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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

المتزنة  والمواقف  الصائبة  السياسة 

سوريا  في  الكوردي  الوطني  للمجلس 

من خالل السنوات العشر المنصرمة من 

الثورة السورية، حيث تم اإلقرار  عمر 

من  المجلس  مكّونات  كافة  قبل  من 

الشبابية  والمنظمات  السياسية  األحزاب 

من  والمستقلين  والمجتمعية  والنسوية 

مختلف المناطق الكوردية، بأن المجتمع 

وفعالياته  السياسية  وحركته  الكوردي  

المعارضة  من  وأساسي  أصيل  جزء 

اثني  مع  سنعيش  السورية،  الوطنية 

وعشرين مليون سوري، ونتشارك معهم 

في مستقبل سوريا. 

قومي  بخطاب  المجلس  يتميز  حيث 

الشعب  تطلُّعات  عن  معّبر  كوردي 

المشروعة  القومية  وحقوقه  الكوردي 

به  لحق  الذي  التاريخي  الغبن  ورفع 

والعنصرية  الشوفينية  السياسات  جراء 

الوطني  الخطاب  وكذلك  واإلقصائية 

العليا  المصالح  عن  المعبر  السوري 

تمتعه  وضرورة  السوري  للشعب 

سوريا  تحظى  وأن  والكرامة.  بالحرية 

بمكانة الئقة ضمن المجتمع الدولي.

المجلس  انضمَّ  المنطلق  هذا  من 

الثورة  لقوى  الوطني  االئتالف  إلى 

مشتركة  بوثيقة  السورية  والمعارضة 

الشعب  وأماني  تطّلعات  عن  ُتعّبر 

تالزَم  وتعكُس  سوريا  في  الكوردي 

في  للمجلس  والوطني  القومي  النضال 

متعددة  سوريا  إلى  ويسعى  االئتالف 

الوقت نفسه  القوميات واألعراف، وفي 

سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس 

منفتٌح على كافة أطر المعارضة الوطنية 

هيئة  في  معها  ويتشارك  السورية 

الدستورية  واللجنة  السورية،  التفاوض 

بإشراف دولي وأممي.

وإن استمرار المجلس في االئتالف على 

القومية،  وبخصوصيته  المبادئ  هذه 

مكّونات  من  أساسيًا  مكونًا  يمثل  كونه 

الداخل  في  ومتواجد  السوري  الشعب 

في  السورية  األرض  وعلى  السوري، 

 
ٌ
نضالي تاريٌخ  له  التاريخية،  مناطقه 

المجتمعي،  السياسي  الشأن  في  طويٌل 

يسعى إلى تعزيز دوره ضمن المعارضة 

عبر  االئتالف  في  خاصة  السورية، 

االلتزام بالوثيقة الموّقعة بيننا والمتضّمنة 

والوطنية  القومية  المجلس  توّجهات 

في  ودوره  وأهميته  وخصوصيته 

مستقبل سوريا وفق مبادئ وقيم العيش 

المشترك، وأيضًا التفاهمات الالحقة مع 

االئتالف حول المستجدات السياسية التي 

باألخص  السورية  الساحة  على  طرأت 

المناطق الكوردية، ألن المجلس الوطني 

إلى  دومًا  يسعى  سوريا  في  الكوردي 

جعل الوثيقة الموقعة مع االئتالف جزءًا 

أساسيًا من وثائق المعارضة في المحافل 

وفي  السوري  بالشأن  المتعلقة  الدولية 

المعارضة  ومؤسسات  الهيئات  مختلف 

وضرورة تفعيل اللجنة المشتركة لوقف 

االنتهاكات وإعادة الُمهّجرين في كل من 

إلى  سبي  وكري  كانييه  وسري  عفرين 

منازلهم.

المجلس من خالل  يعمل عليه  ما  وهذا 

كل المحافل المحلية والدولية المتاحة.       

يف موضوعية العالقة 
مع 

املعارضة 
السورية

قالت سوسن محمد رئيسة لجنة الشهداء وضحايا اإلبادة الجماعية في برلمان كوردستان، يوم األحد 

١٣-١٢-٢٠٢٠، أن وجود حزب العمال الكوردستاني PKK على أراضي إقليم كوردستان تسبب 

بالقصف التركي المستمر على المناطق الحدودية في اإلقليم، ما أسفر عن استشهاد وجرح الكثير 

من أهالي تلك المناطق. وأكدت أن ال ب ك  ك هو السبب الرئيسي الستمرار القصف التركي 

على المناطق الحدودية في إقليم كوردستان، والذي أسفر عن استشهاد وجرح الكثير من أهالي تلك 

المناطق، وإخالء الكثير من القرى، وحرمان المواطنين من القيام بأعمالهم الزراعية والعودة إلى 

أراضيهم، لذا فإن PKK هو السبب الرئيسي في استشهاد وجرح المواطنين في تلك المناطق».

وأوضحت سوسن محمد، أن «كيان إقليم كوردستان هو الدرع الوحيد الذي يحتمي به الكورد من 

أجزاء كوردستان األربعة.    
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كوردستان

عّبر السيد نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان عن تعازيه ومواساته 

الفقيد زناور جاجان حاجو،  الكرام، برحيل عميد آل حاجو  آلل حاجو 

وذلك خالل اتصال هاتفي مع األخ كاميران حاجو عضو المكتب السياسي 

السبت ١٢ كانون األول  الكوردستاني- سوريا يوم  الديمقراطي  لحزبنا 

 ٢٠٢٠

تضّرع  حاجو،  ولعائلة  لهم  ومواساته  تعاطفه  عن  التعبير  جانب  وإلى 

فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني الی اهللا تعالى أن يتغّمد المرحوم برحمته 

وعطفه ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبه، أبدى السيد كاميران حاجو امتنانه وتقديره هو وعائلته الكريمة 

ومشاركته  وإياهم  وتعاطفه  لهم  بارزاني  نيجيرفان  الرئيس  لمواساة 

أحزانهم. 

الرئيس نيجريفان بارزاني يعّزي كامريان حاجو برحيل عمه زناور جاجان حاجو

كوردستان

بعثت اللجنة المركزية لحزبنا الديمقراطي الكوردستاني- سوريا برقية تعزية برحيل الشخصية الوطنية الكبيرة من 

آل حاجو الفقيد زناور حاجو، يوم ٩-١٢-٢٠٢٠ وفيما يلي نص البرقية:

األخوة األعزاء : كاميران حاجو عضو المكتب السياسي لحزبنا ، زيور حاجو نجل الفقيد العزيز، وعموم آل حاجو 

الكرام ..

بمزيد من الحزن واألسى تلقينا نبأ رحيل الشخصية الوطنية المعروفة أزناور حاجو( ابو زيور ) الذي وافته المنية 

اليوم ٩ / ١٢ / ٢٠٢٠ في إحدى مشافي مملكة السويد، عن عمر ناهز الثمانين عاما، قضى جله في خدمة القضايا 

الوطنية والقومية لشعبه الكردي، وهو سليل عائلة وطنية عريقة معروفة بخدماتها التاريخية للشعب الكردي، كما 

خبرنا الفقيد العزيز شغفه بنهج الكردايتي نهج البارزاني الخالد، وايمانه القوي بالمشروع القومي الكوردستاني الذي 

يقوده فخامة الرئيس مسعود البارزاني، هذا الى جانب تحليه السجايا الطيبة والخصال الحميدة من طيب المعاشرة 

ودماثة الخلق ما جعله اجتماعيا بامتياز في محيطه ومجتمعه وكل من تعرف عليه، أحب الجميع فأحبوه وأحترمهم 

فاحترموه، ولم يكن يميز بين االنسان واآلخر إال بما يحمل من قيم الحق والنبل والمعرفة، وبذلك فإن رحيله ليس 

خسارة لعائلته وأسرته فحسب بل خسارة لعموم شعبنا ومجتمعنا الكردي، وال يسعنا إال أن نتقدم الى عموم آل حاجو 

الكرام بأسمى آيات التعزية والمواساة داعين العلي القدير أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، 

اللجنة املركزية  لـ PDK-S تعزي برحيل زناور جاجان حاجو

وأن يفرغ الصبر والسلوان على قلوب جميع ذويه ومحبيه .. 

انا هللا وانا اليه راجعون 

اللجنة المركزية 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا 

قامشلو ٩ / ١٢ / ٢٠٢٠ 

كوردستان

الديمقراطي  للحزب  المركزية  اللجنة  أصدرت 

الكوردستاني- سوريا بالغًا عن اجتماع اللجنة المركزية 

الذي انعقد في قامشلو يوم ١١-١٢-٢٠٢٠ وفيما يلي 

نص البالغ:

الديمقراطي  الحزب   " لحزبنا  المركزية  اللجنة  عقدت 

الكوردستاني – سوريا " اجتماعّا بتاريخ ١١ / ١٢ / 

٢٠٢٠ في  قامشلو برئاسة الرفيق سعود المال  سكرتير 

الحزب وحضور قيادة تنظيم الحزب في تركيا، وناقشت 

المواضيع المدرجة على جدول عملها.

واستهله  السياسي،  الوضع  عن  بالحديث  االجتماع  بدأ 

الرفيق السكرتير بعرض شامل لمجمل الحالة السياسية، 

الحل  خيارات  وأبرز  السورية  األزمة  على  وركز 

أو  الالمركزية  أشكال  من  شكل  في  المتمثلة  السياسي 

المساعي  نجاح  بعد  السوري  النظام  مع  تسوية  عبر 

اجتماع  الى  وأشار  السوري،  النزيف  لوقف  الدولية 

في  األخيرة  المصغرة  الدستورية  للجنة  الرابعة  الدورة 

عقده  المزمع  الخامسة  دورتها  الجتماع  كتمهيد  جنيف 

في كانون الثاني من العام القادم ٢٠٢١ على أنها تكون 

هامة وستستأنف عملها تباعا.. 

بعد ذلك تم  إفساح المجال لمداخالت الحضور ومناقشاتهم 

أعمال  استعراض  من خالل  السياسي،  الوضع  إلغناء 

ونشاطات المجلس الوطني الكردي في سوريا، وجولة 

كوردستان،  وإقليم  تركيا  في  األخيرة  الرئاسة  هيئة 

عنها  أسفر  وما  منها  كل  في  المسؤولين  مع  ولقاءاتها 

:PDK-S اللجنة املركزية لـ
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من نتائج إيجابية، وما ينبغي له من تعزيز دور المجلس 

سياسيا وجماهيريا كونه الحامل لجانب مهم من المشروع 

القومي الكوردستاني، كما استعرض االجتماع موضوع 

السورية  والمعارضة  الثورة  لقوى  الوطني  االئتالف   "

والمساهمة  فيه  المجلس  دور  تفعيل  من  يقتضي  "وما 

في االرتقاء بأدائه الى مستوى طموح الشعب السوري، 

والتصدي بحزم للعقليات المتشربة من مناهل العنصرية 

والمذهبية المقيتة، وأكد االجتماع على ضرورة استمرار 

المجلس فيه والمساهمة في تصويب عمل االئتالف بما 

المكونات  السلمية وعموم  السورية  الثورة  يخدم مبادئ 

السورية من عرب وكرد وسريان وتركمان ..الخ.

في سياق متصل، توقف االجتماع عند الوضع المأساوي 

لمناطق عفرين وكري سبي وسري كانييه، واالنتهاكات 

التي ترتكبها  بعض الميليشيات التابعة لالئتالف من قتل 

وتنكيل واختطاف لألهالي اضافة الى عمليات التهجير 

والتشريد لهم، الى جانب سلب أموالهم ونهب ممتلكاتهم 

تلك  في  الديمغرافية  الطبيعة  تغيير  في  والمساهمة 

المناطق، وما ينبغي عمله لوقف هذه الممارسات المشينة 

مع  المتعارضة  األوضاع  تلك  معالجة  على  والعمل 

المهجرين والمشردين  البشرية، وتسهيل عودة  الطبيعة 

بعد  بأنفسهم  مناطقهم  إدارة  من  وتمكينهم  ديارهم  الى 

ابعاد تلك الميليشيات عن مراكز المدن.

كما استعرض االجتماع موضوع المفاوضات الكردية -  

الوحدة  الكردي وأحزاب  الوطني  المجلس  بين  الكردية 

إقليم  قيادة  ومباركة  أمريكية  برعاية  الكردية،  الوطنية 

كوردستان وفي المقدمة فخامة الرئيس مسعود بارزاني، 

السياسية  الوثيقة  انجاز  بعد  تقدم  من  عنها  نتج  وما 

العليا، ومناقشة  الكردية  المرجعية  وانهاء كيفية تشكيل 

بعض الجوانب االدارية وما ينبغي استكمالها بعد فترة 

أو  الخالفات  انقطاع ألسباب خاصة وليس بسبب حدة 

على  العالقة،  القضايا  بعض  وجود  رغم  استعصائها، 

حيث  قريب،  وقت  في  المفاوضات  هذه  استئناف  أمل 

الى  انجاحها  أجل  من  اآلخر  الطرف  االجتماع  دعا 

وقف التصرفات والتصريحات االعالمية المناوئة لها، 

لوحدة  الداعمة  والشخصيات  األفراد  على  واالعتماد 

الصف الكردي وموقفه السياسي.

 " والحرية  السالم  جبهة   " لمسألة  االجتماع  وتعّرض 

التي قوامها حاليا: المجلس الوطني الكردي في سوريا، 

السوري،  الغد  تيار  الديمقراطية،  اآلثورية  المنظمة 

في  وهي  والفرات،  الجزيرة  في  العربي  والمجلس 

أنها  على  االجتماع  وأكد  معارضة،  أطراف  مجملها 

على  ليست  وهي  مناسبة،  سياسية  ظروف  في  جاءت 

لدورها،  مكملة  بل  األخرى،  المعارضة  قوى  حساب 

بوثيقتها  يقبل  سياسي  لكل طرف  مشرعة  أبوابها  وأن 

بتشكيل  تفعيلها  ضرورة  االجتماع  ورأى  السياسية، 

قياداتها السياسية ومكاتبها وفروعها في المناطق لتمكينها 

من أداء دورها الفاعل في هذه الظروف الهامة.

هذا، وقد استعرض الرفاق الوضع التنظيمي للحزب، من 

خالل دراسة التقارير التنظيمية ومناقشتها، والعمل على 

الممارسات  وتعميق  وتصويبها،  الخلل  جوانب  معالجة 

ضرورة  على  االجتماع  وأكد  وتطويرها،  الصحيحة 

وعلى  وقراراته،  للحزب  الداخلي  بالنظام  االلتزام 

مختلف المستويات الحزبية، عبر المحاسبة الحزبية وفق 

األصول المتبعة، واتخذ االجتماع في هذا الصدد عددا 

الجدير  ومن  المناسبة،  التنظيمية  القرارات  من 

موضوع  عند  مطوال  توقف  االجتماع  أن  ذكره 

سبل  عن  والبحث  للحزب  العام  المؤتمر  عقد 

ومخارج تسهل عقده في الوقت المناسب، وأخذ 

النقاش حيزا واسعا واهتماما جديا بهذا األمر.

في الختام، تم استعراض الوضع اإلعالمي، وما 

ينبغي له من التطوير والتقدم وخصوصًا في هذا 

أهمية  من  لإلعالم  وما  الهام،  السياسي  الظرف 

في هذا الصدد، وأكد على ضرورة إيصال جريدة 

منظمات  مناطق  عموم  إلى  المركزية  الحزب 

الحزب.

اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي 

الكوردستاني – سوريا

قامشلو ١١ / ١٢ / ٢٠٢٠
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صادف يوم الخميس الـ 3 من كانون األول 2020، الذكرى الـ 19 لرحيل المناضل مجيد حاجو، 

أحد الشخصيات السياسية الوطنية والثقافية البارزة في كوردستان سوريا، الذي سخر ُجلَّ حياته في 

خدمة القضية الكوردية والشعب الكوردي ونهج البارزاني الخالد.

نبذة عن نضال و سيرة حياة مجيد حاجو:

المناضل مجيد جاجان حاجو آغا هو أحد مناضلي الرعيل االول الذين دافعوا عن القضية الكوردية 

في سوريا، وسليل عائلة وطنية معروفة.

ولد مجيد جاجان حاجو آغا عام ١٩٢٩، ونال الشهادة الثانوية (البكالوريا) ١٩٤٨.

انضم لصفوف البارتي ( S-PDK  (حاليا عام ١٩٥٨، حيث كان من أوائل من انتسب للبارتي 

وناضل في صفوفه بكل تفان واخالص دفاعا عن القضية الكوردية.

لم يثنه التهديد واالعتقال عن خط الكوردايتي الذي انتهجه فاعتقل في عام ١٩٦٠ في سجن المزة 

سجن  في   ١٩٦٦ عام  في  حاجو  جميل  عمه  مع  اعتقل  كما  المناضلين،  من  كوكبة  مع  بدمشق 

الحسكة.

إلى جانب نضاله السياسي قدم الراحل خدمات جلى إلى اللغة واالدب الكوردي حيث ترأس تحرير 

مجلة كالويش Gelawîj بين عامي ١٩٧٩ ولغاية ١٩٨٠وكان أحد كتابها.

توفي المناضل مجيد حاجو في الـ3 من كانون األول عام 2001،  بعد أن أمضى ُجّل سنوات 

 حتى آخر يوم في حياته 
ّ
حياته مدافعا عن القضية الكوردية والشعب الكوردي وحقوقه العادلة، وبقي

مخلصا لنهج البارزاني الخالد الذي آمن به وناضل في سبيله حيث قدم كل مايستطيع خدمة للبيشمركة 

والثورة الكوردية آنذاك.

Ïuby@áÓ™@›öb‰æa@›Óyä@Û‹«@bflb«@QY

الذكرى  السبت 5 كانون األول 2020،  يوم  صادف 

السنوية الرابعة الستشهاد المناضل صالح محمد سعيد 

يونس ( بافي كوفان ).

نبذة عن حياة الشهيد صالح يونس:

تل حبش  قرية  مواليد  يونس من  صالح محمد سعيد 

1968م في مدينة عامودا بكوردستان سوريا, متزوج 

واالعدادية  االبتدائية  دراسته  بدأ  أوالد،  لخمسة  وأب 

والثانوية في مدارس مدينة عامودا.

انتسب الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا 

في عام 1987م والتحق بدورة تأهيل الكادر السياسي 

من  وكان   2013  /  2012 عام  كوردستان  بإقليم 

مؤسسي مؤسسة البارزاني للعلم والمعرفة، تدرج في 

المنطقية،  للجنة  أصبح عضوّا  حتى  الحزب  صفوف 

مرات  خمس  السوري  النظام  أجهزة  قبل  من  اعتقل 

.PYD والمرة السادسة على يد أنصار

اعتقل في فرع فيحاء 2005/7/13م واألمن السياسي بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها النيل من هيبة 

الدولة - أفرج عنه بعد سنة قضائية، كما اعتقل من قبل األمن العسكري عام 28/6/2008م في فرع 

فلسطين بتهمة توزيع منشورات كوردية تم اإلفراج عنه عام 2009/12/21م.

النعرات  وإثارة  سياسية  جمعية  إلى  االنتساب  بتهمة  الحسكة  محافظة  قيادة شرطة  قبل  من  اعتقل 

المذهبية.

وفي عام 2010/9/15م اعتقل من قبل أمن الدولة بتهمة المشاركة في تجمعات الشغب احتجاجا على 

قرار السلطة، وكذلك اعتقل من قبل األمن الجنائي حتى أفرج عنه 2011/2/20م.

وأخيرا اعتقل صالح يونس من قبل مسلحي PYD بتاريخ 2016/6/14م وبقي في السجن لمدة ثالثة 

أشهر بتهمة تهريب الشبان وضمهم إلى البيشمركة وتم اإلفراج عنه بكفالة رهن منزله بعد إصابته 

بالعمى في إحدى عينيه في سجون PYD، وسافر إلى إقليم كوردستان ليتلقى العالج في أحد مشافي 

. PYD هولير (مشفى رزكاري) بعد ظهور بكتلة في الدماغ في سجون

إقليم  في  يونس  سوريا صالح   – الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  المنطقية  اللجنة  عضو  توفي 

كوردستان بتاريخ 5 . 12 . 2016.

ê„ÏÌ@áÓ»é@á‡´@Å˝ñ@›öb‰æa@ÜbËìnéa@Û‹«@‚aÏ«c@Ú»iäc

 PYDالـ شهور,  لعدة  اإلجباري  للتجنيد  توقيف  بعد 

يعود إلی تفعيل التجنيد اإلجباري على شباب كورستان 

سوريا مرة أخرى, ويبعث لهم بالتبليغات.

بحسب وثيقة تبليغ حصلت عليها موقع آرك نيوز: إن 

إدارة الـPYD بدأت في شهر تشرين الثاني 2020 

مركز  لمراجعة  سوريا  كوردستان  في  الشباب  بتبليغ 

التجمع للدفاع الذاتي في الحسكة للقيام بواجب الدفاع 

الذاتي خالل مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ التبليغ, 

والذي يخالف التبليغ وال يلتزم به يتعرض للمسائلة.

وقال مصدر خاص لموقع آرك نيوز: مركز التجمع 

للدفاع الذاتي في الحسكة يقوم بتبليغ الشباب عن طريق 

الشباب  تهديد  تم  وقد   ،PYDللـ التابعة  الكومينات 

بأن الذي ال يلتحق بالتجنيد اإلجباري سيتعرض بيته 

للمداهمة الدائمة.

بناًء على طلب المجلس الوطني الكوردي في سوريا, 

وبأمر من أمريكا تم توقيف التجنيد اإلجباري للشباب 

الكورد في كوردستان سوريا خالل المحادثات الكوردية-الكوردية.

@äbju�a@áÓ‰vn€a@›Ó»–m@∂g@ÜÏ»Ì@PYDÄ€a@NNÚ‘ÓqÏ€bi
ÙãÇc@Òãfl@bÌäÏé@ÊbnéäÏ◊@lbjí@Û‹«

كوردستان

فقدت مدينة ديريك بكوردستان سوريا يوم 5 تشرين األول 2020, علي حاج موسى 

أحد المناضلين في كوردستان سوريا.

أثناء  الوحشي  للتعذيب  تعرض  الشوفيني  البعثي  القمع  أحد ضحايا  موسى  حاج  علي 

انتفاضة 2004 في كوردستان سوريا. نتيجة لتعذيبه على يد األجهزة األمنية تعرض 

الرتجاج في الدماغ الذي رافقه آلخر لحظة في حياته.

وبعد رفعه علم كوردستان فوق مستشفى ديريك انتفاضة آذار 2004 تم فصله عن العمل 

حيث كان يحمل شهادة المعهد الصحي.

كوردستان ووري  إقليم  أربيل عاصمة  مدينة  في  المناضل علي حاج موسى,  ورحل 

الثرى في بلدة بحركة التابعة ألربيل.

رحيل املناضل علي حاج موسى يف أربيل

عضو  سليمان  يوسف  الراحل  عائلة  من  بدعوى 

المجلس المنطقي للحزب الديمقراطي الكوردستاني - 

سوريا ,PDK-S شارك مجلس محلية الشهيد نصر 

اربعينية  مراسيم  في  آليا   - آغا  جل  برهك  الدين 

Êb‡Ó‹é@—éÏÌ@Ô‘�‰æa@ê‹1a@Ïõ«@ÚÓ‰Ó»iäc@Úflb”g@·Óéaãfl@⁄äbìÌ@PDKMS@Âfl@áœÎ

الراحل يوسف سليمان يوم األحد 6 / كانون االول 

2020 وذلك في قرية باباسية التابعة لناحية جل آغا 

بريف ديريك بكوردستان سوريا

وقد حضر مراسيم األربعينية وفود حزبية وحركات 

شبابية وأهالي القرى المجاورة.

وتخلل مراسيم األربعينية إلقاء بعض الكلمات ومنها 

من  برهك  الدين  نصر  الشهيد  محلية  مجلس  كلمة 

الفقيد واخر  قبل علي فرسو تحدث فيها عن مناقب 

ما توصلت إليه المفاوضات الكوردية، كلمة مجلس 

أوسي  خليل  قبل  من  القائها  تم  لكي  كركي  محلية 

وكلمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا من 

قبل عضو المكتب السياسي للحزب ومسؤول مكتب 

التنظيم عبد الكريم محمد والتي تحدث فيها عن دور 

البيشمركة في حماية كافة إراضي كوردستان والدفاع 

عنها كلما دعت الضرورة.

كما تطرق في كلمته لموضوع المفاوضات الكوردية 

كان  اذا  تنجح  أن  ويجب  ستستمر  بأنها  قال  حيث 

الكورد في سوريا يريدون نيل حقوقهم كاملة ووحدة 

الكورد هي السبيل لذلك. كما ألقى زنار سليمان أبن 

شقيق المرحوم كلمة عائلة الفقيد شكر فيها الحضور 

وتعهد بالسير على نهج البارزاني الخالد.

منذ  للحزب  انتسب  يوسف  سيد  الراحل  بأن  يذكر 

 ،2020 .10  .26 بتاريخ  توفي  وقد  شبابه  ريعان 

وذلك إثر إصابته بوباء كورونا.

Ï‹Äìflb”@¿@ÜbÓn«¸a@È«b‡nua@á‘»Ì@ÜäÏÿ€a@?†Ï€a@ê‹1a@¿@Ú€Ï–�€aÎ@Òcãæa@knÿfl
عقد مكتب المرأة والطفولة في المجلس الوطني الكوردي يوم الثالثاء 8 كانون الثاني 

/ ديسمبر 2020م اجتماعه االعتيادي في مدينة قامشلو بحضور كافة االعضاء.

وقد بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وعلى روح الخالد مال 

مصطفى البارزاني . تم مناقشة الوضع التنظيمي للمكتب وآلية تطويره وتم تقييم 

الوضع  مناقشة  تم  ثم  السابقة، ومن  المرحلة  المكتب خالل  بها  قام  التي  االنشطة 

السياسي حيث وقف االجتماع مطوًال على مستجدات الوضع بشكل العام والوضع 

الكوردي بشكل خاص، و آخر ما وصلت إليها المفاوضات الكوردية الكوردية.

المرحلة  في  المكتب  بها  سيقوم  والتي  والنشاطات  بالمقترحات  األجتماع  واختتم 

القادمة.

إعالم المجلس الوطني الكوردي

Ô◊ãm@ÅbÓnua@›j”@äÏè€a@‚bƒ‰€a@∂g@Òá‹i@·Ó‹èn€@áè”@Ï«ám@bÓéÎä
في  عسكري  مصدر  عن  صحفية  تقارير  نقلت 

"مجلس عين عيسى العسكري" التابع لقوات سوريا 

الديمقراطية، أن القوات الروسية طلبت رسميًا من 

قوات سوريا الديمقراطية تسليم بلدة عين عيسى 

في ريف الرقة الشمالي إلى النظام السوري.

يأتي هذا في وقت تتعرض فيه عين عيسى منذ 

أيام لقصف عنيف بقذائف المدفعية من قبل الجيش 

التركي والفصائل المسلحة.

المصدر  عن  األوسط  الشرق  صحيفة  ونقلت 

سوريا  قوات  ابلغوا  الروس  الضباط  إن  قوله 

في  "جدية"  التركية  التهديدات  بأن  الديمقراطية 

الروس  أن  إلى  بلدة عين عيسى، وأشار  اجتياح 

طلبوا من سوريا الديمقراطية تسليم البلدة إلى النظام 

السوري "إداريًا وعسكريًا". وأشار المصدر إلى أن 

في  اجتماعًا  عقدوا  الروسي  الجيش  من  مسؤولين 

القاعدة الروسية بعين عيسى ضم قياديين من قوات 

السوري،  النظام  من  وضباطًا  الديمقراطية  سوريا 

سوريا  لقوات  مقترحات  عدة  خالله  الروس  قدم 

مركز  في  أمني  "مربع  إقامة  ومنها  الديمقراطية 

البلدة". واقترح الروس كذلك أن يضم المربع األمني 

مربعات  غرار  على  ومكاتبها  اإلدارة  مؤسسات 

والحسكة،  القامشلي  مدينتي  في  األمنية  الحكومة 

شريطة رفع العلم السوري وافتتاح مؤسسات الدولة، 

بهدف قطع الطريق أمام الهجمات التركية ومنع تنفيذ 

سوريا  قيادة  إن  المصدر  وقال  واسع.  هجوم 

الديمقراطية طلبت مهلة لدراسة الطلب، مرجحًا 

هجوم  إن  وقال  برفض،  الطلب  يواجه  أن 

التماس"  "حدود  سيتجاوز  البلدة  على  تركي 

الشــريان  هي  عيسى  وعين  عليها.  المتفق 

الرئيسـي لوصل مناطق اإلدارة الذاتية ومطلة 

على الطريق السريع الذي يربط محافظات حلب 

والحسكة والرقة.

بشبكة  اإلستراتيجي  الموقع  ذات  البلدة  وتتحكم 

ومنبج  كوباني  مدينتي  توصل  رئيسية  طرق 

بريف  العريمة  وبلدة  الشرقي  حلب  بريف 

الباب.

أدانت قيادة مكتب إقليم كوردستان للحزب الديمقراطي 

الكوردستاني - سوريا (PDK-S ) بشدة ممارسات 

PKK في مهاجمة حاجز لقوات بيشمركة كوردستان 

في إقليم كوردستان.اليوم 15 كانون األول 2020، 

فيما يلي نص البيان:

قامت مجموعة مسلحة من حزب العمال (الكردستاني) 

( ب ك ك ) المتواجد بشكل غير شرعي في إقليم 

لقوات  تفتيش  حاجز  على  بالهجوم  كوردستان 

إحدى  في  مرابطة  كانت  التي  كوردستان  بيشمركة 

أدى  باقليم كوردستان، مما  العمادية  نواحي قضاء 

إلى استشهاد المالزم اول عبدالرحمن امين (جاهيد) 

قيامهم  اثناء  البواسل  البيشمركة  من  عدد  وجرح 

بواجبهم.

للحزب  كوردستان  إقليم  مكتب  قيادة  في  إننا 

الديمقراطي الكوردستاني - سوريا نشجب، وندين 

PKK@bËi@‚Ï‘Ì@>€a@ÚÓibÁä�a@fib‡«˛a@Òáìi@ÂÌáÌ@PDKMS@Ä‹€@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@knÿfl
بأّن  ونؤكد  الغادر،  اإلرهابي  الهجوم  هذا  بشدة 

عن  الكاملة  المسؤولية  تتحّمل   ( ك  ك  ب   ) قيادة 

والتي  التي سبقتها  والجرائم  النكراء  الجريمة  هذه 

وهي  االقليم،  واستقرار  أمن  زعزعة  تستهدف 

اإلقليم  المعادية الستقرار  القوى  أعمال  تتكامل مع 

وتطلعات الشعب الكردي في كوردستان.

اإلرهابية  االعمال  كافة  العبارات  بأشد  نستنكر  كما 

التي يقوم بها حزب العمال (الكردستاني) في اقليم 

كوردستان، ونطالبهم بااللتزام بقرارات حكومة إقليم 

التي طالبتهم مرارًا وتكرارًا باالنسحاب  كوردستان 

كوردستان  أمام حكومة  المجال  االقليم إلفساح  من 

لتوفير مستلزمات عودة المواطنين الذين هّجهرهم 

مسلحو ب ك ك من قراهم ومدنهم.

ولكل  امين  عبدالرحمن  للشهيد  والخلود  المجد   -

شهداء كوردستان.

قيادة مكتب إقليم كوردستان للحزب الديمقراطي 

( PDK-S) الكوردستاني - سوريا

2020-12-15
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كوردستان

أصدر المجلس الوطني الكوردي في سوريا 

لليوم  والسبعين  الثانية  الذكرى  بمناسبة  بيانًا 

نص  وفيمايلي  اإلنسان،  لحقوق  العالمي 

البيان:

في العاشر من شهر كانون االول من كل عام، 

تحيي كل قوى الخير والسالم في العالم هذا 

لألمم  العامة  الجمعية  فيه  اقرت  الذي  اليوم، 

المتحدة عام ١٩٤٨ االعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان، و أصبح هذا اليوم من تاريخه، يومًا 

عالميًا متميزًا في التعبير والدفاع عن حقوق 

اإلنسان.

فقد جاء هذا االعالن بعد معاناة من جرائم ضد اإلنسانية، شهدتها البشرية عبر سنين طويلة، وخاصة 

خالل الحربين العالميتين األولى والثانية، حيث تضمن اإلعالن، بنود ومبادئ أساسية لحماية اإلنسان، 

بصرف النظر عن انتمائه العرقي او الديني او بحسب جنسه او لونه.

وعلى الرغم من أهمية هذا االعالن ، فانه يعد من أكثر العهود والمواثيق األممية، تجاهال واختراقًا، 

حتى من قبل الموقعين عليه، فال تزال البشرية تعاني من وطأة الظلم والمعاناة والجرائم، في العديد 

من االماكن والبلدان ، وتأخذ المرأة والطفل نصيبهما االكبر من هذه الجرائم، كما ال تزال العديد من 

الشعوب محرومة من أبسط حقوقها القومية و اإلنسانية، مثل الشعب الكردي، الذي يتعرض دومًا 

إلى اضطهاد قومي مقيت، على ايدي انظمة الدول التي تقتسم وطنه كوردستان، ويحرم من ابسط 

حقوقه القومية واإلنسانية، ويمارس ضده حرب إبادة جماعية، وبزج باآلالف من شبابه في السجون 

والمعتقالت، واستشهد الكثير منهم على اعواد المشانق ، كم يتعرض لسياسات ومشاريع عنصرية 

ممنهجة استهدفت وجوده ومحو خصائصه القومية .

وفي سوريا تعرض الشعب السوري عمومًا إلى الظلم والقهر على ايدي االنظمة الشمولية المتعاقبة، 

وخالل سنوات الثورة السورية ذاق ابناؤه بمختلف فئاته ومكوناته القومية واالجتماعية مرارة الفظائع 

التي قلما شهد التاريخ لها مثيال، سواء على ايدي قوات النظام او من قوى االرهاب والتطرف،

ولم يكن أبناء الشعب الكوردي بمنأى عن ذلك، فقد تعرض إلى انتهاكات فظيعة، وإرهاب منظم 

من قبل داعش وغيرها من الفصائل اإلرهابية، الذي ارتكب جرائم فظيعة بحق أبنائه، وخاصة من 

االخوة االيزيديين ، كما يتعرض ابناءه في عفرين وسري كانييه ( راس العين ) وكري سبي ( تل 

ابيض) وريفيهما إلى انتهاكات وجرائم بشعة على أيدي بعض الفصائل والمجموعات المسلحة هناك، 

عائالت  توطين  إلى  باالضافة  ممتلكاتهم  على  مسلح  وتهجير وسطو  قتل  عمليات  بحقهم  ومورس 

المسلحين واهالي مناطق اخرى من سوريا هناك بهدف إجراء تغيير ديمغرافي ، حتى القت هذه 

االعمال استنكارًا وادانة من اوساط واسعة في العالم، كما وثقت لجنة التحقيق الدولية تلك االنتهاكات 

ووصفت بعضها بجرائم ضد االنساية، وطالبت بانهائها وتقديم مرتكبيها الى العدالة.

ان المجلس الوطني الكوردي وبهذه المناسبة يجدد ادانته لهذه االنتهاكات والجرائم التي ترتكب على 

مرأى من المجتمع الدولي واالمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق االنسان وعلى مرأى ومسمع من 

القوات التركية التي تدعمها، وتطالبهم بايقاف تلك األعمال، ومحاسبة مرتكبيها وابعاد المجموعات 

ابنائها  المسلحة عن هذه المناطق ومساعدة االهالي للعودة االمنة الى ديارهم، وتسليم ادارتها إلى 

برعاية دولية، وفي هذه المناسبة ايضا يجدد المجلس الوطني الكوردي رفضه للممارسات واالنتهاكات 

التي تقوم بها أجهزة امنية تابعة الدارة pyd بمسمياتها المختلفة من تضييق على الحريات السياسية، 

وخطف القاصرين واعتقال اصحاب الرأي، ومنهم معتقلو ومختطفو المجلس ويطالب باالفراج عنهم 

، وطي ملف االعتقال، والكف عن االنتهاكات بحق المدنيين و السياسيين الكورد.

كما يدعو المجلس، االمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والمعنية بحقوق االنسان ، إلى العمل الجاد 

من أجل إيجاد حل سياسي لالزمة القائمة في بالدنا وإلزام الدول الموقعة على البيان العالمي لحقوق 

اإلنسان باحترام بنودها وميثاقها، كما ويناشد كل القوى الديمقراطية وقوى السالم والخير في العالم 

بتشديد النضال من أجل حماية حقوق االنسان وصون كرامته، وبناء مجتمع العدل والسلم والمساواة 

للبشرية على األرض.

االمانة العامة

للمجلس الوطني الكوردي في سوريا

٢٠٢٠/١٢/٩

الـ ENKS جيدد إدانته جلرائم الفصائل 

ويرفض انتهاكات ب ي د يف كوردستان سوريا 
كوردستان

الديمقراطي  للحزب  الســياسي  المكتب  أصدر 

الشهري  السياسي  تقريره  سوريا  الكوردســتاني- 

نص  يلي  وفيما   ٢٠٢٠ الثاني   تشرين  شــهر  عن 

التقرير:

اجتماع  الُمصّغرة  السورية  الدستورية  اللجنة  عقدت 

تاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠  الرابعة في جنيف  دورتها 

األمم  وبإشراف  أيام  خمسة  االجتماعات  واستمرت 

لكن   ، بدرسون  غير  الدولي  بالمبعوث  ممثلة  المتحدة 

بصلة،  الدستوري  الجانب  الى  يمت  ما  مناقشة  دون 

حيث وفد النظام السوري ركز على موضوع اإلرهاب 

مسلحي  حتى  صنف  و  متواصل  بشكل  وتواجده 

هي  األولوية  أن  على  وأردف  باإلرهاب،  المعارضة 

األخرى  الجوانب  على  العمل  ثم  ومن  اإلرهاب  انهاء 

ومنها الجانب الدستوري، بينما طرف المعارضة افصح 

عن خالصة جوانب من مداخالته ومناقشاته وهي ال تعد 

ورقة رسمية للبناء عليها اذ ال يمكن تقديم عمل رسمي 

لممثل األمين العام لألمم المتحدة دون أن يحمل وضع 

المكونات السورية ومنها الشعب الكردي، ومن الجدير 

ذكره تم االتفاق بين الجانبين على جدول عمل اجتماع 

الثاني  كانون  في  ستعقد  والتي  للجنة  الخامسة  الدورة 

٢٠٢١ ، وعلى أن النقاشات الدستورية ستبدأ تباعا بين 

النظام والمعارضة ..

قائمة  الدولية  والجهود  المساعي  فإن  العموم  على 

الحل  تحقيق  باتجاه  السورية  األزمة  حيال  ومستمرة 

السياسي المنشود، سواء لجهة إعداد الدستور أو لجهة 

االحتماالت  حيث  األرض،  على  الالزمة  الترتيبات 

من  شكٍل  خيار  أبرزها  خيار  من  أكثر  على  مفتوحة 

أشكال الالمركزية السياسية أو خيار تسوية سياسية مع 

النظام، والُمرّجح هو الخيار األخير، حيث ذلك مطلب 

تسعى  األخرى  هي  أمريكا  أن  كما  بامتياز،  روسي 

لتسويات سياسية شاملة في المنطقة ألنها تولي اهتمامًا 

متزايدًا إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي عبر التطبيع 

بين الدول العربية وإسرائيل، وقد يكون النظام السوري 

المقاومة،  ملف  إنهاء  بهدف  التطبيع  هذا  في  مشموًال 

ورفع الذرائع من يد إيران وحزب اهللا اللبناني، بمعنى 

ال يبقى ما يبرر خصوصًا لهذا األخير سواء لتواجده في 

سوريا أو مصادرته للقرار اللبناني، أي أن أمريكا تولي 

يضمن  بما  إسرائيل  مع  التطبيع  لمسألة  خاصة  أهمية 

أمنها وما يعزز دورها في المنطقة، وبالتالي قد يكون 

هذا العمل مساعدًا لحل بعض القضايا اإلقليمية األخرى 

ومنها األزمة السورية.

عالقاتها  لتعزيز  فيه  تسعى  الذي  الوقت  في  وتركيا، 

مع أمريكا في ذات الوقت تفقد عالقاتها مع العديد من 

الدول سواء المجاورة منها أو الحليفة مثل دول االتحاد 

األوربي، كما لم توّفر جهدًا في التدخل بالشؤون الداخلية 

سعي  في  عسكريًا،  وحتى  األخرى  الدول  من  للعديد 

لخدمة أجندتها السياسية على غرار ايران، وهي بذلك 

تستنزف طاقاتها وإمكاناتها المادية وعلى حساب ترّدي 

وضعها االقتصادي وتراجع معدالت التنمية المستدامة، 

النزاع  بسبب  بوادر خالفها مع روسيا  الى جانب  هذا 

املكتب السياسي لـ PDK-S: القضايا اخلالفية بني اجمللس الكردي 
    

ً
تستأنف قريبا

ُ
وأحزاب الوحدة الوطنية قائمة.. واملفاوضات ت

القائم في ناغورنو كرباخ بين ارمينيا واذربيجان، فضًال 

عن أزمة شرق المتوسط التي ماتزال قائمة، هذا اضافة 

هذه  كل  ومع  داخليًا،  المتفاقم  السياسي  الوضع  الى 

األعباء وغيرها التي تثقل كاهلها فهي تضاعف تدخلها 

بالمزيد  الحين واآلخر  بين  السوري، وتلّوح  الشأن  في 

من االجتياح عبر القصف المستمر لبعض المناطق، ما 

تخدم  ال  قد  ومستجدات  أوضاع  أمام  تركيا  أن   يعني 

تطورها ومستقبل تقدمها.

وإيران، تتعّرض اليوم أكثر من أي وقت آخر لضغوط 

العقوبات  جانب  في  سواًء  حاّدة،  وإسرائيلية  أمريكية 

واستهداف  النووي  الملف  موضوع  في  أو  االقتصادية 

المفاعل النووية وخبرائها، تجّلى ذلك في اغتيال العالم 

النووي "محسن فخري زاده" منذ أيام، والسيما أن موضوع 

المباشرة  بالمواجهة  التحديات  في حقل  يقع  االغتياالت 

القائد العسكري قاسم سليماني،  وتبين ذلك عند اغتيال 

منها  المعيشية  الداخلية  األزمات  تفاقم  جانب  الى  هذا 

والسياسية، وتزاُيد نشاط المعارضة الوطنية والنهوض 

الجماهيري العارم للمكّونات القومية األخرى من الكرد 

واإلعدامات  االعتقاالت  رغم  وغيرهم  واألحوازيين 

إيران  في  األوضاع  أن  حال  كل  وعلى  المتواصلة، 

تتجه نحو المزيد من التعقيد، وأن الجانب الدولي، وكما 

يبدو جادٌّ في ردعها للعدول عن سياساتها المناوئة للسلم 

واالستقرار بما هي دعمها لإلرهاب وتدخلها السافر في 

الشؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة مذهبيًا وسياسيًا 

وعسكريًا، وتوفير األمن واألمان للمواطنين والكّف عن 

سياسة البطش والتنكيل حيالهم.

أو  إلنهاء  تتجه  الدولية  والمساعي  الجهود  العراق، 

تخفيف وطأة إيران في المنطقة ومنها العراق، كما تسعى 

حكومة السيد مصطفى الكاظمي من جانبها أيضًا في هذا 

الشأن، رغم أنها تواجُه المصاعَب في حّل الميليشيات 

التابعة إليران أو ضّمها إلى الجيش العراقي، بما لها من 

ظهير سياسي لحساب األجندة اإليرانية، كما أن الحكومة 

جادة باتجاه توسيع دائرة عالقات العراق عربيا ودوليا 

بجد من  تسعى  السياسية واالقتصادية و  الصعد  وعلى 

أجل تمديد مهلة بقاء القوات األمريكية في العراق، لما 

أمنيًا وعسكريًا، وفي سياق  فاعل ومؤثر  لها من دور 

األوضاع  بشأن  الحكومة  وممارسات  لنشاطات  متصل 

التي  للتجاوزات  التصدي  في  مستمرة  فهي  الداخلية 

تحصل هنا وهناك، باإلضافة الى قضايا الفساد المالي 

واالداري، وبذل المساعي من أجل إنهاء قضايا الخالف 

مع إقليم كوردستان ، للوصول الى تفاهمات استراتيجية 

تعزز الثقة وتخدم العراق بعموم مكوناته ومناطقه، ولئن 

يسعى البعض بين الحين واآلخر الى تعكير صفوة هذه 

العالقات، كما حصل مؤخرًا في البرلمان العراقي بقراره 

العنصري استثناء إقليم كوردستان من الموازنة العامة، 

السياسية  األوساط  في  واسعة  ضجة  أثار  الذي  األمر 

ما  اإلقليم،  قيادة  لدى  اللهجة  شديد  واحتجاجًا  عمومًا، 

جعله يتراجع بشكل مباشر عن قراره الخاطئ، ويتعظ 

من مغبة النتائج من مثل هذه الممارسات غير الدستورية 

..

إقليم كوردستان، عّبرت قيادات اإلقليم بشدة هذه المرة 

الخاص  العراقي  البرلمان  قرار  حيال  تضامنها  عن 

باستثناء اإلقليم من الموازنة العامة للبالد، وأعربت عن 

البرلمان  يعدل  لم  ان  أخرى  خيارات  بإتباع  احتجاجها 

أيلول   ٢٥ " التاريخي  االستفتاء  الى  اشارة  قراره، في 

٢٠١٧ " ما ارغم البرلمان على التراجع، وفي السياق 

ذاته من المالحظ أن العالقات بين هولير وبغداد تتقدم 

ن مع  عما كانت عليه سابقًا، كما أن العالقات في تحسُّ

عموم الدول الصديقة ومنها المجاورة، تلك هي حصيلة 

وحكمة  ية،  الكوردستان  واألحزاب  القوى  تفاهمات 

االرتقاء  ضرورة  يعني  ما  البارزاني،  مسعود  الزعيم 

الى  واألحزاب  القوى  تلك  بين  والتوافقات  بالتفاهمات 

الكوردستاني  القومي  المشروع  حول  االلتفاف  مستوى 

ألنها األساس في خدمة اإلقليم وتقدمه وتطوره ..

الديمقراطي  الحزب   " غرب كوردستان، موقف حزبنا 

الكوردستاني – سوريا "ينسجم تمامًا مع موقف المجلس 

الوطني الكردي في سوريا الداعم دون تردد للمفاوضات 

الكردية الهادفة الى وحدة الموقف الكردي ووحدة صفه، 

ولئن توقفت لفترة من الزمن لكن ليس بسبب الخالفات 

المستعصية على الحل كما يحلو للبعض قوله، علما أن 

بعض القضايا الخالفية التزال قائمة، وهي ليست صعبة، 

وستستأنف المفاوضات خالل األيام القليلة القادمة، رغم 

المسؤولة  غير  التصريحات  ورغم  اإلعالمي  التشويش 

هذه  تكون  أن  أملنا  اآلخر،  الطرف  على  المحسوبة 

المفاوضات في خدمة قضايانا القومية والوطنية، وتخدم 

ضرورات المرحلة ومتطلباتها، وندعو الجهات المعنية 

أو  نسفها  أجل  من  والحجج  الذرائع  خلق  عن  الترفع 

عرقلتها، ابتغاء تحقيق الهدف المنشود في أقرب وقت 

ممكن ..

الكردي  الوطني  المجلس  يسعى  آخر،  سياق  في 

وإيجاد  االنتهاكات  وقف  الى  الحلفاء  مع  وبالتنسيق 

وأماكن  وممتلكاتهم  ديارهم  الى  المهّجرين  لعودة  سبل 

سكناهم في مناطق عفرين وكري سبي وسري كانيي، 

وعلى أن تتم دراسة شاملة في هذا الشأن بغية أنهاء أو 

أنفسهم  إدارة  تمكينهم  ومحاولة  األهالي  معاناة  تخفيف 

عبر مجالس خاصة في هذا الموضوع، وابعاد المسلحين 

عن مراكز المدن.

المكتب السياسي 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا

قامشلو 8 / 12 / 2020

 ,2020  .12  .12 السبت   ،PDK-S سوريا  – الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  أحيا 

والكادر  سوريا   – الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  الفرعي  المجلس  عضو  اربعينية 

في  ديريك  بريف  لكي  كركي  لبلدة  التابعة  مصطفاوية  قرية  في  حمدو  مسعود  السياسي 

كوردستان سوريا.

حضر االربعينية عضو المكتب السياسي للـ PDK-S عبد الكريم محمد ,صالح جميل 

عمر عضو اللجنة المركزية واحمد سيد مجيد عضو الهيئة االستشارية للـ PDK-S وعدد 

من كوادر ومسؤولي منظمة الـ PDK-S في كركي لكي وديريك .

وبعد الوقوف دقيقة صمت اجالًال على ارواح شهداء الكورد وكوردستان وعلى روح الفقيد 

القى عبد الكريم محمد كلمة الحزب حيث عبر فيها عن حجم الفراغ الذي شكله الفقيد للتنظيم 

والحالة االجتماعية والثقافية برحيله المبكر والمؤلم كما عاهد على متابعة مسيرته النضالية 

حتى تحقيق االهداف المشروعة للشعب الكوردي في كوردستان سوريا.

ومن جانبه القى " صباح حمدو " شقيق الراحل كلمة ترحيبية ثمن عاليا وشكر الحضور 

على اللفتة الكريمة من رفاق ومسؤولي الحزب .

الجدير ذكره ان الراحل مسعود حمدو من مواليد قرية المصطفاوية 1972 توفي ، في 

االول  تشرين   30 الجمعة  يوم  صباح  كورونا  لفيروس  مضاعفات  اثر  ديريك  مشافي 

.2020
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عقدت ممثلية المجلس الوطني الكوردي بإقليم كوردستان اجتماعها صباح يوم األربعاء 2020/12/9 

في مقرها بأربيل.

البارزاني الخالد،  بعد الوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الكورد وكوردستان، وفي مقدمتهم 

تحدث األخ عبدالكريم ميراني مسؤول الممثلية عن الوضع السياسي العام، وكذلك المحادثات الكوردية 

ضرورة  على  التأكيد  وجرى  الوطنية،  الوحدة  واحزاب  الكوردي  الوطني  المجلس  بين  الكوردية 

نجاح المحادثات الكوردية، خاصة في هذه المرحلة الحساسة، والخروج بنتائج تلبي طموحات شعبنا 

الكوردي في كوردستان سوريا، وشارك االخوة أعضاء الممثلية في النقاش بشكل عام.

وكان ألوضاع الالجئين السوريين في إقليم كوردستان جانب مهم في جدول أعمال االجتماع، حيث 

تطرق األخ عبدالكريم ميراني وأعضاء الممثلية الى الواقع المعيشي لألخوة الالجئين المقيمين في اقليم 

كوردستان وكيفية التخفيف عنهم في مجاالت التعليم والصحة والدراسة، مؤكدين على العمل من أجل 

تقديم جميع أشكال المساعدة لحل مشاكلهم والمساهمة في تلبية احتياجاتهم اليومية.

ممثلية ENKS بإقليم كوردستان

@Û‹«@á◊˚m@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@¿@ENKS@ÚÓ‹rø
ÚÌÜäÏÿ€a@pböÎb–æa@Åb≠g@ÒäÎãö

@ÜäÏ◊@�Âèfl@Úibñg
@ÂÌã–»i@Ôÿ„aáÓfl@Òá‹i@pb◊bjnía@¿

بعد االشتباكات التي شهدتها مركز ناحية جنديريس في منطقة 

األول  كانون   14 أمس  يوم  سوريا, جرت  بكوردستان  عفرين 

2020, اشتباكات مماثلة بين الفصائل المسلحة في بلدة ميدانكي, 

أسفر عن إصابة مسن كوردي.

جبر,  إبراهيم  المسن  إن   :ARK لـ  القرية  من  مصدر  وقال 

أصيب جراء اشتباكات جرت في بلدة ميدانكي بين مسلحي فرقة 

المعصتم والنخبة.

في  الكبرى  القرى  من  تعتبر  و  سياحية,  بلدة  ميدانكي  بلدة 

المنطقة, فيها أكثر من 750 منزل ,والمئات من المحال التجارية 

سكانها  أغلب  أن  إأل  والمنتجعات,  المطاعم  من  والعشرات 

مهجرون و الجئون, تسيطر عليها أكثر من 5 مجموعات مسلحة 

من 2018.

وتشهد منطقة عفرين بين الفترة واألخرى اشتباكات بين الفصائل 

وأولوية  أحقية  إلى  تعود  اندالعها,  أسباب  أغلب  المسلحة, 

في  يومين  قبل  كانت  آخرها  الكورد.  ممتلكات  على  االستيالء 

نورالدين زنكي و أحرار  بين مسلحي  ناحية جنديريس,  مركز 

الشام أسفر عن وقوع قتلى وجرحى نتيجة لذلك.
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ألمانيا - خورشيد مروان

والكورد عفرين نكبة خارج أكتب أن عادتي من ليس

على ُأنّظر وأن األخيرة، السوريين  ونكبة  السوريين

هذا األمر تركت تحديدًا. العراق كوردستان إقليم تجربة

تجربتنا سيترجم االقليم يوما ان قال الذي خليل أللدار

قرن ربع ومنذ أنني إال عندهم، ويطبقونها روجافا في

لو حتى توجع توّجع، ككوردي لحلبجة واالنفال كتبت

المريخ. سطح على كان

للرد، جاهزة ترامب سينطفئ، وإيران أو يصعد ترامب

بغداد وبالتالي في الطاعة لبيت االقليم مدن عودة الرد

يحرك ما أول الوكاالت، حروب  في طبعًا لطهران،

غير كثيرة والساحات األدوات، أو الوكالء األرض على

. سام العم بالد أرض أو طهران أرض تكون إنها لن

هذه، الساحات إحدى تحديدًا السليمانية أو  كوردستان،

والحجة عدم األدوات، الوكالء، األوغاد من لقليل ساحة

وإيقاف االقليم مدن تفكيك الهدف ولكن الرواتب دفع

هناك. أنفسهم الكوردية في حكم التجربة

مستوى وتدني قليلة  ألشهر الرواتب انقطاع إن  لو

فعلى الشعب للمظاهرات، فوري عامل الحياة والكرامة

بعد الشوارع في يشحد  بات والذي الجائع  اإليراني

الخليج، إلى المحيط من العربي والشعب عملتها، انهيار

يتوقفوا ال نهارًا، بل ليًال التظاهرات عن ال يتوقفوا أن

للشعوب وبقوة حتى تحضر الكرامة أيضًا، الثورات عن

يطلبونها كما األردوغانية، والتركية والفارسية العربية

السليمانية. ألهل كذبًا

الكبار يحّركها أن يجب الضعيفة الخواصر دائما لكن

المنطقة في وحدها تكاد التي سليمانية وأخيرًا، أوًال

الحريات بفعل قوية فيها المتوسطة  الطبقة زالت ما

عواصم كل امتداد تتوفر على ال والتي المتوفرة هناك،

تفوقت بيروت حتى والترك والفرس العرب مدن و

عليها. سليمانية

من المركز مقطوعة شبه وهي الرواتب الشرارة قطع

وحتى االن، ١٧٪ ٢٠١٤ العام منذ بغداد على االقليم

تصرف من الكلية والتي الدولة من ميزانية االقليم حصة

وكالء إيران على فانه إعطاء اإلشارة وبمجرد بغداد،

يشبعوا لم يتحركوا، أن الكورد من وأيضا بغداد في

دور جاء لالعداء، كركوك تسليم يوم من بعد، خيانات

للخراب. مدنه وتسليم كله االقليم تدمير

محور من  االقليم في المالية  وزير  حتى أنه نسيوا

أوجالن اهللا عبد الى خان هيرو من يمتد الذي السليمانية

بحر جنوب أيمريلي  بجزيرة  السياحي  منتجعه  في

هناك. إلى الطريق في وهي بقنديل مرورا المرمرة،

الكورد غير أحد في الكون ال يوجد أمريكا ديمقراطيتها

لكن تظاهروا قوم يا مثًال، ثمنها يدفعون وشعوبنا

االعداء على  ليس حتى األعداء أدوات ضد  تظاهروا

بعد. طويل طريقنا اآلن،

أن يقول  الكورد  السليمانيين باسم متحدثًا سمعت مرة

في كل كوردستان  ١٠ أيام، أو حتى شهر تأخر الرواتب

) حصة العراق مليارات أما الناس، كاٍف لخروج سبٌب

عبر الوكالء، إيران لحروب وتذهب التي تنهب ( ٪٨٣

إال النجف أو في البصرة بناء رصيف تستطع لم والتي

 ٥٠ رواتبهم البناء عمال تحمي أمنية شركة بحضور

والنجف بغداد مواطني العمال، هؤالء رواتب ضعفا

وحكام إيران يجب حسب هؤالء ال وبصرة، والكربالء

للدفاع الميزانية ألنهم يصرفون تلك يخرجوا أن بغداد

هيالري سّنة العراق، دواعش قتل أعدائهم مع في عنهم،

يوم أساسي بشكل تشكيلهم بدأ والذين وطهران كلينتون

من  لقد هرب ١٠٠٠ داعشي  ٢٠١٤ المالكي في قال 

غريب. ابو

١٧ سنة  ب و من اإلقليم ١٧٪ الميزانية الكوردستانية

مدن  تضاهي  السليمانية، ومنها مدن بنت   ٢٠٠٣ منذ

والحياة الحريات في عليها وتفوق البناء، في الخليج

الخصومات) بعد مليارات (تسعة ٪١٧ اذا السياسية،

نثبت كي السليمانية في الشارع نحرك أن يجب وعلينا

نفط إنه  يدعون الذي كوردستان لنفط أربيل سرقة 

العراق نفط ليس وحتى  إيران، نفط وبالتالي  العراق

بصرة في العربي يستخدمها  التي نفسها  الحجة حسب

إيران. تسرقه (الشيعي) نفطهم بأن

وأيتام بالديمقراطيين ديمقراطيتها عبر قادمة أمريكا

أوراق الشّدة وترتيب خربطة إيران من بد وال أوباما،

جون. ولد بايدن الجديد الالعب جديد وفتها على من

أكثر أيضا حيث الكورد، نحن لألسف، لعب ورقة أول

في يشاركون أو ويحكمون بيننا يعيشون منا، العمالء

. الحكم

أليس ثم ، أربيل من أم سليمانية من المالية وزير هل

شيعة عبر  ايران  ضغطت ان الوزير هذا  وظيفة 

حصتنا قطعتم  اذا يقول واجبه الكورد؟ على العراق 

حصتكم عنكم نقطع فسوف والرواتب، الميزانية من

العراق بترول كل حتى ليس و بترولنا (كوردستان) من

بغداد. يحكمون مجرمين هيك طالما

الكوردستانية للكتلة  المنتمي  الوزير  هذا  فعل العكس

دليل) خير  تسليمها و(كركوك وإجرامًا فسادا األكثر

الرواتب تأخر دفع بعد الشوارع إلى بإخراج الناس قاموا

القطاع  علما الموظفون في ٣٢ فقط، اكتوبر شهر عن

نظام البايومتري بحسب يشكلون ال االقليم كل في العام

موظف  ( ١٢٥٥٠٠٠) من اكثر المركزي، االلكتروني

حكومة من شهرية رواتب يتقاضون كوردستان اقليم في

االقليم.

تفكك من بد ال بانه اآلن صوتهم الوكالء يرفعون لذلك

حقًا وياله هل (يا بغداد من لتدار مدنه وعودة االقليم

. أشك) شخصيا أنا كورد، هؤالء

نحن الكورد قلت االمريكية بايدن باالنتخابات فاز يوم

على ستكون الحروب جديد، كون من عظامنا ستكسر

األشهر الكورد الوكالء وبواسطة الكوردية أجسادنا

المرتزقة باالتباع أوجالن، مرورا إلى هيرو خان من

مثًال سوريا في عنا مكان، كل في المنتشرين الصغار

لطابور الدين إضافة محي آلي اسمه شيخ منهم شخص

الذاتية. اإلدارة

للتظاهر يخرجوا لم اربيل وعمال موظفو لماذا سؤال:

االتحاد موظفي من جدا كبير عدد اربيل في انه مع

الكوردستاني. الديمقراطي وحزب الكوردستاني

في العضو العيساوي فيصل تكلم االمس قبل في سهرة

(بوق حكومة في بغداد النواب في مجلس اللجنة المالية

في التظاهرات إن وظيفته)  (وهذه أكد  والذي بغداد)

االقليم في جهات  من بتحريض  تخرج  لم السليمانية 

في القيادة وإن بغداد، من تحريض وال الوكالء ويقصد

التزاماتها، تنفيذ عن عجزت كونها السبب هي أربيل

أربيل في القيادة مسؤولية هي العراق وكل بغداد وكأن

وليست االقليم، في عموما الكوردي الشعب مسؤولية أو

قصرت وإذا إليران، العميلة بغداد حكومة مسؤولية

في الموظفون يخرج ان يجب  اربيل في الحكومة

اول من ويومين شهر الرواتب  تأخر  مثل سليمانية،

قبل  األربعاء ديسمبر ٢ المظاهرات يوم  إلى  أكتوبر

الرقم هذا العيساوي فيصل ذكر حرفيًا نعم الماضي،

في الموظف المواطن أن وأكد على  التأخير، أيام من

أربيل االنقضاض على في يتأخر أن يجب ال السليمانية

الجمل قد كذبة وتش  معدودات، أيام راتبه  تأخر إذا

والكربالء والبصرة  النجف في عندنا نحن قال  عندما

خروج دون الشعب حتى طلبات كل وبغداد نلبي وسماوة

منه يطلب ان دون حتى قاله التأكيد هذا للتظاهر، الناس

البرنامج. مقدم

معتقدًا السنك جويزة وفرش العيساوي مهد إن بعد و

و البنات اللطوش و الكوبة وجميع سيطعمنا ختيار إنه

وهيوا عثمان، هيوا إلى البرنامج مقدم توجه الديناريات،

هيوا تعريف  األدوات، أحد السياسي، المخلل عثمان

له: المذيع قال باألسفل، الهامش في عثمان

يحصل لماذا ال السليمانية في الحاصل هيوا استاذ  -

أربيل؟ في

في يحصل أن ما وقال عن االجابة شرد مباشرة هيوا

الحكومة سياسات إلخفاق طبيعية نتيجة هي السليمانية

االقليم وان  الناس، قوت  توفير في االقليم  في  المحلية

االقليم على  وانه االقتصادي، الملف ادارة في فاشل

حصتها على فقط يعتمد وان ال الدخل، توفير مصادر

الكوردستاني بيع النفط عن يكفوا و أن بغداد ميزانية من

ودائما يحكيها) كوردي  هذا  وياله  (يا الجوار لدول

نسخة بأنها إقليم في الحكومة يلحق حين يتزاكى

بغداد. في الفاسدة الحكومة

اإلجابة ليس هيوا عليه  أجاب ما بأن  المقدم انتبه

(ليش عليه السؤال كرر و قاطعه لذلك و سؤاله على

. ( أربيل؟ في وليس السليمانية في التظاهرات

السليمانية ألن ويقول سينمائية بطريقة يجيب اآلن، هيوا

واستشهد النضاالت، من هكذا نوع في هي السّباقة عادة

و معها السليمانية حسين، حيث قال إن صدام بأيام نظام

على االنتفاض في سّباقتين دوما كانتا الشيعية الناصرية

وليس الناصرية لماذا السؤال يشبه سؤالكم وقال الطغاة،

لماذا سؤالك  على رد هذا للمذيع وقال مثًال؟ البصرة

يحكم واحدا لونا ان ويدعي أربيل؟ وليس السليمانية

وانه الحزبية التعددية تحكمها السليمانية في بينما اربيل،

التظاهرات  بدأت  ٢٠١١ شباط   ١٧ في تاريخيا  حتى 

في نحن يقول  و يعترف ثم   ، السليمانية من  أيضا

أكثر,,!! نعيش على حريات السليمانية

. رفيع طراز من سياسي مخلل

الفساد الكل في سلة أحط هذا الكالم و كل تعالوا افند

 ٢٠١٩ ميزانية في يحدث، زال وما حدث ما لكم واقول

دينار  تريليون  ١٢,٧ مبلغ أقر مهدي  عبد عادل  أيام

تقريبا عراقي دينار تريليون شهري بمعدل عراقي،

كأن المهدي عبد عادل السيد ولكن لالقليم، كميزانية

فإن  ولو حسبناها دينار شهريا، ٤٥٣ مليار مبلغ يحول

٥,٤٣٦ ترليون  كل السنة خالل تحويله تم الذي المبلغ

االقليم حصة من ٪٤٢,٨ نسبته ما  حول  أي  دينار، 

كان  ٧,٢٦٤ ترليون المتبقي المبلغ وان الميزانية، في

يبيعه الذي النفط ثمن اإلقليم كونه من مسبقًا يقطع كله

المنافذ  وايرادات برميل ٢٥٠ الف ثمن االقليم، في حين

وخاصة بكثير وأقل اقل هو  الكوردستانية  الحدودية

عبد اتفاق عادل بعد  كثيرا النفط سعر برميل  انخفض

وكورونا كورونا، وزمن الكاظمي  زمن في المهدي

بغداد حكومة ان ايراداتها، اي المنافذ في ضربت نفسها

وايرادات  برميل ٢٥٠ ألف الكوردستاني النفط ثمن تاخذ

قبل ومسبقا الحقيقي ثمنها أضعاف موجودة غير منافذ

إقليم في الحكومة جعل هذا واألمر  للنفط، االقليم بيع

كوردي هذا يأتي كل الرواتب، وبعد دفع كل عن تعجز

وفق النفط (العراقي) تسرق بأنها االقليم يتهم و سليماني

يسرقون  أيضا، وياله يا سنة، ٥٠ مدتها لتركيا بيع عقود

ثم مضاعف بثمن لالقليم ويبيعونه الكوردستاني النفط

ال منافذ على ضرائب يأخذون ، بالسرقة االقليم يتهمون

االقليم تكبدها النفقات التي الكورونا، غير بزمن تعمل

. العالم دول كل مثله مثل كورونا أزمة من

الكريم عبد مهدي قيل على لسان ما ذلك، على وأضيف

يقول بغداد، حيث أبناء من (شيعي) كوردي فيلي وهو

الصدفة سياسي  إلى األولى رسالتين، أوجه  أن أريد

يسمونها مما  الحركات، وبعض كوردستان إقليم  في

معروفة بفشلها، حركات معروفة وهي حزبية، حركات

ضمائرها معروفة ببيع االقليم، الحكم في لتجربة بكرهها

وتطبيق أجندات خارجية ايرانية ومحلية عراقية شيعية

التي الحركات هذه االقليم، في الكوردستاني الشعب على

والخيانات،  الفساد غير لشعبها تقدم لم ١٧ سنة خالل

في و بالقنادر ضرب الحركات هذه احد قيادة والدليل

اكذب سياسة وعبر لها، ملكيته يدعي التي سليمانيته قلب

تجربة إسقاط في فشلوا الناس،  يصدقك حتى اكذب

األخرى والحركة نصدقهم، ولم االقليم في الحكم الذاتي

االقليم حكومة  في موجودة كلها الكوردستاني االتحاد 

آوات المالية مهمون فيها، ومنهم وزير وزراء ولديها

المالي بالوضع يعلم واحد أكثر والمفروض جناب شيخ

ليس فأكيد تحديدا، الرواتب موضوع وخفايا لإلقليم،

صالح حاج محمود  والمؤنفلين الشهداء شؤون  وزير

. المالي لالقليم الوضع على إطالعًا منه اكثر

في الفشلة العراقيين للسياسيين وجهها الثانية والرسالة

شارع  رصف يستطيعوا لم ١٧ سنة خالل الذين بغداد

البناء عمال تحمي امنية شركة بوجود إال بغداد، في

انه تقولون كما ليس لهم وأقول أنفسهم، ارهابهم من

وإنه كوردستان، اقليم سببها المريخ في ذبابة ماتت اذا

هؤالء كوردستان، واألهم اقليم سببه خراب البصرة ليس

إقليم مسؤولية المدمر العراقي الجنوب ميزانية يعتبرون

. كوردستان ونفط كوردستان

يخص ما وهو  لها أصل أن أريد التي الخالصة 

عليها السليمانية، في الهيروخانية االستعمال مظاهرات

في الحزبية وللحركات  نفسها هيروخان إلى  تتجه أن

أربيل مع وتحشد تتظاهر ثم  ومن  الفاشلة السليمانية

االقليم يسقط أن يريد من ضد االقليم مناطق كل و

أوغاد بغداد حكومة حرامية قبل من لتدار مدنه ويأخذ

لشعبها بدقة هذا توضيح االقليم وأدواتها، وعلى ايران

االقليم لتسوية كافية فترة هي القادمة سنوات عشر وإّال

سوت كما المرتزقة، األوغاد هؤالء قبل باألرض من

خالل باالرض وسرى كانييه وقامشلو وكوباني عفرين

الماضية. سنوات عشر

أحزابهم وأسماء أسماؤهم تختلف لم حتى هم، هم األوغاد

هو والجهل فالتخلف المتخلفة، الخنفشارية وحركاتهم

٣٥ سنة منذ ١٩٨٥  والتخلف بالجهل اسلحتهم، أقوى

عيد يوم من السوريين، العفرينيين الكورد نحن دمرونا

مرورا هذا يومنا وإلى تحديدا العفرينية كتخ في نوروز

. ١٨,٠٣,٢٠١٨ األحد يوم العفرينية، النكبة بيوم

مدن في حدث وما السليمانية في اآلن يحدث ما لالسف

تركيا و إيران هو نهاية في الكورد في سوريا و قبله

إستقالل دولة شفا إعالن على كنا بعد إن الكوردي الحلم

. ٢٠١٧ لنا في

هامش

حائز عراقي كردي معلق و صحفي : عثمان هيوا

جالل للرئيس إعالمًيا مستشاًرا عمل جوائز،  على 

كبار  أحد وهو ٢٠٠٥ و ٢٠٠٨ . عامي بين طالباني

في كردستان السياسة واإلعالم والمحللين في المعلقين

والعراق.

األدوات.. أخرى مرة
كوردستان يف األوغاد يتحركون
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5 تقارير العدد (٦٤٦)  ١٥ /١٢/ ٢٠٢٠م - ٢٧٢٠ ككوردستان 

اجلوالت الدستورية... والتهرب من االستحقاقات

˝fl@ÂÌá€aç«

منذ أيام بدأت الجولة الرابعة لـ اللجنة الدستورية بين 

وفدي،  المعارضة السورية ووفد النظام في جنيف.

- اللجنة الدستورية المصغرة لمناقشة الدستور الجديد 

وكيفية تنفيذها.

- تم ترحيل جميع ملفات استانا إلى جنيف.

- تم ترحيل ملف الالجئين عن طريق وفد النظام إلى 

جنيف لخلط أوراق اللجنة المصغرة.

- روسيا وإيران وتركيا تضغط عن طريق أدواتها في 

اللجنة الدستورية لعرقلة سير جلساتها.

- النظام يحاول سحب البساط من اللجنة الدستورية و 

المعارضة، وإلهائهما بأمور أخرى.

- اللجنة الدستورية تتابع أعمالها خالل جوالتها ومازال 

تحت  كانييه  وسري  سبي  وكري  عفرين  في  الوضع 

سيطرة االحتالل التركي والفصائل التابعة لها.

القصف  ومازال  أعمالها  تتابع  الدستورية  -اللجنة 

إدلب  مناطق  على  والنظام  روسيا  قبل  من  مستمرا 

ومحيطها.

١- ما رأيكم بكل ما يجري اآلن في ظل تتابع أعمال 

اللجنة الدستورية؟

ظل  في  حلول  إلى  تفضي  الدستور  مناقشة  هل   -٢

تشابك مصالح الدول في سوريا؟ ولماذا؟

مواد  دراسة  الدستورية  اللجنة  لـ  يمكن  كيف   -٣

في  المصالحي  التداخل  هذه  كل  ظل  في  الدستور 

سوريا؟

٤- هل يمكن دراسة الدستور الجديد، وعدة مناطق مثل 

عفرين وكري سبي وسري كانييه محتلة؟

٥- هل القفز على جميع السالل ومناقشة سلة الدستور 

لغايات سياسية أم ال؟ ولماذا؟

قرارات اللجنة الدستورية ليست ملزمة

تحدث عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي 

لصحيفة  عبداهللا  نافع  سوريا،  الكوردستاني- 

«كوردستان»، بالقول: اصرار وفد الحكومة منذ الجلسة 

المبادئ  مناقشة  على  الرابعة  الجلسة  وحتى  األولى 

كل  واعتبار  االرهاب  مكافحة  أوًال خصوصًا  الوطنية 

من حمل السالح بوجه الدولة على حد قول وفد النظام 

االقتصادي عن  الحصار  برفع  والدعوة  ارهابيًا  يعتبر 

إلى  وتسليمها  االنسانية  المساعدات  ودخول  سوريا 

المضامين  مناقشة وبحث  الي  االنتقال  وبعدها  النظام، 

الدستورية األخرى. المتمثلة ب سيادة الدولة والحريات 

هناك  والواضح  الجلي  من  وغيرها.  الوطنية  والهوية 

الروس  وحلفائه  النظام  جانب  من  للوقت  مضيعة 

االنتخابات  موعد  يتم  حتى  الوقت  وكسب  وااليرانيين 

أما  جديدة،  رئاسية  لفترة  األسد  لبشار  والتمديد  القادم 

الجهود الدولية وفي مقدمتهم امريكا فتصب في عملية 

الثالث والخروج  اللجان  الدستور واتمام اعمال  انجاز 

بصيغة دستور جديد قبل موعد التمديد للنظام، وتطبيق 

كاالنتقال   ٢٢٥٤ الدولي  القرار  من  األخرى  السالل 

المتحدة  االمم  اشراف  تحت  واالنتخابات  السياسي 

المفقودين  مصير  ومعرفة  المعتقلين  سراح  واطالق 

وإعادة اإلعمار».

داخل  السياسية  والتناقضات  «الصراع  عبدهللا:  يتابع 

الدستور،  حول  المفاوضات  وسير  السورية  الساحة 

النظام وحلفاؤه يحاولون تغيير مسار اللجنة الدستور إلى 

أمور ثانوية، لعدم وجود الرغبة أو ممارسة الضغوط 

الكافية من قبل الدول على النظام لمنعه من عرقلة انجاز 

الدستور وتطبيق القرارات الدولية، ال تقدم مأمول في 

عمل اللجنة الدستورية باستثناء بعض النقاط التي تدخل 

وكان  السوري،  بالملف  المتحكمة  الدول  مصلحة  في 

باالمكان على األقل وكبادرة انسانية تنفيذ قرار إطالق 

سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وعودة 

اآلمنة  العودة  شروط  توفير  مع  ديارهم  إلى  الالجئين 

دون تعرضهم إلى المسألة أو المالحقات».

وأعمال  الدستور  دراسة  عملية  «ان  عبداهللا:  يضيف 

ليس  ولكن  جمة  صعوبات  تواجه  الدستورية  اللجنة 

هناك رغبة باألساس لدى النظام وحلفائه لدراسة مواد 

الدستور وإال ما عالقة مكافحة االرهاب بكتابة دستور 

جديد يفضي إلى بناء نظام اتحادي ديمقراطي برلماني 

جميع  يتمتع  السياسية،  الالمركزية  أساسه  تعددي 

المكونات بحقوقهم الدستورية».

وتطبيق  الدستور  دراسة  مسألة  «ان  عبداهللا:  يعتقد 

 ٢٢٥٤ والقرار   ١ جنيف  الدولية  الشرعية  القرارات 

اصحابها  إلى  األرض  لعودة  المجال  تفسح  وغيرها 

ولكن  كانييه،  وسري  سبي  وكري  عفرين  وخاصة 

عمل  تعرقل  الصراع  اطراف  بين  المصالح  تضارب 

اللجنة الدستورية».

وحليفه  السوري  النظام  موافقة  «جاءت  عبداهللا:  يختم 

الوسائل  كأحد  الدستورية  اللجنة  تشكيل  على  الروسي 

او  مناقشة  وعدم  السياسي  للحل  قبلهما  من  المعرقلة 

تثبيتها  المراد  التغييرات  يحققان  ريثما  السالل  تطبيق 

قرارات  كون  العسكرية،  بالوسائل  االرض  على 

اللجنة الدستورية ليست ملزمة بسبب اشتراط الرجوع 

للمرجعيات الداعمة للوفود واألهم هو عدم تحديد موعد 

النجاز أعمالها وهذا يدل على عدم خروج اللجنة من 

إجماع  موافقة  شرط  هناك  الدستور.  دراسة  معمعة 

أعضاء الكتل الثالثة إلقرار مسودة الدستور أو موافقة 

٧٥٪ من األعضاء وهو شرط تعجيزي يصعب الخروج 

منه واالنتقال إلى السالل األخرى».

هو  وليس  السوري  الحل  الى  للدخول  بوابة  الدستور 

الحل

لصحيفة  موسى  موسى  القانوني،  المستشار  تحدث 

المظاهرات  انطالق  «منذ  بالقول:  «كوردستان»، 

النظام  آذار ٢٠١١)، وضع  واالحتجاجات في سوريا 

نصب عينه القمع والتنكيل بالمتظاهرين رغم سلميتهم، 

وَلم تتوقف آلته العسكرية في القتل والتدمير واالعتقاالت 

التعسفية الى اليوم، مرورًا بمرحلة مفاوضات جنيف الى 

مرحلة انعقاد دورات اللجنة الدستورية التي انتهت منذ 

أيام دورتها الرابعة، فالقتل والتدمير وتدخل الميليشيات 

سوريا  ألراضي  العسكرية  واالحتالالت  الخارجية 

ذلك  وكل  أراضيها،  على  الدولي  العسكري  والتواجد 

أمام أعين المجتمع الدولي الذي أصدر عدة قرارات من 

مجلس األمن والجمعية العامة الدولْيَيْن، وكأن المجتمع 

الدولي ال يهمه مصلحة الشعب السوري بقدر ما ينصب 

كل منهم أفخاخه أمام اآلخر لشل حركته والتفرد بالصيد 

السوري الثمين، فاآللة العسكرية السورية المدعومة من 

تدميرية  حركة  في  كانت  واإلقليميين  الدوليين  حلفائه 

لقاءات  وأثناء  أيضًا،  جنيف  مفاوضات  انعقاد  أثناء 

الشعب  أصدقاء  ومؤتمرات  سوتشي  ومؤتمر  استانا 

األمن،  مجلس  قرارات  إن  بالذكر  وجدير  السوري، 

وبيان جنيف التي وضعت مسارًا للحل السوري ُضِرَبْت 

ووابل  الثقيلة  األسلحة  هدير  تحت  الحائط  بعرض 

االعتقاالت  ناهيك عن  السوري،  الشعب  على  النيران 

التعسفية وحركة النزوح والتهجير والقتل الممنهج في 

أقبية معتقالته، بدعم دولي وإقليمي ودون أن تعترضه 

التحالف  قوات  وخاصة  الدولي  المجتمع  أعضاء  بقية 

الدولية التي ترى بأم عينيها كل ما يحصل من انتهاكات 

النظام، فلم تستطع االجتماعات واللقاءات والمؤتمرات 

ودورات انعقاد اللجنة الدستورية أن تضع حدًا لهذا كله، 

وهذا ما يشير بأن النظام لم يمارس هذه االنتهاكات دون 

أن يكون مدعومًا دوليا وإقليميًا.

لم يقتصر  للشعب  النظام وقمعه وتدميره  انتهاكات  ان 

على السالح وحده، فقد مارس وفده في دورات اللجنة 

الدستورية أساليب ملتوية حينًا وصراحة احيانًا أخرى 

للوقوع بين وفد المعارضة من خالل مداخالت أعضائه 

الكوردي  المكون  اتهام  تاريخه-  حتى  آخرها-  وكان 

وباالنفصال،  االسرائيلي  االمريكي  بتحالفه  في سوريا 

الممثل  نطقها  جملة  على  ردًا  الضجيج  وبإحداث 

الكوردي السيد كاميران حاجو في بداية مداخلته باللغة 

وفد  مداخالت  إحدى  في  جاء  ما  على  ردًا  الكوردية 

الحكومة بشأن  التحالف الكوردي االمريكي الصهيوني 

وبشأن التعدد القومي ولغة المكّونات».

يتابع موسى: «الدستور، وكما صّرح المبعوث األممي 

السيد غير بيدرسون أكثر من مرة بأنه بوابة للدخول 

الصدد  هذا  وفي  الحل،  هو  وليس  السوري  الحل  الى 

تسعى المعارضة لتفعيل السالل الثالث األخرى، التي 

أعلن عنها سابقًا السيد ديمستورا، أثناء الدورة الرابعة 

انعقدت  التي   ٢٠١٧ شباط  في  جنيف  مفاوضات  من 

عقب التوصل الى اتفاق لوقف إطالق النار في نهاية 

كانون االول/ ديسمبر ٢٠١٦، هذا إذا ما تكللت جهود 

المعارضة في تحقيق ذلك بالنجاح.

في  للحل  بوابة  إال  ليست  الدستور  مناقشة  ان  لهذا 

سوريا- إذا ما سارت واكتملت في مسارها الصحيح- 

وال يكتمل ذلك الحل إال بتفعيل السالل الثالث األخرى 

وما يعقبها من حلول للمستجدات، ولكن التباطؤ وعدم 

الوصول الى نتائج إجابية في المسار الدستوري نتيجة 

وعدم  الرسمية-  تسميته  حسب  الحكومة-  وفد  عبث 

زمني  جدول  وجود  عدم  ظل  في  بالجدية،  اكتراثه 

المعارضة  جعلت  الجديد،  الدستور  مسودة  لوضع 

والشعب السوري على قناعة بأن النظام مازال محميًا 

يحدث  لم  إن  محققًا  مازال  استمراره  وإن  حلفائه  من 

هناك مستجدات سياسية على الصعيد الدولي واإلقليمي، 

ألن المصالح الدولية واإلقليمية لم تتبلور َبعْد وَلم تنفرز 

أحادي  دولي  تحرك  عدم  ظل  في  وتفاهمات  بتوافق 

لفرض حٍل لألزمة». 

المضامين  ُصلب  في  الدخول  «أن  موسى:  يرى 

الدستورية ومناقشة بنوده مازال يجد أمامه الكثير من 

العوائق من طرف وفد الحكومة، فلم تكتمل مناقشة ما 

كان مدرجًا في جدول أعمال الدورة الثالثة - األسس 

فتم  الحكومة،  وفد  فرضها  كما  الوطنية-  والمبادئ 

الدستورية  للجنة  المشتركين  الرئيسين  بين  التوافق 

من  وبتيسير  الكزبري  واحمد  البحرة  هادي  السيدين 

المبعوث األممي السيد غير بيدرسون بناًء على والية 

اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر األساسية لالئحة 

الداخلية للجنة الدستورية بأن تكون جدول أعمال الدورة 

التي  الوطنية  والمبادئ  األسس  مناقشة  متابعة  الرابعة 

لم تكتمل مناقشتها في الدورة السابقة، على أن تخص 

الدورة الخامسة المزمع عقدها في /٢٥/ كانون الثاني/ 

يناير ٢٠٢١، وبهذا تعتبر الدورة الخامسة بدايًة  للدخول 

في صلب الدستور ومناقشة المضامين الدستورية بعد 

أن كانت الدورات األربع السابقة تضييعًا للوقت وتمييعًا 

الحكومة  وفد  مارسه  الذي  الدستوري  المسار  لجدية 

تخويله  عدم  وبحجة  احيانًا  العراقيل  وضع  خالل  من 

بالتشريع حينًا آخر وتغيير مسار المناقشات الدستورية- 

كما حدث في الدورة الرابعة-  الى مواضيع أخرى مثل 

ورفع  الالجئين  وموضوع  واالحتالل  اٍالرهاب  إدانة 

في  الدخول  تهربًا من  ذلك  العقوبات عن سوريا، كل 

مناقشات دستورية قد تفضي الى نتائج إيجابية لوال تهكم 

ومهاترات وعبث وفد الحكومة، وكل هذا يجعل من وفد 

المعارضة - كما يقول الدكتور عبدالحكيم بشار نائب 

رئيس االئتالف وعضو اللجنة الدستورية الموسعة- "أن 

االنطباع السائد في االئتالف هو ضرورة تحمل عبث 

وفد الحكومة وصوًال للدورة الخامسة التي من المزمع 

مقدمة  من  بدءًا  الدستورية"،  المضامين  فيه  تناقش  أن 

الدستور ومرورًا بأبوابه وفصوله الى الخاتمة، ولذلك 

سعى وفد المعارضة الى تحويل المناقشات والمواضيع 

السياسية لوفد الحكومة الى المضامين الدستورية».

يؤكد موسى: «ان سلة الدستور هي إحدى السالل األربع 

التي كشف عنها السيد ديمستورا في الجولة الرابعة من 

مفاوضات جنيف، وهي سلة منفصلة عن كافة األحداث 

واالحتالالت ووجود الجيوش والميليشيات األجنبية على 

األراضي السورية، وهي بوابة للحل، وليس الحل كله 

كما أعلنها مرارًا المبعوث األممي السيد غير بيدرسون، 

ما  على  لها-  مقرر  هو  -كما  متوقفة  غير  ومسيرتها 

متوقفة  وغير  ونكبات،  مآٍس  من  سوريا  في  يحدث 

على بعض االحتالالت سواء في عفرين أو غيرها من 

الدستوري  والمسار  محتلة،  كلها  سوريا  ألن  المناطق 

ومقاصده،  ومبادئه  المتحدة  االمم  لميثاق  وفقًا  انطلق 

ذات صلة،  قرارات  من  االمن  مجلس  اتخذه  ما  وكل 

أفرزها  التي  والحية  األساسية  عشر  االثني  والمبادئ 

لمؤتمر سوتشي  الختامي  للبيان  وتفعيًال  مسار جنيف، 

كإسهام في مسار جنيف، بدعم الدول الراعية لمؤتمر 

سوتشي بقيادة وملكية سورية وبتيسير من االمم المتحدة 

من خالل مبعوثه األممي السيد غير بيدرسون، ستتابع 

اللجنة الدستورية مسارها دون أن يكون لوضع عفرين 

أو رأس العين أو ادلب أو غيرها قوة وقفها عن مسارها 

كونها تسير بقرار أممي، وقد عمد النظام السوري الى 

عرقلة سير اعمال اللجنة في أكثر مناسبة، حيث لم يكن 

كوسيلة   ٢٠١٢ عام  جنيف  بمفاوضات  مقتنعًا  النظام 

منذ  الدستوري  بالمسار  األسد   بشار  يقبل  وَلم  للحل، 

َقَبَلها على مضض بضغط روسي عندما  بدايته ولكنه 

استدعاه الرئيس الروسي على متن طائرة شحن في أيار 

٢٠١٨ الى سوتشي التي ركزت مؤتمر استانا فيها على 

السير في المسار الدستوري، وما زال يسعى وفده في 

اللجنة الدستورية الى افراغ االجتماعات من مضمونه 

وتمرير جلساتها من دون تحقيق أي إنجاز ايجابي، وقد 

نجح في مسعاه حتى اآلن، لذلك تكون الدورة الخامسة 

نقطة التحول إذا ما ُكِتَب لها النجاح».

يختم موسى: «حقيقة تم القفز على بقية السالل الثالثة 

التفاهمات  بعد  الدستور  سلة  في  جميعها  واختزلت 

مؤتمر  مخرجات  إحدى  انطالقتها  كانت  التي  الدولية 

وبعد  استانا،  مسار  ضامني  برعاية   ٢٠١٨ سوتشي 

الدستوري  المسار  وتفعيل  جنيف  مفاوضات  توقف 

يسعى وفد المعارضة في اللجنة الدستورية الى تفعيل 

مسار جنيف بالتوازي مع المسار الدستوري من دون 

الوصول الى تفاهمات في هذا الصدد حتى اآلن، وكان 

تعطيل مسار جنيف سياسيًا لصالح مسار استانا بضمان 

وأمريكي  اممي  وتفاهم  وبتوافق  تركي  ايراني  روسي 

بالتأكيد، وكله لصالح النظام السوري واستمرارية بقائه، 

نتيجة التشابك في المصالح الدولية وعدم فرزها وعدم 

قدرة الشعب السوري على إفراز قيادة سياسية حكيمة 

قيادة  البالد  قيادة  ثم  ومن  األزمة،  إدارة  على  قادرة 

راشدة، فكان الحفاظ- حسب رؤية الدول النافذة- على 

هذا النظام الى أن يتم تقاسم الكعكة السورية، وهذا ما 

الى  السورية  تبلور حل سياسي لألزمة  الى عدم  أدى 

اآلن».

صعوبة في اختيار أولويات مبادئ الدستور العامة

المجلس  المركزي في  المكتب اإلعالم  تحدث مسؤول 

الوطني الكوردي، بهجت شيخو لصحيفة «كوردستان»، 

بالقول: «كما تعلمون بأن اللجنة الدستورية هي إحدى 

السياسية  العملية  لمجمل  المكملة  الرئيسية  السالت 

االمم  ورعاية  اشراف  تحت  انبثقت  والتي  السورية 

المتحدة بموجب قرار ٢٢٥٤ ألنهاء الصراع واحداث 

من  تشرف  الصالحية  كاملة  مؤقتة  وطنية  حكومة 

دولي  وباشراف  ونزيهة  حرة  انتخابات  على  خاللها 

وعودة آمنة للمهجرين والكشف عن المفقودين واطالق 

األمور  من  وغيرها  األعمار  وإعادة  المعتقلين  سراح 

سنوات  من  السابقة  الفترات  حدثت خالل  التي  الهامة 

الصراع وقد تكون بحاجة لألصالح السريع ويأتي هذه 

الجوالت المتكررة لهذا الغرض.

اللجنة  اعمال  من  الرابعة  الجولة  تكن  لم  وباعتقادي 

الدستورية افضل من مثيالتها السابقة اثر استمرار وفد 

النظام لكسب الوقت والتباع سياسة التعنت والمراوغة 

النقاشات  خوضه  لعدم  وذلك  المرحلة  لمستحقات 

بينما  المقرر  العمل  جدول  من  األساسية  للبنود  الجادة 

المعارضة اعتبر ما يدرجه ايضا من قضايا هي  وفد 

مرتبطة بشكل جوهري بملف الدستور».

وخاصة  الدولي  للعامل  شك  دون  «من  شيخو:  يتابع 

القوى العظمى تأثير مباشر على األزمة السورية وحاليا 

ايجاد  في  نوايا جادة  لديهم  يوجد  بأنه ال  القول  يمكننا 

تسوية على ارض الواقع.

كما ان للعامل الذاتي السوري دور فعال في حل األزمة 

لذا في الوقت الراهن بتصوري ال يمكن االعتماد على 

مناقشة الدستور وحده إليجاد فرص مناسبة لحل األزمة 

السورية ما لم يترافق بتفعيل العملية التفاوضية النتاج 

حكومة وطنية تمثل كافة مكونات الشعب السوري».

يضيف شيخو: «يعتبر الدستور عادة من اهم ما يرتكز 

عليها كيان الدولة ويحمي سيادتها اما الدولة السورية 

الواقع مقسمة ويخضع كل قسم  اآلن تعتبر بحكم امر 

الى نفوذ دولة ما وهذا ما يزيد األمر تعقيدا في انجاز 

دستور يمثل مصالح الكل.

أولويات  اختيار  في  تامة  صعوبة  هناك  الحقيقة  في 

آخر  بند  على  بند  وترجيح  العامة  الدستورية  للمبادئ 

دون توافق دولي وهذا ما يالحظ تماما التعثر المسيطر 

على مبدأ جلسات الحوار لكتابة الدستور. لذى أرى في 

قبل  من  دستور  بانجاز  التفاؤل  يمكن  المرحلة ال  هذه 

اللجنة الدستورية ما لم تصل الدول الفاعلة الى تسوية 

وهذا مستبعد الى حدا ما اآلن أو قد نشاهد في المستقبل 

عدة دساتير لمناطق سورية مختلفة».

مخرجات  احد  الدستورية  اللجنة  «أن  شيخو:  يرى 

العملية السياسية األساسية للتسوية السورية تحت رعاية 

واشراف األمم المتحدة وكل الدول ذات الشأن بسوريا 

الشأن  بهذا  التعامل  يتم  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من 

تها األمم المتحدة كالسيادة  ضمن أطر مبادئ عامة أقرَّ

تم  ان  يعني  ترابها، وهذا  الكاملة على كامل  السورية 

انجاز الدستور وما يليه من السالل سيتم انسحاب كامل 

ومنها  السورية  االراضي  كافة  من  األجنبية  للقوات 

على  لألنتخابات  بالنسبة  مثال  اما  التركية،  القوات 

الدستور او غيره فستشارك كل المناطق السورية تحت 

رعاية األمم المتحدة».

رائحة السمسرة تفوح

لصحيفة  ميركان  درويش  القانوني،  المستشار  تحدث 

في  الرابعة  الجولة  «بنهاية  بالقول:  «كوردستان»، 

جنيف من شهر آذار  عام ٢٠١٧ أعلن مبعوث األمم 

اإلتفاق على  ميستورا  إلى سوريا ستيفان دي  المتحدة 

للجولة  النظام  المعارضة ووفد  بين وفد  أعمال  جدول 

السلة  األربع:  السالل  عن  الحديث  وجرى  المقبلة، 

األولى هي إنشاء حكومة جديرة بالثقة وشاملة للجميع 

اما  جديد  دستور  صياغة  الثانية  والسلة  طائفية  غير 

السلة الثالثة  لالنتخابات الحرة النزيهة والسلة الرابعة 

أضيفت بناء على طلب وفد النظام والمتعلقة بمكافحة 

اإلرهاب. وأعتقد أن المبعوث األممي حينها فرض هذه 

متوازي  بشكل  األربع  السالل  بمناقشة  االستراتيجية 

بعد إصرار طرف المعارضة بمناقشة سلة الحكم أوال 

 ٢٠١٥ لعام   ٢٢٥٤ األممي  القرار  نص  مع  لتوافقها 

الصادر عن مجلس األمن الدولي وإصرار وفد النظام 

على مناقشة سلة اإلرهاب  أوال  بحجة أن اإلرهاب 

يحجب أي فرصة لنجاح السالل األخرى. في الجولة 

المبعوث األممي إنشاء آلية  السادسة من جنيف طرح 

محاوال  والقانونية  الدستورية  المسائل  حول  تشاورية 

القفز على باقي السالل وإيجاد حل لحالة الجمود التي 

افتعلها النظام  في الجوالت السابقة واليزال».

الدستورية  اللجنة  أعمال  انطالق  «منذ  ميركان:  يتابع 

بجنيف في تشرين أول ٢٠١٩ ولتاريخ الدورة الرابعة 

تقدم  أي  تحقيق  يتم  لم  أيام  بضعة  منذ  انتهت  التي 

الجدية  المناقشات  من  النظام  وفد  تهرب  نتيجة  يذكر 

بها  المستقبلي  للدستور  بمواضيع العالقة  والزج  تارة 

منذ  النظام  يمارسها  التي  واالستراتيجية  أخرى.  تارة 

الزمن  وتر  على  اللعب  هو  األولى  جنيف  اجتماعات 

والمماطلة قدر اإلمكان حتى تاريخ االنتخابات الرئاسية 

القادمة بعام ٢٠٢١، وهذا مايتردد على ألسنة مسؤولي 

لها  وال عالقة  الدستورية ال زمن  اللجنة  بأن  النظام 

لها بانتخابات ٢٠٢١، أضف إلى ذلك الدعم الروسي 

من  الحل  دفة  وتحويل  وعسكريًا  سياسيا  الالمحدود 

جنيف إلى اسيتانا مرورًا بسوتشي وبعد انتهاء الطبخة 

الشرعية  لتلقى  أخرى  إلى جنيف مرة  إعادتها جاهزة 

الدولية».

قد  السوري  النظام  وتوقعات  «آمال  ميركان:  يضيف 

تتبدد بعد تصريحات المبعوث األمريكي الخاص بسوريا 

جويل رايبون الذي عين خلفا لجيمس جيفري حيث زار 

بالمعارضة  والتقى  المنصرم  الشهر  تركيا ومصر في 

السورية حيث شدد على فرض عقوبات إضافية على 

على  وتأكيده  األوربية  بالعقوبات  واشادته  األسد  نظام 

انتخابات  أي  وأن   ،٢٢٥٤ األممي  القرار  وفق  الحل 

رئاسية قادمة الشرعية لها بدون مظلة دولية. 

اللجنة  حول  الدولي  السجال  هذا  كل  ميركان:  يختم 

على  العاملة  القوى  رهينة  سوريا  والتزال  الدستورية 

األرض السورية قاطبة، في وقت تفوح رائحة السمسرة 

هذه األيام بين الروس واالتراك حول مدينة عين عيسى 

عفربن  لصفقة  تكون  ما  أقرب  صفقة  في  حولها  وما 

ورأس العين وأمام قسد خيار المقاومة التي تبدو حالة 

انتحارية أمام القوة العسكرية التركية والصمت الدولي 

سيما من الحلفاء، أو تسليم المدينة للنظام وهو الخيار 

األقل مرارة تجنبًا لتجربة عفربن المريرة. لكن الملفت 

السوري  بالملف  الحالية  األمريكية  اإلدارة  اهتمام  هو 

بايدن  جون  تسلم  قبل  وحتى  السابق  الجمود  ظل  في 

مفاتيح البيت األبيض، ربما يشكل ذلك دفعا جديا للحل 

المأساة  وإنهاء  الدولية  المصالح  عن  بعيدا  السياسي 

السورية التي فاقت وفق تعبير األمم المتحدة أي مأساة 

اخرى بعد الحرب العالمية الثانية».

الخاتمة:

انتهت الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية 

دون نتيجة، فقط تم تحديد موعد الجولة الخامسة، يدل 

على عدم وجود رغبة دولية إلنهاء معاناة السوريين، 

موعد  حلول  حتى  الوقت  مضيعة  يحاول  والنظام 

االنتخابات الرئاسية.

النظام يتهرب من اللقاءات الدولية

درويش ميركانبهجت شيخو موسى موسى نافع عبداهللا
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مسرور بارزاني: وجود حزب العمال 

يف إقليم كوردستان يهدد االستقرار
شــدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على أن سلوك حزب العمال الكوردستاني، 

االستقرار  يهدد  كوردسـتان،  إقليم  في  الســلمية  التظاهرات  الســتغالل  محاوالته  ذلك  في  بما 

اإلقليمي.

وذكر بيان صادر عن المكتب اإلعالمي لرئيس حكومة اقليم كوردستان يوم االثنين (١٤ كانون األول 

من  هاتفيًا  اتصاًال  االثنين  اليوم  تلقى  بارزاني  مسرور  كوردستان  إقليم  حكومة  رئيس  أن   ،(٢٠٢٠

المبعوث الخاص األميركي إلى سوريا جويل رايبورن.

البيان أضاف أنه "جرى خالل االتصال الهاتفي، بحث الوضع المعقد في سوريا، كما اتفق الجانبان على 

أهمية استمرار محادثات السالم بين األطراف الكوردية وبما يعزز التعددية والمشاركة ويضمن الحريات 

السياسية، كذلك تم التأكيد على أن تنظيم داعش ال يزال يشكل تهديدًا مشتركًا".

رئيس حكومة إقليم كوردستان سّلط الضوء على الهجوم الذي شنه حزب العمال الكوردستاني على قوات 

البيشمركة في منطقة العمادية ، وأدان الهجوم بشدة.

على  اآلن  إلى  اســتشهدوا  قد  والبيشــمركة  األمن  أفراد  من  "ثالثة  أن  بارزاني  مسرور  وأكد 

العمال  حزب  "سلوك  أن  إلى  مشيرًا  األخيرة"،  األشــهر  في  الكوردســتاني  العمال  حزب  أيدي 

الكوردستاني، بما في ذلك محاوالته الستغالل التظاهرات السلمية في إقليم كوردستان، يهدد االستقرار 

اإلقليمي".

كما شــدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على ضرورة خروج قوات سـوريا الديمقراطية (قسد) من 

هيمنة حزب العمال الكوردسـتاني، وأن ال تسمح له باسـتغالل المساعدات التي تتلقاها (قسد). 

تراجع تفشي الفيروس في عموم إقليم كوردستان بشكل ملحوظ، غير أن السلطات الصحية تخشى موجة أخرى. المتحدث باسم وزارة 

صحة اإلقليم آسو حويزي - 

العالمية  التواصل مع وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة  إنها عززت جهودها في  إقليم كوردستان االثنين،  قالت وزارة صحة 

للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة االتحادية عن إقرار تخصيص مالي لشراء لقاح كورونا من الشركات العالمية، دون لكنها 

لم تحدد قيمته بالضبط.

وقال المتحدث باسم وزارة صحة اإلقليم آسو حويزي لكوردستان ٢٤، إن إلقليم كوردستان حصة من أي عقد توقعه الحكومة االتحادية 

مع أي دولة لشراء اللقاح المضاد للفيروس.

يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه الحاالت المؤكدة في إقليم كوردستان إلى ١٠٠ ألف و٤٩٧ إصابة، فضًال عن تسجيل ٣,٢٩١ حالة وفاة 

لغاية اآلن.

عموم  في  الفيروس  تفشي  وتراجع 

غير  ملحوظ،  بشكل  كوردستان  إقليم 

موجة  تخشى  الصحية  السلطات  أن 

فصل  حلول  مع  الوباء  من  أخرى 

الشتاء.

وقال حويزي إن رئيس حكومة إقليم 

يراقب  بارزاني  مسرور  كوردستان 

وصول  لضمان  كثب  عن  الوضع 

اللقاح إلى المواطنين في أسرع وقت. 

كانت السلطات العراقية قالت مؤخرًا 

للمواطنين  اللقاح  توزيع  تعتزم  إنها 

مجانًا.

كوردستان ٢٤

''o”Î@ ãéc''@Äi@b„ÎäÏ◊@Åb‘€@Û‹«@fiÏóz‹€@ÍÜÏËu@—rÿÌ@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g

@ÒáÌáu@›Óñb–m
@@Ú◊ã‡ìÓj€a@Û‹«@Ô„bnéÜäÏÿ€a@fib‡»€a@lçy@ıaán«¸

أفادت مصادر محلية األثنين بأن االعتداء الذي شنه حزب العمال الكوردستاني أودى بحياة ضابط في البيشمركة في محيط محافظة 

دهوك.

وقالت المصادر لكوردستان ٢٤ إن عددًا من مسلحي حزب العمال الكوردستاني كانوا يستقلون سيارة وتوجهوا عند حاجز للبيشمركة في 

منطقة العمادية الحدودية، وأشارت المصادر إلى أن مسلحي حزب العمال رفضوا االمتثال ألوامر البيشمركة بالتوقف عند السيطرة.

وذكرت المصادر أنه وبعد ذلك أطلق مسلحو حزب العمال النار على حاجز التفتيش مما أودى بحياة ضابط برتبة مالزم أول في البيشمركة 

اسمه عبد الرحمن أمين شيخ موسى (٤٣ عامًا).

وأكدت المصادر أن الضحية هو مساعد قائد السرية الثانية في الفوج الثالث من قوات الزيرفاني، وسبق أن شارك في المعارك ضد 

داعش.

وسبق أن هاجم حزب العمال الكوردستاني قوات البيشمركة في منطقة جمانكي، وهو ما جوبه بسيل من اإلدانات العالمية ضد الحزب.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد طالبت حزب العمال مرارًا بمغادرة أراضي اإلقليم التي باتت مسرحًا ألعمال العنف بينه وبين الدولة 

التركية.

في  الرسمية  األجهزة  ويهاجم  قوانينها  ينتهك  ما  إقليم كوردستان وغالبًا  يرفض دعوات حكومة  الكوردستاني  العمال  يزال حزب  وال 

اإلقليم.

العمال  حزب  أن   ،٢٠٢٠ األول  كانون   ١٤ االثنين،  اليوم  ثورنتون،  جيمس  كوردستان،  إقليم  لدى  البريطاني  العام  القنصل  أكد 

الكوردستاني PKK منظمة إرهابية ويجب أال تتواجد في اإلقليم.

جاء ذلك في تغريدة للقنصل البريطاني، أعرب فيها عن تعازيه باستشهاد ضابط في قوات البيشمركة ليلة أمس في هجوم شنه مسلحو 

PKK في آميدية. وقال جيــمس ثورنتون: "تعازّي ألسرة المالزم البيشمركة جاهد عبد الرحمن أمين، الذي قتل على يد حزب العمال 

الكوردستاني". تابع: "حزب العمال الكوردستاني منظمة إرهابية ال ينبغي أن تكون موجودة في إقليم كوردستان".

وشن مسلحو الـ ب ك ك هجومًا على حاجز لقوات البيشمركة, أسفر عن استشهاد البيشمركة عبدالرحمن أمين شيخموس. الهجوم وقع 

على حاجز للبيشمركة في قضاء آميدية في إقليم كوردستان. 

ZÚÌÜäÏ◊@ÚÓ„bæãi
ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”hi@ÚÌÜÎá®a@’†b‰æa@¿@µÓ„áæa@Âfl@7rÿ€a@ÜbËìnébi@kjèm@PKK@

أكدت رئيسة لجنة الشهداء وضحايا اإلبادة الجماعية في برلمان كوردستان، يوم األحد، أن وجود حزب العمال الكوردستاني PKK على 

أراضي إقليم كوردستان تسبب بالقصف التركي المستمر على المناطق الحدودية في اإلقليم، ما أسفر عن استشهاد وجرح الكثير من 

أهالي تلك المناطق.

وقالت النائبة سـوسـن محمد لـ (باسنيوز): «PKK هو السـبب الرئيسي الســتمرار القصف التركي على المناطق الحدودية في 

إقليم كوردســتان، والذي أســفر عن استشهاد وجرح الكثير من أهالي تلك المناطق، وإخالء الكثير من القرى، وحرمان المواطنين 

تلك  في  المواطنين  وجرح  اسـتشهاد  في  الرئيسي  السـبب  هو   PKK فإن لذا  أراضيهم،  إلى  والعودة  الزراعية  بأعمالهم  القيام  من 

المناطق».

وأضافت «وحتى األحداث األخيرة، كان لـ PKK يد فيها، ولطالما كان هذا الحزب مصدرًا للمشاكل لمواطني إقليم كوردستان». وأردفت 

بالقول: «لقد تخلوا عن شمال كوردستان (كوردستان تركيا) وجاؤوا إلثارة المشاكل للمواطنين في إقليم كوردستان، وبسبب PKK أيضًا 

نال الكورد نسبة منخفضة من األصوات في االنتخابات التركية األخيرة».

وأوضحت النائبة الكوردية، أن «كيان إقليم كوردستان هو الدرع الوحيد الذي يحتمي به الكورد من أجزاء كوردستان األربعة، إال أن 

PKK يصر على مواصلة ممارساته الشاذة وأعماله اإلرهابية فيها، لذا فإننا ندين أعمال PKK اإلرهابية، وعلى الحزب أن يحسم مشاكله 

مع تركيا، ال أن يخلق المشاكل لمواطني إقليم كوردستان».

Z�b�Ìç»fl@Ô„b�Ì5€a@›ó‰‘€a
ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@¿@áuaÏnm@ �̧c@k∞@ÚÓibÁäg@Ú‡ƒ‰fl@PKK@
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نوافذ 

احلوار 
 
ً
ًأوال

وأخريا

سياق  في  التاريخ  حركة  تبرهن 

الصراعات المحلية، أن أي صراع مهما 

بلغ حدته وطال أمده ال بد أن ينتهي به 

األمر الى طاولة الحوار والتفاوض، دون 

النظر الى حجم الخسائر وحسابات الربح 

الصراعات  مضمار  ففي  والخسارة، 

المستدامة  البينية  الصراعات  سيما 

سوف ينتهي األمر بطرفي الصراع الى 

المزيد من الكوارث والنكبات مهما بلغ 

أمامهم  مناص  وال  قوة،  من  األمر  بهم 

في النهاية سوى االمتثال الى لغة العقل 

والمنطق، فتاريخ الشعوب حافل باألمثلة 

الحية المماثلة.

وإذا أجيز لنا اسقاط هذه المسلمات على 

بدأ  الذي  الكردي-الكردي  الحوار  واقع 

وشمال  شمال  في   ٢٠١٩ نيسان  في 

من  كاملة  برعاية  تحت  سوريا  شرق 

مّر  والذي  االمريكية  المتحدة  الواليات 

كما بدا للجميع بمنعطفات بالغة الصعوبة 

بواعث  أن  سنجد  والتعقيد،  والخطورة 

طاغيًا  زال  ما  الحوار  هذا  استمرار 

ليس ألنه يمس مستقبل الكرد في سوريا 

فحسب، بل ألنه قد يحدد مستقبل ومصير 

مكونات المجتمع السوري برمته، وربما 

يطال تأثير ذلك الى فضاء أبعد وأشمل 

من ذلك.

قطبي  تكوين  طبيعة  في  تمعنا  وإذا 

ينتميان  أنهما  ريب  دون  سنجد  التنازع 

واحدة،  اجتماعية  حاضنة  الى  نظريًا 

المنهل  ذات  من  ديمومتهم  ويستمدون 

االعتبار  بعين  األخذ  مع  االجتماعي، 

المتمثل بحزب االتحاد  القطبين  أن أحد 

كل  على  يستحوذ  الذي  الديموقراطي 

شيء بالقوة دون االكتراث لواقع الحال 

اية حجة،  الذي يرفض االستفراد تحت 

بتكوينات  المتمثل  االخر  القطب  أما 

المجلس الوطني الكردي ما زال يتمسك 

يرفض  الذي  الكردي  المجتمع  بقيم 

االقتتال تحت أية حجة أو ذريعة.

بات  الذي  الديموقراطي  االتحاد  فحزب 

الكرد  لواقع  الحقيقي  انتمائه  بين  يترنح 

في سوريا من جهة وبين امتثاله ألوامر 

سادة الحرب في قنديل من جهة أخرى، 

في  حقيقية  عزلة  في  نفسه  يجد  سوف 

مستسلمًا  بقي  لو  فيما  المطاف  نهاية 

أنفسهم  باعوا  الذين  هؤالء  إلرادتهم، 

للوهم والسراب وعقدوا العزم أن يكونوا 

دائمًا في مقدمة الذين يعملون بالضد من 

إرادة الشعب الكردي في كل مكان، وال 

بدا له كحزب أن يتحرر من سطوة غالة 

يعود  وان  للمفاهيم،  العابرة  الفلسفات 

التي  المشاغبات  وما  الحقيقة،  لحاضنته 

الوطني  المجلس  مكاتب  بعض  طالت 

اليومين  في  احزابه  وبعض  الكردي 

الماضيين ما هو اال دليل ساطع على ما 

تبقى من نفوذ متداعي ألمراء قنديل على 

ساحات العمل السياسي في شمال وشمال 

شرق سوريا، وربما تكون هذه محاولتهم 

األخيرة في إجهاض هذا الحوار، حيث 

في  لكنها  تمهل  قد  التاريخ  حركة  أن 

النهاية ال تهمل!
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روزنامة ســوريا 2020

ما إن بدأت الثورة السورية في مطلع ربيع ٢٠١١ 

العد  العالم أجمع، أن  السوريون، بل  توّقع  حتى 

التنازلي لنظام دمشق، قد بدأ، وما هي إال أيام، 

أو أسابيع- في أبعد تقدير- وليس وفق تراتبيات 

األشهر والسنوات، لتعود سوريا إلى السوريين، 

وكان الحلم الكردي- هو اآلخر- يفرد في فضاء 

الهتافات  أصداء  إيقاعات  على  أجنحته،  المكان 

شباب  حناجر  من  المنطلقة  واألغاني  واألناشيد 

غلبت  الذين  المتظاهرين  وعموم  بل  الساحات، 

على تسميتهم صفة الشباب، وإن كان خلق روح 

الثورة قد تم عبر تواصل األجيال، وتربية األبناء 

وقد  وأمهاتهم، ومجتمعاتهم،  آبائهم،  مدارس  في 

على  دخلت  التي  األسر  هاتيك  هنا-  نستثني- 

خط- الثورة- عندما كانت ثورة، قبل أن تؤول 

إلى مصيرها الكارثي األليم.

أن  هو  العجالة  هذه  عبر  اآلن،  ذكره،  أريد  ما 

أربعة عقود من االستبداد، والظلم، وكتم األنفاس، 

ابراهيم اليوسف

بدا واضحًا أن تسليط وسائل إعالم النظام السوري 

القمح  من  كبيرة  كميات  سرقة  عملية  على  الضوء 

أثناء تفريغ حمولة باخرة قمح في مرفأ  المستورد، 

الالذقية، جاء نتيجة تصفية حسابات بين شخصيات 

من النظام السوري، يؤكدها تأخر الكشف عن هذه 

الفضيحة.

الباخرة  إن  للنظام،  التابعة  "البعث"  صحيفة  وقالت 

تعرضت لنقص بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني/الماضي، 

من دون أن تشير الصحيفة إلى مصدر القمح، أو إلى 

هوية الشركة الناقلة.

وحّمل مدير عام مؤسسة النقل البحري حسن محال 

حمولة  إجمالي  من  قمح  نقص ٤٩٠ طن  مسؤولية 

إلى  البالغة نحو ١١,٥ ألف طن،  الباخرة (سوريا) 

كل من الناقل والمورد والوكيل البحري.

وزارة  عن  الصادرة  الوثائق  إن  الصحيفة  وقالت 

النقل تشير إلى أن الباخرة بدأت بتاريخ ٢٢ تشرين 

ألف   ٧,٨٥٣ وأّن  حمولتها،  بإفراغ  الثاني/نوفمبر، 

الباخرة ُسحبت مباشرة عبر عنابر  طن من حمولة 

 ٣,١٥٥ كمية  ُسحبت  كما  الشاحنات،  إلى  الباخرة 

إجمالي  فإن  وبالتالي  أيضًا،  القطار  عبر  طن  ألف 

النقص الحاصل يصل إلى حدود (٤٩٠ طنًا).

تحدثت  الصحيفة شخصيات محددة،  تتهم  لم  وبينما 

عن إمكانية قيام بعض المشرفين في المرفأ بالتالعب 

في الميزان اإللكتروني، مشيرة إلى طرق وأساليب 

معهودة للتالعب باألوزان، مؤكدة قيام حكومة النظام 

"النقل،  منها  عدة  وزارات  من  مؤلفة  لجنة  بتشكيل 

والمالية"،  المستهلك،  وحماية  الداخلية  والتجارة 

لمتابعة الواقعة.

ُيفترض أن تتم مطابقة  الباخرة،  وقبل تفريغ شحنة 

من  يجعل  ما  الحمولة،  بيانات  مع  الشحنة  كميات 

كما  المصدر،  من  كان  إذا  النقص  اكتشاف  السهل 

"جسور  مركز  في  االقتصادي  المستشار  يؤكد 

أن  يعني  ما  ل"المدن"،  التركاوي  خالد  للدراسات" 

الشركة المصدرة ال تتحمل مسؤولية النقص، وغالبًا 

هي شركة روسية.

ويعني ذلك، من وجهة نظر التركاوي، أن المسؤول 

في  "المعتاد  وقال:  متنفذة،  جهات  هو  النقص،  عن 

خارج  (شبيحة)  مجموعات  تسلط  الالذقية،  ميناء 

قامت  المجموعات  هذه  أن  واألرجح  المحاسبة، 

بأخذ كميات من القمح، لحل أزمة الخبز في مناطق 

نفوذها".

وأضاف أن الساحل السوري بات مرتعًا لمجموعات 

الشبيحة، وكل مجموعة منها استحوذت بطريقة غير 

شرعية على كميات من القمح، إلى أن وصل النقص 

لنحو ٥٠٠ طن من حمولة الباخرة.

الالذقية  السرقة في مرفأ  التركاوي: "عمليات  وقال 

تجري باستمرار، والكشف عن هذه الحادثة من قبل 

وسائل إعالم النظام، يأتي في إطار تصفية الحسابات 

بين تيارات وشخصيات داخل النظام".

أزمة  من  السوري  النظام  سيطرة  مناطق  وتعاني 

خبر مستمرة منذ ما يزيد عن ثالثة شهور، مردها 

سوريا  قوات  بيع  وعدم  القمح،  إنتاج  تراجع  إلى 

الديمقراطية (قسد) القمح الُمنتج في مناطق سيطرتها 

إلى النظام.

المدن

_ÚÓ”à˝€a@dœãfl@Âfl@|‡”@Â†@UPP@÷ãé@Âfl
سوريا  في  مواقعها  من  العديد  أفرغت  اإليرانّية  الميليشيات  أن  اإلسرائيلي  الجيش  أعلن   .. نيوز  ارك 

خالل األشــهر الماضية، وذلك نتيجة العملّيات العسكرّية التي نّفذتها القّوات اإلســرائيلية خالل العام 

الماضي

وقال رئيــس األركان اإلسرائيلي أفيف كوخافي إن: التمركز اإليراني في سوريا يشهد تباطؤًا واضحًا 

خالل الفترة الماضية، وأضاف: «ال يزال أمامنا طريق طويل لتحـقيق أهدافنا، تم إخالء العديد من مقّرات 

قّواتنا» حســب  نفذتها  التي  المرّكزة  نتيجة الضربات  الميليشيات اإليرانّية من محافظة دمشـق وريفها 

قوله

الجيش  أن  إلى  العسكريين اإلسرائيليين  الصحفيين  لمجموعة من  بها  أدلى  وأشار كوخافي في تصريحات 

اإلسرائيلي نّفذ هجمات إلكترونّية عديدة خالل العام الفائت واصفًا المجال السيبراني بأنه «أهم ساحة قتالّية 

تغيرت هذا العام»

وتستهدف القّوات اإلسرائيلية بشكل دوري مواقع الميليشيات اإليرانّية في سوريا، حيث تؤكد أنها «ستواصل 

اهللا  حزب  ميليشيات  إلى  األسـلحة  إيصال  إيران  منع  ومحاولة  المنطقة،  في  اإليراني  للتمدد  تصديها 

اللبناني»

والميليشيات  السوري  للجيش  عسكرّية  مواقع  استهدفت  إسرائيل  فإن  المرصد  نشرها  إحصائّية  وبحسب 

اإليرانّية ٣٦ مّرة منذ بداية العام الجاري، وتسببت تلك الضربات الجوية والصاروخية «بمقتل ٢٠٦ من 

الجيش السوري والمسلحين الموالين له والقوات اإليرانية وحزب اهللا والميليشيات التابعة لها، هم ٤١ من 

الجنسية السورية، والبقية أي ١٦٥ من جنسيات غير سورية»

وكان رامي مخلوف ابن خال  رئيس النظام السوري  تحدى أبرز رموز االقتصاد في سوريا، رجل األعمال 

رامي مخلوف، رئيس النظام السوري، بشار األسد، بظهور إعالمي جديد، محدثا موجة جديدة من التكهنات 

حول ما وصلت إليه األمور من حالة التشنج الواضحة وصراع أصحاب المال والسلطة ضمن الدائرة الحاكمة 

الضيقة. 

وكاالت
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األمريكي  العسكري  التواجد  إن هدف  بشأن سوريا جيمس جيفري،  السابق  الخاص  واشنطن  مبعوث  قال 

بسوريا ال يقتصر على محاربة تنظيم "داعش" بل ويشمل منع نظام األسد من السيطرة على كامل البالد.

"تايمز أوف  مقابلة نشرتها األحد ٦-١٢ صحيفة  الماضي، في  الشهر  الذي ترك منصبه  وتحدث جيفري 

إسرائيل"، عن عجز إدارة الرئيس األمريكي المنتهية واليته دونالد ترامب في تحقيق ثالثة أهداف رئيسية 

في سوريا، وهي ضمان انسحاب كافة القوات اإليرانية من البالد ودحر تنظيم "داعش" بالكامل وإيجاد حل 

سياسي للنزاع الذي يدخل عامه العاشر.

وأضاف: "لكن ما فعلناه هو وقف تقدم بشار األسد ميدانيا، وتم التوصل إلى حالة من الجمود العسكري هناك"، 

وفي معرض تعليقه على كالمه السابقة بشأن إخفاء فريقه المستوى الحقيقي لتواجد الواليات المتحدة العسكري 

في سوريا عن البيت األبيض، شدد جيفري على أنه لم يضلل ترامب بهذا الشأن أبدا.

وقال إن قوات الواليات المتحدة والتحالف الدولي الذي تقوده في سوريا "ال تحارب تنظيم "داعش" فحسب بل 

وتمنع األسد من كسب األرض"، مضيفا أن القوات التركية تفعل نفس الشيء في شمال سوريا فيما "يهيمن 

سالح الجو اإلسرائيلي في السماء".

ولفت المبعوث إلى "تحالف واسع" مدعوم من األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ضد حكومة النظام، قائال إن 

روسيا وإسرائيل "ورثتا دولة فاشلة في حالة مستنقع" وسوف تضطران من أجل الخروج من هذا المأزق إلى 

التفاوض وتقديم تنازالت.

وتابع أنه إذا فشلت الواليات المتحدة في التوصل إلى حل وسط يشمل انسحاب إيران من سوريا، فال بد من 

وضع "استراتيجية مؤقتة تكمن في منعهم من االنتصار"، ودافع جيفري عن الغارات اإلسرائيلية على سوريا، 

قائال إن الطريقة الوحيدة لوقف هذه العمليات هي انسحاب القوات اإليرانية والمدعومة إيرانيا من سوريا، 

معتبرا هذا طلبا ليس للنقاش.

وأكد جيفري أن الغارات اإلسرائيلية على العراق استدعت قلق بعض القادة العسكريين في الواليات المتحدة، 

لكن إدارة ترامب خلصت في نهاية المطاف إلى أن المخاوف بشأن مدى تأثير هذه الهجمات على الحرب 

ضد "داعش" مبالغ فيها.

وأوضح: "نفذت عمليات متعددة في سوريا والعراق ضد القوات اإليرانية والسورية ولم يؤثر ذلك على حملتنا 

ضد داعش"، وردا على سؤال عن مدى إسهام إسرائيل في الحرب ضد "داعش"، قال جيفري: "إسرائيل لعبت 

دورا هائال لكن معظم المعلومات عنها سرية". 

@ã–Óu@êÓ‡Óu
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نقلت تقارير صحفية عن مصدر عسكري في "مجلس عين عيسى العسكري" التابع لقوات سوريا الديمقراطية، 

أن القوات الروسية طلبت رسميًا من قوات سوريا الديمقراطية تسليم بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي 

إلى النظام السوري.

يأتي هذا في وقت تتعرض فيه عين عيسى منذ أيام لقصف عنيف بقذائف المدفعية من قبل الجيش التركي 

والفصائل المسلحة.

ونقلت صحيفة الشرق األوسط عن المصدر قوله إن الضباط الروس ابلغوا قوات سوريا الديمقراطية بأن 

التهديدات التركية "جدية" في اجتياح بلدة عين عيسى، وأشار إلى أن الروس طلبوا من سوريا الديمقراطية 

تسليم البلدة إلى النظام السوري "إداريًا وعسكريًا".

وأشار المصدر إلى أن مسؤولين من الجيش الروسي عقدوا اجتماعًا في القاعدة الروسية بعين عيسى ضم 

قياديين من قوات سوريا الديمقراطية وضباطًا من النظام السوري، قدم الروس خالله عدة مقترحات لقوات 

سوريا الديمقراطية ومنها إقامة "مربع أمني في مركز البلدة".

واقترح الروس كذلك أن يضم المربع األمني مؤسسات اإلدارة ومكاتبها على غرار مربعات الحكومة األمنية 

في مدينتي القامشلي والحسكة، شريطة رفع العلم السوري وافتتاح مؤسسات الدولة، بهدف قطع الطريق أمام 

الهجمات التركية ومنع تنفيذ هجوم واسع.

وقال المصدر إن قيادة سوريا الديمقراطية طلبت مهلة لدراسة الطلب، مرجحًا أن يواجه الطلب برفض، وقال 

إن هجوم تركي على البلدة سيتجاوز "حدود التماس" المتفق عليها.

وعين عيسى هي الشريان الرئيسي لوصل مناطق اإلدارة الذاتية ومطلة على الطريق السريع الذي يربط 

محافظات حلب والحسكة والرقة.

وتتحكم البلدة ذات الموقع اإلستراتيجي بشبكة طرق رئيسية توصل مدينتي كوباني ومنبج بريف حلب الشرقي 

وبلدة العريمة بريف الباب.

كوردستان ٢٤
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علي مسلم

هي سنوات عمر النظام، حتى لحظة اشتعال وطيس 

لهيب تلك الشعلة التي آمن بها أنقى أصحاب القلوب، 

وأكثرها حرصًا على اإلنسانية، قبل أن يتم اختراقها 

من لدن أصحاب األجندات الذين حرفوا وجهتها كانت 

كافية إليقاد جذوةاألمل في نفوس السوريين صغارهم 

وكبارهم نسائهم ورجالهم، ماجعل كل مواطن شريف 

منظومة  مخترقًا  المنظر،  القادم،  الستشفاف  يتلهف 

كل  وطن  ليكون  الزمن،  بدورة  المرتبطة  الحسابات 

بالشكل  للكردي خصوصيته  الذي  الوطن  السوريين. 

الذي يرتئيه ملتصقًا ببؤبؤي عيني كل سوري أصيل، 

قبل أن يتمكن الدخالء للفتك بهذه الثورة المنتظرة!؟

عتبة  على  قدميه  السوري  ويضع  فحسب-  أسابيع- 

الحرب،  ضحايا  عداد  يرتفع  كي  آخر،  زمني  عقد 

ليكون  وجوعاها،  وأسراها،  ومهجريها،  ومشرديها، 

الكبرى  النكبة  هذه  السوريين ضحايا  نصف  أكثرمن 

معروفة األسباب،  بل إن  النصف اآلخرالذي يعيش 

في داخل الوطن اعتاد  أو أدمن حالة سعار الرعب 

أمراء  من  حفنة  ما خال  القذائف،  وأصوات  والخطر 

الحروب وأزالمهم هنا وهناك، من ميسوري األمور 

اآلباء  ولقمات  وأدويتهم  األطفال  حليب  ولصوص 

واألمهات واألبناء والبنات.

أجل، ثمة خلل في عالقة السوري بالزمن، منذ أول 

كل-  مع  إنه  إذ  الدكتاتوريات،  عصور  إرساء 

تقميم سنوي- مع كل روزنامة الثني عشر شهرًا 

أبسط  أن يسوف  إال  أمامه  ليس  السنة  هو عداد 

أحالمه، لما وراء أسوار الوقت، عساه يرتقي إلى 

مستوى حلمه اإلنساني بعد أن استلب، كما وطنه، 

خاتمة  غدت  ها  أنجاس،  حكام،  طغمة  لصالح 

مكانهم في سوق المزاد الدولي، وبات هناك من 

يفكر عنه دوليًا، بينما الطاغية الصغير ذليل خانع 

مستكين مستسلم بائس، لما يزل يسأل:

فيه  أدفن  لكرسـي  متسـع  البلد  في  هل 

مؤخرتي! 
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: مقّدمة

علمانية. ظاهرٌة الحديثِة، صياغتها في القوميُة الّظاهرة

في عشر الّتاسِع القرِن في  وهجها  وسطَع ألقها، برَز

التي الحداثِة فكِر نتاجات إحدى وهي أوروبا، غرِب

على الذاِت األوروبيِة اشتغاِل من قرونًا طويلًة، استمرّت

النهضة. عصِر من بدءًا ذاتها،

الميالدي، عشر الّرابع القرن في ( (La renaissence

األنوار. بعصر ومرورًا

وتّوجْت الموسوعيين... والفالسفة ((La lumièr

جذريٍة تحوالٍت إثر البرجوازّية،  الّثوراِت  بانتصاِر

والفكرية واالقتصادية االجتماعية البنى  وعميقٍة طالِت

"هّزاٍت محدثة األوروبية. للمجتمعاِت والعلمية،

برداِت أركون..جوبهْت محمد بتعبيِر عنيفة" اجتماعيٍة

مماثلة. فعٍل

الّنسِق مع ابستمولوجية معرفية قطيعًة أحدثْت كما

المتناغمين، اإلقطاعي الديني القروسطي الفكرّي

باَت جديدًا، معرفيًا مفاهيميًا نسقًا عنُه بديًال ووضعْت

كّل من ومحّررًا له، وسّيدًا الكوِن محوَر  االنساُن فيه

صرخُة كانْت هنا من دينية... للوحي، وظالميٍة معطى

صدًى جاءْت التي البشر. أّيها عقولكم اعملوا : التنويِر

حرًا". اإلنساُن "ُولَد روسو لمقولِة

مدخل

االتجاه/ منها اوروبا، في قوميٍة نظرياٍت عّدُة برزْت

هردر(١٧٤٤_ من كلٌّ أّسَس لها النظرية األلمانية التي

عنَك أزْل ،
ّ
األلماني أّيها : قوله عنُه ُنقل ١٨٠٣).الذي

.(١٧٦٢_١٨١٤ وفيخته.( الّسين. لنهِر القبيَح الوحَل

األلمانية". األمِة إلى "خطاباٌت المعروِف كتابِه في سيما

حماَس األلمانيين تلهُب خطابًا عشر أربعة في جاَء والذي

.
ّ
الفرنسي االحتالُل أذّلهم اّلذين

ومظاهرُه األلمانيتين". والروَح اللغَة، يمّجُد االتجاه هذا

النجار). شيرزاد د. االثني."( واالنتماء والعادات اللغة

الحزَب استهوت، قد الخطاباِت تلَك تكوَن أن يستبعُد وال

الحقًا. النازّي

ّ
القومي المنّظُر ويمّثلُه ايطاليا في ظهَر آخَر اتجاٌه

والذي (١٨٠٥-١٨٧٢ ّزيني( ما المعروف اإليطالي

واالحساَس الشعوَر ويعتبُر ايطاليا". "بروح ُلّقَب

وهي شهيرٌة مقولٌة وله األمِة، أساسييِن لتشكيِل محّركيِن

بالوطن. االحساُس شيٍء كّل قبل هو الوطَن أّن

هذِه المقولِة _١٨٩٢)على الفرنسي(١٨٢٣ رينان واستنَد

يستلزُم دولٍة تأسيَس أّن معتبرًا األمة، حوَل نظريتِه في

أّن ارتأى ،
ّ
للواقِع الفرنسي قوميًة. واستجابًة قاعدًة أوًال

لتشكيِل األمِة المناسُب العامُل هو المشترك ارادَة العيِش

النجار). شيرزاد د. الفرنسية.(

للعامِل األولويَة تعطي الماركسيَة النظريَة حيِن أّن في

األمم. تشكيِل في وحاسم مؤّثر كعامٍل االقتصادي،

ضمَن تفسيَره يجُد تلك النظرياِت بين االختالَف إّن

واجتماعية، اقتصادية عوامل وجملة بلٍد، كّل ظروِف

وسياسية، وغيرها.

بدأْت العشرين. القرِن بداياِت وفي المقابلة، الجهِة على

والشرِق األوروبي، الّشرِق على تهّب التغييِر رياُح

ونيِل المستعمرين،  مَن للتخّلِص
ً
مسعى في األوسط 

على تلَو األخرى شعوبها الواحدُة االستقالل، فحصلْت

أمٍل بصيَص أّن مع الكورد، باستثناِء دولة، ميالِد شهادِة

سيفر.(١٩٢٠). اّتفاقيِة في حلمهْم يحقَق أْن وكاَد ظهَر

التي اآلن والوحيدُة حتى األولى المرُة هي تلك وكانْت

أّن إال .
ّ
رسمي

ّ
دولي محفٍل في قضيتهْم تداوُل فيها يتمُّ

مقّوضة، أخرى باتفاقيٍة وأطفأ خبا ما سرعاَن ضوءها

حكومِة لصالِح جاءت ١٩٢٣)التي لوزان( اتفاقيُة وهي

بكّل المقاييس. انقرة

مصادر على  واعتمادًا المتواضعة، الدراسِة هذه في

بداياِت تحديَد أحاوُل سوَف المذكور، الشأِن في شحيحٍة

ومْن محّطاتِه، بأبرِز ومرورًا  الكوردّي،
ّ
القومي

ّ
الوعي

صدوَر متمنّيًا وهدفه، الوعي هذا مضمون تحديِد ثّم

أخرى. جهاٍت مْن واّتساعًا أكثَر عمقًا دراساٍت

ّ
القومي والفكُر ،

ّ
/الوطني

ّ
القومي

ُّ
الوعي أوًال_

الملتبسِة أعاله،  للمفاهيِم وجيٍز  توضيٍح من أوًال البّد

الوعي أّن القول  يصّح أيضًا. والمترابطِة والمتداخلة

أو جماعة، قوٍم  إلى باالنتماِء الفرِد شعوُر هو
ّ
القومي

عن بتمّيزهم عامًا انطباعًا يمنحهْم الشعور وهذا

يحّقُق شعوَر مما بجملِة خصائَص، األقواِم من غيرهْم

أو الوطنيَة، أّن حين  في والتماسك. والتعاطِف  األماِن

إلى أرٍض باالنتماِء األفراِد شعوُر هو الوطني، الوعي

بيٍت، بمثابة أو مقّرها، الجماعُة تعتبرها وجغرافية،

وتستثمُر بيئتِه مع وتتفاعُل بِه، تحتمي لها، وموطٍن

العاطفية الروابَط يعّمُق مما بخيراتِه، وتنعُم أرضُه،

عليه.
ّ
وعقالني

ّ
منطقي بعٍد اضفاء بعَد سيما بينهما،

والوطنية، القومّية بيَن يكاُد، أو الكّتاِب بعُض يطابُق

وأعمق أقوى الكورِد لدى الوطنية الرابطَة أّن أرى لكني

لحّد وطنهم يعشقوَن  فالكورُد  ، القومية  الرابطِة  من

فولكلورهم.. في جليًا ذلك ويظهُر والقدسية، العبادِة

في وتتردُد ألسنتهم، بها تنطُق التي الشهيرِة وعبارتهم

نمان". " كردستان يان أغانيهم.

من التقليل يعني وهذا ال الفناء. إّما كردستان أو بمعنى

،
ّ
القومي الفكُر أما بها. والتفاخر بقوميتهم، اعتزازهم

ومَع ذلك أيضًا، القومي
ّ
بالوعي ومرتبٌط متداخٌل فإنه

بينهما. فرقًا نرسَم أْن يمكُن

شعوُر االنتماِء بأّنه ذكرنا مثلما
ّ
القومي

ّ
كاَن الوعي فإذا

هذا مستوياِت أّن المؤّكد من أّنُه وجماعة، إال إلى قوٍم

تاريخيٍة مرحلٍة مْن يختلفاِن عمقه، ودرجة الشعور،

أخرى. مرحلٍة إلى اجتماعية

وكذلك خاني،  أحمدى لدى ظهَر هذا االنتماِء فشعوُر

الّتاسِع القرِن انتفاضاِت وفي البدليسي، خان شرف

َ
الشعور هي هذا القوَل أّن مستويات يمكننا عشر. فهْل

أو الفردّي المستوييِن على سواًء الجميِع لدى واحدٌة

أكثر الجمعيَة الحالَة أّن علمًا ال..! بالتأكيد االجتماعي.

من الحالِة الفردية. أهميًة

المذكورِة األمثلِة في اليِه، أشرنا الذي الّشعوُر هذا

بأّنُه ، إياُه معّرفًا "الكوردايتي". عثمان يسميها، د.علي

تاريخيٍة بفترٍة مقروٍن غيُر االنسان، في ، فطريٌّ شعوٌر

االسالميون الكوردية، الحركُة قدورة. عماد د. محددة.(

عثمان علي د. لكتاب مراجعة في والعلمانيون

( كوردستان في والعلمانية حواُراالسالِم وآخرون..

،
ّ
الحداثي بالمعنى  

ّ
القومي الشعوِر  عن  يختلُف إذًا فهو

كظاهرٍة أوروبيًا، عشر التاسع القرِن في ظهَر الذي

في البارزانية الثورِة في ظهَر الذي أو علمانية. قوميٍة

إلى الفطرّي ذلَك  الشعوُر حيُث  تحّوَل العشرين، القرِن

قومية. قضيٌة تجمعها جماهيريٍة ظاهرٍة

ّ
قومي

ٌ
وعي أم

ّ
قومي فكٌر ثانيًا-

وفالسفتها منّظروها  االوربيِة،  للّشعوِب كاَن وإذا

العشرين.. القرِن في العرِب  لدى  وكذلَك القوميون،

االوروبية سابقاتها، عن تختلُف الكورديَة الحالَة أّن إال

ّ
 القومي

ّ
الوعي يتبلوِر فلْم أيضًا العربيِة منها، أو الغربيِة

مفكرون يقوُدها فلسفية فكريٍة حركٍة في الكوردّي

ّ
سياسي منّظٌر بينهم يظهْر فالسفة..ولم أو سياسيون،

بغيَة ، لقوميتهم ينّظُر فيلسوف مفّكٍر وال  واحد،
ّ
قومي

بْل مّوحد
ّ
قومي

ّ
حوَل فكٍر سياسي األّمة

ّ
تشظي لملمِة

الليبراليِة، بيَن تأرجحْت "مقّلدة". سياسية أفكاٍر سجيَن
َ
بقي

وطنيٍة أو رجعية. واالشتراكية، أو أفكاٍر والماركسية،

االطاُر األحزاب... فيما أو الحركاِت قادُة يتبناها بحتة

االستقالُل " هو.. وجوهُره الفكِر لهذا والجامُع العاُم

النجار). شيرزاد القومية".(د. والحقوُق والحريُة

تركْت متعددة، ايديولوجياٍت بين تلك التأرجِح حالَة إّن

أوقعها مّما الكوردية. الحركِة وحدِة على سلبية، آثارًا

والتناحر. واالنقساِم، مصيدِة الّتمّزق، في

فمنّظُر الّشعوِب،  من لغيرهم نّظروا الكورَد أن  علمًا

-١٨٧٥ ألب.( غوك الدين ضياُء التركيِة القوميِة

مفكرّي بعُض وكذلَك  كوردية، أصوٍل  من .(١٩٢٤

كساطِع كورديٍة، أصوٍل من هْم العربيِة القوميِة

.
ّ
الكواكبي وعبدالّرحمن الحصرّي.(١٨٧٩-١٩٦٨).

.(١٨٥٥-١٩٠٢)

، 
ّ
قومي مفّكٌر إلى يفتقرون الكورد أّن وبما . من هنا.

هذا فإّن للقوميِة الكوردية،  ينّظر
ّ
سياسي فيلسوٍف أو

نظرّيٍة وجوِد عدُم مفاُدها.. منطقية، نتيجٍة إلى يقوُدنا

بالمعنى كوردي،
ّ
قومي فكٍر وحتى كوردية، قومّيٍة

األوروبية للحالِة  قياسًا وذلك والمعروِف، المتداوِل

تاريِخ عبر نما وتطوَر
ّ
قومي

ّ
ثّمَة وعي بل والعربية.

والمرير. الطويِل وكفاحِه نضاله

كوردي،
ّ
قومي عن فكٍر الحديِث مناّص مَن ال كاَن وإذا

كما ألمحنا متعددة، فكريٍة بمضاميَن ظهَر، هذا الفكَر فإن

الكوردية، الحركاِت زعماُء يتبناُه ولكْن ذلك، إلى

الّسياسية. واألحزاب الّثوراِت قادة أو وانتفاضاتها،

الكوردّي ومضمونه
ّ
القومي المشروِع ثالثًا- حقيقُة

يفيُد ال جلّية حقيقٌة الكوردّي   
ّ
القومي المشروَع

ّ
ان

تعريبًا الكوردية، الهويّة وطمِس االنكاِر محاوالُت معها

الّدموي ،
ّ
التاريخي الّصراَع إّن تتريكًا، أو تفريسًا أو

المنطقة، شعوِب كلَّ على كارثيًة آثارًا ترَك..  الطويل

والّثرواِت البشرية، للطاقاِت وهدٍر لألرواِح ازهاٍق من

أحّق المنطقِة شعوَب أّن حيث واالقتصادية. الماديِة

وتحقيِق تنمويًا وحضاريًا الطاقاِت تلَك استثماِر في بها،

من وأمان. برفاهيٍة والعيِش والسالم، االستقراِر حالِة

جّدي عن بشكٍل والبحِث للواقع، االمتثاِل ضرورة هنا

الجميع. خدمِة الجميع، وفي ترضي حلوٍل

االعتراِف بالحقوِق القوميِة المشروعِة للّشعِب خالِل من

يتعلُق فيما األممية. المنظمُة تقّرها التي تلَك الكوردّي،

علمنا بأّن تقريِر مصيرها، والسيما إذا في األمِم بحقِّ

يأتوا لم وأّنهم المنطقة، شعوِب أقدِم مْن هم الكورَد

قّط. منطقتهم يغادروا لم أّنهم مثلما مهاجرين،

جويدة وديع بروفيسور. الكبير والباحُث العّالمة يشيُر 

وتطّورها...". نشأتها الكرديُة "الحركُة القّيم كتابِه في .*

دورًا لعَب وحيوّي، موهوب، شعٌب الكورَد أّن إلى

 ٢ - ١ رة
ُّ
وتطو الكوردي القومي الوعي مضمون

تكمُن مأساتهم وأّن األوسط. الشرِق تاريِخ في اساسيًا

.(٢٢ ص. المتأّخر لمفهوِم القومية.(جويدة. إدراكهم في

والمكانة، األهميِة غايِة في أسئلًة يطرَح أن يلبُث ال ثّم

أهميِة لتأكيِد ترمي ما بقدِر تشكيكّيٌة، ليسْت أسئلٌة وهي

وهي: يقوله ما

ّ
قومي

ٍّ
وعي على قائمٌة كردية، قومّيٌة هناَك هل -١

؟
ّ
القومي بالشعوِر متطّور

من قدٍر على عندئٍذ كذلك، فهْل هْم األمُر كاَن إذا -٢

قوميًة حركًة هناَك أّن  قولُه يمكُن ما  لهم يسمُح القّوة

كردية؟

السابقين، السؤاليِن  على ايجابيًا، الجواُب كاَن إذا -٣

الدوليِة بالسياسِة القومية، الحركِة تلَك عالقُة ما عندئٍذ،

وال يتردُد جويدة ص٢٣). جويدة. األوسط.( الشرِق في

عظمى قّوٍة من ما بأّنه  المطلقة، قناعتِه  إظهاِر في

المسألِة تجاهُل يمكنها وشؤونِه األوسِط بالشرِق ملّمٍة

من كجزٍء كوردية،  سياسٍة قيام منع أو الكوردية، 

األوسط. للشرِق العامة السياسِة

بوجود دشتي، ابراهيم   
ّ
الكويتي الباحُث  يقّر  بدورِه،

واالنتماِء الجغرافيا، عناصِر كّل تملُك كوردية، قوميٍة

دولة بال وشعٍب قوميٍة، أكبُر فالكورُد والّلغة. الواحد،

ص١٠). دشتي. واضحة ومحددة.( جغرافية له

لآلخر، بحاجٍة والكوردّي،
ّ
العربي الطرفيِن كال أّن ويرى

وااليراني، عبَر
ّ
التركي التسّلِل فلمنِع العرِب حاجُة فأّما

"حقُّ فأهمها الكورِد، استحقاقاُت وأّما الكوردية. البوابِة

الحصوِل في حّقهم تقدير أقلِّ على أو المصير". تقريِر

النخبَة وينصُح وادارية. وثقافية، اقتصاديٍة حقوٍق على

وتأثيرها الكوردية، القضيِة أبعاِد
ِّ
بوعي العربيَة المثقفة

حلٍّ بال ُتركْت هي إذا العربي،"
ّ
القومي األمِن على

ومنطقي". عادٍل

الحركَة تصُف زادة، بابا كاميران للباحِث رؤية ثّمَة

مواقِف األنظمة على فعٍل، رّدُة بأنها القومية الكوردية،

للكورد، القمعيِة  وممارساتها لكوردستان، المغتصبة 

حضاريًا، مما مشروعًا أو فكرّية، فلسفة كونها مْن أكثر

تلَك لوال لتظهر ما كانت بأّنها انطباعًا،  ويعطي يعني

ّ
القومي والصهِر التنكيِل وأساليب القمعية، الممارسات

والعلمانية االسالم حوار لكتاب مراجعة قّدورة، .(عماد

.(

رّدًا، على يشّكُل والذي ثانيًة، جويدة بموقِف نستعيُن وهنا

الكوردية، اعتباِر المسألِة من إذ يحّذُر السابق، التحليِل

بعدم اجتماعية أو اقتصادية، أسباٍب عن ناجمة مسألًة

مؤّكدًا لها، ومرتكزًا أساسًا القوميَة يعتبُر بل الّرضا..

مما ص١٠). جويدة. نفسية".( سياسيٍة طبيعٍة "ذاُت أّنها

اكزوتيكية حركًة أو ظرفيًا، موقفًا ليسْت  أّنها يعني

الكوردستاني. المجتمِع صميِم من نابعة بل مستوردة،

خورشيد للكاتِب سبق، ما  مع  يتقاطُع مقاٍل وفي

ّ
القومي المشروِع تحديِث ضرورِة "في بعنوان دلي.

الكوردي".

مراجعٍة إلى بحاجٍة الكورديَة القوميَة الحركَة أّن يرى

بالنسبة األمُر وكذلك تطرحها، التي للمفاهيِم شاملٍة

عالقَة تكوُن بحيث اآلخِر مع وعالقتها أليديولوجيتها

الكوردي يحتاُج
ّ
القومي فالمشروُع لذا ال قطع. وصٍل

دولٍة إقامة هو" جوهره أّن إذ ومراجعة تحديٍث إلى

هو الحركِة لهذه العامُة والنزعُة كوردية. قوميٍة

االنتفاضاُت قامْت ذلك أجِل ومن االنفصاُل واالستقالُل".

مفرطين. وعنٍف بقوٍة، ُسحقْت التي الكوردية والثوراُت

لمسارها، نقديٍة بممارسٍة القياَم يستوجُب ما وهذا

داخلها ومن اإلقليمية، الدوِل مع العمل ثّم ومن وأهدافها،

دستوريّة آلياٍت وعبَر الكوردّي، للطرِف رؤاها لتغييِر

كما معها الصداِم خالِل من وليس قانونية، وديمقراطية

الحال. واقُع هو

للعالقِة والمؤلم الطويِل
ّ
التاريخي المساِر إلى بالعودِة ولكن

المغتصبِة األخرى واألطراِف الكوردّي، الطرفين بين

الهوجاء االنفعاالِت أشكاِل بكل والمشحوِن لكوردستان،

الغريزية واالندفاعاِت قاٍس، تاريٍخ عبَر والمتراكمة

و
ّ
أخالقي رادٍع أو  ،

ّ
عقالني ضبٍط كّل من المنفلتة 

لرومانسيٍة أقرَب  الطرح هذا يبدو أال .
ّ
ديني وازٍع

فيه تعترُف ال الذي للواقعية، ففي الوقت ويفتقُر حالمة،

شعٍب بوجود تقّر وال لكوردستان، المغتصبُة األطراف

المجاهرة حّق حتى من " الكورد، ال بل وتمنعهم اسمه

والجدار). كاكا آگري. نزار لوطن".( باالنتماء

القهر، وفنوِن  االستبداِد  أشكاِل أقسى بحّقِه وتمارُس

والحواِر الّلطِف بوسائِل  اقناعها  يمكُن  كيَف عندئٍذ

والديمقراطية.

استبعادها أو االساليِب، تلَك لدوِر انكارنا عدِم ومع

عليها التعويُل يبقى الّراهنة، المرحلة في خاصًة

جسيمًا. خطًأ الكفاِح في وحيدة كأساليَب

نتائَج تعطي وال قطعًا، تنتعُش ال إليها المشاُر فاألساليُب

والتعبير النقِد فيها حرّيُة  تتوافُر أجواٍء  في  إّال ايجابيٍة 

الحكوماِت كّل لدى ومغّيبة مفقودٌة باألصِل وهي

الباحُث يقدُم ال أخرى جهٍة ومن جهة، من هذا اإلقليمية.

يبتغيه، الذي التحديِث نوُع هو ما أو البديل، مشروعُه

المشروعة القومية للحقوِق البديلَة مفاهيمُه يقّدْم ولم

أجِل من واالستقالل" الحريِة في" الكوردّي، للشعِب 

للباحث. والكالم ومحنته". أزمته
ً
من خروجِه

شيرزاد د. يتساءل.( أعاله، المطروِح السياِق وضمن

النجار).

ايديولوجية هي وما كوردي؟
ّ
قومي فكٌر ثّمة _هل

وباحثين كّتاب إلى  يعيدنا ذلك أجِل ومن  الفكر، هذا

عوامِل إلى اإلشارَة آرائهم من يستخلُص أجانب، 

التي المشتركة، والطموحاِت المشترك، والتاريِخ اللغة،

الكوردي.
ّ
القومي الفكِر لتأسيِس نواًة بمجموعها تشّكل

في الكورِد دوَر يبرُز الذي ،مينورسكي إلى مشيرًا

 ochea الباحثُة.( تقوُل األوسط...فيما، الشرِق تاريِخ

عن مشتركة مشترك، وتخّيالت لهْم اسٌم الكورَد ). أن

وبلهجاٍت واحدة، لغًة  ويتكلموَن وأصلهم،  تاريخهم،

المؤّرُخ يقوُل بدوره النجار). شيرزاد د. مختلفة.(

"حقيقٌة أيضًا أّن األّمَة الكوردية، الحسني، عبدالرّزاق

معالمها طمِس أو محاولة معها التنّكر يفيُد ال واقعية

." أوتتريكها تفريسها أو تعريبها، أو

الكوردية. القومية والحركة كردستان طالباني. (جالل

األرض تعني "كوردستان إدموندس، ويقول ص٢٨).

انها متجانسة، بشرية كمجموعة الكورد يسكنها التي

صغيرة ونتوءات وايران، والعراق تركيا بين مقسمة

السوفييتي". واالتحاد سوريا من

ص٣٧). السابق. (المصدر

الكوردّي. القومي الوعي محّطات رابعًا_

على الكوردّي.
ّ
القومي

ّ
الوعي محّطاُت هي، كثيرٌة

عن العجِز لدرجِة وامكنتها ازمنتها ديمومِة اختالِف

أّمٍة من فما اآلن، وإلى القديم منُذ واحصائها، ذكرها 

زاخرًا سجًال تملُك العالم في أو األوسط الشرِق في

األمة تملكُه مثلما والثورات، والمقاومة باالنتفاضات

كانت األرِض وجِه على  جغرافيٍة من  وما الكوردية،

جغرافيِة مثَل واالقتتال للحروِب ميدانًا، زالت وال

كوردستان.

مكانًا له يجَد أْن االستقراُر أبى وجغرافية،  ، أّمٌة 

التي المقاومِة، ديدنها الحريُة، التكّل من أّمة بينهما..!

إليها. بالنسبة الحياُة هي

ّ
الوعي القومي أّن قلُت إْن مغاليًا، مبالغًا، أو أكوَن لن

تاريخ إلى بجذوره يمتُد الفطرّي،  بمعناُه الكوردي

م).  ق.  ٥٥٠ عام.( الميدّية. االمبراطورية سقوط

والذي ملوِك ميديا آخر حفيد كورش الفارسي، يِد على

العسكرّي القائِد من وبمؤازرٍة ، آستياغ جّده على ثاَر

هارباغ. يدعى الذي ميديا. لمملكلة

جاءُه جيشه هارباغ، حيث لقائد آستياغ المسجون  قال

واحتقار ازدراٍء بنظرِة آستياغ فرمقُه به، ليشمَت األخير

بل فقط، البشر  بين  لؤمًا  األشّد  لسَت أنت "إذًا : قائًال

كان حّقًا، تدبيرَك من وإذا كاَن هذا غباًء، الرجاِل أكثُر

أعطيَت الّسلطاَن ولكنك الملك، أنت تكوَن بك أْن األجدُر

حملَت العشاء، ذلك بسبب ألنك
ّ
جلي فيك واللؤُم لغيرَك،

العرَش تسّلَم أْن البّد كان وإذا العبودّية، إلى  الميدييَن

الجائزة هذه تقّدَم أن بك األجدُر لكان غيرك،  آلخٍر

هي اآلن القائمة  الحاَل لكن ،
ّ
فارسي من بدًال لميدّي،

عبيدًا اآلَن اصبحوا ُجنحٍة، كّل من األبرياء الميديين أّن

بعدما عليهم سادًة الفرُس وأصبح أسيادًا، كانوا  بعدما 

أرنولد عن نقًال كاكائي. مهدي د. عندهم".( كانوا عبيدًا

ج٢. ص١٨٧ ).  التاريخ. لدراسة مختصر توينبي،

الكورد، إلى يشيُر صراحًة نسبّيًا ال النصُّ الّطويُل هذا

والفرس، الميديين بين الفرِق الى بوضوٍح يشيُر ولكنه

بتمّيز وإدراكه الملك لدى عميق،
ّ
وعي عن يكشُف مما

وضعهم آَل اليه ما ويعي تمامًا الفرِس، عن الميدييَن

كونهم بعد ومحتلين. عبيدًا،  صاروا بأْن المزرّي،

احرارًا وسادة.

ظهَرت الوعي، إرهاصاِت هذا أيضًا بأّن القوَل يمكُن

حينما الّساساني، والفارسي
ّ
العربي الصراِع أثناء

من للساسانيين، المساندة الكورديةُّ القبائل  انسحبت

قراءة المقاومة.(راجع فشل  لها  تبّيَن  بعدما المعارِك

االستقالليِة عن يفصُح االسالمي)....مما للتاريخ كردية

عن بتمّيزها الشعوِر عن ويكشُف لموقفها، النسبيِة

كوردية. أصوٍل من ساسان ملوَك أّن الفرِس، علمًا

البدليسي خان شرف لها خ ُيؤرِّ هامة  أخرى محّطٌة

كتابه في .(١٥٤٣-١٦٠٣ الشهير.( الكوردّي المؤّرخ

 .( ١٥٩٦ نامه- شرف ) القّيم.

التاريِخ مصادِر أهّم يشكُل  الضخُم،  المؤلَُّف هذا

تراجم العصور الوسيطة والحديثة. فيه الكوردّي، في

اللهجاِت لنشأة وأمراِء الكورد، وسرٌد وسالطين ملوِك

سفر إنه زوالها... وأسباِب المدِن ونشوِء الكوردية،

وترجم بالفارسية،  كتبُه الكوردّي.. التاريخ تدويِن 

كاأللمانية، العالمية الحية، اللغاِت وللعديِد من للكوردية

الحرة، ويكيبيديا والعربية.( والروسية والفرنسية،

العربي).

أولى أّن أوسي هوشنك الباحُث يعتبُر جهتِه من

عبر أدبيًا بدأت الكوردّي
ّ
القومي

ّ
الوعي ارهاصات

وزين". " مّم المعروفة. الكردية العشق الشعرية ملحمة

فان مارتن وكذلك .(١٧٠٧ خاني.(١٦٥٠- ألحمدى 

القومي الوعي " مم وزين في بروز مقال في برونسين،

القومية، بهويته يعتز قوميًا، رائدًا يعتبره إذ الكردي".

كردية. في دولة رغبته الصريحة ويعبرعن

واحساسِه خاني، أحمدى عبقريِة، في ، شكٍّ من ما

الذي العمالق، هذا وحّبه العميق لها، بقومّيته، العميق

عربيًا كورديًا-  قاموسًا  وأّلف الكوردية، باللغِة َس درَّ

يعّد زين". و مّم كتابه، " ). بينما بجوكان نوبهارا ).

مما يكشُف يكشُف منازع، بال كوردية، شعريًة ملحمًة

كوردية. قوميٍة دولٍة تأسيِس في صريحة، رغبٍة عن فيه

وبالّرغم .( ويكيبيديا الخالفات.( ونبِذ للوحدِة ويدعو

غيِر من أّنه إّال الّزماني، وسبقِه الوعي، عمِق هذا من

الحداثة. بمعياِر اليه الّنظَر الوارِد

سعيد يوسف
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عادل خالدي

اإلنسانية  التبعات  مّر  يتجّرعون  الماليين  زال  ما 

ويقع  والحرب.  للعنف  الشخصية  والمآسي  المرّوعة 

حقوقهم  انتهاكات  ُمحّصلة  معاناتهم  من  األكبر  القدر 

اإلنساني.  الدولي  القانون  وانتهاكات  اإلنسانية 

في  العاملين  تستهدف  التي  المبررة  غير  فالهجمات 

المجال اإلنساني تسفر عن تعطيل أعمال اإلغاثة وتفاقم 

أوضاع المدنيين.

الجلسة  بيتر ماورير، كلمته خالل  السيد  استهل  هكذا 

الرابعة والثالثون لمجلس حقوق اإلنسان بجنيف، ليرد 

أمام  اإلنساني  القانون  بفشل  تنادي  التي  اآلراء  عن 

والحروب  الصراعات  تلي  التي  الدمار  واقعية صور 

ثقته في صالحية هذه  ليعبر عن  ومحاربة اإلرهاب، 

القوانين التي كانت نتاج خبرات إنسانية مشتركة من 

يدل  فهو  ذلك  العالم. وإن دل  في  السالم  أجل إحالل 

على أهمية دور القانون اإلنساني الدولي في العالم، إذ 

يعد أحد المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها المنظمات 

السالم،  الحكومية في سعيها لضمان  الحكومية وغير 

بالعمل على ضمان تطبيقه والسعي إلى توعية مختلف 

األطراف الدولية والمحلية بقواعده ولوائحه، ونشره من 

أجل ضمان احترام حقوق األقليات والمستضعفين في 

بؤر التوتر والنزاعات، خاصة الداخلية منها، بما يضمن 

التخفيف من ضخامة آثارها السلبية، ومن اآلليات التي 

يستعان بها لذلك، نجد اإلعالم بشقيه التقليدي والجديد 

كأحد أبرز الوسائل التي تساند المنظمات اإلنسانية في 

ثقافة  وخلق  رسائلها،  تمرير  في  ويساعدها  أنشطتها 

حقوق  انتهاكات  بفضح  المناطق،  مختلف  في  قانونية 

اإلنسان، والحمالت التوعية للمواطنين، ونقل األخبار 

بما يسهم في استجابة الدول لألزمات والكوارث.

I- ماهية اإلعالم والقانون الدولي اإلنساني

I-١- تعريف اإلعالم:

عن  ماكلوهان،  مارشال  العالم  عبر  الستينات  خالل 

التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم، خاصة في مجال 

االتصاالت بقوله أن العالم أصبح ”قرية كونية“ نتيجة 

الحدود  وتحييد  القطاعات  يميز  أصبح  الذي  التداخل 

بين الدول، والذي كان نتيجة ثورة اتصاالت عالمية، 

أفرزت هي األخرى ظواهر أخذت الطابع العالمي على 

غرار اإلعالم، حيث تحول لظاهرة اجتماعية بامتياز 

المستوى  على  االجتماعية  الفواعل  بمختلف  ترتبط 

الداخلي والخارجي، وهو ما جعل األكاديميين يقدمون 

مقدمين  الفكرية  األدبيات  من  عديد  في  ويتناولونه  له 

له العديد من المفاهيم، إذ كل باحث ينطلق من وجهة 

نظره أو تخصصه في ذلك، ومن بينهم العالم األلماني 

التعبير   “ بكونه:  اإلعالم  يعرف  حيث  توجروت، 

البد  إذ  واتجاهاتها،  الجماهير  عقلية  الموضوعي عن 

أن يكون اإلعالم صادقا ومجردا من الميول واألهواء 

غير متحيز قائما على أساس التجربة الصادقة.

في  اإلعالمي  والبحث  التكنولوجي  التطور  أمام 

المجالتمتقسيم اإلعالم إلى قسمين:

المؤسسات  مختلف  به  ويقصد  التقليدي،  إعالم 

المتخصصة والمرتبطة بالعمل اإلعالمي، والذي يدخل 

ضمنه كل من:الصحافة المكتوبة واإلعالن والتصوير 

والسينما، ومؤسسات البث من راديو وتلفزيون وغيرها، 

كما يحيلنا المصطلح إلى اإلنتاج الثقافي والمادي لهذه 

على  التصنيفات  مختلف  في  تبوب  والتي  المؤسسات 

غرار األخبار، األفالم، الجرائد، الفيديوهات، الكتب.

إعالم جديد، ويطلق عليه العديد من التسميات كاإلعالم 

ليستر  نجد  فمثال  والتفاعلي،  والمعلوماتي،  الرقمي، 

التي  االتصال  تكنولوجيات  مجموعة  بأنه:“  عرفه  قد 

التقليدية  والوسائل  الكمبيوتر  بين  التزاوج  من  تولدت 

لإلعالم، والطباعة والتصوير الفوتوغرافي والصوت 

والفيديو.

محورية  مادة  قضاياه  بمختلف  اإلنساني  العمل  يعتبر 

الكوارث  أخبار  بنقل  يضطلع  أين  اإلعالمي،  للعمل 

المنتهجة  والسياسات  الصراعات  ومجرياتها ومختلف 

الحتوائها. ومن أبرز األعمال البحثية في المجال كتاب 

والمساعدات  المجاعات  الكوارث:  عن  األخبار  نقل 

المؤلفة سوزان  يتناول تجربة  الذي  ووسائل اإلعالم، 

البريطانية،  اإلذاعة  لهيئة  مراسلة  عملت  فرانكالتي 

في  المجاعة  لكارثة  اإلعالمي  البعد  تناولت  حيث 

على  التأثير  في  اإلعالم  ودور   ،١٩٨٤ عام  إثيوبيا 

والكتاب  األزمة.  مع  تعاملها  في  الغربية  الحكومات 

يعبر عن خالصة نهائية تعبر عن تداخل اإلعالم مع 

المجال اإلنساني، خاصة وأنه يقترن بتأثير الصورة، 

بل  السائدة،  للمقولة  اعتبارا  كلمة  ألف  تعادل  والتي 

تعداه ليصبح جزء من عمليات التدخل اإلنساني أثناء 

الكوارث، بما يضمن التوثيق للعملية وتحديد عمليات 

التسويق بما يضمن الحصول على المنح والدعم المالي 

للمنظمات اإلنسانية، لينتقل إلى مستوى االعتماد عليه 

لنشر سياسات واستراتيجيات مع المجتمعات المحلية.

I-٢- تعريف القانون الدولي اإلنساني:

هو أحد فروع القانون الدولي العام الحديثة نسبيا، حيث 

يرجع البعض نشأته إلى ميثاق هيئة األمم المتحدة عام 

بأنه  للصليب األحمر،  الدولية  اللجنة  تعرفه  ١٩٤٥م، 

التي  القواعد  الدولي وهو مجموعة  القانون  من  جزء 

تحكم العالقات بين الدول. والقانون الدولي متضمن في 

االتفاقيات الموقعة بين الدول سواء كانت اتفاقيات أو 

معاهدات، وكذلك في القواعد العامة والقوانين العرفية 

والتي تصبح ملزمة قانونا بحكم ممارسة الدول لها.

يطبق القانون الدولي اإلنساني على النزاعات المسلحة 

إال أنه ال ينظم استخدام الدولة فعليا للقوة إذ أن ذلك 

ينظمه جزء هام من القانون الدولي المنصوص عليه 

األستاذ  يعرف  حين  في  المتحدة.  األمم  ميثاق  في 

”فرع  بأنه  القانون  هذا  الـلـه  سعد  عمر  الدكتور 

من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية 

طبيعة  في  المتأصلة  الحقوق  حماية  إلى  والمكتوبة 

ال  والتي  والشعوب  واألقليات  والجماعات  األفراد 

يتسنى بغيرها العيش عيش البشر.

ومن أهم الشروط التي ترتبط بالقانون الدولي اإلنساني 

القواعد  فاعلية  هو اإللتزام، والمقصود به أن ضمان 

ال يكون إال بإلتزام الدول بتطبيقه واحترامه، حيث ال 

يختص العمل به في أوقات الصراع فقط بل يتعداها 

إلى فترات السلم أيضا.

رغم أن قانون النزاعات المسلحة الداخلية من اتفاقيات 

جنيف األربع لعام ١٩٤٩، وال البروتوكول الثاني لعام 

الدول  بإلزامية  تتعلق  صريحة  مادة  يتضمن   ١٩٧٧

الحترام القانون الدولي اإلنساني، إال أن المادة األولى 

 ،١٩٤٩ لعام  األربع  جنيف  اتفاقيات  من  المشتركة 

والعمل  االتفاقية  احترام  ”ضرورة  على  تنص  التي 

باحترام  للدول  على تطبيقها.“ جعلت منه نصا ملزما 

القواعد. لكن الحديث عن إلزامية احترام القانون الدولي 

اإلنساني، يحيلنا إلى أحد تساؤالتنا وهو الغاية من نشره 

به  التعريف  لضمان  الوسائل  مختلف  على  واالعتماد 

على غرار اإلعالم، ما دام يتمتع بهذه الصفة، وهو ما 

يعبر عن وجود العديد من المعوقات التي تحيل وتمنع 

تطبيقه، خاصة وأن الزامية القانون وضمان احترامه 

ليشمل مختلف  يتعدى  بل  فقط  الدولة  يقتصر على  ال 

أطراف النزاع من دول وجماعات متعارضة، وهو ما 

يضفي عليه شمولية أكبر. مع ذلك فهو معلوم أن أبرز 

فروع القانون الدولي، التي تعاني من إشكاليات التطبيق 

أهمها:  اعتبارات  لعدة  اإلنساني  الدولي  القانون  هو 

المتنازعة،  األطراف  وقوة  القانون  قوة  بين  التصادم 

والتي ترتبط بتقاطعات السياسة والقانون واالزدواجية 

الصعيد  على  التطبيق  في  واالنتقائية  المعايير  في 

الدولي، أما على الصعيد الداخلي فنجد غياب مجاالت 

اعتبارا  فنجد  وتدريسه.  به ونشره  والتوعية  التعريف 

لذلك االنتهاكات التي تتعرض لها األقليات غالبا ال يتم 

الفئة  هي  عليه  المعتدى  باعتبار  متابعتها  وال  توثيقها 

الضعيفة، مثال ذلك االنتهاكات التي تتعرض لها أقلية 

إال  دوليا  سكوتا  والتي عرفت  ميانمار  في  الروهينجا 

مؤخرا أين أعطي لها حيز من التناول اإلعالمي الذي 

والتي  العام،  للرأي  وإظهارها  القضية  بتعرية  سمح 

االنتهاكات  فضح  في  اإلعالم  أهمية  عن  حقا  تعبر 

وتغيير السياسات للدول واألطراف المتنازعة.

الدولي  القانون  نشر  في  ودوره  اإلعالم  مقاربة   -II

اإلنساني:

الدولي  القانون  لنشر  كآلية  اإلعالم  أهمية   -١  -II

اإلنساني:

الدولي،  القانون  نشر  عملية  تكتسي  سبق  لما  اعتبارا 

في أوساط المدنيين وأطراف النزاع أهمية كبيرة، لذلك 

به،  التعريف  إلى  اإلنسانية  المنظمات  مختلف  تسعى 

خاصة في األوساط المدنية وأال يقتصر على األوساط 

المحلية  المجتمعات  أو  السكان  ألن  فقط،  العسكرية 

أصبحت فاعل رئيسي في العمل اإلنساني، لكن هنالك 

العديد من العقبات، والتي تكمن في عملية النشر منها 

وهنا  المجتمع،  لشرائح  المكونة  الفئات  تجانس  عدم 

يظهر اإلعالم من خالل خصائصه التي تسمح بالتوجه 

راديو  من  وسائله  بتنوع  المجتمعية  الفئات  لمختلف 

وتلفزيون وصحف وحديثا شبكات التواصل االجتماعية 

التي تتيح التواصل مع الجميع.

في حين الطفرة التي يعيشها العالم في فتراته الحديثة، 

والمعنونة بعصر الشبكات االجتماعية، أصبحت فاعل 

رئيسي في العمل اإلنساني ككل ونشر القانون الدولي 

اليومية  الحياة  على  تطغى  أصبحت  حيث  اإلنساني، 

ارتفع  إذ  يومياته،  من  يتجزأ  ال  جزء  بكونها  للفرد، 

معدل مستخدمي األنترنيت في العالم ليصل نحو ٢,٥ 

سكان  من  بالمائة   ٣٥ يقارب  ما  أي  مستخدم  مليار 

المعمورة هذا عام ٢٠١٣، في حين كشف تقرير عن 

مستخدمي  من  بالمائة   ٧٠ أن  أونالين  نيلسين  موقع 

األنترنيت يستخدمون الشبكات االجتماعية أي ما يعادل 

عنه  عبر  ما  وهو  فالعالم،  اإلنترنيت  مستخدمي  ثلثي 

التنفيذي  المدير   ،“john burbank” بوربانك  جون 

جزءا  االجتماعية  الشبكات  بقوله:“أصبحت  للموقع 

األنترنيت،  شبكة  على  العالمية  التجربة  من  رئيسيا 

دور اإلعالم يف نشر القانون الدويل اإلنساني 
ساهمت  التي  اإلعالمي  العمل  آليات  جانب  إلى  هذا 

في العملية من خالل النشر التوثيقي للحقائق المدعمة 

بالبراهين، وخلق أجواء للحوار والنقاش حول القضايا 

الوضع  عن  جلية  صورة  وتقديم  للسكان،  المصيرية 

اإلنساني المتدهور في مناطق النزاع.

القانون  نشره  في  لإلعالم  القانوني  السند   -٢  -II

الدولي اإلنساني:

الدولي  اإلنساني  للقانون  فالترويج  الرائج  على غرار 

فقط،  والحكومية  اإلنسانية  المنظمات  على  يقتصر  ال 

التي  بالمؤسسات اإلعالمية  بل يرتبط أيضا من جهة 

تعي ثقل مكانتها ومسؤوليتها الملقاة عليها كونها ناقل 

لها  يكفله  بحق  أخرها  جهة  ومن  وللمعلومة،  للخبر، 

قانونيا القانون الدولي نفسه، الذي اعترف للصحافيين 

واإلعالميين بحرية اإلعالم والتعبير في كل الظروف 

بالذات  يعظم  أين  منها،  االستثنائية  سيما  واألوقات 

الضوء  بتسليط  والحروب،  النزاعات  أثناء  دورها، 

أجل  من  يحدث  ما  على  والقلم  والصوت  بالصورة 

القانوني جعل وسائل  الحق  هذا  المستضعفين.  حماية 

الدولية  والفواعل  اإلنسانية  للمنظمات  شريك  اإلعالم 

اإلنساني، وألدل على  الدولي  القانون  نشر  مهمة  في 

سن  في  كهايتي  بلد هش  يشهدها  التي  الدعوات  ذلك 

قانون منظم للصحافة على أعقاب تحقيق أنجزته وكالة 

ميديا سكوم، أن ٩٤ بالمائة من سكان هايتي يملكون 

راديو، وسط ارتفاع كبير لمعدالت األمية في البلد، لكن 

التحقيق أبرز غياب أي مضامين نقدية تحاول معالجة 

مشاكل البلد، وغياب تدريب لممارسي مهنة الصحافة 

بمطالب  البالد  صحفيو  عنه  عبر  ما  وهو  البلد،  في 

للجهات الرسمية بضرورة خلق صحافة تعالج المشاكل 

االجتماعية وتعمل على إرساء منظومة قانونية وتجمع 

بين الجميع وفق أسس المواطنة، وأن الرهان يقع على 

اإلعالم من أجل النهوض بالبلد.

II- ٣- مسؤولية اإلعالمي اتجاه العمل اإلنساني:

 يشترط على الصحفي أن يمتلك ثقافة العمل اإلنساني، 

لتكون له القدرة على معرفة المعلومات المصرح بها 

من غيرها وأهم األحداث التي يجب التركيز عليها في 

تقاريره بما يساعد حل األزمة أو التخفيف منها، فيكون 

بعمله ذو بعد إنساني أكثر منه إعالمي ألن الدفاع عن 

المستضعف وحشد الجهود لمساعدة المناطق المنكوبة 

تقتضيها  التي  الحصرية  على  والعمل  المنافسة  يسبق 

أبجديات العمل اإلعالمي.

اإليجابي  الجانب  ورغم  الدولية  الحقوقية  المنظمات 

النزاعات  يثير  بما  استعماله  إمكانية  تغفل  لم  لإلعالم 

القوانين  من  مجموعة  فرضت  لذلك  أكثر،  ويؤججها 

السليمة،  الممارسات  وفق  العمل  تقيد  والتي  الرادعة 

والتي تم ايرادها ضمنيا بما يضمن المصلحة العامة على 

الحرب  لصالح  الدعاية  منع  وكذا  الخاصة،  المصلحة 

المواثيق،  من  عدد  عبر  العرقية  الكراهية  لصالح  أو 

استخدام  تدين  قرارات  المتحدة عدة  األمم  اتخذت  فقد 

ترقية  بهدف  اتفاقيات  وبعث   ،١٩٤٨ عام  الدعاية، 

حقوق اإلنسان ومناهضة العنصرية والعزل العنصري 

والتحريض على الحرب عام ١٩٧٨، لذلك فاإلعالمي 

تقع على عاتقه مسؤولية تجاه األبعاد اإلنسانية لعملة 

بعد زلزال شرق آسيا  المسألة  المهني، ونوقشت هذه 

الذي تسبب في سقوط أكثر من ٢٨٠ ألف قتيل لكن 

الصحافة العالمية مرت عليه بشكل عارض، ليضاف 

هذا إلى إشكاالت كانت مطروحة من قبل على غرار 

خاصة  البشرية،  الخسائر  حجم  من  التقليل  أو  إخفاء 

يتعمد اإلعالمي عدم  أين  النزاعات طويلة األمد،  في 

بالك  فما  فيها  المفصول  غير  المسائل  في  الخوض 

بالجانب اإلنساني منها، ومن جهة نفس الموضوع تجده 

يضمن  بما  الدولة  موقف  مع  موازاة  إعالميا  متناول 

استمرار التمويل الحكومي لهذه المؤسسات اإلعالمية، 

ليبقى الشعب يتأرجح بين كفتيهما.

II- ٤- التحديات التي تواجه اإلعالم في نشره للقانون 

الدولي اإلنساني:

إلى  تتحول  أن  يمكن  والتي  التحديات،  بين  من 

معوقات العمل اإلعالمي فالمجال اإلنساني هي حداثة 

ما  اإلنساني  بالمجال  يعنى  الذي  والعلم  التخصصات 

والمختصين  الخبراء  رأي  على  الحصول  يصعب 

الجانب  وتقديم  اإلنسانية  والكوارث  القضايا  لمتابعة 

كون  اإلنساني،  الدولي  القانون  يخص  فيم  القانوني 

أغلبية المختصين لهم خلفية بالقانون الدولي.

غياب خطة إعالمية متكاملة للمنظمات المعنية بالعمل 

تعتمد  اإلنساني، حيث  الدولي  القانون  اإلنساني ونشر 

والمقروءة،  والمسموعة  المرئية  اإلعالم  وسائل  على 

كونها  الالزمة  المساحة  تليها  ال  اإلعالم  وسائل  لكن 

والمتعلقة  بها  الخاصة  الربحية  المصالح  مع  تتقاطع 

فيم  قانوني  وعي  غياب  إلى  إضافة  هذا  باإلشهار، 

بما  الصحفيين،  لدى  اإلنساني  الدولي  القانون  يخص 

بمختلف  ملمة  رسائل  إرسال  على  القدرة  على  يؤثر 

الحيثيات القانونية وأثرها على األزمات والكوارث. 

تواجه  التي  المشاكل  أهم  من  المعايير  ازدواجية 

المؤسسات اإلعالمية خاصة من ناحية التطبيق، فتجد 

هناك صعوبة في تفسير تساؤالت المواطن العادي عن 

سبب تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني على الدول 

تتواجد  حين  في  األحيان،  أغلب  والصغيرة  الفقيرة 

بعيدة عن  بانتهاكات كبيرة  تقوم  الكبرى والتي  الدول 

المساءلة.

الحادي  أحداث  خلقتها  التي  الفوضى  جانب  إلى  هذا 

من ديسمبر ٢٠١١، وتوجه العالم في مقدمته الواليات 

تداخلت  أين  اإلرهاب،  لمحاربة  األمريكية  المتحدة 

المفاهيم مع بعضها، فأصبح من الصعب التفريق بين 

المقاومة المشروعة واألعمال اإلرهابية، في ظل غياب 

تعريف واضح ومتفق عليه لإلرهاب.

لإلعالميين  يقر  اإلنساني  الدولي  القانون  أن  رغم 

بحرية التعبير ونقل المعلومة في ظل الحيادية والنقل 

الموضوعي لألخبار إال أن مقرات المؤسسات اإلعالمية 

ومكاتبها لم تسلم من االعتداءات عليها وعلى إعالميها 

من طرف أحد أطراف النزاع.

II- ٥- االعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين خالل 

العمل اإلنساني:

بشكل  إليها  اإلشارة  ترد  لم  الصحفيين  حماية  مسألة 

زمن  المطبقة  القانونية  النصوص  ضمن  صريح 

النزاعات المسلحة غير الدولية إال أن المعاملة اإلنسانية 

والبروتوكول  المشتركة،  الثالثة  المادة  تضمنها  التي 

من  األدنى  الحد  يقران  لعام ١٩٧٧،  الثاني  اإلضافي 

الضمانات التي ال غنى عنها في الحروب والنزاعات 

كامل  من  الصحفيون  يستفيد  وبالتالي  الدولية،  غير 

للسكان  اإلنساني  الدولي  القانون  كفلها  التي  الحماية 

المدنيين في كال النزاعات الدولية وغير الدولية.

العمل  أثناء  دائما ما ارتبط عمل الصحفيين  فمع ذلك 

الرسول“كونه قد يكون أحد  تقتل  اإلنساني بمقولة“ ال 

المجال اإلنساني للصحفيين، وسعيهم  العمل في  نتائج 

لنشر وتحقيق قواعد القانون الدولي اإلنساني، وهي أحد 

المخاطر التي تواجه الصحفي في عمله أن يخير بين 

نقله للحقيقة وما ينجر عنه أو اختياره السكوت حفاظا 

على حياته.

الصحافيون  يقاصيه  عما  تعبيرا  التجارب  هذه  تعتبر 

في سبيل فضح االنتهاكات والمخاطر التي يتعرضون 

لها، والتي تزداد أكثر خاصة في حال كان أحد أطراف 

النزاع يحاول العمل على تعتيم إعالمي للقضية، ما قد 

ينتهي بهم بالموت.

الخاتمة:

إن التطور الذي تشهده تكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

وتقريب  الدول،  بين  الحدود  تحييد  في  ساهم  بما 

الشعوب بعضها ببعض، واكبه تطورات على المستوى 

الكوارث  لعدد  ارتفاع  شهدت  أين  للدول  المجتمعي 

الطبيعية والبشرية، أين أصبحت البشرية ملزمة على 

االلتفاف ببعضها البعض، والعمل معا من أجل مواجهة 

المخاطر التي تتربص بها، ولعل العمل اإلنساني هو 

الجامع لها في هذا اإلطار، لكن على المستوى البشري 

في النزاعات والصراعات الدولية والداخلية، فالقانون 

الدولي اإلنساني يعد أحد الضوابط الكفيلة بحماية حقوق 

األفراد وضمان كرامتهم، وهنا يبرز اإلعالم بمختلف 

مؤسساته، وثقله كصمام أمان لفضح االنتهاكات ونقل 

أوقات  الصحيح  بالتدخل  يسمح  بما  وتوثيقها  الحقائق 

أبان  فالواقع  تواجه  التي  التحديات  ورغم  الكوارث، 

عن عدم القدة عن التحلي عليه، وضرورة العمل على 

توسيع نشاطاته وتكوين الصحفيين في المجال اإلنساني 

على  يساعد  ما  اإلنساني،  الدولي  القانون  مجال  وفي 

صحة أحكامهم وتناولهم للقضايا بما يضمن موضوعية 

منطق  في  حمايتهم  على  والعمل  العمل،  في  وحيادية 

للمنظمات  والمساعد  السند  اإلعالم  ليكون  الصراع 

اإلنسانية في تأديتها واجبها.

أبوبكر محمد عبدالسالم

تشهد مجتمعاتنا المتخلفة والمتأخرة بسنواتها العجاف 

الجيواستراتيجي،   بموقعها  تضر  إشكاالت  عدة 

يقابل هذا المجتمع إعالم مهرول ومتشظ العطاء 

ال يبحث عن الخبر ويضعه في مصانع التحليل 

وإنما يتناول القضايا والمشكالت من باب التهليل 

الفقراء  ويمقت  القرار  أصحاب  يمجد  والعبدلة، 

نفسه  الصحفي  يفعل،  ماال  يقول  والمساكين، 

يجد  ال  متراكمة  مجتمعية  بأمراض  مشحون 

القبيلة  سلطة  مطبات  في  المندسة  لذاته  مخرجا 

وقوانين العادات والتقاليد والعرف الذي أفسد أي 

تجديد في ظل صورة الدولة المتآكلة والتي ال تدير 

الحكم بالقوانين المعطلة أصال،  وُسجن الدستور 

ويشترون  يبيعون  الذين  المسؤولين  زنازين  في 

ذمم الناس ويموهون الحقيقة في طرقات الرشاوي 

واالختالسات.

حاالت  إعالن  وتم  شيء  كل  وقف  هنا  من 

القانون  الحياة،  مجاالت  جميع  في  الطوارئ 

متوقف إلى إشعار آخر، صحافة تْنحت وتضرب 

في رزق عباد اهللا المستضعفين، مؤسسات تسير 

يتمزق  بلد  والالممكن،   المجهول  طرقات  في 

اتخذوا  مطبلين  جلدته،   بني  وخناجر  بسكاكين 

من الصحف والتلفزة الصفراء مقرات لهم،  من 

في  الالشيء  ما وراء  إلى  يبثون سمومهم  هناك 

تقديم وعود حسب العرض والطلب لحكومة ُتركع 

شعبها على الجوع والفقر وتولغ في دماء وحقوق 

بشر أماتتهم باألماني والوهم الممحوق.

وشخوص  بأسماء  ارتبط  فقد  الخاص  إعالمنا 

مسترزقة ال تقدم وال تأخر بما تقول ألنها شوهت 

المشهد اإلعالمي فساهمت في إثارة الكثير من النعرات 

الطائفية والقبلي

لماذا الصحافة الصفراء بدال من لون آخر؟

الوسائل اإلعالمية التي ال تقدم أخبارها بمهنية وشفافية 

هي تلك التي يطلق عليها الصحافة الصفراء أو تلك التي 

تداهن على الحقائق وتعطيها طابع التشويه والبعثرة، 

عام  في  التي ظهرت  الصحافة  لهذه  اللقب  هذا  أطلق 

١٨٩٦ لوصف األساليب التي أستخدمت في المنافسة 

نيويورك،  وهما  بين صحيفتين من صحف  الشرسة 

أميريكان   – جورنال  ونيوريورك  وورلد،  بيويورك 

التي أعطت طابعا آخرا في تقديم الخبر عبر تناولها 

للقضايا المثيرة للجدل والتي تطرح في الساحة والقالب 

في  يرسمها  التي  الخبرية  الصورة  تبسيط  في  األعم 

الوقت ذاته الفنانون الذين رسموا الطفل األصفر الذي 

مهد لصحافة جديدة وأشعل الشارع في تقبل ذلك النوع 

الواقع  قولبت  في  بدأت  الصحف  هذه  أن  يعني  ما 

وميالده بقارئ ومتابع حسب مقاساتها. 

وانحدرت صحافة الطفل األصفر إلى صحافة انتقلت 

صحافة  إلى  بالرسوم  المشاهدة  الخبرية  الصورة  من 

في  الصالحية  المنتهية  واألخبار  الكذب  تسرد  خبرية 

التقبل إلى الصحافة الصفراء بدال من الطفل األصفر، 

هذا كله تاريخ غابر استطاع أن يفرض حربا إعالمية 

من  تسترزق  بأن  وفضلت  جمهورها  بكرامة  داست 

حتى  لتناولها  تذهب  التي  والقضايا  النعرات  إثارة 

إتباع  أو  الصحافة  يهمها مواثيق  تضمن وجودها وال 

المجد في إعالم  مقامات  إلى  الصحافة  يرفع  أي خط 

محايد.

السمراء  القارة  يتوسط  الذي  البلد  هذا  داخل  في 

جغرافيا (تشاد) ويتخذ من خليط الشارع لينوع في 

ممحوقة  إعالمية  وسائل  تنطلق  وعرقياته  اثنياته 

المهنية  من  أي  بعيدا  القضايا  نقل  في  آلتها  يدير 

والشفافية والحيادية التي انتهكت في التجاوب معها،  

ما يعني أن القارئ نفسه تحيط به هالة من الوهم 

بأنه  مسترزق  إعالم  لهكذا  مهمالت  سلة  ليصبح 

يتابع صوره المشاهدة ويفصل لها مقاسات تتماشي 

مع ميزاجياته ليكيل التهم والشائعات ليقبض ثمن ما 

يقول من شخصيات نافذة في البلد يتململون من أي 

شيء يمس ذواتهم المهزوزة والمتنكرة ما يعني أن 

الفساد وتسلسل هرمياته صار محميا من صاحبة 

وما  يجرى  ما  عن  الطرف  غضت  التي  الجاللة 

كان وما سيكون. 

الصحافة الصفراء وألوان أخرى
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النائمُة  البالُد  أيتها  بغتًة،  يؤلُم  شيٍء  ِمن  ما 

في الخراب،

كمعجزٍة  البدايِة  خطى  يتلو  شغفًا  امنحيني 

سماوّية

امنحيني جسدًا بأقداٍم ملتويٍة، ويٍد تهزُّ الّليَل

رحلَة  عليِك  ألقصَّ  يتيم،  طفٍل  عيني  في 

العائدين

من الموِت على غيِر هدًى.

حواِس  من  وبنفسجًا  البحِر،  بصيرَة  امنحيني 

الماء

ُألعيَد الغرَق في ارتباكاِت العطش. أنا عّرافُة 

اآلماِل

الغاربة، أجترُح من نهاراتِك

ُم سماَت القلق. وجدًا يقوِّ

أيتها البالد النائمة في الخراب

اشتعال  يؤلمني  يؤلمني..  بعدِك  شيٍء  كلُّ 

الهواجِس

في ليِل الكالم، براثُن الوحشِة الطويلة تؤلمني

زهرُة الجيرانيوم الموّشاُة باألبيض

جرُح الغريِب وأمنياتُه الغائرة

اليُد النحيلُة التي خذلها التلويح

الغياب.  في   .. بريقها  فقدت  التي  العيوُن 

ياذاكرًة من صفصاِف المعاني

وجهِك الذي غاَب في الكهرماِن يؤلمني

ضحكتِك  مقاصِل  على  المفروُد  الوجُع  أنا 

األثيرة.

في المجتمعات المتقدمة والمتحضرة وخاصة من النواحي الفكرية 

وما يرتبط بها فهي مبعث فخر واعتزار لدى هؤالء الذين يعيشون 

والواقعية  الحقيقية  الصورة  إعطاء  بل  تصنُّع  دون  طبيعية  حياة 

للحدث والموضوعات التي تتعلق بكافة مناحي الحياة لذلك تراهم 

في الحياة العملية جادين في إعطاء كل ذي حق حقه فلكل شيء 

عندهم قيمة فال يهدرون وقتهم في اشياء ال تفيد فيما يتعلق بتقدم 

مجتمعاتهم.

مجتمعات  من  جزء  وهو  الكوردي  المجتمع  في  مانلمسه  عكس 

الوقت  كل  تهدر  التي  البالية  بعاداتها  المتخلفة  أوسطية  الشرق 

في اشياء ال تفيد التقدم، بل تخدم تلك العادات والتقاليد التي تقف 

في وجه كل ماهو علمي ومتطّورة، وما يفيد المجتمع واألجيال 

الشهادات  على  الحصول  في  األحالم  عليهم  تبنى  التي  الواعدة 

الكوردي  مجتمعنا  تطور  ركب  في  تدخل  التي  العالية  العلمية 

والذي عانى قرونًا من الظلم والتخلف من قبل  اإلمبراطوريات الفارسية والعثمانية التي حكمت جغرافية 

كوردستان والموروث المتخلف الذي طبعت بفكر األجيال القديمة فلذلك النجد عنده تقبل كل مايتعلق بالفكر 

والتقدم المجتمعي الحديث التي وصلت إليها تلك المجتمعات المتقدمة في التكنولوجيا الحديثة التي تخدم 

اإلنسان في العصر الحديث وهنا ال مجال للشك في عدم تقبل حتى النقد في األخطاء المرتكبة والمتوارثة 

والتى يرى فيها االنقالب على العادات والتقاليد والموروث االجتماعي الذي يرى فيه كل حياته وتاريخه 

ومجرد التنازل عنها  وتغييرها يعني لديه انتهاء كل شيء وضياع األجيال بمنظوره التقليدي فلذلك نرى 

أن النقد والتغيير من ما هو سيء إلى األفضل يساهم بالنتيجة إلى األحسن واألفضل.

 لذلك هناك نوعان من النقد: 

١-النقد البناء وغايته التصحيح والتعاون  لتجاوز الخطأ الحاصل بدون قصد. وبذلك يتقدم المجتمع أكان 

على الصعيد االجتماعي أو الثقافي أو السياسي. فهنا الثقة تترسخ بين جميع فئات  تلك الطبقة والمجتمع،  

ويتوفر حث العمل الجماعي وازدياد النشاط والتعاون وكسر الحواجز التي تقف وتعرقل سير العمل على 

جميع األصعدة المتاحة.

فبإمكان جميع العناصر التي تتكون منها تلك الطبقة أو الفئة االستفادة منها والترقي إلى المستوى الذي 

وصل إليه الكادر المجد باالنتباه والتعلم  والمشاركة واالستفادة من الخبرات الموجودة في تلك المؤسسة،  

ويتم تخريج دفعات من األجيال التي تساهم في بناء المؤسسات التي تعتمد عليها الدول في التقدم واالزدهار،  

إن كانت معامل إنتاجية أو مؤسسات ثقافية أو أحزابًا سياسية، وبذلك يتم تخريج مجموعات مدعومة بالخبرة 

والعلم  التي يحتاجها جميع مفاصل المجتمع وفي جميع األوقات الزمنية . ويتكون جو إيجابي يزيد المحبة 

وروح التعاون والتسامح والعمل الجماعي البعيد عن األنانية . 

٢- النقد الهدام وهو نوع من الهجوم الذي تتبعه المجتمعات النامية والمتخلفة ثقافيا والتي تحمل الكثير 

من األفكار والمعتقدات القديمة والموروثة من اإلرث العشائري والديني واالجتماعي الذي أكل عليه الدهر 

و شرب. وفي هذه الحالة وهي المنافسة غير الشريفة التي تؤدي إلى العداوات والنزاعات غير المحببة، 

وتؤدي إلى نتائج كارثية في عرقلة التقدم والتأخر في ركب الحضارة، وتؤدي إلى تأخر اإلنتاج إن كانت 

مؤسسة إنتاجية، وكذلك تؤدي إلى وضع الكادر البشري في غير مكانه المناسب، وتسبب العداوات بين تلك 

الفئات التي تجمع تلك المؤسسة  وتقل من اإلنتاج وبمعايير رديئة فتؤدي إلى الفشل، وبالتالي االعتماد على 

المستورد من خارج تلك األطر  ونتائجها االنهيار والعودة إلى المربع األول. 

اخطبوطي  بشكل  والتغلغل  الظروف  تلك  تستغل  والتي  والمنافسة  المعادية  األوساط  قبل  من  واستغاللها 

الحالة لالستمرارية في  تلك  كله لصالحها، واإلبقاء على  ذلك  المفاصل واستغالل  واالستحواذ على كل 

نواياها المخطط لها مسبقًا يصبح الوضع لصالحها بشكل كامل حتى إشعار آخر .

ً
يف النقد .. والنقد كورديا

حممد عصمت مشو

والوانه  المتعددة  أطيافه  له  الخيال  واسع  تفكير  المفتوح  التفكير 

الزاهية فهو أشبة بتمرين رياضي واسع له نشاطه المتعدد وحركته 

المتنوعة البهلوانية ذات الطوابع االجتماعية.

فهناك تمارين تحتاج إلى حرفة وليس للقوة و تمارين تحتاج إلى 

وسرعة  الفرص  استثمار  إلى  تحتاج  تمارين  و  والخيال  البداهة 

في اتخاذ القرار و تمارين تحتاج إلى جهد وقوة وتمارين تحتاج 

إلى بذل وفن اللياقة البدنية و تمارين تحتاج إلى بعد نظر وتفكير 

في  رسام صادق  إلى  يحتاج  المفتوح  التفكير  هو  فهكذا  عميق. 

اإليجابية   تنبع  ليجعل من رسوماته  مخيلته وشفافة في معامالته 

الخالية الصادقة البعيدة والنظيفة من التناقضات السطحية  والسلبية 

الن التفكيرات السلبية هدامة للنفوس فجعل تفكير المفتوح تفكير 

أيجابي جذاب 

واجعل بوابة الشجن والتنزه للناس 

هو تفكير الواسع وقلبك الصادق وهو قلبك ذلك القلب المغناطيسي الجذاب الذي،يجذب الناس الذي تبحث 

عن الموهبة  عالية صادقة تنبع من حساس ومسد شاعر تالمس وجدان الناس  وحتى الصداقة تحتاج إلى 

موهبة العقل التفكير العميق لكي تحتفظ بها مصداقية مثمرة وتحافظ عليها وحتى يدوم لنا ذلك نبتعد عن 

متناقضات السلبية من التدليس أو الملق الزائف والكذب أو الخيانة او تصنع الكلمات ذات الطابع البراق 

ولكن اإليجابية  فنون متنوعة صادقة ولكنها فنون القيم الصادقة والشفافية و النزيهة ألنها تغوص في وديان 

القلوب فانتم حركة الدفء.

التفكري املفتوح

شكري يوسف

روشن علي جان

@bËuaçfl
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خضر شاكر

على طرفي الطريَق

أعُد ظاللي التي تتالشى

في انعدام الجهات

أسيُر نحَو ُزالِل عينيها

ألتيمَم في قداسِة الكبريت

وكهوُف  الطريق  امتداد  أعاند  كسيحًة   
َ
بُخطى

العتمِة

أزرُع خصالَت شمسي

وألقي شاَل الضوِء على يخضوِر المسافات

أوقظ ذاكرَة الفصوِل

أقّطُر الندى في ثغِر العشب المرتعش

أحتضُن بتالت ورودي الخائفة

من وقِع الخطى الثقيلة

ترافقني الظالُل الخضراء

ُتخبُئ خوفها في رئتي

كعصفورٍة خانتها الجهات

وَخطَف غناُئها

صوَت الهزيم

كم من األجنحِة أحتاج

كي أالمس شبابيك األماني

وكم صالًة سأتلو ألجلك يامدينة الحمام

كل السياط أعلنت اشتهائها لجلِد أمنياتي

ولهفة التقائي بِك تستوطن في دمي 

وتتعشُق في رائحِة الطين

وشجرة  العتيقة  واألزقة  الكبريت  وعطُر 

الصفصاف

والمدافن السرمدية

اليزال يفوح منها الزعتر البري

وقداسة أدعية امي االزلية

ُتعرج كالغمام في ليلة قمرية 

تشبه وجه المجدلية

تنبئني دالالت الطريق بعطرك

سأتوضأ بأول ضوء لفجرِك

وأصلي على ترابِك ركعة شكر لربِّ البرية

وسأزُف داليَة العنب لعشاقها

لنشرب نخب اللقاء

كأسًا مزاجها من تسنيم

�·Ä�‹Ä»ÄnÄm@·Ä€

َخَبِت الصاعقُة

هدأِت العاصفُة 

غادرِت الريُح واندلقِت الِمحبرُة

لم تتعلَّْم .. 

بالغُة الفجِر 

طوِر ُكْحَل السُّ

و كيَف ُتْضَرُم الِمدفأُة؟

 لْم تتعلَّْم .. 

كيَف يْصعُد قوُس النهاِر

و فوضى الُحضوِر 

كيَف تْنزُع ُقفَّـاَز الليِل

وتقرُأ حنيَن الضوِء

وسالَم األعماِق

لم تتعلَّْم .. 

ماُء كيَف تنسُج السَّ

بقايا فضاٍء 

كيف تُمدُّ جسرًا للقمِر؟

وندى المساِء

كيَف تحفُر قبرًا لألنيِن؟ 

و ُتلقي أصفاَد الُحزِن 

كلَّ مساٍء

أنتظُر .. 

َتدنو أنفاسًا و صهيًال 

تقترُب ِخْصبًا

مأ أرُض الظَّ

أنتظُر سنابَل

ها ُطْهَر األرِض  ُتلقي ِسرَّ

َتلتمُع المعاني 

تتلمَُّس النَِّعَم

لم َتَتعلَّْم ..  

ندوة يونس

ŸÓ‰Ó«@Òãõy@¿

-١

في حضرة عينيك

يتشظى نحو الجنون

كل الكالم

-٢

انبيق عطر

يندلق كالكرز

على شفة القصيدة

رضاب شفتيها

-٣

قبضت في المنحدر

على صدرها 

كي ال تتارجح

الرمانتين

-٤

في ردهة صمتها

هل حان

 موعد هطول

زخات الدمع ..؟

-٥

وفي غفلة 

من ستار الليل

خطفت منها

قبلة ...

امساعيل رسول

÷Ïì€a@bÁb‰öc@á”@ÅÎã€a

مالي أرى الفتور يجوب أزقة الصمت

مالي أرى العتمة تغطي مساحات الوجع

هل حان قطاف العنب من حقول السراب؟

هل تمادى األلم 

على امتداد المسافة؟ 

وفي باحات الخصام ..

وعلى أطراف كياني المترامية 

على خرائط الرغبة

أين وعود األمس ألنفاسي المخضبة 

بالبراءة؟

وطني يا قمر الزمان وأحجية الخلود

أنت الغاية والزمكان المكرر في مرايا وجودنا 

الموازي

تعلقت النفس بمتاهة األمل

وأرتشق الصقيع مثلي هوية الوقت

ال امتداد للغرائز عند سكرة النشوة القاتلة

يطل علي الموت بلباس البياض

ليواري سوءة القدر المريب

وجحيم عذاباتنا الالمتناهية 

يا زمهرير الوجع الملفق بأناة

القهر والفقر والحرمان

يا مصير أصابعي المحكومة بالضياع

بين صكوك البيع وميراث القضية

يا أيها اإلله الموسوم بالفضيلة الوثقى

وانت 

يا شيخي الجليل

آن آن للحلم 

أن يولد

وتظهر الشمس 

في السماء

أكرم حممد

ÊÏÿm@Êc@Âÿ∫@Êb◊

الرصاصُة عصفوًرا

القنبلُة حمامة

يُدَك لبالبة

المدفعيُة طائرَة ورق

وفُمَك شبكة صيد

كان يمكُن أّال تبتعَد

وتتركني هنا بال قَدم

تسير في الشارع وال تضحك!

كان يمكن أن تكون

عينًا زرقاَء على شرفِة جيراننا

جروًا صغيرًا 

ينزوي تحَت ظّل حائط

يخاُف صوَت وقِع أقداِم الماّرة

كان يمكُن..

أن أضَعَك في صندوٍق خشبي

وأقفُله بتسعٍة 

وتسعين قفًال

وال أسمَح للنسيم أن يعُبَرك!

كان 

يمكن..

أن تترَك الباَب موارًبا

لضحكٍة ما

تغّيُر مشاريَع الدوِل العظمى

تدفِق الالجئين

وقتل المواطنين العزل

وتيتيم األطفال

كان يمكن قبل أن ترحَل

أن توصي ضحكتك

أن الحرب ال ترأُف

بقلوبنا اليابسة!

مريم متر



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

11 مقاالت كوردستان كوردستان ثقافة 10 العدد (٦٤٦)  ١٥ /١٢/ ٢٠٢٠م - ٢٧٢٠ كالعدد (٦٤٦)  ١٥ /١٢/ ٢٠٢٠م - ٢٧٢٠ ك

المضحية  القوة  تلك  بيشمركة روژ 

التي تأسست في بداية عام ٢٠١٢ 

وبرعاية  كوردستان،  اقليم  في 

كريمة من الرئيس مسعود بارزاني 

سوريا  كوردستان  تحرير  بهدف 

من االرهاب وحماية الكرد والدفاع 

عنهم، وتتألف قوات بيشمركة روژ 

عن  الُمنشّقة  الكردية  العناصر  من 

وكذلك  أخرى،  وأطراف  النظام 

للدفاع عن  المتطوعين  الشباب  من 

المناطق الكردية في سوريا. 

العسكرية  القوة  هذه  ُدّربت  لقد 

رئاسة  قبل  من  وُدِعَمْت  الكردية، 

اإلقليم حينذاك وجميع أفرادها، وبجميع الرتب من كرد  كوردستان سوريا والمشرفين 

على تدريبهم وتأهيلهم هم ضباط كرد تم فرزهم من قبل رئاسة اإلقليم وهم من كرد 

كوردستان العراق ، وكوردستان سوريا.

في مراحل التدريب والتأهيل والعمل ظهر أفراد ومجموعات صغيرة فيها  يبحثون عن 

مصالحهم الشخصية فقط ال للدفاع عن الكرد فتم إبعادهم. وفي مرحلة الحقة ظهر أيضًا 

وأفراد  ومجموعات صغيرة ال تؤمن بالقضية الكردية بل كل همُّها مصالحها الشخصية 

االنتهازية فتم ابعادهم عن قوة البيشمركة، أي أن قوة بيشمركة روژ تم تطهيرها من 

العناصر الفاسدة وغير المؤمنة بالشعب الكردي وقضيته بل حتى االستعداد لمجارية 

الكرد وقضيتهم ان اقتضت مصلحتهم وهم بضع عشرات. 

تتميز قوة بيشمركة روژ باالنضباط الدقيق والتأهيل العالي وبأقصى درجات االستعداد 

االمن  وتحقيق  مناطقه  وحماية  وقضيته  الكردي  الشعب  أجل  من  بالنفس  التضحية 

واألمان واالستقرار فيها، وقد شاركوا مع أخوتهم بيشمركة كوردستان العراق  ضد 

تنظيم داعش االرهابي العام ٢٠١٤ وحققوا انتصارات مذهلة ضد التنظيم. لقد عاهدوا 

اهللا وأنفسهم ببذل كل غال ونفيس لخدمة الشعب الكردي وقضيته،  عقيدتهم هي إيمانهم 

بقضية شعبهم وإخالصهم له. وانتماؤهم للشعب  والوطن هو البوصلة لنضالهم. 

إتمام تأهيلها لالنتقال من مكان  القوة كل استعداداتها وجاهزيتها بعد  وقد اجرت هذه 

تأهليها  في اقليم كوردستان العراق  الى موطنهم ومسقط رؤوسهم كوردستان سوريا، 

للقيام بواجبهم  الوطني والقومي، إال ان قوى مسلحة تتبع لحزب العمال «الكردستاني»  

أقامت تحصينات عسكرية  في كوردستان سوريا على طول الحدود مع اقليم كوردستان 

الى وطنهم ومكانهم  بيشمركة روژ  الحرب في مواجهة عودة  العراق، ودقت طبول 

كوردستان  اقليم  في  القرى  مئات  باحتالل  لنفسها  سمحت  التي  القوى  تلك  الطبيعي، 

العراق وتهجير سكانها، لكنها  تمنع عودة بيشمركة روژ الى موطنها، وتعامل مسلحو 

ال ب ك ك مع كل القوى المسلحة في المنطقة ورفضت التعامل مع بيشمركة روژ، بل 

أن تصريحات العديد من مسؤولي منظومة العمال تنفي حتى وجود هذه القوة.

بالشعب  ومؤمنون  سوريا حصرًا  كوردستان  من  هم  روژ  بيشمركة  إن  القول  يكفي 

الكردي وقضيته، ومستعدون للدفاع عنه بل أن هدفهم االسمى واألنبل هو الدفاع عن 

الشعب الكردي وقضيته، وهم القوة العسكرية التي لم تتلطخ أيديها بدماء الكرد، ولم 

يرتكبوا أي جرائم، ولم يتسببوا بتهجير أهلهم، وإفراغ وطنهم من ناسه وسكانه الكرد.

بيشمركة روژ، أبطال حقيقيون، فدائيو الشعب والقضية، تاريخهم مشّرف، وسيعودون 

الى وطنهم مهما كانت الصعوبات والتضحيات.

إن ما يصعب عودتهم حاليًا الى موطنهم هو تجنبهم للقتال الكردي الكردي الذي يعّد 

محّرمًا بالنسبة لهم، تلك العقيدة التي تعلموها من قيم ومبادئ الرئيس والزعيم مسعود 

بارزاني، راعي وحامي قيم الكوردايتي.

اننا ننحني إجالًال وإكبارًا لبيشمركة روژ، ننحني  لتضحياتهم لنبلهم وأصالتهم.
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الدكتور: عبداحلكيم بشار

تأسست المعارضة السورية كتحصيل حاصل 

منذ بداية الثورة السورية السلمية، ولضرورات 

أوسع  جمع  اقتضت  التي  السياسية  المرحلة 

والدكتاتورية،  لالستبداد  المناهضة  القطاعات 

فشملت مختلف المكونات الشعبية واالنتماءات 

السياسية  واالتجاهات  والدينية،  القومية 

وليبرالية  وديمقراطية  علمانية  من  المختلفة 

وحتى االسالموية، لتكون بالتالي خليطا غير 

متجانس، تختلف في رؤاها وتصوراتها لسوريا 

السياسي  العمل  مارست  فئة  منها  المستقبل، 

على أساس انقالباتي، وسعت لتسخير الثورة 

في خدمة أجنداتها كي تحل محل النظام الحاكم 

مع ما تحمله من الفكر الشمولي المتوارث عن 

النظام نفسه، ومنها ما رأت في الثورة سبيال 

إلى تحقيق مكاسب ومنافع شخصية، وأخرى 

للصراعات  الثورة  استغلت  األخطر  وهي 

المذهبية والطائفية، وقلة قليلة متنورة ومتفهمة 

أنها  على  السياسة  مارست  سوريا،  لوضع 

الحرية  ثورة  الشعبية،  للجماهير  سلمية  ثورة 

والكرامة، وابتغاء التغيير الفعلي لالنتقال من 

االستبداد الى الديمقراطية، وهذه القلة لم يكن 

لها الدور الفاعل والمؤثر، مما حدا بها الوضع 

إلى االنكفاء نظرًا لهيمنة القوى التي ال تنسجم 

مع روح الثورة وأهدافها.

الوطني  "المجلس  ذاته  السياق  في  وتأسس 

السوري" في ٢ تشرين األول ٢٠١١ برئاسة 

التركية،  استانبول  مدينة  في  غليون  برهان 

بمن  السياسية  األطياف  من  العديد  ضّم 

واإلخوان  والديمقراطيون  الليبراليون  فيهم 

المسلمون والكرد والسريان والتركمان ولجان 

..الخ،  دمشق  إعالن  قوى  وبعض  التنسيق 

لكن  المعارضة،  لهذه  المنظم  اإلطار  ليكون 

متمثًال  االسالمي  االتجاه  تصّدره  ما  سرعان 

من  والعناصر  المسلمين  االخوان  بجماعة 
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بشار أمني

من  ردحًا  واستمّر  اإلسالمية  الخلفيات  ذوي 

وفصائل  كتائب  بناء  خالله  من  ليتم  الزمن 

مسلحة وبأسماء وخلفيات إسالمية تساهم في 

تحقيق هدف النظام لتحويل الثورة السلمية إلى 

مواجهات عسكرية، ومن ثم الحسم العسكري 

الذي  السلمي  السياسي  الحل  وليس  واألمني، 

تنشده الثورة السورية والمجتمع الدولي.

بعد ذلك ُأّسس االئتالف الوطني لقوى الثورة 

والمعارضة السورية كإطار أوسع ١١ تشرين 

الثاني ٢٠١٢ برئاسة أنس العبدة في الدوحة 

التأسيس  هذا  عراب  وكان  قطر،  عاصمة 

السيد  السابق  السوري  الشعب  مجلس  عضو 

رياض سيف، وقد حاز (االئتالف) على تأييد 

ومساندة المجتمع الدولي له، وقد انعقد قبل هذه 

العمل  لمجموعة  جنيف١  مؤتمر  المستجدات 

حزيران ٢٠١٢   ٣٠ تاريخ  سوريا  أجل  من 

المتحدة  لألمم  العام  األمين  دعوة  على  بناء 

بان كي مون حينها، الداعي الى حل سياسي 

ومقرراته  االهم  بيانه  عبر  السوري  للوضع 

الستة المعروفة، ليتم بعد ذلك تأسيس منصتي 

القاهرة وموسكو، األولى برئاسة السيد جهاد 

السيد  برئاسة  والثانية   ٢٠١٤ عام  مقدسي 

السوري  الوزراء  رئيس  نائب  جميل  قدري 

االختالف من الظواهر الصحّية في المجتمعات 

ولم  حدوده،  ضمن  معه  التعامل  ُأحِسَن  إْن 

ما  أو  ِصدام  أو  ِعداء  أو  ِخالف  إلى  يتحّول 

شابه، ِمّما ُيهيأ األجواء لتبادل وتفاعل اآلراء 

واألفكار حول األمور ذات االهتمام المشترك 

حقائق  إلى  ل  التوصُّ بهدف  العاِلقة  والقضايا 

األمور وتفُّهم القضايا.  

اآلخر  الرأي  مع  التعامل  أّن  البديهي  من 

به،  االقتناع  بالضرورة  يعني  ال  المختلف 

بوجوده  اإلقرار  يمنع  ال  الوقت  بنفس  ولكنه 

هذه  اآلخر.  من  وقبوله  احترامه  وضرورة 

ومنها  الشعوب  بعض  عن  الغائبة  الثقافة 

التقدم  التي حّققت  نفسها  منطقتنا هي  شعوب 

إْذ  أخرى،  لشعوب  والحضاري  الفكري 

ساعدت على استقرار أوضاعها، ومّهدت لها 

الطريق للعيش بسالم. 

اإلنسان بطبعه كائن اجتماعي ال يمكنه العيش 

هو  ما  بقدر  اآلخرين  مع  تواُصُله  منفردًا، 

بنفس  هو  حياتية  وضرورة  إنسانية  حاجة 

الوقت فرصة لسماع ونقاش آرائهم وأفكارهم 

بعيدًا عن إصدار األحكام المسبقة وسوء الفهم 

اآلخرين.    بمواقف  الوعي  عدم  عن  الناتج 

ورغم أّن الِحوار ليس الشكل الوحيد للتواصل 

بين الناس، إّال أّنه يبقى األهم واألكثر انتشارًا 

ه من الشروط المسبقة،  لبساطته وشموله وُخُلوِّ

بتقارب وجهات  المساهمة  أهمّيته في  وتكُمن 

النظر حول القضايا الخالفية وبناء الثقة تجنُّبًا 

للِصدام.  

أّما األشكال األخرى من التواصل فهي تشبه 

في  عنه  وتختلف  الشكل  حيث  من  الِحوار 

المضمون والنتائج، كالمفاوضات والمباحثات 

والِجدال.   من المالحظ ورود الِحوار الهادئ 

في ِعدة مواضع من القرآن الكريم، كالِحوار 

الذي جرى بين اهللا سبحانه وتعالى ومالئكته 

حول خلق آدم عليه السالم، وبين بلقيس -ملكة 

سبأ- وقومها حول فحوى خطاب النبي سليمان 

إليها، وبين أبو األنبياء إبراهيم وولِده إسماعيل 

عليهما السالم حين أراد ذبحه تنفيذًا ألمر اهللا 

األنبياء-نوح،  ِحوار  وكذلك  وتعالى.  سبحانه 

السالم  عليهم  شعيب-  هود،  صالح،  لوط، 

والبراهين  األدلِّة  عن  عدا  هذا  أقوامهم.  مع 

إلقناع  جاءت  التي  الشبهات  وإزالة  والحجج 

بتقديم  اآلخر  هذا  مطالبة  ثّم  اآلخر،  الطرف 

األدلِّة والبراهين إلثبات صحة دعواه، ومثال 

ِإال  اْلَجنََّة  َيْدُخَل  َلْن  (َوَقاُلوا  تعالى:  قوله  ذلك 

َمْن َكاَن ُهوًدا َأْو َنَصاَرى ِتْلَك َأَماِنيُُّهْم ُقْل َهاُتوا 

ُبْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن) ص. 

وبماذا  أنواعه؟  هي  الِحوار؟وما  هو  ما  إذًا 

التواُصل؟  من  األخرى  األشكال  عن  يختلف 

اإلدارة  بين  الدائرة  االجتماعات  عن  وماذا 

الذاتية واألنكسه؟ 

الِحوار أسلوب مكاشفة ومصارحة بين األفراد 

أو  الحضارات  أو  األديان  أو  الجماعات  أو 

اإلنسان مع ذاته، غير محّدد بفترة زمنية، ليس 

تبادل اآلراء  فيه  يتم  فيه مكاسب أو خسائر، 

ل  التوصُّ أو  بها  القبول  شرط  دون  واألفكار 
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العميد املهندس حممد رجب رشيد 

إلى تفاهم أو توافق حولها. ورّبما يحدث تأثير 

بينما  متبادل بين الطرفين دون اإلقرار به.  

أو  الحكومات  بين  تكون حصرًا  المفاوضات 

يريده  بما  مسبقة  معرفة  من  وتنطلق  الدول، 

اآلخر، وتقوم على موازين الِقوى والمصالح 

ل إلى اتفاقية أو معاهدة  المادية بغرض التوصُّ

والحصول على مكاسب معّينة مقابل تنازالت 

الحقوق  في  متساوية  وتكون  األمر،  ُلِزَم  إذا 

صعيد  على  المساواة  في  تشترك  لم  وإْن 

موازين الِقوى.   والمحادثات أيضًا تكون بين 

تحكمها  أْن  دون  ولكن  الدول  أو  الحكومات 

ضوابط الحقوق والواجبات، كالمحادثات بين 

د الطريق للمفاوضات  رؤساء الدول والتي ُتمهِّ

في حال نجاحها.  أّما الِجدال فهو منهج علمي 

مهم وليس ِحوار عقيم كما هو متعارف عليه 

الِحوار  العامة، وُيعتبر شكل من أشكال  لدى 

ِلقاء  في  يتمّثل  البشر  بين  تفاعل  وأسلوب 

معينة  بظروف  ما  موضوع  حول  النقيضين 

بحصيلة  الخروج  بغرض  محّدد،  وزمن 

جديدة تكون بديلة عن النقيضين.  وماذا عن 

التأمُّل  من  لحظات  إّنه  الذات؟  مع  الِحوار 

مع  خفي  ِحوار  اإلنســان  خاللها  يجري 

تأتي  أفكاره،  اآلخرين  مشـاركة  دون  نفسه 

أهمية هذا النوع من الِحوار في التصالح مع 

بتفريغ  النفسـية  االضطرابات  وتهدئة  الذات 

الطاقة السـلبية من النفـس وملِئها بااليجابية 

منـها.

التواصل  لوسائل  الواسع  االنتشار  مع 

العالم  أصبح  االتصاالت  وتطّور  االجتماعي 

عن  االنعزال  َيُعْد  ولم  صغيرة،  قرية  ِبحّق 

الشعوب األخرى مفيدًا أو ممكنًا، فأي حدث 

الجميع  به  يتأّثر  قد  العالم  من  ما  مكان  في 

أهمّية  تأتي  هنا  ومن  إيجابًا،  أْم  كان  سلبًا 

والتقارب  األديان  وِحوار  الحضارات  ِحوار 

كما  فكريًا  ترفًا  ذلك  َيُعْد  ولم  الثقافات،  بين 

كان سابقًا، بل هو الِرهان للِسلم العالمي، فال 

أحد يستطيع اإلدِّعاء بإمتالك الحقيقة المطلقة 

لوحده، ألّن جميع الثقافات والحضارات تمتلك 

جزءًا منها وتحيط العلم بمجال ما. 

الحضارة،  ِقدم  قديم  الحضارات  ِحوار  إّن 

والتأثير المتبادل بينها واألخذ من بعضها من 

أهم خصائصها،  فما من حضارة إال وتعّلمت 

تتجّنب  ما  وغالبًا  األخرى،  من  أخذت  أو 

التي  المراحل  -بإستثناء  بعضها  مع  الِصدام 

األديان  أّما  أكثرها؟-  وما  الطغاة،  تحكمها 

فما هو مشترك أكثر مّما هو موضع الخالف 

بينها. 

جارودي  روجيه  الفرنسي  المفكِّر  وكان 

(١٩٢٣م-٢٠١٢م)، قد دعا إلى ِحوار األديان 

القرن  ثمانينيات  في  الحضارات  وِحوار 

الماضي من خالل عقد مؤتمرات دورية لتغليب 

لغة الحوار على خطر الِصدام ما أمكن، ومن 

الذي  باالهتمام  تحظى  لم  دعوته  أّن  المعلوم 

ال  ذلك  ولكن  الدولي،  المجتمع  من  تستحّقه 

يمنع التأكيد على أهمّية االعتراف بقيمة اآلخر 

وقدراته، واعتبار الِحوار البّناء معه جزءًا من 

الدولي وركيزة رئيسية من  التفاهم  أخالقيات 

ركائز ِبناء ُأسس التعايش السلمي.

رّبما يتساءل الكثير: ماذا تسّمى االجتماعات 

التي ُتعقد بين اإلدارة الذاتية واألنكسة منذ عدة 

أشهر؟ إّن تسمية األشياء بمسّمياتها -وخاصة 

طابع  عليها  ُتضفي  منها-  السياسية  األنشطة 

وتحليل  فهم  لها  الُمتابع  على  وُتسهِّل  الجدّية 

وسائل  أغلب  أّن  المالحظ  ومن  يجري.  ما 

االجتماعات  تلك  تصف  والساسة  اإلعالم 

ستقتصر  بالفعل  حوارًا  كانت  إذا  بالِحوار.  

نتائجها على تبادل اآلراء واألفكار ولن تتّوج 

باتفاقية.  أعتقد أّنها أقرب إلى المفاوضات من 

بين طرفين  كانت  وإْن  والهدف  الشكل  حيث 

ليسا بدولة، فلكل قاعدة استثناء، هناك حاالت 

تفاوض سابقة مشابهة كمفاوضات أوسلو التي 

جرت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 

جت بِوالدة السلطة الفلسطينية الحالية،  والتي ُتوِّ

وكذلك المفاوضات بين حكومة جنوب أفريقيا 

االفريقي  الوطني  المؤتمر  العنصرية وحزب 

والتي أّدت إلى إلغاء نظام التمييز العنصري 

الحالتين  مع  بالمقارنة  افريقيا.  جنوب  في 

من  شكل  الذاتية  اإلرادة  واعتبار  السابقتين 

أشكال الحكومات - وإْن لم يعترف بها أحد- 

تفاوض األنكسه التي تمثل عدة أحزاب، نكون 

في  الِعبرة  وتبقى  فعلية.   مفاوضات  أمام 

النتائج فقط، لننتِظر ونرى.

األسبق للشؤون االقتصادية عام ٢٠١٤ وصدر 

فيما بعد قرار مجلس األمن ٢٢٥٤ باإلجماع 

١٨ كانون األول ٢٠١٥ الذي ينص على بدء 

محادثات السالم بالشأن السوري والذي نّص 

على وقف اطالق النار والتوصل الى تسوية 

سياسية للوضع السوري، ونتج عن ذلك تفاعل 

لتتعرض  الدولي  والمجتمع  المعارضة  عمل 

وكّل  ودولية،  إقليمية  لتجاذبات  (المعارضة) 

ابتعاد  في  الخاصة  جهة ألجندتها ومصالحها 

عن أهداف الثورة ومصلحة الشعب السوري، 

منها أمريكا وروسيا ومصر والسعودية وقطر، 

وأخيرًا تركيا التي استغلت المعارضة سياسيًا 

وعسكريًا أيما استغالل لدرجة جعلت من تلك 

واالجتياح  الغزو  في  اداة  المسلحة  الفصائل 

مناطق  بينها  السورية  المناطق  من  للعديد 

كانيي  سري  سبي،  كري   ، (عفرين  كردية 

ليبيا،  إلى  مرتزقة  كمقاتلين  ترسلها  وتارة   (

وحاليًا الى اذربيجان لتخدم أجنداتها وأهدافها 

السياسية واالقتصادية هناك.

الوطني  االئتالف   " قيادة  أن  جانب  الى  هذا 

وكما   " السورية  والمعارضة  الثورة  لقوى 

يبدو متأثرة برواسب عقليات النظام تتصرف 

الشعب  مكّونات  حيال  استبدادي  بأسلوب 

السوري بانتماءاته القومية والدينية من عرب 

وأرمن  وتركمان  آشور  كلدو  وسريان  وكرد 

..الخ، وتنفرد أحيانا حتى في اتخاذ القرارات 

هيئة  تشمل  بما  المعارضة  ترتيبات  ووضع 

المجلس  ممثل  تغيير  آخرها  التفاوض، 

ذلك  ممثليه،  علم  دون  فيها  الكردي  الوطني 

الداخلية لالئتالف، هذا فضًال  خالف الالئحة 

بينه  الموقعة  السياسية  للوثيقة  تجاهله  عن 

فضال  الكردي،  بالشأن  الخاصة  والمجلس 

القائمة  والمفاوضات  للحوارات  معاداته  عن 

بين المجلس الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية 

الكردية أكبرها حزب ( ب ي د ) وذلك عبر 

جانب  إلى  قيادته  من  استفزازية  تصريحات 

الممارسات االحتجاجية ضد هذه المفاوضات 

لتأليب  سعي  في  انفصالية،  بأهداف  واتهامها 

يثير  الذي  األمر  ضدها،  األخرى  المكونات 

الريب حيال شعبنا الكردي وتاريخه الوطني.

وعلى العموم، فإن االئتالف العتيد مع أطراف 

أخرى من المعارضة يسير أحيانًا في تجاهل 

للثورة السورية وأهدافها السامية، وأحيانًا يميل 

إلى الصراع على السلطة في سوريا أكثر ما 

الديمقراطي  والتحول  التغيير  أجل  من  يكون 

نحو بناء سوريا المستقبل لكل السوريين، ما 

إعادة  من  السابقة  المراحل  في  كما  يقتضي 

الترتيب للمعارضة عبر تطور متدرج لتحسين 

منبثقة من  برنامج سياسي وقيادة  أدائها وفق 

وفق  تعمل  السوري،  الشعب  ومعاناة  هموم 

سوريا  أساس  وعلى  السورية  الثورة  أهداف 

واألديان،  القوميات  متعددة  اتحادية  دولة 

برلماني تضمن حقوق  ديمقراطي  نظام  ذات 

العهود  وفق  دستوريا  السورية  المكونات 

" سوريا  مبدأ  يحقق  وبما  الدولية،  والمواثيق 

االنتماء  بسبب  تمييز  دون   " السوريين  لكل 

السياسي  البرنامج  ولعل  الديني،  أو  القومي 

هذه  في  األنسب  هو  والحرية  السالم  لجبهة 

المرحلة للمعارضة السورية.

موضع  هي  األمريكية  الرئاسة  انتخابات 

اهتمام دولي كبير لما لها من أهمية وتأثير 

االنطباع  يخفى  وال  أجمع،  العالم  على 

وخاصًة  العالم  دول  معظم  في  االيجابي 

الحر  الديمقراطي  والعالم  األوربية  الدول 

جو  العريق  والدبلوماسي  السياسي  بفوز 

بايدن والذي شكل بادرة أمل جديدة بعودة لغة 

الدبلوماسية والحوار والعقالنية والهدوء إلى 

وخاصًة  العالم  ودول  امريكا  بين  العالقات 

دونالد  حكم  من  عجاف  سنوات  أربع  بعد 

خلق  والذي  واالنفعالي  الشعبوي  ترامب 

امريكا  بين  العالم  في  األزمات  من  الكثير 

والعديد من دول العالم منهم اصدقاء أمريكا 

كاالتحاد األوربي أو أعدائها كإيران وغيرها 

والذي زاد من الهوة بين األمريكيين أنفسهم 

العنصرية  وتيرة  ومن  مشاكلهم  من  وزاد 

في بالدهم وخاصًة بين العنصريين البيض 

آسيوية  أو  إفريقية  أصوٍل  من  والمهاجرين 

أو غيرهم من المهاجرين. واألمثلة عديدة ال 

مجال لذكرها اآلن. 

واسعة  دراية  على  بايدن  جو  أن  أعتقد 

عام  بشكل  الكورية  القضية  بحيثيات 

وانطباعه  كوردستان،  أجزاء  باقي  وِفي 

عالقات  ولديه  عمومًا  الكورد  عن  إيجابي 

الزعيم  مع  وإيجابية  وجيدة  قديمة  صداقة 

العديد  ومع  البارزاني،  مسعود  والرئيس 

من الشخصيات السياسية من كورد جنوبي 

كوردستان وخاصًة مسؤولي مؤسسات إقليم 

والمعترف  الفيدرالي  العراق  كوردستان 

دوليًا. كل هذه األجواء االيجابية والظروف 

إيجابي  بشكل  بظاللها  ستلقي  الموضوعية 

كوردستان  بكورد  بايدن  جو  اهتمام  على 

سوريا. 

في  الكورد  نحن  الذاتية  ظروفنا  لكن 

العديد من  ولدينا  غرب كوردستان صعبة، 

التحديات فيما بيننا نحن الكورد أنفسنا بشكل 

خاص، وفيما بيننا وبين المعارضة السورية 

السوري  والنظام  الكورد  نحن  بيننا  وحتى 

ثمة  دمشق  في  القابع  الدموي  الدكتاتوري 

مشاكل وصعوبات وتحديات كبيرة. 

الجلوس  سوى  الكورد  نحن  لنا  بديل  وال 

إلى  واالستماع  المفاوضات  طاولة  على 

بعضنا البعض بروح األخوة والنية الصادقة 

االجراءات  من  بجملة  الجراح  وتضميد 

الضرورية والتي المفر منها، وتؤسس لبناء 

المثال ال  سبيل  ومنها على  بيننا  فيما  الثقة 

المختطفين  جميع  سراح  إطالق  الحصر 

عن  والكشف  السياسيين  والمعتقلين 

االلزامي  التجنيد  وإنهاء  بشفافية  مصيرهم 

وإطالق الحريات العامة، ومنها حرية العمل 

المهجرين  إعادة  على  والعمل  السياسي 

والمهاجرين بجملة من اإلجراءات والتدابير 

التي تحفز على عودتهم كتأمين حياة كريمة 

لهؤالء وتأمين مستلزمات الحياة الضرورية 

ومصدر رزق  ومسكن  ومشرب  مأكل  من 

الكوردي  السياسي  الخطاب  وتوحيد  كريم، 

الجامعة  الكوردية  المرجعية  وتشكيل 

الواقع  أرض  على  والفاعلة  والشاملة 

بكافة  المدني  المجتمع  منظمات  ومشاركة 

أطيافها وبفعالية. 

ما  كل  إلى  تنظر  سوف  بايدن  جو  إدارة 

هذا  تدعم  وسوف  بإيجابية  سابقًا  ذكرت 

المشاريع  هذه  نجاح  على  وتساعد  التوجه 

وسبب  وسر  الكبير  السؤال  يبقى  ولكن 

في  الكورد  نحن  ذكرت  ما  كل  نجاح 

غرب كوردستان أنفسنا: هل نحن على 

الحساسة  المرحلة  تحديات هذه  مستوى 

عمومًا  المنطقة  تاريخ  من  والمفصلية 

وسوريا وكوردستان سوريا خصوصًا؟ 

هذا  على  اإلجابة  الصعب  من  أعتقد 

والتشظي  التشرذم  هذا  في ظل  السؤال 

السياسية  الحركة  عموم  في  الحاصل 

قرار  ومصادرة  السورية  الكوردية 

وتقديم  الحدود  من خارج  منهم  البعض 

برامج ونظريات وأنظمة حكم طوباوية 

إلى  بالنتيجة  وغير واقعية والتي تؤدي 

هضم حقوق الكورد كشعب يعيش على 

مقومات  كامل  وله  التاريخية  أرضه 

الديمقراطية  األمة  باسم  والشعب  األمة 

وأخوة الشعوب. 

ÊbnéÜäÏ◊@lãÀ@¿@…öÏ€a@Û‹«@ÊáÌbi@Ïu@lbÉn„a@7qdm
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بمسيرة  كوباني  أهالي  خروج  بمناسبة 

الذاتية  اإلدارة  سياسة  لتأييد  "عفوية" 

العراقي  الجيش  دخول  على  واالعتراض 

إلى شنكال.  في الوقت الذي يشمل قرار 

الحظر كامل مناطق اإلدارة الذاتية  وبقرار 

منها ، بسبب اللعينة كورونا التي تنازلت 

يد  في  حجة  فأصبحت  مناطقنا،  وزارات 

من يتحكمون برقابنا. 

"وكانت خالل ٣ أسابيع فقط، قفزت أعداد 

يزيد عن ١٠٠ إصابة في  بما  اإلصابات 

في  المصابين  أعداد  كانت  إذ  كوباني  

تشير  المنصرم  األول  تشرين  الـ٢٦ من 

إلى إصابة ٢٨٦ شخصًا.

وبدأ من يوم ٢٦ تشرين الثاني تنفيذ قرار 

أصدرته اإلدارة الذاتية بفرض حظر تجوال 

كلي وعام في مناطق اقليم الفرات، وذلك 

كإجراء من اإلدارة لمواجهة االنتشارغير 

حسب  المنطقة".  في  للفيروس  المسبوق 

وكالة هوار التابعة لمنظومة ال ب ك ك  

قد  وكان   .٢٠٢٠ الثاني  تشرين   ١٥ في 

ناشد الدكتور بختيار مدرس  اإلدارة بأخذ 

جائحة  انتشار  بسبب  الحازمة  اإلجراءات 

كورونا في كوباني.

ذكرتني تلك المسيرة  بأيام  المقبورحافظ 

اإلعالمي  فريقه  استبدل  حين  األسد 

مصطلح  محلها  لتحل  المظاهرة  مصطلح 

المسيرة. فمصطلح المظاهرة يحمل معاني 

المسيرة  مصطلح  بينما  د  والتمرُّ الرفض 

تعني التأييد وااللتفاف حول القائد. 

في  الخروج  في  ُنجبر  كنا  عندما  أذكر 

نردد  نكن  لم  طالب،  ونحن  المظاهرات 

شعارتهم إال بعد تحويرها لتناسب تطلعاتنا، 

المسيرة  تصل  عندما  هاربين  نتسلل  وكنا 

إلى أقرب شارع لبيوتنا. 

وسبحان اهللا كانت األوامر تأتي بالمسيرات 

ÚÓuÏi¸a@pa7èæa@Ú«ái

مشس عنرت

 ال يخفي على أّي متتبع سياسي، او حتى 

يكون  قد  و  عادي،  سوري  مراقب  أّي 

ما  يهمه  متواضعا  مواطنا  المراقب  هذا 

السنوات  هذه  كل  خالل  ويجري  جرى 

السورية،  الثورة  من  الماضية  العشر 

ليشاهد من خاللها مراجعة بسيطة ليجد 

لوحة في غاية االختزال وفهم الثورة، و لتلك 

التضحيات الجسام التي قدمت ألجلها .

المفتتة  االنشطارات  كثرة  هذه،  ايامنا  في 

النضال  مقدمة  في  كانوا  الذين   ألولئك 

مستبد،  لنظاٍم  والتعسف  لالستبداد  المناهض 

اركع له الشعب السوري وبكل مكوناته طيلة 

التهديد  يافطة  تحت  قرن،  نصف  من  اكثر 

االمبريالية والصهيونية وأخطارها  القادم من 

القادمة.

ألنه  عدة،  لعقود  النظام  تسلط  تجاوز  يمكننا 

ببساطة كان يحاول ان يخلق الهواجس المخيفة 

لعموم الشعب السوري ليتمكن من تسلطه التام 

على رقاب هذا الشعب، الذي ال حول له و ال 

قوة، وهذا ما اثبتته الوقائع المأساوية التي مّر 

بها الشعب السوري  في األزمة السورية.

حالة  هي  تجاوزه،  يمكن  ال  والذي  بالمقابل، 

المعارضات السورية الراهنة و التي ما زالت 

تراهن على عروبية وأسلمة الدولة السورية، 

من  واالكثر  النظام،  من  تماما  مشتقة  وكأنها 

بطروحات  احيانا   عليه  تزداد  انها  المالحظ 

وبمفاهيم ال تمت الى الواقع بأي صلة .

ã�æa@äbƒn„aÎ@NN·ˆb‡À@ÚÌäÏè€a@pböäb»æa

غزالن وضحي

الدولة  فإن  وواقعيين،  منصفين  لنكن 

الفسيفساء  من  مزج  إال  هي  ما  السورية 

والدروز  والعلويين  السنة  كاإلسالم-  الديني 

والمرشديين واالسماعليين وايزيدين- واألثني 

والسريان  والكورد  العرب  العرقي-  او 

لذا   - وججان  وارمن  والتركمان  اآلثوريين 

بين  االيجابية  العالقات  على  الحفاظ  فإن 

تاريخية  ضرورة  السوري  الشعب  مكونات 

بترها  محاولة  وإن  تجاوزها،  الخطر  ومن 

نشاهد  قد  كارثية، و  نتائج  الى  ستؤدي حتما 

صراعا سوريا لعقود قادمة اخرى.

الحية  المشاهدة  من  المراقب  يستنتج  هنا  من 

لتلك االنقسامات واالختالفات والخالفات بين 

وبينها  جهة،  من  ذاتها  السورية  المعارضة 

جهة  من  السوري  الشعب  مكونات  وبين 

لحقيقة  جديتها  عدم  مدى  الى  يشير  أخرى، 

واجتماعيًا،  وسياسيًا  قوميًا  السوري  الواقع 

وان محاولتها القفز عليه كما في حالة النظام 

المستبد ينذر بكوارث مستقبلية، لذلك ال بّد من 

وإيجاد  عامة  السوري  للوضع  واقعية  نظرة 

ومطالب  طموحات  لمختلف  الناجعة  الحلول 

دولة  في  السورية  المكونات  وحقوق 

ديمقراطية عصرية ُتَنّمي الهوية الوطنية 

الجامعة.

ستالقي  قيمًا  التشخيص  يكن  لم  عندما 

ارتقاء  في  صعوبة  السورية  المعارضة 

السبل  كل  حتما  يؤدي  وال  مطالبها، 

(كالعروبية  إذهانها  في  المتجذرة  القديمة 

واالسالموية) إلى نتائج ايجابية.

النسيج  بماهية  االعتراف  الجرأة  فمن 

السوري،  الجسد  للحمة  المؤلف 

نقصان،  دون  التامة  بحقوقه  واالعتراف 

تكون  ان  المعارضة  تستطيع  فقط  عندها 

البديل المناسب لكل السوريين.

بحقوق  الحقيقي  االعتراف  دون  من  اما 

كافة المكونات السورية في العيش الكريم 

والغد الجميل لسوريا الجديدة ستبقى دماء 

هؤالء الذين اسطروها ألجل الحرية مجرد 

ارقام واحصائيات، ومن يسترخص بالدم 

السوري ان كان فردا او جماعات فحتما 

ال يستحق ان يكون البديل المناسب للثورة 

السورية، شئنا ام أبينا.

عام  بشكل  المنطقة  بها  تمر  التي  األحداث 

وكوردستان الغربية "بشكل خاص والتي تعود 

لو  آنذاك،  االستعمارية  الدول  إلى  أسبابها 

رجعنا مئة سنة للخلف، والقينا نظرة على أس 

المشكلة وهذه األحداث التي تمر بها المنطقة 

خاص  بشكل  الكوردية  والمنطقة  عام  بشكل 

بل  والويالت  الكوارث  أفرزت  التي  والنتائج 

أطماع  هي  األساسي  سببها  تعقيدًا.  زادت 

الشرق  في  النفوذ  وتقاسم  االستعمارية  الدول 

وتركة  الدولية  التحالفات  خلفته  وما  األوسط 

من  المنطقة  بخصوص  المريض"  "الرجل 

المنطقة  تركت  حيث  ومؤقتة،  هشة  اتفاقيات 

بدون حل جذري.

فاالتفاقيات الناجمة والتي عقدت مع تركيا خير 

دليل على عدم جدية ومتابعة تنفيذها من قبل 

الدول المتحكمة بمصير الشعوب في المنطقة، 

ولن  تتوقف،  لم  الكوردية  فاالنتفاضات  لهذا 

تتوقف حتى تنال كامل حقوقها وحريتها كباقي 

شعوب المنطقة والعالم.

لهذا نرى الحركات الكوردية وأحزابها تسعى 

بوابات  عبر  قضيتها  وطرح  لتعريف  جاهدة 

وتؤمن  المستطاع،  قدر  النضالية  ووسائل 

بالعمل المشترك، ونتجت عن ذلك في الفترة 

الوطني  "المجلس  سوريا  كورد  بين  األخيرة 

الكردي في سوريا ". ويعتبر  غالبية الكورد 

ال  جزءًا  الجماهيرية   وقاعدتها  بأحزابها 

وهناك  وقناعاته،    ENKSال من   يتجزأ 

في  المساهمة  الرئيسية  األحزاب  بعض 

جميع  في  وشاركت  له،  والداعمة  تأسيسه 

هيئاته ومجالسه وكانوا حريصين على تطوير 

المجلس وتوسيعه بشكل مستمر ودعم مواقفه 

والدفاع   السياسي  خطه  جانب  إلى  والوقوف 

الدوام  الفترات،  وتبنت على  عنه في جميع 

والقومية  والوطنية  السياسية  المواقف  جميع 

للمجلس، لذا رحبت، وباركت تأسيس الجبهة 

شعوب  تقرب  خطوة  فكل  والحرية)  (السالم 

قاعدتها هي خطوة  المنطقة وتخدمها وتوسع 

جادة  كانت  حال  في  الكورد،  لدى  مباركة 

أجندات  تخدم  وال  المنطقة  لمصلحة  وتعمل 

لشعوب  معادية  أطراف  لصالح  أو  خارجية 

المنطقة  والشعب الكوردي خاصًة.

والسالم  الحرية  تكون جبهة  أن  آملون  وكلنا 

لمصلحة الجميع بما فيها الحوار الكوردي - 

الكوردي، كما نتمنى أن تخدم ما اتفقوا عليه 

أي  الداخلي،  ونظامهم  برنامجهم  خالل  من 

مصالح  هناك  والدولية  اإلقليمية  للدول  جولة 

طرف  كل  يحاول  حيث  للطرفين،  وغايات 

االستفادة من الطرف اآلخر، لهذا يتمنى الكورد 

أن ال تغلب مصالح األطراف الخارجية على 

مصلحة شعوب المنطقة، كما تتمنى أن تكون 

بل من واجب الجبهة طرح القضية الكوردية 

على طاولة الحوارات والحث على استرجاع 

أرضه  على  يعيش  كشعب  الكوردية  الحقوق 
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ماهني شيخاني

التاريخية وتناصر قضيتهم وتجاهد معهم لرفع 

الغبن عن الشعب الكوردي.

بالغالي  ضّحى  الكوردي  االشعب  حقيقة، 

التهديدات  من  المنطقة  حماية  ألجل  والنفيس 

والبطولة  المالحم  أروع  شبابه  بدماء  وسطر 

وعلى  العظمى  الدول  واعتراف  وبشهادة 

األخوة  من  الكورد  يأمل  لذا  قادتها،  لسان 

الشركاء الدفاع عن خصوصية وهوية القومية 

الكوردية في المحافل الدولية. لكن في الضفة 

الثانية والغريب في األمر هو موقف األحزاب 

الوحدة الوطنية والتي تّدعي القومية أن تعلن 

كافة  في  االنتخابات  في  للمشاركة  استعدادها 

سوريا  قوات  سيطرة  تحت  التي  المناطق 

الديمقراطية "قسد".

أما ما نراه من موقف ال pyd من االنتخابات 

لألحزاب  بالنسبة  مفاجئة  أو  غريبة  فليست 

الوطني  بالمجلس  تتظلل  التي  الكوردية 

الجميع،  لدى  مكشوفة  وأصبحت  الكوردي 

الكوردي  الوطني  المجلس  الموقف  ورؤية 

المنطقة  في  االنتخابات  في  ومشاركته 

لخدمة  صائبًا  موقفًا  جماهيره  يراه  الكوردية 

المنطقة ومصلحتها. وتؤكد على ذلك أحزاب 

وشرائح خارج المجلس أيضا وموقفهم الداعم 

لموقف المجلس الوطني الكوردي.

الكوردي  الشعب  يتوجسه  سؤال  هناك  لكن 

وتغييرها  األمريكية  السياسة  تجاه  وسياسييه 

في المناطق الكوردية بعد نجاح جو باين.

حيث ورد في حوار مع روبرت فورد يقول: 

" ترامب وبايدن ال يختلفان كثيرًا في الملف 

تفاؤل  جرعة  لدينا  ككورد  "..لكننا  السوري 

مع  المميزة  عالقته  بسبب  بايدن  جو  بنجاح 

أيضًا  البارزاني،  مسعود  والزعيم  الرئيس 

حسب معرفته وجوالته العديدة للمنطقة، نأمل 

أن يكون هناك تغيير جدي، وتستقر األوضاع 

وأن  عمومًا،  األوسط  والشرق  المنطقة  في 

العبث  من  واذرعها  اإلقليمية  الدول  يلجم 

للجميع  معروف  أنه  الشعوب. رغم  بمصائر 

سلوك السياسة الخارجية األمريكية بشكل عام 

والمبادئ  القيم  كل  فوق  أمريكا  مصلحة  هي 

أولويات  أو  "ثوابت"  تحكمها  واألخالق 

االقتصادية،  والمصالح  القومي  أمنها  أهمها 

الديمقراطيين  بين  الحكم  في  األدوار  فتبادل 

والجمهوريين لن تغير من سياستها الخارجية 

تغير  وربما  عقب،  على  رأسًا  تقلبها   ولن 

أكثر،  بلمسات طفيفة لالستثمار  اللعبة  قواعد 

لكن يرى بعض المتفائلين أن شخصية الرؤساء 

حياة  في  ومهمًا  ومؤثرًا  بارزًا  دورًا  تلعب 

لرؤساء  فبالنسبة  والعالم،  ومجتمعهم  دولهم 

وهناك  قوية  بصمات  ترك  من  هناك  أمريكا 

من غادر كرسيه دون أثر إيجابي يذكر. 

الواليات  خطة  آلية  بان  البعض  ويرجح 

تخفيف  محاولة  هي  بايدن  فترة  في  المتحدة 

التوتر والصراعات (وعّبر عن ذلك صراحة 

إنهاء  على  كتأكيده  االنتخابي  بيانه  ضمن 

العريضة  الخطوط  اليمن) ورسم  في  الحرب 

بدقة للدول الفاعلة باإلقليم.

التوقعات واالحتماالت واآلمال نراها لمستقبل 

الكورد في سوريا تنحصر وترتبط كل االرتباط 

مستقبل  واقعيين  ولنكن  الدولية،  بالتفاهمات 

خصوصًا  وسوريا  عمومًا  األوسط  الشرق 

شفا  على  يقال  مثلما  أو  بركان  فوهة  على 

دول  وشعوبها  المنطقة  بمصير  تتحكم  حفرة 

بأساليب  استعمارية  مشاريع  أو  ومخططات 

جديدة، ورغم ما لحق باإلنسان الكوردي من 

قتل وتدمير للممتلكات ونهب وتهجير وتشرد، 

والقى شتى أنواع العذاب، إال أن هناك جرعة 

تفاؤل لمستقبل األجيال القادمة. 

المخيف وتسطع  الكابوس  البد أن يزول هذا 

شعلة  تضاء  أن  بد  ال  كوردستان،  شمس 

نوروز على سماء كوردستان.

للمواقع  إسرائيلي  قصف  كل  بعد  "العفوية" 

السورية فتخرج المسيرات لتأييد حق الرد في 

الزمان والمكان المناسبين.  وكذلك عندما كان 

يصدر الرئيس مرسوما بزيادة الرواتب ليغطي 

الناس  فتخرج  معينة،  مواد  اسعار  رفع  على 

لتحية القائد البطل منقذهم من العوز والحاجة.

من  شبر  وكل  بقعة  كل  تحتل  صوره  وكانت 

أشبه  فما  األحجام.  وبأكبر  السورية  األراضي 

اليوم  باألمس. 

بحر  في  المعتقل  ك  ك  ب  ال  زعيم  صور 

مرمرة منذ حوالي عشرين سنة  المنتشرة مع 

إليه،  واقتباس   المكتسبات  أفكاره  ونسب كل 

أقواله ليتم فرض تقديس القائد المغوار ولتصرخ 

المجاميع أن ال حياة بدون القائد. تقديسا  يفرض 

بكافة اشكاله والناس تبتلعه اليوم على مضض 

تردد. فمن  يتضورون  بما  مقتنعة  وهي غير 

القائد  صور  وألوان  بقياس  يهتمون  ال  جوعا 

الشعارات  رفع  وال  الملونة  اإلعالم  كثرة  وال 

قبضة  تحت  يرزحون  أنهم  صحيح  المبدعة. 

أمنية وهي تحصي أنفاسهم، وتجعلهم مراقبين 

على بعضهم، لكن التجارب تهمس لهم .هذا لن 

يدوم طويال.

السوريون باتوا على قناعة بعد مرور عشر 

سنوات من القتل والتشريد والتدمير والقهر 

والذّل، بأن هذه األزمة لم تكن لتحريرهم أو 

خالصهم من االستبداد والديكتاتورية ونقلهم 

بكرامة  فيه  يعيشون  ديمقراطي  مناخ  إلى 

وحرية؟، أيقنوا أن افتعال هذه األزمة نتيجة 

تضارب في مصالح الدول الكبرى خاصة 

أمريكا وروسيا.

النقاط  معظم  على  تسيطر  التي  أمريكا 

تلك  خالل  ومن  العالم،  في  االستراتيجية 

النقاط تسيطر على كافة مفاصل الحياة في دول 

العالم، ولكن النقطة االستراتيجية الوحيدة التي 

تعتبر  التي  كانت سوريا  اختراقهم،  تستطع  لم 

من أهم المواقع االستراتيجية في العالم، وكذلك 

والتي  فيها  اإليراني  النفوذ  امتداد  من  تخوفها 

أصبحت مصدر قلق إلسرائيل.

نقاطها  معظم  خسرت  التي  روسيا  أما 

النقطة  سوريا  وباتت  العالم،  في  االستراتيجية 

البحر  حوض  في  لها  الوحيدة  االستراتيجية 

النفوذ  تنافس  بدأ  هنا  ومن  المتوسط،  األبيض 

هو  األمريكي  السالح  وكان  المنطقة،  في 

شعارات حقوق اإلنسان والديمقراطية والحرية 

المنطقة لإلرتواء منها،  تتعطش شعوب  والتي 

قبل  من  والظالمة  المستبدة  الممارسات  نتيجة 

إلى  المتعطش  السوري  والشعب  حكوماتها، 

الحرية والخالص غرر بتلك الشعارات ووثق 

بها من جهة ومن جهة أخرى أراد السوريون 

للنظام  الحديدية  القبضة  تحت  من  الخروج 

ثورات  قلوبهم  تبهج  لم  كما  المجرم،  األسدي 

الربيع العربي..

قام السوريون بثورتهم السلمية ألنهم كانوا على 

قناعة أن الدول الكبرى ستقف إلى جانبهم ضد 

النظام المجرم، ولكن ومع مرور سنوات األزمة 

تبين أن ال أحد يكترث لمصيرهم وخاصة بعد أن 

طالبوا بالمفاوضات بين المعارضة والنظام.

ال  كالمهما  والنظام  المعارضة  أي  هؤالء 

يمثالن الشعب السوري، الكثير من شخصيات 

المعارضة التي كانت في األصل أزالم النظام 

إنشقوا ألسباب عدة إما لعدم تحقيق مصالحهم 

منهم  لرغبة  انشقوا  أو  النظام  لدى  الشخصية 

يتوقعون  كانوا  وألنهم  أكثر  بمكاسب  للفوز 

النظام  من  بتوجيه  انشقوا  قد  أو  النظام  سقوط 

لضرب الثورة والمعارضة الوطنية. وقد يكون 

كل ما حصل بإشراف وتوجيه دولي وخاصة 

روسيا وإيران وتركيا.

أمام كل هذه المعمعة الشعب الكوردي متوزع 

الوطني  المجلس  الكورديين،  الطرفين  بين 

وبعض  الوطنية،  الوحدة  واحزاب  الكوردي 

األحزاب التي لم تنضو في أي من الطرفين.. 

المجلس الوطني الكردي كان في بداية األزمة 

للشعب  الوحيدة  السياسية  المظلة  السورية 

الكوردي، ولكن وكما قلنا في البداية هذه المظلة 

الوحيدة ال تخدم مصالح الكثير من الدول، لذلك 

ومتاجرة  انشقاق  بعمليات  الكورد  ضرب  تم 

النفوس  لذوي  المال  مقابل  الكوردية  بالقضية 

الذين ال مبدأ وال كرامة لديهم سوى  الضعيفة 

الحقد  وكذلك  الشخصية  والمصلحة  المال 

الدفين تجاه أخيه الكوردي.

وما آَلت إليه الحال اآلن، صحيح أنها نتيجة 

ولكن  شؤوننا،  في  الدول  وتداخل  تدخل 

السبب اآلخر هو تشتتنا وعدم تقبلنا لبعضنا 

الكوردية  الصفوف  كانت  فكلما  البعض، 

متراصة ومتماسكة كان من الصعب اختراق 

كان  وكلما  وزعزعته،  الكوردي  الجدار 

مشتتًا كان من السهل اختراقه وتشتيته.

العدو  الخارج،  من  فقط  ليس  العدو  فـ 

بكل  ومواجهته  معرفته  نستطيع  الخارجي 

الوسائل الممكنة لدى الشعب الكوردي، ولكن 

جسد  من  الداخلي  العدو  هو  األخطر  العدو 

الكوردي الذي ال يمكن معرفته إال بعد فوات 

األوان، حتى نعرفه قد نكون خسرنا الكثير، 

الشعب الكوردي في كوردستان سوريا خسر 

الكثير من مناطقه وشبابه والكثير من ناسه 

ومن كرامته نتيجة العاطفة الغبية التي جعله 

اآلن  حصل  فما  المجهول،  مصيره  يلحق 

نتيجة  خسرناه  وما  سوريا  كوردستان  في 

أفضل  بشكل  الداخلي  لعدونا  معرفتنا  عدم 

ولم نستطع دراسته بشكل نستطيع مواجهته 

وإنتزاعه من الجسد الكوردي.   

 عزالدين مال

Ô‹Çaá€a@Îá»€a@›Ëu@¿@Òäbè©a

الشعوب  أخوة  نظرية  اصحاب  أن  يبدو 

باتوا اليوم اكثر تخبطًا مما كانوا علية قبل 

اصرارًا  اكثر  وأصبحوا  مضت،  سنوات 

بالكورد  األذى  من  المزيد  إلحاق  على 

اينما كانوا خصوصا إقليم كوردستان عبر 

تدخالتها العسكرية من جبال قنديل وصوال 

الى سنجار، وبذل قصارى الجهد لزعزعة 

لتركيا  والحجج  الذرائع  وإيجاد  االستقرار 

تارًة  الثقيلة  باألسلحة  اإلقليم وقصفه  لغزو 

عارضين  اخرى  تارًة  البري  واالجتياح 

مكتسبات واستقرار مواطني اإلقليم لخطر 

القومية  المصلحة  يهدد  مؤرق  حقيقي 

الكوردية العليا.

ويطالب  يّدعي،  العمال  حزب  كان  فإذا 

في  الكوردي  للشعب  القومية  بالحقوق 

انقرة  ضد  المسلح  الكفاح  وينتهج  تركيا، 

سبيال لذلك منذ أربعين عاما مضت فما هي 

االنجازات التي تحققت على األرض، وما 

ترى  يا  السنوات  هذه  بعد كل  النتائج  هي 

على ارض الواقع؟

١-احراق ما يربو على أربعة آالف قرية 

في كوردستان الشمالية وتهجير سكانها.

في  التركي  الجيش  يد  وإطالق  ٢-تسليط 

الغالبية  ذات  تركيا  شرق  جنوب  منطقة 

الكوردية يعيثون فسادا اينما حلوا.

٣-خلق حالة استياء عام لدى الكورد من 

الثورة وربما الكوردايتي جّراء ما تعّرضوا 

له بسبب حزب العمال.

حول  الكورد  من  هائلة  اعداد  ٤-التفاف 

والتنمية  العدالة  كحزب  التركية  األحزاب 

بغية عدم تعرضهم للتهجير والمالحقة.

٥-خلق حالة عدم الرضى مما يجري على 

ارض كوردستان الشمالية أوروبيًا وعالميًا 

الحزب  على  االرهاب  صفة  وفرض 

وممارساته بادلة دامغة.

المسلح  وكفاحه  الحزب  يحرر  ٦-لم 

جغرافية  من  واحدا  شبرا  المزعوم 

كوردستان الشمالية.

اقليم  أراضي  على  المعسكرات  اقامة   -٧

ويعّرض  عّرض،  مما  العراق  كوردستان 

الجيش  اقتحامات  لخطر  االقليم  سالمة 

التركي بين الفترة واألخرى.

بوتقة  في  وعناصره  بالحزب  الزج   -٨

االزمة السورية مؤخرًا والتضحية بأرواح 

في  استشهدوا  الذين  الكورد  الشباب  آالف 

حرب ال ناقة لهم فيها وال جمل.

٩-تهيئة الحجج للجيش التركي عبر بعض 

واحتالل  القتحام  االستفزازية  الممارسات 

كوردستان  غربي  من  واسعة  اراض 

وتهجير سكانها وتشريدهم.

البعد  ذات  الكوردية  الحركة  ١٠-منع 

أراضي  على  النشاط  مزاولة  من  القومي 

والنفي  باالعتقال  الكوردستان  غربي 

والمالحقة.

_ÂÌa@∂a@Ô†aã‘∫á€a@Üb•¸a

أمحد اهلدو
مناهج  وفرض  والتعليم  التربية  ١١-تعطيل 

مؤدلجة على الطالب غير معترف به.

١٢- فرض مبالغ نقدية ورسومات مالية على 

جراء  اصال  اقتصاديا  المنهك  المواطن  كاهل 

االزمة الحالية.

١٣-فرض قانون التجنيد اإللزامي على الشباب 

مما ادى الى خروج اآلالف منهم خارج البالد.

والكثير الكثير من عمليات االختالس والصفقات 

المشبوهة وتهريب وبيع النفط وشراء المحاصيل 

دون  رخيصة  بأسعار  الفالحين  من  الزراعية 

وجه حق سوى امتالكهم للسلطة وفرضها بالقوة 

سوى  بها  معمول  شرائع  وال  قوانين  ال  حيث 

منطق الفرض والطاعة.

ضخمة  إعالمية  آلة  العمال  حزب  صنع  لقد 

أولى لها الكثير من الدعم واالهتمام لتبث عبرها 

الدعاوى السياسية الملفقة والعارية عن الصحة 

االرتزاقية  المنافع  ذوات  مشاريعها  لتسويق 

القومية  عن  البعد  كل  والبعيدة  الخالصة 

والكوردايتي.

لقد تمسكت آلة األعالم لحزب العمال وعلى مدى 

سنوات ال تمل التعليق على حادثة انسحاب بضع 

على  المرابطين  البيشمركة  قوات  من  عشرات 

حدود سنجار ابان الهجمة الداعشية القذرة عليها 

وتخوينهم  بهم  للتشهير  دسمة  مادة  منها  لتتخذ 

على كافة منابرها االعالمية وعلى ألسنة ابواقها 

بال ملل دون ان تتطرق إلى انسحاباته المتتالية 

بداية  سلطتها  تحت  كانت  شاسعة  مناطق  من 

كانييه  الى سري  الجريحة وصوال  من عفرين 

وانسحبت  التركي  الجيش  تحت وطأة ضربات 

والشعب  االرض  تاركة  المناطق  تلك  كل  من 

يواجه المصير المجهول في حين كانت قواتها 

تقاتل في جبهة الباغوز بعيدين عما يجري على 

االرض الكوردية بمئات االميال.

لقد كشف كل مستور وخرجت جميع االوراق 

للعلن، وأشرقت الشمس ليظهر كل على حقيقته، 

واي سبيل سالك ولم تعد التهم الباطلة واألكاذيب 

االسرة  الى  العودة  فإما  نفعا،  تجدي  الملفقة 

الكوردستانية تحت خيمة البارزانية والكوردايتي 

في  والضياع  الخيانة  مستنقع  في  الغوص  او 

مزابل التاريخ وليعتبروا ممن سبقهم في الضالل 

بها  تعج  ذلك  انقلبوا واالمثلة على  منقلب  واي 

بطون الكتب وسير األولين.       

NN@›õœc@›ÿìi@Ô‹Çaá€a@b„Îá»€@b‰nœã»fl@‚á«@ÚvÓn„@Íb„ãèÇ@bflÎ@bÌäÏé@ÊbnéÜäÏ◊@¿@Ê�a@›óy@bfl
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جميع على أطلق لقب الحرير طريق

تسلكها كانت التي المترابطة الطرق

بطول وأوروبا الصين بين والسفن القوافل

تعود بداياتها إلى متر والتي ١٠آالف كيلو

الميالد قبل الصين في هان ساللة حكم

من االسم هذا عليه أطلق وقد عام بمائتي

الصيني الحرير ألماني ألن جغرافي قبل

فيها. للتجارة األكبر النسبة يمثل كان

تظهر بدأت األخيرة اآلونة  في

رؤى شكل على جديدة مصطلحات

هذه  هي  فما   ٢٠-٣٠ رؤية مثل  دولية 

األوربية فمنها الرؤى تعددت الرؤى؟،

ويعود والباكستانية واإليرانية والسعودية

جاكوز مارتن العالم إلى المصطلح هذا

الصين تغزو "حينما  كتابه في  قال الذي

وقد جديد عالمي نظام هناك سيكون العالم"

الغربي في العالمي النظام وإن بدأ بالتشكل

تدارك األوربية الدول على ويجب ضمور

سوف االقتصاد الصيني وإن هذه المعضلة

٢٠-٣٠ وسيصبح  الحقبة في العالم يتسيد

األمريكي. االقتصاد ضعف

فالرؤية الحقيقة، هذه األوربية الدول أدرك

جائحة بعد وخاصة تتبلور بدأت األوربية

إلى بالتوجه الشركات  بدأت  كورونا،

وتشجيع للنفط كبدائل النظيفة الطاقة

صرحت إذ  الكهربائية، السيارات صناعة 

من اآلالف سنفتح بأننا األلمانية المستشارة

التزود ومراكز النظيفة الطاقة إنتاج مراكز

البحثية من المراكز اآلالف جانب إلى بالطاقة

الكهربائية. البطاريات تطوير مجال في

تم  فقد لـ٢٠-٣٠  الباكستانية الرؤية كذلك

برية طرق  بإنشاء األولى المرحلة إنجاز

الصين سريعة تربط حديدية لقطارات وسكك

الهندي المحيط على باكستانية  موانئ مع

السعودية الرؤية كذلك (كوادر) ميناء وتحديدًا

وموانئ مدن تشيد يتم بموجبها والتي الكويتية

في السعودية والجزر الخليج على ضخمة

الحرير. الستقبال طريق البحر األحمر

الطريق هذا قررت الصين إحياء لماذا ترى يا

القديم؟

السابق الصيني الرئيس  تصريحات  أهم من

فقال ملقة مضيق بشأن كانت بينغ) جين (شي

فما ملقة مأساة  تجاوز الصيني الشعب  على

المأساة؟ هذه هي

ضيق مضيق عبر وتستورد تصدر الصين

بطول وإندونيسيا وسنغافورة ماليزيا بين

يوجد وال ملقة) (مضيق يدعى ٨٠٠كم

غير الصين  إلى يصل أخر بحري طريق 

النفط  من بالمائة  ٨٠ وتستورد الطريق هذا

عليه يسيطر المضيق وهذا الطريق هذا عبر

الجيش قاعدة  فيها ويوجد األمريكية القوات

أمريكية قاعدة وهي أضخم األمريكي السابع

شاءت ما متى الطريق قطع بإمكانها العالم في

عام منذ  الحالي الصيني الرئيس فاجأ لذلك 

وبدأت  الحرير طريق بإحياء العالم  ٢٠٠٣

لمدة الباكستانية كوادر ميناء باستئجار بالفعل

وسيتم إسرائيل وميناء حيفا في عاما خمسين

القادم. العام في استالمها

البنوك بفائدة من مالية الصين قروضا قدمت

أراضيها من التي يمر الطريق للدول الصينية

بتنفيذ الصينية الشركات تقوم أن شريطة

والطرق الحديدية بالسكك المتعلقة المشاريع

البحرية. الموانئ وإنشاء

 ٢٠١٣ االستثمارات منذ عام هذه حجم بلغت

الصينية والمصارف دوالر مليار ثمانين

١٧٥-٢٦٥ مليار  تتراوح بين قدمت قروض

في األن لحد المشروع إنجاز تم وقد دوالر

الفاو ميناء في العمل ويتم وإيران باكستان

العراق. في

 ٤٠٠ إيران في الصينية االستثمارات حجم بلغ

دوالر  مليار العراق٤٥٠ وفي دوالر مليار 

إلى الخليج من  الغاز لنقل الصين  وتخطط

الصين الى نقلها ليتم الباكستانية كوادر ميناء

عسكرية قواعد بناء إلى كذلك انابيب عبر

الحيوية. ومصالحها موانئها لحماية عديدة

هذا الطريق؟ من الغرب يؤرق ما الذي ولكن

الصينية المنتجات إلى  الغربي  القلق يعود

لإلنتاج بسبب التكلفة المنخفضة الثمن زهيدة

والشيء كبيرة تنافسية قدرة تملك وبذللك

من قروض ألكثر تقدم الصين هو إن األخر

وتشترط أراضيها من الطريق تمر دولة ستين

الصينية الشركات مع اإللزامي التعاقد على

ويزيد االقتصادية التنمية فرص من يزيد مما

شيء إلى  باإلضافة السياسية الهيمنة بذلك

الصينية األسواق إن وهي ومهم أساسي

وبذلك الغربية االستثمارات أمام تمامًا مغلقة

من االستفادة الغربية الشركات تستطيع ال 

أكثر يؤرقها وما الكبيرة الصينية األسواق

مهمة حيوية مجاالت في استثمار الصين هو

الطائرات وصناعة النووية مثل المجاالت جدًا

من الخامس الجيل شبكة ونشر واإللكترونيات

المتحدة الواليات ترفضها والتي األنترنيت

للصين دافع استخدامها مطلقًا تحت األمريكية

التجسس. مجاالت في

االقتصادي الضعف من الصين استفادت

وإيطاليا اليونان مثل األوربية من الدول لكثير

األوربي، االتحاد في اقتصادية خالفات ووجود

في ونجحت الخالفات هذه الصين استغلت

بريوس  ميناء من بالمائة على٥١  االستحواذ

الضربة ولكن أثينا اليونانية العاصمة قرب

رحبت إذ إيطاليا أبواب طرق هي األنجح

ملكي دوران

السياسية وتداعياته احلرير طريق

للمطالبة تتظاهر أن  الشعوب حّق من

المعاهدات وفق المشروعة بحقوقها

الدولية والقوانين واالتفاقيات والدساتير

كوردستان إقليم مواطني حق من وكذلك

رأيهم عن ويعّبروا سلمًيا، يتظاهروا أن

يختلف وال (الرواتب) مسألة في والسيما

وهذا كبشان فيها يتناطح وال اثنان  فيها 

يجب وهنا ذلك  في إشكال وال  مشروع

من وهي المسائل أال أن نقف عند بعض

ظهرت ومتى الرواتب قطع وراء يقف

المشكلة؟ هذه

رواتب بقطع الرئيسي  المتسبب  ومن

كوردستان؟ موظفي

االتحادية تكمن في الحكومة اإلشكالية هل

ولكن ترسل أنها أو للرواتب إرسالها بعدم

الرواتب تسلم ال كوردستان إقليم حكومة

موظفيها؟ إلى

بنسختها الكوردستانية الحكومة هل

الديمقراطي الحزب من تشكلت الثامنة

أحزاًبا هناك أن أو فقط الكوردستاني

الحكومة؟ في مشاركة أخرى كوردستانية

إقامة ضد كوردستان إقليم حكومة هل

وغيرهم؟ لموظفي كوردستان المظاهرات

واألحزاب اإلقليمية األجندات دور بعض ما

التي المظاهرات في المسلحة والفصائل

محافظة من ومناطق مدن ببعض حدثت

السليمانية؟

المتظاهرين؟ سلوكيات كانت كيف

أربيل باتفاقية المظاهرات هذه عالقة ما

يخص شنگال؟ وبغداد فيما

وتوضيحها المسائل هذه بعض عند للوقوف

بعض عن اللثام وإماطة الكوردستاني للشارع

الناس فلنرجع من كثير يجهلها التي الحقائق 

:(١٤) للمادة والسيما العراقي الدستور إلى

تمييٍز دون القانون أمام متساوون "العراقيون

األصل أو القومية العرق أو أو الجنس بسبب

أو المعتقد أو  المذهب أو الدين أو  اللون أو

االجتماعي أو االقتصادي الوضع أو  الرأي

."

أي يوجد ال واضحة، الدستورية المادة فهذه

والمحافظات إقليم كوردستان مواطني بين فرق

من متساوية معاملة ُيعاَملون فالجميع العراقية.

فكما أن والمستحقات والواجبات حيث الحقوق

وبعضها عطلت قد الدستورية المواد من كثيًرا

ومنها أشبعت باألتربة وبعضها قد همشت قد

فيها الخوض نريد وال وغيرها المادة  هذه

اآلن.

إقليم كوردستان رواتب قطع يقف وراء من إن

الوزراء رئيس  هو الميزانية من  وحصته

سنة في قّرر الذي  المالكي) (نوري  السابق

من  كوردستان إقليم حصة بقطع  ٢٠١٤

فضًال السنة السيئة ُسّنت تلك فمن هنا الموازنة

من عدم تشريع قانون النفط والغاز ذلك عن

في الموظف  فحال االتحادية، الحكومة قبل

المحافظات في الموظف كحال كوردستان إقليم

بالخالفات لها عالقة ال فالرواتب  العراقية

العراق وألن وبغداد أربيل  بين السياسية

فتجد المؤسساتية، الدولة بمفهوم دولة ليست

وليس والمواقف القرارات في قائمة الفوضى

رواتب إرسال عدم قرار  يكون  أن مستبعًدا

خارج من  جاء قد كوردستان إقليم موظفي 

العراقية! الحدود

هي كوردستان موظفي رواتب بقطع والمتسبب

المالكي نهج على تسير التي الحكومة االتحادية

ولهذا   ٢٠١٤ سنة في  مرة أول سّنه الذي 

هذا وإلى الحقبة تلك في المشكالت تراكمت

اإلرهابي داعش تنظيم مسلحي ودخول اليوم،

والمناطق واألنبار وتكريت  الموصل إلى

ولم كوردستان إقليم إدارة خارج الكوردستانية

عسكرًيا وتجهيزهم الپيشمرگة قوات تسليح يتم

ومخصصاتهم! رواتبهم وصرف

أن يعتقدون  الموظفين من كثيًرا أن لذا 

والحكومة الرواتب االتحادية ترسل  الحكومة

لموظفيها الرواتب تسّلم ال الكوردستانية

بالسرقة! وتتهمها

الحروف على النقاط  نضع أن  يجب وهنا

المفردات بعض شكل تتضح لكي المهملة

إقليم حصة أن الكوردي المواطن فليعلم للمتلقي

االتحادية الميزانية من ٪١٧ كانت كوردستان

أي على ٪١٢,٦٧ إلى انخفضت قادرة وبقدرة

يعرف سوى أحد ال انخفضت منطقي أساس

في السياسية الشخصية من الكتل االجتهادات

. بغداد

من بحجج واهية أيًضا الحصة هذه  وقطعت

يزيد! معسكر وأتباع الموالية ساسة األحزاب

استعدادها أبدت كوردستان إقليم فحكومة

عائدات  نصف وتسليم برميل ٢٥٠ ألف لتسليم

تصل لكي االتحادية للحكومة المنافذ الحدودية

فتملصت الموازنة من كوردستان إقليم حصة

أن علًما االتفاقية هذه عن الحكومة االتحادية

كوردستان إقليم حكومة التزام عدم حال في

 ٢٠١٩ لسنة في الموازنة بهذه االتفاقية المثبتة

ستقوم والمنافذ النفط واردات تسليم وعدم

تسليم ويتم الضرر مبلغ باستقطاع الحكومة

هذا األمر فإن كوردستان إقليم رواتب موظفي

فمن االتحادية الحكومة قبل من يحصل لم

! واضحة جًدا المسألة المؤكد أن

االتحادية الحكومة الكثيرون أن يعرفه ال ما

سنبينه ما وهذا كوردستان مديونة إلقليم هي

الحقائق بعض عن الغبار إلزالة باألرقام 

للمتلقي:

دينار  ٢٠١٤ أرسلت بغداد ٢ ترليون سنة في

! ترليون دينار ١٦ بذمتها وبقي

ترليون   ٢ بغداد  أرسلت   ٢٠١٥ سنة وفي

و ٢٤١ مليار دينار  ١٢ ترليون دينار وبقي

! بذمتها

حصة إقليم كوردستان  ٢٠١٦ كانت سنة وفي

و ٥٧٠ مليار دينار  ١٢ ترليون الموازنة من

! شيًئا منها يرسل ولم

حصة إقليم كوردستان  ٢٠١٧ كانت سنة وفي

و ٦٠٥ مليار دينار  ١١ ترليون الموازنة من

! شيًئا منها ترسل ولم

حصة إقليم كوردستان  ٢٠١٨ كانت سنة وفي

و٨٦٧ مليار دينار  ترليونات ٦ الموازنة من

دينار  ٣ ترليون منها أرسل ٪١٢,٦٧ وبنسبة

بذمتها دينار و ٨٦٧مليار ٣ ترليون وبقي فقط

!

حصة إقليم كوردستان  ٢٠١٩ كانت سنة وفي

فأرسلت بغداد  و ٦١٠ مليار دينار ٩ ترليون

 ٦١٠ و  ترليون  ٦ بذمتها  وبقي  ترليون   ٣

! دينار مليار

اإلرهابية واألعمال السلمية كوردستان بني إقليم يف املظاهرات

گرگري نايف الدكتور:

على  اإلقرار  يتم فلم ٢٠٢٠ سنة في أما

ببغداد القائمة المظاهرات نتيجة الموازنة

إقليم حصة وكانت  الجنوبية. والمحافظات 

وتم العامة الموازنة ١٢,٦٧٪من كوردستان

٧٦ مليار  بــ قوات الپيشمرگة حصة تحديد

إلى سنوًيا نسبتها مجموع وتصل شهرًيا دينار

. سنوًيا دينار مليار ٩١٢

هناك كانت الموازنة بل إرسال هذه يتم ولم

إقليم  إلى  دينار مليار   ٣٢٠ بقيمة دفعات

من المطلوبة المبالغ أن علًما كوردستان

٨٥٠ مليار دينار  هي كوردستان إقليم حكومة

. موظفيها رواتب لتأمين

الحزب أن  الكثيرين أذهان إلى يتبادر 

الوحيد الحزب هو الكوردستاني الديمقراطي

هذه ولكن  الكوردستانية  الحكومة شّكل  الذي 

من كثيرين عند موجودة الضبابية الصورة

حكومة إن  ! العراقيين واإلعالميين الساسة

الديمقراطي الحزب شكّلت من كوردستان إقليم

التغيير وحركة الوطني واالتحاد الكوردستاني

وقعت التي االتفاقيات  تفاصيل يعلمون وهم

التفاوضية اللجان في  ومشتركون  بغداد مع

(معارضة عبارة عن هم األحزاب وبقية أيًضا

. سياسية)

المعارضة كتل لدى  العجيبة المفارقات  ومن

رواتب إرسال عدم بغداد من يطلبون أنهم

ممثليهم خالل من كوردستان إقليم موظفي

من ويطلبون العراقي النواب مجلس في

رواتب بصرف التدخل الكوردستاني الپرلمان

! الموظفين

حرية ليست ضد كوردستان حكومة إقليم إن

في وما حدث السلمية المظاهرات التعبير أو

ليست السليمانية محافظة من المناطق بعض

المظاهرات أو والتعبير الرأي بحرية متعلقة

أعمال عن عبارة كان جرى ما إن بل السلمية

خانة في وتدخل وإحراق وتخريب شغب

! اإلرهاب

على الحصول يتم أن يجب والمظاهرات

من عليها القائمين مجموعة قبل من الموافقة

من والغرض والمكان الزمن وتحديد المحافظ

العمليات كانت بل يحدث لم وهذا المظاهرة

. المخربين قبل قدم وساق من على التخريبية

الذي المشهد لهذا سابق تخطيط هناك وكان

واألجندات السليمانية مدينة في حصل

تشحين في كبير  دور  لها  كانت  اإلقليمية 

من وتحريض المواطنين واستغاللهم الشارع

المعلومات وبحسب بحقوقهم المطالبة حيث

التخريبية العمليات هذه  في المتضلعين أن

(االطالعات) اإليرانية االستخبارات من هم

 PKK) (الــ الكوردستاني العمال وحزب

اهللا وربع الشعبي الحشد من وجماعات

والرعاع واألوباش والَعيَّارين ّطار الشُّ من

والشالتية والسرسرية  والسيبندية والشروگية 

اإليرانية اإلسالمية الجمهورية وذيل

! الكوردية والمعارضة

األطراف هذه عالقة ما يسأل سائل  وُرّب

؟! بكوردستان

السياسي (اإلسالم السياسية الكتل أن أثبتت بعد

الدولة ملف إدارة في فشلها والسني) الشيعي -

وخرجوا عليهم العراقي الشارع فغضب

نتيجة وذلك الحكومة بإسقاط تندد بمظاهرات

التربوي الواقع وتراجع التحتية البنى انعدام

وانتشار واالقتصادي والزراعي  والتعليمي

فرص وجود وعدم بأنواعها واألمية البطالة

التخريبية األعمال تجربة بنقل فقاموا التعيين

أطراف بعض في أمنًيا الهشة المناطق إلى

إليها يشار أصبحت كوردستان كون السليمانية

وهذا المادية اإلمكانات ضعف رغم بالبنان

المنطقة الخضراء. ساسة قد أغاض األمر

بسليمانية بعيدة كل العصابات وما فعلته هذه

المدنية والقيم  السلمية المظاهرات عن  البعد

ممتلكات لسرقة عمليات هناك كانت بل

وحرق الحكومية والدوائر الحزبية المقرات

اليدوية والرمانات األسلحة المباني واستخدام

الحكومة تجاه  المسيئة العبارات واستعمال 

الكوردستانية. واألحزاب

وتغطية بدعم اإلرهابية األعمال هذه وكانت 

الوالئية الفصائل قنوات قبل من خاصة

الزيت تصب والتي الكوردية والمعارضة

! صنًعا يحسنون أنهم يحسبون النار على

تعيد أن تفكر المشاركة  الجماعات  وهذه

 ١٩٩٦ سنة في حدث الذي الخيانة مسلسل

مع اإليرانية (االستخبارات حاولت  عندما

البدر ومنظمة الكوردستاني العمال حزب

وفرض أربيل الحتالل الوطني) واالتحاد

! هيمنتهم عليها

وقَع ألخيه حفرًة حفَر  َمْن   ": قالوا وقديًما

أجنحة من  جناح له  طبلت ما  وهذا  " فيها

(الهور المشترك ورئيسها  الوطني  االتحاد

مقرات بحرق العصابات فقامت جنگي) شيخ

جناح الرئيس فيها بما األحزاب الكوردستانية

سيقع فإنه األمر يتدراك لم فإن المشترك

! الحفرة في

قائًال: الهاللي الدِّين تقي صدق وقد

بئِر ...وحافُر بأهِله إالَّ المْكُر وليس يحيُق

البئِر في يسقُط الَغْدِر

نفِسه ...على غيَره ليدفَن لحًدا حافٍر وكم

الحفِر ذلك في َجرَّ قد

ُأِصيب غيَره... ليصطاَد سهًما رائٍش وكم

النَّحِر ثغرة في هِم السَّ بذاك

والتاريخ بذلك يفكروا أن هيهات وهيهات

ينسوه لن درًسا ولقناهم لبطوالتنا يشهد

! اإليرانية الحدود إلى بطردهم وقمنا

خلفها يقف  من معلومة األعمال هذه إن

والكواليس الستار خلف من ويحّركها

فيما وبغداد أربيل اتفاقية بعد والسيما

 PKK الــ بإخراج وذلك شنگال يخص

PKK بالحشد الشعبي  الــ منها وعالقة

وقيمة اإليرانية اإلسالمية والجمهورية

من عليها الكبيرة التي يحصلون الواردات

الحدودي. المثلث في التهريب عمليات

وفق مشروعة السلمية المظاهرات إن

العراقي  الدستور من ثالًثا  ٣٨ المادة

 ٢٠١٠ لسنة   ١١ رقم قانون في وكذلك

. كوردستان بإقليم

أو أعمال سلمية مظاهرة هي ما حدث فهل

األجندات بمباركة وإرهابية  عدوانية

؟! اإلقليمية

اقتصادها لدعم الصينية باالستثمارات إيطاليا

الباطن  السبب ولكن  ٢٠١٨ منذ المتدهور

اقتصادية حرب في الصين أن الى يعود

هذا وبسبب وأوروبا المتحدة الواليات مع

في اقتصادي رصيد لها سيكون المشروع

ألن هائلة أرباح وستجني  الثالثة  القارات

للصين مديونة ستكون دولة ستين من أكثر

السيطرة تحاول  وبذلك الدوالرات بمليارات

العالم. على

األمريكية بالمصالح الصيني المشروع يصطدم

طريق في العراقيل يضعون لذلك واألوربية

الغرب من العالم وجهة يغير الذي المشروع

الشرق. إلى

مهمان لذلك والعراقي السوري يعتبر المفصل

وحلفائها األمريكية المتحدة الواليات تسعى

إيران مخططات إلفشال عسكريًا التدخل إلى

سيتم وبذلك الشيعي  الهالل بناء إلى الرامية

أراضيها من يمر الذي الحرير طريق حماية

الشيعي. الهالل وأراضي دول

من بإيحاء العراق  في  الشعبي  الحشد  تأسس

وكلفت اإلرهاب على الحرب إبان إيران 

قتل الذي سليماني قاسم القدس فيلق قائد آنذاك

المباشر باإلشراف األمريكية يد القوات على

المكوك الطائر مثل وكان هذه المليشيات على

سوريا والعراق إلى أخر في من مكان ينتقل

على للسيطرة المليشيات بهذه دفع البداية ففي

مواجهة ذريعة تحت  السني التواجد  مناطق

المناطق على السيطرة ثم ومن اإلرهاب

الفيدرالية الحكومة بين عليها المتنازع

كركوك وخاصة  كوردستان  إقليم  وحكومة 

بمحافظة ربطهم ليتم وسنجار نينوى وسهل

وعبر هناك ومن  والموصل الدين  صالح

في الكوردستاني العمال حزب مليشيا تواجد

كوردستان في الفرات وشرقي سنجار من كل

مع استراتيجية بعالقات يحظى والذي سوريا

السورية األراضي الشعبي الى والحشد إيران

إلى قاسمي سليماني سعى إلى ذلك باإلضافة

منفصلين إقليمين إلى كوردستان إقليم تقسم

وكركوك سليمانية محافظتي األول يضم

من مع بعض باالتفاق ودهوك اربيل والثاني

كانوا األساس والذين الوطني االتحاد قيادات

الحشد وبذلك يستطيع سقوط كركوك بيد في

وفي السورية الحدود  إلى الطريق  تأمين

مفاوضات اجراء الى سعى السوري الداخل

بشار ونظام الديمقراطية سوريا قوات بين

ويتم قنديل جبال pkkفي بقيادة باالستعانة

اإلدارية الصالحيات بعض منح بموجبها 

سوريا قوات من بعض وضم والثقافية

النظامي السوري الجيش  إلى  الديمقراطية

الطريق على السيطرة ايران تؤمن وبذلك

كامل  مع  العراق يربط الذي   M٤ الدولي

يربط الذي الحديد وسكة السورية األراضي

والالذقية. وحلب بدمشق بغداد

األوربيون وحلفاؤها المتحدة الواليات وقفت

الخناق وتضييق اإليراني المخطط  وجه  في

يربط الذي الصيني اإليراني المشروع على

على بالضغط وذلك المتوسط البحر مع إيران

اسلحتها وتجريدها من الحشد الشعبي فصائل

وخاصة الفيدرالية الحكومة بيد السالح وحصر

تنظيم ضد األساسية العمليات من االنتهاء بعد

رئيس حكومة دعم بواسطة اإلسالمية الدولة

بين الصدع وردع الكاظمي مصطفى الوزراء

كوردستان إقليم وحكومة الفيدرالية الحكومة

تنص والتي سنجار  باتفاقية توجت  والتي

أمنها وتسليم سنجار من المليشيات طرد على

كمرحلة والبيشمركة االتحادية الشرطة إلى

محافظة ثم ومن نينوى سهل ولتتبعها أولى

نشاطات تجري هذا مع وبالتوازي كركوك

للمطالبة العراقية السنية األوساط في قوية

وخاصًة كوردستان بإقليم أسوة بالكونفدرالية

في من الغاز كبيرة كميات ثبت وجود بعدما

بمباركة الخطوة وتحظى هذه األنبار مناطق

المد عل  الخناق لتضيق وخليجية غربية 

تحويل أخرى جهة  ومن  جهة  من  اإليراني

وإذا الخليج دول إلى  الحرير  طريق مسار

النفوذ بين العراق في األوضاع تطورت

المتحدة الواليات  ستلجأ واإليراني األمريكي

نتائج تثبيت إلى المؤشرات تدل ما وحسب

والمناطق  اإلقليم في ٢٠١٧ استفتاء

لتؤدي المتحدة األمم هيئة في المتنازعة

العراق. عن اإلقليم استقالل إلى

حيث الفرات شرق وتحديدًا سوريا في

الواليات تسعى األمريكي النفوذ  منطقة

بين كوردية مرجعية لتشكيل المتحدة

وأحزاب الكوردي الوطني المجلس

من موظف وبإشراف الوطنية الوحدة

لضم تمهيدًا األمريكية الخارجية وزارة

إدارة وتشكيل المنطقة مكونات باقي

إلدارة المكونات  كافة من مشتركة 

وتحظى أمريكي بإشراف المنطقة

وصول تمنع لعلها تركية ضمنية بموافقة

البحر على موانئ إلى الحرير طريق

مضيق من المرور دون المتوسط

حزب نشاط تقويض وكذلك البوسفور

كردستان في الكوردستاني العمال

سوريا.

الواليات تسعى الفرات  غرب في

اهللا حزب فصائل  طرد إلى المتحدة 

والحدود الزور  دير محيط من اللبناني 

تهيئة طريق عن السورية العراقية

منطقة في السورية المعارضة فصائل

الفرات شرق الشدادة ناحية وفي التنف

على الهجوم ليتم العربي  المكون من

والغرب الشرق من كمال البو مدينة

تقطع وبذلك التحالف طيران وبمساعدة

الصين وتمنع  برًا أيران  على الطريق

الطرق المختصرة. الحصول على من

مهمة جيوسياسية تغيرات أمام المنطقة

تبعًا جديدة خرائط إلى تؤدي ربما

بعد وخاصة ذات الشأن الدول لمصالح

الشرق في الدول جميع  أنظار توجه

ورؤية الحيوي الصيني المشروع الى

من  بشبكة العالم يربط والذي  ٢٠-٣٠

الصين من بدءًا االقتصادية العالقات

فيها يرى والتي لندن بـ وانتهاًء

كعالج والغرب الشرق من الكثيرين

االقتصادية. ألزماتهم
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العناصر  من  منجم  البحري  المحار 

الغذائية المفيدة

جنس  على  حكرا  ليس  بأنواعه  الغذاء 

معين، أي أنه ال فرق بين الرجال والنساء 

السؤال  لكن  الطعام،  تناول  يخص  فيما 

يأكل  أن  يجب  هل  نفسه..  يطرح  الذي 

الرجال بشكل مختلف؟

كرجل، يعني البقاء بصحة جيدة تناول ما 

المزيد  الغالب،  هو جيد ألي شخص في 

من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة 

ومنتجات  الدهون  من  الخالية  واللحوم 

"أون  موقع  بحسب  الدسم  قليلة  األلبان 

هيلت" المعني بالشؤون الصحية..

يستفيد  قد  أطعمة  بالتأكيد  هناك  ولكن، 

وبالعكس،  اإلناث  من  أكثر  الرجال  منها 

الطعام  بتناول  يتعلق  فيما  خصوصا 

والخضار،  الفاكهة  يشمل  الذي  الصحي 

وكذلك اللحوم الخالية من الدهون واأللبان 

منزوعة أو قليلة الدسم.

أكثر  مفيدة  تكون  قد  التالية  األطعمة 

الخصوص،  وجه  على  ربما،  للرجال، 

من يعاني منهم من مشكالت في ضعف 

مثل  وأمراض  الجســدية  البنية 

البروســتاتا.

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون

أكثر  بروتينا  الرجال  يأكل  العادة،  في 

وبالنسبة  المتوسط،  في  النساء  من  بكثير 

البروتين  هذا  كل  األكبر،  الجزء  إلى 

الوزن  على  وللحفاظ  صحي.  اإلضافي 

المناسب، قد يكون البروتين خيارا أفضل 

الرجل  جسم  ألن  الكربوهيدرات  من 

يحتاج للمزيد من السعرات الحرارية في 

بناء  في  يساعد  أنه  كما  البروتين،  حرق 

العضالت والحفاظ عليها.

لذلك ينصح بتناول اللحوم الحمراء الخالية 

ينصح  كما  قليلة،  وبكميات  الدهون  من 

بعدم تناولها يوميا.

الكرز

آالم  تخفيف  في  الكرز  يساعد  أن  يمكن 

صبغة  تحتوي  إذ  المتوترة،  العضالت 

الكرز الحلو والحامض على األنثوسيانين، 

وهي مادة كيماوية مضادة لاللتهابات.

النقرس  قويا ضد  الكرز  يكون  أن  يمكن 

من  أكثر  الرجال  يصيب  والذي  أيضا، 

النساء، فقد أظهرت إحدى الدراسات أنه 

النقرس في  إذا كنت قد عانيت من نوبة 

الماضي، فإن فرص حدوث نوبة أخرى 

عن  النصف  بمقدار  تقل  المستقبل  في 

طريق تناول ١٠ حبات كرز يوميا.

الشوكوالته الداكنة

باعتدال  الداكنة  للشوكوالتة  يكون  قد 

بعض الفوائد الصحية اإليجابية، فهي يمكن أن 

تساعد في خفض ضغط الدم، وزيادة الدورة 

الدموية، والحفاظ على انخفاض الكوليسترول 

السيئ.

وينصح الخبراء بعدم تناول أكثر من أونصة 

تناول  جانب  إلى  بالطبع  اليوم،  في  واحدة 

األكل الصحي والمفيد.

المحار

يساعد المحار، بفضل الزنك فيه، في تعزيز 

إلنتاج  ضروري  فالزنك  الرجل،  خصوبة 

الحيوانات المنوية، ويبدو أنه يرفع مستويات 

هرمون التستوستيرون أيضا.

كما أنه يساعد البروستاتا، حيث يوجد الزنك 

الجسم  في  آخر  مكان  أي  من  أكبر  بكميات 

بنقص  الرجل  أصيب  فإذا  العظام،  باستثناء 

الزنك، فإن فرص إصابته بالتهاب أو تضخم 

البروستاتا تزيد، باإلضافة إلى خطر اإلصابة 

بسرطان البروستاتا.

األفوكادو

خفض  في  األفوكادو  يساعد  أن  يمكن 

بوصفه  اكتسب سمعة  أنه  كما  الكوليسترول، 

الفوائد  من  العديد  جانب  إلى  جنسيا،  منشطا 

الصحية القيمة األخرى.

الجيد،  النوع  من  بالدهون  غني  واألفوكادو 

فهو  لذلك  الزيتون،  وزيت  المكسرات  مثل 

يساعد على رفع الكوليسترول الجيد مع خفض 

على  يحتوي  أنه  كما  الضار.  الكوليسترول 

الكثير من مضادات األكسدة، التي تساعد في 

تقليل تلف الخاليا، خاصة في الجزء األخضر 

الداكن من الفاكهة القريب من القشرة.

يحذرون  الخبراء  فإن  الفوائد،  هذه  ورغم 

من اإلفراط في تناول األفوكادو، فهي عالية 

السعرات الحرارية إلى حد ما.

السمك

تناول المزيد من األسماك الدهنية مثل السلمون 

أوميغا  بأحماض  الغنية  والسردين،  والهلبوت 

مخاطر  من  تقلل  أنها  المعروف  الدهنية،   ٣

اإلصابة بأمراض القلب.

دهون  على  للحصول  أخرى  طرق  هناك 

بالنسبة  لكن  الغذائي،  النظام  في   ٣ أوميغا 

للرجال، السمك هو الرهان األكثر أمانا.

الزنجبيل

هل  أو  التمرين؟  بعد  عضالتك  تؤلمك  هل 

في  تستيقظ  عندما  الظهر  في  باأللم  تشعر 

الصباح؟ في هذه الحالة قد تحتاج إلى التفكير 

في الزنجبيل.

مثل  تماما  لاللتهابات  الزنجبيل مضادا  يعتبر 

اإليبوبروفينن وهو يقلل من التورم وله تأثير 

التي  الدراسات،  إلحدى  ووفقا  لأللم،  مسكن 

التهاب  من  يعانون  مرضى  على  أجريت 

المفاصل، تبين أن مستخلص الزنجبيل المركز 

يقلل من تيبس المفاصل واأللم بنسبة ٤٠ 

في المئة عن العالج الوهمي.

إلى  الزنجبيل  إضافة  فإن  ذلك،  ومع 

وجباتك قد ال يكون كافيا، لذلك يوصي 

من  كبسوالت  إلى  باللجوء  الخبراء 

الزنجبيل المركز.

الزبادي والحليب

الزبادي  يحتوي  اللحوم،  مثل  تماما 

وهو  الليوسين،  على  اللبن  ومصل 

بناء  الذي يساعد على  الحمض األميني 

العضالت، كما أن منتجات األلبان تساعد 

في الوقاية من هشاشة العظام.

الكثير  استهالك  يكون  قد  الواقع،  وفي 

فقد  للرجال،  ضارا  الكالسيوم  من 

الرجال  أن  الدراسات  إحدى  أظهرت 

الذين تناولوا أكثر من ٢٠٠٠ ميلليغرام 

أكثر عرضة  يوميا كانوا  الكالسيوم  من 

لإلصابة بسرطان البروستاتا المتقدم.

أصناف من الخضار

األغذية  أكثر  من  الخضروات  تعد 

ويوصي  تناولها.  يمكن  التي  الصحية 

في  الخضار  من  بمزيج  التغذية  خبراء 

النظام الغذائي.

وُيعتقد أن المواد الكيماوية النباتية تعزز 

صحة الخاليا وقد تكون مفيدة في تقليل 

لكن  أيضا.  بالسرطان  اإلصابة  خطر 

تحتوي  للخضروات  المختلفة  األلوان 

لذا  مختلفة.  نباتية  كيماوية  مواد  على 

من  متنوعة  مجموعة  بتناول  ينصح 

أجل  من  مختلفة  بألوان  الخضروات 

صحة مثالية.

الخضار  تحتوي  المثال،  سبيل  فعلى 

فيتامين سي،  الكثير من  البرتقالية على 

وهذه  كاروتين،  والبيتا  اللوتين  وكذلك 

تحديدها  تم  التي  الغذائية  العناصر  هي 

في إحدى الدراسات على أنها تقلل من 

خطر تضخم البروستاتا.

فتتوافر  الخضراء  الورقية  الخضار  أما 

فيها كميات وفيرة من مضادات األكسدة 

لوتين وزياكسانثين.

الحبوب الكاملة والغنية باأللياف

من  الكثير  إلى  العادي  الرجل  يحتاج 

األلياف، أو ما يصل إلى ٣٥ غراما في 

اليوم وفقا لبعض التقديرات.

في  المزيد  تحقيق  طرق  إحدى  تتمثل 

النظام الغذائي للرجل في تناول الحبوب 

المغذية،  الحبوب  في  الموجودة  الكاملة 

وللحصول على خيارات غنية باأللياف، 

انظر إلى ملصق التغذية الموجود على 

الزبيب  ونخالة  المقطعة  القمح  حبوب 

واختر الخيار األكثر صحة.

b:Îb‰m@Û‹«@aÏñãya@NNfibuã‹€@ÒáÓ–fl@ÚÌâÀc

عندما بدأ وباء كورونا في التفشي خالل األشهر األولى من العام الجاري، كان كل شخص مصاب تقريبا يرقد في المستشفى وسط 

عناية مشددة، سواء ظهرت عليه األعراض أو ظل بصحة جيدة، لكن بعد نحو سنة لم يعد ذلك ممكنا.

وبما أن المصابين بفيروس كورونا صاروا يظلون في بيوتهم إذا لم تظهر عليهم أعراض، أو في حال عانوا أعراضا خفيفة فقط، فإن 

الخبراء يوصون بمراعاة إجراءات وقائية إذا كان المرء في بيت واحد مع شخص مصاب.

وينبه أطباء إلى أن الشخص الذي يوجد في بيت واحد مع مصاب بكورونا، يرتفع خطر إصابته بكورونا بـ٥٠ بالمئة مقارنة بمن 

يعيشون في بيوت ال يسكنها أي حامل للعدوى.

وبحسب موقع "هيلث الين"، فإن أول ما يوصي به الخبير الطبي سكوت برونستن، هو المبادرة إلى إجراء الفحص في حال اكتشاف 

أي شخص أن من يسكن معه قد أصيب بكورونا، وتم تشخيص حالته باإليجابية.

وحتى في حال ظهرت النتيجة سلبية ولم يكن مجاور المصاب حامال للعدوى، فإنه ملزم بالحجر، ثم إعادة الفحص مرة ثانية بعد 

أيام.

وفي بعض األحيان، تكون كمية الفيروس ضئيلة في جسم المصاب فال يتم رصدها خالل األيام األولى من اإلصابة، وإذا أعيد الفحص 

مرة أخرى يتضح األمر بشكل أكبر.

وعند اكتشاف اإلصابة، ينبغي على حامل العدوى أن يقلل من تواصله مع اآلخرين قدر اإلمكان، فضال عن إبقاء مسافة فاصلة نحو 

مترين مع أي شخص يقترب منه، وعدم مالمسة أحد على اإلطالق.

ولتقليل الخطر قدر اإلمكان، يوصي الخبراء بارتداء الكمامة داخل البيت، مع الحرص على التهوية وفتح النوافذ، ألن الفيروس ينتشر 

بشكل أسهل وأسرع في األماكن المغلقة.

فضال عن ذلك، ينصح الخبراء بتعقيم األسطح التي قد تكون حاملة للعدوى، إلى جانب تفادي استخدام الحمام نفسه الذي يدخله الشخص 

المصاب.

كما يوصون بضرورة تعقيم كل األدوات أو المالبس التي يلمسها المصاب بالطرق المعروفة، مع التركيز على استخدام المطهرات 

أو المعقمات التي تحتوي على الكحول.

ويحث الخبراء من يصاب بكورونا أو يعيش مع شخص مصاب، أن يلجأ إلى مصادر موثوقة حتى يحصل على معلومات بشأن الطريقة 

األنسب للتعامل مع الوضع، ال سيما أن "خرافات" كثيرة تروج حول كورونا.

ورغم تغير بروتوكول العالج، وبقاء مصابين كثيرين في بيوتهم، يظل الفيروس ذا خطورة عالية في ظل عدم توافر لقاح ودواء ضد 

كورونا، على نطق واسع.

وكاالت
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ليلى عثمان

إليسا أحمد حاجو

التينية  كلمة  من  مشتقة  الشخصية  كلمة 

على  االغريق  ممثلو  يلبسه  ما  تعني 

وجوههم أثناء تمثيلهم على خشبة المسرح 

كان  الذي  القناع  مفهوم  على  واستنادا 

والتأثير  األثر  هي  الشخصية  ان  يعتقد 

الذي كان يتركه الشخص المرتدي للقناع 

على المشاهدين.

نفسية  تعريفها:عّدة صفات  والشخصية   

وجسدية مكتسبة وموروثة وتشمل ايضًا 

بالشخص  المرتبطة  والتقاليد  العادات 

نفسه.

يمكننا التطلع على تعريف (كاتل) حيث 

البتنبؤ  يمكننا  ما  هي  الشخصية:  عرف 

في  يوضع  عندما  الشخص  سيفعله  بما 

موقف معين، وأن الشخصية تختص بكل 

سلوك يصدر عن الفرد سواء كان ظاهرًا 

أم خفيًا" 

أنواع الشخصية:

منعزلة  تكون  االنطوائية:  الشخصية 

بإرادتها، وتعيش في عالمها الخاص.

 الشخصية القهرية: قلقة ومتوترة تعاني 

من بعض األمراض كالصداع النصفي، 

تفهم  التعبير عن مشاعرها  في  متحفظة 

على أنها متكبرة.

شخصية  السيكوباتية:وتكون  الشخصية 

تابعة لشهواتها وأطماعها قد تكون سمحة 

الى  تفتقر  لكنها  الخارج,  من  الوجه 

تتنازل  ال  داخليًا  واالحاسيس  المشاعر 

الكذب،  صفاته:  ألحد،من  وتضحي 

مندفعة  االمانة،  قلة  العنف،  السرقة، 

ومتهورة

تتميز  شخصية  االضطهادية:هي  الشخصية 

وهي  باآلخرين،  الثقة  وانعدام  الدائم  بالشك 

شخصية مفرطة في حساسيتها

تتميز  شخصية  وهي  النرجسية:  الشخصية 

متكبرة،  وتكون  بنفسها  باإلعجاب  شخصها 

مغرورة، استغاللية، انتهازية....ألخ

تتميز  شخصية  االعتمادية:وهي  الشخصية 

باالعتماد النفسي الزائد على اآلخرين، حيث 

يعتمد الشخص بكثرة ولمدة طويلة على غيره 

إلشباع احتياجاته النفسية والجسدية.

الكالم  كثيرة  وهي  السفسطائية:  الشخصية 

الوصول  دون  المزعج  والحوار  والمجادلة 

شخصية  وهي  صائبة  قرارات  أو  نتائج  الى 

تتصف بالغباء.

ايجابية  نظرتها  وتكون  االيجابية:  الشخصية 

لألمور، ويكون هذا الشخص 

قراراته  متحمسا،يتخذ  ذكيا،  بشوشا،  هادئا، 

بعقالنية، يفاوض ببراعة ويصغي لألخرين.

الشخصية المتزنة:هو شخص يفكر كثيرًا قبل 

التصرف ويتصف بالذكاء

تعرف على ذاتك:

الخطوات  مقدمة  في  تأتي  بالذات  الوعي 

االولى لمعرفة الذات،ألن الوعي يدفعك نحو 

عملية التثقيف والتفكر والمراجعة.

بين  الوقوف  تحمل  التغيير،  أهمية  معرفة 

على  الجرأة  والسلبية،  االيجابية  الشحنات 

الذات  مع  التحدث  الذات  مع  الذاتي  التقييم 

الكثيرمن  على  والتدرب  النفس  ومخاطبة 

االشياء والمواقف بهذه الطريقة.

 

تخلص من خجلك:

عّدة خطوات للتخلص من الخجل لكل من 

يعاني منه:

هي  األسباب  فمعرفة  نفسك:  -١-واجه 

نصف العالج

المشاكل  تحديد  هدفك:عند  -٢-شارك 

على  طرحها  يجب  الحلول  ووضع 

مشاركتهم  ويجب  لنا  مقربين  أشخاص 

الهدف.  بهذه الطريقة تعطي لنفسك دافعا 

لاللتزام بشيء ما  وتخطي الخجل نوعًا 

ما.

-٣-تخيل نفسك دائمًا في أفضل حال.

-٤-عبر دائمأ عما يدور بداخلك       

-٥-تولَّ زمام األمور..وكن نفسك.    

اكسب ثقتك بنفسك

-١-عدم مقارنة نفسك باألخرين.

-٢-التركيز على نقاط القوة و االنجاز.

-٣-مساعدة األخرين.                  

-٤-العناية بالجسد والمظهر الالئق.   

الحوار

-١-تجنب اصدار االحكام مسبقًا.

-٣-التركيز على محور التأثير.     

-٤-التحلي بالصبر في كل المواقف

-٥-أختيار الرد األيجابي كون الشخص 

مسؤول عن سلوكه و مواقفه.

بأنك  يشعر  االخر  الطرف  -٦-جعل 

تفهمه

ايضا  لتقبلهم  -٧-تقبل االخرين كما هم 

نحن وأفكارنا كما هي.

-٨-استخدام لغة المشاعر تارة والمنطق 

تارة اخرى.

fibõ‰€aÎ@ÚÌÜäÏÿ€a@Òcãæa

المرأة الكوردية مناضلة ومتفانية في البذل 

والعطاء رغم كل الظروف           حيث 

الكوردية  الثورات  في  الرجل  شاركت 

منذ اندالعها مطالبة بالحرية لشعبها، ولم 

تقف على الحياد يومًا رغم الضغوطات 

التي كانت تمارس عليها من قبل األنظمة  

قبل  من  وكذلك  لكوردستان،  المحتلة 

الرجل الشرقي الذي  لم يترك لها مساحة 

كافية لتظهر فيها مقدرتها الحقيقية وتلعب 

الدور الفعال فيما يجري حولها.

بصمة  لها  تركت  فقد  ذلك  من  بالرغم 

في النشاط السياسي وحتى في المجاالت 

أسماء  وهناك  واالجتماعية،  الثقافية 

لمعت، واشتهرت في المجتمع الكوردي 

روشن  الكوردية  الكاتبة  منها  كان 

بدرخان  وليلى قاسم المناضلة الجسورة 

وليلى زانا السياسية المحنكة التي طالبت 

بحرية شعبها وهي في سجون االحتالل.

هن بضٌع من الكثيرات من النساء اللواتي  

لم يحصلن على فرصة إلبراز امكانياتهن، 

ولعب  دورهن في المجتمع الكوردي.

المرأة  التي جعلت  أبرز  األسباب  وكان من 

واقع  في  يحدث  عما  غائبة  شبه  الكوردية  

الحال هو قلة الوعي نتيجة حرمانها من الثقافة 

معظم  الرأي   يخالفني  أن  ويمكن  والتعليم  

الناس  ألن  مقياس الوعي ال يتعلق بالدراسة 

المعرفة   واكتساب  الفكري  النضج  إنما   فقط 

يلعب دورا أساسيا  في صقل شخصية اإلنسان 

والمرأة  بشكل عام كانت  شبه محرومة من 

ذلك باستثناء  عدد قليل منهن.

تربية  حول   تتركز  مهمتها   كانت  حيث  

وتلبية  المنزلية   بالمهام   والقيام  أوالدها، 

العمل  إلى  باإلضافة  المنزل  في  من  طلبات 

التي  للقيود  وكان  األرياف،  في  األرض  في 

األكبر  األثر  الكوردي   المجتمع   فرضها  

في كل ذلك.

ونتيجة للظروف التي مرت بها  المنطقة خالل 

على  الضوء  وتسليط  االخيرة  سنوات  العشر 

مفاهيم كانت موجودة مسبقا، ولكن محصورة 

الحرية  كمفهوم  األحيان   أغلب  في  بالرجل 

بدون  تطبيقه  ومحاولة  االجتماعية،  والعدالة 

سابق معرفة بالنتائج  او مقصودا به أمرا ما. 

وألن المرأة اساسا لم تمتلك الحرية في أمور 

لشرب  عطشى   كانت  فهي  بالحياة   كثيرة 

جرعة زائدة منها ولكن النتيجة كانت مفجعة.

ألنها كانت أشبه بطائر عاش كل حياته داخل 

قفص مسجون محروم من حريته وفجأة وجد 

باب القفص مفتوحًا، فطار خارجًا، ولكن لقلة 

بالجدران  يرتطم   صار  ومعرفته  خبرته  

الموجودة حوله .

وبدفعة  ومطلقة  كبيرة  كمية  المرأة  وإعطاء 

واحدة جعلها تشبه المريض الذي يتناول جرعة 

مفرطة من الدواء فتكون النتائج وخيمة، وقد 

تؤدي إلى هالكه. وهنا علينا أن نعترف 

بأن قلة الوعي وعدم اإلدراك  هو ما أدى 

إلى إنهيار  الخلية األولى في بناء مجتمع 

سليم مبني على أسس سليمة. فالحرية ال 

بل  نريد  ما  كل  ونفعل  نقول،  أن  تعني 

تعني أن  ال نفعل ما ال نريد حتى يكون 

لنا دور في بناء وطن مبني على الشراكة 

الحقيقية بين الرجل والمرأة.
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تجاوز عدد الالجئين والنازحين في العالم عتبة الثمانين 

قياسي،  العام ٢٠٢٠ وهو مستوى  مليونًا في منتصف 

في خضم جائحة كوفيد-١٩ على ما أفادت األمم المتحدة 

األربعاء.

لشؤون  السامي  المتحدة  األمم  مفوض  أسف  بيان،  في 

الالجئين فيليبو غراندي أن يكون العالم وصل إلى "هذا 

المنعطف القاتم" منبهًا من أن الوضع سيتفاقم "في حال 

لم يوقف قادة العالم الحروب".

وأضاف "األسرة الدولية عاجزة عن حفظ السالم" مشددًا 

على أن انتقاالت السكان القسرية تضاعفت خالل العقد 

األخير.

اضطروا  الذين  األشخاص  عدد  بلغ  السنة،  مطلع  في 

والنزاعات  االضطهادات  بسبب  ديارهم  مغادرة  ألى 

وانتهاكات حقوق اإلنسان ٧٩,٥ مليونا وتجاوز هذا العدد 

٨٠ مليونا في منتصف ٢٠٢٠ على ما جاء في تقرير 

لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين.

و٢٩,٦  داخليا  نازح  مليون   ٤٥,٧ العدد  هذا  ويضم 

مليون الجئ وأشخاصا آخرين اضطروا لمغادرة بلدهم 

فضال عن ٤,٢ ماليين طالب لجوء.

والجديدة  القائمة  "النزاعات  المفوضية  بيان  وأوضح 

تبعات  لها  كان  المستجد  كورونا  فيروس  عن  فضال 

مأسوية على حياتهم في العام ٢٠٢٠".

لألمم  العام  األمين  أطلقه  الذي  العاجل  النداء  ورغم 

المتحدة في آذار، من أجل وقف إطالق نار على مستوى 

العالم خالل الجائحة، تتواصل النزاعات واالضطهادات 

على ما تفيد المفوضية. فتسبب العنف في سوريا وفي 

جمهورية الكونغو الديموقراطية وموزمبيق والصومال 

واليمن في عمليات نزوح ولجوء جديدة خالل النصف 

في  أيضا  الميل  هذا  وسجل  الحالية.  السنة  من  األول 

يتعرض  حيث  إفريقيا  في  الوسطى  الساحل  منطقة 

المدنيون لعنف وحشي وال سيما االغتصاب والتصفيات 

الجسدية، بحسب المفوضية.وشدد التقرير أيضا على أن 

بعض اإلجراءات المتخذة في إطار مكافحة وباء كوفيد-

١٩، جعل من الصعب على الالجئين التمتع باألمن.

نيسان،  في  الجائحة  من  األولى  الموجة  خضم  وفي 

أغلقت ١٦٨ دولة حدودها كليا أو جزئيا ولم تستثن ٩٠ 

دولة طالبي اللجوء من هذه اإلجراءات.

السامية  المفوضية  دعم  وبفضل  الحين  ذلك  ومنذ 

وخبرتها، أوجد ١١١ بلدا حلوال لضمان استمرار العمل 

على  السهر  مع  كليا،  أو  جزئيا  اللجوء  طلبات  بنظام 

اتخاذ التدابير الالزمة للجم انتشار الفيروس.

بالثلث  اللجوء  طلبات  تراجعت  اإلجراءات  هذه  ورغم 

مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠١٩.

أ ف ب

�b„ÏÓ‹fl@µ„b‡r€a@Újn«@åÎbvnÌ@%b»€a@¿@µyåb‰€aÎ@µ˜u˝€a@Üá«

ضمن الزيارات االجتماعية لعوائل شهداء كوردستان سوريا، قام وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

- سوريا، بزيارة إلى عائلة الشهيد محمود والي.

قام  لشكرى روج، حيث  لل PDK، ومسؤول منظمة  المركزية  اللجنة  كالو عضو  الوفد حاجي  ترأس 

بزيارة عائلة الشهيد" محمود والي" عضو اللجنة المنطقية لل PDK-S ورئيس الحراك الشبابي وعضو 

األمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في مخيم دوميز لالجئين الكورد السوريين. جاء ذلك لالطالع 

على أوضاع عائلة الشهيد واالطمئنان عليهم.

يذكر أن للفقيد الشهيد ولدان (شاب وشابة) يخدمون ضمن قوات بيشمركة روج.

@PDKMS@Âfl@áœÎ
çÓflÎÜ@·Ó¨@¿@Ô€aÎ@ÜÏ‡´@áÓËì€a@Ú‹ˆb«@äÎçÌ

كوردستان

أصدرت منظمة األمم المتحدة لشؤون الالجئين إحصائية جديدة لعدد الالجئين الكورد السورين العائدين 

من إقليم كوردستان والعراق إلى سوريا و كوردستان سوريا بداية هذا العام ٢٠٢٠.

إلى  عادوا  الجئ  آالف   ٥٠٠٠ يفوق  والعدد  اإلحصائية،  قائمة  على  كوردستان"   " صحيفة  وحصلت 

سوريا.

القائمة حسب األشهر هي كالتالي:

كانون الثاني: ١٣٤٨

شباط: ٢٠٥٤

آذار: ١٩٠

نيسان وآيار: ٠

حزيران: ١٠١

تموز: ٨٤٥

آب:٦٨٤

أيلول: ١١١

تشرين األول ٥٤

تشرين الثاني: ١٨.

ويحتضن إقليم كوردستان والعراق، أكثر من ٢٥٠ ألف الجئ كوردي سوري، يتوزعون في محافظات 

دهوك وأربيل والسليمانية وبعض المحافظات العراقية. قسم يعيشون في المخيمات ( دوميز أكبرها، فايدة 

كويالن، وبردرش في دهوك، قوشتبة، دارشكران، كوركوسك، في أربيل، و باريكا في السليمانية. كما 

يعيش القسم في المدن والبلدات التابعة للمحافظات المذكورة.

bÓ‘Ìãœg@fib9Î@¡éÎ˛a@÷ãì€a@fib–†˛@ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@R~U@…‡ß@ıaá„@’‹�m ''—èÓ„ÏÌ''
أطلقت منظمة األمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اإلثنين، نداًء لجمع ٢,٥ مليار 

دوالر، لـ"تقديم المساعدة الطارئة المنقذة للحياة لنحو ٣٩ مليون طفل في الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا خالل العام المقبل".

وقالت "يونيسف" في بيان، إن "النداء للحصول على ٢,٥ مليار دوالر، سيوجه 

الجزء األكبر منه لدعم تعليم األطفال، ويلي ذلك توفير خدمات المياه والصرف 

الصحي والصحة والتغذية والدعم النفسي االجتماعي لمعالجة الصحة النفسية".

انهياره االقتصادي  "لبنان الذي أدى  المثال في  البيان، أنه على سبيل  وأوضح 

المصحوب بزيادة حاالت اإلصابة بكورونا، واالنفجار المروع بمرفأ بيروت، 

في أغسطس/ آب (الماضي)، جعل ما يقرب من ١,٩ مليون طفل يعتمدون على 

المساعدة".

من جهته، قال "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة، إن 

"الشرق األوسط موطن أكبر عدد من األطفال المحتاجين بالعالم، ويعزى ذلك 

لحد كبير لألزمات الناجمة عن صنع اإلنسان، بما في ذلك النزاعات المسلحة 

والفقر والركود".

وأضاف دوجاريك، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة بنيويورك: "يهدف النداء 

االستجابة  ومواصلة  لألطفال،  الضرورية  اإلنسانية  المساعدات  إيصال  إلى 

لالحتياجات الهائلة الناشئة عن جائحة كورونا".

كوردستان

اجتمعت لجنة رعاية الالجئين والمخاتير في مخيم الفايدة( دوميز٢ ) يوم الثالثاء ٨ /١٢/ ٢٠٢٠، في مكتب 

اللجنة بحضور هوشنك سمكمور عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا والمنسق 

بين لجان رعاية الالجئين في مخيمات محافظة دهوك وبين مؤسسة بارزاني الخيرية.

في بداية اإلجتماع رحب رئيس اللجنة كاوا حسن حجي بالضيف وتم شرح واقع اللجنة في المخيم وكيفية 

انتخاب أعضائها ومهامها ومسؤولياتها واألعمال التي قامت بها اللجنة في جميع المجاالت .

ثم تحدث هوشنك سمكمور عن مهامه والمسؤوليات الملقاة على عاتقه وضرورة خدمة الالجئين وبكل فخٍر 

واعتزاز متطرقًا بذلك إلى قول البارزاني الخالد في هذا الصدد عندما قال((يكفيني فخرًا وإعتزاًز بإنني 

أخدم شعبي )).

اإلحساس  وضرورة  الالجئين  خدمة  وكيفية  اللجنة  عاتق  على  الملقاة  المهام  عن  سمكمور  تحدث  كما 

العامة  المصلحة  على  الشخصية  المصلحة  تفضيل  وعدم  المراجعين  خدمة  في  التحيز  وعدم  بالمسؤولية 

والتعامل بكل جدية في العمل، وضرورة وجود التنسيق الكامل بين اللجنة وبين األجهزة اإلدارية واألمنية 

والمنظمات اإلنسانية في المخيم.

ثم تم تقديم بعض المالحظات والمقترحات والطلبات من قبل أعضاء اللجنة وأكدوا على ضرورة متابعتها 

وإيجاد الحلول المناسبة لها .

من جانبه أكد سمكمور عن استعداده لرفع هذه الطلبات والمقترحات والمالحظات إلى الجهات المعنية ألنها 

تصب في خدمة الالجئين في المخيمات، وخدمة الالجئين هي من أولويات عملنا ومهامنا وشعارنا اإلخالص 

والتواضع واإلنسانية وعدم التمييز في التعامل.

@7mbÉæaÎ@µ˜u˝€a@ÚÌb«ä@Ú‰ß@…fl@ b‡nua
ÒáÌb–€a@·Ó¨@¿

@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@Âfl@ÂÌáˆb»€a@µ˜u˝€a@Üá»€@ÚÓˆbóyg@äÎáñ
@bÌäÏé@ÊbnéÜäÏ◊@∂g

الجمعة ، عدم  اليوم   ، األلمانية  الداخلية  أعلنت وزارة 

إلى  الترحيل  عمليات  على  المفروض  الحظر  تجديد 

سوريا.

القرار في اجتماع افتراضي لوزراء داخلية  وتم اتخاذ 

الدولة البالغ عددهم ١٦، الذين رفضوا دعوات ألحزاب 

لتمديد اإلجراء.

وأعلن نائب وزير الداخلية هانز جورج إنجيلك ، عند 

مأوى  تكون  أال  يجب  ألمانيا  أن  التغيير،  عن  إعالنه 

للمجرمين والتهديدات.

والحظر الذي نتحدث عنه كان ساري المفعول منذ عام 

٢٠١٢ ، بعد عام من اندالع الثورة في سوريا، ويقضي 

وضعه  كان  مهما  بالده  إلى  سوري  أي  ترحيل  بعدم 

السياسي أو األمني، أما االن فقد بات من الممكن ترحيل 

السوريين الذين يشكلون خطرا على األلمان.

وسيتم اعتماد إلغاء من بداية السنة القادمة، حيث يمكن 

للمحاكم أن تقرر على أساسه كل حالة على حدة، وإذا 

ما كانت سترحل المدانين بجرائم إلى سوريا، حيث سيتم 

دراسة الحالة بشكل دقيق جدا قبل إتخاذ قرار الترحيل، 

حسب التصريحات األلمانية التي يرى أنها تهدف لتهدئة 

غضب المنظمات الحقوقية واإلنسانية.

ومع ذلك ، أشار وزير داخلية ساكسونيا السفلى بوريس 

أن  إلى  الخميس  أمس  االجتماع  خالل  بيستوريوس 

عمليات الترحيل ، تقنًيا وعملًيا ، ما زالت غير ممكنة 

بسبب العنف المستمر.

بشؤون  المعنية  األلمانية  أزول"  "برو  منظمة  انتقدت 

الالجئين خطط وزير الداخلية األلماني هورست زيهوفر 

الرامية إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بالده 

على الترحيل إلى سوريا.

وترى المنظمة أن التعذيب والمالحقة التعسفية يمكن أن 

تطول أي فرد في سوريا.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، غونتر بوركهارت، في 

تصريحات لوكالة األنباء األلمانية (د ب أ) إنه من غير 

المناسب على اإلطالق أن يناقش وزراء الداخلية على 

المستوى االتحادي والواليات خالل اجتماعهم الخريفي 

هذا األسبوع مسألة إنهاء الحظر العام المفروض على 

الترحيل لسوريا.

المخططات،  هذه  الخيرية  "كاريتاس"  منظمة  وانتقدت 

وقال رئيس المنظمة بيتر نيهر، اليوم الخميس: "الوضع 

كارثي على مستوى البالد والمخاطر التي يتعرض لها 

من تم ترحيلهم بعد عودتهم، ستكون هائلة.. باإلضافة 

السائد  النظام  الهجمات هي  فإن  الحربية،  إلى األعمال 

اليوم في عدة مناطق بالبالد".

ألمانيا،  في  سوريا  الجئا  ألف   ٧٩٠ قرابة  ويتواجد 

معظمهم يتلقى مساعدات حكومية تساعدهم على العيش 

في المدن األلمانية، ويعمل العديد منهم في سوق العمل 

المهنية  المجاالت  في  تدريبية  دورات  تلقوا  أن  بعد 

العديدة، كما أن تفرض عليهم تعلم اللغة األلمانية.

·ÁÜ˝i@∂g@ÂÌ7�©a@µÌäÏè€a@›Óy6i@Ô„bæc@Ô8ä@äaã”

''Ú‹Óª@¸b»œc@aÏflá”''@aá‰◊@¿@µÌäÏè€a@µ˜u˝€bi@áÓìÌ@ÎÜÎãm
الخميس،  ترودو،  جاستن  الوزراء  رئيس  أصدر 

الالجئين  الستقبال  الخامسة  الذكرى  بمناسبة  بيانا 

السوريين في كندا.

وقال ترودو إنه "قبل خمس سنوات من اليوم، استعد 

كندا  في  سوريين  الجئين  أول  الستقبال  الكنديون 

فتحنا  السوريين، كدولة  الالجئين  كجزء من عملية 

من  الفارين  والعائالت  لألشخاص  وقلوبنا  أذرعنا 

الصراع وانعدام األمن واالضطهاد".

عملت  ذلك،  تلت  التي  السنوات  في  أنه  وأضاف 

ومجتمع  الكنديين  مع  وثيق  بشكل  كندا  حكومة 

المدني إلعادة توطين ما يقرب  األعمال والمجتمع 

من ٧٣ ألف الجئ سوري في أكثر من ٣٥٠ مجتمًعا 

في جميع أنحاء البالد. و"بسبب كرم اآلخرين، وجد 

هؤالء الالجئون مكاًنا آمًنا يسمونه وطًنا، وفرصة 

لخلق مستقبل أفضل لهم وألسرهم".

محظوًظا  كنت  سنوات،  خمس  "منذ  قائال  وتابع 

السوريين شخصًيا عند  الالجئين  باستقبال عدد من 

تورنتو.  في  الدولي  بيرسون  مطار  إلى  وصولهم 

اإلنجليزية  اللغتين  كثيرون  تعلم  الحين،  ذلك  منذ 

والفرنسية، وأصبح بعضهم طالًبا ناجحين، والبعض 

اآلخر أصبحوا مواطنين كنديين. لقد ظهر أصحاب 

أعمال ورجال أعمال جدد، وهناك عدد ال يحصى 

من الناس يقدمون بالفعل الجميل لمجتمعاتهم.

وأكد أن حكومة كندا ستواصل تقديم الدعم اإلنساني 

سوريا،  من  الفارين  لألشخاص  الدولية  والحماية 

فضًال عن مساعدتهم من خالل إعادة التوطين".

في  المهاجرون  بها  قام  التي  األعمال  إلى  وأشار 

ظل جائحة كورونا، وأهمية عمل المهاجرين لبلدنا، 

األجل  طويلة  الصحية  الرعاية  أنظمة  في  سيما  ال 

لدينا.

وأكد على مواصلة حكومة كندا الترحيب بالوافدين 

الالجئين،  توطين  وإعادة  الهجرة  خالل  من  الجدد 

للمساعدة في تسريع تعافي االقتصاد الكندي، أعلنا 

خطة  في  للهجرة  مسؤولة  زيادات  عن  مؤخًرا 

مستويات الهجرة ٢٠٢١-٢٠٢٣ الخاصة بنا.

يجب  الدوليين،  مع شركائنا  "مًعا،  ترودو  وأضاف 

الالجئين  حماية  لمواصلة  طرق  إيجاد  أيًضا  علينا 

الفارين من الحرب أو العنف، والمضطهدين بسبب 

دينهم أو انتمائهم السياسي أو توجههم الجنسي من 

حلول  إيجاد  يمكننا  عالمي،  كمجتمع  العمل  خالل 

يواجهها  التي  التحديات  من  للعديد  األجل  طويلة 

النازحون والالجئون في جميع أنحاء العالم".

بالتنوع  بالتزامنا  يسترشدون  الكنديون  كان  "لطالما 

والشمول. نحن نؤمن بمساعدة جيراننا، ومد يد العون 

لمن يحتاجون إليها، ومواجهة أكبر التحديات مًعا. 

الالجئين  من  اآلالف  بعشرات  الترحيب  خالل  من 

السوريين منذ بدء عملية الالجئين السوريين، أكدنا 

على  األساسية  القيم  هذه  على  جديد  من  جميًعا 

قدًما،  والمضي   - الماضية  الخمس  السنوات  مدار 

نظام  لبناء  بدورنا  ونقوم  بتعاطف  القيادة  سنواصل 

أكثر أماًنا وعدالة، وعالم أكثر مساواة".
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العدسة

بلي  الدوام  ال ب ك ك وعلى  منظومة  تنشط 

عنق الحقائق للشعب الكردي، وقد تأسست هذه 

المنظومة على نسف كل اآلمال بتوفير أجواء 

االفعال  هذه  تمارس  وهي  الكرد،  لدى  حسنة 

وعلى الدوام بإيعازات "استخبارية" اقليمية".

حاليًا، إعالم هذه المنظومة ينشط لوضع شعبنا 

فيه  التي برعت  المتعّمد"  التكذيب   " في دوامة 

المنظومة منذ تشكيلها لآلن..

السياسي  الممثل  الديمقراطي  االتحاد  حزب 

لحزب العمال في غربي كوردستان، في بيان له 

يتهم " بيشمركة روج" بالهجوم على ما تسمى " 

الكريال" ويعلم ال ب ي د وكل من يريد معرفة 

الكوردستانية  البيشمركة  قوات  أن  الحقيقة 

في  وارضها  مكانها  في  ومتمركزة  موجودة 

جنوب كوردستان.

ولن  حربها  بدأت  المنظومة  هذه  أن  الظاهر 

من  كل  أن  تعدُّ  وهي  معين،  حد  عند  تتوقف 

الكوردستاني،  القومي  االعتزاز  الى  يدعو 

الديمقراطي  الحزب  الخصوص  وجه  وعلى 

من  البارزانية  والعائلة  الشقيق،  الكوردستاني 

ألد أعدائها، ومن المفارقات الموجعة والمضكة 

بيشمركة  أن  تقول  المنظومة  هذه  أن  آن  في 

هاجمت  التي  هي  الكوردستاني  الديمقراطي 

قوات الكريال وهذا محض افتراء، فلو قررت 

قوات البيشمركة الهجوم على تجمعات لمسلحي 

خسائر  فستكون  كوردستان،  في  ك  ك  ب  ال 

االخير كبيرة وكبيرة جدًا، لكن ورغم تجاوزات 

الرئيس  لرأي  يمتثل  الجميع  المنظومة  هذه 

والزعيم الكوردستاني مسعود بارزاني بتحريم 

االقتتال الكردي الكردي، رغم أن تواجد قوات 

ال ب ك ك في كوردستان ال يحمل أية خاصية 

منها  كوردستان  حكومة  تطلب  ولم  قانونية 

وتعطي  أمنها  وتهدد  كوردستان،  في  لتتواجد 

الذرائع للجيش التركي كي يعمل من تواجد ال 

ب ك ك شماعة الجتياح قرى كوردستان.

بين  التوتر  وقف  الى  يدعو  د  ي  ب  ال  بيان 

"قوات البيشمركة ومقاتلي العمال الكوردستاني" 

وبالوقت نفسه يعطي الضوء األخضر لمنظماته 

وهي تمارس االرهاب الموصوف بحق مكاتب 

المجلس الوطني الكردي في غربي كوردستان، 

PDK- ويعتدي هؤالء الغوغاء على مكتب الـ

غربي  في  ك  ك  ب  ال  بممثل  حريًا  كان   S

كوردستان أن يصدر بيان تنديد أيضًا وتجريم 

بمن حرق مكاتب المجلس، واعتدى على قداسة 

العلم الكوردستاني العظيم..

المثير لالستهجان والسخرية أن بيان ال ب ي 

د الذي جاء في الغالب من " كهف قنديل" يدعو 

بوضع  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  "قيادة 

حل سلمي والَبدء بالحوار؛ ألنه ال جدوى من 

األساليب العسكرية".

وكأن البارتي هو المعتدي ومنظومة ال ب ك 

ك هي المعتدى عليها؟؟

 " عبدي  مظلوم  قسد  قائد  السيد  بيان  أن  كما 

حامي الحوار الكردي الكردي " لم يخرج من 

ثقافة قنديل، وهو أيضًا يدين "هجوم البيشمركة"، 

على " مقاتلي حزب العمال الكردستاني" 

وهكذا تبدو المنظومة كلها في حرب مسعورة 

ضد الكرد في أي مكان.. 

بيان 
منظومة العمال 
وتصعيد احلرب

عمر كوجري 

بدأ  وأوسلو،  ستوكهولم  في  نوبل  جوائز  بتسليم  المعهود  االحتفال  إقامة  دون  كوفيد-١٩  جائحة  حالت  بعدما 

الفائزون بها هذه السنة تسلمها في بلدان إقامتهم، وأولهم األميركية لويز غلوك (اآلداب) والفرنسية إيمانويل 

شاربانتييه (الكيمياء).

بالجوائز الست، وهي السالم (في أوسلو) واآلداب والطب  الفائزين  الفائت أسماء  وُأعلنت في تشرين األول 

والفيزياء والكيمياء واالقتصاد (في ستوكهولم).

ولكن اسُتعيض عن االحتفاالت الفخمة لتوزيع الجوائز في ١٠ كانون األول بعمليات تسليم عبر اإلنترنت، ال 

تستلزم وجود الفائزين في العاصمتين االسكندينافيتين.

ووفقًا لبرنامج "مؤسسة نوبل"، كان من المقرر أن تكون إيمانويل شاربانتييه، الحائزة جائزة الكيمياء، األول بين 

الفائزين تتلقى الميدالية والشهادة، وكان من المتوقع أن يسلمها إياهما مساء االثنين (١٨,٠٠ بتوقيت غرينتش) 

السفير السويدي في برلين، حيث تعيش وتعمل.

لكّن مؤسسة نوبل أعلنت االثنين أن الفائزة بجائزة اآلداب المرموقة، الشاعرة لويز غلوك ، تسلمت جائزتها 

األحد بمنزلها في ماساتشوستس.

وسُتسّلم الجوائز إلى الفائزين اآلخرين الثالثاء.

في أوروبا، يتسلم البريطاني روجر بنروز (الفيزياء) جائزته في لندن واأللماني راينهارد غنزل(الفيزياء) في 

ميونيخ.

ألتر (الطب) في واشنطن وإلى تشارلز رايس (الطب) في  الجائزة إلى هارفي  ُتسّلم  المتحدة،  الواليات  وفي 

نيويورك، في حين يتلقاها بول ميلغروم وروبرت ويلسون (االقتصاد) في بالو ألتو،وجينيفر داودنا (الكيمياء) 

في كاليفورنيا.

أما أندريا غيز (الفيزياء) فتنال ميداليتها وشهادتها األربعاء في لوس أنجليس.

لم يحدد  الموعد  البريــطاني مايكل هوتن (الطــب)المقيم في كندا جائـزته في منزله، لكن  ويــتلقى 

بعد.

وسيتم تقديم جائزة السالم المرموقة الخميس في روما إلى المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، 

التابعة لألمم  خالل احتفال يتم بثه عبر اإلنترنت من أوسلو والعاصمة اإليطالية ، حيث يوجد مقر المنظمة 

المتحدة.

وفي ستوكهولم، ُيقام احتفال بدون جمهور بعد ظهر الخميس في مقر بلدية المدينة، تتخلله حفلة موسيقية وعرض 

مشاهد لتسليم الجوائز إلى الفائزين.

ويصادف العاشر من كانون األول ذكرى وفاة مؤسس الجوائز رجل األعمال السويدي ألفرد نوبل (١٨٣٣-

.(١٨٩٦

عادة ما تختتم االحتفاالت أسبوعا من المؤتمرات الحائزة على جوائز. سيقام معظمها هذا العام، ولكن عبر 

اإلنترنت. كما ستقام إضاءات متعلقة بجائزة نوبل هذا األسبوع في ستوكهولم.

الجوائز  بالنرويجية: Nobelprisen) هي مجموعة من  Nobelpriset؛  (بالسويدية:  نوبل  ان  جائزة  يذكر 

الدولية السنوية الممنوحة في عدة فئات من قبل مؤســسات ســويدية ونرويجية تقديرًا لإلنجازات األكاديمية 

ألفريد  الديناميت،  ومخترع  السـويدي  الصناعي  هو  نـوبل  لجائزة  الروحـي  األب  العلمية.  أو  الثقافية  أو 

نوبل. 

إذ قام السويدي نوبل بالمصادقة على الجائزة السنوية في وصيته التي وّثقها في (النادي السويدي - النرويجي) 

في ٢٧ نوفمبر ١٨٩٥. وقد ُمنحت جوائز نوبل في الكيمياء واألدب والسالم والفيزياء وعلم وظائف األعضاء 

أو الطب ألول مرة في عام ١٩٠١. وعلى نطاق واسع تعتبر جوائز نوبل من  أكثر الجوائز المرموقة الممنوحة 

البنك  وهو   ،(Sveriges Riksbank) ريسكبانك  سفيرغيز  أنشأ   ،١٩٦٨ عام  في  تخصصها.  مجاالت  في 

تلقته  تبرع  إلى  الجائزة  تستند  نوبل.  ألفريد  ذكرى  االقتصادية إلحياء  العلوم  في  جائزة  السويدي،  المركزي 

مؤسسة نوبل في عام ١٩٦٨ من البنك المركزي الســويدي بمناسبة الذكرى الثالئمئة للبنك. ُمنحت الجائزة 

األولى في العلوم االقتصادية إلى ركنر فرش ويان تينبرغن في عام ١٩٦٩. ُتمنح جائزة العلوم االقتصادية من 

قبل األكاديمية الملكية الســويدية للعلوم وفًقا لنفس اُألُســس المتبعة في منح جوائز نوبل منذ عام ١٩٠١. 

ليســت  فهي  في وصيته عام ١٨٩٥،  نوبل  ألفريد  التي ضمنها  الجوائز  إحدى  ليست  أنها  بما  ذلك،  ومع 

جــائزة نــوبل.

تمنح األكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الكيمياء، وجائزة نوبل في الفيزياء، وجائزة سفيرغيز 

ريسكبانك في العلوم االقتصادية، بينما تمنح جمعية نوبل في معهد كارولينسكا جائزة نوبل في علم وظائف 

األعضاء أو الطب، وتمنح األكاديمية السويدية جائزة نوبل في األدب، في حين تمنح اللجنة النرويجية لجائزة 

نوبل جائزة نوبل للسالم.

روداو
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كوردستان

فاز الصحفي الكردي كاميران سعدون على أفضل منسق أخبار في العالم لعام ٢٠٢٠، وهي أرفع جائزة يحصل 

على منسقو األخبار حول العالم. والذي يعمل مع صحفيين من كبرى وسائل اإلعالم، لنقل تقارير عن أوضاع 

النازحين، والصراع في شمال شرقي سوريا. 

وأطلقت جوائز كورت شورك في الصحافة الدولية عام ٢٠٠١، والتي جاءت تسميتها تكريمًا للصحفي األمريكي 

كورت شورك الذي ُقتل بسيراليون عام٢٠٠٠ أثناء عمله مع رويترز.

من مؤسسة  والمقدمة  الدولية،  الصحافة  في  لعام ٢٠٢٠  بجوائز كورت شورك  الفائزين  اإلعالن عن  وتم  

رويترز، حيث أعلن عن فوز سعدون، في بيان، للقائمين على الجائزة. يوم الخميس ٣-١٢-٢٠٢٠

وأوضح البيان أن المنسق الكردي، ”عمل مع صحفيين من كبرى وسائل اإلعالم التي تتناول الصراع في شمال 

شرق سوريا والمعاناة المستمرة التي أعقبت انهيار تنظيم داعش – بما في ذلك األمهات اإليزيديات اللواتي 

أجبرن على االختيار بين أطفالهن المولودين لمقاتلي تنظيم داعش أو قبولهن مرة أخرى في مجتمعاتهن في 

العراق“.

الذين عمل معهم كاميران  المراسلون  كتبها  التي  المقاالت  بنوعية  اشادت  التحكيم  أن“لجنة  الى  البيان  وأشار 

سعدون، والتي كانت ”شهادة على قدرته االستثنائية كمنسق“.

وصرح الزميل كاميران سعدون لصحيفتنا " كوردستان" : 

سألنا كاميران عن شعوره، وهو الفائز بهذه الجائزة، وهل كان يتوقع الفوزبها؟

طبعًا هو شعور ال يوصف ان تكون االول على مستوى العالم و جائزة مقدمة من وكالة مرموقة متل رويترز 

وباسم صحفي شجاع (كورت شورك) قتل في سيراليون عام ٢٠٠٠ اثناء تغطيته للمعارك هناك. كنت اتوقع 

الحصول عليها السنة الماضية وكنت في القائمة القصيرة وكانت القصص التي عملت عليها قوية أيضًا وهذه 

السنة كان لدي شعور قوي جدًا بأنني سوف احصل عليها.

ماذا يعني لك الفوز بهذه الجائزة؟

دائمًا الجوائز ترفع من مستوى الطموح الشخصي، فالحصول على جائزة دولية يحفزني على الفوز بجوائز 

اخرى. كنت مسبقا حصلت على جوائز مع الفرق والوكاالت التي عملت معها ولكن كشخص لم احصل عليها 

مسبقا، فكان شعوري جميًال وعاليًا، وسأحاول أن اكون وفيًا بعملي أكثر ألحصد ثمار التعب الذي أصرفه في 

عملي، وكما تعلمون العمل في القطاع الصحفي متعب ومرهق لالعصاب، لكنه لذيذ وممتع أيضًا.

لو تتحّدث عن ظروف العمل باختصار، وكيفية العمل مع الطواقم الصحفية العالمية؟

طبعا انا بدأت العمل في بداية ٢٠١٤ و كانت بداية ظهور داعش، فغطيت جميع الجبهات في كل من باشوري 

كوردستان، وروجافاي كوردستان. من جلوالء الى كوباني و كنت من القالئل جدًا الذين غطوا المعارك من 

البداية حتى النهاية و معروف بكل الجبهات. كان هناك تقدير من جميع الوكاالت التي عملت معها على جهودي 

و حصلت على الثناءات من اغلب مدراء الوكاالت وخاصة التى غطت الجبهات االمامية.

األدب  في  إجازة  على  ديرك ١٩٨٠ حاصل  مواليد  من  سعدون  كاميران  اإلعالمي  الزميل  أن  الذكر  يجدر 

اإلنكليزي من جامعة دمشق. عمل في القسم الثقافي التابع للسفارة الهولندية، ويقيم في أربيل.
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