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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

تعاملت مع  التي  األطراف  تجارب جميع  إن 

أساليب  أن  تؤكد  عمومًا  الكوردية  القضية 

القمع واإلرهاب والقتل واإلنكار التي انتهجت 

ضد الشعب الكوردي كانت على الدوام تخلق 

في  االستقرار  وعدم  والتوتر  االضطراب 

العميقة  وآثارها  الفعل  ورد  والفعل  المنطقة 

بالمطلق  تفلح  المنطقة، دون أن  بين مكونات 

في إسكات صوت الشعب الكوردي المطالب 

اجل  من  المشروع  نضاله  ومواصلة  بحقوقه 

التحرر والخالص من القهر واالستبداد، حيث 

احتفظ الشعب الكوردي وحركته الوطنية على 

الى  متقدة  النضال  جذوة  ابقاء  على  الدوام 

جانب روح التسامح التي يتميز بها، والمعبر 

وداعيًا  االخرين  مع  المشترك  التعايش  عن 

الى السالم والحرية واالستقرار لكافة شعوب 

المنطقة.

الشعب الكوردي في سوريا وفي ظل األزمة 

السورية المستمرة لعقد من الزمن يسعى من 

خالل توحيد مواقفه وصفوفه الى خلق التوازن 

واالستقرار واالنفتاح كونه يشكل جزءًا رئيسيًا 

من المعارضة الوطنية السورية، ويحمل آمال 

لخصوصيته  إضافة  جميعًا  السوريين  وهموم 

الشعب  مكّونات  من  أساسي  كمكّون  القومية 

كوردية  مرجعية  لتشكيل  ويسعى  السوري، 

تجّسد الموقف الكوردي المشترك والموحد تجاه 

بالشعب  المتعلقة  واالستراتيجيات  السياسات 

الكوردي في كافة المجاالت والبت في القضايا 

االساسية، ويؤكد على الشراكة مع المكونات 

هذه  مصالح  على  والحرص  معه  المتعايشة 

مشتركة  إدارة  لتشكيل  يسعى  كما  المكونات، 

لخلق تجربة وبإشراف دولي لتخفيف األعباء 

الضغوطات  وتجنيب  المنطقة  أبناء  كافة  عن 

والتهديدات ومختلف اإلجراءات الظالمة التي 

عانى منها طويال.

 PDK-S الـ  حزبنا  إليه  يسـعى  ما  إن 

والمجلس الوطني الكوردي من خالل الحوار 

والسالم  الحرية  جبهة  وإنشـاء  الكوردي 

أبناء  تخص  جديدة  لتجربة  التأسـيس  هو 

المنطقة وبكل مكوناته، وتسـتند إلى أسـس 

حقيقية تساهم توفير العدالة والحرية والكرامة 

والتعايـش  والتعبير  الوطن  في  والمشاركة 

العادل.

المعارضين  أن  نرى  المنظور  هذا  من 

الكوردي   والحوار  الكوردي  الشعب  لحقوق 

والحرّية  السالم  جبهة  وإنشاء  الكوردي    -

مكونات  بين  عدائية  أجواء  لخلق  يسعون 

االستقرار  عدم  في  وتساهم  السوري  الشعب 

ووضع  سوريا  في  السياسي  الحل  وعرقلة 

العصي في دواليب التطور الطبيعي لمستقبل 

في  شعبنا  إرادة  تكسر  لن  وإنها  سوريا، 

وحقوقه  مستقبله  أجل  من  النضال  استمرار 

لبس  يراهن بشكل ال  المشروعة. وان شعبنا 

فيه على مساعدة الضامنين للحوار الكوردي ان 

يسير بشكل يحقق آماله وتطلعاته في التوصل 

التفاقية عصرية تكون بمثابة مركز استقطاب 

مهمة  وخطوة  السوري  الشعب  مكونات  لكل 

باتجاه الحل السـياسـي المنشـود في البالد 

المنطقة  مكونات  تواجه  التي  المخاطر  ودرء 

واجتمـاعية  واقتصادية  سـياسـية  من 

وثقـافية.

لقد آن األوان للبدء بخطوات عملية لبناء الثقة 

كرديًا، وكذلك مع باقي شـركاء الوطن.

الّسعي 

خللق االستقرار 

يف املنطقة 

أعلنت وزارة الصحة العراقية السبت (١٥ آب ٢٠٢٠)، تسجيل ٤٢٩٣ إصابة جديدة بفيروس 

كورونا، خالل الـ٢٤ ساعة الماضية. وقالت الصحة في بيان إن اإلصابات توزعت في كل من، 

بغداد الرصافة ٣٤٥، بغداد الكرخ ٦٢٠، مدينة الطب ١٠٣، النجف ٢٩٠، السليمانية ١٤٨، أربيل 

٤٤٣، دهوك ٦٧، كربالء ٣٢٥، كركوك ١٨٤، ديالى ٦٧، واسط ٢٦٤، البصرة ٤٦٢، ميسان 

١٢٠، بابل ٢١٤، الديوانية ١٢٦، ذي قار ٩٨، األنبار ٧٣، المثنى ١٦٩، نينوى ٥٥، صالح 

الدين ١٢٠.  وسجلت الصحة، ٢٥٧١ حالة شفاء في العراق، توزعت في كل من، بغداد الرصافة 

٢٧٩، بغداد الكرخ ٤٩٨، مدينة الطب ٩٠، النجف األشرف ١١٨، السليمانية ٢٥، أربيل ١١٥، 

دهوك ٣٩، كربالء ٢٥٥، كركوك ١٠٧، ديالى ١٠٠، واسط ٣٣، البصرة ٣٢٦، ميسان ٣٤، 

بابل ١٨٨، الديوانية ١٠٣، ذي قار ٩٥، األنبار ٥٦، نينوى ١١٠. 
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أرسل المكتب السياسي لحزبنا الديمقراطي الكوردستاني- سوريا رسالة تهنئة إلى فخامة الرئيس مسعود بارزاني 

يلي نص  بارزاني، وفيما  الرئيس مسعود  السيد  الشقيق، وميالد  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  بمناسبة ميالد 

رسالة التهنئة:

فخامة الرئيس مسعود بارزاني الموقر

الرفاق االعزاء أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقرطي الكوردستاني -الشقيق .

تحية تقدير واحترام 

بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والسبعين لميالد حزبكم المجيد (١٦ آب ١٩٤٦ حزب البارزاني الخالد (مال مصطفى 

البارزاني) الذي يصادف الذكرى الرابعة والسبعين لميالد فخامة الرئيس مسعود بارزاني في ١٦ آب الجاري ٢٠٢٠ 

يطيب لنا نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا، سكرتيرًا وقيادة وقواعد وجماهيرًا أن نتقدم إليكم 

ومن خاللكم الى قواعد حزبكم وجماهيره بأسمى آيات التهنئة والتبريك متمنين لكم جميعًا دوام التوفيق والنجاح في 

أعمالكم ومهامكم النضالية لمافيه خير شعبنا الكردي وعموم المجتمع الكوردستاني، ليس في اقليم كوردستان فحسب 

بل في سائر اجزاء كوردستان. 

فخامة الرئيس، االخوة األعزاء: 

نعلم جيدا أن حزبكم والبارزاني الخالد والرئيس مسعود البارزاني والقيادة الحكيمة والكوادر المناضلين والبيشمركة 

البواسل والشهداء االبرار مع كل من ساهم في ثورتي أيلول وكوالن، وكل من ساهم في ارساء دعائم استقالل 

كوردستان عبر االستفتاء التاريخي في ٢٥ ايلول ٢٠١٧ انما هو في مجمله الوجه الناصع لتاريخ شعب كوردستان 

وقضيته العادلة، حيث تم ارساء دعائم هذا التوجه النضالي وفق النهج المبارك نهج البارزاني الخالد وعبر المشروع 

القومي الكوردستاني الذي يقوده الرئيس المناضل مسعود بارزاني .

فخامة الرئيس، االخوة االعزاء: 

كلنا ثقة وأمل أن نجعل معًا من هاتين المناسبتين وغيرهما حافزًا نحو تعزيز التالحم النضالي بين حزبينا الشقيقين 

على طريق النضال عبر المشروع القومي الكوردستاني من أجل شعبنا وقضيته العادلة بغية نقله نوعيًا الى مصافي 

الشعوب والمجتمعات المتقدمة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وحضاريًا.

املكتب السياسي حلزبنا يهنئ الرئيس مسعود بارزاني مبناسبة ميالد البارتي الكوردستاني 

وميالد فخامة الرئيس الرابع والسبعني
الحزب  التاريختين (ميالد  المناسبتين  لكم جميعا هاتين  نبارك  الرئيس، االخوة االعزاء،  مرة أخرى فخامة 

وقائده) ونجّدد عهد الوالء لنهج البارزاني الخالد والمشروع القومي الكوردستاني.

نشد على اياديكم بهمة وتقدير لنحيي البيشمركة البواسل 

وتحية عطرة لروح البارزاني الخالد والشهيد ادريس البارزاني 

المجد والخلود لشهداء شعبنا األبرار 

دمتم ذخرًا وأمًال لشعبنا في العمل والنضال 

المكتب السياسي 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا

قامشلو ١٦ آب ٢٠٢٠

املكتب السياسي للحزب الدميقراطي الكوردستاني- سوريا: 

ندعو اىل احلل السياسي لألزمة السورية وفق مرجعية جنيف١ والقرارات الدولية
الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  أصدر 

عن  الشهري  السياسي  تقريره  سوريا  الكوردستاني- 

شهر تموز عام ٢٠٢٠  يوم  ٩-٨-٢٠٢٠  وفيما يلي 

نص التقرير السياسي:

السياسي  المشهد  وأساسية  هامة  شائكة  قضايا  تلّف 

واإلقليمية على  الدولية  القوى  تواجد  أبرزها  السوري، 

وبأهداف  وأشكال مختلفة،  بأساليب  السورية  األراضي 

ومقاصد أيضًا مختلفة، روسيا جاءت عبر عقد أبرمته 

مع النظام السوري، وأمريكا من خالل محاربة االرهاب 

(القاعدة وداعش وأمثالهما من قوى الظالم) وإيران عبر 

عالقات "أسمتها استراتيجية" مع النظام، وتركيا بذريعة 

اتت  اللبناني  اهللا  حزب  وميليشيا  القومي،  أمنها  حماية 

حجته  يزعم  طرف  كل  وهكذا  المقاومة،  محور  عبر 

ودواعي تواجده على األراضي السورية، وليس هناك 

ما يشير إلى خروجها في اآلفاق المنظورة.

أمريكا فقط كانت تعلن بين الحين واآلخر عزمها على 

سحب قواتها من سوريا، لكنها اليوم وكما تبدو بصدد 

شركاتها  بعض  تحرك  بعد  السيما  تواجدها،  تعزيز 

النفطية منها (دلتا كريسنت ال ال سي) بهدف تحديث 

الفرات  نهر  شرقي  مناطق  بعض  في  النفط  استثمار 

أمريكا  بيد قوى االرهاب، وتضيف  النفط  ومنع وقوع 

وقف  منها،  بشروط  مرهون  اليوم  قواتها  انسحاب  أن 

عن  واإلفراج  السورية،  االراضي  على  النار  إلطالق 

المعتقلين السياسيين كافة، وتحقيق الحل السياسي السلمي 

وفق مرجعية جنيف١ وقرار هيئة األمم المتحدة ٢٢٥٤ 

والقرارات الدولية ذات الصلة، ما يعني أن أمريكا هي 

األخرى باقية وبشكل أقوى، وفي هذا السياق هناك جهود 

وضغوط دولية إلخراج القوات اإليرانية، وحتى التركية 

السورية،  األراضي  من  اللبناني  اهللا  حزب  وميليشيا 

والظاهر وجود توافق روسي أمريكي في هذا الصدد، بل 

التوافق يرتقي إلى مستوى دولي، وبالتنسيق مع الجهود 

المعنية  والهيئات  اللجان  تفعيل  إلى  الرامية  والمساعي 

اللجنة الدستورية  باستئناف الحوار والمفاوضات، منها 

التي قد تباشر عملها مع نهاية شهر آب ٢٠٢٠ وكذلك 

استعدادات هيئة التفاوض في هذا الشأن، بالتزامن مع 

السوري  النظام  اقتصادية على  لعقوبات  أمريكا  فرض 

األموال  ذوي رؤوس  من  البارزة  الشخصيات  وبعض 

باتجاه قبول الحل السياسي المنشود، وكذلك تنفيذ قانون 

في  الالزمة  الترتيبات  جانب  الى  هذا  (قيصر)،  سيزر 

هذا الصدد على األرض، ما يعني أن الجهود والمساعي 

تتفاعل بقوة باتجاه ذاك الحل السياسي، ولعل االنفجار 

الهائل مؤخرًا لمرفأ العاصمة اللبنانية (بيروت) قد يؤثر 

السوري  الشأن  ومنها  المنطقة،  أوضاع  مجمل  على 

وربما يؤدي إلى ترتيبات جديدة عبر هيئة األمم المتحدة 

والمجتمع الدولي.

تركيا، تزعم انسحاب قواتها من مناطق "عفرين ، كري 

سبي ، سري كانييه" حال توفير عوامل األمن واألمان 

لحدودها مع سوريا، في ذات الوقت لم تدخر أي وسع في 

دعم اتجاه االسالم السياسي سواء في سوريا من خالل 

األخرى  المناطق  في  أو  السورية،  للمعارضة  دعمها 

وخصوصًا دول عربية مثل ليبيا وقطر وغيرهما، كما 

الوضع  اليونان، هذا فضال عن قضايا  لها مشاكل مع 

الحاكم  الحزب  تنتاب  التي  والمخاوف  لتركيا  الداخلي 

على  األخرى  االسالموية  االتجاهات  تحرك  جراء 

حساب الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) وخصوصا عزم 

داوود أوغلو على النشاط السياسي، وفي ذات االتجاه، 

ويبدو أن نشاطه هذا ربما يستمد الدعم الغربي والسيما 

حدة  تخفيف  بغية  أمريكا،  وخصوصًا  الدولي  التحالف 

البالد  في  األمور  مقاليد  على  الحاكم  الحزب  هيمنة 

شرك  في  وقوعه  الحاكم  الحزب  يخشى  كما  مستقبًال، 

بعد دعمها  المنطقة السيما  في  األمريكية  االستراتيجية 

من  جانب  يأتي  قد  هنا  ومن  الكردي،  الكردي  للحوار 

خالف هذا الحزب مع الغرب أحيانًا.

السورية  األراضي  على  تواجدها  في  ترى  إيران، 

أجنداتها  خدمة  لجهة  سواء  لها،  بالنسبة  خاصة  أهمية 

بمواقعها  متشبثة  تظل  لذلك  االستراتيجية،  ألهدافها  أو 

رغم الضغوط والعقوبات الدولية، ورغم توافق مصالح 

أو  ابعاد  في  روسيا  وحتى  وإسرائيل  أمريكا  من  كل 

ألن  السورية،  األراضي  من  اإليرانية  القوات  إخراج 

هذا التواجد ليس لدعم ومساندة النظام السوري فحسب، 

بل إلمكانية تواصلها وتدخالتها في شأن العديد من دول 

المنطقة وخصوصًا لبنان وتأمين ترابط الهالل الشيعي 

من العراق وعبر سوريا، ذلك رغم ما تتوقعه من تالقي 

جانب  من  التواجد وخصوصًا  هذا  في  جّمة  صعوبات 

فرض  في  تتردد  لم  األخيرة  وهذه  وأمريكا،  إسرائيل 

المزيد من العقوبات االقتصادية عليها، من جانب آخر 

تعاني إيران الكثير من الصعوبات واألزمات الداخلية، 

السياسية واالجتماعية والمعيشية والهبوط المستمر لسعر 

صرف وحدتها النقدية أمام العموالت األجنبية الصعبة، 

ومع كل ذلك تتمادى في غّيها وعلى حساب حياة الشعب 

اإليراني ومعيشته الصعبة دون رادع حتى أخالقي، ما 

يعني أن إيران أمام صعوبات جمة ومآسي شتى.

العراق، هو اآلخر يعاني مختلف الصعوبات واألزمات، 

ورغم ذلك فإن حكومة السيد مصطفى الكاظمي تسعى 

بهمة من أجل معالجتها، سواء لجهة إنهاء الصراعات 

الدولية على أراضيها والعمل لوضع الحد من دور إيران 

العراق  استتباب األمن واالستقرار في  ومساعيها دون 

في  أساسية  مراكز  ضد  العنيفة  هجماتها  وخصوصًا 

تارة بشكل مباشر، وأخرى بتحريض  العاصمة بغداد، 

الميليشيا التابعة لها، كما تسعى هذه الحكومة الى معالجة 

مطالب  لتلبية  والسعي  واإلداري،  المالي  الفساد  ملفات 

وتوفير  األساسية  الخدمات  بماهي  المحتجة  الجماهير 

من  والعمل  باإلنسان،  الالئقة  والحياة  المعيشة  عوامل 

كوردستان  إقليم  حكومة  مع  الخالف  قضايا  حل  أجل 

العراقي  الدستور  من   ١٤٠ المادة  مسألة  وخصوصًا 

إدارتها  في  تابعة  ماتزال  التي  الكردية  المناطق  بشأن 

عليها)  المتنازع  (بالمناطق  والمسماة  المركز  لحكومة 

وكذلك موضوع الموازنة العامة ومسألة النفط والغاز، 

هذا فضال عن الجهود الحثيثة للبدء باالنتخابات المبكرة 

بعد تهدئة األوضاع، ما يعني أن حكومة الكاظمي جادة 

من أجل انقاذ العراق من براثن الوضع المتردي.

ومساندتها  دعمها  اإلقليم  قيادة  تبدي  كوردستان،  إقليم 

مهامها  أداء  في  الكاظمي  مصطفى  السيد  لحكومة 

سواء  والمجاالت،  األصعدة  مختلف  على  ومسؤولياتها 

المتعلقة منها بالصراعات القائمة في العراق أو القضايا 

النظام  تعزيز  نحو  والتوجهات  المطلبية  الجماهيرية 

الفيدرالي، ومعالجة القضايا الخالفية بين بغداد و هولير، 

الداخلي وما  إقليم  القيادة بوضع  اهتمام  الى جانب  هذا 

يقتضي من توفير عوامل التنمية االقتصادية، واالهتمام 

من  يقتضي  وما  والجامعات،  المدارس  بوضع  الدائم 

عوامل  لتعزيز  بالنسبة  وهكذا  بشأنها،  وتقدم  تطوير 

األمنية  والقوى  البيشمركة  دور  بتعزيز  اإلقليم  حماية 

ينبغي  وما  المشافي  موضوع  وكذلك  الكوردستانية، 

جاهزيتها وما يقتضي من االرتقاء بها تأهيال لمكافحة 

األخطار  من  المواطنين  درء  بغية  واألوبئة  األمراض 

 (١٩-covid) انتشار كورونا  بعد  المحدقة وخصوصا 

في العالم من جديد، بمعنى أن اإلقليم بفضل جماهيره 

وقواه السياسية وتفاهم الرئاسات الثالث (رئاسة اإلقليم 

والحكومة والبرلمان) وعلى رأسها حكمة الرئيس القائد 

مسعود البارزاني في سعي لالرتقاء باإلقليم إلى المستوى 

الحضاري الالئق بشعب كوردستان والمجتمع الكردي، 

ذلك دعمًا للجهود الخيرة واستعدادا للمراحل القادمة بما 

تحمل من عوامل التطور والتقدم المنشود.

كوردستان سوريا، تشهد كوردستان سوريا ومناطق 

حيث  متميزة،  سياسية  حركة  الفرات  نهر  شرقي 

الكردية  األطراف  بين  والمفاوضات  الحوارات 

سوريا  في  الكردي  الوطني  (المجلس  مستمرة 

انتهاء  وبعد  الكردية)،  الوطنية  الوحدة  وأحزاب 

المرحلة األولى وإقرار الرؤية السياسية المشتركة 

للمفاوضات،  أساسا  اتفاقية دهوك ٢٠١٤  وإقرار 

فقد تم عقد جلسات متتالية وبرعاية أمريكية تناولت 

ذات  أخرى  وقضايا  الكردية  المرجعية  موضوع 

الصلة، والتزال الجلسات متواصلة بغية الوصول 

تم االعالن  المنشود، من جانب آخر  االتفاق  الى 

المجلس  والحرية تضم كل من  السالم  عن جبهة 

اآلثورية  والمنظمة  سوريا،  في  الكردي  الوطني 

والمجلس  السوري،  الغد  وتيار  الديمقراطية، 

تعمل  جبهة  وهي  والفرات،  الجزيرة  في  العربي 

الحل  الى  الوطنية، وتدعو  المعارضة  ضمن خط 

جنيف١  مرجعية  وفق  السورية  لألزمة  السياسي 

والقرارات الدولية والسيما القرار ٢٢٥٤ كما أنها 

ال تتعارض مع المفاوضات الكردية، وتتّجه نحو 

الوطنية،  المعارضة  أطراف  معظم  على  االنفتاح 

أجل  من  المشترك  والعمل  التعاون  الى  وتدعو 

خدمة القضايا الوطنية، ومنها السعي باتجاه انهاء 

(عفرين،  التركي  االجتياح  مناطق  أهالي  معاناة 

كري سبي، سري كانييه) وكل المناطق السورية 

المشابهة، وذلك بالعمل من أجل خروج الفصائل 

وأماكن  ديارهم  الى  المهجرين  وعودة  المسلحة 

أهاليها  قبل  من  المناطق  تلك  وإدارة  سكناهم 

وسكانها األساسيين.
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كوردستان- قامشلو

الديمقراطي  للحزب  الشرقي  المكتب  تعرض 

 ،٢٠٢٠ آب   /١٥ السبت  يوم  سوريا  الكوردستاني- 

في مدينة قامشلو، إلى هجوم من قبل مسلحي الشبيبة 

الثورية (جوانين شورشكر)، وتحت انظار أسايش الـ 

PYD, وقاموا برش صباغ األسود على الباب ولوكو 

الحزب وعلم كوردستان، وهم يهتفون: ام ابوجينا، وبعد 

مرور فترة زمنية قصيرة وبحجة التحقيق في القضية 

عادت أسايش الـ PYD إلى مكتب الـPDK-S الذي 

تعرض لالعتداء, وبدال من التحقيق في القضية سارعت 

إلی إخفاء معالم الجريمة التي ارتكبها مسلحو جوانين 

. PDK-Sشورشكر بحق مكتب الـ

السياسية  األوساط  في  كبيرة  ردود  لذلك  كان  وقد 

الكوردي  الشعب  لدى  كبيرة  وصدمة  واإلجتماعية، 

في  خيرا  يأملون  كانوا  الذين  سوريا،  كوردستان  في 

المفاوضات الجارية حاليا بين المجلس الوطني الكوردي 

وأحزاب الوحدة الوطنية.

الديمقراطي  الحزب  في  السياسي  المكتب  أصدر  وقد 

حيث  الصدد،  بهذا  تصريحا  سوريا  الكوردستاني- 

التخريبي  العمل  هذا  ونستنكر  ندين  «اننا  فيه:  جاء 

ونطالب بمحاسبة الجناة الذين يهدفون بالدرجة االولى 

المنطقة  في  السياسي  واالستقرار  االمن  زعزعة  إلى 

بين  القائمة  والمفاوضات  الحوارات  عرقلة  ومحاولة 

الوحدة  واحزاب  سوريا  في  الكردي  الوطني  المجلس 

الوطنية الكردية».

وأضاف: «لذا نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

العبثية  والممارسات  األعمال  هذه  بأن  نرى  –سوريا 

المنافية لمبدأ الشراكة البينية المزمعة التوصل إليها تقف 

وراءها جهات معادية لوحدة الصف والموقف الكوردي 

وعليه نؤكد أن المفاوضات الجارية وبرعاية الواليات 

المتحدة األمريكية ال تزال هدف استراتيجي لحزبنا وان 

لن  الحوارات  مسيرة  لعرقلة  الرامية  المحاوالت  كافة 

تحقق أهدافها المرجوة.

وقد علق المسوؤل اإلداري للمكتب السياسي في الحزب 

الهيئة  وعضو  سوريا،   _ الكوردستاني  الديمقراطي 

سوريا،  في  الكوردي  الوطني  المجلس  في  الرئاسية 

وحدة  تخدم  ال  األعمال  هذه  مثل  إن  اسماعيل:  محمد 

الصف الكوردي، و تأتي لضرب المفاوضات بعرض 

الحائط. وأضاف: يظهرذلك عدم جدية الطرف اآلخر 

هذه  مثل  أن  إسماعيل  محمد  وأكد  المفاوضات.  في 

األعمال تخدم أعداء الكورد وأعداء القضية الكوردية.

كما وقد صرح مصطفى بالي مدير المركز اإلعالمي 

لقوات سوريا الديمقراطية: ان تهجم بعض المتهورين 

مكتب  على  شورشكر)  (جوانين  على  المحسوبين 

مدينة  في  سوريا  الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب 

قامشلو، عمل طائش ومدان ويصنف في إطار األعمال 

الديمقراطية.  الذاتية  إلى اإلدارة  التي تسيء  التخريبية 

هذا  الفعل.  هذا  ارتكب  من  كل  محاسبة  يتم  وسوف 

التصرف ال يعبر عن روحية التنوع والتعددية في روج 

آفا.

الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  عقد  أن  وبعد 

المكتب  في  اجتماعًا   ,٢٠٢٠ أب   ١٦ يوم  سوريا،   –

في  للمهاجمة  تعرض  قد  كان  الذي  للحزب,  الشرقي 

مدينة قامشلو بكوردستان سوريا.

حيث صرح األستاذ محمد إسماعيل: ما قام به مسلحو 

الـ ب ی د عمل مشين بكل المقاييس والمعايير، أما 

فيما يخص تصريح قسد، فهو تصريح جيد ولكن مطلبنا 

ليس فقط بالتصاريح, نريد محاسبة المرتكبين كي ال تتم 

إعادة مثل تلك الممارسات.

وأوضح إسماعيل: إن فتح المكاتب كان جزءًا من بناء 

العبث  و  المكاتب  حرق  ومحاولة  الطرفين,  بين  الثقة 

بمحتوياته يعود بنا إلى نقطة الصفر من المفاوضات.

من  قبحا  أشد  الجريمة  معالم  إخفاء  إن  إسماعيل:  أكد 

الموقف و  الجريمة ذاتها , فكان يجب أن يتم تصليح 

و  التنظيف  بأعمال  يقوموا  ثم  من  المرتكبين  محاسبة 

إخفاء معالم الجريمة.

ومن جانبه، قال عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي 

مسلحي  قيام  إن  عليكو:  فؤاد  الكوردستاني – سوريا, 

بمحتوياته  والعبث  المكتب  بمهاجمة  جوانين شورشكر 

وجدران  لوحة  على  عبارات  وكتابة  النيران  وإشعال 

المكتب, هو تنفيذ لتعليمات القيادي جميل بايق, ولم يأت 

من شبان طائشين.

ذلك,  تجلى  بايق,  لجميل  مقابلة  آخر  في  أضاف: 

وبعث رسائل إلى مسلحيه (جوانين شورشكر). مؤكدًا 

لنسف  بايق  جميل  من  رسائٌل  تلك,  الممارسات  إن 

أحزاب  بين  الجارية  الكوردية  الكوردية  المفاوضات 

المجلس الوطني الكوردي في سوريا, وأحزاب الوحدة 

الوطنية الكوردية.

بالي  مصطفى  لتصريحات  ارتياحه  عن  عليكو  وعبر 

الممارسات,  تلك  أدان  بدوره  الذي  قسد,  في  القيادي 

المفاوضات والتقارب  إنجاح  يريد  مشيرًا: إن كل من 

الكوردي يجب عليه إدانة تلك الممارسات.

فيما صرح الدكتور فريد سعدون قائال: في اللحظة التي 

الجارية  بالمفاوضات  وتفاءل  خيرا  شعبنا  بها  استبشر 

وأحزاب  سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس  بين 

اتفاق  إلى  التوصل  أجل  الكوردية من  الوطنية  الوحدة 

في  ويصهرها  السياسية  الحركة  أطراف  شمل  يجمع 

وضرورة  شعبيا  مطلبا  باتت  التي  الكوردايتي  بوتقة 

حتمية النتزاع حقوق شعبنا, فإننا نتفاجأ باالعتداء على 

أحد مكاتب الـ PDK-S في قامشلو.

الحزب  الهجوم على مكتب  الهدف من  وأكد سعدون: 

جانبية  مشاكل  إثارة  سوريا  الكوردستاني  الديمقراطي 

لعرقلة مسيرة المفاوضات , وإن هذه الممارسات المشينة 

ال تخدم إال أعداء الشعب الكوردي الذين يعملون ليال 

و نهارا من أجل تشتيت صفوفه، وتمزيق وحدته، كي 

يسهل عليهم إخضاعه واستالب حريته.

ودعا سعدون إدارة الـ PYD للوقوف بحزم في وجه 

من  التي  واالضطرابات  القالقل  إثارة  يحاول  من  كل 

الكوردية وكذلك  الوحدة  مفاوضات  كبح مسيرة  شأنها 

المساس بأمن المواطنين واستقرار المنطقة.
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صادف يوم الخميس 6 آب 2020 الذكرى السنوية 

السادسة الستشهاد ضابط من قوات بيشمركة روج 

(لشكرى روج)، حيث استشهد في الحرب ضد تنظيم 

داعش اإلرهابي في إقليم كوردستان.

هجير  النقيب  استشهاد  الكوردستانيون،  ويستذكر 

الموصل  سد  محور  في  استشهد  الذي  محمد  أمين 

قرية تل كيف بتاريخ 6 من آب 2014 في الحرب 

ضد تنظيم داعش اإلرهابي.

النقيب هجير أمين محمد مواليد 1980 وينحدر من 

الملحق  كوردستان  (شرق  روجهالت  كوردستان 

بالقسم اإليراني).

واستشهد العشرات من قوات بيشمركة روج ( لشكرى 

في  اإلرهابي  داعش  تنظيم  الحرب ضد  في  روج) 

إقليم كوردستان. فيما اليزال اآلالف من تلك القوات 

يتلقون تدريباتهم في إقليم كوردستان على أمل العودة 

إلى أرض الوطن في كوردستان سوريا.

@LlaäÎå@bÓflb„@ÊÏ–�≤@@PYDÄ€a@Ïz‹èfl
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بعد إن وعدوها بالتوظيف في إحدى الدوائر التابعة 

إلدارة الـPYD، أدرجوها بعيدا عن كنف عائلتها, 

اختطفوها ولم يعد باستطاعتها العودة, والدها يؤكد 

بأن ابنته تعرضت للخداع.

في تصريح خاص لموقع آرك نيوز: قال زوراب 

موسى والد الفتاة "ناميا زوراب موسى" بأن أشخاص 

تابعين إلدارة الـ PYD وعدوا ابنته بالتوظيف في 

إحدى الدوائر التابعة للـ PYD, وحتى يتمكنوا من 

توظيفها على الفتاة الخضوع لدورة تدريبية خاصة 

بالوظيفة التي ستوكل إليها.

تدريبية  لدورة  ابنتي  خضعت  وأضاف: 

تاريخ  وفي  بها,  وعدونا  التي  بالوظيفة  خاصة 

(2020/7/27) جاؤوا ألخذ "ناميا" بحجة استكمال 

لم  التاريخ  ذلك  ومنذ  للوظيفة,  الالزمة  المعامالت 

تعد ابنتي إلى المنزل.

أخذها  بعد  ذلك   ,2020/7/27 تاريخ  في  كان  ابنتي  إلى  فيها  تحدثت  مرة  أخر  موسى:  زوراب  وأكد 

الستكمال معامالت الوظيفة, وأخر جملة قالتها ابنتي "سأعود إلى البيت", وبعد قول ابنتي هذه الجملة لم 

أتحدث إليها إلى اليوم.

ناميا زوراب موسى من مواليد ( 2000/1/1) تسكن في حي النشوة بمدينة الحسكة

آب   /  ٦ الخميس  يوم  والحرية  السالم  جبهة  أصدرت 

٢٠٢٠، بيانًا حول اللقاء الذي عقد بين الجبهة وممثلة 

سوريا  وشرق  شمال  في  األمريكية  المتحدة  الواليات 

في  االستمرار  على  الطرفان  اتفق  حيث  ومساعدتها، 

سوريا  في  السياسي  الحل  لدعم  معًا  والعمل  العالقات 

وفقًا للبيان.

نص البيان:

عقد لقاء بين وفد من جبهة السالم والحرية ضم ممثلي 

..وكبرائيل  داوود  داوود  وهم:  الجبهة  مكونات  كل 

ومحمد  الطرنبيل  وسعدون  العيسى  وعودة  موشي 

المتحدة  الواليات  ممثلة  مع  اوسو  وسليمان  اسماعيل 

األمريكية في شمال شرق سوريا زهرة بيل ومساعدتها 

ايميلي برانديت.

أضاف البيان: بدأ االجتماع بترحيب الجانب األمريكي 

الواليات  بأن  وأوضحوا  والحرية  السالم  جبهة  بوفد 

أطياف  كافة  توحيد  أجل  من  تعمل  األمريكية  المتحدة 

المعارضة السورية وإن رعايتنا للمفاوضات الكوردية 

موقف  ونشكر   ، االطار  هذا  ضمن  يندرج  الكوردية 

المتحدة  الواليات  المفاوضات، وإن  الداعم لهذه  الجبهة 

لألزمة  سياسي  حل  إيجاد  أجل  من  تعمل  األمريكية 

عقوبات  وفرض  النظام  على  الضغط  عبر  السورية 

اقتصادية عليه لتفعيل مسار جنيف وفق القرارات الدولية 

بحل األزمة السورية ال سيما القرار ٢٢٥٤، وإننا نعمل 

من أجل تأمين االستقرار في شمال شرق سوريا.

الواليات  جهود  الجبهة  وفد  شكر  جانبه  من  تابع: 

المتحدة والتحالف الدولي في القضاء على تنظيم داعش 

اإلرهابي، وإن الدور األمريكي في هذه المنطقة يشكل 

عامل توازن إليجاد حل سياسي لألزمة السورية.

وأكد وفد جبهة السالم والحرية بأن إعالن الجبهة جاء 

الجبهة  أطراف  بين  المميزة  للعالقات  طبيعية  كنتيجة 

وبعد مفاوضات معمقة بين مكونات الجبهة دامت عدة 

الجبهة ستعمل من أجل عالقات جيدة مع  أشهر، وإن 

جميع أطراف المعارضة السورية وستساهم في تقريب 

الحفاظ على وحدة هيئة  بينهم من أجل  النظر  وجهات 

أجل  من  سنعمل  كما  السورية،  للمعارضة  التفاوض 

واإلقليمية  الدولية  األطراف  مع  جيدة  عالقات  إقامة 

الفاعلة في سوريا إليجاد حل سياسي لألزمة السورية 

ينهي االستبداد ويصون كرامة السوريين وحقوقهم بكل 

القرارات  وفق  والسياسية  الفكرية  ومشاربهم  مكوناتهم 

الدولية الخاصة بحل األزمة السورية، وفقا للبيان ذاته.

االسـتمرار  على  اتفقا  الطرفين  أن  البيان  وأشـار 

في  السـياسي  الحل  لدعم  معًا  والعمل  العالقات  في 

سـوريا.

bÿÌãflc@…fl@÷b–ma@∂g@fiÏñÏ€a@Â‹»m@ÚÌã®aÎ@‚˝è€a@ÚËju
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بعد إصرارها على كشف أفعال أسايش الـPYD الشنيعة بحق النازحات الكورديات المقيمات في مدرسة " 

احمد شريف دباك" بالحسكة , وكشفت الحقائق عبر مؤسسة آرك اإلعالمية , أسايش الـPYD ألقت القبض 

على النازحة الكوردية برخودان عارف مع أختيها.

أفاد مصدر خاص لموقع آرك نيوز : بعد إن نشرت مؤسسة آرك اإلعالمية تسجيال صوتيا للنازحة الكوردية 

( برخودان عارف ) وهي في العقد الثالث من عمرها , كشفت فيها حقيقة أفعال أسايش الـPYD تجاه 

النازحين والنازحات الكورد من سري كانية والمقيمين حاليا في مدرسة احمد شريف دباك في منطقة الكبابة 

بالحسكة , ألقت أسايش الـPYD القبض على "برخودان عارف" وأختيها (سهيلة عارف و سارة عارف) 

, وزجت بهن في السجن.

إنها كشفت عبر مؤسسة  القبض على برخودان عارف وأختيها هو  إلقاء  الخاص : سبب  المصدر  وأكد 

األربعاء  ليلة  الكورديات  بالنازحات   PYDالـ أسايش  عناصر  وتنكيل  وإعتداء  إهانة  اإلعالمية  آرك 

. (2020/7/29)

نشرت مؤسسة آرك اإلعالمية تفاصيل ما حدث من هتك واعتداء وشتم بحق النازحات الكورديات من سري 

كانية المقيمات في مدرسة احمد شريف دباك بالحسكة.

@¡–‰€bi@Ú˜Ó‹fl@Òã–y@¿@ÈmbÓy@á‘–Ì@›–†
Ï‹ìflb‘i@ÚÓ‰ÿè€a@ıbÓy˛a@›ÇaÜ

فقد طفل من كوردستان سوريا حياته , نتيجة وقوعه في حفرة مليئة بلنفط الخام مخصصة لطابور الشهيد 

كوران بجانب مستوصف ميسلون قامشلو.

أفاد مصدر خاص: خرج الطفل ياسين كاظم " ابو احمد " البالغ من العمر (5 ) سنوات من البيت بغية اللعب 

بجانب بيته المقابل للطابور المذكور , ووقع في حفرة يتجاوز عمقها (3 ) أمتار مليئة بالنفط الخام, وبعد 

مرور أكثر من ساعة وجده األهالي يطفو فوق البركة بعد إن فقد حياته.

وأكد المصدر: هناك العديد من الحفر المليئة بالنفط الخام داخل األحياء السكنية, وال يعرف سبب ملئ الحفر 

بالنفط " البترول " إلى األن.

توفي  فياض عصمت خليل آغا, عضو اللجنة المنطقية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا PDK-S إثر 

نوبة قلبية عن ٥٤ عامًا. يوم ٦ آب ٢٠٢٠, في كوردستان تركيا إثر نوبة قلبية.

وقد شارك وفد من رفاق وقيادة حزبنا الحزب الديمقراطي الكوردستاني _سوريا في تشييع جثمان المغفور له الى 

مثواه االخير في قريته كوكان ريف سروج. 

وقد القى مسلم محمد عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني _سوريا كلمة مقتضبة وتتطرق 

فيها الى خصال المرحوم الحميدة ونضاله في صفوف الحركة الكردية لمدة أربعة عقود من الزمن كما تقدم بالشكر 

واالمتنان إلى كل من شارك في تشيع الجثمان الى مثواه االخير.

ومن الجدير بالذكر ان الرفيق فياض عصمت خليل اغا انتسب الى صفوف الحزب بداية ثمانينات من القرن الماضي 

ونجح في دورة اإلدارة المحلية لكوباني وحلب (مجلس المحافظة) عام  ١٩٩٠، ويشار ان المغفور له  لم ينقطع عن 

نضاله في صفوف الحزب حتى الرمق االخير وانه احد وجهاء االجتماعيين في كوباني وديشتا سروجي.

@bÀa@›Ó‹Ç@o‡ó«@übÓœ@›Óyä
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الرابعة الستشهاد ثالثة مقاتلين من قوات  السنوية  الذكرى  الجمعة الـ١٤ من آب ٢٠٢٠،  صادف يوم 

بيشمركة لشكرى روج (Leşkerê Roj)، في المعارك ضد تنظيم "داعش" اإلرهابي في كٍل من محوري 

(كوير وخازر) بإقليم كوردستان.

واستشهد كٌل من البيشمركة حبيب قدري محمد من مدينة قامشلو و إبراهيم حمزة فرحو من قرية معشوق 

التابعة لبلدة تربه سبيه بكوردستان سوريا و كاميران حسين صالح من مدينة دهوك بإقليم كوردستان، يوم 

األحد بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٤، أثناء تأدية واجبهم والدفاع عن أرض كوردستان، فيما جرح عدد آخر من 

رفاقهم البيشمركة.

الديمقراطي  الحزب  في  وقياديين  كوادر  من  واسعة  جماهيرية  وبمشاركة  فرحو  حمزة  ابراهيم  الشهيد 

اقليم  في  حكوميين  وممثلين  شخصيات  و  الكوردي  الوطني  المجلس  واحزاب  سوريا   - الكوردستاني 

كوردستان و الجئي مخيم دوميز من ابناء كوردستان سوريا، ورى جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء في 

منطقة شاخكى بمدينة دهوك في اقليم كوردستان.

وورى جثمان الشهيد البيشمركة كاميران حسين صالح الثرى في مدينة دهوك بإقليم كوردستان يوم األحد 

بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٤.

أما الشهيد حبيب قدري محمد فقد ورى جثمانه الثرى في مقبرة قدوربك في مدينة قامشلو، بعد مضايقات 

.PYD واعتقاالت للمشاركين في تشييع الجنازة من قبل مسلحي

وأثناء عبور األهالي بجنازة البيشمركة الشهيد حبيب قدري محمد ٢٠١٦/٨/١٥ من إقليم كوردستان إلى 

مسقط رأسه، عرقل مسلحو PYD موكب الجنازة ومنعوه من تجاوز قرية خانا سري القريبة من مدينة 

ديرك بكوردستان سوريا، واعتقل مسلحو PYD عددا كبيرًا من المشاركين في تشييع جنازة الشهيد من 

مسؤولين سياسيين ألحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا ونشطاء وإعالميين كورد.

و بعد ساعات من سد الطريق أمام موكب الشهيد استطاع المشاركون من كوادر وقياديي أحزاب المجلس 

لمقبرة  الجنازة حول حاجز PYD والوصول  االلتفاف بموكب  الشهيد  الكوردي واألهالي وذوو  الوطني 

الشهداء في قدوربك بقامشلو ،إال أن مجموعات من مسلحي الحزب المذكور قامت بمضايقة المشاركين 

هناك أيضًا، في محاولة لهم بإبعادهم وفض التجمع الكبير من المشاركين في تشييع جنازة الشهيد البيشمركة 

،ليتم  بينهم  مشاجرة كالمية  و  مواجهتهم  بعد  آنذاك  والنشطاء  القياديين  بعض  واختطفوا  الدفن  ومراسيم 

. PYDاإلفراج عنهم على دفعات ,بعضهم بقي مسجنونًا لشهور في زنازين

بيشمركة كوردستان سوريا (Leşkerê Roj)، قوة عسكرية تابعة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، 

تأسست عام ٢٠١٢ بقرار من الرئيس مسعود بارزاني، غالبيتهم من أبناء كوردستان سوريا ، منشقون عن 

جيش النظام السوري أثناء بدء الثورة السورية بعد عام ٢٠١١، بعد رفضهم قتل ومحاربة أبناء الشعب 

السوري باإلضافة لمتطوعين من أبناء كوردستان سوريا انضموا لهم فيما بعد، شاركوا في مواجهة ودحر 

تنظيم" داعش" اإلرهابي في إقليم كوردستان، ويمتلكون إرادة قوية و تجربة في القتال، سطروا بطوالت 

التنتسى في الدفاع عن كوردستان وقدموا عشرات الشهداء والجرحى.

@Ú»iaã€a@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a
xÎä@Ú◊ã‡ìÓi@Âfl@Úq˝q@ÜbËìné¸

@aÜÏflb«@Âfl@kÓj†
@o”Î@c@¿@Ûöãæa@Úßb»fl@ÒäÜbjfl@’‹�Ì

كوردستان

أكد طبيب كوردي استعداده لمعالجة المرضى على مدار ٢٤ ساعة , ودعا كافة المواطنين إلى االلتزام 

بالتعليمات الصحية للوقاية من فايروس كورونا. أطلق الدكتور اسامة حسين عيسى مبادرة إنسانية تحمل 

اسم "عاموده الخير" أكد خاللها استعداده معالجة المرضى على مدار ٢٤ ساعة عن طريق التواصل عبر 

الواتس آب والماسنجر,وأطلق المبادرة عن طريق منشور في صفحته على الفيسبوك.

ومما ورد في المبادرة : 

في هذا الزمن العصيب الذي يمر علينا ،

وفي ظل انتشار وباء كورونا في منطقتنا التي تعاني من آثار الحرب ،وفي واقع النقص في المعدات 

واألجهزة واألدوية والكوادر الطبية ، وأنطالقا من احساسي بالمسؤولية الملقاة على عاتقي كطبيب مختص 

بأمراض الداخلية، أعلن التزامي بخدمة المحتاجين جميعا من أبناء عامودا والمنطقة برمتها، أعلن أنني 

بالخدمة ، وعلى مدار ٢٤ ساعة ، ويمكن التواصل معي على رقم واتس آب / ٠٩٣٤٤٠٥٣٥٢/ ....

وعلى ماسنجر ، وسأعمل كل جهدي بخدمة أهلي وأبناء بلدي ...

على أمل أن نتخطى هذة المرحلة الحرجة ،

بالصحة والسالم وأمان ......

الدكتور اسامة عيسى اختصاص األمراض الداخلية نشر رقم هاتفه حتى يتسنى للمرضى التواصل معه 

وتقديم المساعدة لهم في ظل انتشار فايروس كورونا.

رقم الدكتور اسامة حسين عيسى (٠٩٣٤٤٠٥٣٥٢) 

الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب  من  وفد  قام 

 ٩ االحد    عامودا)،  منظمة   )  PDK-S سوريا

آب ٢٠٢٠، بتكريم عائلة الشهيد البيشمركة الدار 

حواس نادر.

الكردستاني  الديمقراطي  للحزب  عامودا  منظمة 

قوات  في  الشهيد  ووالدة  والد  كرمت  سوريا   _

نادر،  حواس  الدار  البيشمركة  لةشکـرى_روژ 

وذلك وفاء لهم وللشهيد.

ومن ثم قام والد الشهيد حواس نادر بإهداء الحزب 

صورة تذكارية لشهداء لةشکـرى_روژ.

آلدار حواس استشهد في معارك ضد الحشد الشعبي 

في  عويس  عين  منطقة  في  في ٢٦-١٠-٢٠١٧ 

اقليم كوردستان.

äÜb„@ëaÏy@äaá€a@Ú◊ã‡ìÓj€a@áÓËì€a@Ú‹ˆb«@‚ãÿm@PDKMS@Ä€@aÜÏflb«@Ú‡ƒ‰fl

بكوردستان  عفرين  منطقة  من  كورديان  طالبان  حقق 

محافظات  مستوى  على  األولى  المراتب  سوريا، 

إقامتهما في كل من السعودية واإلمارات للعام الدراسي 

٢٠٢٠ - ٢٠٢١. وذكرت صفحات محلية من عفرين: 

المركز  حصدت  يوسف،  خليل  روجدا  الطالبة  إن 

وذلك  بالسعودية،  جدة  محافظة  مستوى  على  األول 

بمعدل  العلمي  الفرع  الثانوية،  الشهادة  امتحانات  في 

خالل  دائمًا  "كانت  المصادر:  أضافت   ،  ٪٩٩,٩٤

دراستها من العشرة األوائل ونالت الكثير من الشهادات 

في  أزمة  سوريا,  كوردستان  في  كوباني  منطقة  تشهد 

للحد  التجوال,  البنزين, وبالرغم من إعالن حظر  مادة 

من انتشار فيروس كورونا, إال أن ذلك لم يمنع األهالي 

مادة  على  للحصول  طويلة  طوابير  في  وقوفهم  من 

البنزين.

وقال أحد المواطنين لـ ARK فضل عدم الكشف عن 

اسمه: "نضطر للوقوف لساعات طويلة للحصول على 

بضعة لترات من البنزين".

المادة,  بتوزيع  تقومان  فقط  إن محطتين  المواطن:  أكد 

قرية  في  األخرى  والمحطة  المدينة  مركز  في  محطة 

كوبرلك, ما يتسبب في تشكيل أزمة.

تابع: أن جودة مادة البنزين التي يتم توزيعا سيئة جدًا, 

بالرغم من ذلك إال أن األهالي مضطرون في الوقوف 

أمام المحطتين للحصول على المادة.

وقوف  فيهما  يظهر  صورتين,  علی   ARK وحصلت 

باإلجراءات  متلزمين  األهالي في طوابير طويلة, غير 

كالتباعد  الفيروس,  انتشار  من  للحد  االحترازية 

االجتماعي ووضع الكمامات والكفوف.

البنزين  كميات  نقص  إن   :PYD الـ  مسؤولو  ويقول 

المرسلة إلى كوباني يتسبب بطوابير أمام المحطتين.

وتوجد في منطقة كوباني ٣٢ محطة وقود، منها ست 

القرى  في  تتوزع  محطة   ٢٦ و  المدينة،  في  محطات 

التابعة لها.

ÂÌç‰j€a@¿@Úflåc@áËìm@Ô„biÏ◊

ببرنامج  التقديرية كما تم تكريمها في عام ٢٠١٧ 

كالسيرا للتعليم اإللكتروني".

دولة  في  محمد  صبحي  أريان  الطالب  تفوق  كما 

معدل  على  بحصوله  المتحدة،  العربية  اإلمارات 

الفرع  الثانوية،  الشهادة  امتحان  في   ‰  ٩٨,٣

العلمي.

الطالب أريان من أهالي قرية صاتيا SATIYA في 

ناحية جنديرس، والطالبة روجدا من قرية باسوطة 

في ناحية شيراوا وتقطن مع عائلتها منذ والدتها في 

السعودية". ووثقت صفحة مدينة 

عفرين أسماء ٨٦ طالبًا من أبناء 

ضمن  أسمائهم  سجلوا  عفرين 

سوريا،  مستوى  على  المتفوقين 

بعالمات مابين ٢٢٠ _ ٢٣٨,٩ 

من أصل ٢٤٠ بالفروع المختلفة. 

مقابلة   ARK أجرت جانبها  من 

شيريفان  المتفوقة  الطالبة  مع 

مصطفى عبدالرحمن التي تنحدر 

من قرية مال خليل التابعة لناحية 

جنديرس، حيث جمعت ٢٣٨,٩ 

عالمة. قالت فيها إن الحرب لم 

يكن عائقًا أمام تفوقها، وتريد أن 

تصبح طبيبة.

paäbfl�aÎ@ÚÌÜÏ»è€a@¿@∂Îc@ç◊aãfl@Êb‘‘±@ÂÌã–«@Âfl@Êbj€b†

انفجرت دراجة نارية مفخخة، يوم الخميس ١٣-

الحسكة  بريف  كانيه  سرى  مدينة  في   ،٨-٢٠٢٠

وقوع  عن  أنباء  ورد  دون  سوريا,  بكوردستان 

خسائر بشرية حتى اللحظة.

وقالت مصادر محلية , إن:" دراجة نارية مفخخة 

انفجرت في قرية الدويرة جنوبي سرى كاينه، فيما 

لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية".

حتى  االنفجار  مسؤولية  جهة  أي  تتبن  ولم  هذا 

بكوردستان  كانيه  سرى  مدينة  وشهدت  اللحظة. 

المسلحة  المجموعات  الواقعة تحت سيطرة  سوريا 

اآلونة  في  عدة  تفجيرات  مؤخرا  ألنقرة  الموالية 

األخيرة ، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من 

المدنيين والعسكريين.

@ÚÉÉ–fl@ÚÌäb„@ÚuaäÜ@äbv–„a
ÈÓ„b◊@ãé@Ú‰Ìáfl@¿

وفاة  حالة  الخميس،  اليوم  بكوردستان سوريا،  قامشلو  كوردية شرق  بلدة  سجلت 

بفيروس كورونا، باالضافة لفرض الحجر الصحي على كادر الهالل االحمر فيها، 

بعد تسجيل عدد من الحاالت المشتبه بإصابتها بكورونا.

وقال مصادر خاصة لريباز نيوز، فقد شاب من قرية أبو فرع التي (تبعد حوالي ٣٠ 

كيلو مترًا عن تربه سبي) حياته، بعد تعرضه لفيروس كورونا.

وأضاف المصدر، أن ذوي المتوفي جاؤا به إلى مركز الهالل االحمر في بلدة تربه 

سبي، ويبدو أن أحد مرافقيه أيضا كان مصابا بكورونا.

وأشار المصدر، تم فرض الحجر على مركز الهالل االحمر في البلدة، كما وتم 

فرض الحجر على جميع كادر الهالل االحمر في منازلهم بلدة تربة سبي لمدة ١٤ 

يومًا.

وبحسب المصدر، شكلت البلدة لجنة خاصة لدفن وفيات الكورونا، حيث ال يسمح 

ألهل المتوفي بالدفن وإحياء مراسم الدفن، لمنع انتشار الفيروس.

Ï‹ìflb”@Ô”ãí@Òá‹i@¿@b„äÏÿi@pbibñ¸a@Âfl@Üá«Î@ÒbœÎ@Ú€by@›Óvèm@NNbÌäÏé@ÊbnéÜäÏ◊

قام الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا، اليوم ١٢ آب ٢٠٢٠، باستالم ١٠٠ سلة 

غذائية، من مؤسسة بارزاني الخيرية، وتوزيعها على العوائل في لبنان.

وقال إعالم PDK-S في لبنان في تصريح مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع مكتب 

على  توزيعها  وتم  غذائية،  سلة  تسليم ١٠٠مئة  تم  هولير،  في  لحزبنا  الوطنية  العالقات 

العائالت األكثر حاجة والمسجلة لدينا باالسم ومكان اإلقامة ورقم الموبايل.

أضاف: إننا في منظمة لبنان لحزبنا PDK-S، نشكر مؤسسة بارزاني الخيرية عامة واألخ 

األستاذ ريبوار محي الدين صادق رئيس الوفد الزائر إلى بيروت وكما نشكر جهود مسؤول 

العالقات  ومسؤول  لحزبنا  المركزية  اللجنة  عضو  عمر  سعيد  األستاذ  وجهود  منظمتنا 

الوطنية في مكتبنا بهولير الذي نسق ورتب لقاءنا مع وفد جمعية بارزاني الخيرية الذي قدم 

من هولير بتوجيهات رئيس إقليم كوردستان األخ نيجيرفان بارزاني لتقديم المساعدة للشعب 

اللبناني المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

ÚÌ7©a@Ô„aåäbj€a@Úèé˚fl@Âfl@ÚÓˆaâÀ@Ú‹é@QPP@·‹nèm@Êb‰j€@¿@@PDKMS@Ä€a@Ú‡ƒ‰fl@
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الكورد يف ميزان التوازنات اإلقليمية والدولية .. فرصة كوردية قد ال تتكرر
˝fl@ÂÌá€aç«

بدأت مؤخرًا مرحلة جديدة من المفاوضات بين المجلس 

وبإشراف  الوطنية  الوحدة  وأحزاب  الكوردي  الوطني 

الواليات المتحدة األمريكية عن طريق مبعوثتها زهرة 

كل  يضع  الشعب  جعلت  التي  المفاوضات  هذه  بيلي، 

آماله عليها، وما قد تفضي إلى نتائج ُيخرجه من دوامة 

تطبيق  بعد  ما  في  وخاصة  وقسوتها،  الحياة  صعوبة 

قانون سيزر في سوريا.

(جبهة  اسم  تحت  جديد  تحالف  أيام  قبل  تشكلت  كما 

الكوردي  الوطني  المجلس  تضم  والحرية)  السالم 

السوري  الغد  وتيار  الديمقراطية  اآلثورية  والمنظمة 

وتجمع العشائر العربية.

نفطية  اتفاقية  وجود  عن  إعالمية  وسائل  ذكرت  كما 

بين أكبر شركة أمريكية وقوات قسد في وقت ما زالت 

المفاوضات جارية بين الطرفين الكورديين.

على األرض، كل ممارسات الطرف المسيطر ال توحي 

فيما  وخاصة  الجميع،  لدى  تفاؤل  من  حالة  خلق  إلى 

للمواطنين،  المعاشية  والحالة  الخدمات  إهمال  يخص 

آتون  في  بهن  والزج  القاصرات  اختطاف  وكذلك 

المعارك.

وجهت صحيفة «كوردستان» هذه التساؤوالت إلى عدد 

من السياسيين والقانونيين والمثقفين.

١- كيف تحللون ما يجري اآلن على الساحة السورية 

عامة والمناطق الكوردية خاصة؟

الكوردية؟  المفاوضات  يخدم  الجديد  التحالف  هل   -٢

أم ال ؟ ولماذا؟

زالت  ما  وقت  في  النفطي  اإلتفاق  بهذا  رأيكم  ما   -٣

المفاوضات جارية؟ ولماذا في هذا التوقيت؟

مع  التوافق  الكورديين  بالطرفين  يجدر  أال   -٤

والبدء  لجان  تشكيل  على  بالعمل  الجارية  المفاوضات 

الخدمات  يخص  فيما  والضروريات  األولويات  بتنفيذ 

والمعيشة.

حقيقية  بمرتكزات  كوردية  إتفاقية  إنجاز  يهمنا 

وضمانات

في  الكوردي  االصالح  لحركة  العام  المنسق  تحدث 

سوريا، فيصل يوسف لصحيفة «كوردستان»، بالقول: 

بامتياز ومجمل  باتت قضية دولية  السورية  القضية   »

حل  إيجاد  في  مؤثر  دور  لها  تعد  لم  السورية  القوى 

التي  األزمة  هذه  بالبالد،  القائمة  األزمة  ُينهي  سياسي 

لمصالحها  وفقًا  النافذة  الدولية  الجهات  قبل  من  تدار 

ومعاييرها  وبات اي حل بتوافقاتها.  

أما في المناطق الكوردية فهي ليست بمنأى عن الوضع 

العام في البالد من حيث المعاناة المعيشية وإنهيار الليرة 

الصعيد  على  لكن  الكورونا،  فيروس  وتفشي  السورية 

وفي  الدولي  التحالف  قبل  من  اهتمام  فثمة  السياسي 

المقدمة منها الواليات المتحدة االمريكية لحل الخالفات 

القائمة بين المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة 

المعارضة  لوحدة  عملها  اطار  في  الكوردية  الوطنية 

الفرصة  السورية، ما يستوجب ضرورة استغالل هذه 

الديمقراطي  اإلتحاد  وحزب  الوطني  المجلس  قبل  من 

وحلفائه  لصياغة إتفاق ُيجسد الموقف الكوردي الموحد 

وُيعبر عن الشعب الكوردي في سوريا، كي يشارك في 

األمم  قرارات  وفق  البالد  في  السياسي  الحل  صياغة 

قبل  من  المنطقة  إدارة  وبالتالي  الشأن،  ذات  المتحدة 

اهلها وبما يقطع الطريق ألمام التدخالت في المناطق 

الكوردية من قبل أية جهة كانت ». 

يرى يوسف: « أن أي تحالف بين أبناء المنطقة وفق 

السياسي  الحل  بإتجاه  والدفع  واضحة  سياسية  رؤية 

أمر  هو  سوريا  في  القومية  المكونات  حقوق  يضمن 

مهم ويساهم بتقوية المعارضة، ويندرج في هذا السياق 

مهمة جبهة السالم والحرية والتي ترى أهمية وضرورة 

التوافق الكوردي وإدارة المنطقة من قبل أهلها  وتلتزم 

بالعملية السياسية الجارية في  البالد ». 

يتابع يوسف: « أمريكا تتواجد في هذه المنطقة بقواتها 

مسؤوليها  لسان  على  أعلنتها  ألسباب  السياسي  وثقلها 

وداعش  اإليراني  المد  بمواجهة  تتلخص  وهي  مرارًا، 

والضغط على النظام لالنصياع والقبول بالحل السياسي 

وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وأدرجت تاليًا حماية آبار 

النفط في برامجها وحرمان  النظام من عوائدها تنفيذًا 

لقانون قيصر، ويأتي في هذا التوقيت اإلتفاق  النفطي 

الوطني  المجلس  ومفاوضات  أعلن عنه مؤخرًا،  الذي 

الوحدة تبغي اإلتفاق في مختلف  الكوردي مع أحزاب 

القضايا المتعلقة بالشعب الكوردي والزالت المناقشات 

مستمرة حول آليات الشراكة الحقيقة  والمتساوية في كل 

أوجه اإلدارة ونسعى إلنجازها ».  

يتخم يوسف: « ان لم يحصل إتفاق على مجمل القضايا 

االساسية سياسيًا وإداريًا وفي واجب الحماية فمن هي 

الجهة التي ستشكل اللجان المذكورة، يهمنا إنجاز إتفاقية 

بمرتكزات حقيقية وضمانات كي ال تصبح   كسابقاتها 

دون تنفيذ».

أي تحالف بين القوى المتقاربة في مواقفها يعتبر تحالفًا 

مفيدًا للتقارب الكوردي 

لصحيفة  موسى  موسى  القانوني،  المستشار  تحدث 

الى  اإلشارة  من  البد  بداية   » بالقول:  «كوردستان»، 

نهاية  الى  مؤشر  ال  حيث  الجاري،  الكوردي  التوافق 

ففي  سوريا،  كوردستان  شعوب  يريدها  كما  مأمولة 

تمارسها  التي  المنغصات  بعض  تبدأ  توافق  كل  بداية 

اإلدارة الذاتية التي ال توحي الى أي مصلحة كوردية، 

المسيطر  الذاتية والطرف  بالعكس تستغلها اإلدارة  بل 

مصلحة  من  بالضد  وقوانين  ممارسات  على  عليها 

الشعب الكوردي، حتى بدأ معروفًا إن كل حديث عن 

التوافق الكوردي الكوردي يرافقه تصرفات ضد الشعب 

لقانون  الذاتية  اإلدارة  إصدار  آخرها  الكوردي، وكان 

حماية وإدارة ممتلكات الغائب، وبغض النظر عن خطأ 

المصطلح، فإن اإلغتراب الكوردي وتوزعه في الشتات 

وإدارة ظهره  الوطن  تركه  يعني  غيابه، وال  يعني  ال 

بالوطن  ملتصق  إغترابه  في  الكوردي  المغترب  له. 

وبالشعب، ويشارك أهله وشعبه وأبناء وطنه في آالمه 

الوطن  في  يحدث  ما  ويتابع  بالعودة،  ويأمل  وآماله، 

بكثب دقيقة بدقيقة ويدعو مرارًا وتكرارًا الى التقارب 

في  أمًال  التقارب  في  يرى  حيث  الكوردي،  الكوردي 

سياسية  أرضية  لتأسيس  األوضاع  إصالح  إمكانية 

وإجتماعية وإقتصادية مالئمة تحفزه للعودة الى الوطن، 

للكورد  مصلحة  ال  التي  والممارسات  المنغصات  هذه 

فيها هي التي أجبرته لترك الوطن إلى أن تنجلي تلك 

الغيمة السوداء التي كانت نتيجة الوضع المأساوي التي 

مرت فيها المنطقة، والتي كانت لإلدارة الذاتية وحزب 

مراجعة  عن  وعوضًا  فيها،  يدًا  الديمقراطي  االتحاد 

أنها  نرى  األوضاع  إلصالح  الممارسات  لتلك  دقيقة 

تتضاعف».

والسالم)  الحرية  تيار   ) الجديد  للتحالف  بالنسبة  أما 

اآلثورية  الديمقراطية  والمنظمة  الكردي  المجلس  بين 

 » موسى:  يقول  العربية،  العشائر  وتجمع  الغد  وتيار 

بضرورة  طالبنا  وأن  سبق  فقد  جنيف  مفاوضات  منذ 

تشكيل تحالف يضم الجميع تحت أية ُمسّمى ( منصة 

قامشلو، منصة هولير، أو أي اسم آخر) للمشاركة في 

الجديد  االسم  تحت  جنيف  ومفاوضات  التفاوض  هيئة 

دون أن يكون االنسحاب من االئتالف الوطني السوري 

المتقاربة  القوى  بين  بد منه. إن أي تحالف  شرطًا ال 

في مواقفها بالنسبة لألزمة السورية وحقوق السوريين 

ومكونات الشعب السوري يعتبر تحالفًا مفيدًا وضروريًا 

أيضًا، ألن  الكوردي  الكوردي  للتقارب  ويكون حافزًا 

القوى الكوردية من المفترض أن تكون أقرب لبعضها 

سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا وفكريًا ».

يتابع موسى: « إن االتفاق النفطي بين شركة أمريكية 

الناحية  من  فقط  ليس  اليه  النظر  يمكن  قسد  وقوات 

السياسية، فالجانب االقتصادي أيضًا مهم، وأكثر من ذلك 

فإن االتفاق يجعل النفط ووارداته مقيدًا لدى االطراف 

استدامة  النفطي يعطي مؤشرًا في  المتعاقدة، واالتفاق 

التواجد االمريكي في المنطقة مما يعطي أمًال للشعب 

األحادي  الكوردي  االتفاق  ولكن  منطقته،  حماية  في 

التقارب  مفاوضات  مع  بالتزامن  النفط  بشأن  الجانب 

الكوردي الكوردي، وكذلك صدور قانون حماية وإدارة 

أمالك الغائبين دون مشاركة المجلس الكوردي ال يبعث 

على االرتياح، وكإن التفاوض الكوردي الكوردي ليس 

الطرف  جانب  من  أخرى  أحادية  مشاريع  لتمرير  إال 

إتفاقات  في  كبيرًا  أملنا  كان  المفاوضات،  في  الشريك 

هولير ودهوك، وتبين بأن تلك االتفاقيات كانت لتمرير 

المفاوضات  تلك  ان  ايضًا  اآلن  ويبدو  أخرى  مشاريع 

ستستمر طويال الى أن يفرغ من مضمونه، وسيستيقظ 

نهاية  على  وضحاها  ليلة  خالل  الكوردي  المجلس 

مفرغة، وعلى مشاريع وقوانين وممارسات أحادية من 

طرف شركائهم في المفاوضات دون أن يكون للشعب 

فيها ناقة وال جمل، بل كلها بالضد منه وضد مصلحته 

إن سارت األمور على هكذا منوال ».

يختم موسى: « من الخطأ والخطورة ايضًا التباطؤ في 

سير المفاوضات الكوردية الكوردية، والجانب األمريكي 

ال يهمه مصالح الشعب والقوى الكوردية، وما يحدث 

في كوردستان سوريا أمام أعين أمريكا ال يبعث على 

االرتياح ابدًا، وان استغالل الوجود االمريكي ودعمهم 

لقوات قسد في حصار الشعب والقوى الكوردية وغيرها 

ليس لمصلحة أحد، كما ان االعتماد على وجود الطرف 

االمريكي حصرًا في المفاوضات هو قنبلة موقوتة أشرنا 

اليها كثيرًا، ولكن يبدو ان المجلس الكوردي ال يستطيع 

قراءة الواقع بشكل صحيح، إن االستعجال في الوصول 

لجان  تشكيل  في  واإلسراع  نهايتها  الى  بالمفاوضات 

التنفيذ بالتزامن مع سير المفاوضات هو أمر ضروري، 

الرأي وصل  استطالعات  ايضًا وحسب  الشعب  ولكن 

ومع  مصالحه،  وفق  تسير  ال  االمور  بأن  قناعة  الى 

ذلك علينا جميعًا بتشجيع التسارع في اللجان وتنفيذ ما 

يتم االتفاق عليه وليس العمل على ان االتفاق هو سلة 

متكاملة إما كلها أو ليس بعضها. ما يثير الشكوك هو 

ما يحدث تحت جنح المفاوضات الكثير من الممارسات 

والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي  للنسيج  المدمرة 

والثقافي الكوردي».

اإليمان بمرجعية كوردية بمثابة الحاكم الحقيقي يضمن 

حقوق كافة المكونات في كوردستان سوريا

لصحيفة  وضحي  غزالن  السياسية،  الناشطة  تحدثت 

الساحة  على  يجري  ما  إن   » بالقول:  «كوردستان»، 

السورية ال يخدم الشعب السوري، إذا نظرنا لألمور من 

التحتية ومؤسسات  للبنى  الكبير الحاصل  الدمار  ناحية 

الدولة والوضع اإلقتصادي الراهن مرورا بسعر الدوالر 

العالمي  للمستوى  باإلضافة   السورية  الليرة   وانهيار 

للفرد، والوضع  الدخل السنوي  الذي احتلته من ناحية 

بسبب  المطلق  الفقر  قول  عليه  يصدق  الذي  المعيشي 

التدمير الحاصل من آلة األسد الحربية ودمار محافظات 

بأكملها، وأيضًا تدمير البنى التحتية والمؤسسات، وعدم 

والكهرباء  الماء  قلة  حيث  البسيطة  العيش  سبل  توفر 

األمريكية  للعقوبات  باإلضافة  البترولية  والمشتقات 

عددا  أطالت   والتي  السورية  النظام  على  المفروضة 

كبيرا من المسؤولين  السوريين والمؤسسات الحكومية 

وقطاع الواردات والصادرات، هذا ما شمله قانون قيصر 

بل اتسعت رقعته لتطاول األغذية والدواء وغيرها من 

مرمى  في  أيضا  الشعب  ليكون  األخرى  المساعدات 

معًا.  والشعب  النظام  أنهكت  التي  العقوبات  سهام هذه 

كل تداعيات هذه األزمة أيضا طالت كوردستان سوريا، 

حيث بجانب هذه العقوبات كان قطع المياه من الجانب 

التركي قد أثر كثيرًا على الكورد في غربي كوردستان 

المعيشية، وهذا  بحياتهم  الزراعة  يعتمدون على  ألنهم 

يؤثر بشكل مضاعف على الكورد الى جانب التهديدات 

سبي  وكري  عفرين  احتالل  بعد  باالجتياح  المستمرة 

وسري كانييه. ومن جانب آخر، النظام ال يقوم بواجبه 

تجاه السوريين عامة والكورد خاصة ». 

بين  الجارية  او  القائمة  المفاوضات   » تتابع وضحي: 

الوطنية  الوحدة  وأحزاب  الكوردي  الوطني  المجلس 

الكوردية ال تتعارض مع تطلعات وأهداف باقي مكونات 

فأي  وغيرهم.  وسريان  آشور  و  عرب  من  المنطقة 

تفاهم كوردي - كوردي وتشكيل إدارة مشتركة ستكون 

السالم  جبهة  لذا  المتعايشة.  المكونات  لباقي  بحاجة 

وأعتبرها خطوة  اإلدارة  هذه  ستكون شريكة  والحرية 

إثنيا  متنوعة  المنطقة  فسيفساء  كون  الصحيح  بإتجاه 

أكثر من أي مساحة جغرافية في سوريا. من هنا تجدر 

اإلشارة الى ان التحالف المذكور سيخدم تمامًا مكونات 

المنطقة، وخاصة كما نعلم بأن هذه المنطقة كانت مهملة 

استقاللها،  منذ  سوريا  حكمت  التي  األنظمة  كل  عبر 

وغيرها،  وصحيًا  وعلميًا  اقتصاديًا  تحارب  فكانت 

أو  المتخلفة  بالمحافظات  عليها  تطلق  كانت  وبالعكس 

ودير  والرقة  الحسكة  محافظات  بها  واقصد  النامية، 

الزور. بالرغم ان هذه المحافظات كانت تمثل الشريان 

االقتصادي للدولة السورية، وحتى استذكر هنا مثال بأن 

تلك المحافظات لم تكن يومًا من االيام فيها محافظ من 

نفس وحتى اغلب مدراء المدارس كانت من المناطق 

الساحلية او دمشق او المناطق الجنوبية.

طور  في  زال  ما  الذي  المشترك  الكوردي  فالموقف 

لبقية  حقيقيًا  شريكا  يكون  ان  من  له  بد  ال  التفاوض 

المساهمة  باستطاعتهم  والكل  المنطقة،  في  المكونات 

كدولة  الجديدة  سوريا  وإعادة  االرهاب،  ضد  للحرب 

ديمقراطية تسن وتحمي حقوق جميع المكونات، وتسعى 

لتنمية شاملة لبناء االنسان السوري الجديد ».

في  النفط  حقول  بأن  يعلم  الكل   » وضحي:  تضيف 

شرقي دير الزور واستخراجها واستثمارها منذ أوائل 

الثمانينات كانت من حصة الواليات المتحدة االمريكية 

عهد  في  أي  الحالي  النظام  رئيس  توريث  قبل  وحتى 

والده حافظ االسد، وكانت هناك عدة شركات امريكية 

على   الرسو  كيفية  تفاصيل  في  أدخل  ان  أريد  وال 

الشركات األمريكية دون الشركات الروسية او الكندية 

 ٢٠١١ عام  السورية  الثورة  بدء  ومع  الفرنسية.  او 

لقتل  العالم  من  اإلرهابيين  آالف  النظام  واستجالب 

منطقة  بقيت  سوريا،  في  داعش  وزرعه  السوريين، 

كقوة  امريكا  االمريكية.  الرعاية  تحت  الفرات  شرق 

اتفاق  عظمى ليست بحاجة ألي مبرر حتى تعلن عن 

مع قسد او المجلس الكوردي او اإلثنين على حد سواء، 

رغبتها  عن  العام  للرأي  تفسح  ان  أرادت  فقط  لكنها 

وبموافقة مكونات المنطقة السياسية واالجتماعية، وهذه 

ظاهرة مسيسة من اإلدارة األمريكية بمشروعية بقائها 

واستنادها لمستند قانوني شرعي يسمح ببقائها ».

وسؤال حول أال يجدر بالطرفين الكورديين العمل الجاد 

وتشكيل  الجارية  المفاوضات  على  بالتوافق  والسريع 

لجان وإدارات مشتركة، تردف وضحي: « فحتما انا 

الظلم  عانت  كوردستان،  غرب  من  كوردية  كمواطنة 

القومي منذ اكثر من نصف قرن  أتمنى المضي قدمًا، 

وبأسرع وقت ما يمكن وهذا هدف شعبنا الكوردي في 

كوردستان سوريا وبقية المكونات، ولكن وبكل االحوال 

ال يقتصر الحل فقط عند المجلس الكوردي الذي يمثلني 

بكل جرأة وأيضًا هناك عدة مسائل معقدة انتهجها إدارة 

معه،  المتحالفة  واألحزاب  الديمقراطي  االتحاد  حزب 

سوريا  في  الكوردي  الشعب  بقضية  اإليمان  ومنها 

كقضية شعب يعيش على ارضه التاريخية ورفع العلم 

ترمز  التي ال  االعالم  بدال من عشرات  الكوردستاني 

المفقودين  وملفات  المشتركة  واالدارة  القومية  للقضية 

ذوي  من  والصريح  الواضح  واالعتذار  والسجناء 

الضحايا البريئة في عامودا وكوباني وعفرين وغيرها 

الكثير. فمن المستحسن ان يبادروا هم لالستعجال في 

بمرجعية  اإليمان  الى  لنصل  المعلقة  المشاكل  حل كل 

كوردية تكون بمثابة الحاكم الحقيقي بكل ما هو وارد 

مؤسساتية  دوائر  نبني  ان  نستحق  فقط  حينها  وصادر 

تخدم المواطن الكوردي والعربي واآلشوري والسرياني 

على كل إمتداد كوردستان سوريا».

الخاتمة:

نطاق  في  تدخل  سورية  الساحة  على  يجري  ما  ان 

الصراع على النفوذ بين الدول الكبرى واإلقليمية، وما 

ذات  في  تدخل  الكوردية  المناطق  على  الضغوطات 

القوى  بين  أو تحالف  تقارب  بالنسبة ألي  أما  السياق، 

الموجود في المنطقة الكوردية ذات أفكار ووجهات نظر 

متقاربة تدخل في سياق الزخم والقوة في المطاليب، كما 

السورية  الساحة  على  القوة  كوردي  اتفاق  أي  تعطي 

وفي المحافل الدولية، لذلك على جميع األطراف العمل 

اتفاق يضمن حقوق الكورد  بجد واإلسراع في تحقيق 

وجميع المكونات لتدخل تلك القوة الكوردية في سياق 

الدول  مصالح  مع  الكوردية  المنطقة  المصالح  ربط 

الكبرى وخاصة أمريكا.

غزالن وضحي موسى موسى  فيصل يوسف 
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5 تقارير العدد (٦٣٨)  ١٥ /٨/ ٢٠٢٠م - ٢٧٢٠ ككوردستان 

اإلدارة الذاتية .. قانون الغائب.. والقرارات التي ال ختدم املواطن يف غربي كوردستان 
Ï‹ìflb”@MÊbnéÜäÏ◊

القررات الصادرة في أي بلد تكون في مجملها لصالح 

من  يصدر  ما  ولكن  الجميع،  على  بالفائدة  يدر  العام، 

قرارت من جهة الي تعتبر نفسها مسؤولة عن المناطق 

والصالح  الواقع  عن  البعد  كل  بعيدة  تكون  الكوردية 

العام، وتشبه إلى حد كبير من قرارات إرتجالية يصدر 

لجميع  والعدوة  المعادية  والجماعات  الميليشيات  من 

مكونات الكوردستانية في كوردستان سوريا واألعمالها 

من  يحدث  كما  مثًال  واإلرهابية،  البشعة  وممارساتها 

كانية  وسري  عفرين  مناطق  في  وممارسات  أعمال 

وكري سبي.

كل من خرج من وطنه ليس بمحض إرادته، بل أجبرته 

الظروف على ذلك، وهم تركوا أمالكهم بيد من يوكلهم 

عند غيابهم على أمل أن يرجعوا في أي فرصة تسنح 

قانون،  من  األخيرة  اآلونة  في  صدر  ما  ولكن  لهم، 

وهو يشبه كل شيء إال القانون، من ما يسمى الرئاسة 

المشتركة في اإلدارة الذاتية بشأن الغائب.

وكان ردود أصداء على هذا القانون كبيرة في األوساط 

الكوردية، حيث إنتقد الجميع هذا القرار الذي ينم عن 

عدم إكتراث ومسؤولية من أصدرها، فقد تعجت وسائل 

هكذا  من  واالشمئزاز  بالسخرية  اإلجتماعي  التواصل 

قرار، وإعتبروا الجميع أن من صدرها ال يريد عودة 

أحد إلى وطنه وفك كل إرتباطه ببلده.

لذلك قام معظم السياسيين والقانونيين والمثقفين برفض 

هذا القرار وطالبوا من أصدرها بالعدول والتراجع عنها 

واإلعتذار.

حيث تحدث السياسي، فرهاد شاهين عن هذا القانون، 

تصدر  معروف  هو  كما  القوانين  نقول  بداية  بالقول: 

مجلس  من  عادة  وتكون  وشرعية  مخولة  جهة  عن 

شعب منتخب وخاصة في االنظمة الديمقراطية او عن 

هيئة تاسيسية متفق عليها او من ملك شرعي او رئيس 

جمهورية شرعي ودستوري وتخضع للنقاش والمداولة 

ومن ثم يطرح للتصويت عليه ومن ثم المصادقة عليه 

من رئيس الدولة او الملك مثال او اعلى سلطة تنفيذية 

في البالد وهذه من الناحية الشكلية اما غير ذلك فتكون 

( فرمانات ) واوامر عسكرية او ادارية تفرض بالقوة 

وتفتقد للشرعية اوالمشروعية وعلى الناس الطاعة دون 

اعتراض او مناقشة او انتقاد. 

اما من حيث المضمون وبقراءة سريعة لقانون ( ٧ ) 

لعام ٢٠٢٠ هناك مالحظات البد من سردها.

تجاهل  هناك  الغائب  تعريف  وفي   (١  ) المادة  في   -

لصفة الوكيل والذي يعتبر اهم نظام قانوني في تنظيم 

في  الوكيل  دور  الهمية  ونظرا  الناس  بين  العالقات 

التعامالت وادارة االموال والعالقات تكاد ال تخلو اي 

الوكيل  من  العالم  انحاء  جميع  وفي  قانونية  منظومة 

على  القانونية  العالقات  في  متقدمة  وتكون  والوكالة 

يشكل  الوكيل  وابعاد  تجاهل  لذلك  جميعا  االقارب 

الناس وفيه اجحاف لحق  خطورة كبيرة على مصالح 

وشرعة  واالعراف  والشرائع  الدساتير  معظم  يحفظه 

حقوق االنسان.

- في المادة (٤) فيه مخالفة صريحة لمبدأ اساسي من 

مبادئ القانون وهو الحكم على التعامالت والتصرفات 

او  تصرف  كل  على  القانون  نص  حيث  رجعي  باثر 

معاملة سبق صدور القانون يعتبر تصرف مؤقت لحين 

قبل  تصرفات  من  ماسبق  على  يحكم  وهذا  فيه  البت 

باثر  الحكم  اليجوز  النه  وظلم  اجحاف  وهذا  صدوره 

بمنع  قانون  صدر  لو  مثال  سابقا  تم  ما  على  رجعي 

الوقوف في شارع معين وفرض مخالفة على ذلك فهل 

من  كل  على  رجعي  باثر  المخالفة  ينسحب  ان  يجوز 

سبق ووقف في هذا الشارع قبل صدور القانون طبعا 

بحكم  سابقا  المباح  على  الحكم  ممكن  وغير  اليجوز 

الممنوع الحقا اذا كان يجب ان يكون من تاريخ نفاذ 

القانون الجديد مثال. 

القانون  بحسب  فهو  للقيم  بالنسبة   (  ٦ ) المادة  في   -

السوري والشرائع واالعراف معظم الدول كالتالي،

المجانين  أموال  إدارة  على  القائم  هو  القيم  القوامة: 

والمعتوهين والسفهاء أو المغفلين.. وهو بمثابة الولي 

والوصي في إدارة أموال القاصرين.

اذا بهذا القانون يمنح سلطات الوكيل الى القيم ويعامل 

الغائب معاملة المجنون والمعتوه والسفيه والمغفل.

من  المتضرر  وهو  للغائب  يعطي   (٧) المادة  في   -

القانون حق االعتراض ورفع الدعوى وهذه استحالة اذ 

اعتراض  ويرفع دعوى  الغائب  المتضرر  يكون  كيف 

وكيف سيبلغ هذا الغائب ثم هل لالدارة مصدرة القانون 

سفارات وقنصليات بالخارج حتى يتم مراجعتها وتقديم 

االعتراض على احكامهامثال فيما لو تبلغ الغائب (الذي 

باالجراءات  االغلب)  على  بذلك  اليعلم  المفترض  من 

التي تفرضه هذا القانون على امالكه وامواله. 

خدمة  في  االمالك  ريع  وضع  تقول   (١٠) المادة   -

تنمية المجتمع. 

وهذا تعدي صريح وواضح على حق الملكية المصان 

السماوية  والشرائع  الدولية  واالعراف  بالقوانين 

لنظام  ومخالف  االنسان  لحقوق  العالمي  واالعالن 

الغائب المعمول به في الكثير من الدول والشرائع النه 

عادة يجب وقف ريع اموال الغائب الى حين قدومه او 

تصادر  ان  اما  ورثته  الى  تذهب  وعندها  وفاته  ثبات 

ريع االموال لصالح المجتمع فهذا ابتكار جديد وسابقة 

خطيرة في التجاوز على حق الملكية. 

الغائب  على  يفرض   ( أ   ) البند  في   (١٤) المادة   -

الثانية  الدرجة  حتى  اقاربه  احد  او  بذاته  الحضور 

االموال  امالكه واال سيكون مصير  الحضور الستالم 

لفرض  وواضح  صريح  تهديد  وهذا  عليها  االستيالء 

تحت  هاجروا  اغلبهم  في  والذي  الغائب  على  العودة 

القانون  واالن  للجميع  معلومة  وقاسية  صعبة  ظروف 

يخيره بين العودة خالل سنة او االستيالء على امالكه 

الذي يحفظه معظم  التنقل والهجرة  وهذه مخالفة لحق 

واالنظمة  السماوية  والشرائع  الوضعية  القوانين 

الديمقراطية واالعراف الدولية وحقوق االنسان. 

- المادة (١٥) يفرض على الغائب العائد االقامة الكثر 

من سنة واال كل تصرفه بامالكه اليعتد به وهذا مخالفة 

جبرية  اقامة  فرض  من  االنسان  حقوق  اخرى البسط 

االقامة  بين  الخيار  فيه  تعجيزي  وحجز حرية وشرط 

في شمال شرق سوريا والحفاظ على ممتلكاته او العودة 

الى الخارج حيث اقامته ومركز عمله ومن ثم االستيالء 

على ممتلكاته.

المسيحي حيث  الغائب  المادة (١٩) بخصوص  في   -

وهذا  خاصة  بمعاملة  الشعب  من  جزء  تخصيص  تم 

مبدأ  وهو  القوانين  شرعية  مبادى  من  مبدأ  اهم  ينافي 

المساوة امام القانون اال في حاالت استثنائية وهي تكون 

كالزواج  والشخصية  المدنية  االحوال  بخصوص  عادة 

والطالق والنسب والمواريث والوصاية. 

فهذا  المادية  التصرفات  لجهة  التميز  يكون  ان  اما 

اليجوز ويفقد القانون مشروعيته ثم لماذا فقط المكون 

خصوصية  اين  الخصوصية  بهذه  يخص  المسيحي 

المكون اليزيدي مثال؟.

كان  وان  حتى  عام  مجلس  لرئاسة  يجوز  هل  واخيرا 

هو  هذا  اليس  قوانين  يصدر  ان  شعب  مجلس  رئاسة 

انتخاب  منتخب  شعب  مجلس  اختصاص  باالصل 

دستوري وحقيقي ورئيس الدولة اوالملك. 

يجعله  القانون  هذا  على  وغيرها  المالحظات  هذه  كل 

مخالفا الصول القانون شكال ومضمونا وفاقدا لشرعيته 

ويجب على المعنيين بالمر اعادة النظر به النه يمس 

حقوق اساسية من حقوق االنسان وهو حق الملكية وحق 

التنقل والحرية في العمل والمسكن، وعدم المساواة امام 

القانون.

هذا  إلى  مقالة  في  جبيرو  نايف  الكاتب،  تطرق  وقد 

القانون، قائال: بقراءة بسيطة لمفردات هذا القرار يظهر 

تدمير  واساليب  الفساد  مستوى  وصل  اين  الى  للعيان 

بنية المجتمع الكردي وتفكيكه في االدارة التي يقال انها 

ادارة كردية؟.

وادارة  حماية  بصيغة  جاء  الذي  القرار  فعنوان   -١

امالك الغائب ال عالقة له من حيث المدلوالت اللغوية 

بمضمون مواد القرار ألن الغائب لغًة يشير الى من هو 

مجهول مكان االقامة اضافة الى انه مجهول المصير 

االدارة  من  يجعل  ما  وهو  والموت  الحياة  حيث  من 

وجود  عدم  حال  في  ممتلكاته  الدارة  وصيًا  (الدولة) 

من ينوب عنه وذلك الى حين تبيان حقيقة سبب غيابه 

يخص  بما  حقيقًة  جاء  القرار  مواد  بينما  عودته  او 

الدولة  حدود  خارج  المقيمين  والمغتربين  المهاجرين 

السورية المتواصلين مع الداخل ووجود من ينوب عنهم 

قانونًا سواء من ذويهم أو وكالء قانونيين وهذا كله يدل 

بمفردات  القرار  هذا  اصدار  على  القائمين  جهل  على 

اللغة العربية ومدلوالتها أو لغايات أخرى ال عالقة لها 

بحماية هذه االمالك.

٢- جاء القرار في مادتها االولى ومن خالل توضيح 

الجنسية  من  المجردين  الى  االشارة  بالغائب  المقصود 

القيد  ١٩٦٢والمكتومين  عام  احصاء  نتيجة  السورية 

ومعروف لدى الجميع أن هؤالء جميعًا هم من الكرد 

وبما يعني أنهم ممن سيتم االستيالء على ممتلكاتهم رغم 

نظام  في ظل  واالجحاف  الظلم  سنوات  من  عانوه  ما 

البعث  لممارسات  استكماٌل  وكأنه  القرار  فجاء  البعث 

ابناء الشعب الكردي وليس كما يّدعى حماية  في حق 

امالكهم.

٣- جاء القرار في معرض توضيح المقصود بأمالك 

المنقولة  الغائب  ممتلكات  جميع  يشمل  أنه  من  الغائب 

(كل ما يمكن نقله من مكان الى آخر كالعملة والسيارات 

واالمتعة) والغير منقولة (التي ال يمكن نقلها كالعقارات) 

وبما يوحي أن من لديه رغبة من المغتربين الكرد مّمن 

يملكون أمواًال في استثمار أموالهم في مشاريع انمائية 

قانونيين  وكالء  أو  أقربائهم  طريق  عن  آفا  روج  في 

سوف تكون عرضة لالستيالء عليها بموجب هذا القرار 

إضافة الى جعل من يكون له أموال أصًال في روج آفا 

سحب هذه االموال وبالسرعة القصوى قبل وضع اليد 

عليها من قبل اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار.

أن  فيبدو  وشرعيتها  القرار  قانونية  حيث  من  أما   -٤

القائمين على استصدار هذا القرار

القانونية  يفقهون شيئًا من األصول  أنهم ال  إّما  أوًال:   

القرار  من  االولى  المادة  خالل  من  ظهر  مما  وهذا 

المنقولة  أمواله  يشمل  الغائب  أمالك  وادارة  أن حماية 

إال  قانونًا  تأتي  ال  التي  الصيغة  هذه  المنقولة  والغير 

 
ّ
وصي ال  الذي  القاصر  أمالك  حماية  حالة  لحالتين, 

الدائن  وحالة  أمواله,  ادارة  ويستطيع  يكبر  أن  إلى  له 

المفلس المديون وذلك لبيع امواله في المزاد العلني إيفاًء 

لما في ذمته من ديون والتزامات. وهذا مما ال ينطبق 

قانونًا على المغتربين ومقولة حماية وادارة امالكهم إال 

إذا كانت الغاية المخفية منها مصادرة تلك االمالك.

برقاب  المستحكمة  مواقعهم  ونتيجة  أنهم  إّما  وثانيًا: 

الشعب ال يعيرون أّية أهمية للمسائل القانونية وتسلسلها 

باطلة  القرارات  فيها  تصبح  التي  والحاالت  القانوني 

دون أن تترتب عليها آثار قانونية حيث أن القرار

أ - جاء بمجمله مناقضًا لما نص عليه المواد (٤٣) و 

(١٧) و (٦٦) و (٦٨) من العقد االجتماعي لفدرالية 

شمال سوريا. ومعروف لدى كل ذي معرفة بالقوانين 

أن أي قرار أو قانون يصدر بشكل مخالف ومعارض 

لما نص عليه العقد االجتماعي الذي هو بمثابة الدستور 

العقد  ألن  قانوني  أثر  أّي  له  وليس  باطًال  يعتبر 

االجتماعي يقع في قمة الهرم التشريعي.

ب - جاء في المادة (٥) من القرار عبارة غريبة لم يرد 

مثلها في قوانين اية دولة في العالم حيث اعتبر القرار 

ان جميع العقود المبرمة على امالك الغائب قبل صدور 

هذا القرار والتي ترتبت عليها حقوقًا للغير تعتبر عقود 

مؤقتة وعلى اللجنة المكلفة انهاء هذه العقود خالل ثالثة 

العقد  تخالف  ايضًا  وهي  المادة  هذه  وغرابة  اشهر. 

االجتماعي انها تحكم بحكم رجعي أي انها تحكم على 

امور ومعامالت تمت قبل صدورها وهذا مما ال يوجد 

له مثيل في قوانين العالم اجمع ألن القانون يحكم من 

تاريخ صدوره دون ان يكون له آثار رجعية.

كما قال عضو اللجنة القانونية للمجلس الوطني الكوردي 

اإلستاذ معاذ يوسف، بأن: القانون بشكل عام يهدف الى 

جهة  ومن  من جهة  المجتمع  أفراد  بين  العالقة  تنظيم 

أخرى بينهم وبين السلطة أيا كانت والهدف دائما تحقيق 

وكذلك  للمجتمع  العامة  والمصلحة  الخاصة  المصلحة 

إرساء حالة من الطمأنينة و االستقرار في التعامل.

المقيمين  من  الكثير  هناك  بأن  قائًال:  يوسف  وضح   

قانونيين  بواسطة وكالء  أمالكهم  وتدار  الوطن  خارج 

سوريا   أنحاء  جميع  في  النافذ  السوري  القانون  حسب 

بل و يستطيع أي شخص مقيم في الخارج شراء وبيع 

سورية  في  المنقولة  األموال  من  وغيرها  العقارات 

طالما كان ذلك ضمن القانون وما زالت سندات الملكية 

السورية هي األساس في كسب حق الملكية باإلضافة 

اإلدارة  مناطق  جميع  في  القضائية  والقرارات  للعقود 

الذاتية.

السوري  القانون  في   : قائًال  تطرق  يوسف  المحامي 

يعرف الغائب بأنه من لم يعرف مصيره لفترة طويلة 

الغائب   ذوي  طلب  على  بناء  القانون  يتدخل  ثم  ومن 

لوضع قيم من أقارب الغائب لتدار األمالك من عقارات  

التصرفات  تعقد   و  المنقولة  األموال  من  غيرها  و 

القانونية.

يعتبر  قانون  هكذا  أسفه:  عن  يوسف  المحامي  وعبر 

تؤكد على  التي  اإلنسان  قوانين حقوق  مخالف ألبسط 

حق الملكية الخاصة ومنع المساس بهذا الحق األساسي 

جميع  وكذلك  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  وفق 

العهود والمواثيق.

السوريون  أن  المعروف  بأنه من  أيضًا:  أشار  يوسف 

جميعهم قد ابتلوا بالحرب و بسبب ظروف المعيشة و 

إلى  منهم  الكثير  اضطر  األخرى  األسباب  من  الكثير 

الهجرة تاركًا ورائه امالكه التي تدار من قبل اقربائه 

او وكالئه على أمل ان يعود يوما ما حين االستقرار 

المنشود وهذا حال الكثير من أبناء شعبنا الكوردي.

التفاهم  وثيقة  لـ  مخالف  القانون  بأن  أكد،  يوسف 

الميثاق الذي تدار بموجبه مناطق إدارة شمال وشرق 

سوريا حيث تم ذكر االختصاصات التشريعية الحصرية 

للمجلس العام (الذي يعتبر بمثابة مجلس تشريعي)  في 

إصدار  ضمنها  من  ليس  و  الميثاق  من   /٣٢/ المادة 

قوانين تنظم حق الملكية بشكل عام!!.

موضحًا بأن صدور هذا (الفرمان) وان طبق  فسنكون 

حقوق  على  والتجاوز  التخبط  من  الكثير  الكثير  أمام 

الملكية الخاصة ولن يخدم حالة االستقرار في مجتمعنا 

الذاتية مصداقيتها في الكثير من  وكذلك ستفقد اإلدارة 

تشجع  أنها  جهة  من  خاصة  و  وشعاراتها  مؤسساتها 

االستثمارات!!.

يوسف كشف: بأن الغريب ان المادة /١٩/ فيما يسمى 

على:  نص   (( الغائب  أمالك  وادارة  حماية  ((قانون 

(فيما يخص أمالك السريان و االشوريين واالرمن تقوم 

لجنة ممثلة عنهم بادارة االمالك المذكورة وفق احكام 

خصائص  من  فأن  وبالتالي   ( القانون ….ب-..  هذا 

جميع  على  يطبق  أي  والشمولية  العمومية  قانون  أي 

هذا  يفقد  المادة  هذه  وبورود  تمييز   دون  المواطنين 

الفرمان  خاصيته القانونية.

و نشر الكاتب والصحفي هوشنك أوسي على صفحته 

الرسمية في الفيسبوك، بالقول: وقاحة قانون وضع اليد 

سوريا)  (كوردستان  روجآفا  في  الغائبين  أمالك  على 

تجاوزت وقاحة ودناءة نظام أردوغان في التعامل مع 

مع  التعامل  في  األسد  نظام  ووقاحة  األرمن،  أمالك 

أمالك اليهود.

الكاتب في منشوره: منطق مافيوي عصاباتي  أضاف 

يتحكم بتلك السلطة.

بعد  هذا  قرارها  سنت  اآلبوجية  السلطة  أوسي:  أكد 

مطمئنون  هم  األمريكي,  مع  النفط  اتفاق  على  التوقيع 

أنه لن يحاسبهم أحد.

وكان المرصد السوري لحقوق اإلنسان قد رفض القرار 

ال  حاليا  الذاتية  اإلدارة  به  تقوم  ما  رسمي:  بيان  في 

يختلف كثيرا عما تقوم به سلطات النظام التي تسيطر 

على ممتلكات األشخاص بحجة تغيبهم.

وقال حسن صالح، عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة 

صفحته  على  نشره  منشور  في  الحر،  الكوردستاني 

للكورد  الخاصه  الممتلكات  على  االستيالء  الشخصية: 

ومرفوض جملة  إجرامي  الغائبين، عن وطنهم، عمل 

وتفصيًال.

تابع: الناس خلقتهم أمهاتهم أحرارًا، وحقوقهم الخاصة 

مقدسة، وال يجوز المساس بها، تحت أية ذريعة مفتعلة، 

القوة العمياء ستسقط مستخدميها عاجًال أم آجًال.

ضربة  الخاصة،  الممتلكات  على  االستيالء  أضاف: 

قاصمة لجهود التقارب الكوردي الداخلي، وهو مخالف 

ولقيم  السماوية،  والشرائع  الدولية  والقوانين  لألعراف 

الحق والعدل.

وطالب صالح التراجع عن هذا القرار قائًال: على إدارة 

PYD الكف عن الظلم والقهر واالستبداد، والتراجع عن 

هذا القرار، الذي يستهدف أبناء وبنات شعبنا الكوردي 

المنكوب والمشتت.

حسن صالحهوشنك أوسي  معاذ يوسف نايف جبيرو  أكرم شمو
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حول احياء الذكرى السادسة لإلبادة اجلماعية حبق الكورد اإليزيديني
@ÔfläÏÁ@Ïèy

بحق  الجماعية  اإلبادة  من  سنوات  ست  مرور  بعد 

"داعش"،الزالت  تنظيم  يد  على  العراق  في  اإليزيديين 

على  تزايد  في  وتداعياتها  اإلبادة  عن  المترتبة  النتائج 

والتقارير  االيزيديين  ضحايا  اغلب  وحسب  اإليزيديين 

باقليم  النزوح  مخيمات  في  العاملة  للمنظمات  الميدانية 

االبادة  ،بان  المنكوبة  شنكال  قضاء  في  او  كوردستان 

بحق االقلية الدينية االيزيدية مستمرة.

ظل  وفي  اإلصابة  حاالت  في  الكبير  االرتفاع  عقب 

ي أوسع نطاقا لفيروس كورونا، الذي  المخاوف من تفشٍّ

يوقع يوميا المزيد من الضحايا في اغلب دول العالم يأتي 

ألغاء احياء الذكرى السادسة لالبادة على مستوى انشطة 

اتخذتها  وقائية  إجراءات  سياق  في  عامة  جماهيرية 

الحكومات  و   ( بغداد   – اربيل   ) العراقية  الحكومة 

الحدود، والعزل  الدول االخرى ،حيث تشمل غلق  في 

الجوية،  الرحالت  ووقف  االجتماعي  والتباعد  الصحي 

ووضع المئات من المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا 

في الحجر الصحي؛ سعيا الحتواء المرض.

االفتراضية  والجلسات  الندوات  من  الكثير  اقيمت  لقد 

مراعاة  ضغط  تحت  الميدانية  الجلسات  من  والقليل 

برامج  عن  فضال  الوقائية  االحترازية  االجراءات 

تلفزيونية وافالم وثائيقة وبيانات اممية وتقارير لمنظمات 

تحليلية  ومقاالت  حكومية   واخرى  مدنية  ومؤسسات 

االبادة  وجريمة  عام  بشكل  الجماعية  االبادة  تخص 

الجماعية التي ارتكبه تنظيم داعش بحق االيزيديين على 

وجه التحديد.

فجاجة التعاطي االعالمي للقضية االيزيدية: 

في الفترة االخيرة حدث تطور جوهري في تعاطي بعض 

وسائل اإلعالم مع القضية االيزيدية ،من ناحية انحسار 

النازحين  بحياة  التغيرات  مواكبة  في  وقصور  التغطية 

والمختطفات  المختطفين  المخيمات ومعرفة مصير  في 

من قبل تنظيم داعش وحقوق الناجيات والعدالة االنتقالية 

والوقائية .

في  التلفزيونية  المعالجة  تتم  ان  المفروض  من  اليس 

برنامج خاص عن مساءلة داعش في التعرض لجوانبه 

المختلفة وان تتسم تغطيتها بالشمولية والعمق والمتابعة 

الدقيقة، وتحترم موضوعها ومتلقيها في ان واحد، عليه 

فحسن اختيار نوعية ضيوف البرنامج عنصر في غاية 

االهمية بل انتقائهم هو مقياس نجاح البرنامج واالفضل 

ان تتم على اساس معيار الخبرة واالختصاص والسيما 

ان كان البرنامج ذو ابعاد تخصصية وقانونية .

التناول االعالمي الخاطئ للقضية االيزيدية وصل الى 

درجة التسفيه في بعض االحيان، في ظل غياب المهنية 

والتخصصية والدقة المعلوماتية لموضوع نقاش يخص 

الجانب التكييف القانوني لالبادة الجماعية.

األزمات  في  األخالقية  اإلعالم  مسؤولية  هي  اين 

اإلنسانية والجرائم الدولية ؟

فمهما كانت قدرة مقدم البرنامج كبيرة علي توظيف أدواته 

لموضوع  النجاح  يكلل  لن  لبق،  ومحاور  كمذيع  الفنية 

في  كبير  تباين  هناك  كان  لو  للنقاش  المطروح  الحلقة 

مستوى ثقافة ووعي الضيوف المحاورين وفهمهم لمتن 

بين كال من  تفاعال  تكامال و  يتطلب  الموضوع ،كونه 

(المذيع والضيوف ومتن البرنامج والمتلقي)، فعلى سبيل 

المثال شاهدت في اكثر من برنامج تلفزيوني استضافة 

الجماعية واخرون  باء االبادة  اشخاص اليعرفون الف 

دون  االمنة  الطوعية  والعودة  المصالحة  عن  يتحدثون 

التي  االنتقالية  العدالة  اجراءات  او  العدالة  كلمة  ذكر 

تسبق السالم ودون االشارة الى العدالة الوقائية .

واالقليمي  والعربي  العالمي  اإلعالم  نحفز  ومازلنا  كنا 

بمهنية  ولكن  باستمرار  اإليزيدية  القضية  تناول  على 

ومسؤولية كي تكون النتائج اكثر ايجابية..

على النشطاء والمتابعين للشأن االيزيدي ان يكونوا صوتا 

لمعاناة النازحين والمختطفين وفضح جرائم داعش من 

خالل سرد معلوماتي بلغة االرقام والمنطق وان يبتعدوا 

لجرائم  القانوني  والتوصيف  التكييف  في  الكالم  عن 

داعش واصدار التشريعات على شاشات الفضائيات وان 

يتركوا هذا المجال الهل االختصاص والقانونيين، النه 

موضوعة االبادة الجماعية معقد ومتشابك وحساس.

نقطة مهمة تستحق االشادة في هذه السنة هو قيام فضائية 

عن  وثائيقة  افالم   ٥ من  اكثر  واعداد  بانتاج  رووداو 

االنكليزية  الى  ترجمتها  و  لاليزيديين  الجماعية  االبادة 

واعتبر هذا العمل خطوة جيدة وعلى الطريق الصحيح.

اإلبادة الجماعية لإل يزيديين والمسار 

بعد مرور ست سنوات على ارتكاب داعش االرهابي 

منطقة  في  االيزيديين  بحق  الجماعية  االبادة  جريمة 

يطلق  من  هناك  بتاريخ ٢٠١٤,٠٨,٠٣ اليزال  شنكال 

على هذه الجريمة التسميات التالية ( • فاجعة شنكال • 

كارثة شنكال • أحداث شنكال • جريمة سنجار • اجتياح 

شنكال • سقوط سنجار • احتالل سنجار • مأساة سنجار• 

سنجار•  جينوسايد   • سنجار  مذبحة   • سنجار  مجزرة 

لسنجار..... الجماعية  اإلبادة   ، ،النكبة  سنجار  غزوة 

الخ) ولكن االسم االصح هو اإلبادة الجماعية لأليزيديين 

الجماعية  اإلبادة  نقول:  فقط  او  "سنجار"  شنكال  في 

لأليزيديين.

كل الوقائع واالدلة والوثائق تقر بان "جينوسايد األيزيديين 

في شنكال دافعها ديني بحت ال غير ".

عليه اناشد المهتمين والمعنيين بشؤون االبادة الجماعية 

االطالع على تعريف هذه الجريمة 

طبقا لما جاء في المــادة "٦ " من نظام روما االساس 

تعني  الجماعية)  (اإلبادة  بان  الدولية  الجنائية  للمحكمة 

أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك جماعة 

إهالكا  هذه،  بصفتها  أودينية  أوعرقية  أوأثنية  قومية 

أوجزئيًا كليًا:

(أ) قتل أعضاء من جماعة ما.

بأعضاء  خطير  عقلي  أو  جسدي  أذى  إلحاق  أو  (ب) 

منها.

بها  يراد  معيشية  لظروف  عمدا،  إخضاعها،  أو  (ج) 

تدميرها المادي كليا 

أو جزئيا.

إنجاب  دون  الحيلولة  تستهدف  تدابير  فرض  (د) 

األطفال.

جماعة  إلى  عنوة،  جماعة،  من  أطفال  نقل  (هـ) 

أخرى.

دور الناجيات في الحراك التدويلي للقضية االيزيدية:

اخذ الناجيات الى المنابر والجلسات النقاشية والمنصات 

االعالمية المحلية  ال يفيد القضية االيزيدية كثيرا، الن 

رسالتهن داخلية وتخاطب الذات والمتلقى الكوردستاني 

في  حيث  وتداعياتها،  الجريمة  عاش  الذي  العراقي  او 

الندوات المحلية يكون اكثر الحضور من االيزيدية ومن 

اهالي شنكال الضحايا،او من المهتمين بالقضية وهم من 

عاشوا الواقع وعلى اطالع كبير للجريمة وعلى دراية 

مأسي  وواقع  المخيمات  في  النازحين  لمعاناة  واسعة 

الناجيات وعليه ارى بان تكون رسالة الناجيات وشهود 

العيان نحو االممية ومخاطبة العالم الخارجي من خالل 

المؤسسات الدولية واالعالم الدولي بهدف تشكيل لوبي 

دولي ورأى عام عالم للوصول الى الى اقرار قضائي 

دولي بالجريمة كابادة جماعية.

ادعو كل من يوثق او يعمل في مجال مناهضة االبادة 

والتثقيف في  الكتب  قراءة  الى  منها  والوقاية  الجماعية 

تنمية الوعي واالدراك بالقانون الدولي الجنائي واالطالع 

على تجارب الدول االخرى في هذا المنحى.

اعالمي  او  موثق  او  كاتب   " المعقول  من  ليس  حيث 

االبادة  منع  مجال  في  "يعمل  ....الخ  مدني  ناشط  او 

الجماعية وتوثيقها وتدويلها ،ويجهل تعريف الجينوسايد 

واليعرف اسياسات نظام روما االساس للمحمكة الجنائية 

الدولية واليعرف بان االبادة الجماعية ليس بعدد الضحايا 

ويجهل العدالة الوقائية واجراءات العدالة للوصول الى 

تكريس السلم والسالم وجبر الخواطر  , ......الخ .

بدأن  اللواتي  األيزيديات  للناجيات  القبعة  نرفع  بالتأكيد 

ال  الذي  والسكوت  االجتماعي  الخجل  حاجز  بتمزيق 

الهائل من الجرائم  الكم  يمكن ان يجدي نفعًا امام ذلك 

واالنتهاكات الجسدية واالعتداءات النفسية التي اقترفها 

والمختطفات  المختطفين  بحق  داعش  تنظيم  عناصر 

االيزيديات والشيعيات والمسيحيات .

وصارت لهن جوالت في الكثير من المؤتمرات الدولية 

والمحافل االممية والمنابر العالمية اليصال رسالة مفادها 

بان جريمة االبادة الجماعية لاليزيدية مستمرة.

الناجيات األيزيديات من قبضة تنظيم الدولة اإلسالمية 

المنصات  من  للكثير  دسمة  مادة  أصبحن  (داعش) 

اإلعالمية الدولية والوكاالت اإلخبارية الواسعة االنتشار 

الجريمة  حجم  على  الضوء  تسليط  بهدف  العالم،  في 

التي تعرضنَّ لها، ولكي تبان حقيقة ما جرى لهن من 

تعذيب وإغتصاب وإنتهاكات ال أخالقية يندى لها جبين 

اإلنسانية.

العالمي  اإلعالم  على  األيزيديات  الناجيات  فانفتاح 

داعش  تنظيم  تعرية  في  كبيرة  ساهم بصورة  والعربي 

وفضحه  الوهمية،  األخالقية  ادعائاته  من  اإلرهابي 

وابراز القضية األيزيدية إلى المنابر العالمية والمحافل 

وافاداتهن  الحية  العيانية  شهاداتهن  ان  الدولية،والشك 

سوف تستخدم في المحاكم الدولية عاجال ام اجال.

قرارات واعترافات دولية 

 ١٨ من  اكثر  الماضة  الستة  السنوات  خالل  صدر 

االوروبي  والبرلمان  منظمات  من  دولية  قرارات 

واعترافات برلمانات لدول تقر ما ارتكبه داعش بحق 

االقليات العراقية " االيزيدية والمسيحية والشبك الشيعة 

جريمة  لدرجة  ترقى   " والكاكائيين  الشيعة  والتركمان 

االبادة الجماعية باالضافة الى قرار مجلس األمن باألمم 

المتحدة المرقم ٢٣٧٩  في ٢١ سبتمبر ٢٠١٧ بتشكيل 

فريق تحقيق برئاسة مستشار خاص لدعم الجهود الرامية 

إلى محاسبة جماعة "داعش" على جرائمها في العراق 

،من خالل جمع االدلة وتخزينها ويكون كل عمل الفريق 

تحت السيادة العراقية وواليته القضائية.

بتاريخ ٢٠١٩,٠٩,٢٠ على  االمن  كما صوت مجلس 

قرار جديد تحت رقم ٢٤٩٠ يمدد بموجبه عمل فريق 

األمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها 

تنظيم داعش لمدة سنة جديدة حتى ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠.

وبسبب تداعيات فيروس الكورونا تراخى عمل الفريق 

واغلب الظن سوف يمدد للفريق لمدة سنة اخرى بقرار 

اممي اخر.

مساءلة داعش امام محكمة دولية 

الدعوات عن مساءلة داعش امام ماهية  المحكمة  كل 

قضائية  هيئة  تعتبر  والتي  الهاي  في  الدولية  الجنائية 

دائمة مستقلة عن األمم المتحدة،تأسست في سنة ٢٠٠٢ 

بمعاهدة دولية وليس بقرار من مجلس األمن، فهي أول 

المتهمين بجرائم (   محكمة قادرة على محاكمة األفراد 

اإلبادة الجماعية و ضد اإلنسانية و الحرب و العدوان) 

ومقرها في الهاي بالمملكة الهولندية لكنها قادرة على 

سياقات  ضمن  بالعالم  مكان  أي  في  إجراءاتها  تنفيذ 

نظام روما األساسي ويحق لها فقط النظر في الجرائم 

المرتكبة في وبعد األول من يوليو عام ٢٠٠٢  ومن 

وتونس  (األردن  عربية  دول  أربع  منها  دولة،   ١٢٣

وفلسطين  وجيبوتي). 

وتهدف  المحكمة إلى: 

اإلنساني  للقانون  الجسيمة  االنتهاكات  وردع  ١-إنهاء 

الدولي التي قد ترتكب مستقبال 

ومالحقة  العقوبة  من  اإلفالت  لظاهرة  حد  ٢-وضع 

المجرمين .

السلم  في  والمساهمة  الضحايا  حقوق  ٣-معالجة 

واألمن.

٤-ترسيخ قيم حقوق اإلنسان.

كيفية إحالة االختصاص إلى المحكمة

يملك حق  المحكمة،الذي  نظام  من   (١٣ ) المادة  وفق 

 ، اختصاصها  لمباشرة  المحكمة  إلى  الدعوى  إحالة 

وهم:

١-الدول األطراف في النظام.

٢-مجلس األمن.

٣-المدعي العام.

فيما يخص قضيتنا وبما أن العراق ليست طرًفا (عضًوا 

)بالمحكمة، واإلحالة عن طريق مجلس األمن لم يحدث 

الفيتو  لوجود  الراهن  الوقت  في  حدوثه  منتظر  وغير 

الروسي والصيني وحدث مع سوريا .

عليه يجب اللجوء إلى المدعي العام للمحكمة واالعتماد 

نظام  من   (١١) المادة  وحسب  النظام  مواد  على 

المحكمة  في  عضًوا  العراق  أصبح  لو  المحكمة،حتى 

اليمكن للمحكمة التحقيق في قضية سنجار وسهل نينوى 

وذلك وفق الفقرة(٢) من المادة (١١) فالدول التي تنضم 

للنظام األساسي بعد بدء النفاذ، فال تختص المحكمة إال 

بالجرائم التي تقع بعد بدء نفاذ النظام بالنسبة لهذه الدولة 

وهذا يعد تطبيًقا للمبدأ العام السائد في القانون الجنائي، 

وهو سريان القاعدة القانونية بأثر فوري ومباشر.

حلول أخرى في إحالة االختصاص

المحكمة  ممارسة  قبوله  العراق  إعالن  في  تكمن 

اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، والمرتكبة 

وقبول  جديد  كعضو  للعراق  بالنسبة  النظام  نفاذ  قبل 

أو  تأخير  دون  المحكمة  مع  التعاون  أيضا  العراق 

استثناء.

العراقية  الحكومة  أرادت  لو  صعب  بأمر  ليس  وهذا 

الممكن  من  لهم،  المكانة  ورد  داعش  ضحايا  إنصاف 

قبول اختصاص المحكمة بتحديد الزمان والمكان وهذا 

اليمس إطالقا بسيادة الوطن كما يذهب إليه البعض. 

موقف العراق 

روما  اتفاقية  على  التوقيَع  السابق  النظام  تحاشى  لقد 

بشان المحكمة الجنائية الدولية، خشية تعرضه للمساءلة 

 ٢٠٠٥ عام  وفي  اإلنسان  حقوق  تجاوزات  قضايا  في 

بادر العراق لالنضمام إلى المحكمة الجنائية، وانسحابه 

المباغت بعد عشرة أيام، ومن قبل الدكتور إياد عالوي 

تحت ذريعة أنه ليس هناك برلمان منتخب، ولكن األصل 

في السبب هو الضغط األمريكي واإلقليمي.

    

لماذا العراق اليستجيب للمبادرات والقرارات الدولية ؟

أوال: حسب المــادة (٢٧ ) من نظام روما األساس 

 ١  ) الفقرتين  حسب  الرسمية  بالصفة  االعتداد  عدم   "

" (٢ ،

األشخاص  جميع  على  األساسي  النظام  هذا  ١-يطبق 

بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، 

وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص،سواء كان 

رئيًسا لدولة أو حكومة أو عضًوا في حكومة أو برلمان 

حال  بأي  تعفيه  حكومًيا،ال  موظًفا  أو  منتخًبا  ممثًال  أو 

من األحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام 

األساسي، كما أنها ال تشكل في حد ذاتها،سبًبا لتخفيف 

العقوبة.

الخاصة  اإلجرائية  القواعد  أو  الحصانات  تحول  ٢-ال 

التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في 

إطار القانون الوطني أو الدولي،دون ممارسة المحكمة 

اختصاصها على هذا الشخص.

إًذا الحصانة ألي شخص،فعدم االعتداد بالصفة الرسمية 

لألشخاص بشكل ال تدع مجاًال للشك فيما يتعلق بالمساواة 

األمر  المحكمة،  أمام  والرؤساء  العاديين  االفراد  بين 

الجريمة  مرتكبي  جميع  إلى  الوصول  في  يساهم  الذي 

واالقتصاص منهم وإنصاف الضحايا. 

ثانيا: العراق يخاف من أن تلقى األضواء الدولية على 

وبهذا  المحكمة،  مع  تعاونها  حال  في  كوردستان  إقليم 

اإلقليم  مع  المحمكمة  وتعامل  الدولي  االهتمام  يكون 

بحكم وقوع مسرح الجريمة تحت سيطرة اإلقليم إداريا 

والظروف االمنية في االقليم احسن من بغداد كي تكون 

مكانا للمحكمة .

موقف إقليم كوردستان

مدنية  منظمات  مع  قدمت  قد  كوردستان  إقليم  حكومة 

الدولية  الجنائية  المحكمة  إلى  داعش  جرائم  عن  ملفًا 

ولكنها لم تعتمده، فضال عن تشكيل لجنة حكومية بهذا 

األدلة  وجمع  للتحقيق  هيئة  فتحت  وأيضًا  الخصوص 

اإلقليم  ولكون  القضية  تدويل  عن  نتحدث  نحن  ولكن 

جزء من العراق، وليس بدولة، فال تتعامل المحكمة مع 

بالتعاون  بغداد  موافقة  بعد  إال  مباشرة  بصورة  اإلقليم 

الكامل مع المحكمة؟

يمكن لحكومة كوردستان االستفادة من التجارب السابقة 

مع اإلبادة الجماعية لألنفال ضد األكراد وتجارب الدول 

والشعوب األخرى لوضع خطة شاملة للمساءلة والعدالة. 

يجب أن تجمع هذه الخطة بين التدابير الالزمة لتأمين 

الهياكل  من  وغيرها  القضائية  الهياكل  وإنشاء  األدلة، 

أو  المحاكمات  وإجراء   ، األدلة  تلك  لمعالجة  الالزمة 

العمليات المماثلة. 

إن حكومة إقليم كوردستان هي في أفضل وضع لتطوير 

الموارد  جميع  وتعبئة  بسرعة  الشاملة  الخطة  هذه 

وتكون  الدولية  الخبرات  مع  ودمجها  المحلية  واألفكار 

حسب  واالفادات  والشهادات  والوثائق  باالدلة  داهزة 

المعايير الدولية .

لقد فتح مكتب خاص النقاذ المختطفين االيزيديين وهيئة 

للتحقيق وجمع األدلة ومركز للتاهيل النفسي والمعالجة 

ممتازة  عوامل  كلها  التوثيقية  الكتب  وطبع  الطبية 

وخطوات جيدة في االستعداد الي تعاون دولي ووطني 

في مسالة تحقيق العدالة .

في عام ٢٠١٧ ، كتب معالي نيجيرفان بارزاني رسائل 

مجلس  رئيس  وإلى   ، المتحدة  لألمم  العام  األمين  إلى 

األمن التابع لألمم المتحدة ، وإلى المدعي العام للمحكمة 

الجنائية الدولية في الهاي، وإلى رئيس وزراء الحكومة 

االتحادية العراقية وبين لهم الجهود التي تبذلها حكومة 

إقليم كردستان للحصول على اعتراف قضائي باإلبادة 

الجماعية والعدالة الدولية. 

لقد اتخذ قراًرا بعرض هذه القضية على محكمة دولية 

ليوغوسالفيا  الدولية  الجنائية  المحكمة  مثل   ، خاصة 

أو   ، لرواندا  الدولية  الجنائية  المحكمة  أو   ، السابقة 

لحكومة  يمكن  فرص  سيادته   وابدى  مختلطة  محكمة 

على  واالتصاالت  الجهود  تنسيق  فقط  كردستان  إقليم 

الالزمة  النشاط  مجاالت  جميع  في  الدولي  المستوى 

لتحقيق األهداف التي حددتها خطة المساءلة والعدالة.

كما صوت برلمان إقليم كردستان العراق باإلجماع، في 

على    ٢٠١٩,٠٨,٠٣ السبت،  عقدت  استثنائية  جلسة 

جعل ٣ أغسطس يوم اإلبادة الجماعية التي نفذها تنظيم 

"داعش" ضد األيزيديين.

في الختام اقول بان المؤسسة اإليزيدية الدولية لمناهضة 

اإلبادة الجماعية التي تحمل الصفة االستشارية الخاصة 

في االمم المتحدة قد اصدرت البيان التالي :

اإلبادة الجماعية لإليزيديين مستمرة

تمرُّ علينا اليوم الذكرى السنوية السادسة الرتكاب جريمة 

الدولة  الجماعية بحق اإليزيديين من قبل تنظيم  اإلبادة 

من  الثالث  في  (داعش)  والشام  العراق  في  االسالمية 

(شنكال)،  في قضاء سنجار  عام ٢٠١٤  اغسطس/آب 

حيث ما زال هناك قرابة الثالثة آالف شخص، غالبيتهم 

من النساء واألطفال في عداد المفقودين وسط تضاؤل 

أسوأ  تعد من  التي  الجريمة  العثور عليهم، هذه  فرص 

لنا،  المؤلمة  الذكرى  اإلنسانية، هذه  تاريخ  الجرائم في 

ولكل (أصحاب الضمائر االنسانية) صاحب ضمير ال 

أبناء  تعرض  حيث  باإلنسانية.  ينبض  ضميره  يزال 

الديانة اإليزيدية إلى استباحة وقتل المئات من الرجال 

جماعية  مقبرة   ٨٣ من  اكثر  في  ودفنهم  والشباب 

وفتاة،  امرأة  آالف  ستة  من  ألكثر  جماعي  واختطاف 

وسبي للنساء وبيعهّن في سوق النخاسة لغرض االستعباد 

الجنسي وتجنيد األطفال، والتهجير والنزوح االجباري 

اقليم  في  مخيمات  الى  شخص  الف   ٣٦٠ من  ألكثر 

كوردستان، فضال عن تهديم ٦٨ مزارًا ومعبدًا ايزيديًا 

الى  ايزيدي  الف فرد  وتهجير قسري ألكثر من ١٠٠ 

خارج العراق، كما افرزت هذه الجريمة عن ٢٧٤٥ يتيم 

ويتيمة. ( االحصائيات الرسمية لمكتب انقاذ المختطفين 

اإليزيديين في دهوك والمعتمدة لدى االمم المتحدة).

اإلبادة  تزال  ال  األليمة  الذكرى  هذه  نستذكر  ونحن 

وسوريا  العراق  في  اإليزيدية  األقلية  بحق  الجماعية 

مستمرة، وإن العالم ما زال متقاعسًا عن القيام بواجبه 

في معاقبة المجرمين وإنصاف الضحايا وجبر الخواطر 

وعليه تتلخص مطالب مؤسستنا بـ:

أوًال: نناشد المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمعرفة 

مصير المختطفين اإليزيديين لدى تنظيم "داعش.

بتشريع  اإلسراع  العراقي  النواب  مجلس  نناشد  ثانيا: 

قانون الناجيات اإليزيديات لضمان حقوقهن المشروعة 

في التأهيل الصحي والمجتمعي وإنصافهن وتعويضهن 

ماديًا ومعنويًا.

ثالثًا: نطالب كل الجهات المعنية بتوفير الظروف المالئمة 

للعودة الطوعية اآلمنة لاليزيديين الى ديارهم وإعادة بناء 

البنية التحتية لقضاء سنجار وإبعاد الصراعات االقليمية 

والوطنية السياسية والعسكرية من منطقة سنجار.

حكومة  مع  بالتنسيق  العراقية  الحكومة  نطالب  رابعًا: 

اقليم كوردستان والتعاون مع اليونامي والمجتمع الدولي 

وتقديم  داعش  جرائم  تدويل  بشأن  الجدي  السعي  في 

مرتكبيها للمحاكم الدولية.

خامسًا: دعوة الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان 

المقابر  وحماية  لفتح  االسراع  في  الجهود  كل  بذل 

القانون  مواد  تطبيق  على  الحرص  ظل  في  الجماعية 

والمعايير الدولية.

سادًسا: بعد ان تم اعتراف أكثر من عشرة برلمانات في 

المنظمات  من  والكثير  االوربي  والبرلمان  العالم  دول 

في   ٢٠١٤ آب  اغطس/   ٣ في  حدث  ما  بان  الدولية 

نطالُب  لذا  لاليزيديين،  جينوسايد  جريمة  هو  سنجار 

الصحفية  والمنصات  اإلعالمية  المؤسسات  جميع 

في  والدولية  الوطنية  والمنظمات  والجمعيات  واالدبية 

الجماعية  "اإلبادة  للجريمة  الصحيحة  التسمية  اعتماد 

في  اإليزيديين  ضد  الجماعية  اإلبادة  أو  لإليزيديين 

سنجار أو في العراق "في تقاريرهم وأديباتهم واالبتعاد 

نكبة،  كارثة، غزوة، مجزرة،  االخرى"  التسميات  عن 

تراجيديا، اضطهاد اإليزيديين، الفاجعة، احداث شنكال، 

جينوسايد شنكال، مأساة أو مذابح شنكال ..الخ.

المؤسسة اإليزيدية الدولية لمناهضة اإلبادة الجماعية

٢٠٢٠,٠٨,٠٣
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نوافذ 

شرق البحر 

مقابل 

شرق النهر

عديدة  اقتصادية  سياسية  خطوط  ثّمة 

المتوسط  األبيض  البحر  شرق  في 

وتتقاطع  حينًا،  بعضها  بمحاذاة  تسير 

أخرى،  أحيانًا  البعض  بعضها  مع 

لترسم على األرض خارطة نفوذ دولية 

الى  يعيد  ربما  وهذا  جديدة،  وإقليمية 

الجيوسياسية  االرهاصات  تلك  االذهان 

العالمية  الحرب  تداعيات  رافقت  التي 

األولى بما في ذلك تبعات سايكس بيكو 

التي قسمت هذه المناطق ألول مرة بين 

في  النصر  تصنع  ان  استطاعت  دول 

نهاية المطاف. 

السياسية  الظروف  كانت  وإذا 

واللوجستية تبدلت خالل قرن كامل من 

للصراع  األبرز  العنوان  فإن  الزمن، 

بقي هو ذاته، مزيج معقد من المصالح 

المشهد  تقود  باتت  واإلقليمية  الدولية 

ومصالح  مصائر  عن  بعيدًا  السياسي 

تقطن  زالت  وما  كانت  التي  الشعوب 

هذه المناطق.

تركيا التي خرجت من الحرب العالمية 

األولى منهكة، وخسرت أصقاعًا عديدة 

لنفوذها،  خاضعة  كانت  مناطق  من 

تستعيد  أن  عام  مئة  خالل  استطاعت 

هيبتها عبر تحالف استراتيجي معقد مع 

الواليات المتحدة االمريكية التي تحاول 

الدول  لمصالح  حدأ  تضع  أن  بدورها 

التي صنعت سايكس بيكو بما في ذلك 

روسيا التي بقيت تتربص من بعيد.

فالتطورات الكارثية التي رافقت ثورات 

سوى  تجلب  لم  والتي  العربي  الربيع 

وضعت  المنطقة،  شعوب  على  الوبال 

منطقة الشرق األوسط برّمتها من جديد 

أمام مستقبل مجهول قد يزيد من معاناة 

شعوبها على مدى عقود طويلة.

من الالفت أن أمريكا تحاول إطالق يد 

التي  المتوسط  حوض  في  ليس  تركيا 

غاز  من  الطاقة  منابع  بغزارة  تتميز 

ابعد  الى  ربما  بل  فحسب،  وبترول 

تأمين غطاء  وتحاول جاهدة  ذلك،  من 

عسكري لها عبر اسكات إسرائيل من 

الروسي  للجموح  حّد  ووضع  جهة، 

الذي امتد الى ليبيا، بعد ان استطاعت 

ان تصنع موطئًا لقدمها في سوريا من 

المتحدة  الواليات  أن  جهة أخرى، كما 

االستمالة  هذه  عبر  تحاول  االمريكية 

الشرطي  دور  لتلعب  بتركيا  تدفع  أن 

الشرق  منطقة  في  األمريكي  اإلقليمي 

والقيام  إسرائيل،  جانب  الى  األوسط 

بدور الحامي لمصالحها ومواجهة المد 

الحصول  مقابل  في  المنفلت،  الروسي 

للسكوت  ودفعها  تركيا  ود  كسب  على 

 - كردية  توافقات  من  يجري  ما  على 

ولو  الفرات  شرق  مناطق  في  كردية 

المصالح  توافق  جدلية  وفق  مؤقتًا، 

على  السوري  المشهد  بها  تميز  التي 

السكوت  فمقابل  الحرب،  سنين  مدى 

البحر  شرق  يجري  لما  األمريكي 

لما  تركي  سكوت  المتوسط،  األبيض 

يجري شرق نهر الفرات.
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علي مسلم

إلى  للنظام  التابعة  الصحّية  والمراكز  المشافي  تحولت 

مصدر رئيسي لنشر فايروس "كورونا"، وذلك ما يبرر 

عزوف السكان عن مراجعة المراكز الصحّية التي بات 

من  كبيرة  مخاوف  وسط  للوباء،  كمصدر  إليها  ينظر 

المتواصل  الصحي  اإلهمال  استمرار  مع  الوضع  تفاقم 

من  المقدمة  اإلعالمية"  "التجارب  عدد  تزايد  وقت  في 

التي  للمواطنين  النظام  إعالم  ووسائل  الطبية  الكوادر 

انتشار  مكافحة  في  نجاعتها  عدم  بسبب  الجدل  أثارت 

الوباء مع غياب كامل لإلجراءات االحترازية الحقيقية 

من قبل النظام.

وأقرت إحدى مذيعات النظام عبر تلفزيون النظام، بأّن 

للوباء  إلى مصدر  تحولت  الصحية  والمراكز  المشافي 

كاشفًة عن تخوف السكان من مراجعة تلك المراكز خوفًا 

من انتقال العدوى إليهم بالرغم من حاجتهم إلى الرعاية 

الصحية الغائبة، بما في ذلك ما ُيسمى بمراكز "الحجر 

الصحي" التي فضحت تعاطي النظام مع الوباء منذ بداية 

األمراض  لتوزيع  مراكز  بأنها  انتشاره، حيث وصّفت 

وليس للوقاية منها.

وُكّشف بذلك، أن فضائح إهمال النظام ال تنتهي ولعل 

أحدث ما تناقلته صفحات موالية نقًال عن تلفزيون النظام 

"إليسار  الموالية  المذيعة  بين  جرى  حوار  تسجيل  هو 

حيث  النظام،  في صحة  المسؤولين  من  عدد  و  معال" 

كشف اللقاء عن مدى كذب مسؤولي الصحة و إهمالهم 

وعدم استجابتهم لنداءات المواطنين.

وأشار مسؤول في صحة النظام إلى تخصيص ما وصفه 

بـ "خط ساخن" لصحة دمشق وريفها يعمل على مدار 

بنفسه على الخط، مادفع  أنه يرد أحيانًا  ٢٤ ساعة، و 

المذيعة لالتصال على الخط، لكنها لم تحصل على أي 

استجابة عبر الخط الساخن المزعوم الذي بقي مشغوًال 

طيلة فترة الحوار، ما يفضح أداء الصحة في ظل توقف 

المشافي عن استقبال حاالت اإلسعاف، ليصبح السكان 

ضحية اإلهمال المتواصل.

نظام  وادعاء  كذب  يفتضح  التي  األولى  المرة  وليست 

األسد في محاوالته في احتواء الوباء الذي كان استهتاره 

تلك  إلى  لوصوله  سببًا  اإليرانية  الميليشيات  وتدفق 

فاضحة  مواقف  عدة  سجلت  أن  سبق  حيث  المناطق، 

أبرزها  كان  الفايروس،  مع  األسد  نظام  تعاطي  حول 

الطبية  الكوادر  تعامل  كيفية  وكشف  المفضوح  فضح 

للضحايا  الشتائم  توجيه  مع  للنظام  التابعة  والمشافي 

وذويهم عبر تسريب مصور من مشفى األسد الجامعي 

بدمسق.

ومقابل تحول المشافي مراكز الحجر إلى مصدر للوباء، 

انتشرت تجارب مثيرة للجدل قدمها نظام األسد وإعالمه 

عجزه  تفضح  أنها  إال  الوباء  مكافحة  بحجة  الرسمي 

وتهالك القطاع الصحي بشكل كبير، ومن هذه التجارب 

زعم جامعي موالي للنظام عمله على بحث علمي يتخذ 

عينات من دماء أطباء بيطريين لقياس مستوى المناعة 

لديهم ضد فيروس كورونا، كما كشف أن البحث يجري 

بحثه  من  جزء  أن  مدعيًا  بحمص  البعث"  "جامعة  في 

ينص على اختبار قدرة "لقاحات الدجاج" على مواجهة 

الوباء.

وتزامن ذلك مع إطالق رئيس فرع نقابة الصيادلة في 

دمشق، "علياء األسد"، التابعة للنظام تصريحات مثيرة 

"سي"  الفيتامين  الستبدال  المواطنين  فيها  دعت  حيث 

للفيتامين  المنتجة  معامل  أن  حيث  والبندورة  بالفليفلة 

وعدت بتأمينه خالل األيام القادمة، مرجعة سبب فقدانه 

إلى كثرة الطلب عليه، حسب زعمها.

وفي السياق نشرت وكالة أنباء النظام "سانا" تصريحات 

دعائية مثيرة تمثلت في إعالن صابون وطني بدًال من 

المعقمات، حيث كشفت عن إطالق مؤسسة الصناعات 

الطبي  الصابون  لصناعة  جديد  إنتاج  خط  الكيميائية 

ليرة   ٦٧٥ يقارب  بسعر  باألسواق  وسيطرح  المعقم، 

على  للقضاء  التجريب  طور  أنه  إلى  مشيرًة  سورية، 

الوباء ومكافحته.

يشار إلى أّن فضائح تعامل نظام األسد لم تقتصر على 

ومراكز  للنظام  التابعة  المشافي  في  متكررة  حوادث 

الحجر المزعومة، بل وصلت إلى تصريحات مسؤولي 

النظام الذي دائب على استغالل مراحل تفشي الجائحة، 

ومنها زعم وزير صحة النظام "نزار يازجي" بأّن جيش 

النظام طهر العديد من الفيروسات عند سؤاله عن عدم 

تسجيل إصابات بالفايروس، فيما اكتشف خطيب المسجد 

األموي "توفيق البوطي" أن مواجهة الوباء تتم من خالل 

ما اسماها "اللحمة الوطنية"، معتبرًا العالج يكمن بالحبة 

السوداء.
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نعت نقابة المحامين وصفحات تابعة للنظام ما ال يقل 

عن ١٦ محاميًا إثر إصابتهم بـ "كورونا" ويأتي ذلك 

على غرار ما كشفته عنه نقابة األطباء والصيادلة 

وغيرها من المؤسسات خالل األيام القليلة الماضية، 

مناطق  في  كبير  بشكل  الوباء  تفشي  إلى  يشير  ما 

سيطرة النظام.

صفحتها  عبر  منشـور  النقابة  صفحة  وأوردت 

وهم:  المحامين  من   ١٤ وفاة  عن  الكشف  تضمن 

"المحامية ملك بطح - محمد علي عروس - عمار 

الهدى  أبو  وائل   - الهزاع  منذر   - عبود  احمد 

الدلبانه"،  هشام   - صابر  عربي  ياسين   - الصالح 

والقنيطرة  وحلب  دمشق  محافظات  على  توزعوا 

وطرطوس.

إلى جانب كًال من "محمد غياث حمدان - خالد سويد 

- محمد الحسين - نضال عامود - علي عبد الحميد 

- المحامي عمار عبود - محمد رياض زكريا"، وفق 

الكشف عن صور  للنظام، دون  التابعة  المحامين  نقابة 

لهم من قبل النقابة.

ُيضاف إلى ذلك، ما كشفت عنه مصادر إعالمية موالية 

حيث أفادت بوفاة محامين لم يرد ذكرهما في بيان النقابة 

وهما المحامّين "حكمت دربولي" من فرع دمشق، و"وليد 

األسماء  حصيلة  يرفع  ما  طرطوس  فرع  من  سلوم"، 

الموثقة للمحاميين ممن قضوا بـ كورونا إلى ١٦ حالة 

وفاة.

التابعة  للتنمية"  السورية  "األمانة  وأعلنت ما ُيسمى بـ 

للنظام عن وفاة المحامي "وائل صالح" وهو أحد كوادرها، 

بعد أن ُأصيب منتصف تموز الفائت، بكورونا ونقل إلى 

مستشفى األسد الجامعي، المكان الذي أثار جدًال واسعًا 

كما  والمتوفين  المصابين  مع  التشبيحي  تعامله  بسبب 

معظم مستشفيات النظام.

موالية  وصفحات  بدمشق  األطباء  نقابة  أعلنت  وكانت 

بوباء  إصابتهم  األطباء عقب  وفاة ١٧ من  للنظام عن 

يوليو   ٢٥ من  الممتدة  الفترة  خالل  وذلك  "كورونا"، 

تّموز/ الماضي وحتى السادس من شهر آب/ أغسطس 

الجاري.

إلى  يعمد  األسد  نظام  بأن  مراقبون  يرى  حين  في 

بالضخ  له  التابعة  والسياسية  اإلعالمية  األبواق  توجيه 

االستجداء  تصريحات  خالل  من  المتواصل  اإلعالمي 

لرفع العقوبات االقتصادية المفروضة عليه، تزامنًا مع 

تصاعد تفشي الوباء الذي طالما أنكره في وقت يواصل 

إخفاء حاالت االستهتار التي تسربت أجزاء منها لتفضح 

ممارسات النظام المجرم الذي يّدعي مواجهته المزعومة 

للفايروس.

هذا وُسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق 

سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس 

حين  في  البالد  خارج  من  قادم  لشخص  الماضي 

تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من 

الشهر ذاته، بحسب إعالم النظام.

مناطق  في  كورونا  إصابات  أّن حصيلة  إلى  يشار 

النظام الرسمية وصلت مؤخرًا، بعد التصاعد اليومي 

حالة   ٣١١ منها  شفي  إصابة،   ٩٩٩ إلى  للبيانات 

وتوفي ٤٨ من المصابين حسب بيان الصحة، فيما 

تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل 

بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام األسد 

الطبية المتهالكة.

عمليات  لها  التابعة  والميليشيات  النظام  قوات  كثفت 

وحماة  إدلب  أرياف  وبلدات  قرى  على  القصف 

والالذقية، شمال غربي سوريا، وذلك بنسبة تتماشى 

مع توسيع دائرة المعارك والمواجهات قرب خطوط 

التماس بين قوات المعارضة والجيش التركي المنتشر 

في إدلب من جهة، وقوات التحالف الروسي – السوري 

– اإليراني من جهة ثانية، فيما ترّكز القوات المهاجمة 

على المناطق الواقعة جنوب الطريق الدولي حلب – 

الالذقية والذي يرمز له بـ «أم ٤» في جبل الزاوية 

جنوب إدلب، وفي سهل الغاب في ريف حماة الشمالي 

رفعت  والخروقات  التصعيد  لزيادة  ونتيجة  الغربي. 

فصائل المعارضة المقاتلة في إدلب وريفها جاهزيتها 

العسكرية تحسبا ألي عملية عسكرية تقوم بها النظام 

السوري بدعم الطيران الروسي، حسب المتحدث باسم 

ناجي مصطفى.  النقيب  للتحرير»،  الوطنية  «الجبهة 

وقال مصطفى لوسائل إعالم محلية إن غرفة عمليات 

وهيئة  الوطنية  «الجبهة  تضم  التي  المبين»،  «الفتح 

تحرير الشام وجيش النصر» رفعت الجاهزية ألعلى 

درجة، وعززت جبهات القتال وخطوط الدفاع بشكل 

أي  على  تقدم  أي  لصد  الضرورية،  باألسلحة  كبير 

شن  احتماالت  أن  إلى  القيادي  ولفت  محورلنظام. 

عملية عسكرية لنظام والميليشيات المساندة لها بدعم 

مع  خاصة  المنطقة،  في  قائمة  الروسي،  الطيران 

الخروقات المتكررة خالل األيام الماضية.

وردا على تلك الخروقات واستهداف المواقع المدنية 

والعسكرية، أسقطت الفصائل العسكرية، صباح أمس 

الثالثاء، طائرة استطالع روسية الصنع لقوات النظام 

في أجواء منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، 

النظام  بين  متبادل  مدفعي  وقصف  مواجهات  وسط 

لحقوق  السوري  المرصد  وقال  المعارضة.  وفصائل 

اإلنسان إن فصائل المعارضة السورية أسقطت طائرة 

استطالع على محور معربليت بريف إدلب،

فيما قصفت قوات النظام، بالمدفعية الثقيلة قرى جبل 

والفطيرة  «كنصفرة  الجنوبي،  إدلب  بريف  الزاوية 

مواقع  باستهداف  فصائل  عليها  وردت  والموزرة» 

إدلب  ريف  في  وحنتوتين  كفرنبل  في  النظام  لقوات 

الجنوبي، بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ.

مصادر محلية أكدت لـ «القدس العربي» أن طائرة 

الحال  بطبيعة  كانت  الصنع،  الروسية  االستطالع 

قرية  أجواء  في  المحررة،  المناطق  وتصور  ترصد 

«معربليت» بالقرب من مدينة أريحا في ريف إدلب 

فإن  المحلية  نيوز»  «بلدي  شبكة  وحسب  الجنوبي. 

القصف البري المتبادل بين النظام وفصائل المعارضة، 

الروسية  تزامن مع تحليق مكثف لطائرة االستطالع 

«البجعة» وعدد من طائرات االستطالع التابعة لقوات 

النظام والميليشيات اإليرانية المساندة له، والتي تعمل 

األرضية  األهداف  وتصوير  رصد  على  بدورها 

قوات  عمليات  لغرفة  المباشرة  اإلحداثيات  وإرسال 

التركية  استقدمت  ذلك  غضون  في  وروسيا.  النظام 

نحو  والعسكرية،  اللوجستية  التعزيزات  من  مزيدًا 

بمناطق  يعرف  بما  الداخلة  منطقة  ضمن  مواقعها 

«خفض التصعيد» حيث دخل رتل جديد بعد منتصف 

ليل االثنين – الثالثاء، عبر معبر كفرلوسين الحدودي 

مع تركيا، شمالي إدلب، ويتألف الرتل من نحو ٣٠ 

التركية، فإن عدد  آلية. ومع استمرار تدفق األرتال 

اآلليات التي دخلت األراضي السورية منذ بدء وقف 

إطالق النار الجديد بلغ ٥١٣٥ آلية، باإلضافة آلالف 

الجنود حسب المرصد السوري، الذي أوضح أن عدد 

منطقة  وصلت  التي  العسكرية  واآلليات  الشاحنات 

الممتدة من  الفترة  ارتفعت خالل  التصعيد»  «خفض 

اآلن،  وحتى   ٢٠٢٠ فبراير/شباط  شهر  من  الثاني 

تركية  عسكرية  وآلية  شاحنة   ٨٤٧٠ من  أكثر  إلى 

دخلت األراضي السورية، تحمل دبابات وناقالت جند 

ومدرعات و«كبائن حراسة» متنقلة مضادة للرصاص 

األتراك  الجنود  عدد  بلغ  فيما  عسكرية،  ورادارات 

الذين انتشروا في إدلب وحلب خالل تلك الفترة أكثر 

١١٥٠٠ ألف جندي تركي.

إلى ذلك سيطر متظاهرون مسلحون يتبعون عشائر 

عربية سورية أمس الثالثاء على مقرات (قسد ) في 

شيخ  مقتل  بعد  الشرقي  الشمالي  الزور  دير  ريف 

عشيرة عربية . وقال سكان من بلدة الحوايج في ريف 

دير الزور الشمالي الشرقي إن المتظاهرين تمكنوا من 

احتجاز سبعة عناصر من «قسد» ومصادرة سيارات 

عدة، الفتين إلى انشقاق عناصر لـ «قسد» من أبناء 

عشائر العكيدات، وانضمامها لصفوف المتظاهرين.

إلى  ا)  (د ب  األلمانية  األنباء  لوكالة  السكان  وأشار 

المسلحين  على  النار  أطلقت  «قسد»  عناصر  أن 

واألهالي ما أدى إلى إصابة ستة مدنيين، مؤكدين أن 

بلدات جديد عكيدات  الطرق في  المتظاهرين قطعوا 

عناصر  وطردوا  أمس،  والطيانه  وذيبان  والشحيل 

«قسد» من المدارس التي تشكل مقرات لها والحواجز 

بطرد  المتظاهرون  وطالب  المنطقة.  في  المنتشرة 

حمود  مطشر  الشيخ  مقتل  بعد  مناطقهم  من  «قسد» 

يستقلها،  كان  التي  السيارة  وسائق  الهفل  الجدعان 

وإصابة الشيخ ابراهيم خليل الجدعان الهفل بجروح 

دراجات  على  ملثمون  مسلحون  واستهدف  طفيفة. 

نارية بالرشاشات المتوسطة الشيخ مطشر عند مفرق 

الرغيب قرب بلدة الحوايج شرق دير الزور األحد.
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وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل ما ال يقل عن ١٠٧ مدنيين، بينهم ٢٦ طفال و١١ سيدة في شهر 

تموز الماضي.

وسجلت الشبكة في تقريرها الشهري ٤ مجازر و١٣ ضحية قتلت بسبب التعذيب، معتبرا أن نظام األسد هو 

المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة "كورونا كوفيد – ١٩".

سوريا  في  الطبية  المراكز  معظم  بقصف  أساسي  بشكل  متَّهمان  الروسي  وحليفه  النظام  أن  التقرير  وأكد 

من  قرابة ٣٣٢٧  أنَّ  قسريًا، موضحًا  منهم  العشرات  وإخفاء  الطبية  الكوادر  من  المئات  وبقتل  وتدميرها، 

الكوادر الطبية ال يزالون قيد االعتقال أو االختفاء القسري لدى النظام بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان.

وأوضح التقرير أنه ال يشتمل على حاالت الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة "كورونا كوفيد-١٩"، حيث 

يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي.

وأشار إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام أعلنت عن وفاة ٤٠ حالة في سوريا بسبب فيروس "كورونا المستجد"، 

الحكومية، ونظرًا  الوزارات  أية شفافية في مختلف  لعدم وجود  الدقيقة، نظرًا  بغير  واصفًا هذه اإلحصائية 

بحسب  التوتاليتارية  األنظمة  حال  هو  وهذا  الوزارات،  هذه  عن  يصدر  ما  على  األمنية  األجهزة  إلشراف 

التقرير.

وفقًا للتقرير فإنَّ شهر تموز/يوليو شهد مقتل ١٠٧ مدنيًا بينهم ٢٦ طفًال و١١ سيدة، منهم ٢١ مدنيًا بينهم 

٤ أطفال قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني ٧ مدنيين بينهم 

٤ طفًال، و٢ سيدة، وقتلت "هيئة تحرير الشام" مدنيين اثنين، وبحسب التقرير فقد قتلت "قسد" في تموز ٤ 

مدنياين.

ل التقرير مقتل ٧٣ مدنيًا، بينهم ١٨ طفًال، و٩ سيدة على يد جهات أخرى. كما سجَّ

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تموز مقتل ١٣ شخصًا بسبب 

التعذيب، ١٠ منهم على يد قوات النظام السوري، و١ على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و٢ على 

يد "قسد" ذات القيادة الكردية.

ووثق التقرير ٤ مجازر في تموز يوليو جميعها على يد جهات أخرى، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة 

على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما ال يقل عن ٥ أشخاص مسالمين دفعة واحدة، وكانت ٣ مجازر قد 

وقعت إثر تفجيرات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، و١ برصاص مجهول المصدر.
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اليوسفي: صاحل زوزان
واحلرب السياسة يف وشاركت ناضلت كوردستان جنوب يف الكوردية ة

ٔ
املرا

fiÏéã€a 7ìi Êbnè‹◊ ZbËmäÎby

استطعن كرديات نساء بأسماء حافل الكردي التاريخ إن

التاريخ صفحات علي ذهب من بأحرف بصماتهن ترك

الحياة مجاالت لكافة هن  وخوض هن نضال بفضل

صحيفة باسم حوارًا نجري أن أحببنا واليوم وبجدارة

العراق كوردستان من كوردية لبوة مع «كوردستان»

رغم الظروف إليها طريقهما واإلحباط اليأس يعرف لم

والظلم الخوف حيث عاشتها التي والقاسية الصعبة

ديكتاتوري نظام يد على األحالم  ووأد واالضطهاد

كوردستان جبال شموخ شامخة ظلت ولكنها ظالم، مستبد

النضال ساحات في الميامين البيشمركة صمود وصامدة

ومثقفة بامتياز. مناضلة سليلة أسرة هي

ابنة اليوسفي صالح زوزان المتألقة انها الكاتبة واألديبة

الكوردستاني الديمقراطي الحزب مؤسسي ابرز احد

متميز نضالي تاريخ وصاحب كوردستان، جنوب في

اليوسفي. صالح البطل الشهيد

بك لو عرفتنا التعريف حبذا عن  صالح غنية زوزان

أكثر..

على بشير كلستان العزيزة الصديقة أشكر البداية في

الشهيد أبنة زوزان أنا به.. وأتشرف الجميل اللقاء هذا

الثانوية مرحلة إكمال بعد  حلمي  كان اليوسفي صالح

لكن (الرسم) أكاديمية الفنون اإلعالم أو قسم أن أدخل

إلى منتمين الغير الطلبة  قبول ترفض  كانت القسمين

واالقتصاد، اإلدارة معهد في قبولي فتم البعث.. حزب

 ١٩٨١ عام بدايات المعهد مع  لفترة ثم تركت داومت

والدي نشاط ناحية من ظروفنا كانت أسباب أوًال لعدة

مستمرة األمنية  المراقبات وكانت أوجها في السياسي

خالل الدراسة في من نفسي أَر لم وثانيًا منزلنا، على

إلى القادم العام في أسافر أن أمل على فتركتها المعهد

أغتيل ولكن الفنون،  قسم في دراستي ألكمل  روسيا 

فتركنا   ١٩٨١ حزيران في والدي اغتيال بعد حلمي

الكتابة على وعكفت زاخو، في رأسنا مسقط إلى بغداد

 ١٩٨٦ عام زواجي بعد ثم مواهبي، وصقل والرسم

ومتطلبات أطفالي وتربية عائلتي لمسؤوليات تفرغت

في الحروب في ظل أجواء من مسلسل الصعبة الحياة

األلفينيات أظهرت فترة في والمعاناة، والحصار العراق

كتاباتي. خالل من مواهبي األدبية

الشهيد والدك حياة نبذة عن بإعطائنا  تكرمِت هال *

نشاطاته وجوانب اليوسفي وعن أبرز المناضل صالح

المشرقة..؟ حياته

ألمع من  كان الذي يوسف الشيخ حفيد وهو والدي 

أمير جزيرة باشا بدرخان ثورة في شاركوا القادة الذين

دار كلية في دراسته أكمل (١٨٤٣ - ١٨٤٧) بوتان

إلى فنال بعثة امتياز، بدرجة وتخرج في بغداد العلوم

ظروفه بسبب تنازل ولكن مصر في األزهر جامعة 

من  مجموعة مع أسس  ١٩٣٦ عام الصعبة، المادية

هيوا، حزب تأسيس في شارك ثم بروسك، جمعية رفاقه

كورد)  (رزكاري حزب بتأسيس شارك  ١٩٤٥ عام

بتأسيس  شارك  ١٩٤٦ عام هيوا، حزب  إنقسام  بعد

ولحين تأسيسه ومنذ الكوردستاني، الديمقراطي الحزب

ومسؤول  للحزب السياسي المكتب عضو كان  ١٩٧٥

اإلعالم كان مسؤول بغداد، في الخامس للحزب الفرع

وأستلم  ١٩٦٧ أسس عام الثورة، أثناء الكوردية للقيادة

العربية باللغة بغداد في التآخي  جريدة تحرير رئاسة

أتفاقية بعد الكوردية باللغة (برايتي) لجريدة ملحق مع

بين جميع المفاوضات في شارك ٢٩ حزيران ١٩٦٦،

كان الكوردية، الثورة وقيادة المتعاقبة العراقية الحكومة

أتفاقية خاللها من تمخضت التي رأس مفاوضات على

العراقية ١٩٧٠، مع الحكومة التاريخي ١١ آذار بيان

،١٩٧٤  -  ١٩٧٠ العراق في للدولة وزيرًا انتخب

رئيس ونائب العراقي والتضامن السلم مجلس وعضو

السوفيتية، أصدر - العراقية والتعاون جمعية الصداقة

والكردية، العربية بالغتين كوردستان) (شمس مجلة

كان الكوردية، باللغة لألطفال ئةستيرة (النجمة) ومجلة

آذار ١٩٧٥  ١٩٧١ إلى من إتحاد أدباء الكورد رئيس

أتحاد على أشرف الكوردية، الثقافة جمعية ورئيس

الفالحية الجمعيات وأتحاد الكوردستانية والشبيبة الطلبة

صنوف مختلف إلى تعرض الكوردستانية، والعمالية

قرار إليه ووجه والنفي  والتعذيب والسجن  المالحقة

األشتراكية  الحركة أسس ١٩٧٦ عام مرات، عدة اإلعدام

أنتخب   ١٩٧٩ عام وفي الكوردستانية الديمقراطية

الكوردستاني، الديمقراطي األشتراكي للحزب  سكرتير

أثر إنفجار  بغداد ٢٥ - ٦ - ١٩٨١ أستشهد في بتاريخ

بغداد. نظام ِقبل من ملغوم بريدي طرد

 

المناضالت دور النسوة الكورد تحدثينا عن لو نود *

وكيف والثاني الرعيلين األول العراق من كوردستان في

قيادي..؟ ثوري لمناضل كا�بنة آنذاك دورك تجلى

األول الرعيل العراق من كوردستان الكوردية في المرأة

برفقة زوجها حيث كانت ناضلت بكل شجاعة وصبر

األطفال تربية  من كثيرة مسؤوليات عاتقها على  تقع

دور النساء لبعض وكان اليومية، الحياة طلبات وتلبية

نسوية أسماء وهناك والقتالية، السياسية المشاركة في

(فاطمة المناضلة منهن  السياسة والنضال، في شاركن

اللذان عيسى نعمان المناضل زوجة شاهين) أسعد

الكوردستاني منذ تأسيس الديمقراطي ا�نتما إلى الحزب

علم بنفسها فاطمة السيدة خاطت وقد مهاباد جمهورية

مهاباد، جمهورية  قيام أثناء رفرف الذي كوردستان 

كوردستان ثورات خالل يناضالن زوجها برفقة وكانت

وتقاتل السالح تحمل وكانت الستينيات، في العراق 

مدى على شاهدة عيان (أسماء) وكانت عمتي بجسارة،

المجيد) عبد (سانية المناضلة وأيضًا وشجاعتها، جرأتها

إتحاد وفي النسائية الحزبي التنظيم في دور لها كانت

بتضميد تقوم أيضًا وكانت زاخو في كوردستان نساء

وهي الكهوف في البيشمركة مالبس وتخّيط  الجرحى

عام للحزب السادس المؤتمر في شاركت إمرأة أول

جورج) (مارگريت اآلشوري المناضلة وهناك ،١٩٦٤

البيشمركة منذ ثورة بصفوف ا�لتحقت تعتبر أول فتاة

المعارك  في تشارك وكانت السالح وحملت ١٩٦١

السيدة صونيا زوجة كما وهناك  ،١٩٦٩ عام أغتيلت

ناضلت (روسية الجنسية) حسن البارزاني مال المناضل

رغم جبهات النضال في الستينيات في فترة زوجها مع

ما بين الرسائل تنقل وكانت والحصار ظروف الحرب

في المناضلين عوائل وإلى الحزبية  والخاليا القيادة

بغداد.

الذي ما واألديبة  الكاتبة اليوسفي صالح زوزان -*

ترغبين التي المواضيع هي وما للكتابة ودفعك حفزك

كتابتها؟ في

أخرجت الكتابة لدي موهبة األبتدائية بدأت مرحلة منذ

أنا  وكنت آذار)  ١١) و (زوزان) مجالت من أعداد

مرحلة في والرسامة، والكاتبة تحريرها رئيسة

المسرحيات وأكتب فعاليات أصمم بدأت األعدادية

األحتفاالت في ونشارك زميالتي على األدوار وأوزع

أميل بدأت الثانوية  مرحلة في المدرسية، والمناسبات 

األول جمهوري وكان والخواطر  القصائد  كتابة إلى

على ويكافئني األستمرار على  يشجعني فكان والدي،

التنوع أحب عن كتاباتي مميز، بالنسبة أدبي مجهود أي

وأدب العلمي الخيال وأدب األطفال أدب في إنتاجات لي

الخواطر أحب كما وأدب العشق، المعركة وأدب الرعب

وقصائد النثر.

سيما ال ككاتبة لك المجتمع  نظرة  تجدين كيف -*

لك تبدو وكيف ما نوعا محافظة بيئة في تعيشين وأنت

واليوم؟ األمس بين نظرتهم للمرأة

للكادر مجتمعنا في مختلفة نظرة أية أرى ال حقيقة

البداية مجتمع منذ ومجتمعنا اليوم األمس بين النسوي

الميزة هذه وكانت  كتابة على  األقالم ويشجع منفتح 

 ١٩٦٧ عام التآخي ترأس والدي جريدة أن منذ ظاهرة

الكتابة على والنساء الرجال يحث والدي كان حيث

جريدة أرشيف على أطلعِت  وإذا واألدب،  والثقافة

للمرأة خاصة زاوية هناك كانت ترين سوف التآخي

على منها المعة أسماء عدة هناك وكانت فيها يكتبن

وأخريات حلمي رفيق باكزة السـيدة المثال سـبيل

الحقيقة هناك ففي الحاضر، الوقت في أما يكتبن بشغف،

الكاتبات والشاعرات من األسماء الالمعة من العشرات

الساحة على المشرف موقعهن أثبتن الالتي والقاصات

األدبية.

المسلح النضال في الكوردية المرأة بدور رأيك ما - *

وأيهما والسياسة واألدب الثقافة  مجال في ودورها 

تفضلين؟

دورًا المرأة دور يكون أن  أفضل أنا شخصي كرأي

بالدرجة اهتمامها تضع أن أي تكوينها طبيعة مع يتناسب

عماد هو الذي الجديد الجيل وتربية عائلتها في األولى

شيء عائلتها اتجاه وواجبها مدرسة فاألم المستقبل،

خالل من شخصيتها تثبت أن أيضًا وعليها مقدس،

أما تمارس هوايتها، وأن موظفة كانت ومهنتها إذا عملها

الكوردية المرأة تتعلم أن أفضل أنا السالح لحمل بالنسبة

السياسي والوعي على حمل السالح تأهيلية دورات ضمن

ستحتاج ظروفنا ومثل شك ألنها ال األولية واإلسعافات

للمحن نتعرض شعب طالما القصوى، فنحن الحاالت في

المناضالت من العديد شاهدنا ولقد العصيبة، واألوقات

حسنا بالًء أبلينا داعش تنظيم ضد الحروب ساحات في

الحقيقة في ولكن متقدمة، قيادات أستلمن منهن والعديد

أن أفضل طوارئ هناك  تكون ال وحين عام وبشكل

تستشهد التي ساحات المعركة، فالمرأة في الرجال يكون

حيث مجتمعها، على  كبيرة خسارة ستكون  تأسر أو

هذا بمثل الرجال للقيام من تنجب العشرات أن بإمكانها

الصعبة. المهام

والمسموعة المرئية اإلعالم وسائل ازدياد رغم - *

فيها..؟ مشاركتك مدى ما والمقروءة

وأنا أشارك اإلعالمية الوسائل هذه على أطلعت أن منذ

الشبكات من العديد في  كتبت األنترنيت،  عبر  بها

صفحة على خاصة المجاالت وبشتى والمجالت الثقافية،

جمهوري لي  وأصبح (الفيسبوك) األجتماعي التفاعل

بهم. أعتز والذين يتابعونني بشغف الذين الخاص

حكومة نفسها من اليوسفي زوزان أين تجد - -*

كوردستان؟ إقليم

شهيد زعيم  ابنة  نفسها ترى اليوسفي صالح  زوزان 

قمة لدي وهذا أمته، قضية أجل من شيء بكل ضحى

أثبتت متواضعة كاتبة نفسي  أجد  واالعتزاز، الفخر 

األدبية كسفيرة الساحة على الخاصة بجهودها شخصيتها

منها، عانيت ألنني الخطأ والظلم ربما أتقبل ال كوردية،

صفحتي عبر كناشطة، وقد كتبت عدة مقاالت نفسي أجد

صنوف شتى القى الذي لشعبي أجمل غد إلى  أرنو 

الويالت.

وكاتبة وواعية مثقفة إمرأة كونها شخصيتها -*

وعريقة.. مناضلة أسرة سليلة متمكنة

ال مستقلة شخصية أنني ولو  لرأيك..  عزيزتي شكرًا

اإلنسان يضطر أحيانًا ولكن كثيرًا السياسة إلى أميل

بمصيرنا يرتبط الذي  العالم هذا إلى والولوج  التطرق

العديد الحقيقة في مباشرة، غير أو مباشرة بصورة سواء

وأفكار شخصية من البعض ورثت أنني يعتبرونني

صريحة وزمالئي  لزميالتي والشهادة فأنا والدي،

أتنازل وال الحق أقول راسخة وطنية وصاحبة مبادئ

المضمار خضت عليه، تربيت الذي ومبادئي رأي عن

مقاالت عدة كتبت وقد كناشطة منشوراتي عبر السياسي

سواء السلبيات إلى بعض أو أشير أنتقد صفحتي عبر

جازمة أعتقد اإلقليمية، المركزية أو الحكومة صعيد على

أن أرغب ال كنت وإن المضمار هذا في لم أقصر أنني

أن أحيانًا أضطر أنني إال السياسة أعماق في أغور

شعبي المظلوم، وعن حقوق عن الحق فيها وأدافع أدخل

من النخاع حتى سياسية أنني ويؤمنون يدعون البعض

. صفحتي في انشرها التي منشوراتي خالل

مشاريعك هي الفكرية واألدبية وما ماهي نتاجاتك -*

المستقبلية في الكتابة..؟

بحوث وعدد من مقاالت عدة عن عبارة األدبية إنتاجاتي

من حياته صفحات اليوسفي صالح هي: وأربعة مؤلفات

- حلم) (نبوءة قصص  مجموعة - السياسي  ونضاله

- الطفولة) (حلم األطفال أدب من قصص  مجموعة

مستقبلية مشاريع وهناك ذاكرتي..  من خواطر كتاب

دور عن أكاديمي  كتاب منها  اهللا،  شاء إن سأطبعها

التحررية الحركة في القيادية والشخصيات والدي

وكتاب عليها، العراق وهناك رواية أعمل في الكوردية

نثر. وقصائد خواطر من مجموعة سيتضمن

النساء نحن لنا توجهينها أخيرة كلمة لك هل - *

» صحيفتنا عبر كوردستان آفاي روج في الكورد

كوردستان»؟

وأخص قلبي على العزيزات الكورد النساء لكل أقول

تعرفت وقد خاصة كوردستان، غربي في النساء منهن

أعتز الالتي آفا روز في منهن رائعة مجموعة على

واألخت الزوجة هي  المرأة لهن.. أقول  بصداقتهن

نبض بل هي أجيال مربية وهي والصديقة، واألم واألبنة

رجل حياتها في يكون دائمًا الكلمة.. بكل معنى الحياة

مؤثرًا وتلعب دورًا تتضاعف فدورها ومسؤولياتها لذلك

لهن نصيحتي أوجه لذلك الرجل.. قرارات في وكبيرًا

والتضحية.. السالم والوطنية راية يرفعن أن

تحريض وال أحد من تسمعوا وشاية لرجالكن: ال قلن

دبروا موقعكن، أو خارج من أجنبي فتنة وال حاقد من

شركائكم ومع أنفسكم أحرار وكونوا بجهودكم أموركم

أيضًا فقدموا أنتم تنازالت قدموا الوطن إذا في اآلخرين

لرجالكن قلن الطرفين.. ترضي نتيجة إلى تصلوا حتى

زائل فهو المناصب وال وال المال متاع الدنيا يغرينكم ال

والخالدة. هي الباقية الطيبة والذكرى

وفي الجبال في  أسود رجال هناك كان لرجالكن  قلن

وألتهوا المدينة إلى نزلوا عندما ولكن النضال، ساحات

تناسوا أو  ونسوا وأخالقهم، أرواحهم فسدت بمتاعها

لتروي كوردستان .. أرضنا لتروي زكية سالت دماء

الجبيبة.

اليوسفي صالح زوزان

في جال ِمما فيه ألدون مفكرتي إلى أسرعُت 

ذاكرتي، تمحوها  أن قبل العبارات من  خاطري

بناتي: سألُت أجدُه..؟! فلم قلمي، عن فتشُت

جملتي أكمل أن وقبل وجدتم....! هل حبيباتي

شيئًا. لم نرى ماما يا واحد: ال عزف أجبنا وعلى

أية على مرة، كل في يقسمن كما جميعهن، أقسمنا

فيرددنا عليها، أسألهن حين البيت، في تضيع حاجة

اإلستماع دون حتى المألوف، ردهن الفور على

إلكمال جملتي. -

قناعة.. يصبح عندي ما غالبًا نر شيئًا. لم ماما يا ال

ذرعًا بردهن جن وعفاريت. ضقت بيتنا في بأن

يشاركنا َمن هناك أن يبدو  بعصبية: وسألتهن

ما متى يريد، ما على ويحصل  البيت.. هذا في

في وأنا معُه..؟!! الحاجة وتختفي يختفي ثم يشاء..

تشوبها بنظرات  
َّ
إلى ينظرن أخذن عصبيتي ظل

هذا ما لي،  يقلن وكأنهن واألستهزاء، السخرية

الصغيرة طفلتي
َّ
علي عطفت أمي..؟! يا الهراُء 

والبراءة الخبث ببعض ترمقني وهي وأجابتني

في يشاركنا َمن هناك ماما يا ربما قائلة: لتخبرني

حاجياتي تختفي طالما أيضًا، فأنا فعًال؟!، البيت هذا

لديهم يسكن هنا َمن أن يبدو لعبي وحليتي، وخاصة

بإستغراب إليها نظرت بنات؟!  وباألخص أطفال

جادًا، حديثها كان إن أعلم ال وعصبية

الثانية أجابت أبنتي ثم قولي؟!  تستهزأ من إنها أم

المسألة هذه جدتي في أن تخبري ماما عليك يا قائلة: بجد

بوجود وتؤمن كثيرًا األمور، هذه مثل في بارعة فهي

واسعة، بمعلومات تزودك وسوف والعفاريت، الجن

الثالثة أما الموضوع. هذا عن كاملة موسوعة فهي

ولكن سخرية، أم جادًا سؤالها كان إن وال أدري فسألتني

عن فسألت األهتمام بالموضوع، وجهها قسمات من يبدو

عند لتأخذك حسن جارتنا أم تخبري لماذا لم قائلة: قناعة

يعرفون سوف بالتأكيد الفال، فاتحي أو العرافين أحد

بالمعلومات، وسيزودوك المشكلة

والطالسم التعاويذ ببعض العراف لك يحلها وسوف

أستمتعت أنها عليها يبدو األخرى أما تفيدِك؟ ربما التي

وفاتحي العرافيين من أكثر حلها وتعرف بالموضوع

قسمات تعلو خبيثة  وأبتسامة تنصحني فأخذت  الفال

بها وصفة أخبرتني هناك ماما يا قائلة: أسمعي وجهها

سوف الجن والعفاريت، مع إلمها تجربة عن صديقتي

ستدفعين فكم ثمن، له شئ كل لعلمك ولكن بها، أزودك

على قسمات يطبع أخذ الغضب الوصفة؟ وأخبرك عن

صغيرة طفلة كأنني وشعرُت داخلي، في ويغلي وجهي

نحو فتقدمُت والحكيمات!!، العالمات هؤالء يدي بين 

فبادرت الغضب، شدة من  ساخنة علقة  أللعقها أبنتي

حسنًا يا حسنًا شعرت بغضبي قائلة: حينما الفور على

أمزح، فقط تغضبي أنا ماما ال

عتبات على الملح ترش أمها بأن صديقتي أخبرتني فقد

دخول تمنع الوصفة وبهذه الخارجية، واألبواب النوافذ

يكلفك وال وسهل حل رائع الى البيت، والجان العفاريت

أستحق أال  المشكلة.. تحل ربما  ذلك، فأفعلي شيئًا،

يبدو األخيرة أما القيمة؟. النصيحة هذه على مكافأة

وقالت الحديث فقطعت الموضوع من سأمت أنها

طالما ماما يا هنا يكون َمن ليكن قائلة: برود بكل

أشياء هي مايضيع وكل نراهم، ولم يزعجوننا ال

أجل من هذه الضجة داعي لكل ال وتافهة، بسيطة

والعرافات، العالمات هؤالء أمام سكتت أخيرًا قلم..

العفاريت وال من ال يخشى ال الجيل الذي هذا ومن

من الكالم كان فإن الصمت قررت الجان!!، وأخيرًا

في أصبح  سوف وإال ذهب، من فالسكوت  فضة

اليهن! األســتماع أستمريت إن المجانين مصاف

العثور في األمل قطعت أن وبعد

حالي على الصغيرة طفلتي رقت قلمي على

وأخبرتها فشكرتها قلمها، أريد كنت إن وأخبرتني

منذ به أحتفظ الذي قلمي  على  تعودت قد بأنني

شعرت وأنني خاصة آخر، بقلم أرتاح وال سنين 

القلم. جدوى فما مخيلتي، من طارت قد الفكرة بأن

األقالم تذكرت قلمي وبضياع اللحظة هذه وفي

السجينة واألقالم  والمشردة وطني في المغتربة

أو بالروح التي التنبض واألقالم الخرساء واألقالم

الصمت أن  تؤمن التي الصامتة واألقالم الضمير

وهناك األمان، تجلب التي  الوحيدة  الفضيلة هي

رفضوا الخنوع النهم أصحابها التي أغتيلت األقالم

أبي أتذكر وأنا بالدموع عيناي فأغرقت واألستسالم،

حين صمم وقلمه فكره بسبب أغتيل عندما اهللا رحمه

وعقيدته، أجل مبادئه من يكون لكائن من يركع ال أن

القلم.. هو فأغتيل قلمه، وال هو ال
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9 ميديا العدد (٦٣٨)  ١٥ /٨/ ٢٠٢٠م - ٢٧٢٠ ككوردستان 

عبد األمير الفيصل

على  يظهر  التكنولوجية  المعلوماتية  الثورة  تأثير  بدأ 

للقرن  العقد األّول  بداية  الطباعة والنشر، وإّن  صناعة 

للصحيفة  متزايدًا  اتساعًا  يشهد  والعشرين  الحادي 

اإللكترونية مقابل الصحيفة التقليدية التي سادت لخمسة 

قرون مضت.

إّن الصحيفة اإللكترونية تحمل قوة جذب وإبهار جديدة 

تساعد على انتشارها على حساب تلك التقليدية الحالية 

 Multimedia فألّنها تستخدم الوسائط اإلعالمية المتعددة

حاسة  من  أكثر  ممارسة  الشاشة  لمستخدمي  تتيح  فهي 

فالقارئ  أيضًا،  واللمس  بل  والسمع  البصر  خصوصًا 

يستطيع أن يختار ما يريد ويقرأ ما يحب االطالع عليه 

بألوانها الجذابة ويستمع في الوقت ذاته  ويرى الصور 

المنقولة عبر  إلى األصوات التسجيلية، ويشاهد األفالم 

الفيديو، كّل ذلك في عملية سريعة واحدة لم تستطع أن 

الصحافة  المختلفة:  اإلعالم  وسائل  قبل  من  له  توفرها 

المكتوبة واإلذاعة المسموعة والتلفزيون المرئي.

 (BBC) جون راسل أحد كبار اإلذاعيين البريطانيين في

يقول أّن الخطر األكبر يهدد الصحيفة اليومية األسبوعية 

تكنولوجيا  بين  الحاصل  التكامل  من  مباشرة  يأتي 

التلفزيون المتطورة، وتكنولوجيا الكومبيوتر هذا التكامل 

الخاصيتين  اختراق  على  ببعيد  ليس  في زمن  يقدر  قد 

األساسيتين اللتين تهددان الصحيفة اليوم.

بعامل  االرتباط  دون  األخبار  كشف  في  التوسع    -١

البرامج  أو  األخبار  نشرات  في  نسبيًا  المحدد  الوقت 

اإلخبارية.

٢-  استمرار حضور الصحيفة في متناول القارئ ما 

يسمح له بالتصفح والمراجع واالستغراق في التأمل من 

دون االرتباط بسلطة اللحظة أو الوقت.

لقد بدأت الصحافة اإللكترونية عبر اإلنترنت في منافسة 

المجالت  من  مجلة  قامت  أن  منذ  المطبوعة  الصحافة 

األمريكية واسعة االنتشار بمتابعة إحدى الفضائح عبر 

موقعها على اإلنترنت وقبل الموعد األسبوعي لصدور 

المجلة وإذا كانت الصحافة اإللكترونية قد بدأت تغزو 

العالم الغربي المتقدم بقوة فإّن النشر اإللكتروني لدور 

النشر أخذ يتسع أكثر ففي حزيران عام ٢٠٠٠ صدر 

كتاب (ركوب الرصاصة) للكاتب األمريكي ستيفن كينج 

اإلنترنت  شبكة  على  منشورة  كلمة  ألف   (١٦) ويضم 

وخالل يومين فقط قرأه (٤٠٠) ألف شخص أي بمعدل 

دوالران  هو  أجر  مقابل  واحدة  ثانية  كّل  قراء  خمسة 

على  مجانًا  ذلك  بعد  عرض  ثّم  فقط  الدوالر  ونصف 

موقع األمازون الشهير متحديًا أي محاولة للنشر التقليدي 

المطبوع، بينما ذكرت دراسة عن سوق الطباعة والنشر 

األمريكية نشرتها جريدة وول ستريت في ٢٠٠٢/٧/١٧ 

اّنه بيع ١,١ مليار كتاب في الواليات المتحدة األمريكية 

المباعة  اليومية  الصحف  عدد  وبلغ   ٢٠٠١ عام 

األسبوعية  الصحف  وعدد  صحيفة   ٥٥,٣٣٢٩٧٩

سنويًا  المباعة  المجالت  عدد  بلغ  فيما   ٥٩,٣٨١٨٩٤

عنوان  مليون   ٦٥ وهناك  مجلة  مليون   ٥٠٠ حوالي 

كتاب في العالم منها ٢٦ مليون كتاب موجودة في مكتبة 

الكونغرس.

والصحيفة  المطبوعة  الصحيفة  بين  العالقة  اتجاهات 

اإللكترونية:

يمكن تحديد ثالثة اتجاهات حول العالقة بين الصحافة 

المطبوعة والصحافة اإللكترونية:

االتجاه األّول:

لإلنترنت  الكبيرة  اإلمكانات  وصف  عند  يتوقف  وهو 

وما يمكن أن توفره من فرص كبيرة للبشرية للحصول 

عدم  إلى  يشير  ما  وهو  سريع  بشكل  المعلومات  على 

االهتمام بمستقبل الصحافة المطبوعة إذا كانت الصحافة 

اإللكترونية يمكن أن تقوم بوظائفها.

رؤية  مؤيدي  من  هم  االتجاه  هذا  أنصار  من  والكثير 

واّن  اإللكترونية  السرعة  حول  ماكلوهان  مارشال 

االعتماد على النقل السريع واآلني لألحداث شكل ميزة 

الصحافة اإللكترونية من خالل نقل القصة الخبرية مع 

الصور الفوتوغرافية والصوت والصورة التلفزيونية.

يضاف إلى ذلك أّن الصحيفة اإللكترونية تتمكن من تقديم 

نطاق واسع من الخدمات ال تستطيع الصحف المطبوعة 

أن تقدمه من مناقشة قضية مع القراء اآلخرين والتعليق 

على المقاالت، وتوفير الفرصة لمتابعة األخبار في أثناء 

الصحافة  فإّن  وكذلك  زمني،  بشكل  وتطورها  حدوثها 

التي  األخبار  من  الكثير  تحمل  أن  يمكن  اإللكترونية 

كان يتم استبعادها من الصحف المطبوعة بسبب نقص 

المساحة حيث توفر اإلنترنت إمكانية لتوسيع الصحيفة 

بتحمل الكثير من المضمون، يضاف إلى ذلك العيوب 

يترك  الصحف  أّن ورق  إذ  الورقية  للصحيفة  األصيلة 

الحبر على أيدي قّراء الصحف المطبوعة فضًال عن ما 

تحتاجه الُصحف الورقية من وقت طويل وجهد ضخم 

 out) متقادمة  وسيلة  فأّنها  ثّم  ومن  توزيع  وأسطول 

الصحيفة  نسخ  تصل  كي  الوقت  حيث  من   (of date

المطبوعة إلى القّراء.

االتجاه الثاني:

الصحافة  أّن  على  يؤكد  حيث  سابقه  عكس  على  وهو 

الصحافة  عن  بديًال  أبدًا؟  تصبح  لن  اإللكترونية 

وسائل  تأريخ  أّن  من  انطالقًا  ذلك  ويأتي  المطبوعة، 

لم يشهد اختفاء  إلى ذلك فهو  لم يشر  التقليدية  اإلعالم 

وسيلة بظهور وسيلة أو تكنولوجيا أخرى جديدة بل أّن 

يعد  لم  فمثًال  إنتاج  وأدوات  طرق  فقط  هو  يختفي  ما 

لم  الراديو  أّن  كما  الصحف  في  (لينوتيب)  هناك آالت 

يقِض على الصحافة وكذا ظهور التلفزيون لم يقِض على 

الراديو، بل هناك تعايشًا وتكامًال بين الوسائل اإلعالمية 

المختلفة، لذا فمن المتوقع أن تحتل الصحافة اإللكترونية 

التي تعتمد على النص والوسائط الفائقة مكانها جنبًا إلى 

جنب مع الصحافة الورقية المطبوعة.

شبكة  كانت  إذا  أّنه  االتجاه  هذا  اصطحاب  ويرى 

اإلنترنت قد أضافت الكثير لحقل النشر عمومًا إّال أّنها 

ال تزال مجرد أداة مساعدة للصحافة المطبوعة في سبيل 

العالقة بني الصحافة املطبوعة والصحافة اإللكرتونية

وتطوير  الدولي،  المستوى  على  قرائها  دائرة  توسيع 

التي  المتعددة  الخدمات  من  وغيرها  الصحفي  األداء 

المستبعد  لمن  وأّنه  الورقية  للصحف  اإلنترنت  تقدمها 

أن تنقرض الصحف المطبوعة أو تتراجع مكانتها أمام 

الصحافة اإللكترونية.

ويعود ذلك للميزات التي تتميز بها الصحف الورقية عن 

تلك اإللكترونية وأهمها أّن الصحافة الورقية قابلة للنقل 

وقابلة للحفظ وتقرأ براحة أكبر من اإللكترونية حيث ال 

تزال قراءة النص المطبوع عادة لها سحرها لدى القّراء 

فضًال عن أّنها ال تحتاج إلى مهارات خاصة كاستخدام 

العالمي  المؤتمر  وأوضح  وتقنياته،  اآللي  الحاسوب 

الصحيفة  إّن سرعة وضع مواد  للصحافة عام ٢٠٠١ 

الموجودة في  إلى تزايد األخطاء  على اإلنترنت يؤدي 

الصحف اإللكترونية والمواقع اإلخبارية كذلك تزايد شك 

الجمهور في المعلومات والمواد التي تقدمها.

العالمية  الجمعية  بها  قامت  التي  الدراسة  أشارت  بينما 

هي  اآلن  حتى  اإللكترونية  الصحافة  أّن  إلى  للصحف 

وإّن  المطبوعة،  الصحافة  لصناعة  امتدادات  مجرد 

الذي  المضمون  نصف  من  أكثر  تقدم  الصحف  معظم 

طبعاتها  خالل  من  اإلنترنت  في  مواقعها  على  تقدمه 

الورقية، وتكتفي بإضافة بعض المعلومات العاجلة إلى 

هذا المضمون حتى تعطي للقارئ انطباعًا بأّنها توفر له 

النقل السريع لألخبار.

االتجاه الثالث:

ويقف موقفًا مختلفًا عن االتجاهين السابقين إذ يرى أّنه 

ال يمكن الحكم على مستقبل الصحيفة الورقية أو حتى 

اإللكترونية اآلن والواقع الحالي يقول إّن منحنى تطور 

الصحافة المطبوعة في تقدم أكبر دائمًا كي تحافظ على 

موقعها في االهتمام.

التقليدية  المطبوعة  الصحافة  عالمي  بين  االندماج  إّن 

والصحافة واإللكترونية سيزداد ألسباب اقتصادية منها.

١-  إّن دور النشر الصحفي في العالم بأسره تتجه إلى 

تنويع نشاطاتها اإلعالمية وذلك بدخول مجاالت الراديو 

المؤتمرات  وإعداد  المتخصصة  والمطبوعات  والتلفاز 

واستغالل اإلنترنت، ومثال على ذلك شركة (تربيون) 

أيضًا  وتملك  تربيون)  (شـيكاغو  التي تصدر صحيفة 

إلكترونية  محطات تلفزيون وإذاعات ومجالت ومواقع 

بالشبكة  واتصال  ترفيه  شــركات  في  وحصصًا 

صناعة  واقع  من  راســخ  جزء  وهي  اإللكترونية 

الليبرالية  المجتمعات  في  المعلومات  وثورة  االتصال 

والديمقراطية  السـوق  اقتصاد  مبادئ  اعتمدت  التي 

الغربية.

٢-  إّن العامل المشترك بين صناعتي النشر التقليدي 

تنجح  المتميز فمن غيره ال  المحتوى  واإللكتروني هو 

مطبوعة وال ينتشر تلفاز وال يستمر موقع على اإلنترنت 

ولهذا فإّن شركات االتصال الكبرى في الغرب تزاوج 

وغير  التقليدية  بأنواعها  اتصالها  وسائل  تنتجه  ما  بين 

ما  وذلك  المحتوى  لذلك  استخدام  بأمثل  لتقوم  التقليدية 

بوابة  أنجح  تدير  التي  الين)  أون  (أمريكا  شركة  دفع 

(تايم  شركة  مع  االندماج  التي  أمريكا  في  إلكترونية 

وورنر) وهي واحدة من أكبر شركات النشر واالتصال 

في العالم.

٣-  إضافة إلى المحتويات فإّن دخول شركات النشر 

التقليدية عالم النشر اإللكتروني يعتمد على نجاح وانتشار 

الترويج  أسلوب  فظهر  المستفيد  عند  التجاري  االسم 

المقاطع حيث يقوم المطبوع اإللكتروني بالترويج للموقع 

اإللكتروني الشقيق والعكس بالعكس.

اإلنترنت  صحف  جمعية  إلى  قدمت  دراسة  وأشارت 

أّن الصحف الورقية سوف  األمريكية عام ٢٠٠٤ إلى 

ونمو  ازدهار  جراء  من  عديدة  لتأثيرات  تتعرض 

الصحافة اإللكترونية لعل قسم منها:

١-  االتجاه نحو المحلية: فالكثير من الصحف الورقية 

العالمية من خالل  إلى  االتجاه  المطبوعة ال تسـتطيع 

مع ضعف  وبخاصة  اإلنترنت  عبر  اإللكتروني  النشر 

عائدات اإلعالن اإللكتروني لذا فإّن هذه الصحف عليها 

المرموقة  المكانة  كسـب  على  التركيز  على  العمل 

محليًا.

٢-  االتجاه إلى التخصصية: فعلى األرجح أّننا سوف 

نشهد في المستقبل مزيدًا من تنوع المطبوعات الورقية 

كافة  القّراء  لنوعيات  الخاصة  االحتياجات  تلبي  بحيث 

على مختلف ميولهم وأذواقهم واتجاهاتهم، بما يعني أّن 

الصحف والدوريات الورقية المطبوعة سوف تتزايد في 

العدد نتيجة لالتجاه لمزيد من التخصصية.

أسيل مطالقة

الفكر  فكرة  فيها  راودتني  التي  المرات  عدد  أعلم  ال 

أن  بفكره وذاته و  المرء مستقًال  يكون  المستقل، كيف 

أيضًا  وأفكاره.  سلوكياته  قراراته  عن  مسؤوًال  يكون 

أن يكون مدركًا لما يريد أن يكون، فعند طرح قضية 

إعجاب  محط  يعتبره  منا  بعضًا  فإن  المستقل  الشخص 

لمجرد أنه مستقل بذاته والبعض اآلخر قد يعتبره شخصًا 

أنفسنا  نجد  بينهما  ، وما  المحيط  متمردًا على مجتمعه 

غافلين عن مفهوم اإلستقالل، هذا المفرد دائم اإلرتباط 

مؤسسة  عن  المنسلخ  بالشخص  أو  المتمرد  بالشخص 

العادات والتقاليد، وهذا ما يجعلني أتسائل دائمًا إن كان 

هذا الفكر المستقل خطيئة أم نوع من الحيادية ؟

”لعلني أرى أن الفكر المستقل ما هو إال طمأنينة تبلورت 

من بناء الفرد لذاته، إنها مرحلة األمان التي يعيش بها 

مع نفسه ويتفاعل من خاللها مع البقية، إنها التفاصيل 

إنها  وإنكساره،  في ضعفه  إليها  ينزوي  التي  المطمئنة 

ثابته ويقينه“. 

إن رحلتنا الفكرية مليئة بالمواقف التي ترفعنا، تسقطنا 

أو تبقينا عالقين. هذه المواقف التي من شأنها أن تجعلنا 

يجري  بما  إطالع  وعلى  ثقافة  وذو  وعالمين  مدركين 

في هذا العالم، ستتراكم األفكار واآلراء لتتشكل الرؤية 

وسيمتلئ الفراغ بالدوافع التي ستذهب بنا من القوة إلى 

سنستقل  ما،  يومًا  الرصانة.  إلى  المتانة  ومن  المتانة 

بفكرنا وندرك ما نحن عليه وقناعتنا التي نحيد بها عن 

اآلخرين. سنصل إلى مسلماتنا بعد أن كانت ظنّيات.

اآلراء  من  مجموعة  المستقل  الفكر  يكون  قد  برأيي 

والخبرات التي ال ُتسجن وراء القضبان، بل على عكس 

أو  أيضًا  وبالمواقف  وباألفكار  بالخبرة  تتطور  قد  ذلك 

والمكان،  الزمان  بفعل  تتغير  قد  األحوال،  أسوء  على 

السالم  مدى  وبمرونت  اإلستقالل  بأزلية  إيماننا  فعند 

النفسي الذي يشعر به الشخص المستقل في فكره وواقعه 

ومناقشة  واإلطالع  اإلصغاء  على  وقدرته  وتوازنه 

آراء  تفاوتت  أو دحضها. كما  األفكار وحتى تصديقها 

المستقل وعالقته  الفكر  أهمية  والفلسفة حول  المفكرين 

بمستوى أداء الفرد، فقد أفاد بيير سيمون ”أن التكوين 

اإلتزان  أساسي في  للفرد، هو عامل  الصحيح  الفكري 

ومواهبه  وميوله  المهني  نشاطه  مع  ليتوافق  النفسي 

حقيقة  إلى  يقود  وهذا  اإلنسان“  لخدمة  توظيفها  المراد 

أن التوازن الفكري نوع من أنواع الفكر المستقل الذي 

يؤمن بصدق الرؤى واألفكار كما ُيعتبر وسيلة حضارية 

لتحقيق األفكار ورغبات األشخاص ومصالح المجتمع.

”اإلقرار  بأنه  المستقل  الفكر  الحكيم  توفيق  ّعرف 

غيرك“  ثمرة  في  بذرة  كان  تفكيرك  بأن  واإلعتراف 

فهذا يفسر أن التوازن الفكري للفرد يمنحه القدرة على 

مما  الواقع  صعيد  على  المتغيرات  جميع  مع  التعاطي 

اآلراء  جميع  مع  التعامل  على  الفرد  قدرة  بدوره  يولد 

واألفكار المخالفة لتحقيق الهدف المنشود، كما يقول داج 

همرشولد أنه ”علينا أن نسعى إليجاد نوع من التوازن 

الصحيح  وزنها  كلمة  كل  إعطاء  خالل  من  الفكري 

ونشعر بالتواضع أمام عبارات المديح عند صدقها مع 

قدرته  فكريًا  المستقل  الشخص  صفات  ومن  الواقع“، 

القضايا  والمتوازنة من  الصحيحة  المواقف  اتخاذ  على 

فئات  بين  والتوافق  الوئام  من  حالة  وخلق  المجتمعية 

المجتمع. أيضا، قدرته على التفاعل مع األشخاص على 

إختالف معتقداتهم ولو تعارضت قيمه مع قيمهم فهذا ال 

يفسد سبل التواصل.

التوازن  بالواقعية  يمتاز  فكريًا  المستقل  الشخص  ”إن 

والسالم النفسي، ال ينصاع إلى الرؤى واألفكار الرائجة 

والمعتقدات التي من الممكن أن تضعه موضع شك مع 

ثوابته والذي يفضي إلى الفشل“.

 إن الشعور باإلستقاللية حاجة ذاتية من شأنها أن تسمح 

للفرد بقيادة مصيره وإمتالك القدرة على التواصل وتبادل 

التجارب فضًال عن إيصال أفكاره بأسلوبه الخاص في 

سياق عملية تبادلية أساسها اإلندماج مع المجتمع وهذا 

يوضح أن مسألة الفكر المستقل ال تنطوي على حاجة 

فردية إنما هي حاجة مجتمعية تفضي إلى تبادل الرؤى 

والمؤثرين  الفاعلين  األفراد  تستقطب  التي  والخبرات 

والذي بدوره يقتضي الحرية واإلستقاللية.

الحرية الحقيقية تقود للفكر المستقل

السؤال  ولعل  الحياة  في  مقولة  هذه  حل“  مشكلة  ”لكل 

الذي يجول في خواطرنا اآلن هو كيف نصبح مستقلين 

تكون  أن  يعني  ال  مستقًال  شخصًا  تكون  أن  بفكرنا؟ 

من  فريدة  معتقداتك  تكون  أن  أيضًا  يعني  ال  وحيدًا، 

نوعها أو غريبة، إن المغزى من أن تكون مستقًال هو 

أن تكون ذا شخصية متفردة وأن ال تختلف عن معتقداتك 

األصيلة. أن تكون مستقًال، يعني أن تتحكم بذاتك، كما 

بينك  الفرق  إن  اإلستقالل.  مفتاح  هي  األسئلة  أن 

وبين المفكرين هو أنهم كثيرًا ما يطرحون األسئلة 

ويخمنون األجوبة ويشككون في اإلقتراحات.

غيرنا  أحد  ال  العقلية  العبودية  من  أنفسكم  ”حرروا 

يستطيع تحرير عقولنا“  بوب مارلي 

أننا  حيث  نادر  إنه  شائًعا.  ليس  المستقل  الفكر  إن 

نكاد ال نرى شيئًا عنه في الصحف وجل ما نأخذه 

المعرفة  هو  البشرية  التنمية  وسائل  وسائل  من 

يوجد شيء مستقل عن  المنتزعة حيث ال  التقليدية 

األمام  إلى  يدفعنا  المستقل  التفكير  إن  العالم،  معظم 

كما  نفكر  عندما  منطقيًا،  أفضل.  تدريجي  بشكل 

نتوقعه هو  أن  يمكن  ما  أفضل  فإن  اآلخرون  يفكر 

بالفعل والذي هو موجود أساسًا  تحقيق ما يحققونه 

باستخدام هذه القواعد الخمس حيث يمكنك أن تفكر 

بشكل مستقل: أوًال يجب علينا أن نفصل التفكير عن 

التقليدية بدًال من أن نذهب إلى المصادر  المصادر 

المعروفة للبحث عن اإلجابة.

لماذا ال أجدها بنفسي، أن أبدأ بطرح األسئلة على 

التي  الخبرة  على  بناءًا  إجابتي  أبني  أن  نفسي، 

أمتلكها، أن أبحث عن تجارب جديدة ومن األفضل 

فإن  الحالي  فكري  مع  تتعارض  تجاربًا  تكون  أن 

إلتقاء فكرتين متعارضتين يولد فكرة جديدة. أن نبتعد 

أن  هذا  بقولي  أعني  وال  أوضح  بشكل  لنرى  قليًال 

مستقل،  فكر  على  لنحصل  الجبل  أعلى  إلى  نذهب 

بل أن نتأنى قبل أن نحكم على أي شيء. إن فكرة 

العشوائية قد تجدي نفعًا أيضًا، لتبدأ بالتفكير بشكل 

ذاته  المكان  إلى  تذهب  أن  من  بدًال  مثًال،  مستقل. 

والتحدث إلى نفس اِألخاص دائمًا، جرب أن تتعرف 

فهذا من شأنه  أماكن وثقافات وأشخاص جدد  على 

مستقل  بشكل  فكر  لديك.  الفكري  المدى  يوسع  أن 

المحدود  غير  والتجارب  الفرص  من  عالمًا  وأنشأ 

بنفسك  إكتشف  بل  بحذافيرها  تأخذ كلماتي  لكن، ال 

ومن أجلك. إن خبراتنا القليلة في هذه الحياة ال تعني 

أننا لسنا قادرين على أن نبني فكرنا المستقل، فهذه 

األفكار قابلة للتغير تبعًا لتجاربنا. إن الفكر بحد ذاته 

الوقت هي  لكن وبنفس  ثابت  نهج  قناعة،  فلسـفة، 

كلمة تحتمل النقاش. المهم، أن نكون نحن أنفسـنا، 

ال أن نمشي ممشى القوافل، في نهاية المطاف هي 

حياتنا.

›‘nèæa@ãÿ–€a
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والمسؤول  التحرير،  إدارة  داخل  سلطة  أعلى 

موضوعات  من  نشره  يتم  ما  كل  عن  القانوني، 

وأخبار، داخل الموقع.

هو المدير الفعلي للمحتوى، ومركز صناعة األخبار، 

لعدم  تغافله؛  يمكن  وما  تغطيته،  ينبغي  ما  ويقرر 

موافقته مع السياسة التحريرية للموقع.

والحوارات  تكتب،  التي  المقاالت  نوعية  يحدد  كما 

المصورة،  والموضوعات  واألسئلة  ُتجرى،  التي 

وأنواع المواد الصحفية كافة.

ويضمن في الوقت نفسه، تغطية جيدة لألخبار، التي 

وتحديد  المحدد،  الوقت  في  وتسليمها  القارئ،  تهم 

معايير واضحة، لشكل ظهور المواد على الموقع.

الموضوعات،  لنوعية  واألسس  الضوابط،  ويضع 

 Home» التي يجب أن تظهر على الصفحة الرئيسية

Page»، والصفحات الداخلية.

ويعمل على تطوير أدوات التنظيم، وإجراء تغييرات 

في الهيكل التنظيمي؛ لدفع عجلة الموقع إلى األمام.

ويعاون رئيس التحرير، جهاز تحريري، يضم عدًدا 

ومدير  التحرير،  رئيس  «نواب  مثل  الوظائف،  من 

األقسام  ورؤساء  التحرير،  وسكرتير  التحرير، 

والمراسلين..  والمحررين  والمراجعين،  ونوابهم، 

إلخ»، وتختلف تلك الوظائف والمسميات والصالحيات 

من موقع إلى آخر.

نواب  تعيين  يفضلون  التحرير،  رؤساء  بعض 

إدارة  في  عنه،  باإلنابة  العمل  يتولون  ومساعدين، 

باألقسام  العمل  ومتابعة  الدورية،  االجتماعات 

أية  لتذليل  المؤسسة؛  بإدارة  واالتصال  المختلفة، 

عقبات.

الواجبات والمسؤوليات والصالحيات:

العملية  إدارة  في  واسعة  صالحيات  امتالك   -

التحريرية.

العامة  التحريرية  السياسة  وضع  في  المشاركة   -

والخطط التنفيذية.

- المشاركة في وضع السياسة اإلعالنية للموقع.

والترويجية  التسويقية  السياسة  في  المشاركة   -

للموقع.

- تحمل المسؤولية القانونية عن كل ما ُينشر على 

الموقع.

- التعبير عن السياسة التحريرية والترويج لتوجهات 

الموقع.

التحريرية  السياسة  وتنفيذ  لتحقيق  التحرير  قيادة   -

العامة للموقع.

- تنظيم اإلمكانات المتاحة لالستفادة منها في تنفيذ 

أهداف الموقع.

التحريرية  األقسام  مع  دورية  اجتماعات  عقد   -

المختلفة.

- التخطيط لعملية تطوير النشاط التحريري.

األقسام  بين  والعالقة  المحتوى  إدارة  تنظيم   -

المختلفة.

- وضع الالئحة التنظيمية إلدارة التحرير.

- اإلشراف على إنتاج األخبار وصياغتها ومراحل 

نشرها.

- إصدار التوجيهات الالزمة لتنفيذ العملية التحريرية، 

ويمنح باقي الصالحيات لإلدارة التحريرية.

- تقييم العمل داخل الموقع ومعالجة السلبيات.

- وضع نظام للمكافآت والعقوبات بما يخدم العمل 

التحريري.

- متابعة المواقع األخرى للتعرف على أوجه القوة 

والقصور والضعف في الموقع.

الصحفي  للعمل  المناسبين  األفراد  اختيار  مهمة   -

وتنميتهم وتدريبهم.

إضافية  وصالحيات  ومسؤوليات  مهام  كتابة   -

حسب طبيعة الموقع.

مواصفات رئيس التحرير:

- مشهود له بالكفاءة.

المواقع  إدارة  في  سابقة  ناجحة  تجارب  له   -

اإلخبارية.

- قادر على تحقيق أهداف الموقع.

- التمتع بالشهرة، فأحياًنا كثيرة يتوقف نجاح الموقع 

على اسم رئيس التحرير.

@pbÓy˝ó€aÎ@pbÓ€Î˚èæaÎ@‚bËæa@NNãÌãzn€a@êÓˆä
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الحماسة من جٍو وفي ،( االزدهار نحقق والمحبة بالتعاون  ) عنوان:  تحت

،٣ / ٨ / ٢٠٢٠ يوم اإلثنين الثقافي المال أكرم منتدى عقد الشبابي، والنشاط

في قامشلو. الرئيسي بمكتبه التأسيسي األول إجتماعه

المال أكرم الصحفيين أمير روح على صمت دقيقة بالوقوف اإلجتماع بدأ

اإلعالم، المنتدى، مكاتب تشكيل  تمَّ ثم ومن وكوردستان، كورد وشهداء 

مكتب. كل أعضاء تحديد وتمِّ المالية. اإلنشطة، العالقات،

الهيئة: مع مدير تمَّ تشكيل هيئة إدارية ومداوالت، مناقشات وبعد

ريبر سيدا اإلدارية: الهيئة مدير

المال- جان قدري – كمال كالويش  مال- عزالدين اإلدارية: الهيئة  أعضاء

روجين – خليل مزكين – يوسف شكري محمد- فاطمة سليمان- جميل

خليل) الزكين قجو- حياة سليمان-

وفاًء المال أصدقاء أكرم من قبل تم إنشاؤه المال، منتدى أكرم أن ذكره، والجدير

افتتاح وتمَّ الملتزم، قلمه خالل من ونهجه قضيته سبيل في ونضاله لتضحياته

رئيس حضره مهيب حفل في ،٢٠٢٠ تموز /٢٤ الجمعة يوم المنتدى مكتب

الكوردية الحركة أحزاب سكرتارية من والعديد الكوردي الوطني المجلس

المجتمع منظمات وممثلي وحقوقيين  ومثقفين سياسيين  من غفيرة وجموع

والطلبة. والشبابي النسوي المدني،

املال الثقايف أكرم منتدى قامشلو:

يعقد اجتماعه األول

حسين الدين سيف

فيضانًا على دجلة المطّلة القرية في أي مسّن يتذّكر ال

أماط فقد الّراهن. ربيعهم في الّنهر به يقوم للذي مماثًال

ترفده ومّما الهّدار، ماء جسمه من نقطة كّل عن الّلثام

تعد ولم كاملة. أنهار بدورها إلى تحّولت التي الفروع

والّصيف الخريف كما في واألكواع تتجّشأ المنعطفات

وكأّنها بهدوء. بعضًا بعضها وتدفع مياهها، تْنزلق كي

والتحذير االنذار نائمة. كانت رسائل وهي تمشي كائنات

إلى القرى الّسابقة الّليلة مساء منذ نفسه الّنهر تتسّلل من

المرتطمة األمواج ضّفتْيه، وتترجمها حركة الممتّدة على

البّر وتبتلع تغزو وهي ،
ّ
جلي بشكل وتمدُُّدها بالّضفاف،

خرير سماع على الّناس لقد تعّود  هوادة. بال المتاخم

القرى صمت  يهْيمن على الذي الّليل السّيما في الّنهر

أضلعها. في والّنائمين

الّناس آذان ألفت ما  غير الّليلة خريره هذه ُعلّو ولكّن

يَرْوه لم شيئًا دجلة،  في يحدث جديدًا شيئًا إّن عليه.

فإّن للّنهر، المجاورة القرى هذه أهل وكعادة قْبل. من

فيخرج ليًال لالستطالع الّصباح، يطيق انتظار ال بعضهم

أمل فيضانه، على أوقات  الّنهر، سّيما في  واستكشاف 

وآخرون ((بيوار)) ثمينة منه. خرج هدية على الحصول

يهّددهم وكأّنه البداية،  في العالي صوته  فاجأهم وقد

المتجّددة. مملكته  قدسية من االقتراب من ويحّذرهم

وبارتفاع جسمه بضخامة تفاجأوا عليه أطّلوا وعندما

أقدامهم من اقتربت مياهه فقد مستوٍى غريب. إلى قامته

بأقّل الّنهر، على  المشرف الّترابي الجدار  على وهم

نحو منسوبه في ارتفع وقّدروا بأّنه قد أقدام. ثالثة من

البيوت أفنية في تدخل بدأت المياه هي وها أمتار. خمسة

محدق. بخطر ينذر الوضع وأصبح القريبة،

وُأذيع أوجه. الّنهر  غضب  وصل  قد كان  الفجر عند

الصغار، األطفال  مكوث  على والحرص  الّتشديد

البقّية وأّما  البيوت. في المرضى وأجدادهم وجداتهم، 

العظيم، للحدث المتلّهفين والِّشباب الّرجال من الباقية

أسرعوا فقد شديد، بأس  ذوات والفتيات  والّنسوة

ما وجْمِع العتيد. الّنهر غضب ومشاهدة الستقبال

أقسامه بكّل الحطب األشياء، وخاّصة من اْنتشاله يمكن

ضخمة شجرة جذع وهو (ُقْرم) مثل المحّلية، ومسّمياته

الِعْلوي الجزء هجال) و( جذورها، من الّسيول انتزعتها

في يفلح ما عادة الفريستان هاتان منكوبة. لشجرة

االطارات عليها شّباٌن شجعان، يمتطون صهوة القْبض

الّصارخ وغروره الّنهر كبرياء ويقتحمون المنفوخة.

يحمله الجّرار، وما بجيشه ومقاومته تعاظم تهديده مهما

صغيرة قطع و(قوجك)  رهيبة. أسلحة من طّياته  بين

بواسطة سحبها يتّم المهترئة، القديمة األشجار بقايا من

أخرى عصا مقّدمتها في تحمل طويلة عصا وهي (َجْل)

فيسحبها (القوجك)، بطريدتها تتمّسك كي معقوفة،

ثيابه. كذلك( ُتبّلل أن دون الماء، خارج صاحبها وهو

وتتكّدس تتجّمع غابّية، بقايا وهي و(ليِمْشت) قافوك)

والفتيات. الّنسوة التقاطها مهّمة وتتسّلم الّضّفة. قرب

دار بناء في الّربيع، أوائل منذ يفّكر ((بيوار)) كان

أهله عن لالستقالل جاهدًا  ويبحث  الّصغيرة. ألسرته

والده قطعَة أرٍض، كان ُمنح ضيقت عليهم الّدار. الذين

عليه وما أمٍد بعيد. منذ كالعادة، بْيدرًا لمحصوله يّتخذها

الّلْبن الطيني من أالف قطعة ثالثة أو ألفْين صنع سوى

الّتالي. الّصيف أوائل في

مباشرة. الحصاد أعمال انتهاء بعد فسيتوّفر القّش وأّما

القريب. الجدول من الّالزمة األعشاب  يجمع وسوف

الّسقف أخشاب أثمان  تأمين كيفّية هو  يحّيره وما

إلى يهدف الذي الجْمع الى انضّم  والّنوافذ. واألبواب

مجموعة له تراءت الّنهر. من الّثمينة األشياء التقاط 

الّشاطئ، باّتجاه واألمواج الّرياح تسّيرها العواميد من

إطاره على  بنفسه رمى الفرصة،  جاءته وحينما 

واحدة دفعها ثّم وصلها. حّتى األمواج وركب المنفوخ،

آخرين وبمساعدة الّضّفة. إلى أوصلها حتى األخرى تلو

:((ها يصيح وهو سمع أحد أخوته إخراجها. من تمّكن

بيوار. يا سقف البيت عواميد وخشب أّمنَت قد

الحماسة َسرت لغرفتين)). سقف الستكمال تكفي إّنها

استراحة وبعد والّثقة. االستحواذ بنشوة وشعر كيانه، في

وابتعد قليًال اإلطار حمل الّثمين، لصيده لذيذ وتفّحص

سابحًا بابًا يشبه ما  ليلمح الهادر الّنهر  مجرى بعكس

الّنهر بثقل يحمله ضخم بجذع يصدم ثم بسرعة جنونية،

فرصته فاستغّل الّشباب. مجاراة على يقدر كعجوز ال

لجبروته اعتبار أّي دون الّنهر على فانقّض الّذهبّية،

بباب لُيفاَجَئ بسرعة، الّشيء ذلك نحو واّتجه وغضبه.

يدفعه كان وعندما عيناه. تراه ما مصّدق غير جميل،

فدفعهما بحوزته، كالذي  ثاٍن باب صادفه  البّر، نحو

الماء. إلى خارج لذيذ، ثّم سحبهما ُمتَعب بتعب دفعات

العميق، لهاثه صوت بالقرب،  كانوا  رجال سمع لقد

أيضًا، بابْين على حصْلُت لقد  هللا، وكلماته:((الحمد 

مع هناك وظّل بسهولة!)). الّصيف في البيت سأبني

من خيرات الكثيرة خياراتها في احتارت الجموع التي

الفيضان هذا في ثمينة كنوزًا الّناس التي حسبها الّنهر

هذا. ربيعهم وفي

حيث اليوم، ذلك ظهيرة في بيوتهم إلى الّرجال يعد لم

إليهم حامالت  الّشاطئ إلى وبناتهم نساؤهم توافدت

فيشعرون البسيط، غداءهم يتناولون كانوا الغداء. طعام

يا قادٌم صندوق أحدهم:((هناك صاح ثم المتناهية، بلّذة

ثمينة، طاولة ((تلك آخر: وينادي  به؛)) إليكم رجال،

أيها منكم، هّيا الّنهر يختطفها أن قبل شباب بها يا الحقوا

سمنة، صفيحة هنالك ينادي:((آٍه! آخر ورجل األشّداء؛))

من ((بيوار)) لنفسي)). قفز دعوني ألتقطها عليكم باهللا

وضحكات ونكات أصوات علْت صيحًة وصاح مكانه

إنها حّصتي، إّنها نوافذ، ((نوافذ، الحضور: المغامرين

الهدف نحو  نفسه رمى ثّم عّني!)) تبحث إّنها هديتي، 

دفع ثّم  المعاكس، الجانب  إلى والتّف  وصله. حّتى 

. الّنهر مجرى من أعالي قادمتْين نافذتْين

وانتزاعهما سحبهما على الّرجال ساعده اقترب، وعندما

جيرانه أحد الموقف هذا أثار العتيد. الكريم الّنهر من

اْستْكمْلَت لقد بيوار؟ يا اكتفْيَت ممازحًا:((أما قائًال، فناداه

جار، يا الّنهر هدايا إنها المنشود)).(( بيتك بناء مواد

أهل مع  استمّر ((بيوار)). أجابه اهللا)). من  نعمة إنها

بامتنان موارد محروقاتهم جْمع المساء في حّتى القرية

قد الّنهر كان الّليل وبحلول الهّدار. العزيز لنهرهم كبير

المحاذية المنخفضة أطرافها في للقرية بيوت عّدة جرف

وتوزيعهم سّكانها إجالء إلى أّدى الذي األمر للّضّفة.

الّنهر، مياه انحسار وقت يحين حّتى أقربائهم دور على

األساسية. رشدها وصوابها ومواضعها إلى وعودتها

عن  دجلة تخّلى  والّتعب، بالمغامرات حافل يوم  بعد  

يأتي ثّم وجبروته وكَرمه. طاقته الهائل لكل الجماح ذلك

ببناء ليباشر  انتظاره من ((بيوار)) مّل الذي الّصيف 

البيت بدا بنائه. مستلزمات على اطمأّن أن بعد البيت

بيوت محتويات مع بالمقارنة شيء ينقصه ال كامًال

مظاهر الرفاهية من بعضًا فيه المرء ويلتمس بل األهل.

أبناء أحد ومالحظة انتباه  بيته أثار  وقد والجمال.

كوردستان، شمالي من قادمًا الّصيف، في ذلك عمومته

بواجب ((بيوار)) وقيام العائلة ضيفًا على نزل عندما 

في شرفه، على وليمة بإعداد وذلك تجاهه. الّضيافة

أهل أمام  والّرفاه  والفخر المسّرة له جلب الذي  بيته 

تمّدد المدعوين، معظم تفّرق الوليمة، انتهاء وبعد القرية.

من الّراحة. قسطَا يأخذ كي ظهره على ابن عّمه، ضيفه،

ثم واالستغراب. عالمات التعّجب وجهه على ارتسمت

إنه العم؟ ابن يا الخشب هذا  اشتريت أين سأل:((من

قاطعه حديثه، يستكمل أن وقبل ويشبه..)) جدًا جميل

وأضاف العم)). ابن يا أشتره لم وأجابه:((أنا ((بيوار))

برهًة، توّقف الّضيف الّنهر)). إياه لقد أهداني مبتسمَا:((

قاطعه ((بيوار)) تشبه..)) والّنوافذ واألبواب قال:(( ثّم

ذلك العم، يا ابن الّنهر من عليهما ((كذلك حصْلُت ثانيًة:

الذي سكت ضيفه العام)). هذا ربيع فيضانه في وقت

بسّر للبوح  جامحة رغبة واْمتلْكته كبير. شّك ساوره 

لكّنه الُمضيفة. القرية في أقربائه وجميع عمه ابن يجهله

قد الذي السّر بهذا البوح وعدم عليه، للحفاظ نفسه جاهد

قناعته المطلقة اإلحراج الكبير. مع وألقربائه له يسّبب

فيه. ال لْبَس اعتقاده أّن

وأبواٍب، خشٍب من ((بيوار))  بيت مؤلَّفات  كانت  لقد

ابن دار من  أجزاًء جميعها، الّتلفاز، وطاولة ونوافَذ، 

غدر عندما دجلَة جنون  ضحّية كانت  الّضيف. عمه

في هناك، للّنهر والمحاذية المجاورة والقرى بقريته

. كوردستان شمالي

املنازل صْيد

في حيوي تحفيزي كعامل الدين استثمر لطالما

الحواس واستنفار وشحذها  الحيوات  اْستمالة

وجعلها عسكرتها حد وتعبئتها طاقاتها وتجييش

أية في سالمها  من للخروج االستعداد أهبة على

هّيأ المفرط والطويل االستثمار هذا لحظة مستثارة.

العنف، إال تجيد ال عمياء كأدوات الحيوات تلك

وعلته. عنفها ضحايا بالنتيجة وتكون

بذاته هو كما لدين وجود أن ال على القول يجدر

بل وجود ماهيته. في كما هو خالص هللا فهم وال ،

تتألف تعددها وعلى متعددة، وتأويالت مقاربات

أخرى وبعبارة حد التناحر. أحيانًا  وتختلف حينًا،

هو لما بالْنسبية  متسم بشري لفهم إال وجود ال 

مطلق.

متسامحًا يكون أن المتدين من أقله نظريًا يفترض

ينبغي اوًال ومرنًا بوصفه وصبورًا ومسالمًا ومنفتحًا

كاهله على يقع وثانيُا  خالقه، بصفات  ينطبع أن

في والخير السالم وتعميق تكريس على  العمل

وإيماني. اخالقي وواجب كمْسؤولية األرض

المريد نموذج شيوع والنمطي اُلمتداول من أن غير

النموذج الدينية التصورات جل أنتجته الذي الديني

ويمجد القتل والعدوان يبجل العنف والصدام الذي

املطلق على النسبي استحواذ
اهللا. عن تصوره أو اهللا باسم وكل ذلك ، واإلقصاء

عنه وتنوب اهللا تحتكر يحملها ومن التصورات هذه

حْصريين كوكالء والفظاعات البشاعات كل مقترفة

ناطقين باسمه.

المطلق على النسبي استحواذ الخطورة مكمن

يرقى ال ونهائي  ناجز  أحادي لتفسير  وإخضاعه 

التأويالت مصادرة الغلو يفضي إلى هذا الشك. إليه

ثم ومن اآلخر،  بعضها على والوصاية األخرى،

بالضرورة يستوجب كخصوم  مما المختلفين تعريف

تنتهي وال تبدأ هنا ومن كليًا، وإقصائهم تهميشهم

المقدس. القتل وتسويغ العنف شرعنة

عن نتحدث ال أننا ال يقاس هنا بما واألكثر خطورة

اإلسالم وحركات لتيارات بقناعة انضموا أشخاص

مع أنفسهم وجدوا عاديين بشر عن بل السياسي،

كنقطة اليونان في المخيمات أحد في مختلفين آخرين

هذا للجوء كمواطن الشمالية أوروبا إلى اْنطالق

تجاه والعداء الكره مشاعر فيهم حرك االختالف

والتي النفي، معاناة نفس في معهم يشتركون من

األدوات كل الهجوم عليهم مستعملين من تمنعهم لم

إنهم سوى لشيء ال قتلهم محاولة في المتوفرة الحادة

ما بكل للحظة ولو يفكروا لم . صائمين يكونوا لم

يفكروا أن ودون تسامح، من الدين قيم عليه تنص

تكفل علمانية نظم تحكمها دول نحو متجهون أنهم

من أوربا في هذه الوقائع أن تكرر كما المعتقد. حرية

مع والتكيف االنسجام يستطيعوا لم الذين قبل أولئك

مكتملة شاذة ظاهرة لتشكل يحيل الحرية، مناخات

والنفسية، والسياسية واالجتماعية أبعادها الثقافية في

يتنمرون فمّرة  فردية. حاالت مجرد  إلى وليس

ومّرات معهم، يختلفون الذين من جلدتهم أبناء على

في تندرج جرائم بارتكاب  للحياة معاداتهم  تدفعهم

اإلرهاب. دائرة

حلوا أينما بجائحة متنقلة، وأمثالهم أشبه أليس هؤالء

وكراهيتهم النفسية وعقدهم أمراضهم معهم حلت

القاتلة. في تصوراتهم الكامنة للحياة

أيو عماد

الشايب* مؤيد

الشجاِر شؤوِن  في ومبدعًة   .. كالبهاِر حارقًة أحبُِّك 

الغباِر حقوِل  من وتنُشُلني فوقي..   الحزِن عاصمَة ُتهدُِّم 

عاِر السُّ عصوِر من تلملُمني ليٍل..   مثَل هاِدئًة أحبُِّك

وناِر ماٍء بيَن تؤرِجُحني صمتي.. جدراَن بالفلِّ ُتزرِكُش

الحصاِر عيوِن  من بِه ألوُذ ككتاٍب.. ثرثارًة أحبُِّك 

النهاِر مثَل الروِح في وُيشرُق  عقلي.. آفاَق  بالورِد ُيزيُِّن

انتظاري تملُّ  ال لي،  ُح ُتلوِّ أرٍض...  مثَل عاشقًة أحبُِّك

انتصاري يديها بيَن  وأعلُن موٍت... رحلِة بعَد  أعانُقها

بحاري عميِق في وغارقًة  .. مروجي في سائحًة  أحبُِّك

قفاري بيَن كالزهِر فتنبُت وجوعي... خوفي حيَن ُتهدهُدني

اضطراري غيَر العشِق َمْدرِج على هبوًطا... هبطُت بسالٍم أنا

قراري وهذا أموَت أن إلى سأبقى... بأني أدري َأَتيُتِك

زاِر حفِل في ُأهلِوُس كأني  عشًقا... أهتزُّ  حضوِرِك في أنا 

مداِر أللِف ِشعري أرافُق عقلي... أفقُد غياِبِك في أنا

الجداِر في فتحٍة من ونخرُج  هواِك... سقَف  نعبُر يِن كلصَّ

قطاري زجاِج  من  أنا أراُه عشٍق... مشهِد أجمُل  ألنِك 

وداِر داٍر  بيَن معي تطيُر .... حبٍّ نسمِة أعذُب ألنِك

نزاِر وشعِر قيٍس شعِر ومن شوقي... شعِر من أروُع ألنِك

كناري كطيِر قلبي غصِن  على ... دوًما وِح الرُّ ُحلوَة يا َسَتْحَيْيَن

االردنيين الكتاب رابطة عضو الكويت - في مقيم أردني *شاعر

اضطراري غري هبوط
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حزب رئيس أجاويد، بولند الوزراء عهد رئيس في قبرص شمال في التركية المغامرة

دكتور  البروفيسور من بقرار آنذاك ١٩٧٤ تمت عام في اليساري الجمهوري الشعب

تلك في أجاويد كان السالمة الوطنية، حيث حزب يرأس كان أربكان، الذي نجم الدين

اإلسالمي نائبه فاستغل لندن،  إلى زيارٍة في التركي العسكري للغزو  السابقة األيام

اليونان القبارصة سكانها من أغلبية التي الجزيرة على بالهجوم المسّلح للبدء الفرصة

في شمالها. تعيش أقلية تركية مع

قبرص، شمال جمهورية قيام وأعلنوا عليه الجزيرة احتلوا جزءًا من األتراك أن صحيٌح

األمم منظمة في ذات مقعٍد دولة أي إعتراف اليوم حتى تنل الجمهورية لم هذه أن إال

األوربي. االتحاد جزءًا من دول كلها قبرص اعتبار من الرغم على المتحدة،

عدم حال في العسكري بالغزو أجاويد سوريا  بولنت  هدد  الزمان من قرٍن ربع بعد

اهللا عبد السيد بطرد األسد حافظ الرئيس ظل في كانت التي السورية الحكومة  قيام

تحت عمليًا ترزح لبنان كانت حيث واللبنانية، السورية األراضي وأتباعه من أوجالن

سوريا بين القوى ميزان  في التفاوت  وبحكم السورية، واألمنية  العسكرية السيطرة

من تركيا للخضوع لطلب األسد حافظ أضطر النيتو حلف العضو في وتركيا الضعيفة

طريق عن القبض لتركيا  وتحقق الصارخ، التهديد لمقاومة طلقة واحدة إطالق دون

حزب العمال رئيس أوجالن، اهللا عبد السيد على الكاميرون األفريقية دولة حلفائها في

عليه جديدة سياسة وأفكار وفرض لمحاكمته تركيا إلى بالطائرة ونقله  الكوردستاني،

على حياته اإلبقاء مقابل التأسيس، مانيفستو في المعلنة حزبه أهداف مع تمامًا تتناقض

تحت اإلشراف حسبما حزبه تركيا وإدارة جنوب غرب في سجن عمرانلي في سجينًا

تركيا. في العميقة الدولة تريده

غامضًا حتى الموضوع يزال وال أفريقيا، إلى السيد أوجالن ذهاب بصدد شكوك وثمة

من أتباع للرغبة التركية واعتقلت المئات أن الحكومة السورية خضعت اليوم. وصحيٌح

فالحزب تأمل، أنقرة تنجح كما كانت لم التركية أن هذه المغامرة إّال األوجالني، الحزب

واإلرهاق بالضعف أصيب وإن العرمرم، التركي الجيش ضد قتاله في يزال وال استمر

التركي الجيش قام اآلن الحين وإلى ذلك ومنذ الختطاف رئيسه. التالية السنوات في

جنوب اقليم وتعّرض والعراق،  تركيا بين الحدودية المناطق على  متتالية بحمالت

من وبسبب كثير التركية العسكرية  الهجمات بسبب األذى من الكثير إلى كوردستان

من الكورد المزارعين منع ومنها االقليم، حيال أوجالن السيد لحزب التصرفات الخاطئة

الحربية العمليات بسبب مسكونة غير عديدة لسنوات ظلت التي القرى مئات إلى العودة

الواسعة وما الهجمات األخيرة المواطنين. على الحزب لسياسته المؤدلجة فرض وبسبب

الحل لفشل واضح انعكاس سوى االقليم من شاسعة مناطق على التركي للجيش النطاق

مهما كان قويًا ومدمرًا. العسكري

الكورد) في (جبل عفرين فاحتلوا منطقة كبيرة بمغامرة عسكرية األتراك قام ذلك، قبل

فيها بالتصّرف اإلرهابية للمنظمات المجال وأفسحوا سوريا، شمال – أقصى غرب

اإلنسان، بهدف انتهاكات حقوق واإلجرام وبكل والسلب والنهب أساليب الغزو بأبشع

وبلداتهم، قراهم في واألويغور والتركمان  العرب وإحالل  األصليين السكان تهجير

لواء مثل لتركيا فيها وضمها الديموغرافي التغيير إنجاز بعد المنطقة  لتتريك تمهيدًا

الماضي... القرن في اسكندرون

فاشيون زعماء والكراهية الحقد الطورانية التي ينفث فيها العسكريتارية لعاب سال ثم

الطامحين العنصريين، الغبراء الذئاب أردوغان من  السيد حليف باغجلي، أمثال من

أردوغان حلفاء يعتبر وكركوك للميثاق المللي الشهير، حيث والموصل حلب ضم في

أسياد فاستمر الحالية... التركية الواليات كسائر أرقامًا ويمنحونها تركية المدن هذه

شمال- أقصى في النفط منابع إلى الوصول أمل على الطورانية في سياسة االحتالل

الزراعية والبترولية في المناطق أهم وحيث كوردية أغلبية حيث تسكن شرق سوريا،

أوقفوا األمريكان أن إّال وبخاصة للبترول، االقتصادية كبيرة تركيا حاجة فإن سوريا،

ولم أبيض" "تل سبي و كرى العين" "رأس كانيى سري في منطقتي البرية سندباد مسيرة

في سوريا أهدافهم تحقيق في ففشلوا لهم، المرسومة الخطوط بتجاوز لألتراك يسمحوا

اآلن. حتى كبير حٍد إلى

حقوًال فرأت العميقة جنوبًا التركية الدولة نظرت المكتملة، المغامرات غير هذه بعد

بين عميق انشقاق من تعاني التي ليبيا وفي المتوسط االبيض البحر في للنفط واسعة

بعضهم في ليبيا صار قليلون أقرباء لهم أن األتراك الزعماء فتذّكر دموي، نزاٍع طرفي

لألتراك وأن العثمانية السلطنة أيام من تاريخي" "إرث ليبيا وأن فيها سياسيين قادًة

من عنها جيرانها يرضى ال اتفاقية عليها، فعقدت السيطرة استعادة في شرعي!" "حٌق

٪٢٠ -١٥ من أقل تسيطر على التي الوفاق حكومة رأس مع ويونان وسواهم عرٍب

كما ليبيا، سواحل من بالقرب البترول عن البحث لتركيا تضمن الليبية، األراضي من

فشلوا الذين السوريين وغير السوريين المرتزقة وآالف عسكرية قواٍت إرسال تضمن

أن إال الزمن. من لعقد مدمرة طويلة حرب رغم بالدهم نظام على النصر تحقيق في

الليبية والقبائل وروسيا وفرنسا والقبارصة واليونان العربية الدول ومنه الدولي المجتمع

الموقف تنامي في وزاد الجديدة، التركية للمغامرة التام الرفض موقف وقفت قد البالد في

التنفيذية السلطة تخويل المصري البرلمان  إقرار ليبيا  في التركي للتدخل المعارض

والحكومات الجيوش دعم ونيله أفريقيا شمال في التركي للمشروع الفعال بالتصدي

للحكومة التركية... العرجاء السياسة ضد هذه بأسره األوربي االتحاد إن بل العربية،

وتستطيع والبترول فيها الماء أخرى منطقة عن ستبحث في أنقرة الزعامة أن يبدو ولذا

الفاشية وإرضاء الوجه ماء وحفظ المتتالي فشلها على التغطية عليها باالستيالء

أغلبية على أردوغان الحفاظ السيد حزب يستطيع ال دعمها دون من الطورانية، التي

الرغبة حيث كوردستان، جنوب اقليم من وأقرب وأسهل أهم هناك وهل البرلمان، مقاعد

لعقود من الزمن. وركود خمود بعد انتعشت قد عليه القديمة في السيطرة

أن ينسوا أّال جنوب كوردستان في اقليم وفي مقدمتهم جميعًا الكورد قادة على واآلن،

شرق – في شمال واسعة ومناطق وعفرين وشنغال كوباني على أعداء شعبنا هجمات

اقليم جنوب من المحتلة المناطق في الشعبي الحشد وطموحات كركوك سوريا وخيانة

واحدة سلسلٍة في حلقات الهجمات هذه كل عليها!!!"،  المتنازع "المناطق كوردستان

فليستعد وطهران... أنقرة بين وتقسيمهما كوردستان وجنوب غرب على السيطرة هدفها

البرية. سندباد مغامرات من القادمة المرحلة وجه في للوقوف الكورد
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كورد جان

والتنقل الهجرة أن نوّضح علينا أن بصدده نحن الموضوع الذي في الخوض وقبل بداية

وهو حّق بحرية التنّقل في  الحق  إنسان فلكّل حق، بل هي نقيصة  والهي تهمة، ليست

والمهاجرات صون كرامة المهاجرين الدول وواجب اإلنسان. لحقوق العالمي اإلعالم يكفله

وظلم. عنف وبطش كل وحمايتهم-ّن من

عن بحًثا ينتقلون الناس فبعض وتنقل،  تحرك حالة في األولى  األزمنة ومنذ فالبشرية

ســعيًا أو عائلته أفراد إلى لالنضمام يهاجر من ومنهم اقتصادية، أو ألسباب العمل 

أو اإلرهاب أو االضطهاد أو  الصراع من آخرون هربًا يتنقل بينما أكاديمي. لتحصيل

الطبيعية والعوامل المناخ تغّير آثار بسبب يهاجر وبعضهم اإلنسـان حقوق انتهاكات 

األخرى. والبيئية

الى بالنسبة الهجرة  حديثو  وهم األخيرين، يكونوا  ولن هاجروا، من أول ليسوا فالكرد

المختلفة العالم دول في يتجاوز السوريين الكرد المهاجرين فعدد األخرى، الشعوب

أوروبا، في المقيمين الكرد بعض نشطاء بحسب تقديرات طبعًا نسمة، مايقارب المليون

وآسيا، بالعالم العربي واستراليا مرورًا وكندا أوروبا وروسيا وأمريكا في موزعون وهم

أحيانًا األم تلك أن إال األم للوطن حبهم أبرزها .. هؤالء كل بين تجمع مشتركة نقاط وثّمة

سوريا كوردستان (اإلدارة الذاتية في الوطن ومفاصل بمقدرات يتحكمون من خالل من

من ألكثر الذي حكم العنصري النظام البعثي قبلها نموذجًا) ومن القراقوشية المصابة بداء

رقم كقانون القراقوشية قوانينها  بعض بموجب غربتهم تلفظهم في ومازال) قرن نصف

اإلدارة  حسب تعبير طبعًا الذاتي الدفاع وقانون الغائب امالك وإدارة حماية ٢٠٢٠ -٧-

مرتين.. الهجرة مرارة فيعيشــون ال تقل أهمية أخرى حياتية قضايا جانب الذاتية الى

خالل من التواصل لكيفية والدراسة البحث من المزيد الى الجهات تلك تعمل أن من فبدًال

ومشاركتهم بالوطن لربطهم المغتربين مع الخارج في ومنظماتها الخارجية العالقات لجنة

خالقة عقوًال تتطلب التي الوطن بناء عملية  في لإلسهام  لهم المجال  وإفساح بهمومها

والشفافية وطرح والمساءلة القانون وسيادة مؤسسات وثقافة صادقة ونوايا ورؤية واضحة

ديمقراطية أسس على بالخارج الكردية الجاليات بناء إعادة حول وبرامج قوانين مشاريع

بناء في بالخارج الوطن أبناء  جهود  من االستفادة من وتمكن للجميع،  المشاركة تتيح 

ما تبقى لقطع ووسيلة طاردة وليست للمغتربين، هادية جاذبة عامة موجهات الوطن وإعداد

القادمة األجيال على آثار سلبية من سيترتب وما وطنه وأهله بأرض عالقة من للمغترب

االغتراب. دول في

كوردستان في اإلدارة مع بالتنسيق التنفيذية وهياكلها لوائحها إعداد من لتمكن الجاليات بل

الوطن بحيث تجاه والمغتربين واإلدارة المهاجرين التزامات مراجعة  تشمل أن على سوريا

المالية التحويالت من خالل  التنمية في المشاركة من ُتمّكنهم أسس  على العالقات تبنى

اإلدارة عالقة تعزيز ومحاولة والمؤقتة، الجبايات اآلنية عن بعيدًا المعرفة واالستثمار ونقل

عن الذهنية الصورة تصحيح لمحاولة المغتربين لدى الثقة وتعزيز بالخارج الوطن بأبناء

بالشعوب أسوة الحياة في  وحقها والمصيرية القومية قضاياها وشرح  الكردية الشخصية

وتوحيد قواهم للمهاجرين والتثقيف التدريب والتوعية خالل من والدولية اإلقليمية األخرى

. العالم في القرار االغتراب حيث عواصم بالد في وصفوفهم

تشجع سياسات انتهاج في بمغتربيها نجحت تهتم التي العالم الثالث دول من الكثير أن حيث

مشاريع في مدخراتهم واستثمار الرسمية  القنوات عبر تحويالتهم  إرسال  على مغتربيها

تسهيالت ومنحه المغترب لتشجيع المعالم واضحة استراتيجية وضع خالل من تنموية 

أكثر سياسات اتخاذ إلى تسعى المصارف وحتى الدولة وبين بينه شراكة وخلق وإعفاءات

لتنفيذ جديدة  أجهزة المعتادة وخلقت الضوابط وفق تسهيالت مصرفية وتقديم له تشجيعًا

االستراتيجية. هذه مثل وتطبيق

تنموية استثمارية اقتصادية  قانونية أرضية إيجاد الى الحالية اإلدارة تتجه أن من فبدًال 

ممارسات الى ومدروس ممنهج وبشكل  تعمد الوطن  بناء في  للمشاركة مغتربيها لجذب

سوريا كوردستان في والتنمية االستثمار في االسهام عن المغتربين عزوف  إلى تؤدي 

في هي والتي الغائب أمالك وإدارة حماية عنوان تحت الجديد القانون إصداره خالل من

على تعدٍّ في العالم هو القوانين كل وبخالف هو المغترب بل أمالك لحماية الحقيقة ليست

كما يناسب  الذي بالشـكل واسـتثمارها أمالكه إدارة  كيفية في  المغترب المالك حقوق

بقانون إال العام  الصالح بحجة للمغتربين الخاصة الملكيات على االستيالء يجوز أنه ال

عادل. وبتعويض

صارخ تعد هو ريعها من وحرمانه الحماية بقصد المغترب أمالك على اليد وضع أن حيث

والوضعية. السماوية الشرائع كافة في مصان حق على

تتوفر ضمانات وعلى دراسـات على أن تنبني يجب المغتربين لتشجيع ســياسـة فأي

زالت ما سوريا  كوردســتان في االدارة هذه  ولكن لهم تقدم تسـهيالت وعلى لهم 

كمصدر فيهم تفكر أن دون اإلتاوات والجبايات فرض خالل ذويهم من وإلى تنظر إليهم

لهم تقدم وتسـهيالت ومسـاعدة مسـاندة إلى يحتاج الذي القومي الدخل مصادر  من

لتشـجيعهم.
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شادي حاجي

اآلفاق مشاريع في يوجد فال في اإلطالة آخٌذ في سوريا للوضع المشهد السياسي يبدو أن

على المعنية  الدول بين االتفاق يتم لم اآلن حتى وألنه النهائي لالستقرار دولية حلول

قانون وبصدور تضررًا، األكثر المناطق اإلنسانية إلى كإدخال المساعدات األمور ابسط

القبول على النظام إجبار تضّمن والذي األمريكية المتحدة الواليات قبل من سيزر(قيصر)

فرص من قلل مما العقوبات  وفرض االقتصادي الحصار طريق عن الدولي بالحل

األسد. بنظام والصين روسيا تمسك بسبب أكثر الدولية الحوارات

المتعددة للدول النفوذ مناطق تكريس حيث حاله على الوضع بقاء إلى المؤشرات تدل

واقتصادية وإدارية سياسية بناء كيانات منطقة إلى والتجاء كل السوري الشأن في المتدخلة

دوليًا. السوري العام بالوضع اإلقرار حين إلى بها خاصة

ناحية من قيصر قانون تطبيق بعد وخاصة يوم بعد اإلقتصادي يومًا االنهيار درجة تزداد

المواطنين يهدد حياة مما األخرى العمالت أمام السورية وتراجعها لليرة الشرائية القيمة

رفع بها النظام في يقوم التي واألالعيب الصرف بسعر تحكُّم المركز بسبب وأيضًا اليومية

انحاء سوريا في جميع المواطنين هموم زاد من التجارية لألغراض الليرة سعر وتنزيل

أخرى واستبدالها بعمالت السورية بالليرة التعامل عن العدول إلى تؤدي بالتالي سوف وهي

مراكز ستتشكل مناطق النفوذ، وبذلك حسب الروسي والليرة التركية والروبل الدوالر مثل

معظم في وعديمًا هامشيًا تأثيرها سيكون بل ال دمشق العاصمة إلى جانب أخرى قرار

عن المركز منعزلة أصبحت للمناطق والثقافية واالقتصادية السياسية الحياة ألن األحيان

منطقة ضمن المتواجدة الواحد اإلقليم مكونات بين توافقات االقاليم عبر لتشكل البداية وهي

المحددة. النفوذ

األطراف األمريكية بين اإلدارة من مباشر بإشراف الفرات شرق الجارية في الحوارات إن

والمجلس السوري الغد وتيار الكوردي الوطني المجلس وبين جهة من الكردية-الكوردية

جبهة تأسيس عنه نتج الديمقراطية والذي األثورية والمنظمة والفرات الجزيرة في العربي

حقوق تضمن جديدة وإدارة كيان بالتأكيد عنها سينتج والتي أخرى جهة من والحرية السالم

فيها تحصل بحيث الحالية الذاتية اإلدارة تطوير أو المستقبل لسوريا كنموذج جميع المكونات

الشركات مع اإلتفاقيات إبرام الجديدة اإلدارة تستطيع تمثيل عادل، وبذلك على القوى جميع

قطاعات الصحة لخدمة واردات اإلقليم وتسخير المواطنين احتياجات  تأمين بغية والدول

قوة وبناء اإلرهاب مع الحرب سنوات دمرته  ما وإصالح  والخدمات  والتعليم  والتربية

الهائلة االقتصادية الطاقة من واالستفادة لإلرهاب النًائمة الخاليا مواجهة على قادرة دفاعية

أهمها: أمور عدة الحالية اإلدارة من يتطلب وهذا ومائية ونفطية زراعية من الراكدة

واقتصادية عالقات دبلوماسية إقامة على قادر جديد كيان إلحداث الكافية المرونة إبداء أوًال:

التشكل. قيد األخرى األقاليم مع وسياسية اقتصادية قنوات وفتح الجوار دول مع

هذا عرقلة للمتربصين يتسنى ال كي  األحادية والسيطرة المزاجية عن اإلبتعاد ثانيًا: 

واإلقتصادي. السياسي اإلسقرار إحداث أجل من المسؤولية بروح والتحلي المشروع،

أمالك ومصادرة التجنيد بخصوص الصادرة  االرتجالية بالقرارات العمل وقف ثالثًا:

قرارات تشبه والتي الحرب ظروف بسبب الهجرة إلى أضطروا الذين المهاجرين المواطنين

السورية حتى المدن من وغيرها قامشلي في اليهود على أمالك استولى عندما البعث نظام

الوطن. أرض إلى العودة للمواطنين يتسنى

الكوردية، الكردية المفاوضات من الثانية المرحلة الالزمة إلنجاح المناخات تهيئة رابعًا:

مع تماشيًا  محلية انتخابات إلجراء األجواء وتهيئة المكونات  وباقي الكوردية ثم ومن

كانت والتي اإلرهاب على الحرب ظروف ولدتها التي والذاتية الموضوعية الظروف

تحت الطرفين بين اتفاقية توقيع إبان سابقة فترات في استكملت قد تكون أن المفترض من

أبيض» «تل سبي وكري عفرين سقوط وقبل البارزاني،  مسعود الرئيس فخامة رعاية

أن الكوزد نحن قدرنا ولكن له، الموالين والمرتزقة األتراك بيد العين» «رأس كانييه وسري

حينما يضرب إال بعقالنية نفكر وال اآلخرين، تجارب النظر إلى دون فقط جعبتنا من نتعلم

بالرأس. الفأس

 Delta  crescent Energy Lccوشركة الذاتية  اإلدارة بين عليه اإلتفاق تم ما إن

لجنة أمام شهادته خالل بومبيو مايك  خارجيتها  وزير  لسان  على اإلدارة من وبمباركة 

من كل إبالغ وتم لها باإلتفاق ودعمه علمه أكد حيث الشيوخ مجلس في الخارجية العالقات

يهيئان منهما كًال ألن سلبيًا واضحًا من اإلتفاق موقفًا يبديا اآلن لم حتى والتي وتركيا روسيا

نفوذهما. مناطق في بالمثل للعمل نفسيهما

عمل فرص وتوّفر االقتصادي، االستقرار في ستزيد ألنها جيدة خطوة تعتبر الخطوة هذه

أمًال وتحدث بها حلمنا طالما التي نفطية مصاف إنشاء يتضمن العقد إن وخاصة المنطقة في

كوردستان العراق إقليم في وخاصة الرجوع الى المهاجرين وتشجع نفوس المواطنين في

واألمنية الناحية السياسية من إتفاقات لهكذا الموضوعية األرضية احداث يتوجب وتركيا، لذا

موحدة بكامل منطقة الجزيرة كتلة في مناطقنا، ويجعل من شركات أخرى قد يشجع مما

سوريا. مستقبل تحديد معًا في والنظام المعارضة في وجه متراصة مكوناتها

ÒáÌáu ÷bœe NNpaã–€a ÷ãí

ملكي دوران
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تاريخه وعبر السوري الدكتاتور أن معلوم

عقود كان األزمة والممتد ألربعة سبق الذي

يتناسب وحجم بما المجلس هذا يختار أعضاء

كل قبل من  والمعروضة المقدمة الخدمات 

نزار السوري  الصحفي ذكر وقد مرشح، 

السوري النظام وتفحص درس الذي نيوف

ومنشورات مقاالت كثب في عن عمله وآليات

هذا العشب مجلس أعضاء ترشيح أن له:

فعلي بشكل يتم تعيينهم ثم ومن وفلترتهم

المرتبطة السورية األمنية األجهزة قبل من

والتعاون العمالة سوية كانت فإن به، مباشرة

المرشح يستطيع مرتفعة  القمع  سلطات مع

المائتين المقاعد هذه من بواحدة الظفر

رذالة األكثر تعيين يتم حيث والخمسين،

المرشحين آالف  عشرات  بين  من وعمالة

بعد النظام يقوم أن فيها والعجيب الراغبين،

أيضًا، االنتخابات نتائج بتزوير ما ُذكر كل

عليه. وتعتب فاحشة تبقى ربما لئال

ع للتوسُّ يحتاج ال هذا طبعًا، موضوع االختيار

أسماء كذلك في الخوض أريد وال والدراسة،

ما يومًا فازوا الذين األعضاء  وسيِّر هؤالء

يعرف سوري فكل المجلس، هذا في بمقاعد

خالل المجلس هذا في يمثله  كان من جيدًا

سبقت التي عائلة األسد من حكم عامًا أربعين

والذين ومحافظته مدينته أبناء من األزمة

الطاغية قبل من العشب ببعض ُيكافئون كانوا

تلك. السلم عقود في تعينهم تم ما إذا

يوجد وال أنه لم القول شديد يمكن بإنصاف

واالنتخابات للديمقراطية بسيط ولو أثر أي

من نشهده وما األسدين، عهد في في سوريا

مجلس "انتخابات مسمى تحت آلخر وقت

المدن مجالس انتخابات من غيرها أو الشعب

عملية منها كل  اعتبار يمكن والمحافظات" 

ومعروفة بدقة محبوكة خاصة استخباراتية

تبدأ مراحل عدة من منها كل تتكون النتائج

وإلقاء بالتصفيق تنتهي وال العمالء بتجنيد

تملق في واألشعار السخيفة المدائح المجانية

كوميدية مشاهد في وذلك وتضخيمه الطاغية

كل وُتشعر جلسة كل في تتكرر خرقاء

الموالي الوسط حتى ضمن  سوري مواطن

واإلحباط. بالخجل نفسه لبشار

وجهة من هذه الخاصة المخابراتية  العملية

أساسيين، هدفين  تحقيق إلى تسعى  نظري

في الشعب  تمثيل ضمنهما من ليس طبعا 

األداء مراقبة مهامه  مصغر  شعب مجلس

التي والقوانين التشريعات وسّن الحكومي

معظم في الحال المواطن كما هي حياة تسهل

الفعليان الهدفان طبعًا  وأقصد وهما- الدول

العملية: لهذه

في الدكتاتوري النظام وتكريس دعم أوًال:

وشرعنة الطاغية صورة وتلميع سوريا

بشار اليوم يقودها التي والفساد منظومة القمع

أبوه. المقبور قبله ومن

للمجتمع الدولي دورية رسائل ثانيًا: إيصال

السائدة السياسية والتقاليد الثقافة بأن مفادها

عن تختلفان ال السوريين والمجتمع للدولة

وقد الدول الديمقراطية بها في المعمولة تلك

بأنه للصحفيين يكرر مرارًا األسد بشار رينا

الشعب ينتخبه طالما لسوريا  رئيسًا سيبقى 

السوري.

سوية ارتفعت األزمة سوريا دخول مع

فما المجلس، هذا لدخول المطلوبة" "الكفاءة

شبيحًا وعميًال متمرسًا ُيشكل المرشح يكن لم

وتفتك تعتقل وعشائرية طائفية ميليشيات

المظاهرات مدينته وقبيلته وطائفته في بأبناء

وعمليات حروب من تالهها وما السلمية 

الطاغية على مقام أجل الحفاظ من عسكرية

وإن كان النجاح في محدودة تبقى حظوظه

المخابرات، مع جيدًا ومتعاونًا سابقًا عميًال

األولى من بالنتيجة الخروج يمكن هنا ومن

السابق العشب مجلس أن وهي: المقالة هذه

واحدة وهذه للشبيحة، ناٍد إلى اليوم تحول قد

والتحديث التطوير في بشار إنجازات أهم من

ذكر دون ومن الكونية، المؤامرات ومحاربة

على نظرة إلقاء كذلك يمكنك كذلك أسماء

مؤخرًا المشكل للمجلس الحالي التكوين

الطائفية والقبلية الميليشيات يعج بقادة والذي

جرائمهم على لهم مكافئة  تعينهم  تم والذين

لتتعرف الفائت العقد خالل السوريين بحق

المجلس على طرأ الذي المهم الفارق على

بمختلف السوريين تمثيل به ُيفترض الذي

وانتماءاتهم. مشاربهم

المرّشح يكون أن يجب بشار زمن وفي أي

من أرذل بمقعد، ليفوز نفسه بشار من أرذل

العربية الجامعة من طرُده  تّم الذي بشار

يتحملوا لم والذين العرب القادة قبل من

فطردوه شعبه، بحق المفرط وإرهابه إجرامه

لم يومها ومن وحشيته لفرط الجامعة من

فأصبح غير عربي  أو قائد عربي يصافحه 

. ودوليًا ومعزوًال عربيًا منبوذًا مجرمًا

حاولوا والذين للمرشحين الكورد بالنسبة وأما

ال كونهم إلى وباإلضافة وألنهم وفشلوا 

للشبيـحة نـاٍد إىل عـشٍب جملـس من السـوري: الربملـان

حسني عبداحلميد

تحدثنا والذي األول يحققون الشرط التقليدي

عمالتهم مستوى أن وهي المقالة بداية في عنه

يقتلوا لم فهم المطلوبة، للسوّية بعد ترتِق لم

الطاغية كرسي دفاعًا عن أحدًا يعتقلوا أو

المجلس، في أعضاء القمع سلطات لتقبلهم

الحس ببعض يزالون يتمتعون ال كذلك وهم

الكردي القومي الشعور  وببعض  اإلنساني

وهي: أهم  مالحظة إلى ذلك بنا  ليفضي 

سوريًا يكون أن حاول مهما الكوردي أن

إلى مسرعًا يتسابق تنازالت، قدم من ومهما

السورية الوطنية منه وتشرشر النظام حضن

مغازلة في صوته عال ومهما دبسًا وعسًال،

الوارثة ديمقراطيته ملعب في متبخترًا بشار

فلن واألقليات" "للطوائف والمتجاوزة الظالل

في االعتراف والمساواة كهذه بفرصة يسعد

نادي الشبيحة لدخول السباق العرب في مع

الديمقراطي الحوار عن طبعًا ناهيك  هذا،

وكونه المجلس، هذا في وأزالمه النظام مع

وناقصة المنبع ستبقى مصيبة كبرى كردَي

وتمّلق، مدح مهما ترمميها في ينجح لن

قيل: فكما للمقالة، الثانية النتيجة هي وهذه

وحرروا الدين صالح ألف الكورد أنجنب لو

والمسلمون العرب للعنهم مرة ألف القدس

ومرة.  ألف مرة

كوردستان من المسمى"صغيرًا" الجزء على  يعاب

افتقاده السورية، بالدولة قسرًا والملحق الكبرى، 

غالبية جمع على قادرة وطنية كاريزماتية لشخصية

عن تعبر للمجتمع، قائدة حولها، الكوردي الشعب

يخدم ما إلى توجهه وحدته، في وتساهم تطلعاته

العالم وكذلك ودول شعوب من بغيره مصالحه أسوة

كوردستان. من األخرى األجزاء

والظروف األسباب من وغيره  االفتقاد هذا

شعبنا أبناء تبعية في  ساهم والموضوعية  الذاتية

ألطراف كوردية والسياسية وااليديولوجية الفكرية

رئيسًا أصبح سببًا الشيء هذا أن كوردستانية، لدرجة

أقطابًا لتشكل الكوردية الحركة  أحزاب انقسام في

سلبًا انعكس السياسي، ما خطها تابعة في وأحالفًا

هذا في والشعبي الحزبي النضال وسوية أداء على

األفكار حرب ضروس. حرب بينها ونشبت الجزء،

الحدود. خارج من الواردة المختلفة والسياسات

الشأن في المهتمين  غالبية يراود الذي السؤال  إن

الذي الرئيسي السبب حول السوري الكوردي

إلى مفتقدًا  سوريا في الكوردي الشعب يجعل

وطنية، كاريزماتية شخصية أو كوردي، زعيم

المجتمع سفينة تقود به، يحتذى رمز بمثابة تكون

وتعمل وأمانًا، أمنا أكثر شاطىء إلى الكوردي

االنشقاقات آتون في التائه المسكين، الشعب لصالح

فقد العسكرية وحتى والسياسية والحزبية الفكرية

القمع إلى األرجح-  على ذلك- في السبب يعود

المتعاقبة مارسته الحكومات السورية الذي المفرط

جانب السياسية، إلى وحركته الشعب الكوردي بحق

من يستثنى (طبعا الالحقة الكوردستانية التدخالت

الرئيس برئاسة كوردستان إقليم تجربة كالمي

في والناصح) الداعم وموقفه البارزاني مسعود

الحزبية، والوصاية السوري، الكوردي الشأن

السوري النظام بين  المشتركة المصالح  وتقاطع

وتلعب لعبت التي الكوردستانية األحزاب وبعض

السورية الكوردية الشخصية محو في مهمًا دورًا

على الواقع األمر سياسة وفرض قراره ومصادرة

وإبعاد اللزوم، عند القومية العاطفة ودغدغة أبنائه

ذلك كل القرار. مراكز عن المثقفة النخب دور

القيادية الشخصية خلق وحتمية ضرورة على أثر

وجود السورية، برغم الكوردية في الساحة الفاعلة

الحركة تاريخ في المهمة الشخصيات من العديد

مهمة بصمات لها  كانت سوريا في  الكوردية

أمثال وتضحياته، الكوردي الشعب نضال في

وأوصمان ظاظا  نورالدين الكبيرين: الراحلين 

في جبارة جهود بذلوا الذين من وغيرهما صبري

وبناء سوريا، في الكوردية القضية مالمح بلورة 

واستبداد القمع وقاوموا السورية الكوردية الشخصية

. سجونها في السورية المخابرات

من الكثير شعبنا امتالك حقيقة أحد  على تخفى ال 

والخبرات واإلمكانات و المؤهالت الطاقات والقدرات

لديه لطالما الوطنية، الشخصية هذه بناء أو إيجاد في

. والثقافة واإلدراك الوعي من الكافي القدر

مدى وماهو الكاريزماتية؟ الشخصية معنى فما

كشعب بنا الملصقة التبعية من لنتخلص إليها، حاجتنا

الظروف هذه وسط  عليها وكيف نحصل كوردي،

منطقتنا؟ بها تمر التي الدولية المرحلية والتعقيدات

هبة تعني: األصل، يوناني  كمصطلح  الكاريزما 

دون لشخص تمنح  التي اإللهية الهدية أو اإلله،

وهي الناس، من  العامة لدى مفضًال تجعله غيره،

حولها فيمن ومؤثرة واعية شخصية عن عبارة

اآلخرين، تميزها عن ما خارقة نوعًا ميزات وتحمل

في نظر بعد و ثاقبة، نظرة إلى امتالكها باإلضاقة

في سيحدث بما التنبؤ حالة تشبه األمور، غالبية

السطور بين لما السليمة قراءتها نتيجة ، المستقبل

بأفكار تتمتع كما أنها والمجريات اليومية، لألحداث،

وعاداته المجتمع وطبيعة تتناسب ومتجددة، نيرة،

له، أعلى ومثًال قدوة، لتكون وظروفه، وتقاليده 

المثال سبيل المجال، وعلى في هذا كثيرة واألمثلة

ونيلسون كينغ، و مارتن لوثر گيڤارا، الحصر: ال

الخالد. والبارزاني غاندي، مهاتما و مانديال،

عانى كوردستان غرب في الكوردي شعبنا إن

الحكومات أيدي على والظلم، الجور صنوف وكابد

قرون، منذ رقابه على المتسلطة الشوفينية العنصرية

الرامية الظروف وصاغت استبداديًا مناخًا وخلقت

حريته منه وانتزعت  هويته، وطمس تهميشه  إلى

في وحاربته وأرضه، حقوقه واغتصبت وكرامته

األمرين، لقي العصر طواغيت وبفضل عيشه، لقمة

وغرقًا قتًال فمات وتكرارًا، الموت مرارًا طعم وذاق

بأن يرى الكثيرون لذا ...إلخ، وذبحًا وحرقًا وجوعًا

ملهم، قائد أو  زعيم، إيجاد في يكمن األمثل  الحل

الظروف خضم في الشبه الغارقة شعبنا سفينة يقود

على مناطقه المفروضة السياسية واإلقليمية الدولية

النجاة وجوده طوق ويكون كوردستان سوريا، في

. الضياع بحر في غرقهم قبل لهم

من القادم المقدام، البطل القائد هذا يكون من لكن،

وكوارثه معاناته هول ومن الكوردي الشعب عمق

الكبيرة والمخاطر الهالك من الشعب لينقذ الحقيقية،

المصادر قراره ويعيد ويوحده وبمصالحه به المحدقة

مؤسسات بناء عبر النضالية الظروف كل له ويوفر

ديمقراطية تحافظ على مصالح هذا الشعب وأجنداته

التشارك وتجعل الكوردستانية المصالح مع وتتوافق

كل خصوصية وتحترم الكوردستاني القرار صنع في

باالعتبار واألخذ ومصالحه الوطني همه في جزء

عن بعيدًا األجزاء كل في شعبنا لنضال الفعلي الدعم

المغوار هذا  سيكون الكوردستانية؟ ومن التدخالت 

ويعمل والكوردستاني الوطني الهم بين سيوازن الذي

القومية أهدافه شعبه، كي يحقق قضية تدويل على

من سيتمكن الذي هذا الزعيم سيكون من والوطنية؟

وتصفية صراع ساحة إلى تحولت التي منطقتنا إنقاذ

حسابات؟

إلى بحاجة هل إننا الجميع، بات يقلق الذي السؤال

سياسية مرجعية إلى أم الخارقة، الشخصية هذه

أسس على مبني  محصن، برلمان  إلى أم  وطنية

الديمقراطية الدول وحكومات ببرلمانات شبيه متينة

سياسي كيان أو إدارة  أو سلطة إلى  أم القوية؟

ويحقق ومسؤولياته، الشعب أعباء يتحمل مؤسساتي

. الكريم؟ والعيش الحرية في مرامه

حممد يوسف فاطمة
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إجراءات بدأت العالم كورونا فيروس اجتاح أن منذ

الدول واجب من فكان انتشاره، لمنع إحترازية

والدوائية وهذا الغذائية المواطنين توفير مستلزمات

فرضت أن ما ولكن العالم، دول معظم في حدث ما

من المواطنين على إجراءات الحظر الذاتية اإلدارة

منازلهم في البقاء على وإلزامهم  للحدود إغالق

ثالثة من أكثر يعانيه ما رغم المواطنين، معاناة بدأت

الظروف من الكوردية المناطق في السكان أرباع

باإلزدياد معاناتهم بدأت حتى الصعبة المعيشية

ولم كورونا،  إجراءات من يقيه وارد وجود لعدم 

سوى المواطنين لمساعدة  خطة أي  لإلدارة تكن 

من المواطنين  ومنع اإلجباري اإللزام فرض

اإلدارة هذه تقدم ولم أعمالهم ومواصلة الخروج

تحّمل األعباء ذلك ورغم اليومي، البدائل لواردهم

إرتفاع مع المعهودة، ولكن الصعبة بإرادتهم المعيشية

من زاد  السورية،  الليرة مقابل الدوالر صرف سعر

الحمراء الحدود الليرة أنهيار تخطى حيث معاناته

موت بداية يعد الليرة في التدهور هذا المواطنين، لحياة

والتشريد. والدمار القتل من يموتوا لم الذين الشعب

أشد من المواطن قوت حرب أن المعروف فمن

ال الذي البطيء الموت  يكون حيث دمارًا،  الحروب 

غرب مناطق  في الكوردستاني فالشعب أحدًا، يرحم

لهذه يتم وضع حد لم إذا النهاية كوردستان دخل مرحلة

الفارغة، المدن خالل أسواق من واضح الكارثة، وهذا

أضعاف األسعار تعّدت صعبة، الشرائية فالقدرة

في واقع ما يحدث والغريب أضعاف أسعارها الحقيقية،

تصريف على حساب السلع يتم الكوردية حيث المناطق

ما إذا السورية"،  "بالليرة فـ الفرد دخل أما الدوالر 

وخالل السورية األزمة قبل الفرد دخل  بين قورن 

األزمة قبل األيام. هذه وما حدث خالل العشر سنواتها

حد إلى كان بالسلع مقارنة العامل يومية أو الراتب

واستبداده ودكتاتوريته، النظام رغم مساوئ مقبولة ما

في المواطن ودخل سوريا خيرات وضعنا ما إذا علمًا

األزمة بدأت أن الفقر، وما يعيش حياة فأنه الميزان،

حيث العكس حصل ولكن كريمة، لحياة رغبة السورية

ليرة، خمسمائة إلى ليرة خمسين من الدوالر إرتفع 

في المناطق الكوردية به المواطن
ّ
أيضا رضي وهذا

المناطق في  حصل ِلما مقبوًال مقارنة  ذلك رأى ألنه

بالماليين، وتشريد وقتل كاملة مدن تدمير من األخرى

وخمسمئة ألفين فوق ما  إلى الدوالر  يصل أن أما

يسمى ما  أن والمنطق، العقل يقبله ال ما هذا ليرة،

حامي أنه مرارا وتكرار تعلن الذاتية التي باإلدارة

هذا لماذا هذا؟، كل من هي فأين والعرض، األرض

سيطرتها؟، تحت التي المناطق غنى رغم االنهيار

الوطني؟ مشروعها أين

تنظر أن اإلدارة المعطيات، اآلن وحسب يحصل ما

مسؤولة عن سلطة التاجر وليست بعين إلى الشعب

عليهم. والحفاظ حمايتهم

اإلدارة اآلن، يحصل ما وهذا تصفق لن واحدة يد

من المزيد سوى تحقق لن  واحد طرف من تدار

واإلجراءات الممارسات خالل من اإلنهيار، وخاصة

ُتفرض التي مدروسة وغير المنطقية غير والقرارات

وخطف الغائب قانون كـ الكوردي، المواطن على

القضاء إلى يصل و..، قد والقاصرات و.. القاصرين

يتطلب النظر لذا الكوردية، المناطق في ما تبقى على

وفرمانات قرارات إصدار وعدم المسؤولية، بعين

لكافة اليد ومد العواقب، محسوبة  والغير الالمبالية

وأي واألمان، االستقرار تحقق فالتشاركية األطراف،

تعطي والمشاورة المشاركة خالل من قرار يصدر

إلى نفوس األريحية والطمأنينة وُتدخل إيجابية نتائج

وتحكيم العقل، الجدية تتطلب المرحلة الجميع. هذه

نتداركه، لم إن وخطيرة حقيقية كارثة أمام نحن

والموقف، الرؤى  توحيد  تم  إن كثيرة  حلول  هناك

هذا من يخرجه من إلى بحاجة الكوردستاني الشعب

الجميع، عاتق على والمسؤولية الخطير، المأزق

والقوى الجهود ونوحد المسؤولية قدر على فلنكن

سوى يتطلب وال عن مناطقنا، والبالء الغبن لنرفع

القادمة. ألجل األجيال التكاتف

مشس عنرت
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فحتى اإلنشاء،  كالم ال حقيقة هذه  كافر.. الجوع

وال جالديها تهاجم تجوع عندما الجبانة الشعوب

اختبر الذي الجبار الكردي بالشعب فكيف ترحمهم،

بقي لكنه والسحق والقهر والصهر الظلم انواع كل

وحتمًا مرة، كل  في الرماد تحت من  حيا يبعث

ضد المناسب الوقت في كرامته عن للذود سيهبُّ

وتجويعه. تركيعه يحاولون من

صحيح األسلحة، هي المفضلة اطفالنا ألعاب اليوم،

بأنهم تلقينهم ويتم الحواجز، من الكثير كسر انه

أسرى، انفسهم هم لكنهم البشرية نصف حرروا

والنقدي والحسي المنطقي التحليل تعطيل جرى فقد

لديهم.

افتعال قريبا، وستنتهي مكشوفة اصبحت االلهاءات كل

الشعب يتنازل االقتصادية حتى والضغوطات المشاكل

قاصرًا، باعتباره له والتوجه  االجتماعية  حقوقه عن

هذا عنه، تقرر من وهي  عنه  مسؤولة  السلطة وأن

أسوأ في مسيرات في وإخراجه بعواطفه الدائم التالعب

الطريق وسد اردوغان، الفزاعة  ضد جوية ظروف

معطلة. هي مما أكثر الحياة وتعطيل العامة أمام

على يجري ما لنسيان المحاوالت هذه كل تجدي لن

المبطن الجهل ونشر التعليمية، العملية تحوير األرض،

التجهيل وتسريبه طرق كل فتح اقدس الشعارات. تحت

لباس وطريقة ومصطلحات لهجة ونشر الشباب عبر

الكردي. التراث من أنها على

مجندو هاجمته تنويري بمقال شخصية خرجت كلما

ثوب يلبسونه حتى السلطة بهذه الخاص بوك الفيس

من ليكون عبرة لكل به والتشهير الخيانة ويتم شتمه

الشعب. طريق ينور أن يفكر

الوعي مالمح وتختفي  العتمة مساحة تزداد  وبذلك 

على له المرسوم دوره  فيمارس عنهم  ممثل ليخرج

الوقت من المزيد إلتاحة الشعب بتخدير فيقوم اإلعالم

أهدافه. نقاط قدر من لكسب اكبر السلطة لهذه

الحرب من اقسى االقتصادية  الحرب أن  معلوم 

أصبح الذي الشعب على يجري ما وهذا العسكرية،

فحاالت أحالمه، اقصى من اليومية احتياجاته تأمين 

هذه نتيجة كانت النفسية واألمراض من االنتحار كثيرة

الماضية. خالل السنوات األربع الممارسات

والفساد التعفن أن إال  اإلدارة هذه سلطة حداثة رغم

شريحة اكبر النتيجة افقار قياسي. وكانت بوقت غزاها

ابتالع على قادرة الحيتان من عدد وخلق الناس من

كاملة. بلدان

يعلمون ألنهم تؤرقهم الشعب رفاهية من الخوف

بالفكر ورفاهية الوعي في رفاهية ستخلق انها

ورغم حقوقه. ابسط من حرمانه مدى واكتشاف

ما السلطة هذه لكن الشعوب فضاءات انفتاح

وتستهزئ البائدة، الثقافة بتلك الشعب تعامل تزال

تقديس إلى توجيه على وتعمل بالعولمة، بالمهتمين

فارغة باتت  التي  المقاومة شعارات ورفع  السالح 

لها. مضمون من

عندما تعلن حتى ألي مصداقية فاقدة اإلعالم وسائل

سرهم... في الناس يضحك بكورونا مصابين عن

معينة.!! أهداف لهم أن البد السياسة انها

الغائب، عن أموال قوانين مشغولة بإصدار اإلدارة

الحاضرين لكل والكريمة المرفهة الحياة أمنت وكأنها

سرا منها يتبرؤون لها الموالين غلب سلطتها. ضمن

لماتوا لواله الذي  الراتب ذلك بها يربطهم  ما كل

بعجلتها هؤالء ربط في تفننت فاإلدارة جوعا، 

تلك أفراد محدد حتى  طريق كل مرة على الدائرة

اال المجهول الطريق مالمح ذلك يعلمون ال السلطة

منهم. قليل جدا العدد

يتبعها يجعله لن الشعب تجويع أن السلطة هذه لتتأكد

جبل أمام صمدت لو الحق من وذرة سينهشها، بل

لهزمته. الباطل من

تنفيس تحت كوة الكردي اصبح يشكل وحده التقارب

توقيت إن اغلقت اختنق الشعب وال نعلم الركام، هذا

أخرى. مرة انبعاثه
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خرج السوريون في ثورتهم في الـ ١٥ من آذار عام 

٢٠١١ ليقولوا " ال " لمنظومة البعث بكل مرتكزاتها 

 ... والعسكرية  واألمنية  والسياسية  والثقافية  الفكرية 

إلخ، وعمت تلك االحتجاجات مختلف المدن والبلدات 

والقرى على طول البالد وعرضها، شارك فيها شرائح 

المكونات  مختلف  ومن  السوري  الشعب  من  واسعة 

القومية والدينية والمذهبية، تلك الشرائح التي تضررت 

من حكومات نظام البعث التي تعاقبت على سدة الحكم 

في سوريا منذ انقالب البعث في الـ ٨ من آذار عام 

 ١٩٦٣

التي  المكونات  تلك  بين  من  الكوردي  شعبنا  وكان 

شارك بكل فعالية في تلك االحتجاجات وذلك من خالل 

التحررية  الحركة  ووقفت  السلمي،  الشبابي  الحراك 

الكوردية في سوريا منذ اليوم األول إلى جانب الحراك 

السلمية،  الثورة  من  جزءًا  نفسها  واعتبرت  الثوري، 

المعارضة  ومؤسسات  فعاليات  مختلف  في  وشاركت 

السياسية، وطرحت رؤيتها لحل األزمة السورية سياسيًا 

بعيدًا عن العنف والخيار العسكري، ونبهت أكثر من 

مرة من خطورة انزالق الحراك السلمي إلى العسكرة، 

إلستخدام  وتبريره  السالح  لوجود  النظام  واستغالل 

القوة المفرطة، وكذلك استغالل الراديكاليين اإلسالميين 

وإظهارها  الثورة،  حواضن  إلى  والدخول  للفوضى 

مسارها.  عن  حرفها  ثم  ومن  متطّرف،  ديني  بلبوس 

الكوردية  التحررية  الحركة  أحزاب  رؤية  وتلخصت 

في وقف العنف، واإلستمرار في اإلحتجاجات السلمية، 

وتنظيم وتأطير ممثلي المعارضة والحراك الثوري في 

من  للثوار  جامعة  وتشكيل مرجعية  أطر ومؤسسات، 

مختلف  ومن  الثورة  قوى  يمثل  جامع  مؤتمر  خالل 

المشارب والمكونات، وصياغة مشروع وطني سوري 

تغييري جامع ومعبر عن طموحات الشعب السوري، 

إنتاج جمهورية سورية إتحادية، ونظام  يهدف إلعادة 

ديمقراطي مدني تعددي على مسافة واحدة من جميع 

الفصل  أساس  على  قائم  السوري،  الشعب  مكونات 

وفصل  القضاء،  وإستقاللية  المختلفة،  السلطات  بين 

والعسكرية  السياسية  الدولة  مؤسسات  عن  الدين 

العالقة  الوطنية  القضايا  كافة  والثقافية وغيرها، وحل 

بروح المسؤولية الوطنية، وفي مقدمتها قضية الشعب 

بواقع وجود  اإلقرار  الكوردي في سوريا، من خالل 

الشعب الكوردي على أرضه التاريخية نتيجة اإلتفاقيات 

الدولية التي فرضتها ظروف الحرب العالمية األولى، 

إنكلترا  وقعتها  التي  بيكو   – سايكس  إتفاقية  وخاصة 

حيث   ١٩١٦ عام  في  القيصرية  وروسيا  وفرنسا 

خرجت روسيا الحقًا منها بعد قيام الثورة اإلشتراكية 

فيها في عام ١٩١٧ ، وكذلك إتفاقية لوزان عام ١٩٢٣ 

، والتي بنتيجتهما بقي جزء من كوردستان ومن الشعب 

المعروفة  واإلدارية  السياسية  الحدود  داخل  الكوردي 

القضية  هذه  حّل  ضرورة  وبالتالي  السورية،  للدولة 

الشراكة  وبروحية  الدولية،  والمواثيق  العهود  وفق 

الوطنية ووفق مبدأ التوافق والتوازن والطواعية لبناء 

سوريا جديدة مختلفة عن سوريا البعث.

ماذا حدث للثورة؟

نجح النظام في استدراج الحراك السلمي إلى مستنقع 

الخط،  السياسي على  العسكرة، ودخلت قوى اإلسالم 

بإرسال  البعث  لنظام  األمنية  األجهزة  قامت  وكذلك 

وتشّكل  المعارضة،  صفوف  إلى  أفرادها  من  الكثير 

األسلمة  أجنحة  بعض  بين  معلن"  "غير  قوي  تحالف 

وتغلغل  النظام،  استخبارات  من  والوافدين  السياسية 

المختلفة  المعارضة  المتحالفون في مفاصل مؤسسات 

ودخل  الشبابي،  الحراك  وكذلك  والسياسية  العسكرية 

المشهَد  وتصّدر  متعددة،  مصادر  من  السياسي  المال 

المعارَض شخصياٌت من التحالف المذكور – تحالف 

الوافدين من استخبارات نظام البعث مع بعض أجنحة 

األسلمة السياسية – تلك الشخصيات المعروفة بخدمتها 

ووالئها للنظام، وبتقاطع مواقفها مع سياسات النظام، 

وخاصة تلك المواقف المتعلقة بقضايا المكونات السورية 

األخرى غير العربية، وكذلك رؤيتها المطابقة لرؤية 

النظام لجهة شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم، والنزعة 

الطائفية، والخلفية القوموية .... إلخ، كل هذه االمور 

لها،  يرثى  حالة  إلى  المعارضة  مؤسسات  أوصلت 

وانقسمت – المعارضة – بين مانحي المال السياسي، 

وحشرت نفسها في صراع المصالح الدولية واإلقليمية، 

ودخلت مستنقعات الصراع  الطائفي، وفقدت التعاطف 

الدولي الواسع الذي حظيت به، وانقسمت أفقيًا وعموديًا 

وتشظت إلى منصات مختلفة متصارعة، وتنصلت من 

اإللتزامات التي وقعتها مع المجلس الوطني الكوردي 

في عام ٢٠١٣، وتورطت فصائلها العسكرية في نهب 

ممتلكات الشعب الكوردي في عفرين وكري سبي (تل 

أبيض) وسري كانييه (رأس العين) .

ما هي " دولة المواطنة "؟  وما أسباب طرحها في هذه 

المرحلة تحديدًا؟  وما مدى واقعية وإمكانية تطبيقها في 

حالتنا السورية في هذه المرحلة؟

الحلول  بين  من  متقّدم  شكل  المواطنة  دولة  بداية 

المطروحة، ولكن هذا الشكل يحتاج إلى جملة شروط 

كون  السورية،  الحالة  في  متوفرة  غير  ومناخات 

مازالت  السني  العربي  قسمها  كامل  في  المعارضة 

تنشد شعارات البعث لجهة أن "سوريا جزء من الوطن 

العربية"  األمة  من  جزء  السوري  والشعب  العربي 

والمعارضة  الثورة  لقوى  الوطني  االئتالف  وحتى 

الذي يشارك فيه الكورد بفعالية بموجب وثيقة موقعة 

كافة  تكون  بأن  الكوردي  الوطني  المجلس  وبين  بينه 

المراسالت بإسم الجمهورية السورية، إال أن مختلف 

وبقيت  الوثيقة،  بتلك  تلتزم  لم  اإلئتالف  مؤسسات 

الكليشة بإسم "الجمهورية العربية السورية" بمعنى أن 

بأن  مقتنعين  غير  السّني  العربي  المكّون  في  اإلخوة 

اإلدارية  بحدودها  مستقل  نهائي"  "وطن  هي  سوريا 

هو  السوري  الشعب  وأن  المعروفة،  والسياسية 

 ، عربًا  كلهم  ليسوا  قومية  وأقليات  شعوب  مجموعة 

وبالتالي الشعب السوري ليس جزء من األمة العربية، 

وهكذا بالنسبة للشعب الكوردي الذي لم ينجز إستحقاقه 

القومي بعد، ومازال يناضل ويطمح للتعبير عن وجوده 

وتقرير مصيره، وكذلك اآلشوريين السريان والتركمان 

هذا  حشر  يتم  أن  المخجلة  المفارقات  ومن  وغيرهم. 

الواقع  هذا  في  المواطنة-  دولة   - النبيل  النموذج 

المتأزم، وزّجه في اتون المعارك الطائفية والحروب 

على  الباطل  اإلتهامي  بالهجومي  مترافقًا  األهلية، 

الشعب الكوردي وحركته التحررية، حتى وصل األمر 

بالطلب  المعارضة  مساحة  على  "الطارىء"  بالبعض 

من القادة الكورد بأن عليهم أن يفكروا سوريًا! وكأن 

الكورد يطرحون مشاريعهم على سطح كوكب المريخ، 

متناسين بأن الكورد هم من أسسوا سوريا، وأن قيادات 

قبله  ومن  العنصري  البعث  يغتصبها  أن  قبل  سوريا 

الناصريون كانوا جلهم من أبناء الشعب الكوردي من 

العابد  علي  ومحمد  القوتلي  شكري  "الرؤساء  أمثال 

وفوزي سلو ومحسن البرازي وحسني الزعيم وأديب 

الشيشكلي ...إلخ بالرغم من أن جميع المهتمين يدركون 

جيدًا بأن برامج كافة األحزاب الكوردية وبدون استثناء 

السوري.  الوطني  المشروع  سقف  تحت  برامج  هي 

وبعد مضي تسع سنوات على انطالق الثورة، ووصول 

المعارضة إلى ماوصلت إليه من ترهل وإنقسام، وتحّول 

غالبية المسلحين المحسوبين عليها والتي هي باألساس 

نتيجة  مرتزقة  إلى  إسالمية،  راديكالية  خلفيات  من 

الثورة وأهدافها  قيم  تتناقض مع  تورطها في عمليات 

كالسلب والنهب والخطف والقتل والتهجير ومنع عودة 

النازحين إلى ديارهم. وكذلك ظهور بعض المبادرات 

والمحاوالت المتعلقة بالتقريب بين الطرفين الكورديين 

في  الكوردي  الوطني  بالمجلس  المتمثلين  الرئيسيين 

سوريا ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية التي 

يقودها  pyd وظهور ردود فعل سلبية متسرعة وغير 

العربية  المعارضة  أطراف  غالبية  جانب  من  متوقعة 

السنية على الحوار الكوردي - الكوردي، حيث ظهر 

مصطلح  المركب  الحراك  هذا  وسط  مفاجئ  بشكل 

"دولة المواطنة" كشعار من قبل هؤالء، وبدأت بعض 

الحركة  على  المبرر  غير  بالتهجم  "النشاذ"  األصوات 

الكوردي  الوطني  والمجلس  الكوردية عامة  التحررية 

بصورة خاصة، من قبيل إطالق تهم االنفصال والوالء 

للخارج، حيث حفلت صفحات ومواقع كثيرة بخطاب 

الجاهزة  التهم  لتلك  كاجترار  وطني"  "غير  إتهامي 

والباطلة التي كانت تطلقها "محكمة أمن الدولة العليا في 

دمشق " بحق المناضلين من منتسبي حركتنا التحررية 

الكوردية تبريرًا إلطالق أحكامها الجائرة والباطلة.

بعيد  ولكنه  متقدم  وشكٌل  جميل  "حلم"  المواطنة  دولة 

المنال 

كي ال يخرج علينا البعض من اإلخوة، ويشرح لنا مزايا 

دولة المواطنة، فإنها  تعتبر أحد أفضل النماذج الخاصة 

ببناء الدول، لكن في البلدان  والمساحات والمجتمعات 

التي ننتمي إليها ربما لسوء طالعنا، أنها باإلضافة إلى 

النظم الدكتاتورية التي تحكمها، مازال نسيجها المجتمعي 

مركبًا من المجتمعات األهلية والقبلية وثقافتها البدائية 

اإلجتماعية  األمراض  من  بالكثير  المشبعة  اإلشكالية 

والتقاليد البالية والمثيرة لالنقسام، ومازالت المجتمعات 

المدنية وثقافتها في مراحل التشكل، ولم تبدأ بعد عملية 

بناء المجتمعات الوطنية، وثقافتها مازالت مغيبة تمامًا، 

البلدان  هذه   – ومازالت  مصادرة،  مواطنيها  وإرادة 

والمساحات - تعيش حروبًا " قذرة ومركبة " مثل بلدنا 

نوع  هو  النموذج  هذا  عن  الحديث  وبالتالي  سوريا، 

من الرفاهية وأقرب إلى الخيال منه إلى الواقع، وهنا 

بالمعطيات  تعلقها  بقدر  الطيبة  بالنوايا  التقاس االمور 

الواقعية لذاك البلد الذي ننوي تطبيق هذا النموذج فيه 

وبالتالي أي حديث عن دولة المواطنة في بلد كسوريا 

في هذه المرحلة يأتي إما كنوع من التهرب والقفز على 

اإلستحقاقات المتعلقة بالهويات الفرعية الموجودة سواًء 

كانت قومية أو دينية أو مذهبية، أو جهل بحقيقة البيئة 

دولة  لبناء  الالزمة  الضرورية  والمقومات  والمناخات 

بلد  في  مواطنة  دولة  بناء  إطالقًا  واليمكن  المواطنة، 

مازال يعتبر نفسه إمتدادًا لمشاريع عابرة للحدود، وأي 

حديث عن دولة المواطنة يعني قبل كل شيء إعتبار 

"وليست  نهائي  ووطن  مستقلة  متكاملة  "أمة  سوريا 

شاهني أمحد 

تنظيم  أشكال  من  شكل  أرقى  هي  الدولة 

مصدر  الشعب  أّن  حيث  من  المجتمعات، 

الدستور  سقف  تحت  والكل  السلطات، 

الدولة  ُتصاب  عندما  ولكن  وشعوبًا.  حكامًا 

تتجّرد من جوهرها  السياسي  ِبداء االستبداد 

مملكة  إلى  وتتحّول  الحكيمة-  -السياسة 

طقوس  فيها  ُتمارس  والخوف،  للصمت 

المواطن  ويكون  ممنهج،  بشكل  العبودية 

الصالح هو المواطن األخرس. ِمّما ُيشِعرهم 

دوافع  لديهم  ويولِّد  الوطني،  االنتماء  بفقدان 

لاللتحاق بالتنظيمات اإلرهابية، أو على أقل 

تقدير تفضيل االستعمار على االستبداد، َكَمْن 

ُيجير بالرمضاء من النار. 

وال ُنبالغ إذا وصفنا اإلرهاب باالبن الشرعي 

عالقة  ذات  ثنائية  معًا  يشكِّالن  لالستبداد، 

وجودية تكاملية، يستمّدان أسباب استمرارهما 

من بعضهما، وإْن اختلفا في المعنى والفاِعل 

آثارهما  في  يتساويان  أّنهما  إال  (الُمماِرس) 

التفكير  إرادة  بقتل  الشعوب،  على  الكارثية 

واإلبداع، والتسّبب بتعطيل الطاقات وهدرها، 

والتراُجع في كافة مرافق الحياة، فضًال عن 

فئات  مختلف  بين  والرياء  الِنفاق  انتشار 

الشعب، وإحالل الخوف المتبادل بين الحكام 

عبد  المفكِّر  يقول  الثقة.   مكان  والشعوب 

في   (١٨٥٥-١٩٠٢) الكواكبي  الرحمن 

المستبد  كتابه «طبائع االستبداد»: إّن خوف 

من نقمة رعّيته أكثر من خوِفهم بأسه، ألّن 

خوفه ينشأ من ِعلمه بما يستحق منهم، وعلى 

الشعب  خوف  أّما  حياته،  أو  سلطانه  فقدان 

ل  ُيفضَّ تعيسة  حياة  وعلى  جهل  عن  فيكون 

الموت عليها. وكلَّما ازداد المستبد ظلمًا ازداد 

خوفه من رعيته وحاشيته وحّتى من هواجسه 

وخياالته .    

معه  يتداخل  اإلنسان،  ِقدم  قديٌم  االستبداد 

الذي  الُطغيان  هو  له  مشابه  آخر  مفهوم 

واالستبداد  الحّد،  تجاوز  أو  بالُعلو  ُيعرف 

لغًة هو االنفراد بالشأن، وُيقال استبد الحاكم 

فيها  يشارك  ولم  لنفسه،  أخذها  أي  بالسلطة 

أحدًا أو يستشره، وإذا كان يعني االنفراد فال 

بّد أْن يتضمن أيضًا نفي اآلخر وإنكار حقوقه 

اإلنكليزية   (despot) وكلمة  المشروعة. 

التي تعني المستبد مشتّقة باألصل من الكلمة 

سّيد  تعني  التي   (despotes) اليونانية 

األسرة، ثم خرجت من النطاق اُألسري إلى 

عالم السياسة لكي ُتطلق على نمط من أنماط 

الحاكم  فيه سلطة  الذي تكون  الُمطلق  الحكم 

على الشعب ُمماِثلة لسلطة األب على أبنائه 

في األسرة. وحسب الموسوعة السياسية فإن 

االستبداد هو ُحكم أو نظام ينفرد فيه بالسلطة 

فرد أو مجموعة من األفراد أو حزب دون 

وُيمارس  االعتبار،  بعين  الشعب  رأي  أخذ 

الظلم دون رادع. 

شكل  بأي  أصًال  يؤمن  ال  المستبد  فالحاكم 

التغيير،  أو  أو اإلصالح  الحوار  أشكال  من 

وعندما ُيعِجزه المنِطق، يّتِخذ البطش كوسيلة 

وحيدة للتعامل مع الشعب، وعليه فإّن الَخيار 

للقّوة  الُمفرط  االستخدام  هو  لديه  الُمفّضل 

من  ُكل  بحق  والنفسي  الجسدي  والتعذيب 

ُيخالف غروره في إذالل الشعب.

السياسي  ها  أهمُّ عديدة  أوجه  ولالستبداد 

غياب  مع  ينشأ  السياسي  االستبداد  والديني، 

مع  ويستمر  الشعب،  وتجهيل  الديمقراطية 

الُمستبدة  لألنظمة  العظمى  الِقوى  حماية 

لقاء أداء وظيفة مرحلية في المنطقة لصالح 

المسيحي  الديني  االستبداد  أّما  الِقوى.  تلك 

عن  الدولة  فصل  بعد  قرون  منذ  انتهى  فقد 

وليس  الكنيسة  على  هنا  د  وأؤكِّ الكنيسة، 

ماّسة  بحاجة  اإلسالمي  العالم  ويبقى  الدين، 

بعيدًا  لإلسالم  الُمشرق  الوجه  إظهار  إلى 

عن التطرف والُغلو، من خالل إعادة النظر 

مناهج  وفي  الحالي،  اإلسالمي  الخطاب  في 

التدريس لبعض الدول اإلسالمية، وباألخص 

مناهج تدريس األزهر.

أّما اإلرهاب فُيعرف لغًة بالتخويف أو الفزع، 

وفي القرآن الكريم يفيد معنى الردع (إخافة 

َف المعنى لُيطلق  العدو بامتالك القوة)، وُحرِّ

القّوة  يّتِخذ  الذي  اإلجرامي  النشاط  على 

كوسيلة وحيدة لتحقيق أهداف سياسية، ومنح 

النفس حق الوصاية على اآلخرين، وفرض 

أي  دون  معّينة  مذاهب  أو  عقائد  أو  أفكار 

اعتبار إلرادة الشعوب.

يشكِّل  يكْن  لم  أّنه  إال  اإلرهاب  ِقدم  ورغم 

بداية  مع  إّال  الدوليين  واألمن  لم  للسِّ تهديدًا 

سبعينيات القرن الماضي، حيث ظهرت أفراد 

وجماعات تقوم بخطف الطائرات المدنية أو 

مدنية  مؤسسات  على  والهجوم  تفجيرها، 

واتخاذ العاملين فيها كرهائن، بغرض إطالق 

تطّور  ومع  إليهم،  ينتمون  سجناء  سراح 

وتحّول  اإلرهاب  انتشر  واألدوات  األساليب 

تدعمه  التي  الشمولية  األنظمة  بيد  أداة  إلى 

وترعاه، وذلك حسب الئحة وزارة الخارجية 

األمريكية للدول الداعمة والراعية لإلرهاب. 

ومن الُمالحظ أّن الالئحة لم تتضّمن ممارسة 

انعدام  رغم  الشعوب  بحق  م  المنظَّ اإلرهاب 

الفرق من حيث النتائج بين الدولة التي تدعم 

وترعى اإلرهاب واألخرى التي ُتماِرسه.  

االستبداد واإلرهاب ال دين وال وطن لهما، 

مختلف  والحديث  القديم  العالم  عرف  ولقد 

إلى  ونأتي  جانبًا  القديم  لنترك  أشكالهما، 

بعض  حكم  الماضي  القرن  ففي  الحديث، 

لفترات  آسيوية  والشرق  األوربية  الدول 

هتلر،  ستالين،  أمثال  من  مستبدون  معينة 

كيم  تونغ،  تسي  ماو  موسوليني،  شاوشيكو، 

جونغ، أذاقوا خاللها شعوبهم مختلف صنوف 

الوقت حققوا  العذاب، ولكنهم بنفس  وأشكال 

لها تطّورًا في ِعدة مجاالت. بينما في الشرق 

االستبداد واإلرهاب

العميد املهندس حممد رجب رشيد

@CÚ‰†aÏæa@Ú€ÎÜD@‚ÏË–∑@k«˝n€aÎ@sj»€a

مستبِّدون  يحكمها  دول  ماتزال  األوسط 

البالد  وإفساد  الشعوب  استعباد  بين  جمعوا 

وصناعة اإلرهاب وتصديره إلى حيث تشاء، 

من  مجال  أي  في  تطّور  أدنى  تحقيق  دون 

المجاالت .

عليه  والقضاء  اإلرهاب  هزيمة  باَت  لقد 

أمٌر يدعو إلى الحيرة، والشكِّ بأّن اإلرهاب 

لبعض  الخارجية  السياسة  من  وجزٌء  حاجٌة 

الدول، فعلى الرغم من كل التحالفات الدولية 

لمحاربة اإلرهاب، وقتل أغلب قادته، إّال أّنه 

مازال حاضرًا يتنّقل بسهولة من مكان آخر، 

اإلرادة  غياب  إلى  باعتقادي  السبب  ويعود 

اللحظة  حتى  عليه  النهائي  للقضاء  الدولية 

على األقل. 

ورغم أهمّية الحرب العسكرية إّال أّنها غير 

قاِدرة على هزيمة اإلرهاب وانهائها لوحِدها، 

جذوره  باقتالع  يبدأ  عليه  النهائي  القضاء 

وقطع نسِله، ومحاربة ِفكره، وذلك بالتوازي 

مع َوضْع حد لألنظمة االستبدادية التي تدعمه 

عقوبات  بفرض  االكتفاء  وعدم  وترعاه، 

اقتصادية عليها، ويبقى األهم وهو ضرورة 

من  لإلرهاب  ودقيق  واضح  تعريف  إيجاد 

قبل األمم المتحدة، يمّيز بين اإلرهاب بكافة 

النفس،  المشـروع عن  الدفاع  أشكاله وبين 

معاداة   - مسّمى  تحت  قانون  تشريع  ثّم 

اإلنسانية -على ِغرار قانون معاداة السامّية، 

والُمماِرسة  والراعية  الداعمة  الدول  لتجريم 

لإلرهاب.

جزءًا من منظومات أو أمم ألن عماد دولة المواطنة 

هو إشباع خصوصيات جميع األفراد الذين اليذوبون 

في إطار الجماعة، وطالما أن الفرد يشكل عماد دولة 

المواطنة يجب أن يتم تنشئته على أساس القيم الخاصة 

بإلحاح  نفسه  ثمة سؤال يطرح  المواطنة، وهنا  بدولة 

على جميع الشركاء في سوريا:

إال أّي درجة يتقبل المواطن العربي في سوريا أن ينسى 

انتماءه القومي لألمة العربية؟ وكذلك المواطن الكوردي 

السوري الذي تعّرض طوال أكثر من ستة عقود لشتى 

هويته  وإلغاء  وجوده  لمحو  واالضطهاد  الظلم  أنواع 

القومية،  الخصوصية  في  حلمه  يتحقق  ولم  القومية، 

أحالمه  فوق  القفز  الكوردي  هذا  سيتقبل  حد  أي  إلى 

بقية  ألفراد  بالنسبة  وهكذا  الكوردية؟  لألمة  وإنتمائه 

المكونات. لتكن طروحاتنا واقعية كي ال نهدر المزيد 

فقط  عنها  الحديث  يمكن  المواطنة  دولة  الوقت،  من 

المجتمع األهلي والتخلص من  يتم اإلنتقال من  عندما 

ثقافته، والعبور إلى المجتمع المدني ومن ثم التأسيس 

االستحقاقات  كافة  إنجاز  بعد  وذلك  الوطني  للمجتمع 

المتعلقة بالهويات الفرعية (القومية والدينية والمذهبية 

وحتى المناطقية) ووضع حلول علمية وواقعية لها.

فدوى حسني

kˆbÃ€a@⁄˝flc@k‹é@ÊÏ„b”@fiÏy

عالميًا  نوعها  من  األولى  هي  قانونية  سابقة  في 

يسمى  ما  الذاتية  االدارة  أصدرت  تاريخيًا.  وربما 

صياغة  في  الغائب  أمالك  وإدارة  حماية  بقانون 

فيه  قانونية.  ومصداقية  صيغة  ألّية  تفتقر  قانونية 

من الخلط واللغط ومخالفة لجميع القوانين الوضعية 

والعهود  المواثيق  لجميع  ومخالفة  والسماوية 

بحكم  المصان  الفردية  الملكية  حق  على  والتعّدي 

القانون، وتتضارب مع قوانين االدارة الذاتية نفسها، 

وعقدها االجتماعي. فقد نصت المادة السابعة عشرة 

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على:

باالشتراك  أو  بمفرده  التملك  في  حق  فرد  (-لكل 

مع غيره.

-ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا.)

في حين تنص المادة السابعة عشرة للعقد االجتماعي 

للفدرالية الديمقراطية شمال سوريا: (تلتزم باإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان وجميع لوائح حقوق اإلنسان 

ذات الصلة.)

الفردية، ومحاولة  الملكية  لحقوق  تعّد صارٌخ  ففيه 

هو  ما  لكّل  تفتقر  قانونية  بصيغة  عليها  االستيالء 

ملكيته  من  شخص  أّي  تجريد  يجوز  فال  قانوني. 

الشخصية إال بقانون وبتعويض عادل.

صالحية  للقانون  المصدرة  الجهة  تملك  هل  ثم 

السلطة  قبل  من  عليها  والموافقة  القوانين  إصدار 

التشريعية إلقراره؟ ومن هو هذا الغائب المشمول 

بقانون اإلدارة؟  ولماذا هو غائب؟

تجدر باإلدارة  تصحيح مصطلح المعني بالقانون.  

لظروف  مهّجر  أو  مّغيب  أو  مغترب  هو  فهل 

الحياة،  عن  بحثًا  الموت  أهوال  لركوب  دفعته 

ونتيجة لسياسات فاشلة انتهجتها اإلدارة، سواء ما 

إفقار  أو  اإلجباري  التجنيد  أو  بالتعليم  منها  تعلق 

واالغتياالت  التصفية  أو عمليات  وإرهاقه  الشعب 

والتفجيرات  النظام  مع  الصراع  مسرحيات  أو 

المستمرة  التي أودت بحياة الكثيرين، ناهيك عن 

وتسرق،  تدير  مافيوية  ثلة  أيدي  في  البلد  ترك 

وتنهب ما تبّقى من خيراتها. وكيف لهذا المغترب 

أن يعود أو يطعن أو يرفع دعوى بهذا الخصوص 

جائحة  بسبب  مغلقة  والمطارات  المنافذ  وجميع 

الكورونا؟ وهل لإلدارة  سفارات تنوب عنها في 

بالد الشتات ليلتجئ هؤالء المغتربون إليها إلتمام 

اإلجراءات المطلوبة؟

وسيلة  هو  الغائب  أمالك  بإدارة  يسمى  ما  قانون 

أخرى لقطع صلة المغترب بوطنه وأرضه. وهو ال 

يقل عما تمارسه فصائل المرتزق الحر  المدعومة 

من تركيا في باقي المناطق الكردية كما في عفرين 

بيوتهم  من  وطردهم  كانييه  وسري  سبي  وكري 

وأمالكهم. 

في الوقت الذي تسعى فيه معظم الدول إلى جذب 

االستثمارات الخارجية ألوطانها، تسعى اإلدارة إلى 

قطع استثمارات المغتربين داخل وطنهم حيث يسهم 

ما يرسلونه في ما يزيد عن ٦٠٪من حركة البناء 

وشراء العقارات واستثمارها.  كيف لهذا المغترب 

أن يعود لوطن لفظه واستولت سلطة األمر الواقع 

فيه على ملكه وبيته الذي يحلم يومًا بالعودة إليه.

أما كان من األجدر أن توفر اإلدارة جهودها لتثبت 

من  على  وحريصة  واإلدارة  بالسلطة  جديرة  أنها 

بلع السيف على الحدين، وتحمل مرارة العلقم، ولم 

يغادر أرضه وبيته، وبقي متمّسكًا بالبقاء فيها؟ أن 

تؤمن له قوت يومه في ظل انهيار العملة السورية 

الفقر  يعاني  بقي  من  فمعظم  الفاحش،  والغالء 

والحاجة، بدون ماء، بدون كهربا، أزمة في الغاز 

للخبز، وأخرى وأخرى في متوالية  تتلوها أخرى 

حسابية ال تنتهي.

حامية  أّنها  اإلدارة  تثبت  أن  األجدر  من  يكن  ألم 

اكثر من  دماء  سبيلها  في  أريقت   والتي  األرض 

تملك  أنها  بما  قانونًا-  تصدر  أن  شهيد  ألف   ١٢

التي  والقرى  باألراضي  تطالب  أن  الصالحية- 

تّمت مصادرتها من أصحابها وتسليمها للغمر في 

مشروع الحزام العربي برعاية محمد طلب هالل 

ليتقاسم هؤالء أراضي أبناء المنطقة بل، ويصبحوا 

عين االجهزة األمنية ويدها الضاربة في المنطقة؟

إن هذا القانون مسمار جديد من  المسامير الصدئة 

يصارع  بقي  من  سواء  الكردي  الشعب  نعش  في 

الموت أومن  هاجر وتغّرب بحثًا عن حياة.

@Âfl@bËÓ‹«@Ú‘œaÏæaÎ@µ„aÏ‘€a@äaáñg@ÚÓy˝ñ@ÊÏ„b‘‹€@Òäáóæa@ÚËßa@Ÿ‹∏@›Á
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كوفي روبرت

وأن  بالوفاة، ستنتهي كورونا بفيروس إصابة كل ١٠٠٠ حالة من و٤٠ حالة ٥ بين ما أّن حاليًا باحثون يعتقد

منها. المئة في نحو ١ أو إصابة ١٠٠٠ حالة كل من أشخاص تسعة موت هو الوفاة لمعدل تخمين أفضل

الصحي لصحتك والنظام العامة والحالة وجنسك العمرية فئتك العوامل: من مجموعة يعتمد على ذلك ولكن

توجد. حيث

الوفاة؟ صعوبة تحديد معدل مدى ما

صعب. أمر الحاالت إحصاء حتى الدكتوراة. على الحصول صعوبة درجة إلى صعوبته في يصل األمر

استشارة إلى يميلون طفيفة ال بأعراض المصابين ألّن الفيروسات، بغالبية اإلصابة معظم حاالت رصد يتم ال

الطبيب.

كورونا؟ فيروس انتشار منع الكبرى للمدن يمكن كيف

وجود عن ناتجا العالم من متفرقة أنحاء في نشهدها التي الوفاة معدالت يكون تباين أن غير المرّجح ومن

الفيروس. من مختلفة نسخ

الرصد في أصعب تعّد والتي اعتداًال األكثر الحاالت على اكتشاف البلدان قدرة تباين هو هذا في السبب

لندن". كوليدج "إمبلاير جامعة أجرته بحث بحسب والتوثيق،

ولكن تقدير معدالت الوفاة. في المبالغة من السهل الواقع يجعل من أقل حاالت عدد تسجيل فإن وبالتالي،

االتجاه اآلخر. في تخطئ أن أيضًا يمكنك

الموت. بالشفاء أو اإلصابة تنتهي أن قبل وقتًا األمر يستغرق ألّن وذلك

تفشي كورونا بعد الصين في التلوث انخفاض مستوى

بهذا من تقّلل فإنك  إصابتهم، تطور كيفية على للوقوف الوقت ُيتح لم الذين المرضى جميع  إذا أدرجت

الحقًا. بالوفاة ستنتهي التي اإلصابة حاالت غياب بسبب وذلك للوفاة، الفعلية المعدالت

الوفاة. عن معدل صورة وذلك لبناء هذه األسئلة، من كل سؤال عن األدلة من فردية قطعا العلماء يجمع

مجموعات من طفيفة أعراض من  تعاني التي الحاالت نسبة بتقدير المثال،  سبيل على العلماء، ويقوم

أوطانهم يعودون إلى الذين األشخاص مثل قرب، عن مراقبتهم تتم الذين األشخاص من ومحددة صغيرة

الخارج. من

كبيرة في تغييرات إلى األدلة سيؤدي الفردية من هذه األجزاء من اإلجابات بسيط في اختالف وجود أّن إال

الصورة العامة األشمل.

مكان أي من بكثير أعلى الوفاة معدل حيث كان الصينية، مقاطعة هوبي على للبيانات استخدامك اقتصر إذا

أسوأ بكثير. سيبدو األشمل المعدل فإّن الصين، في آخر

الوفاة. حاالت عدد لتقدير طريقة كأفضل نسبتين بين يتراوح معّدًال العلماء يعطي لذلك

واحد. وفاة يوجد معدل ألنه ال الكاملة النسب يتضّمن ذلك ال حتى ولكن

لشخص مثلي؟ الوفاة هو احتمال ما

المرصى السن، الناس، وهم: كبار من الفئات بعض بين كورونا بفيروس اإلصابة جراء الوفاة احتمال يزيد

الرجال. وربما أخرى، بأمراض

بين الطاعنين  أمثال أعلى بعشرة معدل الوفاة كان في الصين، ٤٤٠٠٠ إصابة من ألكثر كبير تحليل في أول

العمر. منتصف هم في مقارنًة بمن السن في

وفاة  حاالت هناك ٨ كان إذ عامًا، ٣٠ عن أعمارهم تقل الذين بين األشخاص الوفاة معدالت أدنى وجاءت

إصابة. حالة ٤٥٠٠ بين كل

ضغط في االرتفاع السكري أو المصابين بداء بين األقل أمثال على بخمسة أكثر شيوعًا الوفاة حاالت وكانت

القلب أو التنفس. في مشاكل من أو من يعانون الدم

النساء. بين نظيره الرجال بين الوفاة حاالت عدد وفاق

الذي الحتمال الوفاة كاملة صورة لدينا اآلن ليس وحتى البعض، بعضها العوامل مع هذه جميع وتتشابك

مكان. كل في األشخاص من فئة كل تواجهه

الماليين وقتلت ضر العالم التي األوبئة أبرز

١٣ أبريل-نيسان  تاريخ إفريقيا حتى وشمال األوسط الشرق في والوفيات اإلصابة لعدد حاالت خريطة وهذه

.٢٠٢٠

حيث أعيش؟ الوفاة احتماالت هي ما

قد يواجهه  ما عن جدًا عامًا، ٨٠ العمر من يبلغون الصين، في الرجال من لمجموعة االحتماالت ربما تختلف

إفريقيا. أو أوروبا في العمرية الفئة نفس من الرجال

عليه. يحصل الذي العالج أيضًا على المريض لحالة المستقبلية النتيجة وتعتمد

الوباء. ومرحلة المتاح العالج نوعية على ما يعتمد بدوره وهذا

وحدات وال يوجد الكثير من الصحية بالمصابين. الرعاية أنظمة أن تكتظ يمكن سريع، بشكل الوباء انطلق إذا

مكان. كل في الصناعي التنفس أجهزة أو المركزة العناية

األنفلونزا؟ من خطورة أشد األمر هل

لألنفلونزا ال طفيفة أعراض من يعانون الذين األشخاص من العديد ألّن الوفاة معدالت يمكننا مقارنة ال

مطلقًا. الطبيب استشارة يختارون

عام. كّل جديد فيروس أي أو باألنفلونزا اإلصابة حاالت عدد نعرف ال ولذلك،

شتاء. كل في تفعل كما في قتل الناس، تستمر أّن األنفلونزا إال

حال في للخطر األكثر عرضة الفئات عن أوضح صورة رسم من العلماء سيتمكن البيانات، ومع تطور

على كورونا  فيروس تفشي 

واسع. نطاق

األساسية النصائح وبحسب

العالمية، الصحة منظمة من

من جميع نفسك يمكنك حماية

التنفسي الجهاز فيروسات

يديك، غسل طريق عن

الذين األشخاص وتجنب 

والعطس، السعال من يعانون

لمس عن االمتناع محاولة مع

عينيك وأنفك وفمك.

الطفولة والعفوية، للبراءة ورمز الحياة براعم هم األطفال

الحب من مكونة عذبه روح من تبدأ صغيرة حلم قصة هي

داخلهم من يشع وصادقة طاهرة قلوبًا يملكون والسالم،

وحياة بيضاء صفحة اعينهم وفي  والبساطة البراءة نور

وقلب نقي. باسم صفاء ثغر

األساسية على االهل والنقاء تقع المهمة الصفاء هذا كل مع

يقدر ال الذي الثمين الكنز هذا على الحفاظ كيفية على

وواجب مسؤولية هو الوالدين وجود على الحرص بثمن،

اتجاه نحو آمنة حياة مع الثورة ببداية يبدأ طفل تجاه مقدس

بتربية وذلك والدته قبل تبدأ الطفل تربية الن صحيح

والديه.

االغتراب بالد الى الهجرة القسرية

نسب  بارتفاع اتسمت التي العشر األخيرة السنوات  في 
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ابرزها ومن عديدة ألسباب الغرب بالد الى المهاجرين 

جعل مما لها تعرضوا التي والتشرد والقتل الظلم وتيرة

بمستقبل آمال وأهلهم  وطنهم لمغادرة يضطرون  الناس

مجتمع من الهجرة خالل ومن غريبة بالد في مجهول

وثقافات والتقاليد بالعادات والمتقيد المعروف الشرق

والحريات باالنفتاح يمتاز غربي مجتمع الى متنوعة

االسرة توطيد أمور من جديدة مهام تقع مطلقة هنا الشبه

هذا في أبنائهم على والحفاظ االهل على  واستقرارها

لحماية قوانين  سن  الذي والمتفتح عليهم الجديد  المجتمع 

وأيضا نحن معاييرنا وليس هم معاييرهم وفق األبناء حرية

المدرسة رفقة  مثل دور  لها أيضا الخارجية  المؤثرات 

عن تختلف وعادات الذين يحملون فكرا المنطقة واصدقاء

قيمنا.

للوالدين المضاعفة المهمة

لألبناء والتربية الرعاية مهمة الوالدين على يتوجب هنا

التعرف علينا حتمية، مسؤولية بل اختيارية مهمة ليست

الصعوبات أطفالنا لندرك يعيشه الذي سوف الواقع على

الصورة في لنكون أطفالنا يواجها سوف التي والمشكالت

عليهم البيئة هذه تأثير مدى مواجهة في الستعدادنا األولية

تغيير الى يؤدي  المجتمع اختالف ان تماما ندرك ألننا 

مجتمع دخله مع ال يندمج يعني ان ال هذا التربية أسلوب

متناغمة، كتلة  المجتمع هذا ليصبح ثقافاته على  وتعرف

بأنهم الكردية العائالت من  الكثير  داخل نالحظه وما

االم لغتهم وينسون  األجنبية باللغة  أطفالهم مع يتحدثون

ساعات ثماني حوالي الطفل يمضي هذا بان ويتجاهلون

اكثر مهمة جدا لنكن النقطة هذه يستخدم هذه اللغة وهو

الجميلة. لغتنا فقدان لعدم حذرا

الكرد بفتح مثقفي من قبل كبير جدا تقصير وهناك أيضا

الثقافة وإنماء الكردية اللغة لتعليم ملتقيات او جمعيات

غريبة ثقافة ضمن يعيشون الذين األطفال لهؤالء الكردية

جميع من مفتوحة اآلفاق بان يدرك الجميع ثقافاتهم عن

وهذه للطفل عام بشكل  الحياة ومجاالت للتعليم النواحي

المجتمع رؤية الن لهم الوالدين حرص إيجابية مع منحة

عندما جيدة  تكون  المهاجرين على عام بشكل  الغربي 

نقطة جدا هناك أيضا وثقافتنا، بلغتنا متمسكون يرون باننا

واألطفال الوالدين بين الثقة يقوي أساس المصارحة مهمة

ارتكابهم عند حتى دوما الصدق قول على اعتيادهم الن

عليهم يسهل واعية فعل الوالدين ردة يكون عندما األخطاء

ذكيه بطريقة  أطفالهم تفكير ومالمسة األسباب معرفة

عام بشكل االطفال اولياء يواجهها مشكلة هناك ، وسهلة

اطفالهم مساعدة في بعدم قدرتهم الجدد العائالت وخاصة

نقطة ايضا هذه المدرسية وشرح دروسهم الواجبات بحل

القدرة يملكون ال النهم والديهم عن لبعد االطفال ضرورية

دورات مسائية الى ويلجأون لمساعدتم اللغة هذه الكافية في

ود والديهم عن بعاد وهم االكثر الوقت ويقضون للواجبات

، وبرودها العاطفة إلى نقص يؤدي  مما بهم واالختالط

ناحية من  ، والعجز اليأس من  يعانون ايضا االهل  هنا

هنالك اخرى

قوانين لحماية الطفل

وحرية الطفل وضعت لحماية هناك قوانين المهجر بالد في

الطفل تعرض او الوالدين توافق عدم حال في المراهقين

وبالتالي حياتهم تفاصيل وتتابع العائالت ومراقبة للضرب

بحاجة فهم لذا األطفال تتبنى اجنبية أسر على توزيعهم يتم

العاطفة. بحاجة الى األطفال ، بشكل اكبر االهتمام الى

في المستقبل حلمك هو ما طالب أي سألت بالدنا إذا في

وسألته تابعت وإذا صيدالنيا  او طبيبا أصبح يقول

اخر طبيبا.... أكون ان اهلي رغبه ان يقول لماذا؟؟

حرة ...واخر يقول خاصة مهنة مهنة الطب سيقول ان

يصبح سنة لمدة عيادة المال، افتح من الكثير تدر انها

أكثر الطبيب يحترم مجتمعنا ان ناهيك وشقة سيارة لدي

الجامعي. او المهندس من

المرضى اعالج حتى طبيبا أصبح احلم يقول قليل

حياتهم البشر ليمارسوا واألوجاع عن اآلالم شبح وابعد

حيث الالزم الدواء واوصف لهم  صحي مجتمع في

تصيبهم التي األوبئة لمجابهة النفس وراحة الطمأنينة

اخالقيات علمية ترافقها كفاءات بحاجة إلى ...المجتمع

باحثا البشر على آالم تعتاش ال مرتزقة مهنية انسانية

الطب فمهنة لهم ما خّبأه القدر حساب على الشهرة عن

الطب الن السامية المعاني جميع تحمل حالة انسانية.

وحياة صحة حساب على للربح مهنة او حرفة رسالة ال

البشر.

عليه يطلق المستشفيات في المهنة هذه يمارس شخص كل

للمرضى، الخدمة اإلنسانية تقديم لدوره في الرحمة مالك

الدول وفي كل السورية، االحداث في واضحا وتجلى ذلك

عرضة أكثر الناس كانوا حيث كورونا أصابها فيروس التي

الضحايا. من الكثير وقدموا لإلصابة

والكوادر االطباء بعض يصدر من الشديد لألسف لكن .

لسمعة ومكانة تسيء تصرفات الخاصة والمشافي الطبية 

بعدم والتصرفات السلوكيات ببعض  االنسانية المهنة هذه

وعانى والزال شعبنا الذي يعيشها الصعبة مراعاة الظروف

وعدم والجوع بالفقر مرورا والهالك. والتشريد القتل من

الحياة. قيد على تكاليف بقائه دفع على القدرة

المرضى عالية مع انسانية بروح يتعامل الطبيب ان على

وان وبمهنته بشخصه ثقة الناس على ويحافظ مجتمعه في

بهلوي خالد

رحبية؟ ام إنسانية مهنة الطب
ومهنته لقيمه لينتصر  المادية المكاسب إغراءات  يقاوم

اإلنسانية.

ومنهم كثيرة امثلة وفي التاريخ كثيرون أطباء انتصر كما

عالج الذي مصر من المشالي محمد الدكتور/ المرحوم

عاما برضى خمسون لمدة مجانا او رمزية مرضاه بقيمة

متهالك هاتف خلوي وبيته وال سيارة يملك ال وهو وقناعة

الغالبه. طبيب لقب بجدارة استحق لهذا

الذي الفقراء طبيب القلب طبيب عامر كمال /د. المرحوم

مجانا وأحيانا رمزية بقيمة المرضى لخدمة حياته كرس

طبيب حاجي محمود د.  المرحوم/ الدكتور  ...وكذلك

الكثير الحسكة وغيرهم في الفقراء الداخلية طبيب امراض

عمله. راس الزال على هو ومن رحل من

ان الطبيب حق ومن والطبيب المواطن يصيب الغالء

في ولكن العملية  أجور او  معاينته  أجور على  يحصل

تليق برفاهية يعيش بحيث اليومية احتياجاته تلبية حدود

برصيده يفكر ال االجتماعية ومكانته العلمي  بمركزه

البنوك.... في

المال يملك ال نفسه ألنه الفقير يعالج ال يوًم ان يأت الخوف

المشفى او للطبيب ليدفعها

يدفعه ما بقدر الطبية خدماته الطبيب يربط أن الخوف

المريض.

له يقدم وال  يموت المريض الطبيب يرى ان الخوف

سلفا. يدفعه ما يملك ال ألنه العالج،

مقابل يوم تخرجه، به أقسم  الطبيب ما ينسى  ان الخوف

المال. كسب

اإلنسان خدمة في المهنة اجعلوا هذه األعزاء، أطباءنا يا

الجراحية والعمليات  المعاينات أجور اقسموا والمجتمع، 

حياتكم وتعيشون شعبكم فتساعدوا المريض مع مناصفة

واستغالل للمرابحة مهنة تجعلوها وال وسعادة برفاهية 

الناس. صحة
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عبدي مىن

األطفال طب عطور أخصائية أسعد بثينة د.

وباحث كاتب عبد العال فتحي محمد د.

األمراض من األول النوع من السكري داء  يعتبر

ويرجع األطفال سكري ويسمى األطفال لدي الشائعة

إنتاج األنسولين على الجسم قدرة عدم إلى فيه  السبب

مجرى من السكر نقل هي هامة بوظيفة يقوم واإلنسولين

الطفل جسم ينتج وحينما الجسم خاليا داخل إلى الدم

يتراكم إنتاجه عن من األنسولين أو يتوقف قليلة كمية

الدم. في السكر

األنسولين عن إنتاج التوقف او يحدث النقص لماذا ولكن

والمسئول المناعي الجهاز أن ذلك األول؟ النوع  في

يصوب الفيروسية او البكتيرية اإلصابات مواجهة عن

الجزيرية بالبنكرياس (جزر الخاليا نحو بالخطأ سهامه

بها األنسولين ملحقا إنتاج عن والمسؤولة النغرهانس)
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والبيئية الوراثية العوامل  تلعب كما  الشديد. الضرر

األنسولين لحقن بحاجة الطفل فيصبح ذلك في دورا

منتظمة. بجرعات

المرتبطة المضادة األجسام اكتشاف لألطباء ويمكن

أو سنوات حدوثه بأشهر قبل من السكري األول بالنوع

من بالسكري اإلصابة دون تحول من طريقة ما ولكن

بنجاح. به والتحكم إدارته يمكن لكن األول النوع

أقل نسبيا في وهو السكري مرض من أما النوع الثاني

الرتباطه ذلك المراهقين في وأكثر الصغار األطفال

تجنبه فيمكن لذلك صحية الغير الحياة وانماط بالسمنة

منه. الوقاية و

اإلصابة بشأن الخطر ناقوس تدق التي العوامل ومن

: النوع األول بالسكري من

األشقاء أو  األبوين أحد عند بالمرض العائلي التاريخ

تحفز التي قد الفيروسية واالصابات الوراثية والجينات

البنكرياس. بخاليا الضرر إلحاق على المناعي الجهاز

: األعراض

العطش : األول النوع من السكري أعراض تشمل

بلل واحتمالية التبول وكثرة الشديد والجوع المتزايد

المرحاض استخدام الغير مدربين على لألطفال الفراش

والخمول وسريع مفاجيء بشكل الوزن وخسارة

برائحة األشبه الفم الضبابية ورائحة والرؤية واإلرهاق

سلوكية بتغيرات  األطفال بعض ويصاب  الفاكهة

األطفال بعض  يصاب ان ويمكن مزاجية. وتقلبات 

الخميرية. للعدوى نتيجة الحفاضات بالتهاب

السكري لدى لبدايات أعراض الوالدين التنبه ويجب على

والعاشرة الخامسة سن في شائعة تكون والتي أطفالهم

العمر وأثناء البلوغ. من

مضاعفاته في األول النوع من السكري داء خطورة تكمن

ومنها من الجسم شتى أعضاء على التي تؤثر الخطيرة

الدماغية القلب والسكتة الدم وأمراض ضغط ارتفاع :

والكلى العين وتلف األعصاب وتلف الحقة مراحل في

. السكرية والقدم األسنان ومشاكل العظام وهشاشة

توصيات عالجية:

دون للحيلولة أطفالهم مساعدة  لألهل يمكن حتى 

توعية عبر وذلك األول النوع السكري من مضاعفات

أجل من حالة طبيعية كونها على والتعامل معه الطفل

بالدم السكر من جيد مستوى على والحفاظ معها تكيفه

وإجراء المختص الطبيب مع المنتظمة المتابعة وعبر

وإجراء دوري  بشكل الخاصة  والتحاليل  الفحوصات 

عن يزيد  ال  مما بداية العين  لشبكية سنوي فحص

أو بالسكري األول  التشخيص بعد سنوات الخمس

وضع الضروري ومن سنوات العشر سن بلوغ عند

يشمل التغذية أخصائي بمساعدة صحي غذائي نظام

والبيض كاألسماك والبروتينات والفاكهة الخضروات

واالطعمة والفيتامينات الدسم قليل والحليب والجبن

تسبب التي البسيطة  والسكريات الدهون من  الخالية

والحلوي كالعصائر بالدم السكر نسبة في سريعة زيادة

سكر مثل اآلمنة السكر بدائل استعمال والعسل ويمكن

بشكل والسباحة   كالجري الرياضة  وممارسة اللوز  

مجهود تتطلب التي الرياضات  وتجنب  ويومي منتظم

. األثقال كالعدو السريع ورفع شاق عضلي
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الدانمارك  من  السوريين  الالجئين  تسفير  قضية  عادت 

أوضاعهم من جديد،  لترخي بظاللها على  إلى سوريا 

وخاصة بعد ورود أنباء عن تحويل مهمة ما ُسمي بـ 

"مجلس الالجئين الدانماركي"، وهي الجهة المسؤولة عن 

استقبال ودمج الالجئين من مساعدتهم إلى ترحيلهم إلى 

بالدهم بكافة الطرق ومنها اإلغراءات المادية وهذا ما 

بترحيل  قرار  تم تصديق  كما  سابقًا،  بالفعل  تطبيقه  تم 

الالجئين القادمين من محافظة دمشق، ألنهم لم يعودوا 

بحاجة لحماية.

"ماتياس  الدنماركي،  والدمج  الهجرة  وزير  وطالب 

التقييم لالجئين  تيسفايا" من حكومة بالده سرعة إعادة 

السوريين لترحليهم إلى مناطق النظام السوري. وهو ما 

قامت به وزارة األجانب واالندماج بالفعل، حيث تم تقييم 

مؤخرًا،  حاالت   ٥ رفض  و  لسوريين  اإلقامة  طلبات 

للحماية  يحتاجون  ال  المتقدمين  األشخاص  أن  معتبرة 

ويتوجب عليهم مغادرة الدانمارك.

وأشار موقع "نبض الدانمارك" إلى أنه من غير المؤكد 

عدد الحاالت التي تحتاج إلى إعادة تقييم من قبل وزارة 

الهجرة الدانماركية إال أنها تقدر بحوالي ٩٠٠ حالة ـ 

تصريحات  في  الدنماركي  والدمج  الهجرة  وزير  وقال 

نقلها التلفزيون الرسمي الدنماركي في وقت متأخر من، 

مساء األحد الماضي إن "١٠٠ ألف عادوا من مناطق 

الجوار السوري"، واّتخذ الوزير المذكور هذا اإلجراء 

كمبرر العتبار أن الجئي الدنمارك السوريين، وباألخص 

من محافظة دمشق، لم يعودوا بحاجة إلى حماية، وفي 

كانون األول ديسمبر الماضي أّيد مجلس الالجئين قرار 

بأنها  الهجرة بشأن الظروف في محافظة دمشق  دائرة 

اإلقامة  لتصاريح  تمديد  أو  منح  لدرجة  تعد خطيرة  لم 

في الدانمارك، ما يعد -وفق ناشطين حقوقيين- مخالفة 

في  المؤقتة  بالحماية  الخاص  األجانب  لقانون  صريحة 

الدانمارك الذي ينص على أنه "إذا تعرض األجنبي عند 

عودته إلى بلده األصلي لخطر عقوبة اإلعدام أو التعذيب 

أو المعاملة الال إنسانية أو تدهور الصحة أو العقوبة فيتم 

منح تصاريح إقامة مؤقتة بغرض الحماية.
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لـ"زمان  أسمه  ذكر  عدم  فضل  مصدر  أشار  وبدوره 

مضى  فيما  اعتاد  الالجئين  مجلس  أن  إلى  الوصل" 

بتوكيل  إقاماتهم ويقومون  المرفوضة  مساعدة الالجئين 

الهجرة  وزير  فقام  اإلقامات  إلعادة  مجانًا  لهم  محام 

الدانماركية بتوجيه المجلس المذكور ليعمل على ترحيل 

الالجئين بدل مساعدتهم.

 ٩٠٠ فتح  الهجرة  وزارة  قرار  أن  إلى  محدثنا  ولفت 

ملف لالجئين قرار جائر ألن عدد الالجئين السوريين 

بينما  ألف   ٢٢ الـ  اليتعدى  الدانمارك  في  الموجودين 

ألمانيا والسويد وهولندا تستقبل ماليين الالجئين، وحتى 

اليونان التي تعاني من ضائقة اقتصادية لم ترحل أحدًا، 

وأشار محدثنا أن بعض األحزاب العنصرية في الحكومة 

الدانماركية باتت توصي بالتعاون مع نظام األسد إلعادة 

الالجئين بحسب بنود محددة.

الذين تم دراسة ملفاتهم  ولفت محدثنا إلى أن الالجئين 

من  أن ال خطر  يعني  وهذا  السابق  في  زاروا سوريا 

ليسوا  المصدر-  -حسب  وهم  سوريا  إلى  عودتهم 

الجئين وإنما جاءوا عن طريق لم شمل وبعضهم جاءوا 

أو ال خطر على  أنهم غير مطلوبين  من سوريا رغم 

شمل،  لم  أجروا  أوروبا  إلى  وصولهم  وبعد  حياتهم، 

واعتادوا وخاصة النساء منهم على زيارة سوريا، ولذلك 

رأت الحكومة الدانمركية أن ال مشكلة لهؤالء مع نظام 

األسد، واستدرك محدثنا أن العائالت الخمس التي تقرر 

في  سوري  الجئ  ألف   ٢٢ بأوضاع  أضرت  ترحيلهم 

الدانمارك، كاشفًا أن بعض الالجئين ممكن دخلوا بلجوء 

سياسي ١/٧ تقدموا بطلبات عودة عندما تم فتح برنامج 

المقدرة  المخصصة  المبالغ  ليقبضوا  الطوعية  العودة 

دوالر  ألف   ٢٠ (نحو  كرونة  ألف   ١٣٣ من  بـأكثر 

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

سوريا، وأغلبهم -حسب قوله- من شبيحة نظام األسد 

أسماء  بجمع  وقاموا  المخابراتية  مهامهم  أنهوا  الذين 

المعارضين والناشطين.

وأكد المصدر الذي يعيش في الدانمارك منذ سنوات أن 

معظم الالجئين السوريين باتوا يتخوفون من الخطوات 

بحقهم،  الدانماركية  الحكومة  ستتخذها  التي  القادمة 

وخاصة في ظل وجود أحزاب مناهضة لالجئين.

وختم محدثنا أن الحكومة الدانماركية تركت كل المشاكل 

االجتماعية واالقتصادية وتفرغت لقضية الالجئين الذين 

القرارات  ظل  في  السوء  غاية  في  أوضاعهم  باتت 

الجائرة التي تطالهم بين الفينة واألخرى.

زمان الوصل

تحرير: علي عمر

فالجامعات،  والثانوية  لالعدادية  االبتدائية وصوًال  المرحلة  من طالب  بدًء  كوردستان سوريا  أبناء  يستمر 

بتفوقهم الدراسي وحصد المزيد من المراكز المتقدمة على مستوى إقليم كوردستان ومناطق كوردستان سوريا 

وعموم سوريا، منذ أعوام و رغم الظروف الصعبة واللجوء وآخرها(جائحة كورونا)، ليشهد العام الدراسي 

٢٠١٩-٢٠٢٠ تفوقًا ملحوظ أيضًا، ومن بينهم طالب مخيم قوشتبة وبقية مخيمات الجئي كوردستان سوريا 

في إقليم كوردستان.

أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان، مساء األربعاء الـ١٢ من آب ٢٠٢٠، نتائج امتحانات الدورة 

العامة(بكلوريا) بفرعيها األدبي والعلمي، ومن بينها نتائج  الثانوية  الثاني، لطالب  األولى للفصل الدراسي 

طالب ثانوية قامشلو في مخيم قوشتبة بريف هولير .

وبحسب النتائج، التي تابعتها ريباز نيوز، حصدت الطالبة فاطمة عبد الحكيم ابراهيم ابراهيم المركز األول 

على مستوى مدرستها في المخيم ومن بين الـ١٠ األوائل على مستوى سهل أربيل.

بينما حلت الطالبة الفا وليد عبد الجليل في المركز الثاني على مستوى ثانوية قامشلو بالمخيم بمعدل ٩٥,٦ 

من ٪، تلتها الطالبة رابرين محمد كامل بمعدل ٨٨,٦ من ٪.

كما و حصل ٧ طالب آخرين على عالمات جيدة في االمتحانات وهم كٌل من:

بهيه بهاء الدين موسى احمد

سولين جبال سليمان عمر

روهالت اشرف محمد أمين جالل الدين

حسن عبيد حسن الحسو

سرود مسعود حمو عبدو

ندى فهمي يوسف الحسن

محمد عماد الدين عبد الباقي

وحقق الطالب الـ١٠ النجاح والتفوق من أصل ٥٢ طالبًا وطالبًة في ثانوية قامشلو بمخيم قوشتبة، ومن حيث 

عدد الطالب ُتعَتَبر نسبة الناجحين ضئيلة، فيما ال تزال الفرصة سانحة لـ ٤٢ طالبًا وطالبًة لتغيير نتائجهم 

في امتحانات الدورة الثانية القادمة (التكميلي) وتحقيق نتائج أفضل، بعد رسوبهم في بعض المواد .

العامة (١٢) على  الثانوية  امتحانات  نتائج  في  متقدمة  مراكز  أبناء كوردستان سوريا  وحصل طالب من 

مستوى محافظات إقليم كوردستان أيضًا .

وفي السياق، حصد ١٠ طالب من أبناء مدينتي قامشلو والحسكة المركز األول على مستوى سوريا، بعد 

صدور نتائج امتحانات المرحلة االعدادية (الصف التاسع) لهذا العام، بمجموع تام ٣١٠ من ٣١٠ ، كما 

حصل العشرات على مجموع عالمات قريب من التام بـ ٣٠٩ درجات وحصدوا المركزين الثاني والثالث, 

كما وسجل أبناء عفرين أيضًا نتائج مبهرة في امتحانات العام الدراسي الحالي .

ورغم الظروف المعيشية الصعبة وظروف اللجوء والبعد عن الديار، حقق طالب كوردستان سوريا نتائج 

متقدمة ومبهرة في جامعات إقليم كوردستان على مدى السنوات االخيرة.
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تطور ملفت ويحمل دالالت كثيرة، لخصها خبر سحب إقامة عشرات السوريين في هولندا الذي أقدمت عليه 

سلطات الهجرة، بناء على تورطهم في ملفات جنائية متعددة، يصل بعضها حد ارتكاب جرائم حرب، ما يعني 

أن هولندا دخلت فعليا على خط مالحقة األشخاص الملطخة أيديهم وبشكل أوسع من أي وقت مضى.

خبر سحب إقامة عشرات السوريين في هولندا، الذي نقلته يوم الثالثاء صحيفة "دي تلغراف" وتولت "زمان 

الوصل" ترجمته، قال إن دائرة الهجرة والجنسية الهولندية أقدمت على هذه الخطوة، بعد تحقيق شامل، أثبت 

تورط من سحبت إقاماتهم في انتهاكات ومخالفات متنوعة، مثل: االحتيال وارتكاب جرائم الحرب.

وقامت سلطات الهجرة بتحقيقها تنفيذا لطلب من وزارة العدل، حيث جرت مراقبة واستجواب المشتبه بهم، 

ويعدون بالعشرات، وتتراوح أعمارهم بين ١٧ و٣٥ عاما (احتساب العمر بناء على السنة التي وصل فيها 

المشتبه به إلى هولندا).

المثير لالنتباه والدهشة أن التحقيق شمل التدقيق في ملف أكثر من ١٢ ألف سوري، بغية معرفة احتمال 

تورطهم في أي نوع من جرائم الحرب او غيرها من االنتهاكات الخطيرة.

وبناء على هذا التدقيق تم فرز ٦٣ ملفا، يشتبه في تورط أصحابها بتجاوزات كبيرة.

وأثناء التحقيق في شبه ارتكاب جرائم حرب ضمن ملفات مجموعة من السوريين، قادت الخيوط المحققين 

التجاوزات  تم تصنيف بعض  احتيال، كما  قليل في جرائم  اكتشفوا تورط عدد غير  إذا  نحو مكان آخر، 

بوصفها "مخلة باألمن القومي" لهولندا، ما قد يشير إلى أنشطة تجسس أو إرهاب، دون أن تفصح السلطات 

عن طبيعة تلك التجاوزات نظرا ألنها تندرج ضمن الملفات الحساسة وعالية السرية.

وترى دائرة الهجرة الهولندية ان سحب حق اللجوء من بعض األشخاص، منصوص عنه في اتفاقية األمم 

المتحدة الخاصة بالالجئين، التي تؤكد أن طالبي اللجوء المشتبه بعالقتهم بجرائم حرب وجرائم خطيرة أخرى 

ال يحق لهم التمتع بالحماية، وبالتالي فإن هولندا لن تكون مالذا لهم.

رفيع  هولندي  مسؤول  ورأى 

اإلنترنت  على  البحث  أن 

التواصل  وسـائل  والسيما 

يكتسـب يوما فيوما بعدا أعمق 

المجرمين  على  التعرف  في 

ومالحقتهم.

الهولندي  المسؤول  كالم  ويأتي 

مساعي  جدوى  ليرسخ  البارز 

منظمات ووسائل إعالم مختلفة، 

الوصل"  "زمان  مقدمتها  في 

التي كرست كثيرا من جهودها 

الحرب  مجرمي  لمالحقة 

مكان  في كل  وتعقبهم  السورية 

يحاولون الفرار إليه.

وكاالت
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في موقف يزيد من حدة التوتر بين تركيا واليونان، 

قال خفر السواحل اليوناني إنه أطلق النار صباح يوم 

الثالثاء ١٣-٨-٢٠٢٠ على قارب مهاجرين قرب 

جزيرة رودس المقابلة للسواحل التركية لمنعهم من 

دخول المياه اليونانية. أثار الحادث غضب السلطات 

"تحذيرية"  تكن  لم  الطلقات  أن  أكدت  التي  التركية 

وأدت إلى إصابة ٣ أشخاص بجروح، تم نقلهم إلى 

مستشفى مدينة مرمريس جنوب غرب البالد.

حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم الثالثاء اقترب 

قارب مهاجرين، كان قد غادر السواحل التركية، من 

جزيرة رودس اليونانية.

أطلق خفر السواحل اليوناني "طلقات تحذيرية" على 

اليونانية  المياه  دخول  من  المهاجرين  لمنع  القارب 

والوصول إلى ساحل الجزيرة وفق قوله.

خفر  قيادة  تلقت  صباحا،  الـ٠٣,٤٠  الساعة  في  

إخطارا  مرمريس   مدينة  في  التركية  السواحل 

مواطنين  "يقل  الذي  المركب  على  النار  بإطالق 

تركيين وآخر سوري على بعد ٧,٢ ميل بحري من 

تركية  ساحل جزيرة رودوس"، وفق وسائل إعالم 

رسمية.
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اليوناني  السواحل  خفر  وجهها  التي  لطلقات  تكن  لم   

سوري  شاب  إصابة  عن  أسفرت  فهي  تحذيرا،  مجرد 

واثنين تركيين، وفق الرواية التركية.

فريق  اإلخطار،  عقب  التركي،  السواحل  خفر  وأرسل 

المنطقة،  إلى  غوص  وفريق  زوارق  و٤  طوارئ 

"حيث تم إنقاذ المواطن السوري الذي كسرت ذراعة، 

ومواطنين تركيين، أصيب أحدهما بجروح خطيرة".

الحكومي،  مرمريس  مستشفى  إلى  المصابان  وُنقل 

في  قضائيا  تحقيقا  لمارماريس  العام  المدعي  فتح  كما 

الحادث.

"أطلقوا  ضباطه  أن  اليوناني  السواحل  خفر  أكد  فيما 

طلقات تحذيرية على قسم آمن من القارب [المهاجرين]". 

ثم أبطأت السفينة من سرعتها وعادت إلى تركيا.

اتهامات تركية وتوترات سياسية

يعيشها  سياسية  توترات  ظل  في  يأتي  األخير  الحادث 

البلدان، بعدما صّعدت تركيا من موقفها معلنة استئناف 

عمليات التنقيب عن الغاز في منطقة متنازع عليها شرق 

المتوسط.

بارتكاب  اليوناني  للطرف  التركية  االتهامات  وتتوالى 

سيما  ال  اللجوء،  وطالبي  المهاجرين  بحق  انتهاكات 

بعد إعالن أردوغان فتح حدود بالده المشتركة مع 

الطريق  بتسهيل  األوروبي  االتحاد  مهددا  اليونان، 

أمام مئات آالف طالبي اللجوء الراغبين في دخول 

القارة العجوز.

وأعلنت قوات خفر السواحل التركية، اليوم الثالثاء، 

على  اليونان  أجبرتهم  لجوء  طالب   ٤٠" إنقاذ  عن 

جنوب  أيدن  والية  في  التركية"  المياه  إلى  العودة 

األناضول  وكالة  مراسل  وأوضح  البالد.  غرب 

شخصا   ٤٠ إلنقاذ  تدخلت  اإلنقاذ  فرق  أن  التركية 

"بعد أن دفع خفر السواحل اليوناني قاربهم إلى المياه 

اإلقليمية التركية".

في  مماثلة  حوادث  ثالثة  األلمانية  البحرية  ووثقت 

األنباء  لوكالة  وفقا  الماضي،  يونيو/حزيران  شهر 

التابعة  "برلين"،  سفينة  إنقاذ  فريق  وشهد  األلمانية. 

إيجه،  بحر  في  الناتو  لحلف  البحرية  للمجموعة 

على تلك العمليات التي عمدت فيها الفرق اليونانية 

وقوات وكالة "فرونتكس" األوروبية على دفع قوارب 

المهاجرين بعيدا من المياه اليونانية.

وكاالت

المقدمة في  اللجوء  بعد تراجع واضح في عدد طلبات 

كورونا،  أزمة  ذروة  في  السفر  حظر  بسبب  أوروبا 

شهر  منذ  ملحوظ  بشكل  لترتفع  اللجوء  طلبات  عادت 

يونيو/حزيران وفقا إلحصائية وكالة اللجوء األوروبية

شهدت أعداد طالبي اللجوء في أوروبا ارتفاعا ملحوظا 

التابعة  اللجوء  لوكالة  فوفقا  يونيو/حزيران.  شهر  في 

اللجوء الواصلين  لالتحاد األوروبي وصل عدد طالبي 

 ٣١٥٠٠ حوالي  إلى  يونيو/حزيران  في  أوروبا  إلى 

شخصا وهو أقل بكثير من المستوى الذي كان عليه قبل 

وباء كورونا. إذ تسجيل ٢٨٠٣٩ طلب لجوء في دول 

االتحاد األوروبي الـ٢٧ إلى جانب النرويج وسويسرا، 

أكثر  وهو  تقديمها.  إعادة  تم  لجوء  طلبات  عن  فضال 

بثالثة أضعاف من شهر مايو/أيار.

ويشار إلى أن الهجرة شهدت تراجعا حادا بسبب حظر 

السفر خالل ذروة أزمة كورونا. وأشارت وكالة اللجوء 

إلى أن عدد طلبات اللجوء في مارس/آذار كان ال يقل 

تقديمها في شهريونيو/حزيران. وفي  تم  التي  تلك  عن 

تقرير نشرته مجلة "دير شبيغل" فإن أعداد طلبات اللجوء 

التي سجلتها وكالة اللجوء تتطابق مع تلك التي سجلتها 

ففي  واللجوء.  الهجرة  لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية 

البحر  عبر  مهاجرا   ١٠٥١٧ وصل  يوليو/تموز  شهر 

في  مهاجرا   ٩٥٣٤ وصل  بينما  أوروبا  إلى  المتوسط 

يونيو/حزيران عبر جنوب شرق أوروبا.

وسجلت وكالة حماية الحدود األوروبية فرونتكس ٨٦٥٠ 

حالة عبور غير نظامي في يوليو/تموز أي بزيادة قدرها 

الثلث عن األرقام التي تم تسجيلها في يونيو/حزيران. 

ووفقا لوكالة اللجوء وصل عدد طلبات اللجوء المقدمة 

إلى  وسويسرا  والنرويج  األوروبي  االتحاد  دول  في 

٢١٢١٠٠ طلب لجوء منذ بداية العام ٢٠٢٠، اي أقل 

بنسبة ٣٧ بالمئة عن النسبة التي تم تسجيلها في الفترة 

ذاتها من العام السابق ٢٠١٩.

د.ص ( ك ن أ، د ب أ)
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العدسة

أثار اتفاق تطبيع العالقات بين اسرائيل ودولة 

األفعال  ردود  من  موجة  أيام  قبل  اإلمارات 

المتناقضة بين مؤيدين لهذا االتفاق الذي وصفه 

منذ  الطاولة  تحت  كان  الذي  باالتفاق  البعض 

زمن بعيد، واآلن صار فوقها، ومعارضين له، 

ولكل أسبابه.

وكل  الواقع،  جماعة  نحن  يقولون  فالمؤيدون 

له  يعد  لم  البحر"  في  اسرائيل  "برمي  كالم 

العرب  على  لزامًا  وصار  ودور..  معنى  أي 

دولتين  مبدأ  واقرار  اسرائيل  مع  التطبيع 

الحدود  في  تتجاوران  وفلسطينية  اسرائيلية 

والمصالح واالقتصاد..

مع  اتفاق  اي  عبث  يرى  المعارض  والفريق 

تأسست  مارقة،  دولة  باعتبارها  و  اسرائيل 

على انقاض أرض فلسطينية، واغتصبت هذه 

االرض بقوة السالح والقتل والتدمير، وبالتالي 

ما جارة  يوما  تكون  أن  الدولة  لهذه  يمكن  ال 

مسالمة يمكن العيش والتعايش معها، والقبول 

بها.

حقًا  غريبة  ومنها  الدول،  مواقف  عن  بعيدًا 

الذي  اردوغان  التركي  الرئيس  كموقف 

تركيا  إن  الجاري   ١٤ الجمعة  يوم  صرح 

وتعليق  ظبي  أبو  في  سفارتها  بإغالق  تفكر 

العربية  اإلمارات  مع  الدبلوماسية  العالقات 

المتحدة بسبب اتفاقها على تطبيع العالقات مع 

إسرائيل، وبالمقابل تركيا لديها أوثق العالقات 

مع تل ابيب.

كرد  وخاصة  الكرد  من  واسعة  شريحة  لكن 

كما  وأفتوا  وحرموا،  حللوا  كوردستان  غرب 

الشخصية  صفحاتهم  على  خصوصًا  العادة 

ونسجوا العديد من المواقف واهتموا بها دون 

ان يكون ذلك مطلوبًا منهم . 

كما أن العديد من األصوات أجمع تقريبًا على 

أن  بدعوى  إسرائيل  مع  العالقات  أفضل  فتح 

مع  نتناغم  بالنا  فما  للتطبيع  يتسابقون  العرب 

طروحات بعض الفصائل الفلسطينية المحسوبة 

على إيران وتستخدمهم لمصالحها، وترى في 

إسرائيل كيانًا عدوانيًا عنصريًا قاتًال!! ووجود 

العديد من الفصائل األخرى المعتدلة التي تجد 

مصلحتها في التطبيع مع اسرائيل.

يخدم  لم  االسرائيلي  الكيان  إن  القول  يمكن 

يومًا الشعب الكوردي وقضيته التحررية، وفي 

الخالد  قادها  التي  تلك  ثوراتهم خصوصًا  كل 

وتجلى  اآلن،  والى  بارزاني  مصطفى  المال 

ذلك بوضوح أثناء قرار االستفتاء في جنوب 

كوردستان، وكان يمكن السرائيل ان تستخدم 

وتقديم  إلقناعهم  وأوروبا   أمريكا  في  نفوذها 

بارزاني  مسعود  للرئيس  الدعم  اشكال  كل 

الحكومة  تتخذ  ولم  التحرري،  مشروعه  في 

إذا  االستفتاء  لصالح  موقف  اي  االسرائيلية 

ساكنًا  تحرك  لم  أنها  كما  العكس،  يكن  لم 

عن  الطرف  غض  واشنطن  موقف  ازاء 

االرهابي،  الشعبي  الحشد  تنظيم  جريمة 

في  كانت  عديدة  ومناطق  كركوك  واحتالل 

الحكومة  وان   . كوردستان  جغرافيا  دائرة 

االسـرائيلية لم تبد أي موقف مسـاند للشعب 

السوري وثورته ولكل المظالم التي لحقت به 

موقف  اي  تتخذ  ولم  طويلة،  سنوات  خالل 

واضح من قضية شعبنا في غرب  كوردستان 

من احتالل عفرين من قبل ما يسمى بالجيش 

وكذلك  انقرة،  من  المدعوم  السوري  الوطني 

األمر في سري كانييه وكري سبي ومن كل 

شعبنا  له  يتعرض  التي  واالنتهاكات  الجرائم 

الكردي في هذه المناطق.

التطبيع مع إسرائيل 

واملوضوع الكردي

عمر كوجري 

آفو قاطرجيان

أثينا  في  توفي  الثامن من شهر آب عام ٢٠٠٩  في 

المغني األرمني األصل آرام ديكران (ميليكيان) الذي 

والعربية  والكردية  والتركية  األرمنية  باللغات  غنى 

وغيرها والذي كان معبود الشعب الكردي.

ولطالما كان شارل أزنافور معبود الفرنسيين وإندي 

كانت  ولطالما  االيراني،  الشعب  معبودي  ومايكل 

شير  والمغنية  (هاسميك)  الجمال  ربى  الراحلة 

سركيسيان مشهورات ومعبودات للكثيرين في العالم، 

معبودي  كانا  ديكران  وآرام  خاتشو  كارابيد  فإن  

أسطورة  ديكران  آرام  كان  لقد  الكردي.  الشعب 

عرف  الذي  األرمني  وهو  الكردي،  للشعب  بالنسبة 

باللغات  يغني  أن  اختار  ولذلك  والقهر  العذاب  شعبه 

القريبة الى قلبه.

في  (أميد)  قرية  من  األرمنية  االبادة  من  والده  نجا 

في  القامشلي  مدينة  الى  ووصل  صاصون،  منطقة 

سورية حيث ولد آرام عام ١٩٣٤.

تفنن  وقد  (الجومبوش)،  بآلته  ديكران  أرام  تميز 

الغناء  اختار  لقد  فوقها.  الورق  حاملة  وأضاف  فيها 

بالكردية، وأول ما غنى قصيدة للشاعر الكردي جاكار 

خوي التي اشتهر بها.

السوفيتية  أرمينيا  الى  عائلته  مع  ديكران  آرام  انتقل 

عام ١٩٦٦ واستقر في مدينة أبوفيان. وتعرف هناك 

Üãÿ€a@k»ì‹€@sÌá®a@ÑÌäbn€a@¿@ÒäÏ�é˛a@?Ãæa@ÊaãÿÌÜ@‚aäe

رحيل الفنان حممد دومان 

أشهر عازيف الكمان يف كوباني

كوردستان- زافين أسماعيل 

فقدت مدينة كوباني بغربي كوردستان يوم  ٥ آب 

أشهر  وأحد  الكوردي،  الفن  أعمدة  أحد   ،٢٠٢٠

يناهز  عمر  عن  دومان  محمد  الكمان،  آلة  عازفي 

٩١ عامّا.

محمد دومان من مواليد عام ١٩٢٩، ينحدر أصول 

في  حياته  معظم  عاش  كركوك،  مدينة  من  عائلته 

مدينة كوباني بكوردستان سوريا، وكان يعتبر أحد 

أعمدة الغناء الشعبي الكوردي في منطقته.

الفنان  جانب  إلى  الراحل  الكوردي  الفنان  شارك 

عازفًا  األعمال،  من  العديد  في  خضو  باقي  الكبير 

ومغنيًا، وله المئات من التسجيالت التي تغني التراث 

الفني الكوردي.

نزح   ،٢٠١٤ عام  كوباني  على  داعش  هجوم  بعد 

إلى تركيا، ومؤخرًا أصيب بمرض عضال، إلى أن 

يناهز  عمر  عن  األربعاء  أمـس  يوم  المنية  وافته 

٩١ عامًا.

يعد من أشهر وأقدم عازفي آلة الكمان في المنطقة. 

باإلضافة إلى ذلك، غنى الكثير من األغاني الشعبية 

الفلكلورية الكوردية.

عزف الفنان الراحل إلى جانب العديد من الفنانين، 

الفنان  أبرزهم  لعل  الفنية،  األعمال  معهم  وشارك 

الكبير باقي خدو.

للراحل العديد من األعمال المرئية والمسموعة الذي 

يحيي فيها الفن الكوردي ويحميها من الزوال.

وفاة املغني الشعبي حافظي كور 
ً
عن مثانني عاما

كوردستان - الفا محمد

علي  حسين  بن  القادر  عبد  الشعبي  الفنان  توفي 

المعروف باسم "حافظ كور" الجمعة  ٧-٨-٢٠٢٠، 

في بلدة سروج.

ولد الفنان الراحل حافظ كور في مدينة كوباني عام 

الكرد  الفنانين  ورافق  للبصر،  فاقٌد  وهو   ،١٩٤٠

دومان  باقي خدو، محمد  أمثال  المدينة  في  القدامى 

ومشو بكابور.

اشتهر عبد القادر علي بأغنيته " آمان برن عسكر 

برن" إلى جانب غنائه لمالحم وقصص شعبية كردية 

سيامند  عبدي،  "درويش  منها  الفنية  مسيرته  طوال 

خجة، حسين بك زيلي، دلو".

بلدة سروج  وعاش حافظ كور سنواته األخيرة في 

في  المنية  وافته  حتى  كردســتان،  شــمال 

ليتم دفنـه في قـريـة زيارة شــرق  منزلـه، 

البلــدة.

التي  و   Aman Birin أغنية  أغانيه  أشهر  ومن 

يلخص فيها و باسلوب عفوي و بسيط ال يخلو من 

مسحة كوميدية معاناة الشباب من الخدمة العسكرية 

وهذه األغنية تختلف عن أغنية الراحل رفعتي داري 

معاناة  عن  التعبير  في  المنحى  نفس  تأخذ  التي  و 

السوق إلى الخدمة العسكرية.

األغاني  الراحل  غنى  يمنية،  أصول  من  أنه  يقال 

واألناشــيد  التراتيل  غنى  كما  الملحمية 

الديـنـية.

الى مغنين معروفين أمثال كارابيد خاتشو وسيدا شامدين 

وسوسكا سامو وغيرهم. حيث تعامل معهم في قسم اللغة 

(أغاني  باألرمنية  الكردية في راديو يريفان، حيث غنى 

الشوق الى أرمينيا) وبالكردية (أتيت أتيت يريفان، بالشوق 

الى أرمينيا…).

وفي التسعنيات استقر في أوروربا وتابع مسيرته الغنائية 

والثقافية، ليتيمز بموسيقاه وغنائه والنمط الخاص به.

رفضت  فقد  وفاته،  بعد  حتى  الجدل  ديكران  آرام  أثار 

السلطات التركية دفنه في ديار بكر حسب وصيته كونه 

في  الدفن  بمراسم  عائلته  فقامت  تركي.  غير  مواطن 

بروكسيل وحضر المأتم في الكنيسة األرمنية العديد من 

وأفراد  الكردية  المنظمات  وممثلي  الكردية  الشخصيات 

الكنيسة األرثوذكسية األرمنية في  عائلته. وتحدث ممثل 

القريب  المدفن  في  دفنه  وتم  المغني.  مآثر  عن  خطبته 

وهناك ألقى ابنه هاكوب ديكران كلمة. يذكر أنه تم إضافة 

األغاني  الحشد  (أميد). وغنى  قرية  تراب من  حفنة من 

التي كان يحبها آرام مثل (أيدلبيري) الكردية و(صونايار) 

األرمنية 

ومن جهة أخرى، أقيم قداس وجناز رمزي على روحه في 

مدفن األرمن والسريان في ديار بكر. وحضره نواب من 

حزب كردي ورئيس البلدية وشخصيات كردية وأرمنية.

من  العديد  في  نشر  ديكران  آرام  المغني  وفاة  خبر  إن 

والكردية،  األرمنية  القنوات  وبعض  والجرائد  الصحف 

المقاالت واآلراء عنه وعن حياته  العديد من  كتبت  كما 

وأعماله.

ويمكن ذكر جريدة (بلدنا) السورية و(السفير) اللبنانية 

العديد  كتب  حيث  وغيرها.  العراقية  الغد)  و(عراق 

وصبري  حسين  هيثم  أمثال  والصحفيين  الكتاب  من 

عبد  والكاتب  ألشبنار  وإردال  ديركي  ولقمان  رسول 

القادر الشيخ محمد معصوم الخزناوي وغيرهم الذين 

األرمني  بالمغني  رأيهم  وكتبوا  المغني  غياب  نعوا 

واألرمنية.  الكردية  الموسيقا  الى  وتطرقوا  األصل 

وهناك أيضًا ابراهيم اليوسف الذي اختار عنوان (أحد 

أعظم عمالقة الغناء الكردي األصيل وداعًا). وكتب 

إلى  أغنية..  تودع  (عندما  عكو  مسعود  الكاتب  عنه 

آرام ديكران…)، الذي كتب في هذه األسطر: ”آرام.. 

افتقدك اليوم مع كلماتي التي تعجز أن تترجم ما اشعر 

به، أحرفي تأبى الخروج من قلبي الكئيب، الحنين إلى 

صوتك تحزن أناملي، إنها ال تقوى أن تكتب رثاءك، 

إنك أعظم من أن أرثيك بكلمات بسيطة.

مدى  خالل  عامًا   ٥٥ الفن  خدم  آرام  الكبير  الفنان 

حياته الـ٧٥ كقضية، فغنى الحرية والسالم بالكردية 

عن  يدافع  فنه  خالل  من  فكان  والعربية.  واألرمنية 

الثورة والحق والعدالة.

هي  جديدة  موسيقية  مدرسة  ابتكر  أنه  القول  ويمكن 

على  العالم  تعرف  أغنياته  خالل  فمن  (اآلرامية). 

الموسيقى األرمنية واألغاني األرمنية الشعبية. وبذلك 

تبوأ مركزًا عاليًا في فن الغناء الشعبي.


