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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

والحرية  السالم  جبهة  تأسيس  عن  أعلن 

أطراف  ثالثة  قبل  من  في ٢٠٢٠/٧/٢٨ 

السورية  الوطنية  المعارضة  من  أساسية 

منسجمة  سياسية  رؤية  على  اتفقت 

والقاسية  الصعبة  الراهنة  المرحلة  مع 

والمستمرة منذ ما يقارب العقد من الزمن، 

والتي تمر بها سوريا والمنطقة وهي تأتي 

التي  الوطنية  العالقة  تعزيز  إطار  في 

يحتاجها السوريون جميعًا، واالنسجام بين 

القومية  السوري  الشعب  مكونات  مختلف 

والدينية.

في  الكردي  للشأن  متتبع  لكل  معلوم 

الوطني  المجلس  أن  سوريا  كوردستان 

مهما  جانبا  يمثل  سوريا  في  الكوردي 

الكوردي  الشعب  إرادة  من  واساسيًا 

أجل  من  ويناضل  وتطلعاته،  سوريا  في 

مستقبل أفضل للكرد في غرب كوردستان، 

الشعب  ثنايا  ضمن  خصوصية  وله 

النضالي وعمقه  بتاريخه  السوري عموما 

الطويلة  السياسية  وتجربته  االجتماعي 

وعالقاته السياسية والدبلوماسية مع معظم 

السورية،  الساحة  المؤثرة على  االطراف 

وكذلك المنظمة االثورية الديمقراطية التي 

المعارضة  ضمن  مهمة  خصوصية  لها 

السوري  الوضع  وفي  السورية  الوطنية 

المهمة  المكونات  ألحد  تمثل صوتًا  ألنها 

للشعب السوري اال وهو الشعب السرياني 

الغد  تيار  وكذلك  اآلشوري،  الكلداني 

السوري مع المجلس العربي في الجزيرة 

والفرات تتمتع بخصوصية اهم مكون من 

الشعب السوري اال وهو المكون العربي، 

سياسية  جبهات  تتشكل  أن  الطبيعي  ومن 

بهذا العمق والتشكل السياسي الواسع.

هذه  بين  والتعاون  التنسيق  مجرد  ان 

والواقع  الحقيقة  في  الثالثة هي  االطراف 

خدمة كبيرة لمستقبل البالد، فكيف بها في 

االتفاق على رؤية سياسية مشتركة حول 

مجمل العملية السياسية في سوريا ومختلف 

القضايا المتعلقة بمستقبل سوريا وشعبها، 

من توحيد المواقف السياسية المنسجمة مع 

سوريا  بان  تؤكد  والتي  الراهنة  المرحلة 

القوميات والثقافات واألديان  دولة متعددة 

يتكون  السوري  الشعب  بان  واإلقرار 

 .. آشوريين  وسريان  وكورد  عرب  من 

وغيرهم.

ويجب ان يضمن الدستور السوري حقوقهم 

التي  ولغاتهم  ثقافاتهم  ويصون  القومية، 

وحضارتها،  سوريا  تاريخ  خالصة  تمثل 

وثقافيا  سياسيا  الفرص  تكافؤ  وتؤمن 

واجتماعًيا واقتصاديا لكافة مواطني الدولة 

السورية.

قوى  جهود  تدعم  بأنها  الجبهة  تؤكد  كما 

واألطراف  السورية  الوطنية  المعارضة 

معاناة  إلنهاء  الساعية  واإلقليمية  الدولية 

إطار  في  جهودها  وتصب  السوريين، 

التكامل مع جهود مختلف قوى المعارضة 

ومنصاتها آخذة بعين االعتبار خصوصية 

كافة المكونات السورية وحقوقها للوصول 

الحرية والمساواة  الى دولة تحقق لشعبها 

والعدالة والسالم.

يعد  الحالي  الوقت  وفي  الجبهة  تشكيل 

ضرورة سياسية للسوريين جميعًا.

جبهة 

السالم 

واحلرية 

الكردي في أجزاء كوردستان االربعة، والكرد  أسرة تحرير (صحيفة كوردستان) تهنئ الشعب 

في كل بقاع العالم، بمناسبة عيد األضحى المبارك، كما تتقدم بالتهنئة للرئيس البيشمركة مسعود 

بارزاني، وللمرابطين من البيشمركة البواسل على سالمة أرواحنا من دنس األعداء والمجرمين 

وجميع  حزبنا  وقيادة  لسكرتير  بالتهنئة  (كوردستان)  تتقدم  كما  الكوردستانية،  بأمتنا  المتربصين 

كوادره ورفاقه ومناصريه ومؤيديه من شعبنا الكردي في غرب كوردستان.

وتزجي كوردستان  تحيتها وإجاللها ألرواح الشهداء الذين رووا بدمائهم العطرة أرض كوردستان، 

وتتمنى عيدًا هنيئًا للجرحى، كما نغتنم مناسبة العيد التي تزامنت مع نتائج البكالوريا لنهنئ كل 

الطلبة الناجحين في امتحاناتهم، ونرجو لهم مستقبًال أفضل في سوريا أكثر أمانًا وحرية.
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والمنظمة  سوريا  في  الكردي  الوطني  المجلس  أعلن 

والمجلس  السوري  الغد  وتيار  الديمقراطية  االثورية 

تيار معارض جديد  والفرات عن  الجزيرة  في  العربي 

باسم " جبهة الحرية والسالم" يوم الثالثاء في ٢٨-٧-

٢٠٢٠  في مدينة قامشلو، وصدر بيان بعد اإلعالن عن 

الجبهة، وفيما يلي نص البيان:

نتيجة لرؤى سياسية متقاربة، وعمل مشترك في المرحلة 

"المجلس الوطني الكردي في  المنصرمة، عقد كٍل من 

الغد  و"تيار  الديمقراطية  اآلثورية  و"المنظمة  سوريا" 

والفرات"،  الجزيرة  في  العربي  والمجلس  السوري 

سلسلة من االجتماعات المكثفة خالل األشهر الماضية، 

سـياسـي  حل  ايجاد  اجل  من  الجهود  تنسيق  بهدف 

في سـوريا إلنقاذ البالد من الهّوة السحيقة التي تنزلق 

التي  الوجـودية  واألخطـار  التحديات  بسـبب  اليها، 

األمني  الحّل  واعتماده  النظام  تعّنت  مع  بها  تحدق 

والعسـكري.

لقد توجت تلك االجتماعات باالتفاق على إعالن تأسيس 

جبهة السالم والحرية وذلك في االجتماع الموسع المنعقد 

في ٢٨ تموز ٢٠٢٠ حيث جرى اإلعالن بروح عالية 

من المسؤولية، نابعة من رغبة مشتركة في خدمة قضايا 

جبهة السالم واحلرية : حنن إطار لتحالف سياسي بني عدد من القوى السياسية السورية من أجل صون كرامة السوريني
مستقبل  أجل  من  التحالف  و  بالشراكة  وااللتزام  شعبنا 

أفضل لسوريا .

إّن " جبهة السالم والحرية" هي إطار لتحالف سياسي بين 

عدد من القوى السياسية السورية التي تسعى لبناء نظام 

ديمقراطي تعددي ال مركزي يصون كرامة السوريين 

واإلقصاء  والتطرف  لإلرهاب  فيه  مكان  ال  وحريتهم، 

واألهداف  للمبادئ  وفقا  تعمل  وتجلياته،  أشكاله  بكّل 

التي تم تضمينها في الرؤية السياسية. والجبهة منفتحة 

المعارضة  أطياف  المشترك مع  العمل  و  الحوار  على 

الوطنية  المعارضة  قوى  كل  جهود  وتدعم  السورية، 

معاناة  إلنهاء  الساعية  واإلقليمية  الدولية  واألطراف 

السوريين عبر حٍل سياسي شامل وفق قرارات الشرعية 

الدولية. هذا ونؤكد أّن قيام هذا التحالف ال يؤّثر على 

األجسام  في  لها  المشّكلة  األطراف  عضوية  استمرار 

و المؤسسات السياسية السورية المعارضة، بل يندرج 

عملها في إطار التكامل مع جهودهم.

الراهن  الواقع  تحّلل  متقّدمة  رؤية  من  الجبهة  تنطلق 

لسورية  الدستورية  القاعدة  بناء  في  وتساهم  السوري 

الجديدة، وتأخذ بعين االعتبار خصوصية كافة المكّونات 

إلى  وصوال  والديمقراطية،  القومية  وحقوقها  السورية 

دولة المواطنة الحقة، دولة تتحّقق فيها الحرية والعدالة 

(سوريا  أّن  مبدأ  من  منطلقين  تجلياتها  بكل  والمساواة 

وطن الجميع وتتسع للجميع).

سوريا  في  السياسي  الحل  والحرية  السالم  جبهة  تدعم 

مجلس  قرار  وأهمها  الدولية  الشرعية  قرارات  وفق 

األمن ٢٢٥٤، وبيان جنيف١، بما يحّقق تطلعات شعبنا 

في تحقيق االنتقال الديمقراطي الى نظام يحترم حقوق 

االنسان، ويضمن سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة 

مع الحفاظ على وحدة األراضي السـورية.

إّن جبهة السالم والحرية لخصت رؤيتها حول مستقبل 

في  القادمة  المرحلة  خالل  عملها  وأساسيات  سوريا 

قبل  من  إقرارهما  وتم  وتنظيمية،  سياسية  ورقتين 

التواصل  وسائل  عبر  للجبهة  المشكلة  األطراف 

وشبكة االنترنت وذلك لتعذر االجتماع الحضوري 

بسبب الظروف المواكبة لجائحة فيروس كورونا، 

وسوف تنشر الورقة السياسية على االعالم والمواقع 

اإللكترونية ألطراف الجبهة.

أوفياء لخدمته  بأننا سنظل  نعاهد شعبنا  الختام  في 

سياسي  حل  إليجاد  الدولي  المجتمع  مع  والعمل 

كرامة  ويصون  االستبداد  ينهي  السورية  لألزمة 

السوريين وحقوقهم بكل مكوناتهم.

الرئيس بارزاني:
 أشكر صمود شعب كوردستان وحتّمله الصعاب والتحديات يف كافة املراحل

كوردستان

وجه الرئيس مسعود بارزاني رسالة تهنئة الى مسلمي 

كوردستان والعالم بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك، 

وفيما يلي نص رسالة التهنئة 

وجاء في نص رسالة الرئيس مسعود بارزاني:

بسم اهللا الرحمن الرحيم

التهاني  أحر  أوجه  المبارك  األضحى  عيد  بمناسبة 

والعالم.  والعراق  كوردستان  مسلمي  الى  والتبريكات 

كما أهنىء عوائل الشهداء الكرام والپيشمه رگة األبطال 

وعموم المواطنين األعزاء، وأتمنى أن يصبح هذا العيد 

مبعثًا للسعادة والبركة والسالم في كوردستان والعراق 

ومنطقتنا.

نستقبل هذا العيد المبارك وشعبنا يواجه تحديات سياسية 

مصادر  تشكل  تحديات  كبيرة.  وصحية  وإقتصادية 

التي تستهدف اإلستقرار  المشكالت والعقد  للكثير من 

السياسي واألوضاع المعيشية لشعب كوردستان . وفي 

يتحتم  الصعبة  واألوضاع  التحديات  تلك  تخطي  سبيل 

علينا جميعًا أن نشد العزم ونخطو نحو الوئام والتآخي 

والعمل المشترك وتعزيز ثقافة التعايش.

كوردستان  شعب  لصمود  الشكر  توجيه  جانب  إلى 

أنتهز  المراحل،  كافة  في  والتحديات  الصعاب  وتحمله 

فرصة عيد األضحى المبارك ألدعو الجهات السياسية 

للبالد  العليا  المصالح  سبيل  في  معًا  الجلوس  الى 

على  نتذكر  وأن  المشكالت،  وتجاوز  العقد  ومعالجة 

معالجة  نستطيع  الصف  ووحدة  بالوئام  أنه  الدوام 

التعايش  ظل  وفي  وأسهل،  أفضل  بشكل  المشكالت 

ووحدة الصف تحقق لشعبنا مكاسب كبيرة . وبالتأكيد 

السياسية.  الجهات  من  فقط  ذلك  ينتظر  الشعب  فإن 

لذلك أدعو جميع الجهات السياسية ان تكون بمستوى 

تطلعات أهالي كوردستان، وأن تراعي في الوقت ذاته 

عن  تبتعد  وأن  للكوردستانيين،  العالية  الغنية  الثقافة 

الخطاب غير المناسب تجاه بعضها .

وتقديري  شكري  أوجه  المباركة  المناسبة  هذه  في 

الپيشمه رگة  وقوات  الصحي  القطاع  في  للعاملين 

مهامهم  أدوا  الذين  واإلعالميين  والشرطة  واآلسايش 

الكبير خالل مساعدة  العناء  الليالي وتحملوا  وسهروا 

الثقافة  ونشر  الصحية  التعليمات  وتنفيذ  المواطنين 

الصحية منذ تفشي وباء الكورونا في كوردستان.

عيدكم مبارك وأتمنى للجميع السعادة والهناء.

مسعود بارزاني

/٣٠ تموز/٢٠٢٠

كوردستان

ألقى االستاذ سعود المال سكرتير الحزب الديمقراطي 

الوطني  المجلس  ورئيس  سوريا،   – الكوردستاني 

عن  اإلعالن  بمناسبة  كلمة  سوريا  في  الكردي 

تأسيس جبهة السالم والحرية، وفيما يلي نص كلمة 

السيد المال:

االخوة في المنظمة اآلثورية الديمقراطية

االخوة في تيار الغد السوري والتجمع العربي في 

الجزيرة والفرات

االخوة المشاركون:

يسعدني أن اتقدم إليكم باسمي وباسم المجلس الوطني 

في  نشارككم  ونحن  بالتحية  سوريا،  في  الكوردي 

كما  والحرية،  السالم  جبهة  تأسيس  عن  االعالن 

للجنة  وامتناني  شكري  عن  أعبر  ان  يسعدني 

التحضيرية التي بذلت جهودا كبيرة وعملت بشفافية 

ومسؤولية ليصلوا إلى هذا اإلنجاز، الذي جمع في 

سعود املال .. يف اجتماع إعالن عن تأسيس جبهة السالم واحلرية:

أدعوكم  للعمل بروح املسؤولية الوطنية الجناز ما وضعتموة نصب أعينكم من أهداف
ممثلي مكونات اصيلة من المجتمع السوري من كورد 

وعرب وسريان وآشوريين، حملوا معا هموم الوطن، 

وأوجاع االستبداد طيلة عقود من الزمن، وتقاسموا اآلالم 

والمعاناة مع السوريين جميعا خالل السنوات األخيرة، 

ووحدهم اآلمال بغد يكون فيه الوطن والمجتمع، وطن 

استبداد  ال  والمساواة،  والعدالة  الحرية  قيم  فيه  يسود 

فيه وال اقصاء وال تهميش، يتمتع كافة ابنائه ومكوناته 

بحقوقهم االنسانية والديمقراطية والقومية، وطن يتلهف 

من غادروه بألم العودة إلى احضانه بشوق.

أيها االخوة:

وبروح  واحد،  فريق  كـ  العمل  إلى  جميعا  ادعوكم 

المسؤولية الوطنية النجاز ما وضعتموه نصب أعينكم 

الذين  السوريين  لكل  عونا  تكونوا  وان  أهداف،  من 

األمثل  السبيل  هو  السياسي  الحل  ان  في  يشاركونكم 

الديمقراطي  التغيير  إلى  معكم  ويسعون  البالد،  إلنقاذ 

وبناء سوريا ديمقراطية تعددية بهوية متعددة القوميات 

على  الحرص  إلى  أدعو  كما  واألديان،  والثقافات 

والعمل  الديمقراطية  القيم  وتجذير  وتكاتفكم  وحدتكم 

الجماعي بينكم، وتعزيز ثقافة العيش المشترك وحماية 

السلم األهلي في مجتمعكم.

أبارك  الكوردي  الوطني  المجلس  باسم  أخرى  مرة 

لكم تأسيس جبهة السالم والحرية، وأدعو لكم التوفيق 

بلدنا  خير  فيه  لما  مهامكم  في  والنجاح 

سوريا وخير شعوبنا.

وشكرًا الستماعكم.

املال يهنئ الشعب الكردي مبناسبة عيد االضحى املبارك
في  الكردي  الوطني  المجلس  رئيس  المال  سعود  هنأ 

الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب  وسكرتير  سوريا، 

الكردي  الشعب  المبارك  بمناسبة عيد االضحى  سوريا 

بارزاني،  مسعود  والرئيس  كوردستان  غربي  في 

يلي نص  فيما  الشهداء،  وعوائل  الشجعان  والبيشمركة 

التهنئة:

أتوجه بهذه المناسبة المباركة بأحر التهاني والتبريكات 

 " ولبيشمركة  سوريا  كوردستان  في  الكوردي  للشعب 

كوردستان  في  الكورد  شهداء  وعوائل  روژ"  لةشكرى 

الكوردية  التحررية  الحركة  شهداء  وعوائل  سوريا 

الذين ضحوا بأثمن ما يملكون في سبيل أن ينعم الشعب 

الكوردي باألمن واالستقرار والعيش الكريم.

وأتوجه بالتهاني والشكر لسيادة الرئيس مسعود بارزاني 

والسيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان والسيد 

على  كوردستان  إقليم  حكومة  رئيس  بارزاني  مسرور 

تقديمهم الدعم الكامل لكافة األطراف الكوردية في سبيل 

التقارب ووحدة الموقف الكوردي في كوردستان سوريا 

وعلى تقديم المساعدات التي شملت كافة نواحي الحياة 

للشعب الكوردي في أصعب وأحلك المراحل التي مر 

بها.

في الوقت الذي يحل علينا عيد األضحى المبارك يمر 

الشعب الكوردي في كوردستان سوريا بمرحلة عصيبة، 

عيشه،  في  ذرعا  يضيق  جعلته  أزمات  من  ويعاني 

أدعو كافة األطراف في كوردستان سوريا أن يتحملوا 

لتجاوز  ويجهدوا  نضالية،  بروح  ويعملوا  المسؤولية،  

هذه المرحلة الحساسة والمليئة بالتطورات المتسارعة.

العمل  على  نؤكد  أن  الحساسة  المرحلة  هذه  في  البد 

الجماعي كفريق واحد، ونضع المصلحة العامة للقضية 

والحزبية   الشخصية  المصلحة  أمام  الكوردي  والشعب 

عن  سوريا  كوردستان  ونبعد  يمكن،  ما  إلنقاذ  وذلك 

الهاوية، ونحقق للشعب الكوردي المكتسبات في سوريا 

الجديدة.

الكوردي في كوردستان سوريا  الشعب  ينعم  أتمنى أن 

خالل  القاها  التي  المعاناة  بعد  واالستقرار  باألمن 

المباركة  المناسبة  هذه  تكون  وأن  الماضية،  السنوات 

دافعا للعمل من أجل وحدة الصف الكوردي .

سعود المال

رئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا

٢٠٢٠/٠٧/٣٠
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للمجلس  المركزي  اإلعالم  مكتب  عقد 

الوطني الكوردي في سوريا بحضور رئيس 

المجلس الوطني اجتماعه اإلعتيادي، وأكد 

فيه رئيس الـ ENKS علی دور اإلعالم 

الكوردية.  للجماهير  الحقيقة  إيصال  في 

 (2020/7/17) الجمعة  يوم  صباح  عقد 

مكتب اإلعالم المركزي للمجلس الوطني 

الكوردي في سوريا اجتماعه اإلعتيادي في 

مكتب المجلس بقامشلو، وخالل االجتماع 

المجلس  رئيس  المال  سعود  السيد  تطرق 

الوطني الكوردي في سوريا إلى األوضاع 

الراهنة التي تمر بها المنطقة بشكل عام، 

والمحادثات الجارية بين المجلس الوطني 

الوحدة  وأحزاب  سوريا  في  الكوردي 

الوطنية الكوردية.

 ENKS وأكد السيد سعود المال رئيس الـ

الحقيقة  إيصال  في  اإلعالم  دور  على 

التطورات  حول  الكوردية  للجماهير 

الحاصلة في كوردستان سوريا.

الحزب  لحزبنا  العام  التنظيم  مسؤول  عقد 

الكوردستاني- سوريا عبدالكريم  الديمقراطي 

محمد، ندوات مكثفة إلى كافة منظمات الحزب 

مع  سوريا،  كوردستان  مناطق  جميع  في 

المنظمات،  المركزية مسؤولي  اللجنة  قيادات 

وإلى  قامشلو  بـ  ومرورًا  درباسية  من  بدًءا 

وكوجرات،  وديريك  لكي  وكركي  آغا  جل 

حيث عقد ندوات تنظيمية بدًء من قامشلو إلى 

درباسية وعامودا وتربسبي وجل آغا وكركي 

لكي وديرك ومنطقة كوجرات

وكان الهدف من تلك الندوات هو التقرب من 

قواعد الحزب واطالعهم على آخر المستجدات 

جرت  التي  المباحثات  وخصوصا  السياسية 

بين المجلس الوطني وpyd التي تكللت بوثيقة 

التفاهم السياسية الملزمة  للطرفين.

األستاذ  تطرق  التنظيمي،  الجانب   -١

الواقع  حول  حديثه  في  محمد  عبدالكريم 

األمنية  الظروف  ظل  في  لحزبنا  التنظيمي 

يتطلب  وما  بها،  مر  التي  السابقة  الصعبة 

بذل  إلى  الحزب  واعضاء  كوادر  جميع  من 

المزيد من الجهود لتفعيل دور تنظيم الحزب 

الرفاق  جميع  حث  الكوردية،  الجماهير  بين 

إلى ضرورة زيادة النشاط الحزبي من الناحية 

التنظيمية في هذه المرحلة.

الديمقراطي  الحزب  أعضاء  إطالع   -٢

تطورات  على  الكوردستاني-سوريا 

الجماهيرة  القاعدة  رأي  ولمعرفة  المحادثات، 

ÊbnéÜäÏ◊@lãÃi@’†b‰fl@Òá«@¿@@b‰iç®@‚b»€a@·Óƒ‰n€a@knÿæ@paÎá„

افتتح يوم الجمعة ٢٤ تموز ٢٠٢٠ منتدى أكرم المال الثقافي بحضور السيد 

ورئيس  سوريا  الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب  سكرتير  المال  سعود 

الكوردية  األحزاب  من  سياسية  وشخصيات  الكوردي،  الوطني  المجلس 

والطالبية،  والشبابية  والنسوية  الثقافية  المدني  المجتمع  ومنظمات  ومستقلة 

وحشد من الجماهير.

رحبت األنسة كالويش كامل بالحضور ودعتهم للوقوف دقيقة صمت على 

أرواح شهداء الكورد وكوردستان.  ثم قام السيد سعود المال بقطع الشريط 

الحريري بدًء لمراسيم اإلفتتاح.

ثم ألقى السيد ريبر سيدا كلمة المنتدى، حيث قام بتعريف المنتدى للحضور 

وأهدافها، وأكد، بأن يكون باب المنتدى منبرًا حرًا لكل شخص له إلمام بالثقافة 

والتراث والفلكلورالكوردي وجعلها مدرسة لألجيال القادمة.

وإلقاء  التثقيف  في  المنتدى  دور  بيَّن  كلمًة  مال  عزالدين  السيد  ألقى  ثم 

المحاضرات، كما تحدث عن صفات أكرم المال الكاتب واإلعالمي واالنساني 

ودوره وكفاحه في خدمة الثقافة واإلعالم الكوردي واإلهتمام بالشباب.

فيها  شكر  المال،  أكرم  الفقيد  عائلة  باسم  كلمة  جان  قدري  السيد  ألقى  كما 

القائمين على افتتاح المنتدى، كما شكر كل من حضر هذا االفتتاح وتحمَّل 

عناء الحر والسفر.

المسؤول  إسماعيل  محمد  السيد  ألقاها  الكوردي  الوطني  المجلس  وكلمة 

سوريا   - الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  في  السياسي  للمكتب  اإلداري 

وعضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا، حيث تحدث عن 

المجلس  باسم  الفقيد ودوره وكفاحه في خدمة وطنه وشعبه، وبارك  مناقب 

Ï‹ìflb”@¿@Èjnÿfl@|nn–Ì@¿b‘r€a@˝æa@‚ã◊c@Ùán‰fl
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اجتماعه   2020  / يوليو   /18 السبت  يوم  الكوردستاني-سوريا  الديمقراطي  للحزب  االعالم  مكتب  عقد 

االعتيادي في مكتب اإلعالم المركزي في مدينة قامشلو .

الديمقراطي  للحزب  المركزي  اإلعالم  لمكتب  العام  المسؤول  إسماعيل  محمد  االستاذ  بحضور  وذلك 

الكوردستاني -سوريا والمسؤول اإلداري للمكتب السياسي ل Pdk-s وبحضور مراسلي الحزب من مناطق 

مختلفة من كوردستان سوريا

بداية بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجالًال وتكريمًا الرواح شهداء الكورد وكوردستان وفي مقدمتهم 

البارزاني الخالد.

ثم تحدث األستاذ محمد إسماعيل:عن أ همية العمل اإلعالمي وتطويرها و تطوير آلية إعالم الحزب نحو 

األفضل من أجل الوصول إلى إعالم مؤثر وحقيقي بين الجماهير، من حيث إقامة ورش تدريبية يساهم في 

تطوير العمل اإلعالمي وتحسين أدائهم الصحفي.

كما اثنى إسماعيل جهود الرفاق المبذولة في مكتب اإلعالم، ومن جهة أخرى تطرق إسماعيل 

للحديث عن آخر المستجدات السياسية في سوريا عامًة والوضع الكوردي في كوردستان سوريا بشكل خاص. 

كما تحدث إسماعيل مطوًال عن المحادثات الجارية بين المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية 

الثانية من المفاوضات والحوارات ستبدأ قريبًا، والمفاوضات  الكوردية، حيث أشار  إسماعيل بأن الجولة 

الجارية هي لتوحيد صفوف الحركة الكوردية في كوردستان سوريا.

وفي نهاية االجتماع تم األستماع إلى أراء ومقترحات الرفاق ومناقشة بعض األمور المتعلقة بمكتب االعالم 

وعمل اإلعالميين وطرح العديد من االسئلة، واالستفسارات، من أجل تطوير وتفعيل آليات العمل اإلعالمي 

وكيفية تطوير إعالم الحزب بغية الوصول إلى إعالم مهني متطور.

إدارة المنتدى على هذا العمل.

وألقى الكاتب والشاعر كوني رش كلمة تحدث عن نضال االستاذ أكرم المال من أجل 

القضية  لها في خدمة  التوفيق  المنتدى خطوة مباركة وتمنى  قضية شعبه، وبان هذا 

الكوردية.

الجدير بالذكر، أن منتدى أكرم المال الثقافي مبادرة من مجموعة شباب تأثروا بشخصية 

لهم،  الراحل  رسمه  الذي  الطريق  في  السير  أجل  من  وللعمل  المال،  أكرم  وأفكار 

والمحاولة من أجل الوصول إلى ما كان يصبوا إليه أكرم المال وكل كوردي شريف 

في الحفاظ على شخصية وتراث وفلكلور الكوردي.

 ''ÈÓ‹«@≈œbz‰‹œ@NNb„ÜÏuÎ@ëbéc@b„äÏ‹ÿ‹œÎ@b‰nœb‘qÎ@b‰qaãmÎ@b‰nÃ€''@ÊaÏ‰«@o•

تنظيمات  عقدت   ، المحادثات  حيال  للحزب 

الحزب خالل الفترة األخيرة سلسلة ندوات في 

كوردستان سوريا.

المكتب  عضو  قال  الندوات،  تلك  قد  عن 

الكوردستاني- الديمقراطي  للحزب  السياسي 

الندوات  من  سلسلة  عقد  الحزب  بأن  سوريا 

إطالع  بهدف  وذلك   ، األخيرة  الفترة  خالل 

كافة أعضاء الحزب على تطورات المحادثات 

في  الكوردي  الوطني  المجلس  بين  الجارية 

سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية.

محمد  عبدالكريم  قال  له،  تصريح  في 

الديمقراطي  للحزب  العام  التنظيم  مسؤول 

على  الوقوف  بهدف  الكوردستاني-سوريا: 

كوردستان  في  الجارية  المحادثات  تطورات 

سوريا ، وإطالع أعضاء الحزب الديمقراطي 

تطورات  على  الكوردستاني-سوريا 

المحادثات ، ولمعرفة رأي القاعدة الجماهيرة 

تنظيمات  عقدت   ، المحادثات  حيال  للحزب 

الحزب خالل الفترة األخيرة سلسلة ندوات في 

كوردستان سوريا.

وأكد عضو المكتب السياسي للـ PDKS بأن 

الندوات التنظيمية شملت معظم مدن كوردستان 

سوريا من درباسية وصوال إلى ديرك ، وذلك 

لتوضيح مايجري للقاعدة الجماهيرية للحزب 

وللشعب الكوردي في كوردستان سوريا.

 ،٢٠٢٠ تموز   ١٦ يوم  المعارض  السوري  االئتالف  من  مصدر  كشف 

معلومات حول عملية إخراج المسلحين من المدن، عفرين و سري كانيه و 

كري سبي في كوردستان سوريا.

وقال مصدر مطلع من االئتالف السوري المعارض لـ ARK: إن اجتماعًا 

إخراج  عملية  لبحث  تموز،   ١٣ بتاريخ  لالئتالف  الرئاسية  الهيئة  عقدته 

المسلحين من المدن.

الحريري رئيس االئتالف،  المصدر: إن االجتماع ضم كًال من نصر  تابع 

ونوابه الدكتور عبدالحكيم بشار، وربى هبوش و يحيى عقاب، واألمين العام 

ÈÓ„b◊@ÙãéÎ@ÂÌã–«@Âfl@µz‹èæa@xaãÇ�@“˝nˆ¸a@ b‡nua@ÙÏzœ@—ìÿÌ@…‹�fl@äáófl
لالئتالف عبدالباسط عبدالطيف، كما شارك كٌل من رئيس الحكومة السورية المؤقتة، 

ووزير الدفاع في الحكومة عبر النت.

أكد المصدر: إنه تم اإلقرار بإخراج المسلحين من المدن وإنهاء المظاهر المسلحة في 

المدن الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة.

وأشار المصدر إن المجتمعين بحثوا أمورًا عدة فيما يخص بالتطورات الراهنة على 

الساحة السورية، السيما تسجيل حاالت إصابات بفيروس كورونا في تلك المناطق.

وكانت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة قد أصدرت بيانًا، أكدت فيه 

على ضرورة خروج المسلحين من المدن ونقلهم إلى جبهات القتال.

مر في ٢٧ تموز الماضي  الذكرى االليمة الرابعة  التي 

حلت حي الغربي في مركز مدينة قامشلو بكوردستان 

سوريا والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين 

شهداء وجرحى. ذلك التفجير اإلرهابي الذي تبناه تنظيم 

داعش، فيما اليزال الغموض يكتنف حول كيفية دخول 

المتفجرات  من  طنا   ١٨ ب  محملة  شاحنة  ووصول 

مركز المدينة متجاوزا الحواجز التابعة لل ب ي د بكل 

إرهابيي  أحد  تمكن   ٢٠١٦ تموز   ٢٧ بتاريخ  سهولة. 

قامشلو  مدينة  مركز  إلى  الدخول  من  داعش  تنظيم 

بشاحنته المحملة ب ١٨ طنا من المتفجرات، متجاوزًا 

حواجز ال ب ي د ليقوم بتفجير نفسه في الحي الغربي، 

حيث أدى ذلك إلى استشهاد العشرات من مدنيي قامشلو 

و جرح العشرات، و إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات 

المدينة.  في  تجارية  محالت  و  منازل  من  المدنيين 

بالرغم من إصدار ال ب ي د قرارا يفضي بمنع دخول 

الشاحنات والسيارات الكبيرة إلى مركز المدينة آنذاك، 

إال أن الشاحنة المحملة بالمتفجرات تمكنت من الوصول 

إلى مركز المدينة في الحي الغربي. ومايزال الغموض 

يكتنف العملية اإلرهابية التي حصلت في قامشلو. بعد 

مرور أربعة أعوام على التفجير اإلرهابي في قامشلو، 

و  الغامضة  األحداث  من  الكثير  مصير  الحادثة  القت 

المجازر والتفجيرات التي حصلت في ظل إدراة ال ب ي 

د في كوردستان سوريا، بدون فتح تحقيق شفاف وعادل 

الجريمة ومحاكمة ومقاضاة  في سبيل كشف مالبسات 

التنظيمات  في  والمتسيبين. طبعًا،  المتساهلين  و  الجناة 

المافياوية، ال يستطيع أحد محاسبة أو مساءلة رؤسائه، 

أو زعيمه، ولكن في التنظيمات السياسية لدى الفشل في 

أمٍر ما، وهذا فشل كبير وثغرة واسعة في نظام حماية 

المدينة، يكون هناك عادًة مساءلة ومحاسبة واستقاالت 

تسلل  التي  الثغرة  تلك  حدوث  عن  المسؤولين  وتحديد 

منها اإلرهابيون، فهل ستشهد قامشلو الجريحة فتح ملف 

المسؤولية عن هذه الجريمة الكبرى ضد اإلنسانية، أم 

سنستمر في المطالبة بالبحث عن أسرار جريمة سينما 

عامودا التي حدثت قبل عقوٍد من الزمن؟   

@Ï‹ìflb”@¿@@ÔibÁä�a@7v–n€a@Û‹«@‚aÏ«c@Ú»iäc
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أكد نائب رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بأن العمل جار على اخراج الفصائل المسلحة 

من مراكز المدن " عفرين وسري كانيه وكري سبي وجرابلس " وكافة المناطق األخرى .

الثورة  لقوى  الوطني  االئتالف  رئيس  نائب  بشار  عبدالحكيم  الدكتور  قال  نيوز  آرك  لموقع  خاص  تصريح  في 

والمعارضة السورية وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا : بأنه خالل االجتماع الذي 

عقده رئاسة االئتالف في ٢٠٢٠/٧/١٣ تم مناقشة كيفية اخراج الفصائل والجماعات المسلحة من مراكز مدن كافة 

برنامج عمل حيال  ، وتم تحضير  المدنية  للشرطة  إدارتها  ، وتسليم  المسلحة  الفصائل  فيها  تتواجد  التي  المناطق 

ذلك.

وأضاف الدكتور عبدالحكيم بشار : يتم تحضير برنامج عمل لتقوية ثقة الشعب باالئتالف ، و سيتم منافشة البرنامج 

خالل االجتماع القادم لرئاسة االئتالف .
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الوطني  المجلس  رئاسة  هيئة  عضو  اسماعيل  محمد  برئاسة  الكوردي،  الوطني  المجلس  من  وفد  زار 

الكوردي، يوم الجمعة الـ٢٤ من تموز ٢٠٢٠، كنيسة السريان الكاثوليك في الحسكة وناقش عدة قضايا 

مشتركة تهم الجانبين .

تم استقبال وفد المجلس الوطني الكوردي من قبل الخوري جوزيف شمعي المدبر البطرياركي للسريان 

الكاثوليك في الجزيرة والفرات في الحسكة.

السلم األهلي والعيش  الكوردي في مجال  الوطني  المجلس  اللقاء تحدث محمد اسماعيل عن دور  خالل 

المشترك مع جميع المكونات في كوردستان سوريا.

وأشار مراسل ريباز نيوز، بدوره شكر الخوري شمعي هذه الزيارة من قبل المجلس الوطني الكوردي، 

وأكد في اللقاء، إن التنوع في مكونات الجزيرة يشكل عامل قوة ثقافية.

كما وشدد شمعون على دوام التوصل وتمتين العالقات بين الجانبين.
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تحالف سياسي  السالم والحرية هي  تعريف: جبهة 

يضم "المجلس الوطني الكردي" و" المنظمة اآلثورية 

الديمقراطية" و "المجلس العربي في الجزيرة والفرات 

تقاطعت  أطرافًا  تضم  وهي  السوري".  الغد  وتيار 

لحوارات  نتيجة  وأهدافها،  السياسية  رؤيتها  في 

التي  المتبادلة  الثقة  لعالقات  باإلضافة  معمقة  بينية 

تعمّقت عبر مسار طويل من التعاون واالهتمامات 

المشتركة، وتؤّكد الجبهة بأّن عملها وعمل األطراف 

عضوية  مع  يتعارض  ال  إطارها،  في  المنضوية 

األطراف المذكورة في هيئات ومنصات المعارضة 

التي تعمل في إطار هيئة التفاوض السورية وأطر 

أخرى، وتسعى الجبهة إلى االنفتاح والعمل مع جميع 

قوى المعارضة الديمقراطية من أجل توسيع قاعدة 

المشتركات بين مختلف القوى والتجمعات والتحالفات 

السياسية األخرى للنهوض بمشروع جامع يعّبر عن 

تطلعات السوريين في تحقيق التغيير الجذري وبناء 

وتعمل  السوريين.  بتضحيات  تليق  عصرية  دولة 

الجبهة وفقا للمبادئ التالية:

فيها  السيادة  سيادة،  ذات  مستقلة  دولة  ١-سوريا 

على  وتقوم  السلطات،  كل  مصدر  وهو  للشعب، 

مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات، واستقالل 

القضاء ومبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة 

عبر انتخابات حرة ونزيهة.

متعددة  دولة  سوريا  بأّن  الدستوري  اإلقرار   -٢

السوري  والشعب  واألديان،  والثقافات  القوميات 

يتكون من عرب وكرد وسريان اشوريين وتركمان 

وغيرهم، ويضمن الدستور حقوقهم القومية ويعتبر 

لغاتهم وثقافاتهم، لغات وثقافات وطنية تمثل خالصة 

تاريخ سورية وحضارتها.

باالعتراف  التزامها  على  الجبهة  تؤكد   -٣

واعتبار  القومية  الكردي  الشعب  بهوية  الدستوري 

الوطنية  القضية  من  اساسيا  جزءا  الكردية  القضية 

واالعتراف  البالد  في  العامة  الديمقراطية  و 
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وحدة  إطار  ضمن  الكردي  للشعب  القومية  بالحقوق 

جميع  الغاء  على  الجبهة  وتعمل  وشعبا.  ارضا  سوريا 

المطبقة  التمييزية  واالجراءات  والمراسيم  السياسات 

بحق الكرد ومعالجة اثارها وتداعياتها، وإعادة الجنسية 

الى المجردين والمكتومين منهم وتعويض المتضررين 

واعادة الحقوق ألصحابها.

المواثيق  وكافة  اإلنسان  حقوق  بشرعة  االلتزام   -٤

واالجتماعية  السياسية  المجاالت  في  بها  المتعلقة 

واالقتصادية والثقافية.

في  األمثل  االسلوب  الالمركزية  في  الجبهة  ترى   -٥

إدارة البالد مع الحفاظ على وحدة األراضي السورية، 

لحماية التعدد القومي والثقافي، وضمان تعزيز المشاركة 

وتحقيق  والموارد  للسلطة  العادل  والتوزيع  الشعبية 

التنمية المتوازنة والمستدامة. لكافة المناطق وما يمكن 

اإلدارية  بالتقسيمات  النظر  إعادة  من  ذلك  يتطلبه  أن 

القائمة.

تحت  تجري  التي  السياسية  بالعملية  الجبهة  تلتزم   -٦

سياسي  حّل  إلى  الوصول  بهدف  المتحدة  األمم  رعاية 

رقم  القرار  والسيما  الدولية  الشرعية  قرارات  وفق 

٢٢٥٤. وتؤكد الجبهة بأنها جزء من المعارضة الوطنية 

واإلقليمية  الدولية  االطراف  كافة  مع  وتعمل  السورية، 

الحرب  إيقاف  أجل  من  السوري،  الشأن  في  المؤثرة 

تطلعات  وتحقيق  السالم،  واستعادة  االستبداد  وإنهاء 

الشعب السوري بالحرية والعدالة والديمقراطية.

٧- تعمل الجبهة بالوسائل السلمية من أجل إحالل السالم 

والحرية واحترام حقوق االنسان وتعزيز السلم األهلي 

واالجتماعي، وتعميق وشائج العيش المشترك واالرتقاء 

بالرابطة الوطنية السورية بحيث تقوم على أسس العدالة 

والمساواة والشراكة الكاملة بين كافة السوريين.

٨- إلغاء كافة القوانين والمحاكم االستثنائية وقراراتها، 

ورفض عمليات التغيير الديمغرافي التي جرت وتجري 

في ظّل الحرب الدائرة في سوريا.

وتمثيلها  المرأة  ومشاركة  وحرية  حقوق  ضمان   -٩

العادل في جميع مؤسسات الدولة السورية بنسبة ال تقّل 

عن ٣٠ بالمائة.

فصل  مبدأ  تعتمد  ديمقراطية  جمهورية  سوريا   -١٠

القوميات  كافة  تجاه  محايدة  وتكون  الدولة،  عن  الدين 

والمعتقدات،  األديان  حرية  وتضمن  تعترف  واألديان، 

بما فيها الديانة اإليزيدية.

١١- اإلقرار بالتعددية السياسية وحرية العمل السياسي 

السلمي والمنافسة بين وجهات النظر السياسية المتعددة 

وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

١٢- العمل من أجل صياغة توافقية لدستور جديد للبالد 

إقراره  و  السوري،  الشعب  مكونات  كافة  فيه  تشارك 

عبر استفتاء عام.

االنتقالية  العدالة  وتدابير  مبادئ  الجبهة  تتبّنى   -  ١٣

على  كخطوة  الديمقراطي،  االنتقال  عملية  إنجاز  بعد 

طريق تحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة آثار ومآسي 

الحرب، وجبر الضرر، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم 

حرب أو جرائم ضد االنسانية وتقديمهم للعدالة.

الدفاع  األمنية في  الجيش واألجهزة  تتمثل مهمة   -١٤

أراضيه،  وسالمة  واستقالله  أمنه  وحماية  الوطن  عن 

ذلك  في  وتخضع  والمؤسسات،  المواطن  وحماية 

لقرارات الحكومة، وُيمنع على منتسبيهم ممارسة النشاط 

السياسي أو االنتماء ألحزاب وتيارات سياسية ما داموا 

في الخدمة.

١٥- تضمن الدولة السورية شمولية التمثيل والمشاركة 

المتكافئة في الدولة ومؤسساتها لكافة المكونات، وتؤّمن 

تكافؤ الفرص سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لكافة 

المواطنات والمواطنين.

المهام االساسية:

١. العمل على حّل مسألة التعدد القومي في سوريا حّال 

وطنيا ديمقراطيا عادال، وفق العهود والمواثيق الدولية.

والتركمانية  والسريانية  الكردية  باللغات  االعتراف   .٢

كلغات رسمية الى جانب اللغة العربية في المناطق التي 

يشكلون غالبية فيها، ويتم أخذ رغبات القوميات االخرى 

للمناطق  ويمكن  االعتبار،  بعين  لغاتهم  في خصوصية 

تحديد لغة او عدة لغات اضافية كلغة رسمية.

بين  واالجتماعي  االهلي  السلم  تعزيز  على  العمل   .٣

مكونات منطقة الجزيرة وشرق الفرات وفي كافة مناطق 

سوريا.

٤. نبذ العنف والتعّصب والتطّرف، ومكافحة االرهاب 

القوى  كافة  على  واالنفتاح  وصوره،  اشكاله  بكل 

والمكونات السورية، والعمل على توفير اسس الشراكة 

سورية  وطنية  هوية  بلورة  إلى  وصوال  بينهم  الفعلية 

جامعة لكل السوريين.

مختلف  من  السوريين  بين  الحوار  وتشجيع  دعم   .٥

وتشكيل  الراي  حرية  امام  المجال  لفتح  المكونات، 

والتواصل  التفاهمات  من  المزيد  الى  يستند  عام  رأي 

والقومية  الوطنية  المجاالت  كافة  في  المشترك  والعمل 

واالدارية.

القومية  المكونات  مصالح  على  الحفاظ  ضمان   .٦

سياسيا  بحقهم  غبن  أي  ومنع  البالد،  في  والدينية 

واقتصاديا وخدميا، وضمان الحقوق التشريعية لهم 

الغرفة األولى  عبر برلمان ذي غرفتين، تخصص 

لممثلي  الثانية  والغرفة   ، المنتخبين  الشعب  لممثلي 

مهام  تحديد  يتم  واألديان.  والقوميات  المناطق 

تجارب  قبل مختصين واالستفادة من  الغرفتين من 

الدول األخرى في هذا المجال. .

بالعمل  المتحدة  واالمم  الدولي  المجتمع  مطالبة   .٧

األسرى  سراح  إطالق  أجل  من  والجاد  الفوري 

والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين 

الى  االنسانية  المساعدات  بوصول  والسماح  قسرا، 

األهالي، وتمكين الالجئين والنازحين من العودة الى 

مناطقهم األصلية بأمان وسالم.

٨ – تقوم الجبهة بوضع برنامج عمل للتواصل مع 

الجبهة حول  رؤية  لشرح  والدولية  اإلقليمية  القوى 

الحل السياسي في سوريا .

كوردستان

عقدت محلية برلين لحزبنا PDK _S اجتماعها الدوري في يوم األحد المصادف ل١٩,٠٧,٢٠٢٠ بعد فترة 

انقطاع لعددة أشهر بسبب جائحة کورونا، في البداية وقف الرفاق دقيقة صمت على أرواح شهداء كوردستان 

وعلى رأسهم البارزاني الخالد، ثم تحدث الرفيق بهروز عبداهللا مسؤول محلية برلين عن مجمل األوضاع 

الراهنة في كوردستان سوريا وآخر مستجداتها وكذلك ناقش الرفاق أهم األمور التي تخدم الجالية الكردية في 

برلين ومقاطعة براندربورغ وتطوير األداء الحزبي وتفعيله لخدمة قضية شعبنا الكردي العادلة.

وفي هذا السياق صرح مسؤول محلية برلين للحزب بهروز عبداهللا لصحيفتنا  «كوردستان» إن االجتماع تم 

في ظروف صعبة تمر بها كوردستان سوريا من أوضاع معاشية صعبة وفقدان الخدمات األساسية من ماء 

وكهرباء والخبز في ظل االرتفاع الجنوني لألسعار نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية أمام الدوالر واليورو 

مما يتطلب من الجالية الكردية في الخارج العمل على دعم أهلنا في الوطن لتخفيف معاناتهم قدر اإلمكان.

وأكد عبداهللا أن هناك جالية كردية كبيرة في برلين ومقاطعة براندربورغ بحاجة إلى المزيد من الجهد والعمل 

لتنسيق شؤونها لتكون رافدا مهما لدعم نهج الكردايتي ودعم شعبنا ونضاله وصموده على أرض الوطن

وقال ان الرفاق أبدوا استعدادهم  لدعم أهلنا في الداخل بكافة إمكانياتهم المتاحة
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PDK-S كوردستان- موقع

الكوردستاني – سوريا  الديمقراطي  للحزب  الوطنية  العالقات  مكتب  كشف مسؤول 

يوم، اإلثنين ( ٢٧,٧,٢٠٢٠ ) ، بأن معبر فيشخابور-سيمالكا سيفتح أبوابه أمام عودة 

العالقين في كوردستان سوريا قريبا جدا.

في تصريح خاص لموقع آرك نيوز قال سعيد عمر مسؤول مكتب العالقات الوطنية 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا: وافقت وزارة داخلية إقليم كوردستان على 

عودة الالجئين العالقين في كوردستان سوريا الذين يحملون إقامة إقليم كوردستان.

وأكد مسؤول مكتب العالقات الوطنية للحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا : بأن 

قرارعودة العالقين في كوردستان سوريا سيدخل حيز التنفيذ بعد عطلة عيد األضحى 

مباشرة.

وأضاف سعيد عمر: سيتم تحديد أيام لعودة العالقين في كوردستان سوريا ، " يوم لعودة 

الالجئين المقيمين في هولير ، ويوم لعودة الالجئين المقيمين في دهوك ، ويوم لعودة 

العالقين المقيمين في السليمانية " . كما وقال مسؤول مكتب العالقات الوطنية للحزب 

فرض  سيتم  اإلقليم  مخيمات  في  المقيمين  بأن   : الكوردستاني-سوريا  الديمقراطي 

الحجر الصحي ، والمقيمين خارج المخيمات سيفرض عليهم الحجر المنزلي.
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كوردستان  الجئي  بأن  الكوردستاني-سوريا  الديمقراطي  الحزب  في  قيادي  كشف 

ذهبوا  الذين  السليمانية)  و  هولير   ) بمحافظتي  كوردستان  إقليم  في  المقيمين  سوريا 

إلى كوردستان سوريا بقصد الزيارة، يستطيعون العودة عن طريق معبر فشخابور 

األربعاء ٢٩-٧-٢٠٢٠  ويوم الخميس ٣٠-٧-٢٠٢٠

اللجنة  محمدأمين عضو  قال محمدشيرين  االخبارية  آرك  نشرة  في  مشاركته  خالل 

العالقين في  إن عملية عودة   : الكوردستاني- سوريا  الديمقراطي  للحزب  المركزية 

األضحى  عيد  عطلة  بعد  ستتم  دهوك  محافظة  في  والمقيمين   ، سوريا  كوردستان 

المبارك ، و سيكون المعبر مفتوحا أمامهم .

وأضاف: سيتم تحديد أيام في األسبوع لعودة العالقين في كوردستان سوريا كالتالي 

بعد العيد:

- يوما اإلثنين واألربعاء ألصحاب إقامات محافظتي هولير والسليمانية.

- يوما األحد والثالثاء ألصحاب إقامات دهوك.

- القرارسيعمل به خالل شهر فقط من تاريخ الغد ٢٠٢٠/٧/٢٩ .

- تتم الفحوصات عند دخول محافظة هولير بإشراف دائرة الصحة.

- تتم إجراءات نقل األهالي من المعبر من قبل الحكومة.

- الفحوصات الطبية على نفقة الحكومة ألصحاب إقامات الالجئين.
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الرياح أدراج ذهبت اإلعمار التي وعود كوباني...
وكاالت - كوردستان

بيوتهم بناء بإعادة أمل أي ”كوباني مدينة سكان فقد

ضد المدينة شهدتها التي الكبرى المعارك نتيجة المهدمة

المتحدة أن خذلتهم منظمات ”األمم ”داعش“، بعد تنظيم

أنفسهم على التهجير من العائدون  السكان واعتمد

التي بيوتهم إعادة ترميم أجل الخارج من في وأقاربهم

انتظروا أن بعد  والقصف، الرصاص واجهتها  دمر

التي الدولية والمنظمات الذاتية“ ”اإلدارة وعود طويًال

آخرين، غرار على هذه القضية. من نهائيًا يدها نفضت

ترميم إلى بل عمد المساعدة ”محمد نعسان“ ينتظر لم

الخاصة. أمواله من  أرضي من طابق المؤلف منزله

الوكالة:  لنفس عامًا ٦٧ العمر من البالغ الرجل ويقول

البلدية وجاءت منزلنا، ”داعش“ دمر أحد، يساعدنا «لم

ولم األبنية، في الخسائر  وسجلوا المقاسات  وأخذوا

إلعادة ستأتي  المنظمات أن لنا  وقالوا شيئًا، يفعلوا

فقط». فارغة كلمات شيء، أي نر ولم إعمارها،

مالصق كامل حي تحويل الذاتية“ ”اإلدارة قررت وقد

على معركة شاهدًا يكون ”متحف“ إلى التركية للحدود

المنطقة هذه في  بيته رمم من وكل العرب“.  ”عين

”اإلدارة قبل من عليه بالتعويض وعد بعد يهجره سوف

أصل  منزًال من ٢٢٨ اآلن التي رممت حتى الذاتية“ 

المحليين. السكان حسب المنطقة ذات في ٥٠٠

متواضعًا منزًال وزوجها بنت التي خليل“ ”فيدان تقول

كونه مجددًا فقدانه اليوم «نخشى جبينهما: عرق من

إلى يومية بأجرة المتحف. زوجي عمل منطقة في يقع

أنهم يقولون لكنهم فيه، لنسكن بنائه بإعادة قمنا أن

لقد أخبرونا مجددًا. نتركه أن وعلينا متحفًا، سيجعلونه

أمواًال نملك ال لكننا كتعويض، أرضًا بأنهم سيمنحوننا

الثالثة». للمرة منزل لبناء

على التعويل  دون منازلهم  ترميم كوباني  سكان يعيد 

وبمساعدة الخاص، مالهم من الذاتية. اإلدارة وعود

الخارج، في المغتربين أبنائهم من أحيانا

جبينه عرق من المتواضع منزله بناء صالح أحمد أعاد

مساعدة انتظار دون المغتربين أقربائه من وبدعم

المدمرة تشهد بيوتها كوباني، مدينة الذاتية في اإلدارة

سوريا كورد فيها انتصر التي المعارك أبرز أولى على

"الجهاديين". على

في  السكن على مجبرين "كنا عامًا) ٤٥) صالح ويقول

"ساعدني مضيفًا الفارغة"، الوعود إنتظار منازلنا وعدم

ألعود أنا العراق كردستان في وأخي ألمانيا في إبني

وأطفالي إلى منزلي".

العام في األحذية،  تصليح في يعمل الذي صالح، فّر

بعد  إلى تركيا، ليعود قاطعًا الحدود من كوباني ٢٠١٥

ويجد بيته وقد طاله الدمار. عام

كلفه الذي منزله، بإصالح تدريجيًا كثيرًا وبدأ لم ينتظر

 ١١٥٠ (حوالى سورية" مليون ليرة "نصف قوله وفق

وال اآلن، حتى  به العمل  ينتهي أن دون  دوالرًا) من

المؤلف المنزل جدران على بادية الرصاص أثار تزال

فقط. غرف ثالث من

كوباني، في الشعبية األحياء أحد  البوطان، حي في

من السكان، فيما الخالية وأخرى تنتشر المنازل المدمرة

جدرانها عن يزيلوا أن دون من بيوتهم البعض رمم

الرصاص. أثار

اإلعمار". إعادة األمل من "فقدنا صالح ويقول

وحدات طردت الضارية، المعارك من اشهر أربعة بعد

الدولي التحالف من بدعم والبيشمركة الشعب حماية

الثاني/يناير  كانون من الـ٢٦  في واشنطن  بقيادة 

ذات  كوباني مدينة من اإلسالمية الدولة تنظيم ٢٠١٥

سوريا. شمال في الكردية الغالبية

عامًا)  ٧٦) نعسان يجلس محمد  الحي  أزقة  أحد  وفي

القرآن. يقرأ منزله قرب

نعسان مساعدة السلطات ينتظر غرار آخرين، لم على

طابق من المؤلف منزله ترميم إلى عمد بل المحلية

من أمواله الخاصة. أرضي

يساعدنا أحد، "لم أحفاده حوله تجمع وقد ويقول الرجل

من المنازل الكثير هناك ترون وكما داعش منزلنا دمر

"أعادة اإلعمار مضيفًا باعمارها"، يقوموا ولم المدمرة

عن الرجل يعرب كثيرًا". كلفتني  وقد جدًا، مكلفة

أو الذاتية اإلدارة من يتلقونها التي من الوعود استيائه

المنطقة. في العاملة الدولية المنظمات حتى

وسجلوا المقاسات وأخذوا البلدية "جاءت ويوضح

لنا "قالوا مضيفًا شيئًا"، يفعلوا ولم األبنية، في الخسائر

شيء، أي ولم نر العادة إعمارها، ستأتي المنظمات أن

كلمات فارغة فقط".

خطوات وال كالم كثير

مع  مقارنة نسمة ٢٥٠ ألف ، حاليًا، كوباني في يعيش

العودة  من كثيرون يتمكن ولم الحرب. قبل ٤٠٠ ألف

اآلن. حتى

أي شيء هناك لم يكن ،٢٠١٥ العام مصدر "في ويقول

أي تلقي عدم من أمله خيبة عن معربًا كوباني"،  في 

األكراد شريك الدولي، التحالف من اآلن مساعدة حتى

في محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية. األول

دعم برغم أننا أي التحالف يقدم لم اآلن "حتى ويضيف

كما هزمنا بأننا المرات عشرات معهم تطرقنا للحديث

معًا". االعمار نعيد ان يجب معًا داعش

المال نملك ال

حتى أو منازلهم من إعادة إعمار الكثيرون يتمكن وال

األموال الالزمة. ال يملكون ببساطة فهم ترميمها

شوارع  في العمر، الـ٣٢ من في نبو، مسلم يتجول

"تدمر ويقول المدمرة، األبنية إلى ويشير المدينة

بين بيوت الوقت ذلك  منذ الحرب، وأتنقل منزلي في

من تمنعنا مادية  صعوبات "نواجه مضيفًا باإليجار"،

منازلنا". بناء

أيضًا تنتشر التركية، الحدود من القريبة األحياء في

المدفعيات المحترقة وحتى المدمرة والسيارات المنازل

لن المنطقة هذه لكن ،٢٠١٥ العام في استخدمت التي

تحويلها الذاتية اإلدارة قررت بل اعمار، إعادة تشهد

كوباني. على معركة شاهدًا يكون متحف إلى

تعويض  "تم منزل  ٥٠٠ مسلم، وفق المنطقة، وتضم

الكلية  التعويضات وتقدر قيمة اآلن. منها" حتى ٢٥٨

بخمسة مليون دوالر.

المتواضع  منزلها وزوجها عامًا) ٤٥) خليل فيدان بنت

مجددًا فقدانه  اليوم يخشيان لكنهما جبينهما عرق  من

المتحف. منطقة في يقع كونه

اإلنشاء بناء قيد األرض في على السمراء المرأة تجلس

أن إلى عمل بأجرة يومية منزلها، وتقول "زوجي مقابل

سيجعلونه أنهم يقولون فيه لكنهم لنسكن بنائه باعادة قمنا

مجددًا". وعلينا أن نتركه متحفًا

محتوى أي من فارغة مؤتمرات

في أحدهما كوباني، إعمار إعادة حول مؤتمران ُعقد

بإقليم السليمانية مدينة في واآلخر بتركيا، بكر ديار مدينة

المدينة، في الدمار نسبة  تقييم بعد  العراق، كردستان

منازل إجمالي من بالمئة /٤٥/ حوالي بلغت والتي

التحتية بالبنية لحق كبير لدمار باإلضافة المدنيين،

ـ (الحدائق شوارع وأرصفة ومرافق عامة من للمدينة

ـ الكهرباء ـ الصحي الصرف شبكات ـ المدارس

اإلسالمية" تنظيم "الدولة أعلنها الحرب التي إبان الماء)

.٢٠١٤ أيلول/سبتمبر كوباني في مدينة على

المساعدات وصول من األمل فقدوا والذين كوباني أهالي

إمكانياتهم على اعتمدوا منازلهم، إعمار إلعادة إليهم

أقاربهم وذويهم من وصلت التي األموال وعلى الذاتية

أخرى، ودول كردستان وإقليم تركيا في يعملون الذين

شنها التي الحرب جراء المهدمة المنازل بناء إلعادة

التنظيم.

إعادة يستطيعون ال كوباني، والذين أهالي من آخر قسم

كالجئين، ال يزالون يعيشون في تركيا منازلهم، إعمار

ومنهم كردستان، إقليم مدن في يعيشون إضافة آلخرين

درجة تختلف حيث  األوروبية، الدول إلى هاجر من

شــخص من الجديدة المجتمعات في اندماجهم

آلخر.             

أحمد كدر

تدّمر التي (كوباني) مدينة في تتجول أن بمجرد

ال  فإنك التحتية، بناها من المئة في ٧٥ من أكثر

بجانب وأخرى خيمًا حارة بقايا أن تصادف بين بد

في الخيم من بات تأوي بيوتًا كانت منهارة أكواٍم

من بالقرب مخيمين وجود إلى إضافة ما يومًا

١٢٥ عائلة من أصحاب  حوالي يعيش فيهما المدينة

المدمرة. البيوت

مدينة ألهالي المتكررة المطالبات من وبالرغم

ال معظمهم أن إال منازلهم، إلى (كوباني) بالعودة

داخل األخرى والمدن والعراق تركيا في يزالون

سوريا.

منازلهم إلى كوباني أهالي عودة تأخر ويعود

اإلعمار مخطط فشل أبرزها ولعل عديدة، ألسباب

الطين من وزادت بل الذاتية، اإلدارة أعلنته الذي

كمتحف من المدينة كبيرة اقتطعت أجزاء حيث بلة

”داعش“، تنظيم ضد معاركهم على شاهد حربي

بكر ديار مدينة في ُأقيم مؤتمٍر في أعلن والذي

التركية.

تضمنت المؤتمر عن الصادر الختامي البيان وبحسب

 ١٥ من مؤلفة إلعمار كوباني منسقية تشكيل االقتراحات

مستشفى بناء إلى إضافة المناطق، مختلف من شخصًا

المتفجرات، بقايا جميع وإزالة كامًال، تجهيزًا مجهز

المدينة وبناء والمتضررة، المتصدعة األبنية وهدم

بمشاركة جماعية.

تحويل على وافقوا كوباني أهالي أن إلى البيان وأشار

إلى تأسيس اليان وتطرق متحف، إلى من المدينة قسم

إشراف تحت تعمل كوباني، إعمار (وقف) جمعية

أن مبينا كوباني، إعمار ومنسقية الذاتية، اإلدارة

تقدم التي المساعدات وجمع تنظيم على ستعمل ”الجمعية

الحاجة“. وفق المبالغ تلك صرف وكذلك الخارج من

تنظيم خروج على االعوام هذه كل مرور بعد ولكن

حبرًا الوعود تلك تزال مدينة كوباني، ال من ”داعش“

اإلدارة معارضي من كثيرون شبهها وقد ورق، على

ست األن سوى حتى تبن حيث لم بالفضفاضة، الذاتية

إضافة ”الشهداء“،  لعائالت مخصصة سكنية مشاريع

العامة> الخدمات لبعض

في الذاتية أطلقتها اإلدارة المشاريع التي تأخر وحول

عن اإلجابة. اإلدارة من أعضاء تهرب كوباني،

إلعادة التمهيد كرد ومثقفون نشطاء حاول جانبهم، ومن

بشكل سوريا  إعمار إعادة  خطة وفق  المدينة إعمار 

تم ما لكل دقيق إحصاء إجراء هؤالء واستطاعت عام،

التي األدوات توثيق إضافة وريفها، المدينة في تدميره

ولكن خلعها، تم واألشجار التي والمزروعات سرقتها تم

الديمقراطي االتحاد بحزب اصطدمت المجموعة هذه

عليا فيه؟ سلطة للحزب يكون ال عمل منع أي الذي

االقتصاد في جامعي دكتور وهو ”مسلم طاالس“، وقال

إعادة اإلعمار، في النشطاء وأحد جامعة ماردين، في

بغرض تطوعية تقنية  منظمة ”أنشأنا ”المصدر“:  لـ

لها تعرضت التي الخسائر  عن مستوى البيانات جمع

االعمار، إعادة خيارات عن تصورات ووضع كوباني،

اإلعمار إلعادة عامة استراتيجية وضع حيث  من

مشروعات تصور إطارها وفي وهندسيا، اقتصاديًا

تلك ثم عرض ومن وهندسية. اقتصادية جدوى  ذات

وجهات ماليًا تدعمها أن يتوقع جهات على المشروعات

التنفيذ“. تتولى أن يتوقع

تلك لمثل  الصحيح العمل بداية أن ”طاالس“ وأكد

حقيقة عن الصحيحة البيانات  امتالك  هي المنظمة

األرض. على الواقع

يستطع لم الذي العائق كانت الديمقراطي االتحاد حزب

نستطع لم ”لألسف قال ”طاالس“: إذ النشطاء اجتيازه،

الذاتية اإلدارة سلبية بسبب البيانات تلك على الحصول

فتح خالل  من ميداني  مسح شبكة بمد السماح  تجاه

كل تطالب كانت الذاتية االدارة كوباني. في مكتب

في لم نكن نحن وطبعًا بمؤسساتها، االلتحاق الكوادر

للمنظمة الطبيعة الخاصة بسبب األقل على الوارد، ذلك

بتأسيسيها“. نطمح كنا التي

البيانات بجمع ذلك عن االستعاضة ”حاولنا  وأردف

تجريبي اختبار إجراء  وبعد العينة، أسلوب  باستخدام

من بالغرض تفي ال أنها تبين العينة بيانات  وتحليل

جهات هناك طبعا الواقع. عن وتعبيرها دقتها حيث

لكننا معنا،  التعاون في رغبتها وأبدت معنا تواصلت 

من العون نستفيد فيها يمكن أن نصل للمرحلة التي لم

نحمل أنا ال منا في ورغبة تلك الجهات، المعروض من

تحملها، لنا تسمح ال فالظروف أخالقية، أنفسنا مسؤولية

البيانات جمع على أنه عدم القدرة باعتبار عملنا. جمدنا

العمل“. بقية مسارات يعني شلل األرض على

كوباني إعمار إعادة عملية  أن  إلى ”طاالس“ ونوه

إلى  مشيرًا دوالر، مليارات ٦ حوالي إلى تحتاج

وإن تبدأ، لم أنها يبدو كمشروع اإلعمار ”إعادة  أن

وهناك بعض هنا وهناك، هناك محاوالت فردية كانت

ديار مؤتمر نوع من ومؤتمر المخلفات. نقل عمليات

لكن للمدينة، نوع ما يكون مساعدة من أن يمكن بكر

المالية التكاليف توفير المؤتمر ذلك مثل بمقدور ليس

التي اإلعمار إعادة لعملية الفنية واإلمكانات الضخمة

أن ذلك إلى يضاف الدوالرات. مليارات تكاليفها تبلغ

عن ينفصل ال في المدى المنظور في المدينة الوضع

إعادة عملية تبدأ يمكن أن ال لذلك سوريا، الوضع في

إعادة سياق وفي الحرب، توقف بعد إال إعمار حقيقية

أعمار سوريا ككل“.

نتيجة تدمر بيت ”خالد“، وهو صاحب قال جانبه من

مشروع ”إن ”المصدر“:  لـ كوباني، في  المعارك

يتم لم اآلن فإلى المضمون، فارغ بقي إعادة اإلعمار

أية لهم تبنى ولم المدمرة، البيوت أصحاب تعويض

جديدة“. بيوت

منزل بناء  يستطيعوا لن اإلمكانيات  ”بهذه وأضاف

للـ  سورية  ليرة ألف   ٥٠ تكلف الرخصة  واحد. 

٢٠٠ متر تحتاج إلى ١٠٠ ألف  ١٠٠متر، وتكلفة الـ

سورية“. ليرة

ختام في ”خالد“ وتساءل

منسقية هي ”أين حديث

وعودها اإلعمار إعادة

فقدت فالناس لألهلي،

تعيد وبدأت  األمل 

من منازلها إعمار

الخاصة“. أموالها

(كوباني) يف اإلعمار خمطط فشل

منازهلم إىل األهايل عودة دون حيول
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الكوردية القضية لصاحلهم.. وإنقاذ الكفة لكسب امللعب الكوردي يف الكرة
˝fl ÂÌá€aç«

والمعيشي اإلقتصادي التدهور هموم من ثقيلة األيام تمر

الشارع في الجدال زال وما كوردستان، غرب في

المفاوضات إليها ستفضي ما حول مستمرا الكوردي

الكوردية- الكوردية.

مصلحة ليس في سير المفاوضات في البطء الشديد هذا

وحرمان وذل قهر ما يعانيه من أصًال لكل المنهك الشعب

خبز، وال كهرباء وال ماء ال الحياة، حقوق من أبسط

والوارد الصادر بين الكبير الفارق ذلك على وعالوة

الجانب أحادية قرارات باإلضافة إلى الفردي، الدخل في

فيما يخص والمنطق، وخاصة إلى العقل وعدم الرجوع

رغم اإلجباري، والقاصرات والتجنيد خطف القاصرين

االستفزاز، قرارات تثير هكذا أن مثل الطرف ذاك علم

والبالد، وكأن الوضع توقف العباد شؤون إهمال وأيضا

المفاوضات الكوردية، الجميع منذ بدء ذاك الطرف لدى

يعمل كل مرافق العامة، الفوضى وإهمال من يشتكون

من العبء لدى المواطن زاد هواه دون رادع، مما على

سوريا. في الكوردستاني

وتهديدات ضغوطات أمام الكوردية والمنطقة ذلك كل

أخرى كارثة أمام تكون المنطقة وقد وداخلية، خارجية

موقف كوردي خالل من استعداد لها نكن على لم إذا

موحد.

ما رأيكم لكل ما نحو األسوأ، يمر، والوضع الوقت -١

المنطقة؟ في اآلن يجري

الجهة من المدروسة غير بالقرارات رأيكم ما -٢

الطرف ذاك مناداة رغم كوردستان غرب في المتنفذة

وحدة الصف والموقف؟ إلى

لحقوقهم الكرد نيل أجل  من  جادة امريكا هل -٣

ولماذا؟ المشروعة؟ 

المفاوضات سير في البطء الواضح  تفسرون كيف -٤

اتفاق تحقيق نحو لإلسراع المطلوب وما الكوردية؟

الكوردي الشعب وسالمة حقوق يضمن وشامل نهائي

كوردستان. في

المشروعة بحقوقهم المطالبة في الكورد قوة

السياسي المكتب وعضو العام التنظيم مسؤول تحدث

عبدالكريم سوريا، الكوردستاني- الديمقراطي للحزب

الذي الحالي «الوضع «كوردستان»: لصحيفة محمد

الذي قيصر عقوبات صعب، من جهة بالتأكيد فيه نمر

الدخل سيما وال السوري، المواطن على بظالله ُيلقي

الجنوني واإلرتفاع الدوالر سعر تدهور أمام له المحدود

اإلنهاء هو المنطقة في اآلن  يحدث ما لألسعار،

نحو نتوجه نحن السورية،  األزمة لمخاض التدريجي

،٢٠٢١ عام أبواب  على  نحو وخاصة جذرية  حلول 

السورية». سيكون نهاية المعاناة التوقعات حسب

مصلحتنا في ليست الوقت يمر هذا «ان محمد: يؤكد

وتركية، بين روسيا لقاءات من ما نراه الكورد، نحن

صراعات، من  المسلحة الفصائل بين يحدث  وما

إلى يبعث ذلك كل الكبرى، الدول بين والمقايضات

الطين بّلة من يزيد ما الكوردية، المناطق الخوف في

للمواطن الكوردي، المدقع فقر أمام الغالء الحاصل هو

جاهزين نكون أن وعلينا كبيرة، مسؤوليات أمام نحن

وعدم والموقف، الصف وحدة من خالل النهائية للحلول

سوريا في للكورد والوطنية القومية بالحقوق التفريط

المستقبل».

نتيجة المدروسة غير القرارات «ان محمد: يرى

شراكة هناك  كانت إن واحد،  طرف من صدورها 

دراسة بعد  قرار أي إلصدار سيكون بالطبع حقيقية

خطف أن يعلم  جميعنا اآلراء، وتبادل ومناقشة

خدمة المصالح في ليست اإلجباري والتجنيد القاصرين

مجال التعليم، في الخاطئة القرارات سيما وال الكوردية،

من مطلوب وهذا  وخطيرة، كبيرة تبعات لها  سيكون

وأن القرارات، لتلك حد لوضع عبدي مظلوم جنرال

من أجل قطع المسؤولية قدر على يكون ذاك الطرف

خدمة في يدخل ال استفزازي عمل أي أمام الطريق

الكوردية». القضية

أم جادة أمريكا كانت إن سابقا قلنا «كما محمد: يتابع

على طاولتها، وتجلس المفاوضات هذه فأنها تدير ال،

لسان على  وحتى  اإلعالمية وسائلها على وتعلن

المفاوضات ستستمر في اإلشراف على مسؤوليها، أنها

يجب وهنا نهائي، إتفاقي إلى  التوصل حتى الكوردية

اتفاق إلى نتوصل نكون جادين، وأن أن الكورد علينا

الكوردية الصف والموقف، فمصلحتنا وحدة في كوردي

في المنطقة، األمريكية المصلحة مع مرتبطة

قد كانت أمريكا ألن  المفاوضات «بطء محمد: يختم

بنجاح األولى حيث إنتهت المرحلة زمنية، فترة وضعت

أجل عمل من ما كل ومشكور روباك، وبرعاية وليم

ولم إلى أمريكا وتوجه الملف حمل التقارب، الذي هذا

الكوردي الملف  ترعى التي الشخصية أما بعد،  يعد

تصل لم الرسمي تكليفها يكون قد ولكن زهرة، هي

راعي مسؤول ذهاب نتيجة التباطؤ  هذا بنظري بعد،

قريبا نحن مهامه، يستلم لم الذي جديد مسؤول ومجيء

الكوردية، الكوردية للمفاوضات جديدة مرحلة امام جدا

فمصير نهائي، اتفاق إلى الوصول الضروري ومن

والموقف الصف بوحدة متعلق كوردي مليون ثالثة

المشروعة بحقوقه المطالبة في الكورد قوة الكوردي،

محفل أو مؤتمر أي في السوري الدستور في وتثبيته

الكورد».  بوحدة وثيق إرتباط مرتبط دولي سوري أو

اتفاقية في كورد سوريا ربط تحتم على أمريكا مصالح

استراتيجية

الديمقراطي الحزب في المركزية اللجنة عضو تحدث

لصحيفة آبو عبدالرحمن سوريا، الكوردستاني-

األمن أجهزة استحواز  «منذ  بالقول:  «كوردستان»، 

السورية، الثورة مقدرات على واستخباراتها السورية

معّدة أدوات وعبر إيران) (تركيا- إقليمي وبتعاوٍن

الوضع  أضحى اآلن وحتى  ٢٠١٢ بدايات في سلفًا.

كارثيًا خاصًة سوريا وكوردستان- عامًة سوريا في

من الماليين وتشريد وقتٍل خراٍب من الكلمة، معنى بكّل

منظمٍة من معونًة ينتظرون الجوار، بلدان في الناس

دماء حساب على الجوار انتفع دولية، إنسانية جهٍة او

السوريين مصير أضحى بينما السوريين، وآهات

المكونات وسائر آشوريه وكلدو وعربه (بكورده

قيوٍد ظّل في مخيمات الذّل والهوان افتراش األخرى)

النازية. معسكرات ما  حّد إلى تشبه  ظالمة؛ قسرية

حٍد على والمنفيون مصيرهم داخل الوطن في الباقون

واالجتماعية المزرية االقتصادية فاألوضاع سواء،

وخاصًة لها، المقيتة أصبحت في حالٍة يرثى المأساوية

المأساوية والتداعيات كورونا  جائحة تفشي بعد

أصبحت الدوالر عملة تعويم  وظاهرة  المستقبلية،

األرض على والفعلية الرسمية الناطقة مبرمج وبشكٍل

انعكاسات والعالم. األوسط الشرق سوريا ومنطقة في

من إليها تؤول وما اصًال المأزومة سورية في األوضاع

سوريا، فالنظام كوردستان- في للوضع تداعيات؛ مرآة

أفرعها) بمختلف السورية (المخابرات الديكتاتوري

مصير في النظر دون نفسه على االبقاء في يتصّرف

في الوكالة سلطة وكذلك المحتار، السوري الشعب

دمشق، لحكام هي صورة مصغرة سوريا كوردستان-

الكوردي، الشعب لمعاناة االكتراث دون يتصرفون

واد في فهم وسلطتهم، إدارتهم على الحفاظ هدفهم

آخر، حاليًا واٍد في والفقير المظلوم والشعب الكوردي

ال الفوضى، نتجاوز مرحلة لم هكذا طالما األمور تمشي

دمشق». مرآتها طالما الوكالة سلطة فوق يعلو صوت

هذا وذاك، من تأكل المصالح، دولة «أمريكا ُيتابع آبو:

في حدث كما األمر لزم  ان ذاتها من  تأكل واحيانًا

في نيويورك في العالميين التجاريين البرجين مأساة

تقوم مصالحها فحسب العالم!!، غزت وبها ،٢٠٠١

في التوتر بؤر جميع  في واألمور  األوضاع بترتيب

حالة هناك تكون ان تقتضي مصالحها اليوم العالم.

وباليقين تعرف علمًا سوريا؛ كوردستان- في وئام

المجلس بين تفصل التي العكسية المسافة الكامل

للمشروع كعنوان وحامل سوريا الكوردي في الوطني

 PYD حزيبات وبين الكوردستاني، الكوردي- القومي

بالرغم ،( األمة الديمقراطية ) المنطقي غير ومشروعهم

(اتفاقية والمعتمد الكوردي الطابع إضفاء تريد ذلك من

من كريمة برعاية تّمت والتي كمرجع (٢٠١٤ دهوك

عبر مسعاها أمريكا حققت بارزاني. مسعود الزعيم

والمؤتمر الحوارات من األولى بالجولة الطرفين ربط

في دهوك، اتفاقية قاعدة وعلى ملموسة كنقطٍة الصحفي

جولة أمريكية الثانية من المحادثات أضحت الجولة حين

وضعها او الطرفين دعوة في القرار بيدها بامتياز،

الموقف وحدة ان العلم مع الُمهل، سياسة ضمن

وضروري ملح مطلب كورديًا- الكوردي- والصف

جّدًا ضروري بشرط، وهو وقٍت مضى أي من أكثر

شبيه السيناريو اآلن بالمطلق!!!. يعلنوا كورديتهم ان

في بقي الوطني اإلتحاد العراق، كوردستان/ بسيناريو

وطني كوردستاني، ويزيد أي عبء حمل قمقمه، دون

الكوردستاني الديمقراطي بقي حين في بّلة، الطين في

وكوردستان. الكورد هم حامل لوحده

غير، ال  فقط مصالحها تتبع «أمريكا آبو: ُيضيف

المرتقبة الخارطة وحسب سوريا في مصالحها اآلن

سوريا، كوردستان- في الوضع يستتّب ان في تجبرها

دولية وأطراف أمريكا بين المتفق الدولي المشروع

على هي إيران) حصرًا (تركيا- دول إقليمية وبمساعدة

عّدة جوانب في يلتقيه الكوردي والمشروع وساق، قدٍم

وكبيرة.

كوردستان عموم في الكوردية القضية «ان آبو: يرى

الدولي، المشروع في واألساسية الكبيرة  القضايا من

وكوردستان الجنوب كوردستان جزأي في وخاصًة

الشرق خارطة وحسب جدًا الضروري من  الغربية،

الحلول إيجاد في  إنجازه اقترب الذي الجديد  األوسط

كامل وعلى كوردستان شعب تمّتع في لكليهما، النهائية

صيغة وفق  المصير تقرير بحق كوردستان مساحة 

كوردستان من مشروع كونفدرالية كجزء الكونفدرالية

الفارسي التركي- العربي- الجوار دول مع الكبرى

من األولى الجولة فبعد أوزال).  توركوت (مشروع

المقود أصبح صحفي، بمؤتمر تكللت والتي الحوارات

المملكة ورائهم ومن وفرنسا أمريكا التصالح راعية بيد

أن جدًا المهم من بيدنا،  ليست الناصية  المتحدة،

السعي في استعدادنا دائما ونبدي المسافات، نختزل

نحن والخارج، الداخل والتفاهمات في الحوارات نحو

ابداء وعلينا وأرض، شعٍب من كوردية قضية أصحاب

ودولية خارجية جيبنا شيء، فالحلول في يبَق فلم ذلك،

طاوالت هيئة وعلى السورية، أو الكوردية للحالة أكانت

حصرًا». جنيف في المتحدة األمم

العام البطء من جزء هو الكوردية  المفاوضات بطء

السورية لألزمة

«كوردستان»، لصحيفة عمر محمود القانوني، تحدث

الكل، من جزء هو مناطقنا في يجري ما «ان بالقول:

بعيدة زالت ما التي السورية المأساة والكل نحن الجزء

طوفان هو سوريا في حصل ما ان وباعتبار الحل، عن

الطوفان، هذا نصيبنا من نأخذ الطبيعي ان فمن عارم

لم العظمى القوى ومصالح الدولية اإلرادات ان وباعتبار

تهدأ أمواج أن في أمل بصيص هناك فليس تتقاطع بعد

هذه ضحايا السوريون وسنظل نحن العارم، السيل هذا

متفاوتة». بدرجات كانت وان القذرة الحروب

رمال على يعمل الجميع ان «باعتبار عمر: ُيتابع

أو معينة إدارة على الحكم  باإلمكان  فليس متحركة

القرارات تكون بعض الصواب، او بالخطأ قرارت تتخذ

اللعب اآلخر. اليوم في العكس يثبت ثم يومها صائبة في

النفوذ ذات والدول الجوار من السورية التراجيديا في

السوري، الشطرنج على العبين صغار ونحن للغاية َقِذَر

األجواء هذا والعمل ضمن والتخبط التوتر  فان لذلك

اآلخر، قبل بصاحبه تودي وقد بالمخاطر، محفوف

ان نستمر كي وعلينا والصمود، البقاء مصيرنا ولكن

حي وضميٍر بعقٍل وِلَمْن السيء وننقد الجيد على نثني

أْن إلى  المتبقي  على اإلمكان قدر  الحفاظ  الى يسعى

الغير مرسوم من قدٌر هي والتي الفرج، ساعة  تحين

الكبير». صغيرة على رقعة هذا الشطرنح بيادق ونحن

على الحفاظ في فقط جادة  «امريكا  عمر: ُيضيف

الورقة مع المصالح هذه تقاطعت إْن مصالحها،

السطح، على ستطفو الكوردية القضية فإَن الكوردية

اتفاق على وسنوقع حاصل، تحصيل الوحدة وتكون

خير العراق كوردستان تجربة وفي عنا بالرغم وحدتنا

السورية بحل المأساة تنتهي ان ونأمل ذلك، دليل على

من هذا رئيسي كجزء الكوردية للقضية عادل وشامل

المستقبل سوريا تنعم مبتورًا ولن سيكون الذي الحل،

فيها». الكوردية القضية حل دون باالستقرار

هو جزء الكوردية المفاوضات بطء «ان يختم عمر:

السورية، لألزمة المتوقف نقل لم إن العام البطء  من

ستكون الدولية اإلرادات وتتفق المصالح تلتقي وحين

األحداث ستتسارع ومعها المرحلة، سمة هي السرعة

"ملف كـ ستدرج التي الكوردية المسألة جملتها ومن

تأمين الحقوق معه يحمل ملف عليه، القفز ال يمكن مهم"

سوريا كعنوان الكوردي في القومية المشروعة للشعب

لسوريا والسياسي الدستوري النظام لديمقراطية ومعيار

والمصائب». العناء هذا كل بعد المستقبل

القضية وانقاذ جانبًا الكوردية الخالفات وضع

الكوردية

«كوردستان»، لصحيفة  مال أيمن الكاتب، تحدث

أمام نراه الذي المتقلب السياسي الخلط «هذا بالقول:

المعيشي والوضع االقتصادي الهبوط وهذا أعيننا

المنطقة، في تحصل التي المتغيرات هذه وكل المزري،

أن على وتؤكد توحي التي التغيير مالمح أبرز هي من

لها خططت قد تغييرات مجموعة على مقبلة المنطقة

المنطقة  شعوب معظم وإن وأكثر، ١٠٠ عام قرابة منذ

بعض تتعرض وقد التغيرات تلك من كثيرا ستعاني

حكمها والبعض في نظام تصدعات جذرية األنظمة إلى

الدولية، وقد الحلقة في السياسية مكانتها فقدت وستفقد

المعاناة النه من أكبر نصيب الكوردي للشعب يكون 

الحروب وتأجيج متوحمة على إشعال في منطقة يعيش

قبل حتى وضعيفة  هشة حكومات  وسط الصراعات 

العربي. الربيع بداية

تلطم أن قبل تمر هكذا لن في سوريا األهلية فالحرب

على لذلك السوري، الشعب مكونات معظم وجه على

الفرصة فربما لكسب جيدا متيقظين يكونوا الكورد أن

ذهب من طبق هي بمثابة بالنسبة للكورد الظروف هذه

السيناريوهات وإال فإن الشخصية، وإثبات الثقة لكسب

الكورد وجه  تلطم قد  المنطقة  في  المحتملة  العديدة 

إلى االستبداد وعودة طائفية صراعات من جديد من

وقد والنزاع للصراع بؤرة  تعد التي  والدول المناطق

حال في  الكورد الشعب على كارثية نتائجها تكون 

آخر سيناريو  لكن عليها، هي ما على األمور بقيت

إيجابيا أكثر  يكون  وقد المنطقة في يحدث  قد  محتمل

بعقالنية وتروي، الكورد فكر حال في للكورد بالنسبة

ومنها التقسيمات في المنطقة السيناريو هو بعض وهذا

وغيرهما. وسوريا العراق

نهاية من أو أدنى قوسين قاب أن المنطقة هو يهمنا ما

المذبوح الخروف صرخة بمثابة هي األيام وهذه األزمة

إال الكورد على وما األلم، نهاية عن لإلعالن لتوه

الكعكة أثناء تقسيم الدولية المائدة الحضور الالئق على

 ١٠٠ قرابة متأخرة ستبقى الكوردية الَعَرَبة فإن وإال

آخر». عام

تهلك والتي  المتذبذبة السياسية «القرارات مال: يتابع

فحين اإليمان بالمبدأ عدم وجود من تأتي دائما أصحابها

ستنعكس النتائج فإن المنشود بالهدف اإليمان نفتقد

النقطة على هذه الكورد أعداء ركز لذلك علينا،  سلبا

في ظهرها في للطعن الكوردية القضية مع للتعامل

فهذه منها،  كثير في أفلحوا وقد يريدون الذي الوقت 

الدول تكالب نتيجة  هي المدروسة  غير  القرارات

الذي الوقت في القضية الكوردية جسد على المجاورة

كوردستان في كوردية سياسية مرجعية فيه يوجد ال

وشخصيات أماكن من القرارات تصدر وإنما سوريا

وعدم البلبلة إلشاعة مقصودة بعضها تكون  وقد عدة

والمطالبات المنطقة الكوردية، فالدعوات في األستقرار

حجم صفاء نعلم ال كنا وإن الكوردي الصف بوحدة

تركيا من كل بدأت عنها االعالن وفور إنه إال فيها النية

وفعل مؤخراتهم بحك العربية الدول وبعض وإيران

األطراف بعض إن وحتى إجهاضها ألجل المستحيل

في نواياها، تكن صادقة لم والشخصيات الكوردية ربما

للـقرارات مضادة أفعال يصدر أن عجب فال لذلك

كوردسـتان في وكما يحدث اليوم األوقات بعض في

سـوريا».

المصالح حجم  مدى  يعلم الجميع «ان  مال:  يرى

المصالح أهمية يعلم والجميع المنطقة، في األمريكية

نفسها وأمريكا الكوردستان، الخارطة حدود في الواقعة

مصالحها على للحفاظ  األمان منطقة  أن جيدا تدرك

والشعب الكوردي المنطقة هي إنما أطول لوقت

فالشعب عدة،  ألسباب  وذلك خاص بشكل الكوردي

ولم المجاورة، الدول من الكثير عانى قد الكوردي

أن جدا  الطبيعي ومن والتفرقة الويالت منهم ينل

المنطقة إن نفسه، ثم إلنقاذ كان من كائن مع يتحالف

حيث من أهم المناطق األستراتيجية من تعد الكوردية

المقولة فإن لذلك والنفط بالثروات والغنى الموقع

على التحالف هنا تنطبق الغذاء" مقابل المشهورة "النفط

قيد على مصالحها  على  للحفاظ الكوردي  األمريكي 

هويتهم على والحفاظ لحقوقهم الكورد ولضمان الحياة

ليسوا والكورد المجاورة،  الدول عبث  من وحدودهم

على لهم دعمها جادة في تكون ال قد أمريكا بأن غافلين

الكبرى الكوردستان نحو الكوردي الحلم تحقيق مستوى

لألكراد الحالي في دعمها اإليمان جادة وبأضعف لكنها

اإليراني المد  زيادة لتجنب وذلك والعراق سوريا  في

لألمن تهديدا أمريكا تعتبره والتي المنطقة في والشيعي

السوري العمق في الروسي التدخل ولمنع األسرائيلي،

يوحي فإنه  حصل لو ذلك بأن الخبراء يعتبره والذي 

قلم على واأليرانية قادرة الروسية القصاصة على أن

الدعم لذلك يشـاء، الذي الوقت  في األمريكي الظفر 

حقوقهم لنيل والعراق سوريا في للكورد األمريكي

بغض والمنطق العقل من قريبة أصال المشـروعة

المتذبذبة». المواقف بعض عن النظر

استواء عدم عن ناجم  ربما البطء «هذا  مال: يختم

بأن نعلم والمنطقة، فجميعنا في سوريا الدولية الطبخة

في سواء من يتحكم بزمام األمور المجتمع الدولي هو

ومن رأسها أمريكا وعلى برمتها في المنطقة أو سوريا

وتركيا، إيران ورائها  ومن  وروسيا  إسرائيل  ورائها

والتوقعات التحليالت كذبت التي هي المصالح فتشابك

اليمين نحو تعرج قد نفسه الدولي المجتمع إن حتى

تجاه األحداث مع للتعامل بعض األوقات في واليسار

على الواضح سوريا. كل ذلك كان له األثر في األزمة

الجهات فبعض الكوردية، الكوردية  المفاوضات سير

من دائما وهناك تشّد وبعضها لصالحها، الحبل ترخي

تملك ال الكوردية واألطراف األزمة فتيل إشعال يريد

لتقوية أصال المفاوضات دخلت ألنها ذلك كل في القرار

في فاألقوياء لذلك السورية، طاولة األزمة على موقفها

كبسـة الزر يملكون من الكوردية هم إدارة المفاوضات

ونجاحها، المفاوضات وسـرعة بطء في تتحكم التي

صفوف والموقف في الكلمة وحدة هو والمطلوب هنا

ناشد وقد سـوريا، كوردسـتان في الكوردية الحركة

سياسي موقف على للكورد باألتفاق ولمحوا األمريكان

من اإليجابي والموقف  الدعم على للحصول  موحد

إنجاح بخصوص الدولي المجتمع وحتى أمريكا قبل

في اآلن الكرة فإن هذا وعلى الكوردية. المفاوضات

جانبا خالفاتهم  يضعوا  أن وعليهم الكوردي  الملعب

الكـوردية القضية وإنقاذ لصالحهم الكفة لكسـب

بغنى نحن أخرى وخـطيرة جـديدة تـهديدات من

عنها».

خاتمة:

في الرئيسية القضايا من أصبحت الكوردية القضية

لتقوية والتظافر التكاتف  من بد وال  السوري، الحل

الحقوق كامل نيل أجل من الكوردي والهدف الموقف

المستقبل. سوريا في المشروعة الكوردية

عمر مالمحمود أيمن آبو عبدالرحمن محمد عبدالكريم
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على هافيستو بيكا الفنلندي،  الخارجية  وزير أكد

العراق عالقاتها مع تعزيز زيادة في بالده رغبة

المشترك، التعاون آفاق وتوسيع كوردستان، وإقليم

في أربيل. لها قنصلية وخطوات فتح

بارزاني، نيجيرفان كوردستان إقليم رئيس استقبل

وزير هافيستو بيكا تموز ٢٠٢٠،  ٢٣ الخميس،

له. مرافقًا ووفدًا فنلندا خارجية

الجانبين إن في بيان إقليم كوردستان رئاسة وقالت

العراق مع  فنلندا عالقات لهما اجتماع في بحثا

هذه جوانب مختلف وتوطيد كوردستان وإقليم

الجاري والحوار بغداد أربيل- ومشاكل العالقات،

في العراق مكونات كافة مشاركة وأهمية لحلها،

وآخر البلد، استقرار لضمان السياسية العملية

التحالف ودور اإلرهاب على الحرب  تطورات

وإقليم للعراق دعمه استمرار وأهمية الدولي

خاصة كورونا وتداعياته وتفشي وباء كوردستان،

إقليم كوردستان وعالقات االقتصادي، المجال في

والالجئين، النازحين وأحوال المجاورة، الدول مع

كوردستان، إقليم في والتعايش والمكونات

أخرى ومسائل المنطقة تشهدها التي والتطورات
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كورونا مصابي لمعالجة المخصص االماراتي المشفى مدير قال

الدواء باستخدام ١٥/تموز، الخميس يوم سيبدأون، انهم اربيل في

شركة صنعته الذي كورونا لوباء المضاد (Favipiravir) الروسي

التي كانت العراقية الصحة وزارة لحساب اربيل في ادوية محلية

. في العراق استخدامه صادقت على قد

كميات ان ، قال االماراتي  المشفى مدير خيالني د.شاخوان

وسنبدأ  المشفى الى تموز، /  ١٤ يوم مساء الدواء وصلت  من

سيستخدمونه انهم موضحًا، تموز. /١٦ الخميس يوم باستخدامه

. اليه تحتاج معينة حاالت على

في إقليم ، االدوية لصنع (Awamedica) اواميديكا شركة وكانت

اعلنت قد العالم، في المراكز المتخصصة مع وبالتعاون كوردستان

االدوية ضمن من يعتبر الذي (Favipiravir) عقار انتاج عن

العراق وروسيا. بين اتفاق تم كورونا، بعد المضادة لوباء

b„ÎäÏÿ€ Übõfl ıaÎÜ ‚aáÉnébi cájm ›Óiäc

المحافظة بدخول لهم ُيسمح محافظات العراق وبقية كركوك مواطني أن (٢٤ تموز ٢٠٢٠)، الجمعة، يوم أربيل، عمليات غرفة أعلنت

أربيل. إقامة في وثائق أو الذين لديهم القصوى لحاالت الضرورة فقط

لكنهم وثائق إقامة لديهم الذين لعودة سيتم تقديم تسهيالت إنه رووداو اإلعالمية لشبكة قادر، هيمن العمليات، غرفة باسم المتحدث وقال

الزيارة. بأغراض هنالك إلى ذهبوا الذين أو األخرى العراقية المحافظات في يعملون

وزارة وأشارت يزال القرار ساريًا، وال كوردستان، إقليم بين محافظات التنقل حظر تم كورونا، فيروس انتشار من الحد وضمن إجراءات

المحافظات. بين التنقل مع استمرار حظر للمواطنين تسهيالت تقديم إلى لها آخر بيان اإلقليم في داخلية

بالدخول ألحد يسمح "ولن مهمة، أعمال كوردستان إقليم كركوك ومحافظات خارج من أربيل إلى للقادمين يكون أن يجب أنه قادر وأوضح

والزيارات". التنزه بأغراض

إجراء  أو ٤٨ ساعة عن تزيد ال مدة قبل صادرة الفيروس من سالمته تثبت فحص وثيقة الشخص يحمل أن أربيل ويشترط للسماح بدخول

المحافظة. مداخل في لهم الفحص

هذه أن إلى مشيرًا المواطنين"، مصالح والحفاظ على فيروس كورونا توسع إصابات لمنع ما يلزم اتخاذ أربيل لمحافظة "َيُحق أنه وتابع

واإلدارية. واألمنية السياسية بصلة للمسائل تمت وال ووقائية صحية اإلجراءات

أربيل.  منها ١٠١ في جديدة بفيروس كورونا ٢٢٢ إصابة الجمعة، تسجيل اليوم كوردستان، إقليم في الصحة وأعلنت وزارة

و٥٩٥ وتوفي  منهم ٦ آالف تعافى و٣٨ إصابة، ١٢ ألفًا إلى كوردستان إقليم في كورونا بفيروس المؤكدة العدد الكلي لإلصابات وارتفع

٤٦٤ آخرون. 
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مشترك. اهتمام ذات

ارتياحه عن التعبير جانب "إلى البيان: وأضاف

الرئيس فخامة فنلندا، عبر وزير خارجية السيد لزيارة

مساعداتها على لفنلندا الشكر عن بارزاني نيجيرفان

في مشاركتها إطار في كوردستان قدمتها إلقليم التي

مجاالت في وخاصة داعش، ضد الدولي التحالف

اإلنسانية، والمساعدات للبيشمركة العسكري التدريب

كوردستان إقليم رغبة على التأكيد فخامته جدد كما

األرضية وتهيئة فنلندا مع االقليم عالقات تعزيز في

الفنلندية أموال الشركات وتشغيل رؤوس لالستثمارات

كوردستان". إقليم في

بزيارته هذه، سروره إبداء إلى إضافة وبحسب البيان

كوردستان في إقليم لدور بالده "تقدير هافيستو عن عبر

عدد وإيواء واستقبال اإلرهاب داعش ومواجهة هزيمة

كوردستان، كما إقليم في والالجئين النازحين من كبير

العراق مع في زيادة تعزيز عالقاتها بالده رغبة وأكد

المشترك التعاون آفاق وتوسيع كوردستان وإقليم

أربيل". في لها قنصلية فتح وخطوات

وكاالت

أعلن كوردستان، إقليم حكومة في الصحة وزارة باسم المتحدث وكان

المضاد (Favipiravir) الروسي الدواء توزيع عن سابق وقت في

اإلقليم. مدن جميع في المستجد كورونا لوباء

االتحادية، في الحكومة الصحة وزارة موافقة قادر: بعد محمد د. وقال

كورونا لوباء المضاد (Favipiravir) الروسي الدواء بتوزيع البدء تقرر

كوردستان". إقليم في محلية شركة قبل من انتاجه يتم والذي المستجد

ونسبة عدد  بحسب اإلقليم مدن في  التوزيع  آلية "ستكون واضاف،

االصابات بهذا الوباء".

ثبت تأثيره فقد الدواء، هذا التي اجريت على للبحوث "وفقًا بأنه مبينًا،

وبالتالي المرض  شدة مستوى من سيقلل مما كورونا، فيروس  على

نسبة الوفيات". الى خفض سيؤدي

في أربيل، أعلنت بالعاصمة لألدوية  (Awamedica) شركة وكانت

مصابي بمعالجة  خاص  دواء إنتاج  عن  ، الجاري تموز  من السابع 

الصحة وزارة إلى منه األولى الدفعة وإرسال «كورونا»،  فيروس 

بالفيروس. المصابين لمعالجة باستخدامه للبدء العراقية

الشركة في التسويق والتطوير مدير شاخوان زاهر، الدكتور وكشف

الدولية المراكز من تمكنت بنجاح، وبمساعدة الشركة أن ‹آواميديكا›،

الخاص (Favipiravir) المضاد للفيروسات الدواء من إنتاج المختصة،

«كورونا». المصابين بفيروس بمعالجة

الصحة إلى وزارة إرساله تم الدواء من أن الدفعة األولى إلى أشار كما

مكافحة وباء «كورونا». مراكز على العراقية، ليتم توزيعها

إقليم في المذكور إنتاج الدواء بصدد اتفاقًا أبرما وروسيا العراق وكان

كوردستان

وكاالت

تسمى ما أو كوردستان إدارة إقليم خارج الكوردستانية المناطق (أبرز كركوك أوضاع أن يوم السبت، كوردي، حزبي مسؤول أكد

مألوفة. ظاهرة بات المحافظة في الكورد على التضييق أن إلى أسوأ، الفتًا إلى من سيء تسير عليها) بالمتنازع

نحو األسوأ، تتجه كركوك أوضاع (باسنيوز)، أن لـ أفاد الكوردستانية اإلسالمية الحركة في كركوك فرع مسؤول شيخاني، حسن سيد

بسرير جرى تكبيله الذي جباري كريم محمد الكوردي المعلم قضية المثال سبيل على وذكر حقوق، بأية يتمتعون ال الكورد المواطنين وأن

المشفى. في المتوفية زوجته

خطير للغاية». بوضع حاليًا تمر «كركوك وقال: أسوأ»، سيء إلى من تتجه ١٦ أكتوبر ٢٠١٧ أحداث بعد كركوك «أوضاع أن وأكد

ظاهرة بات الكورد على ألن «التضييق كركوك، ألوضاع حل إيجاد على العمل األطراف كافة على الكوردي أن الحزبي المسؤول ورأى

كركوك، جنوب الكوردية والقرى الكاكائية القى خاصة في الكورد، على خطرًا تشكل عليها المسيطرة والقوى المحافظة، مألوفة في

متدهورة للغاية». األمنية المواطنين، واألوضاع على حماية قادرة غير العراقية والحكومة

األحزاب أن إلى شيخاني ولفت

كركوك في الكوردستانية

شيء، فعل على قادرة «غير

من الكورد تهجير يتم ويوميًا

المتنازع الكوردستانية المناطق

من الوافدين وتوطين  عليها

أن مشددًا أخرى»، مناطق

نحو حاليًا تتجه «المنطقة

وإننا كبير، ديموغرافي تغيير

كركوك قضية تشكل أن نطالب

المتنازع الكوردستانية والمناطق

المباحثات من جانبًا مهمًا عليها

وبغداد». أربيل بين

باسنيوز
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سنجار. من الكوردستاني العمال حزب إلخراج الدولي والمجتمع العراقية اإليزيدي، الحكومة للبيت مناصرون دعا

مناطقهم. في الكوردستاني" "العمال ضد وجود اإليزيديين" "بيت من بقيادة ناشطين االحد ٢٧-٧ يوم شخص ١٠٠ نحو وتظاهر

ان الى مشيرا الحواجز العسكرية من العديد وضعوا الكوردستاني العمال حزب عناصر ان اإليزيديين" "بيت من مقرب مصدر وقال

االحتجاج. المشاركة في اصحاب المحال من الحزب حذروا عناصر

سنجار من الكوردستاني العمال حزب عناصر بإخراج الدولي والمجتمع بغداد حكومة مطالبة العراقي والفتات العلم المحتجون ورفع

مقاتلين. الى وتحويلهم اإليزيديين وشابات شباب بتجنيد السماح للحزب وعدم

سنجار. في المدنيين منازل بين مقراته وضع وعدم األنفاق والخنادق حفر "العمال" من منع عناصر الى المتظاهرون ودعا

من الحزب، صفوف مقاتلي المنتسبون ضمن والعرب خارج سنجار المنحدرة من العناصر المحتجون بخروج طالب  ثانية جهة من

سنجار.
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أرمنستان عاصمة يريفان في كردي جريدة ريا تازه يدق ناقوس الخطر على زوال آخر معقل محرر جمال مرازي الكردي الصحفي

: (الفيسبوك) صفحته على ٨ يوليو ٢٠٢٠ بوست بتاريخ نشر في حيث

العقبات والصعوبات. من تتحدى العديد سنة ٩١ اآلن عمرها والتي يبلغ ، عمرًا األطول يريفان في النور رأت التي الكردية الصحيفة

الكردي. الشعب من بالضد مستمرة قذرة سياسة أن القول من البد

في أرمينيا، ال يوجد أكراد يدعون أنه األماكن من العديد وفي أرمينيا. في الكردية الثقافية المؤسسات لجميع وجود هناك تعد لم زمن من

٣٠ دقيقة  و (ريا تازه) الصحيفة فقط لنا بقي الكرد نحن كذلك. أكرادا ليسوا اإليزيديون ويدعون ان ، أيزيديون. أكرادًا ليسوا تبقى ومن

الجمهورية. في وجود األكراد إلى أشارة أرمينيا، الكردي في الشعب لوجود مرآة تازه هي ريا الراديو، من

الزوال. نحو الصحيفة مصير رواتبنا، لم نقبض مايقارب عام ومنذ ، سًرا تنشر الصحيفة واالن

الالتينية الشمالية) وبالحروف (الكرمانجية باللغة الكردية يريفان في ٢٥ آذار ١٩٣٠. في الجريدة صدر من بالذكر ان العدد األول والجدير

التى الرسمية الوحيدة الكوردية الجريدة “ ريا تازه “ تعد و .١٩٢٩ العام في شامو  عرب الشهير الكردي الروائي وضعها الكاتب التي

األعلى ومجلس السوفيت األرمني الشيوعي اللجنة المركزية للحزب حال كانت لسان ، فقد الكردية الصحافة تأريخ في الدولة اصدرتها

تصدر جرائد أخرى ثالث جانب أرمينيا الى األشتراكية .وكانت الجريدة الرابعة التابعة للدولة في أرمينيا جمهورية في الوزراء ومجلس

هددت األتحاد تركيا أن ، السوفييتي تفكك األتحاد بعد المنشورة الدبلوماسية الوثائق واألذربيجانية، وتشير األرمنية والروسية باللغات

المقدم  الدعم بتحجيم المعنية السلطات السوفيتية لم تقم البلدين اذا الدبلوماسية بين العالقات في النظر بأعادة ١٩٣٥ العام في أوائل السوفييتي

الكمالية تركيا ويبدو أن الكرديين. واألدب وتطوير اللغة القفقاس وراء ما في جمهوريات الكوردي المجتمع تحديث في السوفيت الكورد الى

من  مباشر ١٩٣٨ وبأمر العام وفي القفقاس ايضا، في الكورد حياة على األضواء القاء الجريدة من وتمكنت من منع حققت بعض النجاح

الحكم. مقاليد خروتشوف نيكيتا ستالين وتولي وفاة اال بعد الجريدة اصدار يستانف عاما ولم ١٨ عن الصدور الجريدة توقفت  ، ستالين
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نوافذ 

 حبدود 
ُ
ال نقبل

يرُمسه الفرات 

ثّمة  حروب،  أية  الحروب،  سياق  في 

مصطلحات سياسية أو جغرافية تظهر 

افتراضية  فضاءات  هيئة  على  للعلن 

حتى  مكثف،  إعالمي  بوابل  مصحوبة 

نهاية  في  المصطلحات  هذه  تتحول 

المطاف الى واقع يخدم مآرب الجهات 

التي واظبت على ضبط إيقاعها، وغالبًا 

في  تدور  أفكار  مجرد  من  تتحول  ما 

يصعب  سياسية  وقائع  الى  االذهان 

التغلب على تبعاتها الحقًا، ولعل اسطع 

اإلعالمية  االبواق  تلك  ذلك  مثال على 

شرق  مصطلح   ظهور  رافقت  التي 

النهاية  في  فهي  غربه،  أو  الفرات، 

مصطلحات ذات دالالت جغرافية فوق 

بعد  السطح،  على  فجأة  طفت  سياسية 

سنوات الحرب التي خاضها السوريون 

صناعة  في  بالغ  طاغ،  نظام  ضد 

االستبداد ضد شعبه، وتفنن في تطويع 

إمكانيات الوطن لصالح قلة قليلة على 

مدى خمسة عقود.

وإذا كان السوريون قد بدأوا الحرب ظنًا 

منهم أن ذلك سيحقق لهم التغيير، لكن 

بعكس  سارت  الرياح  أن  حصل  الذي 

الحلول  وتسربت  سفنهم،  تشتهيها  ما 

السوريون  تحول  فقد  أياديهم،  بين  من 

بين ليلة وضحاها الى وقود ال ينضب 

أدوات  وباتوا  المجنونة،  الحرب  لهذه 

إقليمية  وجهات  دول  ايدي  بين  طيعة 

ودولية يتحكمون اليوم بمصير األرض 

والعرض، من غرب البالد الى شرقه.

هذه  النزاع  تداعيات  أن  الواضح  ومن 

بل  الحد،  هذه  عند  تتوقف  لن  سوف 

التشظي  من  المزيد  الى  البالد  ستقود 

جزء  كل  يواجه  بحيث  واالنفالت، 

جزءه اآلخر في مضمار هذا الصراع  

وإذا  والصراع،  الوحدة  جدلية  وفق 

أجيز لنا التمعن فيما آلت اليها األمور 

على مستوى مجمل الجغرافيا السورية، 

سوف نجد ان كل محافظة سورية باتت 

مقسمة بين المواالة والمعارضة، ناهيك 

على  المعارضة  مناطق  انقسام  عن 

ينسحب  واقعًا  بات  االمر  نفسها، وهذا 

والشمال  الشمال  محافظات  كل  على 

الشرقي التي خرجت من قبضة النظام 

بدءًا من ادلب غربًا ومرورًا بمحافظة 

بالمحافظات  وانتهاء  الوسط  في  حلب 

الشرقية (الرقة ودير الزور والحسكة) 

الصعوبة  المزيد من  وهذا ما سيضفي 

السياسي  الحل  مسارات  على  والتعقيد 

الحقًا، فالنظام من جانبه استطاع عبر 

يزرع  أن  والدوليين  االقليميين  حلفائه 

موقع،  وفي كل  شوكة على كل درب 

السياسية  بقواه  البالد  جر  وبالتالي 

التشتت  من  المزيد  الى  والعسكرية 

والضياع.

لعبة  في  األصعب  الحلقة  لعل 

خصت  التي  تلك  هذه،  المصطلحات 

شمال  في  الكردي  التواجد  مناطق 

لم  الفرات  فنهر  البالد،  شرق  وشمال 

لرسم  ساترًا  األيام  من  يوم  في  يكن 

وسيبقى  كان  بل  الكرد،  بين  للحدود 

صلة للوصل بينهم.
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علي مسلم

الدكتور: عامر مصطفى 

يقول شكسبير (الباليا ال تأتي فرادى كالجواسيس، بل 

َشّتى  (َمصاِئُب  قبله:  المتنبي  وقال  كالجيش)،  سرايا 

ُجّمَعْت في ُمصيَبٍة... ولم َيكِفها حتى َقَفْتها َمصاِئُب)... 

لما  تطابقًا  لما شاهدا  الحياة  قيد  كان كالهما على  ولو 

قااله على أرض الواقع أكثر من حال نظام بشار األسد 

وآخرها  بأشكالها،  المصائب  عليه  توالت  فقد  اآلن... 

االنهيار االقتصادي المتسارع لنظامه المتهالك أصًال.

فلقد اقترب الدوالر من حاجز ٣٣٥٠ ليرة ورافق هذا 

التدهور في سعر الصرف غالء غير مسبوق في أسعار 

السلع في سورية مع بقاء الرواتب على حالها منذ آخر 

رواتب  زادت  عندما  الماضي  نوفمبر  شهر  في  زيادة 

بعض الموظفين بواقع عشرين ألف ليرة (٨ دوالرات 

تقريبًا) ليصبح معدل رواتب الموظفين المدنيين حوالي 

٥٠ ألف ليرة (حوالي ٢٠ دوالر) أما راتب العميد الركن 

في الجيش السوري فيبلغ ١٠٨ آالف ليرة (حوالي ٤٣ 

لحقها زيادتان  العسكريين  أن رواتب  العلم  دوالر) مع 

أواخر  في  واحدة  زيادة  لحقها  المدنيين  رواتب  بينما 

عام ٢٠١٩، وهو، بطبيعة الحال، راتب ال يوفر أدنى 

فحسب  لشهر،  وليس  أليام  األساسية  العيش  مستويات 

الصادرة  للنظام (حسب نشرته  الموالي  قاسيون  مؤشر 

من  مؤلفة  أسرة  تحتاج   (٢٠٢٠ نيسان  أبريل/   ٧ في 

لتوفير  أدنى  ليرة كحد  ألف  إلى ٤٣٠  خمس أشخاص 

متطلبات العيش الضرورية كالغذاء والدواء والسكن.

وجاء اقتراب موعد تطبيق قانون قيصر لحماية المدنيين 

النظام  نعش  في  األخير  المسمار  بمثابة  سورية  في 

الفقر  انتشار  في ظل  تقصم ظهره  قد  التي  الشعرة  أو 

والجوع في مناطق سيطرته ونفاد صبر الناس، الموالين 

منهم قبل المعارضين لنظام حكمه، فالموالون يكتفون، 

رئيسهم  ويستجدون  فقط  الوزراء  بانتقاد  اللحظة،  حتى 

االنفجار،  قبل  الموقف  إلنقاذ  والتدخل  الوزراء  لتغيير 

على الرغم من أن الوزراء ومعاونيهم يتم تعيينهم من 

أصل  تناسوا)  (أو  نسوا  فلقد  مباشرًة  النظام  رأس  قبل 

المشكلة وتوجهوا إلى النتيجة مباشرة، أما المعارضون 

فلقد أدركوا تمامًا منذ قرابة تسع سنوات أن النظام هو 

سبب ما آلت إليه األمور في سورية.

على  قيصر  قانون  مشرعو  تأكيد  من  الرغم  وعلى 

كبيرًا  هامشًا  يوفر  وأنه  وداعميه  النظام  يستهدف  أنه 

زال  ما  النظام  أن  إال  واإلنسانية،  الطبية  للمساعدات 

سورية  تستهدف  التي  الكونية  المؤامرة  نظرية  يجتّر 

الباب  بقاء  أن  كما  بعينه...  حكم  نظام  وليس  الوطن 

اآلخذة  األسد  سفينة  من  القفز  يريد  من  أمام  مفتوحًا 

تفكك  في  اإلمعان  عوامل  من  آخر  عامل  هو  بالغرق 

وتشظي نظام حكمه...

أقاربه  احتجز  الذي  السعودي  العهد  ولي  نهج  وعلى 

العجز  لسد  طائلة  مبالغ  دفع  على  وأجبرهم  األمراء 

بالضغط  بشار  قام  اليمن،  في  مغامرته  على  المترتب 

لدفع  مخلوف  رامي  أعماله  ووكيل  خاله  ابن  على 

لكن مخلوف رفض  الفارغة،  الدولة  لخزينة  المليارات 

الخالف  وظهر  انفجر  أن  األمر  لبث  ما  ثم  االنصياع 

على العلن، واتخذت أذرع النظام األمنية عدة إجراءات 

للسيطرة على شركات مخلوف وعلى رأسها سيرياتل، 

مما دفع األخير إلى الظهور في عدة تسجيالت مصورة 

نظام  أن  مجددًا  ويثبت  والوعيد  التهديد  رسائل  ليرسل 

بشار األسد يعيش أسوأ أيامه.

يالحظ  األخير  العقد  في  األسد  نظام  لسياسة  والمتابع 

ضاقت  كلما  األمام  إلى  للهروب  يميل  النظام  أن  مليًا 

لكنها  له  بالنسبة  موجعة  سياسة  وهي  األحوال،  به 

وحاضنته  العام  الرأي  شغل  في  السابق  في  أثمرت 

الحرب  أن  الموالين  بانتصارات وهمية إليهام  الموالية 

نهاية  حتى  االنتظار  عليهم  ويتوجب  مستمرة  مازالت 

الحرب ليقطفوا ثمار النصر المزعوم، أو لكي يستثمر 

لطالما  الذي  الضحية  المؤامرة ويلعب دور  في نظرية 

المثال ال  فعلى سبيل  ذلك،  كثيرة على  واألمثلة  أتقنه، 

الحصر، عندما زاد الزخم اإلعالمي في عام ٢٠١١ ردًا 

السلمية  المظاهرات  بالعشرات في  على سقوط ضحايا 

وخصوصًا أيام الجمعة، وتزايدت التهديدات والتحذيرات 

الدولية من اقتحام مدينة حماة المحاصرة، خالف النظام 

كل التوقعات واقتحم المدينة مرتكبًا مجزرة ومعلنًا نصرًا 

مؤزرًا على مدنيين أحسنوا الظن بالمجتمع الدولي، ومع 

كما  األمام  إلى  الهروب  عمليات  توالت  األيام  مرور 

حصل في قصف المدنيين في حمص، وتجويع المدنيين 

على  النظام  تجرؤ  وآخرها  ومضايا،  حلب  شرق  في 

القوات التركية ومهاجمتها في نهاية شباط الماضي على 

الرغم من معرفته مسبقًا أنه ال قبل له بدخول مواجهة 

لكنه  التركي  كالجيش  ومدرب  قوي  جيش  مع  مباشرة 

كل  وتحرير  الغزاة  "مهاجمة  وتر  على  اللعب  فضل 

شبر من أرض الوطن" الستدرار عطف من تبقى من 

طائفته التي خسرت جل شبابها بين قتيل ومقعد ومتسول 

يتكفف لقمة العيش. وبناًء عليه، هل سيقوم النظام بعملية 

األمام  إلى  أخير  كهروب  إدلب  في  واسعة  عسكرية 

ما  هذا  سورية؟  في  السلطة  بكرسي  مستميت  وتشبث 

ستفصح عنه األسابيع أو الشهور القليلة القادمة.
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وصفت واشنطن االنتخابات التشريعية التي أجريت 

األسبوع الماضي في سوريا بأنها "ذريعة كاذبة" من 

تقودها  التي  السياسية  العملية  "لتقويض  األسد  نظام 

ذات مصداقية"  "تقارير  إلى  المتحدة"، مشيرة  األمم 

عن قيام موظفي االقتراع بتوزيع بطاقات االقتراع 

المملوءة بالفعل بأسماء مرشحي حزب البعث، بينما 

عّدت موسكو أن ما حصل يؤكد أن "هياكل السلطة 

هذا  في  طبيعي)"  بشكل  (تعمل  التنفيذية  التشريعية 

البلد. جاءت هذه المواقف خالل جلسة عقدها مجلس 

من  إحاطة  إلى  خاللها  واستمع  الفيديو  عبر  األمن 

غير  سوريا  إلى  المتحدة  لألمم  الخاص  المبعوث 

بيدرسن، الذي أشار أوًال إلى أنه يتطلع إلى استئناف 

أعمال اللجنة الدستورية خالل الشهر المقبل.

"نحن  كرافت:  كيلي  األميركية  المندوبة  وقالت 

ال  حقيقية.  ومفاوضات  حقيقي  تقدم  رؤية  إلى  بحاجة 

اللتقاط صور وفرص انتخابية بعيدة عن أن تكون حرة 

الرئيس دونالد ترمب ترى  إدارة  أن  ونزيهة"، مضيفة 

االنتخابات التشريعية التي أجريت في ١٩ يوليو (تموز) 

الحالي، "بالضبط ذريعة كاذبة لتقويض العملية السياسية 

التي تقودها األمم المتحدة، وواحدة من سلسلة طويلة من 

عمليات االقتراع التي يديرها نظام األسد، والتي ال توجد 

فيها للشعب السوري خيارات حقيقية لتحديد قادته".

ذات  تقارير  تلقت  المتحدة  "الواليات  أن  عن  وكشفت 

بطاقات  بتوزيع  االقتراع  موظفي  قيام  عن  مصداقية 

االقتراع المملوءة بالفعل بأسماء مرشحي حزب البعث"، 

البالد  خارج  المقيمين  للسوريين  ُيسمح  "لم  بأنه  علمًا 

الثورة  قبل  سوريا  سكان  ربع  نحو  يشكلون  الذين   -

- بالتصويت".

االنتخابات في سوريا حرة  "يجب أن تكون  وأضافت: 

ونزيهة، وتشرف عليها األمم المتحدة، وتشمل مشاركة 

الجالية السورية في الشتات. يجب أن يتحد المجلس في 

مطلبنا بإجراء أي انتخابات سورية مستقبلية بما يتماشى 

مع القرار (٢٢٥٤)، وأن يتحرك عمل اللجنة الدستورية 

لصياغة دستور سوري جديد، إلى األمام دون تأخير".

"العملية  أن  ريفيير  دو  نيكوال  الفرنسي  نظيرها  وأكد 

تحت  جنيف  في  تجري  الوحيدة  المشروعة  السياسية 

المباحثات  استئناف  إلى  داعيًا  المتحدة"،  األمم  رعاية 

للجنة  الثالث  لالجتماع  استعدادًا  أقرب وقت ممكن  في 

الدستورية، وفق "الشرق األوسط".

في المقابل؛ أشار المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا إلى 

أنها  موضحًا  سوريا،  في  التشريعية  االنتخابات  إجراء 

البالد منذ بداية  التي تمر بها  الثالثة  "الدورة االنتخابية 

االنتخابات،  تنظيم  خالل  "من  أنه  وزعم  الحرب، 

السلطة  هياكل  أن  السورية  السلطات  تضمن 

التشريعية منها والتنفيذية تعمل بشكل طبيعي".

وإذ لفت إلى إعادة إطالق اللجنة الدستورية، حض 

خالل  من  السياسية  العملية  "دعم  على  الجميع 

على  وتشجيعها  السورية  األحزاب  مع  االنخراط 

إلحالل  الوحيد  "السبيل  أن  ورأى  البناء"،.  الحوار 

إعادة وضع كل  السالم واالستقرار في سوريا هو 

التسوية  وتعزيز  دمشق،  سيطرة  تحت  أراضيها 

فئات  لكل  السياسية من خالل حوار شامل وجامع 

السكان السوريين. لكي يحدث هذا في أقرب وقت 

ممكن؛ يجب أال ندخر جهدًا".

 وكاالت

رسالن عامر  

المجتمعات  تصيب  التي  األزمات  أّن  المعروف  من 

المعنوي  الوضع  على  كبير  سلبي  تأثير  لها  والدول 

الطبيعي  من  ولذا  بالعكس،  والعكس  فيها،  واألخالقي 

في  للعيان  واضحة  وتصبح  الحالة،  هذه  تتنامى  أن 

أزمة  أعوام  منذ  يعاني  الذي  الراهن  السوري  المجتمع 

كارثية ال يبدو حتى اآلن أن نهايتها اقتربت على المدى 

المنظور.

هذه األزمة تظهر آثارها األخالقية والمعنوية على ُصُعد 

الناس بين بعضهم  شّتى، سواء في عالقات وتعامالت 

اع  البعض، أو في سلوكّياتهم في مؤسسات الدولة والقطَّ

العام، أو مواقفهم من المشاكل التي تعاني غالبيتهم منها، 

أو في نظرتهم الشديدة االْستالب أو التشاؤم إلى مستقبل 

بلدهم،  وهلمَّ جرى...

وهذا ما نرى مفاعيله مثًال في ازدياد وتيرة الجريمة، 

وانتشار االحتكار والغش والجشع، وتنامي التسّيب والّال 

والالمباالة  السلبية  واستمرار  العام،  القطاع  في  مباالة 

من  واألخطر  العام،  الوضع  تجاه  واسعة  شريحة  عند 

هذا كله هو اإلحساس بالعجز عن تغيير الوضع الكارثي 

الراهن المقترن بنظرة سوداوية محَبطة إلى المستقبل.

أو  عمدًا  إما  البعض  يحاول  الظواهر  هذه  تفسير  وفي 

جهًال أن يحيَلها إلى عوامل أخالقية، وكأنَّ سببها يعود 

عموم  بالفطرة  منها  يعاني  سيئة،  أخالقية  جذوٍر  إلى 

يقبل  أن  متعلم  لعاقل  يمكن  ال  أنه  بما  لكن  السوريين، 

نتيجة  هي  المتردية  األخالقية  الحالة  هذه  أن  اليوم 

الشعب  تستهدف  الرجيمة  الشياطين  عمل  من  وساوس 

السوري، أو نتيجة جينات أخالقية سيئة يختص بها هذا 

الشعب، فالتفسير المنطقي البسيط لهذه الحالة يكون عبر 

يتعرَّض  التي  بالظروف واألوضاع االجتماعية  ربطها 

لها الشعب السوري اآلن، والتي كان يتعرَّض لها قبل 

األزمة، فجذور األزمة األخالقية، وأسبابها واحدة قبل 

األخالقية  والمظاهر  الراهنة،  العامة  األزمة  وأثناء 

ما  إلى  تمتّد  اُألخرى  هي  اليوم  تفاقمت  التي  المتدنِّية 

قبل األزمة، وهي بدرجة ما لعبت دورًا فاعًال في نشوء 

هذه األزمة.

مما ال شك فيه أن األوضاع المعيشية المتردية يكون لها 

عادًة انعكاسها السلبي المؤثر على الحالة األخالقية في 

مجتمعها، لكن هذا ال يعني ُحْكمًا أن األخالق والمعنويات 

الظروف  كل  في  ِويَّة  السَّ وبـَنْفِس  كامل،  بشكل  تنهار 

المعيشية الصعبة، فانعكاس هذه الظروف يختلف بشكل 

جذري وفقا الختالف أسباب هذه الظروف، ولإلمكانات 

الموجودة في المجتمع نفسه خالل هذه الظروف.

فمثًال بعد الحرب العالمية الثانية، ورغم الدمار الكبير، 

السوفييتي من  واليابان واالتحاد  ألمانيا  تمكنت كّل من 

هذه  آثار  وتجاوز  الحرب،  دمرته  ما  إعمار  إعادة 

الحرب، والتقدم إلى مستويات عالميَّة عالية.

فرغم عنصرية األنظمة في ألمانيا واليابان، واستبدادية 

شعوبها  ُتشِعر  كانت  األنظمة  فهذه  السوفييتي،  النظام 

 بأنها أنظمة تعمل من أجل بلدانها، وليست 
ّ
بشكل عَملي

أنظمة فاسدة َتستعِمل وَتستِغّل بلدانها في سبيل مصالحها 

الخاصة، وبذلك توفَّرت لدى هذه الشعوب روافع قومية 

أو وطنية أو اجتماعية، وإْن تكن هذه الروافع قد انحرفت 

 الصحيح، ومضت في سبل 
ّ
كثيرًا عن المسار اإلنساني

غير سليمة.

الوطنية  الدولة  كانت  الدول  تلك  في  الحرب،  قبل 

من  كل  في  متطرفة  قومية  دولة  كانت  وإن  موجودة، 

االتحاد  في  بدورها  متطرفة  وشمولية  واليابان،  ألمانيا 

السوفييتي، ما يعني أن الحالة الوطنية - رغم ما فيها 

من مثالب- كانت عالية في هذه الدول، ومترافقة بروافع 

قومية في ألمانيا واليابان وبرافعة اجتماعية في االتحاد 

السوفييتي.

والياباني  األلماني  الشعبان  ُيَصب  لم  الحرب،  وبعد 

والهزيمة  الكارثية  الحرب  نتيجة  واليأس  باإلحباط 

العسكرية اللتين أدت إليهما السياسات القومية المتطرفة، 

بل امتّصا الصدمة، وتعلَّما من التجربة القاسية، وحافظا 

لديهما  البالد  بناء  إعادة  لت  وتحوَّ الوطنية،  ة  الِعزَّ على 

الوجود  إثبات  وإعادة  الوطني،  التحّدي  من  حالة  إلى 

الدولة  بناء  إعادة  في  فنجحا  عالميًا،  الذات  وحضور 

الوطنية  الحالة  استمرار  إلى  يعود  وهذا  وتطويرها، 

الوطنيتين  القيادتين  وجود  وإلى  الشعبين،  هذين  عند 

الشعبين في عملية  قادتا  اللتين  الحرب،  بعد  الحقيقيتين 

إعادة البناء هذه، وحافظتا على الروح الوطنية الموجودة 

لديهما، وصححتا مسارها.

أما االتحاد السوفييتي، فقد اعتبر نفسه منتصرًا في حرب 

واعتبرت  حقيقية،  وطنية  بقيادة  عادلة،  دفاعية  وطنية 

خسائر الحرب ثمنًا مستحقا لهذا النصر الوطني، ورغم 

فداحة الخسائر وصعوبات المعيشة، فقد غدا هذا النصر 

دمَّرْته  ما  إعمار  إعادة  حافز  من  كبيرًا  جزءًا  نفسه 

الحرب واالستمرار ببناء الدولة المتقدمة.

الدول لم تتحول صعوبات المعيشة إلى عامل  في هذه 

ُمحِبط يشّل إرادة الناس، ويمنعهم من العمل في سبيل 

هذه  الناس  تحمَّل  فقد  فيها،  الفساد  لنمو  وسببًا  بلدهم، 

المعاناة المعيشية، وعملوا من أجل أوطانهم، ألنهم كانوا 

يشعرون بوجود استحقاق وطني حقيقي للعمل الوطني، 

وجدوى حقيقية من هذا العمل الوطني بوجود قيادة وطنية 

بناء  إلعادة  الوطني  المشروع  تحول  وهكذا  حقيقية، 

المجتمع والدولة نفسه إلى رافعة معنوية وطنية مكَّنْت 

المشروع  هذا  في  النجاح  من  الدول  هذه  في  الشعوب 

وطنية  حالة  وجود  إلى  يعود  هذا  في  والفضل  نفسه، 

اإلعمار  إعادة  مرحلة  في  قائدة  وطنية  ودولة  مسبقة، 

بالمسؤولية  كبير  وبشعور  قيادتها،  حول  الشعب  اْلتفَّ 

الوطنية والجدوى الوطنية أعاد بناء بالده.

هل هذا ممكن التحقيق في الحالة السورية؟!

هذا ال يمكن تكراره في الحالة السورية الراهنة، بسبب 

فقدان هذه الرافعة الوطنية، وهذا ليس عائدًا إلى نقص 

في الجينات الوطنية عند الشعب السوري بالطبع، ألن 

فالحالة  بيولوجيًا،  وجودًا  لها  ليس  الجينات  هذه  مثل 

األخالقية  والحالة  وهي  معنوية،  حالة  هي  الوطنية 

المجتمعية  بالظروف  مرهونتان  اجتماعيتان  مسألتان 

وسواها من الظروف الواقعية.

نكذُب كثيرًا على أنفسنا إن قلنا أنه قبل عام ٢٠١١ كانت 

السوري  الشعب  عند  وأخالقيًا  وطنيًا  مرتفعة  السوية 

وغيره من الشعوب العربية، ووجود هذه السوّية يحدَّد 

كوجود  أو  ككمون  وليس  قائم،  كواقع  فاعليتها  بمدى 

عائد  العَملي  السوية  هذه  وجود  عدم  وسبب  باإلمكان، 

فالدولة  الوطنية،  الدولة  وجود  عدم  إلى  رئيس  بشكل 

الفساد،  في  غارقة  دولة  كانت  وعربيًا،  سوريًا  القائمة 

إال  وجود  من  لها  يكن  لم  فيها  المزعومة  والوطنية 

الوجود المسرحي، وهذا ما أدى إلى انتفاضات الربيع 

العربي، ومن ثم إلى تعثُّر بعضها، وتحّول بعضها إلى 

أزمات مأساوية كحال سوريا واليمن وليبيا.

في الحالة السورية، لم تؤدِّ األزمة الكارثية إلى أي تغيير 

إيجابي في منظومة الحكم القائمة، التي ما تزال قائمة 

ًا وكيفًا، وهذا  بكل فسادها واستبدادها.. اللذين ازدادا كمَّ

الوطني  الرفع  مستوى  تدني  استمرار  فقط  ليس  يعني 

الذي كان سائدًا قبل األزمة، بل يعني تفاقم هذا التدني 

بسبب الدمار الذي سبَّبته األزمة واستمرار وتنامي فساد 

أي  بفشل  المرتبط  واإلحباط  الحاكمة،  المنظومة  وقمع 

تغيير بنّـاء حتى اليوم.

المنظومة  هيمنة  تحت  إعمار  إعادة  أية  الكالم عن  إن 

السائدة، هو استمرار في تسويق األوهام الوطنية، فهذه 

المسألة مرتبطة بشكل جذري بإيجاد بديل وطني قيادي 

إعمار، وتحديث  إعادة  الشعب في عملية  ليقود  حقيقي 

وتطوير الدولة والمجتمع.

ديمقراطية،  حكم  منظومة  تشكله  أن  يمكن  البديل  هذا 

على  الوطنية  روحه  يستعيده  أن  للشعب  يمكن  عندها 

مستوى الفعل، وإال ستبقى هذه الروح في حالة كمون، 

ووقف تفعيل.

بوجود منظومة حاكمة وطنية حقيقية تقود الشعب، يجد 

الشعب عندها أّن مشروعه الوطني المتمثل ببناء الدولة 

التحقيق،  واقعيًا ممكن  أمرًا  قد أصبح  الحديثة  الوطنية 

يتحول هذا  أو غاية خيالية، وعندها  وليس مجرد حلم 

ترفع  وطنية  رافعة  إلى  ذاته  بحد  الوطني  المشروع 

ويتولد  الناس،  عند  العامة  واألخالق  المعنوية  الروح 

والسلوك  الوطني  العمل  بجدوى  بناء  شعور  لديهم 

الدولة  بناء  في  والعملية  المبدئية  وأهميتهما  األخالقي، 

الظروف،  وقساوة  الصعوبات  كل  رغم  المأمولة، 

كل  عن  فعدا  فاسدة،  مستبدَّة  حكم  منظومة  بوجود  أما 

الخذالنات والخيبات التي تصيب اإلنسان وما يتولد عنها 

من  حالة  أيضا  فتنتشر  سلبية،  معنوية  ارتكاسات  من 

أخالقي،  سلوك  أو  وطني  عمل  أي  بالجدوى  الشعور 

ألن كل هذا سيضيع في حالة الفساد المستشرية، التي 

يكرسها وينميها االستبداد.

الراهنة ما  اللحظة  وهذا يعني أن الشعب السوري في 

نا األلمان  اللذين مكَّ العاملين األساسيين  إلى  يفتقد  يزال 

اإلعمار  إعادة  في  النجاح  من  والسوفييت  واليابانيين 

ومؤسسة  العالية  الوطنية  الروح  توفر  وهما  والتقدم، 

الدولة الوطنية القيادية، وكل عامل منهما يرتبط بشكل 

ورغم  ذلك،  رغم  لكن  باآلخر،  وثيق  تكاملي  تفاعلي 

كما  األزمة،  قبل  العالية  المعنوية  السوية  وجود  عدم 

كان الحال لدى تلك الشعوب، فالشعب السوري ما يزال 

هذا  ولتحويل  الكافي،  واألخالقي  الوطني  الكمون  لديه 

وطنية  دولة  مؤسسة  تحقيق  من  البد  فعل،  إلى  الكون 

الدولة  بناء  مشروع  يصبح  وبقيادتها  وعندها  حديثة، 

والمجتمع الحديثين أمرًا واقعيًا، ويصبح هذا األمر نفسه 

المشروع،  هذا  إلنجاح  الالزمة  المعنوية  الرافعة  هو 

ما  ضياعًا  سيزداد  الذي  الضائع،  المستقبل  واستعادة 

دامت المنظومة المستبدة الفاسدة الراهنة هي المسيطرة 

على البالد والمتحكمة فيها!

موقع صورة 
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محمد شريف أحمد

غربي الالذقية مدينة شرق شمال األكراد جبل يقع 

الحفة ومدينة  شماال التركمان  جبل  ويحاذيه سوريا،

القريبة والقرى كوردية اصول من سكانها معظم التي

مساحة وهناك الالذقية تتبع مساحته وأغلب غربا. منها

وإدلب. حماة
ْ
محافظتي داخل منه صغيرة

خبراء ولكن الجبل لمساحة دقيق تحديد هناك ليس

ويتراوح مربع،  كيلومتر أربعمائة بحوالي يقدرونها 

متر. ومناخه وألف وستمائة بين ثالثمائة متر ارتفاعه

عدة الثلوج  تالله تكسو األمطار غزير شتاء  بارد

: ناحيتين إلى الجبل يقسم صيفا، ومعتدل مرات،

سلمى وهي : من القرى عددًا وتضم سلمى ناحية -١

والكوم وكفردلبة خوخة ومرج وترتياح ودورين

وبعض وبسوفا الكرت وساقية والمريج والمارونيات

. زراعية المتناثرة على شكل إقطاعيات األراضي

: كنسَبا وهي القرى من وتضم عددًا : كنسّبا ناحية -٢

وشلف والعيدو باصور ووادي القنطرة وعين وشلف

وكدين وبروما وآرا وطعوما كيخيا ومجدل وبللة

وعرافيت ونحشبا والدوير والكبانة وعكو ودويركة

الشيخان والحمرات ووادي وكفرتة ريشة ومزين وأبو

قبور وشير الخربة وبوز الحور وعين وسحاقير

والمشرفة الوطى وأرض والحدادة والسرمينية وبرزة

. والقساطل

طريق ريف إدلب القرى الممتدة على وهناك عدد من

الكندة وتردين مثل أيضًا الجبل وهي كوردية بمحاذاة

. الخ ..… واليونسية وأوبين

واألرز والعزر الصنوبر بغابات األكراد يشتهر جبل

الحيوانات من كثير فيها  ويعيش والسنديان،  والبلوط

الطيور وكذلك واألرانب، والضباع البرية كالخنازير

والحجل الشحرور سيما ال أنواعها اختالف على

المياه فيها تتدفق سحيقة وديان تالله وتخترق والحمام،

صيفا. الينابيع وبعض شتاء

السكان

األكراد جبل سكان لعدد  رسمية إحصائية  تتوفر ال

معلومات ولكن محافظات، ثالث على يتوزع لكونه

نسمة، و المتوزعين  ١٥٠ ألف بـ تقدرهم المختصين

والعوجان والموشان كيخيا  هي:  عشائر أربع على

والشيخان.

في الكوردية من أكبر العشائر : الموشان عشيرة -١

كالمريج بها المحيطة والقرى سلمى ومركزها الجبل

والكوم وكفردلبة خوخة ومرج وترتياح والمارونيات

. سلمى التابعة لناحية القرى وعكو وبعض والكبانة

التاريخية الناحية هذه العشيرة من في العائالت وأبرز

وشمدين الحاجي عائلة هي   : الزراعية والحيازات

على ايضًا العوائل من  وشاكر ويوجد وفاتو وحمدو

وحسينو وسيو جاللو وجعفرو الحصر الذكر ال سبيل

. و…. الخ وسينو وبريمو

كبيرة كوردية عشيرة أيضًا : العوجان عشيرة -٢

ونحشبا مثل كنسبا القرى من عددًا وتضم الجبل في

القريبة القرى والحدادة وشلف وبعض الوطى وأرض

. كنسبا ناحية من

وخليل وموسى وبازيدو زهوري  عائالتها وأبرز 

يصعب من العائالت آخر عدد وخليلو وهناك وطبنجة

. بسهولة حصره

عشيرة كوردية وهي : (كاخودا) عشيرة الكيخيا -٣

السابقتين العشيرتين من حجمًا أصغر لكنها ايضًا

كيخيا مجدل هي لها تنتمي التي القرى وأهم الذكر

وآرا وطعوما. ودويركة وبروما

أصل ألّن ( كيخيا ) بكري حاج هي عائالتها وأبرز

من األكبر العائلة وهي كيخيا هو بكري الحاج عائلة

مرورًا حلب امتدادها حتى السكان ويصل عدد حيث

وبكداش آغا وعلي  إدلب  وريف  الشغور  بجسر

رجب وجوالق وهناك ايضًا آل وبكور وبرو وقنزوعة

. و……الخ والشيخ

كوردية معروفة عشيرة أيضًا الشيخان: عشيرة -٤

القرى وأهم قليًال صغيرة تعتبر للجبل بالنسبة لكنها 

والعيدو ومزين الشيخان وادي هي إليها تنتمي التي

. والقساطل و….الخ

العائالت من وعدد وأوسو الشيخاني عائالتها أهم

األخرى

ومرشدية وعلوية وأرمنية مسيحية أقليات وهناك

في العلوية الطائفة عن منشقة جماعة (المرشدية

سوريا)،

التاريخ

مرت عليه فقد جدًا مهمة أثرية مواقع على يحتوي الجبل

ترويجه تم كما كنعانية وليست ميدّية كثيرة: حضارات

في واآلشوريين الميديين بين الكبيرة للحروب (نظرا

الكثير وهناك وبيزنطية ورومانية وسريانية المنطقة)

زال وال عنها اللثام أميط التي األثرية المواقع من 

بعد عنه السر يكشف لم منها الكثير هناك

واإلغريق اآلراميين أن األثرية المكتشفات أثبتت

وفي فيه. موتاهم ودفنوا الجبل  سكنوا والبيزنطيين

االسم بهذا األكراد جبل ُسمي  اإلسالمية العصور

الكورد إلى صل وقد الكورد سكانه أغلبية نسبة إلى

األيوبي صالح الدين التاريخي القائد حملة مع الجبل

الكردي.

الجغرافي البعد نتيجة األم األكراد لغتهم جبل كورد فقد

تعريب تم اذ سوريا، شرقي شمال في بها الناطقين عن

ألبناء الكوردية الهوية رغم طويلة فترة منذ الجبل

يعد ولم تنقرض تكاد الكوردية اللغة وحتى الجبل

،ورغم ممارسة سياسة العجائز من ما ندر إال يرددها

جبل األكراد في األمد بين األهالي الطويلة التعريب

يكّفوا ولم كوردية أصول  ومن كورد  أنهم ينسوا لم

سيما وال ومّيزاتهم بأصولهم واالعتزاز عن االفتخار

.وتستمّر بوعوده ووفائه بقراراته  الكوردّي تمّسك

األم لغتهم على أخرى لغة ُفرضت أن منذ معاناتهم

لغتهم تضييع سبيل في غيره أو الدين بحجة الكوردية

تدرس التي المدارس غياب في واضح والدليل األم

الحضارة عن شيء أي  ذكر وعدم الكوردية  باللغة

سكان برّمتها األكراد جبل منطقة أن رغم  الكوردية

هناك. بأقلية ليسوا وهم كورد

االقتصاد

ولم للدولة،  الشديد اإلهمال  من األكراد جبل عانى

الثمانينات، في في إال قراه أغلبية إلى الكهرباء تصل

الصحي والصرف المياه توفير  خدمات بقيت حين

الجديدة، األلفية عنه حتى مطلع ممنوعة واالتصاالت

أفضل وضعهما فكان وكنسبا سلمى
ْ
ناحيتي باستثناء

نسبيا.

كونه االقتصادية الناحية من جبل األكراد أهمية تنبع

متر   ٣٠٠ ارتفاع من تبدأ جدًا مرتفعة جبلية منطقة

الفواكه  لزراعة  منطقة أهم وهو  متر  ١٦٠٠ وحتى

والبقوليات والشعير والقمح والخضار األولى بالدرجة

من حيث جدًا مهم دولي تصنيف وللجبل ، عام بشكل

التفاح : وأهمها ينتجها التي الفاكهة وجودة نوعية

والسفرجل كالدراق  الفاكهة أنواع باقي ثم  والخوخ

و………. والتوت والعنب والتين والكرز والمشمش

والفستق والجوز واللوز المكسرات كالصنوبر ثم الخ

والبصل والفول تجد الحمص ثم ………الخ الحلبي

الجبل فإن  وبالتالي كماقلنا والشعير والقمح والثوم 

جيد ألن يكون سلة بشكل به العناية لو تم فيما يصلح

غذائية تكفي منطقة.

المحاصيل  على معيشتهم في الجبل سكان يعتمد  

والكرز والخوخ كالتفاح الفاكهة سيما وال الزراعية

الحبوب يزرعون كما والعنب، والتين والزيتون

يعمل كما الري.  مياه توفر حسب والخضروات 

األخشاب والحطب، وتجارة األشجار قطع في بعضهم

ويبيعونها الربيع في يقطفونها التي الزهور وتجارة

ودمشق.  حلب
ْ
مدينتي التجار في إلى

وال إنتاجية، مشاريع أية من األكراد جبل ويخلو

لعدم باطنية ثروات على يحتوي كان إن ما يعرف

جيولوجيًا. دراسته
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العصور في األوسط  الشرق أن المعلوم من

غيره مع سباقًا كان والوسيطة القديمة التاريخية

الحضارة بناء في آسيا من الجغرافية المناطق من

اآلن حتى المتواجدة وبقاياها وآثارها اإلنسانية

النهضة عصر بداية مع ذلك على دليل خير

الرأسمالي النظام نشأة مع  المترافقة أوروبا في

الوقت في ذلك إليها الحضاري مركز الثقل أنتقل

تقريبًا

وقبائل السالجقة مثل القبائل منطقتنا اقتحمت 

آسيا أقاليم من الحقًا عثمان وبني والتتار المغول

العثمانية األمبراطورية الحقًا وشكلت المركزية

اإليرانية الشاهنشاهية مع كوردستان تقاسمت التي

الكوردية وبهذا الشكل تعقدت المسألة بينهما فيما

للعيان إلى بادية المدمرة نتائجها مازالت أكثر إذ

توطدت الدعائم االقتصادية ما أن هذا، ولكن يومنا

في القومية الدول ونشأت للرأسمالية، والسياسية

في مختلف المواد األولية البحث عن بدأ أوروبا

إنتاجية وزيادة تطوير على للمحافظة البلدان

وكذلك أرباحها لزيادة المالية ومؤسساتها شركاتها

منتجاتها لعرض عنها وبعيدة قريبة أسواق إيجاد

التخمة حد وصلت المحلية أسواقها الن نظرًا

الرأسمالية الدول بين فيما  الصراع أحتدم وأن

منها واحدة لكل ضروري هو ما لتأمين الفتية

حتى األوروبية الدول بين المنافسة أدت على حدة

سياسية معارك حدوث إلى العشرين القرن بداية

عدوًا ضد تحالفات او تارة بينها فيما وعسكرية

الوقوف المثال سبيل على أخرى، تارة مشترك

في العثمانية الدولة أو القيصرية روسيا وجه في

والسيطرة على النفوذ على الصراع مجرى هذا

اإلخرى. البلدان

بدورها كبرى كدولة القيصرية  روسيا سعت

األوسط الشرق في لها قدم موضع إيجاد الى

اإلسالم غطاء تحت العثمانيين أن كما وكوردستان

على طويلة لمدة سيطرتهم وبسطوا فيه انخرطوا

بالتفاهم العثمانيين لكن  هناك شاسعة مناطق

وجه في وقفوا العربية الدول معظم مع وبالتنسيق

وكوردستان األوسط الشرق نحو الروسي التوسع

وبرية بحرية مختلفة عسكرية معارك وقعت فقد

هذه بمعظمها عليهم  الروس فيها أنتصر  بينهما

بعض مع لكن  المنطقة في  حاليًا  تجري العملية

في تكن لم كبرى قوى بروز الظرفية التغيرات

حينئذ. الدولية الساحة

- ١٩١٤ عام األولى العالمية الحرب اندلعت

دول  على الحلفاء دول  فيها أنتصرت  ١٩١٨

سيفر للسالم معاهدة توقيع تمت ذلك المحور نتيجة

على   ٦٤- ٦٢ بنودها  نصت الذي  ١٩٢٠ عام

على ولألرمن القومية الكورد  بحقوق أعتراف

على الحفاظ مع العثمانية تركيا في بعض الواليات

الحرب مجرى في سالمة سكان المسيحيين األخرى

الدولية الساحة تغييرات جذرية على وقعت وبعدها

١٩١٧ بقيصر روسيا  شعبية ثورة أطاحت حيث

إلى نداء وجهت الحرب من خروجها وأعلنت

األجنبي االحتالل تحت الرازحة  الشرق شعوب

الطبيعي من كان وهنا محتليها ضد والنضال

إذ وقتها التحررية الكورد  حركة  قادة يتأثر أن

المراسالت لديهم وبدت إيجابيًا صدى البيان الق

أعلنت الفترة هذه في الطرفين بين واالتصاالت

الحلفاء بين جرى فيما رضاها عدم عن أمريكا

توقيع عند االعتبار مصالحها بعين يأخذوا ألنهم لم

 ١٤ ويلسون مبادئ ولعل للسالم  سيفر معاهدة 

أرغمت  ١٩١٨ مما عام تقرير المصير حق في

منتصف بيكو وسايكس سيفر على الموقعة الدول

نيسان ١٩٢٠ أخد  ريمو شهر ١٩١٦ وسان أيار

المعاهدات جميع في االعتبار بعين مصالحها

التي التغييرات الى إضافة العامالن هذان الموقعة

جرت داخل تركيا بقيادة الباشا مصطفى كمال في

توقيع  في  سارعت   ١٩٢٢ الى   ١٩١٩ سنوات

بمقتضاها  التي  المشؤومة   ١٩٢٣ لوزان معاهدة 

يعد ولم المعاصرة لتركيا الجديدة األسس وضعوا

للكورد المصير  تقرير بحق  فيها ذكر أي  فيها

في العيون. الرماد لذر بعض الكلمات سوى

نصوص وقعوا على من جميع لماذا تخلى ترى

المصير تقرير حق بشأن المعترفة المعاهدات بنود

موضوع السؤال  هذا على  لإلجابة  .. للكورد

وقت كاٍف الى يحتاج طويل ومعقد
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نعسو فيصل

كوردستان جغرافية من اليتجزأ جزء إسكندرون، لواء

من امتداد وهو كورداغ منطقة عليه ويطلق سوريا

سهل ضمن وانطاكية وريحانية خلن وقرق عفرين

ور) كه (جياي االمانوس جبال سلسلة حتى العمق

تعني له). كه (أيس وأسكندرون باياس ساحل وحتى

المرفأ. أو ميناء الكوردية باللغة

عام سيڤر معاهدة في المنهارة العثمانية الدولة اعترفت

ومرسين)  (أضنة و االسكندرون منطقتي أن ١٩٢٠

كان الكورد، سكان جغرافية  ضمن  فهي بارتباطها

( كورمينج (جيا كورداغ  منطقة من  جزءا اللواء

وسقطت األولى العالمية الحرب نهاية عقب قامت التي

توحيد  بعد  ١٩٢٠ عام في الفرنسي االحتالل بيد

فضم الفرنسي، التي شكلها االنتداب السورية الدويالت

المركزية، السورية السلطة إلى االسكندرون لواء

اعتبارها ورغم العام، السوري المؤتمر في ومثل

التقسيم، غير أعقاب صدور مراسيم في دولة مستقلة

١٩٢٦ بجهود  عام السورية بالدولة ربطها أعيد أنه

الجمهورية إطالق وعاصرت نامي أحمد الرئيس

"بخطوة  فرنسا فقامت  ١٩٣٨ عام األولى السورية

حكًما اللواء منح أعادت إذ واستفزازية" مسبوقة غير

بالجمهورية شكلية ناحية من مرتبط بقاءه مع ذاتًيا

في الشكلي، الرباط  هذا إلغاء أعادت ثم  السورية،

في  نهائي، بشكل فرنسا ١٩٣٩ انسحبت التالي العام

وإعالنه بضمه وقامت تركية قوات اللواء دخلت حين

ما وهو "هتاي" تحت اسم الجمهورية التركية من جزًءا

المنتدبة الدولة يلزم الذي لصك االنتداب مخالف يعتبر

وغالبية عليها. المنتدب الدولة أراضي على بالحفاظ

اللهجة ) األصليين األكراد  من كانوا اللواء سكان

واألرمن، العرب، من  عوائل وبعض  كورمانحية)

إحصاءات حسب ٪٥ فيه التركمان نسبة تتجاوز ولم

حكومة قبل  من  بالقوة اللواء سلخ  وبعد  .١٩٣٩

والى أستنبول و عفرين الى الكورد نزوح تم التركية

أعداد ، سوريا في الالذقية الى ومنهم  أوربية دول

الساحلية األكراد جبل في هم اللواء من أكراد كبيرة

للواء، تابعة كانت التي الالذقية ريف

لمحافظة تتبع بحيث الحدود الفرنسية المفوضية فعّدلت

سلخ في المستمرة االتراك ونتيجة لممارسات الالذقية

التي   ١٩٣٩ عام احتجاجات انطالق الى ادت اللواء

استقالة ثم بك، مردم جميل بحكومة لإلطاحة أفضت

التالية السنوات وفي نفسه، األتاسي هاشم الرئيس

إبقاء في االعتبار هذا وساهم محتلة أرًضا اعتبر اللواء

مثل المنطقة مسـتوى على المشـاريع خارج سوريا

العالقة فيه، فتوترت عضًوا لكون تركيا بغداد حلف

اسـتدعاء لدرجة ،١٩٥٧ عام مجدًدا تركيا مع

حال في للدفاع الالذقية إلى المصري األسـطول

الحكومات مســتوى على يحدث ولم حرب، اندالع

جزًءا اللواء كون بشــرعية اعتراف أي المتعاقبة

تركـيا.. من

المدن  جميع في عام ١٩٣٦ حصلت سبتمبر  ٩ في

دامت فرنسا ضد وإضرابات مظاهرات السورية

وإنهاء باالستقالل الشعب فيها طالب يومًا، أربعين

لهذه المطالب أذعنت فرنسا سوريا. وقد االنتداب على

في  عام ١٩٣٦ معاهدة نصت ٩ سبتمبر في وعقدت

الناجمة  والواجبات  الحقوق نقل جميع ٣ على المادة

الدولية االتفاقيات واالتفاقيات وجميع المعاهدات عن

أو سوريا يخص فيما الفرنسية الحكومة عقدتها التي

االنتداب انتهاء بعد السورية  الحكومة  إلى باسمها،

الوقت نفسه في اللواء ألتراك تضمن وهذه المادة عنها.

وإنماء الدولة، وإدارات التعليم في لغتهم استعمال حق

 ٧ عليه المادة الذي نصت النحو ثقافتهم القومية، على

إبقاء رفضت تركيا ولكن .(١٩٢١) أنقرة اتفاقية من

واعتبرت السورية، الدولة ضمن االسكندرون لواء

غير كاف الفرنسية السورية المعاهدة في النص الوارد

الفرنسية الدولة فيه، وحاولت األتراك حقوق لضمان

العشائرية ورؤساء  االغوات جميع مع االتصال

ضد الفرنسي االنتداب جانب الى بالوقوف الكوردية

سوريا في االنتداب الفرنسي بقاء مع العرب السوريين

مناطقهم في الكوردية الدولة أنشاء الفرنسة ووعدت

مستقلة دولة إلى المنطقة هذه تحويل و حمايتهم تحت

البحر ساحل الى ديوار عين من الكوردي للشعب

أغلبية سكانهم باعتبار اسكندرون) (لواء أي المتوسط 

سورية دولتي الكوردي فيها ووهي شأن الشعب من

فرنسا مطاليب الكورد االغوات ولكن رفض ولبنان،

فرنسا إلخراج السورية الوطنية الكتلة مع وتكاتفوا

سوريا.. من

السورية الوطنية والكتلة التركية الدولة رفضت وأيضا

وكل منهما سوريا، شمال في الكوردي النشاء الكيان

. تابع لهم اعتبر اللواء

التركية  الحكومة أرسلت عام ١٩٣٦  ديسمبر  ٨ في

فيها تطلب مذكرة األمم لعصبة العام السكرتير إلى

لواء مصير  على وتركيا فرنسا بين الخالف تسجيل

الجلسة في لبحثه سوريا استقالل بعد  االسكندرونة

من   ١١ المادة إلى  استنادًا العصبة، لمجلس التالية

المساعي اتخاذ بوجوب تقضي التي العصبة، ميثاق

في تؤثر أن شأنها من التي الظروف جميع في الودية

العالقات الدولية.

التركي-الفرنسي الخالف  في العصبة مجلس نظر

سورية. استقالل بعد االسكندرون لواء  مصير على

كوردية مستقلة اقتراحها بإنشاء دولة تركيا وعرضت

وإنشاء اتحاد فيدرالي ولبنان، شأن دولتي سورية فيها

الجلسة هذه في  تركيا خارجية وزير وصرح  بينها.

بسط سيادتها سياسي في مطمع لتركيا أي ليس  بأنه

إثارة وراء من تقصد ال وهي االسكندرون، لواء على

جنسها والمحافظة أبناء حقوق حماية القضية سوى هذه

وحرياتهم. حياتهم على

التي المذكرة  في  ادعت قد  التركية  الحكومة  وكانت 

اللواء األتراك في األمم، أن عصبة مجلس إلى قدمتها

سحب وطلبت المحلية،  السلطة قبل من  مضطهدون

هذا فرنسا مندوب كّذب وقد منه. الفرنسية القوات

إنما األكراد هم  أصليين سكان أغلبية أن  االدعاء،

في العوائل بعض والعرب هم جدا  قليل عدد الترك

حكم من فروا أنطاكية في األرمن وعوائل اسكندرية

إرسال ساندلر السيد المجلس مقرر واقترح العثمانيين

وقد فيه. الحالة لمراقبة اللواء إلى دوليين مراقبين

المجلس ولكن االقتراح. هذا تركيا مندوب عارض

عن التركي المندوب استنكف أن بعد عليه وافق

التصويت.

عوائل  وبعض األكراد وقام  ١٩٣٦ يناير   ١٢ وفي

أمام شعبية بمسيرة المجاورة والقرى أنطاكية األرمن

من ألفًا األربعين يقارب ما فيها مشى الدولية، اللجنة

تعبر التي والالفتات فيها حملوا واألرمن، األكراد

اللواء ارتباط على بالمحافظة ومطالبهم، أمانيهم عن

يكون وان شؤونهم بنفسها واالدارة الكوردية بالهوية

كوردي... سياسي كيان لهم

واالسكندرونة الريحانية مدن اللجنة زارت وكذلك

تم زارتها التي الكوردية  القرى وجميع  والسويدية

تمسكهم عن فيها األكراد استقبالها بمظاهرات عبر

الكوردية. القومية بهويتهم
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االسدي مروة

مقدمة:

أسلحة وأهمية خطيرة كأحد متزايدًا دورًا لإلعالم بات

نظرًا األزمات،  إلدارة تغطيته في الحاضر  العصر

بسرعة انتقاله في تمثل هائلة قدرات من له يتوفر لما

من يملكه بما العوائق وتخطيه للحدود، واجتيازه كبيرة،

قدرات من ولما له ومرئية، مقروءة ومسموعة وسائل

الفكرية النفسي على األفراد والسيطرة التأثير على هائلة

ثم ومن المختلفة، المجتمعات في للجمهور واإلقناع

وتوجيههم. سلوكياتهم في التحكم امكانية

في حيويًا  دروًا تلعب االعالم وسائل  ان تؤدي حيث

والتوجيه التوعية واإلرشاد خالل من معالجة االزمات

العمليات غرف بين المباشر االتصال طريق عن

جمهور جماهير  وبين األزمات بمواجهة الخاصة

األخطار من لتحذيرهم والقراء والمستمعين المشاهدين

ومكان وقوعها وأين ومتى بها، التنبؤ تم المحدقة التي

ومساراتها.

من التخفيف في  االعالم دور اهمية وتكمن ويكمن

بالحقائق الجمهور الجماهير بتزويد األزمات حدة

يساعدهم بما األفراد وتنوير الشائعات من انتشار للحد

تأثير يكون أحيانا لكن صحيح، عام رأي تكوين على

الحقائق يوضح أن بدل "سلبًيا"، األزمات في اإلعالم 

لإلشاعات ممًرا يكون األخبار، ويوصل الوعي وينشر

للمغالطات. ومصدًرا للشائعات

الجهود تكامل  تتطلب إعالمًيا األزمة معالجة فأن لذا

رؤية وأفراد ضمن وحكومية مؤسسات اإلعالمية أهلية

الناتجة المؤثرات من  وتحصينه البلد  لحماية عامة

عنها.

تخصًصا إعالمًيا األزمات  إدارة عملية أصبحت فقد

واستراتيجيته، وآلياته وأسسه ونظرياته قواعده له علمًيا

والبحثية األكاديمية التعليمية المؤسسات به تهتم

كما والدبلوماسية، والسياسية اإلعالمية والمؤسسات

القيادة باهتمام المواجهة" "إعالم األزمات إعالم حظى

العالم. دول أغلب في العليا القيادات

وإيجابي بشكل صحيح يؤد دورًا لم إن وعليه اإلعالم

والراحة السلم وقت أداؤه يكون فكيف األزمات وقت

لها!. داٍع ال زائدة عبارة والرخاء؟

االعالم: دور

عرفتها التي الممارسات اقدم من االعالم واالتصال يعد

االولى االنسان محاوالت بدء مع ظهر حيث البشرية

في العيش في الغريزية والرغبة الفطري النداء لتلبية

ان الحين ذلك منذ ادرك فقد والجماعة، االسرة حياة

ويعبر افكاره عن بها يفصح التي الطريقة يجد ان عليه

ما بطريقة من حوله ويشعر ويحدد مكانته مشاعره عن

قدرات. يتمتع به من بما

واالتصال االعالم  بمهام البدائية القبائل عهدت وقد

اللذين الحراس بوظيفة بعضهم  فقام  بعينهم افراد الى

والفرص المحيطة باالخطار علما القبيلة  يحيطون 

الحياة برصد والقائمون االفراد هؤالء فيكون المتاحة،

حالتي في  االنذار بصفارات اشبه الجماعة حول من

بعض الى القبيلة عهدت وكذلك واالمان، الخطر

عن القرارات بسلطة اتخاذ مجلس القبيلة افراد االفراد

ان من والتأكد وسياستها، واهدافها القبيلة احتياجات

يحملون رسل وجود من ستنفذ وكان البد القرارات تلك

الى او افرادها  الى القبيلة من والمعلومات االوامر 

وسيلة لنفسها القبيلة كفلت وكذلك ، المجاورة القبائل

الثقافي. بتراثها االحتفاظ تساعدها على

االعالم: مفهوم

واصول وله قواعد الحديثة، العلوم اصبح االعالم من

علما االخيرة االونة في واضحى ونظرية، وفلسفة

اوجه كافة بانه ويعرف تابعا، وليس بذاته مستقال

بكافة الجمهور تزويد  تستهدف التي الخاصة  االنشطة

والموضوعات القضايا عن الصحيحة واألخبار الحقائق

وبدون موضوعية بطريقة االمور وجريان والمشكالت

من ممكنة درجة اكبر خلق  الى  يؤدي بما تحريف،

فئات لدى الشاملة واالحاطة واالدراك المعرفة والوعي

تنوير في وبما يسهم اإلعالمية، للمادة المتلقين جمهور

في لدى الجمهور الصائب الرأي العام وتكوين الرأي

والمطروحة. المثارة والمشكالت الوقائع

الصحيحة باألخبار الجماهير تزويد ايضا باإلعالم يقصد

رأي على تكوين بهدف معاونتهم والمعلومات الصادقة

من مسألة  او  المشاكل من  مشكلة  ازاء وسليم  عام 

االعالم ان اي العام  الرأي بال تشغل التي  المسائل

الغريزة ال العقل على مخاطبة يقوم التعريف هذا في

الصورة، نقل يكمن في هنا االعالم العاطفة ودور او

سياسة عن يصدر ان يمكن ال االعالم فان وبالتالي

المعلومة نقل هو فاإلعالم بالمحصلة ضعيفة، فاشلة

ليس االعالم هدف ان اي به والتأثير العام الرأي الى

اتجاهاته. في التاثير بل ذاته بحد االعالم

وانما ومعارف معلومات اعطاء مجرد ليس االعالم ان

الجماعات اتجاهات وتحريك عملية تغيير هو المقصود

المرجوة، وبعبارة االهداف لتحقيق معين اتجاه في للعمل

المستقبل، صورة تبلور االعالم وسائل فان  اخرى

يعمله، ما يجب ان لعمل االنسان دفع على قادرة صورة

للمجتمع. االخالقي البنيان تغيير وقادرة على

لغة: االعالم

فالن، خبر لي استعلم يقال و أعلم مصدر لغة اإلعالم

جعل الفارس، وأعلم إياه، فأعلمته  الخبر استعلمني و

عليه علق  أي الفرس وأعلم الشجعان، عالمة لنفسه

فالنا اعلم ويقال الحرب، في أبيض أو أحمر صوفا

جعله حاصال: فالنا  واعلم به، اخبره وبه: الخبر،

ويقال: بلغت القوم بالغا، يعلمه، ويعني ايضا التبليغ،

أي بلغك ما والبالغ المطلوب، الشيء اوصلتهم  اي 

آية"، والمقابل لو و عني بلغوا " ففي الحديث: وصلك،

الفرنسية و اإلنجليزية  اللغتين في إعالم للفظ اللغوي
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االعالم اصطالحًا:

الجماهير لعقلية التعبير الموضوعي بانه االعالم يعرف

واالنباء وااللنباء باالخبار االعالم معنى ويتصل

من اللغوي اكثر المعنى واليتضمن العريضة، والحوادث

اكثر الجهة هذه من فيكون واالبراز، واالظهار االنباء

المعاصرة، السيما بالصفة تعلقا واشد باالحداث اتصاال

وقد االصطالحي تعريفه اللغوي معنى االعالم ويقرب

وتعددت فيها: االعالم لمفهوم التعاريف تنوعت

ونشرها ومعالجتها  اآلتية األنباء  استقصاء  فن ١-أنه

االعالم وسائل تنتجها التي بالسرعة واسع جمهور على

الحديثة.

عقلية الجماهير عن الموضوعي ايضا التعبير ٢-وهو

نفسه. الوقت وميولهم واتجاهاتهم في وروحهم

وتعليم وتثقيف توعية  الى تهدف دينامية  ٣-عملية

المختلفة مواده تستقبل التي الجماهير فئات واقناع

فكرة هناك يكون ان ويجب وفقراته برامجه وتتابع

مرسلها مرسلهت يهدف معين معنى حول تدور محدودة

الجماهير. تلك الى توصيلها الى

مصطلحات معجم في لالعالم تعريفات ثالث وردت

وردت اخرى جهة ومن االسالمي واالعالم الدعوة 

منها: اخرى لإلعالم، تعريفات

١-التبليغ واالخبار.

والمعلومات والحقائق باألخبار الناس تزويد ٢-عملية

وسائل. طريق عن الصادقة

والحاجات واآلراء والمعلومات االخبار ٣-نشر

بشكل الجماهير على والتجارب والمعرفة والمشاعر

االقناع بغرض  اخرى وسائل باستخدام او  شفوي

السلوك. على والتأثير

االعالم: ومبادئ اسس

االعالمي العمل عليها يقوم التي والمبادئ االسس ان

اسس تلخيص الخر، ويمكن مجتمع من تختلف تكاد ال

النقاط التالية اآلتية: االعالم في ومبادئ

حاجات يلبي واقعي، اساس على ان يقوم االعالم -١

الحقائق قوامها  االعالمية المادة تكون وان المجتمع،

االحوال جميعها. في الثابتة الثابته

يتسم اطار في  الحقائق هذه تعرض ان  ينبغي -٢

النظر لوجهات اقحام بغير والحياد بالموضوعية

عليها. عاطفية مسحة اضفاء او الشخصية

ومجاالته جوانبه كل في معبرا االعالم يكون ان -٣

ومتوافقا مالئما يكون وان يخاطبها، التي الجماهير عن

ثقافتها، ومستوى الجماهير وميولها تلك اهتمامات مع

في السائدة والتقاليد االجتماعية الروح مع وكذلك

المجتمع.

االعالم: اهمية

االسرة، الفرد،  مستوى على كبرى اهمية لإلعالم 

الحياة مرافق جميع وفي العالم، االمة، الدولة، المجتمع،

الصحية، االجتماعية، الثقافية، التربوية، االنسانية:

يأتي: بما بوصفه وذلك وغيرها السياسية، االقتصادية،

الفرد تعين التي  العصرية االتصال ادوات ١-اقوى 

معه. والتفاعل العصر معايشة على

المجتمعات مخاطبة في الحديثة الوسائل اهم ٢-من

االنسانية.

المشارب بمختلف االجتماعية  التوجهات ٣-ترجمة

الثقافي والمشهد السياسي الحراك وتفعيل الفكرية

والنتاج الفكري.

اجل من  العام الراي في  وطرحها  القضايا ٤-شرح 

اعالميا. تهيئته

وثقافيا، وسياسيا، واجتماعيا، اقتصاديا، الدول ٥-بناء

وفكريا.

والثقافية واالقتصادية السياسية القضايا على ٦-التاثير

والفكرية.

واحداث اخبار من العالم في يجري بما ٧-العلم

معها. والتفاعل وتطورات

الدول بين والمعرفي والحضاري الثقافي ٨-التبادل

بينها. فيما والتفاعل والشعوب

االفراد عند والمعتقدات واالتجاهات القناعات ٩-بناء

والجماعات.

لإلعالم: الوظيفي الدور

ما يلي: لإلعالم واهمها وظائف عدة توجد

الوظائف وهو من التعليم: في رغبة الجمهور ١-اشباع

وسائله من خالل االعالم عاتق على تقع التي المهمة

هي ان وسائل االعالم ليبين ذلك المختلفة، ويؤكد على

عن بالمعلومات الناس يزود للمعرفة رئيسي مصدر

العامة. الشؤون عالم

وروح والمبادئ بالفكر والهامها الجماهير ٢-تعبئة

بالمجتمع يدفه يدفع وهو االمر الذي الجماعي: العمل

خالل من وخاصة واالبداع، التطور نحو  االنساني

واتجاهات وارادة لهم من شخصية بما المثقفين جمهور

اجتماعية. وموقف

واالجتماعية: واالقتصادية الوطنية التنمية ودعم ٣-دفع

تستخدم ان يمكن وسيلة افضل هي االعالم ان وسائل اي

تقوم ان يمكن انها كما المجتمع، في التغيير إلحداث

الجمهور وذلك بتزويد التنمية، عند احداث كبيرة بمهمة

كافة. كافة المجاالت في عن المستجدات بالمعلومات

جيدة مساحات افراد خالل  من السياسية: ٤-التنمية

والتنشئة السياسي، للتثقيف االعالمية الرسالة تخصصها

المشاركة بأهمية  الجمهور تبصير كذلك السياسية، 

االعالمي البنيان بين الوثيقة العالقة اطار في السياسية

بالمسؤولية تعميق الشعور خالل من المجتمع، وبنيان

والجماعات. االفراد لدى

في به يعتد بدور االعالم قيام  الوطنية: ٥-التوعية

الوطني االنتماء مشاعر واذكاء االنتماء روح تعميق 

الحضارية. ورسالتها االمة وااليمان بوحدة

محاوالت ان االتجاهات: وتغيير  التحول ٦-احداث 

المهام من  االتجاهات تغيير اجل من المتتالية االقناع

االعالم لتحقيقها. وسائل تسعى التي البارزة االعالمية

االعالم يقوم للفرد: االجتماعية والتوعية  ٧-التنشئة

لالفراد السليمة الفكرية التربية عملية في كبير بدور

من السليمة، االحكام اصدار  على  العقلي وتدريبهم

مثالية، حلوال  تستلهم مماثلة مواقف عرض خالل

خالل من لالفراد الصحيحة وكذلك التنشئة االجتماعية

في ترسيخها على هذه الوسائل تعمل ومثل قيم ارساء

الفرد. عقلية

الجماهيري المجتمع يبرز حتى المجتمعات: ٨-صياغة

واالقتصادية السياسية الحياة تسيير في وزنها لها كقوة

في دورها الوسائل هذه  تلعب وحيث  واالجتماعية،

واتجاهاتها. المجتمعات هذه قيم بلورة

امام الثابتة الحقائق  بعرض عام: وذلك راي ٩-خلق

الصحيحة بالمعلومات وامداده جميعها، الجمهور

في راي صائب تكوين في تساعده التي والدقيقة كافة،

هنا االعالم وسائل الساعة، فمهمة وموضوعات قضايا

اقصى الى االعالمية للرسالة المتلقين بجمهور الوصول

واالدراك. والوعي المعرفة من ممكنة درجة

الشخصية تلك وهي  االيجابية: الشخصية ١٠-خلق

بسهولة وتفهم تتقبل والتي االنساني التفاعل في النشطة

بركب اللحاق على  وتعمل االخرى االمم حضارات

ورغبة صادقة. مرونة التطور في

خالل من  االخرى: االمم حضارات ١١-نقل

والكوارث االزمات يف معاجلة لإلعالم الوظيفي الدور

والصورة الصوت على القائمة المبهرة التكنولوجيا

واالنجاز مشاهد التطور كافة نقل السريعة في والحركة

االمم، على مختلف المجاالت، وهذا يعني االنفتاح في

واالمم الراكدة الشعوب  معه يسحب الذي  االمر وهو

المتخلفة الى ركب الحضارة.

تعبئة اطار في وااليديولوجية: القيم الروحية ١٢-دعم

والمبادئ واالفكار بالمثل والهامها الجمهور الجماهير 

بالمبادئ العقل والوجدان الجماعي وتغذية العمل وروح

والجد. االستقامة الى باالنسان تدفع التي الروحية

القيم من تتبناه بما االعالم فوسائل  الثقة: ١٣-خلق 

من تنتهجه وبما  العليا، والمثل االخالقية والتعليمات

غرس من تتمكن لالفراد االجتماعية التنشئة بث لقواعد

وااليجابية المشاركة الى باالفراد تنزع صالحة عادات

االخرين، وفي النفس في الثقة وتولد الفاعل والطموح

الشعب. وافراد الحاكم بين الثقة تخلق كأن

بنيات ايجاد في  المساهمة خالل من ١٤-التحديث:

في التطور الى باإلضافة له، وتستجيب التطور تالحق

االمة كهدف ببناء التحديث ويرتبط  والمعتقدات، القيم

التغير عملية  من جزء البناء هذا العامة، للسياسة 

تعد االعالم وسائل ونجد الحديث  للمجتمع للوصول

الشعور تعميق في لمساهمتها اضافة للتنمية محركات

والديني. الوطني

المعالجة:

بأنها معالجة (Treatment) وردت الوجيز المعجم في

بأنها وردت و  المورد وفي البيانات، و  المعلومات

الفعل من المعالجة كلمة واصل التناول، أو طريقة

زاوله ومارسه وعالجا معالجة الشيء (عالج) الرباعي

المعالجة اما دافع، وعنه غالبه  وفالنا دواه المريض

والجمل قياس العبارة تعني الباحثين اللغويين نظر في

االصالح ثم تجري العربي الكالم تركيب وفقا ألسلوب

ظاهرة بمعان اللغوي وتأتي من خللها الجمل ينقح الذي

في  "  handling المعالجة" عرفت كذلك وفصيحة،

أو القضية أو الموضوع معالجة بأنها االنكليزية اللغة

األمر.

إعالميًا: المعالجة

القضية الصحف بها التي تتناول الطريقة بأنها ُعرفت

سياسة وفق على الفكرة أو الموضوع أو الحدث أو

و الصحيفة سياسة على بناء تتحدد معينة تحريرية

( ) وتشمل: ملكيتها

الخبري الطابع بإغفال التأثير وأساليب ١-المضمون

الرأي. أو

الطابع عليها يغلب هل المستخدمة، التحرير ٢-أنماط

الخبري أم الرأي.

إذا الصحيفة بتوجيه يتأثر حيث الصحفي، ٣-اإلخراج

العنوانات باستخدام معتدلة وذلك أم محافظة كانت ما

أو ما مضمون  إلبراز وغيرها واأللوان والصور

التقليل من أهميته.

االزمة

والقحط، الشدة العربية اللغة في االزمة تعني لغة: االزمة

جمع شدة العض، ويعني (ازم) الفعل مأخوذة من وهي

طارئة حالة او موقف الى وتشير (اوازم)، ازمة كلمة

لفظ يكن ولم لألمور، العادي للمجرى مغايرة واستثنائية

لفتت ان الى القديمة العربية االدبيات في ازمة شائعا

وكانت اليه، العرب الباحثين انتباه االجنبية الدراسات

تعني ازمة. Crisis الترجمة المباشرة لكلمة،

علم الى (ازمة) كلمة االولى الستخدام وتعود االصول

تستخدم الكلمة هذه كانت وقد القديم، االغريقي الطب

لحظة ووجود مهمة،  تحول نقطة وجود على  للداللة

النقطة هذه على ما، ويترتب مرض تطور في مصيرية

موته، او مدة قصيرة مدرة خالل المريض شفاء  اما

نقطة تحول االنجليزية اللغة معاجم في االزمة وتعني

وتتصف التاريخ، في او الحياة تطور في او المرض في

القرار اتخاذ وتتطلب المستقبل من والقلق بالصعوبة

متعددة معان  ولها  محددة، زمنية مدة خالل  المناسب

التوتر، النوبة، النزاع، اهمها: الفرنسية معاجم اللغة في

الفاقة. الفقر،

اصطالحًا: االزمات مفهوم

غزارة عناء دون يدرك األزمة، لمفهوم المتأمل  إن

وتنوعت التعريفات تعددت حيث وثراءه، الفكري الزخم

المسألة، تناولت المعرفية والعلمية التي الحقول بتنوع

االنتشار الواسعة المفاهيم من يعتبر األزمة فمفهوم

بآخر أو بشكل يمس إذ أصبح المعاصر، المجتمع في

الفرد تواجه التي من األزمات الحياة بدءًا جوانب كل

والمؤسسات، التي تمر بها الحكومات باألزمات مرورًا

الدولية. وانتهاء باألزمات

بأنها يعرفها فالبعض  لألزمة، كثيرة  تعريفات وهناك 

االحداث تسلسل في ارتباكًا  يحدث طارئ موقف  "

التفاعالت من سـلسـلة الى ويؤدي للمنظمة اليومية

مما ومعنوية،  مادية ومخاطر تهديدات عنها ينجم 

ظروف وفي محدد في وقت قرارا سريعة اتخاذ يستلزم

المتعلقة بموقف المعلومات لنقص نتيجة يسودها التوتر

االزمة".

وحالة لموقف انعكاس " انها على ايضًا وتعرف 

الكيانات، احد في متخذ القرار يواجها وقضية وعملية

وتختلط والنتائج األسباب وتتشابك وتتداخل تتالحق اذ

للوهلة األولى وربما يفقد متخذ القرار األمور وتتعقد،

او بها، واحتكاكه اصطدامه عند الرؤية على قدرته

منحنايتها على او عليها السيطرة السيطرة محاولته عند

وتوجهاتها". منحنياتها

االهداف بين او تضارب فيه صراع يحدث موقف وهي

السياسي الصدام من الى حالة يؤدي مما المصالح او

العسكري. او

على انها االزمة يرى التعريف الذي مع الباحثة وتتفق

الى مرحلة تهدد عالقة ما في الصراع عناصر "وصول

السلم من كالتحول العالقة هذه في جذري بحدوث تحول

العالقات في تصدع او التحالفات تفكك او الحرب، الى

الدولية". المنظمات

االزمة: ابعاد

فيما يلي: االزمة ابعاد تحديد يمكن

مشكالت هي  هل أي واسبابها: االزمة مصدر -١

او خارجي، تهديد ام الى حد االزمة، تطورت سابقة

داخلي. طارئ وموقف طبيعية، عوامل

خيارات من متاح هو بما ويقاس األزمة: تعقد  -٢

وامكانيات في مواجهتها.

فترة في االحداث بمعدل  وتقاس  األزمة:  كثافة -٣

زمنية فترة في االحداث تالحقت محددة، فكلما زمنية

كثافة. اكثر وجيزة تكون األزمة

تستغرقه الذي الوقت أي لألزمة:  الزمني المدى  -٤

متوسطة او ممتدة. او قصيرة األزمة ان كانت

تشمله الذي  المكاني االطار أي االزمة: نطاق -٥

ممتده داخلية  ازمة او داخلية ازمة تكون قد االزمة 

خارجية. للخارج او ازمة ممتدة

االزمات: أنواع

اآلتي: بالشكل االزمات تلخص أنواع

المنظمة، المجموعة، الفرد، المستوى: حيث من -١

اإلقليمي، الدولي. الوطني،

دينية، اجتماعية، اقتصادية،  الطبيعة:  حيث من -٢

سياسية، عسكرية.

التأثير، هامشية سطحية ازمة العمق: حيث من -٣

التأثير. بالغة جوهرية عميقة ازمة

ازمة خارجية . ازمة داخلية، حيث المكان: ٤- من

فجائي عشوائي طابع ازمة ذات التكرار: حيث من -٥

ودوري. متكرر طابع ذات أخرى او متكرر، غير

وأزمة شمولي، طابع ذات ازمة الشمولية: حسب -٦

جزئي. طابع ذات خاصة

زاحفة، ازمة ازمة مفاجئة، ازمة حسب المظهر: -٧

مستترة. صريحة، ازمة علنية
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غابرييل  الكولومبي  الكاتب  رواية  عنوان  يظلُّ  أجل. 

غارسيا ماركيز حاضرًا، كلما تناولنا موضوعة الحب 

منه  مناصًا  نجد  أال  ونكاد  الجائحة،  الوباء.  زمن  في 

إنني  من  بالرغم  تقدير-  أقل  في  لي-  يبدو  هذا  البتة. 

أؤمن أنه ما أكثر العنوانات، لكن ما أقل ماهو جدير من 

بينها باالحتفاء! ما أندر تلك العنوانات التي يمكن للكاتب 

اقتناصها، أو يمكن للصحفي اقتناصها، وهنا فإنني في 

مكانة  لها  التي  رائعته  في  لماركيز  شهادة  تقديم  موقع 

ذلك،  عن  مرة  من  أكثر  كتبت  ولعلي  عندي،  خاصة 

كما إنه ثمة كثيرون من كتبوا، واليزالون يكتبون، أو 

سيكتبون عن الرواية وعنوانها.

- كما سواي في  ولعلَّ هذا العنوان حضرني، وأنا أمرُّ

هذا العالم- في هذه األيام االمتحانية، بكل معانيها، ليس 

وإنما  إعادتها،  يمكن  دراسية  سنة  في  النجاح  امتحان 

من  بالرغم  الذي  االمتحان  والالحياة.  الحياة  امتحان 

قساوته، لم يفلح في منع حضور الحب أرواح أبعاضنا، 

وإن كان سيكبحه لدى آخرين، بحسب عوامل كثيرة تؤثر 

في عالقاتنا، وإن ما شدني إلى هذا العنوان، كي أكتب 

عنه فصًال خاصًا، بالرغم من كتابتي فصًال آخر مشابهًا 

بعنوان"  الحب في زمن العزلة " بل بما ال يختلف، أو 

يبتعد كثيرًا عن فصل بعنوان" الموت في زمن العزلة" 

هومقولة- افتراضية- في نص أدبي إلحداهن:

! كل أوبئة الكون لن تمنعني من االلتقاء بمن أحبُّ

لوعة  سرد  في  أكثر،  تفاصيل  في  االسترسال  ويمكن 

الحب التي تشتعل ألهبتها في قلب العاشق الحقيقي، أيًا 

وساوس  عن  بعيدًا  عاشقته،  إلى  بالنسبة  وكذلك  كان، 

يتح لي  أنموذجين، ولم  الوصال بين هكذا  الخوف من 

أن أقرأ نماذج من حاالت اإلصابة بكورونا بين: عاشقة 

بالنسبة  تكون ضرورية  ولعلها  اآلن،  او عاشقة، حتى 

إلى اثنين: الكاتب المشتغل في مجال اإلبداع، والباحث 

كل   . اجتماعية  سيكولوجية  ميادين  في  المختص 

لغرض ما، وإن كان هناك العوام الذين قد يعنون بهكذا 

حكايات، ووقائع، تعلنها الصحافة ووسائل اإلعالم بين 

السبق  القراء، أو تسجيل  بدافع جذب  الفينة واألخرى، 

الصحفي، أوغير ذلك، إذ يتم  تقديم موضوعات على 

كبيرة  أعداد  مع  تحدث  ولربما  النوادر،  عداد  من  إنها 

ممن يتندرون بها!

ألهبته  قد يرى بعضنا أن طقوس والدة الحب، وتأجج 

شروط  خالل  إال  تتم  ال  النفوس،   أو  األرواح،  في 

إلخ،  االستقرار  الوقت-  فائض  البال-  راحة  مناسبة: 

إال إنه في الحقيقة ال وقت محددًا للحب، إذ إن المحكوم 

عليه باإلعدام، وهو على وشك لفظ أنفاسه األخيرة، بعد 

أن تضيق حول رقبته األنشوطة، وُيرَكل الكرسي من 

إليها. تصوره  حبيبته. شوقه  فإن صورة  قدميه،  تحت 

لحزنها قد يكون حاضرًا، بعمق، في خياله كما صور 

مقربيه: أمه. أبيه. أخواته وأخوته. محبيه، ولعلها- أي 

العظيم  الحب  إن  السيما  بعضهم،  عند  تنفرد  أنثاه-  

أنفاسه  يلفظ  لمن  وهكذا  نفسه،  حتى  المرء  ينسي  يكاد 

األخيرة على سرير الموت، بعد أن فتك به وباء عظيم، 

وقد يكون مثل هذا الكالم نواة منولوجين داخليين لهذين 

األنموذجين، في ما أمكن االشتغال على عمل روائي. 

سردي. إبداعي!

توتر.خوف.  قلق.   حيرة.  الوقت.  من  كبير  فائض 

رعب وغير ذلك من المفردات التي يمكن تشخيصها، 

من  كل  عليها  تعرف  الحجرالكوروني-  مرحلة-  في 

التزم بظروف العزل االجتماعي. هذه المفردات كان من 

شأنها أن تؤجج األخيلة. خيال كل امرىء حسب حاجته. 

لعلَّ المغترب يحنُّ إلى ذويه خالل اللحظات الحرجة في 

حياته، ولعلَّ المريض يرجو شفاءه، والتاجر يحلم بمزيد 

من األرباح لتطوير تجارته ومضاعفة أمواله، وطالب 

العلم لتحقيق المزيد من العلم. المؤمن يقضي أوقاته هذه 

الحرب  جبهة  على  المقاتل،  بالكتابة.  الكاتب  بالعبادة. 

عدوه،  على  االنتصار  أمرين:  بين  يزاوج  المشتعلة، 

للعودة سالمًا والظفر بحبيبته التي تشعل حماس الصمود 

في صدره. وهكذا بالنسبة إلى الجريح. إلى الظامىء. 

الممكن  من  وغيرهم،  هؤالء،  كل  ألن  الجائع.  إلى 

أصحاء  كانوا  إذا  ما  في  ما  لحظة  في  يستسلموا  أن- 

الروح- أمام ظمئهم األول لماء الحياة األول السلبيلي: 

الحب، ألن كثيرين من طالبي العالم. المتصوفة. التجار. 

ذوي الحاجات العظمى، ال تنفصم حاجتهم إلى الطرف 

اآلخر في ثنائية الحب: ذكرًا أو أنثى، ألن هذه الحاجة 

الروحية، كما يخيل إلي هي العظمى األكثر حضورًا، 

كما يخيل إلي. ثمة من سمعتها وهي تقول:

توقف قلب أبي للتو. صرخت. اتصلت بسيارة اإلسعاف 

وطوال  جيراني،  أهلي.  أخوتي.  أعلمت  عبرالهاتف. 

اللحظة األكثرحرجًا. جرحًا. طعنًا لروحي، كنت أتمنى 

أن يشفى أبي، أن يعود معافى، عبر معجزة إلهية، إنه  

أعظم ما أملك بعد وفاة أمي، ولكن صورة من أحب لم 

تكن تفارق مخيلتي.

قد يظنُّ بعضنا هذه الحالة شذوذًا، أو يتكابر، ويتناولها- 

في  إنها-  إال  والمواربة،   ، الشكِّ مبدأ  من  نقديًا- 

الحقيقة- صورة طبق األصل عن حالة الحب العظيم. 

هو  من  حب  السامي.  الطاهر.  االستثنائي.  الحب 

معافى الروح. سليم الملكات، غير مصاب بعاهة إعدام  

العاطفة. المشاعر. األحاسيس. الحب الذي يهيمن على 

المرء، ويعيشه، من داخله، وهو يترفع عن- النزوة- 

يتم  كما  اآلخر،  الطرف  افتراسية  أو  الشهوة-   - أو 

أحيانًا، وثمة قصص التنتهي من حولنا، نعرفها، بل إن 

التاريخ، واألدب، خلدا النزر اليسيرمنها، وكثيرون منا، 

من نكتب عن الحب، لم نتجاوز في كتاباتنا التي تتناول 

الموضوعة ماهو سطحي، قشري، بسبب االلتباس بين 

مفهوم الحب، وما يمكن أن يحسب عليه، من شوائب، 

وشواذ ملحقة.

غير  ماهو  في  الندرة؟  في  أتحدث،  أنني  ترى،  هل 

واقعي. في ماهو غيرممارس؟ وال أصل له إال في في 

الخيال؟. حقيقة، ليس من شأني أن أتعمق في تفاصيل 

تلك الروح التي تصلح ألنه تمس بالحب، والأقول يمسها 

الحب، ألنه من المؤكد ثمة جملة مقومات تتوافر فيها، 

احلب يف زمن العزلة

وضع يديه على رأسه، يحصر حلوله التائهة، لعله يجد 

مخرجًا للسؤال النازف، الذي يكرره على نفسه مرارَا: 

أين سأدفنه؟؟ يتقوقع على جرحه، صمته مليء بأجوبة 

وجهه  تغزو  الدموع  كانت  ألمًا.  العالم  لتغطي  تكفي 

ظلها  تبسط  بدأت  ثقيلة،  عتمة  خلف  تتوارى  وروحه، 

دون استئذان.

لم يتوقف آري عن البكاء على والده، يحبو كطفل تائه 

عن حضن أمه، أغشاه األلم عن التفكير، صراخه كان 

رسالته إلى األفق الذي بدأ يضيق على أنفاسه المكتومة، 

ويغلق مخارج الحل في وجهه. يحب والده كثيرًا، كما 

العفريني،  الفالح  قاسم،  الحاج  القرية،  أهل  كل  يحبه 

الذي اجتاز كل امتحانات األلم بالثبات، خبأ جراحه في 

أغوار نفسه، فأشرقت نورًا على مالمحه وهو في عقده 

السابع.

يحب أرضه كما عائلته، يعتني بها، بكل حب يزرعها، 

فتشبعت رائحة الزيتون على يديه وفي قلبه. لم يشأ أن 

قبر زوجته وزيتونه،  قريته،  يترك مقومات حياته في 

بعد أن رحل عن القرية جميع أهلها عنوة، فآلة القتل قد 

اقتربت من تخوم قريتهم.

يكرر  بالفشل.  باءت  بيته،  بترك  إقناعه  محاوالت  كل 

إذا  سأموت  الوحيدة:  جملته  إقناعه،  يحاول  من  لكل 

خرجت من قريتي. 

اضطر ابنه الوحيد آري، آخر العنقود، أن يبقى مع والده 

في القرية بعد أن أمن خروج أخواته مع عائلة عمه، كما 

كل أهل القرية الذين خرجوا قبل الفجر وبعد أن دخل 

القصف التركي طور الجنون.

بيته  في  الموت  مفضًال  للقصف،  قاسم  الحاج  يأبه  لم 

يتخذ  جعله  آري  ابنه  على  خوفه  لكن؟  زيتونه.  وبين 

وبيده  والده،  بيد  آري  أمسك  حياته.  في  قرار  أصعب 

بالستيكية  ماء  عبوة  فيه  صغيرًا  كيسًا  حمل  األخرى 

صغيرة وعلبتي دواء.

تخنق  الدخان  رائحة  أصبحت  أن  بعد  القرية  تركا 

أنفاسهما، مضيا بسرعة دون أن تكون وجهتهما معلومة. 

مصيرية كانت لحظة الخروج من القرية، كانت بمثابة 

انتحار حقيقي كبقائهم. ال يترك آري يد والده الذي ال 

يلبث أن يلتفت للوراء، يلقي نظراته األخيرة على قريته، 

وأحيانًا  أحيانًا،  الركض  على  يحثه  خطواته.  فتتعثر 

أخرى يبطآن السير. يخشى على والده من التعب، همه 

الوحيد الخروج من القرية بسالم تحت جنح الظالم وقبل 

بدأ  الظالم  حتى  خطواتهما.  آثار  الشمس  تضيء  أن 

يتالشى أمام لمعان القصف المستمر طوال الليل. انتهى 

بهما المطاف في مساحة ممتدة من الظالم، حيث كانت 

الحمراء من  ذيولها  آثار آخر  قد سحبت معها  الشمس 

بقايا إشراقاتها. ابتعدا عن صوت الدمار، وبعد أن أحس 

آري أنهما يمكن أن يكونا في أمان، طلب من والده أن 

يرتاح ليشرب الماء. ثم أعطى له الدواء.

كم كان مالحًا طعم الماء، ممزوجًا بدموع وأحزان قلبه، 

هكذا شعر آري.

في الوقت الذي بدأت فيه أصوات القصف تهدأ قليًال، 

الليل،  من  الباقية  القليلة  الساعات  في  يرتاحا  أن  قررا 

ليكمال المسير مع شروق الشمس. وضع آري معطفه 

الذي  الفرو  بمعطف  وغطاه  والده  رأس  تحت  الجلدي 

التعب  منه  نال  فقد  ينام،  أن  عليه  ملحًا  والده،  يلبسه 

وخارت كل قواه.

بقي آري يحرس والده، يحصي دموعه التي لم تتوقف 

عن الهطول، يدرك حجم النيران التي تحرق قلبه، وتزيد 

من غزارتها لتغرق في تجاعيد وجهه.

عفرين،  ذكريات  على  المظلمة  ليلته  في  آري  يتكئ 

طفولته، حكايات أمه، بددت ذرات الظالم. في مكنون 

قلبه وما تعلق بها من قلق مستديم كلما تذكر كالم والده: 

سأموت إذا خرجت من قريتي! مريعًا كان حجم األلم 

في قلبه وهي تندلق في فضاء روحه حزنًا داميًا. انحدر 

نحو الضياع أكثر، كما غار الظالم إلى أعماق روحه. 

أحس بغربة كبيرة. أحس بأن آخر خيط يربطه بقريته 

قد انقطع، لم يبق له سوى قبر أمه في تلك المقبرة التي 

شاهدات  تتحول  أن  من  تستثن  لم  األخرى  هي  ربما 

قبورها إلى أنقاض وتتناثر حروف أسمائها. تذكر أمه. 

ذكرياته معها أدفأت روحه في تلك الليلة اآلذارية الباردة 

إلى  ينصت  ينام،  أن  قبل  حكاياتها  تذكر  العراء،  في 

وابتسامتها  والدته  ظل  تحضنان  كأنهما  بعينين  الظالم 

أحالمه.  ترك  إلى حيث  الحلم  قاده  قليًال،  غفا  الدائمة. 

طفولته  مالعب  عفرين،  في  الجميلة  قريته  في  هناك 

كما  أنقاض  إلى  أيضًا  تحولت  التي  الكثيرة  وأحالمه 

قريته. لم يبق سوى ثالثة أيام على يوم ميالده السابع 

عشر، يعشق ذكرى ميالده، ميالد الحرية، هكذا يسميها 

آري، ألنه ولد في يوم عيد النوروز القومي.

استيقظ مع أول إشعاع من الشمس يالمس البرد المبسط 

على وجهه. نهض بسرعة، أمسك يد والده ووضعها على 

وجهه، لم يحس بدفئها، أزال عنه المعطف الفرو، هزه 

بعنف، ناداه بكل ما في قلبه من الحرص والخوف: 

أبي.. أبي .. أبي 

أرجوك! أبي ال تتركني أبييييي .... لم يفق األب من 

نومه األبدي، كانت آثار الدموع ال تزال ترطب وجهه. 

صدى صوته أفاق العصافير، ومأل السماء بكاًء وعويًال 

مريرًا. كانت غيمة آهاته تحجب عنه الشمس وتذرف 

سيًال من الحزن في بقعة وحيدة، متقطعة من جغرافية 

الحياة، هكذا بدت له. اآلن أصبحت وحيدًا.

قالها آري بكل حزن في قلبه. ال حل يبرق في روحه، 

يأسره المكان، فتهذي به الريح إلى طرق مغلقة، يجعل 

حلوله في مهب الفشل في بحثه عن الحل.

موت والده نثر روحه في كف الحياة إلى فصول منحدرة 

إلى الموت وهي في عز الحياة. تائه في قارعة أشتاته، 

تقذفه المتاهات إلى متاهته المكتملة.

ال يعرف أين يدفن والده؟ وهل يدفنه؟ أم يحمله معه في 

طريقه إلى المجهول؟ 

أين  سأدفنه؟  أين  وجهه؟  إشراقة  ويتأمل  معه  يبقى  أو 

سأدفنه؟ 

المتعرجة،  آثاره  صدى  على  شاهدة  الجغرافيا  كانت 

يبحث  لروحه،  شرعي  كسليل  نفسه  عن  الحزن  ليعلن 

عن مكان يرتاح له قلبه، ليرتاح فيه جسد والده.

الشيء  بقعة مرتفعة بعض  إلى  المتثاقلة  قادته خطواته 

عما حولها، هناك دفن والده.

إنها الروح الكوردية التي تعشق األماكن المرتفعة.

ال  بالدموع.  الممرغ  المكان  هذا  في  وقلبه  والده  فقد 

من  متناهية  ال  مساحات  الشمس.  تحت  سواه  أحد 

العراء، خالية سوى من آهاته وهواء من الرماد، يتنفسه 

بصعوبة.

لم ينفذ وصية والده. ال يستطيع أن يدفنه بجوار أمه كما 

أوصاه، هذا ما زاد جروحه عمقًا. وضع معطف والده 

أنفاسه  الفرو على كتفه، يشم رائحته، يتنفس من عبق 

المعلقة على روحه. مضى بألم في جغرافية من التيه ال 

بوصلة لها. يشق طريقه إلى الالعنوان، بظّل من الحزن 

يتبع الشمس في مسيره.

ال يعرف إذا ما كان سيستدل على قبر والده مرة أخرى، 

بعد أن تركه في غربة. 

ومضى!

إبراهيم اليوسف

وذلك على خلفية مفهوم صاحبها- صاحبتها، لموضوعة 

الحب، والحدود بينه والجنس، ومتى يلتقي المفهومان؟  

االفتراق.  مساحة  االلتقاء.  مساحة  يفترقان؟.  ومتى 

واالختالف هو واقع، والجنس في عالم الحب الحقيقي 

ليس إال اللحظة العابرة، ممكنة االستغناء عنها، وليست 

المهيمنة. الحب هو ما يظل ويبقى ويصمد ويشدُّ طرفي 

معادلته إلى بعضهما بعضًا بعد أي تواصل، أو اتصال 

بينهما، هو الذي من الممكن أن يكون منسيًا في لحظات 

الوصال؟

هل ثمة مبالغة، هنا؟

من جهتي، أجزم أن هناك حبًا ساميًا من هذا النوع. ليس 

حب السينما، أو الحكاية، أو األساطير والخرافات، أو 

المسرح أو حتى التشكيل إلخ، إنما الحب الذي يمكن لمن 

يعيش هكذا حاالت أن يصفه، ولقد سمعت، ولربما شهدت 

ضروبًا من هكذا حب، من تجارب أصدقاء مقربين إلي، 

كتابته،  من  أكبر  يكون  يكاد  النوع  هذا  بأن  وأعترف 

ويحتاج إلى أن نقاربه في بحوثنا، ودراساتنا، وإبداعنا، 

ولعلي قادر أن أقول: قد يكون في الموسيقا األكثر سموًا 

بعض المقاربات من هذا الضرب من الحب، ألنه أقرب 

إلى الحسية التي تنبث من هكذا حب!

ألنني  فليس  رفيع،  حب  هكذا  عن  أتحدث  كنت  وإذا 

إنني  بل  البشرية،  الطبيعة  ومعاداة  الرهبنة،  إلى  أدعو 

أوردت هذه المفارقة ألشير إلى إمكان وجود حب عظيم 

جالل  صادق  البروفسيور  أورد  وقد  يتجاوزشهوانيته، 

الحب  ب"  والمعنونة  األكثرأهمية  دراسته  في  العظم 

للحب،  ونماذج  تفاصيل، وشروحات،  العذري"  والحب 

وتصنيفات  أشكال،  على  لإلطالع  مراجعتها،  يمكن 

عديدة للحب!

زمن العزلة الذي عشناه، خالل بضعة أسابيع، أو حوالي 

ثالثة أشهر لدى بعضنا، أو أكثر لدى آخرين، كان في 

لمن-  سموه،  الحب.  فضاء  في  عظيمًا  امتحانًا  عمقه 

بقليل،  الزمن،  هذه  قبل  قيوده-  في  أسماؤهم  تسجلت 

أو كثير، وكان زمن العزلة امتدادًا له، أو من اندلعت 

شرارته في أرواحهم، خالل زمنه. لم يكن زمن العزلة 

بال حب، بل كان زمنًا من الحب الخالص. الحب النبيل. 

لذاته  العاشق  اختبار  زمن  الحب.  امتحان  زمن  كان 

كان  حب  ثمة  اآلخر.  الطرف  ولحب  لحبه  ولآلخر. 

غربة قرب 

يعيش بطرفيه تحت سقف واحد. كل من الطرفين يشدُّ 

من أزر اآلخر، يشحن روحه ليواجه أحد أعظم تحديات 

العصر، وثمة حب خارج هذا اإلطار، ثمة مسافات ما 

تفصل بين طرفيه، لكنهما يجسران مابينهما، ويعيشان 

حالتهما. حالة الحب العظيم، إن عبر االستفادة من وسائل 

التواصل االجتماعي لتكون شاهدة هذا الحب. بيت هذا 

الحب. سقف هذا الحب. عش هذا الحب، أو عبر سواه، 

المكاتيب  ماتت  أن  بعد  السيما  المتاحة،  الوسائل  من 

ظهورالبريد  بعد  منهما  األولى  وكانت  الثانية،  ميتتها 

إذ  العزلة  زمن  في  منهما  الثانية  وكانت  اإللكتروني، 

البيتي ألي منا يخلو إال من رسائل ورقية  البريد  يكاد 

مغامرة، في موضوعات حياتية، أو رسمية، وال أظن 

أن بينها إال طردًا من عاشق غامر وأرسل وردة لحبيبته 

مناسبة  أية  أو  ميالدها،  يوم  أو  الحب-  يوم عيد  في- 

أخرى، أو العكس!

فيروس كوفيد١٩، الذي َقهرالعالم، ُقهرأمام عظمة الحب 

عزلته  زمن  في  العاشق،  وصيَّره   عليه،  تغلبت  التي 

المفروضة، إلى مساحة حافلة بمرحلة جديدة من تاريخ 

حبه، أو خفق قلبه ألول مرة ألنثاه- أو العكس-  في 

هذا الزمن المقتطع، عبر مكالمة هاتفية، أو عبر مراسلة 

فيسبوكية، أو غيرها من وسائل التواصل االجتماعي، أو 

في مشفى ما. في عيادة طبيب. في صيدلية. في مخزن 

تجاري. أمام فرن ما. بل ثمة قصص ما ولدت عبر- 

الصعقة- الصعقة التي تشبه ما يتحدث عنها المؤمنون 

فكان  عانقتها،  أخرى.  روحًا  مست  روحًا  بأن  بالغيب 

أحد  شمس  أضاء  عاشقين:  قلبي  في  ولد  عظيم  حب 

فجعلت  البهيم،  اآلخر  ليل  اآلخر.  حياة  الحب  طرفي 

مساحة عمره حياة حقيقية. حياة من حلم وفرح وعطاء، 

ألم  ينسى  أن  العالم، من دون  يعيشه  في أصعب زمن 

خدمة  في  الحياتية  مهمته  ينسى   أن  دون  من  العالم. 

اآلخرين، ولو كان هو ومشاطره في قصته متطوعين، 

أبرياء  على  اللئيمة  كورونا  حرب  في  الناس،  لخدمة 

الكون!

*محور من مثل كردي" 

ينام الجرحى والينام الجوعى"

نص المثل  الكردي هو:

Mirî î dirazin  û birçi  narazin

زهرة أمحد

كّتاب  ”اتحاد  عن  تراني؟“  ”هل  بعنوان  جديدة  شعرية  مجموعة  قادري  فيصل  للشاعر  حديثًا  صدرت 

كردستان سوريا“ في مدينة القامشلي، سوريا.

تركز القصائد في مواضيعها على العاطفة القومية، والقضايا اإلنسانية، ومشاعر الحب، والهجر، والمعاناة، 

وحالة التيه التي يعيشها اإلنسان في زمن الحرب.

تأتي هذه المجموعة الجديدة ضمن ٩٠ صفحة من القطع المتوسط، والغالف والرسوم الداخلية للمجموعة 

الحديثة للفنان التشكيلي لقمان أحمد.

من أجواء الديوان الجديد ”قصيدتي“، يقول فيها الشاعر:

قصيدتي ..

مبللة بالوجع ..

قصيدتي تنزف

قصيدتي تذرف

كلمات جارحة

تبحث عن عشها…

تبحث عن شاعر يحضنها

فإيه أيتها الحبيبة ..

لنضع لكل شي عنوانا …

حتى الرب …

ولنبحث عن الربيع للوردة …

وعن الشتاء للمطر

وعن الشاعر للقصيدة

وعني وعنك

لتصنيف عذاب العشق 

نبذة عن فيصل قادري:

فيصل قادري من مواليد مدينة عامودا ١٩٦٨، متخرج من معهد إعداد المعلمين (١٩٩١). يكتب باللغتين 

الكردية والعربية. بدأ رحلة الكتابة في أوائل التسعينات، وينشر بين الحين واآلخر في صحف ومجالت 

للثقافة  منشورات مؤسسة سما  أنت“، صدرت عن  ”لك  بعنوان  له مجموعة شعرية  إلكترونية.  ومواقع 

والفن (٢٠٠٧).

هل تراني؟ .. جمموعة جديدة للشاعر فيصل قادري
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االعالمي  المشهد  إلى  جديد  من  كوباني  مدينة  تعود 

العسكرية  القطع  السياسية وتحركات  التصريحات  من 

ساحة  على  الدولية  االقطاب  بين  التماس  مناطق  في 

السورية، ومن الخطابات واآلراء والتحليالت مفادها ان 

هذه المنطقة ستشهد حالة عدم االستقرار في المستقبل، 

بين  العسكرية  للمواقع  وتبديل  تحركات  آخرها  كان 

الروس والنظام الى جانب تهديدات الفصائل المسلحة 

المتحالفة مع تركيا، فكل هذه الضجة االعالمية في هذه 

تثير    (.. الرقة  ( كوباني – عين عيسى –  المنطقة 

المخاوف ألهالي كوباني وتعود بهم الذاكرة الى المشهد 

االخيرة  السنين  في  التي حصلت  االحداث  في  االول 

ابان هجوم تنظيم داعش االرهابي ايلول ٢٠١٤.

نقطة  داعش  تنظيم  ضد  كوباني  معركة  كانت  لقد 

االمريكية  العسكرية  الخطط  تغيير  في  كبيرة  تحول 

السورية  الساحة  على  عملي  بشكل  تدخلت  بحيث 

الجوية  بغاراتها  ونجحت  خاصة،  والكوردية  عامة، 

الست  األعوام  وخالل  المعركة،  موازيين  قلب  في 

حالة  في  المدينة  دخلت  اللحظة  هذه  وحتى  الماضية 

عدم االستقرار نتيجة التهديدات التركية المتكررة من 

جهة  من  الديمقراطي  االتحاد  حزب  وتصرفات  جهة 

منع  من  للكورد  الصديقة  الدول  حاولت  بل  االخرى 

هذه المحاوالت وكذلك القوى الكوردستانية وباالخص 

عدة  توقيع  في  نجح  الذي  البارزاني  الرئيس  من 

اتفاقيات بين المجلس الوطني الكوردي وحزب االتحاد 

اليمقراطي اال ان هذه النصائح لم تكتب لها النجاح بان 

وصل الى مرحلة جديدة باحتالل منطقة عفرين وسري 

كانييه وكرسبي، وأصبحت منطقة كوباني في مرمى 

الهدف التركي والفصائل المسلحة المتحالفة معها لكن 

منطقة ضمن  اي  فقدان  بان  جيدا  يدركون  االمريكان 

فقدان  الرقة) يعني  المثلث (كوباني - عين عيسى - 

سيطرة على السدود الكبيرة المتواجدة في هذه المنطقة 

وبالتالي فان هذه الورقة ستكون في ايديهم للضغط على 

الروس باعتبارها تزود لمحافظة حلب وباقي المناطق 

بالطاقة الكهربائية. 

على  نشره  تم  وما  االخيرة  التصريحات  الى  بالعودة 

صفحات السوشيال ميديا ونشر مقاطع فيديوهات لشباب 

يرمون الدوريات المشتركة بالحجارة ويتظاهرون امام 

المقرات الرئيسية للقوات الدولية المتواجدة في كوباني 

اعتراض  من  الجزيرة  منطقة  في  يحدث  ما  اضافة 

الدوريات األمريكية كانت او الروسية تشبه في بعض 

االجراءات  وبعض  وجيري)  (توم  مغامرات  االحيان 

تتخذها  اساليب  كلها  المياه  قطع  من  االخرى  التركية 

االمريكي  االستراتيجي  الحليف  على  بالضغط  تركيا 

ال  المعطيات  هذه  فجميع  التنازالت،  ببعض  بالقبول 

تترجم على الواقع اال بعد الضوء االخضر االمريكي 

فبموجب اتفاق (اردوغان – بنس) لن يحدث اي شي 

وعلى  اللحظة  هذه  حتى  المفعول  ساري  وهو  جديد 

واضحة  اصبحت  االمريكية  فالرؤية  تماما  العكس 

شرقي الفرات في هذه المرحلة الراهنة بحيث يملكون 

مشروعا جديا في مستقبل سوريا، فمدينة كوباني تعيش 

على الواقع التهديدات المتكررة وحالة عدم االستقرار 

على مر السنيين الماضية والى هذه اللحظة هي واقعة 

تحت الرادار االمريكي.

الوقت  في  كوباني  على  اخر  هجوم  اي  يحدث  لن 

الخارطة  على  حقيقي  تغيير  اي  يوجد  وال  الحاضر، 

الميدانية وكل ما يحدث بين الحين واآلخر هو بعض 

الحليف  على  االخرى  االجندات  لفرض  المحاوالت 

االمريكية  المتحدة  بالواليات  متمثلة  للكورد  الدولي 

قطعت  التي  الكوردية  للمصالحة  الجهود  وإضعاف 

المرحلة االولى بينهما في التفاهم السياسي والتي تعتبر 

المخرج الوحيد للكورد في هذا الوقت الحساس.

ويبقى السؤال األهم  هل ستدخل كوباني من جديد على 

خط البازارات السياسية ؟؟؟ وهل مشروع االمريكي في 

التقارب الكوردي -الكوردي ستشمل الحدود الجغرافية 

المشروع  ان  ام  وتنقذها من اي خطر  ايضا  لكوباني 

ستقف عند حدودها المرسومة بعد االنسحاب االمريكان 

منها ؟؟؟ سننتظر االجابة في مستقبل قريب .  

áÌáu@Âfl@NNN@Ô„biÏ◊

خبات زيتو 

أثبتت التجارب التي رافقت اإلنسان عبر التاريخ، كذلك 

المراكز  في  النفس  علماء  بها  قام  التي  األبحاث  جميع 

العلمية اليوم، أن الذي يقود االنسان الختيار القرارات 

وإصدار االحكام هو العقل المرتبط بالضمير كيانًا، ال 

الغرائز، وهذا يقودنا إلى استنتاج مطلق "اإلنسان كائن 

أخالقي". 

سلبًا،  أو  إيجابًا  المحيط  على  يؤثر  به  يقوم  عمل  فكل 

وهذا اإلطالع المعرفي يقود الدور األخالقي الذي يلعبه 

اإلنسان، والساسة ليسوا استثناء.

او  التحريرية  وحركاتهم  كممثلين ألحزابهم  السياسيون 

ممثلي شعوبهم او الساسة المستقلين، كل هؤالء يحملون 

او  الدولة  كمؤسسات  الداخل  في  لهم  الموكلة  القضايا 

في الخارج (المحافل اإلقليمية_ الدولية)، فأي عمل او 

تصريح صادر عن اي سياسي، شاء ام أبى له تداعيات 

أخالقية، ُتخلف نتائج باهرة او رديئة على مستقبل قضايا 

األمة.

اإلدراك  تمام  األخالقية عند  السياسي  وتزداد مسؤولية 

انه يحمل معاناة الشعب بكل ما للكلمة من معنى، ألن 

كلمة السياسة تجلب خصائص الفضيلة الى تلك القيادات 

وتطوعت  بها  آمنت  التي  األهداف  بتحقيق  الملتزمة 

لحمل معاناة الشعب، وتفيد في الجوهر لترفع من شؤون 

بأحوالهم وتسيير  والعناية  الشعب  أمور  الخدمة وتدبير 

السياسي  مصطلح  أن  بينهم،  فيما  والقضاء  شؤونهم 

من  والجوهر  المضمون  في  تعني  الساسة"  "القادة- 

يعتلون قمة هرم المسؤولية بين الشعوب واألمم. 

بالنظر  المعروف  رد  الشعب  من  يتطلب  الواجب  لهذا 

جهودهم  وحجم  بجهودهم  واالعتراف  تقدير  بكل  اليهم 

الممزوج بالتعب والكد لخدمة القضايا العدالة لألمة ..

السياسي الملتزم بالجانب األخالقي في ممارساته وسلوكه 

يرتقي الى مرتبة القيادة الحكيمة، وينال لقب الزعامة، 

ويكسب ثقة الشعب، ويصبح دون أنى شك قدوة لالجيال 

القادمة ومقياسه الشعب وتقيم ساسته (مرآة السياسي هو 

الشعب هو الذي يرى ويحكم )..

اما السياسي المستغل والوصولي والظالم المستنفع فيسقط 

أقوى  التاريخ  أحكام  ألن  وجهه،  على  حين  بعد  ولو 

التاريخ  في  تغوص  وعندما  االكبر،  المعلم  فهو  وأدق 

الذي  السياسي  فيذكر  ابدا  عليك  يبخل  ال  لالستكشاف 

وصل الزعامة والسياسي الخائن القابع في المستنفع.

ماهي  الجميع:  يسأله  الذي  السؤال  إلى  هنا  نصل 

الخصائص والقيم التى البد للسياسي يّتسم بها فيتصف 

بالرجل الحكيم، الوقور، العادل:

١- الحكمة: أولى الصفات من جهة الضرورة لترسيخ 

يجب  ال  السياسة  رجل  الشعب.  عامة  لدى  الطمأنينة 

في  وجريئًا  النظر  نقي  بل  فقط،  اليدين  نقي  يكون  أن 

المناسب،  الوقت  في  والعملية  الصائبة  القرارات  اتخاذ 

والقراءة  النظر  بعد  لكن  معدومة،  معطيات  على  بناء 

الصحيحة تعطي دائما النتيجة الصحيحة، فالحكمة تضع 

الذكاء في خدمة األخالق واألخالق تضع السياسي في 

خدمة قضايا األمة. نستنتج هنا فاقد البصيرة ال يصلح 

لهذا العمل النبيل.

ان  بدون  الزعيم،  او  القائد  او  السياسي  العدالة:   -٢

ينصب ميزان العدالة في مسيرته، ويساوي بين حقوقه 

الخاصة وحقوق العامة مصيره الفشل والخزي، ويدّون 

في صفحات التاريخ أنه سلك دروب الديكتاتوريات... 

العدل أساس الملك، لهذا على السياسي أن يعتمد على 

الحكم،  يمس  القضاء  في  انحراف  فأي  القضاة،  أنزه 

ويزلزل السياسي.

٣- الموازنة بين العدالة والرحمة: 

عملية  هي  وأكثرها حساسية  السياسي  أعمال  أدق  من 

الموازنة بين العدل والرحمة في ميزان يحكمه الضمير، 

متجاوزة حدودها، حيث  العدالة  كفة  تميل  أن  فالخشية 

حساب  على  الرحمة  مبدأ  مراعاة  عدم  عند  الظلم  يقع 

القيم المثلى للعدالة.. أخالق السياسة نتاج أفعال الحكم 

دون فتح باب الرحمة على حساب مجرى العدالة، أو 

تطبيق العدالة حرفيًا بغنى عن الرحمة.

٤- الرابعة او وظيفة الموت: وهي من أهم عوامل نجاح 

الصادقين  المستشارين  من  بنخبة  احاطته  سياسي،  أي 

بالقضية والصالحين لعلو شأن القرارات المتخذة والحكم 

الصحيح نتاج مشاركة الرأي.

الخبرة  خالل  من  مستشاريه  بآراء  يغتني  السياسي 

والتجربة والقرارات السليمة، ومن األخطاء القاتلة في 

السياسة اإلحاطة بمستشارين فسدة، وأستطيع تسمية هذا 

المنصب بمركز الموت.

٥- السياسي الحقيقي يحفظ نفسه من حب المال والجشع 

لتكوين ثروة، الساسة الشرفاء هم من يرضون ألنفسهم 

العام  المال  مس  عن  ويعتكفون  المخصصة،  الرواتب 

او المخصص لعمل ما او مخصصات الحزب وحاجة 

األفراد، وهنا أستطيع االسقاط الحاد على من يهدر المال 

العام كمن يهدر دم الشعب ومصيره ومستقبل األجيال 

القادمة.

من هنا تتثاقل أحمال السياسي فالمال أصل كل الشرور 

 .

كم من عظماء ماتوا ولم يتركوا للورثة إال حب الشعب 

فاعتلوا الخلود، وصفحات التاريخ تمجدهم.

وأكثرهم  الشرس  المحارب  هو  الناجح:  السياسي   -٦

األخالقية  اآلفات  من  فهما  والرشوة،  للفساد  خصومة 

التي تفتك بالمجتمع فتكًا، وأخطرها تلك التي تتضح في 

أروقة المحاكم ليعوج سبل القضاء.

٧-السياسي البد أن يكون خادمًا لشعبه وأفراد حزبه: 

فإن تخيل العكس هبط من العلو إلى القعر، البد للسياسي 

الحكيم أن يقابل الشعب ويكافئه بإخالص مماثل.

ودراسة  والتأمل  للنظر  التاريخ:  قراءة  من  ٨-اإلكثار 

حياة الملوك ونشأة اإلمبراطوريات وسقوط الحضارات 

وقالع العظيمة أي اإللمام بأسباب قيام وزوال الدول، 

ففيها منافع كبرى، وهذه القراءة تصقل السياسي علمًا 

وتدارك  للوقائع  قراءة  أكثر  منه  تجعالن  وموهبة 

األخطار قبل وقوعها.

خدمة قضايا الشعب وفق أسس أخالقية راقية في سرد 

اختيار األحداث، السياسي هو الواعظ واألديب والحكيم 

مستشارين  على  المستند  والرحمة  بالحكمة  الممزوج 

أكفاء مخلصين لقضية شعبهم بأمانة.

بالشعب وتدبر شؤونهم وهي  العناية  إنما هي  السياسة 

في  مجملها قمة الرقي األخالقي، وليست كما يسردها 

لنا عقول الجهال، إن السياسة في واد واألخالق في واد 

آخر، لكن وربما أحول البعض ممن امتهن هذا الحقل 

العظيم (السياسة) أوحى لنا بذلك.

@@Ú‡‘€a@Ô‹n»m@bflá‰«

حممود مصطفى 

التساؤالت  من  الكثير  خلقت  السورية  األزمة 

واالستفسارات لدى الشعب السوري عامة والشعب 

سنوات  عشر  من  أكثر  فبعد  خاصة،  الكوردي 

الدراما  مسلسل  زال  ما  وتشريد،  وقتل  دمار  من 

العام، وقد توصل  المشهد  المصالحية يطغى على 

الشعب السوري والكوردي إلى نتيجة مفادها، أن 

أي اجتماع بين دولتين أو ثالث من الدول المتداخلة 

تضررت  إذا  إال  ينعقد  ال  السورية  الساحة  في 

مصالح تلك الدول وليس من أجل وضع حد لمحنته 

وإنهائه.

تنادي  الدول  ومعظم  السورية  األزمة  بداية  فمنذ 

إلى وحدة الرؤى واألهداف بين األطراف السياسية 

السورية من أجل اإلسراع في تحقيق الحل السياسي 

السوري، ولكن ما أن توصل في  المشكل  وإنهاء 

الوطني  المجلس  الكورديان  الطرفان  األخيرة  اآلونة 

مبدئي  تفاهم  إلى  الوطنية  الوحدة  وأحزاب  الكوردي 

صفوف  بين  نهائي  إتفاق  تحقيق  إلى  منها  لإلنطالق 

ولم  الدنيا  قامت  حتى  سوريا،  في  الكوردية  الحركة 

تقعد، الهجمات الشرسة من هنا وهناك ضد ما توصل 

إليه الكورد، فصدرت تصريحات تنفث منها نار الحقد 

والكراهية، تصريحات فردية أو جماعية على مستوى 

المعارضة أو النظام أو الدول، وآخرها البيان الختامي 

الذي صدر عن القمة الثالثية بين روسيا وإيران وتركيا، 

التي رفضت كل أشكال التقدم في المسار الكوردي في 

اتجاه التصالح والتقارب وتحقيق االستقرار في المناطق 

الكوردية التي بدورها تؤدي إلى استقرار العام والشامل 

في سوريا. 

حصل  مما  أكثر  تريدون  ماذا  يسأل،  الشعب  وهنا 

على  بشر  وال  على حجر  يبق حجر  فلم  في سوريا؟، 

األحياء  تشتت  فقد  المصالح؟،  غليلها  تشف  ألم  بشر، 

وحتى األموات، كان األجدر بها أن تحّول سوريا إلى 

فيها سوى  تحوم  لألشباح، ال  بيًت  وليس  الحريات  بلد 

األرواح المعذبة والتائهة والضائعة.

من  وتجعلون  باإلنسانية  تنادون  َمْن  يا  الدول  أيها  أنتم 

شعاراتكم البراقة وسيلة إلغرار عقول الشعوب المظلومة 

فوق ما هم عليه من ظلم وقهر من قبل حكوماتهم، ماذا 

من  الحي  أخذتم  شيء،  كل  أخذتم  فقد  أكثر؟،  تريدون 

من  الجامد  وأخذتم  مستقبلكم،  لتزهروا  المستقبل  جيلنا 

أو  سائل  يبقى  لن  فيها  العدالة  تم  ما  إذا  التي  خيراتنا 

مسكين أو فقير.

أنفاسهم  يلفظون  بدؤوا  والكوردي  السوري  الشعب 

حّملهم  التي  الشرسة  اإلقتصادية  الحرب  بعد  األخيرة 

سوى  مجال  أمامهم  يبق  ولم  طاقتهم،  من  أكثر 

الموت البطيء، ليس هناك مهرب، فجميع الطرق 

مسدودة، الحدود موصدة، المساعدات منهوبة، ال 

طائلة للشعب في الحصول على لقمة العيش، فوق 

أطماع  فهناك  الدول،  قبل  من  المصالحية  أطماع 

من  واألزمات  الحروب  تجار  قبل  من  واستغالل 

هم يعتبرون أنفسهم من الشعب! ويعتبرون دماءهم 

دماء الشعب!.

أمام  الحال على ما هو عليه، فنحن  إْن استمّرت 

داخل  بقوا  بالذين  ستلحق  وكبيرة،  كارثة خطيرة 

أمراض  تولد  قد  وصعبة،  قاسية  ظروف  الوطن 

خطيرة على مستوى الصحة من انتشار ألمراض 

قد  المعيشة  مستوى  وعلى  بال،  على  يخطر  ال 

ينتشر عصابات وسرقات نتيجة الفقر والجوع.

هنا يتطلب من الدول الفاعلة في الشأن السوري، 

إلى  والتحول  السياسي  بالحل  اإلسراع  في  العمل 

المرحلة اإلنتقالية، وقبل كل ذلك إيجاد حل اسعافي 

التدهور  بعد  المظلوم  للشعب  المعيشي  للوضع 

اإلقتصادي العام بعد تطبيق قانون قيصر. ويتطلب 

المفاوضات  حسم  الكوردية  األطراف  من  أيضًا 

بالسرعة القصوى.

مسؤولياتهما،  تحمُّل  الكورديين  الطرفين  على 

ما  نهائي  اتفاق  إلى  التوصل  في  واالسراع 

يضمن االستقرار واألمان والحياة الكريمة للشعب 

معه،  المتعايشة  المكونات  ولجميع  الكوردي 

النتائج ويترقبون اإلعالن، فال  ينتظرون  فالجميع 

تخذلوا َمْن وضعوا آمالهم وطموحاتهم ومصيرهم 

في أيديكم. 

Ú»uÏæa@p¸˙bèn€aÎ@ÚÌäÏè€a@Úflå˛a

عزالدين مال

القوات  انتشار  الطرقات مع  استنفار عام وإغالق 

االمنية على مفارق الطرق تشديد في نقاط المراقبة 

لم  ان  المارين حتى  في هويات كل  تدقيق  تفتيش 

يكن يحمل هوية، استعداد تام وسالح متأهب وكأننا 

في ساحة حرب ال ضمن مدينة وادعة. قوافل من 

تتقدمها  جنونية   بسرعة  تسير  الفارهة  السيارات 

عدد من سيارات االمن وتحيط بها سيارات اخرى 

تحمل عناصر المرافقة، يبتعد المارة ويترقبون في 

ذهول الحدث. يتوقف الموكب امام بناء يقفز من 

السيارات المرافقة عناصر ملثمة يغطون باجسادهم 

الضخمة شخصيات يبدو انها من اصحاب القرار!، 

ابواب  ليفتحوا  المدنية  العناصر  بعض  يهرع 

يدخلون  بداخلها.  هم  من  منها  ليترجل  السيارات 

يرحبون  جمع  مدخله  على  يقف  الذي  المبنى  الى 

بالقادمين اشد ترحيب ويقدمون لهم فروض التحية 

المبنى  حول  وتنتشر   السيارات  تبتعد  والوقار. 

بعض  وتبقى  االمنية،  العناصر  حولها  من  وتكثر 

وداخل  الرئيسي  المدخل  امام  النخبة  عناصر 

الدهليز المؤدي الى البناء، الذي يضم  المجهولين 

من  الراحة  من  قسطا  ياخذون  الذين  الداخل  في 

في  كأس شاي  او  قهوة  فنجان  مع  الطريق  مشقة 

البهو المطل على القاعة المعدة لالجتماع.

تمتمات بين العناصر، تسأوالت من الناس الذين يدفعهم 

الفضول لمعرفة ما يجري، اشاعات، تسريبات، لغط في 

االحاديث، تهويل، تضخيم تأليف قصص. البعض يقول 

ان مسؤولين من االدارة والنظام يتباحثون في مستقبل 

المنطقة وآخرون يقولون ان المجلس الوطني الكوردي 

التفاهم  وثيقة  حول  يتناقشون  الوطنية  الوحدة  واحزاب 

الكوردية  الوحدة  لتحقيق  الطرفين  بين  توقيعها  المزمع 

ومنهم من يقول ان اجتماعا سرية ومصيريا سيعقد بين 

خطط  لوضع  الدولي   والتحالف  الكوردية  االطراف 

عسكرية لمجابهة تهديد العدوان التركي على المنطقة، 

القصة  تتلو  وقصة  هناك  من  وآخر  هنا  من  حديث 

يأدون  ومخرجوها  ومشخصوها  تتألف  سيناريوهات 

االدوار وتصبح في لحظات قابلة للعرض. 

رؤساء  اجتماع  انه  باليقين،  الشك  يقطع  واخيرا 

المجالس والبلديات لبحث وضع المولدات وتحديد سعر 

يعلو  واالحباط   والوجوم  العامة  ينفض  االمبيرات. 

احدهم  خاطره  في  يجول  عما  يتحدث  وُكًال  محياهم،  

يقول: اآلن سوف يتخذون قرارا يزيدون به العبء على 

المواطن ويرضون به اصحاب المولدات، وآخر يقول 

بتشف: يا ليتهم يخرجون بقرار يعاقبون أولئك الجشعين 

التشغيل   بساعات  االلتزام  ويجبرونهم على  االنتهازيين 

وآخر يقول  يا اخي إلغوا هذه المولدات وزودونا بالتيار 

النظامي وخذوا ما يأخذوه اصحاب المولدات، في وسط 

وسط  االجتماع  يعقد  اآلخر  الجانب  وفي  المعمعة  هذه 

ويمتد  الترقب  يطول  المجتمعين،  من  تسمع  قهقهات 

يخرج  قيلولة  وأخذ  الغداء  وبعد  لساعات  االجتماع 

 ٢٠٢٠/٧/٦ تاريخ   /٣٠/ رقم  بالتعميم  المجتمعون 

والذي ينص على:

١ _تشكيل لجان لمراقبة اداء المولدات 

٢ _ الزام اصحاب المولدات بوضع عدادات الحتساب 

للتشغيل   الواحدة  الساعة  التشغيل وتحديد سعر  ساعات 

بكل  وهي  من ٢٠٢٠/٨/١  اعتبارا  ليرات   /  ١٠/ ب 

االحوال تحسب ثماني ساعات لصاحب المولدة ان كانت 

المولدة قيد التشغيل ام ال. 

في حين تجاهل التعميم  آلية احتساب االمبيرات، وال 

ومحاسبة  معالجتها  وكيفية  االعطال  على  وقفوا 

المقصرين، ولم يتطرق المجتمعون الى موضوع 

التيار النظامي وحين  اطفاء المولدة حال توصيل 

وجود عطل في بعض المنازل، ولم يسألوا: لماذا 

يتم تزويد المولدات بالوقود في فترة تشغيل المولدة 

ولم  لتزويدها صباحا،  كاف  وقت  هناك  ان  رغم 

المواطن  الوقار على ذكر تعويض  يأت اصحاب 

عن ساعات توقف المولدة. 

صدر التعميم ولم يجف حبره بعد، اظهر اصحاب 

للتعميم  ورفضهم  وامتعاضهم  تذمرهم  المولدات 

وتهديد  االمبيرات  ثمن  لتحصيل  الجباة  وارسلوا 

من لم يدفع بقطع التيار عنه. 

تشتيت  من خاللها  االدارة  تسعى  سياسة  انها  اما 

اليوم  قوت  تأمين  في  المواطنين وحصرها  افكار 

هذه  تتسأل  ألم  الكاهل.  تثقل  التي  والمصاريف 

االدارة كيف للعامل او صاحب الدخل المحدود ان 

يأمن رغيف يومه في ظل هذه االوضاع المأساوية 

من تفشي الوباء الذي افقد الكثيرين مورد رزقهم، 

عدا عن التهديد التركي باالجتياح وخطر المجاعة 

التي باتت تهددنا جميعا، ام انهم يتخذون القرارات 

وغزت  فجأة  ظهرت  التي  الحيتان  الى  استنادا 

االسواق واحتكرت كل شيء ولم يسألهم احد من 

اين لك هذا.

ولسنا  واالمالك  االطيان  اصحاب  من  لسنا  نحن 

نحن  وال  الفجائية،  االموال  رؤوس  اصحاب  من 

للقمة،  الحضيض  من  نقفز  لم  اثرياء ٢٠١٢  من 

ولسنا مسؤولين وال انتهازيين وليس لنا اي تأثير 

على القرار وال يسندنا احد، انما نحن اناس بسطاء 

كرامتنا،  على  نحافظ  الن  ونتطلع  ليومنا  نعيش 

وانتم طرحتم انفسكم كسلطة وعليكم تأمين كرامتنا 

انكم  للعالم  لتبرهنوا  وانصافنا  حقوقنا  وتحصيل 

على قدر المسؤولية. اخرجوا من إطار الشعارات 

الى تطبيقات واقعية. لياخذ كل ذي حق حقه ولو 

لمرة واحدة. 

السؤال برسم االدارة.

ÚÓÁaÎ@paäaã”Î@Ú‡”@ b‡nua

عبداحلميد مجو 
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قبًال، وال في  ُكناه  ما  فيها  نتذكر  نعد  فلم  نعيش حربًا، 

في  ولو  بعدها  ما  نرى  أن  حلمنا  -  مهما  وسعنا  - 

انقطعت  حيث  حاضرها،  أسرى  فنحن  ومضة.   برهة 

كل صلة لنا بما مضى،  وال نجرؤ حّتى على التشوف 

السري في نهاْياتها. كما لو أننا أصبحنا عالقين بال أمل 

في دوائرها الجهنمية.

 كلما عاشت الحرب بيننا يومًا آخر زدنا يقينًا بوحوش 

وبغل  أسهمت  محتقنة،  عقائد  في  أسرها  طال  منفلتة 

أو  انحطاطًا.  أشد غرائزنا  التمهيد إلطالق  في  وحشي 

لّعلنا وحوش أنتجت تلك العقائد من أجل ترويض شهوة 

القتل، وتأطيرها بسمات الواجب المقدس. 

 لسنا بحاجة للنظر في المرايا حتى نعرف كم هرمنا!! 

فال حاجة بنا للتقاويم، فالزمن في الحروب، يقاس بطرق 

ُأخرى، لم تعد الساعات واأليام والشهور وحدات للمرور 

مختلف  توقيت  واألخرى  المجزرة،  فبين  بلى  الوقت، 

تمتحنه فقط عيوننا الشاخصة في ْتحوالتنا السريعة في 

عوالم المسوخ .

األولى،  الطلقة  أزيز  منذ  طوعًا  أغفلنا  رّبما  أو   عرفنا 

ما إن تبدأ فلن تنتهي، ألنها أيقظت كل الكوامن النائمة 

من كوابيس أسالفنا بشعورهم الكثة، وعريهم الُمشعر، 

وصيحاتهم المحاربة.

عرفنا مذاك أو بعد صحونا من نشوتنا القصيرة، أن اهللا 

قد هجرتنا حين عرفت  الشياطين  كل  ومعه  عنا  تخلى 

أننا قد تفوقنا عليها فْتنحت جانبًا تراقبنا بحسد ممزوج 

بإعجاب شديد. 

ُصراخ 
بال صوت  

عماد أيو 

 لم نعد نثق بأي أحد، وال حتى بأنفسنا. من أين نستمد 

الجنيفات  من  بمختلف صيغها  المفاوضات  وكل  الثقة 

لم  إّال مسلسالت ممجوجة.  ماهي  باآلستانات  وإنتهاًء 

تعد تنطلي حتى على البلهاء.

 بات أطفالنا أصحاب خبرة عسكرية يعرفون كل أنواع 

الطائرات  أسماء  ويميزون  والثقيلة  الخفيفة  األسلحة 

من أصواتها. ولم يعد يحفظون القصائد، وال ينامون 

على رواية الحكايات. رّبما لذلك صاروا أكثر عدوانية 

مع  الشوارع  في  القتالية  ألعابهم  وفي  منازلهم،  في 

أترابهم.

بالشعارات  ُاستقطب  منهم  السوري،  الشباب   تشظى 

ومشبوهة،  ُمتطرفة  تنظيمات  في  والتحقوا  البراقة، 

بنادق  فأصبحت  والعنف،  الكراهية  على  تحرض 

األخوة تستبيح قتل األخوة.

تلك  من  أي  جناح  تحت  منهم   ينضو  لم  من   أما 

"المنظمات  يسمى  ما  في  يعمل  أخذ  المعسكرات 

اإلنسانية " حيث يقترض فيه الكفاءة حيث ُيصرف لكل 

دوالر  وخمسمائة  وألف  ألف  بين  ما  معها  يعمل  من 

شهريًا بينما ال يتجاوز راتب الموظف الذي يعمل عند 

الدولة منذ عشرين عامًا الثالثين دوالر. هذه المنظمات 

ذئاب في مسوح المالئكة،  فهي في جلها استخبارات 

تتبع كل منها لدولة ما. 

المنظمات  تلك  مع  سواء  تواطأ  منهم  آخر   وقسم 

الراديكالية  أو مع من يتبنهم، أو حتى لحساب أنفسهم 

في تهريب البشر واألسلحة والمخدرات، وأصبحوا  _ 

مما يسمون القطط السمان أو محدثي النعمة  في 

ليلة وضحاها _ شريحة تعيث أينما وُوجدوا فسادًا 

ورعبًا. 

 وقسم آخر ابتلعته غياهب المنافي. والقسم المتبقي 

المزيفة  البطولة  إغراءات  وراء  ينجر  لم  والذي 

مغترب في أرضه، مستلب غير مكترث بأي قيمة 

من  قناع  خلف  وإستالبه  إغترابه،  يخفي  إنسانية، 

السلبية والالمباالة القصوى.

القيامية  أو  االنقالبية  التحوالت  هذه  مع   تقهقرنا 

البيولوجية،  احتياجاتها  تلبي  مخلوقات  مجرد  إلى 

هذا  ومع  الحيواني.  بوجودنا  إّال  نبالي  نعد  ولم 

التقهقر المريع تّم إقصاء متعمد وممنهج للمنظومة 

القيمية واالخالقية، وراجت مفاهيم ُمستجدة ال تمت 

واالعتراف  واإليثار  والمحبة  التسامح  لمنظومة 

باآلخر بأي صلة.

 إذًا نحن في الحرب مخلوقات آكلة ومأكولة، والقلة 

جنونها  عن  النسبي  الحياد  أو  النأي  تجيد  التي 

هي  المستحوذة،  والْءاتها  وعن  الدراماتيكي، 

كائنات جريحة، متصدعة، متهمة بالخيانة من كافة 

والنهائية،  األحادية،  للهوبات  الُممجدة  الفعاليات 

والناجزة، قابعة في ركن خفي في ذاكرتها القتيلة، 

المغتربة  القلة  تلك  أرواح  يحتوي  مكان  ال  حيث 

المتعطش  وولعها  الحشود،  هتاف  عن  والمعزولة 

للدم المسفوح. 

وهذا   - أوزارها   الحرب  وضعت  إن   وحتى 

االفتراض المأمول يبقى مأموًال دون تحققه أقله في 

المدى المنظور - فلن نعود نحن كما كنا قبلها، ولن 

نشبه ما كانت تنسجه أحالمنا.  كما لن تعود األمكنة 

ذاتها، ألن التركة ثقيلة في أعناقنا، وسنبقى ُمثقلين 

بأعبائها زمنًا مديدًا. تطبع كل أعمارنا صور القتلى 

المكتومة  والثكالى واألرامل واليتامى وْصرخاتهم 

وحْيواتهم الموؤدة.

لعّلنا بحاجة ألعمار  أبناء الحروب الطويلة،   نحن 

ُمضاعفة، حتى نحظى بالغفران والنسيان، هذا إن 

فزنا بهما.

ِبناء 
اإلنسان 

العميد املهندس حممد رجب رشيد 

لقد كّرم اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان، إْذ فضلَّه على سائر المخلوقات 

األخرى، ومّيزه بالعقل المولِّد للفكر القاِدر على تحليل األحداث 

النفس  فيه  رّكب  الوقت  وبنفس  والطيب،  الخبيث  بين  والتمييز 

األّمارة بالسوء، ثّم خّيره بين طريقين، إّما طريق الخير المؤّدي 

وبالعودة     . الهالك  إلى  المؤّدي  الشر  طريق  أو  النجاة،  إلى 

التي مّرْت على  الحضارات  أّن جميع  الغابرة نجد  إلى األزِمنة 

الكرة األرضية كانت من ُصنع اإلنسان، وجميع الحروب والدمار 

والمجازر التي شهدتها البشرية كانت أيضًا صنيعة اإلنسان. أّما 

الصالح  اإلنسان  نجد  العصور  في جميع  في عصرنا هذا وكما 

واآلخر الطالح، األول واعي وَطموح يتحمُّل المسؤولية تجاه نفسه 

وتجاه اآلخرين، هو وأمثاله ُيأمل منهم الخير ُكله. أّما اآلخر فمنه 

من يعيش على هامش الحياة عاّلًة على المجتمع، ومنه الجاهل 

المستِعد لتفِجير نفسه وسط ُأناس أبرياء ال يعرفهم، هؤالء وأمثالهم 

بحاجة إلى تأهيل من جديد في مؤسسات تربوّية مختّصة. 

أال يقودنا هذا إلى حقيقة أّن اإلنسان هو جوهر الحياة وغايتها؟ 

بالتأكيد نعم !  ومن أجل ِبناء ذلك اإلنسان على ُأسس سليمة ليكون 

من ُبناة الحضارة وليس ِمعوَل هدٍم لها، ال بّد من إعطائه األولوّية 

واألهمّية القصوى في عملّية نهضة األمم والشعوب. ولقد ضرب 

الروائي البرازيلي باولو كويلو مثًال رائعًا في أهمّية بناء اإلنسان 

من خالل الحكاية القصيرة التالية:

ابنه الصغير  يُكّف  بينما األُب يحاول قراءة إحدى الُصحف، لم 

عن مضايقته، وحين تِعب األُب ولم ينفع معه التنبيه، قام بتمزيق 

إحدى الصفحات التي كانت تحتوي على خريطة العالم إلى ِقطع 

أّنه سيبقى  الخريطة ظّنًا منه  إعادة تجميع  صغيرة، وطلب منه 

مشغوًال بها لمدة طويلة، ثم عاد إلى متابعة القراءة، وكانِت المفاجأة 

عندما عاد إليه اإلبن بعد دقائق فقط وقد أعاد ترتيب الخريطة، 

سأله األب بدهشة: هل ساعدتك أمُّك في تجميع الخريطة؟ أجاب 

الوجه  على  إنسان  هناك صورة  كانت  فقط  أضاف:  ثم  بالنفي، 

اآلخر للصفحة، وعندما أعْدُت بناء اإلنسان، أعْدُت بناء العالم !

لبناء  طريق  ُخطة  بمثابة  إنه  ومعبِّر!  عفوي  جواب  من  ياله   

العالم ِببناء اإلنسان. والعكس صحيٌح أيضًا، أي أّن تدمير العالم 

أو أجزاء منه يكون بإهمال اإلنسان وإفساده، و قديمًا قالوا: إذا 

وإهمال  األسرة  هدم  ِسوى  عليك  ما  أّمة،  حضارة  هدم  أردت 

التعليم وتسفيه الُقدوة. مّما يؤّكد أّن بناء اإلنسان من أكبر التحدِّيات 

التي ُتواجه عملية تطوير األمم والشعوب، ويأتي بعده بناء الحجر 

وإقامة  الطرق  وشّق  المدن  ِبناء  السهولة  َفِمن  الشجر،  وزرع 

الضخمة  اإلنتاجية  المشاريع  وإقامة  المصانع  وإنشاء  السدود، 

ال  ولكن  األموال،  توفرِت  حال  في   _ الحيوانية  أو  _الزراعية 

جدوى من كل ذلك إّال بوجود اإلنسان الفّعال والمؤمن بانتمائه 

الكل، والكل في  إنتماء آخر، وبأّنه جزٌء من  قبل أي  لإلنسانّية 

خدمة الجزء مادام الجزء في خدمة الكل، وبالتالي فإّن أي تطلُّع 

للتحدِّيات  اإلنسان  ذلك  جاهزية  بمدى  مرهون  أفضل  لمستقبل 

واإلكراهات التي قد ترافق عملية النهضة والتطور . 

إّن بناء اإلنسان الفرد ليس بالسهولة التي يتصّورها البعض على 

ينموا  حّتى  لألطفال  واللباس  والشراب  الطعام  تقديم  مجّرد  أّنه 

ويكبروا ثم يدخلوا سوق العمل، وإّنما هو عملّية تربوّية وتعليمّية 

وتأهيلّية معّقدة ومتكاملة تشترك فيها ِعدة جهات بدءًا من األسرة 

والمؤسسات  اإلعالم،  ووسائل  التربوية،  والمناهج  والمدارس 

الفنية وتقديم األفالم  الفنية والثقافية، واإلهتمام بإقامة المعارض 

قيَّم  ترسيخ  إلى  الهادفة  والمسرحّيات  والمسلسالت  السينمائية 

التسامح وقبول اآلخر كما هو، والعيش المشترك بين جميع أفراد 

قال:  إذ  بونابرت  لنابليون  بقول مشهور  أذكِّركم  المجتمع، وهنا 

أعطوني مسرحًا ُأعِطكم شعبًا .

 ومن المعروف أّن لكل ِبناء ركائز يستند عليها، وكذلك الحال 

والتعليم  التربّية  ها  أهمُّ ركائز  ِعّدة  على  يقوم  اإلنسان  ِبناء  فإّن 

والُقدوة الَحسنة، مع التأكيد على أّن التربّية الفاِضلة قبل التعليم 

ه التعليم نحو خير البشرية دون دماِرها، و بالطبع ال  ألّنها توجِّ

يعني ذلك التقليل من أهمّية التعليم الذي هو بمثابة الُحقنة التي ُتنَقل 

َفسدْت  فإذا  القادمة،  األجيال  إلى  والقّيم  واألخالق  المعارف  بها 

الُحقنة فسدت األجيال، ثم تأتي القدوة الحسنة التي ال تقلُّ أهمّية 

عن الركائز األخرى في عملية ِبناء اإلنسان.  إّن اإلهتمام بالتعليم 

يحتُِّم تطوير المناهج التعليمّية لمواكبة متطلبات العصر، وكذلك 

كالتفكير  عالية  ِقَيم  ذات  مهارات  تتضّمن  بحيث  التعليمّية  الُنظم 

الناقد والتحليل والتقييم، واإلرتقاء بأساليب التعليم لتقوية الذات، 

وذلك بالتخّلي عن التلقين المباشر وُبعُبع عالمة النجاح في المواد 

الدراسية، والتركيز على مساعدة الطالب للتعبير الواضح والُمقِنع 

عن أنفسهم، بغرض الوصول إلى أفضل ِمثال لإلنسان الُمبِدع في 

المهنة التي يختارها . 

مؤشرًا  والجامعات  والمعاهد  للمدارس  التعليمي  المستوى  ُيعتبر 

 المجتمعات وتطور الدول، هناك دول غنّية بالثروات 
ّ
على رقي

إّال أّن شعوبها تعاني من األمّية والفقر والتخلُّف ألّنها لم تستثمر 

رة غنّية بثروة  في التعليم وِبناء اإلنسان، وبالمقابل نجد دول متطوِّ

من نوع آخر هي عقول أبنائها كثمرة من ثمار اإلهتمام بالتعليم 

لديها  الطبيعية  الثروات  توفُّر  عن  النظر  بغضِّ  اإلنسان،  لبناء 

أو عدِمها. وتحتل النرويج الصدارة قبل أمريكا وفنلندا واليابان 

التعليم  بسلك  إهتمامًا  األكثر  الدول  الئحة  في  الجنوبية  وكوريا 

وإنفاقًا عليه .

ِبناء اإلنسان السليم المؤمن بأّن قيمته بما  أّن  ِمّما سبق   يتضح 

نبيلة  غاية  هو  ما  بقدر  مسيرة عمره،  الحياة خالل  إلى  ُيضيفه 

األوطان،  ِبناء  أسمى هو  لتحقيق هدف  الوقت وسيلة  بنفس  هو 

وال يتحّقق ذلك إّال في مناٍخ يسوده الحرّية واالستقرار السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي للدولة .

 
ُ
ثقافة

مرحلة الفوضى

عبدالرمحن آپو

تعود مرحلة الفوضى إلى بداية الثمانينيات من القرن الماضي، إلى 

أدراج  ريغان...وأصبحت  دونالد  الراحل  األمريكي  الرئيس  عهد 

الحياة  مفاصل  في  ودخلت  عّدة،  اختباراٍت  بعد  العملي  التطبيق 

العالمية  االستخبارات  كواليس  في  لها  وأنشأت  بمنهجية،  األساسية 

مسّمى  تحت  وبرامج  اسس  لها  ووضعت  سّرية،  دراسات  مراكز 

(الفوضى المنضبطة) أو الفوضى الخّالقة. تطورت فيما بعد لتصبح 

ثقافة الفوضى، عبرت الحدود ونمت حيث رصدت لها الجهات العالمية 

المختّصة برامج وكوادر هدفها زرع ثقافة الفوضى ونشرها على أوسع 

الدول  قطاعات  مختلف  بأثره...وشملت  العالم  غزت  نطاق...حتى 

بفعل فاعل، وقد حققت الجهات العالمية المختّصة مرادها واستفادت 

فوائد جّمة تبعًا لمصالحها...وأنشأت منظمات وأحزابا ممنهجة بثقافة 

الفوضى وبيافطات قريبة من الواقع وعناوين مقنعة!!!...وشملت كل 

كمهنة  بالطب  مختّصة...بدًءا  دوائر  وبمعرفة  األساسية  القطاعات 

إنسانية، والهندسة، وسْلك التدريس لما له الدور األساسي في أمور 

التربية والنشء الجديد، والعدل والعدالة وواجتها المحامين.

المقصود  وهيبة  مهنة  شأن  من  تقلل  أفكارًا  تدريجيًا  تطرح  وكانت 

طوابير  الخبيثة  للغاية  جّندت  وقد  منّظم،  رويدًا...وبشكٍل  رويدًا 

منهم  والمهنة  المهنة،  نفس  إلى  ينتمون  النفوس  ضعفاء  وأشخاص 

براء...فأصبح شائعًا بأن الطبيب هو (جّزار) والمهندس (هّدام)...

ومربي األجيال- المعلم (بلهموطي) والشرطي سمسار...والمحامي 

حرامي !!!!ووو...عبر أمراٍض اجتماعية أهّمها الفساد وعلى كافة 

الُصعد االقتصادية واالجتماعية والسياسية...وخْلِق جيٍل من الفاسدين 

والمفسدين الممنهجين...حتى أضحت المجتمعات المعروفة بالصدق 

تأكل ذاتها وتمّيع كل ما هو أصيل!!! شملت الفوضى الخّالقة حتى 

زال  المنضبطة...فال  الفوضى  لمرحلة  أسرى  مجتمعاتنا، وأصبحنا 

الشعب الكوردي في سائر أجزاء كوردستان يعاني األمّرين- ماعدا 

كوردستان/ العراق- وفيه ما يكفي من اآلالم واالضطهاد والغبن...

وبفعل المحتل وأدواته...أصبحنا نعاني األزمات بشكٍل مزدوج...في 

ظّل ثقافة الفوضى...حتى ثقافة الكوردايتي أصبحنا نشّك فيها...

اختلط على شعبنا الكوردي؛ مثلما شعوب العالم ولكن بشكٍل مزدوج 

في كّل شيء؛ فلم نعد نعرُف العدو ِمَن الصديِق بأسم (أّننا نمارس 

القيُم  أصبحت  الطالح،  من  الصالح  وال  والدبلوماسية)  السياسة، 

اإلنسانية، والكوردايتي في مهبِّ الريح، وأصبحت المصالح والمادية 

منها هي السائدة... معروف أن لكّل جزٍء عزيز من كوردستان أحزاب 

تعاضدهم  في  تسودهم  الكوردايتي  قيم  وهناك  تاريخية،  وحركات 

وتعاونهم...ألن ظروف كّل جزٍء يختلف ألخرى...ظروف الفوضى 

خلقت بفعل فاعل أدوات بمسّمى أحزاب عابرة للحدود وبطابع قومي 

شكًال. تفاعلت وتجّذرت ثقافة الفوضى في سوريا عامًة وكوردستان- 

سوريا خاّصًة بشكٍل كامل وقاربت عقدًا من الزمن...انقلبت الحياة 

رأسًا على عقب بعد أن استحوذت االستخبارات السورية على الثورة 

السورية وقلبتها إلى أزمٍة مستفحلة...استدعت المجموعات المسّلحة 

النصرة  جبهة  ك  الدين  بأسم  منها  الثورة  ساحة  إلى  والمليشيات 

ومن ثّم تنظيم داعش اإلرهابي وبمخطٍط إقليمٍي خبيث، ومنها باسم 

القومية الكوردية، واستطاعت في فترٍة وجيزة فْرَض ثقافة الفوضى 

فأصبحت  وهوامشها،  أطرافها  على  تعيش  مجتمعاتنا  كانت  والتي 

في العمق...فلم يبّق شيء من الثورة اّال أسمها وتاريخها...وحّولت 

بلهيب  والمشحونة  المسّلحة  المجاميع  وتلك  مزّيٍف،  إلى  شيء  كّل 

الحقد والكراهية لإلنسانية؛ سّنت قوانين خاصٍة بها وزرعت السجون 

والمعتقالت على طول البالِد وعرضها تعتقل بشكّل كيفي هذا وتقتُل 

بيٍت سوري خراٌب  كّل  في  أضحى  حّتى  الغابة؛  قانون  وفق  ذاك 

النظام  إشراف  وتحت  بالوكالة  سلطاٍت  لنفسها  كّونت  شهيد...  و 

ومنها  الكوردية  اّدعت  السورية...فمنها  المناطق  كّل  في  الدموي 

العروبية االسالماوية المتشددة فحكمت بالحديد والنار ممزوجًة بثقافة 

الشهيد  مراسيم  فأصبحت  األصيلة  المجتمع  قيم  غّيرت  الفوضى؛ 

بكورده  المظلوم  السوري  والشعب  ووو   للغناء  طقوس  والشهداء 

وعربه وسائر اقلياته منهم براء....وقاربت المنظومة األمنية  إلى 

جانب الميليشيات خططها إلى أن استدعت قوى دولية وإقليمية  إلى 

ساحة سوريا كتركيا وإيران وعبر أدواٍت صدئة ومنخورة سلفًا وفق 

اتفاقيات سابقة (اتفاقية أضنة ١٩٩٨)...لم تعلن تركيا وإيران نفسيهما 

كدولتين محتلتين، وتصرفت وخاصًة تركيا بالمناطق الكوردية التي 

احتلتها من كوردستان- سوريا تصّرف المأزون والمخفر المتقّدم؛ 

عناصره عصاباٌت ومرتزقة في أرٍض مستباحة؛ كلها عابرة للحدود 

بلداٍن  أراضي  إلى   السوري  الجرح  من  بها...تنتقل  تعترف  وال 

أخرى وبرعاية المخفرين تركيا الطورانية وإيران الماللية ك ليبيا 

واليمن بشكٍل حر وتعتبر ذلك حّق ثوري جهادي؛ بازارات وصفقات 

قائمة؛ يقضمون هنا ويبيعون هناك؛ هم ينوبون عن سوريا (معارضًة 

أقلياته)  وسائر  وعربه  (بكورده  السوري  الشباب  حّولوا  ونظام)؛ 

المعتّز بالنفس والمثّقف!!!إلى مرتزقة بمنهجيٍة دقيقة...وباقي الشعب 

إلى الجئين في دول الجوار يرزحون تحت نيران الفقر يسعون وراء 

فتاتات الخبز - ياحيف - او نازحين هنا وهناك خاصرتهم الجوع 

والحرمان بشكٍل ممنهج...اذا الشعب السوري السياسي المثقف قد 

تحّول بفعل فاعل إلى عدّو الذات ووصل به المسالك  إلى العدم بفعِل 

فاعل...فعلى دول الجوار والمخافر المتقدمة ترّقب األسوأ واألسوأ 

مرحلة  انتهاء  لحين  األدوار  تتبادل  أّولهم!!!...  الطورانية  وتركيا 

الفوضى التآمرية بالنسبة لنا، والتي تحكمها سياسة المصالح وتقاسم 

السواء... بنفس  والحركات  األحزاب  إلى  ننظُر  النفوذ...أصبحنا 

والسفيِه...بعيٍن  المناضل  المنظار...الى  بنفس  والجاهل  العاِلم  الى 

والنفيس  بالغالي  وتضحي  ضحت  التي  البشمركة  واحدة...نضع 

الملتزم  والراكن...إلى  الثوري  الميزان...إلى  بنفس  والجحوش 

وغير الملتزم...أي انقالٍب بالقيم والمفاهيم هذا؟... اليست هذه ثقافة 

الحضيض؟ أما آن لمرحلة الفوضى أن تنتهي؟ كم يلزمنا حتى نقول 

للشمس شمس وللقمر قمر...ونسمي األشياء بمسمياتها؟

نصر رمو 

من المعروف للعالم منذ الحرب العالمية األولى أن 

على  وإيران  تركيا  وخاصة  تعمل  اإلقليمية  القوى 

الكرد  للكرد ومناطقهم، وتذويب  الديمغرافي  التغير 

أي  يفكر  ولم  واإليرانية،  التركية  لغاتهم  بوتقة  في 

منهم بأن للكرد حقوق قومية على أرضهم التاريخي. 

رغم عددهم البالغ ٤٥ مليون نسمة. 

قمعت  كلها  كوردستان  في  عديدة  ثورات  قامت 

الموأمرة  فكانت  لقادتها،  والمشانق  والنار  بالحديد 

واضحة على الكورد.

كوردستان  جبال  في  الخالد  البارزاني  ثورة  حققت 

إنتصارات نتج عنها بيان ١١ آذار عام ١٩٧٠  لكن 

محاوالت الجيش العراقي مرة اخرى للقضاء على 

الثورة وخسارته المتكررة  دفعت الحكومة العراقية 

الشاهينشاه،  مع   ١٩٧٥ الجزائر  إتفاقية  عقد  الى 

لثورة  الدعم  مقابل وقف  العرب  والتنازل عن شط 

البارزاني.

هذه القضايا جرت العراق الى حروب مدمرة لها. 

مثل حروب الخليج ١  ..٢....٣ وتعقيدات الوضع 

الشعب  بحق  واالنفال  حلبجة  جريمة  من  العراقي 

الكردي وغيرها.

الكردي..االمريكي  التحالف  أهمية  برزت  هنا  من 

الدول  ألن  الظروف.  كل  في  إستراتيجي  كحليف 

الغاصبة لكوردستان متناقضة في المصالح والعقيدة 

واإلستراتيجيات لكنها تتفق على الفور عندما تكون 

على القضية الكردية لضربها ومنعها من النهوض 

والتقدم لنيل حق تقرير المصير.

الواليات المتحدة األمريكية أدركت تماما بأن الكرد 

ذلك  تستدعي  مصالحهم  وأن  تحالفهم  في  صادقون 

بقضيتهم  ويؤمنون  الموت  يهابون  ال  شجعان  وهم 

القومية والديمقراطية وليسوا متطرفين دينيا، ويمكن 

االعتماد عليهم لحماية مصالحهم في المنطقة من نفط 

ومعابر وجغرافيا مقابل التحالف األمن هذا المنطلق 

كانت الدول اإلقليمية دوما تشجع الكرد وبقوة على 

اإلنقسام، وتقف في وجه اي محاوالت وحدوية كنواة 

على  تقف  ان  تستطيع  فاعلة  قومية  كردية   لقوة 

قدميها/ كانت القيادة الكردية في باشور تدعو اليها 

الكردية  القضية  اصبحت  اإلتجاه  هذا  ومن  دوما/. 

روسيا،  معها  وأحيانا  أمريكا  يد  في  فعالة  ورقة 

وخاصة في مشروع الشرق االوسط الجديد. 

ضغط  أوراق  تملك  انها  تعتقد  األردوغانية  تركيا 

على أمريكا وروسيا لكنها واهمة وال تملك أي حل 

على  تضغط  أن  تستطيع  فكيف  الداخلية،  لمشاكلها 

امريكا بعد انهيار وضعها االقتصادي. لذا اعتقد ان 

ال صديق لنا سوى إصالح الذات الكردية والتحالف 

مهام  اهم  وأحد  حتمية،  ضرورة  فهي  أمريكا  مع 

مشروع الشرق االوسط الجديد بناء دولة كردية في 

قادمات االيام.

والمشروع األمريكي مع الكورد البد ان يتبلور مع 

التحالفات  أقوى  وهي  األمريكي  الروسي  التحالف 

على االرض السورية الذي يدعم النظام الالمركزي 

الكوردي  الوطني  المجلس  دور  ويكون  سوريا  في 

والبيشمركة فعاال بموافقة اإلتحاد الديمقراطي.

من هنا فشلت كل محاوالت تركيا وايران في عرقلة 

مشروع التقسيم في سوريا وإنهاء القضية الكردية في 

األمريكي..الروسي  المشروع  قوة  إن  الالمركزية. 

ستؤدي الى إخراج تركيا من عفرين وسري كانية 

وكفري سبي لصالح مشروع الشرق االوسط الجديد. 

وهذا مافهمته فرنسا وباركت للحفاظ على مصالحها 

في الشرق االوسط ، ونفوذها في افريقيا.

هذا هو التحالف القوي بين أمريكا والكرد مدعومة 

الحقوق  جانب  الى  الوقوف  في  بولتون  سياسة  من 

الصف  توحيد  أمريكا  محاوالت  ومن  الكردية. 

مواجهة  الكرد  على  المنطلق  هذا  ومن  الكوردي 

الهجمة اإلقليمية بسياسة ناجحة وهي.

التوجه الى أنفسهم وإعادة التوازن الى الذات لحماية 

في  األحزاب  طرفي  من  مطلوب  وهذا  وجودهم، 

الوطني  والمجلس  الوطنية  الوحدة  أحزاب  الساحة 

ان  قبل  بيدهم.  االمور  زمام  حاليا  الن  الكوردي 

المطلوب  الحل  وتضع  الوسط  في  امريكا  تتدخل 

لتسوية الخالف وتحقيق الوحدة بما يحقق المصلحة 

القومية الكردية وهذا ما يرّكز عليه المجلس الوطني 

الكردي.

يف ضرورة التحالف الكردي....األمريكي

@áíc@÷˝†�@áÓË‡n€a@¿@ÔìyÎ@›ÃiÎ@o‡Ëéc@LÚ‰‘n´@áˆb‘«@¿@bÁãéc@fib†@Ún‹–‰fl@ïÏyÏi@�b‰Ó‘Ì@b„Üå@ãÇe@�bflÏÌ@b‰‰Ói@lã®a@oíb«@b‡‹◊
ëá‘æa@kuaÏ€a@pb‡èi@bÁ7†dmÎ@L›n‘€a@ÒÏËí@ùÌÎãm@›uc@Âfl@áˆb‘»€a@Ÿ‹m@ovn„c@ïÏyÎ@b‰‹�»€@Îc@N�b†b�Æa@b„çˆaãÀ



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

13 حتليل كوردستان كوردستان آراء12 العدد (٦٣٧)  ١ /٨/ ٢٠٢٠م - ٢٧٢٠ كالعدد (٦٣٧)  ١ /٨/ ٢٠٢٠م - ٢٧٢٠ ك

واقًعا،  أمًرا  الّديمقراطي  االّتحاد  حزب  علينا  ُفِرَض 

المجلس  الكردّية،  للّسياسة  اآلخر  القطب  خيار  نتيجة 

الوطني الكردي، االنضمام بل االندماج في المعارضة 

الّسورّية. فعمد الّنظام الّسوري، صاحب الكلمة األعلى 

الّديمقراطي  االّتحاد  تسليح  إلى  آنذاك  األرض  على 

وتسليمه المنطقة. اّتفاقاٌت ثالث، خالل سنوات الّثورة 

/األزمة /الحرب الّتسع، بين القطبين الّرئيسين هدفت 

الحائط. ومنذ ذلك  للوحدة؛ ضرب بها جميًعا عرض 

الحزب  سياسة  كالّتالي:  بينهما  العالقة  كانت  الوقت 

على  الّديمقراطي  االّتحاد  حزب  انتهجها  اّلتي  الواحد 

أرض اإلقليم الُكردي المزمع، مراهًنا على قّوة الّسالح، 

قابلها احتكار المجلس الوطني الُكردي تمثيل الُكرد في 

جنيناه  اّلذي  فما  الّشرعّية.  ورهانه  الّدولّية،  المحافل 

كشعٍب ُكردي من هذا المسار؟

إْن كانت  هوبرة االّتحاد الّديمقراطي في وجه تركيا،  

اّلتي  لقّوتها   - عميًّا  أو  جهًال  إْن   - اعتبار  دون 

بإمكانها اجتياح روز آفا في ليلٍة ودون ضحاها. هذه 

استعداء  في  نجحت  أقول  ال  اعتمدها،  اّلتي  السياسة 

وَمن  ُكردي،  هو  ما  لكلِّ  أصيل  عدوٌّ  فتركيا  تركيا، 

يعتقد العكس فهو إّما جاهٌل أو أعمى، فإّنها قد خلقت 

فإنَّ  ضّدنا.  لتتحّرك  حّفزتها  اّلتي  الّدوافع  كلَّ  لتركيا 

واستغالله  الُكردي  للّتمثيل  الوطني  المجلس  احتكار 

مناسبة،   وبدون  بمناسبة  استثناء،  دون  الفرص  جميع 

كلمة  بممارساتها.  والّتنديد  الّذاتّية  باإلدارة  للّتشهير 

الحقِّ هذه على لسان المجلس الوطني عّما أذاقتنا هذه 

اإلدارة من ُمرِّ الكاس، ُأريد بها الباطل على يد كلٍّ من 

المعارضة الّسورّية وتركيا، وأذاقونا بها األمّر. حيث 

استغّلت تركيا هذه الّتصريحات ودّعمت بها اّدعاءاتها 

بأّن هذه اإلدارة تقوم بعملّيات تطهيٍر عرقي وتهجير 

من  كلٍّ  ضّد  ديموغرافي  تغيير  اجراء  بهدف  ممنهج 

َمن  يعرف  بأسره  العالم  أنَّ  (رغم  والّتركمان  العرب 

ليس  الّديموغرافّيات،  ويغّير  األعراق  ويطّهر  يهّجر 

المعارضة  اليوم فحسب، بل عبر تاريخه). واستغّلت 

ارتباط  حول  مزاعمها  بها  ودّعمت  الّتصريحات  هذه 

هذه اإلدارة بنظام األسد ارتباًطا عضويًّا، ومنحت بها 

عر بيًتا  غطاًء سوريًّا للتّدخالت الّتركّية، وزادتنا من الشِّ

البشر أجمع.  حين مّدت تركيا بمقاتلين هم من حثالة 

بهذه الّطريقة ُمنَحت تركيا مّجاًنا، المسّوغات والّشرعّية 

أمام المجتمع الّدولي لكي تتحّرك ضّدنا. 

في  الّنبش  هذا  لمثِل  الّداعي  ما  قائٌل:  لنا  يقول  قد 

الخالفات اآلن وقد رأيت بوادر أولّية لوحدٍة كردّية. 

إنَّ ما يطمئن الكرد جميًعا إلى اليوم، أّن أقليًما كرديًّا 

اإلرادة  هو  المستقبل،  في   
ٌّ
حتمي أمٌر  هو  سوريا  في 

الّدولّية في هذا الخصوص واضحٌة  الّدولّية، واإلرادة 

لنتخّيل  لكن  جاحد.  إّال  ينكرها  وما  رأينا  في  جلّية 

للحظٍة واحدة، أنَّ تركيا قد سيطرت على كامل إقليم 

جموًحا  نعتبره  كّنا  اّلذي  الخيال  هذا  الفرات،  شرق 

ُكلِّ صدٍر  على  جاثٌم  كابوٌس  هو  فاليوم  مضى،  فيما 

ُكردي. إنَّ َمن تقتصر معرفته بالّسياسة على األلفباء 

طاولة  أّية  على  الجلوس  من  تتمكن  لكي  أّنه  يعرف 

أنَّ  لنفترض  لتلعبها. واآلن  أوراًقا  تحتاج  مفاوضات، 

تركيا سيطرت على كامل شرق الفرات، وأنَّ الغرب، 

واصطحبنا  معنا  كريًما  كان  الّدولّية،  لإلرادِة  كتجسيٍد 

معه إلى طاولة المفاوضات حول مستقبل سوريا (وهذا 

ما لن يحدث بحاٍل من األحوال، في رأينا، إْن خسرنا 

األرض)، فما اّلذي يدفع هذا الغرب إلى لعِب أوراٍق 

من أجلنا وتقديِم تنازالٍت لتركيا؟ المسؤولّية األخالقّية؟ 

شعوبها  أمام  أخالقيًّا  مسؤولٌة  الّدول  هذه  َأليست  لكن 

أيًضا؟ َأليس يدخل في صميم مسؤولّيتها حماية مصالح 

شعوبها وتعظيم منفعتها؟ أليست شعوبها بها َأولى؟ لكن 

جدًّا  كريًما  كان  الغرب  هذا  أنَّ  أخرى  مّرًة  لنفترض 

عقٍل  لذي  يمكن  ال  ما  (وهذا  أجلنا  من  أوراًقا  ولعب 

حّتى أْن يحلم به)، ُترى ما تكون هذه الّتنازالت اّلتي 

سيقّدمها وما يكون حجمها ووأهّمّيتها حّتى تقبل تركيا 

ومن  بإزاءها؟  القومي  أمنها  على  تهديًدا  تعتبره  بما 

الجهِة الّثانية، إنَّ تركيا لو سيطرت على هذه األرض، 

وقّدمت في سبيل تغيير اإلرادة الّدولّية اّلتي - وقد ُحقَّ 

لها هذا - تتبع المصلحة بال قيٍد أو شرط، كلَّ ما فيها 

وما عليها تنازالٍت في تلك المفاوضات، تبقى رابحًة 

بمجّرد احتفاظها بسلب الحقِّ الكردي. فحّقنا وأرضنا 

، كما 
ّ
وإقليمنا تراه تركيا خطًرا وجوديًّا ألمنها القومي

ُتصّرح تركيا نفسها وعلى لسان مسؤوليها.

روز آفا اليوم على كفِّ عفريت، وما يحصل اليوم يكاد 

العشرين،  القرن  بدايات  في  لما حصل  تكراًرا  يكون 

والجميع يعرف القّصة، فحين نسأل لَم ليس للُكرد دولة؟ 

الُكرد كانوا صادقين  للُكرِد دولة، ألّن  أّنه ليس  ُنخَبر 

ومخلصين لإلسالم، ولم يرتضوا لدولة الخالفة تقسيًما. 

اليوم ومنذ مئة سنة، يولُد الكرديُّ معاِرًضا، في حين 

أنَّ المعارضة الّسورّية بمعظمها (وخصوًصا تلك اّلتي 

تحتكر اليوم الّتمثيل الّرسمي) وليدة الـ٢٠١١، وأغلب 

المعارضين كانوا مؤّيدين عتاة للّنظام الّسوري، حّتى 

قيادات  من  كان  جّلهم  الّسياسّية،  المعارضة  قيادات 

الّنظام وأركانه، وحيَن تحّولوا إلى معارضين بين ليلٍة 

وضحاها، اّتهموا الُكرد في اليوم الّتالي مباشرًة، بتأييد 

بالعمالة  الُكرد  من  ُيّتهم  لم  وَمن  له،  والعمالة  الّنظام 

للّنظام، اتُّهم بالعمالة للغرب.

في  سلنكو  كما  أّنه  أحد  تغيب عن  ال  اّلتي  والحقيقة   

مسلسل ضيعة ضايعة، كان مستعدًّا لتقبيل أقدام موّظٍف 

ما في مديرّية الّناحية، ليتمم معاملة زواجه من عّفوفة، 

المعارضة الّسورّية مستعّدٌة لتقبيل أقدام القرود الّسود 

لتقبل بهم الواليات المّتحّدة عمالًء لديها. فهل ُيضحك 

علينا مجّدًدا كما بعد الحرب العالمّية األولى، ولكن هذه 

القادمة أْن ليس  المّرة بحّجة الوطنّية؟ وتقول األجيال 

للُكرد دولة، ألنَّ الُكرد في عام ٢٠٢٠ كانوا صادقين 

ومخلصين لبلدانهم؟

وعوًدا على بدء، إنَّ كلُّ ما جنيناه كشعٍب ُكردي من 

هذا المسار لم يكن غير الكارثة والويل والفاجعة. إذن، 

إلى ثورٍة كوبرنيكّية،  الُكردي بحاجٍة  الّسياسي  فالعقل 

الفلك، حين عكس  في  كوبرنيكوس  ثورة  على غرار 

اّلتي  الّثورة  تلك  يدور،  المشاهد  وجعل  المشهد، 

الحًقا،  كّلها  والعلوم  الفيزياء  ُأسس  ُوِضَعت  بمجّردها 

وغّيرت وجه العالم لمّرٍة واحدة وإلى األبد. تلك الّثورة 

حين استعادها ايمانويل كانت في بناء معماره العقلي، 

األنوار  فلسفة  ُبنيت عليها  الميتافيزيك،  لحلِّ مشكالت 

اّلتي وضعت ُأسس أوروبا الحديثة برّمتها. فليقم الّساسة 

وليجعلوا  المشهد  وليعكسوا  الّثورة  هذه  بمثل  الُكرد 

صدقهم بدل أْن يكون مع العدّو، أْن يكون مع الُكردّي، 

وبدَل أْن يكون في صالح العدّو، أْن يكوَن في صالح 

الُكردّي. أْن يكون صدًقا مع الّذات الُكردّية وإخالًصا 

لها ولحلمها في بناء دولتها.

جميعنا استبشر خيًرا باألخبار اّلتي تحّدثت عن تفاهٍم 

هذه  على  نعّول  إّننا  الُكرديين.  المجلسين  بين  أّولي 

إليها  نرى  أنَّنا  إذ  جديد؛  لتاريٍخ  فاتحًة  لتكون  الوحدة 

األزمة  الُكردي في  المسار  أبعد من مجّرِد فصٍل في 

الوجوِد  بين  البرزخ،  في  ههنا،  آفا،  فروز  الّسورية. 

والعدم، الّسبيل الوحيد إلخراجها من حّيز اإلمكان إلى 

َتُعد خياًرا  لم  اّلتي  الُكردّية،  الوحدة  الوجود، هو  نور 

 لروز آفا من 
ٌ
من بين ُأَخر، وأنَّ عدم القيام بها هو رمي

حّيِز اإلمكان إلى ظلماِت العدم. هذه الوحدة اّلتي يجب، 

عمادين  على  تقوم  أن  ممكنة،  تصير  الموجب  وبهذا 

تأسيس  -ُكرديٌّ خاص، ورسالته: 
ٌّ
اثنين، األّول داخلي

محايدًة  الّدولة  مؤّسسات  بناء  بمعنى  الُكردّي.  اإلقليم 

لخدمة  فيها  موّظفون  والجميع  والّدولة،  للّشعب  ملًكا 

وتقاسم  المحاصصة  بعقلّية  معها  الّتعامل  ال  الّشعب، 

، ويضمن 
ّ
الغنائم، ما سيجّنبنا من جهة الّتناحر الحزبي

الّصعيد  على  أّما  الجهود.  توحيَد  ُأخرى  جهٍة  من  لنا 

الوطني-الّسوري العام، أن نتبّنى أكثر المواقف الممكنِة 

مرونًة، يتراوح حّدا الموقف بين أن نكون أعداًء ألّداء 

للّسوريين جميًعا، نظاًما ومعارضة، ينكر واحدُهم حّق 

واحدنا في تقريِر مصيره، وننكُر احتاللهم لنا. أو نكون 

في  بحّقنا  يعترفون  جميًعا  للّسوريين  حميمين  أولياًء 

متساوين  ونتشارك وطننا  ُحّر  تقرير مصيرنا كشعٍب 

اّتضحت:  كما  ورسالته  الّثاني،  كان  ما  وهذا  تماًما. 

المشترك في ِكال حالي العداء والوالء؛ الّنّدّية.

‚á»€aÎ@ÜÏuÏ€a@µi@bœe@åÎä

كادار باپري

العامل الخارجي هو األهم من  تعلمنا منذ الصغر أن 

بين العوامل المّؤثرة سلبًا في مسيرة الشعب الكوردي، 

بمثابة  بيكو في عام ١٩١٦ كانت  فإتفاقية سايكس – 

الطامح  الشعب  هذا  وحقوق  لوحدة  القاصمة  الضربة 

لصون وطنه وحريته وثرواته، ومن ثم تمّكن أعداؤه 

فيما  والسرية  العلنية  االتفاقيات  من  العديد  نسج  من 

تقسيم  من  المستعمرون  يهدفه  كان  ما  لترسيخ  بينهم 

كوردستان. 

فلم يمر عقٌد من الزمن على هذا الشعب من دون مذابح 

رهيبة ومن دون إخفاقات كبيرة في المجالين السياسي 

من  جدًا  متدنيٍة  درجٍة  إلى  وصل  حتى  والعسكري، 

المعاناة اإلنسانية  المزيد من  الضعف واإلرهاق وإلى 

الشاملة، حيث أن األعداء اعتبروا انتصاراتهم، التي ما 

كانوا ليحرزوها على الشعب الكوردي من دون تعاوٍن 

الهمجية،  للمدنية والتقدمية ضد  بينهم، نجاحًا  وتنسيق 

فمنحوا أنفسهم الحق في نهب كوردستان وتقتيل شعبها 

وتهجيره وهدم قراه ومدنه فوق رؤوس ساكنيها ألنهم 

والحرية  الحياة  يستحقون  ال  المنتصرين  أعين  في 

والفرس  والعرب  الترك  من  أدنى  فهم  واالستقالل، 

أن  من  الرغم  على  اإلنسانية،  الحضارة  درجات  في 

كوردستان  وظلت  المنطقة.  شعوب  أقدم  من  الكورد 

هكذا ألكثر من قرٍن من الزمن ضحية العامل الخارجي 

قبلت  التي  االقليمية  الدول  مع  بالتعاون  االستعماري 

حكوماتها بكل أشكال الذل والتبعية للمستعمرين طالما 

القذرة  العنصرية  سياساتها  عن  ويسكتون  يدعمونها 

حيال الكورد ويغّضون الطرف عن شتى أنواع القهر 

والعدوان على هذا الشعب المغدور. 

منذ سقوط نظام الشاه اإليراني في عام ١٩٧٩ ومن ثم 

سقوط نظام البعث الصدامي في عام ٢٠٠٣ واقتراب 

دموية  بعد حرٍب  أيضًا،  السوري  البعث  نظام  سقوط 

مدّمرة دامت عقدًا من الزمن، نالحظ الخلل الصارخ 

أرض  تقتسم  التي  الدول  بين  التام  التعاون  نظام  في 

مشتركة  حرٍب  شن  على  قدرتها  وعدم  كوردستان، 

على الشعب الكوردي، نظرًا للضعف الذي عليه كٌل 

ركب  في  السير  على  القادرة  غير  األنظمة  هذه  من 

الحضارة اإلنسانية، وفي عالم الحريات والديموقراطية 

والتضامن بين الشعوب في مواجهة التحديات العظيمة 

نحو  المليونية  والهجرة  والبطالة  والفقر  كالجوع 

الشمال وانهيار العمالت الوطنية والكوارث كاالرتفاع 

الفتاكة.  الكورونا  الخطير واألوبئة كمرض  الحراري 

وهذا كله يّؤثر سلبًا في قدرات هذه الدول التي أفسح 

المستعمرون لحكوماتها قرنًا من الزمن بالتكالب على 

ثروات كوردستان وإخضاع شعبها. 

تأتي  يتوّقعوا في يوٍم من األيام أن  لم  الكورد  إّال أن 

الضربة األقوى لهذا الحلف المعادي لهم من داخل هذه 

سددها  التي  الضربة  وهي  ذاتها،  العنصرية  األنظمة 

الطوراني  األتاتوركي  للنظام  والتنمية  العدالة  حزب 

وكأنه  البداية  في  بدا  حيث  السلطة،  إلى  بوصوله 

المستعرة  الكوردية  للقضية  لحٍل سلمي وعادل  يسعى 

والشائكة، إّال أن رئيسه رجب طّيب أردوغان قاد سفينة 

الحزب باتجاه آخر غير الذي توقعه المراقبون الكورد 

مع  مشاكل)  (صفر  من  سياسته  فتحّولت  والدوليون، 

مع  مشاكل)  (فقط  إلى  الجيران  وغير  الترك  جيران 

الجميع. إذ بدأ بالحملة على اسرائيل في قطاع غّزة، 

بين  االقتصادي  التعاون  حجم  يزداد  الذي  الوقت  في 

للطائرات  سمح  الذي  الوقت  وفي  وبالده،  اسرائيل 

االسرائيلية الحربية بالتدريب فوق األراضي التركية، 

األراضي  على  المتتالية  الحمراء  الخطوط  رسم  ثم 

السورية إلى حدود تركيا، بدءًا من مدينة حماه حيث 

أنه  إّال  المسلمين،  اإلخوان  لحلفائه  الرئيسي  الموطن 

لم يفعل شيئًا خالل ٧ سنوات من الهجمات العسكرية 

في  دخل  بل  السوري،  النظام  ضد  المدّمرة  السورية 

األسد  لنظام  الداعمين  وإيران  واسع مع روسيا  حلٍف 

ثم  المتفجرة،  والبراميل  والمعلومات  والسالح  بالمال 

شّن الحرب على الشعب الكوردي مستخدمًا اإلرهابيين 

في  الكوردية  المقاومة  دحر  في  فشلهم  بعد  ثم  أوًال 

االحتالل  إلى  لجأ  الكورد)  (ستالينغراد  كوباني  مدينة 

إنجاز  في  وشرع  عفرين  لمنطقة  المباشر  العسكري 

األلوف  مئات  بجلب  الديموغرافي  للتغيير  مشروعه 

من العرب والتركمان واألويغور وسواهم وأسكنهم في 

منازل الكورد الذين أضطروا لترك مزارعهم وقراهم 

بسبب فتك اإلرهابيين بهم بال رحمة. 

ولم يكتف السيد أردوغان بما احتله في شمال سوريا 

أراضي  من  جزء  أنها  بجدية  عنها  قال  أراٍض  من 

الملئية  سفنه  أرسل  وإنما  التركي،  المللي  الميثاق 

آالف  تركيا  عن  تبعد  التي  ليبيا   باإلرهابيين صوب 

األميال البحرية ليذّكرنا بمغامرات سندباد األسطورية، 

وأّن  العثمانيين  أجداده  إرث  "الجارة!"  ليبيا  أن  زاعمًا 

الشعب الليبي هو الذي استدعى قواته المدعومة من قبل 

اإلرهابيين السوريين وغير السوريين لبناء جمهوريته 

أعلن  قد  أردوغان  السيد  إن  بل  "الديموقراطية!". 

في  البترول  التنقيب عن  يستطيع  أحد  أن ال  صراحة 

شرق البحر األبيض المتوسط من دون موافقة تركيا، 

الذين  والقبارصة  اليونان  مع  الخالفات  نار  فأشعل 

اعتبروا التدخل التركي في ليبيا خرقًا للقانون الدولي 

في  ضروس  لحرٍب  وتمهيدًا  الجوار  لعالقات  وهدمًا 

المنطقة، كما أغضب العرب الذين يدعمون المساعي 

المصرية إلبعاد خطر اإلرهاب عن بالدهم من جراء 

فإن  األخص  وعلى  لمصر،  الجارة  ليبيا  على  تدفقهم 

تونس والجزائر أشد الدول العربية قلقًا من التصرفات 

العدوانية التركية في شمال أفريقيا.

لم يكتف السيد أردوغان بكل ما قام به من انتهاكات 

ومغامرات عسكرية في سوريا وليبيا، بل شنت قواته 

إذ ال  العراق،  كوردستان  اقليم  في  الحرب  العسكرية 

يعترف السيد أردوغان بما أّقره الدستور العراقي بصدد 

السياسة  والزالت  كوردستان،  القليم  الفيدرالي  الكيان 

الرسمية التركية ترفض استخدام لفظ "كوردستان" في 

حين يعترف السيد أردوغان بمنحه االقليم ذاته ملياري 

دوالر كقرض مالي وحدوده مفتوحة لمختلف صنوف 

بكوردستان  تسميته  المرفوض  االقليم  مع  التجارة 

ألسباٍب عنصرية صارخة، وال ينسى الزعم أواإلدعاء 

وكركوك  (الموصل  يضم  الذي  الموصل  لواء  بأن 

تحت  كانت  ألنها  تركية  أراضي  أربيل)  وهولير/ 

يعني  وهذا   .١٩٢٣ عام  قبل  العثماني  االستعمار 

والصومال  باليمن  سيطالب  ربما  أردوغان  السيد  أن 

التي  أوروبا  مناطق  وبعض  أيضًا  ومصر  والسودان 

خضعت للدولة العثمانية في فترٍة من فترات التاريخ.

هذه العقلية المتخّلفة والمصحوبة بالمغامرات السندبادية 

وصلت لدرجة مالحقة المعارضين لنظام حزب العدالة 

والتنمية ليس في سوريا والعراق وليبيا فحسب وإنما 

في مختلف الدول األوربية وحتى في كندا، حيث ثبت 

معارضي  لمالحقة  تسعى  هناك  التركية  السفارة  أن 

الذين  أردوغان وعوائلهم واإلعالميين  السيد  سياسات 

الحزب  بسياسة  تذكرنا  التي  السياسات  هذه  يفضحون 

النازي األلماني بين عام ١٩٣٩ و١٩٤٥، كما هو حال 

السفارات التركية في دول االتحاد األوربي.

إن هذا الوضع المائل يسمح للحراك السياسي – الثقافي 

والمغامرات  الجسيمة  األخطاء  باستغالل  الكوردي 

السياسية  ضغوطها  إلضعاف  األردوغانية  العسكرية 

واألمنية على كٍل من جنوب وغرب كوردستان، نظرًا 

وذلك  وسوريا،  العراق  من  كل  عليه  الذي  للضعف 

واالنتقال  سريع  بشكٍل  الكوردستانية  الطاقات  بتوحيد 

من النضال الجزئي إلى الكفاح الكلي في جميع أنحاء 

كوردستان تحت شعار (كوردستان أو الموت)، ورغم 

اليلدان  في  العظمى  للدول  االستراتيجية  المصالح  كل 

المقتسمة لكوردستان، إّال أنها لن تتمّكن من صد أمٍة 

عظيمٍة في الكفاح عن االستمرار في نضالها من أجل 

حريتها واستقاللها. وليكن معلومًا أن تركيا التي تحتل 

أكبر جزٍء من كوردستان ستتعّرض لهزاٍت سياسية قوية 

في حال فشل أردوغان في التقّدم خطوًة أخرى في عمق 

األراضي الليبية، في ظروف التحدي المصري الشديد 

الرئيس  لمبادرة  الليبية  الوطنية  العشائر  سائر  ودعم 

السيسي الواضحة حيال وحدة األراضي والسيادة الليبية 

العسكرية  المغامرات  فإن  األجنبي،  التدخل  ورفض 

– السياسية الفاشلة تأتي بنتائج وخيمة على أصحابها 

وحلفائهم، فلن يسقط حزب العدالة والتنمية فحسب وإنما 

ستسقط معه العقلية الفاشية الطورانية لحليف أردوغان 

السم  ينفث  الذي  باغجلي  أيضًا،  الخرف  أصابه  الذي 

حيال الكورد في كل تصريحاته العلنية. 

الكورد يف ظل املغامرات السندبادية لرتكيا 

جان كورد
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يؤكد البعض من الكتاب والسياسيين على أن السياسة 

الذاتي  الوقوف  على  قادرة  غير  السورية  الكردية 

بدون دعم وتحييد المكونات الموجودة في المنطقة، 

وما جعل السياسة الكردية فاعلة هو العمل انطالقا 

من هذه الحقيقة، وبالتالي ماذا يمكن للمجلس الوطني 

الكردي ان يفعله في ظل الوقائع العنيدة والعجز عن 

افاق  انسداد  في ظل  القائمة   القوى  موازين  تغيير 

والدولي  االقليمي  والتدخل  السوري  السياسي  الحل 

تأسيس  جاء  به  واالقرار  الواقع  هذا  من  وانطالقا 

جبهة السالم والحرية  بين مكوناتها المؤتلفة

الملحة  المهمة  ان  على  التأكيد  من  البد  هنا  من 

ترتيب  في  هي  السوريين  الكرد  امام  والعاجلة 

ثانيًا  السورية  والوطنية  اوًال  الكردية  العالقات 

الشعب  مكونات  بين  التالحم  من  المزيد  وتحقيق 

السوري، وال ننسى ان تعزيز العالقات الكوردستانية 

تفاصيل  عن  وبعيدًا  المهام،  هذه  صلب  في  يقع 

معظم  فان  السياسية  ورؤيتها  الجبهة  عن  االعالن 

السوريين هم مع التعايش والتالحم واالتحاد وتحقيق 

السالم وزوال نظام االستبداد، هذا النظام الذي انتهك 

السيادة الوطنية وفتح االبواب امام التدخل الخارجي  

وقتل وشرد ابناء الشعب السوري وحّول الوطن الى 

ملكية فردية.

من  الخروج  شروط  وتوفر  الشرعية  بمقاييس  لكن 

"مأزق" الحركة الكردية السورية فإن الحل ليس في 

عقد المؤتمر الوطني الكردي السوري الجامع بغية 

يكون  ان  يعدو  ال  المؤتمر  فهذا  شرعيتها  استعادة 

سوى اجراء شكلي وخارج التاريخ السياسي الواقعي 

الموضوعي،  بالظرف  منوطة  الوحدة  هذه  ألن 

والكردي  السوري  الشأن  في  المتدخلة  وبالعوامل 

البعض  ودعوات  الوقائع  وكل  سواء،  حد  على 

وطرح  المؤتمر  هذا  لعقد  سنوات  مدار  وعلى 

الى نتيجة عملية، وبقي المشروع  مشروعه لم تؤّد 

يحتاج  المنشود  المؤتمر  كون  ورق  على  مشروعًا 

الى تكامل الذاتي مع الموضوعي والى دعم أطراف 

كوردستانية (خارجية) فالقضية ال تتعلق بكتابة جملة 

المهام المطلوبة وال باإلجراءات الواجب اتخاذها أو 

الشعارات المطروحة بل بالطريقة االجرائية والعملية 

التي سيتم فيها تحقيق وحدة الحركة الكردية السورية 

عبر هذا المؤتمر بدون االعتماد على الخارج تماشيًا 

مع مبدأ استقاللية القرار الوطني.

أما عن جبهة السالم والحرية فهي عبارة عن تحالف 

والمنظمة  الكردي  الوطني  المجلس  بين  سياسي 

االثورية وتيار الغد السوري والمجلس العربي في 

مشتركة  سياسية  رؤى  تجمعها  والفرات  الجزيرة 

حول القضايا الوطنية والقومية وشكل الدولة وآلية 

المكّونات  ومصير  البلد  ومستقبل  السلطة  توزيع 

دون  بشكل عام  القومي  التعدد  مسألة  وطريقة حل 

بيان اي اسس او محددات تفصيلية لحل هذه المشاكل 

او االشارة الى بعض الوقائع العنيدة في المنطقة او 

الصعوبات الحياتية واليومية للمواطن. .

والمشكالت  القضايا  احقية  عن  الجبهة  اناقش  لن 

ترتيب  عبر  واقعية  بطريقة  الحل  ومشروعية 

االولويات وال الى النقاش المستفيض الذي قد يشير 

التنظيم  الى  وال  المكتملة  غير  النقاط  بعض  الى 

برنامجها   تطبيق  في  الجبهة  عمل  واليات  الدقيق 

في  متشابكة  وتبقى  ببعضها  االمور  تختلط  ال  كي 

مازلنا  ونحن  سدى  الجهود  وتذهب  عمومي  اطار 

الى وقت،  يحتاج  بدء االعالن  وهذا  في مرحلة  

دونكيشوتيًا  التحليل   يحاولون  الرغبويين   فبعض 

تضليلية  بعملية   االنخراط   او  ما  لجهة  ارضاء 

لتحقيق اهداف مؤدلجة لكن  تلك المواقف لن تجد 

لها مكانا كما يتوهم البعض بحكم الواقع الذي نعيشه، 

وهذا ال ينطبق على النقد البناء الذي قد يشير الى 

بعض نقاط القصور ومكامن الخلل.  

النقطة الرئيسة التي يمكن التوقف عندها في اعالن 

الجبهة هو عدم تحديد نوع الالمركزية التي تنشدها 

الجبهة هل هي المركزية ادارية ام المركزية سياسية 

تحل  ان  لها  يمكن  ال  المركزية  فالدولة  (فدرالية) 

المشاكل الناتجة عن الحروب االهلية  فقد تبلورت 

في سوريا مجموعة وطنيات خالل الفترة الماضية، 

واصبح كل تشكيل عسكري عبارة عن دولة بذاته، 

وبالتالي فان الدولة المركزية لن تأتي طواعية  بل 

عبر القسر واالجبار والذي ال ينتج سوى االستبداد 

على  االتفاق  يبقى  وبالتالي  الديكتاتورية  واعادة 

لشكل  والمنطقي  الطوعي  الحل  هو  الفدرالي  الحل 

سوريا  لصالح  وسيكون  القادمة،  السورية  الدولة 

الموحدة،  ولديه قدرة كبيرة على الجذب وتكريس 

الهويات الفرعية  وتحقيق كينونتها ألنه بدون تحقيق 

مصالحات واعتراف بما هو قائم من هويات ال يمكن 

ان  تنمو الهوية السورية او وتتعمق.

شعبنا  ان  الى  ايضا  التأكيد  الى  حاجة  ال  اخيرًا 

والقومية  الوطنية  لواجباته  واع  السوري  الكردي 

كل  الجبهة –رغم  اعالن  سيكون  السياق  هذا  وفي 

الوطني  الواجب  اتجاه  في  خطوة  حولها-  يقال  ما 

المكونات  كافة  مع  والعمل  التعايش  يستلزم  الذي 

االخرى إليجاد حل وانهاء المقتلة السورية ، ورغم 

مجتمع  وجود  ونفي  القومية  التعددية  على  التأكيد 

والتاريخ  االيديولوجيا  كل  يهدم  احادي  بسيط- 

السوري الرسمي  كان البد من االشارة الى  الوجود 

االصيل للشعب الكردي والذي ال يتناقض مع وثائق 

وقرارات الهيئات والمؤسسات الدولية  .

أكرم حسني
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د. هاني رمزي عوض

ال شك أن النوم الكافي يعتبر عامًال من أهم العوامل التي تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة 

جسدية ونفسية جيدة بشكل عام. وبالنسبة لألطفال، بشكل خاص، تتعاظم أهمية النوم الكافي غير 

المتقطع، بشكل كبير، ما يجعله عنصرًا مهمًا جدًا الكتمال النمو بالنسبة للطفل.

- النوم والتوحد

إضافة إلى الراحة الجسدية الالزمة، فإن فترة النوم هي التي يتم فيها نمو المراكز المسؤولة عن 

التي  الدراسات  من  العديد  هناك  ولذلك  المخية،  القشرة  في  واإلحساس  والعواطف  والفهم  الذاكرة 

رصدت العالقة بين قلة النوم، والعديد من األمراض التي يمكن أن تصيب األطفال، منها التوحد، 

خصوصًا وأن ٨٠ في المائة من األطفال مرضى التوحد يعانون بالفعل من مشكالت في النوم، حيث 

يكون معدل النوم في العام األول من العمر فيه مختلفًا، وفي الشهور األولى من عمر الطفل تقريبًا 

يقضى معظم اليوم نائمًا، ويبدأ في النقصان بشكل تدريجي. وأيضًا يتم تغيير معدل االستيقاظ أثناء 

النوم مع تقدم الرضيع في العمر.

علماء  بإشراف  الحالي،  العام  من  (أيار)  مايو  شهر  مطلع  في  نشرت  التي  الدراسات  هذه  أحدث 

أميركيين من «جامعة واشنطن» بالواليات المتحدة، ونشرت في «المجلة األميركية للطب النفسي» 

(American Journal of Psychiatry)، أشارت إلى احتمالية أن تلعب مشكالت النوم في العام 

األول من عمر الطفل دورًا ليس فقط في اإلصابة بطيف من أطياف التوحد، ولكن أيضًا ربما تؤثر 

على مسار نمو بيولوجي ألجزاء معينة من المخ، وهي «hippocampus». وقد قام الباحثون بإجراء 

الدراسة على ٤٣٢ من األطفال تتراوح أعمارهم بين ٦ و١٢ شهرًا، والحظوا أن معظم األطفال 

الذين تم تشخيصهم الحقًا بالتوحد عانوا جميعًا من اضطراب النوم، وربما يوضح هذا األمر السبب 

في تراجع بعض القدرات العقلية لدى مجموعة معينة من األطفال ضحايا مرض التوحد، حيث إن 

والمهارات،  المعلومات  لحفظ  الوظيفي  ونضجها  نموها  يتم  الحسية  والذاكرة  العصبية  التوصيالت 

اإلنسان الحقًا.  تعامل  تشكل طريقة  بيولوجية  شفرة  اعتباره  يمكن  فيما  المختلفة  العواطف  وأيضًا 

ويحدث كل ذلك في هذه المنطقة من المخ بشكل أساسي أثناء النوم.

قام الباحثون بالتركيز على األطفال الذين لديهم تاريخ عائلي من اإلصابة بالتوحد، وتم إجراء مسح 

عن طريق استخدام أشعة الرنين المغناطيسي (MRI)، لمعرفة الرابط بين تغير معدل النوم والتوحد 

- والتغير البيولوجي أو العضوي في المخ، ومعرفة إذا كان اضطراب النوم مسببًا لطيف التوحد، 

أم أنه جزء من المرض. وقد دقق هذا الجانب خصوصًا، ألن العديد من األطفال المصابين بطيف 

ربما  السبب  أن  يعنى  ما  السلوكي،  العالجي  التدخل  بعد  لديهم  النوم  اضطراب  يتحسن  ال  التوحد 

يكون عضويًا، وليس مجرد سبب سلوكي، بمعنى أن التغير في المخ يؤدى إلى مرض التوحد الذي 

يتميز بمشكالت في النوم الطبيعي. ولذلك قام الباحثون بسؤال اآلباء عن سلوكيات األطفال، بشكل 

عام، وإذا كانت هناك مالحظات على إدراك األطفال من عدمه، وأيضًا قاموا بتوجيه بأسئلة خاصة 

تفصيلية تتعلق بمعدالت نوم هؤالء األطفال، وألي مدى تعتبر معتادة، وأيضًا قاموا بقياس القدرات 

اإلدراكية لهم باستخدام وسائل خاصة معينة مناسبة للعمر، وقاموا بتقييم هذه المجموعة في عمر ٦ 

و١٢، وأخيرًا ٢٤ شهرًا.

- فرضية جديدة

في بداية الدراسة، تم تقسيم األطفال تبعًا لمعدالت خطورة إصابتهم بالتوحد من عدمه. وكانت النسبة 

األكبر من هؤالء األطفال لالحتمالية العالية لإلصابة هم الذين لديهم أخوة مصابون بالمرض، وكانوا 

حوالي ثلثي أطفال المجموعة على وجه التقريب. وبلغت نسبة احتمالية إصابتهم ٢٠ في المائة، وهي 

نسبة عالية جدًا إذا ما تمت مقارنتها بالنسبة العادية. وكانت هناك عينة من األطفال بلغ عددها ١٢٧ 

تم تصنيفها على اعتبار أنها معدالت منخفضة الحتماليات اإلصابة، نظرًا لعدم وجود عوامل وراثية 

في هؤالء األطفال. وحينما قام الباحثون بعد ذلك بعامين بمتابعة المجموعة نفسها، لمعرفة إذا كان 

أي من األطفال أصيب، ومن واقع ٣٠٠ طفل تم تصنيفهم على أن لديهم معدالت إصابة عالية تم 

بالفعل تشخيص ٧١ منهم بالتوحد.

المنطقة  كانت  النوم،  في  اضطرابات  ولديهم  بالمرض،  أصيبوا  الذين  األطفال  أن  الباحثون  الحظ 

المسؤولة عن اإلدراك والعواطف في المخ أكبر حجمًا من المعتاد، ولم يكن هناك أي تغيرات عضوية 

أخرى في القشرة المخية. وأفاد اآلباء بمعاناة هؤالء األطفال من مشكالت في النوم. وعلى الرغم 

من أن الدراسة لم تجزم بمسؤولية اضطراب النوم عن اإلصابة بالتوحد، إال أنها أوصت بضرورة 

التفات اآلباء إلى مشكالت اضطرابات النوم في األطفال في أي مرحلة عمرية، وليس بالضرورة 

في العام األول فقط.

وأوضح الباحثون أن كلمة اضطراب تشمل عدة معاٍن، مثل عدم النوم الكافي من ٨ إلى ١٠ ساعات، 

أو البقاء متيقظًا لفترة تزيد عن الساعة في الفراش، أو االستيقاظ مبكرًا جدًا من النوم، أو الذهاب 

للنوم في وقت متأخر، وربما تعنى أيضًا النوم لفترات طويلة أثناء النهار.

وفى النهاية، أشار الباحثون إلى ضرورة إجراء المزيد من التجارب لتأكيد هذه الفرضية العلمية، 

من عدمها، ولكن أكدوا على أهمية عالج اضطرابات النوم عن طريق أطباء ومراكز متخصصة 

في «طب النوم» (sleep medicine)، لتجنب آثارها الجانبية على األطفال. وحذروا من خطورة 

عدم االهتمام باألمر، والتعامل معه بعدم جدية، على اعتبار أنه نوع من األرق الطبيعي (في األغلب 

ال يعاني األطفال من األرق، وفي حالة تأخر النوم، فإنه ال يزيد عن ساعة)، خصوصًا في العمر 

الصغير، حيث يمكن أن يمهد لإلصابة بطيف من التوحد.
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د. حسن محمد صندقجي

تعيش الرئتان، وبقية أجزاء الجهاز التنفسي، ظروفًا «فريدة» في 

بأنواع  والمحّملة  باإلنسان،  المحيطة  البيئية  األجواء  مع  عالقتها 

الجهاز  فإن  وتحديدًا،  صحيًا.  الضارة  العناصر  من  جدًا  كثيرة 

مباشر  بشكل  تتعرض  التي  القليلة  الجسم  أجهزة  أحد  التنفسي 

الهواء من فيروسات وبكتيريا  لكل ما يوجد في  ومتكرر وكبير 

وغبار وأبخرة وأدخنة وملوثات كيميائية وملوثات حية وغيرها، 

للتنفس (Respiratory Rate) لدى  ذلك أن المعدالت الطبيعية 

اإلنسان تتفاوت ما بين ٣٠ إلى ٦٠ مرة في الدقيقة لدى الطفل 

الرضيع حديثًا، ثم تنخفض تدريجيًا إلى ما بين ٢٤ إلى ٤٠ مرة 

لدى الطفل في عمر ما دون سنتين، ثم إلى ما بين ٢٢ إلى ٣٤ 

مرة لدى الطفل ما دون ٥ سنوات، وما بين ١٨ إلى ٣٠ مرة لدى 

الطفل ما دون ١٢ سنة، وتتراوح لدى األشخاص البالغين ما بين 

١٢ إلى ١٦ مرة في الدقيقة.

- صحة الرئتين

ونحن كبشر، كي نبقى على قيد الحياة براحة ونشاط، نحتاج أن 

من  ونتخلص  كلها،  الجسم  لخاليا  األكسجين  توفير  في  نستمر 

الحيوية  المهمة  بهذه  جسمنا  في  يقوم  وال  الكربون،  أكسيد  ثاني 

من  مهمة  وبمشاركة  التنفس،  عملية  خالل  من  الرئتين  سوى 

األجزاء الحيوية األخرى في مكونات الجهاز التنفسي. ولذا فإن 

مستمر  بشكل  الُمعّرض  والعضو  الجسم،  في  المهم  العضو  هذا 

في  األخرى  األجزاء  إلى  إضافة  الهواء،  في  بأنواعها  للملوثات 

عناية بصحتها  إلى  يومي،  وبشكل  مّنا،  تحتاج  التنفسي،  الجهاز 

وحمايتها من أي مؤثرات خارجية قد تضر بها.

 American Lung) األميركية»  الرئة  «جمعية  وتقول 

Association): «يحتوي جسمك على نظام دفاع طبيعي مصمم 

بعض  هناك  ولكن  والجراثيم.  األوساخ  وإبعاد  الرئتين،  لحماية 

األمور المهمة التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر اإلصابة بأمراض 

للحفاظ على صحة رئتيك». وذكرت  الطرق  إليك بعض  الرئة. 

منها أربعة عناصر لذلك، وهي:

•االمتناع عن التدخين. التدخين هو السبب الرئيسي في اإلصابة 

بسرطان الرئة، وأيضًا مجموعة أمراض السدد المزمن في الرئة 

(COPD)، التي تشمل انتفاخ الرئة (Emphysema)، والتهاب 

.(Chronic Bronchitis) الشعب الهوائية المزمن

إن تدخين السجائر يتسبب بضيق المجاري الرئوية، التي يجدر أن 

يمر فيها هواء التنفس، براحة، وسهولة، ما يجعل ذلك الضيق سببًا 

في جعل عملية التنفس أكثر صعوبة على الجسم إلتمامها. ذلك أن 

إتمام عملية التنفس آنذاك، بوجود ضيق مجاري الهواء، يتطلب 

إجهادًا أكبر لعضالت التنفس. أما التهابات الرئة المزمنة، وانتفاخ 

الشعب  التهاب  عنه  فينتج  الهوائية،  الحويصالت  بتهتك  الرئة 

الهوائية المزمن وخفض فاعلية عملية التنفس في تحقيق التزويد 

الالزم للجسم باألكسجين والتخلص المطلوب من تراكم غاز ثاني 

أكسيد الكربون في الجسم، والدم على وجه الخصوص. وهو ما 

التدخين،  في  االستمرار  ومع  المزمن.  الرئة  بفشل  طبيًا  ُيعرف 

واالستمرار في تعريض أنسجة الرئة للعناصر الكيميائية المتسببة 

بالسرطان، ترتفع احتماالت اإلصابة بأحد أنواع سرطان الرئة.

والجيد في األمر، أن التوقف عن التدخين في أي لحظة هو سلوك 

وقرار صحي له فوائد أكيدة في تخفيف وإزالة التأثيرات السلبية 

للتدخين سابقًا.

«تجنب  األميركية»:  الرئة  «جمعية  تقول  النقي.  الهواء  شم   •

التعرض للملوثات الداخلية (Indoor)، التي يمكن أن تضر رئتيك، 

 ،(Secondhand Smoke) السلبي  التدخين  يتسبب  أن  يمكن 

 ،(Radon) والمواد الكيميائية في المنزل ومكان العمل والرادون

في حدوث أمراض الرئة أو تفاقمها. اجعل منزلك وسيارتك بدون 

دخان. اختبر منزلك لغاز (الرادون). تجنب ممارسة الرياضة في 

الهواء الطلق في األيام التي يكون الهواء فيها سيئًا. وتحدث إلى 

مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت قلقًا من أن شيئًا ما في 

منزلك أو مدرستك أو عملك قد يسبب لك المرض».

في  البيئية  للملوثات  التعرض  تقليل  «إن  ملخصه:  ما  وتضيف 

الخارجي (Outdoor Air Pollution) خطوة ضرورية  الهواء 

تختلف  أن  ويمكن  صحتهما.  على  والحفاظ  الرئتين،  لحماية 

نوعية الهواء في خارج المنزل من يوم آلخر، وأحيانًا تكون في 

خصوصًا  التنفسي،  الجهاز  لسالمة  صحية  غير  ملوثات  الهواء 

لدى مرضى األمراض التنفسية، كالربو مثًال». وتوضح الجمعية 

قائلة: «إن معرفة كيف يؤثر تلوث الهواء الخارجي على صحتك، 

أربع سلوكيات يومية للحفاظ على صحة الرئتني وأجزاء اجلهاز التنفسي
واالستراتيجيات المفيدة لتقليل التعرض له لفترات طويلة، يمكن 

أن يساعدك في الحفاظ على صحتك وصحة عائلتك. ويمكن أن 

على  مباشر  بشكل  أيضًا  الطبيعية  والكوارث  المناخ  تغير  يؤثر 

صحة الرئة».

- الوقاية من الميكروبات

اإلصابة  تصبح  أن  يمكن  الميكروبية.  العدوى  من  الوقاية   •

بالتهابات الجهاز التنفسي، العلوي والسفلي، خطيرة جدًا في بعض 

الوقاية  في  الصحية  السلوكيات  فهم وتطبيق  يتطلب  ما  األحيان، 

من اإلصابة بعدوى الميكروبات التي قد تصيب الجهاز التنفسي. 

وهو ما تلخصه المصادر الطبية بالخطوات التالية العالية األهمية، 

وهي:

اليدين بالماء والصابون  - الخطوة األولي: الحرص على غسل 

بالماء والصابون على  اليدين  بالطريقة الصحيحة، ويجدر غسل 

إعداد  وبعد  وأثناء  قبل  التالية:  الحاالت  في  الخصوص  وجه 

الطعام، وبعد السعال أو العطس، وبعد استخدام دورة المياه، وقبل 

وبعد رعاية شخص مريض، وبعد تغيير حفاضات الطفل، وبعد 

لمس القمامة.

وتشمل الخطوات األخرى المهمة ما يلي:

عند  واألنف  الفم  وتغطية  والفم.  واألنف  العينين  لمس  تجنب   -

منها  والتخلص  الورقية  المناديل  باستخدام  إما  والعطس،  السعال 

بأسرع وقت، أو استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع، ثم غسل 

اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة ٤٠ ثانية.

المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض  - تجنب االتصال 

أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس.

- ترك مسافة آمنة بين الشخص واألشخاص اآلخرين. والبقاء في 

المسكن واالبتعاد عن التجمعات.

- عند الحاجة للتسوق، يكون التسوق في أوقات غير مزدحمة، 

من  والحذر  التسوق،  وبعد  قبل  اليدين،  الحرص على غسل  مع 

لمس الوجه أثناء التسوق، وتعقيم مقبض عربات التسوق بالمحارم 

المعقمة، والمحافظة على مسافة آمنة بينك وبين المتسوقين، والدفع 

ببطاقة الصراف البنكية، وتعقيم اليدين قبل الخروج من المتجر، 

وعدم لمس المنتجات التي لن تشتريها.

• ممارسة الرياضة. تلخص «جمعية الرئة األميركية» جدوى هذا 

السلوك الصحي بقولها: «سواء كنت صغيرًا أو كبيرًا، أو نحيفًا 

أو ممتلئًا، أو صحيحًا، أو تعيش مع مرض مزمن أو إعاقة، فإن 

النشاط البدني يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة رئتيك».

يعمل  جسديًا،  نشيطًا  تكون  «عندما  قائلة:  األمر  هذا  وتوّضح 

قلبك ورئتاك بجدية أكبر لتوفير األكسجين اإلضافي الذي تحتاجه 

يجعل  المنتظم  الرياضي  التمرين  أن  كما  وتمامًا  عضالتك. 

تحسن  ومع  أقوى.  وقلبك  رئتيك  أيضًا  يجعل  أقوى،  عضالتك 

لياقتك البدنية، يصبح جسمك أكثر كفاءة في إدخال األكسجين إلى 

مجرى الدم، ونقله إلى العضالت النشطة. وهذا أحد األسباب التي 

ممارسة  أثناء  التنفس  في  تشعر بضيق  أقل عرضة ألن  تجعلك 

التمارين أيضًا  أنواع  الوقت. كما يمكن لبعض  الرياضة بمرور 

أن تقوي عضالت الرقبة والصدر، بما في ذلك الحجاب الحاجز 

والعضالت بين األضالع التي تعمل معًا من أجل الشهيق والزفير 

في عملية التنفس».

وتوصي النصائح الطبية بأن يمارس جميع البالغين ٣٠ دقيقة من 

أيام في األسبوع. وتتضمن بعض  المعتدل خمسة  البدني  النشاط 

األمثلة على النشاط المعتدل: المشي السريع، وركوب الدراجات، 

وأعمال البستنة في الحديقة، وأعمال تنظيف المنزل بجهد قوي. 

تقوية  وأنشطة  (إيروبيك)،  الهوائية  األنشطة  لكل من  يمكن  ولذا 

أو  المشي  مثل  الهوائية  واألنشطة  رئتيك.  تفيد  أن  العضالت، 

الجري، أو القفز على الحبل، تمنح قلبك ورئتيك نوعية التمرين 

الذي تحتاجه للعمل بكفاءة. كما تعمل أنشطة تقوية العضالت مثل 

رفع األوزان والتدرب على التنفس بشكل أكثر عمقًا وفعالية، على 

بناء قوة الجسم وتقوية عضالت التنفس، وبشكل خاص الحجاب 

الحاجز وعضالت الضلوع والرقبة.

- دور الرئتين المحوري في أجزاء الجهاز التنفسي

للجهاز  الرئيسية  الوظيفة  بأن  األميركية»  الرئة  «جمعية  تفيد   •

المحيطة  البيئة  من  النقي  الهواء  نقل  إتمام  سالسة  هي  التنفسي 

بالمرء إلى داخل الرئتين، ثم إخراج الهواء من الرئتين إلى البيئة 

الغازات  تبادل  عمليات  إجراء  هو  هذا  من  والهدف  المحيطة. 

(Gas Exchange) فيما بين الدم والهواء على الجدران الداخلية 

للحويصالت الهوائية في الرئة، أي إدخال غاز األوكسجين 

إلى  الدم  من  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  وإخراج  الدم  إلى 

الهواء الخارجي.

وهناك ثالثة أجزاء رئيسية للجهاز التنفسي، وهي: مجاري 

 Lungs) الدموية  واألوعية  والرئتان   ،(Airways) الهواء 

 Muscles) والعضالت والعظام ،(and Blood Vessels

.(and Bones

• مجاري الهواء. وتتكون مجاري الهواء في الجهاز التنفسي 

من: الجيوب األنفية، واألنف، والقصبة الهوائية وفروعها.

- الجيوب األنفية (Sinuses): هي فراغات مجوفة في عظام 

بتجويف  متصلة  وهي  العينين،  وتحت  فوق  تحديدًا  الرأس، 

األنف عن طريق فتحات صغيرة. وتساعد الجيوب األنفية في 

تنظيم درجة حرارة ورطوبة الهواء المستنشق، وتنقيته.

- األنف: هو المدخل المفضل للهواء الخارجي إلى الجهاز 

التنفسي. والشعر المبطن لجدار األنف جزء من نظام تنظيف 

الهواء. ويدخل الهواء أيضًا من خالل الفم، خصوصًا أولئك 

الذين لديهم عادة التنفس عن طريق الفم، أو الذين لديهم سدد 

مؤقت أو دائم في الممرات األنفية، أو أثناء ممارسة التمارين 

األنف  من  الوارد  الهواء  الحلق  ويجمع  الشديدة.  الرياضية 

والفم، ثم يمرره إلى القصبة الهوائية.

- القصبة الهوائية (Trachea): هي الممر المؤدي من الحلق 

قصبيين  أنبوبين  إلى  الهوائية  القصبة  وتنقسم  الرئتين.  إلى 

الذي  رئة،  لكل  واحد   ،(Bronchial Tubes) رئيسيين 

ينقسم مرة أخرى إلى كل فص (Lobe) من فصوص الرئة، 

وتنقسم هذه بدورها إلى مزيد من القصبات الهوائية األصغر 

(Bronchioles)، وصوًال إلى الحويصالت الهوائية.

• الرئتان واألوعية الدموية:

إلى ثالثة فصوص، وتنقسم  اليمنى  الرئة  تنقسم  الرئتان:   -

المملوء  البالون  يشبه  فص  كل  فصين،  إلى  اليسرى  الرئة 

بأنسجة تشبه اإلسفنج. ويتحرك الهواء إلى الداخل والخارج 

من خالل فتحة واحدة هي فرع من أنبوب القصبة.

- الغشاء البلوري (Pleura): هو غشاء يحيط بكل فص من 

الرئتين، ويفصل الرئتين عن جدار الصدر. وأحد مهام هذا 

الغشاء تخفيف االحتكاك بين الرئتين وبطانة تجويف القفص 

الصدري.

 ،(Cilia) أنابيب الشعب الهوائية: هي أنابيب مبطنة بأهداب -

مثل الشعر الصغير جدًا، تتحرك مثل الموجات. وهذه الحركة 

أي  أعلى،  إلى   (Mucus) اللزجة  المخاطية  السوائل  تحمل 

إلى الحلق، كي يتم سعالها إلى الخارج، أو بلعها إلى المعدة. 

ويمسك ويحمل المخاط الكثير من الغبار والجراثيم والمواد 

إلى  الدخول  طريق  في  التي  فيها  المرغوب  غير  األخرى 

الرئتين.

- «الُشعيبات الهوائية» (Bronchioles): وهي أصغر فروع 

األنابيب الهوائية، التي في نهايتها الحويصالت الهوائية.

- «الحويصالت الهوائية» (Alveoli): هي األكياس الهوائية 

تبادل غازات  تتم عمليات  الرئتين، حيث  في  الصغيرة جدًا 

األكسجين وثاني أكسيد الكربون.

الدموية» (Capillaries): هي أوعية دموية  - «الشعيرات 

في جدران الحويصالت الهوائية. ومن خاللها يخرج من الدم 

غاز ثاني أكسيد الكربون إلى تجويف الحويصالت الهوائية، 

الهوائية  الهواء في الحويصالت  ويدخل غاز األكسجين من 

إلى الدم.

• العضالت والعظام. وبصفة حيوية ورئيسية ال غنى عنها، 

العضالت  من  مجموعة  التنفسي  الجهاز  أجزاء  عمل  تساند 

والعظام.

عضلي  جدار  هو   :(Diaphragm) الحاجز  الحجاب   -

قوي يفصل تجويف الصدر عن تجويف البطن. ومن خالل 

شفط  ُيسـهل  وضعًا  يصنع  لألسـفل،  والتحرك  انقباضه 

ارتخائه  خالل  ومن  الرئتين.  داخل  إلى  الخارجي  الهواء 

والتحرك إلى أعلى، ُيسـهل على الرئتين إخراج الهواء من 

داخلهما.

تجويف  وهيئة  بنية  تدعم  عظام  هي   :(Ribs) الضلوع   -

على  الرئتين  لمسـاعدة  قليًال  وتتحرك  وتحميه.  الصدر 

التوسع وعلى االنكماش، وذلك بمساهمة العضالت الصغيرة 

فيما بين الضلوع وعضالت أخرى أكبر في منطقة الصدر 

والرقبة.

في أوروبا فرض اليورو نفسه وبقوة على عقود زواج السوريين، 

رغم الصعوبات التي يواجها الشاب لدخول سوق العمل وتوفير 

المال الالزم للزواج، في الجزيرة مثال قائمة طلبات أي عروسة 

-غرفتين  -غسالة  -تلفزيون  براد  نوم  غرفة  واهمها  مشروعة 

مناسبة.  عرس  حفلة  الذهب-  من  قليل  آجار-  كان  ولو  بمنافع 

كل هذه الطلبات تتوفر عند كل شاب في أوروبا (الشقة جاهزة 

ومفروشة بشكل جيد، راتب مضمون كحد أدني من المعيشة.)  

مع ذلك ظهرت طلبات مختلفة أدت إلى ارتفاع المهور لدرجة أدى 

الى تقلص حاالت الزواج بين السوريين، فظهرت حاالت التوجه 

نحو الزواج من أجنبيات، ألن غالبية السوريين يطلبون بين ستة 

حتى عشرة آالف يورو (او دفع كافة تكاليف وصول الفتاة الى 

اوروبا بالطائرة). اخر نهفات المهر إضافة الى الذهب المتعارف 

عليه مبلغ نقدي + ثالثة االف يورو ثمن حليب األم.

يحب  للعروسة  اكليل  بين  الكثير  يكلف  حفلة  إقامة  نفقات  عدا 

فاخر-  عشاء  مشهور-  فنان  استئجار-  وليس  شراء  يكون  ان 

كاميرات تصوير.  فيكون اقل كلفة للحفلة  ثمانية االف فيصبح 

يعادل أربعين  المجموع ال يقل عن خمسة عشرة ألف يورو ما 

مليون ليرة سورية 

البذخ  مظاهر  في  ينحصر  الفتاة  أهل  تفكير  أصبح  أوروبا  في   

واالسراف والتقليد والتفاخر برقم المهر، والتسابق نحو الفخفخة 

والبهرجة، دون النظر لحياة ومستقبل وسعادة ابنتهم.

 اما االسر الموجودة في البلد عم او خال نفس الفتاة تكون كلفة 

زواج ابنتهم ال تتجاوز خمسة مليون ل س وسقف طلباتهم غرفة 

نوم - مطبخ - حفلة مقبولة- بعض التجهيزات الكهربائية – قليل 

من الذهب.

المتكررة  الطالق  حاالت  إلى  المهور  ارتفاع  البعض  يعزي  قد 

لخوف األهل من أن يؤدي الزواج السهل لطالق أسهل، البعض 

االخر يبرر ذلك بعدم استقرار األوضاع أو حدوث طالق أو في 

حال وفاة الزوج أو تعدد الزوجات.

مع ذلك عادت مشكلة المهور من جديد لتشكل عائقًا أمام استقرار 

ومستقبل الشباب والشابات، خاصًة بين المغتربين أو المهاجرين 

قسرًا وعددهم باآلالف الذين تركوا خلفهم اسر تنتظر المعونة 

منهم.

إلى  الشاب  يحتاج  العرس  المهر ونفقات  لتأمين  ليس سرا   

رحمة  تحت  يوميا  ساعات  ثمان  ولمده  ولسنوات،  العمل 

الدول  من  العمل  رب  كان  إذا  خاصة  فاحش  واستغالل 

العربية او تركيا. وقد يقع الشاب في مستنقع الديون، فيبقى 

طول عمره فقيرًا مما يؤدي إلى مشكالت اجتماعية قد تنتهي 

بالطالق.

رغم ان حقوق المرأة مكفولة حسب القوانين االوروبية فمن 

حقها حضانة األوالد ونصف راتب الرجل   في حالة الطالق 

تناسب عدد أوالدها مع كل  للمرأة واألوالد. وبيت  كنفقات 

ذلك بعد الزواج يضطر البعض للتنازل عن مهر ابنتهم مقابل 

الحصول على الطالق، ألن زوجها ”سيئ“

سعادتها  للفتاة  يضمن  العالم  في  مهر  يوجد  ال  الحقيقة    

واستقرارها.

وهكذا، ما بين انهيار العملة السورية، وقلق أهالي الفتيات، 

وقصص الزواج الفاشلة والطالق التي نسمعها كل يوم، تزداد 

المبررات لرفع المهور التي تنعكس سلبًا على حالة استقرار 

في  الفتيات  أهالي  رغبة  ورغم  والشابات  الشباب  ومستقبل 

تزويج بناتهم بسن مبكرة للتخفيف من مصروفهن او خوفا 

من العنوسة،

شروطهم  عن  يتنازلون  ال  اوروبا  في  وذاك  هذا  كل  مع 

التعجيزية بمهر غال وحفالت خمسة نجوم، تضاهي حفالت 

هوليود … تناقض غريب عجيب!!!!

خالد بهلوي

لكل منط من املعيشة منط من التفكري !
اليورو فرض نفسه على عقود زواج السوريني

@Ò7�©a@üaãfl˛aÎ@Úñb©a@pbubÓny¸a@Îà@fib–†˛a
يولد بعض األطفال مع حاالت طبية أو يصابون بها وتكون خطيرة أو طويلة األمد أو تحّدد 

متوسط طول العمر. إذا ما حدث هذا األمر لطفلِك، ستحتاجين مع أسرتك للمساعدة و الدعم 

لتتعلمي كيف تتعايشين مع وضعهم.

إن التحدث مع طبيبك أو األخصائي يمكنه تقديم العون لِك. إسأليهم عن أية مخاوف لديِك. 

تشمل بعض األسئلة التي قد ترغبين في طرحها:

•     هل هناك اسم لمشكلة طفلي؟إذا كان األمر كذلك، ما هي؟

•     هل طفلي بحاجة الى المزيد من االختبارات للحصول على تشخيص واضح؟

•     هل من المحتمل أن تتحسن أو تسوء الحالة، أو ستبقى على ما هي عليه؟

•     ما هو أفضل مكان للذهاب إليه للحصول على المساعدة الطبية؟

•     هل يمكنني الحصول على أي مساعدة أو دعم؟

•     كيف يمكنني التواصل مع أهالي آخرين لديهم أطفال يعانون من نفس المشكلة؟

•     كيف يمكنني مساعدة طفلي؟

قد تجدين من الصعب أن فهم واستيعاب كل ما يقال لك في البداية. قد تجدين أيضًا أن ليس 

كل أخصائي الصحة يتواصلون بشكل جيد مع األهالي. اطلبي المعلومات مرة أخرى إذا كنِت 

تشعرين بأنِك في حاجة لذلك. إذا كان بإمكانِك فأحضري صديقًا أو قريبًا ليذهب معِك، أو خذي 

ورقة و قلم بحيث يمكنك تسجيل بعض المالحظات.

احتياجات تعليمية خاصة

إذا كنِت قلقة من أن طفلك لديه احتياجات تعليمية خاصة (و ذلك يعني، اعتقادِك بأنه قد يحتاج 

تحدثي  المدرسة)  في  إضافية  مساعدة  إلى 

طفلِك  يعرف  و  يعرفِك  صحي  خبير  إلى 

مسبقًا، كالممرضة المنزلية.

والمشورة  المعلومات  على  الحصول 

والدعم

يمكن أن تكون معرفة أن طفلِك يعاني من 

عجز أو مرض تجربة مرهقة و مزعجة. 

بنفس  و  مشاعرِك  مع  التأقلم  ستحاولين 

الوقت اتخاذ قرارات صعبة.

يمكن أن يقدم طبيبِك أو الممرضة المنزلية 

المستشار  أو  االجتماعي  المرشد  أو 

بالنسبة  األمر  كذلك  جميعًا.و  المساعدة 

بتجارب  مّروا  الذين  اآلخرين  لألهالي 

سيستغرق  المساعدة  مع  حتى  مماثلة. 

الموضوع وقتًا للتأقلم.
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نشب حريق في مخيم للنازحين يوم اإلثنين ٢٠ يوليو/ 

األمر  الشمالي،  إدلب  بريف  "بابسقا"  بلدة  قرب  تّموز، 

الذي نتج عنه أضرار مادية كبيرة تمثلت في خسارة ما 

ال يقل عن ستة عوائل للمأوى الوحيد لهم وما بقي من 

ممتلكاتهم نتيجة احتراقها، كما ظهر في تسجيل مصور 

تناقلته صفحات محلية.

بدورها أخمدت فرق الدفاع المدني الحريق الذي نشب 

@NN@Òäaã®a@pbuäÜ@ b–mäa@…fl
k€Üg@Ô€b9@µyåb‰‹€@‚bÓÇ@ÒÜá«@·Ën‹Ì@áÌáu@’Ìãy

في خيام نازحين بـ "مخيم كفرزيتا"حيث التهمت النيران 

الدفاع  لتقدير  وفقًا  أخرى،  بالكامل وتضررت  خيام   ٦

المدني السوري للخسائر الناتجة عن الحريق.

الخيام  تظهر  صورًا  البيضاء"،  الـ"الخوذ  ونشرت 

أشارت  فيما  إخمادها  عمليات  من  وجانب  المحترقة 

الغاز من  إلى أّن سبب الحريق يعود إلى تسرب مادة 

اقتصرت  فيما  للطبخ،  منزلي مخصص  غاز  اسطوانة 

األضرار على الماديات.

وسبق أن قضى مدني في العقد الثالث من العمر جّراء 

حريق مجهول المصدر اندلع في خيمته ليلة أمس ضمن 

مخيم "كفرلوسين" في ريف إدلب الشمالي، وذلك بتاريخ 

الرابع عشر من شهر تموز الجاري.

إلى  أمس  سوريا  استجابة  منسقو  فريق  لفت  حين  في 

السوري،  الشمال  يؤثر على  دخول مرتفع جوي جديد 

النازحين  تواجه  صعبة  إنسانية  ظروف  مع  بالتزامن 

المخيمات  في  وخاصًة  ادلب  محافظة  في  السوريين 

المنتشرة في المنطقة، والتي يبلغ عددها ١،٢٧٧ مخيمًا 

يقطنها أكثر من مليون مدني نازح.

وطالب الفريق توخي الحذر الشديد في التعامل مع مواقد 

الطهي واسطوانات الغاز، التي تسبب الحرائق وخاصًة 

أن الفترة الماضية شهدت أكثر من ٢٧ حريقًا معظمها 

نتيجة مواقد الطهي واسطوانات الغاز.

النازحين  خيم  في  النيران  اشتعال  حوادث  وتكررت 

خالل الفترة الماضية، وسجل العديد من حاالت اشتعال 

الخيام ووقوع إصابات بين األطفال بشكل كبير، جراء 

الطعام،  أو طهو  التدفئة  في  للوقود  الخاطئ  االستخدام 

جوية  ظروف  ظلِّ  في  الوقود،  رداءة  السبب  وغالبًا 

زادت من معاناة قاطني الخيام

أعلنت إدارة مخيم قوشتبة لالجئي كوردستان سوريا(مؤسسة البارزاني الخيرية)، يوم األحد الـ٢٦ من تموز 

٢٠٢٠، السماح بتبادل الزيارات بين ساكني المخيمات الـ٤ التابعة لهولير في إقليم كوردستان.

كوركوسك)  دارشكران-باسرما-  مخيمات(قوشتبة-  لساكني  يسمح  قوشتبة،  مخيم  إدارة  من  بيان  وبحسب 

تبادل الزيارات اعتبارا من اليوم األحد ، شريطة أن تتوفر لدى الزائر االقامة أو الفورمة للدخول إلى المخيم 

المراد زيارته.

بعد  كوردستان  اقليم  في  الالجئين  مخيمات  وأغلبية  المذكورة  المخيمات  بين  الزيارات  توقفت  قد  وكانت 

القرارات و االجراءات االحترازية التي أصدرتها حكومة اقليم كوردستان ووزارة الصحة لمنع تفشي فايروس 

كورونا المستجد منذ أشهر بعد ظهور الفيروس في االقليم.

@paäbÌç€a@fiÜbjn€@Åb‡è€bi@�aäaã”@äáóm@ÚÌ7©a@Ô„aåäbj€a
›Óiäc@¿@µ˜u˝€@pb‡Ó¨@T@µi

 ١٧ يوم  سوريا،  كوردستان  من  الجئ  فقد 

تموز ٢٠٢٠، حياته غرقًا، في إحدى أنهار 

إقليم كوردستان.

فقد حياته غرقًا، في  بيرو،  ديسم عبدالعزيز 

نهر كلك بإقليم كوردستان. حيث كان مقاتًال 

روج.  لشكرى  بيشمركة  قوات  ضمن  سابقًا 

إلى كوردستان سوريا، ووريَّ  ونقل جثمانه 

الثرى في مسقط رأسه.

�b”ãÀ@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@¿@¯u¸@ÒbœÎ

كوردستان 

فقد شاب كوردي من الجئي كوردستان سوريا، ليوم 

االثنين حياته، اثر حادث سقوط من أحد المباني في 

هولير عاصمة إقليم كوردستان.

شيار  الشاب  أن  نيوز،  لريباز  خاص  مصدر  أفاد 

الـ١٤  الطابق  من  عامًا، سقط  العلي، ٣٣  شكري 

هناك على طريق  يعمل  كان  التي  المباني  أحد  من 

مصيف بمدينة هولير، فقد على اثره حياته.

وبحسب المصدر الخاص، الالجئ شيار شكري، من 

قرية دربازين غربي ريف كوباني، أب لطفلين، كان 

يعمل في مجال حدادة ونجارة الباطون، وكان يقيم 

في منطقة بحركا في ريف هولير.

الجئو  فيها  يفقد  التي  األولى  المرة  ليست  وهذه 

من  سقوط  حوادث  في  حياتهم  سوريا  كوردستان 

االبنية التي يعملون فيها باالضافة لحوادث السير أو 

7€ÏÁ@¿@tÜby@ãqa@ÈmbÓy@á‘–Ì@Ô„biÏ◊@Âfl@¯u¸

وأروبا،  الجوار  ودول  كوردستان  اقليم  في  الغرق 

السنوات  مدى  على  أرواحهم  العشرات  فقد  حيث 

الماضية .

وصلت أربعة قوارب خالل األيام الماضية إلى جزيرة 

 ١٤٨ الـ  قرابة  بمجملها  حملت  اليونانية،  ”ليسبوس“ 

الوافدين إلى الجزيرة  مهاجرًا، ليرتفع عدد المهاجرين 

منذ  وذلك   ،١٩٤ إلى  التركية،  السواحل  قبالة  الواقعة 

بداية شهر تموز الجاري.

ÚÓ„b„ÏÓ€a@äçßa@∂g@ÂÌãubËæa@paãì«@fiÏñÎ
الماضي،  االسبوع  خالل  منفصالن   قاربان  ورسا 

يحمالن على متنهما ٥٨ مهاجرًا، على شاطئ جزيرة 

شخصًا،   ٢٠ أحدهما  َحِمل  حيث  اليونانية،  ليسبوس 

وتوقف عند السواحل الشمالية للجزيرة بالقرب من بلدة 

موليفوس، في حين وصل اآلخر وعلى متنه ٣٨ مهاجرًا 

إلى السواحل الشمالية الشرقية للجزيرة، بالقرب من بلدة 

تسونيا.

وأعلنت السلطات اليونانية أنه سيتم إخضاع المهاجرين 

جميعًا لفحص كورونا، من قبل فريق خاص من منظمة 

الحجر  منشأة  إلى  الحقًا  نقلهم  ليتم  العامة،  الصحة 

الصحي في ”ميغاال ثيرما“، شمال الجزيرة.

أشاروا  المحليين  والناشطين  الصحفيين  من  عدد  وكان 

الجزيرة  إلى  المهاجرين  من  جديدة  دفعة  وصول  إلى 

الواقعة شرقي بحر إيجة، قبالة السواحل التركية، على 

متن قاربين يحمالن ما مجموعه ٩٠ مهاجرًا.

الباكر،  الصباح  القارب األول وصل في  إلى  وأشاروا 

بعد  اآلخر  وصل  حين  في  شخصًا،   ٥٦ متنه  وعلى 

الظهر، وعلى متنه ٣٤ مهاجرًا.

ناشطون محليون نوهوا إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى 

منشأة العزل الصحي في ميغاال ثيرما شمال الجزيرة، 

منذ  هناك  بعضهم  آخرًا،  مهاجرًا   ١٦٢ يوجد  حيث 

أشهر، في ظروف معيشية سيئة.

ووصل منذ بداية تموز الحالي ستة قوارب إلى سواحل 

ليسبوس، حملت ١٩٤ مهاجرًا.

الدانمارك  من  السوريين  الالجئين  تسفير  قضية  عادت 

أوضاعهم من جديد،  لترخي بظاللها على  إلى سوريا 

وخاصة بعد ورود أنباء عن تحويل مهمة ما ُسمي بـ 

"مجلس الالجئين الدانماركي"، وهي الجهة المسؤولة عن 

استقبال ودمج الالجئين من مساعدتهم إلى ترحيلهم إلى 

بالدهم بكافة الطرق ومنها اإلغراءات المادية وهذا ما 

بترحيل  قرار  تم تصديق  كما  سابقًا،  بالفعل  تطبيقه  تم 

الالجئين القادمين من محافظة دمشق، ألنهم لم يعودوا 

بحاجة لحماية. وطالب وزير الهجرة والدمج الدنماركي، 

التقييم  "ماتياس تيسفايا" من حكومة بالده سرعة إعادة 

لالجئين السوريين لترحليهم إلى مناطق النظام السوري. 

وهو ما قامت به وزارة األجانب واالندماج بالفعل، حيث 

حاالت   ٥ رفض  و  لسوريين  اإلقامة  طلبات  تقييم  تم 

يحتاجون  ال  المتقدمين  األشخاص  أن  معتبرة  مؤخرًا، 

للحماية ويتوجب عليهم مغادرة الدانمارك.

وأشار موقع "نبض الدانمارك" إلى أنه من غير المؤكد 

⁄äbπaá€a@¿@µÌäÏè€a@µ˜u˝€a@ böÎc@ÜáËm@ÒáÌáu@paäaã”
عدد الحاالت التي تحتاج إلى إعادة تقييم من قبل وزارة 

الهجرة الدانماركية إال أنها تقدر بحوالي ٩٠٠ حالة ـ 

تصريحات  في  الدنماركي  والدمج  الهجرة  وزير  وقال 

نقلها التلفزيون الرسمي الدنماركي في وقت متأخر من، 

مساء األحد الماضي إن "١٠٠ ألف عادوا من مناطق 

المذكور هذا اإلجراء  الجوار السوري"، واّتخذ الوزير 

كمبرر العتبار أن الجئي الدنمارك السوريين، وباألخص 

من محافظة دمشق، لم يعودوا بحاجة إلى حماية، وفي 

كانون األول ديسمبر الماضي أّيد مجلس الالجئين قرار 

بأنها  الظروف في محافظة دمشق  الهجرة بشأن  دائرة 

اإلقامة  لتصاريح  تمديد  أو  منح  لدرجة  تعد خطيرة  لم 

في الدانمارك، ما يعد -وفق ناشطين حقوقيين- مخالفة 

في  المؤقتة  بالحماية  الخاص  األجانب  لقانون  صريحة 

الدانمارك الذي ينص على أنه "إذا تعرض األجنبي عند 

عودته إلى بلده األصلي لخطر عقوبة اإلعدام أو التعذيب 

أو المعاملة الال إنسانية أو تدهور الصحة أو العقوبة فيتم 

منح تصاريح إقامة مؤقتة بغرض الحماية.

لـ"زمان  أسمه  ذكر  عدم  فضل  مصدر  أشار  وبدوره 

الوصل" إلى أن مجلس الالجئين اعتاد فيما مضى مساعدة 

الالجئين المرفوضة إقاماتهم ويقومون بتوكيل محام لهم 

الدانماركية  الهجرة  وزير  فقام  اإلقامات  إلعادة  مجانًا 

الالجئين  ترحيل  على  ليعمل  المذكور  المجلس  بتوجيه 

بدل مساعدتهم.ولفت محدثنا إلى أن قرار وزارة الهجرة 

فتح ٩٠٠ ملف لالجئين قرار جائر ألن عدد الالجئين 

السوريين الموجودين في الدانمارك اليتعدى الـ ٢٢ ألف 

الالجئين،  تستقبل ماليين  والسويد وهولندا  ألمانيا  بينما 

وحتى اليونان التي تعاني من ضائقة اقتصادية لم ترحل 

أحدًا، وأشار محدثنا أن بعض األحزاب العنصرية في 

نظام  مع  بالتعاون  توصي  باتت  الدانماركية  الحكومة 

األسد إلعادة الالجئين بحسب بنود محددة.

الذين تم دراسة ملفاتهم  ولفت محدثنا إلى أن الالجئين 

من  ال خطر  أن  يعني  وهذا  السابق  في  سوريا  زاروا 

عودتهم إلى سوريا وهم -حسب المصدر- ليسوا الجئين 

من  جاءوا  وبعضهم  شمل  لم  طريق  عن  جاءوا  وإنما 

سوريا رغم أنهم غير مطلوبين أو ال خطر على حياتهم، 

واعتادوا  شمل،  لم  أجروا  أوروبا  إلى  وصولهم  وبعد 

رأت  ولذلك  سوريا،  زيارة  على  منهم  النساء  وخاصة 

نظام  مع  لهؤالء  مشكلة  ال  أن  الدانمركية  الحكومة 

األسد، واستدرك محدثنا أن العائالت الخمس التي تقرر 

في  سوري  الجئ  ألف   ٢٢ بأوضاع  أضرت  ترحيلهم 

الدانمارك، كاشفًا أن بعض الالجئين ممكن دخلوا بلجوء 

سياسي ١/٧ تقدموا بطلبات عودة عندما تم فتح برنامج 

المقدرة  المخصصة  المبالغ  ليقبضوا  الطوعية  العودة 

دوالر  ألف   ٢٠ (نحو  كرونة  ألف   ١٣٣ من  بـأكثر 

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

سوريا، وأغلبهم -حسب قوله- من شبيحة نظام األسد 

أسماء  بجمع  وقاموا  المخابراتية  مهامهم  أنهوا  الذين 

المعارضين والناشطين.

وأكد المصدر الذي يعيش في الدانمارك منذ سنوات أن 

معظم الالجئين السوريين باتوا يتخوفون من الخطوات 

بحقهم،  الدانماركية  الحكومة  ستتخذها  التي  القادمة 

وخاصة في ظل وجود أحزاب مناهضة لالجئين.

وختم محدثنا أن الحكومة الدانماركية تركت كل المشاكل 

االجتماعية واالقتصادية وتفرغت لقضية الالجئين الذين 

القرارات  ظل  في  السوء  غاية  في  أوضاعهم  باتت 

الجائرة التي تطالهم بين الفينة واألخرى.

سوري  لطبيٍب  مصورًا،  مقطعًا  ناشطون  تداول 

الجئ في تركيا، كشف عن أرقام إصابات الالجئين 

المراكز  إحدى  في  كورونا،  بفايروس  السوريين 

الصحية بـإسطنبول.

السوري  الطبيب  المصور،  المقطع  في  ويظهر 

مركز  في  العاملين  أحد  وهو  الهويدي“،  ”صهيب 

يقول،  حيث  إسطنبول،  في  بيلي“  ”سلطة  منطقة 

قائمة  على  اّطلعت  عندما  بالصدمة  «شعرت 

اسم   ١٧٠ هناك  كورونا،  بفايروس  المصابين 

سوري مصاب بكورونا، واألعداد بازدياد».

ونصح الهويدي، «بتطبيق مبدأ التباعد االجتماعي، 

بالنسبة  أما  االختالط»،  وعدم  الكمامة،  وارتداء 

القلق  «عدم  إلى  الهويدي،  فدعا  للمصابين، 

بالصبر، فهذا يؤثر حتى على  واالنفعال والتحلي 

مناعتهم، وااللتزام بالعزل، وأخذ الدواء المناسب، 

للمساعدة  المناعة،  ومقويات  السوائل  واستخدام 

بالتخلص من المرض».

بفايروس  المصابين  مئات  تسجل  تركيا  تزال  وال 

وزارة  إحصائية  بينت  حيث  اآلن،  حتى  كورونا 

إصابة   ١،٣٩٦ تسجيل  الجمعة،  أمس  الصحة، 

جديدة، باإلضافة إلى ١٩ حالة وفاة جديدة.

وارتفعت أعداد المصابين بالفايروس إلى ١٩٤ ألفًا 

حاالت  تجاوزت  بينما  تركيا،  في  إصابة  و٥١١ 

عدد  بلغ  وقت،  في  آالف،  الخمسة  حاجز  الوفاة 

المتعافين قرابة الـ ١٦٧ ألف متعاٍف.

\fiÏj‰�ég^@¿@b„ÎäÏ◊@ëÎãÌb–i@lbófl@äÏé@¯u¸@QWP

كرم الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا PDK-S (منظمة دارة شكران)، الخميس الـ٣٠ من تموز 

٢٠٢٠، الطلبة المتخرجين من جامعات ومعاهد إقليم كوردستان من المقيمين في مخيم دارة شكران لالجئي 

كوردستان سوريا.

وقدم أعضاء الوفد التهاني للمتخرجين وشهادات تقدير من منظمة الحزب بدار شكران، متمنين لهم النجاح 

والتوفيق.

على  ويشـجع  والطلبة  العلم  يدعم   PDK-S سوريا  الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب  ان  الوفد  وأكد 

التعليم.

في  بالتعليم  ألبنائنا  المجال  إلفساح  وجامعاتها  كوردستان  اقليم  حكومة  شكران  دارة  منظمة  وشـكرت 

االقليم.

@PDKMS@Ä€@Êaãÿí@ÒäaÜ@·Ó¨@Ú‡ƒ‰fl
ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@pb»flbu@Âfl@µuãÉnæa@Új‹�€a@‚ãÿm
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العدسة

مباشر  بشكل  المفاوضات  بدأت  أشهر  عدة  منذ 

الكردي  الوطني  المجلس  بين  امريكي  وبإشراف 

الديمقراطي، لكن في  في سوريا وحزب االتحاد 

الديمقراطي عن  االتحاد  أشهر  الطريق  منتصف 

 ٢٥ من  الكردية  الوطنية  الوحدة  أحزاب  تشكيل 

حزبًا وحركة سياسية معظمها متحالفة مع األخير 

التأسيسي  البيان  وقال  السياسية،  االدارة  ضمن 

إنهم يشكلون مظلة سياسية بهدف توحيد الصف 

الكردي أطلق عليها اسم " أحزاب الوحدة الوطنية 

الكردية"

وليس  التسمية،  على  الكردي  المجلس  اعترض 

على التشكيل الجديد، لكنه فشل في اقناع االتحاد 

تّم  وهكذا  األمريكي،  والراعي  الديمقراطي 

الكردي  المجلس  بين  تفاُهم  وثيقة  عن  اإلعالُن 

وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية.

بالمقابل وقبل مدة وجيزة تم اإلعالن عن تشكيل 

جسم معارض جديد باسم جبهة الحرية والسالم، 

هذه الجبهة المشكلة من المجلس الكردي والمنظمة 

للجزيرة  العربي  والمجلس  الغد  وتيار  اآلثورية 

والفرات، هذه المكونات السياسية الثالثة هي جزٌء 

من المعارضة السورية.

من  الجهود  تنسيق  إلى"   
ُّ
التأسيسي البياُن  هدَف 

أجل إيجاد حل سياسي في سوريا إلنقاذ البالد من 

الهّوة السحيقة التي تنزلق إليها، بسبب التحديات 

تعّنت  مع  بها  تحدق  التي  الوجودية  واألخطار 

النظام واعتماده الحّل األمني والعسكري."

كما أن الرؤية السياسية للجبهة تؤكد ضمان حقوق 

سوريا  في  واألقليات  والقوميات  االرومات  كافة 

وتشارك  حضاري،  بشكل  للتعايش  المستقبل 

الطائفية  عن  البعيد  السوري  اإلنسان  بناء  في 

والتعصب االقوامي والقبلي. 

وفيما يخص الموضوع الكردي، فالرؤية السياسية 

للمجلس تتضمن التالي: 

"تؤكد الجبهة على التزامها باالعتراف الدستوري 

القضية  واعتبار  القومية  الكردي  الشعب  بهوية 

الوطنية  القضية  من  اساسيًا  جزءًا  الكردية 

واالعتراف  البالد  في  العامة  والديمقراطية 

إطار  ضمن  الكردي  للشعب  القومية  بالحقوق 

على  الجبهة  وتعمل  وشعبا.  ارضا  وحدة سوريا 

واإلجراءات  والمراسيم  السياسات  جميع  الغاء 

اثارها  ومعالجة  الكرد  بحق  المطبقة  التمييزية 

المجردين  الى  الجنسية  وإعادة  وتداعياتها، 

واعادة  المتضررين  وتعويض  منهم  والمكتومين 

الحقوق ألصحابها."

الجديد،  التشكيل  هذا  أن  لالستغراب  المثير  لكن 

ومنذ اللحظات األولى إلعالنه لقي حربًا ضروسًا 

ال  معظمها  في  وهي  الالذعة،  االنتقادات  من 

تشكلت،  الجبهة  هذه  أن  قبيل  من  لها،  ضرورة 

الحوارات  في  الدفع  وقوة  تقويض  في  وستساهم 

الكردية الكردية الحالية، وهذا محض افتراء.

معظم المنتقدين بقسوة كانوا قريبين من منظومة 

مدلوله  األمر  ولهذا  الكردستاني،  العمال  إعالم 

األخير  التفاهم  أن  البعض شعر  وكأن  ورسالته، 

جاء ليكون ردًا على مشروعهم!!

سياسية  مكونات  مع  تفاهم  الديمقراطي  االتحاد 

معه،  ليست  وغيرها  الذاتية  االدارة  في  معه 

االعتراض،  ذلك  المجلس  انصار  يعترض  ولم 

عربية  مكّونات  مع  تفاهم  الكردي  والمجلس 

في  االعتراضات  تكون  ان  ويفترض  وآثورية، 

إطار التقويم والترتيب الصحيح لألمور.

الذي  باإلطار  الكردي  المجلس  قبول  بمثل  أعتقد 

الى  سيصار  الديمقراطي،  االتحاد  حزب  شّكله 

قبول االخير بالتشكيل السياسي الجديد الذي دخل 

فيه المجلس الكردي.

سباق التفاهمات 

يف غربي كوردستان

عمر كوجري 

فقدت منطقة عفرين بكوردستان سوريا،  يوم ٢٥ تموز ٢٠٢٠، أحد أعمدة الفلكلور 

والتراث الكوردي في المنطقة، حيث وافته المنية في إحدى مشافي تركيا.

ونعى فنانو عفرين برحيل الفنان الفلكلوري مصطفى حيدر ناصر، في مشافي تركيا 

بعد صراع مع المرض.

ويشتهر آل ناصر، من ساكني حي الزيدية في عفرين، من أشهر العازفين على 

آالت الزرناية واإليقاع والدف، كذلك من المحافظين على التراث والفلكلور الكوردي 

في المنطقة. حيث حافظوا على التراث عن طريق إحيائهم للحفالت، والمناسبات 

القومية واالجتماعية.

الذي  ناصر  حج  حسين  وابنه  ناصر،  الراحل  العائلة،  عازفي  أشهر  من  ولعل 

المرئية  العديد من األعمال  النفخ، وله  الزرناية، وآالت  المميز آللة  بأدائه  اشتهر 

والمسموعة.

سياسيًا، قدمت العائلة الشاب حسين حمو نعسو، اسم األم فضيلة من عائلة حسين 

حاج ناصر، شهيدًا في انتفاضة ٢٠٠٤ في عفرين، حيث استشهد تحت التعذيب في 

سجون النظام، و كانت ARK قد وثقت اسمه ضمن قائمة أسماء شهداء انتفاضة 

٢٠٠٤ في مدينتي عفرين وحلب.

ويشتهر الكورد في عفرين، بإحياء مناسباتهم القومية واالجتماعية بآلتي الزرناية 

والدف، ومايزالوا محافظين على ذلك، سواء في عفرين أو في الخارج.

وذكر مصدر مطلع لـ ARK أنه من المقرر أن يدفن فی مسقط رأسه في مدينة 

عفرين، بعد نقل جثمانه من تركيا إلى كوردستان سوريا. 

ÂÌã–«@Ûœ@ÜäÏÿ€a@äÏ‹ÿ‹–€a@Òá‡«c@áyc@›Óyä

الفنان الكوردستاني شفكر هوفاك زازا 

 بالكردية وعملني فنيني
ً
 شعريا

ً
يصدر ديوانا

كوردستان- زافين اسماعيل

ثالثة  البيشمركة   فنان  الكوردستاني،  الفنان  أصدر 

اعمال فنية قّيمة

في الفترة األخيرة أثناء تواجده في كوردستان، قبل 

استفحال داء كورونا حول العالم، وبقائه في هولير 

الحنجرة،  انه مصاب ومريض في  العاصمة، رغم 

الفنان  إبعاد  في  ساهم  الذي  الكورونا  وباء  فرغم 

تحدى  لكنه  أشهر،  سبعة  مدة  عائلته  عن  شفكر 

المرض، وأنجز:

AL Û DEWLET ١. اصدار كتاب شعر باسم

دلى  د  بيروزن  ناڤ  چار  بعنوان  كليب  فيديو   .٢

من ده

٣. تسجيل آلبوم جديد من ١١ أغنية

من  مكون  والديوان  قصيدة،    ١٢١ الشعر  ديوان 

٢١٠ صفحة

الكوردستاني  والزعيم  الرئيس  لفخامة  مهداة  وهو 

ووالدة  والد  وروح  وللشهداء،  بارزاني،  مسعود 

الشاعر الفنان. وطبع الديوان الشعري 

في دهوك  مكتبة گازي، وصدر باالحرف الكوردية 

الالتينية

كوردستان  في  قرائكم  خالل  من  قال  شفكر  الفنان 

الجريدة التي أحبها وأعتز بها أهدي أعمالي األخيرة 

للقراء، وآمل أن تنال إعجابكم.

 يشار أن أغلب قصائد الديوان تعود مابين العام ١٩٧٣ 

عيد سعيد 

فرح الكالم و السكر و صالة عيد 

اهنأ بها دون الجد و الكالم المفيد

و صراخ من فى المهد طوال العام مزعج

و اليوم يصيح فى اذنى السعيد

يذهب فى الحاح عنيد 

من أجل هدايا العيد 

و يصير البخيل مضطربا 

فيهزم بخله و يعطيه كالكريم

و راحة من كل شاق 

و فرح بالزيارات و نسيان للعاق 

و تداعى للذكريات 

إلى ان تمض الثالثة أيام 

و على المشاغل نستفاق

آية ممدوح- مصر

الى ثمانينيات القرن الماضي.

نبارك لفناننا الملتزم شفكر هذه اإلصدارات الجديدة.


