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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

سورية،  ُكردية  أحزاب  سبعة  اندماج  إن 

السياسي  باالتحاد  باسم  منها  أربعة  ُعرفت 

الكوردي، وثالثة من أطراف البارتي عادت، 

توّحد  وبعدها  األم،  الحزب  في  وتوّحدت 

الجميع في الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

الثالث  في  المؤتمر  عقد  حيث  سوريا   –

فكان   ٢٠١٤ نيسان  من  والخامس  والرابع 

نتيجة طبيعية واستجابة موضوعية لمتطلبات 

المرحلة.

هذه الوحدة تعدُّ خطوًة جريئًة عقدت، والتزال 

ألّن  كبيرة،  آماًال  الكوردية  الجماهير  عليه 

امتازت  تاريخية  أحزاب  من  تشّكل  الحزَب 

الحزُب  وأصبح  والشاق،  الطويل  بالنضال 

ومطالبًا  الكوردي،  القومي  المشروع  حامَل 

القومي  بوجوده  واالعتراف  الكورد  لحقوق 

من  أساسي  كمكّون  سوريا  في  األصيل 

خصوصيته  له  السوري  الشعب  مكّونات 

السياسي  الموقف  على  وحافظ  القومية، 

الُمّتزن، والمطلوب للكورد في سوريا سواًء 

في  أو  الكوردي  الوطني  المجلس  ضمن 

السورية خاصة  الوطنية  المعارضة  صفوف 

والمعارضة  الثورة  لقوى  الوطني  االئتالف 

حيث يمّثل الشعب الكوردي في سوريا، وفي 

الدستورية  واللجنة  السورية  التفاوض  هيئة 

وأممي  دولي  بإشراف  جميعها  تجري  التي 

البالد، ومنها حقوق  تحديد مستقبل  أجل  من 

الشعب الكوردي حيث أّكد الحزب في بداية 

تفعيل دور  الوحدة على  بعد عملية  انطالقته 

مكسبًا  واعتباره  الكوردي  الوطني  المجلس 

المساهمة  إلى  إضافة  وقضيتنا  لشعبنا  مهمًا 

السورية  الوطنية  القوى  جانب  إلى  الفاعلة 

 
ّ
 لبناء سوريا بنظاٍم برلماني

ٍّ
عبر نضاٍل سياسي

ويحترُم  المكّونات،  كافة  بحقوق  يقرُّ  تعدّدي 

كمًا  يتضّمن  البارتي  السياسية ألن  خياراتهم 

السياسية  الحزبية والنخب  الكوادر  هائًال من 

والثقافية والمنظمات الرديفة إضافة إلى العمق 

االجتماعي والجماهيري الذي يتمّيز به من كافة 

الفئات العمرية ومختلف االختصاصات ممتدًة 

إلى كامل الجغرافيا السورية حيث تواجد أبناء 

الشعب الكوردي، وكذلك في الخارج مؤمنين 

وسائرين على نهج الكوردايتي نهج البارزاني 

الخالد في النضال والتضحية واإلخالص حتى 

لشعبنا  مهمًا  ومكسبًا  هامة  نضالية  أداة  غدا 

الكوردي وممثًال عنه.

لقد راهن على فشل حزبنا المترّبصون بشعبنا 

الصعوبات  تحّدى  أنه  إال  العادلة  وقضيته 

من  مسيرته  اعترضت  التي  واإلرهاصات 

إرهابية  وتهديدات  واعتقاالت  ضغوطات 

بكافة صورها وأشكالها، ومحاصرة نشاطاته 

خاصة في الداخل إال أنه بقي من أهم وأكبر 

في سوريا  الكوردية  الحركة  أحزاب  وأقوى 

نبض  عن  والمعّبر  لها،  المحركة  القوة  بل 

العام حيث صمدت  ورأيه  الكوردي  الشارع 

تجربة  كأفضل  أعوام  لستة  الوحدة  هذه 

وحدوية اندماجية في تاريخ حركتنا السياسية 

وطنية  عالقات  بشبكة  ويمتاُز  سوريا،  في 

سورية وكوردستانية نعتزُّ بها إضافة لعالقات 

دبلوماسية دولية.
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الوحدة االندماجية 
الناجحة 

يستغرق  أن   ١-٤-٢٠٢٠ االربعاء  األوروبي  لالتحاد  التابعة  األوروبية  األدوية  وكالة  توقعت 

التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد عامًا ليصبح جاهزًا ومتوافرًا بكميات كافية.

ومع تسجيل أكثر من ٨٨ ألف إصابة بالفيروس على مستوى العالم، يستمر السباق لتطوير لقاح 

ضد الفيروس الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

وقالت الوكالة األوروبية في بيان أنها ”تقّدر أن يستغرق األمر عامًا واحدًا على األقل قبل أن يصبح 

اللقاح ضد كوفيد-١٩ جاهزًا لنيل الموافقة ومتوافرًا بكميات كافية لالستخدام على نطاق واسع“.

وأضافت أن ذلك يعتمد على المعلومات الحالية المتاحة والخبرة السابقة لتطوير اللقاحات. وأشارت 

التجارب  المرحلة األولى من  بالفعل  لقاحين دخال  إلى أن  تتخذ من أمستردام مقرًا  التي  الوكالة 

السريرية التي أجريت على متطوعين أصحاء.
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كوردستان

العامة  األمانة  هنأت  العظيم،  نوروز  عيد  بمناسبة 

الكردي  الكوردي في سوريا شعبنا  الوطني  للمجلس 

بهذا اليوم األغر، وفيما يلي نص رسالة التهنئة:

رسالة نوروز 

يا جماهير شعبنا السوري 

ياأبناء شعبنا الكوردي

أيها الوطنيون في كل مكان: 

من  والعشرين  الحادي  في  الكوردي  الشعب  يحتفل 

آذار من كل عام بعيد نوروز رأس السنة الكوردية، 

العيد القومي للكورد، كما تحتفل به العديد من الشعوب 

اآلسيوية، والذي ُيعّبر عن انتصار قيم الخير والسالم 

على قوى الشر والظالم وانتصار إرادة االنسان الى 

الحرية واالنعتاق من قوى الطغيان واالستبداد.

الوقت  في  الكوردي في سوريا  الوطني  المجلس  إن 

الذي يهّنئ أبناء سوريا عمومًا وأبناء الشعب الكوردي 

خصوًصا في كل مكاًن بأحر التهاني وأجمل التبريكات 

المشترك،  والعيش  التآخي  بقيم  اعتزازه  عن  ويعبر 

كما يقّدر عاليًا دورهم ومعاناتهم من جّراء استمرار 

اجمللس الوطني الكوردي يف سوريا يهنئ شعبنا بعيد نوروز

الرئيس بارزاني يهنئ عوائل الشهداء 
والبيشمركة البواسل وعموم الكوردستانيني بعيد نوروز

بمناسبة  تهنئة  رسالة  بارزاني  مسعود  الرئيس  وجه 

عيد نوروز وبداية العام الكوردي الجديد يوم ٢٠ آذار 

٢٠٢٠، وفيما يلي نص رسالة التهنئة:

بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ٢٧٢٠ العام  وبداية  نوروز  عيد  حلول  بمناسبة 

والبيشمركه  الكرام  الشهداء  عوائل  نهنىء  الكوردية، 

البواسل وعموم الكوردستانيين األعزاء في داخل البالد 

وخارجه، ونتمنى السالم واألمان للجميع.

مع األسف الشديد، تواجه منطقتنا والعالم بأسره تهديد 

العالم  بلدان  تمر  وبسببه  له،  وتتصدى  عالمي  وباء 

بأوضاع صحية وإقتصادية غير إعتيادية. كما أصبح، 

كوردستان،  لشعب  بالنسبة  كبيرًا  تحديًا  الوباء،  هذا 

بالوقاية  واإللتزام  المشتركة  اإلرادة  يتطلب  وتجاوزه 

العامة.

ومن هنا نرى من الضروري أن ندعو كافة األطراف، 

وكواجب وطني، اإللتزام الدقيق باإلرشادات والتوجيهات 

المعنية،  والجهات  اإلقليم  حكومة  وإجراءات  الصحية 

ألنه كلما ألتزمنا بالتعليمات وحماية أنفسنا، فإننا نقلل 

من خطورة الوباء على مواطني كوردستان.

كما نرى أنه من الضروري أن نشد على يد حكومة إقليم 

كوردستان، ونبارك المبادرات والقرارات والخطوات 

التي إتخذتها منذ بداية ظهور هذا الوباء وحتى اآلن، 

والتي ساهمت في الحؤول دون إنتشار الوباء، وإبقائه 

في المستويات الدنيا مقارنة بإنتشاره في دول الجوار، 

وحماية إقليم كوردستان بشكل أكثر. كما نوجه الشكر 

لألطباء والكوادر الصحية وقوات اآلسايش والشرطة 

والبيشمركه وجميع الجهات المعنية لجهودهم وسهرهم 

الصعبة  األيام  المواطنين في هذه  على صحة وراحة 

وتحملهم المسؤوليات التاريخية الحساسة وتنفيذ مهامهم 

وواجباتهم بشكل مثالي .

إننا على يقين، إعتمادا على اهللا العظيم والتعاون التام 

بين األهالي والحكومة وإلتزام جميع األطراف، من أننا 

سنتجاوز هذه العقبة، أيضًا، بسالم .

والصحة  والهناء  السعادة  ونتمنى  مبارك،  نوروزكم 

لشعب كوردستان العزيز .

بسبب انتشار فيروس كورونا الذي بات وباًء في العالم، 

اتخذت حكومة إقليم كوردستان حزمة من اإلجراءات 

االحترازية لمنع تفشي الفيروس، وأعلنت حظرا 

كما  الجاري.  الشهر  من   ٢٣ حتى  للتجول 

قررت إغالق كافة األماكن التي تكون سببا في 

العبادة،  ودور  والمقاهي  كالمطاعم  التجمعات، 

كالمساجد والكنائس.

كوردستان

في  الكوردي  الوطني  المجلس  ورئيس  سوريا،  الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب  سكرتير  المال  سعود  وّجه 

سوريا، رسالة تهنئة إلى الشعب الكوردي في كوردستان سوريا وأجزاء كوردستان األخرى بمناسبة حلول عيد 

نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة يوم ٢٠-٣-٢٠٢٠.

في رسالة التهنئة وجه السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا أحر التهاني لبيشمركة " لةشكرى  

روز " وعوائل شهداء الكورد في كوردستان سوريا الذين ضحوا بأرواحهم لضمان حرية وكرامة كوردستان , 

ولعوائل شهداء الحركة التحررية الكوردية بشكل عام.

وبمناسبة عيد نوروز تمنى رئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا أن ينعم الشعب الكوردي في كوردستان 

سوريا وأجزاء كوردستان األخرى بالسالم واالستقرار ، وأن تكون هذه المناسبة القومية دافعا للتقارب والتوافق 

بين كافة األطراف الكوردية في كوردستان سوريا، وأن تعمل األطراف الكوردية من اجل وحدة الموقف الكوردي 

في كوردستان سوريا.

وبسبب انتشار فايروس كورونا المستجد، وحرصا على سالمة الشعب الكوردي دعا سكرتير الحزب الديمقراطي 

الكوردستاني-سوريا الشعب الكوردي في أرجاء المعمورة إلى االلتزام بالتعليمات الصحية التي تحد من انتشار 

فايروس كورونا وتحميهم منه.

سكرتري احلزب يهنئ الشعب الكوردي مبناسبة عيد نوروز اجمليد

العام،  هذا  نوروز  يحلُّ  حيث  السورية،  األزمة 

والتهجير  القتل  ومسلسل  مستمرة  األزمة  تزال  وال 

والتشريد خاصة في مناطق ادلب وعفرين وكري سبي 

(تل ابيض) وسرى كانييه  (رأس العين)  مستمرًا، 

كما أصبحت سوريا ساحة مفتوحة للصراعات الدولية 

والمجاميع المسلحة المختلفة.

لقد أكدنا مراًرا أن الحل العسكري يعني المزيد من 

القتل والدمار والخراب، وال بديل عن الحل السياسي، 

وبإشراف دولي  يضمن للسوريين األمن واالستقرار،  

ويؤّمن حقوق جميع مكّونات الشعب السوري القومية 

والدينية.

الكوردي  الشعب  وحرمان  بمظلومية  هنا  وُنذّكر 

السياسات  جراء  العادلة  القومية  لقضيته  واإلنكار 

العنصرية المطبقة من قبل السلطات السورية.

يؤدي  سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس  إن 

دورًا هامًا ومؤثرًا في التعبير عن الموقف الكوردي 

وحقوقه القومية المشروعة من خالل عالقاته السياسية 

ونضاله  والهيئات   الدول  كافة  مع  والدبلوماسية 

الجماهيري على كافة الصعد، ومن خالل المعارضة 

الحل  إلى  والمشاركة  بالدعوة  السورية  الوطنية 

تعددية  برلمانية  اتحادية  دولة  إلى  لالنتقال  السياسي 

لكل السوريين، ويسعى لتأمين الحقوق القومية للشعب 

واعتبارها  الدولية،  والمواثيق  العهود  وفق  الكوردي 

قضية وطنية سورية. كما يؤّكد المجلس على ضرورة 

لشعبنا  أساسية  كقوة  الكوردي  الذاتي  العامل  توفير 

توحيد  منها  المقدمة  في  يأتي  حيث  العادلة  وقضيته 

ويجعله  عاليًا،  يقّدره  الذي  األمر  الكوردي،  الموقف 

دوًما في أهم أولوياته.

يا أبناء شعبنا الكوردي 

يأتي نوروز هذا العام وسط قلق وتوتر دولي يسود 

العالم أجمع من انتشار فيروس كورونا الذي اعتبرته 

منظمة الصحة العالمية وباء، مما وجب على الجميع 

والصحة  النظافة  قواعد  وإتباع  والحذر  الحيطة  أخذ 

والوقاية وعدم االختالط للحد من انتشاره، لذلك قرر 

مظاهر  إلغاء  سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس 

االحتفاالت الجماهيرية في كل مكان والتزام المنازل 

والتعبير عن نوروز بقيمه السمحة وفكره اإلنساني، 

ونهيب بأبناء شعبنا الحرص على السالمة الشخصية 

والعامة، وإيقاد الشموع في ليلة نوروز أمام أو على 

شرفات المنازل تعبيرًا عن معاني نوروز وقيمه في 

الحرية واالنعتاق.

تحية اكبار وإجالل إلى أرواح شهداء شعبنا والثورة 

السورية وشهداء الحرية في كل مكان. 

عاش نوروز رمًزا الحرية والتآخي. 

وكل عام وانتم بخير 

األمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في 

سوريا 

قامشلو- ٢٠-٣-٢٠٢٠
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نوروز للعام الكوردستانية بعيد عفرين منطقة أهالي احتفل والمضايقات، العوائق والمصاعب بالرغم من

.٢٧٢٠

القومي، للعيد الكورد إحياء تظهر االجتماعي التواصل مواقع على وفيديوهات صورا لناشطين، نشروا وفقا

.EY REQÎB رقيب أي الكوردي النشيد القومي و الكوردستاني بالعلم لهذا العام الكوردية السنة رأس

نوروز. إحياء لليلة شرفات منازلهم على الشموع مختلفة أوقدوا قرى األهالي في وكان

الشبان اعتقال وُسجل نوروز، بعيد االحتفالية إقامة من منعت الفصائل أغلبية إن: محلية مصادر وقالت

النيران. إيقاد حاولوا الذين

للحد التجمعات، إقامة عن بعيدا بشكل فردي سوريا، في كوردستان مختلفة وقرى مدن في الكورد واحتفل

العالم. في وباًء بات الذي الفيروس انتشار من
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عفرين منطقة في الكورد المتبقين بحق تمارس التي الالأخالقية والممارسات االنتهاكات ضمن 

منزله على الفصائل المسلحة استيالء جراء قهرا استشهد مدنييا إن حقوقية، منظمة قالت الكوردستانية،

ثانية. قرية في باآلجار السكن إلى واضطراره

في تجري التي والجرائم االنتهاكات عن لها مفصل تقرير في عفرين في اإلنسان منظمة حقوق وقالت

الذي  القهر و الظلم ٢٠٢٠/٠٣/٢٦ نتيجة الخميس حياته يوم خليل ياسين رفعت "فقد المواطن عفرين:

على المسيطر إدريس عرابا المدعو بقيادة مراد السلطان فصيل قبل من منزله على باإلستيالء به لحق

باإليجار". شران مركز ناحية في ليقطن قسرًا و تهجيره بعرافا قرية

المدنية الشرطة لدى الشكاوي و تقديم العشائر وجهاء بتدخل مطالبته بالمنزل من "بالرغم المنظمة: أضافت

وزير أحد أقرباء يكون عرابا إدريس المدعو ألن طلبه لم يلبوا إنهم إال القوات التركية العسكرية و و

إدريس". سليم اللواء المؤقتة السورية الحكومة في الدفاع

ضد بجرائمها منشغلة ماتزال الفصائل البشرية يهدد بوباء العالم الذي ينشغل الوقت في ناشطون: ويؤكد

واألرزاق. الممتلكات واختطاف واستيالء على اعتقال و قتل من الكورد
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السكرية قرية أهالي بين اشتباكات ،٢٠٢٠ آذار /٢٥ االربعاء يوم اإلنسان، لحقوق السوري المرصد رصد

اكتشاف بعد أخرى جهة من السمعة، سيئ المجد“ و“فيلق جهة، من سوريا بكوردستان سبي كري ريف في

عنيفة أصيب اشتباكات لحدوث أدى ما القرية. داخل األغنام من سرقة قطيع يحاولون فيلق المجد عناصر

أشخاص. ٨ خاللها

يتجهز للهجوم الشرقية أحرار لفصيل عسكريا رتال بأن السوري المرصد مصادر ذلك، أفادت سياق في

المجد. فيلق مواقع على

الموالي  المجد“ ”فيلق فصيل من عناصر بأن ٢٢ آذار، في اإلنسان، لحقوق السوري المرصد مصادر وأفادت

حلب الغربي. ريف بلدات من عامة وممتلكات منازل لتركيا، سرقوا

األبزمو بلدة من مسروقات ينقل المجد فيلق من عنصرا يظهر مصور شريط على السوري المرصد وحصل

الغربي. حلب بريف

وفد أحد أعضاء وكان ،٢٠١٨ منذ أكتوبر الرحيم عبد ياسر المنشق الرائد يقوده المجد“ أن ”فيلق يذكر

أستانة.

المرصد السوري
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لم ومشاعر دامعة وعيون باألسى مليئة بقلوب

مخيم أهالي وّدع  المفجع، الخبر صعقة  من تفق

في خبات قضاء تربية  مديرية مع  دارةشكران،

المفروضة بتعليمات الحظر مع التقيد مهيبة، جنازة

من جائحة للوقاية كوردستان، إقليم قبل حكومة من

الديمقراطي الحزب في الفرعي الرفيق كورونا،

الذي   ٣/٢٥ األربعاء يوم سوريا – الكوردستاني

أثناء مفجع  إثر حادث األخير، مثواه الى  غاردنا

دارةشكران مخيم في الكائنة المنزلية أعماله أداءه

الثالثاء يوم بحياته بهولير، أودى السوريين لالجئين

يفاعة وفي العطاء والنضال، أوج في وهو ،٣/٢٤

مسقط الى الحدودي سيمالكا معبر عبر لينقل شبابه،

آغا، جل بمنطقة رةش، خرابي قرية في رأسه

سريرته، ونقاء سيرته، وحسن أعماله طيب مخّلفًا

!a Úflà ¿@Ï‹é ·rÓÁ

والوفاء. باالخالص المرصعة

 ١٩٨٥ مواليد من سلو، اسماعيل هيثم الرفيق األستاذ

أنهى آغا، جل  لناحية  التابع  رش  خرابى  قرية

إلى انتسب اإلدارية، األعمال معهد في دراسته

أوالد، ثالث وله  متزوج مبكرا، الحزب  صفوف

الرسم فن المخيم، ويتقن في مدارس مدّرسًا وكان

(زمبيل فرقة  في  بارزًا عضوًا وكان والنحت،

الفنية): فروش

ترجل حزبيا كادرا فقدنا قد مؤسفا نقول وبرحيله

نقدم أن إال يسعنا وال وعطائه، شبابه عنفوان في

وأهله دربه، لرفاق  ومواساتنا عزائنا  بخالص

في المعلمين وزمالئه ، جميعًا وذويه وأشقائه

والمواسات، بأسمى آيات التعازي المخيم، مدارس

يتغمده وأن لكم الصبر والسلوان، العظيم ونسأل اهللا

جناته، فسيح ويسكنه رحمته بواسع

.» راجعون اليه وانا هللا «انا

الناشط اختطاف السنوية الثالثة على الذكرى مرت

االتحاد حزب مسلحي قبل من إبراهيم فؤاد

بكوردستان ديريك  بريف  د  ي ب الديمقراطي 

من إطالق  آذار وبالرغم ٢٤ الثالثاء يوم سوريا،

يزال الغموض الكوردي، ال لترتيب البيت مبادرات

اآلن. حتى عنه معلومات مصيره وال يكتنف

على  د ي ب ال مسلحو ٢٠١٧/٣/٢٤ أقدم بتاريخ

بين منطقة الناشط الشبابي فؤاد إبراهيم في اختطاف

ديرك مدينة  بريف خاجي وشكر مامشور قريتي 

الحثيثة المحاوالت من وبالرغم سوريا، بكوردستان

بالفشل باءت أن المحاوالت إال مصيره للكشف عن

إبراهيم. ب ي د باختطاف الـ إنكار بسبب

إبراهيم: فؤاد حياة عن نبذة

في الكوردية الحركة صفوف في فؤاد انخرط

شبابي كناشط شارك الثمانينيات، أواخر في سوريا

"ديرك" منطقته في واالحتجاجات المظاهرات في

السورية. مظاهرات الثورة أولى في

في الكوردي الوطني المجلس في عضوًا أصبح

العامة األمانة في عضوًا انتخب ثم  ومن سوريا،

،٢٠١٢ العليا الكوردية الهيئة تأسيس وعند للمجلس
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تشكلت التي الكوردية الهيئة في كعضو اختياره تم

الديمقراطي المجتمع  حركة بين دهوك، اتفاقية  إثر

في الكوردي الوطني والمجلس (TEV_DEM)

. (ENKS)سوريا

مرة من  ألكثر االختطاف إلى إبراهيم فؤاد تعرض

من مسلحي من و  السوري، النظام أجهزة  قبل من

الفعاليات  في ومشاركته  نشاطاته  بسبب  PYD حزب

السوري. للنظام المناهضة والمظاهرات

إبراهيم  فؤاد تعــرض  ٢-١٠-٢٠١٦ بتاريخ

وليد المحلي المجلس عضو مــع لالختطاف

للقيام بنشاط قيامهما بتوزيع دعوات خالل فـرمان

آنذاك سراحه أطلق وعندما  المحلي،  المجلس في

العمل ما عاود إذا بالتصفية بتهديده ي د ب الـ قام

و النشاطات الشبابية. السياسي

متزوج عمره, من  الرابع  العقد في  إبراهيم  فؤاد

توفي  ،( و ٥ صبايا (٣ صبيان أوالد ثمانية ولديه

أوالدهم و والدته وزوجته يعيش مع وكان والده،

. ديرك مدينة شرقي جنوب شكرخاج قرية في

بيد  أخرى مرة اختطف  ٢٠١٧/٣/٢٤ بتاريخ

مامشور بين قريتي منطقة في ي د ب الـ مسلحي

وال بكوردستان ديرك مدينة بريف خاجي وشكر

التقرير. هذه إعداد حتى عنه معلومات

أطلق النية حسن وببادرة األخيرة اآلونة في

من الجزيرة متفرقة مناطق في د ي ال ب مسلحو

سراح الزور ودير الرقة و سوريا بكوردستان

إبقاء على  يصر فيما الدواعش سجناء المئات من

في والناشطين السياسيين من الكورد المناضلين

الواقع. عن بعيدة واهية بحجج سجونهم

آفا الكوردستاني-روج الديمقراطي والشباب الطلبة التحاد أوربا ممثلية أعلنت

تهدف  مبادرة طوعية آذار ٢٠٢٠ ،عن الـ٢٩ من األحد يوم ، ألمانيا محلية

التي الظروف الصعبة وسط الخاصة وذوي االحتياجات السن كبار لمساعدة

. ألمانيا في ومنطقة مدينة ١٤ في كورونا جائحة فرضتها

االتحاد: أطلقها المبادة التي نص يلي فيما

-COVID ) كورونا جائحة وبسبب تفشي من أجلكم" هنا "نحن شعار تحت

لمساعدة  تهدف طوعية بمبادرة اتحادنا يقوم األلمانية، المدن مختلف في ( ١٩

مستلزماتهم لـتأمين عنهم بدًال بالذهاب الخاصة االحتياجات السن وذوي كبار

. ( والمنزلية الغذائية السلع - األدوية ) الضرورية

الوباء. خطر المجتمع من في الفئة هذه سالمة مّنا على حرصًا

: المقاطعات والمدن التالية نتواجد في على ماتقدم فإننا بناًء

زولينغن، شايد، ڤاتن  هام، رمشايد، مونستر، بريمن، هامبورغ،  برلين،

و روتيلنغن. دورتموند، إيسن دويسبورغ، بوخوم، هيرني،

إلى االثنين  يوم  من وذلك

العاشرة من الخميس يوم

بعد الثالثة إلى صباحًا

األرقام على   ، الظهر

المرفقة في الصورة.

األزمة! هذه لـتجاوز معًا

سالمين! ابقوا
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على الكبيرة وشعورًا بالمسؤولية سپي، تربة في األهالي على سالمة حرصًا

واسعه، توعية بحملة سپي) تربه (محلية الكردي الوطني المجلس قام عاتقه

كورونا العصر مرض حول  بوشورات على تحتوي اكياس  بتوزيع وذلك

هذا تقي المواطن طبية ونصائح منه الوقاية وطرق أعراض المرض لمعرفة

والقفازات واقية. أهمية ارتداء الكمامات معرفة وكذلك المرض، 

من الهدف  سبي، تربه محلية مجلس رئيس محمد عبدالحكيم اوضح حيث 

به، االستهانة وعدم المرض، هذا لمخاطر الناس توعية وهو الحملة، هذه 

شعبنا يعي ان تمنى كما الموت، إلى االنسان  بحياة يؤدي فتاك مرٌض  النه

ينتشر ال حتى السبل وبكافة والتعامل معه بجدية خطورته مدى الكوردستاني

هذا يتجاوز ان على قادر شعبنا ان اوضح كما وبالدنا، مدننا في الوباء

من البوشور والمنشور في المدونة الصحية بتتبعه اإلرشادات وذلك الفيروس

الصحة العالمية. قبل
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في الكوردي الوطني للمجلس العامة األمانة أصدرت

عيد  بقدوم هنأت ،  ٣١-٣-٢٠٢٠ يوم بيانا سوريا

ووقف التضامن  إلى ودعا البابلية، السنة رأس أكيتو 

إلى المواطنين دعا  كما الوباء،  لمواجهة  الحروب

الوقائية: االلتزام باإلجراءات

يتقدم البابلية السنة رأس اكيتو)  ) عيد قدوم بمناسبة

أبناء كافة  الى سوريا في  الكوردي  الوطني المجلس 

التهاني بأحر ، مكان كل في السرياني اآلشوري الشعب

. والتبريكات

في العام هذا والتجدد الخصب عيد اكيتو عيد يأتي

الشعب يعانيه ما إلى  فإضافة  ، استثنائية ظروف

عقدًا يقارب ما منذ من ويالت مكوناته بكافة السوري

وباء كورونا المخيفة شبح العالم فإنه يعم الزمن ، من

مختلف من اآلالف  أرواح زالت وال حصدت التي

إنسانية مسؤولية أمام بأسره العالم ووضعت الدول،

والتكاتف ووقف ضرورة التضامن مقدمتها كبيرة في

هذا لمواجهة اإلنسان حقوق واحترام والحروب العنف

. الوباء

بشعبنا يهيب سوريا في الكوردي الوطني المجلس إن

الصحية التعليمات وتنفيذ الوقاية بمستلزمات لاللتزام

التعاون روح إلى تعميق ، ويدعوهم الخطر لهذا درءًا

بها تحلى طالما التي المشترك العيش ثقافة وتعزيز

. شعبنا ابناء

عيدا سعيدا وكل عام وانتم بخير

٢٠٢٠/٣/٣١

العامة االمانة

سوريا في الكوردي الوطني للمجلس



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

3 نشاطات كوردستانكوردستاننشاطات2 ك ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /٤/ ١  (٦٢٩) كالعدد ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /٤/ ١  (٦٢٩) العدد

قاضي محمد  الكوردي القائد إعدام ٧٣ عاما على تمر

الجمهورية شهيدا, وراتقائه كوردستان جمهورية رئيس

كوردستان  ١٩٤٦ بشرقي العام في الكورد أعلنها التي

مهاباد. عاصمتها وكانت إيران)، (كوردستان

هو والده .١٩٠١ عام مهاباد مدينة في محمد قاضي ولد

من عشيرة وأمه أحمد، ميرزا بن قاسم بن القاضي علي

موكريان. مملكة في الصيت الذائعة بك› اهللا ‹فيض

في الشخصيات ألمع من واحدًا محمد قاضي ويعّد

بسبب واسعة بثقافة يتمتع كان إذ الكوردي، التاريخ

والدين، اإلسالمي  والفقه الشريعة أمور في تبحره

والفرنسية والفارسية والتركية العربية اللغة وإتقانه

األم لغته جانب إلى والروسية اإلنكليزية واإللمام باللغة

محبة تثير الساحرة التي شخصيته الكوردية، فضًال عن

وإيمانه وشجاعته وتواضعه يقابله، من كل وتعاطف

من النضال الحياة وضرورة شعبه في بحقوق العميق

المشروعة الحقوق هذه تحقيق أجل

في غنية أسرة من محمد قاضي انحدار من وبالرغم

عن االبتعاد أو الغرور إلى يدفعه لم ذلك أن إال المنطقة،

الفقراء أوساط الوثيقة بين بعالقاته فتميز شعبه، معاناة

في ومساعدتهم حاجاتهم تلبية على وحرصه والمعدمين

على حرصه خالل من أزماتهم، وتجاوز حل مشكالتهم

والشرعية الدينية أسئلتهم على والرد إليهم االستماع

والدنيوية.

الكورد من بين والثقافة التعليم نشر إلى يدعو كما كان

عليهم. كان يقع االضطهاد والظلم الذي مواجهة أجل

للواقع متفهمًا محمد قاضي كان حياته سنوات وخالل

معاناة متلمسًا الكوردية الجماهير تعيشه الذي المرير 

على كامل يقع الذي والتغييب بالغبن الناس وإحساسهم

وجل وقته كل يكرس لذلك فقد كان الكوردية، القضية

مستقبلهم نحو والتطلع الكورد مصلحة في اهتمامه

مجمل في فحسب، بل مهاباد منطقة ليس في وحياتهم

الكوردية. المجتمعات فيها تعيش التي المناطق

إلى محمد قاضي انضم المنصرم، القرن ثالثينيات في

 ١٩٢٧ العام في نضاله أعلن الذي ‹خويبون›، حزب

الشمالية. في كوردستان نوري باشا إحسان بمعاونة

‹جمعية  منظمة كوردية باسم ١٩٤٤ تشكلت العام وفي

الديمقراطي الحزب لقيام  مهدت الكوردي›،  اإلحياء

من محمد قاضي أصبح الذي إيران، في الكوردستاني

مؤسسيه.

الحرية بتحقيق يتلخص الحزب هذا برنامج وكان

الحدود داخل لكوردستان الذاتي والحكم إيران، في

األقليات وكل األذربيجاني الشعب مع اإليرانية، واإلخاء

الفارسية. غير

‹جوار  ساحة في غفير جمع ١٩٤٥/١٢/١٦ وسط وفي

قاضي أعلن كبيرة أجواء احتفالية وفي مهاباد، في جرا›

موكريان منطقة انقطاع التاريخي اليوم ذلك في محمد

من طهران حكومة علم  فنكسوا طهران،  حكومة عن

منه. بدًال كوردستان علم ورفعوا والمدارس المؤسسات

كوردستان  جمهورية قيام ١٩٤٦/١/٢٢ أعلن وبتاريخ

ظروف وسط الكوردستاني، الديمقراطي الحزب بقيادة

عاصمة مهاباد مدينة  وأصبحت ومعقدة،  شائكة

الفتية. للجمهورية

العاصمة ساحات من ساحة  أكبر  ووسط  العالم وأمام

للجمهورية رئيس أول محمد  قاضي انتخاب تم

االحتفاالت هذه في  حاضرة وكانت الكوردستانية، 

كوردستان. أطراف منطقة من جميع وفود المهيبة

في تم وألول مرة كلمته، الجديد ألقى الرئيس أن وبعد

يتشكل الذي الكوردستاني العلم رفع الكوردي التاريخ

طرح تم كما واألخضر، واألصفر األحمر اللون  من

للجمهورية. الشامل الكفاحي البرنامج

على كوردية دولة قيام في المشروع الحلم تجسد وقد

مقومات االستقاللية بجميع يتمتع كوردية لشعب أرض

أو سيادة على هذا يؤثر أن  دون  من الحديثة والدولة

الدول المحيطة بها. دولة من كيان أي

الشعب بها يتعلم رسمية لغة الكوردية اللغة وعّدت

وأنشأت المدارس فتح وتم الرسمية، الدوائر بها وتلتزم

الحياة معترك  في المرأة ودخلت  الصحافة والمسارح،

دول مع تجارية عالقات وقامت الجديدة، الكوردستانية

الجوار.

حاول إذ طويًال، الكوردية الجمهورية عمر يكن لم

حول طهران  حكومة مع التفاوض محمد قاضي 

ذاتي، حكم بوصفها سلطة الجمهورية الكوردية عالقة

وأرسلت التفاوض، إيران فرفضت المركزية، بالحكومة

في الديمقراطية الحركة قمع في نجحت عسكرية حملة

الجمهورية على وقضت  بوحشية، إيران  كوردستان

من وتمكنت أمريكي، – بريطاني بدعم الكوردية

على اإلقليم. وبسط سيادتها استعادة مهاباد

صورية، محاكمة وبعد آذار ١٩٤٧، ٣٠ مارس/ وفي

آخرون وعشرات محمد قاضي الجمهورية رئيس أعدم

جرا› ‹جوار ساحة في الكورد ومناضلي قادة من

الموت. حتى شنقًا بمهاباد،

والحق الحرية فكرة لكن محمد، قاضي الشهيد رحل

الذي الشعب الكوردي، ذاكرة في ظلت حية واالستقالل

تطلعاته وتحقيق حريته لنيل كفاحه ويواصل واصل

هذا. إلى يومنا اإلنسـانية المشروعة

الجمهورية الكردية الوزراء في

رئيسًا للوزراء شيخ بابا الحاج .١

الداخلية الشؤون وزير معيني أمين محمد .٢

الحرب وزير سيف قاضي حسين محمد .٣

الصحة وزير أيوبيان محمد .٤

الدولة وزير زاده إيلخاني الرحمن عبد .٥

الموصالت وزير إيلخاني زادة إسماعيل .٦

االقتصاد وزير إلهي أحمد .٧

والكهرباء البريد وزير أحمدين كريم .٨

وزير التجارة مصطفى داوودي .٩

المعارف كريمي وزير مناف .١٠

وزير الزراعة زادة محمود ولي .١١

اإلعالم وزير حيدري صديق .١٢

العمل وزير خصروي خليل .١٣

محمد قاضي الشهيد الرئيس وصية من

٢+٢ وكان  كم يساوي المدرسة في يسألوننا أتذّكر كانوا

. أربعة : يقولون الجميع

كنت ألنني الرياضيات في دائمًا  أرسب كنت ولكنني

أبدًا. أربعة يساوي وال ٢+٢ يساوي ١ بأن أعتقد

يصبحوا لن واللسان والشفتين أّن اإلنسان باعتقادي ألّن

ويصرخون فمًا  ويصبحون معًا يجتمعون بل أربعة

معًا.

ولكن أشخاص ألربعة ليسوا ويدان ساقان ألّن باعتقادي

. واحٍد لجسٍد

لن والشارع 
ّ
والحي والمنزل الحارة بأّن أعتقد كنت 

فيها يعيش واحدة مدينة يصبحون  بل أربعة يصبحوا

معًا. والفقير الغني

واألوراق والغصون والجذع الجذر بأّن أعتقد كنت

الطويلة منها شجرة يصبحون  بل  أربعة يصبحوا لن

والقصيرة.

ال والبراءة والجمال والعشق الحب أّن باعتقادي ألّن

لمعشوق. حبيبا يصلحون بل أربعة يصبحون

أربعة، يصبحوا ولن واحدًا يصبحون واثنين اثنين كل

جميعًا. عّدها نستطيع وال األمثلة هذه من يوجد الكثير

وإذا قطعة مئة إلى جسدي قّطعو  إذا أعرفه ما فكّل

لساني على  قلبي في  هو فما وقتلوني،  قصفوني 

أربعة. ليست واحدٌة دولٌة فكردستان

سنة محمد  قاضي بيشوا مهاباد جمهوربة رئيس 

.١٩٤٦
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PDK-S لـ دوميز منظمة اعالم لجنة

وبمبادرة واالنساني الوطني الواجب من انطالقا

هذه في شعبنا ابناء على المعاناة لتخفيف خيرية

فايروس انتشار فرضتها التي الصعبة الظروف

. في العالم كورونا

الديمقراطي للحزب دوميز منظمة قامت

في الواقع االثنين يوم سوريا - الكوردستاني

الغذائية  السالت من عدد بتوزيع ٣٠/٣/٢٠٢٠

في والمحتاجين الفقراء على الكفوف من وكميات

دوميز. كامبا

الصدد بهذا بدوميز الحزب منظمة شكلت وكما

المواطنين االخوة بتبيلغ تكليفهم وتم اللجان من عدد

اقليم حكومة بقرارات لاللتزام المخيم وحثهم داخل

والصحة الداخلية وزارتي وتعليمات كوردستان

فايروس من  للوقاية  وذلك  منازلهم  في  والبقاء 

الكورونا. مرض
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مسؤول عباس امين محمد الرفيق شكر المناسبة وبهذه

دوميز كامبا في االخوة المواطنين تنظيم دوميز لحزبنا

كوردستان اقليم حكومة رئيس بقرارات التزامهم على

والقرارات والصحة الداخلية وزارتي وتعليمات

وكما لحزبنا، كوردستان اقليم مكتب من الصادرة

اإلدارية الجهات كافة المنظمة مسؤول الرفيق شكر

على وحفاظهم تعاونهم على الكامب في واألمنية

الوباء. هذا من المواطنين امن

الحسكة  بمدينة  الغويران سجن لمجزرة   ٢٧ ال السنوية الذكرى ،٢٠٢٠ آذار   ٢٤ غد يوم يصادف

 ١٩٩٣/٣/٢٤ في البعثي النظام الكورد بيد السجناء من العشرات ضحيتها والتي راح سوريا بكوردستان

عيان آنذاك. ناشطين وشهود بحسب متعمدا عمدا السجن قام األخير بحرق أن بعد

سجن الحسكة حريق تفاصيل مجزرة

مخصص لحوالي وهو المصرية، السورية الوحدة أثناء الماضي القرن من الستينات في سجن الحسكة بني

يحتويه. يمكن أن العدد الذي أضعاف فيه تزج كانت السوري سلطات النظام سجين، لكن مئتي

عناصر بين المنتشر نتيجة الفساد صعبة اوضاع ظل في يعيشون السجناء المفجعة، كان الحريق حادثة قبل

جرائم من المعتقلين مع السجن المعتقلين السياسيين في ذلك النظام البعثي وجمع السجن وادارة الحراسة

السجن. داخل مهاجع لخلق التناقضات والنهب والمخدرات السلب

وراءه؟ يقف الحريق ومن نشب كيف

بتاريخ الساعة السادسة مساء حوالي في نشب الذي الحريق أن الحسكة في سجن من سجين أكثر يؤكد

كان  المركزي بالحسكة، سجن في الثاني حرق المهجع في ١٩٩٣ وتسبب آذار شهر من والعشرين الرابع

الحريق. بافتعال السجن في المخدرات مجرمي مع السجن ادارة تواطئ سببه

وأخبروا قبل من مفقودًا كان السجناء الذي على الكاز مادة السجن وزعت ادارة أن الحدث شهود ويروي

سرعة اشتعال في تسببت التي الكاز مادة من كمية كبيرة السجناء خزن لذلك سينقطع الكاز السجناء بأن

نشب الحريق الحريق، بافتعال السجن ادارة مع عالقة على كانت التي المجموعة تلك قيام وبعد المهجع،

األبواب. تفتح لم السجن ادارة أن إال ورغم تعالي أصوات السجناء المهجع في

المهجع مادة الكاز داخل من كبيرة كميات تواجد مع وخاصة السيطرة عن تخرج النيران تتوسع و بدأت

أخذه الذي بفتح باب المهجع بالمفتاح الثالث في المهجع السجناء أحد قام قهرمان علي وهو األثناء هذه وفي

طول نتيجة ولكن المهجع من بالخروج السجناء وبدأ المكان من الهرب حاول أن بعد بالقوة السجان من

المهجع  من السجناء كل خروج حالت دون النيران رقعة واتساع ٣٠ مترا الى حوالي يصل المهجع الذي

الدخان  وحاالت االختناق نتيجة بالجروح اآلخرين وإصابة سجينا ٦١ حوالي استشهاد إلى الحريق وأدى

بعد اختناقًا المهجع فقدوا حياتهم في السجناء جميع أن عيان شهود الحريق، وبحسب أقوال من المتصاعد

النيران. منهم نالت أن

النظام سلطات قامت جريح المئة يقارب وما ٦١شهيدا اكثر من خلف ورائه الذي االليم إثر الحادث على

في الثاني داخل المهجع بافتعال الحريق تسببهم بتهمة اشخاص بحق اربعة االعدام حكم بتنفيذ السوري

فيه. دورها القضية و مالبسات الطريقة بهذه ولتخفي السجن

يكتنف  مازال الغموض أن إأل المركزي الحسكة سجن حريق مجزرة عاما على ٢٧ مرور من بالرغم

السوري نحو النظام تتجه كوردية وقيادات الناجين السجناء من اتهامات جميع أن حين الحادثة في تفاصيل

متعمدا. وافتعاله عمدا الجناة بتواطئه مع وذلك

Úÿè®a Âvé Òäç™ Û‹« �bflb« RW

العون للفقراء يد لتقديم الخيرية الحمالت إلطالق استمرارا

في الحاصل للغالء صعبة , نتيجة بظروف يمرون الذين

انتشار فايروس لمنع الصارمة اإلجراءات بسبب األسعار

ليرة بمليون حملة التبرع فتاة كوردية أطلقت , كورونا

. الفقراء لمساعدة

سبع سنوات العمر من البالغة العثمان إدريس الطفلة ليان

بمليون التبرع حملة تطلق السريان , حي قامشلو مدينة من

يواجه لما وذلك , الكورونا زمن في الفقراء لمساعدة ليرة

بسبب اليومي , مصروفهم تأمين في مصاعب الفقراء من

سوريا. كوردستان في الحاصل التجول منع

عبر فيديو نيوز آرك لموقع إدريس ليان وتحدثت الطفلة

من خالل المناسبات ليرة المليون لقد جمعت " فيه قالت

الفترة في والداي من تأتيني كانت التي والعيديات

والمساكين للفقراء ليرة بالمليون أتبرع أن , أود بيوتهم الناس في وبقاء , الكورونا انتشار وبسبب , الماضية

مديتني". في
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 ٢٠ الجمعة القومي، نوروز بمناسبة عيد سوريا في الكوردي الشعب في دمشق األمريكية السفارة هنأت

.٢٠٢٠ /مارس آذار

نشرتها على حسابها تهنئة برقية ذلك عبر  جاء

نتمّنى وقالــت: ، فيسبوك بموقع الرسمي

يحتفلون الذين وكّل السوريين الكورد ألصدقائنا

والصحة“، الخير المزدهر النوروز بعيد

أنه نعلم نحــن بقولهم“ الوقت بنفس منوهًة

كورونا فيروس بسـبب االحتفاالت إلغاء تّم

المســتجد“.

رمــز بأنها النوروز أعياد السفارة ووصفت

وهــذه والظالم، الظلم على والنصر للنور

هــذا في خاٍص بشـكٍل مهمة رســالة

العام.

الكوردي باللغة الشعب بتهنئة واختتمت البرقية،

“Newroz pîroz be” الكوردية
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كوردستانتقارير4 ك ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /٤/ ١  (٦٢٩) العدد

والتغيري بني الواقع ... والعامل كورونا

مال عزالدين

كورونا فيروس هو ما

التاجية الفيروسات فصيلة  إلى ينتمي  كورونا فيروس

وتعني ( ( كورونا الالتينية الكلمة من اسمها أخذت التي

ككرة المجهر تحت تظهر ألنها وذلك والتاج، الهالة

التي كالهالة شكلها  يجعل  مما ممتدة  خيوط  بها تحيط

لم جديد فيروس هو  التاج، كزوائد أو  بالشمس تحيط

قبل. من معروفا يكن

الجهاز عمومها على التاجية الفيروسات تهاجم حيث

ويعد والطيور، للثدييات الهضمية  والقناة التنفسي

الرئوي االلتهاب عن المسؤول سارس أشهرها فيروس

الحاد.

إلى ظهور  يؤدي الذي   ١٩ – كوفيد الجديد الفيروس

حيث و«ميرس»، «سارس» لمرضي مشابهة أعراض

من التاجية الفيروسات بهذه المصابون األشخاص يعاني

حادة؟ التهابية فعل) (ردة استجابة

التسمية هذه سبب ما

مشتق  ١٩ هو – كوفيد فاسم والنشأة، التسمية سبب أما

«Corona» كلمة  من حرفين أول  «CO» كالتالي

«D»و ،«Virus» فيروس كلمة من حرفين و«VI» أول

،«Disease» باإلنجليزية مرض كلمة من حرف أول

للتقرير وفقًا وذلك ،٢٠١٩ لعام ظهور المرض و«١٩»

المتحدة. لألمم التابعة «اليونيسف» منظمة نشرته الذي

ظهورها اسباب

هذا وانتشار  ظهور اسباب حول روايات عدة هناك 

السباب يرجعها المهتمين وأغلب الوقت هذا في المرض

بين ما اطار الصراع في ( نظرية المؤامرة ) سياسية

والصين. المتحدة االمريكية الواليات

في  ( تريهان ناريش ) الهندي الطبيب أعلن حيث 

النووي الحمض لتركيب  التوصل  «تم  علمي: بحث

الفايروس أن كانت والمفاجأة الجديد. كورونا لفيروس

نووية من أحماض أربع فيه أن إكتشفوا ليس حقيقي،

مركب يكون فايروس قد معناه انه اإليدز وهذا فايروس

هذا وتأثير دور لنا يظهر وبذلك المختبرات، في صناعيًا

انتقل ان بعد وخصوصًا السياسية الفايروس على الحياة

عرضها تم الحصاءات  وفقًا وذلك العالم  دول الغلب

الجهات المختصة. قبل من واالطالع عليها

األول العدو كورونا

عن العالمية  الصحة  منظمة  اعلنت  ذلك  سياق وفي 

االول العدو بأعتباره الفايروس هذا بأدراج رغبتها

عام مدير لسان على أعلنت وقد والبشرية لالنسان

جنيف في ( جيبريسوس أدهانوم تيدروس ) المنظمة

الفايروس ويعتبر يستيقظ العالم أن يشأ لم إذا ) : قوله

دروسنا من نتعلم لن أننا فأعتقد للبشرية واحد رقم العدو

نسمح أال ويجب االحتواء استراتيجية في  زلنا ما …

الصعيد على في االنتقال له مجال كون بأن للفايروس

.( المحلي

بالفايروس ُأصيبوا من أوائل

من عليها حصلوا  أصيبوا الذين األوائل المرضى أن 

الفيروسات أن ورغم الحيوانات.  مع  المباشر التعامل

تحورها فإن الممرضة، عوائلها في بالخصوصية تتمتع

الوراثية الطفرات من سلسلة اكتسب الفيروس ألن ممكن

األمر وهو  وتنقله، الحيواني العائل في وجوده أثناء 

وغير ذلك البشر، داخل والتكاثر بالعدوى له الذي سمح

آلخر، شخص من ينتقل أن بالتالي ممكنًا أصبح  فقد

األصلي المصدر أن الميدانية الدراسات كشفت وقد

األولي الوسطي بالعائل علميًا مجازًا ُيعرف  ما أو

هو عام، وبشكل كورونا، وفيروس «سارس» لمرض

الخفافيش.

كيك، فريدريك األنثروبولوجيا، عالم يتحدث  هذا عن

«عن الفرنسية:  لوموند  صحيفة مع  مقابلة خالل 

ووهان لمدينة الفريدة والصحية التاريخية الخصوصية

ظهر حيث – الصين وسط في  مدينة أكبر ثاني –

كثافة وقت في ،٢٠١٩ عام نهاية كورونا فيروس

الصينية السنة مطلع مع والبضائع االشخاص حركة

 ١١,٠٠٠,٠٠٠ ) المدينة سكان هذه ويبلغ تعداد الجديدة،

وقد كبير، وتكنولوجي صناعي تطور يصاحبه نسمة (

خاص ثقافي تاريخ مع البيولوجي الحدث هذا تالقى

يمكن استثنائية سياسية آثار احداث الى ادى المدينة بهذه

المدينة كانت ١-لكون هذه التالية: لالعتبارات ارجاعها

الصينية الحرب خالل القومي النظام عاصمة تمثل

ووهان مدينة تضم -١٩٣٧-١٩٤٥ ). ٢ ) اليابانية –

في القرن طورها الغربيين مراكز تجارية ثالثة اندماج

هذه -٣ .( كيانغ تسي يانغ  ) نهر  على عشر التاسع

تسببت  ١٩١١ التي ثورة انطالق هي نقطة أيضًا المدينة

مكان حساس المدينة تعد هذه -٤ اإلمبراطورية. بسقوط

مركز تمثل لكونها الحديث  الصيني  التاريخ  في للغاية

.«( إلمبراطورية ( تيانشيا

مدينة المذكورة وسط في الرطبة األسواق «إن كيك: وقال

الحيوانات باستهالك المتمثلة الصينية بالتقاليد ترتبط

والعقارب كالثعالب غريبة أنواع فيها تباع وقد الطازجة

األولى الحالة أن المؤكد من ليس أنه إال والتماسيح،

حيواني. سوق من جاءت كورونا  فيروس وباء من

للفايروس هو التطوري للتحليل وفقًا المؤكد األمر وان

الحيواني المستودع تشكل التي الخفافيش من يأتي أنه

الفايروسات من والعديد كالسارس ، كورونا لفيروسات

تتمتع الخفافيش ألن إيبوال ، فايروس وخاصة  الناشئة

من الفايروسات كبير عدد بإيواء لها مناعة يسمح بنظام

المناطق من تقترب  اليوم  وهي  ، بها اإلصابة  دون

الغابات». إزالة بسبب الحضرية

المرضى من األولى المجموعة أن وأوضحت التقارير

الصينية ووهان مدينة المستشفى في العالج تلقوا الذين

للمأكوالت الجملة سوق في العمالء من العمال أو كانوا

المصنعة اللحوم أيضًا  تبيع  التي  المحلية البحرية 

والحمير، الدواجن، ذلك في بما الحية والحيوانات

والغرير، والثعالب،  واإلبل، والخنازير، واألغنام،

تكون قد والزواحف، والقنافذ الخيزران، وفئران

الوسطي والعائل أيضًا العدوى مصدر هي الخفافيش

األول.

فايروس اكتشف الذي الصيني العيون الطبيب قصة

كورونا

في كورونا الجديد فيروس ظهور بداية القصة مع تبدأ

في الماضي، األول  كانون في بالصين ووهان مدينة

غير بطريقة برية  حيوانات يبيع كان لألطعمة  سوق 

في يعمل الذي ليانغ ون  لي  الطبيب  وكان نظامية،

في الفيروس ظهور عن بلغ من أول ووهان، مستشفى

كانون أواخر هوبي  مقاطعة عاصمة ووهان،  مدينة

أن البداية في  لي واعتقد برس، لفرانس وفقا  األول،

الرئوي متالزمة االلتهاب من جديد ساللة كان المرض

وأودى الصين في نشأ مرض وهو (سارس)، الحاد

عامي في  العالم أنحاء في إنسان ثمانمئة نحو بحياة 

األطباء من مجموعة  لي أبلغ  حيث و٢٠٠٣، ٢٠٠٢

منصة وعبر الصينية مواقع التواصل االجتماعي على

بين صلة وجود من التأكد تم أنه تشات" "وي الرسائل

لألطعمة سوق وبين "سارس" متالزمة من حاالت سبع

ونشر الفيروس، مصدر يعتقد أنه ووهان، في البحرية

كورونا فيروس  وجود تؤكد تحليل لنتائج صورة  لي

أرسل المرضى،  أحد عينة في سارس- يشبه -الذي 

فيها وحذر االجتماعي، التواصل مواقع على رسائل لي

غضب الشرطة، أثار مما الجديد، فيروس كورونا من

قال  خطاب توقيع على لي ُأجبر الثاني، ٣ كانون في

وجرى العام"، بالنظام كبيرة "أضرارا ألحق إنه فيه

وسائل اإلعالم لي أبلغ له. الحقا اتهامات بتوجيه تهديده

المستشفيات إدارة من  للتأنيب تعرض  أنه الحكومية

زمالءه نّبه أن بعد الشيوعي، الحزب في والمسؤولين

بسوق المرتبطة المَرضية من األعراض مجموعة إلى

قال شباط، من في األول للحيوانات في مدينة ووهان.

له أجريت التي التحاليل نتائج إن ويبو موقع على لي

في أصيب أنه وُيعتقد كورونا، بفيروس إصابته أكدت

بالغلوكوما مريضا عالجه بعد الماضي الثاني كانون

وأعلن كورونا. فيروس  يحمل كان أنه  معرفته دون

توفي. أن لي عدة أيام المستشفى بعد

كورونا فايروس إلى السياسية االنثروبولوجيا نظرة

توسعه وانتشاره. بحكم مرعبًا، كورونا فيروس أصبح

الصحة منظمة إعالن استدعى الذي العالمي الخطر 

مرحلة إلى الوباء ودخول الطوارئ حالة العالمية

ضخمة االقتصادية آثاره  بينما  بالخطرة،  وصفتها

لحقت خسائر تعداد  أو تفصيل، إلى حاجة  دون من

اإلنتاج قطاعات ومختلف البترول وقطاع المال، بأسواق

واالستيراد. والتصدير

عصام السياسية، االنثروبولوجيا في  الباحث يقول 

وفروعها «تنظر األنثروبولوجيا مصري: باحث شعبان

التناول. في متعّددة زوايا من المرضية الظواهر إلى

العالقات دراسة على  تركز الطبية األنثروبولوجيا 

والثقافية االقتصادية واألنساق المرض  بين المتبادلة

تعاني التي للمجتمعات  والبيولوجية واالجتماعية 

المرونة بغرض تحقيق األوبئة والفيروسات، مشكالت

مع بتقاطعه يعرف ما أو للعالج، والقابلية والتكيف

واالجتماعي، النفسي بالدعمْين، النفسية األنثروبولوجيا

والمرض. والثقافة الشخصية عالقات على يركز الذي

الرهبة أثر معالجة إلى منهم المتخصصين جهود وهدفت

المصحوبة أو األمراض النتشار الفيروسات المصاحبة

الصحة منظمة قّدمت أن سبق واجتماعية، نفسية بآثار

للمصابين نفسيًا  دعمًا األنثروبولوجيين، عبر  العالمية،

منه يمكن االستفادة ما أفريقيا، وهو إيبوال في بفيروس

للتحليل علم أنها على تقتصر ال فاألنثروبولوجيا حاليًا،

تنموية». وضرورة تطبيقية أصبحت أن بعد والتفسير،

في السياسية األنثروبولوجيا هنا «تفيد شعبان: ويتابع

سياسية مالمح من المرض صاحب ما وتحليل فهم

خصوصًا المؤسسي، وغير الرسمي المستويين، على

بل ومصدره، وانتشاره  المرض بتفسير يتعلق  ما في

ونزوعه المفسر،  موقع حسب تغيرت التي ونتائجه 

وبأن المؤامرة، بنظرية اإليمان فمن والفكري. السياسي

لتعطل الصين  إلى وصّدرته الفيروس، ما خلقت جهة

وتتخذ تخلفًا  أكثر تفسيرات إلى االقتصادية، حركتها

عوقبت شيوعية كدولة  الصين إن كالقول دينيًا،  رداًء 

اإللحاد وغلبة اإليمان عن بعدها على ردًا إلهى، بشكل

مشهد عن متعّصبة تعليقات المقابل وفي أهلها، على

في الجمعة، إلغاء صالة  أو  بال مصلين  المكي الحرم

في لها استخدام أو  الدينية والرموز الدين  على تهّكم

رأي صحة إلثبات متخلفة، وبصورة غير موضوعها،

عن السياسية المكايدات تغيب وال عقائدي. أو سياسي

العالج في الحق بأن الجميع يقتنع أن بد ال المشهد،

السياسي، للنزاع إطارًا ليس الطبي والكشف والصحة

والمتمّنى أن مالية، مبالغ لتحصيل ُيستغل أن وال يجب

عالميًا». األزمة تمّر

خلفه كورونا الذي انطباع العالمي

سياسيا انطباعا ترك الماضية، الفترة خالل رأيناه ما

حيث من العالمي الدولي النظام هشاشة مدى حول أوليا

أول الشكوك إذ تبدو ببعض، العالم بعضها دول عالقة

بين الثقة وليس المشهد في المتحكمة هي وآخره األمر

والشعوب. األمم

إن ما القول الكثير هو خلفه كورونا عند  انطباع أول 

خالل حرب من ومتعمد مقصود أمر هو ويجري جرى 

منها الرئيس الهدف تواري وال تداري  ال  بيولوجية

المتحدة الواليات  واتهام  الصينية، التجربة  إفشال هو

األزمة. وراء بأنها األميركية

الداخل إلى  الفيروس وصل لقد صحيح، غير  هذا

ولو انتشاره، استفحال من  مخاوف  وهناك األميركي،

علوم في  المتخصصين  الخبراء بعض أثر في  سعينا 

األمريكيين من الماليين هناك أن لنا لتبين الفيروسات 

اآلخر األمر فيما  الفيروس. بهذا يصابون  سوف

باالقتصاد ستحل التي االقتصادية الخسائر في  يتمثل

األميركي.

كانت مفاهيم أن  على كورونا أزمة أكدت  باختصار

وتأثير قدرة أكثر باتت التي المعولمة الكيانات كفكرة

الدول من نفوذ وأكثر قدر بأكبر الشعوب حياة على

العالمية منظمة الصحة باتت المثال فعلى سبيل التقليدية،

أي سلطة يتجاوز والحصانة ما القوة والمنعة من له كيانًا

قادرًا أحد يعد ولم األزمة، هذه وسط في قيادة سياسية

كما أن بآخر، أو بشكل وتعليماتها لوائحها على مخالفة

بشفافية معلومات من لديه ما بتقديم مطالبًا بات الجميع

عالمية عقوبات هناك مسبوقين، وإال فإن غير ووضوح

خديعة يحاول من على نفسها تلقاء من تفرض سوف

من أو مغلوطة معلومات  تقديم عبر سواء  اآلخرين،

تقديمها أصال. خالل عدم

قبله كـ يكون لن كورونا بعد السياسة علم

يكون لن كورونا فيروس  تفشي بعد السياسة  عالم إن

هجمات بعد السياسة تكن لم مثلما تماما قبله، كان مثلما

كالتي كانت قبلها. ١١ أيلول ٢٠٠١

له مقال فنكلشتاين، في دانييل البريطاني الكاتب  يقول

عن تغاضينا إذا وحتى «أنه البريطانية: تايمز بصحيفة

سيغّير الفيروس هذا فإن كورونا، جراء الوفيات جملة

أكل إلى التنقل حرية من ابتداء شيء كل حول آراءنا

اللحوم».

لكورونا ستفوق السياسية اآلثار «أن فنكلشتاين: ويعتقد

الصحة إن قائال اإلسبانية، اإلنفلونزا  تأثيرات كثيرا

تستحقانه الذي المكان أخيرا ستأخذان واألوبئة العامة

أنه سيثبت كورونا فيروس وأن السياسي. الحوار في

المدفون  التاريخ أصبح  حيث أيلول،  ١١ هجمات مثل

واسع شعبي لحوار موضوعا فجأة القرون وتجارب

الوعي على  تأثيره وأن ملحة، عامة لسياسة وصناعة 

التاريخ». تغيير عوامل من سيكون العام

أمام هشاشتنا على أعيننا  «سيفتح  فنكلشتاين:  ويتابع

كل في حوارا المثال- سبيل  -على  وسيثير األوبئة،

من وبين دولي بتعاون المطالبين بين العالم أنحاء

إن الناس بعض على أوطانهم. سيقول االنكفاء يريدون

الفيروس، ناشري أمام األبواب غلق هي الطرق أفضل

وضبط واألدوية الطعام في  ذاتي  الكتفاء والوصول

حماية على واإلصرار والمهاجرين المسافرين دخول

لكن اآلخرين، حال عن النظر وغض "المواطنين"

القوى على معاكسا ضغطا سيوّلد األوبئة من الخوف 

والمؤسسات الدولية».

للخفض العالم دول تقبل ضرورة «إلى فنكلشتاين: أشار

المثال، سبيل وعلى السيادة. باستحقاقات ُيسمى مما

ألسواقها الصين إدارة كيفية في مصلحة للعالم ستكون

مصلحة للصين ستكون مثلما الحيوانات، مع والتعامل

وشؤون ألسواقه المثال، سبيل على الغرب، إدارة في

على المجاالت هذه تقتصر القرارات في ولن حيواناته،

األخرى». الدول بآراء األخذ الدولة دون

لتنفيذ حاليا الموجودة الدعوات «إلى فنكلشتاين: ويشير

الدول في العامة الصحة لتحسين للغاية واسعة برامج

الصحة منظمة مثل الدولية المؤسسات وتمويل النامية

نظريات بين تقليدي نقاش أيضا هناك وسيكون العالمية،

المؤامرة». ونظريات العلوم

االتهامات لتراشق ميدانا كورونا فايروس

اإلنسانية تهدد أزمة وهي العالمية، كورونا فيروس أزمة

ـ وال أديان هويات يعرف ال الذي الكوكب على كلها

بامتياز. العبثي والجدل االتهامات لتراشق ميدانا

هذا انتشار على تغطي  التي الدول األمثلة،  أهم من

الحقائق، مثل ايران والنظام الفايروس فيها، وعد إظهار

السوري.

نورا وهي سعودية كاتبة أن  أيضًا، الصور تلك من

فكتبت عالميا الفيروس  انتشار بعد غردت  المطيري،

ما الدوحة! من بتمويل إنتاجه تم الفيروس إن تقول

تتراجع جعلها الكاتبة. على بعدها هجوم من حدث

بالقول تغريدتها لتبرر منها السخرية عواصف أمام

األدب و"مزج الساخرة" "الكتابة تمارس أن حاولت إنها

السياسي". بالواقع

الفيروس هذا  بأن اإليراني،  النظام يتداوله ما وأيضا

يجعلنا التي الصور عليها. وغيرها من أمريكية مؤامرة

بحياة الدول هذه والسخرية، واستهتار باالشمئزاز نشعر

شعوبهم.

كورونا فايروس لقاح إلنتاج تسابق دولي

بهدف العالم، حول علمية مختبرات في يهدأ ال عمل

توالي ومع كورونا.  فيروس تطويق يتيح لقاح  إيجاد

فبعد المختبرات، بعض في إيجابية إشارات بدأت األيام،

أدت حرجة  جد مستويات إلى كورونا جائحة وصول 

وإغالق الطوارئ حالة إعالن إلى الدول من بالعديد

لهذا مضاد لقاح إيجاد تحّول  التجمعات،  ومنع الحدود

أزمة من العالم إنقاذ للغاية ألجل حيويا الفيروس أمرا

أنها أعلنت عديدة مختبرات أجيال. منذ تحدث لم إنسانية

إليجاد اللقاح. الصحيح االتجاه في تسير

في العلمية  مختبراتها  بقوة ُعرفت التي ألمانيا  ففي 

شركة مختبر الطبية، والعقاقير األدوية مجال صناعة 

ضد  لقاح تطوير على يعمل األلمانية CureVac

كورونا. فيروس

بقوة   VirPath مختبر ينشط الفرنسية، ليون مدينة وفي

الفيروس. يعالج عقار إليجاد

أوروبا، تنشط في الفيروس انتشار بؤرة وداخل إيطاليا،

بتطوير  الخاصتين  Evvivaxو  Takis شركتا بجد

وتعمل المناسب، على تطوير اللقاح والعقارات، األدوية

تقنيات التلقيح استخدام أساسها مشتركة الشركتان بخطة

للفيروسات. مضادة أجسام توليد على القادرة الوراثي

األدوية شركات من العديد تعمل المتحدة، الواليات وفي

اللقاح، تطوير على المتحدة الواليات في والعقارات

فعليا البلد عن خطط مشتركة. وقد بدأ أعلن ما ومنها

ويتعلق األمر إكلينيكي على أول مشارك، تجريب لقاح

الصحية للبحوث الدائم كايزر معهد يجريها بتجارب

للصحة. الوطني المعهد من بتمويل بواشنطن،

قطع في أستراليا المخبري العمل أن إّال وفي أستراليا،

من مدينة باحثون فقد قال ما يظهر، على كبيرًا مسارًا

لهذا عالج إليجاد بالفعل طريقهم في أنهم بريزبن

أوقفا عقارين أن ،"٧news" قناة نقلت وقد الفيروس.

البروفسور صّرح داخل المختبر. وقد الفيروس بالفعل

من المعدية األمراض في المختص  باترسون، ديفيد

أن االختبارات على المشرفين وأحد كوينزالند، جامعة

ألجل مستمرة ال تزال األبحاث لكن ناجعان، العقارين

معرفة أيهما أفضل.

تتعدد مرة، ألول الوباء ظهر حيث الصين،  وفي

مركز صرح زهونغواي زهينغ، مدير المحاوالت، إذ

الوطنية، الصحة للجنة التابع والتكنولوجيا العلوم تطوير

ما حسب للفيروس، لقاح إيجاد نحو تسير الصين أن

،South China Morning Post صحيفة عنه نقلته

من لعدد اإلكلينيكي يتم االختبار أن ذاته ويتوقع المسؤول

استخدامها سيتيح ما المقبل، أبريل/نيسان شهر اللقاحات

بعد وذلك معينة، شروط تحت المستعجلة الحاالت في

الالزمة. التصريحات أخذ

كل داخل بها العمل يتم ال إيجاد اللقاح محاوالت أن بيَد

أدوية وشركات مختبرات  وّسعت إذ حدة،  على دولة

وهي ،GeoVax من كل أعلنت فقد الدولي، تعاونها

أدوية  شركة وBravoVax وهي أدوية أمريكية، شركة

الفيروس. ضد تطوير لقاح ألجل مشتركة خطة صينية،

والتصنيع االختبارات إجراء على الصينية وستركز

ستعمل فيما الصينية، السلطات مع التواصل وكذلك

المنتظرة اللقاحات فعالية تحسين على األمريكية نظيرتها

وجعلها أكثر مناعة.

ختامًا:

تنشرها  بما الدول التكاتف واإللتزام جميع يتطلب من

ويتطلب وإرشادات، من قواعد العالمية الصحة منظمة

وإتباع واالحترازية، الحظر بقواعد اإللتزام الناس من

والصابون بشكل بالماء اليدين غسل من قواعد النظافة

والصابون، بالماء والخضار الفواكه وغسل مستمر،

وأيضًا والقفازات، الكمامات من الوقاية معدات وإرتداء

استعمال كـ المرض، من الشخص يقي أساليب إتباع

شخص بينه وبين أمان مسافة وإبقاء عند العطس، الكوع

الوسائل في المنشورة القواعد من ذلك وغير آخر،

المختلفة. اإلعالم

لقواعد يخضع وال  الحدود، عند يقف ال فيروس هذا

استمزاجا وال سفر تأشيرة يتطلب وال وقوانين الدول،

مما يجعل األسباب، ألتفه ينتشر هو وباء لدخوله، أمنيا

لمحاصرته وكشفها بحقائقه، التبليغ عن مسؤوال الكل

فقط "والعلم الحقيقي العلم يتوصل أن قدر اإلمكان، إلى

نهائيا. عليه يقضي إيجاد ما الدينية" إلى الشعوذات ال

املرعب الوباء
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عفرين... كارثة
لدميغرافيتها ممنهج وتغيري الكوردية.. اهلوية وطمس وانتهاكات جرائم

الذكرى السنوية ١٨ آذار ٢٠٢٠، يوم اإلربعاء صادف

عامين قبل اليوم, عفرين. ففي مثل هذا لكارثة الثانية

منطقة على السيطرة المسلحة والفصائل تركيا أعلنت

شيروا،  ناحية في ١٢ قرية عدا الكوردستانية, عفرين

واالنتهاكات اليوم ذلك منذ النظام. سيطرة تحت بقيت

والالأخالقية الالإنسانية والممارسات والتجاوزات 

وأبى اآلباء واألجداد أرض على تبقى من بحق مستمرة

للغرباء. األرض ترك

قتل من الكورد بحق االنتهاكات ومخطط عامين منذ 

ونهب واستيالء واعتقال واختطاف التعذيب تحت

المنطقة ديمغرافية واقتطاع األشجار وتغيير الممتلكات

ودقيق، ممنهج بشكل تسير الكوردية للهوية وطمس

الكورد. من المنطقة إفراغ بهدف وذلك

النتائج معروفة حرب

من ٢٠_١_٢٠١٨ حتى  بدءا ٥٨ يوما استمرت الحرب

يقارب ٤٠٠  ما  استشهد األيام  تلك وخالل آذار، ١٨

من شبان اآلالف إلى باإلضافة نساء وأطفال مدنيا بينهم

وتعرضت د. كما ي ب للـ عفرين المنضمين منطقة

الحكومية والمؤسسات  الحيوية المراكز من  المئات

الحرب نتيجة جسيمة ألضرار والمستشفيات والمدارس

والقصف.

عفرين المدينة السيطرة على

إلى  المسلحة الفصائل دخلت ١٨ آذار ٢٠١٨ , بتاريخ

بالقيام كالجراد, الفصائل  وبدأت عفرين,  مدينة مركز

ونهب واالستيالء والنشل والسطو والسلب النهب بأعمال

التجارية والمحالت والدكاكين المدنيين منازل محتويات

والسيارات والمعاصر البيرين ومصانع والمعامل

اآللية. والدراجات والجرارات

غير باألعمال القيام في المسلحة  الفصائل وواظبت

وفرض واستيالء واعتقال واختطاف قتل من اإلنسانية

سراح مقابل إطالق الفدية وطلب على المدنيين اتاوات

الوصول بهدف للمدنيين واهية  تهم  وتوجيه المعتقلين,

من المال  من حفنة على الحصول  في مبتغاهم إلى 

المدنيين.

التغيير الديمغرافي الممنهج

تغيير على  المسلحة الفصائل عملت أخرى جهة  من

النازحين للعرب  مجال  بفتح  عفرين  ديمغرافية 

الـ ساهم عفرين. كما مهجري في بيوت واستوطانهم

المهجرين بمنع عفرين  ديمغرافية تغيير  في د ي ب

مخيمات في إلى قراهم واحتجازهم العودة من الكورد

عفرين حين كانت في أقلية الكورد حتى أصبح الشهباء

.١٠٠/١٠٠ كوردية

اختطاف الشبان

من اآلالف اختطاف على الفصائل على تلك أقدمت

المئات مصير يزال ال فيما المنطقة, وشابات  شبان

مجهوال.

شهر أواسط الفصائل حكمت مسبوقة غير خطوة وفي

تسعة  على المؤبد الحكم  ١٢-٢٠١٩ األول كانون 

المرة األولى هذه هي أهالي المنطقة, علما مدنيين من

الكورد. المدنيين على المؤبد الحكم فرض فيها يتم التي

األشجار واقتطاع بها واالتجار سرقة اآلثار

العامين خالل والمستوطنون الفصائل تلك أقدمت

أشجار من اآلالف  مئات إحراق  على المنصرمين

بهدف االتجار المثمرة الحراجية وغير واألشجار الزيتون

منها اإلسالمية الدينية المعالم حرمة وانتهاك بالحطب,

واالتجار األثرية القطع نهب إلى باإلضافة وااليزيدية

المجاورة، المناطق في بها

االنفجارات والتفجيرات

التابعة والنواحي تشهد مدينة عفرين واألخرى الفترة بين

المزيد من أرواح تحصد تفجيرات جنديريس سيما ال لها

نتيجة تحصل التفجيرات إن لمراقبين  ووفقا المدنيين،

ممتلكات على االستيالء أحقية على الفصائل لخالف

الكورد.

والخازوق الجماعية المقبرة

التي والجرائم االنتهاكات سلسلة وضمن ذلك عن عدا

عن اإلعالمية الوسائل كشفت فقد عفرين, في ارتكبت

سجون إحدى في  عفرين لكورد مقبرة جماعية وجود

تعرض   BBC قناة وثقت  كما مراد. سلطان مسلحي 

جندو ألبشع قسطل قرية آراس من عقليا الشاب المختل

الفصائل قبل من الخازوق)  ) العثماني التعذيب أنواع

تذكر. تهمة دون المسلحة

االنتقام من خوفا التكتم

بحق تحصل  والممارسات االنتهاكات من العديد هناك

, عفرين مدينة  ومركز ونواحي قرى في المدنيين 

الممارسات تلك  عن تفصح لم  العائالت من والكثير

أخرى. انتقامية خوفا من ممارسات اإلعالمية للوسائل

ظروف وفي التعذيب تحت استشهدوا الذين المدنيون

االنصياع ألوامر رفض كوردي تاجر آخره غامضة،

الفصائل.

: األقدم من بدءا الزمني الترتيب حسب الشهداء أسماء

محرم  المدني تعرض (  ٢٠١٨/٣/١٢ ) بتاريخ -١

وبعد الخطف, إلى  شيي بناحية جقال قرية من خوجة 

عائلة المسلحون أبلغ والتعذيب الخطف من أسبوع

كلس بمدينة مشفى في توفي خوجة محرم أن المخطوف

تستلم لم العائلة أن علما شرا. ناحية في ودفن التركية

شرا. ناحية في ابنهم دفن علموا أن فقط , الجثة

للضرب  نعسان حنان ٢٠١٨/٤/٧ تعرض بتاريخ -٢

عفرين مدينة بمركز السرايا سجن في والتعذيب

للتعذيب. نتيجة واستشهد

الشامية  الجبهة مسلحو أطلق  ٢٠١٨/٤/ ٨ ٣-بتاريخ

في حاجز نشأت سليمان عقليا الشاب المختل النار على

فيما استشهد حيث موباتا لناحية التابعة حوسى قرية

بعد.

خالد وابنه كلسلي محمد قادر الشعبي المطرب -٤

 ٢٠١٨/٤/٢٩ تاريخ براده قرية في كلسلي محمد قادر

استشهدا تحت التعذيب

راجو درويش- قرية من  رشيد شكري ٦-رجب

أحرار  مسلحي" يد ٢٠١٨/٥/١٤ على بتاريخ استشهد

الشرقية".

مصطفى  منزل مسلحون ٢٠١٨/٥/٢٢ داهم بتاريخ ٧ـ

محاولة وأثناء بعفرين الزيدية حي في شاهين عبدو

النار, تعرض إلطالق وعرضه, بيته شاهين الدفاع عن

كوبك قرية من شاهين عبدو مصطفى استشهاد عن نجم

موباتا.

عالوي  وليد  المواطن ُوجد  ٢٠١٨/٦/٧ بتاريخ ٨ـ

فيصل " مدرسة في  ومستخدما سائقا يعمل  كان الذي

. ( غزاوية باسوطة - طريق ( مقتوال على قدور"

٢٠١٨/٦/١٢ استشهد نائب رئيس المجلس  ٩-بتاريخ

متأثرا شيخو أحمد الحديد)  (شيخ شيي  لناحية المحلي

محمد مسلحي قبل من  وتعذيبه ضربه  إثر بجروحه

نشروا العمشات مسلحي وبالرغم أن , عمشة أبو جاسم

يعاني كان الذي للمرض نتيجة حياته فقد شيخو أن خبرا

الشديد للتعذيب أنه تعرض العائلة أكدت أن إال , منه

يعاني كان أخه أن كما شيع لحياته, وليس فقد إثره وعلى

(الربو). التنفس ضيق مرض من

/٢٠١٨/٦ داهمت مجموعة مسلحة  ١٩ بتاريخ ١٠ـ

القوج سامي المواطن منزل  عفرين  مدينة مركز في

عن الدفاع القوج سامي محاولة وأثناء , السرقة بهدف

لذلك فقد عليه ونتيجة النار أطلق المسلحون بيته نفسه و

تشييع واستشهد , وأصيب أخوه بجروح , وأثناء حياته

المسلحين بخروج المشيعون هتف القوج سامي جنازة

إلى تشييع الجنازة مراسيم تحولت ومن ثم عفرين من

. مظاهرة

جنديرس حسنا- قرية حج نعسو من إيبش محمد -١١

الحمزات. مسلحي يد على ٢٠١٨/٧/٣ بتاريخ استشهد

حسنا- حج قرية من ٤٠عامًا خليل حاج  ١٢-سامي 

يد  على  ٢٠١٨/٧/١٥ بتاريخ استشهد  جنديرس- 

الشرقية. أحرار مسلحي

من عبدو حمدي  زوجة ناصرو سلطانة السيدة  -١٣

يد  ٢٠١٨/٨/٧ على استشهدت شيراوا- - برادى قرية

الحمزات. مسلحي

برادى قرية زوج سلطان ناصرو من عبدو ١٤-حمدي

مسلحي  يد ٢٠١٨/٨/٧ على بتاريخ استشهد شيراوا- -

. الحمزات

عرب قرية من  ٥٣عامًا- تاتار محمد ١٥-سعيد

يد  ٢٠١٨/٨/٢٥ على بتاريخ موباتا- استشهد أوشاغي

الفاتح. لواء مسلحي

جنديريس كفرصفرة قرية من بريم أمين ١٦-محمد

مسلحي  يد على  ٢٠١٨/١١/٦ بتاريخ استشهد

الحمزات.

عبدالو برج  قرية من  - ٨٠عامًا حنان عائشة -١٧

بتاريخ استشهدت  - عفرين مدينة لمركز التابعة 

الحمزات. مسلحي يد على ٢٠١٨/١١/٨

حي في مقيم آفرازه قرية من حسن شيخ ١٨-عكيد

٢٠١٩/١/١٦ وعثر على جثته  الزيدية استشهد بتاريخ

التعذيب. آثار عليها

ميدان في للتعذيب تعرض عربي نازح العتر ١٩-محمد

 ٢٢ الشام". أحرار " مسلحي  يد على  استشهد أكبس-

.٢٠١٩ /١/

قلندر  علي المواطن ٢٠١٩/٢/١١ استشهد ٢٠-بتاريخ

بجروحه وذلك  متأثرا االثنين عاما ٨٠ قتنرى قرية من

لمسلحي حج بكر المنتمي من قبل اسماعيل استهدافه بعد

في ألغنامه رعيه أثناء موباتا ناحية في الشامية الجبهة

. الناحية سهول

بربنى قرية من وهو ٣٤عامًا حنان فائق ٢١-خوشناف

وهو   ٢٠١٩/٣/٦ بتاريخ األربعاء استشهد راجو  -

. األمن مركز عند محله عفرين في معروف حالق

٢٠١٩/٥/١٩ متأثرا  بتاريخ استشهد ابراهيم ٢٢-محمد

فرحان  مسلحو ٢٠١٨/٦/١٤ طلب بتاريخ . بجروحه

المواطن من المال من مبلغا  مراد)  (سلطان العكيدي

محمد

بلبلى لناحية التابعة خليالنكا قرية من ٢٣-ابراهيم

المحاصيل بيع في عفرين من عمله من العودة اثناء

رفض وبعد الخ العنب كورق للقرويين العائدة الزراعية

للتعذيب تعرض , المال المسلحين إعطاء ابراهيم محمد

تعذيبه  بعد سراحه  أطلق  ٢٠١٨/٦/١٥ وفي الشديد

المشافي إلى احد ُنقل ومن ثم مسلحي العكيدي قبل من

ليستشهد الصحية حالته تدهور بعد العالج لتلقي بتركيا

٢٠١٩/٥/١٩

جنديرس- في مقيم بيلى قرية من خليل حميد ٢٣-رشيد

أحرار  مسلحي يد على  ٢٠١٩/٥/٢٢ بتاريخ استشهد

الشرقية.

بتاريخ استشهد جندريسه  من طوبال  سليمان -٢٤

المسلحة  الفصائل بين جرت اشتباكات ٢٠١٩/٥/٢٨ إثر

جندريس. ناحية بمركز

– أحمد شيخ قرية من شيخ بالل ٢٥- عبدو شيخ ابن

 ٢٠١٩/٦/٨ بتاريخ استشهد االشرفية حي في مقيم راجو

. راجو طريق الحقول على في إحدى جثته على عثر

بتاريخ من قرية شيخ أحمد استشهد حنان حنان -٢٦

الحقول طريق  في إحدى جثته ٢٠١٩ وعثر على /٦/٨

. بالل شيخ ابن شيخ عبدو مع راجو

كاخره قرية من وهو ٢٧عامًا إبراهيم عبدو -٢٧

. مسلحي أبو عمشة استشهد على يد

مع رشيد اختطف قد كان _ سيدو الدين شرف  _٢٨

 _ ١٣_٥_٢٠١٩ بتاريخ محمد الطفل وابنه خليل حميد

_٢٢_٦ مشوها بتاريخ عثر على جثته قرية قرمتلق من

تعرض  كان قد علما حندو قسطل حقول قرية ٢٠١٩ في

من يطلب له فيديو في ماظهر بحسب الشديد للتعذيب

الخاطفة. المبلغ للمجموعة تأمين ذويه

جندريس التابعة لناحية آغجلى من قرية سيدو رستم _٢٩

٢٤_٦_٢٠١٩ حرقا غامضة ظروف في توفي

مداهمة بعد حياته فقد العربي المكون من عبود علي -٣٠

 ٢٠١٩/٧/١٩ الجمعة مجهولة مجموعة قبل من منزله

عفرين مدينة مركز في

قبل من التعذيب تحت  قتل  حمو  محمد حسين -٣١

آب  من   ١٦ بتاريخ المغدور  ذوي  وأبلغوا  الحمزات 

عام  قبل اختطف قد كان حيث جثته لتسليم  ٢٠١٩

ونصف

قطمة  قرية من أوسو علي  الدين  محي المسن -  ٣٢

مجموعة  قبل من خنقا  ٢٠١٩/٨/٢٥ بتاريخ استشهد

وتقييد - المدينة مركز  - األشرفية حي في  مسلحة

. وإهانتها ضربها بعد بكر محمد حورية زوجتها

محي بكر زوجة محمد حورية المسنة استشهاد  -٣٣

جراء  بجروحها ٦-٩-٢٠١٩ متأثرة بتاريخ أوسو الدين

في مسلحة مجموعة قبل من لها تعرضت الذي التعذيب

.٢٥_٨_٢٠١٩ بتاريخ األشرفية حي

في التعذيب تحت حسي حنيف  محمد استشهاد -٣٤

.١٧-٩-٢٠١٩ بتاريخ راجو سجون

قرية حوسي  ٦٠ عاما من مصطفى شكري استشهاد -٣٥

يوما  عشرين ٣-١٠-٢٠١٩ بعد ناحية موباتا بتاريخ –

الجبهة الشامية. من قبل تعرضه للتعذيب من

- ميدانكي في قرية أمير عدنان رشيد استشهاد -٣٦

للصوص  مقاومته ٢٠١٩/١٠/٤ بعد بتاريخ شرا ناحية

بعدة استهدف  حيث  ممتلكاته, سرقة حاولوا  الذين 

طلقات.

بتاريخ  موسى مصطفى زينب المسنة -استشهاد  ٣٧

متأثرة  تركيا مستشفيات إحدى ٢٩ – ١٠-٢٠١٩ في

الذي اإلرهابي التفجير في بها أصيبت التي بجروحها

جنديريس. ناحية ضرب

كانيه قرية من حمكو سليمان المسن استشهاد -٣٨

بعد   ٥-١١-٢٠١٩ بتاريخ لجندريس التابعة كوركى

قبل من الغاز) (جرة الغاز بإسطوانة لضربة تعرضه

الشرقية. وجيش الحمزة مسلحي

قرية  من داوود نرجس الفتاة جثة على ٣٩ العثور -٣٨

بتاريخ  العرب المستوطنين أحد برفقة ٢٣ عاما كيمار

.١١-٢٠١٩ -١٨

قرية من بكر حسين بكر محمد الشاب استشهاد -٤٠

-١٢ بتاريخ  موباتا لناحية التابعة  DUMILYA دمليا

النصرة. جبهة قبل من إدلب في ٢٠١٩ -١٢

رفضه بعد سعيد  الكوردي التاجر استشهاد  _٤١

راجو ناحية في الشرقية مسلحي ألوامر االنصياع

ميركان. حوسه قرية في بجثته ورمي

على بالسواد اتشح عفرين, كارثة على عامان

و اآلباء بأرض منهم المتشبثون سواء العفرينيين,

حلب ريف في المهجرين على أو المنطقة, في األجداد

على الثالث دخول العام الشهباء). وبالرغم من مناطق )

األوضاع أن لها, إال التابعة الفصائل و  تركيا سيطرة

االنتهاكات, وفرض بسبب يوم, بعد يوما سوءا تزداد

إلى تهدف التي المدنيين على الضرائب و اإلتاوات

عملية إلى األصليين, إضافة السكان من تبقى إخراج ما

و الكوردية هويتها طمس و المنطقة ديمغرافية تغيير

األبرز كانت األخيرة أشهرها،  ولعل  الكوردستانية,

وممتلكات منازل في العربية العوائل توطين عملية في

وريف إدلب حرب بسبب األصليين, الكورد المهجرين

المصادر تشير حيث األخيرة, و الجنوبي الغربي حلب

وباتت خارج المنطقة, باتوا كورد عفرين من ثلثي إن

في العملية تلك تزال وما العرب, من الساحقة األغلبية

آثارها وسرقة ديمغرافيتها تغيير و المنطقة هوية طمس

الدينية والمزارات دارة وعين هوري نبي - معالمها و

اآلن. مستمرة حتى التالل القديمة- و

الكورد المهجرين عودة أمل على معقودة تبقى اآلمال و

المستوطنين وخروج ومدينتهم قراهم إلى األصليين

يبقى األمل . كما المنطقة من العرب والفصائل المسلحة

الوطني المجلس و االئتالف بين وقعت التي الوثيقة في

,٢٠٢٠ كانون الثاني شهر أواسط سوريا الكوردي في

عفرين. إلى المهجرين وعودة بخصوص االنتهاكات

اإلعالمية آرك مؤسسة ومتابعة: توثيق

السورية والجماعات التركية المسلحة القوات تزال ال

تواصل جرائمها الوطني) (الجيش اسم المقاتلة تحت

قراهم وبلداتهم، أهالي عفرين في تبقى من من ضد

 ١٧ واألربعاء الثالثاء يوم القوات تلك شنت حيث

واعتقاالت واسعة مداهمات حملة و١٨ آذار ٢٠٢٠،

وأريافها من مدينة عفرين وبلداتها متفرقة مناطق في

سيطرتها تركية إلعالن الثانية الذكرى مع تزامنا 

من  ومساندة بمساعدة ١٨ آذار ٢٠١٨  المدينة على

مسمى تحت منضوية معارضة مسلحة مجموعات

بالحكومة المرتبطة السوري) الوطني (الجيش

ارتكب السوري لالئتالف التابعة المؤقتة، السورية

بحسب االنسانية ضد وجرائم حرب جرائم خاللها

ودولية منظمات محلية من ووثائق وتقارير شهادات

صلة. ذات

خرجت مشتركة دوريات أن عيان شهود وذكر

 ٩ واعتقلت عفرين، مدينة واحياء شوارع تجوب

من لعدد عشوائية اقتحامات حملة خالل مواطنين 

والتوقيف التحقيق مراكز إلى نقلهم وجرى االحياء

عابدين (المواطن المعتقلين  من  عرف المختلفة،

و حبو) \قرية معبطلي ناحية من وهو عطنة

حسن). حسن (المواطن

ميليشيات من  عناصر انتشر الحديد شيخ ناحية  وفي

٣ مواطنين  واعتقلت لساعات الشوارع في (العمشات)

في مصدر وأشار كما المدينة، سوق من عائدين كانوا

على وقاص) أقدمت أبي (سعد بن أن مليشيات الناحية

وتفتيش مداهمة حجي"بعد  أحمد "بكر المواطن  اعتقال

بلغ حيث الثالثة  للمرة وذلك (انقلة) قرية في  منزله

الف   ٨ للفصيل دفعها تم التي الفدية مبالغ مجموع

عنه. لإلفراج الفين بـ يطالبهم ومازال دوالر،

من عناصر تحمل سيارات برفقة التركية القوات ونفذت

مناطق بعدة وتفتيش دهم الشام) حمالت (فيلق  فصيل

تسعة خاللها اعتقلت حلب، شمال عفرين ريف في

مواطنين.

تم المواطنين من العشرات أن محلية مصادر وقالت

قرى إحدى وهي قرية ترندة الحاجز في على اعتقالهم

صالح اعتقلوا (المواطن الذين من المركز، عرف ناحية

( شيروا ناحية \ كورزيلة قرية من وهو إيبو

الوطني الجيش مسلحي العشرات من إن مصادر ونقلت

صالح شيراز المواطن واعتقلوا جندريسه ناحية داهموا

منزله. تفتيش بعد كفردليه قرية في

وتخريب األشجار قطع عمليات تزال ال ذلك جانب الى

متواصلة، العسكرية والمواقع الدينية المزارات ونبش

مباشر وإشراف التركية القوات أعين تحت تجري وهي

قطع تم حيث  لها، الموالية المسلحة الفصائل قادة  من

والصنوبر  (السرو حراجية شجرة  ٢٧٠ من أقل ال

لمركز التابعة مازن وكونده غوزيه قريتي في والسماق)

كمادة وبيعه بالحطب  المتاجرة بقصد عفرين،  مدينة

تلفا والمستمرة الجائرة القطع عمليات وتشكل تدفئة،

األضرار بلغت حيث برمتها المنطقة في النباتي للغطاء

٣٠٠ ألف  وقطع تلف اآلن حتى رصدها من التي تمكّنا

حراجية  شجرة ألف  ٣٣٠ من وأكثر زيتون، شجرة

والحرائق  سنديان، شجرة آالف ١٠ ونحو معمرة،

في  الزراعية األراضي من هكتار  ألف ١٢ طالت

١٨ آذار/ العام ٢٠١٨. منذ عفرين

سوريا) عبر في شمال االنتهاكات (مركز توثيق وقال

سنتين راصدون طيلة جمعها معلومات استند الى تقرير

في اآلن حتى تسبب عفرين  على التركي  الهجوم أن 

من بينهم أطفال ونساء ومسنين، شخص (٦٩٠ ) مقتل

قبل من واالعتقال  للخطف (٤٩٠٠) لتعرض إضافة

 ٢٥٠٠ مصير وأن  السوري الوطني الجيش فصائل 

التقرير تعرض وثق كما مجهوال. معتقال مازال مدنيا

أو المنازل مداهمة  نتيجة لجروح  شخص (١١٢٠)

قبل من للضرب تعرضهم نتيجة أو المتفجرات شظايا

المسلحين وااللغام.

بين  داخلي اقتتال حادثة  ١٩٠ التقرير وثق كما

ووثق السكنية، األحياء في المسلحة المجموعات

مقرات إلى  ومدني تعليمي مركز  (٥٦) تحويل

إلى وتحويلهم منزل (٩١٠) ومصادرة عسكرية

وثق كما  مساكن او عسكرية، مراكز أو سجون 

األهالي متعمد لممتلكات حرق حالة (٩٨) التقرير

(١١٠ ) هدم ووثق وبساتين). والمحالت (المنازل

قبر. (١٨٠٠) وجرف منزل.

فرض مثيل من ممارسات أن التقرير أشار كما

من السكان تهجير الزكاة،  اسم  تحت اإلتاوات

إجبار مساكن، أو مسجد  إلى لتحويلها  منازلهم

التوجه من األهالي منع الصالة،  على االيزيدين

أراضيهم مصادر  حصادها، ومنع لبساتيهم 

ممتلكاتهم وعلى  عليها واالستيالء  واستثمارها

واألشجار الزيتون محصول ومصادرة ومنازلهم.

مستمرة. تزال ما وبيعها واحتطابها

انتهاكات تعتبر التجاوزات هذه أن التقرير واعتبر

اإلنسانية جرائم الحرب والجرائم لمستوى ترتقي

بالتقادم، ولن تسقط لن الدولي القانون التي بموجب

العقوبة. من مرتكبوها يفلت
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حاوره: عيسى ميراني

الديمقراطية  المنظمة  مسؤول  داوود  داود  السيد  قال 

صحيفة  مع  خاص  حوار  في  سوريا،  في  اآلثورية 

«كوردستان» إّن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات 

وأكراد  عرب  من  يتكّون  السوري  والشعب  واألديان، 

وسريان اثوريين وتركمان وغيرهم. والدستور السوري 

يجب أن يّقر بحالة التعّدد القومي في سوريا، ويضمن 

الحقوق القومية لكافة القوميات، ويعتبر لغاتهم وثقافاتهم 

سوريا  تاريخ  خالصة  تمثل  وطنية  وثقافات  لغات 

وحضارتها.

وعن العالقة التاريخية والمصير المشترك بين الشعبين 

السرياني  الشعب  داوود:  قال  والكردي  االشوري 

األشوري والشعب الكردي عاشا سوية حقبة طويلة من 

التاريخ تخللها صفحات بيضاء وصفحات سوداء، ولكن 

الحكومات  إن  وأقول  للمستقبل،  تتطلع  دومًا  الشعوب 

والقوى المتنفذة في المنطقة عبر التاريخ اتبعت سياسة 

شعوب  بمصير  وتالعبت  هذا،  وليومنا  تسد»  «فرق 

والشعب  األشوري  السرياني  شعبينا  وخاصة  المنطقة 

الكردي وذلك من أجل حماية مصالحها وديمومتها في 

سدة الحكم. 

وحول التفاعل والتناغم السياسي بين المنظمة األثورية 

داوود:  صّرح  سوريا  في  الكردي  الوطني  والمجلس 

بالتأكيد تجمعنا العديد من المواقف المشتركة مع المجلس 

في  تجري  التي  االنتهاكات  حيال  الكردي  الوطني 

مناطقنا بما في ذلك محاوالت التغيير الديمغرافي، وهي 

ممارسات مرفوضة من قبلنا بالمطلق، وندعم كمنظمة 

من  شكلت  التي  المشتركة  اللجنة  وعمل  دور  تفعيل 

المجلس الوطني الكردي وقيادة االئتالف مؤخرًا، بهدف 

تكرارها،  ومنع  وإزالتها  الحاصلة  االنتهاكات  توثيق 

والسماح ألهل هذه المناطق بالعودة إلى مدنهم وقراهم 

وبيوتهم، عودة آمنة وكريمة.

وعن وضع السريان في جنوب كوردستان، ولقاء وفد 

المنظمة االثورية مع الرئيس مسعود بارزاني، أعرب 

داوود عن رضاه قائًال:

يتمّتع أبناء شعبنا في إقليم كوردستان العراق بحقوقهم 

القومية والدينية ويمارسونها بحرية تامة مثل بقية أبناء 

اإلقليم، غير أّن هناك بعض المالحظات سمعناها أثناء 

لشعبنا،  السياسية  القيادات  بعض  من  األخيرة  جولتنا 

الرئيس  فخامة  مع  جمعنا  الذي  اللقاء  في  وطرحناها 

على  التجاوزات  موضوع  أبرزها  ومن  البارزاني، 

بها  وأقّر  شعبنا،  قرى  بعض  في  واألمالك  األراضي 

السيد مسعود البارزاني، ووعد بمعالجتها قريبًا، ولنا ثقة 

بأّنه بما عرف عنه من حكمة سيحّلها بطريقة منصفة. 

السياسية  القوى  بعض  تدّخل  من  البعض  اشتكى  كما 

النافذة في اإلقليم في االنتخابات بقصد التأثير على إنجاح 

شعبنا.  ألحزاب  الحقيقية  اإلرادة  يمثلون  ال  مرشحين 

نعتقد أّن هذه القضايا يمكن حّلها ومعالجتها من خالل 

التي  الحوار والتعاون بين أحزاب شعبنا وقيادة اإلقليم 

أظهرت تجاوبًا وانفتاحًا على حّلها وإنهائها.

وفيما يلي نص الحوار الكامل مع السيد داود داوود:

   

*األحزاب السياسية متنوعة وكثيرة في سوريا ولكٍل 

مشروعه، فما هو المشروع السياسي الذي تناضلون من 

أجل تحقيقه في سوريا كمنظمة آثورية ديمقراطية على 

المستويين السوري والقومي السرياني اآلشوري؟

اآلثورية  المنظمة  تسعى  الذي  السياسي  المشروع 

الوطني  المستوى  على  تحقيقه  أجل  من  الديمقراطية 

علماني  تعددي  ديمقراطي  نظام  بإقامة  يتمثل  السوري 

سوريا،  في  والدينية  القومية  بالتعددية  يقّر  المركزي، 

الوطنية  والشراكة  والمساواة  العدالة  أسس  على  يقوم 

أو  قومي  اساس  تمييز على  المتساوية دون  والمواطنة 

ديني أو سياسي. ويلتزم بشرعة حقوق االنسان وكافة 

تكون  وأن  االنسان.  بحقوق  المتعلقة  الدولية  المواثيق 

للشعب،  فيها  السيادة  سيادة،  ذات  مستقلة  دولة  سوريا 

وهو مصدر كل السلطات. 

دولة تقوم على مبدأ فصل السلطات واستقالل القضاء 

عبر  للسلطة  السلمي  والتداول  القانون  سيادة  ومبدأ 

انتخابات حرة ونزيهة. وحرية العمل السياسي السلمي. 

وضمان حقوق وحرية ومشاركة المرأة وتمثيلها العادل 

للسلطة  العادل  والتوزيع  الدولة.  مؤسسات  جميع  في 

والموارد، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة. 

دولة حيادية تجاه جميع األديان، وتحترم، وتضمن حرية 

االديان والمعتقدات. ويمنع فيها الجيش واألجهزة األمنية 

من ممارسة العمل السياسي. والبرلمان فيها يتألف من 

الشعب  كل  عن  ممثلين  تضمُّ  االولى  الغرفة  غرفتين، 

المكّونات  عن  ممثلين  تضم  الثانية  والغرفة  السوري، 

القومية والدينية وممثلي المناطق أو المحافظات. 

فإننا  األشوري،  السرياني  القومي  المستوى  على  أما 

نسعى من أجل اإلقرار واالعتراف الدستوري بالوجود 

وضمان  األشوري  السرياني  لشعبنا  القومية  والهوية 

حقوقه القومية دستوريا، واعتبار لغته وثقافته لغة وثقافة 

وطنية.

واألديان،  والثقافات  القوميات  متعددة  دولة  سوريا  إّن 

وسريان  وأكراد  عرب  من  يتكّون  السوري  والشعب 

يجب  السوري  والدستور  وغيرهم.  وتركمان  اشوريين 

ويضمن  سوريا،  في  القومي  التعّدد  بحالة  يّقر  أن 

الحقوق القومية لكافة القوميات، ويعتبر لغاتهم وثقافاتهم 

سوريا  تاريخ  خالصة  تمثل  وطنية  وثقافات  لغات 

وحضارتها.

*ما هو شكل العالقة بينكم وبين األحزاب العاملة على 

الساحة السورية بطرفيها المعارضة والمواالة؟

تحقيق  يمكن  ال  بأنه  نرى  اآلثورية  المنظمة  في  نحن 

العمل  خالل  من  إّال  سوريا  في  الديمقراطي  التغيير 

السياسية  القوى  لمعظم  والتراكمي  التكاملي  السياسي 

والكرامة  الحرية  عن  والمدافعة  السورية  الديمقراطية 

منذ عقود  المنظمة  فقد عملت  االنسان. وعليه  وحقوق 

الديمقراطية  السياسية  القوى  مع  عالقات  نسج  على 

النضالية  المشتركات  أساس  على  السورية  الساحة  في 

المنشود.  التغيير  بهدف توحيد الجهود من اجل تحقيق 

في  شاركت  التي  االحزاب  مقدمة  في  المنظمة  فكانت 

لجان إحياء المجتمع المدني ولجان حقوق االنسان فيما 

إعالن  مؤسسي  من  كانت  وكذلك  دمشق،  بربيع  سّمي 

دمشق لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا عام ٢٠٠٥ 

وفيما بعد كانت من مؤّسسي المجلس الوطني السوري 

المعارض. واليوم هي جزء من االئتالف السوري لقوى 

المفاوضات وفي  الثورة والمعارضة، وممثلة في هيئة 

اللجنة الدستورية المشّكلة بقرار من قبل األمم المتحدة. 

أطر  في  وانخراطها  عالقاتها  خالل  من  والمنظمة 

المعارضة تعمل من اجل تحقيق االنتقال السياسي لنظام 

الحرية  في  السوري  الشعب  تطلعات  يحقق  ديمقراطي 

والكرامة.  

 

(الشعب  شعبينا  بين  المشترك  المصير  من  بالرغم   *

السرياني األشوري والشعب الكوردي) إّال أننا ال نزال 

غالبية  طرف  من  والحذر  س  التوجُّ من  حالة  نلمس 

المكونات المسيحية تجاه الكورد، يا ترى ألم تأت تلك 

اللحظة بأن نتسامح، ونعمل سوية ألجل مستقبل افضل 

للعمل  مناسبة  ترونها  التي  الصيغة  هي  وما  ألبنائنا؟ 

السوري  المستويين  على  الكرد  وبين  بينكم  المشترك 

واالقليمي.

عاشا  الكردي  والشعب  األشوري  السرياني  الشعب 

بيضاء  تخللها صفحات  التاريخ  سوية حقبة طويلة من 

وصفحات سوداء، ولكن الشعوب دومًا تتطلع للمستقبل، 

المنطقة  في  المتنفذة  والقوى  الحكومات  إن  وأقول 

هذا،  وليومنا  تسد»  «فرق  سياسة  اتبعت  التاريخ  عبر 

شعبينا  وخاصة  المنطقة  شعوب  بمصير  وتالعبت 

أجل  من  وذلك  الكردي  والشعب  األشوري  السرياني 

حماية مصالحها وديمومتها في سدة الحكم. 

بمختلف  السوري  الشعب  تربط  مشتركة  تطلعات  إّن 

واالقتصادية  السياسية  الظروف  ظل  في  مكّوناته، 

الراهنة والمعقدة. إّن المظلومية التي عانى منها السريان 

والعمل  التعاون  تحتم  تأكيد  بكل  والكورد  اآلشوريون 

المشترك بين الفعاليات االجتماعية والثقافية والسياسية، 

وخاصة أن الشعبين لهما تطلعات ورؤى مشتركة لدرجة 

التطابق لحقوقهم القومية ولشكل سوريا المستقبل. 

االقليم  مستوى  على  التعاون  توسيع  فان  تأكيد  وبكل 

الجميع.  على  بالفائدة  ويعود  مطالبنا  ويقوي  سيدعم 

وهنا أؤكد على العالقات االيجابية والمهمة القائمة بين 

المنظمة اآلثورية الديمقراطية ومجمل الحركة السياسية 

بين  القائم  والتنسيق  التعاون  بالذكر  وأخص  الكردية. 

المنظمة اآلثورية والمجلس الوطني الكردي في سوريا 

والذي نسعى كالنا للحفاظ عليه واالرتقاء به، دفاعا عن 

مصالحنا المشتركة ومصلحة وطننا.

*في ظل الصراع األخير على مناطق النفوذ، وخاصة 

في مناطقنا بين الروس واألمريكان واألتراك، ما هو 

تحليلكم لما يحدث؟

األمور  خرجت  سوريا،  داخل  الصراع  في  لألسف 

وتحوّلت  ومعارضة)،  (نظام  السوريين  أيدي  من 

سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الدولية 

واإلقليمية التي نراها تتسابق من أجل ترسيخ نفوذها في 

الجغرافيا السورية خدمة ألجنداتها ومصالحها الخاصة 

الدول  هذه  وتتخذ  السوريين،  لمصالح  االكتراث  دون 

القوى  وتنّوع  تعّدد  (رغم  اإلرهاب  مكافحة  مسألة  من 

لتثبيت  ذريعة  الدول)،  هذه  قبل  من  إرهابية  المصنفة 

الدول  هذه  من  ولكل  تأثيرها.  دائرة  وتوسيع  نفوذها 

سيطرة  إعادة  إلى  يسعون  فالروس  الخاصة،  أهدافها 

بالملف  واالستفراد  السورية  المناطق  كافة  إلى  النظام 

واألتراك،  الدولي.  النفوذ  الستعادة  كمدخل  السوري 

لهم  دور  وحجز  القومي  أمنهم  حماية  األكبر  هاجسهم 

يملكون  األمريكان،  بينما  النهائي،  الحّل  طاولة  على 

التي  بالعديد من األوراق  خيارات أكبر بحكم إمساكهم 

يتحكمون من خاللها بتوزيع األدوار، واستخدامها لعملية 

احتواء العديد من األطراف اإلقليمية وفي مقدمتها إيران، 

وأيضًا للتأثير في شكل التسوية النهائية لألزمة السورية، 

لذلك يحافظون على وجودهم في مناطقنا الغنية بمواردها 

وثرواتها لتحقيق هذه األهداف.

واالئتالف،  المعارضة  من  جزء  كمنظمة  إنكم  *بما 

هل أنتم راضون عن أداء االئتالف في هذه المرحلة؟ 

الوطني  المجلس  مواقف  مع  مواقفكم  تتقاطع  وهل 

الكوردي حول انتهاكات المجاميع المسلحة في المناطق 

الكوردية؟

بما  السورية  المعارضة  وأطر  هيئات  أداء  أّن  شك  ال 

فيها االئتالف، ال يرتقي إلى مستوى تطلعات السوريين 

بفعل عوامل ذاتية وموضوعية تتعّلق بطبيعة الصراع 

في سوريا، والذي وضع السوريين خارج دائرة التأثير 

في مجريات األحداث، ومع ذلك يظل االئتالف اإلطار 

التي  القوى  إلى  بالنظر  المعارضة  أطر  في  األبرز 

تدفع  والتي  دوليًا،  بها  يحظى  التي  والشرعية  يضمُّها، 

المؤسسات  ومع  معه  التعاطي  على  الدول  من  العديد 

المنبثقة عنه.

مع  المشتركة  المواقف  من  العديد  تجمعنا  وبالتأكيد 

التي تجري  الكردي حيال االنتهاكات  الوطني  المجلس 

في مناطقنا بما في ذلك محاوالت التغيير الديمغرافي، 

وندعم  بالمطلق،  قبلنا  من  مرفوضة  ممارسات  وهي 

كمنظمة تفعيل دور وعمل اللجنة المشتركة التي شكلت 

مؤخرًا،  االئتالف  وقيادة  الكردي  الوطني  المجلس  من 

ومنع  وإزالتها  الحاصلة  االنتهاكات  توثيق  بهدف 

تكرارها، والسماح ألهل هذه المناطق بالعودة إلى مدنهم 

وقراهم وبيوتهم، عودة آمنة وكريمة.

االعتراف  االئتالف حاز على شرعية  ان  قلت  أنت   *

كبير  بشكل  انحسرت  الشرعية  به، ولكن هذه  الدولي 

يتشكل  ان  تتوقع  السابقين. هل  العاميين  في  وخاصة 

جسم معارض جديد ضمن المعارضة السورية، يكون 

بديال لالئتالف؟ 

ال اعتقد ان االئتالف انحسرت شرعيته. لكن ما حصل 

ان التوسعة التي حصلت في مؤتمر الرياض للمعارضة 

أحدها وسميت  ثمانية مكونات واالئتالف  حيث ضمت 

الرسمية  الهيئة  هي  وأصبحت  المفاوضات،  بهيئة 

المفاوضة والمعتمدة من قبل المجتمع الدولي.  فإذا كان 

فسيكون  جديد  معارض  جسم  تشكيل  في  تفكير  هناك 

بديال عن هيئة المفاوضات وليس بديال عن االئتالف. 

وباعتقادي هذا غير وارد في االفق المنظور.

 

*هل تعتقد أن الحوار مع النظام في الوقت الحالي هو 

الحل األمثل للمعضلة السورية، وخاصة بعد التطورات 

األخيرة؟ 

والكرامة  الحرية  اجل  من  قامت  السورية  الثورة  إن 

التحوالت  ان  ثورة سلمية. غير  والديمقراطية، وكانت 

تغير  لم  للعسكرة  وجّرها  مسارها  على  حصلت  التي 

قضية  ليست  السورية  والقضية  السامية.  اهدافها  من 

انتصار عسكري لطرف على آخر. إنها قضية حقوق 

وحريات وحياة كريمة. واألزمة السورية ستبقى قائمة 

ومتفاقمة مهما كانت التحوالت الميدانية على األرض، 

وال يمكن تجاوزها اال بحّل سياسي يؤدي الى االنتقال 

داود داوود:

لنظام ديمقراطي يحقق تطلعات الشعب السوري. ونرى 

بان مسار الحل السياسي الذي ترعاه األمم المتحدة وفق 

القرار ٢٢٥٤ وبيان جنيف١ هو المسار الوحيد المتوفر 

من أجل انهاء االزمة السورية.

*برأيك لماذا تستمر المقتلة السورية التي دخلت عامها 

العاشر حتى اآلن دون أفق لطي هذه الصفحة الحزينة 

في حياة السوريين؟ هل هناك جدية من المجتمع الدولي 

إلنهاء هذه الحرب؟

تخللتها  العاشر.  عامها  السورية  االزمة  تدخل  اليوم 

السوري.  الشعب  على  فظيعة  ومآٍس  كبيرة  تحوالت 

او الجئا. وفاق  نازحا  السوري اصبح  الشعب  فنصف 

عدد القتلة المليون انسان. ودمرت البنية التحتية وتحولت 

مستباحة،  ساحة  وأصبحت  فاشلة،  دولة  الى  سوريا 

وتحول  الخارجية.  للقوى  نفوذ  مناطق  الى  وتحولت 

الصراع فيها من صراع بين الشعب والنظام الى صراع 

الدول الكبرى على سوريا وملفات خارج سوريا. غير 

من  والمطلوب  السوري.   الشعب  بمصلحة  مكترثين 

واإلنسانية  القانونية  مسؤولياته  تحمل  الدولي  المجتمع 

واألخالقية إلنهاء مأساة السوريين بالدفع بالحل السياسي 

وفق القرارات االممية بما يحقق االنتقال السياسي لنظام 

بالحرية  السوري  الشعب  تطلعات  يحقق  ديمقراطي 

نلمس  ال  الذي  الوقت  في  هذا  واالستقرار.  والكرامة 

االزمة  لحل  الدولي  المجتمع  من  الالزمة  الجدية  فيه 

السورية.

 

كوردستان  إقليم  المنظمة  قيادة  زارت  فترة  *قبل 

والتقيتم الرئيس مسعود البارزاني ُترى ما هي نتائج 

هذه الزيارة؟

كان  البارزاني  مسعود  الرئيس  مع  المنظمة  وفد  لقاء 

السياسية  االوضاع  تخلله حوار هام عن  مفيدا ومثمرا 

بالمنطقة. وخاصة أنه (الرئيس مسعود) شخصية سياسية 

مهمة، وله تأثير فاعل في العديد من ملفات المنطقة. كما 

الكردي والسرياني  الشعبين  العالقة بين  الحديث  تناول 

األشوري والتطرق لمحطات مهمة من النضال المشترك 

بينهما لمواجهة األنظمة االستبدادية في سبيل نيل الحرية 

بناء  الزيارة  هذه  نتائج  من  وكان   . القومية  والحقوق 

كوردستان  اقليم  وحكومة  المنظمة  بين  ايجابية  عالقة 

على  والعمل  الكوردستاني،  الديمقراطي  والحزب 

استثمار هذه العالقة بما يخدم مصلحة الشعبين.  

على  كوردستان  رأيتم  كيف  األخيرة  زيارتكم  *أثناء 

المستويين الحكومي والشعبي؟

ما الحظناه في اقليم كوردستان على المستوى الحكومي 

عالية  وبتقنيات  المؤسساتي،  العمل  مبدأ  على  قائم  انه 

مستفيدا من التكنولوجيا المتطورة، ومسخرا إمكاناته في 

ذلك  لنا  واضحا  وكان  لإلقليم.  الشاملة  النهضة  سبيل 

واالهتمام  التحتية  والبنية  العمرانية  النهضة  خالل  من 

بالبيئة. وعلى المستوى الشعبي كان واضحا حالة األمان 

واالستقرار التي يعيشها شعب اقليم كوردستان، وحالة 

السلم االجتماعي والعيش المشترك.

والمكونات  اآلشوريين  السريان  وضع  وجدتم  كيف 

األخرى بمختلف طوائفهم في كوردستان؟ 

يتمّتع أبناء شعبنا في إقليم كوردستان العراق بحقوقهم 

القومية والدينية ويمارسونها بحرية تامة مثل بقية أبناء 

اإلقليم، غير أّن هناك بعض المالحظات سمعناها أثناء 

لشعبنا،  السياسية  القيادات  بعض  من  األخيرة  جولتنا 

الرئيس  فخامة  مع  جمعنا  الذي  اللقاء  في  وطرحناها 

على  التجاوزات  موضوع  أبرزها  ومن  البارزاني، 

بها  وأقّر  شعبنا،  قرى  بعض  في  واألمالك  األراضي 

السيد مسعود البارزاني، ووعد بمعالجتها قريبًا، ولنا ثقة 

بأّنه بما عرف عنه من حكمة سيحّلها بطريقة منصفة. 

السياسية  القوى  بعض  تدّخل  من  البعض  اشتكى  كما 

النافذة في اإلقليم في االنتخابات بقصد التأثير على إنجاح 

شعبنا.  ألحزاب  الحقيقية  اإلرادة  يمثلون  ال  مرشحين 

نعتقد أّن هذه القضايا يمكن حّلها ومعالجتها من خالل 

التي  الحوار والتعاون بين أحزاب شعبنا وقيادة اإلقليم 

أظهرت تجاوبًا وانفتاحًا على حّلها وإنهائها.

*كلمة أخيرة؟

كل الشكر لكم، وألسرة التحرير في صحيفة «كوردستان» 

بين  والتناغم  التقارب  أبواب  لطرق  دائمًا  تسعى  التي 

ومنها  المنطقة،  في  الموجودة  المكونات  وباقي  الكرد 

شعبنا.

وأشكركم جزيل الشكر على  هذه االستضافة،  وتمنياتي 

لكم بدوام التوفيق في عملكم اإلعالمي بما يخدم مصالح 

شعوبنا.

نرفض التغيري الدميغرايف يف مناطقنا.. ونسعى لعودة األهايل اىل بيوتهم
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نوافذ 

علي مسلم

كورونا.. 

هذا الزائر 

املرعب 2 

في  ترامب  دونالد  االمريكي  الرئيس  أكد 

الواليات  أن  األخيرة  تغريداته  إحدى 

بعد  أقوى  ستخرج  االمريكية  المتحدة 

السياق  وفي  كورونا،  أزمة  من  االنتهاء 

الوباء  هذا  تبعات  االنتهاء من  توّقع  نفسه 

في نهاية تموز المقبل.

من  كغيرها  التغريدة  هذه  جاءت  وقد 

المجتمع  لتضع  للجدل  المثيرة  التغريدات 

التساؤالت،  من  جملة  امام  برمته  الدولي 

ليس ألن المدة التي حددها ترامب للتحكم 

بمصير هذه اآلفة تعتبر مدة طويلة بالمقارنة 

مع حجم الضرر التي ستحدثه خالل هذه 

يدعو  ال  بما  لمح  ألنه  بل  فحسب،  المدة 

االمريكية  المتحدة  الواليات  أن  الى  للشك 

ستخرج اقوى اقتصاديًا مما هي عليه اآلن 

فآفة كورونا  الوباء،  االنتهاء من هذا  بعد 

كما هو واضح للعيان استطاعت خالل أيام 

أن تشلَّ مجمل المفاصل االقتصادية على 

الواليات  ذلك  في  بما  العالمي  المستوى 

المتحدة.

المتوقع أن ينجم جّراء ذلك كوارث  ومن 

اتحاد  توقع  فقد  خطيرة،  واقتصادية  بيئية 

أن  الثالثاء  (أياتا)  الدولي  الجوي  النقل 

يخسر قطاع الطيران حول العالم لوحدها 

ما يزيد عن ٢٥٢ مليار دوالر من عائداته 

قطاع  أما  الوباء،  هذا  بسبب  العام،  هذا 

السياحة فيستعد لخسائر قد تصل إلى أكثر 

من ٧٥ مليار دوالر حسب توقعات منظمة 

االنخفاض  جانب  الى  العالمية،  السياحة 

يعيد  ما  والغاز،  النفط  أسعار  في  الكبير 

الى األذهان ما حل بالمجتمع الدولي سيما 

الحرب  من  خرج  حين  االوربي  المجتمع 

عاجزًا  وبدا  القوى،  منهك  الثانية  العالمية 

في  تدميره  تم  ما  ترميم  بإعادة  القيام  في 

استغلتها  مناسبة  تلك  وكانت  الحرب، 

المتحدة  الواليات  في  الرأسمالية  الدوائر 

ذلك  خالل  من  تمكنت  حيث  االمريكية، 

ان  واستطاعت  أوروبا،  قلب  الى  الولوج 

والسياسية  االقتصادية  شروطها  تفرض 

مقابل  المنهكة  االوربية  المجتمعات  على 

التحتية  البنية  تأهيل  إعادة  في  المساهمة 

المنهارة جراء الحرب.

وإذا كانت القارة االوربية هي التي دفعت 

الفاتورة األكبر خالل تلك الحقبة، فلن تبقى 

المجتمعات األخرى بمنأى عنها هذه المرة، 

التي  اآلسيوية  االقتصادية  القطبيات  سيما 

عقود  خالل  واستطاعت  للعلن،  ظهرت 

حول  الئقًا  مكانًا  لنفسها  تحجز  ان  قليلة 

المائدة المالية العالمية التي كانت مقتصرة 

حتى األمس القريب على الواليات المتحدة 

االمريكية.

هذه  حيال  األيدي  مكتوفة  تبقى  ال  وقد 

يدغدغ  سيبقى  الذي  السؤال  لكن  األزمة، 

على  المستضعفة  المجتمعات  أذهان 

االرض:

مستنقعات  قابعين وسط  سيبقون  متى  الى 

يومًا  لهم  يتسّنى  فهل  مكتوفين،  الفقر 

فرصة الوقوف في وجه  تماسيح الموت، 

هذه،  والحال  لكننا  المترفين،  وسالطينه 

سنبقى على أسّرتنا ننتظر الجواب؟!
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بيان صحفي:

أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقريرًا بمناسبة 

ذكرى الحراك الشعبي التاسعة، استعرضت فيه حصيلة 

أطراف  ارتكبتها  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أبرز 

النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ ٢٠١١.

السلطات  أن  في ١٤ صفحة  جاء  الذي  التقرير  وذكر 

باستخدام  األساسية  الحراك  مطالب  واجهت  الحاكمة 

عشرات  وجرحت  وقتلت  مباشرة  الحي  الرصاص 

السوريين على مدى األسابيع الالحقة، كما شنَّت حمالت 

أبشع  بحقهم  ومارست  آخرين،  عشرات  طالت  اعتقال 

عمليات التعذيب، وتحول قسم منهم إلى مختفين قسريًا، 

التغيير  نحو  المطالب  سقف  ارتفع  أشهر  عدة  وبعد 

السياسي عبر انتخابات نزيهة خالية من سطوة األجهزة 

سوريا  على  األسد  عائلة  سيطرة  التي ضمنت  األمنية 

منذ عام ١٩٧٠.

المتطرفة  اإلسالمية  التنظيمات  ظهور  التقرير  وعزا 

االتحاد  حزب  قوات  وظهور   ٢٠١٢ عام  بداية  مع 

محافظة  في  المناطق  بعض  في  الكردي  الديمقراطي 

الذي  المجتمع  حماية  في  الدولي  الفشل  إلى  الحسكة 

طالب بالحرية والكرامة والتغيير السياسي نحو التعددية 

والديمقراطية.

لحقوق  السورية  الشبكة  مدير  الغني  عبد  فضل  يقول 

اإلنسان:

”ال يمكن للمجتمع السوري وال للدولة السورية أن تستقر 

في ظل بقاء النظام السوري وقد بلغت ضحاياه الماليين 

من الشعب السوري، والذين يرغبون بمحاسبته، سوف 

المطالبة  في  السوريين  حقوق  عن  الدفاع  في  نستمر 

الشعب  يحترم  ديمقراطي  نظام  نحو  سياسي  بتغيير 

المواطن  وكرامة  اإلنسان  حقوق  عن  ويدافع  السوري 

السوري، ويجب على الدول التي تدعم وتحاول إعادة 

من  وغيرها  العربية  الجامعة  إلى  السوري  النظام 

والعار  بالخزي  تشعر  أن  والتجارية  الدولية  المنصات 

أمام الضحايا الذين خلفهم هذا النظام المتوحش والمتهم 

بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية“.

استعرَض التقرير حصيلة أبرز االنتهاكات التي نفَّذتها 

آذار/  منذ  سوريا  في  الفاعلة  الرئيسة  النِّزاع  أطراف 

٢٠١١ حتى آذار/ ٢٠٢٠

 ٢٩٢٥٧ بينهم  مدنيًا،  مقتل٢٢٦٢٤٧  إلى  وأشار 

طفًال، و١٦٠٢١ سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار/ ٢٠١١، 

السوري  الحلف  قوات  يد  على  قتلوا  منهم   ٪  ٩١,٣٦

والسيدات  األطفال  من  الضحايا  نسبة  وتفوق  الروسي 

إلى المجموع الكلي للضحايا حاجز ١٨ ٪ وهي نسبة 

السوري  الحلف  قوات  تعمُّد  إلى  وُتشير  جدًا  مرتفعة 

الروسي استهداف المدنيين.

وقدَّم التَّقرير إحصائية تتحدث عن١٢٩٩٨٩ شخصًا ال 

مراكز  في  القسري  االختفاء  أو  االعتقال  قيَد  يزالون 

االحتجاز الرسمية وغير الرسمية التَّابعة للنظام السوري 

حتى آذار/ ٢٠٢٠.

وبحسب التقرير فإن ما ال يقل عن ٣٠٨٧ شخصًا ال 

سجون  في  القسري  االختفاء  أو  االعتقال  قيَد  يزالون 

قوات سوريا الديمقراطية حتى آذار/ ٢٠٢٠.

ه التقرير إلى أنَّ تنظيم داعش لجأ إلى تطبيق سياسة  ونوَّ

في  المدنيين  بحقِّ  القسري  واإلخفاء  التَّعسفي  االعتقال 

اختطاف  عمليات  ونفَّذ  لسيطرته  الخاضعة  المناطق 

مناطق  على  هجماته  أثناء  في  مدنيين  بحق  جماعي 

خارج سيطرته واتخذهم رهائن، وسجل التقرير اعتقال 

التنظيم ما ال يقل عن ٨٦٤٨ شخصًا منذ تأسيسه حتى 

آذار/ ٢٠٢٠ فيما ذكر أن ما ال يقل عن ٢٠٥٧ شخصًا 

ال يزالون قيد االعتقال أو االختفاء القسري على يد هيئة 

تحرير الشام حتى آذار/ ٢٠٢٠.

المسلحة  المعارضة  في  فصائل  أنَّ  التَّقرير  في  وجاَء 

نفَّذت عمليات اعتقال بحقِّ المدنيين بعد اقتحام مناطق 

المناطق  في  أو  السوري  النظام  قوات  لسيطرة  تخضع 

الخاضعة لسيطرتها، وطبقًا للتقرير فإن ٣٠٤٤ شخصًا 

ال يزالون قيد االحتجاز أو االختفاء القسري في سجون 

فصائل في المعارضة المسلَّحة حتى آذار/ ٢٠٢٠.

إلى  لجأت  السوري  النِّظام  قوات  أنَّ  التقرير  ذكر 

استخدام أنماط وأساليب متنوِّعة من التَّعذيب بحقِّ جميع 

ُقِتلوا  ١٤٢٢١ شخصًا  المحتجزين لديها، ُمشيرًا إلى أنَّ

آذار/  السوري حتى  النظام  في سجون  التَّعذيب  بسبب 

.٢٠٢٠

وبحسب التقرير فإن تنظيم داعش مارس صنوفًا مختلفة 

المحتجزين  مع  التَّحقيق  أثناء  في  التعذيب  أساليب  من 

ونشر  االنتقام  بدافع  أو  منهم  معلومات  النتزاع  لديه 

وبلغت  والمدنيين،  المحتجزين  بقية  وترهيب  الخوف 

التعذيب في سجونه ما اليقل عن ٣٢  حصيلة ضحايا 

شخصًا، في حين أنَّ ٢٥ شخصًا قضى بسبب التَّعذيب 

لدى هيئة تحرير الشام حتى آذار/ ٢٠٢٠، وقتلت قوات 

بسبب  ٥٠ شخص  عن  يقل  ال  ما  الديمقراطية  سوريا 

التَّعذيب حتى آذار/ ٢٠٢٠، فيما سجل التقرير ما ال يقل 

عن ٤٣ شخصًا قتلوا بسبب التَّعذيب حتى آذار/ ٢٠٢٠ 

لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة.

جاَء في التقرير أنَّ قوات النِّظام السوري اتَّبعت سياسة 

سيطرة  تحت  الواقعة  المناطق  على  الحصار  فرض 

فصائل في المعارضة المسلحة، ومنعت وصول الغذاء 

والدواء؛ ما أدى إلى مقتل ٩٢٠ مدنيًا، بينهم ٤٠٥ طفًال، 

و١٨٩ سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار/ ٢٠١١ مضيفًا إلى 

مدينة  في  ذاته  األسلوب  اتَّبع  أيضًا  داعش  تنظيم  أنَّ 

دير الزور، ومخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق، وذكر 

الحصار  انتهاء  المناطق شهدت  من  العديد  أن  التقرير 

بسبب استعادة النظام السوري سيطرته عليها بعد تهجير 

أهلها وإجالئهم باتجاه مناطق الشمال السوري، إال أنَّ 

مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية األردنية ال 

أهم  أحد  السوري  النظام  يعتبر  لحصار  يخضع  يزال 

ه التقرير إلى الحصار الذي فرضته قوات  أسبابه، كما نوَّ

في  داعش  تنظيم  معاقل  آخر  الديمقراطية على  سوريا 

منطقة هجين، الذي تسبَّب في مقتل ٣٣ مدنيًا، بينهم١٣ 

طفًال.  وبحسب التقرير فإنَّ قرابة ٢٢٢ هجومًا بأسلحة 

ُنفَِّذ في سوريا منذ أول استخدام موثق لها  كيميائية قد 

في كانون األول/ ٢٠١٢ حتى آذار/ ٢٠٢٠، نفََّذ النظام 

ال  ما  مقتل  في  تسبَّبت  هجومًا؛   ٢١٧ منها  السوري 

داعش  تنظيم  نفَّذ  حين  في  شخصًا،   ١٥١٠ عن  يقل 

خمس هجمات. وبحسب التقرير فقد استخدمت الذخائر 

العنقودية في سوريا في ما ال يقل عن ٤٩٢ هجومًا منذ 

آذار/ ٢٠١١، منها ٢٤٨ على يد قوات النظام السوري، 

و٢٣٦ هجومًا على يد القوات الروسية، وثماني هجمات 

ل التقرير إلقاء سالح الجو  سورية/ روسية، في حين سجَّ

التابع للنظام السوري قرابة ٨١٩١٦ برميًال متفجرًا منذ 

أول استخدام موثق الستخدام هذا السالح في ١٨/ تموز/ 

٢٠١٢ حتى آذار/ ٢٠٢٠.

ووفَق التقرير فقد تمَّ تسجيل ١٧١ هجومًا بأسلحة حارقة 

القوات  نفَّذتها  منها   ١٢٥ سكنّية،  مدنيَّة  مناطق  على 

السوري،  النظام  قوات  نفذتها  هجومًا  و٤١  الروسية، 

وخمس هجمات نفَّذتهما قوات التَّحالف الدولي، وجميع 

الهجمات وقعت في أحياء سكنية.

كورونا  فيروس  انتشار  في ظلِّ  أنه  إلى  التقرير  ونوه 

وضع  فإنَّ  أجمع  العالم  في   ١٩-COVID الجديد 

هشاشة  األوضاع  أكثر  من  يعتبر  السوريين  النازحين 

في العالم، كما أشار إلى تأثير هذا الوباء على المعتقلين 

الظروف  بسبب  العدوى  بخطر  المهددين  السوريين 

الصحية السيئة في مراكز االعتقال.

مئات  تدفق  األخيرة  األعوام  شهدت  قد  للتقرير  وطبقًا 

آالف النازحين من مختلف مناطق سوريا، حيث أجبرت 

السوري  الحلف  قوات  قادتها  التي  العسكرية  العمليات 

الروسي اإليراني، والهدن واالتفاقات التي ُفرَضت على 

المدن والبلدات المحاصرة، والتي ُتخالف في مضمونها 

من  اآلالف  مئات  أجبرت  اإلنساني،  الدولي  القانون 

ما  أنَّ  التقرير  وذكر  منازلهم،  ترك  على  األشخاص 

القسري  للتَّشريد  تعرَّض  مليون شخص   ١٥,٢ يقارب 

منذ آذار/ ٢٠١١، بينهم ٩ مليون شخص جرى تشريدهم 

د قرابة ٦,٢ مليون الجئ خارج  داخل سوريا، كما تشرَّ

سوريا، وبحسب التقرير فقد ظلَّت قوات الحلف السوري 

التشريد  عمليات  عن  األكبر  المسؤول  هي  الروسي 

القسري.

أكَّد التقرير أنَّ أطراف النزاع في سوريا انتهكت مواد 

ذات  األمن  مجلس  وقرارات  اإلنساني  الدولي  القانون 

وحوادث  الهجمات  عمليات  أغلب  أنَّ  حيث  الصلة 

االنتهاكات التي نفذتها كانت موجهة بشكل أساسي ضدَّ 

أفراد مدنيين. كما أنَّ قسمًا كبيرًا من الحوادث قد تسبَّبت 

إلحاق  أو  المدنيين  أرواح  طالت  خسائر  حدوث  في 

المدنيَّة،  باألعيان  رر  الضَّ إلحاق  في  أو  بهم  إصابات 

وُتشكِّل كثير من الهجمات جرائم ضدَّ اإلنسانية وجرائم 

حرب بحسب التقرير. 

عن  بالتَّوقف  األمن  مجلس  أعضاء  التقرير  وأوصى 

الذي  السوري،  النظام  لحماية  النقض  حق  استخدام 

ارتكب على مدى تسعة أعوام مئات آالف االنتهاكات، 

التي ُتشكل في كثير منها جرائم ضدَّ اإلنسانية وجرائم 

الدولي  المجتمع  إلى  أخرى  توصيات  قدم  كما  حرب 

وطالَب  الدولي،  التحالف  وقوات  الروسية  والحكومة 

التقرير أطراف النزاع بااللتزام بقواعد القانون العرفي 

المدنيين،  وتحييد  األمن،  مجلس  وقرارات  اإلنساني، 

التَّعذيب  المحتجزين والرهائن، وإيقاف  وإطالق سراح 

ورفع  والمفقودين،  المختفين  مصير  عن  والكشف 

الحصار.

يف ذكرى احلراك الشعبي التاسعة توثيق مقتل 226247 مدنيا بينهم 14391 بسبب التعذيب وإخفاء قسري لـ 100 ألف، 
وتشريد 15.2 مليون سوري

واصلت الليرة السورية هبوطها الحاد منذ أيام قليلة أمام العمالت األجنبية وعلى رأسها الدوالر األميركي. 

ووصل سعر صرف الليرة السورية إلى ١٣٤٠ مقابل الدوالر األميركي الواحد للشراء، و١٣٦٠ للمبيع، 

بحسب السوق السوداء. وذكرت مصادر محلية، حسبما رصدت الوسيلة، أن الليرة انخفضت مجددًا في 

تعامالت اليوم لتصل إلى أدنى مستوياتها. كما انخفض سعر صرف الليرة أمام اليورو الواحد إلى ١٤٦٩ 

للشراء و١٤٩٣ للمبيع. وخسرت الليرة السورية حوالي ثلث قيمتها منذ بداية العام الجاري، لتستقر في 

نهاية العام الماضية عند سعر ٩٠٠ ليرة مقابل الدوالر األميركي الواحد. وتوقع محللون أن تستمر الليرة 

السورية في االنهيار خالل األشهر القليلة القادمة لتصل الليرة إلى ٢٠٠٠ مقابل كل دوالر أميركي واحد. 

وبدأ انهيار سعر صرف الليرة منذ شهر كانون الثاني يناير، لكنه بلغ ذروته في شهر آذار الجاري.

يأتي االنهيار في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ في معظم دول العالم، ومنها سوريا بدرجة 

الحقيقية  الحاالت  بعدد  اإلقرار  السوري رفض  النظام  لكن  وطبية  حقوقية  أفادت مصادر  كبيرة حسبما 

للمرضى، وفق ناشطين، ليبقى العدد مقتصرًا على بضعة أشخاص حسبما أعلنه إعالم النظام. وشهدت 

األسواق في مناطق سيطرة النظام السوري ارتفاعًا كبيرًا بأسعار السلع األساسية. ويخشى السوريون من 

تدهور الوضع أكثر مما عليه، األمر الذي يدفعهم لتخزين مواد إضافية خالل مكوثهم في بيوتهم طيلة فترة 

الحجر الصحي. وعجز النظام السوري عن تأمين القمح للسوريين، ما أدى لحدوث أزمة خبز توقع محللون 

أن تتفاقم خالل األسابيع القليلة القادمة.

وكاالت

 اللرية السورية تواصل اهلبوط

بالدول  السوري وميلشياته بدعم من ما يسمى  النظام  أكد فريق منسقو استجابة سوريا، استمرار قوات 

الضامنة "ايران وروسيا" بخرق وقف إطالق النار الذي أعلنت عنه روسيا وتركيا في الخامس من آذار 

. ٢٠٢٠

ولفت المنسقون إلى تزايد وتيرة االنتهاكات على مناطق وأرياف محافظات ادلب, حلب وحماة, حيث وثق 

منسقو استجابة سوريا خرق وقف إطالق النار في شمال غربي سوريا ٤٩ مرة خالل الفترة بين ٠٦ و 

٢١ مارس ٢٠٢٠.

بالتزامن مع ذلك وعلى الرغم من استمرار الخروقات من قبل النظام السوري وروسيا, تشهد العديد من 

قرى وبلدات في ريف ادلب وحلب عودة ضئيلة جدًا للنازحين إليها, حيث وثقت الفرق الميدانية لدى منسقو 

استجابة سوريا عودة ٥,٣١١ نسمة من أجمالي النازحين الفارين خالل الحملة العسكرية األخيرة والبالغ 

عددهم ١,٠٤١,٢٣٣ نسمة أي مايعادل ٠,٥١ ٪ من إجمالي النازحين.

وأدان منسقو استجابة سوريا، األعمال العدائية واستمرار الخروقات التي تقوم بها قوات النظام وروسيا 

في المنطقة، وحمل مسؤولية أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة لقوات النظام السوري وروسيا بشكل 

مباشر، كما نحمل تلك األطراف المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي 

في المنطقة.

وكاالت

منسقو استجابة سوريا يدين استمرار النظام وحلفائه 
خبرق وقف إطالق النار بإدلب

توثيق 222 هجوما كيميائيا و492 عنقوديا و81916 برميال متفجرا فاتورة املطالبة بالتغيري السياسي 
حنو الدميقراطية
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مصطفى هويدا

من باألزمات اإلعالم نظريًا لعالقة تأصيًال الورقة تلك تقدم

توضيح في تساهم التي  المحاور من مجموعة  طرح خالل

مراحلها، من مرحلة  كل في اإلعالم ودور األزمة مراحل

مع أفضل بشكل التعامل نحو تدفع  رؤية تقديم بغية وذلك

يأتي: كما جاءت تلك المحاور وقد األزمات،

The Crisis Life –Cycle األزمة حياة دورة

مع النموذج البيولوجى كبير تشابه األزمات إلى تحليل يشير

من مختلفة بمراحل الحى الكائن يمر حيث الحياة؛ دورة فى

مرحلة االنحدار إلى وصوًال والنضج مرحلة النمو ثم الميالد،

كل عن لتعبر األزمة نستخدم دورة حياة أن ويمكن والموت،

الحياة. دورة مراحل من مرحلة

فنون تتدخل أن يمكن ميالدها أو األزمة تظهر بوادر فحين

والنضوج النمو األزمة إلى مرحلة تصل أن اإلدارة لتحول دون

فى تنهى األزمة أن الرشيدة اإلدارة الحالة تستطيع هذه ، وفى

أن قبل األزمة تجنب فى الجيدة اإلدارة تنجح وقد مهدها،

 Crisis. األزمة" "إجهاض  عليه  نطلق  أن  يمكن بما  تولد

abortion

الظروف تكون مهدها فى األزمة معالجة اإلدارة تتجاهل وحين

النضج التى مرحلة إلى ووصولها ونموها األزمة لميالد مهيأة

المنظمة. لسمعة كبيًرا تهديًدا تشكل

تستفحل أن قبل للمشكالت التصدى المنظمة استطاعت وإذا

التغطية تتجنب سوف فإنها أزمات، إلى وتتحول وتنمو

نقص  نتيجة اإلعالم وسائل تقدمها التى Unsavory السلبية

أن ندرك أن يجب ذلك الغموض، ورغم وزيادة المعلومات

مهده. فى واحتواؤه تجنبه يمكن ال بعض األزمات

تصنيف دورة حياة األزمة:

مراحل: تمر بثالث األزمة حياة أن دورة العلماء يرى

األزمة باستشعار يعرف ما وهو األزمة: وقوع قبل ما -١

تالفيها. يمكن حتى Proactive الوقائية اإلجراءات واتخاذ

اإلجراءات من خالل اتخاذ حال وقوعها: األزمة مواجهة -٢

نطاقها. تضييق على والعمل الضارة اآلثار من تحد التى

ماذا وتقييم دراسة  خالل من األزمة: بعد  ما إجراءات -٣

مشابهة. أزمات ورسم سبل عدم تكرار حدث؟ وكيف حدث؟

بخمس تمر  األزمة حياة دورة  أن  آخرون علماء يرى -

مراحل رئيسة على النحو اآلتي:

يسبق ما فغالًبا :Signal Detection اإلنذار إشارات مرحلة

باحتمال تنبيء التى المبكرة اإلنذار عالمات بعض األزمة 

االنتباه األزمات نتيجة عدم تحدث ما وعادة األزمة، نشوب

اإلشارات. تلك إلى

:Preparation – Prevention الوقاية و االستعداد مرحلة

لمواجهة مختلفة سيناريوهات رسم على المرحلة هذه تعتمد

الحد على والعمل معها،  التعامل وكيفية المحتملة  األزمات

مخاطرها. من

حدوث مرحلة  وهى  :Reactive األضرار احتواء مرحلة

التعديالت وإدخال الوقائية الخطط مراجعة تتم حيث األزمة؛

التأثيرات وحجم لألزمة، الفعلى الموقف ضوء فى عليها

استعادة النشاط. والعمل على الناجمة عنها

إعداد وتنفيذ تشتمل على :Recovery النشاط استعادة مرحلة

المنظمة عن الذهنية اإليجابية استعادة الصورة تستهدف برامج

ذلك. على تساعد التى االتصالية األنشطة استمرار خالل من

وتتضمن :Learningالمستفادة الدروس استيعاب مرحلة

نتيجة المنظمة اكتسبتها التى الخبرات حصيلة وتقييم رصد

معها. التعامل وكيفية وقوع األزمة

وانتشار االتصال تكنولوجيا فى السريع التطور أدى  وقد

مثل المعلومات وشبكات البيانات، وقواعد الفضائية، القنوات

والمعلومات لألخبار تدفق سريع تحققه من بما اإلنترنت شبكة

المنظمة عن وغير دقيقة دقيقة من معلومات عليه تنطوى وما

حرص ضرورة إلى نطاق واسع، وسائل اإلعالم على تنشرها

الواسعة االنتشار الجديدة الوسائل هذه مراقبة المنظمات على

بالمعلومات وإمدادها معها إيجابية روابط إقامة على تعمل بأن

األزمة. باتصاالت يعرف فيما بأول أوًال الدقيقة

لألزمة: المختلفة المراحل فى ودورها االتصاالت

التى االتصالية االنشطة "كافة بأنها األزمة اتصاالت  تعرف

عن النظر بغض لألزمة المختلفة  المراحل  أثناء تمارس

أنشطة ذلك فى بما فيها،  المستخدمة والمضامين  الوسائل

المنظمات بها تقوم التي االتصالية واألدوار العامة العالقات

بها تقوم التى االتصالية األنشطة وكذلك مراحل األزمة، أثناء

اإلعالم". وسائل

الدوافع فى  األزمة باتصاالت االهتمام دوافع حصر  يمكن

اآلتية:

والمؤسسات المنظمات منها تعانى التى األزمات عدد  تزايد

األخيرة. السنوات فى المجتمع فى المختلفة

واألخطار األزمات أخبار بتغطية اإلعالم وسائل تزايد اهتمام

إلى واللجوء بالجماهير، المحدقة والسياسية والبيئية الصناعية

الحقائق. تقصى خالل تقارير تغطيتها بعمق من

وهيئاته. ومؤسساته المجتمع على لألزمات التأثير العميق

وسائل قبل من واسعة بتغطية والكوارث األزمات تحظى

االنتشار تحقق التى السلبية األخبار من باعتبارها  اإلعالم 

المعرفة. إلى الناس حاجة وتلبى لوسائل اإلعالم

المصالح وجماعات السياسيين اهتمام األزمات تستقطب

الخاصة.

بل بعينها، منظمة حد عند السلبى مردوده يقف ال األزمة تأثير

المجتمع. فى كاملة فى قطاعات التأثير إلى يتجاوز قد

لألزمة: المختلفة المراحل فى واالتصاالت اإلعالم دور

لألزمة المختلفة المراحل فى واالتصاالت اإلعالم دور ينطلق

رئيسة مبادىء ثالثة من األزمة دورة حياة عليه يطلق ما أو

هى:

املسلحة والصراعات األزمات وبعد قبل وأثناء دور اإلعالم
 Issues األزمة  تثيرها  التى القضايا إدارة 

.Management

.Planning-Prevention األزمة لمنع التخطيط

.Implementation األزمة انحسار على والعمل اإلنجاز

القضايا إدارة فى واالتصال اإلعالم دور : األولى المرحلة

باألزمة المتعلقة

المتعلقة واالتجاهات السائدة األفكار فى والبحث البيئة مراقبة

األزمة. تنبيء بوقوع التي أو العناصر بالمشكالت

مشكالت تسبب أن يحتمل التى القضايا عن معلومات تجميع

أزمات بالنسبة للمنظمة. أو

أو األزمة حدوث منع تستهدف اتصال استراتيجية تطوير

الذى يمنع النحو على القضايا وأطراف األزمة توجيه إعادة

األزمة. وقوع

فى المشاركة فى واالتصال اإلعالم دور الثانية: المرحلة

األزمة: لمنع التخطيط

ومناقشة تناول خالل من األزمة لمنع وضع سياسة وقائية -١

وقوع احتمال  إلى تؤدى التى والمشكالت المواقف أبعاد

إليها. والتنبيه األزمات

إدارة وفريق اإلعالم االتصال بين وسائل من قنوات إيجاد -٢

المنظمة. فى األزمة

وتوصيل اإلعالم مع للتعامل المنظمة ممثلى إلى الوصول -٣

الجماهير. إلى الحقائق

لتوضيح المستهدف  للجمهور اتصالية رسائل تصميم  -٤

الحتواء المبذولة األزمة والجهود من المعنية مواقف األطراف

المطروحة. الحلول وإبراز المشكلة

األزمة: إدارة الثالثة: المرحلة

والبيانات للمعلومات السريع التدفق استمرار على العمل

باألزمة. المتعلقة

الخبراء رؤية خالل  من لألزمة المنظمة استجابة تقييم

وفعاليات األزمة مواجهة سيناريوهات فى والمتخصصين

المنظمة. جانب من معها التعامل

التى التأثيرات  وأبعاد وأبعادها األزمة تطور أسباب إبراز

أن تحدثها. يمكن

واألدوار وتداعياتها األزمة مواجهة بأساليب الجمهور توعية

األزمة. آثار احتواء لإلسهام فى المطلوبة منه والوظائف

وتعرض تفسر األزمة وإعالمية اتصالية رسائل وتنفيذ إعداد

المعنية الجهات قبل من المبذولة واألنشطة مواجهتها طرق

الحتواء آثارها. باألزمة

األزمة انحسار بعد االتصال و اإلعالم دور الرابعة: المرحلة

:The Post Crisis

واألنشطة الجهود نحو الجمهور اهتمام جذب فى االستمرار

األزمة. الحتواء المبذولة

حدتها تقل حتى األزمة تداعيات ومتابعة رصد االستمرار فى

تختفى. أو

إجراءات حول بالمعلومات  الجمهور تزويد فى  االستمرار

وقدرتها اإلجراءات هذه مالءمة وتحليل مدى األزمة مواجهة

الخدمات خالل من المستقبل فى األزمة تكرار عدم على

والمتخصصين. الخبراء جانب من والتحليلية التفسيرية

لتجنب واتجاهاتهم والشعبية الرسمية األفعال ردود رصد

مستقبلية. أزمات

في الحالية الخبرة من تستفيد اتصال استراتيجية تطوير

فى مواجهة أزمات عليها والبناء بها لالستعانة األزمة مواجهة

االتصالية لألنشطة واإليجابية السلبية النقاط لتحديد مشابهة

واإلعالمية المستخدمة.

مراحل في اإلعالمي األسئلة المهمة لتقييم األداء بعض طرح

أهمها: من األزمة،

والفعالية بالسرعة لألزمة اإلعالمية االستجابة تمت  هل

المطلوبة؟

منظمة؟ اتصالية خطة وفق العمل تم هل

واالتصالية، اإلعالمية الرسائل استهدفتها التي الفئات نوعية ما

لهم؟ مالءمة وكانت إليهم وهل وصلت

الجمهور؟ معينة من تجاهل فئة تم هل

والعاطفية المنطقية واألساليب اإلعالمية الرسائل  نوعية ما

المختلفة المراحل مع تتالءم وهل للجمهور، توجيهها تم التى

لألزمة؟

لتلبية كافًيا كان  وهل لألزمة، اإلعالمية التغطية حجم ما

األزمة بأبعاد والتوعية للمعرفة الجمهور احتياجات

وتداعياتها؟

الوسائل التى وما دقيقة أو شائعات، غير أخبار تم عرض هل

عدم تكراره؟ لمنع األمر لمعالجة هذا استخدمت

وأبعادها باألزمة دراية على اإلعالمية الكوادر كانت هل

التعامل معها؟ وقدرة على

لألزمة: المختلفة فى المراحل ودورها عناصر االتصال

المختلفة المراحل األزمات وخالل وقت مهام المرسل: تتحدد

يأتي: ما في لتطورها

األزمة. وقت وتماسكه المجتمع قيم على المحافظة

الرئيسة. على األهداف أو االتفاق اإلجماع تحقيق العمل على

يتوجه إليه. الذى الجمهور وخصائص طبيعة معرفة ودراسة

التعامل في اإلعالمي الدور وأهمية األزمة بمفهوم اإللمام

معها.

تلك األشكال توظف اإلعالمية، بحيث تأثير األشكال مدى فهم

تمر بها. التى والمرحلة األزمة ونوعية لطبيعة طبقا

على وقدرتها إعالمية وسيلة  كل إمكانيات  على التعرف

األزمة لطبيعة طبًقا منها كل  لتوظيف  األزمة مع التعامل

بينها. التنسيق إيجاد على والعمل ومراحلها

بمحتوى تتعلق  اعتبارات عدة توجد اإلعالمية: الرسالة

مع األزمات اإلعالمي التعامل عند مراعاتها من الرسالة البد

أهمها: مراحله المختلفة، من في

المشاركة. عنصر لتنشيط الجمهور اهتمام إثارة

من المطلوب وإبراز بدقة، الرسالة صياغة على الحرص

وتداعياتها. األزمة مواجهة فى لإلسهام الجمهور

الجمهور إلى لتصل الرسالة صياغة في والوضوح البساطة

العام.

خاللها. تبث من طبيعة الوسيلة التي تتالءم مع أن

لمواجهة المتبعة  العامة واألهداف باالستراتيجية  ترتبط أن

المختلفة. مراحلها خالل األزمة

أداء في والتنوع الوحدة مبدأ تحقيق إن اإلعالمية: الوسيلة

يتطلب مما األزمات؛ إدارة في  مهمة  مسألة اإلعالم وسائل

اإلذاعة فقد تكون هذه الوسائل، من كل وسيلة خصائص فهم

التليفزيون يكون بينما المعلومة، تقديم فى واألكفأ األسرع

أكثر مقدرة والصحافة وموثق، مصور حدث تقديم األفضل في

وتفسيرها. بعمق وتحليلها األحداث والتطورات معالجة على

األزمات مع التعامل في اإلعالم نجاح يرتبط المستقبل:

اإلعالمية وفك للرسالة االستجابة على الجمهور قدرة بمدى

ومعتقداته ومفاهيمه لثقافته وفًقا  معها، والتفاعل رموزها

من وغيرها السياسية، وتوجهاته وتحيزاته الخاصة وتطلعاته

الرسالة صياغة عند االعتبار في تؤخذ أن يجب العوامل التي

األزمات. وقت اإلعالمية

لألزمة: فى المراحل المختلفة مهام اإلعالم

تمر التي المراحل باختالف لألزمات يختلف التناول اإلعالمي

تختلف وأدوار بمهام ووظائف اإلعالم يقوم بها األزمة؛ حيث

يأتي: كما المراحل هذه باختالف

بداية مع تبدأ  التي المرحلة وهى المعلومات: نشر  مرحلة

التعربف في اإلعالم بدور حيوى يقوم حيث األزمة؛ ظهور

ليواكب عنها  والبيانات بالمعلومات  الجمهور  باألزمة وإمداد

عن الموقف واستجالء المعرفة من مزيد فى الجماهير رغبة

وأبعادها. األزمة

هذه في اإلعالم وسائل تقوم حيث المعلومات: مرحلة تفسير

وأسبابها جذورها فى والبحث األزمة عناصر بتحليل المرحلة

المجال اإلعالم وسائل مماثلة، وهنا تفسح بأزمات ومقارنتها

سواء وتوضيحها، الحقائق استجالء على يساعد ما أمام كل

والمحللين الخبراء آراء و أو تحليالت مفسرة، إيضاحية مواًدا

تتعرض كذلك آثارها، وحدود  ومجالها األزمة  لطبيعة طبًقا 

األزمة تجاه القرار وصانعي المسئولين لموقف اإلعالم وسائل

آثارها. الحتواء معها التعامل وسبل

ال حيث األزمة؛ انحسار بعد مرحلة ما وهى الوقائية: المرحلة

تفسير األزمة والتعامل مجرد على اإلعالم وسائل دور يتوقف

اإلعالمي الدور يتخطى أن يجب بل وتطوراتها، عناصرها مع

وأسلوب طرق الوقاية للجماهير اإلعالم وسائل لتقدم البعد هذا

أزمات مشابهة. التعامل مع

المراحل خالل اإلعالم بها يقوم التي واألدوار المهام وهذه 

المحددات و الضوابط ببعض االلتزام تتطلب لألزمة المختلفة

األزمات. مواجهة في اإلعالمية الرسالة من فعالية تزيد التي

في األزمات مواجهة فى  اإلعالم دور وضوابط محددات

المختلفة: مراحلها

األزمة. عن التفصيلية بالحقائق العام الرأي وإمداد الدقة

التي والسياسية الرسمية الطبيعة  ذات  بالتصريحات االهتمام

األزمة. تجاه العام اتجاهات الرأي تشكيل على تساعد

اإلنذار عمليات أثناء تحدث قد  التي باألخطاء االعتراف

لكسب الطبيعية والكوارث  لألزمات بالنسبة  وذلك واإلغاثة،

المصداقية.

األحداث. انفعال مع وعدم بموضوعية على التعامل القدرة

األزمة آثار يحتوى مناخ صحى لخلق  الحقائق نشر سرعة

األزمات. أثناء تنشط التي الشائعات ويواجه

مناطق في والتواجد الحدث من موقعه، نقل بفورية االهتمام

المصورة. بالمادة األحداث واالهتمام

األزمة عن والتحليالت والتعليقات اإلخبارية بالتقارير االهتمام

وتطوراتها.

بما التليفزيونية؛ للتغطية المصاحبة  الوثائقية  بالمادة االهتمام

معها. التعامل كيفية وأبعادها وتحديد األزمة يفسر أسباب

تكون بحيث  إخفائها، أو المعلومات حجب مبدأ عن البعد 

األزمة فى القرار صانعي  بين الرابطة هي  اإلعالم وسائل

العام. معها والرأي عن التعامل والمسئولين

مع الحوارات وإجراء األحداث، مواقع إلى بالوصول االهتمام

والمفكرين؛ والسياسيين الخبراء وكذلك والمسئولين، الشهود

األزمة. تجاه رأى تكوين على العام الرأي لمساعدة

األزمة حول المقدمة المعلومات في التكامل بعنصر االهتمام

لها. المختلفة األبعاد بتناول

فى وتداعياتها لألزمة  المستمرة المتابعة بعنصر االهتمام

المختلفة. المراحل

لتلبية والجمهور وسائل اإلعالم مباشرة بين اتصال قنوات فتح

وتطوراتها. األزمة عن والمعرفة الفهم إلى حاجاتهم

رقابة من يعيقها ما وضع دون المعلومات بتدفق االلتزام

تجنب أنفسهم اإلعالميين من يتطلب مما مسبقة؛ سيطرة أو

مع األحداث. في التعامل الرقابة الذاتية

المواطنين وسالمة الداخلي  األمن على الحفاظ على العمل

ومصالحهم الحيوية.

الجمهور إلى الالزمة والبيانات المعلومات وصول من التأكد

آراء مسبقة. ودون بالقدر المناسب

األزمة، حول  المختلفة النظر  وجهات  عرض في التوازن 

والنقاش حولها. للحوار وإتاحة فرص

بتحقيق وظيفتين: األزمات وقت اإلعالم يلتزم أن

يكون أن بمعنى األزمة، لمجتمع انعكاًسا اإلعالم يكون أن 

واحتياجاته لتساؤالته وملبًيا الجمهور احتياجات عن معبًرا

األزمة. وقت

فرد يحول كل بحيث األزمة، لمجتمع موجًها اإلعالم يكون أن

إلى اإلعالمية للرسالة سلبى متلٍق مجرد من المجتمع من أفراد

من ألهدافها، ومحقق عناصرها مع ومتجاوب معها متفاعل

فضًال األزمة، مع التعامل يتطلبه معين بسلوك القيام خالل 

عام اتجاه وصياغة للمجتمع العام الفكر فى وحدة إحداث عن

متوافق عليه إزاء األزمة.

مراحلها فى األزمات إلدارة اإلعالمي التخطيط عناصر

المختلفة:

طبيعة  باختالف  األزمات إلدارة اإلعالمية الخطط تختلف

الجهة وإمكانيات ومسئوليات وطبيعة ناحية، من األزمة ونوع

ورغم أخرى، ناحية األزمة من موقف تواجه التي الهيئة أو

أساسية عناصر فإن هناك اإلعالمية، الخطط بين االختالف

أن تقوم عليها يجب والباحثين الخبراء بين مشتركة متفق عليها

وهى كاآلتي: األزمة، إلدارة إعالمية خطة أى

للخطط والخاصة  العامة  األهداف  تحديد األولى: الخطوة

لألزمة: المختلفة المراحل في اإلعالمية

أساسية هي: مراحل األزمات تمر بخمس أغلب كانت إذا

اإلنذار. إشارات اكتشاف

االستعداد والوقاية.

منها. الحد أو األضرار احتواء

استعادة النشاط.

التعلم.

مرحلة من كل في مهمة بأدوار يقوم أن يمكن اإلعالم فإن

الخطة أن يعنى بما األزمة، عمر الخمس في المراحل هذه

إنها بل األزمة، انفجار مع تبدأ األزمة ال لمواجهة اإلعالمية

قبل ما مرحلة تعالج بحيث المرحلة،  هذه تسبق أن يجب

وأخيًرا األزمة، مرحلة ثم إشارات اإلنذار، اكتشاف األزمة أو

األزمة. بعد ما مرحلة

المستهدفة: الجماهير تحديد الثانية: الخطوة

كل ونوعية طبيعة حسب بها خاًصا جمهوًرا أزمة لكل إن

الجمهور اهتمام محل المجتمعية العامة تكون فاألزمات أزمة،

الخاص جمهورها  لها المحدودة المحلية واألزمات العام،

ينحسر نطاق فقد يختلف، وحدودها قد نطاق األزمة وكذلك

نطاًقا جغرافًيا فيشمل يتسع قد أو الداخلي، في المستوى األزمة

لتشمل تتسع آثارها قد الحدود المحلية، بل يقتصر على ال أكبر

مستوى ولكل الدولية، يعرف باألزمات فيما دول أو عدة إقليًما

يجب أخذها المستويات جمهور له خصائص معينة هذه  من

هذه إدراك مدى على اإلعالم نجاح  ويتوقف االعتبار،  فى

معها. والتعامل الخصائص

المتاحة: واإلمكانيات الوسائل تحديد الثالثة: الخطوة

مادية إمكانيات األزمات لمواجهة اإلعالمية الخطة تتطلب

تمثل البشرية  العناصر وهذه مدربة، بشرية وفنية وعناصر

اإلعالمية. الخطة لنجاح رئيًسا عنصًرا

اإلعالمية: الرسالة إعداد الرابعة: الخطوة

بإعداد يتعلق فيما عليها متفق عامة ومعايير شروط هناك

أهمها: من األزمة، إلدارة الفعالة اإلعالمية الرسالة

للمعرفة. الجمهور احتياجات إشباع

طابع ذات وثيقة أو شخًصا كان سواء المصدر مصداقية

في المصدر. الثقة ومدى رسمي، أو غير رسمي

الفورية. أو الحدثية

والتصريحات. األفكار واألخبار نقل في والموضوعية الدقة

المبالغة وااللتزام بالحياد. عن البعد

استغالل أو مبالغة أو إثارة دون اإلنسانية الجوانب إبراز

أو الكوارث أو األزمات مواجهة  أثناء  الجمهور لمعاناة

الحروب.

واضحة اإلعالمية  الرسالة تكون بحيث والضمنية الوضوح

على واالعتماد واألهداف النتائج إبراز مع ومنطقية، ومحددة

المنطقية. والحجج األدلة

معين سلوك اتباع في العاطفية للترغيب االستماالت استخدام

األزمة. لمواجهة

مع تتالءم حتى الرسالة  شكل تنويع مع المضمون  تكرار

حتى تتناسب وكذلك للجمهور، المختلفة األنماط والخصائص

األزمة. مراحل تطور مرحلة من كل مع

لوقوع األولى اللحظات  منذ معينة  عناصر على  االعتماد

تتضمن: األزمة،

األزمة. عن والمعلومات األخبار المبادرة بتقديم

(ماذا تساؤالت عدة على اإلجابة اإلخبارية القصة تتضمن أن

المتخذة اإلجراءات  هي ما حدث؟ لماذا حدث؟ كيف حدث؟

ما هي الحلول القادمة؟ الخطوات هي ما األزمة؟ مع للتعامل

المقترحة؟).

من آثار لما لذلك األزمة؛ تغطية في اإليجابية الجوانب إبراز

المعنوية. والروح الجمهور على إيجابية

إلى باإلضافة وبسيطة، واضحة كلمات واستخدام االختصار

التوضيحية. والخرائط والرموز الصور استخدام

المختلفة المراحل الشائعات خالل مواجهة  في اإلعالم دور

لألزمة:

نشر في اإلعالم  دور أهمية على ضمنًيا اتفاًقا هناك إن 

يرتبط الدور وهذا عليها، والقضاء مواجهتها أو الشائعات

اإلعالمي، التأثير وحدود طبيعة منها العوامل، من بمجموعة

الشائعة، وشكل ومضمون وطبيعة اإلعالمي، النظام وطبيعة

لدى اإلعالم وسائل بها تتسم التي المصداقية مدى وأخيًرا

الجمهور.

بتطورات التأثير بحوث مرت التأثير اإلعالمي: وحدود طبيعة

القرن مع بدايات سائًدا ظل الذى المفهوم إلى تغيير أدت عديدة

تمتلك اإلعالم وسائل أن  إلى يذهب كان  والذى العشرين،

ظهرت حيث الجمهور؛ في التأثير على محدودة غير قدرة

عدة تحكمه التأثير هذا تشير إلى أن جديدة ودالئل اتجاهات

االجتماعية والمواقف الشخصية باالستعدادات ترتبط عوامل

المدى على التراكمي التأثير وكذلك  المسبقة، واالستعدادات

المضمون طبيعة وأخيًرا الوسيطة، العوامل ودور البعيد

اقترحت لذا التأثير. يحدث والذى اإلعالم وسائل تقدمه الذى

أكثر اإلعالم لوسائل المعرفية باآلثار االهتمام التأثير بحوث

اإلعالم لوسائل التعرض بين  والتمييز اإلقناعية،  اآلثار من

اإلعالمي. المضمون إدراك أو واالنتباه

اإلعالمي النظام يفرز إن كل مجتمع طبيعة النظام اإلعالمي:

اإلعالم لوظائف المحدد العام اإلطار يضع والذى الخاص به

هي: اإلعالمي، النظام لمفهوم أبعاد خمسة وهناك ودوره.

وهى اإلعالمي، النظام عليها يقوم التي اإلعالمية الفلسفة

الفكرية. المبادئ واألسس مجموعة

للفلسفة التطبيقية  البرامج وهى اإلعالمية، السياسات

اإلعالمية.

تشريعات إلى الفلسفة اإلعالمية الذى يترجم اإلطار القانوني

عمل المؤسسات اإلعالمية. تحكم

االتصال تكنولوجيا مستوى وتشمل االتصالية األساسية، البنية

واإلمكانيات المادية. البشرية والكوادر

الفعلي. الواقع في اإلعالمية الممارسات

عديدة تقسيمات توجد الشائعة: وشكل مضمون طبيعة -٣

المستخدم، وبحسب دراسات المعيار باختالف تختلف للشائعة

أن باستمرار، كما يتغيران والشكل المضمون هذا الشائعة فإن

ومستوى درجة في تؤثر الجمهور بها يهتم التي القضايا طبيعة

اهتمامه درجة وبالتالي القضايا؛ هذه حول يثار بما اهتمامه

هي: اعتبارات، عدة فيه تؤثر االهتمام وهذا بالشائعة،

تتساوى ال الجمهور اهتمام محل والموضوعات القضايا أن -

أهميتها. في

والمعتقدات، واالتجاهات  باآلراء المتصلة القضايا أن -

بدرجة تتسم القومي واالنتماء بالدين ترتبط التي  وخاصة 

الثبات. من كبيرة

العام الرأي وتشكيل التأثير في وسائل اإلعالم دور يزداد -

والقضايا األحداث عن والمعلومات  الحقائق  نقل خالل من

الداخلية؛ األحداث والقضايا الدور في هذا يقل الخارجية، بينما

أخرى. معرفة لألفراد وسائل تتوفر حيث

المعلومات وتبادل األخبار معرفة إلى األفراد ميل يزداد -

أو األزمات. العادية غير األحداث أثناء واآلراء

(الدين، المجتمع في الثقافية بالجوانب تتصل التي القضايا أن -

عادة لألغلبية، والقيم) وبالمصالح االقتصادية والهوية، واللغة،

كما العام، الرأي تكوين في وتؤثر الجمهور، باهتمام تحظى ما

المختلفة. اإلعالم وسائل اهتمام أولوية تحتل

أن اإلعالمي التأثير بحوث كثير من أثبت المصداقية: أحكام

ذات مصداقية، المصادر تكون عندما تزداد اإلعالم تأثير قوة

شرًطا أصبحت الجمهور لدى اإلعالم وسائل فمصداقية

وإلمكانية الوسائل، لهذه الجمهور واستخدام لتعرض ضرورًيا

التعرض عند يثار  ما وهو تقدمه، بما التأثر أو  االقتناع

وفًقا بالشائعة تأثره درجة تصديقه أو تتوقف حيث للشائعات؛

اإلعالم لديه. وسائل مصداقية لدرجة

المراحل  فى الشائعات لمواجهة اإلعالمية االستراتيجيات

لألزمات: المختلفة

وآليات أهداف اإلعالمي للنظام اإلعالمية السياسات تحدد

األزمات، وقت تنشط التي للشائعات للتصدي اإلعالم عمل

يأتي: فيما تتحدد وهذه االستراتيجيات

إعالمية وسائل استخدام بها ويقصد  التركيز: استراتيجية

مناطق فى  منتشرة جماهير إلى  رسائل لتوصيل متعددة 

في مواجهة تستخدم التي االستراتيجية وهى بعيدة، جغرافية

والكوارث. األزمات

هذه االستراتيجية وتقترح النفسية: - االستراتيجية الديناميكية

الفرد في للتأثير عاطفية  أو إدراكية عوامل  على التركيز

انفعاالت إثارة أو عاطفية استماالت باستخدام والجماعة،

واالتجاهات المعتقدات  أهمية على التركيز مع  ومخاوف،

السلوكية. والنوايا

االستراتيجية هذه االجتماعية: تقترح الثقافية ٣-االستراتيجية

المتطلبات تحديد تعيد أو تحدد مقنعة إعالمية رسائل تقديم

داخل والجماعات األفراد  لدى  السلوك  وقواعد الثقافية

االجتماعي، السلوك في إلى تعديل ذلك يؤدى بحيث المجتمع،

االجتماعية الضوابط عبر إحداث تعديل في يأتي الفرد فإقناع

صياغتها. وإعادة المجتمع داخل والثقافية

التأثير أن النظرية هذه تفترض المعاني: بناء استراتيجية -٤

في اإلعالم وسائل تنجح عندما يحدث اإلقناع أو اإلعالمي 

وإكسابها باإلنسان، المحيطة والرموز والصور المعاني تعديل

جديدة. معاٍن

أن أغلب الدراسات كشف الوقائي: االتصال استراتيجية -٥

تعمل الشائعات لمواجهة المستخدمة اإلعالمية االستراتيجيات

ومن دفاعًيا؛ طابًعا لها أن  أي  الشائعة،  وتداول ظهور بعد

تستخدم وقائية استراتيجية تطوير  إلى الحاجة ظهرت هنا

بمفهوم المواطنين توعية أجل من اإلعالم؛ وسائل كافة

والمخاطر وتطورها بنشأتها المرتبطة  والظروف الشائعات

من أكاذيب تتضمنه عما للكشف تحليلها وكيفية الناجمة عنها،

التعاون والتنسيق على وتعتمد هذه االستراتيجية ومغالطات،

وأجهزة والتربوية التعليمية  والمؤسسات  اإلعالم  وسائل بين

رصد ولجان األزمة إدارة وفريق  األمني  اإلعالم  وإدارات

إلى الوقائي االتصال استراتيجية وتسعى الشائعات. ومتابعة

المجتمع إبقاء مع البعيد، المدى على تربوية أهداف تحقيق

وأساليب الشائعات  بمناخ ويقظة وعى حالة فى ومؤسساته 

ترويجها. ووسائل

طريقة االستراتيجية هذه المشكل: تقدم الموقف استراتيجية -٦

المعلومات التي دقة مدى وتقييم اإلعالم وسائل لعمل منظمة

تقوم التي األولى  والفرضية المشكل،  الموقف حول تقدمها

هي: عليها

ذاتها. دراسة األزمة

األزمة. حل في اإلعالم وظائف دراسة

للتعامل نقاط ثالث من مخطًطا فتقترح الثانية الفرضية أما

وتحليل الجوانب وعرض بدراسة يهتم األزمة مع اإلعالمي

الثالث اآلتية:

األزمة. أو المشكلة نتائج

األزمة. أو المشكلة أسباب

أو األزمة. للمشكلة الحلول المطروحة

لمواجهة بعضها أو كلها تستخدم الست االستراتيجيات وهذه

لألزمة. المختلفة خالل المراحل تظهر التي الشائعات
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اسايش  بالتنسيق مع   ،  PDK-S الكوردستاني_سوريا الديمقراطي  للحزب  قام وفد من منظمة كوركوسك 

المخيم ومجلس مخيم كوركوسك (انجومان) االربعاء ٢٦ اذار ٢٠٢٠ , بجولة ميدانية داخل المخيم لالطالع 

على اوضاع الالجئين.

مع  وبالتنسيق  تنظيم كوركوسك  لـ PDK-S ومسوؤل  السياسي  المكتب  نادو عضو  ابو  محمد علي  قام 

مدير اسايش مخيم كوركوسك الرائد اسماعيل و ومجلس مخيم كوركوسك (انجومان المخيم) بجولة ميدانية 

داخل المخيم بهدف االطالع على اوضاع الالجئين وتنبيه المحالت التجارية واالفران والصيدليات بعدم رفع 

االسعار واستغالل الوضع في ظل حظر التجوال القائم ضمن المخيم بناء على قرار حكومة اقليم كوردستان 

لمنع التجوال .

وتم ارشادهم بكيفية الوقاية من هذا الوباء(فايروس كورونا) الذي بات خارج عن سيطرة الدول.

@Ú€Ï°@‚Ï‘Ì@PDKMS@Ä€@ŸéÏ◊äÏ◊@Ú‡ƒ‰fl@Âfl@áœÎ
µ˜u˝€a@ böÎa@Û‹«@ ˝†˝€@·ÓÉæa@›ÇaÜ@ÚÓ„aáÓfl

كوردستان

بادر مجموعة من الشبان الكورد الالجئين في مخيم كوركوسك, بريف هولير عاصمة إقليم كوردستان, يوم 

الخميس ٢٦ آذار ٢٠٢٠, إلى القيام بحملة تعقيم المخيم بإمكانيتهم البسيطة.

وقال مراسل مؤسسة آرك اإلعالمية: إن مجموعة من الشبان بادروا بإمكانيتهم البسيطة والمحدودة إلى القيام 

بحملة تعقيٍم ضمن المخيم.

وحث أحد المبادرين الالجئين إلى ضرورة االلتزام باإلجراءات االحترازية, للحد من تفشي المرض في 

المخيم.

يذكر أن حكومة كوردستان قررت فرض حظر شامل للتجوال في أكبر مدينتين باإلقليم، بالتزامن مع تسجيل 

المزيد من حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد.

الداخلية في اإلقليم في بيان إن الحظر سيشمل مدينتي أربيل والسليمانية ويبدأ اعتبارا من  وقالت وزارة 

منتصف ليل الجمعة ولمدة ٤٨ ساعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعالن وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان تسجيل ٧ اصابات جديدة 

بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

بالتزامن  «كورونا»،  انتشار  من  للحد  وفعالة  سريعة  وتدابير  إجراءات  كوردستان  إقليم  حكومة  واتخذت 

التدابير  هذه  ونتيجة  اآلالف،  بوفاة عشرات  تسبب  ما  األرض  أصقاع  في  وانتشاره  الفيروس  مع ظهور 

االحترازية، لم يسجل اإلقليم حتى اآلن سوى ١١٣ إصابة، في الوقت الذي خرجت فيه األمور عن السيطرة 

في العديد من دول العالم، ومن بينها إيران المجاورة إلقليم كوردستان، والتي سجلت عشرات اآلالف من 

اإلصابات وآالف الوفيات.

ŸéÏ◊äÏ◊@·Ó¨@Â‡ö@·Ó‘»m@Ú‹‡¢@ÊÏflÏ‘Ì@ÊÏ˜u¸

كوردستان

المؤسسات  من  عدد  مع  وبالتعاون  الدين،  عالء  ومطعم  هولندا،  في  السوري  البيت  منظمة  بين  باالتفاق 

الهولندية تم االتفاق اليوم على مشاركة تلك المؤسسات بتقديم وجبات طعام لعدد من كبار السن الهولنديين، 

الذين منعهم انتشار المرض من الخروج للتسوق في منطقة اليدن- البولينستريك.

يشارك في المشروع عدد من المنظمات الهولندية المعنية بكبار السن وتقديم الطعام المجاني.

يتوقع أن يستفيد من المشروع أكثر من ٥٠٠ مسن ومسنة هولنديين، وقد أفاد القائمون على المشروع أن 

الفكرة القت ترحيبًا كبيرًا من المجتمع الهولندي والمؤسسات المشاركة.

يتوقع أن يبدأ تقديم الوجبات ابتداء من األسبوع القادم، ومن المؤمل أن تقدم مؤسسات في مطار سخيبول 

- مطار أمستردام دعمًا للمشروع الذي يطمح منظموه إلى أن يسهم في تقديم الصورة المثلى للجالية السورية 

في هولندا، وكذلك مساعدة كبار السن ممن ال يستطيعون التسوق أو الطبخ في أنفسهم.

وقد تطوع في المشروع عدد كبير من الراغبين في المساعدة على مستوى الطبخ وتقديم المواد وتوصيل 

واللغات  للثقافة  هارموني  مؤسسة  في  السوريين  الطالب  من  عدد  أبدى  وقد  المشروع.  وتنظيم  الطلبات 

استعدادهم للمشاركة في الطبخ وتوصيل الطلبات.

ويشرف على المشروع مجلس إدارة البيت السوري في هولندا.

b„ÎäÏ◊@kjèi@µÌá‰€Ï:a@Âfl@Âèfl@UPP@Âfl@ãr◊˛@‚b»�€a@‚�á‘m@ÚÌäÏé@pbè�é˚fl

مثال سليمان

أينما حللت،  التي ستحملها معك  اللعنة  هذه  نعم  الجئة 

نعم أنا الجئة ولست خائنة لبلدي، هجرته مرغمة وليس 

أن  أرفض  لكن  حقيقة،  الموت  أّن  أؤمن  نعم  بإرادتي، 

بطلقة  أو  جلدته  أبناء  من  برصاصة  أبنائي  أحد  ُيقتل 

النسوة  من  الماليين  بين  من  امرأة  طائشة..أنا  قناص 

اللواتي حملن الوطن والذاكرة في عيون أطفالهن.

ستكون  ماذا  لقلبه،  ألعابه  أحّب  إبنك  ُتسلب  أن  تخّيل 

لعنة اللجوء.. وأحالم مغدورة 
ُسلبت  تمامًا،  كابنك  السوريين  ونحن  فعله؟  ردة 

حريتنا، وانُتِهكت معتقداتنا، وُقِتلت إنسانّيتنا منذ عقود، 

والسوريون في جحيم، والكرد كان لهم النصيب األوفر 

من ذاك الجحيم. ُهجرنا مرغمين، وحملنا معنا أحالمنا 

لربما  المجهول،  في حقائب سفر منهكة، متجهين نحو 

القدر يعّدينا البحر بسالم أو لربما الموج يخوننا فتكون 

فلذات أكبادنا وشيوخنا لقمة سائغة لحيتان البحر.

لربما أوروبا ذلك الحلم كان يلوح للكثير بآمال وأمنيات، 

كنت  ألّنني  حلمي  يومًا  كان  ما  لكن  الكثير  حلم  كان 

مؤمنة ببلدي بأهلي بأصدقائي.

هجرت مرغمة وتركت خلفي من ربّياني صغيرة ألترك 

لهم مثل غير الهم والشقاء، وكل يوم أصلي ألراهم يومًا 

ما، وال أعلم إن كان دعائي مستجاب أم ال.

لكن هنا في بالد كانت تسمى بالد الُكفر عندنا ُزرع فينا 

األمل من جديد بعد أن اتخذت الثورة في بالدي مسّمى 

بين  الحسابات  لتصفية  ساحة  طوائف،  حرب  آخر، 

دول الرأسمال، سوقًا سوداء لتجار الحروب واألسلحة 

حتى  بينهم  فيما  تناحروا  تقاتلوا  تتضاربوا  والبشر. 

يئسوا ليقرر بعضهم االنسحاب دون أن ينال نصيبه من 

الكعكة، ولكن عودتهم ال تتطلب إال أياٍم معدودات غير 

مهتمين لشعٍب ُهّجر بالماليين، وُقتل باآلالف.

تفيهم  الشكر ال  كلمة  ولربما  الشكر،  يستحقون  هم من 

حقهم، أنا مسلمة أم مسيحية ال يهم مايهم أنهم يحترمون 

ديانتي وعقيدتي.

آمنوا بقضية شعب رفض أن يقتل أو ُيقتل صادقين في 

إيمانهم  دليل  بلدهم  بناء  في  نسائهم  عظمة  مشاعرهم، 

بإرادة اإلنسان.

ما أتمناه اليوم وغدًا: الصالة ألجل بالدي 

ألجل  أعمارهم،  عتبات  على  المشّردة  الطفولة  ألجل 

بالدي ألجل  يحل  أن  األمان  القذارة، ألجل  تلك  إنهاء 

شهداء آمنوا باألرض والوطن.

 ،٣١-٣-٢٠٢٠ الثالثاء  األوروبي،  االتحاد  صادق 

على حزم دعم لمساعدة الالجئين السوريين في العراق 

واألردن ولبنان بقيمة حوالي ٢٤٠ مليون يورو، وجاء 

االحتاد األوروبي يدعم الالجئني السوريني يف العراق واألردن ولبنان بـ ٢٤٠ مليون يورو
ذلك بحسب الممثل األعلى لألمن والسياسة الخارجية في 

االتحاد، جوزيب بوريل، والمفوض األوروبي المكلف 

بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي.

وأوضحا أن االتحاد صادق على حزم دعم للبلدان التي 

تستضيف السوريين بسبب تفشي فيروس كورونا.

أجل  من  للبنان  يورو  مليون   ١٠٠ االتحاد  وسيقدم 

تأسيس نظام ضمان اجتماعي مستدام للسكان المحليين 

يورو  مليون   ٥٧,٥ سيقدم  كما  السوريين،  والالجئين 

العام وتوفير فرص أفضل  التعليم  لتعزيز نظام  أخرى 

إلى نظام  فيما ١٠,٥ مليون يورو  السوريين،  لألطفال 

حماية الطفل في لبنان.

وسيمنح االتحاد لألردن مبلغ ٢٧,٥ مليون يورو لتدريب 

يورو  مليون  و٢٢  المخيمات،  في  السوريين  الالجئين 

لدعم  يورو  مليون  و١١  العامة  الصحة  نظام  لتقوية 

يورو  ماليين   ١٠ مبلغ  للعراق  وسيقدم  الالجئات، 

لتحسين ظروف معيشة وإقامة الالجئين.

اصدرت منظمة دوميز للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سورياPDK-S, تعميما دعت الى االلتزام التام بالقرارات الصادرة من حكومة إقليم كوردستان وإدارة مخيم 

دوميز فيما يلي نص التعميم:

الى كافة األخوات واالخوة القاطنين في كامبا دوميز.

نظرا لخطورة تفشي فيروس كورونا في دول عديدة من العالم وحفاظا على سالمة اقليم كوردستان من هذا الوباء وسالمة شعبنا الكوردي في اية بقعة .

لذلك نهيب بكم جميعا كبارا وصغارا االلتزام التام بالقرارات الصادرة من حكومة إقليم كوردستان وإدارة مخيم دوميز وكافة الجهات المعنية بهذا الخصوص ، شاكرين 

تعاونكم والتزامكم.

نتمنى لشعبنا الكوردي في اقليم كوردستان وابناء شعبنا الكوردستاني في كل مكان ولشعوب العالم كافة الصحة والسالمة واالمان.

منظمة دوميز للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا

منظمة دوميز لـ PDK-S تدعو سكان املخيم اىل االلتزام التام 

بالقرارات الصادرة من حكومة إقليم كوردستان

أفادت وزارة الهجرة اليونانية عن تشخص أول إصابة 

بفيروس كورونا في مخيم لالجئين. في أي مخيم ظهرت 

هذه اإلصابة؟ التفاصيل في الخبر التالي.

مخيم  إلى  كورونا  بفيروس  عدوى  حالة  أول  وصلت 

الالجئين في اليونان. إذ أعلنت وزارة الهجرة اليونانية 

لجوء  طالبة  إصابة  آذار/مارس)    ٣١) الثالثاء  اليوم 

تعيش في مخيم للمهاجرين قرب أثينا بفيروس كورونا 

المستجد، وذلك إثر فحص أجري لها بعدما وَلدت في 

مستشفى في العاصمة اليونانية.

وهذه هي أول إصابة تسّجل في صفوف طالبي اللجوء 

الذين يعيشون في مخيمات في اليونان، علما أن الحكومة 

اليونانية أجرت عدة حمالت تلقيح في السنوات الماضية، 

لكن أي فحوص لم تجر للكشف عن اإلصابة بفيروس 

كورونا المستجد.  والمرأة التي لم يكشف اسمها تعيش 

اليونان: ظهور أول إصابة بفريوس كورونا يف خميم لالجئني
في مخيم ريتسونا، على بعد ٨٠ كيلومترا إلى الشمال 

من أثينا. ولم يّتضح إن أصيبت بالفيروس في المستشفى 

أو خارجها.

على  موريا  مخيم  في  وفوضى  ...توتر  كورونا  زمن 

جزيرة ليسبوس

من  المرأة  أن  الرسمي  تي"  ار  "اي  تلفزيون  وكشف 

أجري  فحصا  أن  الوزارة  وأعلنت  إفريقية.  أصول 

لشخص يعيش معها بّين أنه غير مصاب بالفيروس.

العامة  الصحة  "منظمة  أن  الهجرة  وزارة  وأعلنت 

الحالة  هذه  خالطوا  الذين  األشخاص  تتّبع  على  تعمل 

لحماية  الالزمة  التدابير  كل  وتّتخذ  األخيرة،  األيام  في 

سكان (المخيم) والفريق العامل فيه". وكشف مصدر في 

المستشفى أن عشرة أفراد من الطاقم الطبي وضعوا في 

الحجر وأخضع ثالثة أشخاص كانوا مع المرأة في نفس 

الغرفة لفحص اإلصابة بالفيروس.

نسمة  مليون   ١١ سكانها  عدد  البالغ  اليونان  وسّجلت 

٤٦ وفاة بفيروس كورونا و١,٢١٢ إصابة.  وأصدرت 

المخيمات  سكان  إلبقاء  توجيهات  اليونانية  السلطات 

ويعيش  المنطقة.   أهالي  عن  اإلمكان  قدر  بعيدين 

عشرات آالف طالبي اللجوء في مخيمات مكتظة وفي 

ظروف ال تراعي معايير النظافة.

سكان  تنّقل  على  صارمة  قيودا  السلطات  وفرضت 

بالوصول  يسمح  وال  يوما،  ثالثين  لمدة  المخيمات 

صغيرة  لمجموعات  إال  القريبة  السكنية  المناطق  إلى 

والسابعة  صباحا  السابعة  بين  الشرطة  مراقبة  وتحت 

المخيمات  في  متخصصة  طبية  فرق  نشر  وتم  مساء. 

ويجري العمل على إقامة أماكن تخصص للعزل ونقاط 

إلجراء الفحوص.  وباستثناء مندوبي منظمات اإلغاثة 

والجمعيات الحقوقية يحظر دخول الزوار إلى المخيم.

من  كبيرة  فصيلة  هي  كورونا  فيروسات  أن  يذكر 

للحيوان واإلنسان.   المرض  تسبب  قد  التي  الفيروسات 

تسبب  كورونا  فيروسات  من  عددًا  أن  المعروف  ومن 

لدى البشر حاالت عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح 

األشد  األمراض  إلى  الشائعة  البرد  نزالت  من  حدتها 

وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية والمتالزمة 

فيروس  ويسبب  (السارس).  الوخيمة  الحادة  التنفسية 

كورونا  فيروس  مرض  مؤخرًا  الُمكتشف  كورونا 

كوفيد-١٩.

د.ص/  (أف ب، دب أ)
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ما هو سر جناح الصني يف السيطرة على فريوس كورونا مقابل فشل الغرب؟
د. حسين مجدوبی

تجاوزت إيطاليا الصين في عدد الوفيات بسبب كورونا 

كما  دولة،  كل  سكان  بين  الكبير  الفارق  رغم  فيروس 

األخيرة  هذه  وأن  السيما  الصين  أوروبا  تجاوزت 

الوباء  هذا  عن  الناتجة  الصحية  األزمة  خطر  تخطت 

العالمي. وهذا يجر إلى تساؤل عريض: لماذا لم تنجح 

احتواء  في  الصين  تجربة  تكرار  في  األوروبية  الدول 

الفيروس؟

وينتشر كورونا فيروس بإيقاع مخيف في دول أوروبا 

ومنها إيطاليا التي تجاوز فيها عدد الوفيات ٤٠٠٠ ليلة 

الجمعة من األسبوع الجاري بينما عدد المصابين يقترب 

من ٥٠ ألفا. وهو رقم مهول، فساكنة هذا البلد األوروبي 

ال تتجاوز ٦٠ مليون نسمة، وهي أقل بعشرين مرة من 

ساكنة الصين التي تعدادها مليار و٣٠٠ مليون نسمة، 

وسجلت األخيرة حتى اآلن وفاة ٣٢٤٥ ولم يتجاوز عدد 

المصابين ٨٢ ألف. واألهم، أنه لم يعد تسجيل حاالت 

أيام بل فقط وافدة. وتفيد  محلية جديدة في الصين منذ 

كل المؤشرات بأن اسبانيا في الطريق إلى التحول إلى 

المصابين،  عدد  في  السيما  أسوأ  وربما  ثانية  إيطاليا 

إلى  وبريطانيا  ألمانيا  مثل  دول  في  الوضع  يدعو  وال 

التفاؤل.

السبب  عن  وإعالميون  وخبراء  سياسيون  ويتساءل 

في  الجبارة  مجهوداتها  في  الصين  نجاح  في  السر  أو 

احتواء هذا المرض الخطير رغم أنه اندلع في أراضيها، 

وبالضبط في مدينة ووهان عاصمة محافظة هوبي، وهي 

الدولة التي تشير التقارير العالمية الطبية أنها تفتقد لنظام 

صحي متطور غير قادر على توفير مستويات مقبولة 

في مجال الصحة. يحدث هذا بينما تتخبط الدول الغربية 

في البحث عن حل للوضع الصحي الصعب والخطير 

الغرب  التساؤل إصرارا وسط  ويزداد  منه.  تمر  الذي 

وفرنسا  اسبانيا  وخاصة  الغربية  الدول  صدارة  بسبب 

أرقى أنظمة الصحة في العالم، فهي دائما ضمن العشر 

األوائل بل أن اسبانيا هي الثالثة وفق تقرير بلومبيرغ 

لسنة ٢٠٢٠.

وكثيرة هي العوامل التي يمكن بها تفسير هذا الفارق، 

بعضها منطقي وعلمي واآلخر غير علمي أو يبقى نسبيا 

مثل الحديث عن انضباط الشعب لألوامر في ظل حكم 

الصين  في  الشيوعي  الحزب  حالة  مثل  الدكتاتوريات 

عندما أصدر أوامر الحجر الصحي في البالد.

رئيسية  عوامل  ثالثة  على  الوقوف  يمكن  وعموما، 

الغربية  والدول  الصين  بين  الفارق  لمعرفة  بل حاسمة 

وحتى الواليات المتحدة في معالجة كورونا فيروس بل 

لمواجهة أي كارثة سواء طبيعية قاهرة أو حربا عالمية 

إذا حلت بالعالم وهي:

قوة رصد خطورة الوباء

المتعلقة  الرصد  قوة  الصين  األول، طورت  المقام  في 

تتخذها  أن  يمكن  التي  والخطيرة  الحقيقية  باألبعاد 

األمراض والكوارث على األمن القومي للبالد. وتشهد 

من  جزء  وعموما،  واآلخر.  الحين  بين  أوبئة  الصين 

مخيال الشعب الصيني يحتفظ بمواجهة الشعب للكوارث 

الطبيعية والصحية التي عانت منها البالد عبر التاريخ. 

مليون   ٣٠ مقتل  تستحضر  البالد  ذاكرة  زالت  وما 

صيني في الوباء العالمي ”األنفلونزا اإلسبانية“ ما بين 

رعب  عاش  الحالي  والجيل   .١٩١٨-١٩٢٠ سنتي 

وباء سارس سنة ٢٠٠٢ كما عاش رعب وباء أنفلونزا 

من  أيام  فبعد  وهكذا،   .٢٠٠٣-٢٠٠٤ سنة  الطيور 

في  اإلقليمية  للسلطات  الجدي  وغير  المتريث  التعاطي 

هوبي مع كورونا فيروس عند رصد الحاالت األولى، 

اإلدارة  انتفضت  األمر  بخطورة  وعيها  بعد  مباشرة 

وهرعت  خطيرا.  األمر  واعتبرت  بكين  في  المركزية 

الحجر الصحي  تدابير جذرية وراديكالية ومنها  باتخاذ 

مدينة  والسيما  مليون   ٦٠ بسكانها  هوبي  منطقة  على 

نيويورك.  مثل  مليون   ١١ ساكنتها  عدد  البالغ  ووهان 

وإن  الصين  مدن  باقي  إلى  الصحي  الحجر  امتد  كما 

التحرك  في سرعة  متفاوتة. ومما ساهم  بدرجات  كان 

وتطبيق األوامر هو مركزية القرار في يد اإلدارة في 

الحزب  مركزية  فرغم  اإلقليمية.  اإلدارات  بدل  بكين 

الشيوعي، تتمتع اإلدارات اإلقليمية بهامش في التسيير، 

في  تماطلت  قد  هوبي  لمنطقة  اإلقليمية  اإلدارة  وكانت 

معالجة الحاالت األولى. وعالقة بالغرب وباقي العالم، 

رغم التحذير الصيني، لم يتخذ الغرب إجراءات وقائية 

وتقدير  االستباقي  الرصد  حاسة  لديه  تكن  لم  سريعة. 

إجراء  الصين  اتخذت  عندما  والمفارقة،  المخاطر. 

الحجر الصحي وطنيا، انهالت عليها الصحافة الغربية 

المعارضة.  بالرغبة في قمع األصوات  بالنقد واتهمتها 

موقف الصحافة الغربية أو الغرب برمته من إجراءات 

الصين نابع من التشكيك في اآلخر ومن زاوية سياسية 

مرتبطة بعقدة التفوق. وبدورها، لم تكن منظمة الصحة 

العالمية مدركة لخطورة األوضاع رغم الشروحات التي 

شباط/فبراير   ٢٣ يوم  المنظمة  من  لوفد  بكين  قدمتها 

الماضي. لقد تأخرت منظمة الصحة العالمية حتى ١١ 

أن  بدل  عالميا  الوباء صار  أن  تعلن  لكي  اذار/مارس 

التاريخ  في  الصين  زيارة  بعد  مباشرة  ذلك  عن  تعلن 

المشار إليه.

التحرك لحماية المشروع القومي

في المقام الثاني، وارتباطا بالنقطة السابقة، قوة الرصد 

لدى الحكومة المركزية في بكين ورد الفعل السريع ولكن 

المنطقي والعملي في مواجهة الكوارث، مرتبط برغبة 

الصين في المحافظة وحماية مشروعها القومي الرئيسي 

المتمثل في زعامة العالم خالل العقدين المقبلين. وعليه، 

فهي تطبق المفهوم العميق ألفكار أب الفكر جيوسياسي 

القرار  واتخاذ  التحرك  بسرعة  ينادي  الذي  تزو  سان 

االستراتيجي بدون تردد لالنتصار في الحروب. وهذه 

الخاصية ال توجد في أوروبا، وهي المكونة من الدول 

التي تمتلك مشاريع قومية مختلفة بل ومتضاربة رغم 

انتماءها إلى كتلة االتحاد األوروبي.

االكتفاء الذاتي

تحمله  ما  بكل  حاسما  ويعد  واألخير  الثالث  والعامل 

الكلمة من معاني عميقة. عندما أدركت الصين خطورة 

ربما  طبية  عملية  أكبر  على  أقدمت  فيروس،  كورونا 

في تاريخ البشرية. فقد عملت على توجيه الفرق الطبية 

المتخصصة في األوبئة واإلسعاف واالنعاش من جميع 

أنحاء الصين إلى محافظة هوبي وأساسا مدينة ووهان 

في  مؤقتة  مستشفيات  وشيدت  القاتل.  الفيروس  منبع 

زمن قياسي خاص بمرضى كورونا فيروس بلغ عددها 

الفيروس  مرضى  بين  للفصل  وحدها  ووهان  في   ١٦

والمرضى العاديين، وهذا كان حاسما في تقليص عدد 

المصابين. في الوقت ذاته، لم تحتج الصين إلى مساعدة 

الخاصة  الطبية  لآلالت  مصنع  أكبر  فهي  العالم،  باقي 

بالتنفس األساسية في غرف اإلنعاش لمواجهة كورونا 

وباقي  الطبية  للكمامات  مصنع  أكبر  وهي  فيروس، 

وسائل  وتداولت  العالم.  في  واألدوية  الطبية  المعدات 

تشييد  في  الصينيين  باإلعجاب سرعة  العالمية  اإلعالم 

لمعالجة  العشرة  تتعدى  لم  أيام  مستشفى عمالق خالل 

حاالت كورونا فيروس في ووهان.

وفي الجانب اآلخر، في أوروبا والغرب عموما، يتابع 

الرأي العام بقلق غياب معدات أساسية في المستشفيات 

مثل الكمامات الطبية وآالت التنفس واحتجاج المهنيين 

الكمامات،  من أطباء وممرضين وشرطة بسبب نقص 

غياب  ثم  فيروس.  كورونا  لمواجهة  الرئيسي  السالح 

أقاليم  بين  وحتى  بل  األوروبية  الدول  بين  التضامن 

مع  المعاناة  بدء  رغم  الصدد،  هذا  وفي  الواحد.  البلد 

مثل  الكبرى  الدول  لها  تقدم  لم  إيطاليا،  في  الفيروس 

دخلت  اسبانيا،  وفي  عاجلة.  مساعدات  وألمانيا  فرنسا 

مواجهة  في  ومدريد  كتالونيا  في  الذاتي  الحكم  حكومتا 

العمل  طرق  حول  الوطنية  المركزية  الحكومة  مع 

التي  التساؤالت  ضمن  ومن  الطبية.  المعدات  وبعض 

مواطنون  وإعالميون وحتى  سياسيون  يرددها  زال  ما 

عاديون في الغرب: هل وصل العجز بنا أننا ال نستطيع 

صنع كمامات طبية بالقدر الكافي لمواجهة هذا الظرف 

كدولة  تحرك  قد  األوروبي  االتحاد  كان  ولو  الصعب؟ 

واحدة لوجستيا لمساعدة منطقة لومبارديا شمال إيطاليا 

لكان الوضع أحسن بكثير.

وهذه العوامل الثالثة كانت حاسمة في انتصار الصين 

دول  باقي  في  تتوفر  لم  بينما  فيروس،  كورونا  على 

العالم ومنها أوروبا وحتى الواليات المتحدة التي يراقبها 

العالم كيف سيكون ردها هل مثل الصين أم ال. وأمام 

المهني  المستوى  أو  المعدات  في  سواء  الحاد  النقص 

لمحاصرة كورونا فيروس، ها هي الدول األوروبية تدق 

باب الصين للحصول على المعدات والدعم الطبي. وقد 

توصلت أغلبها وخاصة إيطاليا وفرنسا واسبانيا بمعدات 

الصين  نجدة  طلب  روما  وتنوي  طبية،  وبفرق  بل 

بإرسال فرق طبية.

وتستغل الصين المستجدات العالمية المرتبطة بكورونا 

مع  ويتوافق  يوازي  صحي  حرير  خط  لبناء  فيروس 

هيكلة  من خالل  ترغب  الذي  التجاري  الحرير  خطب 

التجارة العالمية خالل العقود المقبلة. وألول مرة، ينظر 

العالم إلى الصين طلبا للمساعدة وال يوجه أنظاره إلى 

جدا  عميق  جيوسياسي  تغيير  وهو  المتحدة،  الواليات 

يشير إلى مرحلة جديدة في العالقات الدولية.

الرتبية والتعليم 
أهمية  المتمّيز  والتعليم  السليمة  للتربية 

اإلنسان  تنِشئة  في  رئيسي  ودور  كبيرة 

الفرد الذي يشّكل اللبنة األساسية في بناء 

والتعليم  التربية  بين  الرابط  إّن  المجتمع، 

بينهما  الفصل  يمكن  ال  بحيث  جدًا  وثيق 

وال قيمة ألحدهما دون اآلخر، مع التأكيد 

قبل  األول  المقام  تحتل  التربية  أّن  على 

بمثابة  ألنها  األهمية  حيث  من  التعليم 

البوصلة التي توّجه المعرفة والتكنولوجيا 

(نتاج التعليم) نحو رفاهية وخير المجتمع، 

ولذلك التخلو البرامج التعليمية في الدول 

المتحضرة من مادة األخالق التي ُتدّرس 

في المراحل الدراسّية األولى، أّما الخالف على نوعّية التربية والتعليم فهو باألساس صراع ثقافي قد يكون 

على شكل تحّديات،  تخوضه كل المجتمعات بغض النظر عن كونها غنية أو فقيرة، متقدمة أو متأخرة. 

وحّتى ضمن المجتمع الواحد تتنافس عدة جهات على توجيه التربية والتعليم، كاألديان واألحزاب والنظام 

النظام  يواجهها  التي  فالتحديات  المتجاورة،  المجتمعات  بين  المتبادل  والتأثير  الشعبي  السياسي والموروث 

التعليمي في بعض الدول األوربية مثل ألمانيا والسويد مختلفة عن غيرها من الدول وتتعلق بقضايا اندماج 

أبناء المهاجرين وخاصة القادمين من الدول اإلسالمية، وفي دول أخرى كالسعودية وباكستان يشّكل التعليم 

الديني الذي يّؤسس للتطرف واإلرهاب كأبرز وأقوى التحديات، إذ ُوّجهت لهما انتقادات شديدة من المجتمع 

الدولي، مع توصيات بضرورة تبديل المناهج . 

القادمة،  التأثير على األجيال  القدرة واإلمكانية في  لديه  والتعليم سيكون  التربية  بتوجيه  أخيرًا  يفوز  ومن 

المعرفة  على  يحوز  الذي  والمجتمع 

سيكون  السليمة  والتربية  الكافية 

المستقبل  تحديات  مواجهة  بمقدوره 

بشكل أفضل.

من هنا تأتي أهمية االستثمار في التربية 

والتعليم والذي هو استثمار في المستقبل 

على  يساعد  ألنه  الحاضر،  في  وليس 

األول  المقام  في  المستقبل  مشاكل  حل 

وليس المشاكل الراهنة، ومن المالحظ 

كبيرة  اليوم  تواجهنا  التي  المشاكل  أّن 

عدم  عن  ناتجة  أغلبها  جدًا،  وكثيرة 

في  كاٍف  بشكٍل  التعليم  في  االستثمار 

الماضي، حيث كانت االستثمارات تشمل المشاريع القصيرة األمد والتي تحمل طابع التنمية المستدامة بشكل 

أقل، وتؤدي إلى تحسن الوضع اآلني إلى حٍد ما أكثر من االستثمار في التعليم، وهذا بالضبط ما أدركته 

وراهنت عليه بعض الدول مثل اليابان وبعض دول جنوب شرق آسيا (كوريا الجنوبية، ماليزيا، سنغافورة) 

والتي شهدت نهضة كبيرة في النصف الثاني من القرن الماضي رغم أنها التملك ثروات باطنية، وثروتها 

الوحيدة هي عقول أبنائها. وعلى النقيض من ذلك هناك دول غنية بالثروات الباطنية والقوى البشرية، مثل 

دول الخليج وإيران على سبيل المثال وليس الحصر، إال أنها متخلفة عن الركب الحضاري ألنها لم تول 

أهمية استثنائية للمؤسسات والبرامج التعليمية ومكانة المدّرس في المجتمع باعتباره مربي وصانع األجيال، 

وما المشاكل التي تواجهها اآلن إال من نتائج عدم االستثمار الكافي في التربية والتعليم سابقًا.

االهتمام بكبار السن واجب اجتماعي وإنساني 

وأخالقي
غير  بشكل  واستهدافها  كورونا  فيروس  هجمة  امام 

مباشر كبار السن أكثر من باقي االعمار الن مقاومتهم 

ومناعتهم لألمراض ضعيفة ألنهم استهلكوا كل قوتهم 

من  لهذا  المجتمع،  وخدمة  اسرة  تربية  في  وعزمهم 

حق كبار السن ان يضمن المجتمع لهم حياة اجتماعية 

طفولتهم  قضوا  ان  بعد  وبمكانتهم  بهم  تليق  رفيعة 

المجتمع  وخدمة  االسرة  بناء  في  وحياتهم  وشبابهم 

ان  الطبيعي  فمن  لهم،  اتيحت  التي  اإلمكانات  ضمن 

كافة  وتامين  الصحية  والرعاية  والهدوء  الراحة  ينالوا 

احتياجاتهم الشخصية بأمان ويسر في مراحل أعمارهم 

األخيرة.

المنظمات  ومن  أوال:  االسرة  افراد  من  يتطلب  وهذا 

ومؤسسات المجتمع المدني ثانيا ان توفر لهذه الشريحة العيش الرغيد في وسط بيئتهم وقريتهم او مكان 

والدتهم وان يستمر االستفادة من خبراتهم وتجاربهم السابقة في الحياة كونهم يتمتعون بالحكمة والمعرفة 

والخبرة، التي يمكن أن ينقلوها لألجيال القادمة. كما أن وجودهم وسط العائلة يزيد من الترابط األسري، 

ويساعد في تربية األطفال والشباب وترسيخ القيم األخالقية والثقافية في نفوسهم.

لهذا على جميع الجهات المسؤولة في كل المراحل واألزمان ان توفر لهم دور للعجزة بحيث يتوفر فيها 

كل سبل الرعاية والراحة النفسية والتعليمية والترفيهية مما يشعرهم بإنسانيتهم ويوفر لهم األمان والطمأنينة 

وعدم الخوف مما تبقى من أعمارهم.

ومساعدتهم في حل مشكالت قد تصادفهم ووقايتهم ما أمكن من امراض الشيخوخة والعجز وان توفر لهم 

فرص بتوظيف خبراتهم ولمدة ساعتين باليوم ولو بشكل استشاري حتى يشعروا بأهميتهم وان دورهم بالحياة 

لم تنتهي بعد. أصعب شي في عمر االنسان الواعي المعطاء بعد سنوات من العمر والشقاء والتعب والبحث 

ان تقول له اقعد لم يعد لك مكانة في بناء اسرة وال المجتمع.

لكل هذا يعتبر مساعدة المسنين على العيش في مساكنهم ومع أسرهم في بيئة آمنة مستقرة، وتأمين اإلقامة 

الالئقة لهم من مأكل وملبس ومشرب واجب انساني وأخالقي إضافة الى الحماية القانونية لكبار السن التي 

تعتبر مهمة لما توفره من تامين الدخل والحماية االجتماعية والوقاية من الفقر والجوع بأشكاله المختلفة.

ومن األهمية بمكان تامين الخدمات الصحية من رعاية طبية واجتماعية لمنزل المسن او مكان اقامته عبر 

وحدات الرعاية المنزلية المتنقلة لتوفير عناء االنتقال الى المراكز الطبية البعيدة او يوفر لهم كراسي متحركة 

وغيرها من األجهزة مثل جهاز قياس الضغط. فحص السكري، ومن الضرورة ان يمنحوا بطاقة خاصة 

تتضمن الكثير من المزايا من خصومات مالية على سفرهم وادويتهم ومعالجاتهم الطبية وتسهيل المعامالت 

واالحتياجات األساسية إضافة الى توفير معاش تقاعدي يتزايد باستمرار طردا مع زيادة أسعار المواد او 

ارتفاع غالء المعيشة اليومي.

وتأمين زيارات خاصة لهم الى المدارس لنقل تجاربهم وخبراتهم الذي حصلوا عليها بعد سنوات من الدراسة 

والبحث والخبرة الحياتية اليومية الى الجيل الناشئ فضال عن توفير حاجياتهم عبر تامين رحالت قصيرة 

لهم الى أماكن عامة مثل الحدائق او حضور مسرحية او فلم سينمائي وحضورهم المناسبات الوطنية لتنشيط 

تساعدهم وتوسع  التي  الذهنية  باأللعاب  والمشاركة  التاريخية  القصص  ندوات وسرد  وأيضا عبر  الذاكرة 

مداركهم  ومزاجهم بشكل مستمر ورفع درجة الوعي الثقافي والطبي لهم من خالل ورش العمل المتخصصة 

والدورات االجتماعية والصحية من مراكز وبحوث متخصصة مشهورة بالخبرة والمعرفة لهذا السن من 

العمر. 

ونتمنى أن تكون هناك أسر ومجتمعات تتميز بالقيم والمفاهيم اإلنسانية تتعاون  معا  لتكتمل أدوارها في 

الجسدية  اإلعاقة  مراحل  في  يدخلوا  أن  قبل  المعمرين  وخبرات  طاقات  من  واالستفادة  واالهتمام  العناية 

والفكرية معا.

خالد بهلوي 

العميد املهندس حممد رجب رشيد
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والتوتر  بالقلق  يشعرون  البالغين  من  العديد  ألن  نظرا 

المتحدة  األمم  قررت  كورونا،  فيروس  جائحة  بشأن 

وحثت  األطفال.  به  يشعر  ما  على  الضوء  تسلط  أن 

األهالي على التحدث معهم حول الفيروس ومساعدتهم 

على التأقلم.

فمع وجود كمية كبيرة من المعلومات ومع تزايد عدد 

األشخاص المحاصرين في منازلهم، ليس من المستغرب 

أن يشعر األطفال بالقلق أيضا.

وعلى الرغم من أنهم قد يجدون صعوبة على استيعاب 

ما يشاهدونه على اإلنترنت أو على التلفزيون، إال أن 

منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تشير إلى أنها 

القلق  لمشاعر  خاص  بشكل  عرضة  يكونوا  أن  "يمكن 

والتوتر والحزن".

وقدمت اليونيسف نصائح حول كيفية إشراك األطفال في 

مناقشة هادفة حول هذه الجائحة المروعة.

أسئلة مفتوحة

على  يونيسف  للطفولة  المتحدة  األمم  صندوق  يقترح 

لتقييم  الجائحة  هذه  أطفالهم حول  التحدث مع  األهالي، 

مدى معرفتهم والتزامهم بتدابير الوقاية.

ولم  بشكل خاص  كانوا صغارا  "إذا  اليونيسف:  وقالت 

إلى  نحتاج  ال  قد  بعد،  الفيروس  تفشي  عن  يسمعوا 

اإلشارة إلى الجائحة، فقط علينا اغتنام الفرصة لتذكيرهم 

بتدابير النظافة الجيدة دون إثارة مخاوف جديدة".

واألنشطة  والقصص  "الرسم  ب  المنظمة،  وتنصح 

األخرى التي قد تساعد في فتح باب المناقشة"، مشيرة 

من  والتأكد  تجنبها،  أو  مخاوفهم  من  التقليل  عدم  إلى 

أن  الطبيعي  من  أنه  وإبالغهم  أطفالهم  مشاعر  معرفة 

يشعروا بالخوف من هذه األشياء".

الصدق هو صديق الطفل

ما  حقيقة  معرفة  في  الحق  األطفال  لدى  أن  حين  في 

حمايتهم  مسؤولية  تحمل  البالغين  فعلى  حولهم،  يجري 

في ظل هذه المحنة.

وتدعو اليونيسف إلى "استخدام اللغة المناسبة حسب عمر 

الطفل، ومراقبة ردود أفعالهم، واستيعاب توترهم".

أسئلتهم،  على  اإلجابة  من  األهل  يتمكن  لم  حال  في 

بالمواقع  باالستعانة  ينصح  بل  يخمنوا"،  أن  يجب  "فال 

العالمية  الصحة  ومنظمة  اليونيسف  مثل  اإللكترونية 

لإلرشاد.

تعليم إرشادات تدابير الوقاية

من  األطفال  سالمة  على  للحفاظ  الطرق  أفضل  أحد 

تشجيعهم  ببساطة  هي  األخرى  واألمراض  كوفيد-١٩ 

على غسل أياديهم بانتظام.

مخيف  وغير  مناسب  التعليم  أسلوب  يكون  أن  يجب 

الرقص  أو  بالغناء  االستعانة  األهالي  بإمكان  لألطفال، 

مثل فرقة الرقص لألطفال، واتباع حركاتهم.

ويجب أيضا، التوضيح لألطفال كيفية تغطية الوجه عند 

عند  أهاليهم  يخبروا  وأن  بكوعهم،  العطس  أو  السعال 

الشعور بصعوبة في التنفس وارتفاع حرارة الجسم.

نشر الطمأنينة

التلفزيون  على  مزعجة  صورا  األطفال  يرى  عندما 

وشيك.  في خطر  أنهم  يعتقدون  قد  اإلنترنت،  عبر  أو 

لمساعدتهم على التأقلم، يجب توفير الفرص للعب معهم 

وتهدئتهم، إن كان ممكنا.

وجدول  روتين  على  الحفاظ  على  اليونيسف،  تحث 

قبل  روتين  خاصة  المستطاع،  قدر  اليومي  األطفال 

النوم، أو العمل على تنظيم روتين جديد يناسب الظرف 

الحالي".

في حال شعورهم بالمرض، على األهالي إخبار أطفالهم 

أنه من األفضل البقاء داخل المنزل وحتى لو كان ذلك 

على  الحفاظ  في  سيساعد  القواعد  اتباع  فإن  صعبا، 

سالمة الجميع.

وقف التنمر

من المهم التحقق من أن أطفالكم ال يتعرضون للتنمر أو 

يساهمون فيها بشأن فيروس كورونا.

اشرحوا لهم أن المرض ال عالقة له بالشكل الخارجي 

للشخص، أو من أين بلد هو أو أي لغة يتحدث، وفي 

إخبار  عليهم  فيجب  تنمر،  موقف  على  شهدوا  حال 

شخص بالغ موثوق به.

نشر المحبة

وألن األطفال يعلمون أن الناس تساعد بعضها البعض 

بمشاركة  اليونيسف،  توصي  وكرم،  ومحبة  بلطف 

والشباب  والعلماء  الصحية  بالرعاية  العاملين  قصص 

الذين يعملون على وقف تفشي الفيروس.

وقالت المنظمة "قد يكون من دواعي الراحة أن نعلم أن 

الناس المتعاطفين يتخذون إجراءات" للحد من المرض.

العناية بالنفس

سيصدق األطفال ردودكم عن صحة األخبار، لذا يجب 

أن تعتنوا بأنفسكم وتتحكموا بردود فعلك، ذلك سيساعد 

أطفالك على التأقلم بشكل أفضل.

للقيام  الوقت  بعض  "تخصيص  أن  اليونيسف  وأكدت 

بأشياء تساعدك على االسترخاء والتعافي".

إنهاء المحادثات بعناية

من المهم التأكد أال تترك طفلك في حالة خوف بعد انتهاء 

الحديث معهم، لذلك من المهم، مراقبة لغة جسدهم لقياس 

مستوى قلقهم، على سبيل المثال، انتبه على التغيير في 

نبرة صوتهم المعتادة أوالتنفس بجهد.

أنهم  أطفالكم  "تذكير  أهمية  على  اليونيسف،  وشددت 

أي  أو  الموضوع  هذا  عن  معكم  التحدث  يستطعون 

بأنكم  موضوع عسير في أي وقت يريدونه". ذّكروهم 

مهتمون ألمرهم وأنكم تستمعون إليهم وأنكم إلى جانبهم 

في أي وقت يشعرون به بالقلق".

اليونيسيف تقدم نصائح حول كيفية التحدث إىل األطفال حول كورونا
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عن المعبرة الحقيقية األداة السياسية األحزاب تعتبر

المبادئ في تلتقي التي البشرية المجموعات توجهات

هدفها نحو وتصويبها قواها  تجميع  بغية واألفكار

المجتمعات المختلفة في الديمقراطية وليدة عصر وهي

االنتخابية الفعاليات في المواطنين طاقات من لالستفادة

إلى انتقلت وبعدها الغربية،  المجتمعات  في وخاصة

الوطني التحرر حركات ايضًا وتبنتها العالم، دول جميع

المحافل في ومنظم موحد بشكل أراءها عن للتعبير كأداة

والدولية. المحلية

المجتمعات انقسام عنه نتج  اإليديولوجيا  عصر مجيء

المتمثلة الفكرية أحزابها يمثلها أساسيتين طبقتين إلى

إنها تدعي حديثًا أحزاب أنشأ ثم ومن واليسار، باليمين

الصراعات عن بنفسها تنأى مجتمعية، وإنما سياسية غير

األخطار درء تخص أفكارًا وتطرح والفكرية، السياسية

على البشري المجتمع تهدد التي والصناعية الطبيعية

البيئة. حماية أحزاب شكل

الوطني، مرحلة التحرر اآلن في إلى مجتمعنا الكوردي

الوطنية األحزاب فصيلة إلى تنتمي أحزابه أغلب وكانت

باأليديولوجيا المثقفين من العديد تأثر وبسبب الديمقراطية،

القومية األحزاب العديد من عنها تشكل نتج الماركسية

قومية أحزاب بقيت إنها إال الماركسية،  الصبغة ذات

الحركة تشرذم إلى أدى ما وهو العام، جوهرها في

آنذاك. الكوردية

الدول منظومة بانهيار الظاهري االشتراكية عصر سقوط

في واالشتراكية الشيوعية األحزاب وتراجع االشتراكية،

في تقارب إلى أدى الثالث العالم ودول الرأسمالية البلدان

العديد عنها ونتج سوريا، في الكوردية الحركة صفوف

الحزب بتأسيس توجت وأخيرًا االندماجية، الوحدات من

أجل من ليناضل سوريا، الكوردستاني- الديمقراطي

في سوريا الكوردي المشروعة للشعب الحقوق القومية

الوطني الكوردي. المجلس في جانب إخوته إلى

جارف سيل إلى الحزب تحول السورية الثورة معمان في

مما زاد صفوفه، المواطنين في العديد من بسبب انخراط

الشبابية المنظمات من  مؤلفة آالف  أعضائه عدد في

الثورة ولدتها التي والتنسيقيات والنسوية والطالبية

عن العمل السياسي المنكفين من السورية، وعودة الكثير

هذه الحزب، صفوف في العمل إلى سابقة فترات في

من كثيرة سلبيات ثناياها بين خبأت المتسارعة التغيرات

أهمها:

جدارتها أثبتت والتي التاريخية السياسية األحزاب إن أوًال:

نسبيًا بعدد قليل يتسمون التي األحزاب هم التاريخ عبر

وهالة المتمرسة، الكوادر من كافي وعدد األعضاء من

كوادره بواسطة الحزب عن الفكر تستمد قوية جماهيرية

وموحدة وقوية متماسكة ظلت األحزاب هذه  المتقدمة

البسطاء واستغالل للتالعب مجال فيها يوجد الفكر وال

تحول ولألسف ولكن الشخصية، المآرب تحقيق سبيل في

منظومة من الكوردستاني- سوريا الديمقراطي  الحزب

الحزب الفكر من تستمد ال جماهيرية منظومة حزبية إلى

إدراكهم وحسب الخالد، البارزاني نهج من فقط وإنما

العمل من جعل ما  وهو الكوردايتي، لنهج  المتواضع

الجديدة بعديد القيادة تستطع لم إذ للغاية، صعبًا الحزبي

الهائل من األعضاء على هذا الكم أعضائها من السيطرة

الكادر وبغياب وفكريًا ونضاليًا، سياسيًا المصقولين الغير

في األعضاء من العديد اشتراك رغم المتمرس الحزبي

المجال لفتح سمح مما  كوردستان في  تأهيلية دورات

عن البعد كل بعيدة وشخصية جانبية وصراعات لنقاشات

ظاهرة االنكفاء عنه نتج مما الصحيحة الممارسة الحزبية

الحزبي. العمل عن

الكوردية المناطق عن النظام سيطرة تراجع ثانيًا:

وأجهزته سوريا في الحاكم الحزب دور وغياب

استغلته السياسية الراحة من فضاءات ولد األمنية

القوية األحزاب صفوف في لتنخرط االنتهازية الفئات

وكلهم سوريا، الكوردستاني- الديمقراطي الحزب مثل

في الكوردية  المناطق  إدارة سيتولى الحزب  إن أمل 

من بدعم كامل يحظى الحزب كون كوردستان سوريا،

الكوردستاني الديمقراطي والحزب اإلقليم رئاسة قبل

وحليفه الكوردستاني العمال  حزب  وباستالم –عراق. 

نتيجة الكوردية المناطق إدارة الديمقراطي اإلتحاد حزب

التواجد مناطق ينسحب من ان النظام على مع تفاهمات

وتلتها المفيدة،  سوريا مناطق لباقي ليتفرغ الكوردي 

محاربة في عليهم االعتماد من الدولي التحالف قوات

عاصفة أول في الهشة األوراق تساقط إلى أدى اإلرهاب

وبقاء ودهوك هولير اتفاقيات فشل بعد بالحزب ألمت

كوردستان العراق. في بيشمركة روج

االعتقاالت متتالية من موجات إلى تعرض الحزب ثالثًا:

الواقع وتغيير أمر  سلطة قبل صفوف أعضائه من في

مع صراع إلى النظام صراع مع من الصراع منحى في

الحزب حرق مكاتب نتج عنها اإلدارة الذاتية، والتي سلطة

جميع في الكوردي الوطني المجلس أحزاب ومكاتب

العمل إلى الحزب التجأ لذا سوريا، كوردستان مناطق

وفي ومطبوعاته، اجتماعاته أماكن في وخاصة السري

اإلدارات على إنشاء الذاتية اإلدارة عمدت الوقت نفس

والمدرسين الموظفين  إلى واحتياجهم بهم  الخاصة

للمواطنين عمل  فرص شكل على لتطرح واإلداريين 

للفئات الفرصة سنحت مما لهم، قوة وال حول الذين ال

اإلدارة مع العمل إلى الضعيفة النفوس وأصحاب الهشة

عهد في  يحدث كان كما سياسيًا فكريًا استغاللهم  ليتم 

أعضاء في صفوف من التساؤل زاد البعث، مما نظام

نعمل لم ولماذا نحن عليه؟، إلى ما وصلنا لماذا الحزب،

تدقيق في ودون معمق وغير ظاهري وبشكٍل كذا وكذا؟،

النقاشات زيادة وبالتالي للجواب، وإدراك السؤال ماهية

الحزب. أعضاء بين الهوة وزيادة العقيمة

بإقليم لكوردستان  الغاصبة الدول  لتربص نتيجة رابعًا: 

مسعود الرئيس طرحه الذي االستفتاء إثر  كوردستان

الشعب لطموح الكبرى الدول ومواجهة البارزاني،

لمليشيات والسماح العراق، عن االستقالل الكوردي في

وحصار من ايران بدعم العراقي الشعبي والجيش الحشد

سقوط إلى أدى مما البيشمركة قوات لمهاجمة تركيا من

جرحًا أحدث  مما المتنازعة، المناطق وباقي كركوك 

العالم أصقاع كل في الكورد ووجدان شخصية في عميقًا

الظروف يعتقدون إن كانوا الذين كورد سوريا وخاصة

نتج النضج، من كافية  درجة على باتت  الموضوعية

الممارسة في في المعنويات، وإحباط كبيرة خسارة عنها

محاولتهم عدم في  الحزب قيادة ذلك مسؤولية  يتحمل

المثير إلى الخطاب والتجائهم على حقيقته الواقع شرح

والعاطفي غير المدروس.

مجتمعاتنا في المسلحة الفصائل تلعب وليس آخرًا: وأخيرًا

الذي فالحزب الوطنية، الساحة في مهمًا دورًا الكوردية

وشعبه فكره تحمي مسلحة فصائل تشكيل يستطيع ال

كوردستان سوريا على يمر كالتي ظروف ورفاقه في

الحزب إن وبما الفعالة، السياسية المعادلة من يخرج

قوات البيشمركة جلب اآلن يستطيعا حتى لم والمجلس

الشخصية ضعف من زاد سوريا، كوردستان أرض الى

انهزامية. إلى تحولت بل ال

لهذا الكم ال يسمح أن المفروض من كان القول خالصة

إلى االلتجاء بل في صفوف الحزب المشاركة من الهائل

الكم هذا تنظيم على عاتقه الذي يأخذ المؤسساتي النظام

والنسوية الشبابية المنظمات في ومؤيدين مناصرين إلى

والنقابات المهنية.

وثقافيًا سياسيًا الحزب أعضاء تصقيل المرحلة يتطلب

الواقع ودراسة السياسي، النضال بأساسيات وتسليحهم

للتواصل السياسي للعمل المتفرغ الحزبي الكادر وبناء

مشاكلهم. ومعالجة المواطنين هموم مع دوري بشكل

نقدية وإلتفاتة سوريا... الكوردستاني- الدميقراطي احلزب

ملكي دوران

اخلوف اسوار نسفت أيام ستة
تعلو القامشلي إلى الزور دير من قادمة حافالت

الناس كان حسين، صدام ممجدة منها األصوات

هي ما ويتساءلون، ترى ورائه ما لم يعلموا مندهشين

بوحشية شعبه  قمع  أنه سوى حسين صدام  إنجازات 

بمجازر قام من  وهو منهم،  الكورد  وخاصة  بالغة

واالنفال. كحلبجة ضدهم

ملعب في الحافالت تلك  من  نزل  الذي  الفتوة فريق 

محملين فريق الجهاد مع قدم كرة ليلعب مباراة القامشلي

في زرعه فيمن اهللا ال بارك الحجارة بحقد دفين، مع

قلوبهم.

الشعارات نفس لترديد الفتوة مشجعي عاد المباراة أثناء

الرموز بإسقاط عليه وزادوا حسين صدام تمجد التي

األمور وتخرج حجارة السماء لتمطر من الوقت الكثير ولم يمضي عليهم، الجهاد مشجعي فرد الكوردية،

عبر األخبار وانتشرت الحي، الرصاص ثم الغليظة، الهراوات وتستعمل األمن قوات عن السيطرة وتتدخل

األمن وكانت قوات اوالدهم، على لالطمئنان الناس فتجمع القامشلي، ملعب في اعمال شغب عن المذياع

شهداء ستة الحصيلة وتكون الهاربين منهم، الشبان وتطارد طاله العصى، من كل لتضرب بالمرصاد لهم

كورد. كلهم " البحتة و"بالصدفة

التالي اليوم في الكورد كل خرج حيث دفن شهدائها، تحضر لمراسيم كانت فقد الليلة تلك في القامشلي تنم لم

اطالق بدأ فجأة سوني دوار وصلت وعندما المقبرة الشرقية، نحو المسيرة ومشت الجثامين، خلف موحدين

نيران من النعوش حاملي يسلم فلم خطرها النظام استشعر التي مجاميعهم وحدة ليتفرق الرصاص من وابِل

المعتقلين. الجرحى وآالف من أربعين شهيدا والمئات نحو ويصل عددهم  الشهيد، ويستشهد حامل النظام،

محتوياتها كسروا حيث البعث، ومقار حزب والمخابرات مراكز األمن على جام غضبهم الشباب ففّرغ

يذبح مسالم شعب هناك بأن العالم لكل صوتهم واسمعوا التالي، اليوم في األسد حافظ تمثال واسقطوا

تحت وقاحة بكل للكورد التجارية المحال وتم سلب ونهب االعتقاالت وتجددت الفوضى وسادت بوحشية،

النظام. وبصر سمع

جديدة وقائع هناك بأن لهم البعض نصح لوال للتدخل الهيلوكوبتر وطائرات بالدبابات وتجهز الجيش مدعوما

السجون، اقبية في ليرموا شباب الكورد باأللوف حصد حماة ثانية، وتم تكون أن وال يمكن األرض على

الطالب انتفض حيث وحلب، دمشق العاصمة حتى وصلت الكوردية، المدن جميع االنتفاضة وطالت 

فطالتهم االعتقاالت. والجامعين الكورد

وامريكا حتى أعلنت اوربا العالم دول كل في السورية السفارات وهاجموا في اوربا وامريكا، الكورد وخرج

وقت. بأسرع المنطقة مغادرة رعاياها على ويجب خطر، في المنطقة أن

الذي الخوف حاجز كسرت فقد الزمن، من أسبوع لكنها عادلت عقدا حوالي لم تدم إال االنتفاضة أن صحيح

الزمن. من لنصف قرن في بنائه النظام تفنن

األنشطة من كبير عدد تعاقب التي الجنائية من األحكام واسعة القضائية بمجموعة السلطات تستعين وكانت

األحكام. هذه وتشمل الجمعيات. وتكوين التعبير لحرية المشروعة الممارسة ومنها السلمية،

(مادة العنصرية" أو الطائفية النعرات "إثارة إلى تؤدي بأنها وصفها يمكن دعوات أي إطالق تجرم أحكام (١)

السوري)  العقوبات قانون ٣٠٧ من

األرض من "اقتطاع جزء إلى أنها تدعو على تفسيرها يمكن كتابات" خطب أو أو أعمال تجرم "كل أحكام (٢)

(٢٦٧ (مادة أجنبية" دولة إلى لضمه السورية

على بقصد االحتجاج مباح للجمهور... في مكان أو الطرق العامة موكب على أو حشد تجرم "كل أحكام (٣)

شهرًا (مادة ٣٣٦). ١٢ شهر إلى من بالحبس عليه السلطات العامة" وتعاقب اتخذتهما تدبير قرار أو

سياسية جمعية في على االنخراط الحكومة من أقدم "دون إذن يجّرم قانون العقوبات السوري ومعلوم أن

أنه لم  وبما العقوبات). ٢٨٨ من قانون (مادة النوع" هذا منظمة من في أو طابع دولي ذات اجتماعية أو

فقط الكوردية األحزاب وليس – السياسية األحزاب كل فإن سوريا، في السياسية لألحزاب قانون هناك يكن

وإصدار لالعتقال عرضة الكوردية السياسية األحزاب أعضاء جميع فإن وبالتالي مرخصة، غير كانت –

يرى فالنظام العراق، كوردستان إلى إقليم للشباب جماعية موجة فرار فكانت وقت، أي في بحقهم األحكام

عليه. الكوردية للهوية تهديدا هذا يومنا إلى

اآلخر وجود إنكار المتبعة هي الوحيدة البالد، والسياسة في معدومة الطبيعية السياسية الحياة فإن وبالتالي

تجمع أو حزب إلى أي بحجة االنتماء السياسية القوى كل رقاب على مسلطًا السيف إبقاء وقمعه، وبالتالي

مرخص. غير

الخناق وشد جائرة مراسيم بإصدار بدأتها للكورد، موجهة للنظام أخرى انتقامية خطوات االنتفاضة خلفت

الجامعات. من الكورد الطلبة وفصل عليهم،

الغذائية السلة هي  الجزيرة أن رغم السوري الداخل إلى الممنهج الفقر وطأة تحت نزوح  موجة فكانت

وكان العالم اصقاع بكل تفرقوا الذين الكورد على ُمورست التجويع سياسية أن اال كلها لسوريا األساسية

المناطق الحدودية  العقارات في وشراء بيع على حركة ضيق الخناق ٢٠٠٨ الذي ايلول صدر الذي المرسوم

معاملة وأساء واالحتفاالت الثقافية، أشكال المظاهرات من شكل أي حظر وجرى حصرا، موجهة للكورد

هذا. النار إلى يومنا إطالق في وقائع تحقيق يفتح أي ولم المحتجزين،

الموجودة الكوردية القومية على حديثا تعرفوا وكأنهم سوريا، في عربي لمظلوم صوت أي وقتها نسمع ولم

أخرى. مصيبة تلك فكانت بسوريا،

مشس عنرت

واألخرية (٤) اليوم العراقية وحىت الدولة تأسيس كركوك منذ أحداث

لتعريب الرامية سياسته تنفيذ في العراقي النظام واستمر

على اكتراث وعدم صمت وسط واطرافها كركوك

العنصرية ان ممارسته رغم ، النطاقين االقليمي والدولي

االنظمة ممارسات من ووحشية قسوة اشد كانت هذه

بداية منذ فقدت كركوك وهكذا المدانه دوليا العنصرية

العرب موجات نزوح بسبب الطبيعي وجهها الثمانيات

وعلى القوى مراكز جميع على وهيمنتهم اليها الوافدين

فضال ، فيها والمخابراتية االمنية  واالجهزة االدارة

والموسسات االقتصادية  المرافق على سيطرتهم عن

معظم على واستحواذهم المختلفة المهنية والتنظيمات

المرء بوسع واصبح المحافظة في الزراعية االراضي

لهم ال صلة البشر من حشود وجود بسهولة ان يالحظ

فيها والناهين اآلمرين اصبحوا  قد  وبالمنطقة بالمدينة

لألضطهاد وعرضة غرباء المدينة ابناء تحول بينما ،

.. الجدد الوافدين قبل من واالحتقار

التطهير جرائم  سلسلة وقوع في شك ادنى هناك  ليس

لتغيير خطيرة في كركوك بصورة الكورد ضد العرقي

ومن خالل وجودها على والتأثير ومعالمها هوية المدينة

المذكورة بالمدينة وفك ارتباطها بها المحيطة القرى تفكيك

الموجودة القبور حتى لهويتها التغيير سياسة شملت وقد

لسكان الهوية الكوردية كشف على دليال التكون فيها لكي

العراق في  الحكم انظمة سياسة تتوقف ولم . المدينة 

المحلية االحتجاجات رغم العرقي التطهير عمليات عن

وماتزال السلطات  مارست فقد ، واالقليمية والدولية

على وتوزيعها للكورد االراضي مصادرة عملية تمارس

المركزية لسلطتها خاضعة كركوك مدينة الن العرب

التي العقد  من واحدة  كانت  كركوك  مدينة  ان ،الشك 

في الكوردية للقضية السلمي الحل ايجاد امام وقفت

بعض العرب من والتطرف العنصرية كانت العراق اذ

في الدموي الحكم لنظام الضيقة والنظرة السلطة في

بالحقوق واالعتراف االخوي الحل امام ايجاد بغداد حائال

ووفقا والقانون للكورد وفقا للدستور المشروعة القومية

قدموا الكورد ان والسيما المعروفة الدولية لأللتزامات

ورفضا الحقوق هذه اجل من الضحايا من مئات االالف

ان نعلم ،كلنا العيش حرية  اجل ومن  واالستبداد للظلم

واالجتماعي والجغرافي التاريخي كركوك مدينة وضع

الى الشك اليقبل يشير بما واألثني واالقتصادي والثقافي

كوردستان حدود ضمن  تقع مهمة مدينة  كركوك ان

السكان الذين هم وان الكورد وقانونيا ، العراق تاريخيا

وعلى القدم وضواحيها منذ المدينة االغلبية في يشكلون

والتركمان كالعرب االخرى القوميات وجود من الرغم

هم الكورد من  السكان ان إال   ، وغيرهم واآلشوريين

ذلك على األدلة من اهم ولعل اغلبية السكان شكلوا الذين

الى االشارة من ١٩٥٧..والبد عام النفوس احصاء هو

هنا البارزاني  مصطفى المال المرحوم  الزعيم موقف

الحكومي  للوفد  ١٩٧٠ عام مفاوضات اثناء قال حيث

هي كركوك إن ) مايلي كركوك بخصوص المفاوض

اكثرية ان األحصاء وأذا ظهر في من كوردستان جزء

لن انني بذلك اعترف الكورد فأنا لن من ليسوا سكانها

عن كركوك..).. التخلي مسؤولية امام الكورد احتمل

ومفاهيم للقانون االحترام قواعد فيه تتعزز عراق اجل من

حمالت ..وقف مالحظة مايلي من البد االنسان حقوق

المتأخية القوميات  خيارات واحترام للكورد االستفزاز 

السياسية واآلراء والطوائف والمذاهب واحترام االديان

من من الشوفيني والفكر العنصرية ومحاربة والفكرية

صدام به قام ما واليجوز مطلقا اتباع مصدر كان ، اي

باطلة ومخالفة سياسة وهي ، بالقوة سياسة التبعيث من

باالخر واالعتراف التسامح ثقافة  واعتماد . للقانون

االدارية التقسيمات إعادة . االنسان حقوق ثقافة ونشر

ووفقا   ١٩٥٧ عام واحصاءات لخرائط وفقا السابقة

كركوك مدينة  ادخال . ودولية وطنية لجنة إلشراف 

سيطرة ضمن تقع ان على كوردستان  فيدرالية ضمن

ضمن واقعه تكون اي ان المدينة كوردستان اقليم حكومة

. لكوردستان الجغرافية الحدود

مدينة بحق تصبح ان  تستطيع بحق  كركوك مدينة

في وانما فحسب العراق في  ليس  المتاخية القوميات

القوميات بين التالحم وتستطيع كذلك االوسط  الشرق

وخصوصا البعض مع وتعايشها المختلفة واالديان

والحضارية واالجتماعية التاريخية لها المقومات وان

في ديمقراطي نظام اقامة بعد . الدور لهذا تؤهلها التي

على السريع العمل ويجب الفدرالية اساس على العراق

قبل عليه ماكانت الى كركوك مدينة في االوضع ارجاع

المدينة سكان تجاه والقسرية الشوفينية السياسات تطبيق

.. الدستورية ١٤٠ مادة ،وتطبيق

نسار رفعت
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شعب قضية سوريا كوردستان

أم مسألة وطنية سوريا ؟!

بهزاد قاسم

المصطلحات  و المفاهيم بتغيير تبدأ أن الكوردية الحركة طالبنا  ٢٠١١ عام السورية األزمة بداية في

قبل و ، السوري الشعب المصطلحات مفهوم و المفاهيم تلك ضمن من و كان التاريخ هذا قبل المستخدمة

، في سوريا قضية كوردية عدم وجود وجود أو ، حول رأس النظام السوري االسد بشار حديث على الرد

السوري باألساس الشعب السوري . مفهوم الشعب كمفهوم . المفاهيم و المصطلحات بعض من معرفة البد

شعب معين تطور نتاج دولة ليست و بريطانية فرنسية صناعة و مصطنعة دولة فسوريا مفهوم خاطىء

الحرب بعد المنطقة على انتدابهم أثناء فرنسا و فبريطانيا . معينة لغوية و تاريخية و قومية خصائص له

كوردستان شعب مصالح مع تعارضت مصالحهم ألن و المنطقة قسموا لمصالحهم و تبعًا االولى العالمية

السورية الحدود و التركية السورية الحدود الدليل الدول و هذه من بدولة قسم كل ألحقوا و كوردستان قسموا

فترة أثناء مرات عدة نزلت و صعدت و تعدلت كوردستان جسد التركية التي تقسم العراقية و العراقية

و كوردستان أرض حساب على و فرنسا و بريطانيا االنتداب دولتي  و مصالح  رغبة حسب اإلنتداب

. الكوردي الشعب مصالح

هي بداية  السورية االزمة و المنطقة تاريخ في فاصلة مرحلة ٢٠١١ تدرك أن أن الكوردية الحركة كان على

من وبالضد اليها كوردستان من جزءًا ضم والتي (سوريا) المصطنعة و في الدولة المنطقة في كبير انقالب

من وبجرة قلم السنين آالف منذ أصيل يعيش على أرضه التاريخية شعب الكورد و أن الكوردية، االرادة

عربية دولة سوريا أن كما من كوردستان الى سوريا. ضم هذا الجزء وفرنسا بريطانيا خارجية وزيري

الحركة على كان لذا ال .. عربية او صفة الحقة فيها كانت إن و كانت اسمها مهما العربية للجامعة ومؤسسة

ال السورية المعارضة من جزًءا تكون أن اختارت أنها وبما الكوردي الوطني بالمجلس المتمثلة الكوردية

دولة السورية. فسوريا االرض هوية االمور وهو تحديد أهم على العربية المعارضة مع تتفق أن النظام من

في تعيش التي لألقليات القومية التقدير كامل مع كوردي وجزء عربي جزء جزئين تتكون من مصطنعة

سوريا القومية والدينية في االقليات وقضية شيء بسوريا الملحق الكوردستاني الجزء قضية وأن . الجزئين

لألزمة األول اليوم ومنذ الكوردية القضية عملت على طرح العربية السورية المعارضة ألن آخر. شيء

الكوري إن الوطني المجلس وأقنعت "الداخلية" ( السورية (الوطنية الوطنية القضية من جزء أنها على 

. الماضي من حلما أصبح المستقلة كوردستان دولة إقامة في الكوردي للشعب المصير تقرير حق طموح

الثقافية بهوياتها االعتراف يتجاوز ال كوردستان أجزاء بها التي الحقت الدول ضمن هي سقف الحلول وإن

المواطنة السورية المواطنة دولة إطار وفي والسريان والتركمان كاألرمن السورية المكونات بباقي إسوة

"٢ "رياض مؤتمر في ذلك بوضوح وتجلت (المتساوية)

راعية و واستحقاقاتها التاريخية المرحلة ودون إدراك وحذر بتخوف تصرفت فقد الكوردية الحركة أما

لمصلحة الشعب مراعاة أدنى مستويات دون السورية األرض بوحدة تتجلى التي العرب الشوفينيين لمصالح

المعارضة لطرح فاستسلمت . السورية تأسيس الدولة والتدمير منذ والحرمان الظلم ذاق الذي الكوردي

دينية طائفية قومية أو أقليات قضية أية مثل مثلها (سورية) وطنية قضية أنها على السورية العروبية للقضية

تاريخية حساسة. مرحلة هكذا في المعنى من الفارغة والمصطلحات بالديمقراطية متذرعة في سوريا تعيش

الكورد. الساسة وأخطاء السورية المواطنة لدولة فداء كبش وقضيته الكوردي الشعب فأصبح

دول مع حل الى تحتاج كوردستانية بسوريا قضية شعب أصيل وقضية الملحق الكوردستاني الجزء فقضية

يتحاربان الطرفان السورية والمعارضة فالنظام ، وروسيا أمريكا رأسهم وعلى العالم في القرار أصحاب

كوردستان سوريا الكوردية في الحركة أما الكوردستاني والجزء العربي سوريا بجزئيها من سيحكم على

و الباردة الحرب حالة تعيش االرضية الكرة و العالم كان عندما الماضي القرن خطاب أسيرة مازالت

الخطاب كان و المحتلة لكوردستان منهم الدول يحمي حلفائه و معسكر كان كل و معسكرين الى مقسمة

البقاء حالة  تأمين تحاول التي البسيطة المطالب ببعض  المطالبة في تتجسد المرحلة تلك في الكوردي 

الرابعة من الدرجة منه مواطنًا التي تجعل الحقوق بعض و كالمطالبة بالجنسية السورية للمجتمع الكوردي

أن  ٢٠١١ بعد لهم في إعادة الجنسية السورية الكورد على يستكثر بشار األسد نجد هنا ومن . األقل على

في غرب  الكوردستانية الحركة الشعب الكوردي و على يجب و كان ١٩٦٢ ... لذلك عام في منها جردوا

أمريكا خاصًة و ألصحاب القرار سوريا لكوردستان تاريخي جغرافي متكامل مشروع تقدم أن كوردستان

في القضية الكوردية مشروع يقدم ، الماضي القرن بداية في فرنسا و منه بريطانيا سلبت بعد أن روسيا و

ما كل و ذلك ماعدا كل و ، عن سوريا انفصاله و الكوردستاني هذا الجزء استقالل قضية أنها سوريا على

جديدة و ألبسة أغلفة و أغطية إال هي ديمقراطية ما ذاتية و الى إدارة فيدرالية الكوردية من يطرحه الحركة

. العروبة لسوريا لكوردستان و المحتلة التبعية للدولة و للعبودية

مدينة من الكوردية اآلذارية االنتفاضة شرارة امتدت

مباراة  إثر ١٢ آذار ٢٠٠٤ على في البطلة قامشلو

وفريق ديرالزور من الوافدة الفتوة فريق بين قدم كرة

ملعب قامشل أرض على السورية الجزيرة الجهاد في

إلى من األمن السوري فاعل وتحريٍض بفعل لتتحول

البذيئة شّتى العبارات وإطالق مدّبرة، فوضى حالة

الروحي األب وشتم الكورد، الرموز بحق والتخوينية

وللزعيم بارزاني مصطفى المال الكوردية لألمة

المقبور الطاغية وتمجيد بارزاني مسعود الكوردي

حسين. صّدام

وأثناء الثاني اليوم لتتحّول في وجرحى شهداء سقط

استهداف تّم عندما عارم؛ غضب إلى الشهداء دفن

من العديد فسقط الحي بالرصاص الغفيرة الجموع

واالنعتاق الحرية قرابين على درب الكورد الشباب

شرارة امتدت الديكتاتوري، الدموي النظام من

معظم تحرير فكان كوباني مدينة إلى االنتفاضة

أي اثٍر يبق للنظام في ساعاٍت قليلة، لم مراكز النظام

وحلب عفرين مدينة إلى امتدت  كوباني، في فعلي

 ١٦ الشهيدة في حلبجة الجلل...مجزرة يوم الحدث

في  الكوردي شعبنا  أبناء  أراد  حينما  ٢٠٠٤ آذار

المطلق تضامنهم عن التعبير وحلب عفرين منطقة

شهداء أرواح على صمٍت دقائق خمس الوقوف في

كوردستان- جغرافية وحدة  عن  وليعلنوا حلبجة،

قامشلو البطلة، كانت شهداء سوريا وتضامنهم مع

كل في منتشرة النظام جيش وأفواج األمن مفارز 

الحشود الصمت، دقيقة بدأت عفرين، شوارع

حلبجة شهداء حدادًا على مريب في صمٍت الكوردية

أهبة على النظام جنود بينما لحظات مّرت وقامشلو،

الرصاص صوت وتعالى الصمت انتهى االستعداد،

بلباسه غيفارا الشاب  الطهارة بدن  لتخرق الحي

أمتاٍر بعد على بكالوريا- صف طالب المدرسي-

السياسي ومبنى األمن بكر بين مكتبة صبحي مني

شهداء انتفاضة من شهيٍد اّول ليسقط طريق راجو على

الشرارة وبدأت الكوردي اآلذارية في عفرين، شعبنا

وهكذا بدأت جالل من قرية بينة، وهو آخر شاب ليسقط

قوات واجهت نفسها، عن للدفاع الغاضبة الجماهير

وفر؛ كّر  بين الخامسة للساعة األعزل الشعب األمن

الليل في غاضبة، ملتهبة كتلة إلى عفرين مدينة تحولت

للتجوال. حظرًا والجيش األمن قوات فرضت

بينها فيما  الكوردية الوطنية الحركة أطراف تواصلت 

رافقت التالي في اليوم خمسة شهداء لدفن صيغٍة على

في المقيمين الكوردي شعبنا أبناء من غفيرة جموع

فكان صّدهم؛ النظام حاولت أن قوات الشهداء إال حلب

 ١٧ في الشهداء دفن تّم االتفاق وحسب كلمته، للغضب

الكوردي؛ شعبنا أبناء اآلالف من مئات بمشاركة آذار

قرى في الكوردية  الوطنية الحركة قيادات يتقدمهم 

بعد وبينة، وبعدينا تحتاني مسكة وحسنديرا قرتقالق

االمنية، المراكز وهاجمت الغفيرة الجموع هاجت الدفن

وبلدات مدن كافة إلى المظاهرات وامتدت خالية لتصبح

استشهاد  عن أعلن آذار  ١٩ يوم في عفرين منطقة

بطبله نعسو الذي الهب حماس الجماهير حسين الشاب

الدولة أمن قسم التعذيب في الكورد) تحت الكريف (من

شعبنا، انتفاضة شهداء سجّل إلى ليضاف عفرين في

منطقة  عاشت حيث آذار  ٢٧ إلى المظاهرات امتدت

المناضل حلب في األمن قوات اعتقلت حّرة،  عفرين

التعذيب. تحت استشهد بعد وفيما ديكو، حنان

والمدافع الدبابات من المئات النظام قوات استقدمت

شرقي عفرين- مدينة من الشرقي الجانب في ركزتها

وأمهلت  آذار  ٢٧/٢٦ ليلة عفرين األشرفية- حارة 

لوقف المظاهرات  ٢٤ ساعة الكوردية الوطنية الحركة

والمدفعية، وبعد عفرين بالدبابات مدينة قصف وإّال سيتم

المظاهرات وإعالم توصلوا إلى إنهاء تشاور القيادات

النظام  قوات داهمت  ٢٨/٢٧ ليلة وفي بذلك، النظام

طالت عشوائية اعتقاالت حملة وبدأت بيوت المواطنين

(القيادي الكوردية الحركة في األول الصف قيادات

عبدالرحمن والمهندس عبدالو، برج كالحو- طاهر

أبناء من المعتقلين وآالف  ( وووو كرزيلة إيبو- 

مواجهة في الكوردي شعبنا وبقي الكوردي. شعبنا

لوحده. للنظام الموت آلة

الحرية ثورة على بدء أعوام وبمرور تسعة المرة هذه

الحقوق تلك إجهاض - ولألسف نرى- والكرامة

جنبًا الثورة في الفعلية المشاركة في عنها دافعنا التي

ثوار اللحية. يد جنب على إلى

الكوردي شعبنا انتفاضة لشهداء  والخلود المجد -

قامشلو البطلة. بدأت في اآلذارية التي

ذكراها نعيش التي الحرية لثورة الحرية -

التاسعة...

اآلذارية- الكوردي شعبنا انتفاضة شهداء اسماء *

وحلب... عفرين

استشهاد حسنديرا-  حميد- بن حسن غيفارا  -١

.١٩٨٥ مواليد راجو- طريق عفرين-

فاطمة- بينة-االم قرية ابراهيم- كمال جالل  -٢

مواليد١٩٨٩. راجو طريق عفرين

 ١٩٨٠ فضيلة عفرين األم حمو- نعسو بن حسين -٣

الدولة. أمن قسم التعذيب في تحت استشهد

بكري زكية  قرتقالق  من - ولو فوزي آري -٤

- عفرين رأسه مسقط في ودفن حلب في استشهد

قرتقالق.

في استشهد بعدينا عفرين - صبري محمد إبراهيم -٥

.١٩٨٠ بعدينا...مواليد عفرين- في حلب...ودفن

جوالقان- من زينب - رشيد أحمد فريدة -٦

مسكة من قرية زوجها في حلب ودفنت في استشهدت

.١٩٦١ مواليد تحتاني

تحت استشهد كلي- األم بكر حنان ديكو- حنان -٧

عفرين رأسه مسقط في ...ودفن حلب في التعذيب

قاسم... قرية

اآلذارية... الكوردية االنتفاضة عمق
كوباني وعفرين... إىل قامشلو من

آپو عبدالرمحن

األمام إىل واهلروب السورية األحزاب الكوردية

كورد جان

يؤذي عظيمة، دولة أو مدينة أو قرية مستوى على الطوعي واإلجباري، فالحظر الصحي، خطر، في كله العالم

في الحاكمة السياسية الشرائح بل واالقتصاد، المالية وزراء منه يتّخوف وما للبشر، والجسدية النفسية الصحة

أعداٍد موت إلى سيؤّدي مما ومشتقاته، فايروس الكورونا التي خلقها العالمية األزمة استمرار هو البلدان مختلف

الجميع لخوض يتحّرك لم ما والمتخلفة، المتقدمة المجتمعات سائر في السن، كبار األغلب وعلى البشر، من هائلة

والفضة الذهب ومن النقدي من االحتياطي الحكومية الخزائن إفراغ سيؤدي إلى كورونا، كما إرهاب على الحرب

صوب خطير بحيث تبدأ مرحلة انحداٍر المال العالمية، أسواق المالية في األسهم جميع وتهبط والسندات المالية،

والهاوية. اإلفالس

في وشرعت بعضًا بعضها مع التام التعاون إلى سارعت قد واليابان وألمانيا المتحدة الواليات ومنها الثرية الدول

سندات وشراء القروض ومنح المختلفة عبر الشركات والمؤسسات االقتصاد خدمة في خيالية مالية مبالغ وضع

موت في انهيارها ألن تنهار، أن دون من واالنكماش الركود مرحلة اجتياز في بهدف مساعدتها الشركات وأسهم

البشرية حققتها التي النجاحات مجال والتراجع في والحروب اإلجرام دائرة اتساع يعني وهذا أيضًا، السياسية النظم

بأن البرلمان االتحادي نذكر أن ويكفي والعلمي. الصحي المجال مقدمتها وفي المجاالت، مختلف في اآلن حتى

وماليًا وصحيًا  اقتصاديًا ينجم قد ونتائج ما تبعات أويرو لمواجهة مليار ٧٥٠ تخصيص وافق على ألمانيا قد في

العسكري االحتالل مواجهة في "السورية" الكوردية أحزابنا فعلت فماذا البالد، في كورونا كارثة عن واجتماعيًا

الوضع مواجهة في الخصوص وجه وعلى سوريا، شمال في الكوردية المنطقة أصابت كارثة من عنه نجم وما

من يتبعها األحزاب وما هذه قّدمت ماذا بل سكناهم؟ مناطق خارج إلى الكورد من النازحين لالجئين المزري

"الوحدة عن الممل سوى الحديث نرى شيئا فال أجمع؟ العالم منه يعاني الذي الكورونا وباء خطر تنظيمات لمواجهة

الخارجي" العالم مع "العالقات عن المعسول والكالم السياسي"، التوافق و"مساعي الموّحد" و"الخطاب  الوطنية"

جبل منطقة وفي عامًة كوردستان في غرب الديموغرافي التغيير يستمر في حين التاريخية"، المناسبات و"بيانات

التواصل على خطوط سواهم يعملون دون من سوريين كورد لزعماء األدبية المدائح من والكثير خاصًة، الكورد

لوجود البعث اليميني زمن في بصفاقة كما يتنكر وشرع السوري الواقع له بأرض ارتباط كل الذي فقد النظام مع

في سوريا. قضية كوردية أي

إلى فعًال وهروب أو واهية وانتصارات وهمية إًال مناورات سياسية ليس السورية الكوردية به األحزاب تقوم ما إن

تحدياٍت أم وثقافية اجتماعية أم كانت صحيًة الواقع، أرض على الجادة المشاكل مواجهة في صارخ عجٌز أي األمام،

برمتها. القومية وقضيته شعبنا وجود انهاء إلى الهادفة وكوردستان الكورد أعداء لمشاريع كبيرة

التي القيود سالسل من تخرج التي لن الكوردية الوطنية حركتنا عليه الذي الضعف الخطير هو اآلن واضحًا ما نجده

الشعوب قيادات به تقوم كما الضعف هذا إلنهاء القومي بواجبها القيام عليها إلى أن أن تنتبه الضروري تلجمها ومن

ذلك الشعب وكما صعد وإمكانات، طاقاٍت ماليزيا يقّل عن شعب ال كوردستان غرب في فإن شعبنا األخرى، واألمم

على تجاوز فالكورد قادرون أيضًا الناجحة الثرية، الدول مصاف الخطير إلى من الفقر المدقع والتخّلف الصغير

الشعب. هذا يخوضه الذي بالكفاح جديرة قيادة وجود حال في والتحديات المصاعب كل

رمادية، منطقة في الروسية-التركية العالقات تقع

من العالقة  تشهده فما بالصداقة، وصفها يصعب

صفقات أو اقتصادية مشاريع في ثنائي تعاون

لتكون الموقف ويتأزم  تتبدد، ما سرعان  عسكرية،

البلدين. بين للمشهد أقرب العداء

بذريعة في المنطقة لها هيبة تسعى لجعل التي تركيا

شراكتها مستغلة اإلرهاب،  من حدودها تحصين

متوهمة المرتزقة، بتصدير تمددها تبدأ الناتو، في

ومحاصصتها المنطقة مستقبل رسم منصة بدخولها

اوروبي أمريكي، وسط تمحيص القوى الفاعلة، مع

معارك بمثابة يخلو من رسائل، روسي ال وامتعاض

التي عالقتهما في التوتر  من تزيد  آخر، نوع من

تسودها الريبة أصًال.

روسيا، مع عدائها حدة من للتخفيف تركيا اضطرت

 ٢٤ سوخوي الروسية للمقاتلة إسقاطها بعد خاصًة

مصير حول عدة سيناريوهات مع ،٢٠١٥ عام في

والذي متنها، على كانا اللذين الروسيين، الطيارين

في كبير  بشكل الروسي  الوجود  زيادة  إلى أدى 

األزمة بداية  مع  أعلنت قد  تركيا وكانت  سوريا. 

ما متخذة سوريا، في  للتدّخل مبرراتها  السورية

ذريعة لتمدد حدودها على خطر من يشكله الكورد

شمالي التركي النفوذ رقعة اتسعت حتى متغطرس،

أنقرة أطلقت أن منذ مسبوق، غير نحو على سوريا

بحّجة   ٢٠١٦ أغسطس في الفرات) (درع عملية

تعتبرها التي المسّلحة، الكوردية الجماعات "مواجهة

المحظور الكوردستاني العمال لحزب امتدادًا أنقرة

أبعد إلى أردوغان السلطان ذهب وقد تركيا"، في

إلى التركية القوات هّدد بدخول  حين سوريا، من

(شرقي لعمليات شّنه ثم كوردستان بإقليم سنجار

بحجة الكوردية، للمناطق واحتالله الفرات)، نهر

حدوده"، عن الكوردية الشعب حماية وحدات "إبعاد

سوريا، اآلخذ في التركي التمّدد من ليزيد المخاوف

ذائقته هاج الذي  األمر رادع،  دون  االّتساع في

عشر اإلحدى المراقبة بنقاط يحيط ما الستمالك

خطوط التماس على وإدلب، حلب ريفي الموزعة في

مع عسكري بتعزيز السوري، النظام قوات مع

الخطوة الثقيلة، والمدرعات العتاد من طوابير دخول

مصير تلك في للقيصر، المخّول الفعلي ترق التي لم

له ليتصدى حميميم، من منطلقًا السورية  المحافظات 

وال تحذير غير من الحربية، بالمقاتالت قصف في بحزم

األتراك، جنود من العشرات بحياة أودى والذي إنذار،

أنه مصممًا السلطان بقي فيما هزيمة، شر بهم وأنزل

التصّدي متجاهًال السوري، النظام قوات مواجهة في

عن النظر لصرف محاولة في له، القاصم الروسي

إلحتدام وتفاديًا قوي، عدٍو ولتجنب له، العداء الروسي

الى ينتهي  ربما المنطقة، في الوكالء أكبر  وبين  بينه

في أوصال مستويات متقدمة وصوله الى تحجيمه بعد

المرتزقة الذين وتبدد وعرضا، طوال وسعتها التي اللعبة

لذا سوريا، كوردستان ومناطق وليبيا اليونان بين فرقهم

والعنجهة الكبرياء كل عن الحل السياسي، متنازًال آثر

المعهودة.

له، المرغم السلطان باستسالم يكتف لم القيصر إال أن

كمحاولة ذليًال صاغرًا لكنه أراده بالدبلوماسية، والمغلف

الروسي، الرئيس حاول فقد الجمهور، أمام الهيبة تحطيم

نظيره مع مناسبة أكثر من في فعل ذلك بوتين، فالديمير

أردوغان. طيب رجب التركي،

التلفزيون بث  كانت الدعائية الحرب فصول  وأحدث

أردوغان، اضطرار يظهر فيديو لمقطع الرسمي الروسي

(الوفد األتراك الدبلوماسيين من طابور أمام الوقوف 

السماح قبيل  مضيفه ينتظر وهو لدقائق، له) المرافق 

في بموسكو، الكرملين في لهما اجتماع الى بالدخول له

استضافة المعروفة لدى للبروتوكوالت صارخة مخالفة

في الفيديو عداد إدراج القنوات بعض الرؤساء. وتعمدت

وكأنه عليه األرق، ليبدو التركي لفترة انتظار الضيف

عليه. ليجلس في القاعة فيقصد مصطبة االنتظار سئم

اجتماع قاعة  في تمثال صورة المشهد هذا سبق  وقد

الضجة وأثارت خلفهم، كان التركي ونظيره بوتين

تركيا في  االجتماعي التواصل مواقع على والجدل

التي والرسالة الروسية المرأة هوية والسبب وخارجها،

إلذالله. ألردوغان إيصالها من خاللها حاول بوتين

أو كاترينا العظمى، الثانية التمثال لكاترينا يعود  حيث

جيوش تقهر أن استطاعت التي الروس أباطرة أشهر

عشر. نهاية القرن الثامن العثمانيين، وتوقف توسعاتهم

مواقع ومستخدمو معارضة تركية صحف وتناولت

كتبت حيث بالسخرية، الحدث االجتماعي التواصل

"اصطفو التركي، الوفد أعضاء أن تشاغ" "يني صحيفة

حتطيم نزال يف والسلطان القيصر

اهليبة أمام اجلمهور

رفعت حاجي

تمثال تحت وبوتين أردوغان مباحثات أثناء كالتالميذ

في  مرة  ١١ العثمانيين قهرت التي الثانية كاترين

العثمانية". الروسية الحرب

عبر توضيحا الروسية  الخارجية وزارة  ونشرت

نشر حقيقة أوضحت تويتر، على الرسمي، حسابها

الخارجية وزير  لحديث خاطئة لترجمة تركية  قناة

حقيقة إلى "فلتنتبهوا فيه وقالت الفروف، سيركي 

ترجمة  في أخطأ YOL TV قد التركي التلفزيون أن

الفروف، سيرغي الروسي الخارجية وزير كالم

إذ عنقك"، ربطة أحب االجتماع: في قال  عندما

يا "أحبك إلردوغان: الفروف قال أن القناة أوردت

طيب".

قبلها شهدت قد الروسية  التركية  العالقات  وكانت 

منظومة  ٢٠١٩ شراء في أنقرة قررت بعدما تحسنا،

الجوي،  للدفاع المخصصة الروسية  ٤٠٠-S

ستريم" و"نورد  ستريم" "تورك  غاز خطي وافتتاح 

البلدين. يصالن بين اللذان

قد عقدتا وروسيا كانت تركيا ،٢٠١٧ نوفمبر وفي

خطة إليجاد للسعي الروسي، سوتشي مجمع قمة في

مشهد من تخل لم القمة أن إال السورية، لألزمة حل

أسقط إذ  أدروغان، على بوتن مرره آخر توبيخ 

حضورهما عمد خالل عن أرضًا أردوغان كرسي

حسن اإليراني الرئيس بصحبة المنصات على إحدى

وسائل اإلعالم. روحاني، أمام

جيدًا هشاشة تدرك أنقرة أن هذا يبدو جليًا كل بعد

الروسية، الوعود على التعويل  وعدم االتفاق

التركية العسكرية الحشـودات  عليها  تبرهن والتي

تعلم فأنقرة االتفاق، توقيع بعد إدلب الى المتواصلة

من سلسلة الى إدلب سيؤدي الحقًا  عن إبعادها أن

سوريا، بشمال الكوردية المنطقة من بدءًا اإلبعادات،

الجنوبية الحدود خط طول على ايران وجود إلى

إنتهاًء تركيا،  لداخل الصراع انتقال إلى التركية، 

الجنوبية. حدودها وقسد ايران بتوكيل

التوصل تم ما للقيصر يروق لم ألنه هذا  كل

األوراق ترتيب إلعادة ووقتًا فرصة فاقتنص إليه، 

قد مواجهة دون للحيلولة القادمة، للمرحلة والتمهيد

من الرغم األمريكي، على المحور الى باألتراك تعيد

األمن، مجلس في الهدنة تثبيت إلى سعيها (ظاهريًا)،

لها، ألن بالنسبة ال تعني شيئًا الخـطوة أن هذه إال

القرار، لمشروع واشنطن رفض سلفًا تدرك موسكو

سابقة. أممية قرارات تمييع خشية

موسكو اتفاق خرق ُيحقق أن بوتين استطاع وبالتالي

المرحلة ستـشهد إيرانية مشتركة، لذا روسية برغبة

إدلب، في إيرانيًا وتنفيذًا روسيًا تخطيطًا  القادمة

وال موسكو، اتفاق طرفًا في ليست إيران أن طالما

سيمضي فهل ذلك، من يمنعها أممي قرار يوجد

هيبته للحفاظ على إصبعه على في العض السلطان

الجمهور؟ أمام
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تظهر  ال  تاريخية  وطفرة  ربانية  هبة  الصالحة  القيادة 

نزعة  يملك  اإلنسان  كان  القدم  منذ  األزمان،   كل  في 

القيادة ضمن حدود قوته وفهمه لمجريات األحداث التي 

تعطف به، تارة يسيطر عليه نزعة األنا وحب السلطة 

من منظور القوة البدنية وتارة حب ونزعة رجحان كفة 

أفعاله  خالل  من  الصفة  هذه  إلظهار  والرحمة  العقل 

وأعماله تجاه رعيته.

يستطيع  الصالحة  القيادة  مقومات  لديه  من  كل  وليس 

عبور بوابة التاريخ وإثبات ذاته في مرحلة من مراحل 

التطور التاريخي حيال المفهوم الحقيقي للقيادة.

تاريخنا هناك رموز أصبحت خالدة  الكورد في  ونحن 

القيادة  لمفهوم  الحقيقي  التفوق  وخطاهم اصبحت منابر 

الصالحة ومنهم الشهيد قاضي محمد.   

قاضي محمد كان هبة ونعمة ربانية، خدم بكل إخالص 

كيان  بناء  في  القومي،  حلمنا  تحقيق  سبيل  في  وقناعة 

بقي صامدا حتى  الحديث   الطراز  قومي كوردي من 

الرمق االخير من حياته.

بصدقها  التاريخ  لها  يشهد  وطنية  أسرة  سليل  كان 

وامانتها، رضع من منهل الدين والعلم والمعرفة، سخر 

جل طاقاته في سبيل خدمة شعبه.

الصالحة  القيادة  لمصطلح  الحديث  المفهوم  وحسب 

السياسية تمتع بكل الخصال الحميدة ناكرا ذاته وسطوة 

األنا، جعل ذاته فداء وقربانا وشعلة في سبيل وخدمة 

قضية شعبه.

حكومة  كانت  الثانية  العالمية  الحرب  فترة  خالل 

ايران لها غموض من الموقف الحقيقي حيال أحداث 

الحرب ومخططات الدول المشاركة في هذا الحرب، 

ضمنها  ومن  إيران  أطراف  في  السوفيتي  والتغلغل 

في  ساهمت  إيران  كوردستان  في  الكوردية  المدن 

السياسية  المرحلة  ضمن  التاريخي  الظرف  كسب 

القومي  الفكر  وتصقيل  بلورة  في  حينذاك  المتوفرة 

إلى  والسياسية  العصرية  المفاهيم  حسب  الكوردي 

جانب حنكة ومحبة شخصية الشهيد لدى عموم أطياف 

المجتمع الكوردي في مدينة مهاباد مهد الطريق إلى 

إعالن اول دولة كوردية في المفهوم العصري . في 

.١٩٤٦,١,٢٢

الشهيد  مشاركة  ومنها  داخلية  عوامل  هناك  كانت 

الكوردي الحديث  السياسي  في كافة فعاليات الحراك 

السياسية  النواحي  من  واسعة  بثقافة  والمامه  الوالدة 

في  التقليدي  المفهوم  على  وتمرده  والفلسفية  والدينية 

البالية  التقاليد  ومحاربته  الشرقي  المجتمع  تركيبة 

لدى  بحت  كوردي  قومي  مفهوم  زرع  إلى  والسعي 

عموم مجتمعه كارها و متمردا على سطوة العشيرة 

وتشجيعه إلى العلم والتعلم لكل األجناس ومنها المرأة. 

الى جانب وجود عوامل خارجية دولية ساهمت في 

روح  جانب  إلى  القومية،  بلورة وصقل شخصيته 

القيادة الصالحة لديه خدمة وفداء الوطن، سطع نجم 

الشهيد عاليا  في عموم جغرافية كوردستان ليصبح 

قدوة ومنارة استقطاب لعموم األمة الكوردية، حيث 

استطاع ضمن العمر القصير لجمهورية كوردستان 

ان يؤسس النواة الحديثة للدولة الكوردية الحديثة، 

خالل فترة حكمه شرع إلى تشجيع العلم وفتح باب 

الصحافة وحرية المرأة وتشكيل نواة الجيش الحديث 

وكان يحلم ان تكون هذه التجربة الفتية اللبنة األولى 

في بناء جمهورية كوردستان الكبرى.

ولكن ال أعرف هل من سوء حظنا التاريخي بأننا 

ألمتنا  القاتل  بالسالح  غنية  خيرة  أرض  أصحاب 

وهي النفط والغاز .

الكوردي  شعبنا  بمصير  التالعب  تم  ما  سرعان 

بوصلة  إلى صالح  السياسية  بوصلة  اتجاه  وتغيير 

السوفيتي  واالتحاد  إيران  قبل  من  االقتصادية 

تجربة  اول  إجهاض  تم  وبريطانيا، حيث  وأمريكا 

كوردية حديثة طمعا بالذهب األسود.

شعب  تاريخ  وإعدام  دفن  تم  جارجرا  ساحة  وفي 

عريق حيث سقطت مهاباد في ١٩٤٦,١٢,١٥ 

على  التفاوض  يستطيع  محمد  قاضي  الشهيد  كان 

حياته وحياة أسرته وكذلك الحصول على إمتيازات 

كل  رفضت  الربانية  الهبة  ولكن  شخصه  لصالح 

اعتقاله  تاريخ  حتى  صامدا  وبقي  الحياة  ملذات 

شعبه  اعداء  من  والذل  الخضوع  رافضا  شامخا 

وضحى بروحه قربانا وفداء لعيون كوردستان وتم 

إعدامه في ١٩٤٧,٣,٣١ في ساحة جارجرا.

نضالية  ومدرسة  منارة  محمد  قاضي  الشهيد  بقي 

لعموم الكورد ، له تنحني الرؤوس اكراما واجالال 

على عطاياه واحياء ذكرى مهندس الدولة الكوردية 

الحديثة واجب علينا دوما.

قاضي حممد .. 
أيقونة احلرية

حممد عكو 

كوردستان 
يف مواجهة الوباء.. !!

علي مشدين*

والذي  بـ(كورونا)،  الذي سمي  الخطير  الفايروس  لهذا  لقاح طبي مضاد  اكتشاف  العالم عن  عجز 

العالم، ليخترق أسوارها التي كانت من  العام في قلب أحد أعظم دول  تمكن من الظهور مطلع هذا 

عجائب الدنيا السبع، وينتشر منها إلى الدول األخرى كانتشار النار في الهشيم، ليترك أنظمة هذه الدول 

التسابق في تبني تعليمات  بأجهزتها المختلفة عاجزة عن صده أو ردعه، حتى لم يبق أمامها سوى 

الحمية والتشديد في إجراءات الوقاية، وإتباع تعليمات النظافة اليومية وتأمين مستلزمات الحجر الصحي 

الالزمة، اتقاًء لشرور هذا الفايروس الخطير بعد أن تبين علميًا بأنه ينتقل بشكل أسرع عبر المالمسة 

والتنفس والفم.

ووهان  مقاطعة  في  مرة  أول  وظهوره  الفايروس  هذا  لتوزع  الجغرافية  للخارطة  سريعة  وبمتابعة 

في  التهاون  بأن  يتبين  نسبي،  بشكل  وإن  العالم  من  األخرى  األماكن  إلى  منها  وانتشاره  الصينية، 

االختالط والمالمسة المباشرة كان السبب الرئيسي لهذا االنتقال، كما إن التكتم (المتعمد أو العفوي)، 

ن والوقاية منها، وبالتالي اإلهمال  وعدم الشفافية في الكشف عن اإلصابات األولية وتوعية الناس للتحصُّ

في القيام بمسؤوليات العناية الطبية والحجر الصحي العاجل، ساهم بشكل جازم في تفاقمه وانتشاره 

أكثر، كما هو الحال في إيران، التي مازالت تتكابر على واقعها، وتحاول التعتيم على حجم اآلفة وعدد 

ضحاياها، بدل حشد الناس وتوعيتهم للحماية من الفيروس والوقاية منه تيمنًا بقول رسول اهللا: (اعقلها، 

وتوكل)، بينما كان العكس صحيحًا في دول أخرى كالصين، التي تصرفت بمسؤولية، وسارعت إلى 

الكشف عن ظهور الفيروس واإلعالن بشفافية عن حجم الكارثة التي حلت بها، واستنفرت ليل نهار 

لمواجهة هذا الوباء لتسجل بذلك رقمًا قياسيًا في تطويقه في مهده والقضاء على بؤرته، البل باتت اليوم 

تمدُّ يد العون والمساعدة للعديد من الدول المنكوبة بهذه اآلفة، هذا ناهيك عن دول أخرى الزالت تستهتر 

بهذه اآلفة، وتستخف بها دون أن تحرك ساكنًا في مواجهتها. 

الحقيقة إنه وبالرغم من سوداوية هذا الواقع المرعب، وكارثية هذا الوباء الذي تسبب في إيقاف حركة 

النقل والتجارة العالمية، وشل مظاهر الحياة والنشاطات اإلجتماعية المختلفة، دون أن تفلح العالجات 

الطبية الموجودة حتى اللحظة في مكافحة هذا الفايروس أو تطويقه، إّال أنه وبالّرغم من ذلك ظلت فسحة 

من األمل مشرعة على مصراعيها أمام الناس إن تم استثمارها، وهي التحصن خلف جدران الحمية 

والعزل الصحي، والحزم في منع التجمعات الجماهيرية (الدينية، والتربوية، واإلدارية، واإلجتماعية... 

إلخ)، التي تسهل من انتقال هذا الفيروس وتسرع من انتشاره، وكذلك إتباع إجراءات الوقاية الصحية 

والنظافة العامة (الفردية والجماعية)، وهذا لن يتم إّال برعاية حكومية مبرمجة ومتكاملة، تؤمن بأن: 

(درهم وقاية، خير من قنطار عالج)، هذه الحكمة التي تفضل الوقاية وترجحها على العالج بشكل 

قاطع، هذا ناهيك عن أن مثل هذا العالج اليزال غائبًا؟!.

وفي هذا اإلطار، وبالرغم من التحديات القاهرة، واألوضاع الكارثية التي تعيشها كوردستان عمومًا، 

إّال أنه البّد من اإلشادة بالحملة التي نظمتها قيادة إقليم كوردستان العراق، واعتمادها منذ اللحظة األولى 

على (درهم الوقاية) الذي بين يديها طالما إن (قنطار العالج) مازال مفقودًا، كما البّد من تثمين التعاون 

المميز بين الجهات المعنية (الحكومية، والسياسية والجماهيرية)، وتكاتفها بإيقاع منسجم وبثقة متبادلة 

في مواجهة هذه اآلفة والحد من انتشارها وضبطها إلى حد مقبول، األمر الذي يشكل دافعًا للمزيد من 

التضحية ونكران الذات في مواجهة هذا الغول والتصدي له حتى القضاء عليه نهائيًا. 

*عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا السليمانية ٢٠٢٠/٣/٢٥

نشبت  التي  الصعبة واألزمات والحروب  األيام  أثبتت 

وكوردستان خصوصًا،  العراق عمومًا  في  زالت  وما 

بعد عام ٢٠٠٣  تكّون  الذي  إقليم كوردستان  أن  على 

قادرة  الطاغية صدام حسين،  شعبًا وحكومة  وسقوط 

األمن  الرشيد، وضبط  والحكم  اإلدارة  ومتمّرسة على 

وتجاوز األزمات التي تعصف بهم، وأن يصبح اإلقليم 

مالذًا آمنًا لكل العراقيين يلجؤون إليه في الشدائد.  

قيادة  وجود  نتيجة  بل  فراغ،  من  هذا  كل  يتحقق  ولم 

سياسية كردستانية  متمّرسة، ومخضرمة كبرت ونمت 

الكردي آالف  الشعب  العواصف واألزمات، وقّدم  في 

االستقرار  من  المستوى  هذا  إلى  للوصول  الشهداء 

والتطور، وفي ظل انتشار اإلرهاب والحصار الُمطَبق 

إيران  وخاصة  لكوردستان  الغاصبة  الدول  قبل  من 

وإقليم  العراق  شأن  في  المباشرة  وتدخالتهما  وتركيا 

كوردستان.

الرئيس  بقيادة  اإلقليم  وحكومة  قيادة  إلى  يعود  وهذا 

مسعود البارزاني الذي استطاع بحنكة وحكمة سياسية 

فائقة تجاوز األزمات التي عصفت بكوردستان وتحقيق 

إلى  داعش،  حروب  من  بدءًا  واالستقرار،  األمن 

وباء  أخيرها  وليس  وآخرها  الريفراندوم،  نكسة 

الكورونا الذي يعصف بالعالم اآلن. لقد أثبت اإلقليم 

وبيشمركته شجاعة كبيرة بالتعاون والتنسيق المشترك 

مع قوى التحالف الدولي في مواجهة قوى اإلرهاب 

والظالم التي حاولت النيل من العراق وكوردستان، 

بسواعد  كوردستان  أسوار  على  وهزمت  فأسقطت، 

بيشمركة كوردستان حتى أصبحت شجاعة بيشمركة 

العالم  دول  كل  ودهشة  إعجاب  محل  كوردستان 

الديبلوماسية  العاصمة  هولير  فصارت  وساستها، 

على  المرور  قبل  الدولية  الوفود  إليها  تفد  الدولية، 

بغداد كما اصبح الرئيس البارزاني المرجعية السياسية 

لحل مشاكل العراق والمنطقة. بعد سقوط داعش كان 

واضحا أن اإلقليم يسير نحو االستقالل، فكان القرار 

التاريخي إلجراء االستفتاء على استقالل كوردستان 

اإلنتصارات  لكل  واستكماًال  استمرارًا   ،٢٠١٧ عام 

التاريخية التي تحققت على مدى مائة السنة الماضية 

نتائج االستفتاء  الكردي، وكان  الشعب  من نضاالت 

انتصارًا صادقًا  إلرادة الشعب الكردي الذي يطمح 

إلى االستقالل كحق طبيعي سّنته األعراف والقوانين 

واالستقالل،  الحرية  في  الشعوب  حق  في  الدولية 

كافة  استخدمت  لكوردستان  الغاصبة  الدول  أن  إال 

إمكانياتها السياسية واالقتصادية والعسكرية إلجهاض 

نتائج االستفتاء، فحاصرت اإلقليم من كافة الجهات، 

وتدّخلت عسكريًا، فاحتلت كركوك وبعض المناطق 

المتنازع عليها، إال أن اإلقليم وحكومته استطاعت 

نفسها  الجروح، وضبط  مداواة  فترة قصيرة  خالل 

من االنجرار بشعبها إلى حروب عبثية تقضي على 

مكتسباتها الدولتية التي تحققت بدماء آالف أبنائها، 

والصمود من جديد وإعادة التوازن واالستقرار إلى 

تاريخية  وثيقة  االستفتاء  نتائج  وأصبحت  اإلقليم، 

ودستورية من أجل استقالل كوردستان توضع على 

طاولة األمم المتحدة في أية فرصة مناسبة.

الكورونا  الوباء  مواجهة  وفي  األخيرة،  اآلونة  في 

الذي أصاب العالم أثبت إقليم كوردستان مرة أخرى 

إجراءاتها  في  ومناعة  قوة  تقل  ال  دولة،  بمقام  أنه 

الوقائية والصحية والتوعوية عن أكثر الدول العالم 

قوة تطورًا، ليس هذا فقط بل أظهر الشعب مزيدًا 

من االلتزام واالنضباط إزاء القرارات واإلجراءات 

والحماية  الوقاية  أجل  من  الحكومة  أصدرتها  التي 

من هذا الوباء الذي بات يهدد العالم وأمنه الحيوي.

إقليم  أن  على  يدل  إنما  شيء  على  هذا  دلَّ  إن 

كوردستان يمارس اإلدارة والحكم بحكمة وعقالنية 

ودراسة كدولة مستقلة متكاملة األركان مثل أية دولة 

كإقليم  ال  سنة  مائة  عمره  كان  لو  كما  العالم،  في 

فيدرالي عمره أقل من عقدين من الزمن.

كوردستان.. 
إقليم بقامة دولة

فرحان مرعي

انتشر البالء سواء أكان هذا الفايروس هي من الفايروسات والجراثيم المخبرية ألمراض وأوبئة وقعت 

في سالف األزمان والتي حفظت إلجراء الدرسات عليها لمنع وقوع كوراث ال يحمد عقباها مثلما حدث 

من جراء الطاعون والكوليرا والسارس وااليدز وما شابه.

وقع المحظور وتسربت هذه الجرثومة سواء من خالل حيوانات التجارب او بفعل فاعل او لخطأ غير 

مقصود.

انتشر الفايروس واصابت العديد من الدول وال يزال، أثر هذا الوباء على كافة جوانب الحياة وفي 

العالم اجمع دون استثناء، زهقت أرواح الكثيرين، وتعّرض بسببه الكثير الكثير آلالم ومواجع، وعانت 

االجتماعية،  الحياة  وتعطلت  كبيرة،  خسائر  العالمي  االقتصاد  تكبد  المعاناة،  أشد  اآلمنة  المجتمعات 

وزادت األعباء على األسر والحكومات في آن معا، ووضعت حكومات العالم أمام تحديات لم تكن 

في الحسبان.

بالرغم كل ما حصل ويحصل ال تزال حكومات وحكام العالم يتكتمون على الحقيقة، وال يعلنون حقيقة 

هذا الوباء، كل ما يقومون هو تحصين أنفسهم ووضع خطط لمواجهة اي عصيان محتمل واألهم من 

هذا هو تسهيل سيطرة الجيوش في حال فقدان التحكم وخروج األمر عن السيطرة، والهم األكبر حماية 

مسؤولي الدول. وحماية الترسانة الكيميائية قبل كل شي. 

البديهات تقول ان هذه الفايروس هو نتاج  لتفاعالت مواد كيميائية سامة تستخدم على األغلب في 

صناعة األسلحة البيولوجية. 

التقارير التي أصدرتها عدة مراكز للدراسات العلمية تؤكد ان الفايروس هو نتيجة تسريبات غازية من 

مختبرات ومصانع األسلحة. 

كلها تصف  الصحية،  والمراكز  الطوارئ  العالم ومراكز  دول  عليها  وتتفق  تطلقها  التي  التحذيرات 

في خانة الوقاية من األسلحة البيولوجية، فالمواد الكحولية والماء تعمل على تمدد الجزيئات الغازية 

واضعاف تأثيرها، المواد القلوية تفتت الجزيئات وتقتلها، الكثافة المحتمل للجزيئات الغازية أثقل من 

الهواء لذلك تسقط اما على األرض وفي هذه الحالة المواد العضوية المتواجد في االتربة كافية للقضاء 

عليها او تسقط على األجسام او االلبسة لذا ينصح باالهتمام بالنظافة الشخصية وغسل األيدي باستمرار 

واستخدام المعقمات، ولتجنب انتقال الفايروس إلى الجسم ينصح بعدم لمس اية أجسام غريبة، الجزيئات 

الغازية تبقى حرة في الفضاء إلى أن تسقط على السطح واحتماالت تسربها إلى األماكن المغلقة قليلة 

جدا لذلك ينصح بعدم الخروج والبقاء في البيوت. 

مهما كان من األمر فقط وقع المحظور ونال البشر ما نال من الوباء سواء ماديا او معنويا، واآلن حكام 

العالم أمام مسؤولية أخالقية لوضع العالم أمام الحقيقة واالعتراف بالخطأ، لربما يكون في ذلك ارتياحا 

وتفهمها اكثر ويكون وقت ذاك قبوال للعذر والتزام اكثر باجراءات الوقاية. 

عدا ذلك فإن العالم اجمع بمواجهة عصيان مدني محتمل ستكون تأثيراته أوًال على الواليات المتحدة 

التي ربما ستواجه شعوبها وهي أمام احتمال التفكك، لذلك أصدر مجلس الشيوخ قرارا ووقع عليه 

الرئيس األمريكي ويسري مفعوله إذا تعرضت الواليات المتحدة ألي خطر محتمل، ويتضمن األمر 

بالتدخل العسكري في حال فشل تسليم الحكم لسلطة مدنية وتسهيل مهمة الجيش للسيطرة، وهذا األمر 

في حال حدوثه سيمتد إلى أكثر دول العالم والدول األوربية على وجه الخصوص. 

تعاقبت الحضارات في مناطق الكورد الحالية المحاذية 

واللوريين  كالحوريين  وايران  وتركيا  والعراق  لسوريا 

تلو  واحدة  تالشت  السنين  ومع  والميديين،  والكاشيين 

االخرى، وغرست جذورها عميقة في ارض كوردستان، 

آالف  من  البقعة  تلك  على  لتعيش  الكورد  امة  وأنجبت 

حدب  كل  من  فتكالبت  العدائها،  ترق  لم  لكنها  السنين 

وتجزئها  بالجراح  المثقل  جسدها  في  لتنهش  وصوب 

والتهجير  والنفي  القتل  امتهنت  شعوب  بين  لتتوزع 

الفترة  في  الروس  يد  وعلى  والترك)  والعرب  (الفرس 

الواقعة في بداية القرن العشرين (جمهورية كوردستان 

الحمراء). 

وعلى الرغم من كل تلك الممارسات لم يستسلم الكورد، 

في  مستمرًا  الكردي  وبقي  والهوان،  الذل  يقبلوا  ولم 

النضال من اجل ان ينعم بالحرية واالمان، واشعل الكثير 

من الثورات في كل انحاء كوردستان (ثورات البارزانيين 

وسمكو والشيخ سعيد والحفيد والنهري وغيرها) وعندما 

عجزوا في القضاء على رغبة الكورد في االستقالل فكر 

جهابذة المحتل بأساليب جديدة وهي قتل الكورد بالكورد 

في  سياسية وروضتها  بصبغة  كوردية  ادوات  فصنعت 

الدهاليز االستخباراتية لتكون سوسة تنخر جسد الكورد 

وكوردستان وفي االجزاء االربعة.

النضال  الكورد  اختار  بسوريا  الملحق  الجزء  ففي 

مختلفة  بأشكال  السورية  الدولة  تأسيس  منذ  السياسي 

كل  مستخدمة  احزاب)  وشخصيات  نوادي  (جمعيات 

ما بوسعها لتنال حقوقها المشروعة ودخل الكثير من 

تلك القيادات غياهب السجون من اجل حقوق وكرامة 

ونورالدين  واوصمان صبري  (جالدت  مثل   الكورد 

حذو  االسد  حكومة  فحذت  البارتي)  وقيادة  زازا 

بكل  البعض  بعضهم  ضد  الكورد  باستخدام  جيرانها 

فأوعزت  والعسكرية)  والسياسية  (االعالمية  الوسائل 

لها بالتحرك، وكانت البداية لزعيم العمال الكوردستاني 

بتصريحه في مقابلة صحفية في كتاب "سبعة ايام مع 

لتصبح  سوريا  في  كوردية  قضية  توجد  ال  بأنه  آبو" 

وثيقة بيد الحكومات السورية على مبدأ من فمك ادينك 

التصريحات  تلك  تتوقف  ولم  الكوردي،  الوجود  بنفي 

المنظومة  تلك  تناولها كوادر  بل  لسان  انها زلة  على 

التي اسسها في سوريا ابتداء من باهوز اردال وصالح 

مسلم وآلدار خليل بنفي القضية الكوردية في هذا الجزء 

الشعوب)  (اخوة  طوباوي  شعار  على  واالقتصار 

وما  تحقيقه،  على  االنبياء  عجز  الذي  الشعار  ذلك 

القضية  بأن  االخيرة  الفترة  في  االسد  بشار  تصريح 

المهازل الصادرة من  لتلك  امتداد  الكوردية وهٌم إال 

أفواه اولئك الكورد المزيفون وذلك الرئيس هو نفسه 

من  جزء  الكورد  بأن  السابق  في  يصرح  كان  من 

السورية  الدولة  بناء  في  وساهموا  السوري،  النسيج 

المنصرم،  القرن  من  العشرينيات  في  تأسيسها  منذ 

وتناوب الكثير منهم مناصب رفيعة في الدولة ال سيما 

رئاسة الدولة.

فكان الكوردي محمد علي العابد اول رئيس للبالد بعد 

االستقالل من العثمانيين ثم الشيشكلي وحسني الزعيم 

وفوزي سلو والبرازي وغيرهم.

وليسوا  سوريا،  في  طارئة  حالة  ليسوا  الكورد 

مهاجرين بل يعيشون على أرضهم التاريخية لهم كما 

لغيرهم من الحقوق والواجبات، ولن يستطيع احد نفي 

المعضلة  تحل  ولن  االشكال  باي شكٍل من  وجودهم 

السورية إال بمنح الكورد وكل المكونات االخرى كل 

الحقوق المشروعة.

كورد غرب كورستان.. 
وأوهام األسد

غزالن وضحي

بعد وقوع احملظور.. حكام 
العامل أمام مسؤولية أخالقية

عبد احلميد مجو
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صفحته على السوريين، والباحثين العلماء أحد كتب

سرعان العبارة أن إال عبارة مقتضبة"إنها الساعة!؟"،

مابعد، ويبدو في ذاتها، صفحته من علمت اختفت، كما

والرجل بيني أن مع نظري وجهة من ذلك- سبب أن

مالحظته، إليه وجه من هناك أن هو أسأله- ولم عالقة

الذي المنشور ذلك ليختفي جهة، أم شخصًا سواء أكان

دين، رجل لدن من المفزع، اإلنذار جرس بمثابة جاء

يعيشها التي المرعبة  التاريخية اللحظة هذه  في وازن،

وإذا البشرية كاملة. تاريخ في مرة وألول أجمع، العالم

المؤثر، حضوره العالم الدين رجل عن يصدر لما كان

ممن كان إذا السيما ومتابعيه، حوله، من نفوس  في

فإن عبثًا، أحكامهم واليصدرون بالعقالنية، يمتازون

األقصى، مداه يبلغ بما آلينا إليه، بالخطورة، االستشعار

الحقيقي. الخوف أدوات وجود ظل في

إلى والفساد الشر أنظمة سياسات بسبب العالم، وصل لقد

أن قبل السحيق، عمقها وفي بل األخالقية، الهاوية حافة

الوجود على هاوية حافة إلى هواآلن- كما يصل يكاد

اإلنساني، إعياء العقل العلم. إعياء في ظل الحياة- مسرح

التوازن. عامل  الطمأنينة. عامل إيجاد في اآلن،  إلى

مايتهددها، كل وسط الحياة، ديمومة يكفل الذي التوازن

ضغط زر تحت رحمة البشركلهم أصبحت حياة بعد أن

عنه- بدوري كتبت- متهورين، وهوما قائد أو لضابط،

اللغة تحديدًا. وأزيد، وبهذه ربع قرن، قبل

كما األمل، وانعدام واليأس، القنوط حالة اإلنسان لم يبلغ

من أو خيالنا،  من به نأت  لم وهوكالم  اآلن، هوحاله

حكومة رئيس  استسالم وإنما أحد، أوهام أو شاعرية

قال ببأنه السنين، آالف منذ الحضاري بعمقه بلد عرف

واألمرمتروك حلول األرض الدموع: انتهت عينيه وفي

فقد اعتياد تتعلموا أن عليكم آخر: قول أو السماء، إلرادة

مليون أو مقولة أخرى لرئيس آخر: سيصاب كذا أحبتكم،

دول وقادة رؤساء بل خضوع كورونا،  بداء بلدنا في

الختبارات إلخ، الفاتيكان بابا ألمانيا- أمريكا- عظمى:

إنه حاالتهم. لمعرفة القلق ساعات وانتظارهم هذا الداء،

يروج بيننا من من كان وإن حتى الروع، يدعو إلى أمر

ك: لمقوالت

في يوميًا الموتى أرقام هي المعلنة الكورونا ضحايا أرقام

ليجعلوا من معدلها الطبيعي، وهي ضمن ذاك أو هذا البلد

مراكز ومدراء عزرائيل، وعلماء وباحثو خلفاء أنفسهم

اإلحصاءات والبحوث عالميًا!!!

تحت ذلك، األرقام التفعل هذه مثل تعلن التي إن البلدان

الحاالت هذه  مثل من من حالة ما ألنه آخر، دافع أي

والتحاليل، للفحوص، وفاتها،  وبعد  قبل وتخضع، إال

تحت ما، مصنفات في توثق والتي والكشوف الالزمة،

تشكيك أي يدحض ما هذا وفي العظمى، المسؤولية طائلة

القبيل: هذا من مقوالت ترويج إن بل السياق، هذا في

الضرر يلحق الكونية الجائحة هذه شأن من التقليل

هذه المقولة يكرر بعضهم بات إذ حولنا، باآلخرين من

ينطلق متسطح، تفكير نتاج هي والتي غيرالمسؤولة،

كذبة! الفيروس إذا الفيروس، أرى أنا ال فكرة: من

صار من موقع  في  أنني-هنا-  يفهم أن  ألحد  أريد ال

عن تنشر األخبارالتي أمام االستسالم حالة شباك في

أكثرمن منذ وإال فلما تفرغت ال، أبدًا، كوفيد١٩، كورونا

هذا عن يومي- بشكل اثنين- أو مقال لكتابة أسبووعين

إنني إذ الفيروس، مقاومة إطار في يدخل وهولدي الوباء،

عداد من وإن كنت من البشري، اثق بالعلم. أثق بالعقل

الذي اإليمان ومسيرأموره. خالقه العالم لهذا بأن يؤمنون

خالل أعبرمن عبرت، ولربما كنت ما، وإن يومًا أفقده لم

وهومايعرفه اآلن، وحتى وعيي بداية الشك، منذ صراط

وفي بعض مقربي، مع نقاشات حولي، وخضت من كل

السياسي، بما الفكري أو وعيي، والتزامي كامل مراحل

أصحاب اليقينيات من بعضهم رؤى ونزوات اليرضي

واحد! آن في والمالحدة، المؤمنين واليقينيات المضادة:

الذي اليزيد وملخصه المنشور هذا أتوقف عند ماجعلني

مفيدة، جملة حتى أو واحدة، كلمة ألقل أو كلمتين، عن

رأيي- المنشور-في هذا ألن مزلزلة، لكنها عبارة، أو

من بالرغم الناس، على حياة حرص زاوية من ينطلق

لن وهي التي سدت المنافذ على صاحبها، الخوف سطوة

صاحب هو من قبل من السيما التشفي تكون في ميزان

العناوين في أحد قارب المنشور أن إال معتدل،  رأي

الكثير منها وبات منها، القليل نشر التي مقاالتي سلسلة

وهو الموقف من به، أتباهى واحد، غير منشور، لسبب

ونفسه، قلمه،  يبع  لم  من  كل  شخص  من  بل كتابات. 

بتحد- أحد هؤالء- نفسي وأعد بازارالدم السوري، في

الناس، البترودوالر بشراء ماكينة تعمل الذي الوقت في

بركب مجددًا يلحق- ومن الكتاب، بعض واستعداء

أقرانهم، على البطالة-  نتيجة التكسب لدافع  الصحافة

لما لي مقال في سميتهم، محددين، متعهدين قبل من

ينشر بعد!

بالساعة، بالزمن،  وثيقة عالقة الكاتب  يكتبه لما

أم كان، أبيض مع قرائه: أن يتفاعل له يتاح الحبرالذي

له يتاح وسواه،  أحمر أخضر..أم أم أسود، أو  أزرق،

أن الرأي، قبل إبداء سجل في يحقق لنفسه-بروفايله- أن

وتجعل تتناوله، التي التالية أشباهه تتوالد أن بعد يمحى،

في العامل يدركها تحديدًا، النقطة، هذه مكررًا. التالي

سواهما، أكثرمن الدقيق، والمتابع والنشر، الكتابة حقول

ألكثرمن العنوان، هذا لجوئي لالنطالق من وهوماعزز

اللغوي. الشريط هذا في بثثته غرض

رحابتها، على مقروءة، مواقع في النشر، آفاق انسداد

اإلمكان في كان وإن - األبية األقالم  حملة أمام 

الفيس على صفحاتنا في نريد لما سواي أو نشري

اليوم به  خاصًا إلكترونيًا موقعًا أحدنا إطالق  حتى أو 

موقع في صفحتي الفرعية مثًال- – لي إن الغدًا- بل

تجاه أحيانًا، أحسُّ بخيبة أمل، الحوارالمتمدن، جعلني

كثيرين، وسقوط حاجاتهم، وطآت تحت الناس تهافت

عالم في الظواهر لي إلى بعض مقاالت أشرت في إذ

جدواها، تفقد هي وها أسابيع، قبل اآلفية، الطفرة هذه

إبراهيم، أخي ممول: موقع محرر صديق إلي كتب وقد

ليتك قديمة، غدت مقالك يتضمنها  األفكارالتي بعض

انظرإلى عليه: فرددت إلي، إرسالها وتعيد تحذفها،

للمقال! استالمك تاريخ

في ركز أو اتجاه آخر، في ذهب مقالي ذاك إن ولربما

بين لي- عمل في إليها توجهت وهوفكرة آخر- اتجاه

وهي مقبلة  نقطة صفر في العالم تصوير  وهو يدي- 

بما يشبه لكائنات أخرى، مستضيفة الناس، أو خالية من

يومية: وحكايات قصص استعراض بعد العلمي، الخيال

هذا في اإلشارة أريد إلخ، وإن كنت الحلم العنف. الحب.

حياتنا؟ على نحافظ كيف وهو: مهم، أمر إلى السياق

من أفكار مهمة من وأنطلق ذلك، من بل ألمضي أبعد

جميعًا بتنا الذي التبلد، هذا منها: نظري، وجهة خالل

إعداد أجل من إزالته تتم متى سوانا، آالم نعاني منه تجاه

من واآلخر، بينه العالقة يدرك سوي بشري كائن ثقافة

نفتقده، بتنا الذي البشري التوازن يحقق بما دقيق، منظور

مصيرنا-والأقول أن لنا تؤكد كي اآلفة هذه وجاءت

باتت التي العزلة واقع ظل في السيما واحد، مصائرنا-

حتى الفردي، الخالص ثقافة آخر، على صعيد ُتفاقم،

أو شريكة،  أختًا، أمًا، أخًا، ابنًا، أبًا، اآلخر: كان وإن

شريكًا.

ما وأن ستستمر، الحياة أن موقن وككاتب، كشخص،

عن صعب. معبر عن عبارة  إال ليس اآلن،  نمربه، 

الصعيد على يعنون، ممن ولست عصيب، امتحان

اآلفة هذه مقاومة نشرثقافة في الوقت بإمضاء العام،

الالزمة، األقالم برؤوس أستعين كنت وإن أهلها، فلها

ولمحيطي، لي يلزم  لما استقرائها في اجتهدت  أن بعد

وأقول: العظيم، الدرس من هذا بها لالتعاظ أعنى وإنما

الوعي لدينا أقول وأكاد أن دائرة االهتمام، السيما الجلل،

كثيرين ممن نحو آني، إذ إنني تابعت على باتت تعمل

باللجوء يفكرون وباتوا الصين، من وتهكموا سخروا

بعض إن لكورونا، بل بعد انتشارأخبار وضع حد إليها،

والسخرية، للتندر، مادة إلى  اآلفة  حولوا  الذين هؤالء

حالة في  بل  عظيمين، وخوف رعب حالة في  باتوا 

إلحصاءات ظهور أول مع الذات، على السيطرة افتقاد

الوباء الكوني! بهذا الضحايا والمصابين

والعالم كورونا، فايروس ظهر ان منذ

الوباء، هذا انتشار من قادم بخطر ُينذر

إجراءات الحكومات والدول بفرض بدأت

وألول انتشارها،  لمنع احترازية وقيود 

العالم دول جميع البشرية، تاريخ في مرة

فايروس فكان لـ ما، على حدث يتحدون

حقيقة إظهار  في كبير  دور كورونا 

مرتبط كلها البشرية مصير بأن االنسان،

ببعضها.

جشعها ُتظهر دائما كانت  الكبيرة الدول

من قدر أكبر على السيطرة في وطمعها

من فقط والفقيرة النائية الدول ثروات

سوقًا لتصريف وجعلها خيراتها نهب أجل

األخيرة الصراعات كانت وما منتجاتها،

جفن فلم يرف الطمعية، الخانة إال وتدخل ضمن تلك عامة وسوريا خاصة األوسط في الشرق

لحق الذي والتشرد والدمار القتل رعب هول من الماضية العشر السنوات خالل الدولي المجتمع

وما فكان األبدان، لها مشاهد تقشعرُّ من جرى ما كل على قطرة دمع أحد يذرف ولم بالسوريين،

وحليفتها وروسيا األوروبيين وحلفائها وخاصة أمريكا الكبرى الدول بين مستمّرًا الصراع زال

وخيرات على ثروات وسيطرتها نفوذها وبسط لفرض منها كل ومحاولة والنظام السوري إيران

السورية. األرض

الصحة منظمة اعتبرته والذي العالم، مستوى على السريع وانتشارها كورونا جائحة فظهور

إلى الذي أدى أمام هول الطبيعة، اإلنسانية ضعف أظهر اإلمكانات، بكل صده يجب وباًء العالمية

الخفي هذا العدو يتداركوا ذلك إذا لم من أكثر إلى وانهيارها وقد يؤدي اقتصادي عالمي ركود

كل الطبيعة فوق قوة ان فايروس كورونا وجيزة، أظهر خالل فترة العالم أرعب الذي وإنهاءه

إنقراض إلى يؤدي  قد الذي المحدق الخطر شعوبهم من حماية تجاه بالمسؤولية فأحسوا  شيء،

البشرية.

والقضاء الفايروس هذا انتشار ويحد من إيجاد لقاح يقي الكبرى في الدول محاوالت نراه من ما

خوف ال أنه ُيثبت الدواء هذا إيجاد في والصين وألمانيا أمريكا وخاصة الدول بين والتسابٌق عليه،

هذه تكون نأمله ان ما ولكن والتكنولوجيا، العلم في الهائل التقدم هذا نتيجة البشرية، وذلك على

وانهاء حلقات بإنسانيتهم، وإحساسهم الجميع لدى البشري الشعور عودة في سببًا العصيبة األيام

في حصل ان ما أخرى، جهة جهة. ومن من هذا السوري بالشعب  ويلحق لحق الذي  الرعب

أعلن الذي الكوردي الوطني المجلس الكورديين، الطرفين مستوى على وخاصة سوريا كوردستان

من للحد االختالط وعدم والوقاية والصحة النظافة قواعد إتباع في الناس حث على له بيان في

المواطنين وإلزام تجوال حظر اجراءات فرض أعلنت التي الذاتية االدارة قرار انتشاره، وأيضًا

الوباء الخطير. هذا وانتشار وصول من لمنازلهم للحد

يتحدان في الشعب األمر بمصير تعلق ان ما الطرفين، ولكن بين الكثيرة التناقضات الرغم من على

بداية واإلجراءات اإلحترازية التداربير فرض في التوافق هذا يكون ان نأمل الخطر، ذلك تدارك

ان تكون عائقًا يمكن ال الفكرية هو الصحيح، فالخالفات وهذا كوردي، تقارب كوردي أمام انفتاح

الكوردي. الشعب مصير أمام

ُيرضي أرضية مناسبة وايجاد اآلن، ونعمل على توفير مناخات كما المسؤولية قدر فلنكن على

من أو فايروس كورونا من  كان إن البالء والوباء نرفع لكي الكوردية  الجهود ونوحد الجميع،

وعزة. العيش بكرامة في مستقبل شعبنا بناء وننتقل نحو وحب التسلط، األنانية

وااليام العصيبة الكورد..

مال عزالدين

الساعة إنها

اليوسف إبراهيم

من السادسة المادة نص قراءة خالل من 

الدولية العسكرية للمحكمة األساسي النظام

ضد الجرائم مفهوم أن أرى لنورنبرغ،

وأنواع، صور شكل على جاء اإلنسانية

الجرائم ضد المذكورة المادة فت عرَّ حيث

اإلبادة، العمد، (القتل يلي: كما اإلنسانية

الالإنسانية األفعال اإلبعاد، االسترقاق،

من مجموعة أية ضد المرتكبة األخرى

أو أثناءها، الحرب أو المدنيين قبل السكان

أو عرقية، سياسية،  ألسباب االضطهادات

تدخل التي الجرائم من  ألي  تتفيذا" دينية،

بهذه ارتباطا" أو المحكمة  اختصاص في

انتهاكا" للقانون تشّكل أكانت الجرائم، سواء"

ال تشّكل أم فيها ارتكبت التي للدولة الوطني

المادة حذَو طوكيو في العسكرية للشرق األقصى من ميثاق المحكمة الخامسة المادة وحذت ذلك)

اإلنسانية ضد للجرائم تعريفها في لنورنبرغ الدولية العسكرية للمحكمة األساسي النظام من السادسة

.

اإلنسانية ضد الجرائم استقاللية -١

الحرب، وقت في ترتكب ويمكن أن السلم، ُترتَكَب في وقت أن الجرائم ضد اإلنسانية يمكن إن

ضد الدولة من مواطني أن ترتكبها مجموعٌة نفس الدولة، ويمكن ضد مواطني ترتكب أن ويمكن

أنها نرى الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من الخامسة المادة نص وبقراءة أخرى، مجموعٍة

سواء وقت ارتكابها، عن بغض النظر بذاتها، وقائمًة مستقلًة ضد اإلنسانية جريمًة الجرائَم اعتبرت

خارجيًا. أو داخليا" كان مسلح ، نزاع السلم، أو في حالة فترة أو في فترة الحرب، في ارتكبت

اإلنسانية  ضد الجرائم عالمية -٢

تأثيرها ألن عالمية، صبغة أو طابٍع ذات جرائُم فهي داخلية، جرائم ليست اإلنسانية الجرائم ضد إن

لمبادئ الخطيرة االنتهاكات من تعتبر الجرائم، وألنها مثل هذه فيها ُترتَكب التي الدولة يتخطى حدوَد

واستقراره. العالم أمَن وتمسُّ اإلنساني، الدولي القانون

اإلنسانية سريان التقادم على الجرائم ضد عدم -٣

تنتهي القضائيَة أن المالحقَة أي التقادم، مبدأ عليها يسري جرائم القانون هناك في انه المعروف من

اإلنسانية ضد الجرائم أّما األمانة، وإساءة والسرقة كاالحتيال ارتكابها، معينة على زمنية مدٍة بمروِر

مدة مرور من يستفيد ال اإلنسانية ضد الجرائم جرم مرتكب أن بمعنى التقادم، عليها يسري فال

الحياة، قيد على هو طالما مالحقا" الجرم مرتكُب ويبقى الجرائم، لهذه تاريخ ارتكابه على زمنية

صهوَة جدد حكاٌم ال يمتطي وكي أخرى، جرائم ارتكاب دون الحيلولة إلى ذلك في ويعود السبب

 ٢٩ المادة بموجب اإلنسانية ضد التقادم على الجرائم مبدأ عدم سريان على النصُّ تمَّ وقد الجريمة،

في تدخل التي الجرائم تسقط (ال فيها: جاء و التي الدولية للمحكمة الجنائية األساسي النظام من

على التقادم السريان عدم مبدأ على النص تم وكذلك أحكامه) كانت بالتقادم أيَّا" المحكمة اختصاص

ضد الجرائم و الحرب جرائم في التقادم من اتفاقية عدم األولى المادة في اإلنسانية ضد الجرائم

فيها: جاء حيث اإلنسانية،

ارتكابها: وقت عن النظر بصرف التالية الجرائم على تقادم أي يسري (ال

( اإلنسانية المرتكبة ضد الحرب.. الجرائم جرائم

مجرمًا ويجب يعتبر اإلنسانية ضد الجرائم من جريمة يرتكب شخص كل سبق فإن ما على بناًء

قيد الحياة. على كان مالحقته طالما

اإلنسانية ضد اجلرائم خصائص

عباس إبراهيم احملامي:

والتخلف الفساد مجمع وايضا وطائفية، دينية صراعات عنوانها وسياسية، فكرية وتناقضات سخونة المناطق أكثر األوسط الشرق

في منطقة أهم العلم هي مع إلى النفط بحاجة الحياة، وحتى أنها إلى جميع مطالب من األسلحة استهالكية بقعة واكثر االجتماعي،

االستعمار فيها وخلق حديثة هشة ودويالت وتشكيل دول الدولة العثمانية، انهيار تعقيدا بعد وأصبحت اكثر بالنفط والغاز، العالم

ودكتاتورية فاسدة أنظمة وكلت فقد تأجيج الصراعات الداخلية لمصالحها، إغالقها، في من الصعب فجوات واالنكليزي الفرنسي

الربيع تحت اسم سميت التي والثورات االهلية الحروب وما الحاكمة، الدكتاتورية األنظمة ضد ثوري تمرد اي لقمع مكانها

اقل بين فترة وأخرى بشكل الدول بعض وفي والعراق وليبيا وسوريا في اليمن مستمرة ومازالت الغرب، إال نتاج ماهي العربي

الداخلية. األمور في والتدخل والعقوبات االقتصادية األزمات من

الدول الهجرة لتلك إلى العاملة وقوة الشباب العقول من الكثير أجبرت الدينية ،وبالتالي االرهابية الحركات وصنعت وخلقت

وخاصة دولية صراعات إلى الظروف هذه وأدت العالمية، الرأسمالية الدول خدمة تحت ووضعها األزمات، لكل هذه المسببة

إلى واألدوية االبرة من دول شرق األوسط أسواق في والفائضة المتكدسة إلى صرف بضائعها وهي بحاجة منها الصناعية

ومن ايضا والقطري والتركي والمصري اإلطار، هذا في يدخل واإليراني السعودي والتنافس والصراع اشكالها، األسلحة بكل

هذه الغرب واستغالل مصالح عن للدفاع الحركات المسلحة عبرة او وخارجية داخلية أجندات عبرة او بالوكالة حروب في خلق احيانا العالمية القوى الرأسمالية خلفهما

وإسرائيل، امريكا لصالح األوروبي االتحاد حديثا من خرجت والمملكة المتحدة التي واسرائيل األمريكية المتحدة الواليات وأهمها العالمية الرأسمالية لشركات خدمة التناقضات

وايجاد الرأسمالية امام األسواق من المزيد لفتح السياسة، بازارات في والعرض تحت الطلب كلها الفلسطينية والقضية الشيعة ومد اسرائيل وحدود النووي اإليراني الملف وما

بين جغرافيتها ما وعلى بينها فيما الصراعات تأجيل او ،وتهدئة فيها الحروب وتفعيل األوسط إلى شرق تصديرها في نجحت والتي ،٢٠٠٨ منذ عام بدأت التي الزمتها حلول

األسواق. هذه الجميع بحاجة إلى ألن ناحية أخرى، من واوروبا الغربية وامريكا ناحية من والصين روسيا

الدولية والصراعات األوسط الشرق

أوسو حممود

مرات اإلنسانية المأساة من و األسى وتقترب الحزن مع و الغبطة الفرح مشاعر آذار مزيجا من شهر في الكردية الذاكرة تحمل

تمتزج رائحة األشهر من السنة ففيه كباقي ليس هيبة له تبقى الشهر لهذا الكردي العام المشهد في هذه السواد كل رغم ، أخرى

العبودية  الكردي من العقل ففيه تحرر ٢٧٢٠ سنة قبل القصة ، تبدا البشرية عرفته عبق أجمل منها المطر ليخرج مع التراب

الجمعية الذاكرة في شهر آذار/مارس ويرتبط الكردية . السنة بداية وكانت الملحمة  هكذا تروى والعدل الحرية إلى والظلم

التاريخ في وقعت التي األحداث تلك تسطير جميع تم وقد الشهر، هذا في الشعب الكردي لها تعرض مأساوية الكردية بأحداث

الذي نوروز عيد وهي شيبا وشبانا، لألحتفال فيها يخرجون الشهر هذا في الكورد على تطل واحدة مناسبة عدا ما بالدم، الكردي

الكردي. بالنضال القومي للشعب واقترن بالدم تخضب عيد بدوره وهو منه، والعشرين الحادي عام في الكورد كل به يحتفل

توفي  ١١٦٩ م ٤آذار ففي الشهر، وتقلبات هذا أهواء على وتمرس تعلم الذي الشعب هذا على ومرها األحداث بحلوها لتتوالى

ثورتي  و٧ آذار ١٩٢٥ قيام ٨ آذار ١٩٢١ وفي األيوبية ، الدولة ومؤسس القدس محرر األيوبي الدين صالح الكردي القائد

سيد  ديرسم بقيادة ٣ آذار ١٩٣٧ ثورة في كردستان تركيا ولحقهما التوالي في على سعيد بيراني ديرسمي وثورة الشيخ نوري

بتتويج  الثورة تلك نتج عن وما مولده وفاته.  يوم مصطفى البرزاني والشهر نفسه مال بداية ثورة ١٥ آذار ١٩٣٢ ليكون رضا،

بتاريخ ٦ آذار ١٩٧٥ المعروفة باتفاقية الجزائر.  يد صدام وبومدين على اإلتفاق هذا إجهاض تم سنوات خمس وبعد للحكم الذاتي،  ٢ آذار ١٩٧٠ إتفاقية

المكونات السورية  باقي من القبول تلق دمشق ولم حاكم عرين هزت على مستوى الدولة عفوي شعبي تحرك وأول قامشلو " "انتفاضة سوريا لكرد ال ينسى ١٢اذار٢٠٠٤ تاريخ

 ٥ . عيد النوروز والكرامة. ٢٠ آذار ٢٠٠٨ شهداء الحرية لمطالب ودعمهم الكرد ومشاركة السورية ١٥ آذار ٢٠١١ الثورة شراسة. النظام بكل صف وقفوا في الذين

المشؤومة  الجزائر رأسهم. ٦ آذار ١٩٧٥ اتفاقية مسقط بارزان مقبرة الى شنو من البارزاني ادريس الشهيد وابنه البارزاني مصطفى المال جثامين الخالدين نقل ١٩٩٢ اذار

ففرحه قدوم أعياد حزين. ما هو ومنها مفرح هو ما منها هذا الشهر، في الجسام األحداث وهكذا توالت والعراقي. االيراني النظامين بين الخالد البارزاني ثورة إلجهاض

واالضطهاد. والمآسي الظلم من شعبنا لمعاناة ومبكي الجميل الفصل هذا مع والبركة الخير منطقتنا تشهد لكي الربيع

الكردية والذاكرة آذار

فيصل نعسو
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احلب اجلمال هو
والعواطف، واالنجذاب بالمشاعر، مرتبطة هو قيمة الجمال

خارطة العالم على موزٌع الجمال األشخاص، أو لألشياء

سبحانه اهللا من نعمة هو مختلفة، وصفات وأشكاٍل بدرجات

جميلين نبقى دون استثناء، إياها جميعنا وهبنا قد وتعالى

جميلة امرأة هناك فليست  النعمة، هذه  على نحافظ حين

وجميعنا الصفة بهذه نشترك  جميعنا  قبيحة، وأخرى

نمتلكها.

تسريحة تبدو كيف أو بشرتنا طبقة على االعتماد يمكننا ال

فينا، الجمال صفة بتوافر ونثق أنفسنا في لنحمل شعرنا

أو الشرقية بالسمات محصورة ليست الجمالية النسبة

يشير الذي الجمال لمفهوم الكلي باإليمان وإنما الغربية

. عن اآلخر جماًال مختلفًا شخصه في يحمل أّن كلٌّ إلى

التي الروحية  الطاقة في محصورًا الجمال يرى بعضنا

بالجسد مرتبطًا شيئًا يراه  وبعضنا اإلنسان،  نفس تبعثها

الناجح. والعمل المتزن بالعقل مكتمًال يراه البشرة، والبعض اآلخر ولون

معناه أّن آخر" بما عنها البعض ويغفل يراها الجمال من زاوية كائن شيء أو لكّل "إّن يقول كونفوشيوس :

ألخر. شخص من رؤيته تختلف نسبية صفة الجمال

مفهوم انطلق هنا ومن حسن، بوجٍه تتسم خارجية ظاهرة الجمال أّن هذا يومنا إلى األزل منذ اإلنسان يعتقد

الشخصي معتقدنا في عليها تلك المتعارف الجمال معالم يمتلُك ال رجًال طريقنا في فمثًال إن صادفنا القبح،

صفاته لقب" القبيح، ودون أنَّ نلتفت إلى عليه ألطلقنا

تعريف البشرة ليست مكان، ُكّل في شائعًا الجمال لرأينا الحياة إلى بعين الحب نظرنا إذا أننا ُمدركين غير

التي فالفتاة كّلها. البشرية عيون في قبيحًا كان لو حتى جميًال ما نحبه سنراه الحب، هو الجمال للجمال،

الحب، له مشاعر تكّن ألنها بل الجمال من عالية درجة على ألنه ذلك ليس سواه، دون رجل ُتدمن عشق

من وبالرغم التي وأيضًا بعض الحيوانات تحب طفلها، ألنها بل ألنه كذلك ليس جميًال طفلها ترى التي األم

بالحب. تتسم قلوبها إن بل اإللفة ليتبادلوا الجمال في غاية ليست المشاعر، هي تتبادل وحشيتها

تظهر خارجية طبقة الجمال التي نشترك بها جميعنا، ربانية وهي الصفة الوحيدة نسبة الجمال من امرٍئ لكّل

قلبه في يحمل كان بشرتهم، َمْن وألوان مظاهرهم اختالف رغم البشر ُكّل وتوحد بأكمله، وجه العالم على

االهتمام بهذه سنًا، تجعلنا أصغر ال المالمح فهي أما شرًا. قلبه في يحمل الذي عن طاغيًا جماله يبدو الخير

نسبته األصلية. عن آخرًا متزايدًا نوعًا تخلق المالمح

يحبك وألنه ذاتك، أنت في تراه ما ال فيك سيرى يحبك َمْن العدم وجودًا، من تصنع ال اإللكترونية الفالتر

به رغم التعب وسيتغزل في هاتفك ببرنامج إصالحها تريد التي تلك وجهك موشحات جميع على سيتغلب

حب. بقبلة التجاعيد تلك جميع سيحضن فوقه، المركون

مستحضرات عن االستغناء إلى لتشجعنا أنفسنا في الداخلية للقوة إظهاٌر للروح، انعكاٌس الطبيعي الجمال

نقدمه الذي االصطناعي الوجه عن لالستغناء ، قوة تدفعنا بشرتنا على تؤذينا وتترك آثارها التي التجميل

حين نحبهم من على في الكذب تشاركنا بل تجميلنا في فقط تساهم التجميلية ال لمن يقابلنا، المستحضرات

لنا.  ليَس
ّ
صناعي لهم قناع نرتدي

بذواتنا. واالكتفاء الزيف عن االستغناء علينا اإللهي الجمال حضرة في

القبح وأن األخرين، ومحبة واألمان بداخله الخير محب يحمل قلٍب يكمن في الجمال بأّن اإليمان جميعًا علينا

. والحقد الشر هو القبح ، الصفات هذه من خاٍل مكاٍن في يستوطن

تطغى من الجاذبية متسعًا لحضورهم ويبقى ، وجدوا أينما والفرح الخير يوزعون وقلبًا روحًا الجميلون

شيء. كل على

. الحب بداخلها تحمُل حين بالجمال تتسم كلها البشرية

الجمال. إلى الحب يفتقر ال ولكن الحب، الجمال إلى يفتقر قد

الرا أيوب

والرواية الشعر احلياة واملوت بني

« Zêro » غمجفين وشعرواية عزيز

اللسان الُكردية بالرواية  المتلبَّس الشاعر أن أظن  ال

وهو رواية أراد ،Ezîz Xemcivîn غمجفين عزيز

 "  Zêro " أي ، رواية المسّماة في شعرًا، يقول 

يتكلم الشعر لجْعل مسعى ثمة ،٢٠١٩ سنة والمطبوعة

ذلك األدبي ه نصُّ يعَدم الوقت الذي ال روائيًا، في سردًا

حدود، ودون األدبية  بالصور المجنَّح بين التجاذب

يمكن وأعالم، أزمنة، وحتى أمكنة بأسماء والمحمَّل

من بينهما، الوصل في الجمالي والقلق إليكم، االهتداء

شيء. كل قبل الكردي شاعرنا قبل

منذ شاعرًا عليه اتكأ الذي لقبه اعتبار يمكنني ما بمقدار

هموم،ففي  جامع كونه من أكثر " Xemcivîn " البداية

. معنى لها الحياة يجعل ما اللقب، بنية

العنوان، عتبة نحو أتحرك وأنا ذلك، على أدل ال

وقد نفسه، العنوان من شعروايته، باب طْرق وأحاول

معدن  والذهب ،" ذهب :  Zêr" المعدن اسم من جعل

من أبعد الحياة، إلى قلب بمالكه، بناشده بحامله، يمضي

التخريج
َّ
العلم شعبي اسم ليكون المرئية عينها، الحياة

الواو  " حيث ذهبًا، أي ما يكون ،" Zêro " زيرو هنا:

المعنى . بشعبية " تعّرف

) متكلمًا  الشعر  يكون مختتمه، إلى نصه مفَتتح  من

لساني من زاوية هدًى غير على الكلمات ذاتها تهرب

أن يمكن لما تمّهد هذه الكلمات أن لو كما المرتجف)،

أناس ثمة ) هنا نكرة لعالم تحديد دون توصيفًا يكون 

حبلى أمام أسئلة وثمة غليظة، عصا أيديهم حملوا في

بعد الشخصي الحسي، التعريف ليأتي األخبار)، أبواب

الساخن، جسمي الرواية( مهبط في ُيرى ما أي ذلك،

أن رغم خجولة.ص٥)، ُرَقع على من الضباب يردُّ

خانة إلى التعبير في مجددًا، تنتمي هنا الكبرى الرافعة

. الشعر

بحماس المركَّب ( نصه من سطرين آخر في يأتي وما

ْ
حضني في ارتمينا نادر، وفرح الوْصف، على

ّ
عصي

.( ١٧٧ ص . الحب سماء في وحلَّقنا بعضًا، بعضنا

ويتعّقب فيه، ويغيب زيرو، عن النص سارد ينفصل

أن يغفل دون بيده الكشكولي نصه خيوط خطاه، ويمسك

زيرو، مع أحيانًا التماهي درجة إلى حركة، كل  عن

الحياة، ومع مع الزمن، مع سباقه حلبة رهانه، ألنه ربما

." الطوارئ " حاالت

هي كما زيرو، يقّطع يكون، داخله يكون، زيرو خارج

اسم، وكل شيء، كل إليه يقود أحيانًا، يكون شذراته

وقيمته الجمالية، اعتباراِته نصه يستمد خالله ومن

. شتى جهات تسغرق التي الواقعية

ظل أسفل زيرو، كان زيرو:ه( في يقول ماذا الحظوا

وهو متمازجة، والحسرات، مستعيدًا اآلالم العنب، دالية

.( خارجة داخلة.ص٦ ذهنه يقّلبها في

مشكلة هي عبره،  وناسجه زيرو،  يعيشها مشكلة  ثمة

المرة هذه الكالم إليه أسِند وقد حال، واقع حياة، مجتمع،

مشدودة القّنب هذه خيوط لماذا ذهب، زيرو، صائغ أنا )

.( ؟ص٦
ّ
عقبي على

ما يرّغب هناك ، إنما
ً
مشتهى ما هو زيرو في حياة ليس

عرفهم والذين زيرو، حياة سرد أن لو كما التواصل، في

واقع وبؤس " الحسكاوي " خروجه من جهاته، بدءًا في

هو عالم وأبعد، معاناة، القاه من وما بيروت، إلى حاله،

المطروح من بؤسه. وهو زيرو، هو بؤسه،

إنما للعودة، تسمية من وليس المكان، من خروج هناك

بذلك التاريخ يعّلمنا هذا،  نصه  نهاية في خروج؟ أي

منطقته.  أهل على يخفى ال وهو " ٢٠١٢ /٤-٨ "

كيف يعَرف ال بعالم وانغمار اضطراري، إنه خروج

في األوضاع انفجار إلى يعيدنا وهذا آتيه. سيكون

الحدث بآثار مشَبعًا الحديث ويكون تحديدًا، سورية

بالقطار االنتقال وليس ألن السفر مزعج، أو الرهيب هذا

وجهتنا تكون عندما مؤلم، هو آه،لم ) الفت بشكل مقلق

تقابل تمر ساعة كل إذ القطار، في السفر حيث الغربة،

.( .ص٩ يومًا

كيف هذا؟ نصه غمجفين يكتب كان كيف هنا، أتساءل

بد أن ؟ ال داخله والروائي الشاعر من حضور كل كان

الروح في اضطرابًا وتبث الذاكرة، تفلق سخونة الدائر،

األمكنة جغرافية وحتى كماهي، الجهات فتغيب ذاتها،

تخلط انفجارية دوامة هناك ألن عالماتها الفارقة، تفقد

الشعر، مصادقة آثر ولمن بعضًا، بعضها الجهات مع

بأدواء المثَقلة الصور تكون هكذا، بوضع ينسكن لمن

الهامش، على فتعمل الرواية بينما نافذة، والزمان المكان

وحتى المكانية، الذاكرة واسترضاء استراحة، تحتاج أو

. عليه مقِبل هو مما االنتهاء بغية بالشعر، االستعانة

أسماء عليها، التعرف أسماء يتم معروفة، أسماء هناك

بوضعية مباشر تماس على وهي معروفة الحقًا، تغدو

جينه، حمود، سيدو، زيرو، عم والزمان" انفجار المكان

أبعاد وآخر، اسم كل وبين " زاهي..،دارين...الخ

زمانية، ومراتب، ومواقف.

بمعنى  " بطًال " الماضي يكون التنقالت، هذه وجّراء 

" بالنسبة مضى مما " كونها من أكثر تكون الذاكرة، ما،

ويكون اآلتي، وأمان الحاضر، متعة من للمحروم

واقع الكردي هو كما سياسية، لخبريات حامًال المقتبس

في ) التقريري المقطع هذا في كما وأبعد، سوريا في

من يذهبون الكرد، الفنانون  كان السبعينيات،  سنوات

إلى جانب حفالت،  يقّدمون وهم بيروت، إلى سوريا

فيها، موسيقية فولكلورية  فرقة أّسسوا قد  فنانينا، أن

محمد انضم ووقتها، يوسف،  سعيد  الفنان بإشراف

سعيد  إلى فرقة كذلك  Sêvê وسيفي شيرين، شيخو،

ص منفصلة. عزيز فرقة محمود كانت وربما يوسف،

. ( ١٢٦

واغتراب، مكابدة، نص الشعروائي غمجفين نص وألن

اضطراري وخروج اليومية، بأرصدته تمزقات ونص

فنيًا، باعتباره التاريخية لحقيقته يؤسس فهو الوطن، من

المكان أليف الكردي ما يجعل أي وطريده، المكان ابن

. منه دوه جرَّ الذين جهة من منه، ومحاَربًا

ثمة بالعكس، الكردي، الطارئ " عن " صفة يبعد ما أي

المقتبس إثر نقرأ هو جغرافي، كما بما للتاريخ مجابهة

الدرزية كبرى العائالت كانت لقد مباشرة ( الذكر آنف

أرسالن، وآل " بوالت جان آل جنبالط " مثل اللبنانية،

كردية). أصولها في

جهة التاريخ، موَدعًا في كذلك له المشهود يبقي وما 

ونظامه، القائم الواقع يعارض من يتهدد الذي الخطر

مشعل مثل جريئًا إن ) تمو مشعل الراحل حال في كما

الموت إن بالرصاص. غربلوه النظام، تحد والذي تمو،

.( ١٤١ بالدنا.ص في
ٌّ
يومي

واقع إلى يفضي ودارين، زيرو  بين األخير المشهد

إلى التمنياتية، والتوق الصبغة تلك ال يخفي حال آخر،

روحًا التي تنعش الخيال لعبة لكنها مغيَّب، عالم غائب،

الحوار هذا في كما عن الوطن. والبعد بالغربة، معّذبة

وزيرو: دارين بين

. اليوم سنطير أنني -أشعر

تستأهل خاصة.أنت حياة اللحظة تلك قلبي، ليت، -يا

معك، المتبقية  حياتي أمضي أن معك، أطير أن  في

مبتهجة. سأكون معك كذلك، القمر كانت على لو وحتى

؟ لَكم أحبُّك زيرويي، أتعرف

ذلك. من العالم كله، فتيقن أن حّبي يسع لك، قلت إن

بك، أشعر أنا عيني، ضوء زيرو، قلب يا نعم، -أي

 ١٧٧ ص ذاتها...الخ. إلي، الحياة بالنسبة أيضًا أنت

(

ال  آخر؟ شيئًا يقول أن قادرًا الروائي،  أكان الشاعر/

قيمة األمل، عن اإلفصاح يمكن إنما الجزم،  نستطيع

حياتية، مشاهدات إلى ربما- – واستنادًا التفاؤل، أو

زيرو " ختام المعتَبر في ارتأى ومعايشات، قراءات

كنموذج إليه، ارتاح ما أو عبره، له، آمنًا مالذًا "

السوري، الرعب مناخات  التي استولدتها نماذجه من

اليومي، الموت رغم تعاش، أن تستحق الحياة وتيمة:

إلى بالنسبة  خصوصًا،  زيرو، زيرو كان لما وإال

من أبعد بدا باألمل " وإن " التسلح " ينبغي عليه كردي،

بأمل مأهوًال نفسه يجد وهو ،" آخر إشعار إلى صيغة "

يعّلق هم أن ال ، معًا والتاريخ الجغرافيا شعب، طريد

القارىء ناظري نصه يتأرجح أمام أنه بما غمجفين،

ونثرًا! شعرًا

حممود إبراهيم

عثمان بهجت

َتصطِدُم بالرياِح البيارِق ِصفر

اِهللا َتعتِصُم ِبحبِل المكاِرِم بيُض

ومِلكًا تكوَن ُسلطانًا أبيَت أن

َتقتِسُم الُخبِز رغيُف الفقيِر مع وَقِبلَت

أخًا للَجَبِل الُدنيا َتَركتها ، شهواِت

وتَتنَعُم على َصخرٍة َتنعُش وبالنوِم

ِفراشًا لَك َرفضتها الَنعاِم ريُش

وُتحتِدُم عليَك َتتَحسر الملوِك وَعرُش

األبَجر ِحصاُنَك َصهوَة َعرُشَك

وَتحَتِكُم ساحاِت الوغٰى َتقِبُض ِبَدفِة

ُمصاِفحًا إليَك ُيَهرِوُل األمِس عدِو

ُمبَتِسُم ،ُسّجدًا قامِتَك َتُخُر ذليًال أمام

زئرها َتهدىء ال في الساحاِت أشباُلَك

ُتقَسُم لنهِجَك ِفداًء وبالَدِم بالروِح

ُعشًا لها َقلِبَك في َبنْت الصقوِر حتى

تؤَتِمُن اُحضاّنَك في ِصغاِرها على

َنَسٍب وذو جذوٍر ذو َقوٍم سليُل

وُيرَتَسُم ِبحروَفَك َينِطُق والتاريُخ

ُمَبِشَرًة األرَض ت إهَتزَّ وِلدَت يوَم

َينَعِدُم وال َيموُت ال ِللُكرِد ِبَمجٍد

ُأَمٍة ميالَد الُمصطفٰى َرمُز و أنَت

تبَتِسُم ِبِذكِرَك َتنحني الرؤوس وهي

املصطفٰى أنت
ندوة يونس

.. اْستريحي َتمدََّدي أمي

رْت مآقيِك َتَحجَّ .. االنتظار أْتعبِك

بالحياة يشي والنبضِك .. يزهُر َثغرُك ماعاَد

اللُّغات قواميُس ُمْظِلَمٌة الُتُترجمها روحي

منُذ وداٍع قادتني ُخطاي 

يديِك ِحنَّاء خلَف

والتيه المسافات ُتخوِم من طفولتي عطر

 أتيُت 

ُتخوم الضياع ..أتيُت من

ِمْحراِب في قليًال أعتكف  يديك..  ُطهَر  ألتجئ

حضنِك

كفيِك وُأْغِرُق ُحزني في

الخافتة روحي ياضجيج أمي

الرحيل قبل دمعي أغيثي شتاتي.. لملمي

الحياة من األخير والعبوِر  األخيرة  واإلجازة 

الغياُب و

سهوبي في اليأس ..وحروف أليامي صدًى

أوردتي يتهادى في وجع حنين

صالًة عليك ..وأصلي ياأمي أواريِك كيف

أخيرة

واللهفة العمر سنيَن أطوي كيف

قمر  على  الستار الطفولة..وُأْسدل أقتاد كيف   

الليالي

أستاَر  الضوء على العمر..ويغلُق ويوصد  

الظالم

أمي ُضميني

أضمومة ضميني

مرٍة يحويني آلخِر ودفئًا طفولة ألحسَّ

أخري وداع

ترييج  سيداي الكوردي الشاعر رحيل على
ً
عاما ١٨

الثقافي المشهد عن تيريز الكالسيكي الشاعر غادر

،٢٣ / ٣ / ٢٠٠٢ يوم الطاهر في واألدبي بجسده

من مهمًا  إبداعيًا رصيدًا غيابه في ترك انه اال

من أو نثر من أو شعر من سواء واألدب الثقافة

للعلم تواقا  كان  الذي  لشعبه جدا  الثري  التراث 

ان تيريز الشاعر يؤهل كله هذا والثقافة. والمعرفة

الذين الكالسيكيين الكورد الشعراء أبرز أحد يكون

(القافية)، أي الكالسيكية القصيدة دروب  سلكوا

الكبير الشاعر وغياب رحيل بعد سورية في

جكرخوين.

فجاءت ( شعاع  ) أي  تيريز)  ) بـ  تسميته أما

خويبون وتحديدا في جمعية رفاقه منه ومن رغبة

وهو خويبون أعضاء احد متجر وأمام عامودا في

آن في وكاتبًا مراسال كان الذي يوسف حرسان

لقب الوقت  ذلك منذ آنئذ. هوار مجلة في واحد 

نايف انه: مال هذا. يومنا وحتى سيداي تيريز بـ

في  األولى صرخته كانت ١٩٢٣ حسو في عام

السادسة القامشلي. وفي لمنطقة نجموك التابعة قرية

قرابة استوطن فيها توكى، قرية رحل إلى عمره من

إلى متجهًة ثانية غادر وبعدها عمره، من عقد نصف

قرابة عامودا مدينة التي تبتعد عن نواف متكى سى قرية

يد على تعلم بالذات القرية هذه وفي كيلومترات، ثمانية

من وقرأ الكريم، القرآن الكولي إبراهيم المرحوم المال

وأيضا والنحو. والصرف، والدين، الشريعة في الكتب

الكوردي األدب يتناول  التي  األخرى  الكتب من تثقف

المتعددة. مجاالته في

بإحدى والتحق الفقه، دراسة ١٩٣٨هجر عام في

فيها واخذ عامودا، مدينة في الحكومية المدارس

على تعرف حينها وفي سنوات، خمس قرابة الدروس

 ١٩٢٧ عام في  تأسست التي خويبون جمعية شباب 

كل بصحبة صفوفها في فاندمج كورد، جوانى وكوما

الكوردي والسياسي واألديب  جكرخوين الشاعر من

حرسان، ويوسف كورد، ورشيد صبري، اوصمان

في يدرس آنئذاك كان الذي جان- قدري والشاعر

الجزيرة، معارف مدير  بك وحمزة  ، المتنبي مدرسة

بدعم القصائد، بتدوين بدأ الوقت ذلك ومنذ وآخرين،

جـكرخوين، القدير  دربه  ورفيق أستاذه  من  ومساندة

تدريجيًا تقلصت ولألسف الشديد الوقت من ذلك بمدة بعد

بجالء كليًا أمرها وانتهى الجمعية هذه اضمحلت أن إلى

فيه الشك مما .١٩٤٦ سنة السورية الدولة عن فرنسا

في وخاصًة العميقة ثقافته تيريز، الشاعر ان أطالقا

في الهادئ الرومانسي أسلوبه وفي الكوردي، تراث

مكانة مرموقة ان يكتسب اآلخرين، استطاع مع التعامل

كان ألنه مجال من أكثر في الكورد المثقفين بين أوساط

خدمة همه شغوفا وجادًا الوطني، بإحساسه معهم مالزما

مساحة، او حدود معطاًء بال شعبه المظلوم، كان قضية

الدائم وتنقله القاسية المعيشية ظروفه من الرغم وعلى

هذه كل من وعلى الرغم آخر، مكان الى من والمتكرر

عونا كان اال انه يواجهها. كان التي الصعبة الظروف

أطر أو حدود لرفاقه، جوادًا ال أمينا  مخلصا ومعاونًا

حضوره تيريز واثبت عندها،  يقف  حدودا أو لجوده

وأسلوبه القوية قصائده  خالل من بجدارة كشاعر

والمجاملة، المدح عن –والبعيد الجميل األدبي

المجتمع من واسعة شرائح مع تعامله في وحنكته

وبكل من امكاناته الضعيفة وعلى الرغم الكوردي.

عام وبشــكل للكورد، بالنســبة وأيضا اتجاهاته

التراث من  وشــراهة بكثافة اســتلهم أنه  إال

الكوردي.

إلى متجهًا  الوطن  ٢٠٠١غادر  /  ٣  /  ٢٧ بتاريخ

وقد هناك الكوردية الجالية من لرغبة تلبية المانيا

شارك وقد بحفاوة وتقدير الجالية الكوردية أستقبلته

عديدة وأمسيات حفالت احياء في الساحرة بقصائده

الفنان المهمة األمسيات  إحدى في شاركه وأيضا

ايدسن- في حاجو جوان والفنان برور شفان القدير

هناك استقبل بالذات بريمن وفي ألمانيا وفي بريمن،

عفرين موقع  ومحرر الكوردي اإلعالمي قبل من

جميًال حوار وأجرى معه عارف جابو األستاذ نت

المنتشرة الكوردية الجالة  يخاطب  وهو فيها قال

حضارية رؤية العالم بإعطاء يحثهم المعمورة أرجاء

 ٢٠٠١/٤/٢٢ في ارض الوطن الى وإنسانية، وعاد

مناديُا الثامن عقده تجاوز وقد تيريز الشاعر يقول

ضميره يحرك أن  كوردي  كل من  آمل  الكورد:

من ابسط الكوردي محروم ألن الشعب وطنه لخدمة

تحررت. كثيرة شعوب فهناك المشروعة حقوقه

وتوحيد الكورديين، واألدب التاريخ إنعاش ان فبرأي

ونيل للخالص الوحيد السبيل  هي  الكوردية الجهود

المشروعة. الحقوق

رحل   ٢٠٠٢  /  ٣  /  ٢٣ السبت يوم مساء

جثمانه ترك حيث تيريج. سيدايي الشاعرالكوردي

محّبوه فجاء األصقاع. كل في خبره شاع ليلتين حتى

يوم صباح وفي األخير. الوداع لتوديعه ومعارفه

مدينة  من جثمانه شّيع  ٢٠٠٢  /  ٣  /  ٢٥ االثنين

إلى واألسى الحزن يلفه مهيب موكب في الحسكة

وصيته حسب كفتار ) كر ) قرية مثواه األخير في

ورغبته.
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العدسة

وسائل  جميع  وفي  األيام،  هذه  اتجهنا  أينما 

صارت  وأشكالها  ضروبها  وبمختلف  اإلعالم، 

ضمن  وحتى  الطاغية،  هي  كورونا"   " كلمة 

األحاديث الجانبية، وأحاديث العائلة التي أعلنت 

وأغلقت  نفسها،  على  صحيًا  حجرًا  معظمها 

األبواب والنوافذ دونها مخافة أن يتسلل فيروس 

الكورونا المرعب اليها. 

في  الهلع  أدخل  الذي  الفيروس  هذا  الكورونا، 

ثالثة  عالمية  حربًا  يشبه  بما  قام  العالم،  نفوس 

فتك  الذي  الوباء  بعد مرحلة  لم يصل  أنه  رغم 

والحمى  والكوليرا  األسود  كالطاعون  بالبشرية 

الصفراء وايبوال وسارس، وغيرها من اآلفات 

مدى  على  البشر  من  اآلالف  مئات  قتلت  التي 

سنوات بعيدة.

ألول مرة ُتفَرغ كبرياُت المدن من زحمة الناس، 

وتفرغ المصارف من عمالئها، ويتحول   ماليين 

الناس الى االقامة الجبرية في منازلهم، دون أن 

 في يوم ما، وحيكت 
ً
يحسبوا لهذا الوضع حسابا 

ف أحدهم من جديد  قصص ظريفة من قبيل تعرُّ

على افراد عائلته بسبب ضغط الحياة العصرية، 

أعمال  أداء  في  أبدعوا  الجدد  الضيوف  هؤالء 

منزلية من طبخ وجلي وترتيب حديقة المنزل.

ثّمة شركاٌت كانت تعيش على مخادعة المتعاملين 

السؤال  لتتخلص من عبء  إفالسها  أبدت  معها 

في  "ُحشروا"  بشر  وثمة  والمحاكمات،  القانوني 

األمر  كان  ولو  رغبتهم،  من  بالضد  منازلهم 

لتأمين  العمل  لمكان  للشارع..  لخرجوا  بأيديهم 

في  محبوسين  بقيوا  هؤالء  صغارهم،  قوت 

أكثر  والفاقة، هؤالء  الجوع  يتصّيدهم  منازلهم، 

المتضررين من قصة هذا الفيروس المستبد.

الى اآلن، ال يبدو أن حرب كورونا في طريقها 

للتالشي واالنحسار،  كلُّ يوم نسمُع عن إصابات 

الفيروس  أن  كالم  ظل  في  ومستحدثة،  جديدة 

يطّور من أدوات إجرامه، وعصي على الموت 

واسعة  قطاعات  تربط  التي  المأمولة  بالسرعة 

من المتضررين له بتوعده بصيف حار سيكون 

كفيًال بالقضاء عليه، وسط عجز أرقى شركات 

المناسب  العقار  إيجاد  عن  العالمية  األدوية 

في  مخيف  بشكل  المستشري  الوباء  لمحاصرة 

الوقت الحالي.

القيم اإلنسانية تضررت بشكل فظيع بحسب ما 

أدق،  بشكل  ميديا  السوشيال  في  ونتابع  نقرأ، 

استقبال  من  تتوّجس  األطباء  عيادات  أن  فنقرأ 

أن  أو  محتملة،  إصابة  من  تخّوفًا  المرضى 

سميكة،  زجاجية  حواجز  صنعت  قد  المشافي 

وال تستقبل المرضى حتى في حاالت االنفلونزا 

العادية، وبات الجميع يخشى الجميع.

يتعالج  أيام عن طبيب فرنسي  قبل  قرأت خبرًا 

حاليًا لدى طبيب نفسي، ألن عائلة أحد ضحايا 

عائلته  بلقاء  والدهم  رغبة  تلب  لم  الكورونا 

أن  وبعد  الحياة،  يوّدع  أن  قبل  األخيرة  للمرة 

اتصل الطبيب بالعائلة، وطمأنهم أنهم في أمان، 

التحية االخيرة على  المجيء إللقاء  وبمقدورهم 

المجيء  العائلة  أفراد  جميع  رفض  مريضهم، 

للمشفى، بل أغلقوا هواتفهم.!!

هذا هو الكورونا .. الذي رسم بقدومه في الـ 

طابعها  البشرية،  الحياة  في  جديدًا  قيمًا   ٢٠٢٠

األعم موجع وسلبي.

الكورونا.. 
واختالل 
القيم 

اإلنسانية

عمر كوجري 

ست سنوات على رحيل الفنان الكردي املبدع 
مجال سعدون

كوردستان

من  سعدون،  جمال  المعروف،  الكوردي  الفنان  توفي 

أبناء مدينة ديريك بكوردستان سوريا، يوم ٣١ مارس 

من عام ٢٠١٤،  

ورحيل الفنان الكبير جمال سعدون شكل خسارة لألغنية 

وغنى  الكبار،  مبدعيها  من  واحدًا  كان  التي  الكوردية 

في المناسبات الوطنية واالعراس واالحتفاالت الشعبية، 

وكان صاحب االغنية المشهورة "البيشمركة" والعديد من 

االغاني االخرى التي حفظت ونالت شهرة واسعة.

وهواء  تراب  بمثابة صوت  سعدون  جمال  كان صوت 

مدن ديريك، عين ديوار، زاخو، وجزيرة بوتان، فكان 

األتراح  البشر والحجر، وفي  يثير مشاعر  األفراح  في 

كانت العيون تدمع عند سماع صوته الشجي وارتبط ابن 

باألرض،  الشجرة  كارتباط  وطنه  بثرى  ديريك  مدينة 

ولكن الظروف أجبرته على المضي في طريق الغربة 

الطويل، ودفعه الشوق للقاء عائلته للسفر إلى بلغاريا، إال 

أن عذاب الغربة أدمى فؤاده.

كان الفنان الراحل جمال سعدون قريبًا من شعبه وحركته 

السياسية حيث انتسب منذ ريعان شبابه ضمن صفوف 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا وبسبب سرية 

العمل الحزبي كان ُيعرف بين رفاقه بـ "أبو حكيم"   كما 

غنى الفنان الكوردي جمال سعدون العديد من األغاني 

عن كوردستان، وعن الراحل الكبير مال مصطفى البارزاني، الذي اعتبره سعدون منقذًا لشعبه، وارتبط به ارتباطًا 

شديدًا وعلى أثرها تعرض للكثير من المضايقات واالعتقال والتعذيب بسبب أغانيه القومية وعن ثورات البارزانيين 

والمال مصطفى بارزاني من قبل النظام السوري.

ولد سعدون عام ١٩٥٨ في مدينة ديريك بكوردستان سوريا لعائلة فقيرة وعاشقة للفن، ومنذ نعومة أظفاره طفى 

عشقه للفن وحبه لترديد األغاني، وأصدر ألبومه األول "السالسل والقيود" عام ١٩٨١، وحتى تاريخ وفاته كان 

جمال سعدون بلبًال يصدح في األعراس والمناسبات وأعياد النوروز في ديريك، ويلهب قلوب أبناء مدينته بصوته 

المميز والجميل.

كان صوت جمال سعدون بمثابة صوت تراب وهواء مدن ديريك، عين ديوار، زاخو، وجزيرة بوتان، فكان في 

األفراح يثير مشاعر البشر والحجر، وفي األتراح كانت العيون تدمع عند سماع صوته الشجي.

غنى الفنان الكوردي جمال سعدون العديد من األغاني عن كوردستان، وعن الراحل الكبير مال مصطفى البارزاني، 

الذي اعتبره سعدون منقذًا لشبعه، وارتبط به ارتباطًا شديدًا.

جمال سعدون هو أحد ضحايا اإلحصاء الجائر الذي جرى في محافظة الحسكة بكوردستان سوريا عام ١٩٦٢، 

وحرم مئات اآلالف من الكورد من الجنسية السورية، وقد تعرض على يد سلطات حزب البعث في سوريا للسجن 

والظلم والتعذيب كثيرًا بسبب حسه الوطني وأغانيه القومية.

وكما ينام عاشٌق في أحضان معشوقته، ها هو جمال سعدون يرقد تحت ثرى مدينة ديريك في نوٍم أبدي، إال أن 

صوته وأغانيه ستبقى حيًة في قلوب الشعب الكوردي.

أعتقل في سوريا في ٢٠٠٩ في ديريك إثر غنائه األغاني الوطنية، أعتقلوه أمام الجميع، هو ورفاقه والمصورون 

وأعضاء فرقته، وبقي في اإلعتقال مدة ال بأس بها، ضاق به الحياة كانت زوجته مريضة رفيقة دربه ليلى التي كانت 

لها أثر كبير في حياته وحظي اسمها في عديد من أغانيه العاطفية. عندما خرج من السجن توفيت ليلى زوجته فكان 

الخبر كالبركان على رأسه لم يتحمل المصيبة، أسودت في وجهه الدنيا وأغلقت في طريقه كل الدروب.    

وبتاريخ ٣١-٣-٢٠١٤ كان على موعد إلجراء عملية له، حيث وافته المنية في المشفى الذي سيجرى له العملية 

في بلغاريا، كما ونقل جثمانه الطاهر الى اقليم كوردستان ومنه الى مسقط رأسه ديريك .

وبهذا خسر الشعب الكوردي احد أعمدة األغنية الكوردية والفلكلورية والوطنية .

حيث كان وصيته ألوالده ان يتم دفنه في مسقط رأسه ديريك بكوردستان سوريا.

إعداد: زافين محمد

والدين  من  التابعة الضنة  ينيجة  قرية  في  غوني  يلماز  ولد 

كورديين في األول من نيسان عام ١٩٣٧ اسمه الحقيقي يلماز 

في  حكاياتها  اثرت  التي  كلي  والدته  و  حميد  والده  بوتون 

وجدانه بشدة

كثيرة  أعماال  يعمل  أن  يلماز  المراهق  على  مكتوبًا  وكان 

. ففي سّن 
ّ
ستتقّدم معه في محاولة تقّدمه في تحصيله العلمي

السقاية  في  ثّم  الفواكه،  قطف  في  للعمل  اضطر  السابعة، 

وحّماًال، ثّم بائعًا للجوز وبائعًا للجرائد ثّم أجيرًا عند قّصاب 

وكان مصرا دائما على تحصيل المزيد من العلم، الذي توقف 

عام  أهله  لمساعدة  عمله  بسبب  الحقوق  دراسة  إكمال  بعدم 

عام١٩٥٨  األول  اعتقاله  رهن  كان  ألنه  واالقتصاد   ١٩٥٦

لكّنه كان متفّوقًا في المراحل الدراسّية السابقة رغم المعاناة 

حيث  المدرسة؛  في  زمالئه  من  يالقيها  كان  التي  والفظاظة 

كانوا يستهزئون من قبحه وثيابه الرّثة.

حياته السينمائية :

في الثالثين من عمره سيضيف غوني الى عمله مساعدا في 

كممثل  ويعمل  به  االمور  لتتطور  السينمائية  االالت  اصالح 

وسيناريست فبدأ رحلته مع السينما في ١٩٥٧ كمساعد مخرج 

لفلم (أبناء هذا البلد) وفي عام ١٩٥٩ مّثل يلماز فيلمه األّول 

ذلك  وفي  الوطن“.  هذا  ”أبناء  فيلم  ثم  ومن  األحمر“  ”األيل 

الوقت حصل على لقبه الفّني ”يلماز غوني“،   وفي الوقت الذي لم يحظ فيلمه األّول ”اسمي كريم“ بأّي نجاح 

يذكر، فإّنه سرعان ما حقق فيلمه الثاني ”سيد خان“، في العام التالي ١٩٦٨، األرقام القياسّية في المشاهدة؛ 

حيث شاهد الفيلم ما يقارب من ثمانية ماليين مشاهد. وفاز بالجائزة الثالثة ألفضل فيلم في مهرجان أضنة 

لمع  العام، وتحديدًا منذ عام ١٩٧٠،  فاز غوني بجائزة أفضل ممثل. ومنذ ذلك  بينما   ١٩٦٩ 
ّ
السينمائي

نجم غوني كأحد أفضل المخرجين السينمائيين، مجّسدًا الوضع االجتماعي المزري للبالد في موجة جديدة 

للسينما التركّية

مّثل يلماز في ١١ فيلما تركيا في العام ١٩٦٤، واثنين وعشرين فيلمًا في العام التالي. ليصل مجموع ما مّثله 

من أفالم، في حياته الفنّية، إلى ١١٠ أفالٍم سينمائية، كان من بينها العديد من األفالم التجارّية.  

-فيلم القطيع بجائزة أفضل فيلم في المهرجان العلمي في سويسرا

- فيلم (( العدو )) على جميع جوائز مهرجان ١٩٨١ بتركيا تقريبًا واختير غوني أفضل سيناريست .

-األيل: ( ١٧ ) جائزة تقديرية.

-العدو : الجائزة الكبرى مهرجان (( فاالنس )) في إسبانيا .

-القطيع : جائزة (( فيمينيا ))و جائزة السينما البلجيكية في مهرجان السينما العالمي في لندن و الجائزة 

الكبرى عن نفس الفيلم في المهرجان السينمائي العالمي في لوكارنوا السويسرية عام ١٩٨١

وفاته :

رحل هذا العبقري باكرا والذي حمل هم شعبه واوصل همومه الى كل اصقاع الدنيا فتوفي يلماز يوم األحد 

في التاسع من أيلول سنة ١٩٨٤ في أحد مشافي باريس .بعمر السابع و األربعين عاما و قد تقاطر كبار 

رجال الفكر و األدب و الفن من كل المدن الفرنسية و من مختلف الدول األوربية لتشييعه الذي جرى في 

يوم الخميس ١٣ أيلول و قد سارت في مقدمة المشيعين عقيلة الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران ممثلة لرئيس 

الجمهورية و شارك فيها وزيرة الثقافة الفرنسية و عدد من الوزراء المعنيين و وفود الفن الرسمية و الشعبية 

و جماهير األكراد و األتراك المتواجدون في فرنسا و ألمانيا الغربية و قد دفن في مقبرة العظماء (بيرالشز) 

بباريس بعد أن أجريت له مراسيم التأبين الرسمية و الشعبية , و نظرا للمكانة التي حظيت بها أعماله فقد 

قدره المسؤلون عن متحف السينما الدولي.  

 على رحيل املخرج 
ً
ستة وثالثون عاما

السينمائي الكردي يلماز غوني


