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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

رغبة  الكوردي  الموقف  وحدة  تعدُّ 

باتت حاليًا  وقد  جماهيرية كوردية عامة، 

بالنسبة للوسط الشعبي  العام  قضية الرأي 

الكوردي والرسمي، وعلى كافة المستويات 

ومنظمات  والثقافية  السياسية  النخب  من 

المجتمع المدني وغيرها.

تتطلع  المجتمعية  والفعاليات  القوى  جميع 

إلنجاز وحدة الموقف الكوردي، ألنها في 

للمنطقة،  استقرار  عامل  ستكون  الحقيقة 

بالطمأنينة،  الشعور  خلق  في  وستساهم 

إضافة الى كونها خطوة مهمة باّتجاه الحل 

لتعزيز  السورية، إضافة  السياسي لألزمة 

في  المنطقة  ومكّونات  الكورد  مشاركة 

مستقبل البالد.

هذه المكّونات التي أنهكتها السنوات العشر 

من األزمة فيها من تهجير وتشريد ودمار.. 

زادت عليها األزمة االقتصادية حاليًا بعد 

خصوصًا  السورية،  العملة  قيمة  تدهور 

التي  والعقوبات  سيزر  قانون  تطبيق  بعد 

وحتى  وكيانات  أشخاص  على  ستفرض 

دول تدعم النظام السوري إلرغامه أخيرًا 

على القبول بالحل السياسي ووقف نزيف 

الدم السوري، وبات البحث عن الفرج بأي 

شكل من األشكال هدف جميع السوريين.

الخط  بوجود  االّدعاء  زيف  يتكشف  وهنا 

الثالث أيضًا، والذي لم يكن إال ستارًا إلخفاء 

ال  بأنه  تبين  بل  واالرتباطات،  االجندات 

توجد إال ثنائية النظام او المعارضة.

بدأ الحوار بين المجلس الوطني الكوردي 

وبعدها  الديمقراطي،  االتحاد  وحزب 

توّسع وفدهم بضّم االحزاب المتحالفة معه 

الكوردية  الوطنية  الوحدة  أحزاب  باسم 

االمريكية  المتحدة  الواليات  سفير  برعاية 

عبدي  مظلوم  السيد  وبمبادرة  ومساعديه، 

الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد 

شامل  اتفاق  الى  الوصول  بهدف  (قسد) 

سياسي وإداري وعسكري مشترك.

دهوك  اتفاقية  اعتبار  على  التفاهم  وتم 

الوطني  المجلس  بين   ٢٠١٤ عام  في 

ارضية  دم  تف  و  سوريا  في  الكوردي 

من  شامل  اتفاق  الى  للوصول  صالحة 

خالل تشكيل هيئة (مرجعية) تشرف على 

اإلدارة، وكذلك الجانب العسكري واألمني 

المشتركة  العسكرية  القوة  حيث  المشترك 

تكون لحماية المنطقة وكافة مكّوناتها بعيدًا 

عن االجندات السياسية ألي طرف، وينبغي 

بهم  يفترض  عمومًا  السوريين  ان  معرفة 

التشجيع إلنجاح هذا المسعى.

ومن المؤكد كما أشرنا أنها ستكون رسائل 

في  شركائنا  ولكافة  للجميع،  االرتياح 

التي  الوطنية  المعارضة  باألخص  الوطن 

األساسية  والحقوق  بالديمقراطية  تؤمن 

المختلفة  والدينية  القومية  المكونات  لكافة 

األراضي  بوحدة  والمتمسكة  البالد  في 

السورية. 

الكوردي  الوطني  المجلس  استراتيجية  إن 

في الدرجة االولى تكمن في االلتزام بمبادئ 

وقيم العيش المشترك،  هذه االستراتيجية 

لها رسالتها التي تبعث على االرتياح بين 

مختلف شرائح المجتمع السوري.

وحدة املوقف 

الكوردي.. 

ورسائل االطمئنان 

للجميع

أطلق ناشطون كورد يوم ٣٠ حزيران ٢٠٢٠، هاشتاغًا يدعون فيه PKK إلى اتخاذ كوردستان 

 PKK :تركيا ساحة للقتال مع تركيا، ال إقليم كوردستان. وأطلق الناشطون الكورد الهاشتاغ بعنوان

ساحة نضالكم هي كوردستان الشمالية، ليست قنديل. حيث تفاعل العديد مع الهاشتاغ الذي ُنشر 

بثالث لغات، يدعو PKK إلى عدم اتخاذ أراضي إقليم كوردستان ساحًة لقتالهم والتوجه إلى تركيا.

الهاشتاغ جاء بعد احتدام المعارك بين حزب العمال الكوردستاني PKK، والجيش التركي على 

أراضي إقليم كوردستان، المعارك التي تسببت بقصف للطائرات التركية، ونزوح المدنيين الكورد 

وإجبارهم على إخالء قراهم وبلداتهم. وتدعو حكومة إقليم كوردستان، تركيا إلى احترام سيادة 

الدولة العراقية، كما تدعو PKK إلى عدم اتخاذ إقليم كوردستان ساحة للقتال مع تركيا.
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مدينة  في  االعتيادي  اجتماعها  العامة  األمانة  عقدت 

قامشلو بتاريخ ١٨ حزيران ٢٠٢٠ وبعد الوقوف دقيقة 

صمت حدادًا على أرواح شهداء الكورد والثورة السورية 

تم مناقشة القضايا الواردة في جدول العمل:

وتوقف  البالد  في  السياسي  الوضع  االجتماع  تناول 

اجتماعات اللجنة الدستورية منذ عدة أشهر بسبب تعنت 

األزمة  ينهي  سياسي  حل  ألي  استعداده  وعدم  النظام 

جوانب  جميع  على  الشديدة  السلبية  بآثارها  الخانقة 

لليرة  الشرائية  القيمة  تدهور  والسيما  المواطنين  حياة 

تكاليف  وزياة  األسعار  ارتفاع  إلى  أدى  مما  السورية 

عن  الناجمة  واآلثار  يطاق  ال  بشكل  المعيشية  األعباء 

تطبيق قانون قيصر على الشعب السوري دون أن يتخذ 

للتخفيف  ملموسة  إجراءات  اآلن  الدولي حتى  المجتمع 

من معاناة المواطنين وطالب المجتمعون الجهات الدولية 

الخدمات  وتقديم  بدورها  للقيام  اإلنسانية  والمنظمات 

للقبول  النظام  على  والضغط  قريبة  فترة  في  اإلغاثية 

الشرعية  قرارات  وفق  القائم  للوضع  السياسي  بالحل 

االجتماع  طالب  كما  السوري  بالشأن  المعنية  الدولية 

المعارضة لوضع حل لخالفاتها والتفرغ لمهامها بالدفاع 

السوريين  معاناة  وإظهار  السورية  الثورة  أهداف  عن 

للمجتمع الدولي وتم التأكيد على أهمية استمرار المجلس 

الوطني الكوردي بموقفه الساعي لوحدة هيئة التفاوض 

السورية وتوافق مكوناتها إلعادة اللحمة لصفوفها وقّيم 

بإيجابية ما قام به ممثلو المجلس في هذا السياق.

كما استعرض االجتماع نتائج المفاوضات الجارية مع 

اجمللس الوطني الكوردي يشكر فخامة الرئيس بارزاني على دعمه للمفاوضات بني الطرفني الكورديني

بيان مشترك

الى اإلعالم والرأي العام

في ١٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٠ اختتم وفدا المجلس الوطني الكردي و احزاب الوحدة الوطنية الكردية في الحسكة 

سوريا المرحلة االولية من مفاوضات وحدة الصف الكردي و توصال الى رؤية سياسية مشتركة ملزمة والوصول 

إلى تفاهمات أولية و اعتبار اتفاقية دهوك عام ٢٠١٤ حول الحكم والشراكة في االدارة و الحماية والدفاع اساسا 

لمواصلة الحوار و المفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول الى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل 

القريب.

و اكد الوفدان على اهمية التعاون و الوحدة الكردية في سوريا ورحبوا باإلنجاز كخطوة تاريخية مهمة نحو تفاهم 

اكبر و تعاون عملي مما سيفيد الشعب الكردي في سوريا وكذلك السوريين من جميع المكونات, و كرس الوفدان 

عملهما وفاءًا للتضحيات الكبرى ألبناء و بنات سوريا و خاصة لشهداء و جرحى روج آفاي كردستان وعائالتهم 

الذين ضحوا بأرواحهم في القتال النبيل لحماية العالم من استبداد داعش.
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كوردستان

أصدر المجلس الوطني الكوردي في سوريا يوم ٢٣ 

– ٦ -٢٠٢٠ بيانا بمناسبة الذكرى ال ٤٦ لتنفيذ 

كوردستان  في  العنصري  العربي  الحزام  مشروع 

سوريا، وفيما يلي نص البيان: 

في الرابع والعشرين من حزيران في هذا العام، تمر 

الحزام  لتنفيذ مشروع  السادسة واالربعين  الذكرى 

ومع   ، الكوردية  المناطق  في  العنصري  العربي 

هذه الذكرى يجدد ابناء الشعب الكرودي ادانتهم له 

ومطالبتهم المستمرة بإلغائه وإزالة آثاره.

فمع استيالء حزب البعث على السلطة في سوريا 

الشعب  تعرض  الماضي  القرن  من   ١٩٦٣ عام 

عنصرية  ومشاريع  شوفينية  لسياسات  الكوردي 

استكماال  أرضه  على  وجوده  استهدفت  ممنهجة، 

بموجبه  جرد  الذي   ١٩٦٢ لعام  الجائر  لإلحصاء 

عشرات اآلالف من المواطنين الكورد من جنسيتهم 

السورية مرورًا بتغيير المعالم القومية والديمغرافية 

اجمللس الوطني الكوردي يف سوريا : 

الشعب الكوردي يطالب بإزالة مفاعيل مشروع احلزام العربي العنصري 

هذه التفاهمات تشكل خطوة أولى مهمة تم الوصول اليها برعاية و مساعدة نائب المبعوث االمريكي الخاص 

للتحالف الدولي السفير ويليام روباك والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي واعرب 

الوفدان عن شكرهما و تقديرهما للجنرال مظلوم عبدي على مبادرته للوحدة الكردية في سوريا و لفخامة 

الرئيس مسعود البارزاني و الرئيس نيجرفان البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق لدعمهم وجهودهم من 

اجل الوحدة الكردية في سوريا كما شكروا الواليات المتحدة االمريكية على رعايتها و دعمها القوي للوحدة 

الكردية و دعمها لتحقيق مستقبل سوري اكثر ديمقراطية و تعددية حيث يتم احترام حقوق جميع مكوناتها.

المجلس الوطني الكردي في سوريا                                 احزاب الوحدة الوطنية الكردية

١٦ حزيران/ يونيو ٢٠٢٠

أحزاب الوحدة الوطنية الكوردية والبيان المشترك الذي 

صدر عن الطرفين برعاية أمريكية بتاريخ ١٦ حزيران 

٢٠٢٠ وقيم إيجابيًا الوصول لرؤية سياسية مشتركة ملزمة 

والتفاهم على اعتماد اتفاقية دهوك كأرضية لمفاوضات 

في  ومتساوية  حقيقية  شراكة  وتحقيق  الثانية  المرحلة 

مجاالت الحوكمة واألمور العسكرية واالقتصادية، هذا 

لبعض  السلبية  المواقف  على  المجتمعون  توقف  وقد 

الشخصيات والقوى المعارضة من المفاوضات الجارية 

بين المجلس وأحزاب الوحدة وأكدوا بأن هكذا مواقف 

ال تخدم مستقبل سوريا، وأن هذه المواقف لن تثنينا عن 

االستمرار بالمفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل يعتمد 

على الرؤية السياسية المشتركة والمتضمنة اعتماد الحل 

السياسي لألزمة السورية وفق القرارات الدولية ال سيما 

القرار ٢٢٥٤، وكذلك إقامة عالقات جيدة مع كافة أطر 

كل  وحقوق  بالديمقراطية  المؤمنة  السورية  المعارضة 

المكونات السورية، وكذلك تدعو إلى إقامة عالقات جيدة 

مع دول الجوار على أرضية االحترام المتبادل وحسن 

الجوار وتعتمد اتفاقية دهوك كأرضية للمفاوضات وهي 

تتضمن مشاركة كل المكونات األخرى في اإلدارة بعد 

الديمقراطي  االتحاد  حزب  مع  القائمة  الخالفات  حل 

جسور  مد  بضرورة  السوريين  كل  االجتماع  وطالب 

الثقة والتعاون ونشر ثقافة الحوار والعيش المشترك بدًال 

بناء  أجل  من  معًا  والعمل  والكراهية  الحقد  ثقافة  من 

سوريا ديمقراطية اتحادية لكل السوريين.

كما توقف المجتمعون على االنتهاكات الفظيعة التي 

 ) كانييه  وسري  عفرين  مناطق  أبناء  لها  يتعرض 

راس العين ) وكري سبي ( تل أبيض ) ومحاوالت 

كل  وأدانوا  هناك  تحصل  التي  الديمغرافي  التغيير 

ذلك وطالبوا المجتمع الدولي بممارسة دوره إليقافها 

بأمان  لديارهم  بالعودة  النازحين والالجئين  وتمكين 

وسالم والتعويض عن المتضررين وإعادة الممتلكات 

المصادرة وتسليم المناطق ألهلها .

وقرر االجتماع اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتفعيل دور 

المتاحة  اإلمكانيات  خالل  من  جماهيريًا  المجلس 

على  والعمل  قصوى  أهمية  األهلي  السلم  وإيالء 

المكونات  مختلف  مع  االجتماعية  العالقات  تعميق 

الدينية والقومية.

الواليات  لموقف  العالي  تقديره  االجتماع  وأبدى 

الموقف  بوحدة  الهتمامها  األمريكية  المتحدة 

الكوردي وإصدارها بيانا باللغة الكوردية تعبر عن 

ذلك كسابقة تاريخية نتطلع لدعمها في مجال تحقيق 

من  سوريا  مستقبل  في  الكوردي  الشعب  شراكة 

خالل العملية السياسية التي تجري بجنيف.

الوطني  للمجلس  العامة  األمانة  شكرت  كما 

الكوردي فخامة الرئيس مسعود بارزاني على دعمه 

والصف  الموقف  وحدة  حول  الجارية  للمفاوضات 

الكوردي.

األمانة العامة

للمجلس الوطني الكوردي في سوريا

السياسي  النشاط  ومنع  ومالحقة  الكوردية  للمناطق 

والثقافي والمجتمعي لكل ما يمت للكورد بصلة وصوال 

الى مشروع الحزام العربي الذي يعد من أخطر تلك 

المشاريع العنصرية التي قدمها الشوفيني محمد طلب 

هالل رئيس شعبة األمن السياسي في الجزيرة آنذاك 

والتي  الحقًا  البعث  لحزب  القطرية  القيادة  وعضو 

 ١٩٦٦ أيلول  في  للبعث  القطري  المؤتمر  إعتمدها 

والتدابير  االجراءات  باتخاذ  اوعز  الذي  المؤتمر  هذا 

اإلستثنائية تمهيدًا لتنفيذ هذا المشروع السيء الصيت.

القطرية  القيادة  أصدرت   ١٩٧٤ حزيران   ٢٤ ففي 

األرض  على  المشروع  بتطبيق  االمر  البعث  لحزب 

المحاذي  الشريط  في  مستوطنة   ٤٠ ببناء  فقامت 

الشرق  أقصى  في  ديوار  عين  من  تركيا  مع  للحدود 

الحسكة  محافظة  من  كانييه  سري  مدينة  غرب  الى 

تعود  التي  و  باجراءات زجرية  األراضي  واستملكت 

ملكيتها للكرد ضمن هذا الشريط بطول ما يقارب ٢٧٥ 

العوائل  آالف  واستقدمت  كم   ١٠-١٥ وبعرض  كم 

حلب  وريف  الرقة  منطقتي  من  العربية  العشائر  من 

ووطنتها في هذه المستوطنات وحرمت بذلك عشرات 

المنطقة  هذه  في  الكوردي  الشعب  ابناء  من  االالف 

آبائهم وأجدادهم ، وعملت بشتى  من اإلنتفاع بأرض 

السبل فيما بعد على تطويق الكورد وافقارهم واجبارهم 

على النزوح والهجرة من مناطقهم ، وما كان احزمة 

الفقر في ضواحي العاصمة دمشق وغيرها من المدن 

الكبرى بغالبية كوردية إال شواهد على نتائج السياسات 

الحزام  ومنها  الكورد  بحق  مورست  التي  العنصرية 

العنصري المشؤوم.

إن ما تعرض له ابناء الشعب الكوردي من اضطهاد 

واقصاء واستهداف في وجوده وحريته طيلة عقود على 

ايدي الحكومات واالنظمة المتعاقبة ، يضع المعارضة 

على  الغيورين  الوطنيين  وكل  أطيافها  بكل  السورية 

على  بالعمل  وطنية  إستحقاقات  أمام  البالد  مستقبل 

انصاف الشعب الكوردي الذي ساهم بفعالية الى جانب 

 ، سوريا  وبناء  االستقالل  تحقيق  في  المكونات  بقية 

تلك  كل  وإلغاء  دستوريا  القومية  بحقوقه  االقرار  في 

أصدرها  التي  الجائرة  اإلستثنائية  والقوانين  المراسيم 

النظام االستبدادي بحق السوريين عمومًا وأبناء الشعب 

الكوردي خصوصًا، وفي المقدمة منها الحزام العربي 

وكل  وثائقها  في  ذلك  وإعتماد   ، المشؤوم 

وهذا  البالد  بمستقبل  تتعلق  التي  الوثائق 

المستقبل  سوريا  لبناء  واقعيًا  مدخال  يكون 

الذي ينشده السوريون جميعا ، والذين قدموا 

وتحقيق  االستبداد  النهاء  جسام  تضحيات 

الحرية والكرامة لكل ابنائها .

األمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في 

سوريا

٢٠٢۰ / ٢٣ / ٦

سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس  رئيس  قال 

وسكرتير الـ PDK-S يوم الخميس ١٨ حزيران 

٢٠٢٠، أن توحيد الصف الكوردي في كوردستان 

الوطني  للمجلس  األساسي  المطلب  كان  سوريا، 

الكوردي منذ البداية وحتى اليوم.

التفاهم  حول  نيوز  ريباز  لـ  خاص  تصريح  في 

سعود  قال  الكورديان،  الطرفان  إليه  توصل  الذي 

وسكرتير  الكوردي  الوطني  المجلس  رئيس  المال 

أن  سوريا،   - الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب 

ÒáÌáßa@bÌäÏé@¿@b‰j»í@÷Ï‘y@Û‹«@fiÏó®a@…Ó�nè„@ÍáyÎ@÷b–m¸bi@Z˝æa@ÜÏ»é
ينتظرون  مكان  كل  في  الكوردي  الشعب  أبناء  جميع 

حصول اتفاق بين األطراف الكوردية لضمان حقوقهم 

في سوريا المستقبل.

في  بانهم  المال,  أضاف  االتفاق  جدية  مدى  وحول 

المجلس الوطني الكوردي كان توحيد الصف الكوردي 

وأشار  اليوم,  وحتى  البداية  منذ  لهم  أساسي  مطلب 

شعبنا  حقوق  على  الحصول  نستطيع  وحده  "باالتفاق 

الكوردي في سوريا الجديدة".

جميع  وحقوق  الكوردي  الشعب  "حقوق  وأردف: 

في  االعتبار  بعين  تؤخذ  أن  يجب  األخرى  المكونات 

سوريا الجديدة".

وتمنى سعود المال رئيس المجلس الوطني الكوردي، 

من جميع األطراف تغليب المصلحة الوطنية والقومية 

فوق المصالح الحزبية والشخصية وإزالة كل المعوقات 

توحيد  خالل  ومن  بأنهم  مشيرًا  يواجهونها،  التي 

الجهود سيستطيعون تجاوز أي عقبة قد تصادفهم في 

المستقبل.

ناشطون يطلقون اهلاشتاغ: '' PKK ساحة نضالكم هي كوردستان الشمالية''
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كوردستان

الديمقراطي  للحزب  هولير  منطقية  مجلس  قام 

الخامسة  الذكرى  بإحياء  سوريا  الكوردستاني- 

لمجزرة كوباني والسابعة لمجزرة عامودا في مكتب 

وإشعال  صمت  دقيقة  بالوقوف  للحزب،  التنظيم 

الشموع على أرواحهم الطاهرة.

المركزية  اللجنة  عضو  ملك  أحمد  الدكتور  وأكد 

للحزب أن مجزرة كوباني ومجزرة عامودا ستبقى 

من الجرائم السوداء في تاريخ مرتكبيها.

سترعى  والغالية  الطاهرة  الشهداء  أرواح  وأن 

مكونات  مختلف  بين  والتعايش  والسالم  الحرية 

وتيارات سوريا المستقبل.

@7€ÏËi@·Óƒ‰n€a@knÿfl@¿@Ô„biÏ◊@Òäç™@Ùã◊à@ıbÓyg

@Ô„bÌãè€a@Üb•¸a@lçy
@Ï‹ìflb”@¿@ÜäÏÿ€a@?†Ï€a@ê‹1a@ã‘fl@äÎçÌ

كوردستان

زار وفد من حزب االتحاد السرياني مقر المجلس الوطني الكردي واستقبل من قبل رئاسة المجلس، يوم 

االثنين ٢٠٢٠/٦/٢٩

حيث تم التطرق الى المستجدات السياسية على الساحة السورية  والوضع العام في المنطقة حيث تم التأكيد 

الحوار  ومآالت  الكردي  الموقف  توحيد  وجهود  الثنائية  العالقات  الى  باإلضافة  المشترك  العيش  قيم  على 

الكردي.

السياسية  المكونات  مختلف  ومن  كوردستان  غرب  في  السياسية  االطراف  بين  عادة  تتم  اللقاءات  وهذه 

والمجتمعية بغرض تبادل االراء فيما يخص مستقبل سوريا، خصوصا ان التطورات القادمة على مستوى 

سوريا تشي بتحوالت مفصلية ربما تفضي الى حل سلمي يوقف نزيف المقتلة السورية التي مازالت مستمرة 

منذ العام 2011 وحتى االن.

عقد فرع كورنيش للحزب الديمقراطي الكوردستاني _سوريا, يوم يوم األحد ٢١ 

حزيران ٢٠٢٠, ندوة سياسية وتنظيمية في مكتب الحزب بمدينة قامشلو (الحي 

الغربي) في كوردستان سوريا.

وفقا للموقع الرسمي للمجلس الوطني الكوردي: أن الندوة كانت بحضور محمد 

الفرع,  المال مسؤول  للحزب, وقدري جان  المركزية  اللجنة  سعيد وادي عضو 

حيث بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء كوردستان.

وبعد الترحيب من قبل مسؤول الفرع قدري جان, تحدث محمد سعيد وادي عضو 

اللجنة المركزية عن الوضع السياسي في المنطقة, و األوضاع الراهنة و أهمية 

الوحدة للشعب الكوردي وفقا للمصدر ذاته.

وفي ختام الندوة شكر قدري جان جميع الحضور على المشاركة في الندوة.

ÚÌÜäÏÿ€a@ÒáyÏ€a@ÚÓ‡Ác@Â«@Ï‹ìflb‘i@PDKMS@knÿfl@¿@ÚÓébÓé@ÒÎá„ZÛ„biÏ◊@Ûœ@ENKS@Ä€a
''ÜäÏÿ€a@—ó€a@ÒáyÏ€@b‘‹�‰fl@Î@Ô„bnéÜäÏÿ€a@—mbÿn‹€@b„aÏ‰«@Ô„biÏ◊@Û‘jné@

كوردستان

في  الكوردي  الوطني  للمجلس  المحلي  المجلس  أصدر 

سوريا ENKS، يوم الخميس 25 من حزيران 2020، 

بكوباني،  الغدر  ليلة  لمجزرة  الخامسة  الذكرى  في  بيانًا 

كرر فيه دعوته إلى الجهة التي أخذت على عاتقها التحقيق 

في حيثيات تلك الليلة السوداء و التوجه الى الرأي العام و 

أهالي الشهداء بحقيقة ما جرى. وجاء في البيان:

تمر علينا الذكرى الخامسة لمجزة ليلة الغدر في كوباني 

التي راح ضحيتها المئات من المدنيين شهداء أبرياء على 

يد عصابات اإلثم و اإلجرام بإبشع األساليب المنافية للقيم اإلنسانية،

التنظيم  إليها بعد كسر شوكة  ردا على تشبث أهالي كوباني بأرضهم و تسارع وتيرة عودتهم من اللجوء 

اإلرهابي داعش فيها، و الزخم الدولي الذي اعطي لكوباني كمنطلق إلنهاء الخالفة المزعومة و إرهابها.

في حين نستذكر بألم شديد شهداء ليلة الغدر و جميع شهداء شعبنا الكردي نستنكر جميع اشكال استهداف 

المدنيين و خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تزيد من مخاوف األهالي في كوباني ان تتكرر مآسي عفرين 

و كري سبي و سري كانية عليهم في ظل المساومات الدولية و اإلقليمية التي يدفع ضريبتها شعبنا الكردي 

في سوريا و الشعب السوري بشكل عام.

كما نكرر دعوتنا إلى الجهة التي أخذت على عاتقها التحقيق في حيثيات تلك الليلة السوداء و التوجه الى الرأي 

العام و أهالي الشهداء بحقيقة ما جرى .

ستبقى كوباني عنوانا للتكاتف الكردستاني و منطلقا لوحدة الصف و الموقف الكردي الذي ال خيار دونه 

للحفاظ على استحقاقات شعبنا و تحقيق تطلعاته المشروعة.

المجد و الخلود لشهداء ليلة الغدر

المجد و الخلود لشهداء كردستان

المجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي

كوباني 25 /2020/6 

زار صباح يوم الخميس ١٨ حزيران ٢٠٢٠، وفد من مجلس سوريا الديمقراطية 

الدرباسية  مدينة  في  الكوردستاني – سوريا  الديمقراطي  الحزب  مكتب   ,MSD

بكوردستان سوريا.

استقبل الوفد من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، وتحدث 

.ARK الجانبان عن األوضاع السائدة في كوردستان سوريا، وفقا لمراسل

كما تطرق الجانبان إلى الحديث حول االتفاق األخير بين المجلس الوطني الكوردي 

في سوريا, و PYD واألحزاب المتحالفة معه.

الكوردي وأحزاب  الوطني  المجلس  اختتم وفدا  في ١٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٠, 

الوحدة الوطنية الكوردية في الحسكة, المرحلة األولية من مفاوضات وحدة الصف 

الكوردي وتوصال الى رؤية سياسية مشتركة ملزمة والوصول إلى تفاهمات أولية 

والحماية  اإلدارة  في  والشراكة  الحكم  حول  عام ٢٠١٤  دهوك  اتفاقية  واعتبار 

والدفاع أساسا لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول 

إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.

ÈÓÓèÓiäÜ@¿@bÌäÏé –@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lç®a@knÿfl@äÎçÌ@MSD@Âfl@áœÎ

عقد اجتماع عبر االنترنت بين رئاسة المجلس الوطني 

الكوردي في سوريا ورئاسة االئتالف الوطني لقوى 

من  طلب  على  بناًء  السورية  والمعارضة  الثورة 

رئاسة االئتالف  يوم السبت ٢٠٢٠/٦/٢٧ 

على  السياسية  المستجدات  الى  االجتماع  تطرق 

للمجلس  المشترك  البيان  السورية, ومناقشة  الساحة 

الوطني الكوردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية 

الكردية حول مآالت التفاهم بين الطرفين نتيجة عدة 

جوالت من المفاوضات والوصول الى رؤية سياسية 

مشتركة ملزمة على أن تستمر المفاوضات للوصول 

الى اتفاق كردي – كردي يكون نواة وأرضية التفاق 

المناطق  في  المتعايشة  المكونات  كافة  يضم  شامل 

الكردية, 

أعضاء  بعض  لمشاركة  أسفه   عن  المجلس  عبر 

االئتالف في البيان الصادر عن بعض الشخصيات 

الحاصل  التفاهم  المعارضة والذي عبر عن رفض 

من حيث المبدأ والحكم على النتائج مسبقًا, ألن الرؤية 

اليها الطرفان منسجمة تمامًا  التي توصل  السياسية 

القرار  المنشود في سوريا وفق  السياسي  الحل  مع 

@ÜäÏÿ€a@?†Ï€a@ê‹1a@…ª@ÂÌ¸@ÊÎa@ıb‘€
ÚÌäÏè€a@�Úöäb»æaÎ@ÒäÏr€a@ÙÏ‘€@äÏè€a@“˝nˆ¸aÎ

األممي رقم ٢٢٥٤ , حيث االقرار  بالوقوف  الى جانب 

التي تؤمن بوحدة وسالمة  سورية  المعارضة الوطنية 

وبنظام ديمقراطي يقر بالحقوق القومية للشعب الكوردي 

الكوردي  واالتفاق  السورية  المكونات  كافة  وحقوق 

في  استقرار  عامل  سيكون  المنشود  الكوردي   –

المنطقة فهو ليس موجهًا ضد أي طرف أو مكون, 

كما أنه يدعو الى بناء أفضل العالقات مع الجوار.

أصدرت هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي في 

األخبار  حول  بيانا   ،٢٠٢٠ حزيران   ١٧ سوريا، 

التفاهمات  حول  مؤخرا  نشرت  التي  المفبركة 

الحاصلة بين ENKS و PYD. جاء فيه:

أخبارًا  االجتماعي  التواصل  مواقع  بعض  تداولت 

أحزاب  بين  الموقع  التفاهم  تفاصيل  تزعم  مفبركة 

الوحدة الوطنية ( pyd وشركاؤه) والمجلس الوطني 

الكوردي ( البارتي وشركاؤه )

تضمن ما أسموه تفصيالت لهذا التفاهم وتفصيالت 

والسياسية  اإلدارية  المجاالت  في  االتفاق  بنود 

Ú‹ñb®a@pb‡Áb–n€a@fiÏy@Ú€Îaánæa@Ú◊5–æa@äbjÇ˛a@ù»i@fiÏy@ENKS@Âfl@|Ìãóm
والعسكرية.

أن رئاسة المجلس الوطني الكوردي تؤكد أن ماورد في 

المفاوضات  تتناول  ولم  الصحة  المنشور عار عن  هذا 

المعلومات  هذه  ينشر  من  وأن   ، الملفات  هذه  الجارية 

أن  يؤكد  كما   ، إال  ليس  التشويش  يحاول  المفبركة 

المجلس لن يخفي أية حقائق عن أبناء شعبنا وال نتائج ما 

تتوصل إليها المفاوضات في وقتها المناسب..

١٧ /٦ /٢٠٢٠

هيئة رئاسة

المجلس الوطني الكوردي في سوريا

@ÚÓ†aã‘∫á€a@ÚÌäÏq�a@Ú‡ƒ‰æa@ÒÜbÓ”@Âfl@áœÎ
ÜäÏÿ€a@?†Ï€a@ê‹1a@äÎçÌ

زار وفد من قيادة المنظمة اآلثورية الديمقراطية مقر المجلس الوطني الكردي بمدينة قامشلو.مساء االثنين 

29 حزيران 2020 

وكان في استقبالهم كل من السادة : محمد اسماعيل وفصلة يوسف ونعمت داوود وسليمان أوسو وفيصل 

يوسف أعضاء هيئة الرئاسة في المجلس الوطني الكردي.

المنظمة وكبرئيل موشي وكبرو رومانوس أعضاء  الرفاق داود داود مسؤول  المنظمة كل من  وضم وفد 

المكتب التنفيذي.

والمجلس  الديمقراطية  اآلثورية  المنظمة  تجمع  التي  المميزة  الثنائية  بالعالقات  الطرفان  أشاد  اللقاء  وخالل 

الوطني الكردي وأكدا على ضرورة االستمرار في اللقاءات والحوارات التي من شأنها تعميق الثقة.  

كما استعرض أعضاء الوفدان آخر التطورات على الساحة السورية وعبروا عن مواقف متطابقة إزاء مسار 

الحل السياسي وأهمية تفعيله لتحقيق االنتقال السياسي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

وحول مسار الحوار الكردي الكردي، عّبر وفد المنظمة عن ارتياحه للتقدم الحاصل في هذا المسار، لما له من 

دور في ترتيب  البيت الداخلي الكردي السوري وخطوة باتجاه النهوض بحوارات معمقة مع بقية التعبيرات 

السياسية والقومية في المنطقة على أسس الشراكة والتكامل بين الجميع لبناء مستقبل أفضل.  
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إعداد كوردستان-

المجرمون أن يقدم دون كوردستان غرب في والكرد عامودا، اهل على اعوام حزينة سبعة مرت

ُفرض فقد الرهيبة، المجزرة تلك في االبرياء الشهداء ألرواح الراحة تعيد عادلة، ألي محاكمة

اليوم  ذاك في شخص أي من وُطلب ، ٢٧-٠٦-٢٠١٣ يوم صبيحة الرقابة شديد أمني طوق

ليدخلها. عامودا سكان من بأنه هويته إثبات

عيان: شاهد يقول

عسكري برتل فوجئت للمظاهرة، المعتاد الطريق  تسلك  كانت والتي اليوم ذلك مظاهرة في

الذي يسبق الطريق هي المظاهرة والرتل بين االلتقاء نقطة كانت المظاهرة، اعتراض يحاول

توجيه المتظاهرون بدأ الديمقراطي، االتحاد حزب إلى والذي ُسلِّم لحزب البعث الدولة أمن مقر

على المتظاهرين، الطائرات الرتل مباشرة بإطالق مضادات ليبدأ العسكري الرتل إلى هتافاتهم

بسرعة باتجاهي لتتجه الخيمة، إلى المؤدي الشارع إلى العسكري الرتل سيارات أولى دخلت

وتقف  ١٥ سنة الـ بعمر فتاة السيارة لتدهس الرصيف على بالقفز تجنبها في ونجحت جنونية،

ليرفع دهسها التي ساق الفتاة توقف على بأنه السائق ألخبر للسيارة توجهت فوق الفتاة السيارة

أصوله تبينت وجهي، في سالحه تركيا - من االتحاد الديمقراطي في حزب عضو - الكادرو

إسعاف ليمكننا بالتراجع إياه وجهه مطالبًا بدأت بالصراخ في عندها التركية الكردية لكنته من

ولم المبدئي، العالج هناك الفتاة تلقت مشفى بهزاد، إلى الفتاة ألسعف تراجع وبالفعل الفتاة،

ثم سعد ومن المشفى شيخموس حسن إلى الشهيد جثة معدودات حتى وصلت دقائق تمِض سوى

ثم ومن بقليل، صدره أسفل مضادات الطائرات من إصابته بطلق إثر الحياة فارق الذي سيدا،

على دراجتي "كنا والدها ساعدها، ويصرخ بإصابة في أشهر تصل الستة عمر لم تتجاوز طفلة

شدة من ساعدها" في بطلق طفلتي زيارة عائلية ليصيبوا من لمنزلنا والوصول العبور نحاول

أسعفنا الفتاة التي النارية الدراجة بنفس عدت الطعام عن اإلضراب من حملة اإلرهاق التعب و

عامودا. في أحد المعارف منزل إلى عليها

وبحملة للتجول بمنع الديمقراطي االتحاد حزب بدأ ثم ومن لفترة الرصاص  إطالق استمر 

كما شهداء، خمسة إلى ليصل عددهم الشهداء عن األخبار وتوالت المدينة، في كبيرة اعتقاالت

تركيا أو القامشلي إلى الجرحى إسعاف من العسكري وجناحه الديمقراطي االتحاد حزب منع

في الوحيدين إلى المشفيين من التوجه للناس الحزب المذكور الجرحى ومنع لبعض واعتقالهم

للطاقم الكادروات وجهها التي اإلهانات عدا والجرحى، المصابين إلنقاذ بالدم للتبرع عامودا

أو مدرسة أو عالية بناية كل سطح فوق القناصة تمركز إلى باإلضافة داري، في مشفى الطبي

مآذن الجوامع. حتى

علي الشهيد قناصه إلى الكبير الجامع منارة على المتمركزين أحد وجه التالي للمجزرة اليوم في

شهداء ستة إلى الشهداء عدد ليصل ليصيبه، داري ودارا خلف،

دفن الشهداء على أهالي أجبر الديمقراطي االتحاد حزب أن عرفنا التالي للمجزرة اليوم في

موجات إلى جنازاتهم لكيال تتحول منهم، واحد سوى أهلهم من أحد ودون مرافقة ليًال الشهداء

حظر  حالة إنهاء عن المذكور الحزب ٢٨-٠٦-٢٠١٣ أعلن يوم في ضدهم، عارمة غضب

لعامودا ومسيئًا مهينًا اإلعالن جاء اليومية، أعمالهم إلى العودة الناس بإمكان وأن التجول

في تستخدم كانت سيارة على المدينة بمكبرات صوت تجوب أعلنوها ألنهم وشهدائها، وأهلها

اليومين خالل قمنا لقد قمامتها، من اآلن باتت نظيفة عامودا الواحد - بالحرف قائلة مظاهراتهم

وجناحه الديمقراطي االتحاد أهان حزب هكذا - اإلسالميين من وتطهيرها بتنظيفها السابقين

أخرى مرة وشهداءها عامودا الشعب حماية وحدات العسكري

تضليل الرأي العام

سكان عليها يطلق والتي روناهي بقناتها متمثلة اآلبوجية اإلعالم آلة حضرت منع التجول خالل

والتقت عامودا إلى السوري للنظام التابعة الدنيا بقناة وتشبيهًا تهكمًا دونياهي تسمية  عامودا

التي لقنوهم الحزب باجترار أسطوانة ليبدؤوا المدينة الذين يسكنون الحزب من مناصري بعدد

آفراز قرية مداهمة على د ي ب ال مسلحو أقدم

سوريا بكوردستان عفرين في موباتا لناحية التابعة

عام ٢٠١٢ بهدف  حزيران شهر ٢٩ من يوم مثل في

الكوردي الديمقراطي الحزب في القيادي اعتقال

سوريا – الكوردستاني الديمقراطي (الحزب البارتي

مركز مسؤول نعسان، شيخ هاشم الدكتور الحالي)

المداهمة كانت حيث آنذاك. للحزب عفرين مدينة

الشهيد عائلة بحق المجزرة  ارتكاب  مخطط بداية

التي ارُتكبت ( نعسان شيخ (آل حسن حنان شيخ شيخ

األب استشهاد أدى إلى من المداهمة أيام خمسة بعد

ونورالدين عبدالرحمن ابنه و حسن شيخ حنان شيخ

بتاريخ د ب ي ال سجون إحدى التعذيب في تحت

.٢٠١٢/٧/٤

األمن قبل من المطلوبين من كان نعسان شيخ هاشم

والثورية نشاطاته السياسية والحزبية كون السوري

للحزب، المنطقية عضو اللجنة كان حيث المنطقة، في

الحراك السلمي في المشاركين ضمن الناشطين ومن

كانون شهر ففي عفرين. في السوري النظام ضد

ضمن  من أنه هاشم أدرك  ٢٠١٢ العام من األول

دائرة النظام السوري، وبالتحديد من المطلوبين من

الرائد أكرم بإدارة عفرين مدينة في األمن السياسي

في واختبائه المدينة  مغادرة إلى فاضطر  سليمان

كولين. شيخ في بيت جده آفراز قريته

عفرين مدينة وتسليم استالم  عملية أثناء أن يذكر

اآلخر استلم د، ب ي ال إلى السوري  النظام من

مؤيدي منازل بمداهمة وقام  المطلوبين ملفات

ب ال حزب سياسة ومعارضي السلمي الحراك

كان حيث الخالد، البارزاني لنهج والمنتمين د ي

عمل التي الملفات عشرات ضمن من هاشم ملف

كان لهاشم  مباشر تهديد فأول عليها. د ي ب  ال

الغربي اوتستراد حي الفيالت في الكائن منزله أمام

بتاريخ عفرين مركز مدينة الثقافي في المركز طريق

الوطني المجلس مظاهرة قبل أي ،٢٠١٢/٢/٢

مسلحو فهدد واحد. بيوم عفرين في الكبيرة الكوردي

اختطاف أو في البارتي بالتصفية القيادي د ي ب ال

رصاصة أصابت وأن العسكري الرتل على النار بإطالق بدؤوا عامودا أهالي أن وهي إياها،

َقدَّم وسفاح مجرم وكعادة كل النيران، بالرد على مصدر الرتل بدأ الرتل، لهذا من الجنود أحد

هم أيضًا ليكرروا الرسمي على شاشة تلفازه من سكان عامودا المعتقلين بعض الحزب المذكور

سوف دامغة أدلة أن هناك المناصر بين قطيعه أكثر ونشر الحزب بل تمادى األسطوانة، ال ذات

عن الحزب يكشف هذا لم يومنا حتى الكشف، األمر يتطلب عندما عنها بالكشف الحزب يقوم

Human Rights Watch التي  لمنظمة يقدمها لم إنه حتى لوجودها صحة ال التي األدلة هذه

عامودا. في جرى ما حقيقة و تقصي عام للتحقيق مرور بعد عامودا إلى جاءت

وتعتذر سوريا.. في عامودا" بـ"مجزرة تعترف الشعبية الحماية وحدات

عام في مدينة عامودا، سوريين مدنيين مجزرة بحق بارتكاب وحدات حماية الشعب، اعترفت

.٢٠١٣

اعتذارا، مقدمة المجزرة،  بارتكاب فيه اعترفت للوحدات، العامة للقيادة بيان  في ذلك جاء

مجددا. مثيلتها ارتكاب بعدم ومتعهدة

يونيو ٢٠١٣ فاجعة  حزيران/ و٢٨ من ٢٧ يومي عامودا في حدث "ما بأن بيان في وأوردت

الكرد وروج آفا". تاريخ في يتكرر أال ويجب ألهلنا، كبير بضرر تسببت

مسؤولية تتحمل ”الوحدات أن محمود، نوري الكردية الوحدات باسم الرسمي الناطق وأضاف

أبرياء". بحياة أودى كبيرا خطأ تعتبره وأنها الحدث، ذلك

لالعتذار جاهزيته عبدي مظلوم (قسد) الديمقراطية سوريا لقوات العام القائد أعلن أن وسبق

"مجزرة عامودا". ضحايا وذوي للمتضررين والمادي والتعويض المعنوي

وافقوا على الحسكة، إنهم شمالي المدينة أهالي مع الصلح بعقد كلفت اجتماع لجنة خالل وقال

في عامودا فاجعة شهداء عوائل مع الصلح بإقامة المكلفة "اللجنة إليها توصلت التي البنود كل

."٢٠١٣

إلى إشارة الكردية"، في أمام الوحدة والعثرات العقبات القضايا وإزالة كافة "نتطلع لحل وأضاف:

المعارض. السوري" "االئتالف في المنضوي الكردي" الوطني "المجلس األخير مع االتفاق

في عليهم الرصاص إطالق عبر مدنيين، وجرح بقتل الوحدات من عناصر قام ،٢٠١٣ وفي

اعتقال خلفية على احتجاجات فيه المنطقة تشهد وقت كانت في الحسكة، ريف في عامودا مدينة

السورية. الثورة ضمن ناشطين الوحدات لثالثة

سراح أن يتم إطالق الطعام إلى عن مفتوح إضراب في من الناشطين ودخل حينها عدد آخر

الثالثة. الناشطين

عن باإلفراج طالبت المدينة، في مظاهرة لتفريق الحي الرصاص بإطالق الوحدات وقامت

بجروح. العشرات إصابة إلى أطفال، إضافة بينهم من المدنيين، قتلى ستة أوقع ما المعتقلين،

مبادرة الصلح على ترد عامودا مجزرة عوائل شهداء

الجمعة، الصلح لجنة عنها أعلنت التي المبادرة على عامودا، مجزرة شهداء عوائل ردت

حزب لمنظومة التابعة  الشعب حماية وحدات باعتذار يقضي اتفاق إلى التوصل  بخصوص

الشهداء. أهالي من الُكردستاني العمال

أبنائهم  وتعتبر من أهالي شهداء عامودا ستعتذر الوحدات ٢٥-٦ ”أن يوم لجنة الصلح وقالت

والمعنوي“. المادي التعويض ستقدم كما المجزرة، مسؤولية وتتحمل شهداء،

فيه قالت ببيان ،PKK منظومة قبل من المرتكبة للمجزرة السابعة الذكرة في الشهداء أهالي ورد

عامودا مدينتنا في وقعت الكبرى التي بالجريمة التذكير نعيد نقفها هنا سابعة ووقفة سابعة ”سنة

بقوة السالح  المدينة واقتحامها من محاصرة م، ٢٨ حزيران ٢٠١٣ ،٢٧ والجمعة الخميس يومي

٦ شهداء وجرح العشرات ومنع إسعاف  وقتل الشارع في األبرياء على الحي الرصاص واطالق

الجمعة، صالة ومنع المساجد وإغالق التجوال منع وفرض األطباء على واالعتداء الجرحى

وتعذيبهم“. السجون في وزج العشرات الشهداء، دفن منع ومحاولة

وأخالقية“، موضحة وسياسية جنائية جريمة هي بل عادية جريمة تكن لم ذلك ”كل وأضافت

مؤامرة بل فرديًا، وتصرفًا عابرة حادثة تكن لم حدث ما أن البداية منذ تامة على قناعة ”نحن

عامودا.. جمزرة على أعوام سبعة

بالتقادم تسقط حقوق الدم وال الشهداء.. دماء على مساومة ال

بأيدي تمت ولألسف فتنة ُكردية وخلق الُكردي، الثوري لضرب الحراك سياسي مدبرة وبقرار

ُكردية“.

والحمد أية فتنة في سببًا نكون وأن ال صابرين مؤمنين عهدنا أن نكون كان ”لذلك وتابع البيان

لكشف ُكردية تحقيق تشكيل لجنة إلى دعوتنا كانت أيضا ”ولذلك مضيفًا في ذلك“، وفقنا الذي هللا

مذنب ومجرم“. مالبسات ومحاسبة كل

طرحت عدة أسابيع أنه قبل السابعة نعلمكم الذكرى في ”ها نحن عوائل الشهداء بالقول وأردفت

الشعب حماية وحدات بقيام باعتراف صريح إيجابيًا كان وآخرها للمصالحة جديدة مبادرات

أجل معالجة من هو ممكن ما بكل للقيام مستعدة للوحدات العامة وان القيادة بارتكاب الجريمة

الجرح“. هذا

ونيابة قضائية هيئة ولها منطقتنا في السلطة صاحبة هي الذاتية أن االدارة هو: ”ردنا وأكدت

اتخذوا  الذين pyd آنذاك لحزب السياسية القيادات محاكمة عامة ومن واجبها القيام بما يلي(١_

ومعاقبتهم. الجريمة الذين نفذوا آنذاك العسكرية للوحدات القيادات ٢_محاكمة ومعاقبتهم. القرار

ألهالي _المرئية) _المسموعة  المقروءة ) اإلعالم وسائل  في والعلني  الرسمي ٣_االعتذار

الشهداء خاصة“. وذوي عامودا عامة

أعلنت ٢٧ حزيران ٢٠٢٠, يوم عامودا, مجزرة شهداء عوائل نشرها بيان في

.PYD للـ العسكري YPG الجناح مع الصلح شروط العوائل

الصلح وهي: لتحقيق البنود من جملة العوائل فيه اشترطت وقال البيان

القرار  اتخذوا الذين آنذاك  PYD لحزب السياسية القيادات محاكمة .١

ومعاقبتهم.

ومعاقبتهم. الجريمة نفذوا الذين آنذاك للوحدات العسكرية القيادات محاكمة .٢

- المسموعة - (المقروءة اإلعالم وسائل في والعلني الرسمي االعتذار .٣

خاصة. الشهداء وذوي عامة عامودا ألهالي المرئية)

حيث راح سوريا, عامودا بكوردستان لمجزرة السنوية السابعة الذكرى وتمر اليوم

.PYD للـ العسكري بيد YPG الجناح استشهدوا ٦ شهداء ضحيتها
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في السياسي عمله عن  يتخلَّ  لم ما إذا الوحيد، ابنه

التي واالعتصامات  المظاهرات  في  حراكه و الحزب

قريته إلى لجأ اليوم ذلك  ومنذ النظام،  بإسقاط تطالب

بعفرين. صيدليته في عمله وترك

يتواجد في هاشم د أن ي ب مسلحو ال علم بعد فترة

بتجهيز فقاموا كولين،  شيخ جده بيت في  آفراز قريته

اعتقاله. بهدف القرية لمداهمة المسلحين من المئات

من  كل ي د بحضور ب ال ٢٠١٢/٦/٢٩ داهم بتاريخ

وهفال لعفرين، العام العسكري المسؤول كمال هفال

جكدار وهفال موباتا، لناحية العام المسؤول عدنان

وحدات في مسؤولة وقيادية المداهمة، فريق مسؤول

فأبت عائلة آفراز، قريَة المسلحين من المرأة والمئات

من مطلوبا كان كونه د ي ب ال إلى تسليمه هاشم

د). (ب ي الجديدة األمر سلطة ال من السوري النظام

الطرفين، بين بمشاحنات  مصحوبة محادثات  فدارت

سيبان اتصل أن ساعات تقريبا، وبعد لثالث واستمرت

سوريا كوردستان في لل ب ي ك العام المسؤول حمو

هفال اتصاالت و عزت، خليل البارتي في القيادي مع

عفرين مع في العام السياسي المسؤول حسن كورزيلي

و النار إطالق تجنب بضرورة القرية في الموجودين

بعدم تعهدات أخذ وبعد الطرفين، بين اشتباكات حدوث

الدكتور هاشم إلى العائلة سلمت لألذى، هاشم تعرض

ال ب ي د.

هاشم،  سراح د ي ب ال أطلق  ٢٠١٢/٧/٢ بتاريخ

حنان شيخ مجزرة يوم في  االعتقال وعاودوا

نعسان  شيخ (عائلة العائلة من  ٢٦ مع ،٢٠١٢/٧/٤

العوائل أقارب من بعض – أحمد شيخ – حسن شيخ –

ألبشع العائلة من المعتقلين  مع وتعرض  المذكورة)،

فقد والممنهج المبرح  للضرب  ونتيجة  التعذيب  أنواع

يعتقد ،٢٠١٧ /٧/٥ في لحياته حنان شيخ ابن نورالدين

براجو. هوبكا قرية في يكون أن

مع  هاشم الدكتور سراح ُأطلق  ٢١٠٢/٧/١٠ بتاريخ

التي العليا الهيئة اتفاقية  وذلك حسب المعتقلين، بعض

بقيادة كوردستان، إقليم في الكوردية األحزاب جمعت

رسمي بشكل توقيعها تم والتي البارزاني مسعود الرئيس

بنود االتفاقية ضمن كان من حيث ،٢٠١٢/٧/١١ في

بعد فترة إطالق فبدأ السياسيين، إطالق سراح المعتقلين

المعتقلين على من والرابعة والثالثة الثانية سراح الدفعة

األسود السجن من حنان، شيخ مجزرة المجزرة خلفية

كان حيث راجو، بال بناحية شيخ بقرية الصيت السيء

للزيتون معصرة – السجن فيه ويدشن ُيفتح مرة أول

(شيخ العوائل المذكورة معتقلي طريق زج عن سابقا-

أصبح سجنا ثم فيها ( أحمد شيخ – حسن شيخ نعسان –

بالسجن األسود. مشهورا عرف

التي والعوائل القرى من الشيوخ وعائلة آفراز قرية

كقرى د  ي ب ال قبل من  للمضايقات تعرضت 

وغيرها، بسبب وجقلمة عبدالو وبرج سينكا وكوسا

ال لسياسات معارضتهم البارزاني، لنهج انتمائهم

المدنيين منازل بمداهمة والقيام االنفرادية د ي ب

وقمع واالختطاف واالعتقال  القتل سياسات و

الضربة كانت لذا السلمي، والحراك المظاهرات

القرية، الشيوخ) ) العائلة هذه نصيب من القاضية

شهداء ثالثة د ي ب ال ممارسات فراحت ضحية

٢٧ شخصا  اعتقال و حسن وابنيه شيخ حنان شيخ

عمره، من التسعين بينهم مسن في من العائلة، من

شيخ كمنازل الشهيد العائلة وحرق ممتلكات وتدمير

الشخصية الثبوتيات فيها بما عبدالرحمن وابنه حنان

أمام التجارية  ومحالهم رمضانو عزالدين وجاره 

وحرق مطبعة في طريق راجو، المصرف الزراعي

محتويات وتخريب الصناعية، المنطقة في عزالدين

شيخ المهندس سيارة وحرق هاشم الدكتور صيدلية

للحزب، الفرعية اللجنة عضو سيمالكا عبدالعزيز

أمام نعسان  شيخ  يحيى  يقلها كان  زراعي  وجرار 

عفرين. في حنيف شيخ منزل

آفراز، قرية ومداهمة  حنان شيخ الشهيد  مجزرة

في الكورد بحق  ارتكبت التي األولى الجرائم من 

ال  تسلم  بداية أي   ٢٠١٢ عام سوريا كوردستان

القرى في المسلسل بدأ وبعدها للسلطة، د ي ب

وجقلمة عبدالو برج كمجزرة األخرى والمناطق

حسي ووالت عامودا، ومجزرة حمدوش، وحنان

نصر البارتي في والقيادي قطنة وجوان كوباني، في

في شيخو وآل بدرو، آل  ومجزرة  برهك، الدين

وحتى وآخرين، أبوزيد،  هوزان واستشهاد  شيه،

أو للمجازر بارتكابه د  ي  ب ال يعترف لم اآلن

الشهداء. لعوائل االعتذار تقديم

                                                  

                                                               

نيوز ارك

د ي الـ ب قبل مسلحي من يف عفرين نعسان شيخ جمزرة آل على سنوات مثاني
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الكورد والتفاهمات املعلنة... والتأسيس إلرادة حقيقية لبناء مستقبل مشرق يف غرب كوردستان 
˝fl@ÂÌá€aç«

توصلت  لما  األمل  سوريا  كوردستان  ساحات  عّم 

الصحفي  المؤتمر  بعد  وذلك  الكوردية،  األطراف  إليه 

الوحدة  وأحزاب  الكوردي  الوطني  للمجلس  المشترك 

سياسية  رؤية  عن  مشترك  بيان  إصدار  بعد  الوطنية، 

مشتركة ملزمة والوصول إلى تفاهمات أولية واعتبار 

في  والشراكة  الحكم  حول   ٢٠١٤ عام  دهوك  اتفاقية 

الحوار  لمواصلة  اساسا  والدفاع  والحماية  االدارة 

والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول الى 

التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.

عادت بوادر األمل والتفاؤل إلى الشعب الكوردي في 

كوردستان سوريا رغم المعاناة والصعوبات التي يمر 

به ومآسي التي حّلت به نتيجة نزوحه وتشرده عالوة 

على ذلك ما يعانيه من ارتفاع لألسعار والبطالة، رغم 

 الشعب الكوردي لوهلة معاناته بما توصل 
ّ
كل ذلك نسي

وفرنسية  أمريكية  وبمباركة  الكورديان  الطرفان  إليه 

وبريطانية.

الطرفان  إليه  توصل  ما  تحللون  كيف   -١

الكورديان؟

هل تتوقعون اتفاقا كورديا نهائيا؟ ولماذا؟  -٢

هذه  وإنجاح  إلنجاز  المثالية  ماالشروط  باختصار   -٣

الحوارات؟

كيف  رأيكم،  حسب  االتفاق،  حصل  إذا   -٤

ترون شكل المنطقة الكوردية؟ ولماذا؟

في  األخرى  للمكونات  التطمين  رسائل  من  هل   -٥

المنطقة؟

تدارك العوامل التي ادت الى  انهيار االتفاقات  التي 

ابرمت سابقا في هولير ودهوك

االستاذ  الكوردي،   المساواة  حزب  سكرتير  تحدث 

"مع  بالقول:  "كوردستان"،  لصحيفة  داوود  نعمت 

النزيف وما  السوري خالل عقد من  المشهد  تطورات 

العسكري،  العمل  كفة  ورجحان  تعقيدات،  من  رافقها 

السلطة،  وممارسة  للسيطرة  نفوذ  مناطق  اوجد  الذي 

وغير  منها  المباشرة  واالقليمية  ولية  الد  والتدخالت 

احتباس  الى  ادت  ذلك  كل  الوسائل،  بشتى  المباشرة 

الحل السياسي وابعاد  الرؤى- الى حد ما- التي التأمت 

حول اهداف الثورة في الحرية والكرامة ووحدة الشعب 

السوري بكافة مكوناته، وخلقت مناخا لالنكفاء وظهور 

خطابات الكراهية، ناهيك عن ما عاناه الشعب السوري 

من آالم وجروح عميقة، نال الشعب الكوردي والمناطق 

والمعاناة  والكوارث  اآلالم  تلك  من  نصيبها  الكوردية 

الشديدة وصارت المناطق الكوردية ملتقى جيوش لدول 

عديدة وساحة لتواجد مجموعات وفصائل مسلحة فعلت 

الفظائع فيها، اضافة الى ان داعش، وان انتهى جغرافيا 

كلما  وتنتعش  االرض  تحت  تتكور  الزالت  انها  اال 

سنحت الظروف لها.

الشعب  ابناء،  لنداءات  وتلبية  التحديات  هذه  امام 

الكوردي ورغبة االصدقاء، في لملمة صفوف الحركة 

ان  طبيعيا  كان  وموقفها،  خطابها  وتوحيد  الكوردية 

الوطني  المجلس  ومنهم  الكوردية  االطراف  يتوافق 

ايجاد موقف كوردي  الكوردي إلطالق حوار  بهدف 

المجلس  رئيسيين،  طرفين  بين  بتفاهم  يبدا  موحد، 

الوطني الكوردي واالتحاد الديمقراطي pyd، رغم ما 

على  يأخذه  ما  ولهما  ومكانه،  منهما خصوصيته  لكل 

يحتل  الكوردي  الوطني  المجلس  ان  وباعتبار  اآلخر، 

مع  ويتفاعل  وهيئاتها  السورية  المعارضة  بين  مكانه 

مجريات  العملية السياسية ويمتلك رؤية سياسية حول 

الكوردية قدمها في اكثر  القضية  مستقبل سوريا وحل 

ودعم  امريكا  برعاية  اتفاقا  فإن  ومحفل،  محطة  من 

االقليم   ورئاسة  بارزاني  مسعود  الرئيس  فخامة  من 

وبرؤية سياسية مشتركة وواضحة حول الملفين اضافة 

والعالقة  المعارضة  مع  كالشراكة  اخرى  ملفات  الى 

القضية  يخدم  بما  السوري  بالملف  المعنية  الدول  مع 

السورية بشكل عام والقضية  الكوردية بشكل خاص، 

السياسية  العملية  تفعيل  المكانة ويساعد في  يعزز هذه 

والحل السياسي، ولذلك جاء ما توصل اليه الطرفان من 

تفاهمات مبدئية تكون اساسا لبناء اتفاق شامل وواضح 

خطوة هامة على هذا الطريق".

بين  التباينات  حجم  احد  على  يخفى  "ال  داوود:  يتابع 

اجهزة  ممارسات  تركه  ما  ايضا  يخفى  وال  الطرفين 

السياسية،  الحياة  وعلى  وانصاره  المجلس  بحق   pyd

يجعل   الذي  االمر  متضادة،  خطابات  من  صدر  وما 

وضع حد لهذه الممارسات من االولويات، وكذلك فتح 

صفحة جديدة من العالقات المتكافئة بما يخدم القضية 

الكوردية وابناء الشعب الكوردي، وان الطريق الى ذلك 

هو التفاعل مع هذا العمل بإيمان وقناعة تامة بان ذلك 

هو السبيل االمثل، بعيدا عن عقلية المناورة واستغالل 

اي  بان  والقناعة  حتما،  ستنتهي  التي  اآلنية  الفرص 

تحقيقه  على  يعمل  التي  المهام  انجاز  يمكنه  ال  طرف 

بمفرده، وانه ال بد من شراكة حقيقية بحجم المسؤولية، 

وبعيدا  الضيقة  والجهوية  الحزبية  المصالح  عن  بعيدا 

عن اجندات قوى اخرى مهما كانت طبيعة العالقة التي 

تربطهما وتتيح لها التدخل المباشر او التواجد المباشر، 

وضامن  راع  وبوجود  وصريح  شفاف  بشكل  والعمل 

يستطيع ان يساعد على انجاز االتفاق وتنفيذه، وفي حالة 

االمريكي  الجانب  من  يستوجب  فانه  الجاري  الحوار 

وقيادة قسد الوفاء بدورهما واالستفادة من العوامل التي 

ادت الى  انهيار االتفاقات  التي ابرمت سابقا في هولير 

ودهوك".

الوطني  المجلس  موقف  كان  "لقد  داوود:  يضيف 

النهائي  الوضع  ان  وهو  دوما،  واضحا  الكوردي 

بالحل  مرهون  وسياسيا  جغرافيا  الكوردية  للمناطق 

السياسي في البالد ومستقبل سوريا والدستور التوافقي 

الذي ينشده  والذي يرى اهمية ان يعتمد هوية سوريا 

كبلد متعدد القوميات واالديان والثقافات، دولة اتحادية 

ينتفي فيها كل اشكال القهر واالستبداد ويجعل الجميع 

عادل  وبتوزيع  واالنسانية،  القومية  بحقوقهم  يتمتعون 

للثروة والسلطة، والمشاركة في القرار السياسي، ولذلك 

فان اي وضع اداري  للمناطق الكوردية اآلن هي حالة 

مرحلية وتهدف الى خدمة ابناء المنطقة  بكل مكوناتها 

واالقتصادية   والمعيشية  الخدمية  المجاالت،  كافة  في 

وتحقيق االمن واالستقرار، وحمايتها".

يختم داوود: "لقد أثار ما أعلن عنه من تفاهمات أولية 

وبرعاية أمريكية ردودا متباينة لدى الشركاء في الوطن 

في  البعض،  حفيظة  وأثار  أيضا  الدول  بعض  ولدى 

بين  تقارب  أو  تفاهم  أي  أن  آخرون  فيه  رأى  وقت 

ابناء البلد هو خطوة في االتجاه الصحيح، ان مخاوف 

ومواقف  تحليالت  الى  مرة  تستند  وتحفظاتهم  هؤالء 

استباقية ومرة بإسقاط تجارب أخرى على الحالة دون 

دراسة وقراءة لألوضاع والظروف المتباينة. ان اعتماد 

الشفافية في ما يتوصل اليه االطراف المتحاورة التي 

يكون منطلقا  التفاق  اتفاق كوردي  انجاز  الى  تسعى 

وتفاهم واسع ويشمل كافة المكونات األخرى من عرب 

وسريان آشوريين وغيرهم، وكذلك التأكيد على ان ذلك 

سيخدم القضية السورية ككل والقضية الكوردية منها، 

وسيكون داعما للمعارضة السورية نحو التغيير وتفعيل 

او  المكونات  من  احدا  يستهدف  وال  السياسية  العملية 

الدول جارة كانت ام معنية ولها مصالحها، بل بالعكس 

سيكون عامال لتعزيز الوئام االجتماعي والسلم االهلي 

وثقافة العيش لمشترك، وانهاء كل ما يثيره من هواجس 

يستدعي عمال صبورا  لدى االخرين، وهذا  ومخاوف 

مما  والغاية  الهدف  لشرح  المعنيين  كل  لدى  وجديا 

حصل كما يتطلب دعما من االصدقاء، والحلفاء إلنجاح 

هذا المسعى النبيل".

بنجاح  مرهون  سوريا  في  الكوردي  الشعب  مصير 

المفاوضات بين أطرافها السياسية

لصحيفة  عكيد  حواس  التفاوض،  هيئة  عضو  تحدث 

"كوردستان"، بالقول: "ما تم التوصل اليه في المرحلة 

هو  الكوردي  الصف  وحدة  مفاوضات  من  االولية 

الرؤية السياسية المشتركة استنادا الى اتفاقية دهوك عام 

٢٠١٤، وتضمنت الرؤية السياسية كيفية نظر الحركة 

في  الحكم  شكل  الى  سوريا  في  الكوردية  السياسية 

سوريا المستقبل، واطار حقوق الشعب الكوردي الذي 

االخرى،  السورية  االطراف  مع  التحاور  وفقه  سيتم 

السورية،  الوطنية  والمعارضة  النظام  من  والموقف 

واعتبر الطرفان ان النظام هو المسؤول عن ما وصلت 

في  الحكم  شكل  الى  بالنسبة  اآلن،  حتى  سوريا  اليه 

سوريا المستقبل رأى الطرفان أن ضمان حقوق جميع 

يكون  االستبداد  مستنقع  في  الوقوع  وتجنب  السوريين 

في سوريا فدرالية، والحقوق القومية للشعب الكوردي 

القرارات  مناقشة  تم  كما  دستوريا،  تثبت  ان  يجب 

على  التأكيد  وتم  السوري  بالشأن  المتعلقة  الدولية  

ضرورة الوصول الى الحل السياسي وذلك استنادًا على 

القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوريين، واعتمدت 

الوصول  الحوار بهدف  لمواصلة  اتفاقية دهوك أساسا 

الى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب".

تفاهم  عن  االعالن  فيه  تم  الذي  "البيان  عكيد:  يتابع 

ألنه  جدًا  مهمًا  كان  الكوردية  السياسية  االطراف  بين 

الحوار في  التي ستبنى عليها محاور  يتضمن االسس 

الهامة  المحاور  من  العديد  وهناك  المقبلة،  المراحل 

التي تحتاج الى اشباعها  بنقاشات مستفيضة للوصول 

الى اتفاق حولها، وعلى الحركة السياسية الكوردية ان 

تبذل اقصى الجهود للوصول الى االتفاق الشامل، ألنه 

مطلب جماهيري وينتظره كل الكورد وجميع االصدقاء 

الذين يتمنون الخير للشعب الكوردي وتتقاطع مصالحهم 

ودعم  الكوردي  الشعب  حقوق  احقاق  اجل  من  معه، 

المسار  في  ومساندتها  السورية  الوطنية  المعارضة 

حل  الى  للوصول  السوري-السوري  التفاوضي 

سياسي لكل سوريا ومن ضمنها حل القضية الكوردية 

ان  اظن  التحديات  كل  ورغم  سوريا،  كوردستان  في 

مصير  الن  يتم  ان  يجب  نهائي  اتفاق  الى  الوصول 

الشعب الكوردي في سوريا مرهون بنجاحه". 

يضيف عكيد: "البد من استكمال ملف بناء الثقة الذي 

من  طرف  كل  يتحلى  وان  للحوار  متينًا  اساسًا  يخلق 

الحزبية  االجندات  ويترك  الصدر  برحابة  االطراف 

اهلنا  دفع  وخيمة  عواقب  جلبت  ألنها  جانبا،  الضيقة 

عانى  التي  المظالم  عينيه  نصب  ويضع  غاليًا،  ثمنها 

ظل  في  سوريا  في  الكوردي  الشعب  منها  ويعاني 

ويالت  من  شعبنا  رآه  ما  وخاصة  المتعاقبة،  االنظمة 

في السنوات االخيرة من تهجير وقتل وتجويع، ونعلم 

ان طريق الحوار يمر بالكثير من التحديات والعوائق، 

واستمرار  االصدقاء  بمساعدة  اذاللها  يجب  ولكن 

المبادرين االوربيين والواليات المتحدة االمريكية  في 

اتفاق  الى  والوصول  الحوار  المسار إلنجاح  هذا  دعم 

متين يمكن البناء عليه في المستقبل".

في  الكوردية  المناطق  نقول  "عندما  عكيد:  يردف 

مناطق  هناك  المناطق،  من  قسمين  بها  نقصد  سوريا، 

كوردية تتحكم بها فصائل المعارضة المسلحة المدعومة 

المناطق،  تلك  في  موجودة  تركيا  وبالتالي  تركيا،  من 

عفرين وكرى سبي وسرى كانيه، التي نسعى لتسوية 

حصلت  التي  االنتهاكات  آثار  وازالة  فيها  االوضاع 

الى  مهّجر  لكل  اآلمنة  للعودة  االجواء  وتهيئة  هناك 

ارضه وبيته، والمناطق الكوردية االخرى  التي يديرها 

من  ونرى  الذاتية  اإلدارة  خالل  من  اآلخر  الطرف 

بيئة  وتوفير  األجواء  تهيئة  أجل  من  العمل  الضرورة 

باإلتفاق  الشاملة  للحوكمة  الى صيغة  للوصول  مالئمة 

الذي  واالستقرار  األمان  لتوفير  المكونات  جميع  بين 

دعم  هناك  وسيكون  ككل،  السوري  الشعب  منه  حرم 

دولي في هذا المجال لبناء البنية التحتية وتوفير فرص 

العمل، لالنطالق منها نحو الحل السياسي الشامل لكل 

سوريا". 

االطراف  بين  تم  الذي  المبدئي  "االتفاق  عكيد:  يختم 

الكوردية هو خطوة في طريق االتفاق بين جميع فئات 

ومكونات المنطقة دون اقصاء اي مكون للحفاظ على 

السلم االهلي والعيش المشترك، وتوسيع نطاق االتفاق 

وبناء  السوريين،  جميع  التفاق  واساسًا  نموذجًا  ليكون 

في  الجميع  مشاركة  تضمن  فدرالية  المركزية  سوريا 

ادارة البالد وسد الطرق في وجه المستبدين لمنع العودة 

الى الدولة االمنية المركزية التي تعطي المجال لطغمة 

تصل  ان  واتمنى  والعباد،  البالد  في  للتحكم  حاكمة 

توقيع  الى  قريبا  الكوردية  السياسية  الحركة  اطراف 

االتفاق النهائي".

الرغبة واالرادة الحقيقية لخلق أرضية مشتركة

لصحيفة  أحمد  زهرة  الحقوقية،  الناشطة  تحدثت 

المتعاقبة  الحكومات  "ساهمت  بالقول:  "كوردستان"، 

تمزيق  في  ودكتاتورياتها  سوريا  في  الحكم  سدة  على 

الجسد الكردي ومحاربة هويته القومية، فلم تتوان عن 

تعريب كل ما هو كوردي ووأده في المهد. وقد حاولت 

بكل قوانينها الالشرعية وإجراءاتها الشوفينية وقراراتها 

منذ  المتأصلة  الكورد  حياة  نبض  اقتالع  االستثنائية 

العنصرية  البعث  ثقافة  صلب  من  وصاغت  األزل، 

سلسلة سياسات التعريب ومحو الكوردي من الوجود. 

لكن الحركة الكوردية لم تتوقف عن النضال السياسي، 

االنقسامات  من  بالرغم  القومية  الهوية  على  حافظت 

في  الالمنطقي  والتشرذم  الداخلية  بنيتها  في  المتتالية 

خطابها السياسي.

مع بدء التغييرات الدولية والتحوالت الكبيرة في المواقف 

والمصالح، نالت القضية الكوردية اهتماما وتأييدا دوليين 

ونال ممثلوها الكورد الثقة كممثلين  ومعارضة حقيقية 

اطار  في  االستبداد،  تاريخ  عبر  االستبدادية  لألنظمة 

مصيرهم  تقرير  في  الكورد  حقوق  مشروعية  فرض 

بنفسهم، وفق العهود والمواثيق الدولية.

تمسكها  بأخرى  أو  بطريقة  الغاصبة  الدول  حاولت 

وتسير  قانونيًا  مفعولها  انتهت  عادلة  غير  باتفاقيات 

الروح  وإعادة  لتجديدها  التالشي محاولة  إلى  بطريقها 

إليها، وتعمل جاهدة على طمس الهوية القومية للشعب 

الكوردي بالتعريب والتتريك والتفريس، تزامنًا مع نسج 

تقرير  حق  مع  الجديد  األوسط  الشرق  خارطة  خيوط 

الدعوات  استمرار  مع  المظلومة.  للشعوب  المصير 

الكوردي  البيت  وترتيب  الخالف  لنبذ  والمبادرات 

وتوحيد الخطاب السياسي الكوردي، بدأت أمريكا بفك 

ايجاد  المنطقة، محاولة  أول شيفرات استراتيجيتها في 

نفوذها.  مناطق  في  مصالحها  لتنفيذ  مناسبة  أرضية 

لتتالقى مصالحها مع استقرار المنطقة الكوردية بوجود 

األطراف  توحيد  خالل  من  مشتركة  كوردية  إدارة 

الكوردية وتوحيد خطابها السياسي.

لتكون طاولة المفاوضات أولى خطوات توحيد الخطاب 

نجاح  عن  باالعالن  توج  التي  الكوردي  السياسي 

المرحلة األولى في بيان ١٦ حزيران ٢٠٢٠ االعالن 

لطرفي  ملزمة  مشتركة  سياسية  لرؤية  الوصول  عن 

اتفاقية دهوك كأرضية  اعتماد  والتفاهم على  التفاوض 

حقيقية  شراكة  وتحقيق  الثانية  المرحلة  لمفاوضات 

ومتساوية في كافة المجاالت. اهتمام الواليات المتحدة 

األمريكية بوحدة الموقف الكوردي موضع ارتياح لكنه 

الكوردية  باللغة  مرحبًا  بيانًا  إصدارها  بالقلق.  مشوب 

عن بيان التفاهم األولي سابقة تاريخية، نتطلع لدعمها 

الكوردي في مستقبل  الشعب  في مجال تحقيق شراكة 

األمم  تتبناها  التي  السياسية  العملية  خالل  من  سوريا 

كوردي  اتفاق  لإلعالن عن  تتجه  اآلمال  كل  المتحدة. 

شامل".

يتطلب  نهائي  كوردي  التفاق  "الوصول  أحمد:  تتابع 

نجاح  مقومات  أو  مثالية  تعتبر كشروط  كثيرة،  أمورا 

المصالح وتداخلها ستساهم في  إلتقاء  منها: -استمرار 

الوصول إلى اتفاق نهائي.-استمرار امريكا في جديتها 

إلى  الوصول  باتجاه  ستضغط  لالتفاق  راعية  كدولة 

نقاط  على  التركيز  أن  كما  المرتقب.  النهائي  االتفاق 

العقبات  كافة  إزالة  ومحاولة  عليها،  والبناء  التالقي 

المفاوضات  سير  تعترض  التي  المشاكل  كافة  وحل 

بمدى  األطراف  إدراك  واقليميًا.  داخليًا  أكثرها  وما 

نجاح  األهمية.  غاية  في  نقطة  المفاوضات  مصيرية 

المفاوضات مرحلة نوعية باتجاه حل القضية الكوردية 

العادلة، وحماية للوجود الكوردي من عوامل االقصاء 

الوحيد  المخرج  بمثابة  النهائي  االتفاق  ليكون  الكثيرة. 

لحل القضية الكوردية في مرحلة االستحقاقات وفي ظل 

اتفاق  إلى  الوصول  سوى  خيار  ال  الخيارات.  غياب 

والمسؤولية  المصيرية  الضرورات  هذه  مع  شامل. 

والصف  الخطاب  لتوحيد  الجميع  عاتق  على  الملقاة 

بد من  اإلقليمية والدولية، ال  التغييرات  الكرديبن ومع 

العمل الجاد للوصول إلى االتفاق النهائي. قد نكون أمام 

السياسية.  الخارطة  على  العادل  وجوده  يفرض  واقع 

نتأمل أن يتحول التفاهم األولي التفاق نهائي شامل". 

تضيف أحمد: "في التفاوض ال بد من إمكانية خلق منطقة 

التفاوض  طرفي  بين  االختالف  مناطق  بين  مشتركة 

للبناء عليها. من المسؤولية التاريخية أن يدرك الطرفان 

المصالح  سيحمي  الذي  هو  اتفاق  إلى  الوصول  بأن 

الكوردي،  للشعب  القومية  والحقوق  العليا  المشتركة 

لذلك ال بد من تغليب المصلحة القومية على المصالح 

الحزبية. - الرغبة واالرادة الحقيقية والثقة، وذلك لخلق 

وصوًال  عليها  للبناء  التفاهمات  من  مشتركة  أرضية 

التفاوض  طرفي  بين  الثقة  غياب  ألن  مشرقة.  لنهاية 

التالعب  تيارات  بين  التفاوض مترنحة  سيجعل عملية 

والمراوغة، وإضفاء جو من الشك واالرتياب على الجو 

العام وهو ما سيجعل الطرق السالكة ضبابية ال تمهد 

واستمرار  الراعية  الدول  جدية  النور.  إلى  للوصول 

الدعم في الوصول إلى اتفاق شامل مع استمرار ودعم 

نجاح  مقومات  من  الواقع  أرض  على  لتطبيقه  كاف 

المفاوضات، وحتى تسير المفاوضات على سكة النجاح 

المشورة  لتقديم  استشاري متخصص،  فريق  بد من  ال 

االتفاق  إلى  والوصول  المفاوضات  أثناء  الالزمة 

وصياغته بأسلوب متقن ال يحتمل التأويالت الكثيرة. أما 

إنجاز االتفاقية وحتى ترى النور وتترجم أبجديتها على 

أرض الواقع: فإنه ال بد من تحمل المسؤولية التاريخية 

والتقييد بااللتزام الملزم بين األطراف المفاوضة. ثانيا: 

أجل  من  والعمل  االتفاق  مخرجات  أمريكا  تتبنى  أن 

لتكون  الجديد،  السوري  الدستور  في  لتثبيتها  دعمها 

جزءًا من الحل لمستقبل سوريا الجديدة".

من  شامًال  سيكون  االتفاق  حصل  "إذا  أحمد:  وتردف 

سيساهم  واإلدارية،  والعسكرية  السياسية  النواحي 

االتفاق إلى استقرار المنطقة من كافة النواحي. لتكون 

االتفاق  لطرفي  الملزمة  المشتركة  السياسية  الرؤية 

االتفاق  بنود  لتثبيت  الجاد  للعمل  الطريق  خارطة 

عليه  سيكون  لما  األولى  اللبنة  ستضع  التي  وتفاصيله 

مستقبل المنطقة".

تكلل  إن  الكوردي  الكوردي-  "االتفاق  أحمد:  تختم 

األخرى  المكونات  ضد  موجهًا  يكون  فلن  بالنجاح، 

كما تؤكد المفاوضات اآلن. فبعد الوصول إلى اتفاقية 

كوردية - كوردية فإنه ال بد من الخطوة الالحقة لالتفاق 

بين المكونات األخرى للمشاركة في إدارة المنطقة بما 

يضمن حقوقها في السالم والحرية والكرامة االنسانية. 

باعتماد اتفاقية دهوك كأرضية للمفاوضات، هي ضمانة 

للمكونات ألنها تتضمن مشاركة كل المكونات األخرى 

الثقة والتعاون ونشر  في اإلدارة. ضرورة مد جسور 

الحقد  ثقافة  من  بدًال  المشترك  والعيش  الحوار  ثقافة 

من  كل  تتبناها  التي  الكراهية  وخطاب  والعنصرية 

المعارضة والنظام. الرسائل المعارضة لالتفاق لبعض 

من  وبتحريض  أكثرهم  بل  السورية  المعارضة  قوى 

باستمرار،  سمومها  تبث  لها،  الحاضنة  الدول  بعض 

تلك التي لم تخف وتيرة شوفينيتها، بالرغم من علمها 

اليقين بان االتفاق سيكون في مصلحة وحدة المعارضة 

أما  السورية.  األزمة  لحل  وسبيل  وتقويتها  السورية 

النظام بشكل مباشر أو من خالل أذرعه األخطبوطية 

يحاول جاهدًا توجيه بوصلة العداء بين مكونات المنطقة 

التي شهدت تاريخًا من العيش المشترك. كل المؤامرات 

بالمفاوضات  االستمرار  عن  تثنينا  لن  والمحاوالت 

للوصول إلى اتفاق شامل يعتمد على الرؤية السياسية 

المشتركة الملزمة والتي تتضمن الحل السياسي لألزمة 

السورية وفق القرارات الدولية ال سيما القرار ٢٢٥٤، 

وإقامة عالقات جيدة مع كافة أطر المعارضة السورية 

السورية.  المكونات  كل  وحقوق  بالديمقراطية  المؤمنة 

سيكون االتفاق موجهًا لتعزيز أصول العيش المشترك 

والكرامة االنسانية لكافة المكونات. الحوارات واللقاءات 

مستمرة مع المكونات األخرى كما التفاهمات. الشعب 

الكوردي الذي تعرض ألبشع أشكال الظلم واالضطهاد 

القومي، لن يكون ظالمًا لغيره من المكونات. ال بد من 

العمل معًا من أجل بناء سوريا ديمقراطية اتحادية لكل 

حل  دون  السورية  االزمة  حل  يمكن  وال  السوريين. 

عادل وشامل للقضية الكوردية وفق العهود والمواثيق 

للشعب  القومية  الحقوق  لحامي  الشكر  كل  الدولية. 

بارزاني في دعمه ورعايته  الرئيس مسعود  الكوردي 

وتشجعيه لكل اتفاق يحمي الحقوق والهوية والوجود".

ختامًا: 

المفاوضات،  إليه  ستؤول  ما  ينتظر  الكوردي  الشعب 

وهو على يقين أن قيادات الحركة الكوردية سيتحملون 

المسؤولية الُملقاة على أكتافهم، وسيحققون ما يصبو إليه 

طموحات الشعب الكوردي في كوردستان سوريا.

زهرة أحمد حواس عكيد  نعمت داوود 
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على أعوام مرور خمسة وهي سوريا، كورد في تاريخ مروعة ذكرى ٢٥ حزيران ٢٠٢٠، يوم صادفت

ونساء من أطفال الكورد المدنيين المئات من ضحيتها راح المجزرة التي الغدر)، كوباني (ليلة مجزرة

داعش وتنفيذهم إرهابيي دخول وكيفية المجزرة يكتنف الغموض ومايزال داعش، بيد إرهابيي وشيوخ

األبرياء. بحق للجريمة

المجزرة: تنفيذ

بالتسلل، عام ٢٠١٥، حزيران شهر ٢٥ من الـ يوم األولى، من الفجر ساعات في داعش بدأ إرهابيو

الدخول  استطاعوا و كوباني جنوب الواقعة صرين بلدة من قدموا ١٠٠ إرهابي، حوالي عددهم كان حيث

برخ قرية بمجزرة اوًال، العملية بدأت .PYD إلدارة متعددة تابعة أمنية حواجز من تواجد الرغم على

ذلك،  إثر واستشهادهم ٢٣ مدنيا، ب بالغدر وقاموا اإلرهابيون، هاجمها إذ كوباني، جنوب الواقعة باتان

نائمين. كانوا وشيوخ ونساء أطفال بينهم

آسايش حواجز من اجتياز وتمكنوا المدينة، إلى كوباني اإلرهابيون توجه باتان، برخ قرية مجزرة وبعد

أيضا. مجزرة هناك وارتكبوا عمق المدينة ودخول PYD

المنكوبة. مدينتهم إلى يعودون كوباني النازحون من فيها كان وقت في الهجمات وجاءت

الذين الحر»، «الجيش ومقاتلي الشعب، حماية وحدات بلباس التنظيم
ّ
مقاتلي تنكر أن عيان شهود ويؤكد

الشارع إلى تخرج الناس جعل حينها، الفرات» «غضب عمليات غرفة ضمن التنظيم يقاتلون كانوا

هي إقامة هذه المجموعات مهمة كانت بينما النار، إطالق سبب لسؤالهم عن خوف دون منهم وتقترب

المنازل أخرى مجموعات بينما اقتحمت في الشوارع، يصادفونه كل من وتصفية المدينة داخل حواجز

وذبحهم بالسكاكين. بالرصاص بقتل الناس وبدأت

يضعون كانوا الحر»، و«الجيش الشعب حماية وحدات مقاتلي عن بعضهم التنظيم
ّ
مقاتلي يميز وحتى

كثيرون بقي المدينة، بينما النزوح غرب إلى المدنيين من بالكثير وأدت العملية على أذرعهم. رباطًا أصفرًا

نيامًا. وقتلوهم منازلهم التنظيم اقتحم مقاتلو حيث في النجاة الحظ يحالفهم لم وآخرون منازلهم، في

الشهداء: عدد

في  مدني، ٦٠٠ شخص عن اليقل ما وجرح باستشهاد حينها قدرت و الضحايا، عدد عن األنباء تضاربت

التابعة لها. والقرى كوباني مركز مدينة

الجناة: ومحاسبة المجزرة عن تحقيق بفتح مطالبة

تحقيق  أي PYD بفتح إدارة لم تقم للمجزرة، داعش إرهابيي ارتكاب على أعوام خمسة من مرور وبالرغم

كوباني بفتح منطقة يطالب أهالي حيث إلى المنطقة، الدخول من إرهابيي داعش تمكن بخصوص كيفية

الدولية وفق القوانين جزائهم، لنيل الدولية المحاكم إلى والمتواطئين الجناة وشفاف، لتقديم عادل تحقيق

الجرحى. و الشهداء عوائل وتعويض

كوردستان

السادسة الذكرى  ,٢٠٢٠ حزيران   ٢٤ يوم تمر

العنصري العربي مشروع الحزام لتنفيذ واألربعون

الذي االستيطاني المشروع سوريا, كوردستان في

.١٩٦٢ لعام لإلحصاء الجائر جاء استكماال

الحزب من الكورد, القياديون آنذاك فعارض

الحزب ) البارتي سوريا في الكوردي الديمقراطي

الحالي) سوريا – الكوردستاني الديمقراطي

تنفيذ المشروع. فيه نددوا بيانا المشروَع, وأصدروا

للمشروع, المعارضين القياديين اعتقال النتيجة فكانت

للتعذيب خاللها تعرضوا لسنوات السجن في زجهم و

الشديد.

,١٩٧٣ تموز وبداية أب أواخر فقد اعتقلت السلطات

في البارتي, القياديين من الكورد من المناضلين ثمانية

ميرو دحام حاجي الحزب سكرتير وهم

أمين مصطفى ومحمد نذير ومحمد عكيد آغا وكنعان

ومحمد علي مال وعبداهللا مشايخ وخالد شيخ كولين

حميد حسين السلطات اعتقلت بعامين فخري, وبعدهم

سينو.

المعارضة من وبالرغم القياديين, اعتقال بعد

القطرية القيادة أصدرت  الكورد, للفالحين  الشديدة 

قرارًا بتطبيق  ٢٤ حزيران ١٩٧٤ في البعث لحزب

الشريط  في مستوطنة  ٤٠ ببناء فقامت المشروع,

أقصى في عين ديوار من تركيا للحدود مع المحاذي

محافظة من كانيه سري مدينة غرب الى الشرق

الحسكة بكوردستان سوريا.

 ١٩٧٤ في عام العربي الحزام مشروع ونفذ يذكر أنه

٣٠٠ كيلو متر وعرض ١٠- وامتد الحزام بطول

إلى  العراقية في الشرق متر، من الحدود ١٥ كيلو

الغرب. العين في رأس

الفرات ومشروع سد بناء فرصة واغتنمت السلطات

على تستولي كي  الزراعية األراضي توزيع إعادة

نموذجية مزارع إلقامة  الكرد  الفالحين أراضي

وتمليكها األمنية والحماية والمدارس بالمياه مزودة

وبالفعل قراهم، السد مياه غمرت عرب لفالحين

في عربية أسرة آالف أربعة من أكثر  توطين  تم 

دونم  ٧٠٠ ألف من أكثر وتوزيع الحدودي الشريط

عليهم. المصادرة األراضي من

شمال  أراض كم٢ من ٥٢٥٠ حوالي مصادرة وتم

حصريا ملكًا وجعلها الخصبة، السورية الجزيرة

فمستوطنات مزارع إلى تحويلها بهدف للدولة

ولطمس فقط،  العربي العنصر تستوعب زارعية 

من المستمد المحلي  الكردي المجتمع وهوية  معالم

لسكانيا. المطلقة الغالبية واقع
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موسى عبداللطيف إعداد:

الطويلة سنواته عبر الكوردي الشعب نضال إن

والحرمان والقهر الظلم انواع شتى واجه االن الى

بحقه. مورست التي البشعة السياسات من والكثير

مورست سياسة أخطر اتناول أن هنا قررت لذلك

وتحريف ووجوده كيانه تغير استهدفت والتي بحقه

التعريب سياسة وهي اال ومعتقداته مفاهيمه جميع

بجلب قاموا عندما  العثمانيين ايام منذ  بدأت حيث

اراضي الى طاجكستان والمناطق االخرى من الترك

بيكو والتي سايكس اتفاقية بلة الطين زاد الكورد مما

اربعة الى وقسمتهم الكورد امال جميع على قضت

التاريخية الجذور تناول البدء قبل البد أجزاء.

حيث سوريا في التعريب لسياسات

واالربعون السادسة  الذكرى االيام هذه تصادف

 ٢٤ يوم في حيث العربي بالحزام يعرف ما لتطبيق

الكورد  على تلك الذكرى االليمة كل عام تمر من ٦/

التيار  ١٩٤٦ سعى سوريا استقالل بعد و سوريا في

العديد الزاحة السوري  والقومي العربي  القومي 

فقامت الحكم مفاصل عن الكوردية العائالت من

والثقافي والفكري وبلغت االقصاء السياسي سياسات

اعدام  عملية ١٩٤٩ مع عام في ذروته السياسة هذه

الكوردية العسكرية الشخصية الزعيم حسني الجنرال

الدكتور محسن البرازي جانب رئيس وزراه الى

الكوردية العائالت اقصاء تم الالحقة المراحل وفي

بالحكم يسمى ما قام والحقا العسكري القطاع من

وامكانية االرض مسالة على بالتركيز الوطني

اول كانت لذلك التمليك حق من الكورد حرمان

محاربة ليتم وتصاعدت وقانونية ناعمة تعريب خطوة

رقم التشريعي المرسوم فصدر عيشهم بلقمة الكورد

تعديل  او انشاء عدم المتضمن  ١٩٥٢ لعام   ١٩٣

الحدودية المناطق في الكائنة االراضي على الحقوق

وزير الداخلية من بقرار تصدر برخصة مسبقة اال

االراضي بتسجيل  الكورد المرسوم هذا حرم  حيث

من الحدودي الشريط كامل على بأسمائهم الزراعية

ذاد وقد العراقية الحدود بمحاذاة سنجار حتى عفرين

عام ١٩٦٤ باعتبار  ( ٧٥ ) رقم القانون بلى الطين

قانون جاء وكما حدودية منطقة الحسكة محافظة كافة

الفقراء بحجة االراضي بتوزيع االصالح الزراعي

عموم في الكورد المالكين ملكية ليتم انهاء والفالحين

والسكني السياسي الثقل ضرب تم وبالتالي سوريا

الى وسوريا مصر بين الوحد عهد منذ سوريا للكورد

وفي المؤتمر السبعينات بداية في االسد حافظ عهد

امتداد ٣٥٠كم ١٩٦٦ قام البعث لحزب الثالث القطر

وكما  اعتبارها ملكا للدولة ١٥ كم ---١٠ وبعمق

١٩٦٢ حيث حرم ٢٥ الف  المشؤم االحصاء جاء

وفي السورية الجنسية من المناطق تلك من شخص

الهالل  طالل محمد اول المالزم قام  ١٩٦٣ عام

الحسكة محافظة في  السياسي االمن  فرع رئيس

الحزام يسمى ما النشاء تمهد التوصيات بوضع

الوجود اخرى تستهدف ومجموعة سياسات العربي

وخوف بحذر الحزام مشروع تنفيذ تم ولقد الكوردي

القطرية القيادة قبل  من التنفيذ قرار  وجاء شديدين

تاريخ ٢٤  (  ٥٢١ ) القرار بموجب البعث لحزب

الفالحين  جموع قوائم اعداد وتم ١٩٧٤ عام حزيران

تجميعهم وتم والرقة الطبقة من ترحيلهم المطلوب

شديدة حراسة مطار القامشلي تحت قرب بمخيمات

لهم انشات التي الغمر قرى مستوطنات الى نقلو ثم

هو العربي الحزام بأن القول يمكن طينية بيوت من

كم   ٢٧٥ طوله جغرافيا  العربي الحزام مشروع 

استوعبت  ١٥ حيث رقميا الى عشرة وعمق يتراوح

بي ٤٠ الف  قدر حيث الرقة ريف من ٤٠٠٠ عائلة

حوالي المتضررة الكردية القرى ومجموع نسمة
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والبد  نسمة. الف سكاني ١٥٠ وبتعداد ٣٣٥ قرية

الحزام لمشروع العام الهيكل  على التعرف من

كوردستان سوريا العربي في

مراحل. عدة على نفذت االستيطانية القرى عدد

وفي  ( ١٩٥٩ / ١٩٦٠ ) التجريبية االولى المرحلة

( الريشة المستوطنون اليها جلب قرى قديمة عشر

ليالن / االربعين / العامر / االهراس / المناجير /

قصرك مستوطنة الخابور حوض في ( الخير ام /

واالحمدية زهيرية ومستوطنة  درباسية  منطقة في

 / ١٩٧٤ / الكبرى الثانية المرحلة و دجلة نهر على

طوله  جغرافيا العربي الحزام مشروع وهو / ١٩٧٥

الى ١٥ حيث  رقميا يتراوح عشرة وعمق ٢٧٥ كم

بي  قدر حيث الرقة ريف من ٤٠٠٠ عائلة استوعبت

المتضررة  الكردية  القرى نسمة ومجموع الف  ٤٠

نسمة.  سكاني ١٥٠ الف وبتعداد ٣٣٥ قرية حوالي

الغمر مستوطنات

 . االتي الشكل على موزعة مستوطنة ٣٦ عددها

الخضراء  عين ) الشرق من ٩ قرى ديريك منطقة

اعور تل / المصطفاوية / الصحية الصدق / تل /

منطقة معشوق ) . توكل / علو / الحمراء / تل /

القامشلي

 / المتنبي   / االرقام  تل / الحضارة و ١٢ عددها

الدهماء / / الراوية / العنادية / المثنى / ام عظام

( هنادي

نقلهم مصاريف بجميع الدولة تكفلت حيث

وانشاءالمستعمرات

الحزام نتائج أهم  من بأن النهاية في  القول يمكن

و تجريد الكوردية الديموغرافية تغيير العربي هي

المدنية  حقوقهم من الكورد من بالمية  ٢٥ حوالي

من  بالمية  ٢٠ يوازي بما عرب فالحين واستقدام

من  كوردي ٢٥ الف وحرمان الحسكة محافظة سكان

والعادات التقاليد من بعض تغيير و السورية الجنسية

االنتماء القومي الكوردي واضعاف الكوردية

الكوردي. المجتمع وتفكيك الكوردية اللغة واضعاف

القومي الشعور ونمو الكردي  الشعب وعي إن

والحركة الخالد  البارزاني نضال من المستلهم 

تلك جميع أفشال الى ادت  قد  الكردية التحررية

حب على االجيال وتنشأ الشوفينية السياسات

سبيل في ووضعها الكردي والتاريخ واللغة القومية

المشروع للشعب جميع الحقوق تحقيق النضال حتى

الكردي.

( البالوي) علي الشيخ بن محمود الشيخ بن الشيخ سعيد ولد

بُكـردستان  ،  ١٨٦٥ “ الزغ  “ بوالية بالو قضاء  في

و ( بالو ) في  استقر قد علي الشيخ جده وكان  تركيا،

. اليها نسب

بعض و  والده يد على  األولي تعليمه سعيد الشيخ تلقى

و القراءة مبادىء و القرآن أوالحفظ تعلم  حيث مريديه،

أنهى وبعد أن االسالمية، الشريعة و الفقه ثم درس الكتابة،

منح شهادات حقه كان من عالما معروفا دراسته، أصبح

على دراستهم يكملون الذين العلم لطالب والتدريس االجازة

واصبح الزعامة الدينية، انتقلت اليه وفاة والده وبعد يديه،

وأتباعه مريديه عدد بلغ وقد بالو، في للطريقة مرشدا

الترك، من العديد بينهم كان من ألفا، عشرة اثنتي حوالي

الُكـرد. مــن فكانوا البقية أما

كان عالما بل قديمًا، كالسيكيا شيخا سعيد الشيخ يكن لم

التي والسخافات  بالخرافات  يؤمن يكن لم  ، لبقا محدثا 

يديه بتقبيل يقبل ولم المشايخ،  عن  يرددونها الناس كان

والعلماء بالمثقفين يعج مجلسه كان و له، االنحاء أو

نشر سبيل في كبيرة بذل جهودا وقد الشجعان، والرجال

انشاء نيته في كان  وقد ُكـردستان، في والمعرفة  العلم

األزهر ولكن الجامع غرار على ( وان مدينة( في جامعة

ضد وقفوا األتراك والحكام الكالسيكيين الزعماءالدينيين 

هذه. محاولته

الجمعيات منذ تاسيس السياسي سعيد النشاط الشيخ مارس

١٩٢٣ وكانت  -١٩٠٨ أعوام بين الُكـردية والمنظمات

بك، بدرخان كعائلة الوطنية العائالت مع وثيقة له صالت

الزعماء إلى باإلضافة  النهري، عبيداهللا الشيخ وعائلة

له. المعاصرين الُكـرد

خالد ) آذادي جمعية قادة بعض اعتقال تم وعندما

اختيار  تم ، ١٩٢٤ عام خريف في ( زيا جبران،ويوسف

تشرين في عقدت مؤتمرا التي رئيسا للجمعية سعيد الشيخ

سعيد  الشيخ ابن رزا علي حضره حلب ١٩٢٤ في الثاني

تركيا في القادة الُكـردد معظم الى جانب والده عن ممثال

لنزع شاملة بانتفاضة  القيام المشاركون وقرر  وسوريا

القومي العيد يوم في أن تبدأ الُكـردية، على القومية الحقوق

الدعم ولكسب ،١٩٢٥ آذار   ٢١ ( نوروز  ) الُكـردي 

ُكـردستان. في بجولة سعيد الشيخ قام لالنتفاضة والتأييد

الُكـردية العشائر  بين الخالفات بحل جولته أثناء وقام

واالتفاق. إلى الوحدة، العداوات، والدعوة وإزالة

بيران  قرية الى ٥ شباط يوم سعيد في وصل الشيخ وقد

مفرزة وصول مع وصوله وتصادف فارس، مائة برفقة

الشيخ وعندما طلب الُكـرد، بعض العتقال تركية جاءت

يشاء بعد وجوده واعتقال من قائد المفرزة احترام سعيد من

اصطدام فوقع ذلك، التركي الضابط رفض القرية يغادر أن

بعض فيها  قتل الشيخ  ورجال المفرزة قوات  بين مسلح 

٨ شباط  في ذلك وكان اآلخرين اعتقال وتم االتراك الجنود

بأن الشيخ الُكـرد القادة الحادثة ظن تلك خبر وعندما انتشر

الشيخ وسيطر التركية القوات وهاجموا االنتفاضة اعلن

اختيرت التي كينج مدينة على سعيد الشيخ أخو الرحيم عبد

االنتفاضة بسرعة وانتشرت لُكـردستان، مؤقتة كعاصمة

 ١٤ ) معظم ُكـردستان أراضي على ولفترة قصيرة كبيرة

 ٦٠٠ حوالي المنتفضين الُكـرد عدد وبلغ ( شرقية والية

والعرب  الشركس  من  ألف  ١٠٠ حوالي جانب الى ألف

واالثوريين. واالرمن

بكرالتي آمــد/ديار مدينة على الحصار الثوار وفرض

المعززة التركية القوات وصول حتى وجههم في صمدت

على السيطرة مـن الثوار يتمكن ولم الثقيلة، باألسلحة

بالتراجع، قواته سعيد الشيخ فأمر لها، اقتحامهم رغم المدينة

دخول من الثوار، ومنعتهم التركية  القوات  حاصرت وقد

وايران. وسوريا العراق

قادة من عدد سعيد مع الشيخ اعتقال نيسان تم أواسط وفي

أيار نهاية وفي فشيئا، شيئا نارها خبت التي االنتفاضة

وبعد اآلخرين سعيد وقادة االنتفاضة الشيخ تمت محاكمة

قادة  ٤٧ من مع بحقه صدر الحكم باالعدام صورية محاكمة

١٩٢٥ ،وأمام  ٣٠أيار في فيهم حكم االعدام ونفذ الثورة

تقترب الحياة الطبيعية أن ) سعيد قال الشيخ المشنقة حبل

سبيل في بنفسي عندما أضحي آسف قط ولم نهايتها، من

منا يخجلوا لن أحفادنا سوف ألن أننا مسرورون شعبي،

.( األعداء أمام

وازالة  وحرق ٩٠٠ بيت تدمير خسائر الُكـرد بلغت وقد

باالضافة الى  ألف الى ١٥ وصل القتلى وعدد ٢١٠ قرية

الجنود أيدي وصلت اليهم من وثروات كل ممتلكات نهب

األتراك.
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7 سورية شؤون كوردستانية6 كوردستانكوردستانشؤون ك ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /٧/ ١  (٦٣٥) كالعدد ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /٧/ ١  (٦٣٥) العدد

نصه: هذا أراضي كوردستان، علی األخير تركيا هجوم حول كوردستان بيانا برلمان رئاسة أصدرت

الحدودية. المناطق في الكوردستاني العمال حزب علی قوات لتركيا األخير العسكري الهجوم جراء في دهوك عدد من المدنيين استشهاد ندين

العسكري. والحل الدماء بسفك تحل ال الخالفات أن نؤمن البرلمان رئاسة في وإننا للجرحی، العاجل الشهداء، متمنين الشفاء أهالي نواسي كما

االقتتال الداخلي وإنهاء الكوردية، المسألة والبرلماني لحل والديمقراطي المدني النضال نؤيد بدورنا ونحن السالم، لغة كانت تبعد جهة أي من الدماء سفك إدامة وإن هذا،

كما إقليم كوردستان، قری وتدمير المواطنين، مزارع حرق إضافة إلی األبرياء، المواطنين الستشهاد عامال ويكون الطين بلة، األخير يزيد أن ذلك العسكري؛ والحل

بتلوناتها. للحرب ساحة إقليم كوردستان استخدام عدم كانت وأي جهة والقوات الدول جميع من نطلب

االقتصادية العالقات وتنمية المشتركة احترام المصالح أسس المنطقة علی ودول وإيران تركيا مع عالقة متينة كوردستان إلقليم يكون أن نؤيد كوردستان برلمان في نحن

والتراثية. والتجارية

كوردستان برلمان رئاسة

٢٠٢٠/٦/١٩
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تقريرا ، بغداد، في األميركية السفارة نشرت

في شهدها العراق التي األمنية األوضاع عن

التي شنها  العمليات ٢٠١٩ رصدت فيه عام

في اجتاحها قد في مناطق كان المتشدد التنظيم

.٢٠١٤ عام اواسط

من بالعراق المتعلق الجزء  السفارة ونشرت

إلى الكونغرس يقدمه الذي السنوي التقرير

"اإلرهاب حول األميركية الخارجية وزارة

والمجموعات اإلرهابية".

األمنية القوات "سيطرة أن التقرير وذكر

األراضي على صورية بقيت العراقية

داعش". من المحررة

إلى سعى "تنظيم داعش التقرير فان وبحسب

وجه وعلى السكانية، المجاميع دعم استعادة

بين عليها المتنازع المناطق في الخصوص

اإلتحادية". والحكومة كوردستان إقليم حكومة

ازدادت المليشيات "هجمات إن التقرير وقال
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الحزب في السياسي المكتب  وعضو السابق العراقي الخارجية  وزير قال

تطور األخير التركي الهجوم إن زيباري، هوشيار الكوردستاني الديمقراطي

جدًا". "خطير جيوسياسي

األخير التركي التوغل العسكري "إن تويتر حسابه في على زيباري وكتب

جدًا". خطير جيوسياسي تطور هو العراق كوردستان داخل زاخو منطقة في

أن السياسي المكتب عضو وأضاف للقلق". مثيرة الهجوم "شدة أن وأضاف

الموصل بشأن محافظة إلحياء المزاعم التاريخية األتراك الزعماء "دعوات

إزعاجًا". األكثر هي

على حزب وبريًا  جويًا هجومًا تركيا فيه تشن الذي الوقت في هذا يأتي

كوردستان إقليم في الجبلية  المناطق من يتخذ الذي الكوردستاني  العمال

له. عسكرية قواعد

المترامية المنطقة في  المدنيين من عدد بحياة التركي  القصف وأودى

منذ النزاع طرفي بين العنف ألعمال كانت مسرحًا لطالما التي األطراف

السنين. عشرات

 ٢٤ كوردستان
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القوات تستضيف التي العراقية القواعد على

في داعش وقوات التحالف لهزيمة األميركية

جنود  وجرح مقتل عن أسفر ٢٠١٩ مما عام

وعراقيين". أميركيين

اهللا المصنف على "كتائب حزب أن إلى ونوه

المتحدة الواليات قبل  من  االرهاب قائمة

سعى الحاالت بعض وفي العراق في بالعمل

خالل من المحلية السياسة ميدان دخول إلى

"رغم انه مضيفًا  المحافظات"، مرشحي دعم

هذه من العديد استمرت التنفيذي، ذلك االمر

المركزية الحكومة قيادة بتحدي المجاميع

عنيفة أنشطة في وانخرطت وسيطرتها

." وسوريا العراق في لالستقرار ومزعزعة

تغييرات أي ُيدخل "العراق لم أن إلى وأشار

اإلرهاب لمكافحة القانوني إطاره في كبيرة

."٢٠١٩ عام في القانون وانفاذ

فجوة الحدود أمن "ظل انه التقرير في وورد

األمن قوى أن حيث القدرات في حرجة

حدود تأمين على محدودة قدرة لديها الداخلي

بشكل كامل". وإيران سوريا العراق مع

أمن أن نجد فيه الذي "وفي الوقت وأضاف:

كوردستان إقليم محيط طول على الحدود

تابعة مختلفة أمنية وحدات وتديره أقوى

الكوردي". الداخلية لوزير

إقليم سوريا جنوب مع "الحدود إلى أن منّوهًا

وعرضة مسامية ظلت العراق كوردستان

وكذلك األخرى اإلرهابية والشبكات لداعش

اإلجرامية والمؤسسات بالتهريب  يتعلق فيما

الشعبي الحشد  وحدات استمرت األخرى. 

وجودها الحفاظ على في من إيران المدعومة

العراق". في الرئيسية الحدودية المعابر في

زاغروس

بفيروس  وفاة و١٨ حالة جديدة إصابة ٣٤٨ تسجيل (٢٧ حزيران ٢٠٢٠)، السبت، يوم كوردستان، إقليم في الصحة وزارة أعلنت

الفيروس. ظهور منذ اإلقليم في يومية حصيلة معدل أعلى وهو كورونا،

عدد  ليصل مواطنًا،  ٢٧٩ على  الحجر فرضت إنها الماضية ساعة  ٢٤ خالل الوبائي للموقف منه نسخة بيان في الوزارة وقالت

دهوك). ٥٥٠) السليمانية)، (٥٢٦ أربيل)،( ١٥٦ مختلفًا، بواقع موقعًا ١٢٣٢ في ٢٠ إلى المحجورين اآلن

(٦٠ حلبجة).  گرميان)، ١٢٢) دهوك)، ٣٦٥) السليمانية)، ٧٠٨) أربيل)، ٧١٣) جديدًا: فحصًا ١٩٦٨ أجرت أنها وأضافت

السليمانية، ٣٧ گرميان، ٣ دهوك، ٣٦ حلبجة.  أربيل، ٢١٦ في منها ٥٦ في جديدة ٣٤٨ إصابة تم تسجيل وتابعت أنه

السليمانية، ٣ في  ُسجلت ١٨ حالة وفاة، منها ١٤ في فيما حلبجة، أربيل، ٩ گرميان، ٣ في ٣٤ حالة: ٢٢ في الشفاء حاالت بلغت كما

في أربيل. واحدة كرميان، وحالة

 ٥٩٩٣٢) إلى ١٢٩٤٧١ للفحوصات الكلي العدد وصل فيما مواطنًا، ١٥٠٨٣ خرج منها ،١٦٣١٥ إلى الحجر حاالت يصل إجمالي وبهذا

٤٠٥٩٣ السليمانية، ٢٧٩٦٨ دهوك، ٩٧٨ حلبجة).  أربيل،

 ٦٨٩) ١٦٣٤ منها تعافى (١١٩٧ أربيل، ٤٠١١ السليمانية، ١٦٨ دهوك، ١٥٧حلبجة)، إصابة ٥٥٣٣ اآلن حتى كوردستان إقليم وسجل

٧٦٨ السليمانية، ١٣٣ دهوك، ٤٤ حلبجة).  أربيل،

 ٢٣) آخرون توفي ١٨٠ فيما (٤٨٥ أربيل، ٣٠٨٨ السليمانية، ٣٥ دهوك، ١١١ حلبجة)، المستشفيات في ٣٧١٩ مصابًا حاليًا ويرقد

حلبجة). ١٥٥ السليمانية، ٢ أربيل،

روداو
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بحياة أودى مما العتالين من عدد على أسلحتهم نيران اإليراني األحد، الحدود حرس فتح

كوردستان. إقليم مع الحدود بالغة قرب بجروح ثالث وإصابة اثنين

للرزق أخرى وسيلة وجود عدم ظل في بالمخاطر محفوفة طرقًا العتالون ما يقطع وغالبًا

وغيرها. والسلع البضائع من ثقيلة رزمًا أكتافهم حاملين فوق

الحدود حرس قوات إن اسمه، إلى اإلشارة عدم طالبًا ،٢٤ لكوردستان محلي مصدر وقال

مع الحدود على اورمية غرب مدينة أقصى العتالين في عدد من على النار اطلق اإليراني

خطيرة. بجروح ثالث وإصابة العتالين من اثنين مقتل عن اسفر مما كوردستان إقليم

بالرصاص قضى الذي الضحايا أحد اإلنسان، أن بحقوق المعنية منظمة هنكاو، وذكرت

مجيديانة. داود اسمه اإليراني يدعى سالم سليمان نجاد واآلخر

٢٠١٩ نحو ٢٠  عام في اإليرانية حرس الحدود قوات فقد قتلت حقوقية تقارير وبحسب

وإيران. إقليم كوردستان بين البضائع في حمل يعملون عتاًال

إليران، بالنسبة "التهريب" إطار في تدخل ألنها قانونية غير المهنة هذه أن من الرغم وعلى

السنوات الماضية. طيلة لها حياتهم ثمنًا دفع الكثيرون ممارسة محلية باتت أنها بيد

عبر ظهورهم على بضائع يحملون الذين العتالين على "كولبار" مصطلح الكورد ويطلق

بالعكس. أو كوردستان إقليم الى إيران من لنقلها الوعرة الجبال

٢٤ كوردستان
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سوراني سامان الدکتور

 Public) العامة صنع السياسة عملية أن بما

داخل تحليلية أداة  عن  عبارة هي (policy

األنماط لتحديد وذلك  السياسي  النظام

من تختلف وهي  المجتمع، داخل والعالقات 

وفي آخر  سياسي نظام  الی  سياسي نظام 

وسياسات، علی شکل قرارات تظهر النتيجة

السياسة أن حيث صانعيها. إختالف رغم

السياسية لألنظمة اليمکن وظيفة العامة

عنها. التخلي المختلفة

أن نری ،٢٠٠٣ بعد العراق  يخص فيما 

الحرية اساس على السلمي التعايش سياسة

العراقية الدولة  في  الطوعي  واالختيار 

نشأت وتاريخيًا وثقافيًا قوميًا المتصارعة

وبسبب لکنها ضعيف، بشكل طويلة فترة بعد

السياسية للنخبة الخاطئة العامة السياسات

أصبحت الحکم سدة الی بعدها وصلت التي

غائبة. شبه التعايش مسألة

صياغة تستطع لم السياسية النخب هذه

طريق صوغ اإلجتماعية عن الجماعة هوية

المنطلق مع ينسجم بما  عامة، مشترکات

أي للکيانات، والثقافي والتاريخي العقائدي

تسوية في فشلت اإلدارة  سوء وبسبب أنها

ألنه السياسي، للنظام األساسية اإلشكاالت

يبقی اإلفتراضي الوالء أن  معروف وکما

وطنية هوية تشکيل بالقدرة علی دومًا مرتهنًا

الحقوق في التساوي قاعدة علی إندماجية،

کما أو والعقل الحقوق دولة في والواجبات

ناهيك "Rechtsstaat" بـ باأللماني  يسمی

وقبول والتسامح الحوار ثقافة إشاعة عن

الفدرالي النظام وتفعيل المختلف اآلخر

تحقيق بهدف الديمقراطية منظومة وإعتماد

بين الوطنية والمصالحة السلمي التعايش

العراقي. المجتمع مکونات

شعب فإن  كوردستان،  إقليم يخص  فيما 

وأزمات تاريخية بمحن مّر كوردستان الذي

وتحقيق أحالمه والصيرورة أجل التکوين من

طوعي أختار بشكل واإلستقالل، السيادة في

بعد اإلتحادية، الهوية مع واإلندماج اإلتحاد

قيادات طريق عن تفاهم صيغة إيجاد تم أن

والمكونات االطراف حقوق تضمن كوردستان

عن بعيدّا الجديد، وتمثيلها بحدودها العيش في

الحرب أو طبول دق أو والوعيد لغة التهديد

شعب حقوق من اإلنتقاص سياسة إستعمال

اإلقليم.

لإلستقرار كحصيلة خطت كوردستان إقليم

السياسي المستويين على به يتمتع الذي

حكيمة سياسة لممارسة وكنتيجة والديمقراطي

الكامل واإليمان والشفافية بالدبلوماسية مطلية

خطوات الدستور، وإحترام والتعايش بالسالم

التكامل اإلقتصادي من نوع نحو بناء كبيرة

الحوار إستخدام علی مرة غير أکد والتجاري،

الحکومة مع العالقة مشاکله  حل في البناء

السياسية المصالح  توافق بحيث اإلتحادية 

ر�ی وتبرز الطرفين بين واإلقتصادية

أو داخلية سياسية وتطورات لقضايا مشتركة

المنطقة. في

في الحقيقية الشراكة تطبيق  علی التأكيد إن

بها يمر التي الصعبة  الظروف  هذه ظل

اإلستقرار إلعادة ضروري أمر العراق

الی تحتاج الحالية فاألزمة البلد، لهذا والسيادة

تشكيل وإعادة الوقائع لمواجهة مركب فكر

ولكي المسرح، علی  القوی وترتيب  المشهد

سويًا. العيش عليه أن نحسن أحسن، نعيش

وطنية غير جهات حاولت  السابق في

ومنهم البرلمان الدستور داخل علی اإلنقالب

اإلقليم علی  مالي  حصار  فرض  حاول  من

الفكر لمقارعة خارجية بقوی واإلستنجاد

وخلق كوردستان إقليم في المعاصر التجددي

في العمل من بدًال سياسية وإجتماعية، أزمة

الحقيقي بين والسالم األمني اإلستقرار سبيل

لتصفير بخطوات والبدء والمذاهب المکونات

رغم عراقية، شعبية برؤية الداخلية المشاكل

على
َ
بني العراقي الدستور بأن معرفتهم

المكونات، هذه  بين التعايش  في  التوافق

من السياسيين إرادة فرض أساس علی ال

إفشال أرادوا ممن والقومويين االسالميين

لتحقيق وذلك  کان ثمن بأي الدائم الدستور 

أوليائهم. رغبات

في الدفاع تجارب كوردستان جمع شعب لقد

الداخلية المعادالت  يستوعب إنه والسياسة،

التكتيكية خططه  يرسم والدولية،  واإلقليمية 

تلك ضوء علی وإدراك بوعي واإلستراتيجية

واقعه تقييم بعد  اليها، يتوصل التي  النتائج

الحفاظ ليضمن والموضوعية الذاتية وظروفه

مسيرته. و منجزاته على

وقيادته کوردستان  إقليم شعب يدعم  لذا

قبل من تمارس حکيمة سياسة کل السياسية

التعايش السلمي أجل من اإلتحادية الحکومة

الشعب إرادة وإنتصار الحقيقية والشراکة

وشرف بحرية الحياة وفي العيش في العراقي

النهاية، في تسود  سوف التي  وکرامة،

التقهر الشعوب إرادة  أن ي�كد  والتاريخ

حين. بعد ولو والتهزم والتخدع
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نوافذ 

نريان 

صديقة

علي  الكردي  والسياسي  الباحث  يقول 

عوني العضو البارز في المكتب السياسي 

في  الكوردستاني  الديموقراطي  للحزب 

اآلفاق  حول  التاريخية  مداخالته  إحدى 

الكردي  القومي  للنضال  المستقبلية 

نضالنا  كان  (إذا  كوردستان  عموم  في 

قضايا  نصرة  سبيل  في  الديموقراطي 

االتهام  خانة  في  تضعنا  القومية  شعبنا 

بالخيانة فنحن خونة أوالد خونة)، أجل 

الوطن،  في  شركاؤنا  إلينا  ينظر  هكذا 

فطالما نحن منشغلون عن قضايانا فنحن 

جيدين،  لسنا  ذلك  وغير  جيدون،  كرد 

ظلت  اليافطة  نفس  أن  المفارقة  ومن 

الشوفيني  البعث  استالم  منذ  تالحقنا 

أيامنا  حتى  سوريا  في  الحكم  لمقاليد 

هذه.

ففي االمس كنا نتهم بأننا كنا نعمل باتجاه 

وهن نفسية األمة، وكنا نسعى حسب ما 

كانوا يذهبون اليه في اقتطاع جزء من 

وقد  أخرى،   بدولة  والحاقها  الوطن، 

خلفية  على  وذلك  اآلن  سعيرهم  اشتد 

الكردي   - الكردي  التقارب  حوارات 

التحالف  من  وتأييد  بدعم  تجري  التي 

الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية 

هذه الحوارات التي بدأت في شهر نيسان 

من  جملة  الى  افضت  والتي  المنصرم، 

في  الكرد  دور  حول  األولية  التفاهمات 

سوريا المستقبل، ففي الوقت الذي تسعى 

بيتها من  ترتيب  الى  الكردية  األطراف 

الداخل، يسعى الشركاء الى تأجيج سعير 

هؤالء  الكرد،  تجاه  الشوفيني  خطابهم 

عروبيتهم  وهم  يعيشون  زالوا  ما  الذين 

بالتقسيم وتارة  يتهموننا  فتارة  المتعالية، 

أخرى بالخيانة.

يمر  معروف  هو  كما  السوري  الواقع 

بمراحل شديدة التعقيد، وباتت الجغرافيا 

السورية مقسمة بين العديد من الجهات 

االمور  هذه  فكل  واإلقليمية،  الدولية 

تحرك  لم  الكارثية  وتبعاتها  بمخاطرها 

الكرد  تحرك  حين  فقط  اليقظ،  وجدانهم 

لاللتفاف على مشاكلهم الذاتية،  استيقظوا 

وباتوا  غضبًا،  واستشاطوا  سباتهم،  من 

على  المقيتة  شوفينيتهم  بنيران  يرمون 

أخرى  وتارة  تارة،  اليمين  نحو  الكرد، 

نحو الشمال، وكأنهم أمطروا الدنيا بالنار 

يفعله  ما  الى  انتبهوا  ليتهم  والسجيل، 

والدين،  الثورة  باسم  ادلب  في  االوغاد 

وبنوا إمارتهم اإلسالمية بعيدًا عن إرادة 

الجميع،  إرادة  من  وبالرغم  الجميع، 

جرائم  من  يجري  ما  استذكروا  وليتهم 

عفرين،  في  االنسانية  أبدان  لها  تقشعر 

من  غفلة  في  ذلك  كل  تناسوا  لكنهم 

الزمن،  وتحركت فيهم النخوة العربية؟ 

وباتوا بين ليلة وضحاياها غيورين حتى 

تشوهات  من  البعث  فما زرعه  الثمالة، 

يدغدغ  سيبقى  عقود،  خالل  الفكر  في 

وسيبقى  مضاعفة،  لعقود  عواطفهم 

خطاب الكراهية ماثلة في وجدانهم، لكن 

الحقيقة ستطغى في نهاية المطاف.

وسيبقون  زالوا،  وما  كانوا،  فالكرد 

شاء،  من  شاء  الوطن،  هذا  في  شركاء 

وأبى من أبى.
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علي مسلم

د . كمال اللبواني 

من شبه الحتمي أن تكون عقوبات قيصر قاتلة للنظام 

المتداعي أصًال  النظام الحالي  السوري، بسبب وضع 

بعد ما فعله بسورية، فالمزيد من العقوبات عليه وعلى 

قتلها  لكن  النظام،  لهذا  قاسمة  ستكون ضربة  داعميه 

للنظام يمر عبر موت سورية أيضًا، إذا لم يترافق بجهد 

ديبلوماسي، وربما عسكري، يسّرع إسقاط النظام قبل 

موت الدولة وتفككها.

إصرار اإلدارة األمريكية على تطبيق العقوبات الخانقة 

النظام،  هذا  من  تضّرر  من  كل  وتأييد  بدعم  يحظى 

عظمى،  دول  بمساعدة  حققه  الذي  العسكري  فنصره 

سيتحّول لهزيمة اقتصادية بفعل العقوبات، والحاضنة 

االجتماعية التي دافعت عن النظام لسنوات ولم تحركها 

الجرائم  عن  وتغاضت  واإلنسانّية،  الوطنية  المشاعر 

المرّوعة التي طالت أغلب الشعب، ال بد أن تحّركها 

غريزة البقاء وألم الجوع، فلم تترك الظروف طريقة 

سوى  المجرم  النظام  هذا  عن  للتخّلي  لدفعهم  أخرى 

فيهم،  الغريزية  المشاعر  وتحريك  الحيوي  التهديد 

والنضج،  بالوعي  تتحلى  أن  يرّجح  ال  حركتهم  لكن 

حيث  التوحش،  نحو  بهيمي  باندفاع  أشبه  ستكون  بل 

عصابات  بها  تقوم  التي  والجريمة  النهب  سيسود 

؟
ً
هل سينهي قانون قيصر النظام وسورية معا

الشبيحة الجائعة، ولن تتوّجه للنظام الذي يجيد الدفاع 

عن نفسه باالستعانة بعصابات وميليشيات أجنبية، في 

بؤر أمنية محددة. وهكذا، قد يصبح موت سورية هو 

النتيجة الفعلية لقانون قيصر، وربما يكون هو الهدف 

الخفي من وراء تطبيقه بهذه الطريقة.

وبحسب  النظام،  وبوضع  السوري  بالشأن  فالعارف 

يتطّلب  بشار ال  أّن رحيل  منه،  مقّربون  لنا  يقوله  ما 

كل هذه اللفة الطويلة، هناك طرق أخرى لم تستخدم، 

أقّلها، اتصال هاتفي من جهات معينة تأمره بالرحيل، 

السابقة،  المرحلة  سّرًا طول  تطمينه  تعمدت  قد  وهي 

ثانيها عمليات استخباراتية نوعية تطال رموز وأركان 

نظامه، وأوضحها عمل يطاله شخصيًا، طبعًا هناك ما 

يكفي لتبرير مثل ذلك الفعل، لكن التحّجج بعدم وجود 

بالكيماوي  إدانته  بعد  ذريعة،  مجرد  هو  دولي  قانون 

فإّن  ذلك  ومع  إنسان،  مليون  طالت  الحرب  وبجرائم 

هذه السلبية وهذا االمتناع الغربي عن ممارسة ضغوط 

معينة تطال رأس النظام، وتردع داعميه، يخفي خلفه 

موت  في  رغبة  تشرحها  ربما  نوايا،  من  يخفي  ما 

طويلة،  زمنية  لفترة  نفوذ  لمناطق  وتقسيمها  سورية، 

فالدول المتدخلة تستطيع تحقيق مصالحها أكثر وأسهل 

بالساحل  روسيا  تحتفظ  وهكذا  النفوذ،  تقاسم  بواسطة 

شرق  بالمنطقة  أمريكا  وتحتفظ  له،  وجودها  وتقلص 

بالشمال،  تركيا  وتحتفظ  الكردي،  العلم  تحت  الفرات 

ومواجهة  صراع  ساحة  والجنوب  الوسط  يبقى  بينما 

بين إسرائيل وبين إيران، مع تدخل من بعض الدول 

الجتياح  ضرورة  إسرائيل  ترى  قد  عندها  العربية، 

كم،   ١٠٠ مسافة  عنها  إيران  إبعاد  لفرض  الجنوب 

كما اتفقت مع الروس، وقد تكون حماية دروز سورية 

تستطيع  الذي  الكبير  للضغط  بالنظر  إضافّية  ذريعة 

الطائفة تشكيله على حكومتها.

ما ال نستطيع الجزم به هو النوايا، ولكن هذا االحتمال 

بقي  واألمريكي  الروسي  التفاهم  أّن  قائمًا طالما  يبقى 

وتشكيل  األسد  إزاحة  موضوع  في  ورق  على  حبرًا 

مهلة  خالل  سياسي،  حّل  نحو  يسعى  حكم  مجلس 

الشهرين التي حددوها.

من  التغيير  عملية  وباشرت  روسيا  تحّركت  إذا  فقط 

للجناح  موجعة  ضربات  إسرائيل  وّجهت  أو  الداخل، 

اإليراني في النظام، أقصد ماهر وبشار والفرقة الرابعة 

واألمن العسكري، فقط هذه اإلجراءات يمكنها أن تقنعنا 

بما يقوله قرار ٢٢٥٤، وما يصّرحون به عن وحدة 

سورية وسيادتها، وتحقيق تطلعات شعبها.

هناك عامل قد يكون مفيدًا في ترجيح كّفة هذا المسار، 

وهو تحرك الحاضنة الموالية ضد نظام بشار، وشيوع 

مصير  لرسم  الحدث  فوق  يقفز  جامع  وطني  خطاب 

متعبة  فالدول  وزمرته.  األسد  دون  من  سورية 

وتختار عادة الحّل األرخص، ولذلك قد تقبل بالسير 

في هذا المسار إذا اقتنعت أّن معظم مصالحها يمكن 

أن تتحّقق من خالله، فالعامل المرّجح لهذا المسار، 

يتقّرر  موتها،  وعدم  سورية  لبقاء  الحاسم  والعامل 

الحاضنة  تحّرك  ويتطّلب  السوري،  الشعب  بيد 

الصامتة ضّد النظام واالحتالل اإليراني، مثلما فعلت 

السويداء، وهذا يسجل لها، وتبّني المعارضة لخطاب 

أكثر مرونة مع المواالة، بشرط عدم القبول باألسد 

وإيران، واحترام مبدأ العدالة االنتقالية، لكن الحدث 

به  طالب  ما  هو  المسار،  هذا  مع  يتماشى  ال  الذي 

الكرد مؤخرًا حيث رفعوا السقف بشكل يقطع الطريق 

أمام التوصل لخطاب وطني جامع، متغطين بالدعم 

األمريكي واألوروبي الصريح، وهو ما يثير الريبة 

المناشدة  نشدد  الدول، ويجعلنا  نوايا هذه  مجددًا في 

تموت  تركها  وعدم  سورية  إلنقاذ  الوطني  للتحّرك 

مع موت األسد، الذي طالما قال إّنها سورية األسد 

شعار  أيضًا  هو  هذا  ربما  البلد)،  نحرق  أو  (األسد 

الدول النافذة التي ال تضمر الخير للشعب السوري. 

ليفانت 

بيان صحفي:

 

تقريرها  في  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  قالت 

النظام  قوات  إن  حزيران،   /١٨ الخميس  يوم  الصادر 

السوري أخفت قسريًا عشرة من نشطاء الحراك الشعبي 

مطالبه  مواجهة  في  القمع  واستخدمت  السويداء،  في 

المحقة، ُمشيرة إلى وجود ما ال يقل عن ٢١٧٢ شخصًا 

االختفاء  أو  االعتقال  قيد  السويداء  محافظة  أهالي  من 

القسري داخل مراكز االحتجاز الرسمية وغير الرسمية 

التابعة للنظام السوري.

واعتبر التقرير الذي جاء في خمس صفحات أن محافظة 

تركيبتها  وطبيعة  موقعها  حيث  من  شكَّلت  السويداء 

السكانية نموذجًا مختلفًا عما شهدته بقية المناطق، وذكر 

الدرزية  الطائفة  من  أغلبية  تقطنها  التي  المحافظة  أن 

السوري  للنظام  مناهضة  احتجاجية  قد شهدت حركات 

منذ عام ٢٠١١، إضافة إلى اعتصامات متعددة قام بها 

أبنائها  من  كبير  عدد  اعتقل  وقد  ومهندسون،  محامون 

المختفين  عداد  في  منهم  العظمى  الغالبية  وأصبحت 

قسريًا، ُمشيرًا إلى أنها مع ذلك بقيت منذ عام ٢٠١١ 

النظام السوري بشكل شبه كامل، ولم  تخضع لسيطرة 

السبب  هو  الذي  بالطيران،  قصف  لعمليات  تتعرض 

الرئيس وراء تدمير األحياء والمدن وتشريد األهالي. 

أكد التقرير أن محافظة السويداء دفعت فاتورة باهظة في 

مسيرة التغيير السياسي، وذكر أنَّ ما ال يقل عن ٢١٧٢ 

قيد االعتقال أو االختفاء  أبنائها ال يزالون  شخصًا من 

القسري داخل مراكز االحتجاز الرسمية وغير الرسمية 

 /١٨ حتى   ٢٠١١ آذار/  منذ  السوري  للنظام  التابعة 

حزيران/ ٢٠٢٠ بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية 

 ٣٧ عن  يقل  ال  ما  مقتل  سجل  كما  اإلنسان،  لحقوق 

شخصًا من أبنائها بسبب التعذيب في مراكز االحتجاز 

الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري أيضًا.

شهدتها  التي  األخيرة  المظاهرات  إلى  التقرير  وأشار 

شعارات  فيها  المتظاهرون  رفع  والتي  السويداء  مدينة 

تنادي بإطالق سراح المعتقلين، ورحيل النظام السوري 

واستعرض  سياسي،  انتقال  بعملية  والبدء  وإسقاطه، 

التقرير ما قام به النظام السوري لمواجهة هذه الحركات 

االحتجاجية من قمع واعتقال وتعذيب وإخفاء القسري. 

حزيران   /٩ الثالثاء  يوم  شهد  فقد  التقرير  وبحسب 

يوم  شهد  كما  الخطيب،  عبدي  رائد  الناشط  اعتقال 

حفظ  قوات  من  عناصر  اعتداء  حزيران   /١٥ اإلثنين 

النظام وميليشيات موالية له على المتظاهرين في مدينة 

للنظام  السويداء، وذلك عقب خروج مظاهرة مناهضة 

السوري في ساحة السير وسط مدينة السويداء، وطبقًا 

إلى  واقتيادهم  مدنيين  تسعة  اعتقال  جرى  فقد  للتقرير 

قد  كانوا  حكوميون  موظفون  بينهم  من  مجهولة.  جهٍة 

فصلوا تعسفيًا من وظائفهم في وقت سابق بسبب مواقفهم 

من النظام السوري.

ه التقرير إلى أن عمليات االعتقال لم تتم عبر مذكرة  نوَّ

اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبالغ أحد 

باعتقالهم، وتمت مصادرة هواتفهم  المعتقلين  من ذوي 

محاميهم،  أو  أهلهم  مع  التواصل  من  ومنعوا  الجوالة، 

وأن  تعذيب،  لعمليات  يتعرضوا  أن  التقرير من  وحذر 

من   ٪  ٨٥ كحال  قسريًا  المختفين  عداد  في  يصبحوا 

مجمل المعتقلين.  أكَّد التقرير أن النظام السوري واجه 

ذاتها  باألدوات  السويداء  في  المستجد  الشعبي  الحراك 

التي واجه بها الحراك الشعبي الذي قام ضده في آذار/ 

واإلخفاء  والتعذيب  التعسفي  االعتقال  مثل   ،٢٠١١

القانون  مبادئ  أبسط  يخالف  والتهديد، وبشكل  القسري 

أن  التقرير  الدولي لحقوق اإلنسان، وهذا يؤكد بحسب 

لم يستفد شيئًا من كل ما مرت به سوريا،  النظام  هذا 

األساسية  الحقوق  احترام  نحو  للتغير  قابل  غير  وبأنه 

خياره  وبأن  الديمقراطية،  نحو  السلمي  التغيير  وقبول 

الوحيد هو الحسم واالنتصار الساحق وحكم سوريا مدى 

الحياة. وطالب التقرير المجتمع الدولي واألمم المتحدة 

واإلخفاء  التعذيب  من  السويداء  في  المدنيين  بحماية 

القسري وعدم تكرار الفشل في حماية المدنيين السوريين 

كما حصل منذ آذار/ ٢٠١١، كما أوصى بإرسال رسالة 

واضحة بدعم المطالب الشعبية والحقوق األساسية التي 

ينادي بها المتظاهرون، ونادى بضرورة الضغط على 

من  الروسي  حليفه  وتحديدًا  وحلفائه  السوري  النظام 

أجل الكشف عن مصير حاالت االختفاء القسري العشر 

والمطالبة بإطالق سراحهم فورًا، وبذل جهد حقيقي من 

أجل إحياء مسار عملية االنتقال السياسي، ووضع جدول 

زمني محدد لذلك االنتقال؛ مما يساهم في تخفيف معاناة 

السوريين وفي عودتهم اآلمنة والطوعية.

إرهاب  عن  بالتوقف  السوري  النظام  التقرير  طالب 

المواطنين السوريين وانتهاك الدستور السوري والقانون 

الدولي لحقوق اإلنسان وبشكل خاص االختفاء القسري 

الرأي  وإبداء  التظاهر  بحرية  والسماح  والتعذيب، 

من  مضادة  مظاهرات  إخراج  عن  والتوقف  والتعبير، 

وإطالق  واإلكراه،  الضغط  تحت  الحكوميين  الموظفين 

كافة  السويداء ومن  أبناء محافظة  المعتقلين من  سراح 

كرهينة  المعتقلين  استخدام  عن  والتوقف  المحافظات 

وكرت تفاوضي.
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 ،٢٠٢٠ حزيران   /١٧ األربعاء  يوم  الفرنسي،  القضاء  أصدر 

النظام  رئيس  عم  األسد  رفعت  على  سنوات   ٤ بالسجن  حكمًا 

بتهم  بشار األسد، وبمصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا، وذلك 

فساد وغسيل األموال.

السجن  بعقوبة  المحكمة  الفرنسي خالل  المالي  اإلدعاء  وطالب 

ألربع سنوات لرفعت األسد، وغرامة بقيمة عشرة ماليين يورو، 

إضافة إلى مصادرة أمالكه في فرنسا، والتي تقدر بتسعين مليون 

يورو.

الرئيس  لنائب  شهادة  بينها  من  شهادات  إلى  اإلدعاء  واستند 

السوري السابق عبد الحليم خدام، الذي قال فيها إن حافظ األسد 

دفع (٣٠٠) مليون دوالر لشقيقه عام ١٩٨٤، كطريقة للتخلص 

من  المبلغ  ثلثا  وجاء  ضده،  الفاشلة  االنقالب  محاولة  بعد  منه 

ميزانية الرئيس والثلث الباقي كان قرضًا من ليبيا.

ويواجه رفعت األسد عدة قضايا من بينها اختالس أموال الشعب 

وتقدر  منظمة،  عصابات  طريق  عن  أموال  وغسيل  السوري، 

فرنسا  بين  موزعة  يورو  مليون  و(٨٠٠)   (٦٠٠) بين  ثروته 

وإسبانيا والمملكة المتحدة وغيرها.

@Ôè„ã–€a@ıbõ‘€a@NNfiaÏflc@›ÓèÀÎ@Übèœ@·Ëni
paÏ‰é@T@Âvè€bi@áé˛a@o»œä@Û‹«@·ÿ±

عن  حزيران ٢٠٢٠،   /١٧ األربعاء  يوم  بيان صدر  في  بومبيو  مايك  األمريكي  الخارجية  وزير  أعلن 

عقوبات بحق ٣٩ شخصًا في النظام السوري، ومن بينهم بشار األسد وزوجته وأخيه، ضمن اإلجراءات 

المتخذة ضد النظام بموجب قانون “قيصر”.

الرابعة”،  “الفرقة  في  القادة  الدانة  وسامر  بالل  علي  محمد حمشو وغسان  من  كل  أسماء  البيان  وأدرج 

الدباس،  إلى بشرى األسد، منال األسد، أحمد صابر حمشو، عمر حمشو، علي حمشو، رانيا  باإلضافة 

وسمية حمشو، في قائمة العقوبات.

وقال بومبيو إن العقوبات المفروضة بموجب القانون، ستعزز المساءلة عن األعمال الوحشية المرتكبة ضد 

الشعب السوري من قبل نظام األسد، وسوف تسري أحكامه ضد أي شخص يتعامل مع النظام، في أي مكان 

في العالم، حيث قد يتعرض لقيود السفر والعقوبات المالية.

وأشار البيان إلى أن إدراج اسم أسماء األخرس، زوجة بشار األسد، جاء بسبب “دعم زوجها وأفراد من 

عائلتها”، للجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري، وهم “من أكثر المستفيدين من الحرب” في سوريا، وأي 

شخص “يتعامل مع هؤالء األشخاص أو الكيانات معرض اآلن لخطر العقوبات”.

وأضاف أن “الوقت قد حان إلنهاء حرب األسد الوحشية” في سوريا، وأن نظام األسد وأولئك الذين يدعمونه 

لديهم خياران، إما اتخاذ خطوات ال رجعة فيها نحو تحقيق حل سياسي دائم للنزاع السوري بما يتماشى مع 

قرار مجلس األمن رقم ٢٢٥٤، أو مواجهة عقوبات أمريكية أكبر.

وكاالت

@ÚÓóÉí@HSYI@Û‹«@ÚÓÿÌãflc@pbiÏ‘«@ZÏÓjflÏi
‚bƒ‰€a@¿@�b„bÓ◊Î

من  مزيدا   ،١-٧-٢٠٢٠ األربعاء  التركي  الجيش  أرسل 

التعزيزات العسكرية لقواته المتمركزة في نقاط المراقبة بمحافظة 

إدلب شمالي سوريا، عن طريق معبر كفرلوسين الحدودي بين 

سوريا وتركيا.

وقال ناشطون إن رتال عسكريا للجيش التركي يضم نحو ١٥ 

آلية عسكرية منها ٦ مدرعات وأخرى تقل مواد لوجستية، دخل 

من المعبر الحدودي في قرية كفرلوسين، دون معرفة النقاط التي 

تمركز فيها بدقة.

عسكرية  دورية  وتركيا  روسيا  سيرت  ذلك،  مع  وبالتزامن 

بـ  الشهير  الالذقية   - حلب  الدولي  الطريق  على   ، مشتركة 

"M٤" وصوال لمشارف مدينة جسر الشغور (٣١ كم غرب مدينة 

إدلب) شمالي سوريا.

ودخل  الثالثاء ٣٠-٦-٢٠٢٠ رتل عسكري يضم دبابة وعربة 

k€Üg@Úƒœb´@∂g@ÚÓ◊ãm@ÚÌãÿè«@paçÌç»m
قتالية، سبقه دخول االثنين ٢٩ حزيران ٢٠٢٠ رتال عسكريا مكونا 

من نحو ١٠ آليات عسكرية، كما دخل الثالثاء ١٧ حزيران ٢٠٢٠ 

التركية سبقها وصول السبت ١٣  القوات  تعزيزات عسكرية من 

حزيران ، رتل تركي مكون من عشرات اآلليات تحمل عربات 

بيوم  سبقه  المحافظة،  إلى  لوجستية  ومعدات  إسمنية  وكتال  قتالية 

واحد دخول رتل آخر يضم نحو ٤٠ آلية تحمل كتال إسمنية ومواد 

لوجستية.

جميع  استعادة  على  مصمم  األسد  نظام  أن  الماني  خبير  ويقول 

أجزاء البالد. هذا سيستغرق بعض الوقت، لكن سوريا وداعميها 

ليس  األراضي.  جميع  استعادة  على  متفقون  وااليرانيين  الروس 

هناك حل تسيطر فيه تركيا على أية مناطق في شمال ادلب. إنها 

معركة تراجع للحكومة التركية تريد بها البرهنة على أهميتها في 

مفاوضات.   
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ً
عاما وستني ثالثة منذ كوردستان يف غرب كوردي حزب تأسيس أول ذكرى مبناسبة

 ١٩٦٠ سنة احملكمة العسكرية نورالدين ظاظا اىل الدكتور مذكرة
(البارتي) الكردي  الديموقراطي الحزب رئيس  مذكرة

أمن محكمة إلى زازا الدين نور الدكتور سوريا في

بدمشق. العليا العسكرية الدولة

العليا: الدولة العسكرية أمن رئيس محكمة سيادة إلى "

بتاريخ انعقدت التي السابقة  الجلسة  في طلبكم حسب

اقدم  الموقرة، محكمتكم في /١٩٦٠/١٢ لمحاكمتنا ٣١

التمييز سياسة تثبت التي والحوادث بالوقائع بيانًا إليكم

الشمالي اإلقليم في الكردي  الشعب  تجاه العنصري 

وسيلة تكون أن أمًال المتحدة، العربية الجمهورية في

الشمالي، اإلقليم في الكردي الشعب وضع بها تتفهمون

الطريق هذا اتخذنا حينما بالذات  نحن موقفنا وتبرير

واإلنسانية. الطبيعية حقوقنا إلى للوصول الجماعي

وضعي في أنني سيادتكم إلى الفت نظر أن وأريد هذا

العريضة اقدم الخطوط أن أستطيع إال ال في السجن هذا

والتي أتذكرها، التي العنصري التمييز حوادث لبعض

اآلن. إلى مستمرة بعضها زالت ما

سيدي:

العنصري والتمييز التفرقة حوادث ان من بالرغم

فأريد شتى، بطرق عديدة، مجاالت وتطبق في تجري

السبب عن الوقائع، عرض قبل لسيادتكم اكشف أن

المؤسفة، والحوادث الوقائع تلك إلى يؤدي الذي الرئيسي

من الشمالي في اإلقليم أن السبب الرئيسي هو: وذلك

حقيقة هو وموضوعي ملموس واقع المتحدة العربية

في يعيش يزال وال كان الذي الكردي، الشعب وجود

جنبًا المتحدة، العربية جمهوريته  نطاق ضمن أرضه

لغته له شعب وهو العرب، إخوانه مع جنب إلى

اللغة هذه على غيور الخاصة به. وهو وتقاليده وعاداته

غناء من مقوماته  على حافظ وقد والتقاليد، والعادات 

من لغة أية عن روعة تقل ال وموسيقا، وهي وشعر

بسماتها بها، ومحتفظًا متمسكًا وقد ظل اللغات المجاورة.

منذ اإلسالم فاعتنق العصور، وتوالي التاريخ مر على

والتقاليد والعادات الكردية اللغة تضع ولم األولى، األيام

الكردي. الشعب لدى الكردية

من اجل حثيثة تسعى فيه البشرية زمن في اآلن ونحن

افضل ورخاء  تقدم لتحقيق الشعوب وتفاهم تعاون 

والكرامة بالشعوب واالرتقاء وتوطيد السالم لإلنسان،

اللغة أن قلت  وكما  الالئق. مستواها إلى اإلنسانية

الكردي وتمسكه الشعب لدى الكردية الكردية والتقاليد

مصادر من مصدرًا األيام من  يوم في  تكن لم  بها، 

وان والكردي، العربي الشعبين بين والخالف التفرقة

منها الدولية االجتماعية، والهيئات المؤتمرات جميع 

حقوقًا الشعبية والمقومات الخصائص تعتبر والشعبية،

الشعوب واجب فمن شعب، لكل وضرورية مشروعة

تطويرها بل عليها، والمحافظة تأييدها المتقدمة والدول

هذه رأس وعلى  المختلفة، الشعوب لدى وتنميتها 

المتحدة) لألمم العامة (الجمعية الجمعيات والمؤتمرات

قتل مسألة  اإلنسان لحقوق ميثاقها في اعتبرت التي

ومؤتمر "باندونغ" (مؤتمر عليه يعاقب جرمًا شعب ثقافة

في وكذلك القاهرة، في وأفريقيا" آسيا شعوب "تضامن

يحضرها حضرها التي واالجتماعات المؤتمرات اغلب

على بإصرار الناصر) وتؤكد جمال عبد الرئيس سيادة

. مطاليبها ورغباتها احترام الشعوب وضرورة حقوق

للسودان الرئيس سيادة  زيارة انه عقب اذكر أن ولي

عن الرئيس الذي صدر المشترك في البيان الشقيق، جاء

كل "استنكار بالحرف الواحد ما يلي والسوداني العربي

من وتنقص واستعبادها، الشعوب إلذالل ترمي سياسة

والعقيدة. والجنس اللون بسبب اإلنسان كرامة

الكردي في للشعب الملموس الموضوعي الواقع قلت إن

التي والبيانات وجود تلك المواثيق مع الشمالي، اإلقليم

وشعبية ومؤتمرات دولية عن هيئات وتصدر صدرت

فيها، وطرفًا الجمهورية العربية المتحدة عضوًا كانت إذ

حقوقًا وما أليها اللغوية الكردي حقوق الشعب من يجعل

الجمهورية في والمستوطنين لألكراد وطبيعية مشروعة

إن إنكارها. أو عنها التغاضي يمكن ال المتحدة، العربية

هذه السلطات جانب، والتغاضي وإنكار من الواقع هذا

طمس اتباع سياسة بل  الكردي، الشعب  على  الحقوق

بشتى األكراد وتعريب ودمج صهر وسياسة الحقوق هذه

(سياسة العنصرية) إلى يؤدي أخر، من جانب الوسائل

كل أساس السياسة  وهذه حتمي، وبشكل بالضرورة 

كما وقائعها بعض والتجزئة التي سأورد التفرقة عوامل

يسعني ال الوقائع والحوادث، أورد تلكم أن ذكرت. وقبل

على تحوز أن أرجو نقاط ثالث اعرض لسيادتكم إال أن

وهي: لها، واعتباركم تفهمكم حسن

حقوق تعد لم الراقي، التاريخي الظرف هذا في .١

صفحات، على تسطر وبيانات قرارات مجرد الشعب

الحقوق تلك دخلت بل المصنفات واألضابير، بين وتحفظ

تلك من عديدة بلدان في العملي التطبيقي مستواها إلى

يوغسالفيا، منها: متعددة، شعوبًا قوميات أو تضم التي

أفغانستان، الهند، العراق، كندا، بلجيكا، سويسرا،

هذه جنت وقد الصين. السوفيتي، االتحاد إندنوسيا،

مختلف بين التامة  المساواة تطبيق وراء من  البلدان

المشروعة حقوقها بكل تتمتع  جميعًا  وجعلها شعوبها

والنفسية واالقتصادية السياسية النواحي كثيرة من فوائد

الداخلية مشاكلها حلت وبذلك والثقافية، واالجتماعية

وقالقل. اضطرابات دون

األخوة تفسخ إلى يؤدي ال  العنصري التمييز إن .٢

بذر إلى أيضًا يؤدي وإنما فحسب، الكردية العربية 

العربي والكردي، بين الشعبين الثقة الشك وعدم بذور

في الظالم، عصور إخاء ووئام طول في عاشا اللذين

فسياسة اللعينين. والفرنسي العثماني الحكمين عصر

ال ولكنها باألكراد فحسب، تضر ال التمييز العنصري

من ذلك اكثر بل أيضًا، شيء في العربي الشعب تنفع

مبرر ال داخلية الوطنية بخلق مشاكل بالمصلحة تضر

هذه ترك ذلك، فإن من وبالعكس طائل منها. لها وال

محرومين ظلوا التي حقوقهم، األكراد السياسة وإعطاء

من المشاكل تلك تبتر  السابقة، العصور  طول منها

مادية والكردية بروابط العربية األخوة وتربط األساس،

الكردي، العربي التضامن  أركان وتوطد  تنفصم، ال

ديمقراطي صحيح. تعاوني بمظهر البالد وتظهر

وكونها الدولي، المجال إلى  الكردية  اللغة ارتقاء .٣

وموسيقاها وآدابها كلماتها  تردد  حية شعبية لغة

القاهرة إذاعة مقدمتها في عالمية، إذاعات عدة في

تدرس وهي السوفيتي، واالتحاد وإيران والعراق

السويد، (أوبساال،  بلدان عدة وجامعات مدارس في

إيران.. لينينغراد،  باريس، لندن، موسكو، ييريفان، 

من الشمالي اإلقليم في الكردي الشعب وحرمان . الخ)

طريقها، عن وعواطفه مشاعره عن والتعبير استعمالها

بها، القائمين مع واإلرهاب وسائل العنف استعمال مع

إشباع إلى الضرورة بحكم الكردي الشعب يدفع إنما

الممكنة. والوسائل الطرق بشتى الطبيعية الرغبة تلك

: فهي طلبتموها والوقائع التي الحوادث أما

للشعب كيان بوجود رسميًا االعتراف عدم .١ أوًال:

بعض المجال أمام وبفتح الشمالي، اإلقليم في الكردي

من وبإطالق نعوت ، التنفيذيين وخصوصًا ، الموظفين

"يهودي" ، "خائن" ، "كردي" ، "شيوعي" "شعوبي"، قبيل

هذه ووصلت . رادع دون األكراد  المواطنين على 

الصحف متابعة فنرجو . الصحف الى حتى العبارات

،١٩٥٨ لبنان عام من الشمالي إلى اإلقليم تصل التي

والسورية. المصرية الصحف وكذلك

بـ"أبى ملقب شرطة مساعد يستوقف ديريك، في .٢

أم كردي أنت ويسأله: البلدة سوق في الشخص حسن"

مرأى على ويهان يضرب كردي، قال فإذا مسيحي؟"

أرجو االستزادة السجن. في يوقف الناس، وربما من

. كوي") القادر "عبد إبراهيم"، مال ("احمد االظناء من

األسماء بتغيير السلطات تقوم الكردية، المناطق في .٣

في هناك المعلوم أن ان مع عربية، إلى أسماء الكردية

ذات تحصى وال تعد ال ومدن قرى الشمالي  اإلقليم 

، بلودان  ، زبداني ، دوما  (مثل  غير عربية أسماء

. حرستا)

كل ويهان يمنع الشرطة، ومخافر النفوس دوائر في .٤

كردية. بأسماء أوالده تسجيل بأوراق يتقدم من

الحميد "عبد المواطن الدرباسية ناحية مدير أوقف .٥ 

وهدده ، رأسه على الكردية العمامة لبس سليمان" ألنه

عن الدرباسية أهل تسألوا ان ويمكن هذا . لبسها أن

بها قام التي والتعسفية االستفزازية األخرى األعمال

. ١٩٥٨ الدرباسية عام في مدير الناحية

الشمالي، اإلقليم في تصدر التي الطليعة جريدة كتبت .٦

فكان الكردية" العربية "األخوة الرئيسي، عنوانها في

إلى صاحبها واستدعاء الجريدة إغالق ذلك نتيجة من

وربما ذلك، كتابة سبب عن لسؤاله المسؤولة الدوائر

ولكن ، تلك الجريدة إلغالق أخرى أسباب هناك كانت

ذلك. في كان السبب الرئيسي العنوان هذا

اللغوية الحقوق واستعمال بممارسة السماح عدم ثانيًا:

حوادث من كثير  ذلك عن وينتج ، لألكراد والثقافية

واألشخاص: الكتب مصادرة

 " من كردية "ألفباء" كتب صودرت  ١٩٥٥ عام .١

العديدة محاوالته من وبالرغم ، صبري" عثمان

الكتب. أليه ترد لم الدولة آنذاك ، رئيس ومراجعته

"جكرخوين" الكردي الشاعر دواوين صودرت .٢

في طلباته تجب لم وكذلك مرات، عدة الشعرية،

قد كردية"كان "أمثال كتاب إلى باإلضافة استردادها،

 ١٩٥٨ عام في المطبعة وهي ولكنها صودرت طبعه،

المواطن  الثانية الشعبة رجال ١٩٥٧ أوقف في عام .٣

العربية باللغة كرديًا كتابًا لحيازته حاجو" المجيد "عبد

إلى ثم  الزور،  دير إلى وسيق  ، األكراد في يبحث

دمشق، حيث افرج عنه هناك.

مع "حمزة نويران" المواطن رجال المباحث أوقف .٤

إخبارية ألن الدرباسية قرى من آخرين أشخاص عدة

لديه كردية كتب بوجود عنه أعطيت

من  األكراد المواطنين بعض تقدم ١٩٥٨ في عام .٥

حاجو" "سليمان ، نافذ" "احمد الدكتور ): وهم القامشلي

الحميد "عبد ، ميرزار" يوسف ، متيني" "إبراهيم ،

لنادي رخصة بطلب إبراهيم") "جميل ، شيخموس"

"نادي اسم النادي لهذا اختاروا انهم من وبالرغم . ثقافي

، رغم طلبهم رفض فقد ، الثقافي" الناصر جمال عبد

، عدا القامشلي لألرمن في وناديين ، للسريان ناد وجود

. والثانوية االبتدائية مدارسهم

من الشعبة الثانية إلى  ١٩٥٧ دخل رقيب في عام .٦

االسطوانات يحطم واخذ  القامشلي في  العام المقهى

تركية أخرى اسطوانات وجود من بالرغم الكردية،

وأرمينية.

األكراد حرمان إلى تؤدي العنصرية النظرة أن : ثالثًا

ذلك: الدالئل على ، ومن كمواطنين حقوقهم من

وتل كوجك (تل الحسكة بين في جنوب الجزيرة، .١

"الرد" باسم وتعرف الدولة، أمالك ارض توجد كوجر)

ولكنها العشائر، أفراد على بتوزيعها السلطة قامت وقد

كردي منها يستفد ولم األكراد، دون العرب بها خصت

األراضي تلك وزعت عليهم أن الذين العلم مع واحد،

ذوي إلى يؤجرونها باستغاللها بأنفسهم بل يقومون ال

المتنقلين. الرحل أنفسهم من وهم المصالح،

العرب بين عليها  المختلف العقارات قضايا  في .٢

ويساندوهم العرب جانب إلى الموظفون ينحاز واألكراد،

وهذا العقارات، هذه بامتالك  وكشوفاتهم بتقاريرهم

العربيتين و"شمر" "جبور" عشيرتي بين يالحظ الشيء

الكرديتين. و"العباسة" "ميرسينا" وعشيرتي

النفوس، بدوائر  مسجلين غير األكراد غالبية .٣

وخدمة االنتخابات حقوق من محرومون فهم وبالتالي

قانون من يحرموا أن يمكن  كما  والتعليم، العلم

تسجيل بمعامالت ولذلك ، يتقدمون الزراعي. اإلصالح

بها يتقدم التي المعامالت هذه أن العلم المكتومين ،مع

، عرقلة وبدون بسرعة تنتهي العربية العشائر أفراد

أو الفالني الفخذ من أنه  منهم الفرد  يثبت أن فيكفي

الفالني. البطن

في األكراد  الطالب معظم وترسيب طرد ٤-تم

كانوا انهم رغم ، الثانوية المدارس في االمتحانات

هذه عن واالستفسار السؤال أرجو بارزين ومتفوقين.

احمد مال "سامي منهم القامشلي، مدينة أفراد من الناحية

نامي".

كرديان منهم نائبًا، الجزيرة (١٤) منطقة من ٥. انتخب

األكثرية أن رغم عرب، (١٠) و وجاجاني ومسيحي

يالحظ ومما  . األكراد من هم السكان من الساحقة

أفرادها وعدد "شمر" عشيرة من نواب (٣) يوجد أنه

مدينة وسكان ، آالف األربعة  يتجاوز ال سوريا في

ألف (٣٠) عن يقلون ال األكراد من القامشلي وحدها

هذه سبب عن يتساءلوا أن لألكراد يحق إال نسمة.

العادلة؟ غير النسبة

بعض تدفع العنصري التميز سياسة أن رابعًا:

في تمسهم األكراد  تجاه بأعمال القيام إلى المسؤولين

، موثوقين غير أناس بانهم تشعرهم و الوطنية كرامتهم

: األعمال هذه ومن

الموظفين من كثير  سرح األخيرتين، السنتين في .١

فقد يسرحوا لم الذين  أما المعلمين،  وخاصة  األكراد،

أكراد، انهم سوى مبرر دون مناطقهم، عن أبعدوا

المناطق في الموظفين العرب الموجودين ان من بالرغم

مع للتفاهم بالترجمة لالستعانة مضطرين الكردية

المدة في يسجل لم  انه إلى باإلضافة هذا المواطنين.

والبعثات المعلمين دور مثل المعاهد، في األخيرة

إال العسكرية، والكليات الشرطة  ومدارس الحكومية

األكراد من الواحدة اليد أصابع على يعد قليل عدد

قانونية. مبررات دون المتقدمين،

خطف  على كردي شخص ١٩٥٨ أقدم في ربيع عام .٢

"شمر" عشيرة شيوخ أحد المدلول" الرحمن "عبد زوجة

والبنادق بالبواريد المسلحين ، العشيرة هذه أفراد فقام

قاموا ولكنهم مكان، كل في عنهما بالتفتيش الرشاشة،

، فقط الكردية  القرى في وتعسفية  انتقامية بأعمال 

ويربطونهم، القرى مخاتير ووجهاء هذه يعتقلون فكانوا

بالتراب، ذلك بعد ويعفرونهم اآلبار في ويدلونهم 

أن إلى األخرى؛ واإلهانات الضرب إلى باإلضافة

والمرأة الرجل  على "ديريك"  شرطة  فصيل قائد  عثر

عشيرة أفراد ولما سمع  "ديريك" في سجن  أوقفهما و

وهددوا هنالك إلى المسلحة جموعهم ذهبت بذلك، شمر

لتسليمهم من الموظفين وغيره قائد الفصيل و مقام القائم

بالقوة. فسلمتهم السلطات أنهم سيأخذونهما الشخصين، أو

القامشلي والحسكة مع سلطات االتفاق بعد الشخصين،

من صغيرة ابنة مع قتلوهما حيث قراهم، إلى فأخذوهما

بعض سنوات. وقد قام (٦) عمرها يتجاوز لم زوجها،

بإرسال برقيات احتجاج وغيرها تلك القرى األكراد من

يكن ولم ودمشق؛ الحسكة في المسؤولة السلطات إلى

األكراد ألن المعتقل، الكردي  الرجل  بسبب االحتجاج

الشرف قضايا يقدرون ، عشائريين يزالون ال هناك

رجال تصرفات ضد االحتجاج كان وإنما  ، والعرف

تلك سكان من األبرياء ضد االنتقامية التعسفية الشمر

لدى تلقائيًا كان االحتجاج هذا أن وبالرغم من . القرى

مواطن به يأتي أن يمكن ما ضمن ذلك وكان ، الناس

البرقيات مرسلي اعتبرت السلطات لكن ضمير، ذو

في القامشلي الدولة أمن محاكم إلى ، فقدمتهم مشاغبين

"الشمر" إلى بالنسبة أما العنصرية. النعرات إثارة بتهمة

، توقيفًا إداريًا شخصًا عشر أربعة السلطات أوقفت فقد

. شيء يحدث وكأنه لم محاكمة عنهم دون أفرجت ثم

المقاومة أسلحة  جمعت تقريبًا ، ونصف  سنة منذ .٢

. لدى العرب بقيت فقط ، بينما من األكراد الشعبية

أن أسرد لسيادتكم أريد ، الحوادث أن أنهي هذه وقبل .٣

شخصيًا: بي مباشرة عالقة لهما حادثتين

إلى  الذهاب أردت  ١٩٥٨ أيلول في  - .٤

الخاص بعملي  المتعلقة األمور ببعض للقيام الخارج

المطار إلى ذهبت األدوية. معامل لبعض عام كوكيل

للسفر الالزمة والشروط المعامالت كل مستوفي وأنا 

ولما ضابط األمن. فقط أن يؤشر الخارج، ويلزم إلى

بأي البالد مغادرة على ممنوع بأنني اخبرني قابلته

بينما هذا وحدث جواز السفر. مني وسحب كان. شكل

يذاع باسمي وإذا الطائرة، إلى الصعود انتظار في انا

رويته. وحدث ما األمن، ضابط لمراجعة المكبرة في

لالستفسار طلبًا وقدمت الداخلية وزارة راجعت ولما

، وهناك الخاص المكتب إلى احالوني هذه المعاملة، عن

وفي مرات. عدة وهكذا ، الداخلية وزارة إلى احالوني

أنه فعلمت أوفق، فلم الداخلية وزير مقابلة طلبت النهاية

بوصل احتفظ أزال . وال من المراجعة فتركتها طائل ال

بين كتبي. قدمته الطلب الذي

إلى  الذهاب أردت ، ١٩٦٠ نيسان وفي - .٥

وبعد . الروماتيزم لالستشفاء من مرض حمامات الحمة

طلب في المحطة ، الطلب اخذ الموظف المختص أن

لم أنهم قال لي ولما راجعته ، بعد الظهر . مراجعته

مكتوب هويتي ظرفًا فيه وسلمني ، على طلبي يوافقوا

رجال اخذ وقد  األحمر. بالخط الموافقة) (عدم عليه 

.أما الموظف منزلي تفتيش أثناء الطلب المباحث هذا

"محمد كان اسمه أن فأذكر المحطة، في أعلمني الذي

وحرية حق له كمواطن أتساءل اآلن وأنني المدني"

سوى ذلك من ويمنعني يحرمني مانع هناك هل التنقل،

غيرها وعشرات األمور  هذه كل الكردية؟ صفتي

العربية األخوة إلي وتسيء الخفاء، وفي عالنية تجري

لعقد سببًا وتكون الشعبين، بين والتضامن والكردية،

األكراد. وشعور غريب لدى نفسية

واقعية  نظرة األكراد إلي والنظر لها حد  وضع آمل

في عاديين كمواطنين الموضوعي واقعهم مع تتناسب

تقتنع وأن . أكراد المتحدة ولكنهم العربية الجمهورية

الشعب مشاكل الحل إلى طريق المسؤولة بأن السلطات

والسجون ليست اإلعتقاالت اإلقليم الشمالي في الكردي

الواقع لهذا جديدة نظرة تتطلب القضية وأن والتعذيب،

األكراد ومطالب لرغبات جذريًا فيه وحًال نحن الذي

تلعب سوف الموقرة محكمتكم وان والطبيعية. العادية

للمظلومين بمساندتها القضية هذه في اإليجابي دورها

الشريفة والدوافع المرة  الحقائق وكشفها  والمحرومين

االهتمام. موضوع المخلصة ألعمالنا

نـور الـديـن زازا

(البارتي)  الكردي الديموقراطي الحزب  رئيس

سوريا في
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محمد صادق عبود

بين االتصال وسائل تطور  سرعة  أن الواضح من

تزايد في مهما عامال يعد واستقطابها الناس وانتشارها

فئة عام، وعلى بشكل المجتمع في هذه الوسائل تأثير

خاص. بشكل الشباب

آثارا سيترك التطور هذا بأن سائدا االعتقاد كان وقد

يبرره. ما له اعتقاد وهذا المجتمعات، في عميقة

في االتصال مضمون بدأ وجيزة  فترة خالل ولكن

بعض جوانبه أن درجة إلى آخر، منحى التطور، وأخذ

مع الناس تفاعل  بشأن  الجدل من كبيرا  بعدا  أخذت

ببث الخاصة الفضائيات ذلك ومثال المضمون. هذا

عريضا قطاعا استقطبت والتي كليب، والفيديو االغاني

الفئة للنظر أن والالفت العالم. امتداد على الشباب من

إنهم بالفعل نقول أن يمكن الذين الشباب، الصغيرة من

يضع الذي األمر البرامج، لهذه أيضا استقطبوا أطفال،

المجتمع في تأثير اإلعالم ودوره حول كبيرة تساؤالت

أن يمكن ما الرسمي أو إلعالم تام شبه غياب ظل في

الموجه. نسميه اإلعالم

ما أو الثالث" "الوالد هو التلفزيون إن البعض يقول

تأثير من  له  لما  "the third parent"؛ عليه يطلق

الشفهي االتصال دور تراجع  ظل  ففي األطفال. في

اإلعالم تقدم الواحدة، األسرة وداخل المجتمع أفراد بين

يوازي دور له  ليصبح التلفزيون الجماهيري، خاصة

أمام الطفل يقضيها التي فالساعات األبوين. دور

الساعات تفوق قد تصل إلى درجة يومه في التلفزيون

القول يمكننا وبهذا آخر. عمل أي في يقضيها التي

صياغة في كبير بشكل يسهم أصبح التلفزيون بأن

والفكرية، الثقافية التوجهات لهم ويحدد أبنائنا، تفكير

شخصيتهم. تصبغ التي االجتماعي السلوك  وأنماط

االتصال، وسائل جميع عن هنا نتحدث نحن بالطبع

خاص؛ بشكل واإلنترنت التلفزيون على ولكن التركيز

والشباب، فئة األطفال تستقطبان الوسيلتان اللتان ألنهما

أشكاال بيت وتقدمان تدخالن كل اللتان الوسيلتان وهما

رقيب. دون البرامج من وجذابة متنوعة

مفاهيم تكريس في اإلعالم دور عن  الحديث  وقبل

اإلشارة من بد ال األطفال لدى الدكتاتورية والديمقراطية

مجتمعاتنا إن العربية, مجتمعاتنا في التربية واقع إلى

التاريخية العوامل من  جملة بفعل واإلسالمية  العربية

عبر تعرف ال  السائدة السلبية  والمفاهيم  والثقافية

االجتماعية للعالقات وسيلة اآلخرين في التحكم أسلوب

إلى لتصل البيت من تبدأ فالدكتاتورية  والسياسية.

من جملة وهناك الحاكم. إلى ثم والمسؤول، الموظف

جميع على في مجتمعاتنا نالحظها أن يمكن التي األمور

منها: األصعدة،

ومن خاطئا. سواه وما صحيحا، الفرد رأي اعتبار -١

اآلخرين. على اآلراء فرض في الرغبة تتولد هنا

كان حتى وإن عيب، الرأي عن التنازل اعتبار أن -٢

الخطأ. في التمادي درجة إلى ويصل خاطئا

آرائهم وتحقير دونية، نظرة اآلخرين إلى ٣-النظر 

وأشخاصهم.

والتي تصبغ الشخصية التي األمور من ذلك غير إلى

غير مفاهيم  على  بني عقيما تربويا أسلوبا  تعكس 

فالبيئة اإلسالم؛ عن قيم كل البعد بعيدة بل حضارية،

واعية، وغير مثقفة غير بيئة هي التربية هذه تفرز التي

تطور في التربية ألهمية صحيحة رؤية تمتلك وال

المجتمعات.

واألوالد الزوجة مع نتعامل أننا الكثيرون يدعي ربما

في الحرية كامل يمتلكون وأنهم ديمقراطي، بشكل

ظاهريا، يكون قد الكالم هذا ولكن آرائهم. التعبير عن

حقيقيا. وليس

حق أو حرية أية ال يمتلكان المنزل في الطفل والمرأة

مدخل هو هذا أن مع القرار، اتخاذ في المشاركة في

لإلدالء مجاال يجد وال يناقش ال فالطفل الديمقراطية.

هو الحاكم، المعلم بالمدرسة.. الدراسي في الصف برأيه

قيمة ننتقص من نحن ال القرار. بالطبع صاحب وهو

نطلب وال المدرسة، في المعلم أو المنزل، في األب 

ولكن الصغيرة. مؤسسته إدارة في حقه عن التخلي منه

والحوار، النقاش في اآلخرين حق هو به نطالب  ما

القرار. اتخاذ وبالتالي

معالجته طريقة اإلعالم، وعلى على ينسحب الحال هذا

إعالم هو بداية العربي فإعالمنا المجتمع؛ لقضايا

اإلعالم وسائل على القائمين أن بمعنى أحادي االتجاه،

والمجتمع، للفرد غير مفيد وما هو مفيد هو ما يقررون

يعتقدون التي  اإلعالمية والمواد البرامج فيختارون

الجمهور آلراء انتباها يعيرون وال للناس. مناسبة أنها

تلقيها. يريدون وللبرامج التي وتطلعاتهم،

تمثل أن يفترض اإلعالم وسائل أن ذلك من واألهم 

صورة تعكس مرآة فتكون حقيقيا  تمثيال المجتمع

وكذلك وتقاليده. وعاداته وأفكاره وآرائه وقيمه المجتمع

وهذا وآماله. وآالمه وطموحه هموم المواطن تعبر عن

" بالتالي ويكون لإلعالم،  األمان  صمام يعتبر األمر

عبر فلو المجتمع. يصبح لسان حال ألنه ديمقراطيا"؛

إلى احتاج المجتمع، لما واقع عن تعبيرا حقيقيا اإلعالم

إرادة عن المعبرة بإعداد البرامج القيام في كبير جهد

واختيارهم. الناس

اإلعالم" "ديمقراطية في األول هو الدرس في الحقيقة هذا

في األسلوب هذا وتأثير اإلنسان. تعامله مع وأسلوب

على مباشر غير  بشكل ينعكس الجمهور مع  التعامل

البعض. بعضهم مع وتعاملهم الناس تفكير طريقة

وألعابه، مالبسه لطفلهما يختاران مثال األم أو فاألب

هذا مثل في الطفل نشأ وإذا حياته، طريقة له ويرسمان

بالتأكيد اآلخرين؟. مع يتعامل أن نتوقع فكيف الجو،

بيئته في يراها طبق األصل للنماذج التي سيكون نسخة

المحيطة.

اإلعالمية، المادة في اختيار الجمهور إشراك عدم إن

هو المادة، هذه في  رأيه إبداء في  األقل على أو 

التي والتحكم  الدكتاتورية ألساليب واضح نموذج

ال ربما الجمهور أن من وبالرغم األجيال. توارثتها

الفرد، عند الالوعي فإنه ينغرس في األمر ينتبه لهذا

مع التعامل في األسلوب هذا على بالتالي الطفل وينشأ

المادة في نتعمق حين تعقيدا المسألة وتزداد اآلخرين.

أن من فبالرغم اإلعالم.  وسائل تبثها التي اإلعالمية

ومادة والتحليالت األخبار  تقديم إلى يسعى اإلعالم

هذه أن نرى  أننا إال  عفوي، بشكل والتسلية الترفيه

واجتماعي واقتصادي سياسي واقع من مستقاة المادة

نجمل هذه أن ويمكن طرف باآلخرين. على تحكم قائم

التالية: النقاط في األمور

في الخصوص- وجه -على العربي اإلعالم  .١

وبالذات تجاه اآلخرين، تجاه نقديا إعالما ليس مجمله

أكثر الديمقراطية أصال. بل تعرف ال التي الحكومات

كثير في تدور اإلعالمية المادة أن حيث نرى ذلك، من

وترصد المديح، فتكيل له فلك الحاكم، في األحيان من

وهذه والنواقص منزها عن األخطاء وتجعله تحركاته،

في العراقي اإلعالم في  موجودة غير  بالذات الحالة

بعض وجود رغم , الدكتاتورية سقوط بعد ما مرحلة

في االصطياد واآلخر الحين بين تحاول التي القنوات

العكرة. المياه

هي واالختالف في الرأي والحوار النقد أن نعلم ونحن

الطفل يتربى أن يجب التي الديمقراطية مظاهر بعض

التقليدية. المجتمعات  في تتكرس أن ويجب  عليها،

"موال أنه على اإلعالمي المضمون مع فالتعامل 

لها، اإليجابي الجانب ويظهر "إنجازاتها" يبرز للسلطة"

"النفاق" فاإلنسان يتعلم الدكتاتورية. تأكيد لمظاهر هو

النقد في اإليجابية عن ويبعده لآلخرين، المديح وكيل 

هذه ففي المخالفة. النظر وجهة وإبداء البناء الصريح

من في المجتمع ما يحدث اإلعالم بتكرار يقوم الحالة

من جهة السلوك من األنماط هذه األجيال ويعلم جهة،

االنسان يف بناء دور االعالم
أخرى.

اإلعالم وسائل  تقوم أن األحيان بعض في يمكن .٢

إبداء في الحق الطفل تعطي درامية مشاهد بعرض

تأكيد هو والمسلسالت األفالم الغالب في ولكن رأيه.

اآلخرين. نظر من وجهة الكبار، والتقليل نظر وجهة

الذين األغنياء أو السن  كبار  هنا  بالكبار ونقصد 

والقادة، الزعماء أو  اآلخرين، على آراءهم يفرضون

أن يستطيع مثال ال فالموظف العمل؛ في المسؤولين أو

ينافقه بل نقاش، دون رئيسه لرأي ويخضع يناقش،

وحنكته رأيه حصافة التأويل تقبل ال بعبارات ويؤكد

ألبعاد إدراكه وحتى اطالعه، وسعة نواياه وصدق

المطروحة. القضية

في اإلعالم؛ تعتبر هامة برامج التوجيه الديمقراطي .٣

من بد  ال حاليا البشرية بها تمر التي المرحلة ففي

والثقافي االجتماعي المستوى على نوعية نقلة إحداث

على النقلة  لهذه نكون ما أحوج العراق في ونحن 

االنتقال تحقيق بغية والثقافي  االجتماعي  المستويين

الصحيح. الديمقراطي

حول توعية جرعات إلى طفولته منذ يحتاج واإلنسان

بتغيير تبدأ طبعا والمسألة الديمقراطي، السلوك  أنماط

تغيير لكن غاية الصعوبة، مسألة في وهي التصورات،

القناعات تغيير  خالل من يتم إال أن يمكن السلوك ال

نحو اإلرشاد ثم التوعية، وإشاعة المفاهيم وتعديل

السليم. الديمقراطي السلوك

برامج ضمن ذلك أحيانا بأسلوب مباشر يكون وبالطبع

مباشرة غير  بأساليب أخرى وأحيانا إعالمية خاصة،

إلى إشارة تتضمن مختلفة قضايا عرض خالل من

في السلوك. الخاطئة واألنماط السليمة األنماط

التغيير في هائال دورا لإلعالم أن األمر وخالصة

الذين األطفال على بخاصة الفرد، على التأثير وفي

كبيرة بدرجة  يعتمدون االتصال عصر في أصبحوا

تحديدا. التلفزيون على

في التغيير أداة قوية الراهن في الوقت فاإلعالم أصبح

العالقات أنماط صياغة وفي العام، الرأي توجيه وفي

االجتماعية.

خالل من الديمقراطية  الممارسة الفرد يعلم اإلعالم 

مع الجمهور. عالقته خالل من طريقته في األداء، أي

وهل الجمهور؟  رأي  اإلعالم يحترم درجة أية فإلى

الفرد يشارك وهل اإلنسان؟ عن واقعي  بشكل يعبر

يصبح أن يمكن وكيف اإلعالمية؟ المادة  اختيار في

جهة اإلعالمي؟.من العمل في شريكا الجمهور

المرشد للممارسة اإلعالم يمارس دور أن نجد أخرى،

فهو اإلعالمية؛ برامجه مضمون خالل من الديمقراطية

في حقه عن والدفاع رأيه إبداء على الفرد يشجع الذي

خانة الدكتاتورية في الممارسات يضع وهو الذي ذلك،

خاطئة. ممارسات بأنها عليها ويحكم االتهام

الفكر تكريس في للجمهور مرشدا يكون وبالتالي

الديمقراطي.

حجر وهو المستقبل، في  التغيير أداة  هو اإلعالم إن 

الحياتية، وأجزم الجوانب من العديد تطوير األساس في

وسائل تطور نتيجة حصل الذي العالم على االنفتاح بأن

الحدود، عبر الديمقراطية التجارب سينقل االتصال

الممارسة في األساسية حقوقهم إلى أطفالنا آفاق ويفتح

الديمقراطية.

وعلى اإلعالم، وسائل أمام العوائق كل سقطت لقد 

هذا من واالستفادة ذلك  إدراك والمسؤولين  اآلباء 

للمرحلة واالستعداد معه، والتعايش والتأقلم التطور

مكان. فيها للدكتاتورية يكون لن التي القادمة

دون مقدمات، ولن يجد فجأة وإال فإن التغيير سيحدث

الواقع. االستسالم لألمر إال اآلباء عندها

د.نهى بلعيد

غرار االلكترونية الحديثة على الوسائط انتشار مع

االجتماعّية الميديا تحولت واللوحة، الذكي الهاتف

إلى الخ) ، ويوتوب وانستغرام وتويتر (الفايسبوك

(التلفزيون التقليدّية اإلعالمّية للوسائل حاّد منافس

الصحافة وحتى  المكتوبة والصحافة واإلذاعة 

حلت التي األحداث في خضم إذ االلكترونية)،

بالعالم السّيما األخيرة، العشرية خالل بالعالم

العربية البلدان من العديد شهدت أي العربي

العربي المواطن أصبح وثورات، انتفاضات

,Belaid) سريعة معلومة  إلى  الحاجة  أمّس  في

أهمّية عن نتحّدث كّنا أن بعد وهكذا .(٢٠١٤

حياتنا أثناء الجريدة أو اإلذاعة أو  التلفزيون

تنافس في االجتماعية  الميديا أصبحت اليومّية،

هذه الوسائل التقليدّية. مع حاّد

أصبحت التي األهمّية إلى الوسائل هذه تفّطنت  وقد

اليومّية، حياتنا خالل االجتماعية الميديا  تكتسحها

أصبحنا أّننا درجة إلى لصالحها، توظيفها إلى فعمدت

 (٢٠١٦ ,Belaid) اإلعالم وسائل اندماج عن نتحّدث

إيصال يعدبالّتالي ولم .media convergeance

اندالع مع التقليدية اإلعالم على وسائل حكرا المعلومة

وسائط لمستعملي  الفرصة أتاح مّما الرقمّية، الثورة 

ما فكّل العاّم. الرأي في التأثير من المتعددة، االتصال

آلّيا يتحول الكالسيكّية، اإلعالم وسائل عبر اليوم يذاع

ألم العكس. وأحيانا أخرى االجتماعّية الميديا إلى حديث

بالعالم يوسف باسم المصرّي اإلعالمي برنامج ينطلق

الكالسيكّية؟ الشاشة إلى يتحول أن قبل االفتراضي

أرض من بعد فيما البرنامج إيقاف قضّية تتحول ألم

قضية من وتحولت االفتراضي؟ العالم إلى الواقع

نظرا
ّ
العام العربي الرأي قضية المصري إلى الشارع

أن يؤكد ما هذا .
ّ
عالمي إلشعاع يوسف الكتساح باسم

االجتماعّية هي والميديا الكالسيكّية اإلعالم وسائل على

إلى األخير في تسعى متكاملة واتصالّية إعالمّية وسائل

األهداف. نفس تحقيق

االجتماعية الميديا تعريف

بكونها االجتماعّية الميديا زاهر راضي الدكتور يعرف

للمشترك تسمح الّتي اإللكترونّية الشبكات من منظومة

نظام خالل من ربطه ثّم ومن به موقعخاص فيها بإنشاء

الموقع. بهذا آخرين أعضاء مع
ّ
إلكتروني اجتماعي

والهوايات االهتمامات في األفراد هؤالء يشترك  و

.( ٢٠٠٣ (راضي،

االجتماعية الميديا مواقع  أوّل هو الفايسبوك  يعّد وال

في تجربة أول إن بل األفراد من العديد  يعتقد مثلما

موقع ١٩٩٥مع سنة  انطلقت قد  ٢,٠ الواب عالم

 Six موقع تجربة
ّ

تعد فيما .Classmates.com

رغم   ١٩٩٧ سنة  انطلقت التي  Degrees.com

األفراد تواصل  في المساهم العامل هي تواضعها 

قضايا حول االنترنت عبر العالم بقاع مختلف من

لنشر لمستخدميه الفرصة الموقع هذا أتاح فقد تهّمهم.

بهذا المشتركين  مع الرسائل وتبادل والتعليق ملفات 

My Space سنة ٢٠٠٣، موقع إطالق ليتّم الموقع.

أغلب  التحق وقد .  ٢٠٠٤ سنة الفايسبوك  نشأة تليه 

لنتحّدث االفتراضي، الفضاء بهذا االنترنت مستخدمي

بأّنه  علما بالفايسبوك، مشترك بليون عن٢,٤١  اليوم

حسب  بالعالم لألنترنت مستعمل بليون ٤,٣٨٨ يوجد

We are social لسنة ٢٠١٩. موقع إحصائيات

هارفرد جامعة هي الفايسبوك بداية كانت وان

بعد فيما شهد االجتماعي الموقع هذا فإّن األمريكية،

المعمورة، أرجاء بكامل سريعا وانتشر ديناميكية حركة

نصية إعالمية أداة من الوقت مع تحول أن لبث ما ثّم

فيقرارات تؤثر وبصرّية سمعّية إعالمّية أداة إلى مكتوبة

التي المؤثرة القّوة من بضغوط واستجاباتهم، المتأثرين

،
ّ
(السمعي للفرد األنماط الشخصّية في تأثيرها تستخدم

(عوض،٢٠١٢ ،ص ٤). “(
ّ
والبصرّي،والحسي

وأّي محتوى أّي االجتماعية: حضور التلفزيون بالميديا

؟ تفاعل

المشاركة عامل تفعيل في االجتماعّية الميديا  ساهمت

عن الحّر  للتعبير فضاء منحتهم  بأن األفراد لدى

التشبيك في مهّما  دورا تلعب  أّنها  كما اهتماماتهم. 

غير بقيادات والتأثير والتفاعل والضغط والمناصرة

ما إذا المجتمعّية  المسؤولية تحقيق وفي منظّمة، 

فقد جّيد، بشكل وتوجيهها واستغاللها  أحسناستثمارها

إلى والتوجهات واألفكار األقوال تحّول أن استطاعت

.(٢٠٠٥ (خالد، للتنفيذ جاهزة عمل مشاريع

 يتواصل
ّ
اجتماعي فضاء هي الميديا االجتماعّية إّن ثّم

من اإلنترنت شبكة مستخدمي من الماليين خالله من

هؤالء مختلفة. وجنسيات ومهن  وجنس عمرّية فئات

ميوالت تجمعهم االجتماعية، بالميديا المشتركين

من نسبة كبيرة وجود يفّسر ما وهو واهتمامات مشتركة.

العوامل بعض بسبب وذلك المواقع، بهذه الشباب

في الشباب رغبة في المتمثلة واالجتماعّية النفسية

مختلف في اآلخرين مع وصداقات عالقات إقامة

.(٢٠٠٧ ,BYOD, ELLISON) العالم دول

االجتماعية خالل بالميديا إذن واسع جمهور وجود

التلفزيونّية القنوات أغلب دفع األخيرة، العشرية

االفتراضي. الفضاء بهذا حضورها تسجيل إلى

خاّصة صفحة اليوم تمتلك  القنوات  هذه وأغلب

عبر يبث ما فكل االجتماعّية. الميديا بها بأشهر

بل المواقع، بهذه ينشر أصبح التلفزيون، شاشة

للعمل مكّمل عنصر إلى تحوّلت المواقع هذه إّن

.
ّ
واإلعالمي

ّ
الصحفي

يجدون التقليدّية اإلعالم وسائل متابعي أّن مما

لتحديد أو رأّي لتقديم فضاء االجتماعية بالميديا

األفراد بين تفاعل خلق في يساهم مّما موقف،

وبعد والجمهور. البرنامج مقدمي بين أو أنفسهم

الكفيلة الوسيلة هي  الهاتفّية المكالمة  كانت أن

والمشاهد كمرسل
ّ
الصحفي بين التواصل بخلق

الباّث بين التبادل فرص محدودّية مع كمتقبل

إلى اليوم تحولت االجتماعّية الميديا والمتّلقي فإّن

لحسن سير أساسّيا عنصرا وأضحت قناة للتواصل

.
ّ
الصحفي العمل

إلى وسيلة المواقع تلك تحّولت جهة أخرى، من

من التقليدي اإلعالم على المشرفين تمّكن ناجعة

المستمعين أو المشاهدين آراء على اّالطالع

الجمهور تعاليق  عبر وانتظاراتهم وأذواقهم 

إثراء في مّما ُيساهم االفتراضي. المنشورة بالعالم

والترويج من جهة وانتشاره، المحتوى اإلعالمي

مكتفيا المشاهد يعد  لم إذ أخرى،  جهة من له

يبحث أصبح بل التلفزيونّية، البرامج بمتابعة

السّيما ببرنامجه مرتبطة أخرى عناصر عن

منتجي اكتساح يفّسر  ما وهو اآلخرين.  آراء

إذ االجتماعية، للميديا التلفزيونية مثال المسلسالت

إضافية حول معلومات بالفايسبوك يبحث المشاهد

التصوير واألخبار كواليس ذلك في المسلسل بما
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الترجمة: في :١

لغتين؟ بين المرء ك يتحرَّ يعني أن ماذا

يتجّول أن ـــ  مضاعف نحو وعلى ــ يعني  وماذا

لغات؟ عدة بين المرء

لسانين(كرديٍّ في أسكن أقيم/ أن يعني ماذا حالتي وفي

أستضيف يعني حين األصوب: ماذا أو بينهما أو ( وعربيٍّ

تتكّلم العربية أدع حين  أو الكردي  لساني  إلى "العربية"

كرديتي؟

تبدأ المتعددة/المزدوجة اإلقامة أو التحرُّك هذا مع

ما بكل الخطير باالنبثاق "الحدث" ويشرع هذا "الترجمة"،

التي المحنة لكنها ومعاناة، وعذاب ( من"محنة"( به يحيط

نفسه، وينأى بنفسه عن اللسان يتخارج البدَّ منها، لكي

هذا في دريدا جاك يكتب واالنكماش؛ والموات عن اإلفقار

ومتوقفة ونحيفة وحدتها ضامرة في تبدو لغة «كل الصدد:

اإلضافة هذه بفضل الترجمة، أي وبفضل  ومعاقة. النمو

متناغمة، معينة وبطريقٍة لغة  تقدم عبرها  التي اللسانية

يضمن التالقي بين اللغات، أخرى، فإنَّ لغة إليه تحتاج ما

البد هنا .( للغات»( المقدس النمو هذا يضمن بل نموها،

الوجود في األلسنة  تستمر حتى "الخيانة" ارتكارب من

األبدي "الفقر" عن تكشف الترجمة إن حيث من واالكتناز

يالزم الينفك الذي النداء اللغة/اللغات، عن في الذي يكمن

"الخيانة" هذه في اآلخر. فضاء إلى "الغريب" إلى االنتقال

حينًا و"ضيفًا" حينًا المرء"مستضيفًا" البدَّ منها، يغدو التي

تستضيف الحال واقع وفي اللغات. اللغة/ ضيافة في آخر

الضيافة أخرى"، "كلمًة تستضيُف كلمٌة" " أخرى"، "لغًة "لغٌة"

فالترجمة ويتجّلى، ليتكلم ليحضر، "للغريب" الفضاء تهّيىء

فحسب؛ يحضر أن ال اآلخر" ــ تسمح لـ"لسان التي هي

(الال عن  يكشف أن الغريب" "اآلخرـ لهذا  تتيح وإنما

الذي الغموض المغاير، العالم  يسكنه،  الذي متوقع) ــ

ـ لسان يشرع هنا  الذات"، ـ "لسان إلى  معه يحضر

النحو على ال الغامض  "القادم" هذا يبوُح يقوُل،  الذات 

الترجمة، قيد النَّصَّ للغريب، َيَهُب وإنما اعتاده، الذي

من شرٌط وهذا غربته، أطواره، أسراره. يقول أن الطاقَة

بالضيافة يتمتع أن للضيف تتيح التي الضيافة كرم شروط

إيداع يتمكن من آثاره أو أثرًا، يترك حتى شروط، دون

حتى التبييء فيه، ومن الذات لسان في "أفقـ"ـه، عالمه

يسكنه. أن بمقدوره يكون

"تحويل"، الترجمة بأنَّ القول  يستقيم  ال ربما هنا  ومن

نمّوٍ" "َحَدُث ماهي بقدر الغريب" ـ "النَّص انعطاف يصيب

واالنبساط في بالحضور يبدأ إذ الغريب" - فـ"النَّص له،

الترجمة فنجاح ولذلك وينتشر، ينمو فإنه الذات، ـ لغة

يرعى إذ  والمترجم مراعاته. "الغريب"، برعاية يرتهن 

بحق العنف ارتكاب عن بَنْفَسه ينأى فإنه "الغريب"،

لغته في واالنتشار واالنفتاح النموِّ قيد النَّص = "الغريب

العرقي" لـ"لتمركز ضحيًة المترجم سيقع ذلك ودون األم"؛

على لغته بفرض برمان  أنطوان يرى كما  الترجمة في

عبر غربته، في الغريب على باإلجهاز األخرى؛  اللغة

من صدى باهٍت للمعتاد َد مجرَّ ليكون األم؛ للغة إخضاعه

الغريُب ـ النَّص يكف هنا األم؛  للغة التصريف طرائق

معتاشًا ينفكُّ باألحرى أو االنفتاح والتجلي واإلضاءة عن

لو كما الذات؛ ـ لسان مع والتطابق االئتالف، مهبِّ في

العالي بنعبد السالم عبد يقول "تحدث"! لم له ترجمًة أنَّ

المسافة قهر إنها «تروم هذا التصنيف من ترجمٍة بصدد

األصلية اللغة بين االختالف وإلغاء والمؤلِّف، المترجم بين

لم "وكأنه نصًا تقّدم أن وتسعى (...) المترجمة، واللغة

فيه رائحة نشتم ال نصًا الترجمة، يمحو فعل نصًا يترجم"

رائحة الغرابة، رائحة "األجنبي" رائحة األخرى، اللغة

اختالفًا حدثًا، الترجمة تكون أن البّد )؛ ولذلك الغيرية»(

هذه «ِعَوَض المغربي: الباحث بلغة وانفتاحًا تفتُّحًا بالقوة،

تفتح الثقافة، تفتح أْن  إلى ترمي ترجمٌة  تقوم الترجمة

يغادر واالنفتاح التفتُّح وبهذا .( الخارج»( على النُّصوص

يغادر اآلخر"، ـ "لسان احتضان عبر الذات" ـ "لسان 

فيه تنمو وسطًا ليغدو فيه؛ ليس بما ويلهج يتخارج، ذاته،

اإلطار هذا في ولذاته. بذاته غريبًا غرابة مقلقة، تجعله

العربي باللسان تعصف التي "الغرابة" إلى اإلشارة تمكن

فلسفات لتبييء العاصف التأثير تحت الفلسفي الحقل في

جديٍد. منعطٍف نحو ليتحرَّك راهنًا، تربته في االختالف

بـ"الغريب" المترجم النَّص بتشبيه  غف  الشَّ عبثًا وليس

للمألوف يكمن الغريب حيث الترجمية، الدراسات في

إلى تحضر وهنا وبما غمض وَخفي، بالمدهش والمأنوس

بارت، روالن دريدا، جاك نصوص ترجمات َسياق التمثيل

الشاذِّ بطباعها تمتاز نصوص  وهي  فوكو...إلخ. ميشال

لسان إلى تعبر وهي بها فكيف األصلية، لغتها في حتى

آخر؟! ـ

والتالقي واالحتفاء  واالستضافة الضيافة هذه في لكنَّ

"النَّص المترجم لساُن يوقظ لغات، بين لغتين، بين والتنادي

آخَر، لسانًا يمنحه فيه، الذي االستعجمام من الغريَب" ـ

يمنحه دريدا" "جاك بلغة أو أخرى حيوات أخرى، عينًا

يضيف البقاء هذا «ومثل "أبراج بابل" : في يكتب "البقاء"،

فالعمل الحياة، قيد على البقاء من أكثر الحياة، إلى شيئًا

متجاوزًا وأحسن، أكثر بل يحيا فقط، أطول لمدة يحيا ال

تضيف هكذا وأحسن، أطول حياة ،( مؤلفه»( إمكانات

ن التوطُّ أخرى، لغة إلى انتقاله أثناء الغريب للنص الترجمة

ال بما الشاسعة من آفاق أمامه تنفتح حيث بها والتكلم فيها

مصّنف يحضر وربما والتأويل، والفهم القراءة من يتصور

"النَّص" هذا َسُينقل إذ ذلك؛ على كتمثيٍل ودمنة" "كليلة

فالعربي خلسًة، الفارسي إلى الهندي الفضاء من العظيم

له. وأوطانًا بيئات التي يتخذها األخرى األلسنة فمختلف

بشأن وماذا الشعرية"؟ "الكلمة ترجمة بشأن ماذا اآلن لكن

بها؟ وينطق العربية يتوّطن وهو الكردي" "الشعر

الشعر والمأوى الجديد: :٢

الشعرية"؟ العالمات "الكلمة/ بترجمة المجازفة تمكن هل

شيئًا ينمو "الردَّ" هذا سأترك لذلك الرد، من لست متيقنًا

الشعرية الكلمة أنَّ ترجمة الشكَّ الفضاء! هذا في فشيئًا

الشعرية الكلمة في  سرية "منطقة" فثمة "مجازفة"،  تعدُّ

وتركها أخرى لغة إلى و"التحويل" "النقل" على تستعصي

"الشعر"، ترجمة تجري ذلك رغم ولكن هناك. ف تتكشَّ

يكتب و/أو يقول  ُيترجم، ولكنه الترجمة على  يستعصى

أومبرتو اإليطالي الناقد يقول كما ،( أخرى( بطريقة "نفسه"

إلى أن ينتقل دون فيه الذي "السر" على ولكن يحافظ إيكو،

األبدية. "غربته" على الفضاء الجديد، محافظًا

وتقاومها الترجمة  على  تمتّنع بقدر الشعرية  الكلمة  إن

الهجرة أن لو ُتترجم، كما لكي تغوي وتنادي فإنها بعناد؛

لكي آخر لسان إلى االنتقال من فالمناص قدر"الغريب"،

الكينونة، حقيقة دوامه في وتتجلى التاريخ ضفة على يدوم

وهو ودام،  بقي إال النَّص يحيا ال دريدا:« جاك يكتب

ذاته الوقت في كان  إذا  إال نفسه على ويتفوق يبقى ال

ودوامه النَّص هكذا فبقاء ،( وغير قابل»( قابًال للترجمة

آن في عنها واالمتناع الترجمة على بقابليته مرهون 

َتَهُب التي هي واالمتناع القابلية بين المسافة وهذه معًا،

كما نصًا يكون لن النَّص ألنَّ الدوام، على " القدرة "النَّصَّ

دريدا: يضيف فيه، "السر" عن تخلى إذا عادًة دريدا يذهب

كنصٍّ يختفي فإنه تامًا، قبوًال للترجمة قابًال كان فإذا »

كلية، للترجمة قابل غير كان إذا أما للغة. وجسم وكتابٍة

يفنى سرعان ما فإنه واحدٌة، لغٌة أنه نعتقد داخل ما حتى

والتَّخفي، التَّجلي  بين النَّص يتحرك  هكذا ،( ويزول»(

مثله مثل أو في الحضور واالنسحاب، شأن "الكينونة" شأنه

الصّنف هذا إلى به. اإلمساك دون يتمرأى الذي "الفراغ"

القدرة حيث الشعرية"،  "الكلمة تنتمي النُّصوص  من

على ( الخيام"( "رباعيات للترجمة القابلية على المذهلة

واالعتقال، االنفساح دون لكن الحصر، ال المثال سبيل

على عن قدرة المترجم عري الشِّ النَّص يفيض ما غالبًا إذ

حيث األولى اللغة إلى األول، المكمن إلى والعودة النقل

إلى الملحة وحاجته ثانيًة نداؤه ليبدَأ األبدي، ُه سرُّ يختفي

جديد. من الترجمة

"الكلمة تبييىء  حاولت الراهنة الترجمة تجربة  في

أن ى تتوخَّ تجربة العربية،  فضاء في الكردية  الشعرية"

تهسس أن العربي باللسان شعريًا  الكرديُة الكلمُة  تتكلَم

العربية، إلى "الكردية" عبرت فكيف بالعربية، الكردية

من هما لغتان ؟ أخرى بلغٍة ذاتها "الكردية" تلهج وكيف

ثمة ذلك ومع يتوقع، مما أكثر  وثقافيًا  جغرافيًا القرب

بنيويًا! "اختالف" كبير بينهما مساحة

علي)  (كولنار للشاعرة الكردي الهسيس هذا لنقرأ  

ترجمًة:

رة بالغبطة متفجِّ ليلٍة في العنقاء

 ١

ياروحي:

باح ُتناديَك الصَّ َتَحاَيا

ألمي. َتْسَتِغيُث المساِء نداءاُت

َأْحالِمَها فرِس على من َتنهاُر ليلٌة َة َثمَّ

لذََّتَها؛ ُتَهْدِهُد نظراتي لوز وبين

المْتعِة َوْقِدِة الينتهي ِصراٍع ُأتوُن عيناَك

فيْك َأرغُب

                                   ٢

عينيَك وميِض كبرياِء من

آمالي. أحالَم َأْيَقْظَت

مالصوِتَك

الَيْهدأ

أنفاسي؛ بومضاِت َك َأهزُّ

فيُع الرَّ لك السَّ حيث

نافذتَك من المنفلتَة يَح الرِّ ُظ يتلمَّ

والمصباُح

ارع؛ الشَّ نوِر أثَر ُينيُر

اّلليُل. تاَه به وقد قطاٍر أغدو مسافَر هاأنذا

 ٣

وهاهي

العيوُن األّخاذة

لفكري ونايًا المقاومِة صوت أضحْت قد

هاهي

اللغة. طريِق في أغاٍن ألَم خطواِتَها تفقد

َرْقَصًا الَعنقاَء ُتْوِقُظ َهاهي

الليل؛ هزيع في

وجناحيها ريشَها لتفرَد

يح. الرِّ في

  ٤

غصٌن أخضُر جرة على الشَّ ثمَّة

ظًال للعصافير باَت وقد

الحياة؛ مياِه شفاه على ينشر ُقُبالِتِه ونباُت «الهفرست»

هناك. قلَبُه يخبِّىء حيث

وأغانيها الليلة هذه بعشِق

منتٍش جسٍد وأحالم

أغنية؛ بخميرِة العشق َتحايا ُر سُأخمِّ

الدَّرواشة. آالِم سُأَهْدهُد الليَل على وبنشوتَك

 ٥

عينيَّ في َأْنُقُشَك

لتغدَو

سيمفونياْت؛ غابَة

أبديْة صورًة

تنتشي روحَي سَأَدُع ورة الصُّ عينْي وفي

وسيغدو

القزح قوُس

ِلَحاظي عالمَة

قلبي وفرحَة

أو الرتمجة الغريب" استضافة " يف تأمالت .. واملأوى اجلديد الشعر
وحَدَها؛ فالتدْع لياليَّ

رَها عطِّ

فيْك. أرغُب فأنا

 ٦

؛ للتوِّ ُوِجَد ضياٍع شوُق قلبي في أنَت

ابتسامتي؛ ناُر أنَت المسّرِة وفي

؛ صباحيٌّ ابتسامتي غيٌث وفي

الجريحة. األربع جهاتي لحُن أنَت الصباحاِت وفي

ثلُج ألمي االنكسار في أنَت

كينونتي؛ نشيُد الحلم وفي

النَّهار؛ عينْي النُّور في حضوُر أنَت الكينونة وفي

هكذا

أنا. وأنَت أنَت أنا

 ٧

وَأْنَتِشي أنفاَسَك َأْعِصُر هاأنا

مباركة نارًا ُأْوِقُدِني آالِمَك وبنار

ورمادًا؛ ألغدَو احتراقًا

جديدْة؛ عنقاَء ماد الرَّ من َفَأْنَبِجُس

فيْك. أرغُب جديد ومن

٨

أنَت مثلما

مثلما َأَنا

ُحبِّنا مثل

تشعُر بها التي الممتعة الُبرهة مثل تلَك

التي اللحظُة هي جسدي, قشعريرِة في روحي نشيِد مثل

فيها َعَرفُتَك

وقوًة رسوخًا األكثر اليقين مثل ذلك

معًا. والجبال األشجار جذور من

.٢٠٠٩/٣/٣ بوسطون

متهالكة حروف

                       ١ 

ُحُروفي

َوَباِئَسْة؛ َخْرَساء

ُتْرَبِتي، َتِئنُّ في َوَجع ُحُروِفي

َواَألَلِم؛ الَوَجِع َياِلَكِلَماِت آه،

العالج، عن ِمْن ِمْتَعِة َكِلَماِت َبْحَثًا آه،

َأْمِضي َبِعْيَدًا

َنْفِسي َأْخِطُف َولْلَبِعْيِد

ِحْيْق
َ
الُجْرُح

الُمْنَتَأى ِفي ُء

َجَسِدي َيْنَهُش َحْيُث الدَّاُء

َعظْم َعَلى َجلدًا َوَيْتُرُكِنى

 ٢

الدَّاُء؛ َهَوَذا

َماْء السَّ ِزْرَقِة ِمْن َأْنَفاِسي َمَألَ َقْد النَّسيُم َوَها

َرْت َتَحجَّ َشَجَرِتي لكّن

َتَساَقَطْت. َوأوراقي

 ٣

الغرب، َنْحَو َأْنَحِدُر

ُرَوْيدًا ُرَوْيَدًا،

مِس الشَّ ُشَعاَعاِت َوَمَع

ُأَبلُِّل َأمَل َأْحَالِمي

َوالَيأِس الدَّاِء ِبُدُمْوِع

َيِقْظ. ُحْلٍم في َأَضَطِرُب َوِبَنَدٍم

 ٤

وإذا ِمتُّ

َغريبْة! َأْرٍضٍ في َتْدِفُنوِني َفال

َبْحٍر؛ َرَماِدي ِفي اْحُرُقوِني َوَبْعِثُروا

َبالِدي؛ َأَنَهاِر ِمْن َنْهٍر ِضْفِة ِإَلى َتَتَسلَُّل ِمْنُه ِحْفَنٌة َفُربََّما

الَوَطْن؛ ِبَتَراِب َرَماِدي َفَيْمَتِزُج

والــدُّْفَلى، الَبَنْفَسُج ِمْنُهَما ِلَيْنُمَو

أنفاس ِمْن َأْشَواِقي َراِئحُة وَتفوُح

َوَوِصْيَفاِتُهْن، الَعَراِئس

ِبآَهاِتُهْن. َتْمَتزُج وآَهاِتي

  ٥

ِمْن َدُموَعَها اَألْرِض َتلمُّ َهَذِه آَهاُت

َعْيَنيك؛

سنًة وعشريَن َخْمٍس اْنَتَظاَر َبَها ِلُتِطِفىَء

َأَمٍل ُمَسْرِطْن. َضْوِء خصَر َعَلى

 ٦

َوأْصَحاِبي، ِمَن َأْصِدَقائي َكِثْيٍر ِفي ُعُيْوِن الدُُّمْوَع َلَمْحُت

ِبَيَديَّ َلْمَلْمُتًها

َنَقْشُتَها الَوَفاِء ِمَن َالِفَتٍة َوَعَلى

ِباْلُحبِّ َواإلِخَالص؛

َلْوَحْة. ًأْجَمَل ْزُت َفَطرَّ

َأْصِدَقاِئي َلْحظتئٍذ؛اْنَبَثَق الَتَواُزُن َبْيَن

ُمَواَجَهِة َمَرِضي؛ َوُحبِّي ِفي

َوُدُمْوِعي َوِبَمَطِر ُقُبَالِتي

اْغَتَسَلِت اللَّْوَحْة.

الَعْوَدِة َنْشَوِة وِفي

ُدُمْوِعي َمع َدُمْوَعُكم َسألُُّم

َأَنا غريبٌة. ِلي َكْم َيا

Dengvedan /َدى الصَّ

                                         

أتسمُع

الّليل؟

الّليُل َيمضي اآلن

األشجاْر ُمَتَخاِصرًا

صامتة، أغنيٌة ثمة

الخريف. وريُح الضوٌء

الّليل؟ َهِسْيَس َأَتْسَمُع

جر، الشَّ في الّليُل َيْنِبُض

اليدين؛ ُيَؤْرِجُح

وبصمٍت

َيْصَرُخ...

ُحُلمي. َوَيْنِقُش

َيأتي الّليُل ُهو َها

وَيْمِضي

يوْر؛ الطِّ َطيراَن َيْرُسَم

َيْبكي الّليُل

ِبَال َزمِن

َمْوِعٍد ِبال

باالْصِفَراْر. َيْعَبُث والَفْجُر

بالمباالٍة هناك، جرُة، الشَّ

ِظالِلَها في

َتْحُلُم

َو

الَخِرْيْف!!! فَــيَّ َتْبذُر

التحرير لضرورات الهوامش *حذفت

مصطفى أحمد

لتلوك وهناك هنا من أصوات تصدح واألخرى الفينة بين

وليست العصور،  مختلف في  الكورد  من بزغ من  سير

سياق في تناولها يمكن المشبوهة والرؤى الدعاوى تلك

تلك حيال المواقف السلبية هيمنة األغلب هي ولكن واحد،

الكوردية. القامات

يمت ما كل أعمى، ويتناول حقد قومي من ينطلق البعض

دعوى تحت وسافر، وآخرون بشكل سيئ بصلة للكورد

ينبغي أنه زعمهم) (حسب يرددون الكوردي الشعب صداقة

هؤالء يستسيغه الذي ال إرثه كل الكورد من يتنصل ان

دينية. و وقومية إيديولوجية مواقف من انطالقا

مواقف نجد سوف الغالبة السلبية المواقف تلك انتشار مع و

الشخصيات. تلك تناول في بالموضوعية اّتسمت أخرى

ينتمون األغلب في كانوا الرافضين أن هي المفارقة لكن

المفترض الرموز وكان من تلك المنهج الذي اتبعه لنفس

المواقف اإليجابية من على العكس عنهم، يتولوا الدفاع أن

أن يتناولوهم بالتقريع. يفترض بهم صدرت عمن التي

هو الفهم وسوء اللغط من الكثير أثار الذي اآلخر األمر

عصرهم. ظروف عن بعيدا الرموز لتلك بعضهم تناول

أثارت التى الشخصيات تلك إحدى اليوم نتناول سوف

أو الفكرية بموافقه سواء  القدم، منذ  الجدل من الكثير

الحاضر. أو بتأثيره على السياسية

الذي ما و تيمية هو ابن (ابن تيمية) فمن اإلسالم إنه شيخ

الحد؟ هذا إلى للجدل مثيرا جعله

السالم عبد  بن الحليم عبد  بن  أحمد الدين تقي  هو

وتوفي ١٢٦٣م عام حران في ولد الكوردي،  الحراني

العلماء المعروفين السالم من عبد جده كان ١٣٥٨م، عام

(عبد للوالد لم تظهر كان والده و إن وكذلك عصره في

تذكر. آثارا الحليم)

الف حيث متكاملة ثقافية حركة وحده تيمية ابن يعتبر

والفلسفة. والشريعة الفقه في مؤلفًا (٥٩١)

سنين ست ابن من حران إلى دمشق وهو عائلته مع نزح

وكان فسادا، فيها وعاثوا مدينته المغول جيوش دخلت حين

١٢٥٨م. سنوات بخمس بغداد المغول دخول بعد ذلك

دمشق المغولي اإللخاني قازان جيوش محمود دخلت ثم

من اآلالف وسبوا السكان من اآلالف عشرات  وقتلوا 

بين مقاسما المشرق  كان أخرى جهة ومن  النساء،

المغولية والممالك البحرية والمماليك السلجوقيين األتابكة

الذين عشرية واإلثني  اإلسماعيلية بقايا  إلى باإلضافة

مواالتهم للمغول من خالل السلب والنهب اسلوب امتهنوا

تتلقى فكانت الشعوب اما أخرى، أحيانا وللصليبيين حينا

وكانوا والممتلكات،  الدور  في وسلب  قتل من الويالت 

سيما وال المتردية، األوضاع تلك من كل منقذ عن يبحثون

دخلوا و  والملوك الحكام إلى الدين رجال مال أن  بعد

الصوفية وتقاعس البدع انتشرت حيث الظالمية من حالة

عشرية. واإلثني األشعرية

الويالت لتلك تعرضا المناطق أكثر من كوردستان كانت

وحران ميافارقين في والصليبيين والمغول السالجقة بين

وغيرها. وحسنكيفا وهولير

العديد وألف مرة من ألكثر لالعتقال تيمية  ابن تعرض

إلى مواقفه في حازما ظل لكنه السجن داخل مؤلفاته من

القسوة. حد

مهمتي على عاتقه تيمية ابن حمل األسباب تلك لكل تبعا

الجهل أن يرى فقد كان التوعية العسكرية ونشر المقاومة

حادا تيمية كان ابن وإن االنحطاط. لهذا الرئيس السبب هو

عصر االنحدار ظروف فمرد ذلك إلى آرائه ومواقفه في

يطاق. ال إلى حد الظلم التي عاشها وتفشي

الضخم تيمية ابن  تراث كل تتناول أن هنا  نستطيع ال

بعض منه اتخذها التي والمواقف عند اآلراء سنقف لكننا

تبعا المتتالية العصور عصره و في في والدين الفكر رجال

لمواقفه وآرائه.

لها اإللهية الذات أن (أي بالتسجيم القول األول: الموقف

لكن القرآن الكريم في وهذا ما ورد و رجل....) عين و (يد

قالوا هذا و عليه انكروا المعتزلة و الشيعة المتأولة من

واالنجيل. التوراة من األفكار استنبط تلك و أنه بكفره

في واالنجيل التوراة تحريف إنكار إلى تيمية ابن وذهب

الفكر رجال من عليه الكثير ما ألب وهذا التجسيم مسألة

سهيل المتأخرين حيث يقول معارضيه ومن الباحثين من

قباالة حركة آراء  كتبه في دس تيمية ابن  إن زكار:

طبيب كان الذي ميمون موسى ابن أسسها التي اليهودية

إلى حقا  ال الحركة  تلك وتحولت األيوبي الدين صالح

التلمود. يرفضون الذين (النورانيين)

حيث الصحابة، كبار على تيمية ابن تجرؤ الثاني: الموقف

طالب ابي بن علي وأن  شيء في أخطأ  عمر أن قال:

الهيثمي حجر ابن  يقول وهنا للديانة، ال للرياسة قاتل

واعماه واضله اهللا خذله عبد تيمية ابن (الشافعي):

أحواله فساد بينوا الذين األئمة واذله وبذلك صرح واصمه

أقواله. وكذب

فيها بما واألضرحة القبور زيارة تحريمه الثالث: الموقف

على ردا حسب رأينا الموقف هذا (ص) وكان الرسول قبر

األولياء بقبور  التبرك  من البدع نشروا الذين  المتصوفة 

... والصالحين

تيمية ابن تجاسر (المالكي): الرشيدي البرلسي محمد يقول

(ص) اهللا رسول لزيارة السفر أن وأدعى بعدله اهللا على

باإلجماع. محرم

في آخر ظهر حتى الحصني الشافعي: محمد بكر وقال أبو

على لّبس من حران، مبتدع الخداعة سنين  في الزمان،

واألذهان. االفهام شين من شابههم ومن الدجال أتباع

الثالث الطلقات  ورفض  للمرأة مناصرته الرابع:  الموقف 

الحائض طالق رفض  وكذلك األربعة، المذاهب عند

سبق الذين المذاهب أهل أثار حفيظة  ما وهذا والعليلة

ذكرناهم. أن

في جريئا تيمية ابن كان حيث التكفير الخامس: الموقف

زمانه يعود ظروف هذا ولعل آراءه من يخالف كل تكفير

ويغالون في والمغول بالصليبيين يستقوي من كثر حيث 

الناس. استعباد

انحيازه رغم مسألة مئتي في األلباني الشيخ خالفه كذلك

له

إيجابية: موافق -

تيمية ابن إن كولجن: فون آنكه االلمانية: الباحثة  تقول

للمنطق رده في وذلك أوربا، في التجريبية للفلسفة مّهد

تيمية ابن تفرد وكذلك ثابتا، اساسا جعله الذي اآلرسطي

والماهية. الوجود بين بالتفريق

عصرية شخصية تيمية هوفر: إن ابن جوهن الباحث يقول

وحاضره. اإلسالم بداية بين وسط منطقة في يقف

تناول يمكن الوست: ال هنري الفرنسي يقول المستشرق

عصره. معيار تيمية خارج ابن عبقرية

تناولت التي المتفاوتة والمواقف اآلراء بعض عرضنا لقد

الذي كل الجدل رغم زمانها، سبقت الشخصية الذي هذه

في نستطيع الخوض ال إننا مع الوست إننا نتفق إال أثاره

تناول هذا أن كما عصره، نطاق خارج تيمية ابن تراث 

األكاديمية الخبرات إلى يحتاج  والمتشابك  الضخم التراث

يتناولونه الكثيرين أن هو له يؤسف ما لكن المرموقة.

متطرف إيديولوجي منطق من البعض ودراية؛ معرفة دون

والبعض بسبب الجهل.

يطرح نفسه: الذي يظل السؤال و

تلك لكل سيتعرض هل كان تيمية كورديا ابن يكن لم لو

المنطق السليم؟ عن تبتعد الهجمات التي

امليزان يف تيمية ابن
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من قرن منذ الكردي الشعب نضال يتابع من

وخيانات والدولية اإلقليمية األمل الزمان وخيبات

بالدول االستقواء في وجدوا الذين السياسيين

التموضع إلعادة وسيلتهم لكوردستان الغاصبة 

. المصير تقرير حق حساب على الداخلي

الكردي بأحرف التاريخ سّطر المعمعة خضم هذه في

البارزاني، عندما آلل سيرة عظيمة ونور ذهب من

للثورة الروحي األب البارزاني مصطفى المال خاض

 ١٩٤٦ عام مهاباد ثورة في األولى ملحمته الكردية

عليه تكالبت ما سرعان الذي  االستقالل وإعالن

وانتهت وبريطانيا،  البهلوية إيران بين الصفقات 

عام. من أقل في غضون بوحشية بقمعها

«هولير» أربيل إلى البارزاني مصطفى الزعيم وانتقل

الكردية، للعشائر زعيما الهاشمي العهد في وأصبح

عسكرية بأنظمة جاءت التي االنقالبات سلسلة وبعد

مع السالح البارزاني حمل الكردية للحقوق معادية

١٩٧٥ ضحية  عام ثورته الكردية، وذهبت العشائر

عن نصف تم بموجبها التخلي صفقة "الجزائر' التي

الشعب حقوق على التكالب مقابل للفرس العرب شط

سوريا بقيادة قامت الصفقة تلك جانب الكردي، وإلى

انشقاق جالل بدعم القذافي  بقيادة وليبيا  ألسد حافظ

أو قيادة بديلة جعله ومحاولة السليمانية، الطالباني في

البعث الضوء نظام وأعطى البارزاني، آلل منافسة

لعقد الكوردستاني الوطني االتحاد لحزب األخضر

أحمد  ١-٧-١٩٧٥ مثل في دمشق في األول مؤتمره

الفلسطينية. الساحة لتخريب جبريل

صناعة على لكوردستان الغاصبة الدول عملت وقد

ومن ذلك األنظمة هذه سياسات تخدم من ورق نمور

ومعقله الكوردستاني الوطني االتحاد جعل محاولة 

يمثل الكردية القضية في صعبًا رقمًا السليمانية

حساب على والقذافية والسورية الفارسية األحقاد

الكردي. الشعب طموحات

إيران استثمرت اإليرانية العراقية الحرب وخالل 

وبين بينه تحالفات وإبرام الطالباني جالل حزب في

فترة التحريض خالل لها الموالية الشيعية الزعامات

مواجهات إيران أشعلت  عندما  العراق  غزو على

حزب دعمها مع  الكرديين الحزبين بين  عسكرية

الطالباني.

معسكر بطعن ذروتها االستثمارات تلك بلغت وقد

فترة خالل ظهره  في الكردي الشعب الطالباني 

 ٢٠١٧ عام المصير تقرير حق على االستفتاء

آلل التاريخي الدور إلقصاء يائسة محاوالت في

معدنهم نقاوة الكردية لألمة ثبت الذين البارزاني

التي االنجاز وشرعية الوطني مشروعها وصالبة

بها. تتمتع

البارزاني عائلة من الثالث الجيل تولي مع واليوم

ومسرور نيجيرفان  الطموحين الشابين في  ممثل

الذي البارزاني مسعود مدرسة تالميذ البارزاني

مصطفى مؤسسها من الوطني المشروع أمانة حمل

البارزاني.

الكردية األمة  طموح  البارزاني أسرة  حملت لقد

األمثال مضرب  وأصبحت شهدائها، وتضحيات 

تحت مكانها عن تبحث أمة كرامة عن الدفاع في

كوردستان أصبحت البارزاني ٱل وبفضل الشمس

ما عرف خالل محيط مضطرب في سالم واحة

الجامعات فيها عشرات العربي، وأصبح بالربيع

وأصبحت عريقة عالمية ألسماء فروع بعضها

وتركيا وإيران العراق من لالجئين مستقبل اكبر

األكثر من الكردي اإلعالم وأصبح وسوريا، 

الشرق منطقة في بغيره مقارنة وحرية تقدما

األوسط.

أصبحت  البارزاني  آل  سياسات وبفضل   

السياسة في  وفاعلة مندمجة الكردية الجاليات 

قادة وأصبح الوطنية القضية لمصلحة الغربية

آل مع ويبحثون  اإلقليم على يتوافدون العالم

لما المقترحة والحلول المنطقة شؤون البارزاني

ودولي. إقليمي واحترام مكانة من به تتمتع

الوطني األزودي رئيس المؤتمر *
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االنصاري* بكر أبو

على ويعيش عريق، شعب سوريا في الكردي الشعب

مكونات من رئيسي مكّون وهو التاريخية، أرضه

السورية الدولة بناء في وساهم السوري، الشعب

ومؤسساتها الدولة هذه في مهمة بصمات وله الحديثة،

البعثي واعتالئه قبل االنقالب المستويات أعلى وفي

حيث الماضي، القرن من الستينيات بداية في السلطة

واألمنية العسكرية المؤسسات كافة من بعدها
َ
ُأقصي

االضطهاد أشكال كافة بحقه ومورس والسياسية،

في الشراكة ومن اإلنساني وحتى والسياسي، القومي

السورية المكونات مع المشترك والعيش الدولة بناء

العنصرية من المشاريع عليه العديد وطّبق األخرى،

دفعه ما وهذا المقيتين، واإلحصاء  العربي كالحزام 

لكل معارضًا ليكون السياسية  تنظيماته  خالل ومن

لنيل سوريا على المتعاقبة والحكومات األنظمة

الشعب هذا والديمقراطية، والوطنية القومية حقوقه

واالضطهاد عبر والقهر الظلم من الكثير عانى الذي

الماضية. السنوات من العشرات

 ٢٠٠٤ في النظام هذا ضد انتفض الكردي الشعب إن

إلى بالعودة آمًال السورية الثورة في بقوة وشارك

المكونات لكل حقيقي كشريك الجديدة السورية اللوحة

دولة الجديدة تكون السورية الدولة في بناء السورية

تعددية ديمقراطية ودولة والواجب الحق في الجميع

المساواة قدم على فيها الجميع يعيش اتحادية تشاركية

الحقيقية.

أن استطاع عليه االسد سيطرة منذ البعثي النظام

فقط ليس تسد» عالية سياسة «فرق بمهارة يمارس

السورية، كافة المكونات بل ضد الكردي الشعب ضد

هذا مقّدرات بكافة بينها ليتحكم دق اإلسفين من وتمكن

ومازالت محكمة، أمنية وبعقلية والنار بالحديد البلد

كان وبنجاح كبير، بل اللحظة هذه النتائج سارية حتى

في فقط يتحول أن الثورة بداية في هائلة قدرة للنظام

األقليات حامي إلى الكاميرات وأمام الظاهر االعالمي

الثورة زعزعة في حد ما ونجح إلى عنها، والمدافع

سورية بناء إلى الداعي مسارها عن وحرفها السورية

هذه المكونات عن لكل السوريين وتحييد العديد من

الذي الوقت في فيها، المشاركة واستمرار الثورة هذه

السورية المكونات استقطاب في المعارضة فشلت

طموحاتها ويحقق يمثلها شامل سياسي برنامج واتخاذ

وخاصة المعارضة هذه أطر بعض ساهمت بل فيه.

العديد على وسيطرتها الثورة عسكرة في المشاركين

الكبيرة واإلساءة الثورة السورية بتشويه المناطق من

التي الثورة هذه الحقيقي، مسارها عن وحرفها لها

ولكن الحرية، مذبحة على قربانًا أبنائها قدمت خيرة

المعارضة قيادات من العديد الزال الشديد لألسف

ومصالحها الدول ألجندات استثمروها الذين وخاصة

إلى جاهدًا وتسعى الثورة، لهذه تسيء أن تحاول

على وتحرضها ومكوناته السوري الشعب تشتيت

اجراء على الجدي العمل من بدًال االنكماش واالنكفاء

والعمل وبرامجها المعارضة لسياسة شامل تقييم

بينها الثقة جسور المكونات وبناء كل استقطاب على

وحدة على واإلصرار التماسك من وتدعيمها بالمزيد

فوق لتكون الجديدة سورية إطار في المكونات هذه

الجميع.

السورية املعارضة هشاشة و كوردستان.. غرب

شيخموس ريزان

وسري عفرين في العسكرية المعارضة نماذج إن

عن البعد كل بعيدة نماذج هي وغيرها كانييه

والتي العظيمة السورية للثورة الحقيقية األهداف

الديموغرافي التغيير في العنصرية بسياساتها ساهمت

الكردي الشعب بحق الوحشية وأعمالها وممارساتها

الثقة والتمزق وفقدان والتشتت من التآكل المزيد إلى

المعارضة من  النماذج هذه تكتف ولم والتخندق، 

إلى شهر  من أكثر ومنذ  تسعى  بل  السياسات بهذه 

من المئات من والموقعة البيانات من العديد إصدار

التسريبات لمجرد المعروفة المعارضة الشخصيات

بين التقارب حول بياناتهم في وارد هو كما الواصلة

الديمقراطي االتحاد وحزب الكردي الوطني المجلس

تنجز ولم بداياتها، في العملية هذه مازالت انه رغم

المؤتمر بيان في ورد كما السياسية الرؤية سوى منه

يتطلب كان  الذي الوقت  في المشترك.  الصحفي 

هذه على الموقعة المعارضة الشخصيات هذه من

والذي الكردي الوطني المجلس مع التواصل البيانات

والثورة المعارضة قوى ائتالف من أساسي جزء هو

تفاصيل عن  معه والبحث التفاوض  السورية وهيئة

الحوارات هذه جدوى عن واالستفسار التقارب هذا

التقارب والمشرف هذا راعي ان وتشجيعها وخاصة

األوربية الدول من العديد  مع األمريكان  هو  عليه

السياسية عن الرؤية ناهيك للمعارضة نفسها، الداعمة

السورية الثورة روح تجّسد  الطرفين  بين المنجزة

الديمقراطية، السورية المعارضة وحدة إلى الداعية

ديمقراطية اتحادية المستقبل دولة سوريا تكون وأن

األممي القرار  وفق السورية  األزمة  وحل تعددية

الُكردية بالقضية الدستوري االعتراف ،٢٢٥٤

إلى والنازحين الالجئين وعودة وطنية كقضية

العمل في المنطقة مكونات كافة مع والعمل مناطقهم،

واستبداده النظام من الواضح موقفها وتبين المشترك،

لسوريا الجارة والدول سوريا ومستقبل وقمعه

للمعارضة. الدولة الداعمة تركيا وخاصة

ال يشّكل الجارية والتفاهمات الكردي التقارب هذا إن

تم هو مركز ان أحد بل سيكون على أبدًا أي خطر

حقيقية لوحدة وبداية الجديدة لسوريا انطالق حقيقي

المستقبل. في وفعاليتها المعارضة

بشكل مدعوة سوريا  في العربية المعارضة  إن

وآلياتها سياسياتها لمجمل  شامل  تقييم إلى جّدي

استقطاب مجال في وخاصة ومؤسساتها، التنظيمية

عانى الذي الكردي المكون وخاصة المكونات كافة

ارادته وحقوقه واحترام السابقة العهود الويالت في

النضال الحقيقية في الشراكة إطار معه في والعمل

ان باالعتبار األخذ والبد سوريا، مستقبل أجل من

السلمي والتعايش الحرية إلى يسعى الشعب هذه

البناء في الحقيقية الشراكة  قاعدة  على الجميع مع

والتحرر.

المتعلقة السياسية المتناقضات أغرب إحدى من

ألد أن هي  األوسط، الشرق  في  الكردي بالكائن

وأحالمهم أخيلتهم على الكرد خطر بذريعة األعداء

أرض على بعضا بعضهم يعانقون وهواجسهم،

تحرير رئيس كتب ُذكر عما  بعيدًا  وليس الواقع!!

"أن أيام: منذ شربل غسان األوسط الشرق جريدة

يحق الرهيب: في الشرق األوسط العيش ِمن قواعد

أن شرط الدولة سيادة انتهاك ومدافعك لطائراتك

األكراد". قتل هدفها يكون

***

طائرات تجسس ولديها حديثة جدًا تمتلك أسلحة تركيا

يقع أي شخص تحرك رصد على واستطالع قادرة

تعتبرهم ممن المسيرة طائراتها مدار استطالعات في

بعيدًا تذهب  مرة كل ولكنها األلداء، األعداء  بمثابة

واأليام  ٢٠٢٠/٦/١٥ في فعلت كما بطائراتها

الزاب، مخمور، شنكال، إلى ووصلت تلتها التي

كاره وجبلي ورتي زيني برادوست، خواكورك،

أو عاديين عناصر لتقصف دهوك، ومحيط ومتين

تنظيم حزب على المحسوبين من لهم شأن ال أناس

المعروفين القيادة أركان  بينما  الكردستاني،  العمال

وتركيا حدودها في قنديل، والداني هم على للقاصي

غير واألمنية العسكرية  بقدراتها  العارفين  حسب 

أجهزتها التقنية بفضل حجراتهم، عن معرفة عاجزة

ذلك سفح على االستخباراتية وأدواتها السماء من

وال بطائراتها تستهدفهم  لم ذلك مع ولكنها  الجبل،

قاسم اللدود عدوها مع أمريكا فعلت كما مرة،

سليماني!!.

***

لعنات أن تركي نالحظ  هجوم وعند كل العادة في

في الداخل الكردستاني العمال لحزب الجمهور التابع

والماكثين األوسط الشرق في المقيمين ـ أي والخارج

التركي الطيران غارات حيال ـ الغربية الدول في

اقليم قيادة إّال تطال ال العراق الحزب في مواقع على

إلى أنقرة تحتاج ال أصًال الذين العراق، كردستان

التركي الطيران رد على القدرة لإلقليم وال موافقتهم،

عسكريًا وال مستقل، غير  إقليم بكونه  قانونيًا ال

عموم في عسكريًا القوية الدول من تركيا باعتبار أن

الغربي الناتو  لحلف الضاربة اليد أنها كما المنطقة 

التركية الطائرات فإن ذلك إلى إضافًة الشرق! في

بمدينة مطاٍر من تنطلق الحزب مواقع تقصف التي

تركيا الكردية في المدن أكبر من وهي "ديار بكر" آمد

التي وهي الكردستاني، العمال حزب إليها ينتمي التي

فتتعاطف الحزب، حاضنة تكون أن المفروض من

وتناصره ما يحصل له، من أجله نتيجة تغضب معه،

الدفاع على غير قادرة أنها بالكالم طالما األقل على

إمطار قيادة من بدًال وذلك دخيلتها تحب، في عمن

والتخوينات؟. والشتائم بالسباب اإلقليم

***

 ٢٠١٥ عام اكتوبر شهر  في أنقرة تفجيرات  عقب

أغرب  أن الكردية mam med باللغة الشاعر كتب

تفجيرات عقب المواساة تصريحات في جاء ما

على أمطرت التي التعزية برقيات أن هو أنقرة،

الدوليين والمسؤولين الرؤساء جانب من تركيا

الحكومة خاطر تطييب قصدت  الغربيين وخاصة

ديمرتاش الدين صالح وليس التركي، والرئيس 

استهدف التفجير أن علمًا بالحدث، كمعنيين وحزبه

ُقتلوا ومن للمواالة، وليس ديمرتاش ألنصار تجمعًا

قيادات بينهم ومن حزبه أعضاء من هم بالتفجير

رأيتم هل  قائًال: التصرف مستهجنًا رفيعة، سياسية

وحضاريين مذوقين  هم كم الغربيين المسؤولين 

املفارقات جعبة من

حممد ماجد ع 

باألصول!!!. ويعرفون وإنسانيين

***

عبدة من الكثير أن السورية، الكائنات تناقضات من

الكرد عاقبوا األسد بشار الحاكم البعث نظام رأس

٢٠٠٤ وكذلك  في النظام ضد قامشلو انتفاضة أوان

لم وذلك بكونهم التي سبقتها، طوال السنوات األمر

يصبحوا ولم الحاكم البعث خندق في يناضلون يكونوا

ضد للحرب أوجالن عبداهللا  حزب بيد أدواَت كلهم

من االنتقال وبعد البشرية  الفئات نفس  بينما تركيا؛

رجب التركي الرئيس عبادة إلى بشار األسد عبادة

عفرين في منطقة كرد يعاقبون راحوا طيب أردوغان

لألوجالنية!!. االنتماء بتهمة ٢٠١٨ - ٢٠١٩

***

التهم رأس على سوريا عن اإلنفصال تهمة  كانت

من استجوابه أو اعتقاله  يتم كردي  ألي الموجه

السنوات طوال للنظام التابعة األمنية األفرع قبل

التهمة أن األمر في والغريب  ،٢٠١١ سبقت التي

حتى تالحقه كاللعنة  وظلت  الكردي،  عن  تسقط لم

الحدودي من عفرين الشريط كامل استالم تم أن بعد

من العين ورأس أبيض وتل والباب باعزاز مرورًا

بنظر الكردي بقي ذلك رغم إذ التركية، الدولة قبل

هو النظام سيطرة عن الخارجة المناطق سلطات

السورية الدولة نقود أحرق الذي بينما االنفصالي،

هو مجاورة لدولة  الحدودي الشريط كامل  وسّلم

بامتياز!!. وطني

***

األعداء؛ توافق هو السياسة مفارقات أبرز بعض من

تمامًا ومتوافقا متماثال التركية الدولة موقف جاء لذا

االحتجاجات يخص  فيما األسد بشار نظام لموقف

.٢٠١٨ عام إيران في انطلقت التي الشعبية

***

الذي الكاتب أن الكتابة عالم وتناقضات تباينات من

والوقائع الصراعات ويتناول العامة األحداث ُيالحق

جديدة عداوات يكتسب الراهنة، السياسية والمواقف

يكتب وال بذاته، فقط الذي ينشغل الكاتب بينما يوم، كل

الرسمية، والمناسبات  األعياد في إّال مجتمعه عن

كل محور المجتمع وليس نفسه هو يكون ما وغالبًا

ملتفًا األيام والشهور طوال كالقنفذ ويظل يكتبه، ما

عن جمهوره  يزيد يوم كل ذلك ومع نفسه، على 

اليومية باالحتياجات والمشغول المنخرط ذلك جمهور

لمجتمعه!!.

***

مرات النظر  وزاوية  المكان تغيير أن  بد كل  من

ومنها على الموقع، قبيل تبديل عنا غاب ما تكشف لنا

كنت مقيمًا بين عندما أني الحصر الذكر وليس سبيل

قدراإلمكان بحكمة استمتعت العاملة الطبقة ظهراني

مفارقات من استفدت كما السجية، وصدق البساطة

جماَعتي من قريبًا  صرت عندما  أني إال حياتهم،

أبلغ فلم بهم يومي احتكاك وعلى والثقافة السياسة

اكتشاف مقابحهم!!. إّال عند متعتي
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نظرية املؤامرة           
 (Conspiracy Theory) 

العميد املهندس حممد رجب رشيد 

من المؤكَّد أّن المؤامرات موجودة وباقية في كل زمان ومكان ما بقيت السياسة والمصالح، مثلها مثل 

األمراض تبقى موجودة ما بقي البشر، وإذا كانِت األمراض ُتشّخص من قبل األطباء، وتعالج باألدوية 

القبيح للصراعات  بالوجه  المؤامرات - والتي ُتوصف  الطبية، فإن  المراكز  الجراحية في  والعمليات 

السياسية واالقتصادية والمنافسات التجارية - تكتشفها مراكز الدراسات واألبحاث االستراتيجية وُتعالج 

من ِقَبل الباحثين العاملين فيها بتقدير حجمها وتحديد مصدرها وكيفية التصدي لها إلفشالها. أّما نظرية 

المؤامرة فهي بالحقيقة أقرب إلى الفرضية منها إلى النظرية، ألّن النظرية كما نعلم تتألف من الفرضية 

والبرهان ونظرًا لعدم وجود البرهان بالدليل القاطع الذي ال يقبل الشّك على أغلب نظريات المؤامرة تبقى 

فرضيات فقط، مثلها مثل نظرية التطور للعالم داروين التي بقيت دون إثبات علمي، باختصار هي اتهام 

ح  سياسي في أغلب األحيان. ولكن هذا ال يعني ُبطالن جميع نظريات المؤامرة، فمن الطبيعي أن َتصُّ

بعضها طالما المصالح تتحّكم بالسياسة، والغاية ُتبِرر الوسيلة كما ُيقال.  إذًا ماهي نظرية المؤامرة ؟

لقد ورد مصطلح نظرية المؤامرة ألول مرة عام ١٩٠٩ في إحدى مقاالت صحيفة أميركان هيستوري 

ريفيو، وتّم اعتمادها مع الزمن كمصطلح سياسي في ِعّدة معاجم وقواميس، ومن ثم تداولتها وسائل 

اإلعالم فيما بعد. وبحسب الباحث في ِعلم السياسة مايكل باركون فإن نظرية المؤامرة تقوم على ثالثة 

أسس هي: ال شيء يحدث بالصدفة، وال شيء يبقى دائمًا كما كان، وكل شيء مرتبط ببعضه.  

ُيطلق مصطلح نظرية المؤامرة على كل ما نعجز أو ال نرغب عن مجابهتها وتفسيرها وتحديد أهدافها 

بدقة من األحداث الُكبرى غير المألوفة والمسبوقة ولها تأثير سلبي علينا أو على العالم أجمع أو على 

إحدى الدول أو على شعب ما، واإلكتفاء بالقول إّنها من تدبير دولة معادية مثل إسرائيل أو أمريكا أو 

منظمة سرية كالماسونية أو الحركة الصهيونية، ثم الربط بينها وبين أحداث سابقة بحيث تتوّلد قناعة بأّنها 

ُمؤامرة فعلية _ لكن دون أدّلة قطعية _ والقبول بها كأمر واقع ال محال وبالتالي ال جدوى من التصّدي 

لها. والبعض ُيطِلقها أيضًا على الظواهر الغريبة التي يكتنفها الغموض كالصحون الطائرة بالقول إّنها 

صناعة أمريكية لتخويف العالم. 

إّن خطورة نظرية المؤامرة ال تكُمن فقط في االبتعاد عن فهم حقيقة األحداث كما هي دون تأويل، وإّنما 

تكون أيضًا في تحويل المؤامرة إلى لعبة سياسية يمتطيها الُطغاة الستمرارهم في السلطة دون شرعية 

شعوبهم، واستخدامها كشّماعة ُيعلَّق عليها عدم رغبتهم في إصالح الذات، وفشلهم في إدارة األزمات 

والخروج منها بأقل الخسائر. 

من الواضح أّن نظريات المؤامرة باَتْت ِسمة رئيسية من ِسمات ثقافة شعوب دول العالم الثالث وسياسة 

حكامها، ومع مرور الزمن ُتصبح جزءًا من إيمانهم، قد ُيشار إليها على أنها حرب تستهدف وجودهم 

أو عقيدتهم الدينية، حتى باتْت أغلب األمور ُترى بمنظار المتآمر عليه. أتذّكر قبل عقدين َمنعْت أجهزة 

األمن السورية الرجال من ارتداء أحزمة البنطلون المزودة بقفل مغناطيسي من إنتاج الصين، وصادرت 

من األسواق كميات كبيرة منها بذريعة أنها تسبب العقم وُمرسلة من ِقَبل إسرائيل. حّتى بطوالت رياضة 

كرة القدم لم َتسلْم من تهمة المؤامرة بإدِّعاء وجود ِعبارة في البروتوكوالت الصهيونية تقول: (سُنشِغل 

العالم بكرة القدم) .  

ويعتقد ُعلماء النفس أن المجتمعات واألفراد التي تؤِمن بنظرية المؤامرة ستكون ضحّية سهلة لتصديق 

الُخرافات والشائعات واألكاذيب التي َتنُسْب كل عمل ناجح _ مفيد أو ضار _ إلى جهات معّينة، وال أدلُّ 

على ذلك من هجمات الحادي عشر من أيلول عام ٢٠٠١م، فرغم وضوح خيوطها اإلرهابية، وتبّنيها من 

ِقبل زعيم تنظيم القاعدة حينها أسامة بن الدن، وتسمّيتها بالَغزَوة مع ِذكْر أسماء جميع المشاركين فيها، 

إّال أّن ضخامة الحدث ونجاحه المنقطع النظير َأْعَمت بصائر غالبية شعوب المنطقة عن تلك الحقائق 

وذهبت لتوجيه أصابع االتهام إلى إسرائيل، ال لوجود أِدّلة مادية ملموسة، وإّنما لكونها عملية ناجحة 

بكافة المقاييس، وألّنها هكذا فمن المستحيل أْن تكون من ِفعل العرب، مما يدلُّ على قناعة راسخة لدى 

تلك الشعوب بأّن األعمال الناجحة في جميع المجاالت من اختصاص إسرائيل فقط دون غيرها، وتجّلى 

ذلك بوضوح في إطالق صفة المؤامرة الصهيونية على بعض القنوات الفضائية مثل الجزيرة والعربية 

ِقَبل بعض األبواق التي كانت تظهر على وسائل اإلعالم  والمستقبل وmbc في بدايات ظهورها من 

المضلِّلة التابعة لألنظمة الشمولية، و تّدعي أّن تلك القنوات تبث السموم في عقول الشعوب العربية، 

خالفًا للحقيقة ولزيادة عدد مشاهديها، ألنها تطّرقت إلى قضايا ومواضيع كانت سابقًا من المحّرمات 

ينُخر في جسد أغلب دول  الذي  الكوردية، وحقوق اإلنسان والحرية والديمقراطية، والفساد  كالقضية 

المنطقة. ولم يتوّقف األمر عند هذا الحّد بل ذهبت فيما بعد إلى وصف ثورات الربيع العربي بالمؤامرة 

الصهيونية المدعومة من أمريكا. 

أّما فيروس كورونا فقد أعاد نظرية المؤامرة إلى الواجهة من جديد، فالبعض لم يتفّهم ظهور فيروس 

ل معظم األنشطة على مستوى العالم،  من فراغ ينتشر بهذه السرعة ويصيب الماليين ثم يتسبَّب في تعطُّ

وتقاطع ذلك مع االتهامات المتبادلة بين أمريكا والصين حول مصدر الفيروس والتكتُّم على ظهوره، مّما 

شّكل تربة خصبة لنمو بذور نظرية المؤامرة حوله. 

أْن يكون وهمًا مؤامراتيًا، هو مرض نفسي يريح  الخارجية قبل  الِقوى  التخلُّف على  َتِبعات  إلقاء  إّن 

الذات دون إصالحها ويجعلها بمنأًى عن اللوم من جراء َتخلُّفها وعجِزها، يصيب األفراد والمجتمعات، 

وتستثمره الُطغاة في ِخداع الشعوب. وإّن االعتقاد بأّن المؤامرات الُمحَبكة من ِفعل الصهيونية وأمريكا 

ك بوهم  فقط، وأّن جميع مشاكل المنطقة صناعة غربية، يؤّكد العالقة الوثيقة بين جهل الشعوب والتمسُّ

المؤامرة، وال غرابة إذا فّسر البعض مثلث برمودا الذي يبتلع كل شيء يقترب منه بالمؤامرة ! .

المتداولة  العبارات  وحدة الصف الكوردي هي من 

كثيرا في األوساط الكوردية، وايضا حديث الشارع 

أن  وما  شريف،  كوردي  كل  ويتمناها  الكوردي، 

يخرج تصريح أو بيان يدعو إلى الوحدة حتى ترى 

وجوه عامة شعبنا قد ارتسمت عليه بوادر البهجة، 

شعب  كوردستان  غرب  في  الكوردي  فالشعب 

إلى  يدعو  من  كل  ويساند  واألمان،  للسالم  محب 

بالعيش  حلمه  إلى  للوصول  كوردي  تقارب  تحقيق 

الكوردية  األطراف  أعلنت  ان  وما  وعزة.  بكرامة 

عن التوصل إلى تفاهم مشترك حتى عمت السعادة 

ليس  سوريا  كوردستان  أبناء  جميع  بين  والسرور 

فقط الكورد بل والمكونات المتعايشة معه أيضًا.

وإلدراك الشعب الكوردي والمكونات األخرى إلى 

أهمية الوحدة الوطنية وماهية ضروراته، التي تعد 

الوطنية، وأحد أهم دعائمه  الركائز االساسية  أبرز 

الشعب  أبناء  بين  وتربط  تجمع  التي  ومقّوماته 

والوطن الواحد، وتنشر بينهم الثقة والمحبة والتآلف 

والغيرة فيما بينهم، وتقوم أيضًا وبشكل أساسي على 

ضّد  عنه  ودفاعهم  له  وانتمائهم  الوطن  لهذا  حّبهم 

أّي قّوة خارجّية تحاول إيذائه أو السيطرة عليه بأّي 

زعزعته  تحاول  داخلية  قوة  وأي  األشكال،  من  شكل 

واستقراره، كما وتوّحدهم على نفس المبادئ والعادات 

والتقاليد ضمن المساحة التي يعيشون فوقها من األرض، 

الشرور  واختفت  انهارت  الوطنّية  الوحدة  حّلت  وان 

والخالفات واألحقاد والعنف والعنصرية وبالتالي تنتشر 

والتعايش  والتآخي  والتكاتف  والتسامح،  المحبة  أجواء 

أهمّية  أن  أيضا  الكوردي  الشعب  ويعلم  كما  والسالم. 

الوحدة الوطنية بين أبناءه ووقوفهم جنبًا إلى جنب حيث 

يؤدي إلى إعالء  شأنهم ويمنحهم ّقوة كبيرة تمكنهم من 

صد كل المخاطر.

الداخلّية  المشاكل  نسبة  من  ُتقّلل  الوطنية  والوحدة 

االجتماعّية وذلك من خالل سيادة مفاهيم المحبة والود 

والتعاون التي تقف في وجه التخريب والجرائم وتتصدى 

المجتمع  قطاعات  بكافة  النهوض  في  وتساهم  له. 

الكوردي، وذلك بعكس المجتمعات المتفّرقة التي تعاني 

من األحقاد والدسائس، والتي تعود بالضرر وتلحق أذًى 

كبيرًا بالمصلحة العاّمة وتنشر الفقر والعوز.

وما يحصل اآلن وفي هذه الفترة الحرجة من مفاوضات 

الكوردي  الوطني  المجلس  الرئيسيين،  الطرفين  بين 

الزعيم  من  مباركة  وبرعاية  الوطنية  الوحدة  وأحزاب 

بارزاني  نيجيرفان  والرئيس  بارزاني  مسعود 

وبإشراف أمريكي وفرنسي وبريطاني مباشر، بداية 

للكورد في غرب كوردستان، وعلى  بالنسبة  موفقة 

الشعب الكوردي ان يبدأ الشعور بالتفاؤل منذ أن قرر 

الطرفان الجلوس معًا وأصدرا بيانًا مشتركًا، وعليه 

المباركة، فهذه  وعلى جميع فئاته دعم هذه الخطوة 

إلى  بالوصول  الطرفين  ونية  رغبة  ُتظهر  الخطوة 

أرضية مشتركة متكاملة يضمن السالمة واالستقرار 

وجميع  الكوردي  الشعب  حقوق  ضمان  خالل  من 

المكونات األخرى في سوريا المستقبل. 

مصيرية  نقاط  فهناك  الكورد،  من  الطرفين  أن  بما 

الحقوق  خالل  من  تجاوزها،  يمكن  ال  وجوهرية 

فهي  تبقى  ما  أما  سوريا،  في  للكورد  المشروعة 

الثقة  باإلصرار وبث  تداركها  يمكن  ثانوية  خالفات 

واإلرادة الحقيقية. 

فـ بهذه الوحدة الوطنية يتمهد الطريق نحو مستقبل 

مشرق لكافة فئات المجتمع الكوردستاني، حيث تولد 

وبالتالي  شعبه،  وأبناء  وطنه  نحو  باالنتماء  شعورًا 

تدفعه ألن يخلص في عمله ويطّور من نفسه ينهض 

مجتمعه.

الكورد.. 
والوحدة الوطنية  

عزالدين مال

اعالن  ذكرى  مستذكرًا  أعوام  قبل  له  تغريدة  في 

التحررية  الحركة  النضال  في  تاريخي  مشهد  اكبر 

الكوردستانية، حيث يقول الرئيس البارزاني:  (تعد 

الجبهة الكوردستانية تجربة ناجحة في توحيد صف 

القوى السياسية الكوردستانية، وفي الذكرى السنوية 

ظل  وفي  الكوردستانية،  الجبهة  لتأسيس  الـ٢٥ 

التطورات الراهنة في المنطقة، يتطلب علينا ان نكون 

على قدر المسؤولية التأريخية وان نوحد صفوفنا كي 

نضمن حقوقًا أكثر لشعبنا في هذا الوضع الذي تمر 

به المنطقة) نتذكر هذا الكالم بعد سنوات من خطاب 

سيادته بأن الموقف الكوردي يجب ان يكون موحدا 

القوى السياسية  في كل وقت، وهذا ما يتطلب من 

الكوردية من توحيد صفوفهم.

شعبنا  بها  مر  التي  الصعبة  المرحلة  أن  الشك 

الكوردي في كوردستان سوريا من المأساة والتشرد 

كان سببها التفرد بالسلطة والتشرذم والضعف وعدم 

قبول االخر، وهذا ما كان سببا في فقدان الكثير من 

المكتسبات والفرص التي اتيحت للكورد. وفي ظل 

المنطقة  التي تحدث في  المتسارعة  التطورات  هذه 

الجهود  تكثيف  من  بد  ال  الجديدة  الخارطة  ورسم 

الى  نحتاج  لذلك  العصيبة  التحديات  هذه  لمواجهة 

جبهة كوردستانية قوية تضم كافة االحزاب والقوى 

والمنظمات المدنية في كوردستان سوريا كما حدث 

في اقليم كوردستان قبل ( ٣٢ ) عامًا.

فبعد سلسلة من االحداث التي حصلت في اقليم كوردستان 

الذي  والدمار  االنفال  وعمليات  الكورد  استشهاد  من 

عام  وفي  حسين  صدام  المقبور  النظام  ابان  بهم  لحق 

التي  الكوردستانية  الجبهة  تشكيل  فكرة  اتت   ١٩٨٦

تضم االحزاب الكوردستانية في اقليم كوردستان لتوحيد 

النضال وتعزيز القوة بين الصفوف الكورد، وكان ذلك 

ادريس  المرحوم  الفكرة  المهندس  بين  اللقاء  اول  في 

وبعد  ايران  في  الطالباني  جالل  والمرحوم  البارزاني 

الرئيسيان  الحزبان  وقع  الحوارات  من  سنتين  مرور 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة الزعيم مسعود 

البارزاني واالتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة المرحوم 

جالل الطالباني عام ١٩٨٨ وثيقة مشتركة تحدد االهداف 

الكوردستانية)  (الجبهة  ب  سميت  للنضال  الرئيسية 

الكوردية  االحزاب  من  عدد  بعد  فيما  اليها  وانضمت 

ايلول  لثورة  االستمرارية  بمثابة  كانت  التي  االخرى 

نقطة  وكانت  البارزاني،  مصطفى  مال  بقيادة  العظيمة 

االنعطاف كبير في المنطقة واصبحت تلك الجبهة الممثل 

والحوارات  المفاوضات  في  الكوردي  للشعب  الشرعي 

مع المعارضة العراقية وانتخب الرئيس البارزاني رئيسا 

للجبهة الكوردستانية.

يف ضرورة تشكيل اجلبهة 
الكوردستانية 

خبات زيتو

الكوردستاني  االنجاز  لهذا  الكبيرة  المكتسبات  ومن 

انها قادت االنتفاضة الكوردية في عام ١٩٩١ واعالن 

شكلت  التي   ١٩٩٢ عام  التشريعي  المجلس  انتخابات 

كوردستان  اقليم  حكومة  عن  باالعالن  جديدًا  واقعًا 

انتقلت  الحكومية واالدارية، وبذلك  وتأسيس مؤسساتها 

الثورة الكوردية من مرحلة الكفاح الثورية الى مرحلة 

الشرعية والدستورية الثورية حيث كانت تجربة ناجحة 

في كافة المستويات وحققت اهدافًا كثيرة .

على  سوريا  كوردستان  في  تتجه  االمور  ان  يبدو 

غرار ما تم في اقليم كوردستان باعالن الحوارات بين 

وحزب  الكوردي  الوطني  المجلس  الرئيسين  الطرفين 

االتحاد الديمقراطي ال سيما بان الوضع السوري بحسب 

بل  المستقبل  في  الجذري  التغيير  نحو  يتجه  المراقبين 

في  االنهيار  وشك  على  دمشق  في  النظام  الوضع  ان 

اي لحظة.

الوطني  المجلس  بان  نالحظ  قليال  التاريخ  الى  لنعد 

اتفاقيات عدة (اتفاقية هولير ١ , هولير  الكوردي عقد 

للرئيس  مباشرة  وبرعاية  كبير  جهد  بعد  دهوك)   ,  ٢

بسبب  نتائجها  تحقق  لم  الجهود  تلك  لكن  البارزاني 

التضييق  تم  االتفاقيات  تلك  االخر من  الطرف  هروب 

الكوردي  الوطني  للمجلس  السياسي  النشاط  على 

اآلن وبعد سنوات  واغالق مقراته واعتقال كوادره. 

الذاكرة  التي حصلت تعود  المآساوية  عدة واالحداث 

بنا الى تلك االتفاقيات لكن يبدو اننا تعلمنا من تاريخ 

بان التفرد بسلطة القوة والسالح وتلك عقلية الحزبية 

اصبحت  تماما  بالعكس  بل  ايجابية  بنتائج  تأت  لم 

نتائجها سلبية من ضياع القضية ومزيد من الحروب 

رغبة  هنالك  بان  تدل  المؤشرات  جميع  والويالت. 

لكن  الكوردي   – الكوردي  التقارب  في  جادة  دولية 

هذه المرة بظروف واحداث جديدة وهنالك المؤشرات 

الطرفين  من  تخرج  التي  االيجابية  والتصريحات 

االوقات  هذه  في  وضرورة  شعبيا  مطلبا  اصبحت 

الكوردستانية  الجبهة  تلك  ستكون  وبذلك  الصعبة 

ممثلة للكورد في كوردستان سوريا في الحوارات مع 

في  رئيسي  دور  للكورد  ويكون  السورية  المعارضة 

التغييرات المستقبلية في سوريا .

مرحلة  امام  الكورد  مصير  بان  ندرك  ان  علينا 

تاريخية تتطلب من الجميع مراجعة سياستهم وتحمل 

مسوؤليتهم وان تجربة اقليم كوردستان حققت المزيد 

المجلس  يستمر  المنطلق  هذا  ومن  المكتسبات،  من 

االتحاد  الحزب  مع  الحوار  في  الكوردي  الوطني 

الديمقراطي على االسس والثوابت القومية المشروعة 

الى مرحلة جديدة من  نحتاج  لذلك  الكوردي  للشعب 

بناء الثقة والشراكة الحقيقية. 

ضمور العقل وتضخم العاطفة  ظاهرة شرقية بامتياز 

..و جذورها قديمة منذ تغلب الحالة الشعرية على حياة 

العرب قبل االسالم ..!! فالعربي حالة شعرية انفعالية 

يقتضي  العربي ..والغزو  مستوفزة مستنفرة ضد اخيه 

التحريض ..والتحريض كان بالشعر اساسا ...!

ولما جاء االسالم تاسلمت العواطف وصرفت نحو أعداء 

جدد هم المشركون وأهل الكتاب والمجوس ...!!

العواطف  تجييش  في  الدينية  النصوص  واستعملت 

وزجها في مواجهة كل هؤالء  ..!

ولم تكن هناك حياة عقلية متميزة ومستقلة عن الشعر.

ثم اضيف الى الشعر في الحالة االسالمية الخطابة ..

وتنوعت هذه الخطابة إلى :

الجمعة )  كان جلها  دينية أسبوعية ...(خطبة  خطابة 

المسلم  العاطفي ضد اآلخر غير  للتحريض والتجيييش 

باالشتراك مع الشعر الذي لم يفقد دوره ومقامه...!!

واستمر اسهامه في كل هذه الميادين ...!

وابي  عمر  كخطب  بالدين  مغلفة  سياسية  خطابة  وإلى 

بكر وعلي..في مستهل الغزوات.

ابيه  زيادبن  و  الثقفي  والحجاج  معاوية  خطب  ثم 

وعبدالملك بن مروان وو

الخليفة  امام  التي كانت ترسم  التحريضية  الخطب  تلك 

وكيفية   .. الطريق  خارطة  والقاضي  والوالي  وقائده 

ان  ..ثم  االعداء  هؤالء  ..وتحديد  االعداء  مواجهة 

وألهبت  العواطف  اججت  بدورها  الداخلية  الحروب 

المشاعر ،،

شعراء  فللخوارج  وشعراء  خطباء  حزب  لكل  فكان 

وخطباء معروفون وللزبيريين كذلك...وللشيعة شعراء 

..و  البيت  أهل  قضايا  عن  نافحوا  كثر  وخطباء  كثر 

استلموا  لألمويين شعراؤهم وخطباؤهم  خاصة عندما 

السلطة  فكثر من حولهم الشعراء المداحون

واستمرت    !.. والراعي وجرير  والفرزدق  كاالخطل 

البالغية شعرا وخطابة و حكما و جمال  المعارك  هذه 

قصيرة..()....!!.

والى يومنا هذا  ..

تغذية  غذيت  النها  الشرقية  العاطفة  تضخمت  هنا  من 

وانكمش  العقل  ضمر  بالمقابل  .؟..بينما  وكافية  كاملة 

بطش  يخاف  متواريا  خجولة  هوامش  في  إال  وتحجم 

السلطان ويترقب في كل بلدة  وقرية ظل شرطي الخليفة 

و شبحه  يطلع له من هنا ومن هناك ...يقمعه و يأمره 

باال يفكر إال كما يفكر الناس......*

والن تهمة الزندقة كانت جاهزة في حق من يفكر فقد

المديح او  العاطفة والنفاق ...!  والى  إلى  الناس  مال 

.... فيه وشتمه ولعنه  المخالف والطعن  الهجاء هجاء 

الخ.

حصلت العاطفة اذن على عناية تامة و غذاء كامل  بينما 

حرم العقل من تلك العناية وذلك الغذاء ...*  

فضمر وانحسر وانزوى ..*

ولم ير نور الشمس اال في فترات قليلة في ظل خلفاء

محدودين لم يستطيعوا بدورهم عقلنة المجتمع  بصورة 

مرضية لمبادئ العقل نفسه كالمامون العباسي والمعتصم 

والواثق ...الذين كانوا على مذهب االعتزال

خالفهم  من  اضطهادهم  في  العقل  انوار  جانبوا  لكنهم 

وساروا سيرة القمع واالكراه

تلك السيرة التي يرفضها العقل السليم وترفضها مبادئ 

المنطق والرشد الفكري تماما....-

الشرق اآلن اال قليال ضامرالعقل صغير الرؤى رديء 

األداء الفكري واللغوي والصوتي بصورة بالغة البؤس 

واالنكساف ...!

وسيظل هكذا مالم يتعرض لرياح الوعي والفهم ولشمس 

العقل واإلدراك الحقيقي للحياة .... --*--

المفاهيم  تشيؤ  حالة  والوهم  الجهل  حالة  من  واالنتقال 

وتكلسها في ذهنه وتحجرها

حالة انعدام الوزن في ساحة البشرية النامية الناهضة في 

الطول والعرض والعمق ..*

واالضحاك  الخيبة  حد  الى  هذه  العقل  ضمور  حالة 

وتضخم

العاطفة الى حد الخيبة واالضحاك أيضا ..

فمتى يحصل هناك توازن وتوافق  بين هذين القطيين 

وجه  على  انسان  كل  نفس  في  الراسختين  والكينونتين 

االرض ...فال  حياة بال  عقل

وال حياة بال عاطفة ..؟!

و لكن من يوازن بينهما ؟؟

من يوازن بين هذين النورين

المتأللئين في عالم اإلنسان؟ 

من....  ....  ؟؟

ضمور العقل 
وتضخم العاطغة يف شرقنا ...  !!

ملي كورد
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إن نظرة دقيقة ومتفحصة لتاريخ الشعوب توصلنا 

إلى نتيجة مؤكدة وهي أن معظم الدماء التي أريقت 

أثناء الثورات المسلحة ضد أنظمة الحكم ضاعت، 

والمتسّيدة  الحاكمة  الطبقات  ألن  سدًى  وذهبت 

على  وقدرة  انتهازية  واألكثر  وعيًا  األكثر  هي 

االستحواذ على ثمار اي حركة او تمرد مسلح يقوم 

به الكادحون أو الشعوب الفقيرة. 

لقد تركت هذه الثورات صدًى عند المفكرين واألدباء 

قديمًا وحديثًا حيث ابدى الكثير منهم امتعاضه وتذمره 

مما يجري في الثورة المسلحة من عنف وقتل وتدمير 

وضحايا، هذا باإلضافة إال أن  هذه الثورات ال تحقق 

على األغلب األعم األهداف التي قامت  من اجلها، 

والتحول في مسيرتها  االنحراف  كثير من  ويرافقها 

محققًة في النهاية  مصلحة الجهة التي قامت ضدها، 

فالثورة الفرنسية في عام ١٧٨٩ تعد أم الثورات في 

اوروبا والعالم. هذه الثورة العمالية البروليتارية التي 

افضت  والمساكين  الفقراء  وضحاياها  وقودها  كان 

في النهاية الى قيام نظام برجوازي رأسمالي ومملكة 

الداعمون  المتنورون  بها  وعد  التي  والعقل  الحرية 

األمر،  آخر  في  للبرجوازية  مملكة  اصبحت  للثورة 

وبات الكتاب واألدباء والمفكرون يتساءلون: الى أي 

حّد هي مفيدة فكرة تغيير المجتمع عن طريق الثورة. 

لقد اعتقد شيللر الشاعر والمؤرخ األلماني الذي رأى 

الحياة  تغيير  أن  الفرنسية  الثورة  ثمار  غيره  قبل 

من  يجب  بل  ممكن  غير  الثورة  بواسطة  واإلنسان 

أجل ذلك السير بطريق التطور السلمي الذي ُيعتبر 

وفي  فيه)  األساسي  الفاعل  الجمالية  والتربية  الفن 

األدب الروسي تصادفنا آراء وأهواء تشكك بالطرق 

الثورية لتغيير الحياة، وقد برزت هذه الشكوك لدى 

هذا  توّصل  وقد  ودوستوفسكي"  وتولستوي  "هرزن 

لم  فرنسا  في   ١٧٨٩ ثورة  ان  استنتاج  الى  االخير 

تقدم للبشرية سوى الضالل والشر والعنف، وكانت 

عاقبتها نابليون.

يلي:  ما  اليعقوبيين  عنف  متذّكرًا  برناردشو  كتب  

ماذا كانت النتيجة فرنسا االمبراطورية وآل روغون 

وفرنسا الجمهورية وفضيحة بنما وقضية دريفوس؟ 

هل كان ذلك يستحق كل هذه المذابح للنساء والرجال 

النتائج،  هذه  أجل  ومن  والنوايا؟  األسباب  كانت  أيًا 

هل يقرر إنسان سليم العقل حتى بذبح فأر؟ ) والى 

في  كتب  حيث  تولستوي  توصل  النتيجة  هذه  نفس 

دفتر مذّكراته عن المحاوالت التي تؤّدي الى تعزيز 

الناس  من  الكثير  تقتيل  والى  الحاكمة  الطبقات 

الجيدين والى رد فعل عنيف من جانب الحكومة. أما 

بالنسبة لجان جاك روسو الذي كانت أفكاره ورسائل 

قيام  على  والمحرضة  الملهمة  هي  فولتير  وكتابات 

الثورة الفرنسية. فلقد كانت فلسفة روسو عن التغيير 

روسو  إليهما  توصل  مسارين  تحديد   في  تتلخص 

لتغيير أي مجتمع: 

المسار األول هو طريق الثورة والتمرد على أنظمة 

الحكم وتغيير الحكومات واإلدارات القديمة واستبدالها 

هو  الثاني  والمسار  قسرية  وبطريقة  جديدة  بأخرى 

روسو  فضل  وقد  السلمي،  والتطور  التربية  طريق 

ُأجريت  التي  الدراسات  وتقول  الثورة،  التربية على 

اثناء ثورة ١٧٨٩ لرفضها 
ً
على فكره إنه لو كان حيا 

تمامًا. 

أما ألبير كامو الذي حاز على جائزة نوبل لآلداب في 

الستينيات من القرن الماضي فقد اختار طريقا اخرى 

الحرب  أجواء  في  عاش  حيث  المجتمعات  لتغيير 

العالمية الثانية وكوارثها وأهوالها، ووِلدت لديه ردة 

العنف، والمسار  فعل رافضة ألي شكل من أشكال 

الثورة)  دون  (بالتمرد  يتلّخص  كامو   اختاره  الذي 

ألنه اعتقد أن الثورات تأكل صغارها، ويرافقها كثير 

ابتدع كامو  الدماء لذلك  من العنف والتدمير وإراقة 

فلسفة وفكرًا دعا فيه الى االكتفاء بالتمرد السلمي دون 

اللجوء الى العنف والحرب، ولم يقتصر األمر على 

ذلك فقط،   فلقد شكك الكاتب الفرنسي بلزاك بقدرة 

الفقراء والبروليتاريا على تحمل المسؤولية في إدارة 

على  الريفية"  "العيادة  روايته  في  قائًال  المجتمعات 

بنياس   الدكتور  قلبه  الى  القريبين  ابطاله  احد  لسان 

ما يلي: (اعتقد أني قد برهنت بالفعل عن إخالصي 

لطبقة الفقراء المحرومين، وآمل أال ُأتهم بأّني أريد لها 

الّشّر لكن مع تقديري لعرقها وجهدها وانحنائي أمام 

صبرها وخضوعها أؤكد إنها غير قادرة أو مؤهلة 

البروليتاريون  البالد  شؤون  تسيير  في  للمشاركة 

أن  ويجب  الكبار  الشعب  أطفال  هم  بتصوري 

الحالي،  الوقت   في  أما  الوصاية)  تحت  يبقوا 

الكوارث  جلبت  قد  العربي  الربيع  فثورات 

وبدل  والعباد  البالد  المسكينة ودمرت  للشعوب 

تقدم األحسن أخرجت األسوأ وبذريعة هذه  ان 

من  وغيرها  والنصرة  داعش  تشكلت  الثورات 

الفصائل اإلرهابية، وارتكبت المجازر والمآسي 

بحق شعوب وبلدان المنطقة وآثارها ستمتد إلى 

تونس  البلدان  هذه  من  ويستثنى  السنين،  مئات 

كان  أنه   ويبدو  فيها،  شرارة  أول  بدأت  التي 

يجب ان ينتهي الربيع العربي هناك خلف أسوار 

تونس وبين بيوتاتها وجدرانها  وإال ما الحكمة 

في تلكؤه وتعثره  في باقي البلدان؟      

عند  العربي  صدًى  الربيع  ثورات  القت  وقد 

من  اكثر  ذكر  حيث  السوري  الشاعر  أدونيس 

مرة  أن الشعوب خسرت وُدمرت في حين ان  

االنظمة استفادت في ظل وأثناء الربيع العربي 

بغّض النظر عن رحيل بعض الرؤساء ومجيء 

آخرين جدد. 

فالهيكلية القديمة لألنظمة بقيت وُبناها االساسية 

تغّير  ما  وكل  يصبها شيء،  ولم   تتصدع،  لم 

هو رحيل ومقتل بعض الرؤساء أو القادة، أما 

النتائج فقد كانت كارثية على الشعوب.

@—‰»€aÎ@ÒäÏr€a
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صاحل حممود 

الكراهية ليست نتاج اليوم أو األمس القريب، بل 

قْتل هابيل،  قبل  ما  منذ  إنها ُوجدت  القول  يمكن 

ت  واستمرَّ ارتكاب جريمته،  إلى  قابيل  دفعت  إذ 

بأهواء  تصطبغ  العصور،  كل  في  االنسان  مع 

وفق  للكراهية،  الرئيس  المنتج  المستبدة  األنظمة 

المبدأ الميكيافلي.  

له  ليس  الكراهية،  ِقَدم خطاب  من  الرغم  وعلى 

القول  يمكنني  ولهذا  عليه.  ومتفق  دقيق  تعريف 

الكراهية  عن   
ّ
علني تعبير  هو  الخطاب  هذا  إن 

أو  العرق  بسبب  ما  مجتمع  أو  ما  شخص  تجاه 

االعتقاد.  أو  الّدين  أو  اإلعاقة  أو   
ّ
اإلثني األصل 

إلى  صاحبه  يدفع  فرديًا  شعورًا  يعد  لم  أنه  إال 

معاداة اآلخرين، بل اتخذته بعض األنظمة الدينية 

الحقد  مشاعر  لتأجيج  مؤدلجًا  خطابًا  والسياسية 

أسس  على  والتفريق  للتمييز  والبغضاء  والكره 

حتى  أو  قومية،  أو  ومذهبية  دينية  عنصرية 

عائلية. 

ألم تبدأ الفتنة الكبرى في اإلسالم مع بداية تولِّي 

بتولية  قام  إذ  الخالفة،  عفان  بن  عثمان  الخليفة 

الواليات،  في  العليا  المناصب  في  قرباه  ذوي 

قتله  بعد  حدث  ما  ثم  بعضهم؟  كفاءة  عدم  رغم 

انقسام   إلى  أدى  ومعاوية،  علي  بين  خالف  من 

وصفين،  الجمل  موقعتي  وإلى  بينهما  المسلمين 

المسلَمين،  الطرفين  فيهما اآلالف من  ُقِتل  اللتين 

بعد  وخاصة  بعدهما،  الكراهية  شعور  وتعاظم 

، فصار المسلمون شيعة وُسنَّة يكرهون 
ٍّ
مقتل علي

بعضهم بعضًا، ولم يكتف الفريقان بذلك، بل صار 

كل منهما يكفِّر اآلخر.

استمرَّ هذا التباغض والكراهية طيلة الحكم األموي 

والعباسي أيضًا، واّتخذ شكًال عنصريًا، استهدف 

المنصور  جعفر  أبي  تولِّي  منذ  خاصة  الكرد 

الخراساني  مسلم  بأبي  فغدر  أخيه،  بعد  الخالفة 

الكردي، رغم أنه كان باني الدولة العباسية. وقد 

قال فيه أحد شعراء البالط العباسي: 

أهل  إّن  أال  َغْدرًة؟    حاولَت  المنصور  دولة  أفي 

الغـدر آباؤك الُكرد

أبشع صورها  في  للكرد  العباسية  الكراهية  دت  تجسَّ

بأسرة  الرشيد  هارون  تنكيل  خالل  من  وأفعالها 

أباد  إذ  مثيًال،  له  التاريخ  يعرف  لم  تنكيًال  البرامكة 

تلك األسرة كاملة، رغم أن أبناءها كانوا أكثر قادة 

الدولة إخالصًا.

لم تقتصر الكراهية على الطبقات الحاكمة، بل اتخذت 

 فكريًا تحريضيًا تجلَّى في كتب بعض المؤلفين 
ً
منحى

لوا نبي اإلسالم ما  القدامى مستغلين الدين في ذلك، فقوَّ

يغذي هذه النزعة تجاه الكرد، حتى أصبحت ما يمكن 

تسميته بثقافة الكراهية. فقد روى الكليني في الجزء 

الخامس من كتابه (الوافي) "عن أبي الربيع الشامي 

قال: سألت أبا عبداهللا عليه السالم، فقلت: إن عندنا 

بالبيع،  يجيئون  يزالون  ال  وإنهم  األكراد،  من  قومًا 

فنخالطهم ونبايعهم؟ قال: يا أبا الربيع ال تخالطوهم، 

عنهم  تعالى  اهللا  كشف  الجن،  من  حي  األكراد  فإن 

الغطاء فال تخالطوهم". ثم الَك هذا التحذيَر مؤلفون 

والشيخ  الطباطبائي،  علي  مثل  كتبهم  في  آخرون 

الجواهري والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والعَالمة 

المجلسي والشيخ الحويز وابن ادريس الحلِّي ويحيى 

الذين  الشيعة،  الحلِّي وغيرهم  من علماء  بن سعيد 

نَّة،  لم يقتصر هذا األمر عليهم فحسب، بل سبقهم السُّ

في ذلك، فقد ورد في "محاضرات األدباء" للراغب 

عنه،  اهللا  الخطاب رضي  بن  عمر  "أن  األصفهاني 

روى عن النبي (ص) أنه قال: األكراد جيل من الجن 

ُكشف الغطاء عنهم.....". كما ورد مثله في الجزء 

األول من (مروج الذهب) للمسعودي. كل هذا يدلُّ 

على أن الكراهية تجاه الكرد في الثقافة اإلسالمية لم 

فعل هادئ  ما يزول، عبر ردَّ  تعد خطابًا، سرعان 

ومتجانس يدعو إلى نشر ثقافة التسامح، بل أصبحت 

اإلسالمويون  يمارسها  زال  وما  مارسها  ثقافة، 

والقومويون العلمانيون، أفرادًا وأنظمة.

للتاريخ أن  الحديث، فال يمكن  العصر  إلى  إذا جئنا 

الشعوب  العثمانية تجاه رعاياها من  الكراهية  ينسى 

عربًا  أكانوا  سواء  لها،  خاضعة  كانت  التي  والملل 

مجازر  في  تجلَّت  غيرهم،  أم  كردًا  أم  أرمنًا  أم 

لألرمن  الجماعية  اإلبادة  صيغة  اتخذت  دموية 

والكرد، وعّلقت عشرات الشخصيات العربية المثقفة 

الكمالية  واستمرت  وبيروت.  دمشق  ساحات  في 

الطورانية على النهج نفسه، بل تجاوزته بأن توجهت 

عبر  وذلك  عرقهم،  لتمجيد  األتراك  من  العامة  إلى 

ملصقات ولوحات مثبتة في الشوارع وعلى مداخل 

المدن تحمل عبارات عنصرية من مثل "كم أنا سعيد 

المتعاقبة  التركية  الحكومات  وسارت  تركي".  ألنني 

ح القادة الترك  إلى اليوم، على المنوال نفسه، فقد صرًّ

أكثر من مرة بأنهم "يعادون الدولة الكردية، حتى إن 

التركي  الرئيس  به  يقوم  وما  البرازيل"،  في  أقيمت 

أردوغان اليوم إال امتداد لسياسات سابقيه، وقد زاد 

عليهم تحت وطأة ما يمكن تسميته بفوبيا الكرد.

الكراهية   ضحية  زالوا  وما  الكرد  كان  الحقيقة  في 

حتى اليوم، رغم ما قدموه لإلسالم من خدمات كبيرة، 

يأتي تحرير القدس في المقدمة على يدْي صالح الدين 

محمود  الفلسطيني  الشاعر  فيه  قال  الذي  األيوبي، 

درويش ذات يوم ساخرًا مما يلقاه الكرد من كراهية 

بطًال  فأصبح  الدين،  صالح  "انتصر  الجيران:  من 

عربيًا، ولو لم ينتصر َلكان كرديًا خائنًا".

يذكر تاريخ سوريا الحديث أن الكرد كانوا في طليعة 

فقد  الفرنسي،  االستعمار  ضد  السورية  المقاومة  

ُأْطِلقت أول رصاصة في الشمال السوري من بندقية 

هنانو  إبراهيم  وقاد  إبشاشو،  العفريني محو  الكردي 

وأمالكه،  بنفسه  الزاوية  جبل  في  السورية  المقاومة 

ضد االحتالل الفرنسي، ورغم ذلك ُأتُِّهم بانتمائه إلى 

الدكتور منير  أشار  فقد  االنفصال".  إلى  اعة  نزَّ "أمة 

العجالني في يوم تأبينه إلى ذلك إذ قال "... بموته 

أثرها،  تقدير  عن  بفعلها  الناس  شغلت  حركٌة  تقف 

وما أدراك ما أثرها؟ قطعة أرض من الوطن على 

حدود الترك، تحتشد فيها أمَّة قيل إنها تاجرة، وقيل 

الجزيرة  في  واندلعت  االنفصال".  إلى  اعة  نزَّ إنها 

معركة كبرى ضد االحتالل الفرنسي، ُعِرفت بمعركة 

فرنسي  جنرال  أعتى  "روكان"  فيها  ُقتل  بياندور، 

حينذاك.

لدى  الكراهية  نزعة  السوري  النظام  غذَّى  نعم 

مناصريه ومعتنقي فكره القومي الشمولي تجاه الشعب 

كانوا  الكرد  أن  إال  ناته.  فئاته ومكوِّ بجميع  السوري 

ومازالوا أكثر مكونات الشعب السوري عرضة لثقافة 

دت في أشكال عنصرية عديدة،  الكراهية، التي تجسَّ

الدولة،  أراضي  من  باقتطاع جزء  الكرد  اتهام  مثل 

وضّمه إلى دولة أخرى، وحِرمانهم من االنتساب إلى 

الكليات العسكرية، وتسنُّم المناصب العليا في الدولة. 

واالستيالء على أمالكهم في الجزيرة وعفرين بحجة 

استقدمهم  الذين  للعرب  الزراعي، ومنحها  اإلصالح 

النظام من مناطق أخرى، وبنى لهم قرى نموذجية، 

أيضًا، وتجريد مئات اآلالف من  باألسلحة  دهم  وزوَّ

الزواج  واقعات  تسجيل  ومْنع  السورية،  الجنسية 

فباتوا  الشخصية،  األحوال  سجالت  في  والمواليد 

وُحشروا  والتمييز،  والبطالة،  والفقر  للجوع  فرائس 

في سجن مفتوح، إذ ُمِنعوا من التنقُّل بين المحافظات 

السورية، و المبيت في الفنادق.

و  القومويين  الغالة  يعجز حتى  ذلك،  مقابل كل  في 

اإلسالميين طوال قرن كامل هو عمر الدولة السورية، 

تأسيس أول  وما يزيد على ستين عامًا مضى على 

لدى  العثور  عن  سوريا،  في  كردي  سياسي  تنظيم 

الكرد على ما يشير إلى نزعة الكراهية تجاه أي مكوَّن 

نات الشعب السوري، سواء في أحاديثهم أم  من مكوِّ

في أدبياتهم، واكتفوا بأن انكفؤوا إلى ذاتهم، يجترون 

مأساتهم، وحينما الح لهم بصيص ضئيل من األمل 

في تجاوز حالة الكراهية التي قوبلوا بها، سرعان ما 

انضم بعض قواهم السياسية إليه، معلنين مع شركاء 

الوطن "إعالن دمشق" عام ٢٠٠٥. 

ج الكراهية  النظام هو وحده الذي يؤجِّ كنا نعتقد أن 

الثورة  باندالع  خيرًا  استبشروا  الذين  الكرد،  ضد 

الحناجر  سمعوا  حين  وخاصة  السلمية،  السورية 

ولكننا  واحد).  السوري  الشعب  واحد  (واحد  تهتف 

سرعان ما رأينا الثورة تنحرف عن مسارها بعد أقل 

من ستة أشهر، أو باألحرى سرقها أناس من أصحاب 

والعروبوية  اإلسالموية  والفكرية  الحزبية  األجندات 

الذين عملوا، جنبا إلى جنب مع النظام في عسكرة 

لها  دول  استقدام   سباق  في  معه  والدخول  الثورة، 

أجنداتها الخاصة في سوريا، ومليشيات إرهابية ذات 

ثقافة تكفيرية، تقتل تحت شعار "اهللا أكبر".

كرديًا، هذا التحوُّل في مسار المقتلة السورية، كشف 

عن عورتها، و أكَّد أن ليس النظام وحده من يغذِّي 

وجدنا  بل  الكردي،  الشعب  تجاه  الكراهية  ثقافة 

مواقف النخبة في المعارضة ال تقل تجُذرًا وخطورة 

عن مواقف النظام في هذا االتجاه. وقد عبَّر االئتالف 

المواقف، سواء  المعارض مرارًا عن هذه  السوري 

السورية،  للمدن  التركي  لالحتالل  تأييده  خالل  من 

والكردية منها خاصة، مثل عفرين ورأس العين وتل 

أبيض، ودعمه للميليشيات المرتزقة والمستوطنين في 

هذه المدن في ما يرتكبونه من أعمال الخطف طلبًا 

للفدية، والقتل والسرقة واالبتزاز ومصادرة عقارات 

أشجار  واقتالع  الغابات  وإحراق  الكرد  المواطنين 

الزيتون وإحراقها وغيرها من الجرائم التي يرتكبونها 

كل يوم. أو من خالل تصريحات بعض الشخصيات 

وأحمد  وغليون  والزعبي  المالح  أمثال  من  المثقفة 

وغيرهم.  السيجري  ومصطفى  جعارة  وبسام  كامل 

واليوم يرافق الحواراِت الدائرَة بين القوى السياسية 

الكردية بغية إيجاد صيغة للتوافق عليها فيما بينها، 

االجتماعي  التواصل  صفحات  عبر  كبيٌر  ضجيٌج 

تندِّد  العربية  الشخصيات  مئات  من  ُموّقعة  وبيانات 

وتشحن  الكراهية،  سموم  وتبثُّ  الحوارات،  بهذه 

ن العربي السوري ضدها.  المكوِّ

كيف يمكن مواجهة ثقافة الكراهية؟

ثقافة  أسميه  وما  الكراهية،  خطاب  مواجهة  في 

الكراهية يعوِّل عدد كبير من السوريين على دستور 

والسوريات على  السوريين  كل  يسع  لسوريا،  جديد 

الحل  ويقونن  والواجبات،  الحقوق  في  المساواة  قدم 

مواد  ويتضمن  سوريا،  في  الكردية  للقضية  العادل 

إلنصاف  الشخصية  واألحوال  الميراث  في  جديدة 

المرأة. إال أنني ال أعتقد  أن الدساتير قادرة على 

النجاح في التصدي لهذه الثقافة / اآلفة، ألنها، 

أي الدساتير، ُمنَتج بشري، أي من صناعة الذين 

بت نفوسهم بهذه الثقافة المقيتة، فهؤالء هم  تشرَّ

إن  الدستور.  مواد  تطبيق  على  سيقومون  من 

رون حتى المواد  لم تتغير عقلياتهم، فإنهم سيفسِّ

المقدمات  تتضمنها  التي  الدستورية  فوق  ما 

الدستورية، وفق أهوائهم.

أكثر  الكراهية  خطاب  مواجهة  فإن  ذلك  مع 

ألنه  ذلك  الكراهية،  ثقافة  مواجهة  من  سهولة 

خطاب أكثر ما يصدر عن النخب، التي بإمكانها 

تجذيرها  عن  تعجز  قد  ولكنها  تفلسفه،  أن 

مواجهته  سبل  يسهِّل  ما  وهذا  المجتمع.  في 

والقضاء عليه، من خالل حوارات عقالنية بين 

اإلعالم  أجهزة  خالل  من  وكذلك  النخب،  تلك 

المرئية و المسموعة والمكتوبة ومواقع التواصل 

ولكنه  وقتًا،  ذلك  وسيستغرق  االجتماعي، 

ثقافة  مواجهة  تستغرقه  مما  أطول  يكون  لن 

اليسير  باألمر  ليست  مواجهتها  فهذه  الكراهية. 

والسهل، ألنها قد تجذَّرت عبر الكتب الصفراء 

والمناهج المدرسية والفكرية، وامتدت حتى قاع 

المجتمع كما بدا ذلك من خالل ما يقوم به مريدو 

المعارضة العربية  السورية بفرعيها القوموي 

واإلسالموي، وفصائلها الجهادية المرتزقة. 

في  الفصائل  هذه  به  تقوم  ما  أن  أجزم  أكاد 

لها  يندى  يومية  أعمال  من  كوردستان  غرب 

قادة  جبين اإلنسانية، وعلى مرآى ومسمع من 

هذه المعارضة، ليس نتاج النظام وعقلية المقتلة 

 
ٌّ
وعملي حي  تعبير  هو  بل  فحسب،  السورية 

لمكنونات نفوسهم عبر مئات السنين بفعل تلك 

الكتب الصفراء التي وجدت في الفكر القوموي 

خها فكريًا و تربويًا. وال يمكن  العروبي ما يرسِّ

تغيير  يتطلَّب  مما  بالفكر،  إال  الفكر  مواجهة 

الواردة  األفكار  كل  وإزالة  المدرسية،  المناهج 

بأخرى  واستبدالها  الكراهية،  تأجيج  عن  فيها 

تدعو إلى المحبة وثقافة التسامح، وثقافة احترام 

القانون عبر تغيير العقلية العربية السورية، التي 

اعتادت أن تبدأ يومها بشعار "أمة عربية واحدة، 

يزيد على نصف  ما  خالدة" طوال  ذات رسالة 

قرن، ولن يحدث هذا بين عشية وضحاها، ألن 

والقوموي  الفكران اإلسالموي  إزالة ما زرعه 

زمنًا  تحتاج  النفوس  في  الشموليان  العروبي 

طويًال، وعمًال جادًا ومتواصًال في االتجاه نفسه، 

السوريين  المواطنين  إلى  تنظر  قانونية  وثقافة 

الشعبي و  السوري  الفسيفساء  نات  من كل مكوِّ

الديني من منظار واحد. 

التعليمي  الكادر  تأهيل  إعادة  ذلك  إلى  ُيضاف 

والوظيفي و القضائي في مختلف دوائر الدولة، 

ثقافة  حول  فكرية  وكونفرانسات  ندوات  عبر 

التسامح، ليلعبوا دورهم الفعال في مواجهة ثقافة 

الكراهية. 
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لكل عائلة كوردية مهاجرة إلى أوربة دوافع و أسباب خاصة 

بها دفعتها نحو الهجرة قد تكون عوامل إقتصادية او إجتماعية 

أو  سياسية أو الهروب من جحيم الذي يعيشه الوطن األم منذ 

انطالقة الحرب األهلية السورية. 

حيث أصبح رب األسرة يوما بعد يوم يفقد بوصلة المستقبل 

ألوالده القصر بعد إغالق المدارس الحكومية في الوطن .

إلى  األوالد  دفع  إلى  يسعى  كان  منا  الساحقة  األغلبية  حيث 

من  له  ثابت  شهرى  دخل  على  الحصول  و  دراسته  إكمال 

تحميه  دراسية  شهادة  على  الحصول  و  التوظيف  باب  خالل 

من غدر الزمان .

ال يوجد رب أسرة في الوطن إال  و عانى الكثير من الحرمان 

من أجل تحقيق مطلبات أوالده جاهدا ضمن إمكانياته المادية و 

تحقيق  درجة من درجات الرفاهية لهم .

من  نفسه  حرمان  في  يقتصد  كان  من  منهم  الكثيرين  و 

ضروريات الحياة من أجل تأمين و توفير كافة أنواع الراحة 

النفسية و االجتماعية لهم ...

من ناحية االكل و الملبس و المشاركة في الهوايات لهم ...

ترعرع  الذي  االقتصادي  الوضع  حدود  ضمن  اكرر  طبعا 

فيه...

بعض  هناك  أوربة  رفاهية  و  نعيم  الى  الوصول  بعد  لكن  و 

قضايا اجتماعية تهدد حياة أوالدنا القاصرين في مرحلة حساسة 

من حياته وهي :

مرحلة المراهقة .... 

كما تعلمون المراهقة من منظور المدارس النفسية و الفلسفية 

هي تغييرات جذرية تجتاح جسم االنسان بشكل تدريجي حيث 

و  الهرمونية  نواحي  من  رويدا  رويدا  الجسم  تركيبة  يتغير 

الشكلية و الجسدية...

و في هذه المرحلة و ضمن النزاع الذاتي بين العقل و الغريزة 

ينزاح كفة الغريزة لصالح القرار االني و اللحظي و سرعان 

ما يندم المراهق على إتخاذ مثل هذا القرار في مرحلة سيطرة 

املراهق الكوردي والنعيم األوربي 
لغة العقل بعد ارتكاب الحدث و تعايشه مع نتائج و مفرزات 

القرار الذي اتخذه في نشوة الغريزة ....

كلنا نشجع اوالدنا على حب واتخاذ هواية تناسب ميوله الخلقية 

او  هذه  ممارسة  تشجيعه على  علينا  و  الجسدية  و  النفسية  و 

تلك الهواية ...

و  في مدننا في الوطن األم هوايات تناسب الطبيعة الجغرافية 

و االجتماعية و التربوية و المجتمعية....

مزاولة  نتيحة  المراهقين  أحد  بموت  نسمع  كنا  نادرا 

هواياته....

أمام  نحن  العجوز  القارة  نعيم  في  هنا  الكبرى  الطامة  ولكن 

كارثة قومية تهدد الجيل الكوردي في أعمار المراهقة ....

األبواب  و  اإلنسان  خدمة  في  متوفر  و  مباح  شيء  كل  هنا 

لك  يحق  و  إنسان  بأنك  بند  تحت  مصراعيها  على  مفتوحة 

ممارسة ما تملي عليه فكرك و عقيدتك دون خجل او خوف و 

دون مضايقات هنا و هناك ... 

يحق للقاصر و المراهق ممارسة أي هواية تناسبه و ما يقرره 

عقله و فكره ...

هناك بعض قضايا اجتماعية تحت تعريف الهواية ومنها :

 اوال .....

السباحة : 

هواية رشيقة و ممتعة و جملية ولكن في المسابح العامة و تحت 

أنظار و عيون المراقبين في المسبح و عيون الوالدين.... 

ولكن تارة تصبح هذه الهواية مميتة لهم خارج حدود المسابح 

إنقاذ  مجال  في  مراقبين مختصين  بعيدا عن عيون  و  العامة 

السباح في حال فشله في السباحة بشكل جيد ...

و  العقل  على  الغزيرة  يسيطر  المرحلة  هذه  في  اكرر 

لكسب  الجسدية  و  العضلية  قوته  إبراز  في  المراهق  يسعى 

من  تصفيق  و  لكسب عطف  تارة  أو  عليه  المتفرجين  أنظار 

الجمهور...

ولكن السباحة في البحيرات و األنهار  في أوربة هي جريمة 

الطبيعة هنا من حيث  كبرى الننا ال نعرف تركيبة و ماهية 

ضحالة الماء و عمقه و نوعية الصخور و األحجار و االعشاب 

فيها .

و يجب مراقبة المراهقين أثناء التجوال او الترحال إلى بحيرات 

او األنهار هنا مع رفاقهم  و يفضل منعهم حتى لو من منظور 

القوة بحقهم ....

ألن المرء على دين خليله و كم من خليل اهلك بيوت عامرة هنا 

في المهجر تحت تصنيف أصدقاء في مرحلة المراهقة التي هي 

فوهة بركان علينا التعامل معها بكل شفافية و شجاعة....

ثانيا .... 

النوادي الرياضية في أوربة : 

كما قلنا بأن المراهقة هي تغييرات جذرية تجتاح جسم االنسان 

من  رويدا  رويدا  الجسم  تركيبة  يتغير  حيث  تدريجي  بشكل 

نواحي الهرمونية و الشكلية و الجسدية.

خالد بهلوي 

الهجرة  من  يعاني  والشعب  السورية  األرض  على  المختلفة  بأشكاله  الحرب  سنوات  منذ 

واالغتراب وفقدان األحبة والتهجير القسري من األرض والبيوت ولم تنتهي فصول المسرحية 

ترتيبات  لتكتمل  الرتوش  لبعض  بحاجة  الزالوا  والمصالح  النفوذ  أصحاب  المخرجين  الن 

مخططاتهم ومصالحهم االقتصادية والسياسية.

منذ بداية االحداث لم يكونوا جادين في حل القضية السورية بل كانت سياستهم إدارة االزمة 

اليوم  يحدث  وما  الدينية،  ثقافتهم وعقائدهم  أسلحتهم ونشر  وبيع  ولتجريب  حسب مصالحهم 

من قانون قيصر أحد مخرجات هذه المسرحية. أيا كان الهدف المعلن والمخفي في حقائب 

الدبلوماسيين..   من هذا القانون؟  الشعب سيدفع الثمن بعد ان دفع وصرف كل ما يملكه خالل 

السنوات العجاف الماضية.  

الى مصدر  ينطلق  ثم  يدخن سيكاره،   و  قهوة  فنجان  يشرب  يستيقظ صباحا  كان  المواطن 

المواد والغالء  الدوالر وأسعار  النت ويتابع اخبار  رزقه أصبح االن يستيقظ صباحا ويتفقد 

فينسى شرب القهوة ويخرج مهموما متعصبا متشنجا يتكلم مع نفسه ويحاور عقله، كيف اتدبر 

اموري ماذا اعمل كيف اتصرف حتى اشتري قائمة طلبات البيت ونفقات الدراسة وتكاليف 

العالج واألدوية وهو يسير بالطريق متفقدا قائمته يدخل المحال ويتفقد رصيده فيبدأ بشطب هذا 

ليس ضروري ..هذا يمكن تأجيله ..هذا نستغني عنه... فيعود أدراجه حامال بعض الخضار 

والفروج المستعمل.

مع غرق الليرة بدا المواطن يغرق في أحالمه ويشتري في نومه  كل طلبات البيت ثم يستيقظ 

صباحا متمنيا ان ال يستيقظ من الحلم وان ال يواجه واقعه ومصيره وقائمة الطلبات التي تتكرر 

يوميا وتزداد أسعارها مع كل صباح. فأصبح الخبز والسكر والشاي وحليب األطفال قمة حلم 

المواطن. فيقتنع ان الحلول صعبة وليست قريبة خاصة عندما يجد االفران والمحالت بدأت 

بأغالق محالها مما يزيد من صعوبة تامين أي مادة. وان البلد متجه نحو المجهول، بلد أنهكه 

الحرب والدمار وهجرة االيدي العاملة فيزداد عدد الفقراء والجوعى مع كل اشراقة شمس 

الدوالر.

ويزداد تعقيدات المعيشة وخوف الناس وقلقهم على مصير أطفالهم بان يأت يوما وال يجدون 

قيمة علبة الحليب او ثمن حفاظة او علبة دواء، الوضع بات يخيف أكثر من سنوات الحرب.

بات البلد كيوم القيامة كل يبحث عن خالصة ويقول اللهم نفسي واسرتي، امام واقع مخيف 

قاتم بيع البلد والشعب وقبضوا الثمن فأصبحوا يحتفلون بالمليارات ويحسبون ثرواتهم بالدوالر 

يملكون ويبنون ويلبسون ويمارسون العهر األخالقي والسياسي،

والشعب يسير بخطوات متسارعة نحو المجهول نحو واقع مظلم قد ينار احيانا ببعض الشموع 

مثلما صدر القرار األخير بزيادة رواتب العاملين مع قسد بنسبة ١٥٠ ٪ حقيقة نسبة مثالية 

المستلزمات  تامين  في  وتساهم  وتساعد  تخفف  واألمانة  لكنها  اسرة  أي  نفقات  يغطي  ال  قد 

الضرورية نتمنى ان يلحق بخطوات عملية وميدانية أخرى لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل 

بقية الشعب الذين ال معيل وال أحد من أوالدهم يعملون في هذا القطاع. 

ان تخفيض أسعار االحتياجات اليومية للمواطنين لم يعد مطلبًا عادّيًا يجب أن تكون إسعافية، 

لم يعد األمر يحتمل على اإلطالق، على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها تجاه شعبها وتنقذهم 

من الفقر والعوز والحاجة.

هذا الواقع المزرى والُمعاش وما يعانيه المواطن الذي قاسى الويالت واليزال يدخل المتاهات 

حيث الخروج من عنق الزجاجة أصبح صعب المنال وامام هذه اللوحة المواطن هو الخاسر 

األكبر والمتحّكمون هم الرابحون في نهاية المطاف، وما يسّمى قانون قيصر هو في النهاية 

يضر الشعب الذي ال يملك سوى حلمه البسيط في العيش  الكريم وهو كالقابض على جمرة 

النار ال يعرف متى تحرقه. 

@b‰mç«@o„b◊@b‰m7€

ايالء  المدني يجب  المجتمع  نظرا ألهمية 

االهتمام به واالستجابة لمتطلباته وتمكينه 

القرارات  صنع  في  محوري  بدور  للقيام 

المعنية ورسم السياسات التي تخدم مصالح 

المواطن والمجتمع. 

والمجتمع المدني هو عبارة عن مجموعة 

من المؤسسات والمنظمات التطوعية غير 

تلعب  والتي  االجبارية  وغير  الربحية 

دورا مهما بين الدولة من جهة والمواطن 

فائدة  لتحقيق  اخرى  ناحية  من  والمجتمع 

للمجتمع والمواطن فهي تساعد على تحقيق 

االجتماعي  والتكافل  واالستقرار  السالم 

الثقافة  نشر  في  مهما  دورا  تلعب  وكما 

بين المواطنين من خالل اعطاء الدورات 

وتوزيع النشرات المتعلقة بمواضيع مختلفة مثل العنف واالرهاب والتمييز كما لديها القدرة 

والشفافية  االخر  وتقبل  التسامح  مثل  المواطن  عند  للحياة  االساسية  المبادئ  ترسيخ  على 

واالحترام والعيش المشترك. 

غير  والمنظمات  الحكومية  غير  المنظمات  من  واسعة  مجموعة  المدني  المجتمع  ويضم 

الربحية التي لها وجود في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم اعضائها 

او االخرين استنادا الى اعتبارات اخالقية او ثقافية او سياسية او علمية او دينية او خيرية. 

مكونات المجتمع المدني:

- النقابات والتنظيمات المهنية مثل نقابات الهندسة والنقابات العمالية. 

- المؤسسات الدينية من مساجد وكنائس ودور العبادة. 

- المنظمات و النشاطات االجتماعية والعائلية.

-  االندية االجتماعية والرياضية ومراكز الشباب. 

- منظمات الشعوب االصلية. 

دور منظمات المجتمع المدني: تقدم مؤسسات المجمع المدني خدماتها للمواطن دون اي ثمن 

بل وتساعد على تحسين وضعه المعيشي والمادي مثل ان يقوم برعاية االرامل والمطلقات 

غير  للشباب  الزواج  وتشجيع  والمعاقين  الطالب  ومساعدة  التعليم  تشجيع  وكذلك  واأليتام 

القادرين عليه كذلك تمكينها ان تقوم بتوفير فرص عمل مؤقتة لكل هذه الفئات، والهدف من 

ذلك النهوض بالمجتمع وترسيخ القيم االنسانية فيه بعيدة عن اي اختالف او نزاع سياسي 

او عرقي او ديني وكل مجتمع يخلو من هذه المنظمات يعتبر مجتمعا ناقصا غير متكامل ال 

يمكن تحقيق التنمية ألفراده. 

في  والمساهمة  للعضوية  االجباري  االرادي وغير  التطوع   -١ : المدني  المجتمع  صفات 

هذه المنظمات. 

٢- االستقاللية االدارية والمالية حيث ان ذلك يمنحها االستقاللية التامة للقيام بعملها وبدورها 

بعيدا عن اي دور فيها ويجعلها غير تابعة ألية مؤسسة حكومية او امنية.    

المالية  تمويلها  مصادر  عن  الكشف  المؤسسات  هذه  على  يجب  والمصداقية  الشفافية   -٣

وعن الهدف من وجودها وعن المشاريع التي تقدمها للمجتمع وعددها وكما يجب توفر نظام 

رقابي للمراقبة. 

٤- عدم الربحية يجب ان تكون نشاطاتها ومشاريعها غير ربحية وليس الهدف من ورائها 

كسب المال بل يكون الهدف منها المساعدة وتنمية المجتمع وتحقيق التكافل االجتماعي. 

التي  الدولة  قانون  تحت  المؤسسات  هذه  تعمل  ان  لعملها يجب  القانوني  الغطاء  توفر   -٥

تتبع لها.

٦- االبتعاد عن اي قرار سياسي حيث يجب على هذه المنظمات عدم التدخل في اي  قرار 

او  واجهة ألية جهة  المنظمات  هذه  اية منظمة من  اعتبار  كان وكذلك عدم  مهما  سياسي 

حزب او نظام سياسي كما يجب منع السياسيين من تولي او قيادة اي منصب من المناصب 

الخاصة بها. 

Ô„áæa@…‡n1a@ÚÓÁbfl

رضوان سيدو 

خوناف محمد

السادية اضطراب نفسي يستمتع فيه المصاب بإيذاء اآلخر، 

ويتلذذ بتعذيبه نفسيًا أو جسديًا، عن طريق تخويفه أو إهانته 

أو ضربه وتعذيبه، ويسعى السادي بممارساته العنيفة هذه 

للشعور بالقوة وفرض السيطرة على اآلخر، وقد يبالغ في 

أفعاله العنيفة حد القتل، ويتصف السادي برفضه لآلخرين 

واحتقارهم دون سبب واضح، وتقييد حريات من له سلطة 

عليهم ومعاملتهم بعنف وكراهية !"

التواصل  ومواقع  صفحات  ببعيدة ضجت  ليست  مدة  منذ 

بتعذيب  تقوم إحداهن  االجتماعي بمقطع مصور المرأتين 

هرة صغيرة لحد زهق روحها البريئة، وماكان لها سوى 

المواء بلحن التوسل لمعذبتها، والمرأة الثانية كانت تصور 

فظاعة فعل شريكتها.

طبعًا الفيديو انتشر على اإلنترنت كانتشار النار في الهشيم، 

المقطع  بيع  بهدف  كان  الشنيع  الفعل  هذا  بالذكر  والجدير 

µ»€a@Ú»næ@fiÏznm@µy@NNÚÌÜbè€a
للدهشة  والمثير  العنف،  بنشر  لمواقع مخصصة  عالية  بمبالغ 

ورائجة  خيالية  مشاهدات  لها  مواقع  هكذا  أيضًا،  والصدمة 

بكثرة، وكأن الناس تواقون لمشاهدة العنف.

أنثى فيل حامل  الفيسبوكية.  انتشر خبر آخر على الصفحات 

بمواد  محشوة  أناناس  حبة  التهامها  إثر  وجنينها  هي  ماتت 

متفجرة قدمها لها بعض القرويين، حيث لجأت إليهم المسكينة 

طالبة بعض الطعام تسد به جوعها وهي حامل، ولكن طبيعة 

الجريمة بحق روحين  للقيام بهذه  بالشر دفعتهم  المليئة  البشر 

بريئتين.

أما السادية بأرقى صورها، فكان السباق في تجسيدها برنامج  

جالل،  رامز  المصري  الممثل  يقدمه  الذي  الشهير  المقالب 

ويعرض كل عام طوال شهر رمضان الفضيل، حيث يستضيف 

أحد المشاهير /ممثل، مغني، رياضي، اعالمي .. إلخ/ ويقوم 

المقدم على الضيف بأكثر المقالب إهانة، وفي بعض األوقات 

خطيرة، حتى يصل الضيف إلى مرحلة الذل والتوسل له كي 

البرنامج  عرض  ننتظر  كجمهور  بدورنا  نحن  .طبعًا!  يعتقه 

ال  أعجوبة  و  بشدة  المرحلة  هذه  في  المراهق  يهتم  لذا 

توصف بجسمه و قوته العضلية و يسعى دوما إلى إبراز 

القوة الجسدية  حتى في أبسط مواقفهم اليومية لذا يحاول 

اللياقة  غزيرة  تحت  رياضية  أندية  ارتياد  و  ممارسة 

البدنية و كمال األجسام يحاول خالل فترة وجيزة تشكيل 

عضالت البطن و الصدر و الكتف من خالل ارتياد هذه 

النوادي الرياضية ولكن الطامة الكبرى بعد قصيرة من 

ممارسة هذه الهواية يطالب بتناول البروتينات و إدمان 

أصدقاؤه  منه  يطالب  مدة  بعد  و  الطاقة  مشروب  على 

و  الجسم  تنفخ عضالت  التي  االبر  بتعاطي  النادي  في 

هي مضرة به و جسده و حتى لها دور في تأثير على  

القدرات الذهنية و العقلية ....

ثالثا ... 

هواية البوبجي و األلعاب اإللكترونية:

أيضا يدفع مراهقنا إلى السمنة المفرطة و في أي حوار 

أبسط  في  العضلية  و  العسكرية  قوته  تطبيق  إلى  يتجه 

األمور الحياتية ...

حتى  و  الحوار  لغة  على  العقلية  القدرة  يفقد  كذلك  و 

أنهم ال يعرفون التحدث في موضوع سوى عن الخطط 

الهجومية في هذه اللعبة او تلك .. 

رابعا ... 

االندماج مع المراهقين في أوربة: 

أوالدهم  بأن  تفتخر  الكوردية  العواءل  من  الكثيرين 

يتكلمون  أنهم  و  هنا  اللغة  تفكيك  في  بارعين  اصبحوا 

بطالقة دون أخطاء لغوية و نحوية وطبعا الفضل يعود 

إلى صديقه األوربي.....

ال مانع في ذلك ولكن هل تملك الكفالة والضمان لذلك 

تفاصيل  أبنك سوى أدق  يعلم  المراهق األوربي بأن ال 

اللغة ام تفتح له أبواب الجهنم بحجة إتقان اللغة وتنسى 

إدمان  تنسى  ال  و  الشيشة  و  الدخان  و  الخمر  شرب 

المخدرات و الحشيش و القنب و ممارسة الجنس كونهم 

على  ال ضرر  مادام  مباح  شيء  كل  بيئة  في  يعيشون 

العام ....

في  هنا  عامرة  بيوت  اهلك  خليل  كم  تنسى  وال 

المهجر...

وفي الختام ....

هجرنا الوطن ربما ..... 

 طوعا او كرها او خوفا او فقرا او حبا في جنة القارة 

العجوز، يبقى المراهقين امانة أخالقية و دينية  إذا كنت 

تخطط  كنت  إذا  اجتماعية  أمانة  و   ، دينية  قناعة  تملك 

لبناء أسرة عليك حماية أسس األسرة، وأمانة قومية إذا 

كنت تؤمن بالعودة يوما و تساهم في دفع دفة بناء الوطن 

رافعا جبينك عاليا بأنك حافظت على األمانة و أوصلتها 

إلى بر األمان....

حممد عكو 

المحامي: ابراهيم عباس

العشرين  القرن  في  العالم  شهدها  التي  الحروب  ظل  في 

مجرمي  محاكمة  إلى  الحاجة  باتت  المجازر،  وارتكاب 

ضد  والجرائم  الجماعية  اإلبادة  جرائم  ومرتكبي  الحرب 

أمن  على  المحافظة  تستدعيها  ملحًة،  ضرورًة  اإلنسانية 

وسالمة المجتمع الدولي، وإرساء أسس العدل، ونشر ثقافة 

السالم والمحبة في المجتمع، وبخاصة بعد ظهور أصوات 

مطالبة بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم المذكورة، وعدم 

إفالتهم من العقاب، بحجج واهية. 

الدولية  المحاكم  أمام  المجرمين  مثوُل  كان  البدايات  في 

يصطدم بعقبات شّتى، ولم يكن ذلك بأمٍر بسيٍر، فبعد انتهاء 

الحرب العالمية األولى في ١٩١٨ قام الحلفاُء المنتصرون 

في عام ١٩١٩ بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب، 

حيث اعتبرت اللجنُة أن األفعاَل التي مارسها األتراُك ضد 

كما  اإلنسانية،  ضد  الجرائم  من   ١٩١٥ عام  في  األرمن 

ت  نصَّ  ١٩١٩ لعام  فرساي  معاهدة  من   ٢٢٧ المادة  أن 

الحرب  أثناء  جرائمهم  عن  األلمان  الحكام  مسؤولية  على 

غليوم  ألمانيا  إمبراطور  اعتبار  تم  إذ  األولى،  العالمية 

ت معاهدة  الثاني مسؤوال"عن جريمة شنِّ الحرب، فيما نصَّ

سيفر الموّقعة بين الحلفاء وبين الدولة العثمانية على تعهد 

المجازر  ارتكبوا  الذين  لألشخاص  الحلفاء  بتسليم  األخيرة 

لمحاكمتهم، إّال أن كلَّ ذلك لم يتحقق، فال الحّكام األلمان 
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ما  على  العقاب  نالوا  األتراك  الحّكام  وال  محاكمتهم،  تّمت 

ارتكبوه من مجازر، فاالمبراطور األلماني غليوم الثاني حصل 

على حق اللجوء السياسي في هولندا، ولم تقم هولندا بتسليمه، 

ا الحّكام  كما أن بابا الفاتيكان قد تدخل لصالح منع محاكمته، أمَّ

األتراك فقد جاءت معاهدة لوزان وأنقذتهم وشملتهم بالعفو.

بعد الحرب العالمية الثانية تّم تشكيل المحكمة العسكرية الدولية 

حكومات  بين   ٦-١٩٤٥-  ٢٦ لندن  مؤتمر  في  لنورمبرغ 

وإنكلترا  السوفيتي  واالتحاد  األمريكية  المتحدة  الواليات 

وفرنسا، كما تمَّ تشكيل محكمة عسكرية أخرى باسم المحكمة 

العسكرية الدولية للشرق األقصى بتاريخ ١٩-١-١٩٤٦ من 

اليابانيين،  الجناة  لمحاكمة  آرثر  ماك  األمريكي  الجنرال  قبل 

بالنظر  المختصة  المحاكم  أولى  المحكمتان من  هاتان  وتعتبر 

هاتين  يميز  وما  اإلنسانية،  والجرائم ضد  الحرب  جرائم  في 

المحكمتين أنهما مؤقتتان، وتمَّ تشكيلهما من قبل الحلفاء.

في يوغسالفيا السابقة جرت حربا" أهلية، وارتكبت المجازر 

إنشاء  تمَّ  ذلك  إثر  وعلى  البشر،  من  اآلالف  ضحيتها  راح 

المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا لمعاقبة مرتكبي 

تلك المجازر، وفق قرار مجلس األمن الدولي رقم ٨٢٧ تاريخ 

٢٥ -٥-١٩٩٣ حيث جرت محاكمة الحّكام الصربيين، وفي 

ال  (إني  ميلوسيفيتش:  سلوبودان  قال  المحاكمات  تلك  أثناء 

االعتراف  عدم  أن  علما"  الدولية)  الجنائية  بالمحكمة  أعترف 

بتلك المحكمة يشكل بحدِّ ذاته جرما" ُيعاَقب عليه..... كما تمَّ 

قرار  وفق  برواندا  الخاصة  الدولية  الجنائية  المحكمة  تشكيل 

بفارغ الصبر، وكأننا نستمتع بتعذيب وإهانة إنسان، 

سلوكنا  دل  وإن  حاالته،  بأضعف  وهو  ومشاهدته 

السادية  نزعتنا  على  يدل  بالتأكيد  شيء  على  هذا 

المسيطرة على طبيعتنا البشرية ..

وهناك الكثير والكثير من الممارسات اليومية نقوم 

بها تثبت كمية العنف الموجود في ذواتنا المظلمة، 

بدونه،  أو  بسبب  وإذالله  صغير  طفل  كتوبيخ 

االستعالء وتحقير من هو أقل منا منصبًا أو جاهًا 

الذي  بالرضا  الشعور  ذاك  وحتى  جماًال،  حتى  أو 

يعترينا حين نسحق حشرة صغيرة تحت أقدامنا. 

كاملة  بلدان  ُدمرت  بسببه  النفسي  االضطراب  هذا 

وزهقت ماليين األرواح فقط إلشباع غريزة معينة 

تقودها نزعة الشر فينا .

وهنا أقف وفي جعبتي سؤال واحد .

فينا ؟وهل بقي منه  الجمال  ابتعدنا عن مواطن  كم 

شيء لنستحق لقب إنسان؟

 ١٨-١١-١٩٩٤ بتاريخ   ٩٥٥ رقم  األمن  مجلس 

جان  الوزراء  رئيس  ارتكبها  التي  المجازر  بسبب 

من  اآلالف  المجازر  تلك  ضحية  راح  وقد  كامباندا 

بالسجن  كامباندا  على  الحكم  وتمَّ  والهوتو،  التوتسي 

مدى الحياة، وهاتان المحكمتان تعتبران من المحاكم 

المؤقتة ايضا"، لكن تشكيلهما كان بناًء على قرارات 

مجلس األمن الدولي. وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية 

الدولية، فقد وضعت موضع التنفيذ من خالل إقرار 

نظام روما األساسي، ودخوله حيز التنفيذ في ٢٠٠٢ 

الجماعية  اإلبادة  بجرائم  المحكمة  هذه  وتختص   ،

والجرائم ضد اإلنسانية  المرتكبة من قبل األشخاص 

المحكمة  وهذه  تموز ٢٠٠٢،  من  األول  تاريخ  بعد 

تعتبر هيئة قضائية مستقلة عن األمم المتحدة،  مقرها 

مدينة الهاي الهولندية.

أمَّا محكمة العدل الدولية فقد تأسست في عام ١٩٤٦ 

بفضِّ  وتختص  المتحدة،  لألمم  تابعة  هيئة  وهي 

النزاعات بين الدول والتي ُتحال إليها حسب القانون 

الدولي، كما يشمل اختصاصها تقديم اآلراء والفتاوى 

عدة  على  ذلك  في  معتمدًة  القانونية،  المسائل  في 

األعراف  الدولية،  واالتفاقيات  كالمعاهدات  مصادر، 

إلى آراء  باإلضافة  للقانون،  العامة  المبادئ  الدولية، 

أصحاب االختصاص في القانون الدولي. 
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PDK-S دوميز- منظمة اعالم لجنة

الديمقراطي للحزب  دوميز  منظمة  اقامت

السادسة الدورة تخريج سورياحفلة - الكوردستاني

الكوردستاني الديمقراطي للحزب الجدد للمنتسبين

التي والتنظيمية الحزبية فعالياتها ضمن سوريا -

يوما فترة خمسة عشر امتدت

مصطفى نذير محمد الرفيق المرحوم دورة باسم

لجنة باشراف -pdk-sل السابق السكرتير 

يوم دوميز منظمة في  الحزبي والتأهيل  االعداد

الشهيد  قاعة ٢٨/٦/٢٠٢٠ في في الواقع السبت

الساعة بدوميز الحزب بمكتب برهك نصرالدين

مساء. السادسة

محمد الرفيق الدورة تخريج مراسيم حضر وقد

مسؤول المركزية لحزبنا عضو اللجنة عباس امين

على صمت دقيقة الوقوف وبعد دوميز منظمة

البارزاني رأسهم وعلى االبرار  شهدائنا ارواح

الرفاق قام بارزاني ثم ادريس والشهيد الحي الخالد

القى وبعدها القسم بأداء  الخريجين  والرفيقات

دوميز منظمة  مسؤول عباس امين محمد الرفيق 

بالخريجين فيها رحب مقتضبة  توجيهية كلمة
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صفوف في والنجاح التوفيق لهم وتمنى والخريجات

وهنأهم سوريا - الكوردستاني الديمقراطي الحزب

المنظمة مسؤول وكمادعى الدورة من تخرجهم على

واعتماده بالنظام الداخلي االلتزام كلمته الخريجين في

ودعاهم الحزبية الهيئات ضمن التنظيمي للعمل دستورا

الوطنية التقافة وخاصة الذاتي التثقيف عملية لمتابعة

وان المجتمع في  حسنة قدوة يكونو وان  والقومية

خدمة وذلك وإخالص جد بكل لمسؤولياتهم يتصدوا

. شعبنا الكوردي العادلة لقضية

بذلتها التي الجهود على عباس الرفيق اثنى وكما

الرفاق اعضاء قام ثم الدورة. على اللجنة المشرفة

واالعالم الثقافة لجنة في والرفاق المشرفة اللجنة

وعلم الحزب بشعار والخريجات الخريجين بتكريم

كوردستان.

"ريكاردو المايسترو يقود فيه الصداقة" "طرق عنوان تحت بسوريا خاصا رافينا حفال موسيقيا مهرجان ينظم

الحفل، وسيسلط إيطاليا في األثرية بيستوم مدينة في المقبل يوليو تموز/ من الخامس في األوركسترا موتي"،

لمدينة اإلسالمية" الدولة "تنظيم وتدمير السوريين محنة على الضوء الخيرية، لألعمال عائداته الذي ستذهب

سوريا. في األثرية تدمر

في مدينة  القادم ٥ تموز/ يوليو في موتي"، المايسترو "ريكاردو بقيادة موسيقيا حفال رافينا، مهرجان ينظم

فيها. األثرية تدمر ومدينة سوريا، في المحنة على الضوء لتسليط اإليطالية، األثرية بيستوم

الصداقة ُطُرُق

المقدسة الزيارات من بأنها "سلسلة وصفها المنظمون الصداقة"، التي عنوان "طرق يحمل الذي الحفل، ويعد

تدمر القديمة. وخاصة لمدينة لسوريا مكرسًا الحرب"، جرحتها التي بالمدن المتعلقة

مبادرة اإليطالية بفضل "بيستوم" مدينة في اإلسالمية"، الدولة دمرها "تنظيم التي األثرية، تدمر مدينة وترتبط

من الماضية التسع السنوات مدى على عانوا  الذين ألولئك  مخصص  الحفل أن كما  المدينتين، بين توأمة

السوريين.

ذلك  بعد تكرر ثم سراييفو، البوسنية العاصمة ١٩٩٧ في العام في األولى للمرة أقيم قد هذا المهرجان وكان

تمثل الرمزية التي المناطق من عدد عن فضال ودمشق، بيروت والقدس ونيويورك بينها من مدن عدة في

والمعاصر. القديم التاريخ

غالوني"، نشر "دوناتيال الصحافية أطلقته الذي وكامبانيا نابولي في المواهب لتعزيز سوك" دي "موندو موقع

بالموسيقى". الصداقة تمر طرق إن فيها" قال الحفل الموسيقي عن تغريدة

ساليرنو، في التجارة وغرفة كامبانيا إقليم برعاية نبتون، معبد أمام الموسيقي الحفل يقام أن المقرر ومن

في الثقافي التراث وكالة وتنظمه بيستوم، في األثرية والحديقة كاباتشيو ومدينة رافينَّا مهرجان مع وبالتعاون

كامابانيا. إقليم

للشباب، شيروبيني لويجي أوركسترا المايسترو "موتي" الخيرية، وسيقود عائدات الحدث لألعمال تذهب وسوف

لبيتهوفن. ٣ رقم السيموفونية لتنسيق عزف الفيلهارمونية االغتراب السورية فرقة وعازفي

هما السياسية رمزيتان شخصيتان التي تجسدها السوري، لمحنة الشعب العام هذا عمله هذا الحدث ويكرس

من العام  أكتوبر / األول تشرين ٢٥ في قتلت التي حقوق اإلنسان مجال في خلف"، الناشطة الكردية "هفرين

تدمر. في متحف اآلثار رئاسة سابقا شغل سوري آثار عالم األسعد وهو وخالد ،٢٠١٩

الدولة "تنظيم مقاتلي  ضد  سوريا في األثرية الكنوز أعظم  بعض عن للدفاع وحيدًا ُتِرَك قد األسعد وكان 

المتحف. بتدمير يقوموا أن قبل ،٢٠١٥ عام رأسه قطعوا الذين اإلسالمية"،

وبيستوم تدمر بين الوحدة

فنانتان من وهما "وزهرة دوغان"، دوغان"، "أيونور من كل الحفل في الذين سيشاركون الموسيقيين ومن بين

عليهما. الرقابة للهجوم، وفرضت وتعرضتا المرأة، حقوق أجل تعزيز من عملتا كردي أصل

المواقع من وهما وبيستوم، تدمر بين مدينتي الوحدة على مرة أخرى الموسيقي الحفل يؤكد أن المقرر ومن

اليونسكو. في المسجلة التراثية

القرنين طوال يستخدم القوافل، وظل طريق  على صحراويا تاريخيا، مركزا الجغرافي،  تدمر موقع وشكل

معروفة بيستوم كانت بينما والرومانية، واليونانية الفارسية للثقافات طرق كمفترق والثاني الميالديين األول

فيها شعراء واستشهد الرومان، ثم اللوشيانيين قبل من غزوها أوال وتم "بوزييدونيا"، األصلي اليوناني باسمها

وأوفيد. فيرجيل مثل كبار

مهاجر نيوز
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رافقتها خانقة، اقتصادية أزمة نفق لبنان دخول مع

إلى إضافة المناطق مختلف في اجتماعية أزمات

السوريون الالجئون وجد كورونا، جائحة من المخاوف

سوى أمامهم خيارات  فال محاصرين، هناك أنفسهم

اإلصابة بكورونا. لخطر التعرض أو اإلحباط أو الفقر

باألسوأ، فمن ينذر ساخن صفيح على اليوم لبنان يقبع

إلى أدت والتي يعيشها التي الخانقة االقتصادية األزمة

جائحة تبعات وبين المحلية، للعملة مسبوق غير تضخم

على قطاعه إضافيا لتشكل ضغطا جاءت كورونا التي

عن األحاديث كل  إلى إضافة التحتية، وبناه  الصحي

وما السوري النظام لمعاقبة األمريكي "قيصر" قانون

كلها الهش، واقتصاده لبنان على نتائج من ذلك سيفرزه

جدية استفهام  عالمات لتطرح سويا اجتمعت  عوامل

البلد. مستقبل هذا حول

يستقبل االقتصادي،  الوضع مستجدات كل عن فضال

(وفقا على أراضيه سوري الجئ مليون من لبنان أكثر

من يعانونه ما يعانون اللبنانية)، الدولة إلحصاءات

العملة صرف سعر وتضخم فالبطالة  العام. الوضع

مباشرة أثرت  عوامل كلها كورونا، وأزمة المحلية 

يرسم لهم هاجسا وشكلت هناك، الالجئين يوميات على

عائالتهم. حول مستقبلهم ومستقبل مرعبة خياالت

التواصل وسائل على  انتشرت شهرين،  نحو قبل

إحراق على يقدم لشخص فيديوهات اللبنانية االجتماعي

المعيشية األوضاع بسبب البقاع،  منطقة في نفسه

الخانقة.

وأنه الجنسية، سوري الشخص هذا أن الحقا تبين 

االقتصادية األزمة بسبب  البناء قطاع  في عمله فقد

الذي األساسي المادي المردود فقد وبالتالي والجائحة،

لعائلته. إيجار منزله وشراء الطعام دفع يخوله

الالجئين واقع أعادت تسليط الضوء على الحادثة هذه

يعتمد القسم الذين السوريين، وخاصة لبنان، إجماال في

(غير مياومة اقتصادية أنشطة  على منهم األغلب

الصحي باإلقفال الشامل والحجر مباشرة تأثرت دائمة)،

البالد. خضعت له الذي

السوريين  على التجول حظر فرضت بلدية  ٣٣٠"

لديها"

االجتماعي التواصل مواقع على الحسابات من عدد

واألعمال العدائية التضييق نسبة في ارتفاع إلى أشارت

فعقب الماضية. الفترة خالل السوريين الالجئين  تجاه

بلديات عدة مارست العام، الحجر السلطات إعالن

تحديدا، بحق السوريين إجراءات إضافية وقرى ومدن

من التجول بحجة مكافحة الجائحة. بعض شملت منعهم

في المقيمة السورية العائالت على فرضت البلديات

واحد الخروج من المخّيمات بشخص حصر حق نطاقها

مع التنسيق ضرورة مع األساسّية، الحاجّيات لشراء

بذلك. للقيام البلدّية

في الوضع تقريرا عن نشرت رايتس ووتش هيومان

حظر فرضت التي البلديات  عدد أن فيه  جاء لبنان،

وقت  الـ٣٣٠ بلدية، في تخطى الالجئين التجّول على

البالد. في مشابهة إجراءات السلطات فيه تتخذ لم

ضد السوريين انتهاكات بالجملة

الالجئين السوريين أوضاع لرصد الشهري تقريره في

إن اإلنسان" لحقوق وصول "مركز قال لبنان، في 

الفترة مدار على تسجيلها "تم االنتهاكات من سلسلة

واتهم البالد". في العام الحجر حالة إعالن من الممتدة

على تضّيق تزال "ال بأنها اللبنانية  السلطات  المركز

أي إجراءات اتخاذ خالل عدم من السوريين، الالجئين

البلديات بعض تتخذها التي التمييزية السياسيات لمنع

وسمحت الالجئين بازدياد انتهاكات حقوق والتي تسببت

الراهنة". الظروف خالل باستغاللهم

حاد ارتفاع إلى تقريره في الحقوقي المركز ويشير

السوريين الالجئين ضد تمييزية وممارسات بحاالت

المنازل القسري من باإلخالء "بالتهديد تجسدت حصرا،

الحواجز على التشديد فيها، يسكنون التي البلدة و/أو

واالعتداء المخيمات حمالت المداهمة في األمنية، وتنفيذ

بالضرب". عليهم

وفيسبوك، تويتر على وسورية لبنانية حسابات

تلخص أخرى قصة  شهرين من أكثر قبل  تناقلت

المقيمين السوريين الالجئين بحق الممارس التمييز

لبنان جبل محافظة مناطق إحدى ففي المخيمات. في

خرج  سورية، ٥٠ عائلة نحو من تجمعا تضم والتي

ألوجاع مسكنا دواءا ليشتري خيمته من سوري فتى

خيمته إلى الفتى عاد وما إن قريب. دكان من الرأس

شرطة  مع المتطوعين من ١٠ شبان، نحو تبعه حتى

بدأ الصحي. الحجر قرار تنفيذ في للمساعدة البلدية

ملمحين شراء المسّكن سبب في بالتحقيق معه الشبان

اعترض كورونا. بفيروس العائلة أفراد أحد إصابة إلى

الخروج من الشبان طالبا الطريقة على هذه الفتى والد

باأليدي، تضارب إلى تطور إشكال فاندلع خيمته، من

من الالجئين ترحيل البلدية  من  المتطوعون وطلب

عن مساعدتها. انصاعت التوقف طائلة  المنطقة تحت

رغم بمغادرة البلدة، العائلة وأمرت لطلب الشبان البلدية

سنوات. ٧ من أكثر منذ فيها مكوثها

البقاعية البلدات سكانه من إحدى وطرد مخيم تدمير

غزة في  ٠١١ في بلدة في مخيم وقعت حادثة أخرى

منع خلفية على إشكال وقع حيث الشمالي. البقاع

من قدومها بعد المخيم إلى الدخول من الالجئات إحدى

مكّلفين البلدة، من متطوعين قبل من برالياس، مدينة

وحظر الصحي الحجر قرار بتنفيذ البلدية قبل من

رفضوا الفتاة  أهل كورونا. تفشي لمواجهة التجول 

خيمتهم، إلى  بإدخالها وقاموا  الشبان  لقرار االمتثال 

في الجئين وبين بينهم تضارب ويقع بهم الشبان ليلحق

أدى والحجارة ما الحادة اآلالت فيه استخدمت المخيم،

لوقوع جرحى.

غزة، بلدة في البلدي المجلس  قرر  االشكال، هذا إثر

تنشأ جراء قد التي الفعل لردود "درءًا كليًا، المخيم إزالة

لبقاء الرافضين البلدة  أهل وتحت ضغط احتكاك، أي

المجلس. بيان في جاء حسبما بلدتهم"، خراج في المخيم

بتوقيف وطالبت القرار  رفضت الداخلية  وزارة

إلى تجدد وأدى ما سرعان الذي باإلشكال، المتسببين

ألي وعدم السماح قاطنيه وتهجير معظم المخيم تدمير

البلدة. في بالبقاء سوري

عن الكشف  عدم فضل  غزة، بلدة من  لبناني شاب 

حييه في العام "الوضع إن نيوز لمهاجر قال هويته،

واألوضاع كورونا، من خائفة الناس متشنجا. كان

كان األسر. كاهل  على  هائل عبئا شكلت  االقتصادية 

تدهور مسؤولية السوريين الالجئين يحمل من هناك

نتاجا كان ما حصل واالقتصادية. الصحية األوضاع

واالجتماعية األمنية لواجباتها السلطات إلهمال طبيعيا

المنطقة". في

الرضيعة بإمكاني شراء حليب لطفلتي يعد لم

الشمال قرى إحدى  في  الجئ سوري األحمد، خضر

تحتمل. باتت ال "األوضاع نيوز إن قال لمهاجر اللبناني،

طرابلس قبل مدينة في المطاعم أحد في خسرت عملي

تجاه اللبنانية العمل وزارة إجراءات بسبب الجائحة

لثالثة أطفال، الوالد الشاب، ويضيف األجنبية". العمالة

تراكمت األخيرة، األشهر  خالل تدهورت "األوضاع

ومضطر أي دخل، أملك للبائعين، فأنا ال الديون
ّ
علي

أدفعه إيجار المنزل لم حتى إلطعام عائلتي، لالستدانة

إلينا نظر المنزل صاحب أشهر. أشكر اهللا أن أربعة منذ

هنا". نقيم وعائلتي وتركني إنسانية بعين

مادي، مدخول أي  وجود عدم نتيجة أنه  خضر وأكد

مئات إلى الحي في البقالة  محل لدى  ديونه وارتفاع

من المزيد بيعه  المحل صاحب رفض الدوالرات، 

"لم تسديد مستحقاته، من يتمكن أن بالدين، إلى المواد

الوضع الرضيعة، لطفلتي حليب شراء بمقدوري يعد

وأحظى عمل، عن للبحث يوم كل أخرج منه. ميؤوس

نشّغل سوريين’". ’ال الجواب بنفس دوما

تنشط التي التحريضية الحمالت سبق ما إلى يضاف 

االجتماعي، التواصل وسائل على آلخر حين من

والدعوة لبنان في السوريين بمعظمها تتناول والتي

هذه معاناة من يزيد الذي األمر منهم. التخلص  إلى 

واجتماعية اقتصادية أزمة يواجه  بلد في الهشة الفئة

وسياسية، تهدد كافة مكوناته.

نيوز مهاجر
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PDK-S – دوميز منظمة اعالم لجنة

 ٢٢/٦/٢٠٢٠ االثنين الواقع في يوم بدوميز حزبنا مكتب للتنمية والتأهيل  البشرية الرعاية منظمة من وفد زار

رئيس نائبة علي فنار والسيدة المنظمة. رئيس طيب صالح محمد المهندس السيد : من مؤلفا الوفد وكان

اللجنة عضو عباس امين محمد  الرفيق دوميز منظمة مسؤول الحزب مكتب في استقبلهم  وقد المنظمة.

. الوفد اعضاء بالسادة المنظمة مسؤول الرفيق رحب اللقاء بداية وفي لحزبنا. المركزية

االنسان حقوق في مجال دوليين كمندوبين مهامهم عن مفصال شرحا البشرية الرعاية قدم رئيس منظمة ثم

مجال دورات في بفتح المساعدة تقديم في وابدى عن استعدادهم البشرية التنمية مجال في والتطوير والتأهيل

محمد الرفيق الحزب منظمة مسؤول اللقاء ابدى نهاية وفي هذا المجال. في كوادر وتأهيل البشرية التنمية

. الكريمة والقيمة وشكره لهذه الزيارة سعادته عباس عن امين
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العدسة

سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس  بين  عقدت 

ومجلس الشعب لغرب كوردستان اتفاقيتان هولير 

واحد وهولير ٢  في ٢٠١٢ و ٢٠١٣ وبين المجلس 

الكردي وتف دم اتفاقية دهوك العام ٢٠١٤ 

تكللت هذه االتفاقيات بالتوقيع وبجهود شخصية من 

فخامته  ترك  كان  الذي  بارزاني  مسعود  الرئيس 

في  االرهابي  داعش  تنظيم  ضد  المعركة  ساحة 

العام ٢٠١٤ وجاء الى دهوك ليرعى اتفاق كورد 

روجافايي كورستان.

كانت بنود اتفاقية دهوك متقّدمة عن بنود االتفاقيتين 

كردية  مرجعية  تشكيل  تقرر  حيث"  السابقتين، 

العامة للكرد وتجسيد  مهمتها رسم االستراتيجيات 

الموقف الكردي الموحد في كافة المجاالت المتعلقة 

بالشعب الكردي في روج آفا وسوريا، 

التابعة  الهيئات  وفي  فيها  الفعلية  الشراكة  و"تقرر 

لها وتطوير الشكل الراهن إلدارة المناطق الكردية 

نحو توحيدها سياسيًا وإداريًا، وتوصل الجانبان إلى 

قرارات مهمة بشأن تعزيز القدرات الدفاعية"

معروف للجميع الجهة التي كانت تتنصل من بنود 

االتفاقيات وإفراغها من محتواها، وبالتالي كأنك " 

يازيد ما غزيت" !!

توصل  الماضي  حزيران  من  عشر  السادس  في 

المجلس الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية 

رؤية  إلى  التوصل  في  وفرنسي،  أميركي  بدعم 

سياسية مشتركة يعرف مضمونها الجميع.

وممثل  المجلس  لممثل  الصحفي  المؤتمر  منذ 

احزاب الوحدة الوطنية والسفير االمريكي، تتالت 

من  التام  والرفض  واالستنكار  االستهجان  بيانات 

فعاليات عربية بمختلف شرائحها الثقافية والسياسية 

من  ورموز  فالسفة"  و"  ومفكرين  واالجتماعية، 

االرتياح من  كما ظهر عدم  السورية،  المعارضة 

يريدون  بأنهم  الكورد  واتهم  دمشق،  نظام  جهة 

والنظام  البالد،  شمال  في  كردية  دويلة  تشكيل 

التركي قال عالنية أن تركيا ستستهدف في اشارة 

تهديد واضحة كل من يجلس الى طاولة واحدة الى 

جانب حزب االتحاد الديمقراطي.  

في  قويًا  تركيا  تأثير  يكون  أن  أيضًا  متوقعًا  كان 

وتركيا،  بوتين،  فالديمير  روسيا،  رؤساء  اجتماع 

روحاني،  حسن  وإيران،  أردوغان،  طيب  رجب 

الجاري،   -١-٧ يوم  المشترك  البيان  خالل  من 

وأبدى الرؤساء عزمهم على "مواجهة المخططات 

سيادة سوريا  تقويض  إلى  تهدف  التي  االنفصالية 

للدول  القومي  األمن  وتهدد  أراضيها  ووحدة 

المجاورة".

إذًا: 

يخرج  لم  قامشلو  اجتماع  في  عليه  االتفاق  ماتم 

حتى  اتفاقية  يعد  وال  دهوك،  اتفاقية  روج  من 

الى  تفضي  قد  عامة  مبادئ  على  اتفاق  إنما  اآلن 

تتعرض  لم  دهوك  اتفاقية  ولكن  شاملة،  اتفاقية 

لحرب مسعورة وقتها كهذه اآلن، ربما أن التخوف 

المباشرة  الرعاية االمريكية  االقليمي والدولي من 

لها دور في خلق كل هذا  على سير االجتماعات 

التخوف غير المبرر.

او  االتفاق  من  بالضد  تقف  كبرى  قوى  حاليًا.. 

الكوردي، وينبغي على األطراف جميعها  الحوار 

خلق كل الفرص المتاحة للوصول الى اتفاق شامل 

يحفظ للكرد حقوقهم في سوريا قادمات االيام.

العالم في كثيره يقف ضد وحدة القرار الكوردي، 

العالم،  ال  ذواتهم،  لتحدي  مستعدون  الكورد  فهل 

وإعالن قوة كلمتهم؟  

اتفاق املبادئ 

الذي هّز 

العامل

عمر كوجري 

''جحيم حّي'' باكورة شعر ادريس سامل 
خاص- كوردستان

في  والتوزيع  للنشر  «فضاءات»  دار  عن  حديثًا  صدر 

عمان/ األردن للشاعر الكردي «إدريس سالم» مجموعة 

»، وهي مجموعته األولى التي 
ّ
شعرية بعنوان «جحيم حي

تتضّمن عشرين قصيدة من الشعر الحديث.

«أصالن  الفّنان  غالفها  لوحة  رسم  التي  المجموعة  تقع 

بين  موضوعاتها  وتتنّوع  صفحة،   (١٣٤) في  َمعمو» 

من  واالجتماعي،  والوجداني  والقومي  الوطني  الشعر 

ورثاء  وصف  من  المختلفة  ومضامينه  أغراضه  خالل 

وحكمة واعتذار.

قصيدة  من  مقطع  الخلفية،  الغالف  لوحة  على  وجاء 

«ذاكرتان... لخمسة أيتام»:

«محروٌم من القصور

ملدوٌغ أنا

من كّل الجحوِر والعصور

أرسُم بدماء الطيور

حدوَد اللغات

من الجدائل

خرائَط النكبات

أنا الكرديُّ

ُأَكاَفُأ دائمًا بالقبور».

يذكر أن «إدريس ســالم» هو شاعر وناقد وصحفي من 

مواليد مدينة كوباني الكردية، عمل مدّرسًا في مادة اللغة 

في  النقدية،  األدبية  والمقاالت  الشــعر  يكتب  العربية، 

الصحف والمواقـع االلكترونية، الدولية منها والمحّلية.

''موٌج شاحٌب'' جمموعة شعرية جديدة للشاعر ''رشيد مجال''
خاص- كوردستان

وفي  عّمان،  في  «فضاءات»  دار  منشورات  عن 

حديثًا  صدرت  المتوسط،  القطع  من  صفحة   (١٢٠)

السوري  الكردي  للشاعر  جديدة  شعرية  مجموعة 

وهي  شاحب»،  «موج  بعنوان:  جمال»،  «رشيد 

المجموعة الرابعة له.

متفاوتة  قصيدة  وعشرين  تسعًا  المجموعة  تشمل 

الحجم، متنّوعة المواضيع، عّبر من خاللها عن تفاعله 

مع أسئلة الموت والحرية وتحرير الذات، إضافة إلى 

محاربة المجتمعات الضيقة وتحرير المرأة منها.

وتمتّد الفترة الزمنية التي كتب جمال قصائده المنشورة 

ولغاية  ٢٠٠٩م  عام  بين  هذه  الجديدة  مجموعته  في 

٢٠١٩م، وكتبها في أمكنة مختلفة، أثناء تنقله الجئًا، 

ثم مستقّرًا مقيمًا في فرنسا.

مدينة  في  عام ١٩٨٤م،  الشاعر «رشيد جمال»  ولد 

في  وتحديدًا  ونقاوتها،  ذاكرتها  من  المبتورة  كوباني 

قرية (صوالن)، يحمل إجازة في الفلسفة، من جامعة 

الشعر،  استمرارية  أن  يؤمن  الالذقية،  في  تشرين 

مرتبط بوجود الرجل والمرأة كعاشقين.

واللجوء  الحرب  عن  قصيدة  من  مقطع  يلي  وفيما 

وسبي الكرامة واإلنسانية:

«امرأٌة في سوق النخاَسة.

ميالُد طفٍل على شاطئ الموت.

وطٌن مشّرٌد

بيَن مغازالِت الرصاص.

حاضٌر يتجّرُد من ماضيه،

وزماٌن ما زاَل يالحُق لعنَة المكاِن

القابِع في مخّيلته.

إنها لغُة العابرين نحو الوجوِد

المثَقِل بالضياع.

إنها لغُة الحرِب

وال شيَء آخر...!».

الصحفي آجلي حسني ُيخرج فيلمه الوثائقي األول ''وشم النار''
آلجي  الكردي  الصحفي  مهمة  النار"،  "وشم  فيلم  يرصد 

والخاليا  باأللغام  والمليئة  باألخطار  المحفوفة  حسين، 

ُسخونة  العالم  مناطق  أكثر  من  واحدة  في  النائمة، 

باألحداث، بدءًا من مدينة الرقة السورية، العاصمة السابقة 

بكوباني/عين  لتنظيم داعش اإلرهابي، مرورًا  المزعومة 

العرب وعين عيسى، وصوًال إلى القامشلي/قامشلو وكافة 

مناطق كوردستان الغربية

بمشاهد  زخرت  التي  المستحيلة  المهمة  الفيلم  يصور 

ولحظات وحاالت إنسانية عميقة ومهمة ولقاءات خطيرة 

مع قيادات بارزة في داعش، وهم في سجون قوات سوريا 

والخطر  الخوف  مناطق  توثيق  خالل  من  الديمقراطية، 

البالد،  في سوريا، تلك المرحلة الخطيرة جدًا في تاريخ 

بالمجازر  مملوء  عهد  أمام  مذهوًال  المتابع  يقف  حيث 

الرعب والوحشية  الجماعية واألنفاق وعالم من  والمقابر 

ضّد األبرياء من األكراد والعرب واآلشوريين والسريان 

واإليزيديين وغيرهم.

كما يعايش "وشم النار" الواقع اإلنساني لمدينة الرقة بعد 

نحو شهر واحد من تحريرها من داعش، وتصوير صراع 

الموت والحياة في مرحلة ما بعد اإلرهاب، وجهود قوات 

على  التركي  الخطر  وتصوير  األمان،  توفير  في  األمن 

ُبعد متر واحد  الكاميرا على  بينما تقف  السورية،  القرى 

من  األهالي  قلق  لتنقل  العازل  التركي  الجدار  من  فقط 

رصاص الجندرما (الحرس الحدودي التركي)، وذلك قبل 

مؤخرًا،  السوري  الشمال  في  لمناطق  التركي  االحتالل 

علمًا أن الفيلم تم تصويره في شهر مايو ٢٠١٩.

بطاقة الفيلم:

إعداد وإخراج: آلجي حسين، تصوير: عدنان حسن وعبد 

اهللا المراشدة، مونتاج وغرافيك: حسن عبد الفتاح، إنتاج: 

العين اإلخبارية.

رابط الفيلم على يوتيوب:

https://www.youtube.com/watch?v=LwlLW6PzT3Q


