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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

في  المفاوضات  من  حاليًا شكالن  تجري 

غرب وكوردستان، ومؤخرًا على مستوى 

سوريا.

المفاوضات الكوردية:

نتيجة  كوردستان  غرب  إفراغ  تم  لقد 

من  الجانب  والوحيدة  الخاطئة  السياسات 

قبل  ب ي د حيث عمل هذا الحزب على 

تفصيل كل شيء على مقاسه، وبمشاركة 

وتوجيهات خارجة عن إرادة أبناء المنطقة 

بكافة مكوناتها، لذلك لم يلق االعتراف من 

أية جهة دولية خالل سبع سنوات من عمر 

هذه اإلدارة، وازدادت معاناة أبناء المنطقة، 

إال أنه من خالل المفاوضات مع المجلس 

أن  االدارة  لهذه  يمكن  الكوردي  الوطني 

تكسب شرعية دولية وكذلك قبوًال ورضى 

لهذه  ويمكن  وغيرها،  المنطقة  أبناء  من 

المنظومة أن تحظى بالدعم السياسي وفي 

مجال التنمية أيضًا، وأن المجلس له رغبة 

اتفاق،  الى  الوصول  في  وجدّية  حقيقية 

السابقة  االتفاقات  فشل  هو  يقلقه  ما  وأّن 

لحزب  والمؤثر  الفعلي  والوجود  معهم، 

كافة  في  وتدخلهم  وكوادره  ك  ك  ب 

المجاالت السياسية واإلدارية والعسكرية، 

إضافة إلى ما يصدر من قيادات ب ي د 

التوتر  أجواء  وخلق  إعالمية  حرب  من 

وإثارة قضايا ثانوية كالتعليم بدل القضايا 

في  للمجلس  الفعلية  كالمشاركة  االساسية 

االدارة والميزانية وفك االرتباط والجانب 

العسكري واألمني، أي هناك سعي للتهرب 

من االستحقاقات االمر الذي يبدو واضحًا 

الفعلية  المشاركة  ألن  متتبع،  كل  لدى 

والحقيقية في اإلدارة، وليس االلحاق بها 

كأي حزب حيث أن المجلس كيان سياسي 

وجسم معارض له عمق اجتماعي وتاريخ 

نضالي يمثل قضية شعب له خصوصيته 

المعادلة  في  رئيسي  وطرف  القومية 

السياسية الكوردية كقوة سياسية معتدلة له 

رؤية سياسية وموقع مهم وعالقات واسعة 

الشفافية  وأيضًا  وقضيته،  شعبنا  لخدمة 

الصرف،  وأوجه  والموارد  الميزانية  في 

وإبعاد سلطة وهيمنة ب ك ك وتدخلها في 

شؤون كوردستان سوريا بكافة مظاهرها 

ورموزها واحترام خصوصية نضال أبناء 

شعبنا في سوريا، واتفاق عسكري وأمني 

مشترك لما فيه مصلحة شعبنا ومستقبله.

هيئة التفاوض السورية:

بين  بالمفاوضات  للبدء  المداوالت  بدأت 

وفد  مع  المعارضة  من  التفاوض  هيئة 

وأممي  دولي  بإشراف  السوري  النظام 

كافة  فتح  الضروري  من  نرى  والتي 

االربع  بساللها   ٢٢٥٤ للقرار  المسارات 

الحكم   والدستور واالنتخابات ومكافحة 

بالقواعد  االلتزام  وضرورة  اإلرهاب 

ترك  وعدم  الطرفين  قبل  من  االجرائية 

المجال للهروب من االستحقاقات وسحب 

التفاوض الى خارج اطار القرار االممي، 

الشركاء  مع  البحث  الى ضرورة  اضافة 

تنفيذ  كيفية  حول  والحلفاء  واألصدقاء 

القرار االممي والخيارات المتوفرة وعدم 

يتطلب  كما  الوقت،  االمر إلضاعة  ترك 

تفويض  بيدرسون  غير  للسيد  يكون  ان 

العملية  لب  الى  للدخول  وصارم  قوي 

التفاوضية.

سري 
املفاوضات 

يف غرب كوردستان 
وسوريا

ذكر المرصد السوري لحقوق اإلنسان في خبر له، السبت ٢٨-١١-٢٠٢٠ إّن قافلًة للتحالف الدولي 

دخلت إلى ُكردستان سوريا قادمة من إقليم ُكردستان العراق.

وأشار المرصد إلى أّن القافلة ضّمت ٣٥ شاحنًة محّملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وجّرافات 

وصهاريج محمّلة بالوقود.

وقال مراسل يكيتي ميديا في بلدة جل آغا إّن طائراٍت مروحية كانت تحّلق يوم أمس بالتزامن مع 

Mدخول القافلة ومرورها عبر الطريق الدولي ٤

وبحسب المرصد، توّجهت القافلة نحو القواعد العسكرية للتحالف الدولي في ريف الحسكة.
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كوردستان

قدم مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، يوم السبت ٢٨-١١-٢٠٢٠ ، تعازيه بوفاة السياسي الكوردي 

من شمال كوردسـتان (كوردستان تركيا) حميد كليج أرســالن ، الذي كان قد توفي اثر اصابته بفيروس 

كورونا.

وجاء في برقية تعزية ، تلقت صحيفتنا « كوردستان» نسخة منها " بمزيد من الحزن واالسى تلقينا نبأ وفاة 

السياسي الكوردي من شمال كوردستان المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني ــ شمال حميد كليج 

أرسالن ، الذي كان قد توفي اثر اصابته بكورونا".

التعزية " نقدم تعازينا ومواساتنا لعائلة وذوي المرحوم حميد كليج أرسالن وقيادة وكوادر  وجاء في برقية 

وأعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني ــ شمال ، ونشاركهم االحزان".

داعين اهللا العلي القدير ان يسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان .

مقر الرئيس بارزاني يعزي بوفاة السياسي الكوردي محيد كليج ارسالن من مشال كوردستان

وجهت دائرة تنظيم (تركيا-كوباني) للحزب الديمقراطي 

الكوردستاني - سوريا يوم الجمعة ( ٢٠٢٠/١١/٢٧ )، 

برقية تعزية برحيل المناضل حميد اسماعيل آغا، أحد 

أبرز مناضلي كوردستان تركيا

برقية تعزية

ببالغ الحزن واألسى تلقينا هذا اليوم الجمعة الـ ٢٧ 

الكوردية  القامة  رحيل  نبأ  الثاني ٢٠٢٠  تشرين  من 

الديمقراطي  الحزب  أجنحة  أحد  سكرتير   ، المعروفة 

دائرة تنظيم تركيا-كوباني للـ PDK-S تعزي برحيل املناضل محيد امساعيل آغا

الديمقراطي  للحزب  المركزية  اللجنة  أرسلت 

مسرور  للكاك  تعزية  برقية  سوريا  الكوردستاني- 

بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان برحيل محافظ 

برقية  نص  يلي  وفيما  صوفي،  فرست  الفقيد  هولير 

التعزية:

السيد  واألخ مسرور بارزاني 

رئيس حكومة إقليم كوردستان المحترم:

الدكتور فرست صوفي  اليوم خبر رحيل  تلقينا صباح 

برلمان  وعضو  االكاديمي  األستاذ  هولير،  محافظ 

كوردستان السابق بقلوب حزينة، وعيون دامعة.

كوردستان  شباب  من  فرست  الدكتور  كان  لقد 

المبدعين، والذين أثبتوا جدارة فائقة في ميدان العمل 

ُأْوكل  التي  المهام  كّل  في  نجح  والجماهيري،  الحزبي 

بها، وبهذا ُعدَّ من رجاالت كوردستان المتميزين، وفاز 

احلزب الدميقراطي الكوردستاني- سوريا يعّزي بوفاة الدكتور فرست صويف حمافظ هولري
وقيادة  بارزاني،  الزعيم مسعود  الرئيس  وتقدير  بثقة 

البارتي، والجماهير التي تعّرفت عليه عن قرب، فأحّبت 

المواطنين  راحة  على  الدائم  وقلقه  الحميدة،  خصاله 

الكوردستانيين.

حين تسّلم الدكتور فرست منصب محافظ هولير، أثبت 

نجاحًا كبيرًا وعلى صعد عديدة في وقت قصير، وحين 

داهم وباء كورونا كوردستان بداية العام الحالي، اعتبر 

دائم  فكان  الشخصية،  معركته  المعركة  أن  الراحل 

في  ومتواجدًا  الكوردستانية،  الفضائيات  على  الظهور 

كل مكان في هولير، يحّث المواطنين لالهتمام بوسائل 

حماية أنفسهم،  والبقاء في منازلهم، وعدم التساهل 

أصيب  الدائم  نشاطه  وبسبب  القاتل،  الفيروس  مع 

بالفيروس، وقضى شهيد واجب نضاله وعمله.

الديمقراطي  للحزب  المركزية  اللجنة  في  إننا 

حزننا،  عميق  عن  نعّبر  سوريا  الكوردستاني- 

صوفي،  فرست  الدكتور  برحيل  األلم  ونشاطركم 

وأحبة  وأهل  كوردستان،  مواطني  ونعّزي  ونعّزيكم، 

الدكتور فرست صوفي بهذا الرحيل المفجع.

رحم اهللا الدكتور فرست صوفي ومثواه الجنان

الكوردستاني - تركيا ، المغفور له " حميد إسماعيل 

النضال  أعمدة  أحد  الراحل  كان   ، اهللا  رحمه   " آغا 

القومي التحرري لشعبنا في تركيا ، وأحد أهم الوجوه 

االجتماعية في منطقته ، وكان له دور كبير في مجال 

كبيرة  خسارة  يشكل  رحيله   ، الكوردية  اللغة  تطوير 

لشعبنا وحركتنا التحررية الكوردية.

للحزب   ( كوباني   – تركيا   ) تنظيم  دائرة  في  إننا 

الذي  الوقت  في  سوريا   - الكوردستاني  الديمقراطي 

الحزب  في  األشقاء  إلى  نتوجه  أنفسنا  فيه  نعزي 

الديمقراطي الكوردستاني - باكور وذوي الفقيد وجميع 

محبيه بتعازينا األخوية ، ونسأل اهللا سبحانه وتعالى أن 

يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا 

وجميع رفاقه وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا هللا و إنا إليه راجعون

دائرة تنظيم ( تركيا – كوباني) للحزب الديمقراطي 

الكوردستاني

قافلة عسكرية ضمت ٣٥ شاحنة لصاحل قوات التحالف الدويل تدخل إىل غرب كوردستان

اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي 

الكوردستاني- سوريا

قامشلو  في ١٨-١١-٢٠٢٠

كوردستان 

لشكري روج. أسود اهللا في األرض، وبيارق السماء، 

بالمحطة  وال  الطارئ،  بالحدث  ليسوا  الحرية.  وُرسل 

التاريخي  االمتداد  باختصار  هم  الجديدة.  أو  المؤقتة 

لنضاالت الشعب الكوردي في كوردستان سوريا ضمن 

التضحيات  وحجم  أيلول  ثورة  منذ  البيشمركة  صفوف 

التي قّدموها، مرورًا بثورة كوالن، وما استرخصوه في 

سبيل عّزة ورفعة العلم الكوردستاني والحدود الجغرافية 

واالندفاع  الكوردستانية  االنتفاضة  إلى  لكوردستان 

العظيم الذي بذلوه ألجل ذلك اليوم الذي حلموا به.

تتعرض  حاليا  وبناتنا  شبابنا  من  العظيمة  القوة  هذه 

لهجمة شرسة غير مسبوقة من قبل تنظيم ال ب ك ك ال 

لشيء سوى أنهم كرد أصالء، وشباب بعمر الورد  من 

غرب كوردستان، وهنا يتطلب من جميع من تعز عليه 

هذه القوة الكوردستانية ان يقفوا معها ويعاضدوها ضد 

للكرد وال  الخير ال  التي ال تريد  الباغية  الجماعة  هذه 

ألي كوردستاني أينما كان وحيثما حل .

طبعًا، ال ب ك ك يسابق الوقت الفشال دخول بيشمركة 

من  بد  وال  كوردستان،  غربي  في  وطنهم  الى  روج 

آلية لدخول بيشمركة كوردستان روزافا إلى كوردستان 

سوريا وتحتاج إلى استراتيجية محكمة وخارطة طريق 

دخول  الى  بالنتيجة  تؤدي  أن  يجب  المعالم  واضحة 

أبناء كوردستان أصحاب األجندات الوطنية  البيشمركة 

الشعب  مصلحة  من  تنطلق  والتي  الواضحة  والقومية 

الكردي ال من أجندات مبهمة وتقدم دماءها قربانًا على 

درب الحرية للشعب الكردي ال وقودًا ألجندات ومصالح 

متقلبة.

وإن هذا الدخول الذي يجب أن يتم ال بد أن توضع لها 

خارطة طريق، وهذه الخطوات:

االولى: وضع تلك القوات الباسلة تحت تصرف المجلس 

بيشمركة روج ..  بيارق السماء ورسل احلرية

الوطني الكردي بشكل حقيقي.

كردستان  الى  القوات  تلك  ادخال  او  دخول  الثانية: 

سوريا ولتنفيذ تلك الخطوتين نحتاج الى خطوات متتالية 

ومترابطة:

الى  افا  روز  كردستان  بيشمركة  ادخال  او  دخول  ان 

بل  للمساومة  او قضية  مادة  تكون  ان ال  سوريا يجب 

وتحمل  وحاسم  حازم  بشكل  القرار  هذا  اتخاذ  يجب 

روز  بيشمركة  عن  التخلي  الن  ونتائجه،  تبعاته  كافة 

بيشمركة  ادخال  عن  التخلي  ادق  وبمعنى  افا 

وطنية  مسلحة  قوة  وهي  افا  روز  كوردستان 

بامتياز أهدافها وأجنداتها واضحة يوازي التخلي 

مرحليًا عن القضية الكردية في سوريا.
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انتقلت الشخصية الوطنية وأكبر المعمرين 

حاجي  خليل  الحاج  كوردستان سوريا  في 

سليمان إلى جوار ربها.

 (  ٢٠٢٠/١١/١٥  ) األحد  يوم  توفي 

حاجي  خليل  الحاج  الوطنية  الشخصية 

سليمان في بيته بقرية "مامشور" عن عمٍر 

ناهز أكثر من ١١٥ سنة حسبما صرح هو 

في تقرير أجراه مراسل آرك معه.

الباولية  عشيرة  وجهاء  من  خليل  الحاج 

في منطقة ديرك قبيلة " هسنا " المعروفة, 

نهر  جنوب  الواقعة  المنطقة  سميت  والتي 

وتسمى   , باسمهم  بوطا"  جزيرا  "السفان- 

دشتا هسنا.

كان المرحوم الحاج خليل حاجي سليمان مخزونًا تاريخيًا مهما, وملم بتاريخ الحركة 

لنهج  والمخلصلين  الداعمين  من  ويعتبر  سوريا,  كوردستان  في  الكوردية  التحررية 

بارزاني الخالد.

نشرت كل من منظمة حقوق اإلنسان في عفرين والمرصد السوري لحقوق اإلنسان, تفاصيل 

الجريمة التي وقعت في قرية كيمار بناحية شيراوا في منطقة عفرين بكوردستان سوريا, يوم 

٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٠. أكدتا أن الشاب حمو جانكيز نجار و المسن عبدالرحمن حمو, 

استشهدا بيد مجموعة كوردية تابعة للـ ب ي د (ب ك ك).

وقالت منظمة حقوق اإلنسان في عفرين: تسللت مجموعة من القوات الرديفة الموالية للنظام 

السوري " قوات تحرير عفرين " المتمركزين في قرية صوغوناكة _ شيراوا _ من خالل 

قوات  عليها  تسيطر  التي  المناطق  إلى  كورزيلة  و  كيمار  قريتي  بين  الكائن  لولك  وادي 

اإلحتالل التركي و الميلشيات المسلحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة و اإلئتالف الوطني 

السوري فجر الجمعة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٧ بهدف القيام بعملية عسكرية ضد الميلشيات 

المسلحة و الهجوم على مقر عسكري واقع في جبل األحالم.

@ÂÌã–»i@äb‡Ó◊@ÚÌã”@¿@o»”Î@>€a@Ú∫ãßa@›Óñb–m@Êb–ìÿm@Êbn‡ƒ‰fl
أضافت: لكنهم بدلوا ذلك بالهجوم على المواطنين الُكرد المتواجدين بين حقولهم و الرعاة ، 

و بعد سماع أصوات األعيرة النارية فرَّ عدد من الفالحين و الرعاة مختبين بين الصخور 

، لكنهم أستطاعوا القيام بجريمهتم النكراء و قتل كل من :

١ _ الفالح الشاب حمو جانكيز نجار ١٦ عامًا ، الذي كان يحرث أرضه بواسطة الدواب 

( الحصان ) من خالل عدة طلقات نارية على جسده و من ثم قتل الحصان أيضًا .

٢ _ الراعي عبد الرحمن حمو ٧٥ عامًا ، و قتله برصاصة في الرأس و من ثم تهشيمه 

بأكثر من عشرة طلقات نارية .

٣ _ إصابة الشاب مسعود مجيد جمو ٣٠ عامًا في رجله و فراره فور سماع أصوات 

األعيرة النارية برفقة عدد آخر من الفالحين و الرعاة في حين توارى ابن الضحية عبد 

 _ ypg الرحمن حمو عن األنظار بين الصخور ، الذي شاهد كيف تم قتل والده بيد قوات

أو ما تسمى " قوات تحرير عفرين " الذين أستطاعوا تحييد ُكرديين من األرض الُكردية 

خالل عمليتهم العسكرية ضمن إطار مقاومة عفرين .

كما أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان: ُقتل طفل ورجل مسن وأصيب شخص آخر 

على يد عناصر من يعتقد بأنهم من القوات الكردية، أثناء تواجدهم في األراضي الزراعية 

قرب قرية براد بريف حلب الشمالي. أردف المرصد وفقًا لمصادره األهلية، فإن مجموعة 

عناصر تسللوا إلى محيط قرية براد واعتقلوا الطفل الذي كان يحرث األرض بواسطة 

”الدواب“ وعذبوه وقتلوا الدابة ومن ثم قتلوه بأكثر من ٤٠ رصاصة.

تابع كما أطلقوا النار بشكل عشوائي على الرعاة المتواجدين في المنطقة، ما أدى إلى مقتل 

رجل مسن وإصابة شخص آخر، بينما تمكن البقية من الهرب.

''Ô◊6€a@oÓæa''@Ú‡Ëm@È‘ó€c@PYD@ZÈœb�nÇa@›Óñb–m@—ìÿÌ@Ïíä@pdì„@’Ó‘í
نشأت,  شقيق  رشو,  أصالن  كشف 

المختطف من قبل مسلحي الـ ب ي د 

في مدينة حلب, يوم الجمعة 20 تشرين 

الملصقة  التهمة  عن   ,2020 الثاني 

بشقيقه المريض, قائال: إن مسلحي الـ 

التركي  الميت  تهمة  ألصقوا  د  ي  ب 

به.

الشاب  د  الـ ب ي  واختطف مسلحو 

نشأت رشو الذي ينحدر من قرية حسن 

ديرا التابعة لمنطقة عفرين بكوردستان 

وال   ,2020-4-5 بتاريخ  سوريا, 

@PKKÄ€a
ÚÓìyÎ@Ú‘Ìã�i@ÂÌã–«@Âfl@µÌÜäÏ◊@µ‰†aÏfl@›n‘Ì

الجمعة 27.11.2020، مواطنين  يوم   ،  PKK قتلت مجموعة مسلحة من عناصر

كورديين بطريقة وحشية بعد أن قامت بتعذيبهم .

المواطنين  بأن   ، آرك  مصادر  نجار  جانكير  حمو  المغدور  عم  نجار  شميران  افاد 

(حمو جانكيز نجار ١٥ عاما و عبدالرحمن حمو ٦٠ عاما) من قرية كميارا في ناحية 

التابعة لمدينة عفرين قد قتال على ايدي مسلحي الـ PKK بطريقة وحشية  شيراوا 

بعد تعذيبهما. واضاف نجار بأن ابن شقيقه ( المغدور حمو جانكيز نجار) كان يحرث 

من  اثناء هجوم مجموعة   ( اغنامه  يرعى  كان  عبدالرحمن حمو  العجوز  و  ارضه 

مسلحي الـ PKK عليهم و قيام بتعذيبهم و من ثم قتلهم بطريقة وحشية والالنسانية 

دون أي ذنب.

@Ôz‹èfl@›j”@Âfl@ÙãÇc@Òãñb”@“b�nÇa
''ãÿíäÏí@µ„aÏu''

ناشدت عائلة القاصرة برفين العمري المنظمات الدولية إلطالق سراح ابنتهم المختطفة 

.PKK من قبل تنظيم مسلحي "جوانين شورشكر" التابع لـ

العمر12 سنة عبر  البالغة من  العمري  القاصرة برفين كاميران  الفتاة  طالبت عائلة 

شبكة آرك اإلعالمية، كافة الجهات والمنظمات الدولية إلنقاذ ابنتهم القاصرة.

 ) الثالثاء  يوم  اختطافها  تم  قد  (برفين)  الطفلة  "فأن  برفين  الطفلة  عائلة  بحسب  و 

17.11.2020) من قبل شخصين مجهولي الهوية من أمام منزلها الكائن في مدينة 

عامودا. يشار إلى أن خطف الُقَصر وضمهم في صفوف مسلحي الـ PKK , أصبحت 

كمنهج في أيديولوجياتهم الحزبية رغم المناشدات التي تطلقها المنظمات الحقوقية لمنع 

تلك الجرائم.

معلومات عنه حتى اللحظة.

العضو  شقيقه  إن  المختطف:  شقيق  وأفاد 

في الحزب الديمقراطي الكوردستاني سوريا 

"PDK-S" اختطف في حي الشيخ مقصود 

بمدينة حلب منذ قرابة السبعة أشهر في ظل 

الصحية  حالته  عن  للمعلومات  تام  غياب 

واألسباب الكامنة في اختطافه لهذه المدة.

إخراجه من عفرين  تمكنوا من  أنهم  تابع: 

أمريكي عن طريق  دوالر  بكلفة 10000 

التهريب, ثم نزح باتجاه حلب, ليتم اعتقاله 

وال  حلب  لمدينة  وصوله  من  أيام  بعد 

معلومات عنه وعن وضعه الصحي.

قبل  له  كانت  للعائلة  زيارة  آخر  أضاف: 

صحية  أوضاع  يعيش  كان  حيث  شهرين 

وحشي  لتعذيب  تعرض  بأنه  وأفادوا  سيئة 

في السجن أدت إلصابته بشلل نصفي وأنه 

كما  أسبوعية  عالج  حقنات  بحاجة  أصبح 

قيل لهم.

بارزاني  مسعود  الرئيس  أصالن  وناشد 

المعنية  والجهات  الخيرية  والمنظمات 

الذي  شقيقه  عن  لإلفراج  الفوري,  للتدخل 

يعاني من أمراض مزمنة.

@ÚÓ‰†Î@ÚÓóÉí@ÒbœÎ
bÌäÏé@ÊbnéÜäÏ◊@¿@ÂÌã‡»æa@5◊cÎ

الوطنية  والشخصية  الفاضل  المربي  انتقل 

من كوردستان سوريا االستاذ نواف سليمان 

إلى جوار ربه إثر تعرضه للمرض.

  ٢٠٢٠/١١/١٨ األربعاء   يوم  توفي 

الوطنية  والشخصية  الفاضل  المربي 

 " سليمان  نواف   " االستاذ  واالجتماعية 

وضعه  تدهور  بعد  مامشور)   ) قرية  من 

الصحي خالل الفترة األخيرة.

سلك  في  سليمان  نواف  االستاذ  عمل 

 " ثانوية  في  للمدير  نائبا  وكان  التربية, 

يوسف العظمة" بمدنية ديرك, ورغم كفاءته المعروفة وإمكانياته ومستواه العليم بقي نائبا 

للمدير , وكان يدرس مادة االجتماعيات أيضا في المدرسة , وبقي محبوبا بين طالبه في 

الثانوية إلى إن تقاعد. االستاذ نواف سليمان من وجهاء عشيرة الباولية في منطقة ديرك 

قبيلة " هسنا " التي سميت منطقة جنوب نهر "السفان- جزيرا بوطا" باسمها.

@Êb‡Ó‹é@“aÏ„@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓóÉì€aÎ@Ôiãæa@ÒbœÎ
bÌäÏé@ÊbnéÜäÏ◊@¿

ÂÌã–«@¿@paáÓé@…iäc@·Ë‰Ói@ÜäÏ◊@µÓ„áfl@Ú»jé@“b�nÇa
ممارساتها  المسلحة  الفصائل  تواصل 

في  الكورد  المتبقين  بحق  الإلنسانية 

فقد  سوريا,  بكوردستان  عفرين  منطقة 

بتاريخ 22  الشرقية  أحرار  مسلحو  أقدم 

الثاني, على اختطاف  الشهر تشرين  من 

عدد من المدنيين الكورد في قرية بافلوره 

التابعة لناحية جنديرس.

في  اإلنسان  حقوق  منظمة  وذكرت 

أحرار  ميلشيا  عناصر  أقدم  عفرين: 

بافلورة  قرية  على  المسيطرين  الشرقية 

التابعة لناحية جنديرس يوم األحد بتاريخ 

من  عدد  خطف  على   2020/11/22

المواطنين الكورد منهم أربعة نساء.

أكدت المنظمة: إن التهمة هي التعامل مع 

إدارة الـ ب ي د, واقتادوهم إلى المقر 

األمني في مركز الناحية بغرض االبتزاز 

المادي و تحصيل الفدية و هم كل من:

1 _ أديب مصطفى عباس

2 _ عائشة حسو حميد (زوجة أديب)

3 _ فريدة حمو حسين

4 _ أمينة حميدة حنان

5 _ شفيقة محمد.

عناصر  يطالب  المنظمة:  أضافت 

بين  ما  تقدر  مالية  بفدية  الميلشيات 

1500_ 2000 ليرة تركية لقاء إطالق 

سراحهم.

أقدمت  تقريرها:  في  المنظمة  أشارت 

ÂÌã–«@¿@aÎb◊@äaÎÜ@7v–m@¿@ÜäÏ◊@Ô„áfl@ÜbËìnéa
استشهد مدني كوردي من مدينة عفرين بكوردستان 

 ,2020 الثاني  تشرين   25 األربعاء  يوم  سوريا, 

متأثرًا بجروحه جراء التفجير اإلرهابي الذي ضرب 

المدينة.

وشهدت مدينة عفرين في حي الصناعة بالقرب من 

فرن جودي – دوار كاوا تفجيرًا إرهابيًا, عن طريق 

شاحنة مفخخة دخلت المدينة. أسفر عن وقوع ضحايا 

بشرية, و خسائر مادية جسيمة.

وفقًا للمعلومات الواردة لـ ARK: إن المسن محمد 

بجروحه.  متأثرا  االنفجار  جراء  استشهد  والمسن ينحدر من قرية قيبار. مصطفى 

وقالت المصادر الرسمية إن ضحايا االنفجار, أكثر من عشرين شخصًا بين قتيل 

وجريح, كما انهار العشرات من المحال التجارية في المنطقة الصناعية.

وشهدت مدينة الباب تفجيرا مماثًال أيضًا, حيث وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 40 

شخصا في تفجيري عفرين والباب وفقًا لمصادٍر من المعارضة.

ولم تتبّن أية جهة مسؤوليتها عن التفجيرين, فيما تتواصل التفجيرات اإلرهابية في 

المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل المسلحة.

برفقة  التركية  االستخبارات  عناصر 

بتاريخ  األحد  يوم  العسكرية  الشرطة 

الشاب  خطف  على   2020/11/22

قرية  أهالي  من  عاما   27 علو  هوكر 

في  المقيم  بلبل،  لناحية  التابعة  ديكيه 

اإلدارة  مع  التعامل  بتهمة  عفرين  مدينة 

بأن  ، علما  اإلجبارية  الخدمة  السابقة و 

خطف  قد  علو  كولين  مصطفى  والده 

سابقا في مفرق قرية كوكانة الذي أطلق 

قد  المنظمة  وكانت  بعد.  فيما  سراحه 

عن  للكشف  العالمية  المنظمات  ناشدت 

مصير أكثر من 500 مختطف كوردي 

من عفرين في سجون الفصائل المسلحة 

المختطفين  أغلب  أن  مضيفة  وتركيا. 

نقلوا إلى سجون تركيا.

فقدت منطقة عفرين بكوردستان سوريا، رشيد معمو، أحد الشخصيات 

الوطنية، وأحد أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا في 

قرية قرة كول بناحية بلبل

نبذة عن سيرته

رشيد معمو أبو ابراهيم مواليد ١٩٤٤، قرية قره كول بلبل، انخرط في 

أواخر ستينيات القرن الماضي في صفوف البارتي PDK-S الحالي. 

وفي انتخابات السبعين حصل قائمة البارتي على أكثرية األصوات في 

قريته والقرى المجاورة. في عام ١٩٧١ درس الراحل أبو ابراهيم في 

مدرسة قريته مع األطفال في الصف األول، خالل ستة أشهر حصل 

سلك  الى  انتسب  وبعدها  والكتابة/  القراءة   / األمية  محو  وثيقة  على 

الشرطة المدنية وتم تعيينه في مدينة حمص، وبقي لمدة ٢٥عاما لغاية 

التقاعد. وبعد عام ٢٠٠٥ أحيل الى التقاعد، وخالل سنتين انتقل الى 

في صفوف  التحق  ثم  ومن  له،  جديدا  منزال  وأسس  كول  قره  قريته 

البارتي مجددا، ونشط بين الجماهير في منطقة عمله، وخالل سنتين 

ترفع إلى عضو فرع الهيئة المسوؤلة في ناحية بلبل.

وفي ٢٠١٢ اعتقل على يد PYD، ألسباب جلب المواد اإلغاثية الى 

على  عاما   ٥٦ مرور  جائزة  على  حصل   ٢٠١٣ وفي  قريته.  أبناء 

الى كوردستان  لجأ  القدامى. عام ٢٠١٤  الرفاق  البارتي من  تاسيس 

وأقام هناك لمدة ثالثة سنوات وثم عاد في عام ٢٠١٦ إلى قريته وتابع 

مسيرته مع رفاقه بصفة عضو مجلس منطقة بلبل.

في  رأسه  مسقط  في  ودفن  المنية  وافته   ١٩_١١_٢٠٢٠ ليلة  وفي 

قريته.

ÂÌã–«@¿@Ï‡»fl@áÓíä@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓóÉì€a@›Óyä

رحل صباح يوم الثالثاء ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٠ السياسي الكوردي 

والشخصية الوطنية بشار حسين السينو في مدينة الدرباسية بكوردستان 

سوريا.

نبذة عن حياته ونضاله

السينو من مواليد عام ١٩٣٨ في قرية كوركند  الراحل بشار حسين 

التابعة لمدينة الدرباسية بكوردستان سوريا, من عائلة معروفة بانتمائها 

عام  الراحل  انتسب  والوطني,  القومي  وللخط  الخالد  البارزاني  لنهج 

١٩٥٨ إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي), 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا (PDK-S) حاليًا.

وتدرج في صفوف الحزب إلى أن أصبح عضوًا في المجلس المنطقي 

الكردية  للحركة  التوحيدي  المؤتمر  للبارتي وشارك بصفة عضو في 

في سوريا والذي أقيم عام ١٩٧٠ في إقليم كوردستان برعاية وإشراف 

مباشر من الخالد المال مصطفى بارزاني.

تعرض الراحل للكثير من المضايقات من قبل قوى أمن النظام السوري 

وتعرض  تبّناه,  الذي  القومي  والتوجه  الحزبي  انتمائه  بسبب  آنذاك, 

للفصل من السلك التعليمي حيث كان الراحل خريج ( ر-ف-ك) من 

من  فصله  تهمة  وكانت  الماضي.  القرن  ستينيات  في  دمشق  جامعة 

ممارسة التدريس بأنه خطر على أمن الدولة.

ظلَّ المناضل بشار حسين السينو وفًيا لنهج البارزاني الخالد وملتزًما 

في الدفاع عن قيم ومبادئ النهج العظيم إلى أن وافته المنية.

ÚÓébiäá€a@¿@Ï‰Óè€a@µèy@äbìi@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓóÉì€a@›Óyä
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3 أخبار كوردستان كوردستان نشاطات2 العدد (٦٤٥)  ١ /١٢/ ٢٠٢٠م - ٢٧٢٠ كالعدد (٦٤٥)  ١ /١٢/ ٢٠٢٠م - ٢٧٢٠ ك

الشخصية  الكوردي في منطقة عفرين,  السياسي  الثاني 2020,  رحل يوم األربعاء 17 / تشرين 

األوائل  المنتسبين  أحد  عبدي  كمال  الوطنية, 

حزب كوردي في سوريا، الحزب الديمقراطي 

الكوردي في سوريا، (PDK-S الحالي).

قبل  هو  دونه  كما  ونضاله  حياته  عن  نبذة 

رحليله:

قرى  )من   Gazê كازي   / قرية  في  ولدت 

عائلة  من   /1932/ عام  عفرين,  منطقة 

متوسطة الحال ثم انتقلت إلى قرية /خرزا = 

Xerza / بسبب خالفات عائلية ثم ترعرعت 

خروج  لحين  العمر  من  العاشرة  حتى  هناك 

والدي من السجن.

درسُت خاللها في المدرسة االبتدائية الوحيدة 

في المنطقة مدرسة /جوالقا = Çolaqa عند 

العائلة  مع  انتقلُت  ثم  عشيه/  عبدي  الخوجة 

إلى قرية /كفردلي تحتاني Keferdelê Jêrîn/ لوجود أمالكنا هناك ودرسُت هناك عند الخوجة 

خليل حمكلي /القراءة والكتابة/ حتى ختمُت القرآن ثم انتقلت إلى المدرسة االبتدائية الوحيدة في 

المدينة/عفرين/ مركز القضاء وحصلت على الشهادة االبتدائية هناك عام /1949/ ثم انتقلُت إلى 

المدرسة اإلعدادية الليلية في ثانوية المتنبي /بادلب/ وبعد حصولي على منحة دراسية مجانية ألنني 

كنُت من األوائل في الشهادة االبتدائية بعفرين ولعدم وجود مكان في الثانوية الليلية بحلب انتقلُت 

والشيوعية  االشتراكية  المبادئ  بعض  تلقيت  خاللها  اإلعدادية  المرحلة  هناك  فأتَمْمُت  إلى/ادلب/ 

الماركسية على يد المدرسين إلى جانب البرنامج الدراسي وللظروف المادية والصحية ولم استطيع 

االستمرار في الدراسة ثم التحقُت بالخدمة اإللزامية عام /1953/ بعد تركي الدراسة وبعد االنتهاء 

من الخدمة العسكرية عام /1954/ دخلُت الوظيفة بحلب لتأمين عيش األوالد فانتسبُت إلى الحزب 

الشيوعي بحلب لقناعتي بأنه الحزب الذي يعترف بحقوق القوميات من ضمنها القومية الكوردية 

حينها  العصر  ذلك  في  سوريا  كوردستان  أكراد  نحن  لنا  القومية  الحقوق  تحقيق  في  األمل  هي 

القوميات والفئات دون تفريق ،  فيها جميع  برلمانيًا يعيش  كانت سوريا تعيش حكما ديمقراطيًا 

حينها دخلنا نحن الشيوعيين انتخابات عام /1954/ وكان مرشحنا في قضاء جبل األكراد األستاذ 

المغفور له إنشاء اهللا رشيد حمو بالتحالف مع مرشح المريدين األستاذ المرحوم إنشاء اهللا عثمان 

بن محمد عثمان =(أبن محمد جاويش) الذي أصبح قاضيًا فيما بعد ُخضنا خاللها معركة قاسية 

ضد مرشحي األغوات واإلقطاع الذين كان لهم نفوذًا قويًا في المنطقة حينها، هذا من جهة ومن 

جهة أخرى كانوا مدعومين من حزبي /الوطني والشعب/ اللذين كانا مسيطران على زمام الدولة 

حينها فلم نفز باالنتخابات في تلك الدورة وكان األمين العام للحزب /خالد بكداش/ الوحيد الذي 

فاز في تلك الدورة .

الشيوعيون األكراد والحزب حول  بيننا نحن  وبعدها خالل عامي /1955-1956/ جرى خالفًا 

بعض المطالب والحقوق القومية لألكراد والذي كان من ضمن مبادئ الحزب ويقر بها.

المثقفين من  اتفاق وهنا جرى حوارات واتصاالت بين شباب  وبعد مداوالت كثيرة لم نصل إلى 

األكراد الذين يؤمنون بحقوق األكراد والبعض كانوا منتمين /لجمعية الطلبة/بحلب كما كانت هناك 

جمعية خويبون الكوردية /في الجزيرة وخالل هذه الحوارات توصلوا إلى قناعة مشتركة بضرورة 

تشكيل حزب كوردي كوردستاني ألكراد سوريا.

الذي  المؤسسين  أيدي  الكوردستاني في 14 حزيران 1957/ على  الديمقراطي  الحزب  فتأسس 

أتذكرهم وهم األستاذ رشيد حمو – وشوكت حنان – ومحمد علي خوجة – وخليل محمد عبد اهللا 

من جبل األكراد (عفرين) والمناضل الكبير عثمان صبري /آبو/ من دمشق واألستاذ حميد درويش 

– وحمزة نويران من الجزيرة ووالمناضل الدكتور نورالدظاظا.

رحيل املناضل الكوردي كمال عبدي 
يف عفرين  ،"PYD "الديمقراطي هّددت استخبارات حزب االتحاد 

الدرباسية  مدينتي  في  روج  بيشمركة  عناصر  أهالي 

وعامودا بالنفي أو السجن، في حال عودتهم أو التمركز 

في مناطق سيطرة قسد.

وأفاد مصدٌر من المدينة،يوم الثالثاء (٠١,١٢,٢٠٢٠)، 

من  بمضايقتهم  تقوم   PYD لـ  التابعة  األسايش  بأّن 

خالل إجراء تحقيقاٍت متكّررة عن كّل ما يتعّلق بأبنائهم 

وصفه  بأسلوٍب  البيشمركة  صفوف  في  المتطّوعين 

بالتهديد والوعيد.

كما أشار المصدر والذي فّضل عدم الكشف عن اسمه، 

بأّن استخبارات ب ي د هّددت أكثر من ١٣ عائلة في 

مدينة الدرباسية وريفها ومدينة عامودا، بالنفي أو السجن 

في حال عودة هذه القوات والتمركز في مناطق سيطرة 

قسد، مؤّكدًا بأنهم يطالبون مرارًا وتكرارًا في كّل عملية 

تحقيٍق مع أهالي البيشمركة ترك أبنائهم هذه القوات.

حسب مصادر آرك نيوز بأن الذين يتحققون ويهددون 

بأسماء   PKK كوادر  من  هم  البيشمركة  العوائل  مع 

د أهايل بيشمركة روج يف مدينتي الدرباسية وعامودا
ّ
PYD تهد

في  تركيا  كوردستان  )من  شرڤان   ، (باران  الحركية 

مركز استخبارات PYD في مدينة الدرباسية .

من  روج  بيشمركة  ألهالي  األخير  التهديد  بأّن  ُيذكر 

قبل استخبارات PYD وبهذا الكّم الكبير هو األول من 

المجلس  بين  سلسلة حواراٍت طويلة  بعد  ويأتي  نوعه، 

أكثر  دامت  الوطنية  الوحدة  وأحزاب  الُكردي  الوطني 

من ثمانية أشهر، لتوحيد الصف والموقف الكوردي في 

كوردستان سوريا. 

روباريا وعام احلزن
أحمد صوفي

العالم،  عمت  مأساوية  احداثا   ٢٠٢٠ عام  شهد 

مدار  على  والهلع،  والُخوف  الرعب  نشرت 

فحصدْت  المتوالية،  وايامها  المتعاقبة  اشهرها 

الحرائق آمال وطموحات البعض لتهز الزالزل ما 

تبقى من األحالم في أثقال األرض، وبقيت السمة 

الرئيسية لعام ٢٠٢٠ جائحة كورونا التي طبعت 

العام وربما تتطبع القرن الواحد والعشرين باسمها. 

العام اكثر فأكثر وجدنا أماكن  َقربنا زووم  وكلما 

من كوردستان سوريا اشدُّ إيالمًا وحزنًا وِفراقًا من 

المدينة  ديرك هذه  مدينة  نعم هي  أخرى،  مناطق 

بجائحة  وتضررًا  انتشارًا  باألكثر  وِصفت  التي 

أنفسنا إال في  اقتربنا اكثر فال نجد  قرية (روباريا) وعلى مقبرتها تحديدًا لنودع اعزاء على قلوبنا، هذه القرية كورونا، وإذا 

الجميلة الهادئة الوديعة شهدت عامًا مأساويًا ِبكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 

اعزاٌء فارقونا جسدًا وسكنوا ارواحنا، بقيت ذكراهم حلما جميال في ذاكرتنا فنتذكرهم واحدًا واحدا، عبدالحليم سعيد ذلك الشاب 

المؤدب الخدوم ال تراه إال وهو يخدم أبناء قريته في ُكلِّ مناسباته الحلوة والمرة، سار مشيًا على األقدام من مدينة ديرك حتى 

بارزان موطن االبطال في موكٍب تألف من مجموعة من رفاقه الحزبيين وسميت بقافلة الوفاء لنهج البارزاني، نعم رحل عنا 

عبدالحليم سعيد جسدًا وبقت ذكراه واعماله الطيبة قدوة لنا لم ننسى فاجعة رحيل عبد الحليم حتى نسمع برحيل شاٍب آخر ومن 

نفس المدرسة والنهج الذي ارتوى منه سلفُه نعم انه أزاد محمد درويش أزاد المضحي الخدوم الذي فتح قلبه قبل منزله لإليمان 

بنهج البارزاني الخالد والبارتي وفتح باب منزله على مصراعيه لكل االجتماعات الحزبية والمناسبات الوطنية، لم ننسى أزاد وإذ 

بنا نتفاجأ وعلى حين َغرة برحيل عنوان آخر للطيب والشهامة والحنان عبدي عمر كجي الذي لم يكن يعرف إال لغة االبتسامة 

للصديق وال يعرف ان ينطق كلمة ال اذا طلب منه صديقه شيئًا، عبدي عمر كجي كان أيضًا ضمن قافلة الوفاء البارزاني الخالد 

 وفيًا ِلُكلِّ خطوٍة خطاها من ديرك الى ضريح الخالدين لموطن االبطال بارزان، وبقت احزاُن روباريا ُمستيقظة 
َّ
والبارتي وبقي

حتى خطفت شابًا آخر عمر فارس مادي هذا الشاب الطيب أبى إال أن يلتحق بقافلة المخلصين، واستمرت المأساة والحزن ليبلغنا 

 شديد رحيل آخر عثمان رمضان حسن العضو المنطقي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني _سوريا، اإلنسان الذي كرس 
ً
وبأسى

حياته في خدمة قضيته على كافة االصعدة وال سيما السياسية واالجتماعية وبقي ُمخلصًا لنهجه حتى تاريخ وفاته. 

قرية روباريا أبت إال أن تشاركها جارتها قرية (گركى سلمى) المالصقة لها في حزنها فاختارت نزير محمد علي لتشترك معها 

في حزنها ألن القريتان ال تأبان إال المشاركة مع بعضهما البعض في األفراح واالتراح على حٍد سواء، وتكللت المأساة بعروسة 

قرية روباريا الشابة آهين إدريس عثمان عضوة اتحاد الطلبة والشباب الكوردستاني سوريا وابنة إدريس رمضان عثمان العضو 

المنطقي ومسؤول التنظيم في القرية، آهين التي كانت تركُض ذهابًا وايابًا قبل قليل أمام ناظري أبويها ال تعرف ان القدر متأهب 

لخطفها من بين أحضانهم لتزفها كعروسة ُمزينة بثوٍب ابيض ُمشيعيها أبناء قريتها الذين لطالما خدمتهم عند والدها فالتحقت بهم 

لتكلل المأساة بعروسة جميلة في مقتبل عمرها. 

مسيرة  وهي  فيها  التي سرتم  المسيرة  بإكمال  لكم  والعهد  األعزاء  الغوالي  ايها  لكم  فالرحمة  المأساة  والتنتهي  الكالم  وينتهي 

الكوردايتي والميثاق لكم بالسير في تلك القافلة، قافلة الوفاء لنهج البارزاني إلى آخر رمق.

قال المرصد السوري لحقوق اإلنسان يوم 30 تشرين الثاني 2020, إن أكثر من 25 موقعا أثريًا, تم تدميرها بشكل كامل بهدف استخراج 

الدفائن واللقى األثرية, مؤكدًا أنه ال يزال أسد عين دارة البازلتي الموجود في معبد أثري بالقرب من قرية ”عين دارة“ مخفيًا.

ورصد المرصد السوري لحقوق اإلنسان، تخريب وتدمير أكثر من 25 موقعًا أثريًا بشكل كامل، أثناء البحث عن اللقى األثرية فيها، 

وذلك العتمادهم أشخاص يفتقرون للخبرة واستخدامهم أدوات ووسائل ال تتناسب مع هذه األعمال الدقيقة، حيث يستخدم عناصر الفصائل 

المسلحة آليات حفر ثقيلة ”تركسات-جرافات“ الستخراج الدفائن.

أكد المرصد أنه ال يزال أسد عين دارة البازلتي الموجود في معبد أثري بالقرب من قرية ”عين دارة“ الذي يعتبر من أهم التالل األثرية 

في سورية مخفيًا بعد أن نقله عناصر الفصائل منذ أشهر. أردف المرصد: طالت أعمال التخريب تالل جنديرس األثرية، والمعابد، إضافة 

إلى سرقة صخور أثرية ولوحات فسيفسائية، حيث سرقوا لوحة فريدة من قرية درمش بريف عفرين، فيما تواصل تلك الفصائل برعاية 

المخابرات التركية أعمال الحفر والتنقيب وسرقة المعالم األثرية. وكانت مصادر المرصد السوري قد أفادت، بأن المخابرات التركية 

هذا  أيام،  قبل  إدلب  بريف  المسطومة  نقطة  في  تركي  اعتقلت ضابط 

آثار سورية نحو  بتهريب  الضابط كان يشارك برفقة مقاتلين سوريين 

المرصد السوري، فإن عملية نقل  تركيا وبيعها هناك. ووفقًا لمصادر 

اآلثار كانت تتم عبر سيارة ترفيق تركية أثناء عمليات دخول وخروج 

األرتال التركية.

وكان المرصد السوري قد رصد، خالل األشهر الفائتة، استمرار الفصائل 

بحثا عن  الدينية  المزارات  اآلثار وحفر وتخريب  التنقيب عن  بأعمال 

تحف أثرية في عفرين، حيث جرفت وحفرت بشكل عشوائي تل ”أرندة 

األثري“ الواقع في ناحية ”شيه“ في ريف عفرين الغربي.

وأشارالمرصد السوري: شهد مزار ”شيخ حميد“ في قرية قسطل جندو 

التابعة لناحية شران في ريف عفرين أعمال حفر وتخريب أيضا، ويعد 

الفصائل  عناصر  األهالي  واتهم  عفرين،  لمنطقة  التاريخية  المعالم  من 

بالقيام بأعمال الحفر التخريبية بتسهيل من المخابرات التركية.

للتدخل  اآلثار  حماية  في  المعنية  المنظمات  والباحثون  الخبراء  ويناشد 

بشكل فوري, للحد من سرقة وتنقيب المواقع األثرية في منطقة عفرين, 

وفقًا لمصادر مطلعة إن أكثر من 20 ألفًا من المواقع األثرية في عفرين 

تعرضت للسرقة والنهب والتنقيب وماتزال العملية مستمرة.

_ÂÌã–«@¿@ãq˛a@ÒäaÜ@µ«@áéc@7óflbfl

أكد عضو منظومات المجتمع الكوردستاني التابعة للـPKK بأن همهم الوحيد هو استقطاع شنكال عن إقليم كوردستان, وال يهمهم 

من يديرها بعد ذلك.

نشر موقع خواكورك تصريحا لمصطفى قرسو المسؤول في منظومات المجتمع الكوردستاني ( KCK ) التابعة للـPKK قال فيها: 

اإليزيدي الذي يرفض حكم الـPKK ليس باإليزيدي األصيل, ومسلحو الـPKK انسحبوا من عدة نقاط في شنكال.

وأكد قرسو: األمر الذي يهمهم وهدفهم في شنكال هو استقطاعها عن إقليم كوردستان, وبعد استقطاعها ال يهمهم من يديرها.

ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@Â«@fibÿ‰í@ b�‘néa@ÏÁ@b‰œáÁÎ@b‰‡ËÌ@bfl@ZÏéã”@Û–�ófl

بعد توقيف للتجنيد اإلجباري لعدة شهور, الـPYD يعود إلی تفعيل التجنيد اإلجباري على شباب كورستان سوريا مرة 

أخرى, ويبعث لهم بالتبليغات.

بحسب وثيقة تبليغ حصلت عليها موقع آرك نيوز: إن إدارة الـPYD بدأت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠ 

بتبليغ الشباب في كوردستان سوريا لمراجعة مركز التجمع للدفاع الذاتي في الحسكة للقيام بواجب الدفاع الذاتي خالل 

مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ التبليغ, والذي يخالف التبليغ وال يلتزم به يتعرض للمسائلة.

وقال مصدر خاص لموقع آرك نيوز: مركز التجمع للدفاع الذاتي في الحسكة يقوم بتبليغ الشباب عن طريق الكومينات 

التابعة للـPYD، وقد تم تهديد الشباب بأن الذي ال يلتحق بالتجنيد اإلجباري سيتعرض بيته للمداهمة الدائمة.

بناًء على طلب المجلس الوطني الكوردي في سوريا, وبأمر من أمريكا تم توقيف التجنيد اإلجباري للشباب الكورد في 

كوردستان سوريا خالل المحادثات الكوردية-الكوردية.

@äbju�a@áÓ‰vn€a@›Ó»–m@∂g@ÜÏ»Ì@PYDÄ€a@NNÚ‘ÓqÏ€bi
ÙãÇc@Òãfl@bÌäÏé@ÊbnéäÏ◊@lbjí@Û‹«

كشفت مصادر عشائرية في قضاء شنگال (سنجار)، 

الكوردستاني  العمال  قيام مسلحي حزب  األحد، عن 

من  العشرات  بإجبار  له  التابعة  والميليشيات   PKK

رافضة  تظاهرة  في  المشاركة  على  القضاء  أهالي 

لالتفاق الخاص بتطبيع األوضاع في شنگال.

المناطق  في  العربية  العشائر  باسم  المتحدث  وقال 

ما  أو  كوردستان  إقليم  إدارة  خارج  الكوردستانية 

مزاحم  الشيخ  عليها)  (المتنازع  بالمناطق  تسمى 

الحويت في حديث لـ (باسنيوز)، إن «مجاميع العمال 

الكوردستاني ومقاتلي(وحدات حماية شنگال)المعروفة 

بالتهديد  أرغمت  لها  التابعة   YPŞ بـ  اختصارًا 

العشرات من أهالي سنجار على المشاركة في تظاهرة 

بالقضاء اليوم األحد».

أبلغت  المسلحة  «المجاميع  أن  الحويت،  وأضاف 

عقوبات  بفرض  ولوحت  المشاركة  بوجوب  األهالي 

عليهم في حال رفضهم».

وأكد أن «العمال الكوردستاني يسعى من خالل هذه 

التظاهرة إلى رفض االتفاق األخير الخاص بسنجار 

والمبرم بين حكومتي بغداد وأربيل، كما يسعى من 

خاللها إلى إطالق سراح عناصر YPŞ الذين ألقت 

بتهريب  بعد تورطهم  القبض عليهم  العراقية  القوات 

وهو  سنجار  إلى  الكوردستاني  العمال  قياديي  أحد 

تركي الجنسية، قبل أن يقتل قبل أيام بضربة تركية 

جوية».

وأشار إلى أن «PKK وYPŞ يؤكدون رفضهم لتسليم 

كما  العراقية،  للقوات  سنجار  في  لهم  تابعة  مقرات 

يرفضون إنزال األعالم الخاصة بهم».

@fibÿ‰ìi@paãÁbƒm@¿@Ú◊äbìæa@Û‹«@paãì»€a@·ÀãÌ@PKK

›ì–né@pkk@Ä€a@pb��¨@›◊
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كوردستانتقارير4 ك ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /١٢/ ١  (٦٤٥) العدد

سوريا يف اإلناث حبق عن االنتهاكات التاسع ضد املرأة: التقرير السنوي العنف على للقضاء الدويل يف اليوم

صحفي: بيان

يوم اإلنسان لحقوق السورية الشبكة أصدرت

التاسع السنوي تقريرها ،٢٠٢٠/١١/٢٥ األربعاء

في وجاء سوريا، في اإلناث بحق  االنتهاكات عن

على للقضاء الدولي اليوم بمناسبة الصادر التقرير

٢٨٤٠٥ إناث  عن يقل ال ما أنَّ العنف ضد المرأة

٩١ منهن بسبب  ،٢٠١١ آذار منذ سوريا في قتلَن قد

قسريًا.  مختفيات أنثى ٨٧٦٤ إلى إضافة التعذيب،

النساء  أن ٣٨ صفحة في جاء الذي التقرير  يقول

أكثر وهنَّ  الرجال، عن تختلف احتياجات لديهن

النزاعات ظلِّ في والفقر والتمييز للتهميش عرضة

اإلنساني الدولي  القانون  أن إلى مشيرًا  المسلحة،

خاص، على نحٍو للنساء الحماية من كبيرًا قدرًا يوفر

هذه يطبقون وال ال يحترمون النزاع أطراف أن إال

جميع على أن النظام السوري تفوق المواد، الفتًا إلى

على مارسها التي الجرائم كّم حيث من األطراف

األصيل الحق خاص وبشكل ومنهجي، نمطي نحٍو

واإلخفاء للتعذيب التعرض وحظر والبقاء الحياة في

الجرائم مستوى بلغت وقد الجنسي، والعنف القسري

بالسلطة يفترض أنه من الرغم على اإلنسانية، ضد

من هي تكون ال أن رعاياها تحمي أن للدولة الحاكمة

وُيشردهم. ويعذبهم يقتلهم

لحقوق السورية الشبكة مدير الغني عبد فضل يقول

اإلنسان:

توثيق في  االستثنائية شديدة صعوبات ”نواجه

المرأة على وقعت التي أنماط االنتهاكات العديد من

المسلح، من النزاع عقد غضون قرابة في السورية

الكشف محاربة  أشكالها بمختلف  السلطات وتتعمد 

نسبة ولو معرفة عدم يعني مما االنتهاكات، هذه عن

أو دون معالجة تركها وبالتالي من حجمها، تقريبية

السورية المرأة معاناة مدى إلى اإلشارة األقل على

نتيجة ولدوا األطفال الذين من مئات ذلك منها، ومن

أشخاص من االغتصاب القسري/ التزويج حاالت 

واختفاء إرهابيًا، مصنفة منظمات إلى منتسبين 

وهناك غيره فقط واحد نمط هذا األشخاص، هؤالء

جبل ذروة يمثل التقرير هذا  في ورد وما الكثير،

دون ويستقر السوري  المجتمع  يتعافى  ولن  الجليد،

بحق الواقعة االنتهاكات بمختلف  باالعتراف البدء

والتخفيف إيقافها على حثيث بشكل والعمل المرأة

والمستمرة“. الكثيفة تداعياتها من

واألكثر األوسع االنتهاكات  على التقرير ركَّز 

والتوثيق المراقبة عمليات على ويستند ضررًا،

النتهاكات ،٢٠١١ آذار/ منذ المستمرة اليومية

واالختفاء التعسفي واالعتقال القانون نطاق خارج القتل

الجنسي، والعنف والتجنيد، والتعذيب، القسري

على يعتمد كما األسلحة، أنواع بمختلف والهجمات

على شهود أو أقربائهن أو الناجيات للضحايا روايات

التقرير  ويتضمن منها، ١١ رواية الحوادث، ويستعرض

النِّزاع أطراف ارتكبتها التي االنتهاكات ألبرز حصيلة

آذار/ منذ  اإلناث بحقِّ سوريا في المسيطرة  والقوى

.٢٠٢٠ الثاني/ تشرين ٢٠١١ حتى ٢٥/

النزاع  أطراف يد على ٢٨٤٠٥ أنثى ل التقرير مقتل سجَّ

٢٠١١ حتى ٢٥  آذار منذ المسيطرة في سوريا والقوى

يد قوات  ٢١٩٤٣ قتلن على بينهن ،٢٠٢٠ الثاني تشرين

الروسية،  القوات يد على  ١٥٧٩ و السوري، النظام

تحرير  هيئة يد و٨٢ على يد تنظيم داعش، على و٩٨٠

القيادة ذات الديمقراطية سوريا قوات أنَّ وأضاَف الشام،

المعارضة  قتلت فيما أنثى،  ٢٥٤ قتلت قد الكردية

وقتل ٩٦٠ أنثى  ١٣١٣ أنثى، الوطني الجيش المسلحة/

قتلوا  و١٢٩٤ أنثى الدولي، التحالف لقوات هجمات إثَر

أخرى. جهات يد على

ال العسكرية السوري النظام عمليات فإنَّ للتقرير طبقًا

المدنية األهداف وبين والعسكريين المدنيين بين تميِّز

قد الهجمات من العظمى الغالبية إنَّ بل  والعسكرية، 

وأطفال، نساء تضمُّ التي المدنية المناطق على تركزت

حتمي، أمر صفوفهم في  ضحايا وقوع  فإن وبالتالي

من  ٪  ١٠ قرابة اإلناث من الضحايا حصيلة وبلغت 

نسبة مرتفعة وهي المدنيين، للضحايا اإلجمالية الحصيلة

بحسب المدنيين استهداف السوري النظام تعمُّد وُتظهر

التقرير.

القسري، واالختفاء االحتجاز االعتقال/ صعيد وعلى

ال  أنثى ١٠٥٥٦ عن يقل ال إنَّ ما التقرير والتعذيب قال

القسري على االختفاء أو قيد االعتقال/ االحتجاز تزلن

بينهن سوريا، في المسيطرة والقوى النزاع أطراف يد

هيئة  يد و٤٤ على السوري، النظام قوات يد على ٨٤٧٤

الديمقراطية،  سوريا قوات يد و٨٦٦ على الشام، تحرير

الوطني.  الجيش المسلحة/ المعارضة يد على و٨٩٦ 

اعتقلهن  منهن، كان قد ٢٧٦ أنثى أنَّ التقرير وأضاف

االختفاء قيد يزالون وال انحساره  قبل داعش تنظيم

الثاني ٢٠٢٠. ٢٥ تشرين حتى القسري

في  التعذيب بسبب قتلَن قد ٩١ أنثى فإنَّ للتقرير ووفقًا

مراكز  في  قتلَن   ٧٣ بينهن ،٢٠١١ آذار منذ  سوريا 

١٤ منهن  قَضت فيما السوري، للنظام التابعة االحتجاز

في  و٢  داعش، لتنظيم التابعة االحتجاز مراكز في

و١  سوريا الديمقراطية، لقوات االحتجاز التابعة مراكز

الجيش المسلحة/ للمعارضة التابعة االحتجاز مراكز في

يد جهات  على التعذيب ١ أنثى بسبب قتلت كما الوطني،

أخرى.

للنساء احتجازها في السوري النظام قوات تراعي وال

اعتبارات أية األمنية لألفرع العائدة االحتجاز مراكز في

لظروف االعتقال وتخضعهن احتياجاتهن، لطبيعتهن أو

لكافة تتعرضن كما الرجال، فيها تحتجز التي ذاتها

الرجال. لها يتعرض التي التعذيب وأساليب أشكال

النساء تعتقل كثيرة حاالت  في أنه التقرير  وذكر

من ويحرمن نساء حوامل، أو تعتقل أطفالهن، بصحبة

أطفالهن ويخضع الجسدية أو النفسية، احتياجاتهن كافة

اعتقالها، مدة طوال األم على تطبق التي ذاتها للظروف

يقل  ما ال ٢٠١١ آذار منذ التقرير ل سجَّ السياق هذا وفي

أمهاتهن،  بصحبة كانوا ألطفال اعتقال حادثة ١٤٣ عن

داخل مراكز  ألطفال والدة حادثة ٨٧ يقل عن ال وما

الصحية الرعاية نقص من عانوا  جميعهم االحتجاز،

تسبَّب ما احتياجاتهم؛ ومن تأمين الوالدة بعد لهم الالزمة

٧ أطفال منهم.  وفاة في

للعنف المحتجزات النساء تعرض إلى التقرير أشاَر

جنسي البتزاز تعرضن الحاالت وفي بعض الجنسي،

قوات ارتكاب التقرير ويقدر المقايضة، أساس على

عنف  حادثة  ٨٠٢١ عن يقل ال ما السوري النظام 

داخل مراكز  ٨٧٩ حادثة حصلت  قرابة بينها جنسي،

جنسي  عنف  حالة   ٤٤٣ عن يقل ال وما  االحتجاز، 

.١٨ سنِّ الـ دون لفتيات حصلت

ما السوري النظام أن من دائم تخوف هناك أن مضيفًا

المعتقالت بحق الجنسي العنف استخدام في مستمرًا زال

لديه.

إلى إضافة قوات سوريا الديمقراطية أن التقرير في جاء

بعمليات قامت فإنها القانون نطاق خارج القتل عمليات

غاية لظروف المحتجزات وتخضع اإلناث، احتجاز

التعذيب، من  متنوعة ألساليب ويتعرضَن  السوء، في

عرقي، على أساس معاملتهن تتم األحيان من كثير وفي

ه توجَّ وال والغذاء، الصحية  الرعاية  من ويحَرمن

بعد مرور إال وال يخضعن لمحاكمة محددة تهمة إليهن

حتى أشهرًا عدة يستمر قد اعتقالهن، على زمن طويل

الديمقراطية سوريا قوات أنَّ التقرير وأضاَف سنوات.

مناطق سيطرتها على في القسري قامت بعمليات التجنيد

والقاصرات؛ البالغات اإلناث واستهدفت واسع نطاق

في صفوفها، مما تسبب إلى االنضمام على إلجبارهن

التعليم. من حرمانهن

أنماط من عدة الديمقراطية سوريا قوات كما استخدمت

االحتجاز مراكز داخل إما اإلناث، الجنسي ضدَّ العنف

وإدارتها، بحراستها تقوم التي المخيمات في أو لها التابعة

جنسي  عنف ١١ حادثة يقل عن ما ال ل التقرير سجَّ وقد

تشرين /٢٥ حتى الديمقراطية سوريا قوات ارتكبتها

.٢٠٢٠ الثاني/

الشام، تحرير هيئة انتهاكات عن حديثه معرض وفي

النساء، احتجاز بعمليات قامت الهيئة إن التقرير قال

لمعايير وفقًا يتم ال  االحتجاز أن التقرير وأوضَح

الهيئة لدى  المحتجزات  النساء تخضع كما  قضائية، 

جسدي لتعذيب ويتعرضَن قاسية، احتجاز ظروف إلى

ونفسي شديد.

النساء ألزمت الشام تحرير  هيئة أنَّ  التقرير وأضاَف 

اإلجراءات من بعدد لسيطرتها الخاضعة المناطق في

بها استهدفت المالبس يخص فيما قواعد  وفرضت

بدون تنقلهن حرية من خاص، وحدَّت نحو على النساء

المرأة، ضد صارخ تمييز  للتقرير وفقًا  وهذا  قريب،

الدولي القانون قواعد من كبير  لعدد انتهاكًا ويشكل

اإلنسان. لحقوق

المعارضة مارستها التي االنتهاكات أبرز التقرير أورَد

اإلناث استهدفت إنها  وقال الوطني، الجيش  المسلحة/

أنشطتهن بسبب إما االختطاف  االحتجاز/ بعمليات

سيطرتها، مناطق في  ممارساتها على  اعتراضهن أو

ووفقًا عرقية، خلفية استهدفن على األحيان بعض وفي

إذن وجود بدون تتم الحوادث  هذه معظم  فإنَّ للتقرير

الجهة وهو الشرطة  جهاز  مشاركة  ودون  قضائي

عبر والتوقيف االعتقال بعمليات المخولة اإلدارية

واضحة. تهٍم توجيه وبدون القضاء،

المعارضة لدى احتجازهن خالل المعتقالت وتتعرض

متنوعة، تعذيب  أساليب  إلى  الوطني  الجيش  المسلحة/ 

وتأمين والغذاء الصحية الرعاية من تحرمن كما

حال في أطفالها من حرمانها إلى إضافة احتياجاتها،

اعتقالها بصحبتهم.

ترسانة وجود  من الرغم  وعلى أنه التقرير  واستنتج 

على تنصُّ األمن الدولي مجلس قرارات فيها بما قانونية

إال الطفالت، فيهم  بما واألطفال النساء حقوق احترام

كان السورية الدولة على المسيطر السوري النظام أن

الوحيدة التي والجهة القوانين، خرقت التي األولى الجهة

النزاع أطراف بقية أن كما اإلنسانية، ارتكبت جرائم ضد

لم يمارسها انتهاكات ارتكبت إنها بل على نهجه، سارت

والتضييق القسري التزويج مثل نفسه السوري النظام

وبلغ اإلجباري، والتجنيد التنقل وحرية المالبس على 

الدولي القانون واستبيح حرب، جرائم مستوى بعضها

لقرابة امتدَّ  الذي السوري النزاع في شامل نحو على

المرأة بحق االنتهاكات أن على وأكد من الزمن، عقد

نحو سياسي انتقال  حصول دون تتوقف لن  السورية

وبشكل خاص اإلنسان حقوق يحترم ديمقراطي نظام

السورية. األراضي على كامل ويمتد المرأة حقوق

النظام مارسها  والتي فيه الواردة الجرائم أن  وأكد

نحٍو النطاق وعلى واسع هجوم على شكل السوري

تشمل: اإلنسانية ضد جرائم ُتشكِّل والتي منهجي

وأضاَف واالضطهاد. والتعذيب؛ واالغتصاب، القتل؛

ضد جريمة مرتبة إلى يصل قد القسري التزويج أن

مارسه قد اإلرهابي داعش تنظيم وكان اإلنسانية،

تحرير هيئة قبل من أيضًا واسع، ومورس نحٍو على

الشام.

والتي فيه  الواردة االنتهاكات أنَّ التقرير وأوضَح

النزاع أطراف وبقية  السوري النظام  مارسها

الجنسي، العنف في: تتجسد حرب جرائم وُتشكل

أنواعه، بجميع القتل وخاصة الحياة، ضد والعنف

الكرامة على  واالعتداء القاسية، والمعاملة والتشويه

الشخصية.

تأمين بضرورة الدولي المجتمع  التقرير أوصى

نازحات من قسريًا المشردات لإلناث حماية ومساعدة

ومراعاة منهن  األطفال وخصوصًا والجئات،

تحديدًا. الحماية مجال في الخاصة احتياجاتهن

على المصادقة العالم دول كافة على أن وأضاف

عليها المترتبة بااللتزامات الوفاء سيداو،  اتفاقية

اإلجرامية، ممارساته وفضح السوري النظام لمحاسبة

وإيقافها. منها للتخفيف ممكن جهد كل وبذل

المساعدة عمليات تنسيق يتم أن التقرير أوصى

وتجنُّب تضررًا، األكثر  المناطق بحسب اإلنسانية

تسخير بهدف السوري النظام وابتزاز ضغوط

إلعادة كافية موارد وتخصيص لصالحه. المساعدات

للعنف تعرضن وبشكل خاص اللواتي الناجيات تأهيل

وإنشاء القسري. والتزويج الجنسي، ولالستغالل

المعنفات واللواتي للنساء خاصة رعاية وحماية دور

أسرهن ومجتمعاتهن. قبل للنبذ من تعرضن

واالتحاد األوروبية  الدول التقرير أوصى كما

االقتصادية رفع وتيرة العقوبات بضرورة األوروبي

إيران الرئيسين، السوري  النظام  داعمي على

المجتمع لمنظمات ممكنة مساعدة كل وتقديم وروسيا،

في ودمجهنَّ الضحايا، تأهيل إعادة في الفاعلة المدني

تأهيل وإعادة عمليات دعم أخرى. ودعم مرة المجتمع

دعم إضافة إلى واللجوء، النزوح مناطق الناجيات في

التقاضي عبر مسار ودعم القضائية، مسار المحاسبة

من العديد إلى إضافة العالمية، القضائية الوالية

األمم المتحدة في متعددة لهيئات اإلضافية التوصيات

الدولي. والمجتمع

قسريا خمتفيات و٨٧٦٤ بسبب التعذيب، منهن ٩١ منذ آذار ٢٠١١، سوريا يف إناث ٢٨٤٠٥ مقتل

عوض سميرة

يعرف  ما الثاني نوفمبر/تشرين  ٢٥ يوم يصادف

وقد المرأة، ضد العنف على للقضاء الدولي باليوم

تختتم  النضال من يوما  ١٦ إلطالق اليوم  هذا اختير 

لحقوق  العالمي اليوم في ديسمبر/كانون األول ١٠ في

يقف المساواة جيل برتقالي.. "العالم وشعاره اإلنسان،

االغتصاب". ضد

سبب جوهري السرطان، مثل المرأة ضد ويعتبر العنف

أخطر وسبب اإلنجاب، سن في للنساء والعجز للوفاة

معا، والمالريا السير حوادث  مع  مقارنة للعلة يؤدي 

المتحدة. األمم موقع بحسب

غوتيريش على أنطونيو المتحدة لألمم األمين العام وقال

الدولي اليوم بمناسبة اليوم الرسمي، المتحدة األمم موقع

ضد "العنف الجنسي إن المرأة، ضد على العنف للقضاء

التي الذكور هيمنة من جذوره  يستمد  والفتيات النساء

أذهاننا عن يغيب أال ويجب الزمن، من قرونا  دامت

ثقافة تغذي التي  الجنسين بين  المساواة عدم  أوجه أن

موازين في اختالل مسألة األساس في االغتصاب هي

القوة".

المرتبط القتل من األكبر العبء يتحملن والفتيات النساء

إلكترونية) (مواقع والعائلة بالشريك

ضد المرأة العنف إلنهاء اتحدوا

العنف للقضاء على الدولي اليوم إلى تاريخ اليوم يشير

في  تختتم النضال من يوما  ١٦ إلطالق المرأة ضد

لحقوق  العالمي اليوم المقبل األول ديسمبر/كانون  ١٠

اإلنسان.

كل  من   ٢٥ يوم للمرأة المتحدة األمم هيئة واختارت

التي ال" قل  "اتحدوا، -لحملتها- برتقالي كيوم  شهر

والناشطين  المدني المجتمع ٢٠٠٩ لتعبئة عام في أطلقت

تأثير تقوية أجل من المتحدة األمم ومنظومة والحكومات

ضد العنف إلنهاء المتحدة لألمم  العام األمين حملة

المرأة.

بعنوان�  للمرأة المتحدة  األمم هيئة لموقع فني عمل

الجميع"  يعرفها أن يجب  حقائق المرأة:  ضد "العنف

إلكترونية) (مواقع

المرأة ضد العنف مظاهر

انتهاكات أكثر  أحد والفتيات النساء ضد العنف  يعد

عالمنا في وتدميرا واستمرارا انتشارا اإلنسان حقوق

انعدام بسبب عنه مبلغ معظمه غير يزال اليوم. ولكن ال

العار ووصمة  بالفضيحة واإلحساس والصمت العقاب

به. المحيطة

وجنسية جسدية بأشكال العنف يظهر عام، وبشكل

ونفسية وتشمل:

النفسية واإلساءة الضرب ويتضمن الزوج، عنف –

النساء. وقتل الزوجي واالغتصاب

االغتصاب ومنها الجنسية، والمضايقات العنف –

واالعتداء الجنسية القسرية والتحرش الجنسي واألفعال

في والتحرش القسري والزواج  األطفال  على  الجنسي

اإللكترونية. والمضايقة والمالحقة الشوارع

الجنسي). واالستغالل (العبودية بالبشر االتجار –

(ختان اإلناث). لإلناث التناسلية األعضاء تشويه –

األطفال. زواج –

الجسدي  للعنف ثالث نساء وفتيات تتعرض واحدة من

حياتها. خالل الجنسي أو

بحرية يتخذن المتزوجات النساء من فقط ٪٥٢ –

منع وسائل واستخدام الجنسية العالقات بشأن قراراتهن

الصحية. والرعاية الحمل

-على  وفتاة امرأة ٧٥٠ مليون من يقرب ما تزوج –

قبل بلوغهن سن العالم أنحاء جميع في قيد الحياة اليوم-

٢٠٠ مليون امرأة وفتاة  خضعت حين في عشرة، الثامنة

اإلناث). (ختان لإلناث التناسلية األعضاء لتشويه

في ُقتلن الالتي النساء من اثنتين كل من واحدة ُقتلت –

أو أسرهن عام على أيدي أزواجهن جميع أنحاء العالم

رجال  ٢٠ بين فقط من رجل واحد ُقتل بينما  ،٢٠١٧

ظروف مماثلة. في

النساء العالم من في بالبشر االتجار ضحايا من ٪٧١ –

النساء والفتيات  هؤالء  من أصل ٤ و٣ من والفتيات،

الجنسي. لالستغالل يتعرضن

جاء اللواتي وأنطونيا وماريا باتريسيا ميرابال األخوات

(مواقع لهن تكريما النساء ضد العنف على القضاء يوم

التواصل)

١٩٦٠ ميرابال.. األخوات

النساء بدأ ضد العنف للقضاء على الدولي وقصة اليوم

وهن وأنطونيا، وماريا باتريسيا هن شقيقات، ثالث مع

ناجحًا، أعمال رجل والدهن  كان ميرابال،  عائلة من

المستقرة. الميسورة الطبقة حياة يعشن وكن

نوفمبر/تشرين   ٢٥ في وحشية اغتيال لعملية تعرضن

بأوامر  الدومينيكان، جمهورية في  ١٩٦٠ عام الثاني

كونهن بسبب تروخيلو، رافاييل وقتها حاكمها من

هرم على ظل الذي تروخيلو لنظام سياسيا معارضات

سيطرة فارضا ،١٩٦١ عام حتى بالده في السلطة

تروخيلو، كرمت نظام انهيار وبعد البالد. على مطلقة

المتبقية الرابعة أختهن وقامت ميرابال، األخوات ذكرى

الذي المنزل بتحويل ديدي المسماة الحياة قيد على

مقتنياتهن، يضم الراحالت لشقيقاتها  لمتحف به ولدن

التي خلدت والسينمائية الوثائقية واألفالم للكتب إضافة

أصبحن اللواتي ميرابال لألخوات وتكريما ذكراهن.

العنف مواجهة في  والبسالة والنضال للمقاومة  رمزا

في المتحدة لألمم العامة الجمعية  قررت النساء،  ضد 

سنويا  االحتفال  خالل ذكراهن من تخليد ١٩٩٩ العام

بالتزامن المرأة ضد العنف على للقضاء الدولي باليوم

وفاتهن. يوم مع

للتذكير برتقالية  لمسة إليها ستضاف العامة الفعاليات 

(مواقع العنف  من خاٍل لمستقبل الماسة بالحاجة 

إلكترونية)

العقاب من النطاق واسع إفالت

الصادر المرأة العنف ضد على القضاء  إعالن وكان

يعرف ،١٩٩٣ عام المتحدة العامة لألمم الجمعية عن

عصبية إليه تدفع عنيف فعل "أي أنه المرأة ضد العنف

أو أذى يترتب عليه أن يرجح أو ويترتب عليه الجنس

أو الجنسية من الناحية الجسدية أو للمرأة، سواء معاناة

أو القبيل هذا من بأفعال التهديد ذلك في بما النفسية،

ذلك سواء حدث الحرية، التعسفي من أو الحرمان القسر

الخاصة". أو العامة الحياة في

وإنهائه المرأة ضد العنف لمنع المبذولة الجهود وُتظهر

هناك أن والوطنية واإلقليمية العالمية المستويات على

الجنسي العنف على العقاب من النطاق واسعا إفالتا

المتحدة. األمم موقع بحسب واالغتصاب،

املرأة ضد على العنف للقضاء الدويل مريابال.. اليوم األخوات مبقتل ١٩٦٠ بدأت حكايته عام
املرأة يطارد مازال العنف شبح
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مشرق كوردي مبستقبل والتفاؤل الكوردية... املنطقة

˝fl ÂÌá€aç«

الكوردي الوطني المجلس الكوردية المفاوضات حققت

عدة وبقيت متقدمة، مراحل الوطنية الوحدة وأحزاب

هناك كانت إن وحّلها تجاوزها الممكن من نقاط خالفية،

الطرفين. من حقيقية إرادة

اإلنتخابات نتيجة لفترة توقفت الكوردية المفاوضات -

على المشرفة األمريكية الموفدة مهام وانتهاء األمريكية

وفريقها. زهرة بيللي المفاوضات

تصريحات وحسب  الكوردي الوطني المجلس  -

أنهم الكوردية الحوارات في المفاوضين االعضاء

الطريق فيها يرون ألنهم الحوار، في  مستمّرون

في الكوردي الشعب طموحات لتحقيق الوحيد والضمان

سوريا. كوردستان

خالل من الكوردي الوطني المجلس يقوم الفترة هذه -

التقى حيث دولية، لقاءات بجولة والحرية السالم جبهة

الوفد التقى وكذلك وأوروبيين، أمريكيين مسؤولين الوفد

السوري. واإلئتالف أتراك مسؤولين مع

من بالعديد باشر الديمقراطية سوريا مجلس -

وديرالزور. الرقة في الكونفراسات

مظلوم قائدها  خالل من الديمقراطية سوريا  قوات -

الحوار استمرار للحفاظ على استعدادها بقوة تبدي عبدي

إنجاحها. وضمان الكوردي الكوردي

كوردي إنفراج لضرب أي هنا وهناك من تصريحات -

الكوردي البيت شتات لملمة نحو

نهائي إتفاق تحقيق فبعد لالنتخابات بالنسبة أما  -

واكبرها الوطنية الوحدة احزاب الكوردية، للمفاوضات

في كافة االنتخابات في للمشاركة استعدادها تعلن د ي ب

الديمقراطية، سوريا قوات سيطرة تحت التي المناطق

في سيشارك  أنه  فأعلن الكوردي الوطني المجلس  اما 

الكوردية. في المناطق فقط االنتخابات

المناطق بها تمر التي األحداث بمجريات رأيكم ما -١

الكوردية؟

تدخل هل والحرية؟ جبهة السالم لجولة ما تقييمكم -٢

ولماذا؟ الكوردي؟ الحوار خدمة في الجولة هذه

االنتخابات حول  الطرفين تصريحات ترون  كيف -٣

ولماذا؟ كوردي؟ كوردي إتفاق انجاز بعد

الكوردية المناطق في ستتغير األمريكية السياسة هل -٤

ولماذا؟ ال؟ أم باين جو نجاح بعد

سوريا؟ في الكورد لمستقبل توقعاتكم ما -٥

حل في أي رئيسي ومحوري لهم دور الكورد سيكون

سوري سياسي

الديمقراطي الحزب في السياسي المكتب عضو تحدث

لصحيفة محمد عبدالكريم  سوريا، الكوردستاني- 

فيها يجري وما المنطقة «وضع بالقول: «كوردستان»،

تداخل سياق في تدخل  فهي الدول بين  تناقضات من

وما الكوردية بالمناطق يتعلق فيما أما والنفوذ، المصالح

المصالحية التناقضات تلك  من  يخرج ال فيها  يجري

تركي، روسي االتفاقيتين، ننسى ال وان والنفذوية،

المنطقة، سمحت لروسيا في أبرمت وأمريكي تركي التي

كما أعطت أمريكية، مناطق نفوذ في تسسير دورياتها

كانيية بين سري على طول الحدود حرية التحرك لتركيا

كم. ٦ إلى ٧ وبعمق سيمالكا و

خطرًا ذلك ترى ألنها االتفاقيات تريد إبطال هذه أمريكا

تلك قبل من التحركات فتلك المنطقة، في قواتها على

االستقرار باالضافة تخلق حالة عدم المنطقة في الدول

وحسب أمريكا فتحاول فيها، الخطر اإليراني الدور إلى

من القوات جميع تخرج أن  مسؤوليها، تصريحات

انسحاب أما  الروسية. القوات  عدا  الكوردية المناطق 

المنطقة، سكان عن الخوف وإلبعاد األمريكية  القوات

من ليست والعراق سوريا من كلي بشكل فاالنسحاب

قرار اصدار الرئيس يستطيع فقط الرئيس، صالحيات

عائد الكلي السحب قرار أما القوات، من جزئي لسحب

األمريكية». اإلدارات لكافة

تدخل والحرية السالم جبهة تأسيس «أن محمد: يؤكد 

في المشاركة القوى فجميع الكوردي، الحوار خدمة في

الجبهة. لهذه أساس الكوردي الحوار ان يرون الجبهة

الوطنية والمعارضة الكوردي للحوار داعمة قوة الجبهة

الجبهة الهدف من وكان األرض، على قوة تشكل ألنها

يكون وان األرض، على حقيقية معارضة قوة لتشكيل

لجميع وكامل شامل انطالق لحل الكوردية مركز المنطقة

هذه خالل جرت التي الجبهة ولقاءات السورية، مناطق

قوية الجبهة جعل وكيفية  بالجبهة لتعريف  هي الفترة

كافة األطياف لدعم الجبهة ألنها نواة تلك الدول ومطالبة

السوري». المجتمع

في االنتخابات بالمشاركة يتعلق فيما محمد: «أما يضيف

الكوردية والتصريحات للمفاوضات اإلتفاق النهائي بعد

بعد ذلك  تمَّ وإن أما ألوانه، سابق فهي تصدر التي

والتي الكوردية، للمرجعية عائد المشاركة فقرار االتفاق

ضمنها ومن القضايا جميع على مهامها اإلشراف من

االنتخابية». المشاركة

المنطقة في األمريكية  للسياسة  «بالنسبة  محمد: يتابع

مرسومة استراتيجية فهي الرئيس، بشخص ترتبط ال

اسلوب هو يتغير الذي فقط تجاوزها، يمكن للمستقبل ال

االستراتيجية بالخطط  المساس دون تطبيق  وطريقة

بايدن جو الجديد للرئيس بالنسبة أما األمريكية. للسياسة

الرئيس شخص وخاصة معه جيدة تجارب للكورد فـ

إنهاء على فاتحة خير يكون أن بارزاني، ونتمنى مسعود

المنطقة». في اإلحتالالت

وفي اآلن  عامة سوريا في «الوضع محمد: يختم

الوضع وكذلك ،٢٠١١ قبل كما كان يكون المستقبل لن

كبير بشكل في سوريا وضعهم فالكورد تغير الكوردي،

الدولية، إن الموازين  في وقوة لهم مكانة حيث أصبح

نحو وضعهم يتجه الكورد أن على يدل إنما ذلك دّل

أي في ومحوري رئيسي دور لهم وسيكون األفضل،

سوري». سياسي حل

امن عن تحقيق بمعزل سوريا في وال استقرار أمن ال

واستقرار الشعب الكوردي

اإلصالح حركة في العامة المنسقية عضو تحدث

لصحيفة عكيد عثمان اسطنبول، منسقية الُكردي-

الموضوعية القراءة ضوء «على بالقول: «كوردستان»،

عن يتجزأ  ال جزء سوريا في الكوردية القضية فإن

الكوردية للقضية حلول فأي برمتها، السورية القضية

قراري وفق وذلك سوريا. لكل العامة بالحلول مرهون

يدعو والذي ،٢١١٨  –  ٢٢٥٤ الدولي األمن مجلس

والدستور، واالنتخابات السياسي السلمي االنتقال إلى

يزال، سوريا وال بها التي تمر بخصوص المجريات أما

وتستر النظام خلف التعقيد من مزيد األمور نحو تدفع

أي حيال السلبي وتعنت موقف النظام الدولية، المصالح

سوريا. في سلمي حل الى تهدف دولية جهود

نسبيا يلحظ ما  هناك الكوردية بالمناطق يتعلق  وفيما

في العام الوضع األخرى، السورية بالمناطق ومقارنة

تفتقر التي الضعيفة اإلدارة وجود  رغم ضئيل تحسن

خدمات من المعيشة أحوال وسوء والقوانين النظام إلى

تفرد حزب نتيجة وذلك والتعليم. والعمل عامة كالصحة

اإلدارة. د ي ب

الحزب فلسفة أن وتؤكد أكدت الكوردية والتجربة

من وال بد انتهت الواحد والرأي الواحد والقائد الواحد

في التطورات مجمل حول شاملة كوردية مرجعية

لنيل الكوردي الصف بوحدة يتجسد الكوردية المنطقة

من واالزدهار  األمن  وإحالل جهة، من الجماهير ثقة

السياسية برؤيتها  الكوردستانية والتجربة أخرى،  جهة

االقليم حكومة بقيادة كوردستان اقليم في المشتركة

في ليس به  يحتذى مثال البارزاني مسعود والرئيس

المنطقة». بل لعموم العراق فحسب، كوردستان

عن اعلن التي والحرية السالم «جبهة عكيد: يتابع

والجغرافية الوطنية ألهميتها جاء مؤخرا تأسيسها

غالبية حول التقارب ذلك وجاء البالد، في والسياسية

المستبد النظام من والموقف الوطنية السياسية المواقف

الثورة لقوى الوطني باالئتالف المتمثلة والمعارضة

االقليمية والدولية الدول من الموقف وكذلك والمعارضة

يزال وما الذي كان العراق اقليم كوردستان من سيما

وعربا كوردا السوريين تخدم ان يمكن ما كل يدعم

بالقرارات اإللتزام الجبهة ترى وكذلك ...الخ. وآشور

في السلمي السياسي الحل وتساند تخدم التي الدولية

النظام عليه أصر الذي والدمار الحرب عن بعيدا سوريا

الكوردي، والحوار الجبهة بين  يتعلق وفيما وأعوانه.

سورية كوردية أرضية على وسندا قويا دعما ستكون

ستكون كما شؤونها. في الخارجية التدخالت بعيدا عن

في ال العربية المكونات كل على وانفتاحا دعما الجبهة

لتشكل سوريا مناطق عموم في بل فحسب، الجزيرة

السوريين كل السوريين تمثل ونواة موحدة سياسية جبهة

الدعم من المزيد لكسب واالقليمية الدولية المحافل في

شامل حل سياسي الى للوصول المحافل من تلك والتأييد

.٢٢٥٤-٢١١٨ سيما الدولية القرارات وفق

من سلسلة عقد قد الجبهة وفد ان بالذكر والجدير

الخارجية في ممثلين مع لقاء  منها  تركيا في اللقاءات

التركمان جبهة مع كذلك منهم، وبدعوة أنقرة في التركية

وأيضا االئتالف الوطني ومع المؤقتة الحكومة ورئيس

عقد إلى  باإلضافة السورية، العليا المفاوضات هيئة

من كل مع والدبلوماسي السياسي السلك مع اللقاءات

اللقاءات بناءة تلك اسطنبول. وكانت في امريكا وفرنسا

فحسب، للسوريين  ليس مواضيعها أغلب في ومفيدة 

حاضرة كانت التي سوريا في الكوردية للقضية بل

الدولي والتأييد  الثقة وكسب النقاش محاور جميع  في

وأهدافها». الجبهة مواقف حول واالقليمي

في للسادة القراء لي ان اذكر اسمحوا عكيد: « يضيف

أمريكا  طلبت  حيث اعتقد ما  على  ٢٠١٣ عام نهاية

وعليهم اإلرهاب محاربة الكوردي الوطني المجلس من

المجلس جواب كان والمعنوي، والمادي العسكري الدعم

- يدافع أن شريطة الطلب هذا  وقبل وشفافا، واضحا

المناطق أما فقط، الكوردية المناطق عن المجلس- أي

ابناء على عنها الدفاع مهمة فتقع األخرى السورية

من المجلس طلب رفض وتم  المناطق.  تلك وبنات

يتم لم وبذلك مكان، كل الدفاع في مطالبين امريكا قبل

االقتراع، صناديق مع نحن سؤالكم الى وبالعودة االتفاق.

ومنذ مرارا الكوردي الوطني المجلس به نادى ما وهذا

على واالستباق االلتفاف ان إال  ،٢٠١١ عام تأسيسه

المجلس، قبل من رفضه ويتم تم ما هذا جوهرها،

في المناطق االنتخابات في ونشارك ونساند ندعم نحن

هذه خوض في مصلحة لنا فليس غيرها، اما الكوردية،

الغالبية يشكلون الكوردية غير المناطق ألن العملية، 

بعكس المطلق الفوز لهم ويؤكد  العرب، من العظمى

التي المناطق كل في مسد إجراء االنتخابات يريده ما

للقوى الذريعة يعطي مسد، أي وبهذا إدارتها. تحت تقع

تلك في العام مفاصل القرار السيطرة على في الشوفينية

ال واألكثرية األقلية مبدأ القراء السادة ونذكر المناطق.

والتي واألقليات القوميات متعددة البلدان في دائما تصلح

الكوردية غير المناطق شؤون في نتدخل ال ان نرغب

شؤوننا». التدخل في نريد منهم ال كما

المتقدمة البلدان في العصرية االنتخابات «ان عكيد: يعتقد

ومستقبل سياسة على رسم الشخص القادر إختيار هدفها

التي ترسم هي العميقة الدولة فهناك امريكا، في بلده. أما

وبالتالي، لبلده، الثابتة االستراتيجية سياسة وتخطط

كل اإلنتخابي في الى نتاج التجمع يعود الفائز المرشح

بعضها عن االصوات عدد تختلف التي والية أمريكية

االستراتيحية تخدم األمريكية فالسياسة إذا،  البعض.

االسلوب هو وآخر رئيس بين الفرق يكون قد الثابتة،

عن الخروج دون اآلنية الصالحيات وبعض والشكل

الموقف السياسي بناء علينا ان ارى اني الثوابت، لذلك

الدولية الضروريات وكذلك والمنطق الموضوعية وفق

الغالي قدم الذي الكوردي  الشعب ان  كما ومصالحها،

شكل الذي اإلنسانية أعداء ألد محاربة في والرخيص

األمن لصالح بل فحسب، ومستقبله للكورد ليس خطرا

سيما امريكا ان شك كما أرى أنه ال الدوليين، والسلم

السيد مع لقاءاته احد قي قال الذي بايدن مرحلة في

فقط، اصدقائكم الجبال ليس البارزاني، مسعود الرئيس

دولة سنرى سويا بأننا  قوله  وتابع  ايضا.  أمريكا بل

تواقق على يدل فانه شيء على دلَّ كوردستان. هذا ان

مصالح األمريكية مع وخاصة الدولية القوى موازين في

وال خاصة. سوريا وكوردستان عامة الكوردي الشعب

كوردستان سوريا في القادمة السياسة االمريكية ان ارى

والشعب عامة سوريا ومصالح سياسة مع قريبا ستكون

إستراتيجية سياسية العتبارات وذلك  خاصة، الكردي

أمن ال واقول وأجزم األوسط. الشرق عموم في أمريكية

بمعزل عن الدولية فيها وللقوى في سوريا وال استقرار

فيها». الكردي الشعب واستقرار امن تحقيق

العام السوري الوضع في التمعن  «عند عكيد: يختم

اآلنفة قراراتها خالل من المتحدة  االمم  ومحاوالت

والدستور للسلطة السلمي االنتقال الى الداعية الذكر،

الروس وأعوانه النظام آذان يصغ لم والتي واالنتخابات

بحق التعقيد من مزيدا سبب مما وميليشياتها. وايران

سوء عن ناهيكم وتهجير ودمار  قتل من السوريين

في له المرثي الوضع يتجه وبذلك العامة، الخدمات

أو السورية المكونات على المهام توزيع إلى سوريا

االقاليم/ السورية/نظام، المكونات على سوريا توزيع

النظام  العالم يمارسون في ٣٠ دولة على غرار أكثر من

هذه من سوريا ينقذ ما وهو التوافقي التعددي الفيدرالي

الى للوصول العاشر،  عامها الى قاربت التي  األزمة

جميع حذوها  يحذو مثال تكون وكي الحديثة، سورية

إنهاء نحو العربية في البلدان األخرى العربية المكونات

وفقا الناس عن الخوف وإبعاد شبح االستبدادي النظام

حق تقرير حول المتحدة األمم في حقوق اإلنسان لميثاق

للشعوب». المصير

ووجود الدولية  بالتفاهمات مرتبط الكورد مستقبل 

القادمة األجيال لمستقبل تفاؤل جرعة

الديمقراطي الحزب في المركزية اللجنة عضو تحدث

شيخاني لصحيفة ماهين (البارتي)، سوريا الُكردي في

المنطقة بها تمر التي «األحداث «كوردستان»، بالقول:

تعود أسبابها بشكل خاص عام والمنطقة الكوردية بشكل

للخلف، سنة مئة لو رجعنا االستعمارية آنذاك، الدول إلى

والنتائج وهذه األحداث المشكلة على أس نظرة والقينا

سببها تعقيدًا، زادت بل الكوارث والويالت التي أفرزت

األوسط الشرق في النفوذ وتقاسم االستعمارية الدول 

المريض" "الرجل وتركة الدولية التحالفات خلَّفه وما

وتركت ومؤقتة، هشة اتفاقات من المنطقة بخصوص

مع عقدت التي فاالتفاقيات جذري، المنطقة بدون حل

من تنفيذها ومتابعة جدية عدم على دليل خير تركيا

لهذا المنطقة، في بمصير الشعوب المتحكمة الدول قبل

تنال حتى تتوقف ولن تتوقف لم الكوردية فاإلنتفاضات

والعالم». المنطقة شعوب كباقي وحريتها حقوقها

تكون «أن شيخاني: يتأمل  الجبهة، لجولة  بالنسبة أما

الكوردي، الكوردي- الحوار فيها بما الجميع لمصلحة

خالل برنامجهم من عليه اتفقوا ما تخدم أن نتمنى كما

اإلقليمية الدول جولة إلى أي ال شك الداخلي، ونظامهم

يحاول حيث مصالح وغايات للطرفين، هناك والدولية

أن ال نتمنى اآلخر، لهذا الطرف من اإلستفادة طرف كل

شعوب مصلحة على الخارحية تغلب مصالح األطراف

طرح الجبهة واجب من بل تكون أن نتمنى كما المنطقة،

على والحث الحوارات طاولة  على  الكوردية القضية

أرضه على يعيش كشعب  الكوردية الحقوق  استرجاع

عن لرفع الغبن معنا وتجاهد قضيتنا التاريخية وتناصر

ضحى الكوردي الشعب بأن قلنا إذا أجامل لن شعبنا،

التهديدات من المنطقة حماية ألجل والنفيس بالغالي

وبشهادة والبطولة المالحم أروع شبابه بدماء ر وسطَّ

من نتمى قاداتها، لسان وعلى العظمى الدول وإعتراف

القومية وهويتنا خصوصيتنا عن الدفاع الشركاء األخوة

الدولية». المحافل في

ونحن المشترك، بالعمل نؤمن «بدايًة شيخاني: يضيف

سوريا(البارتي) في الكردي الديمقراطي الحزب في

الENKS وقناعاته  يتجزأ من ال جزء أنفسنا نعتبر 

تأسيسه في المساهمة  الرئيسية األحزاب أحد وكنا  ،

السياسية المواقف جميع الدوام على وتبنينا له، والداعمة

تأسيس وباركنا رحبنا لذا للمجلس، والقومية والوطنية

شعوب خطوة تقرب فكل والحرية)، (السالم الجبهة هذه

خطوة هي شك ال قاعدتها وتوسع  وتخدمها المنطقة 

لمصلحة وتعمل جادة  كانت حال في لدينا،  مباركة

أطراف لصالح أو خارجية أجندات تخدم وال المنطقة

خاصًة». الكوردي والشعب المنطقة لشعوب معادية

 pyd الـ موقف من نراه «صراحة ما شيخاني: يتابع

ولكن لنا، مفاجئة بالنسبة أو ليست غريبة اإلنتخابات من

الوطنية األحزاب الوحدة موقف هو األمر الغربب في

في للمشاركة استعدادها تعلن أن القومية تدعي والتي

قوات سيطرة تحت التي المناطق كافة في االنتخابات

المجلس لموقف رؤيتنا أما "قسد".  الديمقراطية سوريا

المنطقة في اإلنتخابات في ومشاركته الكوردي الوطني

ومصلحتها. لخدمة المنطقة موقف صائب نراه الكوردية

الوطني المجلس لموقف داعم موقفنا أن على ونؤكد

الكوردي».

وبايدن ترامب فورد: روبرت بقول شيخاني يتطرق

«لكننا يقول: ثم السوري، الملف في كثيرًا يختالفان ال

بسبب بايدن  جو  بنجاح تفاؤل جرعة لدينا  ككورد 

أيضًا البارزاني، مسعود الرئيس مع المميزة عالقته

هناك أن يكون نأمل للمنطقة، معرفته وزياراته حسب

والشرق المنطقة في األوضاع وتستقر  جدي، تغيير

وأذرعها اإلقليمية الدول يلجم  وأن عمومًا، األوسط 

سلوك معروٌف أنه رغم الشعوب، بمصائر العبث من

مصلحة هي عام بشكل األمريكية الخارجية السياسة

برايي، لكن القيم والمبادئ واألخالق. كل فوق أمريكا

في ومهمًا ومؤثرًا بارزًا دورًا تلعب الرؤساء شخصية

من هناك أمريكا فرؤساء والعالم، ومجتمعهم دولهم حياة

أثر دون غادر كرسيه من قوية وهناك بصمات ترك

إيجابي يذكر».

األوسط فمستقبل الشرق واقعيين، شيخاني: «لنكن يختم

يقال مثلما أو فوهة بركان وسوريا خصوصًا على عمومًا

دول وشعوبها المنطقة بمصير تتحكم حفرة، شفا على

نرى تذكر سابقًا، ولهذا كانت مشاريع كما أو ومخططات

ما ورغم الدولية، بالتفاهمات مرتبط الكورد مستقبل أن

ونهب للممتلكات وتدمير قتل من الكوردي باإلنسان لحق

هناك أن إال العذاب، أنواع شتى والقى وتهجير وتشرد

يزول أن بد ال القادمة. األجيال لمستقبل تفاؤل جرعة

ال بد كوردستان، شمس وتسطع المخيف الكابوس هذا

كوردستان». سماء على نوروز شعلة تضاء أن

الخاتمة:

جذري حل نحو تتجه الكوردي المنطقة أن المالحظ من

وأمريكا شامل، سوري حل نحو انطالق مركز لتكون

واستمرارها وجودها أن تعلم بالكورد، ألنها تفّرط لن

نحن علينا وما  الكورد، بدون يكون لن المنطقة  في

المصلحة الكوردية ذلك في خدمة كل أن نستغل الكورد

واحد. وهدف موقف ذا نكون لم إْن يتحقق ولن العليا،

بالتفاهمات مرهون الكوردي احلوار جناح

عكيد شيخانيعثمان ماهين محمد عبدالكريم
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وصل يوم األحد ٢٢/ تشرين الثاني، وفد يمثل ٥٠٠ شخصية من 

كوردستان،  برلمان  إلى  تركيا)،  (كوردستان  كوردستان  شمالي 

 PKK للتعبير عن رفضهم لهجمات حزب العمال الكوردستاني

ضد إقليم كوردستان.

الساسة  من  العديد  يضم  الوفد  أن  (باسنيوز)،  مراسل  وأفاد 

والشخصيات المعروفة في شمالي كوردستان، الذين جاؤوا للتعبير 

عن رفضهم لهجمات PKK ضد إقليم كوردستان، وللتعبير عن 

دعمهم لإلقليم، داعين العمال الكوردستاني إلى احترام كيان إقليم 

كوردستان الدستوري.

واجتمع الوفد مع هيئة رئاسة برلمان كوردستان، ومن ثم أدلى 

بتصريحات للصحفيين.

@ZbÓ◊ãm@ÊbnéÜäÏ◊@áœÎ
ÚÓ◊6€a@Ú€Îá€a@áÌ@Û‹«@êédmÎ@fi˝nya@ÒÏ”@PKK

@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lç®a@·ébi@Ôfl˝«¸a@’†b‰€a@Âfl@|ÓöÏm
µÌÜçÌ¸a@ÜäÏÿ‹€@ÑÓí@bibi@ôÏó£

مازال عدد من القرى التابعة لناحية اتروش بقضاء الشيخان لم تعّمر بعد بسبب تواجد مسلحي حزب العمال فيها، ويقول قائممقام قضاء 

الشيخان، ان الحكومة مستعدة إلعادة إعمار هذه القرى وإعادة مواطنيها اليها إن لم يشكل الـPKK خطرًا عليهم.

ففي تصريح ادلى به للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قال سردار الشيخ يحيى قائممقام قضاء الشيخان" هناك نحو ١٠ 

قرى في حدود ناحية اتروش بقضاء الشيخان لم تعمر بعد وذلك بسبب تواجد مسلحي حزب العمال فيها وعلى اطرافها يمنعون إعادة 

اإلعمار فيها ويختلقون المشاكل لسكانها".

وأضاف الشيخ يحيى" ان مساعي حكومة اإلقليم مستمرة إلعادة إعمار هذه القرى وتقديم الخدمات لها وإعادة سكانها اليها، لكن مسلحي 

حزب العمال هم السبب في ان يعيش سكان هذه القرى بعيدين عن قراهم ومساكنهم".

ويضيف" مع ان حكومة إقليم كوردستان اسكنت سكان هذه القرى في مركز قضاء الشيخان وقدمت لهم الخدمات الالزمة إّال انهم يرغبون 

في العودة الى قراهم ومزاولة مهنتهم الزراعية األصلية لوال تواجد مسلحي هذا التنظيم.

ïÎãma@Ùã”@äb‡«g@ÒÜb«hi@|‡èm@¸@PKK@Ä€a

صرح الناطق االعالمي الدكتور محمود محمد لوسائل االعالم يوم ٢٠ -١١ الماضي بخصوص تنصيب بابا شيخ جديد للكورد االيزديين، 

وفيما يلي نص التصريح :

من منطلق إيماننا بالحقوق والحريات القومية والدينية والمذهبية، ومع اننا رأينا انه من واجبنا ان نسعى دائمًا من اجل ترسيخ وتعزيز 

هذا النهج وانتهجناه داخل حزبنا الديمقراطي الكوردستاني وعملنا  على ان ينعكس نهجنا وفكرنا هذا في برامج وخطط وكيفية اإلدارة 

والحكم في إقليم كوردستان والعراق أيضًا.

ولقد اثبتنا ذلك خالل صياغة الدستور العراقي وكذلك مسودة دستور إقليم كوردستان، ونحن نعتبر انفسنا المدافعين الحقيقيين عن حقوق 

وحريات جميع المكونات في كوردستان. ومن هذا المنطلق سعينا وعملنا على ان يكون للمواطنين الكورد األيزديين كجزء أساسي من 

امتنا ان يكون لهم حريتهم التامة من الناحية الفكرية والعقائدية الدينية ومراسيم وإجراءات اختيار وتعيين  المناصب والحقائب االجتماعية 

والدينية، وعدم التدخل في شؤونهم بأي شكل من األشكال.

لألسف توفي قبل فترة األمير (تحسين بك) وبعد ذلك انتقل البابا شيخ الى رحمة اهللا، واألعراف عندهم ان يتم اختيار اميٍر خلفًا لألمير 

الراحل من بين األسرة األميرية عند األيزديين، وقد تم ذلك، وكذلك يقوم األمير وبالتشاور مع المجلس الروحاني باختيار شخص ليتبوأ 

منصب الـ(بابا شيخ) من بين أسرة المشايخ األيزدية، وقد تم ذلك أيضًا.  

ونحن إضافة الى تقديم التهاني الحارة الى األخوات واإلخوة األيزديين، نعلن بأن المواطنين بحاجة في هذه الظروف العصيبة اكثر من 

اي وقت آخر الى وحدة الصف والكلمة والتراص وخاصة بعد احداث شنكال المأساوية، حيث قام داعش بتنفيذ ما كان يجول في مخيلته 

اإلرهابية الوحشية العفنة ضد نساء ورجال وأطفال واموال وممتلكات اإلخوة األيزديين األشاوس في شنكال.  وبالمقابل قام الشنكاليون 

وبالتعاون وبدعم من ابناء جلدتهم الكوردستانيين وجماهير شنكال ورجال جبل شنكال برد االعتبار وإهانة داعش المتوحش وإذالله، ومع 

ان بعض األشخاص والجهات حاولت التضليل وتحريف مسار  ذلك اإلنتصار الكبير لكنهم لم يفلحوا في مسعاهم.

واآلن اختار األيزديون وحسب التقاليد واألعراف المعمول بها في الديانة األيزدية، اختار األيزديون بابا شيخ لهم خلفًا للبابا شيخ الراحل، 

وعادت تلك الزمر التي حاولت استقطاع شنكال من كوردستان والحصول على شرعية لهم عن طريق ابناء شنكال مع انهم ما كان لهم 

ألبناء شنكال غير الضرر، بسعى هؤالء الى زرع بذور التفرقة بين الشنكاليين ويسعون كديدنهم وجذورهم التاريخية التشكيك في نزاهة 

عملية اختيار البابا شيخ من قبل األخوات واإلخوة األيزديين بهدف زرع التفرقة بين ابناء الطائفة األيزدية وتحقيق مآربهم السياسية 

وعقدهم النفسية تجاه  الحزب الديمقراطي الكوردستاني.   

ومن هنا نعلن لجميع الشنكاليين األباة الصامدين خصوصًا ولمواطني كوردستان بشكل عام بأننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

ال عالقة لنا بكيفية اختيار المناصب والحقائب االجتماعية والدينية لألخوات واإلخوة األيزديين ولم نتدخل في ذلك مطلقًا، بل نكن كل 

االحترام لنتائج اجتماع كيفية اختيار البابا شيخ ومقررات اإلجتماع ونتمنى لهم النجاح والتوفيق.

إضافة الى ذلك نحن مطمئنون وعلى ثقة بأن الشنكاليين اكبر من مؤامرات الحاقدين وأكثر فهمًا وعقالنية من ان تسعى جماعات غريبة 

الى زرع الفتنة والتفرقة بينهم والتدخل في خصوصياتهم، والشنكاليون لهم سابقات في قطع دابر المتآمرين والحاقدين وإذاللهم وصانوا 

وحدة صفهم وكلمتهم.

يشكل   PKK أن للصحفيين،  أكد  الوفد،  رئيس  إبراهيم غوجلو، 

تهديدًا كبيرًا إلقليم كوردستان وشمال وشرق وغرب كوردستان.

اآلن  ليس  كوردستان  جنوب  نضال  يعادي   PKK أن  وأضاف 

فحسب، وإنما منذ تأسيسه، مشيرًا إلى أن تركيا وإيران وسوريا 

والعراق استخدموا PKK ضد إقليم كوردستان في أعقاب انتفاضة 

آذار ١٩٩١. ولفت غوجلو إلى ان العمال الكوردستاني، وبسبب 

عام  منذ  كوردستان  إقليم  على  وهجماته  واستفزازاته  تحرشاته 

١٩٩٢، تسبب باستشهاد ٣٥٠٠ بيشمركة.

وبين غوجلو، أن PKK يعتبر قوة احتالل في مخمور وشنگال 

ليس   PKK» :بإقليم كوردستان، وقال الحدودية  والقرى  وقنديل 

تنظيمًا كوردستانيًا، وقد تأسس على يد الدولة التركية».

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، يوم السبت ٢٠٢٠/١١/٢١، أنها سترسل ما يصل إلى ١٥٠ جنديًا هولنديًا إلى إقليم كوردستان للمساهمة 

في حماية أمن مطار أربيل الدولي.

وقالت الوزارة على موقعها اإللكتروني، إنه بعد تدريب القوات المسلحة الكوردية، تتحول مهمة التحالف الدولي ضد داعش إلى تقديم 

المشورة إلى السلطات في إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن هذه المهمة ستكون بقيادة هولندا اعتبارًا من العام المقبل.

ورجحت الوزارة أن يصل أول جندي هولندي إلى إقليم كوردستان في مطلع كانون الثاني / يناير المقبل، مشيرة إلى أن قواتها ستعمل 

إلى جانب القوات األمريكية، على حماية األفراد والمعدات بمطار أربيل في إطار التحالف الدولي.

وذكرت الوزارة أن التحالف الدولي يهدف إلى أن «يعتمد العراق على نفسه، في نهاية المطاف، في محاربة تنظيم داعش اإلرهابي».

ويأتي القرار الهولندي بعد لقاء جمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في الهاي 

قبل نحو عشرة أيام.

وكان الجانبان قد بحثا جملة من القضايا ذات االهتمام المشترك، كما تعهد رئيس الوزراء الهولندي بمواصلة دعم إقليم كوردستان وقوات 

البيشمركة ودعم جهود التنمية االقتصادية والزراعية في اإلقليم.

وسبق أن قالت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد إن «داعش ما زال مصدر عدم استقرار»، مشيرة إلى أن التنظيم «انخرط في حرب 

عصابات سرية» في العراق وسوريا.

ولطالما حذر مسؤولون كورد من أن داعش ال يزال يشكل خطرًا جديًا على الكثير من المناطق العراقية التي شهدت بالفعل هجمات دامية 

طيلة الفترة الماضية. وكثيرًا ما تطالب كوردستان التحالف الدولي باالستمرار في دعمها والعراق لضمان هزيمة التنظيم.
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أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق د.أدهم إسماعيل ، بيوم الثالثاء ٢٥-

١١-٢٠٢٠ ، عن تفاؤله بإمكانية سيطرة إقليم كوردستان على وباء كورونا، مبديا 

، مؤكدًا  للفيروس  المضاد  اللقاح  للحصول على  اإلقليم  لمساعدة  المنظمة  استعداد 

ان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في تواصل يومي مع المنظمة 

الى ان هذا االمر  الوباء ، الفتًا  لكبح  اتباعها  الواجب  لالستفسار عن اإلجراءات 

يظهر مدى اهتمام الحكومة بموضوع كورونا ومكافحته . إسماعيل الذي كان يتحدث 

العراق عقده مع وزير  انتهاء مهام عمله في  في مؤتمر صحفي مشترك بمناسبة 

الصحة في حكومة اقليم كوردستان د.سامان برزنجي في العاصمة أربيل ، إنه لمس 

ارتياحا وتعاونًا كبيرا من قبل المؤسسات الصحية ووزارة الصحة في كوردستان مع 

المنظمة، واعدوا سوية خطة الغاثة النازحين والالجئين في االقليم. وقال اسماعيل 

اقليم كوردستان كانت طبيعية حتى يونيو/حزيران ، إال  ان معدالت اإلصابة في 

أنها ارتفعت فيما بعد والسبب الرئيسي كان عدم تقيد المواطنين بالتعليمات الصحية. 

وتابع ، بالقول ان " منظمة الصحة ووزارة صحة إقليم كوردستان بالتاكيد تتحمل 

والمشافي  االقليم  في  متوافرة  وهي  األوكسجين  وعبوات  األدوية  تأمين  مسؤولية 

التعاني من اي شحة منه". مردفًا " لكن جزءًا كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق 

الوقت المواطنين وما يؤكد ذلك أن التزامهم بالتعليمات الصحية ادى الى انخفاض نسبة  في  األخيرين  االسبوعين  خالل  اإلصابات 

الذي نجد فيه أن مؤشر اإلصابات في معظم دول العالم يرتفع". وقال اسماعيل "أنا متفائل جدا واالقليم حقق انجازا كبيرا في مواجهة وباء 

كورونا وعلينا المحافظة عليه عبر االلتزام بالتوجيهات الصحية". ونوه اسماعيل الى ان منظمة الصحة العالمية فتحت "خالل هذه الفترة ٣ 

مراكز خاصة بكورونا في اربيل والسليمانية ودهوك، مشددًا " انا متفائل ان هذا التعاون سوف يستمر ونحن سوف نستمر في دعم وزارة 

الصحة حسب امكانياتنا". مستدركًا "سوف نساعد االقليم البرام عقود مع الشركات االجنبية للحصول على لقاح كورونا ولكن لغاية االن 

اليوجد اي لقاح حصل على تأييد منظمة الصحة العالمية". كما اشار الى ان اقليم كوردستان احد اجمل االماكن في العراق والمنطقة ، 

وانه سيعود بالتأكيد لزيارة االقليم وسيستمر تعاونه معه مشيدًا بعالقة الصداقة القوية بينه وبين وزير الصحة في اقليم كوردستان .

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق، يوم الثالثاء (١ كانون األول ٢٠٢٠) خلو محافظة كركوك من مخيمات اللجوء، 

بعد إغالق مخيم ليالن األول بالكامل.

وقالت فائق في بيان نشره المكتب االعالمي للوزارة ، إن "الوزارة وبتنسيق عالي المستوى مع ديوان المحافظة وقيادة العمليات المشتركة 

وجهاز األمن الوطني فضًال عن المنظمات الدولية في محافظة كركوك، أغلقت مخيم ليالن بالكامل بعد عودة آخر ١٨٠ عائلة طوعيًا 

إلى مناطقها".

وأضافت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية أن "الوزارة مستمرة بتقديم المساعدات اإلنسانية للعوائل العائدة ولمدة عام".

وبإغالق هذا المخيم أصبحت كركوك ثاني محافظة عراقية تعلن خلوها من مخيمات النزوح بعد ديالى.

العوائل  "معظم  إن  اإلعالمية،  رووداو  لشبكة  تصريح  في  طالباني،  ريبوار  السابق،  كركوك  محافظة  مجلس  رئيس  قال  جهته  من 

التي تركت المخيم لم تعد إلى أماكنها األصلية لعدم توفر األمن والخدمات في مناطقها األصلية، وقامت باستئجار منازل في مدينة 

كركوك".

وطالب طالباني البرلمانيين الكورد وبرلمانيي كركوك خاصة، بالتدخل لدى المؤسسات االتحادية للحيلولة دون استيطان هؤالء العوائل 

في مدينة كركوك، وباألخص في هذا الظرف الذي تخضع فيه المحافظة للحكم العسكري.

وكانت األحزاب الكوردية قد عبرت عن مخاوفها من إغالق هذه المخيمات، وقيام قاطنيها بالسكن في مدينة كركوك، لعدم توفر الظروف 

المناسبة للعودة إلى مناطقها، مما يسهم في التغيير الديمغرافي للمحافظة التي تعاني أصًال من توترات عرقية وخاصة بعد أحداث ١٧ 

أكتوبر ٢٠١٧ وسيطرة القوات االتحادية على المدينة.
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مدينة أتالنتيك السكنية، كانت أول مشروع سكني أميركي بدأته سنة ٢٠١١ في أربيل مجموعة (كالرمونت) األميركية وضم بناء ١٥٠٠ 

وحدة سكنية على مساحة ١٤٤ دونمًا، وقد تم بناء نحو ٩٥٠ وحدة سكنية ضمن المشروع حتى اآلن.

يقطن هذه المدينة السكنية نحو ٣٥٠٠ نسمة، وتقول شيالن مجيد، وهي مديرة مشروع أتالنتيك في أربيل، إنهم ينوون تنفيذ العديد من 

المشاريع األخرى في إقليم كوردستان.

وأعلنت مجيد لشبكة رووداو اإلعالمية أن االستقرار األمني والبيئة المواتية لالستثمار في إقليم كوردستان دفعا هذه الشركة األميركية 

للمجيء وتنفيذ هذا المشروع الكبير هنا: "إن استمر االستقرار والوضع المالئم في إقليم كوردستان، فال شك أن األميركيين وكذلك نحن 

سنزيد من استثماراتنا في إقليم كوردستان".

وتتحدث هيئة االستثمار في إقليم كوردستان عن ظروف مناسبة من كل الجوانب لالستثمار األميركي في مجاالت أخرى إضافة إلى 

قطاع الطاقة في إقليم كوردستان.

وقال رئيس هيئة االستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري: "نريد أن نقول لألميركيين إن كل الظروف مالئمة سواء أمنيًا أم إداريًا 

وتنفيذيًا للقدوم لالستثمار في إقليم كوردستان وسنقدم لهم كل التسهيالت".

يشهد يوما ٢٣ و٢٤ تشرين الثاني الجاري، أعمال مؤتمر غرف تجارة إقليم كوردستان وأميركا برعاية شبكة رووداو اإلعالمية، ويشارك 

في المرتمر رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ونائب وزير الطاقة األميركي وأكثر من ١٠٠ تاجر ومستثمر أميركي.

وأشار رئيس الغرف التجارية إلقليم كوردستان، دارا جليل خياط، إلى أن أكبر قدر من االستثمار األميركي في إقليم كوردستان كان في 

قطاعي النفط والغاز و"نأمل أن يستمروا في العمل ويستثمروا في القطاعات األخرى أيضًا في المستقبل".

تعد الواليات المتحدة األميركية بناتجها اإلجمالي المحلي البالغ ٢١ ترليون دوالر، أقوى سلطة اقتصادية عالميًا، وهناك نحو ١٠٠ شركة 

أميركية تعمل في إقليم كوردستان ويبلغ حجم استثماراتها نحو ١١٥ مليار دوالر.

أكثر من ٨٠٪ من حجم االستثمار األميركي في إقليم كوردستان يذهب إلى قطاع الطاقة وخاصة النفط والغاز. في حين يبلغ حجم التبادل 

التجاري بين إقليم كوردستان وأميركا نحو ٥٠٠ مليون دوالر سنويًا.
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نوافذ 

 
ً
تنظيم اجملتمع أوال

 
ً
وثانيا

!
ً
وثالثا

تطّور  تاريخ  في  قليًال  تمعّنا  لو 

المجتمعات والسيما تلك التي نجحت في 

بناء كيانات مستقلة خاصة بها، وذهبت 

مستويات  إلى  الكيانات  بهذه  بعد  فيما 

من  وحققت  االستقرار،  من  مقبولة 

السيادة،  خالل هذا االستقرار قدرًا من 

كان  ذلك  كل  أن  وضوح  وبكل  سنجد 

من نتاج التنظيم، فالتنظيم المجتمعي إذًا 

هو شكل من أشكال القيادة الذي يّمكن 

حشد  من  مجتمعية  قاعدة  أو  مجموعة 

على  القدرة  لبناء  وتوظيفها  مواردها 

إحداث التغيير.

لهذا فإن تنظيم المجتمع كهدف أساسي 

أو  لمنظمة،  دائمة  قوة  توليد  هو 

لها  يسمح  ما  المجتمع،  تمثل  منظمات 

مع مرور الوقت بالتأثير والضغط على 

صانعي القرار الرئيسيين في مجموعة 

افراد  كافة  تخص  التي  القضايا  من 

المجتمع. 

من المهم اإلشارة الى أن التنظيم وحده 

أن  يجب  الغاية،  يحقق  أن  له  يمكن  ال 

الى  بالمعرفة  مقترنًا  التنظيم  يكون 

تساهم  وضعية  قوانين  استنباط  جانب 

الجارية  التحوالت  إيقاع  ضبط  في 

التحديات  ومواجهة  المجتمعات،  داخل 

التي قد تظهر هنا أو هناك نتيجة تطور 

مواكبة  على  وقدرتها  اإلنتاج  وسائل 

ر التقني الهائل في مجال اإلعالم  التطوُّ

ووسائل التواصل وما سينجم عنهما من 

انعكاسات.

الحروب  خاضت  التي  فالجيوش 

أساسها  كان  التاريخ  عبر  العظمى 

الشركات  وتطور  وديمومة  التنظيم، 

على  بدورها  قائمة  العمالقة  والمصانع 

أن  كما  المعارف،  وتوظيف  التنظيم 

نجاح تجربة االنسان األول في صراعه 

قائمًا  الطبيعة كان  البقاء ضد قوى  مع 

على التنظيم.

التاريخية  الوقائع  ترصد  لم  بالمقابل 

الصعيد  على  سواء  نجاح  محاولة  أّية 

االجتماعي أو على أي صعيد آخر جاء 

وبمعزل  والفوضى،  االرتجالية  عبر 

مجتمعيون  أفراد  فثمة  التنظيم،  عن 

المجتمع،  تنظيم  في  للعمل  تطّوعوا 

أن  بنفسها  نأت  فئات  هناك  بالمقابل 

الفاعلة،  الحلقات  هذه  عن  بعيدة  تبقى 

وانشغلت بنفسها على طرقها الخاصة، 

والموسيقيين،  والشعراء  الفنانين  أمثال 

لكنهم يبقون خاضعين مثلهم مثل غيرهم 

للقوانين واألعراف االجتماعية الخاصة 

بالمجتمع الذي ينتمون اليه.

منظمة  أخرى  مجتمعية  حلقات  ثّمة 

تعمل بدورها تحت سقف المجتمع ذاته 

بهوية معارضة، لكنها تحترم قوانينها، 

بشكل  وتساهم  ألعرافها،  وتخضع 

مراكز  ء  تبوُّ في  وسلمي  ديموقراطي 

ريادية ضمن حلقات قيادة في المجتمع 

أن  عليها  فئات  من  تبقى  ما  أما  ذاته، 

تكون خاضعة للقوانين دون التدخل في 

زعزعة االستقرار تحت أي مسمى أو 

عنوان آخر.
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أكرم البني

الالجئين  الدولي حول  المؤتمر  لم يضف 

دمشق  في  مؤخرًا  عقد  الذي  السوريين 

أي جديد، وبدت قراراته كأنها حبر على 

بالدوافع  استهانته  ليس فقط بسبب  ورق؛ 

المعضلة،  لهذه  واألخالقية  اإلنسانية 

تعويم  في  السياسي  غرضه  وانفضاح 

فيه  الدولية  المشاركة  أو لضعف  النظام، 

مع غياب أهم البلدان الغربية والعربية التي 

الشروط  توفير  بأولوية  تتمسك  تزال  ال 

تحدوها  الالجئين،  لعودة  اآلمنة  األممية 

جنيف  بيان  وفق  سياسي  تغيير  عملية 

وقرار مجلس األمن ٢٢٥٤، وإنما أساسًا 

الالجئين  غالبية  وخوف  تحسب  بسبب 

أنفسهم من العودة إلى وطن ال ينتظرهم 

فيه سوى مزيد من الهم والتعتير، وأخطار 

متنوعة تهدد حيواتهم وسالمة أبنائهم.

فأنَّى لالجئ أن يعود ما دام يرى بأم عينيه 

نظامًا ال يزال - بعد فظاعة ما ارتكبه - 

يستهين بعقول البشر، ويتفنن في التحايل 

والمراوغة للتنصل من مسؤوليته الرئيسة 

عن تهجير السوريين، مدعيًا بأن مشكلتهم 

وأنها  وتفتيتها،  البالد  في  للتدخل  مفتعلة 

واإلرهاب  االقتصادي  الحصار  وليدة 

اإلسالموي، وليست نتيجة عنفه المنفلت، 

وما خلفه إطالق أشد أنواع الفتك والتنكيل 

من  وامتيازاته،  تسلطه  على  للحفاظ 

خراب ونزوح وتشريد، مثلما تهرب من 

وتفاقم  االقتصاد  تدهور  عن  مسؤوليته 

ليس  السبب  أن  مدعيًا  العيش،  شروط 

األموال  بل  واالبتزاز؛  والفساد  التدمير 

لبنان،  مصارف  في  المحتجزة  السورية 

والتي ظهر أنها ال تتجاوز بضعة مليارات 

ُسحب قسم مهم منها مع بدء تطور األزمة 

اللبنانية؟

وأي حافز يمكن أن يشجع الالجئين على 

بانسداد  لديهم  قوي  إحساس  وثمة  العودة 

أو  قريب،  بخالص  األمل  وانعدام  األفق 

على األقل بتحسن الوضع األمني واستعادة 

حياة عامة تهتكت مقوماتها؛ خصوصًا أن 

ملف االعتقال السياسي والتغييب القسري 

منه،  االقتراب  ويحظر  مطويًا  يزال  ال 

فكيف الحال وثمة يقين عند غالبيتهم بأن 

القادم سيكون أكثر سوءًا وترديًا، في ظل 

بنية سلطوية تدرك أنها لن تستطيع الحكم 

بعد ما ارتكبته إال بتشديد القهر واإلرهاب 

واستباحة حقوق البشر؟

الروسية،  المحاوالت  ساهمت  شك،  بال 

عام  منتصف  أطلقتها  التي  المبادرة  منذ 

٢٠١٨ لطمأنة الالجئين، في عودة بضع 

مئات من أصل ٦,٦ مليون الجئ بأرقام 

وأكثريتهم  لالجئين،  العليا  المفوضية 

معاناتهم  تشتد  حيث  لبنان؛  مخيمات  من 

األذى  من  متعددة  ألشكال  ويتعرضون 

واإلساءة واالتهامات، ومن شروط قاسية 

وسكنهم؛  وعملهم  حركتهم  على  تفرض 

على  يحضهم  دافع  من  ليس  اليوم  لكن 

العودة، ما دامت ذاكرتهم تغص بعشرات 

وال  البالد  إلى  عادت  أسر  عن  األمثلة 

يزال رجالها مغيبين في أقبية المخابرات، 

بيوتهم  السترداد  معدومة  فرص  وعن 

شبيحة  قبل  من  المسلوبة  وأراضيهم 

النظام؛ خصوصًا في المناطق التي شهدت 

حصارات طويلة، واألنكى حين تغدو هذه 

مذهبية  جماعات  مطامع  تحت  األمالك 

وبلدات  أحياء  على  االستيالء  تتقصد 

معينة، ضمن مخطط تغيير ديموغرافي، 

يجعل منها بؤرًا أمنية متجانسة من النمط 

المذهبي ذاته.

على الرغم مما يكابده الالجئون السوريون 

العيش  شروط  تراجع  مع  تركيا،  في 

وفرص العمل، وعلى الرغم من إدراكهم 

استجرار  في  إْن  مأساتهم،  استغالل 

واألوروبية،  األممية  المالية  المعونات 

على  آمنة  بمنطقة  هدفها  تمرير  في  وإْن 

طول الحدود، وإْن في امتصاص عافيتهم 

وذوي  منهم  الرساميل  أصحاب  واحتواء 

زج  في  وإْن  والمهنية،  العلمية  الكفاءات 

وال  فيها  لهم  ناقة  ال  معارك  في  شبابهم 

جمل، على الرغم من كل ذلك يمكن أن 

بصفته  البقاء،  خيار  أكثريتهم  عند  تلمس 

الشرور  أهون  أو  سوءًا  األقل  الخيار 

مقارنة بما ينتظرهم في بلدهم؛ خصوصًا 

بعد أن أباح االنتصار السلطوي الموهوم 

اآلمر  فصار  السالح،  لحامل  شيء  كل 

دون مساءلة  يمكنه - من  والذي  الناهي 

الناس  بمصير  يتعلق  ما  كل  تقرير   -

تواتر  والدليل  وممتلكاتهم،  وحيواتهم 

المسلحين  تعديات  حجم  عن  الحكايات 

النظام  مع  كانوا  إن  تجاوزاتهم،  وتنوع 

أبرياء  مواطنين  عن  المعارضة...  أو 

النتهاك  تافهة -  يتعرضون - وألسباب 

من  والقتل،  واألذى  واالبتزاز  كراماتهم 

أو  حساب  أي  المرتكبين  يطال  أن  دون 

عقاب... عن طالب ُيترك عند باب الحرم 

الضرب  جراء  يحتضر  وهو  الجامعي 

حياته  على  القيمين  قبل  من  المبرح 

وأمنه... عن فتاة ُتقتل لمجرد أنها زجرت 

مسلحًا حاول استمالتها عند أحد الحواجز 

بناته  قتل  على  ُأكره  أب  عن  األمنية... 

الشابات الثالث كي يجنبهن أي انتهاك أو 

إذالل... عن عائلة ال يزال يأكلها القهر 

ابنها  السترداد  فدية  تأمين  عن  والعجز 

المخطوف!

وأخيرًا، أنى للالجئ أن يعود وقد هرب 

من شظف العيش والغالء الفاحش، ومن 

توفير  عن  والعجز  العمل  فرص  انعدام 

أبسط مستلزمات الحياة، كالغذاء والكساء 

المياه  شح  من  األمرين  وعانى  والدواء، 

الكرامة  امتهان  ومن  الكهرباء،  وانقطاع 

والغاز؟!  الوقود  بعض  لتوفير  واإلذالل 

عودته  قبل  يفكر  أن  الطبيعي  من  أليس 

في  وهم  الوطن  في  إلخوته  مشاهد  في 

حالة عوز شديد أو شبه جياع، أو بالدرك 

والصحية،  التعليمية  الخدمات  بلغته  الذي 

وفيما ينتظر أطفاله بعد تدمير جزئي أو 

كلي ألكثر من نصف المدارس والمنشآت 

الصحية، وهجرة خيرة األطباء والكفاءات 

صفوف  إلى  لينضم  يعود  هل  العلمية؟! 

طويلة  طوابير  في  يزجرون  بشـر 

ليكون  أم  األسـاسـية،  حاجاتهم  القتناء 

واحدًا من المحتجزين في أقفاص حديدية 

بدعوى  األفران،  أمام  خصيصًا  صنعت 

لقمة  على  للحصول  يتدافعون  من  تنظيم 

مما  وأحبته  أهله  ويحرم  يعود  أم  الخبز، 

مخصصاته  من  يقتطعه  مال  من  تيسر 

من  بأنهم  العارف  وهو  إليهم،  ويرسله 

الحيـاة  يمكنهم  ال  المسـاعدة  هذه  دون 

والنجـاة؟!

الالجئين  مع  لتتحدث  بك  حاجة  ال 

حنينهم  عمق  تكتشف  كي  السوريين 

لوطنهم، ومدى شوقهم للعودة إلى ديارهم. 

لمتابعة  لهفتهم  في  ذلك  تلمس  أن  يمكنك 

عيونهم  في  بلدهم،  عن  مفرح  خبر  أي 

التي تدمع ألمًا على تفاقم ما يكابده أهلهم 

وأقرباؤهم هناك، وفي نفوسهم التي تفيض 

قهرًا وربما يأسًا من خالص طال طريقه، 

المزعوم»  «االنتصار  بعد  تعقيدًا  وازداد 

وتعزيز  األمنية،  السلطوية  للقبضة 

سيطرتها الطائفية والمذهبية على مفاصل 

الدولة والحياة، وبعد تحويلها الوطن إلى 

رهينة لمصالح أطراف خارجية، ال تقيم 

أبنائها  وحقوق  سوريا  لمصير  اعتبارًا 

ومستقبلهم.

علي مسلم

أكدت السفارة األمريكية في دمشق يوم االثنين ٢٠٢٠/١١/١٦، أن عائلة األسد قتلت أكثر من خمسمائة ألف 

شخص في سوريا، داعية إلى حل سلمي في البالد.

وقالت السفارة في بيان: لقد حكمت عائلة األسد سوريا لمدة ٥٠ عامًا، وقد فقدت حتى اآلن أكثر مما ينبغي من 

األرواح في بحث األسد العقيم عن نصر عسكري ضد شعبه قتل أكثر من ٥٠٠٠٠٠ شخص في سوريا.

وأضافت أن غالبية الذين قتلوا بسبب أعمال النظام الوحشية، التي تشمل أيضًا االعتقال التعسفى على نطاق 

واسع والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

أشارت السفارة: إننا نكرر دعوتنا للمضى قدمًا في حل سياسي دائم للنزاع السوري بما يتماشى مع القرار 

رقم ٢٢٥٤ لمجلس األمن الدولي.

@ZÂ�‰íaÎ
@bÌäÏé@¿@òÉí@—€c@Úˆb‡èΩ@Âfl@ãr◊c@o‹n”@áé˛a@Ú‹ˆb«

كشفت منظمة "أنقذوا األطفال"، عن تسجيل مقتل ما 

ال يقل عن ٤٣ طفًال وإصابة ٨٤ في شمال غربي 

سوريا منذ بدء وقف إطالق النار في آذار ٢٠٢٠، 

الفتة إلى أن شهر تشرين األول كان الشهر األسوأ 

شهر حتى اآلن، حيث كان ربع عدد الضحايا فيه، 

وبلغوا ٢٧ طفًال بين قتيل ومصاب.

وتحدثت المنظمة عن توثيقها خالل الشهر الجاري، 

مقتل أربع أطفال خالل قصف مكثف على عدة قرى 

في إدلب، ولفتت إلى أنه منذ بدء وقف إطالق النار، 

قتل ٢٧٣ مدنيًا وُجرح ٨٧٥ في إدلب وحماة وحلب، 

بعدل ١٤٣ ضحية في الشهر.

وقالت سونيا كوش، مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في 

سوريا: "على الرغم من وقف إطالق النار في آذار، 

ما يزال الصراع في سوريا يقتل األطفال وعائالتهم 

تذكير خطير  األرقام  هذه  البالد،  نواحي  جميع  في 

في  الحرب، حتى  هذه  يتحملون وطأة  األطفال  بأن 

كبير،  عسكري  تصعيد  فيها  يكن  لم  التي  األوقات 

يتعرضون للقتل والتشويه".

في شمال غربي سوريا  األطفال  "يعيش  وأضافت: 

ديارهم  من  الفرار  عليهم  يتعين  دائم،  خطر  في 

بسبب الصراع، وفي الوقت نفسه طلب الحماية من 

جائحة فيروس كورونا القاتل، يذهبون إلى النوم وهم 

جائعون ألن عائالتهم ال تجد ما يكفي من الطعام".

وأظهر تقرير للمنظمة أن ٧٠٠٠٠٠ طفل يواجهون 

المتضرر بشدة  الجوع في سوريا، بسبب االقتصاد 

وتأثير قيود فيروس كورونا، في حين دعت المنظمة 

جميع األطراف المتصارعة إلى توفير حماية أفضل 

لألطفال وعائالتهم إلى جانب البنية التحتية الحيوية 

احترام  وضرورة  والمستشفيات  المدارس  مثل 

القوانين اإلنسانية وقوانين حقوق اإلنسان الدولية.

وسبق أن ذكرت منظمة "أنقذوا األطفال"، أن ٤٢٦ 

مناطق  في  عاشوا  عاما   ١٨ سن  دون  فرد  مليون 

سوريا  أن  مؤكدة   ،٢٠١٩ عام  في  نزاعات  تشهد 

لعام  األطفال  على  خطورة  األكثر  الدول  بين  من 

الرئيسة  كروغر،  سوزانا  قالت  حين  في   ،٢٠١٩

األرقام  "خلف  ألمانيا:  في  المنظمة  لفرع  التنفيذية 

البحتة تتوارى مصائر مفزعة لألطفال".

ووفقًا للتقرير، يجري تشويه أو قتل نحو ٢٥ طفًال 

األكثر  الدول  بين  ومن   .٢٠١٠ عام  منذ  يوميًا 

أفغانستان   ٢٠١٩ عام  في  األطفال  على  خطورة 

والعراق وسوريا، وكذلك دول أفريقية مثل الكونغو 

ومالي ونيجيريا. وأشارت الدراسة إلى تعذر إجراء 

ترتيب للدول ألسباب تتعلق بقاعدة البيانات.

وبلغ إجمالي عدد األطفال الذين يعيشون في مناطق 

بعد  الماضي،  العام  له  مستوى  أعلى  ثاني  نزاع 

مليون   ٤٣٣ بواقع   ،٢٠١٧ عام  القياسي  مستواه 

المدى  على  واضحة  زيادة  التقرير  ورصد  طفل، 

التي  األولى  السنة  في   ،١٩٩٠ عام  ففي  الطويل: 

ُأجري فيها الدراسة، كان هناك حوالي ٢٤٩ مليون 

طفل يعيشون في مناطق نزاعات.

اإلنسان"  لحقوق  السورية  "الشبكة  أصدرت  وكانت 

تقريرها السنوي التاسع عن االنتهاكات بحق األطفال 

في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم 

العالمي للطفل أنَّ ما ال يقل عن ٢٩٣٧٥ طفًال قد 

قتلوا في سوريا منذ آذار ٢٠١١ بينهم ١٧٩ بسبب 

قسريا،  إلى ٤٢٦١ طفًال مختفون  إضافة  التعذيب، 

ومئات المجندين، ومئات آالف المشردين قسريًا.

ل التقرير مقتل ٢٩٣٧٥ طفًال على يد أطراف  وسجَّ

النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار ٢٠١١ 

 ٢٢٨٦٤ بينهم   ،٢٠٢٠ الثاني  تشرين   ٢٠ حتى 

قتلوا على يد قوات النظام السوري، و٢٠٠٥ على 

داعش،  تنظيم  يد  الروسية، و٩٥٨ على  القوات  يد 

و٦٦ على يد هيئة تحرير الشام، وأضاَف أنَّ قوات 

قتلت  قد  الكردية  القيادة  ذات  الديمقراطية  سوريا 

٢٢٥ طفًال، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش 

الوطني ٩٩٢ طفًال، وقتل ٩٢٥ طفًال إثَر هجمات 

على  قتلوا  طفًال  و١٣٤٠  الدولي،  التحالف  لقوات 

يـد جهات أخرى.

وعلى صعيد االعتقال/ االحتجاز واالختفاء القسري، 

 ٤٩٥٦ عن  يقل  ال  ما  إنَّ  التقرير  قال  والتعذيب 

طفًال ال يزالون قيد االعتقال/ االحتجاز أو االختفاء 

القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في 

سوريا، بينهم ٣٦٠٩ على يد قوات النظام السوري، 

يد  على  و٦٥٢  الشام،  تحرير  هيئة  يد  على  و٣٧ 

المعارضة  على  و٣٣٩  الديمقراطية،  سوريا  قوات 

أنَّ  التقرير  وأضاف  الوطني.  الجيش  المسلحة/ 

٣١٩ طفًال منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم داعش قبل 

انحساره وال يزالون قيد االختفاء القسري حتى ٢٠ 

تشرين الثاني ٢٠٢٠.

ووفقًا للتقرير فإنَّ ١٧٩ طفًال قد قتلوا بسبب التعذيب 

في سوريا منذ آذار ٢٠١١، بينهم ١٧٣ قضوا في 

مراكز االحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضى 

١ طفًال في مراكز االحتجاز التابعة لكل من تنظيم 

داعش وهيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية 

والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل ٢ طفًال 

بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

@XT@ÚibñgÎ@�̋ –†@TS@›n‘fl
bÌäÏé@lãÀ@fib9@äb‰€a@÷˝†g@—”Î@ıái@â‰fl

ذكر المرصد السوري لحقوق اإلنسان، أن طائرات ُيعتقد أنها إسرائيلية قصفت مواقع تتمركز فيها الميليشيات 

االيرانية في منطقة البوكمال الحدودية.

وقال المرصد إنه "وثق خسائر بشرية جراء القصف الجوي، من قبل طائرات يرجح أنها إسرائيلية على 

تمركزات للميليشيات الموالية إليران، بريف البوكمال شرقي دير الزور".

وأضاف أن الضربات الجوية استهدفت "تمركزات جديدة" ما أسفر عن مقتل ١٤ من الفصائل الموالية إليران 

من جنسيات أفغانية وعراقية.

وتسبب االستهداف بتدمير مركزين اثنين باإلضافة إلى آليات، بحسب المرصد الذي أشار أيضًا إلى أن "عدد 

القتلى مرشح لالرتفاع".

@ÚÓ„aãÌ¸a@…”aÏæa@“áËnèÌ@Ïu@—ó”
fib‡◊Ïj€a@¿

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الخميس ٢٦-١١-٢٠٢٠، عن عقد اجتماع رفيع المستوى مع ٣ 

دول عربية أخرى، لبحث تطورات األزمة السورية والسبيل إلى حلها، في وقت يجري المبعوث األممي إلى 

سوريا مباحثاته في الرياض.

وتشرت الوزارة بيانًا مقتضبًا قالت فيه: "عقدت مصر والسعودية واإلمارات واألردن اجتماعا تشاوريا، اليوم، 

على مستوى كبار المسئولين فى وزارات الخارجية لبحث تطورات األزمة السورية".

وأضاف أن الدول األربع نظرت أيضا في سبل تسوية األزمة وفقا لقرار مجلس األمن رقم ٢٢٥٤ بما يحفظ 

المشتركة لصون عروبة سوريا  الجهود  تعزيز  اللقاء بحث  تم خالل  أراضيها، كما  وحدة سوريا وسالمة 

ومقدرات الشعب السوري الشقيق.

وقبل أيام قليلة، بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون الشرق األوسط ودول أفريقيا، نائب وزير 

الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير المصري لدى موسكو، إيهاب نصر، تنسيق توجهات 

البلدين تجاه قضايا الشرق األوسط، مع التركيز على األوضاع في ليبيا وسوريا.

وجاء في البيان المنشور على الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أنه: "خالل المحادثة، جرى 

بحث تنسيق النهج بشأن القضايا اإلقليمية مع التركيز على حل األزمات في ليبيا وسوريا". وذكرت الوزارة 

أن االجتماع عقد بمبادرة من الجانب المصري.

وكان أعلن مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أنه بحث التسوية السورية مع وزير 

الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان آل سعود، الفتًا إلى أنه جرى بينه وبين الوزير السعودي "تبادل 

اآلراء حول الوضع على االتجاه السياسي وآفاق التقدم بالعملية" السياسية في سوريا.

وكتب بيدرسن على "تويتر": "نواصل بحث مدى تقدمنا نحو تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم ٢٢٥٤ 

وسبل المضي قدما بذلك"، ذلك قبيل اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في جنيف، من المقرر أن يستمر 

من ٣٠ نوفمبر إلى ٤ ديسمبر.

والتقى بيدرسن األسبوع الماضي وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف يوم ١٩ نوفمبر ووزير الخارجية 

اإليراني محمد جواد ظريف يوم ٢١ نوفمبر، وسبق ذلك زيارات أجراها إلى القاهرة وأنقرة ودمشق.

وكانت أعلنت نائبة المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، نيابة عن المبعوث غير بيدرسن، 

أن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستعقد نهاية الشهر الحالي لمتابعة النقاشات 

حول "األسس والمبادئ الوطنية"، على أن تعقد جولة خامسة في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ لمناقشة "المبادئ 

األساسية للدستور".

وكاالت

@ÚÓiã«@fiÎÜ@S@…fl@ b‡nua@á‘«@Â‹»m@ÚÌãóæa@ÚÓuäb©a
bË‹y@›ÓjéÎ@ÚÌäÏè€a@Úflå˛a@szj€
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حاوره: عمر كوجري

الديمقراطي  الحزب  قيادة  عضو  عوني  علي  قال 

الكوردستاني الشقيق و مسؤول الفرع الثامن في زاخو 

ك  أصبح ب  كوردستان  في حوار خاص مع صحيفة 

يريدون  لكوردستان،  المحتلة  الدول  يد  في  سالحًا  ك 

من خالل ذلك إدخالنا في حروبهم، قبل فترة قال مراد 

قره ليان، البارتي أرسل قوات البيشمركة إلى منطقة 

زيباريا، لو لم نتحمل ونصبر لكان هناك حرب، ويجب 

على السيد مسعود بارزاني أن يخبرنا: هل له علم بهذه 

القوة وما نيتها من ذلك حسب قوله؟

مجمل  حول  حوار  «كوردستان»  لصحيفتنا  كان  وقد 

القضايا التي تهم كوردستان والمنطقة، وأشكر الزمالء 

مال  وعزالدين  شرف  وشفان  حاجي  زنار  اإلعالميين 

على تعاونهم ألجل إنجاح هذا الحوار

صحيفتنا  لقراء  تتحدث  أن  نود  علي،  األستاذ 

«كوردستان» عن أهم التطورات السياسية والميدانية 

بيشمركة  على  ك  ك  ب  ال  وهجوم  كوردستان،  في 

كوردستان، وقبلها على أنبوب النفط، وعدم رضا هذا 

وهولير  بغداد  حكومتي  بين  تم  الذي  لالتفاق  التنظيم 

بشأن شنكال.

غير  بوضع  يمر  العراق  عام ضمن  بشكل  كوردستان 

حكومة  وتشكيل  العراق  تحرير  بداية  فمنذ  صحي، 

عراقية جديدة توجهنا بروح عالية نحوها ألننا كنا نأمل 

المتعايشة،  المكونات  جميع  يضم  جديد  عراق  بتأسيس 

وكذلك السياسيين الذين عانوا زمن الحكم البعثي بالعمل 

العراق يسير  بعقلية جديدة ولكن مع األسف، نرى أن 

بنفس الفكر والعقلية البعثية، كما ترون أن العراق دولة 

فيدرالية ولكن في داخلها ال يمد بأي شكل من أشكال 

الفيدرالية، العقلية المسيطرة هي عقلية الحكم المركزي 

وحتى المؤسسات والدوائر العراقية تعمل بفكر مركزي، 

وال يؤمنون بالفيدرالية رغم ان الفيدرالية في الدستور 

السياسة العراقية، هم حتى هذه اللحظة ال يقبلون بتأسيس 

أقاليم على أساس فيدرالي، رغم مطالبات أهل بصرى 

اآلن  حتى  لهم.  أقاليم  بتشكيل  وديالى  الرمادي  وأهل 

لم يتم تشكيل مجلس برلماني فيدرالي، يجب أن يكون 

هم  لذلك،  مجال  يعطون  ال  برلمانيان،  مجلسان  هناك 

لحقوق  بالنسبة  أما  فيدرالي،  عراق  وجود  يريدون  ال 

الكورد في الدستور العراقي حتى اآلن هناك مواد لم تنفذ 

كـ مادة ١٤٠، وهناك ٥٢ مادة مرتبطة بحقوق الكورد 

مهملة، مازال حبرا على ورق، هذا وضع الكورد بشكل 

عام في العراق ما عدا الحقوق المادية. 

إرادة  وجود  نتلمس  الكاظمي  السيد  مجيء  بعد  اآلن 

وهناك خطوات لحل العراقيل ولكن هناك قوة خفية أو 

ما يسمى بالدولة العميقة أو الدولة السوداء ال يسمحون 

له بالعمل، الكاظمي شخص ال يوجد خلفه قوة تحميه، 

ميليشيات،  ولهم  إقليمية  بقوى  مرتبطة  جهات  هناك 

ومعظم  الجمارك  على  أيديهم  ووضعوا  ولهم حصص 

المؤسسات، سرقوا أموال البلد جعلوا من أنفسهم أغنياء 

يتحكمون بكل شيء، هم يضعون العراقيل أمام الكاظمي 

لمنع قيامه بمهامه على أكمل وجه.

ثاني، نحن نساند  أمامنا  طريق آخر أو حل  ال يوجد 

كل شخص ينادي باإلصالح، لذلك ساندنا الكاظمي قد 

الذي  الطريق  على  للسير  حكومته  تشجيع  على  يعمل 

يحقق اإلصالح وتطبيق الدستور العراقي بشكل كامل، 

الكثير من  الكاظمي على   به هو مجيء  قمنا  آخر ما 

أوصل  والذي  العبادي  خلفها  التي  والعراقيل  المشاكل 

بالوضع العراقي إلى الحروب والفتن، وتوجيه الجيش 

العراق  في  قانون  هناك  كان  لو  شعبه،  محاربة  إلى 

كان يجب أن يحاكم العبادي وفي السجن ألن الدستور 

الجيش  يتحول  يقول، ال يوجد هناك سبب أن  العراقي 

وبين  العراق  داخل  والفتن  المشاكل  أداة  إلى  العراقي 

أبنائه، ألن هدف الجيش هو حماية حدود البلد ومواجهة 

حكومة  بين  اتفاق  بآخر  يخص  فيما  المعتدية.   الدول 

اإلقليم والكاظمي بالنسبة لمنطقة شنكال، اتفاق يرضي 

الطرفين، حيث يتم إخراج كافة الميليشيات الحشد الشعبي 

مدنية  تأسيس شرطة  ويتم  والـ ب ك ك من شنكال، 

من أهل وأبناء شنكال هم يقومون بحماية وإدارة منطقة 

شنكال، أما قوات البيشمركة والجيش العراقي سيكونون 

خارج شنكال لحماية الحدود اإلدارية لشنكال.

بدؤوا  الجوار  بدول  المرتبطة  الميليشيات  األسف  مع 

الديمقراطي  الحزب  مكتب  هاجموا  الفتن،  بإثارة 

أن  بحجة  المكتب  وأحرقوا  بغداد،  في  الكوردستاني 

تصريحات السيد هوشيار زيباري تهاجم الحشد الشعبي، 

المخضرمين  السياسيين  السيد هوشيار زيباري من  ان 

ومن المسؤولين رفيعي المستوى في الحزب الديمقراطي 

الكوردستاني وهو أيضا من عائلة كبيرة ووطنية فمن 

غير المعقول أن السيد هوشيار زيبار أن ينزل بمستوى 

قلمه وفكره إلى هذا الحد، ولكن هم تحججوا ذلك. كان 

بأننا دخلنا في حلقة أمريكا  الهجوم رسالة لحزبنا  ذلك 

على حسب زعمهم، الحشد الشعبي وكذلك من هم في 

بالدول  المرتبطين  وغيرهم  ك  ك  ب  الـ  مثل  فلكهم 

الجوار حاربوا هذا االتفاق لكسره، وحتى االتحاد الوطني 

الكوردستاني الذين هم شركاؤنا في حكومة كوردستان، 

وعن طريق قيادي في المكتب السياسي لإلتحاد الوطني 

الكوردستاني، قال: أن أكثرية اإليزيديين غير راضيين 

عن هذا االتفاق الذي وقع بين الحكومة إقليم كوردستان 

والحكومة العراقية، وأنا أسأل سؤاًال لذلك القيادي، من 

هم أكثرية أهل شنكال؟، ففي زاخو حيث أنا المسؤول 

المخيمات،  نازح شنكالي في  ألف  البارتي هناك ١٢٤ 

ألف  و١٠٠  سيميل،  في  ألف  ستين  إلى  خمسين  ومن 

في شيخان، إذا من هم األكثرية غير راضين، إذا كان 

هؤالء النازحين غير راضين عن االتفاق وهم راضيين 

عن الحشد الشعبي وب ك ك إذا لماذا هم نازحون؟، لماذا 

ال يعودون؟، هم الذين يعيشون في المخيمات يتحملون 

الحر والبرد إذا كان كما يقولون، لماذا يتحملون كل هذا 

دليل  لمكاتبنا  من حرق  ما حصل  ولكن  يعودون،  وال 

على أن هذا االتفاق قطع الطريق أمام رزقهم في شنكال 

بإرتباط  عالقة  لنا  ليس  نحن  واألتاوات،  التهريب  من 

الدول ومصالحهم، ولكن فعالقتنا مع  هذه األدوات مع 

مصالح شعبنا وحقوقهم، وما تعرض له أهلنا في شنكال 

من خراب ودمار نتيجة داعش وأعمال العبادي بإدخال 

تشريد  إلى  أدى  التي  المنطقة  تلك  إلى  الشعبي  الحشد 

أهلنا اليزيديين وجعلهم في المخيمات، ما نريده هو أن 

يعود االيزيديون مرفوعي الرؤوس إلى مناطقهم وعودة 

علم كوردستان إلى شنكال، حاولنا كثيرا مع ب ك ك 

للخروج من شنكال ولكنهم رفضوا، ولكن عندما طالب 

الجبناء،  العراقية منهم الخروج، خرجوا مثل  الحكومة 

لماذا عند مطالبتنا لم يخرجوا؟ 

   

*ماذا كان يهدف ال ب ك ك في تفجير انبوب النفط 

على  الهجوم  من  يهدف  كان  وماذا  كوردستان،  في 

بيشمركة كوردستان؟

*الـ ب ك ك منظومة ال تمد للكورد بصلة، قياداتهم 

دائما يقولون ال يوجد في أخالقنا دولة كوردية قومية، 

في  قوة  أصبحوا  هم  الديمقراطية،  باألمة  دائمًا  نطالب 

يد الجيران واالستخبارات االقليمية والدولية، َمْن يريد 

مثل  هم  وبيدهم،  طريقهم  عن  فيهاجموننا  مهاجمتنا 

لَمْن يحتاج ضربنا فيكون هم أي الـ  حصان طروادة 

ب ك ك أداة الضرب لنا. المناطق القريبة التي كانت 

بحوزتهم قرب زاخو طلبنا منهم تركها، لكنهم رفضوا، 

وحين تدخل االتراك تركوها..!  هم يريدون أن يجعلوا 

الترك  لمصلحة  َمْن؟  لمصلحة  ضعيفة،  كوردستان 

هم  لكوردستان،  المحتلة  الدول  هذه  والعرب  والفرس 

دخلوا في هذه الحلقة، وحتى اإلعالم اإليراني وأنا رأيته 

يقول أن الـ ب ك ك ضمن المحور المقاومة، كما نعلم 

األسد  بشار  يضم  يروجونه  هم  كما  المقاومة  المحور 

والحشد الشعبي والحزب اهللا والحوثيين واإليرانيين، نحن 

ال نحارب أحدًا فقط نطالب بخروج الـ ب ك ك والحشد 

الشعبي من شنكال هذه ليس مكانهم، هم يريدون وحسب 

الشعب  ُيَرِجعوا  أن  بغداد  في  به  بدؤوا  الذي  البرنامج 

وأن  الخبز،  سوى  شيئا  نريد  ال  يقولوا  أن  وضع  إلى 

يجعلوا الشعب ينسى جميع حقوقه فقط المطالبة باألشياء 

سيكون  بدولة،  طالبتم  إذا  لنا  يمررون  بذلك  الثانوية، 

علي عوني : 

وضعكم وخيما ولن يبقى لكم شيء ولن تستطيعوا حماية 

أنفسكم، الترك من طرف يهاجمونكم والـ ب ك ك من 

جهة والحشد الشعبي من جهة وداعش من جهة، يعني 

نحن  الحقيقة  في  الدمار،  فمصيركم  دولة  أصبحتم  إذا 

لسنا دولة لو كنا دولة لّما حصل كل ذلك، مثال الكويت 

إلى  اشتكوا  دولة،  وألنها  حسين  هاجمها صدام  عندما 

تحالف وأجبروا صدام  تشكيل  تّم  المتحدة، حيث  األمم 

على الخروج، وما زال العراق غير مستقر نتيجة لتلك 

السياسة الصدامية الخاطئة عنما هاجم الكويت، لو كنا 

لتدخل  ألراضينا  والفرس  الترك  مهاجمة  عند  دولة، 

العالم لمساعدتنا، لو كنا دولة، عند مهاجمة داعش لنا 

كنا  إذا  العراق،  ساعدوا  كما  لمساعدتنا  العالم  لتدخل 

دولة نستطيع أن نبحث عن عالج لمشاكلنا، ان كل ما 

من ب ك ك  جميع هؤالء  دولة،  بال  ألننا  لنا  يحصل 

والحشد الشعبي والترك واإليرانيين يريدون أن يكسروا 

معنوياتنا وأمنياتنا للمطالبة باالستقالل.

*الهجوم الذي شّنه ال ب ك ك على كوردستان، ماهي 

المؤامرة التي رسمت إلقليم كوردستان؟ ماذا أرادوا أن 

ينفذوا من أجندات معينة

أصبح ب ك ك سالحًا في يد الدول المحتلة لكوردستان، 

فترة  قبل  إدخالنا في حروبهم،  ذلك  يريدون من خالل 

البيشمركة  قوات  أرسل  البارتي  ليان،  قره  مراد  قال 

هناك  لكان  ونصبر  نتحمل  لم  لو  زيباريا،  منطقة  إلى 

حرب، ويجب على السيد مسعود بارزاني أن يخبرنا: 

هل له علم بهذه القوة وما نيتها من ذلك حسب قوله؟؟ 

طريق  عن  كانت  بيشمركة  من  قوة  إرسال  أن  علما 

زيباريا  منطقة  السؤال،  هنا  ولكن  بيشمركة،  وزارة 

تابعة إلقليم كوردستان، أنت ماذا تفعل في هذه المنطقة، 

حرب  في  أساس  على  التركية  حدود  على  كنت  أنتم 

ماذا  لمن،  حدود  جمانكي  منطقة  التركية،  الدولة  مع 

وانت  خلفك  التركي  الجيش  أنت وضعت  هناك،  تفعل 

ألي  حدود  المناطق  هذه  وآكري،  زيباريا  منطقة  في 

تقول  لك،  لماذا طريق  دولة، وطريق سبيلك وبارزان 

لقد أقدموا قوات بيشمركة على طريقنا، لماذا طريقك، 

ماذا يفعل ب ك ك هناك، الـ ب ك ك في هذه المنطقة 

لسحب األتراك الى منطقتنا، األتراك يقولون أنكم قمتم 

سنأتي  ونحن  المناطق،  هذه  في  ألعدائنا  المجال  بفتح 

لمحاربتهم، فالحق يراد بها باطل، فالترك هم باالساس 

عدو الكورد، ال يريدون الحرية لكوردستان وال يريدون 

استقرار كوردستان، خالل ثورة أيلول كانت البيشمركة 

في هذه المناطق لسنوات طويلة ولم يأت عسكري تركي 

كل  ترك  هناك، ب ك ك  لعدم وجود ب ك ك  إليها، 

المناطق التركية من باطمان وشرنخ وجزيرة بوطان.. 

ولتحريرنا،  ثورته  في  يستمر  مناطقنا  إلى  وجاء  الخ، 

الـ ب ك ك يريد أن ال يبقى إقليم كوردستان ويسحب 

إقليم كوردستان إلى حرب يستنزف جميع طاقاته المادية 

والبشرية واالقتصادية والفكرية، لكي يقول ان حكومة 

إقليم كوردستان ال تستطيع حماية شعبه، ومن حق شعبنا 

يسألنا عن سبب وجود ب ك ك بيننا ويعرق استقرارنا، 

الـ ب ك ك يقول نستطيع تحرير روج آفايي كوردستان 

إذا  تحرير مخمور،  تحرير شنكال ونستطيع  ونستطيع 

كنت تستطيع ذلك لماذا ال تذهب وتحرر قرية عبداهللا 

كوردستان  من  مترا  وتحرر  تذهب  ال  لماذا  أوجالن؟ 

البيشمركة عند اجتياح  بالنسبة لشنكال وخروج  تركيا، 

قاموا  البيشمركة  ان  إعالمهم  على  يعلنون  هم  داعش 

كانيية  تسليم عفرين وسري  أهل شنكال، ولكن  بخيانة 

وكري سبي لألتراك ليست خيانة، عند المصائب يأتي 

ب ك ك اللعب بمشاعر الشعب الكوردي وخلق دعايات 

اعالميا  وأيضا  الكورد،  اعداء  لصالح  وبروباغندا 

وعسكريا وسياسيا يعمل لصالح األعداء، حتى اآلن الـ 

ب ك ك لم يعمل لصالح الشعب الكوردي، الـ ب ك 

ك في زاخو كان السبب في استشهاد ٢٥ مدنيا، آزاد 

ديركي الذي جاء من ديريك قتلوه وامام أعين أوالده، 

جبار  أوالده،  أمام  سيارته  في  قتلوه  هروري  عرفان 

ك،  ك  ب  يد  على  استشهدوا  هؤالء  كل  كذلك،  محو 

كل األعمال الذي يقوم به ب ك ك من زرع ت ن ت 

على الطرق وقتل المدنيين وخطف واألطفال وإرسالهم 

إلى قنديل أعمال إرهابية، ويجب ان ال نقول هذا خطأ 

في  نؤيدهم  أن  يريدون  هم  المنطق،  هذا  ما  وإرهاب، 

قذارتهم، منظمة تعتاش على دماء أوالدنا، ولكن ضدنا، 

إلى مناطقنا وكذلك  تركيا  بفشلهم من داخل  هم جاؤوا 

حل  إلى  يصلوا  لم  اآلن  حتى  التركية،  الحكومة  فشل 

سياسي وإنساني ودبلوماسي في جنوب تركيا، هم ينقلون 

فشلهم إلى مناطقنا لتصفيتها.

الـ ب ك ك يقول نحن في جنوب كوردستان بناء على 

عام ١٩٨٣  الكوردستاني  البارتي  وبين  بيننا  اتفاقية 

هل هناك شيء من هذا القبيل؟ 

ك  ك  وبين ب  بيننا  اتفاق  ١٩٨٢ حصل   -١

قوة  تشكيل  أردنا  الكورد  ضد  التركية  الوحشية  نتيجة 

التركية، وفي عام  العنجهية  الوقوف في وجه  تستطيع 

أيدينا،  بين  ك  الـ ب ك  من  مجموعة  دخلت   ١٩٨٣

هذه  إلى  األتراك  نسحب  بأن  نعمل  أن  يجب  قالوا  هم 

المناطق حيث كانت تعتبر مناطق محررة في يد الحزب 

بيدهم  الميدان  يبقى  حتى  الكوردستاني،  الديمقراطي 

قام  حيث  العمل  بهذا  قاموا  بالفعل  ك،  ك  الـ ب  أي 

األتراك بقصف مناطقنا، وكذلك في عام ١٩٨٦ قصفت 

األتراك مناطقنا نتيجة سياسة ب ك ك، من عام ١٩٨٣ 

وهذا االتفاق في حكم الملغي، إذا كان هناك اتفاق لماذا 

حاربنا في عام ١٩٩٥. حكومة إقليم كوردستان حكومة 

ضمن  من  ينتخب  الحكومة  شرعي  البرلمان  شرعية، 

البرلمان، البيشمركة تتبع وزارة البيشمركة وهي كأي 

أي  إلى  قواتها  ارسال  في  الحق  لها  العالم  في  حكومة 

جهة ضمن حدودها إذا إحتاج األمر إلى ذلك، الـ ب 

ك ك وكما أرى ليس ضد الترك بل يعمل ضدنا، وهم 

اآلن على الحدود وإن احتاجوا لمناطقنا إن كان لغرض 

ما أو مستشفى يجب عليهم نزع لباسهم واسلحتهم في 

مواقعهم، ويأتوا تحت حمايتنا وأعيننا، ومن ثم يعودوا 

غير ذلك فال.

*ماموستا علي، حاليًا هناك حوارات ومفاوضات بين 

الوطنية،  الوحدة  وأحزاب  الكردي  الوطني  المجلس 

غربي  في  ك  ك  ب  ال  ارخاج  االساسي  الشرط 

كوردستان، حتى مظلوم عبدي من الممكن ان يستبدل 

هذه  بعرقلة  سيقوم  ك  ك  ب  ال  هل  آخر،  بمسؤول 

المحادثات؟ 

يسمح ألهل  قنديل ال  في  الموجود  الطاقم  األسف،  مع 

في  حصل  كما  الصحيحة،  السياسة  ممارسة  المنطقة 

له أرضية جماهيرية، و  الذي كان  ه د ب  تركيا مثل 

آك بارتي كان بحاجة إلى حليف لتشكيل حكومة ألنه لم 

يحصل على أصوات كافية، لكن القنديل لم يسمح لـ ه د 

ب ممارسة سياسته الصحيحة، واستمروا في ذلك حتى 

أوصلوا صالح الدين دمرداش إلى السجن، وأوصمان 

بايدمير إلى المهاجر، نتيجة سياسات وضغطهم أي الـ 

في غرب  وكذلك  الميدان،  في  هم  من  على  ك  ك  ب 

كوردستان إذا سمحوا لهم بإدارة انفسهم ال يوجد بينهم 

إذا  ك،  ك  ب  الـ  هي  الوحيدة  المشكلة  مشاكل،  أي 

سحب ب ك ك يده من غرب كوردستان، فالكورد هناك 

يستطيعون إدارة انفسهم، وهذه ليست المرة األولى في 

التقارب الكوردي وال مراوغة ب ك ك هو السبب هذا 

برأيي الشخصي، اتمنى أن يتحقق االتفاق الكوردي في 

غرب كوردستان، وإرادة ب ك ك في غرب كوردستان 

ليس في يده لذلك أرى هذا االتفاق صعب المنال، هذا 

كما  بأشياء  يتحججون  سوف  الكورد،  أعداء  يريده  ما 

بيد  القرار  اتفاقات هولير ودهوك،  قبل اآلن في  فعلوا 

ال ب ك ك ؟ لماذا جميع األعالم في غرب كوردستان 

هو  ما  لماذا؟  مسموح،  غير  كوردستان  وعلم  مسموح 

السبب؟،  كلما يستقر الوضع في غرب كوردستان يعمل 

ب ك ك خلق مشاكل للعيش عليها، ماذا نستفيد إن ذهب 

بشار أسد عربي وجاء بشار أسد كوردي؟ ماذا تغير؟ 

برأيي إذا سحب قنديل يده من هذه المناطق سيتوصلون 

إلى اتفاق.

*هل يمكن لالمريكان كمشرفين على هذه الحوارات ان 

يحققوا نتائج ايجابية على االرض وخاصة في المرحلة 

الجديدة من رئاسة بايدن؟

بالنسبة للمناطق عفرين وكري سبي وسري كانية إن كان 

في يد النظام السوري أو التركي فهو محتل، التعريب 

والحزام العربي ضد الكورد هذا ما فعله النظام السوري 

وما يفعله النظام التركي ضد الكورد في تلك المناطق 

كما فعله النظام السوري، المحتل محتل أيٍّ كان، لذلك 

السياسة المتبعة عندما يطالب الترك بمجيء بشار األسد 

إلى المناطق الكوردية، فبشار األسد مثله مثل األتراك 

الدولي  التحالف  من  المطالب  يجب  بينهما،  فرق  ال 

بعودة بشار  المنطقة ال أن نطالب  إخراج األتراك من 

األسد، ال فرق بينهما، االثنان محتالن، إذا لم ينسحب 

ب ك ك من غرب كوردستان ولم يسلم إدارته ألبناء 

المنطقة فلألتراك حجة بالتدخل في أي وقت في غربي 

أن  وأمريكا،  الدولي  المجتمع  في  وحتى  كوردستان، 

هناك منظمة إرهابية يقلق حدودنا من الجنوب ومن حقي 

محاربته، الترك أعداء آبائنا وأجدادنا، مصاصي دمائنا، 

يجب على ب ك ك سحب يده من غرب كوردستان ومن 

جنوب كوردستان ومن شرق كوردستان إذا أراد خيرا 

للكورد، غير ذلك يعطي الشرعية لألتراك بمحاربتنا.

والشق الثاني من السؤال، في الحقيقة، جو بايدن صديق 

الكورد، وتأسيس عراق على أساس إقليم كوردي وسني 

أنه  بايدن من أنصاره، وأن ال ننسى  وشيعي كان جو 

شيئا،  يفعل  ولم  آنذاك،  األمريكي  الرئيس  نائب  كان 

الذي كان مع ترامب ووقفوا ضدنا كـ بريك  والفرق 

جو  بايدن،  جو  فريق  كان  جيفري  وجيمس  ماكورك 

ذلك  أراد  وإذا  لنا،  يفعل شيء  لم  ولكن  بايدن صديقنا 

ولكن حتى اآلن في برنامج المؤسسة األمريكية بالنسبة 

لحقوق الكورد ال يوجد شيء.

*ماهو السيناريو الذي تتصوره في جنوبي كوردستان 

وغربي كوردستان؟

إذا  بعض  مع  الكورد  نحن  سوى  أصدقاء  لنا  ليس 

نحقق  أوال  يجب  هكذا،  سنبقى  جيراننا،  إلى  تطلعنا 

الخارجي،  الشرط  يتحقق  ثم  ومن  الداخلي  الشرط 

نقبل  ال  نحن  كامًال،  ليس  الداخلي  الشرط  اآلن  حتى 

ببعضنا، وال يوجد اتفاق بيننا، وكل طرف له فكر مغاير 

يتوجه؟  وإلى من  يفعل  ماذا  احتار  الشعب  أما  لآلخر، 

في  نحن  اآلن،  حتى  للكورد  متوقع  سيناريو  يوجد  ال 

إقليم كوردستان نتمنى أن يعمل الشعب الكوردي على 

خطوات تحقيق مصلحته ونحن لهم السند وال نتدخل في 

يقول  كما  ونساندهم،  ندعمهم  أن  سوى  خصوصياتهم 

المثل، أهل مكة أدرى بشعابها، خالل ثمانين سنة تحت 

حكم سياسات النظام البعثي السوري، هم يعلمون أكثر 

كيفية التعامل معهم، فقط نحن إذا طالبوا الدعم والمساعدة 

سندعمهم ونساندهم، على ب ك ك ترك مصير الكورد 

في غرب كوردستان هم أدرى بمصيرهم، وهم قادرون 

على ذلك.  

 يف أيدي الدول احملتلة لكوردسـتان
ً
الـ ب ك ك أصبح سـالحا
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العمال لمنظومة اإلعالمية الماكينة محاولة  تكن لم

دفعت التي والحجج المبررات بإزالة الكوردستاني

من ناجمة التمرد قرار إلى قياداتها من بكثير وتدفع

المناخ خلقت وجاّدة حقيقّية أسباب هنالك بل فراغ،

التغيير والدعوة إلى الخروج كي تشرعن واألرضّية

وممارساته،   PKK نظام وجذر أساس في الجذري

على القيادة. المهيمنين حّد لتصرفات لوضع

الذين القادة أحد عن المقال هذا في أتحدث سوف

عن تثمر إال لم التي الحزب تصرفات تمردوا على

تفاقم في سببًا وكانت واألخطاء، والعراقيل المشاكل 

محاوالت إلى التعّرض درجة  إلى ليصل الوضع

به الخيانة تهمة وتلفيق الجسدية  والتصفية اغتيال

الحزب عمل  هكذا الحقيقة. بطمس مسيرته وإنهاء 

وبين أدبياته في وتكريسها األحداث تضليل على

استراتيجيته. مع ينسجم بما جماهيره

للعمال المؤسسة القيادات  هؤالء، مقّدمة في ويأتي

الحزب، في المركزية اللجنة أعضاء من الكوردستاني

العمال: حزب له وسوق روج ما حسب

وسليم مركيت ويلدرم دونميز وشاهين شنر محمد

ومسؤول ألمانيا في منشق وموجود  وهذا جوروكايا

في "سمير" غونغور أوروبا، جتين في الحزب منظمة

بالخيانة ارتبطت أسماؤهم اآلخرين من والكثير السويد

وبمجرد أحوالهم،  على المطلعين أولئك وباألخص 

يدورون الذين الحزب أتباع عن بكالم منهم واحد تفوه

إلى ورفعهم قادة العمال المفرغة لتقديس الحلقات في

الرجوع دون خائن فورًا أنه له المقدسين، يخطر مرتبة

تؤكد مصادر عن والتدقيق والبحث االستفسار إلى

بعمله قام قد يكون بالخيانة نعته وبمجرد ذلك. عكس

ونداءاتهم توجهات أسياده في نشر الوجه أكمل على

المنهكة الخالفات  شقوق وتوسيع بالتخريب المطالبة

رافض هو ما لكل  العداء لغة  وتشديد الكورد،  بين

اعتراف  هو  PKK يتبناه الذي الموقف لتوجهاتهم.

حربه في لهم استغالله لدرجة فقط بأنصاره وأتباعه

العمال ”حزب سياسة في الحديث  ويكثر الطائشة،

الرافضة الكوردية األطراف  تجاه الكوردستاني“

عن االمتناع وعدم والتخويف التخوين قنديل لسياسة

بحّقهم. االنتهاكات من نوع ممارسة أي

زيادة في شك، بال الكوردستاني العمال حزب يرى

ونجاحه وتحوله كوردستان إلقليم المتصاعدة السياسة

نفسه يرى فهو له، تهديدًا األنظار، إليها إلى قوة تلفت

من الرغم على السياسة في الوحيد الميداني الالعب

تركيا. في كوردستان وال سيما المديد فشله

عظمته إلى العودة  طرق إحدى أن الحزب  ويرى

أنشطة وتنفيذ خطابه من التصعيد  هو جماهيره بين

نصٍر عن يتحدثون ذلك كل من واألنكى اإلقليم، ضد

شعارات مستخدمين واهية بقصص متبجحين وهمي

مع جميع الحال وكذلك مخدر، كسالٍح وبراقة رنانة

يدركه ما وهو والئهم، تحت  المنضوية األحزاب

الالشرعية  بأفعاله PKK لقد أثبتت القاصي والداني.

اإلقليم مصلحة مع المتقاطعة وتصرفاته القانونية وغير

في الخبيثة نواياه اإلقليمية الدول والمطابقة ألجندات 

 PKK قياديو يحاول هكذا مشروعيته. منازعة اإلقليم

من والرفع أفكارهم بتشويش الناس وعي تشويش

أنهم مدعين والوالء،  االنتماء أساس على مكانتهم

مستحدثين والخالص، الوعي إلى الطريق مهدوا

للثورة والبقاء، ضمان حكيمة كقيادة كبيرة بأنهم ضجة

لجميع تستجيب  أيديولوجية حركة قيادتهم وأصبحت 

المجتمع الكوردي. وآمال احتياجات ومتطلبات

وکبح   PKK وسلوكيات حركة  ضبط عدم  نتيجة

للتدخل أمامه المجال وفسح تأسيسه منذ نفوذه جماح

وفوضى عراقيل شكل  األخرى، األجزاء بشؤون

الصراعات مصدرًا لكل العلن وعلى مكشوفًا ،وبات

في وكذلك اإلقليم في األتراك  بتدخل اليوم الدائرة 

على حزب محاربة  ذرائع تحت سوريا كوردستان 

اإلرهاب. الئحة

نستغرب من ال القيادي ذلك عن الحديث أبدأ أن قبل

الخيانة تهمة ويلفق أعضاءه يغتال الذي - الحزب

وممارسات تصرفات  من االمتعاض بمجرد لهم

من الهائل الكم هذا  – الصارمة وانتهاكاتها  القيادة

الهجوم ومن يلفقها، التي والباطلة الجاهزة التهم

المستمرة والمحاوالت المبرر وغير المنصف غير

الكوردستانية. التحريرية القوى لتفتيت والملغومة

جاهد شنر: محمد القيادي لمحة عن

الكوادر وأحد  المركزية اللجنة عضو شنر  محمد

 ١٢ قبل اعتقل الكوردستاني. العمال لحزب المؤسسة

ووضع  العسكري المجلس قبل من  ١٩٨٠ سبتمبر

وقصته أيلول-  انقالب -قبل بكر ديار سجن في

قاوم النهاية. إلى البداية من ملحمة هي المحصنة

في المنظمة داخل المسؤولية تحمل الشرطة، تحقيقات

دورًا بدأ يلعب التعذيب في الزنزانة وفي فترة السجن،

أتباعه؟ ''الكوردستاني'' العمال يصنع كيف
ويقنع الممارسات، هذه ضد استراتيجيات تطوير في

وأخواته والدته وخاصة الخارج في أسرته أفراد جميع

يومًا  ٤٤ لمدة الطعام عن ُأضرب بالمقاومة. وإخوانه

١٩٩٠ اعتمد  في المعسكر نشاطه ان استأنف بعد و

شقيق وهو مصطفى" الحركي "االسم بايق أحمد على

الوحيد بين والشخص سابق معتقل بايق" جمعة "جميل

القيادة، من رفاقهم بتبرم وأخبرهم  الموجودة، القيادة

(شنر وعاتبهم المهم بشقيقه جمعة استفرد حين

وعدم اإلدارة إهمال عن سبب  واستفسر ومصطفى)

مصطفى أوضح والتوجيه. اإلرشاد بأمور انخراطهم

بايق" "جميل جمعة السبب، وكان رد طويل جدال بعد

يلدرم كسيرة  سطوة تحت وقعت المجموعة تلك  أن

يا أيضًا أنت "إذًا شنر: قال حينئذ أوجالن"، "زوجة

في كنت ألنك حينها كاسيرة تأثير تحت واقع جمعة

الفتيات بينها من الشكوى قدمت التي "المجموعة أوربا

بالحزب". التحقن اللواتي

أوجالن عبداهللا  يفاتح أن جمعة قرر أن إلى تجادال

إصرار من بالرغم وحده يصارحه أن على وأصر

بشدة. رفض أنه إال معًا يواجهاه شنر أن

الحزب إلى الرابع المؤتمر في المقترحات شنر ناول

.١٩٩٠ نهاية عام تقريبًا حفةتنين في جرى الذي

شنر كالتالي: محمد أهم مقترحات كانت

بقرارات و استفراده أوجالن صالحيات الحد من -

و مقدراته الحزب

لبنان سوريا، كل من مالية الحزب في عن الكشف -

جانب تقديم األعوام إلى هذه طوال وال سيما وأروبا

بيد كانت والتي ايران في الحزب مالية عن توضيح

(فرهاد) أوصمان أوجالن

مع والصناديد األشداء بالعسكريين االحتفاظ  -

شمال في انتفاضات االستراتيجيين إلحداث السياسيين

لقوات الكريال ضرب بين بالتناوب ويكون كوردستان

قوات لتشتيت  شعبية  وانتفاضات التركي  الجيش 

في األتراك قوات كريال قوات تواجه أي األتراك،

صحيح. والعكس الشعبية اإلنتفاضات قمع حال

البيشمركة قوات دعم الرابع المؤتمر مقررات من كان

لضربات المستغلين مواجهة  في  اإلمكانيات بكل

بعد اجتياحه الكويت. صدام حسين التحالف ضد

"االسم عنترية مختار بنت  خانم  من رسالة أرسلت

بعض أسماء فيها شنر، وذكرت إلى دجلة" الحركي

استيائهم وعن  اقتراحاته مع  المتضامنين رفاقها  من

كورد من حجي إلى الرسالة  سلمت  القيادة، من

ابن فرات إلى بتسليمها قام بدوره وهو حمكو ديركا

األسماء بتعرض سببًا الرسالة وكانت أوجالن، أخت

واالعتقال. الى التعذيب فيها المذكورة

وأصدقائه، تخوين شنر بغية باسم المعتقلين مؤتمر عقد

العام والكورديتانور السجن  محقق تكليف وتم

البداية في فايق" الحركي قايكجي، "االسم عبدالرحمن

ذلك تمامًا عكس العملية جرت ولكن بعملية اغتياله،

وحرصًا المخطط، وإفشال تهريبه في فايق ساهم إذ

البقاء عليه الكوردستاني الديمقراطي اقترح حياته على

مع البقاء في أنه رغب العراق إال كوردستان في إقليم

للقيادة. والمستنكرين المحتجين رفاقه

 ١٩٩١/١١/١ عام في قامشلو مدينة في تصفيته تم

عقوبة حياته ودفع الثانوية، تشرين مدرسة امام

على قاسية وقوانين حكم  لها  كانت  التي لمعارضته

ال بيئة في صرخ أنه بالذكر الجدير والشيء حياته.

الوعي فساد تقدم مدى  لكشف ذلك  على أحد يجرؤ

الحركة. يطارد الذي

االغتيال: عملية في المشاركة األسماء بعض

صاحب ياسو محمد ديوار،  عين  من حسو نافذ

كان الذي المنزل صاحب  جمعة  ابراهيم  السيارة،

المغدور. يقطنه

ماهر حسن

ننتمي أننا حظنا لحسن طالعنا أم لسوء أهو نعلم، ال

وهو األوسط الشرق في الشعوب األصيلة أهم أحد إلى

مملكته في حماية بقي كاألسد الذي الكوردي الشعب

نواتها ميزوبوتاميا شكلت منطقة في يعيش كوردستان،

للروحانيات، كانت منبعًا المتوهجة، حيث الحضارية

إبراهيم مقدمتهم وفي والرسل األنبياء لغالبية  ومنبتًا 

جبالها وعلى السالم، عليهم األنبياء" "جُد الخليل

اهللا نبي سفينة  رست  - جودي جبل  - الشامخة 

البشرية، أنقذت التي السفينة تلك السالم، عليه "نوح"

الهالك. الحية من على الكائنات وحافظت

والفيلسوف والمؤرخ  الجندي وصفه الذي  شعبنا

نحو أي قبل ق.م (٤٢٧ – ٣٥٥) كزينوفون اليوناني

الشجعان،  األشداء بالمحاربين سنة ٢٤٠٠ أكثر من

ويليم إيغلتن اإلبن  الكبير
ٌ
ووصفه الباحث والدبلوماسي

العجم (كناية وقريش الشرق فرسان - - الكورد بأنهم

ُعرفت والتي والمستعربة المعروفة قريش قبيلة عن

األنبياء منها خاتم ،وينحدر الفروسية والشجاعة عنها

ساللة سيدنا من وهو والسالم الصالة عليه " محمد "

منها انطلق التي كوردستان الكوردي. خليل إبراهيم

المثال سبيل على - إمبراطورياته تأسيس في شعبنا

والسومرية والميدية والميتانية الساسانية الحصر ال

هذا مختلفة، تاريخية مراحل - خالل ....إلخ واأليوبية

مع مصاهرة عالقات كانت تربطه الذي العظيم الشعب

االمبراطورية عهد في وخاصة العظام مصر فراعنة

المنطقة تتعرض أن قبل " آرتاتاما " وملكها الميتانية

حرم الذي الشعب لغزوات الهمج، هذا األصيل وشعبها

العصر الحديث، في المستقلة ودولته كيانه القومي من

معركة بعد األولى كانت مرحلتين  وطنه على وقسم

والصفويين حيث  ١٥١٤ بين العثمانيين عام جالديران

شيرين قصر اتفاقية بموجب رسميًا كوردستان قسمت

خمسة  إلى ثم ومن قسمين، ١٦٣٩ إلى سنة المعروفة

الحرب في المنتصرة  الدول تقاسمت أن بعد  أجزاء

اتفاقية وبموجب  (١٩١٨ -١٩١٤) األولى العالمية

والمملكة  فرنسا بين  ١٩١٦ سنة بيكو - سايكس

من األخيرة وخروج القيصرية وروسيا المتحدة

بقيادة فيها االشتراكية اكتوبر ثورة قيام بعد االتفاقية

كيانه  من  شعبنا حرمان   ١٩١٧ سنة لينين فالديمير

شتى وممارسة المنطقة، شعوب ببقية اسوًة المستقل

عشرات وتنفيذ بحّقه، واالضطهاد  الظلم صنوف

الدول بين األمنية واالتفاقيات الشوفينية المشاريع 

وطمس خصوصيته لمحو هدفت وطنه، تتقاسم التي

مكسور مقهورًا مكلومًا شعبنا جعل القومية، هويته

االنتفاضات عشرات من بالرغم غالبيته، في الجانب

أجزاء مختلف في قامت التي والحركات والثورات

برفضه خاللها يعبر من أن وأراد شعبنا كوردستان،

في تقرير حقه على وتأكيده عليه، المفروض الواقع 

بالضد كانت الدولية أن المصالح  إال مصيره بنفسه،

مصالح شعبنا في مختلف المراحل. من

التنظيمية – السياسية التعبيرات تأسست الواقع هذا في

ساحتنا النضالية حيث سوريا كوردستان الكوردية، ففي

الكوردية التحررية  حركتنا أحزاب عمل  تركزت

التوعوي الجانب على قرن نصف من أكثر طوال

الممارس السيستم على وغلب النظري، والتثقيفي

االختراقات من  بالرغم  - التنظيمية  األطر  داخل

من نوع  - التشرذم في  ودورهما واألنانية  األمنية

األخالقية، بالمبادىء المفعم المالئكي والتثقيف التربية

أدى حيث العمل والتفكير، األساس في واعتبار ذلك

حاملة مالئكية أجيال نشوء  إلى المثالي  السيستم هذا

دول بين ومتشابك كبير ومعقد سياسي قومي لمشروع

دولية ومصالح لتوافقات خاضع ومصيره المنطقة،

وكامل، دائم شبه بشكل  المبادىء فيها  تغيب كبيرة،

لتحقيق ويستخدم دائم، بشكل المصالح عليها ويطغى

والترهيب والقتل صنوف العنف مختلف المصالح تلك

اإلنسان، بحقوق المعنية الهيئات تحرك أن دون

ساكنًا. المعنية المتحدة األمم ومؤسسات

األعزاء القراء لوضع كانت المقدمة هذه مناسبة

من الشجاع الشعب هذا حول الذي المناخ بصورة

وبدأ مالئكي،  نموذج إلى أشداء ومحاربين فرسان

نتيجة قسرًا الوطن غادرت شريحة بين أكثر التباين

تتمتع في دول واستقرت الحرب المفروضة ظروف

اإلنسان، وحقوق التعبير حرية من جيدة بمساحات

بدأت معاناة وهنا الوطن، أرض على من بقي وبين

وبين االغتراب، في المتاحة الحرية بين آخر، نوع من

والقتل العنف مازال حيث األسوأ نحو ينزلق واقع

بقي من حياة من جزءًا تشكل والحروب  والخطف 

حيث ومحيطه، الوطن أرض على بقايا األمل يصارع

الذين - الشتات في شبابنا  - األعزاء  هؤالء يلجأ 

مجاالت مختلف في بالعمل كبيرة آماًال عليهم نعلق

التخلص بعد المستقبل بناء نواة ليشكلوا الحديثة، العلوم

ترى ال التي الشريحة هذه وبالتالي الدكتاتوريات. من

وتطالب طموحاتها عن حراك تعبيرًا من مايجري بكل

ومسارات البرامج يغيروا أن وممثليه شعبنا حركة

إمكانات تفوق ربما شعارات ورفع والحلفاء، العمل

كل برفض ببعض هؤالء األعزاء األمر ويصل دول،

الشعب مكونات ممثلي مع التحالف وعدم قائم، ماهو

البديل!. يقدموا دون أن الموجودة السوري

هؤالء وعلى علينا نفسها تطرح أسئلة ثمة وهنا

بقليل ولو أفضل آخرون شركاء هناك هل األعزاء:

نريد ومن هم هؤالء؟ تحالفاتنا، الحاليين كي نغير من

في هناك هل عامة؟ عبارات وليست واضحة مسميات

المتلون الخط هذا ومن هم أصحاب حقًا ثالث خط الواقع

السياسة أليست شعبنا؟ بقضية بالغًا ضررًا ألحق الذي

أن سوًءا؟ طالما األقل واختيار الممكنات، هي ممارسة

كل هذا التحامل لماذا واألسوأ. السيء بين المفاضلة

األصيلة، التحررية حركتنا  أحزاب  على والتجني

الحفاظ على أجل من صفوفها في يناضل وعلى من

أرض الوطن؟ على شعبنا أبناء ماتبقى من

الجدلية، هذه في للخوض  دفعني  الذي  اآلخر السبب

مايجري هو واألخالق، السياسة  بين  العالقة وإثارة

حول تمنيات من السوري الكوردي وسطنا في بالضبط

مع والدولية واالقليمية المحلية تجاوب القوى ضرورة

السورية األجواء ظل في عادلة!. ألنها شعبنا قضية

واإلرهاب، القتل ومشاهد العنف، بصور المزدحمة

في المفرطة القوة منطق وسيادة الكراهية، لغة وتنامي

وفي تفاصيلها، بكل المستقبلية حياتنا مسارات رسم

السورية وأحالمنا الكوردية واألخالق السياسة بني العالقة يف جدلية
األخالقية. والقيم من الضوابط التام التحلل من أجواء

البريء: تعريفها في السياسة أن نعلم شك أدنى بدون

وإدارة الناس  لقيادة طرائق و أساليب جملة  هي

وأن ومنفعتهم. الناس خير فيها ما بكل شؤونهم

والضوابط العليا والمثل القيم من ترسانة هي األخالق:

المهالك في الوقوع لتجنيبهم البشر بسلوك تتحكم التي

كانت سابقة تاريخية مراحل في وربما واإلنحرافات،

من معينة مساحات في واألخالق السياسة  تتقاطع

ووفق اإلنسانية معين من العالقات لبناء شكل التزاوج

أسف أصبح بكل اليوم ولكن العام، لصالح مبادئ وقيم

شبه أصبحت بينهما والمسافة متنافرين تمامًا الحقالن

متوازيين محورين أمام وكأنه يشعر المرء يكاد ثابتة،

متعاكسين! بإتجاهين

يحصل لم أنه إلى اإلشارة  هنا بمكان األهمية من

عن السياسة ابتعدت أن تاريخية مرحلة أية في

القول بأن العالم نستطيع اليوم، عليها األخالق كما هي

حياة الغابة إلى أقرب باتت وعالقاته حياته المعاصر

الوقوف يتجنب ومن بشراسة، الكل فيها يتصارع التي

ألن نظرًا مؤكدة، يتحول إلى ضحية الخنادق في أحد

وسطية ال مرحلة حدية إلى الشحن والصراع وصل

تقول هكذا  ُمفَتَرسًا،  أو ُمفَتِرسًا تكون أن فإما فيها،

بهذا عزيز قارىء  يتفاجأ ربما الميدان. في  الوقائع

متوقعة، غير وصدمة قوية صفعة يشّكل الذي الكالم

فلسفة ما يومًا كانت األساس في السياسية الفلسفة ألن

وماهو سياسي  ماهو بين الوثيق  والرابط أخالق، 

وفي تمامًا انقطع بل فحسب االهتراء اليعاني أخالقي

أهم أحد  يشكل الرابط  هذا وأصبح نقطة،  من أكثر 

يعتبر به يلتزم ومن .! والسياسيين السياسة عيوب

والخسارة الربح بمدى يقاس النجاح معيار ألن فاشًال،

دور أي هناك ليس وبالتالي وموقف، حركة كل في

في اإلنسانية والمشاعر واألخالق للمبادئ ملموس

تأت لم السياسيين تجاه السيئة والنظرة الحقل. هذا

في المعاناة والمظلومية دوام وذلك بسبب ، فراغ من

المستضعفة كأمتنا األمم تجاه وخاصة موقع من أكثر

دون العالم قادة وكبار الحكام أنظار وتحت الكوردية،

تدير كي وجدت السياسة أن وبما ساكنًا. يحّركوا أن

إحالل والعمل على مشاكلهم وحل عامة الناس شؤون

من إدارة نوع إلى تحولت فقد الحروب، السالم بدل

اسـتمرارية أجل من  الحروب لديمومة  األزمات

بالسياسة، الدين مزج بلة، الطين زاد .ومما المصالح

عندما النهضة، عصر قبل أوروبا سابقًا في حصل كما

يحصل تمامًا الدولة شؤون  تتدخل في الكنيسة كانت 

هي والحسينيات الجوامع نرى حيث اليوم منطقتنا في

والبرلمانات والحكومات الشعوب  مصائر تقرر التي

منطقتنا! في

لصالح السياسي العمل في الميكافيلية اعتماد إن

الوسيلة، تبرر الغاية مبدأ  وفق الدكتاتوريات

اإلنسانية القيم لكل  وتجاوزاتهم الظالمين  وتمادي

عامة مصالح حساب على الخاصة مصالحهم لحفظ

السياسة بين الطالق أسباب أهم أحد كان الشعب

كل الحركات تاريخ أن من بالرغم واألخالق ،وذلك

تعتمد كانت السوري شعبنا ثورة ومنها الثورات و

اإلنسانية. القيم ومختلف والمساواة والكرامة الحرية

جانب من المتكررة والمحاوالت الدعوات وبالرغم من

ضوابط بوضع والحالمين الشأن،  هذا في المهتمين

االجتماعي الحقل في  المبادئ  من  معين  نمط إلنتاج

الحد الحفاظ على شأنها من التي اإلنسانية والعالقات

السياسة، حقول  في األخالقية  المبادئ من األدنى

كفة المصالح وطغيان المفرطة الميكافيلية من  والحد

بحصول تبّشر ال الموجودة المعطيات أن إال السياسية،

شريعة بأن يعني مما الجانب، هذا في معجزة أية

المنظور. المدى في المسيطرة هي ستبقى الغاب

المساحة تحدد التي هي األخالق كانت عندما نعم

اإلنسان حقوق كانت السياسيين، لتحرك المسموحة

في األساسية الغاية هي والكرامة والحرية في الحياة

كانت األساس هذا وعلى وغاياتها، السياسة مسارات

معايير ووفق والعمل والنضال الكفاح وسائل تتحدد

عدم لضمان قانونية وضوابط وبقواعد دقيقة، أخالقية

السكة. عن السياسيين خروج

ختامًا:

في: األعزاء يتلخص القراء عناية ألفت أن أردت ما

القوة أصحاب رحمة تحت يعيش بات اليوم العالم أن

بشريعة وأشبه باتت أقرب اإلنسانية والعالقات والنفوذ،

إحدى التي تعتبر االنتخابية العمليات في حتى الغابة،

القوة وكذلك المال أن الديمقراطية نجد الممارسات أهم

نتائج أن نالحظ لذلك نتائجها!. في كبير دور  لهما

ديمقراطية تعتبر  التي الدول غالبية في االنتخابات 

والنفوذ، القوة أصحاب بين تبادلية عملية عن عبارة

وبالتالي الجانب. هذا في مريرة تجارب ككورد ولنا

لن والسياسة  األخالق أن مفاده  استنتاج إلى نصل

المنظور، وخاصة المدى في وال عصرنا في ال تلتقيا

والتطرف واإلقصاء الكراهية تعاني التي منطقتنا في

والتفاعل التالقي إمكانية  وأن واإلرهاب،  والعنف

أجواء الحرية والوسطية والشراكة فقط في ستحصل

والتوافق.

امحد شاهني
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استشهاد  على  الثامنة  السنوية  الذكرى  تمّر  اليوم، 

اغتالته  والذي  أبوزيد  هوزان  اإلعالمي  الزميل 

الديمقراطي  االتحاد  لحزب  تابعة  مسلحة  مجموعة 

في مدينة رأس العين "سري كانييه" يوم ١٩-١١-

  ٢٠١٢

إعادة  نبتغي  فإنما  الشهيد،  ذكرى  نستعيد  حينما 

أعينهم  أمام  نصبوا  الذين  باإلعالميين  االستذكار 

قضايا الناس، وأرادوا أن ينقلوا الحقيقة للناس كما 

هي، حتى كلفت هذه المهمة أن يدفعوا حياتهم ثمنًا 

لهذه القيم والمبادئ السامية، والشهيد هوزان أول 

شهيد إعالمي في وطننا غربي كوردستان، وما يحّز 

في النفس أنه قضى على يد من يفترض به حماية 

الصحفيين وتسهيل مهماتهم، والمساهمة في إنجاح 

دورهم في المجتمع ال ضربهم وترحيلهم الى خارج 

الحدود، ووصل األمر إلى تصفيتهم.

الشهيد هوزان كان له دور واضح وجلي في الحراك 

لدرجة  نشيطًا  إعالميًا  وكان  الكردي،  الشبابي 

استطاع أن يفوز بثقة فضائيات عديدة والتي اعتمدت 

فيديوهاته كمصادر أخبار موثوقة داخل المنطقة التي 

كان يتحرك ضمنها في مجال عمله.

نقابة صحفيي كوردستان- سوريا،  إننا في مجلس 

نعاهد  أبوزيد،  هوزان  زميلنا  سنوية  ذكرى  وفي 

لدماء  أوفياء  سنظل  أننا  الكردي  وشعبنا  الشهيد 

شهداء اإلعالم في سوريا، وفي غربي كوردستان.

ونطالب منظمات الدفاع عن حقوق الصحفيين بالقيام 

بدورها لكشف جريمة اغتيال الشهيد هوزان وتقديم 

القتلة للمحاكم العادلة.

المجد لروح الشهيد البطل هوزان أبوزيد

والعار ألعداء الصحافة

مجلس نقابة صحفيي كوردستان- سوريا

هولير في ١٩-١١-٢٠٢٠

الظواهر  ودراسة  الممكنات  فن  السياسة 

المتغيرة والبناء عليها بالمواقف المتغيرة. بعد 

وأقطاب  محاور  أزمة سوريا ظهرت  اندالع 

على  فطفت  غيرها  أو  الجماعة  هذه  تجذب 

السطح السياسي محاور سياسة سورية وإقليمية 

ودولية متداخلة في األزمة السورية، وتحولت 

بعض الجماعات ألجندات إقليمية ومنها دولية 

تحركها قوى خارج الحدود.

أخذت بعض هذه األجندات على عاتقها تنفيذ 

سياسات غريبة عن المكونات السورية وخلق 

حالة الفوضى والتهميد لتدخالت قوى عالمية 

تشكلت  السورية.  الخارطة  على  تموضعت 

هذه الجماعات الغريبة حسب البيئات الثقافية 

هذه  تنظيمات  البتالع  التاريخي  والموروث 

البيئات بنفس الزي، ونجحت، لكن الجماعات 

األصيلة لم تمل من العودة للواجهة السياسية 

التموضع السياسي لألطر ضمن الفوضى اهلدامة 
البيئات وطرح  مبادرات سلمية   تلك  وتمثيل 

زمام  ألخذ  للعودة  سياسية  حوارات   بشكل 

المبادرة.

الكردي  الوطني  المجلس  مبادرة  مثال  وخير 

وإحياء اتفاقية دهوك وجعلها مرجعية للحوار 

لترتيب  الكردية  الوطنية  الوحدة  أحزاب  مع 

لباقي  بالحوار  واالنطالق  الكوردي  البيت 

المكونات ونجحت.

الكردي  للشأن  المتابع  يالحظ  وبالمقابل 

فرنسية   أوربية  مبادرات  السوري  والوضع 

وبالمقابل  عربي.  وبدعم  وبريطانية  أمريكية 

الدول  بين  وقعت  اتفاقيات  المبادرات  هذه 

اإلقليمية تركيا إيران روسيا.

من  تنطلق  والمبادرات  الحوارات  هذه  كل 

المرتبط  األرض  على  العسكري  الوضع 

بمصالح هذه الدول، وكلها جاءت بعد سلسلة 

وانسداد  سوريا  في  العسكرية  التمثيليات  من 

طريق الحلول لعدم قدرة الفرقاء الوصول لحل 

شامل مرض تنفيذا لسياسة نشر الفوضى.

وكل  تصدعت  الـمشاريع  كل  ربما 

بعد  أجهضت  والحلول  أخفقت،  التصورات 

الكوردية  للمناطق  واحتاللها   تركيا  تدخل 

الحر  بالجيش  يسمى  ما  فتحول  سوريا.  في 

السورية  المكونات  لضرب  تركية  أجندة  إلى 

الكوردية وضرب  المناطق  بغطاء تركي في 

هذه  فتحولت  كيانها  وزعزعة  العربية  الدول 

محتلة  قوى  تحركها  للمرتزقة  الميليشيات 

لزعزعة  وتسعى  السورية،  لألراضي 

االستقرار العربي.

في  المعارضة  بعض  غرقت  ذلك  جراء  من 

أزماتها وأغلقت األبواب في وجهها وال مخرج 

الخطاب  في  وانغمست  المأزق،  لهم من هذه 

للفصائل  الواجهة  لتتصدر  الجهالء  وانتعش 

للمعارضة  الفساد   منظومة  وتشكل  المسلحة 

وتهميش دور الضباط األكفاء من قبل الحلف 

التركي والنظام. 

وخاصة  سوريا  في  السياسية  الحلول  تعقدت 

المكونات  وضرب  اإلقليمية  الت  التدخُّ بعد 

أن  بعد  والعرقية  الطائفية  الفتن  وافتعال 

إلى سمسرة،   الثورة وتحويلها  غيروا  مسار 

بأوامر  يأتمرون  مرتزقة  إلى  الحر  والجيش 

وقتل  السورية  الدولة  مكونات  ضد  خارجية 

المكونات على الهوية واللغة والدين وانتهاك 

من  االنتهاكات  أفظع  وارتكاب  الناس  حرمة 

التغيير الديمغرافي بحق الشعب الكردي وقتله 

المحروقة  األرض  سياسة  إلى  الهوية  على 

القسري  والتهجير  والقتل  واالستبداد  والظلم 

مرتزقة  إرسال  بلة  الطين  وزاد  والخطف. 

سوريين الى أزربيجان وخرق لكل األعراف 

وغيرها  تطلبهم  التي  الدولة  ولقوانين  الدولية 

في  تارة  وهناك  هنا  يضربون  الدول،  من 

ليبيا وتارة ضد الوطن وتارة ضد األرمن في 

أرمينيا وتارة ضد الكرد.

الذي يطرح نفسه: ماذا بعد انسحاب  السؤال 

القوات التركية من مورك؟ هل االنسحاب من 

الكرد؟  ضد  صفقة  وإدلب  حماة  من  مناطق 

وكيف يمكن فهم الصفقة وتفادي الكارثة؟

النتائج المرجوة من هذه الحوارات والمناقشات 

بين األطر السياسية وخاصة المجلس الوطني 

الكردي وبين أحزاب اإلدارة الذاتية واالتفاق 

الكوردي وفق مرجعية هولير  البيت  لترتيب 

المشروعة  الحقوق  تحصن  قد  ودهوك 

حسب المواثيق الدولية وتحافظ عن ما يمكن 

المحافظة عليها.

والهيئات  السياسية  األطر  كل  مشاركة  إن 

المدنية بالقرار المصيري  من كل المكونات 

في شرق الفرات ضمن مبدأ العيش المشترك 

ال  تعددية  ديمقراطية  سوريا  لبناء  مدخل 

مركزية. بذلك تصبح التهديدات التركية بدون 

أي تأثير على المحافل الدولية وال تعني شيئًا. 

سلبا  يرتد  ببعضها  أوراق  خلط  سياسة  حتى 

عليها. 

كل  قلب  في  نبتت  والحوارات  الـمبادرات 

السورية   الشعوب  حاجة  ونتيجة  سوري 

المكونات  الحروب كل  أرهقت  أن  بعد  للحل 

وسيطرة  الحروب  استمرار  وأن  السورية، 

المظاهر  وانتشار  العسكرتارية  العقلية 

المسلحة تعطي الذرائع لتبرير انخراط بعض 

ما  سرعان  السبب  ولهذا  األزمة،  في  الدول 

الرف وداخل  انتهت وظيفتها ووضعت على 

االدراج، وانتهت من حيث بدأت. 

األمل معقود على الشعب الكوردي في سوريا 

الكوردي  البيت  من  انطالقًا  السالم  إلحالل 

والمجتمعات  المناطق  في  وتجسيده  السياسي 

الكوردية ثم على صعيد الوطن ككل.

تنهي  دولية  مبادرة  الى  بحاجة  نحن  نعم 

جنيف  مرجعيات  وفق  والمأساة  االحتالل 

áÌåÏic@ÊaåÏÁ
 نبوءة العطر

ُ
زهٌر يطارد

روشن علي جان

في المديِح البليغ ثّمة 

رنيٌن يتوضُأ بطلِع الكالم 

األنيق، ثّمَة من يمنُح العناقيَد 

لهاَث الضاللة.

ياطفلَة البحِر ورئَة 

األرض المثقوبة، تعوديَن 

من الفرِح ُمشتهاة

ُتمطريَن اللهفَة في أصابِع

الصحِو، وتبتكريَن يقينًا

لسطوِة المسافة.

ياذاكرًة من حبق

 تسنُد مفاصَل

لغتي الكسيحة، غيابِك

محنُة الّليِل و َضوعِك

زهٌر يطارُد نبوءَة العطِر

في عيوِن أحالمي.

هناك.. حيُث األمكنُة ذاكرة 

المواقيت السعيدة،

تتلّمسيَن فصول الغياب،

ُتصغيَن لرجِع المواويل وآِخُر 

بتلٍة من الوردِة البيضاء

في يديِك ، يحفُّ بِك الفجر 

الحيران، تحفُّ بك المدُن

المأهولُة بالخصاِل الرزينة

أنِت المغرمُة بأزهاِر 

المانوليا، تمّرين في 

خياِل الغيِم نخلة وارفة

تمتدُّ من دمشق إلى بابل

تاركًة ظاللِك الخضراَء

تخبىء زوادًة للعصافير 

في رئِة الجهاِت 

المحايدة.

 ومثلما في صالٍة ، ترفعيَن

قامتِك بخّفِة الهواء ،

واهبًة أجنحتِك للريح 

المثالية.

الرجال  اشباه  عليه  سيطر  زمان  في 

حرمات  استباحوا  الحياة  بدفة  وتحكموا 

التاريخ وشوهه. 

الغضة  اجسادكم  من  جعلتم  من  وانتم 

نبراسا

لتنوروا بصيرتنا العمياء

لكننا خذلناكم

يامن اردتم كشف الغمة عن اعيوننا 

خذلناكم

نعم خذلناكم   ونطلب الصفح منكم

نعلم اننا النستحق الصفح 

ولكنكم كرماء

الزالت اللعنات تالحقنا في صراخاتكم

ومكاسبنا  الوهميه  بمسمياتنا  منشغلون  ونحن 

من وراء المتاجرة باآلالف من اقرانكم غير 

ونزواتنا   بطوننا  جشع  باشباع  اال  مبالين 

وديعة  حمالن  ظاهرنا  الخداعة  ومظاهرنا 

والطهارة  البراءة  نبيع  نخاسين  وحقيقتنا 

بمزيد  الشعب  واعدين  ونبقى  انفوسنا  بدنائة 

من اآلالم 

نسيناكم

واستمسكنا السراب  وتشدقنا بالوهم في اقبية 

الظالم  بسذاجتنا التمسنا فيه النور والهواء

محل  كنا  مثلما  فصرنا  آهاتكم   عن  وغفلنا 

سخرية ولعبة رخيصة بيد االعداء 

كلنا مذنبون

وكلنا شركاء في قتلكم 

ربما اكثر من قاتلكم 

اليوم نذرف دموع التماسيح على مراقدكم 

نستذكركم في حفالت ماجنه خرقاء 

بضحكاتنا البلهاء نرقص  فوق اشالئكم ندنس 

طهارتها بنجاسة نفوسنا 

متناسينا آالمكم 

نعم

انتم الرجال    

والنستحق حمل تاريخكم

فنحن غير جديرين باستذكاركم

يامن اوقدتم شعلة الحريه 

وارشدتمونا الدرب القويم 

فتهنا في ظلمات افكارنا 

ودهاليز عقونا الضيقه

نعم خذلناكم   

ونطلب الصفح

فهل تسامحوننا 

وانتم الكرماء كنتم والزلتم

فتجاوزوا عنا وارفعوا عنا هذه اللعنات 

فما زلنا في رحاب  قدسيتكم ورهبتها مذنبين 

اشقياء

اطفال عامودا.. ابطال عامودا.. رجال عامودا
ال زلنا اغرار جهالء، لم يكتمل  نضوجنا  

وعقولنا الزالت مراهقة رغم عراكنا مع 

السنين. 

خذلناكم نحن فقدنا آدميتنا 

على  وسامحونا  منا   ارحم  كونوا 

امراضنا 

فال حرج علينا نحن المرضى. 

بحملها  جدرين  لسنا  آمانتكم  من  اعفونا 

فنحن فاقدي االهلية وضعفاء 

ولربما استطاع جيال منا ينصفكم 

واسـتروا  حيلتنا  قلة  لنا   فاغفروا 

خيباتنا. عبداحلميد مجو

األمن  مجلس  عن  الصادرة  والقرارات   ١

بخصوص سوريا.

حتى  وال  المبادرات  بأي  تثق  ال  تركيا 

على  تعمل  لكونها  األميركية   بالـمبادرة 

مشروع توسعي والـمواقف التركية الضبابية  

ما عادت قابلة للتصديق من قبل حلفائها بعد 

الطورانية،  والـمشاريع  الوعود  مسلسل 

طحين.  بال  طحنًا  كانت  التي  والـمواقف 

التي  المعارضة  من  بيادقها  على  وانعكست 

مواقف  مع  تدور  لكونها  المصداقية  فقدت 

حاول  الذي  والتنمية  العدالة  حزب  حكومة 

إفشال مبادرات أخرى، حتى المواطن الذي ال 

يتابع السياسية بات يعلم بهذه الحقائق.

الفحص والتدقيق  "عدم  الذي يستحق  الجديد 

إعطاء الذرائع لتركيا وأن اإلدارة" بحاجة الى 

خطوة كبيرة تغير ذاتها بإعالن عن المرجعية 

تركيا  أمام  الطريق  لقطع  حقيقية"  تشاركية 

مع  ومواقفها  سياستها  تلتقي  التي  وإيران 

لمشاريع  والنظام  ومحاربتهم  تركيا   سياسة 

النظام  أركان  وتثبيت  ديمقراطية  حضارية  

الشمولي.

الحضاري  للمشروع  معاداتهم   نالحظ  لذا 

الديمقراطي المدني الكوردي في سوريا .

الشمولية  إلى  تركيا  جنحت  السبب  ولهذا 

وغيرت نظامها السياسي إلى الرئاسي شمولي 

وتسعى لوأد الـمبادرة الكوردية واالعتراض 

استبدالها  أو  وتعطيلها  أخرى  مبادرات  على 

بمبادرة خاصة بها. لقد استبدلت تركيا وإيران  

جنيف ١  وقرار ٢٢٥٤ باتفاقية استانا.

غير  الزالت  والفرنسية  األمريكية  الـمبادرة 

في  وتختلف  دهوك  اتفاقية  إلى  تستند  مكتملة 

لالنطالق  اساسا  تملك  وهي  تفاصيلها  بعض 

إذا لـم تنتكس في اللحظة األخيرة كما درجت 

عليه العادة في التعاطي أوروبي أمريكي  مع 

القضية الشعب الكوردي.

الـمبادرة تنطلق من قناعة أوروبية مفادها بـ 

"ان السالم واالستقرار واألمن في سوريا وفي 

الشرق االوسط يمر من بوابة الكرد، ويؤدي 

الـمستوى  على  وامن  واستقرار  سالم  الى 

العالـمي"، وان "حل الصراع السوري وحل 

والحماية  سوريا  في  الكردي  الشعب  قضية 

األساس  تعد  سوريا  كوردستان  لجغرافية 

تغيير  حدوث  وعدم  الصراع  إلنهاء  العملي 

ديمغرافي وتهجير الكرد من مناطقهم، وتدعم 

عودة الالجئين والنازحين إلى مناطقهم.  

يبدو ان األوروبيين بدؤوا بنقد سياستهم لشرق 

أوسط، بناء على طلب لجنة الشؤون الخارجية 

"فرض  بعنوان  األوروبي،  البرلـمان  في 

الشعب  وأمل  تركيا   دولة  على  عقوبات 

لكوردستان  الدولية  الحماية  هو  الكوردي 

مناطقهم  إلى  الكورد  الالجئين  سوريا وعودة 

العين  ورأس  عفرين  تراجيديا  بعد  وخاصة 

الفينة  بين  التركية  والتهديدات  أبيض  وتل 

واألخرى. 

سليمًا  مدخًال  يشّكل  السابقة  السياسة  نقد  إن 

الشعب  ـموقف  أن  غير  الجديدة  للـمبادرة 

الكردي في سوريا والحركة السياسية الكوردية 

تشكل العنصر األهم في إنجاح أي مبادرات.

عبدو حبش

أمواج السراب
خضر شاكر 

عند منتصف انعطافة

الَح طيفِك سحابًة ظليلة

ترتل لهفة 

محملة بأنفاسِك

تراقص نجمات ُأمسيتي

تعانق أنامَل قافيتي

كغجرية من ضوء

تدغدغ بوح عزفي

وإلحاح لهفتي

تمازج همسِك برعشة حنيني

نسجت لك عطور عشقي شاًال 

ألقته على احتدام االشتياق

في عينيِك

أحتضن لوعة اللحظة

قرب سراج أُُضيئ لِك

خلف نافذة لهفة

إلبتسامة مالمحِك

أترقب هديَل زاجٍل

مخبئًا بين جناحيه

شيئ ن عطرك

وذاَت وعد

خدعتني أمواج السراب

إن السهول أزهرت

وفراشاتي تراقص خصر

وردتِك

تنثر كحل جناحيها

بين كفيِك

فتذريها على أكمام الورد

تنعطف تنهيدتِك 

على كتفي

فترسم بعض من أماني

وأكوام من حنين

ك عاشق إسطوري

فردت جناحي

حامًال حلمًا

يليق بمليكة الياسمين 
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الدولي  للشأن  ُمتتبع  كل  على  يخفى  ال 

وكبار  اإلقليمي  الصراع  وتعقيدات 

والقرار  الخطط  صناعة  ومحللي  خبراء 

واالستراتيجيات في مجال صراع المصالح 

غرف  في  وتحاك  تدار  والتي  الدولية، 

وكواليس االستخبارات الدولية، وكبار نفوذ 

المال والسلطة االقتصادية التي تنصب في 

خدمة المصالح الجيوستراجية لتلك الدول. 

مادفعني بأن أضع بين أيديكم هذا التحليل 

المتواضع حجم تعقيدات المنطقة وصراع 

األسف  ومع  أصبحت  التي  المصالح 

الشديد تدار وتحاك من قبل الدول العالمية 

واألمن  مصالح  و  يناسب  بما  واإلقليمية 

القومي لتلك الدول. 

لست هنا بصدد سرد األحداث التاريخية التي 

واالستعمار  الدول  استغالل  مفهوم  تعزز 

الحديثة  والعولمة  واالقتصادية  الفكري 

خير  جالديران  معركة  القديم  منذ  ولكن 

دليل على تقسيم الكورد وقسم من المنطقة 

اإلمبراطوريات  مصالح  مع  يتناسب  بما 

العثمانية والصفوية. 

الرئيس  عهد  منذ  االمريكية  السياسة  إن 

األمريكي جورج واشنطن إلى اآلن سياسة 

تعتمد على التعامل مع الدول والمناطق في 

العالم على أساس المصالح والمنفعة بجميع 

المتحدة األمريكية  للواليات  أشكالها خدمة 

مع بعض التجميل لتلك المصطلحات التي 

القومي  األمن  مسمى  تحت  أمريكا  تخدم 

األمريكي. 

على  تعتمد  النفعية  المصلحة  تلك  بالتأكيد 

وضع وتسخير جميع اإلمكانيات والوسائل 

غرف  في  وأعدادها  وصنعها  لتحصيلها 

رسم  وخبراء  االستخبارات  كبار  كواليس 

النظر  بغض  الدولية.  المصالح  سياسية 

األمريكية  االنتخابات  في  يحصل  كل  عن 

والغير  المزعوم  الشبه  والفوز  المؤخرة 

الرسمي للمرشح  الديمقراطي جون بايدن 

ترجح  والتي  المقال)،  هذا  كتابة  (لحين 

الرئيس  سيكون  بأنه  المؤشرات  جميع 

األبيض،  البيض  في  الجديدة  واإلدارة 

وبعض النظر عن ما يعلنه ترامب من عدم 

االعتراف بالنتائج تلك. 

والؤه  األمريكي  الشعب  النهاية  في 

كانت  مهما  الرسمية  والنتائج  للمؤسسات 

األمريكية  السياسة  لألشخاص.  وليست 

الحديثة لن تختلف كثير عن سياسة إدارة 

ملفات  بشأن  الكثير  الشيء  ترامب  سلفه 

الشرق األوسط جميعها. 

إدارة  بالتأكيد سياسة  الخليج  لدول  بالنسبة 

دعم  ترامب  عهد  كسابق  ستكون  بايدن 

@ÒáÌáßa@ÚÓÿÌãfl˛a@ÒäaÜ�a
¡éÎ˛a@÷ãì€a@Ú‘�‰fl@paáÓ‘»mÎ

عبداللطيف موسى 

التأسيس لنظام قائم على اإلرهاب:

كان الدكتاتور حافظ أسد يخاطب العالم  في 

مباٍل  غير  والُمختَلقة   الصورية  مناسباته 

جوقة  يتقدمهم  الغوغاء  المصفقين  بُمحَتشديه 

وجه  في  صاخب  شعاراتي  بنشاز  الحكم، 

ويصيح  والرجعية)  والصهيونية  (اإلمبريالية 

أْن يحددوا  العالم  بأعلى صوته (.. أريد من 

تعريفًا لإلرهاب) طبعًا كان يقارن ما يمارسه 

من إرهاب منظم، بحاالت أخرى تختلف مع 

نظامه  وُعرف  الشخصي  السياسي  مفهومه 

كان  بما  والمكان،  الزمان  حيث  من  األمني 

العالم وهو  في  نزاعات وحروب  يجري من 

قبل  انقالبه  منذ  اإلرهاب  لجرائم  المرتكب 

الزمان في ١٦/ت١٩٧٠/٢  نصف قرن من 

الجوار  وفي  األسد)  (سوريا  الداخل  حيث 

اإلقليمي والدولي من خالل التخلص من رفاقه 

الذين أوصلوه إلى الحكم باالغتيال أو السجن 

حتى الموت.

بعد  والفكري  السياسي  اإلرهاب  ومارس 

الحياة  بمنع  الحزبية/١٩٧٢  جبهته  تشكيل 

سواء  بالجملة  معارضيه  وقتل  السياسية 

بالتصفية داخل السجون (مجزرة سجن تدمر 

وسجن  حزيران/١٩٨٠  في  الصحراوي 

صيدنايا في تموز/٢٠٠٨) وتدمير المدن على 

سكانها المدنيين اآلمنين (تدمير مدينة حماة في 

في  يمارسه  كان  ما  بالتوازي  شباط/١٩٨٢) 

لبنان  تلك الساحة المباحة لجيشه ومخابراته، 

بشكل مباشر أو بالوكالة من اغتياالت للرموز 

اختطاف   ، جنبالط/١٩٧٧  (كمال  الوطنية 

الباحث الفرنسي ميشيل سورا/ ١٩٨٦  وقتل 

المتوحشة"  الدولة  "سوريا  كتاب  صاحب 

تدمير  وكذلك  خالد/١٩٨٩..)  حسن  والمفتي 

الزعتر/١٩٧٦  تل  (مخيم  واألحياء  المدن 

هذا  وبيروت)  في طرابلس  األحياء  وحصار 

على سبيل المثال ال الحصر.

الدولة  أركان  أقام  المستمر،  اإلجرام  بهذا 

من  النفسي  اإلرهاب  على  المؤسسة  األمنية 

الفرد  تقديس  نحو  الناس  إرادة  تطويع  خالل 

ومشاعرهم  أحاسيسهم  وتكبيل  (الطاغية) 

المصير  من  والتوجس  والخوف  بالدونية 

المجهول عند االقتراب من الئحة الممنوعات 

بدايًة من خالل  لحماية نظامه،  التي وضعها 

أمن  ومحاكم  لنفسه  وضعه  الذي  الدستور 

العليا، والحقًا قانون مكافحة اإلرهاب  الدولة 

وتشكيل محكمة مكافحة اإلرهاب والتي ُينتهك 

حق  وفي  للمعتقلين  األساسية  الحقوق  فيها 

خضوع كل المتهمين إلجراءات قضائية سليمة 

ومحاكمة عادلة حيث تأتي إدانتهم من خالل 

قانون  من  مواد  وإسقاط  صورية  محاكمات 

باألصل،  يرتكبوها  لم  أفعال  على  اإلرهاب 

وجريمة  سلميين،  معارضين  فقط  لكونهم 

الموت البطيء هذه تختلف، عما َحدث وَيحدث 

من تصفيات جماعية سواء داخل المعتقالت أو 

خارجها من خالل القصف باألسلحة الكيماوية 

واألسلحة  الطيران  أو  المتفجرة  والبراميل 

@áé˛a@‚bƒ„@lbÁäg@Û‹«@�bflb«@ÊÏèΩ

قهرمان مرعان آغا

التقليدية األخرى خالل عمر الثورة السورية، 

المؤجل  الجماعي  بالموت  تعريفه  يمكن  فيما 

على  مطبق  ظلم  بالمحصلة  عنه  نتج  والذي 

حد قول ابن خلدون (مؤذن بخراب العمران) 

والتي تنتهي فيها دورة الدولة.

تحالف دول وقوى اإلرهاب:

وميليشياتهم  وروسيا  إيران  تحالف  يأِت  لم 

مع النظام من فراغ منذ بدء الثورة السورية 

نتيجة  جاء  بل  ربيع/٢٠١١  في  السلمية 

متعدد  مصالح  وشراكة  طائفية  تقاطعات 

األوجه، يتلخص في عرض سوريا بجغرافيتها 

ومواردها وما يسمى بسيادتها للبيع والتأجير 

النظام على أشالء الشعب السوري  لقاء بقاء 

ودمار بلده ومعاناة من بقي منهم في الداخل 

على قيد الحياة، وفي المقابل ما يمارسه تركيا 

المعارضة  ميليشيات  باستخدام  إرهاب،  من 

احتالل  من  باالرتزاق  تأتمر  التي  السورية 

لمناطق غرب كوردستان يأتي استكماُال لحلقة 

إرث  على  المستند  المنظم،  اإلرهاب  تحالف 

إرهابي دولي يتشاركه محور الشر ذاته وفقًا 

األكبر  العائق  كانت  التي  (آستانا)  لتفاهمات 

حول   ، جنيف/٢٠١٢  مقررات  تنفيذ  أمام 

االنتقال السلمي للسلطة في سوريا. 

الكوردي  الشعب  بحق  اإلرهابية  الممارسات 

في سوريا: 

مقدمة مظاهر  في  الديموغرافي  التغيير  يأتي 

اإلرهاب الذي استهدف الشعب الكوردي في 

انقالب  بديات  منذ  والمادي  الروحي  وجوده 

كان  النفسي  اإلرهاب  أنَّ  كما  أسد،  حافظ 

الكوردي بكافة صوره سواء  يالحق اإلنسان 

بأنه  إحساسه  خالل  من  والجماعية   الفردية 

المتغّولة  القومية  فيه  يسود  لوطن  منتٍم  غير 

إرهابهم  منطلقات  من  وجماد  كائن  لكل 

الحزبي، وأنَّ مجّرد مطالبته باختالفه العرقي 

وحقوقه العادلة والمشروعة يدرجه حكمًا في 

في  لمواطنيته  تسلسل  وال  الالعتراف  خانة 

اقتطاع  على  يعمل  فهو  العنصرية،  لوائح 

أجزاء من سوريا وضّمها إلى دولة اسـمها 

كوردستان.

فتشعبت  والفكري،  السياسي  اإلرهاب  أما 

أشكاله من منع لغته األم وطمس خصوصيته 

على  بالتآمر  الخاص  اإلرهاب  أما  الثقافية، 

(ب.ك.ك)  يد  بترك  فتمثلت  القومية  قضيته 

طليقًا، يعبث بقدراته البشرية والمادية باتجاه 

وتحييد  سابقًا  (تركيا)  اإلقليمية  نزاعاته 

الحراك الثوري في مناطق غرب كوردستان 

نظامه  بقاء  لصالح  السكان  من  وإفراغها 

في  المباشرة  اإلرهابية  تجاربه  أما  الحقًا، 

الصراع القومي لإليقاع بين العرب والكورد 

وباقي المكونات تبلورت عند أحداث انتفاضة 

معشوق  الشيخ  استشهاد  وتاله  آذار/٢٠٠٤ 

إرهابًا  أشد  بشكل  وبرزت  الخزنوي/٢٠٠٥ 

اجتمعت  حيث  (داعش)  تنظيم  ظهور  عند 

اإلرادات الشريرة لغاصبي كوردستان (إيران، 

تركيا، العراق العربي، نظام األسد) بما يشمل 

جنوب كوردستان (اإلقليم الفيدرالي) وغربها 

الخيرة  اإلرادة  إن  إال  سوريا)،  (كوردستان 

العالم  لشعب كوردستان وبالتحالف مع دول 

الحر ، كانت أقوى من إرهابهم.

على  تعمل  التي  السياسية  القوى  على  لهذا 

باقي  الكوردي أو االتفاق مع  توحيد الصف 

المكونات أن تدرك جيدًا مدى تآمر هذا النظام 

أصبح  إنه  وخاصة  اإلرهاب  على  المؤسس 

وفق  الدول  إرهاب  من  صلبة  بكتلة  محاطًا 

بالمقايضة  يتعاملون  النفوذ،  مناطق  تعدد 

واالرتزاق مع القضية السورية. 

الخليج مع إبقاء القوات األمريكية هنالك مقابل 

اتفاقيات تسليح قوية وحماية توازن وأمن تلك 

الثقافي  التبادل  ستعزز  بل  إيران  مع  الدول 

واالستثمارات  مشاريع  ودعم  واالقتصادي 

القوات  وسحب  الدول،  تلك  في  األمريكية 

األمريكية من تلك الدول ستكون من الخطوط 

الى  ستعمد  بل  االمريكية،  لإلدارة  الحمراء 

تشجيع تلك الدول على توقيع اتفاقيات التطبيع 

ومفاوضاتها  الفلسطينية  القضية  إسرائيل.  مع 

مع إسرائيل ستقوم اإلدارة األمريكية بتعزيزها 

على مبدأ حل الدولتين دون القدرة على حسمها، 

قدر  للقريب  الطرق  مع عرض بعض خرائط 

تهميش  مع  فتح  وحركة  إسرائيل  بين  اإلمكان 

حماس والفصائل المسلحة الفلسطينية االخرى. 

في  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  لسياسة  بالنسبة 

بايدن  تهديد  من  وبالرغم  تركيا  مع  تعاملها 

تركيا  في  النظام  بتغيير  االنتخابية  حملته  في 

سيعمد  المعتدلة،  المعارضة  مع  والتعامل 

من  تحد  حاسمة  قرارات  اتخاذ  إلى  بايدن 

دول  في  التدخل  وحرية  الواسعة  الصالحيات 

بين  الشخصية  االتفاقيات  جميع  وإلغاء  أخرى 

في  الردوغان  تتيح  والتي  واردوغان  ترامب 

التدخل في الدول اآلخرى. وإذا ما قام أردوغان 

اإلدارة  ستعمد  عندها  متهورة  خطوات  باتخاذ 

المعارضة  دعم  في  للتدخل بصالبة  األمريكية 

تدهور  مستغًال  الشارع  تحريك  عبر  التركية 

نظام  تغير  تركيا.  في  االقتصادية  األوضاع 

الحكم وتبعد أردوغان والتعامل مع المعارضة 

التركية المعتدلة وعندها ستقوم بالضغط لسحب 

من  تستخدمها  التي  المليشيات  وجميع  تركيا 

بالضغط  ستقوم  كما  وليببا.  والعراق  سورية 

الى حضن  واعادتها  روسيا  عن  تركيا  البعاد 

الناتو. 

األمريكية  السياسة  بأن  أعتقد  إليران  بالنسبة 

في  السابقة  اإلدارة  نهج  نفس  ستنتهج  الجديدة 

لدفع  النعومة  بعض  مع  والعقوبات  الضغط 

المفاوضات  طاولة  الى  الجلوس  الى  إيران 

وإبرام اتفاق نووي وصاروخي جديد واالنكفاء 

سلوك  تعديل  مع  االيرانية  الحدود  داخل  الى 

النظام وليس تغيره. خدمًا وضغطًا من اللوبي 

اليهودي في أمريكا والتي ال تستطيع أي إدارة 

تجاوزه. 

في  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  لسياسة  بالنسبة 

العراق ستقوم اإلدارة الجديدة بالدفع إلى تطبيق 

اتفاقيات شاملة بين بغداد واربيل بعيدة المدى، 

وكما استبعد تمامًا قيام بايدن بتفكيك العراق إلى 

اقاليم كما صرح او نقل عنه مرارًا بأنه يفضل 

دفع  إلى  اإلدارة  ستقوم  كما  العراق.  تقسيم 

الكاظمي للقيام بانتخابات قريبة وانتخاب حكومة 

في  األمريكية  المصالح  تحفظ  ألمريكا  موالية 

العراق، وستقوم بإعادة العراق إلى سابق عهده 

العربي عبر تشجيع االستثمارات  إلى الحضن 

إيران  على  والضغط  العراق  في  الخليجية 

لسحب مليشياتها، والتي إذا رفضت هذا األمر 

للخطر الستبعد  األمريكية  المصالح  وعرضت 

أن تقوم بضربها ضربات قاضية. 

بتفاهمات  األمريكية  اإلدارة  في سورية ستقوم 

جديد  سوري  دستور  بكتابة  للدفع  الروس  مع 

لتنفيذ  الظروف  تهيئ  انتقالية  لمرحلة  يمهد 

سيدفع  الذي  األمر   ٢٢٥٤ األممي  القرار 

المليشيات  وجميع  إيران  إلخراج  الروس 

األراضي  وحدة  مع  سورية  من  األخرى 

األمر  المركزية.  فدرالية  دولة  في  السورية 

الذي سيوي الى دفع الدول للمشاركة في إعادة 

مقابل  الالجئين  عودة  وتشجيع  سورية  أعمار 

االنتقالية  المرحلة  بتنفيذ  تعهداتها  تنفيذ روسية 

وإخراج المليشيات. 

في  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  لسياسة  بالنسبة 

االستغناء  برأي اليمكن المريكا  الفرات  شرق 

الجيوستراتيجية عبر  المنطقة الميتها  هذه  عن 

األمر  فيها،  واالستقرار  واألمان  األمن  تحقيق 

ورعاية  وتشجيع  الدفع  عبر  سيتحقق  الذي 

مفاوضات الوحدة الكوردية الكوردية وتطبيقها، 

والقيادة  حكومة  من  ودعم  وتشجيع  بالعمل 

وتنفيذها  العراق،  كوردستان  في  السياسة 

أبناء  لجميع  المشاركة  لتتيح  بجميع خطواتها  

(بيشمركة  عودة  وتتيح  إدارتها،  في  المنطقة 

تلك،  المنطقة  في  االستقرار  وتحقيق  روز) 

وضمن فدرالية في سورية الجديدة. لكن اللهم 

أن تطورت األمور وتعنت روسيا وتركيا لتنفيذ 

ستقوم  عندها  سورية.  في  االنتقالية  المرحلة 

كونفدرالية  وتشجيع  بالدفع  األمريكية  اإلدارة 

سورية  كوردستان  العراق  كوردستان  بين 

األمر الذي استبعده في  المنظور القريب والتي 

ستؤجل إلى مراحل الحقة ليست قريبة. يمكن 

تعقيدات منطقة شرق  بأن  القول في الخالصة 

األوسط ستفرض على أمريكا التعامل بحساسية 

التأكيد  مع  المنطقة  في  الحساسة  الملفات  مع 

على أن هذا التعامل ستكون على أساس مصلحة 

ومنفعة أمريكا تحت شعار (أمريكا أوًال).

البارتي والجماهير  بين  التاريخية  العالقة 

من  فريدة  خاصة  دالالت  ذات  الكوردية 

نوعها مقارنة مع باقي األحزاب والتيارات 

باعتباره  األخرى  السياسية  والتنظيمات 

صاحب تجربة وخبرة نضالية طويلة في 

تلك  الواقع،  أرض  على  السياسي  العمل 

الخصوصية األنفة الذكر تكمن في والدته من 

رحم هذا الشعب العظيم والدة طبيعة، لذا كان 

الحاجة القصوى لتكوين حزب سياسي يخرجه 

الى  والفوضى  والتشدد  العدمية  الحالة  من 

االنتماء الوجودي ينظم صفوفه ويحقق أهدافه 

يحمل على الكاهل هموم وآمال أبنائه.

يعّد الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا 

(البارتي األم) حزبًا ديمقراطيًا تسمية وممارسة 

نشأته،  منذ  التنظيمي  وهيكله  سياسته  رسم 

سوريا  في  الكوردي  الشعب  ارادة  أن  واعتبر 

من إرادته تعطيه المناعة والقوة، هم سواسية ال 

فرق بين صغيرهم وكبيرهم، يكونون معًا عقد 

قل نظيره، تربطهم عالقة الروح مع الجسد ثم 

ركائز جوهرية ال  مبني على  متين  سليم  بناء 

يمكن أن تزحزحه رياح عاصفة هوجاء تزاح 

تخترق  او سهام سامة  المتماسكة  قاعدتها  عن 

جدرانها.احب الجماهير الكوردية البارتي واولى 

ثقتها الكبيرة سيما المراحل النضالية الشاقة التي 

مرات  قادته  واعتقاالت  مالحقات  من  بها  مر 

السورية  األمنية  األجهزة  سجون  نزالء  عدة 

وانشقاقات لم تهبط من معنوياته، عشق الجماهير 

كعالقة األم بأبنائها، وتأتي عظمة البارتي وقوته 

حامل الفكر القومي الكوردايتي في امتصاصه 

للصدمات وتأقلمه معها، قدرته الالمتناهية في 

أدخل  مما  السياسية  والحنكة  والحكمة  الصبر 

منافسيه  نفوس  في  العجاب  والعجب  الحيرة 

وخصومه السياسيين، مستمدا انطالقته من واقع 

أّبًا  التاريخية  أرضه  على  يعيش  شعب  وجود 

البالد، ظل  الثانية في  القومية  يشّكل  عن جد، 

محافظًا على هويته وثقافته رغم شراسة النظام 

التشويه  االستبدادي من عمليات  الحاكم وعقله 

للحقائق التاريخية لجغرفيا المنطقة عبر مفكري 

البالط وأدواته. 

لتجربة فريدة رائدة  البارتي في نضاله  يستفيد 

لقائد  الكوردايتي  مسيرته  في  السياسي  للكفاح 

الروحي  األب  الكوردستانية  التحررية  الحركة 

لالمة الكوردية المال مصطفى البارزاني الخالد 

خصوصًا، ومن ثورات وانتفاضات كوردستانية 

عامة دروسا في التضحية يضرب بها األمثال، 

مليئة  صفحات  سطروا  اسماء  قادته  ويرى 

شعوب  بين  نظيرها  قل  والشجاعة  بالرجولة 

رضا  وسيد  سعيد  شيخ  امثال  األمم  وتاريخ 

الحفيد  ومحمود  البارزاني  عبدالسالم  والشيخ 

وقاضي محمد والمال مصطفى وآخرهم الرئيس 

الجماهير  جعل  مما  البارزاني،  مسعود 

في  الكوراديتي رقمًا صعبًا  للنهج  العاشقة 

العتداله  نظرًا  واإلقليمة،  الدولية  المعادلة 

البيت  وترتيب  بالوحدة  الراسخ  وإيمانه 

الكوردي والقبول باآلخر، وان لغة الحوار 

باقي  مع  جنب  الى  جنب  بسالم  والعيش 

سبيل  ومسيحيين  كوردا  عربا  المكونات 

ال  وثقة  زخما  اعطاه  الرابط  هذا  النجاة، 

وتأزم  الموقف  شدة  عند  خاصة  تستهان 

الوضع.

آلت  وما  السورية  الثورة  اندالع  منذ 

الحركة  على  بظاللها  وألقت  األزمة  إليه 

السياسية الكوردية في سوريا وشارعه من 

تدهور أمني واقتصادي مزٍر لم تؤثر من 

على  الملقاة  بالمسؤولية  والشعور  الروح 

من  بلغ  مهما  شعبها  اتجاه  البارتي  عاتق 

للقضية وأهدافها  الجسام خدمة  التضحيات 

في دولة تؤمن بالشراكة الحقيقية والتعددية 

الحزبية نظام ال مركزي، دستور عصري 

الكوردية  للشعب  القومية  بالحقوق  تعترف 

وتحمي باقي األقليات المتعايشة منذ آالف 

السنين طال الزمن أو قصر.

كوردي زيوكي

البارتي.. قوة اجلماهري وفكر البارزاني اخلالد
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َمْن منا يواسي اآلخر؟

وهو  بارزاني  نيچيرڤان  الرئيس  يقولها 

يلتفُت إلى ابن المرحوم الدكتور فرست 

صوفي محافظ هولير في مراسيم تشييع، 

ال  يقول  وكأنه  عليه،  يبدو  كبير  حزٌن 

ستجْد   ،
ّ
إلي انظر  فقط  ياولدي،  تبِك 

عيني،  في  انكساراتك  لكّل  مماثًال  حزنًا 

وعيناه  مثله،  مفقوٍد  بحرقة  إليه  يلتُفت 

الدموع  تلك  تدمعان، ال أحد يدري أن كانت 

ادريس مال  الشهيد  أبيه  لفقد  أم  المحافظ  لفقد 

الشاب  ذاك  على  أم  البارزاني،  مصطفى 

في  أباه  فقد  أيضًا  فهو  بطفولته،  يذكره  الذي 

السلطة  تكن  لم  الفتى،  هذا  عمر  مثل  عمٍر 

وتلك الجموع الحاشدة ُتشغل باله، وال ُكرسي 

الرئاسة كان قادرًا على أن يمنعه من أن يترك 

كّل شيء، وُيبدي اهتمامه بابن الفقيد.

لم يخطئ من قال إّنه ال يشعر بالفقد إال َمْن 

فقد!

وعلى  األب،  يتيم  نيچيرڤان  الرئيس  عاش 

الرغم من حاجته الكبيرة إلى والده حيث أنه 

االبن األكبر للشهيد ادريس إال أّنه كان مثاًال 

وعمل  درس  به،  ُيقتدى  الذي  الناجح  للرجل 

الوسط  في  وإبداعه  حضوره  أثبت  بجد، 

ليس  واحترامه  محبته  وفرض  الكوردي، 

الكورد  على  بل  باشـور  كورد  على  فقط 

جميعًا، وأصبح حديث الدول المتقدمة على ما 

يمتلكه من النجاح والذكاء والقدرة في اتخـاذ 

مصلحة  في  تصب  والتي  الناجحة  القرارات 

شعبه. 

ما يميز الرئيس  نيچيرڤان عن غيره أّنه لم 

AA·‹ÿnm@ÒäÏó€a@�Êd◊Î

الرا أيوب
ينطق العربية قط ، ( فهو ككوردي ليس مجبرًا 

"لم  قوله  حسب   ( عدوه  لغة  يتعلم  أن  على 

يأبه أبدًا في أن يكون سياسيًا محنّكًا وبارزانيًا 

ناجحًا في جناحه الشبابي وفي ظل الظروف 

لكوردستان،  الصعبة  واالقتصادية  السياسية 

والده،  طريق  وسلك  نضاله  واظب  أنه  إال 

نجاحًا،  لوالده  فقدانه  يحّول  أن  واستطاع من 

كان من أوائل المؤيدين لفكرة االستفتاء، وبقي 

في نجاحه المتميز والذي كان له الدور األكبر 

تولى  أن  إلى  كوردستان  اقتصاد  تنمية  في 

رئاسة االقليم من عمه سنة ٢٠١٩.

أن  في  دومًا  يكافح  َمْن  هو  الكوردي 

البارزاني  ونيچيرڤان  هدفه،  إلى  يصل 

أن  في  ناضل  أّنه  إال  يتمه  من  بالرغم 

إلى  يسعى  ورئيسًا  ناجحًا  اسمًا  يكون 

انتصار وطنه ومثاًال سياسيًا يحتذى به 

في ُكّل الدول.

يعّلمنا  أن  استطاع  البارزاني  نيچيرڤان 

الناجح  القائد  فهو   ، في مسيرته  الكثير 

واألب الحنون والفاقد الظافر.
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وفي  إيران  في  والغاز  البترول  وجود 

األساسي  السبب  هو  كوردستان،  شرقي 

لإلهتمام الدولي بها ، و ذلك من أجل مّد 

المادتين  بهاتين  شركاتها  المحتاجة  الدول 

 ، سابقا  (أمريكا  لصناعتها  الضرورتين 

دول اإلتحاد األوروبي سابقا و حاليا ) هذا 

جهة. ومن جهة أخرى، فإن  دول الحلف 

والتعاون  التفاهم  إلى  أيضا  تسعى  اآلخر 

معها ضد الحلف المعادي لها، في المجالين 

فروسيا  سياسي.   – والجيو  اإلقتصادي 

مصلحتها تنحصر معها في مجال التنسيق 

العرض  و   ، سعر  بشأن  الطرفين  بين 

والطلب للمادتين في السوق العالمية.   

أما الصين فهي بحاجة ماسة إلى المادتين و 

بدون إنقطاع لمواصلة الديناميكية السريعة 

لصناعتها.  هنا ال بد أن نعلن لدول الحلفين 

على  نحافظ  سوف  بأننا   ، وضوح  بكل 

الضرورية  المجاالت  مصالحها في جميع 

يقتضي  بالمقابل   لكن   . اإلقليم  في  لها 

الواجب منكم رد هذا الجميل بالتعهد رسميا 

لنا، ولو يالتدريج، بأنكم سوف تعملون في 

المناسبة  الحلول  إليجاد  الدولية  المحافل 

من  الـ٤  األجزاء  في  القومية  لقضيتنا 

بأهدافكم  الضرر  إلحاق  دون  كوردستان، 

حدة.  على  دولة  كل  في  وإستراتيجياتكم 

مع اإلشارة لهم، بان شعوب الدول األربع 

المقسمة لوطننا و الحكومات المنبثقة عنها، 

هي معادية لكم إنطالقا من تعصبها الديني 

أو القومي أو إأليديولوجي الحالي (معاركنا 

أثبت  المتطرفة،  المجموعات  ضد  معكم 

صحة ما نقوله) 

وحزب  وسوريا  بالعراق  يتعلق  فيما  أما 

اهللا و توابعه في لبنان. فهم منخرطون في 

فلك سياسة الحلف الروسي – الصيني - 

اإليراني. مع بعض التمييز في توجهات كل 

منها. مع إسقاط نظام صدام حسين ٢٠٠٣ 

إيران  تبعية  في  تدريجيا  العراق  وقع   ،

الحاكمة في  الشيعية  النخبة  نتيجة مصالح 

السنية  المجموعات  بعض  وكذلك  العراق 

و  سوريا  في  جرى  ما  وهذا  والكوردية. 

لبنان أيضا.  

بفعل  اآلن،  يتغير  بدا  الواقع  هذا  لكن 

النخب  سياسات  أهمها  عدة.  عوامل 

الحاكمة اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية 

الفاشلة في تلك الدول، والضغط األمريكي 

وحلفائها المتزايد على هذه الدول.

إزاء ما يجري فيها اآلن، ما هو المطلوب؟ 

الفاعلة على األرض  الكوردية  القوى  من 

القيام به: 

القوى  بمختلف  اإلتصال  إلى  اللجوء   -١

في  له  المتفهمة  أو  الكورد،  بحق  المؤمنة 

المعارضة والحكومة في كلتا الدولتين.  

حكومات  على  واإلعتماد  الثقة  عدم   -٢

الدول اإلقلينمية ( تركيا و إيران و سوريا، 

حلول  عن  البحث  في  إسرائيل)  وحتى 

للقضية الكوردية في دولة ما منها، منافسة 

إلحداها في الحلف اآلخر (مثال، اإلعتماد 

توركيا.  ضد  وحليفاتها،  إيران  على 

والعكس هو الصحيح) وما التاريخ الدموي 

عبر  الممتد  منها  واحدة  لكل  والعنصري 

السنين ، بالتعامل مع قضيتنا القومية خير 

دليل على ذلك .  

٣  غير أن هذا ال يعني أبدا ، عدم محاولة 

إيجاد نقاط مصلحية مشتركة مع كل منها 

ثوابت  على  دوما  الحفاظ  مع  حدة.  على 

مختلف  نضال  مجرى  في  الكوردايتي 

تلك  حكومات  ضد  الكوردستانية  القوى 

الدول المقسمة لوطننا. 

األضعف  الحلقة  بأننا  النسيان،  عدم   –٤

في هذا الصراع الحاد المزمن في الشرق 

بالمسألة  األخص  على  المتعلق  األوسط، 

يكون  أن  المفروض  من  لهذا  الكوردية. 

طرحنا لحقنا في تقرير المصير في األجزاء 

الـ٤  منسجما مع ما هو متفق عليه في 

السر والعلن بين دول الحلفيين الحاضرين 

بقوة في اإلقليم. من وجهة نظري، الطرح 

الفيدرالي وما هو أكبر، هو المناسب اآلن 

ÊbnéÜäÏ◊Î@¡éÎ¸a@÷ãì€a@¿@ÚÓ€Îá€a@ÚébÓè€a

فيصل نعسو 

تعدُّ سلطة الرئيس في الواليات المتحدة 

االمريكية هي اعلى سلطة في البالد التي 

ترسم  وكذلك  الداخلية،  للسياسة  تخطط 

الشرق  منطقة  وتعدُّ  الخارجي،  السياسة 

االوسط هي البقعة الجغرافية التي تكون 

ساحة للبازرات السياسية بما يتمتع  من 

اختالفات عرقية ومذهبية باالضافة الى 

لهذه  واالقتصادي  الجيوسياسي  الموقع 

المنطقة .

الكورد  تجاه  االمريكية  النظرة  تختلف وجهة 

ارضها  على  تعيش  كأمة  او  كالشعب 

الحق  ولهم  واحدة،  كبقعة جغرافية  التاريخية 

في استقالل دولتهم عن وجهة النظر في كل 

اربع  بين  المنقسمة  الجغرافية  هذه  من  جزء 

الدول  هذه  في  سياساتهم  تنحصر  لهذا  دول. 

حسب عالقاتهم ومصالحهم معهم، ففي الجزء 

قادة  مع  تجمعها  قوية  عالقة  هنالك  الجنوبي 

قويا  حليفا  كوردستان  وتعتبراقليم  الكورد 

واستراتيجيا لواشنطن، اما في الجزء الشمالي 

وسيئة  ضعيفة  عالقة  هنالك  كوردستان  من 

حليفتها  مع  القوية  العالقات  نتيجة  بالكورد 

الكوردستاني  العمال  امريكا  تعد  بل  انقرة 

ضمن قائمة المنظمات االرهابية.

أما في الجزء الشرقي فال توجد عالقة واضحة 

وتندرج  الكوردستانية،  االحزاب  مع  وقوية 

ضمن المعارضة االيرانية، اما بالنسبة للجزء 

بعد  عسكريا  العالقات  تطورت  فقد  الغربي 

محاربة تنظيم داعش لكن العالقات السياسية 

فانها وضحت اكثر من مرة ان هذه العالقات 

وجدت فقط لمحاربة داعش وليس هنالك اي 

ارتباطات وعالقات سياسية .ولكن ظهرت في 

االونة االخيرة بوادر لرؤية سياسة من خالل 

@ÊáÌbiÎ@kflaãm@µi@ÜäÏÿ€a

خبات زيتو

االطراف  بين  القائمة  للمفاوضات  رعايتها 

الكوردية، ويمكن ان تتطور الى جهة داعمة 

في المستقبل السوري.

للدبلوماسيين  النظر  وجهات  فان  عام  بشكل 

في  موقعهم  عن  تختلف  محددة  مواقع  في 

الى  شخص  ذلك  وصل  اذا  خاصة  القرار، 

البيت االبيض، ففي حملة االنتخابات الماضية 

انتقد ترامب سياسة اوباما تجاه الكورد، وكيف 

تنظيم  ضد  الحرب  في  ساعدهم  الكورد  ان 

ولكن  لهم،  شركاء  الكورد  واعتبر  داعش 

سياسته  فان  الدولة  رئاسة  الى  وصوله  مع 

االستفتاء  بعد  ما حصل  كثيرا، وهذا  تغيرت 

الذي  والهجوم   ٢٠١٧ سنة  كوردستان  اقليم 

االخضر  الضوء  بعد  العراقي  الجيش  شنه 

كانييه  ما حصل في سري  االمريكي وكذلك 

وكري سبي بعد االنسحاب الجيش االمريكي 

بعد  االمر  يتوّضح  وسوف  مواقعهم.  من 

دولة  القوى  القادم  الرئيس  جوبايدن  استالم 

لديه موقف حدث في سنة ٢٠٠٢  العالم  في 

مقولته  قال  حيث  كوردستان  البرلمان  وامام 

الجبال،  سوى  اصدقاء  للكورد  إن  الشهيرة: 

البارزاني حين  للرئيس  وكذلك عند مخاطبته 

دولة  وحياتكم  حياتي  في  سنرى  باننا  قال: 

كوردية مستقلة 

وبايدن  ترامب  بين  الفرق  يكون  ربما 

ان االول ال يملك معلومات عن الكورد 

اما  كبيرا،  تاجرا  كان  وانما  وقضيتهم 

اعوام  وله  فهو سياسي مخضرم  الثاني 

في سلك الدبلوماسي االمريكي الخارجي، 

و قريب من الكورد ومعاناتهم، ويمكن 

ان يساهم في توضيح المسائل الكثيرة اال 

ان بايدن قبل وبعد الرئيس سوف يكون 

هنالك اختالف امور كثيرة .

دولة  هي  االمريكية  المتحدة  الواليات 

كثيرة  وهنالك جهات  كبيرة،  مؤسساتية 

القرار  صنع  في  تساهم  او  تشارك 

الرئيس  ويعتبر  ثابتة،  وهي  الخارجي 

ماهو  كل  تنفيذ  في  االعلى  السلطة  هو 

وباالخص  عدة  سنوات  قبل  له  مرسوم 

ال  تتغير  ال  وهي  الخارجية  السياسة 

رئيس  باي  وال  ببيايدن  وال  بترامب 

مع  االمريكية  اسياسة  اخر،وتتماشى 

مصالح دولتها.

ولكن علينا بناء جسور عالقات تؤمن لنا 

ولهم مصالح مشتركة نستطيع من خاللها 

كسب تأييد يدعم الشعب الكوردي.

ال يمكن أن تستمر هذه الفوضى في كوردستان 

سوريا إلى األبد،  وقد ُأتخمت بالظلم والتالعب 

بمصير الشعب الكوردي. ويجب أن ُيقدَّم كل 

العدالة  إلى  كان  شكل  بأي  واعتدى  ظلم  من 

يومًا ما.

وألننا لسنا مالئكة وال أنبياء، ونعاصر زمنًا 

الفارق  مع  بالغابة  شبهًا  أكثر  ومكانًا  مختلفًا 

الخالص  إلى  المظلومون  يتوق  بشرا،  كوننا 

آثار خيانة  الظالمين والمحتلين ومن  نير  من 

أذنابهم وأتباعهم. إن مبدأ (العفو عّما مضى) 

-مع نبل مقصده- يرتّد علينا كل مرة وباًال 

وبالًء ندفع لقاءه أثمانًا باهظة من هدٍر للدماء 

والزمن والطاقات. إذ كيف ُيترك الخائن حرًا 

بدماء  تتقطر  ويداه  فمه  وملء  وشدقاه  طليقًا 

لّص  النظر عّمن  قومه؟ وكيف ُيصرف  بني 

والعوز  الفقر  خلفه  وترك  جلدته  بني  قوت 

واقتصادًا بدائيًا؟

فقد  ثورة،  اسمه  شيء  سوريا  في  يعد  لم 

ُأجهضت بعد شهور من انطالقتها، ثم أدخل 

النظام في متنها أسافين وشياطين تعمل لصالح 

أهدافه الخبيثة بعد أن كانت ثورة بيضاء تنادي 

بالحرية. وكان لنا في باكورتها نصيب ودور 

السلمّيون  الثوار  به  واعترف  استأنس  بارز 

(آزادي)  تسمية  أطلقوا  عندما  ذلك  األوائل 

على أحد أيام الجمعة التي كانت تنطلق فيها 

سوريا  أرجاء  كل  في  السلمية  المظاهرات 

بما فيها عقر دار رئيس النظام في الالذقية، 

األشياء  من  دمشق.  في  قصره  من  وبالقرب 

كلمة  الفترة،  تلك  في  النظام  أرعبت   التي 

تغير  سوف  الكلمة  هذه  أن  وأدرك  آزادي، 

فقط  فئة واحدة  أن  تّدعي  التي كانت  نظريته 

على  االستيالء  تريد  السوري  المجتمع  من 

وراضخة  راضية  الشعب  غالبية  وأن  حكمه 

من  سوريا  في  يجري  بما  لها  شأن  وال  له 

مظاهرات.

يكذب كل مّطلع أو أي محّلل سياسي مهما عال 

شأنه إن أنكر تسليم النظام كوردستاَن سوريا 

السوري  فرعها  عبر   pkk لمنظمة  بكاملها 

ذات  االستخباراتية  مراجعه  وعبر   ،pyd

األذرع األخطبوطية الممتدة إلى شركائها في 

كل من تركيا وايران والعراق، المتخاصمين 

مواجهة  على  فقط  والمتفقين  شيء  كل  في 

حقوق الشعب الكوردي أينما كان. وبات جلّيًا 

وفرعه  العمال  حزب  شراكة  البسيط  للمتابع 
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سيف الدين حسني

وما  جرى  ما  كل  في  السوري  للنظام   pyd

النظام  نجح  حيث  الكوردي.  لشعبنا  يجري 

كما أعداء الكورد على مّر التاريخ في تأليب 

يعجز  (عندما  ذلك  بعضهم،  على  الكورد 

األعداء على مواجهة الكورد بشكل مباشر). 

وهذان التنظيمان كالهما مع النظام يتحّملون 

مسؤولية هذه المصائب والكوارث، واالحتالل 

التركي البغيض وتغييب آفاق الحلول للمسألة 

كل  بها  يعّلق   التي  الّشّماعة  وما  السورية. 

من pkk و pyd مساوئهما وَتِرَكتهما الكارثية 

على أرض كوردستان سوريا أال وهي تبعية 

لتركيا  سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس 

للتغطية  يائسة وبائسة  ليست سوى محاوالت 

كامل  جزء  سرقة  وأبرزها  أفعالهما  على 

األعداء  مع  والتواطؤ  بالتآمر  كوردستان  من 

وارتكاب أعمال الخطف واالغتياالت والتهديد 

وأعضاء  السياسيين  النشطاء  بحق  والوعيد 

واستهداف  معهم  المختلفة  األحزاب  وقيادات 

بغية  ممنهج  بشكل  والطفولة  الشباب  جيل 

اغتيال كل اآلمال في مستقيل واعد.

منظمة  أن  كيف  أحد  على  خافيًا  يعد  ولم 

pkk عملت وتعمل جاهدة على (جلب الدببة 

أجزاء  من  جزء  كل  في  الكورد)  كروم  إلى 

الحركات  مسيرة  إجهاض  بغية  كوردستان 

بذلك  نطق  وقد  الكوردية،  والوطنية  القومية 

في  التنظيم  قادة  المأل  وأمام  صارخ  وبشكل 

تكّبدها، ولم  التي  الخسائر  عدة مناسبات. إن 

يزل أبناء شعبنا في كوردستان سوريا نتيجة 

لممارسات pkk وفرعه السوري خرجت عن 

سيطرة التعداد وهم بهذا ظهروا كنسخة طبق 

األصل للنظام وشراسته وعدوانه. إن لْجم هذه 

األفعال المشينة وإعادة الحقوق إلى أصحابها 

حلول  تثبيت  خالل  من  إال  تحقيقها  يمكن  ال 

سياسية لسورية عامة وفي غرب كوردستان 

أية  تمّر  أن   يجب  ال  ذاك  وعند  خاصة. 

جريمة سواء كانت سياسية أو جنائية، فردية 

 الحقبة السوداء 
ّ
أو جماعية دون عقاب. ثم طي

إلى  وااللتفات  الكوردي  الشعب  بها  التي مر 

انجاز  بهدف  واالقتصادية  البشرية  التنمية 

سوريا  كوردستان  في  لشعبنا  كريمة  حياة 

األمان  ويسوده  االرهاب،  من  يخلو  جّو  في 

واالستقرار والسالم. 

باَكر.  و  وبارش،  باشور،  لكوردستان  بالنسبة 

أما فيما يرتبط بـروجآفا ، فالفدرالية بصيغها 

المتعددة وما دونها هو الطرح الموفق حاليا. هذا 

في المستقبل القريب. أما فيما بعد، فلكل حادث 

حديث ، و يجب علينا العمل على ما هو قابل 

للتحقيق، ثم الكفاح مستقبال لنيل الحقوق كاملة، 

لوطنه.   محب  كوردي  كل  إليه  يطمح  ما  مع 

كما إن اإلفصاح عما ُأتفق عليه مع األصدقاء 

والمتضامنين من الدول والشخصيات المعروفة 

يضع  شعبنا،  طموحات  مع  الـ٤  الدول  في 

والشخصيات  الدول  تلك  واستراتيجية  أهداف 

عند  وارتياب  شك  محل  وتصبح  خطر،  في 

يصعب  مما  األربع.  الدول  وحكومات  شعوب 

أكثر تحقيق ما تخططه لنا من أجل نيل حقوقنا 

القومية. 

لنا  تجعلنا  نقاط قوة   ٥ -  بدون شك هناك 

علينا  يطرح  ما  على  بسهولة  هكذا  نوافق  أال 

من مقترحات من أجل حقنا في تقرير المصير 

الوصول  تستطيع  لن  الحلفين  دول  أن  وهو   .

في  سياسية   – والجيو  االقتصادية  أهدافها  إلى 

وإيران  توركيا  في  و(بالتحديد  األوسط  الشرق 

وسوريا والعراق وكوردستان ، دون التفاهم أو 

التحالف معنا في بعض األحيان. وهكذا يصبح 

بقاء كل واحدة منها ممكنا بالمنطقة مضمونا، 

لها  اآلخر  المنافس  للطرف  الساحة  ترك  وأال 

المنظمات اإلرهابية، أو دعم  ، بحجة مكافحة 

دولة  كل  نظر  وجهة  من  الشرعية  الحكومات 

من كال الحلفين، (كما هو جار اآلن في البلدان 

المذكورة أعاله) 

اآلن بضع جمل عن دور مصر ودول الخليج 

المسألة  مع  متعاطفة  مصر  إن  وغيرها. 

العربي  القومي  األمن  منظار  من  الكوردية 

المهدد من قبل توركيا و إيران وإسرائيل. ربما 

ضمن  للكورد  شبهها  ما  أو  بالفيدرالية  ستقبل 

حق تقرير المصير للشعوب . لكنها لن توافق 

كوردية  دولة  بقيام  العربية  الدول  تقسيم  على 

مستقلة في المستقبل المنظور.        

أما دول الخليج وغيرها، فهي ليست معارضة 

بما   ، الكوردي  للشعب  المصير  تقرير  لحق 

تتجنب  لكنها  دولة كوردية مستقلة.  إقامة  فيها 

الطرح العلني لهذا الموضوع  وهي على حق 

بهذا الشأن. فمن مصلحة أنظمة الحكم فيها في 

بها  المحدق  الخطر  إزاحة  الحاضر،  الوقت 

التوجهات  ذات   ، العربية  الدول  جيرانها  من 

اإلجتماعية – اإلقتصادية والسياسية المتناقضة 

فقد   ، اآلن  معلوما  اصبح  وكما  رؤيتها.  مع 

إقترح المرحوم المللك السعودي الراحل فيصل 

ابن عبدالعزيز ، قيام دولة كوردية في ستينات 

القرن الماضي.

الهامة  المواضيع  هذه  مثل  إن  الختام،  في 

والحساسة بالنسبة للشرق األوسط وكوردستان، 

تتطلب جهود عدة مؤسسات علمية وأكاديمية، 

ومن مختلف اإلختصاصات، لتقديم رؤى محددة 

دقيقة لوضع إستراتجية بعيدة المدى ودراسات 

معمقة لكافة النواحي، ومن جميع األوجه ، لكل 

ما هو متعلق بالكورد وكوردستان في المستقبل 

اإلنساني  بالركب  اإللتحاق  من  نتمكن  حتى   ،

في  لنا  المجاورة  الشعوب  من  بغيرنا  أسوة   ،

الشرق األوسط .

والتركية  الفارسية  االمبراطوريتان  بسطت 

سلطتها على بالد الكورد  وثبتتا أركان التقسيم 

العثماني   السلطان  بين  جالديران  معركة  في 

والشاه الصفوي عام ١٥١٤ تلك المعركة التي 

الكورد  الشباب  من  وذخيرتها  وقودها  كانت 

الكوردية  اإلمارات  سلطة  تحت  المنضوين 

وأجريت  ذاتي   باستقالل  تتمتع  كانت  التي 

أحداثها على أرض الكورد دون أن يدركوا أنهم 

للفرس  لقمة سائغة  تقديم بالدهم  يساهمون في 

والترك، وبعد ذلك الترسيم تفنن الترك في القسم 

األكبر من عذابات الكورد وذلك بسبب المساحة 

الواسعة  التي وقعت تحت سيطرتهم من بالد 

الكورد وعقليتهم المتعطشة للقتل والتنكيل التي 

ورثوها من أجدادهم هوالكو وجنكيزخان الذين 

عاثوا في البالد خرابًا ودمارًا.

وبعد أربعمائة عام من سلطتهم لم يبنوا جامعة 

بل  والتعليم،  للعلم  بقعة  أو  تنويريًا  مركزًا  أو 

كّرسوا ثقافة الخازوق والصلب والحرق والقتل 

بحق معارضيهم من الكورد واألرمن والعرب 

جرائمهم  صدى  والزالت  واآلخرين،  والبلغار 

تسمع هنا وهناك.

عام  في  العثماني  الحكم  منظومة  انهيار  وبعد 

من  والكورد  العرب  بالد  واستقالل   ١٩١٦

بنو  يحكمها  أن  الشعوب  تفاءلت  استبدادهم 

لكن  التعامل،  وحسن  العدالة  من  بقليل  جلدتها 

والمضمون،  الشكل  في  عكسية  جاءت  النتائج 

وسائل  أبشع  العربية  الحكومات  فمارست 

التعذيب بحق معارضيها من العرب والكورد، 

(اإلبادة  إيالما  اشد  كان  الكورد  نصيب  لكن 

الكيماوي-  القصف   – والجينوسايد  الجماعية 

باإلضافة إلى القتل والدمار والتنكيل) ووسائل 

ومحو  واالجتماعية  الثقافية  كالمحاربة  أخرى 

التراث لكنها لم تثن الشعب المظلوم، ولم يهدأ 

نال بصيصًا من األمل  في  النضال حتى  في 

إقليم كوردستان والجزء الملحق بسوريا، فبدًال 

من حمايتها وبذل الغالي والنفيس تفنن نفر من 

الكورد بإسقاط تلك العقلية العثمانية، وتجارب 

من  شعبهم  على  الفاسدة  العربية  الحكومات 

الخراب  أسافين  لدق  المجانية  المساهمة  خالل 

كتل  وزرع  الكوردي  الجسد  في  والدمار 

سرطانية هنا وهناك والعمل ليل نهار بتخوين 

أولئك الحريصين، الحراس الحقيقيين لمكتسبات 

االعالمية  امبراطورياتهم  خالل  من  الكورد، 

الصفراء، التي نخرت عقول البسطاء وبدا ذلك 

إعالن  بعد  سّيما  ال  شنكال  موضوع  في  جليًا 

االتفاقية التاريخية بين حكومة اإلقليم والحكومة 

دبلوماسية  خطوة  اعتبرت  والتي  المركزية 

الستجرار  المتربصين  وضعت  ألنها  رائعة 

اإلقليم نحو حروب هامشية مع بني جلدتها أمام 

داستها  بقعة  الذي سيدخل كل  العراقي  الجيش 

أقدام أولئك القادمين من ساحاتهم المكبلة بشتى 

أساليب االحتالل والحرمان إلى إقليم كوردستان 

الحرية  أنوار  المستها  التي  المساحات  تلك 

ليطفئوها بأناملهم وزنودهم التي من المفترض 

من  وتحررها  الحقيقية  ساحتها  في  تعمل  أن 

منذ  صدورهم  على  المتربع  االحتالل  بطش 

عقليتهم  مازالت  هذا  كل  وبعد  السنين  مئات 

البسيطة  العقول  الهاء  في   مستمرة  العوجاء 

وتوجيهها لمحاربة القادة الحقيقيين.

الحكومات  وليس  هولير  مع  معركتهم  وكأن 

المحتلة لكوردستان وبالرغم من  الشرخ الذي 

األمل  إن  إال  الشنكالي  المجتمع  في  أحدثوه 

الشريحة  سّيما  ال  االيزيديين  بالكورد  كبير 

الخيط  من  األبيض  الخيط  تميز  التي  الواعية 

األسود والتي لم تبخل يوما في الذود عن تراب 

في  شبابهم  خيرة  من  الكثير  بدماء  كوردستان 

ثورات الحرية ضد الظلم والعدوان.

وما يؤسف له بالرغم من كل تلك التصريحات 

الشرطة  تقدمت  عندما  البيشمركة  النارية ضد 

االتحادية للحكومة العراقية للتمركز والتموضع 

في شنكال سكتت آلتهم الصفراء ولسان حالهم 

غائر في حلوقهم يجرون وراءهم ذيول الخيبة 

من  واحدة  خطوة  بأن  مدركين  والخذالن 

ألف  إلفشال  كافية  اإلقليم  حكومة  دبلوماسية 

المظلمة  الغرف  في  يحاك  ومشروع  مخطط 

المعادية لتطلعات الشعب الكوردي.  

عيسى مرياني

@äÏudæa@‚˝«�a@›Ó€böcÎNNfibÿ‰í@ÚÓ”b–ma

فرحان كلش 

وجود الكردي حقيقة مطلقة، الجغرافية مازالت 

تتوجع من خبط أقدامه دخوًال وخروجًا عليها، 

والتاريخ يشهد على فقدانه مفاتيح مدنه في ليالي 

الفجائع المتكررة، والحروب التي سودت وجه 

اإلنسان تشهد على جره لحصانه الجريح خارج 

مدى الموت، وأحالمه التي تنخر عظامه تثبت 

أنه حي يناضل.

طوفان  منذ  ذاته  عن  الباحث  الكردي  هذا 

واضعًا  جودي  إلى سطح  حيث خرج  سومر، 

يسكن  كي  بعيدًا،  يرى  كي  رأسه  أعلى  ترسه 

يده  مّد  وتاه،  األولى  خطوته  مّد  المدى،  جفن 

خريطة  خريطة،  وجه  على  وسقط  األولى 

تصعق الوجود وتعادي األحالم عليها.

يتزمل  و  المنتحرة  األحصنة  يقلد  ومازال 

بالكبرياء، يموت في جلباب الشجاعة، ويرسم 

صورته على وجه الحقيقة، مازال ينثر رائحة 

البنفسج حيثما حطته قدماه، إن عاش اصطف 

في مدار الكواكب وإن مات استظل بظل اهللا.

قبل  القيامة  لحقته  الذي  اإلنسان  هو  الكردي 

على  وجوده  لحظات  تجهنمت  الصور،  نفخة 

إلى  إراديًا  عظامه  يحول  راح  حتى  األرض، 

عكازتها،  على  المترنحة  أحالمه  لتتأبد  وقود 

عن  ُتسقط  كي  بها  الجبال  مؤخرة  تضرب 

روحها هذه البرودة المستجدة، بل راح يدغدع 

بها بطن السماء لُتنزل شفاعة ورحمة.

نفتح  الخندق،  هذا  في  هنا  معًا  فلنرقد  حسنًا 

(إكباتانا)  جيش  جلية،  سموت  بأربع  أنفاقنا 

إلى الشرق كي يلعن ضفائره الوهمية، وينهي 

أسطرته لفرسان ميديا.

ليؤدب  أناضول  فضاء  آمد)إلى  وجيش(أسوار 

إلى صحاريها،  بكر  قبائل  ويعيد  كلهم،  الغزاة 

وجرار أرطغرل إلى خيمته الجائعة في مؤخرة 

آسيا.

وجيش (مدى شهرزور) إلى حدود البدو الذين 

اغتالوا مدانا باسم اهللا، وعطلوا أنفاس زرادشت 

في مغاراتنا،

نبي هورو  وجيش (واش وكاني) صوب بالد 

،لترقد أنهار هذا الجزء من القلب في سالم.

بعضها،  على  األحالم  قطع  تلتم  هكذا 

تتماسك، تتعاضد، تسكن رؤوسنا المشوشة، 

تدخل أضالعنا المتكسرة، وتنام على أسرتنا 

فؤوس  ُنقصي  بالهزائم،حتى  المسجورة 

الجيران من أشجارنا، وُنخرج ذئاب الضاللة 

في  الوطن  كل حروف  ونعلق  معابدنا،  من 

رقابنا.

أرواحنا،  عض  على  المتهافتون  وليكتب 

أنهم ذاك الوهم، وذاك الضالل اآليل للتبعثر 

والذبول، ونحن مظاليم هذا الشرق الملعون، 

مازلنا نحفر صدورنا المكلومة بالخيانات كي 

أوتادنا  فيها  ندك  نحن،  رواسينا  فيها  نجعل 

نحن، ونجري سبق خيل النصر في بساتينها 

نحن. 

ÚÆ6æa@Èfl˝ycÎ@ bvì€a@Üãÿ€a
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"المناضل"على كلمة كثيرًا استوقفني حقيقًة

هّب من كل أصبح حيث  الفيسبوك،  صفحات

من أو نفسه ويلقب والنضال، البطولة يّدعي ودّب

رفاق من اآلخرين دون "المناضل" يميل له بـ

وكذلك قبله، السابقين المؤسسين من وربما دربه

التكتالت خالل تناسلت التي االنشطارية األحزاب

تسمي وباتت االستثنائية االنشقاقية، والمؤتمرات

الوالدة حديثي الجدد "منتسبيها " صيصانها حتى

تعني "المناضل" كلمة  باتت  حيث  بالمناضلين،

فبات المقياس مــا، لحزب منتسب منتٍم أو كل

للسلطة المعارض " للجميع متساويًا النضال في

تاريخ ومن ال والموالي المستفيد"، والمكافح القديم

الرخيص.. السياسي العهر زمن له، مرجعية وال

والعطــاء. وعّز النضال المناضلون كثر

على النقاط وضع نود كثيرة، وألسباب لذلـك

قدر اإلمكان البحث والتوضيح الحروف، ونحاول

الصحيح، موضعها في المناضل" " كلمة لنؤطر

شهادة األدوار، وال تلتبس المفاهيم، كيال تختلط

شهداء لروح واستحضارًا والوطن، للتاريخ

المؤسف فمن الوطن .. الحقيقي وشهداء النضال

يرددون زماننا  في  الناس  من  كثيرًا  أن حقًا

. "المناضل"

في غير المعنى "المناضل" وأصبحنا نرى كلمة

الشارع إلى خرج َمْن فكلَّ الجليل والمقدس له،

ويصفه نفَسه  َيِصُف  شيئًا وطالبًا الفتة حامًال

ورفع مسيرة نظم من وكّل بالمناضل، أنصاُره

أنه مع بالمناضل، يوصف بالشعارات الصوت

وانتحال سوى االّدعاء من النضال له يكون ال قد

وعمًال قوًال  صادق تعبير هو فالنضال الصفة،

امتالك عن تعبير والفكر كما أنه الحس يقظة عن

عن مؤشر هي ،بما  وشجاعة واضحة  مواقف

واستقالليتها. ثم الجماعية الشخصية الفرد حياة

مبادئ المناضل فيها يتعلم  مدرسة والنضال

تخدم التي بالمبادئ والتشبع واإلنصات الحوار

مع التفاعل فيها يتعلم مدرسة العام. الصالح

وخلفية نقدي بحس المحيط ومستجدات التطورات

ومسلكية فكرية مرجعية الى يستند تغييرية

ذاتية وظيفة النضال أن كما وأخالقية، وسياسية

يومي سلوك فهو  مناسبة إلى تحتاج ال  تلقائية

التي المواقع يتأثر أصله بتغيير ال دائم متواصل

في الترقي مع ينتقص وال  المناضل يتبوؤها

كلما أكثر طلبا العكس يصبح بل على أدراجها

في المساهمة من  يمكنه موقعًا المناضل احتل

التأثير على القرار.

وتبحث غنيمة، يترصد دائمًا الحاكمة فالسلطة

رشاوى بتعويضه والصمت التنازالت يقبل من

بل مناضال  ليس هو نضاله "لقاء يرضى ومن

يأتيه ال وصائب دقيق كالم وهو مرتزقا...''،

من عند خلفه من وال يديه  بين من الباطل 

النبيل. الصادق النضال يتحرون

ويصرحون بالنضال، يتشّدقون األشخاص فبعض

العيش تحقيق أجل  من طاقتهم  يبذلون  بأنهم

وعن المسحوقين عن والذود للمواطنين الكريم

للمساءلة أنفسهم ويعرضون أمرهم على المغلوب

لنفسه نعته فرط  ومن البعض، هذا  والخطر.

الوصف، بهذا فرط تضخم أناه ومن بالمناضل،

الكفاح المستميت يجسد تمثاًال صار أنه إليه يخيل

من المعبودة أو صنمًا اإلغريق آلهة من إلًه  أو

والتملق بالتزلف إليها المتقرب  الجاهلية أصنام

والتقديس.

إلى والداعي للنظام المعارض هو ليس المناضل

هنا صخبا الدنيا يمأل الذي  ذاك  وال إسقاطه، 

ومرات منددا،  وأخرى مستنكرا  تارة وهناك، 

في يدخل كل ذلك متظاهرا وشاجبا..نعم أخرى

والتنديد الشجب بعد ماذا ولكن.. النضال باب

و؟؟ و والتظاهر

شيئا يكون أن  قبل أوًال إنسان  هو المناضل

إلى درجة من قيمة اإلنسانية يعلي كائن آخر..

يوقف الذي هو المناضل تستحقه. الذي التقديس

المجرد: حرية الحرية بمعناها قضية حياته على

واإليمان المعتقد حرية واليد، والضمير العقل

والممارسة..

ينزوي وال مجتمعه، عن ينفصل ال المناضل

سياجًا منها يجعل بحيث وأفكاره معتقداته بين

بممارساته، الناس  على يستعلي وال  يطوقه..

فقط اختارته قد  اإللهية العناية أن يعتقد وال 

الذي هو المناضل وزعامتها.. األمة لقيادة

هو بل المجتمع، من يتجزأ ال جزء بأنه يؤمن

أبهى في العليـا لقيمه الممثل المجتمع، ضمير

والسلوك، الممارسة في  القدوة  هو صورهـا..

والمساواة، والعدالة الحرية لقيم الشارح الموضح

شعبه أن يؤمن الذي لآلخرين، وهو  الملهم هو

الحقيقي المناضل إن واألحسن األفضل يستحق

ال يتحدث عن نشاطه وأعماله مثالي إنسان هو

وكفاحه أعماله يتحدث عن ال قيمتها، كانت مهما

أو دواعي الحصول الشهرة ال تدفعه دوافع ألنه

المادة. على

طقومهم المختبئين ضمن كهؤالء المناضل ليس

النوع أعناقهم من وربطات المستوردة والباهظة

الحلول إلى التواقة النفوس أصحاب الممتاز،

وراء الالهثين لها، لون ال  التي المائعة السهلة

هم المذموم.هؤالء واإلثراء  الخداعة، المظاهر

الذين طبعاـ السياسيين كل ليس السياسيون،

أفعالهم إناء ويظل  ضجيجًا، الدنيا يملؤون

والوطن الشعب مصلحة تعنيهم ال الذين فارغـًا،

لهم تحفظ أو السلطة، من تقربهم ما بقدر إال

توريثها وتضمن حياتهم، في ومكانتهم زعامتهم

مالحقة عند عزائمهم تقصر مماتهم.. بعد ألبنائهم

المواقف، في تقزمهم فيظهر شعوبهم، تطلعات

إلى وفرارهم بعوائلهم الجد ضحالتهم حين وتبدو

الخارج.

حزبًا، أصبحت عشيرة فكل كثر، وقادتنا زعماؤنا

"سياسيون" هم مناضل.. بينهم من ليس ولكن

يشتغلون عشائر، رؤساء نقل لم ان فحسب

تكاد ال بفرقهم، الكرة عشاق يشتغل كما بالسياسة

أو تصنيفا تصنفهم فيه، موقفًا تؤطرهم لهم تجد

وتعددت الفعل، وعز الزعامات تعّددت خالله، من

إلى نحتاج نحين .. والحسم الحزم وعز المواقف

ثم ومن الحيـاة، قيمة لنتعرف  يلهموننا أبطال

يعيدون بشــرًا، لكوننا الحقيقية القيمة تعرف

نحتاج والوطن، األرض إلى وانتماءنا إحساسنا

غاندي أو المهاتما أو مانديال بقيمة ملهمين إلى

أو اسبانيا لوركا أو شاعر البارزاني أو  جيفارا

نيرودا. بابلو مثل ملهما وثائرًا مبدعًا شاعر

وفي كثر بل هم أبطال، لنا ليس يعني أنه هذا ال

الشجاعة هو ينقصهم ما أن غير العصور، كل

الشرارة قبس واقتناص الصفوف، لتقدم الكافية

فوق ورفعه المشعل في ووضعها الشعب، من

إلى الساعين درب يضيء منارا الهامات،

في منتشرون كثر والخالص..شباب الحقيقة

بأعمال الجامعات والمستشفيات، يقومون ساحات

يحملون جسيمة، تضحيات  ويقدمون  عظيمة،

بأيدي ويأخذون المعرفة، وينشرون الوعي

عن عاجزون لكنهم واأليتام، والعجزة المرضى

القادة بأحزاب مكبل الوطن,بعضهم لقيادة التقدم

والتقاليد. بالعادات مقيد وبعضهم والزعماء،

المناضلين إلى والحين الوقت هذا في نحتاج

البارزاني مسعود كالبيشمركة الذين الحقيقيين

كوردستان ولألحرار لشعب قومي ووطني رمز

منصب في تختزل أن من أسمى وشخصيته

مخلصًا وبيشمركة مناضًال دومًا وسيبقى حكومي

عمره سنوات أفنى إذ وأرضه شعبه عن مدافعًا

مطالبهم تحقيق اجل ومن سبيلهم في وحياته

المشروعة.

أضحوا الذين أبناء شعبنا المخلصين من إلى نحتاج

أو الظالم، ومعتقالت سجون في دائمون نزالء

عن المنزوون أو ديارهم في قسرًا المبعدون

يجدون ال أفكارهم، داخل متقوقعين شعوبهم،

هم اآلخرين، عن وال ذواتهم للتعبير عن مساحة

وانحطاط السياسة وفساد الساســة ظلم ضحايا

والخبث. زمن العهر والرداءة ضحايا القيم

"مناضلون"
الزرقاء الصفحة على

شيخاني ماهني

ترقب في  سوريا كوردستان في الكوردي الشعب 

فتراهم المنطقة، في األحداث ستؤول إليه لما مستمر

متأمال مستوى العالم على حدث اهتماما بكل يبدون

أي تغيير لظروفه. حدوث

الكوردي كان الشعب األمريكية، االنتخابات خالل

يحللون األميركية االنتخابية التطورات يترقب 

حتى المرشحين، نجاح أي األمريكية عند السياسة

وأعمالهم أشغالهم يتركوا أن الحال بهم وصل

االنتخابات انتهت أمريكا، في آخرالتطورات ليتابعوا

أمريكا. في ٤٦ جو بايدن ليكون الرئيس وفاز

السياسة في األمريكية االستراتيجية أن أن يعلموا دون

قبل من وضعه تم خطط  وفق  مرسومة  الخارجية

يمكن وال األميركية اإلدارة في السياسة خبراء كبار

بطريقة الصالحية لديه  فقط  بها،  المساس  رئيس ألي

تنفيذه. وأسلوب

المستقبلية وخططه في سياسته التفكير يتركون الكورد

ال مسائل في وتحليالتهم مناظراتهم بعرض ويلتهون 

القدم ومنذ نحن بعيد،  وال قريب من ال الكورد تمتُّ

عن وتراجعنا حلول تخّلفنا نبحث عن أنفسنا وال نترك

وتنظير تحليل على دائما نعمل بل المنطقة شعوب

وتقدمه. الغير وكيفية معالجة مشاكل الغير سياسات

مجتمعنا وتقدم بأنفسنا التفكير على وتعبنا قّدمنا لو

َلكّنا الغير  في مجتمعات لما سيحدث لهفتنا مقارنًة مع

وقوة. عزٍّ اآلن أصحاب

من لديه ِلما والتقدم للتجدد  وقابل  حيوي شعٌب شعبنا

المنطقة، شعوب عند معظم ال نجده وإرادة قد عنفوان

مصلحته. يخدم ال هذه الحيوية طريقة استغالل ولكن

بعضنا تخوين من كوردي شعب كـ به نقوم ما إن

العدو يّدخر أن نعلم ودون دون أن العدو يخدم البعض

من جعل الذي فالخلل لذلك والجهد. التعب من الكثير

في الكوردي، الجسم داخل موجود كيان دون الكورد

وطباعه. وتفكيره عقله

المستشرقين معظم أكده ما وحسب معروف الكورد

وما الماضي، في الكوردية المناطق زاروا الذين

يحمل شعب الكوردي الشعب أن اآلن، لمسه الدول

الصفات ال هذه والحب والرحمة، التسامح في طياته

وفرس عرب من شعوب المنطقة عند إيجاده يمكن

يطبقونه الصفات ال هذه أن لمسوه ولكن ما وترك،

جلدتهم، بني مع أنهم  أي الغريب،  على سوى

الكبرى الدول واألنانية، لذلك والحسد الحقد وجدوا

من بهم يثقون ألنهم الكورد، مع التعامل في تتردد

الهيمنة لفرض عليهم االعتماد يمكن المبدأ، حيث

من الدول خوف هذه في المنطقة، ولكن واالستقرار

الكثير له يسبب قد الكوردي أخيه على الكورد أنانية

عنها. المشاكل هم بغنى من

والحب الثقة يدخلوا أن سوى الكورد على وما

إليهم تنظر الدول يجعل لكي بينهم فيما والتسامح

أو قوسين قاب اآلن الكورد أي فهم االعتماد، بعين

كيانهم في العيش ضمن لتحقيق حلمهم المنتظر أدنى

الظرف هذا استغالل كيفية عرفوا إن بدولة مستقلة

لصالحهم.

خارجيا، اتفاق لك داخليا لن يكون متفقا تكن لم إن

الداخل من الكوردي البيت نبني أن المهم فمن

يمكن ال فرصة أمام فالكورد للجوار، اليد مد وبعدها

خسرناها الفرصة وهذه عام، مئة كل تكرارها إال

علينا وواجب والمطلوب السبب، ولهذا عام مئة قبل

نخسرها اآلن.  ال أن كورد كـ

مال عزالدين

االتفاق الداخلي الكوردي.. يف
اخلارجي االتفاق على وانعكاسه

الواقع، في وجود لها ال وهمّية تسمية إسرائيل الثانية

في خيال بعض ُوِلَدت العنصرية، تفوح منها رائحة

في وترعرعت العربي، القومي التيار من الُنخب

على للداللة ُتستخدم نفسها، على المنغِلقة األوساط

على بعد النور  تَر لم التي كوردستان دولة  خطر

ٌّ
وعصي ُمصاٌن أّنه اعتبار على العربي القومي األمن

الشعب فقط بتبعية مرهون االختراق، وضمانه على

وأمثالها الُنخب تلك دولة. دون وبقائه الكوردي

ومحّددة في زاوية واحدة خالل من العالم كله ترى

وتجلياته الكون ظواهر جميع لتفسير بائسة محاولة

النظر عناء نفسها تكلِّف وال أهوائها، حسب المختلفة

وبين حقيقته. العالم على االتجاهات لرؤية كافة من

(لن نسمح المشروخة األسطوانة تردِّد واآلخر الحين

ثانية)، إسرائيل ستكون كوردستانية ألنها دولة بقيام

واآلن األولى، سمحت بقيام إسرائيل التي هي وكأّنها

بالسماح نفسه  الخطأ ر  تكرِّ ولن  ُرشدها إلى  عادت

إسرائيل الثانية (كوردستان). لقيام

جملة نفسه في الوقت تتجاهل ذلك إّنما تّدعي إذ وهي

إسرائيل هي إسرائيل أّن حيث من الحقائق أبسط من

وأراضي القدس تحتل مازالت التي فقط األولى

كوردستان أّما ثانية. لها تكون ولن أخرى، عربية

تكون لها أن كوردستان، كيف إّال أن تكون يمكن فال

ِسوى سند لها وال مخلصين وال أصدقاء كإسرائيل

حد في اإلسقاط عملية  أّن على يدل مّما  الجبال؟

إلى تؤّدي أن بالتالي بّد خاطئة وظالمة، وال ذاِتها

الواقع. عن البعد وبعيدة كل مضلِّلة نتائج

٪١٥ من أقل كانت اليهود نسبة  أّن المعروف من

المنّظمة الهجرة اليهودية فلسطين قبل سكان عدد من

١٩١٧م، عام بلفور وعد بعد بريطانيا برعاية إليها

آلالف يمتد كوردستان في الكوردي الوجود بينما

كما الجئًا أو  مهاجرًا أو محتًال  يأتها لم السنين

أخرى ناحية  ومن ناحية من هذه البعض. يّدعي 

لليهود بوعدها َوَفْت التي بريطانيا االستعمارية فإّن

١٩٤٨هي عام فلسطين في قوميًا وطنًا لهم وأنشأت

نهاية بعد كوردستانية  دولة قيام منعت التي  نفسها

إلى ذهبت بل فحسب هذا ليس األولى، العالمية الحرب

من جزءًا كانت التي كوردستان  بتقسيم  ذلك من أبعد

العراق هي حديثة العهد دول ثالث بين الدولة العثمانية

دولة قيام ضد تقف اآلن إلى ومازالت وتركيا، وسوريا

إسقاط أي جزء منها. فأي تشبيه وأي كوردستانية في

الوجود وبين  االستيطان  بين  المساواة  يمكن هل هذا؟

بالتأكيد اليمكن! التاريج؟ فجر منذ األجداد أرض على

تمّيز -ال محّرفة بوصلة خالل من تبحث إّال إذا كنت

غرورك إلرضاء وهمي عدو عن الصديق- العدو من

أرضك يحتل الذي الحقيقي العدو  وتتجاهل بمحاربته،

المجاالت. جميع في عليك ويتفّوق

الرعاية وهو أال سبق  ما كل من األهم  إلى لنأِت

العدوان بعد بدأت والتي  إلسرائيل الفائقة األمريكية

معاملة  ُتعاَمل حيث  ١٩٥٦ عام مصر على الثالثي

المالية بالمساعدات تمدُّها الحين، ذلك منذ المدّلل الولد

(الفيتو) النقض حق عن األسلحة، فضًال أنواع وأحدث

محاسبة أو قرارات إدانة تمرير يكون جاهزًا لمنع الذي

ذلك وقفت من النقيض وعلى األمن. في مجلس بحقها

على العراق كوردستان إقليم استفتاء ضد أمريكا

٢٠١٧م، العام من أكتوبر  في جرى الذي االستقالل 

. أّما في ٪٩٢ بنسبة االستقالل لصالح نتائجه وجاءت

األخضر الضوء أمريكا أعطت فقد سوريا كوردستان

كري منطقتي بعد وفيما عفرين، منطقة باحتالل لتركيا

االنتهاكات أنواع أبشع تاله من كانيه، وما وسرى سبي

الديموغرافي التغيير بهدف والحجر والشجر البشر بحق

الكوردي الشعب ليصبح وساق قدم على يجري الذي

الرئيس واستخّف فيها. مطلقة أكثرية كان أن بعد أقلية

قال: عندما الكوردي بالشعب حينها ترامب األمريكي

لهم. جديد موطن عن البحث الكورد على

الحاقدين والُجهالء بعض مازال ذلك كل الرغم من على

ومن للعراق، األمريكي االحتالل بجلب الكورد يّتهمون

سأل قد كان الجزيرة قناة
ّ
إعالمي أحد أّن الجدير بالذكر

الكورد أنتم له: قائًال بغداد سقوط بعد  كوردي  قيادي

تقول ماذا للعراق، األمريكي االحتالل بجلب مّتهمون 

باء ألف ذلك يجهل يّدعي من أجابه القيادي: ذلك؟ في

الحجم بهذا قرار اتخاذ كيفية يعرف وال السـياسة،

إمكانية نملك فعًال كّنا لو أضاف ثم أمريكا. قبل من

ذلك، غير لطلبنا األمريكي  القرار صانع على التأثير

للشعب مشـروع حق وأّنه  خاصٍة  مثًال  كاالستقالل

والمواثيق والقوانين السماوية الشرائع حسب الكوردي

الدولية.

كانت التي إسرائيل أّن  أحد  على  يخفى  َيُعد لم اآلن

كانت عقود، منذ العربية للشعوب األخطر العدو ظاهريًا

وملوك لرؤساء الحميم الصديق وبالخفاء الوقت بنفس

جميع إزاء الصمت التزموا الذين العرب، وزعماء

رأس على بقائهم مقابل  آثارها مع وتعايشوا  حروبها

األمريكي الرئيس سؤال هنا وأتذّكر بلدانهم. في السلطة

األردني للعاهل الدعابة- باب -من كلينتون بيل السابق

وادي اتفاقية على التوقيع  بعد حسين  الملك الراحل

في العام أمريكا برعاية واألردن إسرائيل بين العربة

منذ حيث سأله: الصحفي بدء المؤتمر وقبل ١٩٩٤م

الملك أجابه أصدقاء؟ رابين اسحاق والسيد أنتم متى

السنين! لعشرات ذلك يعود حسين:

على دولة كوردستانية قيام ُممانعة إسرائيل عدم إّن

إسرائيل ستكون أّنها يعني  ال كوردستان أرض

ونذكِّر البعض، ج يروِّ كما قيامها حال في الثانية

عدم في إسرائيل مع  تلتقي أخرى دوًال  أّن هؤالء

العربية، الدول بعض بينها من نفسه، الممانعة

أصحاب عربية من نخب نفسه وتشاِطرها الموقف

صالح القالب أمثال الحية والضمائر النيِّرة العقول

العراقي والسياسي األسبق، األردني وزير اإلعالم

هيثم السوري السياسي والكاتب علي، الشيخ فائق

الدليمي، طه والشيخ الكبيسي أحمد والشيخ مّناع،

قيامها إلى بالدعوة عليها وتزيد بل إلخ، ....... و

الُممانعة. بعدم االكتفاء وعدم

لطبع وخالفًا  اآلخرين من ف المشرِّ التأييد مقابل

إقامة بشدة تعارض ِجلدتنا بني من فئة نجد البشر

قيامها حال في وتهدِّد بمحاربتها كوردستانية، دولة

تضم التي الدول وحدة  على الحفاظ  شعار تحت

للخجل! ومدعاٍة غريبًا األمر يبدو قد كوردستان،

تنتمي الفئة عِلمنا أّن تلك في ذلك إذا غرابة ال ولكن

أصًال يؤمن ال الذي الكوردستاني العمال حزب إلى

مثل المستقلة دولته إقامة في الكوردي الشعب بحق

رواية أصحاب مع يلتقي وبذلك المنطقة، شعوب بقية

الثانية. إسرائيل َوَهْم

مؤّخرًا اعترفت  السالم باتجاه  جريئة  خطوة في

معها وأقامت بإسرائيل، العربية الدول بعض

في اتفاقيات إبرام مع بالتوازي دبلوماسية عالقات

تستعد أخرى عربية  دول  وهناك  مجاالت،  عدة

ُكلٌّ ذلك إلى  سبقها قد وكان االتجاه، بنفس للسير 

العودة من ال بّد وهنا عقود. منذ واألردن مصر من

العربية  األنظمة رفضت حين ١٩٦٥ العام إلى

رقيبة بو  الحبيب السابق التونسي الرئيس مبادرة 

قرار اإلسرائيلي حسب العربي النزاع تسوية حول

١٨١ للعام ١٩٤٧ القاضي بتقسيم  رقم المتحدة األمم

األنظمة ترفض  لم لو ماذا نتساءل: ثّم فلسطين، 

كانت بالتأكيد بها؟ وعِملت  المبادرة  تلك العربية

تلك تنشب ولم حينها، موجودة الفلسطينية الدولة

واألراضي القدس احتالل إلى  أّدت التي الحروب

العربية األخرى.

من استخالصه  يمكن  الذي الدروس أهّم  من إّن

العربية تفهُّم األنظمة ضرورة هو السابقة التجارب

على يعيش شعب قضية باعتبارها الكوردية للقضية

والتعامل الدول، لتقسيم دعوة مجّرد وليست أرضه،

تقطع وبذلك لها،  عادل حل  إليجاد بمرونة معها 

الخارج من ُتفرض  قد التي الحلول على  الطريق

لصراعات عادلة، وتمّهد غير ما تكون غالبًا والتي

األمد. طويلة دموية

رشيد رجب حممد العميد

الثانية إسرائيل ْم
َ
ه

َ
و
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b„ÎäÏ◊@ıbiÎÎ@ÊbnéÜäÏ◊@lãÀ

مىن عبدي

التي  الشعوب  ومأساة  كوفيد١٩  فيروس 

تعيش تحت دائرة الفقر والحرب وخوض 

إنه  المرضية.  الهجمة  المعارك مع هذه 

تم  فيروس  آخر  وهو  معدي  مرض 

كورونا،  فيروسات  ساللة  من  اكتشافه 

قبل تفشيه لم يكن هناك علم بوجود هذا 

عن  كوفيد١٩  دوى  ع  تنتشر  الوباء، 

يفرزها  التي  التنفسية  القطيرات  طريق 

مثل  أخرى  اعراض  لديه  او  يسعل  شخص 

الحمى وغيرها، وكثيرا ال تظهر عليهم سوى 

أعراض خفيفة جدا، وهذه في المراحل األولى 

من المرض.

والتجنب  حمايتنا  على  تساهم  أساليب  هناك 

يمكن  الكمامات  أولها   ، الفيروس  انتشار  في 

الذي  الشخص  انتقاله من  منع  تساعد في  ان 

فان  ذلك  مع   . االخرين  الى  الكمامة  يرتدي 

اإلصابة  من  بمفردها  تحمي  ال  الكمامات 

بكوفيد١٩ انما يجب االلتزام بالتباعد الجسدي 

ونظافة اليدين واتباع االرشادات التي تقدمها 

المراكز الصحية . 

رأينا جميعا التدابير التي أخذتها الدول المتقدمة 

اللعين والحذر منه بمختلف  الوباء  بشأن هذا 

كوفيد١٩  ان  الى  الحظر  بفرض  الطرق، 

كما  سوريا،  كوردستان  في  المآسي  تكميل 

وصل الحد بتوقيف المدارس والمطاعم وكافة 

المحالت التجارية باستثناء المحالت الغذائية، 

فقط ليظل الوضع تحت السيطرة وعدم تفشي 

هذا المرض.

التي  البلدان  في  تكمن  الحقيقية  االزمة  لكن 

نقص  من  وتعاني  حرب  حالة  في  تعيش 

هذا  وانتشار  الصحي  بالمجال  العاملين  في 

الوباء يكون كارثة . كما نرى في روج افاي 

كوردستان وعدم االلتزام واالختالط المستمر 

واجب  وفتح  الوقاية   وعدم  باليد  والسالم 

يتوجب  بما  الدائمة  والزيارات  العزاء 

الوضع  تدهور  الى  أدى  هذا  كل  عليهم 

حاالت  وازدياد  السيطرة  عن  وخروجه 

الناس  وهنا  جدا،  عالية  بنسبة  الوفيات 

مع  العراك  في  وفقر  حالة حرب  تعيش 

كوفيد١٩ فلنتصور مدى خطورة الوضع 

الحظر  ليأت  ثم  الشعب،  على  ومأساته 

كل  ليشمل  الكردية  المدن  لبعض  الكلي 

الغذائية،  المحالت  الى  باإلضافة  شيء 

موادهم  بشراء  الناس  من  الطلب  وتم 

وتخزينها لمواجهة الحظر. 

هنا ماذا عن العوائل الفقيرة او المهاجرة 

داخل الوطن ؟ كيف يمكن ان تلبي هذه 

ومواجهة  الغذائية  احتياجاتها  العوائل 

الغالء وارتفاع األسعار التي ال رقابة لها؟ 

معاناة الشعب جدا عظيمة حيث المرض 

احتياجاتهم  بتلبية  القدرة  وعدم  جهة  من 

ضروري  الحظر  هنا  أخرى،  جهة  من 

وكيفية  الناس  ظروف  مراعاة  مع  لكن 

المساعدة لهم، مع استمرار الصراع تبقى 

الحماية امرا بعيد المنال ألننا سوف نرى 

ضحايا كثيرة للوباء، كل هذا يهدد بمزيد 

الذين  المسكين  الشعب  لهذا  الويالت  من 

يسقط  حتى  ازمة  من  يخرجون  يكاد  ال 

في غيرها .

وتبقى مأساة الشعب، وتستمر.

ıbiÏ€a@ÚËuaÏæ@ÊbnéÜäÏ◊@lãÀ@¿@ÚzöaÎ@pbébÓé@¸

Ò7‘–€a@fiÎá‹€@b„ÎäÏ◊@Åb‘€@…ÌåÏm@á«Ïfl@Â‹»m@—ÓèÓ„ÏÌ

االثنين  يوم  المتحدة،  لألمم  التابعة  "يونيسيف"  منظمة  أعلنت 

لمكافحة  اللقاحات  من  جرعة  مليار   ٢ قرابة  توزيع   ،١١/٢٣

عملية  في  القادم  العام  مطلع  الفقيرة  للدول  كوفيد-١٩،  مرض 

وصفتها بـ"عمالقة".

ضمان  االثنين،  العالم،  قادة  تعهد  مع  المنظمة  إعالن  وتزامن 

التوزيع العادل للقاحات في قمة العشرين.

وقالت اليونيسيف إنها تعمل رفقة أكثر من ٣٥٠ شركة طيران 

وشحن إليصال اللقاحات وأكثر من مليار إبرة إلى الدول الفقيرة، 

برنامج  من  كجزء  وبوروندي،  وأفغانستان  اليمن  بينها  من 

"كوفاكس" (COVAX) العالمي لمكافحة الوباء.

وتقود جهود "كوفاكس" كل من شركة "GAVI" للقاحات ومنظمة 

الصحة العالمية وتحالف "المبادرات لمكافحات األوبئة"، ويهدف 

احتـكار  من  العالم  حكومات  منع  إلى  أسـاسا  البـرنامج 

اللـقاح أوال لألكثر عرضة في  اللـقاحات والتركيز على منح 

كل دولـة.

المستجد،  التي سببها فيروس كورونا  الجائحة  وحتى قبل تفشي 

حرم  حيث  العالم،  حول  للقاحات  عادل  غير  توزيع  هناك  كان 

أكثر من ٢٠ مليون رضيع من الحصول على اللقاحات التي من 

شأنها إنقاذ حياتهم من األمراض المزمنة والموت واإلعاقة، وفقا 

إلحصائيات منظمة الصحة العالمية.

أكبر  كونها  "كوفاكس"  برنامج  في  أساسيا  اليونيسيف  دور  ويعد 

هيئة مسؤولة عن شراء اللقاحات في العالم، إذ تعمل روتينيا على 

شراء قرابة ٢ مليار جرعة من لقاحات المناعة سنويا نيابة عن 

حوالي ١٠٠ دولة.

�̧ Üb«@ÊÏÿÌ@Êc@k∞@…ÌåÏn€a

@bÓébéc@—ÓèÓ„ÏÓ€a@äÎÜ@á»Ì
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ُيعتبر بداية القرن العشرين تاريخًا مشرفًا 

بالنسبة لتعليم اإلناث، فقد حمل بين طياته  

األولى  المراحل  في  الفتيات  تعليم  بذور 

عند  الجامعية  والمراحل  العامة،  بين 

بتوفر  سمح  مما  البرجوازية،  الطبقات 

ماليين من فرص العمل للفتيات، وبسبب 

ظروف الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩-

الى  النساء  ماليين  توجهت   ،١٩٤٥

العمل حتى األعمال التي كانت محظورة 

المقاومة   صفوف  دخولهن  مثل  عليهّن، 

بسبب نقص عدد الرجال خالل الحرب، 

وهنا ساعدت الحكومات بإيجاد حضانات 

المنزل،  خارج  عملهن  لتسهيل  لألطفال 

استقرت  لّما  القرن  خمسينيات  عند  لكن 

انتشرت  وقتها  الدول،  أغلب  أوضاع 

يغسل  بدأ  الذي  واإلعالم  اإلعالنات 

ادمغة النساء بالتحليل المبتذل كي يجلسن 

بأنهّن  لهن  الُتهم  توجيه  وتم  بيوتهن  في 

سبب كل مشاكل المجتمع.

معنوي،  دعم  إلى  بحاجة  النساء  كانت 

فكانت صرخة سيمون دي بوفوار مدوية 

اآلخر)  (الجنس  الموسوعي  كتابها  في 

١٩٤٩ هذا الكتاب الذي ساهم ببدء حوار 

حول نشأة الحركة النسوية الغربية وفيه 

وصل  كيف  مركزيين،  سؤالين  يناقش 

الحال بالمرأة الى ماهو عليه بأن تكون 

وتعمل  النساء  تتعاون  لم  ولماذا  اآلخر، 

جنبا إلى جنب لمواجهة الواقع الذكوري 

الذي ُفرض عليهم وفي عام ١٩٧٠ كان 

لها دور في اطالق حركة تحرير المرأة، 

تلك  األشكال،  بكافة  النضال  وواصلت 

الكاتبة والفيلسوفة والناشطة السياسية.

لحراك  شرارة  أشعلت   التي  والحادثة 

النساء كانت، تجرأ تلك المرأة السوداء، 

روزا باركس ١٩٥٥ الجلوس في مقاعد 

الحافالت المخصصة للبيض في الواليات 

التخلي  ورفضها  أالباما  في  المتحدة 

وقد  التحذير،  رغم  للبيض  مكانها  عن 

لحدوث   سببا   وكانت  تمردا  هذا  اُعتبر 

المواجهات بين البيض والسود وانضمام 

بعض البيض الى السود أعطت للحركة 

ضد  حركة  منها  وجعلت  إنسانيا  طابعا 

السلطة المستبدة .

مهدت  قد  فريدان  بيتي  صرخة   كانت  ثم 

الطريق للمنظمات النسائية حين نشرت كتابها 

تبدأ  الكتاب  هذا  ففي  األنثوي)١٩٦٣  (اللغز 

رحلة البحث عن الذات، ذات المرأة كإنسانة 

مما يقودها إلى رؤية فضاء الفكر الذي يؤدي 

لقى صدى كبير  الكتاب   إلى تحريرها، هذا 

في  للمرأة  القومية  المنظمة  بعدها  وأسست 

أمريكا، ثم تتابعت الحركات النسائية في كل 

بقاع العالم، وحدث اإلضراب الذي دعت إليه 

الخمسين  بالعيد  لالحتفال   ١٩٧٠ فرين  بتي 

القى  الذي  التصويت  حق  المرأة  إلعطاء 

المرأة  كبيرا، وكان بحق عام تحرير  تجاوبا 

األميركية حيث أقر مجلس الشيوخ بعد سنتين 

األمريكي  للدستور  المتساوية  الحقوق  تعديل 

عام  بطل  والذي  الجنسي  التميز  يحرم  الذي 

١٩٨٢ وأعطى المرأة الحق باإلجهاض.

حيث  شديدا،  عنفا  النساء  القت  إفريقيا  في 

الشديدة  الحراسة  تحت  وتلدّن  تعتقلّن  كّن 

من  والدتهم  بمجرد  اطفالهّن  منهّن  وُينتزع 

أشهر النسويات االفريقيات تشيماماندا أديتشي  

١٩٧٧الروائية النيجيرية التي ترجمت أعمالها 

إلى ثالثين لغة عالمية من أشهر أقوالها، علينا 

بالنسوية  وتلقب  نسويين،  نصبح  أن  جميعا 

للرجال  الكارهة  غير  السعيدة،  األفريقية 

الكعب  ترتدي  التي  الشفاه  لملمع  والمحبة 

العالي لنفسها وليس للرجال.

ملهمة  وايلدينغ   إيميلي  كانت  بريطانيا   في 

األنظار  لتلفت  بحياتها  ضحت  فقد  للنساء 

إلى  قضيتها حيث رمت بنفسها تحت حوافر 

سباق   خالل  الخامس  جورج  الملك  حصان 

الداربي للخيول  عام ١٩١٣  كانت هي مع 

جماعة النساء اللواتي تطالبن بحق المرأة في 

االنتخاب والترشح ، في ربيع ١٩٦٨ أضربت 

عامالت مصانع فورد في مدينة داغنهام ضد 

التميز في األجور بينهن وبين الرجال وطالبّن 

بالمساواة في األجور وقد اتهمت هؤالء النساء 

وسائل  كل  عليهن  يمارس  وكان  بالشيوعية  

ولم  اإلضراب،  لوقف  والترهيب  الترغيب 

انتزاع   من  العامالت  وتمكنت  الحركة  تكسر 

قانون األجر المساوي عام ١٩٧٠.

ضد  حملة  المرأة  حركة  شنت  الهند  في 

بالنار  حية  األرملة  المهر وحرق  باسم  القتل 

ورفع  االغتصاب  وضد  الميت،  زوجها  مع 

األسعار وضد إدمان الرجال الكحول والعنف 

األسري.

في  بالنضال   الهندية   المرأة  اشتركت  وقد 

النضال  هذا  نتيجة  وكان  اإلسالمية  الرابطة 

عضوا  نواز  شاه  جاهانارا  البيجوم  اختيار 

لندن  في  المستديرة  المائدة  مؤتمر  في 

١٩٣٢ ونتيجة ذلك كان الدستور الذي صيغ 

امرأة  مليون   ٦٠ تحرير  وتم   ١٩٣٧ عام 

المجالس  أغلب  للمرأة في  وتخصيص مقاعد 

التشريعية

النشاط  ضد  قاد  النسائي،  باكستان منبر  في 

الذي  العسكرية  الحكومة  ضد  الشهادة  قانون 

يجعل شهادة المرأة في المحكمة تساوي نصف 

للعمل  الباكستانية   ووصلت   الرجل  شهادة 

في مجال الطاقة الذرية، مثل الدكتورة أمينة 

رحمان، و"طيارة " وحجاب امتياز وروكسانا 

الوطني  الحرس   ١٩٤٨ عام  وانشئ  رضا 

وكانت  بحرية  فرق  وكذلك  باكستان،  لنساء 

إكرام مندوبة عن بالدها في  البيجوم شايستا 

جمعية األمم المتحدة.

وخاصة  الصارخة  التناقضات  بلد  باكستان 

تم   ١٩٨٨ عام  ففي  بالنساء  األمر  تعلق  اذا 

انتخاب بناظير بوتو لمنصب رئيسة الورزاء 

وفي عام ٢٠٠٧ ُقتلت الوزيرة زيل إي هوما 

النخراطها بالسياسة ولبسها غير المناسب كما 

التي  بختيار  نيلوار  والوزيرة  قاتلها،  صرح 

احتضنت  إنها  لمجرد  ضدها  فتوى  اصدر 

مدربها بعد تحقيق نجاحها لقفزة مظلية  مما 

اجبرها على االستقالة من منصبها.

حتى  الباكستانيات  من  الكثير  اسماء  ولمعت 

تعرضت  التي  يوسفزي  مالال  إلى   نصل 

لمحاولة االغتيال من قبل تنظيم طالبان وبعد 

نجاتها برز نجمها كناشطة اجتماعية ونسوية 

كتابا  وألفت  تعليمية  منظمة  أسست  حيث 

نوبل  جائزة  على  وحازت  مالال،  أنا  بعنوان 

للسالم ٢٠١٢.

في إيران كانت مطالب حراك النساء يطالب 

بتأسيس مدارس للفتيات وإلغاء المهور الغالية  

المؤتمرات  النساء  نظمت    ١٩٠٧ عام  في 

للبرلمان  ومطالبات  العرائض  ورفعن 

لتأسيس  الموافقة  على  للحصول  والحكومة 

%b»€a@ÙÏnèfl@Û‹«@ÚÌÏè‰€a@Ú◊ã®a
مدارس للفتيات وكتبن المقاالت في الصحف 

وخاطبن رجال الدين الدستورين المعارضين  

وكانت  إلقناعهم،  محاولة  في  النساء  لتعليم 

أولى مدارس تعليم البنات قد أنشئت على نفقة 

النساء المؤسسات  الشخصية  والرسوم على 

نفقة الطالب حتى عام ١٩١٨ وتحت ضغط 

الناشطات بنت الحكومة مدارس لتعليم الفتيات 

وتطورت بعد ذلك المطالب إلى االعتراضات 

والزواج  المساواة   عدم  قوانين  بعض  على 

القسري.

مستوفي  المجال،عصمت  بهذا  الرائدات  من 

مستعار  اسم  تحت  تكتب  وكانت  أشتياني، 

"طايره"  وكانت مطالب النساء في تطور مثل 

قصة الحجاب والناشطة أفسانة نجم الدين الى 

١٩٢٣وحاليا  عام   آزاد  شهناز   الناشطة  

شيرين عبادي والمحامية نسرين ستوده، مع 

غيرهّن  تتابعن الحراك النسوي المعاصر.

بيرون  ايزابيل  استلمت  حين  األرجنتين  في 

واجبا  اإلنجاب  أعتبرت  الجمهورية  رئاسة 

وسائل  بيع  يمنع  مرسوما  واصدرت  وطنيا 

منع الحمل.

الناشطات  جعلت  التي  االسباب  من  وهذا 

تخرجن للشوارع مطالبات بإلغاء هذا المرسوم 

العسكري  االنقالب  الحراك رغم  يتوقف  ولم 

١٩٨٧  وقد كان حادثة سجن ٢٠٠٠ شخص 

واختفاء ٣٠٠٠٠ شخص في عهد الديكتاتورية 

من  مجموعة  تجرأت  حين    ١٩٧٦_١٩٨٢

األمهات على االجتماع أمام مبنى الحكومة في 

بالزا دي مايو، وواجهّن اإلضطهاد والضرب 

والموت ثم تشكلت جماعة الجدات للبحث عن 

في  النساء  الحركة  هذه  الهمت  وقد  أحفادهن 

كل العالم لمواجهة األنظمة الفاشية.

امريكا  لنسويات  الخامس   المؤتمر  وكان 

الالتينية والكاريبي حيث خرجّن بإعالن سان 

في  الحق  ضمان  إلى  دعى  الذي  برناردو، 

الحمل  منع  ووسائل  اإلجهاض  الى  الوصول 

بشكل آمن.  

في ألمانيا برز اسم اإلعالمية أليس شفارتسر 

في  النساء  تاريخ  مجرى  على  أثرت  التي 

ألمانيا فقد كتبت ٢١ كتابا وأشهر كتبها(الفرق 

 ١١ إلى  وترجم  الكبيرة)  وعواقبه  الصغير 

لغة وأصدرت أول مجلة نسائية علم ١٩٧٧ 

القانون  تعديل  في  دور  لها  وكان  باسم"إمما" 

سيدات  النساء  بجعل  يقضي  والذي   ٢١٨

انفسهن. 

ثم  شعراوي  هدى  كانت  العربي  العالم  في 

نوال السعداوي رائدة ومازالت تقود الحمالت 

حقوق  لجنة  أخريات   مع  أنشئت  النسوية، 

ومقرها  العربية  الوحدة  الى  داعية  المرأة، 

وشبكات  جمعيات  عدة  تشكلت  ثم  القاهرة، 

وكتبت  بحقوقها  للمطالبة  المرأة  بتوعية  تهتم 

المختصة  الكتب  من  الكثير  السعداوي  نوال 

بالنساء.

العالمي  الحراك  ذلك  نتائج  أفضل  من  وكان 

االتفاقية  هذه  سيداو١٩٧٩  اتفاقية  هو  للنساء 

الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

المرأة، المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم 

لحقوق  دولي  قانون  مشروع  ويعتبر  المتحدة 

المرأة تتألف من مقدمة و٣٠ مادة يحدد فيها 

حيز  أدخلت  وقد  المرأة،  ضد  التميز  أشكال 

التنفيذ عام ١٩٨٠.

فقد  الرائدة  مراشي  مريانا  كانت  سوريا  في 

كانت تكتب في الصحف عن تحرير النساء منذ 

عام ١٨٧٠، تلتها ماري العجمي التي أسست 

الجزائري  وعادلة   ١٩١٠ العروس  مجلة 

تهدف  التي  النساء  جمعيات  في  نشطت  التي 

ذات  الجمعيات  أولى  من  بحقوقهن،  المطالبة 

العرب  النساء  جمعية  كانت  السياسي  الطابع 

القوميات التي كانت تطالب بالحقوق السياسية 

للمرأة وكان لسامية المدرس دورا فعاًال بعام 

.١٩٤٨

نشطا  النسائي  االتحاد  كان   ١٩٦٧ عام  في 

 ١٩٧٠ السلطة  األسد  حافظ  استالم  مع  لكن 

اصبح هذا االتحاد منظمة شبه حكومية وتابعة 

بقي  بشاراألسد  استالم  وقت  وحتى  للسلطة 

االتحاد منضويا تحت عباءة السلطة.

لم يخلو األمر من المبادرات الفردية مثل حنان 

نجمة، التي كان لها صالون ثقافي خاص في 

دمشق ١٩٨٠ وكانت تطالب بتحسين ظروف 

النساء واألطفال في سوريا. في ٢٠٠٣ كانت 

لجنة سيدات األعمال السوريات.

حتى قيام الثورة ٢٠١١ التي كانت ثورة عل 

الشوارع  إلى  النساء  نزلت  حيث  شيء  كل 

من  الكثير  وظهرت  التنسيقيات  في  وشاركّن 

والخارج،  الداخل  في  النسائية  المنظمات 

وظهور  المتطرف  الفكر  تمدد  أن  إال 

الحركات المتطرفة أثر سلبًا حيث جمدت 

الكثير من تلك المنظمات وأصبح عددها 

يتقلص.

النسوية  السياسية  الحركة  أنشأت  ثم 

التأسيسي  مؤتمرها  كان  التي  السورية 

مما   باريس  في   ٢٠١٧/١٠/  ٢٤ في 

حر  تفكير  نحو  بالمضي  األمل  جدد 

كل  على  المرأة  لحصول  وديمقراطي 

بناء  على  تعمل  حركة   فهي  حقوقها 

سوريا كدولة ديمقراطية حديثة قائمة على 

أسس المواطنة المتساوية. 

المؤتمرات  نتيجة نشاطات وتوالي  وكان 

اختيار  العالم  مناطق  أغلب  في  النسائية 

يوم عالمي للمرأة  والسبب وراء اختيار 

كان  للمرأة  دوليا  يوما  آذار  من  الثامن 

الروسيات  النساء  تلك  لذكرى  تكريما 

ظروف  بسبب  للتظاهر  خرجن  اللواتي 

الحرب لتعلّن إضرابا عن تحت شعار من 

من  يوم  آخر  في  والسالم"  الخبز  "أجل 

من  الثامن  يوم  وافق  وقد  فبراير  شباط، 

وكان  الميالدي  التقويم  في  مارس  آذار، 

نتيجة اإلضراب موافقة القيصر منح حق 

التصويت للنساء.

تاريخ  الروسية  النسائية  والحركة 

الطبقي  الوعي  مع  تزامنت  فقد  عريق 

بكل  تشارك  كانت  فقد  للبروليتاريا 

لبت  أن  إلى  والمظاهرات  اإلضرابات 

الليلي  العمل  حظر  القيصرية  الحكومة 

عام  التنفيذ  حيز  ودخل  واألطفال  للنساء 

١٨٨٥ وكانت الحركة تزداد قوة وتنظيما 

أوساط  في  تزداد  الطبقية  قوة  جعل  مما 

القرن  بداية  حتى  النسائية  البروليتاريا 

داخل  الماركسية  تجذرت  العشرين حيث 

النساء  عدد  لكن  الروسية  العاملة  الطبقة 

اصبح يقل ألن النشاط بدأ يتطلب المرأة 

النساء  أغلب  وكان  والجامعية  المثقفة 

ثورة  قيام  حتى  وفالحات،  عامالت 

١٩٠٥ مما جعل المرأة الروسية تستيقظ 

أكتوبر  لثورة  لتصل  العميق  سباتها  من 

وتم  المواطنة  حق  المرأة  لتمنح   ١٩١٧

ضمن  وكان  نسائي  اتحاد  أول  تشكيل 

و  ارماند  أنيسة  المرحلة  تلك  قياديات 

والكساندرا كولنتاريا، كان لها ولزميالتها 

تأثير كبير في التاريخ السوفيتي.

موضوع  يطرح  ال  الراهنة  روسيا  في 

ألنه  السياسي  العمل  في  المرأة  مشاركة 

يعتبر تقليدا قديما فالدنا تضج بالنساء من 

كافة المناطق.

المتحدة  األمم  عمدت   ١٩٧٥ عام  وفي 

في  للمرأة  الدولي  باليوم  االحتفال  إلى 

الثامن من آذار، مارس، وعلينا جعل هذا 

المرأة  لحقوق  الدعم  لحشد  فرصة  اليوم 

السياسية  المجاالت  في  مشاركتها  ودعم 

واالقتصادية. 

مشس عنرت
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تتغير الظروف المرتبطة بفيروس كورونا والمعلومات 

المتعلقة به كل يوم، إذ يمكن أن تصبح بعض النصائح 

لذلك  بسرعة،  قديمة  به  المرتبطة  والوقائية  الصحية 

يتم  التي  المعلومات  مواقع  من  التحقق  المهم  من  يبقى 

تحديثها بانتظام. هنا نقدم لك دليال حول كورونا خاص 

بالمهاجرين والالجئين في ألمانيا.

واحتوائه  الفيروس  انتشار  مدى  يختلف  ألمانيا،  في 

والية  من  معه  بالتعامل  الخاصة  الصحية  والتعليمات 

إلى أخرى. إذا كنت تريد الحصول على معلومات حول 

فيروس كوفيد ١٩ في واليتك، فيمكنك االتصال بمكتب 

الهجرة واللجوء أو االطالع على موقع حكومة الوالية، 

الصحة  قطاع  موقع  االطالع على محتوى  يمكنك  كما 

البريدي  الرمز  إدخال  منك  ُيطلب  حيث  واليتك،  في 

الخاص بك.

كل  تخضع  الثاني،  تشرين  نوفمبر/  شهر  بداية  منذ 

عدد  على  المفروضة  القيود  لنفس  ألمانيا  في  الواليات 

التباعد  ومسافات  بالتجمع،  لهم  المسموح  األشخاص 

األماكن  في  الكمامات  ارتداء  وضرورة  االجتماعي، 

العامة، بما فيها األماكن الخارجية في بعض المناطق. 

أسرة  مع  إال  المنزل  خارج  بالتجمعات  ُيسمح  ال  كما 

معا  األشخاص  عدد  يتجاوز  أال  على  أخرى،  واحدة 

السفر  بتجنب  ألمانيا  في  الجميع  ُينصح  كما  عشرة. 

والزيارات الخاصة.

اإلغالق  تمديد  قررت  قد  األلمانية،  الحكومة  وكانت 

الجزئي المفروض على البالد حتى العشرين من الشهر 

اعتماد  إلى  باإلضافة  األول)،  (ديسمبر/كانون  القادم 

حاالت  في  الزيادة  لمواجهة  اإلجراءات  من  حزمة 

اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، بما فيها مساعدات 

للشركات.

ساكسونيا  والية  وزراء  رئيس  هاسيلوف،  راينر  وقال 

الوالية  مسؤولي  بين  المحادثات  من  يوم  بعد  أنهالت، 

والمسؤولين االتحاديين، إن اإلغالق الجزئي في ألمانيا 

لمنع انتشار فيروس كورونا سيتم تمديده حتى يوم ٢٠ 

ديسمبر/ كانون األول.

مساء  ميركل  أنغيال  المستشارة  إعالن  بعد  ذلك  يأتي 

تقليص   (٢٠٢٠ الثاني  تشرين  نوفمبر/   ٢٥) األربعاء 

الحد األقصى للتجمعات الخاصة بين األصدقاء واألقارب 

أقصى من سكان  بحد  أشخاص  إلى خمسة  والمعارف 

بيت واحد أو بيتين. وسيتم استثناء األطفال الذين ال تزيد 

أعمارهم عن ١٤ عامًا من هذه القاعدة.

لكن هذه القاعدة سيتم تخفيفها خالل فترة عيد الميالد، 

وفقًا للورقة التي اتفقت عليها ميركل ورؤساء حكومات 

الواليات، إذ سيزيد عدد األشخاص المسموح بتجمعهم 

 ٢٣ بين  الفترة  في  أقصى،  كحد  أشخاص  عشرة  إلى 

كانون  يناير/  من  األول  حتى  األول  كانون  ديسمبر/ 

الثاني لعام ٢٠٢١.

الحجر الصحي

ألمانيا من منطقة خطرة  يجب على كل شخص يدخل 

له  يسمح  ال  فترة حجر صحي.  في  المنزل  في  البقاء 

من  العودة  وعند  منزله.  في  الزوار  باستقبال  أثناءها 

مكتب  في  التسجيل  فيجب  أنها خطرة،  مصنفة  منطقة 

الصحة العامة المحلي.

يمكنك معرفة البلدان التي تمثل مناطق خطر من موقع 

في  المركزية  العلمية  (المؤسسة  كوخ  روبرت  معهد 

ألمانيا للطب الحيوي)، والذي يوفر أيًضا معلومات حول 

الفيروس باللغة اإلنجليزية.

يمكن تغريم من يخرق قواعد الحجر الصحي اإلجباري. 

ويحق لمن يصاب بالفيروس الحصول على أجر فترة 

المرض، حتى إن لم يكن الشخص مريًضا، لدى تلقي 

أمر الحجر الصحي من قبل وزارة الصحة. وفي فترة 

األمور  لمساعدة في  يحتاج  لمن  يمكن  الصحي  الحجر 

الضروريات،  من  وغيره  الطعام  بتوصيل  المتعلقة 

اللجوء إلى الكنيسة المحلية أو مؤسسة خيرية، أو إخطار 

وزارة الصحة.

يمكن معرفة مكان إجراء االختبار من خالل االتصال 

االتصال  وعندما   ،١١٦١١٧ المرضى  مساعدة  بخط 

من  االختيار  يطلب  سيجيب مسجل صوتي  الرقم  بهذا 

بين عدة خيارات. وفي حال البقاء على الخط ، سوف 

يجيب شخص يتحدث اللغة اإلنكليزية.

تطبيق  استخدام  الجميع على  المحلية  الحكومات  تشجع 

Corona Warn التابع للحكومة الفيدرالية. إنه تطبيق 

تتبع يعتمد تقنية Bluetooth الكتشاف الهواتف الذكية 

تشفير  يتم  عليها.  نشًطا  التطبيق  يكون  التي  األخرى 

لذلك ال يمكن ألحد معرفة أي شيء عنك أو  بياناتك، 

عن موقعك.

تعاني ماديا؟

ألمانيا  في  يعيشون  الذين  المهاجرين  من  العديد  تأثر 

بشكل كبير بسبب تفشي فيروس كورونا. يتم استغالل 

المهاجرين بشكل غير مناسب في المهن البسيطة ذات 

وظائفهم  منهم  كثيرون  فقد  وقد  المنخفضة،  األجور 

ويعانون ماديا بسبب هذه األزمة الصحية.

من  الوقاية  طرق  حول  لمعلومات  روابط  توجد 

المادية  بالتعويضات  خاصة  روابط  وأيضا  الفيروس، 

خاصة  ومعلومات  والواجبات،  والحقوق  العمل  على 

ألصحاب المشاريع الخاصة على موقع وكالة التوظيف 

الفيدرالية.

في حال عدم التمكن من دفع إيجار السكن بسبب مشاكل 

مالية بسبب جائحة فيروس كورونا بين شهري أبريل/

نيسان وحزيران/يونيو ٢٠٢٠، فال ُيسمح للمالك بإخراج 

المستأجر من البيت. لكن هذا الحكم ال يسري على باقي 

أشهر السنة، لذلك يتوجب دفع اإليجار كالمعتاد. ويجب 

دفع اإليجار المتأخر الخاص بفترة ما بين أبريل/نيسان 

الشيء  وينطبق  يونيو ٢٠٢٢.  بحلول  ويونيو/حزيران 

نفسه على الفواتير غير المدفوعة (الكهرباء أو الغاز أو 

مدفوعات التأمين الشهرية).

عائالت تحت الضغط

االتصال  على  المفروضة  القيود  تؤدي  أن  يمكن 

االجتماعي واإلغالق إلى مشاكل داخل العائالت. يمكن 

مالية.  مشاكل  إلى  العمل  تراجع  أو  البطالة  تؤدي  أن 

ازدادت حاالت  العام،  هذا  المشددة  القيود  ومنذ فرض 

العنف ضد النساء واألطفال. هنا قائمة بخدمات الدعم 

في هذا المجال:

(مجاني):  المرأة  ضد  العنف  بدعم  الخاص  الخط 

٠٨٠٠٠١١٦٠١٦

ماذا عن مراكز االستقبال؟

في نهاية مارس/آذار ٢٠٢٠، كان هناك أكثر من ٤٠ 

ألف شخص في مراكز االستقبال في ألمانيا، وقد كان 

طالبو اللجوء خاصة منهم الذين يعيشون في أماكن إقامة 

مشتركة، غير قادرين على الحفاظ على مسافات أمان، 

مما كان يزيد من خطر إصابتهم بالفيروس.

يخضع بعض األشخاص القاطنون في مرافق االستقبال، 

إجراءات  توجد  ال  اآلن  حتى  الكامل.  الصحي  للحجر 

وطنية موحدة داخل هذه المنشآت في ألمانيا. في حال 

مصادفة مشاكل في السكن أو مركز االستقبال، ينبغي 

االتصال بمكتب الهجرة واللجوء.

وعدت الحكومة األلمانية في مارس / آذار بعدم رفض 

أي شخص يطلب اللجوء في ألمانيا أثناء الوباء.

للهجرة والالجئين  الفيدرالي  المكتب  تقوم بعض فروع 

BAMF، والتي كانت تقبل طلبات اللجوء كتابًيا فقط من 

أجل تجنب االتصال المباشر، بإجراء االستشارة وقبول 

من  البد  لكن  أخرى،  مرة  أصحابها  بحضور  الطلبات 

زيارة مكتب الهجرة.

األسرة  شمل  بلّم  المتعلقة  القانونية  امواعيد  تستمر 

كان  حال  في  كورونا.  فيروس  أزمة  من  الرغم  على 

لديها تأشيرة انتهت صالحيتها خالل حظر دخول ناتج 

فيجب   ، كورونا  فيروس  بانتشار  متعلقة  قرارات  عن 

للقيام  بطلب  التقدم  العائلة  يتوجب على  وهنا  تجديدها. 

الضرورية  المستندات  تقديم  إعادة  أيًضا  يجب  بذلك. 

أو  ألمانيا  في  األسرة  أفراد  عليها  يتوفر  التي  األخرى 

تجديدها إذا انتهت صالحيتها.

هل تحدث عمليات ترحيل من ألمانيا؟

ألمانيا  من  الترحيل  عمليات  بعض  هناك  كانت  نعم. 

منذ رفع الحظر في نهاية مايو/أيار. تم تعليق عمليات 

ترحيل قضية دبلن إلى دول االتحاد األوروبي األخرى 

في وقت سابق، ولكنها استؤنفت رسمًيا اعتباًرا من ١٥ 

يوليو/حزيران. من يخضع إلجراءات دبلن، فيجب عليه 

طلب المشورة من محام أو مركز استشاري.

ماريون ماكغريغور/ ترجمة: ماجدة بوعزة

bÓ„bæc@¿@µ˜u˝€aÎ@ÂÌãubË‡‹€@b„ÎäÏ◊@fiÏy@ÒáÓ–fl@pbflÏ‹»fl

الثاني ٢٠٢٠,  فقد شاب من الجئي مدينة كوباني بكوردستان سوريا, حياته يوم اإلثنين ٢٣ / تشرين 

وأصيب آخر إثر تعرضهما لحادث أثناء عملهما في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وتعرض الشابان محمود أحمد إيبو ٢٢ عامًا, و سرهات محمد شوكت إلى حادث, أثناء عملها في أربيل, 

أدى إلى وفاة الشاب محمود أحمد إيبو, وإصابة الشاب سرهات بجروح بليغة.

وحصلت ARK على معلومات حول الحادث وفقًا لمصدر مقرب: الشابان كانا يعمالن في مبنى بشارع 

الـ ١٠٠ متر, القريب من القرية اإلنكليزية, وأثناء عملها انهار عدد أخشاب الباتون المسلح من الطابق 

٢٠, والشابان كانا في الطابق السادس, أسفر عن وفاة محمود, وإصابة اآلخر, حيث نقل إلى المشفى لتلقي 

العالج ووضعه الصحي غير مستقر وفقًا للمصدر ذاته.

الالجئان من قرية منيف التابعة لمدينة كوباني, ومن المقرر أن ينقل جثمان الشاب محمود أحمد إيبو إلى 

مسقط رأسه اليوم ليوارى الثرى هناك.

@Ô„biÏ◊@Ô˜u¸@Âfl@ãÇe@ÚibñgÎ@lbí@ÒbœÎ
›Óiäc@¿@b‡Ë‹‡«@ıb‰qc �bÓöãfl@�byb≠@o”¸@bÓ„bæc@¿@ÚÌåa6y¸a@paıaãu¸a

يوم  بكوردستان سوريا,  كوباني  مدينة  فقد الجئ كوردي من 

أربيل  مدينة  في  حياته   ,٢٠٢٠ الثاني  تشرين   /  ٢٤ الثالثاء 

وقالت  منزلية.  مدفأة  انفجار  إثر  كوردستان,  إقليم  عاصمة 

يبلغ  الذي  بوزي,  حسن  توفيق  الشاب  إن  المحلية:  المصادر 

منزله  في  المدفأة  انفجار  إثر  حياته  فقد  عامًا,  العمر ٣٠  من 

بأربيل.

تابعت المصادر: الشاب من أهالي قرية بير محلي التابعة لمدينة 

كوباني, متزوج و يعمل في مهنة تصويج السيارات في المنطقة 

الصناعية.

وكان محمود أحمد إيبو ٢٢ عامًا فقد حياته أيضًا ٢٣ من الشهر 

الجاري, وأصيب سرهات محمد شوكت إثر تعرضهما لحادث 

أثناء عملهما في أربيل العاصمة.

@ÚÓ€ç‰fl@Òdœáfl@äbv–„bi@Ô„biÏ◊@Âfl@¯u¸@ÒbœÎ
›Óiäc@¿

يسعى وزير الداخلية األلماني هورست زيهوفر إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بالده منذ عام 

٢٠١٢ على الترحيل إلى سوريا، إلى ما بعد نهاية العام الجاري. فمن هؤالء الذين يمكن ترحيلهم إلى 

سوريا؟

قال وزير الداخلية األلماني هورست زيهوفر في تصريحات لوكالة األنباء األلمانية (د.ب.أ) بشأن الترحيل 

إلى سوريا "في مؤتمر وزراء الداخلية، سأدعو إلى أن نفحص مستقبال، على األقل بالنسبة للمجرمين 

بدال من فرض حظر عام على  إلى سوريا، وذلك  ترحيلهم  الممكن  كان من  إذا  ما  أمنيا،  والخطيرين 

الترحيل".

وتقرر الحظر العام على الترحيل إلى سوريا ألول مرة في عام ٢٠١٢، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك 

الحين. لكن ال يزال الذين ُينظر إليهم على أنهم معارضون لنظام الرئيس السوري بشار األسد عرضة 

لخطر التعذيب والقتل حال عودتهم إلى هناك، وفقا لمنظمات حقوقية. وفي مناطق قليلة ال تزال تحت 

سيطرة اإلسالميين أو غيرهم من المسلحين، هناك أيضا مخاطر على أنصار األسد.

وجاء في تقرير عن الوضع صادر عن وزارة الخارجية األلمانية في أيار/ مايو الماضي: "حتى في أجزاء 

من البالد حيث تراجع القتال اآلن، ال يزال هناك خطر كبير من الوقوع ضحية للعنف والهجمات. وينطبق 

هذا أيضا على المناطق التي ُيفترض أنها أكثر سالما في أقصى غرب سوريا والعاصمة دمشق".

وجاء مؤخرا اقتراح من والية سكسونيا بضرورة أن تعد وزارة الداخلية األلمانية تقريرا خاصا بها حول 

الوضع في سوريا، وذلك خالل مؤتمر وزراء الداخلية الذي يبدأ في ٩ كانون األول/ديسمبر المقبل.

ومع ذلك، فالسؤال المطروح هو طبيعة مصادر المعلومات التي ستستند إليها الوزارة في التقرير، حيث 

ال تتوفر لوزارة الداخلية األلمانية حاليا مصادر معلومات خاصة بها في سوريا.

ولم ُيبد زيهوفر حتى اآلن أي ميل لتكليف وزارته بإجراء مثل هذا التقرير، وقال: "يجب على الحكومة 

األلمانية بأكملها العمل لضمان مغادرة المجرمين والخطيرين أمنيا من بلدنا". وُيقصد بالخطيرين أمنيا 

األفراد الذين ال تستبعد الشرطة ارتكابهم جريمة جسيمة ذات دوافع سياسية، مثل هجوم إرهابي.

@ÊÏ„b”@áÌá∏@‚á»€@¡�¶@bÓ„bæc
µÌäÏè€a@µ˜u˝€a@›Óyãm@ãƒy

@µÌäÏè€a@µ˜u˝€a@Û‹«@Ò7j◊@pb†ÏÃö

@aãubËfl@QRP@Âfl@ãr◊c@àb‘„g
bÓ„b�Ìãi@∂g@·Ë‘Ìã†@¿@aÏ„b◊@î„bæa@ã¢@¿

أعلنت السلطات الفرنسية عن إنقاذ ١٢١ مهجرا في بحر المانش، كانوا في طريقهم للوصول إلى السواحل 

البريطانية.

أعلنت محافظة الشمال وبحر المانش الفرنسية أمس اإلثنين، عن إنقاذ ١٢١ مهاجرا كانوا في طريقهم إلى 

السواحل اإلنكليزية.

ووفق لبيان المحافظة، قامت دوريات تابعة للجمعية الوطنية لإلنقاذ البحري (SNSM) والدرك البحري 

والجمارك بإنقاذ هؤالء المهاجرين خالل عدة عمليات استمرت طوال اليوم.

وأضاف البيان أنهم "جميعا بأمان، ولكن يبدو أن بعضهم يعاني من حالة انخفاض بحرارة أجسامهم"، مجددا 

التحذير من مخاطر عبور هذا المضيق البحري األكثر إشغاال في العالم وتسيطر عليه ظروف جوية صعبة 

في كثير من األحيان.

وتم إحضار المهاجرين إلى الشاطئ في كاليه، حيث تولى رجال اإلطفاء وشرطة الحدود رعايتهم.

وخالل عطلة نهاية األسبوع الماضية، تم إنقاذ ٦٤ مهاجرا، من بينهم امرأة حامل والعديد من األطفال، في 

المانش أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل البريطانية.

الوصول إلى بريطانيا قبل نهاية العام

وحس كلوي شميدت، منسقة منظمة مراقبي حقوق اإلنسان في كاله وغراند سانث، "عادة، تنخفض أعداد 

المهاجرين في كاليه في الشتاء إلى بضع مئات بسبب البرد القارس. لكن هذا العام، يعتقد الكثيرون أنه من 

الضروري عبور المانش والوصول إلى بريطانيا قبل خروجها من االتحاد األوروبي. وبالنسبة للعديد من 

المهاجرين، نهاية العام هي الموعد النهائي".

وتزايدت محاوالت عبور القناة على متن قوارب متهالكة أو حتى سباحة منذ عام ٢٠١٨.

وفي نهاية تشرين األول\أكتوبر، غرق أربعة مهاجرين من عائلة واحدة واعتبر ثالثة في عداد المفقودين، 

بعد انقالب قاربهم في المانش، في حادثة هي األسوأ حتى اآلن في المانش.

 ،Aكما توف مهاجر شاب في ١٩ نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما صدمته سيارة على الطريق السريع ١٦

الشاحنات  على  الصعود  المهاجرون  يحاول  حيث   ،(Eurotunnel) األوروبي  النفق  مدخل  من  بالقرب 

المتوجهة عبر النفق إلى بريطانيا.

ووقعت كل من باريس ولندن اتفاقية جديدة السبت الماضي لوضع حد للهجرة غير الشرعية عن طريق 

البحر، تنص على مضاعفة الدوريات الفرنسية قبالة السواحل الشمالية اعتبارا من األول من كانون األول\ 

ديسمبر، والتي سيتم دعمها بطائرات بدون طيار ورادارات لرصد محاوالت العبور.

مهاجر نيوز  
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العدسة

إنجاح  يريد  ال  ك  ك  ب  ال  تنظيم  ان  يبدو 

المفاوضات في غربي كوردستان،  بين المجلس 

الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية والتي 

رغم  العام،  يقارب  ما  منذ  مستمرة  مازالت 

الرعاية االمريكية، ومن مؤشرات رغبة قنديل 

برفض االتفاق هو الهجوم الكبير الذي يمارسه 

غربي  في  تلميذه  وكذلك  ك  ك  ب  ال  إعالم 

بيشمركة روج..  كوردستان ال ب ي د على 

وترفض هذه المنظومة منذ اآلن مناقشة الملف، 

ويعتبره  الكردي،  المجلس  بيد  مهم  ملف  وهو 

بدء  بدليل  النهائي  واالتفاق  للحل  هامًا  شرطًا 

الذين  لبيشمركة روژ  لإلساءة  االبوجي  الحشد 

مع  بطولية  مالحم  وسطروا  حسنا  بالء  ابلوا 

اخوتهم بيشمركة كوردستان في التصدي لتنظيم 

داعش االرهابي في العام ٢٠١٤ ورووا أرض 

كوردستان بدمائهم الزكية.

فقد بدأ إعالم ال ب ك ك يناصره حشد كبير من 

" مثقفي" هذه المنظومة بالهجوم بيشمركة روج 

أثبت  وقد  حقيقة،  أخالقية  ال  هستيرية  بطريقة 

وكاالتهم االعالمية أنها تعاني االفالس والتبرؤ 

وروجت  ساقت  حينما  الكرد،  أخالقية  من 

لتقارير مدلسة كاذبة.

بطبيعة الحال، هدف هذه المنظومة كان الغرض 

منه معروفًا وهو غض النظر عن تقهقرهم في 

شنكال، وهزيمتهم المعنوية الكبيرة، فقد أعدوا 

الكوردستانية،  البيشمركة  قوات  لمقاتلة  العدة 

وصعدوا التصريحات "النارية" ضد كوردستان 

والبارتي الكوردستاني، والرموز الكوردستانية، 

شنكال  في  الضعيفة"   " بيادقهم  بعض  وحركوا 

الخلبية  المناصب  ببعض  ذممهم  اشتروا  ممن 

السياسية،  والرشى  االمتيازات  بعض  أو 

الرئيس  التي وصفها  فاعترضوا على االتفاقية 

والزعيم مسعود بارزاني بالتاريخية بين هولير 

االتحادية  العاصمة  وبغداد  كوردستان  عاصمة 

يسلمون  ال ب ك ك  المركزية..اآلن، مسلحو 

مواقعهم لقوات الشرطة االتحادية الفيدرالية دون 

تعجيل موافقات  يساهمون في  بل  مقاومة،  أي 

االيزديين  بضع  من  شكلوها  التي  القوة  بعض 

المغرر بهم، وإخالء المقرات للشرطة االتحادية 

العراقية..

منظومة اعالم ال ب ك ك ومعها ال ب ي د 

لم تنجح في توجيه أنظار الكرد وكذا المراقبين 

المحايدين في متابعة ورصد الهزيمة التي منيوا 

بها في شنكال، بدليل أن حملة المنظومة وجلب 

بعض االفراد التي ادعت أنهم من المنشقين عن 

بيشمركة روج واخذ تصريحات لهم، وتلقينهم 

هذه  تخوين  تستهدف  التي  والعبارات  الكلمات 

للمجلس  واإلساءة  النبيلة،  العسكرية  المؤسسة 

المسيئة،  بالنعوت  بنعته  الكردي  الوطني 

واالدعاءات الرخيصة والكاذبة لهذه المنظومة 

بخصوص بيشمركة روج، كل هذه المزاعم لم 

تفدها، بل صارت إضافة جديدة لسجلها االسود 

في معاداة كل ما هو كردي، وأينما كان.

في  ك  ك  ب  ال  لعبة  السيئة،  األساليب  بهذه 

أربعة أجزاء كوردستان تتكشف، وأصبح جليًا 

وواضحًا لمن تخدم هذه المنظومة.

إرادة  عن  وصادق  حي  تعبير  روز  بيشمركة 

وسيظلون شوكة  كوردستان،  في غرب  شعبنا 

مغروزة في قلوب أعدائهم.. 

بيشمركة روژ.. 
کرامة شعبنا 

يف غربي كورستان 

عمر كوجري 

حصدت ناشطة كوردية تدعى ريز گردي، جائزة Global Impact Award العالمية في مجال حقوق اإلنسان 

في نيوزيلندة.

ووفق تقرير نشره موقع Newshub النيوزيلندي، طالعته (باسنيوز)، فقد جرى يوم األربعاء ٢٠٢٠/١١/١٨، 

اختيار ريز گردي لجائزة Global Impact Award العالمية في مجال حقوق اإلنسان، بعد أن كانت الناشطة 

الكوردية قد حصدت العديد من الجوائز بهذا المجال في نيوزيلندة.

ريز گردي شابة كوردية من جنوب كوردستان، تعمل كمتطوعة في مجال حقوق اإلنسان، خاصة في ملف الكورد 

اإليزيديين، حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة هارفرد األمريكية، وتقيم في أمريكا، وكانت قد 

أمضت جزءًا من حياتها في المخيمات حين كانت في كوردستان.

وكانت گردي أول شابة كوردية ترفع علم كوردستان في جامعة هارفرد األمريكية، والتي تعد من أعرق وأهم 

الجامعات في أمريكا والعالم، تخرج منها ٨ رؤساء أمريكيين والمئات من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب.

شابة كوردية حتصد جائزة عاملية 
يف جمال 

حقوق اإلنسان

كوردستان- الفا محمد 

السليمانية) على  الكاتبة سارا عمر (من محافظة  حازت 

جائزة لولاير األدبية الذهبية في الدنمارك.

تمنح  الجائزة  فان  عمر  سارا  به  صرحت  ما  وبحسب 

لكتاب يحوي مستوًى أدبيًا رفيعًا قادرًا على لفت أنظار 

النقاد والقراء إليه.

الدم،  رائحة  منها  تفوح  كتبي  أن  "صحيح  سارا،  وقالت 

ولكن دم من؟ دم تلك النساء والفتيات اللواتي يقتلن يوميًا 

الدفن  يستحقن  ال  إنهن  يقال  موتهن  وبعد  مختلفة  بتهم 

في قبر".

كنت  بدايًة  مبكر  عمٍر  في  "بدأت  عمر،  سارا  وأشارت 

أكتب الشعر من ثم توجهت للمقالة النقدية الى أن ساورني 

ذلك الشعور بالتوجه لكتابة الرواية ألن المقالة والرواية 

لن تتمكن من ايصال كل ما أريد".

بامرأة  الثقة  وجود  لعدم  كثيرة  عوائق  واضافت"واجهت 

بأن تتمكن من القيام بعمل

بهذا الحجم بمفردها، ضمن مجتمعنا، لذلك توجهت للكتابة 

باللغة الدنماركية لكن كم كان سيكون جميًال لو أن كتابي 

نشر أوًال باللغة الكردية لكن أعتقد لو كنت كتبته بالكردية 

لما كان وصل الى ما وصلت إليه".

وعن محتوى كتبها، قالت سارا، "اتحدث عن المشكالت 

االجتماعية وحقوق الضعفاء خاصًة األطفال والنساء وعن 

ما واجهه الكرد من دول الجوار والقوى المتنفذة".

وتمنح جائزة لولاير الذهبية في الدنمارك، سنويًا منذ عام 

تمنح  التي  واللجنة  الدنماركيين،  الكتاب  ألحد   ١٩٤٩

الجائزة مكونة من نقاد في األدب وأصحاب مكتبات ودور 

@NNã‡«@aäbé@ÚÌÜäÏÿ€a@Újmbÿ€a
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للنشر في الدنمارك.

وتحصلت سارا عمر على الجائزة بسبب كتابها "غاسل 

قتل  "ثقافة  عن،  فيها  تتحدث  رواية  وهي  الموتى" 

الظواهر  الى  التطرق  وكذلك  المجتمع؟،  في  النساء" 

في  المرأة  حقوق  "تخرق  التي  والدينية  االجتماعية 

الشرق االوسط".

االنجليزية  اللغات  الى  الرواية  ترجمة  وتمت 

وااللمانية، والسويدية وبيع منها نصف مليون نسخة، 

ومن المؤمل أن تترجم قريبًا الى اللغة الكردية.

يذكر أن سارا عمر من مدينة السليمانية، الجئة في 

الدانمارك، ولديها روايتين هما غاسل الموتى ورقصة 

الظل باللغة الدانماركية.

ويشار إلى أن سارا عمر، حائزة على عدة جوائز، في 

الدانمارك عن روايتيها، وكانت روايتها األخيرة من 

أكثر الروايات مبيعًا، خالل السنتين الماضيتين.

ابتكر الطبيب الكردي آزاد النجار قلبا اصطناعيا من المؤمل أن ينقذ حياة آالف المرضى.

والنجار، طبيب كردي من زاخو، تخرج من كلية الطب في جامعة الموصل في تسعينات القرن الماضي 

من  عدد  على  ذاته  الوقت  في  وعمل  البولية  المجاري  جراحة  في  هناك  تخصص  السويد،  إلى  وهاجر 

االبتكارات المتعلقة بأدوات الجراحة واألعضاء الميكانيكية لجسم اإلنسان، لكن أهم إنجازاته التي يعمل عليها 

منذ أكثر من ٢٠ سنة، هو صناعة قلب اصطناعي يؤدي وظائف القلب الطبيعي لإلنسان.

والقلب الذي يعمل عليه الطبيب آزاد اآلن في مراحله النهائية ويتم عمل التجارب عليه في المختبرات وفي 

الحيوانات قبل زراعته في جسم اإلنسان بحلول عام ٢٠٢٣.

وما يميزه عن بقية القلوب االصطناعية هو احتواؤه على بطينين وأذينين وصمامات تعمل بنفس نظام القلب 

الطبيعي، باإلضافة إلى مجسات وأجهزة تحسس تجعل القلب يضخ كمية الدم التي يحتاجها الجسم حسب 

النشاط البدني الذي يقوم به المريض.
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