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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا
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الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  أصدر 

عن  الشهري  السياسي  تقريره  الكوردستاني-سوريا 

الحزب  موقف  التقرير  وتضمن   ٢٠٢٢ الثاني  كانون 

حول الكثير من قضايا المنطقة وكوردستان، وفيما يلي 

نص التقرير:

ك   تحرُّ هو  الهام  الظرف  هذا  في  األبرز  الحدث  لعل 

"داعش " من جديد، وبشكل مثير لالستغراب والدهشة 

 ٢٠٢٢ /  ١/ يوم ٢٠  االنتحاري  بالهجوم  البدء  حيث 

الغويران  حي  جنوب  الصناعة  مدرسة  سجن  على 

بالحسكة المتضمن – حسب االعالم - نحو خمسة آالف 

مجموعة  مع  ملفت  بتنسيق  كأنه  وبدا  سجين،  داعشي 

من هؤالء السجناء المسلحين داخل السجن، حيث أثار 

الحدث عددًا من التساؤالت، منها:

السالح  وصل  وكيف  الهجوم؟  هذا  حصل  كيف  ترى 

الى داخل السجن؟ وكيف تمّكن عدد كبير من السجناء 

السجن  داخل  من  التحّرك  تزامن  وكيف  الهرب؟  من 

مع تحرك واسع لداعش على مستوى سوريا والعراق 

وخارجهما، لكن من المعلومات الواردة وقراءة مواقف 

األطراف المعنية والمستفيدة من هذا الحدث يمكن القول 

إن ما حصل كان ضمن خطة محكمة ومدروسة تشترك 

ومن  دولية،  وحتى  وإقليمية  محلية  عديدة  جهات  فيها 

خالل اختراقات أمنية واضحة، وأصابع االتهام تتجه في 

هذا الحدث نحو دول استانا – سوتشي "روسيا، تركيا، 

 " على  للضغط  السوري  النظام  إلى  باإلضافة  إيران" 

ب ي د " باتجاه النظام، وعلى دول التحالف والسيما 

أمريكا، وكذلك للضغط على الحالة السياسية من جانب 

إيران في العراق، بعد تراُجع دور الجماعات الموالية 

غير  بدت  النتائج  أن  إال  األخيرة،  االنتخابات  في  لها 

ذلك، وإن أهداف الحدث لم تتحقق في جوانبها األساسية، 

بل العكس أمريكا تعزز وجودها ودورها في المنطقة، 

محافظة  في  "القرشي"  داعش  خليفة  قتل  من  وتمكنت 

أبعادًا  لها  وتأخذ  تتجّدد،  داعش  على  والحرب  ادلب، 

جديدة وأكثر حدة عما كانت عليه، وظهر بشكل جلي 

دور األطراف المعنية مع هذه المنظمة اإلرهابية .

الحل  باتجاه  والمساعي  السورية،  باألزمة  يتعلق  وفيما 

"غير  السيد  إلى سوريا  الدولي  المبعوث  السياسي عبر 

ُتجابه  الدستورية  اللجنة  النعقاد  جهوده  فإن  بيدرسون" 

بالرفض تارة من النظام وأخرى من المعارضة، كون 

منذ  السلمي  السياسي  الحل  خيار  إلى  يجنح  ال  النظام 

بداية األزمة، بل يزيد من الوضع سوءا وخصوصًا في 

الجانب المعيشي واالقتصادي واحتجاجات السويداء منذ 

أسبوع مؤشر واضح في هذا الصدد، والمعارضة أعلنت 

"مبدأ  الدولي  المبعوث  طرحه  لما  مجددًا  رفضها  عن 

مقابل  التفاوض  أي خطوة من   " مقابل خطوة  الخطوة 

: PDK-S  املكتب السياسي لـ
القوى التابعة لـ ب ي د تزيد من وترية املضايقات على أحزاب اجمللس الوطني الكردي 

أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع، استعداد بلدانهم لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ذات "عواقب 

هائلة وفورية على االقتصاد الروسي" خالل "مهلة قصيرة جدا" في حال شن هجوم عسكري على 

أوكرانيا.

وأعلن وزراء مالية الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، في 

بيان، أن "أولويتنا اآلنية هي دعم الجهود الرامية إلى نزع فتيل األزمة".

لكن مجموعة الدول الكبرى السبع التي تترأسها ألمانيا هذه السنة توعدت بأن "أي عدوان عسكري 

روسي جديد ضد أوكرانيا سيقاَبل برد سريع وفعال". ويرتقب وصول المستشار األلماني أوالف 

شولتس، إلى كييف االثنين ثم إلى موسكو الثالثاء لمواصلة الجهود الدبلوماسية الهادفة لنزع فتيل 

التهديد باجتياح روسي ألوكرانيا فيما بلغ التوتر مع روسيا ذروته.

خطوة من االنفتاح الدولي على النظام، ما يعني الحل 

السياسي وفق القرارات الدولية والسيما القرار ٢٢٥٤ 

ومرجعية جنيف١ بات متعثرًا في الوقت الحالي وخاصة 

أمريكا،   " المعنية  الدولية  األطراف  بين  الخالفات  أن 

روسيا" تزداد حدة وتأخذ أبعادًا استراتيجية بعد المشكلة 

والتحالف  كازاخستان،  في  الوضع  وانفجار  األوكرانية 

المعلن بين روسيا والصين في مواجهة أمريكا والغرب 

المتزايد  الدعم  تطمينات  من  زاد  الذي  األمر  مجددًا، 

للنظام السوري، ما جعله مصرًا على مواقفه وخياراته 

المتبعة..

من جانب آخر، هناك جهوٌد ومساٍع من خالل ندوات 

تشمل  الدوحة  القطرية  العاصمة  في  سياسية  ولقاءات 

معظم أطراف المعارضة السورية، تبدو أنها جادة باتجاه 

إعادة النظر في وضع المعارضة وأسلوب تعاطيها مع 

النقدية  المراجعة  قاعدة  على  السياسية  القضايا  مختلف 

لعموم جوانب الخطأ والصواب، بغية ترسيخ الجوانب 

اإليجابية وتصحيح الجوانب السلبية وقد يتناول القائمون 

والسعي  المعارضة،  هيكلة  إعادة  حتى  العمل  على 

أو  الجهات  إمالءات  من  بالحد  وتفعيله  دورها  لتنشيط 

األطراف المهيمنة عليها ..

إيران، قضايا عديدة تثقل كاهلها، الملف النووي مازال 

والجزر،  المد  بين  فيينا  ومفاوضات  حل،  دون  ماثًال 

حيث إيران تراهن على عامل الزمن وهي تماطل عبر 

النووي،  السالح  إنجاز  إلى  للوصول  شروطها  تشديد 

وتطالب في الوقت ذاته برفع العقوبات االقتصادية عنها 

الستخدامه  الالزم  المال  من  المزيد  المتالك  سعي  في 

في الملف ذاته كما حصل إبان عهد الرئيس األمريكي " 

أوباما " واستخدامه أيضًا في تطوير برنامج الصواريخ 

المعيشي  المستوى  حساب  على  ذلك  كل  البالستية، 

للجماهير الشعبية وعلى حساب معّدالت النمو االقتصادي 

التي تتراجع يومًا بعد آخر، وهبوط سعر صرف الوحدة 

دخل  معّدالت  وتدّني  الصعبة،  العمالت  مقابل  النقدية 

الفرد مع تدّني األجور ومعدالت الناتج المحلي وتفشي 

ظاهرة البطالة بشكل واسع، هذا الى جانب االحتجاجات 

لدوافع سياسية أو  الواسعة سواء  المستمرة  الجماهيرية 

تراجع  في  إيران  أن  يعنى  ما  معيشية،  او  اقتصادية 

واالقتصادية  السياسية  المستويات  مختلف  على  مستمر 

واالجتماعية ..

فتارة على وفاق  السياسية،  االزدواجية  تمارس  تركيا، 

مع روسيا بشأن األزمة السورية، وأخرى على خالف 

معها بشأن العالقة مع الدول التي تتكلم التركية والتي 

كانت جزءًا من االتحاد السوفيتي السابق، وهكذا بشأن 

العالقة مع الغرب فهي حليف تاريخي لها وعضو في 

الناتو لكنها تناوئ السياسة األمريكية في سوريا وأحيانًا 

األمريكية  لالستراتيجية  منها  خشية  في  العراق  في 

الواسعة في المنطقة، وكذلك مع إيران أيضًا تنّسق معها 

عبر «سوتشي – استانا» لكن تختلف معها في اذربيجان 

حيث  الداخلي  الصعيد  على  وهكذا  أخرى،  ومناطق 

اإلسالم  إلى  ينتمي  والعدالة»  التنمية   » الحاكم  الحزب 

في  اإلسالمية  واالتجاهات  األطراف  ويدعم  السياسي 

المنطقة والعالم، لكن مؤسسات الدولة التركية مبنية وفق 

اسس علمانية، كما أنها تناوئ األطراف السياسية ذات 

مع  بإيجابية  وتتعاطى  الداخل،  في  االسالموي  التوجه 

األحزاب القومية والعلمانية وهكذا، ولئن استفادت تركيا 

من هذه السياسة مرحليًا إال أنها قد ال تستمر طويًال أو 

الداخل والخارج على حّد  إلى أزمات في  ربما تدفعها 

عليها  وباًال  تكون  قد  السياسة  هذه  أن  يعني  ما  سواء، 

مستقبًال ..

المعنية  العراق، مازال الصراع محتدمًا بين األطراف 

بشأن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، 

بين من يدعو إلى حكومة أغلبية ذات طبيعة تكنوقراطية 

تسعى للتخّلص ولو نسبيًا من المحاصصة التي أنهكت 

حجم  تراجع  من  وبين  تطّوره،  دون  وحالت  العراق، 

(االطار  األخيرة  االنتخابات  في  البرلمانية  مقاعده 

التنسيقي) ومازال متمسكًا بخيار المحاصصة بغية ابقاء 

العراق على ما هو عليه اآلن، ويسعى هذا األخير بكل 

والمساعي  الجهود  عرقلة  الى  إمكانات  من  أوتي  ما 

نحو تشكيل حكومة األغلبية، في حين وجود شكل من 

هو  الحكومة  أداء  وانتقاد  لمراقبة  السياسية  المعارضة 

تصحيح  نحو  العراق  ولخدمة  المعارضة  تلك  لصالح 

السياسية  الصعد  مختلف  على  والتقدم  التنمية  مسارات 

واالقتصادية واالدارية وفي مجال مكافحة الفساد وحتى 

الجهة  هذه  أن  الظاهر  لكن  جذوره،  استئصال  إمكانية 

هي ذاتها التي لها باع طويل في الفساد المالي واإلداري 

في  االستقرار  وزعزعة  األمنية  االضطرابات  وفي 

ربوع البالد ..

الحزب  بين  قائمة  المنافسة  التزال  كوردستان،  إقليم 

من  نسبة  أعلى  على  الحائز  الكوردستاني  الديمقراطي 

المقاعد البرلمانية العراقية في إقليم كوردستان واالتحاد 

الجمهورية،  رئيس  الكوردستاني على منصب  الوطني 

يزعم هذا األخير أن هذا المنصب من حصته، في حين 

ان المنصب متعارف عليه للمكّون الكردي وليس لحزب 

بذاته، كما منصبي رئيس الحكومة والبرلمان حيث يتناوب 

وبالرغم  بذاته،  حزبًا  وليس  المكون،  ذات  من  عليهما 

مما بذلته قيادة اإلقليم من مساعي التوافق على شخص 

معين يرضي غالبية الكوردستانيين إال ان االتحاد مازال 

مصرًا على موقفه المتشبث بذلك المنصب، ما يعني ان 

المنافسة ستستمر والنتائج تكون لحصيلة االنتخابات في 

البرلمان العراقي، وعليه فإن التوّجه القائم على أساس 

الكتل الفائزة هو لصالح الديمقراطي وليس سواه، ولذلك 

الجدير  ومن  الشأن،  هذا  في  متواصلة  فالترتيبات 

أبدى أقصى ما يمكن من  الديمقراطي قد  ذكره أن 

المرونة في هذا األمر، وقدم أيضًا مبادرة حتى بشأن 

التقارب في البيت الشيعي أيضًا ..

الضنك  حالة  استمرار  مازال  الغربية،  كوردستان 

المعيشي قائمة لعموم الجماهير الشعبية سواء بسبب 

في  الهائل  االرتفاع  مقابل  األجور  وتدني  البطالة 

أسعار المواد والسلع الضرورية للحياة، ولفقدان بعض 

تلك المواد في األسواق مع تزايد أزمة المحروقات 

وخصوصًا مادة المازوت وارتفاع أسعارها المستمر 

أقوى  الشك  والمعاناة  السوداء،  السوق  في  وبيعها 

وأشد في مناطق  (عفرين، سري كانيه، كري سبي) 

واالعتقال  الخطف  وعمليات  مستمرة  واالنتهاكات 

المناطق  فإن  الجماهير  معاناة  تزايد  ومع  قائمة، 

المحاذية للحدود مع تركيا تتعّرض للقصف التركي 

العشوائي والقوى التابعة لها بشكل يكاد يكون يوميًا 

ودون رادع إنساني ..

القوى  فإن  عام،  بشكل  المتردي  الوضع  هذا  أمام 

تزيد  د)  الديمقراطي (ب ي  االتحاد  لحزب  التابعة 

له  المخالفة  السياسية  للقوى  مضايقتها  وتيرة  من 

الكردي،  الوطني  المجلس  أحزاب  وخصوصا 

ويزداد التشديد على اإلعالميين والشبكات اإلعالمية 

" كوردستان ٢٤ " ومؤخرًا ُفرض المنع على روداو 

ومكتبه في قامشلو ومراسليه، بعد العديد من حاالت 

الخطف والتعذيب لعدد من هؤالء االعالميين، حيث 

تم االفراج عن اإلعالمي باور مال أحمد، في حين 

قيد  ارك  مراسل  فخري  صبري  اإلعالمي  مازال 

ممارسات  حقًا  إنها  التعسفي.  واالعتقال  االختطاف 

يندى لها جبين االنسانية ..

المكتب السياسي 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا

قامشلو ١٠ / ٢ / ٢٠٢٢

زار سعود المال رئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا و فيصل يوسف عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني 

الكوردي يوم الثالثاء ٠٨ شباط ٢٠٢٢  مكتب المرأة والطفولة، في مكتب اتحاد نساء كوردستان سوريا بمدينة 

قامشلو بكوردستان سوريا، بدعوة من مكتب المرأة والطفولة في المجلس الوطني الكوردي في سوريا 

بداية تم الترحيب بالضيوف من قبل مسؤولة المكتب آريا جمعة، تناول اللقاء عدة نقاط منها الوضع السوري بشكل 

عام والوضع الكوردي بشكل خاص وآخر مستجدات المفاوضات الكوردية الكوردية.

كما تطرق المجتمعون إلى األحداث األخيرة التي تعرضت لها المنطقة مؤخرًا وأحداث سجن غويران في الحسكة.

وأثنى وفد هيئة الرئاسة على عمل مكتب المرأة والطفولة في المجلس الوطني الكوردي والجهود المبذولة من قبل 

أعضاء المكتب. 

وفد من ENKS برئاسة سعود املال 
يزور مكتب املرأة والطفولة يف قامشلو

رفيع  وفدًا  شباط ٢٠٢٢,  األربعاء ٢  يوم  كوردستان  إقليم  برلمان  رئيس  نائب  هورامي  هيمن  استقبل 

اللجنة  في  الكورد  ممثل  حاجو  كاميران  برئاسة  سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس  من  المستوى 

الدستورية والوفد المرافق له. بحث الطرفان آخر المستجدات في المنطقة عامًة وكوردستان سوريا خاصًة. 

وقال هيمن هورامي نائب رئيس برلمان إقليم كوردستان على صفحته الرسمية: "استقبلنا اليوم وفدًا من 

الوطني  للمجلس  الخارجية  العالقات  مكتب  رئيس  حاجو  كاميران  برئاسة  الكوردي  الوطني  المجلس 

الكوردي في سوريا, وإبراهيم برو إسماعيل حصاف عضوي المكتب".

الدستورية  اللجنة  تطورات  آخر  كذلك  سوريا,  في  السياسية  والعملية  المستجدات  آخر  الطرفان  ناقش 

السورية, وكيفية ضمان حقوق الشعب الكوردي في كوردستان سوريا.

أكد هورامي في االجتماع على ضرورة ضمان حقوق الشعب الكوردي والهوية الكوردية وكذلك كافة 

الطوائف في سوريا, وإيجاد حل سلمي عن طريق الحوار للقضية الكوردية فيها.

كما تم التطرق إلى آخر التطورات واألوضاع في كوردستان سوريا خاصة والوضع السوري عامًة.

 رفيع املستوى 
ً
هیمن هورامي يستقبل وفدا

من اجمللس الوطني الكوردي يف سوريا

بقعة  من  أكثر  في  األزمات  افتعال  إن 

والعالم  األوسط  الشرق  في  جغرافية 

حيث  الباردة،  الحرب  انتهاء  بعد  خاصة 

القوة  األمريكية  المتحدة  الواليات  باتت 

العظمى الوحيدة في العالم بإمكانها فرض 

أوضاع تتوافق مع مصالحها وتوجهاتها، 

بعد  واضح  بشكل  ذلك  توضح  وقد 

على  الحرب  وكذلك  والعراق،  أفغانستان 

منابع  على  والتركيز  اإلرهابية  داعش 

النفط باإلضافة إلى تدخلها في كافة البؤر 

الساخنة في الشرق األوسط والعالم، ومنها 

لكن  السورية،  واألزمة  السوري  الملف 

والصين  روسيا  من  كل  تسعى  بالمقابل 

هناك  حيث  أيضًا،  الصدارة  إلى  للعودة 

صراع أساسي وخفي بين كل من أمريكا 

والصين، وأن الواليات المتحدة تعمل على 

عدم إعطاء الفرصة للصين في سعيها إلى 

تولي الصدارة في النظام العالمي سياسيًا 

تنافس  صناعاتها  أن  خاصة  واقتصاديًا 

حتى  مكان  كل  في  األمريكية  المنتجات 

تتقدم في هذا  ضمن امريكا نفسها، وهي 

المجال بسرعة على أمل أن تحقق هدفها 

في ٢٠٣٠  

محاصرة  على  تعمل  المتحدة  الواليات 

روسيا والضغط عليها ليس خوفًا منها ، 

انما لعدم إعطاء المجال للصين الستغالل 

مثل  دول  مع  وعالقاتها  روسيا  دور 

مسألة  برزت  هنا  ومن  وغيرها،   ايران 

حلف  يسعى  حيث  االوكرانية،   األزمة 

الناتو الى ضم اوكرانيا كاضافة الى دول 

أوروبية اخرى كانت سابقا تابعة للمعسكر 

الروسي، وأصبحت اآلن جزءًا من النظام 

األوروبي ومؤيدة ألمريكا سياسيًا ومنهجيُا 

فإن روسيا أمام خيارين أحالهما مر، سواء 

غزت روسيا أوكرانيا ستكون له تداعيات 

سياسية واقتصادية صعبة، وتنعكس سلبًا 

على روسيا والمنطقة عمومًا.

أما إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو فستكون 

المعسكر  داخل  إلى  انتقلت  قد  المعركة 

الروسي، وستكون لها تداعيات سلبية على 

كافة المستويات السياسية والعسكرية. 

تاثرًا  األكثر  األوسط  الشرق  منطقة  أما 

سياسية  أزمات  لوجود  الدولية  باألحداث 

...باإلضافة  وفلسطين  وسوريا  كالعراق 

بمعظمها  الضعيفة  االقتصادية  إلى 

مثقلة  أنها  كما  المساعدات،  إلى  فتحتاج 

مما   .. والثقافية  االجتماعية  بالتناقضات 

لذلك يمكن  يجعلها منطقة غليان مستمرة 

أن تكون قضاياها المادة األساسية للصراع 

الحكومة  تشكيل  فإن  الصيني،  األمريكي 

العراقية وفق نتائج االنتخابات سينقل بها 

الى مرحلة بناء الدولة، ويتم عرقلتها نتيجة 

الصراعات الدولية، وكذلك الحل السياسي 

في سوريا مثًال  متوقف على مدى التوافق 

للصراع  مادة  فهي  االمريكي،  الروسي 

باتجاه  السير  يتم  ال  لماذا  وإال  بينهما،  

الحل السياسي علمًا أن الجميع يؤيد القرار 

مفهومه  حسب  لكل  لكن   ٢٢٥٤ األممي 

وتعزيز دور حلفاء واالحتفاظ بأكبر قدر 

من األوراق بيده، ويصب في مجمله في 

كل  بين  الرئيسي  الصراع  ضمن  مجال 

على  يبقى  والصين،  وروسيا  أمريكا  من 

الوطنية  والمعارضة  السوري  الشعب 

صياغة  عليها  دور،  لها  تكون  حتى 

خطاب وطني يؤمن بالتعددية وقيم العيش 

يريد  من  على  الطريق  لقطع  المشترك 

استغالل وإضعافهم.

الشرق األوسط 

يف غليان مستمر 
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في  الكردي  الوطني  للمجلس  العامة  األمانة  أصدرت 

صبري  اإلعالميين  اختطاف  بخصوص  بيانًا  سوريا، 

روداو  قناة  مكتب  وإغالق  أحمد،  مال  باور  و  فخري 

الفضائية الكردية من قبل إدارة ب ي د  يوم األحد 6 

شباط 2022 وجاء في البيان:

االتحاد  حزب  إلدارة  التابعة  اإلعالم  هيئة  أقدمت 

الديمقراطي (PYD) في ٥/٢/٢٠٢٢ على ايقاف عمل 

في  سوريا،  كوردستان  في  اإلعالمية  رووداو  شبكة 

خطوة تصعيدية جديدة تأكيدًا على استبدادها ومعاداتها 

ألبسط مبادئ حرية التعبير والرأي وتأكيدًا على زيف 

الصحفيين والمؤسسات  أمام  المجال  فتح  تّدعيه من  ما 

اإلعالمية للعمل في مناطق سيطرتها.

كما قامت مجموعة مسلحة ملثمة تابعة لحزب االتحاد 

الديمقراطي في وقت متأخر من ليلة السبت ، بمداهمة 

يكيتي  موقع  مراسل  أحمد  مال  باور  اإلعالمي  منزل 

ميديا واعتقلته واقتادته إلى جهة مجهولة بعد مصادرة 

موبايله وموبايل زوجته.

صبري  اإلعالمي  منزل  مداهمة  تم  الليلة  نفس  وفي 

فخري مراسل تلفزيون ( آرك) من قبل نفس المسلحين 

وصادرت موبايله واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وعلى مدى السنوات السابقة تعرض العديد من الصحفيين 

بشكل ممنهج ومتكرر النتهاكات جسيمة شملت االعتداء 

ZbÌäÏé@¿@Üãÿ€a@?†Ï€a@ê‹1a
·Ë‹ìœ@Û‹«@ÚÓ�Ãm@@Ü@@l@Ä€a@›j”@Âfl@ÚÓfl˝«�a@pbèé˚æaÎ@µÓfl˝«�a@“aáËnéa

@@PDKMS@Ä‹€@Ô„biÏ◊ –@bÓ◊ãm@·Óƒ‰m@ÒãˆaÜ
·ÓÁaãig@›Ó‹Ç@Ôvy@›öb‰æa@›Óyä@Ô»‰m

كاميراتهم  ومصادرة  والترهيب  واالعتقال  والخطف 

واألجهزة  الثورية"  "الشبيبة  تنظيم  قبل  من  ومعداتهم 

األمنية التابعة لـ (PYD) باإلضافة إلى إغالق مكتب 

في  رووداو  مكتب  واستهداف   24 كردستان  فضائية 

قامشلو ألكثر من مرة بالزجاجات الحارقة.

يشكله  الذي  الخطر  مع  بالتزامن  االنتهاكات  هذه  تأتي 

الصناعة  سجن  أحداث  بعد  اإلرهابي  داعش  تنظيم 

بالحسكة، في الوقت الذي كان يتطلب فيه من قسد إجراء 

التي  االنتهاكات  وإيقاف  مسلحيها  لممارسات  مراجعة 

وترهيب  األمنية  القبضة  بتشديد  بها، ال  يقومون  كانوا 

وتفريغ  الهجرة  من  المزيد  إلى  ودفعهم  المواطنين 

المنطقة من سكانها.

إن استهداف اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية، في هذا 

الوقت، من قبل هذه اإلدارة ومجموعاتها المسلحة يعتبر 

والتغطيه  األفواه،  كم  إلى  ويهدف  مبرٍر  غير  تصعيدًا 

على فشلهم على جميع األصعدة.

إن المجلس الوطني الكردي في سوريا في الوقت الذي 

قناة رووداو والصحفيين  الكامل مع  فيه تضامنه  يعلن 

تضييق  دون  بحرية  العمل  في  وحقوقهم  المختطفين 

بأن  نرى  فأننا  الدولية،  والمواثيق  القوانين  بحسب 

لصالح  شعبنا  قرار  تصادر  بالسلطة  بتفردها   (PYD)

اجندات حزبية ضيقة تدفع المنطقة عمومًا نحو مخاطر 

سوى  ومناطقنا  لشعبنا  تجلب  لم  "سياسة"  في  كبيرة 

الخراب والويالت وتشريد اآلالف من أبناء شعبنا.

المتحدة  الواليات  بقيادة  الدولي  التحالف  ندعو  كما 

األمريكية بالتدخل لوضع حد لهذه اإلنتهاكات وإطالق 

سراح جميع اإلعالميين، وافساح المجال أمام المؤسسات 

اإلعالمية للعمل بحرية.

األمانة العامة

للمجلس الوطني الكردي في سوريا

قامشلو 2022-2-6

للحزب   ( كوباني   - تركيا   ) تنظيم  دائرة  نعت 

الديمقراطي الكوردستاني - سوريا رحيل المناضل 

حجي خليل إبراهيم، عضو المجلس المنطقي للحزب 

الديمقراطي الكوردستاني-سوريا.

نعوة مناضل:

ببالغ الحزن واألسى ننعي إليكم الرحيل المبكر للكادر 

المتقدم ،عضو المجلس المنطقي لحزبنا الديمقراطي 

الكوردستاني - سوريا المغفور له "حجي إبراهيم" 

وذلك   ، اهللا  " رحمه  قرموغ  "حجي  بـ  المعروف 

من  عقد  طوال  عضال  مرض  مع  نتيجة صراعه 

الزمن . كان الراحل وطوال أربعة عقود مناضًال 

الخالد  البارزاني  نهج  الكوردايتي  بنهج  ملتزمًا 

الضغوطات  من  بالرغم  الملتزم  الرفيق  ومثال   ،

األمنية واألوضاع المعيشية والصحية .

إننا في الوقت الذي نعزي فيه أنفسنا وجميع رفاقنا 

بتعازينا  ومحبيه  عائلته  أفراد  جميع  إلى  نتوجه 

األخوية وصادق مواساتنا ونسأل الباري عز وجل 

أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 

ويلهم ذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان .

إنا هللا وإنا إليه راجعون

دائرة تنظيم ( تركيا - كوباني )

للحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا

2022-2-10

@@PKK@Ä€a@ äàc@áyc@È„di@á◊˚Ì@Ü@@l@Ä€a
تأكيدا علی أنها تابعة للـPKK، إدارة الـPYD تجبر األهالي في مدينة الحسكة بكوردستان سوريا على 

توقيع طلب إخراج الـPKK من قوائم اإلرهاب.

أفادت مصادر محلية في كوردستان سوريا لموقع آرك نيوز بأن الكومينات التابعة إلدارة الـPYD تجبر 

األهالي في مدينة الحسكة على المطالبة بإخراج الـPKK من قائمتي اإلرهاب األمريكية واألوربية, وذلك 

عن طريق تجميع التواقيع من المواطنين في المدينة.

وأكدت المصادر المحلية: المواطن الذي يرفض التوقيع, يتم تهديده بأنه لن يتلقى أي مساعدات عن طريق 

الكومينات, وعليه أن يتدبر أموره.

وسمًا   ,2022 شباط   9 اليوم  كورد  ناشطون  أطلق 

للتضامن اإلعالميين المختطفين من قبل مسلحي إدارة 

ب ي د في كوردستان سوريا.

وجاءت الحملة للتضامن مع اإلعالميين صبري فخري 

يكيتي ميديا,  باور أحمد مال مراسل  مراسلنا, و كذلك 

في  الجاري  شباط  شهر  من  الخامس  منذ  المختطفين 

مدينة قامشلو, ومطالبة ب ي د باإلفراج عنهما.

وبدأ الناشطون حملتهم عل مواقع التواصل االجتماعي 

تحت عنوان:

#اإلعالم_ليس_جريمة

#الحرية_لباور_وصبري

pydالحرية_لهم_من_سجون#

áºc@äÎbi@Î@ãÉœ@5ñ@µÓfl˝«�a@…fl@Âflbõn‹€@�b8Î@ÊÏ‘‹�Ì@ÊÏ�íb„

خطفت وحدات حماية المرأة التابعة للـPYD طفلة كوردية قاصرة 

أخرى في مدينة كوباني بكوردستان سوريا، وذلك بهدف تجنيدها. 

 PYDالتابعة للـ أفادت مصادر محلية بأن وحدات حماية المرأة 

خطفت الطفلة الكوردية القاصرة ميساء خالد عبدو البالغة من العمر 

13 عاما من مدرسة " الجالء "في مدينة كوباني في 2022/1/14 

البحث  بعد  المحلية:  المصادر  وأضافت  تجنيدها.  بهدف  وذلك   ،

قامت  المرأة  حماية  وحدات  بأن  تبين  ذويها  ِقبل  من  والتقصي 

تدريب عسكرية في إحدى  القاصر, وأدخلوها دورة  الفتاة  بتجنيد 

المعسكرات في مدينة الرقة.

وأشارت المصادر المحلية: بعد التأكد من مكان تواجدها في مدينة 

الرقة استطاع والدها أن يلتقي بها داخل المعسكر، وبعد محاولة 

اللقاء بها مرة أخرى أنكر مسؤولو المعسكر تواجدها هناك، وال 

يزال مصيرها مجهوًال.

Ô„biÏ◊@Ú‰Ìáfl@Âfl@ãñb”@Òbnœ@—�n¶@Ü@@l@Ä‹€@Ú»ibn€a@Òcãæa@ÚÌbº@paáyÎ

بكوردستان  كوباني  منطقة  في  كوردي  شاب  تعرض 

في  أرضي  لغم  انفجار  جراء  خفيفة  بإصابات  سوريا 

يوم   ARK لـ  الواردة  للمعومات  وفقًا  حدودية,  قرية 

اإلثنين 7 شباط 2022.

أوسو  خليل  الشاب  أن  تفيد  معلومات  على  وحصلت 

 Qere موغ  قرة  في  أرضي  لغم  انفجار  إثر  أصيب 

Mox, نقل إلى أحد مشافي مدينة كوباني لتلقي العالج.

أوسو  خليل  الشاب  إن  المحلية:  المصادر  وقالت 

القرية  عندما أصيب باالنفجار, كان يرعي أغنامه في 

المذكورة.

األراضي  استخدام  عدم  في   QSD األهالي,  ويناشد 

عدم  و  حرب,  كساحات  السكنية,  واألماكن  الزراعية, 

زراعة األلغام فيها.

Ô„biÏ◊@¿@·Ã€@äbv–„bi@lbí@Úibñg

أكدت مصادر محلية سورية أن الحرس الثوري اإليراني استقدمت 50 طائرة 

مسيرة "درون" إلى مدينة قامشلو في كوردستان سوريا عبر مطار المدينة الواقع 

تحت سيطرة النظام ، ضمن برنامج خاص للتدريب حول كيفية جمع المعلومات 

والتجسس وشن هجمات جوية.

وقالت تلك المصادر ، إن الحرس الثوري اإليراني استقدم 50 طائرة درون عبر 

مطار القامشلي ومنه نقلها الى فوج طرطب (154) للنظام غرب مدينة قامشلو 

عبر حاويات بإشراف مختصين من ميليشيا حزب اهللا اللبناني وضباط النظام 

السوري. وأضافت هذه المصادر ، أن هذه الطائرات سوف تستخدم ألغراض 

المعلومات والتجسس  للتدريب حول كيفية جمع  برنامج خاص  تدريبية ضمن 

وشن هجمات إرهابية .

باسنيوز

bÌäÏé@ÊbnéÜäÏÿi@Ï‹ìflb”@Ú‰Ìáfl@∂g@Ò7èfl@Òãˆb†@UP@‚á‘nèÌ@Ô„aãÌ�a@äÏr€a@ëã®a

@Ú◊ã‡ìÓj€a@ÜbËìnéa@Û‹«@‚aÏ«c@Ú»jé
Ïèy@äçÓfl@›Ó€Ü

 ,2022 شباط   4 الجمعة  يوم  صادف 

الستشهاد  السابعة  السنوية  الذكرى 

بيشمركة من قوات لشكرى روج في إقليم 

كوردستان.

حسو,  ميزر  دليل  البيشمركة  واستشهد 

في   2015 شباط  شهر  من   4 بتاريخ 

منطقة كويالن الواقعة في محافظة دهوك 

بإقليم كوردستان.

من  ميزر حسو,  دليل  البيشمركة  الشهيد 

بكوردستان  ديرك  مدينة   1995 مواليد 

األول,  اللواء  يخدم ضمن  وكان  سوريا, 

الفوج الثاني, في قوات بيشمركة روج.

@lã:a@Âfl@�a7�Ç@�bÓibÁäg@RP@Âÿ∏@ZÔuã«˛a@·éb”
Úÿè®a@Âvé@Âfl

خالل استقباله سفير االتحاد األوربي لدى العراق فيلة فاريوال، وّجه مستشار االمن الوطني العراقي قاسم 

االعرجي ،   الخميس، 11-2-2022 دعوة لالتحاد لسحب رعاياه من مخيم الهول ، كاشفًا عن ان 20 

ارهابيًا خطيرًا تمكنوا من الهرب من سجن الحسكة .

نشر المكتب اإلعالمي لالعرجي بيانا قال فيه: نأمل أن يكون لالتحاد األوربي دور في مباحثات فيينا ، 

ونعتقد أن نجاحها سيكون له آثار إيجابية على العراق والمنطقة ، كما نطالب االتحاد بحّث أعضائه على 

سحب رعاياهم من مخيم الهول.

وجاء في نص البيان: ان وجود هذا العدد الكبير من اإلرهابيين في سجون قسد مع ضعف اإلمكانيات يشكل 

خطرا مستمرا ودائما إن لم يقم المجتمع الدولي بواجباته ، خصوصًا وان 20 ارهابيًا خطيرا تمكنوا من 

الهرب من سجن الحسكة.
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صادف يوم 9 شباط 2022، الذكرى السنوية الـ56 لرحيل المناضل محّمد علي خوجة الملقب بماموستا 

جميل.

نبذة عن نضاله:

محمد علي خوجة هو أحد مؤسسي أول تنظيٍم سياسي كوردي ( الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا ) 

PDK-S الحالي، من مواليد 1916، ينحدر من ناحية ماباتا التابعة لمدينة عفرين بكوردستان سوريا.

درس في مدرسة دار األيتام وحصل على الثانوية العامة من المدرسة المذكورة, و في عام 1948 عمل 

مدرسًا في المدرسة االبتدائية بحلب, وفي عام 1950 أصبح مديرًا ماليًا في دائرة المعارف و استمر في 

عمله حتى عام 1957.

تأسيس أول حزب كوردي

كان المناضل محمد علي خوجة عضوًا في جمعية خويبون Xuybûn وكان من بين الذين انضموا إلى منظمة 

الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  بتأسيس  - أنصار السالم, ففي عام 1957 شارك مع بعض من رفاقه 

الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  تم اإلعالن عن تشكيل  بيته  الكورد، وفي  لكل  بيتًا  بيته  - سوريا, كان 

- سوريا.

خوجة قائدًا للبيشمركة في زاخو

و بعد عامين من تأسيس الحزب و تحت الضغوط التي مارستها حكومة الوحدة بين سوريا ومصر على 

إلى  جكرخوين)  و  محمد  (خليل  رفاقه  من  بعض  مع  البالد  لمغادرة  اضطر  لهم،  مالحقتها  و  األحزاب 

كوردستان العراق و هناك انضم إلى صفوف البيشمركة - وأصبح آمر هيز – قطاع زاخو.

تحرير زاخو

وكان لتنظيم زاخو الذي ترأسه محمد علي خوجة ( اشتهر باسم ماموستا جميل) دور بارز ومؤثر في تعبئة 

-ايلول  مدينة زاخو 10  تحرير  في  إليه  الفضل  ويعود  العراق  في كوردستان  الكوردية  للثورة  الجماهير 

1961, كان المناضل محمد علي خوجة يقود نحو 500 من البيشمركة في منطقة زاخو ويتجول في قراها 

لتعبئة سكانها للثورة.

اعتقاله وتعرضه للتعذيب الشديد

من  عودته  بعد  السوري  النظام  استخبارات  قبل  من  خوجة  علي  محمد  المناضل  اعتقل   1965 عام  في 

كوردستان العراق، و تعرض إلى التعذيب الشديد إلى أن أصيب بعدة أمراض حيث تم نقله إلى مشفى ابن 

النفيس في دمشق وهو على أبواب الوداع إلى أن وافته المنية في المشفى مخلفًا ورائه ستة أوالد.

ARK

@›öb‰æa@›Óyã€@UV@Ä€a@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a
ÚuÏÇ@Ô‹«@á�‡´ يصادف  يوم االحد 13 شباط 2022, الذكرى السنوية 

عضو  برهك  نصرالدين  القيادي  الستهداف  العاشرة 

 - الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب 

سوريا, الذي طالته أيادي الغدر والخيانة.

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  عضو  وتعرض 

الكوردستاني – سوريا, الشهيد نصرالدين برهك االثنين 

مأجورين،  قبل  من  اغتيال  لعملية   ،2012 شباط   13

النور  مشفى  إلى  ُأسعف  بليغة  بجروح  إثرها  تعرض 

في مدينة قامشلو بكوردستان سوريا. ثم نقل إلى حلب 

وأدخل مشفى مارتيني وبعد خوضه للعمليات الجراحية 

وبسبب تردي وضعه الصحي وإصابته البليغة استشهد 

بتاريخ 22 من شهر شباط 2012 .

نبذة عن حياة الشهيد نصر الدين برهك:

ولد الشهيد نصرالدين برهك في قرية "كفري دنا" التابعة 

لناحية "جل آغا" منطقة "آليان" عام 1960، ينتمي لعائلة 

بكوردستان  لديريك  التابعة  آليان  منطقة  في  معروفة 

سوريا وهم من أعيان عشيرة "حمكا" .

درس المرحلة االبتدائية في مسقط رأسه، ثم تابع دراسته 

اإلعدادية في مدينة جل آغا والمرحلة الثانوية في ثانوية 

الصناعة في محافظة الحسكة ،و أكمل دراسته في مدينة 

قسم  الصناعي  المعهد  ليحصل على شهادة  الزور  دير 

الكهرباء.

الحزب  صفوف  إلى  برهك  نصرالدين  الشهيد  انتسب 

ريعان  منذ  (البارتي)  سوريا  في  الكردي  الديمقراطي 

 ، آغا"  "جل  في  الطالبية  المنظمات  في  وعمل  شبابه 

"الحسكة" ، "دير الزور". شارك أبو عالء كعضو منتخب 

في مؤتمرات الحزب بدءا ، من المؤتمر الخامس إلى 

نال شرف  الحزبية حتى  الهيئات  , وتدرج في  العاشر 

ŸÁãi@ÂÌá€aãó„@ÜbÓ‘€a@o€b†@>€a@äáÃ€a@Úñbñä@Û‹«@paÏ‰é@ãì«

زار يوم الثالثاء 15 شباط 2022، القنصل األلماني في هولير ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني 

الكوردي في سوريا، وبحضور سيامند حاجو رئيس تيار الحرية الكوردستاني.

القنصل األلماني في هولير استقبل من قبل الدكتور كاوا أزيزي رئيس الممثلية وعدد من السادة أعضاء 

الممثلية.

وهموم  مشاكل  وتتابع  كوردستان،  إقليم  في  السوريين  تمثل  كمؤسسة  عملهم  الممثلية عن  رئيس  تحدث 

الالجئين السوريين في المخيمات وخارجها، وكيفية التنسيق مع الجهات الرسمية بهذا الخصوص.

من جانبه، تحدث القنصل االلماني عن دعم الحكومة االلمانية لملف الالجئين السوريين، واستمرارهم في 

تقديم الدعم من خالل منظمة األمم المتحدة، مؤكدًا دعمه للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، وأهمية 

استمرار هذه اللقاءات.

في جنيف،  الدستورية  اللجنة  في سوريا، وجوالت  السياسية  العملية  مستجدات  آخر  الجانبان  ناقش  كما 

رقم  القرار  وخاصة  الدولية،  القرارات  وفق  السورية  لألزمة  سياسي  حل  ايجاد  على ضرورة  مؤكدين 

.2254

ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”hi@ENKS@ÚÓ‹rø@äÎçÌ@7€ÏÁ@¿@Ô„bæ˛a@›ó‰‘€a

عضوية اللجنة المركزية للبارتي في مؤتمر المعروف 

بمؤتمر الشهيد كمال أحمد عام 1998، ثم أصبح عضو 

المكتب السياسي للحزب.

نهل الرفيق الشهيد نصرالدين من نهج البارزاني الخالد 

نهج الكوردايتي ، وعمل جاهدا في الدفاع عن هذا النهج 

للتضحية  مثاال  الشهيد  كان  دمه.  من  قطرة  آخر  حتى 

، صادقا  النفس  عزيز   ، متواضعا   ، مقداما   , والفداء 

يحمل هموم شعبه ويدافع عنها ، محبا لرفاقه وأصدقائه 

, غيورا ، جسورا ، وفيا للقيم والمبادئ التي يحملها , 

مدافعا ، صلبا عن قضية شعبه مؤمنا ، بنهج الكوردايتي 

نهج البارزاني الخالد.

تعرض خالل نضاله للعديد من المضايقات والمالحقات 

واالعتقال فقد اعتقل ألول مرة بعد انتفاضة آذار 2004 

الضغط  ازداد  كلما  وكان   ،  2009 عام  ثانية  واعتقل 

عليه ازداد إيمانا وقناعة بمبادئه ومبادئ حزبه، لم تنل 

كل هذه اإلجراءات األمنية من عزيمته حتى وصل األمر 

باألجهزة األمنية وأذنابها فنصبوا كمينا له وأمطروه بنار 

حقدهم من خالل عصابة مافيوية مأجورة في يوم االثنين 

2012/2/13، وجرح على إثرها بجروح بليغة أسعف 

حلب  إلى  نقل  ثم  قامشلو  مدينة  في  النور  مشفى  إلى 

وادخل مشفى مارتيني.

بعد إجراء عدة عمليات جراحية للشهيد واجه من خاللها 

الموت إال أن يد المنون نالت منه في الساعة الثالثة فجرا 

من صبيحة يوم 2012/2/22 وشيع جثمانه من حلب 

إلى مسقط رأسه في قرية "كڤرى دنا" وسط تشييع مهيب 

ومشاركة ال تليق إال بالعظماء.

الديمقراطي  شارك وفد من منظمة دهوك للحزب 

أربعينية  مراسيم  في  سوريا   - الكوردستاني 

البيشمركة أحمد حجي ميرخان باوركي وم أمس, 

الخميس 10 شباط/فبراير 2022، وذلك في قاعة 

المؤتمرات بجامعة دهوك في إقليم كوردستان.

PDK- ترأس وفد الحزب حاجي كالو، القيادي في

المنطقي  المجلس  أعضاء  من  عدد  وضمَّ   ،S

للحزب.

باوركي  ميرخان  حجي  أحمد  الراحل  البيشمركة 

شارك في ثورتي أيلول و گوالن، وحامل ميدالية 

البارزاني الخالد.

Ô◊äÎbi@ÊbÇ7fl@Ôvy@áºc@Ú◊ã‡ìÓj€a@Ú‰Ó»iäc@·Óéaãfl@¿@⁄äbìm@@PDKMS@Ä€@⁄ÏÁÜ@Ú‡ƒ‰fl

دعت والدة الطفل القاصر محمد حسن آزاد الذي 

التابعة  "الفاشية,  الثورية  الشبيبة  حركة  خطفته 

لـPKK  في مدينة الحسكة بكوردستان سوريا إلى 

تسريح ولدها، متمنية أنها تركت البالد وهاجرت.

وقالت (سعاد خليل)، والدة الطفل محمد حسن آزاد 

في منشور على صفحتها في ‹فيس بوك›: «يارب 

ما لي حدا غيرك، يا ليتني تركت بلدي وهاجرت، 

اكبر  اهللا  مني،  القاصر  طفلي  أخذوا  جزائي  هذا 

عليكم، ال تبنى األوطان بالقصر، ناشدتكم فما من 

مستجيب».

ختطفت  "الفاشية,  الثورية  "الشبيبة  حركة  وكانت 

في  منزله  أمام  من   " حسن  آزاد  محمد   " طفل 

مدينة الحسكة بكوردستان سوريا,وال يزال مصيره 

مجهوال منذ اختطافه.

مواليد  من   " حسن  آزاد  محمد   " القاصر  الطفل 

أحداث  مع  بالتزامن  اختطافه  وكان   ,2007/9/1

الحسكة,  مدينة  في  غويران  بحي  الصناعة  سجن 

وانتشار حالة الهلع بين المواطنين.

ووثقت ريباز نيوز حتى اآلن أسماء أكثر من 90 

pãubÁÎ@á‹i@o◊ãm@?nÓ€@ZÚÓibÁä�a ''ÚÌäÏr€a@ÚjÓjì€a''@Ùá€@—�n¨@ãñb”@Òá€aÎ

 PKK طفًال وقاصرًا اختطفتهم وجندتهم اجباريًا مرتزقة

و"الشبيبة الثورية" ومسلحو PYD في كوردستان سوريا, 

كما اختطفوا مئات األطفال في كل المناطق الكوردية.

القوانين  وفق  حرب  جريمة  األطفال  تجنيد  ويعد 

الطفل  بحـماية  الخاصة  الدولية  واألعراف 

والطفولة.

@ÔÇÎäbó€a@—ó‘€a@fiÜbjn€@ÚvÓn„@ÚÌãìi@ãˆbèÇ@ Ï”Î@NNÂÌã–«
Úöäb»‡‹€@Ú»ibn€a@›ˆbó–€aÎ@YPGÄ€a@µi

كشفت مصادر بأن القصف الصاروخي والمدفعي بين الـYPG والفصائل التابعة للمعارضة في مدينة 

عفرين الكوردستانية, أسفر عن وقوع خسائر بشرية.

بقذائف  إعزاز  مدينة  في  تركية  قاعدة  قصفت    YPGالـ بأن  نيوز  آرك  لموقع  محلية  مصادر  أفادت 

صاروخية, ما أسفر عن وقوع ثالثة قتلى وإصابة عشرة آخرين.

وأضافت المصادر المحلية بأن الـYPG قصفت أيضا موقعا للفصائل التابعة للمعارضة في قرية كيمارا 

آيتان  الكوردية  المواطنة  القصف عن إصابة  الكوردستانية, وأسفر  بمدينة عفرين  لناحية شيراوا  التابعة 

معمو بجروح في كتفها.

وأشارت المصادر المحلية بأن الجيش التركي وفصائل المعارضة بدورهم, قصفوا مواقع الـYPG والنظام 

السوري على أطراف مدينة تل رفعت، ما أسفر عن إصابة أربعة أطفال بجروح في تل رفعت.

الوضع  عن  المسؤول  جوي  كوو  كوانك  السيد  زار 

السياسي في بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي) 

شباط   15 الثالثاء  يوم  بهولير   ENKS ممثلية  مقر 

 ،2022

رئيس  نائب  درويش  حسن  قبل  من  الوفد  استقبل 

وليكا)  عبدالعزيز  مال،  رامان  رشيد،  نواف  الممثلية، 

مسؤول  حاجو  كاميران  وبحضور  الممثلية،  أعضاء 

ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@¿@@ENKS@ÚÓ‹rø@äÎçÌ@Òáznæa@·fl˛a@tÏ»jfl
الكوردي  الوطني  للمجلس  الخارجية  العالقات  مكتب 

ENKS ، إبراهيم برو عضو مكتب العالقات الخارجية 

. ENKSلل

بشكل  السوري  السياسي  الوضع  عن  الجانبان  تحدث 

الدولي  الصعيدين  على  خاص  بشكل  والكوردي  عام 

واألقليمي .

الالجئين  ومعاناة  مشاكل  الممثلية حول  أعضاء  تحدث 

التعليمية  النواحي  من  كوردستان  إقليم  في  السوريين 

والصحية والخدمية واألقتصادية وضرورة بذل الجهود 

األمم  هيئة  قبل  من  أفضل  بشكل  الالجئين  ومساعدة 

المتحدة لشؤون الالجئين UNHCR , وتم تسليم مذكرة 

لوفد البعثة األممية تتضمن مشاكل الالجئين السوريين 

على  الجانبان  ,وأكد  مفصل  بشكل  كوردستان  بإقليم 

ضرورة التواصل واللقاء المستمر.
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تأسس أول تنظيم سياسي كردى في سوريا باسم الحزب 

الديمقراطي الكوردستاني في سوريا 1957

دراسة في البنية التنظيمية وأهدافها السياسية ومسيرتها 

التاريخية

الكرد شعب أصيل في سوريا تعّرض وطنه كوردستان 

إلى التقسيم االستعماري وتم توزيعه بين أربع دول منها 

سوريا التي نشأت نتيجة انهيار الدولة العثمانية وباتفاقية 

سايكس – بيكو 1916. وما تلتها من اتفاقيات خاصة 

فرنسا  بين  األول 1921  تشرين  في 20  أنقرة  اتفاقية 

تم  حيث  التركية  والحكومة  سوريا  تحتل  كانت  التي 

إزاحة الحدود التركية باتجاه الجنوب بعمق 50 كترسيم 

جديد للحدود بين سوريا وتركيا والكرد كانوا موجودين 

على أرضهم قبل نشأة الدولة السورية الحديثة من قبل 

الفرنسيين.. 

كوردستان سوريا تقع الى شمال والشمال الشرقي للبالد. 

المناطق  في  التاريخية  أرضهم  على  الكورد  ويتواجد 

والعراقية  تركيا)  (كوردستان  التركية  للحدود  المحاذية 

(كوردستان العراق) وذلك كامتداد طبيعي لكوردستان. 

والتي تضم محافظة الحسكة وكل من عفرين وكوباني 

في محافظة حلب ومناطق أخرى.

تحديدها،  يتم  لم  سوريا  لكوردستان  اإلدارية  والحدود 

الرقة  محافظة  في  كبيرة  بمجموعات  الكورد  ويتواجد 

ومجموعات كوردية كبيرة في داخل سوريا مثل دمشق 

وحمص وحماه وجرابلس وكري سبي ومنبج واعزاز 

الالذقية وغيرها ويقدر عدد  ودرعا وجبل األكراد في 

سكان الكورد في سوريا حوالي 4 مليون نسمة (علما 

انه رقم تقديري وال تتوفر إحصائية رسمية) ويشّكلون 

نسبة 15-17 % من المجموع العام للسكان والبالغ 22 

مليون نسمة .

وقد كان هناك عامالن رئيسيان ساهما بقوة في نشوء 

أول تنظيم سياسي كردي في سوريا هما:

الكردستانية  الساحة  على  التطورات  تأثير  األول: 

إيران  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  نشوء  ومنها 

وإقامة جمهورية مهاباد الكردية، وكذلك نشوء الحزب 

الديمقراطي الكوردستاني العراق عام 1946 حيث كان 

لهذه التطورات تأثير فعال في إيقاظ الوعي القومي لدى 

الكرد في سوريا.

وتنّكر  المنطقة،  في  العام  القومي  النهوض  الثاني: 

للكرد،  القومية  لحقوق  المتعاقبة  السورية  الحكومات 

لذلك نشطت مجموعات من المثقفين والوطنيين والطلبة 

الثقافية  الجمعيات  من  العديد  تأسيس  خالل  من  الكرد 

واالجتماعية منها:

١- الجمعية الثقافية الكردية في مدينة عامودا، وكانت 

المهتمين  من  نخبة  أيدي  على  تأسيسها  تم  جمعية  أول 

الكرد وذلك عام 1937

٢- الجمعية الثقافية في جبل األكراد (جيايي كورمينج) 

عام 1951

عام  الكرد  الديمقراطيين  الشباب  وحدة  جمعية   -٣

1953

 1955 دمشق  في  الكردية  الثقافة  إحياء  جمعية   -٤

ترأسها الشخصية الوطنية أوصمان صبري.  

٥- جمعية الثقافة والتعاون الكردي عام 1955 وكان 

مؤسسها الدكتور نورالدين زازا

أهدافها  ترّكزت  والتي  الثقافية  الجمعيات  من  وغيرها 

إلى  والدعوة  الكردية  واللغة  الثقافة  تنشيط  على 

هذه  الكرد،  حقوق  من  البعض  وكذلك  بها  االعتراف 

التفاعالت الثقافية واالجتماعية ونهوض الوعي القومي 

سياسي  تنظيم  أول  لتشكيل  األجواء  تهيئة  في  ساهمت 

معظم  استيعاب  باستطاعتها  قومية  أبعاد  ذات  كوردي 

ونظرا  سوريا،  في  الكوردي  الشعب  وشرائح  فئات 

لعدم ايفاء هذه الجمعيات من حيث برامجها بطموحات 

الشعب الكوردي السياسية والقومية بادرت مجموعة من 

الشخصيات القومية الكوردية مع مجموعة من الشباب 

الكوردي الثوري بمبادرة تشكيل حزب كوردي سياسي 

وبعد  مشاورات ومناقشات كثيرة تم االتفاق على تأسيس 

الحزب المنشود باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

في سوريا  1957. وبعد فترة ونتيجة المناقشات على 

المنهاج وترجمتها الى اللغة العربية تم تغيير اسم الحزب 

إلى الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا. وقد كان 

الحزب في حلب في 14  لمؤسسي  اجتماع رسمي  او 

السيد محمد علي خوجة وقد  / 6 / 1957 في منزل 

أصبح هذه االجتماع تاريخًا لتأسيس أول تنظيم سياسي 

للحزب  كميالد  سنويا  به  ويحتفل  سوريا.  في  كوردي 

حيث تشكل قيادة الحزب من:

شهادة  يحمل  وكان  للحزب،  رئيسا  زازا  الدين  -نور 

دكتورا من سويسرا.

-اوصمان صبري سكرتيرا للحزب.

وكل من خليل محمد وشوكت حنان ومحمد علي خوجة 

وعبد الحميد درويش وحمزة نويران وشيخ محمد عيسى 

مال محمود ورشيد حمو أعضاء اللجنة المركزية.

الجمعيات  جميع  حلت  قصيرة  زمنية  فترة  وخالل 

الجديد  الحزب  الى  وانضمت  نفسها  المختلفة  الكردية 

وكذلك العديد من الكرد المنضوين في الحزب الشيوعي 

للحزب  السياسي  المنهاج  في  وقد ورد  آنذاك  السوري 

ظهر  الخالف  وهذا  كوردستان  وتوحيد  تحرير  مطلب 

الحقا عندما تعّرض الحزب للمالحقة  وقيادته و الكثير 

من أعضائه لالعتقال

وقد تضّمن برنامج الحزب بعد التعديل ما يلي:  

-1نظرا للحرمان واالضطهاد لكورد سوريا ارتأينا نحن 

مجموعة من الوطنيين الكورد تأسيس حزب سياسي من 

أجل حماية الكورد من الظلم والضياع.

-2يسعى الحزب إلى تحقيق نظام ديمقراطي شعبي في 

الجماعي مع  العمل  الحريات و  لتوسيع  سوريا ويعمل 

باقي األحزاب السياسية.  

-3ويعلن الحزب باسم الكورد معاداته لالستعمار وبعد 

االنتهاء النفوذ االستعماري سيطالب الكورد بإيجاد وضع 

خاص لكورد سوريا من اجل تحقيق حقوقهم السياسية 

والثقافية واالجتماعية.

والمحبة  االشتراكية  الحكومات  في  الحزب  -4يرى 

للسالم صديقا للشعب الكوردي   ويعلن الحزب معاداته 

األحالف  يناهض  و  العالمي  السالم  ويدعم  للحرب، 

العسكرية العدوانية.

وفي اب 1960 بدأ النظام السوري الجديد بحملة اعتقاالت 

وعدد  قواعده  من  والكثير  الحزب  قيادة  طالت  واسعة 

المعتقلين بأكثر من  الوطنيين حيث قدر عدد  كبير من 

5000  عضو حزبي  ووطني والذين تعرضوا لتعذيب 

وحشي في السجن وأثناء التحقيق حول مطالب الحزب 

الذي ورد في المنهاج بتحرير وتوحيد كوردستان برز 

اتجاهان، وتطورت  الحزب وبرز  قيادة  داخل  خالفات 

تلك الخالفات، وانتقل هذا الخالف إلى البنية التنظيمية 

للحزب  خارج السجن.

وكانت الئحة االتهام النيابية العامة العسكرية في دمشق 

ضد المعتقلين الكورد كالتالي:

إلى  و ضمها  من سوريا  اقتطاع جزء  على  -1العمل 

دولة أجنبية أخرى.

-2إثارة النعرات العنصرية بين الشعب السوري.

-3االنتماء إلى حزب سياسي غير مرّخص.

إن األحكام بهذه المواد تصل إلى عقوبة اإلعدام وسنوات 

سجن طويلة، وكان الخالف الرئيسي بين رئيس الحزب 

صبري  اوصمان  والسيد  زازا  الدين  نور  الدكتور 

سكرتير الحزب، مما دفع بالدكتور نورالدين زازا إلى 

االستقالة والنأي بنفسه عن الخالفات حفاظا على وحدة 

الحزب رغم انه كان يحمل شهادة دكتوراه من سويسرا 

ومع ذلك استمرت الخالفات داخل الحزب الى ان وصل 

الحزب الى عام 1965 م .

لقد كان ابتعاد الدكتور نورالدين زازا إجحافًا بحقه وحق 

الحزب وللشعب الكردي

وطني  رمز  إلى  بعد  فيما  زازا  نورالدين  تحّول  حيث 

وقومي ونضالي، ويوضع اسمه وصوره في االحتفاالت 

بميالد الحزب كمؤسس له، ولم يكن باستطاعة الحزب 

البقاء موّحدًا أمام هذا التحدي الداخلي، حيث انشّق الحزب 

الديمقراطي  الحزب  باسم  إلى شقين: األول  نفسه  على 

اوصمان  تزعمه  والذي  سوريا  في  اليساري  الكوردي 

صبري واآلخر باسم الحزب الديمقراطي الكوردي في 

سوريا. والذي سمي من قبل الشارع الكوردي باليمين 

والذي تزعمه حميد درويش، والخالف الجوهري تركز 

على نقطتين أساسيتين:

االولى: ان اليساري الكردي اعتبر وجود شعب كردي 

في  قومية  أقلية  الكرد  اعتبر  اليمين  بينما  سوريا  في 

سوريا.

كوردستان  من  جزء  وجود  اعتبر  اليساري  الثانية: 

اتفاقية  بعد  السورية  بالدولة  التحق  الذي  سوريا  في 

سايكس بيكو بينما لم يعترف اليمين بوجود كوردستان 

والثقافية  السياسية  بالحقوق  اليسار  طالب  لذلك  سوريا 

واالجتماعية للشعب الكردي في سوريا

بينما طالب اليمين بالحقوق الثقافية للكرد في سوريا!!

ان الحزب اليساري قام بدور نشط، واستطاع استقطاب 

الشارع الكوردي بتركيزه على نقطتين مهمتين:

األولى: قال بأنهم برزانيون، والبارزاني يعتبر أسطورة 

وحتى  آنذاك  سوريا  في  الكوردي  الشعب  لدى  قومية 

اآلن والثاني بانهم ماركسيون وكان ذلك شعارا رائجا 

السيد  الذي تزعمه  الثانية  أما الطرف  الوقت،  في ذلك 

عبدالحميد درويش في اجتماع اعتيادي للجنة المركزية 

اوائل  في  للحزب  سكرتيرا  بانتخابه  إليه  ينتمي  الذي 

1966 تم تغيير اسم الجريدة إلى الديمقراطي وفي ما 

بعد اي عام 1977 سمي الحزب بالحزب الديمقراطي 

الكوردي التقدمي في سوريا.

بيان  وصدور  العراق  كوردستان  في  هدوء  فترة  بعد 

آذار في 1970/3/11 أراد قائد الثورة الكوردية المال 

مصطفى البارزاني توحيد صفوف الشعب الكوردي في 

سوريا وإعادة اللحمة من جديد بين اليسار واليمين. تم 

دعوة الحزبين اليسار واليمين الى كوردستان العراق من 

ممثلين عن  لوحدهما  يكونا  لم  لكن  بينهما  الوحدة  اجل 

الشعب الكوردي في سوريا حيث تم استدعاء مجموعة 

التوحيدي  اللقاء  هذا  وسمي  والمستقلين،  الوجهاء  من 

باسم المؤتمر الوطني الكوردي السوري الذي انعقد في 

ناويردان مقر الخالد مال مصطفى البارزاني، واشرف 

بنفسه على سير العمل التوحيدي .

من  حوالي 120 شخصًا  اب 1970 وصل  وفي 20 

سوريا إلى مقر االجتماع في ناوبردان و سمي االجتماع 

بالمؤتمر الوطني الكوردي السوري تمثل فيه اليسار ب 

25 عضوا واليمين ب 25 عضوا .

الكورديان  الحزبان  كان   1970 عام  في  وللتوضيح 

في  الكوردي  الديمقراطي  اليساري  الحزب  هما: 

الحزب  والثاني  بدرالدين  السيد صالح  يتزعمه  سوريا 

السيد  ويتزّعمه  سوريا،  في  الكوردي  الديمقراطي 

عبدالحميد درويش .

تم االتفاق في المؤتمر بعد انتخاب قيادة مرحلية مكونة 

المؤتمر  قرر  الصدد  وبهذا  والمستقلين  الطرفين  من 

تشكيل القيادة المرحلية لقيادة الحزب الموحد خالل فترة 

األساسية  أشهر وسنة وتكون مهمتها  بين ستة  تتراوح 

ينعقد  ثم  الطرفين.  قواعد  بين  انتخابات  بإجراء  القيام 

مؤتم عام ينتخب قيادة دائمة للحزب والقيادة المرحلية 

و  اليسار  من  و3  اليمين  من   3 من 1 عضوا  تتشكل 

السادة  بإبقاء كل من  البارزاني  المستقلين وامر  6 من 

من  ومجموعة  الدين  بدر  وصالح  درويش  عبدالحميد 

رفاقهم المؤثرين البقاء في كوردستان العراق إلى ان يتم 

انجاز الوحدة بين الحزبين.

بعد عودة القيادة المؤقتة إلى كوردستان سوريا لم يتفقوا 

في ما بينهم، وبرزت الخالفات بين اليمين واليسار من 

جديد الن البعض من قيادات الحزبين والمسمى باليسار 

بهذه  يلتزموا  لم  قواعدهم  من  البعض  ومعهم  واليمين 

تم  حتى  فشيئا  شيئا  تظهر  التناقضات  وبدأت  الوحدة 

الحزب  من  اليسار  من  وقسم  اليمين  من  قسم  انسحاب 

القيادة  وبقيت  الثالث  الطريق  ظهر  وعمليا  الموحد. 

األم  للحزب  الشرعي  الوريث  نفسه  معتبرا  المرحلية 

وللبارزانية في سوريا وتابع عمله، وهكذا بعد العملية 

الوحدوية بين الحزبين ظهر في ساحة كوردستان سوريا 

3 احزاب اليمين واليسار –  والثالث والذي سمي فيما 

بعد القيادة المرحلية (بالحياد) والذي تزّعمه الشخصية 

الوطنية المعروفة حاج دهام ميرو لكن القيادة المرحلية 

نفسها  سميت  التأسيسي  مؤتمرها  في   1972 عام  في 

(البارتي).  سوريا  في  الكوردي  الديمقراطي  بالحزب 

والذي أعيد انتخاب الحاج دهام ميرو سكرتيرا للحزب 

بعد  واسعة  اعتقاالت  لحملة  قيادته  تعّرضت  حيث 

اعتقل  العربي حيث  الحزام  فيه  بيانا يرفض  إصدارها 

والذي  اب عام 1973  في  المستشارين  قيادته مع  كل 

بقوا في السجن حتى مطلع 1982 ودافعوا بكل بسالة 

عن الكرد وحقوقهم.

وهذه القيادة هم:

الحاج دهام ميرو سكرتير الحزب.

السيد محمد نذير مصطفى عضو المكتب السياسي.

ومحمد مال فخري.

شيخ امين كولين.

عبداهللا مال علي.

خالد مشايخ

كنعان عكيد

وبعد دخول كوكبة المناضلين للسجن قاد السيد حميد سينو 

 1975-1973 عامي  بين  بالوكالة  سكرتيرًا  الحزب 

والذي تم اعتقاله أيضا في عام 1975 ليبقى في السجن 

مع رفاقه حتى عام 1982 وبعد خروجهم من السجن 

لم يعد اي منهم إلى الحزب سوى السيد نذير مصطفى 

الذي عاد إلى الحزب بعد وفاة الشهيد كمال احمد األمين 

يوسف  شيخموس  والرفيق    1996 عام  للحزب  العام 

عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي والذي 

تحول فيما بعد الى حزب آزادي الكردي جناح مصطفى 

اوسو أثناء قيامها بمهمة وطنية حزبية وكان عودته بناء 

الديمقراطي  والحزب  الحزب  قيادة  أغلبية  طلب  على 

نذير  السيد  تسلم  حيث  الشقيق،  العراق  الكوردستاني- 

مصطفى بعده سكرتارية الحزب، وبعد اعتقال السيد حميد 

سينو قاد السيد مصطفى إبراهيم الحزب 1977-1975 

والذي استقال ألسباب شخصية وبقي قريبًا من الحزب 

وبعده السيد الياس رمضان المعروف بـ الياس رمكو 

فقد قاد الحزب بين عامي -1977 1979 واعتبارا من 

1979 قاد الشهيد كمال الحزب حتى عام 1996 حيث 

استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني والقومي وخالل فترة 

قيادته اكسب الحزب بعدا جماهيريا واسعًا. وبعد الشهيد 

كمال أصبح السيد نذير مصطفى سكرتيرا للحزب منذ 

1997 حتى المؤتمر العاشر للحزب عام 2007 حيث 

عاما  سكرتيرا  مصطفى  نذير  محمد  السيد  انتخاب  تم 

المركزية  للجنة  سكرتيرا  بشار  الحكيم  عبد  والدكتور 

وبعد وفاة المناضل نذير مصطفى عام 2008

اللجنة  بشار مهامه كسكرتير  الدكتور عبدالحكيم  استلم 

المركزية ومهام السكرتير العام

وِفي عام 2013 تم تأسيس االتحاد السياسي

-من كل من الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( 

البارتي) - عبدالحكيم بشار

-حزب ازادي الكردي في سوريا - مصطفى جمعة

-حزب ازادي الكردي في سوريا - مصطفى اوسو

-حزب يكيتي الكوردستاني - عبدالباسط حمو

وألن احزاب االتحاد السياسي كانوا ينظرون الى الحزب 

الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي كالشقيق االكبر 

لذلك تم انتخاب الدكتور عبدالحكيم بشار رئيسا لالتحاد 

تم  األثناء  هذا  وِفي  الوحدوي،  المؤتمر  حتى  السياسي 

الدكتور  البارتي جناح  الوحدة بين طرفي  إعادة عملية 

والذي  الوجي  عبدالرحمن  المرحوم  وجناح  عبدالحكيم 

حيث  محمد،  الدكتور الزكين  وفاته  بعد  الحزب  استلم 

الطرفين  الن  جدا  سهلة  مفاوضات  بعد  الطرفان  اتحد 

ينهالن من نفس المدرسة ونفس القيم والمبادئ، وبقيت 

عبدالحكيم  الدكتور  بقي  حيث  هي  كما  الحزب  هيكلية 

لألحزاب  التوحيدي  المؤتمر  حتى  سكرتيرا  بشار 

نيسان  في  عقد  الذي  السياسي  االتحاد  في  المنضوية 

2014

تصرفوا  السياسي  االتحاد  أحزاب  فان  المنطق  وبنفس 

والقومية وروح  والوطنية  التاريخية  المسؤولية  بمنتهى 

التضحية ونكران الذات من خالل انتخاب الرفيق سعود 

مال سكرتير للحزب الجديد حيث كان الرفيق سعود مال 

عضوًا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي 

في سوريا البارتي، وأصبح اسم الحزب الجديد

الحزب الديمقراطي الكوردستاني -سوريا

حقائق ال بد من معرفتها

نقاط سوداء

 1976 عام  الحزب  من  باقي  شيخ  السيد  انشقاق   -١

وتأسيسه حزب جديد بعد ان فشل من االستحواذ على 

الحزب  اسمه  أسسه  الذي  الجديد  والحزب  الحزب، 

ابنه  خلفه  وفاته  وبعد  السوري،  الكردي  الديمقراطي 

جمال في رئاسة الحزب

٢- انشقاق السيد محيي الدين شيخ آلي والمعروف باسم 

شيخ آلي عام 1982 من الحزب بدون مبرر وتشكيله 

حزب جديد باسم حزب العمل الكردي.

عام  الحزب  من  عمو  إسماعيل  المرحوم  انشقاق   -٣

1988

وبعد عملية االندماج بين مجموعته االنشقاقية ومجموعة 

الوحدة  حزب  باسم  جديد  حزب  تشكل  الي  شيخ 

الديمقراطي الكردي في سوريا (اليكيتي) حاليا يترأسه 

شيخ الي.

عام  الحزب  من  ابراهيم  نصرالدين  السيد  انشقاق   -٤

1997 واستمراره العمل بنفس اسم الحزب اي الحزب 

الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي.

صفحات مضيئة

١ - نجح المرحوم الحاج دهام ميرو في قيادة الحزب في 

مرحلة صعبة جدا واعتقل هو ورفاقه، وبقوا صامدين 

في السجن دون تقديم أية تنازالت.

٢- بعد اعتقال الحاج دهام ميرو ورفاقه المناضلين قاد 

النهج  السيد حميد سينو الحزب بكل جرأة وعلى نفس 

والسياسات والمبادئ، فاعتقل لعدة سنوات أيضًا، وبقي 

صامدا على مواقفه.

٣- بعد اعتقال السيد المرحوم حميد سينو قاد الحزب 

السيد مصطفى إبراهيم لسنوات عدة وعلى نفس المبادئ 

وتضحية،  بحكمة  قادها  والسياسات  واألهداف  والقيم 

خاصة  لظروف  والتنظيم  الحزب  قيادة  عن  وتخلى 

وصعبة جدا، ولكنه بقي الى جانب الحزب حتى يومنا 

هذا.

قاد  رمكو  الياس  ب  المعروف  رمضان  الياس   -٤

الحزب بعد السيد مصطفى ابراهيم لمدة سنتين،  وبقي 

متمسكا بنفس األهداف والمبادئ، واّتسم بالجرأة وتحمل 

المسؤولية

ولكنه اضطر للخروج الى اوروبا.

انتخب السيد كمال احمد المعروف باسم كمال درويش 

الذي  رمضان  الياس  السيد  من  بدال  للحزب  سكرتيرا 

له  يقّدم  منه  قريبًا  وبقي  مشاكل،  دون  الحزب  ترك 

كمال  المناضل  واستمر  والمساعدة،  والمشورة  النصح 

درويش في قيادة الحزب على نفس المبادئ والقيم على 

نهج البارزاني الخالد بكل حكمة وجرأة حتى وافته المنية 

في تشرين الثاني  1996

محمد نذير مصطفى

قاد الحزب في مرحلة عصفت به الخالفات نتيجة سلوك 

البعض من القياديين منهم نصرالدين إبراهيم ومع ذلك 

والوطنية  القومية  الحزب  هوية  على  الحفاظ  في  نجح 

ونفس القيم والمبادئ مع التزامه الصارم بنهج البارزاني 

الحزب  وأهداف  بقيم  متمسكا  سلفه  خطى  على  الخالد 

ومبادئه وقيمه ونهجه.

من كتاب" كراس الكوادر الحزبية 

القدم  منذ  وطموحات  ورغبات  أمنيات  للشعوب 

إليها،  للوصول  جاهدة  وعملت  لتحقيقها،  سعت 

وحققت ما تصبو إليه عندما ابتعدت عن العشوائية 

بالتنظيم  الصحيحة  السبل  وسلكت  والفوضى، 

الغاية  هذه  تناسب  أدوات  واستخدمت  والتخطيط  

اللحظة  حتى  ينجح  لم  شعب  أننا  وبما  المرجوة، 

في تأمين حقوقه القومية المشروعة ألسباب ذاتية 

وموضوعية  لذلك نعيش حالة غبن وحرمان  وعلى 

المشروعة  وحقوقنا  مكبوتة  تطلعاتنا  باتت  أثرها 

مسلوبة وطريق نضالنا صار محفوفًا بالمزيد من 

الصعوبات والتحديات والمخاطر، ولما كان العمل 

صعبًا أو مستحيال بدون أدوات أو وسائل  إلنجاح 

العمل لذلك شهدت ساحة كوردستان الغربية والدة 

الذي  سوريا  الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب 

سنة  وذلك  الكوردي  المجتمع  أحشاء  من  خرج 

1957م .

حقوقها  نيل  سبيل  في  الشعوب  نضال  أن  وبما 

حزبنا  كان  لذلك  مقدسًا  طابعًا  ليكسب  المشروعة 

سباقًا في هذا المجال، وكان له الدور الرائد في تحمل 

ومن  لهذا   , عاتقه  على  الملقاة  التاريخية  مسؤولياته 

أجل استمرار هذا الدور يجب أن يكون الحزب نشطًا 

وفعاًال من خالل قياداته وكوادره  وقواعده المؤهلة بين 

الفعاليات  أوساط الجماهير وبمختلف فئاته لتضفي إلى 

و النشاطات الجماهيرية واالجتماعية زخمًا وعلى كافة 

األصعدة (المهنية – االجتماعية – الفكرية – الثقافية – 

االقتصادية – النقابية – المنظمات الشبابية – االتحادات 

مفيدًا ونضاله مثمرًا  الحزب  يكون عمل  النسائية) كي 

على  والفائدة  بالنفع  وتعود  ومؤثرًا،  منتجًا  وكفاحه 

القضية والشعب والحزب فيكتب له النجاح وبدون ذلك 

يكون الحزب مشلوًال ضعيفًا.

وعلى الحزب أن ينشط بين تلك األوساط السابقة الذكر 

القاعدية  مجالسه  ومختل  المؤهلة   كوادره  خالل  من 

من  الحرجة  المرحلة  هذه  متطلبات  يوازي  بمستوى 

نضال حزبنا.

ويمكن التواصل مع الفعاليات االجتماعية والجماهيرية 

و حشد طاقاتها وتحفيز عامل الرغبة بالتجمع والتظاهر 

وااللتفاف حول الحزب من خالل إيصال المواقف الثابتة 

للحزب من القضايا القومية و الوطنية .

ويتم ذلك من خالل تفاني كوادر وقواعد الحزب ونكران 

الذات والتواصل المستمر مع األوساط المهنية والفعاليات 

االجتماعية  المختلفة والعمل بشكل مستمر دؤوب على 

التثقيف الذاتي على أن يكونوا قدوة لآلخرين و فعالين 

في محيطهم ومحركين للجماهير من حولهم، وينذرون 

أنفسهم للعمل الحزبي .

كوادرنا  لدى  أكثر  إبداعية  قوة  خلق   إلى   والسعي 

المستمر  الذاتي  التثقيف  خالل  من  فاعليتهم   ولزيادة 

وخاصة  اإليجابية  اآلخرين  تجارب  من  واالستفادة 

مع  التواصل  مجاالت  في  والمواظبة  الشقيقة  األحزاب 

الجماهير ، ودراسة وسائل الحشد والتمرن على أصول 

الخطابة والبالغة في الحديث لزيادة التأثير على فئات 

العالقات مع  وإقامة  بالتواصل  والقيام  المختلفة  الشعب 

من  المزيد  الكتساب  أخرى  وفعاليات  مدنية  منظمات 

تواصلهم  عن  فضًال  نشاطاتها  في  والمشاركة  الخبرة 

شبابية  ومنظمات  مختلفة  ونقابات  نسائية  اتحادات  مع 

والتي تعتبر أذرعٌا قوية للحزب وأرضية صلبة له، ألن 

النسائي والشبابي  القطاع  قوة أي حزب تكمن بإشراك 

ومنظمات المجتمع المدني والشرائح االجتماعية المختلفة  

في نشاطاته العامة والمساهمة في صناعة قراراته من 

من  أن  كما  الكردي  المجتمع  لرأي  االستماع  خالل 

بفضل  الجماهير  قيادة  قدرته على  الحزب  قوة  مظاهر 

الممكنة  كوادره وتحركاتهم باستخدام الطرق والوسائل 

لالتصال بالجماهير وإيقاظ الشعور والوعي القومي مع 

األخذ بعين االعتبار ثقافة كل شريحة اجتماعية وتفكير 

كل فئة والتعامل معها وفق خصوصياتهم وإشراك الناس 

في مبادرات جماعية فضًال عن حضورهم المكثف في 

السياسية  والفعاليات  والوطنية  القومية   االحتفاالت 

والندوات الجماهيرية .

لذلك وحتى يحقق الحزب أهدافه المرجوة عليه تكثيف 

النضال والعمل الجاد من خالل تكثيف البرامج الحوارية 

والمقابالت والتركيز على نقاط التحام الجماهير بالحزب 

وتأهيل الذين لهم استعداد بتقبل فكرة الحزب وبرامجه 

السياسية وترسيخ مفهوم المصلحة العامة وتفضيلها على 

المصلحة الخاصة .

إن  من أهم  مظاهر القوة الحقيقية للحزب تكمن 

في توفر عدة أسس منها:

ومجالسه  كوادره  خالل  من  الحزب  قدرة   -١

مع  واإليجابي  الفّعال  التواصل  على  المختلفة 

للعمل  وتهيئتهم  شرائحهم  بمختلف  الجماهير 

الجماهيري المنظم.

٢- قدرة الحزب على تحريك الجماهير باالتجاه 

الصحيح الذي يخدم القضية والشعب حينما يكون 

هذا التحرك مطلوبا

التواصل  في  الدؤوب  العمل  الرفاق  على  لذلك 

أهم  من  الن  الجماهير.  مع  والفاعل  االيجابي 

عوامل نجاح الحزب هي مدى جماهيريته ومدى 

وسياسات  مواقف  مع  الجماهير  وتفاعل  تجاوب 

الحزب.

من كتاب « كراس الكوادر الحزبية» 
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مال عزالدين

الجديد الثاني للعام الشهر كوردستان في غربي شعبنا يدخل

الكبيرة الضغوطات حيث  مراحله،  أصعب في ،٢٠٢٢

الصناعة سجن على داعش بهجوم بدأت داخليًا وخارجيًا،

الطيران قصف وكذلك  الحسكة، بمدينة غويران  حي في

النفسية الضغوطات إلى إضافة ديريك، لمنطقة التركي

شعبنا. له يتعرض التي والمعيشية واالجتماعية

حاالتها، نتيجة في أسوأ والسياسة الكوردية ذلك كل رغم

يضعف ما هذا والهدف، الموقف في واالنقسام التشتت

والدولية. واإلقليمية الساحة المحلية على الكوردية السياسة

ما يجري لكل تحليلك ما العام، للوضع حسب مشاهداتك -١

المنطقة؟ في

سوريا بشكل عام؟ في الكوردية السياسة ما رأيك في -٢

موقفهم هذا؟ على أصّروا إن الكورد يتجه إلى أين -٣

برأيك؟ النفق المظلم، من هذا سبيل للخروج هناك هل -٤

العام السوري المشهد من جزء هو الكوردي المشهد

الديمقراطي للحزب المركزية اللجنة عضو تحدث

أحمد لصحيفة «كوردستان»، الكوردستاني- سوريا، شاهين

هو المشهد الكوردي بأن التأكيد هنا األهمية «من بالقول:

التي األزمة وبالتالي العام،  السوري  المشهد من جزء

أزمة من جزء أيضًا هي الكوردية السياسية الحركة تعيشها

المعيشية لألوضاع بالنسبة وهكذا السورية، الوطنية الحركة

يمكن ال الكوردية المنطقة في ...إلخ واألمنية والخدماتية

السوري الملف بتقديري  سوريا. مناطق بقية  عن فصلها

القرار ألصحاب بالنسبة يشكل األولوية يعد لم عام بشكل

مساحات التنافس ألن خاصة، بصورٍة وأمريكا عام بشكل

(روسيا الثنائي بزعامة والشرق أمريكا، بزعامة الغرب بين

أكثر مسارات يأخذ  بدأ والصراع تكبر، بدأت  والصين)

برمتها السورية األسف تحولت القضية ومع وشراسة، شدًة

والمصالح، والمقايضات البازارات سوق في ورقة إلى

بين النزاع وكذلك اإليراني، النووي الملف  مع  وتتداخل

أن واألخطر الخالف، وغيرهما من ملفات وروسيا أوكرانيا

ملفات مختلف في واضح يتراجع بشكل بدأ الدور األمريكي

بشكل مع الصين، والعالم األساسي الصراع لصالح المنطقة

الثنائية القطبية بعودة يوحي عسير مخاض بمرحلة يمر عام

كًال عليه يعمل واقع وهذا جديد، من الدولية إلى العالقات

هذا ماترفضه الوقت وبنفس وحلفائهما، الصين وروسيا من

السوري والمشهد وحلفاؤها. األمريكية المتحدة الواليات

من منظم هجوم من مؤخرًا حصل  وما سوداوية، يزداد

الحسكة في غويران سجن على اإلرهابي تنظيم داعش قبل

اإلرهابي التنظيم  أن  على قوية رسالة أنه  إلى باإلضافة 

إدارة  في pyd فشل حزب وأن كبيرًا، خطرًا يشكل مازال

ومستمرة. كبيرة أمنية اختراقات هناك وأن المنطقة،

الدولي الصراع احتدام على  منه  آخر جانب في ويؤكد

خلط إلعادة جدية ومحاولة السوري، الميدان في واالقليمي

دوامة في جديد من وإغراقها المنطقة وإدخال األوراق،

من المتبقية المساحة أن وخاصة والحروب. التطرف

إلى تحولت الفرات نهر شرقي والواقعة سوريا كوردستان

التي والمراكز المواقع لوجود عشرات  نظرًا ألغام حقول 

مختلف أصقاع من الوافدة الراديكالية العناصر ُتحتجز فيها

الملف مع الدولي بأن تعامل المجتمع القول نستطيع العالم.

األزمة إدارة  إطار في دائرًا مازال عام بشكل  السوري

السوري». الدم أخالقية على حساب غير وبطريقة

هل السؤال، هذا بدقة نحدد أن علينا «أنه األحمد: يعتقد

؟. أيضًا الكوردستاني العمال حزب سياسة هنا المقصود

األهمية من  الكريم، القارئ على األمر يختلط ال ولكي

pkk ليست  وسياسات ومشاريع برامج كافة بأن هنا التأكيد

قريب من ال سوريا في الكوردي الشعب بقضية لها عالقة

من الكوردستاني  العمال يؤكده ما وهذا بعيد، من وال 

أن لنا بد وبالتالي ال وقياداته، تصريحات مسؤوليه خالل

بالحركة يتعلق ما جرأة. أما بدقة وبكل ذلك ونوّضح نحّدد

بأحزابها سوريا، والمعروفة تاريخيًا التحررية الكوردية في

المعروفة، الوطنية وتوجهاتها  ومسمياتها  وبرامجها

سياسة هو سؤالكم في  المقصود بأن نعتبر  أن ونستطيع

في صفوفه رسمي يضم كإطار المجلس الوطني الكوردي

الكورد ويمثل الكوردية، التحررية الحركة أحزاب غالبية

الوطنية المعارضة أطر لبعض السياسية المؤسسات في

وفي الدولية، المحافل مختلف في وكذلك الرسمية، السورية

تجري التي السورية األزمة حول المتعثرة السياسية العملية

وكما الكوردي الوطني المجلس  ومعاناة  أممي. بإشراف

الوطنية الحركة عموم معاناة من جزء هي أعاله ذكرنا

والتوازن والتمسك الهدوء بأن القول نستطيع السورية، ولكن

خالل من الكوردي  للشعب  المشروعة القومية  بالحقوق 

محور كان الشامل التغييري السوري الوطني المشروع

اآلن، وحتى تأسيسه منذ الكوردي الوطني المجلس سياسات

نتمناه، الذي بالشكل تجري االمور بأن أبدًا يعني ال وهذا

عن بعيدًا وتوازنه نفسه على الحفاظ المجلس استطاع ولكن

األطراف مختلف فيها تورطت  التي والمهالك  المنزلقات

وسرقة السوريين، دماء بهدر يتعلق فيما األخرى السورية

...إلخ». وثرواته وممتلكاته الشعب أموال

جديد، - قديم وهو  جدًا، مهم السؤال «هذا األحمد: يتابع

ونعود مرات ومرات، الموضوع هذا كتبنا في أن وسبق

األرض يومًا على قوتهم أوراق يفقدون الكورد بأن ونؤكد

وضع الدولي في المجتمع جدية عدم بسبب يوم وذلك بعد

وكما لألزمة. السياسية الحلول وغياب السورية، للكارثة حد

الوضع من جزء هو الكوردي الوضع بأن أعاله ذكرنا 

هو آخر سلبي عامل  إليه مضافًا المتأزم العام السوري 

السالح بقوة يتحكم الذي الكوردستاني العمال حزب وجود

األضرار أشد وألحق الكوردي، المجتمع في الحياة بمفاصل

أي  pkk بتحقيق يسمح ولن سوريا، في الكوردي بالشعب

موحدة اسرتاتيجية واحلاجة إىل سوريا... يف الكورد

،PYNKو ENKS بين والتنفيذ للعيش قابل موضوعي اتفاق

سيحاول العمال الطرفين بين اتفاق على حال التوقيع وفي

١ وهولير  هولير التفاقيات حصل كما إفشاله الكوردستاني

رعايتها  في المرة هذه أمريكا جادة كانت إذا إال ودهوك ٢

هذه اللحظة، حتى موجود غير وهذا وضمانتها للمفاوضات،

الصف وحدة مفاوضات مع األمريكيين طريقة تعامل حيث

بين النظام المفاوضات المتعثرة حٍد بعيد إلى الكوردي تشبه

يجري ما أدق بمعنى سنوات. عشر قرابة منذ والمعارضة

ولن أمدها. وإطالة األزمة  وإدارة المماطلة من نوع هو

إخراج كافة بعد إال الجانب هذا في حقيقي تقدم أي يتحقق

تبقى  ما من سورية غير اصول من pkk المنحدرين كوادر

وإدخال ونهائي، كامل بشكل سوريا كوردستان مناطق من

بشمركة بـ المعروفة سوريا كوردستان بيشمركة قوات

بين شاملة شراكة اتفاق إنجاز ثم ومن الوطن، إلى روج

ساحات مناطقنا ذلك ستبقى المنطقة. دون  مكونات جميع

ما  مصير وسيكون التدمير pkk العبثية، مفتوحة لحروب

من تبقى من مصير والتهجير  والقتل مناطقنا،  من تبقى

(شنكال  pkk في سيطرة في مناطق هو حاصل كما شعبنا

العراق». كوردستان من وقنديل)

شجاع، قرار إلى يحتاج األمر ولكن «نعم، يضيف األحمد:

الكوردية التحررية الحركة  أحزاب عموم  جانب من أوًال

والمدنية العلمية الفعاليات ومختلف المستقلين وكذلك

وواضح جامع موقف  إعالن خالل من  واالجتماعية

العمال حزب لـ واإلشكالي القانوني التواجد غير بخصوص

كامل بشكل إخراجه سوريا، والعمل على في الكوردستاني

مع المتورطين السوريين الكورد جانب من ثانيًا: ونهائي.

النهائي  االرتباط بإعالن فك وذلك صفوفه في والعاملين pkk

والمصطلحات الطوباوية المفاهيم من والتخلص قنديل، مع

على والتأكيد والديمقراطية، االيكولوجية األمة مثل الضبابية

الجدي بالتوصل والسعي السورية، خصوصيتهم الكوردية

والعسكرية واألمنية السياسية النواحي من اتفاق شامل إلى

الوطني الكوردي، المجلس مع ...إلخ واالقتصادية واإلدارية

للمساهمة الوطن روج إلى قوات بشمركة بدخول والترحيب

تعاون توفر ضرورة ثالثًا: وممتلكاته. الشعب حماية في

الواليات من جانب وضمانة جدية اقليمي، ورعاية وتفهم

عام». بشكل األمريكية والغرب المتحدة

موضوعية األحداث والمتغيرات قراءة قراءة

«كوردستان»، لصحيفة القانونية، زهرة قاسم الناشطة تحدثت

نتائج صفر سوريا، في المعطلة السياسية «العملية بالقول:

فيها تشهد  الذي الوقت في الدستورية، اللجنة جوالت 

بعض الهيئات وفشل في هيئاتها، السورية تشتتًا المعارضة

اإلقليمية والءاتها استمرار مع  اجتماعاتها، عقد في حتى

بعين االعتبار. السوري الشعب مصلحة أخذ والدولية، دون

السوري الملف الجديدة االمريكية االدارة تضع ال كما

بواجباته القيام عن الدولي المجتمع تقاعس أولوياتها. بين

تدوير إعادة فيه محاوالت تتصدر الوقت الذي في اإلخالقية،

مناطق تقاسم في ظل الجامعة العربية. وإعادته الى الّنظام

وتسمية السوري على الملف ذات التأثير الدول بين النفوذ

الصراعات استمرار بتسميات عسكرية مع نفوذها مناطق

مع منها المتضاربة تحقيق مصالحها حتى مبدأ وفق الدولية

من تتضح لم استراتيجيات  وفق السوري الشعب  مصالح

الشعب ومأساة العبثية الفوضى  استمرارية  سوى معالمها

القرارات من بالرغم السوري، الملف في جديد ال السوري.

مع على ورق رقم سوى يكن لم السياسي، للحل األممية 

من جوالت سوى شيء ال الواقع. أرض على التنفيذ إيقاف

اآلن فيها حتى تناقش لم التي الدستورية اجتماعات اللجنة

مماطلة لتحقيق إيقاف التنفيذ، قرار مع المبادئ الدستورية.

إنه المتصارعة. مصالحها لتحقيق أممي غطاء مصالحها،

."٢٢٥٤" األممي القرار

والفوضى المعاناة ازدادت سوريا، في الالحل ظل في

السوري المستنقع وتلوث عمق  ازدياد  مع والالاستقرار

بظاللها على المأساوية ألقت األوضاع هذه غارقيه. وعدد

من خبز رغيف تأمين  ليكون سوريا في المناطق  جميع

الحرب رحى تزال ال السوري. لإلنسان األحالم أكبر

من تبقى ما تسحق ودمار وقتل  عنف من ومايرافقها

يهدد خطرًا داعش يشكل اليزال واالنسان. كما اإلنسانية

منها سواء االقليمية االخرى، التهديدات مع يتزامن المنطقة

ثانية سلطته لبسط ومحاوالته السوري النظام  قبل من  أو

سجن على الداعشي الهجوم أمريكا. نفوذ مناطق على

يعد الذي ،(٢٠٢٢/١/٢٠) الحسكة مدينة في الصناعة

خطيرًا تهديدًا شكل اإلرهابي، لمعتقلي داعش أكبر سجن

وعلى المنطقة مكونات وجميع الكوردي الشعب على

لالنفجار قابلة موقوتة قنبلة وأكبر واستقرارهم، أمنهم

التركي القصف الميدانية، التطورات هذه رافقت للمنطقة.

حالة من ما أنتجت االخرى، والمناطق ديرك منطقة على

المناطق إلى لآلهالي كبير ونزوح وعدم االستقرار الخوف

ظروف معيشية صعبة، من يعانون باألصل والذين األخرى

تجدد أو  جديدة ظروفًا وتخلق الحياة دائرة عليهم لتضيق

بصمت!. تراقب وأمريكا الهجرة. إلى تدفعهم قاهرة ظروفًا

كغض أخرى تفسيرات لصمته يكون أن االحتماالت تترجح

ذلك كل باالعتداءات. للقيام لتركيا أخضر ضوء أو النظر

الكوردية المناطق في الكوردي  الشعب  معاناة من زادت

تشتته إلى إضافة متردية،  اقتصادية أوضاعا  تشهد التي

مستمرة. ومعاناة كالهجرة المتزايدة، السياسي واالجتماعي،

اآلن، حتى السوري للملف واضحة أمريكية استراتيجية ال

االستراتيجي هدفهم بأن فيه يصرحون الذي الوقت في

عودته عدم وضمان نهائي بشكل داعش على القضاء هو

التناسي عمليًا. األممي طي القرار يزال وال ذلك كل مجددًا.

وقعت التي تلك حتى الجميع  فيه يسعى  الذي الوقت في

تضارب مصالحها. تحقق ريثما تنفيذه بايقاف القرار على

حسب عدم وجود البديل الديمقراطي وصراعها مع المصالح

في الحل على أسهم الفيتو في رفع أسهمت نظرهم، وجهة

الالوحدة في الموقف والصف سوريا، في الالحل سوريا.

منها، متفرعة كثيرة أخرى وأسباب الكوردية، واألهداف

مأساوية عناوين كانت ودوليًا، متداخلة فيها إقليميًا وأخرى

للواقع».

 ٢ وهولير   ١ "هولير الكوردية «االتفاقيات قاسم: تتابع

أجل من كانت بارزاني مسعود  الرئيس  برعاية ودهوك"

الكورديين والموقف الصف وتوحيد الكوردي البيت ترتيب

الكورد جزءًا ليكون الدولية والسياسات ظل المتغيرات في

المصيرية التغييرات منطقة في السياسية المعادلة من

سياسة إال إن أرضه التاريخية. على يعيش أصيل كشعب

أرض على تطبيقها دون  حال اآلخر تقبل وعدم التفرد

بالتالي التشتت لقامشلو، تصل أن قبل حبرها الواقع، لتجف

من جملة إلى  باالضافة الكوردي. الواقع في  والتشرذم

وبالتالي الكوردية السياسة إضعاف في ساهمت العوامل

الدولي. المستوى على المشروعة والمطالب األهداف تقزم

القضية لصالح الظروف استغالل عدم الكوردية، الخالفات

وخاصة االقليمية التدخالت إلى باالضافة الكوردية،

ذلك كل العدائية، وسياساتها كوردستان، تقتسم التي الدول

ضعف عوامل وموضوعية كانت عوامل ذاتية من وغيرها

داخليًا المطلوب المستوى دون الكوردية السياسة جعلت

وخارجيًا».

المتسارعة، والتطورات المتغيرات ظل قاسم: «في تضيف

االستراتيجية والرؤئ المواقف  وتغيير والدولية،  اإلقليمية

أين إلى واضح غير المتجددة، والصراعات المصالح وفق

لصالح تتجه ال إنها اآلن حتى تتجه بالضبط؟ ولكن الواضح

الكوردية. والقضية الكوردي الشعب

السياسي االستقرار وعدم والتشرذم التشتت استمر إذا

ويدفع الهاوية حافة إلى بالجميع ستدفع ذلك كل واألمني،

من ذلك ومايترتب  الهجرة  إلى شعبنا أبناء  من تبقى  ما

يقل بقية. من الموت إلى الموت وللموت إنسانية، كوارث

داخليًا قوية تكن  لم ما الكوردية للقضية الدولي  الدعم

ضياع ليسجل التاريخ واألهداف. والعمل الموقف وموحدة

القضية الكوردية. فرصة لحل أكبر

بين الكوردية للمناطق جديدة مقايضات تمت ما إذا هذا

من وما يتبعها سوريا في النفوذ مناطق التي تقتسم الدول

وما رافق المناطق عدد من حصلت في كما ويالت ومآسي

"عفرين، الكوردية: المناطق في ديمغرافي تغيير من ذلك

لتحقيق الوصول يبقى وبالتالي سبي" كري كانييه، سري

حلم». مجرد الكوردي للشعب المشروعة القومية الحقوق

الحسكة الصناعة في أحداث سجن قاسم: «فرضت تردف

ملحة لبقاء وضرورة كبيرة أهمية داعش عودة والخوف من

االستقرار األمني لتحقيق نفوذها مناطق في االمريكية القوات

ذلك: لتحقيق بعدة خطوات القيام البد من هنا والسياسي.

النقطة من الكوردية - الكوردية الحوارات استكمال أولها،

الجدية األولى بالدرجة يتطلب  وهذا  عندها، وقفت التي

المجاالت كافة في شاملة  اتفاقية الى للوصول  االمريكية

الثقة جسور بناء وإعادة والعسكرية، واالدارية السياسية

ثانيًا: تحطميها. احتمالية يزيد من أو يعرقلها ما كل بتذليل

ملحة تاريخية ضرورة باتت شاملة  اتفاقية إلى الوصول

نفق من والخروج التحديات لمواجهة جماهيري ومطلب

الوصول إن كما بر األمان. الظلم والظالم والوصول إلى

اآلهالي عن المعانة وطأة لتخفيف ضروري شامل اتفاق الى

عن العدول وبالتالي  السياسي االستقرار من نوع وتحقيق

الظروف كل من بالرغم صمدوا الذين ودعم الهجرة فكرة

على المحافظة وبالتالي والبقاء باألرض للتشبث المأساوية

بكل الكورد يسعى أعداء التي المناطق الكوردية ديمغرافية

في اآلن ويحدث حدث كما الديمغرافي للتغيير األساليب

في بقية المكونات مع بالحوار الثانية لتأتي الخطوة عفرين.

وضمان إدارة المنطقة يضمن اتفاق للوصول الى المنطقة

بقية مع والتنسيق المشترك العمل أجل من وذلك استقرارها.

جديدة سوريا  في وكرامة بحرية للعيش المنطقة مكونات 

والحريات. الحقوق كافة تضمن اتحادية

ذو الدول مع العالقات وتمتينها تعزيز من:- البد ثالثًا: كما

الكوردية المصالح حضور السوري.- في الملف في التأثير

وضع من البد والخالفات لذلك المصالح كل تتالشى العليا

رؤية وضع  اعتبار.- أي فوق الكوردي الشعب مصلحة 

بالحوارات وتكون والقضية الشعب تخدم واضحة سياسية

األحداث قراءة فرضها بالقوة وإلغاء اآلخر.- واالتفاقيات ال

من شاملة انطالقًا موضوعية قراءة والمتغيرات والتطورات

التناقضات ساحة في البحث الكوردي.- الشعب مصلحة

القضية لمصلحة عليها والعمل مشتركة نقاط عن والمصالح

أحداث ستكون هل نفسه: يفرض الذي السؤال هنا الكوردية.

ستعمل وهل النهاية؟ بداية الحسكة في الصناعة سجن

والوصول الكوردي الصف وحدة لتحقيق أكتر بجدية امريكا

القديم: السؤال الجديد ويبقى وقت؟؟ شاملة بأسرع التفاقية

والدة عن المتسارعة والتطورات األحداث ستتمخض هل

التناسي، طي  في الحل سيبقى السورية؟،أم لألزمة  حل

؟». الضياع غياهب في نحن ونبقى

األحداث الدروس والعبر ومن أخذ

اإلصالح لحركة اسطنبول في العامة المنسقية عضو تحدث

«كوردستان»، لصحيفة عكيد عثمان سوريا، في الُكردي

من أكثر منذ في سوريا يجري المؤسف لما «من بالقول:

التحتية البنية طال وتشريد وقتل ظلم من أعوام عشرة

ذلك كل ُيذكر. ضميٍر وال حسيب وال دون رقيب والفوقية

القرارات من  العديد رغم إصدار أجمع العالم مرأى  أمام

القرار سيما  سوريا في السلمي للحل الشأن ذات الدولية 

وكما  الدولي. األمن مجلس عن الصادر ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥

المدنية واإلجتماعية الجهات الفاعلة من جهودًا مضنية ُبذل

الذي المؤسف النفق هذا من بسوريا للخروج والسياسية

والتحليل إلى الدخول عند اليوم. سوريا بها وتمر مرت

الربيع اندالع منذ شملت المنطقة التي عمق التطورات في

سوريا.  و مصر وشملت  ٢٠١٠ عام تونس في  العربي

التي الدولية  األولويات أهم عند نقف يجعلنا الذي األمر

والبرجوازية الراديكالية األنظمة على القضاء إلى تهدف

وملحقاتها المتطرفة األصولية والحركات والديكتاتورية

وتغيير الجديد  العالمي النظام  إلى  الوصول إلى الهادفة 

الواحد القطب سياسة وإقامة وتوسيع خارطة الشرق األوسط

مجمل وجعل العربية اإلسرائيلية العالقات وترسيخ لتوسيع

كاإلتحاد الدولية المراقبة تحت المختلفة المنطقة واردات

والمحاوالت الصعبة تشعباتها رغم وأمريكا األوروبي

االزمة أن كما ذلك. تنفيذ دون للحيلولة والصينية الروسية

المنطقة في أجزاء التطورات جزء من إال السورية ماهي

الطاقة أزمة واإلقليمية، أهمها الدولية السياسة وتبعات تلك

وغيرها».

ثمنًا أيضًا  دفع بدوره الُكردي المكون «ان عكيد: يتابع

الـ تسلط وذلك بسبب سوريا في جرى ويجري لما باهظًا

على  وسيطرتها الُمفرطة وسلطتها الخاطئة PYD بسياستها

والصحية والعسكرية السياسية العامة الحياة مفاصل جميع

التعددية رفضها إلى باإلضافة  وغيرها. واالجتماعية

لديها المتاحة السبل بكل  وقمعها بل  اآلخر مع والتشارك

الوطني المجلس مع اتفاقياتها على التامة موافقته رغم

في ُعقد الذي البارزاني مسعود الرئيس السيد بقيادة الُكردي

جميعها  ينص عام ٢٠١٤ الذي دهوك ١ و ٢ وآخرها أربيل

الشعب  قيادة PYD في والـ المجلس بين الُمشترك بالعمل

أمنها عن المشترك والدفاع سوريا  ُكردستان في الُكردي

عرض ضاربًة راحت (PYD الـ (أي إال أنها وسالمتها،

لتوجهات تنفيذًا المجلس مع االتفاقيات هذه كل الحائط 

سوريا». تريد الخير للشعب الُكردي في ال التي الجهات

من الكثير الُكردي،  لشعبنا آل ما «هذا عكيد:  يضيف

الُكردي شعبنا سُيقبل وكما زالت وما والمآسي الويالت

عن   PYD الـ تتراجع لم إن المآسي من المزيد على

مع المبرمة باالتفاقيات التام إلتزامها وإعالن سياساتها

إلى للوصول الوحيد السبيل ذلك الُكردي. الوطني المجلس

ما على الوضع سوف ُيقبل واألمان لشعبنا أو تحقيق األمن

رافقت كثيرة وتطورات  بأحداث مرت سوريا أسوء. هو

ال تخدم مستقبل وحاضر التي السياسة جراء البالد وترافق

سجن أحداث ومنها خاصة والُكردي عامة السوري الشعب

الشهداء من العشرات ضحيتها  وراح  األخيرة الحسكة

اإلرهابي داهش تنظيم من عناصر هجوم جراء والجرحى

بمؤامرة   ٢٠٢٢ شباط   ٢٠ في المذكور  السجن على 

األمر وحلفائه، نظام البعث ِقبل وإقليمي من داخلي وتخطيط

عموم في التطورات هذه تستمر مثل أن كثيرًا الذي نخشى

المؤامرات إلى تؤدي وبالتالي الفرات شرق ومناطق سوريا

معظم في وانتشارهم الحسكة سجن من اآلالف هروب سيما

البالد». مناطق

والعبر استنتاج الدروس هو الوحيد «أن السبيل عكيد: يؤكد

توسيعها دون والحيلولة منها للحد التطورات تلك جراء من

كافة مع الُمشترك  والعمل الُكردي الخطاب وحدة  وهو

على والعمل واالجتماعية، السياسية وقواها المنطقة شرائح

أنحاء جميع في األصدقاء مع الحقيقية  والشراكة التفاهم

قبل الغد اليوم لدرء مثل هذه األخطار الفرات وشرق سوريا

تداعيات ذاك الهجوم على سجن الحسكة خّلف مخاطر ألن

مراجعة جدّية أجمع العالم لدول ُأعطيت مما وتبعات عديدة

جدية من مخاطر عديدة رسائل عبر الحيطة والحذر ألخذ

كالتي اندلعت حرٍب دوامة إلى وسوريا ترجع بالمنطقة قد

في كٍل  اآلن مخاطرها حتى نعاني من زلنا وما ٢٠١٣ عام

العراق وسوريا». من

إسعافية حلول بحاجة إلى كوردستان غرب

«كوردستان»، لصحيفة موسى عبداللطيف الكاتب تحدث

وفي عامًا سورية في لألحداث المتتبع «يالحظ  بالقول: 

في دراماتيكية تصب أحداث بأنها خاصة المناطق الُكردية

والتي الخارجية, والمصالح واألجندات المشاريع خدمة

استغالل مدى التاريخ على االستعمارية الدول تلك حاولت

إلى ومشاكلهم صراعتهم ونقل  مصالحهم في الُكرد

الصفوية العثمانية الصراعات القديم منذ الُكردية. األراضي

بيكو سايكس وكما جالديران, في كوردستان تقسيم إلى أدت

العالمية االستعمارية المصالح سياسة لقمة تجسيدًا كانت

في الُكرد أن لذا  . ُكردستان تقسيم من خالل  الُكرد  ضد 

من يعانون مازالوا الشخصي برأي سورية كوردستان

ُكردستان في تنفيذها األعداء التي يحاول المصالح سياسات

أزمة بأنها  سورية ُكردستان في األحداث أثبت . سورية

ثمنها يدفع  والتي الالمتناهية من دوامة في صراعات

الدولية واألجندات السياسات  تلك كل  الُكردي. الشعب

من صراعتهم وقود هم الُكرد بأن واحدة حقيقة توكد أنما

الوطنية للهوية ومحو الديمغرافي والتغير والتشريد القتل

ال مستوردة ثقافة وبث الُكردية  اإلرادة  وكسر القومية

يحاول التي السياسية تلك االصيلة. الُكردية تناسب الثقافة

وإنهيار معالمه وهدم الُكردي المجتمع بنية تفكيك األعداء

أجل من ويحاول النضال يسعى مجتمع متماسك، مالمح كل

في تجسد الذي األصيل الُكردي والتراث والقيم العادات 

النضال خالل من الظلم ومحاربة والمعاناة الظلم رفض

ذلك األعداء.  محاربة في البارزانية المدرسة قاده الذي

أجزاء في  وكسره ضربه األعداء يحاول الذي النضال

التي سورية كوردستان في وباألخص األربعة كوردستان

وصراع الالستقرار سياسة في الدولية األزمة من تعاني

األحداث ان  الُكردي. الشعب ثمنها يدفع التي المصالح 

السياسة لتلك إمتداد هي  سورية كوردستان  شهدتها التي

من تعاني سورية كوردستان كون بعرضها, قدمُت التي

الُكرد باألخص المكونات لجميع اإلقصاء سياسة استمرارية

من  الكثير وإغتيال  ٢٠٠٤ عام أحداث األعداء. قبل من

األفواه كم وسياسة الوطنية والقامات الُكردية األحزاب قادة

السماح وعدم األطفال وخطف السجون في المناضلين وضع

الكثير, والكثير المكاتب خالل إغالق من السياسة بالحرية

الدولية للسياسة استمرارية هي إنما الحسكة أحداث وآخرها

في الُكرد بعض  واستغالل صراعتهم تنفيذ في  واإلقليمية

الصراعات». تلك تنفيذ

الدولية واألجندات الصراعات رهينة «سورية موسى: يتابع

الُكردية. المناطق  في تنفيذها محاولة تتم التي واإلقليمية 

اساسية ساحة اصبحت الُكردية المناطق بإعتقادي لألسف

تحاول الذي  والمعلب الدولية, السياسيات وتصفية لتنفيذ 

السورية بشكل األزمة في والداخلة لسورية المجاورة الدول

السياسيات تلك سورية، ُكردستان في تنفيذها في مباشر

من دوامة في المنطقة بأن أهمها حقائق عدة تؤكد واألحداث

المنطقة، ديمغرافية من وتزيد مظلم خندق وفي االستمرارية

الُكرد ويبقى ألعداء خدمة إنما المنطقة في يجري ما وكل

األخيرة الحسكة أحداث وإنما  منها.  الوحيد  الخاسر الُكرد

في داعش) و(تجميع اإلقليمية المصالح هي لخدمة وداعش

الطلب». تحت كجنود السجون تلك

البد الُكردية السياسة عن الحديث «في موسى: يتابع

على السياستها عن الدبلوماسية السياستها نفصل أن لنا

الناحية من الُكردية السياسة العسكرية. الناحية ومن األرض

التخصص وعدم المتواضعة إمكاناتها ورغم الدبلوماسية

من وبدعم مباشر أنها إال األكاديمي, السياسي المجال في

والحقوق المطالب البارزاني حيث أوصلت مسعود الرئيس

الوطني الُكردي المجلس سورية عبر كوردستان الُكردية في

المتعلقة بالألزمة الدولية المحافل واالستحقاقات جميع وفي

الدبلوماسية، السياسة في نجاح اعتبره الذي األمر السورية.

سورية قوات  تتبعها والتي العسكرية الناحية من  أما

التي ومعاناة وأزمة حاجات بمستوى ليست الديمقراطية إنها

المنطقة جعلت سورية، بل كوردستان شعبنا في منها يعاني

الدولية واإلقليمية». وأجندات تنفيذ مصالح رهينة

حقيقة هنالك الُكردي الموقف ظل في «أنه موسى: يردف

السورية لألزمة  حل وإيجاد السورية  التسوية قرار بأن

ورغبة مرتبطة بأجندات وانما الشعب السوري، بيد ليست

سيبقى الُكردي الموقف الدبلوماسي المجال في الدول. تلك

السورية, لألزمة شامل حل إيجاد بإنتظار في مكانه يراوح

تثبيت وهو هام  شيء تحقيق على العمل عليهم  ويجب

ومحاولة الجديد، السوري الدستور في الُكردية الحقوق

أما الدولية. المصالح وجعلها تقاطع الُكردية المصالح وضع

األرض على تتصارع التي واألمور العسكرية الناحية من

تقود المنطقة نحو وان الديمغرافي سرعة التغيير يخشى من

وتوحيد شاملة تسوية الُكردية الحل في يكمن لذا المجهول.

الحوار إنجاح عبر سورية كوردستان في الُكردي الصف

برعاية اممية». الُكردي الُكردي

الوقت سورية في كوردستان في الحلول موسى: «ان يرى

الُكردي كون الشعب إسعافية  أن تكون حلول البد الحالي

الدولية، اإلرادة رهينة الحلول الحلول وألن يملك مفاتيح ال

رعاية من واالستفادة الُكردي  الصف  توحيد يجب  ولكن

الُكردي الُكردي الحوار البارزاني إلنجاح مسعود الرئيس

جميع تأييد كسب أجل من السلمي التعايش ثقافة وإرساء

المحبة تسود كي مناسب إجتماعي عقد وإيجاد المكونات،

بالكيانات ثقتهم وتعيد سورية, كوردستان أبناء بين والتآلف

المصالح جعل  على والعمل األزمة، تجاوز في  الُكردية

كوردستان تخليص بغية الدولية المصالح تقاطع الُكردية

الدولية». والمصالح الصراعات من سورية

وأخيرًا:

ولكن العام،  السوري بالوضع  مرتبط  الكوردي الوضع 

ليكونوا موحدة كوردية استراتيجية إلى الكوردية الحاجة

المستقبل. في محتمل تطور أو تغيير ألي جاهزين

عكيدزهرة قاسم موسىعثمان عبداللطيف أحمد شاهين
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أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت ١٢ شباط ٢٠٢٢، عن تعازيه لوالد 

الرضيع (دانر) الذي عثر على جثمانه اليوم.

رئيس الحكومة أجرى اليوم اتصاًال هاتفيًا مع (نبز صالح)، والد الرضيع (دانر) الذي غرق في السيول 

التي اجتاحت أربيل قبل أكثر من شهر.

مسرور بارزاني عّبر خالل االتصال الهاتفي عن تعازيه وحزنه العميق، راجيًا المولى عز وجل أن 

يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب والد الرضيع (دانر) باسمه وباسم عائلته عن شكره لرئيس الحكومة الذي كان على 

تواصل دائم معهم ووجه مسؤولي حكومته للعثور على جثمان (دانر).

عّلقت القنصلية العامة األلمانية في العاصمة أربيل ، على اجتماع رئيس 

حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ،  يوم السبت ، مع القناصل 

والمبعوثين ودبلوماسيي الدول التي لها تمثيل في إقليم كوردستان ، مشيرة 

الى انها تساند معظم مبادرات حكومة اإلقليم.

الوزراء  رئيس  أْطَلع   "  : تويتر  في  موقعها  على  قالت  القنصلية 

إقليم  حكومة  وسياسات  رؤى  كل  على  الدبلوماسيين  بارزاني  مسرور 

كوردستان".

مضيفًا " المانيا شريك داعم في معظم مبادرات حكومة االقليم التي أشار 

اليها سيادته".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني سّلط خالل اجتماعه  

إقليم  في  تمثيل  لها  التي  الدول  ودبلوماسيي  والمبعوثين  القناصل  مع 

فضًال  كوردستان،  إقليم  في  الداخلي  الوضع  على  الضوء   ، كوردستان 

عن اإلصالحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة والعالقات 

بين إقليم كوردستان والحكومة االتحادية، وآخر المستجدات والتطورات 

في العراق والمنطقة.

ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@ÚflÏÿy@paäÜbjæ@ÊÏ‡«aÜÎ@ıb◊ãí@Z@bÓ„bæa

المشتركة،  القوات  قيادة  إقليم كوردستان في  أكد ممثل 

من  المشتركة  القوات  ان  طلعت،  الخالق  عبد  اللواء 

تشكيل  العراقي ستباشر عملها مع  والجيش  البيشمركة 

الحكومة العراقية الجديدة.

طلعت قال لشبكة رووداو اإلعالمية، السبت (١٢ شباط 

بتشكيل  المتعلقة  األعمال  اتمام جميع  "تم  انه   ،(٢٠٢٢

القوات المشتركة، ولم يبقى سوى مسألة تأمين رواتبها 

بالموافقة  التوقيع  على  الحصول  يجب  حيث  الشهرية، 

الجمهورية  رئيس  انتخاب  "ننتظر  انه  مضيفًا  عليها"، 

هي  الحالية  الحكومة  ألن  الجديدة،  الحكومة  ورئيس 

حكومة تصريف أعمال وغير مخولة باتخاذ القرارات 

بشأن الموازنة والرواتب، وسيتم تفعيل هذه األلوية من 

القوات المشتركة مع تشكيل الحكومة الجديدة".

ممثل حكومة إقليم كوردستان في قيادة القوات المشتركة 

قوات  عّدة  على  موزعة  العراق  قدرات  ان  الى  أشار 

مواجهة  على  قادر  غير  وهو  بينها،  ومقسمة  مختلفة 

بقوات  االستعانة  تمت  لذلك  جيد،  بشكل  داعش  تنظيم 

البيشمركة.

طلعت ذكر ان تهديدات داعش ال تنتهي بأي شكل من 

تنتهي بشكل  لكن ال  تتصاعد وتنخفض  فهي  األشكال، 

التنظيم  مسلحو  يشنها  التي  الهجمات  مستذكرًا  كامل، 

العراق،  وجنوب  وسط  مناطق  على  يومي  شبه  بشكل 

يستهدف  حيث  ديالى،  محافظة  حدود  في  وخصوصًا 

التنظيم القوات األمنية باستمرار.

داعش  لعناصر  سنحت  "لو  فإنه  طلعت  اللواء  وحسب 

البيشمركة  قوات  على  الهجمات  فسيشنون  الفرصة، 

أيضًا"، الفتًا الى ان "الفراغات السياسية التي نشأت عقب 

االنتخابات والعجز عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، 

@ZÚ◊6ìæa@paÏ‘€bi@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@›rø
ÚÓ”aã»€a@ÚflÏÿ®a@›Óÿìm@…fl@bË‹‡«@paÏ‘€a@ãíbjné

يمثل عامًال في تقوية تنظيم داعش وإعادة تنظيمه لنفسه 

ومحاولته استهداف القوات األمنية العراقية".

للتحالف  العسكرية  القوات  مشاركة  عدم  أن  وأضاف 

وحصر  األرض  على  العسكرية  العمليات  في  الدولي 

دورها في المجال الجوي، يجسد عامًال آخر في تقوية 

بين  داعش،  تنظيم  مسلحو  ويستهدف  ايضًا.  التنظيم 

الحين واآلخر، نقاط تابعة للقوات االمنية عراقية وقرى 

في منطاق مختلفة من العراق، خصوصًا تلك المناطق 

العراقي  للجيش  المسؤولية  بين قواطع  الواقعة  الفارغة 

و قوات البيشمركة. 

من  سابق  وقت  في  اإلرهاب،  مكافحة  جهاز  وكشف 

في  داعش  تنظيم  لعناصر  التقريبي  العدد  عن  اليوم، 

انه "أقل من ٥٠٠ إرهابي يتنقلون هنا  العراق، مؤكدا 

وهناك".

العراقي  االرهاب  مكافحة  جهاز  باسم  المتحدث  وقال 

صباح النعمان لشبكة رووداو اإلعالمية انه "بعد العام 

٢٠١٤ كانت الساحتان السورية والعراقية متناسقتان فيما 

بينهما بالنسبة لنشاطات تنظيم داعش، مضيفا انه "بعد 

العراقي اختلفت  الجانب  التحرير في  بعلميات  بدأنا  ان 

في  يحدث  وما  السورية،  الساحة  عن  العراقية  الساحة 

سوريا ليس بالضرورة ان ينعكس بصورة كبيرة على 

الوضع االمني في العراق".

ولفت النعمان الى ان " زعيم داعش القرشي (قرداش) 

الذي قتل في سوريا كان محل خالف، ومثار جدل بين 

افراد التنظيم وهو يختلف عن ابو بكر البغدادي"، عاّدًا 

قرداش  التنظيم عكس  لقادة  "كان واضحا  انه  البغدادي 

الذي كان مثار خالف"، مبينًا ان "مقتل قرداش لم يؤثر 

تأثيرا كبيرا جدا".

ويرى جهاز مكافحة االرهاب أن وضع داعش "ضعيف 

ويفتقر الى وحدة القيادة والسيطرة، ويفتقر الى الماكنة 

االعالمية التي كان يعول عيلها كثيرا للترويج لعملياته، 

كما يفتقر الى المنظومة االلكترونية ايضا".

المشتركة،  القوات  قيادة  إقليم كوردستان في  أكد ممثل 

من  المشتركة  القوات  ان  طلعت،  الخالق  عبد  اللواء 

تشكيل  العراقي ستباشر عملها مع  والجيش  البيشمركة 

الحكومة العراقية الجديدة.

طلعت قال لشبكة رووداو اإلعالمية، السبت (١٢ شباط 

بتشكيل  المتعلقة  األعمال  اتمام جميع  "تم  انه   ،(٢٠٢٢

القوات المشتركة، ولم يبقى سوى مسألة تأمين رواتبها 

بالموافقة  التوقيع  على  الحصول  يجب  حيث  الشهرية، 

الجمهورية  رئيس  انتخاب  "ننتظر  انه  مضيفًا  عليها"، 

هي  الحالية  الحكومة  ألن  الجديدة،  الحكومة  ورئيس 

حكومة تصريف أعمال وغير مخولة باتخاذ القرارات 

بشأن الموازنة والرواتب، وسيتم تفعيل هذه األلوية من 

القوات المشتركة مع تشكيل الحكومة الجديدة".

ممثل حكومة إقليم كوردستان في قيادة القوات المشتركة 

قوات  عّدة  على  موزعة  العراق  قدرات  ان  الى  أشار 

مواجهة  على  قادر  غير  وهو  بينها،  ومقسمة  مختلفة 

بقوات  االستعانة  تمت  لذلك  جيد،  بشكل  داعش  تنظيم 

البيشمركة.

طلعت ذكر ان تهديدات داعش ال تنتهي بأي شكل من 

تنتهي بشكل  لكن ال  تتصاعد وتنخفض  فهي  األشكال، 

التنظيم  مسلحو  يشنها  التي  الهجمات  مستذكرًا  كامل، 

العراق،  وجنوب  وسط  مناطق  على  يومي  شبه  بشكل 

يستهدف  حيث  ديالى،  محافظة  حدود  في  وخصوصًا 

التنظيم القوات األمنية باستمرار.

داعش  لعناصر  سنحت  "لو  فإنه  طلعت  اللواء  وحسب 

البيشمركة  قوات  على  الهجمات  فسيشنون  الفرصة، 

أيضًا"، الفتًا الى ان "الفراغات السياسية التي نشأت عقب 

االنتخابات والعجز عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، 

fibÿ‰í@¿@Ô”aã»€a@îÓßaÎ@PKK@äbó„aÎ@Ôz‹èfl@µi@paãmÏm
يمثل عامًال في تقوية تنظيم داعش وإعادة تنظيمه لنفسه 

ومحاولته استهداف القوات األمنية العراقية".

للتحالف  العسكرية  القوات  مشاركة  عدم  أن  وأضاف 

وحصر  األرض  على  العسكرية  العمليات  في  الدولي 

دورها في المجال الجوي، يجسد عامًال آخر في تقوية 

بين  داعش،  تنظيم  مسلحو  ويستهدف  ايضًا.  التنظيم 

الحين واآلخر، نقاط تابعة للقوات االمنية عراقية وقرى 

في منطاق مختلفة من العراق، خصوصًا تلك المناطق 

العراقي  للجيش  المسؤولية  بين قواطع  الواقعة  الفارغة 

و قوات البيشمركة. 

من  سابق  وقت  في  اإلرهاب،  مكافحة  جهاز  وكشف 

في  داعش  تنظيم  لعناصر  التقريبي  العدد  عن  اليوم، 

انه "أقل من ٥٠٠ إرهابي يتنقلون هنا  العراق، مؤكدا 

وهناك".

العراقي  االرهاب  مكافحة  جهاز  باسم  المتحدث  وقال 

صباح النعمان لشبكة رووداو اإلعالمية انه "بعد العام 

٢٠١٤ كانت الساحتان السورية والعراقية متناسقتان فيما 

بينهما بالنسبة لنشاطات تنظيم داعش، مضيفا انه "بعد 

العراقي اختلفت  الجانب  التحرير في  بعلميات  بدأنا  ان 

في  يحدث  وما  السورية،  الساحة  عن  العراقية  الساحة 

سوريا ليس بالضرورة ان ينعكس بصورة كبيرة على 

الوضع االمني في العراق".

ولفت النعمان الى ان " زعيم داعش القرشي (قرداش) 

الذي قتل في سوريا كان محل خالف، ومثار جدل بين 

افراد التنظيم وهو يختلف عن ابو بكر البغدادي"، عاّدًا 

قرداش  التنظيم عكس  لقادة  "كان واضحا  انه  البغدادي 

الذي كان مثار خالف"، مبينًا ان "مقتل قرداش لم يؤثر 

تأثيرا كبيرا جدا".

ويرى جهاز مكافحة االرهاب أن وضع داعش "ضعيف 

ويفتقر الى وحدة القيادة والسيطرة، ويفتقر الى الماكنة 

االعالمية التي كان يعول عيلها كثيرا للترويج لعملياته، 

كما يفتقر الى المنظومة االلكترونية ايضا".

@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lç®a
ÚÌäÏË‡ßa@Úébˆä@kó‰æ@áºc@5Ìä@|íãÌ

رّشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم االثنين ١٤شباط ٢٠٢٢، الشخصية البارزة ريبر أحمد لمنصب 

رئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الحزب محمد محمود في بيان إنه "بعد التطورات السياسية والعوائق والعقبات التي 

حالت دون انتخاب رئيس جمهورية العراق، ومن أجل مواصلة الخطوات الدستورية في العملية السياسية 

إقليم  الداخلية في حكومة  ترشيح وزير  الكوردستاني رسميًا عن  الديمقراطي  الحزب  يعلن  العراق،  في 

كوردستان السيد ريبر أحمد خالد لمنصب رئيس جمهورية العراق".

ويشغل ريبر أحمد (٥٤ عامًا) منصب وزير داخلية إقليم كوردستان، ويجيد اللغة العربية بطالقة، باإلضافة 

إلى إجادته اللغة اإلنكليزية. ويحمل أحمد شهادة الماجستير في مجال األمن الوطني التي حصلها عليها من 

جامعة األمن الوطني العراقية في بغداد عام ٢٠٠٧. وجاء ترشيح أحمد بعدما قررت المحكمة االتحادية 

عدم صحة قرار مجلس النواب قبول ترشح هوشيار زيباري وهو أيضًا عن الحزب الديمقراطي.

عن  كوردستان  إقليم  في  والغاز  النفط  شرطة  أعلنت 

التابعة  قوشتبة  ناحية  في  عصابة  على  القبض  إلقاء 

أنبوب  النفط من  لسرقة  كانت تخطط  أربيل،  لمحافظة 

إقليم كوردستان الناقل للنفط.

وأعلنت شرطة النفط والغاز في بيان لها أنه "في الساعة 

٠١:٣٠ صباحًا من يوم (٩ شباط ٢٠٢٢) تمكنت قواتنا 

من إلقاء القبض على عصابة لسرقة النفط وثقب أنبوب 

ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”a@lÏj„c@Âfl@¡–‰€a@Ú”ãè€@o��Ç@Úibó«@Û‹«@ùj‘€a
التابعة  دولزة  قرية  في  للنفط  الناقل  كوردستان  إقليم 

لناحية قوشتبة بمحافظة أربيل".

وأشار بيان شرطة النفط والغاز إلى أنه "تم القبض على 

المذنبين بالجرم المشهود وهم عبارة عن ثالثة أشخاص، 

كما تمت مصادرة شاحنة من نوع (سكانيا) تجر صهريجًا 

وتحمل لوحة تسجيل (العراق – سليمانية)".

في  ثقبًا  أحدثوا  قد  كانوا  "هؤالء  ان  الى  اشار  البيان، 

األنبوب وربطوه عن طريق أنبوب مطاطي بالصهيرج 

لملئه بالنفط".

"نطمئن  والغاز:  النفط  شرطة  قالت  البيان،  ختام  وفي 

مواطني إقليم كوردستان إلى أن قواتنا ستظل دائمًا على 

أهبة االستعداد لمنع سرقة الثروات االقتصادية وموارد 

دخل إقليم كوردستان".

@ÚÓiã»€a@Ú»flbßa@NNÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@Âfl@áœÎ@Ú◊äbì∑
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من المقرر أن يناقش العراق، االثنين، تقريره الثاني الخاص بالميثاق العربي لحقوق اإلنسان في مقر جامعة 

الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة وفد من حکومة إقليم كوردستان.

ويشارك العراق في اجتماعات مناقشة تقريره التي ستنطلق يومي غد وبعد غد (١٤ و١٥ شباط) الحالي، 

بوفد كبير متنوع االختصاصات من مختلف الوزارات، وممثلين من حكومة إقليم كوردستان برئاسة الوكيل 

اإلداري والمالي لوزارة العدل برهان مزهر محمد.

وذكر منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري في بيان، أهمية مشاركة إقليم 

كوردستان في مثل هذه االجتماعات، وقال إنه «تكمن أهمية هذه المشاركة بأنها تتعلق بالتزامات حكومة 

إقليم كوردستان، بالمبادئ الخاصة للميثاق العربي لحقوق اإلنسان».

اإلنسان  لحقوق  إعداد خطة  ومنها  الجانب،  هذا  في  مثمرة  اإلقليم خطت خطوات  أن «حكومة  وأوضح 

بمشاركة جميع مؤسسات اإلقليم، إضافة إلی وكاالت األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني».

وقال مصدر في لجنة حقوق اإلنسان العربية (لجنة الميثاق) في تصريح نقلته صحيفة الصباح الرسمية، 

إن «االجتماعات ستشهد حوارا تفاعليا يستمر يومين، لمناقشة ما تم تنفيذه من التزامات تجاه قضايا حقوق 

اإلنسان المختلفة في العراق»، مشيرًا إلى أن «المناقشات ستعتمد التقرير الذي دونه المختصون العراقيون 

من مختلف الوزارات».

وأضاف أن «انعقاد مثل هذه االجتماعات جاء بعد انضمام العراق للميثاق العربي لحقوق اإلنسان»، منوها 

بأن «اللجنة التي ستناقش تقرير العراق مكونة من سبعة خبراء من مختلف الدول العربية برئاسة المستشار 

جابر المري من دولة قطر».

وأضاف المصدر، أنه «من المؤمل أن تخرج المناقشات بتوصيات ختامية عن شواغل حقوق اإلنسان في 

العراق».
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نوافذ 

في الخامس من شهر شباط الحالي وعلى 

مدى يومين متتاليين، احتضنت العاصمة 

بالندوة  سميت  ندوة  الدوحة  القطرية 

أين»   الى  «سوريا  عنوان  تحت  الفكرية 

هذه الندوة التي دعا اليها رئيس الحكومة 

ومن  حجاب  رياض  األسبق  السورية 

ودراسة  لألبحاث  العربي  ”المركز  خلفه 

الفلسطيني  المفكر  يديره  الذي  السياسات“ 

وقد  الدوحة،  في  المقيم  بشارة  عزمي 

المعارضة  قوى  عن  ممثلون  حضرها 

والثورة السورية، وعدد من مراكز الفكر 

المجتمع  منظمات  وبعض  والدراسات، 

الشخصيات  من  عدد  جانب  إلى  المدني، 

ممثلين  إلى  باإلضافة  المستقلة،  السورية 

ترّشح  ما  ووفق  السورية،  الجالية  عن 

عن دوافع وأهداف هذه الندوة، فقد جاءت 

القائمين عليها بهدف إعادة  وفق تصريح 

تقييم وضع المعارضة السورية، ومحاولة 

معاناة  ”تخفيف  على  تعمل  آليات  إيجاد 

النهوض  محاولة  عن  فضًال  السوريين“، 

بأداء المعارضة، ومناقشة آليات ”إخراج“ 

عملية االنتقال السياسي من حالة االحتباس 

التي تعانيه.

التي  الندوة  هذه  مخرجات  إلى  بالنظر 

التوصيات  من  جملة  صيغة  على  جاءت 

حقيقتها  في  اختصرت  التي  الفضفاضة 

عمل  مسار  في  اإلخفاق  محطات  بعض 

مؤسسات المعارضة السورية دون اإلشارة 

اليها بشكل صريح، حيث كان من المأمول 

سياسية  بدائل  الندوة  هذه  عن  ينتج  أن 

إلى  متخصصة،  متابعة  ولجان  جديدة، 

العاقلة،  الحوكمة  من  شكل  إجراء  جانب 

مكامن  إلى  وواضح  جريء  بشكل  تشير 

الخطأ في أداء مؤسسات المعارضة على 

االتهام  أصابع  وتوجيه  كامل،  عقد  مدى 

وفي  السوري،  للدم  أساؤوا  الذين  لهؤالء 

السوري زكريا  الكاتب  أشار  السياق  هذا 

تكن  لم  الندوة  هذه  أن  "الى  مالحفجي 

ليس  الجماعي  للتفكير  لقاء  مجرد  سوى 

الذي  االستعصاء  ظل  في  وذلك  أكثر، 

إعادة  أجل  من  السوري،  الملف  يعانيه 

النظر لسبل التعاطي والتعامل مع الظرف 

”ُتلهم“ مؤسسات  قد  أفكار  لتوليد  الحالي، 

المعارضة للعمل وااللتفاف حولها ".

الندوة  هذه  من  الجوهرية  الغاية  أما 

المهتمين  بعض  اليها  ذهب  ما  حسب 

إعادة  محاولة  هو  السوري،  الشأن  في 

السوري  المعارض  لشخصية  االعتبار 

استبعاده  تم  الذي  حجاب  رياض  المنشق 

التفاوض  لهيئة  العام  المنسق  من منصب 

الراعي  إثر خالف مع  عام ٢٠١٧ على 

السعودي، ليلعب دورًا في مستقبل سوريا 

أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  الجديدة 

ليكون ذلك مدخًال لعودة الدوحة لالهتمام 

بالملف السوري من جديد، وذلك بالتفاهم 

إنجاز  بعد  السعودية وتركيا،  مع كل من 

المصالحة الخليجية، مما قد يفسح المجال 

بديًال  يكون  قد  لخلق مسار سياسي جديد 

عن مسار أستانة.

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

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

علي مسلم

املعارضة السورية 

يف قبضة رياض حجاب 

مرة أخرى!

الخميس  السورية لحقوق اإلنسان يوم  الشبكة  أصدرت 

تنظيم  انتهاكات  أبرز  عن  تقريرًا   ،٢٠٢٢ شباط   ١٠

تشويه  في  وإسهامه  السوري  المجتمع  بحق  داعش 

الحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة، وقالت فيه 

بسبب   ٣٢ بينهم  شخصًا،   ٥٠٤٣ قتل  قد  التنظيم  إنَّ 

التعذيب، وأشارت إلى مضي قرابة عامين على اندحار 

تنظيم داعش وما زال مصير ٨٦٨٤ مختٍف قسريًا لديه 

مجهوًال.

أورَد التقرير -الذي جاء في ٣٩ صفحة- خلفية موجزة 

عن جذور تنظيم داعش وتأسيسه في سوريا وقال إنه لم 

ينشأ إال بعد مرور أزيد من عامين على انطالق الحراك 

طالب  الذي   ،٢٠١١ آذار/  في  سوريا  في  الشعبي 

بارتكاب  السوري  النظام  وقابله  والكرامة،  بالحرية 

انتهاكات بلغ بعضها جرائم ضدَّ اإلنسانية، وقد استفادت 

التنظيمات المتطرفة من حالة الفوضى واستمرار النزاع 

في سوريا ألزيد من عامين مع إفالت تام من العقاب، 

وانعدام أفق الحل السياسي، وفقدان األمل بسبب استخدام 

المتفجرة  والبراميل  الكيميائية  لألسلحة  السوري  النظام 

والتعذيب حتى الموت وغيرها من الممارسات العنيفة، 

استفادت في بناء سردية ترتكز في جزء كبير منها على 

وقدمت  المجتمع،  لها  تعرض  التي  الكبيرة،  المظلومية 

نفسها على أنها البديل الذي سوف ينتقم من الظالمين، 

ويقيم دولة على أسس إسالمية. وعرض التقرير حصيلة 

ألبرز انتهاكات تنظيم داعش في سوريا، ورّكز بشكل 

على  التنظيم  لدى  قسريًا  المختفين  قضية  على  أساسي 

اعتبار أنها قضية مستمرة حتى اآلن، ولم تبذل جهود 

كافية في معالجتها والتصدي لها.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان:

"لقد كان هناك بصيص أمل لدى أهالي المختفين قسريًا 

لدى تنظيم داعش أنه بعد اندحار التنظيم سُيكَشف عن 

مصير أحبائهم، واآلن وبعد مضي أزيد من سنتين على 

خسارة التنظيم آخر معاقله ولم ُيعَرف مصيرهم، تسود 

بين األهالي حالة من اإلحباط ممزوجة باحتقان شديد، 

عن  الكشف  مهمة  أصبحت  كلما  الزمن  طال  وكلما 

مصير المختفين أشد تعقيدًا وصعوبة".

اعتمَد التقرير بشكل رئيس على تحليل ما يقوم به فريق 

رصد  عمليات  من  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة 

وتوثيق يومية مستمرة النتهاكات قام بها تنظيم داعش، 

خضعت  التي  السيطرة  مناطق  في  تغير  إلى  مشيرًا 

أن  إلى  ه  ونوَّ  ،٢٠١٣ نيسان  في  ظهوره  منذ  للتنظيم 

معظم حوادث االنتهاكات قد تركَّزت في األجزاء التي 

خضعت لتنظيم داعش في محافظات الرقة ودير الزور 

التنظيم  سيطرة  مناطق  كانت  أنها  اعتبار  على  وحلب 

الرئيسة، وقد خضعت لسيطرته مدة أطول مقارنة مع 

مناطق في محافظات أخرى مثل دمشق أو درعا أو حماة 

أو حمص. واستندت منهجية التقرير إلى تحليل الوثائق 

التي حصل عليها بعضها من مصادر مفتوحة وأخرى 

عبر الشهود، إضافة إلى منشورات صوِّرت فوتوغرافيًا 

قام تنظيم داعش بتعميمها على المجتمع في المناطق التي 

سيطر عليها، كما استنَد التقرير إلى مقابالت تم عقدها 

لتنظيم  التابعة  االحتجاز  مراكز  من  وناجين  مع شهود 

داعش، وضحايا تعرضوا ألنماط أخرى من االنتهاكات 

مختلفة،  محافظات  إلى  ينتمون  ممن  التنظيم،  قبل  من 

وكانوا مدنيين أو ناشطين أو عاملين في مجاالت عدة، 

واستعرض  ضحايا،  عائالت  مع  مقابالت  إلى  إضافة 

التقرير ١٠ روايات كعينة نوعية.
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الثاني  كانون  حتى   ٢٠١٣ نيسان  منذ  التقرير  سجل 

٢٠٢٢ مقتل ما ال يقل عن ٥٠٤٣ شخصًا بينهم ٩٥٨ 

طفًال و٥٨٧ سيدة (أنثى بالغة) على يد تنظيم داعش أو 

بسببه، وبحسب رسم بيان عرضه التقرير فقد توزعت 

بينهم   ٤٤٢٨ إلى:  طبيعتها  بحسب  هذه  القتل  حصيلة 

٩١٠ طفًال و٥٣٩ سيدة قتلوا عبر األعمال القتالية غير 

المشروعة، فيما قتل ٣٢ بينهم ١ طفًال و١٤ سيدة بسبب 

بينهم   ٥٣٦ وقتل  الصحية،  الرعاية  وإهمال  التعذيب 

٣١ طفًال و٢٤ سيدة عبر اإلعدام من خالل إجراءات 

موجزة وتعسفية. كما سجل التقرير مقتل ٤٧ بينهم ١٦ 

والدواء  الغذاء  نقص  بسبب  قضوا  سيدة،  و١٠  طفًال 

نتيجة الحصار الذي فرضه تنظيم داعش على مناطقهم. 

وأظهَر تحليل البيانات أنَّ عام ٢٠١٧ كان األسوأ من 

يليه  القانون،  نطاق  خارج  القتل  حيث حصيلة ضحايا 

عام ٢٠١٦ ثم ٢٠١٥، يليه ٢٠١٨. ووفقًا لرسم بياني 

أورده التقرير لتوزع ضحايا القتل خارج نطاق القانون 

على يد تنظيم داعش تبعًا للمحافظات التي ينتمون إليها، 

بـ  المحافظات  بقية  الزور  دير  محافظة  تصدرت  فقد 

٣٠,٤٣٪ من حصيلة الضحايا المسجلة، تلتها حلب ثم 

الرقة ثم حمص.

بحسب التقرير فإن ما ال يقل عن ٨٦٨٤ شخصًا بينهم 

قيد  يزالون  ال  بالغة)  (أنثى  سيدة  و٢٥٥  طفًال   ٣١٩

االختفاء القسري لدى التنظيم منذ اإلعالن عن تأسيسه 

 .٢٠٢٢ الثاني/  كانون  حتى   ٢٠١٣ نيسان/  مطلع 

ووفقًا للمؤشر التراكمي لهذه الحصيلة فإنَّ عام ٢٠١٦ 

 .٢٠١٨ ثم   ٢٠١٥ ثم   ٢٠١٧ عام  يليه  األسوأ،  كان 

المحتجزين/  لحصيلة  بيانيًا  رسمًا  التقرير  أورَد  وقد 

المختفين قسريًا لدى تنظيم داعش تبعًا للمحافظات التي 

ينتمون إليها، أظهر أن محافظة دير الزور تتصدر بقية 

المحافظات بقرابة ١٨,٦٣ ٪، تليها حلب ثم الرقة. كما 

أورَد رسمًا بيانيًا لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسريًا 

لدى التنظيم تبعًا للمحافظة التي شهدت حادثة االحتجاز، 

وأظهر األخير تصدُّر محافظة الرقة تلتها دير الزور ثم 

حلب ثم حمص.

 ٥ عن  يقل  ال  ما  داعش  تنظيم  نفَّذ  فقد  للتقرير  طبقًا 

محافظة  في  جميعها  كانت  كيميائية،  بأسلحة  هجمات 

حلب، وتسبَّبت في إصابة ١٣٢ شخصًا.

قال التقرير إنَّ المختفين قسريًا لدى تنظيم داعش قضية 

عالقة منذ سنوات، وإن ما يميز هذه القضية أنه لم يتم 

الكشف عن مصيرهم على الرغم من السيطرة على كل 

مراكز االحتجاز التي كانت تابعة للتنظيم. ووفقًا للتقرير 

القسري ضدَّ  فقد مارَس تنظيم داعش عمليات اإلخفاء 

فئات واسعة من المجتمع وفي كل منطقة سيطر عليها 

أو وجَد فيها، كسالح رعب وترهيب للمجتمع وكسياسية 

إلنهاء وسحق خصومه من النشطاء والوجهاء والفاعلين 

المؤثرين في المجتمع، وفي أثناء هجماته على المناطق 

استهدف على نحٍو خاص  الخارجة عن سيطرته، كما 

ضخمة،  مالية  مبالغ  على  الحصول  بهدف  األجانب 

اإلعالميين  والنشطاء  اإلغاثة  وعمال  والصحفيين 

العرقية  واألقليات  اإلنسانية  المنظمات  لدى  والعاملين 

يفرضها  التي  والقرارات  للتعاليم  والمخالفين  والدينية، 

عمليات  شملت  كما  غيرها،  أو  الدينية  كانت  سواء 

ل التقرير  اإلخفاء القسري مقاتلين من خصومه. وقد فصَّ

مارسها  القسري  اإلخفاء  الستراتيجية  أنماط  ستة  في 

تنظيم داعش على نحٍو واسع.

وفي سياق متصل عرض التقرير خريطة ألبرز مراكز 

مراكز  أنَّ  وأكد  التنظيم،  استخدمها  التي  االحتجاز 

االحتجاز هذه كانت خالية عند انسحاب تنظيم داعش من 

كل منطقة من المناطق، بناء على ذلك شدد التقرير على 

أهمية التعامل مع ملف المفقودين والمختفين قسريًا لدى 

تنظيم داعش بشكل جدي.

لدى  المحتجزون/المختفون  تعرض  فقد  للتقرير  وطبقًا 

وقد  القسوة؛  في  غاية  تعذيب  ألساليب  داعش  تنظيم 

النظام  مارسه  لما  مشابهة  تعذيب  أساليب  التنظيم  اتبع 

السوري، وعرض التقرير ١٧ من أساليب التعذيب التي 

تميَّز بها تنظيم داعش، بمعنى أنه مارسها بشكل متكرر 

وكثيف، ١٥ أسلوب جسدي، و٢ أسلوب نفسي.

وثق التقرير قتَل تنظيم داعش العشرات من المحتجزين 

التنظيم  خاللها  نفَّذ  التي  األنماط  أبرز  وصنَّف  لديه، 

قتل  أشكال:  خمسة  في  المحتجزين  قتل  عمليات 

االحتجاز،  مراكز  إلى  وصولهم  قبل  المحتجزين 

تكليف  المنطقة،  من  االنسحاب  قبل  المحتجزين  قتل 

مقتلهم،  إلى  تؤدي  قد  خطيرة  بأعمال  المحتجزين 

قتل  اإليجاز،  شديدة  إجراءات  عبر  المحتجزين  قتل 

المحتجزين بطرق استعراضية؛ ما يؤكد انعدام اكتراث 

تنظيم داعش بحياتهم.

بقيادة  ساهمت  الدولي  التحالف  قوات  إن  التقرير  قال 

الواليات المتحدة األمريكية بالدور الجوهري في القضاء 

على تنظيم داعش، وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية 

هذه  وتتحمل  له،  خاضعة  كانت  التي  األراضي  على 

القوة المسيطرة مسؤوليات مدنية وقانونية وحقوقية أمام 

المجتمع الذي تسيطر عليه، وإن قضية المختفين قسريًا 

تمسُّ  التي  القضايا  وأهم  أبرز  من  داعش  تنظيم  لدى 

الرغم  وعلى  المناطق،  هذه  في  األسر  آالف  عشرات 

معقله  من  آذار/ ٢٠١٩  منذ  داعش  تنظيم  اندحار  من 

من  طويلة  بأشهر  ذلك  وقبل  الزور،  دير  في  األخير 

محافظتي الرقة والحسكة، إال أنه لم تبذل جهود حقيقية 

الكشف عن مصير  سبيل  في  المسيطرة  القوة  قبل  من 

المختفين قسريًا.

التقرير أنَّ تنظيم داعش أصبح طرفًا من أطراف  أكد 

القانون  احترام  عليه  ويتوجب  الداخلي،  المسلح  النزاع 

الدولي اإلنساني، كما سيطر على مساحات واسعة من 

األراضي، ويتوجب عليه كقوة مسيطرة احترام القانون 

الغالبية  في  انتهك  إنه  وقال  اإلنسان.  لحقوق  الدولي 

العظمى من عمليات القصف مبادئ التمييز والتناسب، 

وبشرية،  مادية  خسائر  وقوع  في  هجماته  وتسببت 

المأهولة  المناطق  على  العشوائية  الهجمات  وتشكل 

بالسكان انتهاكًا للقانون الدولي اإلنساني.

عبر  اإلنساني  الدولي  القانون  داعش  تنظيم  انتهك  كما 

ارتكب  قد  بذلك  وهو  دوليًا،  محرمًا  سالحًا  استخدامه 

جريمة حرب، إضافة إلى انتهاكه قرارات مجلس األمن 

الخاصة بهذا الشأن. وقال التقرير إن تنظيم داعش قد 

ارتكب انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 

عبر  لسيطرته  الخاضعة  المناطق  في  األهالي  بحق 

عمليات الخطف واالحتجاز التعسفي واإلخفاء القسري 

والتعذيب، كما منع األهالي من النزوح من المناطق التي 

يسيطر عليها، وذلك بغرض االحتماء بهم واستخدامهم 

ضدَّ  عنف  أعمال  التنظيم  مارس  كما  بشرية.  دروعًا 

تعذيب، وظروف  عمليات  في  تتمثل  لديه،  المحتجزين 

مدنيين  بحق  موجزة  بإجراءات  وإعدام  سيئة،  احتجاز 

وأسرى من مقاتلي المعارضة المسلحة، وقوات سوريا 

انتهاك  السوري، وفي هذا  النظام  الديمقراطية، وقوات 

للمادة ٣ مشتركة بين اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي 

العرفي، ويرقى إلى جريمة حرب.

بحسب التقرير فإن إهمال المجتمع الدولي ومجلس األمن 

حل النزاع في سوريا ساهم في تعزيز قوة تنظيم داعش 

االستبداد  استمرار  عن  الناتج  المتطرف  الفكر  ونشر 

وانتهاكات حقوق اإلنسان.

بدعم  الدولي  والمجتمع  األمن  مجلس  التقرير  وأوصى 

نشر  في  تساهم  التي  المحلية  والمنظمات  المجتمعات 

حقوق  احترام  على  القائم  والسياسي  الديني  الوعي 

في  النزاع  إلنهاء  جدية  خطوات  واتخاذ  اإلنسان. 

لعملية  ذلك وضع جدول زمني صارم  في  بما  سوريا 

 ،٢٢٥٤ األمن  مجلس  لقرار  وفقًا  السياسي  االنتقال 

واحد  جنيف  بيان  منذ  مكانها  تراوح  زالت  ما  كونها 

حزيران/٢٠١٢ حتى اآلن.

وجوديًا  خطرًا  تشكل  المتشددة  التنظيمات  أن  وأضاَف 

مادية  موارد  ولديها  سوريا،  أبناء  جميع  على  كيانيًا 

تمكنها من دفع رواتب مقاتليها، وال بدَّ من دعم الفصائل 

المجتمعية في حربها ضدَّ التنظيمات المتشددة المعولمة، 

بمختلف أشكال الدعم المادي والعسكري الممكنة.
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أصدرت ندوة "سورية إلى أين؟"، في ختام أعمالها، يوم 

األحد ٦ شباط ٢٠٢٢ في الدوحة، ١٧ توصية أكدت 

قوى  أطراف  جميع  مظلتها  تحت  تعمل  مبادئ  جملة 

الثورة والمعارضة.

األراضي  وحدة  على  المحافظة  التوصيات:  وأكدت 

السورية وسيادة الدولة واستقاللها، ورفض كافة دعوات 

الجامعة،  الوطنية  السورية  بالهوية  والتمسك  التقسيم، 

المواطنة  قيم:  على  يقوم  ديمقراطي  نظام  وتأسيس 

مناخ  في  السلطة  تداول  وعلى  والتعددية،  المتساوية 

من الحريات العامة، واحترام حقوق اإلنسان، والفصل 

بين السلطات، واعتماد نظام الالمركزية اإلدارية وفق 

سياسات وطنية تحقق التنمية المستدامة.

"إعادة هيكلة مؤسسات قوى  التوصيات على  وشددت 

ُيمّكنها  ما  في  بأدائها  واالرتقاء  والمعارضة،  الثورة 

من تحقيق مطالب الشعب السوري المحقة والمشروعة 

قرارها  استقاللية  ويضمن  واحتراف،  بكفاءة  وتمثيلها 

الوطني، ويؤهلها لتكون الحامل السياسي الذي يحظى 

اإلطارين  في  دورها  ويثّبت  وتأييده،  الشعب  بثقة 

شاملة  وطنية  استراتيجية  عبر  والدولي،  اإلقليمي 

انحراف  أي  ورفض  السياسية،  العملية  مع  للتعاطي 

المستويات  المؤسسي على كافة  العمل  عنها، وتعزيز 

السياسية والدبلوماسية والتنموية".

في  المتاحة  الخبرات  وتوظيف  تنمية  على  أكدت  كما 

الداخل السوري وخارجه، واالستفادة من االستشارات 

األدوار  ودعم  الوطنية،  الفكر  مراكز  تقدمها  التي 

بلدان  في  السورية  الجاليات  بها  تقوم  التي  المحورية 

المرأة  دور  تعزيز  إلى  وتطرقت  والمهجر،  اللجوء 

والشباب في العمل الوطني وضمان تمثيلهم في سائر 

مجاالت الشأن العام، بما في ذلك مؤسسات قوى الثورة 

والمعارضة.

خطاب  صياغة  على  "العمل  ضرورة  إلى  وأشارت 

مؤسسات  تبذلها  التي  الجهود  ودعم  جامع،  وطني 

خطاب  محاربة  في  يسهم  ما  في  السورية  اإلعالم 

الكراهية والتمييز، وُيعّرف بالقضية السورية، وتعزيز 

والعسكرية  السياسية  القوى  كافة  بين  الشبكية  العالقة 

الوطنية،  الطاقات  وحشد  والمجتمعية،  واالقتصادية 

التحالفات  دائرة  وتوسيع  المجتمعي،  الحوار  وتعزيز 

اإلقليمية والدولية بما يخدم القضية السورية".

ولفتت توصيات الندوة إلى تعزيز التواصل بين مختلف 

قوى الثورة والمعارضة، بهدف تبني خطة عمل شاملة 

تواكب تحوالت المرحلة وُتعالج التحديات الناتجة عنها، 

السوريين،  معاناة  من  للتخفيف  الناجعة  الحلول  وتقدم 

ووقف االنتهاكات الممنهجة بحقهم، وتطالب باإلفراج 

المختفين  عن  واإلفصاح  وتعويضهم،  المعتقلين،  عن 

قسريًا ومعرفة مصيرهم.

و أكدت التوصيات "تكثيف جهود التوعية باالنتهاكات 

والجرائم التي يرتكبها نظام األسد، وبمخاطر إفالته من 

الشرعية  فقدانه  القانون، وتأكيد  العقاب وغياب سيادة 

عزلته  تعميق  إلى  والدعوة  البالد،  لحكم  واألهلية 

لمحاوالت  واألخالقية  اإلنسانية  العواقب  وتوضيح 

إعادة تعويمه، بما في ذلك إعادته إلى الجامعة العربية، 

وما يمكن أن تتسبب به تلك السياسات من أذى للشعب 

في  القضايا  ورفع  المنطقة،  شعوب  ولسائر  السوري 

القضائية  الوالية  اختصاص  ومتابعة  الدولية  المحاكم 

العالمية في الدول التي تسمح بها".

المحقة  السوري  الشعب  مطالب  التوصيات  وأكدت 

وسعيه لنيل حريته وكرامته وحقه في االنتقال السياسي 

اإلثنية من  للسلطة واحترام مكوناته  السلمي  والتداول 

عرب وكورد وتركمان وكلد وآشور".

لتحقيق  الجهود  "توحيد  أهمية  إلى  التوصيات  ونبهت 

ُينهي  بما  األممية،  القرارات  وفق  السياسي  االنتقال 

نظام الفساد واالستبداد الذي يحكم سورية بصورة غير 

شرعية، والتأكيد على أن بقاءه يعني: استمرار معاناة 

السوريين، وتعزيز حالة انعدام االستقرار في المنطقة، 

وخلق المزيد من االضطراب داخل المجتمع السوري، 

بما يؤثر سلبًا على األمن والسلم الدوليين، واستمرار 

وجود تنظيم (داعش) وغيره من الجماعات اإلرهابية 

حزب  كتنظيم  للحدود،  العابرة  واالنفصالية  والطائفية 

البالد،  تقسيم  مخاطر  وتعاظم  الكردستاني،  العمال 

وزيادة تهديدات مشروع التغلغل اإليراني".

ودعت توصيات الندوة إلى "االلتزام بالعملية السياسية 

عبر مسار جنيف، والتمسك بمرجعية القرارات األممية 

ذات الصلة، بما فيها بيان جنيف (١)، والقرار ٢١١٨ 

وملحقه الثاني، وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة، 

ابتداًء من القرار ٦٧/٢٦٢ وما تبعه من قرارات تخص 

حالة حقوق اإلنسان في سورية، وقرار مجلس األمن 

٢٢٥٤، والقرارات الالحقة التي تدعو لتحقيق مطالب 

الشعب السوري واحترام رغبته في االنتقال السياسي، 

كعملية سياسية شاملة وغير ُمجتزأة، ومطالبة المجتمع 

الدولي بالعمل الجدي الفّعال للتوصل إلى حل سياسي 

من خالل هيئة حكم انتقالية كاملة الصالحيات التنفيذية، 

تعيد  أخرى  محاوالت  وأية  التطبيع  مشروع  ورفض 

للمسارات  السماح  وعدم  جرائمه،  رغم  النظام  تأهيل 

الجانبية في عرقلة تنفيذ تلك القرارات.

والتطرف،  اإلرهاب  نبذ  على  التوصيات  شددت  كما 

سواء ارتبط بالدول أم المنظمات أم األفراد، ورفض 

الشعب  تطلعات  من  للنيل  ذريعًة  محاربته  استعمال 

السوري للحرية واالستقالل.

المساعدات  وصول  ضمان  على  بالعمل  وطالبت 

ورفض  تسييسها،  وعدم  الحدود،  عبر  اإلنسانية 

خلص تقرير أصدرته "منظمة حظر األسلحة الكيميائية" 

إلى أن النظام السوري استخدم مادة الكلور في هجومه 

 .٢٠١٦ في  المعارضة  عليها  تسيطر  منطقة  على 

أكتوبر  مطلع  وقع  "الهجوم  أن  المنظمة  تقرير  وأورد 

كفر  بلدة  خارج  ميداني  مستشفى  قرب   ،٢٠١٦ عام 

زيتا في محافظة حماة، وأدى إلى إصابة ٢٠ شخصا 

بصعوبات في التنفس. ووفقا للمنظمة، فإن "شهودا رأوا 

حينها جسما واحدا على األقل ُيلقى من مروحية كانت 

تحلق فوق المكان، وتمكن محققو المنظمة من الحصول 

الموقع.  في  عليها  ُعثر  صناعية  كلور  أسطوانة  على 

وأضاف التقرير أنه و"استنادا إلى أدلة رقمية ومقابالت 

مع شهود، تمكن محققو منظمة حظر األسلحة الكيميائية 

األسطوانة  تلك  بين  شك"  أدنى  دون  من  "الربط  من 

وهجوم أكتوبر ٢٠١٦".
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وداعموه الحتكار  األسد  نظام  يبذلها  التي  المحاوالت 

لتحسين  الدولية  الجهود  وحشد  المساعدات،  إيصال 

سياسي  حل  وتحقيق  والنازحين،  الالجئين  أوضاع 

بيوتهم  إلى  والكريمة  والطوعية  اآلمنة  العودة  يضمن 

عبث  وقف  ذلك  في  بما  العودة،  هذه  شروط  وتوفير 

النظام وحلفائه بالتكوين الديموغرافي السوري".

مناطق  لتنمية  المبذولة  الجهود  تكثيف  إلى  دعت  كما 

ولحين  مرحليًا،  والمعارضة،  الثورة  قوى  سيطرة 

من  وتحريرها  السورية  األراضي  سائر  استعادة 

سورية  في  السياسي  االنتقال  وتحقيق  االستبداد، 

على  بها  للنهوض  طريق  خريطة  ووضع  الموحدة، 

الصعد االقتصادية واإلدارية.

يبذلها  التي  المحاوالت  من  الندوة  توصيات  وحذرت 

بهدف  السوريين  معاناة  لتوظيف  وحلفاؤه  النظام 

اإلعمار"  "إعادة  شعار  تحت  الخارجية  األموال  جلب 

و"التعافي المبكر"، والتي تهدف في حقيقتها إلى اقتسام 

ثروات البالد من قبل بعض القوى الطامعة، وتقسيمها 

مؤسسات  تمويل  وفي  بينها،  فيما  نفوذ  مناطق  إلى 

تجار  وإثراء  الديموغرافي،  التغيير  وعمليات  القمع 

ربط  ضرورة  على  والتأكيد  الفساد،  ورموز  الحرب 

إعادة اإلعمار بتحقيق حل سياسي عادل وفق القرارات 

الشعب  حقوق  يصون  وبما  الصلة،  ذات  األممية 

السوري.

مواقفها  على  قطر  دولة  إلى  الشكر  الندوة  ووجهت 

المبدئية الثابتة، ودعمها الجهود الدولية إلنفاذ القرارات 

األممية، وعلى دعوتها لمحاسبة من ارتكبوا انتهاكات 

الندوة،  هذه  استضافتها  السوري، وعلى  الشعب  بحق 

وإسداء التحية والتقدير لجميع الدول الشقيقة والصديقة 

التي تساند قضية الشعب السوري.
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البحث  إلى  حل  عن  البحث  من  السورية:  ١-األزمة 

عن مخرج

بالملف  المتزايدة  االهتمام  مظاهر  من  الرغم  على 

اإلنساني، يبدو أن المجتمع الدولي قد يئس من إيجاد 

حل للمحنة السورية، وتخلى  فعليا، أو هو في طريقه 

إلى التخلي، عن الشعب السوري، إال بمقدار ما يؤثر 

ذلك على استقرار بعض دوله أو الحفاظ على ما تبّقى 

الصراع على  من مصالحها. وبعد سنوات عشر من 

االعتراف  دون  ومن  األمن،  مجلس  قرارات  تطبيق 

"عقدة  وحل  تسويٍة  إلى  التوصل  في  مساعيه  بفشل 

األسد"، الذي يرفض المساومة على "حقه" في استعباد 

عن  الصراع  تحّول  األبد،  إلى  سورية  وحكم  شعبه 

ليصبح  قاتل،  ونظاٍم  شعٍب  بين  الرئيس  موضوعه 

أو  األسد  مع  التطبيع  بين  االختيار  على  صراعا 

االستمرار في ممارسة الضغوط االقتصادية والسياسية 

و"الصبر االستراتيجي".

األوروبية  الدبلوماسية  مداوالت  من  يبرز  ما  هذا 

واألميركية التي تخلت عن أوهامها في إقناع الروس 

والنظام بالدخول في مفاوضات جّدية لتحقيق شكٍل ما 

من االنتقال السياسي، ولو من قبيل حفظ ماء الوجه. 

أما في أوساط  الدبلوماسية العربية، فهذا االختيار بين 

الموقفين هو ما يناقش علنا، على ضوء اقتراب القمة 

العربية، منذ أن أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد 

في  المقبلة  القمة  األسد  حضور  على  حرصه  تبون، 

الجزائر، والتي يبدو أن عددا ال بأس به من األعضاء 

السوريين  بمشاعر  مبالين  غير  الخطوة،  هذه  يؤيدون 

أو  التعذيب  تحت  منهم  اآلالف  مئات  قضى  الذين 

بالبراميل المتفجرة أو بالسالح الكيميائي، وال بتقارير 

المنظمات اإلنسانية الدولية التي قّدمت شهاداٍت مكبلة 

عن ارتكاب األسد جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 

من  لها  يعد  لم  سلطٍة  على  للحفاظ  رّدها،  يمكن  ال 

واالتجار  والسلب  النهب  عمليات  تنظيم  وظيفة سوى 

الصادرات  أهم  الكبتاغون  أصبح  حتى  بالمخّدرات، 

السورية.

والواقع أن استمرار األوضاع من دون حل يهّدد بدفع 

يصعب  هاويٍة  إلى  بأكمله  المشرق  وبالمعية  البالد 

أمام  ويضعه  الغرب،  يخيف  ما  وهذا  منها.  الخروج 

تحّدياٍت ال سابق لها، فهو يدرك أن عبء هذا االنفجار 

األولى،  بالدرجة  عليه،  يقع  سوف  المشرقية  للدول 

سواء تعلق ذلك بموجات الهجرة المتصاعدة، أو بتنامي 

وحركات  واإلقليمية  المحلية  المافيا  شبكات  نشاطات 

التي ال تزال لها قواعد قوية في  التطّرف واإلرهاب 

المنطقة. وفي وقٍت تفّرغت أقطاٌر عديدة تحّولت إلى 

خرائب غير قابلة للعيش من طبقاتها الوسطى، يعيش 

في مخيمات الالجئين ماليين من األطفال والمراهقين 

الذين لم يعرفوا سوى مرارة البؤس واإلهمال، وحرموا 

من أي تعليم أو تأهيل، وال يفكرون بشيٍء سوى البحث 

والفراغ  الذل  حياة  من  مخرج  عن  الوسائل  بجميع 

والعدم.

لم تعرف المنطقة في العقود الماضية نظاما نجح في 

حركته  وشّل  عليه،  وأقفل  في صندوق،  شعبه  وضع 

وإرادته، مثلما فعل نظام األسد في عهد األب واالبن 

معا

قد ال تعني هذه المخاطر كثيرا الواليات المتحدة بسبب 

دونالد  عهد  في  أغلقت،  التي  وهي  الجغرافي،  بعدها 

اإلسالمية  الدول  مواطني  معظم  أمام  أبوابها  ترامب، 

أو  إنسانية  مشاعر  ألي  مراعاة  وال  ترّدد  دون  من 

االنتظار  كثيرا  األميركيين  يضير  وال  دولية.  مواثيق 

حتى يقتنع األسد، ومن ورائه موسكو وطهران، بأنه ال 

مهرب من التفاوض على تسويٍة تحفظ على األقل ماء 

الدولية، وتستجيب  القرارات  الذين صّوتوا على  وجه 

إخراج  قبيل  من  اإلنسانية،  المطالب  من  األدنى  للحد 

أو  الالجئين  بعودة  والسماح  السجون،  من  المعتقلين 

واشنطن  تتبعها  التي  الطويل  النفس  فسياسة  بعضهم، 

ال توفر عليها المبادرات المكلفة فحسب، وإنما تضمن 

لها أيضا تأكيد دورها الرئيس في صوغ أجندة السياسة 

الدولية وضبط إيقاعها.

وبالمثل، ال يخيف انهيار المشرق روسيا، وإنما يمكن 

وقدرتها  نفوذها  من  ويزيد  مصلحتها،  في  يصّب  أن 

على تحّدي الغرب الذي هّمشها عقودا طويلة وابتزازه. 

والالجئين،  المهاجرين  طوابير  تخشى  أن  وبدل 

تكتيكية  ورقة  تستخدمهم  أن  بالعكس  لموسكو  يمكن 

يزالون  ال  الذين  األوروبيين  خصومها  مواجهة  في 

الحوكمة  في  شريكا  أو  نّدا  بها  االعتراف  يرفضون 

انهيار  منذ  إليه  تسعى  تزال  ال  ما  وهذا  العالمية. 

الحدود  على  حصل  وما  السوفييتية.  إمبراطوريتها 

البيالروسية البولندية كان تدشينا لهذه "اللعبة" التي لن 

في  مختلفة  وبأشكال  إليها،  العودة  في  موسكو  تترّدد 

التكتل  أوروبا، وعبرها على  للضغط على  المستقبل، 

الغربي بأكمله. وبالمثل، لن يأتي هذا االنهيار إال بالمّن 

إعادة  سوق  فتح  بهدوء  تنتظر  التي  للصين  والسلوى 

اإلعمار للمنطقة بأكملها.

ولكن ليس هذا هو الحال بالنسبة ألوروبا التي تقع في 

المتوسط،  من  المقابلة  الضفة  على  المباشر،  الجوار 

المستقبل  في  أكثر  عليها  يقع  وسوف  يقع،  التي  فهي 

تكاد  لكن لألسف،  أشكاله.  بجميع  االنهيار  عبء هذا 

أوروبا المعنية أكثر بمصير المشرق أن تكون قد فقدت 

تعد  ولم  المستفحلة،  أزماته  على  التأثير  في  دور  أي 

تفّكر في أي مبادرة تسمح لها بالخروج من الهامشية، 

وتمّكنها من المشاركة الفعالة في الوصول إلى حلوٍل 

تدهور ال رجعة عنه، في شروط حياة  تقيها مخاطر 

شعوب المنطقة المحيطة بها أو تخفف منها. وبدل ذلك، 

باألمر  التسليم  إلى  فأكثر  أكثر  قادتها  من  كثير  يميل 

الواقع، واالستعداد للتعامل مع الديكتاتوريات العربية، 

بذريعة الحيلولة دون انتصار الفوضى اإلسالموية أو 

الشعبوية. 

٢ -لماذا ال يمكن التطبيع مع األسد أن يكون حال؟

أوروبيين  مسؤولين  المستقبل  من  الخوف  يدفع  هكذا 

عديدين إلى االعتقاد بأن البحث في نوع من التطبيع 

السكان في  لتثبيت  مع األسد ربما يكون أفضل خيار 

أراضيه،  على  اإلرهاب  ومكافحة  األصلية  مناطقهم 

لتغيير  فاشلة،  جديدٍة  مغامراٍت  في  االنخراط  وتجّنب 

النظم السياسية. وبالفعل، لم تعرف المنطقة في العقود 

صندوق،  في  شعبه  وضع  في  نجح  نظاما  الماضية 

وأقفل عليه، وشّل حركته وإرادته في العقود الماضية، 

مثلما فعل نظام األسد في عهد األب واالبن معا.

يعتقد عدد من قادة العالم العربي أن إعادة سورية إلى 

جامعة الدول العربية يمكن أن تعيدهم إلى دائرة اللعب 

والتأثير في تقرير مصير سورية، بؤرة الصراع على 

المشرق

أوروبا  خيارات  مع  الواقع  في  الطرح  هذا  ينسجم 

فقد  األوسط،  الشرق  تجاه مشكالت  التقليدية  السياسية 

أن  دائما  االعتقاد  على  بلدانها  أكبر  حكومات  درجت 

االستقرار  فيها  بما  مصالحها،  على  الحقيقي  الخطر 

المنطقة  شعوب  هيجان  في  كامٌن  والسالم،  واألمن 

الذين  المحليين  الزعماء  قيمة  وأن  وشغبها،  المتخلفة 

أن  يمكن  مما  تنبع  سلطانهم  وتعزيز  تأييدهم  يحُسن 

الشعوب  هذه  "شر"  احتواء  على  قدراٍت  من  يظهروه 

وحفظ  نفوذهم  استمرار  يضمنوا  حتى  وإخضاعها، 

مصالحهم الحيوية. هكذا كان الوضع منذ قرنين على 

األقل وال يزال. 

ويبدو األسد في هذا المنظار، من بين جميع الزعماء 

العرب أو الشرقيين، األجدر بهذا الدعم واألقرب إلى 

خالل  نجاحه  إلى  فباإلضافة  نقاش،  دون  من  أوروبا 

نصف قرن مضى في قمع الحركات الشعبية، وخنق 

ُيخرج،  أن  إال  يمكن  ال  الذي  االنعتاق  إلى  تطلعاتها 

الدارسة،  القبور  من  اإلسالمية  األشباح  نظرها،  في 

متزّوج  حداثي،  رئيس  "طالبان"،  رجال  بعكس  فهو، 

العنق،  وربطة  الرسمية  البدلة  ويلبس  بريطانية،  من 

واحدة  يطلق رصاصة  لم  اإلنكليزية،  باللغة  ويتحدث 

على إسرائيل، ولم يكف عن إعالن استعداده للتصالح 

تجاه  تغتفر  ال  وحشية  بأعمال  قام  أنه  معها. صحيٌح 

مما  أكثر  المخاطر  من  يحمل  قد  رحيله  لكن  شعبه، 

يجلب من المنافع أو يحفظ من المصالح. 

االلتفاف على  هكذا يمكن في نظر أوروبيين عديدين 

الديمقراطي،  السياسي واالنتقال  الحل  عقبة استعصاء 

الذي تجاوزه، في نظرهم، الزمن، ولم يعد هناك جدوى 

األزمة  عبء  تخفيف  على  والعمل  فيه،  التفكير  من 

التي  الالجئين  أزمة  تفاقم  دون  والحيلولة  اإلنسانية، 

السياق،  هذا  وفي  األوروبية.  السياسية  الحياة  سّممت 

ضد  والعنصرية  الفاشية  استعادة  تفسير  أيضا  ينبغي 

المرّشح  ذلك خطابات  المسلمين شبابها، كما أظهرت 

للرئاسة الفرنسية، إريك زيمور، في األسابيع الماضية، 

وكما كانت قد دلت عليه من قبل تحالفات اليمين الفاشي 

جميع  خالل  صفه  إلى  ووقوفه  األسد  مع  األوروبي 

مراحل حكمه. 

وال يختلف عن هذا المنحى تفكير العديد من قادة العالم 

العربي في طريق الخروج من األزمة الراهنة السورية 

واالقليمية. فبعد أن خرجوا هم أيضا من دائرة التأثير، 

إعادة  بأن  االعتقاد  إلى  أكثرهم  يميل  دورهم،  وفقدوا 

سورية إلى جامعة الدول العربية يمكن أن تعيدهم إلى 

اللعب والتأثير في تقرير مصير سورية، بؤرة  دائرة 

نفسه،  الوقت  في  ويشكل،  المشرق.  على  الصراع 

مناسبة ال تفوت إلنهاء هذه الحقبة "السوداء" من تاريخ 

لم  شعبية  ثورات  على  الختام  نقطة  ووضع  المنطقة، 

ينجم عنها سوى الخراب وتهديد مواقعهم وسلطاتهم، 

التي تعس تحت الرماد اشتعالها  النار  قبل أن تستعيد 

وتفجير أزمات جديدة قادمة.

الداخلية  السياسية  يغير خياراته  التطبيع مع األسد لن 

وال االستراتيجية، ولن يوقف عجلة الخراب واالنهيار

في  ليس  خيارين  بين  خالف  وكأنه  يبدو  ما  والحال 

دون  من  جميعها  خيارات  بين  تخبطا  إال  الواقع 

إلى  يقود  لن  العقوبات  في  االستمرار  أن  فكما  أفق. 

قنبلة املشرق احلقيقية
نحو  أي  على  السياسي  للتغيير  المنتظرة  المفاوضات 

كان، لن يؤدي التطبيع مع النظام إلى تجنيب أوروبا 

والغرب أي مخاطر قائمة أو إضافية. وكال الخيارين 

يعكس العجز وتشوش الرؤية اللذين يسمان الدبلوماسية 

الدولية تجاه األزمة السورية بشكل خاص، واألزمات 

للعالقات  المضطربة  الحقبة  هذه  في  األخرى  الدولية 

الدولية، فلن تثني العقوبات على النظام السوري طهران 

األسد  دعم  من  موقفهما  في  االستمرار  عن  وموسكو 

تباين مصالحهما  من  بالرغم  حكمه،  على  والمحافظة 

المشرق  دول  انهيار  إن  بل  الميادين.  بعض  في 

وانفراط عقد مجتمعاتها هو ما تنتظره طهران لتعزيز 

نفوذها واختراقها مجتمعات المنطقة واستخدامها ساحة 

اعتراف  معركتها النتزاع  في  مواجهة وورقة ضغط 

الغرب بدورها وطموحاتها.

السياسية  خياراته  يغير  لن  األسد  مع  التطبيع  أن  كما 

الخراب  الداخلية وال االستراتيجية، ولن يوقف عجلة 

عليها  ُيراهن  التي  الحوافز  كانت  ومهما  واالنهيار. 

األسد  يتخلى  فلن  المبّكر،  واالنتعاش  التطبيع  أنصار 

عن طهران وعن تمّسكه بما يسمونه محور المقاومة 

الذي يشكل ضمانته الوحيدة لمواجهة الضغوط الداخلية 

اليوم  استعدادا  أقّل  التغيير. وهو  والخارجية من أجل 

للتفاوض على أي عنصر من عناصر قوته وسيطرته 

مما كان عليه من قبل. فهو يدرك أكثر من أي طرف 

وككل  المنال.  بعيدة  أصبحت  تأهيله  إعادة  أن  آخر 

قاتٍل، ال تزال رائحة دم ضحاياه تزكم أنفه وأصوات 

أذنيه،  تصم  الفتاكة  باألسلحة  يبيدهم  وهو  استغاثتهم 

يعرف األسد تماما فظاعة ما ارتكبه، ويدرك أنه حرق 

والحقد  الحرب  نار  يضرم  لم  باألصل  وهو  مراكبه. 

أو  حوار  أي  على  الطريق  يقطع  كي  إال  والطائفية، 

تفاوض أو تنازل أمام شعٍب نظر إليه دائما على أنه 

من أشباه بشر وتعامل معه بمنطق الحيوان. وهو يرى 

السوريون  يعيشه  الذي  واإلذالل  والتشّرد  البؤس  في 

هو  وبقاؤه  عليه.  تمّردهم  على  العادل  الجزاء  اليوم 

اختياراته  نجاح  على  أيضا  القاطع  الدليل  نظره  في 

السياسية، أي العنف األقصى، وهو كذلك البرهان على 

انتصاره. ولن يتخّلى بأي ثمٍن عن هذا الخيار، وال عن 

هذا االنتصار الذي يمثل أيضا حق االنتقام. ولن يزيده 

سعي خصومه السابقين إلى التطبيع معه إال ثقة بصحة 

خيار العنف األقصى، والرهان على مزيٍد من التشّدد 

والتصّلب ورفض أي حوار.

٣-كيف يمكن ألوروبا أن تقود بنفسها الحل؟ 

في المقابل، تستطيع أوروبا أن تلعب دورا كبيرا في 

إنقاذ المشرق من مخاطر االنهيار، وفي الوقت نفسه، 

في  تجّدد  أن  شرط  على  واستقرارها،  تقّدمها  ضمان 

طريقة تفكيرها، وأن تتجاوز أحكامها المسبقة ومخاوفها 

ثمرة  اليوم هو  المشرق  يعيشه  فما  القديمة،  وذاكرتها 

االقتصادية  التنمية  أو  التقّدم  مساعي  فشل  من  قرنين 

واإلنسانية التي أجهضتها نظم سياسية وطغم مفترسة، 

استعمارية  استراتيجيات حكومات  مع  إلى جنب  جنبا 

أن  بعد  قرنين،  خالل  عملت  استعمارية  بعد  وما 

من  حكمة  ال  صغيرة  وبلدان  دول  إلى  العالم  قّسمت 

أو  الحفاظ على مصالحها االستراتيجية  إنشائها سوى 

إعادة  من  حرمانها  سبيل  في  المستحيل  االقتصادية، 

تركيبها وترميم نسيجها وفتح قنوات التواصل والتفاعل 

والنمو االقتصادي واالجتماعي والثقافي لشعوبها.

المخاطر والتهديدات أصبحت اليوم أكبر بكثير من تلك 

المصالح الصغيرة ومن حسابات الماضي االستعماري 

والعنصري

أجندة  على  المسيطرة  الغربية  العواصم  قسمت 

السياسة الدولية، في صراعاتها الدائمة لتقاسم الموارد 

كانت  مناطق  وفّتتت،  النفوذ،  مناطق  على  والتنازع 

متواصلة ومتكاملة، وشّتتت شمل شعوب، وحاصرت 

حكوماٍت  ودعمت  تلك،  على  سيطرتها  وبسطت  هذه 

فاسدًة وعّززت نظما استبدادية ومارقة، حرصا على 

مواقعها أو اتقاء صعود حركات اجتماعية خارجة عن 

بشعوبها  فتكا  وأشّدها  النظم  هذه  بين  سيطرتها. ومن 

وتقويض مستقبل بلدانها نظام األسد الذي لم يعرف أي 

نظام سياسي من نظم المنطقة دالال وغفرانا لجرائمه 

واغتياالته سياسيين كبارا ودبلوماسيين أوروبيين، كما 

عرفه في الخمسين سنة الماضية. 

وليست مفاجأة أن تجد أوروبا نفسها اليوم في مواجهة 

نتائج أفعالها، غارقة في المستنقع الذي صنعته بأيديها. 

المشرقية ودعمها  تدفع ثمن قصر نظر سياستها  وأن 

بذرائع شتى، من مثل  ديكتاتورية  لنظم  يفتر  لم  الذي 

أو  ومنقسمون،  متخلفون  المسلمين  أو  العرب  أن 

جامدين  أو  للديمقراطية،  مستعدين  وال  جاهزين  غير 

وال  عاطفيين  او  والدين،  بالتراث  بعماء  متمسكين 

عقالنيين، وغير ذلك من الترهات التي عّززت القطيعة 

ثقافيا وحضاريا  بين أقرب منطقتين لبعضهما بعضا، 

وجغرافيا ال يفصل بينهما سوى البحر األبيض المتوسط 

الذي تحّول، بمقاييس العصر الذي نعيش، إلى بحيرة 

صغيرة تتوّسط المجتمعات أكثر مما تفصل بينها. كان 

المصالح  أو  النفوذ  على  الحفاظ  بداعي  بالتأكيد  ذلك 

القومية الضيقة ال غير. وليست الكارثة السورية اليوم 

سوى إحدى الثمار المّرة لهذه السياسة الفاسدة أخالقيا 

وسياسيا.

بكثير  أكبر  اليوم  أصبحت  والتهديدات  المخاطر  لكن 

الماضي  حسابات  ومن  الصغيرة  المصالح  تلك  من 

وانهياره،  المشرق  فانفجار  والعنصري،  االستعماري 

بجرف  يهّدد  ال  األكبر،  العرب  عالم  من  جزء  وهو 

وإنما  النفوذ فحسب،  والمواقع ومناطق  المصالح  هذه 

بتصدير موجٍة ال يمكن مقاومتها أو رّدها من ماليين 

بؤسا،  أو  جوعا  الموت  من  الهاربين  المهاجرين 

والساعين، بأي ثمن ومهما كانت المخاطر، إلى الهرب 

أوروبا  نحو  الحدود  وعبور  الجحيم،  من  بأنفسهم 

القادمة  الموجات  هذه  وأمام  األرض".  على  اهللا  "جنة 

وأمامها  للردع.  وسيلة  أو  مانع  حاجز  أي  يوجد  ال 

ستبدو مشكلة بضعة آالف من الالجئين أو المهاجرين 

أوروبا  لدى  أن  أعتقد  الذكر. وال  الحاليين ال تستحق 

انهيار  لها، ومن ورائها وقف  خيارا أخر لوضع حّد 

طريق  على  البشر  لماليين  ورميه  بأكمله  المشرق 

الجوع والتشّرد والبحث عن ملجأ آمن، إال تبّني سياسة 

جديدة لدفع األمور إلى األمام وإخراج المجتمعات التي 

دينت بالتخلف واالستبداد والفساد خارج دائرة الموت 

والدمار الذي أصبح اآلن برنامج العمل الوحيد لنظٍم لم 

يعد لديها ما تخسره.

ستكون  ألنها  بالتغيير،  األولى  المعنية  هي  أوروبا 

المتضّررة  اآلن  حتى  وهي  الرئيسية،  المتضّررة 

الرئيسية من تعّفن األوضاع المشرقية

وبالنسبة لسورية، ال يمكن أن يكون القبول باستمرار 

أي  العقوبات  تمنع  ولم  صالحا.  خيارا  القائم  الوضع 

تكون  ال  عندما  خصوصا  البقاء،  من  سابق  نظام 

هناك إرادة عالمية موحدة وحاسمة في االلتزام بالقيم 

واألعراف اإلنسانية وحقوق الناس. ولن يكون نتيجته 

إال إعطاء مزيد من الوقت لمشعلي الحرائق ومثيري 

وتقديم  التطبيع  أما  اإلرهاب.  واختصاصيي  الفتن 

التنازالت تحت مسّمى حوافز لتشجيع المجرمين على 

تعزيز عنجهيتهم  في  إال  تفيد  فلن  والتساهل،  التعاون 

إلى  مباشرة  تذهب  سوف  أنها  عن  عدا  وغطرستهم، 

جيوب المافيات الحاكمة، بينما تزداد المشكلة مع مرور 

الوقت تعقيدا واستحالة على الحل.

العمل على  هو  أكثر جدية  خيار  هناك  المقابل،  وفي 

تغيير األسد ونظامه، وهما شيء واحد، وإعادة ترميم 

تستعيد  أن  الشعوب  تستطيع  بحيث  المشرقي،  البناء 

األمل، وتبقى في بلدانها وتعمل لتحسين شروط معيشتها 

وحياتها. وأكاد أقول إن أوروبا هي المعنية األولى بهذا 

التغيير، ألنها ستكون المتضّررة الرئيسية، وهي حتى 

اآلن المتضّررة الرئيسية من تعّفن األوضاع المشرقية. 

أما كيف يكون ذلك في مواجهة روسيا وإيران وترّدد 

تحقيق  يمكنها  كيف  تعرف  وحدها  فأوروبا  واشنطن، 

السياسي  النبعاثها  الحقيقي  االمتحان  هو  وهذا  ذلك، 

وإرادتها وقدرتها على الفعل على الساحة الدولية قّوة 

أجندة  بلورة  في  فاعال  وطرفا  واستراتيجية  سياسية 

سياسيين  بقدمين  اقتصاديا  ماردا  ال  الدولية،  السياسة 

من عجين. 

أو  واشنطن  عن  االبتعاد  يستدعي  وال  ذلك  يعني  ال 

مواجهة روسيا أو القطيعة مع طهران. يكفي أن تؤّكد 

القريب،  منطقة جوارها  في  أولوية مصالحها  أوروبا 

المعنية  األطراف  وتبلغ  واحدة  بإرادة  تتحّرك  وأن 

جميعا، بصورة واضحة ال ترّدد فيها، أن على األسد 

عقيدة  ليس  سورية  حكم  في  بقاءه  وأن  يرحل،  أن 

مقّدسة، وأن على القوى الدولية األخرى أن تقبل بهذه 

استمرار  في  الرئيس  السبب  هو  أنه  وتدرك  الحقيقة، 

في  الخراب  تعميم  على  والعمل  السورية،  المحنة 

يحصل،  عما  الصمت  عن  وتكّف  األوسط،  الشرق 

حرٍب  عن  بالحديث  الصراع  حقيقة  على  التغطية  أو 

أهلية وانقسامات طائفية ومخاطر إسالموية، وأن تعمل 

الهدف من دعم قوي وعلني  بما يستدعي تحقيق هذا 

للمعارضة السورية الديمقراطية لقطع الطريق على أي 

أمٍل لدى األسد في البقاء في السلطة وتوريثها من بعده 

البنه كما ورثها عن والده. وال يمكن لهذا أن يتحقق 

إال بتغيير الخيارات االستراتيجية وإعادة صوغ سياسة 

جديدة، تجاه أقطار المشرق ومعها، من أجل بناء شراكة 

حقيقية لتحقيق التنمية اإلنسانية، واالستفادة من الموارد 

المنطقة،  بها  تزخر  التي  الكبيرة  والطبيعية  البشرية 

الرئيس  الحليف  إلى  المشرق  تحول  أن  يمكن  والتي 

ألوروبا، يعّزز مواقعها تجاه الواليات المتحدة وروسيا 

للمشرق  يكون  لن  ذلك،  دون  من  الصاعدة.  والصين 

أمل كبير في استعادة السالم واألمن واالستقرار والتقّدم 

التنمية الحضارية. ولن تستطيع أوروبا،  على طريق 

مهما أقامت من جدران حديدية وحواجز عنصرية أو 

قانونية، أن تنأى بنفسها عن عواقب انهيار منطقٍة تضم 

البشر  من  مليار  نصف  قرابة  الجنوبية  حدودها  على 

المحرومين أو المهّددين بالحرمان من الحد األدنى من 

شروط الحياة الحّرة والكريمة.

د. برهان غليون

يبدو أن قادة حزب االتحاد الديموقراطي نسوا أن 

كانتون (عفرين) كان الخّزان األكبر لدعمهم بالمال 

بدمقراطة  مهتمون  اآلن  فهم  المقاتلين،  والشباب 

إلدارة  مشكلة  أي  بإثارة  وليس  وعجين)  (هجين 

(األمر الواقع) في جبل الكورد، بل أهم لديهم من 

سلطة  تمارسها  التي  االستيطان  لسياسة  التصدي 

االحتالل ومرتزقتها االرهابيون في كانتونهم الذي 

واالرهاب  االضطهاد  أنواع  لكل  عرضة  تركوه 

كان  الذي  شعبهم  نسوا  كما  والفعال،  المدروس 

يهتف صباح مساء (الحياة من دون حياة الرئيس 

آپو)... فهل جزاء االحسان إال االحسان؟ ولماذا 

عفرين،  تحرير  بقوات  سّموه  عما  نسمع  نعد  لم 

فهل أتت األوامر من  قنديلستان بالكف عن ازعاج 

التركية  الحكومة  لتضمها  عنها  والتخلي  انقره 

ألراضيها؟

ولربما يفّكر السادة المحترمون في المجلس الوطني 

وشعبه  الكورد  جبل  انقاذ  مسؤولية  بأن  الكوردي 

مهمة امريكية أو فرنسية والحاجة إلرهاق النفس 

من أجل "قريتين كورديتين"، طالما كل شيء على 

مايرام في خارج غرب كوردستان...

أما بالنسبة لنظام الحكم في دمشق فإنه ربما يقول 

"االتراك والكورد مجّرد فّخار يكّسر بعضه ببعضه 

فليأخذها  بترول  عفرين  والية  في  ليس  وطالما 

االتراك ونرتاح من مطالب الكورد المستمرة في 

تلك الزاوية النائية من سوريا، وطالما تنظيم قسد 

بالعمل  يكتفي  بل  كليًا،  لنا  يسـتسـلم  ال  مسد   /

الـبترول  ضـخ  وجـهاز  االمنية  اجهزتنا  مع 

لــنا."

هذا الوضع المائل يرغم أبناء وبنات منطقة جبل 

على  الملقاة  الواجبات  بكل  القيام  على  الكورد 

ارضهم  وتحرير  شعبهم  انقاذ  اجل  من  انفسهم 

عمليات  اليقاف  والعمل  لهم  المتاحة  بالوسائل 

ينتظروا  ال  أن  أي  المستمرة.   السكاني  التغيير 

من أي جهٍة من الجهات أن تقوم بواجباتهم عوضًا 

عنهم، فالذين أهملوا شعبنا ويتساهلون في موضوع  

تحرير عفرين سيكتبون على أنفسهم الخذالن، بل 

ولربما الخيانة.

أن  يريدون  ال  أن  الكرداغيين  من  واثٌق  وأنا 

يتهمهم بالخيانة الوطنية... فليتفقوا وليتساموا فوق 

االحفاد  يفتخر  أن  اجل  من  الشخصية  طموحاتهم 

الكرداغيين  بأجدادهم  هم  يفتخرون  كما  بهم، 

االبطال.

عفرين التي تنهشها الذئاب

جان كورد
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الحرية مفهوم – ١

لها قضية الحرية مفهوم كان البشري التاريخ امتداد على

السواء. والجماعات على األفراد حياة في عظمى قيمة

مطلب أنها على إليها ينظر يزل ولم اإلنسان كان وقد

مثل الطعام والمسكن، مثلها يجب الحصول عليه أساسي

إذ اإلنساني، بالنشاط كبيرا ارتباطا مرتبطة فالحرية

ألي واالقتصادية والسياسية االجتماعية النظم أن

بين للتفاعل نتيجة حتمية المجتمعات تكون من مجتمع

وحاضرا. ماضيا والحضارة بالبيئة المرتبطة العوامل

به تقوم التاريخ قدم قديم نضال الحرية أجل من فالنضال

السياسية. الجماعات واألفراد ضد أوساطهم

الناطق الكائن تميز التي الخاصة الملكة ”تلك هي و –

إرادته عن أفعاله عاقل يصدر في موجود هو حيث من

ذلك و يترتب على عنه. غريبة من إرادة أخرى ال هو

اإلجبار و اإلرغام و القهر و الخارجي القسر انعدام 

أو العبودية أسر  االنعتاق من و الفعل، في اإلكراه و 

المعوقات األساسية من ذلك غير إلى القرار. االختيار أو

الفردية“. للحرية

يعمل دعه تقول التي الفرنسية ”بالعبارة عنها ويعبر –

مظاهر جميع في  ”الحرية تعني التي و  يمر“، دعه

و االقتصادية األخالقية و و االجتماعية و النفسية الحياة

سماه تعبر عما مشكلة ميتافيزيقية ملحة السياسية، وهي

في اإلنسان و حرية االختيار، و الجبر المسلمين فالسفة

فهي مشكلة ذلك وعلى يشاء“ ما فعل و ما يريد قول

القدم. منذ تواجه اإلنسان

فإن الحرية“هو أن الفرنسية الثورة مبادئ  و حسب –

يعود أن على بالغير، يضر ال عمل بأي الفرد يقوم 

فرد كل حرية  تفصل التي الحدود  ينظم أن للقانون 

يمكن القانون يحظره  لم ما كل سواه، وأن حرية عن

عمله“.

االختيار ”حق بأنها ”موريس نخله“ المحامي ويعرفها –

ميزة وهي والشر، الخير بين التمييز تفترض أنها أي

والحرية الكائنات. من سواه عن بها يتفرد اإلنسان

حدود حرية يحدها سوى وال األطراف ومترامية متسعة

تتطلب مسؤولية فهي واألخالق، الفضيلة وقيود الغير

وحقوقهم الغير  مصالح يحترم واعيا عقال ممارستها

المصلحة سبيل  في والسلطات  المجتمع  ومتطلبات 

العامة“.

حقوق  إعالن من و٠٥ ٠٤ المادتين في وجاء –

يحرمه  ال ما كل  لفعل ”السلطة  هي ١٧٩١ اإلنسان

القانون يحرمه ال القيام بما وعدم اإلجبار على القانون

الثالث  الفصل الكتاب١١  القوانين، (مونتيسكيو،روح

وهو وحده الحرية عن  يدافع القانون وحده أن أي  ،(

الضمان هو نفسه  وبالوقت  للحرية الحد  فهو  يفرضها

لها“.

تبيحه ما كل فعل في ”الحق بأنها مونتيسكيو يعرفها –

القوانين“.

فيقال و االسترقاق، العبودية هي عكس التي -”الحرية

رقيق.“ و حر

يخدم تراه ما كل الدول وقوانين دساتير كل دونت لقد

ورق. على حبر حقيقة األمر ولكنها في حرية شعوبها

ما في العالم شعوب تخبط يفسر ما الحال بطبيعة وهذا

محدودة باحترام حريتنا أن فصحيح من مآسي، تعيشه

بدالئله، إظهاره يجب  حق هو ما كل  ولكن اآلخرين

بلد أي  مطلقة في حرية هناك تكون لألسف لن ولكن

الدول في  خاصة بيدها ليست الشعوب سلطة مادامت 

العربية.

أنواع الحريات –

ما حسب للحرية  مفهومه يحدد حياتنا في مجال  كل

يلي:

لحكم الخضوع عدم و االستقالل تعني و األمم، حرية –

أجنبي.

عليه التعدي من الشخص تأمين هي و المدنية، الحرية –

وحرية الرأي، تشمل حرية و هي ظلما أمالكه وعلى

الملك. في التصرف حرية و الخطابة،

في أن الحق لإلنسان يكون أن تعني السياسة مجال -في

بالتصويت في االنتخابات بالده حكومة في نصيبا يأخذ

ذلك. شابه ما أو

حرية تعني الدولية السياسية  العالقات  مجال  في  –

سياسة رفض و المفتوحة، األبواب  بسياسة اإلقرار

و الجماعات و لألفراد متكافئة االنغالق و  العزلة

الدخول و و اإلقامة التنقل تمارس حريات الشعوب لكي

التملك. و العمل و الخروج و

ممارسة على قيود فتتضمن االنغالق و سياسة العزل أما

الحاالت، بعض منها في الحرمان إلى حد الحريات هذه

اإلكراه، و القهر نتيجة تنشأ التي األوضاع بطالن  و

بحكم أو معاهدات و اتفاقيات بفعل تكسرت لو حتى

الحرية. مع وهذا ما تتنافى الواقع األمر

االقتصادي حرية المجال في الحرية تتضمن  –

حرية و التملك، حرية و المال، رأس حرية و السوق،

بالكامل الوطنية التنمية ترك  و التجارة، و الصناعة

العمل في اإلنسان حرية وتظهر السوق. لسياسات

حرية و إدارة شؤونه االقتصادية في  و الذي يختاره،

يرغب. فيما دخله إنفاق في المستهلك

والتعبير الرأي حرية –٢

عدة جاءت  فقد والتعبير،  الرأي حرية  يخص فيما 

دستورية من مواد طرف الباحثين وأيضا من تعاريف

فيها. السائد والنظام البلد حسب

والصحافة اإلعالم حرية
العالمي  اإلعالن من ١٩ مضمون المادة في ما جاء وهذا

واعتناق في الحرية، الحق إنسان أن لكل اإلنسان لحقوق

المعلومات التماس حرية و التدخل، من بمأمن اآلراء

تقيد بمختلف الوسائل دون إذاعتها األفكار وتلقيها و و

الدولة. بحدود

صوت ألنها الديمقراطي الفكر روح هي الرأي فحرية

المختلفة ”. وطبقاته الشعب بخواطر ما يحول

القانون بحماية المؤيد و الفعلي المواطنين كافة -”حق

التعبير حق األخص وعلى الفردي، التعبير حرية  في

الحكومة تصرفات ونقد الحكام، نقد ذلك في بما السياسي

نقد النظام وكذلك القائم. السياسي النظام ومنهجها ونقد

االجتماعي، ونقد األيديولوجيات السياسية و االقتصادي

المسيطرة.“

كل في يتبنى أن  الفرد ”حرية أنها أيضا  وتعرف –

في موقف سواء يختاره الذي الفكري مضمار الموقف

موقف عام“. اتخاذ أو حميم فكر داخلي أو

قانون مشروع به نادى ما أهم التعبير حرية تعتبر و –

لحقوق العالمي بالميثاق  يسمى ”ما العامة أو الحريات

”الحرية بأنها الرأي حسبه تعريف حرية ويمكن اإلنسان

الكالم الكتابة، عن طريق واآلراء األفكار عن التعبير في

حكومية“. قيود أو رقابة بدون فني عمل أو

الرأي) ) أن حرية التعبير بصفة عامة ـ ـ القول يمكن

المرء يعبر أن دون تحول التي العوائق سقوط إال ليست

تحقيقا لخيره مجتمعه، وعن ذاته عن بفطرته الطبيعية

النتيجة هما  التعبير وحرية الكالم وحرية وسعادته.

حرية تعني االعتقاد وحرية االعتقاد،  لحرية الطبيعية 

التي الحرية الحقيقية، فهي أنه نرى واإليمان بما التفكير

خاطئة، أنها نعتقد آراء  اعتناق إلى  نضطر تجعلنا ال

تحدد جميع ألنها الحريات، أولى هي االعتقاد وحرية

األخرى. الحريات

: أشكاله جميع في للفكر العامة  التعبير حرية ”هي

والغناء والصراخ  والخطاب الكلمة بواسطة كالتعبير 

والمسرح الدورية  الصحافة أو المطبوعة أو والكتابة 

والتلفزيون“ واإلذاعة والسينما

والتعبير الرأي حرية متطلبات أ-

المناقشة يؤلف الذي بالعقل الراسخ اإليمان –

والحوار والجدل.

بمعنى المجتمع، في فرد أي عن الحصانة انحسار –

أو محكوما، صفته: حاكما كانت فيه أيا ألحد يكون أال

الصواب وليس عصمةـ. أو حصانة جاهالـ أو عالما

دون جماعة غيره، أو دون فرد حكرا على الخطأ أو

منطقية. نتيجة وهي غيرها،

وقد يخطئ. يصيب قد الذي بالعقل اإليمان  –

حرية فيها  تسود بالتسامح تتسم بيئة وجود  –

التسليم المجتمع في يكون أن  بمعنى والرأي، التعبير

كذلك والتسليم الرأي، في والمخالفة االعتراض بحق

والمعارضين الرأي في المخالفين بين التوافق بإمكان

ألن عرضة الفرد عقل لكون منطقية نتيجة وذلك فيه،

بالعقل تؤمن يمكن لبيئة ال ثم ومن يصيب، وأن يخطئ

ال يوافقها. رأيا، ألنه تصادر أن

ستيوارت ”جو الفيلسوف هو  به نادى من أول وهي

يمتلكون البشر كان كل أقواله المأثورة ”إذا من و ميل”،

رأيا يملك فقط  واحد شخص هناك وكان واحدا  رأيا

عن يختلف ال الوحيد الشخص هذا إسكات فإن مخالفا

إذا البشر  بني كل  بإسكات الوحيد الشخص  هذا قيام 

القوة“ له توفرت

العام الرأي يشكلها أن يمكن التي للقوة قوية إشارة وهذه

على اعتداؤه سوى يضع له حدود ولم صائبا كان إذا

فيما وتتباين تختلف اآلراء حرية اآلخرين، وكثيرا ما

لكن و العام، الخير جميعها استهدفت إذا خاصة بينها

هو أن رأيه أصحابها من كل فيعتقد زوايا مختلفة، من

وهكذا يزداد العامة، للمصالح تحقيقا األكثر و األفضل

تعقيدا. الحياة شؤون ازدادت كلما صعوبة األمر

يرى أن فرد كل من حق األحوال جميع وفي ومع ذلك،

المشروعة. الطرق بكافة رأيه عن يعبر أن و يشاء ما

أوسع على حرية الرأي تمارس المصلحة أن من و بل

المختلفة أصحاب اآلراء بين يدور الحوار أن و نطاق،

فيمكن وجه، ليتضح أفضلها تحقيقا للنفع العام خير على

أكد قد و مصدره.  عن النظر بصرف منه االستفادة 

حرية التعبير أن القدم منذ ”أرسطو“ الفيلسوف اليوناني

كجوهر الجماعة إلى للوصول ضروريا شرطا تعد

الوثائق و اإلنسان حقوق إعالنات  أكدت و للدولة،

و بعيد. زمن منذ التعبير و الرأي حرية الدستورية

العهد األعظم المجال المعروفة في هذا أقدم الوثائق من

في  ”جون“ الملك أقره الذي  MAGNA CARTA

عام الصادرة الحقوق ووثيقة ،١٢١٥ عام بريطانيا

الصادرة األمريكي اإلنسان حقوق إعالن ومنها .١٢٨٩

الصادرة الفرنسي اإلنسان حقوق إعالن و ،١٧٧٦ عام

الذي اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن و .١٧٨٩ عام

العالمي اإلعالن و ،١٩٤٨ عام األمم المتحدة أصدرته

علماء مؤتمر عن الصادر اإلسالم اإلنسان في لحقوق

.١٩٨١ عام لندن في المنعقد المسلمين

اإلعالم حرية -٣

أنها: اإلعالم على حرية تعرف

كالتعبير أشكاله: في جميع العامة للفكر التعبير ”حرية –

والكتابة والغناء والصراخ والخطاب الكلمة بواسطة

والسينما والمسرح الدورية الصحافة أو المطبوعة أو

وواضح كامل التعريف هذا يعتبر والتلفزيون“، واإلذاعة

اإلعالم. حرية لمفهوم متوازنة نظرة إعطاء في

يهم ما كل  عرض  في اإلعالم وسائل حق تعني  “-

المعلومات تبادل في الناس وحق معرفته، الناس

الناس وحق مصدر، أي من  األنباء  على والحصول

رقابة فرض دون أرائهم عن والتعبير الصحف إصدار

اإلعالم فحرية ناقص التعريف هذا أن نالحظ مسبقة.“

وسائل فأين في إصدار الصحف وفقط الناس حق ليست

األخرى؟ اإلعالم

الصحفيين إلتحاد العام السكرتير مقبل حنا أكد السيد فيما

دقيقين لكي نوجد نكون أردنا أن ”إذا العرب على أنه

المنطقة في الصحافة حرية عن الصحيح التعريف

حيث القمع تردد حرية وبدون نسميها فعلينا أن العربية،

أن بإمكاننا وليس دائرة إرهابية، داخل أنفسنا نجد أننا

ضد فالحرب كبير، شيء عمل باستطاعتنا انه ندعي

والتقدم.“ الديمقراطية ضد للحرب حي مثال الصحافة

حرية الصحافة أن كما ما، نوعا تعريف متعصب هو

حرية هي الصحافة حرية وليس اإلعالم جزء من حرية

اإلعالم.

اآلخرين باألخبار إبالغ إمكانية هو اإلعالم ”وحرية –

كامل تعريف شبه وهذا اإلعالم.“ عبر وسائل أو اآلراء

وواضح.

لبقية ضروري شرط وهي  أساسية  حرية هي –

حر، بلد في  إال إعالم حرية توجد ال ألنه الحريات،

تنتقده ما بقدر مباشر سياسي مضمون الحرية لهذه و

الحكومة.

مفاهيم عدة على  ينطوي اإلعالم حرية ومفهوم

وحرية الرأي، حرية و الصحافة، حرية أهمها فرعية

بشبكات المتصل و  التلفزيوني، و  اإلذاعي البث

ألهم سنتطرق المعلومات….وغيرها. وفي هذا الصدد،

موضوعنا. يخدم

الصحافة حرية -٤

دقيق تعريف يوجد  ال بأنه الجميع لدى  معلوما ليكن 

فقد تعددت وقتنا الحاضر،  لمفهوم حرية الصحافة حتى

سياساتهم، و العالم شعوب اختالف و بتعدد مفاهيمها

معظمها و البلدان من القليل  هناك  أن للذكر يجدر و

حرية ممارسة في بعيدا شوطا  قطعت قد الغرب في

الحياة، ضروريات من لديهم أصبحت التي و الصحافة

فإن العربية البلدان ذلك في بما الثالث للعالم بالنسبة أما

الكماليات، فقد البذخ و من تبقى نوعا حرية الصحافة

تعتبر المجتمعات ولم هذه في الصحافة جانبا حرية نبذت

للمجتمع ككل“. ال و أساسيا للشعب مطلبا

بحرية تتعلق التي التعريف لبعض عرض يلي وفيما

الصحافة.

الديمقراطية عن صادق تعبير هي الحرة الصحافة “-

التفصيل. من يحتاج للكثير تعريف ناقص هو السلمية.“

حدود التزام تعني ما من بين تعني الصحافة حرية “ –

لفرض االبتزاز و التهديد الكاتب يستخدم فال األدب،

التعريف على اقتصر  اآلخرين.“ أراء  تسقيه و رأيه

األطراف عن نستفسر يجعلنا وهذا فقط، الكاتب مخاطبة

اإلعالمية. للرسالة األخرى

فروع حرية من فرعا الصحافة حرية ”تعتبر  –

نظرا الخاصة أهميتها أن لها غير النشر، و الطباعة

كشف و الحكومة بنقد تسمح ألنها السياسي، لطابعها

عنها تدافع ما عادة لذلك العام. الرأي أمام أخطائها

الصحافة حرية  الحكومة.“ وهل تخشاها  و المعارضة 

فقط؟ الحكومة نقد على تقتصر

حكومي إشراف وجود هي عدم الصحافة ”حرية –

إصدار في الناس حق كما تعني نوع، أي من رقابة أو

يكاد التعريف  أن  رغم  شرط.  أو  قيد  دون الصحف 

الصحفي. ناقص هو طرف هناك أن إال كامال يكون

والقيود  ”الصحافة عن له مقال في ويفر بين فيما  

ثالث من الصحافة يعرف حرية أن مفهوم الحكومية“

وهي: مختلفة زوايا

الحكومية. والمعوقات للقيود نسبي غياب –

والقيود األخرى. الحكومية القيود لجميع غياب نسبي –

المجال هذا ومعوقات في قيود عدم وجود فقط ليس –

والالزمة الضرورية الظروف تلك تواجد أيضا ولكن

للجمهور. بشكل نسبي المختلفة األفكار نشر على للتأكيد

دون األخير بالتعريف الباحث يكتفي أن الممكن كان من

للمعلومات تكرار

إصدار أيضا:“حق الصحافة بحرية يقصد و –

مما الكثيرون ولكن هناك لمن يشاء“ تملكها و الصحف

حرية فأين الكلمة، حق يملكون وال الصحف يملكون

التعريف. هذا في الصحافة

تعتبر عجلة أساسية الصحافة حرية و يقال أن“ –

جميع في الديمقراطية  عليها تسير التي عجالت  من

حرية بدون للديمقراطية فال وجود  البلدان، و  األماكن

صحيح غير أن العكس غير بمعناها الواسع، الصحافة

الديمقراطية“ و ال تصاحبها  الصحافة حرية توجد فقد

قد أنه واألصح أيضا متناقض، التعريف هذا أن نالحظ

الصحافة. حرية تصاحبها وال الديمقراطية توجد

يمكن ال ”أنه الغربيون الكتاب يقول المضمار، هذا في

حر، ديمقراطي بلد في إال صحافة حرية  توجد أن

الحريات عن تختلف للصحافة الممنوحة الحرية ألن

إذ مباشرا، سياسيا لها مضمونا لألفراد، ألن الممنوحة

تعتبرها في حين نقد المعارضة من أو تمكن تسمح أنها

الحكومة أمرا خطيرا.“

بحرية التمتع تعني الصحافة حرية أن نستنتج ومنه

حدود في أي وبأدب سليمة بديمقراطية الرأي و التعبير

اإلساءة و  الظلم لنتفادى مقنعة، كافية وبأدلة المعقول 

نتسبب في دون أن نكون أحرارا اآلخرين، وبذلك إلى

حرية الصحافة حرية وتظل المجتمع. وبين بيننا فوضى

ال أكثر. نسبية

االعالم وسائل عن حبث
عامة الوسائل تكون تلك قد ، لألشخاص المعلومات إيصال يتم التي أهم الطرق من اإلعالم وسائل تعد

فهي السلطة ترتيبها يقع أن حيث السلطات ترتيب بعد اإلعالم وسائل وتعتبر ، الربح بغرض خاصة أو

بتوعية األفراد. وتقوم مباشرة بطريقة األشخاص على ألنها تؤثر الرابعة

اإلعالم وسائل تصنيفات

اإلعالم منها لوسائل التصنيف من الكثير يوجد

الشخصي النقل

المعلومات نقل أن يتم الطبيعي من حيث أن ، المعلومات توصيل البدائية في من الوسائل تعد الوسيلة هذه

عن نهائيا ويبعدون  النظر وجهات شرح يتم األخبار نقل من الطريق وهذه ، آخر إلى شخص من 

المصداقية أو الحيادية.

المنشورات

البعض يستخدمها حيث ، جدا سلسلة بطريقة الناس بين نقل األخبار السريعة في من الوسائل الطريقة هذه

جديد. افتتاح متحر أو حتى أو عيادة مطعم اإلعالن عن في

والمؤتمرات المحاضرات

المناسب الموقت اختيار يتم ، حيث مكان في التجمع النظر من خالل وجهات شرح عن عبارة الطريقة هذه

اإلقناع. طريقة اختيار مع

والمجالت الصحف

الفرد شخصية على كبير بشكل تؤثر وبالفعل انتشارا الوسائل أكثر من والمجالت الصحف  تعتبر 

وافكاره.

اإلذاعة

مؤكدة. ووقائع مصادر عدة من خالل االخبار نقل على تعمل الوسائل التي ضمن من هي

التليفزيون

كما األخبار و المعلومات وترى تسمع أن يمكنك كما ، العالم في انتشار الوسائل أكثر من يعد التليفزيون

األفراد. أفكار على كبير بشكل يؤثر فهو واألفالم المسلسالت خالله مشاهدة من يمكنك

اإلنترنت

منزل كل مكان وفي في كل متواجد ، فاإلنترنت الحالي في الوقت انتشارا الوسائل أكثر من يعد اإلنترنت

رقابة. أي بدون تريد ما كل ترى أن يمكنك أنك حيث ، وسائل التواصل االجتماعي خالل من

اإلعالم وسائل في األخبار نقل طرق

اإلعالم. أهداف وسائل من هدف فهذا مصداقية ووضوح بكل األخبار نقل يتم يجب أن –

بين وجهات والتقارب تحليلها  الجهات ومحاولة جميع التي تخص األخبار كل بنقل تقوم أن  عليك –

النظر.

إلقناع تساعدك  التي المؤثرات كل اختيار  محاولة مع النظر وجهات  كافة بعرض تقوم أن عليك  –

الشخص األخر.

اإلعالم. خالل من فقط ويتم ذلك إلى واقع أفضل الواقع السيء تغيير محاولة –

وظائف وسائل الوظائف وسائل اإلعالم

خالل: من وذلك المختلفة اإلعالم لوسائل الوظائف من الكثير يوجد –

توعية ، أو خارجها البالد االحداث داخل كانت أن وذلك التطورات إلى األشخاص بكافة األخبار نقل

المجتمع في اإلعالم أثر وسائل يظهر ، القيام بأفعال معينة من بعض األمور وتحذيرهم تجاه األفراد

األفراد بداخل الثقة وضع يتم اإلعالم ومن خالل وسائل ، وسهلة مبسطة بطريقة المعلومات توصيل في

مازالت موجودة. دامت المصداقية ما

المنتجات ، تلك شراء على األشخاص وتشجيع وترويجها لمنتجات إعالنات بعمل اإلعالم تقوم وسائل قد

النشاط وزيادة األموال على للحصول وسيلة فهي نوعية وسيلة اإلعالم ، حسب مادي عائد وذلك مقابل

وقد ، موضوعات مختلفة عدة في عرض المعلومات خالل من الشعب بتثقيف يقوم أنه كما ، وتوسيعه

وسائل الترفيه بعرض بعض تقوم قد ، أقتصادية أو سياسية أو دينية أو هذه المعلومات اجتماعية تكون

األفراد بطريقة بين التواصل يتم قد اإلعالم وسائل أن كما ، األعمار مختلفة ترفيهية عدة برامج من خالل

ومبسطة. سهلة

اإلعالم وسائل إيجابيات

اإلعالم وسائل مميزات من ويعد اإلعالم ، وسائل مميزات فمن العيوب ولها المميزات لها وسيلة لكل –

أكثرها

كالراديو له المتابعين األشخاص وتناسب بها الخاصة المواد لعرض طريقة لها إعالم وسيلة لكل أن –

والقنوات التلفاز. المتابعين للمحطات فيزداد نسب ، من الوسائل وغيره

اإلعالم وسائل وعيوب سلبيات

من السليبات الكثير فهناك ، الوسائل اإلعالم لتلك مميزات كما يوجد لوسائل اإلعالم أيضا عيوب هناك

السلبيات هذه صمن ومن اإلنسان حياة على تؤثر التي

احتكاك باألفراد يقلل الراديو واالستماع إلى التلفاز مشاهدة فكثرة ، التجمعات عن واالبتعاد العزلة –

لالكتئاب والتعرض النفسية األمراض نسب يزيد بالساعات أمامه الجلوس ، وكثرة كله العالم والعزلة عن

أيضا. كثيرة اجتماعية ومشاكل

الجيدة المراقبة عدم لألطفال وهذا بسبب مناسبة غير محتويات وجود األحيان بعض في قد تالحظ –

محددة تجده التي اإلعالم وسائل بعض هناك   ، األطفال معها تتعامل التي األجهزة على  والمحكمة

محطات كما تالحظ ، والمجالت الصحف مثل أماكن أخرى إلى تصل ال ، معين مكان على ومختصرة

هذا النطاق. عن بعيدة أماكن إلى تصل معينة ال معينة أو بلد قرية على تقتصر التي الراديو

تجد لذلك ، اللغات تختلف أيضا والبالد والمحافظات القرى بين حتى وأخر مكان اختالف الثقافات بين –

المكان. حسب عن األخرى مختلفة لكل بلد اإلعالم وسائل
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داهمت مجموعة مسّلحة ملّثمة، تابعة لحزب االتحاد 

الديمقراطي منزل مراسل يكيتي ميديا اإلعالمي باور 

مال أحمد، ليلة أمس السبت ٥-٢-٢٠٢٢ وفي الليلة 

نفسها داهمت مجموعة مسلحة وملثمة أيضًا منزل 

صبري  اإلعالمي  الزميل   ARK تلفزيون  مراسل 

الزميلين،  هواتف  المجموعة  وصادرت  فخري، 

وبحسب  اآلن،  حتى  مجهولة  جهة  إلى  واقتادتهما 

معلوماتنا فقد تم اختطاف الزميلين أمام أهلهما دون 

أدنى اعتبار لمشاعر األطفال وذوي المخطوفين.

التابعة  الذاتية  لإلدارة  التابعة  اإلعالم  هيئة  وكانت 

اليوم  في  قررت  قد  الديمقراطي،  االتحاد  لحزب 

نفسه إيقاف عمل فضائية روداو الكردية في غربي 

إغالق  قررت  قد  الهيئة  هذه  وكانت  كوردستان، 

حزيران   ٢٠ في   ٢٤ كوردستان  فضائية  مكتب 

٢٠٢١ وساقت اسبابًا غير مقنعة.

إن هذه الممارسات غير المسؤولة من حزب االتحاد 

الديمقراطي ليست جديدة وال مثار االستغراب، كون 

هذه المنظومة ومنذ إدراتها للمنطقة الكردية وحتى 

اآلن آلت على نفسها محاربة اإلعالم واإلعالميين 

غير الدائرين في فلكها، وغير الموظفين في شبكاتها 

بحق  االنتهاكات  عشرات  تم رصد  فقد  اإلعالمية، 

اإلعالميين منذ العام ٢٠١٢ وحتى اآلن، من محاربة 

في لقمة العيش، إلى التضييق األمني، واالستجوابات 

التصفية،  إلى  األصابع،  وتهشم  كسر  إلى  الكثيرة، 

وكذلك النفي خارج حدود غربي كوردستان.

إن الضغوطات الجديدة تأتي في إطار فشل حزب 

االتحاد الديمقراطي في إقناع مؤيديه ومحازبيه عن 

الكثير من األخطاء التي تمارس بحق شعبنا والتي 

جعلت حتى المؤيدين يكتوون بنارها، وليست أحداث 

نتائجها  حيث  من  بعيدة  أيام  قبل  الصناعة  سجن 

الوخيمة على شعبنا عن هذا التصعيد الجديد، وتريد 

هذه اإلدارة تعليق فشلها وتآكل شعبيتها على شماعة 

اختطاف اإلعالميين، حيث ال تراهم هذه اإلدارة إال 

خصومًا وأعداء.

نقابة صحفيي كوردستان- سوريا  نحن في مجلس 

تخدم  ال  التصعيد  من  الجديدة  الحملة  أن  نرى 

واضحة  رسالة  وهي  كرديًا،  التقارب  مبادرات 

للمجلس الوطني الكردي بالتنصل من استحقاق ما تم 

االتفاق عليه سابقًا، كون الزميلين فخري ومال أحمد 

منتميين إلى حزبين رئيسيين في المجلس الكردي.

سوريا  كوردستان-  صحفيي  نقابة  مجلس  في  إننا 

ندين ونستنكر هذه االنتهاكات بحق اإلعالم في غربي 

التابعة  اإلعالم  دائرة  مطالبة  يعد  ولم  كوردستان، 

لإلدارة الذاتية واتحاد اإلعالم الحر بذي فائدة كون 

المنصات والهيئات اإلعالمية التي تّدعي الدفاع عن 

دوائر  في غربي كوردستان هي  الصحفيين  حقوق 

تابعة بشكل مباشر لحزب االتحاد الديمقراطي، وال 

يعّول عليها.

كما سنضع الهيئات الدولية المهتمة بحماية الصحفيين 

والصحفيين  للصحافة  المزرية  الحالة  صورة  في 

واالنتهاكات التي تحدث بحقهم.

مجلس نقابة صحفيي كوردستان – سوريا

٦-٢-٢٠٢٢

@bÌäÏé@M@ÊbnéÜäÏ◊@ÔÓ–zñ@Úib‘„
áºc@˝fl@äÎbi@Î@ãÉœ@5ñ@µÓfl˝«�a@“b�nÇa@ÂÌám

ألف  من  أصدق  «الصورة  يقول  معروف  مثل  هناك 

حيث  القصير،  موضوعي  أبدأ  المثل  هذا  من  كلمة»، 

لها  فالصورة  بها،  االستهانة  يمكن  ال  قيمة  للصورة 

تأثيرها ويتم تداولها بسرعة وبسهولة.

لنتوّجه إلى وسائلنا اإلعالمّية الُمختلفة في كل دول العالم 

السواد  من  مقتنع  غير  أنا  بصراحة  استثناء،  دون  من 

األعظم مما تعرضه من صور فأغلبها صور أقل كلمة 

ُيقال عنها إنها مؤلمة وتزرع األلم والحزن في النفوس، 

واصفة نصف الكوب الفارغ فقط ال غير تاركة النصف 

الممتلئ.

التواصل  لمواقع  المتداولة  الصور  نطالع  اآلن  دعونا 

االجتماعية على شبكة اإلنترنت والتي يبلغ عددها على 

أقل تقدير مئات اآلالف كل يوم، وهنا الفاجعة الحقيقية 

من دون رتوش حيث نجد صوًرا مقززة للغاية يصّورها 

األفراد ألنفسهم، وبصراحة ال أعرف لماذا يقوم اإلنسان 

AACÜÏé˛aÎ@ùÓi˛aD@äÏñ@›ªc@bfl!!..بتصوير نفسه بشكل ُمنفر يدعو لالشمئزاز

ُمتبًعا  شيء،  كل  بتصوير  يقوم  من  هناك  كذلك 

المقولة التي تقول «صّور كل لحظة من حياتك»، 

الهواية  وهذه  مًعا  والقبيحة  الجميلة  الصور  وضع 

مثل  الصورة  ولكن  للغاية،  وممتعة  للغاية  جميلة 

الكلمة يجب أن تكون موزونة وفي مكانها المناسب، 

فما الفائدة من تداول ونشر الصور القبيحة؟

ما أجمل الصور القديمة وعلى الخصوص الصور 

التي التقطت باللونين األبيض واألسود لمن نحّب، 

حيث أغلبها كانت صوًرا هادئة وطبيعّية دون زيادة 

أو نقصان، أما اآلن فنجد أن الصورة يتم اللعب فيها 

ويتم تزييفها بشكل كامل.

أتمّنى أن نرى صوًرا تناسب فطرتنا البشرّية خالية 

أبصارنا  فيها  نمتع  والتزييف  والخراب  العنف  من 

وترسم االبتسامة على وجوهنا.

دخل االسد  حظيرة الحمير

اراد غنيمة فوجد الجمع غفير

قال لنفسه لو تكالبوا علي وآذوني

يلحقني العار فاالمر خطير

أمكر وفكر وامعن في التفكير

قال:لَم ال اشتت جمعهم وانفرد بهم

وتكون لي الوليمة كل حين فالخير وفير

فناداهم قائال : انا الملك قد جئتكم نذير

يامعشر االبطال من منكم على الحكم قدير

قد توسمت فيكم الرجاحة وحسن التدبير

وانا وهنت واريد خليفة لي منكم

صنديدا باسال بالقيادة جدير 

ويتخذ من حاشيتي من شآء  له وزير

اننتخبوا احدكم 

احسموا امركم وارسلوا لي من تريدونه

الى عريني بين الظالل  خلف الغدير

فاختلفوا وتعاركوا كل اراد ان يكون  السفير  

انقسمت مجاميعهم وذهب كل فرادى 

يستجدي االسد عطفا ليكون هو الظفير 

ايقين االسد انه فرقهم 

فالبس قائد كل قطيع  تاج امير 

اوهمهم   انهم ملوك الغاب 

وإن الجميع رهن امرهم يسير 

صدقوا .. وتباهوا 

واستقطبوا  حولهم كل شاذ وعربيد وسكير

لينطلق كلٌّ  لشأنه  يتصرف ويدير

لكن االسد حذرهم 

ان هناك من يتربصهم 

حانقا عاقا متمردا لالمارة نكير 

وانذرهم  كحريص  بان يأتوا 

بكل معارض مكبال ذليال اسير 

فاسرعت الحمير الثبات الوالء 

تستخدم اقذر االساليب من مذلة وتحقير

تسرق تنهب تسلب وتمعن في التهجير 

حتى اصبح معشرهم في فاقة 

وهم فراشهم ريش و دثارهم حرير

وخدمهم متباهية بما تنال من فتات 

راضية بالنذر اليسير  

تخون وتتهم بمخالفة شريعة الغاب

ارضاءا الربابهم يرمون كل متذمر بالتكفير

لتحظى بقضمة عشب و ال تنعت  بالتقصير 

تستدرج اخاها الى الشفير 

يرسلونهم لمحاكم قضاتها كالب ومفتيها بعير

يحكمون بشرع الذئاب

ليستعر فيهم  السعير 

فينقض االسد عليهم الواحد تلو اآلخر 

وينشب انيابه في ظهورهم 

والضحية مستسلمة ترنو الخيها  بعين كسير 

واالمير القائد المغوار  يقف منتشيا 

مبتسما ينهق وسط الزئير

7‡®aÎ@áé¸a@

عبداحلميد مجو

في ظّل الهجمات الّشرسة التي تتعرض لها مناطُقنا 

بذل  تتطلب  التي  اإلرهابي  داعش  تنظيم  قبل  من 

الّسياسية  واإلمكانيات  الّطاقات  وحشد  الجهود 

واالجتماعية واإلعالمية لمواجهة تلك الهجمات التي 

باتت ومازالت تشّكل خطرًا محدقًا ليس على الّشعب 

المنطقة  مكّونات  جميع  على  بل  فحسب  الكوردي 

بتنوعها االثني والقومي من كورد وعرب وسريان, 

كّنا بانتظار أن يشّكل هذا الحدث األليم دافعًا لصحوٍة 

الذات،  لمراجعة  الذاتية  االدارة  لمسؤولي  حقيقية 

والوقوف على األخطاء والسلبيات بروح المسؤولية 

التاريخية, إذ نتفاجأ نحن في اتحاد كتاب كوردستان 

فخري  صبري  واإلعالمي  الكاتب  باعتقال  سوريا 

عضو االتحاد وباور معروف مراسل يكتيي ميديا، 

من دون توضيح الّسبب، وأيضًا قرار إغالق مكتب 

الذاتية  اإلدارة  قبل  من  اإلعالمية  روداو  فضائية 

سابقا اغالق مكتب فضائية كوردستان ٢٤، في حين 

كنا نتأّمل بطي صفحة االعتقاالت التعسفية، والكّف 

قانوني،  مسّوغ  دون  من  الكيدية  الّتهم  توجيه  عن 

وتندرج هذه االعتقاالت تحت االعتبارات الّسياسية 

وباتت معروفة لدى الّرأي العام.

ب ضمان أمن وسالمة وحرية وسائل  في وقٍت يتوجَّ

مستلزمات  بوصفها  والُكّتاب  والّصحفيين  اإلعالم 

أساسية للحكم الّصالح وفي توفير المناخ الّديمقراطي 

أّن  نرى  كرامتهم،  وحفظ  اإلنسان  حقوق  واحترام 

األمر يسوء أكثر، على شكل تناقٍض واضٍح وصريح 

به  المعمول  االجتماعي  العقد  ما جاء في مواد  مع 

لدى اإلدارة الذاتية، إضافًة الى تناقضها مع ما نّصت 

المادة  نّصت  الدولية, حيث  والمواثيق  العهود  عليه 

«لكل  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  من   (١٩)

وتشكل  الّتعبير  و  الّرأي  حرية  في  الحّق  شخص 

هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون تدخل، واستقاء 

كانت  بأي وسيلة  وإذاعتها  وتلقيها  األنباء واألفكار 

دون التقيد بالحدود الجغرافية»

هذه  كوردستان  كتاب  اتحاد  في  نحن  ندين  وبذلك 

إلى  وندعو  الّالمسؤولة  والممارسات  االعتقاالت 

احترام القوانين والمواثيق الّدولية وخاّصة «اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان» وااللتزام بالعهود التي تحفظ 

والسياسية  الفكرية  آرائه  ممارسة  في  اإلنسان  حق 

أمام  المجال  وفتح  فورًا  سراحهم  باطالق  ونطالب 

ومآسي  آالم  إليصال  الرأي  وأصحاب  الّصحفيين 

شعبنا إلى الّرأي العام الكردي والعالمي.

قامشلو ٠٧. ٠٢. ٢٠٢٢

اتحاد كتاب كوردستان سوريا

@bÌäÏé@ÊbnéÜäÏ◊@lbn◊@Üb•a
áºa@äÎbi@ãÉœ@5ñ@µÓfl˝«¸a@Åaãé@÷˝†hi@k€b�Ì

حسني علي غالب

طالبت الشبكة السورية لحقوق االنسان في  ٧ شباط 

فخري  صبري  اإلعالميين  سراح  إطالق   ,٢٠٢٢

 PYD وباور مال أحمد المختطفين من قبل مليشيات

في مدينة قامشلو كوردستان سوريا.

مراسلنا,  فخري  صبري  اإلعالميان  وتعرض 

الديمقراطي  للحزب  المنطقي  المجلس  وعضو 

مراسل  أحمد  مال  باور  و  سوريا   - الكوردستاني 

موقع يكيتي ميديا التابع لحزب يكيتي الكوردستاني 

في   ,٢٠٢٢ شباط   ٥ السبت  لالختطاف  سوريا   -

مدينة قامشلو.

موقعها  في  قالت  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة 

ذويهما  من  أحد  إبالغ  يتم  لم  أنه  إلى  الرسمي 

ذويهما,  مع  التواصل  من  منعهما  وتّم  باعتقالهما، 

كما طالبت اإلفراج الفوري عن اإلعالميين صبري 

أن:  من  مخاوفها  مبدية  أحمد,  باور  و  فخري 

عداد  في  ُيصبحا  وأن  تعذيب،  لعمليات  "يتعّرضا 

الُمختفين قسريًا كحال ٨٥٪ من ُمجمل المعتقلين".

اإلنسان:  لحقوق  السورية  الشبكة  طالبت  كما 

وإيقاف  ومعنويًا،  ماديًا  وذويهم  الضحايا  "بتعويض 

عن  والكشف  التعسفية،  االحتجاز  عمليات  كافة 

مصير اآلالف من الُمختفين قسريًا لدى قوات سوريا 

الديمقراطية، والتي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء 

المجتمع، وابتزاز األهالي، ولدينا تخّوف حقيقي على 

مصيرهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد".

قال  سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس  وكان 

والمؤسسات  اإلعالميين  استهداف  إن  له:  بيان  في 

اإلدارة  هذه  قبل  من  الوقت،  هذا  في  اإلعالمية، 

مبرٍر  غير  تصعيدًا  يعتبر  المسلحة  ومجموعاتها 

ويهدف إلى كم األفواه، والتغطية على فشلهم على 

جميع األصعدة.

الواليات  بقيادة  الدولي  التحالَف  المجلُس  دعا  كما 

المتحدة األمريكية بالتدخل لوضع حد لهذه االنتهاكات 

المجال  وافساح  اإلعالميين،  جميع  سراح  وإطالق 

أمام المؤسسات اإلعالمية للعمل بحرية.

@Â«@äÏ–€a@xaãœ�bi@k€b�m@Êbè„�a@÷Ï‘®@ÚÌäÏè€a@Úÿjì€a
áºc@äÎbiÎ@ãÉœ@5ñ@µÓfl˝«�a

، سواء نجَح وتكّلل بالّزواج، أو فشل،  الحبُّ هو الحبُّ

سواء أضاَف إليِه الّزواِج ثمًرا، أو أخذ منُه، وأنقص. 

سواء أكاَن بين طرفين، أو ِمن طرف واحد، يبقى الحبُّ 

قدًرا مكتوًبا بحبر إلهي في اللوِح المحفوظ، لذا، ال ُيمحى 

أو ُينسى، وال يمكن التقليل منه، أو تبخيسُه حقَُّه. 

يفسدُه  وليس  األبدي،  الوصاُل  الّشارط،  شرطُه  ليس 

أو  عمرُه  طال  ؛  الحبُّ هو  الحبُّ  الجسدي.  الوصاُل 

أن  يمكن  أّيامُه.  األّيام  كلُّ  واحد،  يوم  له  ليس  قصر. 

يكون لحظًة أو دهًرا، لكنه أبدي. ُرّبما يتوارى لصالح 

وجود حبِّ آخر، لكنُه ال يموت. يمكن أن يتحّول إلى 

رؤوس  تكسير  وقتال،  حرب  عداوة،  بغض،  كراهية، 

يحّول صاحبه/  أن  ويمكن  كرامات...  وهدر  وعظام، 

صاحبته إلى مالك أو شيطان، لكنه يبقى الحّب.

لحظاُت ضعفِه وتراجعِه، رّبما تزيدُه أضعاًفا، أو تخصبُه 

وتقّويه، أو ُتضِعفُه، لكنها ال تشطبه أو تلغيه. ولحظاُت 

قّوته، تزيده عزًما، ورّبما تخدشه، َتجرحُه أو تدميه.

الحبُّ سلطاٌن؛ ضعيًفا أم قويًّا كان.

عرضة  يكون  أن  يمكن  واحد،  طرف  من  الحبُّ 

وعطاء،  منٌح  ألنه  واالستثمار،  واإلذالل  لالستغالل 

بمقدار أو سخاء، وصدٌّ وأخذ، جهًرا وخفاء.

نقضي أعمارنا في البحث عنه، والحديث عنه والتحّدث 

ف إليِه، َنعلمُه ونجهلُه، نجهلَه وَيعلمنا،  إليه، َنعِرفُه ونتعرَّ

يموت؛  ال   
ٌّ
حي شيء،  كمثله  ليس  كاهللا،  أّنه  ويعلِّمنا. 

موجوٌد في كّل األمكنة واألزمنة. رحمٌن رحيٌم، وشديُد 

العقاب. له شهادة ميالد، وال شهادَة وفاة له.

أو  كان  خيمًة  قصًرا،  أم  كان  كوًخا   ، الحبُّ هو  الحبُّ 

قصيدًة  ماء،  أم  كان  ناًرا  إيماًنا،  أم  كان  ُكفًرا  عراء. 

كانت أم رواية.

ومتهّور،  صبوٌر  وبصير.  ُمبصٌر  بل  أعمى،  حبَّ  ال 

مفتوًحا  يبقى   ، أبديٌّ رصيد  الحبُّ  بالمخاطر.  محفوف 

جارًيا في بنك الحياة؛ يزيد وينقص، ولكن ال ينتهي. 

من طبائعه؛ أنه يزاحُم ُحبًّا آخر، قديًما أو جديًدا، ورّبما 

يلويه وينحيه، لكن ال يلغيه. في األصل، تجارُب الحبِّ 

نزعة  بعًضا،  بعضها  تخّصب  بعًضا،  بعضها  تعاضد 

التمّلك واالستحواذ، يمكن أن تضعه في ميزان الخيانة 

واإلخالص.

ال يغادر المرء ُحبًّا، إالَّ إلى حبٍّ آخر، آخًذا معه القليل 

ابق. تحت جلِد كّل حّب] جديد، قسٌط من  من الحبِّ السَّ

حبٍّ سابق. تتعّدُد تجاربه، وذاكرتُه واحدة.

ويبقى الحب يا ولدي مجهوًال، معلوًما، بال عنوان. نكبر 

بالحبِّ أو نصغر، نحيا به أو نموت، لكنه "أحلى األقدار". 

نصُل بالحبِّ أو نضّل ونتوه، لكنه أجمل األسفار. 

ما أردت قوله: صباح الورد واألمل والتأمل.

هوشنك أوسي
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من زمااااااااان.. كانت ليلة هادئة، ومرج اكثر هدوءا، 

 ، األحالم  يوقد  ويريح،  عليائه  في  يرتاح  قمر  وكان 

البهجة،  البتداء  مهيأة  أصبحت  التي  حكايتهما  ويبارك 

وكان قلبان صغيران يشدوان سوية ويحلقان في فضاءات 

المساء  أشعل  إلى سرير  العشب  تحول  وفجأة  صافية، 

بقناديل القــبل ، واستعدت الشفاه ألن تدخل في مدائن 

التوحد، لكن الفاكهة نبهته عندما سمعت خشخشة ما

نهضا بخفة طفولية واختبأا بين األشجار ، وفشل الذئب 

في العثور عليهما.

بعيدا عن الذئب ، طاردها وطاردته وهما يضحكان إلى 

أن انهمر منهما التعب ، جلسا تحت شجرة ، بغتة سحبها 

المخبأة  الرغبة  الكالم، أخرج  إلى حضـــنه، غزل 

تحت األوردة وبين الرمـــوش، حاول أن يقدم لها 

هدية لذيذة ، لكنها رفضتها بتوسل وأبعدت رأسها، وبعد 

حين قبلت منه بعض اللمسات الرّيانة وبعض األشعار 

ولحظات من العمر اللذيذ.

ليت هذا الزمن يرجع إلى الوراء ، وليت العمر يبتعد 

عن عتبات األلم. ومن زمان أيضًا، دلته إلى كوخ صغير 

في أطراف الغابة ، دروبه فرح ، جدرانه سكون، سقفه 

من  سرير  وفيه  االبتسام،  دائم  الوحيد  شباكه   ، دفء 

عشب ، ال يتسع إال للهمسات وتبادل الشفتين.

البندقية  فوهة  فاجأته  طائر  مثل  فبدا  أوال،  إليه  دخل 

لن  يدخله  من  أن  يدر  لم  لكنه   ، الدهشة  شهقة  فأطلق 

تتحقق أمنياته مهما كانت صغيرة.

ال هو وال هي كانا يتوقعان أن يجدا داخـل الكوخ ذلك 

الذئب األسود الذي يتمدد بأريحية على السرير.

لو كانت الحسرة رجًال ، ترى ماذا كان سيفعل به ؟

وقفا ينظران إليه بجمود مطلق وكأنهما تمثاالن من الطين 

، أما الذئب فكان شبه عار وغـير مبال بالمرئيات من 

حوله ، بعد حين دبت فيهما الحياة ، وغصت حنجرتاهما 

بالبكاء ، حاوال إسكات صرخات الوجع المقهورة ، لكن 

آالف الغربان ظهرت فجأة ومـألت األفق ، فتراجعا 

مقهورين ألنهما ال يتقنان إال الحب وهديل الحمام.

لم يلتقيا بعد ذلك ألن الفاكهة بيعت بسعر غال.

والتسكع  المهدورة  األوقات  إال  لديه  يبق  لم  واآلن 

واستعراض الوجوه والبحث عن حفنة أمل يخلصه من 

قسوة الحياة.

(بعيدا عن القصة ): منذ سنوات طويلة قالت جدة جليلة 

مولعة بالجمال لحفيدها الشاب :

-كلما كانت الفتاة جميلة ، كثرت من حولها الذئاب.

تساءل الشاب بدهشة :

-حتى في ذلك الزمن الغابر كان الظلم موجودا ؟!

( قصة ثانية) : كان في قريتنا عاشقان شهيران ، شاب 

وسيم الطلعة ، وفتاة يصل جـــمالها إلى حدود القمر 

.. ياه  كم من ذئاب تصارعت من أجلها ، وفي النهاية 

أيام  صارت  يومها  ومن   ، الكثير  يملك  ذئب  افترسها 

الشاب قراطيس للبكاء ، وظل لسنوات يقرض الهذيان 

في الحواري واألزقة .

فتاة جميلة وفقيرة رغما عنها  ثالثة): تزوجت  ( قصة 

من شاب قبيح وغني ، وحين رزقت بطـفلها ، بهرت 

البلدة كلها من جماله!

بسام الطعان 

ıbÿj€a@êÓ†aã”
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بعد اإلعالن عن االنتصار على داعش في بلدة " الباغوز " 

بريف ديرالزور في ٢٠١٧ وانتهاء حقبة داعش المفترضة 

يفهم  االحتفال،  في  الدولي  التحالف  قيادات  ومشاركة   ،

منه اليوم بأنها كانت مجرد مسرحية وكذبة  سياسية لها 

عالقة مباشرة باالنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة 

األميركية خالل تلك الفترة، وهذا ما تحقق بالفعل ، أما 

اليوم وبعد مرور ٥ سنوات ومع انتشار تنظيم داعش من 

جديد في الحسكة، وفتح أبوب السجون على مصراعيها 

الخلف،  إلى  الساعة  عقارب  بنا  تعيد  التنظيم،  هذا  أمام 

وسائل  السجناء  ومنح  السجن،  إلى  السالح  فإدخال 

االتصال،  والتواطؤ مع انتشار هذا التنظيم داخل أحياء 

الحسكة .. كل ذلك يترك الكثير من التساؤالت؟ 

هناك سؤال واحد بات يطرح نفسه بقوة:

هل أخطأت واشنطن في حساباتها وتحالفاتها في سوريا؟ 

ما يحدث في  الحسكة اليوم ،هو إما مجرد نتاج لسياسة 

الالعبين  أن  أو  سوريا،  في  واشنطن  واستراتيجية 

أسس  وفق  داعش  تنظيم  برمجة  إعادة  يتقصدون  الكبار 

سوريا  في  مجددًا  الخالقة  الفوضى  لنشر  جديدة  وقواعد 

والعراق.. 

ما عالقة " برلين " بأحداث سجن الحسكة ؟ 

الجميع يعلم  أن ٥٠ جنديًا ألمانيًا يتولون تدريب القوات 

العراقية  والبيشمركة في مجال الدفاع واللوجستيات في 

التاجي العسكري، على بعد ٣٠ كيلومترًا شمالي  مجمع 

بغداد.

واألبعد من كل ذلك، أعلنت برلين انسحابها من التحالف 

الدولي الذي شكل في ٢٠١٤ ضد داعش، وقيادة التحالف 

اإلرهابي  "داعش"  تنظيم  لمكافحة  الدولي  العسكري 

،بأنه  األلمانية  للقوات  المحتمل  االنسحاب  هذا  وصفت 

سيكون "ضربة قوية" للتحالف .

بقية  انسحاب  يعني  التحالف  هذا  من  األلمان  انسحاب 

الدول األوربية، وربما يؤدي ذلك إلى انهيار  وتفكك هذا 

التحالف في المستقبل القريب، وربما تجد واشنطن نفسها 

منفردًة في المواجهة مع تنظيم داعش ومن خلفها القوى 

منها  يستفيد   التي  الحلوب)  (البقرة  باتت  التي  الدولية 

الجميع،  وتحول هذا التنظيم  إلى األفعى السامة بمنظور 

اهالي المنطقة لما ارتكبها من فظائع وجرائم بحق المدنيين 

في سوريا والعراق، و يتم استخدمه من قبل الجميع كلما 

التحالف  من  األلماني  االنسحاب  وربما  الحاجة،  دعت 

الحسكة،   في  اليوم  يحدث  بما  مباشرة  عالقة  له  الدولي 

والمفهوم  منه هو إعادة ترتيب األوراق من جديد وتوجيه 

رسائل متعددة األوجه الى الرأي العام في الغرب مفادها 

بأن تنظيم داعش الزال موجودًا وبقوة ، ويشكل خطرًا 

على أمنكم ومستقبل أطفالكم، وبالتالي ربما الهدف من هذا 

التأجيج ، هو للمحافظة على هيكلية التحالف الدولي داخل 

سوريا والعراق، ومنعه من التفكك  . 

من المستفيد من تأجيج الصراع داخل الحسكة؟ 

الناتو  اليوم ترى نفسها في مواجهة مباشرة مع  موسكو 

فالغرب   ، أوكرانيا  وجبهة  كازاخستان  داخل  وخاصة 

يجاهدون اليوم لضم "كييف " إلى الناتو وهذا ما يرفضه 
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علي متي

موسكو جملة وتفصيًال ، واألخيرة تدرك تمامًا أن تأجيج 

خلق  منه  الرئيسي  الهدف  كان  كازاخستان  في  األحداث 

فوضى على الحدود الروسية وإشغال موسكو بهذا الملف 

لتكف عن اجتياح اوكرانيا ، لكن مع تدخل الجيش الروسي 

إلى كازاخستان   ( الجماعي  األمن  ( منظمة  تحت مظلة 

اسقط المشروع الغربي،  ودفعها الى إعادة حساباتها من 

جديد ، لكن نبرة ساسة الغرب وخاصة لندن وواشنطن، 

تؤكد بأنهم مصّرين  على التوجه لتحقيق هذا المشروع ، 

ومن هنا يبدو أن فكرة  فتح  جبهة أخرى على واشنطن 

لخلق  توازن جيوستراتيجي بالتوازي مع جبهة الحسكة 

داخل سوريا ،تعد أمرًا  ال بد منه، وأقرب الى التحقيق 

بالنسبة لروسيا االتحادية ، وبالتالي لمحاولة انتزاع ورقة 

أوكرانيا  بملف  وربطها  واشنطن  من  إضافية  تفاوضية 

بشكل مباشر .

في  داعش  خاليا  بانتهاء  تنتهي  لن  األزمة  ،هذه  عمومًا 

الحسكة، ومن المحتمل أن تصعد موسكو لهجتها ووعيدها 

قواتها  الناتو  حشدت  لطالما  سوريا  داخل  واشنطن  ضد 

ضد الروس في  أوكرانيا ومن ثم كازاخستان ،  ورّدة  

فعل النظام حيال الوضع في الحسكة واضحة ومفهومة ال 

تحتاج إلى تفسيرات أخرى .

ترى  السوري  النظام  بعدها  ومن  طهران   : طهران 

لضرب   ، السعودي   ، اإلسرائيلي   ، التركي  التنديد  أن 

كان  ببعيدة  ليست  فترة  منذ  الحوثيين  قبل  من  اإلمارات 

تلقت رسالة حاسمة من   ، لها   بالنسبة  أمرًا غير محبذ 

المحاور الثالثة وضمن بريد واحد ومشترك ،   وترى 

أن تطور هذه المواقف وتحّولها  الى تحالف حقيقي يومًا 

ما بقيادة واشنطن في الشرق األوسط سيكون المستهدفة 

تأجيج  طهران  مصلحة  من  وبالتالي   ، مباشر  بشكل 

الرأي  أمام  األمريكان  الحراج  الحسكة  داخل  الصراع 

العام والتاكيد ان تنظيم داعش لم ينته بعد ، وبأن التواجد 

العسكري األمريكي في سوريا له أهداف أبعد من تنظيم 

داعش، وربما يدفع المنطقة نحو انقسامات مذهبية وقومية 

 ، الموحدة  السورية  الجغرافية  جديدة على حساب وحدة 

والتصعيد  النووي  الملف  أخرى وخاصة  ارتدادات  ولها 

الغربي حيال هذا الموضوع ، إذًا ، نسطيع القول : إن 

الحرب الدائرة اليوم في الحسكة تتجاوز منظمات محلية 

سواء كانت قسد أو داعش وارتداداتها أقوى مما نتصوره 

، فمن المحتمل أن يمتد هذا الصراع مع الوقت  الى داخل 

العراق ؟بالتالي من مصلحة الجميع إعادة عقارب الساعة 

إلى الخلف إلدارة األزمة وليس لحلها . 

مصلحة النظام السوري في تأجيج الصراع داخل الحسكة 

؟ 

النظام ينظر اليوم إلى نفسه بأنه على الرغم من تحقيق 

مكاسب عسكرية على فصائل المعارضة السورية إال  أن 

هذا النصر لم يتم ترجمته اقتصاديًا على األرض، بمعنى 

أن قسد استغلت الفرصة وفرضت قبضتها على المواقع 

النفطية اإلستراتيجية، وتستفرد في بيع النفط وتركت البقية 

الباقية يتقاتلون على براري تدمر وديرالزور وحمص ، 

النظام اليوم بحاجة ماسة  إلى العملة الصعبة حتى يتمكن 

المنظومة  وحماية  االمريكي  الدوالر  أمام  الصمود  من 

االقتصادية السورية من اإلنهيار في ظل األزمة الخانقة 

التي تعصف به من جميع االتجاهات  ، تأجيج الصراع 

في الحسكة ،هو ضربة في خاصرة قسد بعد أن فشلت في 

إعادة المناطق أو األمانة الى قبضة النظام بسبب دخول 

لتحسم  الحسكة  عاصفة  فجاءت   ، الخط  على  االمريكان 

بين  ما  الموجودة  العالقة    هشاشة  حول  السائد  الجدل 

النظام في دمشق وقيادات قسد المرتبطة بالجيش األمريكي 

الكردستاني  العمال  لحزب  منحوا  وبالتالي  سوريا،  في 

دور البطولة  للقضاء  على قسد ككيان عسكري مرتبط 

وضرب  تفكيكها   على  والعمل  االميركي  بالمشروع 

مصداقيتها أمام تحالفها مع  األمريكان . 

الخالصة :

إعادة تدوير منظومة داعش من جديد في سوريا انطالقًا 

من سجن غويران في الحسكة وفي ظل االنفالت الحاصل 

أمام  واشنطن  تحرج  أنها   شك  ال  المدينة،  هذه  داخل 

الرأي العام الدولي ، وتؤكد أيضًا أن قسد لم تعد الحليفة 

الصادقة بالنسبة لواشنطن في سوريا ألنها تلعب على حبل 

حق  من  ،وبالتالي  وموسكو  واشنطن  مابين  التناقضات 

الجميع أن يتساءل .. ألم يحن  الوقت ألن تعيد واشنطن 

حساباتها داخل سوريا وتبحث عن تحالفات جديدة مكونة 

حتى  أقوى  شعبية  بحاضنة  ،وتتمتع  المنطقة  أهالي  من 

تساهم في إعادة األمن واالستقرار ، كون نظرية اإلعتماد 

العمال  بحزب  المتمثلة  قسد  داخل  أجنبية  عناصر  على 

الكردستاني لمحاربة عناصر أجنبية أخرى داعش  اثبتت 

فشلها وسقطت بانتشار داعش داخل أحياء الحسكة ، وال 

جديد  من  األوراق  ترتيب  و  البديل  عن  البحث  من  بد 

واالعتماد على العناصر المحلية ألبناء العشائر المعتدلين 

على  االعتماد  وكرديًا   ، وديرالزور  والحسكة  الرقة  في 

األمان  عامل  يشكلون  جميعًا   ألنهم  روج  البشمركة 

واالستقرار في شرق الفرات ، اما إذا كان ما يحصل في 

الحسكة هو بضوء أخضر أمريكي فمن الطبيعي االعتماد 

داعش  لمحاربة  الكردستاني  العمال  حزب  كوادر  على 

ألنهم بمثابة قوة تحت طلب ، وقودها األبرياء من أبناء 

بارعون  هم  وبالتالي   ، مقابل  بدون  ويحاربون  المنطقة 

على  والقومية  والمذهبية  العرقية  الصراعات  تأجيج  في 

الحسكة  في  الصراع  إن  القول  يمكننا  ،بالتالي  األرض 

لن  يتوقف بانتهاء داعش داخل هذه المدينة  ، ألن هناك 

والدولية  اإلقليمية  القوى  بين  ومعقدة  متشابكة  تداخالت 

وارتداداتها أقوى وأوسع مما نتصوره ، فالكرة باتت في 

داعش  انتهاء  ومقولة  سوريا،   داخل  األمريكان  ملعب 

داخل سوريا كانت كذبة كبيرة لتضليل الرأي العام ويتم 

برمجة هذا التنظيم وفق متطلبات المرحلة،  وجميع هذه 

التنظيمات يتشاركون في هدف واحد وهو ضرب البنية 

التحتية لدولة سوريا وجعلها دولة فاشلة ومتفتتة غير قابلة 

الغربية  الدول  تخدم  المدى  بعيدة  ألجندات  فيها  للعيش 

الحديث عنه هنا  ، وال  اسرائيل،  يطول   بأمن  تتعلق 

يمكن التطرق إليها ضمن هذا المقال .

منذ فترة ونحن نراقب أحداث سجن غويران في محافظة 

الحسكة والتي كانت مجرياتها اليومية كارثية على الشعب 

فوق  معاناة  زادته  ألنها  الكوردي،  وخاصة  أطيافه  بكل 

معاناة .. معاناة كبيرة يعيشها في ظل شّح المواد الغذائية 

والوقود والغاز، وكافة مستلزمات الحياة اليومية البسيطة 

وخاصة نعيش في فصل الشتاء الذي اليرحم .

والسياسي  واالجتماعي  واالقتصادي  المعيشي  الوضع 

إلى  يدعو  كوردستان  روژئافاي  في  شعبنا  يعيشه  الذي 

تحت  يرزح  لطالما  المساعدة  يد  ومّد  والعطف،  الرأفة 

سلطة إدارة غوغائية، ديماغوجية، هدفها الوحيد القضاء 

البقعة  تلك  في  العادلة  وقضيته  الكوردي  الوجود  على 

قبل  من  قرون  منذ  والمحتلة  كوردستان  من  الصغيرة 

النظام السوري.

وبالعودة إلى أحداث السجن المذكور (وبحسب المعطيات 

ومواقع  اإلعالم  وسائل  على  يبث  وما  األرض  على 

في  كبيرة  تناقضات  التمسنا  فإننا  االجتماعي)  التواصل 

تصريحات اإلدارة الذاتية هناك ووسائل إعالمها المتخبطة 

مما أدت إلى طرح عدة تساؤالت هامة من شأنها أن تثير 

الجدل حول ما جرى، ويجري في الحسكة.

-فالسؤال األول الذي يتبادر إلى أذهاننا

لماذا انفجرت هذه القنبلة الموقوتة اآلن؟ 

تأمين متطلبات  الهدف منها تغطية فشلها في  -هل كان 

الحياة وأبسط مقّوماتها لشعبها المحكوم بالحديد والنار؟ أم 

كان الهدف التغطية على إخفاقها السياسي وإحكام قبضتها 

على رقاب الناس؟ أم كانت عبدًا مامورًا لدول الجوار- 

المنطقة  في  السياسية  أجنداتها  لتنفذ  كوردستان-  أعداء 

وزعزعة أمن كوردستان العراق الفيدرالي؟ فمن المعلوم 

@=‹©a@äbón„¸aÎ@NNN@ÊaãÌÏÀ@Âvé

فاطمة يوسف حممد 

أن إيران كانت  تعاني في اآلونة األخيرة من حالة عجز 

ذلك  أدى  مما  المنطقة  في  المخزي  دورها  ممارسة  في 

إلى تدني مستوى شعبيتها، فارتأت أن توقظ خاليا داعش 

ساخن  صفيح  على  تعيش  بؤرة  في  والمزروعة  النائمة 

وتنتظر الغليان واالنفجار؟ أم كانت لعبة دولية مشتركة، 

توجه من خاللها رسائل عدة فيما بينها، لتصفية حساباتها 

مع بعضها؟

الخطيرة  الحادثة  هذه  جدًا حول  كثيرة  األسئلة  بصراحة 

(داعش)  ظالمية  قوى  أعتى  أمام  المجال  فسحت  والتي 

أن تستعيد عافيتها بعد دحرها وهزيمتها منذ ثالث سنوات 

تقريًبا .

األسلحة  على  حصلت  أين  ومن  ساندها؟  الذي  فمن 

النقالة؟ وكيف  المفخخة واالنترنت والهواتف  والسيارات 

دخلت إلى باحة السجن؟ والجدير بالذكر ان فرار السجناء 

الداعشيين تزامن مع عملية عسكرية في العراق والتي تم 

وقتلهم  عراقيين  لجنود  نقطة عسكرية  على  الهجوم  فيها 

بوحشية. 

هل العمليتان المتزامنتان في الحسكة والعراق كانتا على 

وقواتها  قسد  بأن  حصل  مما  نفهم  وهل  واحد؟  موعد 

مخترقة فعًال؟

أعتقد أن االدارة الذاتية فشلت هنا أيضًا في إقناع الجميع 

معروفة  غير  مجموعة  فيها   قضى  التي  التمثيلية  بهذه 

لحد اآلن عن  لم تصرح  بينما  الكورد،  العدد من شبابنا 

عدد قتلى الدواعش او الجرحى منهم.

اعتقد أيًضا أن حتى مؤيديها لم يصلوا في قرارة نفسهم 

إلى قناعة تامة لألسباب التي جعلتها تفقد السيطرة على 

السجن المذكور مع العلم أن ب ي د وقسد ذكرا في بيان 

منشور أنهما كانا على علم بهذه األحداث وانه يتم التجهيز 

لها منذ (٦ ) ستة أشهر على األقل 

فلماذا لم تحرك ساكنًا؟ ولماذا لم تعد العدة لذلك؟ 

 pyd إن المحرقة التي يحاول حزب االتحاد الديمقراطي

في  هي  فيها  شبابنا  زج   pkk التركي  العمال  حزب  و 

ذروة الخطورة خاصة أننا رأينا مسلحيها في قلب المعركة 

مطرقة  حملة  وأن  واقية  دروع  وبال  الرأس  حاسري 

الشعوب التي سميت بها عملية السيطرة على الفارين من 

الدواعش و(بحسب زعمهم) من سجن الحسكة لم تكن إال 

مطرقة دقت على رأس الشعب الكوردي، فكانت النتيجة 

االعتيادية إراقة الدم الكوردي.

إذا قسنا األمر بمقياس الربح والخسارة سنجد أن الخاسر 

الشعب  هو  الصناعة  سجن  في  جرى  ما  في  الوحيد 

الكوردي وأن الرابح األكبر  هو pkk و  pyd بالدرجة 

األولى، ومن ثم الدول الداعمة لهما، لذا أحب أن أقول: 

إن تلك الحرب ما كانت إال مصدرًا ألهوال ومحن يصعب 

نفسها فوق كل  الكوردي تحملها، فوضعت  الشعب  على 

له،  المشروعة  الحقوق  كل  وفوق  والقيود،  االعتبارات 

في  والشهداء  الجرحى   من  الضحايا  حقوق  وتجاهلت 

العيش والحياة الحرة .

لذا من المفروض وبعد تلك الكارثة التي وقعت في سجن 

الصناعة في الحسكة أن يتصالح حزب االتحاد الديمقراطي 

ذاته  مع  لوائه  تحت  المنضوية  المسلحة  والقوات    pyd

وأن يتخذ موقفا جريًئا في التخلي عن حراسة الدواعش 

المجرمين دون جدوى وال نفع سياسي أو عسكري غير 

الهالك والدمار،  وأن يتراجع عن نظرية أخوة الشعوب 

الفاشلة، وأن يتخلى عن  مشروع األمة الديمقراطية ويفيء 

لنفسه  ليضمن  الكوردية  الحاضنة  إلى  ويعود  رشده  إلى 

الكوردية  مناطقنا  وتتحرر  أكبر،  وقوميا  شعبيا  تضامنا 

على  شعبها  ويحصل  المغتصبة،  سوريا  كوردستان  في 

وأمان،  بكرامة  والعيش  الحرية  في  المشروعة  حقوقه 

وإال سيقضى عليه وستندثر كل معالم الكوردايتي هناك، 

وهذا ما يطمح إليه منذ زمن بعيد، ولكن ال ولن تفلحوا، 

فالشعوب المتأصلة والمتجذرة على أرضها التاريخية باقية 

ولن يموت أبدا .

رغم الطفرات الحضارية الجارية في العالم، والتي تكاد أن 

تقضي على: عاملي الزمن والمكان، والحواجز الثقافية بين 

الدول من جهة، وبين الشعوب واألنظمة من جهة أخرى، 

ومستخدمي  كوردي-كوردستاني،  كحراك  نحن  نزال  ال 

وسائل التواصل االجتماعي، ورغم المخططات اإلقليمية 

الناجح  وتسخيرهم  قضيتنا،  على  للقضاء  المرسومة 

للتكنولوجيا الحضارية، نتلكأ في االستفادة من الطفرات، 

واللحاق بمراحل تطوراتها. نتحدث عن الثورة االنترنيتية، 

التركيز  وعدم  لنا،  وتسخيرها  لها؛  تسخيرنا  وأساليب 

القومية  الرئيسة،  المناسبة ألهدافنا وغاياتنا  قدراتها  على 

وسهولة  السرعة  أن  علما  الثقافة،  وتشذيب  والوطنية 

المراكز  وأعمق  أخطر  إلى  وبلوغها  المعلومات  انتشار 

أظلم  إلى  الكرملين،  إلى  األبيض،  البيت  من  السياسية، 

األروقة الدبلوماسية، لم يعد لها حدود، وجلها تكاد تكون 

لصالح قضيتنا.

الكتبة؛  من  ومجموعة  الثقافي،  حراكنا  من  لكن شريحة 

الحزبية  األطراف  لصالح  االنترنيتية  الثورة  هذه  تسخر 

النقص  أن  الواقع  وفي  الذاتية،  لمأربهم  أو  وخالفاتها، 

الفاضح في هذا البعد، ال ينحصر في المجموعات المنوهة 

إليها، بل تكاد أن تشمل كلية حراكنا الثقافي والسياسي، 

وحيث سويات تفعيل واستخدام بعضهم لها بمهنية عالية، 

وتقنيات تكنيكية متطورة، ليس إليصال الصوت الكوردي 

إلى المراكز المعنية، بل إلحياء الجدلية الكارثية الماضية، 

في  التفنن  إلى  والتناحر،  الخالفات،  شرخ  توسيع  من 

أو  للطعن  مفبركة  ووثائق  ملفات  وإصدار  التهم  إلصاق 

النقاد  سمعة  تشويه  إلى  األخر،  عمالة  أو  خيانة  تثبيت 

الوطنيين.

تهمة  لنشر  أيام وأسابيع  إلى  يحتاجون  كانوا  السابق  في 

بالكوردي اآلخر، واليوم بإمكان الكل نشر المعلومة بعد 

المطلوبة في  القرار بدقائق، فأصبحوا يبدعون بالسرعة 

تلهيب الشارع الكوردي على حدث ضحل بسيط.

جميعنا ندرك أنه األن بإمكان صوت الشعوب أن تصل إلى 

كل من يهمهم األمر، دون الحاجة لنفاق شرائح اللوبيين، 

وال إلى المصاريف الضخمة التي كانت تدفع لهم. خاصة 

فيما إذا كانت األصوات مقنعة، صادقة ومنطقية.

مع ذلك نالحظ أن صوت حراكنا، ومؤسساتهم االنترنيتية، 

يتجاوز  ال  الداخلية،  الخالفات  جغرافيا  في  مسجونة 

محيطنا الكوردستاني، أو ال يسمع أو ليس له صدى، وإن 

خرج؛ يكون خافتا، ال قدرة له بولوج األجواء التي يجب 

أن تبلغه. فعلى سبيل المثال، حتى لو كانت لدينا، ترسانة 

من األسلحة بقدر الدول الكبرى، وإمكانيات إنترنيتية على 

مستوى شركات أبل أو مايكروسوفت أو هواوي، سوف 
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د : حممود عباس

أمتنا،  كارثية على  بل مضارها ستكون  نفعا،  يجدي  لن 

ألننا سنقوم باستخدامها فيما بيننا للسيطرة وإذالل المخالف 

ومستقبلنا،  لحاضرنا  توقعه  يمكن  فماذا  الكورد،  من  لنا 

ونحن على ما نحن عليه من الصراع وليست الخالفات 

الصحية؟

وهذا الصوت الضعيف، الخامد، والشاذ أحيانا، رغم ما 

عدم  أسباب  أهم  من  تعد  الحضارية،  الطفرة  لنا  يوفره 

قدر  المناسب، وعلى  بالشكل  الكوردستانية  بلوغ قضيتنا 

ثقلها، إلى مراكز القرار، رغم مرور عقود على ظهورها 

العالمي، وحينما تصل تكون واهية التأثير على المواقف 

وسهولة  لقضيتنا،  إهمالهم  إلى  يؤدي  ما  وهو  الدولية، 

المتاجرة بها.

ومن أسباب ضعف صوتنا كحراك، أو كشعب: 

خارج  إلى  مطالب  من  نرسله  ما  وضبابية  ١- ضحالة 

جغرافيتنا الكوردستانية، فحتى عندما تخرج من مستنقعات 

خالفاتنا وتصل إلى بعض المحافل الدولية، تكون حاملة 

وفقرنا  سذاجتنا  عن  الكارثية  الصور  وتعكس  روائحها، 

في اللغة السياسية.

٢- أساليب حراكنا المهترئة في تناول القضايا السياسية 

طرف  بين  المتضاربة  والقومية  والخارجية،  الداخلية 

وطرف، والمتغيرة بين فترة وأخرى. 

٣- األصوات التي تصل تكون متضاربة في المطالب، 

والغايات، وتعكس الضعف الداخلي وليست القوى الكوردية 

الخام الكامنة، وبالتالي من السهل استخدامنا كأدوات عند 

الطلب من قبل القوى اإلقليمية والدولية، عند الضرورة، 

كما يجري حاليا، في غرب وجنوبي كوردستان.

حراكنا  من  األغلبية  تتداركها  ال  التي  األخطاء  بين  من 

فقط  ليس  بلوغنا مرحلة عصرية متطورة،  الثقافي رغم 

وتأجيجها،  الداخلية،  الخالفات  على  طاقاتهم  في صرف 

كمبدأي  تدرج  عندما  حالة صحية  هذه  أحيانا  تكون  وقد 

المجتمع،  تنوير  في  ضعفها  بل  والسلطة،  المعارضة 

المواقع  على  سريعة  فبنظرة  الخام.  قدراته  وتصقيل 

الكوردية، وصفحات التواصل االجتماعي، واإلعالم بكل 

أنواعه، نالحظ أن أغلبية المنشور هو تهجم طرف على 

على  مبنية  متبادلة  واتهامات  للصراع،  وتعميق  اآلخر، 

حجج متنوعة، إلى درجة هيمنة شريحة من كتاب المقالة 

وطرق  أساليبهم  أحيانا  الواحد،  الخبر  وإعالم  الواحدة، 

بالكاد  للتنوير  والموجه  السلبي،  األبداع  تعكس  تناولهم 

يمكن رؤيتهم. 

الحراك  حصر  في  تساهم  التي  ذاتها  هي  واألغلبية 

الشعب  تم فرضهما على  السياسي في طرفين  الكوردي 

محدودة،  السياسية  قدراتهما  خارجية،  قوى  قبل  من 

والمصالح  الضبابية  بين  ما  تتأرجح  القومية  ومطالبهما 

الحزبية. هؤالء ممثلي األطراف الحزبية المتنافرة، وليس 

الشعب، وأساليب استخدامهم للموجات االنترنيتية، موجهة 

جلها إلى الخالفات الداخلية، وهذه تحد من انتشار وبلوغ 

الصوت الكوردي بالشكل المطلوب، إلى المنصات الدولية 

قضيتنا  تظل  وبالتالي  السياسية-الدبلوماسية،  واألروقة 

الحضارية  اإلمكانيات  توفر  رغم  كالسابق،  مهمشة، 

للجميع والتي يستخدمها األعداء بحنكة ودراية.

علينا أن ندرك:

أن االنشقاقات في حراكنا، حالة صحية فيما لو استطعنا 

استخدامها بطرق عقالنية، ألن جلها تحدث من قبل القوى 

سذاجتنا.  من  نابعة  لها  الرضوخ  لكن  بنا،  المتربصة 

والخالفات المنهجية نحن من نخلقها لتبرير ما يتم ضخه 

إلى شارعنا. 

للتهجم والتخوين إلى  أن االنتقال من استخدام اإلنترنيت 

تطوير النقد البناء، تقوينا.

تصحيح مسارات البعض عن طريق اإلنترنيت ووسائل 

التواصل االجتماعي بدل منهجية اإللغاء، تقوينا.

اإلنترنيت  صفحات  على  من  األعداء  مخططات  تعرية 

وفي إعالمنا ومواقعنا، تقوينا.

التواصل  وسائل  في  بيننا  التقاطع  نقاط  على  االتفاق 

االجتماعي والمواقع وعلى اإلعالم االفتراضي تقوينا.  

وأن تسخير اإلنترنيت لتسعير الخالفات الداخلية تدمرنا.

األحزاب  من  كوردية  مرجعية  بناء  بمفهوم  اإللتهاء 

قومية ووطنية،  وإيدلوجية، ومشاريع  منهجية  المتناقضة 

على المواقع واإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي وعقد 

بين  أجلها  من  االفتراضية  الكونفرانسات  أو  المؤتمرات 

جميع أطراف الحراك سذاجة.

اإلنترنيت  وسائل  لجان، عن طرق  تشكيل  على  االتفاق 

التي تسهل األمر، تمثل الشعب الكوردي داخليا وخارجيا 

بدايات للنجاح.

وعقد  عصرية،  سياسية  وبلغة  المتواصل،  الحوار 

االجتماعات عن طريق وسائل التواصل االجتماعي، على 

ومحاولة  وكوردستاني،  كوردي  ووطني  قومي  مشروع 

االتفاق على نقاط التقاطع، تسهل دروب النضال.

المشاريع  لنشر  االنترنيتية  الحضارية  الطفرة  استغالل 

الطوباوية هدر لطاقات الشعب والحراك.

ومعهم  الثقافية-السياسية  النخبة  وخاصة  جميعا،  علينا 

صوتنا  إيصال  على  التركيز  اإلنترنيت،  عالم  مختصي 

القومي والوطني، بعيدا عن الحزبية ومنهجيتها، إلى مراكز 

القرار في العالم، وبدبلوماسية حضارية، ستنصرنا، دونها 

سنعيد ماضينا بمآسيه.
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بعض  يثير  الشيء،  بعض  غريبًا  العنوان  يبدو  قد 

األسئلة من قبيل: هل الفوضى نظرية علمية ِبحق؟ 

وهل يمكن للفوضى أن تكون خّالقة؟ أم أّنها هّدامة؟  

ُتنسب  العلمية  النظريات  جميع  أّن  المعروف  من 

سيها، وتكون ذات مبادئ وقواعد ُتعمل بها  إلى مؤسِّ

المعايير  إلى  احتكمنا  لو  حتمية.  نتائج  إلى  وصوًال 

النظرية  عنها صفة  ستسقط  الفوضى  لتقييم  السابقة 

تتعّدى عن  الفوضى ال  إّن  حّتى وإن كانت خّالقة. 

كوِنها مجّرد نموذج معرفي في ُنُظم اإلدارة التقنية، 

ومصطلح سياسي أضافه بعض النخب الُخلَّبية ِمّمن 

األوسط-  والثقافة في منطقتنا -الشرق  الِعلم  يّدعي 

مثلها  وجه حق،  دون  العلمية  النظريات  الئحة  إلى 

مثل نظرية المؤامرة. نعم الفوضى موجودة وباقية ما 

بقي اإلنسان كالمؤامرة، ولكّنها ال ترتقي إلى مرتبة 

النظريات العلمية الرصينة الموّثقة، كنظرية توازن 

القوى، نظرية اللعبة، نظرية العقد االجتماعي، نظرية 

والسلطة،  الدولة  نظرية  التاريخ،  نظرية  األخالق، 

وغيرها من نظريات الفكر السياسي. باختصار هي 

ليست نظرية علمية، وإذا أصّر البعض -ِمّمن ُذِكَر 

سابقًا- على اعتبارها نظريًة، ستكون نظرية لقيطة 

المعرفية  األرضية  فضاء  في  ُمختَلقة  لها،  أصل  ال 

ها.  للمجتمعات المتخلفة والتي ُتعتبر تربة َخصبة لنموِّ

إذا كان األمر كذلك فما هي الفوضى الخّالقة؟ 

يتوّقع  باختصار هي حالة سياسية  الخّالقة  الفوضى 

فوضى  حالة  بعد  واالستقرار  الراحة  تجلب  أْن 

متعّمدة. ولكِّن الفوضى ليست دائمًا خّالقة، بل على 

المتوّقع  عكس  عواِقبها  تأتي  هّدامة،  تكون  األغلب 

أو المخّطط لها. ويجدر بنا هنا التمييز بين الفوضى 

األزمة،  كالعشوائية،  مشابهة  أخرى  ومصطلحات 

المؤامرة واالضطراب.

العشوائية تشير إلى عدم النظام، ال تخضع للضوابط، 

التنبُّؤ  يمكن  ال  بحيث  المصادفة،  على  فقط  تعتمد 

األزمة  أّما  بسهولة.  عليها  والسيطرة  بها  م  والتحكُّ

تشهدها  المتغيِّرات  من  مجموعة  إلى  تشير  فإّنها 

عدم  حالة  تخلق  الدول،  أو  المجتمعات  أو  األفراد 

وأزمة  األفراد،  لدى  النفسية  كاألزمة  استقرار، 

فيروس كورونا التي تشهدها العالم منذ سنتين، فضًال 

الدول،  بعض  باقتصاد  تعصف  التي  األزمات  عن 

وآخرها كانت األزمة التي انفجرت سنة ٢٠٠٨م في 

الواليات المتحدة األمريكية ثم امتدت إلى دول العالم 

التي يرتبط اقتصادها مع االقتصاد األمريكي بشكل 

أو  به  نرغب  ال  ما  كل  فهي  المؤامرة  أّما  مباشر. 

نعجز عن مجابهته وتفسيره وتحديد أهدافه بدّقة من 

حممد رجب رشيد 

األحداث الُكبرى غير المألوفة وذات تأثير سلبي علينا. 

يبقى االضطراب الذي ُيعدُّ من الظواهر الطبيعية التي 

تأتي دون سابق إنذار، ويشير إلى الشذوذ عن المألوف 

م بها والسيطرة عليها كتغيير الُمناخ  بحيث يتعّذر التحكُّ

وهبوب العواصف.

الثورة  أيام  إلى  الخّالقة  الفوضى  مصطلح  يعود 

السلطة  على  الشعب  عاّمة  عندما سيطرت  الفرنسية 

وحدثت فوضى عاِرمة امتدت لسنوات قبل أن تستقر 

األوضاع وُتؤكل ثمار الثورة، عندئذ وصفها البعض 

بالخّالقة، ومن هنا ُوِلدت الفوضى الخّالقة كمصطلح 

فقط، وليست كنظرية علمية. إّال أّن الضّجة الكبرى 

السابقة  األمريكية  الخارجية  وزيرة  أحدثتها  حولها 

كونداليزا رايس سنة ٢٠٠٥م في مقابلة مع صحيفة 

عبارة  ذكرت  حيث  األمريكية،  بوست  واشنطن 

الفوضى الخّالقة في سياق حديثها عن ضرورة إجراء 

تغييرات جذرية في الشرق األوسط، للحد من انتشار 

غياب  نتيجة  فيها،  اإلسالمية  واألصولية  ف  التطرُّ

الحراك السياسي السلمي، وأطلقت شعار نحو شرق 

أوسط جديد. وفي أعقاب الحرب التي بدأها حزب اهللا 

اللبناني على إسرائيل سنة ٢٠٠٦م دعْت السيدة رايس 

مرًة أخرى إلى ِوالدة شرق أوسط جديد ُيلّبي المصالح 

وإسرائيل،  األمريكية  المتحدة  للواليات  االستراتيجية 

من دون اإلشارة إلى نظرية الفوضى الخّالقة، ومن 

دون أن تذكرها أو تشير إليها صراحًة في مقابالتها 

األخرى أو في مقاالتها أو مذّكراتها.

من المؤكَّد أّن الفوضى ال تأتي من العدم، بل تخُلقها 

بعض الجهات الشريرة ِمّمن ُتمِسك بخيوطها، وتملك 

القدرة على توِجيهها إلى حيث تريد لتحقيق مصالح 

على  المغلوبة  الشعوب  مستقبل  حساب  على  ُكبرى 

ال  واقع  كأمر  بها  للقبول  اإلستعداد  ولديها  أمِرها 

محال، وما يسهِّل مهمة تلك الجهات هو إيمان البعض 

هنا  وأخصُّ  حدوثها،  بحتمية  ُخُبث-  أو  جهل  -عن 

بالِذكر بعض المثقفين واألكاديميين الذين يتعاطون مع 

اليقيني  االعتقاد  منطلق  من  السياسي  المصطلح  هذا 

بوجودها، وكأنَّها نظرية علمية حقيقة ال ِجدال حولها، 

من دون بذل أي جهد للبحث عن حقيقتها ومنشئها، 

ج لها،  ليس هذا فحسب بل نجد أبحاثًا ودراساٍت تروِّ

والدكتوراه  الماجستير  درجات  لنيل  علمية  ورسائل 

ُتكتب عنها.

الثورة  أعقبت  التي  الفوضى  كانت  سابقًا  ذكرنا  كما 

الثورة  أهداف  حققت  خّالقة  ١٧٧٩م  عام  الفرنسية 

في نيل الحرية ونشر العدالة والمساواة، أّما الفوضى 

العربي  الربيع  بثورات  تسّمى  كانت  ما  رافقت  التي 

على  واليابس،  األخضر  على  أَتْت  هّدامة  كانت  فقد 

عكس ما شاعت، وانتشرت حينها على أّنها فوضى 

خّالقة استقرت في العقل الجمعي العربي وترّسخت 

ونشرتها  المثقفين،  كبار  لها  وروَّج  وجدانه،  في 

الصحف والفضائيات. ولعّل أحد أبرز من ُرّوَج لها 

جي  ِكبار مروِّ ُيعدُّ من  الذي  القاسم  اإلعالمي فيصل 

نظريتي الفوضى الخـّالقة والمؤامرة من خالل قناة 

الجزيرة. 

دون  الخارجية  الِقوى  على  الفشل  َتِبعات  إلقاء  إّن 

مراجعة الذات، واإليمان بالفوضى الخّالقة والمؤامرة 

النفوس  يريح  واقع  كأمر  وقبولها  علمية  كنظريات 

البحث عن  الضعيفة دون إصالحها، ويجنِّبها معاناة 

الجهات التي تقف خلفها وفضِحها. وإّن اإلعتقاد بأّن 

كل  فقط،  والصهيونية  االمبريالية  ِفعل  من  الفوضى 

ك  ذلك يؤكِّد العالقة الوثيقة بين تخلُّف الشعوب والتمسُّ

باألوهام وإنتظار المعجزات.

الى  في غربي كوردستان  الكوردية  الحركة  تأسيس  منذ 

اآلن اعتمدت على شعار ثابت أال وهو "عدم االعتماد على 

األنظمة الغاصبة"  ليس مثل بقية األحزاب الكوردستانية 

في األجزاء األخرى،  فكما نعلم أن األحزاب الكوردستانية 

لبقية أجزاء كوردستان، كان لها مكاتب رسمية مرخصة 

من قبل الدولة التي كان المكتب مفتوحا وحسب شروط 

تلك الدولة .

منذ لجوء ب ك ك الى النظام االسدي والى اآلن اعتمد 

سالح،  ماديًا،  عسكريًا،  المجاالت،  بكافة  عليه  على  

تدريبات، تسهيالت سياسية مقابل :

- محاربة الحركة الكوردية في سوريا وتشرذمها وتحويل 

األنظار إلى خارج الحدود، إلى األجزاء االخرى وخاصة 

تركيا، وتجنيد الشبابات وشباب الكورد في قنديل بحجة 

محاربة النظام التركي.

- أن يكون ورقة ضغط بيد النظام األسدي ضد النظام 

ضد  المسلمين  اخوان  حركة  يستخدم  كان  الذي  التركي 

النظام االسدي، وكذلك من أجل توفير حصته من المياه 

من نهر الفرات.

وفي  لبنان،  في  قرقماز  معصوم  معسكر  بان  نعلم  كلنا 

المخابرات  حماية  تحت  كان  اللبناني،  البقاع  منطقة 

أيادي  على  يتدربون  ك  ك  ب  اعضاء  وكان  السورية 

المدربين السوريين . 

كل  باتهام  ك  ك  ب  ال  إعالم  ويقوم  إال  يوم  يمر  وال 

من يعارض هذا التنظيم بالعالقات مع االعداء، ويصب 

في  الكردي  الوطني  المجلس  الرخيصة" ضد   " اتهاماته 

سوريا، ويقول أن له عالقات كبرى مع تركيا ، بمجرد 

وجود المجلس في االئتالف السوري للمعارضة!!

اذا اراد المجلس الوطني الكردي فعًال التعامل مع تركيا، 

سهولة  بكل  ذلك  على  لحصل  التركي،  السالح  وحمل 

سلطة  تحت  التي  الكوردية  المناطق  كافة  على  وسيطر 
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ولكن  االيكولوجية  باإلدارة  تسمى  ما  التي  الواقع  امر 

بشروط تركية وصبغة تركية، الن تركيا تتمنى ان تدعم 

طرفًا كرديًا ضد الطرف االخر رغم انها تدعم ب ك ك 

سرًا، و ذلك لتدمير الهوية الكوردية والتخلص من القضية 

الكوردية . 

اذا وافق المجلس الكردي على طلب تركي بدعمه بكافة 

انواع االسلحة، تركيا لن تتراجع وبالعكس، ستدعمه على 

كافة االصعدة (ماديًا، عسكريًا) حتى يشتعل فتيل االزمة 

بين طرفي الكورد في المناطق الكوردية، ويتحول الصراع 

الى االقتتال الكوردي - الكوردي، ولكن المجلس الوطني 

الكردي يرفض ان يحمل السالح ضد جهة" كردية" بعكس 

ب ك ك الذي يحمل سالح تركيا بوجه الكورد في تركيا، 

ويحمل سالح ايران بوجه الكرد في ايران، وكذلك السالح 

العراقي ليرفعه في وجه حكومة اقليم كوردستان، و في 

في  الكوردية  الحركة  ضد  االسد  سالح   يحمل  سوريا 

كوردستان – سوريا.

باختصار حزب ب ك ك يفتخر أنه جندي تحت الطلب 

لمن يدفع له، وينشط لتنفيذ كل ما تطلب منه المخابرات 

الكرد  ضد  ذلك  يكون  أن  بشرط  والدولية،  االقليمية 

والقضية الكردية. 

النظيف،  الناصع  النضال  يمارس  الكردي  المجلس 

العمال  حزب  لمنظومة  واحد  رقم  العدو  حاليا  يعد  لهذا 

الكردستاني.

هناك سوء فهم بين أهالي السويداء وبشار األسد. سوء فهم 

أوصلهم بدءًا من يوم الخميس الفائت للنزول إلى الشارع، 

بالتظاهر وقطع الطرقات بالحجارة واإلطارات المشتعلة، 

عن  والوقود  الخبز  دعم  رفع  إجراءات  على  احتجاجًا 

بعض الشرائح التي ترى "الحكومة" أن وضعهم المعيشي 

ال يستلزم الدعم. وهو قرار يستهدف حسب المعلن رفع 

السوريين، وَمن هو محسوب على  الدعم عن ١٥٪ من 

بدل  ليرة  بـ١٣٠٠  الخبز  ربطة  سيشتري  النسبة  هذه 

٢٥٠ ليرة، وأسطوانة الغاز بـ٢٩٦٨٢ بدل ٩٧٠٠ ليرة. 

الرواتب  بزيادة  قرارًا  أصدر  قد  األسد  بشار  أن  ُيذكر 

خالل  الثانية  للمرة  الماضي،  األول  كانون  منتصف  في 

عام٢٠٢١، ورفع الحد األدنى لألجور إلى ٩٢٩٧٠ ليرة، 

أي ما يعادل ٣٧ دوالرًا وقت صدور القرار. لنالحْظ أن 

الرقم محسوب بدقة تامة، فهو ليس ٩٣٠٠٠ ليرة! أي أن 

من يعمل بالحد األدنى لألجور، هذا لمن يعثر على عمل، 

يدفع ١٠٪ من أجره ثمن أسطوانة غاز فقط، وما نسبته 

عليهما  يحصل  عندما  معًا،  والخبز  الغاز  ثمن   ٪١٨,٥

بأفضل سعر.

افتراض  من  يبدأ  السويداء  أهالي  جهة  من  الفهم  سوء 

باحتجاجهم، وبتجاوب بشار  وجود خلل يمكن تصحيحه 

هتف  من  التظاهرات  بعض  في  هناك  معهم.  األسد 

"حرامية.. حرامية.. سلطة حرامية"، لكن إذا كان المعني 

بالهتاف هو أعلى مستوى من السلطة فسيكون المطلوب 

إسقاطه، أي أن الحل ال يكون عنده بل ال يكون بوجوده 

أصًال. في التحديد، هناك هتافات وأشخاص تحدثوا عن 

فساد حكومي ليس بالجديد، وقد ال ُيحّل بذهاب الحكومة 

بإقالة  الحالية. هؤالء وضعوا لبشار خريطة طريق تبدأ 

الحكومة، وتستمر مع اتباع نهج أقل فسادًا من قبل. ُيذكر 

أيضًا أنه كان قد اتخذ إجراءات ُيفترض أنها أبعد من إقالة 

حكومة، فهو قد قضى على إمبراطورية شريكه وابن خاله 

الفساد  المزعومة على  الحملة  ثم طالت  رامي مخلوف، 

جزءًا من ثروة طريف األخرس عّم زوجته. ذلك لم يمنع 

تدهور األوضاع المعيشية، بل تفاقم بؤسها الذي ال يكفي 

ربطه بكون تلك الحملة استيالء على ثروة فاسدين كبار 

من قبل فاسدين أكبر. 

نحن نتحدث عن سوء فهم من حيث الشكل، بمعنى أنه قد 
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يكون متعمدًا، وقد يكون أصحابهم واعين جدًا له. فمطالبة 

الفساد،  بالحل، واستثناؤه من جوهر مشكلة  األسد  بشار 

يتحركون  أنه  إال  األهالي.  فهَم  بالضرورة  يعكسان  ال 

ضمن المساحة التي يرونها متاحة، ورفُع شعارات بسقف 

بشار  يكون  أن  ُيستبعد  وال  محتمًا،  الصدام  يجعل  أعلى 

نفسه متلهفًا لشعار يعطيه ذريعة استخدام العنف ضدهم. 

توزعوا  قد  وشبيحته  أمنه  قناصة  من  أفراد  كان  فعليًا، 

األحد،  يوم  السويداء  مدينة  تظاهرة  أثناء  األسطح  على 

بما يذّكر بكيفية تعامله مع المظاهرات التي انطلقت في 

آذار٢٠١١.

عن  المسؤولة  السلطة  بأنه  األسد  السويداء  أهالي  يذّكر 

معاناتهم، ال فقط السلطة بوصفها أجهزة جيش ومخابرات 

االحتجاجي،  التحرك  فحوى  هو  هذا  لقمعهم.  وشبيحة 

بعد أن وصل بهم البؤس إلى قعر ال ُيطاق. ومن خالل 

شعاراتهم يستبعدون الذرائع التي لطالما ساقها األسد نفسه 

أو أبواقه، من أولوية التصدي لـ"اإلرهاب" وصوًال إلى 

"استكمال المؤامرة الكونية بالحصار على سوريا". التواطؤ 

على قبول تلك الذرائع انتهى، والمحتجون يشيرون إلى 

السبب الحقيقي؛ إنه فساد السلطة، ولو لم يصل بهم األمر 

إلى تسمية رأس الفساد. 

هناك سوء فهم أيضًا من جهة بشار األسد، فهو في مستهل 

الثورة عام ٢٠١١ زار السويداء لضمان والئها، وتعاطى 

مع  ثم  لشبابها  مظاهرات  مع  طبيعته  غير  من  بتسامح 

حركة "مشايخ الكرامة" قبل االنقضاض عليها الحقًا. ذلك 

كله في الطور الذي كان يراهن فيه على مواليه وتحالفاته 

تاريخ  الذهن  إلى  يتبادر  كوردستان  إقليم  نذكر  عندما 

هذه الرقعة الجغرافية التي مر عليها من ويالت ومآسي 

تقشعر لها األبدان، كذلك يتبادر إلى األذهان اإلنتفاضات 

والثورات التي انفجرت على مر التاريخ في وجه الغزاة 

قادها رجال  التي  الثورات واإلنتفاضات  والمحتلين، هذه 

عظماء قل نظيرهم أمثال الخالد مال مصطفى البارزاني. 

ولكن الذي نريد تسليط الضوء عليه هو إقليم كوردستان 

من  ويشهده  شهده  وما  بالعراق  الملحق  الجزء  وهو 

تطورات  من نواحي عدة وعلى كافة الصعد.

كانت  القريب  األمس  حتى  كوردستان  أن  المعلوم  من 

والحروب  والتهميش  العنصرية  اشكال  جميع  من  تعاني 

بغداد وإرتكب  المتعاقبة في  قبل األنظمة  المفروضة من 

خير  واألنفال  وحلبجة  واإلنتهاكات  المجازر  أبشع  بحقه 

مثالين.

بعد سقوط نظام البعث في العراق  تنفس شعب كوردستان 

الصعداء وبعد أن لملم جراحه بدأ بقيادة الزعيم مسعود 

األصعدة،  جميع  على  للنهوض  الخطط  بوضع  بارزاني 

لكن الملفت للنظر انه بهذه الفترة الزمنية القصيرة شهدت 

في  نظيره  قل  عمراني  تطور  كوردستان  مناطق  جميع 

عندما  فإنك  مبالغة  وبدون  المجاورة،  والدول  العراق 

أمام  وكأنك  تشعر  ومناطقه  اإلقليم  أراضي  في  تتجول 

لوحة فنية رائعة ال تمل من النظرإليها، بل وتالحظ ان 

اليوم يكاد ال يشبه األمس من ناحية البناء العمراني الذي 

هو سمة التقدم والرد المناسب على التخريب والدمار الذي 

إرتكبته األنظمة اآلنفة الذكر.

فالتخطيط النموذجي للبناء وفتح الشوارع، وبناء الجسور 

الجامعات  وبناء  الطرقات،  وتعبيد  الحدائق،  وإنشاء 

وغيرها  وماء  كهرباء  من  الخدمات  وإيصال  والمدارس 

دون كلل أو ملل دليل ساطع على عظمة شعب كوردستان 

وإيمانه الراسخ بقضيته التي طالما أراق من أجلها الكثير 

من الدماء وما زال إيمانه راسخ بالقضية المقدسة ويوما 

بعد يوم يزداد ترسيخًا بتراب وطنه.

قد يسأل سائل:

من  اإلقليم  وواردات  المتسارع  العمران  لهذا  وكيف 

ميزانية الدولة العراقية ال تكفي لرواتب موظفي االقليم؟. 

نعم، انه سؤال في غاية األهمية ورغم ان اإلجابة يجب 

أن تأتي من لدن رئاسة اإلقليم والمسؤولين هناك، إال انه 

يمكن االستنتاج بان اإلدارة األمينة والناجحة في أي بلد 

كان تستطيع صنع المعجزات وجعل الحلم واقع محسوس 

وهذا ينطبق بدون شك على إدارة إقليم كوردستان.

@@@@ÜÏ‘»æa@›fl˛aÎ@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g

لقمان يوسف

عدا التطور العمراني الحاصل والماثل أمام األنظار فإن 

الصعيد  على  ليس  نجاحها  أثبتت  الكوردية  الدبلوماسية 

والمنطقة  العراق  صعيد  على  بل  فحسب  الكوردستاني 

بشكل عام وكذلك على صعيد أغلب دول العالم، فالتحركات 

والزيارات المكوكية لمسؤولي إقليم كوردستان وما تحققه 

من نتائج إيجابية دليل ساطع ال يمكن إنكاره.

رغم  مستقبال  ستحصل  والتي  الحاصلة  اإلنجازات  هذه 

حبائك األعداء والمتربصين وذلك بفضل وجود المؤمنين 

رغم  ستستمر  المسيرة  وان  اإلدارة  في  القضية  بعدالة 

المحن.

هذه اإلدارة التي اسسها اشخاص أمضوا ُجلَّ حياتهم في 

الكفاح والنضال من أجل تحقيق أماني شعبهم. اشخاص 

القصور  في  العيش  على  الكهوف  في  العيش  لوا  فضَّ

أجل  من  والنفيس  بالغالي  وضحوا  بل  والمنتجعات، 

مستقبل الكورد وتراب كوردستان.

إن إقليم كوردستان وبالتأكيد ال يخلو من بعض العثرات 

صحية  حالة  تكن  لم  وإن  حتى  ومؤسساته،  دوائره  في 

المنظور  المستقبل  على  الخطورة  تشكل  ال  ذلك  أن  إال 

ذلك  ومع  بذلك.  المتعلقة  الدولية  المقاييس  بحسب  وذلك 

الفاسدين  بمحاسبة  ة  مستمرَّ الحكم  سدة  من  فالتوجيهات 

وعدم التهاون معهم.

هذه اإلنجازات التي تحصل على أرض الواقع والنجاحات 

الدبلوماسية المرافقة لها البد لها أن توصل بالسفينة إلى 

المنشود  الهدف  من  يوم  بعد  يوما  وتقترب  األمان  بر 

أعالم  بين  علمها  والمرفرفة  المستقل  كوردستان  وهو 

أصبح  والذي  المتحدة  األمم  قبة  تحت  المنضوية  الدول 

قاب قوسين أو أدنى خاصة بعد الرفراندوم الذي أجريَّ 

بتصميم من الرئيس مسعود بارزاني.

للبقاء في الحكم. تغير األمر تدريجيًا مع التدخل المكشوف 

ليأتي  ببقائه،  لهما  الفضل  صار  إذ  اهللا،  وحزب  إليران 

التدخل العسكري الروسي ويحسم السيطرة الميدانية نهائيًا 

لصالحه. 

السوريين  إلى  بحاجة  بشار  يعد  لم  التطورات،  هذه  مع 

كمدافعين عنه، وأقصى حاجته إليهم أن يستخدمهم كرهائن 

بؤساء يبتز بمعاناتهم الخارَج. إنهم جزء من نهج يعتمد 

على التلويح باإلرهاب كبديل، والتلويح باإلرهاب الناعم 

الذين  بالرهائن  المخدرات والكبتاغون"، والتلويح  "تجارة 

توّد الغالبية منهم الهجرَة وترك البلد له ولشبيحته وفساده. 

هنا أيضًا سوء فهم من بشار األسد، إذ يفترض أن نصره 

إزاء  المسؤوليات  من  يعفيه  السوريين"  "بغير  العسكري 

السوريين الواقعين تحت سيطرته ورحمته.

ثمة درس يعتقد بشار أنه كاٍف إلفهام السوريين الواقعين 

تحت قبضته، وهو أن قوى الخارج المؤثرة موافقة على 

بقائه، وأن من ثاروا عليه كان مصيرهم اإلبادة والتنكيل 

وهو  تهديد.  بمثابة  يعد  لم  األخير  بأن  علمًا  والتهجير، 

عقول  من  فهم  سوء  أي  بإزالة  مخابراته  قيام  اعتاد  قد 

غير  الحياة.  من  أنفسهم  المحتجين  إزالة  أو  المحتجين، 

أنه يخطئ في التقدير من جهتين، األولى تتعلق باندالع 

المحتجين  فيها وصم  يستطيع  أماكن ال  في  االحتجاجات 

في  يخطئ  وأيضًا  السويداء،  مثال  في  كما  باإلرهاب، 

اعتقاده أن َمن ينظر إليهم كعبيد في مزرعته لن يحتجوا 

يتوقف عن  العيش. هو ال  مقومات  أبسط  منع عنهم  إذا 

إظهار سوء فهمه الشديد للسلطة، وحتى سوء فهمه الشديد 

لالستبداد.

مسؤولياته  من  أنهما  االستبداد  وريث  يرى  ال  أمران 

مهما  الطغيان  أن  أولهما  به؛  يتشبث  الذي  كرسيه  بحكم 

بالجيش  األهالي  سحق  على  فقط  يقوم  ال  شدته  بلغت 

أصًال  مخصص  هو  الشق  فهذا  والشبيحة،  والمخابرات 

على  االحتجاج  أنفسهم  لهم  تسّول  من  وإلرهاب  للعقاب 

مظالم الحكم. حاالت شاذة جدًا وعابرة في التاريخ قامت 

تلتزم  أن  دون  من  التوحش،  مجرد  على  ما  سلطة  فيها 

بالحد األدنى من مسؤوليات الحكم إزاء محكوميها. أيضًا 

حاالت شاذة وعابرة تلك التي رأت فيها عصابة حاكمة 

أنها بغنى عن السياسة مطلقًا، أي استغنت عن الحد األدنى 

تكتفي  فال  داخلية  تحالفات  لتقيم من خاللها  السياسة  من 

طوال الوقت باستخدام العنف، أو رأت فيها تلك العصابة 

أنها بغنى عن السياسة الخارجية، ولو اضطرها ذلك إلى 

توسل الحماية والوصاية. 

هي حالة نادرة من سوء الفهم سببها االستثناء األسدي، 

فلدينا سلطة حظيت بتسامح مع جرائم اإلبادة وجرائمها 

االكتفاء  فقط  داخليًا  منها  والمطلوب  اإلنسانية،  ضد 

بمستوى من الفساد ال يؤدي إلى موت محكوميها جوعًا، 

لئال  السياسة  من  بقليل  التحلي  خارجيًا  منها  والمطلوب 

في  المحضة.  الجريمة  مع  تطبيعًا  معها  التطبيع  يكون 

المقابل هناك سلطة ال تلبي هذا المطلب وال ذاك، لسان 

حالها أن هذا كثير عليها وتعجيزي لها. سوء الفهم يبدأ 

عندما ال نصّدق أنها على حق، وأنها ال تستطيع أن تكون 

سوى ما هي عليه.
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وتشتد  الدولية،  التحركات  تتسارع  عام  كل  بداية  مع 

وتيرة األحداث، ومعظم هذه التحركات تكون أمريكية، 

كما حدث بداية عام ٢٠٢١، عندما قامت اإلستخبارات 

األمريكية بقتل قاسم سليماني في عملية نوعية ودقيقة، 

حيث ضربت عصفورين بحجر واحد، من جهة قصمت 

ظهر أيران إلى حٍد ما قبضتها على المنطقة، وهذا ما 

جهة  ومن  اآلن،  العراقية  الحكومة  تشكيل  في  نلمسه 

من  الكثير  في  وأدواتها  أذرعها  جميع  شتّت  أخرى 

المناطق. 

فرض  تحاول  روسيا  كانت   ،٢٠٢٢ عام  دخولنا  مع 

لتمارس  أوكرانيا  على  هجوم  شن  في  استباقية  إلتفافة 

الضغط وفرض إمالءاتها في األزمة السورية ومناطق 

بالمرصاد  لها  كانت  أمريكا  ولكن  العالم،  من  أخرى 

كما  حدودها  على  فوضى  حالة  وفرض  خلل  بإحداث 

القريب  المستقبل  حدث في كازاخستان، وقد يكون في 

للضغط على روسيا  وذلك  على حدودها،  أخرى  دوال 

األمريكية  للسياسة  والرضوخ  التراجع  على  وإجبارها 

المرسومة، من غير المقبول تمادي أي دولة حتى ولو 

كانت روسيا في نفوذها ومقايضاتها على الغرب. وهذا 

تكون  مناورة  أو  مقايضة  أو  تحرك  أي  أن  يبرهن  ما 

تحت موافقة ورقابة أمريكية وغربية، ومن يخالف هذه 

السياسة سيالقي الوجه الشرس ألمريكا والغرب. 

لكن الهجوم الذي شنَّه تنظيم داعش اإلرهابي على سجن 

للوجود األمريكي  تهديدًا  قبل كل شيء  الصناعة، كان 

لخلط  روسية  محاولة  يكون  قد  وأيضا  المنطقة،  في 

هذه  والغرب،  أمريكا  على  إمالءاتها  وفرض  األوراق 

المحاولة باءت بالفشل، أمريكا ال تسمح لروسيا بإحداث 

أي تغييرات دون أن تدخل في خدمة النفوذ والمصالح 

األمريكية، وهذا ما حدث من الضربة المتباينة والقاضية 

اإلنزال  وذلك من خالل  داعش،  خليفة  قتل  في عملية 

ÚÓÿÌãfl˛a@Úib”ã€aÎ@ÚÓ€Îá€a@paäÎb‰æa@µi@NNbÌäÏé

عزالدين مال

جبهة  سيطرة  تحت  إدلب   بريف  منطقة  في  المظلي 

النصرة اإلرهابية وأسفرت عنها تصفية زعيم داعش، 

كانت هذه ضربة لروسيا التي  تقدم الدعم والمساندة لجبهة 

النصرة، ومن هنا، يمكننا القول، إن ما حدث ويحدث 

الغرب،  أنظار  وتحت  رضى  عن  بل  خفاء  عن  ليس 

وما يحدث في سوريا من فوضى وعدم االستقرار ليس 

بالتأكيد  بريطانيا.  الغربية وخاصة  السياسة  بخاٍف عن 

أمريكا دولة عظمى ولها هيمنة ونفوذ قوي على المنطقة 

والعالم، ولكن في النهاية تخضع للمخططات والسياسات 

البريطانية المرسومة. فبريطانيا األم واألساس في الرسم 

والتخطيط، ولها في كل عرس قرص، هي األم الروحية 

لسياسة الغرب والعالم، أي تغيير أو رسم في الخارطة 

الدولية يكون تحت إشرافها ورقابتها، وَمْن يخالف هذا 

الشرط سيالقي غضب الغرب.

السيناريو  ولكن  الحلحلة،  نحو  يتجه  السوري  الوضع 

تمارسه  وما  الكثيرون،  يتوقعه  كما  ليس  المفروض 

أمريكا من ضغط على روسيا وإيران يؤكد ذلك، وما 

نراه من صمت تركي تجاه الضربات الجوية الروسية 

على المناطق الغربية، وصمت أمريكي من الضربات 

التركية على بعض المناطق في سوريا والعراق، دليل 

على وجود مخطط سينفذ قريبا.

جميع الرسائل السياسية والعسكرية للتحالف الغربي يدل 

بأن  البعض  يظنه  ِلما  مغاير  مستقبل  لسوريا  أن  على 

نظام األسد سيدير البلد.

أما في ما يتعلق بمصير الفصائل والميليشيات وأدوات 

تعد  ال  التي  سوريا  في  الموجودة  الدول  هذ  وأذرع 

إنتهائها،  أو  بقائها  على  المراهنة  يمكن  ال  وتحصى 

يتم من خاللهم  التي  والقوة  األداة  زالوا  وما  كانوا  هم 

المباشر. ولكن ما  التدخل  السيطرة على األرض دون 

متجهة  المنطقة  أن  اإلعالمية  التصريحات  من  يالحظ 

نحو ترتيبات تكون في مجملها فرض إمالءات سياسية 

وإنهاء ما كانت عسكرية، وبذلك إنهاء مهمة هذه األدوات 

واألذرع، وبمعنى آخر سيتم تقزيمها وإضعافها، وجعلها 

خالية نائمة واحيائها واستخدامها متى شاءت. وقد تكون 

لها تطورات وأبعاد سياسية يأتي بإنهاء هكذا جماعات 

غرب  في  وخاصة  أخرى  ومناطق  المناطق  تلك  في 

األوسط.  الشرق  كوردستان وحتى في سوريا ومنطقة 

وكذلك ممارسات الميليشيات والفصائل المحسوبة على 

تركيا ضد المدنيين في المناطق الكوردية عفرين وكري 

إعزاز  في  العربية  المناطق  وفي  كانيية  وسري  سبي 

والباب. وكذلك إرهاب جبهة النصرة في إدلب ومليشيات 

الحشد الشعبي وتوابعها في العراق. حيث أصبحوا وباال 

الدول  هذه  مررت  أن  بعد  الجميع،  كاهل  على  ثقيال 

مخططاتها ومصالحها ونفوذها من خالل هؤالء، انتهت 

مهماتهم، وأضحى من الواجب إنهاؤهم وإقناع شعوب 

المنطقة بأنهم سيعملون على تحقيق ما كانوا يطمحون 

إليه وفرض هامش من األمن واالستقرار.

ستبدأ عملية إزالة تلك األدوات من الواجهة وبأساليب 

وطرق توهم شعوب المنطقة بأنه يصبو في مصلحتهم 

ساحة  السورية  الساحة  واستقرارهم.  أمنهم  أجل  ومن 

النفوذ  لصالح  الموازين  فجميع  األذرع،  وكسر  تصفية 

األمريكي والغربي، وهذا يدل على أن سوريا تتجه نحو 

دولة فيدرالية إتحادية، وكل إقليم ضمن هذه الفيدارلية 

مرتبط بجهة دولية.

بمجملها  تكون  جديدة،  مرحلة  أمام  السوري  الشعب 

توزيع مناطق نفوذ. المناطق الساحلية وبعض المناطق 

الداخلية تحت النفوذ الروسي، ومناطق المعارضة تكون 

تحت  الكوردية  المناطق  وحتما  التركي،  النفوذ  تحت 

الكوردية  األطراف  من  يتطلب  لذلك  األمريكي،  النفوذ 

أن تدرك ذلك، وعدم إهدار الجهد والوقت بالذهاب إلى 

دمشق، ألنها لن تكون برضى الغرب. 

ألي  جاهزيتها  إبداء  الكوردية  السياسية  الحركة  على 

سيناريو أمريكي وغربي محتمل في القريب، نحن أمام 

المنطقة عامة والشعب  مرحلة بمجملها لصالح شعوب 

الكوردي على وجه الخصوص، وإن كانت في حدودها 

الدنيا، ولكن يبعث األريحية والطمأنينة إلى حٍد ما، ما 

يكون  حيث  والتجديد  البناء  مرحلة  أمام  نكون  أن  يهم 

يافطة  تحت  محفوظة  السورية  المكونات  جميع  حقوق 

الدستور المستقبلي يؤمِّن الرفاهية والكرامة للجميع. 

بقطع  النظام  وقام  درعا،  من  الثورة  انطلقت  عندما 

الكهرباء وكامل سبل العيش عنها ، كانت السويداء هي 

المتنفس الذي لجأ إليه أهالي المحافظة لكي يشتروا منها 

التي  بالشموع،  وانتهاء  الخبز  من  بدءا  حاجياتهم،  كل 

أصبحت عملة نادرة وتستحق العناء والبحث عنها.

إلى  مرة  من  أكثر  ذهبوا  الذين  أولئك  أحد  وكنت 

الناس  وخالط  التجارية،  محالها  في  وتجول  السويداء، 

وتحاور معهم، وعرف حقيقة موقفهم من الثورة، حتى 

أن بعضهم كان يحاول أن يحضنني عندما يعلم أني من 

درعا، وكأنني مفجر الثورة هناك..

هم  السويداء،  أبناء  كان  دمشق،  في  العمل  موقع  وفي 

األكثر اقترابا منا نحن أبناء درعا، وكنا نسمع منهم تلك 

لالستمرار،  وتدعونا  األيدي،  على  تشد  التي  الكلمات 

وبأنهم الحقون بنا ال محالة.. حتى العام ٢٠١١، كان 

أغلب  استعدى بشكل مجاني،  قد  األسد ونظامه،  بشار 

أفراد الشعب السوري وفي جميع المحافظات، بمن فيهم 

أبناء المنطقة الساحلية، وأرجو أن ال تستغربوا إذا قلت 

أبناء  "سانا" من  الزمالء في وكالة  الكثير من  إن  لكم، 

الطائفة العلوية، كانوا يقولون لي في بداية الثورة، إنهم 

ليسوا على استعداد للوقوف إلى جانب "رامي مخلوف" 

والدفاع عن سرقاته، في إشارة إلى أنهم لن يدافعوا عن 

وجعلهم  اللصوص،  شأن  من  أعلى  الذي  األسد،  بشار 

يعكس  كان  هذا  وثرواته.  البلد  مقدرات  يستبيحون كل 

حالة الوعي لدى أبناء الشعب السوري في تلك الفترة، 

على  سنوات  عشر  مضي  بعد  يدركون،  أخذوا  الذين 

حكم بشار األسد، بأنه ليس أكثر من مجرد لص و"تافه" 

الدولي  وموقعها  البالد  مكانة  تراجعت  وقد  وكذاب، 

أيام  عليه  كانت  مما  أكثر  عهدها،  في  واالستراتيجي 

والده حافظ األسد، هذا ناهيك عن سياسة النهب والتمييز 

والتفريق التي مارسها بحق الشعب السوري، بما فيها 

داخل الطائفة العلوية ذاتها.

ما حدث بعد ذلك، يعرفه الجميع أو أغلبنا، وكيف أن 

النظام استغل عناصر القوة التي يملكها، والتي استخدمها 

عنه  وتدافع  خلفه  تصطف  وجعلها  طائفته  تخويف  في 

أشكال  كل  ممارسة  إلى  بعدها  عمد  ثم  الموت،  حتى 

الذي أعطى درسا  الثائرة، األمر  المناطق  العنف بحق 

كبيرا لكل من يفكر في الثورة عليه، وبالذات المناطق 

وجه  على  كالسويداء  األقلوي،  الطائفي  الطيف  ذات 

ريف  في  السلمية  منطقة  أيضا  ومنها  الخصوص، 

حماة..

على أية حال، ليس هذا مجال حديثنا وبحثنا، فهو أمر 

قد يطول النقاش فيه، لكن ما نود قوله، إن النظام اعتقد 

تجعله  أن  يمكن  والقمع  التخويف  سياسة  بأن  خاطئا، 

بوجوده  تقبل  الناس  وتجعل  البلد،  قيادة  في  مستمرا 

أكثر من  أنه بعد  ولو على مضض، إال أن ما حدث، 

إال  وسخة  وسيلة  النظام  فيها  يترك  لم  سنوات،  تسع 

واستخدمها، إال أن الناس ال زالت قادرة على الخروج 

إلى الشارع وتطالب برحيله..بل هي اليوم أكثر رفضا 

له، من األيام األولى التي أعقبت الثورة.

من هنا، ال يجب االستهانة أبدا بحراك محافظ السويداء، 

والزالت عبارات أحد المخضرمين سياسيا ترن في أذني 

في بداية الثورة، والذي قال لي بالحرف: راقب محافظة 

السويداء..عندما تتحرك بالكامل، فاعلم عندها أن النظام 

سوف يسقط ال محالة..وكانت رؤيته في ذلك، أن النظام 

يستطيع تطييف الحراك في درعا وحمص وحماة والرقة 

 ، السويداء  السنية..أما  المحافظات  وحلب وغيرها من 

فهي "اإلصبع" التي ستقلع عينيه إذا ما تحركت.
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غزت  عندما   ٢٠٠٣ عام  منذ  تبدأ  لم  العراق  معاناة 

واشنطن بالد الرافدين مسنودة بفتاوى المرجع الفارسي 

ٱية اهللا السيستاني الذي رأى في ذلك رد اعتبار  للذين 

عانوا منذ معركة القادسية التي انهزم فيها الفرس على 

عمر  الراشد  الخليفة  عهد  في  وقاص  أبي  بن  سعد  يد 

بن الخطاب  للمرة الثانية بعد هزيمتهم في معركة ذي 

الفارسية  الحسابات  لتصفية  ساحة  العراق  واصبح  قار 

اإلرهاب  محاربة  شعارات  تحت  والكرد  العرب  ضد 

ودعم محور  الممانعة والحقيقة ان المعاناة العراقية تعود 

لعام ١٩٥٨ عندما قام االنقالبيون بقيادة عبدالكريم قاسم 

باإلطاحة بالملك فيصل الثاني وقاموا بخلخلت المجتمع 

العراقي .

لقد عاش العراق في العهد الملكي الهاشمي وما قبله حالة 

واليهود  والتركمان  والكرد  العرب  مكوناته  بين  تٱخي 

الدولتين  بين  توازن  نقطة  والصابئة وكان  والمسيحيين 

العثمانية التركية  والصفوية الفارسية  قبل تأسيس الدولة 

العراقية في عشرينيات القرن الماضي  وكان لكل مكون 

دوره وصناعته وكان الملك منذ تأسيس الدولة  يستمد 

شرعيته من إجماع المكونات وتوزيع األدوار بينها  و 

كانت المرجعيات الشيعية العربية مثل ٱل الصدر وٱل 

الحكيم وٱل األعظمي وٱل الكرخي وٱل عالوي  العمود 

العشائر  شيوخ  كان  و  الدينية  الملك   لشرعية  الفقري 

من الدليم والجبور وشمر وااللوسي وغيرهم   مصدر 

الشرعية الشعبية وكان ٱل البارزاني ابطال ملحمة ثورة 

المهاباد  عام ١٩٤٦  قادة الشعب الكردي  وكان اليهود 

صناع الموسيقى  وقادة المصارف وقاموا بتطوير فنون 

المقام العراقي وكان التركمان صمام العالقة مع تركيا 

هذه  وكانت  أوروبا    مع  العالقة  صمام  والمسيحيين 

اليقبل  الذي  قزح  قوس  الوان  مثل  المجتمعية  التركيبة 

التخلي عن أي لون فذلك سوف يفسد الطبيعة ويقضي 

مثل  األقوياء  الحكومة  االلوان وكان رؤساء  بقية  على 

نوري السعيد  يعتمدون على كل هؤالء لضبط توازنات 

الحكم  وكان العراق فاعل في محيطه اإلقليمي والدولي 

ولم تتجرأ  إيران على التفكير  باالستيالء على  شط 

في  الطبيعي  والتنوع  الهاشمي  العهد  خالل  العرب 

المجتمع العراقي .

العربي   القومي  بالمد  للتأثر  ونتيجة   ١٩٥٨ عام  بعد 

والعدوان الثالثي على مصر ١٩٥٦ وقيام إذاعة صوت 

وربطه  الهاشمي  النظام  بشيطنة  القاهرة   من  العرب 

باالستعمار اإلنجليزي الغربي وايهام المعجبين  بجمال 

على  يتوقف  واألمة  فلسطين  تحرير  أن  عبدالناصر 

إزاحة النظام الملكي بعدها  دخل العراق عهد االنقالبات  

الدموية التي قامت بتفكيك قوس قزح  المكونات العراقية 

فقد بدوأ  بتجريد المكون اليهودي من جنسيته وطرده 

بحجة الدفاع عن القضية الفلسطينية  وفي عام ١٩٧٤ 

لم يبق في العراق  من اليهود سوى الفنانة سليمة مراد 

أرملة الفنان ناظم الغزالي وبعد االنتهاء من  اليهود جاء 

الدور على المكون الكردي واتهامه بالعمالة للصهيونية 

عرقي  تطهير  حروب  وشن  العراق   تفكيك  ومحاولة 

بحقه وخالل الحرب العراقية اإليرانية بدأ بعض الشيعة 

بعض  ان  البعث  حزب  اعتبر  بعدما  إليران  ينحازون 

مراجعهم ذات األصول الفارسية  تزاحمه الوالء الشعبي 

وان والءها  للولي الفقيه الفارسي على حساب المصلحة 

الوطنية.

بدأت طهران منذ منتصف الثمانينات  تروج للمظلومية 

الشيعية وتتهم  السنة باحتكار حكم العراق منذ معركة 

القادسية في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب التي 

أنهت الحكم الفارسي وجرى صناعة فصيل كردي  بقيادة 

موالي إليران ومدعوم  الطالباني  مام  جالل  المرحوم 

من المنافسين القوميين لصدام حسين مثل حافظ األسد 

والقذافي وتحالف مع عمالء ايران الذين أصبحوا اليوم 

الحشد الفارسي  ووقفوا  مع طهران في الحرب العراقية 

اإليرانية ألن دوره الوظيفي معارضة المشروع الكردي  

ودعم الخميني وتنفيذ توجيهات األسد والقذافي   .

وبعد هزيمة إيران في الحرب العراقية اإليرانية ١٩٨٠-

١٩٨٨ وتجرع الخميني السم وقبوله قرار مجلس األمن 

٥٩٨ عندما حرر الحرس الجمهوري بقيادة اللواء  إياد 

الفيلق  قاىد  الرشيد  عبد  ماهر  اللواء  و  الراوي  فتحي 

السابق المكلف بحماية البصرة الفاو والشالمجة وجزر 

الشعب  من  للقصاص  الفارسي  التخطيط  بدأ  مجنون 

الموالية  الفارسية  المرجعيات  بتحريك  اوال  العراقي 

للخميني  للقيام بتمرد عرف باالنتفاضة الشعبانية ١٩٩٢ 

الفقري  العمود  اليهودية  الفارسية  الجاليات  تحريك  ثم 

وجعل  السالم  عملية  الذي خرب  نتنياهو  بقيادة  لليكود 

القضية الفلسطينية ورقة تتالعب بها إيران للتغطية على 

جرائمها في العراق بقيام حماس وحزب اهللا بعنتريات 

وجر إسرائيل لمعارك للتغطية على جرائم طهران بحق 

السنة العراقيين .

في  وغيرهم  الفرس   اليهود  حركت  قد  إيران  وكانت 

واشنطن منذ التسعينات  لتحريض الغرب على خوض 

وإعدامه  حسين  صدام  الرئيس  ضد  استباقية  حرب 

ليكون الضحية  الموالية إليران   للقوي  العراق  وتسليم 

على  األمريكية  الحرب  في  طالبان  حركة  بعد  الثانية 

البالد  وتسليم    ٢٠٠١ سبتمبر  أحداث  بعد  اإلرهاب 

للحقد الفارسي وجرى التمهيد  لذلك عبر  فتاوى داعمة 

للغزو األمريكي  وربطه بمأساة االمام الحسين وسبي 

العربية  العشائر  السالم وشيطنة  السيدة  زينب عليهما 

السنية وربطها بالقاعدة وداعش لتبرير التطهير العرقي 

البالد  تسلم  الذي  الفارسي  االحتالل  معارضي  بحق 

من الغازي األمريكي وتفنن رجال إيران امثال نوري 

ارتكاب  في  الربيعي ٢٠٠٦-٢٠١٤   وموفق  المالكي 

ابشع الجرائم بحق العرب السنة وكانت مهمة الطالباني 

الفارسي بحجة مكافحة داعش والقاعدة  تبرير اإلجرام 

من  االسالمي  السني  العالم  في  عام  رأي  تشكل  قد  و 

العربي    والعالم  بتركيا  مرورا  المغرب  إلى  اندونسيا 

ضد جرائم إيران تم التحايل عليه  بعنتريات حسن نصر 

المتتالية  الليكود  وحروب   "٢٠٠٦ تموز  حرب   " اهللا 

داعمة  إلى  للسنة  قاتلة  من  إيران  لتحويل  غزة   على 

المالكي  تسليم  ثم  االيوبي  الدين  صالح  عهد  لمجددي 

الموصل لداعش لتبرير هدم المدينة على سكانها وإحالل 

السكان  مكان  الفارسي  للمشروع  الموالين  المستوطنين 

وكركوك  السنية  المحافظات  اغلب  السنةفي  األصليين 

تحت  كردستان   إقليم  مع  عليها  المتنازع  والمناطق 

شعارات مكافحة اإلرهاب ودعم محور  الممانعة بقيادة 

قاسم سليماني.

وخالل فترة  احتكار اتباع إيران للمشهد العراقي منذ عام 

٢٠٠٣  عانى الشعب الشيعي من الفقر والبطالة وانقطاع 

وتراجعت  العراق  المياه عن  إيران  بسبب حبس  الماء 

الزراعة في البصرة والجنوب وانقطاع الكهرباء ولم ير 

الشعب الشيعي من األحزاب الموالية إليران  غير القتل 

بتحسبن  المطالبين  العراقيين  والفتيات  الشباب  واغتيال 

أوضاعهم والمطالبين  بالوظائف والخدمات  و انتشرت 

الذي  العراق  إضعاف  في  إيران  لمصالح  خدمة  الفتن 

هزمها في حرب الثماني سنوات  .

كل ذلك أدى لتراجع احترام إيران في العالم اإلسالمي 

ورفض العشاىر الشيعية العربية في الجنوب والوسط  

االنتخابات   نتائج  الفارسي وجاءت  لإلجرام   العراقي  

الفارسي ورفض كل مجرم حرب  الحشد  ضد أحزاب 

موالي للمشروع الفارسي وأصبح اتباع إيران يتكلمون 

لغة ترامب بأن االنتخابات مسروقة ويتظاهرون  وقد 

أثبت القضاء العراقي نزاهتها  ومقت الشعب العراقي 

البيت  ترتيب  معركة  بدأت  بعدها  الفارسي  لإلجرام 

قال  فقد  الفارسي  المحتل  تدخالت  عن  بعيدا  العراقي 

الشيعة العرب كلمتهم أنهم يريدون المراجع العربية مثل 

عالوي  وٱل  االعظمي  وٱل  الكرخي  وٱل  الصدر  ٱل 

الذين صنعوا مع الملك فيصل االول مشروع االستقالل 

الوطني وقال الشعب الكردي كلمته بأنه يريد المدرسة 

افضل  وفيه  رقم صعب  اإلقليم  جعلت  التي  البارزانية 

جامعي  نظام  وأرقى  األوسط  الشرق  في  تحتية  بنى 

ويؤي الجئين من العراق وسوريا  وتغيرت الكثير من 

المعادالت .

اليوم استبعدت المحكمة العراقية بأوامر  إيرانية  ترشيح  

المناضل هوشيار زيباري تلميذ المدرسة البارزانية وأحد 

القضاء  ليمسك  المهاباد عام ١٩٤٥  ثورة  أسود  أشبال 

العراقي  العصى من الوسط بقبول فوز الكتلة الصدرية 

وهو  إيران    ترفضه  الذي  الكردي  المرشح  ورفض 

محل  توافق وطني بين ٱل الصدر  والمراجع العربية 

وٱل البارزاني والقوى السنية بعد شكاوى كيدية قدمها 

الخطوة  وهذه  الفارسي   للمشروع  الموالون  خصومه 

قد  تعيق خروج العراق من أزماته الداخلية  فالمرشح 

الدبلوماسية  قيادة  المستبعد  هوشيار زيباري  سبق له 

بين  التوتر  خفض  مهندس  ليكون   مؤهل  و  العراقية 

ضفتي  الخليج كوسيط بين السعودية وإيران والتقريب 

في  التفاق  التوصل  جهود  ودعم  واالمارات  قطر  بين 

العراق  وتجنيب  الغرب  مع  اإليراني  النووي  البرنامج 

وهو   اوكرانيا  حول  الروسي  الغربي  الصراع  تبعات 

الغربي  القرار  صنع  دواىر  من  مقرب  دولة  رجل 

وتدعمه  الكبير  األوسط  الشرق  مشروع  أقطاب  واحد 

الدائرة  تدعمه  كما  األمريكي  الكونغرس  داخل  لوبيات 

الضيقة لنائبة الرئيس األمريكي كاميال هاريس المكلفة 

بإدارة مشروع الشرق األوسط الكبير   ومعسكر السالم 

اإلسرائيلي الذي أسسه الشهيد اسحاق رابين ووقع السالم 

مع ياسر عرفات والملك الحسين بن طالل.

تعويض  على  التوافق  العلياء   المصلحة  من  وأن 

الوزراء  رئيس  نائب  بمنصب  صالح   برهم  المرشح 

إلدارة العالقة بين إقليم كردستان والعاصمة بغداد  وان 

المرشح  هوشيار  إيران  كسب  صداقة  من مصلحة 

عالقات  توتر  يزيد   سوف  استبعاده   وان  زيباري  

إيران  مع الغرب ويعطل  تقاربها  مع دول الخليج ألن 

عراق مستقر ويملك قيادة تحظى باحترام واسع النطاق 

فيه عمالءها  يرتكب  افضل إليران  من جار ضعيف 

جرائم تجعلها منبوذة في العالم اإلسالمي السني ويوتر 

المالكي  عهد  في  حدث  كما  الغرب  مع  عالقاتها  على 

بحق  أدت جرائمهم  الذين  والطالباني ٢٠٠٦-٢٠١٤  

السنة إلى تحويل إيران لدولة منبوذة لدى مليار ونصف 

بين  مكروهة  الحشد  فصائل  وجعلت  العالم  عبر  سني 

في  عنه  التعبير  تم  ما  وهو  العربي  الشيعي  الشباب 

صناديق االقتراع.

إيران  على  وان  للوراء  العراق  عقارب  تعود  لن 

النتائج  قلب  محاولة  بدل   الفائزين  لصداقة  المسارعة 

حركات  عبر  المؤسسات   عمل  إعاقة  محاوالتها  أو 

يائسة تضرها أكثر مما تجلب اي فوائد مفترضة وان  

استبعاد المرشح هوشيار زيباري  المفضل لدى الغرب 

وخاصة واشنطن   بأوامر إيرانية  قد تصب في مصلحة 

النووي " معسكر ترامب"  المناهضين لالتفاق  الصقور 

طهران  ويكبد  النووي   االتفاق  كل  من  انسحب  الذي 

خسائر في مفاوضاتها في فيينا ويعيق التقارب الخليجي 

وان  البارزاني  من  بدعم  الصدر  يقوده  الذي  اإليراني 

برهم  الكوردستاني  الوطني  االتحاد  بمرشح  تمسكها 

صالح قد يعقد المشهد العراقي  ويرفع منسوب الشعبوية 

المعادي للتدخل اإليراني في الساحتين الشيعية والكردية 

أصر  عندما  لبنان  في  حدث  مثلما  السنة  العرب  بعد 

العماد  ترشيح  على  سليماني   قاسم  بقيادة  القدس  فيلق 

اللبناني  ألكثر من عام  الرئيس  انتخاب  عون وتعطل 

ونصف بعدها بدأ تفكك معسكر  اتباع سليماني  ودبت 

وتدهورت  الشيعي  والتحالف  عون  تيار  بين  الخالفات 

اهللا  حزب  هجوم  بسبب  الخليجية  اللبنانية  العالقات 

المتكرر  على السعودية وعلق الحريري زعيم الطائفة 

للمجهول  لبنان  مصير  وأصبح  تياره  مشاركة  السنية 

بسبب تردي وضعه االقتصادي وعزلته اإلقليمية بفعل 

تحكم المشروع الفارسي بمصيره تحت أكذوبة المقاومة 

وسالحها الذي يذبح السنة في الشام لالنتقام من العشائر 

التي كانت ترفض دعم حافظ األسد للخميني في حرب 

الثماني سنوات .

*رئيس المؤتمر الوطني األزوادي

* أبو بكر األنصاري
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باليابان منذ  حمية الموز الصباحية نظام غذائي عرف 

عام ٢٠٠٨، ويمكن االعتماد عليه إلنقاص الوزن بشكل 

سريع قبل المناسبات.

هل حمية الموز اليابانية طريقة فعالة إلنقاص الوزن؟ 

هناك  وهل  الوزن؟  تفقد  البدني  النشاط  يجعلك  وهل 

عالقة بين الرياضة وفقدان الوزن؟ وهل الصودا الدايت 

تزيد الوزن؟

بمجلة  التغذية  خبراء  أشار  إذ  األول،  السؤال  مع  نبدأ 

�"فرويندين" األلمانية إلى أن حمية الموز الصباحية نظام 

غذائي عرف باليابان منذ عام ٢٠٠٨، ويمكن االعتماد 

عليه إلنقاص الوزن بشكل سريع قبل المناسبات.

 ١١٥ وزنها  موز  لحبة  الغذائية  المعلومات  والتالي 

غراما، وفق وزارة الزراعة األميركية:

السعرات الحرارية:  ١١٣

األلياف الغذائية: ٢ غرام

الدهون: ٠,٣٣ غرام

الكربوهيدرات: ٢٦ غراما

بروتين: ٠,٨٥١ غرام

المغنيسيوم: ٣٢,٢ مليغراما

الفوسفور: ٢٥,٣ مليغراما

البوتاسيوم: ٣٧٥ مليغراما

الصوديوم: أقل من ٤ مليغرامات

الزنك: ٠,١٨٤ مليغرام

النحاس: ٠,١١٦ مليغرام

فيتامين سي: ١٤,١ مليغراما

المنغنيز: ٠,٢٩٧ مليغرام

الثيامين: ٠,٠٦٤ مليغرام

النياسين: ٠,٧٦١ مليغرام

فيتامين بي ٦: ٠,٢٤ مليغرام

حمض الفوليك: ١٦,١ ميكروغراما

فيتامين إيه ١,١٥ ميكروغرام

بيتا كاروتين ٩,٢ ميكروغرامات

بروتوكول حمية الموز اليابانية

تناول ثمار الموز بشكل غير محدود مع مياه فاترة أو 

تناولها مع الحليب على اإلفطار

عدم التقيد باختيار طعام معين للغذاء والعشاء

كوجبة  الموز  من  أكثر  أو  ثمرة  على  الحصول  يمكن 

خفيفة بين الوجبات

ال يسمح بأي نوع من الحلويات

يجب عدم تناول أي شيء بعد الساعة ٨ مساء

يجب أن يذهب الشخص للنوم بحلول منتصف الليل.

التمثيل  عملية  تنشيط  على  الصباح  في  الموز  ويساعد 

الغذائي والشعور باالمتالء بسرعة. باإلضافة إلى ذلك، 

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم واأللياف 

التي تنظم دهون الجسم، ويشترط عدم تناول شيء بعد 

الساعة ٨ مساء.

ونظرا ألن الموز يحتوي أيضا على الكثير من الفركتوز، 

هذا  ويساعد  عادة،  الموز  إفطار  يصبح  أن  ينبغي  فال 

النظام الغذائي على إنقاص بعض الوزن بسرعة، ولكن 

الجسم يحتاج إلى ممارسة الرياضة لفقدان الوزن بشكل 

دائم.
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العمل  ضغوط  أن  إلى  تتوصل  سويدية  دراسة 

والمخاوف المالية تزيد من خطر اإلصابة بأمراض 

مهددة للحياة بنسبة ٣٠٪

العمل  ضغوط  أن  من  جديدة  دراسة  حذرت 

والمخاوف المالية قد تزيد من خطر اإلصابة بسكتة 

دماغية أو نوبة قلبية بنسبة تصل إلى ٣٠٪.

مخاطر  بين  السويديين  الباحثين  من  فريق  وربط 

الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة 

عينة  دراسة  خالل  من  العالية،  التوتر  ومستويات 

دولية تضم أكثر من ١٠٠ ألف شخص.

وال يستطيع الخبراء شرح الرابط الذي توصلوا إليه 

التوتر  مستويات  كانت  إذا  حتى  أو  قاطع،  بشكل 

العالية هي سبب أمراض القلب واألوعية الدموية.

إلى  بالفعل  السابقة  الدراسات  تشير  ذلك،  ومع 

الناتجة  الكورتيزول  من  المرتفعة  المستويات  أن 

نسبة  من  تزيد  أن  يمكن  األمد  اإلجهاد طويل  عن 

الدم  الثالثية وسكر  الدم والدهون  الكوليسترول في 

وضغط الدم.

أستاذة  روزينجرين،  أنيكا  الدراسة،  مؤلفة  وقالت 

الطب بجامعة "غوتنبرغ": "ليس معروفا بالضبط ما 

الذي يسبب ارتفاع مخاطر اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية بين األشخاص الذين يعانون من 

المختلفة  العمليات  من  العديد  لكن  الشديد.  اإلجهاد 

قد  الدم،  وتجلط  الشرايين  تصلب  مثل  الجسم،  في 

تتأثر باإلجهاد".

وتابع بالقول: "إذا أردنا الحد من مخاطر اإلصابة 

مستوى  على  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض 

العالم، فنحن بحاجة إلى اعتبار اإلجهاد عامال خطرا 

آخر قابال للتعديل".

وأمراض القلب واألوعية الدموية هو مصطلح يشير 

إلى جميع أنواع األمراض التي تؤثر على القلب أو 

األوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب التاجية 

النوبات  الشرايين)، والتي يمكن أن تسبب  (انسداد 

القلبية والسكتة الدماغية وغير ذلك.

وأمراض القلب واألوعية الدموية هي السبب األول 

يقدر  ما  بحياة  تودي  العالم، حيث  مستوى  على  للوفاة 

بنحو ١٧,٩ مليون شخص كل عام.

جمعت  التي  البيانات  إلى  الجديد  البحث  هذا  واستند 

بين يناير ٢٠٠٣ ومارس ٢٠٢١ المأخوذة من دراسة 

 Prospective Urban Rural Epidemiology

.((PURE

وخالل هذا الوقت، تم تسجيل ٥٩٣٤ حالة قلبية وعائية 

أو  الدماغية  السكتة  أو  القلب  احتشاء عضلة  في شكل 

قصور القلب.

وشارك في PURE أكثر من ٢٠٠ ألف مشارك، لكن 

البحث الجديد ركز على ١١٨,٧٠٦ مشاركا ليس لديهم 

أي تاريخ من أمراض القلب واألوعية الدموية.

عالية  بلدان  أربعة  دولة،   ٢١ من  المشاركون  وكان 

و١٢  واإلمارات)،  والسويد  كندا  ذلك  في  (بما  الدخل 

وبولندا  البرازيل  ذلك  في  (بما  الدخل  متوسطة  دولة 

وجنوب إفريقيا) وخمسة بلدان منخفضة الدخل (بما في 

ذلك الهند وباكستان، وزيمبابوي).

المملكة  ذلك  في  بما  الكبيرة،  الغربية  الدول  وكانت 

المتحدة والواليات المتحدة، والدول ذات الكثافة السكانية 

غير  واليابان  وروسيا  الصين  ذلك  في  بما  العالية 

متواجدة بين العينات.

وتراوحت أعمار المشاركين من الرجال والنساء من 

٣٥ إلى ٧٠ عاما.

اإلجهاد  حول  أسئلة  عليهم  ُطرحت  البداية،  وفي 

على  تصنيفهم  ووقع  الماضي،  العام  في  الملحوظ 

(إجهاد  ثالثة  إلى  إجهاد)  (دون  صفر  من  مقياس 

شديد).

أنه  على  الدراسة،  خالل  "اإلجهاد"،  تعريف  ووقع 

الشعور بالتوتر أو االنفعال أو القلق بسبب عوامل 

لصعوبات  التعرض  أو  المنزل،  في  أو  العمل  في 

وأوقات صعبة  ألحداث صعبة  التعرض  أو  مالية، 

في حياتهم.

شديد،  لضغط  تعرضوا   ٪٧,٣ أن  النتائج  ووجدت 

و٢٩,٤٪  معتدل،  لضغط  تعرضوا  و١٨,٤٪ 

يتعرضوا  لم  و٤٤٪  منخفض،  لضغط  تعرضوا 

لضغط نفسي.

وكان أولئك الذين يعانون من ضغوط شديدة أصغر 

الخطر  بعوامل  قليال، ويتصفون بشكل متكرر  سنا 

مثل التدخين أو السمنة في منطقة البطن، وفي كثير 

من األحيان في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وبالنسبة للمشاركين الذين يعانون من ضغوط عالية، 

القلب  أمراض  أشكال  بأحد  اإلصابة  خطر  ارتفع 

القلبية  والنوبات   ،٪٢٢ بنسبة  الدموية  واألوعية 

بنسبة ٢٤٪ والسكتة الدماغية بنسبة ٣٠٪.

تعديالت  بعد  حتى  مرتفعة  المخاطر  هذه  وكانت 

الذين  أولئك  بين  الخطر  عوامل  في  االختالفات 

يعانون من ضغوط عالية ومنخفضة.

ومن أهم ما يميز هذه الورقة الجديدة، التي ُنشرت 

في مجلةJAMA Network Open، أن مستويات 

التوتر ُصنفت قبل أحداث القلب واألوعية الدموية، 

وفقا للفريق.

ومع ذلك، لم تستطع الدراسة اإلجابة عما إذا كان 

اإلجهاد له تأثير أكثر حدة أو مزمنا، أو ما إذا كان 

تأثيره يختلف بين فئات الدخل في الدولة الواحدة.

ما جدوى هذه الحمية؟

هناك احتمالية أن يساعد نظام الموز الغذائي على فقدان 

يوجد  ال  ذلك  ومع  أقل،  ستأكل  ببساطة  ألنك  الوزن 

الوزن على وجه  إنقاص  يساعد على  الموز  شيء في 

التحديد.

بالمقابل، إذا كنت تأكل في وقت متأخر، فمن المحتمل 

السعرات  تقليل  على  الياباني  النظام  هذا  يساعدك  أن 

الحرارية.

الطبيب  استشارة  دون  الحمية  هذه  تتبع  ال  ذلك،  مع 

أوال، خاصة إذا كنت تــعاني من أي من األمراض 

المزمنة.

هل تجعلك الرياضة تفقد الوزن؟

في تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" lefigaro الفرنسية، 

الباحثة  بواسو  ناتالي  عن  تيبرت  سيسيل  الكاتبة  تنقل 

وأستاذة فسيولوجيا الرياضة والتغذية بجامعة كليرمون 

أن  للرياضة  يمكن  المتوقع،  عكس  "على  أنه  أوفيرني 

تجعلك تزيد في الوزن، خاصة عندما تستأنف ممارستها 

نشاطا  تبدأ  عندما  أو  االنقطاع،  من  سنوات  عدة  بعد 

بدنيا".

تحول  "الرياضة  أن  هو  السبب  أن  الباحثة  وتوضح 

كتلة الدهون إلى كتلة عضلية" لكن ذلك ينبغي أال يثبط 

عزيمتك، حيث إن "خسارة الدهون لفائدة العضالت أمر 

جيد جدا. ألن العضالت مؤشر على الصحة الجيدة".

وعندما تعود إلى الرياضة بعد انقطاع، فال داعي للتركيز 

على الوزن، على األقل في المراحل المبكرة.

في هذا السياق، تشير بواسو إلى أن "المهم هو تكوين 

جسم مثالي، أي تحقيق التوازن بين العضالت والدهون 

التي تشكل وزنك".

بالضرورة  تؤدي  ال  الرياضية  التمارين  أن  ورغم 

إلنقاص الوزن، فإن لها العديد من الفوائد األخرى. بهذا 

السياق، يقول األستاذ والمدرب الرياضي رافائيل بالرو 

أكثر  شكال  وتمنحك  أفضل،  بصحة  تجعلك  "الرياضة 

التخلص  على  وتساعد  مفاصلك،  على  وتحافظ  جماال، 

اإلصابة  خطر  من  تزيد  التي  الحشوية  الدهون  من 

بأمراض القلب واألوعية الدموية".

٣ طرق

طاقة  توازن  يتطلب  الوزن  فقدان  أن  الخبيران  يؤكد 

سلبيا. من أجل ذلك، عليك أن تنفق من الطاقة أكثر مما 

تستهلك، أو تقلل كميات الطعام التي تتناولها، أو تمزج 

الطريقة  أن  الدراسات  جميع  وتظهر  الطريقتين.  بين 

الثالثة هي األكثر فعالية.

الرياضة والتغذية الجيدة

وحتى  الوزن،  فقدان  معادلة  من  جزءا  الرياضة  تعد 

الزائد،  الوزن  التخلص من  في  وتنجح  المعادلة  تكتمل 

فإن أفضل طريقة هي أن تضيف إلى ممارسة الرياضة 

اتباع نظام غذائي صحي.

من  الحد  الضروري  "من  أنه  لتوضح  الباحثة  وتعود 

تناول الدهون والسكريات السريعة" ومن المهم التخلي 

والمشروبات  والحلويات  والجبن  الباردة  اللحوم  عن 

الغازية واألطعمة النشوية.

وتحذر من الوقوع في فخ ما يروج له بعض الرياضيين 

من أنه يمكن تناول كل ما نريده من طعام عندما نمارس 

الرياضة بانتظام، وتقول "إن ممارسة الرياضة ال تعني 

أنه يمكنك تناول المزيد من الدهون والحلويات دون أن 

تخشى من زيادة الوزن".

وبدوره يعود بالرو فيقول "الرياضة أداة رائعة لفقدان 

فإننا  الطعام،  من  المزيد  بتناول  بدأنا  إذا  لكن  الوزن. 

نزيد من كمية السعرات الحرارية، وهذا ال يغير توازن 

إلى  وتحويلها  الدهون  تشكيل  نعيد  فقط  نحن  الطاقة. 

عضالت، وهو أمر جيد بالفعل.و إذا لم يتم استيفاء هذا 

الشرط، يمكنك ممارسة ٣٠ ساعة رياضة في األسبوع، 

دون أن يتغير وزنك".

ويكمل بواسو حديثه عن فقدان الوزن بأنه يتم ببطء شديد 

كيلوغرام  خسارة  وتقبل  بالصبر  التحلي  عليك  "لذلك 

واحد على األكثر في األسبوع".

ماذا عن الحميات الغذائية القاسية؟

الوزن  نفقد  أن  يمكننا  الطريقة،  "بهذه  أنه  الباحثة  تؤكد 

سريعا. لكننا نفقد أيضا الكثير من كتلة العضالت ألن 

الجسم سوف يعتمد على موارده البروتينية، وهذا غير 

الغذائية، يبدأ الجسم  التوقف عن الحمية  جيد. وبمجرد 

بتخزين الكثير من الدهون".

ما نوع الرياضة األفضل؟

يقول بالرو "من األفضل للذين يرغبون في العودة إلى 

النشاط البدني اختيار الرياضة التي يحبونها، ويرغبون 

على  أسبوعيا)  ساعات   ٢-٣ (من  بانتظام  بممارستها 

المدى الطويل". وحسب الكاتبة، فإن أفضل التمارين هي 

التي تجمع بين "الكارديو" (Cardio) وبناء العضالت. 

على سبيل المثال، الجمع بين ركوب الدراجات وتمارين 

رفع األثقال، أو السباحة والتسلق أو الزومبا.

وتوضح بواسو "كلما زادت كتلة عضالتنا، زادت عملية 

التمثيل الغذائي األساسية في الجسم".

ويضيف بالرو: يرتبط هذا المستوى من استهالك الطاقة 

واألوعية  القلب  بصحة  مباشرا  ارتباطا  الراحة  أثناء 

الدموية ومتوسط العمر المتوقع.

وتعمل زيادة العضالت على تعزيز فقدان الوزن، حيث 

إن جسم الرياضي يستهلك المزيد من الطاقة أثناء تدريبه 

ألنه قادر على زيادة كثافة التمارين الرياضية.

ممارسة  يعني  ال  البدني  النشاط  بأن  الكاتبة  وتختم 

اليومية  الرياضة فحسب، بل يشمل أيضا كل األنشطة 

الخبز  لشراء  والذهاب  الساللم،  مثل صعود  الصغيرة، 

سيرا على األقدام، والذهاب إلى العمل بالدراجة.

هل الصودا الدايت تزيد الوزن؟

أظهرت نتائج دراسة أن تناول "الصودا دايت" المخصصة 

للحمية، بدال من العادية، قد يزيد من استهالك السعرات 

فئة  عند  وخصوصا  الوزن  زيادة  وبالتالي  الحرارية 

معينة من األشخاص أكثر من غيرهم.

الغازية  المشروبات  بين  صلة  وجود  الدراسة  وكشفت 

أجريت  وقد  الحرارية.  السعرات  وتناول  "الدايت" 

الدراسة بإشراف مجموعة من الباحثين الذين يدرسون 

جنوب  جامعة  في  والطب  والسمنة  األعصاب  علوم 

مشاركا   ٧٤ بمشاركة  المتحدة  بالواليات  كاليفورنيا 

بين ١٨ و٣٥  أعمارهم  تتراوح  يتمتعون بصحة جيدة 
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المواد  على  باالعتماء  واألطباء  التغذية  خبراء  ينصح 

الغذائية الطبيعية للوقاية من األمراض قبل االحتكام إلى 

الوصفات الطبية

دائمًا ما ينصح خبراء التغذية واألطباء باالعتماء على 

قبل  األمراض  من  للوقاية  الطبيعية  الغذائية  المواد 

أي عضو  مثل  والكبد  الطبية.  الوصفات  إلى  االحتكام 

اإلصابة  من  ووقايته  عليه  الحفاظ  يمكن  الجسم  في 

باألمراض التي قد تتطور وتصبح مهددة للحياة.

الجسم  لوظائف  كبيرة  أهمية  الكبد  وظائف  وتحمل 

الوظائف  هذه  من  بالعديد  الكبد  يقوم  حيث  الطبيعية، 

والبروتينات  الدهون  استقالب  من  بدًءا  األساسية، 

والكربوهيدرات، أي العملية التي يتم من خاللها تحويل 

مدخالت الجسم من طعام وشراب إلى طاقة يستخدمها 

الجسم في القيام بكل المهام الحياتية، وحتى إزالة السموم 

من الدم وتنقيته.

وهذه األنشطة حيوية للغاية للحفاظ على الحالة الطبيعية 

التوتر  زيادة  تؤدى  أن  يمكن  وبالتالى  الجسم،  لنظام 

وتغيير العادات الغذائية للتأثير على صحة الكبد.

لذلك فمن المهم جدا الحفاظ على استمرار وظيفته على 

أكمل وجه، والعالجات الطبيعية هي أحد أكثر الطرق 

المقترحة للحفاظ على الجسم خاليا من السموم أو على 

األقل تقليل تراكم السموم، على ذمة موقع "ماي أونلي 

الصحة  بالشؤون  المعني   ،My Only Health هيلث" 

بالنسبة  الهامة  الغذائية  العناصر  تلك  ومن  والتغذية، 

للكبد:

الليمون

إنتاج  تحفيز  طريق  عن  للجسم  كمعادل  الليمون  يعمل 

الغلوتاثيون، كونها غنية بفيتامين C، فهي تحمي الكبد 

ماء  تناول  جدا  المفيد  من  ثم  ومن  أيضا  األكسدة  من 

الليمون في الصباح.

البنجر

يؤكد خبراء التغذية أن عصير البنجر له تأثيرات وقائية 

من ترسب الدهون في الكبد ويحمي من األكسدة أيضا.

الشاي األخضر

يعتبر الشاي األخضر مصدرا هامًا لمضادات األكسدة، 

فهو يساعد الجسم بعدة طرق بالنسبة للكبد، حيث تساعد 

في  األخضر  الشاي  في  الموجودة  األكسدة  مضادات 

الوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

العنب ومستخلص بذوره

تقليل  على  العنب  بذور  ومستخلص  العنب  يساعد 

االلتهاب، ويتم التحكم في اإلجهاد المضاد لألكسدة من 

خالل ريسفيراترول الموجود في العنب األسود واألحمر 

واألرجواني.

الكركم

لتعزيز  ثقة  وأكثرها  الطرق  أقدم  من  الكركم  يعتبر 

في  الدهون  هضم  لتحسين  أيضا  مفيد  وهو  المناعة، 

الكبد، كما يمنع تراكم الدهون.

الخضروات الصليبية

مفيدة  كلها  والكيل  والقرنبيط  والكرنب  البوروكلي  مثل 

جدا في عملية تنقية الكبد من السموم، كما أنها مصدر 

جيد للفيتامينات والمعادن واأللياف، وهي عناصر تقي 

الكبد من اإلصابة بالسرطان.

الكمثرى

الكبد على  الكمثرى،  الموجود في ثمرة  البكتين  يساعد 

هضم الدهون، كما أنه يقلل من االلتهابات.

التوت

التوت بمختلف أنواعه يعد مصدرا جيدا جدا لمضادات 

األكسدة، التي تحسن من صحة الكبد بشكل عام، وتعزز 

من مناعته ومقاومته لألمراض.

لديهم  وليس  مستقرة،  بأوزان  جميعهم  ويتمتع  عاما، 

تاريخ من اضطرابات األكل أو مرض السكري، ونقلها 

موقع دويتشه فيله.

وأفاد الباحثون أن الهدف كان فحص التفاعل العصبي 

السعرات  عالية  الطعام  منبهات  من  مختلفة  ألنواع 

الحرارية واالستجابات األيضية، وسلوك األكل، بعد أن 

تناول بعض المشاركين المحلي الصناعي "السكرالوز" 

مشروبا  تناول  اآلخر  البعض  بينما   (Sucralose)

سكريا، وشربت مجموعة أخرى الماء فقط.

باستخدام  المشاركين  استجابات  تحليل  تم  ذلك،  بعد 

وعينات  المغناطيسي،  بالرنين  الوظيفية  الدماغ  صور 

الدم لقياس نسبة السكر بالدم وهرمونات التمثيل الغذائي، 

جامعة  موقع  نشره  ما  بحسب  للطعام،  تناولهم  ومقدار 

جنوب كاليفورنيا.

الشعور بالجوع

متخصصة  طبيبة  وهي  بيج،  كاثلين  الباحثة  وبحسب 

قد  التجربة  فإن  كاليفورنيا،  جنوب  بجامعة  السمنة  في 

أظهرت وجود نشاط متزايد في مناطق الدماغ المسؤولة 

عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام والشهية لدى كل 

بعد  السمنة  من  يعانون  الذين  واألشخاص  النساء  من 

تناول المشروبات التي تحتوي على السكرالوز، مقارنة 

بالمشروبات التي تحتوي على سكر حقيقي.

وبالنسبة لهذه المجموعات، قد يفضي تناول المشروبات 

بالجوع،  للشعور  الدماغ  خداع  إلى  صناعيا  المحالة 

مما قد يؤدي بدوره إلى استهالك المزيد من السعرات 

الحرارية، في حين أن الرجال وذوي الوزن الصحي لم 

بتناول  يتأثروا  ولم  للجوع  متزايدة  استجابة  لديهم  تكن 

التحلية الصناعية بالطريقة نفسها.
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مثل  الغذائية  بالعناصر  غنية  الخضراء  الكزبرة 

والبوتاسيوم  والمغنيسيوم  والكالسيوم  الفوسفور 

وفيتامين A و B و C و K، وهي تمد الجسم بفوائد 

صحية عديدة

عادة ما تحتوي مطابخنا على منتجات طبيعية مفيدة 

جدا للصحة. ومن تلك المكونات الكزبرة الخضراء 

التي ُتضاف لألطعمة إلعطائها مذاقا طيبًا ورائحة 

ال تقاوم.

فستقوم  الخضراء،  الكزبرة  بفوائد  علمت  إذا  لكن 

بإضافتها إلى معظم أطباقك اليومية، لكي تنعم بتلك 

الفوائد الصحية.

 ،Healthshots "هيلث شونس"  موقع  ذمة  وعلى 

الكزبرة  أوراق  فإن  الصحية،  بالشؤون  المعني 

الفوسفور  مثل  الغذائية  بالعناصر  غنية  الخضراء 

والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين A و 

B و C و K، وهي تمد الجسم بـ٧ فوائد صحية 

وهي:

١- ضبط مستويات السكر في الدم

إذا كنت معرًضا لخطر اإلصابة بمرض السكري، 

اليومي  الغذائي  نظامك  في  الكزبرة  تضمين  فإن 

يمكن أن يحافظ على مستويات السكر لديك تحت 

السيطرة.

فقد أفادت دراسات عدة بأن أوراق الكزبرة مليئة 

باإلنزيمات المنشطة التي تساعد في إدارة مستويات 

الغلوكوز في الدم عن طريق إزالة السكر من الدم، 

مرض  في  التحكم  على  قادًرا  ستكون  وبالتالي 

السكري.

٢- تعزيز عملية الهضم

األكسدة  باأللياف ومضادات  غنية  الكزبرة  أوراق 

التمثيل  زيادة  إلى  وتؤدي  الهضم،  عملية  وتعزز 

الغذائي وحرق الدهون، كما تساعدك على التغلب 

بالشبع  تشعر  وتجعلك  واإلمساك،  االنتفاخ  على 

وتمنعك من اإلفراط في تناول الطعام وتحافظ أيًضا 

على صحة أمعائك.

٣- التغلب على اإلجهاد

يمكن ألوراق الكزبرة أن تقلل من مستويات التوتر 

لديك، حيث إن أوراق الكزبرة تسهل عملية الهضم 

وتقلل من اإلجهاد البدني في الجسم، فهذه األوراق 

على  الحفاظ  طريق  عن  المزاجية  الحالة  تعزز 

اإلجهاد  من  وتقلل  نظيًفا وصحًيا  الهضمي  الجهاز 

التأكسدي.

٤- تعزيز صحة القلب

مدرة  إنها  حيث  القلب،  من صحة  تحسن  الكزبرة 

للبول وتطرد الصوديوم الزائد من الجسم عن طريق 

خفض ضغط الدم. كما أنها غنية بمضادات األكسدة 

واأللياف، لذا فهي تقلل من خطر اإلصابة بأمراض 

تحت  الكوليسترول  مستويات  على  وتحافظ  القلب، 

السيطرة.

٥- تقوية جهاز المناعة

مثل  األكسدة  مضادات  على  الكزبرة  تحتوي 

تقاوم  التي  و"توكوفيرول"  و"كيرسيتين"  "تربينين" 

الضرر الخلوي وتقوي جهاز المناعة لديك.

تقلل  هذه  األكسدة  مضادات  فإن  للبحث،  ووفًقا 

ووقائية  للسرطان  مضادة  تأثيرات  ولها  االلتهابات 

لألعصاب.

٦- مفيدة للعيون

تحتوي الكزبرة على فيتامين A وفيتامين C وفيتامين 

الرؤية  سالمة  على  تحافظ  التي  والكاروتينات   K

المرتبطة  البقعية  التنكسية  االضطرابات  وتؤخر 

بالعمر.

٧- مفيدة للعظام

الكالسيوم  مثل  حيوية  معادن  على  الكزبرة  تحتوي 

من  تزيد  أن  يمكن  التي  والمغنيسيوم  والفوسفور 

كثافة العظام وتحميك من آالم المفاصل.
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السجن  أودع األلماني الجيش  في ضابًطا  أن شباط، من ١٤ االثنين يوم ألمانية،  إعالم وسائل أفادت

بـ“اإلرهاب“. صلته في لالشتباه مجدًدا، االحتياطي

التابعة الخاصة القوات وحدة من إن فرانكفورت، مدينة في العليا اإلقليمية المحكمة باسم متحدثة وقالت

الحق وقت في الدولة بالمحكمة أمن دائرة أمام وسيمثل أمس األحد، أ“، ”فرانكو الضابط اعتقلت للشرطة

األلماني. فيله“ ”دويتشه موقع نقله لما وفًقا اليوم،

أمني تفتيش أثناء ضده استخدامها كدليل على مقتنيات يمكن العثور أ“، بعد ”فرانكو اعتقال أمر وصدر

المحكمة. باسم المتحدثة ذكرت ما الجمعة الماضية، بحسب مساء أوفنباخ مدينة في له خضع

جسيم عنف اإلعداد لعمل فرانكفورت، بتهمة في القضاء أمام الماضي منذ أيار األلماني وُيحاكم الضابط

أسلحة مراقبة وقانون األسلحة بانتهاك قانون االتحادي المدعي العام أمن الدولة، ويتهمه على يشكل خطورة

واالحتيال. والسرقة المتفجرات وقانون الحرب

هجوم تنفيذ بعد الالجئين شكوك ضد إثارة بدافع سوري صفة مزورة كالجئ سابًقا المتهم انتحل كما أن

اللجوء. سياسة في الثقة وزعزعة

الجئ على أنه مزورة بهوية نفسه سّجل بأنه محاكمته األلماني، خالل الضابط الماضي، أقّر أيار وفي

اللجوء بسياسة الثقة بهدف زعزعة لهجمات بتخطيطه تتعلق إفادات التصريح بأي عن أحجم لكنه سوري،

البالد. في

خبأه قد كان مسدس استعادة محاولته أثناء في ،٢٠١٧ شباط في أ“، ”فرانكو األلمانية واعتقلت السلطات

فيينا. بمطار حمام في

ونجح  ”ديفيد بنجامين“، اسم تحت كالجئ سوري طلب لجوء ٢٠١٦ عام في الضابط قّدم للتحقيقات، ووفًقا

الجئ أنه على الهجرة سلطات أمام نفسه عرض كما ألمانيا، في مؤقتة إقامة لمنحه السلطات خداع في

الحقيقية. بهويته كجندي حياته واصل لكنه األلمانية، وليس الفرنسية يتحدث مضطهد

تخزين وسائط في عثروا المحققين فإن ،٢٠١٧ األلمانية في أيار شبيغل“ ”دير صحيفة ذكرته ما وبحسب

تسعينيات في انتشر الذي الكتيب، ويحوي للمجاهدين“. المتفجرات بـ“كتيب يسمى ما على المتهم بيانات

المتفجرات. صنع كيفية عن تعليمات على الماضي، القرن
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الواليات حكومات دفع الذي المقبلة. األمر الفترة في المهاجرين من الستقبال المزيد ألمانية تستعد واليات

أعداد بقدوم هناك توقعات ولكن إغالقها تم المراكز هذه المهاجرين، استقبال مراكز بعض تشغيل إعادة إلى

الفترة المقبلة. في الالجئين من كبيرة

الطوارئ الستقبال تشغيل مراكز األلمانية الواليات من العديد بدأت إلى ألمانيا، قدوم الالجئين تزايد مع

مركزًا  ٤٦ افتتاح سيتم زونتاغ" أم "فيلت ووفقًا لصحيفة الالجئين. استقبال مراكز تشغيل وإعادة الالجئين،

.٢٠٢١ يونيو/حزيران شهر في تم تشغيله منهم القليلة المقبلة، في األشهر األقل على

من  "ثمانية لنحو ٣٠٠٠ مهاجر. تتسع وحاويات المهاجرين الستقبال جديدًا مركزًا ١٤ نحو افتتاح وتم

لبيان القادمين"، وفقا الالجئين  أعداد ارتفاع بسبب تشغيلها إعادة سيتم واآلن مغلقة كانت المراكز هذه

جديدة مراكز سبعة الفتتاح االستعدادات وتستمر برلين. في الالجئين المكتب الحكومي لشؤون عن صادر

إذا ما لمعرفة برلين، جميع أنحاء في أخرى مراكز على تجري عن فحوصات فضًال الالجئين، الستقبال

الجئين.. اليواء مالئمة كانت

خاصة الستقبال برامج عبر ألمانيا إلى المهاجرين من المزيد بقدوم توقعات هناك اللجوء، جانب طالبي إلى

شؤون مكتب إدارة رئيس شتراسماير ألكسندر وتركيا حسبما أكد ولبنان أفغانستان مثل من دول الالجئين

شخصًا  ٢٠٢١ وصل نحو ٨٤٥ عام أنه خالل بالذكر وجدير زونتاغ". أم "فيلت لموقع حواره الالجئين في

.٢٠٢٢ عام ألمانيا إلى القادمين يتضاعف أعداد أن ومن المتوقع البرامج هذه عبر ألمانيا إلى

الجديدة"، الفيدرالية للحكومة الهجرة سياسة ضوء "وفي فإنه البافاري، الداخلية وزير لتصريحات ووفقا

الموظفين باستقدام يتعلق األمر عندما وخاصة الالجئين الستقبال االستعابية الطاقة تعديل المفترض من

في الستقبال الالجئين جديدة استقبال افتتاح مراكز على داخلية بايرن وزير وأكد أفغانستان. من المحليين

بافاريا العليا.
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سوريا في اإلنسانية للشؤون المتحدة األمم منسق قال

مسبوقة غير مستويات تشهد سوريا إّن رضا، عمران

والعوز. الفقر من

من سلسلة عن رضا حديثه رويترز عن وكالة ونقلت

"البالد أن  مؤكدا سوريا، منها  تعاني التي األزمات 

قبل". من لم تشهدها والعوز من الفقر مستويات تشهد

سلبية تكّيف "آليات هناك ان األممي المنسق  واكد

سوريا"، في منتشرة باتت األزمات تلك مع  مترافقة 

إلى تتجه أصبحت  العائالت من العديد أن الى الفتا

وسط تزويج القاصرات، إلى تلجأ األطفال، أو تشغيل

بشكل كبير". اآلن الّدين مستويات ارتفاع

في لالجئين مديرة المجلس النرويجي اكدت من جهتها

مختلف في يضطرون  "الناس إّن سيرفي آنا  سوريا

بين سداد االختيار مثل صعبة، الختيارات البالد أرجاء

أجل من المال توفير أو األبوين ألحد الطبي العالج

لألطفال". وجبة

أصبح االحتياجات من غيره أو "اللباس أن وأضافت

على العديد من السوريين يشتري الكماليات، إذ قلما من

لصغارهم". ثيابا المثال سبيل

السوريين اعداد فإّن المتحدة لألمم إحصائيات ووفق

وأن  ٩٠ بالمئة، يتجاوز الفقر تحت خط يعيشون الذين

 ١٤ من أكثر الى وصل ،٢٠٢١ العام في الفقراء عدد

مليون نسمة.
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جراء حريق سوريون، بينهم أجانب، عمال ُتوفي أربعة

منطقة غونغرين في به يعملون نسيج في مصنع اندلع

شباط. من ١١ الجمعة اسطنبول، بوالية

لوالية اإلعالمي المكتب عن صادر بيان وقال 

بسبب المستشفى إلى ُنقلوا عمال ستة إن اسطنبول،

الحريق. دخان من تضررهم

أثناء ذكر المصابين العمال  أحد  أن البيان وأضاف

 ٦:٣٠ الساعة حوالي مركز الشرطة في إفادته تقديم

المبنى داخل مياه دورة دخلوا العمال ”بعض أن مساء،

الحريق“. على أنفسهم لحماية أنفسهم من وأغلقوا

في حياتهم فقدوا عمال أجانب، أربعة أن إلى وأشار

تسممهم بسبب أنفسهم، على أغلقوا حيث المياه دورة

بالدخان.

وُرفعت القضية، هذه في التحقيق بدأ البيان، وبحسب

مكتب إلى العمل مكان صاحب ضد جنائية شكوى

النائب العام.

١٣,٣٠ في  الساعة حوالي في اندلع قد الحريق وكان

في انفجارات ووقعت طوابق، أربعة من المكون المبنى

“Serbestiyet” موقع بحسب  الحريق، أثناء المبنى 

التركي.

الذي المبنى في بحث عملية إن للموقع، تقرير وقال

وخالل العامل،  إفادة بعد بدأت الحريق، فيه اندلع 

في سوريين عمال أربعة وفاة عن الكشف تم البحث

المبنى.

عبر أوغلو إبراهيم معاذ التركي الصحفي وشارك

سوريين شبان وأسماء ثالثة ”تويتر“، صور في حسابه

النسيج. معمل حريق في قضوا إنهم قال

السعيدي، جاسم وكاع، وعدي وحيد، وماجد هم والعمال

الالجئ اسم أن معاذ، الذي أشار إلى الصحفي بحسب

بعد. ُيعرف لم الرابع

مخالف بشكل تركيا في السوريين من العديد ويعمل

أوراًقا امتالكهم لعدم إما قانونية، غير وبظروف

تسجيلهم من  العمل أرباب تهرب بسبب أو  رسمية

المواطنين من رواتب أقل لمنحهم رواتب رسمي بشكل

االجتماعي، الضمان في مؤسسة تسجيلهم وعدم األتراك

رسمية. عمل منحهم أذونات عدم بسبب أو

بلدي عنب
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المهاجرين عبور محاوالت من للحد سعيها في

مراقبة معدات المتحدة المملكة تمول المانش، بحر

ساحل على استراتيجية" "نقاط في لوضعها وكاميرات

المحلية، السلطات وبحسب فرنسا، شمال كاليه" دو "با

بحلول المعدات هذه لشراء األموال ستتلقى البلديات فإن

آذار/مارس. نهاية

بحر على المطلة الساحلية فرنسا شمال مدن تستعد

من ممولة جديدة مراقبة معدات لوضع المانش

إلى الهجرة ظاهرة من الحد أجل من المتحدة، المملكة

بريطانيا.

وافقت بكاليه، مرورا السوم وخليج دانكيرك بين

سواحل على كاميرات تركيب على الفرنسية السلطات

دو  محافظة "با أوضحت ما ٢٠ بلدية، بحسب حوالي

الفرنسية. األنباء لوكالة كاليه"

جديدة مراقبة تقنيات

(محطة "تيرميتنوس" اسم عليه  يطلق الذي المشروع

معاهدة من كجزء المتحدة المملكة تموله نهائية)،

محل  حلت والتي  ٢٠١٨ في المبرمة "ساندهيرست" 

المتحدة والمملكة  فرنسا بين توكيه"، "لو اتفاقيات 

الشرعية. غير الهجرة ضد تعاونهما لتعزيز

المبالغ عن البريطانية  السلطات تفصح  لم لكن

ال وقالت إنها األخير. الكاميرات لمشروع المخصصة

المخصص. المبلغ" "تقديم تقديرات حول حاليا تستطيع

الثاني/ كانون منتصف منذ أنه السلطات وأوضحت

بلدية كل خصصت شباط/فبراير، منتصف وحتى يناير

عدد وتحديد المشروع  لدراسة مكاتب مختصة معنية

بدقة. وموقعها الكاميرات

ويسانت، بلدة في  وتحديدا كاليه، مدينة  جنوب في

يستخدم  بعضها كاميرا،  ١٤ تركيب المفترض من

تقاطع عند السيارات، أرقام لوحات لقراءة خصيصا

أكد ما بحسب المتحدة، المملكة إلى المؤدية الطرق

الفرنسية. األنباء لوكالة بروفوت لورانس العمدة

مثل استراتيجية  "نقاط السلطات حددت عام، بشكل 

تخلو التي البحر"، إلى الوصول ونقاط الطرق مفترقات

المراقبة. كاميرات من

شهر بداية "في إنه المحلية الفرنسية السلطات وقالت

الجهات إلى المحددة المشاريع سترسل آذار/مارس،

استخدام من  الفرنسية) (البلديات لتتمكن المختصة، 

أبعد  على آذار/مارس  ٣١ بحلول البريطانية األموال

"شروط الوصول كاليه دو با محافظة تقدير". وستحدد

لكن والدرك". الشرطة دوائر إلى وإرسالها الصور إلى

الصور. تلك إلى الوصول من البريطانيون يتمكن لن

"أربعة رؤوس" بـ المجهزة الكاميرات وستكون هذه

المدينة". في الموجودة  تلك من أعلى  جودة ذات

جميع مراقبة على  قادرة الشرطة أجهزة  وستكون

البلدية ستتمكن  كما للمركبات"، المشبوهة التحركات 

مشاهدتها. من

المانش عبور تزايد محاوالت

في تضاعفا المانش  بحر شهد الماضي، العام  خالل

من الفرنسية السلطات انتشلتهم الذين المهاجرين أعداد

بالمقارنة مرات  ثالث قواربهم، غرقت أن بعد المياه

.٢٠٢٠ عام مع

أكثر من الماضي، تمكن كانون الثاني/يناير وفي شهر

المملكة  باتجاه المانش بحر عبور من ١,٣٠٠ مهاجر

في المسجل العدد أضعاف  خمسة يمثل  ما المتحدة،

الماضي. العام من ذاتها الفترة

الثاني/نوفمبر تشرين في المأساوية الحادثة وبعد

غرقا  ٢٧ مهاجرا عن ال يقل توفي ما حينما ،٢٠٢١

المتحدة المملكة بين التوترات حدة ازدادت المانش، في

الجارين. البلدين بين دبلوماسية أزمة وولدت وفرنسا

وكالة تدخلت الماضي، األول/ديسمبر كانون ومنذ

محاوالت للحد من "فرونتكس" األوروبية الحدود حرس

لمهمات طائرة وخصصت اإلنكليزية. القناة عبور

المانش. بحر فوق االستطالع

نيوز مهاجر
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العامة القيادة في  مسؤول عسكري  مصدر صّرح

مهربين جثتي على العثور األردنية  المسلحة للقوات 

األشخاص من تسلل مجموعة إحباط محاوالت  عقب

المخدرة المواد من كبيرة كميات وتهريب واآلليات،

سوريا. من

والتفتيش البحث عمليات تكثيف تم أنه المصدر وبّين

الحدودي، الساتر وخلف الحدودية الواجهة طول على

من كميات  بحوزتهما مهرَبْين  جثث  على ُعِثَر حيث 

المختصة، الجهات إلى تحويلها وتم المخدرة، المواد

السبت مساء األردنية، ”الغد“ صحيفة نقلته ما بحسب

شباط. من ١٢

تهريب إحباط محاولة أعلنت األردنية وكانت السلطات

عبر األردن نحو  المخدرة المواد من ضخمة  كميات

السورية. األردنية- الحدود

جرى ضبط األردني، الجيش عن صادر بيان ووفق

الشرقية العسكرية المنطقة حدود واجهة على الكمية

حبة  ألف  و٣٤٣  ماليين تسعة وبلغت األردن، في

وسبعة  ”ترامادول“، و٩٠٠ حبة ألف و٣٨ ”كبتاجون“،

بعض  جانب إلى مخدر، حشيش كف و٩٦  آالف

ذخيرة  و٦٣  ،“BKC” ذخيرة ١٩٩ وهي األسلحة،

وآليتين. كالشينكوف،

اللواء المشتركة، األردنية األركان هيئة رئيس وأكد

المتوفرة اإلمكانيات جميع استخدام الحنيطي، يوسف

التسلسل عمليات لمنع األردنية المسلحة القوات لدى

لها. والتصدي التهريب

في منع ومضيها المسلحة القوات استمرار وشدد على

االشتباك قواعد تطبيق عبر وبالقوة، العمليات هذه

الواجهات على التهديدات أشكال ومواجهة الجديدة،

بالقوة. الحدودية

”المخدرات.. بعنوان خاًصا ملًفا بلدي عنب وأعدت

عددها في الجوار“ وابتزاز لالقتصاد األسد وصفة 

أشارت  الماضي، الثاني كانون ٢٢ من األحد الصادر

القلق من حالة يعيش  الذي األردن معاناة إلى فيه

من المخدرات تهريب من تصاعد محاوالت المتزايد

بما بعد، تتوقف  لم  التي ،٢٠٢١ عام خالل سوريا

شاحنات في مخّبأة ُعثر عليها كبيرة كميات ذلك في

إلى الرئيس الحدودي معبرها خالل من تمر سورية

الخليج. منطقة

إلى سوريا من المخدرات تهريب محاوالت وتستمر

المخدرة بالمواد واالتجار اإلنتاج تضاعف األردن إذ

أبرز من واحدة صارت حتى سوريا، في واستهالكها

المخدرات. مجال في العالم دول

وكاالت
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العدسة

القديس  بعيد  العالم  تحتفل قطاعات واسعة حول 

فاالنتاين أو عيد الحب أو عيد العشاق، ويتبادل 

المحبون الهدايا والورود.. الحمراء غالبًا..

نا هنا قصة هذا العيد، وال الغموض الذي  ال تهمُّ

يكتنف التسمية، وسوى ذلك، فهذا ليس شأن هذه 

الوقفة " السريعة"

إلى  الممزق  وطننا  في  كرديتين  ساحتين  سنأخذ 

الغربي  الوريد  سنختار   .. كبيرة  أحزان  أربعة 

والوريد الجنوبي من القلب الكوردستاني..

صعبتان  سنتان  ستكتمل  كوردستان،  غربي  في 

والحوار  المحادثات  بدء  يوم  من  شعبنا  على 

اي  لتحقيق  ظاهرًا  أفق  وال  الكردي،  الكردي 

االولى  بالدرجة  لشعبنا   " تاريخي   " مكسب 

الجوانب  مختلف  وعلى  نيران  من  يكتوي  الذي 

وسياسيًا..ومازالت  واقتصاديًا  اجتماعيًا  الحياتية 

اجتماعي  ضبط  كل  من  المنفلتون  المسلحون 

الديمقراطي  االتحاد  لحزب  والتابعون  وأخالقي 

كل  وعرقلة  اإلساءة  شأنه  من  ما  بكل  يقومون 

الراعي  إرادة  حتى  وتحدي  كردي،  تقارب 

األمريكي " غير المتحمس" إلنجاح هذا الحوار، 

وزرع الفرحة في نفوس شعبنا الذي تاق لألمان 

المكان  ترك  عن  يكف  ولعله  الكريم،  والعيش 

الكردي إلى غير رجعة..

بأسماء  ومتسلحًا  الديمقراطي  االتحاد  حزب 

أحزاب الوحدة الوطنية ليس جديًا، وال يهمه نجاح 

الحوار، وكلما الحت بارقة أمل ولو محدودة، فإنه 

البارقة عبر تحريك  اإليعاز لضرب هذه  يعطي 

أذرعه العسكرية، وخاصة " الشبيبة الثورية" التي 

تنتمي الي قيمة أو منظومة أخالقية ضابطة  ال 

لزعرنتها بل أن أحد رعاة الحوار وهو قائد قوات 

" قسد" يجتمع مع هؤالء، ويثني على " نضالهم" 

ويكاد أن يصفهم بالثوريين!!

كوردستان  غربي  في  الكرد  افقتقد  الحالة،  بهذه 

إلى معاني الحب والجمال في مناسبة " فاالنتاين" 

والتصارع مازال قائمًا..  

في جنوبي كوردستان، نجح الحزب الديمقراطي 

النيابية  االنتخابات  في  بجدارة  الكوردستاني 

مستوى  على  األول  بالمركز  وفاز  العراقية، 

الرئاسي،  االستحقاق  حل  وحينما  كوردستان، 

األطراف  اتفاق  بحسب  الكرد  حصة  وهي 

السياسية العراقية منذ أكثر من عقد، قال البارتي 

هو  الجمهورية  رئيس  منصب  إن  الكوردستاني 

وكان  ذاته،  بحد  سياسي  لطرف  وليس  للكرد، 

زيباري،  هوشيار  األستاذ  ترشيح  عن  سيتخلى 

لو  الشقيق،  الحزب  في  القياديين  من  غيره  أو 

وجوب  وهو  العقل،  لنداء  اليكيتي  استجاب 

تفرغ  الذي  صالح  برهم  السيد  مرشحه  تبديل 

إلنجاح المشروع اإليراني في العراق، وكاد أن 

اإليرانية،  المصالح  لصالح  لكرديته  حتى  يتنكر 

مصلحة  كل  على  الحاقدة  الشيعية  واألحزاب 

احتلت  التي  الشعبي  الحشد  وميليشيات  كردية، 

قلب كوردستان كركوك..

لكن االتحاد حتى اللحظة مازال ال ينصت لصدى 

آمال وآالم الكرد، بل إلى االتصاالت التي تأتيه 

من طهران، طهران التي ضغطت على المحكمة 

االتحادية لتقول ال نقبل أن يكون السيد زيباري 

يفكر  رئيسًا  تريد  إيران ال  للعراق، كون  رئيسًا 

ضغطت  إيران  واآلن  القوي،  المستقل  بالعراق 

على هذه المحكمة لتقول : 

دستوريًا ليس من حق إقليم كوردستان التصّرف 

بالنفط!!

بهذا الشكل يريد االتحاد الوطني أن يكون طرفًا 

مع " األعداء" لضرب الكرد..   

القلب  جنوب  في  الكردي  فاالنتاين  أين 

الكوردستاني؟    

فاالنتاين 

كردي 

عمر كوجري 

الكاتب خريي بوزاني أمام أضواء ''قناديل احلب واحلياة''

ديالة رشك- كوردستان 

صدرت مجموعة قصصية من نموذج القصة القصيرة 

جدًا بعنوان «قناديل الحب والحياة» للكاتب والصحفي 

بطهران  جنكل  مطبعة  من  بوزاني،  خيري  الكردي 

اللغة  إلى  جتو  لورين  وترجمتها  الكردية،  باللغة 

الفني  واإلخراج  كوجري،  عمر  لغويًا  دققها  العربية، 

حسن عمر.

"بقصر  أدبي حديث يمتاز  القصيرة جدًا جنس  القصة 

الموجزة  القصصية  والنزعة  المكثف  واإليحاء  الحجم 

والمقصدية الرمزية المباشرة وغير المباشرة "

في  حديث  أدبي  كفن  جدًا،  القصيرة  القصة  فن  يعدُّ 

تشبه  الراهنة  المجموعة  وقصص  الكردي،  األدب 

الغربية، وكذا  بالنماذج  الفن  تأثر هذا  إلى حد واضح 

من  الكثير  الفن  بهذا  اإلحاطة  يتطلب  حيث  النماذج 

القصة، وترسيخ مكانة هذا  كتابة  الخبرة على صعيد 

النوع من األدب الذي لم يعد منتشرًا على نطاق واسع 

بين ُكّتاب القصة الكردية، والحقيقة نجح الكاتب خيري 

بوزاني في مجاراة هذا الفن، وتحويلة وتأصيله باللغة 

الكردية.  

وحول  «كوردستان»  لصحيفتنا  خاص  حديث  وفي 

سؤال: لماذا اختار الكاتب بوزاني خوض تجربة كتابة 

القصة القصيرة جدًا باللغة الكردية؟ قال بوزاني: 

على  ويرتكز  صعب  فن  هو  جدًا،  القصيرة  القصة 

ومثير  وموجز  قوي  وميض  وهو  واإليجاز،  التكثيف 

للدهشة ورغم قصره فهو نص مكتمل وليس شظية من 

نص ال يكتمل إال بما يليه، وأنا بطبيعتي كنت وال زلت 

وعكس  والكتابة،  الحديث  في  وااليجاز  القصر  أحبذ 

هذا  استهواني  ولهذا  الحشو،  من  ضربًا  أعتبره  هذا 

الجنس األدبي اللطيف الذي ينجز أكثر من هدف بسهم 

معالجة  تستطيع  القليلة،  مفرداتها  من  فبالرغم  واحد، 

أكثر من مشكلة أو ظاهرة. ولهذا قررت أن أعبر عن 

جدًا،  القصيرة  القصة  خالل  من  ومواقفي  أحاسيسي 

التكنولوجيا  عصر  هذا،  عصرنا  تواكب  وهي  سيما 

واالنترنت والسرعة وانشغال الناس بأمورهم اليومية، 

أو  تعالج مشكلة  أو  أمًرا  تبين  وباختصار شديد  ألنها 

ظاهرة حياتية، وال تأخذ من وقت القارئ  إال القليل، 

على عكس القصة أو الرواية (مع جل تقديري لكتاب 

بنتاجاتهم  االنسانية  خدموا  الذين  والقصة  الرواية 

الرصينة). 

اخترت كتابة القصة القصيرة جدًا باللغة الكردية، كونها 

لغتي من جهة، ومن جهة أخرى وجدت مدى قلة بل 

شحة المكتبة الكردية الى مثل هذا الجنس االدبي. 

اللغة  من  غيرها  أو  العربية  إلى  الترجمة  وفاء  وعن 

الكردية، أفادنا السيد بوزاني:

 pêla xîzê reş االولى  مجموعتي  صدر  ان  بعد 

باللغة الكردية، اقترح علي الكاتب والشاعر والمترجم 

شمال آكريي، بترجمتها الى اللغة العربية واالنجليزية، 

بعدها قام المترجم جالل عثمانيان بترجمتها الى اللغة 

الفارسية. ومجموعتي Tîrek û dû nîşan  ترجمها 

السيدة  ترجمت  الحراقي،  فائز  المترجم  العربية  الى 

إلى   Çirayên  jîn û vînê لورين جتو مجموعتي

واعتزازي،  فخر  محل  الترجمات  هذه  كل  العربية. 

بحد  هذا  الكريمة.  اللتفاتاتهم  الشكر  جزيل  واشكرهم 

بهذا  استمر  لكي  أكثر  واالندفاع  اللهفة  أعطتني  ذاته 

المسار. 

الكرد بشكل  الكتاب  وفي االستفسار عن سبب إحجام 

الكاتب  قال  جدًا،  القصيرة  القصة  كتابة  عن  عام 

بوزاني:

القصة القصيرة جدًا، تطور كتابي لم يكن وليد اللحظة، 

التي  األخرى  السردية  األنواع  جميع  حال  حالها  إنما 

الكتابية  التجربة  فعل  لتراكمات  خضعت  لطالما 

اللغات  بمعظم  وُكتبت  اآلن،  والى  واستمراريتها، 

القصة  كتاب  مازال  الكردية،  بلغتنا  ولكن  العالمية، 

الواحد، وهذا  الفرد  القصيرة جدًا يعدون بعدد أصابع 

أمر غير مشجع، وان ابتعاد كتاب الكرد عن هذا النمط 

االدبي العصري من شأنه ان يكون مادة بيد النقاد االن 

ومستقبًال للقول إ االدب الكردي لم يعد يواكب المسيرة 

االدبية االبداعية، ونحن ال نريد ان يكون تاريخ االدب 

الكردي يفقد حلقة مهمة من سلسلة تاريخ االدب. عليه 

نناشد كتابنا االعزاء وخاصة كتاب القصة، الى االلتفاتة 

الى هذا الجنس االدبي الرائع، سيما وانا ال ارى سببًا 

وجيهًا لعزوف الكتاب الكرد عن هذا الجنس االدبي. 

والحياة»  الحب  «قناديل  العنوان  اختيار  سبب  وعن 

صّرح األستاذ خيري:

سبب اختياري لهذا العنوان، هو كون هذه المجموعة 

الحاالت  تعالج  التي  المواضيع  من  الكثير  تتناول 

والدينية  والسياسية  واالجتماعية  الفردية  والظواهر 

واالقتصادية .. وكل هذه االمور تشكل جزئيات الحياة 

اليومية للناس… فهي مليئة بالحب والحزن. 

نماذج من المجموعة:

بدأ  شبابه  ريعان  وفي  طفولته،  في  القمر  يحب  كان 

يحدق الى األقمار، وعندما هرم أصبح ينام على ضوء 

القمر. 

 *

أنقذها من الغرق في طفولتها، وعندما كُبر أغرقته في 

بحر عينيها.

 *

على  حائز  بوزاني،  خيري  الكاتب  أن  ذكره  الجدير 

يدرس  اآلن  وهو  الكردي؟  األدب  في  بكالوريوس 

للشؤون  ومستشار  الدولية،  العالقات  في  الماجستير 

الدينية. عمل  والشؤون  األوقاف  في وزارة  األيزيدية 

 ، اإلدارة  الصحافة،  التدريس،  التالية:  المجاالت  في 

المجتمع المدني وأيضًا في المجال السياسي. 

والشعر  األدبية  الدراسات  في  مطبوعًا   ١٦ نحو  له 

 … الصحافية  والكتابة  والترجمة  والتاريخ  والقصة 

وعلى النحو التالي:

في مجال الترجمة: 

 / نسين  لعزيز  / مجموعة قصصية  أمريكي  ١. حلم 

ترجمه الى الكردية، طبع في ٢٠٠٦دهوك. 

٢. الفئران تأكل بعضها البعض / مجموعة قصصية 

الكردية /طبع في ٢٠٠٧  الى  / ترجمه  نسين  لعزيز 

أربيل. 

٣. البارزاني / مسرحية ألحمد إسماعيل / ترجمه الى 

الكردية / طبع في ٢٠١١ دهوك. 

٤. الحقل المنيع / مسرحية ألحمد إسماعيل / ترجمه 

الى الكردية / طبع في ٢٠١١ أربيل. 

دراسات  قباني/  نزار  قصائد  في  محلقا  الطيران   .٥

وترجمة، طبع في ٢٠٢٠أربيل، باللغة الكردية. 

٦. الغوص في قصص عزيز نسين / دراسات وترجمة 

/ طبع في٢٠٢٠أربيل ، باللغة الكردية.

في مجال القصة القصيرة جدا :

١. موجة الرمال السوداء /قصص قصيرة جدا / طبع 

في ٢٠١٨ أربيل، باللغة الكردية. وترجمت الى اللغة 

العربية واالنجليزية والفارسية. 

٢. سهم وهدفان/ قصص قصيرة جدا / طبع في ٢٠١٩ 

أربيل، باللغة الكردية. ترجمت الى اللغة العربية.

 / جدا  قصيرة  قصص   / والحياة   الحب  قناديل   .٣

الى  الكردية.ترجمت  باللغة  أربيل،   ٢٠٢٠ في  طبع 

اللغة العربية. 

٤-كان يا مكان / قصص قصيرة جدًا/ طبع في ٢٠٢١ 

اربيل، باللغة الكردية. 

في مجال الدراسات األدبية والتاريخية :

أدبية / طبع في  ١. عزيز نسين / مقاالت و بحوث 

٢٠١٨ أربيل باللغة الكردية. 

في  طبع  تأريخي/  بحث   / الداسني  جعفر  األمير   .٢

٢٠١١ أربيل ، باللغة الكردية.

في مجال الشعر : 

١هجرتني ثانية /ديوان شعر/طبع في ٢٠٠١ دهوك، 

باللغة الكردية.

في مجال المقال الصحفي :

١. ديران / كتابات ساخرة / طبع في ٢٠١١ دهوك، 

باللغة الكردية. 

٢. بهلولنامه / مجموعة مقاالت / طبع في٢٠٢٠أربيل 

، باللغة الكردية.

ً
نناشد كتابنا الكورد األعزاء االلتفات إىل كتابة القصة القصرية جدا
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