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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

في  الكورد  بها   انطلق  التي   األولى  الخطوة 

القوى  على  واالنفتاح  قضيتهم  بلورة  إلى  سوريا 

السياسية والمجتمع السوري، كانت انتفاضة آذار 

٢٠٠٤ التي خلقت أرضيًة مناسبًة في هذا المجال 

تواجده  مناطق  جميع  في  شعبنا  أبناء  بتضحيات 

في سوريا إلظهار معاناته وضرورة التواصل بين 

اآلمن؛  المستقبل  نحو  السوري  الشعب  مكّونات 

وقوف  كانت  التي  التالية  الخطوة  إلى  لالنطالق 

المختلفة والنخب  االحزاب والمنظمات المجتمعية 

إلى  الكوردي  الوطني  بالمجلس  ممثلة  الكوردية 

 ٢٠١١ في  السورية  الوطنية  المعارضة  جانب 

لقوى  الوطني  االئتالف  الى  بعد  فيما  وانضم 

الثورة والمعارضة. ومن ثم شارك مع كافة أطر 

بإشراف  التفاوض  هيئة  في   األخرى  المعارضة 

حول  اتفاق  صيغة  خالل  ومن  وأممي،  دولي 

مستقبل سوريا، ودور الشعب الكوردي والقضية 

الكوردية في سوريا.

 لعب المجلس الوطني الكوردي في سوريا دورًا 

مهمًا في اتساع مشاركة الكرد في القضايا الوطنية 

السورية والعمل على إظهار دوره ورؤاه السياسية 

إلى الثورة السورية والمستقبل السوري من منظار 

كوردي وسوري ودولي. هذه الرؤية الشاملة التي 

األخرى  السورية  القوى  معظم  لدى  خافية  كانت 

موقف  صياغة  الى  خاللها  من  الكورد  عمل 

واضح للمطالب الكوردية في سوريا والرؤية تجاه 

السياسية في  العملية  مستقبلها وبخصوص مجمل 

البالد.

كان ذلك منطلقًا بالجهود المخلصة للكوادر الوطنية 

الكوردية، وُبْعد نظر للقوى السياسية الكوردية في 

المجلس الوطني الكوردي الذي بات مكسبًا مهمًا 

لشعبنا وقضيته القومية وللمعارضة الوطنية كذلك. 

كما  أصبح أساسًا صالحًا لتحظى القضية الكوردية 

المجتمع  وكذلك  السورية  الوطنية  القوى  باهتمام 

صفوفها،  توحد  أن  إّال  أمامها  يبَق  فلم  الدولي. 

عموم  ليطمئّن  الكوردي؛  الداخلي  البيت  وترتب 

الشعب الكوردي، خاصًة أّن هناك بوادر ظروف 

موضوعية مناسبة تتجّلى في االهتمام الدولي وال 

سيما أّن القضية الكوردية عمومًا باتت مطروحًة 

بقوة في البرنامج االنتخابي للرئاسة األمريكية لكال 

الحزبين الرئيسيين، الجمهوري والديمقراطي.

كما أّن الواليات المتحدة األمريكية تساند وترعى 

الوطني  المجلس  بين  الكوردية  المفاوضات 

الكوردي و (ب ي د) واألحزاب المتحالفة معه، 

يحقق  سوري  كوردي  اتفاق  إنجاز  إلى  وتسعى 

وحدة  في  ويساهم  الوحدة،  نحو  شعبنا  طموح 

المعارضة السورية.

بذلك سيكون للكورد دوٌر مهٌم في مستقبل سوريا 

وفي مجمل العملية السياسية بإشراف أممي. وسيتم 

بذلك استبعاد شبح التدّخل التركي بجريرة تواجد الـ 

(ب ك ك)  أو عودة النظام األمر الذي ُيَعّد مصدر 

المنطقة  وأبناء  الكوردي  الوسط  في  وتوتر  قلق 

عمومًا، واألمر الذي يزيد القناعة بضرورة إنجاز 

االتفاق الكوردي الشامل سياسيًا وإداريًا وعسكريًا 

واقتصاديًا، بل تبقى الوسيلة األنجح لوصول شعبنا 

إلى بّر األمان إضافًة إلى المشاركة والّتعاضد مع 

والمجتمع  الوطنية  والمعارضة  السوري  الشعب 

الدولي.

اجمللس الوطني 

الكوردي..

 ..
ً
الرؤية الشاملة كورديا

 ..
ً
وسوريا
ً
ودوليا

التسعيرة  النظام، حيث تضع كل صيدلية  مناطق سيطرة  في  كبيرًا  ارتفاعًا  تشهد  الدواء  أسعار 

المناسبة لها بعيدًا عن أسعار وزارة الصحة في حكومة النظام، ومع غياب كامل للهيئات الرقابية 

عليها. وأوضح مصادر أّن رفع األسعار يتراوح بين ٢٠٪ و٥٠٠٪ األدوية، ما يفاقم معاناة األهالي 

ويزيد من أعبائهم المعيشية، التي ال يمكنهم االستغناء عنها بشكٍل من األشكال.

كما أّن الصيدليات تعمل على شطب التسعيرة األصلية المطبوعة على علب الدواء، وكتابة تسعيرة 

جديدة تختلف من صيدلية إلى أخرى، دون أي مساءلة أو متابعة من فرق الكشف التابعة لوزارة 

الصحة في حكومة النظام، والتي تمضي تقاريرها بشكل اعتيادي بعد تقاضي رشاوى من المناطق 

التي تخرج إليها.
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كوردستان 

أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني 

– سوريا تقريره السياسي الشهري عن شهر حزيران 

الكامل  النص  يلي  وفيما  بتاريخ ٧-٧-٢٠٢٠   ٢٠٢٠

للتقرير السياسي:

الخيار  غدا  السورية  لألزمة  السياسي  الحل  أن  يبدو 

األساسي لدى معظم األطراف الدولية واإلقليمية، وعلى 

حد سواء، رغم التباين في الموقف بين بعضها، أمريكا 

تنفذ قانون سيزر (قيصر) للضغط على النظام السوري 

للقبول بالحل السياسي وفق جنيف١ والقرارات الدولية 

ذات الشأن، وروسيا ومعها تركيا وحتى إيران أيضًا ال 

ترى ُبدًا من الحل السياسي تجلى ذلك في القمة الثالثية 

الفيديو ( vtc )، وهكذا االتحاد األوربي  األخيرة عبر 

ومن خالل مؤتمره األخير في بروكسل رفض المشاركة 

في إعادة إعمار سوريا ما لم يتم الحل السياسي الدولي، 

أي أن هناك شبه إجماع دوليًا إقليميًا على الحل السياسي 

لألزمة السورية ولو بأهداف وأجندات مختلفة، عدا أن 

الذي  العسكري  الحسم  الوحيد هو  النظام مازال خياره 

ثبت عقمه، وعليه كلما ازداد النظام تعنتًا ازدادت عليه 

الضغوط من هنا وهناك، وازدادت معها األزمة تعقيدًا، 

الساحة  على  المتواجدة  الدول  عالقات  تشابك  بسبب 

السورية وتعارض مصالح البعض منها، أمريكا وروسيا 

تتوافق في الحل السياسي مع التنافس في المصالح على 

األرض، وروسيا وإيران تعارضت مصالحهما مؤخرًا 

رغم دعمهما المشترك للنظام، وهناك شبه إجماع على 

ضرورة انسحاب القوات والميليشيا اإليرانية من سوريا، 

وعلى العموم دول المسماة " خفض التوتر " روسيا ، 

ذات  القضايا  على  قائمة  عالقاتها  ظلت  إيران  تركيا، 

االهتمام المشترك فقط، رغم أن دورها أساسي وهام في 

شأن األزمة السورية.

في السياق ذاته، إن المساعي الدولية ممثلة بهيئة األمم 

المتحدة تسير باتجاه الترتيب سواء الستئناف عمل اللجنة 

الدستورية أو ترتيبات هيئة التفاوض رغم بعض العراقيل 

املكتب السياسي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا: 

نسعى إلنهاء معاناة أهايل كل من عفرين وسري كانييه وكري سبي وسحب امليليشيات التابعة لرتكيا منها
والعقبات الطفيفة التي تعترض سبيلها، أي أن الجانب 

المساعي  تنشيط  أجل  من  حثيثة  بخطى  يسير  الدولي 

وتضافر الجهود باتجاه تحقيق الحل السياسي المنشود، 

هذا الى جانب سياسات وممارسات أخرى على األرض 

هي باألساس إجراءات جزئية عملية ُمكّملة لتلك الجهود 

والمساعي نحو تحقيق الحل السياسي المنشود.

األزمة  في  خاصٌّ  شأٌن  لها  يكون  أن  تسعى  تركيا، 

السورية، وأن تتميز بدورها في لعب األدوار التي تخدم 

لسوريا،  جارة  دولة  كونها  الخاصة  وأهدافها  أجندتها 

تدخلها  تزيد من  لذلك  مهّدد،  الوطني  أمَنها  أن  وتزعم 

من  لها  المباشر  باالجتياح  سواء  السوري  الشأن  في 

خالل المناطق الكردية أو عبر مناطق إدلب، كما أنها 

وإيران  روسيا  التوتر)  (خفض  دول  مع  تارة  تتوافق 

عبر استانا- سوتشي، وأخرى مع أمريكا ودول االتحاد 

األوروبي أو التحالف الدولي على أنها حليفة استراتيجية 

للمعارضة  أساسية  حاضنة  اليوم  أنها  كما  للغرب، 

في  والسياسية  العسكرية  إمكاناتها  وتستخدم  السورية، 

مقاتلي  ترسل  فهي  الخاصة،  وأجنداتها  أهدافها  خدمة 

المعارضة بصفة مرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب قوات 

السياسية،  االسالموية  بخلفياته  المعروف  السراج  فايز 

مراعاة  دون  بها  خاصة  سياسة  تمارس  تركيا  وهكذا 

مصالح اآلخرين، كما أنها تمارس الّتهديد بشكل مستمر 

وتمارس  لحدودها،  المحاذية  السورية  والبلدات  للقرى 

القالقل،  من  المزيد  خلق  بغية  أحيانًا  المدفعي  القصف 

وإمكاناتها  قواتها  بسحب  مطالبة  هي  الذي  الوقت  في 

من المناطق التي اجتاحتها، وعلى العموم في هذا الشأن 

لها تفاهمات وتوافقات مع الدول ذات الشأن في الوضع 

السوري وخصوصًا أمريكا وروسيا.

في  وتدخالتها  اإلقليمية  سياساتها  في  مستمرة  إيران، 

شأن العديد من دول المنطقة، إلى جانب صراعاتها مع 

المجتمع الدولي، فهي تقصف المنطقة الخضراء العراقية 

كشكل من احتجاج على تفاوض حكومة العراق الجديدة 

األمر  العراق،  في  عدمه  من  بقائها  حول  امريكا  مع 

من  الحدودية  القرى  تقصف  كما  حفيظتها،  أثار  الذي 

إقليم كوردستان، هذا الى جانب أنها لم تتردد في دعم 

المنظمات اإلرهابية أو المصّنفة على اللوائح اإلرهابية، 

الحق  أهل  الثوري وميليشيا عصائب  بدءًا من حرسها 

هذا  وغيرها،  والعراقي  اللبناني  اهللا  وحزبي  والنجباء 

إلى جانب عالقتها المستمرة مع منظمة القاعدة، ورغم 

الضغوط الدولية السياسية وفرض المزيد من العقوبات 

بشكل  سياساتها  وتمارس  تبالي،  ال  فهي  االقتصادية 

مضاعف سواء في سوريا أو في بلدان المنطقة األخرى، 

والحفاظ  سوريا  في  قواتها  بقاء  على  ُمصّرة  والتزال 

العديد  مطالبة  رغم  السوري  الشأن  في  دورها  على 

أسلوب  تغيير  ينبغي  ما  برحيلها، وعليه  األطراف  من 

التعاطي الدولي معها بغية العدول عن تلك السياسات.

العراق، يبدو أن حكومة السيد مصطفى الكاظمي وبدعم 

تتميز  التي  السياسية  والكتل  القوى  معظم  من  واسع 

بوزنها السياسي، تسير نحو تحقيق عوامل تقدم العراق 

تدخر  لم  فهي  ولذلك  واالقتصادي،  السياسي  وتطوره 

المالي واإلداري، وتسعى  الفساد  أّي وسٍع في مكافحة 

العراق،  في  المشاكل)  (صفر  األساسي  الهدف  لتحقيق 

المحتجة  الجماهير  مع  سواء  كافة  االشكاالت  حل  بل 

أو فيما يتعلق بالصراع الخارجي القائم على األراضي 

العراقية وخصوصًا بين أمريكا وإيران، وحتى مشاكل 

وحصة  للدولة  العامة  الموازنة  ومسائل  والغاز  النفط 

إقليم كوردستان في هذا المجال، وكذلك مسألة المناطق 

الكوردية التابعة حتى اآلن للحكومة االتحادية والمسماة 

(مناطق متنازع عليها)، هذا الى جانب القضايا المتعلقة 

بمستقبل العراق، والتحضير النتخابات برلمانية مبّكرة، 

العراقي  الشأن  في  أخرى  ومسائل  مهام  الى  إضافة 

عموم  في  واألمان  األمن  توفير  مساعي  وخصوصًا 

ربوع العراق.

االستقرار  من  حالة  داخليًا  يشهد  كوردستان،  إقليم 

من  المزيد  أجل  من  والعمل  واالجتماعي،  السياسي 

معها  ويتعاون  الجديدة،  االتحادية  الحكومة  مع  التفاهم 

وتحقيق  مهامها،  تنفيذ  أجل  من  وفاعل  جدي  بشكل 

تطلعاتها في المجاالت كافة السياسية منها واالقتصادية 

الوئام  لتحقيق  الحثيث  السعي  أمل  واالجتماعية، وعلى 

القضايا  يخدم  بما  االتحادية  والحكومة  اإلقليم  بين 

المشتركة وعموم العراق، إال أن اإلقليم خارجيًا قد 

ك المريب لكل من إيران تركيا  عانى مؤخرًا التحرُّ

قواتهما  بدخول  الجوار  حسن  لعالقات  وانتهاكهما 

الحدودية،  القرى  لبعض  وقصفهما  اإلقليم  أراضي 

األولى بذريعة مالحقة مسلحي الحزب الديمقراطي 

قوات  مالحقة  بحجة  والثانية  إيران،  الكردستاني- 

اإلقليم  الكردستاني ( pkk ) وطالب  العمال  حزب 

 pkk ) الطرفين بوقف االنتهاكات تلك، كما طالب

ونزع  اإلقليم  أراضي  من  االنسحاب  بضرورة   (

اإلقليم  فإن  وعموما  التركية،  القوات  من  الذريعة 

المناضل  الزعيم  رأسها  وعلى  قيادتها،  وبحكمة 

العراقيل  كل  االقليم  سيتجاوز  بارزاني  مسعود 

كما  وتقدُّمه،  ره  تطوُّ سبيل  تعترض  التي  والعقبات 

يسعى بدأب من أجل إنهاء أي خالف مع دول جوار 

اإلقليم عبر الحوار والتفاهم.

بالحوار  المعنية  األطراف  سوريا،  كوردستان 

والتفاوض (المجلس الوطني الكردي وأحزاب وحدة 

الحركة الوطنية الكردية) ما تزال قائمة ومستمرة في 

عملها برعاية أمريكية بغية تحقيق التفاهم والتوافق 

موقفه  ووحدة  الكوردي  الصف  وحدة  طريق  على 

واتخذت  السياسية،  الوثيقة  أنجزت  وقد  السياسي، 

للتفاوض  أساسًا   ٢٠١٤ لعام  دهوك  اتفاقية  من 

حول مجمل الجوانب األخرى، اإلدارية والعسكرية 

والمالية واالقتصادية..الخ، وستستأنف عملها في هذا 

الشأن خالل األيام القليلة القادمة.

الديمقراطي  (الحزب  حزبنا  أن  ذكره  والجدير 

التفاوض،  هذا  بقوة  يدعم  سوريا)   – الكوردستاني 

وهذه الحوارات، هذا والى جانب التفاوض ستسعى 

هذه األطراف عبر االصدقاء والحوار إلنهاء معاناة 

سبي  وكري  كانييه  وسري  عفرين  من  كل  أهالي 

وعودة  لتركيا،  التابعة  الميليشيات  بسحب  وذلك 

المناطق  تلك  إدارة  وتسليم  والنازحين  المهجرين 

توفير األمن واألمان في  ألهاليها والعمل من أجل 

ربوعها.

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا

قامشلو
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كوردستان

الكردي  الوطني  للمجلس  العامة  األمانة  أصدرت 

في  األخيرة  األوضاع  بخصوص  بيانًا  سوريا  في 

غرب كوردستان، يوم ٩-٧-٢٠٢٠ وفيا يلي نص 

البيان: 

أنحاء  الكارثية في عموم  في ظل وطأة األوضاع 

البالد، نتيجة األزمة القائمة وعدم قبول النظام بالحل 

السياسي، ولجوئه للخيار العسكري واستمراره في 

حصار وتجويع المناطق التي تقع خارج سيطرته، 

الليرة  وانهيار  كورونا،  جائحة  انعكاسات  وكذلك 

الكبير  واالرتفاع  األجنبية  العمالت  أمام  السورية 

السوريين  معاناة  تفاقم  في  يسهم  مما  األسعار  في 

في كل المناطق، وخاصة في المحافظات الشرقية 

الكثيرة، وتشّكل سلة سوريا  بخيراتها  التي تعرف 

الغذائية، وباتت أوضاع أبنائها المعيشية تسوء يومًا 

بعد آخر ، فال يكاد ينام المواطن حتى يصحو على 

الخبز  رغيف  حتى  طالت  جديدة،  أسعار  فاجعة 

اجمللس الوطني الكردي:

ندعو اىل ضرورة إيقاف محالت التجنيد االجباري وإطالق سراح كل املختطفني
ليرتفع سعره إلى خمسة اضعاف مما كان عليه، في 

اغلب  في  والوحيد  االساسي  الزاد  يكون  يكاد  وقت 

االساسية  االستهالكية  للمواد  بالنسبة  وهكذا  البيوت، 

بات  وقد  وفقدانه،  الدواء  اسعار  عن  ناهيك  األخرى 

همُّ المواطن في المناطق الكردية وهاجسه تأمين أدنى 

مستلزمات العيش ألبنائه إضافة الى ما يعانيه من شّح 

المياه في أغلب المدن وأحيائها.

الحسكة وريفها  فيه مدينة  تعاني  الذي  الوقت  هذا في 

من إيقاف متعّمد لضّخ المياه من محطة علوك الواقعة 

لتركيا.  التابعة  المسلحة  المجموعات  سيطرة  تحت 

المتحدة  الواليات  يناشد  الكردي  الوطني  المجلس  إن 

تركيا،  مع  ثنائية  اتفاقيات  وقعتا  كونهما  وروسيا، 

الى  للمياه  المستمر  الضخ  لضمان  عليها  بالضغط 

الحسكة وعدم إخضاع حياة المواطنين للصراعات بين 

األطراف المتنازعة.

االمنية  القوات  قيام  المواطنين  معاناة  من  زاد  وما 

الحواجز  على  الشباب  باعتقال   pyd إلدارة  التابعة 

والطرقات، وفي أمكنة عملهم، وهم يسعون إلى تأمين 

رزق عوائلهم وسوقهم الى (التجنيد االجباري) إضافة 

الى اختطاف عدد من القاصرين والقاصرات من قبل 

الشعب  فيه  استبشر  وقٍت  في  لهم،  تابعة  مجموعات 

الكردي بالجهود الرامية الى وحدة الصف الكردي، إن 

باالستياء  مشوبة  سلبية  أجواًء  خلقت  الممارسات  هذه 

الى  اللجوء  سبل  اخرى  مرة  وتداولوا  الناس،  لدى 

المجهول.

إيقاف  ضرورة  الكردي  الوطني  المجلس  يرى  لذلك 

إطالق  إلى  يدعو  كما  اإلجباري)  (التجنيد  حمالت 

هذه  لممارسات  حد  ووضع  المختطفين  كل  سراح 

المجموعات.

المواطنين  يشارك  وهو  الكردي  الوطني  المجلس  ان 

تتحكم  التي   ،  pyd ادارة  ُيحّمل  وأوجاعهم  همومهم 

اليه  آلت  ما  مسؤولية  وإيراداتها،  المنطقة  بثروات 

احتياجاتهم  تأمين  من  تمكُّنهم  وعدم  الناس  أوضاع 

المعيشية والدوائية.

المتحدة  واألمم  الدولي  المجتمع  المجلس  يناشد  كما 

االسراع إلى تقديم المساعدات اإلنسانية ألبناء المنطقة 

وتوجيه المنظمات الدولية وتسهيل عملها للقيام بواجبها 

في تقديم الخدمات والعون الالزم.

في هذا المجال فإن المجلس يرى في الفيتو 

الروسي والصيني ضد مشروع قرار مجلس 

االمن الذي يتيح آلية المساعدات عبر الحدود 

السورية إمعانًا في معاناة الناس، ويدعوهما 

له  يتعّرض  ما  تخفيف  في  المساهمة  الى 

عليهم،  الضائقة  تشديد  من  بدًال  المواطنون 

المتحدة  الواليات  المجلس  يدعو  كما 

تداعيات  من  المنطقة  نأي  الى  االمريكية 

تحسين  في  البدائل  وتقديم  قيصر  قانون 

االوضاع واالستقرار فيها.

ارتفاع كبري بأسعار األدوية يف دمشق
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،Oitmê قطمة قرية في ضخمة حرائق اندلعت

عفرين منطقة في ،Şera شرا لناحية التابعة

حيث ،٢٠١٢ تموز   ٢ يوم سوريا، بكوردستان

اإلطفاء. فرق قبل من الحرائق أخمدت

الرسمية صفحتها على المدني، الدفاع فرق وقالت

يابسة أعشاب في الحرائق اندلعت بوك: الفيس في

مدينة بريف قطمة  قرية  في منزل  حديقة  بجوار

فريق قبل من الحرائق أخمدت مضيفة: عفرين.

إعزاز. مركز في اإلطفاء

على اقتصرت األضرار المحلية، للمصادر ووفقا

فقط. المادية
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والمعارضة الثورة لقوى الوطني االئتالف انتخب

نصر الدكتور تموز، /11 السبت يوم السورية،

المنتهية العبدة ألنس خلفًا جديدا له، الحريري رئيسا

واليته.

بشار الحكيم عبد ، من كًال الهيئة العامة انتخبت كما

وعبد للرئيس،  كنواب حبوش، وربا يحيى وعقاب 

انتخاب إلى عامًا، إضافة أمينًا اللطيف عبد الباسط

السياسية. للهيئة جديدًا عضوًا 19

الوطني لالئتالف العامة  الهيئة  اجتماعات  وكانت 

بدورتها 11تموز، السبت يوم صباح انطلقت قد

الرئاسية الهيئة تقارير بعرض وبدأت ،51 الـ

واللجان. ومنسقي الدوائر والسياسية

مبادرة أهمية سبي تأكيدًا على تربه في المجلس الوطني إلى مكتب بزيارة ١ تموز ٢٠٢٠، األربعاء يوم سبي، تربه في ”مسد“ الديمقراطية سوريا مجلس مكتب من وفد قام

الكوردي. الموقف توحيد

مستشهدين الغاصبة، األنظمة قبل من المحتلة كوردستان من األربعة في األجزاء للوحدة يكون نواة أنه قد مفصل مشيرين بشكل الكوردية الوحدة وتناول الجانبان مشروع

السنين. عشرات منذ الكوردي الواقع من بأمثلة

القضية أّن حيث جانبًا، السابقة الخالفات ووضع والمهاترات الفيسبوكية عن خطاب الكراهية واالبتعاد إفشاله وعدم الوحدوي المشروع هذا إتمام ضرورة على وأكد الجانبان

األمان. بّر إلى عامًة وكوردستان سوريا في الكورد الوحيد إليصال وهي الحل مامضى، أهم من كل للكورد القومية والحقوق الكوردية

لهذا المشروع تنظر باتت أيضًا التحالف ودول أمريكا أّن الفتًا هذا المشروع، إلى ينظرون بجّدية أنهم للمجلس سبي تربه محلية رئيس محمد عبدالحكيم أكد جهته ومن

القيادات إلى المقترحات إليصال األمور ومناقشة الزيارات الطرفين من كل على أهمية تبادل الديمقراطية سوريا مجلس وفد وشدد الوصول لنتائج ملموسة. بجّدية، وحتمية

الجانبين. من

األخوية. العالقات وتمتين الكوردي الحوار أهمية على تأكيدًا بها قام التي الزيارة على وفد مسد الوطني المجلس شكر وفد الختام وفي

@ENKSÎMSDµi ıb‘€

العمال السوريين لدى الوجهة لبنان كان لسوريا، المجاور موقع لبنان بحكم

عن لقمة  البحث بدافع هذا ١٩٥٠ وحتى يومنا عام منذ إليها توافدوا الذين

العيش.

واقتصادية وأمنية سياسية أوضاع من خلفتها وما السورية األزمة ظل وفي

السوريين، ومن الوافدين عدد ازداد كافة، السورية المناطق سيئة على

بسبب عنوة، مناطقهم أن تركوا إلى لبنان، بعد خاصة الكوردية المناطق

االنسانية. ضد والجرائم واالنتهاكات واالحتالل الدمار و القصف

لبنان ويعيش الدوالر أمام اللبنانية الليرة قيمة تدهورت وفي اآلونة األخيرة

انتشار ظل في فرص العمل، وتقلص األسعار غالء خانقة، حيث أزمة

الجالية ألبناء المعيشي في تدهور الوضع ساهم ذلك كل كورونا، فيروس

جدًا  الصعب من وأصبح ألف، ٧٥ عددهم والبالغ لبنان في الكوردية

أجور دفع من تمكنهم األساسية، وعدم الحياة متطلبات تأمين على القدرة

وأصبحت كريمة، حياة لهم عمل تضمن فرص على الحصول أو بيوتهم

جدًا. وسيئة الحياتية مخيفة أوضاعهم

رئاسة كوردستان إقليم نناشد لبنان، في الكوردية الجالية نحن لذلك

العامة للمجلس واألمانة الخيرية البارزاني مؤسسة نناشد كما وحكومة،

هذه مواجهة لنستطيع لنا والمساعدات العون بتقديم الكوردي الوطني

جدًا. الصعبة المعيشة الظروف

دعمه في بارزاني مسعود الكوردية األمة وزعيم للرئيس التقدير كل

المجاالت. وفي كافة مكان كل الكوردي في للشعب

كل نداؤنا ينال أن  أمل وكلنا وحكومته كوردستان إلقليم  الشكر كل 

االهتمام.

لبنان في الكوردية الجالية

Êb‰j€ ¿@ÚÌÜäÏÿ€a ÚÓ€bßa Âfl ıaá„

خالل الندوات من سلسلة عقد الحزب بأن الكوردستاني-سوريا الديمقراطي للحزب السياسي المكتب عضو قال

الوطني بين المجلس المحادثات الجارية على تطورات أعضاء الحزب كافة إطالع بهدف وذلك , األخيرة الفترة

الكوردية. الوطنية الوحدة وأحزاب سوريا في الكوردي

الديمقراطي الكوردستاني- للحزب العام التنظيم مسؤول محمد عبدالكريم قال نيوز آرك خاص لموقع تصريح في

الحزب أعضاء وإطالع  , سوريا كوردستان في الجارية المحادثات تطورات على الوقوف بهدف : سوريا 

حيال للحزب الجماهيرة القاعدة رأي ولمعرفة , المحادثات تطورات على الكوردستاني-سوريا الديمقراطي

سوريا. كوردستان في األخيرة سلسلة ندوات الفترة خالل الحزب عقدت تنظيمات , المحادثات

من  سوريا كوردستان مدن معظم  شملت  التنظيمية  الندوات بأن  PDKS للـ السياسي  المكتب عضو وأكد 

كوردستان في الكوردي وللشعب للحزب الجماهيرية للقاعدة مايجري لتوضيح وذلك , ديرك إلى وصوال دربيسية

سوريا
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- سوريا الكوردستاني الديمقراطي للحزب منظمة عفرين

لحزبنا المركزية اللجنة عضو وبحضور -سوريا الكوردستاني الديمقراطي للحزب عفرين منظمة من الرفاق قام

حمشلك  قوبة قرية نزار شيخو بن محمد فتحي حج حيدر من الرفيق ١٠-٧-٢٠٢٠ بتشييع يوم إيبش حسين الرفيق

المانيا  ٠٦,٠٧,٢٠٢٠ في في المنية الذي وافته عفرين منطقة

عفرين منطقة إلى المانيا من الجثمان بإجراءات نقل -سوريا الديمقراطي الكوردستاني للحزب المانيا منظمة قامت فقد

الكوردستاني الديمقراطي للحزب عفرين منظمة من الراحل ورفاق وأصدقاء عائلة قبل من الجثمان استقبال اليوم وتم

الثرى. يوارى قبل أن كوردستان بعلم شيخو نزار جثمان الرحل ولف -سوريا

نزار الرفيق أن الكوردية علمًا القضية عدالة عن الدفاع في حياتها كرست وطنية من عائلة أنه الراحل عن عرف

لحزبنا. بيليفيلد محلية في عضوًا كان شيخو

ومنظمة عفرين منطقة في الرفاق وخاصة -سوريا الكوردستاني الديمقراطي للحزب الشكر الراحل عائلة وقدمت

في محنتهم. جانبهم إلى المانيا للوقوف

الجنان. وله رحمته بواسع الفقيد اهللا تغمد
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جريمة قبل أيام تلتها ،PKKالـ قبل أعوام,من ذات الـ10 "رونيدا" اختطاف الطفلة الكوردية من قليلة بعد أياٍم

حقيقي رادع عدم وجود حال في ستستمر الظاهرة هذه أن ويبدو سوريا, كوردستان الطفولة في بحق أخرى

. االنسان والطفولة حقوق ومنظمات الكوردي المجتمع قبل من لها

الثالثة  الساعة في عامًا،ُأختطفت الـ14 ذات خلف، الباقي عبد الفتاة القاصر، لينا إن محلية،" مصادر قالت

." سوريا بكوردستان التابعة لمدينة الدرباسية كرم" "تل قريتها من ،2020 /2/7 الخميس يوم من صباحا

،PYD لـ بـ"جواني شورشكر" التابعة تدعى منظمة ما قبل الطفلة من اختطاف " تم نشطاء كورد، وبحسب

اعطت قرارها ولن من القاصر)هي (الفتاة بأنها اخبروهم شورشكر"، "جواني لمركز االهل مراجعة ولدى

قرارها" وجه كان الوقوف في أيا يستطيع

اختطافها وتم الثامن)، (الصف اعدادي طالبة ثاني تزال خلف، ال الباقي عبد لينا الطفلة المصادر،أن وأشارت

الطفلة أن اختطاف إلى كوردستان سوريا,باالضافة في والمجتمع الكوردي لحقوق الطفل صارخ انتهاك في

تحملهم الصدمة". عدم نتيجة لها يرثى لوالديها حرجة حالة صحية شكل

للتدخل عبدي، مظلوم قسد" لـ" القائد العام االجتماعي(فيسبوك)، التواصل مواقع عبر كورد نشطاء وناشد

مقاعد الطبيعي هو أن مكانها حيث طفولتها، براءة لتعيش اهلها بيت إلى الطفلة" لينا" وقت وإعادة بأسرع

الدراسة وليس التجنيد وحمل السالح".

القاصرة اختطاف الماضية، القليلة االيام في االجتماعي، التواصل مواقع على كورد نشطاء السياق،نشر وفي

بعفرين كفرشيله قرية من ربيعًا الـ14 ذات سليمان جيهان

بكوردستان عامودة مدينة في قاصرة كوردية طفلة اإلثنين 2020/6/29، يوم PYD مسلحو واختطف كما

التجنيد. معسكرات إلى اقتيادها بهدف سوريا

PYD اختطفوا  الـ مسلحي إن نيوز، آرك لموقع خاص صوتي تصريح في القاصرة، الطقلة والدة وقالت

وإلى  , سوريا بكوردستان عامودة مدينة في أشهر ستة و 10 سنوات العمر من البالغة داري" "رونيدا ابنتي

مجهول. مصيرها اآلن

الجهة  بأن وكشفت ، PYD الـ مسؤول من ابنتها تريد وهي طفلة , ابنتها مازالت أن : رونيدا والدة وأضافت

. لبيتها الطفلة مصرة على عدم ارجاع الفتاة خطفت التي

تجنيد تمنع المتحدة األمم مع اتفاقية على سابق وقٍت في وقعت قد "قسد" الديمقراطية وكانت قوات سوريا

مسلحيPYD و  من قبل ممنهجة قاصرات اختطاف عمليات شهدت الماضية القليلة االيام أن إال القاصرين،

والكوردية. الدولية واالعراف القوانين كل بانتهاكاتها له,ضاربة التابعة شورشكر" جوانين PKKومنظمة"

بكوردستان  عامودة في مدينة قاصرة كوردية طفلة ( 2020/6/29 ) اإلثنين يوم PYD الـ مسلحو اختطف

التجنيد. معسكرات إلى اقتيادها بهدف سوريا

ابنتي  PYD اختطفوا الـ مسلحي القاصرة إن الطقلة والدة قالت نيوز آرك لموقع صوتي خاص تصريح في

اآلن  وإلى , بكوردستان سوريا عامودة مدينة أشهر في ستة و سنوات 10 العمر من البالغة داري" "رونيدا

مصيرها مجهول.

الجهة  بأن وكشفت ، PYD الـ مسؤول من تريد ابنتها وهي , طفلة مازالت ابنتها رونيدا: أن والدة وأضافت

. لبيتها الطفلة مصرة على عدم ارجاع الفتاة خطفت التي

ãñb‘€a bËn‰ia “b�nÇa@›Óñb–m@Â« táznm aáÓ„Îä Òá€aÎ
@@PYD Ä€a Ôz‹èfl áÌ Û‹«

ناحية سهول في شاب جثة على تموز ٢٠٢٠, / ١١ السبت يوم ُعثر

سوريا. بكوردستان لعفرين التابعة جنديريس

سهول في بازيان قرية  في عثروا األهالی إن مطلع: مصدر وقال 

متفحمًا. اليدين مكبل التعذيب, آثار عليها شاب جثة على جنديريس,

البشار من للشاب محمد تعود الجثة إن المصادر الجثة, أكدت حول هوية

شرطة أدلة قسم في عنصرًا يعمل كان إنه الدمشقي. مضيفة جوبر حي

جنديريس.
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– (Alî Munezemî) منظمي علي

كوردستان لصحيفة خاص

قاسم عبدالعزيز ترجمة:

٢٢ ديسمبر ١٩٣٠  في الرحمن قاسملو ولد عبد حياته:

بعد أورمية، من قرية قاسملو بالقرب في (يلدا) ليلة في

عائلة سمكو شكاكي، من من استشهاد أشهر فقط بضعة

نانه، تدعى آشورية امرأة كانت والدته واستقراطية، ثرية

شارك معروفة وطنية شخصية كان فسوق محمد ووالده

شكاكي وسمكو (نهري) شمزيني اهللا ثورة الشيخ عبيد

برئاسة مهاباد في كوردستان لجمهورية الدعم وقدم

في السياسية مسيرته قاسملو بدأ محمد، قاضي بيشوا

الديمقراطي مع تشكيل اتحاد الشباب عشرة الخامسة سن

كممثل كوردستان وعمل جمهورية خالل الكوردستاني

أورمية. مدينة في كوردستان لجمهورية

الشاه مرة  نظام وعودة كوردستان جمهورية  بعد سقوط

واصل جديد، من الشرقية كوردستان واحتالل أخرى 

طهران في  الثانوية دراسته وأكمل دراسته قاسملو 

موسى عنتر الشهيد للدراسة، والتقى تركيا وسافر إلى

سافر ثم سوية،  وعمال بدرخان كاميران والمرحوم

وفي  العالي، تعليمه لمواصلة  ١٩٤٨ عام فرنسا إلى

بعض مع تأسيس جمعية طالبية كردية في شارك اوربا

في باريس. الطالب الكرد

محاولة  الى بهلوي رضا محمد ١٩٤٨ تعرض عام في

يقتل، لم  لكنه طهران  جامعة في بالرصاص  اغتيال 

جميع الحريات بالغاء بهلوي قام المحاولة أثر هذه وعلى

إيرانيون طالب أحتج باريس وفي إيران، في الديمقراطية

البهلوي، للنظام للديمقراطية المناهضة األعمال على

ونظامه شاه رضا محمد ضد قاسًيا خطاًبا قاسملو وألقى

طالب كما  الدراسية، منحته بهلوي نظام ألغى ولهذا 

إلى أضطر للسفر الحكومة الفرنسية بترحيله، مما من

وحصل براغ جامعة في دراسته وإكمال تشيكوسلوفاكيا

.١٩٥٢ البكالوريوس عام درجة منها على

محمد د. بعدما استلم إيران إلى مرة أخرى قاسملو عاد

الديمقراطي الحزب أن وبما الحكومة، رئاسة مصدق

يعمل كان الوقت ذاك في طهران في الكوردستاني

معهم قاسملو عمل الشعب)، (حزب توده لحزب كفرع

تم ذلك بعام وبعد كوردستان. في والحقًا طهران في

قاسملو لمواصلة اضطر مصدق، حكومة االنقالب على

صحيفة إطالق من تلك الفترة تمكن وخالل عمله سرا،

منها. أعداد ٥ نشر تم إيران داخل "كوردستان"

عاد سنوات، لعدة وإيران كوردستان في العمل بعد

بعام  ذلك  بعد  ١٩٥٧ وعاد  عام في براغ إلى قاسملو

الحزبية المنظمات من تنشيط تمكن حيث العراق، إلى

الديمقراطي الحزب أعضاء مع كوردستان، شرق في

الخالفات بسبب مهمته في ينجح ولم الكوردستاني،

من بقرار العراق من طرده تم ثم ومن الحزبية،

العراقية. الحكومة

شهادة ونال دراسته وواصل براغ إلى قاسملو عاد

أطروحته  على  ١٩٦٢ عام االقتصاد في  الدكتوراه

لغات، عدة إلى وترجمته كتبه الذي وكوردستان" "الكورد

إلظهار مهمة وثيقة هو وكوردستان الكورد وكتاب

الكردية وكوردستان، وفيه القضية قاسملو عن أفكار د.

كوطن وكوردستان واحد كشعب الكردي الشعب يعرف

بالنسبة الى وكذلك واحدة وجغرافية قومية واحد ووحدة

عن ويدافع كوردستان، واقتصاد الكرد وثقافة تاريخ

حسب المصير تقرير  وحق االستقالل  في الكرد حق 

اللينينية). (الماركسية اليسارية النظريات

الذاتي الحكم إعالن اتفاقية بعد العراق إلى قاسملو عاد

لتفعيل  خططه المرة في هذه ١١ مارس ١٩٧٠ ونجح

أمينًا انتخب إيران، في الكوردستاني الديمقراطي الحزب

عام المنعقد للحزب الثالث المؤتمر في للحزب عامًا

المؤتمرات لجميع عاًما أميًنا انتخب ثم ومن ،١٩٧١

١٣ يوليو  في استشهاده حتى ألمانيا، فيينا، في الحزبية

الجمهورية  من إرهابيين دبلوماسيين يد على  ١٩٨٩

حل إليجاد فيينا  في مفاوضات طاولة على اإلسالمية 

قضية على المساومة ولسوء الحظ تم الكردية، للقضية

النمساوية الحكومة قبل من ورفاقه قاسملو د. أغتيال

طهران حكومة مع االقتصادية مصالحها مقابل 

اإلرهابية.

كاريزمي كقائد قاسملو .٢ 

يتمتعون الكاريزميين القادة إن ويبر ماكس يقول

وسمات والمهارة  والذكاء القدرة من عاٍل بمستوى 

في كمنقذ تظهر أن المرجح من التي الفريدة الشخصية

المحن. من لشعبهم واألزمات األزمات أوقات

على القدرة في التغيير ولديهم الكاريزميون عامل القادة

مثل اساسية، تغيير اداة إلى (حزبهم) تنظيمهم تحويل

لشخص الحقيقة  قول يمكنهم  شجعان  أشخاص هؤالء 

السلطة استخدام يسيئون ال إنهم  سماعه، يريدون ال

والمبادئ القيم من خاصة مجموعة ولديهم والسلطة

والناضجين المدركون واألشخاص قيمهم توجه  التي

مغرورين غير  تجاربهم من يتعلمون الذين أولئك  هم

لديهم أحالمهم الفشل، اليأس عند يعرفون وال بالنجاح

تحقيق على القدرة ولديهم للمؤسسات الخاصة وتطلعاتهم

األهداف. تلك يشاركونهم في وجعل الناس األحالم تلك

التحدث) (فن الخطاب حيث  من  أذكياء أناس إنهم

أصدقائهم وإلهام جيدة استراتيجية صيغ إنشاء ويمكنهم

أفضل. بشكل بمسؤولياتهم للوفاء منظمتهم) (أعضاء

ويتعاملون واجتماعية شاملة عالقات الكاريزميين للقادة

يحبون أنهم كما  قصور شعبهم، احتياجات وأوجه مع

األحيان. بعض في الكبيرة المخاطرة

األخالقيين الكاريزميين  القادة بين فرق هناك  ولكن

منفتح عقل األخالقيون لديهم فالقادة األخالقيين، وغير

منفتح، بشكل والمظالم والشكاوى االنتقادات ويتقبلون

بطريقة آرائهم التعبير عن زمالءهم على يشجع وهذا

ألقرانهم حول اإلدارة أيديهم يفتحون أنهم كما مماثلة،

أقرانهم. يضع تعليم أسباب أحد يكون أن بحيث يمكن

تقديم باألخالق  يتمتعون الذين الكاريزميون القادة

مصالحهم الخاصة. على المصلحة العامة

ذلك عكس يفعلون الكاريزميين الالأخالقيين القادة لكن

لمصالحهم الخاصة. شيء ويريدون كل

كان أيًضا ثرية، عائلة في  ترعرع قاسملو، دكتور

ممن الكثير ويشهد  واسعة، معرفة وذا ذكًيا  شخًصا

ومحاضر ودبلوماسي،  كقائد،  قاسملو  على يعرفونه 

واقتصادي، وسياسي، اللغات،  متعدد  وخبير جامعي،

متواضع، متعلم عالية، ثقافة يمتلك وشخص ومؤرخ،

والنقد والتسامح والحوار للحرية محب شجاع، نشط،

واإلرهارب. للعنف ومناهض

أنه على يصفه كوشيرا" "كريس الفرنسي الصحفي

حية. موسوعة

د.  قيادة PDKI تحت أن اعتقاد على الناس من كثير

جماهيريا، حزًبا وأصبح خيالية بطريقة تطور قد قاسملو

يكمالن  PDKÎ و قاسملو د. أن يعتقدون انهم لدرجة

بعضهما البعض.

المزيد  قاسملو د. قيادة ظل PDKÎ في حزب اكتسب

في ايضا وهو والسمعة، والقوة والمعرفة الخبرة من

النضال  في مجال زعيًما محترًما PDK أصبح راية ظل

موثوًقا شخًصا وأصبح كوردستان في الحرية أجل من

أصبح أن الى الحزب وتحول وزمالئه، أصدقائه بين به

استقاللية. وذا سياسية ومبادئ برنامج له حزًبا

حزبا  كان ، PDK حزب قاسملو قيادة تولى د. عندما

قاسملو وجاء الجهات، جميع من ومتناثر مشتتا ضعيفا

الحزب عمل توجيه في زمالئه مع بالتعاون كمنقذ له

تقرير في  والحق الديمقراطية، أهداف: ثالثة لتحقيق

االجتماعية. والعدالة الوطني المصير

الشاه، نظام على االيرانية الشعوب ثورة  انتصار بعد

وقاد الكردي الشعب ضد الجهاد الخميني نظام أعلن

حكمة ظهرت االثناء هذه في  كوردستان، على حربا 

الخميني لحرب التصدي في قاسملو دكتور وعظمة

حيث كوردستان،  شعب على  عميق  تأثير له وكان 

الوطني الدفاع وقوات البيشمركة من اآلالف استلهم

بأرواحهم للتضحية  ونصائحه وشعاراته كلماته  من

قوات ومقاومة الكردي الشعب عن الدفاع سبيل في

اإليرانية. االحتالل

الخطاب وأثناء الكالم على القدرة لديه كان قاسملو 

كلماته والزال جانبه، إلى المستمعين انتباه يلفت كان

الضاءة يومنا هذا حتى بقيت التي االعجاب وخطبه يثير

يملك كان قاسملو د. هو أن ذلك كله من الحقيقة، واألهم

الشعب بصوت عميق إيمان تتغير، ال قوية قيًما ومبادئ

تقرير وحق اإلنسان، والمساواة، وحقوق (الديمقراطية)

العادلة بالحرب المتعلقة والمبادئ للدول، المصير

القيمة. المبادئ من وغيرها والضعيفة،

مع يصل الى نتيجة حتى يكافح قاسملو كان شخًصا د.

متسامًحا شخًصا معهم،  والتواصل وزمالئه  أصدقائه

والمنظمات المؤسسات مع  وأيًضا  أصدقائه تجاه

من كل عدوا "ليس انه أقوله ومن األخرى السياسية

يحمل لم من كل مع "نتسامح واضاف لنا"، صديقا ليس

السالح ضدنا".

حياته السياسية، ولسوء في قائدا مخاطرا قاسملو كان

نهاية في حياته يفقد ان في السمة االثر كان لهذه الحظ

المطاف.

شخًصا نشًطا كان أنه إال مثقف، مجرد قاسملو يكن لم

الخطط، تلك تخطيط وإدارة في فهم عميق لديه وواقعًيا،

"آمن كرافيتز: مارك الفرنسي الصحفي قال وكما

تنفيذ مجال  في براغماتية أكثر وكان بأفكاره، قاسملو 

ودميقراطي قومي زعيم قامسلو.. الشهيد عبدالرمحن

ربط للغاية جيد وبشكل بسهولة سيتمكن معتقداته،

.« األكاديمية شكوكه مع المسلح النضال عنف

زعيًما كان قاسملو إن القول  يمكنني باختصار،

للمرء يمكن وال الحظ، لسوء وأخالقًيا كاريزمًيا 

الحديث عنه في مقال او عدة مقاالت.

الحقوق الديمقراطية،  حول قاسملو أفكار  .٣

االجتماعية العدالة القومية،

أسوأ بان الديمقراطية قاسملو د. يعرف حيث

وكان دكتاتورية، أفضل من أفضل ديموقراطية

الحياة: مجاالت جميع في بالديمقراطية يؤمن

بين التواصل في حزبه، داخل المجتمع، في

حسن يقول األفراد. وحتى مع السياسية األحزاب

وحاول بالديمقراطية قوي إيمان لديه "كان زادة:

حزبه، وداخل المجتمع في  الديمقراطية تعزيز

على يقول كان بحزبه، يضر ذلك كان لو حتى

ان عليه بالديمقراطية يطالب ومن الديمقراطيين

الكوادر تدريب إلى وسعى ايضا ضريبتها يدفع

وكتب ديمقراطية، بشخصية حزبه وأعضاء

حزبه أعضاء لتعليم الالزمة والقوانين  المبادئ

أعضاء يتمكن حتى  الديمقراطية" "المبادئ  على

وتحسين المبادئ هذه ممارسة  من الحزب ذلك

دهكوردي: نوري يقول الديمقراطية.  شخصيتهم

على حزبه  أعضاء من  الكثير قاسملو  درب "لقد 

السياسية والرؤية للحزب الداخلية الديمقراطية قيم

بأنه حزبه وصفوه أعضاء ان والواقعية"، لدرجة

الديمقراطية". "مدرس

الشعب قاسملو د. عرف القومية الحقوق وفي

على واحد، كوطن وكوردستان واحدة كأمة الكردي

الكردي، وحقوق الشعب باستقالل االعتراف قاعدة

اجزاء جميع الكرد في "يتحد الى يوم يتطلع وكان

يرى ال وكان المستقلة، دولتهم  لقيام كوردستان

بغير مجزأة أمة توحيد وانما دولة، ألي تقسيم ذلك

الحكم عن يتحدث قاسملو كان عندما ." إرادتها

يؤيده كخطوة فقد كان الذاتي لكوردستان الشرقية،

المحتمل". "الفن يسميها وكان االستقالل نحو أولى

على يعمل ثم "المرء يحصل على شيء،  أن أي

إلى األمام". أخرى خطوة آخر ويخطو شيء

االجتماعية: العدالة في

االستغالل دائًما عارض الذي قاسملو الدكتور حدد

الهدف أنها على الديمقراطية االشتراكية البشري،

عليه الموافقة تمت والذي لحزبه، المستقبلي

إن .١٩٨٣ عام للحزب السادس  المؤتمر  في

لتحقيق وسيلة هي التي الديمقراطية االشتراكية

رأي جدا من قريبة ديمقراطي، مجتمع العدالة في

هو الفرق لكن جون راولز. الفيلسوف األمريكي

قاسملو د. لكن ليبرالي، لمجتمع  العدالة أراد أنه

كان التي واالشتراكية اشتراكي، كان يريد لمجتمع

االشتراكية تلك  يكن  لم قاسملو  د.  عنها  يتحدث

"نحن نطالب يقول وكان الشرقية، دول أوروبا في

ومع بالدنا"، خصوصية يتوافق مع بما باالشتراكية

ديمقراطية. بدون االشتراكية نريد ال ذلك

الخالصة. .٤ 

النضال  من ٤٤ عاًما من مايقرب قاسملو شارك

المطاف نهاية شعبه واستشهد في أجل خالص من

طهران دولة يد على المفاوضات طاولة على

كاريزمي كقائد  اإلسالمية).  إيران (جمهورية

أجل من األمة عمل على عميق تأثير له وأخالقي،

كان لقد يومنا هذا. حتى والحقوق الوطنية الحرية

 ١٣ وفي وتعددية، قوية شخصية ولديه ديمقراطيا

استشهاده،  الذكرى ٣١ على ٢٠٢٠ يصادف يوليو

تحقيق نحو  طريقه في وسنستمر عاليا نتذكره 

القومية. االهداف

في وكادر وكاتب فلسفة استاذ منظمي (علي

ويقيم -ايران الكردستاني الديمقراطي الحزب

النرويج) في

/ دبي عبدالقادر وليد حاج

يفترض كان ما هل هو إناؤك حصل؟ قد كان ماذا

يا - ديو  - ال  هو أم دوموزي؟ يتحطم  ان  به

قد انزاح وطهرك ديو - ال - كنت خمبابا انت

انت هو ؟ اجل! ال ؟ أم خصالك؟ كل فيك فبانت

وتنمرت خيالؤك فيك طغت وقد جبروتك وبكل

الشر، معالم كل فهاجت فيك وبك القوة بطش فيك

ذاته في يستصغر فعلك من يهتز أهريمن وبات

بك تزعم حاميا وإذ خمبابا؟ صفات الجبن يا كل

أصبحت الجبروت فتكا بذاتك يا ما تفتك اول تفتك

تموزية األسى واأللم وليلة ديريك هي : اجل .. !

لياليك من وذاتها كانت بأيام وقبلها ال ال ! كانت

كانت، المنعشة ديريك وهواؤك الهادئة الصيفية

وإلى داركم، سطح اعتلينا قد ياجمعة وأنت أنا وكنا

بي اإلعتيادي اتلمس إصرارك غير الزلت اآلن

اجل! عمتي، يابن قبلها المرات مئات من بالعكس

عليه الذي كان وانا واحدة لحظة تتركني يومها لم

كان كان الذي إصرارك وامام يستدرك السبب؟ أن

الشوق فيه بلغ  الذي  وانا بيتكم الى  سوية  وعدنا

النجوم وحنين عرائها في والنوم ديريك فضاء الى

.. سمائها في شيء كل تلقط احاول بكواكبها

بكامله لم والعرجون النجوم منا تاهت اجل جمعة!

طويال جدا، الكالم وليجرجرنا فينا التحكم تستطع

وهو ياسين سيد المؤذن صوت على انتبهنا وما

فعال المستغرب  وانا - كفن  مزكفتا - من يعلو 

وكأنك إليك وانت تحكي وتحكي بكليتي  واصغي

وأمور رأت حافال سجال لي تروي ان تريد فعال

واثقا بت  ! نعم .. بعد فيما النور الى طريقها 

أصبحت ال ال  .. كنت! بأنك بعد فيما  وبأسف

كنت األمر  في واألغرب مستهدف، رقم  مجرد

وهو فعلتهم!  لتنفيذ يروضونهم بمن ايضا تخمن 

تخالهم وكنت عمتي يابن الثقة وفرط الكبرياء

أهلها وبر ديريك وشيمة والملح الخبز سيتذكرون

كنت واألهم؟ عمتي يابن نعم واألهم؟ ببعضهم

ولكنها لوجه! وجها يواجهوك أن من اجبن تخالهم

الطفلة وروناهي بيريفان أبا يا هي الغدر طلقات

الشمس وهي عمتي، يابن كنت تحتضنها كنت

من نزلنا حينما الصباح ذلك أشرقت قد كانت

ترافقني أن وأصررت فطورنا وتناولنا السطح

كان نعم الشبح!!  كان  التكاسي وهناك كراج  الى

انا كما وهو، انت جدا، متعارفين وكنتما الشبح

ايضا وجهه على اإلستغراب وهو وبدت عالمات

إصراري ورغم وغمغمت من جديد أيضا! وانت

كنت إن وبإلحاح  تساؤلك  تجاهلت! رغم انك  إال

يشبه بما ياجمعة وتمتمت بنعم، أجبتك أعرفه؟

عمري وساوسك! همسا لي ترسل وكانك التعويذة

تقلب وأنت جمعة لحظتها كما بهاجس عرفتك ما

وهو الشخص بديريك، هذا سر وجود عن األمور

من حيرته ايضا، وبانت وقد وجم بعينه الشخص

وإن النظرات ذات وهي جمعة! ورفقتك لي اين

يحني مرة في كل الشك واصطبغت برعب جبنت

ولكنه عملتها.. واهللا عملتها نعم  : ويتمتم رأسه 

باسمه اتلفظ ان  هيهات والسياسة  المنطق  كعادة

سأسله: ؟ ولكن؟ بعد كل هذه السنين سلطة؟ ألية

وطفلته جمعة؟ مثل  قامة اغتيال من  جنيتم ماذا

تتطلع .. عندما تصرخ؟! يديه كانت بين الصغيرة

تتذكر أفال يدي امك تقبل كنت اطفالك أو عيني في

لن حسرة. بعده  ماتت  التي  وامه  جمعة  أطفال

انا واثق .. لضميرك سأختصمك ولكنني أعاديك

رتبت أنت من بأنك اعلم أنني تعرف وتعلم أنك

أشبه بحكم نطقت انك  .. و  .. ؟! / الوليمة /

سيبقى .. و بظالمه سيلعنك الذي الليل بخفافيش

... جمعة الشهيد لك أبدا المجد
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السنوية الذكرى  ،٢٠٢٠ تموز   ٥ اليوم يصادف

حواس محمود، دانيال البيشمركة الستشهاد الرابعة

معركٍة كوردستان في أرض عن دفاعًا استشهد حيث

. اإلرهابي داعش تنظيم ضد

 Leşkerê روج لشكرى قوات في البيشمركة استشهد

في   ٢٠١٦/٧/٥ بتاريخ محمود حواس Rojدانيال

داعش تنظيم دحر معركة في موصل أسكى محور

اإلرهابي.

مدينة  من  ١٩٩٣ مواليد محمود حواس دانيال

مرتبات في يخدم كان سوريا، بكوردستان عامودا

روج. لشكرى بيشمركة قوات في األول اللواء

كوردستان إقليم في روج بيشمركة قوات وشاركت

عن والدفاع اإلرهابي داعش تنظيم دحر معركة

كوردستان بيشمركة قوات مع كوردستان أرض

تلك المعركة. في واستشهد العشرات ٢٠١٤
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األحد ١٢  يوم زار الكوردستاني, العمال حزب قبل من عبدالغني جمعة اغتيال على عامًا ٢٨ مرور بمناسبة

الشهيد جمعة عائلة سوريا - الكوردستاني الديمقراطي للحزب ألمانيا منظمة وفد من ,٢٠٢٠ تموز/يوليو

سوريا, الديمقراطي الكوردستاني - للحزب المكتب السياسي عضو بيرو, نافع الوفد, د. عبدالغني. ترأس

.PDK-Sلـ ألمانيا منظمة هسكالي, أعضاء وزينب ياسين فرحو وعباس ريبر من كل وعضوية

رحبت  جانبهم ومن لدمائه, وفاًء الشهيد, لعائلة كوردستان وخارطة الكوردي للعلم وشاحًا PDK-S وفد قدم

الشهيد. لدماء الوفاء وشاكرة إياهم على بالزيارة مشيدًة ,PDK-S بوفد الشهيد جمعة, زوجة

قبل حزب العمال  ١٩٩٢ من عام سوريا ديرك بكوردستان في مدينة أمام منزله عبدالغني اغتيل جمعة الشهيد

المنطقة. في لسياساتهم وانتقاده عنهم انشقاقه بعد ,PKK الكوردستاني
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كوردستانتقارير4 ك ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /٧/ ١٥  (٦٣٦) العدد

الصيف وحر واملاء الكهرباء من كوردستان غرب يف املواطنني معاناة
اعداد - كوردستان

التحديات وأبرز أهم إحدى العالم في المياه قضية تشّكل

المتعلقة الدراسات مختلف وتشير البشرية، تواجه التي

الحادي القرن أزمة ستصبح المياه بأن القضية بهذه

عن صادرة دولية  تقارير تشير حيث والعشرين، 

عن العالمية الصحة  ومنظمة المتحدة األمم  مؤسسات

العالم التي في المياه واقع حول مرعبة أرقام ومعطيات

البشرية، حياة على للتلوث، مما يشّكل خطرًا تتعرض

المياه،  في شح من يعانون البشر من ٢ مليار قرابة ألن

ويموت مياه ملوثة عن األمراض ناتجة من ٪٨٠ وأن

كما تشير  المياه تلوث بسبب العالم ٨ ثوان في طفل كل

العالمية. منظمة الصحة الصادرة عن األرقام

البشرية وباتت العصر  مشكلة  تعتبر  المياه  قضية إن

إلى جانب مضى وقت أكثر من أي وجودها مهددة في

بسبب البشر لها يتعرض التي  واألزمات المشاكل

تبتلع التي العمالقة والشركات المعولم الرأسمال توحش

ولتلوث البيئي، للتلوث الرئيسي المصدر وتعتبر العالم

وضعت عالمات والتي لإلنسان الغذائية والسلة المياه

في العالم. البشرية مستقبل حول استفهام كبيرة

حر لموجات األوسط الشرق دول العام هذا  تتعرض

والسكان سنوات،  عدة  منذ المنطقة  تشهدها  لم  شديدة

الذي كهرباء وجود لعدم الحر مشكلة من يعانون

الصالحة المياه  وكذلك العالية، الحرارة من يقيهم  قد

السكان منها، حيث ساعات للشرب، حيث يعاني معظم

كهرباء ال توجد الماء أتى وإن الطويلة، انقطاع الماء

السكان معظم فيضطر المنزل، خزان إلى الماء لسحب

على التكاليف عبء من يزيد ما وهذا الماء شراء إلى

المسكين. المواطن كاهل

الكهرباء فبدون والكهرباء الماء بين وثيق إرتباط هناك

األحيان من  كثير في الماء  على  الحصول يمكن  ال

الحرارة من  السكان تقي الكهرباء ان إلى باإلضافة 

الشديدة.

الكهرباء مشكلة

كهربائية  مولدة تجد أن النادر من ٢٠١١ كان العام قبل

مدار على البيوت تستخدم أحد في أمام أحد المحالت أو

التغذية فمعدل لها، حاجة ال أنه بسيط لسبب اليوم،

كان والصناعية والتجارية المنزلية للقطاعات الكهربائية

لكن الدولية، المعايير أفضل ووفق المنطقة، في األكفأ

الكهرباء أصبحت أن إلى كثيًرا الواقع تغير ذلك بعد

بيومياتها الحرب ويالت  يعيش  الذي للسوري حلما

الدقيقة. وتفاصيلها

مختلفة تجارب تشهد السورية المدن بدأت األزمة بعد

وعلى لكن، الحصول عليها، الكهرباء وطرق توليد في

إلى الثورة تحّول وبعد المشهد، من األخرى الضفة

األطراف بين ضارية معارك هناك كانت العسكرة،

التوليد محطات على السيطرة أجل من المتحاربة

يعزز يملكها، من استراتيجية غنائم فهذه والتحويل،

ويفرض سيطرته،  مدة ويطيل الشعبية، حاضنته 

الطرف اآلخر. شروطه على

التوليد محطات أهم خروج إلى المعارك أدت وقد

بمعدل الكهرباء تنقطع بدأت الخدمة، عن سوريا في

الرئيسية،  المدن في وسطي كمعدل يومًيا ساعة  ١٥

إذ الموالية، وتلك الثائرة المدن المعاناة في واشتركت

خارج أصبحت وأبرز محطات التوليد فيول، يوجد ال

العمل.

الخدمة خارج التوليد محطات أبرز

ميغا تسعة آالف بحدود الثورة قبل إنتاج سوريا كان

جزء منه ويصّدر المحلي لالستهالك يكفي وكان واط،

الغاز بين الكهرباء إنتاج وتوزع واألردن، لبنان  إلى

من ٪٨ حوالي شكلت والتي المائية والموارد والفيول

عموم سوريا. في المولدة إجمالي الطاقة

 ٣٤٧٥ منها  توليد  محطة   ٩٧٠٧ سوريا في ويوجد

و٣٨١٢ مرّكبة،  غازية، و٩٢٦ بخارية، توليد محطة

األوسط  بلدان الشرق أهم من وتعد بذلك مائية، و١٤٩٤

بقطاع الخاصة التحتية البنية مجال في تقدًما وأكثرها

السكان. وعدد البلد مساحة مع بالتناسب الكهرباء

كبير بشكل المحطات تضررت  الحرب،  اندالع وبعد 

غياب األمور تعقيًدا زاد وما الخدمة، عن وخرج بعضها

على العقوبات بسبب الغيار قطع تأمين وصعوبة الكوادر

المباشرة األضرار قيمة بلغت حتى السوري، النظام

ثمانية الماضية، الخمس السنوات خالل المباشرة وغير

محطات من ٪٦٠ من أكثر مليارات دوالر، وخرجت

الكميات فانخفضت كامل، بشكل  الخدمة عن التوليد

أّن  حين في واط ١٨٠٠ ميغا إلى الكهرباء من المنتجة

الكهرباء وزارة ستة آالف ميغا واط، وفق يبلغ الطلب

السوري. للنظام

المدن طويلة عن لساعات الكهربائي انقطاع التيار مع

سبي، وتربه والحسكة  وديريك قامشلو مثل  الكبرى،

الكهربائية، باألمبيرات المنازل مولدات لتزويد ظهرت

يناسبه. الذي منزل العدد كل يشتري بحيث

وقامشلو الحسكة في الكهرباء لمؤسسات شكلي وجود

الذاتية بإشراف اإلدارة

مؤسسات دور أن  على المواطنين من  عدد يجمع

بات الحسكة قامشلو في النظام لحكومة التابعة الكهرباء

شكلي، بشكل الموظفين دوام على ويقتصر معدوًما،

المصادر حسب بعض للمواطنين، أي خدمة تقديم دون

النظام أن يؤكد النظام في قامشلو، كهرباء مديرية في

شهرين، لمدة العاملين رواتب بقطع مؤخًرا قام السوري

المواطنين، قبل من تدفع تعد لم الكهرباء فواتير ألن

ريع من الرواتب تصرف المؤسسة أن المعروف ومن

المقبوضة. الفواتير

مع تتقاسم التي الذاتية اإلدارة أن المصدر، وأشار

المؤسسات على على المنطقة، تشرف السيطرة النظام

والرميالن وغيرها المالكية في الكهرباء لوزارة التابعة

المناطق. من

للوقوف للكهرباء هيئًة الذاتية اإلدارة شكلت وعليه

تقوم لنفوذها، الخاضعة المناطق في األعمال سير على

حريق أو كهربائي ماس عن الناجمة األعطال بإصالح

سورية  ليرة  ٥٠٠ قدرها رسوم مقابل  شابه،  ما أو

شهرًيا.

المواطنين على الكهرباء رسوم تفرض الذاتية اإلدارة

النظام يطالب الوقت نفس وفي مناطقها، في القاطنين

الكهرباء بدفع فواتير مؤسساته المواطنين عبر السوري

شهادات مثل: رسمية على وثيقة للحصول التقديم أثناء

وكان السفر،  جوازات أو العقاري  السجل أو السوق 

حقول مديرية في سّلم الملف األمني قد السوري النظام

السويدية في الكهرباء توليد  ومعمل  الرميالن الحسكة

عدس تل ومحطة عدس تل  في  الغاز  إنتاج ومعمل

ربيع منذ الديمقراطي االتحاد حزب إلى النفط لنقل 

.٢٠١٣ العام

قامشلو في والماء كهرباء أزمة

منذ السكان  يعانيها مشكلة قامشلو في الكهرباء أزمة 

كبير بشكل المشكلة تفاقمت العام هذا ولكن سنوات،

معظم قيام وإيضًا الكهرباء عودة ساعات عدد قّلة بعد

بحجج مولداتهم  تشغيل  بوقف المولدات  أصحاب 

كثيرة.

تصلها ال أحياء وهناك يومي، بشكل يتوفر ال الماء أما

عن الماء  شراء إلى فيضطرون اسبوع، لمدة ماء 

صهاريج طريق

واإلدارة النظام يتبادل السورية، األزمة بداية ومنذ

عن المسؤولية اآلخر يحمل  وكلٌّ االتهامات، الذاتية

األحياء. لهذه النظامية الكهرباء توفر ساعات تقليص

كال من للحل سبيًال تجد أن دون تقادم أزمة الكهرباء

إلى بالمدنيين دفع المنطقة  على المسيطرتين  القوتين

مولدات متوسطة، وهي األمبيرات، بمولدات االشتراك

من عددًا تغذي مولدة وكل السكنية، في األحياء توضع

السكنية. األبنية

أرهقت ولكنها حلوًال جزئية، األمبير مولدات أوجدت

من الواحد البيت يقدر استهالك حيث المدنيين، جيوب

مرتفعة. بتكاليف شهريًا، أمبيرات ٤ إلى ١٠

رواتب من ٪١٠ نحو المولدات اشتراك ويستهلك

الموظف راتب متوسط يبلغ فيما قامشلو، في المدنيين

المنطقة. في

البيئي، والتلوث للضوضاء خطير مصدر والمولدات

إال المولدات هذه تسببها التي كل المشكالت رغم وأنه

الظروف، هذه في غيرها ال يجدون سبيًال المدنيين أن

ظل في  الكهرباء انقطاع لمشكلة الوحيد البديل فهي 

الحرارة. درجات وارتفاع الصيف فصل

عليه الحصول يمكن الحياة، ال عنوان  وهو الماء أما

ال قامشلو مدينة في كثيرة أحياء وهناك بصعوبة، إال

المائية األنابيب الشبكة وأيضا كثيرة، أليام الماء يصلها

تهرب أنابيب الشوارع كثير من في نالحظ المهترئة،

الحاجة بأمس من هناك الماء، هذا الشارع، إلى الماء

من أو أهتمام رقيب وجود دون هدرا نراه يذهب إليها

اإلدارة بإصالحه.

الحسكة في والكهرباء الماء أزمة

االشتراك مولدات من /٤٠/ من أكثر إيقاف  أدى

بالتزامن الحسكة، مدينة أحياء في األمبيرات) (كهرباء

وارتفاع النظامية الكهرباء تغذية ساعات خفض مع

وتكبدهم السكان معاناة تفاقم إلى الحرارة درجات

متدهورة. معيشية أوضاع وسط إضافية مصاريف

أطفال المنزل، هناك في البقاء بإمكانهم ليس  األطفال

من هربًا الشارع إلى  الظهيرة أوقات  في يخرجون

بسكب بعضهم عوائل تقوم بينما المنازل، داخل الحرارة

الحر. وطأة لتخفيف عليهم المياه

تعرضهم بسبب الصيف بأمراض األطفال وإصابة 

في الشوارع. للشمس

يونيو حزيران/ أواخر في  سجلت  قد الحسكة وكانت

بمعدل العالم، مستوى على حرارة درجة أعلى الفائت،

الكهرباء في مشكلة تنحصر وال مئوية، درجة /٥٠/

أيضًا الشرب مياه إلى عدم توفر ذلك يتعدى بل فقط،

تتجاوز وأحيانًا أسبوعيًا واحدة مرة تصلهم  قد والتي 

الغالء أخرى وسط مصاريف السكان المدة، فتكلف هذه

المعيشية. األوضاع وصعوبة

إيقاف إلى واألخرى بين الفترة التركية وتعمد القوات

كانييه سري شرق مدينة محطة "علوك" من المياه ضخ

يومين، قبل آخرها كان وأريافها، الحسكة مدينة إلى

في وتل أبيض كانيه سري لمنطقتي بعد اجتياحها وذلك

الفائت. العام من الثاني تشرين

إزالة سبب ان االشتراك، مولدة صاحب وحسب

وتكاليف الصيانة الزيوت أسعار ارتفاع المولدات إلى

الصعوبة غاية في أمر الصناعة في القطع تصليح

الزيوت كيلو يشترون وهم خيالية، باتت واألسعار

"فبعد رديئة، نوعية ذات  أنها رغم  ليرة آالف بسبعة 

وكأنه ماء، الزيت هذا يتحول يومين لمدة تشغيل المولدة

دفعات من نوعية رداءة  وأيضًا زيوت مكررة، وهي

فصل التي تزداد في باألعطال أيضًا تتسبب المازوت

في متواصلة ساعات لتسع المولدة  "فتشغيل الصيف،

/٤٠-٥٠/ بين فما ألعطال، يعرضها الحرارة هذه ظل

المدينة، في مولداتهم بإزالة قاموا المولدات أصحاب من

ليرة /٢٠٠٠/ إلى الواحد األمبير تسعيرة ورغم رفع

قليل السعر هذا أن على مصرون أنهم شهرين، إال منذ

الليرة. قيمة انهيار بسبب

األخير؟! الفرات مياه انحسار سبب ما

في مهمة  مكانة تحتل التي األنهار من  الفرات نهر

ومن الفرات؟ نهر ماء فأين وتركيا، والعراق سوريا

وطوله؟ عليه السدود هي ما ويصب؟ ويجري ينبع أين

الفرات! نهر على تعرفوا

القلق حجم يعكس واسعا لغطا أليام مياهه انحسار أثار

مجلس لكن بسوريا، الفرات منطقة سكان نفوس في

 ٢٣ يوم بيان في السبب أوضح المحلي "جرابلس"

مياه ستقطع  "إنه  ك  فيه قال  يونيو/٢٠٢٠، حزيران 

بسبب  حزيران و٢٦ من ٢٤ بين خالل الفترة الفرات

بتركيا". قراقاميش سد في الصيانة أعمال

مكعب  ٦٠٠ متر إلى ليصل المياه تدفق  عاد وبالفعل

بعد ٢٠٢٠م، يوليو  تموز  ٣ الجمعة يوم الثانية في

غير مسبوقة بصورة المياه منسوب انخفاض من  أيام

محافظات الكهربائية في الطاقة توليد سلبا على انعكست

يوميا  ١٤ ساعة ساعات التقنين أمست الجزيرة، حيث

الماضية. السنة خالل تحسن أن بعد

سيرهم تبين فيديوهات حلب شرق سكان بعض ونشر

مجراه شاهدوا لهم أن يسبق لم الفرات، الذي نهر بقاع

بضعة عرضه يتجاوز ال ضيق بمجرى يسيل جافا أو

ويصل  ٢٠٠ متر على عرضه يزيد الذي وهو مترات،

المصب. عند كلم ٢ إلى

عموما المنطقة في األنهار أهم من هو واحد الفرات نهر

رغم الفراتية" "الجزيرة فقيل باسمه الجزيرة وسميت

حوالي مسير بعد دجلة مع نهر اندماجه من تتشكل أنها

حيث يصب  علي" جنوب العراق ٢٩٤٠ قرب "كرمة

ما بالد أيضا وتسمى العربي، الخليج ثم العرب في شط

عبر القوية الدول عليها  التي تصارعت النهرين، بين

في الحياة مصدر ألنهما اليوم، حتى زالت وما التاريخ

المنطقة. هذه

يسيل؟ وأين الفرات ينبع أين من

بعد بتركيا  "إرزينجان" محافظة من الفرات نهر يأتي 

من قادما المراد) ماء (أي صو" "مراد نهر اجتماع

"قره نهر مع التركية "آغري" محافظة شرق جنوب

تحمل بحيرة قرب ومنبعه األسود) الماء (أي صو"

"آكورت" بلدة عند وذلك "أرضروم"، شمال ذاته االسم

مخترقة جنوبا مياههما فتجري "ارزينجان"، شرق في

بأراضي مارا الجنوبية "طوروس" جبال سلسلة

بكر،اديامان، ديار مالطية، "تونجلي، االزيغ، محافظات

السورية األراضي عنتاب"، حيث يدخل وغازي أورفة،

حلب. شرق "جرابلس" مدينة عند

الذي يقدر  مجراه طول ٥ سدود على عليه تركية وأقامت

"بغشتاش"  وهي: أراضيها داخل كيلومتًرا  ١١٧٦ بـ

في و"كركايا" "االزيغ"، في و"كيبان" "ارزينجان"، في 

غرب (برجيك "البيرة"  قرب و"أتاتورك" بكر"،  "ديار

عنتاب". "غازي في و"قارقاميش" أورفة)

سوريا في

مدينة شرق السورية األراضي الفرات دخول بعد

"رميالن قرية قرب "تشرين" سد عليه وأقيم "جرابلس"

تبدأ أن قبل حلب، بريف "منبج"  سهل شرق الشالل"

أكبر "الطبقة"  سد خلف المحبوسة  الفرات بحيرة 

خلف محجوزة أصغر بحيرة  تليها  البالد  في السدود

التفافه خالل ضخما قوسا ويشكل "المنصورة"، سد

دير بمدينة يمر ثم الرقة، مدينة باتجاه الشرق نحو

مدينة عند السورية األراضي الزور و"الميادين" ليغادر

لتستقبله  فيها، ٦١٠ كلم مسافة جريانه بعد "البوكمال"

العراق. في "القائم" مدينة

العراق في

بمدن ويمر  القائم مدينة عند العراق أراضي ويدخل 

ضمن والفلوجة" وهيت والرمادي وحديثة وعانة "راوة

مارا" "بابل  محافظة بعدها ليدخل األنبار محافظة

اسمها، يحمل  الذي بالفرع الحلة ومركزها بالمسيب 

الهندية "كربالء" عن محافظة إلى الفرات يدخل نهر ثم

"الديوانية" ومحافظة "الكوفة" عند "النجف" إلى ثم

محافظة مركز و"السماوة" بـ"الشامية" مارا (القادسية)

مدينة "الناصرية" قار" "ذي محافظة ثم مركز "المثنى"

١١٦٠ كلم  جريانه مسافة وبعد ليشكل األهوار، ليتوسع

العرب شط فيشكالن دجلة نهر العراق معه في يتحد

الخليج  في لتصب ١٢٠ كلم مسافة مياهه تجري الذي

العربي.

ثاني حديثة في  أهمها سدود سبعة عليه العراق  ويقم

إلى القادسية،  بحيرة خلفه ويحجز البالد سدود أكبر

والهندية والبغدادي  والفلوجة الرمادي سدود  جانب

والشامية. والكوفة

وأخيرا

من  دوالر مليار ٤٠ أن المتحدة األمم تقديرات تشير

الصرف وخدمات والغذاء النقي الماء تّؤمن أن شأنها

األرض، وجه فرد على األساسي لكل الصحي والتعليم

كلها  البشرية تزود أن يمكنها  دوالر مليارات ٩ منها

في المساهمة يجري استثمار أن وبدًال من النقي، بالماء

المتوحشة للشركات الميدان يترك اإلشكالية هذه حل

باسم البشرية بحق جرائمها وترتكب البيئة تلوث التي

االقتصادية. الحرية

أنه العالمية الصحة منظمة عن الواردة التقديرات وتفيد

وأن تكلفة  الجوع، بسبب يوميًا إنسان ٢٤,٠٠٠ يموت

تتجاوز ال األمراض ضد الثالث العالم تحصين أطفال

بذلك  عدم القيام فإن المقابل وفي لكل طفل، دوالرات ٥

ما  ويموت كل عام، طفل ماليين ٥ موت في يتسبب

تلوث  عام في العالم بسبب طفل كل ٢٠-٣٠ مليون بين

هي هذه واألوبئة المختلفة والجفاف، المياه والمجاعات

المتوحشة. الرأسمالية ثمار
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كاهل  على  مثقلة  بخطى  العصيبة  األيام  هذه  تمر 

فمن جهة  والكوردي خاصة،  السوري عامة  المواطن 

الدوالر وارتفاع األسعار،  تأرجح صرف سعر  ينهكه 

ومن جهة ثانية ما يحاك ضد الكورد في الخفاء. 

الذي تعّرض لمختلف صنوف الظلم  الكوردي  الشعب 

واالضطهاد خالل الخمسين السنة الماضية، ينظر بعين 

األمل لألحداث الجارية بأن تفضي إلى تحقيق طموحات 

الكورد في غرب كوردستان.

المفاوضات الكوردية التي بدأت المرحلة الثانية منها بين 

الوطنية،  الوحدة  الكوردي وأحزاب   الوطني  المجلس 

بعد أن أنهت المرحلة األولى بنجاح.

وتوصل الطرفان إلى تفاهم ملزم وجعل اتفاقية دهوك 

٢٠١٤ نقطة استكمال المفاوضات للوصول إلى اتفاق 

نهائي، ولكن هذه المفاوضات التي تجري ببطء شديد 

بكل  يحاول  الذي  الكوردي  الشعب  معاناة  هول  أمام 

ووجوده  كوردايته  على  الحفاظ  المتهالكة  إمكانياته 

التاريخي على أرضه.

كوردي  تقارب  تحقيق  على  تعمل  وحلفاؤها،  أمريكا 

تحقق  خالله  فمن  التقارب  هذا  مع  مصالحها  لتالقي 

شرعيتها وتثبيت نفوذها في المنطقة الكوردية.

الفترة على  في هذه  الجارية  لألحداث  تحليلكم  ما   -١

الساحة السورية والكوردية خاصة بعد التفاهم المشترك 

الوحدة  وأحزاب  الكوردي  الوطني  المجلس  بين 

الوطنية؟

عن  النشاز  األصوات  بعض  تقّيمون  كيف   -٢

المفاوضات الكوردية؟ وهل لها تأثير؟ ولماذا؟

في  الكورد  بين  اتفاق  حصول  تتوقعون  هل    -٣

إقليم كوردستان في  كوردستان سوريا كما حصل في 

تسعينيات القرن الماضي بوساطة امريكية؟  

هذه  لمساندة  الكوردي  الشعب  من  المطلوب  ما   -٤

الكورديين  الطرفين  من  المطلوب  وما  المفاوضات؟ 

المفاوضين لمساندة شعبهم الكوردي في تجاوز محنته 

السياسية واالقتصادية؟

اعادة  نحو  مهمة  خطوة  بمثابة  المفاوضات  نجاح 

الشخصية الكوردية السورية

تحدث سكرتير تيار مستقبل كوردستان سوريا، ريزان 

شيخموس لصحيفة «كوردستان»، بالقول: «إن العملية 

الكوردي  الوطني  المجلس  بين  الجارية  السياسية 

الصف  وحدة  بخصوص  الوطنية  الوحدة  وأحزاب 

األوربية  الدول  وبدعم  أمريكية  وبرعاية  الكوردي 

تؤكد  متقدمة  سياسية  رؤية  اآلن  حتى  أنتجت  الفاعلة 

على أن تكون سوريا المستقبل دولة اتحادية ديمقراطية 

تعددية تشاركية. 

والنظام األسدي هو نظام استبدادي ديكتاتوري يستخدم 

العنف ضد معارضيه والعمل في إطار المعارضة التي 

الجديدة  سوريا  بناء  إلى  وتسعى  بالديمقراطية،  تؤمن 

والتي تكون لكل مكوناتها، وأن المناطق الكوردية وحدة 

مع  إيجابية  وبناء عالقات  متكاملة،  سياسية وجغرافية 

دول الجوار وحل األزمة السورية وفق القرار األممي 

الكوردية  بالقضية  الدستوري  واالعتراف   ،٢٢٥٤

كقضية وطنية، والشعب الكوردي شعب أصيل وعودة 

الالجئين والنازحين إلى مناطقهم، هذه الرؤية السياسية 

التي تضع الحركة السياسية الكوردية أمام مسؤولياتها 

المكونات  كافة  مع  الحقيقية  المشاركة  في  التاريخية 

الحرب  هذه  وإيقاف  السوري،  الشعب  أزمة  إلنهاء 

والمواطنة  القانون  دولة  وبناء  سوريا،  في  المدمرة 

الحقيقية، هذه العملية التي أقلقت الكثير من الشخصيات 

المعارضة وصعدت من مواقفها ضد الحوار الكوردي- 

هذه  يرفض  بيان  من  اكثر  بإصدار  ودفعتها  الكوردي 

العملية السياسية، وتتهمها باالنفصال وهذا ما ساهم في 

والمكونات  المعارضة  في صفوف  الشرخ  من  المزيد 

والذي  السوري  النظام  ذلك  من  والمستفيد  السورية، 

يراهن منذ البداية على سياسة تفتيت المجتمع السوري 

وتشتيته». 

عن جدوى الحوار قال شيخموس: «رغم إن هذا الحوار 

مازال في بداياته وان اللوحة المشكلة في وحدة الصف 

الكوردي لم تكتمل بعد، وان المجلس الوطني الكوردي 

في  عضوًا  مازال  الحوار  هذا  في  الرئيسي  الطرف 

الهيئة  وفي  السورية  والمعارضة  الثورة  قوى  ائتالف 

والدول  أمريكا  أن  كما  السوري،  للحوار  التفاوضية 

أنفسهم من  الحوار هم  لهذا  الداعمة  األوربية االخرى 

توحيدها،  إلى  ويسعون  السورية،  المعارضة  يدعمون 

على  كان  لهذا  السورية.  لالزمة  حلول  عن  ويبحثون 

البيانات  يصدروا  أن  من  بدًال   المعارضين  هؤالء 

المتحاورين  التواصل مع  الكورد، كان عليهم  ويتهموا 

والبحث معهم عن مشتركات العمل السياسي بخصوص 

صف  لوحدة  حقيقية  آليات  وإيجاد  المستقبل  سوريا 

التي  الدولة  وكل  النظام،  هذا  مواجهة  في  المعارضة 

أساءت لسوريا ولشعبها، ولكن لألسف الشديد أظهرت 

عنصرية  األكثر  وسياساتها  مواقفها  الشخصيات  هذه 

الشعب  هذا  وقضيته،  الكوردي  الشعب  على  وحقدًا 

الذي قدم الكثير للدولة السورية وشعبها وعانى الويالت 

هذه  خسرت  ولهذا  المتعاقبة،  وحكوماتها  انظمتها  من 

التحرر  نحو  وارداته  الكوردي  الشعب  المعارضة 

وكشريك فعلي له في النضال من اجل سوريا الحرة».

وعن توفر الظروف الكوردية المالئمة تحدث ضيفنا: 

الكوردي  للشعب  والذاتية  الموضوعية  الظروف  «إن 

تتطلب اجراء هذا الحوار وخاصة بعد النماذج السيئة 

كانييه  وسري  لعفرين  التركي  واالحتالل  للمعارضة 

التغيير  في  ومخططاتها  المقيتة  العنصرية  وسياساتها 

الديمغرافي في المناطق الكوردية، والتهديدات التركية 

المستمرة للشعب الكوردي في سوريا، وتهديدات النظام 

بالعودة إلى المناطق الكوردية، وضرورة توحيد الصف 

االزمة  السياسية وحل  العملية  في  للمشاركة  الكوردي 

الالجئين  اآلالف من  مئات  السورية، وضرورة عودة 

السياسية  الصراعات  من  والملل  مناطقهم  إلى  الكورد 

التي بات تقلق مصير الشعب الكوردي، واالستفادة من 

التواجد  األمريكي في المنطقة ورغبته في اجراء هذا 

األحزاب  من  الالمحدود  والدعم  له  ورعايته  الحوار 

كوردستان  اقليم  قيادة  من  وخاصة  الكوردستانية 

والرئيس مسعود بارزاني لهذا الحوار، كل هذه األسباب 

دعت المجلس الوطني الكوردي بقبول العملية السياسية 

والسعي الجدي إلنجاحها بما يحقق للشعب الكوردي في 

العادلة  القومية  قضيته  حل  نحو  ارادته  توحيد  سوريا 

والمشاركة في المستقبل السوري». 

وعن نجاح العملية السياسية قال شيخموس: «إن نجاح 

العملية السياسية والتوصل إلى انشاء مرجعية سياسية 

كوردية في سوريا وفق اتفاقية دهوك مرهون بامتالك 

الحوار  باستمرارية  بالتمسك  الطرفين  من  قوية  إرادة 

حتى إنجاحه وتحقيق أهدافه كما أنه مرتبط بشكل فعلي 

الراعي  قبل  من  ممارسته  الواجب  الحقيقي  بالضغط 

األمريكي واألحزاب الكوردستانية على حزب االتحاد 

بشروطه  والقبول  الحوار  بآليات  بااللتزام  الديمقراطي 

وعدم وضع العراقيل أمام إنجاحه وخاصة في المراحل 

المقبلة والمهمة من الحوار في مجال  تطبيع األوضاع  

بين الطرفين وحصول اتفاق سياسي واداري وعسكري 

شامل وفعال، اضافة الى قطع العالقة بين ب ي د وب 

النظر  وإعادة  السورية،  العناصر غير  وإخراج  ك ك 

باإلدارة القائمة وإعادة هيكلتها كما نصت عليها اتفاقية 

والسماح  االخرى  المكونات  اشراك  دهوك مع ضمان 

خطوة  بمثابة  سيكون  ذلك  وان  روج،  بشمركة  بعودة 

كوارث  ويجنبه  سوريا  في  الكوردي  للشعب  تاريخية 

اتفاق  اي  أن  كما  المستقبل.  في  حقيقية  وانتكاسات 

مكوناته  ولكل  عمومًا  السوري  للشعب  نجاحًا  سيحقق 

انطالق  نقطة  سيكون  ومناطقه  الكوردي  الشعب  وان 

في  حدث  كما  سوريا  في  الشامل  التغيير  نحو  حقيقية 

كمركز  الكوردستانية  القيادة  ودور  العراق  كوردستان 

استقطاب للمعارضة العراقية وبناء العراق الجديد». 

واختتم شيخموس كالمه بالقول: «البد للشعب الكوردي 

ومنظمات  السياسية  وأحزابه  شرائحه  وكافة  عمومًا 

المجتمع المدني دعم هذا الحوار إلنجاحه والذي سيكون 

الكوردية  الشخصية  اعادة  نحو  مهمة  خطوة  بمثابة 

باستعادة  الكوردي  الشعب  إرادة  واحترام  السورية 

بعالقاته  الشجاع  التمسك  مع  المستقل  وقراره  دوره 

الكوردستانية على قاعدة االحترام المتبادل، كما سيتمكن 

االقتصادي  االنتعاش  في  موارده  كل  استخدام  من 

وتجاوز كل المحن االقتصادية».

التقارب  نجاح  عوامل  آمنة  بيئة  وخلق  الثقة  بناء 

الكوردي

تحدث الحقوقي، الزكين خلف لصحيفة «كوردستان»، 

اإلقليمية  الدول  التاريخية سعي  الثوابت  «تفيد  بالقول: 

التي ألحق بكل منها جزء من كوردستان إلى اإلبقاء قدر 

الفرقة  الكورد في ديمومة من  اإلمكان على أن يكون 

والتشتت والتشظي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر 

كانت  التي  األجواء  إلى  وبعودتنا  اآلليات،  وبمختلف 

الكوردية  المفاوضات  من  األولى  المرحلة  تصاحب 

الكوردية والتي أفضت الى تفاهمات جوهرية مشتركة 

بين المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية 

نالحظ بأن الدول اإلقليمية والسيما تركيا كانت وال تزال 

تمارس سياسة الوعيد تجاه أي تفاهم كوردي كوردي 

من خالل تصريحات لوزير خارجيتها جاوييش أوغلو 

 PYD الذي صرح في وقتها بأن أي طرف يتفق مع ال

سيكون مستهدفا من قبلها حيث كان قاصدا في خطابه 

المجلس الوطني الكوردي، مما  ينم عن مدى حساسية 

الملحق بها أجزاء كوردستان تجاه  األطراف اإلقليمية 

أي إتفاق كوردي كوردي رغم أن الكورد دائما يعلنون 

العنصر  للمنطقة  إستقرار  عنصر  أنهم  الدوام  وعلى 

مزعزع لها، وأن إتفاقهم ليس موجها ضد أحد بل مجرد 

ترتيب للبيت الكوردي للمساعدة في إضفاء الهدوء على 

إقليم  في  السافر  التركي  التدخل  أن  وأعتقد  المنطقة. 

كوردستان والقصف اإليراني لمواقع في عمق أراضيه 

مجابهة  خانة  في  داخل   الثقيلة   المدفعية  خالل  من 

التفاهم الكوردي الكوردي من خالل الضغط على إقليم 

كوردستان للتراجع عن  دوره المحوري في تقديم كل 

الكوردي  الصدع  لرأب  المساعدة   من  ممكن  هو  ما 

الكوردي في كوردستان سوريا ومن هذا المنطلق يمكننا 

القول أن تلك الدول تسعى جاهدة وبمختلف السبل إلى 

طمس أي بريق يلوح في األفق لتوحيد الصف الكوردي 

في كوردستان سوريا».

وعن عنصرية البعض تجاه الكورد قال خلف: «البعض  

ال  النظام  من  او  المعارضة  من  سواء  العرب  من 

األمر  يرتبط  حينما  عنصريتهم   لثام  لجم  يستطيعون 

بأي توافق كوردي كوردي أو بالحقوق الكوردية حيث 

تجدهم ينعتون الكورد بأوصاف ونعوت مشوهة بعيدة 

عن الواقع كالعمالة أو الخيانة أو نعتهم بأنهم إنفصاليون 

أوغيرها من النعوت الدونكشوتية رغم أن الكورد كانوا 

الى  الطمأنينة  برسائل  دائما  يبعثون  ممن  واليزالون 

الداخل والخارج معلنين أنهم يسعون فقط الى تحصيل 

سورية  دولة  إطار  ضمن  المشروعة  القومية  حقوقهم 

السياق  هذا  وفي  تعددية  برلمانية  ديمقراطية  اتحادية 

أعتقد أن هذه األصوات النشاز ليست لها الكلمة الفصل 

لدول  أدوات  مجرد  هؤالء  وإنما  السورية  المسألة  في 

السوري حيث  الملف  تأثير كبير حيال  أيضا  لها  ليس 

األخير دولي روسي أمريكي بإمتياز وبدرجة أكبر مما 

روسي  السوري  الحل  مفتاح  وأن  محلي  إقليمي  هو 

أمريكي».

فيما يخص الدور االمريكي في إنجاح المفاوضات أكد 

خلف: «ان تجربة امريكا مع إقليم كوردستان المستندة 

مختلف  على  الملحوظ  ونجاحها  المصالح  تبادل  إلى 

الصعد السيما وأن مصالحها مصونة في اإلقليم  أكثر 

من أي مكان آخر، تجعل من الواليات المتحدة الطمأنة 

الممكن  من  وأنه  سوريا،  كوردستان  في  الكورد  الى 

بناء تحالف قوي معهم أيضا السيما وأن السنوات التي 

مضت جعلت من امريكا تدرك مدى المساحة التي يمكن 

الكوردية  المفاوضات  أن  القول  ويمكن  االعتماد،  فيها 

الكوردية طالما أنها جارية برعاية أمريكية فإن لإلتفاق 

ال  األمريكان  ألن  النور  يجد  أن  في  كبيرة  حظوظا 

العاطفة  باب  من  السيناريوهات  هذه  مثل  في  يدخلون 

دائما  علينا  يتعين  أنه  غير  المصالح   باب  من  وإنما 

من  هناك  ليس  ألنه  أيضا  حذرين  نكون  أن  ككورد 

مصالح ثابتة بل أن السياسة تحكمها المصالح المتغيرة 

وهذا ما يجب على الكورد إدراكه والعمل عليه».

خلف:  قال  المفاوضات  إلنجاح  الشعبي  الدور  في 

أن  أطيافه  بجميع  الكوردي  الشعب  على   يجب  «أنه 

تشجيع  خالل  من  المفاوضات  لتلك  قويا  سندا  يكونوا 

التحاور  في  االستمرار  على  المفاوضة  األطراف 

والتفاوض للوصول الى اتفاق نهائي وإبداء تأييدهم لكل 

عن  واإلبتعاد  الكوردية  المصلحة  في  منصب  هو  ما 

ذاك  أو  الطرف  هذا  تجاه  والتجريح   التخوين  سياسة 

من الطرفين، وخلق جو من األمل والتفائل بأن القادم 

عوامل  بناء  المفاوضين  الطرفين  على  ويتعين  أجمل، 

الثقة وخلق بيئة آمنة للتفاوض ومحاسبة كل من يخرج 

من هذه الساحة للوصول الى تحقيق تطلعات شعبنا في 

العيش الكريم وإخراجه من ازمته».

التنازالت لرأب  تقديم بعض  الكورديين  الطرفين  على 

الصدع الموجود

لصحيفة  شرف  رشاد  والقاص،  الكاتب  تحدث 

سوريا،  في  االقتصادي  الخلل  بالقول:  «كوردستان»، 

النظام  بالدرجة األولى، وهو عزلة  سببه خلل سياسي 

العسكري  الصراع  جمود  رغم  العالم  عن  االقتصادي 

انفتاحًا  نالحظ  لن  لكننا  ضيقة،  مناطق  في  وانحساره 

سياسيًا أو اقتصاديًا طالما بقي رأس النظام في السلطة، 

الذي غرق في الفساد حتى أخمص قدميه. وأمر بقائه 

ال  والدولية  اإلقليمية  بالتجاذبات  مرهون  عدمه  من 

بمحاربته اقتصاديًا. 

المؤاتية: «منذ  الفرصة  انه يمكن اغتنام  ورأى شرف 

بداية نيسان تجري مفاوضات كوردية كوردية برعاية 

أمريكية فرنسية وبوتيرة بطيئة جدًا، لكنها تبقى بصيص 

النظام  من  األمل  فقد  الذي  الكوردي  للمواطن  أمل 

والمعارضة على حد سواء بتلبية حقوقه القومية كسائر 

شعوب العالم. 

التفاهم الكوردي الكوردي هو اغتنام الفرصة األخيرة 

تركيا  حيث  سوريا،  كوردستان  من  تبقى  ما  النقاذ 

وإن سمحت  كانييه،  أبيض وسري  وتل  تحتل عفرين 

لها أمريكا لن تتوانى باحتالل المزيد وطرد المواطنين 

في  مرتزقتها  وتوطين  التاريخية  أرضهم  من  الكورد 

مناطقهم لتحقيق حلمها الطوراني بالقضاء على الوجود 

يفيق كوردها  لكي ال  الجنوبية،  الكوردي في حدودها 

من سباتهم العميق.

أطراف  ثمة  الجبين  له  ويندى  النفس  في  يحز  وما 

وتدعي  النظام،  كنف  في  ترعرعت  التي  وشخصيات 

وتحارب  بيانات  تصدر  تركية  وبإمالءات  المعارضة 

تقارب  أي  وتحارب  بغيض  عنصري  بمنطق  الكورد 

على  أصيل  كمكون  وجوده  وتنفي  كوردي  تفاهم  أو 

تذهب  النشاز سوف  األصوات  هذه  التاريخية،  أرضه 

في مهب الريح». 

السوري  النظام  سيلعبه  الذي  السلبي  الدور  وعن 

أنيابه  عن  كاشر  السوري  «النظام  شرف:  أضاف 

الفتية  الكوردية  التجربة  على  بالقضاء  الفرصة  لتحين 

في  عليها  الكثيرة  الذاتية، رغم مالحظاتنا  اإلدارة  في 

سبل اإلدارة من طرف كوردي منفرد، هذا من ناحية 

هناك  من  الواردة  األخبار  وحسب  أخرى  ناحية  ومن 

بأن أمريكا تضغط على السيد مظلوم عبدي - بقوة- 

المنضوين  الكوردستاني  العمال  حزب  عناصر  بطرد 

(قسد)  الديمقراطية  سوريا  قوات  صفوف  في  كقوات 

وهو ليس باألمر السهل وموقفه ال يحسد عليه، حيث 

يبرز  فقط وعندما  قائدًا يخضع إلرادته  العمال يصنع 

في  سينجح  هل  الملح!  السؤال  ويهمشه.  يزيحه  نجمه 

مساعيه؟ نأمل ذلك».

المتحاورين  الطرفين  من  «المطلوب  شرف:  يختم 

تقديم مزيد من التنازالت لرأب الصدع الموجود ويعيد 

الكثيرين  آمال  ويحقق  بأحزابه  ثقته  الكوردي  للشعب 

الذين ضحوا جل حياتهم في تحقيق مطامح شعبهم في 

العيش بحرية وكرامة». 

المفاوضات الكوردية نقطة مكملة في الوحدة الجغرافية 

والتشاركية

لصحيفة  موسى  عبداللطيف  الكاتب  تحدث 

سوريا  في  المتغيرات  «جميع  بالقول:  «كوردستان»، 

الخصوص  وجه  على  الكوردية  منطقتنا  وفي  بالعموم 

إنما أمر طبيعي ونتيجة حتمية لألحداث المتسارعة على 

جميع االصعدة. مفاوضات توحيد المسار الكوردي بين 

استكمال  إنما  الكوردية  المنطقة  في  السياسية  الكيانات 

للظروف والمناخ الذي تم تهيئته من قبل الدول اإلقليمية 

والدولية بما يخدم المنطقة منسجمًا في تحقيق مصالح 

تلك الدول وتقاطعها مع مصالح شعبنا، بل هذا التقارب 

وحدة  منها  مشتركة  أمور  على  مستندة  حتمية  نتيجة 

اللغة والعادات والمعتقد والتاريخ والتشارك في المآسي، 

األمر الذي يشكل العامل األساسي في المضي قدمًا في 

تلك المفاوضات هو الدعم الكبير من المرجعية الكوردية 

الرئيس مسعود بارزاني، والبد من أن نستذكر نقطة في 

غاية األهمية وهي أهمية القدرة والحنكة التي البد أن 

تتوفر لدى السياسي الكوردي في دفع تلك المفاوضات 

بما يخدم قضية شعبنا كونها نتيجة لتقاطع مصالح الدول 

العظمى لمصالحنا في هذه المرحلة.  

هذه   » موسى  قال  المأمولة  الجغرافية  الوحدة  عن 

المفاوضات بين الكيانات السياسية في غرب كوردستان 

نقطة مكملة في الوحدة الجغرافية والتشاركية في اللغة 

من  الكثير  سنرى  بالتالي  والتاريخ  والمعتقد  والعادات 

األصوات التي بالتأكيد تعتبر نشاز كونها التنتمي لتلك 

المنطقة  سكان  بين  إليها  اإلشارة  تم  التي  التشاركية 

وبالتالي تلك األصوات ستعارض تلك المفاوضات. تلك 

األصوات لن يكون لها تأثير على سير تلك المفاوضات 

إلعتبارات كثيرة أهمها أنها دخيلة على المنطقة. 

قال  المفاوضات  النجاح  الظروف  توفر  يعني  وفيما 

األمور  بحتمية  الجزم  يمكن  ال  السياسة  «في  موسى: 

أحداث  من  مايؤشر  ثمة  ولكن  المستقبلية  واألحداث 

وظروف يمكن أن تؤدي إلى استنتاجات لربما أقرب الى 

الحتمية في الحدوث. هنالك الكثير من العوامل تشكل 

االرادة  منها  المفاوضات  تلك  لنجاح  األساسي  العامل 

الجانبين  لدى  يمكن مالمسته  التي  الحقيقية واإلصرار 

في إنجاح المفاوضات عبر اتخاذ خطوات مهدت المناخ 

السياسي. الظروف التي أصبحت ال تطاق والتي تواجه 

الشعب الكردي و تهديدات خارجية والخوف من تكرار 

والظروف  سبي  كري  كانيية  سري  عفرين  تجربة 

الداخلية من الفقر وانعدام جميع مقومات الحياة من ماء 

خبر كهرباء وانعدام التعليم وفرص العمل تلك األمور 

المفاوض أخذها في عين الحسبان.  التي تفرض على 

بارزاني  الرئيس  من  المباشر  الدعم  ذلك  من  األهم 

تدير  التي  المتحدة  الواليات  مثل  العظمى  الدول  ومن 

المفاوضات بشكل مباشر».

إنجاح  في  الكبير  الدور  له  «الشعب  موسى:  يختم 

الصادق  والدعم  االرادة  إظهار  عبر  المفاوضات  تلك 

للمفاوض او المحاور وبث روح األمل وااليمان بنبل 

قضيته، بالطبع تلك المفاوضات نابعة عن قضية الشعب 

وحاجته لالستقرار وتحقيق كل مايؤدي ويتمناه ويحلم 

به ويخدم قضيته. شعبنا الكوردي لم يبخل على قضيته 

على مر األحداث وكان عونا لها وقدم في سبيلها الكثير، 

للمفاوض  مابوسعه  كل  وسيقدم  والسند  العون  سيكون 

الشعب  المفاوضات كونها قضية  تلك  لنجاح  الكوردي 

األساسية. و بيشمركة روز سيكون له الدور األساسي 

في بناء الثقة بين الشعب والسلطة عبر تحقيق كل ما 

يؤدي الى تحقيق االستقرار في المنطقة ورجوع جميع 

المهاجرين». 

وأخيرًا:

في  الكوردي  الشعب  كاهل  على  مثقلة  تمر  األيام 

غرب كوردستان، وهم على أمل أن يتوصل الطرفان 

كريمة،  حياة  له  يضمن  شامل  اتفاق  إلى  الكورديان 

وعلى المفاوضين االسراع في المفاوضات، الوضع ال 

يحتمل التأجيل، الشعب أمام كارثة.  

عبداللطيف موسى رشاد شرف  الزكين خلف  ريزان شيخموس 
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الوزارية (الكابينة كوردستان إقليم حكومة نجحت

صياغة في بارزاني مسرور برئاسة التاسعة)

في جديدة لمرحلة دشن إصالح قانون مشروع

ليدخل اإلقليم برلمان عليه صوت ما وهو اإلقليم،

مسعى في الجاري الشهر  منذ مطلع التنفيذ حيز

الرشيد. الحكم مفهوم لترسيخ يهدف

١٠ من  الـ اليوم كوردستان إقليم حكومة وأكملت

بينما الثاني عامها لتدخل األول عامها يوليو/تموز

االقتصادية، التحديات من جملة بانتظارها تزال ال

نتيجة اقتصادية عصيبة أوضاعًا يواجه فيما االقليم

كورونا فيروس تفشي خلفها التي السلبية اآلثار

معظم شأن ذلك في شأنه النفط أسعار وتراجع

العالم. دول

خارج االستثنائي الوضع هذا ان من وعلى الرغم

اال ، ورغباتها كوردستان إقليم حكومة إرادة عن

كاهل عن العبء لتخفيف مضنية جهودًا انها بذلت

باقل الصعبة المرحلة هذه وتجاوز المواطنين.

. ممكن ضرر

ظل في المتالحقة األزمات من الرغم وعلى 

واألزمة كورونا وتبعاته االقتصادية فيروس تفشي

من إنجازات الحكومة هذه حققته ما أن إال المالية،

النجاح مفتاح يمثل ، االصالح قانون سيما وال

عام سوى لم يمض على تشكيلها أنه من بالرغم

المتالحقة. باألزمات يعج

بارزاني مسرور شدد كثيرة،  مناسبات وفي

عند تتوقف اإلصالح عملية شاملة ولن ان على

العملية تالقي أن وتوقع حكومية، ومؤسسة قطاع

من المتضررين الفاسدين. معارضة
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٠٣ يوليو  بيان يوم في اإلنسان مجال حقوق المتحدة في خبراء األمم أعرب

بإعدام التي تفيد التقارير من غضبهم عن جنيف في مقر االمم المتحدة من

البالد. في األقلية الكردية أبناء أحد وهو بور، اهللا عبد لهدايت إيران سرًا

في  عسكرية قاعدة في أيار / ١١ مايو في اإلعدام ُنفذ ، ورد ما وبحسب

الغربية. أذربيجان مقاطعة شنو،

أي "إن العبارات". بأشد اهللا عبد هداية إعدام المستقلون "ندين الخبراء وقال

بمثابة هو الدولي القانون بموجب الدولة اللتزامات مخالفًا ُيتخذ باإلعدام حكم

بعد السر في تم قد اإلعدام غير قانوني. وكون فهو وبالتالي تعسفي ، إعدام

إضافي". مشدد عامل هو القسري االختفاء

الدولة"  السالح ضد "حمل بتهمة ٢٠١٧ عام في  بور اهللا عبد على ُحكم

الحزب وأعضاء الثوري اإلسالمي الحرس فيلق بين  اشتباك مسلح خالل 

على اهللا بور عبد وُأدين .٢٠١٦ عام في اإليرانية لكردستان الديمقراطي

وإنكاره التعذيب  طريق عن اعترافه انتزاع أن االدعاءات من الرغم
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عام ١٩٩٦ في المنطقة الشرقية من  وقع الذي اإلرهابي التفجير عن تعويضًا دوالر مليون ٨٧٩ مبلغ إيران بدفع محكمة أمريكية فرضت

.١٩٩٦ عام الُخبر" "أبراج السعودية العربية المملكة

المجمع على الهجوم في إيران ط تورُّ عن قاطعة أدلة وجدت أن بعد الحكم واشنطن األمريكية العاصمة في اتحادية محكمة وأصدرت

آخرين. من ٤٠٠ أكثر وُجرح األمريكية، الجوية القوات من أمريكيًا عسكريا ١٩ مقتل إلى أدى الذي السكني

في المجمع. رطل ٥٠٠٠ مفّخخة تزن شاحنة إرهابيين فّجروا ماديًا ودعمت وّجهت اإليرانية الحكومة بأن المحكمة وقضت

المحاربين  العدالة لم تنَس عامًا، ٢٥ يقارب ما طويل وقت مرور رغم إنه ساور، أدورا الرئيسة المحامية قالت الحكم، على وتعليقًا

اإلرهابي. الهجوم هذا على حكومة إيران ومحاسبة العدالة تحقيق في تحبط جهودهم ولم وعائالتهم األمريكيين

المتهمين،  ضد الدعوى المباشرين، أسرهم أفراد و٢١ من الجوية األمريكية القوات من أفراد جريحًا ١٤ يشملون المدعون، الذين ورفع

اإليرانية. واألمن ووزارة المخابرات اإليراني، الحرس الثوري وفيلق إيران، جمهورية وهم:

األموال غسل شركات من ضبطها تم التي اإليرانية األموال خالل من وأسرهم المدعين تعويض سيتم قرارها أنه في المحكمة وذكرت

وخارجها. أمريكا محتجزة في إيرانية وأصول للجزاءات، واألشخاص الخاضعين اإليرانية

إيران  واشنطن يلزم األمريكية العاصمة في االتحادية المحكمة من ٢٠١٨ في عام صدر سابق حكم هو الثاني بعد الجديد الحكم ويعد هذا

الُخبر. أبراج مجمع تفجيرات في ضلوعها بسبب لاير) مليون ٣٩٣) ١٠٤,٧ مليون دوالر بدفع

وسائل  تناقلتها التي للمعلومات ووفقًا الُخبر، أبراج بتفجير ٢٥ يونيو ١٩٩٦ في قامت قد إيران إرهابية مدعومة من مجموعة وكانت

إلى ُحّولت كبيرة غاز صهريج شاحنة بشراء وقاموا لبنان، إلى السعودية من المتفجرات بتهريب قاموا المهاجمين فإن حينها، اإلعالم،

قنبلة.
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خوشناو صديق محمد د.

األخيرين، العقدين في عالمنا أن فيه الشك مما

في مختلف وملحوظة كبيرة شهد تطورات قد

والصحية واالقتصادية  السياسية المجاالت

استطاعت حيث والتكنولوجية، والتربوية

خاص العظمى بشكل والدول اإلنسانية عامًة

أو ناسيًة الحياة، أوجه معظم على السيطرة

وعدم اإلنسان إمكانيات محدودية متناسيًة

يتسم بعدم عالم في
ْ
شي بكل التحكم قدرته على

الحال وبطبيعة الكبيرة، والتقلبات االستقرار

تستثِن لم باألرض عصفت التي التقلبات هذه

ومعوقات عراقيل وأظهرت كوردستان إقليم

مواجهتها. كوردستان على توجب عدة

في المستجد كورونا  فيروس انتشار  شكّل

إقليم إلى ووصوله العالم أنحاء مختلف

بإصابة شباط شهر بدايات في كوردستان

سكان حياة هدد تحديًا كبيرًا بها عدة أشخاص

حكومة على لزامًا وكان عامًة، كوردستان

حياة لحماية جدية تدابير اتخاذ كوردستان

التباعد االجتماعي مبادئ المواطنين وتطبيق

منظمة مع توصيات أخرى تتماشى وإجراءات

في عديدة العالمية، واتخذت قرارت الصحة

التعليم مراكز إغالق ضمنها من الصدد هذا

،٢٠٢٠ شباط شهر نهاية في كوردستان في

المراكز هذه االجتماعي في االختالط أن بما

انتشار إلى يؤدي جدًا مما قد كبير التعليمية

المجتمع. بشكل كبير في الوباء

حّتم حاليًا، القائم االستثنائي  الوضع إن

التعليمية في العملية سير على على القائمين

إنقاذ بغية جديدة، تدابير اتخاذ كوردستان

طلبة على  إضاعتها وعدم الدراسي العام 

بناء في الحقيقية الثروة هم اللذين العلم،

(حافظ النيل  شاعر بقول مستشهدين بلد  أي

إبراهيم):

والجهل لها  عماد ال "العلم يرفع بيوتًا

والكرم". العز بيوت يهدم

العالي والبحث التعليم وزارة قرر مجلس حيث

الدراسة باعتماد كوردستان، في العلمي

إنهاء  ٢٠٢٠/٥/٢ بشرط من بدءًا االلكترونية

العملية الستكمال والعودة االلكترونية الدراسة

وقت أي في الجامعي الحرم داخل التعليمية

وباء خطر السلطات المختصة انتهاء فيه تعلن

كورونا.

اللبنانية الجامعة في أّننا إلى اإلشارة وتجدر

االلكترونية الدراسة بتطبيق التزمنا الفرنسية،

ونزاهة حماسة بكل أسابيع  أربعة لمدة

العلمية األقسام في جميع بالمسؤولية وإحساس

رئاسة من مباشر وبإشراف الجامعة، في

بالتنسيق المختلفة الكليات وعمادات الجامعة

الوزارة، في  الجودة ضمان مديرية  مع

خالل الدراسية العملية  سير  حسن لضمان

ألية الوزارة إصدار حين إلى المرحلة هذه

هذه الخصوص. في تعليمات جديدة

المجلس  قام  ٢٠٢٠/٦/١ وبتاريخ الحقًا

نّص والذي ،٥٣٢٤ المرقم الكتاب بإصدار

دراسيًا أسبوعًا وعشرين اثنين على بالمصادقة

،٢٠٢٠/٢/٢٩ الرسمية في العطلة إعالن قبل

شهر في دراسية أسابيع أربعة إلى باإلضافة

يتوجب كما االكتروني، النظام حسب أيار

العام نهاية في أخرى أسابيع أربعة تخصيص

آليات وأية العلمية التقارير إلعداد الجامعي

الطلبة. لتقييم الجامعة تعتمدها أخرى

التقارير باعتماد االستثنائية القرارات هذه إن

 Assignments)) المنزلية والواجبات العلمية

منطقية غير للبعض تبدو  قد  الطلبة، لتقييم

مدى على  التأكيد أود
ّ
أني إال نقد، ومحل

من واقع وذلك التقييم، في األساليب هذه أهمية

مع فنلندة لدولة إيفادي أثناء الشخصية تجربتي

العاملين في السلك الزمالء نخبة من مجموعة

الهدف كان حيث ،٢٠١٨ عام في األكاديمي

واألساليب الطرائق أحدث على اإلطالع هو

المتطور، العالم  في والتعليمية التدريسية 

العلمية)، التقارير  (إعداد أهمها كانت  والتي

في المتقدمة الدول تجارب من واالستفادة

حاجة يالءم  حديث  تعليمي نظام  صياغة

إعداد أن كما المتاحة، وإمكانياتها كوردستان

الجامعة في الطالب ِقبل من العلمي التقرير

سيتم بل آليًا، نجاحه يعني ال الفرنسية اللبنانية

وموضوعيًا، علميًا مالئمته مدى من التأكد

منفردة بصفة الطالب إعداد من يكون وأن

العلمية، المصادر على  باالعتماد  ومستقلة

سيرسب غش عملية أية تبّين حال وفي

تلقائيًا. الطالب

تاريخيًا، اإلنسانية التطورات لسير المتتبع إن

القفزات أكبر أن شك أدنى بال سيالحظ

ظّل في اإلنسان حصلت حياة في اإلبداعية

أن أدنى شك واألزمات الكبرى، وبال الحروب

الكبرى  األزمات هذه أحد COVID١٩ وباء

ومن نافعة، العالم، فُرّب ضارٍة مستوى على

تساعدنا أن وعسى اإلبداع، ُيولد المعاناة رحم

نظامنا وتطوير تحديث في األزمة هذه

هذه من سنستفيد أننا  أجزم  وأكاد  التعليمي،

المستقبل في في نقييم الطلبة الحديثة األساليب

كما الفّتاك، هذا الوباء خطر زوال بعد حتى

األخطاء من تخلو لن جديدة  تجربة أية أن

اهللا. بإذن مستقبًال منها سنستفيد التي

التزامهم ضرورة األعزاء  للطلبة أؤكد  كما

القرارات فيها بما والجامعة الوزارة بقرارات

النهائية. باالمتحانات الخاصة والتعليمات

تعالى هللا أدعو أن إال يسعني النهاية ال وفي

واإلنسانية والعراق كوردستان شعب يحفظ أن

تعود وأن  والمرض، البالء هذا من  جمعاء

وقت. أقرب في طبيعتها إلى الحياة

والتوفيق األعزاء بالنجاح للطلبة تمنياتي مع

الدائمين.
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برئاسة الكابينة التاسعة أولويات أحد أهم هو واإلصالح

التي حكومته  عمل برنامج ضمن بارزاني مسرور 

اإلقليم. في األحزاب الكبيرة معظم تشكلت بائتالف

الشعب له الى في خطاب مسرور بارزاني بالصدد وقال

على  مصممون انهم  ، الماضي  مايو/أيار  ٢٢ في

الثروات لهدر حد ووضع اإلصالح تطبيق مواصلة 

بالفاسدين ضررًا يلحق اإلصالح الى ان مشيرًا العامة.

إفشال إلى يسعون ولذلك مصالحهم، على ويشكل خطرًا

على مشددًا أمامه. العراقيل بوضع اإلصالح مسيرة

إقليم كوردستان، لغالبية مواطني اإلصالح مطلب أن

في وسيستمر المواطنين، جانب إلى سيبقى وأنه

موضحًا مطلقًا. يتراجع عنه منهم ولن بدعم اإلصالح

يشملنا وأن وشامًال عامًا يكون أن بد ال أن اإلصالح

وتحت عنوان ما جهة أو شخص ألي وال ُيسمح جميعًا

في عوائق والحزبية وضع المصالح الشخصية حماية

هذا المشروع. طريق

يتقاضون من تنظيم إعادة على اإلصالح ويشتمل 

الجمارك في  آخر إصالح إلى باإلضافة الرواتب،

والنفط والطاقة الزراعة قطاعات وفي واالستثمار

وغيرها.

تشكيل ومنذ انه ، خطابه في ، بارزاني قال وكما

للبت حثيثة محاوالت أجرى التاسعة، الوزارية الكابينة

على ذاته عمل وفي الوقت مع بغداد، االقليم مشاكل في

االعتماد مخاطر من كوردستان إقليم اقتصاد تحرير

الفتًا اإليرادات. تأمين في واحد دخل مصدر على

تواج التي الصعبة األوضاع من األكبر الجزء الى ان

باالعتماد الخاطئة السياسة نتيجة هو وحكومته االقليم

للنفط. المتذبذبة اإليرادات على

أشار اإلقليم في التاسعة الحكومة عمل برنامج وفي

كوردستان إقليم حكومة أن إلى بوضوح بارزاني مسرور

وبما للمحافظات اإلدارية الالمركزية تثبيت على تعمل

كوردستان، واإلداري إلقليم القانوني النظام مع يتالءم

حسب والمسؤوليات الواجبات  توزيع  يتم أن على

منع الفساد بهدف رئاسة الحكومة رقابة القانون وتحت

مؤسسات خارج سلطات وتشكيل السلطة واستغالل

الالمركزية اإلدارية مع نحن لذلك بالقول مردفًا اإلقليم.

حماية كيان اإلقليم. إطار أن تكون في بشرط

أي مع التأقلم أكد على ضرورة ، بارزاني مسرور

وضعوا انهم ، قائًال االقليم بها يمر قد شاقة أوضاع

لإلقليم االقتصادية والموارد اإلمكانات بحسب خطة

ميزانيات تنظيم  لتشمل المرحلة هذه  لتخطي

يتسلم من  وكل ومصروفاتها اإلقليم مؤسسات

الالزمة الخطوات وسيتخذ الحكومة، من دخًال

اإلصالح. قانون وفق الشأن بهذا

باسنيوز

الحزب الديمقراطي الكوردستاني. لعضوية

أن عبد أساس على  ، األدلة كفاية لعدم المحاكمة  بإعادة العليا المحكمة أمرت

عليه حكم ولكن ، االشتباك المنطقة وقت في وال أسلحة بحوزته يكن لم بور اهللا

١٨ يناير ٢٠١٨. في باإلعدام مرة أخرى

في  مجهول. مكان إلى زنزانته من نقل بور اهللا أن عبد ، ورد ٩ مايو ٢٠٢٠ في

يزال  ال بأنه األخرى السلطات تأكيدات من الرغم على ، حزيران يونيو / ١٠

بور بعبد اهللا المرتبطين األفراد شفويًا األحكام تنفيذ مركز أبلغ ، الحياة قيد على

سبب  أن ، حزيران / ٢٤ يونيو في التي أتيحت ، الوفاة شهادة بإعدامه. وذكرت

أو حادة". الوفاة "اصطدام بأشياء صلبة

١٥ مايو / أيار  اإليرانية في السلطات مع أثاروها التي المخاوف إن الخبراء قال

واإلعدام السري  اهللا لعبد المزعوم القسري االختفاء بشأن حزيران / يونيو ١٧ و

ومكان إعدام حول رسمية معلومات أي السلطات تقدم ولم إجابة. دون ظلت

يكشف عنه. بور لم اهللا عبد جثة وجود

إعادة إلى "ندعو السلطات . المحلي القانون متطلبات اتباع يتم لم حتى أنه أخرى مرة نالحظ ألن "نأسف وقال الخبراء

اإلعدام". حول رسمية معلومات وتقديم األسرة إلى الجثة

سلطات وأن اإليراني، الثوري الحرس من ضغوط تم بعد اإلعدام بأن االدعاءات بشأن البالغ قلقهم عن الخبراء وأعرب

المخابرات بالحرس وحدة من االدعاء وممثل

اإلعدام. في حاضرين كانوا الثوري

يشكل لألسف اهللا عبد السيد إعدام "إن

واالختفاء االعتقال من أوسع نمط من جزءا

السياسيين للسجناء السري واإلعدام القسري

ندعو العرقية.  األقليات أفراد سيما وال ،

قمع لدورة حد اإليرانية إلى وضع السلطات

بالعنف" المعارضة

وكاالت

إلى  جديدة بفيروس كورونا و١٢ وفاة إصابة ٢٩٨ تسجيل (٩ تموز ٢٠٢٠)، الخميس، يوم كوردستان، إقليم في الصحة وزارة أعلنت

الماضية.  خالل ٢٤ ساعة شفاء حالة ٦٤ جانب

اآلن  ليصل عدد المحجورين مواطنين، على ٤١٠ الحجر فرضت إنها الماضية ٢٤ ساعة خالل الوبائي للموقف بيان في الوزارة وقالت

دهوك). ١١٢٤) السليمانية)، ١٩٥) أربيل)، ١٤٣) مختلفًا، بواقع موقعًا ١٤٦٢ في ٢٦ إلى

 ١١٧) حلبجة)، ٣٠) گرميان)، (٦٧٦ دهوك)، (١٨٦ السليمانية)، ٧١٢) أربيل)، ٧٤٩) جديدًا: فحصًا ٢٤٧٠ أجرت أنها وأضافت

رابرين).

السليمانية، ٥٦ گرميان، ٣ دهوك، ٢٠ كرميان، ٦ حلبجة.  أربيل، ١٠٧ في ١٠٦ في ٢٩٨إصابة جديدة منها تم تسجيل وتابعت أنه

أربيل، ٧  ُسجلت ١٢ حالة وفاة، منها ٤ في فيما أربيل، ١ كرميان، ٦ رابرين، ٣ حلبجة، ٦٤ حالة: ٥٤ في الشفاء حاالت بلغت كما

كرميان. في ١ السليمانية، في

منها  إلى ١٥٤٤٦٥ ، للفحوصات الكلي العدد وصل فيما مواطنًا، ١٦٥١٥ خرج منها ،١٧٩٧٧ إلى الحجر حاالت يصل إجمالي وبهذا

٦٧٨٥٧ أربيل، ٥٠٥٤٠ السليمانية، ٣٤٧٤٠ دهوك، ١٣٢٨ حلبجة). 

منها  تعافى حلبجة)،  ٢٤٠ دهوك،   ٢٦٠ السليمانية،   ٦١١٢ أربيل،   ٢١١٤) إصابة ٨٧٢٦ اآلن حتى كوردستان إقليم وسجل

أربيل، ١٤٠٨ السليمانية، ١٧٣ دهوك، ١٢٢ حلبجة).   ٣٠٧٢(١٣٦٩

روداو
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نوافذ 

اهلروب حنو 

األمام

تفشت ظاهرة خطف القصر من الجنسين 

في  الكردي  المجتمع  بيئات  مجمل  في 

بدءًا  األخيرة،  اآلونة  في  سيما  سوريا 

وانتهاًء  بكوباني  ومرورًا  عفرين  من 

حال  كل  على  وهي  الجزيرة،  بمناطق 

توقيتها  إنما  جديدة،  ظاهرة  ليست 

من  العديد  بال  يشغل  بات  المتجدد 

لكرد  والسياسية  االجتماعية  األوساط 

طياتها  في  تحمل  وانها  سيما  سوريا، 

نفحات ساخنة من التحّدي الصارخ، ففي 

الوقت الذي يتم فيها التحضير لبيئة من 

شأنها دفع األمور نحو المزيد من فرص 

بحيث  الكردية  المناطق  في  االستقرار 

الوصول  المتحاورة  للجهات  يتسنى 

بشكل انسيابي الى نتائج إيجابية مرضية، 

تتمحور حول مستقبل الكرد في سوريا، 

نرى أن بعض الجهات النافذة ما زالت 

تسعى من طرفها الى وضع العصي أمام 

عجالت الحوار، في محاولة منهم إلنهاء 

الجدي  الحوار  من  الجديد  الفصل  هذا 

الذي بدأ في نيسان هذا العام، كما انتهت 

الفصول السابقة التي بدأت خالل أعوام 

٢٠١٢ و٢٠١٣ و ٢٠١٤ في هولير١ 

وهولير٢ ودهوك. 

ودواعي  تفاصيل  في  الخوض  وبدون 

تامة  برعاية  يجري  الذي  الحوار 

بين  االمريكية،  المتحدة  الواليات  من 

وما  جهة  من  الكردي  الوطني  المجلس 

سميت بأحزاب الوحدة الوطنية الكردية 

من  الديموقراطي  االتحاد  حزب  بقيادة 

بّد من اإلشارة الى أن  جهة أخرى، ال 

بمؤسساته  سوريا  في  الكردي  المجتمع 

وأحزابه بات أمام خيارات صعبة، فمن 

جهة يعاني هذا المجتمع انقسامًا شاقوليًا 

حادًا طالت في جزئياتها األسرة والحي 

نتائجها  من  وكان  والمدينة،  والقرية 

المباشرة نزوح ما يقارب النصف مليون 

مدني من مناطق سكناهم، بعد أن فقدوا 

فيما  األمر  وهذا  األمان،  معايير  أدنى 

لو استمر على ذات المنوال سيكون له 

الكرد  مستقبل  على  ليس  كارثية  تبعات 

في سوريا فحسب، بل سيطال تأثير ذلك 

على مجمل األطياف الوطنية المتعايشة 

جانب  الى  الكردي،  الشعب  أبناء  مع 

العديد من التبعات اللوجستية األخرى.

سعت  التي  المتعجرفة  المنظومة  فهذه 

وما زالت تسعى عبر ماكينتها المتطرفة 

المقدرات  مجمل  على  لالستحواذ 

عبر  المتاحة  واالقتصادية  المجتمعية 

لحق  بما  تكتِف  لم  الخاصة،  وسائلها 

سنين  مر  على  وبال  من  المجتمع  بهذا 

الحرب الطويلة، بل باتت تستحضر من 

أرشيف الطغاة بعضًا من وسائل التطويع 

والتحكم، وفق آلية الهروب نحو االمام، 

عن  الناشئ  الجيل  عزل  عبر  وذلك 

بيئاتهم االجتماعية، على غرار ما كان 

الغابرة  االمبراطوريات  سالطين  يفعله 

لبناء جيوش إنكشارية لغاية استدامة أمد 

الجبهات  مد  وبالتالي  أمكن،  ما  الحرب 

الساخنة بكافة المستلزمات المطلوبة، بما 

الجنسين  ومن  البشري  الوقود  ذلك  في 

معًا.
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علي مسلم

المجلس  في  األعضاء  الدول  غالبية  صّوتت 

التنفيذي لمنظمة حظر األسلحة الكيماوية الخميس 

٩ يوليو (تموز)، لصالح التحّرك بناء على تحقيق 

حّمل للمرة األولى النظام السوري بشكل واضح، 

ما  وفق  لألعصاب،  بغاز  هجمات  شن  مسؤولية 

أفاد دبلوماسيون.

التصويت بغالبية ساحقة

جديد  تحقيق  فريق  الذي صاغه  التقرير  وتوصل 

في منظمة حظر األسلحة الكيماوية، إلى أن سالح 

والكلور  السارين  غازي  استخدم  السوري  الجو 

مارس  في  حماة  محافظة  في  اللطامنة  بلدة  على 

(آذار) ٢٠١٧.

ولم تصّوت إال روسيا وإيران والصين ضد قرار 

المجلس التنفيذي لمنظمة حظر األسلحة الكيماوية 

منظمة حظر الكيماوي تتهم دمشق بهجمات السارين وتستعد لـ "التحرك"
من   ٤١ يضم  المنظمة،  في  القرار  صنع  هيئة  (وهو 

سوريا  القرار  ويّتهم  فيها).  األعضاء  الـ١٩٣  الدول 

بخرق معاهدة حظر األسلحة الكيماوية.

وقال المندوب البريطاني بيتر ويلسون على "تويتر"، إن 

فريق  تقرير  بناء على  "التحّرك  لصالح  الدول صوتت 

التحقيق والتحري"، متحدثًا عن "تصويت بغالبية ساحقة 

لوضع حد الستخدام األسلحة الكيماوية".

"تصحيح الوضع"

وحّض القرار الذي اقترحته فرنسا الجانب السوري على 

تقرير  بتقديم  المنظمة  الوضع"، وطالب مدير  "تصحيح 

بشأن الملف، وفق ما أفاد المندوب الفرنسي لوي فاسي 

في خطاب أمام المجلس هذا األسبوع.

غاز  استخدام  تؤّكد  الكيماوّية  األسلحة  حظر  منّظمة 

برفع  قضى  كما  دوما  مدينة  على  الهجوم  في  الكلور 

األعضاء  للدول  المقبل  السنوي  االجتماع  إلى  الملف 

بشأن  "توصيات  مع  الثاني)،  (تشرين  نوفمبر  في  كافة 

يعالج  لم  حال  في  اتخاذها...  يمكن  التي  اإلجراءات 

األمر". وُأقر المقترح بـ٢٩ صوتًا بينما رفضته ثالث 

دول وامتنعت تسع عن التصويت. وتوصل أول تقرير 

يصدر عن فريق التحقيق الجديد التابع للمنظمة، إلى أن 

مقاتلتين سوريتين ألقتا قنابل تحتوي على غاز األعصاب 

سارين على اللطامنة، وأن مروحية ألقت برميًال متفجرًا 

مليئًا بالكلور على البلدة.

وتشّكل الفريق في عام ٢٠١٨ استجابة للضغوط الغربية 

المنظمة  دور  وكان  الهجمات.  منّفذي  تحديد  أجل  من 

تنفيذ  تم  كان  إذا  ما  تحديد  على  السابق  في  يقتصر 

هجمات، ال تسمية الجهة المسؤولة.

تزييف الهجمات؟

وأكد المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في وقت 

سابق هذا األسبوع، أن الفريق يحقق بشأن حوادث 

أخرى وقعت في سوريا.

خالصات  مرارًا  موسكو  وحليفتها  دمشق  ونفت 

الهجمات  تزييف  تم  أنه  على  وأصّرتا  التحقيق، 

باألسلحة الكيماوية، واّتهمتا القوى الغربية يتسييس 

منظمة حظر األسلحة الكيماوية التي حصلت على 

جائزة نوبل للسالم في عام ٢٠١٣.

وتواصل سوريا نفي استخدامها لألسلحة الكيماوية 

األسلحة  من  مخزوناتها  جميع  سّلمت  أنها  وتؤكد 

الكيماوية بموجب اتفاق ٢٠١٣، الذي كان نتيجة 

أودى  فيه،  السارين  غاز  باستخدام  يشتبه  هجوم 

بحياة ١٤٠٠ شخص في الغوطة قرب دمشق.

وكاالت

حسمت األمم المتحدة، يوم الجمعة ١٠-٧، قرارها حول 

مسوّدة قرار ألماني بلجيكي ينّص على إبقاء المساعدات 

اإلنسانية التي تقّدمها إلى سوريا عبر الحدود بال تغيير 

روسيا  تعرقل  فهل  اليوم.  مساء  مهّماتها  انتهاء  مع 

من  أيام  ثالثة  بعد  أخرى،  مرة  الحيوية  المساعدة  هذه 

استخدامها لحّق النقض (الفيتو)؟

وأعربت منظمة "أوكسفام" الخيرية غير الحكومية عن 

سيشّكل  الحدود  عبر  المساعدات  وقف  أن  من  خشيتها 

تعتمد  التي  السورية  العائالت  لماليين  قاصمة  "ضربة 

عليها في الحصول على مياه الشرب والغذاء والرعاية 

الصحية والسكن".

فيتو روسي

واستخدمت روسيا ومعها الصين، ، الفيتو ضّد مشروع 

مع  المتحدة،  لألمم  الموافقة  لعام  يمّدد  الذي  القرار 

غربي  شمال  في  الحاليَّْين  المعبَرْين  على  المحافظة 

البالد الحدوديَّْين مع تركيا، األول هو معبر باب السالم 

المؤدي إلى محافظة حلب واآلخر معبر باب الهوى نحو 

محافظة إدلب.

وهذه اإلجراءات المحّددة لألمم المتحدة، تسمح بتجاوز 

المساعدة  لنقل  دمشق  من  موافقة  أي  على  الحصول 

عليها  يسيطر  ال  مناطق  في  السوريين  إلى  اإلنسانية 

النظام.

السيادة  ينتهك  القرار  أن  تعتبر  التي  روسيا،  وكانت 

في  المتحدة  األمم  على  إرادتها  فرضت  السورية، 

آلية  في  كبيرًا  خفضًا  بانتزاعها  الثاني)،  (كانون  يناير 

 
ْ
نقطَتي على  تنّص  باتت  التي  الحدود  عبر  المساعدات 

عبور بدًال من أربع نقاط، ولستة أشهر بينما كانت ُتمّدد 

سنويًا منذ تطبيقها عام ٢٠١٤.

تقديم  مواصلة  في  رغبتها  تؤكد  التي  موسكو،  وقّدمت 

المساعدة لمحافظة إدلب، معقل الفصائل المقاتلة ويعيش 

األمن  مجلس  إلى  شخص،  ماليين  أربعة  نحو  فيها 

ولستة  فقط  الباب  معبر  على  يبقي  مضاّدًا  مشروعًا 

أشهر.

وحصل القرار خالل تصويت األربعاء على تأييد ثالث 

دول فقط، إضافًة إلى روسيا، فيما كان يحتاج إلى تسعة 

الدائمة  الدول  من  أي  يستخدم  أن  دون  من  لتمريره 

العضوية في المجلس حق النقض.

"خط أحمر"

في  الدائمين  غير  العضوان  وبلجيكا،  ألمانيا  وتقدمت 

الملف  في  اإلنساني  بالشّق  والمكّلفان  األمن  مجلس 

لتمديد  قرار  بمشروع  المتحدة،  األمم  في  السوري 

نتيجته  وسُتعرف  الخميس  للتصويت  ُطرح  التفويض 

الجمعة.

في تنازل وحيد لموسكو، تعرض الدولتان األوروبيتان 

تمديد تقديم المساعدات لستة أشهر فقط، لكنهما أبقتا على 

 العبور الحاليَتْين إلى األراضي السورية.
ْ
نقطَتي

وترى السفيرة األميركية لدى األمم المتحدة كيلي كرافت 

أنه من الضروري "الوصول إلى أكبر عدد ممكن من 

السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية".

ورّدًا على سؤال حول ما إذا كان هذا األمر يشّكل "خّطًا 

أحمر"، أجابت "نعم، بالتأكيد".

واعتبرت إن إلغاء معبر باب السالم سيحرم ١,٣ مليون 

سوري من المساعدات اإلنسانية في شمال حلب.

بالتخمين  الخميس  الدبلوماسيين  من  عدٌد  يجازف  ولم 

حول تصويت روسيا لحسم هذه "المواجهة".

أن  آخر  واعتبر  فكرة".  أي  لدي  "ليس  أحدهم  وقال 

موسكو قد تظهر "عدم مرونة" كالتمّسك بموقفها األصلي 

أن  قبل  المفاوضات  خالل  عبور)  ونقطتا  أشهر  (ستة 

تتشّدد. وأشار ثالث، طلب عدم الكشف عن هويته على 

غرار اآلخرين، إلى أن فيتو روسيًا جديدًا "غير مستبعد 

"بفارق طفيف  النص  يمّر  أن  أيضًا"  الممكن  ولكن من 

جدًا" من األصوات.

وترى األمم المتحدة أن اإلبقاء على أكبر عدد ممكن من 

المعابر أمر بالغ األهمية، بخاصة في ضوء خطر وباء 

"كوفيد-١٩"، الذي ينتشر في المنطقة.

غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وكان 

طلب في تقرير في يونيو (حزيران) تمديد المساعدات 

 العبور الحالّيَتْين.
ْ
لمدة عام واحد في نقطَتي

رّدًا  الخميس  دوجاريك  ستيفان  باسمه  المتحدث  وقال 

أن  المتحدة  لألمم  يمكن  كان  إذا  ما  حول  سؤال  على 

توافق على وجود معبر واحد "نحن نحتاج إلى تمرير 

المزيد من المساعدات عبر الحدود، وليس أقّل".

اندبندنت – عربية 

ÔéÎã€a@äaã‘€a@ãƒn‰m@bÌäÏè€@ÚÓø˛a@paá«bèæa

bÌäÏé@∂g@ÚÓø˛a@paá«bèæa@ù–©@ÔéÎä@äaã”@ Îãìfl@ùœãÌ@Âfl˛a@ê‹™

مفاجأة من العيار الثقيل فّجرها تقرير نشرته قناة "فوكس نيوز" 

األسبوع  ضبطها  اإليطالية  الشرطة  إعالن  عن  األميركية، 

تبلغ ١٤ طنا على شكل  الماضي كمية كبيرة من األمفيتامين 

٨٤ مليون حبة كبتاغون، موزعة على ٣ حاويات كان أنتجها 

تنظيم داعش في سوريا. إال أن الالفت في األمر، هو شكوك 

أثيرت بعد بث التقرير عن هذه الرواية، وتحديدًا بشأن قدرة 

التنظيم على تصنيع هذه الكمية الكبيرة من المخدر بعدما خسر 

معظم األراضي التي كانت تحت سيطرته في سوريا، ما حّول 

أن  مختلفة  تأكيد مصادر  إثر  األسد  نظام  تورط  إلى  األنظار 

كمية المخدرات تلك أنتجت في معامل تابعة للنظام في سوريا. 

وكانت الشرطة اإليطالية أعلنت سابقا في بيان، أن هذه العملية 

قيمة  قّدرت  كما  نابولي،  جنوب  في  ساليرنو  مرفأ  في  تمت 

تلك  تكون  مليار يورو، وبذلك  بنحو  السوق  المضبوطات في 

العملية "أكبر عملية مصادرة أمفيتامين على مستوى العالم".

 ٣ داخل  موجودة  كانت  المضبوطات  أن  السلطات  وكشفت 

الصناعي،  لالستخدام  ورقية  أسطوانات  تحتوي  حاويات 

قادمة من سوريا وموجهة إلى شركة مقرها في مدينة لوغانو 

السويسرية، وفقا لما نقلت وكالة "آكي" اإليطالية.

مساحات  داعش على  فترة سيطرة  أنه خالل  المعروف  ومن 

كبيرة من العراق وسوريا بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨، استورد 

الكبتاغون، وهو مزيج من األمفيتامين ومجموعة من  التنظيم 

"الجندي  باسم  أحيانًا  إليها  يشار  األخرى،  الكيميائية  المواد 

الفائق"، حيث تجعل المقاتلين يشعرون بالقوة الفائقة، وفقًا لما 

يزعمون.

التصويت  األمن  مجلس  أعضاء  غالبية  رفضت 

خفض  إلى  يرمي  روسي  قرار  مشروع  لصالح 

وكانت  سوريا.  إلى  األممية  اإلنسانية  المساعدات 

مشروع  الثالثاء  عارضت  قد  جهتها،  من  موسكو 

آلية  حول  وبلجيكا  ألمانيا  من  كل  به  تقدمت  قرار 

إيصال المساعدات إلى سوريا، حيث تفضل موسكو 

اإلبقاء على معبر واحد ألجل ذلك لمدة ستة أشهر 

بدال من معبرين ولفترة عام كامل.

الدول  بين  السوري  الملف  الصراع حول  يتواصل 

الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى 

في أروقة مجلس األمن. فبعد أن عارضت مقترحا 

قدمته كل من ألمانيا وبلجيكا حول تمديد آلية إيصال 

المساعدات إلى سوريا، فشلت موسكو األربعاء في 

اإلنسانية  المساعدات  يخفض  قرار  مشروع  تمرير 

إلى هذا البلد العربي.

على  أعضاء  تسعة  لموافقة  بحاجة  موسكو  وكانت 

الـ١٥،  الدولي  األمن  مجلس  أعضاء  من  األقل 

الفيتو ضده،  دائم حق  أي عضو  استخدام  عدم  بشرط 

ينل عدد األصوات  لم  أنه  إال  القرار.  لتمرير مشروع 

األمن  لمجلس  الدوري  الرئيس  أعلن  حيث  الكافي، 

على  حصل  أنه  هيوسغن  كريستوف  األلماني  السفير 

ضده  صوتت  دول  سبع  مقابل  فقط،  أصوات  أربعة 

بينما امتنعت الدول األربع الباقية عن التصويت. وقال 

يحصل  لم  ألّنه  ُيعتمد  لم  القرار  "مشروع  إن  هيوسغن 

على العدد الالزم من األصوات".

الصين وفيتنام وجنوب أفريقيا تصوت لصالح مشروع 

القرار الروسي

األصوات،  توزعت  كيف  األلماني  السفير  يوضح  ولم 

التي صوتت  الثالث  الدول  أن  أفادوا  دبلوماسيين  لكن 

أفريقيا،  الصين وفيتنام وجنوب  إلى جانب روسيا هي 

المتحدة  الواليات  من  كل  ضده  صوتت  حين  في 

وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإستونيا وجمهورية 

الدومينيكان، بينما امتنعت عن التصويت كل من تونس 

والنيجر وأندونيسيا وسانت فنسنت-غرينادين.

وكانت روسيا قد استخدمت الثالثاء حق النقض (الفيتو) 

ضد مشروع قرار ألماني-بلجيكي ينص على تمديد آلية 

عام  لمدة  سوريا  إلى  الحدود  عبر  المساعدات  إيصال 

السالم  باب  في  الحدوديتين  الدخول  نقطتي  عبر  واحد 

مشروع  التصويت  على  تطرح  أن  قبل  الهوى،  وباب 

قرار ينص على إلغاء معبر باب السالم واإلبقاء على 

معبر باب الهوى فقط ولمدة ستة أشهر فحسب.

ستتقدمان  وبلجيكا  ألمانيا  فإن  لدبلوماسيين،  ووفقا 

الجمعة  التصويت  على  يطرح  جديد  قرار  بمشروع 

ويتضمن تنازال واحدا هو خفض مدة التمديد إلى ستة 

أن  أمل  على  وذلك  المعبرين،  على  اإلبقاء  مع  أشهر 

توافق عليه روسيا.

"خيار بين الخير والشر"

وكانت السفيرة األمريكية لدى األمم المتحدة كيلي كرافت 

قد قالت في مقابلة مع وكالة األنباء الفرنسية في وقت 

محاولة  "مجرد  الروسي  المشروع  إن  األربعاء  سابق 

أخرى لتسييس المساعدات اإلنسانية"، مشيرة إلى أن 

اإلبقاء على نقطة دخول واحدة فقط إلى سوريا، هي 

عن  اإلنسانية  المساعدات  كل  سيقطع  الهوى،  باب 

١,٣ مليون شخص يعيشون في شمال حلب.

الموقف  بين  االختيار  أن  على  كرافت  وشددت 

الغربي وموقف روسيا والصين هو خيار "بين الخير 

والشر، بين ما هو صواب وما هو سيئ"، الفتة إلى 

أن ألمانيا وبلجيكا ُتعدان نصا جديدا لتجديد تفويض 

دخول المساعدات عبر الحدود قبل انتهاء صالحيته 

الجمعة.

وقالت كرافت "نعلم أن الشيء الصحيح الذي يجب 

شمال  في  (الشماليان)  المعبران  يبقى  أن  هو  فعله 

إلى  الوصول  أجل  من  مفتوَحين،  (سوريا)  غرب 

أكبر عدد ممكن من السوريين الذين يحتاجون إلى 

مساعدات إنسانية".

فرانس٢٤/ أ ف ب
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عبدالرزاق دياب

منذ أن وصل البعث إلى السلطة بكذبة 

إعادة الحقوق للطبقات المسحوقة من 

فالحين وعمال وصغار كسبة، وهو 

يقدمها على طبق كقربان على مذبح 

الكرسي األوحد للزعيم وعصابته من 

لخرابها  البالد  قادوا  الذين  العسكر 

الحالي، وبقي الكرسي بحراسه الجدد 

من محتلين ملوني المنبت والجنسية. 

باسم  الكذب  طوال خمسين عامًا من 

الجماهير تم خاللها وضع ثروة البالد 

ومحدثي  اللصوص  من  حفنة  يد  في 

فائضة  طبقة  شكلوا  الذين  النعمة 

النظام  أبواق  والقتل، وعملت  الثروة 

على تكديس السوريين كالخراف في 

منظمات جوفاء بقيادات انتهازية من 

الشروخ  وتعمقت  ظهرانيهم،  بين 

والعرقية،  والمذهبية  االجتماعية 

الذين  الفقراء  من  طبقة  وتشكلت 

هبطوا من الطبقة الوسطى التي كانت 

الدولة  في  العميقة  التغييرات  عماد 

والمجتمع، وتم انتقاء ضعاف النفوس 

األنصاف،  الطارئين  المثقفين  من 

وهكذا صار بإمكانك أن ترى شاعرًا 

وصحفيًا ومذيعًا وروائيًا يحمل مسدسًا 

بحجة الدفاع عن الوطن ضد حثاالت 

الفقراء من أبناء جلدته.

وانقرض  والصحافة،  الثقافة  تهشمت 

مهل  على  العريق  السوري  المسرح 

لعقود  يمتد  األوبرا  بناء  كان  بينما 

األركان،  قيادة  جوار  في  البناء  من 

في  الكتاب  اتحاد  كتب  وتكومت 

المخازن من طبقة الكتاب المصفقين 

ومن ثم تم بيعها بالقروش أو توزيعها 

بالمجان على من ال يقرأ.

حابوا  من  أول  كانوا  البعثيون 

البرجوازية السورية الناعمة، وعقدوا 

المال مقابل  معها الشراكات، وصار 

بعد  فيما  صنعوا  ثم  ومن  الحماية، 

والمدنية  العسكرية  برجوازيتهم 

القادمة من الخلف ومن عمق الفكرة 

الحاقدة على المدينة وأهلها، وطردوا 

األرياف،  ثم  الضواحي  إلى  ساكنيها 

واستقدموا الموالين الذين شكلوا جيش 

الخراب وأغاني  الذي نشر  الوحوش 

الكراجات.

السيطرة  شروط  تتحقق  ولكي 

المطلقة كان ال بد من صناعة طبقة 

من  جيدًا  وانتقائها  والمشايخ  الدعاة 

واحد،  بآن  والمنتفعين  المرموقين 

وبدأت حفالت المدح والتبجيل للسيد 

بسور  وأحيط  العالي،  ومقامه  األول 

وضاقت  والتصديق،  العصمة  من 

سلطتين  بين  السوريين  خيارات 

العمامة والبسطار.

وانعدام  والقمع  الخراب  هذا  كل  بعد 

فقرًا  السوريون  نزف  الخيارات 

ودمًا، وتكدست أجساد المعتقلين حتى 

وارتفقع  الظلم،  عن  سرًا  الهامسين 

والتصدي  الصمود  شعارات  لعقود 

المدفوعة من  االستراتيجي  والتوازن 

جيوبهم، وخاضوا حروب الوهم دون 

الهزائم وضياع األرض  طائل سوى 

بصفقات سرية مع األعداء العلنيين.

مع  الكلي  الخراب  لحظة  جاءت  ثم 

البعثية،  للكذبة  حقيقي  تهديد  أول 

واستنفر البعث كافة أذرعه الضاربة 

التي أعّدلها عقودًا من قتلة ومأجورين 

وحلفاء وأعداء، وبدأت موجة الموت 

األشقاء  وعبث  واالعتقال،  والهجرة 

ملفًا  سوريا  باتت  حتى  واألصدقاء 

اإلقليمية  الخارجية  وزارات  تتقاذفه 

والعالمية.

التي  الخراب  قمة  على  البعث  بقي 

يحكمها بدعم من قوى الشر، وتحول 

السوريون إلى دون خط الفقر، وباتوا 

ومع  والفقر،  والقتل  العزلة  رهائن 

إلى  العودة  يود  من  على  بات  ذلك 

لنظام  اإلتاوة  يدفع  ان  الخراب  قاع 

من  وأما  والقوة،  الخزينة  خالي 

خرجوا عليهم فما زالوا يدفعون أثمان 

وانتهازية  والدسائس  الصراعات 

الذي  العالم  وملفات  قياداتهم،  بعض 

حّول بالدهم إلى ساحة حرب مفتوحة 

االحتماالت.
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بالل القرعان: 

الرئيس مسعود بارزاني نقل القضية الكوردية من النطاق اإلقليمي إىل العاملي
حاوره: عمر كوجري

مع  خاص  حوار  في  القرعان  بالل  الدكتور  قال 

طلبه  سؤال  على  جواب  في  «كوردستان»  صحيفة 

ُتعلن  لم  كوردستان  أن  رغم  الكوردستانية  للجنسية 

دولة بعد: 

مجازي  طلب  هو  الكوردستانية  للجنسية  طلبي 

اخاطب به ضمير االمة العربية، وتعزيز الفكرة لدى 

الشارع الكردي، والشارع العربي كونه حقًا مشروعًا 

وكون الكورد امة لها هويتها" و اقول انها ستصبح 

دولة في يوم ما " اما طلب انضمامي للبيشمركة فهو 

يجسد موقفًا جادًا في طلب االنضمام للقوات المسلحة 

العربية،  وأمتي  الكردية  االمة  عن  للدفاع  الكردية 

فال يمكن ان نحصر دور البيشمركة في الدفاع عن 

االقليم او العراق.

الكبير  والدور  كوردستان  اقليم  على  تركيزه  وعن 

للرئيس مسعود بارزاني في تطوير كوردستان، قال 

القرعان: ان التركيز على اقليم كوردستان هو التركيز 

كردستان  اجزاء  مستوى  على  ناجحة  تجربة  على 

القضية  نقل  البارزاني  الزعيم  استطاع  فقد  االربعة 

العالمي  النطاق  الى  االقليمي  النطاق  من  الكردية 

والدولي، ان حسن التدبر هو ما جعل اقليم كوردستان 

على خارطة الدول الناضجة واالقاليم االكثر تأثيرًا 

على مستوى العالمي؛ اضف الى ذالك دور االحزاب 

سياسيًا  والمختلفة  الوطن  المتفقة على حب  الوطنية 

كان لهم دورًا في تعزيز امن االقليم.

تاريخيًا  كوردستان  اقليم  مع  االردن  عالقة  وعن 

أردف القرعان: 

عالقة االردن مع االقليم عالقة قديمة من ايام الزعيم 

الخالد المال مصطفى البارزاني وجاللة الملك الحسين 

رحمه اهللا،  وهي عالقة ودية واخوية وعالقة سياسية 

واجتماعية من الطراز االول و ذلك إلسهامات كرد 

االردن بالوقوف جنبًا الى جنب مع االردن في جميع 

االزمات وعلى الصعيد السياسي فالعالقة مع االقليم 

عالقة استراتيجية وهامة للطرفين.

االردن  بين  انفتاحًا  القادمة  االيام  تشهد  أن  وأتوقع 

وكوردستان تكون بوابة مثمرة لالنفتاح االقتصادي 

واالجتماعي بين الشعبين الشقيقين.

وعن المشاريع التي يمكن ان يفيد بها اقليم كوردستان 

صرح القرعان:

مشاريعي لإلقليم فهي سياسية واقتصادية واجتماعية 

من  عمل  فرص  وخلق  التعايش  خلق  على  تعمل 

وسياحيًا  وصناعيًا  اقتصاديًا  االقليم  وتنمية  خالل 

هناك عدة مشاريع تصب في مصلحة االقليم يصعب 

ذكر المشاريع بالتفصيل، و بما ان البيئة االستثمارية 

وتنمية  لالستثمار  سيكون  حتمًا  االقليم  في  ممتازة 

العمل الصناعي دورًا في تعزيز االقليم ، ولكن للعلم 

انني بيشمركة، ومن ثم اقتصادي.

لصحيفة  كان  واألفكار  المواضيع  مجمل  حول 

الدكتور  السيد  مع  الحوار  هذا  «كوردستان» 

القرعان.

*منذ متى بدأت تهتم بالقضية الكردية؟ وما الدافع 

لذلك؟

بداية نشاطي السياسي كان في شهر اب ٢٠١٧ بعد 

الرئيس هو عدالة  التصريح لالستفتاء والدافع  بداية 

القضية الكردية وشفافية طرحها، ومن الطبيعي ان 

الكبير  بالظلم  يشعر  كإنسان  الكردية  بالقضية  أهتم 

الذي لحق باألمة الكردية عبر التاريخ.

وصرحت   ٢٠١٧ العام  كوردستان  الى  *قدمت 

أن  الكردية رغم  الجنسية  الحصول على  تريد  انك 

كوردستان لم تعد دولة بعد، ماذا تقول؟ 

مجازي  طلب  هو  الكوردستانية  للجنسية  طلبي 

اخاطب به ضمير االمة العربية، وتعزيز الفكرة لدى 

الشارع الكردي، والشارع العربي كونه حقًا مشروعًا 

وكون الكورد امة لها هويتها" و اقول انها ستصبح 

للبيشمركة  انضمامي  طلب  اما   " ما  يوم  في  دولة 

للقوات  االنضمام  طلب  في  جادًا  موقفًا  يجسد  فهو 

وأمتي  الكردية  االمة  عن  للدفاع  الكردية  المسلحة 

في  البيشمركة  دور  نحصر  ان  يمكن  فال  العربية، 

الدفاع عن االقليم او العراق، فالبيشمركة تدافع عن 

امن المنطقة واالنضمام لهم كرامة ورسالة إنسانية، 

التي  المالحم  بصيرة  ذي  كل  على  بخاف  وليس 

ظالمية  قوة  أعتى  ضد  البيشمركة  قوات  سطرتها 

البيشمركة  وكانت  العالمي،  األمن  هددت  وارهابية 

التي خرجت من رحم الشعب الكردي بحق الحصن 

الذي صد اجرام تنظيم داعش االرهابي عن شعوب 

أمان  قوة  البيشمركة  قوات  أصبحت  وبذلك  العالم، 

عالمية، ومن حق كّل فرد من العالم المتحضر، وأنا 

إليها. ناهيك عن دورها كقوة  واحد منهم االنضمام 

ضمن التحالف الدولي في اسقاط النظام العراقي عام 

٢٠٠٣

*ثمة زيارات دائمة للمسؤولين الكرد الى االردن، 

الملك  جاللة  بارزاني  مسعود  الرئيس  زار  وقد 

كيف  كبيرة،  بحفاوة  واستقبل  مرات،  عدة  عبداهللا 

تقرأ العالقات بين االردن وكوردستان؟ 

عالقة االردن مع االقليم عالقة قديمة من ايام الزعيم 

الخالد المال مصطفى البارزاني وجاللة الملك الحسين 

رحمه اهللا،  وهي عالقة ودية واخوية وعالقة سياسية 

واجتماعية من الطراز االول و ذلك إلسهامات كرد 

االردن بالوقوف جنبًا الى جنب مع االردن في جميع 

االزمات وعلى الصعيد السياسي فالعالقة مع االقليم 

عالقة استراتيجية وهامة للطرفين.

االردن  بين  انفتاحًا  القادمة  االيام  تشهد  أن  وأتوقع 

وكوردستان تكون بوابة مثمرة لالنفتاح االقتصادي 

واالجتماعي بين الشعبين الشقيقين.

الكردية  الجالية  صورة  في  تضعنا  أن  لك  *هل 

تفاعلها  ومدى  الهاشمية،  االردنية  المملكة  في 

السياسية  الحياة  في  تأثيرهم  المجتمع، ومدى  مع 

واالجتماعية واالقتصادية في المملكة؟ 

لن استرسل في هذا الموضوع الن الكردي االردني 

ينظر  ال  و  االول،  الطراز  من  اردني  مواطن  هو 

لهم ك اقلية او قومية خارج المنظور الوطني فمثًال 

من حق الكورد الذي يتجاوز عددهم ١٠٠ الف ان 

مجلس  كان  لو  وحتى  كأعضاء  بالبرلمان  يشاركوا 

االمة كامًال من الكرد اي ال حدود و ال تحديد مقاعد 

...انت اردني من قومية كردية، ويحق لك ان تمارس 

السياسة بشكل واسع. فرئيس الوزراء االردني كان 

كرديًا ومدير سالح الجو كان كرديًا، وإسهام الكورد 

في إعمار االردن ال يعد، وال يحصى.

*العالقة بين الكرد والعرب مشوبة بتوتر وتوجس 

والى حد ما تخوف، برأيك كيف يمكن تجسير الهوة 

بين الشقيقين تاريخيًا؟

الحقيقة  صوت  ايصال  يمكن  والتوعية  باإلعالم 

اكثر  مستقبل  اجل  من  الطرفين  بين  والتقريب 

استقرارًا، ومع االعتراف و بشكل واسع و اقليمي 

التعاطي مع  المصير من خالل  بتقرير  الكرد  بحق 

قضيتهم بشكل موضوعي.

*ماالمشاريع التي يمكن تنفيذها في كوردستان فيما 

هذه  ماطبيعة  هناك؟  نجاحاتك  استثمار  رغبت  لو 

المشاريع؟ 

مشاريعي لإلقليم فهي سياسية واقتصادية واجتماعية 

من  عمل  فرص  وخلق  التعايش  خلق  على  تعمل 

وسياحيًا  وصناعيًا  اقتصاديًا  االقليم  وتنمية  خالل 

هناك عدة مشاريع تصب في مصلحة االقليم يصعب 

ذكر المشاريع بالتفصيل، و بما ان البيئة االستثمارية 

وتنمية  لالستثمار  سيكون  حتمًا  االقليم  في  ممتازة 

العمل الصناعي دورًا في تعزيز االقليم ، ولكن للعلم 

انني بيشمركة، ومن ثم اقتصادي.

معي  التعامل  فارفض  الكوردية،  للقضية  بالنسبة 

االقليم  معي  يتعامل  ان  ويشرفني  اعمال،  كرجل 

سيكون  ثم  ومن  سياسي،  موقف  صاحب  كرجل 

دولة  في  لبنة  ألكون  االقليم  بناء  في  اسهامات  لي 

كوردستان.

حسبما  وناجحة  االنتشار،  واسعة  شركة  *تدير 

علمت، كيف حصدت هذا النجاح لشركتك؟

كانت ناجحة وعالمية و لكن الحرب التي تعرضت 

لها من قبل القومجية اثرت على سير مركبة الشركة 

االولى  المرتبة  افضل شركة عربية  من  وتراجعها 

 ٩٠ المرتبة  الى  العالمية   االيزو  منظمة  قبل  من 

في العام ٢٠١٧ بعد المقاطعة من التجار القومجيين 

كنوع من الضغط علي للتراجع عن دعم القضية، و 

خاصة بعد االحكام الصادرة على في بعض الدول 

التراجع  على  اجباري  اجل  من  الضغط  هذا  كل   "

عن دعم القضية والحمد هللا كلما زاد الضغط علي 

اكتشف انني في الطريق الصحيح.

* الشعب الكردي موزع في أربع دول قسمت بها 

الملحق  بالجزء  فقط  االهتمام  لماذا  كوردستان، 

بالعراق.

اقليم كوردستان هو التركيز على  ان التركيز على 

تجربة ناجحة على مستوى اجزاء كردستان االربعة 

الكردية  القضية  نقل  البارزاني  الزعيم  استطاع  فقد 

والدولي،  العالمي  النطاق  الى  االقليمي  النطاق  من 

اقليم كوردستان على  التدبر هو ما جعل  ان حسن 

خارطة الدول الناضجة واالقاليم االكثر تأثيرًا على 

االحزاب  دور  ذالك  الى  اضف  العالمي؛  مستوى 

المتفقة على حب الوطن والمختلفة سياسيًا  الوطنية 

جانب  ومن  االقليم،  امن  تعزيز  في  دورًا  لهم  كان 

اخر ان لكل جزء من كوردستان خصوصية ال يمكن 

تعميم نفس التجربة على باقي اجزاء كوردستان و 

لكن يمكن دعم االقليم من قبل الجهات الثالث و هو 

بدوره يدعم كل جزء بما يحتاجه .

*في موقع كوردوني لديك االالف من المتابعين الكرد 

وغيرهم، هل وصلت رسالتك بهذا الخصوص؟

موقع كوردني هو منبري الحر الذي اسعى به لدعم 

بنقل  فعال  بشكل  ساهم  وقد  العادلة،  القضية  هذه 

وصل  فقد  والكردي  العربي  الشارع  الى  الصورة 

مشاهدات هذه الصفحة " كوردني "نحو ١ مليار و 

٣٠٠ مليون وذالك حتى منذ البداية حتى شهر ٦ من 

العام الحالي ٢٠٢٠ 

من  الكثير  عانى  سوريا  في  الكردي  *الشعب 

األنظمة والحكومات المتعاقبة في سوريا ، والزال 

على  سنوات  تسع  مرور  وبعد  والمعارضة  النظام 

الثورة السورية مصرًا على االستمرار في سياسات 

اإلنكار والتهميش والقمع بحق الشعب الكردي الذي 

لهذه  تفسيرك  ما  التغيير،  واراد  الثورة  في  شارك 

السياسات غير المبررة .

كان النظام براهن على فرقة الشارع الكردي وعدم 

فاتحاد  المعادلة...  تختلف  فسوف  االن  اما  اتحاده، 

القوى الكردية سيجبر الجميع على اعادة حساباته 

الكردية  التحالفات  باختالف  يختلف  القوى  فميزان 

-الكردية كلما توحد الشارع الكردي اجبر المجتمع 

خصوصية  وهو  الواقع  لألمر  لالنصياع  الدولي 

كردستان سوريا.

*كيف تنظر إلى معاناة الشعب السوري بعد سنوات 

ونزيفه  أزمته مستمرة  ثورته والزالت  طويلة من 

مستمرًا دون حلول جذرية من المجتمع الدولي أو 

العربي؟

الشق االول وبمنظور سياسي وكل شفافية يعتمد على 

دعم حلفاء سوريا اي روسيا وإيران وهذا مد بعمر 

النظام السوري ومنحه قوة استثنائية على المستوى 

االسد  لنظام  الحلفاء  دعم  يكن  لم  وبالمقابل  الدولي 

السورية  مقابل مكتسبات على االرض  بل  بالمجان 

االكبر  الخاسر  هو  السوري  المواطن  كان  وبالتالي 

الظالمة، ويمكن تلخيص  السياسية  المعادلة  في هذه 

على  تعتمد  سوريا  في  السياسية  الساحة  ان  القول 

الوطن   للنظام على حساب  الدعم  الحلفاء من حيث 

دماء الشهداء.

كان  العربية  الدول  بجامعة  متمثال  العربي  الموقف 

للمجلس  سفراء  تحديد  تم  و  الثورة  مع  البداية  في 

طرد  و  النظام  سفراء  بدل  آنذاك  السوري  الوطني 

مندوب النظام من الجمعة العربية وعقدت اجتماعات 

مهمة  عربية  عواصم  في  السورية  للمعارضة 

كالقاهرة والرياض لكن القوى الدولية الكبرى ابتلعت 

الدور  وتقزم  العربية  و  منها  االقليمية  المواقف  كل 

العربي الى حد كبير.

المعارضة  األصوات  بعض  إلى  تنظر  *كيف 

النظام السوري  العنصرية التي عانت الويالت من 

من قضية الشعب الكردي واإلساءة لها والمحاولة 

والمكونات  الكردي  الشعب  بين  اإلسفين  دق  إلى 

االخرى في سوريا.

البعث  تربى بحض حزب  الذي  القومجي  الوم  *ال 

من  نفسه  يظلم  ان  على  ظلمة  رائحة  استنشق  و 

تمثل  ال  والتي  الالأخالقية  الممارسات  هذه  خالل 

سيرسم  من  ان  وارى  السوري،  المجتمع  باقي 

مستقبل سوريا الحديثة هو من سيعمرها، واقصد هنا 

االقتصاد سوف يكون سيد الموقف.

*كيف تنظر إلى الحوارات الجارية بين الكرد من 

وخاصة  سوريا  كردستان  في  صفوفه  توحيد  اجل 

المعارضة وبناء  ان هذه الوحدة تهدف إلى وحدة 

سوريا الجديدة لتكون لكل السوريين؟

من  الكثير  طياتها  في  تحمل  و  ممتازة  خطوة  هذه 

البشائر للشارع الكردي على الخصوص اذ ان توحيد 

الصف يعد صفعة بوجه كل حاقد او كاره، فبالوحدة 

تجاوز  الى  الكردي  الشارع  ينقص  وال  االمم  تقوم 

الخالفات الفرعية والمضي قدمًا الى مستقبل زاهر.

تجاه  تاريخية  مواقف  الهاشمية  االردينة  *للملكة 

الشعب الكردي عموما فقد كانت السباقة في افتتاح 

قنصليتها في هولير وبعد سقوط النظام العراقي كان 

األردن منفذ كوردستان الى العالم، فشركة الطيران 

ولها  هولير،  مطار  في  شركة  أول  كانت  األردنية 

مواقف كثيرة. هل هذه مدلوالت على أن الرأي في 

الذي  باإلتجاه  يسير  األردن  في  الرسمية  األروقة 

تدعو له بحق الكرد تقرير مصيرهم؟

أصٍل  أردنيون من  مواطنون  األردن هم  في  الُكرد 

كردي، سواء كانوا قد ُولدوا أو عاشوا في األردن. 

يبلغ عددهم حوالي ٢٠٠,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠٠ نسمة، 

يعيشون بشكل رئيسي في العاصمة عّمان، باإلضافة 

إلى إربد، السلط والزرقاء. انصهرت هذ المجموعة 

العرقية بشكل سريع بالمجتمع األردني، بحيث أنه لم 

التي  البرلمان األردني  لهم أي مقاعد في  ُيخصص 

االولى  الدرجة  من  مواطنين  كونهم  لألقليات  ُتمنح 

واالنتماء  االخالص  مدى  لألردن  الكرد  اثبت  وقد 

باألزمات فكانوا نعم الرجال وأصحاب مواقف راسخة 

عليا  مناصب  مما رشحهم الستالم  بالوطنية  تفيض 

كرؤساء للحكومات ووزراء وسفراء ورجال دولة " 

الكرد باألردن اكبر من ان اتكلم عن منجزاتهم، لذا 

الشارع  باحترام  يحظى  الكردي  االردني  المواطن 

االردني بشكل عام اضف الى ذلك عالقة البارزاني 

البارزاني  مسعود  كاكا  الكوردية  والمرجعية  الخالد 

وفخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني ودولة مسرور 

البارزاني بالقادة في المملكة.

وفي النهاية البد ان اشكر حكومة المملكة الهاشمية 

لهذا السقف العالي من الحرية الذي اتمتع به واطلب 

الكردية  القضية  قراءة  اعادة  العرب  المثقفين  من 

والتطرف  القومجية  عن  وبعيدًا  الموضوعية،  بعين 

السياسي واالجتماعي.

على  اهللا  لرجال  احترام  و  باقة حب  اقدم  وبالنهاية 

االرض "رجال البشمركة " ولكل قطرة دم كردية و 

لكل شهيد و لكل من قاتل من اجل استقرار المنطقة، 

فاالقليم يحمي امن المنطقة بأسرها.

*هل لديك مشروع محدد بدعم قضية الشعب الكردي 

في سوريا وخاصة انه يتعايش مع الشعب العربي 

وغيره من المكونات، واألزمة السورية تحتاج إلى 

المكونات إلنهاء هذه  بين كل هذه  الصفوف  رص 

األزمة وإيقاف هذا النزيف . وان األصوات العربية 

القائم  التشتت  الحد من  ايجابًا في  تؤثر  قد  النبيلة 

بين مكونات الشعب السوري.

الفيدرالية هي المشروع و النظام االكثر انسجام بين 

تعزز  الفيدرالية  ان  علمًا  السوري  المجتمع  طيات 

الوحدة على عكس ما يشاع فالنظام االتحادي منتشر 

عالميًا و النظام الفيدرالي نظام ومشروع لالستقرار 

كل  خصوصية  على  الحفاظ  مع  للتعايش  ونموذج 

واألزمة  مشروع،  السورية   المكونات  من  مكون 

هذه  كل  بين  الصفوف  جمع  إلى  تحتاج  السورية 

المكونات للتخلص هذه األزمة وإيقاف هذا النزيف، 

طموحات  مع  انسجام  االكثر  الحل  هي  الفيدرالية 

المكونات  باقي  مع  عدًال  واالكثر  الكردي  الشارع 

في سوريا.

المنطقة،  في  استقرارا  األكثر  الدولة  *األردن هي 

خالل  من  واضح  وهذا  ازدهارًا  األكثر  كنتيجة  و 

قوة الدينار األردني مقابل الدوالر رغم شح الموارد 

الطبيعية إالم تعزو ذلك؟

االردنية  المملكة  في  االستقرار  اسباب  ابرز  من 

الهاشمية هو التكيف السياسي والموضوعية السياسية، 

االردن  يواجهه  قد  خطر  اي  ان  ذلك  الى  وأضف 

الذي  فاالردن  الجميع،  على  ينعكس  ان  شأنه  من 

تحيط فيه الصراعات من مختلف الجهات هو العمق 

بالنسبة  انه  كما  العربي،  الخليج  لدول  االستراتيجي 

لدول الخليج العربي عمقها االستراتيجي، ومن هذه 

الحقيقة فان تعرض االردن الية مخاطر ال سمح اهللا، 

سينعكس على الجميع وخاصة دول الخليج، لذلك فان 

االستثمار الخليجي في االردن هو استثمار في االمن 

في  استثمارًا  يشّكل  فإنه  وبالتالي  األردني  الوطني 

االمن الوطني للدول العربية وخاصة الخليجية.

وبرأيي ان الشباب العربي والشباب الُكردي في اكثر 

من دولة عربية و"ُكردستان" يواجه االحباط والشعور 

ان  اردنا  واذا  العمل،  فرص  انعدام  بسبب  باليأس 

نواجه االرهاب والتطرف يجب ان ال نترك هؤالء 

الشباب فريسة للتنظيمات اإلرهابية، لهذا فان توفير 

بالمستقبل،  االيمان  الى  ودفعهم  لهم  العمل  فرص 

باألمان  الشعور  خالل  من  اال  يتحقق  ان  يمكن  ال 

االقتصادي والسياسي  واالجتماعي لهم ولمستقبلهم.
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اسماء محمد مصطفى

ربما بات الحديث عن االخالق او القيم العليا والذوق 

العراق،  بلدنا،  الكثيرين في  او  البعض  العام في نظر 

تردي  مع  اليوم  له  مكان  له  ليس  وقديمًا  شاذًا  حديثا 

أهالينا  كان  طفولتنا  في  نذكر  العام،  والذوق  االخالق 

المدرسة  وتعزز  السامية  القيم  على  ويربوننا  يعلموننا 

مايربينا أهالينا عليه، أما اليوم وبسبب الظروف العامة 

وهيبته،  القانون  سلطة  غياب  وبسبب  لدينا  المعروفة 

القيم  من  الكثير  على  التجاوز  في  كثيرون  تمادى 

فوضوية،  ظالمية  وأفكار  طارئة  بسلوكيات  وإزاحتها 

حتى بات ُينظر الى المتمسك باالخالقيات العالية على 

أنه إنسان غير واقعي بل هو خارج السرب، وأصبح 

النظر الى االخالقيات على أنها مثاليات، والمثالية ينظر 

اليها على أنها خيال او أقرب الى الخيال، بينما االخالق 

ليست خياال، ألنها واقع فعال، مترسخ في البعض ممن 

حافظ على قيمه العليا بالرغم من الفوضى والالمباالة 

إنسانا  بقيمه  المتمسك  يجعل  وهذا  واإلغراءات حوله، 

فريدا عن اآلخرين، يشعر بالغربة عن محيطه.

أهمية االخالق

إّن االخالق السامية مهمة بشكل استثنائي اآلن لغرض 

إعادة بناء البلد والحياة، ألَن بناء اإلنسان قيميا وثقافيا 

ببناء  يبدأ  االوطان  بناء  وألَن  الجدران،  بناء  يسبق 

اإلنسان اوًال

وتحتاج القيم العليا كي تنمو او تعود او تستعاد الى : 

التربية والتعليم وتشجيع البيئة لها، ولكن التشوه أصاب 

هذه المجاالت، االمر الذي جعل موضوعة تنشيط القيم 

صعبة، هنا، ومع شيوع الفوضى ومرور البلد بظروف 

صعبة واستثنائية تبرز الحاجة أكثر الى اإلعالم المسؤول 

بجميع أشكاله ( المقروء والمسموع والمرئي) كي يقوم 

بدوره في تعزيز القيم بعد إعادتها الى السطح وتذكير 

الناس بها، لكن ثمة معوقات تعترض هذه المهمة، في 

مقدمتها التقاطع بين مضامين الرسالة اإلعالمية الهادفة 

كالصدق  قيمًا  أن  يرون  ممن  الناس  بعض  ومصالح 

في  التصب  بالقوانين  وااللتزام  والنزاهة  واألمانة 

التي  المخالفة  من  العكس  على  والتنفعهم  مصلحتهم 

تسهل لهم أمورهم وسط الفوضى العامة.

االمر اآلخر إن وجود سلطات فاسدة ومسؤولين فاسدين 

يسبب اإلحباط للمواطن الذي يقول لماذا التزم باالخالق 

ثرائها  الى  يؤدي  التزامها  وعدم  التلتزم  السلطة  بينما 

بالقابليات  الناس  كل  ليس  هنا،  فقيرا.  أبقى  انا  بينما 

كان  مهما  وذوقه  قيمه  عن  اليتخلى  من  هناك  نفسها، 

الحقيقة، هناك   . القطيع  الثمن وهناك من يركض مع 

شيء مهم اليتوقف عنده المخالفون، وهو احترام الذات 

وهو شعور تصنعه أمور كثيرة من بينها التمسك بالقيم 

العليا والذوق.

المهنية اإلعالمية مطلوبة

نعود الى دور اإلعالم الذي تقسم وظائفه الى ( إعالمية، 

أكثر  تهتم  المقروءة  الصحافة  )، ربما  ثقافية  ترفيهية، 

من المسموعة والمرئية بموضوعة القيم، هناك مقاالت 

لكن  والذوق،  االخالق  تتناول  كثيرة  وموضوعات 

وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية تأتي بدرجة أقل في 

اإلهتمام مع أن المرئية أكثر تأثيرا من المقروءة ألنها 

تدخل الى كل بيت وتبث برامجها في صور اولقطات 

الكلمة، ولكن وسائل  أكثر من  الذاكرة  في  تبقى  وهذه 

مشغولة  ماتكون  غالبا  والمرئية  المسموعة  اإلعالم 

بعيدا  الناس،  السياسة ومشاكل  الترفيه وأخبار  ببرامج 

عن موضوع التوعية، تحتاج هذه الوسائل الى نهضة 

او دفعة لتهتم باالخالق والذوق، ـ فحولنا الكثير من 

الضجيج الالاخالقي (سلوكيات رديئة مثال) والبصري 

(التجاوزات والتشوهات التي أصابت الشوارع واألمكنة 

العامة مثال ) والسمعي ( األلفاظ السيئة مثال) ـ وفي 

برامجها  في  يشترط  اإلعالم  وسائل  نهوض  حال 

الملل  تسبب  مباشرة  شعاراتية  التكون  أن  وتمثيلياتها 

بها أن تعتمد األساليب  للمستمع والمشاهد بل يفترض 

الجاذبة المقنعة وهذا يتطلب طاقات ذات خبرة ومطلعة 

على ما تقوم به وسائــل إعالم عالمية.

من المعروف إن االعالم البناء القائم على أسس متينة 

يمكن أن يغير من إتجاهات الجمهور ـ وإن كان هذا 

االمر ليس سهال ـ ولكن يجب أن يتمتع بالحرفية حتى 

اليتخبط ويؤدي الى نتائج عكسية، السيما أّن السوء يعّم 

سبيل  على  الكثيرين،  على  أسهل  ألنه  الجودة  ويقاوم 

المثال، قد ُتبث رسالة إعالمية على أنها إيجابية لتعزيز 

القيم ولكنهاـ  أي الرسالةـ  تتضمن سواء عن قصد أم 

عن عمد رسالة أخرى تحرض ضد قيمة اخالقية، او قد 

تقدم الرسالة بشكل كوميدي فج يسيء أكثر مما ينفع .

على  ترتكز  مستمرة  بحمالت  القيام  لإلعالم  يمكن 

نقاط أساسية مهمة، ولن يكون التأثير سريعا او واسعا 

بالضرورة، ألّن المسألة تتطلب صبرا وأعواما وظروفا 

بل  الجميع  في  تؤثر  لن  االخالقية  فالحمالت  أفضل، 

باطنه من  في  يمتلكها  لدى من  الخير  نوازع  ستحرك 

او  سهوا  اما  الجميلة  االخالقية  القواعد  خالفوا  الذين 

او  الفساد  في  الغارقة  الجماعة  مع  تناغما  او  جهال 

الالمباالة مثال.

نقاط مهمة لحمالت إعالمية

نقول، ترتكز الحمالت اإلعالمية التي يمكن أن تقودها 

النقاط  على  وفضائيات  وإذاعات  ومجالت  صحف 

واإلجراءات اآلتية:

التي  والناجحة  المشهورة  بالشخصيات  االستعانة  ـ 

يحبها الناس لبث الرسائل المطلوبة، ولكن يشترط في 

تلك الشخصيات أن تكون بعيدة عن أية شبهة، فليس من 

المعقول أن نأتي بشخصية مشهورة لكنها مرتشية مثال 

لتتحدث عن األمانة والصدق مثال!.

من  الموثوق  الفئة  ألنهم  األطفال  استثمار  يمكن  ـ 

الرسائل على شكل  او بث  تمثيل  ونقائها، في  صدقها 

مشاهد تمثيلية او أغاٍن . األغاني تلقى رواجا أكثر بين 

الجمهور. (هل تتذكرون أغنية .. لو كلنا نلتزم بالنظام 

.. ماكان صار ازدحام)؟

ـ استخدام الالفتات والشاشات اإلعالنية في الشوارع 

لتعزيز القيم العليا بأن يبث من خاللها رسائل بأسلوب 

بسيط محبب جاذب.

ـ عرض مشاهد عن شباب، مثال، يقومون بممارسات 

إيجابية تصب في احترام الذوق العام، كقيامهم بحملة 

شعبية لتنظيف الشوارع.

ـ عرض مشهد: مواطن يرمي قمامته في الشارع ثم 

يتخيل أن بيته صار شارعا ورمى الناس فيه القمامة، 

الى  فيسارع  بالندم  الشعور  الى  به  يفضي  التخيل  هذا 

لرمي  المخصص  المكان  الى  والتوجه  قمامته  جمع 

النفايات.

بقايا  او  العصير  علبة  األم  فيه  ترمي  مشهد  عرض 

الحلوى الخاصة بطفلها من نافذة السيارة الى الشارع 

وهو  البيت  في  الطفل  يظهر  ثم  الطفل،  ناظري  أمام 

يقود سيارته اللعبة ويرمي األزبال في الغرفة او حديقة 

له الترِم األوساخ هنا،  تنهره األم وتقول  البيت مثال، 

أنا أفعل مثلك ياماما، أرمي األزبال  فيستغرب ويقول 

في شارعي . تشعر األم بالندم ألنها سلكت سلوكا مشينا 

وتقرر الكف عن رمي النفايات في الشارع .

ـ عرض مشاهد حول مساعدة الناس لبعضهم البعض، 

كل  في  اآلخرين  ومراعاة  شجاعة،  االعتذار  وحول 

تصرف، واألمانة الخ.

ـ شكرا، من فضلك، لطفا .. هذه مفردات تدل على 

الذوق تحتاج الى تنشيطها عبر وسائل اإلعالم، مقابل 

السطح بكل خاص  الى  محاربة مفردات أخرى طفت 

عبر شبكات التواصل االجتماعي.

من صفحات  في صفحة  اما  الرسم  بفن  االستعانة  ـ 

جريدة او مجلة ورقية او الكترونية او برنامج تلفزيوني 

او مهرجان او أية فعالية ثقافية او تربوية، كالمعارض 

الحديث  أود  وهنا   . القيم  موضوعة  على  تركز  التي 

لدعم  رسم  لوحة  الحياة  شبكة  في  قليال  تجربتنا  عن 

التفكير االيجابي والطاقات والمواهب .. شبكة إعالمية 

من  باالخالق  اإلبداع  بربط  تهتم  تطوعية،  الكترونية 

خالل معارضها وورشها التدريبية الموجهة الى الطفل 

والشاب. الطفل كالعجينة يمكن أن نصنع منها مانريد 

الورش  لمضامين  األطفال  استجابة  أن  وجدنا  ولهذا 

أيضا  امورهم  وأولياء  األطفال  مع  نتواصل  كبيرة، 

األهداف  تحقيـــــق  تناغم في  يكون هناك  حتى 

المرجوة.

مواقف  لديهم  الذين  الناس  حكايات  عن  البحث  ـ 

عبر  أنموذجا  ُتضَرب  أن  يمكن  واضحة  اخالقية 

المآخذ  من  ، ألن  قليلة  كانت  مهما  الواقعية،  تجاربها 

من  أكثر  السلبيات  على  تركيزه  عموما  اإلعالم  على 

االيجابيات، وكأّن البلد خاٍل من الخير والطيبين تماما، 

فضال عن تداول فيديوات تظهر اإلنسان الغربي إنسانا 

محسنا ومقارنته بشخص عراقي سيء ـ وبلغة التعميم 

التي تعد من مشاكل التعبير لدى كثيرين ممن يجهلون 

األسلوب السليم لوصف حالة او حاالت من غير تعميم 

ـ، في الوقت الذي يمكن مقارنته أيضا بشخص عراقي 

يقومون  كثيرين  أن  االعتبار  بنظر  األخذ  او  محسن 

بأعمال خير صمتا بعيدا عن اإلعالم.

ـ إعداد برامج ونشر كتابات تتضمن حكايات جاذبة 

قصص  عبر  الصغار  الى  موجهة  الجميلة  القيم  عن 

موجهة  أخرى  وكذلك  العمرية،  لفئتهم  مخصصة 

للكبار.

كي  االخالق  قضايا  حول  مسابقات  برامج  إعداد  ـ 

يتحفز الجمهور ويبحث وخالل بحثه سيطلع على كنوز 

سؤال  طرح  تتضمن  مسابقة  المثال  سبيل  على  القيم، 

يتعلق بحكاية قديمة تتجلى فيها االخالق، او مسابقة في 

الرسم او كتابة قصة او إنشاء عن القيم العليا، بدال عن 

المسابقات التافهة التي يشغل بها بعض وسائل اإلعالم 

الجمهور.

ـ تحتاج وسائل اإلعالم الى إعالميين يتمتعون بالخبرة 

يتخلص  حتى  واالخالقي  المهني  والوعي  والكفاءة 

الناس  من  تسخر  التي  السطحية  البرامج  من  المشاهد 

في  تنفذ  كبرامج  الذوق  وقلة  السخرية  على  وتشجع 

األمكنة العامة والموالت يستضاف فيها الناس وتطرح 

قيمة  ذات  غير  موضوعات  عن  تافهة  أسئلة  عليهم 

او  الضيوف  على  بتجاوزات  وتتسبب  تحريضية  او 

فكيف  للذوق  فاقدة  البرامج  كانت  فإذا  بهم،  االستهزاء 

لها أن تسهم بتعزيز الذوق؟

على سبيل المثال قرأنا رد فعل لشاب يشجع اللقاءات 

 .. للسخرية  مادة  الزوجة  من  تجعل  التي  التلفزيونية 

يقول .. نريد المزيد حتى نضحك على عقولكن ! وآخر 

 .. بحقه  الئقة  غير  بألفاظ  ويتلفظ  بالزوج  يستهزئ 

ونقول لوال هذه البرامج الفجة لماقال هذا الشاب ماقاله 

تتطفل  مدروسة،  وغير  ساذجة  خفية  كاميرا  برامج   .

على الخصوصيات وتشجع على انعدام االحترام، وهي 

بذلك تتجاوز على الذوق.

يكتب عن  الذي  من  وهي  مهمة  نقطة  الى  االنتباه  ـ 

عن  برنامجا  يقدم  من  ؟  والذوق  والقيم  االخالقيات 

أن  عليه  والبرامج  الحمالت  في  يشترك  من  إن  ذلك؟ 

يكون مهنيا واليمكن أن يكون كذلك مالم يتمتع بأخالق 

صحفية قبل كل شيء.

مثال : ال يقتنع الجمهور بصحفي او مقدم برامج يتداول 

السوقية  باأللفاظ  يتلفظ  او  والمفبركة  الكاذبة  األخبار 

او  اإلعالم  في  اآلخر  الرأي  فج على  بشكل  ويتجاوز 

ثقة،  محط  ليس  ألنه   ، االجتماعي  التواصل  وسائل 

ووجوده يضعف الرسالة النهضوية االخالقية.

ـ إشراك صفحات السيما مشهورة في شبكات التواصل 

االجتماعي في المهمة النهضوية من خالل بث الرسائل 

اإلعالمية من خاللها، ذلك أنها تمتلك جماهير واسعة 

وباإلمكان التأثير فيها.

ـ التركيز على أهمية تطبيق القانون بال خطوط حمر 

واستثناءات، سلطة القانون وجدت لمن لم تنفع التربية 

على  تطبق  القانون  سلطة  صالحا،  مواطنا  جعله  في 

الجميع من أعلى الهرم الى اسفله. وهذا يتطلب خطة 

إعالمية كبيرة وجهودا جبارة.

ليست المهمة سهلة، بل ستواجه سخرية ومقاومة من 

آخرين، السيما أن الفساد ينخر في معظم مرافق العمل 

هل   .. والمقاومين  للساخرين  سنقول  ولكن  والحياة، 

لديكم خطة اخرى؟ وما العمل ؟ وكيف نواصل الحياة 

نحاول  ان  المهم  من  أليس  الفوضى؟  هذه  كل  وسط 

يستمر  الفساد  سرطان  نترك  ان  عن  بدال  ونحاول 

ويستشري اكثر؟

متطلبات الحمالت اإلعالمية

تتطلب الحمالت اإلعالمية التي يمكن أن تقودها صحف 

ومجالت وإذاعات وفضائيات تنسيقا مع جهات معينة 

لتنفيذ برامجها كوزارات الثقافة والتربية والتعليم العالي 

البلدية في المحافظات  والصحة وأمانة بغداد والدوائر 

ومؤسسات أخرى كي تقوم بدورها أيضا في دعم هذه 

الحمالت والبرامج الهادفة.

االمر يتطلب دولة، خطة حكومية، ولكن نعود ونقول.. 

الحكومية  الجهات  في  ثقة  ال  فساد،  ملفات  وجود  مع 

بالمهمة  وحده  اإلعالم  يقوم  أن  يتطلب  وعليه،  العليا، 

الشاقة وهذا يتطلب شجاعة ونية حقيقية وطاقات ترغب 

فعًال بالتغيير.. يتطلب نضاًال ولو على مستوى أفراد 

يعملون على استقطاب آخرين ومعهم منظمات مجتمع 

المشروع  يكبر  وهكذا  شكلية،  وليست  فاعلة  مدني 

ويتسع، لعّلهم ينجحون في إعادة بناء النفوس يوما ما 

على طريق النهوض بالبلد.

دور اإلعالم يف ترسيخ القيم والذوق العام
إيمان الحياري 

االستراتيجّيات  على  اإلعالم  وسائل  تأثير 

التجارية

العديد  على  مباشر  بشكل  اإلعالم  وسائل  تؤّثر 

تختصر  إذ  األموال،  ورؤوس  المستثمرين  من 

المستثمرين  والجهد على  الوقت  اإلعالم  وسائل 

الذين يقضون أوقاتًا طويلًة في البحث عن أسهم 

لشرائها وبيعها، فلوسائل اإلعالم تأثير مهم في 

شركة  شراء  أّي  األمد،  قصير  التداول  عملية 

معينة أو أصول معينة وبيعها في وقت قصير، إذ 

تتّم عملية الشراء والبيع في نفس اليوم أو خالل 

أسبوع واحد، وذلك بمساعدة وسائل اإلعالم التي 

للبيع والشراء،  القابلة  تطرح الشركات واألسهم 

وذلك بدًال من شرائها واالحتفاظ بها لفترة طويلة 

قبل عرضها للبيع مّرًة أخرى. 

تأثير التلفاز على اإلنسان 

أظهرت دراسة أجرتها شركة إعالمّية أّن وسائل 

ُتلّبي احتياجات اإلنسان  التلفاز  اإلعالم وخاصًة 

بالراحة،  يشعر  اإلنسان  إّن  حيث  العاطفية، 

ويشعر  الواقع،  من  والهروب  واالسترخاء، 

أيضًا باكتسابه تجارب جديدة، وذلك كّله لمجرد 

جلوسه على المقعد أمام التلفاز، ويجلس اإلنسان 

عادًة ما ُيقارب السبع ساعات يوميًا أمام التلفاز 

الشركات  فإّن  لذلك  الكمبيوتر،  شاشة  حّتى  أو 

ُتنفق ماليين الدوالرات سنويًا من أجل الترويج 

جاهدًة  تعمل  كما  التلفاز،  إعالنات  عبر  لسلعها 

لتجعلهم  المشاهدين  انتباه  يجذب  ما  كّل  لعرض 

وُتحّقق  التلفاز  مشاهدة  على  مدمنين  النهاية  في 

أهدافها التجارية. 

أهمية وسائل اإلعالم في الحصول على المعرفة

الفرد من خالل ستة  تؤّثر وسائل اإلعالم على 

إّما على مدى  تأثيرها  يكون  فقد  أمور رئيسية، 

اإلدراك لديه، أو على اعتقاداته، أو على سلوكه، 

األعضاء،  وظائف  على  أو  عاطفته،  على  أو 

أهمية  وتكمن  نظره،  ووجهات  مواقفه  على  أو 

وسائل االعالم بأّن العقل البشري ال يتوّقف عمله 

أو  الصحف،  من  المعلومات  استقبال  على  فقط 

الكتب، أو األخبار التلفزيونية ،أو مواقع الويب، 

وإّنما يقوم العقل بتحويل كّل ما يحصل عليه من 

معلومات إلى معرفة، واستنتاجات ألمور أخرى 

بالحياة  تتعّلق  جديدة  ومبادئ  جديدة،  ومعاٍن   ،

من حوله. 

تأثير اإلعالم من ناحية التعليم

من  الكثير  األطفال  يعلم  أن  للتلفاز  يمكن 

األشياء المفيدة، ومنها: تعلم الحروف األبجدية، 

والحساب، والتعاون، واللطف، كما ُتحفز بعض 

البرامج على زيارة المكتبات، وحديقة الحيوان، 

التي  الترفيهية  األماكن  من  وغيرها  والمتاحف 

يمكن زيارتها، ومع ذلك فقد أظهرت الدراسات 

الحديثة أّن مشاهدة األطفال للتلفاز من ساعة إلى 

ساعتين كّل يوم دون إشراف له تأثير ضار على 

التحصيل األكاديمي خاصًة على القراء

تزويد المجتمع بالمعلومات

ُيمّكن اإلعالم الناس من الحصول على معلومات 

حول األحداث الوطنية والدولية، وذلك من خالل 

األخبار، ويلعب اإلعالم دورًا مهمًا في صناعة 

اإللكترونية  الوسائط  ظهور  ومع  العام،  الرأي 

أصبح بإمكان األشخاص الوصول إلى المعلومات 

بنقرة زر، حيث يتّم نشر الصور ومقاطع الفيديو 

عبر التلفزيون واألجهزة المحمولة.

وسائل اإلعالم والمجتمع

اإلخبار،  أساس  على  قائمٌة  اإلعالم  وسائل  إّن 

وتوصيل المعلومات إلى الجمهور، وتشكيل الحوارات، 

وديمومة االنفعال مع القضايا التي يطرحها، واألخبار 

الفرد  ُيعتبر  الذي  المجتمع  وإّن  بتناولها؛  يهتم  التي 

قاعدته األولى، ونقطة انتهائه، هو المجال الذي يختبر 

ما  نجاعة  مدى  عليه،  والقائمين  ووسائله  اإلعالم  فيه 

يقدمونه، أو يحاولون الوصول إليه، وينحصر تأثير دور 

اإلعالم في الُنقاط الرئيسية اآلتية:

إيصال المعلومات واألخبار: 

وكل ما يتعلق بها إلى الجمهور العام، بصورٍة ُمجّردة، 

مع  المختلفة:  والحوارات  النقاشات  خلق  تحيُّز.  ودون 

ُمعّين؛  إعالمٍي  حّيٍز  ضمن  المتعددة،  المجاالت  ُنخب 

واضحًا  مثاًال  الحوارّية،  التفزيونّية  البرامج  وتمثل 

عنها  يعرف  ال  التي  القضايا:  عن  البحث  ذلك.  على 

وفساد  الُمهمشين،  قصص  ذلك  ويشمل  الكثير؛  العاّمة 

أجهزة الدولة، وقضايا التخابر، والكوارث الخدماتّية في 

األمور. محاولُة خلِق رأٍي  ذلك من  ما، وغير  منطقٍة 

عام: أو التأثير في الرأي العام؛ فتطرح وسائل اإلعالم 

مختلف القضايا، وتنتقي إحداها للتركيز عليها، وإثارَة 

المجتمع  يتخذ  القضايا  بعض  وفي  حولها،  عاٍم  رأي 

نظرًة أو رأيًا عاّمًا، فيختار اإلعالم بعدها، القيام بدوره 

لتصحيح وجهة نظر الناس وقناعاتهم، والتأثير بهم على 

نحٍو ُمغاير. محاولة استباق األحداث: وقد ينظر بعض 

الُمراقبين لهذه النقطة من زاويٍة حّساسٍة للغاية؛ كونهم 

يعتبرون أّن استباق األحداث؛ ليس من ُمهّمة اإلعالم، 

اإلعالمي  العمل  بمهنّية  يمس  فعٌل  بذلك  القيام  وأّن 

وتجّرده؛ بيد أّن الرأي اآلخر الذي تتبّناه وسائل اإلعالم، 

الساسة، ودوافع  البحث في كواليس  أهمّية  يدور حول 

الظواهر االجتماعّية، والقواعد التي ينطلق منها الفعل 

المواد  في  النقطة  هذه  تتمثل  المجتمعات.  في  الثقافي 

اإلعالمّية التحليلّية؛ ومنها العمود الصحفي الذي يكتبه 

والبرامج  والمطبوعات،  الصحف  في  الصحفيين  كبار 

وتستضيف  الُمحترف،  الصحفي  يديرها  التي  التحليلّية 

الُمحللين المؤثرين؛ من أساتذة العلوم المختلفة، وأصحاب 

الخبرات الطويلة، والُمفكرين المؤثرين، ورواد األعمال، 

والسّباقين إلى التجارب. خيارات الُمجتمع تختلف ردود 

فعل األفراد في المجتمع، ودرجة تفاعلهم مع ما ُتقّدمه 

وسائل اإلعالم؛ فمنهم َمن يتتبع المنطق في ردة فعله؛ 

بأن يستطيع الحكم على أّن تلك الوسيلة اإلعالمّية مثًال، 

ُتمارس التهويل والمبالغة تجاه حدٍث ما، فال يستحق كل 

هذا الزخم الذي تعرضه على شاشتها، أو تخصص له 

الساعات الطويلة من البث اإلذاعي، أو ال توفر ُجهدًا 

بما  اإللكترونّية؛  الجرائد، والمواقع  في حشو صفحات 

يحلو لها بعيدًا عن الواقع. 

بينما قد يترك عند البعض التفاعل مع كثيٍر من وسائل 

لتحليالت  االهتمام  دون  الخبر،  بتلقي  ُمكتفيًا  اإلعالم؛ 

بشكٍل  به  تنادي  الذي  الرأي  تبّني  أو  اإلعالم،  وسيلة 

ُمبطٍن أو ُمعلن؛ كأن تصف وسيلة إعالمّية حرب الدولة 

التي تنتمي إليها، على دولٍة ُأخرى، بالخطوة الصحيحة؛ 

ما  بتصديق  ُمتابعيها  بديهي،  بشكٍل  بذلك طالبت  وهي 

تنادي به. 

فيما قد تلعب عوامل عديدة دورًا ُمهّمًا؛ في دفع الجمهور 

لتصديق ما تطرحه وسائل اإلعالم؛ مهما كان صحيحًا 

وواقعيًا أو غير ذلك، ومن تلك العوامل؛ ُشهرة وسيلة 

ونذكر  لديها؛  اللوجستية  اإلمكانّيات  وتوفر  اإلعالم، 

منها القدرة على التغطية اإلعالمّية في معظم المناطق 

التصوير  في  الحديثة  التقنيات  واستخدام  العالم،  حول 

الساخنة،  المواضيع  تناول  جانب  إلى  والمونتاج، 

بسياسات  يتعلق  فيما  المستور؛  عن  الكشف  ومحاولة 

بعض الدول، أو حقائق لم ُتعرض بعد. 

تأثير اإلعالم على المراهقين زيادة الوعي:

يمكن لوسائل اإلعالم أن تساعد على زيادة الوعي لدى 

الوعي  وُيعّد  والعالم،  المجتمع  حول  المراهقين  بعض 

جيل  إنشاء  أردنا  إذا  مهمًا  أمرًا  والثقافي  السياسي 

من  ذلك  ويكون  اجتماعيًا،  المسؤولين  المواطنين  من 

خالل القنوات اإلخبارية، ومواقع الشبكات االجتماعية، 

والمجالت، حيث ُيمّكن اإلعالم المراهقين من إدراك ما 

يدور حوله في هذا العالم.

تنمية مهارات القراءة والكتابة: 

التواصل  مواقع  في  المشاركة  المراهق  أراد  إذا 

فيجب  الدردشة  غرف  أو  المدونات،  أو  االجتماعي، 

القراءة والكتابة،  العمل على تطوير مهاراته في  عليه 

وقد يميل المراهق للحصول على كتاٍب ما إذا قام أحد 

المشاهير بالتحدث عنه. 

االعتياد على العنف:

وسائل  في  المراهقون  يشاهده  الذي  العنف  حجم  إّن 

حيث  مخيفًا،  أمرًا  الفيديو  وألعاب  واألفالم،  اإلعالم، 

مشاهدة  في  يوم  كّل  ساعات  عّدة  المراهقون  يقضي 

واقعهم،  وكأّنه  يبدو  العنف  يجعل  مّما  المشاهد،  هذه 

ويصبحون غير قادرين على التمييز بين الواقع والخيال، 

مّما يجعل العنف طبيعيًا بالنسبة لهم.

البدانة:

أو  التلفاز  أمام  أوقاتهم  معظم  المراهقين  قضاء  ُيسبب 

الحاسوب، وعدم خروجهم للعب في الخارج، وعادات 

األكل السيئة، إلى إصابة المراهقين بداء السمنة.

تأثري اإلعالم على اجملتمع 
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الحب إحداهما: ماركيز، غارسيا غابرييل رائعتا تحضر

العزلة، بقوة، من عام مائة والثانية زمن الكوليرا، في

ألّن منهما األولى التي نمرُّ بها. العصيبة األيام هذه في

السبعينيان: العاشقان استقلها التي المركبة دعا كاتبها

طويلة، رحلة في البحر عباب تشقُّ وفيرمينا فلورنتينو

إشعال إعادة من عقود بعد تمكن الذي العاشق إدعاء بعد

بالكوليرا، مصابان بأنهما ترملت، التي حبيبته عواطف

حبًا معها ويعيش بحبيبته، وليختلي الرحلة، أمد إلطالة

جدُّ مصطلح وهو الحب"، بعد ما "حب إنه آخر. نوع من

أما استحضار الحب، معجم في عليه االشتغال يمكن مهم

ألول فهو أعاله، إليها، المشار الثانية ماركيز رواية

نفسه عنوانها، وهو آخر في "العزلة" بسبب مفردة وهلة

العصيبة. األيام هذه نعيشه لما مشابهة إلى عزلة يحيل

روايات ضمن من الروايتين، هاتين إلى أشير وحين

لها تعرضت التي والعزالت األوبئة زمن تناولت كثيرة

أن لتؤكد كورونا جائحة وجاءت قبل، من المجتمعات،

والبدَّ من البشر، ببني متربصة وكوارث فيروسات ثمة

لمواجهتها. االستعداد

العزلة، بسبب إلى الداعي الخطر بوق في إن نفخ ما

،١٩ كوفيد الجديدة  نسخته في كورونا، وباء انتشار 

المجتمعية، التكوينات بين  كثيرة  حدود ارتسمت حتى

الفرد بين الحدود ذلك بين من وكان عالمي، نطاق على

إذ ونفسه، الفرد بين ضمن األسرة، بل حتى واآلخر،

عينيه، فمه. أنفه. قدميه. يديه. من يخشى المرء بات

الفيروس الذي التقاط من أهله، طعامه، شعره. لباسه.

هذه مثل حوله. ومن حياته، على يجهز أن شأنه من

العاشق بين  والزوجة. الزوج بين ارتسمت الحدود، 

جهة من أو الطرفين، أحد جهة من إن وحبيبته،

إذ االجتماعية والرسمية، الرقابة جهة من أو أحدهما،

الحب، وما ومن بينها برمتها، شّل الحياة بل تمَّ عطب،

آثار بانعكاس والنساء الرجال بعض تصريحات أكثر

بعض في لربما، عليهم، كورونا فيروس -فرمانات-

من التحسب نتيجة وليس العام، للجو كنتيجة األحيان،

شريكه اآلخر، العزلة مع يواصل الشريك الحياتي، الذي

الساخرين قبل أبعاض راجت مقوالت كثيرة، من وإن

الهائل الذي الوقت بسبب سيكثر، التناسل أن الذين رأوا

هذا مثل ألن للمجتمع، األسري العزل ظروف  منحته

هناك ألن المختبر العام، في يصمد، وال الحكم، اليعّمم،

الساخرين، هؤالء أمثال بين من ألمح، من المقابل، في

األزواج، في االجتماعية، بين المشاكل تفاقم إمكان إلى

وال يعمم، ال ما وهو الهامش نفسه، بسبب وذلك بيوتهم،

التقارب، ألن الدقيق، العلمي التحليل أمام بدوره يصمد

من الكثير ويحالن يعززان، قد الزوجيين، والتواشج، 

نوع من خلل  ثمَّة هناك  كان إذا إال العالقة، المشاكل

! عصي على أيِّ حلٍّ آخر،

وجه على ،
َّ
االفتراضي الحبَّ ذلك العزلة زت عزَّ لقد

الصعيد على  مقبلة، لمرحلة وأسست الخصوص، 

األسرة، حدود خارج الوجداني،  العاطفي،  العالئقي

من العزلة تخلقه وما المتاح، الوقت فائض إطار في

وقد المنال، بعيد عادة.  بعيد، هو من  تجاه نوستالجيا

دورها والهواتف، االجتماعي، التواصل شبكات لعبت

التواصل وسيلة موات بعد المجال، هذا في الكبير

على جاءت التي  الورقية، الرسالة القديمة: التاريخية 

بعض وحتى واإليماءات، اإلشارات، رسائل أنقاض

إن إال محدودة، جغرافيا ضمن العشاق، بين األصوات،

السكايب، وغيره المسنجر. ثم ومن اإللكتروني، البريد

أساليب على أجهزت قد كانت الكثيرة األدوات من

أكثر، تتطور الوسائل هذه كانت وإن البدائية، التواصل

إلى إلخ،  الفيس   ومسنجر آب، الواتس أمام   لنكون 

الوسائل هذه حضرة نتوهم لوهلة، في قد التي الدرجة

إلى يتحول أن االفتراضي للتواصل أنه يمكن واألدوات

آالف وجود احتمال من بالرغم زر، بكبسة فيزيائي،

التواصل تقنيات عبر  المتخاطبين، بين  الكيلومترات

عازل، جدار  وجود مجرد وأحيانًا، الحداثي،  بعد ما

بدالالته، ومعانيه المتشعبة!

التواصل وسائل  دور أهمية  عن تحدثنا  قد كنا  وإذا

انتشار زمن في الفرد، عن العزلة، االجتماعي، في فكِّ

نفسه هو كما أثره، إمحاء في المستهدف وهو الوباء،

العاطفية الحاجة على صعيد تحقيق السيما العزلة، بطل

أسس على العالقات بنيت إذا الوسائل، من خالل هذه

المشهد، يسرطن الذي االبتذال من خالل ال صحيحة،

تجارية كبضاعة بخس، بثمن عبره، الجنس تسويق ويتم

ومن وتسليعها، المرأة، واستغالل خاسرة، أو رابحة

في التالي- لنرى- الرائجة، اللعبة في نجاة الذكر، دون

هذه في والعبودية، الرق، تواصل باتت التقنيات هذه أن

ما مرحلة إلى ليصل العلم، خاللها التي خطا المرحلة

قطع المرأة تحرر أن مطلب عن  ناهيك حداثيته، بعد

ظل في قمعها، المستطاع في عاد وما متقدمة، أشواطًا

إلى ليحتاج  أسلفت  كما وهو الذكوري، التسلط  سقوط 

مكانه! هنا ليس آخر، مبحث

مهمة، جّد مناخات بحق-  هيأ-  قد  العزلة هامش إن

الروحية الحاجة تلبية  في الصحيح، االستثمار  ممكنة

توافر خالل من واألنثى، الذكر معادلة الحياة: لطرفي

خلق عبر  وذلك الزمن، أو الوقت، من فائض هامش 

أسئلته إلى خالله منهما العودة لكل يمكن خاص فضاء

عميق، نحو على الملحة، الجانبية، أسئلته الذاتية.

بجرأة الداخلي، عالمه لتناول للتفكير واالنصراف

العمل. شاغلة: بوتقة أية من التحرر ظل في أكبر،

ضروري، جّد بدوره وهو الجامعة، المعهد. المدرسة.

نحو على ينعكس أن المتاح، الهائل الزمن شأن من ألن

الروحي الشاغل غياب ظل في منهما، أي على سلبي،

الحقيقي.

كان وإن البشرية،  الذات  في  جنسي، كمون  ثمة

مواربًا، مفلترًا- الجانب- هذا تناول يريدون كثيرون

الخوض الذي يكبح للرقيب خاضعة استخدام لغة عبر

التواصل االفرتاضي وتقانات .. العزلة يف زمن احلب

سليمان مثال

 

الدراسة من الثاني الجزء  ثنايا وشذرات في الغوص قبل

والتي هي جمل واألمثال الحكم معنى على نتعّرف أن البد

الحكماء تجارب أوحت بها الحشو خالية من بليغة، قصيرة

ثمار وهي  ، الناس بين والعالقات الحياة في والمعمرين

، المحكم والرأي الطويل االختبار  ثمرات من  ناضجة

الفلكلور من هاًما  جزءًا  واألمثال الحكم هذه شكلت وقد

دراسته في الباحث يعتب والتي المختلفة بأصنافه الكردي

الدراسات إجراء في لتقصيرهم الكورد المؤرخين على

الجانب بهذا المؤرخين اهتم من قليلة عليها، فقلة األكاديمية

(حاجي البروفيسور أبرزهم وكان الشعبي الفلكلور من

المجتمع ُطبعت دراسته بعنوان (أمثال وأقوال حيث جندي)

الكردي)

الشعب حياة لفلسفة األقدمين أنها مرآة الباحث حكم يصف

إلى العالم تطّلع الكرد وحياتية نظرة فلسفية الكردي، وبأي

الحياة. وإلى

تعطي ألنها  ، فلسفة ليست الحكمة أن رأت الفلسفة بينما

تحّفز التي الفلسفة عكس على ، ومسّلمات مطلقة أحكاًما

على التأمل. التفكير، وتبعث

المرأة موضوع على ترّكز الكردية الحكم أّن الباحث ويرى

الخوض واستطاعت ، الكردي الفلكلور في أساسي كركن

العالقة كتحليل وأحداث المجتمع الكردي، وقائع في بسهولة

واتخذت النتاجات العائلة بشكٍل أفضل، ، ووضع الزوجية

من والتي الكوردية المرأة سيسولوجية لدراسة الفلكلورية

الكردي. المجتمع التعّرف على يمكن خاللها

أو مثل قصة لكل وإّنما  تأت مصادفًة  لم الكردية  األمثال 

صريحة كانت  المرأة عن قيلت التي واألمثال حادثة.

غير بشكٍل بعضها  قيلت بينما ، أكثرها في  ومباشرة

مباشر..

المجتمع أّن على إّنما دليل المرأة والحكم عن األمثال وتداول

الحياة نبع المرأة بالغة. أهمية المرأة قضية أولى قد الكردي

مدى المثلين هذين في لنا يتجلى الحياة: سر المرأة /

لدرجة الكردي المجتمع في الكردية للمراة المرموقة المكانة

والراعية والبركة للخير دائم  رمز  فهي والسمو، التقديس

عّبرت التي األمثال البشري..وعديدُة الوجود الستمرار

في شيء بأي تضحي ألطفالها لدرجة أنها المرأة عن حب

في والمسّرة البهجة وإضفاء بيتها وعلى عليهم الحفاظ سبيل

تعد أقواًال الفلكلور الكردي في األولين لحكم فكان ، أسرتها

صورة نصيحة في وقيلت ، والحاضر الماضي جسوًرا بين

الزوجين.. بين الخالفات زادت بعدما

أنيس المرأة -

الحبيبة بجدائل تظفر لن باألماني -

.... األبيض بالصدر يحظى ال الجبان القلب صاحب -

الدار عماد المرأة -

بحيرة والمرأة نهر الرجل -

الدار تعّمر من هي -المرأة

العظيمة المسؤولية لنا ينجلي والحكم األمثال خالل هذه من

تدير من فهي ، الكردية المرأة عاتق على وضعت التي

تتربع على األم حتى غدت ، األطفال وتربية المنزل شؤون

، عظيمين وقدرًا مكانة  واكتسبت النساء  صنوف  عرش

العظيمة جهودها على والحكم التي أثنت األمثال هي وكثيرة

. في الثناء مرتبًة األب سبقت حتى

حالتهم تسوء األم تموت ، األبناء واليشعر األب يموت -

..

فيربط ما بمكانة الكردي المجتمع في المرء حظي وإن حتى

هناك الكثير أن لدرجة له أمه دعاء مع الجيد المجتمع حظه

فتقول عليهم أمهاتهم تدعو ال كي أمه غضب يتحاشى كان

ضغٍط تحت تأثير الشخص يبقى بحيث عليك حليبي) حّرم )

ابتروا ) التالي قيل المثل األم ماتت وإن .. وروحي نفسي

بها أيتامها ) واضربوا إن ماتت األم يد

كّل متكافئان والرجل المرأة الكردية واألمثال الحكم في

الكردي المجتمع وانتقد ، بينهما  يفرق فلم جهده حسب

شأنها من المرأة ورفع يمارس بحق والظلم الذي اإلجحاف

: األمثال من الكثير في عنها ودافع

كالجناحين واألب األم -

من جداره والرجل الداخل من الدار جدار المرأة -

الخارج.

األسد ) هذا ليومنا والمتداولة الشعبية األمثال أكثر ومن

رمز للمساواة بين والذي أصبح إمرأة ) كان أم أسٌد رجٌل

الجنسين..

يرغب بتعدد كان أّنه سابًقا عنه عرف كما والرجل الكردي

الرجل على زواج دوًما يحتج كان لكن المجتمع الزوجات

الناس التي تداولها والحكم األمثال من خالل أمرأة من بأكثر

الخالفات ونشوب الزوجات اتفاق عدم نتيجة كانت والتي

إحدى كرامة من  تهين كانت والتي الدار في  المستمرة

. من شأنها والتقليل الدوام الزوجات على

.. ضرة على تتزوج وال - فلتتزوج برجٍل أرمل

بعيٍن واحدة كنت ولو ألكن محظوظة -

الشعبية واالمثال الحكم في نصيبها األرملة للمراة وكان

لتتضاعف زوجها وفاة بعد تعانيها التي الحال حاكت التي

رعايتهم المجتمع الذين أسند بيتها وأطفالها تجاه مسؤولياتها

بعد آخر برجل اقترنت التي يرحم األرملة وال .. فقط لها

عليها يحكم بما مرتبط وشرفها سمعتها لتصبح زوجها وفاة

... المجتمع

دومًا خّدها على كف األرملة -

الجميع حديث موضع األرملة -

أي دار دخول لألرملة ينبغي ال -

رفيعة مكانة المرأة وهب  أّنه رغم  الكردي والمجتمع

تكون قد والتي والسيئة الصالحة  المرأة  بين ميز أنه إال

الشعبية األمثال ، ومن تمامًا العكس أو بيتها إلعمار السبيل

: هذا ليومنا المتداولة

زويجات وثمة زوجات ثمة -

جلية جوهرة المصونة الزوجة -

تجعله والطالحة تجعل زوجها وزيرًا الصالحة الزوجة -

.. فقيرًا

والمرأة الرجل من لكل الشرف حدود الكردي المجتمع ورسم

الزوجية من العالقة لتدوم بأفعالهم ذلك الزواج وربط بعد

الطالق الفاشلة الزيجات المجتمع في وفضل ، خالفات دون

المثال سبيل على الزوجية الخيانة حال في القتل عن عوًضا

الكاتب الحيوان ليتساءل منزلة في المرأة السيئة ووِضعت ،

أو بذيئة بألفاٍظ الذي ارتكبته لتنعت الذنب بشاعة مدى عن

؟؟ الشدة بهذه تنتقد

.. الذنب من الدرجة بنفس كلهّن اعتبرن وهل

الحياة المرأة من عادات طالق -

كل ليعتمرهما ، أحمر  طربوشًا  ليسا والرجل المرأة -

. رأس يوٍم

.... رأسها بردائها فوق ألقت -

دراسته في الكاتب تناولها الحياة من عديدة جوانب وغيرها

. المستمر والحماية الكنة كخالف

في العمر مراحل كل يختصر والذي تداوًال األكثر والمثل

المرأة: حياة

هز المهد ، نضرة وردة الزواج فترة ، سعادة أيام الصبا -

لألجنحة. وتهيض للريش تساقط

كل للفتاة من الكردي المجتمع صون في األمثال وتعددت

: التقديس لدرجة سوء

العذارى سيرة وال تدنس
ٍّ
ولي أعبث بمزار -

بسوء تفتر عليهّن وال إلى الذبح بالخنجر ، قد الصبايا -

خبر ...

: الدراسة في الواردة األمثلة بعض ومن

كثيرة فالقبعات رأس وجد إن -

العريس قلب يشاء كما العروس -

ستكون يعلم أحد ال  ، الحصان صهوة  على العروس -

من قسمة

أهل من حركة األخف ، ال زلت الكنة قدوم استعجلنا  -

الدار

أمًا تكون األب لن زوجة -

واخطب ابنتها لألم أنظر -

، صّدق البلهاء واألبنة األم تشاجرت -

.. برغل أكلة وليس الفؤاد هيام إّنه -

الكردي الفلكلور يف املرأة الكردية

اليوسف إبراهيم

عذبه و غياب و بحره بره فساد

اكتناز حب من

ينحاز البن المهانين الموت فقير حتى

يتمنى و يموت هكذا يمرض غدا

بالجبروت أخاذ الوارث يومها أصير

 

مراق و أن كان سم القول اللمى حلو

على الفراق أقبل أن و جسور الطلة و

مواجهة قليل و فمماطلة

االختفاء و الجبن وعباد

اتلصص خبر يرانى فبال شاهد

من دبر كلم منقول

نمر ذئب عجوز مع فخ

أصل خير عاشقة و أهل بين من

افاق ماكر ناظر بال

ميال للزهد تواب و

النصار يرحل وقت هو يأتيني

بعض السم للسم ترياق و

مصر ممدوح- أية

الحديث يمكن ال إنه إال الموضوعة، هذه في المباشر،

أسابيع، منذ ويستمرُّ استمرَّ الذي العزلة زمن  عن

مرهبن، مجتمع  أمام وكأننا العزلة، هذه عالم لنتناول 

إياها، منحنا  التي البشرية الطبيعة عن بعيد مالئكي، 

النظرإليه، يمكن ال الكمون، هذا الخلق. حالة من كجزء

شبكة عن البتة ببعيد ليس  ألنه  شرنقته، ضمن  وهو

تؤثر به. تتحكم التي واألحاسيس والمشاعر العواطف

أذى في  ذلك وانعكاس انفجاره، إلى تؤدي وقد فيه، 

واآلخر. الذات

والسلبي، اإليجابي للجانبين: استعراضنا من بالرغم،

إال حيواتنا، على  االجتماعي التواصل شبكات لهيمنة

ومن بين العزلة- زمن في- كبير
َّ
دورًا جد لعبت أنها

تكريس ذلك بين ومن العالقات، أواصر تعزيز  ذلك

ظلِّ في والدته. خلقه، ظروف تهيئة لحظة في الحب،

وإمكان المحجر، المعتزل. خارج اآلخر، إلى الحاجة 

َطَرفيِه تمكن التي العوامل أهم أحد ألنه له، التأسيس

في وحية، الرُّ الحاجة تلبية عبر العزل، تحديات لمواجهة

حب لحالة التأسيس صياغات إلى والوصول التواصل،

خالل من نجاحه، دعامات توافرت لو ما في ناجحة،

إمكان إقامة فإن وبهذا الرئيسين، ركنيه توائم، وانسجام،

االجتماعي التواصل  وسائل عبر مثمرة، حب،  عالقة

أو العابرة، من الحاالت من الكثير بالرغم جد ممكنة،

طرف من خلل لدى تعاني التي الحاالت هذه الفاشلة.

يرى من قبل من السيما كليهما، طرفيها، أو لدى من

إلضاعة أداة، مجرد االجتماعي التواصل  وسائل في

والتسلية! الوقت

االجتماعي التواصل  وسائل أن لو أحيانًا، إلي، يخيل

الكوليرا- زمن في الحبِّ كتابة- زمن في متوافرة كانت

معًا، تواصال فيرمينا" و "فلورنتينو الرواية بطال لكان

العظيم، األسطوري حبهما  ليعززا الوسائل،  هذه  عبر

ممارستهما وجوه كأحد  ذلك، ذكر قد  ماركيز ولكان

أضيفت أخرى، إضافية نكهة ولعلَّ افتراضيًا، للحب،

الحب بوساطة إن بل الحب، في العظيم هذا السفر إلى

يمكن التواصل االجتماعي، شبكة من ضمن التقنية، هذه

من إنها كما مطولة، وبحوث دراسات لها تفرد أن

أهمية؟! أكثر سردية أعمال نواة تكون أن الممكن
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صالح بايف رحيل الفنان الكوردستاني على سنوات أربع
اسماعيل سولين - كوردستان

الفنان وفاة الشهر الحالي عشر من الرابع يوم صادف

صالح، بافي بـ عبدالرحمن عمر المشهور الكوردستاني

صباح توفي حيث رحيله على سنوات اربع مضت فقد

بمدينة  آفرين مشفى في  ١٤-٧-٢٠١٦ الخميس يوم

شهر. وكان حوالي قبل قلبية لنوبة تعرضه عفرين بعد

”آرمانج“ كوما مؤسسي من  كان  صالح بافي الفنان

عفرين. في الشعبي بالتراث تعنى التي الفلكلورية

للنظام األمنية األجهزة لدى  لالعتقال تعرض وقد

وتعرض للتعذيب بتهمة سنوات، حلب، قبل السوري في

الطائفية. النعرات إثارة

قرية ١٩٥٢في عام صالح بافي الفلكلوري ولد الفنان

عبد ) الحقيقي ، واسمه لمنطقة عفرين التابعة كوردا

طفل تعلم عزف البزق في بداياته وهو الرحمن عمر )

األغاني يحفظ وكان آديك المشهور العازف يد على

. ( تركو إبراهيم كوليزار ) وأمه من الفلكلورية

في  معهم فرقة آرمانج وشارك إلى ١٩٨٤ انضم عام في

. والمناسبات األعياد كل

خاص كاسيت و باإلضافة إلى مسجلة كاسيتات عشر له

. لألطفال

صوت وذي محافظ كردي كفنان صالح بافي اشتهر

األغاني حفظ مبدأ على اعتمد كردستان. في عذب

ومع االندثار. من وحمايتها  القديمة الكردية  والمالحم

الموسيقى قريته بتدريس أبناء السورية، قام األزمة بداية

المدرسية. الحصص خالل والغناء

العليا، الطبقة من صوت ذو ”أنه صالح بافي عن عرف

الكردية وعمل للثقافة التراثية سرد المالحم في وابدع

غناها: التي المالحم أشهر من وكان فنها، إحياء على

وزين، مم عبده، كينج أوصمان، طاهر بك، ”درويشه

.” وغيرها سعيد شيخ هجيان، وخجه، سيامند

آخر ديوان و استنبول  في مطبوع شعر  ديوان وله

. الفن عن المقاالت من الكثير وكتب . مطبوع  غير

المال أشعار منها  و األغاني  من الكثير بتلحين وقام 

. جزيري

شيء ينشر كوردسات ولم تلفزيون كبير في أرشيف له

. اآلن الى منها

المقابالت و الدول إلقامة الحفالت من العديد إلى سافر

اإلمارات لبنان، األردن، كردستان، مثل: ، التلفزيونية

،الخ تركيا ، فنلندا بلجيكا، ألمانيا، روسيا، العربية،

عنه وقال  جليل جليلي المشهور الكردي الكاتب زاره 

بعيدة و تغنيها أصيلة التي المالحم كل و كنز كبير انت

آنذاك.  ١٩ أغنيه له كتب و . التشويه عن

الفن و الشعبي الفلكلور بين يجمع كان صالح بافي 

. معرفة و علم عن يعمل و األكاديمي

الكثير الكردية المكتبة خسرت صالح بافي الفنان برحيل

نتيجة التسجيل له يتثنى لم التي الفلكلورية األغاني من

. الكردية المؤسسات إهمال

الكثير رغم أعطى الكردي و في الفن كبيرة وكان قامة

هذا أمام عظمة القامات تنحني له . البسيطة إمكانياته 

الكبير الكردستاني الفنان

بافي صالح – عمر الرحمن عبد الكردي الفنان يذكر أن

بمراسيم الثرى جثمانه ووري ،١٩٥٢ عام مواليد من

لناحية التابعة في قرية كوردان رأسه مسقط إلى رسمية

يوم أقدمت د ي ب اسايش ال ويذكر أيضًا أن جنديرس.

اعالمي  مصدر بحسب م ١٥ / ٧ / ٢٠١٦ في الخميس

الفنان جثمان وخطف احتجاز PDK-Sعلى ل تابع

الحزب الديمقراطي في العضو – صالح أبو المعروف

سوريا – الكوردستاني

رأسه إلى مسقط عفرين مدينة من السير بالجنازة ولدى

االعالم كافة إنزال على األسايش قامت كوردان قرية في

وبعدها المواطنين، على سيارات المرفوعة الكوردستانية

بالجنازة. السير بمتابعة سمحت

إنزال على  بالقوة قامت األسايش الدفن مراسيم وأثناء

باسم المرفوعة والالفتات الكردستانية االعالم كافة

الديمقراطي والحزب سوريا في الكردي الوطني المجلس

بهذا الكردي الشعب تعزي والتي سوريا – الكوردستاني

الجلل. المصاب
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ومطلع على القضية سياسي متتبع يخفى على كل ال

األوسط الشرق الشعوب في وقضايا جميع الكوردية

الشرق في  واألمان األمن يستتب أن يمكن ال أنه 

العالقة، الشعوب قضايا جميع تحل مالم األوسط

الديكتاتوريات على والقضاء الكوردية القضية وخاصة

العدالة االجتماعية تحقق ديمقراطية واستبدالها بأنظمة

والمشاركة والتعددية والديمقراطية األساسية والحريات

خالل من المنطقة في الدول مكونات لجميع الحكم في

بما األوسط الشرق لكافة شعوب المصير تقرير حق

الدول تلك الكوردي في لشعبنا تقرير المصير حق فيها

شكل الدول على تلك ضمن إما المقتسمة لكوردستان،

الذاتي الحكم  تحقق كونفدرالية أو فيدرالية اتحادات 

لإلنقسام الدول تلك  تتعرض سوف  أو لشعوبها

المغيبة والمسحوقة الشعوب لتنال دول قومية وتتشكل

دول جديدة وقيام جديد دولي توافق من خالل حقوقها

الحالية. الديكتاتورية الدول أنقاض على

البعض لبعضها معادية المصطنعة الدول هذه أن وبما

معاداة سوى البعض مع بعضها يجمعها وال تاريخيًا،

وخاصة لشعوبها التحرر وحركات الديمقراطية

الدول والتي تلك في الكوردية التحررية معاداة الحركة

متفقين تجدهم لذلك مضاجعهم، وتقض تؤرقهم جميعًا،

ومالحقة نهوضها ومنع  معاداتها على  بينهم فيما

اتفاقياتهم خالل من الحدود عبر الكورد المناضلين

أي لضرب والعلنية منها السرية الدورية واجتماعاتهم

على الصعيد كوردي كوردي إتفاق أو أو إنجاز حراك

وما على الصعيد الكوردستاني، الدول أو لتلك الوطني

جنوب إقليم األخيرة على واإليرانية التركية الهجمات

من المسلحة الكوردستانية الفصائل لضرب كوردستان

الحاصل بين عقب االتفاق كوردستان  وشرق شمال

في الوطنية الوحدة وأحزاب الكوردي الوطني المجلس

إقليم ورعاية وأمريكية دولية وبرعاية الذاتية، اإلدارة

أساسات على  والمبنية بارزاني والرئيس كوردستان 

وما ذلك، على دليل خير ودهوك، إال اتفاقيات أربيل

الشخصيات عن  تصدر التي البيانات والتصريحات

المعارضة في سواء السياسي للمشهد المتصدرة

خالل أو من لهم، المشغلة وعمالء األنظمة السورية

تعادي الدول لتلك حكومية شخصيات تصريحات

ال كوردي، كوردي اتفاق أي ومباشر صريح وبشكل

الكوردي واإلدارة الوطني المجلس وتهدد بضرب بل

معا ونعتهم باإلرهابيين. الذاتية

والهيئات األحزاب كافة على يتوجب هنا ومن

خصوصًا، كوردستان في غرب الكوردية والفصائل

رجل وقفة الوقوف عام، بشكل كوردستان عموم وفي

والعمل وكوردستان،  الكورد أعداء وجه في  واحد

لتوحيد العام، الكوردستاني القومي المؤتمر إنجاز على

وتقديم مذكرة الجميع، طاقات وجمع الجهود والمواقف

الدولي األمن ولمجلس  المتحدة لألمم العام لألمين

الهجمات يوقف قرار إلصدار صانعي القرار، وللدول

االحتالل وينهي كوردستان، جنوب على المتكررة

التغول غرب كوردستان وجنوبها، ويمنع في التركي

كوردستان في الجديدين والعثماني الصفوي والتغلغل

لشعوب المصير تقرير ولضمان حق عموما، والمنطقة

كوردستان، عموم في  الكوردي ولشعبنا  المنطقة

والمالحقة االضطهاد أشكال وكافة االحتالل وإنهاء 

واإلعتقال والخطف والسلب والنهب والقتل والتدمير

لسالح الجوي القصف حاالت  وإنهاء واإلعدامات 

إقليم مناطق على المتكررة واإليراني التركي  الجو

وحماية جوي منطقة حظر كوردستان، وإقامة جنوب

بشكل كوردستان  ولغرب  عموما  لكوردستان  دولية 

في غرب المهجرين عودة لضمان سريع خصوصا،

النهر من الكوردية المناطق جميع كوردستان ألهالي

وسريكانييه سپي وگرى  عفرين وخاصة  البحر إلى

عودة وضمان الالذقية  شمال  في األكراد وجبل

األصلية مناطقهم إلى السوريين المهجرين جميع

ومجلس المتحدة األمم قرارات وتطبيق آمن بشكل

وتفكيك المسلحة الصراعات إلنهاء وجنيف األمن

راعية الدول من المدعومة اإلرهابية الميليشيات

وضمان وغيرها والنصرة داعش وتنظيم اإلرهاب

المحتلة الذاتية اإلدارة  مناطق وجميع عفرين عودة

كوردستان غرب مناطق وجميع األكراد جبل وضم

غرب شعوب الفدرالية لكافة نواة الذاتية لتكون لإلدارة

البحر إلى النهر من سوريا شمال في كوردسـتان

عموما، والسورية الكوردية للقضية عادل حل وإيجاد

والديمقراطية الدول لجميع واإلستقرار األمن تضمن

في المضطهدة الشعوب لكافة الكريم الحر والعيش

. األوســط الشـرق منطقة
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وانلي أدهم

ككل، في المنطقة وتبلورها األحداث تسلسل خالل من

التركي مع الروسي الدور تبلور واآلن بسوريا، وخاصة

لألذهان يبادر ليبيا في لألزمة  التسوية بحجة ..

تعمل التي القديمة الجديدة اللعبة هي ما التالي: التساؤل

األحداث؟ بهذه المنخرطة كل األطراف عليها

ليست إنها القول يمكن ويجري جرى ما بكل تمعن بعد

سوريا وليبيا من كل في المنطقة في فرض للنفوذ سوى

ولن وليبيا.. من سوريا وأبعد التوسع أكثر وربما أيًضا،

اإلجحاف من سيناله وما للكورد اعتبار أي هناك يكون

هي أين األمر،  في الغريب أما التحالفات، هذه خالل

ما ؟ على الساحة الليبية هذا التحرك الجديد من أمريكا

على صمته خالل من يريد ماذا .. األمريكي المخطط

تلون عنهم، معروف الروس خاصة الفوضى هذه كل

كما مصالحهم، وأطماعهم، ما تقتضيه حسب مواقفهم

للكورد خيانتهم ننسى ولن لحلفائهم المتكررة خياناتهم

توقــع يمكننا وهنا الخالد، البارزاني األب أيام منذ

سوى ليست إلى اآلن، ويحدث حدث كل ما األسوأ... أن

والسيطرة النفوذ لتوزيع ومصالح، وتفاهمات مقايضات،

قوسين. .... قاب وروسيا وتركيا، أمريكا  بين

على يجري مما األوروبي اإلتحاد دول موقف ما هو

إنتهاكات من  مشبوهة، وتحركات تغيرات من  الساحة

األوسط. الشرق في

من شتى العرب أما هذا؟ كل من أيضْا مصالح أليس لها

المنضوية والفرق وألوية فصائل من العربية البلدان

أينما، تحريكهم يتم حيث ، بهم المتحكمين إمرة تحت

أم نســوا، هل ماضون؟ أين إلى .. شــاؤوا وقتما

وخيراتهم قدراتهم استنفذ الذي التركي اإلحتالل تناسوا

قالوا من هم األتــراك أليــس عام، ألربعمائة 

عنهم

..؟ اآلن إلى يرددونه زالوا وما " مالت پيس " عرب

ألوامر تلك اإلذعان الفصائل من خالل هذه تريد ماذا

أوْال مصالحها  سوى  تهمها ال والتي الطامعة الدول

الوحشية، وحروبهم  بنادقهم وجهوا لماذا وأخيرًا؟ 

المجازر واالنتهاكات وارتكاب الكورد، ضد  العبثية

كما الكورد، تواجد بمناطق وسلٍب ، نهٍب من الشنيعة

الكوردي. الشنيعة بحق الشعب جرائمهم

كوارث من ولمناطقهم، لهم يعد ما يعلمون ال أظنهم 

سوى وقود ليسوا وأنهم إضافية، لقرون ستستمر ربما

الطامعة الدول كل تحركهم ودمى التركي، للنيران

المستعمرين ومآرب مخططات لتنفيذ األوسط، بالشرق

خيراتهم. وسلب ، لمناطقهم الجدد

النظام غياب بظل قدراتها واستنذفت تدمرت سوريا

القرارات، شيء حتى الفاقد للسيطرة على كل السوري

اللذان .. وإيران ، عنه روسيا تديرها التي والمؤسسات

وأصبح كل .... وبقوة  بسوريا واقعا بات وجودهم

حسب وتحريكه به للتحكم وإيران روسيا بمتناول شيء

لمصالحهم العمل يتطلبه ما

لهم يومًا، يكن لم الكورد أن إلى اإلشارة، أريد أخيرًا

مجانية لمحاربة بهم بمحارق زج  بل وال أصدقاء، نصير

عن ورد خطره .. مختلقة " داعش" قوى إرهابية أكبر

وانتهاكات تغيير، من اآلن يحدث ما كل العالــم، إن

وانتدابات االحتالل  للمنطقة بهدف إال ليست .. خطيرة

لن ربما المنطقة،  في  النافذة الدول  كل من  جديدة،

للمنطقة التام اإلستنزاف بعد إال اإلنتدابات تنتهي هذه

الكورد أن  الكوردية الحالة في والمؤسف وشعوبها، 

سبيل ال  بأن والقناعة للحقيقة، يتوصلوا لم لآلن 

التي والمؤامرات التحديات  هذه كل  على النتصارهم

خالصهم واسترداد كما وحدتهم في إال ضدهم تحاك

حقوقهم.
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حسني نبيهة

االعالم لوسائل الدوام على التركي الرئيس يصرح

ثان، كردي إقليم بوجود  نسمح التالية: «لن العبارة

ويتهم الكوردي، الوجود يحارب  فهو كانوا» اينما

انها تقول تركيا الكورد، يدعمون بأنهم وفرنسا امريكا

تشكيل لمنع قوية إقليمية وقوة قوية دولة تكوين تريد

في دوما  تفشل لكنها  كوردي كيان او  كوردية قوة 

تناقض بسبب الديمومة وتملك قوية تحالفات صناعة

لكوردستان، الغاصبة الدول وخاصة بينهما المصالح

البندقية. بفوهة تحكم فردية استبدادية حكومات كلها

مع ال  بوضوح تحالفها في يومًا تركيا تنجح ولم

حلف في قوة رغم انها مع امريكا حتى وال روسيا

الدولية؛ الظروف في السياسة ضعيفة الناتو، فرؤيتها

قطبين وجود ، ضعفا لها سبب بها المحيطة الدولية

قوي حليف له ليس وروسيا فالذي امريكا قوتين او

ويتداعى. يسقط

ولم حدودها، يوما يهددوا لم سوريا في الكورد

اي قيام تخشى من طلقة باتجاهها ابدا، فهي يطلقوا

الذي األمر السـوري؛  الشـمال في كيان كوردي 

المحافل في الكوردي الى المطالبة الشــعب يدفع

ويتذكرون يعلمون القومية، والكورد بحقوقهم الدولية

من تركيا كوردســتان في اجدادهم ثورات تاريخ

هذه وكل  ســعيد  الشــيخ وثورة رضا  ثورة 

الى الجماعي والقتل  والعنف  بالقوة  قمعت  الثورات

اإلبادة. حد

وهي أكذوبة القومي امنها بحماية تركيا حجة إذا

في تحقيق ودولي كوردي جهد اي محاولة لتشتيت

بشتى وتحاول سوريا، كردستان في الكوردية الحقوق

اإلرهاب، بحجة الكورد محاربة الوسائل واألساليب

تركيا فزجت  المشروع، حقهم عن يدافعون الكورد 

الكورد من واغلبهم بالسجون، الداخلية المعارضة

تركيا الى تحولت النواب، مجلس اعضاء وحتى من

الواحد، الفرد حكم  ونظام عنصرية استبدادية  دولة

يجد اردوغان واالن الدولة، يتحكم بمفاصل واصبح

يرغب به، لم يعد التركي مأزق، والشعب نفسه في

واجرى الحقيقية الديمقراطية  عن تركيا  ابعد النه

حتى يسمع يعد ولم الفساد، ونشر كاذبا، إستفتاء

كانييه وسري عفرين  احتل إدارته، في  للسياسيين

مرتزقته وترك وروسية امريكية بإرادة سبي وكفري

واجبروهم االهالي لبيوت وسلبا نهبا فسادا يعيثوا

ويسكن المنطقة، ديموغرافية ليغير الرحيل، على

االصليين، الكورد مساكن السكان في المرتزقة اهالي

وتعذيب قتل من يجري ما كل أردوغان يتحمل هكذا

ÚÓiÏ‰ßa bÁÜÎáy Û‹«@ÔflÏ‘€a@Âfl˛a Ú«açœÎ bÓ◊ãm

نصر رمو

التركي، االحتالل تحت تقع  التي  المناطق ألهالي 

السكان ألموال والقتل والنهب التخريب واالعمال

االمنين.

وما سوريا، كردستان ألراضي محتلة دولة  تركيا

الزيتون غصن وعملية الفرات درع

جهدها كل تبذل وهي القومي المنها واجهات سوى

اكبر تركيا كردستان في الكوردية القضية إثارة لعدم

من  يبا تق نسمة ٢٥ مليون حوالي وفيها محتل قسم

الكورد

واالنسحاب كانييه لسري التركي االحتالل بعد

للكورد..... كانت كارثة تركيا باالتفاق مع االمريكي

طلب بعدم الكورد  من بولتون طلب الفور  على

الثقة بأمريكا وإلعادة روسيا، او سوريا من المساعدة

الكورد، على الهجوم بمنع  تركيا  على الضغط فتم

حق اكدت  لكنها المنطقة، في حليفهم امريكا وان 

تركيا توريط تريد ألنها ربما أمنها حماية تركيا في

في سورية مصالحها حماية بحجة بالوحل السوري،

االوسط الشرق الحل في ان تركيا أكذوبتها المنكوبة،

الجنوبية حدودها  على حريصة فهي يتحقق،  ال

ومنع والشقيقة الصديقة المجتمعات امن ولضمان

المجتمع تخدع فهي  جزء، اي في الكورد  انفصال

العمال الكوردستاني حزب محاربة بأنها تريد الدولي

كوردي، قيام كيان من تخشى االمر في حقيقة وهي

بكل ضده يقف ما وهذا تركيا كوردستان في وتنعكس

الشمالية الحدود على هجوم من اليوم يحدث وما قوة،

ماهي كوردستان عمق في ومناطق كوردستان إلقليم

الكردية..... عناصر بعض لمالحقة تركي جنون إال

كانت االقليم حكومة  ان جيدا تعلم تركيا  ان رغم

حدود عن االبتعاد الكوردية الكريال تدعو والزالت

التركية. للقوات محاربتهم في اإلقليم

تعطي وال االقليم، على عدوانها في تستمر لكن تركيا

ترتكب هذا بعملها انها الدولي للقانون اهمية اي

الكـورد، وتغطرس والقرويين المدنيين الجرائم بحق

لكنني كردي كيان إنشــاء من خوفا تشـاء كما

اقول:

العالم وعلى طبيعي، وحق قادم الكوردي الحلم ان

تحت وهو الكوردي الشعب من يخجل ان المتحضر

والفارسي. والعربي التركي االحتالل

سوريا ستشهد الفعلي لقانون سيزر، التطبيق بعد

الحبل أكثر يشتد حيث أكثر وجعًا تراجيدية دراما

المواطن السوري، رقبة على قبل من ذي خناقًا

الفاحش والغالء والمجاعة الفقر على مقبلة سوريا

التفاؤل من يسعفنا نوع ربما األدوية، أو وفقدان

حال في إنقاذه، يمكن  ما ينقذ  أفضل لحلول

الموجودة األطراف بين واقليمية دولية تفاهمات

رغم حصصها، السورية، وتقاسمت الساحة على

فهم أمره، على المغلوب السوري الشعب تشاؤم

قانون لتطبيق المعلوم اليوم  ميعاد على صاروا

األميركية العقوبات بقانون يعرف ما أو قيصر،

السوري. النظام على

السوري والشعب  العجاف، العشر السنوات 

يد على اليومي والتهجير القتل ويالت عانى

اإلرهابية والفصائل جهة، من السـوري النظام

جهة من أنقرة  من والمدعومة التابعة المسلحة 

. أخرى

عن الماضية السنوات  خالل روسيا دافعت

حمت كما السقوط، من وانقذته  األسد حكومة

معًا، بيع واستئجار وعقدت إتفاقيات مصالحها،

تقريرا للكاتب بيست" ديلي موقع" ما نشر وحسب

الوقت الذي يثمن فيه إنه في مايكل ويس، يقول

له قدمه  ما  األسد بشار السوري النظام رئيس فيه

الديون تغطية ويأمل دعم، من إيران وماللي الروس

يريدون الروس النفط، فإن من موارد عليه المتراكمة

السوريين. على المستحقة أموالهم

الموجهة لالتهامات إضافة "يمكن إنه ويس ويقول

الجماعي بالقتل السوري بشار األسد الديكتاتور ضد

اإلنسانية، ضد المرتكبة والجرائم العرقي والتطهير

بالديون". منهك فهو

فإن "ديلي بيست"، شاهده موقع تقرير أمني وبحسب

 ٦٠ تاريخه لروسيا بمبلغ لغاية النظام السوري مدين

الوقت وفي الخام، للنفط شحنة ثمن دوالر، مليون 

لتسوية يملك المال إنه السوري فيه النظام يقول الذي

نفط شحنة وطلب الدفع، أخر  أنه  إال "نقدا"،  الدين

في روسيا شعرت وقد مخفضة. وبأسعار أخرى

من تململ حالة مؤخرًا  أظهرت بل األخيرة اآلونة

يقودها قد به  التمسك بأن متنام وسط شعور األسد،

تدخلها منذ حققتها التي اإلنجازات كل خسارة إلى

اهتزاز وقع على ،٢٠١٥ العام في سوريا في المباشر

مثل سيطرته إلى عادت التي المناطق في الوضع

إعادة في جهودها أن موسكو إدراك عن درعا، فضًال

المجتمع قبل من صد بحائط ستصطدم له التسويق

قانون تطبيق  حيث خاص، بشكل وأمريكا الدولي 

على أبواب الكونغرس من المقترح القيصر السوري

قانون إن السوري بالشأن للمراقب ويبدو التنفيذ،

ال إذ انفسهم، الروس مصلحة في يكون قد قيصر

للقيصر فيها األسد وتنازل إال سوريا، من بقعة تخلو

األمريكي. قيصر قانون تطبيق قبل الروسي

الواحد، عبد طه ، يعتقد الضغط موضوع سياق في

موسكو أيضًا، والمقيم في الشأن الروسي الباحث في

على األسد، روسية ضغط محاوالت من يجري "ما أن

في التسوية السياسية المضي إلجباره على إال هي ما

وضوح مع خاصة سوتشي، في الروس رسمها كما

السياسي". الحل إللغاء والتمييع المماطلة بلعبة تمسكه

أحد إلى يفضي ذلك أن طول" على لـ"سوريا مضيفًا

روسيا لرغبات األسد انصياع سيناريوهين: "األول،

عجلة تحريك وبالتالي له،  دعمها على فيحافظ

أكثر، التعنت والثاني، الســياسية. العملية

تظهر قد وهنا اإليراني. الدعم على معتمدًا 

يكون ولن العلن، إلى روسـيا مع الخالفات

قادرة تعد لم إيران ألن وضع جيد، األسد في

موقف في نفسها وأنها  سيما ال  حمايته، على

اآلن". ضعيف

إلى الخاص األميركي المبعوث ماقاله من خالل

الجهود لمناقشة ندوة في جيفري، جيمس سوريا،

السوري، النظام لمحاسبة والدولية األميركية

تسعى األميركية اإلدارة أن مؤخرًا، عقدت

الحلف استمر طالما "أنه  لروسيا  التأكيد إلى

الدولي الدعم على يحصلوا لن فإنهم األسد، مع

مستمرة "العقوبات سوريا"، وأن إعمار إلعادة

عبد السياسية"، اعتبر بالتسوية األسد يقبل لم ما

بالنسبة ممكنة األسد إزاحة كانت و"إن أنه الواحد

تلعب ترتيبات ضمن إال يتم لن ذلك فإن لروسيا،

الحفاظ لتضمن الرئيس،  الدور األخيرة  فيها

بعد توسعته وربما المنطقة، في نفوذها على

الروسية "السياسة أن  مضيفا  األسد". رحيل

فهو األسد، تجاه تتغير  لم الرئيسة  بخطوطها

مع المفاوضات في رئيسة ولكنها مرحلية ورقة

السورية، األزمة تسوية حول اآلخرين الالعبين

سوريا مستقبل ورسم

القيصر القيصرين، فكي بين فريسة وقع األسد

بموافقة السوري قيصر وقانون بوتين الروسي

فرضية إن محللون ويقول الكونغرس األميركي،

أنها ، خاصة جدًا واردة األسد روسيا عن تخلي

في تدخلها العسكري من ست سنوات نحو وبعد

إال لتوازنه، النظام استعادة في ونجاحها سوريا

حقيقة تملك ال تزال هشة، وهي قبضتها ال أن

إلى منه كبير في جزء وذلك يعود الحل، مفاتيح

رافضًا على نهجه يزال ال الذي األسد أسلوب

التغيير. بضرورة اإلقرار

أوًال؟ األسد نظام انهيار سيبدأ قيصٍر فبأيُّ
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قو

االرادة

العميد املهندس حممد رجب رشيد 

الصعب هو ما يمكن ِفعله حاًال، أّما المستحيل فهو ما يأخذ وقتًا أطول بعض الشيء إلنجازه، هكذا يِصف 

الفيلسوف االسباني جورج سانتايانا َفهمه للحياة من وجهة نظر التصميم على تحقيق هدٍف ما.  والرئيس 

األمريكي سابقًا ريتشارد نيكسون يقول في مذكراته: قد تخسر أمريكا _ وهي األقوى عسكريًا واقتصاديًا 

_ الحرب الباردة أو الحرب العسكرية في حال نشوبها مع االتحاد السوفيتي إذا َضُعفْت إرادة رئيسها، 

فالرئيس األمريكي بخالف رؤساء الدول األخرى_ ما عدا ذات األنظمة الديكتاتورية _ يملك صالحيات 

واسعة للعمل واتخاذ القرارات دون تفويض مسبق من الكونغرس وخاصة في األزمات والحروب.  أما 

القائد مسعود بارزانى فقد تحّدى أعداء كوردستان في مناسبات ِعدة قائًال لهم: ال تحاولوا اختبار إرادتنا 

فهي صلبٌة ال ُتكسر. تلك األقوال المأثورة تؤكد أهمية اإلرادة في حياة اإلنسان ! إذًا ماهي اإلرادة؟ 

اإلرادة هي القدرة على ِفعٍل ما والتصميم على نجاحه حتى وإن لم يكن محببًا للنفس، بغض النظر عن 

النتائج والمصاعب والعوائق التي قد تعترضه، أو االمتناع عن ِفعٍل ما ألنه ضار وإن كان محببًا للنفس 

مثل الرشوة والِزّنا والكذب وتعاطي المخدرات، باختصار هي محاربة النفس بالسيطرة عليها (جهاد 

النفس) من أجل تحقيق هدف كبير شخصي أو فني أو علمي أو وطني أو قومي، وليس بالضرورة أن 

يكون هدفًا نبيًال. 

واإلرادة بحد ذاتها ليست غاية وإّنما وسيلة لتحقيق غاية ُكبرى، وِبخالف التربية والتعليم هي ال ُتمنح 

من الغير، بل ُتولد مع اإلنسان كطاقة كاِمنة في ذاته بمستوى معين، واإلنسان نفسه مسؤوٌل عن إّما 

بقائها بنفس المستوى دون تحريرها، أو دفِنها بحيث يصبح مشلول اإلرادة، أو إطالقها لغاية كبيرة بعد 

شحنها بالقوة، فهي وحدها ال تعني الشيء الكثير، كما أّن العدد واحد من دون أصفار أمامه يبقى عددًا 

صغيرًا، وكلما أضفنا إليه صفرًا َكُبَر العدد، وكذلك فإن أهمية وفعالية اإلرادة تكمن في قوتها، وبدونها 

القوة، الهدف العظيم ) يصبح الطريق ُمعبَّدًا  الثالوث ( اإلرادة،  تتالشى تمامًا، وعندما تكتمل أركان 

لتحقيق المعجزات، فكم من ُأناٍس تهّيأت لهم كافة اإلمكانيات وفرص النجاح وخسروها لضعف إرادتهم، 

أو لعدم وجود هدف كبير في حياتهم، وبالمقابل كم من ُمعاقين أبهروا العالم بإنجازاتهم، وكم من نساء 

تحدِّين التضاريس الجبلية وطقسها البارد واستّطعن الوصول إلى قمة ايفريست في جبال هيمااليا، وكم 

من آخرين عاشوا في ظروف صعبة من الفقر أو الحرمان أو انعدام األمان فصنعوا مجدهم بقوة إرادتهم 

وطموحهم، ويمكن ِذكر البعض منهم على سبيل المثال وليس الحصر: مهاتما غاندي ونيلسون مانديال  

والمال مصطفى بارزاني! حتى الطبيب النفسي يطلب أحيانًا من مرضاه مساعدته في الشفاء من مرضه 

ك بأمل الشفاء وتقوية إرادته.  ولكن كيف السبيل إلى تقوية اإلرادة؟  وذلك بالوثوق به والتمسُّ

الناس بشكل عام وبالفطرة تختار السهل من األمور دون الصعب، وبنفس الوقت تحب النجاح، فقط القليل 

ر حياته لبلوغ الهدف المرسوم، متحّليًا من أجله بالمنافسة الشريفة  منهم يختار الصعب والمستحيل، ويسخِّ

مع اآلخرين، وثقافة التخلي عن العادات السّيئة وعن كل ما ال يخدم الهدف، ومتحاشيًا تشتيت الجهود 

في الرغبات واألهداف الصغيرة، ومتدربًا على منازلة الِصعاب وُحسن التعامل مع التجارب الفاشلة، 

واالنطالق منها كبداية لمحاوالت جديدة، وهكذا وصوًال إلى تحقيق الهدف، عندئذ ُتفتح له أبواب التاريخ 

فيدخل من أوسعها، وتركع له القمة قبل الصعود إليها! تلك الِقّلة هي من ذوي اإلرادة القوية النابعة من 

إيمانهم بالقضايا الكبرى ودفاعهم عن الُمُثْل والقيم والمبادئ واستعدادهم للتضحية من أجلها، سالحهم في 

ذلك اإلصرار والمثابرة والصبر وتحدي المصاعب، وتحّمل اآلالم تمامًا كالمبارزة ِبَعضِّ األصابع، فمن 

يصبر على تحّمل األلم ينتصر بالنهاية.

إّن قوة اإلرادة ال تستمر بالثبات المطلق مع مرور الزمن، ألّنها تتأّثر بالحالة العاطفية لإلنسان والظروف 

عِلمنا  وإذا  تنكسر،  بالتأكيد ال  ولكنها  األحزان،  وتنخفض مع  بالفرح  تزداد مع مشاعر  به،  المحيطة 

أّن تحقيق األهداف العظيمة يحتاج وقتًا وجهدًا مضاعفًا، مما يترك لدى اإلنسان إرهاقًا واضطرابات 

بهمة  الهدف  تحقيق  معركة  إلى  والعودة  للتعافي  النفس ضرورة  مكافأة  تكون  عندئذ  نفسية وجسدية، 

عالية وعزيمة ال تلين، والمكافأة تكون بأخذ قسط من الراحة والتأّمل وممارسة النشاطات اإلجتماعية 

والِهوايات المفّضلة. 

يتضح مما سبق أّن الذكاء وإْن لم نأت على ِذكره فهو ضروري ولكنه غير كاٍف لصنع المعجزات، 

وبالتالي ال بّد من اتخاذ القرارات الصعبة وتطعيمها باإلرادة القوية ألّنها مفتاح النجاح ومصنع الحياة.

إذا كانت هناك دول وشعوب تحكم العالم بقوة السالح 

وبالخوف، فهناك دول أخرى تحكم وتسيطر على العالم 

عن طريق القوة الناعمة، فما هي القوة الناعمة؟ - القوة 

الناعمة كمصطلح، تعني:( أن يكون للدولة قوة روحية 

ومعنوية من خالل ما تجّسده من أفكار ومبادئ وأخالق 

هذا  احترام  إلى  باآلخرين  يؤدي  مّما  وفنون،  وثقافات 

االسلوب واإلعجاب به ثم اّتباع مصادره). 

وهي بشكل آخر: القدرة على التأثير في سلوك اآلخرين 

على  القدرة  أو  فيها،  المرغوب  النتائج  على  للحصول 

تبعية  عالقة  إنشاء  أو  اآلخرين،  على  السيطرة  فرض 

بين طرفين يستطيع من خالله الطرف األول أن يجعل 

التصرف  أي  األول،  يريده  ما  يفعل  الثاني  الطرف 

بطريقة تضيف إلى مصالح مالك القوة.. وعّرفها المفكر 

اوستن بأنها: " عالقة التبعية والطاعة من جانب وعالقة 

باإلقناع  وذلك  اآلخر  الجانب  من  والسيطرة  السلطة 

والمكافأة وعكس القوة الناعمة هو القوة الصلبة ". -إذًا 

اآلخر  الطرف  على  لك  يكون  أن  هي  الناعمة  فالقوة 

 أم شعبًا - تأثير يجعله أسيرًا لك 
ً
- سواء أكان فردا 

أن  دون  وجودك  وعن  عنك  ويدافع  فلكك  في  ويدور 

يدري، فعلى سبيل المثال: فتح اإلنكليز مراكز ومدارس 

التي  البلدان  في  االنكليزية  واللغة  والثقافة  الفن  تعّلم 

احتلوها، وكذلك الفرنسيون فتحوا مراكز مماثلة لتعليم 

اللغة الفرنسية وآدابها وفنونها في مستعمراتهم ومناطق 

الذين  وهم  انكلوفون  هناك  أصبح  وبذلك  نفوذهم، 

ينطقون اللغة االنكليزية من غير اإلنكليز، وفرانكوفون 

وهم الذين ينطقون اللغة الفرنسية من غير الفرنسيين. 

اآلخرين  على  أنفسهم  والفرنسيين  االنكليز  فرض  لقد 

عن طريق الثقافة واللغة والعلم، وتّم تخصيص أموال 

ضخمة لمثل هذه األمور.

عن  الفرانكفونية  الشعوب  دفاُع  وُيفَهُم  ر  ُيفسَّ هنا  ومن 

مثًال  والمغربي  الجزائري  كالشعب  الفرنسي  النفوذ 

وتفضيله على أي نفوذ آخر، ألّن الفرانكوفونية تحولت 

التعصب  أصبح  وبالتالي  القرابة،  انواع  من  نوع  إلى 

لها أمرًا مشروعًا وله ما يبرره ، وال يخفى علينا أّن 

الفرنسيين هم أكثر الناس استخدامًا لمفهوم القوة الناعمة 

من خالل التأثير الثقافي على شعوب مستعمراتها عن 

عن  جيدة  خلق صورة  الى  هدف  الذي  التعليم  طريق 

فالجنرال  المستعمرات،  تلك  في  الفرنسي  المجتمع 

الفرنسي الذي قاد حملة القضاء على المقاومة المغربية 

بعد  التعليم  عن  المسؤولين  جمع  الفرنسي  لالستعمار 

إخماد المقاومة وقال لهم :" لقد جاء دوركم، فقد قضينا 

تطويع  وعليكم  السالح  بقوة  المسلحة  المقاومة  على 

العقول والنفوس واإلرادة وإخضاعها عن طريق التعليم 

بعد أن أخضعنا األجساد". 

اذا  ثقافته  في   تكمن  بلد  الناعمة ألّي  القوة  موارد  إّن 

قيمه  وكذلك  الجاذبية  من  االدنى  بالحد  تتمتع  كانت 

وخارجيًا  داخليًا  بإخالص  يطبقها  عندما  السياسية 

إضافة الى السياسة الخارجية، فالعالم كله صار ينطق 

االنكليزية وأصبحت االنكليزية لغة العصر، وهذا االمر 

خدم االنكليز ومصالحهم وقد تتجسد القوة الناعمة بشكل 

أم  فكرية  أكانت  سواء  األيديولوجيا  مثل  آخر  ولون 

دينية أو مذهبية؟ فاالتحاد السوفييتي السابق على مدى 

وكان  شيوعيًا،  أو  اشتراكيًا  معسكرًا  قاد  عامًا  سبعين 

القوة المحورية والمركزية المستفيدة من هذا المعسكر، 

وقد استطاع أن يربط باقي الدول االشتراكية به ومعها 

فلكه عن طريق  في  تدور  وجعلها  الشيوعية  االحزاب 

االيديولوجيا الماركسية التي استولت على عقول وقلوب 

االتحاد  مصالح  يخدمون  جميعا  وكانوا  آنذاك،  البشر 

المعسكر  مع  صراعه  في  معه  ويقفون  السوفييتي، 

قضاياهم  عنهم  وغابت  يدروا،  ان  دون  الرأسمالي 

الى  بالنسبة  االمر  القومية. وكذلك  المحلية ومصالحهم 

ايران التي تمثل االيديولوجيا المذهبية فهي لم تكن بعيدة 

خبرتها  بحكم  الناعمة  القوة  استعمال  عن  ما  يوم  في 

كإمبراطورية قديمة, فحاليًا هي ترتدي اللباس المذهبي 

يخدمون  االيرانيين  ان  حين  في  الظاهر  في  الشيعي 

في  جهودهم  كل  ويسّخرون  القومية  الفرس  طموحات 

سبيل تحقيق وترسيخ مصالحهم القومية، فبحكم االلتزام 

الشيعي أو المذهبي تلّقت إيران الدعم والوالء من شيعة 

العراق ولبنان وافغانستان وكل شيعة المنطقة.

وتجعل  المركز  من  تنبع  قوة  هي  الناعمة  القوة  إذًا 

االخرين يدورون في فلكه ويعملون على خدمته، فالعقيدة 

االسالمية شكلت قوة ناعمة للدولة االسالمية ودار الكرد 

والكثير من االقوام االخرى في فلك هذه القوة الناعمة 

االولى  بالدرجة  والعرب  قريش  التي وضعت مصلحة 

وُلقٍّبت بقية األقوام التي دخلت إلى اإلسالم بالموالي أي 

أي مواطنين  العرب وبمعنى أوضح  مسلمين من غير 

التي  السلطة  عن  هنا  (نتحّدث  الثانية.  الدرجة  من 

كانت وراء تطبيق األيديولوجيا وال نتطّرق إلى صحة 

األيديولوجيا أو خطئها) وتتمثل القوة الناعمة أحيانًا بقوة 

هي  والصين  والتجاري،  الصناعي  والتفوق  االقتصاد 

خير مثال على هذه الحالة وقد اشتهر الصينيون وذاع 

الناعمة  الطريقة وقوتهم  بهذه  العالم  ارجاء  صيتهم في 

الناعمة  فالقوة  العالم.  أبهرت  التي  اقتصادهم  قوة  هي 

الواعية  والحكومات  الشعوب  تضعها  استراتيجية  هي 

تجعل اآلخرين يخضعون لهم عن طريق امتالك عقولهم 

وقلوبهم. 

ومن كّل ما سبق نقول: في اللحظة التي يمتلك فيها الكرد 

هذه االستراتيجية سيصبحون أصحاب قوة ناعمة.

لقوة  اساسية  نواة  هي  كوردستان  اقليم  ان  لي  ويبدو 

ناعمة كردية.

مىت يكون للكرد 
قوة ناعمة؟

صاحل حممود

من  الكثير  الماضية  القليلة  األعوام  في  انتشرت 

على  المتطفلة  السياسية  والمنظمات  األحزاب 

والتفرخ،  باالزدياد  وبدأت  الكردية  الحركة 

الكردي،  الشعب  قوت  امتصاص  إلى  وسارعت 

وامتصاص دمائه، وسرقة لقمة عيشه، واصبح من 

الصعب رأب الصدع، ولم شمل الحركة السياسية 

جسم  في  او  واحدة  بوتقة  في  وصهرها  الكردية 

السورية  والمنابر  المحافل  في  الكرد  يمثل  واحد 

والكردستانية والدولية  .

أو  ذاتيًا  المبرر  غير  والتشتت  التشرذم  هذا 

موضوعيا بات يقلق الشارع الكردي، ويعتبر ذلك 

وإرادته،  الشعب  هذا  مستقبل  على  كارثيًا  خطرًا 

واالنعتاق  والتقدم  التحرر  نحو  مسيرته  ويعطل 

والقهر  النظام  كرسه  الذي  والعسف  الظلم  من 

الحقيقية  األسباب  عن  النظر  وبغض  االجتماعي. 

عن  الجدي  البحث  من  البد  المفرط  االنقسام  لهذا 

العالج الحقيقي لرأب الصدع وانهاء هذه الظاهرة 

المرضية وربما يكون في قادم االيام محطات مهمة 

لمناقشة هذه الظاهرة ووضع الحلول الجذرية لها، 

على  الخلل  هذا  مسؤولية  تكمن  النهاية  في  النها 

الجميع وال يعفى أحد من هذه المسؤولية أو المهمة 

الشمل  للم  معمقة  دراسـات  ووضع  التحليل  في 

واالستفادة من كل الطاقات في الجسم الموحد وال 

يقصى أحد من توحيد المتقارب فكريا أو سـياسيًا 

الموكلة  المهام الصعبة والمعقدة  أو تنظيميا، رغم 

االنشقاق  في  تسـاهم  أحيانًا  الكردية  لألحزاب 

لمواجهة  العملية  الظروف  توفر  لعدم  والتشـرذم 

فريوس 
التشتت احلزبي  

فاطمة حممد 

مصاعب المرحلة.

االستحقاقات  مرحلة  في  وخاصة  القريب  المستقبل  إن 

الموضوعية سيترتب على الجميع البحث عن التقاطعات 

المشتركة وعندها سيحتاج العمل كافة الخامات والطاقات 

شكلها  في  واستثمارها  منها  البسيطة  حتى  واإلمكانات 

األنسب.  

األحزاب  هذه  بأن  القائلة  اّالراء  مع  التوافق  يمكن  ال 

على  تقام  التي  المجتمعات  وإن  حالة صحية  وأعدادها 

يبنى  ال  اآلراء  واختالف  والسياسية  الحزبية  التعددية 

الهائل من األحزاب والتنظيمات والتي  العدد  على هذا 

ال يرتقى الكثير منها إلى صفوف األحزاب الحقيقية وال 

يتجاوز عدد  ان يكون عدد هذه األحزاب والذي  يعقل 

كثيرا  يزداد  قياداتها  أوربية وعدد  دول  أحزاب عشرة 

عن قيادات عشر دول أيًضًا.

ولكن ال  المقولة  هذه  في  الرأي  توافق  هناك  يكون  قد 

تختلف  والذي  الكردي  ذلك على حالة مجتمعنا  ينطبق 

عن كل المجتمعات متعددة االحزاب واألنماط السياسية 

وخاصة أن أغلب األحزاب القائمة والمولودة حديثًا ال 

الكردي في  الشعب  أماني وتطلعات  تحقيق  إلى  تهدف 

كوردستان سوريا وال يمكنها أن تقوم بذلك ألن وببساطة 

شديدة كلها شكلية وأعداد أفرادها قالئل ونظمها الداخلية 

مأخوذة ومستنسخة من غيرها وال تملك القدرة المادية 

اليه  ما يصبو  لتحقيق  والسياسية  والعسكرية  والمعنوية 

الكرد في الحرية والكرامة، كما أنها ال تستند على قوانين 

حزبية وال قواعد جماهيرية تؤهلها للسير قدما نحو بر 

األمان أو خلق تنظيمات أو مؤسسات تنظيمية تعمل على 

األحزاب  بعض  وجود  رغم  السياسية،  أهدافها  تحقيق 

لمسـتقبل  حقيقيًا  برامجًا  تملك  والتي  الصغيرة 

شعبنا وقيادات مؤهلة لتكون في مقدمة العمل الجدي 

لقضيتنا ولكنها ال تملك ركائز أو أســس يمكنها 

لتحقق  بمعجزات  وتقوم  الســطح  تطفو على  ان 

بناء تنظيمات غير كالسـيكية تخترق  أهدافها في 

الســاحة. 

وهنا يمكن أن تقوم األحزاب الكبيرة كما حدث في 

الستقطاب  جدية  مشاريع  بطرح  العراق  كردستان 

الجميع نحو مؤتمر وطني جامع يستطيع ان يحقق 

المبعثرة  الطاقات  من  ويستفيد  المرجوة  الوحدة 

والمشتتة، وعندها قد يكون للجميع حظوظ قوية نحو 

بناء أحزاب حقيقية تستطيع ان توفر ظروفًا فعلية 

لوحدة الموقف وترسيخ القيم والمبادئ الديمقراطية 

يؤسس  والذي  والمؤسساتي  الجماعي  العمل  في 

لمرحلة جديدة من العمل الحزبي والنضال من أجل 

حقوق شعبنا. 

نرحب و نسعد بهكذا خطوة إذا كانت في الطريق 

األمان  لبر  شـعبنا  إيصال  سـبيل  في  السـليم 

ولكن السـؤال هنا يطرح نفســه ويفرض ذاتـه 

وهو:

إذا كان هدفكم وحدة الصف الكردي وتوحيد الجهود 

السياسية لتحقيق تطلعات الشعب الكردي، فلَم كثرة 

هذه األحزاب؟ 

ونحافظ  السياسية،  سـاحتنا  ننظف  أن  لنا  آن  أما 

على حركتنا الكردية دون اللجوء إلى عالجات ال 

تنفع؟

بالرغم من ذلك البد من المصارحة فعذرًا ، أّي حزب وإطار سياسي هذا وأّي سياسة وأّي دبلوماسية هذه 

التي عندما يغض الطرف اآلخر عما تقوله ويهتم بما سيقوله لك فقط .

من المفارقات أن األحزاب واألطر السياسية الكردية في سوريا تطمح الى أن تحكم، وتمثل، وتقود الشعب، 

وبعضها يّدعي ذلك على الرغم من أن تلك األحزاب واألطر السياسية ذاتها كثيرًا ما تفتقر الى القدرة على 

أن تحكم وتدير وتقود نفسها.

هذا دليل ضعف وعدم قدرة بسبب حالة من الشّد والجذب وعدم االستقرار ضمن صفوفها وغياب تطوير 

هياكلها التنظيمية المتخصصة  باإلضافة الى غياب التخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية واالكتفاء 

باالعتماد على النظرة الفردية واالرتجال وردة الفعل واألهداف التكتيكية المؤقتة مع الوقائع واألحداث على 

المدى القصير على حساب تطوير وتحديث االستراتيجيات واألهداف الطويلة األمد .

المطلوب تحرير السياسة والدبلوماسية من الهيمنة الحزبية للحلقة الضيقة، وهيمنة بعض الشخصيات بعينها 

لعقود من الزمن، وتحويلها الى مؤسسات وإتباع وسائل حديثة جاذبة للشباب الكردي المثقف المستقل، لذا 

أكثر حرصًا  يكونوا  أن  المستقلين  واألكاديميين  المثقفين  موضوع  تناول  السياسية  واألطر  األحزاب  على 

ممارسات  من  ومعاناتهم  جراحاتهم  نتيجة  األحزاب  هجر  من  فقط  ليسوا  فالمستقلون  المعتاد،  من  ودقة 

في  والكردايتي  والقضية  الشعب  واختصار  والنفعية  واالنتهازية  (التعصب  وأبشعها  والحزبيين  األحزاب 

ويتخذون  األمور،  يديرون  الذين  الحزب)  رئيس  العام،  األمين  (السكرتير،  شخص  في  والحزب  الحزب 

القرارات الهامة والصعبة)، بل وأيضًا نتيجة تضخيم فعالية األحزاب الى درجة إلغاء الفرد وطمس دوره 

بسبب النظام التراتبي، والفكر الموّحد الذي يتسع نطاقه أحيانًا  ليشمل األفكار الجزئية والمواقف التفصيلية، 

يلزم الحزب بها أعضاءه، بحكم انضوائهم في صفوفه، وبعقوبات تنظيمية، يراها ضرورية لحفظ التوحد 

المؤسسة ، وهذا مادفع،  أو  التاريخية  القيادات  تخالف رؤية  هات  توجُّ لقمع  الفكري والشعوري، وتستخدم 

ويدفع شرائح واسعة من أبناء الشعب الكردي في سوريا وخاصة الشباب الى هجرة السياسة والدخول مبكرًا 

في سن اليأس السياسي، والطعن في وعود وتصريحات القيادات الحزبية ألن ما يقنع باالنخراط في السياسة 

والعمل السياسي ضمن األحزاب، ومن خاللها هو مصداقية ونزاهة وحسن سلوك الفاعل السياسي الذي يجب 

أن يكون بوصلة في الطريق الصعب الى نيل الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا والى 

الديمقراطية، ومنارة مضيئة في ليل اإلجهاز على مصداقية ونقاء العمل السياسي.

والمعرفية  الفكرية  والمشارب  التوجهات  تنظيم، هم من مختلف  يربطهم  أفراد ال  المثقف  الكردي  الشباب 

والفئات والشرائح االجتماعية، وكل المنسيين في المجتمع الكردي وفوق هذا كله كل وطني انتماؤه للكردايتي 

أوًال، وهؤالء هم المستقلون الحقيقيون، لذا يبقى دورهم فرديًا وكل من موقعه.

المتعددة،  التنظيمية  وهياكلها  المؤسسي،  بنائها  من  أهميتها  تكتسب  التي  القوية  األحزاب  دور  يأتي  هنا 

وبرامجها الفكرية والسياسية الموحدة التي يفترض أن ترفع من درجة تأثيرها التي تزيد عادة عما يستطيعه 

األفراد، لما تملكه من رؤى موحدة وآراء متجانسة يقوم الحزب على رعايتها بجهود متضافرة، ونشاطات 

ب منهم وتعزيز التكامل بينهم وبين األحزاب لالستفادة  منسقة لكسب واستيعاب واحتضان المستقلين والتقرُّ

من طاقاتهم وقدراتهم وإمكاناتهم الهائلة وتوظيفها في المكان الصحيح، وفتح األبواب على مصراعيها أمام 

هؤالء الذين يجيدون لغة العصر وأدواتها  وإدارة دفة العمل السياسي واإلعالمي واإلداري.

من خالل  تواصلكم  كيفية  تسهيل  في  لمساعدتكم  منازلكم  في  بهم  تستعينون  الذين  أخوتكم  أوالدكم  هؤالء 

أجهزتكم االلكتروينة وهواتفكم الذكية واستخداماتها واستحداث ايمايالتكم وكيفية مشاركتكم بالبثات الفيسبوكية 

بياناتكم  وترجمة  االجتماعي  للتواصل  في صفحاتكم  الخلل  وإصالح  القليلة  التلفزيونية  ولقاءاتكم  المباشرة 

ومذكراتكم وشكاويكم الى اللغات األجنبية التي ترسلونها الى المنظمات والحكومات والبرلمانات الدولية حتى 

دون أن تشكروهم بحكم سلطتكم األبوية وعالقاتكم العائلية علمًا أنهم غير منتمين تنظيميًا ألحزابكم.

التغيير والتطوير والتحديث واكتساب أصحاب المؤهالت والقدرات التخصصية واالستعانة بهم سبيلكم الوحيد 

إلنقاذكم.

والى مستقبل أفضل.

احلقيقة مرة.. 
والواقع مؤمل 
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 ٢٠١٤ الثاني كانون ديسمبر/ شهر منتصف في

مع ناجية لقاء اداني) (ميسر المدني لي الناشط رتب

تلك االرهابي، كانت داعش تنظيم براثن من إيزيدية

دهوك، في للنازحين مخيم  تعيش في آنذاك الناجية

تنظيم مع المريرة تجربتها على اإلطالع لغرض 

معنويًا. دعمها أجل  من وكذلك اإلرهابي،  داعش

كيفية في أفكاري أشحذ إليها  الطريق طوال كنت

لها سأوجهه الذي  الكالم ماهية وعن  معها التحدث

تليق عالية  ومعاني قيمة ذا يكون أن يجب والذي 

وجسامة وشموخها  وإرادتها وصبرها بصمودها 

تضحياتها.

مخيم الى وصلت واأللم بالتحسب رحلة مشحونة بعد

كانت  الناجية البطلة. حيث تقيم (ايسيان)١ للنازحين

من خيمتها وكنت إقتربنا كلما تدريجيًا تتثاقل ُخطاي

على أصبحت وأخيرًا  لكن  عمد  عن سيري ُأبطئ

السالم. سراي واحدة أمام عتبة خطوة مسافة

نفسي بي أجد وإذا صومعتها رأسي ودخلت خفضت

ترتدي جميلة، القامة قصيرة فتاة أمام مباشرًة أقف

نورانية هالة بأن شعرت أني إال بسيطة،  مالبس

شفتيها على وشموخًا. كبرياء لها وتضيف بها تحيط

األلم رغم عالئم واضحة نصر كانت ترتسم ابتسامة

عيناها كانتا أعماقها. على يسيطر كان السحيق الذي

أنهما كانتا تحمالن إشارات إال خفيفة بدموع تلتمعان

حضرة في أقف بأني  أيقنت فورًا الحاسم. العزم 

البطلة اإليزيدية هذه وكانت الكون، في مخلوقة أطهر

ناجية ُأقابلها. أول بدل" وهي "جنان

شفتي على  تتبعثر الكلمات كانت كيف جيدًا أتذكر

قاصرة بل عاجزة كانت وحروفي هيبتها أمام خجًال

نحو مشدودتين كانت ذراعاي شموخها، حضرة في

جامحة رغبًة نفسي في  تولدت عندها  نورها، هالة

طهارة تشع التي الطاهرة جبهتها وُأقّبل أحتضنها، أن

بأني أقابل خفي شعور بإختصار تولد لديَّ وضياء.

النوراني. اللش باب عتبة تّحنُّ ألقدامها قديسة

الرمل! من حدود المرء لكبرياء أن كم عرفت لحظتها

كم نظراتها! وصفاء براءتها أمام مندهشًا كنت كم 

جهدي قصارى حاولت الساخنة. دموعها على حزنت

بأني لها أظهر وأن كليًا أنهار ال وأن نفسي ُأمسك أن

أنفها تحشر التي اإلنسانية العاطفة لكن قوي، شخص

بغصة فورًا  شعرُت عندها غلبتني، شيء كل في

المّرة عيناي بدموعي حلقي، واغرورقت في وجفاف

فأنت ارفعي رأسك "جنان لها: أقول أحاول أن وأنا

تنحنى أن إال للحرائر ينبغى ال طاهرة، أبية حرة

أمضيت لقد لي فقالت الجباه"، كل عظمتهن أمام

إلرغامنا للتعذيب وتعّرضنا الجحيم، في أشهر ثالثة

حارقة، شمس تحت وتم تكبيلنا اإلسالم، اعتناق على

السوي". البشري العقل اليستوعبه اشياء وعملوا بنا

مجرمي  عن  تتحدث  بدل)٢  (جنان  الناجية كانت 

الوحوش من حفنة  وكأنهم لها َبَدوا الذين  داعش

باالنسانية تربطهم كوكب آخر، ال من قدمت القذرة

إستراتيجية على يعتمدون إرهابيون ، شيء أي

عناصر ثالثة على على القائمة والترويع" "الصدمة

والدمار. والقتل الجنس هي: ومحورية رئيسية

البسيطة بلغتها السلسة حديثها أستمع الى كنت بينما

النظر أختلس كنت والمعاناة، واأللم بالخجل المليئة

جأشه رباطة (ميسر اداني)  وأحسده على زميلي الى

حين وعلى لحظتها، البائس كحالي انهياره عدم في

ذات الورد بعمر صغيرة  طفلة للخيمة  دخلت غرة

هذه بأن سمعي ُأصدق ولم علمُت سنوات. تسع

الى تنظيم داعش وتعرضت كانت سبية عند الطفلة

المأبونين، عناصره قبل من دنيئة جنسية إنتهاكات

في البريئة  أحالمها جميع دفنت اإلنتهاكات هذه

شعرت عندها المزعومة، خالفتهم دولة قذارة بحر

كليًا وقد به وأطاح رأسي على ضربني أحدًا وكأن

أتمالك نفسي ولم جدًا، سحيقة هوة في روحي هبطُت

شديد.٣ ساخن بكاء في فأجهشت

التسع ذات  ناصر) خيرو (أمينة الناجية الطفلة هي

القدر؟ كانت تتكلم لها يخبئ ماذا تعلم ربيعًا التي لم

عالم خارجة عن فظيعة وأحداث أشياء وأفعال عن

تزال ما وهي حصلت معها وأمامها ، النقي الطفولة

وطيبة والصفاء بالجمال  يتميز طاهر  ندي كبرعم

القلب.

في تقيم التي المدنية والناشطة األكاديمية قامت الحقًا

البريئة الطفلة هذه قصة بكتابة البصام) (ثناء لندن

"الطفولة الموسوم الثاني 
ِّ
كتابي في َنشرُتها والتي

وهذه لإليزيديين"، الجماعية واإلبادة داعش المفقودة،

أكثر من بين مختطفة من لطفلة إيزيدية قصة واحدة

قصة واحدة منهنَّ لكل سبية"، " آالف مختطفة ثالثة

جرحًا غائرًا روحها في تحمله ستبقى ينتهي ال وجع

ستبقى األليمة القصص هذه  العمر.  طول يندمل ال

حشرجة ومثل اإلنسانية  ضمير في أسوٍد كوشٍم 

اإليزيدية أبناء الديانة صدر الخروج من تأبى موجعة

تتغلغل التي الطعنات عشرات من وطعنة المظلومة

ضدنا. ظالمة حملة إبادة كل أرواحنا في في عميقًا

الهوامش:

باعدرة شرق ناحية في يقع ايسيان الذي مخيم .١

تسكن التي العوائل عدد ايسيان) وقرية باعدرة (بين

نازح (١٦٢٧٢) االفراد (٢٥٢٥)وعدد المخيم

مركز  في فرد  ٤٦٠٠ يقارب ما  ويعيش ونازحة 

القرى  في  ٣٠٠٠ من اكثر وكذلك باعدرة ناحية

وغيرها. وبيرستك ايسيان

١٩٩٦ العرض  تولد بدل الناجية جنان رفضت .٢

هوالند، فرانسوا الفرنسي الرئيس قدمه الذي

الى العودة قررت جنان لكن  اللجوء، حق بمنحها

ذلك على جاء اقليم كوردستان. في مخيم النازحين

العنف ضحايا لحماية الدولي المؤتمر أعمال هامش

في عقد األوسط،الذي الشرق  في  والطائفي اإلثني 

عن ١٥ منظمة  وممثلين بلدًا ٦٠ وبمشاركة باريس

حكومية، غير

اعداد من داعش " سبية " بكتاب قصتها  نشر .٣

؛ ترجمة وثييري أوبرلي الصحفي الفرنسي" جنان

المغرب في االمان دار ،اصدارات عبدالرحيم حزل

. ٢٠١٨
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هورمي حسو

ومساندتها الفرات شرقي األمريكية في القوات تدخل بعد

داعش ومحاربة مواجهة في ك ب ي الكوردية للقوات

والتي الجزيرة مناطق من واسعة مساحات وتحريرهم

اإلقليمية الدول  لدى أصبح تحت سيطرتهم، أصبحت

في السياسي الكوردي المشروع كبيرة حيال مخاوف

الذاتي للشعب بالحكم االعتراف سوريا وخاصة مستقبل

وايران والمعارضة تركيا من كل لذ اصبحت الكردي،

الوسائل بشتى يعترضون السوري والنظام السورية

مؤتمر ففي كل سوريا. الكوردي في تحقيق الحلم على

وصفقة سياسية جديد االجتماع باتفاق ينهى كان الستانا

السوري الشعب حساب  على بينهم فيما  وتنازالت

"وجود كانت والحجة كوردي دور أي لمنع وذلك

كانوا من هم  علما سوريا في  االرهابية" المليشيات

وصول سوريا سبيل في والفوضى اإلرهاب يدعمون

ربوع في السالم والنحالل يدعون كما األمان بر الى

من كان هذا كل والتهجير، والقتل الدمار بعد سوريا

لالزمة تصعيد وخلق المنطقة في نفوذهم إعادة أجل

للحوار الداعمة  الدول مشاريع مواجهة في السورية 

و الكوردي - الكوردي واالتفاق -السوري السوري

الكوردي - السوري.

تركيا رأسها وعلى األستانة دول مجموعة أن علما

السوري النظام  ساعدت  من  هي األولى  بالدرجة

السورية الثورة مسار لتغيير روسيا مع وباالتفاق

الى السوري الوطني الجيش وتحويل عليها والقضاء

التي الكوردية المناطق  واحتالل  مرتزقة, عصابات

خروجها ثم د ي ب الواقع امر سلطة تحت كانت

القتالية الجبهات واالتراك السوري النظام واستالم

على مسيطرا كان السوري الوطني الجيش ان رغم

على كان السوري السورية، والنظام االراضي أغلبية

بين االتفاق انطالقة في وإسقاطه،  االنهيار وشك

دعم عن تركيا تنازلت استانا في وايران وتركيا روسيا

تحقيق المشروع عدم مقابل مسارها المعارضة وتغيير

كل في االتفاق تم حيث سوريا، في الكوردي السياسي

جرابلس احتالل مثل بينهم سياسية صفقة اجتماع على

الغوطة مقابل وكري سبي وسري كانيه عفرين ومنطقة

وإدلب. حماه وشمال وحلب الشرقية

على االتفاق تم فقد أستانا ل األخير االجتماع في أما

الجيش وبانسحاب قامشلو عن كوباني مدينة عزل

وتدخل الجيش عين عيسى من منطقة الروسي والنظام

جاء لتركيا، والموالية المسلحة والعصابات التركي

والفرنسية االمريكية المبادرة إعالن بعد االتفاق هذا

السياسي الموقف وتفاهم  وحدة حول  والبريطانية

و سوريا الكوردي في الوطني بين المجلس الكوردي

األولى المرحلة في الكوردية األطراف د وجميع ي ب

المكونات جميع مع  فستكون الثانية المرحلة  في أما

قوات سوريا ودعم الفرات، شرقي منطقة األخرى في

يرضى بشكل وتوسيعها الذاتية واإلدارة الديمقراطية

األطراف. جميع

دول مساعي فاشلة من محاوالت كل نرى بعد اليوم

وانعكاسه السوري الوضع  على للسيطرة  االستانة

لمناطق احتاللها  بعد التركية  السياسة  على السياسي

اليونان مع وصراعها ليبيا شؤون في وتدخلها سورية

لسيادته وخرقها في العراق والتدخل قبرص أجل من

هذه كل  الكردستاني، العمال حزب مالحقة بحجة

مخرج مستنقع ال في تركيا توريط الى السياسة أدت

العديد مع الدبلوماسية عالقاتها على أثرت مما  له

ومصر السعودية مثل واألوربية العربية الدول من

الدول هذه كل تمحور وامريكا. وفرنسا واإلمارات

حسب السياسة التركية الخارجية الخاطئة وربما ضد

يحدث ليبيا في العسكرية واألحداث السياسية التطورات

لعدم سيطرة المتوسط االبيض حوض البحر في حرب

ليبيا والتنقيب بترول هو الرئيسية على المفاصل تركيا

تطمح كانت والعراق التي في سوريا وحتى قبرص في

ببعضها متعلقة فهي السياسة هي هذه إليها. تركيا

الكوردي - الكوردي الحوار في نراه وما البعض

لتركيا. الدول التي هي في محور الضد تدعمها

االدارة فاعطاء للتفاؤل: تدعو مؤشرات هنالك

كي للكورد النفطية الحقول حماية دور االمريكية

تفكر امريكا بان ايجابي دليل هو , ماديا منها تستفيد

وهذا الكوردية المناطق  في محمية منطقة  انشاء في

. ذاتي تمويل الى يحتاج

النفط لحماية للمنطقة امريكية وشركات جنود ارسال

المصلحة سيحمون والكورد االمريكية المصلحة يحدد

للشعب ايجابي فهو متبادلة، مصلحة فهذه االمريكية،

وعدت روسيا آخر جانب ومن  سوريا، في الكردي

حوار تأمين سوريا في دستور حقوقهم بتثبيت الكورد

إلعطاء ومشجع ايجابي ايضا وهذا , النظام مع كوردي

تؤكد ما وهذا والثقافية، االدارية الحقوق بعض الكورد

ومؤسساته للنظام قوات وجود دائما، روسيا عليها

يعطي الكوردية باإلدارة واعترافه المنطقة في السيادية

الكوردية للقضية حل ألي اساسا ويكون وطنية شرعية

في سوريا الجديدة. الحقا

ال خطوات هناك  تركيا من مأمن على نكون  حتى

وال سورية كوردية بانها  االدارة تعلن ان منها:  بد 

العمالي الحزب اعضاء وطرد قنديل، مع لها عالقة

المكونات في جميع الكوردية من المناطق الكوردستاني

قسد. صفوف ومن

حساباتها تراجع لم ان التركية الدولة وباالعتقاد

عبر سياسي حل الى واللجوء لسياستها وضبطها

المنظمات مع التعامل في بأخطائها واالعتراف الحوار

الخارج من وخيما  تركيا  مستقبل سيكون  االرهابية، 

والداخل.

تراقب األمريكية  المتحدة الواليات ثانية جهة من

لتركيا والعسكرية السياسية والتطورات األحداث كل

ليبيا في  وحتى والعراق سوريا  في وروسيا وإيران 

واليمن.

هذه تتعامل مع الوحيدة التي تعرف كيف فامريكا هي

تستنتج األحداث وأحيانا الكواليس وراء األحداث ومن

المنطقة. في وحلفائها مصالحها حسب

تنسق  وتركيا  pkk لمحاربة تركيا مع  تنسق أمريكا

اقليم فيدرالية الشعبي لتقويض تجربة الحشد أمراء مع

وتركيا (روسيا استانا محور  في كوردستان جنوب

وعلى أرضهم على  الكورد حقوق وضد  وإيران)

لكل ان جيدا يدرك  ان الكوردستاني العمال  الحزب

على الحفاظ يدرك وان خصوصيته كوردستاني جزء

ويترك كوردستان، اقليم في الكوردي الشعب مكتسبات

تركيا داخل  من سياسته ينقل ان ال بشأنه جزء كل

على كوردستان) من االخرى (االجزاء الخارج الى

ان جيدا نعلم االجزاء، وبقية الكوردي الشعب حساب

تركية  سياسة كوردستان يخدم شؤون PKK في تدخل

القومي المشروع ولضرب وسوريا  والعراق وايران

الكردي للشعب الصديقة الدول حتى الكوردستاني.

التدخل بعدم االكوردستاني العمال حزب وتطالب تدعي

اجل ويناضل من ويكافح االخرى األجزاء في شؤون

تركيا. كوردستان

بمنظور الكوردية المناطق في وخاصة سوريا في أما

سوريا في حل ال انه واالوربية األمريكية  السياسة

الصراع وإنهاء سوريا في الكوردية القضية حل إال

كافة وإخراج تركيا بين العالقة المشاكل وحل

السورية خارج  من العسكرية  والقوات  ميليشيات 

من جزء يعتبر ما الكوردية الكوردية وإنهاء الخالفات

سوريا نحو سوريا في واألستقرار سوريا، في الحل

في سوريا الكوردية االطراف بخصوص أما جديدة،

يتجه واوربية أمريكية بمساعي إيجابية تطورات هناك

جميع وبمشاركة الكوردية األحزاب جميع بين باالتفاق

سوريا. كوردستان في المكونات

بين الحوار األولى من المرحلة عن اإلعالن فبمجرد

الوطنية الحركة وأحزاب الكردي الوطني المجلس

وتحت الديمقراطي، االتحاد حزب بقيادة الكردية،

إلى الطرفان فيه توصل والذي األمريكية، الرعاية

االتفاق نحو مهمة خطوة كأول السياسية، الرؤية صياغة

في الكردي للشعب سياسية مرجعية لتأسيس الشامل،

مشتركة عسكرية إدارة مدنية، وقوة وتشكيل سوريا،

وتحت دهوك، اتفاقية بنود على استنادًا الطرفين، بين

الزعيم برئاسة العراق، كردستان إقليم قيادة إشراف

بارزاني. مسعود الكردي

كوردستان في الكوردية الحركة طرفي بين الحوار

الكردي الشعب لمصلحة ضروريًا امرًا سوريا أصبح

والتطورات المواقف جميع تبينت ان بعد سوريا في

والنظام والمعارضة  اإلقليمية  الدول لدى السياسية

يتعلق بما الواضحة السياسية الرؤية وضوح لعدم

ونحو الديمقراطية سوريا مستقبل في الكوردية بالقضية

سوريا، دستور في الكوردي الشعب بحقوق االعتراف

األطراف الكردية تعاون إيجابي من وجد ذلك ورغم

الحل يكون وان السورية، األراضي بوحدة وتمسكت

اتحادية تعددية برلمانية سوريا ديمقراطية نحو السياسي

سوريا دستور السورية في بجميع المكونات واالعتراف

إسقاط النظام األسدي... بعد

لشخصيات المواقف من الكثير تبين ما سرعان هنا

اإلعالم خالل من والنظام السورية المعارضة

الحقد سياسة منهم فاحت والبيانات، والتصريحات

وعن الكوردي الشعب حيال والعنصرية والكراهية

خالل من سوريا، مستقبل في المشروعة حقوقهم

القومية القضية لمحاربة  الكاذبة  ومبرراتهم  حججهم

المعاناة من كثيرا شعبنا قد عانى ان وخاصة العادلة،

في الطرفين بين السياسية والخالفات والصراعات

واحتالل التركية، للتهديدات  يتعرض  الذي الوقت

كانييه، وسري عفرين في كما الكوردية المناطق بعض

المعارضة نفذته الذي الكبير الديمغرافي والتغيير

شعبنا بحق وأجحفت التركية السياسة لخدمة السورية

. الخطيرة من االنتهاكات المزيد

وبدعم عبدي مظلوم لمبادرة المهمة الخطوة هذه نبارك

الجانبين بين الحوار  ببدء  للقبول  وفرنسي  أمريكي

الديمقراطي االتحاد حزب مع الكردي الوطني المجلس

والتوجه والخالفات العقبات كل بإزالة حل الى للوصول

البارزاني مسعود وبدعم الزعيم شامل سياسي حل نحو

اعتبرت دهوك اتفاقية مبادرة انطالق اساس على

في الشعب الكردي مصلحة في شجاعة تصب خطوة

ورسم الكوردية،  الحركة اطراف جميع بين سوريا 

الحوار هذا عن ينتج اتفاق أي للكورد، طريق خريطة

لن علما الكوردية، للحركة كبير انتصار بمثابة سيكون

دولة اي ضد وال السورية، المكونات يكون ضد اي من

المعارضة مع االزمة إنهاء  في سيساهم  بل  إقليمية، 

قد التي التهديدات كل سينهي وبالتالي وتركيا العربية

واالستقرار السالم الكردي، وسيعزز لها شعبنا يتعرض

الكورد الالجئين عودة إلى جاهدًا وسيعمل المنطقة، في

ديارهم. إلى

األمريكي والدعم خماوف دول االسيتانا بني الكوردي احلوار

عبدو حبش
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تركيا، روسيا، - األعداء -األصدقاء جمع لقاء

لبحث أستانة، مسار  ضمن مؤخرًا  ايران.

نحو به والدفع السورية، الساحة على الوضع

انتهاء عن اإلعالن بعد جاء لقاٌء السياسي. الحل

الكردية، الكردية اللقاءات  من  األولى المرحلة

الموقف توحيد نحو األولى اللبنات  ووضع

بدأت حتى بدأ أن ما  والذي الكردي،  والتمثيل

حدب وصوب، كل من ضده الحمالت المسعورة

الحقوق ودعم واإلخوة الشراكة أّدعوا ممن

الكوردية.

وكيل االتهامات واللقاءات، إصدار البيانات كثر

تقارب ضدهم.  العام للنفير والدعوة للكرد، 

مواقفهم، وحقيقة نفوسهم، خبايا وأظهر أرهبهم،

القدس روما، وباعوا أسقطوا هم من الكرد وكأن

والجوالن.

رؤساء دول وأردوغان.  لقاء بوتين، وروحاني،

متجددة. قديمة توترات بينها فيما تعاني ثالث،

جذورها تمتد وتركيا روسيا بين الخالفية فالعالقة

الدائرة والمعارك والسلطنة، القياصرة عهد إلى

المياه إلى بالوصول األولى رغبة بعد بينهم

اشتدت والتي هذا، عصرنا إلى وصوال الدافئة،

التركية األجواء فوق الروسية الطائرة إسقاط بعد

من تالها السفير الروسي في تركيا، وما ومقتل

حيث تركيا الداعمة السوري. حول الملف  خالف

كال ورغبة النظام، حليفة وروسيا للمعارضة

األرض. على وسيطرتها نفسها فرض الطرفين

ومحاولة وإيران روسيا بين العالقة الحال وكذا

سوريا ولجم في اإليراني الحد من التوغل روسيا

وعسكريًا سياسيًا عليه السيطرة  إيران محاولة

المعادية الخليج لدول روسيا  ودعم واقتصاديًا

عن الطرف وغضه الشيعي وتمددها إليران،

وميليشياتها لمواقعها اإلسرائيلية الضربات

مكان. كل في المنتشرة

المصالح. تلتقي حين تتقارب خالفية عالقات

والتغطية الداخلية تصدير مشكالتها تحاول أنظمة

خارجية. وتدخالت بتحركات عليها

الدول  أكثر  باتت االشتراكية الشيوعية  روسيا

وراثيا، حكمها نظام وبات ورأسمالية. ديكتاتورية

العبادة. الواجب األوحد هو اإلله بوتين وأضحى

وتنصيب السلطنة، باستعادة أمجاد الراغبة تركيا

وأميرهم. المسلمين ووالي السلطان نفسه أردوغان

صورته تلميع محاوال وغربا. شرقا يغزو

األزمة بها يواري وخارجيًا،  داخليًا وتصديرها 

العملية وانهيار  االقتصادي واالنهيار الداخلية

التي الفقيه والية وكذا فيها. الديمقراطية السياسية

بينما واإلهمال.  الفقر ويغزوها الفساد، ينخرها

التي النووية برامجه تطوير  في نظامها يمضي

العقوبات وفرض اإليراني للشعب الويالت جلبت

عن ذلك  كل يردعها  ال  عليها، األخرى تلو

دول كل في الشيطانية السرطانية أذرعها مد

والدمار. الحرب رسل ميليشياتها ونشر الجوار،

السورية، وهواءها، األرض تتقاسم ثالث، دول

عنها، بالنيابة  وتقرر باسمها،  وتتحدث وماءها، 

سلبا تدميرا، وقتال، فيها يعيث قواتها ومرتزقتها

ذلك كل بعد ونهبا، طول البالد وعرضها، لتأتي

على والحفاظ السورية، السيادة  باحترام تطالب

الفدرالية نحو خطوة أي ومنع أراضيها، وحدة

خطوات على موحدا ردا ليكون االنفصال أو

فدرالي، حكم بنظام ومطالبتهم الكردي، التقارب

القومية. حقوقهم يحفظ

كلمتهم، ووحد عروشهم،  هّز كرديٌّ  تقارٌب

الهجمات، هذه توحد فهل  ومطالبهم.  ومواقفهم

وكلمتهم. الكرد، وصفهم، مواقف  التكتل وهذا

الكرد يّتعظ أن يبقى أعداءهم.   وحدوا الكرد

منهم. ويوحدهم توحد أعدائهم ضدهم.
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السباحة من التمارين الهوائية التي تساعد على تعزيز صحة القلب 

للسباحة؟  فيها  ذهبت  مرة  آخر  كانت  متى  الدم،  ضخ  وتحسين 

يجب أن تمارس هذه الرياضة لما لها من فوائد تشمل الجوانب 

وقد  الشيخوخة.  مقاومة  عن  فضال  واالجتماعية  والعقلية  البدنية 

عمل مجموعة من العلماء على دراسة جملة من البيانات لشرح ما 

يحدث للجسم عند ممارسة السباحة يوميا.

من  أنه  بوزيتيفتي"  أوف  "باور  موقع  نشره  الذي  التقرير  ويبين 

المهم تعلم الطريقة الصحيحة للسباحة، ألن ذلك يساهم في تعزيز 

فوائد هذا النشاط.

وتشمل فوائد السباحة:

١- مقاومة الشيخوخة

اللياقة  تأثير  حول  بلومنغتون  إنديانا  جامعة  أجرتها  دراسة  في 

البارزين  السباحين  أن  النتائج  أظهرت  الشيخوخة،  على  البدنية 

وعلى  يعيشونها  التي  الحياة  نوعية  في  ملحوظ  بتحسن  يتمتعون 

من  الناس  عامة  يعاني  وبينما  والعقلية.  البدنية  مستوى صحتهم 

تدهور الصحة البدنية خاصة بدءا من سن ٤٥ فما فوق، يحافظ 

السباحون من نفس العمر على حالة صحية أفضل بكثير.

بالراحة  تمنح شعورا  إذ  الجسم،  على  اإليجابي  المياه  تأثير   -٢

وتقلل من اإلجهاد.

٣- تحسين صحة القلب

في  أجريت  دراسة  ملخص  هارفارد  في  الطب  مدرسة  نشرت 

عيادة كوبر في داالس حول منافع السباحة على القلب واألوعية 

عشرين  بين  أعمارهم  تتراوح  رجال  وشملت ٤٠٥٤٧  الدموية. 

عاما،   ١٣ مدى  على  أنه  إلى  النتائج  وأشارت  عاما.  وتسعين 

و٩٪  للعدائين   ٪٨ مقابل  فقط   ٪٢ السباحين  وفيات  نسبة  بلغت 

ألولئك الذين يمارسون رياضة المشي و١١٪ بالنسبة ألولئك غير 

النشطين بدنيا.

التمارين  السباحة ضمن  تندرج  األميركية،  القلب  لجمعية  ووفقا 

الهوائية التي تساعد على تعزيز صحة القلب وتحسين عملية ضخ 

الدم، مما يسمح بزيادة تدفق الدم في الجسم.

٤- مناسبة لمرضى الربو

المحتمل أن  الربو، من  الذين يعانون من مرض  بالنسبة ألولئك 

ممارسة  لكن  الرياضية.  التمارين  ممارسة  في  يواجهوا صعوبة 

الرطوبة  مستويات  من  يزيد  داخلي  سباحة  حوض  في  السباحة 

نتيجة  ربو  بنوبة  اإلصابة  احتمال  من  يقلل  ما  الهواء، وهو  في 

ممارسة الرياضة.

وقد أشار مقال نشره موقع "مايند بودي غرين" إلى أنه وفقا لبعض 

عام  مرور  بعد  حتى  منخفضة  الربو  أعراض  بقيت  الدراسات، 

على اإلقالع عن السباحة.

٨ فوائد للسباحة 
٥- تساهم في زيادة حجم الرئة وذلك بفضل سرعة التنفس الذي 

يؤدي إلى امتالء الرئتين بالمزيد من األوكسجين.

٦- مفيدة للمفاصل

السباحة تضع ضغطا أقل على المفاصل والجهاز العضلي الهيكلي. 

لألشخاص  بالنسبة  سيما  ال  الجسم  تدعم  وسادة  المياه  تمثل  كما 

المصابين بالتهاب المفاصل والذين يعانون من صعوبات أخرى 

في حركة المفاصل باإلضافة إلى كبار السن.

٧- تقوية العضالت

يمنح الماء العضالت القدرة على المقاومة الطبيعية التي تضاهي 

تلك التي يكتسبها الجسم من خالل ممارسة تمارين المقاومة. وكلما 

الجسم  أعضاء  على  موزعة  المقاومة  كانت  أعمق  المياه  كانت 

بالتساوي، حيث يساعد ذلك على تعزيز قوة العضالت ال سيما 

منذ  الرياضية  التمارين  انقطعوا عن ممارسة  الذين  األفراد  لدى 

فترة طويلة أو الذين يعانون من الوزن الزائد أو المسنين.

أو  بها  تقوم  التي  الحركات  نوع  على  تدريب عضالتك  ويعتمد 

برنامج التمارين الهوائية المائية الذي تشارك فيه. وتنطوي تقنية 

ممكن  قدر  أقصى  إلى  تمديد عضالتك  على  الصحيحة  السباحة 

بهدف ضمان تعزيز مرونة الجسم.

فوائد السباحة لألطفال

المهمة لصحة اإلنسان  الرياضّية  النشاطات  السباحة من  رياضة 

عضالته،  نمو  وُتعّزز  الجسم  ُتقّوي  حيث  والنفسّية؛  الجسدية 

باإلضافة إلى أّنها من وسائل التسلية والترويح عن النفس، وليس 

هناك عمرًا معينًا لتعلم السباحة، كما أّن لها فوائد عّددة ال تقتصر 

على الكبار في العمر بل هي مفيدة أيضًا لألطفال، وأهمها:

١- الحماية:

تحدث العديد من الوفيات في شريحة األطفال ما بين عمر سنة 

أن  الضروري  فإّنه من  لذا  الغرق،  أربع عشرة سنة بسبب  إلى 

يحرص األهل على تعليم أبنائهم كيفّية السباحة في سّن مبّكرة من 

أجل حمايتهم، فالماء في كل مكان يحيط بنا؛ ومعرفتهم التعامل 

مع الماء من شأنه يحفظ بقائهم على قيد الحياة.

٢- اللياقة والمرونة:

ممارسة األطفال للسباحة تكسبهم لياقة بدنية، ومرونة في الحركة، 

ال سيما لألطفال الذين يعانون من السمنة، حيث تفقدهم المواظبة 

على السباحة - بعد التدرب عليها- الكثير من الوزن.

٣- الهدوء:

تكسب ممارسة هذه الرياضة هدوء النفس، وبالتالي القدرة على 

مواجهة المشكالت بقّوة وصالبة مع هدوء النفس في آن واحد. 

أسماء عبد الحميد

إن من أهم األهداف اإلنسانية هو الشعور باالنتماء والتأثير

ألفريد أدلير

هذه المقولة هي المبدأ األساسي في نظرية التربية اإليجابية التي صاغها أدلر وتلميذه دريكرز وكانت 

األساس الذي طورت من خالله «جين نيلسن» أبحاثها في مجموعة كتبها عن «التربية اإليجابية» 

والتي كانت نبراسا للعديد من اآلباء والمربين والمعلمين حول العالم، إن التربية اإليجابية تهتم بعدة 

مهارات مثل الفاعلية في العالقات والتأثير في الحياة واالنضباط الذاتي والقدرة على التحكم في النفس 

وفهم المشاعر الشخصية، كما تحث على كل ما ينمي المشاعر اإليجابية لدى الطفل وينحي المشاعر 

السلبية جانبا، وفيما يلي تلخيص لمبادئ التربية اإليجابية وفقا ل«جان نيلسن».

١. االحترام المتبادل

واللطف،  الحزم  نموذج  بين  الموازنة  على  وأبنائهم  اآلباء  بين  المتبادل  االحترام  مبادئ  وتتلخص 

فالحزم يكون باحترام الكبار واحترام متطلبات الموقف واللطف يكون باحترام الطفل واحتياجاته. 

إن  الجميع،  مبادئ واضحة يحترمها  أو  قوانين  التي تحكمها  البيئة  أكثر في  يرتاحون  إن األطفال 

الكبار كما األطفال وهذا  أن تطبق على  أن يشارك في وضعها األطفال كما يجب  القوانين يجب 

يصنع احتراما متبادال وثقة كبيرة في األبوين، ويجنبك الكثير من الجدل والغضب الناتج عن الحزم 

في المواقف الصعبة.

أيًضا من أهم مسببات االحترام ثقافة االعتذار من األبوين عند الخطأ، فهي تؤكد للطفل أنه طرف 

فاعل في المعادلة ال مجرد مفعول به، وتشعر الطفل بأنك إنسان مثله يخطئ ويصيب مما يجعله 

يحاول إصالح أخطائه بطريقة فاعلة بدال من الحلول اإلرضائية، فقط عامل طفلك بلطف وكن مقرا 

لمشاعره

٢. فهم عالم الطفل

إن طفل الثانية من العمر ليس عنيدا ولكنه يبحث عن االستقالل ، وطفل التسعة أشهر ليس فوضويا 

ولكنه يرضي شغفه الستكشاف ما حوله ، وطفل الرابعة ليس كاذبا ولكنها مرحلة الخيال ! إن الثقافة 

التربوية هي التي ترشدك لتلك المعلومات ،إن معرفة مراحل تطور الطفل النفسية والبدنية تجنبك 

الكثير من الصدامات مع الطفل الذي يمر بمراحل نمو حساسة لها متطلبات محددة قد يسيء فهمها 

الوالدان نظرا لنقص معلوماتهما حولها.

فعلى سبيل المثال الطفل في العام األول من حياته يبحث عن الثقة واألمان ، فكلما ألصقته األم بها 

في الشهور األولى من عمره ، كلما كان أقدر على االستقالل عنها بعد ذلك ألن االستقالل سينبع من 

ركيزة قوية يشعر بها وهي األمان، وهذا بالطبع على عكس ما قد يعتقده البعض خطأ في عدم حمل 

الطفل الدارج واالستجابة السريعة له عند البكاء حتى ال يعتاد ذلك.

٣. اإلنصات الفعال ومهارات حل المشكالت

التعاطف مع الطفل هو من أهم مبادئ التربية اإليجابية، وهو ما تسميه جان نيلسون أحيانا «التواصل 

قبل التصحيح»، إن هذا التواصل له قواعد منها االستماع الجيد وإظهار التعاطف بتعبيرات الوجه 

ونبرات الصوت ومشاركة الطفل مشاعره وأفكاره عند الحاجة، وعدم إصدار األحكام ، وتوصيف 

شعرت  أنك  «يبدو  مثل:   ، الحقا  معها  التعامل  يستطيع  يجعله  مما  فهمها  في  ومساعدته  مشاعره 

بالظلم!».

كما أنه من المفيد مساعدة الطفل على إيجاد حلول تنبع من نفسه ال من والديه ، وذلك بطريقة األسئلة 

ال بطريقة التوجيه المباشر ، كأن تقول: «هل ترى أن الغضب حل مشكلتك؟ 

٤. التشجيع بدال من المدح

إن التشجيع هو أحد وسائل التهذيب القيمة جدا، والمقصود بالتشجيع هنا هو تشجيع الفعل الحسن ال 

مدح الطفل ، كأن تقول: «لقد أصبحت ماهرا في حل هذه المسألة»، ال أن تقول: «أنت عبقري!» إن 

االكتفاء بإصدار تعبيرات التفهم، مثل: «مممم، أرى أنك منهمك في عملك»، تؤدي على المدى البعيد 

آثارا أفضل بكثير من مدح الطفل المستمر بصفات غير مالزمة له.

٥. فهم االعتقاد خلف السلوك

إن لكل سلوك ظاهري للطفل (خاصة السلوكيات السيئة) أفكار داخلية راسخة نشأ عنها هذا السلوك، 

فمثال رد الفعل الغاضب الدائم من الطفل – الذي قد يبدو انتقاما – قد يكون سببه الشعور باإلحباط 

قد تخبئ خلفها  الرغبة في إظهار شخصية قوية  الدائم من األبوين ، هذه  الطفل  انتقاد  الناتج عن 

شخصية هشة ضعيفة ال تشعر باألمان.

إن التربية اإليجابية تحث على تغيير المعتقدات بدال من التركيز على تغيير السلوك الظاهري لكي ال 

يكون التغيير مؤقتا قبل أن يعود السلوك للظهور، فاختيار الحلول الفّعالة على المدى البعيد يثمر عنه 

تغيير المعتقدات ومن ثم تغيير السلوكيات الخاطئة واستبدالها بسلوكيات أفضل

٦. العواقب ال العقاب

أسلوب «العاقبة» من أنجح طرق التهذيب وهو أن نجعل لكل تصرف خاطئ عاقبة تتناسب معه هي 

بمثابة نتيجة مباشرة ومنطقية له، كأن تكون عاقبة إساءة استخدام األلعاب (تكسيرها مثال) هو أخذها 

بعيدا مع اإلشارة ألسباب هذا التصرف منك – وأن تخبره أنها متاحة حين يود استخدامها استخداما 

جيدا -بدال من العقاب البدني أو اللفظي أو حتى النفسي – كالتجاهل أو وضع الطفل في ركن العقاب 

– فكل هذه الطرق تفاقم األمور وتنتج شخصية مشوهة أما ساخطة أو متمردة أو منسحبة أو ترغب 

في االنتقام، وكلها نتائج سلبية ال يود األبوين الوصول إليها بالطبع.

٧. التركيز على الحلول بدال من اللوم

الطفل عندما يخطئ يسيطر عليه الشعور بالذنب والعجز ، ولومك له يزيد داخله هذا الشعور وال 

يجعله يحسن التصرف في المرة القادمة، إن الطفل ينتظر منك أن تشركه في اقتراح حلول للمشكلة 

الناتجة عن خطأه ، مما يعزز عنده مهارات حل المشكالت ويرسخ عنده الثقة في قدرته على تجاوز 

األزمات على المدى البعيد ، إن الصراخ وكثرة اللوم لن تغير السلوك بل ستؤدي إلى طفل محبط 

ينتقص من نفسه وال يحب سماعك في المرات القادمة ألنك تزيد مشاعره السلبية تجاه نفسه، وأسوأ 

ما يمكن أن يفعله اآلباء هو قولبة أطفالهم بصفات قد تصبح لصيقة بهم مع تكرارهم لها مع كل 

خطأ، كأن يخبر الوالدان الطفل أنه «مهمل» أو «فاشل» أو «ال يحسن التصرف أبدا» فهذه القولبة 

عواقبها وخيمة.

٨. األطفال يتصرفون بشكل أفضل عندما يشعرون بشعور جيد

تقول جان نيلسن : «إن الطفل سيء السلوك هو طفل ينقصه التشجيع»، وهناك عوامل أخرى تساعد 

في جعل شعور الطفل جيدا ، مثل تقدير أفكاره وشكره على مجهوداته واجتماعات األسرة الدورية 

واالجتماعات الخاصة بالطفل وأحد والديه التي تناقش ما يمر به الطفل ويشغل فكره ، ومجرد العناق 

الصامت!

لبناء  الحياة والمهارات االجتماعية  الطفل مهارات  تعليم  ينتج عنها  للتربية اإليجابية  البيئة  إن هذه 

شخصية سوية وفعالة. 
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زيادة الثقة بالنفس: فعندما يصبح األطفال قادرين على القيام 

قبل  األمر  بداية  في  إليها  نظروا  التي  التمارين  من  بالعديد 

تأكيد ينعكس على زيادة  أنها صعبة، فذلك بكل  التعّلم على 

ثقتهم بأنفسهم.

٤- تدليك الجسم:

العضالت،  تريح  وكذلك  الجسم،  تدليك  على  تعمل  المياه 

وتخّفف من الضغط الواقع على المفاصل والعمود الفقري.

٥- تنمية الوعي االجتماعي:

يزداد احتكاك األطفال باآلخرين من أقران، ومدّربين مّما ينمي 

من روح التعاون، ومن مهارات التواصل مع اآلخرين.

٦- اإلبداع في اللعب:

المياه تشكل بيئة مناسبة لمزاولة حركات متنّوعة ال يستطيعون 

القيام بها في لعبة أو بيئة أخرى غير الماء.

٧- تطوير األداء الحركي:

رياضة السباحة تتطّلب من األطفال متطلبات حركية معّينة 

تختلف بشكل كلي عن تلك التي تتطلبها أنشطة رياضية أخرى، 

إذ تعلمهم الرياضة كيفّية التنّفس تحت الماء، واستعمال األيدي 

واألرجل للتنقل في نفس الوقت.

٨- تطوير األداء الحّسي:

والتفاعل  الحواس  الكتشاف  فرصة  األطفال  تعطي  السباحة 

معها.

٩- التسلية:

تعتبر السباحة وسيلة جيدة لقضاء وقت الفراغ بما هو مفيد 

ونافع، ومسلٍّ في نفس الوقت.

أمور يجب مراعاتها عند سباحة األطفال:

- يجب أن يكون المسبح مناسبًا للفئة العمرية من األطفال.

- وجود ُمنقذ بجانب المسبح.

البكتيريا  تقتل  الشمش  ألّن  مكشوفًا؛  المسبح  يكون  أن   -

والفطرّيات، مع أّن المسبح الُمغلق يحمي من التعرض ألشعة 

الشمس الضارة.

حرارة  لدرجة  ُمناسبًة  الماء  حرارة  درجة  تكون  أن   -

األطفال.

العمر الُمناسب لتعليم السباحة ثالث سنوات؛ حيث يبدأ في هذا 

السن باستيعاب هذه الرياضة في عمر خمس سنوات.

السـبع  عمر  قبل  لوحدهم  الماء  في  تركهم  ُيفّضل  ال   -

سنوات

فاطمة باخشوين

التاريخ كأحد  اليوم بفترة عصيبة قد تدون في  العالم  يمر 

الفترات التي واجه فيها أحد األوبئة العالمية، والتي أثّرت 

أثناء  الكثيرون  ُيعاني  لذا  البشرية،  كبير على حياة  بشكل 

الحجر الصحي المنزلي من المشاعر السلبية التي تواجههم، 

والتي من أبرزها الضجر والملل وربما الحزن والكآبة، وقد 

أّن لالمتنان  العلمية  الدراسات واألبحاث  العديد من  أثبتت 

فوائد إيجابية عديدة على الذات، منها جلب السعادة ورفع 

التقدير الذاتي والتقليل من نسبة اإلصابة باالكتئاب.

التوقف عن العيش بعفوية!

تتمثل  اإلنسان،  يعيشها  شعورية  حالة  هو  االمتنان  «أوًال 

بشكر اهللا على كل نعمة موجودة بحياتك، بحيث أّنك تكونين 

ماديات،  صحة،  من  رزقك  ما  على  هللا  دائم  شكر  بحالة 

البسيطة  األمور  من  وغيرها  أشخاص  شخصية،  صفات 

التي قد ال تخطر على بالك».

الوعي  أوًال  عليك  ينبغي  االمتنان،  ُتحققي  «لكي  وأضاف 

وإدراك النعم التي تمتلكينها، بمعنى أّنه ينبغي عليك التوقف 

عن ممارسة حياتك بشكل عفوي، فنحن نستخدم النعم يومًيا 

بدون أن نشعر بقيمتها، الوعي بالنعم يعني أّن تقوم بممارسة 

اهللا  أنعمها  نعمة  كل  قيمة  استشعار  مع  اليومي  روتينك 

عليك أثناء استخدامها، استشعري قيمة األكل أثناء األكل، 

قيمة  للنوم، استشعري  الذهاب  أثناء  النوم  قيمة  استشعري 

اليومي  روتينك  مارسي  بجانبهم،  تبقين  عندما  تحبين  من 

باستشعار االمتنان في كل لحظة من تفاصيله».
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الفراغ يجلب االمتنان وأداة للناجحين!

واستطرد: «خالل الفترة الحالية من الحجر الصحي، الكثير مّنا 

لديه وقت فراغ كبير جًدا، ونعمة الفراغ نعمة عظيمة حتى وإن 

الالشيء ممل، فعمل  الفراغ وعمل  أن  باعتقاد اآلخرين  كان 

الناجحين  بعض  بأّن  وُيقال  الكثير،  يدركها  ال  نعمة  الالشئ 

فارغين، ومن  أشخاصًا  النجاح  قبل  كانوا  أنهم  بسبب  نجحوا 

عظيمًا  فكريًا  إلهامًا  اإلنسان  يعطي  الفراغ  أن  نظري  وجهة 

وقدرة لالمتنان على ما في الوجود، فالعقل يبدع أكثر عندما 

يكون بحالة فراغ واسترخاء وُيفرز الكثير من األفكار المبدعة 

والعظيمة أكثر من التفكير أثناء الفترات الممتلئة بالمهام اليومية، 

استغّلوا هذه  الكثيرين  أّن  انتهاء األزمة، سنسمع عن  بعد  لذا 

الفترة بالقيام ببعض اإلنجازات العظيمة، لذا حرٌي بالشخص 

أّن يكون منهم».

وحتى يتمكن الفرد من تحقيق هذه اإلنجازات عليه أّن 

يقوم بممارسة التالي:

ببعض  الفرد  ُتذكر  لالمتنان،  بمذكرة  االحتفاظ   -

المواقف الجميلة، اإلنجازات السابقة له، المواقف التي 

حتى  الجيدة  األمور  من  وغيرها  تخطّيها،  استطاع 

تساعده على استحضار المشاعر اإليجابية ما ُيساعد 

على االمتنان.

- تكرير عبارات الشكر واالمتنان على مدار اليوم 

قدر المستطاع.

- إذا لم تستطيعي أّن تشعري باالمتنان، امنحي نفسك 

خالل هذه الفترة الوقت الكافي لتقبل ذاتك مشاعرك 

ثّم معالجتها ومعرفة جذورها وذلك من خالل  ومن 

التدريبية  الدورات  بعض  وحضور  الذاتي  التثقيف 

تمارين  بعض  وممارسة  الوعي،  حول  اإللكترونية 

التأمل وتمارين االمتنان.

واللحظات  المشاعر  وجلب  األمر  تبسيط  ُيمكنك   -

السعيدة لحياتك وأنت في الحجر المنزلي، من خالل 

األمل،  الحب،  لك  تجلب  التي  األمور  ببعض  القيام 

من  واحد  هو  فاالمتنان  اإلبداع،  اإللهام،  الضحك، 

األمور  فهذه  اإليجابية،  العواطف  من  كبيرة  عائلة 

سُتساعدك بال شك في تخطي هذه األزمة بسالم.

وأخيرًا هل تدركين أّن قوة االمتنان ُتساعد أجزاء من 

الدماغ على تكوين موجات ذات ترددات عالية، تبعث 

بالعواطف اإليجابية، لذا فإن قوة االمتنان قوة هائلة 

وعظيمة قد ُتغّير مسار حياتك بالكامل.



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

15 خميمات صحة14 كوردستانكوردستانرياضة و ك ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /٧/ ١٥  (٦٣٦) كالعدد ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /٧/ ١٥  (٦٣٦) العدد

قرار مشروع تبني في مساء الدولي األمن مجلس فشل

اإلنسانية عبر إدخال المساعدات عمليات تفويض يجدد

اعترضت روسيا أن بعد سوريا غرب شمال الحدود إلى

القرار. مسودة على والصين

الستخدام التفويض تجديد  اقترحت قد  المسودة وكانت

وإدخال الحدوديين السالم وباب الهوى باب معبري

سوريا غرب شمال تركيا إلى المساعدات اإلنسانية من

شهرا. ١٢ لمدة

يعتمد  لم لكنه مؤيدا ١٣ صوتا القرار مشروع وحصد

مجلس في  دائمين لعضوين السلبي التصويت "بسبب 

األمن".

أعضاء جميع لدى مقبوال  يكن لم هذا ألن نأسف 

في سنعمل بعد. ينته لم األمر  ولكن األمن، مجلس

مع الجهود من المزيد لبذل القادمة واأليام الساعات

اآلراء--السفير في إلى توافق للتوصل األطراف جميع

البلجيكي

القرار، مسودة برعاية المشاركتين الدولتين عن ونيابة

دي بيشتين مارك البلجيكي السفير قال وألمانيا، بلجيكا

إلى للتوصل جاهدتا  قد  وألمانيا بلجيكا  إن  بيتسويرف

أسس إنسانية بحتة. إجماع على

معبر فتح إعادة أيضا  األوروبيتان الدولتان وحاولت

ظل في اإلنساني وضع إلى بالنظر الحدودي اليعربية

المتحدة  لألمم العام األمين دعوات سياق وفي كوفيد-١٩

خطوط عبر الوصول إلى مزيد من غوتيريش أنطونيو

شرق سوريا. شمال الحدود في التماس وعبر

اليعربية كان معبر فتح إعادة إن بويتسويرف وقال دي

على الرغم األعضاء- الدول إلحدى أحمر خط بمثابة
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أعضاء واسع بين نطاق على مدعوما فتحه كان أن من

النهائية. المسودة في تضمينه يتم لم وبالتالي المجلس-

المتحدة: األمم لدى لبلجيكا الدائم الممثل وأضاف

أعضاء مجلس مقبوال لدى جميع يكن لم هذا ألن ”نأسف

الساعات في سنعمل  بعد.  ينته لم األمر  ولكن األمن،

جميع مع الجهود من  المزيد لبذل القادمة  واأليام

مسؤولية هذه اآلراء. في توافق إلى األطراف للتوصل

الشعب لمصلحة نجد الوحدة في أن نأمل للمجلس. هامة

المحتاج". السوري

مختلفا تقدم نصا روسيا

تتفهم بالده إن  نيبينزيا فاسيلي الروسي السفير  وقال

الشمال في الحدود عبر العمليات  مواصلة ضرورة

يمكن كيف ألعضاء المجلس تشرح أن وحاولت الغربي

الخاص نصها قدمت روسيا إن وقال ذلك. يستمر أن

عبر العمليات أن مضيفا اعتماده، في أملها عن وأعربت

ستستمر. إدلب في الحدود

أمريكي خجل

بالده وفد إن هانتر األمريكي رودني وقال الدبلوماسي

"بسبب به القيام يتعين على المجلس مما بالخجل" "يشعر

الروسي االتحاد بها قام التي  الساخرة المحاوالت

حياة على السياسة لتفضيلهما الشعبية الصين وجمهورية

السوري". الشعب

هذه تبنته الذي الرياء نهج أخرى مرة يظهر إنه

جانب واحد، يقتلون من عقوبات الدولة. بينما يفرضون

لذلك، مجلس األمن. يفلسفون عملية من ثم السوريين،

الصيني السفير من اللوم-- النوع هذا نرفض نحن

إلى نتطلع لكننا  ذلك، لحدوث حزينون "نحن  وقال:

للمضي طريقة  إليجاد  القلم حملة مع العمل مواصلة

قدما".

األمريكي الزيف ترفض الصين

أهمية تولي بالده إن تشانغ جون الصيني السفير  قال

إن وقال اإلنسانية، السوري الشعب الحتياجات كبيرة

السوري الشعب لمساعدة جهدها قصارى تبذل الصين

خالل قنوات ثنائية. من

المسودة على تعديالت  اقترحت بالده أن إلى وأشار

وقال إنه سوريا. أحادية قسرية تواجه تدابير تشير إلى

معالجة من نتمكن فلن  التدابير،  معالجة هذه  تتم لم ما

شاملة. بطريقة سوريا في الوضع اإلنساني

سوريا على أحادية تفرض عقوبات التي الدول تلك ودعا

الخاص ومبعوثه العام األمين  لدعوات االستجابة  إلى

اإلجراءات. هذه لرفع بيدرسون غير

على المتحدة  الواليات تلقيه الذي اللوم تشانغ ورفض

الصين.

هذه الرياء الذي تبنته نهج أخرى "إنه يظهر مرة وقال:

جانب واحد، يقتلون من عقوبات الدولة. بينما يفرضون

لذلك، مجلس األمن. يفلسفون عملية من ثم السوريين،

اللوم". من النوع هذا نرفض نحن

آلية باستخدام التفويض  ينتهي أن المقرر  ومن هذا

 ١٠ في المتحدة لألمم التابعة الحدود عبر المساعدة

الجاري. تموز/يوليو

لمواجهة تمويل على الحصول جنيف، من رسمي، نداء في اإلنساني المجال  في أمميون العاملون  ناشد

ارتفاع في كورونا فيروس تسببت أزمة بعدما الحالية، الصحية الطوارئ تفرضها حالة التي الجديدة التحديات

طارئة. مساعدة إلى المحتاجين الالجئين عدد

البلدان  في شخص ٥,٥ مليون من أكثر لجوء في تسبب العاشر، عامه اآلن دخل الذي والصراع السوري

والبرد. الحّر يقيهم عن مأوى يبحثون حيث وتركيا ولبنان واألردن والعراق مثل مصر المجاورة

لحالة نتيجة كبير المنفى بشكل في للبقاء األساسية الموارد إلى يفتقرون الذين الضعفاء الالجئين عدد ارتفع وقد

ماهيسيتش. أندريه الالجئين، مفوضية شؤون باسم المتحدث ما أفاد بحسب العامة، الصحية الطوارئ

التي العائالت إلى باإلضافة أنه إلى ماهيسيتش السيد أشار الجائحة، بسبب اإلغالق إجراءات تم تنفيذ أن ومنذ

الذين  هذه، الثالثة فترة األشهر خالل فقط آخر، الجئ ٢٠٠,٠٠٠" فإن ضعيفة، بالفعل على أنها تحديدها تم

طارئة". مساعدة إلى بحاجة (الجائحة) تأثير بسبب أصبحوا

األدوية! وتناول الطعام وجبات تفويت

وأضاف سوريا، في أسرهم مع إليه يأوون األرض تحت كهف  في الطعام يتشاركون  نازحون  أطفال 

التكيف تدابير تشمل وظائفهم فقدوا الذين الضعفاء األفراد على الضيق بين الواضحة أن الدالالت ماهيسيتش

تفويت أشخاص يحاولون على أدلة "لدينا بأخرى". بطريقة أو نفقاتهم تغطية لهم تتيح شأنها أن من "التي

من اآلن يمكنهم شيء أي الدواء، تناول يفوتون أطول، وقد لفترة الطعام يدوم أن أجل من الطعام وجبات

التكاليف." خفض

كوفيد-١٩  جائحة نتيجة العيش سبل فقدان أيضا من عانت كبيرا، لكنها تضامنا المضيفة المجتمعات أظهرت

الالجئين مفوضية باسم المتحدث ماهيسيتش، --أندريه

أصل ٤٩,٠٠٠  من فقط ١٧٠٠٠ أسرة أن ماهيسيتش ذكر اإلنسانية، للمبادرات إضافي دعم إلى دعا وفيما

تفتقر أن "المفوضية مشيرا إلى مساعدات، تلقت األردن، في المساعدة إلى حاجة في حديًثا تحديدها عائلة تم

برامجها". لتوسيع الالزم التمويل إلى

األمم وكالة بحسب الفقر، خط تحت تعيش المنطقة في السوريين كانت غالبية الالجئين الجائحة، تفشي قبل

آمنة  وظيفة إن لديهم الالجئين قالوا من المائة فقط في ٣٥ أن األردن في حديث مسح أظهر حين في المتحدة،

ال الالجئين، لألمم المتحدة لشؤون السامية للمفوضية ووفقًا كوفيد-١٩. قيود رفع بعد إليها يعودوا أن يمكن

سوريا. داخل الضعيفة من الفئات وغيرهم السوريين من النازحين ماليين ستة من أكثر يزال

دوالر  مليار تكلفتها ٥,٥ تبلغ ٢٠٢٠ التي لعام الصمود الوكالة وخطة استجابة الفيروس، كان ظهور قبل

االحتياجات للتعامل مع متطلباتها بتحديث الوكالة اآلن وتقوم المنطقة. أنحاء جميع في فقط ٪٢٠ بنسبة ممولة

أن من والتأكد بالجميع تم االعتناء إذا المحتاجين. تأوي التي للبلدان دولي قوي إلى دعم وقد دعت اإلضافية،

الالجئين مفوضية باسم المتحدث ماهيسيتش، آمنين--أندريه نكون أن جميًعا يمكننا فقط عندها بأمان، الجميع

نتيجة العيش سبل فقدان من عانت أيضا لكنها كبيرا، تضامنا المجتمعات المضيفة "أظهرت ماهيسيتش: قال

أو القرى،  المدن في يعيشون المنطقة في الجئين سوريين ١٠ كل من أن تسعة مضيفا كوفيد-١٩"، جائحة

المخيمات. في وليس

المجتمعات المضيفة آمنون، كذلك ستكون الالجئون كان إذا

في الالجئين إدراج إلى ضمان الحاجة المفوضية باسم المتحدث أبرز الطوارئ العاجلة، حالة جانب وإلى

ذلك في بما األخرى، األساسية الخدمات إلى باإلضافة كورونا، المتعلقة بفيروس استجابات البلدان الوطنية

وعديمي الجنسية داخليًا والنازحين الالجئين يتم تضمين للغاية أن مهمة نقطة "إنها المتحدث: وأضاف التعليم.

يمكننا فقط عندها بأمان، الجميع أن من والتأكد بالجميع االعتناء تم إذا العامة. للصحة الوطنية االستجابات في

آمنين". نكون أن جميًعا

المتحدة االمم أخبار

ÚÓéb” 7iaán€ ıÏv‹€aÎ ÊÏÌäÏè€a ÊÏ˜u˝€a
b„ÎäÏ◊@Úzˆbu pbÓ«aám …fl@—Óÿn‹€

فوق إرهابية عمليات في انخراطه بدعوى سوري، أصل من بلغاريًا مصارعا البلغارية السلطات اعتقلت

فيه. ورد ما أهم وترجمت أحدها تقرير إعالم بلغارية على وسائل ما نقلت السورية، حسب األرض

القادر"، عبد "محمد األصل السوري البلغاري المصارعة بطل إن صوفيا أنباء وكالة نشرته التقرير الذي وقال

بها قوات تابعة  قامت عملية خالل الساحلية، "بورجاس" مدينة في الجاري الشهر مطلع آخرين ١٥ مع اعتقل

المنظمة. الجريمة ومكافحة القومي لوكالتي األمن

األراضي "أعمال عدائية" على في وانخراطه الدولة"، تنظيم مع المتهم "تعاطف األولية حول التهم وتدور

باالنتساب للتنظيم. السوري "أحمد" لوالده على اتهامات أيضا مرتكزة السورية،

وقد  مؤخرا، "بورجاس" في مدينة والدته البلغارية إقامة مقر إلى ٢١ عاما العمر من البالغ المصارع وعاد

بسبب البالد يدخل كل من على واجبا إجراء (كونها عليه المفروضة الحجر اإللزامي فترة السلطات استغلت

واعتقلته. عائلته منزل وداهمت كورونا)،

على حصل المصارعة، في وطنيا بطال بكونه البلغارية، الرياضية في األوساط عبدالقادر" "محمد ويعرف

في الرياضي المعهد من تخرجه بعد التفوق طريق يشق  أن واستطاع مسيرته، خالل ميدالية من أكثر

"بورجاس".

"الموضوع أن مؤكدا باإلرهاب، قضية "عبدالقادر" تتعلق قوله إن "إيفان جيشيف" المدعي العام البلغاري وقال

قضاء بالده. باستقالل ثقته ومبديا حساس"

*بريء

إن المصارع القادر"، قائلة "عبد حول مطوال اإلنجليزية تقريرا نسخته في "الجزيرة" موقع نشر جهته، من

التقطت التي الصور وأن بريء أن ابنها عائلته أكدت فيما له، صور تعود بضعة على بناء اتهامه تم الشاب

بعد. عاما ١٨ بلغ قد لم يكن عمره إن أي حدثا، "عبدالقادر" كان وقت إلى سوريا تعود في له

انتمى أحمد) (يدعى الشاب المصارع والد بأن نوه الوصل"، "زمان راجعته الذي اإلنجليزية تقرير "الجزيرة"

بتنظيم عالقة له لم يكن ولكنه تركيا، من المدعومة العسكرية الفصائل أحد "السلطان مراد" لفصيل فعال

إطالقا. "الدولة"

حياته للمصارعة، كرس أنه إلى مشيرة قتالية، أعمال أي في انخرط قد ابنها يكون أن القادر" عائلة "عبد ونفت

الشباب. للمصارعة لفئة ببطولة بلغاريا مرات ٣ أسفر عن تتويجه ما

بالمواطنين المختص "١٠٨أ" القانون بموجب البالد تحاكمه سلطات اإلطالق على بلغاري أول "عبدالقادر" ويعد

بلغاريا. خارج حدود إرهابية أعماال يمارسون الذين

في العسكري اللباس وهو يرتدي الشاب للمصارع تعود صور على استطاع الحصول إنه االدعاء ويقول

محمد". "الجهادي اسم تحت ولكن نفسه، للمصارع يعود "سري" حساب نشرها السورية، األراضي

"الدولة".. لم تنظيم إلى باالنتساب واتهمته "عبدالقادر" قصة تداولت كثيرة بلغارية إعالم وسائل تستطع ولم

على ملموس دليل أي فيها لم يظهر نشرت االتهام، فجميع الصور التي هذا على واحد أن تقدم دليال تستطع

مراد". "السلطان المميز لفصيل الصور العلم في بعض ظهر على العكس بل االدعاءات، تلك

نشاطات والده عمل حيث مدينة "حلب" في ال بأس به قسطا قضى "عبدالقادر" فإن بلغاريا، في والدته ورغم

مختلفة. تجارية

والده في تركيا زيارة على وعكف مع والدته ،٢٠١٣ المصارعة عام بطولته في أول وحاز "عبدالقادر" على

قليلة، حاالت في سوريا وفي معظم األحيان،

"السلطان فصيل في عضوا –أي الوالد- كان بأنه "أحمد"، إقراره والد المصارع اإلنجليزية عن "الجزيرة" ونقلت

بشار األسد المظاهرات التي قمع بعد أن ومواطنيه، نفسه عن ألجل الدفاع الفصيل لهذا انضم وأنه مراد"

السوريين. آالف بمئات المظاهرات أسوة في تلك والد المصارع شارك والنار، وقد ضده بالحديد خرجت

الوصل زمان
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تصريح الهولندية، والتجنيس  الهجرة  دائرة سحبت

تحقيق إثر هولندا  في السوريين عشرات من  اإلقامة

الهولندية. العدل لوزارة

لوزارة تحقيًقا أن الهولندية، ”التلغراف“ صحيفة ونشرت

إقامة من الجئين  ٢٩ سحب إلى أدى الهولندية العدل

خالل صحيحة غير معلومات تقديمهم بسبب سوريين،

شخص إقامة إلى إضافة اإلقامة، الحصول على مقابلة

جرائم حرب“. ”ضالع في

هولندا، في باللجوء المعنية ،“IND” منظمة وأجرت

الهولندية، واألمن العدل وزارة طلب على بناء التحقيق

 ١٧ بين أعمارهم تتراوح سوريين ملفات في وحققت

هولندا. إلى وصولهم عند سنة و٣٥

الحاصلين ارتكاب عدم من التأكد إلى التحقيق وهَدف

حرب أو جرائم أي الهولندية الجنسية أو اإلقامة على

القومي. األمن على تؤثر أخرى، خطيرة جرائم

 ٦٣ وفتح  سوري، ألف  ١٢ من أكثر التحقيق وشمل

”خطيرة وجرائم محتملة حرب  بجرائم تتعلق قضية
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مؤكدة،  أدلة وجود لعدم ٥٠ قضية منها ُأغلقت للغاية“،

ضلوع أصحابها. تثبت وجود إشارات رغم

إقامة وُسحبت تحت التحقيق، أشخاص سبعة زال وما

حرب“. جرائم بارتكاب ”ضلوعه بسبب واحد شخص

مقابلة خالل صحيحة غير معلومات عن التحقيق وكشف

الجنسية  بشأن أصحابها كَذب حالة،  ٢٢٣ في اإلقامة

برويكرز الهولندي،  العدل وزير وبحسب األصلية، 

وتمت تسوية  ٢٩ شخًصا منهم، من ُسحبت اإلقامة نول،

آخرين. ٤٦ أوضاع

تتعلق إشارات وجد التحقيق أن العدل وزير وذكر

دون تقييمها، ُأعيد  التي الحاالت بين القومي باألمن

باألمن تتعلق ”ألسباب إنه وقال أكثر، تفاصيل ذكر

الرقم معلومات أخرى حول أي ال يمكن تبادل القومي،

”التلغراف“. بحسب ومتابعته“،

تصاريح ُسحبت الذين الالجئين مصير الوزير يذكر ولم

إقامتهم.

اللجوء طالبي حصول عدم على الهولندي القانون وينص

الخطيرة والجرائم الحرب بجرائم  ربطهم يمكن الذين

هولندا. في الحماية على

بوك“؟ ”فيس عالقة ما

في أنفسهم الالجئون عن كتبه ما على التحقيق اعتمد

بوك“. ”فيس موقع في التعليقات أو المنشورات

الهولندية، على ”التلغراف“ وفق الهولندي، وشدد الوزير

على وخاصة اإلنترنت، عبر بحث فريق تأسيس أهمية

في كبير دور من له لما االجتماعي، التواصل وسائل

لألشخاص. الحقيقية المعلومات كشف

الماضية، القليلة األشهر خالل  أوروبا، في وتتصاعد 

حرب بجرائم شاركوا أشخاص مع تحقيقات فتح وتيرة

سوريا. في

العقيد قضية تحقيقات في ألمانيا اآلن في إلى وتستمر 

معتقلين بتعذيب المتهمين الغريب،  وإياد رسالن أنور

األمن. أفرع في سوريين

وكاالت

الدانمارك من السوريين الالجئين تسفير قضية  عادت

جديد، أوضاعهم من على بظاللها لترخي سوريا إلى

بـ ُسمي ما مهمة تحويل عن أنباء ورود بعد وخاصة

عن المسؤولة الجهة وهي الدانماركي"، الالجئين "مجلس

إلى إلى ترحيلهم مساعدتهم من الالجئين ودمج استقبال

ما وهذا المادية اإلغراءات ومنها الطرق بكافة بالدهم

بترحيل قرار تصديق تم كما سابقًا، بالفعل تطبيقه تم

يعودوا لم ألنهم دمشق، محافظة من القادمين الالجئين

الدنماركي، والدمج الهجرة وزير وطالب لحماية. بحاجة

التقييم إعادة بالده سرعة حكومة من "ماتياس تيسفايا"

السوري. النظام مناطق لترحليهم إلى السوريين لالجئين

حيث بالفعل، واالندماج وزارة األجانب به قامت ما وهو

حاالت  ٥ رفض و لسوريين اإلقامة  طلبات تقييم تم

يحتاجون ال المتقدمين األشخاص أن معتبرة مؤخرًا،

الدانمارك. مغادرة عليهم ويتوجب للحماية

المؤكد غير من أنه إلى الدانمارك" "نبض موقع وأشار

وزارة قبل من تقييم إعادة إلى تحتاج التي الحاالت عدد

ـ  ٩٠٠ حالة بحوالي تقدر أنها إال الهجرة الدانماركية

تصريحات في الدنماركي والدمج الهجرة وزير وقال

من، متأخر وقت في الدنماركي الرسمي التلفزيون نقلها

مناطق  من عادوا "١٠٠ ألف الماضي إن األحد مساء

اإلجراء هذا المذكور الوزير واّتخذ السوري"، الجوار

وباألخص السوريين، الدنمارك أن الجئي كمبرر العتبار

وفي حماية، بحاجة إلى يعودوا دمشق، لم محافظة من

الالجئين قرار أّيد مجلس ديسمبر الماضي األول كانون

بأنها دمشق محافظة في الظروف بشأن الهجرة دائرة

اإلقامة لتصاريح تمديد أو منح لدرجة خطيرة تعد لم

مخالفة ناشطين حقوقيين- -وفق ما يعد الدانمارك، في

في المؤقتة بالحماية الخاص  األجانب  لقانون صريحة

عند األجنبي تعرض "إذا أنه على ينص الذي الدانمارك

التعذيب أو اإلعدام عقوبة لخطر األصلي إلى بلده عودته

فيتم العقوبة الصحة أو تدهور أو الال إنسانية المعاملة أو

الحماية. بغرض مؤقتة إقامة تصاريح منح

لـ"زمان أسمه ذكر عدم فضل مصدر أشار وبدوره

مساعدة مضى فيما اعتاد الالجئين مجلس الوصل" إلى أن

لهم محام بتوكيل ويقومون إقاماتهم المرفوضة الالجئين
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الدانماركية الهجرة وزير فقام اإلقامات إلعادة مجانًا

الالجئين ترحيل على ليعمل المذكور المجلس بتوجيه

الهجرة وزارة قرار أن إلى محدثنا مساعدتهم.ولفت بدل

الالجئين  ألن عدد جائر قرار لالجئين ملف ٩٠٠ فتح

٢٢ ألف  الـ اليتعدى في الدانمارك الموجودين السوريين

الالجئين، ماليين تستقبل وهولندا والسويد ألمانيا بينما

ترحل لم التي تعاني من ضائقة اقتصادية اليونان وحتى

في بعض األحزاب العنصرية محدثنا أن وأشار أحدًا،

نظام مع بالتعاون توصي باتت الدانماركية الحكومة

محددة. بنود بحسب الالجئين إلعادة األسد

ملفاتهم دراسة تم الذين الالجئين أن إلى محدثنا ولفت

من خطر ال أن يعني وهذا السابق في سوريا زاروا

ليسوا المصدر-  -حسب وهم سوريا إلى عودتهم 

وبعضهم جاءوا شمل لم طريق عن جاءوا الجئين وإنما

على ال خطر أو غير مطلوبين أنهم رغم سوريا من

شمل، لم أجروا أوروبا إلى وصولهم وبعد حياتهم،

ولذلك سوريا، زيارة على منهم النساء وخاصة واعتادوا

نظام مع لهؤالء مشكلة الدانمركية أن ال رأت الحكومة

تقرر التي الخمس أن العائالت محدثنا واستدرك األسد،

في  سوري الجئ ألف ٢٢ بأوضاع أضرت  ترحيلهم 

بلجوء دخلوا الالجئين ممكن بعض أن الدانمارك، كاشفًا

فتح برنامج  عندما تم ١/٧ تقدموا بطلبات عودة سياسي

المقدرة المخصصة المبالغ ليقبضوا الطوعية العودة

دوالر  ألف ٢٠ (نحو  كرونة ألف  ١٣٣ من بـأكثر

إلى  يعود عامًا) ١٨ (فوق بالغ شخص لكل أميركي)

األسد نظام شبيحة -حسب قوله- من وأغلبهم سوريا،

أسماء بجمع وقاموا  المخابراتية  مهامهم  أنهوا  الذين

والناشطين. المعارضين

أن سنوات منذ الدانمارك في يعيش الذي المصدر وأكد

الخطوات من يتخوفون باتوا السوريين الالجئين معظم

بحقهم، الدانماركية  الحكومة ستتخذها التي القادمة 

لالجئين. مناهضة أحزاب وجود ظل في وخاصة

المشاكل تركت كل الدانماركية الحكومة محدثنا أن وختم

الذين الالجئين لقضية وتفرغت واالقتصادية االجتماعية

القرارات ظل في  السوء  غاية في  أوضاعهم  باتت

الفينة واألخرى. بين تطالهم الجائرة التي

وكاالت
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العدسة

في تاريخ األمم والشعوب تظهر نوادر من البشر 

يرسمون صورة  أمتهم بخطوط ناصعة تظل ما بقي 

التاريخ، ولعل الدكتور الشهيد عبدالرحمن قاسملو 

الكوردستاني-  الديقمراطي  للحزب  العام  االمين 

ايران أحد عظماء األمة الكوردستانية القالئل حيث 

ورفاقه  هو  دماء  من  بركة  وسط  عينه  أغمض 

بسالح الغدر االيراني يوم ١٣-٧-١٩٨٩ في فيينا 

العاصمة التي أغمضت هي  قلبها ووجدانها عن 

القاتل المجرم!!

تحصيله  يكّمل  أن  قاسملو  الشهيد  بمقدور  كان 

الشاه  ضد  المظاهرة  لتلك  يخرج  وال  العلمي، 

االيراني في باريس، ويستمر في االستفادة من ايفاد 

الدولة له، ويعود أو يظل في النعيم األوربي استاذًا 

جامعيًا، لكنه آثر مصلحة شعبه المكلوم والمظلوم 

على مصلحته اآلنية، وتخلى عن التدريس في أرقى 

في  الجريح  شعبه  نداء  لوقع  وأنصت  الجامعات، 

شرقي كوردستان، وارتضى العيش وسط الشعاب 

والصخور وفي ذرا الجبال مع البيشمركة البواسل 

من أجل غد أفضل لشعبه.

كان قاسملو يعرف أنه ليس عائدًا لوطن أجمل .. 

فعاد، كان  أقوى  أهله كانت  لكن صدى جراحات 

في  التضحية  لكن  شهيدًا،  يسقط  ربما  أنه  يعرف 

سبيل حرية وطن عظيم بحد ذاتها عمل عظيم.

العدو جبان!! كان  أن  قاسملو كان يعي كم  وألن 

هيبة  فتسقط  ويضحك،  فيضحك،  غيظه  من  يزيد 

الدولة الفاشية.

القلب  وألن الشهيد كان شجاعًا فقد غامر ببياض 

الكردي وذهب إلى بالد" الديمقراطية" عّله يتحصل 

على حقوق شعبه بالقلم واألوراق والطاولة..

ذهب الشهيد إليهم بابتسامته المعهودة، وقد انتصر 

عليهم من زمن الشاهينشاهية االيرانية حين حرموه 

من متابعة االيفاد الى فرنسا عام ١٩٤٨، الى زمن 

الخمينية الفاشية التي أعلنت حربها المفتوحة على 

الكرد.

كان سالح البروفيسور قاسملو األساسي االبتسامة، 

لكن القتلة في كل زمان ومكان هم هم ال يتغيرون، 

وال يعرفون غير الضغط على الزناد وإسكات كل 

صوت للحق..

كم كان رائعًا لو التحمت ضحكة البروفيسور مع 

فه على حياته، ألننا كنا بحاجة ليقيم  حرصه وتخوُّ

في الحياة أكثر مّما ظل، يا ليت أن الشهيد ماكان 

ضمن الوفد للتفاوض مع النظام االيراني المجرم!! 

من  آخرين  بأشخاص  االستعانة  باإلمكان  كان 

أعضاء القيادة أو حتى كوادر غير قيادية  طالما 

أن تمثيل النظام االيراني وقتها لم يكن عاليًا.

حاول الشهيد قاسملو أن يقنع نفسه أنه ربما الضحك 

في وجوه األعداء يكون مفيدًا..ولكن هيهات!!

لكن  حياته،  فقد  قد  قاسملو  الشهيد  أن  صحيح 

أن  وصحيح  القتلة،  على  انتصرت  ضحكته 

المخابرات االيرانية نجحت أيضًا في اغتيال الشهيد 

قيادة  في  قاسملو  الدكتور صادق شرفكندي خلف 

الديقمراطي الكوردستاني  في برلين يوم ١٧ أيلول 

١٩٩٢ لكن الشعب الكردي في شرق كوردستان 

الفاشية  اللحظة ضد  حتى  المقاومة  سالح  يلق  لم 

الخمينية.

إلى اآلن سّجل النظام الدموي االيراني ماض نحو 

المزيد من سفك دماء الشعوب اإليرانية، وُتنصب 

أعواد المشانق للكرد وغيرهم من المناضلين لكن 

الكرد،  قلوب  في  تموت  ولن  ال  المقاومة  جذوة 

القتلة  قاسملو تالحق  البروفيسور  وستظل ضحكة 

الى حين زوالهم االكيد.

ضحكة الربوفيسور 

قامسلو.. 

وفاشية اخلميني 

عمر كوجري 

اخلزاف الطائش.. باكورة أعمال أديب حسن .. الروائية
كوردستان - خاص

صدر حديثًا عن دار موزاييك للنشر والدراسات أول 

بعنوان  أديب حسن  السوري  والشاعر  للكاتب  رواية 

”الخّزاف الطائش“ بعد ثماني مجموعات شعرية له. 

عن  أحمد  اسماعيل  أحمد  والمسرحي  االديب  كتب 

الراوية في صفحته الخاصة: 

أديب الشاعر والناقد يبني بكلمات معمدة بماء الشعر 

الواقع: واقع  رواية عن ما شاهد وما سمع في عالم 

أهله وناسه.

في هذه الرواية نعاين قصة وجع كردي سوري جديد 

أنهم  يثبت  أو سجل  هوية  بال  يعيشون  الذين  ألولئك 

أحياء... إنها قصة سامان الذي انُتهك جسده بين أيدي 

لحلم  موضوعي  معادل  هو  فيكون  التشريح،  أطباء 

نظام  الذي حرمهم  البسطاء  الناس  من  اآلالف  مئات 

البعث حقهم في االنتماء والهوية.

سرديين؛  بين خطين  الرواية  هذه  في  الروائي  ينتقل 

في  والدته  من  سامان  قصة  هو  األساسي  محورهما 

ذلك المكان البائس حتى وصوله إلى شاطئ األحالم 

أزمير حالما بالعبور الى أوربا . مع قصة وقوع جسده 

بين أيدي أطباء التشريح فيوزاي الكاتب بين الخطين.. 

ويرسم لنا عوالَم من السرد المشوق بلغة عالية جدا..

من خالل الخط األول نقع على تفاصيل مؤلمة للواقع 

الذي يعيشه سامان وهو ال يملك حتى وثيقة تثبت أنه 

لسوزي  حبه  وقصة  المكان...  هذا  وابن  حي  إنسان 

األرمنية التي تلتقي معه في كثير من المصائر، ولكن 

يفرقهما الدين والعرف.. وقصة "سمو" المهرب الذي 

يساعده على النجاة عبر صراط العبور...

أما الخط الثاني فهو خط رمزي اشتغله الكاتب بحرفية، 

ليوصل لنا حالة الشتات التي يعيشها الكردي في وطنه.

هذا وفي تصريح خاص لصحيفتنا كوردستان قال الشاعر 

والروائي أديب حسن محمد: 

بظروف  ومرت   ٢٠٠٤ من  كتابتها  بدأت  رواية  هي 

صعبة منها ضياعها الكامل بعد سرقة البتوبي في باطمان 

في تركيا  ٢٠١٣ وبدأت إعادة كتابتها اعتمادا على بعض 

األحداث  تجدد  مع  الذاكرة  مخزون  وعلى  المسودات، 

 ٢٠١٧ دبي  في  كتابتها  وأنهيت  نافعة،  ضارة  فكانت 

الوجود  من  مهمة  تاريخية  مرحلة  على  شاهدة  لتكون 

الكردي  سامان  شخصية  خالل  من  سوريا  في  الكردي 

السوري األجنبي الموجود فيزيولجيا

قال  الرواية  عالم  الى  الشعر  عالم  من  االنتقال  وعن 

محمد:

االنتقال من عالم الشعر إلى عالم الرواية مغامرة كبيرة...

والتمتع..وال  والتلميح  الكثافة  يحب  العادة  في  الشاعر 

يميل إلى السرد والحوارات وإلى النثر الجاف...لكن...

الرواية  إلى  الشعر  معه  سيأخذ  كهذه  مغامرة  قفزة  وفي 

تحديدا اللغة الشعرية التي ال فكاك للشاعر منها في كل 

اللغة  توظف  التي  الروايات  الذائقة  في  يبدع...حتى  ما 

وأسأم  أمل  حين  في  قلبي..  إلى  األقرب  هي  الشعرية 

المتشعبة  والشخصيات  الجاف  السرد  ذات  الروايات  من 

والحوارات الكثيرة.

ونشر موقع رامينا خبر صدور الرواية : 

سرديين؛  خطين  بين  الرواية  هذه  في  الروائي  ينتقل 

محورهما األساسي هو قصة سامان من والدته في ذلك 

أزمير  األحالم  شاطئ  إلى  وصوله  حتى  البائس  المكان 

حالما بالعبور الى أوربا. مع قصة وقوع جسده بين أيدي 

لنا  ويرسم  الخطين.  بين  الكاتب  فيوزاي  التشريح  أطباء 

عوالَم من السرد المشوق بلغة عالية جدا.

للواقع  مؤلمة  تفاصيل  على  نقع  األول  الخط  خالل  من 

أنه  تثبت  وثيقة  يملك حتى  يعيشه سامان، وهو ال  الذي 

إنسان حي وابن هذا المكان. وقصة حبه لسوزي األرمنية 

يفرقهما  ولكن  المصائر،  من  كثير  في  معه  تلتقي  التي 

يساعده  الذي  المهرب  ”سمو“  وقصة  والعرف..  الدين 

على النجاة عبر صراط العبور. أما الخط الثاني فهو خط 

الشتات  لنا حالة  ليوصل  الكاتب بحرفية،  اشتغله  رمزي 

التي يعيشها الكردي في وطنه.

يجدر الذكر أن الروائي طبيب أسنان يقيم في العاصمة 

اإلماراتية أبوظبي، وهو من مواليد القامشلي ١٩٧١، 

حاصل على جائزة سعاد الصباح وجائزة البياتي في 

مجموعات  ثماني  بعد  الرواية  هذه  وجاءت  الشعر، 

موتى  (١٩٩٩)؛  شأني“  بعض  ”إلى  هي:  شعرية 

الطبعة  العراء“  ”ملك  (١٩٩٩)؛  الحياة  فرط  من 

”ثامنهم حزنهم“  والثانية (٢٠١٢)،  األولى (٢٠٠٣) 

(٢٠٠٤)؛ ”سبابة تشير إلى العدم“ (٢٠٠٨)؛ ”البرية 

 (٢٠١٨) أشبهني“  ”ال  (٢٠١١)؛  يداك“  شاءتها  كما 

الومضة“  ”القصيدة  بعنوان  أيضًا  نقدي  كتاب  وله 

.(٢٠٠٩)

رفعت حاجي- كوردستان

توفي الفنان الشعبي الكوردي سيدخان بوياغجي، الملقب 

بـ(بلبل آمد)، في منزله بمدينة آمد/ديار بكر بكوردستان 

مع  صراع  بعد  سنة،  الثمانين  ناهز  عمر  عن  تركيا، 

المرض. األحد، ٢٠٢٠/٧/٥ 

بـاسم  اشتهر  الذي  شيمشاك،  سيدخان  الفنان  ولد 

في  األحذية)  لمهنته (صباغة  نسبة  بوياغچي"  "سيدخاني 

مدينة دياربكر، عام ١٩٤٠، عاش يتيمًا منذ طفولته بعد 

يعمل  كان  حيث  المدينة،  مساجد  كنف  في  والديه،  وفاة 

ماسحًا لألحذية، مستلهمًا األغنية الكوردية التراثية من فم 

كبار الفنانين الكورد، الذين كانوا يقصدون جلسات الغناء 

التراثي الكوردي في دياربكر، كأحد الطقوس الشعبية، الى 

أن تمكن من أداء األغنية، وبعد صالبة عوده، وتأسيس 

(بيت المغنين) في دياربكر، حيث تقّلد صفة العميد فيه 

المعروفة  الكوردية  الغنائية  األلوان  أجمل  سيدخان  غّنى 

بـ "القصص الغنائية" كما عرف كأحد معالم مدينة ديار 

المغنين" ونقل  التواجد في "بيت  بكر، حيث واظب على 

قرن.  أرباع  ثالثة  قرابة  والغناء  بالشعر  محكيًا  تاريخًا 

سيد خان الذي قال: "اآلالف كانوا يقصدون بيت المغنين 

صوتي  وكان  بوياغجي،  سيدخان  لصوت  لإلستماع 

أن  دون  شخص،  مني  طلب  كلما  باألغاني  يصدح 

أتردد... لكن لم أر بجانبي أي شخص في مرضي". 

مماته،  في  بوياغجي  لسيدخان  استجاب  القدر  وكأن 

يتجمع  ولم  بسبب كورونا  الحظر  في زمن  إذ رحل 

لتشييع جنازته ما يليق بخدماته، وهو الذي أوصى بأن 

ال يحضر أح الى ضريحه بعد مماته، فهو في ضيافة 

من يكرم العالمين. 
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الثقافة  التابعة لوزارة  أعلنت مديرية المسارح والموسيقا 

السورية، يوم االثنين، ٦ تموز ٢٠٢٠، انطالق النسخة 

التاسعة من مهرجان البزق، في العاصمة دمشق، والتي 

تأتي إهداًء لروح الفنان الكوردي سعيد يوسف.

باآلالت  يختص  أنه  للمهرجان  المنظمة  الجهة  كشفت 

ويشارك  الباغلمة)،  الطمبور،  (البزق،  الثالث  الوترية 

من  وخاصة  السورية  المناطق  أغلب  من  عازفون  فيه 

عامودا وديريك والقامشلي وعفرين وكوباني، كما يشارك 

عازفون من حمص والالذقية ودمشق وريف دمشق.

لــ  مراد  ادريس  المهرجان،  على  المشرف  وقال 

"كوردستان ٢٤" إن "لهذه اآلالت مكانة كبيرة في تاريخ 

وموسيقا المنطقة ومنها دخلت الكثير من الحضارات فمثًال 

وهدف  الفراعنة،  إلى  نفرتيتي  مع  الميتانيين  من  نقلت 

الطمبور  آلة  على  الحفاظ  هو  أساس  بشكل  المهرجان 

وعلى األلحان التي عزفت عليها كونها اآللة التي توشك 

أن تندثر".

كما أكد مراد أنه "تم خالل دورات هذا المهرجان تكريم 

الكورد مثل سعيد يوسف  السوريين  العازفين  العديد من 

الذي أهديت إلى روحه الدورة الحالية، والراحل صالح 

آشتي  علي  عفرين  ومن  أومري،  نجم  رمضان  أوسي، 

العازفين من  العديد من  تكريم  إلى  وجمعة سعيد إضافة 

يوسف  سعيد  الفنان  كان  األخرى".  السورية  المحافظات 

المستشفيات  أحد  في  توفى  البزق  أمير  لقب  يحمل  الذي 

 ٧٣ ناهر  عمٍر  عــن  المنصرم،  شباط  نهاية  التركية 

عامًا، حاز خاللها على عشرات الجوائز في مسيرة فنية 

استمّرت لعــدة عقوٍد، على الصعيد المحلي واإلقليمي 

والدولي، كما كان له مئات األغاني من كلماته وألحانه، 

وألف كتابًا باسم "بدائع تعليم البزق". 
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