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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

قتل  البالد من  اليه حالة  آلت  ما  معلوم 

عوامل  أفقدتها  التي  وتشريد  ودمار 

والثقافي  االقتصادي  وتطّورها  تقّدمها 

واالجتماعي حيث أصبحت ساحة مفتوحة 

وتشهد  واإلقليمية،  الدولية  للصراعات 

عسيرًا  سياسيًا  مخاضًا  السورية  الحالة 

مستقبل  تهّدد  جسيمة  بمخاطر  منذرًا 

مكّوناتهم  بكافة  أبنائها  وحياة  البالد 

حيث  واإليديولوجية،  والدينية  القومية 

باتت في أحرج الظروف وأدق المراحل 

على  واعتماده  النظام  تعنُّت  بسبب 

الحلول العسكرية واألمنية والقمعية من 

جهة، وتشتت المعارضة بين االجندات، 

الدينية  االجندات  على  بعضها  واعتماد 

والمذهبية حيث تم تبدُّد النسيج االجتماعي 

والوطني، وأفسدت ألوان طيفه الجميل.

واقعيًا  توّجهًا  تقتضي  الحالية  المرحلة   

لسوريا يضمن توفير المناخات المناسبة 

لحل القضايا الوطنية وتوفير مستلزمات 

التنمية والتطور بما يبعث الى نوع من 

االستقرار وعودة الُمهّجرين، وألجل أن 

نعطي لسوريا بعدها الحضاري والتفاعل 

االجتماعي ال بّد من تبّني إطالق الحريات 

العامة وقضايا حقوق االنسان واالعتراف 

باآلخر المختلف .. من هنا ومن منطلق 

المسؤولية الوطنية اعتمدنا رؤية سياسية 

مشتركة ومتطّورة بين المكونات العربية 

في  اآلشورية  والسريانية  والكوردية 

إطار جبهة مشتركة وهي «جبهة السالم 

والحرية» بين كلٍّ من المجلس الوطني 

الكوردي في سوريا والمنظمة االثورية 

مع  السوري  الغد  وتيار  الديمقراطية 

والفرات،  الجزيرة  في  العربي  المجلس 

كما أن القضية الكوردية أو االثورية لم 

تطرح يومًا بمعزل عن القضايا الوطنية 

السورية كما لم نطالب بحلها بمنأى عن 

الحياة السياسية والثقافية واالجتماعية في 

البالد وهي تعد جزءًا أساسيًا من القضية 

الوطنية السورية وبامتياز، كذلك الهدف 

لتوحيد  الكوردي  الكوردي  الحوار  من 

الموقف الكوردي في هذه المرحلة، هذه 

القضية  عن  بعيدة  تكن  لم  التطورات 

الوطنية السورية بل خطوة مهمة باتجاه 

سوريا،  في  السياسية  العملية  مجمل 

جانب  الى  موقفنا  في  بوضوح  ويتجلى 

التي تؤمن  السورية  الوطنية  المعارضة 

وتعمل  االنسان،  وحقوق  بالديمقراطية 

للسوريين،  األساسية  الحريات  أجل  من 

وتعمل من أجل سوريا تعدُّدية برلمانية 

لكل السوريين.

الرؤية  سواء  الرؤية  هذه  طرح  إن 

جبهة  رؤية  او  المشتركة  الكوردية 

الحزب  في  رؤيتنا  او  والحرية  السالم 

الديمقراطي الكوردستاني - سوريا هي 

ألن  البالد  في  القضايا  أهم  أحد  لحل 

الوطن للجميع، وينبغي أن يكون المجال 

واسعًا أمام الجميع للمساهمة في مستقبل 

ره بما ينسجم مع روح  البلد، وبنائه وتطوُّ

العصر، وليحقق التقدُّم السياسي والثقافي 

لالرتقاء  واالقتصادي  واالجتماعي 

الُمتطّورة،  الدول  مصافي  الى  بسوريا 

وليعيش أبناؤها بكل مكّوناتهم في وحدة 

وأمان ووئام.

الرؤية السياسية 

الكوردية.. 

ومستقبل 

سوريا 

موقع  معطيات  وفق  و٢٣٧.  ألفا  و١٥  مليونا   ٤٦ العالم  في  بكورونا  المصابين  عدد  بلغ 

"Worldometer"، المتخصص برصد ضحايا الفيروس، 

وتتصدر الواليات المتحدة قائمة الدول األكثر تسجيال لإلصابات بـ٩ ماليين و٣١٨ ألفا و٦٥٣ 

إصابة، تليها الهند بـ٨ ماليين و١٣٧ ألفا و١١٩، ثم البرازيل بـ٥ ماليين و٥١٩ ألفا و٥٢٨.

وتأتي روسيا في المرتبة الرابعة، تتبعها فرنسا وإسبانيا واألرجنتين وكولومبيا وبريطانيا والمكسيك 

وبيرو.

وبحسب الموقع ذاته، أدى الفيروس، حتى ظهر السبت، إلى وفاة مليون و١٩٥ ألفا و٥٨٩ شخصا، 

في حين تعافى ٣٣ مليونا و٣٠٥ آالف و٧٩٥ مريضا.
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كوردستان

الثالثة لملحمة ٢٦ أكتوبر،  استذكر الرئيس مسعود بارزاني السنوية 

مهنئًا قوات البيشمركة بالمناسبة  يوم االثنين ٢٦-١٠-٢٠٢٠

الرئيس البارزاني كتب في تغريدة على حسابه في تويتر : " بمناسبة 

الذكرى السنوية الثالثة لملحمة ٢٦ اكتوبر نهنيء البيشمركة االبطال 

وكل الوطنيين االحرار في كوردستان".

وانتهت المعارك القوية بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وميليشيا 

صنوف  بمختلف  المدعومة  القوات  هذه  تقدم  بوقف  الشعبي  الحشد 

االسلحة الثقيلة.

القوات  حاولت  حينما   ٢٦-١٠-٢٠١٧ في  بدأت  سحيال  معركة 

يتم لهم، فقد  لم  الحدودية، لكن ذلك  المعابر  التوجه الستالم  العراقية 

بـ"ملحمة سحيال" حيث  مايعرف  ودارت  للهجوم  البيشمركة  تصدت 

كسرت البيشمركة كل الهجمات التي شنت على المنطقة وردت القوات 

العدد  فارق  رغم  هدفها  تحقيق  من  ومنعتها  اعقابها  على  المهاجمة 

والعدة لصالح الميليشيات والقوات األخرى المرافقة لها.

الرئيس بارزاني:
ئ البيشمركة االبطال وكل الوطنيني االحرار يف كوردستان

ّ
 مبناسبة الذكرى السنوية الثالثة مللحمة ٢٦ اكتوبر نهن

كوردستان

أرسلت حكومة اقليم كوردستان قبل ستة أعوام في مثل هذا اليوم ٢٠١٤/١٠/٢٨, قوات البيشمركة إلى مدينة كوباني 

في كوردستان سوريا لدحر تنظيم داعش اإلرهابي.

واستطاع الرئيس مسعود بارزاني وبعد موافقة أغلبية أعضاء برلمان إقليم كوردستان, إقناَع تركيا بإرسال قوات من 

البيشمركة دعما لمدينة كوباني التي كانت تحت مدافع وإرهاب داعش عبر أراضيها (تركيا ) إلي المدينة.

وتحركت القوة العسكرية من البيشمركة من إقليم كوردستان إلى كوردستان تركيا رافعين علم كوردستان لتصل 

أكبر  الموجودة هناك في دحر داعش  القوات  مدينة كوباني, وشاركت في دعم ومساندة  بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٣١ 

وأخطر تنظيم إرهابي في العالم.

واستقبل أهالي كوباني وكورد باكور البيشمركة بالورود وعّبروا عن فرحهم في دخول قوات بيشمركة إلى كوباني 

عبر تركيا.

ويعتبر هذا اليوم الذي دخلت فيه قوات البيشمركة يوٌم تاريخي بالنسبة للكورد وكوردستان حيث استطاعت القوات 

المشاركة في دحر داعش من المدينة والقرى التابعة لها بعد أن احتلوها وعاثوا فيها فسادا. 

ذكرى مرور ستة اعوام على دخول  بيشمركة كوردستان اىل مدينة كوباني لدحر داعش االرهابي

أصدر مكتب اقليم كوردستان لـ PDK-S بيانا شجب 

تخريبية  مجموعة  به  قامت  الذي  التخريبي  العمل  فيه 

الفرع  مقر  وحرقت  الشعبي  الحشد  من  لفصائل  تابعة 

الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد.

وجاء في نص بيان اإلدانة:

قام المئات من المخّربين التابعين لفصائل تابعة للحشد 

الشعبي، وفي تصعيد خطير للغاية باقتحام مقر الفرع 

الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني الشقيق، يوم 

المقر، وأتلفوا  النار في  الجاري، وأضرموا   ١٧-١٠

فقاموا  الدنيئة  أنفسهم  لهم  سَولت  كما  محتوياته، 

بيان من مكتب اقليم كوردستان لـ PDK-S بشأن اهلجوم على مقر احلزب الدميقراطي الكوردستاني الشقيق يف بغداد
المقّدس،  الكوردستاني  العلم  بإحراق  متعّمد  وبشكل 

الكوردستانية  الرموز  وصور  الحليف،  البارتي  وعلم 

التي تحظى بمكانة خاصة عند الشعب الكوردي، وقد تّم 

هذا العمل الشائن رغم االنتشار الكبير للقوات األمنية 

اإلجرامي  الهجوم  وقت  المقر  من  بالقرب  العراقية 

عليه.

الديمقراطي  للحزب  كوردستان  إقليم  مكتب  في  إننا 

الكوردستاني – سوريا ندين بشّدة هذا العمل اإلرهابي 

لعلم  إساءتهم  في  المجرمون  وهؤالء  والجبان، 

كوردستان إنما قصدوا اإلساءة للكورد جميعًا.

في  بناؤه  ماتم  نسَف  استهدَف  الجبان  العمل  هذا  إن 

الكورد  تجمع  التي  الكبيرة  الشراكة  وضرب  العراق، 

وباقي القوميات في العراق، والتي أّسس لها  بشكل 

رئيسي  الرئيس والزعيم مسعود بارزاني ومازال يقوم 

برأب الصدع في البيت العراقي.

وندعو السلطات العراقية لوضع حّد للمجاميع المسلحة 

هؤالء  بتقديم  نطالب  كما  العراق،  تخريب  تريد  التي 

المخّربين الى المحاكم العادلة لينالوا جزاءهم.

مكتب إقليم كوردستان

للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا

هولير ١٨-١٠-٢٠٢٠

أعلن عن وفاة محافظ كركوك الشرعي الدكتور نجم 

الدين كريم في وقت مبكر من صباح  يوم السبت ٣١ 

- ١٠- ٢٠٢٠ في أحد مستشفيات أمريكا. 

وأعلن مكتب نجم الدين كريم، إن المحافظ الشرعي 

بتوقيت  مساًء  عشرة  الحادية  الساعة  في  توفي 

واشنطن متأثرًا بإصابته بالجلطة الدماغية الحادة.

وفاة  نعلن  واألسى،  الحزن  «ببالغ  المكتب:  وقال 

أن  بعد  كركوك،  محافظ  كريم  الدين  نجم  الدكتور 

ُأدخل إلى المستشفى في األيام القليلة الماضية»، في 

أمريكا.

إلى  سيعاد  الراحل  جثمان  أن  إلى  البيان  وأوضح 

رحيل حمافظ كركوك الشرعي جنم الدين كريم
مدينة  «تحرير  لحين  مؤقتًا،  فيها  ليدفن  كوردستان 

كركوك وتنعم بأمن واستقرار قوات البيشمركة» ليدفن 

في مسقط فيها بشكل دائم.

الدين كريم (٧١ عامًا) قد أصيب قبل نحو  وكان نجم 

أربعة أيام بجلطة دماغية حادة أدخل إثرها إلى العناية 

إلى  سافر  مكتبه.  أفاد  حسبما  واشنطن،  في  المركزة 

العليا  الدراسات  وأكمل  األمريكية  المتحدة  الواليات 

بجامعة جورج واشنطن ونال البورد في جراحة الجملة 

العصبية وعمل أستاذًا بنفس الجامعة، قبل أن يعود الحقًا 

إلى إقليم كوردستان.

والدكتور نجم الدين كريم، كان محافظًا لكركوك للفترة 

أكتوبر/ ٢٠١٧  إلى ١٦  نيسان ٢٠١١  أبريل/  من ٣ 

كركوك  على  الشعبي  الحشد  ميليشيات  سيطرت  حين 

ونصبت نائبه راكان الجبوري محافظًا غير شرعي بدًال 

عنه، وكان عضوًا في المكتب السياسي لحزب االتحاد 

الوطني الكوردستاني.

وشارك الراحل بفعالية في استفتاء االستقالل الذي جرى 

بضمنها  الكوردستانية،  والمناطق  كوردستان  إقليم  في 

مدينة كركوك.

يشار الى ان الراحل كري ولد في مدينة كركوك عام 

الطب  كلية  من  وتخرج  بها  دراسته  وأكمل   ١٩٤٩

البيشمركة  قوات  إلى  وانضم   ،١٩٧١ عام  بالموصل 

عام ١٩٧٢، وأصبح الطبيب الخاص للزعيم 

حتى  بارزاني  مصطفى  الكوردي  التاريخي 

العام ١٩٧٦.

واسى الرئيس بارزاني عائلة المرحوم الدكتور نجم الدين كريم وأعرب عن مشاركته إياهم احزانهم..

وجاء في نص الرسالة: 

بسم اهللا الرحمن الرحيم

ببالغ الحزن تلقيت نبأ وفاة الدكتور نجم الدين كريم . بهذا النبأ أصبت باألسى والحزن الشديدين .

أوجه التعازي والمواساة الى عائلة المرحوم نجم الدين كريم وذويه وأشاطرهم األحزان .

الصبر  الجميع  ويلهم  جناته  فسيح  ويسكنه  رحمته  بواسع  المرحوم  روح  يتغمد  أن  العظيم  اهللا  الى  أبتهل 

والسلوان.

انا هللا و انا اليه راجعون

مسعود بارزاني

٣١/ تشرين األول/ ٢٠٢٠

الرئيس بارزاني يواسي عائلة املرحوم الدكتور جنم الدين كريم
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كوردستان

PDK- التقى الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا

S مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا 

 ٢٤ االثنين  بقامشلو.   PDK-S مكتب في   ( (البارتي 

تشرين االول ٢٠٢٠

المكتب  ابراهيم عضو  خالد  من  كل  البارتي ضم  وفد 

اللجنة  عضوا  محمد  دارا  و  مراد  صالح   ، السياسي 

المكتب  عضوا  قبل  من  استقبالهم  وتم   ، المركزية 

محسن  و   ، محمد  د.الزكين   PDK-S لـ  السياسي 

طاهر .

التطورات واالوضاع  الجانبان عن  اللقاء تحدث  خالل 

للحوار  دعمهما  الجانبان  أكد  و   ، المنطقة  في  الراهنة 

الكوردي الكوردي الجاري .

كما تطرق الجانبان إلى تأسيس جبهة السالم والحرية، 
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المجلس  رئاسة  عضو  كشف 

بأن  في سوريا  الكوردي  الوطني 

الكوردية  الكوردية-  المحادثات 

قطعت أشواطا مهمة في المرحلة 

الكوردية  المرجعية   " الثانية 

االتفاق  المشتركة,  اإلدارة  العليا, 

العسكري".

آرك  نشرة  في  مشاركته  خالل 

اسماعيل  محمد  قال  اإلخبارية 

 ENKSرئيس الوفد المفاوض للـ

في المحادثات الكوردية- الكوردية 

من  اقتربا  المحادثات  طرفي  بأن 

المرجعية  حول  النهائي  االتفاق 

الكوردية العليا.

مشاركة  كيفية  وخاصة  المشتركة,  اإلدارة  جولة  في  الجوانب  من  العديد  ناقشنا  اسماعيل:  وأضاف 

المجلس الوطني في اإلدارة الموجودة في كوردستان سوريا, وهناك بعض العوائق في هذه الجولة من 

المحادثات.

مع  اجتمعنا   :ENKSللـ المفاوض  الوفد  رئيس  قال  المحادثات  طرفي  بين  الخالفية  القضايا  وحول 

مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية حول القضايا الخالفية, وقطعنا مراحل مهمة في 

هذا الخصوص.

والدور اإليجابي المنوط بها لتوحيد اطياف المعارضة 

السورية.

وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على تعزيز العالقات األخوية 

الكثير على  يجمعهما  لما  نظرًا   ، الحزبين  بين  الثنائية 

صعد المسيرة النضالية و والنهج الواحد ، نهج البارزاني 

الخالد مدرسة الكردايتي.

 ٢٦ يوم  سوريا  بكوردستان  عفرين  مدينة  شهدت 

الجسر  من  بالقرب  انفجارًا   ,٢٠٢٠ األول  تشرين 

الجديد على طريق جنديريس.

وقالت منظمة حقوق اإلنسان في عفرين إن االنفجار 

أدى إلى وفاة شخصين و إصابة عشرة أشخاص من 

الباعة، أغلبهم من العرب.

هي  والقائمة  الضحايا  أسماء  المنظمة  ونشرت 

كالتالي:

ÂÌã–«@¿@äbv–„a@ıaãu@ÚÌãìi@bÌbzö@NNNıb8˛bi

@äÜaÏ◊@…fl@…‡n∞@Î@
bÌäÏé –@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lç®a@‚˝«g
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زار  محمد اسماعيل المسؤول اإلداري للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا 

و رئيس الوفد المفاوض للمجلس الوطني الكوردي في سوريا مؤسسات اإلعالم للحزب الديمقراطي 

الكوردستاني – سوريا في إقليم كوردستان. يوم اإلثنين 26.10.2020

و قال اسماعيل: ننتظر منكم اإلستمرار بإرادة وعزم أقوى في سبيل إيصال رسالة السالم ,والديمقراطية, 

والحرية, والتعايش للحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا.

وأضاف اسماعيل : كما تعودنا منكم يجب االستمرار في اعتماد المصداقية في إعالم الحزب لنقل األخبار 

والحقائق ,و نشر الوعي والشفافية بين مواطني كوردستان سوريا , وذلك الطالع الشعب الكوردي على 

مجريات األحداث المتسارعة التي تحصل في المنطقة عامة وكوردستان سوريا خاصة.

وأكد المسؤول اإلداري للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا يجب ترسيخ روح 

اإلنتماء والشعور الوطني وخدمة كوردستان سوريا بين الجيل الناشئ.

@PDKMS@Ä‹€@Ô‘�‰æa@ê‹1a@Ïõ«@ÒbœÎ@NNN⁄ãÌÜ
Ôuby@Êb‡r«

كوردستان

الديمقراطي  للحزب  المنطقي  المجلس  عضو  توفي 

الكوردستاني – سوريا PDK-S عثمان حاجي رمضان 

الجمعة 23 تشرين االول 2020، في مدينة ديرك.

الديمقراطي  للحزب  المنطقي  المجلس  عضو  توفي 

الكوردستاني – سوريا PDK-S عثمان حاجي رمضان 

من قرية روباريا التابعة لمدينة ديرك إثر إصابته بفيروس 

كورونا وقد نقل جثمانه إلى مسقط رأسه في قرية روباريا 

وسط حضور جماهيري وحزبي .

وشارك الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا بوفد 

حاجي  عثمان  الراحل  جنازة  تشييع  مراسيم  في  رفيع 

رمضان و تألف الوفد من عضوا اللجنة المركزية للـ PDK-S صالح جميل و عبدالرحمن قاسم .

ألقى صالح جميل عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني _سوريا كلمة تأبينية باسم 

الحزب تحدث فيها عن مناقب الفقيد ودوره في الوضع االجتماعي والسياسي في المنطقة وقد عرج في 

كلمته على ضرورة اخذ كل وسائل الحيطة والحذر للوقاية من جائحة كورونا.

عام ١٩٧٠  الحزب  إلى صفوف  انتسب   ، روباريا ١٩٥٤  قرية  مواليد  من  رمضان  حاجي  عثمان 

وبقي مخلصا لنهج الحزب وملتزما به وتتدرج في المناصب الحزبية حتى نال شرف عضو المجلس 

المنطقي.

يذكر ان عثمان حاجي رمضان باإلضافة إلى عمله الحزبي كان يعتبر من الشخصيات االجتماعية التي 

لها دور مميز في المنطقة .

ÂÌã–«@¡éÎ@Ú‹j‰”@ãv–Ì@fiÏË™
ضمن الفلتان األمني الذي تشهدها منطقة عفرين بكوردستان سوريا, ألقى مجهول يوم اإلثنين 19 تشرين 

األول 2020, قنبلة وسط المدينة, وفجرها دون وقوع أضرار بشرية.

وقال مصدر من عفرين: إن مجهوًال ألقی قنبلة وفجرها في شارع المركز الثقافي بالقرب من دورا 

نوروز. مؤكدًا: إن األضرار اقتصرت على المادية فقط.

ويقول أهالي عفرين إن الحواجز منتشرة في كل حي و شارع, وبالرغم من ذلك فإن الظواهر المسلحة 

تتواجد بشكل كبير وفي كل مكان دون رادع, وباتت تجارة بيع األسلحة والقنابل نهارًا جهارًا.

الحزب   ،٢٠٢٠ األول  تشرين   ١٨ األحد  يوم  اجتمع 

الديمقراطي الكوردستاني – سوريا PDK-S مع تيار 

مستقبل كوردستان سوريا في مكتب PDK-S بقامشلو. 

خالل االجتماع تم مناقشة األوضاع الراهنة في المنطقة 

بشكل عام، كما تم الحديث عن الحوارات الجارية بين 

الوطنية  الوحدة  وأحزاب  الكوردي  الوطني  المجلس 

الكوردية.

في الفترة األخيرة عقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

أحزاب  األحزاب سواء  لقاءات مع عدد من  – سوريا 

الموجودة ضمن المجلس الوطني الكوردي أو األحزاب 

االخرى.

bÌäÏé@ÊbnéÜäÏ◊@›j‘nèfl@äbÓm@…fl@…‡n∞@PDKMS

تجري  سوريا  كوردستان  في  الكورد  عقاب  عملية 

على قدم وساق, وليس هناك رقيب لمحاسبة مرتكبي 

العقوبات, وأصحاب المولدات مثال يفرضون مبالغ 

غير مستحقة على المواطنين شهريا.

إدارة  بأن  نيوز  آرك  لموقع  خاص  مصدر  أفاد 

المواطن  باستغالل  الجهات  لكافة  تسمح   PYDالـ

bÌãËí@µ‰†aÏæa@Û‹«@Ú‘znèfl@7À@ÚÓ€bfl@Õ€bjfl@ÊÏöã–Ì@paá€Ïæa@lbzñc
استغالل  ومسألة  سوريا,  كوردستان  في  الكوردي 

للمولدات  العائدة  الكهرباء  أمبيرات  في  المواطنين 

الخاصة أثقلت كاهل المواطنين الكورد.

الكهرباء  وضع  تحسن  رغم  الخاص:  المصدر  وأكد 

العامة في كوردستان سوريا ومدينة قامشلو خاصة, فإن 

أصحاب المولدات ال يتوقفون عن فرض المبالغ المالية 

بأن  علما   , للمولدة  الواحد  األمبير  مقابل  الكبيرة 

من  واحدة  ساعة  إال  اليوم  في  توفر  ال  المولدة 

الكهرباء للمواطنين, وأحيانا ال توفر تلك الساعة.

وأضاف المصدر الخاص: كل هذه األحداث تجري 

أمام إدارة الـPYD، ولكنها التحرك ساكنا، وإلی 

اليوم لم تعاقب أصحاب المولدات.

مرض  إثر  سوريا  بكوردستان  آليان  منطقة  في  الكوردستاني-سوريا  الديمقراطي  الحزب  أعضاء  أحد  توفي 

عضال.

توفي يوم الجمعة ( ٢٠٢٠/١٠/١٦ ) ازاد نوري اسماعيل المرعي عضو اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي 

الكوردستاني-سوريا بعد معاناة مع مرض عضال.

المغفور له من مواليد ١٩٦٠ قرية آلة قوس التابعة لمنطقة آليان , وانتسب إلى صفوف الحزب منذ بداية سنة 

٢٠٠٠ وظل متلزما حتى وافته المنية يوم أمس الجمعة, وله ٦ أوالد وفتاة وحيدة.

bÌäÏé@ÊbnéÜäÏÿi@ÊbÓ€e@Ú‘�‰fl@¿@PDKMSÄ€a@ıbõ«c@áyc@ÒbœÎ

األول ٢٠٢٠،  تشرين  األربعاء ٢١  - سوريا،  الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  الدرباسـية  منظمة  أعلنت 

إقامة مراسـيم أربعينية المناضل الراحل أحمد مجدل، في مــسقط رأسـه بريف الدرباسـية بكوردستان 

سـوريا.

وقالت منظمة الدرباسية للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا في دعوٍة عامة نشرتها على صفحتها في 

فيسبوك، أنها ستحيي أربعينية أحمد مجدل أبو مسعود عضو المجلس المحلي للحزب، الساعة الثالثة مساًء من 

يوم الجمعة ٢٣,١٠,٢٠٢٠، في قرية كربطلي بريف الدرباسية.

ÚÓébiäá€a@¿@fiá™@áºc@›yaã€a@ÚÓ‰Ó»iäc@·Óéaãfl@Úflb”g

الهوية  مجهول  و  عاما   ٢٧ الحمادي  حسين  الوفيات: 

حتى اآلن.

المصابون:

١ _ فراس حبيب ١٤ عامًا .

٢ _ حافظ جواد ١٥ عامًا .

٣ _ عماد جواد .

٤ _ محمد حياني ١٧ عامًا.

٥ _ عاصم أنيس ٣٦ عامًا.

٦ _ يوسف أنيس ١٤ عامًا .

٧ _ يحيى أنيس ١٣ عامًا .

٨ _ محمد زكور .

٩ _ موسى حمادي .

١٠ _ باسل عمر .

عن  اآلن  حتى  مسؤوليتها  عن  جهة  أية  تتبن  ولم 

االنفجار.

الوطني  للمجلس  قامشلو  لشرقي  المحلي  المجلس  عقد 

الكوردي اجتماعه االعتيادي الجمعة ٢٣ تشرين االول 

٢٠٢٠، بحضور أغلبية أعضاء المجلس المحلي.

أرواح  على  دقيقة صمت  بالوقوف  االجتماع  بدأ  بدايًة 

البارزاني  مقدمتهم  وفي  وكوردستان  الكورد  الشهداء 

الخالد .

المجلس  بالحضور من قبل رئيس  الترحيب  تم  وبعدها 

المحلي ”نورالدين خاشو ” وبعد ذلك تم التطرق بالحديث 

عن الوضع السياسي و عن آخر المستجدات السياسية 

في  الكوردي  الوضع  وعن   , عام  بشكل  سوريا  في 

كوردستان سوريا بشكل خاص , وأيضا تم الحديث عن 

الوطني  المجلس  بين  الجارية  المفاوضات  نتائج  آخر 

الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية .

bÌäÏé@ÊbnéÜäÏ◊@¿@paávnèæa@ãÇe@î”b‰Ì@ENKS@Ä‹€@Ï‹ìflb”@Ô”ãì€@Ô‹0a@ê‹1a

اللقاء  بالحديث عن  الحضور  ومن جهة آخرى تطرق 

الذي جرى بين هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي 

ووفد من الوزارة الخارجية السويدية.

إعالم المجلس الوطني الكوردي
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كوردستان 

صادف يوم االثنين ٢٠٢٠/١٠/٢٦، الذكرى السنوية الثالثة الستشهاد كوكبة من أبطال بيشمركة روژ في 

محور سحيلة بإقليم كوردستان . واستشهد ثمانية من قوات بيشمركة روج (لشكرى روج) في محور سحيلة 

عين عويز عام ٢٠١٧, في الحرب ضد الحشد الشعبي .

الشهداء هم :

الشهيـد علي نواف رسول

الشهيـد رودي محمد صالح

الشهيـد عبدالحنان عبدالرحمن حنان

الشهيـد ايفان محمد محمد أمين

الشهيـد مهدي سليمان عمر

الشهيـد جمال مصطفى أحمد

الشهيـد كلهات حاجي إبراهيم شيخي

الشهيـد الدار حواس حسو نادر.

قوات بيشمركة روج, قوة مؤلفة من شبان وشابات كوردستان سوريا, تتلقى تدريباتها في إقليم كوردستان, 

حيث حاربت جنبا إلى جنب لقوات بيشمركة كوردستان, وسطرت مالحم في الحروب التي شاركت بها, 

وقدمت العشرات من الشهداء .

الديمقراطي  للحزب  االستشارية  الهيئة  عضو  لرحيل  الثالثة  السنوية  الذكرى   ،٢٠٢٠ األول  تشرين   ٣١ يوم  صادف 

الكوردستاني - سوريا PDK-S رشاد موسى محمد.

نبذة عن حياة الراحل :

رشاد موسى من مواليد قرية كري مير "تل أمير" ١٩٥٠م، وانتسب لصفوف الحركة السياسية الكوردية في سري كانيه 

بكوردستان سوريا منذ أواخر الستينيات، وناضل حوالي ٥٠ عاما في سبيل تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الكوردي 

وتأمين حقوقه المشروعة.

الراحل رشاد موسى كان مشهودًا له باالتزان واألخالق الحميدة واستطاع خالل مسيرته النضالية بناء عالقات وئام مع 

كافة األطراف والمكونات والفعاليات "السياسية، واالجتماعية، والمدنية"، ورغم ظروفه الصعبة إال أنه لم يتخل عن مبادئه 

وثوابته الوطنية والقومية.

رحل عضو الهيئة االستشارية للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا PDK-S رشاد موسى محمد الثالثاء ٣١ . ١٠. 

٢٠١٧ في أربيل عاصمة إقليم كوردستان ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه قرية كري مير التابعة لمدينة سري كانيه

PDKMS@Ä‹€@ÚÌäbìné¸a@Ú˜Ó:a@Ïõ«@ÛéÏfl@Übíä@›Óyä@Û‹«@‚aÏ«c@Úq˝q

@Ô‘�‰æa@ê‹1a@Ïõ«@Êb‡Ó‹é@—éÏÌ@áÓé@›Óyä
üãæa@…fl@Òb„b»fl@á»i@PDKMS@¿

نعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا، رحيل 

عضو المجلس المنطقي سيد يوسف سليمان، الذي وافته 

المنية اليوم 26 تشرين األول 2020، في بلدة جل آغا 

بريف ديريك بكوردستان سوريا. فيما يلي نص النعوة:

نعوة مناضل

منطقية الشهيد نصرالدين برهك تنعي إليكم وفاة الرفيق 

(سيد يوسف سليمان) من أهالي قرية باباسية التابعة لبلدة 

جل آغا (عضو اللجنة المنطقية لحزبنا PDK-S) الذي 

بعد  م،   2020-10-26 اليوم  هذا  مساء  المنية  وافته 

معاناته من مرض عضال.

وبهذا المصاب األليم نعزي أنفسنا وكل رفاقنا وأهل الفقيد 

ونرجو من اهللا تعالى أن يتغمد رفيقنا بواسع رحمته وأن يدخله جنات الخلد.

إنا هللا وإنا إليه راجعون

منطقية الشهيد نصرالدين برهك للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا

قام فد من أعضاء وكوادر الحزب برئاسة مسلم محمد 

عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني 

المجلس  مكتب  إلى  بزيارة   ,PDK-S للـ  سوريا   -

وتم  كوباني,  في  الكوردي  الوطني  للمجلس  المحلي 

المجلس  رئيس  بوزان  عدنان  السيد  قبل  من  استقبالهم 

ترحيبية  كلمة  بدوره  ألقى  الذي  كوباني  في  المحلي 

مقتضبة، عبر فيها عن سروره بهذه الزيارة.

الراهن وما  الوضع  كلمة عن  قدم مسلم محمد  وبعدها 

الكوردي  والشأن  عامة  سوريا  في  االوضاع  إليه  آلت 

خاصة, وآخرتطورات الحوار الكوردي الكوردي .

Ô„biÏ◊@¿@ENKS@Ä‹€@Ô‹0a@ê‹1a@ã‘fl@äÎçÌ@PDKMS@Âfl@áœÎ
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الوطني  للمجلس  المركزي  االعالم  مكتب  أصدر 

الكوردي في سوريا تصريحًا حول تعثر المباحثات 

الوحدة  وأحزاب  الكوردي  الوطني  المجلس  بين 

الوطنية، وفيما يلي نص التصريح:

األهداف  من  الكردي  والصف  الموقف  توحيد  إن 

حقوق  لتأمين  الكردي  الوطني  للمجلس  األساسية 

شعبنا في سوريا المستقبل.

بإخالص  المجلس  عمل  الثوابت  هذه  من  انطالقًا 

في سبيل انجاز االتفاقات السابقة منذ اتفاق هولير 

للمبادرات  المجلس  واستجاب  دهوك،  اتفاقية  الى 

تلك  آخرها  وكان  الُكردي،  الصف  لوحدة  الداعية 

برعاية من  الجارية  المفاوضات  التي اسفرت عن 

مكتب االعالم املركزي لـ  ENKS: سياسة كيل االتهامات  ال تنطلي على شعبنا 
الجانب األمريكي، وقدم المجلس الكثير من التسهيالت 

والتنازالت إلنجاح التفاوض، وقطعنا اشواطَا جيدة في 

هذا المجال. وفي الوقت الذي ينتظر فيه شعبنا بفارغ 

بعيدة  تصريحات  تخرج   ، االتفاق  انجاز  خبر  الصبر 

الطرف  المسؤولين من  الحقيقة ، من قبل بعض  عن 

اآلخر بهدف التهرب من االستحقاقات المطلوبة منهم 

والتشكيك بالمساعي والعمل المتواصل في هذا االتجاه 

والنيل من مصداقية العملية التفاوضية.

يتمسك  الذي  الوقت  في  الكردي  الوطني  المجلس  إن 

بالمبادئ التي تأسس ألجلها كما عهده شعبنا ، ويلتزم 

كيل  سياسة  إن  يؤكد  الجارية،  التفاوضية  بالعملية 

تعد  لم   ، الكردي  الشارع  بعواطف  واللعب  االتهامات 

أي  من  أكثر  مصلحته  يعي  الذي  شعبنا  على  تنطلي 

وقت مضى .

مكتب اإلعالم المركزي

للمجلس الوطني الكردي في سوريا

قامشلو ٢٣ تشرين االول

العمل  سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس  أدان 

اإلرهابي من قبل عناصر تابعة للحشد الشعبي المتمثل 

اجمللس الوطني الكوردي 
يدين اقتحام وحرق مقر احلزب الدميقراطي الكوردستاني يف بغداد وإحراق علم كوردستان

بإقتحام وحرق مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

الحكومة  داعيا  كوردستان،  علم  وإحراق  بغداد  في 

العراقية الى المضي قدما في مشروعها االصالحي في 

جميع  وحل  باالستقرار،  العراقيون  لينعم  االمن  ضبط 

القضايا الخالفية مع حكومة االقليم .

وجاء في تصريح صحفي لألمانة العامة للمجلس الوطني 

الكوردي في سوريا:

عناصر  أقدمت   ٢٠٢٠ األول  تشرين   ١٧ بتاريخ 

تابعة للحشد الشعبي على اقتحام وحرق مكتب الحزب 

علم  وإحراق  بغداد  في  الكوردستاني  الديمقراطي 

كوردستان، وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة الكراهية 

والحقد ضد الشعب الكوردي في كوردستان من طرف 

األوساط السياسية التي التريد الخير للعراق وتعمل ضد 

وحدة العراق وتحويله إلى نموذج للدولة الفاشلة ليبرروا 

تدخلهم السافر في شؤون العراق الداخلية وخلق البلبلة 

وعدم االستقرار في البالد .

يأتي هذا الهجوم في وقت تسعى فيه الحكومة الفيدرالية 

إلى حل جميع القضايا الخالفية مع حكومة اإلقليم والعمل 

على عودة النازحين من الكورد االيزيديين إلى ديارهم 

في شنكال وإخراج جميع الفصائل المسلحة منها وتسليم 

إدارتها البناء المنطقة.

بأشد  يدين  سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس  إن 

جهود  ويؤيد  المشين  اإلرهابي  العمل  هذا  العبارات 

الحكومة في محاسبة مرتكبيه.

اننا نعتقد بأن مثل هذه االعمال يجب ان التثني الحكومة 

العراقية من المضي قدما في مشروعها االصالحي في 

جميع  وحل  باالستقرار،  العراقيون  لينعم  االمن  ضبط 

القضايا الخالفية مع حكومة االقليم .

@PDKMS@¿@Ô«ãœ@ê‹™@Ïõ«@›Óyä
b„ÎäÏÿi@Ènibñg@ãqg

كوردستان

للحزب  الفرعي  المجلس  السياسي وعضو  الكادر  توفي 

مسعود   PDK-S سوريا   – الكوردستاني  الديمقراطي 

حمدو، يوم الجمعة 30 تشرين االول 2020، في مدينة 

ديرك بكوردستان سوريا.

للحزب  ديرك  لمنظمة  االعالمي  المكتب  اصدر  وقد 

الديمقراطي الكوردستاني- سوريا نعوة ومواساة  قالت 

فيها: 

الكوردستاني-  الديمقراطي  للحزب  ديرك  منظمة  باسم 

سوريا، ننعي إليكم وفاة رفيقنا الحزبي المرحوم مسعود 

حمدو، عضو اللجنة الفرعية . 

في  وتدرج   ،  ٢٠١١ سنة  الحزب  صفوف  إلى  انتسب 

المناصب الحزبية، ولنشاطه الحزبي والسياسي تشرف صفة كادر سياسي في حزبنا. 

وبهذا المصاب الجلل واألليم، نعزي جميع رفاف حزبنا وأهل وذوي . ونرجو من اهللا تعالى أن يتغمد 

الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله الجنة .

 ،PDK-S الراحل مسعود حمدو، عضو المجلس الفرعي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا

ينحدر من قرية مصطفاوية Mustefawiyê التابعة لمدينة ديرك. توفي إثر إصابته بفيروس كورونا. 

وهو من مواليد 1971

اجتمع مكتب المرأة والطفولة في المجلس 

تشرين   ٣٠ الجمعة  الكوردي  الوطني 

بكوردستان  قامشلو  في   ،٢٠٢٠ األول 

سوريا.

وبحضور كافة االعضاء قد بدأ االجتماع 

أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف 

الشهداء وعلى روح الخالد مال مصطفى 

البارزاني.

للمكتب  التنظيمي  الوضع  مناقشة  تم  وقد 

وآلية تطويره وتم تقييم االنشطة التي قام 

السابقة، ومن  المرحلة  المكتب خالل  بها 

ثم تم مناقشة الوضع السياسي حيث وقف 

مستجدات  آخر  على  مطوال  المجتمعون 

المفاوضات الكوردية الكوردية ،كما اكدوا 

المفاوضات  لهذه  على دعمهم ومساندتهم 

والقضية  الكوردي  الشعب  تخدم  التي 

الكوردية .

والنشاطات  بالمقترحات  االجتماع  واختتم 

الواجب القيام بها في المرحلة القادمة.

إعالم المجلس الوطني الكوردي

ÚÌÜäÏÿ€a@pböÎb–‡‹€@Èmá„bèflÎ@È‡«Ü@Â«@5»Ì@ENKS@¿@Ú€Ï–�€aÎ@Òcãæa@knÿfl
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كوردستان – خاص

في وقت يقوم ب ي د ب إطالق سراح المئات من 

معتقلي داعش لديه، هؤالء المعتقلون الذين تلطخوا 

أياديهم بدماء األبرياء من الكورد والعرب والسريان 

من  لديه عدد  يخفي  د  زال ب ي  ما  واآلشوريين، 

اليد  يتجاوز عددهم عدد أصابع  السياسيين حيث ال 

ومن بينهم بهزاد دورسن، وكان جرمهم فقط النضال 

السياسي في سبيل الدفاع عن حقوق الكورد.

السنوية  الذكرى   ،٢٠٢٠/  ١٠/٢٤ السبت  يوم  مّر 

الثامنة الختطاف القيادي بهزاد دورسن عضو المكتب 

السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا 

 - الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  عضو  برفقة 

سوريا نضال عثمان اللذين اختطفا من قبل مجموعة 

تابعة لل PYD في محيط ديريك بكوردستان سوريا 

بتاريخ ٢٤ تشرين األول ٢٠١٢.

بالجرأة  معروفًا  دورسن  بهزاد  الرفيق  كان  حيث 

سعيد  الرفيق  فيه  قال  وقد  المشرفة،  وبمواقفه 

الديمقراطي  للحزب  المركزية  اللجنة  عضو  عمر 

بهزاد  المناضل  امتاز  "لقد  سوريا،  الكوردستاني- 

للحزب  السياسي  المكتب  عضو  هسام  دورسن 

الديمقراطي الكوردستاني - سوريا بمواقفه النضالية 

المشرفة المبنية على نهج الكوردايتي نهج البارزاني 

تلين  بثبات وعزيمة صادقة ال  ناضل  الخالد، حيث 

من أجل قضية شعبه الكوردي المضطهد، ومن أجل 

القضايا الوطنية العادلة. 

 ) الديمقراطي  االتحاد  مسلحي  أيدي  على  ُاخُتطف 

ب ي د )  يوم ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٢ في حدود مدينة 

ديريك ( المالكية ) بعد تهديده ومالحقته لمرات عدة 

ومازالوا يتعندون عن الكشف في مصيره منذ ثماني 

سنوات ".

كما تحدث عنه الرفيق عبدالرحمن آبو عضو اللجنة 

الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب  في  المركزية 

سوريا، بالقول: " تعجُز الكلمات في التعبير والبوِح 

من  بسيٍط  ولو  جزٍء  عن  وحسراٍت..  آهاٍت  عن 

ورفاقك  الخلوق  المناضُل  أيها  أنت  عذاباتكم.. 

في  والمحترقة  الصدئة  القضبان  خلف  الراكنين 

زنزانات سلطة الوكالة والنظام في مرحلة الفوضى 

زمن الذئاب والضباع، وأنا الذي ذقُت مرارة السجِن 

به،  تشعرون  ما  أشعُر  عّدة..  مراٍت  والموت!! 

من  بالمناضل  ولقبتم  النصر  كسبتم  األسمى  ولكن 

أجل الحّق الكوردي..على صهوة باخرتنا - باخرة 

نوح- الحزب الديمقراطي الكوردستاني؛ الذي يشق 

طريقه في محيٍط متالطم إلى بّر األمان بقيادة زعيم 

األّمة الكوردية القبطان األمين مسعود بارزاني.. من 

البارزاني  نهج  العظيم  نهجنا  على  الكوردايتي  أجل 

الكوردايتي راية األمة  الخالد.. يجب أن تبقى راية 

الكوردية - آال رنكين - مرفوعًة إلى األبد.. أنحني 

لقاماتكم المبّجلة بهزاد دورسن؛ فؤاد ابراهيم؛ أمير 

حامد، المحامي إدريس علو؛ أحمد سيدو؛ أحمد سينو؛ 

كوردي  وكّل  الكوردي؛  العسكري  المجلس  ضباط 

في زنزانات العصابات المسّلحة في عفرين وسري 

كانيية گری سبی..وكّل كوردستان- سوريا.

- معًا للكشف عن مصير األحرار، من أجل الحّق 

اإلنساني ودموع األمهات واألوالد وشريكات العمر..

ولتهنأ بال رفاق الدرب والمصير ".

الحزب  تأسيس  من  دورسن  بهزاد  القيادي  موقف 

الديمقراطي الكوردستاني- سوريا

تأسيس  وقبل   ٢٠١٢ عام  االول  تشرين   ١١ في 

بعامين  سوريا   – الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب 

مه"  والتي   " لموقع  دورسن  بهزاد  االستاذ  صرح 

السياسي  لالتحاد  العملية  الخطوات  عن  وتحدث 

اليكيتي   – (البارتي  الثالثة  الكوردية  األحزاب  بين 

– اآلزادي) :

موضوعية  كحاجة  السياسي  االتحاد  فكرة  جاءت 

ورد طبيعي على حالة التشرذم التي تعانيها الحركة 

نتيجة  الكردية  لألحزاب  المفرط  والتعدد  الكردية 

الحركة  بها  مرت  التي  طبيعية  الغير  الظروف 

واألحزاب الكردية,

وقد عملت األحزاب الكردية على بناء أطر سياسية 

الوطني  المجلس  بناء  للململة جهودها وكان أخرها 

الكردي في ٢٠١١/١٠/٢٦ وبالرغم من مضي ما 

يقارب العام على تأسيسه والعقبات التي اعترضت 

نشاطه وجسامة المهام الملقاة على عاتقه وضرورة 

الحساسة  المرحلة  هذه  في  الكردي  الخطاب  توحيد 

أحزابنا  ارتأت  شعبنا,  نضال  عمر  من  والمفصلية 

الثالثة (البارتي – يكيتي – آزادي) وبعد عدة لقاءات 

وحوارات, العمل من اجل اتحاد سياسي بين أحزابنا 

السياسية  الرؤى  لمناقشة  ثالثية  لجنة  تشكيل  وتم 

والتنظيمية وقد عقدنا عدة اجتماعات وناقشنا العديد 

من المسائل السياسية والتنظيمية وقد أثبتت أحزابنا 

جديتها في إنجاز هذا االتحاد والذي بدوره سيساهم 

في  دورها  وتفعيل  األحزاب  هذه  موقع  تعزيز  في 

ذلك  يترجم  إن  ونأمل  الكوردي  الوطني  المجلس 

عمليًا على مستوى كافة المناطق لتنسيق العمل بين 

منظماتنا ميدانيًا ومن المؤمل إن تحذو بقية اإلطراف 

واألحزاب الكردية المتقاربة إلى بناء اتحاد سياسي 

لألحزاب  المفرط  والتعدد  التشرذم  حالة  إلنهاء 

والعمل معًا ضمن إطار المجلس الوطني الكردي بما 

يخدم شعبنا وقضيتنا وبما يعزز دور الكرد ومكانتهم 

في الثورة السورية وفي سوريا المستقبل.

نبذة عن القيادي بهزاد دورسن:

ديرك  مدينة  في  هسام  دورسن  بهزاد  األستاذ  ولد 

بكوردستان سوريا ١٩٦٤/١١/٣٠. درس االبتدائية 

شهادة  على  وحصل  ديرك،  مدينة  في  واإلعدادية 

دراسته  تابع   .١٩٨٢ عام  األدبي)  (الفرع  الثانوية 

شهادة  على  حصل  ثم  المعلمين،  إعداد  معهد  في 

أهلية التعليم في مدينة الحسكة عام ١٩٨٤، وحصل 

التربية من جامعة  كلية  في  الجامعية  اإلجازة  على 

الفرات.

انتسب إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

- سوريا عام ١٩٨٠، وعمل في منظمة الطلبة في 

مدينة ديرك، ثم في منظمة الطلبة في مدينة الحسكة. 

تدّرج في صفوف الحزب بدءًا من المحلية - الفرعية 

ثم اللجنة المنطقية.

في  للحزب  المركزية  اللجنة  في  عضوًا  انتخب 

المؤتمر العاشر للحزب الذي انعقد في أيار ٢٠٠٧، 

للحزب.  السياسي  المكتب  في  عضوًا  انتخب  ثم 

حضر مؤتمر المجلس الوطني الكوردي الذي انعقد 

في ٢٦. ١٠. ٢٠١١ ممثًال عن الحزب، ثم عضوًا 

في  الكوردي  الوطني  للمجلس  التنفيذية  الهيئة  في 

سوريا.

مسؤول  منها:  تنظيمية  حزبية  مناصب  عدة  تسلم 

الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  ديرك  منطقية 

– سوريا. استلم مهام مسؤول المجلس المحلي التابع 

للمجلس الوطني الكوردي في سوريا في ديرك.

ُعرف عنه مواقفه الداعمة للثورة السورية وحقوق 

الشعب الكوردي المشروعة في تقرير مصيره، إثر 

قبل حزب  من  المضايقات  من  للعديد  تعرض  ذلك 

العسكري  وجناحه   ،PYD الديمقراطي  االتحاد 

الشعب YPG، وبدعم من  المسمى بوحدات حماية 

أو  التهديد  برسائل  سواء  الحاكم،  السوري  النظام 

المالحقة، حيث تمت مالحقته يومي (٢٢-٢٣) ١٠ 

. ٢٠١٢ من قبل دوريات YPG, إلى أن تمكنوا من 

الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  خطفه مع عضو 

 /١٠  /  ٢٤ األربعاء  يوم  عثمان  نضال  سوريا   –

.٢٠١٢

وتعالت األصوات في ضرورة الكشف عن مصير 

إدارة PYD، وبالرغم من انطالق  المختطفين لدى 

المفاوضات الكوردية بين المجلس الوطني الكوردي 

الكوردية منذ  الوطنية  الوحدة  في سوريا، وأحزاب 

أكثر من سبعة أشهر، إال أن إدارة PYD، التزال 

الكورد،  المعتقلين  مصير  الكشف عن  في  متحفظة 

عثمان،  ونضال  دروسن،  بهزاد  القيادي  منهم 

وأحمد سيدو، وفؤاد إبراهيم، والمحامي إدريس علو 

والضباط الكورد الثمانية، وآخرين.

@NNÔmäbj€a@áÓËí
@µmãfl@·è€a@ �ã§@â€a@áˆb‘€a

ماهين شيخاني

من  المعارض  موقفهم  بسبب  واسعة  أمنية  حملة  اثر 

الوحدة السورية ـ المصرية، اعتقل قيادة الحزب في 

آب  (١٩٦٠  ) وحدث في السجن اختالف في وجهات 

الرأي، حول األسئلة التي وجهت إليهم من قبل قاضي 

حزبًا،  أو  جمعية  كانوا  إذا  فيما  العسكري،   التحقيق 

وتزعم كل من الدكتور زازا، وعثمان صبري طرفي 

الخالف، مما أدى إلى حدوث انشقاق في الحزب في 

اليسار  باسم  متخاصمين  تيارين  إلى   ،١٩٦٥ آب   ٥

واليمين. ومع أن كل طرف من طرفي االنشقاق، ادعى 

انه يمثل وجهة نظر احد قطبي الحزب السابقين.

الحزب،  انشقاق  عن  نجمت  التي  الصدمة  دفعت  لقد 

الى  النزاع  طرفي  من  الخالد  البارزاني  مطالبة  الى 

الحضور الى منطقة نوبردان بكوردستان العراق في 

سنة ١٩٧٠ ، وهو قائد يحظى بالشعبية الطاغية بين 

المستقلين  من  عددا  دعا  وكذلك  السوريين،  الكورد 

ان  من  الرغم  وعلى  الحزب،  توحيد  بغية  الوطنيين، 

أنهما  الوحدة، إال  اتفقا على مبدأ  (اليسار) و(اليمين)، 

تفرقا، األمر الذي دفع األكثرية، لالمتثال لمبدأ الوحدة، 

وأطلقت عليهم تسمية (القيادة المرحلية) بزعامة الراحل 

دهام ميرو ورفاقه المؤمنين بنهج وحدة الكورد، شهد 

(البارتي) منذ انعقاد المؤتمر الوطني التوحيدي األول 

نوبردان،  بمنطقة  البارزاني  برعاية   ،١٩٧٠ آب  في 

إلى وقت انعقاد المؤتمر الحزبي الثاني ١٩٧٢، سلسلة 

العميقة،  والهزات  والتنظيمية  السياسية  األزمات  من 

وهنا البد أن نشير أن الموضوع يحتاج إلى صفحات 

بمثابة  كانت  الطبيعية،  غير  الظروف  تلك  ولكن 

إرهاصات البد منها، ليكتمل صمود الحزب، وليتخلص 

من الشوائب التي كانت تؤثر على بنيته وتمنعه من أن 

بدأ  الحزب  أن  جليًا  وكان  منه،  المرجو  الدور  يلعب 

باستقطاب اإلقبال الجماهيري الواسع، على العكس  من 

تياري (اليسار) و(اليمين) اللذين تلقيا ضربات موجعة 

في حجم التأييد الشعبي لهما، وأصبحت شرائح كثيرة 

من  كل  قيادة  إلى  تنظر  الكوردي،  الشعب  أبناء  من 

التيارين، نظرة القيادات الباحثة عن مصالحها الحزبية 

الضيقة، وضرب تجربة الوحدة عرض الحائط، على 

أصبحوا  الذين  الكورد)  (الوطنيين  تيار  من  العكس 

الكوردية  الساحة  على  الفاعلة  وقوته  (البارتي)  نواة 

لمبادئ  امتثل  الذي  الوحيد  باعتباره  ســوريا،  في 

الوحدة.

الوضع  يتطلبه  بما  القيام  الحزب  قيادة  والتزمت 

الكوردي في سوريا من المتطلبات السياسية، ومن اجل 

والندوات  الحزبية  االجتماعات  العديد من  ذلك عقدت 

الجماهيرية، متأثرين في ذلك بما كانت يتطلبه الوضع 

من الضرورات الملحة، وهي أمور في مجملها كانت 

أن  تطيق  كانت  وما  السورية،  األمنية  األجهزة  تقلق 

ترى (البارتي) يحظى بالشعبية ويعيد ألقه السابق، وأن 

يتمتع قادته باالحترام والمكانة الالئقة في قلوب أبناء 

شعبهم، ولوضع حد لذلك ، بادرت إلى اعتقال سكرتير 

القيادة  أعضاء  من  آخر  عدد  مع  ميرو  دهام  الحزب 

تموز  في٣١  للحزب  المؤيدة  القومية  والشخصيات 

بسبب إصدار الحزب بيان عن إجراءات الحكومة لتنفيذ 

خطوات مشروع الحزام العربي في المناطق الكوردية 

١٩٧٣ ، وألن تلك الخطوة، كانت جرس إنذار نبهت 

والتي  الكوردستانية،  القومية  الحركة  تيارات  مجمل 

النيل من  إلى  يهدف  تعسفيًا،  فيه عمًال وإجراء  رأت 

طليعة الحركة القومية الكوردية في سوريا، وفي ذاك 

لسنة   ،(١٩) العدد  في  جاء  المساند،  المؤيد  اإلطار 

١٩٧٣ من مجلة الكادر الخاصة بالحزب الديمقراطي 

السلطات  إن  العراق-(البارتي)  في  الكوردستاني 

دهام  (البارتي)  سكرتير  على  القبض  ألقت  السورية 

القيادة: محمد نذير مصطفى، كنعان  ميرو، وأعضاء 

عكيد، خالد مشايخ، عبد اهللا مال علي، ومحمد فخري 

في  (البارتي)  وإن  االعتقال،  رهن  يزالون  ال  وإنهم 

العراق يرفض مثل تلك الممارسات واألساليب.

بالغ،  باهتمام  الكوردي في سوريا  الشعب  أبناء  شعر 

في ما بدا أنه تكرار لتجربة اعتقال قادة حركته القومية 

في آب١٩٦٠ القاسية، وسرعان ما بدا جليًا للعيان، أن 

رجًال واحدًا بإمكانه إدارة دفة األمور في الحزب، كان 

ذاك الشخص العضو القيادي المثقف عبد الحميد السينو 

سكرتيرًا،  انتخب  ذلك  اجل  ومن   (١٩٤٠-١٩٨٤)

حيث استطاع تثبيت وتأسيس دعائم الحزب ببقائه أمينًا 

لمبادئ وتعاليم الحزب في تلك الظروف البالغة التعقيد، 

إال أنه اعتقل هو اآلخر في خريف ١٩٧٥

فمن هو عبد الحميد السينو...؟. :

الراحل عبد الحميد السينو عام تولد ١٩٤٠ من قرية 

كركوند التابعة لناحية الدرباسية، هو سليل عائلة وطنية 

لقوميتهم وكان من  بحبهم  والشعب  التاريخ  لهم  تشهد 

الذين جسدوا في شخصيتهم وعملهم تلك المبادئ السامية 

في العمل الحزبي والوطني والقومي، نهل من ينبوع 

المبادئ الوطنية والقومية في بيئة عرفت كيف تحافظ 

على تواصلها مع حركة شعب مضطهد تطالب بأبسط 

الحقوق اإلنسانية. حيث انتسب عبد الحميد إلى صفوف 

الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) في 

أواخر الخمسينات، وهو ال يزال طالبًا لم يتم المرحلة 

الثانوية، ناضل إلى جانب رفاقه األوائل جنبًا إلى جنب 

في مرحلة دقيقة وصعبة من النضال السياسي الكردي 

بداية  في  الثانوية  الشهادة  نال  سوريا.  في  المنظم 

الستينات، وانتسب إلى كلية الحقوق في جامعة حلب، 

وفي تلك الفترة وعند تعرض الحزب للمالحقة األمنية 

وسجن بعض قادته، كان هو من ضمن الذين لوحقوا. 

لينتسب  (فرنسا)  أوربا  إلى  توجه   ١٩٦٣ عام  وفي 

بدأت  حيث  واالقتصادية،  السياسية  العلوم  كلية  إلى 

النضالية. في فرنسا تواصل  مرحلة جديدة في حياته 

ثورة  جانب  إلى  ووقف  الكردي،  الشعب  حركة  مع 

أيلول بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيسه 

المناضل مصطفى البارزاني. تعرف على سليل العائلة 

الكردية،  الثورة  ممثل  بدرخان  د.كاميران  البدرخانية 

عمل بتوجيهات منه، ومّثل طلبة الكرد في فرنسا في 

اقتصادية  لظروف  لكن  عام ١٩٦٥.  الجمعية  مؤتمر 

ألمانيا  لم يستطع إتمام الدراسة في فرنسا، توجه إلى 

الشرقية وإلى برلين تحديدا ليكمل دراسته بعد حصوله 

حياته،  في  أخرى  مرحلة  ليبدأ  دراسية،  منحة  على 

وذلك بمعايشة نمط الحياة في المجتمع االشتراكي.

في  الكرد  الطلبة  جمعية  مؤتمرات  أغلب  في  شارك 

أوربا المنعقدة بين أعوام ١٩٦٤-١٩٧٠، حيث انتخب 

عضوًا في رئاسة الجمعية لعدة سنوات.وفي هذه الفترة 

للحق  مناصرًا  الكردايتي  نهج  ضمن  بثبات  ناضل 

البارزاني  بقيادة  الوطنية  أيلول  لثورة  الكردي ومؤيدًا 

وانتصار  التاريخي  آذار   ١١ بيان  كان  حتى  الخالد. 

الوضع  على  ايجابيًا  أنعكس  الذي  الكردية،  الثورة 

شقي  دمج  في  وتجسد  سوريا  في  الكردي  السياسي 

فأنتخب  للحزب  األول  المؤتمر  في  (البارتي)  الحزب 

األكراد  طلبة  عن  ممثلين  آخرين  رفيقين  جانب  إلى 

التاريخي . عاد  السوريين كأعضاء في ذلك المؤتمر 

إلى أرض الوطن في أواخر ١٩٧١ بعد نيله الدبلوم في 

العلوم السياسية واالقتصادية ليكمل مشوار النضال بين 

صفوف الشعب الكردي، وعلى أرض الوطن، فاختاره 

المحلية،  اإلدارة  االنتخابات  في  له  كمرشح  الحزب 

والتي شهدت التفافا جماهيريًا حول قائمة الحزب حتى 

 
ْ
أجبرت السلطات على التدخل في الليلة األولى ولتملى

لصالح  الناخبين  إرادة  من  بالضد  االقتراع  صناديق 

مرشحيها.

المؤتمر  أعضاء  رفاقه  مع  توجه   ١٩٧٢ عام  وفي 

انتخب  حيث  كوردستان  إلى  للبارتي  األول  الحزبي 

المكتب  في  ثم  ومن  المركزية  اللجنة  في  عضوًا 

عام  فكان  بجدارة،  رفاقه  مع  الحزب  قاد  السياسي. 

قيادة  مستوى  وعلى  الجديدة  واالعتقاالت   ١٩٧٣

الحزب، لتبدأ مرحلة الحياة السرية والمالحقة، فكانت 

سكرتيرًا  انتخب  آمن.  مالذ  خير  الشعب  صفوف 

للحزب بعد اعتقال سكرتير الحزب المناضل حج دهام 

البارتي الوطنية  ميرو عام ١٩٧٣، بقي أمينًا لمبادئ 

آذار١٩٧٥  نكسة  إبان  الظروف  أحلك  في  والقومية 

هو  وتحّدى  واجه  كوردستان،  في  الكردية  للثورة 

التي  الصعبة  السياسية  الظروف  رفاقه  من  والبعض 

تلين،  ال  بعزيمة  الكردية  والثورة  الحزب  واجهت 

والمضي قدمًا في النضال إلى أن تم اعتقاله في خريف 

عام ١٩٧٥، وأفرج عنه وعن رفاقه عام ١٩٨٠ بعد 

ذلك قدم طلب العودة إلى صفوف الحزب، وهو الوحيد 

ليناضل  عودته،  طلب  رفع  المعتقلين  رفاقه  بين  من 

تصرف  تحت  نفسه  جديد،واضعًا  من  صفوفه  ضمن 

قيادته، ولكن لظروف معينة في الحزب تم تجاهل تلك 

على  وبقي  الحزب،  إلى  العودة  في  الصادقة  الرغبة 

عهده في الدفاع عن نهج البارتي حتى وافته المنية في 

/١٩٨٤/١٠/١٦ وحسب بعض المصادر بسبب المادة 

السمية التي كانت تدس  له في الطعام وهو( نوع من 

وهناك  الفاكهة  بذور  من  يستخرج  السيانيد)  السموم- 

نوع أشد فتكا يستخرج من اللحم المتعفن والبطاطا ).
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5 تقارير العدد (٦٤٣)  ١ /١١/ ٢٠٢٠م - ٢٧٢٠ ككوردستان 

املؤامرات الدولية والكورد .. 

وحتقيق دولة كوردستان هدف ومطلب تارخيي للشعب الكوردي 
˝fl@ÂÌá€aç«

لقد أعاد هجوم المئات من عناصر الحشد الشيعي على 

وتعمد  وحرقه  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  مقر 

إهانة علم كوردستان وعلم البارتي وحرقهما في منطقة 

الحقد والغل  الواجهة مستوى  إلى  أيام   قبل  ببغداد  بلد 

بحق الكورد من جديد.

وما يحدث في جميع مناطق تواجد الكورد من سياسة 

ممنهجة لكسر إرادة الكورد وتحطيم معنوياته.

- ما حدث في عفرين من جرائم وانتهاكات ضد الكورد 

من قتل وتشريد وتهجير وسلب ونهب تدخل في خانة 

جرائم إبادة من قبل ميليشيات وفصائل مسلحة سورية 

وتحت غطاء تركي.

- ما حدث في كركوك ُبعيد التصويت انجاز االستفتاء 

والجيش  الطائفية  الميليشيات  قبل  من  واحتاللها 

العراقي.

- ما حدث في سري كانيية وكري سبي من جرائم قتل 

وتهجير وسلب ونهب, من قبل فصائل مسلحة سورية 

وبإرادة تركية

- ما حدث ويحدث في كوردستان إيران من إعدامات 

واعتقاالت ضد الكورد، فقط ألنهم يطالبون بحقوقهم.

العرب  إلى  ينظر  لم  الكوردي  والشعب  ذلك  كل  رغم 

والفرس والترك بعين الكراهية والحقد بل كانوا ومازالوا 

منادين إلى التسامح والمحبة والعيش المشترك.

االستعمار،  في زمن  األوطان  تلك  حماة  كانوا  الكورد 

حقد  من  قلوبهم  في  يضمرون  ما  أمام  متى  إلى  ولكن 

وكره.

اسئلة  مجموعة  بتوجيه  "كوردستان"  صحيفة  قامت 

واستفسارات إلى بعض سياسيين ومثقفين:

١- كيف تنظرون إلى كل ما تفعله الحكومات العربية 

والفارسية والتركية ضد الكورد من السياسات الالإنسانية 

والالأخالقية؟ ولماذا؟

٢- لماذا يحاربون الكورد؟

نفسها  تعتبر  التي  الدول  لسياسات  تقييمكم  ما   -٣

المضطهدة  الشعوب  مع  بوقوفها  وتنادي  ديمقراطية 

والمظلومة؟ ولماذا؟

٤- كيف يمكن للكورد ان يتعاملوا مع هؤالء؟

قياداته  ومن  الكوردي  الشعب  من  المطلوب  ما   -٥

السياسية وسط كل هذه االحداث؟

يتطلب من القيادات السياسية الكوردية تحمل مسؤولياتها 

الكوردية مسعود  األمة  الزعيم  بااللتفاف حول  القومية 

بارزاني 

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  عضو  تحدث 

لصحيفة  حمو  عبدالباسط  سوريا،  الكوردستاني- 

"كوردستان"، بالقول: "الشعب الكوردي أحد أهم وأعرق 

الشعوب القديمة في منطقة الشرق األوسط، تعرض الى 

كثير من الويالت والدمار والقتل والحروب على أيدي 

التاريخ من جراء  قوى وحكومات وأنظمة كثيرة عبر 

موقعه الجيوبولوتيكي الحساس، وكذلك كون كوردستان 

غنية بثرواتها الطبيعية واالقتصادية، وبالرغم من نضاله 

حقوقه  بانتزاع  ووجوده  هويته  الدفاع عن  في  الطويل 

والعيش مثل باقي الشعوب االخرى وقيام دولته القومية، 

واالستقالل  بالحرية  وطموحاته  اهدافه  تتحقق  لم  لكن 

ألسباب عديدة، منها الداخلية والخارجية ونتيجة تكالب 

بالضد  والتركية  والعربية  الفارسية  الحكومات  مصالح 

من مصلحة الشعب الكوردي في كل األزمنة المتعاقبة 

التي  بيكو  سايكس  اتفاقية  وُبعيد  خاصة  قرون،  منذ 

قسمت المنطقة الى دول وترك مصير الشعب الكوردي 

مقسما بين أربع دول وثالث قوميات وشعوب اسالمية، 

االستعمار  رحيل  وُبعيد  والفرس،  والترك  العرب 

تركة  قسمت  والتي  المنطقة  من  واالنكليزي  الفرنسي 

الدولة العثمانية فيما بينها ومساندة الدولة التركية القومية 

على  الستار  اسدل  والتي  اتاتورك  مصطفى  بزعامة 

اتفاقية  في  واالستقالل  الحرية  الى  الكوردي  الطموح 

والتي   ،١٩٢٠ سيفر  اتفاقية  ١٩٢٣وانهاء  عام  لوزان 

نصت على حق تقرير المصير للشعب الكوردي، دخل 

نضال الشعب الكوردي في االجزاء االربعة في مرحلة 

فكر  وتحت  الدول  لهذه  الداخلي  إطار  وفي  صعبة، 

الدول  التي عملت حكومات هذه  العنصري والشوفيني 

الغاصبة لكوردستان على تنفيد سياسات التطهير العرقي 

الكوردي  الشعب  وجود  وإنكار  الديموغرافي  والتغيير 

كـ "قضية ارض وشعب" يعيش على ارضه التاريخية، 

بمصير  مرتبط  الكوردي  شعب  نضال  اصبح  والتي 

التطور التاريخي والديمقراطي لشعوب هذه الدول".

الكوردي  الشعب  طموح  تحقيق  اصبح   " حمو:  يتابع 

يصطدم ويعارض انظمة الدول االقليمية   واالستبدادية 

والدكتاتورية التي تضطهد الشعب الكوردي، بل واجهت 

لشعوب  القومي  واالستعالء  الشوفينية  القومية  الذهنية 

هذه الدول التي كبلت وقيدت التطلعات القومية الكوردية 

بالشعارات الوطنية ودولة المواطنة والعدالة والمساواة 

للمزاودة، وبين أنياب وجشع المصالح الدولية التي كانت 

تنظر إلى القضية الكوردية على أنها شأن داخلي في هذه 

الدول، وتحل المسألة مع حكومات وشعوب هذه الدول  

في دمشق وطهران وبغداد وانقرة تحت عنوان ومبرر 

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتي تنص عليه 

قرار في األمم المتحدة ُبعيد الحرب العالمية الثانية ومع  

بدء مرحلة الحرب الباردة ".

الدفاع  في  الكوردي  الشعب  "كافح  حمو:  يضيف 

والسياسات  االجراءات  كل  مواجهة  في  وجوده  عن 

العنصرية واالنصهار القومي بحقه، كما واصبح العالم  

منقسمًا الى معسكرين غربي وشرقي، وكال المعسكرين 

المصطلحات  واستخدام  تناول  في  بمصالحهما  ا  اهتمَّ

الرأسمالي  منظورها  من  االنسان  وحقوق  الديمقراطية 

وعدم  القائمة  الدول  بحدود  المساس  دون  واالشتراكي 

ايالء االهتمام بمساندة الشعوب المضطهدة والذي عانى 

فيها الشعب الكوردي الكثير وقدم تضحيات كبيرة من 

جراء الصراع والتنافس ما بين القطبين خالل الحرب 

السوفيتي وسقوط  االتحاد  بانهيار  انتهت  والتي  الباردة 

جدار برلين في التسعينيات القرن الماضي، وبرز الى 

الواجهة من جديد حماية حقوق االنسان والحريات العامة 

وبعد  االرهاب،  ومكافحة  والدينية  القومية  لألقليات   

سقوط الطاغية صدام عام ٢٠٠٣، حصل تقدم في تطور 

القضية الكوردية لشعبنا في كوردستان العراق وتحقيق 

تطور  نفسه  الوقت  وفي  العراق،  دستور  في  الفدرالية 

التنسيق االمني والعسكري ما بين عواصم  التي تضطهد 

الشعب الكوردي للحيلولة دون تحقيق تقدم الفدرالية نحو 

االستقالل والذي قاده الرئيس مسعود بارزاني في اجراء 

انتصارا  حقق  والذي  المصير   تقرير  حول  االستفتاء 

بالمرصاد،  كان  والخيانة  المؤامرة  غدر  لكن  عظيما، 

لكنهم  فشلوا في كسر ارادة شعبنا وايمان زعيم االمة 

باعت  التي  الغدر  أيادي  الكوردية، ونرى اآلن تحاول 

كركوك، وبدعم إيران والحشد الشعبي االرهابي وأمام 

الديمقراطية والحرية، أمريكا  التي تدعي  انظار القوى 

وغيرها.

مرة أخرى لم تتوقف الفكر الحاقد، وتتكالب هذه القوى 

للنيل من صمود شعبنا في الهجوم على مقر   الوحشية 

وإحراق  بغداد  في  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب 

العلم الكوردي رمز هوية الكورد هو إهانة لجميع أجزاء 

تنفيذ  الوحشي هو  الشيعي  الحشد  إقدام  كوردستان، إن 

وتحقيق حقد وكراهية نظام اإلرهابي في  إيران وأجنداته 

اإلقليمية ضد الكورد، هؤالء ما هم إال أنياب وأدوات 

هذا النظام اإليراني المجرم، وكما تعمل الدول الغاصبة 

والتعليمات  األوامر  إمالء  في  بالتخطيط  لكوردستان 

ألدواتها اإلرهابية وميليشياتها الوحشية في تنفيذ التغيير 

الديموغرافي ضد الكورد في كل مكان، هو في الحقيقة 

تحقيق مطامع امبراطورياتهم القديمة التوسعية باللباس 

الديني والمذهبي في إعادة التاريخ ألسالفهم على حساب 

مصير ومستقبل شعب كوردستان ".

يختم حمو: "هنا يتطلب من القيادات السياسية الكوردية 

تحمُّل مسؤولياتها القومية بااللتفاف حول الزعيم األمة 

الكوردية مسعود بارزاني في مواجهة المؤامرات التي 

تطلعاته  من  ْد  تحِّ والتي  شعبنا  من صمود  للنيل  تحاك 

وضرورة  الوسائل،  بكل  واالستقالل  الحرية  نحو 

قومي  اساس  على  الصحيحة  الكوردية  الوحدة  تحقيق 

وفق  مسؤولياته  تحمل  الجميع  من  بد  وال  ووطني، 

التاريخ  أمام  القومي  دوره  أداء  في  المرحلة  متطلبات 

التي باتت الفرصة الذهبية، والظروف الدولية تصب في 

اتجاه مصلحة شعبنا، وأصبحت قضية شعبنا الكوردي 

قضية دولية بامتياز، والرئيس مسعود بارزاني اصبح  

تجاوزه،  يمكن  ال  الدولية  المعادلة  في  اساسيًا  مرتكزًا 

حيث تتقاطع مصلحة شعب كوردستان مع مصالح دول 

القرار. 

الحرية  طريق  سلمنا  الناجحة  الدبلوماسية  بفضل 

وجودنا  بقوة  احتفاظنا  جانب  إلى  للنهاية،  وسنسلكها 

البيشمركة البطلة

الديمقراطي  المركزية في الحزب  اللجنة  تحدث عضو 

لصحيفة  آبو  عبدالرحمن  سوريا،  الكوردستاني- 

العراق  عاصمة  في  جرى  "ما  بالقول:  "كوردستان"، 

العقلية  ظّل  في  بالمطلق  غريبًا  ليس  بغداد  االتحادي 

العروبية العفنة والشوفينية الحاقدة على الشعب الكوردي 

المظلوم والمتوارثة عبر الزمن؛ وفق المنطق واإلدراك. 

الذي جرى كان مخططًا ومدّبرًا وبالتنسيق مع األجهزة 

األمنية المحيطة بالمنطقة.

الفرع  لمقّر  المتعّمد  والحرق  التخريب  عمليات  إّن 

وكذلك  الكوردستاني،  الديمقراطي  للحزب  الخامس 

وما  الكوردستاني"  "العلم  األقداس  قدس  وحرق  تدنيس 

يمّثله من رمزيٍة وقدسية لـ الستين مليون كوردي هو 

أجزاء  سائر  في  جمعاء  الكوردية  لألّمة  إهانة  محاولة 

جرت  العظيمة  الراية  هذه  تحت  حيث  كوردستان؛ 

وتجري آالف انهاٍر من الدماء المقّدسة، ومئات اآلالف 

من القرابين والشهداء في سبيل كوردستان.

العراق  يكونان  العراقي  العلم  جانب  إلى  العلم  هذا 

الفيدرالي وفق الدستور؛ وأي مساس به يعني المساس 

بالدستور".

يؤكد آبو: "أن سياسة المصالح تتحّكم بدول العالم حاليًا 

لألسف الشديد، الصراع العالمي جلبت الويالت والدمار، 

العراق وسابقًا  أفغانستان وبعدها تونس وليبيا ومصر 

واليمن وسوريا التي تعيشان العدم والدمار وحتى انعدام 

القيم اإلنسانية وفق المجهول في األمد المنظور، هذا هو 

اإلطار الحالي العالمي؛ سيأتي العصر الذهبي من كّل 

بد، ما بعد الدمار العمار".

يردف آبو: "نحن الكورد تجمعنا قيم سامية وحضارية؛ 

لدينا  تبديلها،  طارئ  أّي  المستحيل  من  عليها  تربينا 

حركات وأحزاب ومنظمات متفقة بالمجمل وبروية وعقٍل 

واٍع على مواجهة التحديات واألخطار التي تحيط بنا من 

خارقة  وببطوالٍت  الكثير  تجاوزنا  وحدب؛  كّل صوٍب 

سياسات  وإدراكنا  بصبرنا  تجاوزنا  بطولية،  ومالحم 

"الجينوسايد" التي اتبعتها الدول المحتلة (تركيا- ايران- 

العراق- سوريا)، وسنتجاوزها الحقًا بفضل مشروعنا 

مسعود  الزعيم  بقيادة  الكوردستاني  الكوردي  القومي 

التقاء  بسبب  الكوردستانية،  الحكيمة  والقيادة  بارزاني 

مصالحنا ومصالح الدول المؤثرة، وبفضل الدبلوماسية 

إلى  للنهاية،  وسنسلكها  الحرية  طريق  سلمنا  الناجحة 

جانب احتفاظنا بقوة وجودنا البيشمركة البطلة في أربعة 

القلم والمعول والمنجل وفي  أجزاء كوردستان، في يدٍّ 

األخرى البندقية".

اإلنساني  الوجه  الماضي  في  أبدينا  "كما  آبو:  يختم 

والحضاري، نفتخر تمامًا بأننا أحفاد الفاتح صالح الدين 

األيوبي، وأبناء حضاراٍت "الميديين والميتانيين والكوتيين 

والهوريين والساسانيين" قدمت لإلنسانية عصارة افئدتها، 

اآلن وبعد انهاٍر من الدماء وبعد انتصاراتنا على وحوش 

ايدينا  نمّد  اإلرهابي" وغيرهم وغيرهم  "داعش  العصر 

ونحن في كامل وعينا وقوتنا لإلخاء والبناء.

االلتفات  كوردستان  عموم  في  السياسية  القيادات  على 

الكوردية  المرجعية  إلى  استثناء  بدون  جميعًا  والعودة 

بارزاني،  مسعود  منازع  بدون  وزعيمها  الكوردستانية 

حتى نجتاز المحن واألهوال، المستقبل القريب لنا".

وتطلعات  راية  حامل  هو  الكوردستاني  الديمقراطي 

الشعب الكوردي في أجزاء كوردستان االربعة

لصحيفة  ميركان  درويش  القانوني،  المستشار  تحدث 

قبل  من  األخير  االعتداء  "يأتي  بالقول:  "كوردستان"، 

الحشد الشعبي وأنصاره على مقر الحزب الديمقراطي 

الكوردستاني في العاصمة بغداد وتدنيس العلم الكوردي 

ومدان على  فعل غير مسؤول  المقر كـ رد  وإحراق 

جميع المستويات، وذلك بعد أيام من االتفاق بين حكومة 

حول  المركزية  والحكومة  العراق  كوردستان  إقليم 

أمنيا واداريا  المنطقة  إدارة  قضاء سنجار بحيث تكون 

بالتعاون والتنسيق بين الطرفين وإبعاد جميع التشكيالت 

قضاء  حدود  خارج  القانونية  غير  والمجاميع  المسلحة 

سنجار وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني 

ما  وفق   ، بها  المحيطة  والمناطق  سنجار  قضاء  في 

وتزامن  اهاليها،  لعودة  تمهيدًا  االتفاق  نص  في  ورد 

للتنديد  ألنصاره    pkk قبل  من  دعوات  الهجوم  هذا 

االتفاق،  هذا  ضد  بالمسيرات  والخروج  االتفاق  بهذا 

بومبيو  مايك  األمريكي  الخارجية  وزير  أن  حين  في 

الهجوم  في  إيران  من  المدعومون  اإلرهابيون  اتهم 

تركز  الهجوم  أن  هو  الملفت  لكن  الحزب.  مقر  على 

الكوردستاني دون سواه  الديمقراطي  على مقر الحزب 

الحشد  لعلم  ربما  األخرى،  الكوردستانية  األحزاب  من 

ومواليه أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو حامل 

راية وتطلعات الشعب الكوردي في جميع األجزاء، وهو 

الصخرة التي تتفتت عليها جميع المؤامرات والخيانات 

بحق الشعب الكوردي البطل". 

يكون  ولن  األول  ليس  الهجوم  "هذا  ميركان:  يتابع 

األخير ما دام المحيط الكوردي من عرب وترك وفرس 

اإلقصاء  من  السابقة  العقود  بعقلية  اآلن  إلى  يفكرون 

والصهر لبقية الشعوب صاحبة الحق في األرض، بل 

على العكس ال تزال فكرة اإلمبراطوريات لدى الفرس 

الشيعي مع عودة  بالهالل  والترك قائمة، فاألولى تحلم 

الدولة الصفوية والثانية تريد إحياء الدولة العثمانية من 

جديد. أما العرب يرغبون في صهر الكورد في بوتقة 

العروبة مستندين على اسس الدين المشترك، مع النسيان 

يطغى  لكي  ال  لنتعارف  وقبائل  شعوب  خلقنا  اهللا  أن 

طرف على حساب حقوق أخيه اآلخر".

العهود  وفق  المصانة  الحقوق  "هذه  ميركان:  يضيف 

مبدأ  وفق  الكورد  بها  طالب  لطالما  الدولية  والمواثيق 

األطراف  جميع  يجنب  اتفاق  إلى  للوصول  التفاوض 

والتي   ١٩٢٠ سيفر  معاهدة  من  بدأ  الحروب  ويالت 

قوضت فيما بعد بمعاهدة لوزان ١٩٢٣ وتنصل الترك 

في   ١٩٧٠ آذار  اتفاق  إلى  ووصوال  الكورد  لحقوق 

ومن  مناطقهم  في  الذاتي  الحكم  الكورد  ومنح  العراق 

عام  في  العراقية  الحكومة  جانب  من  االتفاق  إنهاء  ثم 

١٩٧٥ بعد اتفاق الجزائر، ناهيك عن االتفاقات الدولية 

السابقة بتقسيم كوردستان (سايكس- بيكو) والتي جرت 

بغفلة عن العالم. رغم كل ذلك ال تجد في أدبيات الدول 

لغة  سوى  المتحضر  العالم  في  الفصل  الكلمة  صاحبة 

تقرير  في  الشعوب  حقوق  عن  حديث  وأي  المصالح 

المصلحة  من  نسمة  أي  أمام  لألسف  يذهب  مصيرها 

ادراج الرياح، وتجارب الكورد طويلة أمام هذه اإلشكالية 

األخالقية من قبل الدول مناصري الديمقراطية والحرية 

بحيث تعمل عكس ما تؤمن وتعتقد به".

سنوات  منذ عشر  السورية  المأساة  "أن  ميركان:  يؤكد 

حساب  على  واإلقليمي  الدولي  العهر  على  دليل  خير 

الشعب السوري. 

التعامل  في  الدولية  الشيزوفرينيا  من  المحنة  هذه  أمام 

مع الدول والشعوب على الكورد أخذ الموعظة والدرس 

شاء  من  شاء  الكوردي  إال  للكوردي  ليس  بأن  ويؤمن 

وأبى من أبى.

لكن متى يستطيع الكوردي أن يستند على كتف الكوردي 

اآلخر ويثق به؟ وحالة عدم االنسجام والطعن في الظهر 

والعمالة المجانية والمأجورة حالة قديمة حديثة ليس في 

الكوردي  المشهد  في  لكن  فحسب،  الكوردي  المجتمع 

بالعجز  وتشعر  القلب  وتدمي  سوداوية  األكثر  اللوحة 

أمام هول الواقعة". 

الكوردي  البيت  تنظيف  القول  "خالصة  ميركان:  يختم 

يأتي قبل الترتيب والتوضيب، وهي عملية شاقة وطويلة 

اإلقليمية  األطراف  لتوغل  وحكمة  صبر  إلى  وتحتاج 

وتشعب  الكوردي  البيت  عمق  في  الكوردية  للجغرافيا 

عالقاته وارتباطاته وبأكثر من طرف، عند تنظيف هذه 

الفوضى يمكن الحديث عن ترتيب البيت الكوردي وعن 

الدور المحوري لهم في الشرق األوسط الجديد إن صح 

التعبير".

الكورد قادرون على تجاوز هذه الظروف العصيبة من 

خالل حكمة القيادة الكوردستانية بزعامة الرئيس مسعود 

بارزاني  

لصحيفة  زيوكي  كوردي  السياسي،  الناشط  تحدث 

"كوردستان" بالقول: "يعتبر الكورد أحد األقوام القديمة 

في منطقة الشرق االوسط ولهم تاريخ طويل واسهامات 

في بناء الحضارة االسالمية، برزت منهم قادة وعلماء 

وشعراء وكتاب عظام، فكان بالمقابل تكالب األمم عليها 

وقسمتهم اربًا اربًا تحت مسميات واهية، وما تفعله كل 

من الحكومات العربية والفارسية والتركية ضد الشعب 

على  تعاقب  قديمة  لسـياسات  امتداد  هو  الكوردي 

الحكم. 

العشرين  القرن  بداية  في  السياسية  الخارطة  تغيُّر 

العالمية  الحرب  وبعد  االوسط،  الشرق  في  وخاصة 

االولى والهزيمة التي لحقت بدولة الخالفة العثمانية ادت 

الى تقسيم المنطقة على اسس جغرافية غير عادلة دون 

االكبر  الخاسر  كان  الكوردي  والشعب  شعوبها،  ارادة 

بتخطيط  دول  أربع  بين  كوردستان  ُقِسَمْت  حيث  فيها، 

غربي استعماري، ُحِرَمْت على إثرها الشعب الكوردي 

من دولة او اي اطار سياسي معترف به دوليا. عمدت 

ثقافة  نشر  ممنهج على  وبتخطيط  الدول  تلك  حكومات 

العداء واإلنكار في عقول سكانها لغرض طمس الهوية 

ايديولوجية  ثقافة  َولََّد  قومياتها مما  بوتقة  وصهرها في 

تركزت على الكره والبغضاء واالنقسام الطائفي والقومي 

اآلن  نعيشه  وما  بينها،  فيما  المتعايشة  الشعوب  على 

إثبات للتجرد من االخالق والضمير اإلنساني، المناطق 

الكوردستانية تتعرض ألشرس هجمات عفرين وسري 

كانيه وكري سبي، جرائم ترتقي إلى اإلبادة الجماعية، 

العالم احتالل كركوك ومناطق  القريب شاهد  وباألمس 

العراق فقط ألنهم أرادوا تقرير  واسعة من كوردستان 

مصيرهم في استفتاء شعبي، لقد فشلت كل المؤامرات 

والدسائس وأنتصر إرادة الشعب الكوردي نتيجة حكمة 

الزعيم مسعود بارزاني، وألنهم أيضًا اصحاب حضارة 

وتاريخ وأرض".

المصالح  المبنية على  الدول  "ان سياسة  يتابع زيوكي: 

إن لم تفهمها وتحسب لها ستدفع الضريبة، وما تطرحها 

الشعوب  مع  بوقوفها  وتنادي  للديمقراطية  راعية  بأنها 

الواقع  لكن على  المضطهدة والمظلومة كذب وافتراء، 

نرى عكس ما تدعيه كما قال الرئيس البارزاني السياسة 

ال دين لها وال اخالق وال عدالة وال مبادئ هكذا رأينا 

ُبعيد االستفتاء، مواقف مخجلة لحماة الديمقراطية، على 

من  ويستفيدوا  الماضي  يتعظوا من دروس  ان  الكورد 

الظروف الموضوعية".

هذه  تجاوز  على  قادرون  الكورد   " زيوكي:  يعتقد 

الظروف العصيبة من خالل حكمة القيادة الكوردستانية 

بزعامة الرئيس مسعود بارزاني واالستفادة من تجربته 

األزمات  من  الخروج  نستطيع  الطويلة،  النضالية 

حول  بااللتفاف  الكوردي  بالشعب  المحدقة  واألخطار 

كما  النجاة،  سبيل  هو  وعقالنيته،  وحنكته  سياسته 

الى  الكوردي واالنصياع  البيت  بترتيب  وننادي  نشجع 

المصالح  كل  فوق  الشعب  مصلحة  ووضع  العقل  لغة 

في  االمريكي  الضامن  مساعي  وما  الضيقة،  الحزبية 

البارزاني  مع  بالتنسيق  سوريا  في  الكوردي  الحوار 

وجعلها  واداريا،  وعسكريا  سياسيا  قوية  جبهة  لتشكيل 

القاعدة المنطلقة لتوحيد صفوف المعارضة لجر النظام 

االمن  قرارات مجلس  المفاوضات وتطبيق  الى طاولة 

."٢٢٥٤

الخاتمة: 

يمكن  ال  وويالت  مآٍس  من  الكورد  به  يمر  ما  ان 

تجاوزها إال من خالل رص الصفوف وتوحيد الرؤى 

وصاحب  الكوردية  والمرجعية  القيادة  حول  وااللتفاف 

المشروع القومي الكوردي الزعيم مسعود بارزاني ألنه 

أصبح رقما صعبًا في رسم السياسة اإلقليمية، وللوصول 

بالشعب الكوردي إلى بر األمان.

كوردي زيوكيدرويش ميركان عبدالرحمن آبو عبدالباسط حمو
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 ،١٠/٢١ األربعاء  يوم  كوردستان،  اقليم  وزراء  مجلس  بدأ 

مسرور  الوزراء  رئيس  بإشراف   ٤٢ الـ  االعتيادي  اجتماعه 

بارزاني، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع.

دائرة اإلعالم والمعلومات التابعة لحكومة اقليم كوردستان، قالت 

ان االجتماع ُيعقد بإشراف رئيس المجلس مسرور بارزاني ونائبه 

قوباد طالباني.

مضيفة، ان االجتماع سيناقش عددا من الملفات أهمها المشاريع 

محصول  بشراء  يتعلق  فيما  الحل  وسبل  والمشاكل  الخدمية، 

كوردستان  إقليم  فالحي  من  االتحادية  الحكومة  قبل  من  القمح 

لعام ٢٠٢٠.

اآلالت  لبعض  الجمركي  اإلعفاء  مسألة  االجتماع  سيناقش  كما 

التسهيالت  وتقديم  الزراعية  بالمشاريع  الخاصة  األولية  والمواد 

للفالحين.

@ıaäåÎ@ê‹™@ b‡nua
@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g
Ô„aåäbi@äÎãèfl@Úébˆãi

أعلن مجلس أمن إقليم  كوردستان،  يوم االثنين (٢٦ تشرين األول ٢٠٢٠) إلقاء القبض على "مجاميع إرهابية"، 

خططت لشن هجمات تخريبية داخل إقليم  كوردستان.

وأشار بيان من مجلس أمن اإلقليم  تمكنه في األيام الماضية من "إفشال مجموعة من الهجمات التخريبية، اعتقال 

مجموعة أشخاص لديهم عالقات مع مجاميع إرهابية"، منوهًا أن " خطتين تخريبيتين .. تم التخطيط لها من قبل 

حزب العمال الكوردستاني"، وأن أعضاء هذه المجموعة يرتبطون بأشخاص في دول أوربية "حيث تم توجيههم 

من قبل هؤالء".

لفت البيان إلى تحذير المستهدفين قبل تنفيذ المخططات، وأن التخطيط كان الستهداف "مجموعة قنصليات واغتيال 

مجموعة من الدبلوماسيين داخل القنصليات وأصحاب رؤوس األموال، باإلضافة إلى شركات وماركات عالمية 

لدول غربية في إقليم  كوردستان"،  منوهًا أنه بعد المتابعة لمدة أربعة أشهر تم "اعتقال مجوعة لهم عالقة بهذه 

األعمال من بينهم مواطنين سوريون"، باإلضافة إلى المخططين في الدول األوربية من خالل الشرطة الدولية 

(االنتربول).

الملف الثاني، بعد أكثر من سنة من المتابعة، تم اعتقال ٨ أشخاص عراقيين، "كانوا يهدفون إلى اغتيال أحد 

محافظي إقليم كوردستان، وقاموا فيه بأعمال عنف بشكل عام، وفي محافظة دهوك بشكل خاص، كما خططوا 

للعبث بأمن اإلقليم، أما المجموعة الثالثة، فبعد متابعة واسعة من قبل قوات مكافحة االرهاب ألكثر من سنة، 

استطاعت اعتقال ٧ متهمين عراقيين. حسب البيان.

مجلس أمن إقليم  كوردستان أكد أن "المتابعة مستمرة من أجل اعتقال متهمين آخرين، بعضهم يعد جزءًا من شبكة 

تم تأسيسها منذ سنوات، تهدف لجمع معلومات استخبارية وعسكرية عن مؤسسات إقليم  كوردستان والمسؤولين 

فيها، وخططوا الغتيال مسؤول أمني كبير وقاض، كما قاموا بتبادل معلومات مع جهات أخرى من ضمنها حزب 

العمال الكوردستاني".

البيان أردف أنه تم ابالغ الحكومات األجنبية والمؤسسات واألجهزة المخابراتية المختصة بهذه األمور، بالمعلومات 

التي حصل عليها مجلس أمن إقليم  كوردستان حتى اآلن، مشددًا على أن "هذه العمليات تظهر التهديد المستمر 

للسالم واألمن في إقليم  كوردستان، لكن قوات األمن تقوم بدورها وال تسمح بالعبث باألمن والسالم"

@ÚÓibÁäg@pb‡vÁ@¡j±@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@Âfla@ê‹™
Ô„bnéÜäÏÿ€a@fib‡»€a@b:@¡�Ç@ÒáyaÎ@bË‰Ói

''êÓˆã€a''@∂g@ÈybõÌg@·ÿi@ �ãyÎ@NNÚ‘�‰‡‹€@äaã‘néa@·ÿ€˝‘néa@ZÜäÏÿ‹€@ÊÏn€Ïi

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق األنسان، بأن قيادي ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية من أكراد تركيا فّر قبل ايام، نحو 

األراضي التركية مع مرافقه الشخصي.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن القيادي ومرافقه دخال األراضي التركية من الريف الشرقي لمدينة الدرباسية، حيث حاول عناصر 

من قوات سوريا الديمقراطية منعهما من خالل إطالق النار عليهما، إال أنهما تمكنا من دخول األراضي التركية.

ونشر المرصد السوري لحقوق اإلنسان في العاشر من شهر أيار/مايو من العام الجاري، يواصل المرصد السوري لحقوق اإلنسان مواكبة 

عملية ”هروب“ قيادات من الجنسية التركية في صفوف قوات سوريا الديمقراطية نحو األراضي التركية، وآخرها مقتل ”مسؤول مالي“ 

ضمن ”قسد“ أثناء محاولته الهرب من أطراف قرية جطلي القريبة من بلدة قرماني الواقعة على الحدود السورية – التركية، إذ كانت 

بانتظاره آليات تركية على الجانب اآلخر، بيد أن تردده الكثير في اآلونة األخيرة على المنطقة كشف أمره، وجرت مالحقته من قبل 

استخبارات قسد، ليتم إطالق النار عليه وقتله.

@bÓ◊ãm@∂g@bÌäÏé@¿@È‘œaãfl@…fl@PKK@Â‡ö@ÜbÓ”@äaãœ

شدد تقرير نشرته وسائل إعالم أمريكية، على ضرورة استمرار دعم واشنطن إلقليم كوردستان والتنسيق األمني معه، كي تبقى أربيل 

حليفًا قويًا للواليات المتحدة األمريكية في المنطقة.

موقع قناة ‹الحرة› األمريكية، نقل عن سيث ج. فرانتزمان، المدير التنفيذي لمركز الشرق األوسط لإلبالغ والتحليل، قوله في تقرير نشره 

موقع (The Hill)، إنه «إذا توقفت الميلشيات عن مهاجمة القوات األمريكية خوفا من الرد األمريكي، فإنها لن تتوقف عن استهداف 

شركاء أميركا القالئل المتبقين في العراق وخاصة الكورد، بهدف الضغط على واشنطن لمغادرة العراق، مما يعطي هذه الميليشيات 

الفرصة للسيطرة على البالد».

وذكر التقرير، أن المئات من أنصار ميليشيا الحشد الشعبي الموالية إليران، هاجموا مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، 

األسبوع الماضي، وأضرموا النار به، كما اقتحموا مقر الحزب، في وسط بغداد، ودمروا محتوياته، قبل إشعال النار فيه على الرغم من 

انتشار كبير للشرطة.

أضاف التقرير، أنه وفي ٣٠ أيلول/ سبتمبر الماضي، استهدفت «هجمات إرهابية» قاعدة التحالف الدولي في أربيل، والتي تضم قوات 

أمريكية، دون وقوع أي ضحايا، في هجمة هي األولى من نوعها بهذه المنطقة.

المدير التنفيذي لمركز الشرق األوسط لإلبالغ والتحليل، أكد أنه على مدى السنوات الماضية القليلة أصبحت قوات الحشد الشعبي «دولة 

داخل الدولة»، وقاموا بإنشاء نقاط تفتيش وقواعد في جميع أنحاء العراق.

وأضاف أن إدارة ترامب نجحت في ردع هذه الميليشيات، باستخدام الضربات الجوية والتهديدات، مشيرا إلى أن هذه الميليشيات تخشى 

أن يرد الرئيس ترامب بقسوة إذا تعرضت القوات األمريكية لألذى، لذا فهم يهاجمون شركاء الواليات لمتحدة مثل إيران.

وشدد فرانتزمان على ضرورة أن تستمر واشنطن في االستثمار في أمن إقليم كوردستان، وقال إن الضغط األمريكي بعد هجمات مطار 

أربيل أسفر عن مطالبة اللواء ٣٠ التابع لقوات الحشد الشعبي، الذي يسيطر على المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ، بالرجوع للخلف 

خارج نطاق أربيل.

وتابع «هذا مهم؛ يجب على الواليات المتحدة االستمرار في الضغط وتبادل المعلومات االستخباراتية والتنسيق األمني مع القوات الكوردية، 

لتمكين أربيل من أن تكون حليًفا قوًيا في المنطقة».

Ú‘�‰æa@¿@Â�‰íaÏ€@�bÌÏ”@�b–Ó‹y@›Óiäc@Û‘jm@Êc@k∞@ZÔÿÌãflc@ãÌã‘m

عملية  بإيقاف  تسبب  ما  يومين  قبل  النفط  تصدير  أنبوب  استهداف  الجمعة ٣٠-١٠-٢٠٢٠،  يوم  كوردستان،  إقليم  استنكرت حكومة 

التصدير، واصفًة إياه بـ"العمل اإلرهابي". 

وقالت الحكومة في بيان إنها تدين بشدة "العمل اإلرهابي" الذي استهدف أنبوب تصدير نفط إقليم كوردستان.

وأوضحت أن أنبوب تصدير النفط اسُتهدف يوم األربعاء ٢٨ تشرين األول ٢٠٢٠ ما تسبب بإيقاف عملية تصدير نفط إقليم كوردستان. 

وأضافت أنها "تدين هذا العمل اإلرهابي، وترى أن مثل هكذا أعمال تزيد األوضاع في اإلقليم والمنطقة تعقيدًا". 

وشددت على أنها لن تسمح بأي شكل من األشكال بتهديد مصالحها والمساس بقوت شعب كوردستان، مشيرًة إلى استمرار التحقيقات 

للكشف عن منفذي الهجوم.

وكان المركز اإلعالمي لقوات الدفاع الشعبي وهي الذراع العسكري لحزب العمال الكوردستاني قد أعلن بأن عناصر حزب العمال فجروا 

أنبوبًا نفطيًا في (شمال كوردستان/ كوردستان تركيا).

ونشرت وسائل إعالم تابعة لحزب العمال بيانًا لقوات الدفاع الشعبي جاء فيه أن عناصر الحزب قاموا في الساعة الواحدة من ظهر يوم 

األربعاء بتفجير األنبوب النفطي لشركة "بوتاش" في منطقة باغوك التابعة لمدينة ميردين (في شمال كوردستان)، مشيرًا إلى أن العملية 

تسببت بإعطاب األنبوب النفطي كليًا وخروجه عن العمل.

@⁄@⁄@l@Ä€a@›j”@Âfl@¡–‰€a@ãÌáóm@lÏj„c@“aáËnéa@ÂÌám@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@ÚflÏÿy
قال مستشار األمن القومي األمريكي السابق جون بولتون، إن استقرار الشرق األوسط سيتحقق بقيام دولة كوردستان، وبعد أن لفت إلى 

أن دونالد ترامب "ليس جيدًا" وقراراته خاطئة، شدد على ضرورة أن يتحرك الكورد على منافسه جو بايدن. وأضاف بولتون في مقابلة 

مع كوردستان ٢٤ عبر سكايب "أعتقد أن القرارات المتعلقة بوضع المنطقة سببت مشاكل عديدة، مثل قرار سحب القوات األمريكية من 

سوريا والتخلي عن الكورد وجعلهم يواجهون المخاطر بينما حاربنا معًا ضد داعش". وكان بولتون يجيب على سؤال بشأن قرارات الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالشرق األوسط طيلة فترة واليته التي استمرت أربع سنوات.

قرارات ترامب

وقال بولتون إن ترامب حاول كذلك سحب جميع القوات األمريكية من العراق، وقال علنًا إنه يريد االنسحاب من أفغانستان أيضًا. وتابع 

"هذه اإلجراءات عّرضت المنطقة بالكامل للخطر". وحين ُسئل عن بايدن، أشار بولتون إلى أنه ليس متأكدًا من أنه سيكون أفضل من 

ترامب، وقال "هذا يتطلب عمًال وجهدًا كبيرين من قبل كوردستان".

االنتخابات األمريكية

عن االنتخابات األمريكية المقررة في ٣ من الشهر المقبل، قال بولتون "هذه االنتخابات ستكون صعبة، وفي بعض األحيان من الصعب 

التكهن بها".

ولفت إلى أن جو بايدن متقدم على غريمه ترامب في استطالعات الرأي، وهو نفس ما حصل مع المرشحة هيالري كلينتون عندما تقدمت 

في استطالعات الرأي عام ٢٠١٦ على ترامب لكنها لم تفز. ومضى يقول "أرى أن الجميع ينظر إلى تجربة ٢٠١٦، لذا من الصعب 

القول من سيفوز اآلن".

التطبيع

وعندما ُسئل عن قرار اإلمارات والبحرين تطبيع عالقاتهما مع إسرائيل، قال بولتون "هذان القراران يعكسان التغيرات الجيوسياسية في 

خضم التهديدات اإليرانية لدول المنطقة ليست عبر برنامجها النووي فحسب، إنما بسبب دعمها لإلرهاب والميليشيات".

دور الكورد

في تعقيبه على سؤال عن دور الكورد في الحرب ضد داعش، قال بولتون "حاول عدد من أعضاء اإلدارة (األمريكية) أن يوضح للرئيس 

(ترامب) أن الكورد لعبوا دورًا رئيسيًا في قتال داعش وفي سوريا وال سيما في إسقاط خالفة داعش. الجيش األمريكي سعيد بذلك ويريد 

أن يواصل العمل معهم وأن تواصل اإلدارة دعمهم". وأضاف "لكن التصريحات التي أدلى بها (ترامب)... خلقت مشاكل. هذه التصريحات 

ال تعبر عن رأي األغلبية ال في اإلدارة وال في الكونغرس. ولست متأكدًا من موقف جو بايدن... ولكن آمل أن يشرح له أصدقاء الكورد 

في الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين، إذا أصبح رئيسًا، من أنه يجب أن يستمر في دعم الكورد وأن تبقي أمريكا قواتها في 

المنطقة لتحقيق االستقرار للذين يحاربون التطرف".

استقالل كوردستان

المستقلة، وعلى الرغم من أن  إقامة دولة كوردستان  المنطقة يتحقق من خالل  "لقد قلت مرارًا إن أفضل (حل) الستقرار  ومضى يقول 

ذلك سيواجه بعض العقبات والمعارضة في المنطقة، إال أنه إذا كانت سياسة واشنطن واضحة بهذا الصدد، فباإلمكان الضغط على الدول 

لالعتراف بذلك". وعن بقاء أو انسحاب القوات األمريكية في العراق، أكد بولتون أن "ترامب بذل جهودًا كبيرة لسحب العديد من القوات 

األمريكية من سوريا والعراق، إال أن مستشاريه منعوه من المضي بذلك، ولكنني أرى أن ذلك سيتحقق- في حال فوز ترامب- وسيشمل أيضا 

أفغانستان". ولفت إلى أن ترامب يعتقد أن ما يقوم به هو ما يريده األمريكيون، بيد أن ذلك ليس صائبًا، إلن المنطقة غير مستقرة في ظل 

وجود أمريكا، وال أحد يتكهن بما ستكون عليه إذا غادر الجيش األمريكي والتحالف الدولي المنطقة، بالتأكيد ستكون األخطار أكبر بكثير.
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نوافذ 

اإلسالم 

يف األسر

هذا العنوان لم يكن من نتاج بنات أفكاري، 

الليبي  والمفكر  للكاتب  كتاب  عنوان  فهو 

الراحل "الصادق النيهوم" الذي ظل يشغل 

بال المفكرين سيما اإلسالميين منهم لفترة 

طويلة من الزمن.  

عام  صيف  "الناقد"  صحيفة  صدور  فمنذ 

األكثر  كاتبها  النيهوم"  و"الصادق   ١٩٨٨

إثارة للجدل على اإلطالق، وكاتبها األكثر 

جرأة في التصّدي للمفاهيم الغيبية السائدة 

استفزازًا  األكثر  وكاتبها  اإلسالم،  عن 

ناهيك  المسطحة،  األفكار  ألصحاب 

رقيب  كل  شغل  الذي  الكاتب  كونه  عن 

أي  من  أكثر  ربما  العربي،  اإلعالم  في 

كاتب معروف حتى اآلن. وبقدر ما شغل 

الصادق النيهوم الرقباء، شغل القراء.

"الناقد"،  عمر  من  سنوات  ثالث  فخالل 

حمل البريد إليها من الرسائل معه وضده 

آخر  كاتب  أي  عن  إليها  ما وصل  تفوق 

القّراُء  واستّل  صفحاتها.  على  ظهر 

آراء  مواجهة  في  وشحذوها  أقالَمهم، 

الكتاب  لهذا  المؤلف  أراد  لذلك  "النيهوم". 

عند إعداده، أن يضم بين دفتيه، كل اآلراء 

التي طرحها الصادق النيهوم وتصّدى لها 

يكون  حتى  "الناقد"  في  ونشرت  القراء، 

وبالتالي  وديموقراطيته،  شموليته  للكتاب 

يحافظ على جدليته.

بالرجوع إلى محتوى هذا الكتاب "اإلسالم 

يطالب   
ٌّ
جدلي كتاٌب  أنه  نجد  األسر"  في 

إلى  ليصل  بالمستحيل  كثيرة  أحيان  في 

كتاب  األولى  الدرجة  في  ولكنه  الممكن. 

من  الكلمة  هذه  تحمله  ما  بكل  ثوري، 

عنفوان وحقيقة، ال مواربة فيه وال وجل 

العقل  فيه  يتحّدى  كتاب  وهو  دجل.  وال 

التقليدية  مفاهيمه  على  المغلق  العربي، 

االستسالمية، كتاب تبشيري يبسط مفاهيم 

اإلسالم البسيطة والجريئة، بعد أن يعري 

هذا  أن  كما   حولها.  التي  الغيبيات  كّل 

التاريخ  أسئلة  أيضًا.  أسئلة  كتاب  الكتاب 

على  التحريض  على  القادرة  الجوهرية 

طلب مفاهيم ثقافية عربية جديدة، لها صلة 

العاديين.  الناس  جماهير  بفكر  مباشرة 

يحاول  هذه  أسئلته  في  النيهوم  والصادق 

أن يخلق عن طريق هذا التحريض ثقافة 

العصر،  تجاري  الديموقراطي،  اإلسالم 

في  لتفسح  الحضارية  معانيه  في  وتسهم 

مجاالت مواكبته للقرن الواحد والعشرين" 

الناقد" .

بات  بل  فحسب،  أسيرًا  يعد  لم  فاإلسالم 

الحقب  في  والسيما  أزمة  من  يعاني 

التاريخية التي أعقبت الثورة الصناعية في 

األوربية  البلدان  استطاعت  أوروبا، حيث 

أن تحقق نجاحات مذهلة في الميادين عامة 

والطاقة،  التكنولوجيا  مجال  في  خاصة 

وهذا ما كان له شديد األثر على المفكرين 

أن  يعتقدون  زالوا  ما  الذين  اإلسالميين 

اإلسالم كان مفتاحًا لكل العلوم، وقد يكون 

التراكم  بجدلية  أخذنا  إذا  صحيحًا  ذلك 

المفاهيم  سطوة  لكن  والمعرفي،  العلمي 

قيم  من  اإلسالم  يحمله  ما  على  الغيبية 

من  الكثير  اإلسالم  أفقدت  ربما  حضارية 

الفرص.
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أصدر االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بيانًا 

الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  مقر  وإحراق  اقتحام  حول 

ببغداد فيما يلي نص التصريح:

بقيام  والمتعلقة  والمقلقة  المؤسفة  والتقارير  الصور  تابعنا 

مجموعات مثيرة للشغب باقتحام وإحراق مقر الحزب الديمقراطي 

العراقية بغداد، حيث طالت أعمال  العاصمة  الكوردستاني في 

شغب المقر ما أسفر عن إحراقه والعبث بمحتوياته.

لقد وقف هذا الحزب برئاسة السيد الرئيس مسعود بارزاني الى 

جانب الثورة السورية منذ انطالقتها

بصمات  إلى  مشيرًا  الفعل  لهذا  وإدانته  رفضه  االئتالف  يؤكد 

التحريض الواضح القادم من نظام الماللي في إيران.

يحذر االئتالف من مخاطر استمرار السكوت على هذه األفعال 

التخريبية مؤكدًا أن الصمت لم يعد مقبوًال، وأنه يمثل دعمًا لمن 

يقف وراء مثل هذه األعمال التي تصب في صالح أعداء العراق 

وتستهدف جميع شعوب المنطقة.

إلى  الماللي  نظام  يسعى  الفوضى  ونشر  التحريض  من خالل 

أبناء  بين  التفرقة  وبث  العراقي  االجتماعي  النسيج  استهداف 

العراق في وقت يحتاج فيه الجميع إلى توحيد الصفوف وخدمة 

العراق ووضع الخالفات جانبًا.

استهداف المؤسسات السياسية أمر غير مقبول تحت أي عذر، 

وال بد من نقل جميع الخالفات بحيث يتم حلها من خالل صناديق 

االقتراع وتحت قبة البرلمان ووفقا للقانون.
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بعد  الحدودي مع سوريا، األحد،  فتح معبر جابر  أعادت  البالد،  أردنية، إن سلطات  قالت مصادر إعالم 

إغالق استمر لنحو ٤٠ يوما بسبب انتشار إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين في المعبر 

وسائقي شاحنات.

أنه  إعالمية،  أبو عاقولة في تصريحات  اهللا  البضائع ضيف  ونقل  التخليص  نقيب أصحاب شركات  وأكد 

"تقرر فتح مركز حدود جابر أمام الشاحنات األحد"، وحول حركة سفر الركاب، قال عاقولة، إنه لم يتم تحديد 

موعد ذلك حتى اآلن.

وكانت وزارة الداخلية األردنية قد قررت بناًء على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات، 

إغالق مركز حدود جابر، اعتبارًا من يوم الثالث عشر من أغسطس (آب) الماضي، بعد ظهور إصابات 

مؤكدة بين العاملين في المعبر والسائقين القادمين من سوريا.

وبدأ تسجيل إصابات بين سائقي الشاحنات العائدين من الخارج منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد ارتفاع 

أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بينهم، ما دفع الحكومة إلعالن تطبيق سياسات الحجر الصحي 

على الحدود لمدة ١٤ يوما قبل عودتهم إلى منازلهم، وتوقيع تعهدات بااللتزام بالحجر المنزلي لنفس المدة.
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أكدت صحيفة "إسرائيلية" أن الحلف "الروسي – السوري – اإليراني"، بدا يتصدع في سوريا، مشددة أن الجيش 

اإلسرائيلي رصد التشققات اآلخذة في االتساع بهذا الحلف.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الجيش يتوقع اندالع حربا العام المقبل على الحدود مع سوريا، مشيرة إلى أنه 

وللمرة األولى يتصدر الجنوب السوري عناوين األخبار في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.

وأكدت الصحيفة أن األوضاع متوترة في الجنوب السوري رغم سيطرة النظام على المنطقة صيف العام ٢٠١٨، 

الفتة أن حوادث قتل عناصر النظام بين ضباط وعناصر تصل في كل شهر إلى ٦٠ حالة.

وأشارت الصحيفة إلى صراع النفوذ المتنامي لبسط السيطرة على الجنوب بين روسيا وإيران، معتبرة أن "بشار 

األسد" لم "يعد سعيدا بذلك خصوصا الطريقة التي يتم بها تدمير بطاريات الدفاع الجوي لقواته في كل مرة يحدث 

فيها اشتباك بين إسرائيل وإيران على األراضي السورية".

ولفتت أن هذا النهج دفع روسيا للسكوت عن الغارات اإلسرائيلية على المواقع اإليرانية، بحيث أصبحت تعتبره 

يخدم المنافسة بينها وبين إيران على مدى التأثير على النظام والقدرة على كسب المشاريع الكبيرة إلعادة تأهيل 

البنية التحتية في البالد.
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تطبيع  الجمعة  واشنطن  أعلنت  التي  إسرائيل  خاضت 

عالقاتها الدبلوماسية مع السودان، ثماني حروب كبرى 

مع الدول العربية منذ قيامها في ١٩٤٨.

في ١٤ أيار/مايو ١٩٤٨، بعد ثالث سنوات من نهاية 

قيام  غوريون  بن  ديفيد  أعلن  الثانية،  العالمية  الحرب 

دولة إسرائيل على جزء من فلسطين.

في اليوم التالي، شنت الجيوش العربية، مصر وسوريا 

واألردن ولبنان والعراق، حربا ضد الدولة الجديدة التي 

حققت انتصارا في ١٩٤٩. وُأجبر أكثر من ٧٦٠ ألف 

فلسطيني على النزوح الجماعي أو طردوا من ديارهم.

في ٢٩ تشرين األول/أكتوبر ١٩٥٦، بعد ثالثة أشهر 

قواتها  إسرائيل  السويس، أطلقت  لقناة  تأميم مصر  من 

القناة. وتحت ضغط من  إلى  لمهاجمة سيناء ووصلت 

األمم المتحدة والواليات المتحدة ثم االتحاد السوفياتي، 

انسحبت إسرائيل.

في الخامس من حزيران/يونيو ١٩٦٧، شّنت إسرائيل ما 

يسمى بحرب "األيام الستة" ضد مصر وسوريا واألردن، 

واستولت على القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع 

غزة ومرتفعات الجوالن السورية وسيناء المصرية.

مصر  هاجمت   ،١٩٧٣ االول/أكتوبر  تشرين   ٦ في 

وسوريا إسرائيل في سيناء ومرتفعات الجوالن.

في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٧، كان الرئيس المصري 

إسرائيل  يزور  عربي  دولة  رئيس  أول  السادات  أنور 

منذ تأسيسها.

كامب  التفاقات  الطريق  التاريخية  الرحلة  هذه  مهدت 

 ٢٦ في  توجت  والتي   ١٩٧٨ أيلول/سبتمبر  في  ديفيد 

الواليات  رعاية  تحت  بالتوقيع   ١٩٧٩ آذار/مارس 

المتحدة على معاهدة السالم اإلسرائيلية المصرية وهي 

األولى على اإلطالق بين إسرائيل وأحد جيرانها.

القوات  اجتاحت   ،١٩٨٢ حزيران/يونيو   ٠٦ في 

منظمة  مطالبة  بيروت،  وحاصرت  لبنان  اإلسرائيلية 

التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بمغادرة البالد.

العام  حتى  اللبناني  الجنوب  اإلسرائيلية  القوات  احتلت 

إسرائيليين  لجنود  اهللا  حزب  خطف  وبعد   .٢٠٠٠

لبنان  على  مدمًرا  هجوًما  إسرائيل  شنت   ،٢٠٠٦ في 

وخاضت حربا ضارية مع الحزب.

رئيس  وّقع   ،١٩٩٤ األول/اكتوبر  تشرين   ٢٦ في 

الوزراء  ورئيس  رابين  اسحق  اإلسرائيلي  الوزراء 

أنهت ٤٦  المجالي معاهدة سالم،  السالم  األردني عبد 

عاما من حالة الحرب.

ضمنت المعاهدة الموقعة بحضور الرئيس األميركي بيل 

كلينتون األمن إلسرائيل على أطول حدودها ووضعت 

األساس لتعاون اقتصادي.

الفلسطينيون  شن   ،١٩٨٧ األول/ديسمبر  كانون  في 

وهي  الحجارة"  "ثورة  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في 

االنتفاضة األولى ضد االحتالل اإلسرائيلي.

من  أشهر  ستة  بعد   ١٩٩٣ أيلول/سبتمبر   ١٣ وفي 

المفاوضات السرية في أوسلو، وّقعت إسرائيل ومنظمة 

التحرير الفلسطينية اتفاقيات حول الحكم الذاتي الفلسطيني 

بين  تاريخية  في مراسم شهدت مصافحة  واشنطن  في 

ياسر عرفات ورئيس الوزراء اسحق رابين. عاد ياسر 

عرفات إلى األراضي المحتلة وأسس السلطة الفلسطينية 

هناك.

على  رابين  اغتيل   ،١٩٩٥ الثاني/نوفمبر  تشرين  في 

فشل  بعد  السالم.  لعملية  معارض  يهودي  متطرف  يد 

ديفيد  كامب  في  الفلسطينية  اإلسرائيلية  المفاوضات 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠  وزيارة مثيرة للجدل قام بها في 

إلى  آنذاك،  اليمينية  المعارضة  زعيم  شارون،  أرييل 

انتفاضة  اندلعت  القدس،  في  األقصى  المسجد  ساحة 

ثانية.

في  الرئيسية  المدن  احتالل  اإلسرائيلي  الجيش  أعاد 

أكبر   ٢٠٠٢ آذار/مارس  في  شن  ثم  الغربية  الضفة 

هجوم على هذه المنطقة منذ العام ١٩٦٧.

وفي أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥ ، انسحبت إسرائيل من جانب 

واحد من قطاع غزة وفرضت عليه حصاًرا بعد سيطرة 

في  في ٢٠٠٧.  القطاع  على  اإلسالمية  حركة حماس 

تموز/يوليو ٢٠١٤ ، أطلقت إسرائيل عملية ضد قطاع 

غزة.

في ٠٦ كانون االول/ديسمبر ٢٠١٧ ، اعترف الرئيس 

األميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل، مما 

أثار غضب الفلسطينيين واستنكار المجتمع الدولي.

المتحدة  الواليات  نقلت   ،٢٠١٨ أيار/مايو   ١٤ وفي 

وقع  آذار/مارس ٢٠١٩،  في  ثم  القدس.  إلى  سفارتها 

الرئيس األميركي مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على 

مرتفعات الجوالن.

في ٢٨ كانون ثاني/يناير ٢٠٢٠ كشف النقاب عن خطة 

الضفة  من  ألجزاء  إسرائيل  ضم  تشمل  للجدل  مثيرة 

الغربية المحتلة، بينما حذرت دول عربية من أن الضم 

سيسبب "صراعا كبيرا".

سالم  "اتفاق  عن  ترامب  أعلن  آب/أغسطس،   ١٣ في 

المتحدة،  العربية  واإلمارات  إسرائيل  بين  تاريخي" 

توافق بموجبه الدولة العبرية على تعليق الضم المستمر 

لألراضي الفلسطينية.

أكدت اإلمارات أن االتفاق ينص على "وقف ضم إسرائيل 

لألراضي الفلسطينية". لكن رئيس الوزراء االسرائيلي 

بنيامين نتانياهو أكد أن الضم "أرجىء" فقط.

البحرين  أن  ترامب  أعلن  ايلول/سبتمبر،   ١١ في 

واسرائيل ستقومان بتطبيع العالقات بينهما.

وصف الفلسطينيون االتفاقين بأنهما "طعنة في الظهر".

ووّقعت اإلمارات وإسرائيل اتفاق إقامة العالقات رسميا 

بينما وّقعت  أيلول/سبتمبر،  البيت األبيض في ١٥  في 

البحرين حينها اتفاقا لتأييد "السالم" قبل أن يجري توقيع 

والدولة  الخليجية  المملكة  بين  العالقات  إقامة  اتفاق 

العبرية في المنامة األحد.

إلقامة  مناهضة  تظاهرات  شهدت  البحرين  وكانت 

عالقات مع إسرائيل لدى إعالن ترامب عن االتفاق.

في ٢٣ تشرين األول/أكتوبر، أعلن الرئيس األميركي 

والسودان  إسرائيل  بين  العالقات  تطبيع  ترامب  دونالد 

مؤكدا أنهما أقامتا "السالم".

على  أخرى  عربية  دول  خمس  أن  ترامب  وأكد 

مع  تطبيع عالقاتها  في  ترغب  السعودية،  بينها  األقل، 

إسرائيل.

أ. ف. ب.

علي مسلم
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فيه سابقا  تبرعها  اعلنت عن  الذي  المبلغ  تدفع  ان  يوم االحد ان على سيريتل  قال رجل االعمال رامي مخلوف 

للمتضررين من الحرائق والبالغ ٧ مليارات ليرة بقوة القانون.

وقال مخلوف على حسابه على الفيسبوك: األحد القادم تنتهي المهلة القانونية والبالغة خمسة عشر يومًا للبدء بتنفيذ 

مضمون كتابنا المرسل إلى إدارة شركة سيريتل والذي يقتضي بتوزيع األرباح وانتخاب مجلس اإلدارة. واضاف 

مخلوف ان القانون واضح وصريح بأنه بإمكان ١٠٪ من مساهمي الشركة الطلب لعقد هيئة عامة وتوزيع األرباح 

وبذلك يتوجب على شركة سيريتل وبقوة القانون دفع مبلغ ٧ مليارات لُتصرف على المتضررين من الحرائق في 

الساحل وضم لهم المتضررين أيضًا من حرائق الغاب التي حصلت منذ فترة وجيزة وذلك بعد ورود عدة طلبات لنا 

بعدم نسيانهم". وتابع مخلوف اننا "نطلب من كل القائمين على رعاية الوطن والمواطن والذين يتابعون تطبيق القوانين 

واألنظمة التي بموجبها صيانة حق الشعب بالعيش بأن يشرفوا على دفع مبلغ السبع مليارات وعدم التأخير في صرفه 

وخصوصًا في ظل هذه الظروف االقتصادية الصعبة والتي يمر بها أيضًا مساهمي شركة سيريتل والذي يضم ما 

يقارب ٦٠٠٠ عائلة تنتظر توزيع أرباح الشركة بفارغ الصبر لتأمين لقمة العيش". وعن قانونية الدفع وهل سيصرف 

من المبالغ المحجوزة قال مخلوف انه وبعد مراجعة المختصين من أصحاب الخبرة أنه حسب ما بينا أعاله، كتابنا 

المرسل للشركة جاء وفقًا للقوانين واألنظمة النافذة الفتا الى ان شركة سيريتل ليست للدولة وإنما تتقاضى الدولة من 

عائداتها ٢٠٪ أي ما  يعادل تقريبًا ٥٠٪ من أرباحها وهي شركة مساهمة عامة طرحت جزء من أسهمها لالكتتاب 

العام والذي بموجبه يملكها أكثر من ٦٠٠٠ مساهم إضافة إلى ملكية شركة راماك للمشاريع التنموية واإلنسانية فيها 

والتي بموجبها تساعد بكل عائداتها شريحة كبيرة من الشعب السوري. واضاف مخلوف انه يمكن للشركة دفع المبالغ 

المطالب بها للدولة بشكل مقسط مع دفع الفوائد بحسب ما تّم االتفاق عليه معهم إضافة إلى دفع جزء من األرباح 

للمساهمين ومنها للمتضررين من الحرائق. وتابع مخلوف ان "مبلغ المنحة والبالغ ٧ مليارات هو ليس من المبالغ 

المحجوز عليها ألن الحجز ملقى علينا شخصيًا وليس على شركة سيريتل وال على شركائها. فشركة سيريتل يمكن 

أن توزع أرباحها وكذلك شركائها وهي خارج إطار الحجز فال يوجد أي مانع قانوني من أن توزع سيريتل أرباحها 

إلى شركة راماك للمشاريع التنموية واإلنسانية والتي أيضًا هي خارج إطار الحجز وبالتالي يحق للشركة التصرف 

بأموالها لدفع مستحقاتها أو التبرع بها وخصوصًا تلك التي ستوزع بإشراف الدولة. فليس هناك أي مشكلة بالدفع 

طالما التوزيع ليس لشخصي بسبب الحجز". يشار الى ان مخلوف أعلن في ١٣ الجاري تبرعه بـ ٧ مليارات ليرة 

سورية ألهالي المناطق المتضررة بفعل الحرائق األخيرة التي شهدتها سوريا.

سيريانيوز
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استهدفت قوات األسد استهدفت صباح يوم السبت ٣١-١٠-٢٠٢٠ ورشة عمال "فعالة" بريف إدلب الشمالي أثناء 

قطاف الزيتون ضمن أرٍض زراعية، ما أدى إلى مقتل أحد العمال وإصابة ٥ آخرين.

وقضى الشاب "نضال مواس" نازح من قرية "ميريامين" وُأصيب ٥ آخرون بينهم ثالثة عمال من قرية "رام حمدان" 

شمال إدلب، إثر استهداف بقنابل صغيرة من قبل طائرة ُمسيرة تابعة لقوات األسد عند الساعة التاسعة والنصف من 

صباح اليوم السبت ضمن أرٍض زراعية كانوا يعملون على قطاف "الزيتون" في قرية "تلتونة" بالقرب من مدينة 

"معرة مصرين" شمال إدلب.

في السياق، ُأصيب ثالثة مدنيين بجروح بينهم امرأة مساء اليوم، إثر استهداف طائرة ُمسيرة تابعة لقوات األسد 

بقنابل صغيرة سيارة مدنية في محيط بلدة "نحلة" بالقرب من مدينة "أريحا" غرب إدلب.

وردت الفصائل العسكرية على قوات األسد واستهدفت مواقع عسكرية لهم بالمدفعية الثقيلة في مدينة "كفرنبل" جنوب 

إدلب، دون ورود أنباء عن حجم الخسائر حتى اللحظة.
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االستفتاء* إجراء قرار

العراقية، لألطراف اإلقليم رسالة وإيصال بغداد، زيارة

استمرت العراقية والحكومة الوضع، من شيئًا تغيرا لم

قوات بين التنسيق وجود رغم الموازنة، قطع في

داعش. الحرب ضد خالل العراقية والقوات البيشمركه

األطراف زارني وفد من بفترة، زيارتي الى بغداد، قبل

وصادق العطية وخالد العامري هادي ضم الشيعية،

الوضع، لهذا حال لنجد تعالوا الوفد، أبلغت الركابي.

أخوين سلمية، بطريقة نصبح، أن أو الشراكة، تنفيذ أما

سيحدث القتال الموجودة المعطيات حسب وجارين، أو

بيننا.

المستحيل من  باهللا، أعوذ العامري، هادي قال  آنذاك

الكريم، القرآن بآية من استشهد بعدها بيننا،  القتال حدوث

بإحسان."١     او تسريح فإمساك بمعروف " وقال:

االتفاقات انتهاك مع حدثت، التي الدستورية الخروقات

في التوازن بقاء وعدم التشريعات في التوافق وتهديم

الضغوط وممارسة الموازنة وقطع الدولة مؤسسات

االعتقاد الى التوصل على أرغمنا كوردستان، على

أن يمكن وال ،٢٠٠٣ العراق بعد في شركاء أننا لسنا

البحث علينا يتحتم لذلك المستقبل، في شركاء يعتبرونا

للحل. طريق عن

كوردستان في برلمان زرُت قد كنت ذاته، اإلطار وفي

عن خاللها تحدثُت كلمة ألقيت وهناك تموز/٢٠١٤. /٣

أن الى وأشرت  األخيرة. واألزمة السياسية األوضاع

السياسية العملية إنجاح سنوات لعشر حاول كوردستان

الدستور ولكن خرق العراق، في والديمقراطية والتعايش

حالت والتهميش الهيمنة ونزعات الدكتاتوري والفكر

الى العراق أوصلت كما كوردستان، جهود نجاح دون

اآلن. نراه الذي اليوم

الوضع اليه وصل لما السبب ليس كوردستان أن وقلت

وعلى األشكال، من شكل  بأي  العراق  في الحالي

الوقت هو اآلن المسؤولية. تحمل بذلك تسببوا الذين 

دستورى، حق وهذا كوردستان مصيره، ليقّرر المناسب

مصيره، لتقرير لكوردستان يسمح العراقي والدستور

يضمن الدستور بهذا االلتزام أن على ينص الدستور ألن

في لالستعجال البرلمان  دعوت  كما العراق.  وحدة

إقليم في واالستفتاء االنتخابات مفوضية  قانون إقرار

االنتخابات لمفوضية العليا الهيئة وتشكيل كوردستان،

إلعداد كوردستان برلمان يستعد وأن وقت، بأسرع

مصير يحدد الذي لالستفتاء الضرورية اإلجراءات 

كوردستان. شعب

الحكومة وانتهاكات تجاوزات إستمرت التأريخ، ذلك بعد

إنسانية اإلقليم ضريبة دفع سابقًا، أشرت وكما العراقية،

استضاف حيث داعش. ضد الحرب في كبيرة واقتصادية

والحكومة والالجئين، النازحين من اآلالف مئات

وتحججت المواطنين أرزاق قطع في إستمرت العراقية

المشكالت، والذي حل في تسهم لكي ال مختلفة بأعذار

الشيعي، المرجع  نسمع لم الشديد، لألسف يدعو كان

بإرسال العراقية ينصح الحكومة لكي واحدة، لمرة ولو

قانونية. غير التي قطعها بطريقة اإلقليم موازنة

أنه على  االتفاق تم الموصل، تحرير عمليات خالل

بطول كانت والتي لداعش الدفاعية المواقع تحطيم بعد

قوات البيشمركه  تعود البيشمركه، ١٠٧ كيلومترمن قبل

٢٠١٦ يوم  /١٠ /١٧ قبل فيها كانت التي المواقع الى

حاربت البيشمركه قوات تحريرالموصل. عمليات بدء

للقوات الموصل مفتاح وسلمت الدفاعي الخط وحطمت

رقم (الخارطة كامل، باالتفاق بشكل والتزمت العراقية

اإلتفاقية. انتهكت العراقية والقوات الحشد لكن ( ٥

العراقي، خالل الوزراء رئيس يرسل أن مقررًا وكان

دينار مليارات  عشرة مبلغ الموصل، تحرير عمليات 

االستعدادات الالزمة واتخاذ البيشمركه قوات لمساعدة

وعده تجاهل إنه إال للبيشمركه، الجديدة الخطوط لتعزيز

يرسل المبلغ المذكور. ولم

القوات أن عن معلومات عندنا كانت لذلك، إضافة

المتعلق بعمليات االتفاق انتهكتا والحشد اللتين العراقية

المنطقة، من تخططان لعدم االنسحاب الموصل، تحرير

٢٠٠٣. في  حدود الى للعودة البيشمركة تدعوان وكانتا

البعث،  ونظام البيشمركه بين  ٢٠٠٣ حدود كان حين

(الخارطة إدارية أو سياسية شكل حدودًا بأي تكن ولم

شنكال  على لالستيالء يخططون كانوا كما .( ٦ رقم

كان  والتي  ١٤٠ للمادة الخاضعة األخرى  والمناطق

سنوات. أربع خالل بدمائهم يحمونها البيشمركه

دون  المدينة داعش في تلعفر٢ وترك عندما لم يحارب

الحويجة تحرير تم تأجيل عمليات وعندما للحشد. قتال

الحويجة تحرير ندرك مخاطر تأجيل كنا واهية. بحجج

تحرير لتأخير  كان لقد الموصل. تحرير بعد ما  الى

على  واضحة داللة
٣

الحويجة لداعش األخير الحصن

داعش، من المناطق جميع تحرير بعد يريدون أنهم

أطراف الى كبيرة قوات جلب الحويجة تحرير وبحجة

يريدون إخراج كركوك كانوا باألساس ألنهم كركوك.

بعمليات المتعلق االتفاق  وانتهاك البيشمركه، يد من

الذين نحن خطرة. إشارات تضمن الموصل تحرير

في سبيل صادقة بنوايا العراقية القوات مع نسقنا وتعاونا

سيخونوننا بهذا إنهم في أبدًا نفكر لم الموصل، تحرير

األسلوب. بهذا ويتصرفون اإلتفاقية وسينتهكون الشكل

وبمساعداتنا أكتافنا على الذين الشيعة أن اإلخوة نتوقع لم

ضد عدوانية لهم مواقف السلطة، ستكون الى وصلوا

سقوط بعد األمريكيون، وافق أيضًا، الكورد. وبسببنا،

الشيعة. بعض السياسيين مع على التعامل السابق، النظام

المشكالت من خال كوردستان بأن يقين على كنا ذلك مع

كانت التي المشكلة العميقة من جزءًا يصبح وال الطائفية،

الدولة مبادئ يمتلك كوردستان العراق. في موجودة

أصبح الذي والدستور  ذاته. عن يعبر أن  حقه ومن

حيث خرقه، تم قد العراقية، المكونات لوحدة أساسًا

اإللتزام بهذا الدستور أن ديباجته، في واضح بشكل جاء

 ٥٥ خرقت وحدة العراق. الحكومة العراقية بقاء يضمن

الحكم في مبادىء الشراكة إنتهاك كما تم دستورية. مادة

وتم واالقتصاد، والجيش الدولة مؤسسات في والتوازن

وحل تام. بشكل القوانين،  تشريع في  التوافق خرق

تأسس التي المبادئ تلك محل االغلبية رأي منطق فرض

األغلبية، رأي فرض  منطق وبموجب العراق.  عليها

األخرى، والمكونات الكورد أمام ساحة أي اليبقى سوف

كانوا عام كل في االتفاقات. خرق الدوام يتم على وكان

قانون في لإلقليم المالية المستحقات تقليل يحاولون

دافع ليمكننا يبق أي لم وهكذا وأخيرًا قطعوها. الموازنة

الشريك. بقبول التؤمن عقلية مع والعيش االستمرار

يفسحون ال  ماداموا هو: نفسه  طرح الذي والسؤال

نقبل أمل البلد، بأي في شركاء نكون أمامنا أن المجال

سبيل في كثيرة، مراحل في فيه؟. أعضاًء نكون أن

عن تغاضينا األمريكيين، وعود على واعتمادًا العراق

العراقية. الحكومة تجاوزات وعن حقوقنا من الكثير

األطراف مع وصولنا الى أدت األسباب تلك  كل

دولة في الشراكة إما  مفادها، نتيجة الى  الكوردستانية

الحال كان  كما فارغة حلقة في الدوران وإما العراق 

قبولنا بغداد تستطيع ال وعندما السابقة، السنة المئة خالل

طريقنا الخاص. سلوك من البد كشركاء،

وبعض تواجه اإلقليم والداخلية األزمات السياسية كانت

المتجهة للخطوات المعادية الجبهة الى انضمت األطراف

للشعب ليسمح الوقت حان قد كان ولكن اإلستقالل. نحو

كوردستان. شعب رغبة الجميع وليعلم كلمته ليقول

تدعي أن كانت التي الحجج أمام الطريق سد ومن أجل

طرف برغبة يصفونه أو شخصي  موضوع االستفتاء

للشرعية مصدر أعلى الى العودة من البد كان معين،

الشعب. وأمنية رغبة هي والتي

،٢٠١٧ حزيران/ /٧ المصادف، األربعاء يوم في

واألطراف اإلقليم رئاسة قررت تأريخي اجتماع وخالل

في المكّونات وممثلي كوردستان إقليم في السياسية

أيلول/ /٢٥ يوم وحددت تأريخيًا قرارًا كوردستان،

أحٌد  يكن لم الحقيقة، في  االستفتاء. إلجراء ٢٠١٧

االستفتاء. فيه يجرى الذي اليوم االجتماع قبل يعرف

السياسية األطراف  قبل من اليوم ذلك تحديد جاء

واالستفتاء لالنتخابات العليا  المفوضية  مع بالتشاور

في الالزمة لإلجراءات ومراعاًة كوردستان. إقليم في

بحاجة المفوضية كانت الكبيرة العملية تلك إجراء سبيل

حضروا الذين المفوضية وممثلي الالزم، الوقت الى

األيام في العملية إجراء يستطيعون إنهم أعلنوا االجتماع

أيلول. شهر من والثالثين العشرين بين المحصورة

إلجراء  أيلول / ٢٥ يوم تحديد  االجتماع قرر لذلك

الكوردستانية والمناطق كوردستان إقليم في االستفتاء

الذكر من الجدير اإلقليم. حكومة إدارة خارج تقع التي

على االجتماع خالل شددت قد السياسية األطراف أن

بالمادة المشمولة المناطق وبقية كركوك شمول ضرورة

باالستفتاء. ١٤٠

اليوم، ذلك تحديد وبعد أيضًا، االجتماع، ذات  وخالل 

الحاضرون اّتفَق الوطني، اإلجماع سبيل ضمان وفي

الخالفات إنهاء الجهود ألجل البرلمان وبذل تفعيل على

أجل من العمل الوقت ذات وفي الداخلية. السياسية

وبقية والموظفين لألهالي المعيشية الظروف تحسين 

العليا تشكيل اللجنة االجتماع قرر كما المجتمع. شرائح

األحزاب تكليف كما تم اإلقليم رئاسة برئاسة لالستفتاء

باالستفتاء. الخاصة للجان ممثليها بتسمية السياسية

هي: مسودة اإلجتماع على التي وقعت األحزاب

الوطني اإلتحاد الكوردستاني، الديمقراطي الحزب

الحركة اإلسالمي الكوردستاني، اإلتحاد الكوردستاني،

الكوردستاني، الشيوعي الحزب كوردستان، في اإلسالمية

حزب الكوردستاني، الديمقراطي اإلشتراكي الحزب

والكادحين العمال حزب الكوردستاني،  الكادحين

الكوردستاني، والتقدم اإلصالح حزب الكوردستاني،

حزب العراق، تركمان جبهة التركمانية، أربيل قائمة

كوردستان، برلمان في األرمن قائمة التركماني، التنمية

الكلداني الشعبي المجلس األشورية، الديمقراطية الحركة

إصدار تم االجتماع انتهاء  وبعد األشوري.  السرياني

التأريخي، القرار كوردستان حول ذلك شعب الى بالغ

نصه: هذا

ممثلو اجتمع ،٢١٧ حزيران/ /٧ اإلربعاء يوم في

وحكومة كوردستان  برلمان  في السياسية  األحزاب 

الحكومة ورئيس اإلقليم  رئيس نائب وبحضور اإلقليم 

مع في اإلقليم لالنتخابات العليا المفوضية رئيس ونائب

إقليم كوردستان. رئيس

االستفتاء موضوع بحث بإسهاب جرى االجتماع، خالل

'' للتاريخ بارزاني '' الرئيس مسعود كتاب من

السياسية والمشكالت  كوردستان برلمان وانتخابات

والدولية، اإلقليمية األوضاع وكذلك لإلقليم الداخلية

آراءهم االجتماع في الحاضرون استعرض كما

الداخلية القضايا ومعالجة االستفتاء ضرورات حول

لإلقليم. والموضوعية الذاتية واألوضاع

على وباإلجماع اتفق الحاضرون االجتماع، ذات وفي

التالية: النقاط

إلجراء  كيوم ٢٠١٧ أيلول/ /٢٥ يوم تحديد أوًال:

والمناطق العراق  كوردستان إقليم في االستفتاء 

اإلقليم. إدارة خارج الكوردستانية

األطراف تعمل  الوطني،  اإلجماع ضمان بهدف ثانيًا:

إجراء ولغاية االجتماع  انتهاء  يوم  منذ الكوردستانية،

المشكالت ومعالجة البرلمان تفعيل سبيل في االستفتاء،

السياسية.

للمواطنين المعيشية الحياة  تحسين على  التأكيد ثالثًا:

لمواطني كوردستان االقتصادية المشكالت الى وااللتفات

المحدود. الدخل االجتماعية ذات والشرائح والموظفين

لالستفتاء األعلى المجلس تشكيل قرار اتخاذ تم رابعًا:

السياسية األحزاب تكليف تقرر كما اإلقليم رئيس برئاسة

في بعده وما باالستفتاء الخاصة للجان ممثليها بتسمية

.٢٠١٧ حزيران يوم١٢/ أقصاه موعد

الكوردستاني الديمقراطي الحزب

الكوردستاني الوطني اإلتحاد

الكوردستاني اإلسالمي اإلتحاد

كوردستان في الحركة اإلسالمية

الكوردستاني الشيوعي الحزب

الكوردستاني الديمقراطي االشتراكي الحزب

الكوردستاني الكادحين حزب

الكوردستاني والكادحين العمال حزب

اإلصالح والتقدم الكوردستاني حزب

التركمانية أربيل قائمة

العراق تركمان جبهة

التركماني التنمية حزب

كوردستان في برلمان األرمن قائمة

األشورية الديمقراطية الحركة

السرياني األشوري الكلداني المجلس الشعبي

في ٨/  ١٠٦ العدد ذي اإلقليمي التالي، وباألمر اليوم في

وتحديد االستفتاء إجراء أمَر أصدرُت ،٢٠١٧ حزيران/

المفوضية  وكلفت له، موعدًا ٢٠١٧ أيلول/ /٢٥ يوم

ذلك األمر. واالستفتاء لتنفيذ لالنتخابات العليا

االستفتاء في يشملها التي الحدود تعيين األمر في تم كما

وكان اإلقليم. إدارة خارج اإلدارية والمناطق كوردستان

يصبح أن تريد (هل التالي، بالشكل االستفتاء سؤال 

اإلقليم خارج الكوردستانية والمناطق كوردستان إقليم

مستقلة؟). دولة

قبل من ال) أو (نعم  بـ السؤال على اإلجابة  وتكون 

المجال األمر كلف المفوضية بتهيئة أن كما المواطنين.

في للمشاركة البالد في خارج مواطني كوردستان أمام

االستفتاء.

للمؤسسات ال يحق أنه أيضًا، األمر اإلقليمي في وجاء

التدخل األشكال، من شكل  بأي  والحزبية،  الحكومية

عملية ينفذون والذين والمشرفين المسؤولين شؤون في

عشرة مقدمة وثالث ضم اإلقليمي هذا األمر االستفتاء.

كانت التي  األسباب توضيح تم المقدمة وخالل مادة،

االستفتاء. الخاص بإجراء اإلقليمي األمر إصدار وراء

اجتمعت ،٢٠١٧ حزيران/ /١٠ الخطوة، في عقب تلك

خارج  من سياسيًا حزبًا وطرفًا ١٩ مع الدين في صالح

توضيح وبعد كوردستان، وبرلمان  اإلقليم حكومة 

في الحاضرون االستفتاء، دعا إجراء اتخاذ قرار أسباب

أدوار لهم يكون لكي أمامهم المجال إفساح الى االجتماع

تسخير على وأكدوا االستفتاء، لعملية االستعدادات في

إنجاح عملية لخدمة السياسية والجماهيرية  طاقاتهم كل

السياسية األطراف وكانت كوردستان. شعب استفتاء

هي: االجتماع في المشاركة

الحركة  الكوردستاني، الديمقراطي القومي االتحاد

القومي الحزب كوردستان، لشعب الديمقراطية

الكوردستانية، اإلسالمية حركة الكوردستاني، 

حركة الكوردستاني،  الديمقراطي التقدمي الحزب 

نهرين بيت  حزب الكوردستانية، الديمقراطية الحرية 

الكلداني، الديمقراطي اإلتحاد حزب الديمقراطي،

األشوري، الوطني الحزب الكلداني، القومي المجلس

الكلداني، الديمقراطي المنبر الوطني، نهرين بيت اتحاد

التركمان حركة التركمانية، الديمقراطية الحركة

الكوردستاني، التركماني الديمقراطي الحزب المستقلين،

الشعب حزب كوردستان، في التركمانية الثقافة جمعية

اإلنقاذ حزب التركمان، الليبراليين جمعية التركماني،

التركماني). القومي

وتنظيم أدق، بشكل العملية الخطوات اتخاذ وبهدف

وتنفيذ لالستفتاء  األعلى المجلس وشؤون اإلعالم

٤ في  العدد ذي اإلقليمي األمر على وقعُت توصياته،

.٢٠١٧ أيلول/ /١١

قرار من عن عبارة اإلقليمي االمر مضمون ذلك كان

األعلى المجلس سكرتارية تشكيل بموجبه تم نقاط. ست

األعلى المجلس مهمتها تنظيم اجتماعات تكون لالستفتاء،

ومتابعة االجتماعات منهاج وإعداد وتوثيقها، لالستفتاء

المجلس ألعضاء النتائج  وإبالغ المجلس قرارات

مع والتنسيق الوفود زيارات تنظيم الى إضافة األعلى،

الجوار والمجتمع الدولي. الحكومة العراقية ودول

أخرى نقطة الخاصة، اإلعالمية اللجنة تشكيل كما كان

ثالثة اللجنة تلك عاتق على وقع وبموجبه القرار. ذلك في

اإلعالمية هي، أعداد منهاج النشاطات رئيسية واجبات

بكل المواطنين وتعريف والعالمية، والعربية الداخلية

كوردستان مواطني وتشجيع يتعلق بعملية االستفتاء ما

االستفتاء. عملية في للمشاركة

المتحدث بتعيين متعلقًا القرار  من  الثالثة النقطة كانت

فؤاد الدكتور تسمية وتم المجلس األعلى لالستفتاء، بإسم

األعلى لالستفتاء. المجلس باسم كناطق حسين

المسودات إعداد تضمنت القرار من الرابعة النقطة

كوردستان دولة في المكونات بحقوق الخاصة والوثائق

بإشراف تشكيل لجنة خاصة تم وفي سبيل ذلك القادمة،

إبراهيم. الدكتورخليل

بإعداد مسودة متعلقة كانت القرار من النقطة الخامسة

كوردستان دولة في للدولة األساسية المبادئ  إعالن

تلك إلعداد محمود كاوه الدكتور تكليف وتم القادمة،

المسودة.

لزيارة إرسال وفد الى القرار من النقطة السادسة ودعت

/٨ ضوء اجتماع وعلى كركوك. في األطراف العربية

واألحزاب  لالستفتاء األعلى للمجلس ٢٠١٧ تموز/

االستعدادات، في العملي التوجه سبيل وفي السياسية،

الفرعية. واللجان المجلس هيكلية تحديد تم

لالستفتاء، األعلى  المجلس هيكل في مهمتي كانت

أعضاء أما لالستفتاء األعلى المجلس رئاسة  هي

نوري روژ والدكتور بختيار فكانوا مال المجلس ذلك

والدكتور بيره أحمد وسعدي زيباري وهوشيار شاويس

التركمان وممثلي  إبراهيم خليل والدكتور حسين  فؤاد

االجتماعات من قسم  وفي المسيحي. المكون  وممثلي

كوسرت كان السياسية والضرورات المستجدات وحسب

رئيس ونيجيرفان بارزاني، اإلقليم رئيس رسول نائب

مجلس مستشار  بارزاني ومسرور اإلقليم، حكومة

الديمقراطي للحزب السياسي المكتب وأعضاء األمن،

واإلتحاد الكوردستاني الوطني  واإلتحاد  الكوردستاني

الديمقراطي والحزب الشيوعي والحزب اإلسالمي

األخرى واألحزاب الكادحين  وحزب  االشتراكي

االجتماعات. في يشاركون

سكرتارية لالستفتاء األعلى للمجلس يكون أن تقرر كما

والعمل للمجلس اليومية الواجبات لمتابعة خاصة

قرار اتخاذ تم األخرى االجتماعات وفي التنسيقي. 

السكرتارية تلك مقر وكان المجلس. باسم الناطق تسمية

أربيل. مدينة في اإلقليم رئاسة ديوان في

األعلى  المجلس بين ٢٠١٧ تموز/ /٨ إجتماع في

أيضًا، االتفاق، تم السياسية، واألحزاب لالستفتاء

وهي المهمات، لتمشية  فرعية لجان سبع  تشكيل على

مع الحوار لجنة االنتخابات، ومفوضية القانونية اللجنة

والشؤون التنسيق لجنة نينوى، وسهل كركوك مكونات

الدعم لضمان واالقتصادية السياسية اللجنة اإلعالمية،

امريكا بين للعالقات الدبلوماسية اللجنة اإلقليم، داخل

والدول والصين وروسيا وبريطانيا االوروبي واالتحاد

العربية البلدان مع للعالقات الدبلوماسية األخرى، اللجنة

مع الحوار لجنة  وكذلك وتركيا، وإيران واإلسالمية 

العراقية. السياسية واألطراف الحكومة

----------

اآلية ٢٢٩  بداية بإحسان، تسريح او بمعروف -فإمساك ١

موضوع عن تتحدث الكريم، القرآن في البقرة سورة من

الطالق.

سبعين كيلومترًا  وتبعد نينوى محافظة في غرب تقع - ٢

عن الحدود السورية، كيلومترًا وحوالي ستين الموصل عن

التركماني). المكون من سكانها أغلبية

ثمانية  مسافة وتبعد  كركوك، غرب جنوب  في -تقع  ٣

العرب من سكانها غالبية  كركوك، عن كيلومترا  واربعين

السنة.
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المغاري اليوسفي حسن

إطار وفي والمعرفية، اإلعالمية العولمة عصر في

وبموازاة عامة، بصفة اإلعالم الذي أصبح يعيشه االنفتاح

المعلوماتية، في الثورة التكنولوجي المتمثل التطور مع

التي المؤسسات من العديد اهتمام محط الصحافة باتت

ما عبر المعلومة ونشر بث مهمة عاتقها على أخذت

"الشبكة أو الرقمي"، "الفضاء بـ عليه يصطلح أصبح

باختصار يعني الذي االفتراضي" "العالم أو العنكبوتية"

لإلعالم جديدا طعما االهتمام الذي أعطى هذا اإلنترنت،

وأفرادا. مؤسسات عموما، المكتوب

وصارت ملموسا، واقعا اإلنترنت ثقافة أصبحت لقد

اإلعالميين كل أمام ُمشرعا بابا اإلليكترونية الصحافة

حرية بكل الكتابة أغوار لسبر اإلعالميين وغير

األخالق مسألة لتبقى القيود، كل عن بعيدا واستقاللية

على التي يجب األولويات أهم من والوثوقية والمهنية

احترامها، اإلليكترونية الكتابة تجربة خوض يريد من

ُمشَرعا لالنتهاكات، اإلنترنت فضاء يكون ال حتى وذلك

يغفل المفتوح الرقمي الفضاء في العمل أن بحكم وذلك

مراقبته. ممكن أنه البعض

رحبا للتعبير فضاء لمستعمله منح اإلنترنت أن شك ال

العالمي الرقمي الفضاء أن أيضا شك وال حرية، بكل

المعلوماتيين "الُمَخّربين"  من للعديد أكبر  فرصا منح

سانحة الرقمي فرصة التواصل عملية وجدوا في الذين

والسطو القرصنة في التقنية وقدراتهم مواهبهم إلبراز

ذهبية فرصة آخرون فيه وجد كما الرقمي، والتخريب

النظام من  وتذمرهم  وُسخطهم ُمعارضتهم للتعبير عن 

أخرى فئة ارتأت بينما بلدانهم. في القائم السياسي

وللمساهمة والتوعية للتثقيف الرقمي الفضاء استغالل

في تطوير والمساهمة المعرفة ونشر نشر المعلومة في

والقدرات. المعارف

جانب إلى األشكال من بشكل تحكم الصحافة صارت 

بالسلطة تسمى نفس السياق وهي في السياسية، السلطة

والقضائية. والتنفيذية  التشريعية السلطة بعد  الرابعة

بات نفسه األمر لكن الورقية، الصحافة عن هنا الحديث

أيضا بالنسبة للصحافة اإللكترونية. ملحوظا

حدين، ذا سيفا  بات المفهوم بهذا الرقمي الفضاء  إن

وأكدت وباحث… دارس لكل األول المصدر وصار

أصبحت تعتبر اإلنترنت ثورة بأن الدراسات، من العديد

الرقمي. االتصال مجال في العالمية أهم االكتشافات من

وإيصال على تقديم إيجابية آثار من لهذا النجاح ما وبقدر

من العديد له ما بقدر قيود، ودون حواجز دون المعارف

استعماله. في نتحكم لم ما السلبية اآلثار

ثورة اليوم مع نعيشه بالمفهوم الذي اإلعالم عولمة إن

االنتشار ومع  ، – اإليجابي جانبها في  – اإلنترنت

الرقمية، الشبكة المعلوماتية اإلعالم عبر لوسائل الواسع

علم حققها  التي اإلنجازات أكبر بين من صارت

اإلعالم الجديد مع التعامل فإن وعليه، الحديث. التواصل

المزيد منا ويتطلب بل وُملّحا، مفروضا أمرا أصبح

مستمر، تطور في الرقمي العالم أن بحكم االهتمام من

االصطناعية األقمار عبر االتصال بات اآلن أن وبحكم

المكونة المحطات والكوابل كذلك، وبدأت مفروضا أمرا

عملها تترك البحر، بدأت تحت العابرة للقارات للذبذبات

االتصال فضائيا. توفر التي االصطناعية لألقمار

المعلوماتية ثقافة تنامي وأمام الملحوظ، التقدم هذا فأمام

في وجوده  فرض تكنولوجي تطور من يواكبها وما 

صرنا نتوصل ما أهمية إلى وبالنظر االفتراضي، العالم

والمواضيع المعلومات من يحصى وال هائل كم من به

والصحافة عموما اإلعالم يجد لم والدراسات، واألبحاث

وأصبحت االفتراضي، العالم ولوج من خصوصا، ُبدا

اإلعالمية وبالمواقع بالمحطات تعج العنكبوتية الشبكة

ذلك غير إلى والتحليل… البحث وبمواقع اإلخبارية،

ينسج الذي النسيج  شاكلة على باتت التي المواقع  من

الحقيقي الُمشكـل نفسها وصارت العنكبوت، خيوط

الرقمي. العنكبوت لبيت

(ثمانية بالقديم، التقنية ليس وجود هذه أن من الرغم فعلى

وبالرغم ،(٢٠١٧ شهر أكتوبر حلول مع وأربعون عاما

ومن آلخر مكان من تختلف االستعمال درجات من أن

اإلنترنت ثقافة  فإن ألخرى، دولة  ومن آلخر شخص

لهذه دارس كل أن شك وال اهتمام الجميع، باتت محط

أوال يتعّرف أن له البد العلمية، االجتماعية الظاهرة

خرج من الذي الجديد، المولود اإلنترنت، تاريخ على

أكتوبر شهر في كاليفورنيا جامعة من علمي فريق رحم

.١٩٦٩ سنة من

لعملية الفعلية االنطالقة كانت ،١٩٩٠ سنة وبداية

جوانبه. بعض  دراسة بصدد نحن التي اإلنترنت 

التي الحديث االتصال علم مجال  في الجديدة المرحلة

ضمن والتواصل االتصال في جديدة أشكاال لنا أفرزت

١٩٩٣ السنة  كانت سنة بحيث قيود، بدون فضاء مفتوح

إصدار  خالل من Navigation اإلبحار فيها بدأ التي

واألخالق احلرية بني اجلديد اإلعالم
ثم "Mosaic برنامج مستعرض الشبكة "موزايـيك أول

مايكروسوفت  Netscape و مثل أخرى برامج تبعته

الرئيس  دفع الذي األمر ، Internet Explorerإنترنيت

على الخاصة صفحته يطلق ألن كلينتون  األمريكي

. العالمية الشبكة

ظهور ومع التكنولوجية، التطورات هذه خضم في

نروم الجديد،  اإلعالم  إطار في تدخل إعالمية وسائل

اإللكترونية الصحافة وآفاق واقع لموضوع التطرق

صار الذي االفتراضي العالم ضمن جديد العربية كإعالم

النوع هذا أن المالحظ فمن عامة. بصفة حياتنا يؤثث

جل المجتمعات في كبيرا شيوعا يعرف اإلعالم بات من

مواقع لها كبيرة عربية إعالمية منابر وصارت العربية،

يومية كانت سواء الورقية الصحيفة جانب إلى إلكترونية

والمتنوعة، منها المتخصصة المجالت أسبوعية أو أو

كبسة بمجرد إليه يمكن الوصول الخط على الكل فصار

واحدة على الزر.

التواصل عملية للتطور الهائل الحاصل في المتتبع إن

أن ليلحظ عموما، الرقمية اإلعالم وسائل الرقمي، وفي

والتمحيص، بالدراسة كفيل المجال بهذا المتزايد االهتمام

إلى هذا األسئلة. من العديد طرح يتطلب أن األمر كما

الذي صار التعبير في الحرية من الكبير جانب الهامش

بال حدود. الرقمي التعبير عالم اإلنترنت، عالم يوفره

التي الحقيقية الوظيفة ماهية عن نتساءل أن بنا يجدر

تقوم تلك التي خصوصًا اإللكترونية المواقع هذه تؤديها

تحل أن يمكن وهل والمجالت؟ الجرائد به  تقوم بما 

المطبوعة؟ الصحافة محل اإللكترونية الصحافة

جانب إلى من األشكال بشكل صارت الصحافة تحكم لقد

بالسلطة تسمى نفس السياق وهي في السياسية، السلطة

والقضائية. والتنفيذية  التشريعية السلطة بعد  الرابعة

نفسه األمر لكن  الورقية، الصحافة عن هنا  الحديث

التي اإللكترونية للصحافة بالنسبة أيضا ملحوظا بات

الرأي حرية ُتقيد التي نسبيا، القيود، نفس على تتوفر ال

الورقي. والتعبير

الفعالة القنوات  إحدى  اإللكترونية الصحافة باتت لقد

حيوي وبشكل بحيث أثرت حياتنا اليومية، دخلت التي

من وفَّرتُه بما الورقية  الصحافة  حركة  على ومباشر

ومتابعة المعلومة على للحصول وسهلة كثيرة ُسبل

على كثيرة واختصرت مسافات بأول، بل أوًال الحدث

والتخصصات. المتابعين لألحداث من كل الفئات

اإلنترنت شبكة على  اإللكترونية الصحف ظهور  إن

اإلعالمي الفكري الثقافي الغزو  من نوع بمثابة هو

الوجود معركة تخوض اآلن  وهي التعبير، صح إن

أن بنا يجدر هنا، التقليدية. اإلعالم وسائل  باقي أمام

هذه تؤديها التي الحقيقية الوظيفة ماهية عن نتساءل

تقوم بما تقوم التي تلك  خصوصًا اإللكترونية المواقع 

الصحافة تحل أن يمكن وهل  والمجالت؟  الجرائد به

أن يمكن وهل المطبوعة؟ الصحافة محل اإللكترونية

الفضاء أن إلى بالنظر  المواقع تلك هوية  عن نتساءل

الورقية للصحافة يمكن وهل مفتوحا؟ فضاء الرقمي

وهل اإلليكترونية؟ الصحافة مقابل جماهيريتها تفقد أن

الرقمية الصحافة بهما  تتمتع  الذي  واالنتشار  السرعة

الورقية؟ القضاء على الصحافة بإمكانهما

يمكنها ال اإللكترونية الصحافة بأن اآلن الكثير يتحدث

ويرى آخرون، الورقية، الصحافة عن بديال تكون أن

تطور أمام وّلى قد هو تقليدي ما كل عهد أن ُكثر، وهم

صحافة". عن "التكنو نتحدث بحيث أصبحنا التكنولوجيا

الرقابة. حيث من الشاسع الفرق عن بعضهم ويتحدث

الفضاء الحرية التي يتمتع به ما يقال عن وأمام كل لكن،

أن هناك رقابة إال المعلومة، تداول يخص فيما الرقمي

مصادرة إلى تصل أن تستطيع معلوماتية مخابراتية

الرأي والتعبير اإللكتروني. حرية

هذا نهاية في كبيًرا ًرا تطوُّ االتصال تطوَّرت أجهزة لقد

بوساطة لت توصَّ حتى االنتهاء، على قاَرب القرن الذي

ُيسمَّى ما  إلى  اآللية الحاِسبات طريق عن االتصال

َيستطيع بحيث للمعلومات]؛ العالمية [الشبكة باإلنترنت

وَيحُصل بالعالم، غرفته أن يتَِّصل في جالس وهو الفرُد

أن َيعِقد بل يستطيع ُيريدها، على المعلومات التي منه

بمسألته يهتمُّ ومن زمالؤه، فيه ُيشاِرك عالميًّا مؤتمًرا

كافة. العالم بقاع ِمن

فوائدها، الخطيرة في في العظيمة هذه الوسيلة الجديدة

هذه. رة الميسَّ دراسِتنا موضوع هي ها، مضارِّ

نشأته:

به قام حاسوب جهاَزي بين َيجري اتصال أول كان •

أول فكان ١٩٦٩م، عام كلينروك ليونارد البروفيسور

أنجلوس لوس في كاليفورنيا جامعة من إلكترونية رسالة

سان مدينة في ستانفورد جامعة في األبحاث إلى معهد

فرانسيسكو.

الدفاع وزارة هي الجديدة التقنية هذه استخدم َمن وأول •

مع حاسباتها بعضها بربط وذلك األمريكية [البنتاغون]؛

العسكريَّة. المعلومات لتباُدل بعض

وهي ،[Usenet] اليوزنت ١٩٧٩م ظهرت عام وفي •

واألحداث. األخبار بتباُدل ُتعنى التي الشبكة

القوميَّة سة المؤسَّ شبكة نشأت ١٩٨٢م عام وفي •

بربط قامت التي األمريكيَّة، المتَّحدة الواليات للعلوم في

بعضها البحوث ومراكز والعسكرية التعليميَّة سات المؤسَّ

بعض. مع

وتطوير اإلنترنت بداية كانت  ١٩٨٩م عام وفي •

هائلة، معلومات َتُضم التي للمعلومات، الشبكة العالميَّة

اإلنترنت. ُمشتركي لَجميع َمفتوحة

عن  اتصال أول على تقريًبا عاًما  ٣٠ وبعد واليوم

يرتِبط  البشر من ٢٠٠ مليون هناك الحاسوب، طريق

أسرع ُتَعدُّ هائلة، شبكة  طريق  عن ببعض بعُضهم

والمعلومات، وعلى الصور وتباُدل لالتصاالت، وسيلة

أما ماليين الرسائل اإللكترونية، يوميًّا يتمُّ الشبكة هذه

كمصدر اإلنترنت  في  ن ُتخزَّ التي الوثائق عدد عن

َتِصل أن المتوقَّع ومن فُتَعدُّ بالماليين يوميًّا، للَمعلومات،

وأكثر ٢٠٠٢م، عام خالل وثيقة مليارات ثمانية إلى 

عليها،  اإلنفاق أما العقد، ذلك نهاية مليار في ١٠٠ من

الُمقبَلين. العامين خالل دوالر مليار ٣٣٠ فيتعدَّى

تطوَّرت تقنية اإلنترنت، ١٩٨٩ - ١٩٩٦م عام وخالل

مليون أربعين  من أكثر إلى الُمشتِركين عدد وازداد 

الماليين خالل السنوات مئات إلى َيِصل وقد ُمشتِرك،

القادمة.

يؤديها اإلنترنت: الِخدمات التي

والتعليميَّة: الِعلميَّة المعلومات مجال في -١

معلومات على الحصول اإلنترنت ُمستخدمو َيستطيع 

بل التربوية، والتعليمية الِعلمية المعلومات ِمن هائلة

مراكز إليه لت توصَّ ما آخر على الحصول َيستطيعون

الِعلميَّة سات والمؤسَّ الجامعات في العلمية األبحاث

المعاِرف دائرة  مثل العلمية والموسوعات والتقنية، 

اإللكترونيَّة. والقواميس البريطانية واألمريكيَّة،

ربط إلى األمريكيَّة  المتَّحدة الواليات  سَعت وقد

وقواعد والمكتبات والجامعات المداِرس شَبكات جميع

جميع في الطلبة منها  َيستفيُد بحيث  المعلومات؛

التعليميَّة. الُمستويات

اإللكتروني: البريد -٢

أو الصور  أو المكتوبة الرسائل لتباُدل الوسيلة وهو 

وتتمُّ كافة، العالم أنحاء الناس في بين المختلفة الملفَّات

الثانية. جزء من خالل العملية هذه

وتلقِّيها: األخبار نقل -٣

الصحف أخبار من صفحات يتلقَّى أن الفرد يستطيع حيث

ذات المواضيع حول اآلراء تباُدل عن فضًال والمجالت،

الُمشتَرك. االهِتمام

الملفات: وتحميل نقل -٤

اإلذاعية البرامج نقل اإلنترنت عبر ُيمِكن حيث

واألفالم األغاني من وتخزينها وعرُضها والتلفزيونية،

حدود. أو رقيب، دون السينمائية،

الُمحاَدثة: -٥

وخطيًّا كالميًّا والحوار الُمحاَدثة اإلنترنت ِخدمات من

للعلماء الُمحاَدثات هذه تسَمح حيث نفِسها؛ اللحظة في

صين بعقد والمتخصِّ الوظائف وطالبي األعمال ورجال

في وهم شخصيَّة،  من  أكثر  مع  ولقاءات  مؤتمرات

واللقاءات المحادثات هذه تتم قد فمثًال ُمتباِعدة؛ أماكن

في العربية  والبالد وأمريكا أوروبا من أشخاص بين

واحد. آن

اإلنترنت: فوائد

والمذكورة اإلنترنت يؤديها التي الخدمات خالل من

الوسيلة. لهذه الكبيرة الفوائد المسلم الفرد يتلمَّس آنًفا،

أو ُمعيَّنة، فئًة تخصُّ ال اإلنترنت فوائد أن رأينا وكما

الُمجتَمع. فئات جميع بل َتُعمُّ ُمعيًَّنا؛ فرًدا

المصاِدر الِعلميَّة اإلنترنت لهم ُيوفِّر والباِحثون فالعلماء •

يرغُبون لهم ما ل وُيوصِّ العالم، أنحاء في جميع الُمتعدِّدة

وكتابة، قراءًة غرِفهم  في َيجِلسون وهم  معلومات ِمن

أو الِعلمية  المراكز تلك إلى السفر في ُيتعبهم أن دون 

والمعاجم الموسوعات  أيديِهم تحت ويضع الجامعات، 

أجمع. العالم في والمكَتبات

اإلنترنت عبر َيحُصلون واالقتصاد األعمال ورجال •

والشركات العالميَّة  األسعار  من يرغبون ما كل على

بينهم. التجارية فيما والموادِّ سات والمؤسَّ

كل أمامهم اإلنترنتُّ يَضع والطلبة التعليم ورجال  •

والمناهج الدراسية، والمواد  والتربية بالتعليم  يتعلَّق ما

والهندسة كالطب العلميَّة؛ المواد  جميع في العالميَّة

جميع اإلجابة على والكيمياء والرياضيات، مع والفيزياء

للمعلومات] [الشبكة العاملية (Internet) .. اإلنرتنت اإلعالم وسائل من
الِعلمية. الساحة َتِجدُّ على التي األسئلة

العالمية، األخبار اإلنترنت قدَّم اإلعالم ولرجال •

العالميَّة. الصُحف وجميع السياسية، والمقاالت

هذه الوسائل: وِمن

ومقروءة، وآخر وَمسموعًة مرئيًة كافة اإلعالم وسائل

اإلنترنت شبكة هي العالم في شيوًعا الوسائل هذه

وعدم الدول، عن باستقالليِتها تميَّزت التي العالميَّة،

وآراء أفكار من َتبثُّه وبما بها التحكُّم أحد استطاعة

وضخامة الكبيرة، بخدماتها وتميَّزت وسياسات،

آَخر. من مكان إلى وتنُقلها المعلومات التي تحتويها

اإلثارة عن بعيدة ُمقِنعة، حيادية وسيلة واإلنترنت

المعاكسة اآلراء ُتراِفق التي وردود األفعال واالنفعاالت

الدعوة المباِشرة لألفراد والجماعات. تتخلل التي

وعقيدته ديانته بل  وأفكاره اتجاهه كان  مهما فالفرد

األديان َيستعِرض ُمرتاح نفسيًّا في غرفته، وهو يجلس

وقناعاتها ُحَججها وَيستعِرض عامة، والدعوات والِفَرق

وباقِتناع تامٍّ. يشاء ما فَيختار بهدوء وبُسرعة،

هذه من االستفادُة المسلمين على الُمنطَلق هذا  من

على الصافية اإلسالمية العقيدة لعرِض الفاعلة الوسيلة

أن إذا َعِلمنا وبخاصة ُمستخِدمي اإلنترنت، من الماليين

الُمجتمع في العليا الطبقات ِمن اإلنترنت ُمستخدمي أكثر

واإلعالميِّين التربويين وكبار الجامعات كأساتذة ِعلميًّا،

اهللا، دعوة وصلتهم فإذا الُمجتمعات، في الرأي وقادة

ُمجتمعاتهم ومؤثًِّرا في كبيًرا مكسًبا كانوا بها، وتأثَّروا

ذلك. بعد

اإلنترنت: من الضرر أوجه

الرائي مجال في  األسرة على ضرر من ذكرناه ما

ضرًرا يزداد بل اإلنترنت، مجال في يتحقَّق (التلفاز)

المسلم. البيت في الجنسين من والشباب األطفال على

ضرًرا أكثر اإلنترنت  يكون كيف هو: والسؤال

وخطًرا؟

ُيسمَّى بالترويح: ما مجال في -١

أي في مفتوحة للجميع اإلنترنت شبكة أن من المعلوم

فيها َكُثرت لذلك شرط؛ أو َقيد دون مكان أي وفي وقت

التي والعروض الالأخالقيَّة، الجنسيَّة الرخيصة، األفالم

الع واطِّ اجتماعية، أو أخالقية أو دينيَّة قَيم تحكمها ال

فسادهم على ُيساعد العروض هذه على األسرة أفراد

وعقيدتهم. ديِنهم عن وابتعادهم أخالقيًّا،

الِفكري: الغزو مجال في -٢

ال والتي اإلنترنت خالل من والعقائد األفكار عْرض

والهندوس والنصارى  اليهود عرف حيث لها؛  حصَر

هذه، اإلنترنت ميزَة إلخ والبهائيون... والقاديانيون

أشارت وقد أفكارهم، لعرض وصفحات مواقع وحَجزوا

واسعة تحتلُّ مساحات الدينيَّة المواد أن إلى اإلحصاءات

من بإقبال كبير تحظى وأنها أخرى، مواد من أي وأكبر

الشباب، أفكار بلبلة إلى يؤدي مما وهذا عليها؛ الناس

الشرعي العلم من كافية حصانة لَديهم ليس وممَّن

من كثيًرا أن وبخاصة المتينة،  اإلسالميَّة  والثقافة

حيث اإلنترنت؛ بمقاهي ُيسمَّى ما  أنشأت الُمجتمعات

فكريَّة مواقع  أو أفالم من  يطلُبه ما  للُمستخِدم يتواَفر

لها. حصر ال وبرامج وموسيقا وثقافية وأغاٍن

األمنية: الناحية من -٣

الناحية من  جدًّا خطيرة وسيلة إلى اإلنترنت ل ويتحوَّ

الناس لجميع عالميَّة مفتوحة شبكة بصفته وذلك األمنية؛

الحاسب أجهزة بالدخول إلى ومكان، وذلك زمان أي في

المشتركة في اإلنترنت.

الُمتعدِّدة، الدولة  ألجهزة تابعًة األجهزة هذه تكون وقد

الحاسوب في نة الُمخزَّ المعلومات كانت ولو  حتى

ُل ُيَتَوصَّ فقد  ي، سرِّ برقم إال  إليها يدخل وال (مشفرة)

سهولة عن فضًال ما، بوسيلة السري الرقم هذا إلى

أن دون  آَخر إلى مكان سية من التجسُّ المعلومات نقل

أصحابها. يكتِشَف

والخيِّرة؛ الُمفيدة الجوانب له اإلنترنت أن نجد  وهكذا

اإلسالمية الدعوة لنشر ووسيلة للَمعِرفة، أداة هو حيث

على والحصول األرضية، الكرة أصقاع جميع في

إلى ل يتحوَّ وقد قصيرة، مدة  خالل  الهائلة المعلومات

والُخُلق. الدِّيَن ُتدمِّر شريرة، أداة

أعطانا للخير استخدْمناه  إن  حدَّين؛  ذو سالح إًذا فهو

في الفساَد نشر للشرِّ استخدمناه وإن الوفير، الخير

األرض.

في ره وتساُرعه ه وتطوُّ إيقاف نموِّ َنستطيع أننا ال وبما

من االستفادة فعلينا األرض؛ مكان في كل إلى الدخول

أبنائنا والصالح، وتجنيب الخير سبيل في الخيِّر وجهه

عقديًّا بتحصينهم  وذلك ير؛ الشرِّ القبيح وجهه وشبابنا

الدولة في الرعاة ِقَبل ِمن ذلك ومتابعة وفكريًّا وأخالقيًّا،

واُألسرة. والُمجتَمع

المعاِصرة حياتنا في جدًّا كبيرة َمسؤولية على اآلباء وتقع

التحدُّث حين آنًفا ذكرنا كما غيره، وفي المجال هذا في

واالجتماعية النفسية وتأثيراته (التلفزيون) الرائي عن

عامة. على األطفال وأفراد األسرة

o„6„�a@ÏfláÉnè�fl@…Ó�nè�Ì
Â�fl Ú‹ˆbÁ@pbflÏ‹»fl@Û‹« fiÏó®a
ÚÓ‡Ó‹»n€aÎ ÚÓ‡‹�»€a pbflÏ‹»æa
fiÏó®a ÊÏ»Ó�nè�Ì ›i LÚÌÏi6€a
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كجا كورد: قصائد الشاعر جكرخوين كانت مصدر إهلامي ومرجعي يف التعبري عن آالم شعبي املظلوم

في ُعلّيُة البيت القديم الضائع خلف حقول الذرة ، ضياء شمعة مرتجفة .

نافذة باعت صدرها للرياح ، وّشجار ستائرها العلني 

ليواري ظل عاشقة خجلة في ترقب حفلة شواء ، بانتظار قبلة مسروقة من خد الليل .

أتذكر تلك الليلة القمرية ، ورعب حقول الذرة 

وبكاء أكوازها قهرًا، وحزنًا على صديقاتها التي تعزف معزوفة اإلحتراق في محاورة مع الجمر .

وفرقعة حباتها ألمًا ، واحتراقًا ، وهي تتوسل من ابتسامتك الرحمة

وأنت في انتظار أن تدفنها تحت أسنانك ... كم واحدة دفنت 

أنا أموت ألمًا ، وحزنًا ، واشتياقًا

بالتصاق ، وانتحار كل رسائلي إليك على جدران بئر صمتك ...

وأنت تلعب بأصابعك على مفاتيح بيانو وتغرق نفسك بمعزوفة ضوء القمر لبيتهوفن .. هل بت أصم .

لماذا ُتحرقني ، وأنت تتألم .. لماذا تصمت ، وأنت موجوع 

بعد رحيلي هل ستركض على ضفاف ذاك النهر، الذي غسلت جرح أصبعي بماءه يومًا ، وتستنشق عطر 

زهور الصخور المروية بدمائي المختلطة  ، لتطفىء نيران اشتياقك في الغرق فيه 

لماذا تقسو على قلب أحبك ، ويحبك ... تفصل بينك و بينه شواطئ ووديان وجبال ... غائب أنت وراء 

أمواج البحار .. قد ال يلتقيك أبدًا فقط أنت حلٌم جميل ، على الوسادة يكون اللقاء كل ليلة في عالم الخيال 

حيث ال نهاية ... في جزيرة الحب المرمرية حيث ترقص في بحيراتها حزن بجعة منسية ... 

أنت شويتني ، وأحرقتني ، ودفنتني .. ونثرت رمادي في الفضاء فقط  ألننا مختلفون في المعتقد ، وإلهنا 

واحد ...أ أ  من أجل هذا أحرقت نفسك أيضًا .. أرتفعت دخان حفالت الشواء.

@Ú€béã€a
@ÚéÜbè€a
Z@ÊÎãì»€aÎ
@ıaÏí@Ú‹–yتارا إيبو 

حاورتها: مثال سليمان 

خاص كوردستان

الشعر  تكتب  كردية،  كاتبة  َعَمر،  كورد،أمينة  كجا 

والقصة، ُوِلَدت عام ١٩٥٠م في قرية عابرة، حصلت 

على الشهادة الثانوية في قامشلو عام ١٩٧١، ثم التحقت 

قسم  ودرست  كوردستان  شمال  في  السليمانية  بجامعة 

األداب فرع اللغة الكوردية ولظروف الحرب بين النظام 

على  تحصل  لم  البارزني  مصطفى  والقائد  العراقي 

اإلجازة الجامعية.

دار  عن   Pirgala be�nifu�si� حديًثا  لها  صدر 

SerSera للطباعة .

من مؤلفاتها:

 Baze� He�viyi�n min-

Nu�bihara pic�u�k u� mezinan-

Bejna xeme�n min-

Ferhenga etimolojiya kurdinzaravi�-

Di mejara zimane� kurmanci�-

Zaynda me� u� ne�r-

(Pas� pirtu�ka (zaynda me� u� ne�r-

 Vekoli�nek di naveroka pirtu�ka mamosts

 Cemal   Nebez de

 Xwendinek li bin ronahiya c�arc�iraye�n

 (Mihabade� ( Can Dost

*-( كجا كورد ) القصة الحقيقية لهذا االسم؟ 

البارتي   ) الستينيات  في  حزبي  تنظيم  أول  والدة  مع 

الصف  في  آنذاك  كنت  الكوردستاني)  الديمقراطي 

السابع وبدأت بالتوجه إلى العوائل الكوردية التي كانت 

مبادئ  أنشر  كنت  حيث  الكوردية  بالقضية  شغفًا  تكن 

وقيم الحزب مع بعض من الصديقات، حتى بدأت تلك 

البارحة  كورد  (كجا  بالقول  بينها  فيما  تتناقل  العائالت 

كانت في زيارتنا) وهكذا ُعِرفت في حي قدوربگ  ب 

كجا كورد.

*- أمينة الطفلة وقصتها مع األلف باء الكوردية ؟ كيف 

الحاضر في  الماضي مع  أو  أمينة  بين طفولة  تقارنين 

(غرب كوردستان)؟ 

قضيت طفولتي في قريتي عابرة وگركي خلو التابعتين 

بين  الفرق  تمامًا  أدرك  أكن  ولم  تربسبي،  لمنطقة 

الكوردي والعربي إال من موقف ال يكاد يبارح ذاكرتي، 

حيث كنا صغاًرا كانت تأتي عجوز من عرب عطشان ، 

نسرع لمالحقتها وننادي (عرب عرب) .. 

أما عالقتي مع األلف باء الكوردية فقد كانت مع زيارة 

لي إلى بيت خالي في قامشلو .. في المساء حيث كنا 

نشرع للنوم أنا وابنة خالي، كنت أسمع ابن خالي في 

زاوية تكاد تكون معتمة إال من ضوء شحيح صادر من 

مصباح گاز مع بعض الرجال وهو يعلمهم األلف باء ثم 

يقرأ لهم رواية مِم آالن، وكلما مددت رأسي من تحت 

اليوم  ..في  أنام  أن  مني  وطلب  خالي  نهرني  اللحاف 

ابن  الرواية ووجدتها وعندما وجدها  التالي بحثت عن 

خالي درويش في يدي، سألني إن كنت أرغب في تعلم 

األلف باء، فكنت كمن تتوق لقطرة ماء لشدة ولعي في 

قراءة ذلك الكتاب ..فبادر إلى تعليمي الحروف ومن ثم 

بدأت بقراءة أشعار جگرخوين التي كانت بمثابة مرجٍع 

حقيقي  شعب  وهموم  كوردستان  على  التعرف  في  لي 

اسمه الكورد.

أما اليوم وبعد التضحية العظيمة بخيرة شباب وشابات 

هذا الشعب العظيم في سبيل الحفاظ على وجودهم ككورد 

ومع تقدم العلم والتكنولوجيا ال نزال نعاني الجهل، اّنه 

يحزنني حقًا .

وإيصال  رسالته  نشر  استطاع  الكوردي  *-الكاتب 

صوته لكل العالم وبلغات مختلفة ، لم ترفضين الكتابة 

بلغة غير الكوردية ؟ 

بعد حصولي على الشهادة الثانوية، غادرت إلى جنوب 

اختصاصي  وكان  الجامعية  المرحلة  إلتمام  كوردستان 

في دراسة األدب الكردي، ولنشوب الحرب بين النظام 

إيران  إلى  هاجرت   ، الثورة  وفشل  والكورد  العراقي 

العودة  قررنا  أشهر  بعد   ، الكورد  الطلبة  بعض  مع 

إلى قامشلو .وربما لوجوب تلك المرحلة في حياتي لم 

أكن أر شيئًا يربطني باللغة العربية ، وعندما شرعت 

بالكتابة قررت الكتابة بالكوردية فقط للتعبير عن الواقع 

والماضي كما أرغب، واجتهدت في قراءة الشعر حتى 

تمكنت من كتابته.

*- أي فئة من القراء مستهدفة في كتاباتك ؟

بكثير من الدموع بدأت الكتابة عن مصائب تنزل علينا 

عجافًا ظلمًا وقهرًا، عن حلبجة، عن األنفال وكيف ُدفن 

الكردي حّيًا .وألحث الكاتب الكوردي على توثيق معاناة 

األخطاء  من  بالرغم  األولى  بالدرجة  استهدفه  شعبه 

الواردة في كتاباتهم إال أني أحييهم وأبارك لهم أي جهد 

وال أستثني الطفل من مؤلفاتي على الرغم من محدودية 

الكتابة  المزيد من  لكني اآلن بصدد  لهم سابقًا  ُنشر  ما 

للطفل وسُيطبع قريبًا ما كتبته.

*- تنوعت مؤلفاتك بين الشعر والقصة والنقد والتحليل، 

أين تجدين نفسك ؟

في البداية تفوقت في كتابة الشعر لشدة تأثري بأشعار 

الراحل جگرخوين قرأت كل مؤلفاته  أما اآلن ابتعدت 

عن الشعر قليًال وتفّردت في مجال اللغة وسبل تعّلمها. 

ولي قراءات في كتاب لجان دوست ( جمهورية مهاباد) 

ولجمال نبز وهو فيلسوف كوردي من شمال كوردستان 

ال  وهنا   . قريبًا  عنه  سُيعلن  لكتاب  قراءة  لي  وقريبًا 

أعتبر نفسي ناقدة بقدر ما أقرأ لكاتب وأحاول تصويب 

األخطاء الواردة فيها .

المتسارعة في كوردستان وال سيما  التغيرات  *- هل 

(روچ آڤا ) أثرًا واضحًا على كتاباتك؟

كان الحتالل عفرين التأثير الكبير فقط قد آلمني ماحل 

بها وكتبت فيها قصيدتين. فِلم سأكتب في ظل كل هذا 

الخراب وأنا ال حول لي وال قوة؟!

*أولى قصائدك كانت في رثاء الشاعر جگرخوين ، ما 

قصة أمينة وتأثرها به ؟

لم تكن هي أولى قصائدي، وأول قصيدة ُنشرت لي في 

جريدة ( بيشنگ) باسم روناك كان  الشهيد سامي عبد 

لتحريرها كانت في رثاء مجموعة من  الرحمن رئيًسا 

الشباب حاولوا العبور إلى شمال كوردستان ، أمسك بهم 

النظام العراقي وأعدموهم . بعدها قمت بنشر قصائدي 

باسم كجا كورد. أما الشاعر جگرخوين فقد كان لقائي 

به حلمًا أتوق له ، بعدما انتقلنا للسكن في قامشلو حيث 

تفاجي�ت مرة وإذا بوالدي يخبرني عن معرفته لمكان 

سكن الشاعر، ورافقني لزيارته ومن هنا بدأت عالقتي 

بابنته بونيا ابنة الشاعر الراحل لتتكون بننا صداقة قوية 

إلهامي  األول ومصدر  مرجعي  كانت هي  وقصائده   ،

المتصدح في التعبير عن آالم شعٍب مظلوم .

*- هل لديك رسالة توجهينها للكاتب الكوردي وللعائلة 

الكوردية في المهجر؟

جملة  ولو  يكتب  كاتب  كل  وأبارك  الدم  مهدورة  لغتنا 

بلغته األم، فال ضير من الوقوع في الخطأ قّلة منا من 

الفردي  تعّلمها بجهده  أكاديمي، ومعظمنا  تعلمها بشكل 

الكاتبان جان دوست وجان  مثال عنهم  بيته وخير  في 

ال  .والكاتب  حين  كل  في  مباركة  محاوالتهم  كورد، 

 ، بها  القراءة  أو  اللغة  تعّلم  في  تقصيرنا  وزر  يتحمل 

الكثير من العوائل الكردية تتحمل هذا الوزر على عاتقها 

فمنذ وصولها إلى دول المهجر تتسارع لتعّلم لغتها في 

في  المتفوقين  من  أبناءها  مايكون  وكثيرًا  قياسي  زمٍن 

اللغة  لتعلم  ماسة  بحاجة  تمامًا هي  أعلم   ، المجال  هذا 

الجديدة لالندماج في المجتمع الجديد وسوق العمل لكنها 

قادرة أيضًا تعليم أطفالها لغتهم األم ، فهناك الكثير من 

الجمعيات والمعاهد لتعليم اللغة الكوردية .

*- قامشلو ، السليمانية، ألمانيا ماذا تقولين عنها؟ 

م   ١٩٦٣ عام  كوردي  تنظيم  أول  والدة  مع  قامشلو: 

كنا   ، الديمقراطي  الشباب  وحدة  حركة  تأسيس  بعد 

الفتيات والنسوة في مقدمة اإلعالن عن االحتفال  نحن 

وألول مرة بعيد النوروز، نجحنا في ذلك لكن الّسماء 

كانت قاسية في ذاك اليوم وبدأ المطر يتهاطل بغزارة 

مما اضطررنا لال�لتجاء إلى البيوت القريبة من مكان 

شرنخي  فاطمة  وصديقاتي  أنا  دوري  وكان  االحتفال 

االحتفال  إلى  الناس  دعوة  وبديعة مال طاهر  وسلطانة 

في الخارج ..

مباركة  كانت  إليها  الذي هاجرت  الوقت  السليمانية:في 

المفاوضات  كانت  حيث   ، البرازاني  الخالد  حياة  في 

أمكث  لم  اني  .مع  الذاتي  الحكم  عن  واإلعالن  قائمة 

طويًال فيها من سنوات عمري إال أن لها محطة مختلفة 

في حياتي .

ألمانيا : هاجرت مع زوجي وأطفالي إلى ألمانيا مرغمين 

عام ١٩٩٦م بعد أن تم منعي أنا وزوجي من االستمرار 

في سلك التعليم تحت بند خطر على أمن الدولة، ومع 

فسحة الحرية هنا زاد نشاطنا أنا وزوجي وأكثرنا التردد 

األلمانية  المدن  من  العديد  في  الكوردية  الجمعيات  إلى 

صوتنا  إيصال  من  الطرق  وبشتى  وحاولنا  وبلجيكا 

للمنابر األوربية.

*- ماذا تعني لك اللغة؟ هل تتناولين في مؤلفاتك سبًال 

للحفاظ عليها ؟ 

ال  عريق  شعٍب  لغة  أنها  عنها  يقال  أن  يمكن  ما  أقل 

يقل عن ٤٠ مليون كوردي، لغة لم يصنها إال أبناؤها 

جبالنا  إلى  التجأنا  الخناق  علينا  فكلما ضاقوا  والجبال، 

هي وحدها حمتنا من الزوال. وهي ُتدرس في جنوب 

كوردستان منذ عام ١٩١٩ ،وإذا أردنا الحفاظ عليها البد 

تبقى  الوطن وأنا على أمل أن  الدائم مع  التواصل  من 

حّية إلى األزل. والمهمة الحقيقية تقع اآلن على عاتق 

العوائل المهاجرة في الحفاظ عليها.

*- أمينة عمر هل استطاعت أن تجد نفسها وسط كل 

هذا االزدحام ؟

أعتقد نعم ، استطعت أن أجد نفسي في مؤلفاتي وكتبي 

، ما دمت صاحبة رسالٍة واضحة وتأكدي تمامًا وسط 

من  فقط  وينجو  سيطفو  النهاية  في  الفوضى  هذه  كل 

يكتب بحب . 

أحمدي خاني، جگرخوين لم يموتا !

*- في اآلونة األخيرة ظهرت دور نشر كوردية عّدة ، 

برأيك هل سيفتح هذا آفاقًا أمام الكاتب الكوردي ؟

إلى  الكاتب  تقديم  في  ملموس  بشكل  تساهم  هي  نعم 

القراء، لكنها الُتقارن بعد مع بعض دور النشر العربية 

التي تملك كوادر حقيقية وتساهم في خلق  أو األلمانية 

كاتب حقيقي وربما هذا كان أيضًا في الماضي أما اآلن 

هي أيضًا تتعامل بلغة التجارة.

*كيف تنظرين إلى األدب النسائي الكوردي في الوقت 

الحاضر ؟ 

في ظل انقسام كوردستان أرى المرأة الكوردية أقصد 

تأخذ حقها كما  تعمل بشكل محدود ولم  الكاتبة التزال 

يتوجب ،وأنا أبارك لها أي عمل تنجزه ..

كوردستان  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  منهن  أذكر 

مكرياني هي كاتبة من هولير لها اثنان وخمسون كتابًا.

حين قررت الكتابة 

نشب حريق 

ألتهم شفة القلم.. ومشهدية 

أم ثكلى على باب الدار 

وتلك الخيمة ؟  حين قررت البوح خيطوا الشفة

وخارج السرب أرسلوها..  غنت ميجانا وعتابا 

على واقع الصولجان أعدموها لبوة؟

الرعاع سكنوا عريشة كبيرة بوثن الضواري

حرثوا أراضي عذراء!

أينِك يالفزاعة؟ 

أينِك أيتها العصافير؟  

الحبوب نثرت.. والبذور لم تنبت 

العرائس بالطوابير؟ واألفواه ملثمة بالمنجل 

كم من األحالم شنقت!!

وكم من النهود أعلنت العصيان!!  

وكم من الوقت تحتاج للتبريد!!  

ال عليك.. محنطة في الذاكرة تلك المدينة؟

واألوراق  دائم..  والربيع  يرحل..  ال  عنها  الشتاء 

ترفع للدجى الى أجل غير مسمى.. في تلك المدينة 

أنشودة ابن آوى بخطى سريعة تتغير كالحرباء 

يراع الراعي من بعيد ماتع

على اي مقام يشدو! وحقل القصب لتو أغُتصبت 

والروح  شنقة  كل  بعد  أظافري  تنمو  سأكتب…  

منه وديعة 

والفصول أنثى

واألراضي أنثى

والزهور أنثى 

وبعض الرجال أنثى !

سطح  على  تكور  البندول  قرص  ..طالما  سأكتب 

البحر 

والقمر يدغدغ وجه الليل 

ال يهمني ..آل الكهرمان… وال آل الهالل… وال 

رقم السبعة !

وال سفينة الصحراء.. وأمام عورة النساء.. تتهشم 

األقنعة

وينحني أكبر طود.. أكتبوا… ففي تلك المدينة 

كثرة مغارات علي بابا .. و أهل الكهف 

المرأة  تلتوي بحفنة طحين .. ياسادة… ..والعصفور 

بالمنديل يلوح !

في الشوارع،، نبيذ األحمر للركبة أال يثمل أحدكم 

! على كتف النهر 

استوطنوا  الزوار..  من  واأللوف  الشعر..  بيوت   

عباءة الخضراء؟

احدكم  يشرب  أال  األرجاء..  عمت  الهال  رائحة 

لبن األبل؟

وكل  وطن..  القصائد  فكل  أحذف..  ولن  سأكتب 

اللغات وطن

وأنا الوطن 

وكل المتاريس

تنهار أمام هاتين اللؤلؤتين !

@ÚÌ5«@Ú€béä

أجنيال درويش
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خاب ظنُّ كّل من اقترب من هولير/أربيل 

المقدوني  االسكندر  من  وكوردستان. 

الثوري  والحرس  المغولي  وهوالكو 

اإليراني مرورًا بالحشد الشعبي والجيشين 

العصر  بخونة  وانتهاًء  والعراقي  التركي 

سبيل  في  المستحيل  بذلوا  الذين  الحديث 

إجهاض مشروع االستفتاء، وبعد أن حاولوا 

أذياَل  ُكلهم  جرَّ  كوردستان،  على  القضاء 

ورقُة  وسقطت  وراءهم،  والهزيمة  الخيبة 

التوت عن عورة خياناتهم ومؤامراتهم.

من  كوردستان  إقليم  عاصمة  تسترح  لم 

المؤامرات والّدسائس، لكنها لم تنحِن أيضًا، 

هذه  والقومية،  األخالقية  قيمها  تسقط  ولم 

والسماحة  للطيبة  أسست  التي  النبيلة  القيم 

لهذا ظلت هولير في عين  الرفيع  والخلق 

االستهداف دائمًا.

األخرى  المناطق  كحال  تخضع  لم  هولير 

التي انغمست في الّترف والملذات ومحاولة 

تفضيل عمليات تهريب النفط وبيعها إليران 

العاصمة  هذه  ُكله.  اإلقليم  حساب  على 

للمّد  المناهضة  الدول  على  يتوّجب  التي 

المذهبي والمناهضة للحشد الشعبي أن تمّد 

لها يَد األخوة الحقيقية، أن تنظر لها بعين 

العميقة، والمصالح  المصالح االستراتيجية 

أن  وعليهم  المشتركة.  الجيوسياسية 

يقتنعوا أن أمنهم االستراتيجي إنما مرتبط 

سياسيًا،  اإلقليم  حدود  قوة ورصانة  بمدى 

وجغرافيًا مع دول الجوار.

ُيعيد  التاريخ  أن  لمفهوم  ترسيٍخ  وفي 

والجغرافية،  السياسية  الوقائع  وأن  نفسه، 

والعسكرية،  األمنية  بالوضعية  والمرتبطة 

إنما ال ُتلغى وال ُتمسح. فإن استذكار إحدى 

أهم المحطات العسكرية والتي كانت ذات 

بدول  متعلق  قومي رغبوي  سياسي  طابع 

كان  الحدث  أّن  خاصة  اإلقليمي،  الجوار 

تفصيًال مهمًا في مؤامرة القضاء على إقليم 

كوردستان، وما سيتبعه من سيطرة مذهبية 

التي  الجغرافية  الرقعة  هذه  على  شيعية 

تصارع االستبداد والدكتاتوريات، وتسعى 

نحو ترسيخ مفاهيم وقيم الديمقراطية. ففي 

اإلقليمي  لالتفاق  وكتكملة   ٢٠١٧/١٠/٢٦

لقرار  وبأدوات كوردية مرتهنة  بغداد  مع 

لالنتقام  الدنيئة  الخطة  وضمن  الخارج، 

وكمحاولة   ، كوردستان  إقليم  استفتاء  من 

وسطه  عن  كوردستان  إقليم  لفصل  أيضًا 

أوصال  تقطيع  عبر  االقليمي  الجغرافي 

خالل  من  سوريا  كوردستان  مع  االقليم 

الحدودي  فيشخابور  معبر  على  السيطرة 

الذي يربط بينهما، ومحاولة القوات العراقية 

السيطرة على معبر إبراهيم الخليل، وبذلك 

وخنقه  وجغرافيًا  سياسيًا  محاصرته  تتم 

قومي  بشري  امتداد  أي  ومنع  اقتصاديًا، 

بين األجزاء الثالث لكوردستان. 

منطقة  وهي  "سحيال"  معركة  بدأت 

مقابلة  العراق  كوردستان  في  جغرافية 

لمعبر "سيمالكا" الحدودي ضمن األراضي 

المعركة  وضّمت  سوريا،  في  الكوردية 

كانت  ومترابطة،  متصلة  مناطق  ثالث 

وهي  البشمركة  قوات  لسيطرة  تخضع 

"سحيال ومحمودية وعين عويس" والهدف 

الثاني من ذاك الهجوم كان إنهاء المشروع 

السنين،  لمئات  وتأجيله  الكوردي  القومي 

حيث اجتمعت رغبة كًال من تركيا وإيران 

وسوريا والحشد الشعبي والجيش العراقي 

لالنتصار في هذه المعركة.

دومًا،  تتكّرر  المعركة  تلك  صدى  مازال 

خاصة وأنه كان هجوم جيش على السكان 

القومية،  بحقوقهم  والمطالبين  المدنيين 

يكون  أن  المفترض  من  الذي  الوقت  في 

الدرع الوطني لحماية المجتمعات المحلية، 

@NNfibÿ‰í@÷b–maÎ@˝Ózé@Ú◊ã»fl
Ôiã»€a@—”ÏæaÎ

سعيد عمر

بغّض النظر عن اتفاقيات هولير ودهوك، 

التي رعاها الرئيس البارزاني حينذاك بين 

المجلس الوطني الكردي وحزب االتحاد 

للوصول  وسعيه  د)  ي  الديمقراطي(پ 

إال  الكردي،  الشعب  مصلحة  مافيه  الى 

عدة  منذ  تسعيان  اللتين  المنظومتين  أن 

لالتفاق  مباشرة  أمريكية  برعاية  أشهر 

فيما بينهما ال يمكنهما أن تعيشا معًا.

الكردي  الشارع  من  واالقتراب  العاطفة 

هو الخصوصية التي يمتاز بها الكردي، 

وهي التي تسلبه ما يملكه من عقٍل وفهٍم 

األقل  على  ُتَخّبُط  التي  وهي   ،
ْ
ووعي

الواقع  عن  فيبتعد  السياسية  حياته  مسيرة 

تقربه  لُيَبّيَن  الهوجاء  للعواصف  ويتركه 

العاطفة  تلك  بفعل  ويبتعد  وشعبه،  لجماهيره 

لما  الواقعية  والنظرة  المنطقي  التحليل  عن 

يجري حوله من األحداث التي ُتَسّبب له كافة 

االنتكاسات.

الوحدة الكردية خطابًا وموقفًا ورؤية هي األمل 

منذ ظهور بوادر االنشقاق االول في الحركة 

الماضي،  القرن  ستينيات  بداية  منذ  الكردية 

ولكن دون جدوى، وتتالت االنقسامات سوريًا 

و كردستانيًا، أفقيًا وعموديًا في الفكر والسياسة 

-على  عداٍء  الى  تحولت  أن  الى  واالجتماع 

األقل بين المحاور الكردستانية الثالث- علينا 

العداء  ذلك  عليه،  القفز  وليس  به  االعتراف 

الذي ال يمكن أن ينتج اتفاقًا أو تقاربًا في هذه 

الظروف.

التفاوض  أو  الحوار  عن  الحديث  بداية  منذ 

األمل  كان  سوريا  في  الكردي  الكردي 

للشعور  مراعاًة  ولكْن  بالجنة،  ابليس  كأمل 

دبلوماسيته  في  السياسي  بمظهر  والظهور 

كتبوا  الذين  جميع  بأن  تؤكد  حديثه  وطريقة 

وتأييدهم  تعاطفهم  وأبدوا  المجال،  هذا  في 

لهذه الحوارات والمفاوضات لم يكن نابعًا من 

والمصلحة  األمل  من  بل  والحقيقة،  التحليل 

العامة والعاطفة ايضًا.

@ÊbnéÜäÏ◊@lãÀ@¿@ÚÌÜãÿ€a@“aã†¸a@µi@ıaÏny¸a@ÚébÓé

موسى موسى

الدعوة الى التقارب الكردي الكردي، وصحته 

وضرورته شيء، وحقيقة وإمكانية والظروف 

التي تؤدي الى تحقيقه ولو بالحد األدنى شيء 

آخر، وعلى هذا األساس كان طريقة التفكير 

إمكانية  فال  ماتم  إذا  اتفاق خاطئة ألنه  بهكذا 

الستمراره نتيجة التشابكات الُمعّقدة في سياسة 

األطراف المتحاورة والمتفاوضة.

في  الكردي  الكردي  التفاوض  موضوع 

الجغرافية  المنطقة  في  متعلقًا  ليس  سوريا 

بل  اآلني-  حيزه  هي  كانت  وإن  فقط-  تلك 

الجغرافي  الحّيز  في  خاص  وبشكل  متعلٌق 

والحزب  االقليم  ألن  كوردستان  إلقليم 

حزب  وسياسة  الكوردستاني،  الديمقراطي 

الفرس،  مربط  هما  فيه  الكردستاني  العمال 

فال يمكن لحزب االتحاد الديمقراطي ( پ ي 

بالنفس  النأي  الكردي  الوطني  والمجلس  د)، 

الكردستاني والديمقراطي  العمال  عن مواقف 

الكردستاني، حيال بعضهما، كما ان اي موقف 

سياسي أو هجوم إعالمي بين محوري هولير 

الحوار  مخرجات  جميع  بنسف  كفيٌل  وقنديل 

الكردي الكردي السوري، إضافة الى عشرات 

االتفاق  التي يحسب حسابها في نسف  النقاط 

ومخرجاته -وإن تم ذلك االتفاق- الذي يرى 

وقومية،  ووطنية  كردية  مصلحة  الشعب  فيه 

وضرورة آنية واستراتيجية ملحة. 

تكون  ال  الناجحة  االحتواء  سياسة 

في  وال  االطراف  كافة  بين  بالضرورة 

بنتائج  بعضها  تأتي  قد  المناطق،  جميع 

لدى  بالضرورة  ليست  ولكنها  إيجابية 

الجميع، فما يحدث بين المجلس الكردي 

وأحزاب الوحدة الوطنية من مفاوضات 

احتواء  ومحاولة  سياسة  من  تخرج  ال 

أحد األطراف لآلخر لكنها ليست مجدية، 

وما هي إال بناُء صرٍح من وهم، ورغم 

تلك  المفاوضات  لفترة  ُيْحَسُب  هذا 

مقارنة  الصعداء  تنفست  المنطقة  بأن 

من  المفاوضات  سبقت  التي  بالمرحلة 

الصراع ونتائجه الوخيمة. 

ليست  سوريا  في  الكردية  السياسة 

قوميًا،  الكردي  للحراك  القائدة  هي 

الحراك  من  يسيٌر  جزٌء  إال  هي  وما 

كوردستان،  من  األخرى  األجزاء  في 

حل  باستطاعتها  التي  هي  ليست  لذلك 

المستعصية  واإلشكاليات  الخالفات 

ترى  التى  الكوردستانية  المحاور  بين 

للحراك  قائدة  حقيقة-  وهي  نفسها- 

بّد  ال  وواقعيًا  والكوردستاني،  الكردي 

للحل من أن يبدأ من القمة، بين المحاور 

األطراف  على  وُيعّمم  الكوردستانية، 

حتى يكتسب نجاحه.

التاريخ  أكاذيب  من  الهروب  محاولة  في 

بجلدنا  يقوم  وتجميل واقع مزيف مرير وهو 

المدمى  بسوطه  اليوم  في  المرات  عشرات 

الهزيلة  أجسادنا  على  جلية  آثاره  تاركًا 

وكردستان (روجافا) تئن تحت وطأة المحتل 

والظالم والمرتزقة من اتباعهم.

حقيقة ال أعلم من أين يمكننا البدء ونحن نتابع 

مهزلة العقول والضمائر البشرية المجردة من 

رعب  كمسلسل  أمامنا  تكرج  وهي  انسانيتها 

صيغته الدماء، اإلرهاب، الجهل وأبطاله من 

مدعيي الوطنية والثقافة والثراء فيراودنا ذلك 

والعدالة  الحياة  وماهية  لحقيقة  المرتعد  الشك 

والمساواة !

ما  سرعان  رؤى  مجرد  هو  مايحدث  كل 

تتالشى أم أنها حقيقة وجوه موشومة بأوجاع 

اغتيل  فنان  بريشة  مرسومة  القدر  وطغيان 

قبل أنهاء لوحته فانسكب اللون األسود بسخاء 

مزيجًا  اللوحة  وباتت  للنجاة  منه  محاولة  في 

وكأن  المراق  بدمه  ممزوجًا  الرمادي  من 

مساحات األرض تقلصت فلم يبق للكرد مكان 

بين البشر والحضارات أو أن السـماء باتت 

البسـيطة  أحالمنا  لتحتوي  األفق  محدودة 

وأمانينا المتوخاة.

والمنطق  الفكر  بسوداوية  ليست  إنها  حقيقة 

وسيكولوجية  الحياة  لفهم  محاولة  ولكنها 

لهذه  حل  الى  بذلك  نصل  ربما  اإلنسان 

وطأتها  تحت  أجسادنا  أنهكت  التي  المعضلة 

لعقود وفهم لمسبباتها.

نعم ربما نحن كذلك.

هل ألننا نتاج ثقافة المديح ال االسـتحقاق أم 

لكوننا أسـرى الثراء والنفوذ والتبعية العمياء 

فنتقمص الحالة ومتجاهلين حقيقة األمر، نأبى 

ونكابر  بواقعية  والحقيقة  النور  الى  النظر 

والعـادات  الدين  قوقعة  من  بالخـروج 

من  غيرها  والكثير  المريـضة  والتقاليد 

االسـباب.

تكرار ذكر مثل هكذا  المتعب  بات من  ربما 

أمور ألنني تطرقت إليها في العديد من المرات 

ولكن ما أثار حزني وأسفي البارحة وانا أتابع 

لقاء لشخصين من أبناء جلدتي من المثقفين اي 

من النخبة وهم يستعرضون ثراءهم وحياتهم 
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دلشا آدم 

المترفة بكل اشكالها متناسين آالم الفقير الذي 

يرتعش من شدة البرد والجوع والشتاء مقبل 

ويلتحف  األرض  يفترش  وهو  األبواب  على 

ينتهك ويدمر  المحتل  السماء دون معين فيما 

ويقتل دونما رحمة.

خفاياه  بين  أجد  علني  بأكمله  اللقاء  تابعت 

ولو للحظة كلمة تضامن لمأساتنا كأمة ولكن 

عبثًا.

لما  واستعراضًا  بحتًا  عائليًا  لقاء  كان  ربما 

حققوه من ثروة ونجاحات وهذا أمر اليستهان 

به في دول االغتراب وحقيقة هم فخر لنا ولكن 

هل نحن في مرحلة تسمح لنا ولو للحظة ان 

نغفل او نتغاضى عن قضيتنا واهلنا ومن ثم 

ماذا قدم أثرياء ومثقفي روج أفا للقضية منذ 

بأثرياء  مقارنة  هذا  يومنا  والى  االزمة  بداية 

ونحن  شعبهم  لقضية  ودعمهم  ومثقفيه  العالم 

الزمن  مع  وأزلي  حقيقي  صراع  في  شعب 

واالقدار شئنا أم أبينا ؟

داعمة  حقيقية  وجود ألي جهة  اآلن ال  فإلى 

هي  أين  وقضيته  المنكوب  الشعب  لهذا 

جمعياتنا ومؤسساتنا المدنية والحقوقية الداعمة 

ونحن بهذا التعداد في المهجر؟ 

بالدرجة  فالحالة هي  وناهيك عن كل ماسبق 

األولى إنسانية بحتة فهل أصبحنا مجردين من 

االنسانية أيضا ؟

هذه ليست برومانسية كاتب- ة لكن المرحلة 

التأثير  نالحظ  أننا  وخاصة  ذلك  علينا  تحتم 

على  األشخاص  هؤالء  أمثال  يمارسه  الذي 

العامة ونحن نتاج ثقافة المديح والمظاهر كما 

ذكرت سابقا .

وبمقارنة بسيطة للوجه الذي اطلت به الفنانة 

مالمحها  على  المرتسمة  والبساطة  فيروز 

التبذير  الرئيس ماكرون وبين هذا  في زيارة 

المفرط في التباهي والتضخيم الذي ال يتناسب 

وحيال  لحالنا  األسى  ينتابني  واألوضاع 

تعاطينا مع األزمات والمحن بكل تأكيد أغلبنا 

خطاء ولكن علينا تدارك أخطاءنا قبل فوات 

األوان .

للنقد  والسباقة  اتقانا  الشعوب  أكثر  اننا  وبما 

يلوح  فهل  البناء  للفعل  ال  الهدام  (الجارح) 

أقدارنا  خارطة  يغير  مستقبل  األفق  في  لنا 

باتت  والغفران  الذات  الندم  وجلد  فكرة  ألن 

الوادي  قعر  في  سنسقط  ما  فسرعان  خرافة 

ونحن نتكئ على ذلك الجذع المنخور ومازلنا 

هالمية  مسـيرة  في  كالقطيع  السـير  نتابع 

المالمح.

الجري  من  أكبر  أحالمنا  سقف  سيكون  هل 

من  والمتصنعين  والفاشلين  الثروات  خلف 

اليه  ننتمي  وطن  هدفنا  سيكون  أم  الجهالء 

وراية ترفرف بشموخ فوق قمم جبالنا بحيث 

ليس  هو  وطبعًا  لنا  افتخار  مصدر  تكون 

باألمر المستحيل إذا تداركنا أخطاءنا وتخلينا 

عن رحلة أوهامنا رحلة األحالم لنسكن أرض 

الواقع قبل فوات ماقد يفوت.

وال  مواطنة  وال  وطنية  دولة  ال  أن  أثبت 

دولة  ضمن  المكونات  تجمعهم  دستور 

والبغضاء  والطائفية  المذهبية  بل  واحدة. 

اإلنسانية  على  والحقد  الكوردي،  تجاه 

والكرامة كانت وال تزال الصفة الموصوفة 

العسكرية  القطعان  وهناك  الشعبي،  للحشد 

أعداء  إنما هم  المذهبية،  باللوثة  الموشومة 

شعوب المنطقة كلها.

لم تنقِض المواقف بعد، ولم تخرج الشعوب 

والظالم،  الشر  قوة  ُتهزم  ولم  منتصرة، 

األحرار.  دماء  لهدر  الساعية  واألنظمة 

األوراق  لخلط  قوتهم  بكّل  يسعون  وهاهم 

وتأزيم المواقف مجددًا، خاصة بعد االتفاق 

الذي وصف بالتاريخي بين إقليم كوردستان 

العمال  إخراج  نحو  والساعي   ، والمركز 

شنكال  من  الشعبي  والحشد  الكوردستاني 

مميزة  كوردية  دينية  تمثله من رمزية  بما 

كبرى  أهمية  من  للمنطقة  ولما  وخاصة. 

األمن  لبسط  تسعى  فكوردستان  للجميع. 

واألمان وقوة القانون والعدالة االجتماعية.

لجعله  يسعى  الكوردستاني  العمال  بينما 

قاعدة لخلق المشاكل واألزمات ضد الكورد 

الخيالية  مشاريعهم  مع  يتفق  ال  من  وكّل 

يسعى  الشيعي  الحشد  أّن  كما  الطوباوية، 

لجعله ورقة رابحة بيد إيران، وممرًا بريًا 

عبر الدخول إلى منطقة الهول وربطه عبر 

كوردستان  في  وحلبجة  خورماتو  طوز 

الهالل  يتحقق  وبذلك  إيران،  مع  العراق 

عالمنا  على  للقضاء  يسعى  الذي  الشيعي 

هذا، هذا العالم الذي نرغب أن نعيش فيه 

بحرية وأمان. 

مجموعات  هاجمت  ذلك  سبيل  وفي 

الحشد  من  مدعومة  بربرية  عنصرية 

للحزب  مقر  طهران  من  المدعوم  الشعبي 

بغداد،  في  الكوردستاني  الديمقراطي 

لدفع  منهم  سعيًا  الكوردي،  العلم  وحرقوا 

الكورد إلى ردة فعل مشابهة، تخلق مزيدًا 

من الفوضى والّشرخ بين العراقيين أنفسهم. 

لكن الثابت والواضح في المواقف الرسمية 

من هذا الهجوم أن ثالث قضايا لن يتنازل 

مشابهة  فعل  ردة  ال  أولها:  اإلقليم،  عنها 

الشعبي، ولن  الحشد  اقترفها  التي  للجريمة 

الكوردي  الشعب  وال  البيشمركة  ال  يهاجم 

المتواجدة   الكبيرة  العراقية  الجالية   على 

في كوردستان، ولن يحرقوا العلم العراقي. 

عبر  القصاص  عن  تنازل   ال  وثانيتها: 

ال  وثالثتها:  والشرعية.  الحقوقية  الطرق 

تراجع عن تطبيق االتفاق القاضي بإخراج 

من  الشعبي  والحشد  الكوردستاني  العمال 

شنكال.

واألمنية  السياسية  اللوحة  هذه  أمام 

تدرك  المعقدة، هل  والعسكرية والجغرافية 

الدول اإلقليمية المحورية في العالم العربي 

هي  العراق  كوردستان  أن  واإلسالمي، 

وأن  الدول،  تلك  اختراق  أمام  منيع  سد 

كوردستان تمثل العمق اإلنساني والروحي 

وحتى الديني لتلك الدول؟!

ُأعِلَن عن جبهة السالم والحرية في ٢٨ تموز 

٢٠٢٠، وهي - وكما ورد في بيانها التأسيسي 

بين  معارض  سياسي  تحالف  عن  عبارة   –

باألساس جزء  هي  الوطنية  الكيانات  من  عدد 

من المعارضة الوطنية العامة في البالد سواء 

الثورة  لقوى  الوطني  باالئتالف  ممثلة  أكانت 

والمعارضة الوطنية أو ممثلة في هيئة التفاوض 

أو االثنين معا وهي: "المجلس الوطني الكردي 

في سوريا، المنظمة اآلثورية الديمقراطية، تيار 

الجزيرة  في  العربي  المجلس  السوري،  الغد 

والفرات"  

جاءت والدة هذه الجبهة في ظروف موضوعية، 

التطوُّرات  من  هامة  سياسية  ومرحلة 

المتسارعة، وفي وقت تتراجع فيه بعض قوى 

المعارضة عن أدائها السياسي، ما يجعل هناك 

أكثر  آخر  بعمل  عنه  التعويض  يقتضي  فراٌغ 

ديناميكية وفعالية على أرض الواقع بغية رفع 

في  الوطنية وخصوصًا  المعارضة  أداء  سوية 

والحرية  السالم  ولعل جبهة  السياسي،  الجانب 

في  واألداء  الدور  لهذا  الحامل  هي  تكون  أن 

أوسع  يكون  قد  مدى  وعلى  المنظورة  اآلفاق 

تأسيسها  عوامل  عبر  تفعيلها  شريطة  وأشمل 

ومستلزمات بنائها بما هي مكوناتها األساسية من 

عرب وكرد وسريان ونوعية تركيب هذا البناء 

معارضة  في  تلتقي  باألساس  كونها  حيث  من 

وطنية عريضة، وينبغي أن يستند هذا التفعيل 

كون  بها،  المنوطة  والنشاطات  الفعاليات  على 

أطراف الجبهة لها عمقها الجماهيري الواسع، 

وعليه ينبغي اقامة ندوات جماهيرية وكل مكّون 

اللقاءات  إلى  في مجاله أوًال، ومن ثم االنتقال 

الجماهيرية بشكل عام بغية تحقيق أوسع التفاف 

جماهيري ذلك من خالل شرح برنامج الجبهة 

في  المساهمة  نحو  السياسية وتطلعاتها  وآفاقها 

على  الديمقراطي،  والتحول  التغيير  تحقيق 

المركزية  دولة  المستقبل،  سوريا  بناء  طريق 

متعددة القوميات واألديان ذات نظام ديمقراطي 

العرقي أو  برلماني دون تمييز بسبب االنتماء 

الديني أو الطائفي.

هذا، ومن ثم االنتقال إلى وضع الئحة تنظيمية 

من  والنشاطات  العمل  تنظم  للجبهة  داخلية 

الجبهة  قيادة  بماهي  تنظيمية  هيكلية  خالل 

ووحدات  االدارية  والوحدات  الفروع  وقيادات 

تخصصية  ومؤسسات  مكاتب  وبناء  األرياف، 

الخارجية  بالعالقات  خاصة  ولجنة  للجبهة 

الصديقة  الدولية  بالجهات  لالتصال  والوطنية 

السياسي،  والقرار  الدور  صاحبة  وخصوصًا 

هذه  بناء  وضرورات  تداعيات  شرح  بغية 

ينسجم  السياسي  برنامجها  وأن  خاصة  الجبهة 

الدولية  والقرارات  جنيف١  مرجعية  مع  تمامًا 

السورية والسيما  لألزمة  السياسي  الحل  بشأن 

القرار ٢٢٥٤، وبالتالي توّجهاتها ال تتعارض 

في  الدولية  والمحافل  المؤتمرات  قرارات  مع 

التواصل  ويمكن  معها.  تتفق  بل  الشأن  هذا 

الوطنية  المعارضة  أطراف  عموم  مع  بعدها 

وتنشد  واألمني،  العسكري  الحسم  تنبذ  التي 

الحوار والتفاوض لألزمة  السياسي عبر  الحل 

من  الجبهة  بيان  عليه  نص  ما  ذلك  السورية، 

الوطنية،  المعارضة  قوى  على عموم  االنفتاح 

وذلك من أجل استقطاب المزيد من تلك القوى 

وحتى  والقومية  السياسية  انتماءاتها  بمختلف 

الدينية ودون استثناء ألحد بغية التعبئة السياسية 

الشاملة وفق برنامج سياسي وطني يؤكد على 

التداول السلمي للسلطة دون استئثار أي طرف 

بمفرده أو تميزه ألسباب قومية أو دينية مهما 

كان شأنه، وصوًال الى دولة المواطنة الحقيقية، 

المكونات  حقوق  ضمان  مرحلة  تخّطي  بعد 

كلدو  وسريان  وكرد  عرب  من  كافة  السورية 

آشور وتركمان وأرمن ..الخ ذلك وفق العهود 

والمواثيق الدولية في هذا الشأن.

الجبهة  لهذه  يكون  أن  ينبغي  آخر،  جانب  من 

في  المرتقبة  الترتيبات  في  وتأثيرها  دورها 

مناطق  في  خاص  وبشكل  سوريا  عموم 

من  بها  القيام  يجب  وما  الفرات،  نهر  شرقي 

ممارسات عملية في هذا االتجاه، سواء المتعلق 

األسس  وضع  هي  بما  ذاتها  بالترتيبات  منها 

والمبادئ التي تقتضي في تنظيم العالقات بين 

عموم مكونات المنطقة في االدارة واالنتخابات 

وبناء المؤسسات الالزمة في هذا االتجاه كجزء 

من الحل السياسي المنشود لسوريا عامة وفي 

المناطق المذكورة بشكل خاص.

والمساعي  الجهود  تضافر  الجبهة  هذه  تتطلب 

وبرامج  خطط  رسم  عبر  تفعيلها  أجل  من 

ليست  الجبهة  هذه  أن  على  والتأكيد  لنشاطها، 

ضد أحد من األطراف الوطنية للمعارضة بل 

ينبغي أن يكون دورها فاعًال ومكمًال لدور تلك 

المعارضة، أو قد تكون رديفًا قويًا لها، وهكذا 

أو  مخاوف  أية  الجبهة  هذه  تثير  ال  أن  ينبغي 

الوطنية، بل  المعارضة  قالقل ألي طرف من 

ينبغي أن تلقى الدعم والمساعدة منها من أجل 

طريق  على  وتفعيلها  الجبهة  هذه  دور  تعزيز 

الحرية  في  السورية  الثورة  أهداف  تحقيق 

والكرامة، وتحقيق أماني وآمال مكّونات الشعب 

دولة  المستقبل  بناء سوريا  كافة عبر  السوري 

متعددة القوميات واألديان ذات نظام ديمقراطي 

برلماني يعيش الجميع في ظلها بأمن ووئام.

بشار أمني

ÚÌã®aÎ@‚˝è€a@ÚËju@›Ó»–m@¿
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فدوى حسني 

 PKK  الورم السرطاني يف جسد القضية الكردية 

حواره  في  أوجالن  عبداهللا  قالها  حين 

- الملحم.  نبيل  الصحفي  مع  المطول 

مع  ايام  سبع  كتاب  في  نشر  والذي 

آبو- "أن إقليم كوردستان العراق خنجر 

بكّل  عّبر    " العربية  األمة  في خاصرة 

وما  حزبه،  ونهج  فكره  عن  صراحة 

أجزائها  في  الكردية  للقضية  يضمره 

الخمسة.  ويتجلى ذلك بكل وضوح في 

سياسة حزب العمال الكردستاني الذي ال 

الشطرنج والطاولة (الِنرد) لعبتان تنتميان إلى ألعاب العقل مع فارق ُمهم بينهما، لعبة الِنرد 

تحتاج القليل من الذكاء والكثير من الحظ، أما لعبة الشطرنج فهي شيء آخر تمامًا، ال 

مكان للحظ فيها وتعتمد كليًا على الذكاء، أساسها قانون اللعبة الذي يتضمن الحساب الذهني 

والحركة وإمكانية التضحية باألقل أهمية من عناصر اللعبة للحفاظ على األهم. 

يمكن وصف أي موقف تجاه المناِفس أو عالقة المصالح بين الناس أو بين المؤسسات 

الفوز،  لضمان  ويختاره  الشطرنج  لعبة  ُيجيد  البعض  باللعبة،  الدول  بين  أو  والشركات 

والبعض اآلخر ال ُيجيد الشطرنج فيختار لعبة النرد وينتظر الحظ الذي قد يأتي أو ال يأتي، 

وهناك من ال يلعب أصًال فيكون الخاسر المؤكَّد.

ومن هنا تأتي أهمية نظرية اللعبة Game theory، رّبما لم يسمع بها إال القليل! إّنها 

نظرية علمية رياضية ال عالقة لها بألعاب التسالي، واللعبة هنا تعني المعضلة أو المشكلة 

التي تتطّلب الحل، أو المنافسة التي ال بّد من خوضها في مجال ما، كأن نقول لعبة الحياة، 

ق ..... وهكذا. لعبة السياسة، لعبة االقتصاد، لعبة التسوُّ

ِعدة  في  تطبيقها  وإمكانية  العامة  قبل  من  فهِمها  سهولة  في  تكمن  النظرية  هذه  أهمّية 

اللعبة  نظرية  تهتم  نيومان عام ١٩٤٤م.  فون  الرياضيات جون  عالم  مجاالت. صاغها 

هذه بدراسة استراتيجية التصرف أو العمل في ظل منظومة ذات قواعد معينة، ثّم اتخاذ 

أفضل القرارات ذات التأثير المتبادل بين الطرفين في ظروف عدم االستقرار وتضارب 

الطرف  بأّن  المسبق  العلم  مع  ممكنة،  منفعة  أقصى  تحقيق  إلى  تؤدي  والتي  المصالح، 

اآلخر يسلك نفس المنحى، مّما يعني استحالة تحقيق منفعة زائدة على حساب اآلخر في 

جميع األحيان، أو انتهاء العالقة قبل بدئها في بعض األحيان، كما يقول المثل (الطمع َضر 

ما نفع) على عكس القول المتداول بين الناس (التجارة شطارة)  لنأخذ مثاًال على ذلك:  

شخص ذو مؤهالت نجح في مسابقة للعمل مع مؤسسة ما بأجر محّدد مسبقًا، إذا فّكر في 

طلب َأجر أعلى قد ُيرفض طلبه، وينتهي األمر وتذهب الوظيفة إلى غيره، أو قد يلقى 

القبول برفع سقف األجر إذا كانت الحاجة ماسة إليه وال بديل له، هذا الترّدد ناتج عن جهله 

برّد فعل الطرف اآلخر (المؤسسة)، ألّنه هو اآلخر يسعى أيضًا إلى تحقيق أقصى منفعة 

الت عالية وبَأجر معقول إلى حٍد ما. وكأّن  ممكنة بالحصول على خدمات موظف ذو مؤهِّ

الطرفين هنا في حالة تفاوض ذهني لمعرفة ما يدور في ذهن اآلخر قبل اتخاذ القرار.  

مثال آخر: أثناء تقديم العروض المالية للفوز بعقد بيع مادة معينة إلى جهة ما عن طريق 

المناقصة، كل عارض يسعى للفوز بالعقد بأعلى سعر ممكن، مع علِمه المسبق أّن جميع 

المشتركين في المناقصة يفكرون بنفس الطريقة، وبالنهاية صاحب السعر األعلى سيخسر 

العقد، ويفوز به آخر سعره أقل بشرط مطابقة درجة الجودة المطلوبة للمادة. 

اللعبة وإضافة -  ُيدعى جون ناش بتطوير نظرية  قام عالم رياضيات آخر  بعد عقدين 

توازن ناش - عليها، ويعتمد على أّن سلوك البشر ليس دائمًا ذا اتجاه نفعي من طرف 

فقط،  الجانب  األحادية  المنفعة  على  القائمة  المنافسة  عن  االبتعاد  يجب  وبالتالي  واحد، 

بحيث ال  الطرفين  بين  مشتركة  المنفعة  فيها  تكون  للمنافسة  أفضل  والبحث عن صيغة 

توجد صيغة أخرى أفضل منها.  يمكن فهم توازن ناش وفق اللعبة الرقمية التالية: سيتم 

توزيع مبلغ مائة دوالر على شخصين، وعلى كل شخص اختيار رقم يرغب بالحصول 

عليه من هذا المبلغ دون معرفة الرقم الذي اختاره الشخص اآلخر، إذا وقع اختيارهما 

مجموع  كان  وإذا  المبلغ،  منهما نصف  واحد  كل  سيأخذ  كان  ومهما  مشترك  رقم  على 

الرقمين أقل من مائة دوالر سيأخد كل واحد الرقم الذي اختاره، أّما إذا كان المجموع 

يأخذ  الرقم األصغر  المائة، صاحب  أكبر من 

ما اختاره واآلخر يأخذ باقي المبلغ.  ثّم جاء 

بصيغة أفضل لقواعد اللعبة هذه وهي أن يختار 

كل واحد منهما الرقم إحدى وخمسون بمفرده 

دون حساب ذهني أو استشارة اآلخر واالتفاق 

النصف،  منهما  واحد  كل  سيأخذ  عندئذ  معه، 

وحّتى لو اختار أحدهما رقمًا آخر، فإن صاحب 

سيأخذ  ألّنه  ُيخبن  لن  وخمسون  إحدى  الرقم 

إذا كان رقم اآلخر أكبر من رقِمه  ما اختاره 

وفق قواعد اللعبة كما ذكرنا، أّما في حال رقم 

المبلغ  باقي  سيأخذ  رقِمه  من  أقل  كان  اآلخر 

هذا  دوالر.  خمسين  عن  عندئذ  َيُقلَّ  لن  الذي 

هو الخيار األفضل للطرفين وليس هناك ما هو 

أفضل منه.   إّنها لعبة معقدة نوعًا ما، ولكنها 

تحقق المنفعة المشتركة والعادلة بينهما، ويمكن 

اسقاطها على مجاالت كثيرة في الحياة. ولقد نال العالم جون ناش جائزة نوبل في االقتصاد 

للعام ١٩٩٤ على هذه اللعبة التي سميت باسمه (توازن ناش).  

لقد اهتم هنري كيسنجر - وزير خارجية أمريكا في سبعينيات القرن الماضي - بنظرية 

اللعبة وتوازن ناش على وجه الخصوص، وُيقال أّنه كان يحضر جميع مؤتمرات نظرية 

اللعبة التي كانت ُتعقد في جامعة هارفارد خالل ممارسة مهامه وزيرًا للخارجية، وهو 

باألصل من خريجي تلك الجامعة، ونظرًا إلعجابه الشديد بهذه النظرية طّبقها في ُمعِضلة 

تدمير  بحتمّية  أيقن  بعدما  الباردة،  الحرب  السوفييتي في حقبة  االتحاد  التسلُّح مع  سباق 

الطرفين في حال استخدام السالح النووي من قبل أحدهما، وبالتالي ال بّد من البحث عن 

خيار آخر يحول دون ذلك، كأْن يكون السالح النووي للردع فقط دون استخدامه، واالكتفاء 

بالترسانة الموجودة لدى كل طرف، وهنا ال بّد من التفاوض مع االتحاد السوفييتي للتوّصل 

إلى معاهدة للحد من سباق التسلُّح، وبالفعل تحّقق ذلك فيما بعد بالتوقيع على معاهدة خفض 

الرؤوس النووية للطرفين في العام ١٩٩١. 

إّن عالقة أمريكا باإلدارة الذاتية خالل السنوات السابقة 

تلعب  األولى  أن  فارق  مع  باللعبة  ما  حٍد  إلى  شبيهة 

الشطرنج لتحقيق ما تريد، أّما األخرى فقد اختارت لعبة 

لتحقيق  الخسارة.   أو  الربح  الوجهين  يقبل  الذي  الِنرد 

أعلى مكسب ممكن، أو التقليل من الخسارة قدر اإلمكان 

التي  واللجان  الوفود  على  ينبغي  منها،  بّد  ال  كان  إذا 

الخارجية اإللمام  بالجهات  تلتقي  المؤتمرات أو  تحضر 

أّنها هي األخرى ملمٌة بها  افتراض  النظرية، مع  بهذه 

في  الشطرنج دون غيرها  لعبة  واختيار  وفقها،  وتعمل 

اللعب مع تلك الجهات، فمن المؤكَّد ستختار هي أيضًا 

السلف  يبقى  الشطرنج  أّن  المسبق  لعلِمها  نفسها،  اللعبة 

فنون  تطّورت  مهما  العصرية  لإلستراتيجية  الصالح 

الحرب والصراع.

نظرية اللعبة 

العميد املهندس حممد رجب رشيد 

بقعة يحل  للكردستانية بشيء،  في كل  يمت 

القرى  الخراب. االالف من  فيها مخلفا خلفه 

الكرد  وشباب  بنات  من  واآلالف  والبلدات، 

المناطق  كانت ساحتها  لمعارك  كانوا ضحية 

الكردية في تركيا  متخذين من أهلها دروعا 

بشرية، بدل من أن تكون في المناطق التركية. 

الحزب نشاطه  لينقل عناصر  أهلها،  وتهجير 

الى كوردستان سوريا والتعاون مع المخابرات 

كردية،  لقضية  وجود  أي  ونفي  السورية، 

وأرض كردية في كوردستان سوريا. واعتبار 

الكرد فيها مهجرين وفارين من الصراع القائم 

وهي  التركية.  والحكومة   pkk مقاتلي  بين 

النظام السوري لنفي  التي بنى عليها  الرواية 

أي وجود للقضية الكردية في سوريا. واليزال 

وتسيطر  تتحكم  هذا  ليومنا  التنظيم  عناصر 

خطوة  أي  وإفساد  سوريا،  كوردستان  على 

تقارب  وأي  الكردية،  القومية  القضية  تدعم 

بين األطراف الكردية .

تبنيه  خالل  ومن  الكردستاني  العمال  حزب 

الشعوب،  بإخوة  مناديا  األممية  المشاريع 

مستثنيا من تلك اإلخوة اخوتهم الكرد. يسعى 

وتمييع  الكردي  القومي  المشروع  إلجهاض 

لذا  مضمونها.   من  الكردية  القضية  وإفراغ 

يدعو  مشروع  أو  خطوة  اي  لضرب  يسعى 

لبناء دولة كردية على أساس قومي، يستظل 

بها سائر الكرد.فكان قيام إقليم كردستان العراق 

خنجرا في خاصرتهم وضربة لمشاريعهم.

المشروع  هذا  إلجهاض  دائم  فالسعي  لذا   

القومي والنيل من أمن واستقرار وازدهار هذه 

العلم  فيه  يرفرف  الذي  الكوردستاني  الجزء 

الكوردستاني بكل شموخ.  دفعت كل  عائلة 

دمائهم   من  ليسقيه  أبنائها  بخيرة  فيها   وبيت 

فيزهر ويبقى قبلة لكل الكردستانيين.

فما كان من قيادات الحزب إال  نقل عملياتهم 

جبال  في  والتحصن   . اإلقليم  أراضي  إلى 

قنديل.  التى باتت هدفا للطيران التركي على 

في  وأرزاقهم  األهالي  حياة  وأصبحت  الدوام 

مرمى أهدافه. وشاركت قيادات pkk في إبرام 

الخائنة  الثلة  وبيع كركوك مع  الخيانة  صفقة 

ليدخل الحشد الشعبي كركوك، ويسقط المئات 

من الشهداء وخسارة أكثر من ٣٠٪من أراضي 

كردستان العراق.  وما أن شن  تنظيم داعش 

سارع  حتى  شنكال  على   هجماته  اإلرهابي 

عدوانهم  رد  في  للمشاركة  الحزب  عناصر 

وكسر شوكتهم والقضاء عليهم . خطوة كانت 

ستحسب لهم لوال أن ظهرت نواياهم جلية في 

إعالن مناطق شنكال كانتونا منفصال عن 

اإلقليم عوضا عن السعي إللحاقها باإلقليم 

كونها أراض كردية تقع ضمن المناطق 

المتنازع عليها .ومع اإلعالن عن اتفاقية 

التطبيع مع الحكومة العراقية حول إدارة 

شنكال وإعادة إعمارها وإعادة المهجرين 

إلى بيوتهم وإخراج مقاتلي حزب العمال 

يتسنى  ،حتى  منها  والحشد  الكردستاني 

للناس العودة.

اإلقليم  على  الحرب  بدء  قنديل  أعلنت 

عمليات  لتنفيذ  النائمة  خالياها  وتحريك 

والمراكز  القنصليات،  ضد  إرهابية 

قبلة  أصبحت  التى  هولير،  في  األمنية 

عليها  يتوافدون  الذين  الدول  لجميع 

والتعايش  السلم  عن  نموذجا  باعتبارها 

القبض  إلقاء  تم  حيث  واألمان.  واألمن 

لتنفيذ  طريقها  في  كانت  مجموعة  على 

تلك العمليات.وما ضرب خطوط وأنابيب 

النفط التي تنقل النفط الكردي إلى ميناء 

جيهان التركي، المنفذ الوحيد لإلقليم لنقل 

إال  نفطه عدة مرات وما حدث مؤخرا. 

عدوان على أهالي اإلقليم ومحاربتهم في 

رزقهم وهم يمرون بأزمة اقتصادية منذ 

سنوات نتيجة لقطع رواتب موظفيها من 

قبل  حكومة العراق المركزية.

المنطقة  في  واذرعها   pkk تحركات 

الال قومية ما هي  بسياستها وممارساتها 

القضية  قلب  إال خنجر غدر مسموم في 

الكردية. 

مريان مرياني

الربيع العربي.. ودور الكرد يف الصراع احلايل 

ونتابع  الحديث  التاريخ  نقرأ  حينما 

خمسينية  خطة  هناك  ان  نعلم  االحداث 

خمسية  اخرى  وخطط  استراتيجية، 

وعشرية تكتيكية لتغيير السياسة العالمية 

حسب مصالحهم.

عندما نتابع االحداث من مائة عام اي منذ 

هذا،  يومنا  الى  االولى  العالمية  الحرب 

العالمية  الحرب  بدأت   ١٩١٤ عام  ففي 

االولى السقاط اإلمبراطوريات وتقسيمها 

المصالح  حسب  وبلدان  اوطان  الى 

الجيوسياسية، وبعد عشر سنوات وعندما 

استقرت االوضاع، بدأت شرارة الحرب 

الى  الى  العالم  وتحول  الثانية  العالمية 

مع  االشتراكي)  (الراسمالي،  معسكرين 

ناهيكم  القتل  و  والحرق  الدمار  مرافقة 

عن تدمير البنية التحتية للدول.

بدأت  المنطقة  على  الهدوء  ساد  ان  بعد 

نكسة  وكذلك  فلسطين   في  الحرب 

حزيران ١٩٦٧ ومن ثم حرب تشرين، 

مع  لبنان  لجنوب  اسرائيل  اجتياح  وكذلك 

االسرائيلي  بالكيان  المستمر  العرب  رفض 

وحدود دولة اسرائيل.

ايجاد  الجديد وهو  المسلسل  هنا بدأت حلقات 

اداة اخرى إلجبار االنظمة العربية باالعتراف 

أال وهي تسلط الشيعة االكثر دموية في المنطقة 

وسيطرتهم  الوهمي  لمذهبهم  والًء  واألكثر 

على المنطقة.

لقد ساعدت الدول الرأسمالية المقبور الخميني 

حكم  ضد  طهران  في  السلطة  الى  للوصول 

الشاه، والسيطرة على افغانستان وعلى حدود 

االتحاد السوفييتي سابقًا.

من  قادما  طهران  الى  الخميني  وصل  حين 

فرنسا وبدعم امريكي- اوروبي، بدأ الحرب 

صدام  نظام  ان  أو  بالوكالة،  العراق  على 

الجزائر ضد  اتفاقية  بنود  المقبور تنصل من 

منح نصف  والتي نصت على  الكرد ١٩٧٥ 

عن  الدعم  وقفها  مقابل  إليران  العرب  شط 

الثورة الكوردية في جنوب كوردستان بقيادة 

ودامت  بارزاني،  مصطفى  مال  الخالد  القائد 

الحرب ثمانية اعوام، تم خاللها تدمير اقتصاد 

ايران والعراق المعوم من دول الخليج ماعدا 

والكراهية  الفتنة  وزرع  البشرية  الخسائر 

باسم  والفارسية  العربية  الشعوب  بين  والحقد 

امريكا  واستولت  والشيعي،  السني  المذهب 

السوفيتي  االتحاد  انهار  و  افغانستان  على 

التحتية  البنية  تدمير  و  االرواح  حصد  مع 

ألفغانستان والعراق وايران.

خالل  من  اخطبوط  الى  تتحول  ايران  بدأت 

انشاء ازرع ارهابية لها في المنطقة وبضوء 

سوريا،  اليمن،  (لبنان،  في  امريكي  اخضر 

دول الخليج، العراق) .

في عام ١٩٨٨ دخل  المقبور  صدام حسين 

الى الكويت لتعويضه الخسائر في حربه مع 

بان  يعلم  لم  لكنه  امريكي،  وبضوء  ايران 

الكويت هي طعم ال يمكن انقاذه وحبل المشنقة 

بهتم  ولم  الكويت،  من  صدام  يخرج  لم  له. 

بالنداءات والمناشدات من دول صديقة، شكلت 

ضده  دولة  وثالثين  ثالث  من  تحالفا  امريكا 

القوة  تدمير  فتم  الدولي،  التحالف  قوات  باسم 

كانت  والتي  واالقتصادية  العسكرية  العراقية 

تعتبر ثالث اقوى جيوش في المنطقة، صدام 

بتهجيرهم  وقام  كوردستان،  في  الكرد  هاجم 

وقتلهم العام ١٩٩١ وسميت بهجرة المليون، 

فتدخلت فرنسا وشكلت خط عرض ٣٦ لحماية 

وبقرار من مجلس  الكرد من هجمات صدام 

الكردية  الحركة  كانت  ووقتها  الدولي  االمن 

الكردية  المنطقة  الستالم  وجاهزة  موحدة 

سياسيًا وعسكريًا.

وانهى   ١٩٨٦ عام  السوفيتي  االتحاد  انتهى 

وبدأ  دول  الى  وتفكك  االشتراكي،  المعسكر 

العالم بنظام عالمي جديد. بعد ان ساد بعض 

الهدوء في المنطقة تم تفجير البرج االقتصادي 

  ٢٠٠١  -٩  -١١ في  واشنطن  في  العالمي 

"االرهاب  بسياسة  العالمية  السياسة  وبدأت 

بين  مدروسة  الخطة  كانت  طبعا  والعالم" 

ايه  اي  سي  االمريكية  المركزية  المخابرات 

امريكا  فسحبت  االسرائيلية،  والمخابرات 

الدول  مصارف  من  الدوالرات  من  مليارات 

السياسة  وبدأت  الخليج،  وخاصة  العربية 

بدولة  االعتراف  نحو  منحاها  تاخذ  العالمية 

حلقات  بدأت  حذر  هدوء  بعد  اسرائيل. 

مسلسل الربيع العربي او بما تسمى بثورات 

الشعوب العربية و هذا هو المهم في المنطقة، 

ايران  اذرع  وشراسة  قوة  تضخم  مع 

دولة وراء  تلتهم  النار  فبدأت  االرهابية، 

وتسلط  نظام  وراء  نظام  وانهيار  دولة، 

دموية  االكثر  االرهابي  داعش  تنظبم 

على شعوب المنطقة بادارة ايران وبدعم 

قطري و تركي و بحماية امريكية.

ضحية  األكثر  الكردي  الشعب  كان 

على  سلط  ان  بعد  شنكال  في  وخاصة 

رقابهم داعش ومن ثم ب ك ك والحشد 

امريكا  من  تهديد  كان  هذا  وكل  الشعبي 

العربية:  والشعوب  لألنظمة  واسرائيل 

اما االعتراف بدولة اسرائيل او التعرض 

و  ايران  من  االرهاب  انواع  ابشع  الى 

مرتزقتها وكذلك لعبت تركيا التي تعادي 

الجزر  سياسة  فبدأت  تاريخيا،  الكرد 

بدولة  واالعتراف  التطبيع  اما  والعصا: 

ايران  وحشية  الى  التعرض  او  اسرائيل 

ومرتزقتها.

وذلك  النيران  هذه  من  الكرد  ينُج  لم 

وكل  الكردي  الصف  وحدة  وجود  بعدم 

منهم يغني على لياله. فبدأ التطبيع، الن 

التطبيع واالعتراف بإسرائيل افضل من 

بدا  االن  وزبانيتها،   ايران  ارهاب  نار 

على  للسيطرة  كورونا  مسلسل  سيناريو 

العملة  مع  بالتعامل  العالمي  االقتصاد 

الرقمية.

السؤال الذي يحيرنا:

التغييرات  هذه  من  الكرد  نحن  اين 

والصراعات؟ وهل للكرد أيضًا في حصة 

الخريطة  وفي  دول  وتشكيل  االستقرار 

الجيوسياسية الجديدة، ام الكرد هم مجرد 

جنود تحت الطلب؟

ماهر حسن

التدخل الرتكي يف أرمينيا 

في  والتدخل  وليبيا،  سوريا  غرار  على 

تقوم  ومصر.  اليونان  مثل  دول  شؤون 

وتوتير  سافر،  عسكري  بتصعيد  تركيا 

لخلق  وأرمينيا،  أذربيجان  بين  الخالف 

ففي  المنطقة.  في  االستقرار  عدم  من  حالة 

إطار السياسات التوسعية ومخططات الهيمنة 

وسيطرة التي تنتهجها تركيا في شرق االوسط 

وراء  ساعية  الجديدة"  "العثمانية  شعار  تحت 

الحصول على المزيد من النفوذ الجيوسياسي 

وتحقيق األحالم الوردية.

تعتمد تركيا”نهجا عدائيا“ فيما يخص القوميات 

سوريين  مرتزقة  ترسل  بذلك  وهي  االخرى 

تريد!! وبدأت عن موقفها من  الى أي مكان 

بدأ  اذ  المنطقة،  شؤون  في  سارية  تدخالت 

األتراك في انتهاج استراتيجية جديدة، وتبنى 

تجاه  جديدة  خارجية  سياسة  التركي  النظام 

أمام  الظهور  خالل  من  فشل  بعد  خصومها 

في  راغبة  المنفتح،  السياسي  بمظهر  الغرب 

حل األزمات العالقة بين بالده وجيرانها. 

المقبولة»  «غير  األعمال  احد  على  يخفى  ال 

للجيش التركي، في انعدام االستقرار واألمن 

اإلقليمي، هذا الجيش الذي خلق توترًا إضافيًا 

إلشعال األزمات وتفتيت الدول بهدف البحث 

عن موطئ قدم لها تحت هوس إعادة أمجاد 

تخريبية  أدوار  باتت  العثمانية.  إمبراطورية 

االستيالء  بهدف  المنطقة  في  مستمرة  ألنقرة 

تزال  ال  انه  اال  جدا  وجليلة  واضحة  عليها 

في  دؤوبة  بأعمالها  السورية  المعارضة 

رافضة  لتركيا،  العليا  المصالح  تحقيق  اتجاه 

حقيقية ما يجري من استغالل األتراك لمسألة 

وسعيها  التركي  دور  الى  مّدعية  السورية، 

إلنهاء الصراع والمأساة التي تعصف بسوريا 

منذ ما يقارب عشرة اعوام.    

األجندات  من  للكثير  منفذًا  برز  فاإلئتالف 

بالداعم  التلويح  ويحاول   وغيرها،  التركية 

هذا  أن  معتبرا  السوري،  للشعب  التركي 

إرسال  خالل  من  وذلك  "منة"،  ليس  الموقف 

في محاولة  مرتزقة سوريين محسوبين عليه 

بغية  العربي  العام  الرأي  السـتقطاب 

الـمحيط  من  الفعلية  العزلة  تخفيف 

صورتها  وتحسـين  تركيا  على  العربي 

وصرف النظر عن انتهاكات التركيا في 

المنطقة.

تركيا تجهد في التغيير السكاني والمعالم 

الكوردستانية  عفرين  في  الجغرافية 

على  الفصائل  وتساعدها  كانييه،  وسري 

المزيد من التهجير القسري، واإلبادة بحق 

الكورد،  سيما   وال  االخرى  المكّونات 

التركية  والثقافة  اللغة  فرض  جانب  الى 

في  وتداولها  المدارس  في  وتدريسها 

الحياة اليومية، وكذلك رفع العلم التركي، 

المنطقة  لتكون  التركية،  العملة  وفرض 

الكوردية في النهاية والية تركية. 

شرعية  يعطي  االئتالف  أن  يعني  وهذا 

للمحتل في احتالل مناطق سورية.

@MÏie@…fl@‚bÌa@…jé@lbn◊@¿@ãì„@â€aÎM@N·z‹æa@›Ój„@Ô–zó€a@…fl@fiÏ�æa@ÍäaÏy@¿@Ê˝uÎc@!aáj«@b:b”@µy
@ÚÓõ‘‹€@Íã‡õÌ@bflÎ@LÈiçy@wË„Î@Íãÿœ@Â«@Úyaãñ@�›ÿi@ �5«  ''@ÚÓiã»€a@Úfl˛a@ÒãñbÇ@¿@ãv‰Ç@÷aã»€a@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@Êc ''
NNıÔìi@ÚÓ„bnéÜãÿ‹€@o∫@¸@â€a@Ô„bnéÜãÿ€a@fib‡»€a@lçy@ÚébÓé@¿@ÅÏöÎ@›ÿi@Ÿ€à@Û‹vnÌÎ@@NÚè‡©a@bËˆaçuc@¿@ÚÌÜãÿ€a

@ÒäaÜ�bi@bÿÌãflc@Ú”˝«@�Êg
@paÏ‰è€a@fi˝Ç@ÚÓmaâ€a
@bfl@�áy@∂g@ÚËÓjí@Ú‘ibè€a
@∂Î˛a@Êc@÷äbœ@…fl@Új»‹€bi
@’Ó‘zn€@w„ã�ì€a@k»‹m
@á‘œ@ÙãÇ˛a@b�flc@LáÌãm@bfl
@â€a@Üã�‰€a@Új»€@päbnÇa
@Îc@|iã€a@µËuÏ€a@›j‘Ì

NÒäbè©a

@Êbnj»€@HÜã�‰€aI@Ú€Îb�€aÎ@w„ã�ì€a
@·Ë�fl@÷äbœ@…fl@›‘»€a@lb»€c@∂g@ÊbÓ‡n‰m
@Âfl@›Ó‹‘€a@xbn•@Üã�‰€a@Új»€@Lb‡Ë‰Ói
@Új»€@bflc@L≈®a@Âfl@7rÿ€aÎ@ıb◊â€a
@¸@L�bflb∏@ãÇe@ıÔí@ÔËœ@w„ã�ì€a
@Û‹«@�bÓ‹◊@á‡n»mÎ@bËÓœ@≈z‹€@Êbÿfl
@â€a@Új»‹€a@ÊÏ„b”@bËébéc@Lıb◊â€a
@Ú◊ã®aÎ@?Áâ€a@lbè®a@Â‡õnÌ
@Âfl@ÚÓ‡Ác@›”˛bi@ÚÓzõn€a@ÚÓ„bÿflgÎ
@N·Á˛a@Û‹«@√b–z‹€@Új»‹€a@ãñb‰«



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

13 آراء كوردستانكوردستانآراء12 ك ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /١١/ ١  (٦٤٣) كالعدد ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /١١/ ١  (٦٤٣) العدد

ابناء من احد على يخفى ال  اآلن. وإلى التأسيس  منذ

القتل من اإلنسانية ضد الجرائم ابشع عانى شعبنا الذي

العنصرية وممارسات العشوائية  واالعتقاالت  والسجن

فقط البارتي  كان الهدف العفلقي، البعث حكم طيلة 

الحزب على فسلطوا غليلهم يشف لم وقيادييه وكوادره

تاريخ ويسودوا قيمتهم من لينقصوا وشبيحتهم عمالءهم

هذا كل جزافا التهم فيهم ويلصقوا المشرقة نضاالتهم

االنتهازيين المثقفين او السياسة في الممارسين من

بين فينه يتطاولون و العكر الماء في الذين يصطادون

الحزبيين رفاقنا  وحتى وكوادرنا قياداتنا على  واخرى

القاعدة الى السكرتير. من

بحد قيادي او ما للدفاع عن شخصيه كمحامي هنا لست

من رحم ولد الذي البارتي ان أؤمن كوني فقط ذاته 

اكبر كان العصر دكتاتوريات اعتى بوجه ووقف شعب

الهوية على حافظ ولن ينحني قط، لم انه له امتحان

نضاله شرارة امتد واصالة، وتاريخا، لغة، الكوردية

وهنا  ، والبعيد القريب  حاربه لذا سوريا،  كل لتشمل 

كهذا؟ حزب عن الدفاع يستحق اال السؤال:

المبادئ بتلك سأتمسك فيه عضوا اكن لم ولو حتى

من البقية  وعن البارزاني، الخالد نهج النهج وذلك 

صفحات عن من وأخرى بين فينة تتعرض التي القيادات

ان يقين عل ونحن عليهم للهجوم التواصل اإلجتماعي

الحزب كحزب، البارتي) ) هو الوحيد المستهدف

ونعلم قيادييه وليس سوريا، - الكوردستاني الديمقراطي

' لشيئ تنفع ال البحر كزبد الهجمات تلك ان  ايضا

مبادئه من بالضد هو حزبه رفاق عن يدافع ال ومن

منذ للبارتي االولى الكوادر عنه دافع طالما الذي ونهجه

القيادات فالسفة يكون  ان يهم ال االن والى التأسيس

على ان مامر يقين على انني ولو مخترعي الذرة، او

التاريخ أسماءهم، في خلدوا الذين القيادات من  الحزب

الحرية درب اناروا ومفكرين شجعان رجال بحق كانوا

من خطوا ومنهم بالدم، الوطن حدود رسم ومنهم من

بهذا االرض  العطشى، للنهوض أولى الخطوات في

الحكيمة، بسياساته سينتصر قريبا الذي العريق الحزب

في مرنين متواضعين القيادات تلك تكون ان ومايهمنا

ومكملين الدم إلى يتوقون كغيرهم ال السلمي النضال

و دربهم وحزبهم ولرفاق لشعبهم  باإلخالص. وأوفياء

البارتي في قدمه ما ان الخالد. البارزاني نهجه نهج

مضت. التي العقود

وكوادره الشابة قياداته بفضل عطائه اوج في ومازال

الحالكة الظروف كل رغم ييأس ولم تتجدد، التي

من يعاني لشعب ومازال المحن السنين في والدقيقة

التي قامت القذرة تلك الحرب واللجوء، ويالت الحرب

او كأرسطو، يكونوا ان يهمنا لذا ال ككل، في سوريا

فقط. بل ليناظروا وغيرهم نيشته، روسو، جان جاك

من لتخلص التواق لشعبهم إخالصهم يهمنا ما ان 

المقدمة في القاسية ان الذي واالستبداد في الحياة الظلم

اذا كانت اال الشجرة يرمى وال الخلف، من يضربوا

مثمرة.

درويش عبداهلادي

على القيم واملبادئ والثبات البارتي مدرسة النضال

الكوردية الدبلوماسية حققتها التي االنتصارات

الكوردستاني الحزب الديمقراطي قيادة في المتمثلة

المستويات على كوردستان إقليم في والحكومة

االعداء جعلت والخارجية) (الداخلية المختلفة

تروق ال  شك بال وهي بأحقادهم، يفورون 

وفي واآلخر،  الحين بين فتعمل الدوائر، لتلك

إلجهاض المؤامرات حياكة على السرية أروقتها

المتابعة خالل ومن واالنتصارات التجربة تلك

الحشود صناعة  على تعمل  انها  تبين الدقيقة 

والعراقي الكوردي القومي المستويين على

المستوى تسمياته) فعلى الشعبي بمختلف (الحشد

الرابحة الصناعة هي صناعة كانت الكوردي

الجديد"، "حراك الجيل االبوجي، وحشد كالحشد

كان اللذين كوران" "حركة قيادة حشد من والبعض

الكوردستاني، االستفتاء من السلبي الموقف لهما

" الكوردستاني" اليكيتي من قيادة الحشد وبعض

االيراينة والقوات الشعبي للحشد كركوك وسلم

التجربة إجهاض أجل من  اللبناني  اهللا وحزب

(القادة الكوردايتي مخلصو يقودها التي الفتية

في المسموم بالخنجر البداية فكانت البارزانيون)

حفنة مقابل وتسليمها كركوك حماية اتفاق ظهر

الوطني االتحاد اتفاق بموجب الحرام المال من

والتي سليماني وقاسم والعبادي  الكوردستاني

الوحيد الخائن ليس بأنه معلنًا طالباني اعلنها بافل

وثالثين ثمانية  ان تؤكد وثائق ”لديه ان  " بل

خمسين، أصل من الوطني االتحاد في قياديا 

”كي قاعدة العراقي الى عودة الجيش على وقعوا

االميركية للقوات مشتركة  منطقة  لتصبح وان“

وجزء الدولي التحالف أعضاء وباقي والبريطانية

العراقي“. الجيش من

وبالرغم الخيانة، صك وقعوا ممن الكثير هناك

استوعبت لكنها وغادرة مؤلمة كانت انها من

البارزاني. القائد مسعود حكمة بفضل

هذا الحد، فتغلغل عن يقف مسلسل المؤامرة ولم

وهي نحو اداة اخرى مرة اخرى فتوجهوا هؤالء

ك ليقف ك ب ال بحزب المتمثل االبوجي الحشد

التي النجاح مسيرة وجه في عقبة قوته بكل

والحكومة) (الحزب البارزانية الحكمة حققتها

األصالء الكورد وبين شنكال في المؤامرة فكانت

امبراطورية لهم وكرست االيزيدية) (الطائفة

لترويج االبوجية)  االعالمية  (القنوات اعالمية

أّن متناسين الوهمية بانتصاراتهم المتمثلة اكاذيبهم

البيشمركة. نينوى هم شنكال وسهل حّرر من

البعض جهل  الستغالل التماسيح دموع يذرفون

خلبية لمصطلحات  والترويج الطائفة تلك  من

وعقد الكورد، عن وفصلهم االيزيدي كالشعب

لكنها االكاذيب تلك لترويج الخاصة المؤتمرات

كوردستان بجبال رأسه ينطح كمن كثرت وان

المركزية الحكومة اتفاقية وكانت الشماء،

لظهورهم، قاصمة ضربة شنكال حول واإلقليم

نهايتهم ان  يدركون ألنهم الهستريا  وأصابتهم

ويجبرون سـتجف، تمويلهم ومصادر قادمة

الخيانات افتعلوا أوكارهم، ولذلك الى العودة على

دهوك شمال في االسايش ضابط اغتيال السـيما

وشنكال الشهباء مخيمات في بهم المغرر وإخراج

فرقعات ســوى ليسـت لكنها االتفاقية لرفض

الزمن. عليها عفا

الخزي مرجعية حركت االخر  المستوى  وعلى

والعراقيل لتفعيل االزمات في بغداد ادواتها والعار

خالل من والكوردية العراقية الحكومتين وجه في

بغداد (مطار مختلفة باتجاهات الصواريخ اطالق

وأخيرًا - الخضراء المنطقة - هولير مطار -

الكوردستاني) كل الديمقراطي الحزب حرق مقر

أدوات تنفذها التي  والمحاوالت الممارسات هذه

يثني لن  الكوردي الوجود  على  الحاقدة ايران 

واالنفال الجينوسايد وجه في صمدوا الذين اولئك

الصداميين.

بدماء رويت  التي  الكوردايتي راية  وستبقى 

المؤامرات من صنعوا مهما خفاقة البيشمركة

والحشود.

كوردستان
وصراع احلشود

غزالن وضحي
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في آخٌذ سوريا في  للوضع السياسي المشهد  أن يبدو

دولية حلول مشاريع  اآلفاق في يوجد فال اإلطالة

بين االتفاق يتم اآلن لم حتى وألنه لالستقرار النهائي،

المساعدات كإدخال األمور  ابسط على المعنية الدول

قانون تضررًا وبصدور األكثر المناطق إلى اإلنسانية

والتي األمريكية المتحدة الواليات قبل من سيزر(قيصر)

عن الدولي بالحل القبول على النظام إجبار تتضمن

قلل مما  العقوبات وفرض االقتصادي الحصار طريق

تمسك روسيا بسبب أكثر الدولية فرص الحوارات من

األسد. بنظام والصين

تكريس حيث حاله على الوضع بقاء إلى المؤشرات تدل

السوري الشأن في المتدخلة المتعددة للدول النفوذ مناطق

وإدارية سياسية كيانات بناء إلى منطقة كل والتجاء

السوري اإلقرار بالوضع حين إلى بها خاصة واقتصادية

دوليًا. العام

وخاصة بعد يوم االقتصادي يومًا االنهيار درجة تزداد

القيمة ناحية من وخاصة قيصر قانون تطبيق بعد

األخرى العمالت أمام وتراجعها السورية لليرة الشرائية

تحكُّم بسبب وأيضًا اليومية، المواطنين حياة يهدد مما

النظام يقوم بها التي واألالعيب الصرف بسعر المركز

من زاد التجارية لألغراض الليرة سعر في رفع وتنزيل

بالتالي وهي سوريا انحاء جميع في المواطنين هموم

السورية بالليرة  التعامل عن العدول إلى تؤدي  سوف

التركية والليرة الدوالر مثل أخرى بعمالت واستبدالها

وبذلك ستتشكل النفوذ مناطق حسب والروبل الروسي

بل العاصمة دمشق ال جانب إلى أخرى قرار  مراكز 

ألن األحيان معظم في وعديمًا تأثيرها هامشيًا سيكون

للمناطق أصبحت والثقافية واالقتصادية السياسية الحياة

عبر االقاليم لتشكل البداية وهي المركز عن منعزلة

ضمن المتواجدة الواحد اإلقليم مكونات بين توافقات

المحددة. النفوذ منطقة

مباشر بإشراف الفرات شرق في الجارية الحوارات إن

الكوردية-الكوردية األطراف بين األمريكية اإلدارة من

الغد وتيار الكوردي  الوطني المجلس وبين  جهة من

والفرات الجزيرة في العربي والمجلس السوري

تأسيس عنه نتج والذي الديمقراطية األثورية والمنظمة

والتي أخرى جهة  من والديمقراطية السالم  جبهة

جديدة تضمن حقوق وإدارة كيان بالتأكيد سينتج عنها 

تطوير أو المستقبل لسوريا كنموذج المكونات جميع

القوى جميع فيها تحصل بحيث الحالية الذاتية اإلدارة

إبرام اإلدارة الجديدة تستطيع وبذلك عادل تمثيل على

احتياجات تأمين بغية والدول الشركات مع االتفاقيات

قطاعات لخدمة اإلقليم واردات وتسخير المواطنين

دمرته ما وإصالح والخدمات والتعليم الصحة والتربية

على قادرة دفاعية قوة وبناء اإلرهاب مع الحرب سنوات

الطاقة من واالستفادة لإلرهاب النًائمة مواجهة الخاليا

ومائية ونفطية زراعية من الراكدة الهائلة االقتصادية

أهمها: أمور عدة الحالية اإلدارة من يتطلب وهذا

على قادر جديد كيان إلحداث الكافية المرونة إبداء أوًال:

الجوار دول مع واقتصادية دبلوماسية عالقات إقامة

األقاليم األخرى قيد مع وسياسية اقتصادية قنوات وفتح

التشكل.

كي األحادية والسيطرة المزاجية عن االبتعاد ثانيًا:

والتحلي المشروع  هذا عرقلة للمتربصين يتسنى  ال

السياسي االستقرار إحداث  أجل من  المسؤولية بروح

واالقتصادي.

الصادرة االرتجالية بالقرارات العمل وقف ثالثًا: 

المواطنين أمالك ومصادرة التجنيد بخصوص

ظروف بسبب الهجرة إلى اضطروا الذين المهاجرين

استولى عندما البعث نظام قرارات تشبه والتي الحرب

السورية المدن من وغيرها قامشلو في اليهود أمالك على

الوطن. أرض إلى العودة للمواطنين يتسنى حتى

الثانية المرحلة الالزمة إلنجاح المناخات تهيئة رابعًا:

الكوردية ثم ومن  الكوردية الكوردية المفاوضات  من

انتخابات إلجراء األجواء وتهيئة المكونات  وباقي

التي والذاتية  الموضوعية الظروف مع تماشيًا محلية

من كانت والتي على اإلرهاب الحرب ظروف ولدتها

إبان سابقة فترات في استكملت قد تكون أن المفترض

الرئيس رعاية فخامة تحت الطرفين اتفاقية بين توقيع

أبيض ورأس وتل وقبل سقوط عفرين مسعود البارزاني

قدرنا ولكن له، الموالين والمرتزقة األتراك بيد العين 

إلى النظر دون  فقط جعبتنا من نتعلم أن الكورد  نحن

يضرب حينما  إال بعقالنية نفكر  وال اآلخرين تجارب

بالرأس. الفأس

  Delta الذاتية شركة اإلدارة بين عليه االتفاق تم ما إن

اإلدارة  من وبمباركة crescent Energy Lcc

خالل بومبيو مايك خارجيتها وزير لسان على األمريكية

الشيوخ مجلس في الخارجية العالقات شهادته أمام لجنة

كل من إبالغ وتم لها ودعمه باالتفاق علمه أكد حيث

سلبيًا موقفًا يبديا  لم  اآلن حتى والتي وتركيا روسيا

نفسيهما للعمل تهيأن كًال منهما ألن االتفاق من واضحًا

نفوذهما. مناطق في بالمثل

في ستزيد  ألنها مباركة خطوة  تعتبر الخطوة هذه

المنطقة في عمل فرص وتوفر  االقتصادي  االستقرار

التي نفطية  مصافي إنشاء يتضمن العقد إن وخاصة 

المواطنين نفوس في  أمًال وتحدث بها حلمنا طالما

اقليم في وخاصة الرجوع  الى المهاجرين  وتشجع

وتركيا. العراق كوردستان

اتفاقات لهكذا الموضوعية األرضية احداث يتوجب لذا

شركات يشجع قد مما واألمنية السياسية الناحية  من

كتلة الجزيرة منطقة من ويجعل مناطقنا في أخرى

المعارضة وجه في متراصة مكوناتها بكامل موحدة

سوريا. مستقبل تحديد في معًا والنظام

ملكي دوران

جديدة الفرات ... آفاق شرق

الثانية، العالمية في الحرب النازية ألمانيا ُهزمت

دولة سريعًا  عادت  ولكنها  هائل  بدمار  وخرجت

أمواًال وقبضت جديدة سياسية بقيادة ديمقراطية

آنذاك ُسمي ما ضمن المتحدة الواليات طائلة من

قروض منح بموجبه تم والذي مارشال، بمشروع

أي وقتها دوالر مليار عشر سبعة قيمتها سخية

عشرة لست اليوم بحساب دوالر مليار مائتي يوازي ما

ألمانيا. ومنها الحرب، جراء من تضررت أوربية دولة

العالم شعوب أكثر األلمان من ُيعتبر وذاك هذا وفوق

عبر الكتب مجموع عشر ألفوا فهم وتحضرًا، علمًا

ألمانيا أعمار إعادة مقارنة يصح ال لذلك العلم تاريخ

محكومة تزال ال  والتي المفلسة سوريا أعمار بإعادة 

جانب من دولية  لعقوبات  وتخضع مدّمر  بدكتاتور 

الوقت في قيصر قانون أهمها وأمريكا األوربي اإلتحاد

قتلة محلهم ليحل التقنية الخبرات فيه هاجرت الذي

األرض في ليعيثوا ما هب ودب من ومرتزقة وشبيحة

ودمارًا. فسادًا

إن السوري يقول اإلعمار، عن الحديث يتم  عندما

أوزارها الحرب  تحط  عندما غدًا سيأتي المستثمر

المستثمر وكأن العشرة ليحصد التسعة وسيضع

دون بأكملها مدنًا شمل الذي المهول بالخراب سيستثمر

نسبة الدراسات تقدر  حيث العمل، شروط  أدنى توفر

كامل على النصف إلى الثلت بحوالي المدمرة العقارات

أعمارها مع البنية التحتية ويحتاج إعادة سوريا مساحة

وبكالم يعني أدنى، كحد مليار دوالر مائة أربعة إلى

إلعادة مارشال لمشروعي لوحدها سوريا تحتاج آخر

بعد أوربية دولة عشرة ست  عمرت كالتي األعمار

الثانية. العالمية الحرب

سوق تنشيط يحتاج وأهوالها الحرب عن وبعيدًا عمومًا

الشروط إلى الرساميل وجذب العقاري االستثمار

أدنى: كحد التالية

البلد في مستدامة  سياسي واستقرار  أمان حالة  وجود

الدولة في السلطة بموجبها  انتقال يتم واضحة وآليات

لم إن تقدير  أقل على  واالنقالبات الحروب عن بعيدًا

حالة وجود جيدة، اقتصادية بحالة ديمقراطي نظام نقل

تفكر فأنت للمواطنين مرتفعة ومداخيل اقتصادي رخاء

دخلك من فائضة أموال ادخرت إذا فقط سكنك بتحسين

البنكية القروض على  الفوائد نسب  خفض شهر، كل

واالستثمار البناء لعميلة ناظمة قوانين ووجود العقارية

والمحسوبيات. الفساد عن بعيدًا العقاري

األزمة قبل حتى  يومًا سوريا تحققها لم  الشروط هذه

طويلة أعرف لسنوات البناء في وعملت مهندسًا، وكوني

حسني عبداحلميد

سـوريا إعـمار إعـادة آفـاق
آلخر وقت من العقار في سوق حدثت التي الهبات أن

الزراعية للمواسم فقط مؤقتة ارتدادات عن عبارة كانت

يومًا تكن لم أن سوريا القول عام يمكن وبشكل الوفيرة،

نشهد ولم الناجح، العقاري لالستثمار استراتيجيًا موقعًا

داخل الخليجية حتى وال العالمية للشركات تمدد أي

البلد بأن  جيدًا يعلمون  فأصحابها السورية،  األراضي

أقربائه كل يتقاسمه مع فاسد مملوكة لدكتاتور بما حمل

إعادة آفاق ولتقدير بلده، وليس نفسه تنمية هو يهمه ما

األمن وفقدان الحرب أهوال  تضيف  اليوم األعمار

المنغصات إلى والجيوش العصابات بين سوريا وتقسيم

للتو. عددتها التي

كلها سوريا أعمار إعادة يستطيع السوري النظام

لخمسين البلد  من سرقها التي  األموال من وبسهولة

بالتأكيد، المذكور  مارشال رقم أضعاف وهي  عامًا

فهو البناء بإعادة مهتم غير يقول ما عكس على ولكنه

ليتخلص والقرى  والبلدات الحواضر دّمر من  أصال

بعد فيما وليخرج  لحكمه المعارضين سكانها  من

إلى عاد وحين رئيسه،  قول حسب متجانس  بمجتمع

نصب أعاد ودرعا دير الزور مثل المدمرة المدن

مشروعه كل هذا وكان المقبور حافظ األسد تمثال

المزيد إهداء هو يفعله ما  وكل إلعادة األعمار،

مكافئة واإليرانيين للروس والمنشآت العقارات من

والتخلص سوريا تدمير في مشاركتهم على لهم

فهي سرقها التي أمواله وأما له، المعارضين من

آلخر، وقت من نسمع  كما بعيدًا مخبأة التزال

التي تفرغ الدولة حزينة من الحرب ويغطي كلف

السوريين من يجنيها التي والرسوم والضرائب

السوري يكلف جديد  سفر جواز  فاستخراج

راتبه وهذا ضعف اليوم  دوالر  مائة ثمان اليوم 

السنوي.

البناء عن ال ال يمكن الحديث النظام بوجود هذا

منه بالتخلص وفقط  األعمار إعادة عن وال 

أمام اآلفاق ُتفتح نهبها التي األموال واسترداد

سيكون تجلياتها إحدى جديدة بحياة للبدء سوريا

مقالة في كما قلت نشهده ما إعادة األعمار ولكن

قمع كمنظومة النظام السوري يترسخ أن هو سابقة

كوحدة وتتفسخ تتفكك سوريا بينما وتدمير وفساد

وسكانية. وجغرافية سياسية bÄÄÄÄÄÄÁäaåÎc lãÄÄÄÄ®a ¡zÄm@bflá‰ÄÄÄ«@�aáÄÄÄÄÀ ÔmdÓÄÄÄé ã‡rnÄÄèæa
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لؤي شبانة    

كلنا يحتاج خططا لكل شيء… يحتاج المعيل الرئيسي ألسرة ما 

التأكد من أن أمور العائلة واحتياجاتها تتم تلبيتها بشكل مرض وفي 

الوقت المناسب. لكنه يحتاج لكافة المعطيات واألرقام لتحقيق ذلك.. 

وكافة  األفراد،  عدد  األسرة،  في  يعمل  من  لكل  الشهري  الدخل 

احتياجاتهم، ترتيب األولويات وغير ذلك من البيانات أو األرقام. لن 

يتمكن المعيل الرئيسي من بلورة خطة تضمن العيش الكريم وتحقق 

احتياجات األسرة دون االعتماد على أرقام صحيحة.

الجميع بحاجة لألرقام.. ال يمكن لحكومة أو شركة أو مؤسسة أو 

حي أو عائلة أو شخص االستغناء عن األرقام والبيانات .. بل أكثر 

من ذلك البيانات واألرقام هي األساس في كل ما يتعلق بالتخطيط 

الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة وضمان عدم تخلف أي شخص 

عن الركب.

األرقام تعكس واقعنا واحتياجاتنا وتطلعاتنا ومعاناتنا …. األرقام 

من  وتمكننا  للواقع  الحقيقية  الصورة  رسم  من  تمكننا  والبيانات 

تخيل ما يمكن ان يكون عليه المستقبل إذا فهمناها وحللناها جيدا 

وبموضوعية وبواقعية.

قابلة  وواقعية  منطقية  سياسات  رسم  من  تمكننا  والبيانات  األرقام 

للتطبيق وتلبي الحاجة وتف بالغرض.

لهذا كله يدعو صندوق األمم المتحدة للسكان اإلحصائيين والحكومات 

البيانات  أن  للتأكد من  التكنولوجي  االبتكار  يقودون  الذين  وأولئك 

التي ننتجها دقيقة وغير متحيزة وتعكس القصص البشرية وراء كل 

رقم. وتشكل أساسا صحيحا يمكن االعتماد عليه في التخطيط.

التي  للتحديات  أفضل  فهم  لدينا  سيكون  أفضل،  إحصاءات  فمع 

يواجهها األفراد ومدى التقدم الذي نحققه في تحسين حياتهم وحماية 

حقوقهم. فقد أظهر لنا وباء كوفيد-١٩ أن وجود أنظمة قوية لجمع 

لذا يجب تصنيف  للطوارئ.  بالغ األهمية لالستعداد  أمر  البيانات 

البيانات حسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي واإلعاقة وحالة 

الهجرة وغيرها من الخصائص لتكون ذات مغزى.

وتحرك  األزمات  في زمن  الخطر  ناقوس  والبيانات  األرقام  تدق 

حواسنا كافة للتفكير في ما يجب عمله.. وليس من دليل أبلغ من 

األرقام المتعلقة بآثار جائحة كوفيد-١٩ مثال… تقول األرقام مثال 

نحو  العربية  الدول  منطقة  في  تالشت  قد  وظيفة  مليون   ١,٧ أن 

نصفها تشغلها نساء، ومن هنا أستطيع أن أقول بكل ثقة أن كوفيد 

-١٩ يضر النساء والفتيات بشكل أكبر وعلى جميع الجبهات.

في العراق مثال، أفادت ٦٥٪ من نقاط تقديم الخدمات التي شملها 

أحد االستبيانات عن زيادة في نوع واحد أو أكثر من أنواع العنف 

بتلك  أفادوا  الذين  أولئك  بين  ومن  االجتماعي.  النوع  على  القائم 

الشريك  قبل  من  العنف  في  الزيادة  منهم عن  أبلغ ٩٤٪  الزيادة، 

الحميم وأفراد من األسرة. يجب أن تكون هذه الزيادة بمثابة جرس 
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حقائق رئيسية

انعدام  مجّرد  ليست  النفسية  الصحة 

االضطرابات النفسية.

الصحة؛  من  يتجّزأ  ال  جزء  النفسية  الصحة 

الصحة  بدون  الصحة  تكتمل  ال  وبالفعل، 

النفسية.

االجتماعية  بالعوامل  تتأّثر  النفسية  الصحة 

االقتصادية والبيولوجية والبيئية.

بين  مشتركة  وتدخالت  استراتيجيات  هناك 

الصحة  لتعزيز  المردود  وعالية  القطاعات 

النفسية.

إّن الصحة النفسية جزء أساسي ال يتجّزأ من 

الصحة. وفي هذا الصدد ينص دستور منظمة 

حالة  هي  "الصحة  أّن  على  العالمية  الصحة 

واجتماعيًا،  وعقليًا  بدنيًا  السالمة  اكتمال  من 

ال مجّرد انعدام المرض أو العجز". ومن أهّم 

النفسية  الصحة  شرح  أّن  التعريف  هذا  آثار 

يتجاوز مفهوم انعدام االضطرابات أو حاالت 

العجز النفسية.

العافية  النفسية عبارة عن حالة من  والصحة 

قدراتها  او  قدراته  تكريس  للفرد  فيها  يمكن 

العادية  اإلجهاد  أنواع  مع  والتكّيف  الخاصة 

مجتمعه  في  واإلسهام  وفعالية  بتفان  والعمل 

او مجتمعها.

األمور  من  والمعافاة  النفسية  الصحة  تعتبر 

والفردية  الجماعية  قدرتنا  لتوطيد  األساسية 

بعضنا  مع  والتفاعل  التأثر،  التفكير،  على 

والتمتع  العيش  لقمة  وكسب  كبشر،  البعض 

اعتبار  يمكن  األساس،  هذا  وعلى  بالحياة. 

واستعادتها  وحمايتها  النفسية  الصحة  تعزيز 

شاغًال حيويا لألفراد والجماعات والمجتمعات 

في جميع أنحاء العالم.

محّددات الصحة النفسية

وبيولوجية  ونفسانية  اجتماعية  عوامل  هناك 

النفسية  الفرد  صحة  مستوى  تحّدد  متعددة 

أّن  مثًال،  به،  المعترف  فمن  ما.  مرحلة  في 

استحكام الضغوط االجتماعية االقتصادية من 

المخاطر التي تحدق بالصحة النفسية لألفراد 

البّينات  أكثر  وتتعّلق  المحلية.  والمجتمعات 

وضوحًا في هذا الصدد بمؤشرات الفقر، بما 

في ذلك انخفاض مستويات التعليم.

وهناك عالقة أيضًا بين تدني مستوى الصحة 

النفسية وعوامل من قبيل التحّول االجتماعي 

والتمييز  المجهدة،  العمل  وظروف  السريع، 

القائم على نوع الجنس، واالستبعاد االجتماعي، 

وأنماط الحياة غير الصحية، ومخاطر العنف 

حقوق  وانتهاكات  البدنية،  الصحة  واعتالل 

اإلنسان.

كما أّن هناك عوامل نفسانية وعوامل أخرى 

محّددة لها صلة بشخصية الفرد تجعل الناس 

عرضة لالضطرابات النفسية. وهناك، أخيرًا، 

تلك  تسّبب  التي  البيولوجية  العوامل  بعض 

االضطرابات ومنها العوامل الجينية واختالل 

توازن المواد الكيميائية في الدماغ.

االستراتيجيات والتدخالت

على  النفسية  الصحة  تعزيز  عملية  تنطوي 

ظروف  تهيئة  إلى  تسعى  إجراءات  اتخاذ 

العيش والبيئات المناسبة لدعم الصحة النفسية 

وتمكين الناس من اعتماد أنماط حياة صحية 

والحفاظ عليها. ويشمل ذلك اتخاذ طائفة من 

أكبر  عدد  من حظوظ  تزيد  التي  اإلجراءات 

من  أحسن  بمستوى  التمتع  في  الناس  من 

الصحة النفسية.

الحقوق  أدنى  وتحمي  تحترم  التي  والبيئة 

االقتصادية  واالجتماعية  والسياسية  المدنية 

األساسية  العوامل  من  أيضًا  هي  والثقافية 

لتعزيز الصحة النفسية. ومن الصعب كثيرًا، 

تلك  تكفلهما  الّلذين  والحرية  األمن  دون 

الحقوق، الحفاظ على مستوى عال من الصحة 

النفسية.

الوطنية  السياسات  ترّكز  أن  ينبغي  وال 

على  اهتمامها  النفسية  بالصحة  الخاصة 

اضطرابات الصحة النفسية فحسب، بل ينبغي 

لها أيضًا االعتراف بالقضايا الواسعة النطاق 

المتعلقة بتعزيز الصحة النفسية، والعمل على 

تعزيز  مسألة  دمج  ذلك  ويشمل  معالجتها. 

والبرامج على  السياسات  في  النفسية  الصحة 

بما  األخرى،  والقطاعات  الحكومة  مستوى 

في ذلك التعليم والعمل والعدالة والنقل والبيئة 

االجتماعية وكذلك قطاع  والرعاية  واإلسكان 

الصحة.

إلى حّد كبير،  وتعتمد عملية تعزيز الصحة، 

على االستراتيجيات المتعّددة القطاعات. وفيما 

بتلك  لالضطالع  المحّددة  الُسبل  بعض  يلي 

العملية:

(مثل  المبّكرة  الطفولة  مرحلة  في  التدخالت 

واالضطالع  البيوت،  في  الحوامل  زيارة 

المرحلة  في  النفسانية-االجتماعية  باألنشطة 

بين  والجمع  بالمدرسة،  لاللتحاق  السابقة 

النفسانية- والمساعدة  التغذوية  التدخالت 

االجتماعية لصالح الفئات المحرومة)؛

تقديم الدعم الالزم إلى األطفال (مثل برامج بناء 

المهارات وبرامج تنمية األطفال والشباب)؛

االجتماعي  المجال  في  المرأة  تمكين 

التعليم  من  استفادتها  تحسين  االقتصادي(مثل 

وخطط االئتمان المصّغر)؛

المسنين  إلى  الالزم  االجتماعي  الدعم  تقديم 

النهارية  والمراكز  المحاباة،  مبادرات  (مثل 

والمجتمعية الخاصة بالمسنين)؛

المستضعفة،  الفئات  تستهدف  التي  البرامج 

األصليون  والسكان  األقليات  ذلك  في  بما 

والمهاجرون واألشخاص المتضّررون بسبب 

النفسانية- (التدخالت  والكوارث  النزاعات 

االجتماعية التي تعقب الكوارث)؛

النفسية  الصحة  تعزيز  إلى  الرامية  األنشطة 

في المدارس (مثل البرامج الداعمة للتغّيرات 

اإليكولوجية في المدارس، والمدارس المالئمة 

لألطفال)؛

النفسية  الصحة  تعزيز  إلى  الرامية  التدخالت 

من  الوقاية  برامج  (مثل  العمل  أماكن  في 

اإلجهاد)؛

سياسات اإلسكان (مثل تحسين المساكن)؛

برامج الوقاية من العنف (مثل الحد من توافر 

الكحول والحصول على األسلحة)؛

مبادرات  (مثل  المجتمعية  التنمية  برامج 

‘المجتمعات المحلية الواعية’، والتنمية الريفية 

المتكاملة).

االجتماعية  الحماية  وتوفير  الفقر  من  الحد 

للفقراء؛

القوانين والحمالت المناهضة للتمييز؛

حماية الحقوق والفرص ورعاية األفراد الذين 

يعانون من اضطرابات نفسية.

الرعاية والعالج في مجال الصحة النفسية

لوضع  المبذولة  الوطنية  الجهود  سياق  وفي 

سياسات الصحة النفسية وتنفيذها، من األهمية 

المعافاة  األمر على حماية  يقتصر  أال  بمكان 

النفسية لمواطنيها وتعزيزها فحسب، بل يمتد 

الذين  األشخاص  احتياجات  تلبية  إلى  أيضا 

يعانون من اضطرابات نفسية محددة.

القيام به  وقد تحسنت معارفنا بشأن ما يجب 

حيال العبء المتصاعد لالضطرابات النفسية 

بشكل كبير على مدى العقد الماضي. وهناك 

على  تدل  التي  البينات  من  متزايدة  مجموعة 

الرئيسية  التدخالت  تكاليف  وفعالية  كفاءة 

لالضطرابات النفسية ذات األولوية في البلدان 

االقتصادية.  التنمية  مستويات  مختلف  على 

حيث  من  الفعالة  للتدخالت  أمثلة  يلي  وفيما 

التكلفة والممكنة والميسورة:

عالج الصرع باألدوية المضادة للصرع;

النفسي،  العالج  بواسطة  االكتئاب  عالج 

وبواسطة األدوية المضادة لالكتئاب (الُمنتجة 

االكتئاب  حاالت  في  جنسية)  أدوية  بوصفها 

التي تتراوح بين المتوسطة والشديدة.

عالج الذهان باألدوية القديمة المضادة للذهان 

باإلضافة إلى الدعم النفسي واالجتماعي;

الكحولية  المشروبات  على  الضرائب  فرض 

وتقييد توافرها وتسويقها.

لمنع  الفعالة  التدابير  من  طائفة  أيضًا  يوجد 

االضطرابات  من  والوقاية  االنتحار  حاالت 

األطفال  صفوف  بين  وعالجها  النفسية 

والوقاية من حاالت الخرف وعالجها وعالج 

االضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات. 

الفجوة  برأب  المعني  العمل  برنامج  أعّد  وقد 

مسندة  توجيهية  مبادئ  النفسية  الصحة  في 

من  لتمكينهم  المتخصصين  لغير  بالبّينات 

تشخيص حاالت الصحة النفسية ذات األولوية 

وتدبيرها عالجيًا.

استجابة منظمة الصحة العالمية

الهدف  بلوغ  في  الحكومات  المنظمة  تدعم 

المتمثل في تحسين الصحة النفسية وتعزيزها، 

بتعزيز  المتعلقة  البّينات  بتقييم  قامت  وقد 

العمل مع  النفسية، وهي عاكفة على  الصحة 

الحكومات من أجل نشر هذه المعلومات ودمج 

استراتيجيات فعالة في السياسات والخطط.

الصحة  جمعية  وافقت   ،٢٠١٣ عام  وفي 

للصحة  شاملة  عمل  "خطة  على  العالمية 

النفسية للفترة ٢٠١٣-٢٠٢٠". وتمثل الخطة 

التزامًا من جميع الدول األعضاء في المنظمة 

الصحة  لتحسين  محددة  إجراءات  باتخاذ 

من  مجموعة  تحقيق  في  واإلسهام  النفسية 

األهداف العالمية.

تعزيز  في  العمل  لخطة  العام  الهدف  يتمثل 

االضطرابات  من  والوقاية  النفسية،  المعافاة 

التعافي،  ودعم  الرعاية،  وتوفير  النفسية، 

الوفيات  من  والحد  اإلنسان  حقوق  وتعزيز 

يعانون  الذين  لألشخاص  والعجز  والمرضى 

من اضطرابات نفسية. ويركز على ٤ أهداف 

رئيسية لتحقيق ما يلي:

تعزيز القيادة الفعالة وتصريف شؤون الصحة 

النفسية؛

الشاملة  الصحية  الرعاية  خدمات  توفير 

السكان  الحتياجات  تستجيب  التي  والمتكاملة 

المرافق  في  االجتماعية  الرعاية  وخدمات 

الصحية المجتمعية.

النفسية  الصحة  لتعزيز  استراتيجيات  تنفيذ 

والوقاية؛

والبحوث  والبينات  المعلومات  نظم  تقوية 

الالزمة للصحة النفسية.

ويتم إيالء اهتمام خاص لخطة العمل الخاصة 

وتقوية  وتعزيزها،  اإلنسان  حقوق  بحماية 

المحورية  وللمكانة  وتمكينه،  المدني  المجتمع 

التي تحظى بها الرعاية المجتمعية.

ومن أجل تحقيق أهدافها، تقترح خطة العمل 

على  يتعين  واضحة  إجراءات  وتتطلب 

الحكومات والشركاء الدوليين ومنظمة الصحة 

وزارات  على  وسيتعين  اتخاذها.  العالمية 

وستعمل  قيادي  بدور  تضطلع  أن  الصحة 

الشركاء  ومع  معها  العالمية  الصحة  منظمة 

المجتمع  ذلك  في  بما  والوطنيين،  الدوليين 

المدني، على تنفيذ الخطة. ونظرا لعدم وجود 

البلدان،  جميع  مع  تتناسب  إجراءات  أي 

سيتعين على كل حكومة أن تكيف خطة العمل 

مع ظروفها الوطنية المحددة.

سيتيح تنفيذ خطة العمل المجال أمام األشخاص 

على  للحصول  نفسية  باضطرابات  المصابين 

ما يلي:

النفسية  الصحة  لخدمات  بسهولة  الوصول 

وخدمات الرعاية االجتماعية؛

العالج على يد عاملين صحيين يتمتعون بما 

يلزم من مهارات في مرافق الرعاية الصحية 

عمل  برنامج  العملية  هذه  ويسّهل  العامة؛ 

الفجوة  برأب  المعني  العالمية  الصحة  منظمة 

في الصحة النفسية وأدواته المسندة بالبّينات.

الخدمات وتقديمها  المشاركة في إعادة تنظيم 

أكثر  الرعاية والعالج  وتقييمها بحيث تصبح 

استجابة لالحتياجات؛

العجز  إعانات  على  الحصول  فرص  زيادة 

التي تقدمها الحكومة، وبرامج اإلسكان وسبل 

العيش، وتحسين المشاركة في العمل والحياة 

المجتمعية والشؤون المدنية.

العلوم والطاقة النفسية 

إنذار لكل شخص يعمل في مجال حقوق اإلنسان. الزيادة جاءت بالصحة النفسية تسمو أجسامنا

نتيجة األزمة الحالية ونحن نعالجها. واستجابًة لذلك، كثف صندوق 

المساحات  خالل  من  الدعم  لتقديم  جهوده  للسكان  المتحدة  األمم 

اآلمنة للنساء والفتيات وإدخال خطوط ساخنة لتقديم خدمات الدعم 

النفسي والمشورة الالزمة. إنه أحد الدروس التي نتعلمها من هذه 

التجربة غير المسبوقة، ونقوم بتوثيق العديد منها.

تخبرنا اإلحصاءات أن المنطقة تضم ٥٥,٧ مليون شخص بحاجة 

إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك ٢٦ مليون من النازجين قسرًيا، 

وما يقدر بنحو ٢٦ مليون من الالجئين والنازحين داخلًيا معرضون 

بشكل أكبر لخطر اإلصابة بكوفيد-١٩ بسبب نقص خدمات المياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية الكافية.

في  أيًضا  تساهم  السيئة  التحتية  البنية  أن  اإلحصاءات  تخبرنا 

التحديات التي تواجهها بلداننا. فالبلدان النامية أقل تجهيًزا الستخدام 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة لتقليل اإلضطراب الناجم 

عن كوفيد-١٩ فعلى سبيل المثال ٥٧٪ فقط من األسر في المنطقة 

العربية لديها اإلنترنت في المنزل مما يجعل من الصعب االستمرار 

في العمل من المنزل إلدرار الدخل. في المنطقة العربية، ما يقرب 

الحصول  يتوفر لهن اإلنترنت وال يستطعن  النساء ال  من نصف 

على هاتف محمول. البيانات سلعة عامة والوصول اليها حق أصيل 

لكل مواطن وتوفيرها وفقا للمعايير المعتمدة دوليًا مسؤولية وواجب 

على كل دولة وحكومة. عالوة على ذلك، فهي أداة مفيدة لضمان 

والحد  التنمية،  وتخطيط  السياسات،  وصياغة  الرشيدة  الحوكمة 

من المخاطر، واالستجابة لألزمات، وبرامج الرعاية االجتماعية، 

األدلة  على  القائمة  السياسات  وإعالم  العمل  سوق  وتحليالت 

والتخطيط. تعد مشاركة البيانات وتحليلها حاجة ملحة في منطقتنا 

التي تعاني من نسب مرتفعة من الفقر والبطالة وتضاؤل الفرص 

وتراجع نوعية التعليم وشح الموارد المائية والتصحر.

وتزداد االوضاع سوءا كون منطقة الدول العربية تشهد صراعات 

وفلسطين  والعراق  وسوريا  كاليمن  خطيرة  إنسانية  وأوضاعا 

والصومال.

العالمي لإلحصاء، نود ان نهنئ جميع اإلحصائيين في  اليوم  في 

العالم، ونشد على أياديهم لإلبداع أكثر في تسهيل حياتنا من خالل 

توفير أرقام دقيقة وإحصاءات موثوقة، ولكن ايضًا ندعو الى العمل 

واالعالمي  االكاديمي  والمجتمع  المختلفة  القطاعات  مع  المشترك 

والمنظمات الدولية لبيان القصص االنسانية وراء كل رقم، فالحياة 

ورواية االحداث ليست مجرد أرقام با هي مشاعر ومعاناة وآمال 

وطموحات بل ومستقبل واعد قد يجعل من أي شاب أو فتاة بطًال 

عالميا منقذا للبشرية جمعاء.

موقع ايالف

على  جديدة  قيودا  السبت  الشرقية  أوروبا  في  عدة  دول  تفرض 

غرار بلدان كثيرة في هذه القارة حيث أدى وباء كوفيد-١٩ إلى 

أكثر من  وأصاب  ألمانيا  في  أكثر من عشرة آالف شخص  وفاة 

مليون في فرنسا.

وتسببت القيود بمواجهات في نابولي اإليطالية بين الشرطة ومئات 

الشباب الذين احتجوا على حظر تجول فرض مساء الجمعة على 

منطقة هذه المدينة، بسبب القلق على التبعات االقتصادية إلجراء 

كهذا.

"الكثير  إن  بقولها  الخطر  ناقوس  العالمية  الصحة  منظمة  ودقت 

من الدول" في النصف الشمالي من الكرة األرضية تسجل ارتفاعا 

المستشفيات  باتت  لذلك  ونتيجة  بكوفيد-١٩.  لإلصابات  مطردا 

القصوى أو  المركزة قريبة من قدرتها االستيعابية  العناية  وأقسام 

تجاوزتها على ما حذرت المنظمة. وفي مجمل القارة األوروبية، 

تجاوز عدد اإلصابات ٨,٢ ماليين فيما توفي أكثر من ٢٥٨ ألفا. 

قصيرة  فترة  حتى  كانت  التي  ألمانيا  في  وفاة   ١٠٠٠٣ وسجلت 

بمنأى نسبيا عن الوباء لكنها تشهد راهنا انتشارا كبيرا له.

وأدت الجائحة إلى وفاة ما ال يقل عن مليون و١٣٦ ألف و٤٠٦ 

لوكالة  تعداد  بحسب  األول/ديسمبر  كانون  نهاية  منذ  أشخاص 

فرناس برس الجمعة.

وسجل في الواليات المتحدة عدد قياسي من اإلصابات في غضون 

٢٤ ساعة بلغ ٨٠ ألفا.

ويتفاقم الوضع الوبائي في أوروبا الشرقية. وأمام االرتفاع الكبير 

أراضيها  كل  السبت  من  اعتبارا  بولندا  تصنف  اإلصابات،  في 

المدن  على  اآلن  حتى  يقتصر  كان  إجراء  وهو  حمراء"  "منطقة 

الكبرى ومحيطها.

وستقفل المطاعم والمدارس االبتدائية جزئيا فيما سيواصل تالميذ 

المدارس الثانوية وطالب الجامعات التعلم عن بعد. ومنعت حفالت 

الزواج وقلص عدد األشخاص الذين يحق لهم التواجد في المتاجر 

ووسائل النقل والكنائس بشكل جذري.

في سلوفاكيا المجاورة، يدخل حظر تجول ليلي حيز التنفيذ السبت 

الثاني/نوفمبر. وفي تشيكيا حيث مستوى  حتى األول من تشرين 
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اإلصابات والوفيات هو األسوأ في أوروبا في األسبوعين األخيرين، 

فرض إغالق جزئي حتى الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

التي أصيب وزير  السبت في سلوفينيا  أيضا  ويبدأ إغالق جزئي 

خارجيتها انزه لوغار بالفيروس.

مدينتين  أكبر  وتيسالونيكي  أثينا  في  ليلي  تجول  حظر  وسيفرض 

في اليونان اعتبارا من السبت فيما بات وضع الكمامة إلزاميا في 

الداخل كما في الخارج.

فرنسا  في  القلق  الوضع  يثير  األوروبية  القارة  أرجاء  بقية  في 

خصوصا التي تجاوزت الجمعة عتبة المليون إصابة بكوفيد-١٩ 

منذ بدء الجائحة. ويستمر الوضع بالتدهور مع ٤٢٠٣٢ إصابة في 

الساعات األربع والعشرين األخيرة وهو مستوى قياسي جديد.

االولى"  من  "أسوأ  ثانية  موجة  اآلن  الصحية  السلطات  وتخشى 

مشيرة إلى أنها تدرس إجراءات عزل محلية.

الذي  الليلي  التجول  حظر  الحكومة  وسعت  االرتفاع،  هذا  وأمام 

بات يشمل منذ مساء الجمعة ٤٦ مليون شخص في باريس والمدن 

الرئيسية أي ثلثا إجمالي عدد السكان، مدة ستة أسابيع.

في إيطاليا، أثار حظر التجول الذي فرض الجمعة الغضب والقلق 

مئات  تجمع   ٢٣,٠٠ الساعة  عند  فرضه  بداية  ومع  نابولي.  في 

مقذوفات  وأطلقوا  نفايات  سالل  في  النار  وأضرموا  األشخاص 

باتجاه شرطة مكافحة الشغب في وسط المدينة.

وإلى جانب نابولي، فرض حظر التجول في مناطق التيوم وروما 

ولومبارديا التي تشمل ميالنو (شمال).

قال رئيس  المليون إصابة  التي تجاوزت رسميا عتبة  إسبانيا  في 

الحكومة بيدرو سانشيز إن العدد الفعلي "يتجاوز الثالثة ماليين". 

وقبيل ذلك أعلنت مناطق عدة تشديد القيود داعية الحكومة المركزية 

إلى فرض حظر تجول ليلي.

بالفرنسية  الناطقة  الخمس  المقاطعات  سلطات  قررت  بلجيكا،  في 

الجمعة تشديد اإلجراءات المقررة على المستوى الفدرالي.

في بريطانيا التي تسجل أكبر عدد وفيات بين الدول األوروبية مع 

اكثر من ٤٤ ألف وفاة، أعادت ويلز فرض اإلغالق الجمعة حتى 

التاسع من نوفمبر.

أما إيرلندا، فقد عمدت إلى فرض هذا اإلجراء على كل مواطنيها 

غير  المتاجر  مغلقة  األربعاء  ليل  منتصف  منذ  أسابيع  ستة  مدة 

األساسية.

للتجمعات  المقيدة  الدنمارك من جهتها تعزيز اإلجراءات  وأعلنت 

وتوسيع وضع الكمامة اعتبارا من االثنين.

لقاحات  على  تجربتان  ستستؤنف  العلمية،  األبحاث  صعيد  وعلى 

اختبارية ضد كوفيد-١٩ في الواليات المتحدة بعد مشاكل، ما يزيد 

فرص التوصل إلى لقاح أو عدة لقاحات مرخص لها بحلول مطلع 

العام ٢٠٢١.

لمدة  األرجنتين  في  القيود  فرض  يتواصل  الالتينية  أميركا  في 

فرنانديز  البرتو  الرئيس  وقال  المرض.  انتشار  للجم  أسبوعين 

الجمعة "حل هذه المكشلة ال يزال بعيدا".

الثاني/نوفمبر. وفي تشيكيا حيث مستوى  حتى األول من تشرين 
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كوردستان

االثنين  مساء   زار  عمر،  سليمان  مهدي  البيشمركة  الستشهاد  الثالثة  الذكرى  في 

٢٠٢٠/١٠/٢٦ وفد من مخيم كوركوسك, منزل عائلة الشهيد البيشمركة مهدي سليمان 

المقيمة في المخيم.

ضم الوفد كل من لشكرى روج و مجلس المخيم وعائلة الشهداء.

بداية قام الوفد بقراءة الفاتحة على روح الشهيد وأرواح شهداء الكورد وكوردستان وفي 

مقدمتهم البارزاني الخالد.

استشهد الشهيد البيشمركة مهدي سليمان عمر مع سبعة من قوات البيشمركة بيشمركة 

روج (Leşkerê Roj )، يوم ٢٦ -١٠-٢٠١٧ ، أثناء معارك ضد ميليشيات داعش 

االرهابية والمليشيات االيرانية على إقليم كوردستان في جبهات القتال بمحوري زمار 

وعين عويس، بعد أن قدموا مع رفاقهم البيشمركة مالحم بطولية ال تنتسى في تاريخ 

مخططاتهم  وفككت  الهزيمة  مرارة  كوردستان  أعداء  وأذاقت  وكوردستان  الكورد 

مسعود  التاريخي  الرئيس  بقيادة  الكوردي  الشعب  مكتسبات  من  للنيل  االستعمارية 

بارزاني.

@Ú◊ã‡ìÓj€a@Ú‹ˆb«@äÎçÌ@ŸéÏ◊äÏ◊@·Ó¨@Âfl@áœÎ
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أربعة غرقى بينهم طفالن، هي حصيلة حادثة انقالب قارب 

األول\ تشرين   ٢٧ الثالثاء  وقعت صباح  التي  المهاجرين 

أكتوبر، قبالة السواحل الشمالية لفرنسا. السلطات الفرنسية 

أعلنت عن فتح تحقيق، في حين عرضت السلطات البريطانية 

المساعدة لكشف مالبسات تلك الحادثة المأساوية.

تكشفت تفاصيل جديدة حول مأساة غرق قارب مهاجرين في 

بحر المانش أمس الثالثاء، كانوا في طريقهم إلى السواحل 

البريطانية، بعد أن أعلنت السلطات الفرنسية عن وفاة أربعة 

أشخاص كانوا على متنه، من بينهم طفالن.

وسبق لمحافظة الشمال وبحر المانش أن أعلنت أن مهاجرا 

قضى بعد انقالب قارب الصيد الصغير غير المهيأ لخوض 

امرأة  أن  وأضافت  عادت  أنها  إال  الرحالت،  تلك  مثل 

وطفالن (خمسة وثمانية أعوام) قضوا بعد انتشالهم من المياه 

بفترة قصيرة، مع ١٤ شخصا آخرين. وفقا لبيان المحافظة، 

كانوا  والطفلين،  المرأة  ضمنهم  ومن  إنقاذهم،  تم  من  فإن 

السبب  وهو  أجسادهم،  بحرارة  حاد  انخفاض  من  يعانون 

وراء تعرضهم لنوبة قلبية أودت بحياتهم.

وانقلب القارب بالمهاجرين قرابة الساعة التاسعة والنصف 

من صباح أمس الثالثاء، وسط ظروف مناخية سيئة للغاية. 

نداء  وأرسلت  القارب  بريطانية  تجارية  سفينة  ولمحت 

وإنقاذ  بحث  حملة  السلطات  فأطلقت  الفور،  على  استغاثة 

كبيرة ضمت ستة قوارب وثالثة مروحيات.

وفي حديث لمهاجر نيوز، قالت المحافظة إن "القارب انقلب 

على بعد نحو ثالثة كلم من ساحل مدينة دانكيرك".

المتحدث باسم المحافظة قال إن عمليات البحث عن ناجين 

الظالم".  بعد حلول  أمس،  مساء  السادسة من  "عند  توقفت 

مشككا في إمكانية العثور على أحياء، "فحرارة المياه تبلغ 

١٤ درجة والرياح تهب بسرعة ٣٠ كلم في الساعة، من 

المستبعد أن يتمكن أحد من الصمود في هذه الظروف ألكثر 

من ساعات معدودة".

ووفقا لبيان السلطات، يعتقد أن القارب كان يحمل نحو ٢٠ 

مهاجرا جميعهم من إيران، ما يرفع احتمالية وجود مفقودين 

آخرين، في ظل أحاديث عن احتمال فقدان طفل آخر وفق 

شهادات بعض الناجين.

سبعة وفيات منذ مطلع ٢٠٢٠

عن  باتيل  بريتي  البريطانية  الداخلية  وزيرة  وأعربت 

"حزنها" لوفاة هؤالء المهاجرين، وأن بالدها عرضت على 

التحقيقات حول مالبسات  في  المساعدة  الفرنسية  السلطات 

تلك الحادثة.

الناجمة  المخاطر  المأساوية  األخبار  هذه  "تعكس  وأضافت 

بما  وسأقوم  الطريقة،  بهذه  (المانش)  القناة  عبور  عن 

بوسعي إليقاف المجرمين الذين يستغلون حاجات األشخاص 

الضعفاء".

ارتفاعا  العالم  في  إشغاال  األكثر  المائية  القناة  وشهدت 

ملحوظا في أعداد القوارب التي تحاول الوصول إلى سواحل 
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بريطانيا. وتم تسجيل أربع وفيات خالل العام ٢٠١٩، في 

تلك  اجتياز  محاولتهم  أثناء  قضوا  من  أعداد  بلغت  حين 

الرحلة منذ مطلع العام الحالي سبعة حتى اآلن.

وعثر على جثتي رجلين على شاطئ سانغات المحاذية لكاليه 

في  أخرى  جثة  على  عثر  كما  الماضي،  آب\أغسطس  في 

أيار\مايو الماضي.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت أنها اعترضت ١,٣٠٠ 

شخص أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا، من ضمنهم 

مجموعة حاولت عبور المانش سباحة.

وبهذا الرقم، يرتفع عدد األشخاص الذين تم اعتراضهم في 

متن  على  كانوا   ،٧,٥٠٠ إلى   ٢٠٢٠ مطلع  منذ  المانش 

ال  صغيرة  قوارب  أو  كاياك  قوارب  أو  مطاطية  زوارق 

تصلح للمالحة.

ولطالما شكلت منطقة شمال فرنسا عامال جاذبا للمهاجرين 

كانوا  حيث  المتحدة،  المملكة  إلى  الوصول  في  الراغبين 

األوروبي  النفق  تعبر  التي  الشاحنات  إلى  التسلل  يحاولون 

من فرنسا إلى بريطانيا. لكن مع إجراءات مكافحة جائحة 

إلى  منهم  الكثير  لجأ  الشاحنات،  أعداد  وانخفاض  كورونا 

عبور المانش، على الرغم من المخاطر الجمة المتأتية عن 

تلك الخطوة.

وشكلت تلك الظاهرة أزمة بين باريس ولندن، التي اتهمت 

فرنسا بعدم بذل مجهود كاف لوقف تلك القوارب.

ظروف معيشية سيئة في فرنسا

كلير مييو من منظمة سالم اإلنسانية العاملة مع المهاجرين 

في كاليه، قالت إن "سعي المهاجرين للوصول إلى المملكة 

المتحدة يعود للظروف المعيشية المشينة التي يخضعون لها 

في فرنسا".

وأوردت أنهم "ال يمكنهم طلب اللجوء في فرنسا كون معظمهم 

تدبر  أوروبية أخرى. من األسهل  بلدان  تم تسجيله في  قد 

أمورهم في بريطانيا، يمكنهم إيجاد مكان إقامة هناك".

وأضافت "إنهم يخاطرون بحياتهم من أجل الوصول هناك".

وكانت منظمة "أنقذوا األطفال" (save the children) قد 

ناشدت السلطات الفرنسية والبريطانية لتأمين ممرات آمنة 

وشرعية للعائالت العاربة من الحروب واالضطهاد والفقر. 

وقالت في رسالتها "يجب أن ال تتحول القناة (المانش) إلى 

مقبرة لألطفال.

"لن أتخلى عن محاولة الوصول لبريطانيا"

بنبرة ممزوجة بالسخرية والحسرة، يقول أحمد عبد المنعم، 

الذي  ما  سؤال  على  ردا  كاليه،  في  مصري  مهاجر  وهو 

الذي  "ما  الخطيرة،  الرحلة  تلك  لخوض  المهاجرين  يدفع 

لتحمل  يدفعنا  الذي  ما  البداية؟  منذ  بالدنا  لمغادرة  دفعنا 

الحياة السيئة هنا؟ ال يمكن ألحد أن يتخيل معنى اإلقامة في 

خيمة في هذه المنطقة، دون الحصول على أي من الحقوق 

األساسية".

ووفقا للمهاجر الذي وصل إلى كاليه قبل عام ونصف تقريبا، 

المهاجرين  حياة  حول  بريطانيا  من  الواردة  األخبار  فإن 

هناك قد تكون هي الدافع وراء سعيهم للوصول إلى هناك، 

تتدبر سكنا  "يمكنك في بريطانيا أن تعيش بال أوراق وأن 

الئقا وعمال محترما. قد تكون شبكات المهربين وراء تلك 

ولكننا  مختلقة،  أفكارا  كلها  تكون  قد  والدعايات.  القصص 

سنجرب حظنا، علي أن أكتشف بنفسي، أريد العيش بسالم 

وسكينة".

وختم قائال "هنا نحن مهددون بالترحيل إلى البلد الذي قدمنا 

منه. ما الذي يتوقعونه، هل يتخيلون أننا سنستغني عن الحلم 

بالوصول إلى بريطانيا بهذه السهولة؟ هل يتوقعون أن نقنع 

بالبقاء هنا بعد كل ما مررنا به؟".

مهاجر نيوز

في أسوأ حادث من نوعه هذا العام، اندلع حريق على متن 

 ١٤٠ بحياة  أودى  السنغال  ساحل  قبالة  للمهاجرين  سفينة 

مهاجرا من أصل ٢٠٠ كانوا متوجهين إلى جزر الكناري، 

أن  ترى  المحلية  الجمعيات  للهجرة.  الدولية  للمنظمة  وفقا 

للتصرف  الدولة  وتدعو  اليأس،  أصابه  السنغالي  الشباب 

واتخاذ إجراءات ملموسة.

بعد ساعات من مغادرتهم بلدة مبور الساحلية غرب السنغال 

كان  التي  السفينة  في  النيران  اندلعت  الماضي،  السبت  يوم 

يستقلها المئات من المهاجرين، فانقلب المركب في المحيط 

األطلسي موديا بحياة ١٤٠ شخصا.

كانوا  نحو ٦٠ شخصا  واإلسبانية  السنغالية  البحرية  أنقذت 

على متن القارب نفسه، والذي كان متجها إلى جزر الكناري 

أمس  للهجرة  الدولية  المنظمة  أكدته  لما  وفقا  اإلسبانية، 

الخميس. 

من  للحد  السنغالية  المياه  في  تنشط  إسبانية  دورية  وكانت 

وأبلغت  القارب  على  عثرت  التي  هي  الهجرة،  محاوالت 

السنغاليين بالحادث.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السنغال بكاري 

شبكات  "تفكيك  الدولي  المجتمع  على  يتعين  إنه  دومبيا، 

التهريب واالتجار بالبشر التي تستغل الشباب اليائس"، الذين 

يحاولون الوصول إلى أوروبا.

صدمة في السنغال

ويعتبر حادث الغرق هذا األسوأ من نوعه في عام ٢٠٢٠، 

وتسبب بصدمة كبيرة داخل السنغال، خاصة بعد تزايد إقبال 

الشباب السنغالي على ركوب قوارب الهجرة السرية رغبة 

محفوفة  رحلة  في  اإلسبانية،  الشواطئ  إلى  الوصول  في 

بالمخاطر. 

وأطلق الرئيس ماكي سال نداء من أجل "الحفاظ على حياة 

الشباب الذين تغريهم الهجرة". لكن وفقا لجمعية محلية، فإن 

للتعامل مع "يأس الشباب  الدولة لم تتخذ إجراءات ملموسة 

السنغالي".

الذي   (AJRAP) جمعية  رئيس  ويعتبر مصطفى ضيوف، 

أن  الشرعية،  غير  الهجرة  بمخاطر  الشباب  توعية  يحاول 

"على الدولة السنغالية أن تعترف بأخطائها. حكامنا لم يأخذوا 

في عين االعتبار ما يحدث في البالد". ويتابع خالل حديثه 

مع مهاجر نيوز "نحن بحاجة إلى إجراءات ملموسة".

وتعيش العديد من العائالت في السنغال من صيد األسماك، 
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لكن االتفاقيات الموقعة بين االتحاد األوروبي والسنغال في 

هذا المجال تسببت في فقدان هذا المورد. ويواجه الصيادون 

شواطئهم،  قبالة  األسماك  مخزون  استنزاف  السنغاليون 

بسبب سفن الصيد األوروبية الضخمة التي تجوب السواحل 

السنغالية وتستولي على الموارد.

"إذا لم يعد الصيد مجديا، فال شيء يبقى لدينا هنا.. أحاول 

التفكير مع الشباب حتى يبقوا هنا، أفريقيا بحاجة إلى شبابها. 

لكن عندما أرى ما يحدث، ال أستطيع أن ألومهم".

تأثير  الغربة في أزمة كورونا؟ يحاول فريق دولي معرفة  أنتم ممن يعيشون في  هل 

الفيروس على المهاجرين والالجئين حتى يتمكن صانعو القرار والمنظمات غير الحكومية 

من تقديم دعم أفضل للتعامل مع األزمة. أثرت جائحة كورونا على حياتنا وغيرتها بشكل 

كلي. وعبر دراسة استقصائية عالمية عبر اإلنترنت، يسعى القائمون على هذه الدراسة 

إلى معرفة كيفية تأثير كورونا على المهاجرين والالجئين بشكل خاص. تجري منظمة 

الصحة العالمية على نطاق جميع مكاتبها اإلقليمية، وبالتعاون مع منظومة األمم المتحدة 

واتحاد لمراكز البحث تقوده جامعة غنت (بلجيكا) وجامعة كوبنهاغن (الدنمارك)، دراسة 

التأثير  إلى تحسين فهم  الدراسة  استقصائية  تحمل اسم " ApartTogethe". وتهدف 

النفسي واالجتماعي لجائحة كوفيد-١٩ على الالجئين والمهاجرين وكيفية مواجهتهم ألي 

تحديات ناتجة عن الجائحة. وبالتعاون مع الجهات الشريكة الرئيسية في األمم المتحدة 

سُتستخدم المعلومات المحّصلة من هذه الدراسة االستقصائية لتوجيه واضعي السياسات 

وصانعي القرارات بشأن السبل التي تسمح لهم بتحسين دعم الالجئين والمهاجرين أثناء 

هذه الجائحة وبعدها.

ما هي األسئلة المطروحة؟

لألسئلة  بين ١ و١٠  تترواح  تقييم  الدراسة وضع درجة  في  المشاركين  يتوجب على 

المطروحة.

ومن ضمن األسئلة التي تتضمنها الدراسة االستقصائية:

١. ما مدى تأثير اإلجراءات المفروضة بسبب كورونا على حياتك؟

٢. هل زادت أزمة كورونا صعوبة الوصول إلى المعلومات القانونية والدعم واإلجراءات 

المتعلقة بوضع إقامتك أو إجراءات اللجوء؟

٣. ما مدى شعورك بالعزلة االجتماعية اآلن؟

٤. هل تشعر بأن معاملة اآلخرين اختلفت عما قبل كورونا؟

يتضمن االستطالع ٣٦ سؤاًال وتستغرق اإلجابة على األسئلة حوالي ١٥ دقيقة، ويمكن 

تخطي بعض األسئلة في حال عدم الرغبة في اإلجابة عليها، كما يمكن المشاركة بالدراسة 

عبر هاتف محمول أو عبر الحاسوب. األسئلة تم ترجمتها إلى ٣٧ لغة. أما العمر المحدد 

للمشاركة فيجب أال يقل عن ١٦ عامًا و(١٨ عامًا للمشاركين من فرنسا).

الذي  والبلد  والعمر  الجنس  تحديد  المشاركين  من  ُيطلب  الخصوصية  على  وحفاظًا 

يعيشون فيه. جميع المعلومات سيتم تخزينها بشكل آمن يتالئم مع قانون الخصوصية 

في االتحاد األوروبي.

آخر إمكانية للمشاركة في االستطالع ستكون في ٣١ آب/أغسطس ٢٠٢٠.
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األول  تشرين  الخميس ٢٢  يوم  مساء  زيهوفر،  األلماني هورست  الداخلية  وزير  قال 

الترحيل إلى سوريا  (أكتوبر) الحالي، إنه سيعمل بقوة من أجل إعادة النظر في عدم 

بسبب الوضع هناك، ”لكن تقدير وزارة الخارجية ال يزال مختلفا حتى اآلن“. وأضاف أن 

المسألة تتعلق بشكل واضح بمواطن سوري، وقد تقرر بالنسبة لسوريا عدم ترحيل الناس 

إلى هناك طالما ظل الموقف األمني هناك على ما هو عليه ألنه ذلك يعرض المرحلين 

إلى الخطر على حياتهم. يذكر أن هناك قرار يتجمد الترحيل إلى سوريا بسبب الحرب، 

وتقوم وزارة الخارجية األلمانية بعمل تقرير عن األوضاع في سوريا، وبناء علي ذلك 

يتم تمديد قرار وقف الترحيل. وكان روالند فولر، وزير داخلية والية ساكسونيا، التي 

عاصمتها دريسدن حيث وقعت الجريمة، طالب باستثناء المجرمين والخطرين من قرار 

وقف الترحيل إلى سوريا. وكان شاب سوري قد هاجم في الرابع من تشرين أول/أكتوبر 

مدينة  من  عاما)   ٥٥  ) رجل  أحدهما  بسكين،  دريسدن  في  ألمانيين  سائحين  الجاري 

كريفيلد، لحقت به إصابات بالغة ومات متأثرا بها في المستشفى في وقت الحق، بينما 

نجا مرافقه ٥٣ (عاما) المنحدر من مدينة كولونيا من الهجوم.

وألقي القبض على الشاب (٢٠ عاما) قبل يومين وذكر االدعاء العام أن الشبهات تحوم 

الداخلية األلماني  حول وجود ”دافع إسالمي متطرف“ وراء الجريمة، فيما قال وزير 

إن الهجوم ”كان له على ما يبدو خلفية إسالمية متشددة“. ونظرا لهذه  الخلفية المحتملة 

للجريمة ُعهدت التحقيقات إلى النيابة العامة المتخصصة في قضايا اإلرهاب.

يذكر أن وزراء داخلية عدد من الواليات األلمانية كانوا قد أتفقوا على ضرورة تسهيل 

إجراءات ترحيل الالجئين السوريين، من مرتكبي الجرائم الجسيمة، إلى بالدهم، لكن 

هناك صعوبات عملية تجعل من عملية الترحيل شبه مستحيلة في الوقت الحالي.

DW
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كوردستان

قتل الجئ كوردي من كوردستان سوريا في مدينة هولير 

لطلق  نتيجة  بجروحه  متأثرا  كوردستان  إقليم  عاصمة 

ناري.

توفي الالجئ زنار عمر ناصر من كوردستان سوريا, إثر 

تعرضه لرصاصة طائشة نتيجة القتتال بين عائلتين على 

لمدينة هولير  التابعة  العام في منطقة بنصالوة  الطريق 

عاصمة إقليم كوردستان. يوم السبت (٢٠٢٠/١٠/٣١) 

الناريه  دراجته  يستقل  كان  ناصر  عمر  زنار  المرحوم 

, وبالصدفة مر بالقرب من مكان الخالف بين العائلتين 

الذي تطور إلى الهجوم باألسلحة, ونتيجة إلطالق النار 

أودت  طائشة  لرصاصة  ناصر  عمر  زنار  تعرض 

بحياته.

زنار عمر ناصر مواليد مدينة ديرك ( ١٩٩٢ ) , وحيد 

عائلته , متزوج وأب لطفلة , كان يقيم في مدينة هولير 

ويعمل في أحد المطاعم.

سينقل جثمان زنار عمر ناصر غدا األحد عن طريق 

معبر بيشابور-سيمالكا إلى مدينة ديرك , حيث سيوارى 

جثمانه الثرى في مسقط رأسه.
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العدسة

ضمن  (الكوردستاني)  العمال  حزب  افترق 

مزدوجتين عن أسباب وموجبات تأسيسه الذي 

شأن  إعالء  أجل  من  بدايته  في  حتى  يكن  لم 

لها  كان  الكلمة  لكن  كوردستان،  وال  الكرد، 

عن  تخّلى  فالحزب  وقتها.  العاطفي  مدلولها 

وتّلون  طويل،  زمن  منذ  (البراقة)  شعاراته 

كما  الكثيرة،  والمسميات  باألسماء  وتشّكل 

استعان بأفكار وخيال فنان فاشل، فلم يبق لون 

إال وكان ضيف أعالمه وراياته التي لم تقترب 

من المشاعر الكردية يومًا ما.

الكردي عن كتابة  ليتخلى اإلعالم  الوقت  حان 

بحزب  التعريف  في  (الكوردستاني)  الحقة 

هذا  يستحقه  ال  العظيم  االسم  هذا  العمال، 

يومًا  يعمل  ولم  به،  جديرا  وليس  الحزب،  

هناك  طائل؟  دون  به  التمسك  فلماذا  ألجله، 

البعض االوائل ممن دخلوا الحزب، واستشهدوا 

(الكوردستاني) هؤالء  من أجل عظمة وجاللة 

تم  ولكن  عيوننا،  ومحاجر  قلوبنا  في  شهداء 

التخلص منهم وبسرعة عبر محاكمات ارهابية 

صورية دون وازع من ضمير، وتم تصفيتهم 

ان  رغم  لتركيا  والعمالة  بالخيانة  واتهامهم 

للميت  عمالء  اكبر  كانوا  االبوجيين  (القضاة) 

القرار  في  تتحكم  التي  واالستخبارات  التركي 

السياسي في كل من بغداد وطهران ودمشق.  

حزب العمال يثبت أنه يعمل بالضد من جميع 

وماتدخالته  مكان،  كل  وفي  الكرد  مصالح 

القرار  و(اغتصابه)  كوردستان  غرب  في 

مفاصل  كل  في  االقتصادي  وطبعًا  السياسي 

قيادته في  تواجد كل  (حكم ال ب ي د) وكذا 

في  االساسية  ساحته  عن  وتخليه  قنديل  جبال 

العسكري  الكثيف  والتواجد  كوردستان  شمال 

من  كركوك  سلبت  ارهابية  جهة  من  المدعوم 

قلب كوردستان، وهي الحشد الشعبي والوقوف 

ضد االتفاقية التاريخية بين هولير وبغداد بصدد 

عودة  وتسهيل  شنكال  في  االوضاع  تطبيع 

المهجرين الكرد االيزديين، والترحيل االجباري 

ضمنها  ومن  المنفلتة  العسكرية  القوى  لكل 

قطعات لحزب العمال والحشد الشعبي االرهابي 

الطائفي وإعادة الحياة من جديد لمنطقة شنكال 

للنظام  المكشوفة  العمال  عمالة  عن  ناهيك 

االيراني.

التي  تهديداته  العمال  حزب  نفذ  يومين  وقبل 

أعلن دون خجل فضرب انبوب النفط الذي من 

خالله تصدر حكومة اقليم كوردستان النفط الى 

تركيا ومنها الى باقي دول العالم باعتباره المنفذ 

الوحيد لتصدير نفط كوردستان.

ال  واإلرهابي  االخرق  الجبان  العمل  هذا  إن 

يصب في مصلحة اي كردي باستثناء الجهات 

يقوم  التي  الدولية  وحتى  االقليمية  االستخبارية 

ألجنداتها،  الحرفي  والتنفيذ  بخدمتها  العمال 

العمل  هذا  من  المستفيدة  هي  تركيا  ان  ويقينًا 

الجبان، وهي محاولة لضرب مصالح اهلنا في 

كوردستان ومحاصرتهم في اقتصادهم وتهجير 

قراهم، وضرب سبل عيشهم وتطوير بلدهم الذي 

بان كوردستان  الصديق  قبل  الخصم  لها  يشهد 

رغم كل الظروف التي مرت بها وخاصة مابعد 

قطع  وقبلها  الداعشي  واالجتياح   ٢٠١٤ ال 

الميزانية من بغداد ومعاقبة الكوردستانيين على 

نعم  لالستفتاء،  نعم  بالقول  التاريخي  قرارهم 

الستقالل كوردستان.  فلماذا ضرب مصالحها 

من حزب العمال؟

معًا من أجل التعريف بحزب العمال دون اسم 

(الكوردستاني) الذي ال يستحقه هذا الحزب في 

كتاباتنا، وكذا في وسائل االعالم الكردية.

ملاذا الحقة (الكوردستاني) 

يف حزب 

العمال؟ 

عمر كوجري 

@Ô”b‡«c@äÜbÃÌ@¸@áËìfl

على قارعة الطريق

وقريبًا جدًا من حاوية مقلوبة

لحمها  تغرز  صغيرة  أصابع 

ثقبتها  أكياس  في  الطري 

القطط..

لنصرة  حملة  في  رأيتها 

الطفولة 

و أصوات تنادي

إنقذوا  البشرية   "إنقذوا 

األطفال" 

موقع  من  أكثر  في  رأيتها 

وقناة

تقربها الكاميرا..لنرى الخوف 

في عينيها البريئتين..

شعر  خصلة  المذيعة  وتزيل 

من أعلى جبينها..

الخبر ساخن دومًا

حارق كثيرًا 

ولكن من يحرق...!؟

رأيتها تحمل دميتها المتسخة

التراب  غطاها  دمية 

والشحوار

ثم غادرُت المشهد..

سأعد قالب كاتو

و أصنع فطائر اللحم اللذيذة 

سأزين الطاولة..

لطفلتي  صغيرة  حفلة  لدي 

العزيزة

. ..

ألبستها ثوبًا زهريًا

قدمت لها دمية بيضاء بضفائر 

حمراء

ضحكنا..غنينا.. رقصنا..

كنت أضحك وأجلد نفسي

كم أنا آثمة

كم نحن آثمون..

غادرُت المشهد

لكن المشهد لم يغادرني ابدًا

نجاح هوفاك

كوردستان

صادف يوم الـ ٢٢ من شهر تشرين األول ٢٠٢٠، 

الكبير  الكوردي  الشاعر  لرحيل  الـ٣٦  الذكرى 

جكرخوين الذي يعتبر من أشهر الشعراء الكورد .

نبذة عن حياة الشاعر جكر خوين:

عام  ولد  علي  حسن  شيخموس  الحقيقي  اسمه 

في  باطمان  لمدينة  التابعة  هساري  قرية  في   ١٩٠٣

إلى  أسرته  هاجرت  والدته  وبعيد  كوردستان،  شمال 

كوردستان سوريا واستقرت في مدينة عامودا.

عاش جكرخوين حياة تعيسة فقيرة، و فقد والده ووالدته 

و تنقل بين القرى و البلدات الكوردية في سورية، و 

رحل إلى كوردستان العراق و إيران.

الشعر  وكتب   ، الصغر  منذ  بالعلم  جكرخوين  شغف 

بين  بسرعة  صيته  وذاع  الشباب،  ريعان  في  هو  و 

قادوا  الذين  األوائل  من  جكرخوين  يعتبر  و  الناس، 

النهضة القومية الكوردية على كافة الصعد الثقافية و 

االجتماعية و السياسية في سورية.

تعرض خالل حياته للمالحقة و السجن مرات عديدة، 

كتب جكرخوين في مجاالت عديدة و وألف أكثر من 

٣٧ كتاب أهمها عن تاريخ كوردستان في جزأين و ٨ 

دوواين شعرية وترجمات وقاموس.

وجكر خوين كان من أهم الشعراء الكرد على امتداد 

عقود في مجال الشعر الكردي، أصدر خاللها ثمانية 

دواوين شعرية، هي:

دمشق-.    ,Dîwana yekem: Prîsk û Pêtî

١٩٤٥

 على رحيل الشاعر الكوردي جكرخوين
ً
٣٦ عاما

كوردستان

توفي في مدينة هولير رئيس اتحاد األدباء الكرد كاكه 

مم بوتاني عن عمر ناهز ٨٣ عاما صباح االحد ٢٥-

.١٠-٢٠٢٠

واعلن ”باال “ نجل مم بوتاني في منشور على مواقع 

التواصل اإلجتماعي اليوم وفاة والده دون ان يوضح 

أسباب الوفاة.

و اعلن ُأسرة الراحل في بيان ان مراسم تشييع جثمان 

بوتاني ستجري في الساعة العاشرة من صباح اليوم 

”سامي  مسجد  في   ٢٠٢٠-  ١٠  –  ٢٥ المصادف 

كردي“ على طريق قضاء كويسنجق مقابل ”ماجدي 

مول“.

واضاف البيان انه في الساعة الثالثة بعد الظهر ستتم 

موارة جثمانه الثرى الى مأواه األخير في مقبرة الشيخ 

احمد.

سامي)  فخري  (مم  الحقيقي  اسمه  بوتاني،  مم  ماموستا 

الزراعة  كلية  العام ١٩٣٧. تخرج في  مواليد كويه  من 

بجامعة بغداد. نشر أولى قصصه العام ١٩٥٧، وكان في 

الكتاب  التحاد  المؤسـسين  األعضاء  أحد   ١٩٧٠ العام 

الكورد.

ومنها  األدبية  النتاجات  من  كبيرًا  إرثًا  بوتاني  وترك 

القصص القصيرة والطويلة. وُنشرت أولى قصصه عام 

١٩٥٧ وخلقت مزايا جديدة في النقد األدبي.

ومنذ عام ١٩٦٨، وبمساعدة بعض من األدباء الكورد، 

شارك بوتاني في تأسيس منظمة أدبية، ولغاية عام ١٩٧٠ 

تأسس اتحاد الكّتاب الكورد رسميًا.

اكمل دراسته االبتدائية في وكويه، والسليمانية، ودراسته 

االعدادية في كركوك والجامعية في مدينة بغداد لحيصل 

على شهادة الهندسة الزراعية.

وخّلف الراحل مجموعة من النتاجات االدبية من القصص 

الطويلة والقصيرة.

�b«aÜÎ@NNÊbnéÜäÏ◊@¿@Üãÿ€a@ıbiÜ¸a@Üb•a@êÓˆä@NN@@Ô„bmÏi@·fl@bnéÏflbfl

Dîwana diwem: Sewra Azadî,  دمشق. ١٩٥٤

Dîwana siyem: Kî me Ez?,  بيروت. ١٩٧٣

 Dîwana çarem: Ronak, Roja Nû Publishers

ستوكهولم. , ١٩٨٠

 Dîwana pêncem: Zend-Avista, Roja Nû

Publishers,  ستوكهولم. ١٩٨١

  ,Dîwana şeşem: Şefeq, Roja Nû Publishers

ستوكهولم. ١٩٨٢

  ,Dîwana heftem: Hêvî, Roja Nû Publishers

ستوكهولم. ١٩٨٣

 Dîwana heştem: Aştî, Kurdistan  

Publishers, ستوكهولم. ١٩٨٥

وكتب أيضًا جكرحوين تاريخ كوردستان في مجلدين 

ورشو  وميديا،  (ساالر  وراوية  قصة  إلى  إضافة 

وقاموس  الكردية،  اللغة  قواعد  عن  وكتاب  داري) 

كردي، إضافة إلى مذكراته والتي طبعت بعد وفاته.

توفي الشاعر الكبير جكرخوين في ستوكهولم في ٢٢ 

تشرين االول ١٩٨٤ و نقل جثمانه إلى مدينة قامشلو 

تشهد  لم  مهيب  موكب  في  منزله  باحة  في  دفن  و 

منطقة الجزيرة له مثيًال.

 جناح هوفاك


