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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

والمستجدات  التطورات  ضوء  على 

وما  المنطقة،  في  الجارية  السياسية 

رافق ذلك بالتأكيد من بعض الركود في 

مسارات العملية السياسية في سوريا نحو 

ايجاد الحل السياسي المنشود وفق القرار 

أبناء  التي يعيشها  القلق  األممي، وحالة 

في كوردستان سوريا،  الكوردي  شعبنا 

في  خاصة  المتعايشة  المكّونات  وجميع 

المناطق الكوردية والمشتركة.

من  شكل  اي  جدوى  عدم  ونتيجة 

واحد،  طرف  من  الحوكمة  أو  اإلدارة 

يتطلع أبناء شعبنا بأمل كبير إلى نتائج 

الوقت  في  الجاري  الكوردي  الحوار 

الحاضر وخطواته ومراحله ألنها مهمة 

السياسي  المسار  من  بدًءا  ومصيرية 

كوردية  مرجعية  تشكيل  الى  إضافة 

الكوردية  والمشاركة  الرأي  لتوحيد 

النشاطات  كافة  وإدارة  االشراف  في 

السياسية والخدمية والتشريعية واألمنية 

مشتركة  إدارة  تشكيل  إلى  إضافة   ..

لينعم شعبنا بنوع من االستقرار واألمان 

بمشاركة كافة المكونات المتعايشة لملء 

بجّد  ولتعمَل  القائمة  االدارة  في  الفراغ 

الكورد  بمشاركة  تأمين االستقرار  على 

من  وبرعاية  االخرى،  المكونات  مع 

ودول  االمريكية  المتحدة  الواليات 

إدارة  في  اتفاق  الى  للوصول  التحالف 

تشاركية بإعادة الهيكلة وتعديل وتطوير 

بمشاركة  والهيئات  المؤسسات  وإغناء 

او  مشاركة  دون  حصًرا  السوريين 

تدخل من ب ك ك او أي طرف آخر 

وإزالة كافة المظاهر المشيرة الى خارج 

الجوار  لدول  تهديدا  تشكل  سوريا، وال 

أو أي طرف سياسي معارض.

العملية  مجمل  باتجاه  مهمة  خطوة  إنها 

السياسية في البالد لبناء سوريا اتحادية 

بنظام ديمقراطي تعددي لكل السوريين، 

وبناء مؤسسات بشكل يتناسب مع مصالح 

الجميع  تخدم  المتعايشة  المكّونات  كافة 

واالقتصادية  السياسية  المجاالت  في 

وتقوم   ... والحماية  واألمن  والثقافية 

بوضع الخطط والبرامج للتنمية في كافة 

والصحة  والتجارة  الزراعة  المجاالت 

والتعليم والثقافة والنقل. 

الدولية،  والمواثيق  بالقوانين  وتلتزم 

لحين إجراء انتخابات نزيهة يشترك فيها 

والُمهّجرون  والالجئون  المنطقة  أبناء 

في الداخل والخارج بإشراف المراقبين 

المدني  المجتمع  ومنظمات  الدوليين 

وحقوق االنسان وفق عقد اجتماعي يتم 

مع  متوافق  االتفاق  من  كجزء  تعديله 

المواثيق واألعراف الدولية.

ومالقاتها،  اقتناصها  يجب  والفرص 

وإال ربما لن تتحين بالشكل التي يرغب 

الكوردي في الجزء  بها، ويراها شعبنا 

من  والمؤمل  كوردستان،  من  الغربي 

الجميع استيعاب مآالت الوضع المستجد 

تستتبع  وما  ككل،  سوريا  مستوى  على 

األحداث خالل األشهر المتقية من العام 

النصف  أو  الربع  الى  وصوًال  الحالي، 

األول من العام القادم، وبانتظار تغييرات 

وتعديالت كبيرة في الملف السوري.

احلوكمة املطلوبة 

على مستوى 

غربي كوردستان

نشرت السفارة األمريكية في دمشق، عبر حسابها في مواقع التواصل االجتماعي، األحد ٣٠-٨-

٢٠٢٠، بيانًا من المبعوث األمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، حول المغيبين قسرًا في سوريا.

ودعا البيان نظام األسد إلى ”إنهاء سنوات المعاناة“ ألكثر من ١٠٠ ألف معتقل ومغيب قسرًا في 

سجونها، مبديًا تضامن الواليات المتحدة مع أسر وعائالت هؤالء المعتقلين.

وأكد البيان أن االعتقال في سجون النظام السوري يعتبر بمثابة إعدام، حيث يتم احتجاز الضحايا 

وباء  انتشار  والتخوف من  والدواء،  الصحية  الرعاية  انعدام  يمكن تصورها من  في ظروف ال 

كورونا بينهم.

وبين أن العديد من المنظمات المعنية بحقوق اإلنسان، وّثقت شهادات عن التعذيب والعنف الجنسي 

خارج نطاق القضاء بحق معارضين للنظام السوري طالبوا بحقوقهم فقط.
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برقية  الكوردستاني- سوريا، على  الديمقراطي  إلى حزبنا  بارزاني، رسالة شكر  الرئيس مسعود  وجه 

التهنئة التي وجهها الحزب بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

الشقيق.

وفيما يلي نص الرسالة التي تلقت صحيفة «كوردستان» نسخة منها:

األخوة في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا المحترمين

تحية طبية

تلقينا رسالتكم الكريمة بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، 

الذين رسموا  األبطال  فإننا نستذكر معا أرواح شهدائنا  الطيبة  تهنئتكم ومشاعركم  وإذ نشكركم على 

بدمائهم الطاهرة خارطة الوطن والنضال من أجل شعبنا الصامد وحقوقه في الحياة الحرة الكريمة.

نحييكم في هذه الذكرى متمنين لكم التوفيق والسداد في نضالكم من أجل حقوق شعبنا الكوردستاني 

المناضل.

مسعود بارزاني

٢٠ آب ٢٠٢٠

التهنئة  على  في سوريا،  الكوردي  الوطني  المجلس  إلى  رسالة شكر  بارزاني،  مسعود  الرئيس  وجه 

التي وجهها بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم ٢٠-٨-

٢٠٢٠

وفيما يلي نص الرسالة التي تلقت «كوردستان» نسخة منها:

األخوة في األمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا المحترمين

تحية طبية

نشكركم على تهنئتكم الكريمة لمناسبة مرور الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي 

البارزاني  بقيادة  المعاصر  تاريخنا  في  الكوردستاني  التحرر  حركة  قاد  الذي  الحزب  الكوردستاني، 

أرواح  نحيي  ذلك  نستذكر  إذ  وإننا  والقومي،  الوطني  بنهجه  تجريتنا  وأسس  دعائم  مرسيًا  الخالد، 

مناضلينا الذين استشهدوا من أجل الكورد وكوردستان.

متمنين لكم مزيدًا من النجاح والتقدم والسؤدد

مسعود بارزاني

٢٠ آب ٢٠٢٠م

الرئيس بارزاني 

يوجه رسالة شكر جوابية حلزبنا الدميقراطي الكوردستاني- سوريا

الرئيس بارزاني 

يوجه رسالة شكر إىل اجمللس الوطني الكوردي يف سوريا



أقدم مسلحون من لواء الوقاص يوم االثنين ١٧ / آب 

قاسما  قرية حاج  بجبال  النيران  ٢٠٢٠، على إضرام 

بكوردستان  عفرين  منطقة  في  موباتا  لناحية  التابعة 

سوريا.

وذكرت مصادر مطلعة إن المسلحين أضرموا النيران 

النيران بحرق  قاسما، حيث تسببت  بغابات قرية حاج 

مساحات واسعة من األشجار الجبلية.

فرقنا  تصّدت  المدني:  الدفاع  فرق  قالت  جانبها  من 

الحراجية  المنطقة  في  نشب  لحريق  اليوم  عصر  بعد 

المجاورة لراجو بريف عفرين, وتمكنت من اإلحاطة به 

قبل امتداده ألشجار الزيتون.
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أكد وفد أمريكي برئاسة جويل رايبورن، خالل اجتماع، مع وفد االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 

السورية في جنيف،يوم األربعاء 26-8-2020، على أهمية جبهة السالم والحرية بين المكونات الكوردية 

والعربية واآلثورية بكوردستان سوريا.

وأفاد مصدر خاص من االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لموقع آرك نيوز، بأنه خالل 

االجتماع الذي عقد بين وفد أمريكي برئاسة جويل رايبورن مساعد وزير الخارجية األمريكية, ووفد االئتالف 

الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية برئاسة الدكتور نصر الحريري أكد الطرفان على أهمية الحوار 

الكوردي-الكوردي, بحيث سيكون ركيزة للحوار بين الكورد و بقية المكونات لالنتقال إلى إدراة مشتركة 

. PKKلكافة المكونات على أرضية وطنية سورية و بأياد سورية و تحقيق االنفكاك عن الـ

وأضاف المصدر : وتم التأكيد على أهمية جبهة السالم والحرية بين المكونات الكوردية و العربية و اآلثورية 

قبل شهر، لتجنب أي صدامات و احتراب بين المكونات السورية.

الستشهاد  السادسة  السنوية  الذكرى   ،٢٠٢٠ آب   /  ٢١ السبت  يوم  صادف 

بيشــمركة  قوات  من  ب(تيريج)  الملقب  سـليمان  بهرم  مراد  البيشمركة 

روج.

حيث نال البيشــمركة تيريج شرف الشهادة في محور سد موصل قرية " سهلج 

" ضد تنظيم داعش اإلرهابي دفاعًا عن أرض كوردستان.

بكوردســتان  ديريك  لمنطقة  التابعة  حليق  قرية  مواليد ١٩٩٣  من  الشـهيد 

سـوريا, من مرتبات اللواء األول الفوج األول ضمن قوات بيشمركة لشكرى 

روج.

وشـيع   ، الخميس٢١-٨-٢٠١٤  اسـتشـهد  سـليمان  بهرم  مراد  الشـهيد 

جثمانه الطاهر في مســقط رأســه في قرية حليق _ آليان التابعة لمنطقة 

ديريك.

Êb‡Ó‹é@‚ãËi@wÌ7m@Ú◊ã‡ìÓj€a@ÜbËìné¸@ÚéÜbè€a@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a
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نشر التحالف الدولي بيانا حول التصادم العسكري الذي حصل اليوم بين دورية تابعة لها ومسلحو النظام 

السوري في قرية تل الذهب التابعة لـ تل براك.

نص البيان:

جنوب غرب آسيا – في 17 آب / أغسطس وفي حدود الساعة ( 9:20 ) صباحا بتوقيت سوريا , واجهت 

قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية, أثناء قيامهما بدورية أمنية روتينية تتعلق بالعمليات المناهضة 

لداعش بالقرب من قرية تل الذهب في سوريا, نقطة تفتيش تابعة إلى القوات الموالية للنظام السوري, 

وبعد حصول الدورية على ممر آمن من القوات الموالية للنظام, تعرضت لنيران أسلحة صغيرة من أفراد 

متواجدين بالقرب من نقطة التفتيش. قامت دورية التحالف الدولي بالرد على النيران دفاعا عن النفس. 

لم يشن التحالف أي غارة جوية. لم تقع أية خسائر في صفوف قوات التحالف, وقد عادت الدورية إلى 

القاعدة. ال يزال الحادث قيد التحقيق.

@ÚÓÿÌãflc@ÚÌäÎÜ@‚bflc@’Ìã�€a@ÊÏ»�‘Ì@‚bƒ‰€a@Ïz‹èfl
⁄aãi@›m@¿

اعترض مسلحو النظام السوري دورية أمريكية, ونتيجة االعتراض كانت قتيل من مسلحي النظام السوري 

وجرح عدد منهم.

أفاد مصدر خاص: توجهت يوم اإلثنين ( 2020/8/17 ) دورية أمريكية مؤلفة من أربع مدرعات إلى 

تل براك وبالتحديد عند قرية تل الذهب, اعترض مسلحو النظام السوري الدورية األمريكية ومنعتهم من 

المرور, وأطلق مسلحو النظام النار باتجاه الدورية األمريكية, ونتيجة لذلك جرح جندي أمريكي.

وأكد المصدر: ردت الدورية األمريكية على مسلحي النظام السوري بإطالق النار, حيث قتل ضابط من 

مسلحي النظام السوري وجرح عدد منهم.

انسحاب  بعد  الحادث,  مكان  إلى  الروسية  والقوات  الدولي  التحالف  طائرات  المصدر: سارعت  وأضاف 

الدورية األمريكية من هناك.

Ï‹ìflb”@Ô”ãí@PDKMSÄ€@Ô‹´@ê‹™@Ïõ«@›Óyä
أحد   ،2020 آب  من  الـ23  األحد  اليوم  رحل 

-سوريا  الكوردستاني  الديمقراطي  كوادرالحزب 

قامشلو  مدينة  شرقي  الوطنية،  الشخصيات  و 

بكوردستان سوريا.

ونعى المجلس المحلي لشرقي قامشلو التابع للمجلس 

الوطني الكوردي، عبر صفحته على فيسبوك، "ببالغ 

وفاة  نبأ  األحد  اليوم  صباح  تلقينا  واألسى  الحزن 

في  المحلي  المجلس  عضو   " محمود  "حسن  السيد 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني -سوريا، في قرية 

جمعاية شرقي مدينة قامشلو ".

ã‡«@áj«@PDKMS@Ä€@Ô«ã–€a@ê‹1a@Ïõ«@ÒbœÎ@NNN⁄ãÌÜ
المجلس  الثالثاء  25 آب 2020، عضو  توفي   

الفرعي للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا 

قرية  من  خالد  ابو  كجي  عمر  عبدي   PDK-S

(روباريا) التابعة لمنطقة ديرك.

أفاد مصدر لموقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

للحزب  الفرعي  المجلس  عضو  ان  سوريا،   –

الديمقراطي الكوردستاني - سوريا PDK-S عبدي 

بفيروس  إصابته  بعد  توفي  خالد  ابو  كجي  عمر 

كورونا .

عبدي عمر كجي كان مثال الرفيق الحزبي الملتزم 

في التنظيم حتى وافته المنية.

منطقة  (روباريا)  قرية  مواليد  كجي  عمر  عبدي 

ديرك ١٩٦٠ انتسب إلى صفوف الحزب منذ عام 

.١٩٧٧

أوسكي  محمد  الوطنية  والشخصية  المناضل  رحل، 

سوريا  بكوردستان  قامشلو  مدينة  في  زاخوراني، 

يوم الجمعة الـ٢١ من آب ٢٠٢٠ عن عمر ناهز 

الـ٦٨ عامًا .

في تصريح خاص لريباز نيوز، قال الكاتب والشاعر 

الكوردي موسى زاخوراني، إن شقيقه محمد أوسكي 

زاخوراني، بعد صراٍع مع مرض عضال دام أكثر 

من ٣ أشهر، توفي اخي في مدينة قامشلو، ووارى 

الثرى في مقبرة "محمقية"، شرقي قامشلو.

وطنية  عائلة  سليل  زاخوراني،  محمد  الراحل 

ونهج  الكوردية  القضية  خدمة  في  بنضالها  عرفت 

PDK- (البارتي) الكوردايتي، ناضلت في صفوف

S حاليًا منذ تأسيسه عام ١٩٥٧، حيث ناضل الراحل 

منذ ريعان شبابه في صفوف حزب اليسار الكوردي 

Ô„aäÏÇaå@ÔÿéÎc@á‡´@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓóÉì€a@›Óyä
وفيما بعد(البارتي) كعضو ومؤيد حتى رحيله.

الحزب  لدى  المعروف  زاخواراني،  اوسكى  والده 

عمل   ،PDK-S وقيادة  الكوردستاني  الديمقراطي 

كمراسل ومرافق للصحفيين واالطباء ابان ثورة ايلول 

قوات  ضمن  وكمدرب  كوردستان  جنوب  في  المجيدة 

المنصرم,  القرن  من  الستينيات  بداية  في  البيشمركة 

وكان يسمى بالمهندس االمي لخبرته في زراعة وتفكيك 

االلغام كما كان يسمى برجل المهمات الصعبة.

وكان منزل العائلة منذ بداية الستينات في قرية اللطيفية، 

مفتوحًا أمام المناضلين والمالحقين من كورد كوردستان 

سوريا وتركيا والعراق من قبل االجهزة األمنية، ومن 

صبري  اوصمان  الراحلين(  المناضلين  من  كل  بينهم 

اللجان  واعضاء  شنكالي  وعلي  نامق  وجوهر  وحميد 

االوربية التي كانت تدرس اوضاع كورد سوريا).

مواليد  من  زاخوراني،  أوسكي  محمد  المناضل 

١٩٥٢ قرية اللطيفية في الريف الشرقي لقامشلو، 

كان يسكن مع عائلته في حي اآلشورية، متزوج 

ولديه ٩ أبناء.

ناشدت منظمة حقوقية، الجهات المعنية للكشف عن مصير شاب من منطقة عفرين بكوردستان سوريا، مختٍف 

منذ ٢٠١٢ في دمشق العاصمة السورية.

ونشرت منظمة صوت المعتقلين، تقريرًا على صفحتها، حول الشاب هفال سعيد حسون وهو عسكري مجند 

كان يخدم ضمن جيش النظام حيث انقطعت األخبار عنه بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٨.

أمينه رشيد، من مواليد موباتا (عفرين) ١٩٩٢، اختفى في دمشق حرستا من مكان خدمته  الشاب والدته، 

اإلجبارية في إدارة المركبات.

وطالبت المنظمة النظام للكشف عن مصير الشاب: "إننا في منظمة صوت المعتقلين نطالب سلطات النظام 

السوري بالكشف عن مصير العسكري المجند هفال حسون وعن مصير جميع المختفين والمعتقلين وكما نناشد 

المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل للكشف عن مصير هفال حسون وجميع المختفين والمعتقلين في سجون 

النظام السوري وكما نناشد الخيرين الذين يملكون معلومات عنه باالتصال بنا كمنظمة أو بذويه".

RPQR@â‰fl@ �—n¨@ÂÌã–«@Âfl@lbí@7ófl@Úœã»æ@paáíb‰fl

 ،٢٠٢٠ آب  من   ٢٩ السبت  عصر  توفي 

بعد  السينو،  طاهر  حسين  الوطنية  الشخصية 

مشافي  أحد  في  عضال،  مرض  مع  صراٍع 

ناهز  عمٍر  عن  سوريا،  بكوردستان  الدرباسية 

٦٠ عامًا.

صفوف  إلى  شبابه  ريعان  منذ  السينو  وانضم 

الكوردستاني-سوريا،  الديمقراطي  الحزب 

لخدمة  والنضال  العمل  في  حياته  جل  وسخر 

القضية الكوردية ونهج البارزاني الخالد.

طاهر  حسين  الوطنية  والشخصية  المناضل 

بريف  الجوزات  قرية  مواليد  من  السينو، 

السادس  عقده  في  وهو  الحياة  فارق  الدرباسية، 

قرية  في  الثرى  جثمانه  ووارى  العمر،  من 

(كوركوندة) بريف الدرباسية.

@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓóÉì€a@ÒbœÎ
ÚÓébiäá€a@¿@Ï‰Óè€a@µèy

@NNNÏ‹ìflb”
µ‰†aÏæa@Û‹«@Ô€bfl@Õ‹jfl@üã–m@pb‰ÓflÏÿ€a@Ú‹ˆb«@6œÜ@›◊@Û‹«

كشف مصدر خاص بأنه وتحضيرا لفصل الشتاء وتوزيع المازوت على األهالي , بدأت كومينات الـPYD بتجميع 

" دفتر العائلة " من العوائل في مدينة قامشلو , ومقابل كل دفتر عائلة على المواطنين الكورد دفع ( ٥٠٠ ) ليرة 

سورية.

قال مصدر خاص لموقع آرك نيوز : بهدف جمع األموال من المواطنين قامت كومينات الـ PYD بصنع وثيقة 

ليتم من خاللها استالم اسطوانات الغاز شهريا , والمازوت خالل فصل الشتاء , ومن ال يمتلك تلك البطاقة ال يحق 

له استالم الغاز والمازوت.

وأكد المصدر الخاص: قبل عدة أيام قامت الكومينات بجمع " دفتر العائلة " من العوائل في مدينة قامشلو, وفرضت 

عليهم دفع مبلغ ( ٥٠٠ ) ليرة سورية للحصول على البطاقة, وحصرت الكومينات توزيع الغاز والمازوت عن 

طريق تلك البطاقات مما جعل األهالي تضطر إلى دفع المبلغ.
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عائلة  الى  البارزاني،  مصطفى  مسعود  الرئيس  ينتمي 

التي  و  كوردستان،  جنوب  في  والدينية  الوطنية  بارزان 

التحررية  الحركة  ميادين  في  قرن  من  أكثر  منذ  تناضل 

الكوردستانية.

ولد الرئيس بارزاني في مدينة مهاباد، عاصمة جمهورية 

 ،١٩٤٦ عام  من  آب   ١٦ في  الديمقراطية،  كوردستان 

وقد تزامنت والدته مع يوم إنعقاد المؤتمر األول الحزب 

الديمقراطي الكوردستاني في مدينة بغداد، حيث تم إنتخاب 

الخالد مصطفى البارزاني رئيسأ للحزب.

تعتبر  كانت  التي  النقشبندية  الطريقة  بارزان  تتبع مشيخة 

مركزًا فكريًا ووطنيًا وروحيًا وأجتماعيًا.

البارزاني  عبدالسالم  الشيخ  بقيادة  بارزان  نضال  أثر  و 

األول والشيخ محمد البارزاني والشيخ عبدالسالم البارزاني 

كبيرعلى  بشكل  البارزاني،  أحمد  الشيخ  وكذلك  الثاني 

الحركات التحررية في عموم كوردستان.

خطت ثورة بارزان بقيادة الخالد المال مصطفى البارزاني، 

الحزب  فيها  أستخدم  حيث  والتقدم،  التوسع  مرحلة  نحو 

خدمة  في  فعال  بشكل  والتنظيمية  العسكرية  والمؤسسات 

الحركة التحررية الوطنية.

عاد   ،١٩٤٧ عام  في  كوردستان  جمهورية  إنتكاسة  بعد 

البيشمركه  من  مجموعة  مع  بارزاني  مسعود  الرئيس 

الكورد وعوائلهم إلى جنوب كوردستان، وفي جهة أخرى 

البارزاني الخالد مع (٥٠٠) من رفاقه الى اإلتحاد  توجه 

جمهورية  وتأسيس  الملكي  النظام  إسقاط  لغاية  السوفيتي، 

فرصة  على  تموز ١٩٥٨، حيث حصل  في ١٤  العراق 

العودة للوطن، كما تم إطالق سراح الشيخ أحمد البارزاني 

من السجن.

في  كوردستان  جنوب  على  العراقي  الجيش  هجوم  بعد 

الدراسة،  بارزاني  مسعود  الرئيس  ترك   ،١٩٦١/٩/١١

وفي ٢٠ آيار ١٩٦٢، إلتحق بصفوف قوات البيشمركه.

(الباراستن)  لجهاز  المؤسسين  من  كان   ١٩٦٧ العام  في 

لثورة أيلول ومشرفًا على أعماله ونشاطاته.

أيلول  لثورة  المفاوض  الوفد  في ١٩٧٠، كان عضوًا في 

مع الحكومة العراقية.

في العام ١٩٧٠، في المؤتمر الثامن للحزب الديمقراطي 

الكوردستاني، تم أنتخابه لعضوية اللجنة المركزية، وبعدها 

كعضو إحتياط للمكتب السياسي.

بعد نكسة ثورة أيلول في ١٩٧٥، بشهرين، وبالتشاور مع 

بارزاني  مسعود  الرئيس  قام  البارزاني،  مصطفى  الخالد 

القادة  من  ومجموعة  بازراني  إدريس  الشهيد  شقيقه  مع 

والكوادرالمتقدمة بتأسيس قيادة مؤقتة للحزب الديمقراطي 

الكوردستاني.

والقائد  األب  خدمة  في  كان   ،١٩٧٩  -١٩٧٦ عام  في 

الواليات  في  العالج  يتلقى  كان  الذي  البارزاني  مصطفى 

المتحدة األمريكية.

في بداية العام ١٩٧٩، وبهدف تقييم وتنظيم أمور الحزب، 

وعقد إجتماع مع مكتب اإلمام الخيميني في باريس لتنسيق 

فينا  زار  إيران،  شاه  نظام  المشترك ضد  والعمل  الجهود 

قبل  من  إغتيال  لمحاولة  تعرض  وهناك  النمسا،  عاصمة 

زمرة مجرمة تابعة للمخابرات العراقية، وتم إصابة إثنين 

من مرافقيه.

محمد  نظام  وسقوط  اإليرانية  الشعوب  ثورة  إنتصار  بعد 

مدينة طهران،  إلى  العام ١٩٧٩، سافر  في  بهلوي  رضا 

ولكن في يوم اوصوله إلى إيران تلقى نبأ وفاة والده. وقام 

الى  الرفاة  لنقل  اإلستعدادات  بإجراء  بارزاني  إدريس  مع 

شرق كوردستان، وروي الثرى في مدينة شنو.

أنتخب الرئيس مسعود بارزاني في المؤتمر التاسع للحزب 

الديمقراطي الكوردستاني في العام ١٩٧٩، رئيسًا للحزب، 

وبذلك أصبح الرئيس الثاني في تأريخ الحزب الديمقراطي 

الكوردستاني.

في عملية أنفال البارزانيين التي نفذها نظام صدام حسين، 

في سنة ١٩٨٣، فقد ٣٧ شخصًا من أفراد عائلته، و٨٠٠٠ 

شخص من أبناء عشيرته ومنطقته، حيث تم إبادتهم ودفنهم 

وجنوب  وسط  صحارى  في  مجهولة  جماعية  مقابر  في 

العراق.

تنظيم  جهود  إطار  وفي  الماضي،  القرن  ثمانينيات  في 

بارزاني  الرئيس  الداخلي، زار  النضال  الكفاح وإستمرار 

مناطق مختلفة من جنوب كوردستان.

في العام ١٩٨٦ طبع أول كتاب له باللغة العربية بخصوص 

الديمقراطي  الحزبالحزب  وتأريخ  البارزاني  نضال 

التحررية  والحركة  (البارزاني  بعنوان  الكوردستاني، 

الكردية)، ويقع في ثالثة أجزاء، وتم إعادة النظرفيه عدة 

والفارسية  والتركية  الكوردية  اللغة  الى  وترجمته  مرات 

واإلنكليزية.

لمدينة  التابعة  سليفانه  منطقة  وفي   ،١٩٨٧/١/٣١ في 

درب  ورفيق  أخوه  رحل  كوردستان،  شرق  في  أورمية 

نضاله الصعب والطويل الشهيد إدريس البارزاني.

في العام ١٩٨٨ قاد ملحمة خواكورك.

الرئيس  من  كل  دور  كان  األعوام ١٩٨٠- ١٩٨٧،  في 

ثورة  قيادة  في  وفاعلين  مؤثرين  إدريس،  وأخاه  بارزاني 

في  معارضة  سياسية  جبهات  عدة  تأسيس  وفي  كوالن، 

العراق، وكان أبرزها، تأسيس الجبهة الكوردستانية.

آيار   ٢ في  الكوردستانية  الجبهة  تشكيل  عن  اإلعالن  تم 

وهى  كوردستانية  أحزاب  ثمانية  فيها  شارك   ،١٩٨٨

الوطني  اإلتحاد  الكوردستاني،  الديمقراطي  الحزب 

الحزب  الكوردستاني،  اإلشتراكي  الحزب  الكوردستاني، 

كادحي  حزب  الشعب،  حزب  الكوردي،  االشتراكي 

العراق،  الكوردستاني-  الشيوعي  الحزب  كوردستان، 

الحركة الديمقراطية األشورية. كان الهدف من تشكيل هذه 

الجبهة هو العمل والنضال المشترك والتصدي لنظام البعث 

بحق  اإلنسانية  الوحشية وغير  في ممارساته  تمادى  الذي 

شعب كوردستان وثورته.

الجبهة  تشكيل  مهندس  بارزاني  إدريس  الشهيد  يعتبر 

الدور  بارزاني،  مسعود  للرئيس  كان  كما  الكوردستانية، 

خاص  وبشكل  الجبهة،  تلك  إدارة  في  والحاسم  المهم 

ربيع  في  كوردستان  شعب  إنتفاضة  على  اإلشراف  في 

.١٩٩١

في العام ١٩٨٩، في المؤتمر العاشر للحزب الديمقراطي 

المؤتمر  أعضاء  قبل  من  باإلجماع  أنتخب  الكوردستاني، 

رئيسًا للحزب للمرة الثانية.

للجبهة  الميداني  القائد  كان   ،١٩٩١ آذار  إنتفاضة  في 

من  العراقية  القوات  طرد  خطط  وصاغ  الكوردستانية، 

جنوب كوردستان.

في ١٩٩١/٤/٧، أشرف على قوات البيشمركه في دربند 

قوات  وتاريخية ضد  كبيرة  ملحمة  سطرت  التي  كوري، 

البعث ودحرتها، وتعتبر ملحمة كوري إنعطافة تاريخية في 

مسيرة ونضال الحركة التحررية الكوردستانية.

في شهر آيار ١٩٩١، ترأس وفد الجبهة الكوردستانية الى 

بغداد، إلجراء المفاوضات مع النظام العراقي بهدف ضمان 

حقوق الكورد، إال أنها لم تصل إلى أية نتيجة.

في نوروز ١٩٩١، وفي مدينة كويه، دعا الرئيس بارزاني 

الى إنتخاب المجلس الوطني الكوردستاني، وتشكيل حكومة 

لكوردستان.

العام ١٩٩٢،  في  إنتخابية في كوردستان  أول عملية  في 

الداخلية  المشكالت  ولكن  األولى،  المرتبة  على  حصل 

النتيجة  حسم  دون  حالتا  المحلية  األوضاع  ومراعاة 

لصالحه.

في ١٩٩١/٦/١٩، منحت منظمة رعاية حقوق اإلنسان، 

جائزة السالم للشعب الكوردي، ومن جانب سيادته منحت 

تلك الهدية الى السيدة دانيال ميتران.

العام ١٩٩٢، أصبح عضوا في هيئة رئاسة المؤتمر  في 

.INC الوطني العراقي

في شباط ١٩٩٢، تم إستقباله في لندن من قبل السيد جون 

ميجر رئيس وزراء بريطانيا.

للحزب  عشر  الحادي  المؤتمر  في   ،١٩٩٣ العام  في 

بمشاركة  أربيل  في  انعقد  الذي  الكوردستاني  الديمقراطي 

٢١٦٧ مندوبًا، تم إنتخابه مرة أخرى رئيسًا للحزب .

سخر  كوردستان،  جنوب  في  الداخلي  القتال  إندالع  بعد 

كل جهوده وعالقاته من أجل سد الطريق أمام ذلك القتال 

مادلين  السيدة  بحضور   ،١٩٩٨/٩/١٧ وفي  المدمر، 

اولبرايت، وزيرة خارجية الواليات المتحدة األمريكية، وقع 

مع السيد جالل الطالباني إتفاقية واشنطن للسالم .

اإلشتراكي  الحزب  مقر  في  أستقبل   ،١٩٩٨/١٠/١٥ في 

فرانسوا  السيد  للحزب  العام  السكرتير  قبل  من  الفرنسي 

أوالند.

في١٩٩٨/١٠/٢٠، أستقبل من قبل رئيس البرلمان ووزير 

الخارجية البلجيكيين.

الثاني عشر للحزب  في ٦-١٩٩٩/١٠/١٤، في المؤتمر 

الديمقراطي الكوردستاني، الذي إنعقد في أربيل بمشاركة 

في  المشاركين  قبل  من  باإلجماع  أنتخب  مندوبًا،   ١٤٧٣

المؤتمر للمرة الرابعة لرئاسة الحزب.

للقيادة  الدبلوماسية  الجهود  خطت  المرحلة،  تلك  بعد 

السياسية الكوردستانية خطوات كبيرة نحو األمام، وتعددت 

بارزاني  مسعود  الرئيس  وإجتماعات  ولقاءات  مسؤوليات 

تلك  من  جزء  وأدناه  والدولية،  المحلية  المستويات  على 

النشاطات واللقاءات:

ثمان مرات إجتمع مع رئيس أمريكا، أربع منها مع الرئيس 

جورج بوش، مرتان في البيت األبيض في ٢٠٠٥/١٠/٢٥، 

بغداد،  في   ٢٠٠٣/١١/٢٧ في  ومرة  و٢٠٠٨/١٢/١٤، 

ومرة أخرى في ٢٠٠٧/٩/٣ في قاعدة عين األسد قرب 

الحدود األردنية. وأربع مرات مع الرئيس باراك أوباما، 

مرة في بغداد في ٤/٧/ ٢٠٠٩، وثالثة مرات في البيت 

األبيض، في ٢٠١٠/١/٢٦ و٢٠١٢/٤/٤ و٢٠١٥/٥/٥.

مرتان  الفرنسية،  الجمهورية  برئيس  مرات  خمس  إلتقى 

منها في أربيل.

فرنسوا  الرئيس  مع  باريس  في  إلتقى   ١٩٩٢ آذار  في 

ميتران. وفي ٢٠١٤/٩/١٢ إستقبل السيد فرانسوا أوالند، 

للمرة  الدولي  أربيل  مطار  في  إستقبل   ٢٠١٧/١/٢ وفي 

و   ٢٠١٦/٢/٢١ وفي   اوالند.  فرانسوا  السيد  الثانية 

السيد  قبل  من  األليزيه،  قصر  في  أستقبل   ٢٠١٥/٢/١٠

فرانسوا اوالند.

إجتمع عدة مرات مع نواب رؤساء أمريكا، كالسيد ألكور 

نائب جورج بوش، وجوبايدن  نائب كلنتون، وديك جيني 

نائب باراك اوباما.

في  الفاتيكان،  في  مرات  ثالث  أستقبل 

٢٠٠٥/١١/١٤و٢٠٠٩/٢/٢٨ من قبل قداسة البابا بنديكت 

من   ،  ٢٠١٤/٥/٣٠ وفي  الفاتيكان.  بابا  عشر،  السادس 

تم  اللقاءات  جميع  في  األول.  فرانسيس  البابا  قداسة  قبل 

التطرق الى أوضاع العراق والمنطقة بشكل عام وأوضاع 

المسيحيين بشكل خاص، حيث أصبحت كوردستان مأوى 

لهم بسبب تهديدات اإلرهابيين في وسط وجنوب العراق. 

وعلى المستوى الدبلوماسي زارت وفود عدة نيابة عن بابا 

الفاتيكان، الرئيس بارزاني.

إستقبل ثالثة مرات في أربيل، السكرتير العام لمظمة األمم 

المتحدة. في ٢٠١٤/٧/٢٤، و ٢٠١٦/٣/٢٦ إستقبل بان 

كيمون، و في ٢٠١٧/٣/٣٠ إستقبل أنطونيو كوتيرس.

بلير  توني  قبل  لندن من  أستقبل في  في ٢٠٠٥/١٠/٣١، 

رئيس وزراء بريطانيا.

سيرجيو  قبل  من  روما  في  أستقبل  في٢٠٠٥/١١/١٣، 

برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا. كما أستقبل من قبل السيد 

بيير فيرديناندو رئيس المجلس الوطني اإليطالي.

إلتقى عدة مرات مع رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات 

التركية، منها خمس لقاءات مع الرؤساء، توركوت أوزال 

هو  اإلستقبال  ذلك  وكان  أنقرة،  في   ١٩٩٢ شباط  في 

وفي  الكوردية.  المالبس  يرتدي  لضيف  نوعه  من  األول 

٢٠١٤/٧/١٤ أستقبل في القصر الرئاسي من قبل الرئيس 

 ،٢٠١٦/٨/٢٣ و   ٢٠١٥/١٢/٩ وفي  كول.  اهللا  عبد 

أستقبل من قبل رجب طيب اوردوغان في القصر الرئاسي 

التركي. وفي  ٢٠١٧/٢/٢٦، وصل الى تركيا في زيارة 

رسمية، وألول مرة تم رفع علم كوردستان أثناء إستقبال 

الزيارة  تلك  وفي  أسطنبول،  مطار  في  بارزاني  الرئيس 

إجتمع مع أوردوغان.

إلتقى عشر مرات مع رؤساء الحكومات التركية.

ديمريل  سليمان  قبل  من  أستقبل   ،١٩٩٢ شباط  في 

و   ٢٠٠٠/١٠/٦ في  الكوردية.  المالبس  يرتدي  وهو 

٢٠٠١/٥/٨ أستقبل في مبنى رئاسة الحكومة التركية من 

قبل بوالند أجويد.

في ٢٠١١/٣/٢٩، إستقبل في أربيل رجب طيب اوردوغان 

رئيس وزراء تركيا.

مع  بارزاني  مسعود  الرئيس  شارك  في٢٠١٣/١١/١٦ 

جماهيرية  مراسيم  في  تركيا  وزراء  رئيس  أوردوغان 

كبيرة أقيمت في مدينة أمد، رفع فيها العلم الكوردستاني و 

حضرها مئات األالف من أبناء المنطقة.

في  ٢٠١٤/٧/١٤ أستقبل في قصر رئاسة الحكومة التركية 

من قبل أوردوغان.

أربيل  في  بارزاني  الرئيس  إستقبل  في٢٠١٤/١١/٢١، 

أحمد داود أوغلو رئيس وزراء تركيا.

في ٢٠١٥/١٢/٩ إستقبل أحمد داود أوغلو في مبنى رئاسة 

الحكومة التركية الرئيس بارزاني.

في ٢٠١٧/١/٨ إستقبل الرئيس بارزاني في أربيل بينالي 

الذي ضم  له  المرافق  والوفد  تركيا  يلدرم، رئيس وزراء 

عددًا من الوزراء والمسؤولين األتراك.

في٢٠١٧/٢/٢٧، أستقبل الرئيس بارزاني من قبل بينالي 

مراسيم  أثناء  الكوردستاني  العلم  ورفع  أنقرة،  في  يلدرم 

اإلستقبال.

مرشد  مع  اللقاءات  من  العديد  بارزاني  للرئيس  كان   *

الجمهورية  ورئيس  اإليرانية،  اإلسالمية  الجمهورية 

والمسؤولين اإليرانيين اآلخرين. منها لقائه في آيار ١٩٧٩، 

إيران،  في  اإلسالمية  الثورة  مرشد  الخميني  اهللا  أية  مع 

وفي٢٠١١/١٠/٣١  بارزاني.  ادريس  السيد  بحضور 

إستقبل أية اهللا علي خامنئي في طهران الرئيس بارزاني.

رؤساء  قبل  من  مرات  خمس  بارزاني  الرئيس  وأستقبل 

إيران، في العام ١٩٩٥من قبل الهاشمي رفسنجاني. ومرتان 

السيد محمد خاتمي،  قبل  اإليرانية من  الرئاسة  في قصر 

في٢٠٠٢/١٢/١٠و ٢٠٠٤/٩/٢٥. ومرتان من قبل الدكتور 

محمود أحمدي نزاد، في ٢٠٠٨/١٠/٢٣و٢٠١١/١٠/٣١، 

إضافة الى لقاءات عديدة أخرى مع مسؤولين بارزين في 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

قصر  في  أستقبل  و٢٠١٠/٧/٦   ٢٠٠٣/١٠/١٤ في   *

حسني  المصري  الرئيس  قبل  من  المصرية  الرئاسة 

المنتدى  مبارك. وفي ٢٠١٥/٥/٢٢ على هامش جلسات 

إجتمع  األردن،  في  الميت  البحر  في  العالمي  اإلقتصادي 

السيسي، رئيس جمهورية  بارزاني مع عبدالفتاح  الرئيس 

مصر.

في األعوام ١٩٨٢ الى ١٩٩٦، أستقبل عدة مرات في قصر 

الجمهورية  رئيس  األسد  حافظ  قبل  من  السوري  الرئاسة 

السورية، وفي ٢٠٠٣/١٠/٢٠ و ٢٠٠٤/١٠/١٨ أستقبل 

من قبل بشار األسد.

العربية  المملكة  بارزاني  الرئيس  زار  رسمية  *بدعوات 

حيث   ،١٩٩٣ آيار  في  األولى  مرات،  ثالث  السعودية 

 ،٢٠٠٧/٣/١٣ في  والثانية  فهد،  الملك  قبل  من  أستقبل 

وأستقبل من قبل الملك عبداهللا، والثالثة في ٢٠١٥/١٢/١، 

وأستقبل من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز في القصر 

الملكي بالرياض.

للرئيس بارزاني عالقات متينة مع جاللة الملك عبداهللا بن 

تلفونية  أتصاالت  بينهما  كما جرى  األردن،  ملك  الحسين 

عديدة. وفي ٢٠٠٧/٣/١٩ و٥/٥/ ٢٠١٤ و٢٠١٧/٥/١٨ 

العماني،  الحسينية  الملك عبداهللا، في قصر  إستقبل جاللة 

األول  اليوم  في   ،٢٠١٥/٥/٢١ وفي  بارزاني.  الرئيس 

للمنتدى اإلقتصادي العالمي عقد إجتماع بين جاللة الملك 

عبداهللا الثاني والرئيس بارزاني. وفي٢٠١٥/٥/٢٢ شارك 

الرئيس بارزاني والملك عبداهللا في معرض سوفيكس. في 

في  العالمي  األمن  مؤتمر  هامش  وعلى   ،٢٠١٦/٢/١٢

عبداهللا  الملك  جاللة  مع  بارزاني  الرئيس  إجتمع  ميونشن 

الثاني..

في٢٠٠٠/١٠/١٣ أستقبل الرئيس بارزاني من قبل هانس 

فيشر رئيس البرلمان النمساوي.

أربيل  في  بارزاني  الرئيس  إستقبل   ،٢٠٠١/١٠/٣ في 

بأم  المعروفة  األولى،  فرنسا  سيدة  ميتران،  دانيال  السيدة 

الكورد.

في ١٤-٢٠٠٢/١٢/١٦، شارك الرئيس بارزاني في لندن 

في مؤتمر المعارضة العراقية ضد نظام صدام حسين.

لكوردستان،  الفدرالية  تثبيت  بهدف   ،٢٠٠٣/٤/٢٨ في 

ترأس وفدًا للمشاركة في مؤتمر بغداد.

في ٢٠٠٣/٧/١٣ تم إنتخابه لعضوية مجلس الحكم الوطني 

العراقي. 

مع  مرات  عدة  إجتمع   ،٢٠٠٨ الى   ١٩٨٤ األعوام  في 

الرئيس الليبي معمر القذافي.

في ٢٠٠٩/٢/٣، إستقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح 

بارزاني.  الرئيس  البيان،  في قصر  الصباح  الجابر  أحمد 

القصر  في  بارزاني  الرئيس  أستقبل   ٢٠٠٩/٢/٨ وفي 

أمير  ثاني،  آل  خليفة  بن  حمد  األمير  قبل  من  الديواني 

دولة قطر.

في يومي ٢٦و٢٠٠٤/٣/٢٧، عقد برعاية الرئيس مسعود 

بارزاني، في مدينة أربيل، مؤتمر المصالحة العراقية.

في ٢٠٠٤/٣/١٨، برعاية الرئيس مسعود بارزاني، إنعقد 

في أربيل مؤتمر الحوار الكوردي – العربي.

في ٢٠٠٤/٤/١ أنتخب رئيسًا لمجلس الحكم العراقي .

السيد جالل  مع  بارزاني  الرئيس  وقع   ٢٠٠٤/١٢/١ في 

الكوردستاني،  الوطني  لإلتحاد  العام  السكرتير  الطالباني، 

الحزبين  بين  اإلستراتيجي  اإلتفاق  على  بيرمام  في 

القضايا  بخصوص  الكوردستانيين،  واإلتحاد  الديمقراطي 

الوطنية والقومية.

في ٢٠٠٥/٦/١٢، أنتخب الرئيس بارزاني، رئيسًا إلقليم 

كوردستان، بقرار المجلس الوطني الكوردستاني، وأصوات 

غالبية البرلمانيين.

البيت  في  بارزاني  الرئيس  أستقبل   ،٢٠٠٥/١٠/٢٥ في 

السيد  قبل  من  الكوردية،  المالبس  يرتدى  وهو  األبيض، 

جورج بوش.

إتحاد  مؤتمر  أعمال  أربيل  في  بدأ   ،٢٠٠٨/٣/١١ في 

في   .٢٠٠٨/٣/١٥ لغاية  وإستمر  العربية  البرلمانات 

أمام  بارزاني كلمة  الرئيس  ألقى  للمؤتمر  الجلسة األخيرة 

المؤتمرين.

في  بارزاني  مسعود  الرئيس  إستقبل   ،٢٠٠٩/٤/١٣ في 

إجتمع  كما  عباس.  محمود  الفلسطيني  الرئيس  أربيل، 

الرئيسان في يوم ٢٠١٥/٥/٢٢ على هامش أعمال المنتدى 

اإلقتصادي العالمي الذي عقد في البحر الميت باألردن.

نال  ومباشرة،  عامة  إنتخابات  في   ،٢٠٠٩/٧/٢٥ في 

الرئيس بارزاني نسبة ٧٠٪ من أصوات الناخبين، وبذلك 

أعيد إنتخابه للمرة الثانية كرئيس إلقليم كوردستان.

للحزب  عشر  الثالث  المؤتمر  في   ،٢٠١٠ العام  في 

التوالي،  على  الخامسة  وللمرة  الكوردستان،  الديمقراطي 

المؤتمر  هذا  وفي  للحزب.  رئيسًا  باإلجماع  إنتخابه  أعيد 

العراقيين  الضيوف  أمام  علنًا،  بارزاني،  الرئيس  تحدث 

واألجانب عن حق الكورد في تقرير مصيره.

مؤتمر  في  بارزاني  الرئيس  شارك   ،٢٠١٠/١٠/١ في 

تحالف الديمقراطيين في روما وألقى كلمة فيه.

في ٢٠١١/٢/٢٢، وفي مراسيم خاصة نظمت في روما، 
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في ٢٠١٣/٢/٢٠، إستقبل الرئيس الروسي فالديمير بوتن، 

الرئيس بارزاني.

في ٢٠١٣/٦/٢٠، على هامش أعمال المنتدى اإلقتصادي 

العالمي في سان بطرس بيرك في روسيا، إجتمع الرئيس 

بارزاني مع سيركى الفروف وزير الخارجية الروسي.

بارزاني،  الرئيس  وإشراف  بدعوة   ،٢٠١٣/٧/٢٢ في 

إجتمع في مكتبه ٣٩ حزبًا سياسيًا من أجزاء كوردستان 

األربعة لبحث اإلجراءات الالزمة إلنعقاد المؤتمر الوطني 

تحضيرية  لجنة  تشكيل  اإلجتماع  في  وتم  الكوردي، 

للمؤتمر.

في العام٢٠١٣، بغالبية أصوات البرلمانيين وموافقة غالبية 

الرئيس  والية  كوردستان  برلمان  مدد  البرلمانية،  الكتل 

ولكن  التمديد  يقبل  لم  بارزاني  الرئيس  لعامين.  بارزاني 

مراعاًة للمصالح الوطنية تحمل هذه المهام.

في العام ٢٠١٤، خالل الحرب ضد داعش، كان قائدًا عامًا 

لقوات بيشمركة كوردستان، وإستمر في النضال الى إلحاق 

الهزيمة بداعش. وخالل سنوات الحرب زار بشكل مستمر 

المحاور الثمانية لجبهات القتال .

مهامه  الى  إضافة  لإلرهابيين،  التصدي  عمليات  خالل 

كقائد عام لقوات البيشمركه، أعاد تنظيم صفوف البيشمركه 

وتوزيع المحاور، وقاد المعارك المباشرة ضد اإلرهابيين، 

مالحم  على  وأشرف  وشارك  نوعي  بشكل  خطط  كما 

وحمالت تحرير ربيعة، زمار، جبل زرتك، سد الموصل، 

جبل شنكال، حوض عوينات، ومركز مدينة شنكال.

في ٢٠١٤/٨/٢٠، إستقبل الرئيس بارزاني في أربيل السيد 

ماتيو رينر، رئيس وزراء إيطاليا.

خالل سنوات الحرب ضد داعش، إستقبلت أربيل مسؤولين 

كبار من أمريكا والدول األوروبية، وبالذات وزراء الدفاع 

كأمريكا،  داعش،  ضد  الدولي  التحالف  في  والخارجية 

الجيك،  نمسا،  بلجيكا،  إيطاليا،  كندا،  فرنسا،  بريطانيا، 

تلك  سفراء  وكذلك  واليابان.  نرويج  السويد،  هنكاريا، 

الدول في العراق، وكانوا يجتمعون على الدوام مع الرئيس 

بارزاني.

رئاسة  ملف  كوردستان،  برلمان  أحال   ،٢٠١٥ العام  في 

بشكل  لمعاجته  الكوردستاني،  الشورى  الى مجلس  اإلقليم 

وتقرب  المستقرة،  غير  االوضاع  دراسة  وبعد  قانوني. 

مجلس  قرر  الكبيرة،  الكوردستانية  المدن  من  داعش 

الشورى تمديد والية الرئيس بارزاني لعامين. لذلك إستمر 

الحساسة  لألوضاع  مراعاًة  مهامه  في  بارزاني  الرئيس 

ومساندًة قوات البيشمركه.

بيتر  السيد  بارزاني  الرئيس  إستقبل   ،٢٠١٥/١/١١ في 

ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر.

جمهورية  رئيس  فيشر  هانز  إستقبل   ،٢٠١٥/٢/١٣ في 

النمسا، الرئيس بارزاني.

في ٢٠١٥/٥/١١، أستقبل الرئيس بارزاني في هنكاريا من 

الوزراء  ورئيس  اديري،  جانوس  الهنكاري،  الرئيس  قبل 

فيكتوراوبان.

القصر  في  بارزاني  الرئيس  أستقبل   ،٢٠١٥/٥/١٢ في 

رئيس   ، زيمان  ميلوس  السيد  قبل  من  الجيكي  الرئاسي 

جمهورية الجيك.

المنتدى  في  بارزاني  الرئيس  شارك   ،٢٠١٥/٥/٢٢ في 

اإلقتصادي العالم في البحر الميت باألردن.

في ٢٠١٥/١٢/٢٣، إستقبل الرئيس بارزاني، السيد بيترو 

كراسو، رئيس مجلس الشيوخ اإليطالي.

رئيس  لوفين،  ستيفان  السيد  إستقبل  في٢٠١٦/١٠/٢٥، 

الوزراء السويدي.

في ٢٠١٧/٧/١١، ألقى كلمة أمام البرلمان األوروبي في 

بروكسل.

في٢٠١٧/٧/١١ ، أستقبل الرئيس بارزاني من قبل خيرت 

بوروزا، رئيس وزراء إقليم فراندرز البلجيكي.

المؤتمر  أعمال  في  مرات  عدة  بارزاني  الرئيس  شارك 

اإلقتصادي العالمي في دافوس، وإجتمع خاللها مع الكثير 

ملك  عبداهللا  الملك  منهم:  العالم،  في  السياسيين  القادة  من 

علييف  إلهام  ألمانيا،  مستشارة  ميركل  أنجيال  األردن، 

رئيس أذربيجان، جوبايدن نائب الرئيس األمريكي، مارك 

كيتارفيج  كرابار  كوليندا  هولندا،  وزراء  رئيس  روته 

فدريكا  مقدونيا،  رئيس  إيفانوف  كيئوري  كرواتيا،  رئيسة 

موكوريني مسؤولة السياسة الخارجية لإلتحاد األوروبي، 

رئيس  العبادي  حيدر  لبنان،  وزراء  رئيس  سالم  تمام 

الوزراء العراقي. كما عقد إجتماعات مع وزراء الخارجية 

والمسؤولين  الدولية  المنظمات  ومنسقي  ورؤساء  والدفاع 

المشاركين في المنتدى. بإصرار وتأكيد الرئيس بارزاني 

إستفتاء  إجراء  تم  مصيره،  تقرير  في  الكورد  حق  على 

اإلستقالل لجنوب كوردستان في ٢٠١٧/٩/٢٥، وصوت 

ب(نعم) لصالح اإلستقالل ٩٣٪ من المواطنين المصوتين.

المناطق  جراء خيانة فئة معينة تم تسليم كركوك وبعض 

الكوردستانية األخرى في ٢٠١٧/١٠/١٦ الى قوات الحشد 

تم  الطامعين  أحالم  أمام  الطريق  سد  وبهدف  الشعبي، 

من  العراقية  والقوات  الشعبي  الحشد  لميليشيات  التصدي 

قبل قوات بيشمركة كوردستان في جبهات ألتون كوبري- 

مخمور- تلسقف – سحيله ، وتم إيقاف تلك القوات المسلحة 

وأرغام بغداد على اللجوء الى الحوار والتفاوض.

بغالبية  كوردستان  برلمان  وافق   ،٢٠١٧/١٠/٢٩ في 

األصوات على تمديد والية السلطتين التشريعية والتنفيذية 

سلطاته  عن  تنازل  بارزاني،  الرئيس  ولكن  اإلقليم،  في 

التنفيذية  السلطتين  بين  توزيعها  البرلمان  على  وإقترح 

صفوف  في  مقاتال  نفسه  يعتبر  أنه  وأعلن  والتشريعية، 

البيشمركه ويستمر في النضال من تلك الصفوف.

ثمانية  وله   ،١٩٦٥ العام  منذ  متزوج  بارزاني  الرئيس 

أوالد.

والوسطى، وكذلك  الشمالية  بلهجتيها  الكوردية  اللغة  يجيد 

اللغات العربية والفارسية واإلنكليزية.

يحب قراءة الكتب التاريخية والسياسية والعسكرية، ويرغب 

بقراءة قصائد الشعراء الكورد الكبار كمال الجزيري وأحمد 

خاني ووفايي.

مولع بالرياضة بشكل عام، وكرة القدم والسباحة والمشي 

بشكل خاص.

القومي  المشترك  والتعايش  المرأة،  حقوق  بتثبيت  يؤمن 

والديني في المجتمع الكوردستاني، ويعتبرها أساسًا وطنيًا 

لضمان حقوق المواطنة.

أحمد  والشيخ  البارزاني  عبدالسالم  الشيخ  نهج  على 

ويعتبر  كثيرًا،  بالبيئة  بارزاني  الرئيس  يهتم  البارزاني، 

اليوم  متجسد  المبدأ  وهذا  ووطنيًا.  دينيًا  واجبًا  حمايتها 

لطبيعة  نموذجًا  تعتبر  التي  بارزان  منطقة  في  تام  بشكل 

وبيئة ممتازة في الشرق األوسط، وهناك جهود لتعميم هذا 

النموذج في جميع أنحاء كوردستان .

" الموقع الرسمي للرئيس مسعود بارزاني"
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واقع الشعب يف غرب كوردستان.. واملطلوب من احلركة الكوردية من أجل إنهاء معاناة املواطنني
˝fl@ÂÌá€aç«

الشعب الكوردي في كوردستان سوريا الذي يعاني من 

تدهوٍر في الوضع االقتصادي والمعيشي، وقد وصل به 

الى حد عدم تحمل األعباء المعيشية، ترى لسان حال 

المواطنين عن الماء والخبز والكهرباء، لم يعد يهتم بما 

يجري في دهاليز السياسة، كما يردد معظمهم، بأنهم إذا 

صح لهم المجال بالسفر، سيتركون كل شيء الذي أصًال 

لم يبق له شيء في الوطن على حدِّ قولهم، ويهاجرون 

بحثًا عن حياة كريمة لهم ومستقبل جيد ألوالدهم.

هذا الكوردي الذي أصبح سلعة في سوق المصالح، كلٌّ 

ُيَسّيره على هوى مصالحه، الشعارات الرنانة والبراقة 

الوطن  ال  مفاده  حقيقة  إلى  حيث وصل  تفيده،  تعد  لم 

وال األرض له أهمية إذا إنهار مستقبل أوالده واألجيال 

القادمة.

وطأة  تحت  يرزح  الكوردي  الشعب  كان  عندما 

الغاصبة  الدول  قبل  من  واالستبداد  والظلم  االضطهاد 

ألنه  عالية،  ومعنويات  بروح  تحّمل  فأنه  لكوردستان، 

الزمن،  طال  مهما  سيزول  والمضطهد  العدو  ان  يعلم 

ظل  في  طويلة  معاناة  وبعد  اآلن  يحدث  ما  ولكن 

عدم  حد  إلى  فأنه وصل  الديكتاتوري،  األسدي  النظام 

تقبل هذا الواقع، حيث ُيظَلم على يد أبناء جلدته، رغم 

الضغوطات والتهديدات الخطيرة من قبل العدو التركي 

التاريخي وفصائل مرتزقته، اصبح محروما من أبسط 

حقوقه، ال ماء وال كهرباء وال خبز.

١- ما رأيك بهذا الواقع الذي يمر به الشعب الكوردي 

في كوردستان سوريا؟

٢- هل هناك ما يبعث األمل واالنفراج لدى الكورد في 

الفترة القصيرة القادمة؟

٣- ما المطلوب من الحركة السياسية لكي يسرع في 

الكوردي في كوردستان سوريا؟،  إنهاء معاناة الشعب 

يصارع  لكي  أصال  المنهك  الشعب  من  المطلوب  وما 

معاناته المتدهورة؟

الحلول والبدائل لكي يخرج كورد سوريا  ٤- ما هي 

من أزمتهم؟

في  الكورد  دور  يعزز  الكوردية  الحوارات  نجاح 

المشروع الوطني السوري التغييري

تحدث عضو اللجنة المركزية لحزب PDK-S شاهين 

أحمد لصحيفة «كوردستان»، بالقول: «بدايًة علينا جميعًا 

أن ندرك بأن األزمة السورية تحولت إلى أزمة إقليمية 

ـ دولية نتيجة إطالة أمدها والتدخل السلبي في شؤونها، 

على  المتداخلة  واإلقليمية  الدولية  األجندات  وصراع 

سوريا، وعلينا أيضًا اإلقرار بأن السوريين الذين قاموا 

بثورتهم قبل نحو عشر سنوات قد فقدوا إرادة التحكم في 

كل مايجري في بلدهم، وأصبح مصيرهم بأيدي أصحاب 

األجندات المذكورة، وذهبت أحالمهم في التخلص من 

الدكتاتورية وتحقيق االنتقال إلى نظام ديمقراطي أدراج 

الرياح، ولم تعد تشكل معاناتهم جزءًا مؤثرًا من مواقف 

واهتمامات الدول الفاعلة والمؤثرة في الملف السوري. 

الواقع  من  جزء  المحصلة  في  هو  الكوردي  والواقع 

السوري العام، وهو واقع مأساوي نتيجة سلسلة مستمرة 

من الحروب المركبة التي لم تنقطع، هذه الحروب التي 

منها ماتتعلق بالصراع العام في سوريا، ومنها ماتتعلق 

بصراع حزب العمال الكوردستاني مع الدولة التركية، 

تلك الحروب التي مزقت النسيج المجتمعي، وأدت إلى 

تشتيت األسرة، وتفريغ كوردستان سوريا من طاقاتها 

الشبابية والعلمية واالقتصادية، وإغالق مجاالت العمل، 

ووقف عجلة التنمية والتطور، وبروز مافيات الحرب، 

مصادر  بكافة  تتحكم  جديدة  برجوازية  طبقة  وظهور 

الحرب  اقتصاد  الحياة، وتسيطر على  الدخل ومفاصل 

غالبية شرائح  مما جعلت  مافياتها،  وإدارته من خالل 

المعيشية  األوضاع  نتيجة  مزرية  حالة  تعيش  الشعب 

الكلي  الصعبة، وضعف الخدمات بشكل عام، وغيابها 

في الكثير من األحيان والمواقع، وتفشي جائحة كورونا. 

وكذلك الشعور العام السائد لدى من تبقى من أهلنا بالقلق 

وعدم االستقرار والخوف من تكرار التجارب الكارثية 

كما  سوريا  كوردستان  مناطق  لبعض  حصلت  التي 

حصل في عفرين وتل أبيض (كري سبي) ورأس العين 

(سري كاني). وهنا من األهمية بمكان اإلشارة إلى أن 

سلطات حزب االتحاد الديمقراطي pyd تتحمل الجزء 

األكبر من المسؤولية، سواًء لجهة غياب الخدمات، أو 

لجهة القلق الدائم السائد نتيجة والئها وإرتباطها بحزب 

العمال الكوردستاني pkk ومايترتب على ذلك من نقل 

الصراع بين تركيا و pkk إلى داخل كوردستان سوريا 

ودوام حالة الحرب والنزوح».

ويتابع أحمد: «نعم هناك أمل وتفاؤل ولكنهما مشوبان 

الفاشلة، واألمل معقود  السابقة  التجارب  نتيجة  بالحذر 

على الحوار الكوردي– الكوردي بين المجلس الوطني 

الوطنية  الوحدة  الكوردي ENKS من جهة، وأحزاب 

بقيادة pyd من جهة أخرى، وبدعم األشقاء  الكوردية 

في قيادة إقليم كوردستان وخاصة فخامة الرئيس مسعود 

الواليات  بقيادة  الدولي  التحالف  وكذلك  البارزاني، 

المباشرة  ورعايتها  وبإشرافها  األمريكية  المتحدة 

للحوارات، وخاصة أن الحوارات قطعت أشواطًا مهمة 

بالرغم من عرقلتها من قبل التوجه المرتبط بـ "قنديل" 

والمحاوالت   ،pkk و   pyd بين  للفصل  والمناهض 

العوائق  بوضع  التوجه  هذا  ألصحاب  المتواصلة 

والعراقيل أمام الحوارات بغية إفشالها من خالل إصدار 

بعض القرارات اإلشكالية مثل القرار الخاص بأمالك 

المهجرين والالجئين والمغتربين، ودوام حمالت خطف 

لصالح  تجنيدهم  بغرض  والبنات  الشباب  من  القصر 

وأعمال  تصرفات  خالل  من  وكذلك  قنديل،  أجندات 

شورشكر"،  "جوانين  بمنظمة  ماتسمى  وممارسات 

حزبنا  مكتب  على  هجوم  من  مؤخرًا  وماحصل 

يأتي  قامشلو  في  سوريا   – الكوردستاني  الديمقراطي 

في هذا الجانب. ولكن المجلس الوطني الكوردي مدرك 

تمامًا للتحديات التي تواجه مشروع وحدة الصف، لذلك 

يتعامل مع المشهد بكل هدوء ومسؤولية، وال يتخذ من 

ردود الفعل منهجًا لعمله، ويحاول أن يمنح فرصة كافية 

للخيرين من أنصار التوجه المؤيد للفصل بين pyd و 

pkk والشامل لغالبية كوادر حزب االتحاد الديمقراطي 

المنحدرين من كوردستان سوريا بقيادة قائد "قسد" السيد 

مظلوم عبدي، وكذلك يعلق المجلس الوطني الكوردي 

قياد  في  األمريكي واألشقاء  الراعي  كبيرة على  آماًال 

إقليم كوردستان، وهنا ال ننسى وجود أكثر من جهة ال 

والميليشيات  البعث  مقدمتهم  وفي  للكورد  الخير  تريد 

المتحالفة معه».  

مطالبة  الكوردية  السياسية  الحركة  «ان  أحمد:  يردف 

في  واإلسراع  الجانبية  الجزئية  الخالفات  عن  بالترفع 

ساسيًا  شامل  كوردي   – كوردي  إتفاق  إلى  التوصل 

ولكامل  ...إلخ،  واقتصاديًا  وأمنيًا  وعسكريًا  وإداريًا 

مساحة كوردستان سوريا من عفرين وحتى ديريك حيث 

الحدود اإلدارية والسياسية بين العراق وسوريا. اتفاق 

وضمانات،  ضوابط  خالل  من  والتطبيق  للعيش  قابل 

وإعادة قوات لشكري روج إلى الوطن، ومن ثم العمل 

على التوصل إلى إتفاق بين كافة مكونات المنطقة، وإعادة 

مكوناتي  اجتماعي  عقد  أساس  على  اإلدارات  تشكيل 

جديد، ووفق نسب كل مكون لكل موقع، وإخراج كافة 

الكوادر العسكرية والسياسية واألمنية واإلدارية التابعة 

لحزب العمال الكوردستاني والمنحدرين من بقية أجزاء 

كوردستان من كوردستان سوريا، وإعالن فك اإلرتباط 

العضوي بين pyd و pkk، والتأكيد على الخصوصية 

يأتي  عليه  االتفاق  مايتم  كل  وان  السورية،  الكوردية 

في إطار المشروع الوطني السوري التغييري الشامل 

والهادف إلعادة إنتاج جمهورية سورية اتحادية ونظام 

ديمقراطي على مسافة واحدة من كافة مكونات الشعب 

التدخل  وعدم  والمذهبية،  والدينية  القومية  السوري 

المنافذ والمعابر  في شؤون الجوار، والعمل على فتح 

التجارية مع الجوار اإلقليمي، وكذلك وضع خطة عمل 

وصحة،  ومياه  كهرباء  من  األساسية  الخدمات  لتأمين 

وتصحيح مناهج التعليم ومسار العملية التعليمية. ومن 

إسعافي  وكإجراء  السياسية  الحركة  على  أخرى  جهة 

الكوردي  الحوار  طرفي  من  مشتركة  لجنة  تشكل  أن 

– الكوردي ومن ممثلي جبهة الحرية والسالم ومختلف 

مكونات المنطقة والتواصل مع المجتمع الدولي واألمم 

المتحدة والمنظمات العاملة في المجال اإلغاثي لتأمين 

مساعدات فورية غذائية وطبية للشعب، وكذلك التواصل 

وإرسالها  التبرعات  لجمع  أوربا  في  شعبنا  أبناء  مع 

للداخل لتخفيف المعاناة».

واضحة  أمريكية  رؤية  غياب  ظل  «في  أحمد:  يختم 

لمستقبل قضية الشعب الكوردي في كوردستان سوريا، 

يحصل  لم  إن  مؤقتة  والمبادرات  الحلول  كافة  تبقى 

هناك تغيير عام شامل على المستوى الوطني السوري 

 "  ١ جنيف   " مرجعية  وفق  السياسي  الحل  إطار  في 

ذات  األممية  القرارات  وكذلك   ٢٠١٢ عام  حزيران 

ونظرًا   ،٢٢٥٤ و   ٢١١٨ القراران  وخاصة  الصلة 

لغياب اإلرادة الدولية في إسقاط النظام بكل شخوصه 

وبالتالي  والفكرية،  والعسكرية  األمنية  ومرتكزاته 

 ، واحدة  دفعة  الشامل  السياسي  الحل  تحقيق  استحالة 

كان البد من إيجاد صيغة معينة للدخول في مسار الحل 

الدستور  يشكل  بحيث  الدستورية،  العملية  خالل  من 

اللجنة  خالل  من  عليه  العمل  يجري  الذي  التوافقي 

الدستورية المشكلة مدخًال للحل السياسي الممكن. ولكن 

نجاح الحوارات الكوردية – الكوردية وكذلك المكوناتية 

السوري  الوطني  المشروع  في  الكورد  دور  وتعزيز 

الدستورية  العملية  خالل  من  المذكور،  التغييري 

إلى حٍد كبير من معانات وآالم  والتفاوضية، ستخفف 

شعبنا، وستعطي دفعًا للصامدين القابضين على الجمر 

على البقاء والتحمل واالستمرار».

االتفاق الكوردي.. بصيص أمل يلوح في األفق 

مصطفى  محمود  السياسي،  والناشط  الكاتب  تحدث 

الدستور  ان غياب  بالقول: «  لصحيفة «كوردستان»، 

عن الحياة السياسية في البالد او االمتناع عن تطبيق 

نصوصه الواردة بفصل السلطات الثالث، تجعل الدولة 

ال  التي  والدولة  االستقرار،  لعدم  وعرضة  مفككة 

تمارس فعليًا العملية السياسية من خالل تطبيق نصوص 

تسمى  الثالث  السلطات  فصل  على  وتعمل  الدستور، 

بالدولة التي ال يحكمها الدستور (بدون دستور)، وهنا 

يستفرد الحاكم بإدارة البالد بقبضة حديدة، عبر ادواته 

المتعددة  األمنية  المؤسسات  في  تتمثل  التي  القمعية 

الدولة والشعب،  يقود  والجيش من خالل حزب واحد 

الحياة  على  القضاء  عمليًا  أي  الطوارئ  قانون  وفق 

السياسية في البالد وهذا ما حدث في سوريا منذ العام 

تخطى  سوريا  في  السلطة  على  النزاع  لكن   .١٩٦٣

الفكرية  التشعبات  بسبب  السياسية،  المفردات  جميع 

والثقافية وحضور التاريخ كـ "سيد وحكم". هذا النزاع 

ومنذ ما يقارب عشر سنوات نال صفة الحرب، ال بل 

األول  اليوم  منذ  اثبتت  النها  الصفة،  تلك  حتى  تعدت 

اقليمية  لدول  حلفاء  إال  هم  ما  النزاع  فرقاء  ان جميع 

اقذر  عليها،  نطلق  يجعلنا  كاف  سبب  وهذا  وعظمى، 

التي  الجرائم  وبشاعة  لبشاعتها  الجديد  القرن  حروب 

أن يصنف هذا  أي مؤرخ  يستطيع  وقد  فيها،  ارتكبت 

النزاع أيضًا ضمن مسميات تاريخية متصلة ومتسلسلة 

منتصر  دون  القرون  لعشرات  رحاها  دارت  لحروب 

او خاسر.

الدول  يتابع مصطفى: «في هذه الحرب دافعت جميع 

المشاركة عبر وكالئها المحليين عن مصالحها وأهدافها 

المهجرين  ماليين  فهناك  رهيبة،  أيضًا  النتائج  فكانت 

قرابة  الى  الحرب  ضحايا  عدد  يصل  وقد  والنازحين 

هول  نتأمل  أن  كافية  وحدها  األرقام  هذه  المليون. 

الفاجعة والمأساة التي يعانيها المواطن السوري اليوم. 

اإلحصاء  هذا  في  استثناء  ليس  الكوردي  والمواطن 

على  صامدا  اللحظة  الى   
َّ
بقي الذي  الذكر  واخص 

أرض الوطن وصام عن الهجرة، ليواجه وحيدا بشاعة 

المعيشة وغالء االسعار وغياب الخدمات، أموٌر وجهته 

الى الندم على فعل الصمود االسطوري، بعد ان اكتشف 

األجيال  وضياع  التعليم  منظومة  انهيار  المواطن  هذا 

بمقصلة ثقافية وفلسفية غريبة عن طباعه. وزاد الطين 

بلة قطع الكهرباء ورداءة الخبز وُأكمل بتجفيف منابع 

ومحاربته  الشعب  إلذالل  واضحة  سياسة  في  المياه، 

أن  احد  يستطيع  ال  الحرب.  اسرى  حقوق  أبسط  في 

يتخيل حجم الكارثة إال من يعيش الكارثة، اليوم جميع 

هدف  هو  العيش  ذل  يعانون  ممن  وتوجهات  اآلراء 

على  الحرب،  أهوال  من  والخالص  الهجرة  واحد، 

أنه  إال  الحرب،  تكره  الشعوب  جميع  أن  من  الرغم 

دون  لكن  ثقافي  وموروث  ظاهرة  تعد  مجتمعاتنا  في 

أخذ الِعبر من تاريخ دموي. عمليا دارت جميع أنواع 

الحروب على الجغرافية الكوردستانية بمسميات مختلفة 

لطول مدة النزاع بين الخصوم في سوريا، والتحالفات 

اإلقليميين وخصوم  الفرقاء  بين  للتغيير  التي تعرضت 

تأثير  وذات  كبيرة  أيضا  األضرار  فكانت  الداخل، 

مباشر على حياة المواطن الكوردي، الحياة االجتماعية 

اصابتها حالة هدٌر في الموارد البشرية ومنع التقدم على 

مختلف األصعدة فكثرت الجريمة وزادت نسبة البطالة 

االستهالكية  السلع  عن  األخالق  وغابت  والعنوسة 

لصالح تجار األزمة

يضيف مصطفى: «الُملفت في اآلونة األخيرة، الحرب 

النفسية او (حرب العصر) التي تتبعها تركيا من خالل 

مرتزقتها لتغيير السلوكيات والقناعات وميدان حربهم، 

المياه  بمنع وصول  المدنيين، وذلك  األفراد  المرة  هذه 

الى مدينة الحسكة التي يسكنها قرابة المليون نسمة، هذا 

الفعل ُيعتبر من أخطر االسلحة التي يستخدمها العدو، 

(جرائم  اإلنسانية  ضد  الجرائم  مستويات  الى  وتصل 

حرب)، ألنها تقوم على إضعاف الخصم وتحطم إرادته 

بعد ان تتأكد بعدم مقدرتها على  تحمل تكاليف الحرب 

قوات  وتواجد  سنوات   ١٠ طوال  المباشرة  العسكرية 

األراضي.  من  المزيد  إلحتالل  تقدمها  تمنع  أخرى 

جزء  المدنيين  على  تنتهجها  التي  التركية  الممارسات 

زرع  هدفها  روسية،  برعاية  سابق  إقليمي  إتفاق  من 

الفتنة بين المكونات المنطقة والترصد والتضليل ونشر 

الثأر  على  تحض  فيديو  مقاطع  بث  عبر  الشائعات 

كهدف رئيسي ومحتمل لحدوث انقالب لصالح الحكومة 

يسمى  ما  وهذا  قسد.  سيطرة  مناطق  في  المركزية 

بحرب األفكار او الحرب الدعائية الذي هو شكل من 

اشكال الصراع، هدفه التأثير على الخصم بإحالل أفكار 

أخرى تكون في خدمة مصالحه بدون أي ضجيج. كما 

نص االتفاق برفع العلم السوري على كامل الجغرافية 

عائق  األمريكي  الوجود  إنما   .٢٠١٦ العام  السورية 

حتى اآلن. المنطقة بأكملها ستتعرض لتداعيات حرب 

الناتو  فقد اصدر حلف  المياه) مستقبال،  القرن (حرب 

األوسط  الشرق  منطقة  أن  بيانا   .٢٠١٨ عامين  قبل 

سياسية  إلضطرابات  تتعرض  قد  أفريقية  وشمال 

في  السدود  وبناء  األنهار  جفاف  بسبب  ليس  مزلزلة 

تركيا وإيران وأثيوبيا فقط، لكن البالد العربية شحيحة 

في االصل. وبحسب اللجنة الدولية للتغييرات المناخية 

فإن المنطقة هي األكثر ندرة للمياه على مستوى العالم، 

وأكدت على ذلك اإلدارة الوطنية األمريكية من خالل 

خالل  األمطار  لهطول  منفصلة  لدراسات  سجالت   ٣

الباحثين  بعض  يعتقد  االسباب  لهذه  مضى.  عام  مئة 

ان االضطرابات التي حدثت في سوريا بداية ٢٠١١. 

كانت ذات عالقة بالجفاف الذي سبق هذا التاريخ بخمس 

سنوات، الجفاف الذي تسبب في إضطرابات إجتماعية 

ما  وهذا  البالد،  داخل  كبيرة  سكانية  وهجرات  شديدة 

حدث بالفعل وطبق على الكورد ُملحقة بمراسيم أنهت 

الحياة اإلقتصادية في مناطقه».

يؤكد مصطفى: «ان ما يمر به المواطن الكوردي نتيجة 

حتمية لصراع دام لعقد من الزمن بعد ان ُترك وحيدًا 

أمام مواجهات مجهولة ومصيرية، فكان خداعه سهال 

باتت  أدوات  الخصوم من خالل  اسهل على  وتهجيره 

مكشوفة أمام الشعب، حتى ال يستغبي أحد هذا الشعب 

فهو يدرك جيدا ما يقوم به العدو.

اليوم جميع القراءات ال تبشر بالخير فالتضحيات كانت 

منهك  الكوردي  الشعب  المهزوز،  الواقع  كبيرة عكس 

الفرنسيين عن  منذ جالء  أربع حروب  ان خاض  بعد 

سوريا، حربه (مع دمشق لتثبيت الحقوق الدستورية قبل 

٢٠١١- الصراع السوري السوري ٢٠١١ وما تعرض 

له الشعب من حرب إبادة من قوات المعارضة "غصن 

الزيتون، نبع السالم"- حرب العصر "حرب المياه" التي 

تشنها تركيا على المدنيين- والحروب االقتصادية التي 

رافقت الحروب الثالث)».

المنطقة الكوردية بحاجة إلى حلول إسعافية سريعة ومن 

ثم العمل على توفير حلول دائمة

تحدثت الكاتبة والناشطة السياسية، فدوى حسين لصحيفة 

«كوردستان»، بالقول: «إن كان الحديث قد ُكثر حول 

تجنب المناطق الكوردية وتحييدهاعن الصراع السوري، 

النظام. لكن استالم  بعيدة عن مدافع وبراميل  وإبقائها 

لحزب  السوري  الفرع  الديمقراطي-  االتحاد  حزب 

في  السبب  كان  األمور.  لزمام  الكردستاني-   العمال 

تدمير كوباني، واحتالل عفرين، وسري كانييه، وكري 

سبيه. أما باقي المناطق. وإن بقيت شوارعها وأبنيتها 

دون تدمير. إال أن دمارًا آخر أشد وطأة أصابها. أكثر 

من ثلثي األهالي ُهجروا بسبب انهيار التعليم، والتجنيد 

جمل،  وال  فيها  للكوردي  ناقة  ال  ومعارك  اإلجباري، 

وتفجيرات تحصد األرواح بين الحين واآلخر. فتغيرت 

ديمغرافية المنطقة، وأصبحت نسبة الوافدين والنازحين 

إليها  أكثر من أهلها. أما من تبّقى منهم، فهو يصارع 

الموت في كل لحظة. مأساة ال تنتهي من أزمات متتالية 

المولدات  معظم  توقف  للكهرباء.  متواصل  انقطاع 

الغاز.  أزمة  الخبز.  أزمة  الماء.  انقطاع  العمل.  عن 

لجائحة  االنشطاري  االنتشار  الفاحش.  األسعار  غالء 

الكورونا. خطف القاصرات وتجنيدهن. والكثير الكثير 

الراهن  الوقت  البطيء.ولألسف في  الموت  من صور 

ومن خالل قراءة الواقع وما يحدث من إهمال متعمد. 

على  والمسيطرة  المتحكمة  القوى  من  الطرف  وغض 

مثال  وخير  وروسيا.  أميركا  رأسها  وعلى  األرض، 

ضخ  طرفها،  من  المدعومة  والفصائل  تركيا  إيقاف 

المياه عن مدينة الحسكة، وترك األهالي عرضة للموت 

عطشًا دون ردعها. دليل أن  حلول وال آمال بغٍد أفضل 

تلوح في نهاية النفق». 

أكدت حسين: «أنه على الحركة الكوردية، واألطراف 

الكوردي.  الصف  توحيد  المماطلة في  الكوردية، عدم 

ويكون التفاوض جادًا والحوار مبنيًا على توزيع المهام 

يمثل  فمن  والمناصب.  الحصص  وليس  والواجبات، 

الشعب يجب أن يتمثل همومهم ومعاناتهم، ويبحث بكل 

السبل عن عالجها، وضع حد لجرحهم النازف.

على  كانت  إن  الجميع  على  يقع  الحاصل  والتقصير 

وتحقيق  المنطقة  إدارة  في  فشلت  التي  الذاتية  اإلدارة 

الطمأنينة والراحة ألهلها أو األحزاب الكوردية خارج 

اإلدارة الذاتية».

تطرقت حسين: «إلى أزمة الماء في الحسكة وحمالت 

هاشتاغ التي ظهرت على عالمنا االفتراضي والمتضامن 

معها- والكل يعلم أنها ال تغني أو تسمن من جوع - لو 

الشارع  تمثيل  تدعي  والتي  الكوردية  األحزاب  قامت 

المئة، بتأمين صهاريج ماء تتجول بين  ويفوق عددها 

اليومية  حاجتهم  من  ممكن  قدر  بأقل  وتمدهم  األحياء 

وعندها فقط كان يمكن لألهالي أن يعتبروها ممثلة لهم 

تحاول ضمن إمكاناتها التخفيف من معاناتهم».

تتابع حسين: «اإلدارة الذاتية عليها يقع الواجب األكبر. 

واستفردت  المنطقة  إدارة  تولَّت  فحين  األكبر  واللوم 

كونها  لألهالي  األساسية  االحتياجات  تأمين  عليها  بها 

المنطقة.  وواردات  االقتصاد  مفاصل  بكل  المتحكمة 

ومن  سريعة  إسعافية  لحلول  بحاجة  برمتها  فالمنطقة 

ثم العمل على توفير حلول دائمة لمعاناة المنطقة التي 

ستواجه إن استمر الوضع على كارثة إنسانية حادة».

الخاتمة:

ان ما يمرُّ به الشعب الكوردي نتيجة حتمية إلفرازات 

وأدواتها،  واإلقليمية  الكبرى  الدول  بين  الصراعات 

الواقع  تحليل  الكوردية  السياسية  الحركة  من  يتطلب 

بجد  والعمل  الحلول،  مكامن  ومعرفة  جيد،  بشكل 

الشعب  إخراج  أجل  من  والتكاتف  المسؤولية  وبروح 

الكوردستاني من هذا المأزق الخطير.

فدوى حسينمحمود مصطفى شاهين أحمد
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بنكي حاجو

فقرة من كتاب الشاعرالكوردي جكرخوين النسخة 

آغا  ( إصطحبني حاجو  يقول:  العربية ص ٢٦٣ 

:ألن  له  الحسكة]وقال  في  [الفرنسي  الكابتن  الى 

فرنسا دخلت الحرب,نحن أيضًا نريد أن نقدم عشرة 

آالف مقاتل,فقط عليكم تقديم السالح والضباط لنا.

سأرسل  وله:أشكركم  اآلغا  قاله  ما  الكابتن  دٌون 

طلبكم الى القيادةالفرنسية).

نفس  نقل  الشاعرالكبير  من  حاجو  يطلب  بعدها 

الرسالة  الى كابتن القامشلي شخصيًا حيث كان الرد: 

(لو وافقت فرنسا على تسليح عشرة آالف كوردي 

االتراك  جيوش  عداء  بذلك  وإكتسب  مدرب,  غير 

وااليرانيين والعراقيين والسوريين, ال.... مصلحة 

أخرى  مرة  إعتبار.........عدت  كل  فوق  فرنسا 

عض  معي.  جرى  ما  كل  له  وسردت  اآلغا  الى 

حاجو على شفتيه وقطب حاجبيه قائًال:.....واهللا إنه 

وأردف....ماذا  وتنهد  الحقيقة.  يقول  الذي  الوحيد 

سنفعل يا جكرخوين؟).

الكورد لم يكتفوا بمحاولة كسب الفرنسيين فقط الى 

تطلبت  اإلنكليزعندما  مع  ذلك  حاولوا  بل  جانبهم, 

الشاعر  كتبه  ما  لنتصفح  ذلك.  المستجدة  الظروف 

في نفس الكتاب النسخة العربية ص ٢٩٤ {دخل الجيش 

اإلنكليزي الجزيرة عن طريق الموصل. في تلك الفترة 

يجب  وقال:  القامشلي  الى  باشا  جميل  بك  قدري  جاء 

أن يذهب وفد كوردي إلستقبال قائد القوات اإلنكليزية 

ليخبروه بمطاليب األكراد. تشكل وفد بقيادة جميل حاجو 

آغا كنُت ضمنه. إلتقينا الجنرال في منطقة تل علو....

أوامر  وينفذ  أنه عسكري  مامعناه,  قال  الجنرال  الخ}. 

السياسيين وأبدى سروره عن اللقاء, ولكن دون نتيجة.

من  المتنورين  وأنجاله{ومعهم  حاجو  يترك  لم  وهكذا 

مكانة  جكرخوين  الكبير  للشاعر  وكان  ــ  الكورد 

سبيل  في  وطرقوه  إال  بابًا  ــ}  حاجو  لدى  رفيعة 

مصالح  ولكن  مستقل.  كوردي  كيان  على  الحصول 

وظروف اآلخرين كانت دومًا جدارًا في وجه مطامح 

الكورد, ورأينا كيف أن الفرنسيين رجحوا تفادي عداوة 

و  مجهزة  واالتراك"جيوش  والفرس  العرب  جيوش 

آالف  بعشرة  لهم  الكورد  ودعم  مساعدة  على  مدربة" 

كان  بإختصار  مدربين".  وغير  مجهزين  "غير  مقاتل 

المعيار هو المصلحة وليس الحق.

بين  النفوذ  على  صراع  هناك  كان  المرحلة  تلك  في 

حاجو  بقيادة  الكورد  الجزيرة.  في  والعرب  الكورد 

زعيم  الهادي  دهام  الشيخ  المرحوم  بقيادة  والعرب 

عشيرة الشمر.

مع إندالع الحرب العالمية الثانية وإبتالء القارة األوربية 

أن  وتبين  تتبدل  األوضاع  بدأت  الحرب   بكوارث 

الطموح الكوردي بدولة مستقلة صار مستحيًال وكذلك 

بإنشاء دولة عربية واحدة أصبح  الحلم العربي  تحقيق 

سرابًا بسبب مصالح األجنبي اآلنية في ظروف الحرب. 

صارت  جديدة  جغرافية  أن  الكورد  و  العرب  إقتنع 

تجمعهم جنبًا الى جنب وأن عليهم إيجاد صيغة للعيش 

الجميع عربًا وكوردًا وسريانًا  توجه  المشترك, وهكذا 

األخرى  السوربة  األطياف  وبقية  وموحدين  وعلويين 

كمبدأ  السورية"  "الوطنية  مبدأ  تحت  اإلنضواء  الى 

الواحد  السوري  الوطن  المشترك داخل  للعيش  أساسي 

واإلتفاق على نظام ديمقراطي برلماني حر يشارك فيه 

كل السوريين.

عملوا  السورية  الوطنبة  مبدأ  الكورد  إتخذ  أن  ومنذ 

بإخالص لهذا الوطن. بعد وفاة حاجو ١٩٤٠ إستلم نجله 

حسن حاجو مكانه في الزعامة وحسب ما يقوله الشاعر 

الكبير جكرخون في كتابه‘‘,حياتي, النسخة الكوردية‘‘ 

ما معناه{لم يجتمع الكورد السوريون ــ وليس كورد 

الجزيرة فقط ــ ويوحدوا كلمتهم في تاريخهم كله كما 

حصل تحت زعامة حسن حاجو في ذلك الوقت}, وهذا 

الزخم هو الذي فسح المجال أمامه ليلعب دوره الوطني 

حسن  الراحل  كان  السوريين.  الكورد  بإسم  المؤثر 

حاجو قوميًا كورديًا ووطنيًا سوريًا في آن معًا, وكان 

المقربين  أقرب  ومن  الوطنية  الكتلة  من رموز حزب 

العربية ص ٢٩٣  النسخة  وفي  القوتلي،  الرئيس  الى 

لنفس الكتاب نقرأ ما يلي: (كان شكري بيك يثق كثيرًا 

لرئيس  اليمنى  اليد  حاجو  حسن  حيث  الكورد,  بكبار 

الجمهورية وعضوًا في البرلمان(>

الضمان  كانا  البرلماني  الديمقراطي  والنظام  الدستور 

قبة  تحت  السوري  الشعب  مكونات  جميع  لمشاركة 

األطياف  جميع  إتفاق  في  األساس  وكان  البرلمان 

ما  وهذا  الفتية,  الدولة  هذه  سماء  تحت  العيش  على 

بعدهم  ومن  اإلنقالبيين  مجيء  حتى  بالفعل  حدث 

العنصريين بناة الدولة المخابراتية وأعداء الديمقراطية 

ويسمونها"سورية الحديثة" .

الى  وتدفعنا  بقضايانا  تضر  التاريخ  حقائق  تزوير 

الرعيل  بعكس  شخصياتنا  في  واإلزدواجية  اإلنفصام 

وفي  الخصم  ومع  نفسه  مع  صادقًا  كان  الذي  االول 

أيدي  بين  بحقيقته  التاريخ  وضع  الظروف.  أحلك 

أسهل  بينهم  والتواصل  التفاهم  يجعل  الجديدة  األجيال 

وعلى اسس أشد متانة. حقيقة واحدة أهم من ألف عبارة 

عاطفية مليئة بالتملق والرياء.

وحتى اآلن ال زال الطموح بدولة كوردية مستقلة حلم 

كل فرد كوردي. والشعب الكوردي شأنه شأن أي شعب 

آخر له كل الحق في كيان مستقل, ولكن الطموح 

شيء والواقع شيء آخر.

بنائها جميعًا  في  التي ساهمنا  السورية  الدولة  هذه 

تتعرض اليوم الى اإلنهيار على يد النظام الحاكم. 

حاول النظام إشعال الفتنة بين الكورد والعرب بعد 

من  األصليين  السكان  أن  إال  القامشلي,  حوادث 

من  األصليين  السكان  أكرر  ــ  الجزيرة  عرب 

عرب الجزيرة الشرفاء, بالرغم من وجود قلة قليلة 

السالح في وجه إخوتهم  شاذة ــ  رفضوا رفع 

الكورد ليردوا الخائبين على أعقابهم.

التي  الجغرافية  هذه  في  األجداد  بناه  ما  لنحمي   

ترسخ  التي  واألسس  اآلليات  ونطور  تجمعنا 

على  الكورد  حصول  وخاصة  المشترك  العيش 

حقوقهم القومية المشروعة كثاني قومية في الوطن 

السوري.

بدولة  الكورد  لتحقيق حلمه وحلم  نعم عمل حاجو 

مستقلة عندما لم يكن هناك وجود لدولة سورية, ولم 

يكن يرى الفرنسيين كإستعمار في حينه. هذه هي 

الحقيقة المجردة.

ولكنها   نعبدها,  لتكون أصنامًا  تأسست ال  األوطان 

ومرفوع  كريمًا  عزيزًا  فيها  الفرد  ليكون  تشكلت 

الرأس فيها.
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عقودًا  بعمرها  أطالت  التي  الحرب  طبول  تقرع  لمن 

طويلة من قتل وتدمير وتهجير وتغيير ديمغرافي لوطننا 

ليس  هذا  يتمزق جسده عبر كل زمن ومرحلة؟  الذي 

ما  بقدر  والضجر  الصخب  ألسنة  على  عابرا  سؤاال 

في  كل حق  يدمر  زمن  في  انسيابية  انفجار  حالة  هو 

والمبادئ واألخالق واألسوأ من  التربية  وبنيان  الحياة 

بتعب  يكد  الذي  التاريخ  حقائق  تشويه  وذاك  هذا  كل 

منهك لفض الغبار عن فرسانه وجنوده المخلصين كل 

المضيئة في محاولة  الحياتية ومراحله  حسب معاركه 

شعوبهم  قلوب  في  والطمأنينة  السكينة  لزرع  منهم 

المضطهدة.

حاجو آغا الهفيركي أحد أولئك الفرسان الذين كافحوا 

وناضلوا من اجل حق تقرير المصير والعيش في كنف 

السالم والتآخي مع اآلخرين.

هذا اإلنسان األسطورة الذي هابه أعداؤه من كل صوب 

وحدب، لم يندم قط على أية معركة خاضها من اجل 

العيش بسالم ومن أجل وطنه ومن قلب وطنه.

ما جعلني أذر غبار التاريخ العتيق في عيون حروف 

أو  كانت  سياسية  المأجورة  األقالم  بعض  وكلمات 

انفجار بؤرة وباء  الزعيم هو  تاريخ هذا  تاريخية عن 

الحقد  وباء  وهو  أال  حوله  من  كل  يعدي  ما  سرعان 

والضغينة المستبيتة في أعماق الكثير من األقالم وتربط 

والدينية  والفلسفية  السياسية  الخطايا  من  الكثير  ُخطا 

نحو  الشيطانية  وغواياته  أهوائه  حسب  كل  المحنكة 

طمس وتشويه تاريخ حافل بالنضال والتضحية وإفناء 

الذات الشخصية أو العائلية إلنسان كان كل همه إطعام 

الكثيرين  شبع  أن  وبمجرد  العرايا  وإكساء  الجائعين 

من أولئك الجائعين واكتسا العرايا رقصوا فوق نيران 

و  الذات  إفناء  و  الكرم  قمح  بطونهم  تتحمل  لم  الشبع 

األشجار  كديدان  األخالق  و  العز  لباس  أجسادهم  ال 

أنيراها عين أو  الجذوع من داخلها دون  الالتي تنخر 

يسمعها أذن. و قد نجحوا الى حد ما في طمس تاريخ 

الزعيم حاجو  مثل  متعمدين  األوفياء عامدين  الزعماء 

أجل  من  إباء  بكل  وناضل  كافح  الذي  الهفيركي  آغا 

الحصول على حق تقرير المصير لشعبه أوًال وأخيرًا 

مكونة  هفيركان وهي عشيرة  لعائلته وعشيرته  وليس 

من عدد كبير من العشائر الكوردية وتختلف عن بقية 

العشائر ألن تحالفها العشائري جمعت ديانات وطوائف 

مختلفة. والتي كتب محمد طلب هالل في كتابه عنها: 

المكانة  من  لها  اليوم  الكوردية  الهفيركان  عشيرة   )

العراق وما لها  بين األكراد في تركيا وسوريا وحتى 

تنظيم  القدسية والهالة من اإلحترام، وتعتبر رأس  من 

الشيطان  دين  على  فهم  الشيوعي  حتى  وبل  البارتي 

ويجهدون  ويتعاونون  يعملون  إبليس  مذهب  وعلى 

يقدر  كوردستان)   ) الكوردي  الوطن  إنشاء  سبيل  في 

كلها  عائلة  ألف  من  بأكثر  العشيرة  هذه  عائالت  عدد 

على استعداد للتضحية والفداء بإشارة من أبناء حاجو 

األحياء اآلن ويقدر عدد المسلحين تسليحًا خاصًا فيها 

على  نفوذهم  عن  عدا  هذا  خمسمائة شخص،  بحوالي 

بقية العشائر الكوردية  األخرى).

لكل من ينسون أو يتناسون، لمن يغفلون أو يتغافلون، 

لمن يتحمقون أكثر من الحمقى ذاتهم وهم بكامل وعيهم 

أن يقتدوا سبل األخالق حتى لو كانت أخالقًا غير مكتملة 

أخاهم ال  الدروب وينصروا  ويسلكوا دروبًا غير هذه 

أذاهم  ويكفوا  لبرهة  ولو  يراجعوا ضمائرهم  أعدائهم، 

عن األرض والتاريخ وعن كل من ناضل وضحى في 

سبيل حمل حفنة تراب من هذه األرض بحرية وسالم 

دون قمع ودون ظلم وإضطهاد.

يبدو أن كفاح عودة األرض من األيادي السليبة جعلت 

من قلوب الكثير من الحاقدين بحاجة الى عمليات قلب 

مفتوحة في هذه األوضاع الصعبة.

أذاها  تكف  ال  والتي  بالضغينة  المآلى  القلوب  هذه 

بأرواحهم  فيها  قامروا  المناضلين في زمن  أولئك  عن 

وعوائلهم وكل ما يملكون. 

بمجرد رؤيتهم ألحد أحفاد حاجو أو أبنائهم في الوطن 

أن  وبمجرد  وجودهم  من  والجزع  الخوف  يتلبسهم 

األسود  الفرح  يعود  اإلغتراب  في  منفاهم  الى  يعودوا 

إلى شرايينهم وكأنهم ملكوا الدنيا.

لكن فرحتهم في هذا العام لم يكتمل ألن الكاتب فرهاد 

جميل حاجو سافر عكس السير الذي يفرحهم  لذا بدأوا 

هنا  يتساءلون  واألزقة  الحقول  بين  العسس  بتوزيع 

التي  عودته  أهداف  ويعرفوا  بقائه  سبب  عن  وهناك 

طالت قرابة نصف عام. ومن ناحية أخرى يروجون هنا 

وهناك لشائعات وأحاديث مزيفة لمجرد أن سمعوا أن 

أوالد أحفاد حاجو آغا أسسوا مؤسسة ثقافية وإجتماعية 

من  هفيركان  لعشيرة  جديدة  هيكلية  إعادة  أو  بإسمه، 

على  وهناك  هنا  سمومهم  ينشرون  باتوا  لذلك  قبلهم. 

صفحات أرخص وسيلة يتداولها البشر أال وهي وسائل 

حاجو  فرهاد  أن  للمأل  ويعلنون  اإلجتماعي  التواصل 

يروج لعشيرته هفيركان وأنهم من بنوا مدينة تربسبية 

وقبلهم كانت مجرد أرض جرداء وبالمقابل يجاهرون 

بعدم معرفتهم لعشيرة إسمها هفيركان. 

منذ نحو خمسين عامًا راكضًا  المغترب  فرهاد حاجو 

وراء التحصيل العلمي من عام ١٩٦٦ ليدرس اإلخراج 

تحت  الدراسة  في  وجاهد  براغ  مدينة  في  السينمائي 

الروائي  الدراسة  في  وزميله  صديقه  والد  إشراف 

التخرج  سنة  حتى  كونديرا  ميالن  المعروف  التشيكي 

عام ١٩٨٣ دون أن ينهي مشروع تخرجه متوجهًا إلى 

كتابة  على  وثابر  الكومبيوتر  قسم  درس  حيث  برلين 

المعارض  في  والمشاركة  األلمانية  باللغة  المقاالت 

فيها  التي شارك  المعارض  أهم  التشكيلية ومن  للفنون 

معرض حلم مسروق من الكون مشاركًا بلوحته " طائر 

كوردية  رواية  ألول  غالفًا  أصبحت  والتي  سيمير" 

باللهجة الكورمانجية تكتب بقلم نسوي في تاريخ غرب 

المأجورة  قبل بعض األقالم  إتهم من  كوردستان. وقد 

أنه-  بحجة  حاجو  جميل  والده  مذكرات  كتب  من  أنه 

نسوا  والكتابة  القراءة  يجيد  يكن  لم  أي جميل حاجو- 

أو تناسوا مراجعة ما كتبه األمير جالدت بدرخان في 

مجلته هاوار عن جميل حاجو وعن إصراره على حب 

العلم والتعلم مهما كان قاسيًا.

ضحى  من  ألجل  ونسأل،  قليًال  التاريخ  دهاليز  لنعبر 

أولئك الفرسان ومنهم حاجو آغا بكل شيء في الحياة؟ 

ألجل األرض والشعب الذي ذاق مرارة كل ذل وكل 

قليًال  ونتوقف  الثورات  كل  نيران  سنتخطى  إنكسار. 

هذا  من  األربعينيات  حتى  العشرينيات  حقبة  عند 

الفرنسي  لإلنتداب  مذكرة  قدم  الذي  من  ونسأل  القرن 

القومية  الكوردي  الشعب  على سوريا تطالب بحقوق  

وبإستقالل كوردستان؟

تاريخ حاجو آغا ليس إرثًا عائليًا محتكرًا على أية جهة 

أو أية حركة، كان بإمكان الكثيرين من القوى السياسية 

التي أسس لها حاجو آغا مع كل قادة جمعية خويبون 

وقبلها الموقعون على مذكرة إستقالل كوردستان... لن 

نقول المواجهة أو المجابهة لكن على األقل المساهمة في 

رفع الظلم والغبن والنسيان المتقصد لرموزنا الوطنية 

الذين ساهموا في تأسيس أولى قواعد المطالبة بحرية 

يعتبره  الذي  المصطلح  هذا  كوردستان،  كوردستان. 

جديد  مصطلح  والمسيحيين  العرب  إخواننا  من  الكثير 

دخل ثقافتنا السورية مع تحصيل إقليم كورستان العراق 

بعضًا من حقوقه القومية والسياسية.

الثقافية  األوساط  في  جدًا  مؤلمة  حقيقة  نرى  عندما 

والسياسية الكوردية عندما نقرأ أو نسمع أو نجادل بأن 

نجل المناضل مجيد جاجان حاجو آغا  األخ كاميران 

حاجو يسعى بكل جهده ليصبح حسن حاجو الثالث أو 

حاجو الرابع متغافلين عن حقائق تاريخية ثابتة وغير 

قابلة للتزييف أن األخ كاميران يحاول بكل ما فيه من 

طاقة أن يدرك الخطا واألثر والنضال الذي تركه حاجو 

آغا وحمله من بعده جده حسن آغا حاجو ووالده مجيد 

الذين  الثالثة  األبطال  هؤالء  حاجو  آغا  جميل  وعمه 

ذاقوا مرارة السجن كل حسب زمنه ومرحلته النضالية 

القومية.  

حيث  التاريخ  بحق  مزيفة  سطورًا  نقرأ  أن  جدًا  مؤلم 

الشائعات  حلبات  في  خلبية  هوائية  طلقات  يفرغون 

المغرضة بأن السيد فرهاد حاجو يريد محو تاريخ منطقة 

باألصل  والتي  عشيرته  وجود  إثبات  سبيل  في  كاملة 

الى تعريف وبإمكان كل من يرغب معرفة  ال تحتاج 

تاريخه الرجوع الى دار الوثائق البريطانية والفرنسية 

والتركية والعراقية والسورية وحتى اإليرانية. 

كأن الكاتب فرهاد حاجو كان على يقين تام بما يجري 

حتى  الكوردية  وسياستنا  ثقافتنا  حلبات  من  الكثير  في 

كتب: (هناك كتاب أكراد قاموا وما زالوا يقومون وكل 

حسب مزاجه وحسب موقعه، في طابور انتظار الدفع 

المسبق مقابل أتعابه في تزوير الحقائق وتشويه تاريخنا 

وتاريخ شخصياتنا الوطنية من الذين ناضلوا  من أجلنا. 

وصل األمر بهؤالء إلى تزوير ما لم يقدر عليه أعداؤنا 

ومن ضمن الشخصيات التي تعرض تاريخها للتشويه 

كان حاجو آغا. فما زال حتى اليوم يقيم تاريخ حاجو 

من قبل أصحاب اإليديولوجيات المدبلجة التي فرزتها 

تلك الحقبة كونه إقطاعيًا وليس شخصية وطنية حاول 

مع رفاقه تأسيس دولة كوردية في سوريا وليس دولة 

إقطاعية لنفسه).

تشمل األراء والمعتقدات الالشعورية في حياة الشعوب 

من  طويلة  لسلسلة  اورثتها  تاريخية  موروثات  بقايا 

األجيال.

عندما  اإلنسان  حاضر  في  هذه  الالشعورية  تأتي 

يدخل متاهات ال يعرف الخروج منها وقتذاك يتوضح 

ويبدأ  المحاصر  نفسية  دهاليز  في  المخفية  الشعوريته 

برمي كل محتوياته دفعة واحدة هنا يقطع الشك باليقين 

ال  حتى  انتمائهم،  تحديد  إلى  ماّسة  بحاجة  البشر  أن 

تنتابهم الريبة في أصل وجودهم. هنا قد تكون الريبة 

النفوس والذين  قلوب بعض ضعيفي  الى  دخلت عنوة 

يتسولون الوالء من على عتبات الخيانة بحيث يرغبون 

على  الشعوب  وأخوة  البعث  بنعم  المغمورين  ببقاء 

تحت  السنين  عشرات  منذ  عليها  المستولى  أرضهم 

النبالء  وجود  ويرفضون  الزراعي  اإلصالح  قانون 

واألوفياء على مصالحهم ومستقبلهم. كان الزعيم حاجو 

آغا، صاحب قرارًا جريئًا ومحوريًا في تأسيس حركة 

قومية كوردية، ال يمكن ألية جهة كانت إنكار نضاله 

الجزيرة،  أراضي  على  العرب  سيطرة  لمنع  المسلح 

( خبز) على  كلمة  أريد سماع  بملئ جرأته ال  أعلنها 

شبر واحد من أراضي الكورد. لم يكن  يعرف القراءة 

لغته  كانت  ذلك  من  العكس  وعلى  لغة  بأي  والكتابة 

األولى واألوحد لغة الجبل والبرية وعطشه المستميت 

لنيل الحرية والسالم لشعبه.

لن نقول الجميع لكن بإمكاننا القول أن األغلبية العظمى 

أن  يدركون  الكوردية  والثقافية  السياسية  الطبقة  من 

تاريخ الحركة الكوردية في سوريا بدأت من حاجو آغا  

مذكرة  وقدموا  الكورد  باستقالل  طالب  عندما  ورفاقه 

إلى االنتداب  الفرنسي مطالبين باالستقالل. ناضل من 

يكتبون  ال  الشديد  األسف  مع  لكن  شعبه  حقوق  أجل 

وال يعترفون وال يخجلون من عدم كتابتهم وإعترافهم 

األوطان  من  العديد  أقبية  في  مصانة  تاريخية  بحقائق 

ومنها األوطان التي تستبدنا حتى اللحظة. 

أغلبية  كان   ١٩٣٠ عام  أكري  ثورة  اندالع  حقبة  في 

مؤسسي جمعية خويبون يعيشون بين دمشق والجزيرة 

المقروءة  الصحافة  مراسلي  على  السهل  من  كان  لذا 

بهم وإجراء حوارات معهم عن  اإلتصال  والمسموعة 

وحدها  األحرار  صحيفة  راجعنا  ما  إذا  الثورة  أخبار 

سنقرأ   ١٩٣٠ عام  بيروت  في  تصدر  كانت  والتي 

مالحم وبطوالت الزعيم حاجو آغا، سنقرأ قصصه مع 

الجبال والوديان والقرى الكوردية في الجنوب والشمال 

والغرب ومع كل تلك الحقائق الموثقة تأبى هذه األقالم 

المأجورة إدراج نضاله كعلم من أعالم ثورة (أكري- 

آرارات) وكأنهم بذلك يريدون إثبات عروبيتهم أكثر من 

جمال عبد الناصر وحافظ األسد األول مخطط الحزام 

إثبات  يريدون  منفذه،  والثاني  الجزيرة  في  العربي 

بعثيتهم أكثر من محمد طلب هالل أو شيوعيتهم أكثر 

من خالد بكداش مع احترامي لعدة شخصيات شيوعية 

بدون  الكورد  للطلبة  جامعية  منح  بتقديم  بادروا  الذين 

استثناء  وإرسالهم الى اإلتحاد السوفييتي سابقًا للدراسة 

مجانا.

تموت  فيها  فشلت  إذا  أرض  األوسط  الشرق  أن  نعلم 

من التنمر وإذا نجحت فيها تمرض من الحقد والحسد، 

بين  اإلختيار  فيها حرية  الخائنين  أرض يصعب على 

الخيانة يختارون أن يكون  يبقون حائرين أي  خيانتين 

متواطئًا أو وضيعًا.

لكن  المالئكة  نسل  من  الكوردي  الشعب  أن  أقول  لن 

مسعود  الرئيس  قال  كما  الجغرافيا  لعنة  لوال  نجزم 

البارزاني لكان الكورد في أرقى المستويات ومحافظًا 

على أرفع المبادئ واألخالق.

مهما  أعدائه  نظر  في  الكوردي كورديًا  يبقى  ذلك  مع 

كانت أخالقه وقد أوضح جميل آغا حاجو في مذكراته: 

إلى  ينظر  ألنه  الدولة  نظر  في  متهم  الكوردي  إن   )

نفسه كفرد ينتمي إلى شعب ويسعى لنيل حقوقه وإظهار 

شخصيته القومية المتميزة، األمر الذي ينبغي أن يضعه 

موضع اإلحترام والتقدير حتى في نظر خصومه ألن 

الشعور القومي والنضال القومي هما أمران مشروعان 

وأساسيان في حياة جميع الشعوب وهما شرف وكرامة 

لكل من يمارسها...).

المراجع:

١- دراسة عن محافظة الجزيرة للمالزم  أول محمد 

طلب هالل رئيس الشعبة السياسية بالحسكة

٢- مذكرات جميل حاجو هفيركي

٣- سالطين هفيركان صفحة من تاريخ الكورد الجزء 

األول للكاتب نذير جبو

تاريخ  في  دراسة   ، الكوردية  آغا  حاجو  دولة   -٤

سياسي و شخصي للباحث إبراهيم محمود.
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رئيس الوزراء مع اجتمع اإلقليم وفد إن الحريري، فوزي واشنطن إلى كوردستان وفد إقليم رئيس قال

الكاظمي. مصطفى العراقي

مع الحوار استئناف إلى ُدعي كوردستان إقليم وفد أن ،٢٤ كوردستان مع مقابلة في الحريري وأضاف

الطرفين. بين العالقة المشاكل لحل بغداد

الذي عقده اللقاء إلى تفاصيل كوردستان، إقليم رئاسة ديوان رئيس يشغل منصب الذي وأشار الحريري،

واشنطن. في الكاظمي مع الكوردي الوفد

األمريكية الخارجية وزارة مع للمحادثات ودعمه مشاركته  على اإلقليم وفد  شكر الكاظمي إن وقال

في كثيرة" اقتصادية "مشاكل وجود أكد العراقي  الوزراء  رئيس  أن إلى ولفت المواضيع، مختلف في

العراق.

المحادثات لمواصلة وحرصها دعمها على كوردستان إقليم في السياسية القيادة إلى شكره الكاظمي ووجه

الجانبين. بين العالقة المشاكل وحل

٢٤ كوردستان
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-٢٢ ليلة كوردستان، إقليم  في  مدن عدة شهدت

حيث عنف أعمال تخللتها احتجاجات ،٨-٢٠٢٠

الحكومية الدوائر من عدد مقرات متظاهرون حرق

مسرور الحكومة، رئيس أشار فيما واألحزاب،

مشروع حق السلمية "التظاهرات أن إلى بارزاني

من بمعاقبة متوعدًا جريمة"، الممتلكات وتدمير

والخاصة. العامة المباني يدمرون

مسرور كوردستان إقليم حكومة رئيس وأجرى

محافظ  مع هاتفيًا اتصاًال  ٢٣-٨ يوم بارزاني،

الصحي الوضع لمناقشة توفيق، آزاد حلبجة

قلقه "عن بالغ أعرب حيث في المحافظة، والخدمي

المؤسسات ومهاجمة والتدمير الشغب أعمال إزاء

وممتلكات والخاص العام والمال الحكومية

في المتظاهرين باسم أشخاص قبل من المواطنين،

عن صادر بيان بحسب ،" أخرى ومناطق حلبجة

كوردستان. إقليم حكومة

حلبجة، شرطة  مدير أعلن سابق، وقت  وفي

إن اإلعالمية رووداو  لشبكة عبداهللا كاظم العميد

الليلة من متأخر وقت  حتى  استمرت  التظاهرات

القائممقامية المحتجون رشق حيث الماضية،

الـ١٢  والفرع الوطني االتحاد ومقري والمحكمة

أضرموا كما بالحجارة، الديمقراطي الحزب من

مبينًا البلدية، من وجزءًا المرور دائرة  في النار 
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بجروح. ثالثة إصابة

بتظاهرات "الخروج أن الى الحكومة رئيس وأشار

إحراق أن غير للمواطنين،  حق وحضارية  سلمية

المواطنين، وممتلكات العام والمال الممتلكات وتخريب

اإلجراءات اتخاذ من بد وال  اإلجرام، في خانة يدخل

هذه األفعال". مرتكبي من لالقتصاص القانونية

علي، حلبجة، بسام في الديمقراطي مسؤول فرع وكان

بعض وأن نار إلطالق تعرض المقر إن لرووداو قال

آثاره باقية، تزال وال الجدار في دخلت النارية الطلقات

الهواء. في النار أطلقوا الحرس أن إلى مشيرًا

إن حسن عبداهللا، العميد حلبجة، مرور قال مدير بدوره،

بأكثر تقدر المبنى إحراق عن الناجمة المادية الخسائر

ضد  قضائية دعوى رفع مؤكدًا دينار، مليون ٣٠ من

المقر. أحرقوا من

باسم قال المتحدث السليمانية، كالر بمحافظة قضاء وفي

 ١٤ إن لرووداو قدوري جمال علي كرميان، شرطة

بالحجارة رميهم أمس، إثر بجروح يوم أصيبوا شرطيًا

أيضًا، القائممقامية  هاجموا الذين المتظاهرين قبل  من

بمرض خاص مستشفى  هاجموا المحتجين أن  مبينًا

محتوياته. وجزء من والنوافذ األبواب ودمروا كورونا

دون المتظاهرين فرقت  األمنية القوات أن وأوضح

منهم. أحد اعتقال

مطالب أبرز  واستقطاعها الرواتب تأخر عدم ويعتبر 

شكري بكر

هو لكوردستان  المقتسمة  األنظمة  مشروع

ومن بهم. الهزيمة إللحاق تمهيدا اإلساءة للكورد

الحركة قادة  من المشروع هذا تمرير في  ساهم

وفساد وتدمير وإنحراف تخريب من الكوردية

الحديثة صفوف الثورة الكوردية شق إلى وصوال

مصطفى الخالد الزعيم بقيادة العراق كوردستان في

التحررية الحركة بذلك تعرضت وقد البارزاني،

اإلنشقاق. أيضا الى الكوردية

المرحوم هو المشروع هذا في ساهم من وأول

الوطني الطالباني الذي أعلن حزب اإلتحاد جالل

بالقابون. الشرطة كلية  مبنى  ومن دمشق من

وتسلمه الثورة على لإلنقالب منه محاولة وكان

وليخوض كما يشاء بالثورة الثورة والتحكم لمهام

جالل أن صحيح وقتئذ.  النظام  مع  المفاوضات

له دنت تحقيق مآربه فيما لم يتمكن من الطالباني

بالثورة لحقت التهلكة. لكن للثورة إلى جر من نفسه

والعودة الثورة. تشتت ثم اإلنتكاسة. إلى آلت والتي
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كوردستان إقليم حكومة تقول  فيما المتظاهرين،

مستحقات صرف عدم عن ناتج التأخر أن

الحكومة قبل من صرفها  تأخر أو المالية  اإلقليم

االتحادية.

إقليم العراقية وحكومة االتحادية الحكومة وكانت 

التفاق  ١٥ آب ٢٠٢٠ في توصلتا قد كوردستان،

هاتفي اتصال في عنه تم اإلعالن الجوانب، متعدد

مسرور كوردستان، إقليم حكومة رئيس بين

مصطفى العراقي، الوزراء ورئيس بارزاني

بمبلغ كوردستان إقليم تمويل وشملت الكاظمي،

وأيلول  آب ألشهر شهريًا دينار مليار ٣٢٠

اإلقليم. نفقات بعض لتسديد وتشرين األول

األعوام في االتفاق يتم  بأن  االتفاق ويقضي 

الموازنة من عادلة بنسبة مبلغ تحديد على القادمة

األخذ خالل من كوردستان إلقليم االتحادية العامة

وواردات السكانية والنسب الدستورية بالمعايير

العام في النفطية) (النفطية وغير كوردستان إقليم

السابق.

المفعول سارية ستكون التي االتفاق وثيقة وتنص

لسنة االتحادية العامة الموازنة إقرار لحين 

من  يومًا ٣٥ خالل االتفاق يتم أن على ،٢٠٢١

ديون وجدولة تسديد لتسديد آلية االتفاق على هذا

كوردستان،  إقليم على المترتبة  TBI مصرف

على السابقة كوردستان إقليم ديون معالجة وأيضًا

المطلوبة جميع المعلومات اإلقليم تقديم يمانع ال أن

لمعالجتها. عمل خطة لوضع

ينص الحسابات، تدقيق موضوع وبخصوص

ديوان من مشتركة لجنة تشكيل على االتفاق

لمعالجة اإلقليم ومن  واالتحادية المالية الرقابة

الطرفين بذمة المترتبة الحسابات موضوع

الحسابات بين الحكومة تسوية واالتفاق على طرق

حسابات ومن كوردستان إقليم وحكومة االتحادية

كافة اإلقليم ويقدم العام ٢٠٢٠، ٢٠١٤ حتى العام

الحكومة االتحادية. طلبتها المعلومات التي

الوثيقة، بموجب كوردستان، إقليم حكومة وتبدي

فيها بما الطاقة  ملف على  اتفاق  لعقد استعدادها 

والفنية القانونية  للسياقات وفقًا والغاز الكهرباء

في المختصة الجهات بين بشأنها االتفاق يتم التي

الحكومتين.

جر من تمكنت الماضي التي سبعينيات القرن في مجددا

الثورة، وكان قيادة مع التفاوض إلى العراقي النظام 

أقرت  التي آذار ١١ من إتفاقية نتائجها أهم من

الكوردي للشعب  الذاتي بالحكم االعتراف بموجبها 

الخيانة عودة  النظام  العراقي إلى كوردستان. ثم في

في الشاهنشاهي النظام مع التفاقية  وتوقيعه بالكورد

الخليج العراقي عن النظام  تنازل  والذي  إيران.

الدعم بقطع  األخير قيام لقاء  اإليراني  للنظام العربي

الثورة الكوردية بذلك وتعرضت الثورة الكوردية، عن

الكوردي الطموح  لكن االنتكاسة. إلى أخرى مرة

وحجم النظام قبل من المؤامرة رغم بالفشل يبوء لن

في األتحاد القيادات من قبل  بعض  الخيانة الداخلية

بافل اآلن بقيادة زالت مستمرة حتى ما والتي الوطني

آخر خيانة كانت حيث جنكي. شيخ طالباني والهور

الزعيم رحيل  أن حيث كركوك. مدينة بيع  لهم

خسارة  كان  ١٩٧٩ عام البارزاني مصطفى الخالد

الوطنية ولحركته الكوردي والشعب للثورة كبيرة

كاك البار البنه الخالد مهام أنيط عندئذ معا. التحررية

بالثورة اإلستمرار من تمكن الذي البارزاني مسعود

بالقضية الملتزمة  الخالد بمبادئ والتمسك 

من واحد شبر عن  التنازل وعدم  الكوردية

الكوردستانية. األراضي

التحالف النظام  بصراع مع دخول  ونتيجة

. األمريكية المتحدة الواليات بقيادة الدولي

آذار إنتفاضة الصراع هذا نتائج أهم من وكان

جملة مفاهيم تغيرت حيندئذ المليونية. والهجرة 

الحرب في ترسخ الدولي والذي المجتمع لدى

قابله وقد لحين  سقوطه العراقي   النظام على

وقضيته الكوردي  الشعب مع دوليا تعاطفا 

أدى وقد العراق مبدئيا. والمشروعة في العادلة

جملة صدور إلى الدولي بالمجتمع ذلك

بالعراق نشبت  التي  بصدد األزمة  قرارات

النظام بين األزمة هذه تصعيد والعراقيين مع

العراق الدولي قد دخلت األزمة مع المجتمع  بهذه

صدام الدكتاتور  بنظام انتهت جديدة مرحلة 

فدرالي وقد تعددي بنظام حسين. واإلتيان حسين

القريب. المستقبل في كونفدراليا يصبح

أن   ٢٨-٨-٢٠٢٠ الجمعة يوم الكوردستاني، الديمقراطي الحزب في واإلعالم الثقافة مكتب أكد

«أبواق» الحزب  وباقي PKK دوران كالكان الكوردستاني العمال حزب في للقيادي األخيرة التصريحات

فكري». «إفالس دليل ليست إال

إفالس حالة بيئة وهمية وسط في «يعيش أنه هو الكوردستاني العمال مشكلة في بيان، إن المكتب وقال

التحررية». وحركتهم للكورد انتمائه المناهض أن يخفي دون مفرغة، حلقة في ويدور فكري،

في الكورد إليه يسعى سياسي إنجاز  معاٍد ألي عمل بأي االنخراط  في جدًا ماهرون «إنهم وأضاف

تشويه يريدون ماضيهم، وللتغطية على وهذه المرة، الكوردية .. لتقدم القضية فرصة أي أو المنطقة،

المنطقة». تاريخ

فيها،  انخرط االستخباراتية اإلقليمية التي المشاريع على التغطية يريد PKK أن واإلعالم، الثقافة مكتب وبين

الكوردستاني. الديمقراطي االتهامات للحزب كيل عبر آثامه، فوق مؤيديه والقفز وجهه بين وتبييض

نضاله في عريق جماهيري كحزب الكوردستاني، الديمقراطي الحزب أن جيدًا يعرفون «هم وتابع البيان

االتجاه  دائمًا على عمل PKK فيما الكوردستانية»، التحررية الحركة تاريخ في حافل سجل لديه السياسي،

بمصير الشعب اللعب التحرري»، عبر و«النضال الشعب» «سيادة إلى التي تدعو أدبياته النقيض من

قادته التحدث فيه يجيد الذي ال الوقت في وكوردستان الكورد باسم األوسط، والتحدث الشرق في الكوردي

كالكان. دوران إلى إشارة في الكوردية، باللغة

الحركة على بالتهجم إخفاقاتهم  على  التستر يريدون ،PKK و«أبواق» كالكان أن إلى البيان، ويشير

الكوردستاني. الديمقراطي وتاريخ كوردستان إقليم وتجربة الكوردستانية التحررية

الوطني االتحاد حزب عن «للدفاع» األخيرة، والتي انبرى خاللها وطاقمه كالكان تصريحات وبصدد

حكومة في شريك هو الكوردستاني الوطني االتحاد أن الكوردستاني، الديمقراطي أكد بيان الكوردستاني،

مذكرًا  عنه، PKK لدفاع بحاجة ليس وأنه مع الديمقراطي الكوردستاني، وثيقة عالقات وله إقليم كوردستان

الكوردستانية االنتفاضة وإبان الثمانينات، كوردستان خالل جنوب الكوردستاني في العمال بممارسات

التركية. للهجمات الذرائع وخلق القرى تدمير من وبعدها

الكوردستانية، التحررية الحركة قيادة في حزب أثبت نجاحه هو الكوردستاني الديمقراطي أن البيان، وأكد

تعلم  فيه PKK قد يكن لم الذي الوقت في جاء الذي النضال هذا ثمار على إّال دليًال آذار ١١ اتفاق وما

السياسة. عن ألف باء بعد شيئًا

الوطني واالتحاد للديمقراطي مشترك ثمرة نضال إقليم كوردستان كان حكومة تشكيل أن إلى البيان وأشار

هو  الكوردستاني العمال وأن التجربة، هذه لهدم دائمًا سعى PKK بينما الكوردستانيين، ولم يأت مجانًأ،

إقليمية. ألجندات استخباراتية خدمته عبر أراضي اإلقليم داخل تركيا تواجد سبب

عابرًا  فيها توغل التي سوريا) (كوردستان كوردستان غربي في PKK إلى ممارسات تطرق البيان كما

خالل الكورد تجمعات على والتهجم هناك، الكورد وبنات  أبناء وتجنيد بخطف الحزب وقيام للحدود،

كوردستان غربي إلى  والخراب الحرب جلب بعد وفيما كوردستان، أعالم وحرق نوروز احتفاالت 

سكان بتهجير تسبب حيث كوردستان، جنوب في  فعل كما أبنائه  من اآلالف مئات  بتهجير والتسبب

بارزاني مسعود الكوردي والزعيم كوردستان إقليم بدور مذكرًا حتى اآلن، إعمارها ويعيق القرى مئات

إرسالهم تم الذين البيشمركة ودور على كوباني هجوم داعش خالل خاصة السوريين، المناصر للكورد

حينها. القوى موازين قلب في المدينة إلى

من انبثق أنه الكوردستاني الديمقراطي بيان أكد ،ENKS السوري الكوردي الوطني المجلس وحول

العداء أن مؤكدًا خارجيًا، مشروعًا يكن ولم كوردستان غربي في األصيلة الكوردية األحزاب صميم

بغربي  الخاطئة الكوردستاني العمال ممارسات مع يتفقون أنهم ال سببه وأحزابه للمجلس PKK يكنه الذي

كوردستان.

المحافل  من العديد في السوريين الكورد تمثيله عبر دوليًا اعترافًا كسب ENKS أن إلى البيان، ولفت

أن الممكن من  الذاتية واإلدارة المجلس بين  المفاوضات وأن  السوري، بالوضع الخاصة والمؤتمرات

وسرى سبي وكري عفرين في فشل الكوردستاني العمال فيما ،PKK تدخل دون نتائج طيبة إلى تفضي

غربي في إقليمية ألجندات الترويج عبر الفكري لإلفالس مثاًال القنديلي وطاقمه كالكان وكان كانيه،

كوردستان.

تركيا)  (كوردستان كوردستان شمالي PKK في فعله ما إلى باإلشارة بيانه الكوردستاني وختم الديمقراطي

الحديث عند أنه الكوردية، مؤكدًا بالقضية واإلضرار والكذب فرص السالم على والقضاء الدمار جلب من

القضية الكوردستانية وحماة التحررية الحركة قادة على التطاول الكوردستاني للعمال ال يحق التاريخ عن

الحقيقيين. الكوردية

باسنيوز

Ô„bnéÜäÏÿ€a Ô†aã‘∫á€a
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كوردستان في كرديين حزبين بين مشترك لقاء عقد

الحزبان  واصدر  ٢٠٢٠,٠٨,١٨ يوم في تركيا

بهذه الكردستاني وآزادي الكردستاني االشتراكي

"ظل االنساني: الجانب في جاء مشتركا بيانا المناسبة

ووصلت وكردستان تركيا يجتاح عالميا كورونا تفشي

من بدًال و تدميرا، أكثر نقطة إلى المنطقة في نتائجه

تتبع  ، المعني الوباء لمكافحة شامل برنامج تطوير 

عدائية تجاه سياسة أكثر العدالة والتنمية حكومة حزب

كورونا، فيروس وباء مواجهة في مصيره ُترك و شعبنا

في مكان فال بالفيروس المصابين عدد الزدياد ونظرا

، بلدنا في العالج. من محرومون المستشفيات وأهلنا

األشخاص ماليين يفقد ، عميقان والفقر الجوع حيث

والفقر. بعبارة بالجوع عليهم وُيحكم وظائفهم بالفعل

الوباء". بسبب شعبنا لتهديد خطير يتعرض ، أخرى

تواجه الذي وقت "في فيه ورد السياسي الجانب وفي

حربا التركية  الحكومة تشن كورونا، فيروس بالدنا 

عدائية باعمال والقيام المجاالت جميع في شعبنا على

كثيرة من في أجزاء الغابات الطبيعة بحرق حتى على

ضد المرفوعة اإلغالق قضايا ان في الوقت كردستان

ضد الحركة تستخدم كسيف األحزاب المسماة كردستان

الفكر حرية وضد  ، الكردية القومية الديمقراطية 

في الحياة وتحولت الكردية االحزاب وتكوين والتعبير

العسكرية التحركات استمرار مع جحيم إلى كردستان

واعتقاالت عمليات عسكرية يوم بدون يوجد ال بحيث

ومداهمات.

هجمات الكرديان الحزبان ادان الكردستاني الجانب وفي

كوردستان وكذلك ادان إقليم حكومة حكومة تركيا على

شعبنا بمكاسب  تضر التي ك ك ب حزب سياسات 

إقليم دولة على تركيا هجمات تتحول وقت في القومية

الشعب ضد حرب والى كوردستان إلى حركة احتالل

إلى القرى من العشرات وتدمير ، المدنيين وقتل الكردي

على مغادرة الناس من مئات اآلالف وأجبر أنقاض ،

في الهجمات هذه وراء الحقيقي الهدف وان منازلهم.

وتقويض االستقرار لزعزعة تهدف تركيا كردستان إقليم

في جاء الفيدرالية. كما كوردستان حكومة إقليم مكاسب

العربية والدول  العراقية الحكومة  على يجب  " البيان

شمال وحلف األوروبي واالتحاد المتحدة األمم ومنظمة

موقف إظهار الصلة ذات الدولية والقوات األطلسي

الحكومة وعلى العدوانية، الهجمات هذه ضد واضح

وقرار برلمان استقاللية احترام ك ك وحزب ب التركية

االقليم". حكومة رئاسة و

احتاللها تركيا "تواصل  وبالمثل البيان  في وجاء

الغربية، كردستان في  لشعبنا المعادية  وإدارتها

الى والمرتزقة تركيا احتالل تحت عفرين تتعرض

ثرواتهم وتتعرض ديمغرافي  وتغير  ابادة حرب

حد وضع وينبغي والنهب، للسرقة المنطقة في

الوحدة خالل من واالحتالل والسرقة لالضطهاد

وثمن البيان الحوار لألكراد شموًال األكثر الوطنية

اساس  على  PYNK و  ENKS بين يجري  الذي 

ستؤدي دهوك لترتيب البيت الكردي والتي اتفاقية

تعزيز في األخرى الكردية األحزاب مشاركة الى

تحرير يمكن  ال حيث  ، بالدنا غرب في  الوحدة

ودعم دولي ومبدئية شاملة وحدة خالل إال من شعبنا

نشط.

البحر شرق في ، ليبيا في اليوم تركيا سياسة ادان كما

في جاء وفي الختام إيجة وبحر المتوسط ، األبيض

الكردستاني العمال حزب "ندعو المشترك البيان

تضر التي المسلحة  واألعمال العنف إنهاء إلى 

ممارسات اإلعدام بشدة الحزبات ادان بشعبنا، كما

الكردي الشباب بحق اإليرانية الدولة تمارسها التي

في الحرية أجل من  النضال  اإلبادة ضد  وسياسة

جنوب على العسكرية وهجماتها الشرقية كردستان

كردستان.
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الرئاسة  عن  الصادر  األخير  القرار 

لما  التابع  التنفيذي  للمجلس  المشتركة 

في  الديمقراطي  سوريا  بمجلس  سمي 

جاء  المنصرم،  آب  شهر  من  الثالثين 

من حيث المبدأ عطفًا على خطة العمل 

الموقعة بين األمم المتحدة وقوات سوريا 

لم  الديموقراطية منذ عام ونيف، والذي 

واقع  في  القرار  لكن  به،  االلتزام  يتم 

غاية  في  قضية  خلفية  على  جاء  الحال 

وما  كانت  التي  القضية  هذه  الحساسية، 

الكردي  الشارع  كاهل  تؤرق  زالت 

هذه  تتحول  أن  المتوقع  ومن  برّمته، 

الرفض  من  عارمة  حالة  الى  القضية 

به،  العمل  استمر  سلوكًا  بقي  لو  فيما 

بغّض النظر عن الجهة التي تخطط لهذه 

الممارسات المشينة، أال وهي االستمرار 

من  القصر  تجنيد  وإجبار  اختطاف  في 

بعد  الكردي،  الشعب  أبناء  الجنسين من 

وإغراؤهم  تارة،  استدراجهم  يتم  أن 

تارة أخرى، أو إجبارهم على االنضمام 

الخطف  عمليات  عبر  ميليشياتهم  الى 

معاقلهم  الى  بهم  الذهاب  أو  واالرغام، 

لغايات  واستخدامهم  الجبال،  في  البعيدة 

عن  فصلهم  وبالتالي  محددة،  لوجستية 

محيطهم االجتماعي،  ورسم مسار قاتم  

لحياتهم.   

أية  القرار يخلو من  من الالفت أن هذا 

إشارة ردعية، وال حتى الى لب مشكلة 

في  ذلك  جاء  العكس  على  بل  الخطف، 

سياق موارب بحيث يبقي على استمرارية 

هذه السلوكيات بشكل أو بآخر، فالمبادرة 

هناك  أو  هنا  ومكاتب  لجان  تشكيل  الى 

لغاية تلقي الشكاوى، ومن ثم إحالة هذه 

الشكاوي الى جهات عسكرية أو أمنية، 

تستغرق  شكلية  تحقيقات  بإجراء  والبدء 

ردحًا من الزمن ال يحمل في طياته أي 

صيغة  ردعية حاسمة، وال يضيف شيئًا 

جديدًا لما هو موجود في السابق، فما أكثر 

مناطق  في  القائمة  القمعية   المؤسسات 

كل  مالحقة  على  تقوم  والتي  عملهم، 

من يغّرد خارج سربهم سواء في السر 

العلن، ناهيك عن عيون العسس  أو في 

المزروعة بين كل حائط وجدار.

االنفالت  في  ينحصر  المشكلة  جوهر 

التي  اإلرهابية،  والممارسات  األخالقي، 

تابعة  هالمية  تنظيمية  هياكل  بها  تقوم 

جوانين  منظمات  مثل  المنظومة  لذات 

الشهداء  عوائل  وتنظيم  شورشكر، 

في  تعمل  التي  المنظمات  من  وغيرها 

الغرض،  لهذا  إحداثها  تم  الخفاء، والتي 

خطط  وفق  غالبًا  تعمل  منظمات  وهي 

وربما  ظاهرة،  غير  جهات  من  تردهم 

الجغرافيا  عن  بعيدة  جهات  تكون 

السورية، بغية وضع العصي أمام عجالت 

الحوار الكردي، هذا الحوار الذي يجري 

الدولي  التحالف  من  مباشر  بإشراف 

بقيادة الواليات المتحدة االمريكية، لغاية 

توحيد الخطاب الكردي، والوصول الى 

مرجعية كردية تأخذ على عاتقها برمجة 

الحق الكردي في سوريا القادمة.
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علي مسلم

بيان صحفي:

 

تقريرها  في  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  قالت 

الصادر يوم الجمعة ٢١/ آب ٢٠٢٠، بمناسبة الذكرى 

باألسلحة  السوري  النظام  لهجوم  السـابعة  السنوية 

تعرضت  دمشق  ريف  إن  الغوطتين،  على  الكيميائية 

لـ ٧١ هجومًا كيميائيًا وإن عام ٢٠١٥ شهَد الحصيلة 

التسع  السنوات  خالل  الكيميائية  الهجمات  من  األعلى 

الماضية.

ُأَسَر  أنَّ  صفحات   ١٢ في  جاء  الذي  التقرير  وأكد 

تنتظر  زالت  ما  وأحبَّتها  أبناءها  فقدت  التي  الضحايا 

 المجتمع الدولي بوعوده وخطه األحمر القاضي 
َ
أن يفي

لألسلحة  استخدامه  ثبت  الذي  السوري  النظام  بمعاقبة 

الكيميائية ضدَّ المواطنين السوريين، ولكن لألسف الشديد 

لم يتحقق أيُّ شكل من أشكال المحاسبة حتى اآلن، بل ما 

زال النظام ذاته الذي تقوده عائله األسد، والذي استخدم 

السالح الكيميائي في ٢١/ آب/ ٢٠١٣، ما زال هو ذاته 

الذي يحكم سوريا بالعقلية المتوحشة ذاتها، وباالعتماد 

على عشرات اآلالف من عناصر األجهزة األمنية على 

غرار األنظمة التوتاليتارية.

بحسب التقرير فإن هجوم الغوطتين مثَّل من خالل عدد 

وحصيلة  استخدمت  التي  بالغازات  المحملة  الذخائر 

التقرير  ورأى  أجمع،  للعالم  صدمة  المرتفعة  الضحايا 

أن المجتمع السوري تأمل أن يكون هناك رد فعل حاسم 

وحقيقي على خرق النظام السوري للخطوط الحمر التي 

رسمتها له عدة دول كبرى في العالم، مما يساهم بالتالي 

في إحقاق حقوق الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا، ويحقق 

على  السوري  النظام  يستحقه  الذي  العقاب  من  نوعًا 

ممارساته العديدة المتوحشة ضدَّ المواطنيين السوريين.

لحقوق  السورية  الشبكة  مدير  الغني  عبد  فضل  يقول 

اإلنسان:

على  الكيميائية  باألسلحة  السوري  النظام  هجوم  ”إن 

العالم  عرفه  هجوم  أضخم  ُيعتبر  دمشـق  غوطتي 

األسلحة  حظر  اتفاقية  اعتماد  بعد  الكيميائية  باألسلحة 

نيسان/   /٢٩ في  النفاذ  حيِّز  دخلت  التي  الكيميائية، 

لكن  والحضارة،  لإلنسـانية  صدمة  وشكَّل   ،١٩٩٧

النظام  معاقبة  عن  التَّخلي  كان  الهجوم  من  األسوأ 

تكرار  على  عه  شجَّ مما  بالهجوم؛  قام  الذي  السوري 

الهجمات الكيميائية عشرات المرات بعد ذلك، وسـاهم 

والقانون  بالعدالة  األمل  السـوريين  غالبية  فقدان  في 

باسـتثمارها  قامت  دسمة  مادة  ذلك  وشكَّل  الدولي، 

التنظيمات المتطرفة وضمَّت المئات من اليائسـين من 

المجتمع الدولي إلى صفوفها.“

استعرض التقرير تفاصيل هجوم الغوطتين وأكَّد وجود 

نية وتخطيط دقيق لدى النظام السوري يهدف إلى إبادة 

من خالل  وذلك  السوري  الشعب  من  ممكن  قدر  أكبر 

استخدام النظام السوري كميات كبيرة من غاز السارين 

نيام؛  األهالي  يكون  حيث  الليل  من  متأخر  وقت  في 

األمر الذي ُيـخفِّض من فرص النجاة، مشيرًا إلى أن 

إلى  ُتشيُر  كانت  الليلة  تلك  الحرارة  درجات  مؤشرات 

اعة الثانية والخامسة فجرًا؛ ما يؤدي  انخفاضها بين السَّ

امة  إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السَّ

الثقيلة.

اليوم ١١٤٤ شخصًا  ذلك  في  قتل  فقد  التقرير  بحسب 

اختناقًا بينهم ١١١٩ مدنيًا بينهم ٩٩ طفًال و١٩٤ سيدة 

المسلحة،  المعارضة  مقاتلي  من  و٢٥  بالغة)  (أنثى 

وحاالت  تنفسية  بأعراض  شخصًا   ٥٩٣٥ أصيب  كما 

قرابة  تشكل  الحصيلة  هذه  فإن  للتقرير  اختناق، وطبقًا 

٧٦ ٪ من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات 

الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون األول/ 

٢٠١٢ حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف الالذقية 

في أيار/ ٢٠١٩. 

ل التقرير ٢٢٢ هجومًا كيميائيًا على سوريا منذ أول  سجَّ

استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق 

كانون   /٢٣ في  الكيميائية  األسلحة  الستخدام  اإلنسان 

األول/ ٢٠١٢ حتى ٢١/ آب/ ٢٠٢٠، كانت قرابة ٩٨ 

٪ منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة ٢ ٪ على 

يد تنظيم داعش وكان عام ٢٠١٥ هو العام الذي شهد 

ع التقرير الهجمات  العدد األكبر من الهجمات، كما وزَّ

على المحافظات وكانت محافظة ريف دمشق قد شهدت 

العدد األكبر من الهجمات تليها محافظة إدلب.

النظام السـوري تسـبَّبت  للتقرير فإن هجمات  وطبقًا 

 ١٤٠٩ إلى  يتوزعون  أشـخاص   ١٥١٠ مقتل  في 

مدنيًا بينهم ٢٠٥ طفًال و٢٦٠ سيدة (أنثى بالغة) و٩٤ 

من  أسرى  و٧  المســلحة،  المعارضة  مقاتلي  من 

المعارضة  سجون  في  كانوا  السـوري  النظام  قوات 

المسـلحة.

كما تسبَّبت في إصابة ١١٠٨٠ شخصًا بينهم ٥ أسرى 

المعارضة  النظام السوري كانوا في سجون  من قوات 

المسلحة.

منذ  كيميائية  هجمات   ٥ داعش  تنظيم  نّفذ  حين  في 

تأسيسه في ٩/ نيسان/ ٢٠١٣ حتى ٢١/ آب/ ٢٠٢٠ 

كانت جميعها في محافظة حلب تسبَّبت في إصابة ١٣٢ 

شخصًا.

وأورد التقرير توزع حصيلة الهجمات الكيميائية بحسب 

قرارات مجلس األمن حيث توزعت الهجمات التي نفذها 

النظام السوري إلى: ٣٣ هجومًا قبل قرار مجلس األمن 

رقم ٢١١٨، و١٨٤ بعده، في حين بلغت ١١٥ هجومًابعد 

قرار مجلس األمن رقم ٢٢٠٩، و٥٩ هجومًابعد تشكيل 

آلية األمم المتحدة وقرار مجلس األمن رقم ٢٢٣٥. أما 

تشكل  فهي  داعش  تنظيم  نفذها  التي  الخمس  الهجمات 

بحسب التقرير خرقًا لقرارات مجلس األمن رقم ٢١١٨، 

و٢٢٠٩، و٢٢٣٥.

في  للفيتو  والصين  روسيا  استخدام  أن  التقرير  وأكد 

وقوع  في  أسهم  السوري  النظام  لصالح  األمن  مجلس 

المزيد من القتلى والجرحى من أبناء الشعب السوري؛ 

مشاريع  من  العديد  تمرير  منعتا  أنهما  إلى  مشيرًا 

النظام  معاقبة  في  تساهم  سوف  كانت  التي  القرارات 

السوري، وفي ردعه عن ارتكاب العديد من االنتهاكات 

الرغم من  الكيميائية، وعلى  فيها استخدام األسلحة  بما 

دخول روسيا بشكل مباشر كطرف من أطراف النزاع 

المسلح في سوريا في أيلول/ ٢٠١٥، إال أنها استمرت 

باستخدام الفيتو، وهذا يخالف بشكل صارخ ميثاق األمم 

المتحدة. 

كما أشار التقرير إلى المطالب الروسية الصينية وغيرها 

من الدول الشمولية التي ارتفعت مؤخرًا في ظل اجتياح 

على  العقوبات  تلك  رفع  أو  لتخفيف  كوفيد -١٩  وباء 

النظام السوري كي يتمكن من محاربة هذا الوباء منوهًا 

إلى أن هذه الدول التي طالبت برفع العقوبات عن النظام 

السوري،  الشعب  عن  الوباء  تخفيف  بحجة  السوري 

ُتعطي بوقوفها إلى جانب النظام السوري -حتى ضمن 

قضية استخدامه ألفظع أنواع األسلحة- صورة واضحة 

إلى  منوهًا  إليه  الذي وصلت  والدجل  النفاق  مدى  عن 

السوري  الشعب  إلى جانب  الوقوف  بها  أنه كان حريًا 

استخدام  وإدانة  اإلنسان  وحقوق  الحرية  في  ومطالبه 

النظام السوري لألسلحة الكيميائية والمطالبة بمحاسبته 

ومعاقبته.

بفرض  األمن  ومجلس  المتحدة  األمم  التقرير  طالب 

النظام  على  وعسكرية  وسياسية  اقتصادية  عقوبات 

ضدَّ  الكيميائية  األسلحة  استخدامه  ذكرى  في  السوري 

الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، وطالب حلفاء 

الكيميائية،  لألسلحة  استخدامه  بإدانة  السوري  النظام 

والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، 

إلى  تفضي  سياسية  عملية  في  للدخول  عليه  والضغط 

الواحدة؛  العائلة  حكم  عن  بعيدًا  حقيقي  سياسي  انتقال 

مما يساهم في رفع العقوبات واالنتقال نحو الديمقراطية 

واالستقرار. 

الدولي على  أنه بعد فشل مجلس األمن  التقرير  ورأى 

إيقاف الجرائم ضد اإلنسانية أو  مدى تسع سنوات في 

إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، يجب على الجمعية 

العامة لألمم المتحدة التدخل استنادًا إلى القرار رقم ٣٧٧ 

والعمل  السالم)،  أجل  من  االتحاد  (قرار   ١٩٥٠ لعام 

على إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة 

المتورطين باستخدام األسلحة الكيميائية ضد المواطنين 

السوريين.

المتحدة  والواليات  األوروبي  االتحاد  أوصى  كما 

التي  العالم  دول  وبقية  وأستراليا  وكندا،  األمريكية، 

فرضت عقوبات على النظام السوري باإلصرار الدائم 

حقيقي ألن  سياسي  انتقال  بتحقيق  العقوبات  ربط  على 

واألجهزة  األشخاص  وجود  ظل  في  العقوبات  تخفيف 

وجرائم حرب  اإلنسانية  بجرائم ضد  المتورطين  ذاتها 

يعني تقديم دعم لهذه األجهزة القمعية.

أوصى التقرير المجلس التنفيذي لمنظمة حظر األسلحة 

الكيميائية بنقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس األمن 

والطلب منه التدخل وفقًا للفصل السابع من ميثاق األمم 

المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو ألسلحة الدمار 

والسلم  لألمن  جديًا  تهديدًا  ُيشكِّل  أن  يفترض  الشامل 

الدوليين، والعمل بشكل أكبر على قضية محاسبة كافة 

النظام  في  الكيميائية  األسلحة  استخدام  في  المتورطين 

السوري بما في ذلك القيادات العليا، ونحن في الشبكة 

البيانات  قاعدة  ضمن  لدينا  اإلنسان  لحقوق  السورية 

الخاصة بالمتورطين في ارتكاب االنتهاكات بيانات عن 

عدد كبير ممن ساهموا في استخدام األسلحة الكيميائية، 

التحقيق  فريق  مع  الموقَّعة  لالتفاقية  وفقًا  نقوم  وسوف 

وتحديد المسؤولية بالتنسيق من أجل مزيد من التعاون 

في هذا اإلطار.
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أرض  قطعة  الروسي  للجيش  السوري  النظام  يمنح  ان  بموجبه  يقضي  اتفاقًا  وروسيا  السوري  النظام  وقع 

ومساحة بحرية في محافظة الالذقية من أجل إنشاء مركز صحي له.

وجاء في الوثيقة المؤلفة من ٤ صفحات وحصلت (كلنا شركاء) على نسخة منها و(تنشر ادناه الصفحة االولى 

واالخيرة ) أن "الجمهورية العربية السورية توافق على نقل قطعة أرض ومساحة مائية في محافظة الالذقية 

إلى روسيا من أجل إنشاء مركز طبي للصحة والتأهيل لفرق الطيران الروسي".

وتبين أن مساحة الموقع تبلغ ثمانية هكتارات حيث تتحمل روسيا تكلفة بناء وتجهيز البنية التحتية.

وقد تم التوقيع على االتفاقية من الجانب السوري في ٢١ يونيو/ حزيران ومن الجانب الروسي في ٣٠ يوليو/ 

تموز والمالحظ انه لم يتم وضع اسم ومنصب الشخص الذي يوقع من الطرفين.

وكاالت
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كشفت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، عن أن إجمالي الدين العام الداخلي في سوريا، بلغ ٦٤٥ مليار ليرة 

سورية، ما يساوي أكثر من ٥٠٠ مليون دوالر، منذ بداية العام الجاري، وقد يرتبط هذا اإلعالن بنية النظام 

زيادة الضرائب والرسوم التي يفرضها على المواطنين من أجل سداد ديونه الداخلية المعلنة.

وبحسب الصحيفة فإن قيمة ذلك الدين تعادل نحو ١١,٦٪ من اجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة، للعام 

الجاري والبالغة ٤ تريليونات ليرة، كما تعادل نحو ٣٢٪ من اجمالي عجز الموازنة المقدر بمبلغ ١٤٥٥ 

مليار ليرة سورية.

وأشار المصدر ذاته إن الدين الداخلي للعام الجاري، يتوزع على ٤ مزادات، اثنين لسندات خزينة، ألجل 

سنتين، األول كان في شباط الماضي، بمبلغ اكتتاب إجمالي ١٤٨,٥ مليار ليرة، والثاني أعلنت نتائجه مؤخرًا 

من قبل مصرف سورية المركزي، التابع للنظام إذ بلغ إجمالي االكتتاب فيه أكثر من ١٥٠ مليار ليرة.

ُيضاف إلى ذلك، مزادين لالكتتاب على شهادات إيداع، ألجل ٦ أشهر، األول كان في شهر آذار الماضي، 

بإجمالي اكتتاب بلغ ٩٢,٢ مليار ليرة، والثاني في حزيران الماضي، بإجمالي اكتتاب ٧٤,٣ مليار ليرة، أي 

أن إجمالي االكتتاب في شهادات اإليداع ألجل ٦ أشهر يبلغ نحو ١٦٦,٥ مليار ليرة.

بالمقابل زعم االقتصادي "حيان السلمان"، في تصريحات نقلتها صحيفة تشرين التابعة للنظام بأّن سوريا تعد 

من أقل الدول في العالم مديونية، سواء كان ذلك في تعامالتها مع المؤسسات الخارجية كصندوق النقد والبنك 

الدولي، أو خالل تعامالتها مع الدول األخرى، حسب تعبيره.

ويشيد "السلمان"، بما وصفها اإلدارة المالية السورية والسياسة النقدية في إبعاد االقتصاد السوري عن صندوق 

النقد الدولي ألنه يفرض شروطه الخاصة و ينفذ الشروط األمريكية وهذا ما ال يتوافق مع النهج السوري 

المعروف بتمسكه باستقاللية القرار السياسي و االقتصادي و لذلك بقيت سورية من أقل دول العالم ارتباطًا به، 

وفق زعمه، في حين سبق أن كشفت حكومة النظام عن طلبها قروضًا ممن اسمتها "الدول الصديقة".

وأثارت تصريحات االقتصادي جدًال واسعًا على الصفحات الموالية ال سيما مع شعارات المزاودة وتكرار 

تصريحات النظام بأن سوريا ال تمتلك أي ديون للخارج، في الوقت الذي يفتك الوضع المعيشي المتدهور 

بالمواطنين، ويعتبر النظام تلك المزاعم انتصارًا وطنيًا، فيما تهكمت صفحات موالية بقولها إن الدولة بعكس 

المواطنين ألنهم األكثر مديونية.

يشار إلى أّن كشف النظام عن حجم الدين الداخلي يعد تمهيدًا لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العمالت 

السلع  أسعار  وترتفع  التضخم  يزداد  قيمتها وعليه  السورية،  الليرة  فقدان  من  ما سيزيد  وهذا  القيمة  عديمة 

بشكل مضاعف، حيث يشكل الدين المعلن خطرًا كبيرًا على االقتصاد المتهالك حيث سيتم دفع أقساط الديون 

من ميزانية الدولة السنوية مما يعنى بشكل تلقائي التقليص من حجم اإلنفاق العام على كامل القطاعات الذي 

يتجاهلها النظام، في األصل، ما ُيرجح بأّن الليرة السورية، أمام مرحلة جديدة من االنهيار االقتصادي.

وكاالت
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نعى ناشطون سوريون برحيل العشرات من األطباء 

والصيادلة السوريين، الذين وافتهم المنية إثر إصابتهم 

بوباء كورونا خالل األيام القليلة الماضية.

والقائمة تضم أسماء واحد وستين طبيبًا سوريًا فقدوا 

حياتهم خالل األيام المنصرمة. األسماء كالتالي:

١- الدكتور تمام األشقر

٢_ الدكتور الشاب محمد التقي

٣- الدكتور انمار حافظ

٤- الدكتور عبد الخالق الهاشمي

٥- الدكتور جاني حداد

٦- الدكتور شارل توتل

٧- الدكتور مكرم خوري

٨- الدكتور دريد يازجي

٩- الدكتور رفعت داغستاني

١٠- الدكتور محمد زياد خميس

١١- الدكتور فائز نظمي درويش

١٢- الدكتور أحمد وليد بغدادي

١٣- الدكتور خالد خليل زركلي

١٤- الدكتور سهيل سليم مطانيوس

١٥- الدكتور رياض عصيدة

١٦- الدكتور عماد القاضي

١٧- الدكتور نبيل الشريف

١٨- الدكتور باسم عمران

١٩- الدكتور قصي بيرقدار

٢٠- الدكتور محمد يوسف سعيد

٢١- الدكتور وضاح أيمن الحسن

٢٢- الدكتور ياسر الهزاع

٢٣- الدكتور رشيد المنجد

٢٤- الدكتور محمد فريز االمام

٢٥- الدكتور محمد خير حمود

٢٦- الدكتور رياض عجوز

٢٧- الدكتور نبيل محمود الصفدي

٢٨- الدكتور محمود غبور

٢٩- الدكتور سهيل جزارة

٣٠- الدكتور مجيب ملحم

٣١- الدكتور محمود سبسوب

٣٢- الدكتور عزمي فريد

٣٣- الدكتور قاسم محمد عمار
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٣٤- الدكتور ابراهيم حبي

٣٥- الدكتورة هيام شهاب

٣٦- الدكتور فارس العكل

٣٧- الدكتور ابراهيم الزعبي

٣٨- الدكتورة أروى بيسكي

٣٩- الدكتور غسان تكلة

٤٠- الدكتور خلدون الصيرفي

٤١- الدكتور أنطوان جبلي

٤٢- الدكتور سهيل مطانيوس

٤٣- الدكتور علي فريح

٤٤- الدكتور رياض عصيدة

٤٥- الدكتور خالد الزركلي

٤٦- الدكتور الشاب وضاح الحسن

٤٧- الصيدالني سليمان عفارة

٤٨- الدكتورة سميرة بالل

٤٩- الصيدالني يحيى الخراط

٥٠- الصيدالني باسل شما

٥١- الصيدالنية هيام شهاب

٥٢- الدكتور ابراهيم زيتوني

٥٣- الدكتور باسل شماص

٥٤- الصيدالني أدوار لويسة

٥٥- الدكتور هشام مهايني

٥٦- الدكتورة ريتا كشيشان

٥٧- الدكتور ياسر هزاع

٥٨- الدكتور مروان الصيدلي

٥٩- الدكتور زهير جواد مهرات

٦٠- الدكتور علي قاسم عربي

٦١- الدكتور تيسير عيسى الصباغ.
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كوردستان حوار8 العدد (٦٣٩)  ١ /٩/ ٢٠٢٠م - ٢٧٢٠ ك

سعود املال:
وحدة الصف الكوردي من أولوياتنا..ونعمل بقناعاتنا وأهدافنا التي نؤمن بها

˝fl@ÂÌá€aç«@ZÍäÎby

الديمقراطي  الحزب  سكرتير  المال  سعود  قال 

في حوار خاص مع صحيفة  الكوردستاني- سوريا 

المرتقب:  الحزب  مؤتمر  عقد  بشأن  «كوردستان» 

ست  ومنذ  توحيديًا،  مؤتمرًا  كان  الماضي  مؤتمرنا 

القويم، وما  الحزب محافظًا على نهجه  سنوات ظلَّ 

زال مستمّرا في طريقه، ونعتبره إنجازًا عظيمًا، في 

أما  انشقاقات،  بمرحلة  الكوردية  الحركة  تمرُّ  وقٍت 

حزبنا الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا بقي 

ُمحافظًا على وحدته وتماسكه.

لصحيفتنا  المال  قال  الكوردي  الصف  وحدة  وعن 

«كوردستان»: 

قناعاتنا  هذه  أولوياتنا،  من  الكوردي  الصف  وحدة 

الكورد  وحدة  مع  نحن  بها،  ننادي  ودائمًا  وأهدافنا 

الوطني  المجلس  بتأسيس  قمنا  األساس  هذا  وعلى 

الكوردي، لم ينضم «ب ي د» إلى المجلس، بل عمل 

أننا  جميعا  نعلم  له،  إطار  تشكيل  على  منفرد  بشكل 

من  حتى  وال  الطريقة،  بنفس  نفكر  لم  د»  و«ب ي 

الناحية اإليديولوجية.

وجهناها  الهامة  االسئلة  من  وغيرها  االسئلة  هذه 

للسّيد المال، وفيما يلي نص الحوار كامًال:  

*لنبدأ سؤالنا األول بالتالي: مّر على انعقاد المؤتمر 

التوحيدي ست سنوات، هل هناك بوادر على انعقاده 

في المدى المنظور؟  أم سيتم تأجيله؟ ولماذا؟ 

 

«كوردستان»  صحيفة  طاقم  نشكر  شيء  كل  قبل 

القويم،  والنهج  القضية  خدمة  في  المبذولة  وجهودهم 

واستمراركم في عملكم محل تقدير واحترام. 

لكن  التوحيدي،  مؤتمرنا  انعقد  سنوات  ست  قبل 

بها  مّرت  التي  واألهوال  بها  مررنا  التي  الظروف 

أسباب  من  كانت  يدينا  بين  التي  واإلمكانيات  سوريا 

اللجنة  اجتماع  نعقد  عام  كل  في  المؤتمر،  تأجيل 

أيضًا  حزبنا،  وضع  بدراسة  ونقوم  العام،  المركزية 

التنظيمية  التركيبة  وحسب  الداخلي  النظام  وحسب 

وحسب اختيار المندوبين حدث تغيير أدى إلى تضخم 

عدد المندوبين، قد يصل عددهم ما بين ألفين إلى ألفين 

وخمسمائة عضو، هذا العدد يلزمه امكانيات ضخمة، 

قمنا من خالل اجتماع اللجنة المركزية الموّسع بتشكيل 

لجان من القيادة من أجل دراسة هذه النقاط، ووضع 

آليات جديدة الختيار مندوبين للمؤتمر، لجنة من أجل 

وتنظيمية  سياسية  ولجنة  والمؤتمر،  الحزب  وثائق 

ولجنة من أجل التقرير السياسي العام القادم. ولكن مع 

بها خلقت  التي مررنا  الظروف والصعوبات  األسف 

عدم قدرة تلك اللجان القيام بعملها ومهامها وتنفيذها، 

مثل هكذا ظروف واجهت الكثير من األحزاب، حيث 

تم تأجيل مؤتمراتهم سنوات عديدة. نحن نعمل بجد، 

ونحاول أن نعقد مؤتمر حزبنا في أقرب وقت من أجل 

االنتقال إلى مرحلة جديدة. 

ست  منذ  توحيديًا،  مؤتمرًا  كان  الماضي  مؤتمرنا 

وما  القويم،  نهجه  على  محافظًا  الحزب  ظلَّ  سنوات 

زال مستمّرًا في طريقه، ونعتبره إنجازًا عظيمًا، في 

أما  انشقاقات،  بمرحلة  الكوردية  الحركة  تمرُّ  وقٍت 

الكوردستاني- سوريا فقد  الديمقراطي  حزبنا الحزب 

بقي ُمحافظًا على وحدته وتماسكه، وأيضًا هذا التهجير 

الحاصل للشعب وتشتته في العالم، مازالت تنظيماتنا 

موجودة في كل مكان. نحن ال نؤمن بعقد مؤتمرات 

على السكايب أو الزوم، ونعتبرها غير ناجحة، نريد 

مصير  ويقررون  المندوبين،  جميع  يحضره  مؤتمرًا 

شعبهم وحزبهم ومستقبل الحركة الكوردية في سوريا، 

وهم في قاعة واحدة، يناقشون جميع النقاط مع بعضهم 

ليصلوا إلى قرارات تكون في مصلحة شعبنا، ونتمنى 

أرض  وعلى  الوطن  داخل  القادم  المؤتمر  يكون  أن 

كوردستان سوريا. 

* لماذا يتم تأجيل انعقاد مؤتمر المجلس الكوردي؟ 

هل من معّوقات معينة؟

كل  تأسيسه  ومنذ  الكوردي،  الوطني  المجلس  يعقد 

ليتمكن  الداخلي  نظامه  في  جاء  كما  مؤتمره،  عام 

بها  تمر  التي  والظروف  التطوُّرات  مع  وبالتماشي 

الثورة السورية لوضع قرارات جديدة على ضوء تلك 

األخيرة  المرحلة  في  أما  معها،  والتعامل  التطورات 

افتعلها  الذي  القاسية  والظروف  الصعوبات  ونتيجة 

حزب «ب ي د»، من حرق للمكاتب واعتقال قياداته 

وكوادره ومنع المجلس من القيام بنشاطاته جعل من 

وقمنا  عقده،  قررنا  ذلك  ورغم  صعبًا،  مؤتمره  عقد 

بتجهيزات للمؤتمر وتم تحديد المكان والمندوبين، وفي 

د»  ي  «ب  عناصر  قام  يبدأ  ان  وقبل  المؤتمر  يوم 

بمنعنا، وحصلت مشادات كالمية، واستخدمت حجارة 

وعصي، ودخلوا قاعة المؤتمر، ونحن ومن مسؤوليتنا 

تأجيل  قررنا  وشعبنا  المندوبين  سالمة  على  بالحفاظ 

المؤتمر. 

نتيجة  صعب  وضع  في  الكوردية  الحركة  اآلن   -*

الحجم الهائل من األحزاب،  لماذا؟

وعندما   ٢٠١١ عام  في  الكوردية  لألحزاب  بالنسبة 

أردنا ضم كافة األحزاب مع بعضها في إطار واحد 

وذلك لتوحيد الحركة الكوردية في سوريا، وُكنا عشرة 

أحد عشر  أصبحنا  د»  مجيء «ب ي  وعند  أحزاب 

الوطني  المجلس  أعلنا  األساس  هذا  وعلى  حزبًا، 

الكوردي، هكذا بدأنا العمل، وعندما قام النظام بتحويل 

يده  مدَّ  عسكرية،  إلى  سلمية  من  السورية  الثورة 

طغت  وكذلك  لتقسيمها،  الكوردية  الحركة  داخل  إلى 

الصراعات الشخصية والمصالحية لبعض الشخصيات 

فوضى  حالة  ذلك  خلق  انشقاقات،  حدوث  إلى  أدت 

داخل الحركة الكوردية، لألسف، كان للمجلس و«ب 

منهما  ذلك عندما حاول كل  الذنب في  ي د» بعض 

زيادة  إلى  ذلك  أدى  تجاهه،  األحزاب  هذه  استقطاب 

مئة  حوالي  الى  الرقم  وصل  حيث  األحزاب،  عدد 

حزب كردي.

* كيف تنظرون في المجلس الكوردي إلى ما يحدث 

في المناطق التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة، 

عفرين وسري كانييه وكري سبي من انتهاكات بحق 

الكورد من قتل وخطف وتهجير. 

النظام السوري عمل بجد على ضرب الثورة وكسرها، 

في ذلك الوقت، لعبت أجهزة المخابرات بشكل كبير، 

نحن  مسلحة.  وفصائل  وميليشيات  جماعات  خرجت 

ُكنا نريد ثورة سلمية، وهذه كانت رغبة جميع أحزاب 

بناء سوريا  إلى  سلميًا  نصل  وأن  الكوردية،  الحركة 

برلمانية ديمقراطية.

امتدت  والجماعات  الفصائل  هؤالء  طريق  عن 

داخل  إلى  إقليمية  أو  دولية  كانت  إن  خارجية  أياد 

سوريا، ودخلت أفكار متطّرفة، كـجماعات دينية أو 

إيديولوجية، مثل القاعدة وداعش وحزب اهللا، وجعلوا 

مّما  الحسابات،  لتصفية  وساحة  مستنقعًا  سوريا  من 

المغادرة،  إلى  المواطنين  من  واسعة  قطاعات  دفع 

وفتح الطريق لدخول صراع المصالح، دخلت روسيا 

بعض  دعمت  دولة  وكل  وأمريكا  وتركيا  وإيران 

الفصائل، بشكل أو بآخر امتدت تصفية حساباتهم إلى 

داخل سوريا.

أما نحن الكورد فقد عملنا بجّد حتى نكون على حياد، 

وال ندخل في صراعات دموية مع المكّونات األخرى 

ننادي  كنا  ودائمًا  وآشوريين،  ومسيحيين  عرب  من 

بوحدة سوريا التي تضمُّ كافة المكّونات، وهذا كان من 

هذا  على  وعملنا  الكوردي،  الوطني  المجلس  أهداف 

األساس. لكن مع األسف، حزب «ب ي د» لم يلتزم 

بتلك األهداف ودخل في حرب مع داعش الذي سيطر 

على مناطق واسعة. 

أما المناطق الكوردية فقد كانت مستقرة وآمنة، وكانت 

مالذًا آمنًا لكافة المكّونات األخرى القادمة من مناطق 

دمشق،  وريف  وحماة  وحمص  حلب  في  الصراع 

آمنة  الكوردية  المناطق  ان  اإلعالم  ُنظِهر على  وُكنا 

للنازحين، هدفنا بناء سوريا المستقبل، نظام برلماني 

بحقوقها،  المكّونات  جميع  تتمّتع  ديمقراطي،  تعددي 

كل  في  بها  نطالب  زلنا  وما  ُكنا  المطالب  وهذه 

المؤتمرات واالجتماعات الدولية التي نحضرها بشكل 

واضح.

تم استغالل دخول «ب ي د» في الحرب، واعتمدت 

أمريكا عليهم في محاربة داعش في سوريا باعتبارهم 

القوة  تلك  تطوير  تم  حيث  ودعمتها،  الوحيدة  القوة 

الفرصة  استغلت  تركيا  قسد،  إلى  ك»  ب  «ي  من 

ولها  الحجم،  بهذا  كوردية  قوة  ظهور  وعارضت 

عالقات مع حزب «ب ك ك» على امتداد حدودها، 

حصل اتفاق بينها وبين روسيا، واحتلت عفرين عن 

طريق الفصائل المسلحة اإلرهابية التي حاربت الكورد 

وقسد من خالل تلك الحجة، كافة األعمال والممارسات 

اإلرهابية من خطف وتعذيب وقتل وتشريد تقوم بها 

تلك الفصائل بمسمياتها مختلفة أمام أنظار تركيا.

المناطق  جميع  على  سيطرتها  فرض  تريد  تركيا 

الكوردية، كما أن أمريكا إلى حد ما سلمت منطقتين 

كورديتين سري كانييه وكري سبي إلى تركيا، تحاول 

على  سيطرتها  لفرض  الفرص  استغالل  دائما  تركيا 

والتماسك  بالوحدة  شعبنا  ننادي  هنا  المناطق.  باقي 

وتدمير  أراضينا  لدخول  لألتراك  حجج  خلق  وعدم 

من  مناطقنا  إلى  اإلرهابيين  وإدخال  وقرانا  مدننا 

أجل التخريب والتدمير والتشريد، ونحن في المجلس 

واستنكرنا  طالبنا  البداية   ومنذ  الكوردي،  الوطني 

تلك األعمال التي تمارس في المناطق التي سيطرت 

عليها تلك الفصائل، هذه األعمال غير أخالقية وغير 

األعمال  تلك  بوقف  ونطالب  ضدها،  ونقف  إنسانية، 

أن  دائمًا  ونكّرر  مناطقنا،  من  والخروج  اإلرهابية 

كما  التخريب،  جانب  إلى  يقف  لم  الكوردي  الشعب 

من  العديد  علمًا،  الدولي،  المجتمع  إلى  نداءنا  وّجهنا 

االئتالف  اسم  تحت  دخلت  المسلحة  الفصائل  هذه 

الوطني، وقد قمنا في ذلك الوقت بتجميد عملنا داخل 

االئتالف، وعقدنا لقاءات ثنائية مع االئتالف، وأكدوا 

القيام بتعديل  انهم ليسوا خلف تلك الفصائل، وطالبنا 

عند  وأيضا  األعمال،  تلك  ضد  والوقوف  موقفهم 

احتاللهم  لسري كانييه قمنا بتشكيل وفد للتباحث مع 

االئتالف وتركيا، وعقد وفدنا لقاء مع وزير خارجية 

تدخل  ال  األعمال  تلك  ان  لهم  الوفد  ووضح  التركية 

في خدمة القضية الكوردية وال خدمة سوريا وال حتى 

تدخل في خدمة الدولة التركية. 

في  والعودة  االنتهاكات  متابعة  لجنة  تشكلت   *

عفرين وكري سبي وسري كانييه، تضّم شخصيات 

السوري  واالئتالف  الكوردي  الوطني  المجلس  من 

المعارض، أين وصلت في عملها؟  

التي  األخالقية  غير  والممارسات  االنتهاكات  نتيجة 

وكري  كانييه  وسري  عفرين  مناطقنا  في  حصلت 

واجتمع  اسطنبول  إلى  المجلس  من  وفد  توّجه  سبي، 

تؤّكد  وتسجيالت  وثبوتيات  وثائق  وقدم  اإلئتالف  مع 

تشكيل  وقررنا  مناطقنا،  في  الفصائل  تلك  انتهاكات 

يحصل،  ما  على  للوقوف  الطرفين  من  متابعة  لجنة 

حتى اآلن لم يتم تنفيذ سوى إجراءات بسيطة،  ألن 

الجدي  بالشكل  ليست  النقاط  لتلك  االئتالف  متابعة 

والمطلوب، والفصائل المسلحة ال يهتمون، وال ينفذون 

الفصائل،  تلك  خلفيات  نعلم  نحن  االئتالف،  قرارات 

الفصائل  تلك  أن  صورة  في  اإلئتالف  نضع  ودائما 

تمارس أعماال إرهابية تحت اسم االئتالف ضد شعبنا 

الكوردي. 

بين  الجارية  الكوردية  المفاوضات  سير  لماذا   *

الوطنية  الوحدة  وأحزاب  الكوردي  الوطني  المجلس 

بطيء؟

قناعاتنا  هذه  أولوياتنا،  من  الكوردي  الصف  وحدة 

الكورد  وحدة  مع  نحن  بها،  ننادي  ودائمًا  وأهدافنا، 

الوطني  المجلس  بتأسيس  قمنا  األساس  هذا  وعلى 

الكوردي، لم ينضم «ب ي د» إلى المجلس، بل عمل 

أننا  جميعا  نعلم  له،  إطار  تشكيل  على  منفرد  بشكل 

من  حتى  وال  الطريقة  بنفس  نفكر  لم  د»  ي  و«ب 

الناحية اإليديولوجية، ومع مرور األيام والسنوات هذا 

من  وبات  وتوّسع،  الكورد  جسد  في  تغلغل  المرض 

الصعوبة التخلص منه، ووصل إلى حد خلق عداء. 

بعد أن خسرنا عفرين، صدرت مبادرة من قسد بتوحيد 

الحركة الكوردية، ونحن كـ مجلس رحبنا بالمبادرة 

التي تبناها قائد قسد مظلوم عبدي، وأكدنا وقوفنا مع 

هذه الوحدة. وما الحظناه من مواقف «ب ي د» والذين 

أحكموا سيطرتهم على مفاصل اإلدارة غير مرحبين 

بهذه المبادرة، ومن ثم خرجت مبادرة فرنسية، والتي 

وبعد  الكورديين،  الطرفين  لتقريب  جاهدة  عملت 

لها،  دعمها  فرنسا  أعلنت  األمريكية  المبادرة  دخول 

ونحن دائمًا كنا مرحبين بأي مبادرة تؤّدي إلى توحيد 

الرؤى الكوردية، أعلّنا موافقتنا ورغبتنا بالحوار، هذه 

أمريكية  وضمانة  رعاية  وتحت  الكوردية  المصالحة 

حواراتنا،  بدأت  المستقبل،  في  قوي  دفع  لها  سيكون 

وقمنا بتشكيل لجان الحوار، وكان باستطاعتهم تحقيق 

الخالفية  القضايا  ولكن  وسريعة،  كبيرة  انجازات 

المعتقلين وتدخالت «ب ك ك»  أعاقتها، منها قضية 

في تقرير مصير شعبنا، والنقطة الخالفية الثالثة قضية 

العقد االجتماعي،  التجنيد والخامسة  التعليم، والرابعة 

نرى حل هذه القضايا من الضروريات. 

وبدأنا  جانبًا،  وضعناه  ملفًا  أنجزنا  وكّلما  الحوار  في 

القضايا  أما  تالية وهكذا،  بمناقشة وحل ملفات ونقاط 

الخالفية فيتم مناقشتها باستمرار، ويجب وضع حلول 

النقاط، وأن تكون هذه الحلول محل ثقة وقبول  لتلك 

الجميع، كـ مسألة المعتقلين يجب معرفة مصيرهم، 

وكذلك التجنيد اإلجباري، وأيضًا التعليم، من المفترض 

تعليميًا  منهاجًا  أبنائنا  أمام  ونضع  مؤدلجًا،  يكون  أال 

وشهادات جامعية معترفة بها دوليا، وأن يكون التعليم 

تحت إشراف منظمة اليونسكو، نحن اليوم بحاجة إلى 

العلم، نحن نريد وحدة كوردية شاملة وكاملة، سوف 

نستمر حتى نصل إلى اإلنجاز الشامل.

 

* في غرب كوردستان وضع اقتصادي متدهور، ما 

تقييم المجلس الوطني الكوردي لهذا الوضع؟

في  وخطيرًا  كبيرًا  تدهورًا  أنتجت  السورية  األزمة 

جميع  وأهدرت  استنفذت  حيث  االقتصادي،  الوضع 

من  واألذرع  األدوات  مختلف  يد  على  مواردها 

كانت  الدولية  المساعدات  الضيقة،  مكاسبهم  أجل 

تتناقص نتيجة الصراعات بين القوى الموجودة على 

توصيل  كيفية  في  صعوبات  تخلق  وكانت  األرض، 

االقتصادي  الوضع  مستحقيها.  إلى  المساعدات  تلك 

في تراجع وتدهور مستمر وخاصة بعد تطبيق قانون 

والمعيشي  االقتصادي  العبء  من  زاد  حيث  قيصر 

على كاهل المواطن السوري. الوضع االقتصادي لن 

أيدي أصحابها  في  موارد سوريا  تكن  لم  إن  يتحسن 

سوريا  بناء  نستطيع  خاللها  ومن  األمناء،  الحقيقيين 

جديدة، سوريا ينعم فيه الجميع بالخير والوئام. 

من  جزء  وأنتم  جديد،  تحالف  تشكيل  تم  أيام  *منذ 

عليه  األضواء  تلقوا  ان  يمكن  هل  التحالف،  هذا 

باختصار؟ 

مع  السورية  الثورة  انطالق  منذ  الكوردية  الحركة 

وكورد  عرب  من  مكوناتها  بكافة  السورية  الوحدة 

بناء  أجل  من  معًا  والعمل  وآشوريين،  ومسيحيين 

أيضا كانت  الثورة  برلماني، وقبل  ديمقراطي  سوريا 

اإلتجاه كـ إعالن  تناضل في هذا  الكوردية  الحركة 

دمشق وغيرها، من أجل خلق حالة تفاهم وتعاون بين 

كل المكّونات وإزالة األفكار المشّوهة والمغلوطة عن 

طبيعة ورغبة الكورد.

الكورد كانوا دائما يد العون للجميع، ولم يغدروا بأحد 

في أي وقت كان، كانوا دائما مصدر التسامح والعيش 

المشترك. 

الغد  وتيار  اآلثورية  المنظمة  مع  عالقاتنا  كانت 

متواصلة وقوية قبل هذا التحالف، وقد ارتأت مصالحنا 

أكثر  تواصل  على  ونكون  أكثر،  عالقاتنا  نقّوي  أن 

بحاجة  ونحن  الجبهة،  هذه  نؤسس  أن  ووجدنا  ُقربًا، 

إليها لبناء سوريا الحديثة، ولن نقف عند هذا الحد بل 

والقوى  المكونات  كافة  لتضم  توسيعها  على  سنعمل 

ودعما  أكبر،  تحالف  ألي  دعمًا  وتصبح  السياسية، 

ودفعا للحوارات الكوردية وأيضا لمفاوضات جنيف. 

خارجية  ضغوطات  من  مناطقنا  في  يحدث  ما   *

من  خوفًا  الشعب  عامة  لدى  الخوف  تبعث  وداخلية 

كانييه،  وسري  سبي  وكري  عفرين  سيناريو  تكرار 

كيف ينظر المجلس الوطني الكوردي إلى ذلك؟ 

هذا الموضوع حساس ودقيق، سوريا كلها مترابطة، 

أن  لنفرض  خصوصية،  فلها  الكوردية  المناطق  أما 

األمم المتحدة وأمريكا انسحبت من مناطقنا فنحن أمام 

من طرف  أو  تركيا  من طرف  كان  إن  كبير  خطر 

الكوردية،  مناطقنا  على  حقيقي  عداء  هناك  النظام، 

لذلك ننادي بالحلول السياسية وتطبيق قرارات جنيف 

سوريا  لبناء  المتحدة  األمم  إشراف  وتحت   ٢٢٥٤

الحلول  أما  القادم سوريا ديمقراطي تعددي برلماني، 

العسكرية سيكون مصيرنا نحو المجهول. نتمنى حل 

ومن  المتحدة  األمم  إشراف  تحت  السورية  القضية 

قرارات  وبرعاية  جنيف  في  السلمي  الحوار  خالل 

الكوردي سينعم بحقوقه وُتزال  الشعب  دولية، عندها 

جميع مخاوفه.

*عشر سنوات مّرت على األزمة السورية، وما زالت 

بوادر االنفراج غير واضحة، برأيكم لماذا؟

وصلت األزمة السورية إلى ذروتها من دمار وتهجير 

وقتل، وأيضًا بالنسبة للمصالح والنفوذ. النظام ُمنهار 

تمامًا وُمنقسم على بعضه، وهناك صراع بين أركانه، 

أما الفصائل والميليشيات المسلحة ففي صراع مستمّر 

فيما بينها من أجل مكاسب شخصية، هذا يخلق حالة 

الراعية لهم، بعد أن حققت  الدول  عدم الرضى لدى 

تلك الدول نفوذها ومصالحها من خاللهم على األرض، 

ونرى اآلن أنه حان الوقت إليجاد حلول جذرية للمشكل 

السوري، ويتطلب من األمم المتحدة والمجتمع الدول 

المستقبل، تضم كافة  لبناء سوريا  وضع حلول جدية 

المكّونات واألطياف السورية.

*- إعالم حزبنا ليس بالقوة التي تمّكنه من وضع 

الحقيقة كاملة بين أيدي جماهيرنا الكوردية، هل هناك 

جهود من أجل تطوير اعالمنا إلى األفضل؟ 

طبعًا، نحن دائما بحاجة إلى إعالم قوي ومهني ينقل 

الحقيقة إلى جماهيرنا الكوردية، لدينا قناة آرك وراديو 

كما  إلكترونية،  ومواقع  كوردستان  وصحيفة  ريباز 

الكوردستاني- سوريا،  الديمقراطي  الحزب  في  نحن 

نحاول جاهدين تطوير إعالمنا، وفي كافة اجتماعات 

اللجنة المركزية نناقش بشكل جّدي الوضع اإلعالمي 

للحزب، وقد وضعنا قرارات خاصة باإلعالم، ونعمل 

من أجل تطوير إعالمنا في المستقبل القريب.

 كما تعلم صحيفة حزبنا «كوردستان» نصف شهرية، 

المستوى  على  عالية  وبتقنية  أنيقة،  بطباعة  وتطبع 

ومحترفة،  واعدة  أقالم  فيها  ويكتب  والمهني،  الفني 

ونفتح المجال ألقالم الرأي اآلخر أيضًا،  نتمّنى في 

المستقبل القريب أن نستطيع رفع سوية إعالم حزبنا 

إلى المستوى المتقدم.

* بدأت الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية 

في جنيف، كيف تنظرون إلى هذه اإلجتماعات؟ وما 

جدية النظام حول الدستور الجديد؟

الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية ما ان 

بكورونا ضمن  إصابات  وجود  بسبب  توقفت  بدأت، 

وفد النظام، وهذا كان سيئًا. 

حتى اآلن ليس هناك جدية من طرف النظام لتشكيل 

دستور جديد ليصبح الحاكم المطلق لسوريا المستقبل، 

الدستور  يماطل ويعرقل حتى ال يخرج هذا  ومازال 

والمجتمع  المتحدة  األمم  من  نتمّنى  هنا  النور.  الى 

الدولي أن يكونوا أكثر حسما في قراراتهم والضغط 

على النظام، وبعد توقف االجتماعات الدستورية ألكثر 

من عام بدأت مرة أخرى. 

االجتماعات  هذه  لعرقلة  الجهود  كافة  يبذل  النظام 

فوجود النظام على السلطة متوقف على عدم عقد تلك 

االجتماعات الدستورية.

*-  كلمة تريد توجيهها للشعب الكوردي في غرب 

كوردستان؟    

الصامد  الكوردي  شعبنا  إلى  وتقدير  شكري  أرسل 

الممارسات  كافة  وتحّملوا  الداخل  في  هم  الذين 

المعيشية  األعباء  كافة  أيضًا  وتحّملوا  والضغوطات 

وفي  الوطن،  بتراب  وتمّسكوا  الصعبة،  واالقتصادية 

خرجوا  الذين  الكرد  الشباب  من  نتمّنى  الوقت  نفس 

فرصة  أي  في  بالعودة  الغربة  بالد  إلى  اضطراريًا 

تسنح لهم، فالوطن بحاجة إليهم، ووجودهم على أرض 

الوطن هو فخرهم وعزتهم. وأتمنى أن يتحمل أهلنا في 

الداخل ما يمّرون بها من صعوبات ومعاناة اقتصادية 

ومعيشية، وهي قاسية بالتأكيد حتى نصل إلى ما نصبو 

إليه من خير لشعبنا الكوردي، وشكرًا ألسرة تحرير 

«كوردستان».
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مروة االسدي

لم تعد مهنة الصحافة واإلعالم حكرًا على الصحفّيين 

التطّور  أتاح  حيُث  اإلعالم؛  وسائل  في  الُمشتغلين  أو 

الذين ال يملكون  العادّيين  التكنولوجي مشاركة األفراد 

الخبرة في طريقة نقل الخبر أو صياغته، وحّتى استخدام 

الكاميرا وفق المعايير الُمتعارف عليها في هذه المهنة، 

التواصل  مواقع  ظهور  التكنولوجي:  بالتطّور  ونقصد 

أيضًا  تسميتها  البعض على  التي يصطلح  االجتماعي، 

ويوتيوب،  فيسبوك،  مثل  االجتماعي،  اإلعالم  بوسائل 

وإنستغرام، وتويتر، والمدّونات وغيرها، وفي هذا المقال 

سوف نتعّرف أكثر على وسائل اإلعالم االجتماعي.

حيث تفند دراسة جديدة وجهة نظر المتفائلين باستمرارية 

الصحافة الورقية، وتكشف عن هجرة القراء إلى مواقع 

اإلخبارية،  اإللكترونية  والمواقع  االجتماعي  التواصل 

الرأي،  لمقاالت  دائما  والمتابعون  المهتمون  فيهم  بمن 

خالل  الصحف  تالشي  نظرية  من  يعزز  الذي  األمر 

العقد القادم.

من  النوع  هذا  ان  واالتصال  االعالم  خبراء  ويرى 

اإلعالم يسعى إلى محاولة تطبيع المجتمعات األخرى 

ثقافتها  المجتمعات تختلف في  ببعضها وان كانت هذه 

االجتماعي  اإلعالم  فان  هنا  ومن  وتقاليدها  وعاداتها 

وخوض  التثاقف  حالة  إلى  بالمجتمع  الوصول  يحاول 

يهدف  إذ  والتوجيهية  واإلرشادية  التعليمية  التجربة 

إلى مخاطبة عقلية  الحالة  االجتماعي في هذه  اإلعالم 

المجتمع وهو يستخدم أسلوب التأثير االنفعالي ومحاولة 

ذلك  مرتبط  األفعال  وردود  استجابات  على  حصول 

إزاد  األخيرة  اآلونة  وفي  ومكانية  زمانية  بظروف 

التأثير بفعل التطور التكنولوجي وظهور وسائل إعالم 

جديدة مثل القنوات الفضائية وعالم االنترنت وما لحقت 

به من وسائل تواصل عدة.

مثال على ذلك، بعد اإلشادة بفضل االعالم االجتماعي 

في كل شيء من إشاعة الديمقراطية الى المساهمة في 

انتهى  العسل  شهر  أن  يبدو  دكتاتورية  أنظمة  إسقاط 

فقط  المئة  في   ٢٤ أن  جديد  استطالع  وأظهر  اآلن، 

وفايسبوك  تويتر  مثل  بمواقع  يثقون  البريطانيين  من 

وانستاغرام حين يبحثون عن اخبار ومعلومات.

على صعيد ذي صلة، هددت روسيا بحجب "يوتيوب" 

متعلقة  فيديو  يزيال صورًا ومقاطع  لم  إن  و"إنستغرام" 

برجل األعمال الروسي، أوليغ ديريباسكا، األوليغارشي 

المقرب من الرئيس فالديمير بوتين، من جهتها قدمت 

وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسن خطتها لمكافحة 

إيمانويل  الرئيس  جعل  وقد  الكاذبة.  األخبار  رواج 

األخبار خالل  من  النوع  هذا  استهدفه  الذي  ماكرون، 

حملته االنتخابية، هذه المسألة من أولوياته.

الى ذلك يراقب خبراء وسائل التواصل االجتماعي عن 

كثب أثر التعديل األخير الذي أعلنته شبكة فيس بوك، 

على صفحات وسائل اإلعالم وعلى الدعاية في المنصة 

الرقمية األكثر شعبية بالعالم. والالفت، أن المنشورات 

لن تظهر بعد اليوم بشكل تلقائي على شريط األحداث 

لمستخدم يتابع صفحة وسيلة إعالمية أو ماركة تجارية، 

إال إذا تداولها أقرباؤه.

بكافة أشكاله سواء كان  وعليه أن اإلعالم االجتماعي 

أو  سياسيا  إعالما  أو  نفسيا  إعالما  أو  تربويا  إعالما 

دوليا  أو  محليا  إعالما  كان  سواء  اجتماعي  إعالما 

وعالميا فأنه يخضع لقواعد السلوك المهني التي تتضمن 

تحري الدقة في مصادر اإلخبار والمعلومات وممارسة 

في  العاملين  وتقييد  ومسؤولية  بحرية  الصحفي  العمل 

اإلعالم  مهنة  بسلوكيات  االجتماعي  اإلعالم  مجال 

وأخالقيات الصحافة، إذ يسهم في خلق جوًا من الثقة 

بين اإلعالميين والجمهور ما ينتج عنه تقبل الجمهور 

لهذه  لتوجيهات وإرشادات اإلعالم االجتماعي ونتيجة 

اإلعالم  يحقق  الطرفين  بين  متبادلة  ثقة  ستتولد  الثقة 

اإلعالمية  رسائله  توصيل  في  نجاحه  االجتماعي 

للجمهور وهذا ما يهدف له اإلعالم االجتماعي.

غالبية البريطانيين ال تثق باإلعالم االجتماعي

كان  أيام  فإن  العام،  هذا  للثقة  إيدلمان  وبحسب مؤشر 

االعالم االجتماعي يعتبر مدرسة للصحافيين المواطنين، 

وقام بدور مشهود في الربيع العربي. وبدًال من سمعته 

تلك تضافرت األخبار الكاذبة وترويج األفكار المتطرفة 

مثل  بتطبيقات  األطفال  وتأثر  االلكترونية  والبلطجة 

فادحًا  ضررًا  كلها  لتلحق  آب  وواتس  تشات  سناب 

بمصداقية مواقع التواصل االجتماعي.

والالفت كما وجد استطالع مؤشر إيدلمان للثقة أن تأييد 

االعالم التقليدي ازداد بنسبة كبيرة بلغت ١٣ في المئة 

تناله  التأييد  المئة وهو اعلى مستوى من  الى ٦١ في 

وسائل االعالم التقليدية منذ عام ٢٠١٢، وقالت ايمي 

االجتماعي  باالعالم  المختصة  النفسية  العالمة  اوربن 

االعالم  شركات  "إن  اوكسفورد  جامعة  في  واالستاذة 

التقليدية  منافساتها  بعض  شهدته  بما  تمر  االجتماعي 

تزايد  االهتمام  ان  اوربن  واوضحت  انطالقها"،  وقت 

بشركات االعالم االجتماعي مثل أي تكنولوجيا جديدة 

في بداية ظهورها، ولكن المواقف تغيرت خالل العام 

الماضي وُنشرت احصاءات مثيرة للقلق دفعت الخطاب 

العام الى التغيير، وهذه األرقام تعبير عن ذلك.

تحذر  تقارير  جملة  صدور  التغيير  هذا  مظاهر  ومن 

على  االجتماعي  التواصل  لمواقع  السلبية  اآلثار  من 

االجتماعي  االعالم  اُتهم  كما  العقلية.  األطفال  صحة 

القلق  مشاعر  وزيادة  االلكترونية  البلطجة  بتشجيع 

بشأن قوام الجسم والمسؤولية عن مشاكل النوم والقلق 

والكآبة والوحدة، وقال أحد التقارير إن مواقع التواصل 

االجتماعي من األسباب الرئيسية للزيادة الحادة في أعداد 

األطفال الذين يدخلون المستشفى بعد إيذاء أنفسهم.

واعترف رئيس آبل التنفيذي تيم كوك مؤخرًا بأنه ال 

االجتماعية  الشبكات  يستخدموا  أن  عائلته  أطفال  يريد 

فيما قال تشاماث باليهابيتيا المدير السابق في فايسبوك، 

"اهللا وحده يعلم ما تفعله بأدمغة اطفالنا".

ووجد مؤشر إيدلمان للثقة في استطالعه السنوي الثامن 

عشر األخير أن ٦٤ في المئة من البريطانيين يرون أن 

كافية  االجتماعي ال تخضع لضوابط  شركات االعالم 

لمنع  يكفي  ما  تفعل  انها ال  المئة على  واتفق ٦٩ في 

البلطجة، ورأى ٧٠ في المئة عدم وجود اجراءات كافية 

الممنوعة  النشاطات  أو  الالأخالقية  التصرفات  لوقف 

التنفيذي  الرئيس  وقال  االجتماعية،  الشبكات  على 

لمؤسسة إيدلمان في بريطانية ايد وليامز إن البريطانيين 

وجهوا رسالة الى عمالقة االعالم االجتماعي يطالبون 

فيها بالتغيير وآن األوان أن تستمع هذه الشركات.

فرنسا: مشروع القانون ضد "األخبار الكاذبة" يتضح

ووزيرة  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وضع 

لمشروع  األخيرة  اللمسات  نيسن  فرانسواز  الثقافة 

الكاذبة على اإلنترنت. وقدم مشروع  مكافحة األخبار 

القانون من أجل مصداقية وموثوقية المعلومة، للناشرين 

الترسانة  عن  الغبار  نفض  إلى  ويهدف  اإلعالميين، 

القضائية الموجودة لتتأقلم مع العهد الرقمي.

بوك  لفيس  جديدة  التزامات  المشروع  هذا  يتضمن 

ونفوذا  عموما،  االجتماعي  التواصل  ووسائل  وتويتر 

وإمكانية  البصري،  للسمعي  األعلى  للمجلس  أكبر 

رفع دعوى أمام قاضي األمور المستعجلة خالل فترة 

انتخابية... فال يريد الرئيس الفرنسي أن تتكرر مستقبال 

حمالت تضليل إعالمي مماثلة للتي طالته خالل الحملة 

االنتخابية في ٢٠١٧.

قانون  عن  الموروثة  األحكام  أن  إلى  ماكرون  خلص 

حرياتها  حدد  الذي  الصحافة،  حقوق  حول   ١٨٨١

ومسؤولياتها، ال تكفي. فبالنسبة لهذا النص األساسي، 

تتمثل جنحة "الخبر الكاذب" في نشر معلومات خاطئة 

"عبر الصحافة أو أي وسيلة نشر أخرى". تعريف يبقى 

الكاذبة  التغريدة  إلى  اإلشارة  عن  وعاجز  دقيق  غير 

ويكمن  فيروسات.  يحمل  الذي  أو  الخادع  الفيديو  أو 

على  الحياة  مع  متأقلم  "غير  قانون  في  المشكل  بذلك 

سرعة  تميزها  والتي  االجتماعي،  التواصل  وسائل 

النشر وسهولة تحول أي كان إلى ناشر"، حسب أنطوان 

التكنولوجيات  حقوق  في  مختص  محامي  شيرون 

اإلعالمية الحديثة.

فوات  قبل  العقاب  إنزال  الجديدة  اإلجراءات  ستتيح 

تويتر  (ميزت  الوهمية  الحسابات  واستهداف  األوان 

على  اإلنترنت،  على  الكاذبة  والمقاالت  روسيا)  في 

خالل  الملف  لهذا  خاصة  أهمية  وستولى  سواء.  حد 

الفترات االنتخابية. ويقول المحامي الفرنسي "يستهدف 

القانون الجديد قناتين: األولى تتمثل في وسائل التواصل 

وسائل  في  والثانية  بوك  فيس  غرار  على  االجتماعي 

وباألساس   – أجنبية  قوة  لتأثير  الخاضعة  اإلعالم 

روسيا".

لذلك ولمدة خمس أسابيع قبل اقتراع ما، سيتاح للمجلس 

إعالمية  وسيلة  "تعليق  البصري  للسمعي  األعلى 

ترخيص  ذلك سحب  ويعني  ما،  جهة  لتأثير"  خاضعة 

ويبث  حكومة  من  مقرب  تلفزيون  أو  إلكتروني  موقع 

أخبارا خاطئة. سيكون لـ "جندي" اإلعالم أيضا حق 

أن يطلب من منصات على غرار يوتيوب وفيس بوك، 

اإلنترنت  أو حمالت على  نشر أسماء داعمي مقاالت 

بهدف التأثير على تصويت استنادا إلى براهين كاذبة. 

وسيفرض على هذه المواقع كشف المبالغ المالية التي 

أنفقت على حمالت التضليل.

وبنفس الهدف، أي سرعة رد الفعل، يمكن ألي "شخص 

معني" بأن يرفع دعوى لدى قاضي األمور المستعجلة 

إليقاف انتشار األخبار الكاذبة التي تروج بصفة "مكثفة 

لشرط  خاضعا  اإلجراء  هذا  يبقى  لكن  واصطناعية". 

يحدد  أن  القاضي  على  "يجب  شيرون  أنطوان  فيؤكد 

ليس فقط أن الخبر خاطئ، بل وإثبات سوء نية الشخص 

الذي نشره وإظهار صفة "اإلخالل باألمن العام"، وهو 

أمر ليس هينا".

هجرة القراء إلى مواقع التواصل تعزز نظرية تالشي 

الصحف

أظهرت دراسة حديثة الفجوة الكبيرة بين وسائل اإلعالم 

غالبية  وهجرة  اإللكترونية،  بمثيلتها  مقارنة  التقليدية 

التي  الدراسة  وكشفت  المطبوعة،  للصحافة  القراء 

استندت إلى استبيان متخصص شمل ١٠ آالف مشارك 

من عينات مختلفة في أكثر من ١٤ دولة حول العالم أن 

ما نسبته ٣٦ في المئة من المشاركين ال يقرأون وسائل 

المطبوعة وأن ما  التقليدية وبخاصة الصحف  اإلعالم 

نسبته ٤٦ في المئة يتابعونها بشكل متقطع و٦ في المئة 

يتابعون هذه الصحافة مرة واحدة أسبوعيا، فيما بلغت 

يومي  وبشكل  المطبوعة  للصحف  المتابعين  شريحة 

ما نسبته ١٢ في المئة، وتعكس نتائج االستبيان واقع 

ثورة  ظل  في  الحالي  الوقت  في  المطبوعة  الصحافة 

كيف يؤثر علينا االعالم االجتماعي؟
دفعت  والتي  العالم  يشهدها  التي  اإللكتروني  المحتوى 

الرقمي  التحول  إلى  التقليدي  اإلعالم  وسائل  بغالبية 

واالستثمار في هذا القطاع المتنامي، والذي يعزز من 

القادم،  العقد  المطبوعة خالل  الصحف  تالشي  نظرية 

بالرغم من الجدل الذي يجتاح العالم حول أهمية قطاع 

الصحافة المطبوعة وإمكانية بقائها.

ممن  المئة  في   ٤٢ نسبته  ما  أن  الدراسة  وأوضحت 

شاركوا في االستبيان يفضلون الحصول على األخبار 

العالمية عبر وسائل التواصل االجتماعي في حين يتابع 

٢٤ في المئة منهم المواقع اإلخبارية اإللكترونية تليها 

وتطبيقات  المئة  في   ٢٠ بنسبة  التلفزيونية  المحطات 

الهاتف المحمول بنسبة ٨ في المئة، ومن ثم الصحف 

بنسبة ٤ في المئة واإلذاعات بنسبة ٢ في المئة.

وكشفت الدراسة أن أكثر من ٥٤ في المئة من األشخاص 

المنصة  أجرته  الذي  الرأي  استفتاء  في  الذين شاركوا 

يفضلون  ميديا“،  ”أومينيس  المتخصصة  اإلعالمية 

متابعة مقاالت الرأي عبر وسائل التواصل االجتماعي 

في حين يتابعها عبر المواقع اإلخبارية اإللكترونية ٣٤ 

يفضلون  فقط  منهم  المئة  في   ١٢ يزال  وال  المئة  في 

متابعتها عبر الصحف.

شبكات  نحو  العالمي  التوجه  السابقة  النتائج  وتعزز 

ضمن  لها  الواسع  واالنتشار  االجتماعي  التواصل 

مختلف شرائح المجتمعات، األمر الذي يعزز من مكانة 

اإلعالنية  الخارطة  على  االجتماعي  التواصل  شبكات 

العالمية كواحدة من أهم األدوات الترويجية والتسويقية 

للمنتجات والخدمات والتي تعد بفرص استثمار حقيقية 

في ظل التحول الملحوظ في نمط اإلنفاق اإلعالني من 

التقليدي إلى الجديد.

تطبيقات  مستقبل  من  االستبيان  نتائج  عززت  كما 

الهواتف الذكية والتي سجلت نموا ملحوظا على الصعيد 

العالمي كمنافس قوي في إدارة وتقديم المحتوى بمختلف 

أنواعه، وأشار ناصر الصرامي الرئيس التنفيذي لشركة 

اإللكترونية  للمنصة  والمشغل  المطور  ميديا“  ”بسمة 

وسائله  وتنوع  اإلعالم  تطور  مدى  إلى  المتخصصة، 

واختالفها في السنوات األخيرة، حيث االنتشار الواسع 

االجتماعي،  التواصل  شبكات  عبر  األخبار  لمصادر 

مؤكدا أن اإلعالم الجديد هو إعالم حر خال من القيود 

والرقابة مما يمنحه القوة واالنتشار السريع على عكس 

اإلعالم  فيه  يشهد  الذي  الوقت  في  التقليدي،  اإلعالم 

ازدياد  في ظل  واسعة  اقتصاديا وطفرة  نشاطا  الجديد 

إخباري  محتوى  من  يقدمه  ما  إلى  والحاجة  الطلب 

يتسم بسـرعته في تغطية الحدث من جهة واالنتشار 

والوصول السـريع من جهة أخرى في داللة واضحة 

مواجهة  في  التقليدي  اإلعالم  انحسـار  مدى  على 

اإلخبارية  والمواقع  االجتماعي  التواصل  وسـائل 

اإللكترونية.

وتابع الصرامي ”مما ال شك فيه أن سوق اإلعالم اليوم 

يشهد تنافسا غير مسبوق بين اإلعالم التقليدي واإلعالم 

الجديد المتمثل في شبكات التواصل االجتماعي والمواقع 

اإللكترونية وغيرها من التطبيقات اإلخبارية اإللكترونية 

والتي أشارت نتائج إحصائيات هذه الدراسة إلى تفوقها 

بشكل واضح في وقت ساهمت فيه الطفرة النوعية في 

أعداد مستخدمي اإلنترنت في توفير األرضية الالزمة 

والصلبة لإلعالم الجديد.

إال أن هذا اإلعالم يبقى بحاجة إلى التطوير والتحديث 

منصات  خلق  على  والعمل  والتسويق  المضمون  في 

إعالمية إلكترونية متكاملة لالرتقاء بهذا اإلعالم ومنحه 

المزيد من الدقة والمصداقية، خاصة في منطقة الشرق 

التطور  من  بمرحلة  تمر  التي  أفريقيا  األوسط وشمال 

السريع بالتوافق مع الخطى السريعة لهذه الصناعة في 

بقية دول العالم.

مؤخرا  المتخصصة  اإلعالمية  المنصة  بدأت  وقد 

بإطالق خدمات االستبيان اإللكتروني من خالل منصتها 

الرقمية، وباشرت بسلسلة من االستبيانات المتخصصة 

والمحتوى  والتسويق  اإلعالم  بقطاعات  العالقة  وذات 

تشتمل  التي  البيانات  قاعدة  من  بذلك  مستفيدة  الرقمي 

عليها المنصة“.

ما أثر التعديالت الجديدة في فيس بوك على اإلعالنات 

وصفحات وسائل اإلعالم؟

قد يسفر التعديل الكبير في شريط األخبار الذي أعلنته 

فيس بوك دون سابق إنذار إلعادة التركيز على أخبار 

اإلعالم  وسائل  هي  ضحايا  عن  واألصدقاء  األقارب 

التواصل االجتماعي، فيما  األكثر تعويال على شبكات 

تتساءل وكاالت اإلعالن عن النوايا الفعلية الكامنة وراء 

قرار من هذا القبيل.

تنشر  لمنصة  تحولت  التي  بوك  فيس  شبكة  قالت  فقد 

تلك  إلى  أنواعها، من اإلعالمية  المحتويات على  فيها 

الجاذبية في  تعد شديدة  لم  والتي  والتجارية  الترويجية 

نظر الجيل الشاب، إنها تريد العودة إلى أصلها، أي أن 

مضامين  نشر  أولوياتها  أولى  اجتماعية  منصة  تكون 

أفراد العائلة واألصدقاء.

فتغير النهج هذا قد يزعزع النموذج االقتصادي السائد 

تعتمد  التي  اإلعالم  وسائل  من  كبير  عدد  أوساط  في 

األرباح  وتجني  بوك  فيس  جمهور  على  تاما  اعتمادا 

من اإلعالنات على اإلنترنت، ويقول نيكوال رفعت من 

اإلعالم  "وسائل  إن  بوينت"  "بيرينغ  المشورات  مكتب 

المدمجة في المنصات قد تكبدت أصال خسائر من جراء 

قرار فيس بوك لجم "مصائد النقرات" وهي ستعاني اآلن 

المزيد من األضرار".

ويؤكد جيريمي روبيول مدير الدراسات لدى "كزيرفي" 

وسائل  وجود  علة  في  تشكيك  بمثابة  هو  "األمر  أن 

إعالمية مثل بازفيد وكونبيني وبروت وإليفنت".

صفحات وسائل اإلعالم على فيس بوك

تنشر  التي  التقليدية  اإلعالم  "وسائل  إلى  بالنسبة  أما 

شعبيتها،  لزيادة  بوك  فيس  على  محتوياتها  من  جزءا 

تضطر  فقد  طائلة".  إعالنية  إيرادات  تخسر  قد  فإنها 

آرتيكلز"  "إنستنت  أداة  الذع  بشكل  انتقدت  التي  وهي 

التي قدمتها فيس بوك للسماح للمحررين بنشر مقاالتهم 

مباشرة على المنصة لكن عائداتها اإلعالنية قليلة، إلى 

أن تحد من تعاونها مع أكبر شبكة اجتماعية في العالم.

األحداث  شريط  على  تلقائيا  تظهر  لن  فالمنشورات 

إعالمية  وسيلة  بصفحة  إعجابه  عن  أعرب  لمستخدم 

قبل  من  تداولها  جرى  إن  إال  تجارية،  ماركة  أو  ما 

أقربائه.

غير أن جوان هوفناغل، المسؤول السابق في صحيفة 

في  للتحرير  مديرا  عين  الذي  الفرنسية  "ليبيراسيون" 

خدمات  على  بالكامل  القائم  الجديد  "لوبسايدر"  موقع 

"استبقنا  األمل. وصرح  يفقد  لم  االجتماعي،  التواصل 

األمر إذ كنا نعرف أنه سيحدث... وال بد من النضال 

عليها  والتعليق  المقاالت  لتداول  فعلي  التزام  لتحصيل 

من قبل المستخدمين".

الذي  ويحدو األمل أيضا غييوم الكروا مدير "بروت" 

على  قائم  انتشارنا  نطاق  من  بالمئة   ٩٠ أن  يكشف 

تشارك المحتويات في أوساط المستخدمين. من ثم، فإن 

المعادالت الحسابية التي تعطي األولوية للمضامين التي 

توّلد تفاعالت كثيرة هي لمصلحتنا".

علي التركي

 

هناك حالة لغط، تجاه وظيفة سكرتير التحرير، حيث 

يختلف المسمى من موقع إلى آخر، فالبعض يطلق 

الصفحة  مسئول  وآخرون،  النشر،  مسئول  عليه 

ما  لكن  كثيرة،  أخرى  مسميات  وهناك  الرئيسية، 

الصحفي  المحتوى  إعداد  عن  المسئول  هو  نقصده 

للنشر. 

وتأتي وظيفة سكرتير التحرير في أي موقع إخباري 

جمع  ويتولى  التحرير،  لمدير  التالية  المرتبة  في 

إدارة  بناء على رؤية  تنفيذها  ثم  التحريرية،  المواد 

التحرير األعلى، وتنظيمها وتنسيقها وإبراز األحداث 

حسب  الموقع  داخل  مواقعها  وتحديد  واألخبار، 

عليها،  الصور  وإضافة  العناوين  واختيار  األهمية، 

والتنسيق بين إدارة التحرير واألقسام. 

ومن الممكن أن ُتضاف إليه مهام جديدة وفًقا لخطة 

وأخرى،  إدارة  بين  تختلف  قد  التي  الموقع،  عمل 

فقد يقوم سكرتير التحرير بدور مدير قسم المراجعة 

بشقيه «التحريري واللغوي»، ويحدد ذلك اإلمكانات 

األول  المقام  في  البشرية  الموارد  وحجم  المادية 

قابلة  الوظائف  كل  أن  هنا  المقصد  العمل،  وفلسفة 

للدمج، وفًقا لإلمكانات المادية والميزانيات الخاصة 

للموقع، وفًقا لحجم العمل أيًضا، لكن في حالة الحاجة 

التي  مهامه  فيمكن وصف  تحرير،  لوجود سكرتير 

الورقية،  الصحافة  في  مهمته  عن  كثيًرا  تختلف  ال 

pb–ñaÏæaÎ@pbÓy˝ó€aÎ@‚bËæa@NNãÌãzn€a@7mãÿé
والمتغير الوحيد متعلق بطبيعة الوسيلة التي تعتمد على 

«الصوت والصورة والروابط التشعبية والتفاعلية». 

الواجبات والمسئوليات والصالحيات 

والصور،  «الديسك،  أقسام  على  المباشر  اإلشراف   -

والتصحيح، والوكاالت». 

والقسم  جانب  من  األقسام  بين  الوصل  حلقة  يمثل   -

والتصحيح  «الديسك  النشر  عن  المسئول  التنفيذي 

والصور». 

- إدارة صالة التحرير في وقت الشيفت المخصص له 

وفًقا لجدول العمل. 

- إدارة المحتوى بدراية كاملة وترتيبها وتصنيفها وفًقا 

ألسلوب النشر داخل الموقع. 

- توزيع المواد داخل الموقع حسب الخطة الموضوعة 

من قبل مجلس التحرير وإخراجها. 

األقسام،  في  المواد  لتحديث  محددة  جداول  وضع   -

لضمان عدم حدوث فجوة كبيرة في الضخ، وذلك عبر 

اختيار الوقت المناسب للنشر. 

النشر من حيث األهمية والسرعة،  أولويات  ترتيب   -

الصفحة  في  لإلبراز  تصلح  التي  األخبار  ما  وتحديد 

األخبار  كأهم  أو   ،«home page» للموقع  الرئيسية 

 .«top story»

يحفظ  بما  الصحفية  المواد  تنفيذ ونشر  آليات  تحديد   -

سرعة األداء أثناء فترة عمله. 

- تلقى األخبار المحولة له من األقسام ومتابعة مراحل 

نشرها من الديسك إلى الصور إلى التصحيح إلى منشور 

وفًقا لدورة العمل. 

لمعايير  وفًقا  للنشر،  األخبار  صالحية  مدى  تحديد   -

الكتابة المتفق عليها من قبل إدارة الموقع، بحيث يكون 

المحتوى خالًيا من األخطاء. 

لرفض  موضوعية  ومالحظات  أسباب  إبداء   -

الموضوعات وعدم صالحية األخبار للنشر. 

- منع وقوع األخطاء قبل النشر، وال يتكل على 

بأنها  الموضوعات  مع  ويتعامل  التعديل،  إمكانية 

ستنشر وال يمكن التعديل. 

وبعد  قبل  والروابط  والصور  المواد  مراجعة   -

يجب  أخطاء  أي  الكتشاف  فيها  والتدقيق  النشر، 

تعديلها. 

معها وضمان  المتعاقد  الوكاالت  أخبار  متابعة   -

سرعة النشر. 

مهارات سكرتير التحرير

- يجب أن يتمتع سكرتير التحرير بقوة المالحظة 

صغيرة  كل  متابعة  من  للتمكن  البديهة،  وسرعة 

وكبيرة قبل وبعد عملية النشر. 

- يمتلك قدرات عالية لغوية، باعتباره يشرف في 

األساس على أقسام الديسك والتصحيح. 

أخطاء  أي  لتعديل  الفعل  رد  سرعة  امتالك   -

تحدث. 

- الحيوية والنشاط، ليكون قادًرا على توجيه فريق 

العمل وإرشادهم وتحديد أولويات النشر. 

فريق  مع  جيد  بشكل  التواصل  على  القدرة   -

العمل. 

- التمتع بقدرات إدارية عالية، لكي يستطيع تنظيم 

إجازات فريق العمل وتوفير البدائل. 
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واحلاضر التاريخ تزوير

اُألمم لحياة ِمرآٍة التاريخ يبقى أْن المفترض ِمن

وقعْت األحداث من سلسلة فهي وحضارتها، والُشعوب

بغضِّ الماضي وأصبحْت حقائق ثابتة من مضى فيما

اقتضى واقع ولكن ُمخزية، أو ُمشِرقة كونها النظر عن

من نصيب التاريخ كتابة الحياديَّة في تكون أْن الحال

تاريخًا نجد قّلما ولذلك خين، والمؤرِّ الُكتَّاب من قليلة فئة

من التزوير. خاليًا

يكتبه ال (التاريخ بنيامين: والتر األلماني يقول المفكِّر

بين ُيَميِّـز ِلكي ١٩٤٠م عام قاله  المنتصرون) إّال 

بالمنتصر، الذي يتأثر األخبار مدوِّن أو التاريخ ناِسخ

دون الحقيقة  عن يبحث الذي الحيادي خ المؤرِّ وبين 

من شيٌء ُوِجَد ما وإذا للمهزوم. أو للمنتصر انحياز

العاِكسة، المرآة في العيب يكون فلن التاريخ، في الِزيف

اللذان لِحقا طمثها وقلب الحقائق أو التزوير وإّنما في

ورغم شيٌء ِسواهما، التاريخ يعيب وال الزمن، ِعبر به

يلجأ إليهما البعض أّن إال األمجاد بهما، ِبناء إستحالة

تاريخ من النَيل أو فشله تبرير أو غروره إلرضاء إّما

الشرفاء. قلوب في ومكانته ما شعب

ديوان قصيدة كوردستان من نسّمي حذف يمكن أن ماذا

تصحيح هو  هل درويش؟ محمود الفلسطيني الشاعر 

ويشعر يحب فيما على حرية الشاعر إعتداء أم للديوان؟

الكوردي! بالشعب إعجابه إخفاء بهدف به؟

منه وتأخذ بتاريخها، تعتزُّ الحّية والشعوب اُألمم

فصوله بعض  التزوير شاَب وإن والِعَبر، الدروس 

أم ُمشرقًا أكان ِسواء منه تخجل ال وقطعًا به، تعترف

الخيبات مع بفصول ازدهاره، وتتصالح تفتخر مخزيًا،

ليس الخجل إلى يدعو وما فيه، وجدت إْن والنكبات

نحن نفعله لم ما أجدادنا من أجلنا، بل هو يفعله لم ما

أحفادنا. ومستقبل لحاضرنا

في  اآلن وُيذكر الدراسية، المناهج كتب في ُذِكَر

أّنه األيوبي الدين صالح عن اإلعالم  وسائل  بعض

ما بقدر بطوالته إلى العروبة إضافة إّن العربي، البطل

الوقت بنفس هي كورديته، إنكار عن صادق تعبير هي

يحتاج ال للعروبة، فالعربي انتمائه على عدم دليٌل داِمٌغ

فلم إسمه، إلى العربي كلمة بإضافة عروبته تأكيد إلى

عبد أو بن العاص عمر أو الوليد بن عن خالد أحد َيُقْل

بالتأكيد ألّنهم العربي البطل .... أو الداخل الرحمن

تأكيد. إلى ال يحتاج والمؤكَّد عرب،

صالح السلطان لإلسالم قّدمنا بأّننا الكورد نفتخر نحن

مع الشام ووّحد بالد القدس، حّرر األيوبي الذي الدين

وال لقوميته، يقدِّمه لْم ما بذلك لإلسالم مقدِّمًا مصر،

القومية النزعة وجود نعِذره لعدم بْل ذلك، على نلومه

نُقْل ولم العهد، في ذلك بشكل عام الكورد ولدى لديه

فعلْت كما الكوردية، الدولة أّسسها التي الدولة عن

لخدمتها اإلسالم  سّخرْت عندما األخرى، القوميات

شعوب عدة أّن رغم إليها، ونسَبْت الحضارة اإلسالمية

معّين. بشعب محصورًة تكن ولم فيها، ساهمت

صدام األيوبي مازال الدين صالح من النقيض وعلى

رشيد رجب حممد املهندس العميد

لمجٍد ال العرب من أبناء حسين الَمَثْل األعلى للكثير

األوجاع غير  يوِرثهم لم  إّنه حيث  أورثهم، ف  ُمشرِّ

المجازر أنواع أبشع إلرتكابه فقط بل والكوارث،

العراقي، الكوردي الشعب أبناء من اآلالف مئات بحق

المناطق في  الديموغرافي التغيير إجراء عن  ناهيك

الوقت قراها. وبنفس من اآلالف تدمير بعد الكوردية

مقّدرات يدُه على حسين صدام هؤالء َوضْع يتجاهل

في العبثية الحروب وشن المؤامرات لحياكة العراق

لنفسه. كاذب شخصي  مجد لبناء منه بائسة  محاولة

العام في لدولة الكويت واحتالله بل فحسب، هذا ليس

والشوارع األحياء  أسماء  بتغيير  وقيامه ١٩٩١م،

وغيرها الكويت العاصمة في الرسمية والمؤسسات

عشرة التاسعة المحافظة الكويت واعتبار المدن، من

للعراق.

الذي ١٨٠٠م)؟ (١٧٧٧م_ عن سليمان الحلبي وماذا

فهو مصر، على الفرنسية الحملة قائد كليبر َقَتَل

حلب، في يِعْش ولم عربيًا يكن لم أمين محمد سليمان

فوقاني، قرية كوكان عفرين منطقة كورديًا من كان بل

في الحقيقة  تلك ِذكر على  أحد  يأت لم األسف ومع

التاريخ. كتب

بمناسبة السوري التلفزيون على ُمصّور تقرير وفي

١٩٩٩م) (١٩٢٢م_ س المدرِّ فاتح التشكيلي الفنان وفاة

ُذِكَر حلب، مدينة الذي عاش في عفرين، منطقة ابن

منطقة إلى اإلشارة دون حلب، شمال في وِلد أنه فيه

األرضية. الكرة مركز حلب وكأّن عفرين.

لكل إمرٍئ ُيقال عن الحاضر؟ فماذا عن التاريخ! هذا

توصف التي الجغرافية ولألماكن نصيب، إسمه من

من الكثير أيضًا أسمائها من اإلنسان روح بتوأم

البحر بعضها: نذُكر كثيرة ذلك على واألمثلة النصيب،

أو العربي الخليج الِشمال، بحر األحمر، البحر الميت،

الشام، بادية األقرع،  جبل العلويين، جبال الفارسي،

قدسيتها لها األسماء تلك عفرين. نهر الكورد،  جبل

عليها أطلقها الذي األول اإلنسان ُحرمة  من النابعة

الِقدم. منذ

والقرى، والمدن للمناطق التاريخّية األسماء تغيير إّن

بنفس هو لألجداد وجحود للتاريخ تشويٌه بقدر ما هو

للحاضر وتزويٌر العدوان، أشكال من شكٌل الوقت

المحتّلون إال إليه يلجأ ال الحقائق،  طمس  بغرض

إذا التاريخ نصدِّق فكيف والحاقدون، والعنصريون

بعد القريب أعُيِننا؟ باألمس كان الحاضر ُيزّور أمام

مدير منصور  أحمد علينا  بيروت خرج مرفأ تفجير 

بالعثمانيين: تمجيدًا صفحته على يكتب الجزيرة  قناة

التى الوحيدة  هي هذه الخرسانية الحبوب صوامع 

َحَمْت كمصّدات وعملت اإلنفجار قوة أمام صمدت

قاموا حينما العثمانيون  بناها خلفها، التى  األبراج

بناه  لبنان مرفأ عامًا، ١٥٠ قبل الميناء بتجديد

أّن العلم مع التركي؟! االستعمار هو هذا العثمانيون.

نهاية في الصوامع َبَنْت التي هي تشيكوسلوفاكية شركة

أي الكويت. دولة الماضي بتمويل من القرن ستينات

! هذا من أكبر تزوير

شمال حلب، شمال الفرات، درع الزيتون، غصن

تركيا، شرق جنوب العراق، شمال سوريا، شرق

الُكبرى كوردستان من  أجزاء جميعها  إيران، غرب

أسماؤها، لها وُقرًى وبلداًت ُمدنًا منها جزء كل يُضم

وَمْن في الكورد أعداء ِقَبل من األسماء ِذكر تلك عدم

باتجاهات أو احتالل بأسماء معارك واستبدالها حكمهم،

واضح تعبير عليها تُدلُّ وال بها ُتعرف طبوغرافية ال

الكورد موطن كوردستان وجود إنكار عن وصريح

التاريخية الجغرافية األسماء أّن متناسين  الِقدم، منذ

ضمائر وفي لألجيال  الجمعّية الذاكرة في محفورٌة

استبدالها بمجرد إلغاؤها أو ُنسيانها يمكن وال الشرفاء،

آلخر. وقت أخرى من بأسماء

كانت وإن واحد، أرى أن الموت طويل وقت إلى ظللت

الموت العادية، عن الميتة من تختلف درجاته التي له

مشين، هدف سبيل في الموت أو ما، قضية سبيل في

تربينا التي ثقافتنا بموجب نتلقاها، أن دأبنا درجات وهي

للموت تكون  أن من يمنع لم ذلك كل أن بيد عليها، 

األرواح من المستمدة قدسيته أقول: أن وأستطيع رهبته،

كنا وإن المعايير،  مختلفة تقويماتنا، الطاهرة، حسب

أخرى، وأمكنة  بلدان في الموت فعل وقع أن  نسمع

عقد حوالي بعد أصدقه، ال ما زلت اهتمامًا، وهو أقل

تجربة وهي عديدة، بلدان في وتنقلي غربتي، من ونيف

ومقربو ذوو يعانيه  الذي الفقد ألم ثمة متواضعة.  جد

ولونه، لغته، كانت أية امرأ ال أنه كما  راحل، كل

حياته، أطلس عالمًا مرعبًا في الموت إال وكان ووطنه،

أراهم إذ يلجؤون إليه، قد الذين هؤالء إلى بالنسبة حتى

واقعهم، منه. من الخوف وطأة تحت إلى ذلك مدفوعين

على ينطبق وهوما  فيه، الموت  واقع  إلى للوصول

واحد! آن في والملحد، المؤمن

الصحي الحجر يغدو أن قبل  سورية، سيدة سمعت

الموت، من هربنا "لقد تقول: واقعًا، أمرًا الطوعي

بالدنا". موت نتحسرعلى يجعلنا أمامنا، أمرُّ موت وهاهو

أثره أقلب رحت كثيرًا، وإن استوقفني السيدة هذه ماقالته

ذاتية، متعددة، نقدية نظر وجهات من في ذاتي، وصداه

المضاعفة، الموت برهبة التفكير إلى بي أعاد إنه إذ

جميعًا، الجهات من السوريين: على الحرب بدء بعيد

من في الغربة، فقيد يقضي ذوي أي انقطع أمل عندما

فيه وطنه، ليوارى إلى والأقول"جثمانه" جسده- إيصال

فقيد أي أستحثُّ ذوي عليه، أشدِّد كنت الثرى، وهوما

الوطن. في لدفنه للسعي

كلما الوطن، إذ لي، منذ أن كنت في عقدة تشكلت ثمة

المهاجر، في أحد توفي أعرفهم قد أحدًا ممن أن سمعت

بضرورة أكاتبهم،  أطالبهم. ذويه. أحدث كنت  حتى

والكاتب المربي أسرة ذلك مع وفعلت الوطن، في دفنه

في ألمانيا مدن إحدى في توفي الذي حسين أحمد

أن إال اآلن- أسكنها التي المدينة إنها إيسن- وللمصادفة

المواقع أحد في عن ذلك تجد- وكتبت لم تلك محاولتي

بعد الحقًا- لي- وقد تحقق الكردية حينذاك- اإللكترونية

وألقي فيها، توفي التي المقبرة أزور أن هاجرت أن

ضريحه هناك! على والسالم التحية

صديق زوجة اإلمارات، في  توفيت،  عندما أتذكر،

ذلك بعد أقّل عزيزة، جاء أسرة صديقة عزيز، وهي من

وهي بيتهم- لزيارة أسرتها لدعوة تلبيتنا من شهر من

فني لمعرض نخطط وكنا وسعادتها- صحتها أوج في

جريدة في أعمل بي وأنا اتصلت الفنية التي المربية لهذه

في ألسرتها، أنا زيارتنا من جدًا قليلة أسابيع بعد الخليج،

كذا وكذًا. وقل لهم أهلي أعلم الفالني في"دبي" المشفى

جّد أيامًا أن تفكر لم نفسها المريضة ولعلَّ أفكر، لم 

أحد وأكون النبض، عن قلبها وسيتوقف تنتظرها، قليلة

األخير، مثواها إلى جنازتها موكب في يسيرون الذين

في ألححت أن بعد الغربة، في المقابرهناك إحدى في

كانت بمثابة التي السيدة تلك لدفن آخر، حلٍّ عن التفكير

ذروة في ذلك عز أن بعد الوطن في لي، حقيقية أخت

بلدنا. في الحرب

الحرب، زمن الختراق حلول  ثمة  هناك كانت وإذا

فإن أول تحدٍّ دولي محددة، تكون ضمن جغرافيا عندما

كورونا" " مرض مع العالم،  يواجه  بات نوعه من

يتم وبات  المطارات حركة تعطلت إذ  كوفيد١٩، –

البلدان، بعض الذين يصلون الركاب  على الحجرحتى

استشعرنا أربعة عشر يومًا، ولعلنا مدة يمضوا أن إلى

كان كردي- وسياسي وفاة نجل مرب مع الكبير باأللم

درسوني وعمن عنه وكتبت العاشر الصف في أستاذي

خليل وهو: أال المسافة"- ممحاة السيروية" كتبي أحد في

جنازة تشييع في للمشاركة باألسرة إذ اتصلنا إبراهيم،

في أمامها اآلفاق انغالق بعد األخير، مثواه إلى نجلها

الرد: فكان الوطن، إلى جسده نقل

أهله من لقلة إال اليسمح ولكن عاليًا نقدرمشاعركم

إن الحجرعلينا يتم جنازته، ولربما موكب في بالمشاركة

التي الوالية مقبرة ضمن في دفنه وهكذا تم العدد، زاد

رسمي مجلس عزاء إقامة تتم أن دون فيها، من نقيم

الحزن حالة جعل ما وهو هفال:األربعيني، للشاب الفقيد

منهم! وأعدني ومحبيها ومقربيها األسرة لدى تتفاقم

كسرى الصديق برحيل أيام، قبل كان الصدمات، ثاني

أصالته، عن نمت تجربة بيننا كان الذي جكرخوين

والده جائزة  إطالق نبأ مع تفاعل من أول كان إذ

محطة كل في يهنئنا وبات الشاعرالكبيرجكرخوين،

حاولوا ممن عاليًا، موقفه، ويعلن الجائزة، محطات من

جهود سواهم، التهام على دأبهم نتيجة التشويش عليها،

كيفما كان! بغرض الصعود،

المستشفيات أحد في  كيو الراحل  جنازة  التزال إذ

معها: يكون التصرف يعرف كيف وال أحد السويدية،

إلى ودفنها الوطن إلى لنقلها باالنتظار لذويه سيسمح هل

دفنها سيتم أم الغربي؟، الحي في منزله في جوارأبيه،

وتظلُّ . الطارئ؟ الحجرالسويدي حالة وسط هناك،

نقلها يتم الجنازة فكيف الحجرعن إذ رافع كثيرة: أسئلة

الراحل؟ رأس مسقط إلى

نبأ وردنا الحزن، وطأة تحت المقال، هذا أكتب وبينما

الكردي لألديب البكر النجل عبدالفتاح. إقبال رحيل

إقبال كان وقد هولندا، في عبدالفتاح، دحام المعروف

الحياة نالت منه، عواصف أن مبدع، لوال كاتب مشروع

منذ الموقف، وهوصاحب حياته، من مبكر وقت في

في سجون حياته ربيع سنوات دفع الذي نعومة أظافره

ثم ومن لبنان، إلى  يضطرللهجرة أن قبل  االستبداد،

جنازتي عن مايقال ولعل  أليمة، رحلة  في أوربا إلى

باعتبار جنازته، عن يقال خليل وهفال جكرخوين، كيو

كوني سجن ضمن حجرصحي، حالة يعيش كله العالم

كبير، وضيق!

الموت إنه ." زمن ال"" كورونا" في الموت إنه أجل،

السيما مرة، مئة أو مرات،  عشر  الموت المضاعف.

لفقيدهم، رسمي عزاء مجلس بإقامة لألهل اليتاح عندما

وطأة الحزن يخفف من هذه المجالس ما في مثل حيث

الشرقية. طقوسنا حال هو كما الفقيد، ذوي على واأللم

الثالثة: أسرهؤالء أعلنت أن  بعد الكردية، طقوسنا

التواصل ووسـائل عبرالهاتف العزاء بتلقي نكتفي

االجتماعي!
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علو دراجة

اليوسف إبراهيم

المرابط الحي في  المتناثرة الطفولية األصوات  تعالت

راكضين الحي  أطفال صيحات وَعلت القرية تلة  على

الُمخططة الفضفاضة وسراويلهم الُمغبرة الحافية بأقدامهم

وشعورهم الناعمة الُمتسخة والمهترئة وقمصانهم الملونِة

أجسادهم من يتصبب الذي العرق من الُمبتلة الجميلة

أغصان من الرفيعة العصي  يحملون البريئة،  الطفولية

بعضهم مؤخرات على بها  يضربون  الرمان شجر

يرسم الذي باأللم غير مبالين ضاحكين ولكن متوجعين

صفير يشبه صوتًا ُمطلقة أجسادهم على الحمراء خطوطِه

التل الكبير ُمسرعين هابطين من فوق يحاول التعلم . من

غصٍن على من  َجِفلت كعصافير يحومون أسفلها  نحو

النسائم. تسابق وهي مغردة فطارت

والعالية المســّور الكبير اآلغا بيت نحو متوجهة

عليِه المغروس الملون الزجاج بقطع المحمية الجدران

فوقِه، الصعود من الصغار المتســللين تمنع حتى

الشــعر صاحب العجوز لوالده المدلل الطفل علو

علو وا يصيحون: وهم الوقور. والمهيب األشــيب

حجة) (وطبعًا هذه لنلعب تعال ونبيِه. هللا كرمى تعال

بعضهم واهللا وحلف معًا نلعب تعال دراجتك. لنر تعال

ندعك لن واهللا حالفًا قائًال آخر ويصيح نوقعك. لن

نحن فقط بِها نلعب علو تعال ناعم بصوت تقع. وآخر

نأخذها لن بالقرعان يحلف وآخر بهدوء. ســندفعها

خيو. تعال فقط منك.

الخشبي الباب خلف من إليهم ينظر اآلغا إبن وعلو

رأس الديك. يشبه ومغالقِه الذي المزعج بصوتِه المهترئ

االثنتين بيديه بدراجتِه ممسكًا المتعالية ويرمقهم بنظراتِه

البالستيك من بشريط مزين  خروف  قرني يمسك كمن

فيرد تركبوها. لن بهم يصيح  الهواء.  يالعب الملون

تلمسوا ولن علو فيكمل نركبها. لن تريد كما الجمع

نلمسها. لن حسنًا حسنًا الطفولي الجمهور فيرد جرسها.

لن يفعلوا ما إنهم أمهاتهم وقبر النبي وهم حالفين برؤوس

الخطين ذات الرياضة بدلة صاحب اآلغا إبن علو يزعج

جوانبها. على

بصرير لكن بهدوء يفتحُه الباب مزالج يقترب علو من

لقد قال يقول دوالب دراجتِه الجميلة وهو بواسطة مزعج

فلن يشتري كسرتها لو ألنني دراجتك ال تكسر أبي لي

. فإنتبهوا يضربني وقد غيرها لي

امفهومة غير والكلمات واالبتسامات الهيجان  وسط

دراية لُه أن يكون إن ركبها دون علو بعد يدفعون مضوا

وتارًة تارًة الدراجة دعسات عن رجليِه رافعًا بالقيادة

تكاد تقع حتى ويسرة الدراجة يمنة فتهتز يضغط عليها

ودفع علو لمالمستها التي تتسابق الصغيرة األيادي لوال

التلة. قمة نحو متجهين

بها، ألتصقت وشعورهم جباههم  وإبتلت  تعرقهم فازداد

يجري بما غير آبٍه الدراجة راكٌب مشاحناتهم وعلو وعلت

نحو اقتربوا صعودًا والجهد التعب من بعد الكثير خلفُه.

سرعة مدى ما ليروا لألسفل االنزالق هدفهم وكل القمة

القيادَة. اإلغا ابن علو تعلم سرعة مدى وما الدراجة

ويتزاحمون ويغنون يرقصون وهللوا للقمة وصلوا وأخيرًا

متشارطين علو حول الدبكة حلقات تشبه حلقة راسمين

يرفضون وآخرون القيادة يعرف ال بأن علو بعضهم بين

مستمتعًا إليهم ينظر  وعلو يتضاربون وبدأوا  الفكرة.

من التجربة والنزول حين قرروا إلى بما يجري. مستلذًا

كوخين. بين يفصل الطريق الضيق الذي نحو الوادي قمة

أجابُه األسفل نحو بالقيادة ستقوم هل علو وا أحدهم نادى

حول تجمهروا بدراجتي. جميعًا وسأسابقكم نعم علو 

كلما وتتمايل تترنح وهي بها نحو األسفل دافعين الدراجة

سرعتها. ازدادت

أوالد العاهرات صارخًا أدفعوا يا بمقودها ممسك وعلو

أفواههم يزداد وزغب تزيد وحمايتهم أكبر. أدفعوا بقوة

والنزول الدفع من  تعبوا فقد  ويلهثون.  أنفاسهم  وتتقطع

يفلتوا أن أنفسهم وبين بينهم قرروا إن إلى السرعة. بهذه

وقد أكثر الجري على قادرين يعودوا لم فهم الدراجة

علو يسابق الريح وصوت الدراجة أنهكهم التعب فتركوا

األسفل. نحو

الملونة ودراجتِه لعلو ويهتفون يضحكون وهم تركوه

الحجارة بقطع  متخبطًا  بالنزول مستمر وعلو السريعة.

بإتجاه المسكينة  الدراجة مسار فتتغير المتكسر والفخار 

غبار يالحقون بالركض بادئين والصبية الضيق. المسار

اعتلى حتى لحظات بوعورة الطريق. آبهين غير الدراجة

وبكاٍء وألْم تكُسٍر وصراخ أبصارهم وصوت أمام الغبار

والشتائم: واهللا المسبات من بالكثير  المرفق يشبه العويل

الكبير... سأخبر أخي واهللا ثم

يديَّ تحريك استطيع ال اهللا  ويا دراجتي تكسرت لقد

الصغيرتين عينيه سوى  الغبار من يظهر  ال ووجهُه .

الغزيرة. دموعِه آثار من خديِه على خطين الراسمتين

وبتلك تصادمهما أثر من متحطمة متكسرة ملقية والدراجة

االطفال فرح وصوت الطيني. الكوخ بحائط السرعة

لقد سقط.. علو سقك لقد حولُه قائلين

يضحكون وهم شتمهم وهو وألمِه بوجعِه آهبين غير

ألم بين بعضهم قائلين تاركينُه ويمضون علو بألمِه تاركين

يعلمنا أنظروا ولن قيادتها يستطيع لن الغبي بإن علو نقل

ومضوا العصافير نصطاد بنا هلموا الدراجة. ُكسرت لقد

َتَجمعها. أماكن عن ويتحدثون يضحكون وهم

شرف آزاد

التعيس الكوردي ذاك جعبة

األوجاع... و باالهات مليئة

االنهيار... حد كاهله مثقٌل

بصمت تئن وذاكرته

الليل... كصمت تماما

العاشقون.. سوى يسمعه ال

من عتبات الخلود... بالقرب

اسمه... يسجل ان الكوردي يحاول

و يثور يثور التنور لكنه كنار

جمر حزين... إلى يخمد ليتحول ثم

غنمات سوى  يسمعه ال  الحزين كالناي

و حقوله... الراعي

الكوردي... ذاك هو حائر

و انكساراته... امجاده بين

المثقوبة جيوبه ارهقته

الحصاد... مواسم في

جبينه.. بعرق يتلذذ االخرون بينما

التعيس الكوردي أيها
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امساعيل خبات

منظومة تأتي كونها اللغات ككل ليس لغة الشعر

والصور والوزن أساسية كالقافية أركان على وتحتوي

بأن نجد العصر الحديث إننا في اال والمغزى(الفيومي)

الهايكو الشعر من الجديد بالنمط متزايدا اهتماما هناك

للشعر. من الممتهنين اهتمام الكثير محط وباتت

األوئل وروادها الحديث  أنواع األدب من نوع فالهايكو

وجدوا وقد البداية من امتهنوها في وهم اليابانيون هم

ال قليلة اسطر على تقتصر  كونها  الكتابة  متعة فيها

جدا تتجسد قصيرة قصيدة وتعتبر أسطر الثالثة تتجاوز

اعتبروها رسالة كما ودالالت بيانية ذات قيمة صور في

 Hidik)والزمن بالوقت بريد سريع يلتزم بمثابة أو سامية

معنى ذات فكرة  وتطرح دل، قل كلما  اي (ûrndik

إنتقادية أو سلبية أو إيجابية فكرة كانت سواء ومغزى

ساخرًا أدبيًا نصًا تأتي وأحيانًا والهدام البناء بقسميها

القوية الحسية اللغة على الكتابة من النمط هذا وتعتمد

أو شعورية حالة عن العميق التعبير حد تتجاوز التي

مادة حاليًا وقد أصبحت صورة جمالية، أو مشهد مؤثر

على تعتمد كونها العالم أدباء مختلف بين رائجة أدبية

أساسي لإللهام كمصدر المؤثرة والمواقف الطبيعة 

الممتنع السهل طابع ذو يجدها من وهناك نصها لكتابة

صور إلى وتستند الطفل،  أدب في  الحال هو كما

نوع مختلف المشاعر لتبدو عن خفايا جمالية مبتكرة

الممشوقة القافية  او  الكالسيكية القصائد عن تمامًا

النثرية الحرة. أو حتى ومضمونًا شكًال 

محلها في وقتية برقية أو سريعة ومضة تأتي وغالبًا

تحتويه بما يقظته في الشاعر إحساس يكون عندما

بكل والمؤثرة المعبرة الجمالية والصور المشاهد من

كرمح والمتذوق والشاعر القارئ ليتلقاها تفاصيلها

بإمكانه شاعر فكل المناسب، الوقت في هدفه أصاب

وبليغًا حاذقًا ان يكون شرط من الشعر النوع هذا كتابة

وذوي جميٌل نٌص ليغدوا وترتيبها إنتقاءمفرداته في

الموهبة هذه تثقيل إلى باإلضافة راقية أدبية قيمة

أجمل كتابة من  ليتمكن المطالعة خالل من بالقراًة

الخالبة الطبيعة أجواء إلى يحتاج كما الهايكو قصائد

استصعب وان الجميلة  البيانية أفكاره بالصور لتثقل

واالستعانة خياله الطبيعة في استحضار  عليه األمر

والزهور األشجار واألنهار الخيالية كالجبال بالصور

لوقعها أو يتألم بنشوتها يتلذذ موقف اي  استحضار أو

األفكار من ينضب   ال نبع الهايكو لديه  ليصبح

الجميل. الراقي والحس  والمشاعر

عبدرمحن حممد هيام

ã«bìæaÎ äbÿœ¸a Âfl kõ‰Ì ¸@ùj„ NNÏÿÌb:a ã»í



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

11 مقاالت كوردستان كوردستان ثقافة10 العدد (٦٣٩)  ١ /٩/ ٢٠٢٠م - ٢٧٢٠ كالعدد (٦٣٩)  ١ /٩/ ٢٠٢٠م - ٢٧٢٠ ك

والسياسة  االقتصاد  حيث  من  كوردستان  غربي  في  األرض  على  الوقائع  قراءة  عند 

والثقافة والتعليم، هناك الوضع االقتصادي الذي يتدهور يومًا بعد يوم وعدم قدرة الفرد 

لشراء أبسط حاجاته من المواد الغذائية الضرورية الستمرار الحياة، وبات الحصول 

على لقمة العيش من أهم الصعوبات التي تواجهه ويكاد الوضع االقتصادي المتدهور 

يطغى على كل االوضاع، ومنها السياسية ويتوقع أن هذه األوضاع تدفع بقوة إلى تضافر 

جميع الجهود للسير بالمفاوضات الكوردية بخطوات سريعة لوضع بات قاب قوسين أو 

أدنى من المجاعة في غربي كوردستان خاصة وفي سوريا الدولة المختطفة عسكريا 

وسياسيا واقتصاديا عامة.

وفي ظل هذه الدولة وهذه االوضاع المزرية ابتداء من مادة الخبز والماء ناهيك عن 

أال وهو  آخر  في غربي كوردستان وجها  السياسية  للمعادلة  تجعل  الكهرباء وغيرها 

الوجه االقتصادي، ومما يشكل واألكثر خطورة هم المتحكمون بلقمة العيش من تجار 

األزمة المحليين األكثر جشعًا من تجار الحروب الدوليين اللذين جعلوا سوريا سلعة في 

المزاد العلني، ويقابل ذلك شعب أنهكته الحرب، وكادت ملفات الفارين والشهداء تفوق 

كل التوقعات وعلى وجه الخصوص في غربي كوردستان الذي عانى ومازال األمرين 

نتيجة مخلفات النظام في المناطق الكوردية وعدم االعتراف بحقوقه وحصاره اقتصاديا 

وسياسيا ومما أثقل كاهل هذا الشعب انهيار الليرة السورية أمام الدوالر، وبات التحكم 

واستغالله من الجهة االقتصادية سهال لدى تجار األزمات في ظل دولة مختطفة وليس 

بوسع نظامها تقديم البدائل التي تتضمن الحل لألزمة. 

الكوردي  الوطني  المجلس  الكوردية  االطراف  بين  المفاوضات  مازالت  بالمقابل 

وحزب اإلتحاد الديمقراطي واألحزاب المتحالفة معه في مراحلها األولى وفقا لعناوين 

والعمل  التحرك  الجميع  وتقع على عاتق  وتاريخية،  كبيرة  المسؤولية  لذا  المفاوضات 

نحو  المفاوضات  بدفع  معني  الكل  اقتصاديين،  أو  أو عسكريين  سياسيين  كانوا  سواء 

األمام والعمل على نجاحها لتخطي المآسي التي باتت تهدد الشارع الكوردي في غربي 

كوردستان بالمجاعة ناهيك عن نظام مازال يتنكر لحقوق هذا الشعب القومية والثقافية 

رغم كل ماحدث في البالد من حروب عبثية وبديلة عن الدول الكبرى وكذلك الدول 

لقوى   ممرات  الكوردية  المناطق  فيها  بما  كلها  السورية  الساحة  وأصبحت  االقليمية 

عسكرية متعددة بالمقابل اقتصاد منهار ألقى بثقله على الشارع الكوردي المتأزم أكثر 

مما عليه من قبل وهذا كله يشكل معادلة صعبة لدفع المفاوضات بين المجلس الوطني 

الكوردي وحزب اإلتحاد الديمقراطي واألحزاب المتحالفة معه نحو اإلسراع الستخالص 

قرارات إلنقاذ الشارع الكوردي من خطورة اإلنحدار نحو المجاعة.

@ÚÓébÓè€a@Ú€Üb»æa@Âfl@ãÇ�a@ÈuÏ€a
@ÊbnéÜäÏ◊@ÔiãÀ@¿

مكرمة العيسى
إن تاريخ الحركة التحررية الكوردية منذ 

أكثر من مئتي عام مرتبط بالبارزانيين، 

غدا  األولى  العالمية  الحرب  نهاية  وبعد 

للكورد  شعلة  مصطفى  البارزاني  اسم 

كوردستان  من  األربعة  االجزاء  وفي 

وفي كل بقاع األرض، حيث اقترن اسم 

مصطفى  ولد  باسمه،  الكوردي  الشعب 

البارزاني في ١٤ آذار عام ١٩٠٣ في 

ذاق  أمه  بارزان، وهو في حضن  قرية 

مرارة سجون ديار بكر والموصل، وبعد 

من  سنوات  عدة  قضى  السجن  سنوات 

عمره في المنفى، وشاهد وهو عمره ١١ 

بعد  عبدالسالم،  الشيخ  أخيه  نعش  عامًا 

أن أعدم من قبل العثمانيين في الموصل، 

قراره  أتخذ  بالذات  المحطة  تلك  في  و 

مهما  للعدو  االستسالم  عدم  على  وأقسم 

الذي  للعهد  صادقًا  وبقي  الثمن،  كان 

قطعه على نفسه. 

يوم  منذ  القيادية  الصفات  البارزاني  امتلك 

من  وقدرته  قوته  يكتسب  وكان  والدته، 

من  والقدرة  القوة  يكتسب  ولم  شخصيته، 

خاض  لقد  فيه،  كان  الذي  القيادي  الموقع 

معارك  وضئيلة،  بدائية  عسكرية  بإمكانيات 

عسكرية كثيرة وحقق انتصارات عظيمة ضد 

الى  كبيرة،  عسكرية  قدرات  يمتلكون  أعداء 

جانب القدرات القيادية في الميادين العسكرية 

الجانب  في  قيادية  قدرات  يمتلك  كان  فإنه 

احياء  من  البارزاني  استطاع  لقد  االداري، 

قضية الشعب الكوردي كمن يحيي ميتًا،  بعد 

أن قيل أن قضية الكورد قد ماتت ولن يستطيع 

أحد احياءها مرة أخرى، وخاصًة بعد القضاء 

ثورات  كوردستان  شمال  في  ثورات  على 

الشيخ سعيد وثورة ديرسم والمجازر الذي قام 

بها الكماليون ضد الشعب الكوردي، والقضاء 

البارزاني  السالم  عبد  الشيخ  ثورات  على 

والشيخ محمود في جنوب كوردستان. 

لقد تمكن البارزاني من تكوين وتنظيم قوات 

فيهم  المقاومة  روح  واستنهاض  البيشمركة، 

في  كاالسود  يقاتلون  وجعلهم  اخرى،  مرة 

صفوف  توحيد  من  وتمكن  القتال،  جبهات 

الشعب الكوردي خلف قيادته، وألول مرة في 

التاريخ منذ ثالثة آالف عام. 

لم يكن البارزاني أسير االفكار واأليديولوجيات 

التي سيطرت في تلك المرحلة، بل كان يستمد 

الحقائق  من  واستراتيجيته  السياسية  أفكاره 

االجتماعية والتاريخية للمجتمع الكوردي، كان 

قائدًا للشعب الكوردي ألنه كان يمتلك القدرة 

والقدرة  الشعب  مع  الروحي  االندماج  على 

@ÒäÏ�é˛a@áˆb‘€a@NNÔ„aåäbj€a

بهزاد قاسم

بكل المفاهيم الدولية وخاصة ما يتعلق بقانون ملكية العقارات التي تعتبر حقا مصانا في كل 

دول العالم، ألن العقار ملك لصاحبه مهما طال األمد.

قانون االدارة الذاتية الرقم ٧ المدون تحت بند حماية أمالك الغائب يذكرنا بقانون محمد 

طلب هالل الذي دون تحت اسم دراسة عن محافظة الجزيرة من الناحية القومية والسياسية، 

التي تعود  الهكتارات من األراضي  السورية آلالف  الدولة  الى احتالل  الدراسة  مما أدت 

ملكيتها ألبناء الشعب الكردي، وقامت ببناء مستوطنات عربية واسكان عرب "الغمر" في تلك 

االراضي وتزويدهم بالسالح وتدريبهم على القتال للدفاع عن أنفسهم من ردات فعل الكرد 

بعد ما فعلته الدولة السورية وأجهزتها الشوفينية.

بحسب قانون العقد االجتماعي الذي ال يسمح ألحد باالستيالء على عقار مملوك دون نص 

وهذا  حق"  "صاحب  على  استيالء  يعتبر  ذلك  غير  ما  العقار.  وبرضى صاحب  شرعي، 

القانون لم يطبق بأي دولة أخرى غير الدولة السورية، واإلدارة الذاتية في كوردستان الجزء 

الملحق بسوريا! بأي حق يكون لجهة سياسية في دولة ما االستيالء على ممتلكات الغير دون 

قرار شرعي يقضي بذلك!

شخصية،  أهواء  وفق  الغير  بممتلكات  التصرف  في  الحق  التنظيم  لهذا  يكون  حق  بأي 

أو  المجتمع  تربية  في  واألراضي  العقارات  تلك  تنمية  بحجة  أخرين  وإعارتها ألشخاص 

عائالت شهداء الحرب !!

هكذا قوانين غايتها تفريغ ما تبقى من المنطقة، وإسكان آخرين في بيوت ومنازل نهبت 

من أصحابها دون وجه حق، وتداعيات هذا القانون هو أبعاد المشمولين بقرار االحصاء 

الجائر عن وطنهم وسد كل طرق العودة أمام السوريين "الكرد العرب" من العودة لمنازلهم 

وقراهم.

كيف لنا أن نسميه بقانون وهو يهدف الحتالل منازل وعقارات، تعود ملكيتها ألبناء تلك 

المنطقة!

بات لزاًما على تلك اإلدارة مراجعة شاملة لقراراتها وقوانينها التي باتت بحكم القوانين " 

القرقوشية التي تهدد مجتمع كامل وتحكم بالسيطرة على ما تبقى من ممتلكات لشعبنا في 

كوردستان سوريا، وما غير ذلك أن هذا القرار سيولد االحتقان الذي سيزيد من الضغط على 

تلك االدارة، لمراجعة نفسها وااللتزام بقرارات شرعية، تحفظ للمواطن السوري " الكردي" 

كرامته وحماية ممتلكاته.

A@kˆbÃ€a@⁄˝flc@ÚÌbº@ÊÏ„b”

رشوان معي 

@ÊÏ„b”@‚c
@fi˝Á@k‹†@á‡´

@paäaã”Î
A@ÚÓíÏ”ã”

بين   ١٩٢٣ عام  لوزان  معاهدة  ُوّقعت 

الحرب  في  المنتصرة  األوروبية  الدول 

المنهزمة  تركيا  وبين  األولى  العالمية 

المسؤولون  حصل  وبموجبها  حينها، 

بدولة  أوروبي  اعتراف  على  األتراك 

تركيا الحديثة العلمانية ودعمها، على أن 

تحتفظ باألناضول وتراقيا الشرقية (الجزء 

األوروبي الحالي من تركيا) في مقابل أن 

التي  والمناطق  الدول  باستقالل  ترضى 

كانت تحت االحتالل العثماني حتى ذلك 

التاريخ، ولو اسميا، ومنها مصر وبالد 

إلخ،  وقبرص..  وليبيا  والعراق  الشام 

"أمالك"  عن  يدعيه  ما  على  والتركيز 

أجداده في الشرق األوسط واليونان- إلى 

الربط بين هذا األمر وبين المشروع الذي 

للوزراء  رئيسا  كان  حين  أردوغان  وضعه 

وادعى   ،٢٠١١ قبل   "٢٠٢٣ "تركيا  بعنوان 

بمناسبة  لتركيا  تحديثي  مشروع  أنه  حينها 

مرور ١٠٠ عام على تأسيسها.

بأن  توقعات  الباحثين  بعض  أقالم  وتداولت 

سوريا  في  لتركيا  العسكرية  التدخالت  تكون 

لقيام  تمهيد  وغيرها  وقطر  وليبيا  والعراق 

من  باالنسحاب   ٢٠٢٣ عام  في  أردوغان 

معاهدة لوزان، بدعوى أنها تمت وتركيا في 

حالة ضعف.

من  مقربون  أتراك  كتاب  قال   ٢٠١٦ وفي 

في  التركي  الرئيس  تركيز  إن  أردوغان 

العام ذاته مع المخاتير األتراك عما يصفونه 

بـ"جرح اتفاقية لوزان العميق" يحمل رسائل 

ينسوا  لم  األتراك  أن  منها  والخارج،  للداخل 

قال  وحينها  لوزان.  في  عليهم  ُفرض  ما 

أردوغان: "هناك من يريد إقناعنا بأن معاهدة 

لنا  لّوحوا  ولألتراك..  لتركيا  انتصار  لوزان 

بالموت لنقبل بالعاهة الدائمة".

وفي العام ذاته نقلت وكالة "رويترز" عنه قوله 

إن الحدود بين بالده وبين دول الجوار "ثقيلة 

على قلوبنا".

كما أعلن في تصريحات أخرى أن "الموصل 

كانت لنا، وكركوك كانت لنا".

التدخل  على  أردوغان  حرص  أن  وأضافوا 

العسكري في دول الجوار لتحصين خط حلب 

جديد  قدم  موطئ  وضمان  الموصل،  الرقة 

لتركيا في سوريا والعراق.

ÊbÀÎÜäg@‚˝ycÎ@ÊaåÏ€

 صالح سعيد كاباري

العربي  الربيع  بثورات  يسمى  ما  بعد  ولكن 

الحكم  نظم  إلسقاط  بقوة  تركيا  دعمته  الذي 

وللنفوذ  اإلرهابي  اإلخوان  لتنظيم  الرافضة 

بأهدافه  يفلت  أردوغان  لسان  بدأ  التركي، 

برؤيته  متشجعا  المشروع،  هذا  من  الحقيقية 

لبعض الجيوش العربية وهي تتهاوى، ما يفتح 

الباب لمليشياته للسيطرة على الحكم وتسليمه 

إلى االحتالل التركي مجددا. وسار الصحفي 

والباحث التركي صالح كمال في اتجاه احتمال 

من  ولو   ..٢٠٢٣ عام  االتفاقية  أنقرة  إلغاء 

طرف واحد. وفي ذلك نقلت عنه مواقع مقربة 

من تنظيم اإلخوان قوله إن ألمانيا ألغت معاهدة 

في الثالثينيات بعد ٢٠ عاما من إبرامها، وإذا 

كانت تركيا قوية فيمكنها فعل ذلك.

مواقع  عبر  حاليا  تروج  أنقرة  أن  وأضاف 

معاهدة  عن  للحديث  االجتماعي  التواصل 

لتقويتها  بذلك،  التركي  الوعي  لشحن  لوزان 

بإعادة  رسميا  التركي  المجتمع  تطالب  حين 

النظر في بنود المعاهدة.

زيارة  في  كان  حين  ذاته  أردوغان  وقال 

لليونان ٢٠١٧ إن معاهدة لوزان تحتاج إلى 

"مساجد  لتركيا  أن  إلى  أشار  كما  تحديث، 

منذ  تركيا  وتحرص  اليونان.  في  ومقدسات" 

سنوات على االهتمام بترميم ورعاية المساجد 

التي تم إنشاؤها خالل فترة االحتالل العثماني 

في عدة دول، وال ينتبه الكثير من تلك الدول 

إلى أنها تفعل ذلك لتدعي أنها ضمن "أمالكها 

المطالبة  مبررات  أحد  وتكون  ومقدساتها" 

باالستيالء عليها.

التركية تحدثت  وفي تقرير لوكالة األناضول 

بعشرات  يحتفظ  الرسمي  األرشيف  أن  عن 

بأمالك  أسمته  عما  الوثائق  من  اآلالف 

في  العثماني  الحكم  لفترة  تعود  أصيلة 

وحلب  بالعراق  وكركوك  الموصل 

بسوريا.

"يني  تقارير إعالمية عن صحيفة  ونقلت 

عقد"، المعروفة بقربها من أردوغان، في 

والموصل  كركوك  أن  زعمها   ٢٠١٧

عبدالحميد  العثماني  السلطان  أمالك  من 

الثاني، فيما ذهبت مجلة ”جرتشاك حيات“ 

التابعة لمجموعة "يني شفق" التركية ألبعد 

لديها صك  من ذلك حين قالت إن تركيا 

ملكية الشرق األوسط.

فيديو  مقطع  أظهر  ذاته،  االتجاه  وفي 

أردوغان وهو يتحدث عن أحالمه بالعودة 

التي  األوسط  الشرق  دول  احتالل  إلى 

كانت تحت االحتالل العثماني بقوله، إنه 

الكثيرون  الدول)  تلك  (في  هناك  يوجد 

"الذين ينتظرون عودتنا منذ ١٠٠ عام".

شعوب  بين  من  يوجد  أنه  عن  وتحدث 

هذه الدول من يرفض أن يوصف الحكم 

ويتمنون  باالحتالل،  لبالدهم  العثماني 

من  يؤكده  ما  وهذا  أخرى،  مرة  عودته 

يسمون أنفسهم المعارضة السورية مرتزقة 

إردوغان ممن غزو عفرين وسرئ كانية 

وكرئ سبي حاملين إعالم تركيا وارسال 

الجيش  لمحاربة  المرتزقة  هؤالء  تركيا 

احالم  سيناريو  يدعم  هذا  كل  الليبي 

إردوغان بإحياء اإلمبراطورية العثمانية.. 

على  تقضي  سوف  التي  األحالم  هذه 

الدولة التركية وتتشظى، وتتجزا ليأخذ كل 

ذي حق حقه.

على تمثيله.    

نضاله  وفي  حياته  في  البارزاني  استند 

االنسانية  القيم  من  مجموعة  الى  السياسي 

واالخالقية، لم يكن يقبل المذلة والعبودية ألي 

لم يقبل أن يعيش  لذا  شخص كائنًا من كان، 

في  اليه  ينتسب  كان  الذي  الكوردي  الشعب 

والشخصية  االرادة  مسلوب  عبودية  و  مذلة 

حقوقه  كافة  من  ومحروم  اآلخرين،  قبل  من 

السياسية والثقافية، كان البارزاني يعرف بأن 

الشعب الكوردي هو من اكثر شعوب الشرق 

االوسط أصالًة، وقد تم تقسيم وطنه الى عدة 

و  الظلم  نير  تحت  العيش  على  واجبر  أقسام 

االستبداد، لذلك فإن انقاذ الشعب الكوردي من 

بالده  مقاليد حكم  يمتلك  العيش، وجعله  مذلة 

الهدف  يشكل  كان  وكرامة،  بحرية  والعيش 

االساسي للبارزاني. 

البارزاني سنين عمره من اجل حقوق  رّسخ 

الذي كان  والترف  الحياة  بنعم  شعبه مضحيًا 

موجودًا فيه، علمًا أنه كان يستطيع الحصول 

عليها بكل سهولة، غير أنه اختار طريقًا مليئًا 

بالمشاق والصعاب.

الصفة الرئيسية التي كان يميز البارزاني عن 

باقي القادة والملوك ويجعله شبيهًا باألنبياء هو 

تواضعه، فعلى الرغم من أنه اكتسب احترام 

ونال  العالم  في  والملوك  القادة  كافة  وتقدير 

اعجاب االعداء قبل االصدقاء، كما أنه يعتبر 

أنه  اسطورة بين أفراد الشعب الكوردي، إال 

لم ينغر أبدًا وبقي بيشمركة يشارك البيشمركة 

في حياتهم. 

الى  الدينية  واجباته  يومًا  البارزاني  يهمل  لم 

واألعراف  بالعادات  متمسكًا  كان  انه  جانب 

بين  يفرق  ولم  األصيلة،  الكوردية  

منتمي األديان األخرى في كوردستان، 

األفكار  باستمرار  يتابع  كان  انه  كما 

تلك  مع  مستمر  تصالح  وفي  الحديثة 

االفكار، ولم يؤسس حزًبا دينيًا بل اسس 

حزب يتناسب ومتطلبات العصر والذي 

والعدالة  الديمقراطية  أهداف  من  كان 

االجتماعية. 

نعم البارزانية والحركة البارزانية ليست 

وتنطفىء  آنية  بصورة  تشكلت  بحركة 

كل  يكسح  الذي  الفيضان  كما  وميضها 

بسرعة،  يغيب  ثم  ومن  بسرعة  شي 

العذب  الماء  تشبه  البارزانية  الحركة 

يصب  نظيف،  مصدر  من  يسيل  الذي 

بالخير والخيرات على من هو موجود 

في أطرافه ويسيل بصورة منتظمة الى 

مصبه ويقضي على جميع العقبات التي 

بعدها  ويستمر  بصبر،  تعترض طريقه 

في المضي قدمًا بخطى ثابتة.

الديمقراطي  الحزب  أن  نرى  وهكذا 

البارزاني  أسسه  الذي  الكوردستاني 

على ُأُسس سليمة،  تمكن بقيادة الرئيس 

مسعود بارزاني، الذي خلف البارزاني 

كل  وقيادة  الحزب  قيادة   في  األب 

البارزاني  نهج  وعلى  الكورد  الوطنيين 

الخالد من رفع راية كوردستان عالًيا في 

البارزانية  وستبقى  كوردستان،  جنوب 

حتى  مستمرة  وثورة  الكورد  شعلة 

االربعة  لألجزاء  والخالص  االستقالل 

من كوردستان.

في ظل انتشار وازدياد حاالت اشتباه وإصابة 

تم  سوريا،  كوردستان  في  كورونا  بفيروس 

كوباني  في  مؤكدة  اصابة  حالة  اول  تسجيل 

قبل ايام في ريف كوباني وبالتحديد في قريتي 

(شيران) وهي لفتاة في العشرينيات من عمرها 

بعد قدومها من قامشلو، بعد ان دق اول جرس 

االنذار ألهل المنطقة من خطورة الوباء الذي 

اجتاح العالم وحصد ارواح االالف من البشر، 

في  الديمقراطي  االتحاد  حزب  سلطة  قررت 

المناسبات في  التجمعات وجميع  كوباني منع 

الصاالت المخصصة لألعراس والمقاهي.

ولكن يبدو ان القرار لم يشمل التجمعات تحت 

الخيم بدليل حدوث صلح عشائري في احدى 

العشرات  تجمع  حيث  كوباني  بغربي  القرى 

من وجهاء المنطقة، ال شك بان اجراء الصلح 

بين اهالي المنطقة عمل جيد لكن يجب مراعاة 

الظهور  بعد  بها  نمر  التي  الصعبة  االوضاع 

هذا الوباء، ففي مثل هذه الظروف كان عليهم 

االبتعاد عن التجمعات، وكان يجب على ادارة 

المنطقة ان تمنع مثل هذه االجتماعات، حيث 

قراراتهم  تنفيذ  في  جديين  غير  انهم  يتبين 

يجب  لهذا  بتعليماتهم،  ملتزمون  االهالي  وال 

على الناس واألهالي القيام بجميع االجراءات 

كارثة ال  كوباني  مثل  منطقة  لتتجنب  الوقاية 

@b„ÎäÏ◊@Âflå@¿@Ô„biÏ◊

خبات زيتو 

المشافي  يحسب عقباها وباالخص عدم توفر 

من  الكبيرة  االعداد  الستيعاب  المختصة 

المصابين.

اهمال  من  اعوام  منذ  كوباني  منطقة  تعاني 

كبير في مجال الصحة بسبب عدم توفر جميع 

هذا  ظهور  ومع  الحديثة  المخبرية  االجهزة 

هذا  في  مستمرة  كوباني  مشكلة  فان  الوباء 

المخبري  الى جهاز  تفتقد  انها  بحيث  القطاع 

  PCR ) المتخصص بالفحص الوباء كورونا

) وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة تواجه كوباني، 

الصحة  مجال  في  كبير  اهمال  من  وتعاني 

بحجة ان هذه المختبرات تحتاج الى الدقة في 

النتائج ويجب ان يكون هنالك مركز واحد يتم 

فيها توثيق اإلحصائيات في جميع مدن وبلدات 

األخطاء،  تتكرر  ال  حتى  سوريا  كوردستان 

وبهذا يحتاج كل فحص مخبري إلى عدة أيام 

لمعرفة النتيجة. 

الصحة  مجال  في  الدولية  المنظمات  ان  كما 

تقدم  لم  العالمية  الصحة  منظمة  وخاصة 

إنما  اللحظة،  هذه  حتى  لكوباني  المساعدة  

الجهة  هو  العراق  كوردستان  اقليم  يعتبر 

والمساعدات  األجهزة  أرسلت  التي  الوحيدة 

الرئيس نيجيرفان  الطبية، وذلك تحت رعاية 

البارزاني الذي كلف الجهات الرسمية في هذا 

األمر بإرسال عدة أجهزة مخبرية مع الكوادر 

منطقة  أن  إال  المجال،  هذا  في  المتخصصة 

سكانها  تعداد  يبلغ  حيث  كوباني  مثل  كبيرة 

من  خالية  تعد  نسمة  المليون  نصف  قرابة 

مختبر واحد بل يتم إرسال العينات المرضى 

قرابة  فيها  تتواجد  التي  الجزيرة  منطقة  إلى 

فيروس  بفحص  متخصصا  مختبرا   (  ١١  )

كورونا .

بخطيرة  ليست  كوباني  في  المصابة  الحاالت 

توجد حاالت غير مستقرة ولكن عدم  اي ال 

الوقاية من هذا الوباء وعدم التزام بالتعليمات 

الصحية سوف يكون سببا في ازدياد الحاالت 

بشكل متسارع بحيث ال يمكن السيطرة عليها، 

لذلك يجب على االهل القيام بحمالت التوعية 

واتباع االجراءات الصحية.

كورونا مرض سريع اإلنتشار ولكن ليس بهذه 

الخطورة، فال يحتاج الى زيادة الخوف منه، 

الحذر  فقط  يتوجب  عادي  مرض  هو  وإنما 

منها والتعامل معها بكل جدية، وتعتبر الوقاية 

أفضل وسيلة لتجنبه.



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

13 حتليل كوردستانكوردستانآراء12 ك ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /٩/ ١  (٦٣٩) كالعدد ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /٩/ ١  (٦٣٩) العدد

السابق المنشور مختصر

العصور في األوسط  الشرق أن المعلوم من

غيرها سباقًا مع كان والوسيطة القديمة التاريخية

الحضارة بناء في أسيا من الجغرافية المناطق من

األن حتى المتواجدة وبقاياها أثارها وما اإلنسانية

في النهضة  عصر بداية مع ذلك على دليل خير 

أنتقل الرأسمالي  النظام  نشأة مع المترافقة  أوروبا 

تقريبًا الوقت ذلك في إليها الحضاري الثقل مركز

وقبائل السالجقة مثل القبائل منطقتنا أقتحمت 

آسيا أقاليم من الحقًا عثمان وبني والتتار المغول

المركزية.

قرن قبل  جرى ما مع تقريبًا  متطابقًا يكون وكاد

لمواقف طفيفة تغييرات ظهور باستثناء الزمان من

بنيانها في األيدولوجية مستجدات نتيجة ما دول

الحلفاء دول أعتبرت لذا  . مثًال  كروسيا الفكري

المنتصرة.

قيادات بين والمراسالت اإلتصاالت إن أوًال:

( أيضًا وأشدد األن ) حينئذ التحرر الكوردية حركة

على جدًا خطيرة مسألة الشيوعية السوفيتية وروسيا

يجب وبالتالي والجيوسياسية اإلقتصادية مصالحها

للحؤول الصعد كل وعلى الوسائل بشتى العمل

المشروعة القومية حقوقهم أدنى الكورد نيل دون

الدول تلك دساتير  في  من وجودها حتى .بالرغم

. عنها المنبثقة الدولية الهيئات مواثيق وفي

اإلقليمية للدول األوجه المتعدد الدعم تقديم   " تانيُا

لقمع لكوردستان المحتلة  ربما  أو المقسمة

فكري نشاط أي  ومنع الكوردية االنتفاضات 

الدول. تلك في للكورد علني وسياسي وتنظيمي

وأجهزتها الحكومات مع وبالتنسيق العمل ثالثا:

اإلجتماعية البنية في خامس طابور لخلق األمنية

التنظيمات داخل خاص وبشكل الكوردستانية

قيادة عليها يصعب كي الداخل من لتفككيها الحزبية

مع لفترة طويلة السياسة هذه استمرت الجماهير. 

إستراتيجياتها على الطفيفة التغييرات بعض إدخال

وحسب والمكان للزمان تبعًا التكتيكية ومواقفها

فترة أنهيار إلى الساحة الدولية على موازيين القوى

وارسو. وحلف السوفيتي اإلتحاد

الشرق األوسط في بالربيع العربي يسمى بدء ما مع

تلك أال أن المرء تفاجأ بتغيير . خيرًا الناس تفاءل

الدول تلك صنيعة من بأغلبيتها هي التي األنظمة

يريد وإرهابي  محافظ  وعروبي إسالموي  ببديل

الجرائم وما الوسطى القرون إلى بمجتمعاتنا العودة

للقرن النهائي الربع في القاعدة ارتكبتها ألتي

ما ثم السوفييتي لإلتحاد معاداة العالم في المنصرم

وسلطان وجبهة النصرة من داعش كل محلها حل

عيان أخر شاهد أقرانها من أخرى مراد وعشرات

لها. الداعمة للدول النظر القصيرة السياسة على

بين الواجهة الشرس إلى يعود الصراع ثانية واآلن

واألدنى الشرق األوسط أقاليم على الدولية الكبرى القوى

(تركيا المؤثرة اإلقليمية الدول  على باإلعتماد  وذلك

األخرى) العربية الدول  مع مصر إسرائيل.  إيران.

والغاز (النفط االقتصادية مصالحها على للمحافظة

الجيوسياسية تلك الدول) وأهدافها إلى أمدادتها وطرق

اإلشارة تمت مما انطالقا  . أيضًا منها والعسكرية 

والشرق الكوردايتية المسـؤولية تقتضي أعاله إليها

يلدغوا أال الكورد الفعليين السـادة والقادة من األوسطية

ميزان كفة في وأال يضعوا بيضهم مرتين الجحر من

مصالح مصالحنا مع تالقي نقاط يحددوا بدقة واحدة وأن

الفاصل القرار وصـاحبة الفاعلة الدول تلك وأهداف

أية وفي متى؟ وإلى  كيف؟ منطقتنا. وفي  العالم في

صيغ؟

. ثم تنفيذها ومن اإلستراتيجية هذه بلورة يمكن

مسؤولين من لشعبنا العامة المصلحة تتطلب ذلك مقابل

عدم نقاط من والحذر بالحيطة التعامل أحزابنا وقيادة

الدول وأستراتيجيات مع غايات وأهدافنا مصالحنا توافق

ضمن وصراعنا كفاحنا فينحصر ككورد نحن أما الكبر،

األوسط. الشرق في كوردستان أراضي

أستراتيجيات معرفة منا تستوجب هذا كل بعد

والمتحالفين والصين (روسيا المتنافسين المعسكريين

في وحلفائهما األوروبي واإلتحاد و(أميركا أقليميًا) معهم

األوسط في الشرق المتعددة غاياتهم األقليم) لبلوغ دول

وكوردستان.

أوضاع من  أمريكا تعاني معًا: والمتحالفون أمريكا

أوجه في الحاد االجتماعي فالصراع معقدة داخلية

األميركية النخبة بين المتبادلة االتهامات إذ بلغت فيها،

يتكهن أن درجة إلى البلد وتقسيم الخيانة مستوى الحاكمة

ما يسمى المعسكر مع حدث كما أميركا البعض بتفكك

إستراتجيتيها هو يهمنا ما أن بيد سابقًا باالشتراكي

الشرق في اإلقتصادية بمصالحها المرتبطة العسكرية 

المعسكر انهيار بعد والسيما وكوردستان األوسط

الصين بروز وبعد القرن العشرين نهاية في االشتراكي

في منافسة لها ما نوعًا وعسكرية اقتصادية كقوى عالميًا

القوية العسكرية العودة ثم والعشرين، الواحد القرن بداية

الحالي. قرننا من العقد األخير لروسيا في

من األميركية  البترولية  الشركات تمكنت  أن بعد

إنتاجها زاد حيث الصخريين والغاز النفط استخراج

عن البحث وحسب بال ليس السوق المحلية حاجة من

لم لذا لتصريفها . القريب والبعيد المحيط لها في أسواق

األوسط الشرق لدول المتزايد االهتمام أميركا تولي تعد

الضروريتين للمادتين سابقًا المنتجة كوردستان فيها بما

لالستهالك وكذلك الحربي واإلنتاج للصناعة العسكرية

المحلي.

السيارات، (معامل األخرى الصناعية المؤسسات أما

المالية المراكز وغيرها) والعقارات والصلب الحديد

في ترى زالت  ما وأخرى) التأمين  (البنوك وشركات

لمنتجاتها. أسواقًا أخرى ومناطق األوسط الشرق بلدان

األوروبي اإلتحاد وسياسة مواقف

وال مجتمعة األوروبية الدول ومواقف سياسة ال تتميز

بعض في  أال  . األميركية المتحدة الواليات عن فراد 

وفي األوسط الشرق وفي العالم في االقتصادية جزيئاتها

أيضًا. كوردستان

األوروبية الشركات تحتاج والغاز: النفط بخصوص

فالبلدان لها والبترول الغاز إرادات ديمومة إلى المختلفة

لمنتوجاتها الضروريتان المادتين هاتين فيها المتواجدة

من لتأمينهما مرغمة هي  لذلك جدًا  قليلة الصناعية

المنافسة روسيا هي منها القريب الخارج وهذا . الخارج

وأقتصادية وعسكرية  جيوسياسية ميادين عدة  في لها

وكوردستان األوسط  الشرق بلدان من أو عالميًا

أن األوروبي االتحاد في الحاكمة النخبة ترغب لذلك

من الروسيين والغاز النفط عباءة تحت من تخرج

لهما المنتجة األوسط الشرق بلدان من خالل أمدادتهما

هائلة كمية فيها توجد األربعة بأجزائها فكوردستان

األوسط الشرق في أربع دول ل  خاضعة لكنها منهما

األربع الدول قيام في األوروبية الدول هذه ساهمت 

الدولية في المعاهدات بين إليها (كما كوردستان وضم

هذه تتجنب إذ الكبرى. الطامة وهنا ( بينها فيما المبرمة

وبالتالي الكوردية مع المسألة التعامل األوروبية الدول

للدول السياسية والقانونية األطر خارج نفطها وغازها

فيها ونفوذها مصالحها ضياع على وذلك خوفًا األربعة

لها المعارض التحالف فلك في وقوعها من خوفًا أو

تقدم وما أقدمت ما كل من فبالرغم والصين) (روسيا

الدول هذه تتجرأ لم بحق الكورد األربعة الدول هذه عليه

تتخذ العقوبات وأن فعلته إدانة ما لنا األوروبية الصديقة

أحيانًا أو  معسولة بوعود التعهد ماعدا الالزمة ضدها

مثال . شعبنا بحق  ترتكب لجرائم خجول  اسـتنكار

يسمح لن بأنه القائل األخير الفرنسي  التصريح ذلك

حدود مد إلى يسعى سوف وأنه العرقي بالتطهير لتركيا

أسكندرونة. لواء إلى كوردستان

(تركيا الحلف هذا فلم في الثائرة اإلقليمية الدول

العالم دول أكثرية قبل من مدللتان دولتان وإسرائيل)

العثمانية لإلمبراطورية كوريثة تركيا لماذا؟ والسبب

سابقًا السوفييتي اإلتحاد بجوار لدول الناتو حليفة قوية

إلى للوصول الناتو جسر بمثابة فهي حاليًا وروسيا

لمنع حصينة قلعة تعتبر أنها كما األوسط الشرق بوابات

إلى تلك والجوية والبرية البحرية روسية وصول قوات

تصبح أن إلى أدى وهذا ما األقليم في البلدان الحليفة لها

الثانية العسكرية القوى الثانية العالمية الحرب بعد تركيا

. الناتو حلف في

فيصل نعسو
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مال عزالدين

›flc Úzèœ NNNùÓi¸aÎ ÜÏé¸a µi@ı˝�€a

على الشباب مجموعة من عندما هاجمت ايام قبل

-سوريا الكوردستاني الديمقراطي الحزب مكتب

ثم ومن الحزب، ولوغو كوردستان علم وتشويه

االساييش عناصر اقدمت جدا قصير وقت بعد أي

التشويه الوضع كما كانت، حيث أزالوا اعادة على

والترميم باالسود التشويه فبين واللوغو. العلم  عن

الشعب الى واالمل والطمأنينة الروح اعاد باألبيض

سوريا. كوردستان في الكوردي

الكورديين، الطرفين جلس الشهرين يقارب ما منذ

الوطنية الوحدة وأحزاب الكوردي الوطني المجلس

الجهود لتوحيد أمريكية وبرعاية واحدة طاولة على

األولى المرحلة  انتهت حيث  الكوردية، والرؤى 

المرحلة بدأت  ثم ومن السياسي الملف في  بنجاح

الملفات الخالف في نقاط وإزالة مناقشة الثانية حيث

واالدارية والعسكرية المرجعية ملف األخرى،

إيجابية بوتيرة تسير المفاوضات وكانت واالقتصادية،

مجموعة هاجمت  عندما ولكن بطئها، من رغم  على

مكتب على شورشكر  جوانن  انفسهم  يسمون  ممن

سوريا الكوردستاني-  الديمقراطي للحزب الشرقي 

سير عرقلة على يراهنون كانوا  قامشلو، مدينة في

الذين يستفيدون لـ خسارة من سيسبب المفاوضات لما

ضد األعداء أدوات وهم الكورد صفوف شرخ من 

تبدي لم حيث خاسرًا، الرهان وكان الكوردية، القضية

أي خطوة سوريا، الكوردستاني- الديمقراطي الحزب 

مواصلة على له، بياٍن أكد في العكس، على بل خاطئة،

الشر يريدون من أمام الطريق فتح وعدم المفاوضات

الطرف أثبت  المقابل، في السامية، الكوردية للقضية 

إعادة إلى القصوى بالسرعة بادر حيث جديته، اآلخر

الناطق بالي مصطفى السيد وخرج كانت، كما الوضع

رفضه عن وأعلن الديمقراطية، سوريا لقوات الرسمي

في ذلك. يد له لمن وسيحاسب أعمال، لمثل هكذا

المفاوضات في بالسير جديتهما، على الطرفان أثبت قد

والحاقدين المتربصين  أمام المجال افساح  وعدم

الكوردي للشعب  أيضًا وأثبتوا الكورد، وحدة على

المفاوضات في النضال مواصلة على اصرارهم

بر األمان. إلى للوصول بهم

يصبو ما نحو  للسير قويًا دفعًا الحدث أعطى وقد 

الوقوف عدم أثبتوا كما الكوردي، الشعب حقوق إليه

نستطيع أيضا وهذا به، بدؤوا ما عن التراجع أو

ويريد أراد من كل وجه في آخر نجاحًا نعتبره أن

والعيش والكرامة الحرية  في الكورد  إرادة كسر

المشترك.

وأدخل الكوردي الشارع في كبير وقع لذلك كان

صعداء، تنفسوا حيث الجميع،  قلوب  إلى الطمأنينة

من المفاوضيين الطرفين من اإلصرار هذا وخفَّف

واألمنية. اإلقتصادية الكورد معاناة

الثقة زعزعة يحاول من أو حدث ما تكرار ولمنع هنا،

مع التساهل عدم الديمقراطية سوريا قوات من يتطلب

أخرى. مرة المجال افساح وعدم هؤالء،

غير الكوردي الصف والموقف وحدة نحو الطريق

ومن كثيرة،  والعراقيل الصعوبات  بسهولة، سالك 

ليس يحصى، وال ُيعد ال الوحدة إرادة كسر يحاول

من أبناء األعداء، ولكن هناك عدٌو داخلي من فقط

خانة في يدخل فهذا الكورد استقرار يريد ال جلدتنا

العامة. بالمصلحة آبه غير الشخصية، مصالحه ضد

وجد عمل بل تقال كلمة ليست الكوردية الوحدة

هدفه إلى  الوصول أجل  من  ومثابرة ونضال 

كوردستان في الكوردي الشعب حقوق وهو السامي

سـوريا.

مال أمين
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للتخّلي وال للعنف وال ب ليست للتعصُّ الدعوة هذه

وليست الكردية اإلنسانية والمبادئ األخالق عن

لآلخرين، والفكرية الدينية المعتقدات على تهجمًا

ملحدة، مادية  لفلسفة  تجمًال وال دعاية تكن ولم

الكردية الواعية العقول من ورجاء هي دعوة وإنما

وتقديم األولويات سلم ترتيب إلى جديد للعودة من

والقمة، القائمة إلى الكردية القومية المصلحة

وبناء في االستقالل الكرد الذين سبقوا فاآلخرون

وإقليمية دولية عالقات وإنشاء قوية اقتصادات 

ربما كان لكن بشيء، الكرد من أفضل جيدة ليسوا

أكثر والسياسية القومية البراغماتية  على تركيزهم

مضمار السباق. في الكرد فنجحوا، وتأّخر

المصطلح هذا وتطبيق ممارسة الضرورة من ليس

التخّلي ُيحّبذ أحد  فال والمريد، الشيخ طريقة على

الفردية والمصالح  العمل  خلف والهرولة  القيم  عن

يمارس أن الكردي المواطن بإمكان وإنما الذاتية،

الخارجية سياسته في القومية البراغماتية من شيئًا

للحقيقة المنطقي فالمعيار وشعبه، لقضيته خدمة

الناجح المنتج العمل هو الواقع أرض المنعشة على

واألفعال، لألفكار العملية النتائج على والتركيز 

النظري على العقلي الحكم أو الشكلي وليس التحكيم

المجتمعية، المصلحة نّدعي فعًال كنا إذا لذلك األشياء،

نظرة إذًا أن ننظر علينا آخر اعتبار أي فوق وبأنها

ومستقبل بحاضر نهتم وأن العمق، نحو المدى طويلة

القوة من نملك بكل ما نعمل نزعم بأننا الذي المجتمع

واإلنسانية والسياسية واالقتصادية والفكرية العقلية

فإن وإال دائمين في أمن وأمان يعيش وجعله إلنعاشه

المتحضر وجه العالم التي نطلقها في الصرخات كل

تقرير مصيره تعتبر في وحقه لتحقيق الهدف الكردي

وال تؤخر. تقدم ال خلبية صرخات

هي إليها ندعو والتي الكرد يحتاجها التي البراغماتية

واإلسعاد المعيشي التأمين إطار في تدخل التي الجزء

الديني التعصب عن بعيدا المجتمع ألفراد النفسي 

واإليديولوجية السياسية فالبيئة والفكري، والقومي

وخصبة، متنوعة بيئة هي الكوردستانية الخارطة في

المتعددة، والمكونات والديانات اللغات من وفيها

هذا المجتمع تطوير على العمل الكرد على  لذلك

التغّني بماضيه وليس بمستقبله، االهتمام خالل من

التجربة من االستفادة جدا  الممكن ومن فحسب،

الدور البراغماتية للفلسفة  كانت  حيث األمريكية

على األمريكي المجتمع وإنجاح تطوير في األكبر

أصبحت حتى الرسمي وغير الرسمي المستويين

األمريكية السياسة لدى الفكر  تجليات أعظم أحد

مفهوم شاع أن وبعد الخارجي، العالم تجاه

واألنظمة الدول معظم فإن عالميا البراغماتية

لمصالحها خدمة تمارسه أصبحت العالمية السياسية

الكردية القومية  فإن لذلك واالقتصادية، السياسية

للرؤى تفتقد التي  المحيطة بالدول جدا  المتأثرة

من الخروج من تمكنها التي  الشاملة الوطنية

لخطاب اليوم الحاجة بأمس لهي الداخلية، قوقعتها

العالم تنبه شخصانية براغماتية  سياسية ولغة

الجغرافية والتاريخية. على مكانتها وترشدهم

كل فكرة تعني أن البراغماتية القول أن مختصر 

أرض على  لتطبيقها مجال  هناك  يكون أن البد 

الواضحة، واآلثار النتائج عليها لتتحتم الواقع

االيجابية النتائج على فقط تركز البراغماتية وأن

عنها واألفعال لتتمخض األفكار تلك على المترتبة

الفائدة فما وإال الجميع، لدى مقبولة سلوكيات 

فقست إذا والمتكررة الزائدة األفعال من المرجوة

سلبية؟ نتائج

كورد جان
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ألسباب رويدا، رويدًا الداخل من الدولة عندما تتآكل

الحكومي، – اإلداري الفساد انتشار من أهمها عديدة

الديون الخارجية حجم تعاظم المالي، االقتصادي –

القائمين لبعض المغامرة الصبيانية وروح والداخلية،

اإلجرامية المافيات نمو  ثم  ومن السلطة، على

الحديثة، الدولة فكرة المتخّلفة عن الشرائح وتشّكل

تصبح بحيث والمناطقية، والعشائرية الطائفية مثل

سياسي واقتصادي عرضًة نظاٍم فيها من الدولة بما

في الواعون يفكر التحزبات واالنشقاقات، لمختلف

كان موجودًا عما بديٍل سياسي نظاٍم المجتمع بإنتاج

وأدوات والقانونية الدستورية المؤهالت بكافة يتمّتع 

بوضع مجاريها إلى  المياه إلعادة ويسعى السلطة،

للمرحلة واقعية وآنية المدى بعيدة مستقبلية خطط

بحيث والحكمة المرونة من ولديها القادمة، القريبة

إطار ضمن السلمي والعمل الديموقراطية من تجعل

على وتقدر سائر المشاكل في معالجة أسلوبها القانون

مهما المجتمع، في العاملة القوى مختلف استشارة

وتعلم القدرات، حيث من ضئيلة القوى تلك كانت

تنافس مجتمع ال في للديموقراطية وجود ال أن أيضًا

تؤمن معارضة  وال رصينة أحزاب وال فيه سياسي

هو األزمات من للخروج الوحيد السبيل بأن أيضًا هي

أو السلطة في سواًء الديموقراطية، بسالح االستعانة 

المعارضة. في

معارضة بضرورة تؤمن لم انهارت ألنها النظم من كم

انفرط عقدها الدكتاتوريات من وكم لها! سياسية قوية

ألنها بالدها في ومجاعات داخلية بحروٍب وتسببت

وإنما كوطنيين معارضيها مع التعامل رفضت

عصابات أو إرهابيين أو لألجنبي  عمالء اعتبرتهم 

الشرق بلدان من العديد في ولنا النظام... على مارقة

وشك وعلى االلتهاب كياناٍت سريعة عن أمثلة األوسط

قادرة غير  الحاكمة سلطاتها ألن والتمّزق التفكك

األصوات مع وموضوعية ووٍد برفٍق التعامل على

أو السياسية األحزاب قبل من سوى لها، المعارضة

المطالبة الواعية الشخصيات أو المدني المجتمع قوى

الجائرة القوانين وإلغاء المستشري الفساد على بالقضاء

بل المعارضة، إلى واالستماع اإلنسان حقوق واحترام

هزاٍت إلى أحيانًا يتعّرض "المتجّمد" شرقنا األوسط إن

ديموقراطية ال يقول: للمبدأ الذي تجاهلها بسبب قوية

ديموقراطية. معارضة دون من

تغيير االسرائيليون  يستطيع  كيف  ولنحكم. فلننظر

زج يستطيعون بل  ومرات، مراٍت بلدهم  حكومات

الفساد بتهم  السجون في وزرائهم  ورؤساء رؤسائهم 

ينخر األوسط الشرق دول معظم  وفي الفساد، وغير 

أدنى إلى القمة من النظام، أعمدة كل في الفساد دود

وال تبديل وال يتغّير شيء في هذه الدول، فال قواعدها،

من الموت، حتى  ليحكموا ولدوا الحكام وكأن  بديل،

ينهار إلى أن المشاكل فتتراكم حسيب، رقيٍب أو دون

الحقائق تظهر ثم أوًال، البيت أصحاب  على السقف

األرض: على

قوى نمو البالد، على الحاكمة السلطة ضعف سيطرة

الوطنية الثروات تجّمع المدني، المجتمع عن متخلفة

الترف والبذخ حياة المواطنين، من قليلة أيدي فئة في

وفقدان التغذية وسوء والبطالة الحرمان مقابل للقلة

الشرائح بعض خضوع الصحي لألكثرية، عدم األمن

النفوذ ذوي قبل من االستهتار  للقانون، المجتمعية

البالد من الوطني الرأسمال هروب بالدستور... حتى

اإلرهابية التنظيمات لدخول واسعة ثغرات وحدوث

البالد إدارة عن الحكومة عجز وبالتالي وتكاثرها،

التي الثغرات بعض وهذه منها، المطلوب بالشكل

السياسي والشغب  االقتصادي االنهيار إلى تؤدي

لتحقيق الكبيرة الفرص وضياع األمني واالنفالت

للمجتمع. واالستقرار والسالم األمن

بأساسين ديموقراطي نظام وجود من بد ال أنه أي

تؤمن ومعارضة بالديموقراطية تؤمن سلطة متينين،

الديموقراطية كيف تكون وال أدري بالديموقراطية،

البقاء واالستمرار في السياسية النظم تساعد  التي

إبداء في  اإلنسان بحق المؤمنة للشريعة مخالفة

نسينا فهل الجائر؟  الحاكم وجه بحرية في الرأي

عند حق كلمة الجهاد أعظم من إن المأثور: القول

البسيط المواطن سيتمّكن وكيف جائر؟ سلطاٍن

لم إن الجائرين  الطغاة وجه في الحق قول  من

واألحزاب والمنظمات الجمعيات بناء حق له يكن

جدًا تطّور الذي العصر هذا في البرلمانية والكتل

في الركود سادها  التي  الشرق  مجتمعات  عن

منذ الفعالة االجتماعية والحياة  والسياسة الفكر

في المعارضة الكتل تكوين يتعارض فكيف قرون؟

والعقل الناضج اإلنساني الفكر مع الديموقراطية

المواطنين على يفرض  اإلنساني والفكر السليم؟

أي واالستبداد، الطغيان دحر على التعاون

أيضًا هي  تؤمن سليمة  قوية معارضات  تشكيل 

من هي  مثلما عليها مفروضة الديموقراطية بأن 

مطالبها.

ÚÌÜäÏÿ€a ÒáyÏ€a
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فإّن غير متساو، بشكل موزع حيوي مورد طبيعي المياه

المعيشية واالقتصادية الظروف على يؤثر غالًبا توفره

عصب الماء فإن معلوم هو وكما  المنطقة. أو للدولة

والصحة الحياة  على للحفاظ عنه غنى وال الحياة.

الجميع، كرامة  على للحفاظ  أساسي  وهو والبيئة، 

اإلضافي البروتوكول  من األولى ٥٥/الفقرة فالمادة

على  تنص   ١٩٧٧) ) الرابعة جنيف التفاقيات األول

الطبيعية البيئة حماية مراعاة يجب القتال أثناء في أنه:

األمد. والطويلة االنتشار الواسعة البالغة األضرار من

أو أساليب  استخدام  حظر الحماية  هذه وتتضمن  كما 

تسبب أن  منها ُيتوقع أو بها  ُيقصد  التي القتال وسائل 

الطبيعيــة، ومن ثم البيئــة في األضرار هذه مثل

تحظر المــادة كما بقائهم. أو بصحـة السكان تضر

اآلهلة  المناطق على الهجمات الثانية فقرتها في ( ٥٥ )

بالسكان.

مسلحة سورية وفصائل التركي، الجيش سيطرة فمنذ

الماضي، العام األول) (تشرين أكتوبر بداية له، موالية

«نبع وعملية واسع هجوم بعد العين، رأس مدينة على

بين ورقة ضغط إلى العلوك محطة تحولت السالم»، 

المفاوضات، خط على دخلت وقد وأنقرة، موسكو

بضخ على السماح إلى تفاهمات أولية نصت وتوصلوا

التابعة والبلدات الحسكة، مدينة نحو العلوك من المياه

الكهربائية مبروكة  محطة تزويد  مقابل وريفها،  لها

الخاضعة المناطق لتخديم الكهربائي بالتيار العين برأس

للفصائل الموالية لتركيا.

مضى،  مدينة الحسكة فيما في أعلنت مديرية المياه  وقد

له الموالية السورية والفصائل التركي الجيش أن

العين بريف رأس علوك، مياه محطة الضخ من أوقفت

منذ أكتوبر من نوعه الثامن هذا القطع الشرقي. ويعد

.٢٠١٩ (تشرين األول)

عمدت العين  رأس في المحلية السلطات أن وذكرت 

وأشارت - األحد، السبت ليل عمل المحطة إيقاف إلى

للمحطة، الوصول يتمكنوا من المحطة لم عمال أن إلى

دعت وقت في وإصالحها، أعطالها عن والكشف

األطراف جميع  األحمر» للصليب الدولية «اللجنة

مياه ملف وتحييد الدولي، القانون بتطبيق االلتزام إلى

لكل المياه لتدفق الرئيسية المصادر وحماية الشرب،

عادل. بشكل السكان

الشرب مياه لتأمين الوحيد المصدر العلوك محطة وتعد

وتزود  بالمنطقة، يعيشون  نسمة ألف  ٤٦٠ من ألكثر

الحسكة وريفها، ومدينة تمر تل وناحية أبو راسين بلدة

بإمدادات هش وضع  في أصًال تعاني  المناطق وهذه

مخيم  بينها من  ٣ مخيمات، المحطة تغذي  المياه، كما

من رأس  فروا ١٢ ألف نازح قرابة ويضم «واشوكاني»

دير مدينة بنازحي الخاص «العريشة» ومخيم العين،

«الهول»  مخيم أما ألفًا، ١٣ نحو تعداده ويبلغ الزور،

النازحين  آالف فيه يعيش حيث ألفًا، ٦٨ نحو عدده فيبلغ

باألجانب خاص وقسم العراقيين، والالجئين السوريين،

داعش تنظيم  سيطرة  مناطق في يعيشون كانوا  الذين 

سابقًا.

سيطرة لمناطق تضخ كانت المحطة بأن ننوه هنا البد

بحسب عليها، المتفق الكميات  ثلث  الذاتية اإلدارة

٨ أشهر، يتم تشغيل  فمنذ وموسكو، « تفاهمات أنقرة

كل  إبقاء بهدف أصل ٨ محطات، من ضخ ٣ محطات

من يزيد وما وقلتها، الشرب مياه شح من تعاني المناطق

بالمنطقة». كورونا جائحة انتشار والتحديات المعاناة

في تعمل  ومحلية دولية إنسانية منظمات وتشكو كما 

مياه العلوك محطة من المياه ضخ بدائل إن المنطقة من

بشكل صهاريج عبر المياه بتوزيع تقوم حيث كافية، غير

صدر تقرير بحسب طويًال، وقتًا وتستغرق متقطع،

والصرف المياه تعمل على تأمين محلية منظمات عن

تقريرها في  وذكرت البالد، شرقي شمال في الصحي

السكان،  احتياجات من المائة ٥٠ في من أقل توفر أنها

المياه جودة وصالحية عدا الباهظة،  كلفته  عن فضًال

المنزلية. لالستخدامات أو للشرب القابلة

المنطقية يفوق حاجتها استغالل ما في تركيا تستمر و

الدولّيِة المواثيق  على  توقيعها من  الرغم على  بكثير،

«الحق نظرية تعتبر والتي العالم، دول عليها اتفقْت التي

عليِه نّصت دوليًا تشريعيًا مبدًأ  تعتبر التي الطبيعي»

«مجرى أّن نّصت على والتي االتفاقات الدولية، معظم

لنفسها حصرها ما لدولٍة يجوز  مشترك ال ملك النهر

وقد  « منُه االستفادة  في عليها المقيمة الشعوب ومنع

١٩٣٠وفي عام منذ «إليسو» لسد التخطيط تركيا بدأت

الحكومة  وضعت عامًا ٢٠٠٦ أّي بعد ٧٦ عام أواخر

عند  ٥٠ كم سوى يبعد ال الذي األساس التركية الحجر

٤٥ كم،  بنحو السورية الحدود عن فيما العراقية، الحدود

وبطاقة  مليون دوالر، و٢٠٠ مليار المشروع تكلفة وأن

مكعب  متر مليار ب(٤٠-١١ ) المياه تقدر تخزينية من

وطاقة  مربع، ٣٠٠ كم السد تبلغ مساحة بحيرة فيما ،

ميكا   ١٢٠٠ بالسد الملحقة الهيدروكهربائية المحطات

. واط كيلو ( ٣٨٣٠) سنوية وبطاقة واط،

عقدت التي االتفاقات التي أكدت أن الدراسات بعض وفي

لتركيا الحق وأعطْت منصفة تكن لم الخصوص بهذا

مما حاجتها، من أكثر بشكٍل مفرط الغير مياه الستغالل

المكعبة األمتار مليارات وسوريا العراق خسارة يعني

سدًا على نهري  ٩١ تمتلك تركيا وأّن خاصة المياه، من

فإن أحد السد، إكمال حالة في والغريب دجلة والفرات،

ألن التقارير التركي ذاته، هو الشعب أيضًا المتضررين

٢٠٠ موقع اثري  من أكثر سيعرض أنه أكدت الصحفية

قيمة ولها الكورد يسكنها  أخرى تركية  ومدن وتراثي

وعلى رأسها والتدمير، للغرق سيعّرُضها تراثية عظيمة

الى زمُنها يعود والتي التراثية، كيف» «حسن مدينة

آالف سنة. عشرة من أكثر

مؤسسة رئيس استغرب الدراسة، نتائج على تعليقه وفي

«السلطات تجاهل من التقرير، أعدت التي «ماعت»

الدول مع بالتشاور تقم ولم السد، إقامة عند التركية

مثل والفرات دجلة نهري حوض في معها المشتركة

من مجموعة وجود من بالرغم وسوريا، العراق

التي الدولية واالتفاقيات م والمواثيق القانونية الضوابط

من والتي المائية، السدود وتدشين إنشاء عمليات تحكم

دول المصب ودول بينها ضرورة التنسيق والتعاون بين

السدود» إقامة عند المنبع

البعد كل والبعيد اإلجرامي الالإنساني، التصرف هذا

حماية بخصوص الدولية والتشريعات القوانين عن

باألمير أو "دمدم" قلعة بواقعة يذكرنا اإلنسان وحقوق

شمال في دمدم قلعة تقع  الذهبية، حيث  الكف صاحب

وقد تركيا مع حدودها وعلى ايران كردستان غرب

الشرفنامة) لشرفخان البدليسي كتاب ( ذكرها في ورد

القرون في الكردية  األمارات تأريخ دون الذي  –

لرئيس قلعة  كانت دمدم إن يقول حيث – الوسطى 

أورمية تقطن العشيرة هذه  وكانت  برادوست. عشيرة

هذا من ويبدو األخرى. المناطق وبعض ومرغة وترغة

١٥٩٦ حين  قائمة في عام كانت دمدم النص إن قلعة

الظن وأغلب الشهير كتابه تدوين من البدليسي أنهى

القلعة بناء من سنوات بعد وقعت دمدم قلعة معركة أن

مصادر حسب بنائها إعادة أو المصادر بعض حسب

الى قلعة تطرقت عديدة تاريخية مصادر أخرى، وثمة

المصادر هذه أهم ولعل الدامية البطولية ومعركتها دمدم

الشاه مؤرخ للمنشئ عباسي) آراي (تاريخ كتاب هي

فالديمير للمستشرق (الكورد)  وكتاب  الصفوي عباس

فاسيلي نيكيتين للمستشرق (الكورد) مينورسكي وكتاب

أخرى. عديدة تاريخية وكتب

وإنما الخيال نسج  من ليست دمدم قلعة  معركة إن

األدباء ووجدان مشاعر هزت حقيقية وقائع الى تستند

فيها فنظموا األجيال المتعاقبة مر على الكورد والشعراء

على يجري ما وفق لألسف البطولية. والمالحم القصص

على األخيرة السنوات وتداخل في نزاعات من األرض

ملف فإن األفق، ال حلول في يبدو اإلقليمي، المستوى

والحروب السياسة ملف  من حاٍل بأحسن  ليس المياه

سوريا، في النزاع واستمرار االستقرار وعدم القائمة،

بأن خير شاهد العراق، في المباشر اإليراني التدخل أو

وبالتالي لن للحل، قابل وغير شائك تركيا مع ملف المياه

الجارين، البلدين لمصلحة المنظور المدى في حلوًال تقدم

دوليان، نهران والفرات دجلة نهري أن من الرغم وعلى

تقع التي الروافد من  العديد كذلك على األمر وينطبق

يشكل الدولي القانون وأن الجوار، دول في منابعها

مخفي هو ما لكن بشأنها، الخالفات لحل اطارًا صالحًا

في تهدد تركيا وستبقى ظاهر! هو ما عن تمامًا، مختلف

الحدود. حرب كما سياستها في المياه حرب

المفاوضات تعثر أسباب عن كثيرون يتساءل وربما

في الواقع لكن السابقة. العقود في التركية السورية -

السياسية الخالفات مائي.  - سياسي إلى عاملين يعود

الخالفات وتتمحور الجذور  عميقة وسوريا  تركيا بين

ولواء والكورد المياه هي: موضوعات، ثالثة على

لواء عن تنازلها يتضمن سوريا بإقرار اإلسكندرون.

- سوري وتعاون للمياه شاملة اتفاقية وبعقد إسكندرون،

القومية األهداف ذات الكوردية العناصر لضرب تركي

باألحرى بل تركيا،  شرق في  الكوردي المجتمع  في

قلق يفسر ما وهذا ودجلة، الفرات ينابيع مناطق في

سد منشآت على وخوفها االنفصاليين من الكورد تركيا

خمسة على عددها يربو تركية قوة تقوم حيث أتاتورك،

لحماية بمروحيات، ومزودين مسلحين جندي آالف

مجموعات بإيواء سوريا أنقرة واتهمت ومنشآته. السد

إسكندرون لواء كان وإذا الكوردستاني» العمال «حزب

السابقة، فإن العقود في تركي - سوري مصدر توتر

وقد جدية، والكورد أصبحت حول المياه الخالف قضايا

التنموي دورها يفوق بما سياسي سالح إلى المياه تتحول

والزراعة. الري في
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شيخاني ماهني

وتأطير الكوردي القومي  المؤتمر إنجاز  المفيد من

الشعب مكتسبات عن للدفاع الكوردي الشعب نضال

صوت وإيصال وغرب كوردستان جنوب في الكوردي

الدولية المحافل إلى العادلة كوردستان شعب ومطالب

تاريخ من  الحساسة المرحلة هذه في ملحة كضرورة 

يحدد مشترك قاسم على واإلتفاق والمنطقة كوردستان

المرحلة في النضالي المشترك العمل  وأساليب طرائق

المشروعة النضالية السبل بكافة المستقبل وفي الراهنة

الصعيد على المشترك القومي العمل أيدلوجيات وتحديد

كوردستان أجزاء كافة مستوى على الكوردي القومي

جزء لكل اإلقليمية الوطنية  الصعد كافة  والعالم وعلى

المرحلة إستراتيجيات  ووضع كوردستان أجزاء  من

العليا المصالح  مع ويتناغم يتناسب بشكل القادمة 

المؤمنة بالديمقراطية الوطنية كوردستان والقوى لشعب

محيطه مع كل جزء كوردستاني صعيد على والحرية

المنطقة في التحرر حركات وجميع واإلقليمي الوطني

و الشعوب مصالح مع تتوافق جديدة تحالفات وبناء

المالئم المناخ وخلق المنطقة في القرار صانعة الدول

حق تأييد الدول وموافقتها لجهة دعم تلك على للحصول

على اإلحتالل وإنهاء الكوردي  للشعب  المصير تقرير

توقيع على لكوردستان المحتلة الدول وإجبار مراحل

التحرر في الشعوب كافة حقوق تخدم جديدة إتفاقيات

بشكل الكوردي الشعب طاقات من واالستفادة واإلنعتاق

الدولية وعالقاتها كوردستان جنوب إقليم وحكومة عام

مع السابقة تجاربها من واالستفادة خاص بشكل المتميزة

عن كنموذج المتعاقبة العراقية والحكومات المعارضة

الكوردي الشعب مكتسبات ضرب في الشوفينية عقليتها

، الفرصة لهم سنحت كلما كوردستان إقليم وغزو

إستقالل جنوب على اإلستفتاء من اإلستفادة من والبد

األمة وزعيمها أقامه حكيم العراق الذي عن كوردستان

مصطفى المخضرم مسعود والپيشمرگة الرئيس  سيادة

في اإلستقالل وإعالن اإلستفتاء البارزاني وتفعيل نتائج

المناسب. الوقت

أصوات حشد من البد كوردستان غرب  صعيد على

كعمل الممكنة السلمية بالطرق وإيصالها الكورد

األمن ومجلس المتحدة األمم إلى وتقديمها العرائض

جميع عليها يوقع والنفوذ القرار صاحبة والدول الدولي

وتتبناها مكوناتها بكافة كوردستان غرب وأبناء الكورد

الفعاليات من معهم المتحالفة والقوى الكوردية األحزاب

أبناء من الوطنية  والشخصيات والحقوقية المجتمعية 

فعاليات وجميع وغيرها والعربية الكوردية العشائر

وقضم وإحتالل الجيش التركي لمنع تقدم المدني المجتمع

وسوريا كوردستان غرب في  األراضي من المزيد 

وباقي وگريسپي وسريكاني عفرين وإعادة عموما

أهلها إلى وإيران قبل تركيا المحتلة من السورية المناطق

الديمغرافي ومنع التغيير إلى مناطقهم المهجرين وإعادة

بوضع والمطالبة عموما والسورية الكوردية للمناطق

وكوباني بالجزيرة مرورا دجلة نهر من كوردستان غرب

تحت الساحل السوري على األكراد جبل وحتى وعفرين

من إقليمية وحكومة ذاتية إدارة وإقامة الدولية الحماية

والفارسي العثماني ووقف الزحف المنطقة مكونات كافة

الكريم بالعيش المنطقة شعوب تتمكن حتى الجديدين

المقيتة وإنهاء والطائفية العرقية الحروب عن شبح بعيد

وتمكين والمنطقة سوريا في الدائر والصراع القتال

من والتخلص حريتهم باستعادة المنطقة شعوب كافة

والميليشيات والمستعمرين  الديكتاتورية األنظمة  جميع

المستقبل من الخوف عن بعيدا أوطانهم وبناء المتطرفة

والصحي والتعليمي والخدمي المعيشي الواقع وتحسين

من قبل المنهوبة بثرواتها المنطقة شعوب وحتى تتمتع

المرتهنين والميليشيات والمعارضين الفاسدين الحكام

الظلم أشكال كافة وإنهاء  استعمارية خارجية  ألجندات

األصلية والشعوب الكوردي الشعب بحق واالعتراف

باللغة واالعتراف كريمة حرة بحياة المغيبة األخرى 

اتحادية فدرالية سوريا ثانية في رسمية الكوردية كلغة

وتدريس لغاتها وثقافاتها باقي الشعوب السورية ولغات

والسياسات والتهميش اإلقصاء ثقافة وإنهاء وتاريخها

وإلغاء الحاكم البعث حزب  قبل  من  المتبعة الشوفينية

حزام من العنصرية  والمشاريع اإلستثنائية القوانين

للشعب والوطنية  القومية الهوية وإعطاء وإحصاء 

والمذهبية العرقية النزاعات فستستمر وإال الكوردي

والدول وبيكو  سايكس  صنيعة الحالية الدول  وستتفكك 

في الشعوب حقوق على تجاوزت التي اإلستعمارية

من األصيل الكوردي الشعب وحرمت مصيرها تقرير

وتجاهلت العالم بباقي شعوب المستقلة أسوة دولته إقامة

(٦٤،٦٣،٦٢) موادها من خالل أقرت إتفاقية سيفر التي

مستقلة، كوردية دولة إقامة في الكوردي الشعب بحقوق

إتفاقية وعقدت مصالحها أمام الدول تلك تراجعت ثم

أرض المصطنعة على الكمالية التركية مع الدولة لوزان

المنطقة في  األصلية والشعوب وبيزنطة كوردستان

أقامها العثمانية التي الدولة أنقاض وبهتانا وعلى زورا

عمومتهم أبناء من والتركمان الهاربين شاه سليمان أحفاد

أرض على واإلقامة الحماية طالبين أتوا والذين المغول

إنقضوا والذين األيوبية الدولة  عهد في كوردستان

ثم األيوبي  العهد أواخر في المماليك مع الحكم على

بن عثمان وأسس اإلسالمية، الخالفة على استحوذوا

وبعدما آنذاك، العثمانية الدولة شاه سليمان بن أرطغرل

التركية الدولة أتاتورك أقام العثمانية الخالفة ضعفت

تحالفت وهكذا  العثمانية، الخالفة أنقاض على الحالية

في مصالحها الكمالية لحماية مع تركيا المستعمرة الدول

المنطقة وشعوب الكوردي الشعب حساب وعلى المنطقة

من وبضغوطات إسكندرونة لواء أهدوهم ثم األصليين

ستالين عهد في السوفييت الروس قام أتاتورك كمال

ال وحتى منه بطلب أيضا الحمراء كوردستان بإنهاء

المطالبة على كوردستان شمال مناطق كورد يتشجع

من الكورد تهجير فتم الحمراء بكوردستان أسوة بحقوقهم

جمهورية وإلغاء قراباغ وناگورني الشين مناطقهم في

بعد قائمة للكورد التقوم  وحتى الحمراء، كوردستان

بضرب والعراقيون واإليرانيون  األتراك وقام ذلك 

اإلنگليز مع باإلتفاق الكوردية التحررية الثورات جميع

مملكة للقضاء على أيضا السوفييت والفرنسيين وصمت

وقبلها الحفيد محمود الشيخ بقيادة العراق في كوردستان

سعيد الشيخ وثورة بارزان في البارزانيين ثورة على

آرارات في إحسان نوري باشا وحكومته وثورة آمد في

وإيران تركيا في الحاكمة األنظمة مصالح اتفقت ،وهنا

كل على للقضاء  خالفاتهم  كل رغم وسوريا والعراق

الزعيم الشاه إيران فاغتالت الحرية نحو كوردي تطلع

ثم دولته على وقضت الشكاكي آغا إسماعيل الكوردي

مهاباد في الديمقراطية كوردستان جمهورية على الحقا

الدفاع وزير ولجوء محمد القاضي رئيسها وأعدمت

اإلتحاد إلى البارزاني مصطفى الجنرال الجمهورية في

والعراق إيران  لجيوش شرسة مقاومة بعد السوفيتي 

الثورات جميع على األتراك قضى  ،وكذلك  آنذاك

وساسون ووان وهكاري ديرسم في األخرى الكوردية

الكثير. وغيرها

الكورد مكتسبات من النيل الجديدة العثمانية تحاول اآلن

إقليم من أجزاء بإحتالل وغربها كوردستان جنوب في

وإنهاء الكوردستاني العمال حزب بحجة كوردستان

الوجود وتهديد  كوردستان غرب في الذاتية اإلدارة 

الميليشيات ودعم اإلحتالل المباشر طريق عن الكوردي

وانلي أدهم
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شاه وسليمان والنصرة وداعش المتطرفة اإلسالمية

مناطقهم من الكورد بطرد الديمغرافي التغيير وإحداث

وسرقتها آثارهم على والقضاء ومدنهم وقراهم

وسرقة الزيتون الحديدية وقطع أشجار السكك وسرقة

العزل المدنيين وخطف األشخاص واألرزاق المحاصيل

ومنع وتهجيرهم المواطنين وترويع الفداوي وطلب

من المرتزقة وجلب إلى بيوتهم الكورد الالجئين عودة

أصقاع كافة من األخرى والجنسيات والعرب التركمان

الجديدة والعثمانية السياسي اإلسالم راية تحت العالم 

الكورد المهجرين والتوسع بيوت وتوطينهم وإسكانهم في

وتدمير كوردستان وسوريا وجنوب كوردستان غرب في

احتالل عن ناهيك أهلها، وتهجير الكوردستانية القرى

شرعية غير تركية دويلة وإقامة السابق في قبرص

واألعراف القوانين بجميع الحائط بعرض والضرب

سياسة واستمرار المتحدة  األمم وقرارات الدولية

اإلقليمية المناطق في الواقع األمر وفرض االحتالل 

لالستحواذ على ليبيا وفي المتوسط األبيض البحر لدول

واالحتالل الغزو سياسة وإتباع والغاز النفطية الثروات

ودماء الشعوب أوطان حساب على المرتزقة وشراء

قضية واستغالل البشرية باألعضاء واإلتجار األبرياء

بإغراقهم وتهديدهم أوربا دول على والضغط الالجئين

بين أسفين دك على ،والعمل واإلرهابيين بالالجئين 

واآلشوريين والسريان والعربية الكوردية الشعوب

وتحريض والقومية الطائفية الحبال على واللعب

الشعب لمحاربة عليها والضغط السورية المعارضة

اعتراف لعدم  كوردستان وغرب  سوريا في الكوردي 

المشروعة وحقوقه الكوردي الشعب بوجود المعارضة

الزيتون غصن عمليات في المباشر االحتالل خالل من

وتهديد وگريسپي في سريكاني السالم ونبع عفرين في

القواعد وإقامة كوردستان  غرب في  األهلي السلم

باقي وتهديد الالذقية شمال األكراد جبل في العسكرية

بالغزو والجزيرة كوباني في كوردستان غرب مناطق

كما آمنة مناطق وإقامة الديمغرافي والتغيير والتدمير

المزيد السورية وقضم التركية طول الحدود على تدعي

تحقيقا وسوريا عموما كوردستان من غرب المناطق من

على جديد من العثمانية اإلمبراطورية ألحالمهم بإقامة

في األزمات وخلق  األخرى الشعوب أوطان حساب

تارة والنظام الروس مع والتفاهم ، والعالم المنطقة

االعتراف بحقوقهم وعدم مكسب أي الكورد منح لعدم

على ،والضغط الناتو حلف في عضويتهم واستغالل ،

عن الطرف لغض أخرى لديهم تارة األمريكية المصالح

مشاريعهم الضوء األخضر الستكمال وإعطائهم احتاللهم

، الملي الميثاق وفق واالحتالل التوسع في الطورانية

الكورد من المنطقة  في األصلية الشعوب  تتوافق فهل

األتراك المستعمرين على للرد والسريان والعرب

الجديدة والصفوية واإليرانيين وعلى الجديدة، والعثمانية

في تعبث والتي البيت وآل الشيعي اإلسالم بلباس المغلفة

وتدعم ولبنان وسوريا واليمن العراق في المنطقة دول

وتستبيح اهللا وحزب الشعبي والحشد الشيعية الميليشيات

والبلوج الكورد من وأعراضهم ودمائهم الناس أمالك

وتقوم األخرى  والقوميات  السنة  أهل وعموم  والعرب

وبلوجستان كوردستان في شرق الكورد الشباب بإعدام

المؤامرات إلنهاء الشعوب تتوافق وهل وعربستان؟ 

وهل واليمن؟ والعراق ولبنان سوريا في والتفجيرات

الوطنية وقواها للحرية التواقة الشعوب هذه تسارع

أوطانها لتحرير  بينها  فيما تحالفات بإقامة  التحررية 

جديد أوسط شرق في عادلة ديمقراطية أنظمة وإقامة

المنطقة؟ شعوب إليه وتطمح تريده كما
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فيروس على التغلب يمكننا (معًا  بـ عنونها والتي حملته كردستان-سوريا نساء التحاد ديرك فرع بدأ

في  حاجة، العائالت األكثر على توعوي بروشور مع ديرك مدينة في مجانا كمامة ٤٠٠٠ كورونا) بتوزيع

كورونا) فيروس (معًا يمكننا التغلب على حملتها سياق

الحملة بأن الحملة عن شامدين"  "تورين كردســتان نســاء اتحاد قيادة عضو  قالت التفاصيل وفي

عشر بمعدل ومرضى السن كبار فيها التي وكذلك العائالت حاجة واألكثر الفقيرة العائالت تســتهدف

االجتماعي التباعد ومبادئ الوقاية إجراءات عن بالصور مبسط تعريفي كرت مع عائلة لكل كمامات

فيروس على التغلب (معًا يمكننا بعنوان كردســتان نســاء اتحاد أطلقها التي الحملة إطار في وذلك

كورونا)

الوقاية خالل توفير أساسيات من المرض انتشار من للحد يسعون بأنهم "شامدين" بّينت الحملة دواعي وعن

وحاجة الناس لعوز واستغالل البعض المعيشي والغالء المادية للظروف إضافة والكمامة) بالمرض (الوعي

الفيروس النتشار للتصدي هؤالء لدعم مجانا تأتي التوزيع وبالتالي بعملية من كمامات وكفوف، العّدة لهذه

مما وفيات بينها وحدوث ديرك سوريا ومنها مدينة في مناطق كردستان وبكثرة تظهر الحاالت بدأت والذي

الكمامات تكاليف تحمل يمكنها التي ال الفقيرة والعائالت السن وكبار المرضى المرض على من مخاطر يزيد

. والتعقيم التنظيف أدوات من وغيرها

وهي األولى بتوزيع الدفعة ديرك قاع فرع أن إلى شامدين" "تورين نساء كردستان في اتحاد القيادية ولفتت

في  األحياء كل في االتحاد في وعضوة من عشرين ناشطة أكثر بمساعدة مجانا مع بروشور كمامة ٤٠٠٠

وحاجة. فقرا األكثر مستهدفين العائالت المدينة

الحملة، بهذه مباشرة في ســـاهموا الذين الخيرين كل كردســـتان نســاء اتحاد عضوات وشكرت

األكبر والشكر ونشطاء إعالميين من أو المجتمع وجوه من أكانوا سواء من جانبه واحد كل وســـاهم

في نشاطات الحقة الحملة أن تستمر أمل وعلى للحملة ودعمه اإلنسانية لمبادرته بوتاني جوتيار للشيخ

قريبا.

الحاجة أمس في وقت نحن في جاءت الحملة بأن بقولها الحملة من المستفيدات "ف.ع" من السيدة وتشير

واستغالل البعض للمرض  سورية ليرة ٤٠٠ الواحدة الكمامة سعر أن تجاوز بعد وخاصة الكمامات لهذه

االخالقية والمعايير عن القيم المواد بعيدا بهذه المتاجرة من

للمرض وتوعيتها المشورة الصحية وتقديمهم معها تواصلهم على االتحاد جكر أم المسنة وشكرت بدورها

لها. الكمامات وتقديم وزيارتها

روجافا في ومؤخرا سورية مناطق عموم في التزايد في كورونا بفايروس المصابين أعداد بدأت بالذكر جدير

ووفيات مؤخرا. إصابات شهدت أيضا ومدينة ديرك

والشباب الطلبة  التحاد كوردستان إقليم  فرع أصدر

بيانًا، الجمعة، روجآڤا، - الكوردستاني الديمقراطي

للطالب سبارك منظمة من المقدمة الدراسية المنحة حول

إقليم سوريا في كوردستان الجئي من للجامعات المتقدمين

المنحة. شروط فيها وضح كوردستان،

البيان: نص يلي وفيما

سبارك منحة شروط حول توضيح دراسية: منحة

والتسجيل القبول

شروط عامة

لشهادة حامًال سواء أكان الطالب التقديم يحق لجميع -١

كوردستان. إقليم الصادرة من سوريا أو من البكالوريا

عامًا. ١٧ إلى ٣٠ العمر بين أن يكون -٢

التسجيل

إقليم عن الصادرة البكالوريا لشهادة أوال: بالنسبة

يلي: ما يلزم كوردستان

إقامة إقليم كوردستان. أو UN فورمة -١

الشهادة يستلم لم الذي الطالب ) البكالوريا شهادة -٢

درجاته). عن صورة إرفاق يستطيع

يلي: ما يلزم السورية البكالوريا شهادة إلى ثانيا: بالنسبة

إقامة كوردستان. أو UN فورمة -١

دائرة في الحقا تعديلها (تستلزم البكالوريا شهادة -٢

القبول). بعد كوردستان إقليم في االمتحانات

السورية: البكالوريا شهادة لتعديل المطلوبة األوراق ثالثا:

التاسع األصلية. شهادة الصف -١

نوع من (األصلية العاشر للصف المدرسي الجالء -٢

القديم). نايلون

من عشر(األصلية الحادي للصف  المدرسي الجالء  -٣

القديم). نايلون نوع

شهادة البكالوريا األصلية. -٤

دراسي. تسلسل -٥

بورد درجات). (أو السجل الدراسي -٦

-١-٢-٣-٤ البنود  ) السابقة األوراق كل تصديق -٧

العراقية السفارة الخارجية السورية و وزارة من (٥-٦

بدمشق.

منظمة قبل من  لجنة تشكيل سيتم  التسجيل، انتهاء  بعد

المنحة على المقدمين الطالب فرز آلية لتحديد سبارك

المتوفرة. عدد المنح حسب وقبولهم

التالي: الرابط عبر يكون التسجيل
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حتى التسجيل آلية في للمساعدة االتحاد مكاتب أو زيارة

٢٠٢٠/٨/٣١م. تاريخ

فندق بجانب - كركوك - شارع هولير الرئيسي:  المكتب

من قبل هيئة اللجوء مخيمات معظم زيارة والت. كما سيتم

الطلبة التحاد كوردستان إقليم وفرع سبارك منظمة تمثل

لتقديم روژآڤا،  - الكوردستاني الديمقراطي والشباب 

المنحة. على التقديم كيفية عن تفصيلية محاضرة

الديمقراطي الكوردستاني الطلبة والشباب اتحاد

روژآڤا -

كوردستان إقليم فرع

٢٠٢٠/٠٨/٢١
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سكان نصف السورية الحرب هجرت

صوب داخليا إما  المدنيون فنزح  سوريا،

رعم بالحرب وضررا تأثرا االقل المناطق

أو خارجيا سوريا، بكل لحق الضرر  أن

واالردن وكوردستان لبنان وتركيا صوب

واوروبا. ومصر

الالجئين أطفال تربية مسألة وتشكل

نظرا خاص، بشكل قلق مصدرٍ وتعليمهم

المجتمع مستقبل  صعيد على ألهميتها 

المستضيفة. البلدان ومجتمعات السوري

السورية األحداث في الوحيد المؤلم ليس

أن بل وقتله به والتنكيل الشعب تهجير

شبه سيكون سوريا، في الحياة من نجا ما

واألطباء والمحامين المدرسين من خاٍل

المجتمع بناة فيها تالية سيندر أجياٍل عدة بل قتل مستقبل وحسب أرواحًا يقتل لم حل بوطننا ما والمهندسين.

كل فيه ُزِرع الطائفية بعد أن من للتعافي إضافية و سيحتاج قرونًا يزد لم إن للوراء عام يعيدها مئة ما قد

فالثأر. االقتتال ولد الذي الحقد هذا

بالتعليم يلتحقون الالجي�ن  من  فقط ٪٦١ فإن الالجئين لشؤون العليا المفوضية إحصاي�ات فبحسب

الثانوي بالتعليم التحاقهم في ٪٢٤ إلى النسبة وتتناقص ٪٩١ يساوي الذي العالمي بالمعدل مقارنًة االبتدائي

االبتدائي بعد التعليم بدأوا ممن الكثير أن أي ٪٨٤ المعدل العالمي من مرات ثالث بحوالي أقل هو والذي

ونقص ونقص الكوادر المدارس الكثير من كفاءة كعدم عدة ألسباب الثانوي التعليم منه قبل تسربوا اللجوء

وعاي�التهم الطلبة الكثير من أصاب األمل وفقدان الفتور أن عن فضًال معيلين تحتاج عوائلهم ألن أو الدعم

المستقبلية. فوائدها و التعليمية العملية نجاح من

بفرصة يحظون والنازحين الالجئين من فقط  ٪٣ مرعبة أرقامًا فتظهر  العالي التعليم إحصاي�يات  أما

لعدة سنوات لكنها ٪١ بقيت بعد أن كبيرًا تعتبر تحسنًا النسبة هذه أن من بالرغم بالتعليم العالي و االلتحاق

على الالجيء ويصعب والمواصالت المتطلبات في تكلفة أعلى العالي فالتعليم االنخفاض شديدة تزال ال

أو تسهيالت. دعٍم مواصلتها دون

نسبيًا لسوريا- سيكون األمن وعاد النظام سقط وإن -حتى عقود عدة بعد السوري الشعب فإن ذلك على عالوًة

المهندسين عن المدارس عدا في التدريس على القادرين الكفؤين الخريجين من المدرسين ضئيل عدٌد لديه

والتخرج). البكالوريوس بدراسة له تسمح بالكاد (فظروف الالجيء الجامعات ومدرسي واألطباء

إعمارها تم إعادة وإن حتى مغلقة أبوابها ستبقى السورية المدارس من المئات أن المدرسين يعني وندرة

على حصل وسننشيء جيًال النقص لسد مدارسنا في التدريس سيتولون كفؤين غير أناسًا أن أيضا ويعني

القليلة المدارس في مكان على حصلوا  إن هذا  أيديهم،  على  والناقصة  الخاطئة  المعلومات من هائل كم

المفتوحة!

ظروف التعليم تتغير ) ما لم سنواجهها التي (الفاجعة إليه سنؤول واقٌع متشائمة بل هو ليست نظرًة هذه

الالجئين. بين

pÏ∏ fibÓuc
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للتغذية وإرشادات قواعد والسكان الصحة وزارة حددت

نسب ارتفاع رصدت القلب، بعد أن لمرضى الصحية

جلطات وحدوث المختلفة، القلب بأمراض اإلصابة

سابق دون  األشخاص من  للكثير مفاجئ  بشكل القلب

إن القلب، معهد عميد أسامة، محمد الدكتور إنذار.ويقول

من يجنبهم العديد لنظام غذائي سليم مرضى القلب اتباع

األحيان بعض في تصل التي قد الصحية المضاعفات

لمرضى غذائية وإرشادات الحياة.نصائح  فقدان إلى

الزيوت عن والناتجة المتحورة الدهون تسبب القلب١-

والكثير الصناعي أو النباتي  السمن  مثل المهدرجة،

ارتفاع المغلفة، وخاصة والحلويات، المخبوزات من

لمرضى ينصح ولذلك الشرايين، وتصلب الكوليسترول،

والحلويات، المخبوزات مكونات ومراجعة بتجنبها، القلب

@ ÚÓzó€a pb–«bõæa k‰vn€ ÚÓˆaâÀ |ˆbó„@W NNk‹‘€a Ûöãæ
مهدرجة. زيوت على تحتوي التي تلك وتجنب

تناول تجنب  بضرورة القلب  لمرضى ينصح  -٢

من التخلص يجب وكذلك والجاهزة، المقلية األطعمة

الدواجن. وجلد اللحم في الموجودة الدهون

الذرة وزيت الحار  والزيت الزيتون زيت  يعتبر -٣

ولكن الصحية، الزيوت من أيًضا الشمس عباد و

الوزن زيادة تسبب ال حتى بحرص استخدامها يجب

والسمنة.

والقشدة البلدي السمن تناول في اإلفراط تجنب -٤

الدهون ارتفاع نسبة في ذلك يتسبب ال حتى والزبدة،

من الشرايين، وعليه تصلب إلى يؤدي الجسم، ما في

يتجاوز ملعقة صغيرة. ال ما تناول الممكن

مثل الماكريل الدهنية واألسماك عام بشكل األسماك -٥

على  يحافظ ٣ الذي باألوميجا غنية والسلمون والسردين

أسبوعًيا مرة السمك تناول يفضل لذلك القلب، صحة

األقل. على

وتناول رئيسية،  وجبة كل مع الخضروات تناول  -٦

األلياف على للحصول الوجبات، بين فاكهة ثمرة

في والكوليسـترول الدهون لتقليل الالزمة الطبيعية

الدم.

التي األوميجا مصادر من الكتان وبذور الشيا بذور -٧

السلطة، إضافتها لطبق ويمكن صحة القلب، على تحافظ

يرش مسحوًقا  ليصبح  الكتان بذور طحن  يجب ولكن 

تسـتطيع ال المعدة  ألن االستخدام، قبل الطعام على

دون الكتان بذور من واالستفادة القشــرة،  إذابة

طحن.

األولى رغبتان، لديه تكون الشخص، يدخن حين

من المطلوبة الكمية على الحصول في الجسم رغبة

أي التدخين في الشخص رغبة والثانية النيكوتين، مادة

خالل في وبخاصًة مقاومتها يمكن ال الرغبة النفسية التي

وفي والمقاهي السهرات مثل اإلجتماعية الحاالت بعض

العصيبة. المواقف

من وقت أي في مفيدًا  التدخين عن التوقف ويعتبر 

على الفعل ردود بإظهار يبدأ  الجسم ألن األوقات

تحتويها التي بالسموم تلويثه عن التوقف بمجرد ذلك

السجائر.

ثاني الجسم التدخين، يبعد عن اإلقالع من واحد يوم وبعد

يضطر التنفس، جهاز يتم تنظيف وألنه الكربون أوكسيد

من الجسم يتخلص يومين، وبعد  السعال إلى المدخن

المدخن ليشعر بشكل طفيف وبالتالي يتحسن النيكوتين

فيكون مزاجه أما بالتدخين قوية برغبة أسبوع بعد

أن إلى الرأس في وبألم والضيق بالتوتر ويشعر معكرًا

_µÇán€a Â«  ˝”�a á‰« Ÿ‡èß ›ó± aàbfl

تدفق يعود الوقت من  الفترة وبعد هذه شهر نحو يمر

السيئة األمزجة وتبدأ اللثة في العادي مستواه إلى الدم

ويتحسن الهدوء يعود كما باالبتعاد والتالشي. بالتدريج

بعدها أفضل ليتحسن بشكل بالنوم اإلنسان ويبدأ التركيز

النمطية اآلالم وتتوقف األطراف إلى ويصل الدم تدفق

أفضل. بشكل والركض المشي من ويتمكن

التدخين بمتالزمة اإلمتناع عن يسمى ما وهناك أيضًا

سيجارة آخر تناول من  ساعات بضع  بعد تبدأ التي

مثل: األعراض بعض خالل مالحظتها من ويمكن

الشخصية اضطرابات في -

النوم في اضطرابات -

واكتئاب قلق -

بمهمات للقيام الكفاءة  وانخفاض  التركيز،  ضعف -

مستمرة يقظة تتطلب

الشهية زيادة -

٢ إلى  من الوزن وزيادة السكريات تناول في الرغبة -

كيلوغرامات ٣

السعال -

القلب نبض وتيرة في انخفاض -

التي واألدوية النيكوتين بدائل من العديد يوجد ولكن 

دائمًا األفضل ومن التدخين.  عن التوقف  على تساعد 

استشارة الطبيب.

ما الكثيرين ، عنه وكتب للغاية ومهم موضوع حساس

لنكن األخيرة اآلونة في وخصوصا الطالق زيادة سبب

، الغرب بالد الى واللجوء الهجرة بعد وضوحا اكثر

بحتا تقليديا زواجا كان الشرقي المجتمع في الزواج

النسبة وهذه ٪٨٠ من اكثر نسبة نقول ان نستطيع

قد المرأة بان نرى  المنظور  هذا  من  بقليلة ليست

غاية تحقيق سبيل في أيضا الرجل واحيانا انظلمت

Í7qdm ÙáflÎ ÷˝�€a@ÜbÌÜåa kjé
العادات حسب مناسبا يرونه هم الذي والزواج االهل

الحياة حرب في المرأة معاناة تبدأ هنا من ، واألعراف

ينجبن في الريف عاشوا هم ومن العذاب والفقر بتحمل

ظل الصعبة في مع مشقات الحياة األطفال من الكثير

عالقة في  ذكوري ومجتمع والتقاليد العادات اعقاب 

لها ليس مقموعة حياة ضمن عليهم أنفرض زوجية

للمرأة أي حق يضمن لم الوطن الن كرامة وال احترام

للمرأة خطوة واي لها  ضمان او  مصيرها لتقرير

معنى يدرك والجميع اطفالها من تنحرم تجاه الطالق

الن والذكوري الشرقي مجتمعنا مفهوم حسب المطلقة

لها نظرة ونظرة الناس محبب / غير / المطلقة صفة

خلق الى  تؤدي األسباب هذه فكل ، ما  نوعا سيئة

والتفاهم التوافق وعدم  والزوجة الزوج  بين المشاكل

األمور هذه كل وتتراكم العائلية امورهم من الكثير في

المرأة، عند

بالد في دولة أي او أوروبا الى المرأة تصل عندما

عندها الوضع يختلف والحريات الحقوق وترى الغرب

من التخلص محاولة في الخوف ثوب فتخلع تماما

الرافض مجتمعنا في عانتهما التي واالستبداد العنف

موجودة تكن لم خيارات  الى وتلجأ  ، المرأة لحرية

الضعيفة المرأة وتقوى الطالق ، ضمنها ومن قبل من

وثقافته الجديد والمجتمع ويحميها  معها القانون الن

، المرأة وخاصة القادمين قناعة في دور لهم وقوانينه

الماضي معها في الشاكل من تراكمات أيضا وهناك 

الدولة هذه في لحقوقها واكتشافها بلدها في عانته التي

تفتقده كانت  الذي المادي االستقالل وخاصة الجديدة

تحررا حياة اكثر في نمط مجال لها مع فتح بلدها في

العوامل هي بل الرئيسي السبب  ليس األمور هذه ،

قرار الطالق في مذنبان الطرفين ، القرار التخاذ هذا

القبل والكثيرين كما زوجها تحترم تعد المرأة لم الن

فهمن اللواتي  التحريات هذه ظل في االحترام فقدوا

شك ال ، / ليس لتعميم / بشكل خاطئ الحرية معنى

ذكرت كما : منها ومتعددة مختلفة أسباب هناك ان

الفتور واإلهمال السيئة والمعاملة العشرة قبل سوء من

اول الطالق مرحلة في ، المشاعر وفقدان العاطفي

وام اب بين ضياع حالة يعيشون األطفال الضحية هم

تتشكل التي نفسية مشاكل الى باإلضافة منفصالن

قصص األخيرة اآلونة األهم زادت في النقطة ، عندهم

ساعات ويمضون االجتماعي التواصل عبر الخيانة

من الكثير االنترنت اقتحمت ، االنترنت في  طويلة

بعض في ونرى ، ضحاياها  احدى لتكون  العائالت

عدم لها دور في أيضا الفكري الحاالت مثل المستوى

والمخاوف مستمرة الظاهرة  هذه  ، الزوجي التوافق

اكبر الى حد األمور ان تصل تزداد الى

ادريس نريكز

عبدي مىن
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آب   ٢١ يوم  زار  (تيريج)،  بهرم  مراد  البيشمركة  الستشهاد  السادسة  الذكرى  في 

سوريا   - الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  كوركوسك  منظمة  من  وفد   ،٢٠٢٠

الكورد  لالجئين  كوروكوسك  مخيم  في  البيشمركة  الشهيد  عائلة  منزل   ،PDK-S

بنفسه  ضحى  الذي  الشهيد  مناقب  عن  الوفد  وتحدث  كوردستان.  بإقليم  السوريين 

ضد  الحرب  في  داعش  تنظيم  العالم،  في  إرهابي  تنظيم  وأشرس  أعتى  حرب  في 

كوردستان. من جانبها شكرت عائلة البيشمركة، الوفد الزائر، على القيام بواجبه تجاه 

عوائل الشهداء. حيث نال البيشمركة تيريج شرف الشهادة في محور سد موصل قرية 

" سهلج " ضد تنظيم داعش اإلرهابي دفاعًا عن أرض كوردستان. الشهيد من مواليد 

١٩٩٣ قرية حليق التابعة لمنطقة ديريك بكوردستان سوريا, من مرتبات اللواء األول 

الفوج األول ضمن قوات بيشمركة لشكرى روج. الشهيد مراد بهرم سليمان استشهد 

الخميس٢١-٨-٢٠١٤ ، وشيع جثمانه الطاهر في مسقط رأسه في قرية حليق _ آليان 

التابعة لمنطقة ديريك.

@PDKMS@Âfl@áœÎ
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قام وفد من فرع إقليم كوردستان التحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكوردستاني-

مع  تفاهم  مذكرة  بتوقيع   ،٢٠٢٠ آب   /  ١٩ األربعاء  يوم   ،YXCDK_R روجآفا 

منظمة سبارك، لدعم المئات من الطالب الالجئين في إقليم كوردستان للعام الدراسي 

.٢٠٢٠- ٢٠٢١

هيئة  وأعضاء  محمدأمين  أحمد  المهندس  الفرع،  مسؤول  من  كًال  االتحاد  وفد  ضم 

الفرع، حيث قام الوفد بزيارة منظمة سبارك الهولندية واللقاء بإدارة المنظمة، الممثلة 

بـ رهيل قرداغي.

وقال االتحاد في صفحته الرسمية: بموجب هذه المذكرة ستقوم منظمة سبارك بدعم 

٤٥٠ طالب وطالبة خالل مسيرتهم الدراسية في جامعات ومعاهد إقليم الكوردستان 

حيث سيقوم اتحاد الطلبة والشباب بمساعدة الطلبة في ملئ استمارة التقديم على المنحة 

عن طريق مكاتبها ومحلياتها الموجودة في المخيمات والمدن التي يتواجد فيها طلبة 

كوردستان سوريا.

المنحة  هذه  على  التقديم  في  الراغبين  األعزاء  للطلبة  يمكن  الغرض،  لهذا  أضاف: 

التوجه إلى مراكز ومحليات اتحاد الطلبة والشباب لتلقي الدعم الالزم بخصوص آلية 

الخميس  يوم  من  اعتبارًا  المنحة.  هذه  بخصوص  أخرى  استفسارات  أية  أو  التقديم 

٢٠٢٠/٨/٢٠ لغاية ٢٠٢٠/٨/٣١م

المكتب الرئيسي: هولير شارع كركوك بجانب فندق والت.

@ÚÓéaäá€a@Úz‰æa
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في أول رحلة لها من هذا النوع، أبحرت سفينة سي ووتش٤ في البحر المتوسط الستقبال 

أكدت  وفيما  ليبيا.  قبالة  المتوسط  البحر  في  الغرق،  يواجهون خطر  الذين  المهاجرين 

ألمانيا عن رغبتها المشاركة في استقبال من يتم إنقاذهم لكن هدف الحكومة األساسي 

يبقى هو مراقبة أسباب وهياكل االتجار بالبشر التي تحدث قبالة الساحل الليبي.

تعتزم ألمانيا االستمرار في المشاركة في استقبال مهاجرين ُيجرى إنقاذهم في عرض 

البحر. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية األلمانية يوم الجمع٢١ غسطس/آب إن هذا 

"سي  الجديدة  البحرية  اإلنقاذ  تنقذهم سفينة  الذين  أيضا على األشخاص  بالطبع  ينطبق 

ووتش ٤" في البحر المتوسط. وقالت متحدثة باسم الوزارة إن اإلنقاذ البحري هو "التزام 

قانوني إنساني ودولي".

ولم يعلق المتحدث باسم الحكومة، شتيقن زايبرت، على عمليات اإلنقاذ الفردية، إال أنه 

أكد أن إنقاذ الناس من الغرق في البحر "هدف نبيل"، موضحا في الوقت نفسه أن موقف 

الحكومة األساسي هو "أنه من األفضل لو لم يتسبب المهربون المجرمون في تعريض 

هذا العدد الكبير من الناس للغرق في المقام األول"، مضيفا أن السياسة األلمانية "تراقب 

دائما أسباب وهياكل االتجار بالبشر التي تحدث هناك".

يوم  إسبانيا  بوريانا في  ميناء  الجديدة "سي ووتش ٤"  البحرية  اإلنقاذ  وغادرت سفينة 

السبت الماضي (١٥آب/أغسطس) الستقبال المهاجرين الذين يواجهون خطر الغرق، في 

البحر المتوسط قبالة ليبيا. وأبحرت السفينة اليوم الجمعة (٢١آب/أغسطس) في البحر 

المتوسط، في أول رحلة لها من هذا النوع. وتدعم منظمة أطباء بال حدود البعثة.

ووتش  "سي  شراء  ريسكيو"  فور  "يونايتد  اتحاد  أتاح  الماضي،  ثان/يناير  كانون  وفي 

٤". وبحسب بيانات االتحاد، فإنه يضم أكثر من ٥٥٠ منظمة ومبادرة وشركة وجمعية 

ومؤسسة كبيرة وصغيرة، من بينها االتحاد األلماني للنقابات العمالية ومنظمة "وورلد 

في  البروتستانتية  والكنيسة  األلمانية  المسلمين  شؤون  تنسيق  ومجلس  ألمانيا"،  فيجن 

ألمانيا.

د.ص ( د ب أ)

@ÂÌãubËfl@fibj‘néa@¿@Òã‡nèfl@bÓ„bæc
ãzj€a@Âfl@·Áàb‘„g@#

التهم  إندالع حريق  اثر  حياته،  سوريا  كوردستان  أبناء  من  شاب،  كوردي  فقد الجئ 

خيمته، في أحد مخيمات إقليم كوردستان.

وأفاد مصدر مطلع من داخل المخيم، لريباز نيوز، فقد الالجئ الشاب محمد صالح قادر 

(١٦) عامًا، حياته مساء أمس الجمعة، بعد إندالع حريق في خيمته، بسبب ماس كهربائي 

في مخيم (برده رش) التابع لمحافظة دهوك بإقليم كوردستان.

اليوم  كوباني،  مدينة  أهالي  من  قادر  محمد  الشاب  جثمان  نقل  تم  المصدر،  وأضاف 

السبت، عبر معبر سيمالكا-بيشابيرالحدودي إلى مسقط رأسه ليوارى جثمانه الثرى.

وكان ريباز نيوز قد نشر يوم الجمعة، نقًال عن مصدر مطلع داخل المخيم، أن الحريق 

نشب في خيمة قادر، أثناء عودة التيار الكهربائي للمخيم و حدوث ماس كهربائي في 

الخيمة، أسفر عن اصابته بحروق وجروح بليغة، اسعَف على اثرها إلى مشافي دهوك 

لتلقي العالج.

المصدر نفسه، كان قد أكد في وقٍت سابق بعد الحريق لريباز نيوز، إن وضع الالجئ 

الشاب غير مستقر وهو في حالة حرجة ونسبة شفائه جدًا ضئيلة.

ومنذ بدء موجة اللجوء إلى إقليم كوردستان وبقية دول الجوار والعالم بعد الثورة السورية 

عام ٢٠١١ وحتى اآلن، فقد العشرات من الجئي كوردستان سوريا حياتهم في حوادث 

متشابهة في المخيمات، باالضافة إلى حوادث السير والغرق والسقوط من أماكن عمل 

مرتفعة .

@ÈmbÓy@á‘–Ì@lbí@¯u¸
ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@¿@Èn‡Ó£@’Ìãy@ ¸á„g@ãqa

بدابة  البلديات،  لمجالس  الكورد  وترشح  االلمانية  االنتخابات 

واجبات مجلس االندماج ( Integrationrat): ـ يلتزم مجلس 

االندماج بالقضايا المتعلقة بالمهاجرين.ـ  يقدم مجلس االندماج 

ـ  االجتماعات.  وعقد  اللجان  خالل  من  للسياسيين  النصائح 

األجنبية  الجاليات  تخص  التي  والمقترحات  المطالب  إيصال 

من  األلمانية  المدن  في  البلديات  ومراكز  القرار  مراكز  إلى 

خالل ممثليها في المجلس . ـ يجتمع أعضاء مجلس المدينة 

وممثلو المهاجرين المنتخبين بانتظام. ـ مناقشة تكافؤ الفرص 

في كل المجاالت. ـ المشاركة في الحياة االجتماعية في المدن 

لمجلس  االقتراحات  تقديم  االندماج  لمجلس  يمكن  االلمانيه ـ 

المدينة. ـ االستفسار عن األمور المتعلقه بإدارة المدينة.

موعد إجراء االنتخابات: سيتم إجراء االنتخابات يوم ١٣ من 

شهر أيلول/سبتمبر , وسينتخب المجلس لدورة انتخابية مدتها 

خمس سنوات .

المرشح وواجباته: يحق لكل الجيء عمره ١٨ عاًما, وعليه 

لمجلس  اجتماعات   (  ٥  ) لحضور  استعداد  على  يكون  ان 

في  للمشاركة  مستعدا  يكون  أن  وعليه   , عام  كل  االندماج 

هذه  في  المتخصصة  العمل  ومجموعات  المتخصصة  اللجان 

المجالس.

االنضمام  دون  فردي  بشكل  الترشح  أوال:   : الترشح  طريقة 

الحالة  هذه  في  و  المرشحين,  من  مجموعة  تضم  قوائم  إلى 

عندما يصوت أحد المواطنين لصالح هذا المرشح سيستفاد فقط 

المرشح من صوته.

ثانيا: الترشح ضمن قائمة تضم مجموعة من المرشحين, وفي 

القائمة  المواطنين لصالح هذه  أحد  الحالة عندما يصوت  هذه 

وكلما  الصوت  هذا  من  القائمة  أعضاء  جميع  يستفاد  سوف 

أكثر  يفوز  كي  فرصة  هنالك  سيكون  األصوات  عدد  ازداد 

من شخص.

كيفية إجراء االنتخابات: ـ يتكون عدد مقاعد مجالس االندماج 

في كل مدينة بما يتناسب مع أعداد الجاليات.

االندماج  أعضاء مجالس  ثلثي  أي  نسبة ٣/٢  انتخاب  يتم  ـ 

الحاصلين على األقامة او  المواطنين األجانب سواء  من قبل 

الجنسية بشكل مباشر عن طريق االنتخابات .

ـ يتم تحديد نسبة ٣/١ أي ثلث أعضاء مجالس االندماج عن 

طريق التعيين من قبل األحزاب األلمانية.

ـ يحق لكل شخص اإلدالء بصوت واحد في االنتخابات.

من يحق له التصويت: ـ أي أجنبي يحمل اإلقامة او الجنسية 

مقيما  يكون  أن  ـ  عاًما.   ١٦ عمره  يكون  أن  ـ  األلمانية. 

قانونيا في أراضي المانيا االتحادية لمدة سنة واحدة على األقل. 

ـ أن يكون مسجال , أي إنه ثبت قيوده في مجلس بلدية المدينه 

قبل  يوما  تقل عن ١٦  فيها في مدة ال  التصويت  ينوي  التي 

موعد االنتخابات ١٣,٠٨,٢٠٢٠.

مالحظة :" العمل في مجلس االندماج عمل تطوعي ".

وكاالت

ÚÓ„bæ˛a@xbflá„¸a@ê€b™@pbibÉn„a@¿@·Ëè–„c@ÊÏzíãÌ@ÜäÏÿ€a

كوردستان

نظمت منظمة دهوك للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا بتاريخ ٢٦-٨-٢٠٢٠ 

تكريمه،  بواجب  للقيام  حسين  الدين  سيف  األستاذ  الفرعي  الرفيق  دار  إلى  زيارة 

بمناسبة صدور مجموعته القصصية االولى "حصاد في دجلة" وكخطوة باتجاه دعم  

نعيش  له السيما ونحن  نفسي ومعنوي  والثقافية وكدعم  والفكرية  اإلبداعية  الطاقات 

ظروف الهجرة التي فرضت علينا منذ بداية الثورة السورية ودورها السـلبي علينا 

كورونا  جائحة  ظروف  في  مأساًة  مأسـاتنا  وازدادت  المأسـاوي   واقعنا  وعلى 

المسـتميت.

القصصية  باكورته  إصدار  على  حسين  الدين  سـيف  لرفيقنا  والنجاح  التوفيق  كل 

الجميلة والتي تســرد قصصًأ عن واقع ومأســاة أهلنا من الضفة الغربية لنهر 

دجلة.

@ÂÌá€a@—Óé@kmbÿ€a@¯‰Ëm@PDKMS@Ä€@⁄ÏÁÜ@Ú‡ƒ‰fl
ÚÓóó‘€a@È€b‡«c@ÒäÏ◊bi@äÎáñ@Újéb‰∑@µèy

قررت المحكمة االتحادية المختصة بشؤون العمل تعويض معلمة مسلمة لوقفها عن العمل 

الحجاب  الرتداء  الشامل  الحظر  أن  جاء  الحكم  حيثيات  وفي  الحجاب.  ارتدائها  بسبب 

المنصوص عليه في قانون الحياد المطبق في والية برلين ينتهك الدستور. قالت المحكمة 

الشامل  الحظر  إن  إيرفورت  مدينة  في  مقرها  من  العمل  بشؤون  المختصة  االتحادية 

الرتداء الحجاب بالنسبة للمعلمات والمنصوص عليه في قانون الحياد المطبق في والية 

برلين ينتهك الدستور. وقالت متحدثة باسم المحكمة إنها رفضت اليوم (الخميس ٢٧ آب/ 

أغسطس ٢٠٢٠) استئناف والية برلين ضد حكم المحكمة في الوالية والتي كانت منحت 

معلمة مسلمة حوالي ٥١٥٩ يورو كتعويض في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨ ألنها أوقفت 

عن العمل بسبب ارتدائها الحجاب. وقررت المحكمة االتحادية المختصة بشؤون العمل 

أن القانون يعد تمييزًا ضد المرأة بسبب دينها ويجب تعديل الفقرة الثانية منه والتي تحظر 

على المعلمات في المدارس العامة في برلين ليس فقط ارتداء الحجاب ولكن أيضًا ارتداء 

المالبس والرموز الدينية كالصليب والقلنسوة اليهودية لكي تكون متوافقة مع الدستور.

وأفادت المتحدثة باسم المحكمة وأفادت المتحدثة باسم المحكمة إن الحظر العام والوقائي 

ملموسة  نقاط  تحديد  ويجب  قانونيًا،  ليس  المدارس  داخل  السلم  الحفاظ على  يريد  الذي 

تنتهك  اآلن  حتى  المطبقة  الالئحة  أن  إلى  مشيرة  الحظر،  موجبات  تمثله  الذي  للخطر 

داخل  جدل  في  مرارًا  تسبب  الحياد  قانون  وكان  والمعلمات.  للمعلمين  الدينية  الحرية 

تحالف الحكومة في والية برلين المكّون من االشتراكيين واليسار والخضر، وفي حين 

اعتبرت ساندرا سيرش المسؤولة عن التعليم في الوالية، والمنتمية إلى الحزب االشتراكي 

الديمقراطي، أن القانون دستوري وموضوعي، فيما تبنى مسؤول العدالة بالوالية ديرك 

بيرنت من حزب الخضر وجهة النظر المعارضة.

م.م/ خ.س (د ب أ، أ ف ب)

@Ú‡‹»fl@ùÌÏ»ni@·ÿ±@Ô„bæ˛a@ıbõ‘€a
lbv®a@bËˆaámä¸@›‡»€a@Â«@o–”Îc

أثناء عملية إنقاذ قبالة السواحل اإليطالية اندلع حريق في قارب يحمل مهاجرين. الحريق 

تسبب في وفاة ثالثة مهاجرين وفقان شخص.

لقي ثالثة أشــخاص حتفهم وفقد شــخص آخر يوم األحد (٣٠آب/أغســطس) إثر 

اندالع حريق أعقبه انفجار في قارب لمهاجرين أثناء عمليات إنقاذ قبالة سواحل إيطاليا.

وزارة  مكتب  (أنسا) عن  اإليطالية  األنباء  وكالة  نقلتها  محدثة  ذلك حسب حصيلة  جاء 

الداخلية في كروتوني.

وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وُفقد شخصان. 

ووقع الحادث قبالة سواحل برايالونجا، بالقرب من مدينة كروتوني، على الساحل الشرقي 

لكاالبريا.  وتم سحب قارب المهاجرين إلى الشاطئ من قبل وحدة من شرطة الجمارك 

النيران ألسباب ال  المالية (جارديا دي فينانتسا)، عندما اشتعلت فيه  اإليطالية والجرائم 

تزال غير واضحة.

"جارديا دي  اثنان من عناصر  بينهم  إلى مستشفى ومن  ونقلوا  أشخاص  وجرح خمسة 

فينانتسا"، بينما ُنقل ١٢ ناجيا إلى مركز الستقبال المهاجرين في كروتوني.  وكان هناك 

٣٤ شــخصا على متن القارب في البداية، لكن ١٣ مهاجرا وصلوا إلى الشاطئ قبل 

إيطاليا زيادة كبيرة في أعداد  إلى الساحل.  وتواجه  لنقلهم  فينانتسا"  تدخل "جارديا دي 

المهاجرين الوافدين عبر البحر، وهي ظاهرة تثير احتجاجات من الســياسـيين األكثر 

 ١٦٩١٤ إيطاليا  سجلت  الداخلية،  وزارة  بيانات  وبحســب  الظاهرة.   لهذه  تعرضا 

آب/  ٢٠ إلى  الثاني/يناير  كانون  أول  من  الفترة  في  البحر  طريق  عن  وافدا  مهاجرا 

أغســطس، بزيادة قدرها أربعة أضعاف تقريبا عن ٤٥٤٨ في الفترة نفسها من عام 

.٢٠١٩

د.ص ( د ب أ)

NNNN@’Ìãy@kjèi
bÓ€b�Ìg@Ú€bj”@ÂÌãubËæ@läb”@¥fl@Û‹«@ÜÏ‘–flÎ@Û‹n”
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العدسة

الحكومة  في  الوزراء  أسماء  ُنشرت  حينما 

في  وخاصًة  السوريون  بدأ  للنظام،  الجديدة 

عن  بالبحث  االجتماعي  التواصل  صفحات 

وظائف وشهادات المسؤولين، فتبين أن وزير 

التربية الذي يفترض به أن يكون بروفيسورًا 

في علم التربية، ومتخصصًا وذا خبرة واسعة 

في التربية من جامعات عالمية، طلع "الزلمة" 

وسائل  وبحسب  بيطري،  شهادة طبيب  يحمل 

على  حاصل  الجديد  الوزير  فإن  اإلعالم 

تخصص  البيطري،  الطب  في  الدكتوراه 

أن  اآلراء  فتوافقت  األبقار،  ضرع  أمراض 

الوزير البيطري يناسب تمامًا وزارة التربية، 

األزمة  مع  وخاصة  السورية  التربية  كون 

الحالية نأت كثيرًا عن دنيا التعليم والتربية!

والحاصل أن الوزراء اآلخرين ال يقلون عن 

الكثير  اختصاصات  تنافر  حيث  من  زميلهم 

فمثًال  تولوها..  التي  الوزارات  عن  منهم 

صحفيًا  يكون  أن  به  ُيفترض  اإلعالم  وزير 

مقتدرًا، ويملك مقدرة وموهبة في مجال الكتابة 

من  وغيرها  اإلخباري،  والتحليل  الصحفية 

فنون الصحافة، إال أن الوزير "الجديد" ال يملك 

مديرين  وطفش  "احتلها"  التي  المناصب  غير 

أكفياء في اإلعالم لعالقاته الخاصة مع أسرة 

يكونوا  لم  الذين  الوزراء  باقي  وكذا  األسد.. 

للنظام  الوالء  مستوى  بل  تكنوقراط،  حكومة 

توزير  كل  في  الغالب  هو  الحاكمة  واألسرة 

جديد.

رئاسي  سوريا  في  الحكم  نظام  أن  يعلم  الكل 

إلى  أميل  لكنه  العالم،  دول  من  العديد  مثل 

جميع  أو  فمعظم  واالستبداد،  المطلق  التفرد 

السلطات بيد الرئيس، من تشكيل الحكومة إلى 

حلها، والحق بحّل البرلمان، ساد هذا الطاعون 

السلطة  البعث  حزب  توّلي  بعد  سوريا  في 

الذي وصل الحكم بانقالب عسكري. البرلمان 

كذا  البعث،  حزب  قبل  من  اإلرادة  مسلوب 

األمر بالنسبة للحكومات التي تشكلت منذ العام 

١٩٦٣ حتى اآلن، فسوريا بلد حالة الطوارئ 

النظام  بإلغائها من رئيس  لعقود رغم اإلقرار 

السورية  القيامة  من  شهر  حوالي  بعد  الحالي 

التي لم تنته بعد.

من  الواقع  في  لكن  شكلي،  سياسي  نظام  ثمة 

يحكم سوريا هم االجهزة األمنية والجيش، وال 

أثر أو فاعلية ألي وزير الذي يسترضي أفرع 

قدر  أكبر  منصبه  في  لالستمرار  المخابرات 

ممكن من السنوات.

قبل أيام أصدر رئيس النظام السوري مرسومًا 

برئاسة  الجديدة  السورية  الحكومة  بتشكيل 

الرئيس  زوجة  من  المقرب  عرنوس  حسين 

الدولية  العقوبات  طائلة  تحت  والموضوع 

المفروضة على النظام وأركانه والمنحدر مكانيًا 

استعادها  التي  إدلب  بريف  النعمان  من معرة 

المعارضة  من  الحالي  العام  أوائل  في  النظام 

المسلحة بدًال من عماد خميس الذي أقيل من 

فشله  بسبب  الماضي  حزيران  في  منصبه 

والهبوط  سيزر  قانون  تداعيات  محاصرة  في 

المريع لليرة السورية، وتداعيات وباء كورونا 

الذي حاول النظام التغطية عليه إعالميًا، ولكن 

انتشر المرض وخاصة في دمشق بشكل كبير، 

أكثر من مئة وعشرة طبيبات  وحصد أرواح 

وأطباء من خيرة أطباء سوريا.

طي  قبل  األخير"  "النزع  حكومة  هي  هل 

وفاشية  أنها  أم  األبد  وإلى  األسد  آل  ورقة 

الجيش وكورونا ستتشارك في محاولة "محو" 

السوريين من الخارطة؟

وزراء النظام السوري 
ً
''األكفياء'' جدا

عمر كوجري 

كوردستان- خاص

صدرت عن دار أوراق للنشر والتوزيع في القاهرة 

المقيم  الناشف  ثائر  السوري  للكاتب  المسغبة  رواية 

في النمسا، وتقع الرواية في ثالثة مجلدات في واقع 

ألف وثمانمائة وست عشرة صفحة (١٨١٦) ضمن 

ثالثة  في  جاءت  وقد  كلمة،  ألف  وخمسين  ثالثمائة 

الموضوع؛  أجزاء متصلة وغير منفصلة في جوهر 

سواء في سرد األحداث اليومية أو في تعاقب ظهور 

الشخصيات التي فاق عددها أكثر من مائتي شخصية 

محورية وثانوية؛ والتي تمثل ألوان الطيف السوري 

كله. 

موضوعها  في  أساسي  بشكل  الرواية  وتركز 

السوريتين  ومضايا  الزبداني  مدينتي  حصار  على 

تستعرض  أنها  حيث  اللبنانية،  للحدود  المتاخمتين 

المعارك المحتدمة بين التنظيمات اإلسالمية المسلحة 

عبر  تنتقل  ثم  اهللا  وحزب  السوري  الجيش  وقوات 

المؤلم  الحصار  وقائع  إلى عرض  المتعاقبة  فصولها 

التهام  إلى  المحاصرين  السكان  دفع  في  تسبب  الذي 

أوراق األشجار والحشائش واألعشاب الضارة، فضال 

للبقاء  لهم  وسيلة  كآخر  والكالب،  القطط  التهام  عن 

على قيد الحياة. 

خالل  من  الحصار  واقع  معالجة  في  الرواية  ذهبت 

عشرات  لعبته  الذي  الدور  عبر  الناس  معاناة  سرد 

الشخصيات المحورية؛ والتي توالى ظهورها المتعاقب 

في متن الرواية في ظل شيوع المجاعة التي تسببت 

في تساقطهم جوًعا ومرًضا واحًدا تلو اآلخر، إضافة 

إلى التقلبات النفسية المصاحبة لقسوة الحرب. 

باستعراض  الملحمية  روايته  بدأ  قد  الكاتب  وكان 

من  وذلك  آغا،  خليل  إبراهيم  بطلها حسان  شخصية 
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خسوف جزئي.. باكورة أعمال الشاعرة ميديا شيخة 
كوردستان- خاص

باكورتها  شيخة  ميديا  الكردية  للشاعرة  صدرت 

مطبعة  ٢٠٢٠عن  جزئي"  األولى"خسوف  الشعرية 

MG في الحسكة، على امتداد حوالي ١١٧ صفحة 

من القطع المتوسط. 

من  الهايكو  طريقة  على  مكتوبة  نصوص  وفيها 

الواحد  مفردات  التزيد  التي  النصوص  كثافة  جهة 

منها عن عشر مفردات، إال في حاالت قليلة. هذه 

عديدة:  تسميات  بين  عادة  تتوزع  التي  النصوص 

النص المشهدي- النص اللقطة- الفالش- الومضة، 

الفني  بعدها  لها  الهايكو  نصوص  أن  من  بالرغم 

القصيدة   تنتشرهذه  أن  قبل  والجغرافي  التاريخي 

الشعرية  األصوات  قبل  من  كتابتها  وتتم  وتعمم، 

األميل إلى الحداثة.

المجموعة، كما نص ذات  ثمة نصوص محلقة في 

شمس والمكتوب في خمس مفردات إذا استثنينا األحرف 

اللغوي،  التكثيف  استبيانات  في  عادة  يتم  كما  واألدوات 

ونجد هنا-في هذا النص تحديدًا- كما في بعض النصوص 

وتلمسًا  للمخيلة،  واستفزازًا  جماليًا،  تحريضًا  المماثلة 

يخمنها،  إليها،  المسافة  في  ينظر  أعمى  يشكلها  لصورة 

الصورة-  جمالية  إن  إذ  هي؟،  كم  يتساءل:  يقدرها، 

المشهد، تكمن في تحديق األعمى الذي اليرى.

تقول الشاعرة:

 َأعمى

يحدُق في األفِق

كم المسافٌة إليها؟!

بعنوان"  آخر  ذاتها نص  المجموعة  في  النص،  هذا  يلي 

يجاري سابقه  في جماليته، وتحريضه،  " حيث  اجتياح 

عطر  اسم  عن  تستغني  أن  الناصة  مكنة  في  كان  وإن 

محدد، ليكون العطر -في النهاية- عطر تلك األنثى التي 

المرور،  لتكون حركة  المرور،  الروح في حركة  تبعث 

التي دفعت  الدرامية  الضوء على األحداث  تسليط  خالل 

خليل آغا، وهو أمير كردي من منطقة امد، فيروي الكاتب 

كيف أن جد حسان – خليل آغا- صادف امرأة سريانية 

العالمية،  الحرب  خالل  العثمانية  المجازر  ضحايا  من 

ثم تزوجها بعد أن رفض االستمرار  الموت  فأنقذها من 

في الحرب إلى جانب القوات العثمانية المنهزمة، فتأنيب 

على  أن خشي  بعد  آمد  لمغادرة  دفعه  آغا  خليل  ضمير 

التي رفضت  الكوردية  العشائر  من  اللوم  يلقى  أن  نفسه 

بإعالن  حقها  تنتزع  أن  وقررت  العثمانيين،  مع  القتال 

كوردستان كحال العرب واألرمن. 

يستمر الكاتب في توصيف تلك اللحظة التاريخية؛ ويتابع 

مجريات مغادرة خليل آغا آلمد، ومحاولة هجرته لجورجيا 

أو للقدس، لكن تعقد األوضاع السياسية ودخول االنكليز 

والفرنسيين لسوريا والعراق دفعه للعيش في قرية مسيحية 

سورية عند حدود لبنان أال وهي مضايا، حيث تلد زوجته 

السريانية -إبراهيم- الذي ينجب الحقا ابنه حسان. 

وإقطاعي  كأمير   - يعتقد  طويل  لوقت  ظل  آغا  فخليل 

للكورد  الحامية  المظلة  هي  العثمانية  الدولة  أن  كوردي 

والعرب، لكنه اكتشف متأخرا كيف أنها استغلت الشبان 

البقان  في  القتال  جبهات  في  بهم  للزج  والكورد  العرب 

وروسيا، لذا فإن الكاتب ركز على صحوة ضمير خليل 

آغا لتكون جرسا ينبه العرب والكورد إلى حقهم في تقرير 

مصيرهم. 

لكن حسان آغا يبدو أكثر قطعا مع الماضي، فهو إنسان 

فرغم  الحرب،  في زمن  وتقلباتها  بالحياة  المعرفة  واسع 

أنه كان أكثر ميال  الكثير من صفات جده إال  أنه ورث 

مع  عالقته  في  جليا  ظهر  ما  وهو  الذات،  مع  للتصالح 

جاره مازن. 

فحسان آغا هو فيلسوف الرواية بحق من خالل حواراته 

الواعية التي ترفض الحرب، وعالقته التصالحية مع ذاته 

بخسارته  تسببت  التي  وآالمه  أوجاعه  رغم  ومحيطها، 

ألغلى ما يملك في الحياة، وهو ما يقارب شخصية جدته 

السريانية الضعيفة. 

المنطقة  لشعوب  الجامعة  الهوية  هو  آغا  حسان  أن  كما 

المتعددة، ولعل تركيز  من خالل دمه وعرقه وانتماءاته 

الوجع  باستجالء  يفي  آغا  حسان  شخصية  على  الكاتب 

اإلنساني الذي سارت من أجله مجمل األحداث، ولذا فإن 

اآلالم المضنية التي تعرض لها – حسان آغا- والخسائر 

الفادحة واألثمان الباهظة التي دفع فاتورتها من دمه ودم 

أطفاله عكست معنى الرواية من خالل اسمها. 

ضمت الرواية ثالث رسومات مختلفة على أغلفة مجلداتها 

وهي  عمر،  ديالور  الكوردي   الفنان  عمل  من  الثالثة 

الذي  والقهر  والضياع  البؤس  حاالت  مختلف  تعكس 

شاب حياة السوريين خالل سنوات الحرب الطاحنة، فيما 

استغرق إنجاز الرواية كنص سردي المست أجزاؤه 

كل  في  المريرة  الحرب  فواجع  المكثفة  ومشاهده 

تحوالتها وتقلباتها- أكثر من ثالث سنوات امتدت من 

العام ٢٠٢٠، وهي  العام ٢٠١٦ حتى مطلع  صيف 

العربي،  األدب  في  رواية  وأضخم  أطول  بذلك  تعد 

في  مقّسم  أو  العامة،  عناوينه  في  مجّزأ  غير  كنص 

إنها  بل  النص،  متن  في  القائمة  وشخصياته  أحداثه 

تعد واحدة من أطول خمس روايات حرب في سلسلة 

األدب العالمي.       

لتذّكر  جاءت  إنما  الطويلة  الرواية  هذه  فإن  أخيًرا؛ 

القارئ، وتشد انتباهه في كل األحداث التي سيمر بها، 

بأن الجوع هو أحد مخرجات الحرب التي تسببت في 

خلق البؤس واليأس اللذين أصابا الناس المحاصرين 

الذين جسدوا معاناة السوريين كلهم.

عند عبورها رائحتها. رائحة مدام روشيه!

حركُة المروِر

امرأٌة

عطُرَها "مداُم روشيه"

وتقول

 ما ِزلُت تلَك الطفلُة

َأركُض َأركُض

على حافة صدى ِاسِمَك الشاهق

وال ُأريد أْن أصَل...!

  

تناولت  قد  الهايكوية-  المجموعة-  نصوص  كانت  وإذا 

حاالت عامة، فإن من بين هذه النصوص، مايمكن اعتباره 

نصًا ذاتيًا. نصًا عن حالة أم وأسرتها التي الترى العالم 

بوح  بعنوان"  نص  في  الشاعرة  تقول  خاللها،  من  إال 

الياسمين"

من أعمالهاالشعرية:

١-  الباب المواري للصدى /شعر/

٢-  في مرمى الشعر /شعر/

٣-  ملحمة شعرية بعنوان (ميزوبوتاميا)


