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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

تم االندماج بين سبعة أحزاب كردية سورية 

منها ٤ من أحزاب االتحاد السياسي الكوردي 

و٣ من أطراف البارتي.

في  صفوفه  الى  األحزاب  هذه  انضممت 

مؤتمر موحد على مدى يومي  ٣- ٤ نيسان 

٢٠١٤ باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

الكردية  الطاقات  توحيد  بهدف  سوريا    -

المناضلة في تلك المرحلة الصعبة من تاريخ 

شعبنا وقضيته.

بالمشروع  المؤمنة  والطاقات  الكوادر  تلك 

وضع  نفسها  على  آلت  الكوردي،  القومي 

أهم  الدوام  على  كانت  التي  لالنقسامات  حد 

سوريا،  كوردستان  في  الكورد  لمعاناة  سبب 

الطاقات  هذه  وقضيته،  شعبنا  أعداء  وخدمت 

كرست عملها لتوحيد الجهود معتبرين  تأسيس 

الحزب األم ١٤ حزيران ١٩٥٧ أساس هذا 

الفكر والنهج، ويتجلى ذلك في صدقية العمل 

نهج  القويم  النهج  على  وفعًال  قوًال  والنضال 

والتضحية،  النضال  في  الخالد  البارزاني 

دروس  والتسامح،  المحبة  في  دروس  وهي 

الحرية  في  دروس  والتضحية،   النضال  في 

المساومة  أشكال  لكل  رافضًا  والديمقراطية، 

على القضية الكوردية، وكذلك االعتزاز بقيم 

في  األطياف  مختلف  بين  المشترك  العيش 

سوريا.

شعبهم  يمثلون  النهج  هذا  على  السائرون 

تنازالت  الظروف دون  أحلك  وقضيتهم وفي 

او مساومة،  وينفتح على الجميع دون ان يربط 

سوى  اعتبارات   بأية  المقدسة  شعبهم  قضية 

مصلحة الشعب ومستقبله، ويقدم ذلك على كل 

لخدمة  أداة  ذاته  بحّد  الحزب  ألن  آخر،  شئ 

الممارسة  في  ذلك  ويتولى  والقضية،  الشعب 

الوطني  المجلس  ضمن  البارتي  فإن  الفعلية، 

الكردي في سوريا يعتبر دومًا المجلس أوًال، 

أطر  ضمن  سواء  الكوردي  للشعب  بتمثيله 

المعارضة او في المحافل الدولية ومن خالل 

إخوتنا  جانب  إلى  اليومية،  ونضاالته  مواقفه 

في باقي اآلحزاب الكوردية أو المنظمات أو 

العام،  الوطني  الشأن  في  وكذلك  المستقلين، 

يلتزم البارتي بالقيم الوطنية بالتوازي والمالزم 

مع نضاله القومي.

كما أن الحزب في مجال العالقات الدولية  يهتم 

الدبلوماسية  ويتمنى  للجميع،  العليا  بالمصالح 

المصيرية،   القضايا  تجاه  والمتزنة  الهادئة 

المؤثرة  األطراف  جميع  على  دومًا  ومنفتح 

شعبه  قضية  أحد  يسلم  أن  دون  معها  واللقاء 

أو يرتهنها ألحد . 

القومية  المكونات  مع  العالقات  مجال  في 

والمتعايشة،  المختلفة  وااليديولوجية  والدينية 

العيش  قيم  بتبني  وبثبات  دومًا  حزبنا  يؤمن 

تعتيرها  التي  التاريخية  واإلخوة  المشترك 

حزبنا بحق  هي قضية استراتيجية في سياسة 

البارتي قوًال وممارسة.

ظلها  وفي  عالية،  خفاقة  البارتي  راية  فلتبَق 

شعبنا  ابناء  من  والشرفاء  المناضلون  يقوم 

أجل  من  المستمر  والنضال  بالعمل  الكوردي 

يناضلون  أجلها  من  التي  األهداف  تحقيق 

لنصرة قضية شعبنا الكوردي في كوردستان 

سوريا.

وكذا المحافظة على هذه األمانة الغالية لُتستلم 

من جيل إلى جيل.

البارتي وسبع سنوات 

على الوحدة 

مزاعم  على   ١٤-٤-٢٠٢١ األربعاء  عادل  جوتيار  كوردستان  إقليم  حكومة  باسم  المتحدث  رد 

"استهداف مقر للموساد" في اإلقليم.

المنطقة تقارير زعمت فيها استهداف  "تداولت مؤسسات إعالمية عديدة في  بيان  وقال عادل في 

(مركز للمعلومات واألنشطة االستخبارية اإلسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه)".

وتابع "وردًا على ما ُنشر نؤكد بأن هذه التقارير عارية عن الصحة تمامًا، وإن هذه ليست المرة 

األولى التي ُيتهم فيها اإلقليم بوجود مركز خاص بالمخابرات اإلسرائيلية على أراضيه، ونعتقد أن 

غاية نشر تقارير كهذه، استهداف تآمري واضح ضد اإلقليم وعمليته السياسية".
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كوردستان

وجه الرئيس مسعود بارزاني ، يوم ١٤/ نيسان/ رسالة عبر تويتر٢٠٢١ ، في الذكرى الثالثة والثالثين لكارثة 

األنفال السيئة الصيت ضد شعب كوردستان،

هذا نصها :

الرئيس بارزاني:  
جرمية األنفال واحدة من أحلك صفحات تاريخ النظام العراقي السابق

كوردستان

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  أصدر 

الكوردستاني-سوريا تقريره السياسي الشهري عن شهر 

آذار ٢٠٢١ وفيما يلي نص التقرير:

بدا  السورية  باألزمة  الدولي  االهتمام  أن  المالحظ  من 

يتراجع بشكل واضح، أي بعد مضي عشر سنوات على 

الثورة السورية تتزايد عوامل اليأس من الحل السياسي 

من  المزيد  نحو  السوريون  ويّتجه  السورية،  لألزمة 

يومًا  داهم  الحقيقية  المجاعة  خطر  أن  لدرجة  المعاناة 

القائمين  أجندة  ينفذ  بل  يحكم  يعد  لم  فالنظام  بعد آخر، 

على القرار السياسي السوري من روس وإيرانيين، ما 

الفاشلة،  الدولة  أو  دولة  ال  نحو  تسير  البالد  أن  يعني 

تجانس،  دون  أطرافها  فتتزايد  السياسية  المعارضة  أما 

ومنصاتها  بأطيافها  القائمة  المعارضة  الى  فباإلضافة 

الجبهة   " أبرزها  أخرى  هياكل  لتشكيل  مساٍع  هناك 

الوطنية الديمقراطية "، ومعلوم كلما ازداد عدد أطراف 

فيما  التفاهمات  وتتدّنى  التعقيد،  معها  ازداد  المعارضة 

النظام  منه  يستفيد  ما  ذلك  اتفاقاتها،  من  ويحد  بينها، 

وحلفائه في تمديد عامل الزمن.

أما الجانب الدولي، فهو اآلخر ليس على وفاق تام بشأن 

الحل السياسي لألزمة السورية، صحيح أن الجميع يقبل 

بالقرار الدولي ٢٢٥٤ ألنه حصيلة اجماع مجلس األمن 

الدولي عليه، وهكذا بشأن وثيقة جنيف١ لعام ٢٠١٢ ، 

إال أن العبرة في التطبيق ومن ثم في تفسير البنود وفي 

ذلك يكمن الخالف، فلو تم تنفيذ تلك الوثيقة " جنيف١ " 

بالترتيب لما حصل التعطيل في عمل اللجنة الدستورية، 

بتلك  لتحكم  االنتقالي  الحكم  تشكيل  تم  لو  آخر  بمعنى 

اللجنة بدًال من دور النظام وتحكُّمه في ذلك.

روسيا وعلى لسان وزير خارجيتها من إسرائيل تعلن 

سوريا،  في  للتسوية  موّسع  مشروع  تقديم  بصدد  أنها 

ويشارك فيه كل من أمريكا واالتحاد األوربي وعدد من 

تركيا   " آستانا  دول  باقي  الى  باإلضافة  العربية  الدول 

وإيران " وعلى أن المشروع مبني على القرار الدولي 

ك روسي واضح في هذا االتجاه، منها  ٢٢٥٤ ، وتحرُّ

االجتماع الثالثي األخير في الدوحة ١١ / ٣ / ٢٠٢١ 

حضره (روسيا، تركيا، قطر) لبحث الوضع في سوريا، 

وغيرها من التحركات الروسية األخرى، في حين يحتدم 

ما   - بسبب   " وبوتين  بايدن   " الرئيسين  بين  الخالف 

يقال- تدخل هذا األخير في انتخابات الرئاسة األمريكية 

املكتب السياسي للحزب الدميقراطي الكوردستاني- سوريا:
نؤكد على موقفنا الثابت مع موقف اجمللس الكردي الداعم الستئناف املفاوضات 

لصالح ترامب.

ه آخر مشترك  أما أمريكا واالتحاد األوربي، فلهما توجُّ

بشأن الحل السياسي لألزمة السورية، يستند إلى القرار 

الدولي المذكور ومرجعية جنيف١ عبر ترتيبات سياسية 

للحد من دور حلفاء النظام وخصوصًا روسيا وإيران، 

رضوخ  بغية  االقتصادية،  العقوبات  في  واالستمرار 

عبر  السورية،  لألزمة  المنشود  السياسي  للحل  النظام 

تنفيذ شروط القرار الدولي بما هي وقف كامل إلطالق 

كافة، وعودة  السياسيين  المعتقلين  النار، واإلفراج عن 

آمنة للمهجرين والنازحين الى ديارهم، وضمان إيصال 

وعليه  ..الخ،  المحتاجين  الى  االنسانية  المساعدات 

ال  السورية  األزمة  لحل  الدولية  الجهود  أن  يعني  ما 

تسير على نحو من التنسيق والتجانس فيما بينها، وأن 

حين  في  ومصالحها،  ألجندتها  تعمل  األطراف  معظم 

يكمن الحل السياسي األمثل في توافق معظمها والسيما 

" على وجه  أمريكا وروسيا   " األساسية  المعنية  الدول 

الخصوص.

ايران، ما تزال تلعب دورها في عموم أزمات المنطقة 

ومنها األزمة السورية، رغم ما ينتابها من أزمات داخلية 

اإليراني  الداخل  في  النظام  ضد  واسعة  شعبية  وحملة 

الى جانب تنشيط المعارضة العريضة، مع تفاقم أزمتها 

االقتصادي  الحصار  بسب  سواء  الخانقة  االقتصادية 

كاهل  يثقل  الذي  النووي  برنامجها  مواصلة  لجهة  أو 

الميزانية العامة للدولة، وقد تمكنت مؤخرا من تصدير 

مقادير كبيرة من نفطها الى الصين بطريقة غير مباشرة 

وهي  االقتصادي،  نشاطها  من  جانبًا  تستعيد  جعلها  ما 

تستطيع  لها  حيويًا  مجاًال  المنفذ  هذا  من  لتجعل  جاهدة 

عبره تخفيف الضغط عن كاهلها وخصوصًا في جانب 

االتفاق النووي السيما بعد توافق كل من أمريكا واالتحاد 

األوربي في مواجهتها.

شأن  في  مؤثرًا  دورًا  تمارس  األخرى  هي  تركيا، 

األزمة السورية وخصوصًا في الجانب العسكري حيث 

تعزيزات جديدة في المنطقة المواجهة لبلدة عين عيسى 

التابعة لمحافظة الرقة، ورفع حواجز ترابية هناك وقد 

تمهد إلقامة قاعدة عسكرية في تلك المنطقة درًءا للخطر 

المزعوم على حدودها مع سوريا.

مصر،  مع  للمصالحة  تركيا  تسعى  آخر،  جانب  من 

السيما  األخرى،  العربية  الدول  بعض  على  واالنفتاح 

المسلمين  اإلخوان  لجماعة  حمايتها  من  يئست  أن  بعد 

مصر  في  اإلخوان  مع  تواصلها  ثم  ومن  السورية، 

نوعا  تمارس  قد  اليوم  وهي  األخرى،  العربية  والدول 

الى  توجيهها  بغية  السورية  الجماعة  على  الضغط  من 

الجوار  مع  العالقة  لتصحيح  سعي  في  أخرى  جهات 

واالصدقاء.

الكتل  بين  عالقة  هامة  خالفية  قضايا  التزال  العراق، 

واألحزاب السياسية، وتشكل عراقيل في طريق التسويات 

الالزمة بالشأن العراقي العام (أمني، سياسي، اقتصادي 

القضايا  هذه  مقدمة  وفي  بعضها،  معالجة  رغم  ..الخ) 

العسكرية  والفصائل  الميليشيات  موضوع  المعرقلة 

الخارجة عن الضوابط القانونية، هذا فضال عن ملفات 

الفساد المالي واإلداري الماثلة حتى اآلن دون معالجة بل 

تزداد تعقيدا وتفاقمًا، رغم الجهود الجادة لحكومة السيد 

مصطفى الكاظمي في هذا االتجاه.

من جانب آخر التزال الصراعات الدولية قائمة، وتحتدم 

والتحالف  إيران  بين  السيما  العراقية  األراضي  على 

الدولي بقيادة أمريكا، وترى األخيرة أن المشكلة تكمن 

المنطقة  دول  من  العديد  بشؤون  اإليراني  التدخل  في 

ومن بينها العراق، رغم مساعي الحكومة باتجاه تعزيز 

مع  وخصوصًا  العربية  الدول  بعض  مع  العالقات 

السعودية ومصر على أمل الحد من الذرائع في العالقة 

مع إيران وعلى أمل درء العراق وسيادته من المخاطر 

المحدقة به.

الحكومة  لمؤازرة  جانبه  من  يسعى  كوردستان،  إقليم 

تعرقل  التي  والمشاكل  القضايا  معالجة  في  االتحادية 

الشقيقة  الدول  مع  عالقاته  من  وتحدُّ  وتقدمه،  تطوره 

التنمية  عوامل  من  تحد  التي  وكذلك  والصديقة، 

توفير  عوامل  وتحقيق  السياسي  والتحول  االقتصادية 

تعزيز  في  وسعًا  اإلقليم  يدخر  وال  واالستقرار،  األمن 

والعيش  التفاهم  تحقيق  في  المركز  حكومة  مع  العالقة 

المشترك لعموم مكوناته القومية والدينية وعموم انتماءاته 

السياسية، كما يسعى الى تصفية قضايا الخالف كافة مع 

بغداد، والجدير ذكره تمت الموافقة على الموازنة العامة 

اإلقليم،  موازنة  فيها  بما    ٢٠٢١ المالي  للعام  للدولة 

وعلى أمل تناول القضايا األخرى موضوع المادة ١٤٠ 

من دستور العراق.

غرب كوردستان، الوضع المأساوي مازال يلف مناطق 

" عفرين، سري كانييه، كري سبي " وال تزال معاناة 

عمليات  من  المستمرة  االنتهاكات  جراء  قائمة  األهالي 

يقتضي  الذي  األمر  ..الخ،  واالعتقال  والنهب  السلب 

تضافر الجهود والمساعي من أجل ايجاد الحلول المناسبة 

لهذا الوضع السيء، والتمهيد من أجل عودة النازحين 

المسلحين من مراكز  ديارهم وإخراج  الى  والمهجرين 

المدن والبلدات وإعادة الوافدين اليها الى أماكنهم 

أوضاعهم  إدارة  من  المنطقة  اهالي  وتمكين 

بأنفسهم كمعالجة أولية في الوقت الراهن.

بين  المفاوضات  التزال  آخر،  جانب  من 

وأحزاب  سوريا  في  الكردي  الوطني  المجلس 

ب  ممارسات  بسـبب  متوقفة  الوطنية  الوحدة 

المعرقلة لها وإصراره على عدم تصحيح  ي د 

أمل  أي  مع  المتعارضة  والتصريحات  األخطاء 

الستئناف تلك المفاوضات، وفي هذا السياق فإن 

 – الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب   " حزبنا 

سوريا "يؤكد من على موقفه الثابت والمنسجم مع 

موقف المجلس الوطني الكردي الداعم الستئناف 

د  ي  ب  بأن  ويرى  الجانبين،  بين  المفاوضات 

تحقيق  تنفي  التي  أخطائه  تصحيح  الى  مدعو 

الراعي  أن  يرى  كما  الطرفين،  بين  توافق  أي 

مدعوان  عبدي  مظلوم  السيد  وكذلك  األمريكي 

استئناف  باتجاه  الطرف  ذاك  على  للضغط 

المفاوضات من جديد.

للمؤتمر  السابعة  الذكرى  حلول  مع  الختام،  في 

التوحيدي لحزبنا، نتقّدم الى رفاق حزبنا وكوادره 

والتبريك  التهاني  بأسمى  وحلفائه  وجماهيره 

متمنين للجميع التقدم والتوفيق لما فيه خير شعبنا 

بألف  والجميع  عام  وكل   .. وازدهاره  وتطوره 

خير.

المكتب السياسي 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا

قامشلو ٤ / ٤ / ٢٠٢١

(جريمة األنفال واحدة من أحلك صفحات تاريخ النظام العراقي السابق، ودليل على مظلومية شعب كوردستان 

داخل دولة العراق. التعويض المادي والمعنوي للمتضررين من تلك الجريمة الكبيرة واجب قانوني وأخالقي 

للحكومة العراقية).

االخبار عن استهداف مقر للموساد االسرائيلي يف كوردستان عار عن الصحة..
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3 نشاطات  كوردستان كوردستان أخبار2 العدد (٦٥٤)  ١٥ /٤/ ٢٠٢١م - ٢٧٢١ كالعدد (٦٥٤)  ١٥ /٤/ ٢٠٢١م - ٢٧٢١ ك

كشفت منظمة حقوق اإلنسان في عفرين, يوم الثالثاء ٦ 

/ نيسان ٢٠٢١, تفاصيل اختطاف طفلين شقيقين من قبل 

مسلحي إدارة ب ي د علمًا إن شقيقًا آخرًا كان قد التحق 

االقتصادية  األوضاع  بسبب  مجبرًا  المسلحين  بصفوف 

و البطالة.

وقالت منظمة حقوق اإلنسان في عفرين: "ناشدت أسرة 

 ) أطفال  أربعة  و  الوالدين  من  مكونة  عفرينية  ُكردية 

، من  أطفال  أربعة  نجيب و زوجته و  بن  يحيى محمد 

أهالي جقماق كبير _ ناحية راجو ) المنظمات الحقوقية و 

اإلنسانية بالضغط على سلطة أمر الواقع المتمثلة باإلدارة 

الذاتية و فضح ممارساتها الالإنسانية بخرقها القوانين و 

واللجان  الهيئات  أمام  بها  ألتزمت  التي  الدولية  المواثيق 

خطفته  بعدما  الصغير  ابنها  باستعادة  ذلك  و  الدولية 

. "YPG مجموعة من قوات الحماية الشعبية

كيفية  والمكان  والزمان  باألسماء  المنظمة  وذكرت 

اختطاف الشقيقين: "محمد محمد بن يحيى الملقب خمكين 

جيا ٢٠ عامًا ( تولد ٢٠٠١ ) ُخطف خالل عام ٢٠١٥ 

دورات  في  األطفال  كباقي  زج  و  عفرين  منطقة  في 

عقائدية و عسكرية " بروردة " في مركز الناحية ( ١٤ 

عاما أثناء الخطف ) و لدى مراجعة األهل لمكاتب سلطة 

قوات  مقرات  و   " الذاتية  اإلدارة   " السابقة  الواقع  أمر 

الحماية الشعبية كانوا يؤكدون وجوده و لكن ممنوع من 

حاول  إن  الطفل  بتهديد  القيام  و  أمنية  ألسباب  الخروج 

ÂÌã–«@ã�vËfl@pb‡Ó¨@¿@ã�ó‘€a@Èˆb‘íc@Âfl@µ‰qa@“b�nÇa@~�a5™@÷bzn€¸a@á»i

التواصل مع ذويه. هذا وقد شارك في عدة  او  االلتقاء 

معارك أصيب مرتين في رجله . و ما زال يعاني من 

اإلصابة في إحدى المقرات العسكرية بمنطقة الشهباء أو 

في قرى شيراوا".

أضافت المنظمة: الطفل الثاني هو "أواز محمد بن يحيى 

١٨ عامًا ( تولد ٢٠٠٣ ) ُأجبر على االلتحاق بصفوف 

بسبب  عام ٢٠١٩  الشعبية YPG خالل  الحماية  قوات 

الفقر و العوز و عدم قدرة الوالد على تأمين لقمة العيش 

و سوء األوضاع االقتصادية و تفشي البطالة في منطقة 

الشهباء، براتب شهري يعادل تقريبا ١٠٠ دوالر أمريكي، 

لكن اآلن يتقاضى راتبا قدره ٤٠٠ ألف ليرة سورية ، 

أو  عفرين  منطقة  إلى  العودة  من  بمنعهم  يقومون  كما 

الذهاب إلى حلب الذي يكلف بحدود ٧٠ ألف ليرة سورية 

عبر طرق التهريب".

أما الطفل الثالث كما نشرت المنظمة: قامت مجموعة من 

عناصر YPG بقيادة المدعو عاكف يوم األربعاء بتاريخ 

٢٠٢١/٠٣/٠٣ على خطف الطفل يوسف محمد بن يحيى 

١٤ عامًا ( تولد ٢٠٠٧ ) و أقتياده إلى المقر العسكري 

في قرية تل سوسين القريب من سجن األحداث و مخيم 

سردم و إخضاعه لدورة سياسية _ عقائدية و بالرغم من 

مطالبة الوالد بأبنه الصغير إال إنه يتلقى التهديد و الوعيد 

من قبل المدعو عاكف حيث يقوم المدعو عاكف بإغراء 

قوات  في  تجنيدهم  ثم  من  و  يطلبون  ما  بشراء  األوالد 

الحماية الشعبية.

اجتمع مكتب العالقات الخارجية والدبلوماسية لجبهة السالم والحرية مع الرا سكاربيتا المسؤولة السياسية 

عن الملف السوري في االتحاد األوروبي، لبحث العملية السياسية في سورية وأهمية تفعيل الحل السياسي 

إلنهاء معاناة الشعب السوري.

وحضر اللقاء عن مكتب العالقات الخارجية للجبهة كل من السادة حواس سعدون منسق المكتب واألعضاء 

سيامند حاجو وأمير الدندل وجورج كورية.

بعد التعريف بجبهة السالم والحرية وأهدافها األساسية، عّبر السيد منسق المكتب عن شكرو تقدير الجبهة 

لمواقف االتحاد األوروبي الداعمة لتطلعات الشعب السوري ولتحقيق االنتقال السياسي وفق القرار 2254 

و كذلك عن الدعم اإلغاثي واإلنساني.

وبحث الطرفان العملية السياسية بشكل عام والتأكيد على أهمية الضغط الدولي وخاصة األوروبي لتفعيل 

الحل السياسي، من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري التي أصبحت مزمنة.

كما تم بحث الملف اإلنساني في سورية بشكل عام وخاصة في ظل الظروف االقتصادية القاهرة وانتشار 

جائحة كوفيد19 وتأثيراتها السلبية على حياة الناس الكارثية أصًال.

بسبب  ونزوح  تهجير  من  فيها  وما جرى  السورية  الثورة  رافقت  التي  السلبية  الظواهر  الطرفان  وناقش 

ظروف الحرب وتم التأكيد على عدم السماح بحدوث أي تغيير ديموغرافي ناتج عن هذه الحرب التي طال 

أمدها.

من جانبها أكدت الممثلة السياسية لالتحاد األوروبي على دعم التوجه السياسي لجبهة السالم والحرية، كما 

أكدت على االستمرار في دعم الشعب السوري ضمن اإلمكانات المتاحة.

وأكد الجانبان على أهمية الدفع بالعملية السياسية وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري وفق بيان 

جنيف وكامل القرار 2254 ، وإيجاد حل ُيرضي جميع مكونات الشعب السوري، وتجاوز الغبن الحاصل 

في تمثيل بعض المكونات السورية للوصول إلى سورية حرة، ديمقراطية تتحقق فيها العدالة والمساواة بين 

جميع أبنائها.

في نهاية اللقاء أّكد الطرفان على اهمية استمرار اللقاءات وتم االتفاق على عقد لقاء موسع في الفترة القادمة 

للبحث في سبل التنسيق والتعاون خدمة لمصالح الشعب السوري.

السالم والحرية هي تحالف سياسي سوري يضم أربع كيانات سورية معارضة  بالذكر أن جبهة  الجدير 

وهي المجلس الوطني الكردي، والمنظمة اآلثورية الديمقراطية، وتيار الغد السوري، والمجلس العربي في 

الجزيرة والفرات، وتهدف الى تفعيل الحوار بين قوى المعارضة و تنشيط الحراك السياسي وتوسيع دائرته 

ليشمل كل أرجاء سوريا.

مكتب العالقات الخارجية والدبلوماسية لجبهة السالم والحرية

@ÚÌã®aÎ@‚˝è€a@ÚËju
ÔiÎäÎ˛a@Üb•˝€@ÚÓébÓè€a@Ú‹r‡æa@…fl@Ô‘n‹m

استشهد الشهيد فرهاد محمد علي دواوود ،على يد نظام األسد، في زنزانة الحسكة يوم 8 نيسان عام 2004 

،بعد اعتقاله من قبل مخابرات النظام في مدينة قامشلو بكوردستان سوريا ،على خلفية مشاركته الفعالة في 

إسعاف جرحى و شهداء انتفاضة 12 آذار في عام 2004، بعد مدة 9 أيام من الضرب و التعذيب.

ولد الشهيد فرهاد محمد علي عام 1975 في حي قناة السويس في قامشلو، درس االبتدائية في مدرستها و 

أكمل دراسته حتى نال شهادة الثانوية قسم التجارة، لكنه لم يكمل دراسته بسبب قانون النظام السوري الذي 

كان قد حرمه و حرم أكثر من500 ألف عائلة كوردية من كوردستان سوريا من الهوية السورية، وكانوا 

يحملون بطاقة تسمى ب( أجانب محافظة الحسكة ).

الشهيد من عائلة كوردية وطنية، لها باع في النضال من اجل القضية الكوردية ،انتسب لصفوف الحزب 

الديمقراطي الكوردستاني- سوريا منذ نعومة أظافره، وعمل في صفوف الحزب بكل إخالص، وكبقية أفراد 

عائلته لم يذخروا جهدًا في خدمة قضيتهم و شعبهم ، كان متزوجًا و لديه ابنة اسمها نسرين، وكانت في 

شهرها الخامس عند استشهاد والدها.

في انتفاضة 12 آذار 2004 شارك فرهاد فيها كباقي شباب الكورد في قامشلو، ولعب دورًا فعاال  في نقل 

الجرحى و الشهداء أثناء إطالق النار من قبل مسلحي النظام على المنتفضين من خالل سيارته وكانت من 

نوع نيسان –بيكاب)، ولم يكترث لصوت الرصاص، بل ساهم بكل وطنية وإخالص في إسعاف إخوانه 

الكورد، ما كان سببًا في اعتقاله بعد االنتفاضة بايام قليلة.

اعتقله النظام يوم 29-3-2004، بعد ووعود لعائلته في إطالق سراحة بعد االنتهاء من تحقيق روتيني، 

لكن النظام لم يِف بوعده، وسجن الشهيد في سجن الحسكة، ومارس النظام عليه و على فاقه المعتقلين أبشع 

أنواع التعذيب و الضرب، بغاية اعترافه على اإلدالء بشهادة عن بعض رفاقه المنتفضين، لكن فرهاد أبى 

أن يخون رفاقه، واختار الصمت والعذاب و الشهادة على أن يخون قضيته.

بحسب معلومات خاصة من عائلة فرهاد، و بحسب شهود عيان من سجن الحسكة، استشهد فرهاد يوم 

6 نيسان 2004، لكن النظام أبلغ العائلة بشهادته، فجر يوم ال8 من نيسان في الـ3 فجرًا وسلمهم جثة 

فرهاد، وكما أجبرهم على دفن جثمانه الطاهر في ذاك الوقت، خشية اندالع انتفاضة أخرى على خلفية 

استشهاد فرهاد.

في السنوية االولى الستشهاد فرهاد، شارك الشهيد الشيخ محمد معشوق الخزنوي فيها الى جانب الحزب 

الديمقراطي الكوردستاني – سوريا و عدة أحزاب من المجلس الوطني الكوردي، وقدم خطابه التاريخي 

،الذي أدى فيما بعد إلى إغتياله من قبل المخابرات السورية، بعد االلتفاف الجماهيري الكبير حوله.

17 عاما مروا على استشهاد فرهاد و أكثر من 32 شهيدا من كوردستان سوريا في االنتفاضة وبعدها 

بشهور أيضًا تحت التعذيب، وال يزال النظام ذاته يحكم سورية ،دون أن يحاكم الجناة والقتلة أو يتم تقديمهم 

للعدالة.

@ÜÎÎaÜ@Ô‹«@á‡´@ÜbÁãœ@ÜbËìnéa@Ùã◊à
‚bƒ‰€a@ÊÏvé@¿@kÌâ»n€a@o•

من  مسلح  دهس  سيارة,  وشرائه  ليبيا  من  عودته  بعد 

طفًال  سوريا,  بكوردستان  عفرين  مدينة  في  الفصائل 

السرعة  بسبب   ,٢٠٢١ نيسان   /٥ اإلثنين  يوم  كورديًا 

الزائدة, وأرداه قتيًال.

وقالت منظمة حقوق اإلنسان في عفرين: "صدمت سيارة 

المحمودية  حي  في  مسلح عصرًا  عنصر  يقودها  مدنية 

مظلوم  مراد  الطفل  بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٥  االثنين  يوم 

محمد ٦ أعوام من أهالي قرية كفردليه تحتاني _ ناحية 

دون  بالفرار  و الذت  الفائقة  السرعة  نتيحة   ، جنديرس 

التوقف ، مما أدى إلى وفاته على الفور.

�̋ Ón”@ÈÌÜãÌÎ@�bÌÜäÏ◊@�̋ –†@êÁáÌ@|‹èfl@NNNÒäbÓé@ÈˆaãíÎ@bÓjÓ€@Âfl@ÈmÜÏ«@á»i
أضافت: قد تم نقل جثمان الطفل إلى القرية و دفنه مساًء 

قبل توقيت الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا .

أشارت: بأن عائلة الطفل تحاول تقديم شكوى بحقه أمام 

من  تخشى  لكن  و  التركية  القوات  و  المعنية  الجهات 

التعرض لالنتقام و التهديد.

وأكدت المنظمة: وهذه الحادثة ليست األولى في المنطقة، 

إذ سبقتها عدة حوادث نتيجة عدم أهلية أغلب العناصر 

المسلحة لقيادة السيارات و تزويرهم رخص السياقة ، و 

للعلم بأن العنصر المسلح هذا قد قام بشراء سيارته حديثًا 

بعد عودته من ليبيا بفترة قصيرة .

 Axcelê آغجله قرية  في  تسجيل عدة حاالت  بعد 

بكوردستان  عفرين  في  جنديريس  لناحية  التابعة 

 /  ٦ الثالثاء  يوم  المعنية  الجهات  فرضت  سوريا، 

ÂÌã–«@Ú‘�‰∑@b„ÎäÏÿi@pbibñ�a@paãì«@á»i@È‹vÀe@ÚÌã”@÷˝Àg
نيسان ٢٠٢١، حجرًا صحيًا على القرية. والمعلومات تفيد 

إن الجهات المعنية أغلقت قرية آغجله بالكامل وذلك بعد 

تسجيل عشرات حاالت اإلصابة بفيروس كورونا. ووفقًا 

للمعلومات الصادرة: تم تسجيل ٢٨ حالة إصابة في 

القرية، لذا بادرت الجهات إلى اتخاذ التدابير الالزمة 

وفرض الحجر الصحي على القرية.

في حادثة أليمة فقدت الشابة الكوردية آية عامر الشيخو 

جلد رأسها, وعالجها في كوردستان سوريا صعب جدا, 

البنته  المساعدة  يد  بتقديم  الجهات  كافة  يناشد  ووالدها 

الشابة.

الرشيدية  قرية  من  الشيخو  عامر  آية  الشابة  تعرضت 

عاما   ١٦ العمر  من  والبالغة  الدرباسية,  لمدينة  التابعة 

لحادثة سحب الشعر نتيجة تشغيلها لمولدة المنزل, حيث 

أثناء  شعرها   " المنويل   " المولدة  تشغيل  مسكة  سحب 

ÏÉÓì€a@ãflb«@ÚÌe@Úibì€a@ëcä@á‹u@Ñ‹é@ÚqÜby@›Óñb–m
اإلقالع, ونتيجة للسحب ُسلخ جلد رأسها بأكمله.

عامر الشيخو والد الفتاة المصابة صرح لموقع آرك نيوز 

بأنه يداوي ابنته حاليا في قامشلو, واألطباء أكدوا له بأن 

التجميل  وعمليات  كثيرة,  تجميلية  لعمليات  بحاجة  ابنته 

غير متوفرة في كوردستان سوريا.

المسؤولة  الجهات  كافة  الفتاة  والد  دعا  لذلك  ونتيجة 

والمنظمات المدنية لتقديم يد العون البنته الشابة كي يتم 

معالجتها في إحدى الدول األوروبية.

كوردي  شاب  ومصير  أعوام,  ثالثة  من  أكثر  منذ 

بكوردستان سوريا, مجهول, وال  منطقة عفرين  من 

معلومات عنه حتى إعداد الخبر.

التواصل  القرية تفيد بإنقطاع  والمعلومات من أهالي 

مع الشاب عبدالرحمن حسن في مركز مدينة عفرين 

منذ عام ٢٠١٨.

الذي يبلغ من  قالت المصادر إن الشاب عبدالرحمن 

العمر ٣٣ عامًا, ينحدر من قرية قرمتلق التابعة لناحية 

شيه, وآخر اتصال معه كان بتاريخ ١٧ آذار ٢٠١٨ 

المسلحة على مركز ميدنة  الفصائل  أي قبل سيطرة 

عفرين بيوم واحد.

ÂÌã–«@¿@paÏ‰é@t˝q@Âfl@ãr◊c@â‰fl@ÜÏ‘–fl@ÜäÏ◊@lbí

الرفيق  عنا  رحل  العضال  المرض  مع  صراع  بعد 

من  حمزة  عكاش  محمد  المرحوم  ادريس  ابو  المناضل 

مواليد ١٩٥٤ قرية علبيسكه التابعة لناحية راجو 

مدنية  في  في ٢٠٢١/٤/٢/  ربه  إلى جوار  حيث رحل 

حلب 

ملخص عن السيرة الذاتية للمناضل بافه ادريس 

اتضم إلى صفوف الحزب  حوالي عام ١٩٧٩ و١٩٨٠ 

أنفاسه  حتى  البارزاني  نهج  على  نضاله  في  واستمر 

والرفيق  محلي  لجنة  عضو  كان   ٢٠٠٧ وفي  األخيرة 

ابو كردو كان مسؤول المباشر لهم وحسب أقواله التقى 

نهج  على  دائما  وكان  وغيرهم  ميرو  دهام  سكرتير  مع 

الحزب  مر  التي  والتغيرات  الظروف  بالرغم  البارزاني 

وكان منبرا شعبيا قويا وشجاعا يدافع عن نهج الكوردايتي 

بكل إخالص وكان يقول من لم يقول : أشهد إنا ال اهللا إال 

اهللا البارازني رسول اهللا فهو ليس كرديا وبالرغم كان من 

الشخصيات المتدنية ولم يترك صالته 

وقبل وفاته قبل ١٥ يوما  تحدث مع ابو كردو  وأوصاه 

ياأبو كردو بعد البارازني أحبك واعشقك مثله وأنت مثلي 

األعلى ووصيتي إليك بعد رحيلي عندما تجلسون مابين 

إال  اهللا  إن ال  وبقولي  تتذكروني  ان  المناضلون التنسوا 

اهللا بارازني رسول اهللا وتقولون ولد أبو ادريس بارازنيا 

ورحل لديار الخلد على نهج البارازني الخالد 

وقبل وفاته وصى ان ينقلوه من حلب إلى قرية الزيارة 

القريبة من عفرين ألن الطريق مقطوع لعفرين

وقام رفاقه من الحزب وغفير من الجماهير لتلبية وصيته 

الزيارة ومن ثم اوصى اوالده إن فتح  ودفنه في مقبرة 

الطريق لعفرين ان ينقلوه لقريته مسقط رأسه علبيسكه.

@µ€ÏË1a@ÜÏ‰ßb◊@µ‹öb‰æa@÷bœã€a@ù»i@›yãÌÈÓ„b◊@ãé@¿@äbv–„a

قال المرصد السوري لحقوق اإلنسان إن دوي 

نيسان 2021, في ريف  يوم 12  انفجار سمع 

مدينة سري كانيه بكوردستان سوريا.

وذكر المرصد: تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة 

ناسفة مزروعة بسيارة في قرية الناصرية غربي 

سري كانيه.

مادية،  أضرار  وقوع  عن  أسفر  المرصد:  أكد 

وسط معلومات عن مقتل سائق السيارة.

فيما لم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الحدث حتى 

إعداد الخبر.
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كشف أحد أعضاء رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا بأن السفير األمريكي لشمال وشرق 

سوريا زار مقر المجلس الوطني الكوردي في سوريا.

في تصريح خاص لموقع آرك نيوز قال محمد اسماعيل عضو رئاسة المجلس الوطني الكوردي 

الجمعة  يوم  زار  براونستاين  ديفيد  السيد  سوريا  وشرق  لشمال  األمريكي  السفير  بأن  سوريا  في 

(2021/4/9 ) مقر المجلس الوطني الكوردي في سوريا.

في  السياسية  المستجدات  حول  المجلس  رئاسة  لهيئة  براونشتاين  ديفيد  استمع  اسماعيل:  وأضاف 

الكوردي في سوريا وأحزاب  الوطني  المجلس  بين  المفاوضات  أمام سير  العقبات  المنطقة,وإزالة 

الوحدة الوطنية الكوردية, والتشاور مع المجلس في ذلك.

وأردف عضو رئاسة الـENKS قائال: أكد سعادته " ديفيد براونستاين " على العالقة مع المجلس 

تنفيذ  في سوريا, وضمان  السياسي  بالحل  األمريكية  المتحدة  الواليات  والتزام  الكوردي،  الوطني 

االتفاق الكوردي, وأكد انه سيسعى إلى منع االنتهاكات بشكل سلة متكاملة.

@ÙÏzœ@Û‹«@ıÏõ€a@¡‹èÌ@›Ó«b8a@á‡´
ENKSÄ€a@ã‘æ@ÂÌbnì„Îaãi@áÓ–ÌÜ@ÒäbÌå
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نيسان  الثالثاء 13  يوم  بعد ظهر  والحرية  السالم  لجبهة  والدبلوماسية  الخارجية  العالقات  مكتب  عقد 

2021 اجتماعا مع الفريق المسؤول عن الملف السوري بوزارة الخارجية األلمانية ممثال بالسيدة سيراب 

.zoom أوجاك والسيدة يوليا نيبليش والسيد توربن شتاين وذلك عبر تطبيق

وقد حضر من جانب مكتب العالقات الخارجية والدبلوماسية في الجبهة كل من السادة حواس سعدون 

منسق المكتب وأعضاء المكتب السادة: أمير الدندل وسيامند حاجو وكرم دولي.

استهل السيد منسق المكتب االجتماع بتقديم تعريف بجبهة السالم والحرية وبمكوناتها السياسية وشرح 

المهام  السياسية وعن  المضامين في رؤيتها  أهم  الضوء على  تشكيلها، وسّلط  سياق وأسباب وأهداف 

االساسية في برنامج عملها. ثم تطرق للحديث عن واقع االستعصاء في العملية السياسية وفي مسار اللجنة 

الدستورية مؤكدا على أهمية أن ينهض المجتمع الدولي بدور فاعل بمواجهة استمرار النظام في التهرب 

من هذا االستحقاق بدعم من حلفائه، وإيجاد مقاربة وآليات ناجعة لتطبيق قرار مجلس األمن رقم 2254. 

وفي السياق نفسه أشار إلى أهمية تحقيق تمثيل عادل لجميع مكونات الشعب السوري في العملية السياسية 

السريان  تمثيل  إلى غياب  إشارة  في  القرار 2254  ينسجم مع جوهر  بما  المتحدة  األمم  ترعاها  التي 

اآلشوريين واإليزيديين في اللجنة الدستورية المصغرة وضعف التمثيل الكردي فيها.

من جهة أخرى أكد السيد حواس سعدون على موقف الجبهة الداعي للنهوض بحوار بين مختلف قوى 

بكل  السوريين  تطلعات  عن  للتعبير  ضروري  كسبيل  موحدة  سياسية  رؤية  الى  للتوصل  المعارضة 

تنوعهم، ولتقوية موقف المعارضة و دورها في العملية السياسية وصوال لتحقيق االنتقال السياسي وفق 

قرارات الشرعية الدولية.

وخالل االجتماع تم التطرق الى واقع المعاناة الذي يعيشه السوريون نتيجة التدهور االقتصادي وانخفاض 

القيمة الشرائية للعملة السورية باإلضافة للمعاناة من انتشار وباء كوفيد 19 وأهمية تقديم دعم إغاثي 

وإنساني عاجل وتوفير لقاح لفيروس كوفيد 19 بحيث يصل الى الجميع بعيدا عن تجاذبات المصالح 

السياسية. كذلك كان لقضية التغيير الديمغرافي الذي مورس بحق السوريين في مختلف المناطق وتداعياته 

االمنية والسياسية حيز هام من النقاش حيث سلط وفد الجبهة الضوء على هذا الواقع وأهمية االهتمام 

بتوفير عودة آمنة وطوعية وكريمة للمهجرين والمبعدين من مناطق سكناهم األصلية شددوا على أهمية 

وقف االنتهاكات التي يتعرض لها السوريين/ ات وتمكين من هجر منهم للعودة الكريمة واآلمنة ، وأيضا 

توفير السبل لعودة النازحين الحاليين الى مناطقهم األصلية التي انتفت فيها االسباب التي دفعتهم الى 

النزوح .

وحول موقف جبهة السالم والحرية من الواقع السياسي واإلداري في شمال وشرق سوريا، أّكد السيد 

سعدون على رؤية الجبهة وسعيها إلعادة إنتاج إدارة تشاركية تحظى بالشرعية الشعبية وتضمن مشاركة 

جميع التعبيرات السياسية والمجتمعية في المنطقة في إدارة شؤونها تمهيدا النجاز عملية االنتقال السياسي 

والتغيير الديمقراطي في سوريا واستعادة الدولة السورية الحاضنة لكل أبنائها، وفي هذا السياق جدد السيد 

حواس سعدون على اهتمام الجبهة بنجاح مسار الحوار الكردي – الكردي كخطوة على طريق حوار 

موسع وشامل للتوصل إلى صيغة تعاقدية تكون كفيلة بتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة.

بدورهم عبر ممثلو الخارجية االلمانية عن سعادتهم بهذا اللقاء وعن إعجابهم بمضمون الرؤية السياسية 

للجبهة التي وصفوها بأنها "مثيرة لالنتباه"، وتستحق المزيد من النقاش حول العديد من مضامينها.

إلى ذلك قدم أعضاء الوفد بعض المداخالت التي ساهمت بشرح وتوضيح بعض الجوانب التي وردت في 

مداخالت الوفد االلماني مع اإلشارة إلى اهتمامهم بنقاشها بشكل مستفيض في لقاءات قادمة .

وفي ختام االجتماع أّكدت السيدة سيراب أوجاك على استمرار موقف الحكومة األلمانية الداعم لتطلعات 

الشعب السوري وعلى االستمرار في تقديم الدعم السياسي واإلنساني وعلى أهمية عقد المزيد من اللقاءات 

مع جبهة السالم والحرية لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بما يخدم مصلحة الشعب السوري.

الجدير بالذكر أن جبهة السالم والحرية هي تحالف سياسي سوري يضم ثالثة كيانات سياسية سورية 

معارضة وهي المجلس الوطني الكردي، والمنظمة اآلثورية الديمقراطية، و(تيار الغد السوري، والمجلس 

العربي في الجزيرة والفرات)، وتهدف الى تفعيل الحوار بين قوى المعارضة وتنشيط الحراك السياسي 

وتوسيع دائرته ليشمل كل أرجاء سوريا.

مكتب العالقات الخارجية والدبلوماسية

لجبهة السالم والحرية

ÈjníÏ”@·Ó¨@¿@paıb‘€@Ú‹è‹é@á‘»m@ENKS@Ä‹€@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@ÚÓ‹rø
ضمن برنامج ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني 

مكثفة  ولقاءات  بنشاطات  القيام  سوريا،  في  الكوردي 

المعنية  الجهات  إلى  الكورد  الالجئين  معاناة  لتوصيل 

لجنة  من  وفد  قام  ومعاناتهم,  لمشاكلهم  الحلول  إليجاد 

العالقات الخارجية لممثلية ENKS بسلسلة لقاءات في 

مخيم قوشتبه منها:

-عقد اجتماع مع السيد عبد القادر مدير مخيم قوشتبه.

مخيم  أسايش  مدير  عبداهللا  السيد  مع  اجتماع  -عقد 

قوشتبه.

-عقد اجتماع مع إدارة مجلس المخيم الخدمي, و ممثلي 

أحزاب المجلس الوطني الكوردي في المخيم.

وذلك في يوم اإلثنين ( 2021/4/12 ), بهدف متابعة 

لمالحظاتهم  واالستماع  قرب  عن  الالجئين  وضع 

لوضع  المختصة  الجهات  على  وطرحها  ومقترحاتهم 

الحلول بهدف تخفيف المعاناة عن أهلنا .

خالل اللقاءات تم التركيز على قضايا ومشاكل الالجئين 

الخدمية،  الصحية،  (التعليمية،  النواحي  من  المخيم  في 

والغذائية)، كما تم تقديم المقترحات لتسهيل اإلجراءات 

المتعلقة بأمور الالجئين من قبل وفد الممثلية.

بدوره رحب السيد عبد القادر مدير مخيم قوشتبه بوفد 

أهمية  على  وأكد  الكوردي،  الوطني  المجلس  ممثلية 

التنسيق وتقديم المقترحات والعمل الجاد من أجل خدمة 

أهالي المخيم، وتقديم كافة التسهيالت التي تخفف عنهم 

المعاناة، وأكد بأن أهالي مخيم قوشتبه هم اخوتنا وعلى 

أرضهم وبين أهلهم وليسوا بضيوف , و تم التأكيد على 

متابعة المقترحات والمالحظات التي تم تقديمها من قبل 

وفد الممثلية.

رشيد،  نواف  السيد  برئاسة  كان   ENKS ممثلية  وفد 

العالقات  لجنة  أعضاء  والسادة  الممثلية،  رئيس 

الخارجية: ( رامان مال، شمس شريف، أسمهان داوود، 

ماركريت حصاف).

قافلة  إن  نيسان 2021،  اليوم 15  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  قال 

جديدة للتحالف الدولي دخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كوردستان 

إلى كوردستان سوريا. تضم القافلة نحو 20 شاحنة محملة بالمواد اللوجستية 

كوردستان  في  الدولي  التحالف  قواعد  إلى  واتجهت  العسكرية،  والمعدات 

سوريا، وفقا للمرصد. وكان المرصد السوري لحقوق اإلنسان، أفاد في األول 

الوليد  الدولي دخلت من معبر  للتحالف  قافلة جديدة  إن  الجاري  نيسان  من 

الحدودي مع إقليم كوردستان، حيث اتجهت القافلة إلى مدينة قامشلو ومن ثم 

توزعت على قواعد التحالف الدولي في الحسكة ودير الزور، ضمت القافلة 

نحو 20 شاحنة تحمل مواد لوجستية ومعدات عسكرية.

bÌäÏé@ÊbnéÜäÏ◊@∂g@ÚÌãÿè«@paçÌç»m

م   2021  /  4  /  2 بتاريخ  مهيبة  شعبية  جنازة  في 

اللجنة  وعضو  الحزب  رفاق  من  لفيف  وبمشاركة 

سوريا   – الكردستاني  الديمقراطي  للحزب  المركزية 

المجلس  من  وأعضاء  وقيادات  إيبش  حسين  الرفيق 

وقومية  وطنية  وشخصيات  بعفرين  الكردي  الوطني 

ã‡«@ÜÎÎaÜ@Ôflb0a@›öb‰æa@›Óyä
وفاًء  الحزب  من  الورود  من  باقة  وتخللها  مستقلة 

مسقط  في  تشييعه  تم  عمر  داوود  المحامي  للمناضل 

رأسه بقرية قنطرة التابعة لناحية المعبطلي.

ولد الراحل في قرية قنطرة من عام 1958 م في أسرة 

وطنية، درس االبتدائية في بلدة المعبطلي ثم انتقل إلى 

وأكمل  فيها  والثانوية  اإلعدادية  دراسته  ليكمل  حلب 

دراسته الجامعية في دمشق وتخرج من جامعة حلب.

وإقامة  الطلبة  بتنظيم  الطلبة  بين  النضالي  نشاطه  بدأ 

نوروز  (عيد  الُكردية  القومية  المناسبات  في  الرحالت 

– عيد الصحافة – يوم الشعر الُكردي .... الخ).

منطقة  على  السالح  بقوة  د  ي  ب  الـ  تسلط  وخالل 

والعسكرية  األمنية  األجهزة  ممارسات  ناهض  عفرين 

شعبنا  مصالح  مع  لتعارضها  د  ي  ب  للـ  واإلدارية 

وتطلعاته القومية.

ولدى امتناعه عن دفع اإلتاوات لسلطة الـ ب ي د قاموا 

بمصادرة واحتجاز سيارته الخاصة لفترة، وبتاريخ 24 

/ 4 / 2018 م تم تعينه نائبًا لرئيس المجلس المحلي 

وسعى  المظلومين  عن  دافع  ولكونه  المعبطلي،  لناحية 

إلحقاق حقوقهم تم االعتداء عليه ليًال وهو نائم في أرض 

داره بالعصي والهراوات من قبل ملثمين مجهولين (علمًا 

القرية)،  على  أمنيًا  يسيطر  الشامية  الجبهة  فصيل  بأن 

وبعدها تم فصله من المجلس المحلي لمواقفه المناهضة 

للتجاوزات واالنتهاكات بحق أبناء شعبنا، وأودع السجن 

بتاريخ 10 / 2 / 2019 م ولمدة تسعة أيام لدى أمنية 

الجبهة الشامية ببلدة المعبطلي.

به  ألمت  التي  والظروف  المصاعب  كل  من  وبالرغم 

توحد  بعد  نشاطاته  ازدادت   وبمنطقة عفرين  وبعائلته 

األحزاب األربعة في نيسان 2014 م تحت اسم الحزب 

كونفرانس  وفي  سوريا،   – الكوردستاني  الديمقراطي 

م أصبح عضوًا   2015 / 9 / المنعقد في 3  الحزب 

لحزبنا  المعبطلي  لناحية  المنطقة  مجلس  في  منتخبًا 

الديمقراطي الكوردستاني - سوربا .

ننعي إليكم بمزيد من الحزن واألسى نبأ رحيل المناضل 

الجسور ، المغفور له " عالء الدين حمام " رحمه اهللا.

التحررية  أهم رموز حزبنا وحركتنا  أحد  الراحل  كان 

الكوردية في منطقة كوباني ، وعضو الهيئة االستشارية 

لحزبنا الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، عرف عنه 

نضاله  نتيجة  تعرض   ، واإلخالص  واإلقدام  الشجاعة 

والمالحقة  لالستجواب  والوطنية  القومية  ومواقفه 

 ، المرات  عشرات  والتعذيب  واالعتقال  والسجن 

القومي  بخطه  ملتزمًا  الضغوطات  تلك  كل  وبقي رغم 

الديمقراطي المتنور .

رحيله شكل خسارة لحزبنا وحركتنا التحررية الكوردية 

Ô„biÏ◊@Ú‘�‰fl@¿@ÈÓ‹öb‰fl@·Ác@áyc@Ô»‰Ì@bÌäÏé@M@Ô„bnéÜäÏÿ€a@lç®a
أنفسنا نتوجه  في كوباني . في الوقت الذي نعزي فيه 

إلى كافة أفراد عائلته ، وجميع محبيه بتعازينا وصادق 

فقيدنا  يتغمد  أن  وتعالى  اهللا سبحانه  ونسأل   ، مواساتنا 

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وجميع محبيه 

الصبر والسلوان .

إنا هللا وإنا إليه راجعون

الديمقراطي  للحزب   ( كوباني  تركيا –   ) تنظيم  دائرة 

الكوردستاني – سوريا

١٣ نيسان ٢٠٢١

@ÜäÏ◊@¯u¸@ÒbœÎ
@ÂÌã–«@Âfl

@bÓ„bæc@¿@7é@tÜb¢
نيسان   /  ٦ الثالثاء  يوم  حياته  كوردي  شاب  فقد 

٢٠٢١, بعد تعرضه لحادث سير في مدينة كاسل 

األلمانية. وقالت المصادر الكوردية من عفرين: إن 

الشاب حسن مروان حسن, فقد حياته بعد تعرضه 

لحادث سير أليم في مدينة كاسل بألمانيا.

أضافت المصادر إن الشاب ينحدر من قرية قطمة 

بكوردستان  عفرين  منطقة  في  شرا  لناحية  التابعة 

وحيد  وهو  عامًا   ٢٥ العمر  من  ويبلغ  سوريا, 

ألهله.

@ã‡«@áÓíä@Ô‹«@›öb‰æa@›Óyä
b„ÎäÏÿi@Ènibñg@ãqg

رحل عضو في المجلس الفرعي للحزب الديمقراطي 

الكوردستاني – سوريا, في قرية ديرونا آغي بريف 

مدينة ديريك بكوردستان سوريا, وذلك بعد إصابته 

بفيروس كورونا.صباح يوم 15 نيسان 2021,  وأفاد 

مراسل ARK: إن علي رشيد عمر, عضو المجلس 

فيروس  مضاعفات  بعد  حياته  فقد  للحزب  الفرعي 

كورونا في قرية ديرونا آغي  المناضل علي رشيد 

انتسب  آغي،  ديرنا  قرية   ١٩٦٢ مواليد  من  عمر 

من  عددًا  الحزبية  حياته  في  تبوء   .1976 للحزب 

المحطات والهيئات ثم خاض دورة الكادر السياسي. 

من المقرر أن يوارى الثرى في مسقط رأسه.

@Ûflaá‘€a@µ‹öb‰æa@áyc@ÒbœÎ
⁄ãÌÜ@Ú‰Ìáfl@¿

أحد   2021-4-13 يوم  ديرك  مدينة  فقدت 

صفوف  إلى  انتسب  الذي  النضالية,  اعمدتها 

في  الكوردستاني-سوريا  الديمقراطي  الحزب 

ستينيات القرن الماضي.

حاجي   (  2021/4/13  ) الثالثاء  يوم  توفي 

رمضان الشخصية الوطنية في ريف مدينة ديرك 

بكوردستان سوريا, الذي انتسب لصفوف الحزب 

الديمقراطي الكوردستاني-سوريا.

ثالثينيات  مواليد  من  رمضان  حاجي  المناضل 

القرن الماضي, من أهالي قرية تل ليلون التابعة 

لمدينة ديرك



www.pdk-s.com

كوردستان قضايا4 العدد (٦٥٤)  ١٥ /٤/ ٢٠٢١م - ٢٧٢١ ك

شاهو القره داغي

معركة  بعد  نزلت  "األنفال"  سورة  أن  المعروف  من 

بدر ووصفت أحداث المعركة وأحكام األسرى والغنائم 

وقوانين الحرب في المعارك والغزوات، وهي السورة 

الثامنة في ترتيب المصحف وعدد آياتها ٧٥ آية. هذه 

المعلومات قد ال تخفى عن أغلب المسلمين، ولكنهم قد 

ال يعلمون أن تسمية "األنفال" استخدمها النظام العراقي 

بحق  العشرين  القرن  جرائم  أبشع  إحدى  لتنفيذ  السابق 

محاولة  في  العراق،  كردستان  في  الكرد  المواطنين 

القتل  عمليات  لشرعنة  الدينية  النصوص  الستخدام 

أن  ورغم  العراق.  في  الكردي  الُمكّون  محو  ومحاولة 

 ،٪٩٧ بنسبة  اإلسالم  يعتنقون  كوردستان  في  الكورد 

ويمّثل المذهب السني مذهب نحو ٩٦٪ منهم، ورغم أن 

التي يطغى  المحافظة  المجتمعات  الكردي من  المجتمع 

العراقي  النظام  أن  إال  والعشائري،  الديني  الُبعد  عليها 

تعّمد  اشتراكيًا،  بعثيًا  نظامًا  كان  أنه  ورغم  السابق، 

الكردية  والقرى  الُمدن  في  العسكرية  العمليات  تسمية 

بـ"األنفال" لكسب التعاطف المحلي واإلقليمي وتصوير 

الكورد  والتهام  قوميًا  وليس  ديني  أنه  على  الصراع 

بالردة على الدين لتبرير عمليات اإلبادة بحقهم، علمًا أن 

بالحقوق  وتتعلق  سياسية  كانت  الطرفين  بين  الخالفات 

القومية والثقافية لألكراد.

ما هي عملية "األنفال"؟

إقليم  في  الكردية  المدن  في  "األنفال"  عملية  بدأت 

كوردستان بقرار مباشر من مجلس قيادة الثورة، والذي 

كان أعلى سلطة إلصدار القرارات في العراق في ظل 

نظام صدام حسين. أصدر المجلس القرار الرقم ١٦٠، 

حسن  علي  بتنصيب  القاضي   ،١٩٨٧ مارس   ٢٩ في 

المجيد حاكمًا مطلقًا على المنطقة الشمالية من البالد حتى 

يقوم بتنفيذ سياسة تدمير المناطق الكردية وقتل وتهجير 

بدأت  القرار،  هذا  وبموجب  فيها.  المقيمين  المواطنين 

عمليات األنفال وكانت عبارة عن عمليات إبادة جماعية 

عن طريق نقل أعداد كبيرة من السكان كاألسرى إلى 

مناطق الحضر في محافظة الموصل ونقرة السلمان في 

السماوة ودفنهم وهم أحياء مع أفراد أسرهم في المقابر 

الجماعية، ما أدى إلى مقتل ١٨٢ ألف مواطن كردي 

ناحية.  أقضية و٣٠  أربعة آالف قرية وأربعة  وتدمير 

في ١١ يناير ٢٠٠٧، وأثناء محاكمة المتهم الرئيسي في 

بـ"علي  المعروف  المجيد،  حسن  علي  األنفال،  قضية 

أمام  اعترف  حسين،  صدام  عم  ابن  وهو  الكيمياوي"، 

المحكمة بأنه أصدر قرار ترحيل أهالي القرى الكردية 

الواقعة على الشريط الحدودي مع إيران وتركيا وقرى 

أخرى، وأضاف أنه أمر القوات بإعدام كل َمن يتجاهل 

عسكرية  عملية  خالل  القرى  بمغادرة  الحكومة  أوامر 

ضد الكورد عام ١٩٨٨ وأعطى تعليماته باعتبار هذه 

باعتقال  للجنود  أوامره  وأصدر  محّرمة  مناطق  القرى 

كل َمن يجدونه هناك. وتم تنفيذ حكم اإلعدام بحق علي 

حسن المجيد في ٢٥ يناير ٢٠١٠.

َمن هو صاحب تسمية المجازر بـ"األنفال"؟

يقول رئيس أركان الجيش العراقي في فترة "األنفال" نزار 

الخزرجي إن عمليات األنفال في المرحلة األولى جرت 

ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حزب االتحاد الوطني 

منها  الهدف  وكان  طالباني،  جالل  بقيادة  الكردستاني 

التخلص من مناطق نفوذ الحزب، وبعد بداية المرحلة 

األولى، اقترح اللواء الركن كامل ساجد الجنابي، وكان 

األنفال  بسورة  تيّمنًا  بـ"األنفال"  العملية  تسمية  متدّينًا، 

بجريمة  المتهمين  محاكمة  وخالل  الكريم.  القرآن  في 

األنفال عام ٢٠٠٦، قال المتهم سلطان هاشم أحمد إن 

اللواء الجنابي هو الذي اختار تسمية "األنفال" للعمليات 

العسكرية.

مراحل عمليات "األنفال"

ُنّفذت عمليات "األنفال" على ثماني مراحل هي: المرحلة 

بدأت في ٢٢ شباط ١٩٨٨ واستغرقت شهرًا  األولى: 

واحدًا، وشملت أكثر من ١٥٠ قرية في مناطق دوكان 

العملية  يقود  وكان  وسورداش،  وجوارتا  جواالن  وقال 

الجيش  من  لواًء   ٢٠ بمشاركة  أحمد،  هاشم  سلطان 

الجمهوري  للحرس  التابع  الفوج  من  و٣٠  العراقي 

نة من الكورد المساندين  و٧٠ من أفواج "الجاش" المكوَّ

للعملية.

جرائم "األنفال"... كثيرون يتجّنبون االقتراب من ذكراها، 

تارًة خوفًا على سمعة نظام صدام حسين القومي البعثي 

الذي اعتبروه ناصرًا للسنة واألمة، وتارًة أخرى خوفًا 

من تهمة التعاطف مع إيران

البعثي  حسين  صدام  نظام  استخدم  حينما  "األنفال"... 

"واالشتراكي" و"العلماني" اسم سورة من القرآن لتسمية 

عمليات عسكرية أسفرت عن مقتل ١٨٢ ألف كردي

المرحلة الثانية: بدأت في ٢٢ مارس ١٩٨٨، وتم الهجوم 

مناطق  وعدة  وبازيان  وسنكاو  داغ  قرة  منطقة  على 

أخرى، وكان يقود العمليات إياد خليل زكي، القيادي في 

قوات الدفاع الوطني العراقي. وخالل هذه المرحلة تم 

قصف منطقة سيوسينان في قرة داغ باألسلحة الكيميائية 

وتدمير أغلب القرى. المرحلة الثالثة: ُتعَرف بـ"األنفال 

األسود"، بسبب بشاعة العمليات، وبدأت في السابع من 

أبريل ١٩٨٨ وشملت مناطق جمجمال، سنكاو، كفري، 

 ٥٠٠ تدمير  خاللها  وجرى  بيباز،  كرم،  قادر  كالر، 

قرية. وفي ١٤ أبريل قامت القوات العراقية بدفن العديد 

من األسر وأفراُدها أحياء، ولذلك اختارت حكومة إقليم 

كردستان هذا اليوم كذكرى سنوية لـ"األنفال". 

واستمرت  مايو ١٩٨٨   ٣ في  بدأت  الرابعة:  المرحلة 

مناطق  في  الموجودة  القرى  وشملت  مايو،   ١٥ حتى 

األخرى.  المناطق  وبعض  كوية،  بردي،  كركوك، 

عسكر،  كوتبة،  مناطق  قصف  تم  المرحلة  هذه  وفي 

وشيخان بالسالح الكيميائي. المرحلة الخامسة والسادسة 

والسابعة: بدأت في ١٥ مايو ١٩٨٨ واستغرقت أكثر 

من ثالثة أشهر. في هذه المراحل تم الهجوم على عدة 

مناطق أبرزها خليفان، سوران، جوما، رانية، قالدزي، 

قنديل، وقاد العملية وزير الدفاع عدنان خير اهللا، وعلي 

حسن المجيد ونزار الخزرجي.

المرحلة الثامنة: آخر مرحلة من مراحل األنفال، وبدأت 

يوم ٢٦ أغسطس ١٩٨٨ في منطقة بادينان واستمرت 

حتى التاسع من سبتمبر وشملت مناطق زاخو، زاويتة، 

زيوة، أتروش، والعديد من المناطق األخرى.

ينتظرون أقاربهم رغم مرور ٣٠ عامًا على غيابهم

أن  إال  "األنفال"،  مجزرة  على  عامًا   ٣٠ مرور  رغم 

التي  كردستان  إقليم  مدن  في  المواطنين  من  العديد 

تعّرضت لحملة "األنفال" ينتظرون أقرباءهم ولم يقطعوا 

بينما  الحياة،  قيد  على  بقائهم  إمكانية  في  األمل  خيط 

العملية  في  أقربائها  وفاة  تيقنت من  التي  األسر  تسعى 

الجنوبية  للبحث عن جثثهم في الصحراء والمحافظات 

إلعادة رفاتهم إلى إقليم كوردستان. وكل فترة يتم العثور 

على قبور جماعية جديدة ُتجدد اآلالم لدى اآلالف من 

أسر الضحايا.

تجاهل عملية األنفال في اإلعالم العربي

الكردي  الوجدان  في  "األنفال"  عملية  بشاعة  رغم 

في  للضحايا  جماعية  مقابر  على  العثور  واستمرار 

مناطق مختلفة في العراق، إال أن هذه القضية لم تلَق 

مستوى  على  سواًء  العربي،  االهتمام  من  األدنى  الحد 

عندما  العكس  يحصل  بل  ال  الشعوب،  أو  الحكومات 

أحداثًا  واعتبارها  الجرائم  هذه  تبرير  البعض  يحاول 

جانبية ال تستحق االهتمام في الوقت الحالي. وهذا األمر 

من مصادر األلم لدى المواطن الكردي الذي يحتاج إلى 

من  بحقه  ارُتكبت  التي  بالجرائم  واالعتراف  التعاطف 

االعتراف  يريدون  ال  كثيرون  الحاكمة.  األنظمة  قبل 

بأخطاء النظام العراقي السابق خوفًا من تهمة التعاطف 

مع إيران أو غيرها من التهم، وُيفّضلون التعنت وإنكار 

والواليات  إلسرائيل  بالعمالة  الكورد  واتهام  الحقيقة 

المتحدة األمريكية لتغطية جرائم النظام العراقي السابق. 

بالجريمة  المتهمين  واعتراف  الحقائق  من  وبالرغم 

مع  مقابالت  إلجراء  كردستان  إقليم  زيارة  وسهولة 

أسر الضحايا ورؤية األماكن التي تعرضت للعملية إال 

تتجنب  واإلسالمية  العربية  اإلعالم  وسائل  غالبية  أن 

سمعة  على  خوفًا  تارًة  الجريمة،  هذه  من  االقتراب 

ناصرًا  كثيرون  اعتبره  الذي  البعثي  القومي  النظام 

العملية  اسم  من  خوفًا  أخرى  وتارًة  واألمة،  للسنة 

"األنفال". ويفهم الكورد موقف الحكومات العربية التي 

اختارت التأييد أو الصمت أثناء ارتكاب النظام العراقي 

"األنفال"، ولكنهم يتساءلون عن موقف  السابق لجريمة 

التي  اإلسالمية  والشخصيات  والمنظمات  المؤسسات 

الحاكمة  األنظمة  ضد  شعارات  وترفع  باألممية  تؤمن 

والدفاع عن المظلومين، ورغم ذلك هي مقصرة بشكل 

كبير في الدفاع عن الكورد أو االعتراف بالمجازر التي 

الدين.  تحت شعار  القومية  األنظمة  يد  على  بهم  حلت 

تندد  أن  اإلسالمية  والجماعات  الشخصيات  على  كان 

وتستنكر هذه العملية فور وقوعها ألنها استخدمت اسم 

إبادة جماعية  لتبرير عمليات  الكريم  القرآن  في  سورة 

الصمت  اإلدانة وساد  هذه  ولكن غابت  المدنيين،  بحق 

في صفوف الجماعات اإلسالمية، ما خلق نظرة سلبية 

لدى الكورد من موقف هذه الجماعات والشخصيات التي 

صمتت عن الجريمة سابقًا وترفض التراجع عن مواقفها 

السابقة إلى اآلن. فهل يمكن أن يفتحوا العالم كما يقولون 

في شعاراتهم وهم يحملون عقًال ضيقًا وفكرًا متحجرًا؟

أدت إىل مقتل ١٨٢ ألف كردي .. هل مسعت جبرمية األنفال البشعة؟  

مظفر مزوري

 

هزت  التي  الصيت  السيئة  الجريمُة  تلك  األنفال، 

ِمن  أغرُب  حقاِئٌق  قصصها  البشرية،  ضمائر 

إعداُمهم  تم  المدنيين  الخيال، عشرات اآلالف من 

ِبال رحمة، ُدِفنوا وهم أحياء تحت التراب في مقاِبَر 

هذه  ضحايا  يبكي  والِشعُر  أعواٍم  منُذ  جماعية، 

ُمستمرٌة  اُألمهاِت  أعواٍم وصرخاُت  منُذ  الجريمة، 

على فلذات أكباِدها، منُذ أعواٍم واالطفاُل ينتظروَن 

خمسٍة  منُذ  الُتراب،  تحت  حّيًا  ُدفن  الذي  واِلَدهم 

تنتظُر  واألُم  حبيبها  تنتِظُر  والحبيبُة  سنة  وثالثين 

العدو هائجًا كالعاِصفِة في  أوالدها وإخوتها، كاَن 

أرِضنا يسُلُب أرواح المدنيين الُعّزل يقُتُل بعضهم 

ويحِرُق بعضهم ويدفُن بعضهم تحَت التراِب وهم 

أحياء.

إذا كان دليُل القمِر هو القمر ودليُل الشتاء هو المطر 

ودليُل العشِق هو الِعشق فدليُل كوردستان هو األلُم 

تتناثُر في  البرائُة  فيها  والشهادُة،  والقتاُل  والصبُر 

مهّب الموت والكُل يصُرخ ُكردستان ُكردستان، ال 

ُمنِقذ لهم من هؤالِء عديمي الرحمة إال الشعر، ال 

مالذ آِمن لهم سوى الِجبال. أخذوا عشرات اآلالف 

من األبرياء إلى الصحراء، إلى أرض بال رحمة، 

وال  شعر  ال  األخير،  مثواهم  حيث  إلى  أخذوهم 

ُدِفنوا تحت  أنهار وال وديان،  ورد وال جبال وال 

الُتراب وهم أحياء، ذنبهم الوحيد أنهم ُكرد، جرائٌم 

ُتنِطق حتى صمت الحجر، عذاٌب لذاكرِة االٍف من 

ذلك  وقساوة  وحشية  أطفأتها  التي  الذائبِة  الشموِع 

النظام البائد في الزمن األحمق في وقٍت كانت فيه 

تعودون، صرخاٌت  متى  اإلنساني.  الضمير  أزمة 

مدّويٌة لألمهات واألبناء منطلقٌة من طول االنتظار، 

بال عودة،  سفٍر  في  أكبادهم  أفالذ  على  صراخهم 

إنهم هناك في جهة الرمال تلفهم عواصف صفراء 

لعينة، متى تعودون أيها الراحلون بال ُقبلٍة باردة، 

الحرية  سماء  الى  الراحلون  أيها  تعودون  متى 

والمهاجرون عنوة، أين األحبة؟ ومتى يعودون؟

تسمية "األنفال" استخدمها نظام صدام حسين لتنفيذ 

إحدى أبشع جرائم القرن العشرين بحق المواطنين الُكرد 

في ُكردستان العراق، في محاولة الستخدام النصوص 

الدينية لتشريع جرائمهم ومحاولة محو الُمكّون الُكردي 

في العراق

ُتعُد ِمن أبشع الجرائم التي ارتكبت ضد الُكرد، استهدفت 

هذه الجريمة سنة (١٩٨٣) عشائر البارزانيين الذين تم 

تهجيرهم إلى مناطق أخرى بعيدة في المرحلة االولى، 

ثمانية   (٨٠٠٠) اعتقال  تم  الثانية  المرحلة  في  لكن 

فوق  فما  ثمانية سنوات   (٨) بارزاني من سن  اآلالف 

واقتيدوا إلى جنوب العراق حيث تم دفنهم هناك تحت 

التراب وهم أحياء، واستمرت هذه الجرائم بال اسم أو 

عنوان حتى بلغت ذروتها في سنوات (١٩٨٧-١٩٨٨) 

واختار نظام صدام حسين اسم األنفال على هذه الجرائم 

التي تضمنت عددًا من الحمالت العسكرية ضد المدنيين 

في ُكردستان.

استمرت الجرائم هذه في هذين السنتين بقيادة علي حسن 

ابن عم صدام حسين مسؤول منطقة كردستان  المجيد 

آنذاك وكان يملك صالحيات استثنائية واسعة واستخدم 

في مراحل حمالت األنفال جميع أنواع األسلحة المحرمة 

الخردل  نوع  من  الكيماوي  السالح  وخاصة  دوليًا 

العراقي  النظام  والفسفور،  األعصاب  وغاز  والسيانيد 

كان يريد حل المسألة الكردية حال نهائيا وحاسما حيث 

قام باتباع سياسة "األرض المحروقة" وعمل على تفريغ 

الكثير من المناطق الُكردية من سكانها واعتقال الذكور 

منهم ونقل النساء إلى "مجمعات"، أشارت االحصائيات 

إلى أن ضحايا هذه الجرائم كانت (١٨٢,٠٠٠) إنسان 

مدني بريئ، و(٨٠٠٠) بارزاني ايضًا، كما قام النظام 

بحرق وتدمير أكثر من (٢٠٠٠) قرية مأهولة بالسكان 

إلى مناطق أخرى غير  الترحيل  األهالي على  وإجبار 

الكيمياوية  باألسلحة  حلبجة  مدينة  وقصف  مناطقهم، 

إنسان   (٥٠٠٠) ضحيتها  وراح  دوليًا  الُمحرمة 

مدني بريء.

على  نزلت  "األنفال"  سورة  أن  المعروف  من 

معركة  بعد  والسالم  الصالة  عليه  محمد  نبينا 

األسرى  وأحكام  المعركة  أحداث  ووصفت  بدر 

والغنائم، وهي السورة الثامنة في ترتيب المصحف 

وعدد آياتها ٧٥ آية، هذه المعلومات قد ال تخفى 

أن  يعلمون  ال  قد  ولكنهم  المسلمين،  أغلب  عن 

تسمية "األنفال" استخدمها نظام صدام حسين لتنفيذ 

إحدى أبشع جرائم القرن العشرين بحق المواطنين 

الُكرد في ُكردستان العراق، في محاولة الستخدام 

النصوص الدينية لتشريع جرائمهم ومحاولة محو 

الُمكّون الُكردي في العراق.

تحّمَل  الُكردي  الشعب  على  مريرة  سنوات  كانت 

أوزارها تقتيًال وترويعًا وتهجيرًا واستخفافًا بأبسط 

الجرائِم  هذه  فظائِع  لهول  اإلنسان، زاغت  حقوق 

األبصار وهّزت لوقع انتهاكاتها الضمائر في ظل 

صمت دولي مريع

النظام  بأخطاء  االعتراف  يريدون  ال  كثيرون 

أو  إيران  مع  التعاطف  تهمة  من  خوفًا  السابق 

غيرها من التهم، وُيفّضلون السكوت واتهام الُكرد 

األمريكية  المتحدة  والواليات  إلسرائيل  بالعمالة 

بالرغم  السابق،  العراقي  النظام  جرائم  لتغطية 

هذه  اماكن  زيارة  وسهولة  كلها  الحقائق  هذه  من 

العربي  االعالم  أن  إال  بالضحايا  واللقاء  الجرائم 

واالسالمي تجّنَب االقتراب من هذه الجرائم تارًة 

خوفًا على سمعة النظام القومي البعثي الذي اعتبره 

كثيرون ناصرًا للسنة، وتارًة خوفًا من اسم العملية 

"األنفال".

تحّمَل  الُكردي  الشعب  على  مريرة  سنوات  كانت 

أوزارها تقتيًال وترويعًا وتهجيرًا واستخفافًا بأبسط 

الجرائِم  هذه  فظائِع  لهول  اإلنسان، زاغت  حقوق 

األبصار وهّزت لوقع انتهاكاتها الضمائر في ظل 

صمت دولي مريع، لم يكن أمامهم حينذاك إال أن 

وأفواهًا  النزف  أدمنت  قلوبًا  أضلعهم  بين  يحملوا 

كممها األوغاد وطاقات وآماًال مقطعة األسباب.

ِئم
َ
لت

َ
األنفال.. إبادة شعٍب وجرائٌم ِجراُحها ال ت

بـ“حمالت  ماسميت  انطلقت  عامًا،   ٣٣ قبل 

األنفال“ السيئة الصيت، وهي إحدى عمليات اإلبادة 

عام  البائد  العراقي  النظام  شنها  التي  الجماعية 

١٩٨٨ ضد المواطنين الكورد في إقليم كوردستان 

-جنوب كوردستان-.

حسن  علي  الدموي  إلى  الحملة  قيادة  أوكلت  وقد 

الكيمياوي، ابن عم رئيس  المجيد المعروف بعلي 

يشغل  كان  الذي  المقبور،  حسين  صدام  النظام 

لحزب  الشمال  مكتب  سر  أمين  منصب  حينها 

البعث العربي االشتراكي وبمثابة الحاكم العسكري 

األسبق  العراقي  الدفاع  وزير  كان  فيما  للمنطقة، 

سلطان هاشم القائد العسكري للحملة.

 ٨ رقم  للسورة  نسبة  باألنفال  الحملة  سميت  وقد 

مراحل،  بثمانية  مّرت  ولهذا  الكريم،  القرآن  من 

و‹األنفال› تعني الغنائم، والسورة الكريمة تتحدث 

عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في 

العام الثاني من الهجرة.

الفيلقين األول  اإلبادة هذه قوات  بتنفيذ حملة  وقام 

والخامس في كركوك وأربيل، مع قوات النخبة من 

الجيش  قوات  إلى  باإلضافة  الجمهوري،  الحرس 

الشعبي وأفواج ما كان يسمى بالدفاع الوطني التي 

الكورد  بعض  من  آنذاك  العراقي  النظام  شكلها 

المعروفين بـ“الجحوش“ لمحاربة أبناء جلدتهم وقد 

تضمنت العملية ثمانية مراحل.

وقد حددت حكومة إقليم كوردستان يوم الـ ١٤من 

الستذكار  سنويًا  يومًا  عام  كل  من  نيسان  شهر 

ضحايا عمليات األنفال.

المرحلة األولى بدأت بالهجوم على منطقة سرگلو 

وبرگلو وقد استغرقت هذه المرحلة ٣ أسابيع.

فيما المرحلة الثانية بدأت بالهجوم على منطقة قره 

العملية  هذه  واستمرت  ودربنديخان  وبازيان  داغ 

من ٢٢ اذار إلى ٣٠ منه عام ١٩٨٨.

أما المرحلة الثالثة فقد شملت الهجوم على منطقة 

سنگاو،  دووز،  كفري،  باونور،  كالر،  گرميان، 

قادر كرم في محافظة كركوك.

والمرحلة الرابعة بدأت عندما قام النظام العراقي 

الزاب  حوض  منطقة  على  هجوم  بشن  السابق 

الصغير أي منطقة كويسنجق وطق طق وآغجلر 

وناوشوان.

والمراحل الخامسة والسادسة والسابعة من العملية 

في محافظة  الجبلية  المناطق  بالهجوم على  بدأت 

تدمير  وجرى  وراوندوز،  شقالوة  ومحيط  أربيل 

قرى المنطقة بالكامل.

والمرحلة الثامنة، وهي آخر مراحل العملية، فقد 

شملت  وقد   ١٩٨٨ سنة  آب  من   ٢٥ في  بدأت 

منطقة بهدينان، آميدي (العمادية)، آكري (عقرة)، 

زاخو، شيخان، دهوك، وقد استمرت هذه العملية 

حتى الـ ٦ من أيلول من نفس العام.

إقليم  في  الكوردي  الشعب  بحّق  ”األنفال“  جريمة 

كوردستان في ذكراها الـ ٣٣

وقد أدت عمليات األنفال هذه إلى تدمير أكثر من 

٥ آالف قرية واستشهاد أكثر من ١٨٢ ألف من 

المدنيين الكورد األبرياء، بينهم اآلالف من النساء 

واألطفال دفنوا أحياء في صحاري جنوب العراق 

في مقابر جماعية.

جميع  األنفال  مراحل حمالت  في  استخدمت  كما 

السالح  وخاصة  دوليًا  المحرمة  األسلحة  أنواع 

الكيمياوي من الخردل والسيانيد وغاز األعصاب 

والفوسفور.

 الشعب الكوردي يف إقليم كوردستان 
ّ
جرمية ''األنفال'' حبق

يف ذكراها الـ ٣٣
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معاناتهم والسوريني للحل وإنهاء للكورد أمل فسحة اإلتفاق الكوردي
˝fl ÂÌá€aç«

تتالت الزمن،  من عقد مرور وبعد السورية األزمة 

السوري الوضع وصل أن إلى والويالت االنكسارات

الوضع أن وخاصة مسدود، وشبه معقد طريق إلى

ووصل تدهور، السوري للمواطن واالقتصادي المعيشي

الذي الكوردية للحالة بالنسبة أما خطيرة، مستويات إلى

أنفسهم- السوريين أو  دوًال كانت -إن الكثيرين يعقد

وشامل، عام حل بأي للبدء  أمل لبصيص  اآلمال عليها

وموقف رؤية على واالتفاق التوافق تمَّ إْن  يحدث  وهذا 

آمالهم الكوردي الشعب عليه يعّول الذي موحد، كوردي

وأحالمهم. وطموحاتهم

وألسباب أشهر ستة يقارب ما منذ متوقف الكوردي الحوار

لقاءات من  الفترة هذه  خالل يحدث فيما أّما نعلمها،

المبعوث مع حدة على كّل الكورديين الطرفين بين فردية

المبعوث الفرنسي. مع األمريكي وأيضا

للشأن متتبع وكل الكوردي الشعب أذهان إلى يبادر هنا

والسوري: الكوردي

السورية على الساحة ما يجري اآلن لكل تحليلك ما -١

والكوردية؟

الكوردية بالمفاوضات البدء في التأخير هذا أسباب ما -٢

البدء دون الفردية اللقاءات هذه كل ولماذا الكوردية؟

باللقاءات الثنائية؟

أم قريبا؟ ستبدأ الكوردية الكوردية المفاوضات هل -٣

ولماذا؟ ال؟

أجل من الكورديين الطرفين من المطلوب ما برأيكم، -٤

هذه الحوارات؟ إنجاح

المفاوضات الكوردية؟ رؤيتك بمستقبل ما -٥

جماهيريا مطلبا باتت الوحدة  وتحقيق  الشراكة إنجاح

العليا الكوردية القومية المصلحة تفرضه

الديمقراطي الحزب في السياسي المكتب عضو تحدث

لصحيفة حمو عبدالباسط سوريا، الكوردستاني-

على مضت قد يكون  العام «هذ بالقول: «كوردستان»، 

اآلمال تباشير  والزالت الزمن من عقدا السورية األزمة

ومعاناة مأساة ينهي  حلول الى باألزمة لإلنتقال ضعيفة

والدمار والخراب للقتل حدا ويضع السوري الشعب

الشعب السوري خرج الثورة بداية في والنزوح والهجرة،

باسقاط وطالب والكرامة والحرية بالتغيير للمطالبة سلميا

للعنف مسار الى الثورة مسار تحول ما سرعان االسد نظام

النهوض على مواجهة عجز بعد أن بدأها النظام والعسكرة

المناطق والمدن والبلدات كل في الجماهيري السلمي العارم

تيار بعد فيما ظهر من ثم بالوحدة وبالحرية تنادي بشعارات

الدموي العسكري النظام اسلوب على للرد المعارضة في

هي المتظاهرين على األسلحة صنوف  بكل قصف الذي

مسميات تحت أيضا الثورة عسكرة إلى باللجوء األخرى

متعددة. وبهذه عسكرية وفصائل كيانات مختلفة وتأسيس

ملعب إلى  السورية والساحة السورية الثورة تحولت 

اشتدت حيث واإلقليمية. الدولية والتجاذبات للتداخالت 

على بالوكالة والقوى الدول هذه مابين أكثر الصراع وتيرة

الجيوبوليتكي موقعها تشكل التي السورية شطرنج رقعة

وبالرغم الدول، هذه لدى مصالح مهمة استراتيجية أهمية

لألزمة الحل تكمن بأنه لإلعالن الدولية األطراف توجه من

وكذلك جنيف واجتماعات المتحدة األمم مظلة سوريا تحت

جنيف عن كبديل وسوتشي كأستانة أخرى مسارات عقد

إنجاز نحو تقدم أي يحرز لم أنه إال دستورية، لجنة وإنبثاق

إعالميا على الجميع عليه يؤكد والذي الشامل السياسي الحل

 ٢٢٥٤ األممي القرار وفق السياسي بالحل ملتزمون أنهم

لم  العملي الواقع في لكن الصلة، ١ ذات جنيف وقرارات

الشعب ويدفع دفع والصراع العسكري، بل الحرب يتوقف

وتفسيير قراءة كون والدمار، الدماء من المزيد السوري

وإقليمي دولي استقطاب وتنمُّ عن مختلف للحل طرف كل

يأتي ذلك بعد ثم أوال، مصالها وفق السورية لألزمة

ومعارض ومساند داعم مابين ثانيا، سوريا شعب مصلحة

الخروج يعد لم سواء والذي على حد والنظام للمعارضة

المدى الحل في يعد هناك ولم تفاقمت أكثر األزمة بل من

وال المعارضة الحل بيد السوريين ال حيث لم يعد القريب،

كبيرة أهمية تشكل الشعب الكوردي قضية إن كما النظام،

واألزمة الحل في مسار وتتأثر السورية تؤتر األزمة في

القوميات إلى تشكل القومية الثانية إضافة كونها معا، بآن

تعرضت التي  والتركمان السريان اآلثور مثل  األخرى

الدولة تشكل خالل والتهميش وطمس الهوية للظلم واإلنكار

وخاصة للحكم المتعاقبة االنظمة مراحل وفي كل السورية

أنكر كل الذي والشوفينة العنصرية وسياساته حكم البعث

العروبة». سوريا بماهو مختلف عن في شيء

وعمل أراد  السورية  الثورة بدايات «في حمو:  يتابع 

تحت سوريا كورد يجمع أن البارزاني مسعود الرئيس

للتطورات تحسبا وفكر ورؤية مشتركة موحدة وقيادة مظلة

 ١ هولير اتفاقية كانت هنا ومن بسوريا ستعصف التي

الشعب  نضال تؤطر كي دهوك اتفاقية ثم ٢ ومن وهولير

إطار وفي القومية مصالحه خدمة هدف أجل من الكوردي

الشعب مكونات مع بالتشاركية السورية الوطنية المصلحة

قنديل منظومة  قرار أسف  وبكل لكن  األخرى، السوري

دون األسد حالت بشار نظام أجندة مع والتقاطع وبالتنسبق

اإلتفافيات تلك مع د ب ي الكوردية وتعاطت الوحدة تحقيق

الرغبة التضليل واستغالل سياسة تكتيكي وإتباع منطلق من

المجلس لدى والحرص النوايا وحسن الصادقة الكوردية

تلك بنود تطبيق استحقاقات من وتهربت الكوردي الوطني

لم إال ليس الورق  على  اتقاقية مجرد وبقيت  االتفاقيات 

منظومة من وبأوامر د ي ب استفردت وبهذا فعليا، تنفذ

إيران المايسترو وبإشراف بشار نظام مع وبالتنسيق قنديل

النظام مصالح حماية أجل من الكوردية بالمناطق التحكم

وأجهزة د ي ب مابين للمؤسسات وتسليم عملية استالم في

للمشهد الخاطئة السياسة  تللك جراء األمنية، ومن النظام 

واإلقليمي الصراع الدولي فهم والتطورات وعدم السوري

الكوردية، من المصلحة إنطالق وعدم سوريا أرض على

للصراع ملعب سوريا إلى مناطق كوردستان ساحة تحولت

عملية وتوقفت أنهت أن  بعد ك  ك وب تركيا مابين

وتشيجع بدعم بدات التي  السالم ومفاوصات المصالحة

وب تركيا بين ما البارزاني بوقف الحرب مسعود الرئيس

تركيا وعموم في الكوردي الشعب مصلحة من أجل ك ك

وغض وروسيا والنظام تركيا مابين اإلتفاق وبنتجة تركيا،

مع الفصائل التركي الجيش دخل أمريكا من قبل الطرف

من نزوح اآلالف وجرى عفرين إلى السورية العسكرية 

عن فضال الشهباء معسكرات إلى عفرين من شعبنا أبناء

والقرى، بالمدن لحقت التي والنهب والدمار الخراب

أيضا حصل قد كان بل ال والشجر، والحجر وطال البشر

إلى بالدخول وتركيا أمريكا مابين واإلتفاق والقبول التفاهم

االتفاق، ما لحثيات مع علم قسد كانيية وسري سبي كري

المجريات يؤكد الذي ويالت من الكوردية للمنطقة جرى

وتستهين تستهتر  د ي ب بأن  للعيان  ويظهر واألحداث 

وفرماناته كنتوناته عبر غيره قبل أوال الكورد بعقول

ما نفوذ «بسبب تقاسم مناطق سوريا كمناطق حمو: يضيف

انطلقت الفرات شرق مناطق في أمريكا ووجود الدول، بين

جمع سبيل في كضامن ومشرف قبل سنة أمريكية مبادرة

فرنسا قامت إن وسبق صفوفهم وتوحيد الكورد شمل

جولة قطعت وقد األمام، إلى تتقدم لم لكن المبادرة  بهذه 

وب الكوردي الوطني بين المجلس الماراتونية المفاوضات

ترك مشتركة، سياسية رؤية إلى بالوصول شوطا د ي

ثم ومن خيرا، وتأمل شعبنا جماهير لدى إيجابي تفاؤل

معا  ENKS و PYNK وتوصلوا مابين الثانية الجولة أعيد

توقفت المشترك، لكن باإلتفاق كمرجعية وهيئة هيكلية إلى

األمريكية اإلدارة في تغييرات بسبب الحوارات جولة

الضامن وطاقم فريق تغيير وكذلك األمريكية واإلنتخابات

المفاوضات د من ي ب جدية عدم مما أظهر األمريكي،

خالل ومحاولة التملص وخلق ذرائع وحجج للهروب من

ووصف بالمرتزقة ووصفهم البيشمركة على الهجوم

مكاتب وحرق  للشهداء بخيانة  معهم  بالجلوس المجلس 

األطفال اختطاف إلى  ثانية والعودة وأحزابه  المجلس

عدم منها الهدف ذلك كل والنشطاء المدرسين وإعتقال

اإليمان عدم بل ال الكوردية للشراكة د ي إلتزام وإيمان ب

جاءت قنديل قيادات وتصريحات أصال، الكوردية بالوحدة

للوصول إلى الوحدة الحوارات لهذه سياق عدم الرضا في

المفاوض الوفد كرئيس الدار السيد تصريحات جاءت والتي

تنفيذ وفي إطار ك ب ك مع تصريحات قيادات بالتزامن

بالتحكم التخلي عدم قنديل جبال منظومة وتعليمات أوامر

قربانا بمشيئته واللعب سورية كوردستان في شعبنا بمصير

بمصير وبالمغامرة الطوباوبة وأفكارهم إليدولوجيتهم

جرى ما فصل ال يمكن والذي سوريا، في الكوردي شعبنا

زاخو الحدود في ومناطق هولير على شنكال والهجوم في

يسعى إليه ما ان قنديل، في له خطط ما عن ودهوك بمعزل

في شعبنا إلهاء هو قنديل وعبر إمالءات د ب ي منظومة

من وتهربه تكتكية بشعارات وأوهامه الحوارات أمد إطالة

حول واإلتفاق الوحدة ينتظرها شعبنا في التي استحقاقات

قنديل منظومة األعمال من قبل تلك ان الكوردية، المصلحة

المصداقية والرغبة دليل على عدم هو د ي وأدواتها ب

التي الكوردية الوحدة وتحقيق الشراكة إنجاح في الحقيقة

الكوردية القومية المصلحة وتفرضه جماهيريا مطلبا باتت

الحوارات، الوقت الطويل في كل هذا مبررا أخذ يعد ولم

العمل التعاون ويحققون يد يمدون نفسه لماذا يطرح سؤال

صناديد مثل  األخرى العسكرية الفصائل مع  المشترك

في النظام قوات ووجود الوطني والدفاع والسوتورو

والتنسيق واإلقتصادي التجاري والتعاون والحسكة قامشلو

تعود أن يريدون وال المختلفة النظام مؤسسات مع األمني

وإعتقال المجلس ومحاربة الوطن  أرض إلى البيشمركة

قبول عدم على يدل فهو ذلك دلَّ إن الكورد، النشطاء

المشتركة الكوردية تحقيق الوحدة د ي وب قنديل منظومة

وبالرغم وقوى التحالف، أمريكا دون ضغط من أشكال بأية

بأن سياسي منطلق من بأن هناك ونقّر ننكر ال ذلك كل

شعبنا وألجل مصلحة وموجود معا التشاؤم أو التفاؤل هناك

والذهنية العقلية هذه مع وبالتعاطي بالحوار نعمل القومية

في حقيقة وحدة وإخوة أية تحقق ولم من جانبها تريد ال التي

فحسب سوريا كوردستان في ليس كوردستان من جزء أي

واستراتيحية الكورد مع تكتيكية منهجية دائما تتعامل وهي

الغير». مع

ل التاريخ الطويل المتتبع والمدرك على حمو: «ان يردف

عميق تحليل إلى وال يحتاج ذلك يعرف ك ك ب منظومة

على والرهان التعويل وان طويل، تشخيص او تأويل أو

هو الذي للراعي األمريكي وجود الوحدة هو هذه تحقيق

أمريكا مثل كدولة بوجود الكورد نحن لنا ذهبية فرصة

لتحقيق شعبنا فيه يتطلع الذي الدولي والتحالف وفرنسا

القضية تدويل إلى الوصول في قرن من أكثر منذ أهدافه

ايضا دولية أزمة السورية األزمة باتت وحيث الكوردية،

واإلقليمية المحلية األوضاع تجاوزت الكوردية والقضية

لسوريا حل عام إيجاد على بالنهاية الدول أن تتفق من والبد

والمذهبية والدينية القومية المكونات كافة حقوق يضمن

حكم نظام ذات ديمقراطية تعددية فدرالية دولة بناء في

مستبد لنظام واليمكن بشار، بدون برلماني المركزي

ويستمر يبقى أن بالدم أياديه تلطخت قمعي ودكتاتوري

أن واليمكن وطالت األزمة السورية دامت مهما الحكم في

سنوات عشرات قبل في السابق كانت كمان سوريا ترجع

وتعم الحروب وتنتهي معها األزمة السورية وسوف تنتهي

وعودة المشترك  التعايش  هناك وستكون والحرية  السالم 

شعب تراجيديا على الستار  وإنهاء  اآلخر  وقبول للوطن

سوريا».

مشتركة إستراتيجية وضع الكورديين  الطرفين واجب

ماتبقى على الحفاظ تضمن

الكردستاني يكيتي لحزب السياسية اللجنة عضو تحدث

بالقول: «كوردستان»،  لصحيفة موسى نزار سوريا،  –

سنوات لعشر إمتد قد سوريا في المتأزم الوضع أن «حيث

أم كانت سياسا الحياتية المجاالت في مختلف من التراجع

بحل متأملين السوريون يزال أو مجتمعية، فال إقتصادية

أي دونما مجتمعيا، المتشتت البلد هذا في المأساة ينهي

الضائعة الثقة األفق، يعيد في األمل من ملموس بصيص

متجددين، وفكر بدم السوري الجسم ويحقن األطراف بين

متينة لوضع لبنة الجميع عليهما يستند أن القدرة على لهما

للنظام من المؤكد أن الخطاب اإلستعالئي جديدة. لسوريا

األمم المتحدة هيئات في لها مفترضة شرعية على والمستند

التفاهمات تنفيذ أمام الدبلوماسي، اليزال عائقا بمنظورها

أساس،  ٢٢٥٤ كحجر بالقرار والمتمثلة الشأن ذات الدولية

المعارضة، صفوف في والتشتت الخلل مواضع عن ناهيك

كبير جزء لثقة وفقدانها أقطابها، لبعض الواضحة والتبعية

القوة لتلك بدورها أفقدتها التي السوري، الشعب أبناء من

لها. كورديا الغربي للمجتمع الواضح الدعم رغم المؤهلة لها

في الكوردي الوطني للمجلس الصائبة  القراءة لنا تتبين

بعد وخاصة منذ البداية، المعادلة السياسي في موقعه تحديد

من معاناته رغم تهرب النظام المجريات، مع هذه كل تبيان

اإللتفاف محاوال للشعب الكوردي، دستوري إستحقاق أي

سوريا الديمقراطية بإمكانية مع قوات في حواراتها والغمز

التحكم كمركز لها تضمن فضفاضة آنية بمراسيم اإلكتفاء

في بالطبع فيكمن كورديا الحل أما دوما. األمور بزمام

عندها جدي، وبشكل القائمة الكوردية بالحوارات المضي

الكوردية». الجبهة تتعزز فقط

ألسباب مؤخرا الكوردية اللقاءات «تعثرت موسى: يتابع

في يكمن عقدها في التأخير ولكن للجميع، واضحة باتت

تفسير في من أطراف معها ومن د ي وفد ب إستعداد عدم

بالتالي الموقف ليتبلور وفدها، رئيس مواقفها وتصريحات

تتم أن تلك الحوارات وهل من هذه الحوارات؟ لها الواضح

تتم أصوال األخرى والمراحل اإلعالم على منها مراحل

اللقاءات؟ هذه رعاة وبحضور

الوحدة أحزاب قبل من معالجتها أم المواقف تلك تبني

المجلس أراد  قد كان ما هذا  موقفها،  وتوضيح الوطنية 

اللقاءات أما المقابل. الطرف من يفهمه أن الكوردي الوطني

واألمريكان، قسد من كل مع كوردي وطني كمجلس الثنائية

صبيانية، تجاوزات عدم تكرار هكذا ضمان إطار في فتأتي

اإللتزام  بعدم وتلميحاتها PYNK طرف نية  في تشكك 

الحوار، من السابقة في الجوالت بما تم التفاهم عليه حتى

لقاءاته في مترقب التفاوضي  ووفده المجلس  اليزال لذا

في للبت تساؤالتها، على  لألجوبة الراعية األطراف مع

المراحل التي تليها».

تم وما الحوارات هذه تعثر واقع ظل «في موسى: يضيف

بين المباشرة اللقاءات تستأنف أن أتوقع ال إليه آنفا، اإلشارة

هناك المنظور، على المدى األقل على الرئيسين الطرفين

خصوصا، األمريكي الراعي قبل من جدية بالطبع متابعة

المقابل الطرف لتفسيرات ترقبنا إطالة وبعد ولألسف ولكن

الممانعة من نوع  بوادر تظهر  وأجوبتها،  مسؤولة  الغير

مع تجاوبها عدم أو الوطنية الوحدة أحزاب طرف من

دور غياب ظل في وذلك  خصوصا، األمريكي  الراعي

الحال بطبيعة يخدم والذي حاالت، هكذا في المفترض قسد

نفسها، الحوارات بالتالي واليخدم فقط، المقابل الطرف

وبسواعد لمنطقتنا بدء مرحلة جديدة في األمل باتت والتي

مكسب أي  تفضيل والمتحابة.  المتعايشة مكوناتها  أبناء 

على المفصلية في هذه المرحلة حزبوي أو وشخصي آني

التهميش، ومسلسالت المظالم أثقلته لشعب العليا المصلحة

األجيال القادمة». تغفره لن ما هذا

األطراف عاتق الجميع من على ما يقع موسى: «ان يؤكد

تجاه المرحلة وحساسية المسؤولية بروح التحلي المعنية

والمنفرد اليوم وخصوصا الطرف المتحكم القادمة، األجيال

عمل عن أي يكف أن في على األرض بالواقع سيره في

والضامن الجماهيري  المطلب هذا مجريات على  يؤثر

عن بديال القوة منطق عن واإلستغناء قضيتنا، لمستقبل 

غير قوة كمنطق نتائجها كانت بدورها والتي الدبلوماسية،

ناحية، من هذا القادمة، أجيالنا ومستقبل مناطقنا على صحية

ناحية أخرى ضرورة القيام بإجراء تقييم فعلي للمرحلة من

على الحفاظ تضمن مشتركة إستراتيجية  ووضع السابقة

عوامل عن البحث مبدأ من على اإلنطالق ماتبقى، مستندة

تعريض وعدم بناؤه، ومايمكن للمنطقة، تحقيق اإلستقرار

محاولة خالل وذلك للخطر، القومية  ومصالحنا وجودنا 

سورية كوردية سياسية كحركة نضالنا بوصلة توجيه

ساحة وجعل مناطقنا مجاورة، خارجية داخلية أو ألطراف

كذلك مجاورة. إقليمية أطراف مع المعلنة لصراعاتها

بجدية النظر

بإجراءات مرورا بدايتها ومنذ «المفاوضات موسى: يختم

في الدخول سبقت التي الظاهرة والمماطلة الثقة، بناء

ودور والدفاع األمن كسلة  الحوار، من  الجوهرية النقاط

وعائديته، القرار في الحقيقية  والشراكة  روج بيشمركة

من وغيرها مناطقنا، من وأخواتها قامشلو في وحصره

تنذر نفسه، اإلتفاق صلب من تتجزأ ال التي الخالفية النقاط

التعويل أما الكاف. بالممهد بالشكل ليس الطريق بأن بعد

للدور ولعبها المنطقة، في الدولي التواجد فرصة على فهو

بيشمركة على وكذلك األطراف، إقناع في منها  المرجو

هذين أن بحيث أي إتفاق مرتقب، لديمومة كضامن روج

في الميناء شعبنا سفينة إرساء في دافعا يشكالن العاملين

وإحترام حقوق يضمن بما المعنية، كل األطراف يخدم الذي

دستوريا». جميعا المنطقة أبناء إرادة

إقليمي دولي توافق الى يحتاج الكوردية نجاح المفاوضات

الوطني الكوردي المجلس في العامة األمانة عضو تحدث

لصحيفة تمي علي الكوردي، المستقبل تيار في وقيادي

سوريا في الروسي التدخل «بعد بالقول: «كوردستان»،

الدولي  للصراع ساحة إلى  البلد هذا تحول  ٢٠١٤ بـ

على والفاعلة المؤثرة القوى بين الحسابات وتصفية

حماية خالل  من تحاول روسيا فمثًال السوري، الملعب

في اإلستراتيجية مصالحها حماية على السقوط من النظام

السورية الساحة من جعلت واشنطن بينما األوسط، الشرق

السوري الميدان في المتطرفة الجماعات لتجميع فرصة

هذه إن رأت  فـ انقرة أما واحدة، دفعة عليهم والقضاء 

شر من للتخلص  ذهب من طبق على جاءت الفرصة 

المنظومة هذه مع وتصفية حساباتها الكوردستاني العمال

تحاول األخرى هي طهران بينما السوري، الملعب في

مع ساحة لتصفية الحسابات الجنوب السوري إلى تحويل

الجميع يد من خرج قد السوري الحل يكون وبهذا ابيب، تل

قضية دولية بإمتياز». وأصبح

توافق الكوردية يحتاج الى تمي: «نجاح المفاوضات يتابع

هناك شك ال اللحظة، حتى يحصل لم وهذا دولي، إقليمي

قيادات على وطهران ألنقرة آخر أو بشكل مؤثر دور

بينهم فيما التوافق يحصل لم إن بالتالي سوريا داخل قسد

ال واشنطن أن ويبدو نهائي إتفاق أي يحصل لن بإعتقادي

الفرات في شرق الكعكة تقاسم في هؤالء بإشراك ترغب

لإلتفاق األخيرة اللمسات  وضع   يتم لم  السبب ولهذا

اللحظة». حتى الفرات شرق في الكوردي الكوردي

قريبا، التأكيد بكل ستبدأ «المفاوضات تمي: يضيف

إنجاح على مصّرين الكوردي الوطني المجلس في ونحن

الكوردية المصلحة يتطلبه  ما  وفق لكن  المفاوضات هذه

الديمقراطي التحضير لتنفيذ اإلتحاد وعلى العليا، السورية

العمال كوادر مغادرة -١ مراوغة. دون الثالث الشروط

قوات عودة -٢ السورية. لمناطق الكوردية الكوردستاني

-٣ حصرًا. الكوردية المناطق إلى آفا روج البشمركة

المنطقة». إلدارة جديد عقد إجتماعي إنشاء

جاهز الكوردي الوطني المجلس أن «إلى تمي: يشير

لنجاح عاتقها  على يقع ما وكل الشاملة المساعدة لتقديم 

ال يمكن لنا المساومة حمر خطوط هناك لكن المفاوضات

آفا، وعلى طرف اآلخر عليها وهي قوات البشمركة روج

وفدها وصف رئيس بعد خجل دون من المجلس اإلعتذار

(المرتزقة)». ب البواسل البيشمركة قوات

حقيقية نتائج إلى تؤدي لن  المفاوضات  «ان تمي: يرى

الكوردي الوطني في المجلس حرصنا رغم األرض على

المشروع هذا  ألن  والسبب المفاوضات  هذه نجاح على

من بالتالي المنطقة في واشنطن  أجندات ضمن يدخل

سوريا، وبناءًا طهران في مصالح يتعارض مع الطبيعي أن

إلفشال الكوردستاني العمال على طهران ستضغط عليه

واشنطن، مع الجزئية بالحلول تقبل ال ألنها المفاوضات 

اإليراني النووي بالملف مرتبط الموضوع هذا بالتالي

اإلتفاق يحصل السبب لن بينهم، ولهذا الشامل فيما واإلتفاق

طهران مع واشنطن تتفق  حتى الكوردي  الكوردي-

ذلك. من إلى أبعد اذهب وأريد أن وأنقرة،

الثقة جسور بناء إلى بحاجة الكوردية المفاوضات

لصحيفة ميركان درويش القانوني، المستشار تحدث

ركود حالة في السورية «األزمة بالقول: «كوردستان»،

المتحدة األمم مبعوث فال مفهوم،  غير سياسي وجمود

مفاوضات عن الثلج إذابة أو تحريك على قادر بيدرسون

األمريكية المتحدة الواليات جنيف وال في الدستورية اللجنة

أن أم مقصود إهمال هو هل سوريا. تجاه سياستها في تغير

بعد؟. لم يحن الحل السياسي مخاض

الكوردي المشهد على انعكس الركود هذا األحوال كل في

الكوردي الوطني المجلس بين الكوردي الحوار في السيما

من الضغط من مزيد إلى تحتاج والتي الذاتية، واإلدارة

لتسريع اإلدارة الذاتية من الحليف على األمريكي الراعي

المعتقلين ملف في المرونة وإبداء المفاوضات وتيرة

الثقة. جسور وبناء والمختطفين

عن لغة وبعيدًا الكوردي شعبنا مع صادقين نكون وحتى

الذاتية اإلدارة على الضغط األمريكي لوال نقول الدبلوماسية

بعد وحتى والتفاوض الحوار لغة عن بعيدة األخيرة لكانت

عرض الحائط اإلتفاق ضرب بنود من كل الخوف اإلتفاق

هولير ودهوك». اتفاق حدث في كما

ولديها بتوقيعها تلتزم ال عقلية أمام «نحن ميركان: يتابع

الحركة ومطالب نضال  عن بعيدة ومشاريع  أجندات

وننادي  نأمل نحن طبعا ٦٠ سنة، منذ الكوردية السياسية

الخطاب توحيد وضرورة الكوردي الصف بوحدة

دستور في القومية حقوقه  لضمان  الكوردية  والمطالب

ممارسات لكن لغة التخوين، وبعيدًا عن المستقبل سوريا

تشجع األخيرة ال الفترة في األرض على الذاتية اإلدارة

هذه أبدا يلتقيان ال المستقيمان الخطان االستمرار. على

أكون أن وأتمنى هذا أقول الرياضيات، علم بديهيات

بأن الشريك توحي السابقة التجارب لكن في تقييمي مخطئ

ال الذاتية باإلدارة والمتمثل الكوردي الحوار في  المعطل

وأجنداته لمشروعه تابعا يريدك هو العمل في الشراكة يقبل

وراء المجلس التي تقف من الجماهير أمر مرفوض وهو

الكوردي». الوطني

وبشكل يبحث الكوردي الوطني «المجلس ميركان: يضيف

للبدء الثقة  جسور ببناء  ويأمل  حقيقي  شريك عن  جدي

المفاوضات تحتاج هنا ومن وحقيقية جادة بمفاوضات

وحتى األمريكي كالراعي دولي قوي  ضامن إلى الحالية

مضيعة المفاوضات  ستكون الضمانة  هذه دون الروسي 

التجارب نتيجة هنا للثقة مكان ال ولألسف والجهد، للوقت

األرض على الطيبة النتائج هي الحقيقية الثقة السابقة،

اإلعالم». في المعسول الكالم وليس

الخاتمة:

هناك سيكون النهاية ففي طال مهما السوري الوضع إذا،

تعددي ال برلماني حكم وإيجاد البلد استقرار حل يضمن

الكوردية األطراف على يجب الوقت ذلك وحتى مركزي،

الكوردي الشعب حقوق لفرض جاهزين يكونوا أن

المشروعة في دستورها.

ميركان درويش علي تمي نزار موسى حمو عبدالباسط
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نريمان أربيل، في الرياضي خبات نادي رئيس أكد

الشبكة ضمن المعتقلين داعش عناصر أحد أن قهار،

كوردستان إقليم أمن مجلس نشر التي "اإلرهابية"

لشن مخططاتهم وأحبط اإلثنين، يوم اعترافاتهم

العبي النادي. أحد أربيل، كان مدينة في هجمات

إقليم أمن مجلس نشره الذي الفيديو وتضمن

بينهم المعتقلين من مجموعة اعترافات كوردستان،

من إن ثالثة قال حسين، الذي حسن حمودي فراس

الموصل، سيطرته على بعد انضموا لداعش أخوته

في وصالح قتلوا وفالح فائز وهم الثالثة مبينًا أن

التحرير. معارك

وعمل تركيا إلى فراس انتقل داعش دحر وبعد

وكان حيث تعرف على شخص يدعى رامي هنالك،

في  للعيش ٢٠١٩ انتقل يعمل لصالح داعش، وفي

به قبل اتصل رامي إن ويقول بأربيل، بلدة "توبزاوة"

التنظيم سيأتيان عناصر من اثنين أن أيام وأخبره عدة

من تم اعتقالهم وصولهم وبعد نفس اليوم وفي إليه

األمنية. القوات قبل

فراس "كان اإلعالمية: رووداو لشبكة قهار وقال

الوحيد الالعب وكان طويلة، لفترة نادينا العبي أحد

جيدًا العبًا كان وقد النادي، في العربي المكون من

الهجوم". خط بمهارات عالية في ويتمتع

منذ خبات نادي لصالح يلعب كان فراس أن وأضاف
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 ١٢ االثنين يوم بارزاني ، الرئيس مسعود استقبل

تولر  ماثيو الدين، صالح في ٢٠٢١ / نيسان /

له. المرافق لدى العراق والوفد السفيراألمريكي

القنصل ولر روبرت  حضره الذي اللقاء  خالل

األوضاع بشأن التباحث جرى أربيل، في األمريكي

في والمستجدات التطورات وآخر العراقية السياسية

في العراق. العملية السياسية

على المصادقة الجانبان وصف االجتماع وفي ذات

٢٠٢١ بالخطوة  للعراق لعام السنوية قانون الموازنة

النظر ووجهات اآلراء تبادل جرى كما اإليجابية،

والعراق أمريكا بين اإلستراتيجي الحوار حيال

الحوار. هذا األطراف في إنجاح جميع ودور

على الضوء تسليط تم من اإلجتماع آخر وفي جانب

العراق سوريا، في اإلرهابية والتهديدات المخاطر

في االعتدال وتعزيز تطوير ضرورة على مؤكدين

. االستقرار إلى التوصل سبيل

كانت فقد وأمريكا، كوردستان إقليم بين العالقات أما

الطرفان فيه أكد الذي االجتماع في آخرا  محورًا

المشترك استمرار التعاون والتنسيق ضرورة على

الجانبين. بين
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، خوشناو أوميد  أربيل العاصمة محافظ  كشف

العليا اللجنة اعالن  عدم سبب ،عن الثالثاء اليوم 

التجوال حظر كوردستان إقليم في كورونا لمكافحة

اإلصابات اعداد ارتفاع رغم  اإلقليم في الشامل

كورونا. بوباء

من بينهم للصحفيين تصريحات في قال خوشناو ،

اإلصابات اعداد ارتفاع بسبب ، (باسنيوز) مراسل

العليا اللجنة في نية  هناك كانت  كورونا بوباء

حظر العالن كوردستان إقليم في كورونا لمكافحة

لكن مراعاة ، موضحًا اإلقليم في الشامل التجوال

االقتصادية والظروف للمواطنين المعيشي للوضع

القرار. هذا اتخاذ يتم لم

اجتماعية حركة يشهد رمضان شهر ان ، مضيفًا

وغرفة العليا اللجنة وفي  ، نشطة واقتصادية

بنظر المواطنين ومطالب االمر اخذنا هذا العمليات

مردفًا الحظر ، إجراءات تخفيف االعتبار وقررنا

من اكثر التقيد المقابل في يعني التخفيف هذا ان

تفشي لمنع الوقائية باإلجراءات المواطنين جانب 

الفيروس.
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أيام طيلة  المساجد أبواب فتح إعادة األحد كوردستان إقليم في الدينية والشؤون  األوقاف وزارة أعلنت

مشددة. وبقيود رمضان

وباء كورونا معدل تفشي المساجد بعدما شهد في ذلك العبادة بما إغالق دور كوردستان قرر إقليم أن وسبق

األيام األخيرة. في كبيرًا تصاعدًا

اللجنة عقدته اجتماع بعد رمضان المبارك شهر وخالل اإلقليم عموم في المساجد أبواب وتقرر إعادة فتح

كورونا. فيروس لمكافحة العليا

مجتمعًة والتراويح العشاء صالة تستغرق ال أن منها، شروط بجملة والمصلين المساجد وألزمت السلطات

وخارجها. المساجد داخل الجماعي اإلفطار مراسم إقامة تم منع دقيقة، كذلك ٣٥

خالل توجههم الكمامات يرتدوا وأن المساجد، في وليس بيوتهم في المصلون يتوضأ أن الشروط، بين ومن

المصافحات. تجنب مع المساجد إلى

رمضان، ليالي وخالل العصر صالة إلقاء المواعظ واإلرشادات بعد منع تم كما النساء، قاعات إغالق وتقرر

نصف ساعة. الجمعة خطبة تستغرق وتحدد أن

والضوابط. القيود بتلك ال يلتزم مسجد أي بإغالق الدينية األوقاف والشؤون وزارة وهددت

٢٤ كوردستان
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المساجد أبواب ان بالقول تابع ، العاصمة محافظ

سيتم فيما  ، رمضان  شهر خالل مفتوحة ستبقى

المختصة األجهزة جانب من الوقاية إجراءات تشديد

مستلزمات توفير سيتم كما  ، االوقاف ووزارة

. من اليوم اعتبارًا للمساجد والتعقيم الوقاية

باسنيوز

مهفر لقمان القيادي (ابريل) ٢٠٢١،  ١٠ السبت صباح توفي الكورونا، مرض مقاومة من شهر بعد

مستشفيات احدى في الكوردستاني-ايران الديمقراطي للحزب السياسي للمكتب التنفيذية الهيئة عضو

اربيل. مدينة

الى  أظفاره نعومة لمدينة شنو، انضم منذ تابعة قرية ١٩٦٤ في عام ولد ، مهفر بن خورشيد لقمان الشهيد

. PDKÎ الحزب بيشمركة صفوف في الكردستانية التحرر حركة

لهيئة ورئيسا السياسي، المجلس لرئيس السياسي، ونائبا المجلس في عضو منها عديدة مناصب شغل

للحزب السادس عشر المؤتمر في السياسي المجلس ، وعضو اإلذاعة

الدين صالح جامعة من في القانون إجازة على وحصل تعليمه الحزب واصل في نضاله الى باالضافة

أربيل. في

وضمن الكردستانية والسياسية الحزبية االوساط حميمة مع وله عالقة معروفة شخصية لقمان كان الشهيد

كوردستان. واستقالل الكرد بحرية عميق إيمان لديه كان ؛ الكوردستاني المجتمع

åäbi ÜbÓ” ÒbœÎ
ÊaãÌa M@Ô„bnéÜäÏÿ€a Ô†aã‘∫á€a lç®a Âfl

١١ ابريل  االثنين يوم االيرانية السلطات أفرجت

من فقيبور عمر  الكردي السياسي المعتقل  عن

اعتقال بعد ، أورمية  مدينة في المركزي  السجن

عاما من سجنه. ٢١ دام

قبل من فايرديني" "خالد و فقيبور" "عمر اعتقل

قرى إحدى االيراني "باسدار" في الثوري الحرس

إليهما  ووجهت  ٢٠٠٠ اغسطس في بيرانشهر

المحكمة في (مهاريبي)" اهللا "معارضة تهمة

تتوجه كانت التي التهمة مهاباد، لمدينة الثورية

الديمقراطي الحزب في منتسب او عضو كل الى

، باإلعدام عليه  ُحكم ، اإليراني الكردستاني

محكمة  ٢٠٠٥ في عام المؤبد السجن إلى وُخففت

االستئناف.

سجن الى سجن من السياسيان السجينان ُنقل تم

مهاباد سجن من نقلهم تم سنوات عشرة ومنذ آخر

اورمية. في المركزي السجن الى
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عن  انقطع الموصل على داعش سيطرة بعد ٢٠١٠ لكن

أخرى. مرة إليه أن يعود قبل لفترة النادي

من  الشهر في دينار ألف  ٢٠٠ يتقاضى فراس وكان

تعرض فراس إلى أن خبات نادي وأشار رئيس النادي،

منذ ذلك الحين، أره تقريبًا "ولم أسابيع أربعة قبل لإلصابة

االعتراف". فيديو شاهدنا حتى اعتقاله، نبأ سمعت وقد

اإلطاحة كوردستان، إقليم أمن  مجلس أعلن واإلثنين،

نشرت كما  مخططاتها، وإحباط "إرهابية" بشبكة 

كانت والتي لداعش، التابعة الشبكة أعضاء اعترافات

أربيل. داخل مدينة إرهابية" لتنفيذ "أعمال تستعد

تلقت شبكة بيان  في كوردستان إقليم وأفاد مجلس أمن

الجهود "ضمن بأنه منه نسخة  اإلعالمية رووداو

إقليم كوردستان أمن لمجلس التابعة المتواصلة للمؤسسات

كوردستان، ضد اإلرهابية المخططات والهادفة إلحباط

تنظيم (خليفة بأن تفيد معلومات إلى مؤسساتنا توصلت

(حارث من أمر كًال اهللا) عبد - حجي اإلرهابي داعش

األمير األمني وليد – و(أبو الشمال/ كوردستان) والي –

تضم خلية خالل من أعمال إرهابية لشن سوريا)، لوالية

الخلية أعضاء جميع اعتقال تم وقد اإلرهابيين، من عددًا

ناجحة". عملية إليهم في الوصول بعد

اإلرهابيون أقر التحقيقات، "خالل أنه البيان وأضاف

زرع بواسطة بهجمات  للقيام  يخططون  كانوا  بأنهم

بكواتم المزودة (المسدسات واستخدام الناسفة) (العبوات

من اثنين أن إلى التحقيقات وخلصت للصوت)،

كوردستان إلى الدخول من يتمكنا لم الخلية أفراد

سوريا إلى فتسلال ،٢٠٢١ شباط مطلع في مباشرة

إلى بعدها ليتوجها  (تهريب)  قانونية  غير  بطريقة

إلى بلدة دخال هناك إيران، ومن إلى ومنها تركيا

أربيل". إلى ثم رانية

ناصر نيروان أحمد علي (ياسر هم والمعتقلون

صايل صالح حسن  و(ماجد عمار) أبو  المكنى

المكنى سعود) عنيزان علي و(حسن المكنى علي)

إبراهيم و(مخلد حسين) حمودي حسن و(فراس

شافي الفراجي). محمد

مسرور كوردستان إقليم حكومة رئيس أشار كما

اإلعالمية رووداو شبكة  تلقت  بيان  في بارزاني

عدة، أشهرًا استمرت عملية "بعد أنه إلى نسخة منه

مخطط إرهابي كان في إحباط األمنية قواتنا نجحت

وذلك أربيل، في  تنفيذه يعتزمون داعش  إرهابيو

وقد األراضي السورية، داخل من وتوجيه بتخطيط

يزال الخلية اإلرهابية، وال على هذه القبض إلقاء تم

للتحقيق". يخضعون أعضاؤها

استخباراتنا، خلصت "تحقيقات وكاالت أن وأضاف

وهو مخيم الهول، في خططه داعش وضع أن إلى

التنظيم اإلرهابي هذا أن ويظهر مثير للقلق، أمر

عبرها الحدود والتسلل اجتياز قادرًا على يزال ال

غير قانوني". بشكل

الحلفاء دعا كوردستان إقليم وزراء رئيس

هذا مخاطر مع بجدية  التعامل "إلى  والشركاء

كوردستان إقليم واالستقرار في السالم التهديد على

الخارج". وفي

"إذ بالقول"  كوردستان إقليم لسكان رسالة ووجه 

اإلقليم يقصدون والذين كوردستان شعب أطمئن

األمنية أجهزتنا فإن تامة، بحماية سيكونون بأنهم

وطبقات شرائح حماية  أجل من باستمرار  تعمل

مشيدًا والعنف"، اإلرهاب من كوردستان ومكونات

والفوري بالقوات األمنية "لعملها ونشاطها الدؤوب

جعلنا الذي األمر  وهو وتفانيها، التزامها في

الشـرق في  األماكن اسـتقرارًا أكثر من نصبح

األوسط".

الذي التفجير عن مسؤوليته الجمعة داعش تنظيم أعلن

سقوط عن وأسفر بغداد الصدر في بمدينة سوق في وقع

أن سيما وال التفجير، كبير عن غموض وُأثير ضحايا.

تنقل مواد كانت سيارة وقع في إنه قالت مصادر أمنية

وقع الشهر للذي في حادث مماثل شيعي، متفجرة لفصيل

شخص قتل عندما الجديدة بغداد منطقة في الماضي

دراجته في يحملها كان التي العبوة انفجرت أن بعد

النارية.

الذي الشخص  أن حينها، األمنية  المصادر  وذكرت

الخمور، محال قرب العبوة تلك وضع ينوي كان قتل

ÜaáÃi ¿ ''ùflbÃ€a äbv–„¸a'' ¡Ç Û‹« ›ÇáÌ î«aÜ
شيعي. في فصيل كان عضوًا أنه إلى وأشارت

الخط، داعش على تنظيم دخل الخميس، انفجار  وعن

سيارة وتفجير "ركن من تمكنوا  عناصره إن وقال

الحبيبية منطقة  في لمواطنين تجمعات" على  مفخخة

أسفر أن الهجوم وأضاف بغداد. الصدر شرقي بمدينة

سيارات.  وتدير خمس شخصًا ٢٠ وإصابة مقتل  عن

مزاعمه. على دليًال يقدم ولم

التفجير كان أن عراقية أمنية مصادر ذكرت وقبل ذلك،

إلى فصيل شيعي، تنقل مواد متفجرة وقع داخل سيارة قد

من بعدد  النيران  واندالع  سائقها  مقتل عن أسفر مما

العراقية السلطات تسارع وغالبًا ما السيارات المجاورة.

انفجارات مماثلة، وقوع "إرهابية"، حال بالتنديد بأفعال

خاليا يملك يزال ال الذي داعش تنظيم إلى إشارة في

الذي وقع االنفجار بعد ساعات لكن العراق. في سرية

يكون عمًال أن استبعدت السلطات احتمال قرابة الظهر،

بها التداول جرى تكهنات بذلك نافيًة بداعش، مرتبطًا

اإلعالم االجتماعي. مواقع على

حصول المشتركة "تبّين العمليات بيان لقيادة في وجاء

مواد تحمل كانت نيسان سني من نوع آلية داخل انفجار

قرب الحبيبية منطقة في حركتها أثناء االنفجار شديدة

المنطقة. االكتظاظ في الشديدة الشعبية" األسواق أحد

فيما الفور،  على المتفجرات، ناقل وهو السائق، وُقتل 

وكالة  بجروح.ونقلت األقّل  على مدنيًا ١٢ أصيب

فإن التحقيقات، "وفق قوله أمني مصدر عن برس فرانس

مجموعة لحساب ناسفة عبوات ينقل كان اآللية صاحب

فصائل شيعية. عليه تهيمن الذي
ّ
الحي مسلحة" في

أمنيون فيها مسؤولون يفيد التي األولى المرة هذه وليست

مجموعات في بأعضاء  تتعلق  مماثلة  انفجارات  عن

وصولهم قبل يحملونها المواد التي تنفجر شيعية، مسلحة

نقلها. وجهتهم أو خالل إلى

٢٤ كوردستان
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نوافذ 

متالزمة احلرب 

وكورونا 

والتجويع!

عشر سنوات مرت، على الحرب في سوريا، 

عدتها،  السوري  النظام  أعد  التي  الحرب 

إلى  باالستماع  تجنبها،  إمكانه  في  وكان 

نداء السوريين الذين خرجوا إلى الشوارع، 

مطالبين  البالد،  امتداد  على  وتظاهروا، 

معالجة  بينها  ومن  اإلصالحات،  ببعض 

تدّني الواقع المعيشي لسواد السوريين، بعد 

طبقتين:  وظهور  الوسطى،  الطبقة  إمحاء 

النظام  مركبة  في  أمكنتها  اتخذت  قليلة  قلة 

تكاد ال تجد قوت  الفاسد وأخرى مجموعة 

يومها، وباتت أوضاعها تتردى أكثر وأكثر، 

سنة بعد سنة، أو يومًا بعد يوم، إلى الدرجة 

مدننا  بعض  في  األسر  آالف  يكن  لم  التي 

يستطيعون تأمين ثمن رغيفهم أو دوائهم أو 

لباسهم أو متطلبات مسكنهم، في الوقت الذي 

اغتنى فيه حيتان الفساد ممن أودعوا أموالهم 

في بنوك  أوربا والغرب وغيرها، وينحدر 

الواقع المعيشي من سيء إلى أسوأ، وهو ما 

ومن  األحزاب،  بعض  أدبيات  فيه  تحدثت 

الكتاب  إلى  بالنسبة  وهكذا  الكردية،  بينها 

جرأتهم،  ثمن  يدفعون  كانوا  طالما  الذين  

أنى قاربوا الحقيقة!

لم نرد أن نتحدث، في تفاصيل هتاف الناس، 

كانت  عندما  السورية.  الثورة  بداية  في 

ثورة، وقبل أن ُتحّرف بوصلتها، بل نحاول 

التي  المعيشية  الناس  التركيز على أوضاع 

وصلت إلى الهاوية، ويكاد المرء يذهل وهو 

يسأل نفسه: إذا كان وضع مواطننا السوري 

مترديًا من الناحية المعيشية قبيل بدء الحرب 

فكيف غدت أوضاعه بعد عشرسنوات من 

الحرب الطاحنة، بينما النظام المعتوه يتصامم 

انتصاره  عن  إعالمه  ويتحدث  ويتعامى 

بسبب تواطؤ جهات معروفة إقليميًا وعربيًا 

وإسالميًا ودوليًا ليتشبث ب"كرسي" الحكم، 

على حساب الدمار الذي عم سوريا.  

إن أول ما بات يتبادر إلى أذهاننا، بعد ما 

نسمعه من واقع مابعد تراجيدي، يحدث على 

سبيل المثال في المناطق الشمالية في سوريا، 

بقسميها المروج لهما اآلن بأكثر، فإننا نجد 

أعداد الوفيات بسبب جائحة كورونا ترتفع 

ارتفع  التي  اإلصابات  جانب  إلى  يوميًا، 

لم  بحيث  مرعبة  درجة  إلى  البياني  خطها 

إال  شارع  أو  حي  أو  قرية  أو  مدينة  تبق 

وكان شبح كوفيد ١٩ قد وصلها، وخّيم فيها، 

وثّمة من يدفع الضريبة، ويكابد، من دون 

أن يكون في مقدور من التقط فرد من أسرته 

الفيروس- ناهيك- عمن التقط أفراد كثيرون 

من أسرهم الفيروس، شراء ليمونة واحدة، 

أو تأمين علبة دواء، أو وصفة طبية، حيث 

ال َأسّرة في المشافي، إذ قال أحد األطباء أن 

لديهم تسع عشرة سريرًا مخصصًا لمرضى 

كورونا بينما أعداد المصابين تصل التسعة 

مختبرات  ال  أنه  عن  ناهيك  يوميًا،  آالف 

وهو  اإلصابات،  عينات  للكشف عن  كافية 

نتحدث  الذاتية، هل  اإلدارة  أعلنت عنه  ما 

ظل  في  التجويع  أو  الجوع  تفاصيل  في 

ضير  ال  الناس؟  دماء  الحيتان  امتصاص 

سنترك ذلك إلى وقفة أخرى!

@pbìÓ‹ÓflÎ@bËöäcÎ@bËöã«@Â«@Ú»œaáæa@Ú◊ã‡ìÓj€a@paÏ”@µi@⁄äb»fl@o‹óy@sÓy@LáÌãìn€aÎ@›n‘€aÎ@kË‰€a@fib‡«di@=»ì€a@áì®a@pbÓìÓ‹Ófl@oflb”

¡ˆb®a@üã«@ÚÓ„bè„�a@·Ó‘€a@›◊@Úiäbö@…ªc@%b»€a@µ«c@‚bflc@›óy@Ÿ€à@›◊@NÚªbËæa@Ô„aãÌ�a@äÏr€a@ëã®aÎ@=»ì€a@áì®a LLLL

إبراهيم اليوسف 
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بيان صحفي:

قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقريرها الصادر 

يوم ٢/ نيسان ٢٠٢١، إنَّ ما ال يقل عن ١٤٣ حالة اعتقال 

تعسفي/ احتجاز بينهم طفالن وتسع سيدات، قد تم توثيقها في 

سوريا في آذار ٢٠٢١، مشيرة إلى أن قوات النظام السوري 

ترسخ سياسة انعدام حرية التعبير وتالحق المنتقدين لتدهور 

األوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها

أوضَح التَّقرير -الذي جاء في ٤٠ صفحة- أنَّ معظم حوادث 

االعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور 

المداهمة،  عمليات  أثناء  في  أو  تفتيش  نقطة  من  الضحية 

المخابرات  ألجهزة  التابعة  األمن  قوات  تكون  ما  وغالبًا 

األربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات االعتقال بعيدًا 

عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة 

األولى العتقاله، وُيحَرم من التواصل مع عائلته أو محاميه. 

كما ُتنكر السلطات قيامها بعمليات االعتقال التَّعسفي ويتحوَّل 

معظم المعتقلين إلى مختفين قسريًا.

يعرض التقرير حصيلة عمليات االعتقال التَّعسفي/ االحتجاز 

والقوى  النِّزاع  أطراف  يد  على  آذار  في  سجلها  التي 

الفردية  الحاالت  أبرز  ويستعرض  سوريا،  في  المسيطرة 

فريق  وثقها  التي  واالحتجاز،  التَّعسفي  االعتقال  وحوادث 

ع  وتوزُّ ذاتها،  المدة  في  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة 

وال  الحادثة.  وقوع  لمكان  تبعًا  االعتقال  وحوادث  حاالت 

يشتمل على حاالت الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة 

التي تقف وراءها.

ل التقرير عمليات االعتقال التعسفي التي تحولت إلى  كما سجَّ

اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور ٢٠ 

يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول 

على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد 

مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته االعتراف باحتجازه.

آذار  في  تتوقف  لم  السوري  النظام  قوات  إن  التقرير  قال 

معارضتهم  خلفية  على  السوريين  المواطنين  مالحقة  عن 

السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، وفي 

هذا السياق أكَّد أنها استمرت في مالحقة واعتقال األشخاص 

الذين أجروا تسوية ألوضاعهم األمنية في المناطق التي سبق 

لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت 

هذه االعتقاالت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل 

وعلى  جماعية  واعتقال  دهم  حمالت  ُأطر  ضمن  معظمها 

نفَّذها فرع األمن  التفتيش. كما سجل عمليات اعتقال  نقاط 

وموظفين  السوري  للنظام  موالين  إعالميين  بحق  الجنائي 

المعيشية  لألوضاع  انتقادهم  خلفية  على  ومدنيين  حكوميين 

الصعبة في مناطق سيطرة األخير. وسجل التقرير عمليات 

اعتقال حدثت على خلفية القيام بأنشطة في ذكرى الحراك 

الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا وتركزت في محافظة 

خلفية  على  حدثت  اعتقال  عمليات  إلى  إضافة  حمص، 

إجراء مكالمات هاتفية مع أشخاص موجودين في المناطق 

خلفية  وعلى  السوري،  النظام  قوات  سيطرة  عن  الخارجة 

السفر والتنقل بين المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام 

والمناطق الخاضعة لسيطرة بقية أطراف النزاع. 

النظام  إفراج  التقرير  رصد  اإلفراجات،  صعيد  وعلى 

السوري عن قرابة ٤٥ معتقل، بينهم طفل وسيدة وعسكريين 

مراكز  من  درعا-،  محافظة  أبناء  من  -جميعهم  مجندين 

له في محافظة دمشق، وذلك ضمن عفو  التابعة  االحتجاز 

ُيجريها  التي  المصالحة  اتفاقات  سياق  في  خاص  رئاسي 

مراكز  في  قضوا  قد  أنهم  إلى  مشيرًا  درعا،  محافظة  في 

االحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين 

السنة إلى سنتين ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من 

ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية 

قد  وكانوا  االحتجاز،  لمراكز  الشديد  واالكتظاظ  والطبية، 

اعتقلوا دون توضيح األسباب وبدون مذكرة اعتقال. 

استمرت  الديمقراطية  سوريا  قوات  أن  التقرير  في  جاء 

آذار،  في  القسري  واإلخفاء  التَّعسفي  االحتجاز  سياسة  في 

استهدفت  وقد  لديها،  االحتجاز  االعتقال/  حاالت  وارتفعت 

المعلمين على خلفية تدرسيهم مناهج تعليمية مخالفة للمناهج 

شنَّت  كما  اإلجباري،  التجنيد  خلفية  على  أو  فرضتها  التي 

بذريعة  مدنيين  استهدفت  جماعية  واعتقال  دهم  حمالت 

محاربة خاليا تنظيم داعش، ونفذت قوات سوريا الديمقراطية 

عمليات اعتقال/ احتجاز واعتداء على كوادر ومنشآت طبية، 

إضافة  الزور.  دير  محافظة  في  االعتقاالت  هذه  وتركزت 

إلى عمليات اعتقال استهدفت بها األطفال بهدف التجنيد.

أما عن هيئة تحرير الشام فقد أكد التقرير على أن آذار شهَد 

عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في 

محافظة إدلب وشملت نشطاء إعالميين وسياسيين، ومعظم 

هذه االعتقاالت حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي 

تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، ووفقًا للتقرير فقد 

تمَّت عمليات االحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات 

واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف 

من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

المسلحة/  المعارضة  قامت  التقرير  وبحسب  جهتها  من 

الجيش الوطني في آذار بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، 

بذريعة  سيدات  استهدفت  جماعي،  بشكل  حدث  معظمها 

ثم  قانوني،  غير  بشكل  التركية  الحدود  عبور  محاولتهم 

أفرجت عنهن الحقًا، كما استهدفت بعمليات احتجاز جماعية 

قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ورصد التقرير 

في  وتركَّزت  عرقية  خلفية  على  جرت  احتجاز  حاالت 

في  الوطني  الجيش  المسلحة/  المعارضة  سيطرة  مناطق 

قضائي  إذن  وجود  دون  معظمها  وحدث  حلب،  محافظة 

ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة اإلدارية المخولة 

بعمليات االعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهٍم 

واضحة. 

اعتقال  حالة   ١٤٣ عن  يقل  ال  ما  آذار  في  التقرير  ل  سجَّ

تعسفي/ احتجاز بينها ٢ طفًال و٩ سيدة (أنثى بالغة)، على 

يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل ١١٥ 

بينهم  السوري اعتقل ٥٨  النظام  إلى مختفين قسريًا،  منهم 

حين  في  قسريًا،  مختفين  إلى  منهم   ٥٢ وتحول  سيدة،   ٢

طفًال،   ٢ بينهم   ٥٢ الديمقراطية  سوريا  قوات  احتجزت 

وتحول ٥٠ إلى مختفين قسريًا، وذكر التقرير أن المعارضة 

سيدة،   ٧ بينهم   ٢٦ احتجزت  الوطني  الجيش  المسلحة/ 

وتحول ١٠ منهم إلى مختفين قسريًا، أما هيئة تحرير الشام 

فقد احتجزت ٧، تحول ٤ منهم إلى مختفين قسريًا.

ع حاالت االعتقال التعسفي في آذار  واستعرض التَّقرير توزُّ

بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم 

الرقة تلتها ريف دمشق ثم دير الزور. 

ووفقًا للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك 

الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان 

سياسي، حقوقي، إعالمي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن األفرع 

ه إلى الغالبية العظمى من هؤالء وتنتزع منهم  األمنية توجِّ

تهمًا متعددة تحت اإلكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين 

ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط األمنية إلى النيابة 

محكمة  إلى  إما  منهم  الغالبية  تحويل  يتم  ثم  ومن  العامة، 

اإلرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. وال تتحقق في هذه 

المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع 

عسكري أمني. 

وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري 

والسادية،  الوحشية  في  غاية  تعذيب  ألساليب  يتعرضون 

ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر ألدنى 

شروط السالمة الصحية، وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع 

السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف  النظام  قبل  من 

تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع األمراض، ثم 

ُيهمل عالجهم بعدها على نحو مقصود أيضًا، وبالتالي يتألم 

ازدياد  التقرير من  يموت. وحّذر  أن  إلى  ويتعذب  المعتقل 

خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد – ١٩، ُمشيرًا إلى 

أنَّه في ظلِّ ظروف االعتقال الوحشية في مراكز االحتجاز، 

المواتية والمؤهلة النتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك 

ُيهدِّد حياة قرابة ١٣٠ ألف شخص ال يزالون قيد االعتقال أو 

االختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات 

قرابة ٣٣٢٩  بينهم  اإلنسان، ومن  لحقوق  السورية  الشبكة 

من العاملين قطاع الرعاية الصحية. 

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسرًا من أهم 

على  ُيذَكر  تقدم  أيُّ  فيها  يحدث  لم  التي  الحقوقية،  القضايا 

الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس األمن الدولي 

السيد  خطة  وفي  المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية  وقرارات 

شباط  في  العدائية  األعمال  وقف  بيان  وفي  عنان،  كوفي 

في  الصادر   ٢٢٥٤ رقم  األمن  مجلس  قرار  وفي   ٢٠١٦

على  نصَّ  الذي   ،١٢ رقم  البند  في   ٢٠١٥ األول  كانون 

النساء  وخصوصًا  المعتقلين  جميع  عن  اإلفراج  ضرورة 

في  تقدم  أيُّ  يطرأ  لم  ذلك  ومع  فوري،  بشكل  واألطفال 

ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها األطراف 

اللجنة  النزاع في سوريا، كما لم تتمكن  الدولية بما يخص 

االحتجاز  مراكز  كافة  زيارة  من  األحمر  للصليب  الدولية 

للقانون  انتهاكًا  ُيشكل  التقرير  بحسب  وهذا  دوري  بشكل 

الدولي اإلنساني. 

التزاماته  من  بأيٍّ  يفي  لم  السوري  النظام  أنَّ  التقرير  أكَّد 

صادق  التي  الدولية  واالتفاقيات  المعاهدات  من  أيٍّ  في 

عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة 

السوري  الدستور  في  مواد  بعدة  أخلَّ  أنَّه  كما  والسياسية، 

دوَن  المعتقلين  آالف  مئات  توقيف  في  استمرَّ  فقد  نفسه، 

وحظر  ُتهم،  توجيه  ودون  طويلة،  لسنوات  اعتقال  مذكرة 

ل قرابة ٦٥ ٪  عليهم توكيل محاٍم والزيارات العائلية، وتحوَّ

من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسريًا. 

سوريا  (قوات  األخرى  األطراف  أن  إلى  التقرير  وأشار 

الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/الجيش 

الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق 

اإلنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات االعتقال 

واإلخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس األمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات 

نيسان/   /١٤ بتاريخ  الصادر   ٢٠٤٢ رقم  عنه  الصادرة 

 ،٢٠١٢ نيسان/   /٢١ بتاريخ  الصادر  و٢٠٤٣   ،٢٠١٢

والقاضي   ،٢٠١٤ شباط/   /٢٢ بتاريخ  الصادر  و٢١٣٩ 

بوضع حدٍّ لالختفاء القسري. 

كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف 

القسري،  واإلخفاء  التَّعسفي  االعتقال  عمليات  عن  فورًا 

والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين 

جثث  وتسليم  فورًا،  بزيارتهم  ألهلهم  والسماح  قسريًا، 

كما  ذويهم.  إلى  التعذيب  بسبب  قتلوا  الذين  المعتقلين 

طالبها باإلفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين 

والمدنية،  السياسية  حقوقهم  ممارسة  لمجرد  احتجازهم  تم 

ونشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب االحتجاز 

وأماكنها واألحكام الصادرة. 

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل األمم المتحدة واألطراف 

الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حاالت 

اإلخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير ٩٩ 

السوري  النظام  لدى  منهم  في سوريا، ٨٥ ٪  ألف مختٍف 

أجل  من  جميعًا  األطراف  على  غط  بالضَّ الفوري  والبدء 

جدول  وفق  لديها،  المعتقلين  سجالت  عن  الفوري  الكشف 

أماكن  عن  التَّصريح  مَن  ُبدَّ  ال  األثناء  تلك  وفي  زمني، 

الدولية  واللجنة  اإلنسانية  للمنظمات  ماح  والسَّ احتجازهم 

ليب األحمر بزيارتهم مباشرة. للصَّ

وشدَّد التقرير على ضرورة إطالق سراح األطفال والنِّساء 

والتَّوقف عن اتخاذ اُألَسر واألصدقاء رهائَن حرب، وطالب 

أن  األممي  المبعوث  مكتب  في  المعتقلين  ملف  مسؤول 

فهي  المقبلة،  جنيف  اجتماعات  في  المعتقلين  قضية  ُيدرج 

فيها  التَّباحث  يمكن  بعيدة  قضايا  من  أكثر  السوريين  تهمُّ 

السياسي،  التوافق  بعد  األطراف  بين  تشاركي  بشكل  الحقًا 

كالدستور.

عدنان عبد الرزاق

صارت أجساد السوريين بالعالم كله "لبيسة"، فأي مصيبة 

وارتفاع  الموارد  استنزاف  عيار  من  ولو  ضائقة،  أو 

نسبة البطالة، ترمى أسبابها، على الالجئين السوريين، 

وتغييرهم،  السوريين  كامل، إلنجازات  تغييب شبه  مع 

حتى أنماط االستهالك بعديد من بلدان لجوئهم وحصدهم 

المراكز األولى، علميًا واقتصاديُا، وحتى فنيًا.

واألردن،  لبنان  في  األشاوس،  األشقاء  بشكايات  ولعل 

أمثلة حية ومستمرة منذ عام ٢٠١١ وبتركيا عذر ترفعه 

أحزاب المعارضة، قبل أي استحقاق أو بواقع أي خالف 

مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.

فعدا "ألجم لسانك ألجِم" وتهديد حتى من يعري عصابة 

األسد بالترحيل، كما حدث مع "حسناء الحريري" أخيرًا 

باألردن، وحدث قبلها مع سوريين باإلمارات وآخرين 

بالمملكة السعودية، بدأت دول، بما فيها أوروبية، التسّلح 

بادعاءات األسد، أن سوريا بخير، وباتت آمنة والمعيشة 

بترجيل  تلّوح  الدنمارك  فرأينا  وبحبوحة،  رغيدة  فيها 

السوريين لحضن األسد، ليكون بصنيعتها الشائنة ربما، 

اإلقامة  طول  رغم  تؤثر،  أخرى  لدول  وتشجيعًا  بداية 

إقامات  بطاقات  السوريين  منح  الدولية،  واالتفاقات 

وجوازات سفر، مؤقتة ومشروطة.

بتعامل  نقاط مضيئة وال شك،  ثمة  أنه ولإلنصاف  بيد 

التي  تركيا  فمن  السوريين،  مع  العالم  دول  من  عديد 

احتضنت ٣,٦ مليون سوري، تعاملهم بغالب األحايين، 

خاصة،  والتعليم  الصحة  صعيدي  على  األتراك  كما 

ومصر التي فتحت للسوريين كل األبواب والقطاعات، 

على  تنم  إنسانية  شروط  من  قدمته  وما  ألمانيا  إلى 

العمل  سيتم  بمرسوم  بريمن  والية  ختمتها  حضارة، 

السوريين  لالجئين  يسمح  اإلثنين،  غد  من  اعتبارا  به 

لهم من سوريا  أقرباء  يجلبوا  بأن  الوالية  في  المقيمين 

مثل االب واألم أو األوالد حتى عمر ٢٧ سنة" شريطة 

تحمل تكاليف معيشتهم".

بيد أن غالبية الدول، التي قصدها زهاء ٦ مليون سوري، 

هربًا من الموت واالعتقال، رأت ولم تزل فيهم، ورقة 

ولعل  واقتصادية،  سياسية  حسابات  تصفية  أو  ضغط 

"تركيا"  دولة مضيفة  أكبر  لدى  تنامت  التي  بالمخاوف 

بعد أزمة كرسي، رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال 

فون دير الين وعدم إجالسها إلى جانب الرئيس التركي، 

وتلويح كال الطرفين بإعادة النظر باتفاقية اللجوء الموقعة 

بكل  الشكوك  تعيد   ،٢٠١٦ عام  وبروكسل  أنقرة  بين 

االدعاءات اإلنسانية واألخالقية التي رفعوها، وخاصة 

الهجرة  اتفاق  ببنود  أخّلت  التي  العجوز  القارة  دوال 

السوريون، دودة محراء بالطبخة الدولية*
الورقة  لوال  السوريين،  بوجه  أسوارها  رفع  وعاودت 

األلمانية التي سترت عريهم.

قصارى القول: أرجح الظن، وفق الواقع والوقائع، أن 

أزمة السوريين ستطول، إذ ال مالمح باألفق تدلل على 

إسقاط األسد أو نية العالم المتحضر بذلك، وإن زادوا من 

حقيقة  والتي،  القولية،  والفتوحات  والعقوبات  الحصار 

األمر، يدفع عقابيلها السوريون أكثر مما تضعف النظام 

والجوع، ووصلت  الفقر  نسبة  بلغت  أيًا  يعبأ،  ال  الذي 

وأرصفة  شوارع  على  الجسد  وبيع  االنتحار  حاالت 

الحاجة.

األمر الذي ينبئ بمؤشرين اثنين:

األول، تراجع اآلمال بسوريا الواحدة وبعودة المهاجرين 

وحقوق  المواطنة  حالوة  ذاقوا  أن  بعد  األم،  لوطنهم 

اإلنسان بأوطانهم الجديدة، فمن هم بسن التعلم وسهولة 

بعض  بقيت  وإن  لألبد،  سوريتهم  خسرتهم  االندماج، 

تخرج،  لم  الذين  السن،  وكبار  متوسطي  على  اآلمال 

رغم  دواخلهم،  من  العودة،  وحنين  والذكريات  سوريا 

مغريات األوطان الجديدة.

وأما المؤشر الثاني، والذي البد أن يعيه العالم والدول 

القلق  السوريين على وضع  إبقاء  أن  أوًال،  المستضيفة 

واالقتصادية  المجتمعية  المشاكل  وتحميل  بل  والتهديد، 

ويدفع  السوريين  عطاء  قلة  من  سيزيد  للوافدين، 

بعضهم للجنوح والخطيئة، والعكس صحيح دونما شك، 

ومشروطة،  منقوصة  غير  الحقوق  ومنح  فاالستقرار 

خاصة بالدول التي تفتقر للشباب وتهددها النسب العمرية 

فيها  السوريون  يعدل  ربما  تنموية،  بأزمات  المرتفعة، 

وتستثمرها  الطاقات  الدول  تلك  فتكسب  الميزان،  كفتي 

عنهم  ويبعد  باالستقرار  السوريين،  على  ذلك  وينعكس 

تهمة "الدودة الحمراء ببرغل األمن والتفقير واألمان".

تأكد  بأسره،  العالم  كان  إن  بسؤال،  القول  نهاية  لكن 

أن  والمتعمد،  القسري  والتهجير  والجرائم  الوقائع  عبر 

ربما  أو  مستبد  بنظام  تكمن  والسوريين،  سوريا  عّلة 

واستقرار  شعب  مصير  يقايض  فلماذا  الفارغ،  برأسه 

دول الجوار وديموغرافيا البعيدين، برجل واحد ويتلكأ 

بإزاحته، إن لم نقل يساهم بعودة تعويمه وإنتاجه.

مشاكل  حل  بشيء،  الرومنسية  من  بذلك  وليس  إذًا، 

وفقط  تكمن  السوريين،  ومعاناة  المستضيفة  الدول 

أن  يظن،  من  ويخطئ  المستبد،  القمعي  النظام  بإزاحة 

ثمن ديمومة االحتراب بدول المنطقة والتفكير بتفتيتها، 

سيدقع ثمنه السكان فقط...فالنار حينما تستعر، ال ضامن 

ألبعاد تطاير شررها.

* - من كتاب "زمان الوصل"

في  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  مكتب  أصدر 

وزارة الخارجية األمريكية يوم الثالثاء ٣٠/ آذار/ 

نوي عن حالة حقوق اإلنسان  ٢٠٢١، التَّقرير السَّ

لمختلف دول العالم في عام ٢٠٢٠، وجاء تقرير 

سوريا في ٧٠ صفحة، مشتمًال على تسجيل أنماط 

متعددة من انتهاكات القانون الدولي. 

أشار التقرير إلى أن انتخابات مجلس الشعب التي 

قسرية  بيئة  في  تمت  قد   ٢٠٢٠ عام  في  جرت 

يشارك  ولم  السوري،  النظام  لصالح  مستشرية 

األراضي  في  المقيمين  السوريين  من  العديد  فيها 

ورود  على  وأكد  المعارضة،  لسيطرة  الخاضعة 

أو  حرة  تكن  لم  االنتخابات  أن  اعتبرت  تقارير 

تزوير لصالح  لعمليات  أيضًا  نزيهة، بل خضعت 

حزب البعث الحاكم، الذي كان معظم المرشحون 

من أعضائه، أو على صالت به. 

وأضاف التقرير أن النظام السوري يمنح صالحيات 

مطلقة لألجهزة األمنية والميليشيات التابعة له (مثل 

نفوذًا  يمتلك  فيما  وغيرها)،  الوطني  الدفاع  قوات 

محدودًا على المنظمات العسكرية أو شبه العسكرية 

في  بما  سوريا،  في  والعاملة  له  الموالية  األجنبية 

ذلك القوات المسلحة الروسية، وحزب اهللا الموالي 

إليران، والحرس الثوري اإليراني.

وحلفاءه  السوري  النظام  قوات  أن  التقرير  ذكر 

واصلت هجماتها الجوية والبرية الواسعة، وأشار 

إلى أنها كانت قد بدأت عمليات عسكرية في عام 

٢٠١٩ الستعادة مناطق في شمال غرب سوريا؛ 

ما  وإجبار  المدنيين  آالف  مقتل  عن  أسفر  مما 

قبل  الفرار  على  شـخص  مليون  من  يقارب 

الوصول إلى وقف إطالق النار في آذار ٢٠٢٠، 

المدة  طيلـة  كبير  حـدٍّ  إلـى  اسـتمرَّ  الذي 

المتبقية من الـعام.

كما أشار التقرير إلى أن العملية العسكرية، التي 

اشتملت على استخدام أسلحة ثقيلة، أدت إلى تدمير 

البنية التحتية المدنية في المناطق المتضررة وتفاقم 

الغارات  أن  وأضاف  المتردي.  اإلنساني  الوضع 

الجوية السورية والروسية أصابت وبشكل متكرر 

المستشفيات واألسواق  ذلك  بما في  مدنية،  مواقع 

والمدارس ومستوطنات النازحين داخليًا والمزارع، 

وكثير من هذه المواقع ُمدرج ضمن اآللية اإلنسانية 

لتجنب النزاع التابعة لألمم المتحدة.
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كوردستانمرأة8 ك ٢٧٢١ - ٢٠٢١م /٤/ ١٥  (٦٥٤) العدد

القرار صنع في المرأة مشاركة موضوع زال ما

مجال في الناشطين اهتمام يستحوذ جدليا موضوعا

خاصة ذلك والمواطنة. االنسان وحقوق الديموقراطية

ال سياسيا  حراكا تشهد التي العربية المنطقة في 

الطاقات كل  استنفار يستوجب مما حادا، دمويا  بل

ذلك الحاجة بما في االستقرار فيها، إلرساء البشرية

الشعبية التحركات بعض في شاركت التي المرأة لدور

في زالت تبحث ما تلك الدول التي الدول العربية. في

والتي يجب السالم إحالل إمكانية عن عنيف صراع

واالمان لألمن أساسية داعية بطبيعتها تعد المرأة أن

غاليا دفعت التي هي المرأة نفسها تلك بأن علما فيها.

وتفتت كرامتها حساب على السياسية الصراعات ثمن

في مجريات الفاعل التأثير وفقدانها لإلمكانية عائلتها

كبير بل بتراجع ال تهميشها، في تساهم التي االحداث

الفكري. والتحجر التطرف ظل في لدورها

خاللها وفي العربية المنطقة في التغيرات تلك قبل

على أنه هو دائمًا علينا يلح  الذي التساؤل زال ما

المشاركة بشأن أجريت التي الدراسات كافة من الرغم

عقدت التي والمؤتمرات والندوات للمرأة، السياسية

الواقع أرض على فما تم إحرازه القضية، هذه لتداول

محدودًا للغاية. يعد تقدم من

في بعض الدول حدثت تطورات قد كل ذلك ثمة رغم

لم التي المجتمعات بعض إغفالها. يمكن ال العربية 

النساء تعين للمرأة بدأت دور سياسي بأي تعترف تكن

بدأت البرلمانات كذلك والهيئات المجالس بعض في

ونخبوية. رمزية بصورة ولو للمرأة المجال تفسح

التي الحواجز  أن بعض بصورة عامة القول ويمكن 

تحسنا شهدت عقدين قد من يقرب منذ ما قائمة كانت

نسبيا.

يدعو الحالي الوضع أن  يعني  ال سبق ما لكن

يطرح الحالي الوضع فإن العكس على بل لالسترخاء،

المرأة مشاركة  نسبة  بشأن  جديد  نوع  من تساؤالت 

في التأثير على وكيفيته، ومدى قدرتها ادائها ومستوى

المدني. المجتمع والحزبية ومؤسسات السياسية الحياة

العامة الحريات أجل من القائم بالنضال صلتها ومدى

يمكن وهل  العربية. المجتمعات في اإلنسان وحقوق

هل الناخبة. نصف الهيئة كي يمثلن النساء عمل تأطير

والرجال النساء تعبئة على القدرة لديه المدني المجتمع

النظرة في تغيير إلحداث النساء لحقوق المؤيدين

المجتمع؟ نصف يشكل ممن االستفادة ألهمية

١٤سنة منذ للمرأة الرابع  العالمي المؤتمر  أقر

عملية في المرأة مشاركة بضرورة (بجين١٩٩٥)

والتزمت السياسية. المناصب وتولي القرار صنع

في المرأة زال وضع من الدول. لكن ما العديد بذلك

بكثير أقل العالم دول بباقي مقارنة العربية المنطقة

السياسية القيادية المناصب إلى الوصول إمكانية من

زاوية سواء من القرار، صنع  عملية والمشاركة في

التشريعية الثالث الرئيسية السلطات في المرأة تمثيل

والتنفيذية والقضائية.

أن نجد النيابية المجالس  في تمثيل المرأة أخذنا وإذا

النسب أدنى من تعد العربية الدول في تمثيلها نسبة

التفاوت االعتبار في األخذ مع العالم، مستوى على

ال بعض الدول الصدد. هذا في العربية بين الدول فيما

أخرى قضائية، ودول مناصب فيها بتولي النساء تسمح

فترة منذ إال القضاء فيها إلى منصب المرأة تصل لم

مناصب يشغلن  اللواتي النساء عدد أن كذلك قريبة. 

تحديدا الوزارات للغاية، وتترك بعض محدود وزارية

وجودها انعدام شبه عن  ناهيك النساء.  تشغلها لكي

العسكرية المناصب وفي المحافظين مناصب في

مؤتمر بعد جهود عديدة هناك أن أشك  واألمنية. ال

ليست القرار، ولكنها صنع في لمشاركة المرأة بجين

المطلوب بالقدر

ما إذا تخطيها المرأة على وعقبات صعوبات هناك

العقبات هذه من العمل العام. نذكر غمار خوض ارادت

االقتصادي، وبوضعها نفسها بالمرأة متصلة عوامل

وعوامل متصلة السياسية، بالمؤسسة وعوامل متصلة

بد ال العقبات سياق وفي فيه. السائدة والثقافة بالمجتمع

األساسية: النقاط بعض عند التوقف من

في المرأة مشاركة بين الفرق ما الى التنويه يستوجب

المناصب وبين المحلية، أو التشريعية العملية االنتخابية

تتم بالتعيين. التي أو غيرها القضائية التنفيذية أو

وضع في تشارك لم والمرأة - االنتخابية العملية ان

بكافة المنافسة أساس  على تبنى أساسا-  قواعدها

وبين العام الصالح خدمة في الرغبة بين ما أشكالها

الكثير في الشخصية المصالح خدمة على العمل

مراس المنافسة هذه تتطلب حين وفي األحيان. من

االليات مع بالتعامل العهد حديثة المرأة أن نجد طويل

التالعب االعتبار بعين أخذنا ما اذا فمثال االنتخابية.

يحصل الذي االنتخابية المالي للحمالت االنفاق بسقف

تملك ال غالبا  المرأة أن نجد األحيان من كثير في

أضف للحملة االنتخابية. المال المشروع حتى بسهولة

المادية المصالح وتبادل النفوذ استعمال ذلك الى

ضمن لها للتصدي المرأة تضطر التي والسياسية

بحاجة نفسه المجتمع حتى ديموقراطية. غير أنظمة

األولى التنشئة منذ تبدأ ديموقراطية وتوعية تثقيف الى

في لدور وقدرات المرأة تغيير النظرة النمطية بهدف

الخطاب أنواع بعض الى باإلضافة هذا القرار. صنع

في المرأة تقبل الذي يؤثر سلبا على المتطرف الديني

العام. الحقل

اقدام عنها وهي التنويه من بد ال ملفتة ظاهرة هناك

النساء مساندة  عدم  على الناخبات النساء  من  نسبة

ثقة مرده عدم هذا الواقع لالنتخابات. ان المرشحات

الرجل رغبة وراء وانسياقها نفسها بالمرأة الناخبة

المتطرف الديني الخطاب يؤثر كما حولها. من

نوع األحيان بعض في نرى  كذلك  توجهاتها. على 

ممن ولألسف النساء بعض لدى السلبية المنافسة من

المرأة. مناصرة يدعين

من العديد في للتغيير  ملحة بحاجة نحن  عليه بناء

صنع في المرأة مشاركة في للمساهمة المفاهيم

بعملية وثيق  ارتباط مرتبط التغيير هذا ان القرار. 

والمفهوم االنسان حقوق واحترام الديموقراطي التحول

للمواطنة. الصحيح

انتخابية قوانين الى بحاجة نحن الحالي الوضع لتغيير

األساسية الوسائل وإحدى تحيزًا، وأقل  عدًال أكثر

أحد يعد الكوتا فتطبيق الكوتا، هي الغاية هذه لتحقيق

السياسية. اللعبة قواعد تغيير آليات

من ترفع  األحزاب مستوى على الكوتا أن شك وال

وعليه، البرلمان. وفي البلديات في المرأة مشاركة

نسائية كوتا فرض أجل من النساء تسعى أن يجب

وبعض ألمانيا في  حدث كما  تمامًا  األحزاب، داخل

مرحلية الجميع كما يعرف االسكندنافية. الكوتا الدول

المرأة قدرة عدم لتعويض ال المجتمع ومؤقتة لتعويض

الكوتا نظام النيابية. المجالس  إلى الوصول على

التمييز من نوعًا باعتباره "السيداو" اليه اتفاقية اشارت

يتعين بما العربية الدول قامت هل ولكن اإليجابي.

أشارت فقد الكوتا؟ نظام تبني قبل به القيام عليها

ستطبق التي السيداو" إلى أنه يجب على الدول اتفاقية"

بينها من من اإلجراءات القيام بمجموعة الكوتا نظام

الكوتا فنظام االجتماعية. التنشئة تغيير على العمل

المساواة. تحقيق على طريق وخطوة مؤقت بطبيعته

مراكز القرار وصلن إلى الالتي النساء هل ونتساءل

فقط قمن أم ما، تغييرًا أحدثن الكوتا نظام  ظل في

غيرن هل السلطة القائمة؟ بتنفيذ سياسة الرجال مثل

ألغي ما  إذا  حتى المرأة إلى  الرجل نظرة في  شيئًا 

يصوتوا أن الرجال من للناخبين يمكن الكوتا نظام

األداء ارتباط مدى ما النساء؟ من مرشحات لصالح

نموذج المرأة هو ما النسائية؟ بالقضايا السياسي للمرأة

المجالس إلى الكوتا  نظام طريق عن  وصلت التي

حاضنة بيئة تهيئة دون تم ذلك ألن نتيجة النيابية؟

الكوتا قضية تبقى للمرأة السياسية المشاركة لفكرة

من المثقفين مختلفة أوساط داخل خالف ونزاع قضية

له وكل ومساند، معارض بين السياسيين والناشطين

ذلك. في خلفيته

السياسية الحياة في النساء مساهمة لتعزيز آخر جانب

وأغلب األسرة، مستوى على دورها بتعزيز يرتبط 

تعزز ال العربية البلدان في الشخصية قوانين األحوال

القرار صنع في دورًا تجعل لها أو المرأة وضعية من

مساهمتها على األمر ينسحب ثم، األسرة. ومن داخل

وتابعًا أقل حضورهًا يكون حيث العامة، الحياة في

األحوال قوانين بين ارتباط قائمة عالقة للرجل؛ فثمة

السياسية، المرأة ومشاركة الشخصية

جاز إذا "األكثرية" "المذهبية" "الطائفية" القوانين هذه 

المرأة مساهمة  تعزيز عثرة دون  حجر التعبير تقف

الحياة السياسية. في

للمرأة وصحيحة  واعدة لقيادة  التهيئة  تبدأ أن  ويجب

مؤسسات التنشئة وفي األسرة داخل السياسية بالتنشئة

بإسقاط العربية التشريعات  تعديل مطلوب  السياسية.

إدماج والعمل على المرأة، ضد أشكال التمييز جميع

ضد التمييز أشكال كافة تزيل التي الدولية االتفاقيات

من الرغم وعلى الوطنية. التشريعات ضمن المرأة

الدولية االتفاقيات أغلب على العربية الدول كافة توقيع

إال المرأة ضد التمييز  أشكال كافة بإزالة  الخاصة

الوطنية. تشريعاتها حتى اآلن ضمن تدمجها لم أنها

نحو الموجهة المدني المجتمع مؤسسات زالت وما

تؤدي حتى التنظيم  من مزيد إلى حاجة في  المرأة

التي اآلليات وضع فثمة حاجة إلى نوعي. تراكم إلى

وكذلك بها، المنوط  الدور ممارسة من المرأة  تمكن

الوصول في النساء تنجح لكي اذن الدور. هذا تفعيل

تحتاج الديمقراطي، والبناء السلطة في المشاركة إلى

فالواقع جزئية. وليست كلية واسعة إصالحات إلى

أكثر سياسية أنظمة واقع هو العربية الدول في

السياسية واألنظمة ال، أم امرأة مشاركة واقع منه

النساء بمشاركة إال غالبا تسمح لن الالديموقراطية 

الى بحاجة نحن هذا األنظمة. تحظين برضا اللواتي

المدني وللمجتمع للديمقراطية  الحامية  المؤسسات

أيضًا المدني هو فنشاط المجتمع والحريات والحقوق،

للمرأة. السياسي التدريب آليات أحد

على المرأة  حصول  الديمقراطي النظام  يضمن 

والتعليم والقانون الدستور في يمثله بما حقوقها،

مع التعامل وكيفية األحزاب االنتخابي وقانون والنظام

كذلك الدولة. مستقًال عن يكون أن الذي يجب اإلعالم

باإلضافة المناهج، وتغيير الديمقراطية الثقافة تعزيز

نحو والسعي الرقابية، اآلليات وجود ضرورة إلى 

الفرص وتكافؤ  والمساواة الصالح الحكم مفاهيم 

واالهتمام رئيسي  دور الشباب وإعطاء والمواطنة 

المهمشة. بالفئات

يقوم الذي الدور  طبيعة عن التساؤل بد من وهنا ال

العموم، وجه على لبنان في المدني المجتمع به

فيما الخصوص، منه على وجه النسوية  والمنظمات

حقوقها عن قضية المرأة والدفاع عبء بحمل يتصل

السياسية. الحياة في مشاركتها تعزيز أجل من والسعي

المدني المجتمع منظمات من كاٍف عمل هناك فهل

من وتسعى الحقوق مسـألة على تعمل التي لبنان في

التمكين؟ أجل

األعلى النسبة  المحافظات،  بين بيروت،  وسّجلت 

إجمالي المرشحين)، من ٪١٩,٣) النساء ترشح لجهة

تفوز إجمالي المقاعد). عليه، من ٪١٢,٥) وفوزهن

لتمثيل األعلى بالنسبة مفاجئ، غير بشكٍل العاصمة،

الفوز، نسب حيث من تليها، البلدي، المجلس في المرأة

،(٪٦,٤) لبنان جبل  ثّم  ،(٪٧,٧) الشمال محافظة

محافظة لتسّجل ،(٪٢,٥) والبقاع ،(٪٤,٨) والجنوب

االنتخابات في الفائزات من األدنى النسبة النبطية

.٪١,٨٧ والبالغة البلدية

دراسة المتفاوتة، النتائج والنسب هذه ضوء في يمكن،

واليوم. األمس بين عمومًا لبنان في المرأة واقع

وفعاليتهن النساء ونشاطهن مقارنة وضع أيضًا ويمكن

تعطل إلى ونظرًا الطوائف. وربما المناطق، وفق

إحدى البلدية االنتخابات تبقى النيابية، االنتخابات

العام، المجال في المرأة مشاركة على المؤشرات أهم

القرار". إتخاذ ومواقع

في التقدم نسبة الى ضعف األرقام تشير هذه قراءة ن

المستوى على القرار حتى في صنع المرأة مشاركة

حضور من تعزز أن المواطنية لمفهوم فهل المحلي.

كافة يتجاوز اختراقًا وتحدث السياسية الحياة في المرأة

السياسي القرار صنع يف املرأة أهمية دور
والطائفية المذهبية واالعتبارات والتقاليد األعراف

الغاية؟ هذه تحقيق دون تحول التي

المواطنين جديدة من  أجياًال نشئ ان الضروري من

وتعرف والمساواة الكفاءة التمييز عدم مبدأ تقدر

التصويت يختفي هنا ومن  السلطات،  فصل مفهوم

والمؤسسات الناخبين بين وسيطًا باعتباره للمرشح

حصولهم وتسهيل لديها  مشاكلهم بحل يقوم  التنفيذية

الحكومية. الجهات من ووظائف ومرافق خدمات على

خاللها من يحصل  قانونية  آليات هناك  تكون  بحيث

الحكومية. الجهات لدى حقوقه على المواطن

كنا لو  كما األمر يبدو السياسة  عن نتحدث  فحين

الثالث السلطات في  القرار مواقع صنع عن نتحدث

ابتداًء السياسة انما والقضائية. والتشريعية التنفيذية

في سواًء االنخراط المختلفة هي المواطنة وتعبيراتها

السلطة، وبخاصة السلطة ممارسة المجتمع المدني أو

السلطات باقي تحكم أن يفترض التي التشريعية

أن بمعنى االنتخاب.  عملية خالل من الدستورية

وهذا السياسية، العملية أساس هو المواطن الناخب

المستقل حق االقتراع امرأة مواطنة لها أن كل يعني

حق االنتخاب، ممارسة من تبدأ والترشح. المواطنة

للمجلس بالنسبة ممارسة هذا الحق بالضرورة وليس

مستويات لكل  بالنسبة ممارسته بل فقط، التشريعي 

مستوى على سواًء العام، الشأن  أو العامة اإلدارة

المحليات أو المدني المجتمع مؤسسات أو النقابات

أوسع تمكين مسؤولية تولي أي النيابي، المجلس أو

أن تعني هذا اإلطار، القيادة في الناس. من مجموعة

سياسيًا، كائنًا يكون وأن مواطنيته،  االنسان يمارس

األسس في ومناصرتهم الناس ثقة مسؤولية يتولى وأن

الكريم. لهم العيش تؤمن التي

السياسية والمواطنية النسوية هويتها إدراك المرأة على

تنخرط أن يعني الذي  األمر وهو  ذاته، الوقت  في

عام، عمل سياسي وفي اجتماعي مدني أو عمل في

والكيانات والمؤسسات التنظيمات توجد أن يعني وهذا

الحياة في النساء لمشاركة قنوات بمثابة تصبح التي

جانب إلى اإلطار هذا في النساء تنظم وأن العامة،

النساء ان تكاتف الرجل. رؤية أجل تغيير من الرجال

التحول المغتربات- يعني النساء كبيرة -حتى بأعداد

الذي األمر وهو ومؤثرة، عريضة انتخابية قاعدة إلى

مستوى وعلى على مستوى التفكير التغيير من يمكن

األداء العام. القاعدة، وعلى مستوى في األداء

على المرأة نشاط  بين  الجمع أهمية  الى  اإلضافة

سواء السياسي  والنشاط  المدني المجتمع  مستوى 

أو الطالبية االتحادات أو  األحزاب  في بالمشاركة 

من فانه وترشحًا, تصويتًا االنتخابات أو النقابات

نفسه بالقدر العام بالشأن المرأة اهتمام الضروري

نفسها تحصر المرأة فال المرأة، بقضايا فيه تعنى الذي

لهذه ال تتنكر نفسه الوقت وفي بقضاياها، االهتمام في

و المجتمع من جزء المطاف نهاية في فهي القضايا

و المتنوع أدائها في نوعيا  تراكما  تحدث أن عليها

حياتها إنجاح في دعمها ضرورة ذلك في بما المتعدد,

إن استقالل و االبداع. لالستقرار يدفعها مما االسرية

واالجتماعي، االقتصادي، العمل أنواع كافة في المرأة

وثيقًا ارتباطًا ترتبط جدًا مهمة  أعمال  كلها  والثقافي

على وبالقائمين السياسية وبالسلطة السياسي بالعمل

جميع يحمي عادال قضاء ظل في ذلك كل السلطة، هذه

تمييز. دون الحقوق

مشاركة تلزمه للمرأة السياسية المشاركة تفعيل إن

البداية نقطة هي  وتلك  جزئية، ال  شاملة مجتمعية 

نحو على نفهم ولكي الموضوع. لهذا المقاربة في

نشير، أن أيضًا  البد السياسية  المشاركة  مفهوم جيد

مختلفة، تحليلية  ومرجعيات دراسات عدة تشير  كما

للمرأة السياسية المشاركة  الحديث عن يتطرق حيث

االجتماعي النوع مقاربة مقاربات. ثالث خالل من

األولى الضحية هن النساء أن هي األساسية وإشكاليته

السياسية المشاركة وضعف واألمية والبطالة للفقر

وتقليل تجاوز  من البد وبالتالي العموم،  وجه على

والمرأة. النوعية بين الرجل الفجوة

تشبيك على ضرورة تركز التي مقاربة التنمية وهناك

هذه المقاربة التنموية. المنظومة في مع الرجل المرأة

ومن االقتصاد، هو للتنمية الهدف األساسي أن ترى

والرجل للمرأة السياسية المشاركة إلى تنظر فإنها ثم

مطلع حدود في هذه الزاوية. ولكن من سواء حد على

التمثيل مفهوم برز العشرين  القرن  من التسعينات

مفهوم برز األلفية الثالثة مطلع في ثم للمرأة، السياسي

الفرد أن إنسانية على التشديد يتم التنمية، وهنا أنسنه

أما مقاربة النوع. عن النظر بغض له المساواة توجب

في وحقه الفرد قائمة على إنسانية فهي اإلنسان حقوق

الشرعة في عليها المنصوص الضمانات بكافة التمتع

الدولية لحقوق االنسان.

بعدة االهتمام من بد ال للمرأة القيادي الدور  لتعزيز

منها: نقاط

حقوق ومفاهيم الديموقراطي التحول عملية دعم

والمواطنة. االنسان

والحق التمييز ثقافة الديموقراطية وعدم بنشر االهتمام

النوع ومفاهيم االخر وقبول والتعددية االختالف في

االجتماعي.

بحقوق المرأة. المتعلقة الدولية باالتفاقيات التعريف

للسلطة السلمي التداول تضمن التي النزيهة االنتخابات

الديمقراطية. روافع من أساسية رافعة يمثل الذي

السياسية المشاركة يحكم الذي القانوني اإلطار تغيير

وجه على المرأة ومشاركة العموم وجه على

الخصوص.

يعتاد حين إلى مؤقت إجراء  لكونها  الكوتا مسألة

سواء مواقع السلطة، في المرأة على رؤية المواطنون

عليها نص أو األحزاب مستوى على الكوتا  كانت

القانون.

وتمويل االنتخابية الحمالت لتمويل صندوق إنشاء 

نخب قبل من التمويل هذا جاء سواء المرشحات،

الحمالت يكون تمويل أن أو وسيدات ثريات، نسائية

الخصوص وجه وللنساء على لغير المقتدرين االنتخابية

العام. المال من

مؤهالت غير النساء تصل ال حتى النساء أهمية تدريب

القيادية. المناصب إلى

المدني مستوى المجتمع على بين النشاط الجمع أهمية

أو األحزاب في بالمشاركة سواء السياسي والنشاط

وترشحًا. تصويتًا االنتخابات

نفسه الذي بالقدر العام بالشأن المرأة ضرورة اهتمام

في نفسها المرأة تحصر فال فيه بقضايا المرأة، تعنى

لهذه تتنكر ال نفسه الوقت  وفي بقضاياها،  االهتمام

المجتمع. جزء من المطاف نهاية فهي في القضايا

العام بحيث والعمل السياسي العمل في مسألة التراكم

مبكرة. مراحل منذ السياسي العمل على التدريب يتم

االنتخابات. المرأة للمرأة في مساندة

أو قيادية مواقع الالتي تشغلن للسيدات المساندة تقديم

المساعدة كانت سواء المواقع، هذه لشغل مؤهالت

إعالمية. أو تقنية

بحيث تكون المدني المجتمع مؤسسات تعزيز مستوى

المرأة حقوق عن المدني التي تدافع المجتمع منظمات

عملها. وطريقة تكوينها في المسألة هذه تراعي

الحضور على القادرات النساء من جيل تحضير

تحقيق إنجازات. تستطعن والتأثير بحيث

محلية وخارجية خبرات التواصل مع

السالم صنع عملية في المرأة دور أهمية على التأكيد

النزاعات وحل المصالحة وعمليات

الحياة مستوى على آلخر عام المرأة من تقدم قياس

العامة

الشاملة التنمية  يحقق  أن للمجتمع  يمكن  ال وختامًا،

في دور للمرأة يكن لم إذا جديد مجتمع وبناء

والعامة، الخاصة بحياتها المتعلقة القرارات صياغة

واإلدارية المهنية األعمال من حصتها تأخذ لم وإذا

السلطة مؤسسات في تشارك  لم وإذا  واالقتصادية،

القرار، صنع  مؤسسات وفي المستويات مختلف  في

التنمية لتحقيق األهم التحدي يشكل بات المرأة فتمكين

المتساوية. والفرص المشاركة أساس على
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علي األصبحي 

الحضاري،  األمة  بناء  في   - السليم  المنهج  إن 

التي  الثقافية  وخصوصيتها  هويتها  على  والمحافظة 

أن  هو  الوجود –  في  االستمرارية  لنفسها  بها  تضمن 

األسرة  من  التربوية  المجتمع  مؤسسات  جميع  تتوحد 

وأهداف  ثابتة  منطلقات  حول  واإلعالم...  والمدرسة 

في  منسجمة  أدائها،  في  متناغمة  تكون  بحيث  واحدة، 

وظيفتها، أما أن تعمل كل مؤسسة بكيفية نشاز، وتغني 

خارج السرب كما يقال، ووفق منطلقات فكرية مقطوعة 

الصلة باألصول الثقافية المحلية، ووفق أهداف ال تنسجم 

مع تلك األصول، وال تخدم بناء اإلنسان، وبناء المجتمع 

(الرهان  ووطنه  دينه  إلى  بانتمائه  المعتز  المتماسك، 

محالة  –ال  العقد  فإن  األرض)  أمم  عليه  تراهن  الذي 

الفردية  النزعة  وتعم  الفوضى،  وتسود  سينفرط،   –

واألنانية المقيتة، والتفكك األسري واالجتماعي، وتختفي 

وتفقد  العولمة،  طاحونة  في  وتذوب  الشخصية،  معالم 

وجودها وتصبح في خبر كان ال قدر اهللا، وهي النذر 

التي تلوح في األفق، وبدأت تترجم سلوكات على أرض 

الواقع، وستفعل فعلها في الجسم الحضاري لألمة، إن 

لم نتدارك أنفسنا، ونسارع إلى التأسيس لنهضتنا، وذلك 

والتحلي  صحيحة،  واختيارات  سليمة،  مداخل  بتحديد 

بقيم الصدق والوفاء واإلخالص ألمتنا ووطننا.

ظاهرة  أي  الظاهرة،  أسباب  نشخص  أن  أردنا  وإذا 

التفكك االجتماعي، والخور اإلرادي، وانفصام الشخصية 

المريب المالحظ في أكثر من مجال من واقعنا؛ فإننا ال 

بد وأن ننظر إلى كيفية اشتغال المؤسسات االجتماعية 

الواقع، أال  تأثيرا في  الفاعلة، وسأقتصر على األقوى 

المدرسة والمؤسسة اإلعالمية (اإلعالم)، وحتى  وهي 

نقترب من تحديد اإلشكالية، ونسهم في تسليط الضوء 

على مكامن الخلل فأرى ضرورة طرح األسئلة اآلتية:

١. ما مفهوم اإلعالم؟ وما أنواعه؟

٢. ما عالقة اإلعالم بالمدرسة؟

٣. وأي دور تربوي لكل منهما؟

٤. وكيف نعيد اللحمة إلى مؤسساتنا التروية؟

الفكرية  الحمولة  ذات  المفاهيم  كسائر  اإلعالم   .١

تعدد  بحسب  وتنوعت  تعاريفه  تعددت  لذا  الواسعة، 

وأيضا  لإلعالم،  المتطورة  والوظائف  الخصائص 

المهيمنة  األيديولوجيات  الختالف  استعماالته  تعددت 

على  تصر  مثال،  المتحدة  فالواليات  الجغرافيا،  على 

بدل  الجماهيري"  االتصال  "وسائل  مصطلح  استخدام 

اإلعالم، وفرنسا تستخدم مصطلح "اإلعالم" دون غيره، 

وعموما فإن "اإلعالم" يعرفه د. عادل عامر بقوله:

"تقديم األفكار واآلراء والتوجهات المختلفة إلى جانب 

المعلومات والبيانات بالصوت والصورة واإلشارة وكل 

األساليب الممسكة بلب المتلقي... بهدف تكوين قناعات 

وأفكار لديه، يفترض أنها صائبة ليتصرف وفقها...".

المادة  نقل  في  المتمثلة  األساسية  وظيفته  وبحسب 

إلى  تقسيمه  يمكن  المتلقي  إلى  وإيصالها  اإلعالمية 

قسمين رئيسيين هما: إعالم موضوعي وآخر دعائي.

تزويد  على  النوع  هذا  يقوم  الموضوعي:  اإلعالم  أ . 

والحقائق  الصحيحة،  المعلومات  من  قدر  بأكبر  الناس 

الواضحة، واألخبار الصادقة فيكون بذلك أمينا يخاطب 

والمهنية  اإلنسانية  رسالته  يؤدي  الغرائز،  ال  العقل 

بأمانة؛

بتزويد  يقوم  وقد  االستهالكي:  الدعائي  اإلعالم  ب . 

وأساليب  األكاذيب والضالالت،  هائل من  بقدر  الناس 

والتزييف  الخداع  أساليب  ويستعمل  الغرائز،  إثارة 

الشعوب  بين  والصراعات  األحقاد  وإثارة  واإليهام، 

واألمم، فيغري بالعداوة بدل التحاب والتعاون، ويفرق 

وال يجمع، وفي هذه الحالة وما أكثرها، يتوقف الجهد 

اإلعالمي الموضوعي، وينشط الجهد اإلعالمي الدعائي 

الذي يتجرد من القيم اإلنسانية؛ بل حتى من قيم المهنة، 

في حين يتعين على اإلعالم بجميع وسائطه وأشكاله أن 

برسائله  إليه  يتوجه  الذي  للمجتمع  الدينية  القيم  يحترم 

أهداف  مع  العامة  أهدافه  في  منسجا  بذلك  ليكون 

المؤسسات التربوية االجتماعية األخرى، التي يفترض 

أن تكون منظوماتها متكاملة في غاياتها وأهدافها بما ال 

يتعارض مع ثوابت األمة الثقافية، وآدابها العامة.

٢. وحتى يكون كذلك، ويؤدي اإلعالم دوره التربوي، 

فأين يتقاطع مع المدرسة؟ وما خصائص كل منهما؟

أسلوبه  ألن  علم؛  فاإلعالم  وفن،  علم  منهما  كل   •

نفسية  ودراسات  علمية،  نظريات  إلى  تستند  ومناهجه 

واجتماعية، في تحديد المشكلة االجتماعية أو السياسية 

ثم  ومن  إعالميا،  مواجهتها  المطلوب  االقتصادية  أو 

ألن  أيضا؛  فن  وهو  محكمة،  بكيفية  لها  خطة  وضع 

جميع أعماله تتوفر على درجة عالية من الفنية لتصل 

إلى المتلقي بسالسة، وليقبلها بدون تحليل.

وفنية  علمية  يقال  اإلعالم  وفنية  علمية  عن  يقال  وما 

العمل التربوي المؤسساتي المدرسي.

ويمتلك  المتجددة،  بالدينامية  يتميز  اإلعالم  أن  غير 

أساليب  في  المستمر  االبتكار  على  الفائقة  القدرة 

الصورة،  من:  والنافذة  المشوقة  ووسائله  العرض 

وحسن العرض وتطوير األداء، تعزز كل هذا ضخامة 

اإلمكانات المادية، وفى المقابل تفتقر المدرسة إلى الحد 

المتعددة،  بفروعها  المادية  اإلمكانات  من  الضروري 

وهذا يعيقها عن أداء رسالتها المنوطة بها، لكن رغم كل 

ذلك، ورغم كونها تتسم بالسكونية؛ فإن عملها رصين، 

يسير وفق سياسة معلومة، وخطط مرسومة، ومناهج 

مقننة تخدم فئة متقاربة من الناس، على حين أن اإلعالم 

جذاب لكنه هزيل يتسم بالتقلب، والهروب من الواقع، 

واالستغراق في الخيال، وفي اإلثارة الجنسية الهابطة، 

غالبا، ينشر قيما سلبية تؤثر على سلوك األطفال، ويهدم 

في المساء ما تبنيه المدرسة في الصباح، وهو ما يعيق 

دور المدرسة.

–في  اإلعالمية  العملية  بأن  أيضا:  القول  ويمكن   -

في  التربوية  والعملية  تربوية،  عملية  جوانبها  بعض 

بعض جوانبها عملية إعالمية؛

تطور عن  فقد  المدرسة،  ليس غريبا على  اإلعالم   -

التعليم والتربية، بعد أن حدثت أربع ثورات في تاريخ 

التربية والتعليم هي:

اختراع  ثم  المدرسة،  إلى  األسرة  التريية من  انتقال   •

الكتابة، ثم اختراع الطباعة وظهور الكتاب، ثم ظهور 

ثم  والتليفزيون،  كالراديو  الحديثة  اإلعالم  وسائل 

انصهرت كلها في النهاية في ثورة األنترنيت والوسائط 

المتعددة.

في  فيتلخص  والمدرسة  اإلعالم  من  كل  دور  أما   .٣

النهاية في:

• تحقيق األمن النفسي لألفراد والمجتمعات بشتى فئاتها 

تربوية  سياسات  بوضع  إال  يتأتى  وهذا ال  وأعمارها، 

وإعالمية تحترم قيم األمة وضميرها؛

خالل  من  وذلك  وعواطفه،  المتلقي  بفكر  االرتقاء   •

قوله  متمثال  الخبر  في  الصدق  والتزام  عقله  احترام 

تعالى: "يأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقين" 

[سورة التوبة، اآلية: ١١٩]. وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

فيما رواه مسلم عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: "عليكم بالصدق؛ 

فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، 

يكتب  الصدق حتى  الرجل يصدق ويتحرى  يزال  وال 

إلى  يهدي  الكذب  فإن  والكذب  وإياكم  اهللا صديق  عند 

الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وال يزال الرجل 

يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهللا كذابا".

المتلقين  أرواح  يغذي  لما  منتجا  إعالمنا  يكون  أن   -

إلنتاج  مستهلكا  ال  وشبابنا...  أطفالنا  من  وعقولهم 

اإلعالم الغربي الذي غالبا ما يحمل رسائل قوية التأثير 

الهابطة، بفضل ما يملكه ذلك اإلعالم من  بمضامينها 

أن  لدرجة   ، التأثير  بالغ  ومؤثرة  متطورة  تكنولوجيا 

المشروع الغربي كله في عهدة اإلمبراطوريات السمعية 

تعلن  أن  نفسها  الغربية  الدول  ببعض  ماحدا  البصرة. 

تحفظها الشديد بعد توقيع اتفاقية "الكات" والتي تقضي 

ثورة  قامت  الدول، حيث  بين  بحرية مرور كل شيء 

عنيفة بين الواليات المتحدة األمريكية وبين فرنسا حول 

والسؤال   ( التعجب  (عالمة  البصري  السمعي  مجال 

الذي يطرح بحدة هو: إذا كانت دولة غربية مثل فرنسا 

وهما  األمريكي  اإلعالم  تأثير  من  أبنائها  على  تخشى 

نحن  نقو  ذا  فما  واحدة،  ثقافية  مرجعية  إلى  ينتميان 

عن فتح األبواب على مصاريعها في وجه هذا الكاسح 

والمدمر ومرجعياتنا الثقافية متباينة تمام التباين؟؟

ويزيد مهدي منجرة تحدي اإلعالم المعاصر وضوحا 

فيقول: إن العالم يتجه باضطراد نحو مجتمع اإلعالم، 

وهي مرحلة جديدة في تطور الجنس البشري يصطلح 

الثالثة، فبعد الزراعة كان التصنيع ثم  عليها بالمرحلة 

اإلعالم.

أن  إعالم–  لنا  كان  –إن  إعالمنا  من  والمطلوب   -

العلمية  قدراتهم  وتنمية  شبابنا،  تثقيف  في  بدوره  يقوم 

واألخالق  والقيم  للدين  االنتماء  وتعميق  والثقافية، 

والوطن، وتنمية الثقة بالنفس واالعتزاز بالهوية، وأن 

الثقافات األخرى  يجمع بين هذا وحتمية االنفتاح على 

في مختلف تمظهراتها وامتداداتها، وهي على اإلجمال 

فهما  المدرسة،  أدوار  عن  تختلف  وال  التفصيل  ال 

مؤسستان اجتماعيتان يفترض أن تعمل كل منهما وفق 

منظومة متكاملة بهدف المحافظة على هوية األجيال، 

والتوافق بين التصور والسلوك، لتعبر -بصدق- عن 

االنتماء إلى أمة الشهادة على الناس.

خالصات:

• إن المتأمل للواقع يالحظ بيسر، أن جميع المؤسسات 

التربوية في مجتمعاتنا بدءا باألسرة وانتهاء باإلعالم، 

باألجهزة  أشبه  وهي  التربوي،  دورها  انحسر  قد 

المعطلة، ولم تعد تشتغل بكيفية يسمع صوتها بوضوح، 

يستوعب  لم  منها  بعضا  ألن  بجالء؛  مردودها  ويرى 

تحديات المرحلة فيخطط لها (مثال األسرة)، والبعض 

القبول  استساغ  لكنه  منها  وعي  على  يكون  قد  اآلخر 

بالدعوات التي تغري باالنخراط في الكونية، والتخلي 

الخصوصيات  من  المنطلقة  الوطنية  المشاريع  عن 

الثقافية المحلية؛

األطوار  جميع  وفي  الحالي  بوضعها  المدرسة  إن   •

في  وتغييرا  تطورا  تحدث  أن  يمكن  ال  واألسالك، 

للتطور  ما دامت هي غير مستجيبة  البنية االجتماعية 

والتغيير، وأقصد بالتطور، التطور نحو األمثل، وذلك 

الذي  المجتمع  ثقافة  باعتماد فلسفة تربوية مستمدة من 

تنتمي إليه، وبناء مناهج وبرامج تتوافق مع أصول تلك 

ميدان  في  اآلخرين  تجارب  على  االنفتاح  مع  الثقافة، 

البحث العلمي والتقني؛

• إن واقع إعالمنا بألوانه وأشكاله ليدعو إلى إعادة النظر 

في صياغة رسائله اإلعالمية، وكذا أدائه بشكل يراعي 

كذلك  ويراعي  العامة،  وآدابها  المستهدفة،  الفئات  قيم 

األهداف التربوية لمؤسسات أخرى، حتى ال يتعارض 

أداؤه مع منظومة القيم المجتمعية التي يفترض أن تحكم 

األسرة وجميع مؤسسات المجتمع.

ثنائية اإلعالم واملدرسة، أية عالقة؟

ً
 وجسديا

ً
وسائل اإلعالم تؤثر نفسيا

يلعب اإلعالم في أحيان كثيرة دورًا أساسيًا في تعميق 

الشعور باإلحباط وحاالت االكتئاب لدى اإلنسان بسبب 

المعلومات السوداوية المنقولة إلى المشاهد أو المستمع. 

وال يكفي أن تلك األنباء تنقل معلومات عن تلك األحداث 

من  يجري  ما  والصورة  بالصوت  للمشاهد  تنقل  بل 

تطورات.

يكاد  رأسها  بأن  ماريان  تشعر  الليل  منتصف  قبل 

هو  اإلخبارية  التقارير  في  الرئيس  فالحدث  ينفجر، 

العديد،  مصرع  إلى  أدت  التي  االنتحارية  العملية 

العشرات من  أرواح  فيحصد  األميركي  القصف  ويأتي 

أطراف  قابعة على  وادعة  مدينة  األبرياء ويحاصرون 

في حياتها  الرصاص  تسمع دوي إطالق  لم  الصحراء 

وتنقض عليها الطائرات وتحصد سكانها. أما من يسلم 

من القصف فيعيش جريحًا معاقًا شريدًا بعد أن هدمت 

الطائرات المساكن بقنابل ذات عيار ثقيل.

مفعمة  غداء  مأدبة  من  ماريان  تعود  التالي  اليوم  وفي 

بالحيوية لتجد أن شخصا ما بعث إليها برسالة بالبريد 

االلكتروني يحكي لها كيف أن أسرة بكاملها تعرضت 

وبين  األميركية،  الوحدات  إحدى  رصاص  من  لوابل 

التقرير صور ألطفال لم تتجاوز أعمارهم العام أو حتى 

أقل من ذلك.

وتحاول ماريان بعد ذلك االسترخاء وتحرك مفتاح التلفاز 

إلى محطة أخرى لمشاهدة مسابقة غنائية ولتكتشف أن 

بطلها في المسابقة قد فشل وأخرج من المسابقة. وتقول 

ماريان وفي قلبها مرارة: « سيأتي ذلك اليوم الذي لن 

يتوفر فيه ما يكفي من األسبرين في العالم».

قصف متواصل

الذي يحدث  المتواصل  القصف اإلعالمي  إن مثل هذا 

بأول  أوال  بالمعلومات  يزودنا  كان  وإن  حساب  بدون 

فإنه في الوقت ذاته يرسم أمامك صورًا كئيبة للبشرية 

لن  وأنه  وكئيب  معتم  المستقبل  أن  منها  تستشف  التي 

تتوفر لك أية بقعة بيضاء تشعر من خاللها باالطمئنان 

ولو  العالم  سيسودان  البشـر  بين  والسالم  السعادة  أن 

لفترة قصيرة.

وحسب أحد علماء االجتماع فإن تلك الحمولة الثقيلة من 

المعلومات تسحق الدماغ وتبعث الشقاء في النفس. ويقول 

مارك ديري مدير الصحافة الرقمية في جامعة نيويورك 

إن االختالف اليوم هو أن الناس قد تبنت موقف تجاوز 

األحداث . وفي التفكير الحديث يترتب علينا أن نتعامل 

المواقف  لمواجهة  والقوة  الصالبة  بمطلق  األمور  مع 

الدراماتيكية المؤسفة أو الصعبة.

الهروب ما يثير السخرية أن آالف األميركيين يهربون 

بدورها  التي  السينمائية  األفالم  إلى  األخبار  جحيم  من 

تسهم في شيء آخر ال يقل خطورة عن الدور الذي تقوم 

به األخبار والطريف أن األفالم التي تطرح في فصلي 

الربيع والصيف تتسم بالعنف والترويع وفي العام الحالي 

فتحت السينما الكثير من المعاناة أمام الناس كما في فيلم 

مدينة الخطيئة Sin City الذي نشاهد فيه

تقطيع  مثل  بشعة  وحشية  أعماال  ساعتين  مدى  وعلى 

فيلم  ذلك  وبموازاة  كريهة  أخرى  وأشياء  األوصال 

House of Wax الذي ال يقل إخافة أو ترويعًا للمشاهد 

عن الفيلم السابق. وقسم على ذلك أفالم أخرى مستفزة 

وتوتر األعصاب.

على  أثرها  لها  اإلعالمية  الوسائل  تلك  كل  أن  الشك 

األعصاب والنفس وعلى الحالة البدنية أيضا، على الرغم 

من كل ما يحدث من تطورات يظل تحت سيطرتك أي 

فإن  يحدث،  ما  متابعة  عدم  نحو  تتجه  أن  بإمكانك  أن 

مطلق الحرية.

لكن البروفسور جوزيف ميتشيل مؤلف كتاب «الفكاهة» 

الصلة  ذي  اإلجهاد  وقع  أن  يعتقد  والضحك  والتمثيل 

الكبير  األثر  له  يكون  دوما  الثقافي  والجانب  باإلعالم 

أو  ندركها  أن  يصعب  بطريقة  الصحية  حياتنا  على 

النفسـية  الصحية  أوضاعنا  على  بتداعياتـها  نتنبأ 

والبدنية».

بالسالمة  بتشكيل إحساسنا  قائًال :«يقوم اإلعالم  ويتابع 

في هذا العالم لكن أغلبية الناس ال تتابع تأثير كل ذلك 

على حياتنا الصحية». والحقيقة أن سلسلة من المشاهد 

الثالثاء  ليلة  في  عنيفا  فيلما  تتضمن  المجهدة  الصغيرة 

مع متابعة سلسلة من األحداث اإلخبارية المجهدة إضافة 

إلى سلسلة من األخبار المثيرة في صحف التابلويد كفيلة 

بزعزعة كيان اإلنسان وبناء مواقف وردود فعل أقل ما 

يمكن القول عنها أنها مثيرة تماما كما يكون رد الفعل 

على تهديدات خطيرة.

ويرجع ذلك لحقيقة أساسية وهي أن آلية استجابة اإلنسان 

لم تتغير كثيرًا منذ كان اإلنسان بعد يعيش في الكهوف 

وال يزال جسم اإلنسان يواصل ردود فعله واألمر ليس 

من  قطيع  تفادي  محاوال  جسمك  تحني  عندما  غريبا 

أنك  لو  كما  أمامك  بقوة  تتجه  الهائجة وهي  الجواميس 

انتقلت فجأة إلى عالم واقعي وأنت اآلن أمام قطيع يتجه 

فعال نحوك لسحقك.

ولتعزيز قدرتك على المواجهة والتحمل تقوم هرمونات 

اإلجهاد مثل األدرينالين والكورتيزول باإلفراز وتتحول 

الهضمي  الجهاز  الدم من  إلى سكر وينتقل  البروتينات 

ويرتفع ضغط دمك وتزداد سرعة نبضاتك. ومع مرور 

الوقت يمكن أن يتسبب ذلك في اإلصابة بإنهاك مزمن 

باضطرابات  واإلصابة  جسمك  في  الدهون  وباختزان 

حتى  اإلصابة  ويمكن  النصفي  وبالصداع  معوية، 

بأمراض القلب.

من الصعب التحول لناسك

إن تجنب تلك الحمولة الثقيلة من المعلومات والبيانات 

الصحفية هي عملية أشبه بإطفاء شبكة التلفزة، والحقيقة 

تقوم  الراهن  وقتنا  في  واإلذاعة  التلفزة  شبكات  أن 

بالتسلل إلى مراكز التسوق والبنوك والمالعب الرياضية 

وعيادات األطباء وحتى حاالت انتظار المصاعد وتقوم 

أعداد ال حصر لها من الشبكات التلفزيونية ببث المئات 

من القصص والحكايات نفسها مرارًا وتكرارًا كل فترة 

وجيزة دون تغيير طوال األربع والعشرين ساعة وعلى 

مدى سبعة أيام في األسبوع.

ويبدو األمر أشبه بمشاهدة حادث مروري على الطريق 

الرئيس، وستجد أنه من الصعب عليك أن تشيح بوجهك 

بعيدا عنه. وتتسبب تلك الصور باندفاع األدرينالين بقوة 

مدمنة  أن تصبح  يمكن  أجسامنا  أن  لدرجة  في جسمك 

على مثل تلك المشاهد. ويرى أحد الخبراء النفسانيين أن 

المشاهد الخطرة والصعبة  إدمانا على  ينبغي أن نعالج 

تماما مثل معالجة أية حالة إدمان.

٨ أساليب لفتح عينيك على الحقيقة للنجاة من هجمات 

وسائل اإلعالم ال تنظر إلى األمور على أنها شخصية.

إن أحد األساليب التي تجعلك تتفاعل مع األحداث بشكل 

األمور  حول  اتساعا  أكثر  منظور  تطوير  هو  ناجح 

حياتنا  في  نميل  الحقيقة  في  ولكننا  الحياة  في  الحقيقية 

العادية إلى تحويل التطورات في العالم إلى أمور تمسنا 

شخصيا وبصورة مباشرة وذلك دون أن نتوقف الستبيان 

مدى مصداقيتها وال نعي أيضا أن لدينا خيارات حول 

كيفية تأثير تلك األحداث على حياتنا .

وبداية عليك أن تختار االبتعاد عن االنغماس العاطفي 

في كل شيء مريع نقرأه أو نسمعه أو نشاهده على شاشة 

تأثير  من  للتخلص  األولى  الخطوة  تلك  وتعد  التلفاز، 

األحداث المتلفزة وحتى ال نقع أسرى لها حيث يصبح 

بإمكاننا تحديد كل ما هو سطحي أو سلبي في عالمنا.

اختر التوقيت المناسب

الحظ أنك قد تشعر بالضعف وتتصرف دون روية أو 

أي  أو  لهيتشكوك  أفالما  تشاهد  ال  وبداية   . تمحيص 

تبدأ  التي  الفترة  في  خاصة  والضيق  للقلق  مثير  فيلم 

وإذا كنت مضطرًا  السرير.  في  للنوم  استعداداتك  فيها 

ومشاهدتها  تسجيلها  فيمكنك  مثيرة  أفالم  لمشاهدة 

العطالت  في  خاصة  والمريحة  المناسبة  األوقات  في 

تأثير  يكون  ال  عندما  النهار  فترات  األسبوعية وخالل 

اإلرهاق كبيرا على نومك خاصة وأنت في إجازة في 

اليوم التالي.

الخوف من الرحالت الجوية

طائرة  سقوط  اإلخباري  البرنامج  تشاهد خالل عرض 

ومصرع العشرات من الركاب. مثل تلك األنباء قد تثير 

في نفسك الخوف من ركوب الطائرات . ولكن تذكر أنه 

في اللحظة التي تسقط فيها طائرة في العالم هناك آالف 

إلى  وتصل  يوميًا  المطارات  من  تقلع  التي  الطائرات 

أهدافها دون أن يقع لها أي حادث يذكر.

ابحث دوما عن كل ما هو إيجابي

بدال من التفكير أن خطيبك على وشك أن يتركك كما 

السينمائي  الفيلم  أو  التلفزيوني  المسلسل  ذاك  حدث في 

أو  المسرحية  أغراضها  لها  األمور  تلك  كل  أن  تخيل 

ليست سوى  السينمائية وأن مسألة تركك لخطيبك هي 

أوهام مستقاة من واقع الفيلم الذي شاهدته.

عالجي نفسك بالرياضة

المثالية لالستفادة من  الوسيلة  الرياضية هي  التدريبات 

الطاقة الفائضة وهي أيضا تعيد لجسمك رشاقته وتساعد 

جسمك على التغلب على ردود الفعل الناجمة عن مشاهد 

األحداث المؤلمة والمفزعة أو األفالم التي تثير التوتر 

في  الفيلم  تسبب  «مهما  أنه  لنفسك  وقولي  النفس.  في 

إزعاجي لكنه لن يغير شيئًا، ولكن ذلك مرتبط بمواصلة 

تدريباتي الرياضية»

قوي دفاعاتك بالغذاء

المؤسفة  األحداث  آثار  على  التغلب  جدًا  السهل  من 

التي تبث على شبكة التلفزة عندما تتناول وجبات طعام 

بتناول  االستمتاع  يمكنك  المثال  سبيل  وعلى  صحية. 

األسمر  والخبز  األرز  مثل  الكربوهيدراتية  المأكوالت 

يوميا لتعزيز مستويات السيروتونين لديك والوقاية من 

تداعيات األحداث غير المتوقعة.

روح الفكاهة

السبب  ولهذا  المواقف،  كل  في  وضحك  فكاهة  هناك 

السياسية  المواقف  الحصول على  الشبان  يفضل خمس 

من المشاهد الكوميدية السياسية. والضحك عالج مؤثر 

أن  ويمكن  االيندورفينات  يطلق  أنه  وأهميته  ومعروف 

يساعد على التخلص من المواقف التي تحتبسها الذاكرة 

ويشبه  النفسية.  والمصاعب  التوتر  باإلنسان  وتلحق 

أحدهم الضحك على أنه الجري ولكن في داخل النفس. 

ويبدو أنه من الصعب أن تقول أنك مجهد عند تقهقه.

المشي السريع، التدليك، التأمل

هناك أمور كثيرة تساعد في عملية االسترخاء والراحة 

أن  كما  اإلجهاد.  من  للتخلص  السريع  المشي  ومنها 

إلى  تؤدي  التي  المهمة  األمور  من  والتأمل  التدليك 

االسترخاء وتنقية العقل. والحقيقة أنك إذا لم تكن تفكر 

كثيرا فإن ذلك يعني أنك ال تعاني من الحيرة والضيق 

مشاهده  في  االنخراط  تجنب  في  وأن جسمك محظوظ 

بهذه  القيام  الممكن  من  أنه  والمعروف  مجهدة،  مشاهد 

األنشطة في أي وقت وأي مكان وهو ما يجعل مسألة 

تحقيق االسترخاء ممكنة في أي وقت.
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الطائش" اف "اخلزَّ
املكان ترميزات وقوة الَعلم، اسم املغايرة: ردّية السَّ

: خالد حسين* د.

َضراوِة عن للُكْرِد والمعاصُر الحديُث التاريُخ ينكشُف

ً
َمْسَعى في بكينونتهم يحّفان اللذين واإلْقصاِء اإللغاِء 

َتَتَوّخى ُأْخرى  َسردياٍت أو َأَساِطيَر ِلَتْرِسيِخ ُمْسَتِمٍر 

ومكانًا وثقافًة لغًة الكينونِة هذِه إلبادِة والتغّوَل الهيمنَة

في بركات يشير سليم كما ذاكرته األخير عن بتشريِد

ال ظلِّ هذا االختناِق األنطولوجيي وفي مقاالته. إحدى

الهيمنة َأَساِطْيَر سوى أْن يقّوَض الكردّي
ّ
للّروائي مفرَّ

وذلك الكرديَّ الفضاَء التي تقتسُم الُقوى تلك التي تختلقها

َفويَّ الشَّ التَّاريَخ تتوّسُل مغايرٍة، بسرديٍة الرّد كتابًة عبر

ُغْرَبِتِه من المكاَن وَتْسَتِعْيُد الِقَدِم في الموغل الكردي

سراَح تطلق سرديٌة  بروحِه، َتْعَبُث ُلَغاٍت في  وشقاِئِه

واالحتجاز التي المنع أرشيفاِت من الُكْرِدّية "العلم" أسماء

اإلجهاز (أو إلجهاض صلفٍة محاولٍة في َسَها المهيمُن َأسَّ

الكتلة البشرية هذه يشي بوجوِد سيميايئ أّي نظاٍم على)

ذاتِه الوقِت وفي رمزيًا، رأسماًال لها يكفل  أو الهائلة

عليها التي تنبني التعددية الميزة نسف الحثيث على العمل

المضادة ردّيُة  السَّ هذه تحديدًا. المنطقِة هذه مجتمعاُت

عامٍة بصورٍة الكرد الّروائيين لدى عليها القبُض يمكُن

الّشعرية تمتحُن وبلغٍة كثيٍف بقوام راهنًا تتجّلى لكنَّها

الطائش٢"  "الخّزاف روايِة في وذلك رد السَّ أرضية في

حسن. أديب
ِّ
والروائي اعر للشَّ

الِقراءة لمسار  الَقارىء متابعِة وِلًضروراِت لنا  يمكُن

الفاعَلَة وقَواَها وعواِلَمَها وايِة الرِّ تضاريَس ُنَهْيِكَل أْن

حيُث تنبثُق ، مركزيٍّ مكاٍن على وايُة الرِّ تنهُض بالقول:

ــ الكردية) التهجئة في قامشلو قامشلي(أو مدينُة

المدينُة التي وهي له، عارَمًا تمثيًال سوريا شرق شمالي

والمسارات "سامان" أي شخصية مركزيًة، شخصيًة تفرُز

"سوزي"(الفتاة مع العالقة خصية: هذه الشَّ تصنعها التي

العالقات ثم "المعول" مع الوجودية والعالقة األرمنية)

الغامضة" األربعة األطباء و"لجنة المهّرب" "سموـ مع

إلى الوصول قبل  إيجه بحر في الغامض االختفاء  ثم

فأوروبا)، ــ اليونانية كوس  (جزيرة الحلم المكان

َعَصَف الذي الزلزال ــ الحدث خلفيِة على وذلك

مارَس
ّ
روائي جسٍد في ذلك وكلُّ بسوريا وَيْعِصُف

ألّي وتجاوزًا بمهارٍة عاليٍة، نصيًا اقتصادًا الكاتُب فيه

جاءْت التي الحوار مشاهُد تمارَسُه أن يمكن تبطيىٍء

داّلة ممارسٍة سرديِة صنعِة في وهذه النجاحاُت مقتصدًة.

اعر الشَّ الكاتِب بأسلوبيِة القِول بتأثُّر من تمنع ال ومهّمٍة

الصياغات بعض في بركات سليم الكبير وائي الرِّ ـ

وفق َك التَّحرُّ يمكُن للّسرد االنضغاِط بهذا وهناك. هنا

الّرواية: هذه أسرار مع لالشتباِك مساراٍت ثالثٍة

الَعلم: اسم Iــ

ُأخرى) سوى بلغٍة المضادُة (أو المغايرُة رديُة السَّ ليست

له تعّرَض الذي الثَّقافي،  االجتثاث على بالكتابة الردِّ

التعليم، مجاالت عن الكردية  اللغة  (تغييب الكرد

ذاكرته عن المكان تشريد الكردية، التَّسمية مطاردة 

اإلبادة هذه  ...إلخ)، فرسنته، أو تتريكه، أو بتعريبه 

أخرى روايٍة لبناء معاكٍس بردٍّ الكرديُّ
ُّ
الروائي يقابلها

الفئاِت هذه ترميز عبر والّزمن، والمكان الكائن عن

أخرى حقيقة تقديم في إمعانًا بخصوصيٍة كرديٍة الثالِث

المركزيَة خصيَة الشَّ
ُّ
الروائي ُيشّفر هكذا آخر. وتاريخ

،"Saman/سامان" المفارق الَعلم باسم سرديِتِه في

اسم لكن والتحّمل"،  بر "الصَّ معجميًا يعني و"سامان"

التدالل؛ فمرًة في يتشّظى هنا
ّ
الروائي المسار في الَعلم

الفاقد ألّي الكردّي ،
ّ
المعني خص هويًة للشَّ عالمًة، يغدو

المكان، ُيومىُء إلى ُأخرى ومرًة تثبُت مواطنَتُه سجالٍت

المصّنفات في  المعروِف الكردَي الَفَضاِء أي  الفكرة،

راهنًا والمقّسم الُكرد)، بالد باسم (كردستان أو التاريخية

ناحيٍة من لكنَّ األربعة). باألطباء (ممّثَلة قوى أربع بين

"سامان"، إلى القراءة التفاُت بمكاٍن األهميِة ومن ُأولى،

هويته السردية: وتشّكل برامجه خص، مساراته، الشَّ

البداية ــ المتاهة"  "ظل في يتحّدث الذي  هذا من

أنا " ذاتها؟: بحدِّ المتاهة وما سامان؟ أهو  الروائية؟

رواية بطولة أّن  يعرُف سواك أحد ال عنك، أتحّدُث

الحنين سفوح في المكوث بطولة أمام شيئًا تعادل ال

الطويلة في المتاهة وجهتي عن سألتني الّريح حين إليك.

(عنِك، العالمات  كانت وإذا كثيرًا...ص٧". ضحكُت

"أنِت األنثى  على دالٍة عالمٍة إلى تحيُلنا  إليِك) سواِك،

مفردَة فإن ص٧"، المتاهة. هذه من جهة في غائبٌة

من االنسحاِب في َواضحًا ِعْصيانًا تمارُس (المتاهة)

"undecidableحسم "الالـ على واالنفتاِح التَّعييِن

افتتَح التي (المتاهُة)، فهل ُغموِضِها، على واالنكماِش

التَّحديداِت تجاوزنا ما إذا هي، ُه، َنصَّ
ُّ
الروائي بها

والمجهوِل الغبِن رحلُة ،
ِّ
العربي اللساِن في المعجميَة

دمشق إلى المركزي" "المكان ـ من  سامان ِتْيِه و/أو

سلطٍة في بها المعتَرِف غير ــ الحمراء (البطاقِة بتلك

وما سّرًا تركيا  إلى األولى الفاشلة رحلُتُه أم كليانيٍة)

إلى الثانيُة رحلُتُه أو التركية السلطة أيدي على له جرى

لتّتحد البحر؛ أمواه في فالتيه األبدّي فإزمير بكر ديار

في الكردّي)  (آلن الّطفِل متاهِة مع سامان متاهُة هنا 

متاهَة لكنَّ متاهٍة واحدة؟ في ليّتحَد الموتاِن أو إيجه بحر

الّرواية الكتابة/ ذاتها،
ّ
الروائي متاهَة تكون قد سامان

أم مفازًة صحراَء، متاهًة، الكتابُة أليسِت متاهًة، بوصفها

إليِه الوصوُل حيث األوصال، المقّطع الحلم، البلد هي

والالتحديد الّتحديد على ذاتها؟ هذا االنفتاح بحّد متاهًة

وغائبة، حاضٍرة َشَبِحي، ُبْعٍد على تنطوي المتاهَة يجعل

وسراب! وغامضة، يقين واضحة

ردية لـ"سامان" صفحًة السَّ الهوية تنمو "المتاهة" هذه في

حامًال "سامان" يخرج يوٍم. كل يحدث "كما صفحٍة: إثر

وال سيسير كم  يدري ال  يعرفها، ال جهٍة إلى معوله

شأن سامان "األجنبي"، هذا ص٩"، قدماه؟ ستتوقف متى

لآلالف (كتمثيل  ورية  السُّ الجنسية من المجّرد سامان

لفظته كثيرًا ظله يشبه  "رجل  السوريين):  الكرد 

بمكائد المدّونة السجالت  اهللا. بأمر  الحاكمة الّسجالت

والرسالة الواحدة واألمة الواحدة واللغة الصافي العرق

مسافٌر المتاهِة، سوى له مكاَن ال ص٢١"، الواحدة.

دون مسافر قل أو له، وليس  مكانه  في يحيا أبدًا،

من ُيمنع دمشق،  إلى األولى زيارته يبدأ  فحين سفر،

سوى بطاقٍة حمراَء يحمل ال "أجنبيًا"...! لكونِه الّسفِر

يحوزها التي األصليِة  الهويِة بطاقة بخالف مهترئة

حتى تخّوله ال الحمراُء البطاقُة هذه عادًة، السوريون

ارجع (...) والااك. "هويتك العاصمة: إلى السفر حّق

لطِة السُّ منطق المنطق، بهذا ص٣٦". والاااك لقامشلي

ترسيُخ جرى سوريا  مثل بلدًا ابتلعْت التي  موليِة الشُّ

الكرد: ضدَّ واإلقصاء واإللغاء باألكاذيب مفخخٍة سرديٍة

بذلك ليغدوا عمالء...! إنهم ضيوف، إنهم أجانب، إنهم

من أنه تثبت مهترئة حمراء ورقة المتاهة:" أهل من

حمراء ورقة المتاهة. لهذه أهٌل وأّنه محافظته أجانب

للقائد. اإللهية العناية ختم عليها وبالحلم باليقظة تطيح

الشاحبة صورته على بقوٍة الضاغط األزرق والختم

فيفتح صدره على بقوٍة اآلن يضغط الوثيقة. زواية في

البرزخ في ستضعه حمراء ورقة هناك. الماكث الجرح

قدر عن بحثًا المجهول تشّق التي المتاهة وفي قوارب

في الهجرة إال ليست إنها صوابها". اللعبة إلى يعيد

البحر المتاهة/ إال قوارب ليست إنها وجراحها، متاهتها

هذه ما لكن المتاهة.  لهذه حّدًا ليضع بسامان تنقلب

في األخيرة طور السُّ في تتموضع التي األخيرة المتاهة

الرواية؟

األمر يتطلب الحّد  ــ المتاهة هذه استكشاف  قبل

تضفر وهي "سامان" لشخصية  آخر  بمسار اإلحاطة

"األطباء بلجنة سامان عالقة أقصد ـ الّسردية هويتها

إذ الثيمة لهذه متعددة مساحات يعّين رُد فالسَّ األربعة"، 

الجرح (...ذلك الفردّي سامان من رمزيُة فيها تتحّوُل

وطأة تحت 
ِّ
الكلي إلى ص١٦" صدره. في  

ُّ
ولي الطُّ

مشرحِة على  كينونٍة  إلى جهاٍت،  أربع إلى  التشّظي 

األجهزة تزداد عتمًة. صفير الواسعة الغرفة  التَّقسيِم:" 

ما، شيٍء بحدوث منذرًا توّتر في يتعالى  المحبطة

طاولة مبطن، يأس في أياديهم يرفعون األربعة األطباء

جراحة استأصلها التي األحالم من تعّج بكتٍل العمليات

ينتفُض ْدِر الصَّ أعلى في المستطيل  الجرح المتاهات،

ْورة الصُّ هذه ص١٠٣". غريبًة. جنائزيًة أصواتًا مصدرًا

تاريخًا تستدعي إذ والتماثل االستعارة قائمٌة على ردية السَّ

"الكرد"ــ ُأخرج حين الذَّاكرة إلى بالبعيِد، ليس مؤلمًا،

لفضائهم والعالمية اإلقليمية القوى تقسيمات لعبة  في

سجالِت من ــ الُعْظَمَييْن  الحربين بين  ما عصرئذ

خزائن في إيداعهم جرى وثقافًة كينونًة بوصفهم الوجوِد

الجبال"، "أتراك/عرب/فرس  باسم والمجهول التَّغييب 

األطباء(القوى) حاول هكذا التاريخ. خارج عصاة أو

البّد كان التلفيق، لذلك على قائمٍة اختالق سرديٍة األربعة

صنِف آخر على تاريخًا تقول سردية مغايرٍة، سرديٍة من

ما بهواجسه المرتعدة يجمع ذاهب "الخّزاف الطائش": "

حبرها بين المنكسر عمره ويرّتب أوراق من أمامه تناثر

هائًال... بياضًا ويترك والدته تاريخ يكتب المرتجف.

صفحة على حارقًا ليكتب سؤاًال ص٢٨، وبعده. قبله

عن "وماذا عارٍم: معه الدَّهشُة باستنكار تنهض التاريخ

الذي األجنبي الغريب عيشَة أرضه على يعيش شعٍب 

يولد ويشّب وجوده، شؤون إدارة في والجمل له الناقة

أثر أي السجالت في يترَك  أن دون  وُيقمع ويتزوج 

رحلتين "سامان" سيخوض ."٧٨ مروره؟؟ص على

الـ (واألصوب بلده انجراف بعد المتاهِة من للخروج

ُيوصف، ال جحيٍم  أتون  إلى القيد) مكتوم  فهو  بلده،

وريين والسُّ الكرد من أفواج مع ذاتِه الجحيم من هربًا

يرسمها حدودية منافذ عبر "تركيا" إلى ملجأ عن بحثًا

"الكمين في مصيدِة تقُع األولى  الرحلَة لكنَّ المهربوَن

إلى األولى الرحلة عن إال صورٍة  تكن  ولم التركي"،

الكلب...! أيُّها اسمَك التركي: "ما الضابط يسأله دمشق،

المركز(قامشلي)، ـ المكان إلى "سامان" يعود ص٤٥"،

الرحلة األخرى، بالمتاهة ليفّكر األرمنية سوزي إلى

كرديٍّ مهرٍب في ُعْهَدِة صوب أوروبا إزمير إلى الثانية

أحدهما لـ"سامان"، أخرى ورة الصُّ محترٍف(سمو)،

كنَت "إذا  تركيا: في مكتوم واآلخر سوريا في أجنبي

التي الجبال في مكتوم  فأنا رأسك مسقط  في مكتومًا

سنة...!! ستين طيلة فرسي  بحوافر  دروبها رسمُت

إزمير إلى الوصول في أخيرًا سامان ينجُح ص٩١"،

فالبحر بكر، ديار نصيبين، ملغمة، حدوٍد عبور بعد

فقداَن أن أم الّسرديَّ برنامَجُه ينجُز فهل المتاهة، ــ

كما حّدين بين رحلته التي تمفصُل في أصٌل الموضوع

وشرقه محّمل باألمطار، البحر له:" غرب كتبْت سوزي

لم
ّ
المطاطي البلم صعَد حين ص١٦٩"، بالغبار. محّمل

هائلٍة وأحالم ومعوٍل حمراَء بطاقٍة سوى يحمل يكن

في البلم وسينهار لحظٌة لكنها البحر، غرب في للعيش

الموج: يصارع سيبقى سامان وحده البحر، عرض

الخالد...!! العبث ُأكمَل لكي األرض عن أبحث "إنني

في الُكْرديُّ والِعناد  الحلُم  ـ األرُض  أهي ص١٧٢"،

على النصُّ يضعنا هنا؛ الوجود؟ من فسحٍة عن البحث

بين والوضوح، الغموض لعبِة بين، البين لعبِة في الحدِّ،

مفتوحٌة نهاية والحياة، الموت بين والحضور، الغياب

تتجسد فتارًة واالحتماالت، الظنون من  حقٍل على

على داّل ما)، (أثر وحضور الجسد غياب في النهاية

توقف فجأًة، المعول صوت توقف المركزي:" المكان

قامشلي صورة عن الماء وانحسر الكمنجة(...) نشيج

وتارة ص١٧٣"، الهذيان. برزخ من  الوحيدة  الناجية

الذي الرجل خرج البحر:" على سامان ينتصر ثانيًة

الجهة إلى األرض  جسد  في يفتحه الذي  الجرح يشبه

البيضاء، الشاهد رفع وعندما اليعرفها(...) التي نفسها

يألف...فكتب باسم مرة ألّول ذاكرته أضاءت  (...)

لكن ."١٧٤ ص س...ا...م...ا...ن. كبيرة.. بأحرف

دون تزجُّ بنا من خاتمة الفصل األخيرة األخيرَة الّشذرَة

(انغلقت حينًا  الموت متاهة المعنى، متاهة في هوادة

يصعد حزيٍن  هواٍء وحفيف وغبار ظالل وثمة  عيناه

...) الحياة متاهة آخر وحينًا الفراغ...ص١٧٤) ساللم

بمعوٍل المرسوم المكان الضياع... من العائد المكان في

خاتمة كأنَّ ص١٧٤"، غفير. وشجرة وطين وصخرٍة

هذه الحياة في الملتبسة الكرد مصائر لنا الرواية تعكس

ومريعة! كبرى وإخفاقات صغرى نجاحات بين

ُمْسَتْحَضَرة: رمزيات ـــ II

تحشيد عن الطائش" "الخّزاف في رديُة السَّ التنفكُّ 

فالرواية "المغايرة"،  لتأسيس  دالة  عالمات أو رمزيات

وبقوٍة ما تشفُّ بقدر  ردية السَّ الكتابة في تمرينًا ليست 

بمخاطر محفوفٍة كينونٍة عن ومركزٍة عاليٍة قصديٍة عن

 على
ّ
اعتماد الروائي هنا ومن العمق. جمًة ُتهّددها في

لتفكيِك سرديته من تعضُد رمزية عناصر توظيف

المغّيبة الكينونة هذه عراقة لتؤكد الشمولية، رديات السَّ

العسكرية بالعربات الطريق "امتد الوجود: سجالت عن

المحاذية لجزيرة الليَل إلى وجهتتها تشقُّ وهي التركية

الكردية. المالحم وقعت المكان ذات في هنا بوطان.

من حضوٍر ثمة يكن لم المالحم تلك وقعت حين ص٤".

لذاكرة إبادًة ويحدُث الوجوَد ينغُص غريٍب
ٍّ
تركي

فإنَّ الغريب" "التركي للحضور تحدٍّ لذلك وفي المكان،

"وكأنَّ المكان: ألهل األصيلَة اإلقامَة تؤكد هذه المالحم

وجبالهم سهولهم بين األلم صنوف يختبروا أن الكرد قدر

الحناجر تتناقها  ومآٍس  مواويل في حسراتهم  ويدّونوا 

اللغة اللغة، هي فالمالحم ص٤٠"، جيل إلى جيل. من

الغائبة النصوص هذه  استحضار لوال ُتباد كادت التي

السرد: ساحة الرواية إلى المنوال تستدعيها هذا وعلى

أيضًا وهنا "زين". معشوقته عن يبحث "مم" كان هاهنا "

رحالت السهول في هدأة يشقُّ بوطان مير موكب كان

فروش" السالل "زمبيل بائع مرَّ هنا من والصيد. الحرب

أن وفّضل الجميلة "خاتون" الغنية إغراءات رفض الذي

وهنا حواري وأزقة بوطان. رزق عياله في على يجري

شجرة غصن على وقع "سيامند" الجبال إحد سفوح في

الوقت فؤاد ذات في واخترق صدره اخترق اللوز الذي

ص٤٠". عاشقها. على حسرًة ماتت التي "خجي" حبيبته

في تمعن أن غائبة هو مالحم تستدعي من شأِن سرديٍة

تتمتع أن في كينونٍة أخرى إلى أن تومىء غيريتها، تأكيد

في
ُّ
الروائي يمضي باآلخرين. أسوًة الوجود بأحقيِة

الّطريِق ففي الترميز وتقديم المختلف، من ذاته المسار

على تقبضان "حمو" يدا بالغناء" ائق السَّ يبدأ إلى أزمير

تتحدث هاربة  كرديٍة أغنية على يقبض وفمه المقود 

سعيد الشيخ ثورة وعن "آرارات" أو آكري" " جبل عن

القرن بدايات في األتاتوركية ضد اشتعلت التي بيران 

عن لسامان السائق يتحّدُث هنا العشرين...ص١٦٦.

ثورة قائد ــ سعيد "الشيخ بها تمّتع التي الحكمة

على للحفاظ بكر ديار قصف عن وامتناعه "١٩٢٥

كرديًة!. وهذا تبقى أن التي يجب المدينة األثرية أسوار

كتابًة الرّد ُيقصد به ما تمامًا وهو المختلف الوجه هو

أخرى، زواية من الحقيقة لرؤية حيزًا الكتابة تتيح حين

ورؤيته للعالم. تحديدًا المغلوب نظر وجهة

     

المجاز: وطاقة المكان IIIـــ

األنطولوجي المكان بإخضاع المكان مع الّروائي يتعامل

دوره المجاز، ليتجاوز المكان ِلَسْمَطَقٍة مضاعفٍة بآليات

ردية السَّ مسار في مميزة وكعالمٍة دوره الثقافي إلى البنائي

ويمكن الطائش". "الخّزاف رواية تقدُّمها التي المضادة

بـ"قامشلي" الرواية تبدأ االطمئنان، إن من بكثيٍر القول،

للمكان خصيصة وهذه والمنتهى، المبتدى بها؛ وتنتهي

كما الّرواية في  المركزي المكان لتغدو بذلك الجاذب؛

نحو مساراِت "سامان" تنطلُق منها جرت اإلشارة، حيث

وثالثة إلى أخرى تارة و"بوطان" و"ديريك" دمشق تارًة

اإلغريقية. "كوس" جزيرة  بكر صوب ديار نصيبين،

بكينونِة المتحكَم  
َّ
الروائي الفضاَء تشّكل المسارات هذه

وتبلورها. هويته بناء في وتسهم سامان

ُأصيَب التي المدينة "سامان"، رأس مسقط "قامشلي"

وطنية"ـــ "بندقية  من ذراعِه في نارّي بطلٍق  فيها

والحقيقة الواحدة واللغة  الواحدة األمة  على الحريصة

الشمولية السلطة روّجت كما الواحد والعرق الواحدة

أو نوروز،  ُشعلة بإشعاِل  يهمُّ وهو ــ وهناك  هنا

العشِق الذي فضاُء هي "الكرد" يسّميها كما مدينة الحّب

العشق فضاِء في و"سوزي" األرمنية. "سامان" بين جمَع

يكاد الشعرية حتى اللغة أللعاب ذاتها الّسرديُة تتيُح هذا

وهو شعريٍة، ممارساٍت على مشرفًا يجد ذاته القارىء

استثمرت التي الرواية هذه في السرد َدْيَدُن الواقع في

غموض، من الّشعرية الكتابة تقنيات واضح نحو على

شذراٍت على شكٍل مقّطعة وكتابة مساحات بيضاء مجاز،

يستمَر حتى دوع الصُّ هذه يمَأل أن تفرُض على القارىء

رُد في مسارِه. السَّ

والملعب ونهرها حاراتها "قامشلي"، بتفاصيل احتفاٌء ثمة

ُّ
السكاني وعالمها فيها األربع السينما ودور البلدي

تطور مع تنمو  هنا المكان"  ـ و"قامشلي  المتنوع. 

الشذراُت التي وتكشُف فاعلًة وقوًى وحدثًا سردًا النّص

بين األنطولوجية عن قوة المعايشة المدينُة فيها تتمظهُر

المقطوعة تلك إلى آلخر مرٍة " ينصُت وسامان: المكان

الّشجر ورق في عزفها يتشارك الفريدة التي الموسيقية

موسيقاها تبدو  الصيف في قامشلي"، خريف  وريح

دخول الشتاء مع في صخبًا تزداد هادئة فيما رومانسية

هذا ص٢٥". الرعد. أصوات وإحيانًا المطر  إيقاعات 

عن الّسفر ارهاصات تعكُس اردة السَّ للغِة المؤلم اإليقاع

لكن قامشلي في بك" "قدور حارة عن واألم، المكان

األرمنية، سوزي حيث الحّب، بمدينة يتعّلُق األمُر حالما

قامشلي "في افي: الصَّ الّشعر من مجازاِتَها المدينُة تخطُف

ور الصُّ ويوقظ الظامئة فيسقي األفكار غفير ورٌد يهطل

خطفها التي المدينة هي الذكريات، قبور من الجميلة

ص٤٨". العشاق. اسمه وسّورها بأنفاس ومنحها الحب

منعطفاِت في مستقٍل بعنوان تفوز التي الحّب مدينُة إنها

قامشلي " شعرًا: رد السَّ يفيُض إذ "وردة قامشلي"، رِد السَّ

سّرتها وسالت إلى أحبت مال الكون إن والمرأة امرأة. 

نقطة من أكثر هي  حكاية. في كجدول أمامها  البرية

الغريب به يتدّثر حنين من وأكبر الخريطة. على تائهة

في أشرُت وكما ص٤٩"، الجهات. عبث به استبّد كلما

وسواه المركزي يوّظف الكاتب المكان ـ المحور هذا

للنَّصِّ العامَة البنيَة تخدم بمهارٍة األخرى األمكنة من

إلنتاج الفاعلِة القوى من "المكاُن" يغدو حتى
ِّ
الّروائي

نكهًة السرديِة إعطاِء مع بالتضافر المتكثرة الّداللة

بالوجود تفيُض التي األمكنة  على بالتركيز مضادًة

بكر ديار نصيبين، بوطان، ديريك، قامشلي، الكردّي

تنبثق في حين والمنتهى المبتدى هي تبقى لكن "قامشلي"

الّرواية. خاتمَة صورُتها وتضيُء الرواية بداية

   

بدٍء: على عوٌد العنونة: شيفرة  IVـــ

القارىء تمنح عالماٍت عناويَن/ على الّرواية تنطوي

دوع الصُّ على االلتفاف بـ/أو واإلحاطة التأويل إمكانية

عناوين وهي الّنص، بقوٍة تضاريس تضرب التي الّداللية

تشدُّ زمانيًة،  أو مكانيًة  إشاريًة  وظيفًة  يؤدي بعضها 

حمراء، ورقة الكمين، القافلة، (ديريك، العالم إلى النصَّ

بكر، البحر) األجنبي، ديار ما، أربعاء الجندرما، المخفر،

حيلة المتاهة، المجاز(ظّل على يتكىء اآلخر والبعض

العراء، صكوك التراب، فكاهة  الجّراح،  فاتحة العدم،

أو النّص، اخــ(تـ)ـالف من لتزيد الهواء وشاية

في لكنها "سامان"، فيها تاَه التي المتاهِة رسم في ُتسهم

من كان وإذا منها. للخروج مفاتيُح هي ذاته الوقت

وفق تنبني التي كلها،  العالمات هذه مطاردِة عب الصَّ

ومجازية، إشارية أشرت: كما العنونة في استراتيجيتين

هو االقتراب نا يهمُّ فما أوسع، مساحًة التَّحليُل يقتضي إذ

الذي الطائش)، (الخّزاف الرئيسي الُعنوان أسرار من

منها أكثر شعريٍة ممارسٍة على عالمًة بكونه  يشي

الواقع الحقيقة في يعكُس لكنه األولى، للوهلِة سردية

قراءة بعد والّشعر الّسرد تعاضد  من المجدول
ّ
النَّصي

. للّنصِّ القارىء

الخّزاف: بالقول: مبدئيًا العنوان دالالِت تسويُر ويمكن

الّصلصال، وهي أو يِن الطِّ من واألواني الجرار صانع

الجزيرة منطقة ـ الّرواية وجغرافية تتالءُم مهنٌة

شأُن الراهنة. لكن ما اللحظة وحتى وطبيعتها منذ القدم

الداللَة يعّطُل حضوره إذ للخّزاف هنا كتوصيٍف ائش" "الطَّ

التَّداوليِة: صيغتِه في التركيِب من للمتوّقع المعياريَة

(الطائش) الفاعل اسم يشيُر معجميًا الماهر؟  الخّزاف

المعيار(االنحراف)، وكسر والخّفِة النَّزِق دالالت إلى

أيضًا. وهي(التشتُّت) هنا مهمًة داللًة تمنُح العربيَة لكنَّ

عالقًة تظهر بدورها التي ثانيًة، واية إلى الرِّ ِلَنُعْد لكْن

ذهب يفارقه أّنى ال فالمعول واألرض، سامان بين قويًة

الصالحة الّصلصال مناطق به َيْسَتْبِصُر أنُّه لو كما

مرة الطين ذا هو " سامان: يقول (الَخَزِف)، ِلِصَناَعِة

التي تتجاسر األصابع الطائشة أين سامان... يا أخرى

إلى الّساحرة هيئات الحلم من على الّذاكرة فتجرُّ سكانها

الجحيم أحجار من ُاقتطعت وكأّنها مقّيدة حائرة أشكال

العبث وسطوة الطيش... اكتمال لتصف هي أين ...

للقارىء الواضح من ص٣٠". المريع. الفراغ هذا في

ذرة والشَّ
ّ
الرئيسي العنوان بين وتي والدِّاللي الصَّ التنادي

الطيش)، اكتمال  الطائشة، (األصابع هنا المقبوسة

ذاتها، سامان  "مهنة" عن  الكشِف إلى  المقبوُس ليقودنا 

الّطينّية الهندسّية األشكال  بصنع المنهمم "الخّزاف" أي

في الخيال بامتحان ين، بالطِّ تحتفي زراعيٍة بيئٍة في 

زحزحٍة بإحداِث يمكُن لكننا الجمال. من حائرة أشكال

أن ُمَضاِعٍف َمَجاٍز الطائش" نحو "الخّزاف تركيب في

وائي)، الرِّ و(الّشاعرــ "الخّزاف" بين مضاهاًة نعقَد

أشكال من األشكال، في ابتكار يشتركان رفان الطَّ حيث

"الخّزاف" سامان فليس هكذا اللغة. من وأخرى صلصاٍل

الخيال المنذور أللعاب أو الرسام الّروائي اعر أو "الشَّ إال

الطائش الخّزاف أنا متنوعة:" هيئات في تتجسدْن وهي

هذه ."٧٥ ص إن استطعَت. هذياني للطين: اكتب أقول

صورِة اللثاَم عن نفسها في الهذيانات سرعان ما تميُط

يحصل حين من الرواية األخير الفصل "مذكرات" في

اإلقامة فترة في بلد أوروبي:" في اإلقامة على سامان

دون جراحه جعبة في ما كل وسيفرع مذكراته سيكتب

من أو
ٍّ
شرطي هراوة من أو رقيٍب مقصِّ من خوٍف 

زاوية على وسيكتب المخبرين(....) سام ألحد تقرير 

إصدار وعدم  الهدوء  (الرجاء  يسكنه:  الذي  الشارع 

ص سامان). الكاتب يسكن هنا ... مزعجة أصوات

دالالت بالنظر أخذنا وإذا النَّحو، هذا  وعلى ."١٧١

الذي (المعول) ومجازية "تشتُّتًا" بوصفها (الطائش)

الكتابة، أداة عن  كناية وترحاله في حّله سامان يرافق

سامان إلى الطائش"  "الخّزاف نترجَم أن  نستطيُع

بلده، ظروف أجبرته الذي الّرسام) الروائي، "الشاعر،

جحود ذلك وقبل  أهليٍة حرٍب جحيم هوْت في التي

قطاٍع بإقصاِء  وذلك بكينونته االعتراف بعدم السلطة

أمام تصمد ال بدعاوى والمكتومين الكرد (األجانب من

في التشتُّت على الحياة، شؤون من برمتهم الواقع)

المبعثر الكردي" "سامان آمن، فضاٍء عن للبحث الجهات

المتاهة...!!!  في جهات

(شعرية النقدية الكتب  من أصدر عددًا سوري. أكاديمي *

العنوان نظرية في ،٢٠٠٠ ــ الجديدة الرواية في المكان

٢٠٠٨...إلخ). ــ العالمات شؤون ،٢٠٠٧ ــ

موزاييك دار إسطنبول: الطائش، الخزاف حسن: أديب -٢

جرى  للتكرار (وتحاشيًا ٢٠٢٠ ط١، والنشر، للدراسات

المتن) في التوثيق
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بعدم  تبدأ  ثّمة ظواهر بشرية تخلق ظروف صعبة 

االستقرار وتنتهي أحيانًا بتأجيج نار الصراع الدامي 

األزمات  ُتعتبر  الدول.  أو  الشعوب  أو  األفراد  بين 

األمم  سائر  رافقت  التي  الظواهر  تلك  من  واحدة 

-النشأة،  حياتها  مراحل  جميع  في  والشعوب 

تصعيد  يسبقها  كان  ما  وغالبًا  االنحدار-  االرتقاء، 

متبادلة  إعالمية  وحمالت  السياسية  المواقف  في 

بين  حدودي  خالف  أو  المصالح،  تضارب  نتيجة 

الدول أو أطماع توسعية، أو خالفات عقائدية عميقة 

-دينية، طائفية، سياسية-، األمر الذي جعل بعض 

األزمات تنتهي بالمواجهة المسلحة.   من هنا تأتي 

األزمات الستخالص  وإدارة  وتحليل  دراسة  أهمّية 

بأقل  منها  الخروج  ومحاولة  والِعبر،  الدروس 

الخسائر، وتأخير األزمات المبّطنة الالحقة إن تعذَّر 

تعطيلها. 

حجمها  وتحديد  بمسمياتها  األحداث  تسمية  إّن 

عنها،  الناتجة  السلبية  واآلثار  خطورتها  ودرجة 

وإمكانية السيطرة عليها محليًا أو طلب المساعدة من 

الخارج، كل ذلك يساعد على توصيفها بِدّقة لمعرفة 

حجمها الطبيعي دون تضخيمها أو التقليل من درجة 

تستحقها، وال  التي  األهمية  تأخذ  بحيث  خطورتها، 

تستهلك بنفس الوقت جهدًا أكثر ِمّما تتطّلب.  وهنا ال 

بّد من التمييز بين األزمات وظواهر أخرى قد تبدوا 

مختلفة  الباطن  في  ولكنها  الظاهر  في  لها  مشابهة 

عنها كالمشاكل  والصراعات والكوارث. 

ُتعرف المشاكل بالعوائق التي تحول بين المبتلي بها 

محدودة  وتكون  تحقيقه،  إلى  يسعى  الذي  والهدف 

ُتنِذر  وأدِّلة  شواهد  ذات  األسباب  واضحة  الحجم 

بوقوعها بشكل تدريجي، وإمكانية الحل تكون متاحة 

قد  إهمالها  حال  وفي  اإلرادة،  وِجدت  إن   دومًا 

تتحّول إلى أزمات.  أّما الصراعات فُتعرف بتصادم 

االرادات والِقوى بهدف تحطيم بعضها البعض كليًا 

الخصم  إدارة  على  بالسيطرة  واالنتهاء  جزئيًا،  أو 

م بها. تّتِسم بطبيعة شبه دائمة، وتختلف عن  والتحكُّ

األزمات بكونها أقلُّ شدة وأكثر وضوحًا من حيث 

األهداف واألبعاد.  وماذا عن الكوارث؟  الكوارث 

إحدى أكثر الظواهر التصاقًا باألزمات ولكنها ليست 

الطبيعية  الظواهر  من  هي  بل  ذاتها،  بحد  أزمات 

دخل  وال  عليها،  السيطرة  يصعب  التي  عة  المروِّ

إنذار  سابق  دون  فجأة  تأتي  وقوعها،  في  لإلنسان 

الحرائق  الفيضانات، األوبئة،  البراكين،  كالزالزل، 

الضخمة التي تأتي على الغابات والمناطق المأهولة 

بالسكان، باإلضافة إلى األخطار الناتجة عن األخطاء 

الفنية في المفاعالت النووية. وحّتى اآلن لم يصل 

البشر إلى إيجاد آلية لمنع وقوع الكوارث أو اإلنذار 

بعد  معها  التعامل  هو  فعله  يمكن  ما  وكل  بقربها، 

وقوعها بغرض التقليل من خسائرها وإزالة آثارها 

قدر اإلمكان.  

التي  -األزمات-  مقالتنا  موضوع  إلى  اآلن  لنأتي 

اليونان أواخر عام ٢٠٠٩،  المالية في  بداية األزمة  مع 

االستثمار  في  رغبتها  عن  األوروبية  الدول  تراجعت 

المالي في اليونان. غير أن الصينيين انتهزوا هذه الفرصة 

واشتروا أسهًما في ميناء بيرايوس، وقد استحوذوا في عام 

٢٠١٦ على حصة األغلبية في هذه الشركة، لدرجة أن 

نقابة عمال الموانئ اليونانية تعاملت مع هذا الميناء على 

أنه ليس ميناًء يونانيًا.

وفي نفس السياق توجهت أنظار الصين نحو العديد من 

العالم،  في  البحار  المنسية على خارطة  والمدن  الموانئ 

ومن ضمنها بلدة غوادر الباكستانية فقد كانت هذه البلدة 

حتى وقٍت قريب، ممتلئة بالمنازل اإلسمنتية المتهالكة التي 

تعود ملكيتها لحوالي ٥٠ ألف صياد، محاطة بالمنحدرات 

بقعة  عن  عبارة  كانت  العرب،  بحر  على  والصحراء 

لمبادرة  األساسية  الركائز  إحدى  فهي  اآلن  أما  منسية. 

"طِريق  بـ  ُتعرف  التي  الصينية،  والطِريق"  "الِحزام 

الحِرير الَجِديد"، االمر الذي ترتب عليه تغير شكل البلدة 

وتحولها بالكامل. وتشهد غوادر اآلن ثورة غير مسبوقة 

في مجال البناء تتمثل في ميناء جديد خاص بالحاويات، 

وفنادق جديدة، و١٨٠٠ ميل من السكك الحديدية السريعة 

الساحلية.  غير  الغربية  الصينية  بالمقاطعات  لربطها 

وتطمح كل من الصين وباكستان لتحويل غوادر إلى دبي 

لحوالي  موطًنا  المطاف  نهاية  في  سيجعلها  مما  جديدة، 

مليوني شخص.

وبهذا استطاعت الصين أن تسير بسرعة كبيرة حتى تصبح 

اإلمبراطورية التجارية االكبر في العالم. سيما بعد انهيار 

وعلى  الباردة،  الحرب  وهج  وخفوت  السوفيتي  االتحاد 

األمريكية  المتحدة  الواليات  فكما عمدت  المقارنة،  سبيل 

القارة  تطويع  في  الثانية،  العالمية  الحرب  أعقاب  على 

األوربية عبر منحها ما يعادل ٨٠٠ مليار دوالر (بأرقام 

فاالن  أوروبا.  إعمار  إلعادة  تمويل  صورة  في  اليوم) 

العمل لكن ليس في اوربا  بنفس  لتقوم  جاء دور الصين 

فمعدالت وحجم  وأفريقيا.  األوسط  والشرق  أسيا  في  بل 

الصيني  الرئيس  أطلقها  الذي  والطريق"  "الحزام  مبادرة 

تفاوت  ورغم  للغاية.  مبهرة  عام ٢٠١٣  بينغ  جين  شي 

المعدالت، فإن أكثر من ٣٠٠ مليار دوالر قد ُأنفقت على 

هذا المشروع حتى االن، وتخطط الصين على إنفاق ما 

يربو على تريليون دوالر إضافية خالل السنوات الـ ١٠ 

القادمة. ووفًقا لوكالة االستخبارات المركزية األمريكية، 

فإن هناك حوالي ٩٢ دولة تعتبر الصين شريكها التجاري 

االكبر وذلك حتى عام ٢٠١٥، وهو الرقم الذي يفوق عدد 

الدول التي تعتبر الواليات المتحدة شريًكا تجارًيا رئيسًيا 

لها، والذي يصل إلى ٥٧ دولة فقط.

المتحدة وأوروبا، تستخدم الصين  الواليات  وعلى عكس 

بشكل  المباشر  األجنبي  واالستثمار  والتجارة  المساعدات 

توسيع  إلى  باإلضافة  الود،  من  نوع  لبناء  استراتيجي 

التي تحتاجها  الطبيعية  الموارد  السياسي، وتأمين  نفوذها 

األمثلة  أكثر  هي  والطِريق"  "الِحزام  مبادرة  وتعد  للنمو. 

المذكورة.  األمور  هذه  بكل  يتعلق  فيما  لإلعجاب  إثاًرة 

وهي مبادرة شاملة تتعلق بمشاريع البنية التحتية الحالية 

لبناء  الصين  تخطط  المقبلة،  العقود  وخالل  والمستقبلية. 

جميع  وفي  آسيا،  حول  التحتية  البنية  من  واسعة  شبكة 

أنحاء العالم من خالل مبادرات مماثلة.

وقد شاءت األقدار أن تكون جغرافية العراق نقطة التقاء 

الشرق بالغرب، وهذا ما اكسبها أهمية استثنائية في سياق 

السياسية  اإلرادة  أن  نجد  لهذا  المصالح،  على  الصراع 

جغرافية  توظيف  بغية  استنفرت  قد  واإلقليمية  الدولية 

العراق والسيطرة على منافذها البحرية وحدودها البرية 

جنوبًا وشماًال وغربًا.

من جهتها تسعى الصين لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير 

الذي يربط غرب الصين بمياه الخليج العربي، وسيكون 

يبدأ  ومنه  البحري،  الحرير  طريق  في  أساسي  مفصل 

مارًا  التركية  الحدود  حتى  الحرير  لطريق  البري  الممر 

بقضاء سنجار.

فالسيطرة على سنجار يعني التحكم في ممر طريق الحرير 

البري الى كل من تركيا وموانئ البحر األبيض المتوسط، 

ويعني ايضًا التحكم في تجارة سرقة البترول السوري من 

جهة وفي التحكم بجزء حيوي من الحدود العراقية التركية 

من جهة أخرى.

المعطيات االستراتيجية  المفيد تجاهل هذه  ليس من  لهذا 

عند الحديث او التفكير في جدوى ومصير اتفاقية سنجار 

كوردستان  وإقليم  االتحادية  الحكومة  بين  ابرمت  التي 

العام المنصرم، على اعتبار أن قضاء سنجار يقع ضمن 

المناطق المتنازع عليها، ولم يتم حسم مصيره بعد.

الصينيون  عليها  يعمل  الذي  والطريق  الحزام  فمشروع 

لتلك  االقتصادية  العجلة  دفع  في  سيساهم  سنوات،  منذ 

الدول  تلك  المشروع سيما  هذا  في  التي ستنخرط  الدول 

المنهكة مثل العراق، فهو من جهة سيوفر مئات اآلالف 

لها  سيوفر  أخرى  جهة  ومن  لشبابها،  العمل  فرص  من 

عائدات كافية لتسديد ديونها، وهذا ما يفسر سبب تهافت 

السيطرة  تمكين  في  العراق  وجوار  العراق  في  الجميع 

على هذه المناطق.

حممد رجب رشيد

إدارة األزمات  

علي مسلم

ُتعدُّ من أخطر الظواهر البشرية، واألكثر انتشارًا في مدى تأثري مشروع طريق احلرير اجلديد على مستقبل قضاء سنجار.. وجهة نظر

عصرنا الحالي الذي يمكن وصفه بعصر األزمات 

وأضحْت  الحياة،  جوانب  جميع  طالت  أْن  بعد 

سواًء  والمستويات،  األصعدة  كافة  على  متواجدة 

على مستوى األفراد بمواجهة أزمات نفسية وعاطفية 

المستوى  على  أو  اليومية،  الحياة  في  واجتماعية 

الوطني بمواجهة الحكومات والمؤسسات لألزمات -

السياسية، االقتصادية، المالية، التعليمية، األخالقية، 

إلى مجموعة  إلخ-.  وُتشير مصطلح األزمة   ....

أو  المجتمعات  أو  األفراد  تشهدها  المتغيِّرات  من 

قد  مألوفة،  غير  استقرار  عدم  حالة  تخلق  الدول، 

ما  وغالبًا  عليها،  والسيطرة  بها  التحكم  عن  تخرج 

تستبطن بوادر أزمات الحقة.

ومن أهم األزمات التي عصفت بالعالم خالل العقود 

العام  في  السويس  قناة  تأميم  أزمة   - الماضية: 

تِبعاتها  من  وكان  وبريطانيا،  مصر  بين  ١٩٥٦م 

تنصيب  أزمة   - مصر.   على  الثالثي  العدوان 

واالتحاد  أمريكا  بين  السوفيتية  النووية  الصواريخ 

١٩٦٢م،  عام  بكوبا  الخنازير  خليج  في  السوفيتي 

أزمة   - ثالثة.   عالمية  حرب  تشعل  كادت  والتي 

بين مصر  نتيجة حرب تشرين  النفط عام ١٩٧٣م 

حيث  ثانية،  جهة  من  وإسرائيل  جهة  من  وسورية 

أوِبك  منظمة  في  األعضاء  العربية  الدول  أعلنت 

وقف إمدادات النفط إلى أمريكا والدول األخرى التي 

تؤيد إسرائيل .  - أزمة تفجير طائرة ركاب أميركية 

تابعة لشركة طيران بان أمريكان أثناء تحليقها فوق 

قرية لوكربي االسكتلندية عام ١٩٨٨م من قبل نظام 

القذافي، ِمّما أّدى إلى وفاة جميع ركابها البالغ عددهم 

٢٤٣ راكب. - األزمة المالية في أسواق شرق آسيا 

٢٠٠١م  عام  أيلول   ١١ -أحداث  ١٩٩٧م.   عام 

والتي كانت بمستوى الكارثة، ولكن أمريكا تعاملت 

معها كأزمة وعالجتها بنفسها دون طلب مساعدة من 

النووي  البرنامج  ملف  أزمة   - الدولي.   المجتمع 

اإليراني بين إيران من جهة ومجموعة الدول الخمس 

ذات العضوية الدائمة في مجلس األمن باإلضافة إلى 

المناخ  المتحدة من الجهة األخرى.  - أزمة  األمم 

واالحتباس الحراري التي تواجه العالم.  - األزمات 

المستمرة التي تعصف بالحياة اليومية للمواطنين في 

الدول الفاشلة، كأزمة الوقود والغاز المنزلي ومواد 

األزمة   - وغيرها.   والخبز  والمواصالت  البناء 

االجتماعية في جميع أنحاء العالم حول تفكك الرابط 

األسري.  - جائحة كورونا التي تجتاح العالم منذ 

أكثر من سنة هي باألصل كارثة، ولكنها انتجت عدة 

أزمات -صحية، مالية، اقتصادية، اجتماعية- طالت 

معظم الدول.

يّتِضح من خالل ما سبق شمولية األزمات وإطالة 

أمدها واستحالة إيجاد حلول سريعة وفّعالة لها، ِمّما 

االنتهاء  إلى حين  وإدارتها  التعايش معها  يستوجب 

منها. فكيف تكون إدارة األزمات؟ وما الغاية منها؟ 

ُتعرف  لم  التي  الحديثة  المفاهيم  إدارة األزمات من 

إال في بداية ستينات القرن الماضي من خالل دراسة 

ماهّية  عن  األمريكية  هارفرد  جامعة  بها  قامت 

فرع  وتعتبر  ومواجهتها،  احتوائها  وكيفّية  األزمة 

الطارئة  الحاالت  لمواجهة  العامة  اإلدارة  علم  من 

التي تواجه المجتمعات، وتتصدى لها الدول بتسخير 

اتخاذ  وتشمل  والبشرية.  المادية  إمكانياتها  جميع 

واالستعداد  ماحدث  مع  للتعامل  السريعة  القرارات 

لما قد يحدث، للخروج منها بأقل الخسائر على ضوء 

اإلمكانيات المتوفرة. 

كيفية  فهي  األزمات  إدارة  من  الرئيسية  الغاية  أّما 

التغلب عليها ومنع تكرارها، ومحاولة تجنب سلبياتها 

واالستفادة من ايجابياتها. ُربِّ سائل هنا: وهل تحمل 

ايجابيات؟ نعم! فعلى الرغم من  األزمات معها أي 

ك األذهان  قسوتها فإّن التعامل معها بِحكمة قد تحرِّ

د السبيل  وتحفِّز اإلبداع، وتطرق فضاءات ِبكر تمهِّ

إلى مرحلة جديدة أفضل من سابقتها.

بعد صرخة الثائر التونسي البوعزيزي ضد الظلم، انطلقت 

شرارة ثورات الشعوب في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

والتي أطاحت بحكام تونس، مصر، اليمن، وليبيا. ثورات 

تخلصت من قياداتها الفاسدة تالها تشكيل حكومات جديدة. 

قسم مازال يناضل ويدفع ضريبة من استلم زمام السلطة 

لهم أي رفاهية وكرامة  لم يجلبوا ولم يحققوا  بحكام جدد 

لشعوبهم، بعد اإلطاحة بالحكومات السابقة. 

أثمرت بعض الثورات تقدمت ملحوظا أو نسبيا في ملفات 

جوانب  في  الثورية  الفئات  افلحت  حيث  اإلنسان  حقوق 

منها و ال تزال تواصل في جوانب أخرى، وتحققت بعض 

شبه  كان  الذي  الحكام  بعض  تبديل  مثل  اإليجابية  النتائج 

شكلي في بعض الدول، ومع كل ذلك وبمختلف اإلسقاطات 

التي تراعي الظروف الموضوعية لكل بلد.

الشعب  آمال  انتعشت  الذكر  اآلنفة  الثورات  اندالع  بعد 

أسوة  التحقيق  من  اقترب  حلمهم  بأن  وشعروا  السوري 

وتحقيق  الشمولي  النظام  على  بالقضاء  المنطقة  بشعوب 

ضد  باالنتفاضة  فقاموا  والعدالة.  والحرية  الديموقراطية 

فانطلقت  اإلنسانية  الكرامة  وغياب  الفساد  وتفشي  الفقر 

من معقل نظام األسد في١٥ آذار تظاهرات يقودها شباب 

درعا،  وتلتها  سلمي  بشكل  والعرب  الكرد  من  ثوريون 

سلمية  وظلت  األخرى  المدن  وعمت  عامودا  حمص، 

اآلمال  كانت  الوقت  مرور  مع  أشهر.   ستة  مدى  على 

التي  الدول  ل  وتدخُّ الثورة،  بعد عسكرة  تنخفض وخاصة 

رأت في الساحة السورية مرتعا خصبا لتحقيق مصالحها 

بالتدخل  فبدأت  حساباتها  لتصفية  ساحة  سوريا  وجعل 

أن  بحجة  النظام  انهيار  السبل  بكل  منها  بعض  ومنعت 

النظام شرعي ضاربة بعرض الحائط الشرعية الجماهيرية 

وحقيقة أن الشعب قام للتخلص من الظلم والقبضة األمنية 

وتحقيق الديموقراطية رغم  حمالت االعتقاالت التي لم تنته 

والتعذيب الوحشي الذي مورس ضد المنتفضين وبحق كل 

مناهض أو معارض لهيمنة السلطة المستمرة منذ خمسين 

عامًا، فكانت نتيجة ذلك أن الشعوب ضاق بها الذرع ولم 

يبق أمامها سوى القيام بانتفاضة ألن تلك السلطات منعت 

عنهم أبسط الحقوق بالعيش بكرامة في وطنهم.

أحد  ان ال  للشك  يدعو  بشكل ال  االنتفاضة  اثبتت  الحقيقة 

وما  ويالته  تخفيف  في  السوري  الشعب  جانب  إلى  وقف 

الحصار  فيها  بما  األسلحة  أنواع  كل  استعمال  من  عاناه 

والتجويع   في القرن الواحد والعشرين أمام مسمع ومرأى 

واكتفت  حمايته  عن  عجزه  أثبت  الذي  الدولي  المجتمع 

في  السلبي  والتدخل  اإلعالمي  بالتنظير  المختلفة  الجهات 

الملف  ذلك  تعقيد  زيادة  إلى  أدى  الذي  السورية  االزمة 

الشائك بطبيعته.

يقودها  االنسان  حقوق  ومنظمات  الدولي  المجتمع  وألن 

األمريكية.  المتحدة  الواليات  لدى  موجودة  والقوة  القوة. 

لهذا فإنها سلمت الملف السوري للقيادة الروسية فقام الجيش 

السماح  تم  بالمقابل  استراتيجية   مواقع  باحتالل  الروسي 

وتل  كانييه)  (سري  العين  وراس  عفرين  احتالل  لتركيا 

ابيض(گريسپي) وفقا للتوافقات اإلقليمية والدولية،

وتقاسم الالعبون النفوذ سياسيا واألرض عسكريا، ونجحت 

وتكرارا  مرارا  الفيتو  حق  باستعمال  كبيرا  نجاحا  روسيا 

ضد إرادة كل الشعب السوري.  ودافعت عن النظام في 

كل المحافل الدولية. 

القّيمين  وكذب  نفاق  فضحها  فخرًا  السورية  الثورة  يكفي 

عليه  اتفقوا  ما  تنفيذ  عن  وعجزهم  الدولي  المجتمع  على 

في مجال حقوق االنسان مثل حماية المدنيين واألطفال من 

القصف العشوائي. 

حتى  والمشافي  والكنائس  الجوامع  بتدمير  سمحوا  لهذا 

األطفال والشيوخ لم تسلم من براميلهم العمياء الغبية.

الدمار والقتل والتهجير في سوريا  بعد عشر سنوات من 

مصالح  بين  أشدها  على  السياسية  االتفاقات  أصبحت 

اميركا -روسيا- إيران- تركيا حزب اهللا-. بتقاسم الكعكة 

السورية المنغمسة بالدم السوري.

ألنهم لم يأتوا لمساعدة هذا الشعب في الحصول على حريته 

وكرامته ولم يستطيعوا أن يقدموا أي حل للمسالة السورية 

ألنهم مصرون على تحقيق مصالحهم اوال. وإعادة تعويم 

قيمة  فواتيرهم  يستردوا  لكي  أخرى  سنوات  سبع  النظام 

األسلحة والعتاد العسكري الذي استهلكوه في تدمير البيوت 

اآلمنة على امتداد ساحة البلد. ولربما يسعون إلعادة برمجة 

سوريا وفق تفاهمات واتفاقيات ال يسعني ذكرها في المقال 

اآلن. 

صحيح أن الثورة لم تنتصر ولكن الشعب لم يفقد العزيمة 

حقوقه  نيل  حتى  أشكاله  بكل  النضال  باستمرار  وااليمان 

المشروعة التي سلبت منه.

- تحية للسوريين في الداخل وفي كل اصقاع العالم.

الخبز  لقمة  من  يعاني  الذي  السوري  للشعب  تحية   -

بعزيمة وإصرار  والفساد  والظلم  والجوع  الفقر  ويصارع 

وايمان بأحقية مطالبه التي ستحقق عاجال ام آجال.

خالد بهلوي

مازالت الدول تبحث عن مصاحلها يف سوريا؟

وفقًا لسيرورة انقالبات العسكر والعسس في الشرق 

في  وَقَدرهم  السوريين  وطالع  فال  وسوء  األوسط 

تجّبروا  الذين  والمجرمين  الحثالة  بحكم  االبتالء 

هم  هؤالء  الناس،  على  واالستبداد  السيطرة  في 

حين  وعلى  القاع   من  مجتمعاتهم  لفظتهم  أنفسهم  

السورية  االجتماعية  الهويات  على  تسيدوا  غفلة 

أنفاس  لكتم  الحكم،  أشكال  أسوء  ومارسوا  وتجبروا 

السوريين خالل خمسين عامًا من االنقالب العسكري 

الشرير،  الثالوث  بدكتاتورية  تمثلت  (١٩٧٠ـ٢٠٢١) 

الزمنية  الدورة  اكتملت  فهل  األم،  وحاشية  واالبن  األب 

لحكم العائلة وستصبح غيومها السوداء التي تغطي سماء 

سوريا باالنقشاع حسب نواميس الكون وظواهر الطبيعة 

، يبدو لم يعد يجدي عويل حاخامات حائط المبكى، وال 

الّنقمة على  تراتيل سجن صيدنايا و ال فتاوى أئمة ولي 

اهللا  فقدرة   ، المراقد  و  المزارات  في  اللطم  وال  المنابر 

األكبر  االختبار  فجاء   ، ُأنجز  قد  االمتحان  على  تعالى 

أبناء وبنات الشعب السوري وهم يواجهون  لألّخيار من 

وحدهم المأساة ، بعد مضي عقد من الزمن على ثورتهم 

المنتصرة ، ليزدادوا أكثر إيمانًا بفكرة الحرية وترسيخًا 

لموضوعها.

يحاول حلف األشرار المكون من روسيا وإيران وتركيا ، 

فصل المقدمات عن المآالت والنتائج عن األسباب، بإدعاء 

الحفاظ على وحدة سوريا، فمجموع أعداد (آستانا وسوتشي) 

جاء لقطع طريق الحل األممي  لألزمة السورية، بقصد 

تبعاتها  وتجاوز  واإلجرام   االستبداد  خردة  تدوير  إعادة 

انتقالية  الغير  بالمصالحة  يسمى  بما  والقانونية  السياسية 

بدًال من العدالة االنتقالية و بالتالي منع السوريين لالرتقاء 

بنظامهم السياسي بما يضمن وحدتهم مستقبًال، لهذا تم رفع 

لدفع   ، مناطق كوردستان ـ سوريا  في  التصعيد  وتيرة 

فعندما  المناطق،  احتالل مزيد من  تركيا ومرتزقتها من 

ترسم  الروسية،  المافيا  بوصاية  األعمار  مؤتمرات  ُيعقد 

حيث  البناء،  مسالة  إلى  األنظار  توجيه  على  السياسات 

الناس،  لذاكرة  المدمِّر  الدور  األعالم  ديماغوجيا  تلعب 

الخلف،  إلى  وااللتفاتة  التفكير  باهتمامهم  يعد  لم  بحيث 

هم  اآلمنين  ساكنيه  فوق  البلد  دمار  في  تسّبب  من  بأن 

خرائط  يحملها  التي  فالصور  لألعمار،  الداعون  أنفسهم 

باألرض  الممسوحة  والقرى  والبلدات  للمدن   ( (غوغل 

ال تميّزها من آثار الحضارات التي سادت في فترة من 

الزمن، ثم بادت، ناهيك عن مخزون الصور في الوسائط 

الديموغرافي  التغيير  األساسية هي  الغاية  وأن  المختلفة، 

حسب واقع الحال و حسب تموضع تلك القوى الشريرة ، 

وكذلك يتم ذكر ( قانون قيصر) األمريكي، عندما يتعلق 

األمر بالوضع االقتصادي المنهار، الذي تسبب به النظام 

المجرم  و داعميه وأعوانه و الذي أصبح ينعكس بأسوأ 

صوره على معيشة الناس و بشكٍل لم يعد يحتمل في الحياة 

العامة للغالبية العظمى من السوريين، إنهم يحاولون بكل 

من  وأوجاعها  بآالمها  الموثقة  الصورة  مسح   ، صفاقة 

مخيلة السوريين، فإنَّ (٥٥) ألف صورة  لـ (١١)ألف 

شهيد فقط، من ضحايا التعذيب في السجون لغاية ٢٠١٤، 

والصور  الوثائق  أطنان  من  يسير  جزء  تشكل سوى  ال 

هل انتهت الدورة الزمنية حلكم عائلة األسد 
والفيديوهات خالل (١٠) سنوات من عمر الثورة السورية 

، وهي أدلة مادية دامغة بالدم ال تقبل الشك في إدانة نظام 

إبادة  بقصد  الكيماوي،  السالح  استخدام  فيه  بما  األسد، 

الجنس البشري ، فإن أسلوب المقايضة السياسية وتبييض 

الجريمة (إذا صح التعبير) التي تمارسها روسيا وإيران 

وتركيا لم تعد تنطلي على أحد ، فالمجتمع الدولي أصبح 

المؤجلة  مسؤولياته  لتحّمل  وقَيمية،  أخالقية  أزمة  أمام 

بحق السوريين وفي اقل تقديراتها هي العمل على إزاحة 

يتعلق  فيما  األمر  وكذلك  سوريا،  حكم  من  األسد  عائلة 

بمرور أكثر من خمس سنوات على قرار مجلس األمن 

٢٢٥٤لعام ٢٠١٥ وحصر عملية االنتقال السياسي باللجنة 

والتسويف  للمماطلة  عنوانًا  أصبحت  التي  الدستورية، 

عامة  ومبادئ  مسودة  عبارة عن  األحوال  كل  في  وهي 

وضع  وبالتالي  عليها  االستفتاء  لحين  اللجان  تتقاذفها 

بنود دستور العهد الشوفيني القديم  تحت مجهر الوطنية 

يتعلق  ما  تضمين  دون  الَحؤول  و  الكاذبة  والسيادة 

على  والدينية  القومية  السوري  الشعب  مكونات  بحقوق 

قاعدة العيش المشترك وتضييق تطبيقه من حيث التفسير 

تحت  تقع  لم  أسد  حافظ  الدكتاتور  جرائم  كأن  والتأويل، 

للحكم، كما  التي أوصلت وريثه  الدستور وتعديالته  ظل 

أنَّ الدستور الذي وضعوه ألنفسهم، أباح و شرعن القتل 

وعصاباتهما  واإليراني  الروسي  والتدخل  والتدمير 

في سوريا، لهذا جاء االهتمام الغربي بتحريك ملف 

استخدام السالح الكيماوي لمحاسبة النظام ، بموجب 

قرار مجلس األمن الدولي وفق البند السابع  ٢١١٨ 

لعام ٢٠١٣ كجردة حساب دفاتر قديمة لتاجر يهودي 

بحثًا عن قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان التي يدعي 

وفي  عام  فقبل   ، عليها  المعاصرة  تأسيس حضارته 

مثل هذا الوقت، أي في نيسان ٢٠٢٠ خلص تقرير 

منظمة حظر األسلحة الكيمائية، تحميل النظام السوري 

بشكل أساسي ومباشر باستخدام السالح الكيماوي وإن 

استخدام الحيل لإلفالت من العقاب لم تعد تجدي.

التي  التقارير  عرض  المفيد  ومن  الممكن  من  و 

على  سنوات  سبع  من  ألكثر  بها  العمل  استمرت 

الجمعية العامة لألمم المتحدة، تفاديًا للفيتو الروسي، 

فرغم سكوت المجتمع الدولي على أفظع االنتهاكات 

أبشع  وفي  والعمران  والطبيعة  اإلنسان  طالت  التي 

الغربية مع  الدول  إّن موجبات صراع  إال  صورها، 

روسيا ستجرها إلى الدفع بهذه القضية إلصدار قرار 

النظام  بسبب ارتكابهم  ملزم بإدانة ومحاكمة رموز 

جرائم حرب و جرائم إبادة جماعية، كما حدث لمثيله 

نظام البعث الصدامي في العراق عند سقوط بغداد. 

قهرمان مرعان آغا
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واألعراف  القوانين  جميع  في  معروف 

حسب  تتغير  الحكم  انظمة  أن  الدولية 

الظروف والوقائع، ولكن أن يتغير الشعب 

بأكمله هذا ما لم يحدث عبر التاريخ وما 

أو  حصل  وقد  والمنطق،  العقل  يقبله  ال 

يحصل لمجموعة أو أقلية في دولة ما، كما 

ر الكورد  حدث إبان حكم ستالين عندما هجَّ

من مناطقهم في ناغورني كرباخ وتشتيتهم 

السوفييتي  اإلتحاد  واليات  معظم  في 

في  األرمن  مجزرة  وأيضا خالل  آنذاك، 

من  الماليين  وتهجير  قتل  تمَّ  تركيا حيث 

األرمن، وفي الهجرة المليونية للكورد في 

عهد النظام العراقي البائد، ولكن أن يحدث 

ر  ويهجِّ يبيد  بأكملها،  لدولة  التغيير  هذا 

نظام حكم لشعبه هذا لم يحدث من قبل.

ما حدث ويحدث في سوريا يفوق الخيال 

والتوقعات، الذي تغير هم الشعب السوري 

مجبرين  أو  عنوًة  هجرهم  تمَّ  الذين  بمعظمه 

دول  معظم  وإلى  الجوار  دول  إلى  وتشتيتهم 

وفصائل  بميليشيات  تبديلهم  وتم  العالم، 

وعناصر إرهابية تمَّ جلبهم من مناطق مختلفة 

الشعوب  َسَفَلة  من  هؤالء  وغالبية  العالم  في 

ومنحطيها. 

هذه الثورة التي بدأت قبل عقد من الزمن ضد 

نظام األسد الدكتاتوري الذي حكم البلد بقبضٍة 

خاصة  حديقة  سوريا  من  جعلت  حديد،  من 

لعائلة األسد الحاكمة ورجاالتها. الثورة التي 

السوري للخالص من كم  الشعب  كانت منفذ 

إلى  خرجوا  اإلستبداد،  وقيود  والظلم  األفواه 

غرفوا  واألمل،  التفاؤل  من  بروح  الشوارع 

الِهَمَم والمعنويات العالية من الشعارات الرنانة 

التي نادت بها الدول الكبرى من الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان، ولكن لم يكن يعلمون أن هذه 

كاهلهم،  على  ثقيال  وباال  ستصبح  الشعارات 

يؤدي بهم إلى الهالك.

الثورة  تلك  وتحولت  وسنوات  شهور  مرت 

سوريا  وتحولت  مسلح،  صراع  إلى  السلمية 

إلى ساحة صراع دولية وبؤرة إرهاب عالمية، 

اجتمع فيها معظم إرهابيي العالم وانضمت إلى 

مسميات  وتحت  مسلحة  وفصائل  ميليشيات 

عديدة، حّولوا سوريا إلى مستنقع مرعب، تحوم 

مساوئ  رغم  إحتوت-  أرٌض  أشباح،  حوله 

على  يعيش  مسالم  شعُب  وجبروته-  النظام 

وخوفهم  المشترك،  والعيش  والتسامح  الحب 

هذا  والهوان،  الذلِّ  البعض من  بعضهم  على 

ما ُكنا نحسُّ بها آنذاك، هذا كله كان إحساس 

الشعب السوري، وما يحدث اآلن من إقصاء 

اآلخر والتهميش هم ليسوا الشعب السوري بل 

هم َمْن كانوا مع النظام المجرم ويقتاتون على 

موائده وهم من بائعي الوطن.

النظام  وجبروت  واألهوال  الظروف  هذه 

وحلفائه وبموافقة ضمنية من قبل دول العالم 

والتشريد  القتل  إلى  السوري  الشعب  َض  َعرَّ

والهجرة والنزوح، أكثر من ثلثي سكان سوريا 

النظام  بينما  وطنهم،  حدود  خارج  يعيشون 

داخل   
َّ
بقي شعبه  قتل  في  تفنن  الذي  المجرم 

له رادع  أن يكون  سوريا يسرح يمرح دون 

يوقفه أو يردعه عن القيام بجرائمه وممارساته 

البشعة.

والفاسدين  المرتزقة  من  حفنة  أجل  من 

الشعب  معظم  يضطر  ومجرمين  واللصوص 

في  والتسول  التشتت  إلى  المسالم  السوري 

أنفسهم  على  ذلك  ويقبلون  العالم  بقاع  جميع 

لهؤالء  وأعوان  أدوات  يكونوا  أن  بدل 

القيم  على  تربوا  ألنهم  والعمالء  المرتزقة 

اآلخرين.  وحب  والكرامة  والعزة  النبيلة 

ورغم كل هذه الجرائم التي حصلت والزالت 

السياسات الالأخالقية يف سوريا
في  وأعوانه  بشار  المجرم  يبقى  تحصل 

من  شرعيته  ويأخذ  الفاسد  نظامه  هرم 

عن  المدافعة  الشعارات  أصحاب  الدول 

ويطالبون  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية 

بمفاوضته لبقائه هو ونظامه الفاسد، ولكن 

ال العقل وال الضمير يقبل أن يتم التفاوض 

الال  الممارسات  أبشع  استخدم  مع مجرم 

إنسانية والال أخالقية ضد شعبه.

سابقة ال أخالقية من منظمة األمم المتحدة 

نادوا  طالما  الذين  الكبرى-  والدول 

المقهورة  الشعوب  جانب  إلى  بالوقوف 

بين  مفاوضات  يرعوا  بأن  والمظلومة- 

الداخل  في   
َّ
بقي الذي  المجرم  النظام 

والمعارضة على حساب الشعب السوري 

في  الذين  والخارج.  الداخل  في  مشتتين 

والجوع  الخوف  مرارة  ذاقوا  الداخل 

والموت، والذين في الخارج ذاقوا مرارة 

الغربة والتسوِّل وتمنن.

والسياسة  والتماطل  التخاذل  لوال 

المصالحية من قبل منظمة األمم المتحدة 

والدول الكبرى لّما تمادى نظام األسد في 

طغيانه وجبروته.

بعد مرور هذه السنوات من أهوال القهر 

والظلم والحرمان مازال الشعب السوري 

اليوم  ذاك   
َّ
يأتي ألْن  وانتظار  ترقب  في 

الذي يسقط فيه النظام الفاسد، يعودون إلى 

بدول األنظمة  ثقة  ليس  وطنهم وأرضهم 

العالمية التي خذلتهم ولكن بسبب إيمانهم 

سيبقى  طال  مهما  الشَر  بأنَّ  وثقتهم  باهللا 

الحق  أمل وفرج، وسينتصر  فتحة  هناك 

ويزهق الباطل يذوب الظالم والمستبد في 

لعنة التاريخ واإلنسانية.

مهما  السياسة  في  دورًا  للفرد  إن  الشك 

كانت الدولة تعتمد النظام المؤسساتي، فقد 

عاش العالم اربع سنوات عجاف في عهد 

ترامب  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس 

إذ  سمان  سنوات  اآلخر  للبعض  وكانت 

متسارعة،  بخطى  مخططاتهم  تطورت 

الدولية  السياسة  واجهة  في  وأصبحوا 

بسبب اتخاذ الرئيس األمريكي قرار النأي 

والمهمة  الحساسة  القضايا  من  بالنفس 

ثورات  أهمها  ومن  الدولية،  السياسة  في 

الربيع العربي وما آلت إليه من مٍد ايراني 

وتركي في منطقة حوض البحر المتوسط 

والدول العربية والمد األسيوي إلى مناطق 

والذي  الهندي  والمحيط  العربي  الخليج 

جديدة  اقتصادية  أحالف  تشكيل  عنه  نتج 

قد تؤدي إلى تغير في وجهة العالم وكذلك 

في  الروسي  التمدد  عن  النظر  غض 

منطقة الشرق األوسط وضرب المعارضة 

السورية بالصواريخ الفراغية لصالح نظام 

بشار األسد ووضع مسارات للحل خارج 

المنظومة الدولية

تداركت إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن 

السابقة  اإلدارة  فيه  وقعت  الذي  الخطأ 

األنظمة  الكثير من  تنمر  إلى  أدت  والتي 

والعالمية وخروجها عن  أوسطية  الشرق 

آليات التحكم العالمية

انهيار العالقة اإلستراتيجية بين الواليات 

في  األوربي  واإلتحاد  األمريكية  المتحدة 

عهد الرئيس ترامب أدى إلى تحدي تركي 

واستطاعت  األروبي،  لإلتحاد  واضح 

األوربية  المقاييس  هاجس  من  التخلص 

ومحاوالت  اإلنسان  حقوق  مجال  في 

ال  األوربي  اإلتحاد  الى  تركيا  انضمام 

من خالل  ذلك  من  ابعد  إلى  وصلت  بل 

أوربا  الالجئين وتهديد  اللعب على ورقة 

اقتصادية وعسكرية مع  قنوات  بها وفتح 

األطلسي  الحلف  توجهات  بعكس  روسيا 

وتجاوز المياه اإلقليمية في البحر األبيض 

االقتصادية  المصالح  وتهديد  المتوسط 

للدول األعضاء في اإلتحاد األوربي دون 

االكتراث لقرارات اإلتحاد األوربي وكأنه 

من  األخضر  الضوء  على  حاصًال  كان 

إدارة ترامب.

معالم الرجوع إلى الطبيعة الحقيقية بدأت 

بالظهور بعد أن أظهرت اإلدارة األمريكية 

الجديدة بعًضا من مخططاتها في الشرق 

األوسط، فالتهديد الواضح للرئيس التركي 

قلب  إلى  ستسعى  األمريكية  اإلدارة  بأن 

نظام الحكم في تركيا بالطرق الديمقراطية 

الليرة  وتراجع  االقتصاد  انهيار  إلى  أدى 

األجنبية  العمالت  أمام  مستوى  أدنى  إلى 

األمريكية  العالقة  تصحيح  بعد  وخاصة 

األروبية حينها أدرك الرئيس التركي بأنه 

وتصحيح  المواقف  في  الليونة  من  البد 

المسارات وترطيب األجواء مع الواليات 

وخاصة  وحلفائها  األمريكية  المتحدة 

إسرائيل فقد قام بإعادة المياه إلى مجاريها 

وأعاد إحياء العالقات التركية اإلسرائيلية 

النظر  الرئيس األوكراني بغض  واستقبل 

ومباركة  الروسي  الموقف  تبعات  عن 

والمساهمة  الخليجي  الخليجي  االتفاق 

الحكومة  وتشكيل  الليبي  الوضع  حل  في 

الجديدة وكذلك محاولة إعادة العالقات مع 

مصر واألهم من هذا إدارة الظهر لحركات 

األخوان المسلمين في الدول العربية لهو 

الكف عن سياسة تصدير  دليل عن  خير 

األفكار وركوب الموجة اإلخوانية وإحياء 

الكثير من  بإغالق  العثمانية وذلك  الدولة 

األخواني  للفكر  المؤيدة  اإلعالم  وسائل 

في تركيا مما سيؤثر إيجابًا على العالقة 

ومحاولة  والعربي  اإلقليمي  المحيط  مع 

المقاطعة  بعد  العربية  األسواق  استرجاع 

الخليجية للبضائع التركية

البرلمان  في  األصوات  اليوم  تتعالى 

التركي  الرئيس  قرارات  ضد  التركي 

مسؤول  تغيير  قضية  في  خاصة  الفردية 

الرجوع  دون  التركي  المركزي  البنك 

الى البرلمان وتهميش دوره مما زاد من 

الفشل  بعد  وذلك  المعارضة  أحزاب  قوة 

االقتصادي  الوضع  حل  في  المتواصل 

وأدى  والدولية  اإلقليمية  السياسة  وفي 

الى فقدان المواطن التركي للثقة باإلدارة 

فأكثر وكذلك  أكثر  تعمقت األزمة  وبذلك 

تخلي الرئيس عن محاوالت حل القضية 

السلمية  بالطرق  تركيا  في  الكوردية 

واختياره للحلول العسكرية زاد من حالة 

عدم اإلستقرار في تركيا والمنطقة بشكل 

اإلدارة  نتائج  احد  من  ايضًا  وهذا  عام 

ترامب  دونالد  األمريكي  للرئيس  الفاشلة 

سمح  مما  والعراقي  السوري  للملفين 

خاطئة  خطوات  باتخاذ  التركي  للرئيس 

العراق  كردستان  إقليم  استفتاء  حيال 

والمشاركة في الحصار االقتصادي على 

اإلقليم مع حكومة حيدر العبادي والبحث 

الذي  خابور  فيش  معبر  بديل  عن  الدائم 

كردستان  عبر  تركيا  مع  العراق  يربط 

كردستان  اقليم  في  التدخل  ومحاوالت 

مالحقة  بحجة  عليها  المتنازع  والمناطق 

وجبل  قنديل  جبل  من  كل  في  اإلرهاب 

أدى  هذا  وكل  زعمهم  حسب  سنجار 

محليًا  التركي  الرئيس  تراجع شعبية  إلى 

وأقليميًا ودوليًا

تركيا دولة مهمة في الشرق األوسط ولها 

تعود  الغربي  العالم  مع  تاريخية  عالقات 

الماضي  القرن  العشرينات من  إلى حقبة 

وهي الدولة العضو في الحلف األطلسي 

نظر  وجهة  من  بها  التفريط  يمكن  وال 

تحتاج  وإنما  الجديدة  األمريكية  اإلدارة 

العالقة إلى تصحيح بعد ان خرجت عن 

السياسية  التحوالت  بعد  المعتاد  مسارها 

والدستورية في تركيا.

ال توجد إلى اآلن سياسة أمريكية واضحة 

وربما  والعراقي  السوري  الملفين  حيال 

وجهة  ستكشف  القادمة  القليلة  األشهر 

بأن  ونأمل  الجديدة  األمريكية  النظر 

تتغير السياسة التركية حيال هذين الملفين 

في  كما  األمريكي  الموقف  مع  بالتوازي 

الملفات السابقة الذكر.

المرجح أن تسعى اإلدارة األمريكية  من 

الجديدة إلى إرضاء تركيا وكسر مخاوفها 

اإلدارة  تغيير  عبر  الفرات  شرق  في 

الديمقراطي  اإلتحاد  لحزب  الصرفة 

الموالي لحزب العمال الكردستاني والذي 

المتحدة  والواليات  تركيا  من  كًال  تنعته 

باإلرهاب وتشكيل إدارة جديدة من جميع 

مكونات المنطقة من كرد وعرب وسريان 

بين  الكوردي  الكردي  الحوار  من  بدءًا 

المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة 

الوطنية بقيادة حزب اإلتحاد الديمقراطي 

نقل  يتضمن  مباشر  أمريكي  وبإشراف 

أرض  إلى  آفا  روز  بشمركة  قوات 

يتم  ذلك  مع  وبالتوازي  كردستان سوريا 

حوارات بين األحزاب المسيحية  ليتم فيما 

الحوارات  إلى  العربي  المكون  ضم  بعد 

على  يشرف  مشترك  جيش  وتشكيل 

المنطقة  لحماية  األمريكية  القوات  تدريبه 

من خطر اإلرهاب وهذا ما يساعد على 

تصحيح العالقة مع تركيا وتبديد مخاوفها

الواليات  دعم  على  الدالئل  تشير  كما 

مصطفى  لحكومة  األمريكية  المتحدة 

إقليم  مع  االتفاق  ومباركة  الكاظمي 

دعم  على  الدائم  وتأكيدهم  كوردستان 

على  العراق  وتشجيع  اإلقليم  وحماية 

والعربي  اإلقليمي  المحيط  على  االنفتاح 

سنجار  اتفاقية  بنود  تطبيق  يسهل  مما 

ألمن  المزعزعة  المليشيات  وإخراج 

المنطقة مما يسحب الذريعة من يد تركيا 

وتلويحها بالتدخل

ملفات كثيرة أمام الرئيس التركي تحتاج 

إلى التصحيح بالتزامن مع مسارات اإلدارة 

األمريكية وخاصة إن سنوات السمان التي 

عاشتها تركيا لم تأتي بمردودها المرجو 

فالخسائر  بلة  الطين  في  زاد  بل  ال  منها 

خاضتها  التي  الملفات  جميع  في  تتوالى 

تركيا محليًا وأقليميًا ودوليًا.
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دوران ملكي عزالدين مال

شکل مصدر صداِع هلم؟
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ما الذي إرتكبته أربيل ِلتثير حفيظة قوى 

من  وليصعدوا  وذيولها  االقليمية  الشّر 

لماذا يختلفون علی  تآمرهم عليها؟  وتيرة 

اربيل؟  استهداف  كل شيء ويتفقون على 

اآلمنة  المسالمة  اربيل  اقترفته  الذي  ما 

المنطقة  في  والعدوان  الشر  قوى  لتتكالب 

عليها؟ هل في حوزة اربيل ما يخيف او 

يشكل خطرا عليهم أو حتى مصدر صداع 

لهم؟ 

وتأبى  بحريتها  متمسكة  اربيل  ألن  أم 

الدوران في فلك الطغاة و ترفض سياسة 

تخطى  القومي  طموحها  أن  أم  ؟  المحاور 

امل  مبعث  وباتت  االخرين  حمر  خطوط 

األجزاء االخرى من كوردستان؟ 

للمظلومين  ملجأ  قبلة و  الى  تحولت  أم ألنها 

المنطقة  شعوب  من  والمهجرين  النازحين  و 

للذين حياتهم مهددة و في خطر  آمنا  ومالذا 

ببقية مدن العراق؟

هل هذه المواقف المستقلة واإلنسانية تستحق 

التكريم ام القصاص؟

كيف التقت مصالح ارهابيي داعش من مخيم 

التركي واالطالعات  والميت  السوري  الهول 

الالة  وربع  قنديل  قرود  من  وذيوله  االيراني 

الجاش  أيتام  و  الوقحة  والكتائب  والعصائب 

و الجاشايتي وتفاهموا على سيناريو لزعزعة 

أمن اربيل وتعاونوا على نقل الخلية االرهابية 

اربيل ، من  الى  ايصالها  عبر ثالث دول و 

سوريا الى تركيا ثم ايران ثم رانية فأربيل .

لم ينتظروا طويال بعد فشل خططهم وعرض 

اعترافات اعضاء تلك الخلية االرهابية التي تم 

القبض عليهم فخرج اليوم علينا وسائل اعالم 

الرخيصة)  العالم  فضائية  (وبالذات  ايرانية 

مجهولة  مجموعة  بأن  العراقية  وذيولها 

و  معلومات  مركز  باستهداف  قامت  الهوية 

في  اإلسرائيلي  للموساد  تابع  خاصة  عمليات 

الهجوم نتج عنه مقتل  إقليم كوردستان و أن 

وإصابة عدد من القوات اإلسرائيلية!!!

و ردَّ عليهم الناطق باسم حكومة كوردستان د 

جوتيار عادل وقال "بأن هذه التقارير عارية 

المرة  ليست  هذه  وإن  تمامًا،  الصحة  عن 

األولى التي ُيتَّهم فيها إقليم كوردستان بوجود 

على  اإلسرائيلية  بالمخابرات  خاص  مركز 

تقارير كهذه،  أراضيه، ونعتقد أن غاية نشر 

استهداف تآمري واضح ضد إقليم كوردستان 

".انتهی الرد.

نقله  الذي  الرد  على ضعف  تحفظي  مع 

المفروض ان يحظى  رووداو فقط وكان 

االمر بأهمية اعالمية اوسع.

أعود لالدعاءات االيرانية التي ال تنطلي 

اال على المغفلين من ذيولهم الوالئية وهي 

بمثابة كلمة سر لهم ليقوموا بحماقة اخرى 

ويستهدفوا اربيل بعمل جبان وفي الظالم 

بعدد من صواريخ التنكة االيرانية !!!

إسرائيل يوميا تمرغ كرامة ايران بالوحل 

وفي  ولبنان  واليمن  والعراق  سوريا  في 

البحر االحمر والخليج وداخل ايران قتلت 

و  النوويين  علماءها  اكبر  زادة  فخري 

المغذية  الطاقة  قبل يومين فجرت محطة 

اليورانيوم،  لتخصيب  نطنز  في  لمنشأتها 

اسرائيل  مواجهة  عن  عاجزة  ايران 

يومية  الشبه  الضربات  وتتلقى  عسكريا 

حقدها  سهام  توجه  أن  تستحي  وال  منها 

الى كوردستان المسالمة التي ال عالقة لها 

بمشاكل ايران ، وال أستبعد أن تقدم ايران 

على عدوان مسلح ضد اربيل عن طريق 

ذيولها تحت يافطة ضرب موقع اسرائيلي 

على  ردت  انها  لتعلن  ،فقط  وزورا  كذبا 

اسرائيل في اربيل لحفظ ماء وجهها القبيح 

والمهين.

حممد صاحل ابراهيم

ذكرى ميالد البعث اليوم، يذكرنا بضابط 

األمن السوري محمد طلب هالل ، وتنفيذ 

السيء  ومشروعه  العنصرية  قراراته 

محافظة  في  سوريا  كرد  بحق  الصيت، 

الحسكة . 

الحروب  ضحايا  أخبار  تنشر  وكما 

أو  الدول  بين  االستثنائية،  والمشاريع 

أو  المرئي  اإلعالم  وينشرها  األقاليم  في 

المسموع أو المكتوب، لكن ما تلمسناه أن 

قرارات هذا الشخص المجرم  نفذت بصمت 

رهيب من قبل البعث بحذافيرها في المناطق   

الكردية، دون  أن يرافق ذلك رائحة البارود 

وهدير المدافع أو البراميل المتفجرة .

ومن النتائج التي ترتبت على تنفيذ قراراته: 

١- تجريد مئات أالف العوائل من الجنسية 

٢- تنفيذ مشروع  الحزام العربي

٣- حرمان آالف الطلبة من التحصيل العلمي 

في الجامعات، وكذلك الحرمان من الوظائف، 

كافة  ومصادرة  والتهجير  الهجرة  واستمرار 

حقوق المواطنة.

٤- التغيير الديموغرافي في المناطق الكردية 

السوري،  الداخل  إلى  الهجرة  طريق  عن 

وبسبب   . وريفها   دمشق  مدينة  وخاصة 

البعث،  حزب  بقيادة  المجحفة  القرارات  تلك 

وبناء  العاشر  الخط  إلى  المغمورين  جلب  تم 

العين،  رأس  إلى  ديريك  من  المستوطنات 

الفرات،  سد  قيام  بعد  أراضيهم  غمر  بحجة 

وخاصة من محافظة الرقة وحلب واالستيالء 

والفالحين  المالكين  من  الكرد  أراضي  على 

وتوزيعها  على المغمورين  وحرمان الكرد 

من األراضي بل وتهجيرهم أيضًا .

المعنى الذي المنوه إليه من هذا الكالم 

وهو  درعا،  في  هالل  طلب  محمد  -ولد 

إحصاء  وتخطيط  تنفيذ  في  اإلجرام  مهندس 

١٩٦٢  وصل إلى التقاعد في مدينته درعا، 

وسار في شوارعها  بحرية  حتى مماته، دون 

أن يتعرض باب بيته ولو برمي   حجر، ولم 

يسمع كلمة جارحة من قبل هؤالء الضحايا، 

تلك  في  الجرائم  هذه  مسؤولية  يتحمل  و 

ومن  استثناء،  دون  الكردية  األحزاب  الحقبة 

ضمنها الحزب الشيوعي السوري  وهو حتى 

يومنا هذا في الجبهة الوطنية التقدمية، برغم 

على  المناضلة  الشخصيات  بعض  اعتراض 

مشروعه السيء الصيت، والذين قضوا  سنين 

طويلة في السجون والزنازين  بسببه . 

راقدًا  العين  قرير  هالل  طلب  محمد  مات 

بسالم بعد جرائمه .

ولكن الكرد ورغم بطوالتهم وتاريخهم، يجري 

المعاكس  االتجاه  في  ومازالوا  منهم  االنتقام 

ينتقمون منهم وذنبهم فقط  سائرين، واألعداء 

التشرذم  أن  اليوم  قوله  ماينبغي   . كرد  أنهم 

معظم  أهداف  أبرز  هي  االحزاب،  وتكاثر 

األحزاب والحركات والتجمعات والمنظمات، 

حممد طلب هالل وعيد ميالد البعث
أو  الصفوف،  لرص  االلتفاف  من  بدًال 

بسبب  وذلك  وحدوية،  بإجراءات  القيام 

المخاطر  أن  بالرغم  بالمناصب،  التعلق 

ما  وحدث  مستمر،  ازدياد  في  المحدقة 

حدث في عهد اإلدارة الذاتية  من احتالل 

عفرين وتل أبيض ورأس العين وحصار  

شاب  مليون  من  أكثر  وهجرة  كوباني  

من كردستان سوريا، نحو مجاهيل العالم 

خاصة نحو أوربا العجوزة، ومازلنا في 

ُسبات عميق كأصحاب الكهف.

ومازلنا ضد أي مشروع وحدوي يقرب 

المسافات الشاسعة بيننا والمصير يوجهنا 

نحو المجهول.

هكذا ضعنا في كردستان سوريا وضاع 

بسبب  البوصلة  وفقدنا   برمته،  الوطن 

األزمات المتالحقة والهجرة المستمرة.

ومشروع محمد طلب هالل كان ومازالت 

نتائجه المترتبة في صمت رهيب وسارية 

المفعول حسب مادته /٨/ وبقيادة البعث 

قائد الدولة والمجتمع 

ماينبغي قوله: حقيقًة أن كردستان سوريا 

أمٌة في شقاق . 
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العشرين القرن يف مطلع اجلزيرة الفراتية
األخري'' اخللفاء ''مرياث سايكس كتاب مارك خالل من

درويش نضال د.

–١٨٧٩) Mark Sykes سايكس مارك الكولونيل

ارتبط معروف بريطاني وسياسي دبلوماسي ١٩١٩م)

عقدت والتي (١٩١٦) السرية وبيكو سايكس باتفاقية اسمه

اإلمبراطورية إرث  تقسيم بغاية وفرنسا بريطانيا  بين

.(١٩١٤-١٩١٨) األولى العالمية الحرب بعد العثمانية

الشرق بخصوص سياساتها رسم وقبل بريطانيا عمدت

ومن المنطقة إلى وجواسيس دبلوماسيين ارسال إلى

المنطقة أحوال بدراسة للقيام سايكس، مارك بينهم

واالجتماعية االقتصادية النواحي من مختلف وشعوبها

برحلة سايكس مارك قام الغاية هذه ولتحقيق والسياسية.

وكردستان. واألناضول سوريا مناطق ضمن  طويلة

بأن األخير" الخلفاء ”ميراث كتابه في سايكس ويخبرنا

لنحو تجواٍل نتائج هي كتابه في جمعها التي المعلومات

وال  تعد ومحادثات ال الخيل، ظهر كلم) على ألف ١٢)

والرعاة والماللي والمسلحين الشرطة مع رجال تحصى

وغيرهم النقل وشركات  الخيول األغنام وتجار وتجار

مباشرة. معلومات إعطاء على القادرين األشخاص من

عدة كل منهما يحوي جزأين من كتاب سايكس يتألف

مختصر وبشكل سايكس يعرض األول الجزء فصول: في

حكمتها التي والممالك واإلمبراطوريات المنطقة تاريخ

الثاني الجزء في أما العثمانية. الفترة وحتى القدم منذ

الجزيرة والعراق واألناضول فيه معلومات عن فيعرض

فقط سأعرض األسطر هذه  في وسوريا.  وكردستان

و الجزيرة منطقة عن سايكس عرضها التي المعلومات

 ٢٩٨-٣٤٠ الصفحات في خاصًا فصًال أفرد لها التي

الكتاب. من

حلب مدينة من الجزيرة إلى رحلته سايكس مارك بدأ

مسكنة وبحسبه باتجاه منها انطلق  ،١٩٠٦ وذلك سنة

يسكنون في بين المدينتين المنطقة الممتدة في فإن الناس

القرى تلك سكان وينتمي ، الطين من منازلها بنيت قرى

والكردية التركية يتحدثون األثنيات، من خليط  إلى

أثرياء تخص كانت القرى تلك وبعض والعربية.

حماية يستطيعون بحيث كبير نفوذ لهم وكان حلب،

فساد إلى يشير  الذي األمر السلطات، من مستأجريهم

ثم مؤسساتها. في والفساد المستشري العثمانية السلطات

يقول: حلب حيث شرق مكونات سايكس بوصف يبدأ

يتمتع حيث مميز، شعب  يوجد حلب  من الشرق إلى

يبدو باالحترام.  المفعمة آبائهم بمزايا والعرب الكرد

وبنية جميلة ببشرة يتمتعون األول الجيل أن شباب لي

. كادحون أناس بطبيعتهم وهم طيبة وقلوب قوية جسدية

يتحدث الجزيرة منطقة إلى رحلته لتفاصيل سرده وقبل

خلف اآلتي: بالشكل الجزيرة مكونات عن سايكس

وعربية كردية بقبائل مسكونة وهي الجزيرة تقع الفرات

من جديد عدد وقد انتقل – المترجم). (إيزيدية ويزيدية

العرب اندفع  لقد  المنطقة. إلى والعرب الكرد  السكان 

اندفعوا فقد الكرد أما والجوع للجفاف نتيجة الشمال نحو

األول لحروب سليم نتيجة الجبال منطقة الجنوب من إلى

وتوفي  ١٥٢٠ م عام األول سليم ١٥٦٦.(توفي سنة في

حالة ويشير سايكس إلى ( ١٥٦٦م عام القانوني سليمان

يذكر حيث الجزيرة قبائل بين والصراعات الفوضى

جميع في حروب توجد ونيسان آذار شهري في اآلتي:

ألنهم وليس الناس دمويون ألن ليس الجزيرة، جهات 

(ص بالنسبة لهم ممتع أمر ألنه وجشعون بل متوحشون

.(٣٠٣

باتجاه أميال أربعة بعد وعلى مسكنة من سايكس انطلق

وهي الولدة، عشيرة  شيخ نايف، بشيخ التقى  الجنوب

الجمال واألحصنة ال تملك عشيرة فقيرة وصفه حسب

ثم وأغراضها. خيمها نقل في الحمير على وتعتمد

في السمن:  تل نحو هناك من رحلته سايكس يصف 

الصباح وفي العنزة عشيرة صادفنا الطريق منتصف

وادي من ظهروا الكرد من  مجموعة  صادفنا الباكر

السمن، تل نحو وتوجهوا أحصنتهم وامتطوا دوشان

ربيعية  بحيرة Guela (وهي الكويلة عند الطريق وفي

شيخ ب سايكس قناة) التقى عن طريق البليخ مع ترتبط

قبل من االسم  ورد (هكذا الفالحين  قبيلة شيخ خلف

لسلطة يخضع  كان الذي  (Fellahin tribe المؤلف

سايكس حديث خالل المّلي الكردي. ومن باشا إبراهيم

من القبائل جليًا ما جلبته غزوات يبدو خلف مع الشيخ

الغزوات لتلك وكنتيجة الجزيرة، ألبناء ومآسي دمار

الزراعة ممارسة بإمكانهم يكن  لم المنطقة أبناء فأن

سنرى الكيكان وكما قبيلة أن بل القرى، واالستقرار في

الشمال نحو والتوجه قراها ترك إلى اضطرت قد أدناه

وعددًا قوة األقل القبائل وكانت الشمر، نتيجة لغزوات

للقبائل الطاعة وتقديم البداوة ممارسة إلى مضطرة

المنطقة وتغزو سطوتها على كانت تفرض التي القوية ،

هنا وأورد وممتلكاتها، مواشيها وتنهب الصغيرة القبائل

على يتقاتلون؟ ماذا على لسايكس: خلف الشيخ قاله ما

ستكفي زراعتها تم اذا  البليخ ضفة  إن جمال؟، عدة

.(٣٠٤-٣١٢ (ص شخص ليعيشوا برفاه مليون

ومنها الرقة باتجاه السمن تل من سايكس مارك توجه

صغيرة تركمانية  عشيرة  صادف حيث  حمام تل  إلى

التي العثمانية السلطات قبل من معاقبتها تم قد كانت

تلك وكانت البليخ، منطقة إلى  االنتقال على أجبرتها

خالل ولكنها العربية القبائل لسلطة بداية تخضع القبيلة

المللي باشا إبراهيم لسلطة تخضع كانت سايكس زيارة

باتجاه البليخ  منطقة من سايكس توجه  .(٣١٥ (ص

مضارب وصل إلى دام سبع ساعات وبعد مسيرة الشرق

عن هامة بمعلومات سايكس يزّودنا وهنا العدوان. قبيلة

موقف أن  يقول: حيث الجزيرة، في السكان طبيعة 

السياسي التاريخ عن نظرة ثاقبة تعطينا العدوان عشيرة

العنزة من فرع األصل في هم العشيرة هذه للمنطقة،

غزو بعد تدمر محيط  من الجزيرة  إلى  هاجرو وقد

الوقت ذلك منذ الماضي. القرن بنهاية وذلك الشمر قبيلة

العربي وسطها عن تدريجيًا العدوان عشيرة  ابتعدت 

مع المصاهرات وبسبب الكردية القبائل مع وارتبطت

آغا محمود شيخهم ُيدعى تقريبًا. كردًا أصبحوا الكرد

عن حديثه وخالل (٣١٦ (ص بصعوبة العربية ويتحدث

يصفه الالئق، بغير سايكس يصفه الذي الشيخ سلوك 

الكردي. باآلغا سايكس

التجار به يتمتع كان الذي األمان إلى  سايكس ويشير

وبشكل خاص المُلية القبيلة مناطق ضمن خالل تحركهم

كان الرحلة من الثاني اليوم يقول: إذ األرمن التجار

وآمن جيد وضع في  أننا حيث األول لليوم مشابهًا

مختلف بين تتاجر التي الصغيرة التجار قوافل وصادفنا

بعض التجارة تلك في ساهم وقد المّلي، االتحاد قبائل

كانوا الذين شهر، ويران حول  األرمنية القرى تجار

في واحترام بلطف معاملتهم ويتم كبير بأمان يشعرون

في للسرقة عرضة حين أنهم كانوا في المّالن، منطقة

(ص والشمر العنزة قبل من  الجنوبية  الحدود مناطق

وحدها العربية القبائل تكن لم بالطبع .(٣١٦-٣١٧

مارستها جميع عامة حالة تلك كانت وإنما تمارس الغزو

هم من لمهاجمة القوة نفسها  في  وجدت التي القبائل

منهم. أضعف

إلى رحلته خالل شاهده  أو سمعه ما  سايكس ويسرد

عدة مخيمات اجتزنا المّلية: قبائل زعيم ، إبراهيم باشا

الناس قبل من قليلة معلومات على إال للكرد ولم نحصل

أورفا شاتوك في السيدة المبشرة نهب وصلنا خبر وقد

الناس من  الكثير سجن وتم البرازية قبيلة قبل  من

خيمة إلى وصلنا ساعة لمدة  المسير  وبعد بسببها.

وقّبل الستقبالي خرج الذي ،(٣١٧ (ص باشا إبراهيم

مئة تحملها  التي الضخمة خيمته  في واستقبلني كتفي 

مارك  لنا ينقل مربع. ١٥٠ متر مساحتها وتبلغ عمود

باشا، لسان براهيم على هامة معلومات تاريخية سايكس

أحمد ما أورده ذكر وأتجنب أهمها سأكتفي بسرد وهنا

وابراهيم في كتابه المعنون: أكراد المّلي عثمان بكر أبو

.١٩٧٣ بغداد في صدر والذي باشا،

١٩٠٦ شهر ويران في باشا ابراهيم مع سايكس

عصر في  ،١٩ القرن بداية في بأنه  سايكس يذكر

في أقوياء أمراء ثالثة يوجد كان محمود السلطان

أحدهم العثمانية، اإلمبراطورية من الغربية المنطقة

يسيطر على وكان باشا ابراهيم جد والد وهو أيوب بك

إلى الغرب  في  (Bengol) بنكول بحيرة  الجزيرة من

مير فكان الثاني  األمير أما الشرق، في سنجار جبل 

المنطقة كامل على سيدًا وكان رواندوز، حاكم ، محمد

شيخ صفوق أن  حين في الشرقية، الموصل والحدود بين

الجنوب. وعاش في البدو قبائل جميع رئيس الشمر كان

ولم الزعامة دائمة على حرب في حالة األمراء هؤالء

بوالي وكذلك  العثماني بالسلطان  كبيرًا  هتمامًا يعيروا

رشيد باشا العثماني السلطان بعث ولهذا بغداد العثماني،

محمد األمير على القبض من تمكن وقد لمحاربتهم،

القبض تم فقد وأيوب صفوق أما وقتله، الرواندوزي

السجن في  توفيا وقد بكر، ديار في وسجنهما عليهما 

.(٣١٩ (ص

اندالع وعند المّالن، قبيلة حكم في تيماوي أيوب خلف

مصر باشا والي علي محمد ابن باشا بين ابراهيم الحرب

وهاجم ضد العثمانيين جانب المصريين إلى أيوب وقف

في المشاركة من ليمنعهم ماردين في العثمانية القوات

جرابلس). من قريبة  (بلدة نزيب إلى المرسل  الجيش

ُقتل خالل المناوشات. لكنه على ماردين تيماوي سيطر

لنكبات الملّية القبيلة تعّرضت المصريين خسارة بعد

القبيلة وتم أبناء وسادت النزاعات بين بينهم وساد الفقر

ودفعم قبل الشمر والطي الذين دمروا قراهم من نهبهم

السطات منعتهم بينما قره جداغ،  جبل نحو لالنسحاب

كانوا حيث دياربكر بنغول أو األقتراب من العثمانية من

إلى الحال هذا على الوضع وظل قديمًا. هناك يخيمون

القبيلة ولكن بقيادة تيماوي وبدأ ابن بك شب محمود أن

والي له فأرسل القبيلة،  شمل لم في الحظ  يحالفه لم

 ١٠٠) الجند بعض طلبه، ،بناءًا على العثماني دمشق

الطي عشيرتي طرَد بمساعدتهم استطاع حيث رجل)

قلعة هناك. وبنى شهر ويران في قواته وجمع والشمر ،

وأسر هذا التحرك سحق دياربكر باشا والي عمر لكن

شهر. ويران قلعة وحرق بك محمود

من عمره عشرة السابعة في باشا ابراهيم كان عندها 

مصر  إلى ٥٠ فارٍس برفقة ابراهيم والده من بأمر توّجه

لكن الخديوي اسماعيل. من طلب المساعدة إلى ساعيًا

ابراهيم توجه لهذا المال.  بعض فقط  له قدم الخديوي

الكردي الحج أمير من المساعدة لطلب دمشق إلى

ووضع العثماني السلطان إلى بالتوجه نصحه الذي

باشا ابراهيم عندما وصل السلطان مباشرة. أمام طلبه

اسماعيل الخديوي كان حظه ولحسن القسطنطينية إلى

ليذّكره الفرصة له أتاح الذي األمر هناك، موجودًا 

الخديوي توسط  ومصر. الملّية  قبيلته  بين بالعالقة 

على منه وحصل العزيز عبد السلطان لدى اسماعيل

والده مع ابراهيم محمود بك. عاد سراح بإطالق أمر

توفي والده. مع القبيلة بإدارة وبدأ شهر ويران إلى

تولى السجن.  من  سراحه إطالق بعد مباشرة محمود

األمر القوافل والتجار بنهب وبدأ رئاسة القبيلة, ابراهيم

وارساله عليه والقبض للتدخل بالسلطات دفعت الذي

هناك إبراهيم بقي آخرين. شيوخ ستة مع سيواس إلى

إلى والعودة  الهروب بعدها واستطاع أشهر ستة لمدة 

وهي عدة أيام استغرقت شاقة رحلة في شهر ، ويران

بكر أبو أحمد سردها  وقد تفاصيلها بكل  مشوقة قصة

ألن سايكس. نظرًا عن نقًال المّالن عن كتابه في عثمان

روسيا ضد حرب الدخول في وشك كانوا على العثمانيين

أن السلطات عليه، بل القبض إلقاء لم يسعوا إلى فأنهم

ذلك الوقت. بدأ في آمنة المنطقة أن تبقى حرصت على

كسب وتمكن من ”الشيشان“ مع عالقاته بتحسين ابراهيم

الوقت ذلك في المنطقة. الصغيرة في القبائل شيوخ والء

الحميدية. الفرسان الحميد بإنشاء فرق عبد السلطان بدأ

منه وحصل (١٩٠٢ (سنة السلطان باشا ابراهيم زار

قوة زادته التي الخيالة فرق بانشاء وبدأ باشا لقب على

مناطقهم. إلى وطردهم وعنزة شمر مقاومة واستطاع

المسيحيين، حيث مع تعامله بحسن باشا ابراهيم تميز 

وأسس شهر ويران والكلدان باللجوء إلى األرمن شجع

تقوم بقتل األخرى القبائل كانت بينما المدينة. في سوقًا

ويشجعهم على يحميهم باشا ابراهيم كان األرمن ونهب

أنقذهم الذين عدد ويقدر نفوذه.  منطقة إلى الهجرة

آالف  ١٠ بحوالي العثمانيين  مجازر من باشا ابراهيم 

قيس (جيس) قبيلة على السيادة ابراهيم أرمني. وكسب

والبكارة وتبعه العفادلة أخت شيخهم، من تزوج أن بعد

بينما بماردين، المحيطين والكرد والشيشان والشرابيين

الدائمين. أعداءه والعنزة والجبور والشمر الطي أصبح

شمر طرفي بين الطويل العداء من ابراهيم استفاد

من والخطابة الرشوة اسلوب واتباع بحكمته واستطاع

 ١٥٠٠ يتبعه وكان جانبه إلى اهللا جار الشيخ  كسب

القوافل جذب واستطاع وغنى قوة الباشا ازداد خيمة.

جميع على كان  الحماية. لهم وأّمن نفوذه منطقة  إلى

المرور وماردين  بكر ديار بين تتاجر التي القوافل 

قبيلة قرةكيج بدأ وعندما باشا. ابراهيم منطقة نفوذ من

١٩٠٤ لدى  باشا ابراهيم احتج القوافل Qeregêçبنهب

حد وضع بنفسه فأراد ، يتدخل لم لكنه اورفا والي

لمنع قوة أرسل أورفا والي لكن فهاجمهم لتصرفاتهم،

ابراهيم فقام ، كيجية  القره مهاجمة من  باشا ابراهيم

ثم السالح من جنوده وتجريد العثماني الضابط بقتل

إلى وممتلكاتهم القرةكيجية وجلب خيامهم بمحاسبة قام

مصاهرات بين العشيرتين حدثت شهر. بعد ذلك ويران

كان مما وأكثر ممتلكاتهم جميع  إليهم ابراهيم وأعاد

قام العثماني السلطان غضب ولتجنب منهم. أخذ قد

السمن إلى  ٥٠٠ جمل من حمولة بإرسال باشا ابراهيم

على قرى العشائر بالهجوم ذلك بعد السلطان. بدأ الباشا

له سيادته. وكان قبول على إلجبارهم كالبرازية المحايدة

.(٣٢٥-٣٢٧ (ص في كل مدينة جواسيس

وعمليات البداوة نمط سيادة  أسباب  إلى سايكس يشير

كاآلتي: الجزيرة في الغزو

يقوم من سايكس (يقصد  األوغاد والعرب األكراد 

، األحوال من حال بأي أغبياء ليسوا السطو) بأعمال

سياسة بسبب عليهم الرعوية القرصنة حياة فرض تم قد

تقدير الصعب من القبلية. العداوات لتشجيع الحكومة

في شمال الجزء األكبر من البدو أن أرى لكني ، ذلك

إذا الفور االستقرارعلى حالة إلى سيتحولون الجزيرة

قوات أن من يقين على وأنا فقط. لهم ضمان األمن تم

إذا النظام ، على للحفاظ كافية للحكومة الشرطة الحالية

الالزمة للتحقق من الخطوات باتخاذ فقط للضباط سمح

وقد .(٣٣٠-٣٣١ (ص المخالفين ومعاقبة المداهمات

كالعالم آخرين  ورحالة باحثين الحقيقة هذه إلى  أشار

سياحية بجولة قام الذي المثال سبيل على ديتيل الروسي

بأن ذكر حيث ،١٨٤٢-١٨٤٥ عام بين الشرق  في

خالفات القبائل الصالح تتدخل قلما التركية "السلطات

ترى إذا تفرح  فهي لها منفعة ذلك في ترى ال  النها

تركيا. سالمة سبيل في البعض بعضها تستأصل القبائل

وعندما العين رأس شهر باتجاه ويران من سايكس انطلق

(يقصد شركسية عائلة آالف خمسة يسكنها وصلها كان

هناك ليمارسوا أسكنهم العثمانيون ،(Çeçan الشيشان

بفترة المنطقة إلى الشيشان وصول بعد ولكن الزراعة،

والحمى، والكوليرا الجدري مرض بينهم انتشر قصيرة

التقليدية للمالبس  كان فإنه  سايكس مارك وبحسب

أعداد ازدياد كبير في دور يرتديها الشيشان كان التي

وقت في كاآلتي: وضعهم سايكس يصف الضحايا.

من أكثر السكان المقبرة على عدد من احتوت قصير

حالة في مستوطنتهم الشيشان وهجر الجديدة البلدة سكان

الرجال من عدد قليل سوى يتركوا وراءهم ولم فزع،

لكن الجديدة. بأرضهم بعناد تمسكوا الذين العزم، ذوي

في يأملون  الذين أولئك تثبط أال يجب  الكارثة هذه

بصفات يتمتعون أناس هم الشركس الجزيرة. استعادة

منها. واحدة ليست النظافة لكن عديدة مثيرة لإلعجاب.

بثيابهم يحتفظون جعلهم بالشرف الخاطئ الشعور

عنها التخلي رفضوا التي الصوفية، وقبعاتهم األصلية

العناد أن ضربة هذا نتيجة كان هويتهم. خوًفا من فقدان

تمكنت والكوليرا والجدري الدماغية والسكتة الشمس

مع يكون عليه الحال كان يمكن أن بشكل أسهل مما منهم

الشيشان قدم .(٣٢٨ (ص المستوطنين من آخر نوع أي

للحرب ضد نتيجة القفقاس مناطق من العين إلى رأس

العين رأس منطقة إلى هجرتهم بدأ وقد القيصرية روسيا

حيث ،١٨٨٨ سنة  حتى واستمرت   ١٨٥٤ عام منذ

ثم ومن السفح  وقرية  العين رأس في بداية  استقروا 

العين.  حوالي رأس ١٦ قرية في توزعوا

٤٠ سنة  بحوالي العين رأس إلى الشيشان وصول قبل

لشركة الهند السياسي الوكيل كينير، جون مكدونالد مر

من رحلته خالل وذلك (١٨١٣ (سنة بالمكان الشرقية،

خربة أنه على المكان ووصف ماردين، إلى سيرت

ُوِجد حيث رائع، معبد أنقاض هناك شاهد مضيفه وأن

الرمال. في مقلوبة جميلة رخامية أعمدة عشرة أو ثمانية

أخرى معلومات مكدونالد جون يعطي لم الحظ لسوء

في وصفه ارتكز ماذا على نعلم وال المكان بخصوص

معبد. بقايا على أنها لتلك األعمدة

الزركان نهر العين باتجاه من رأس طريقه سايكس تابع

خالل  من ولكن Girgan بصيغة كتبها Zirgan التي

ألن سايكس وقبل الزركان نهر يقصد أنه يتبين الوصف

بعد ومن الجرجب نهر اجتاز الزركان إلى وصوله

العويج نهر  واجتاز  غربًا توجه الزركان نهر اجتيازه

الدرباسية بلدة غرب  ويمر يسمى أيضًا اوكسس (كان

صادف وهنا .(Çetelê جتلي نهر حاليًا ويسمى مباشرة

الرحمن عبد برئيسهم وألتقى الكيكية قبيلة خيم سايكس

لكم ما دار بينهما ننقل الذي ألهمية الحديث ، ونظرًا آغا

مفصل: شبه وبشكل اللقاء عن سايكس ذكره

تحت ، للكرد الكيكية كبيرًا معسكرًا وجدنا في زركان

عادات وحسب دخلت  آغا. الرحمن عبد الشيخ  قيادة

المعتادة التحية عليه وألقيت الشيخ خيمة باب إلى البادية

البدوية الطريقة على العميق الترحيب من بدًال ولكن

ما ومع ذلك إلى حد وغاضبًا مشوشًا فقط صوتًا سمعت

لم النار، ولكن عند مكانًا لي وسادة واتخذت على جلست

القامة طويل رجل وهو ، كان اآلغا بكلمة. التحدث يتم

بوزير يذكرني في وجهه ، وشيء لطيف غير مظهر ذو

يحدق كان ، مرة ذات عرفته يلين ال اسكتلندي صارم

الصمت ال أصبح المتدلية. حواجبه تحت من في وجهي

مشوشة مسلحًا رجًال لخمسين الثاقبة النظرة إن يطاق.

جعل من الموت يشبه الذي الصمت وهذا ما إلى حد

يعقوب الحديث. بدأ عن عجزت محرج. أكثر من الوضع

بالهدوء اآلغا ، وأمره ببعض الخوف تولي المهمة في

بعدم أشعر بدأت الوقت  هذا كلمة، وفي بدون ونهض

ذلك بعد ذلك. ومع سيحدث عما تساءلت حقًا ، االرتياح

، رجال أربعة يقل عن ال ويتبعه ما ، فجأة عاد اآلغا ،

ذلك ”أكل“ ، قال األوصاف. جميع من بالطعام محملين

كنت جوعي، وبسبب ، مهدد بصوت الحجري الرجل

وهو تعليق يعقوب كان لطلبه. يكفي لالمتثال بما سعيدًا

لكنهم ، فضوليون الناس ”هؤالء األرز: من كمية يبتلع

عبد خرج ، الطعام تناولنا بعدما تمامًا“. سيئين ليسوا

حد االستفسار إلى ووصل ، جموده قليًال عن الرحمن

ثم ، توترًا قليًال أقل األمور وأصبحت عن جنسيتي ،

بعد الظهر بقليل خيمتي. في الجلوس الحقًا تمكنت من

. والمال أخيه ابن وبصحبته اآلغا زارني

مشروع مناقشة على اآلن حتى عبد الرحمن يوافق لم

برلين حديد سكة سايكس (يقصد الجديدة الحديد سكة

سنة ألمانيا قبل من بتنفيذها المباشرة بدأ التي بغداد

كان للمخطط. بشدة مؤيدين والمال هو كان لقد .(١٩٠٦

المدن من قائمة أسماء بدأ بسرد ، بمعرفته المال فخورًا

الخلفاء حكم تحت  سابقًا موجودة كانت التي العظيمة 

أمله عن وعبر إلى حواجبه، نظارته  ودفع بغداد، في

بالقول حديثه وأنهى السابق لمجدهم السريعة باالستعادة

بهذا األمر القيام يمكن كان أخرى حكومة ظل أي في

لقول غبي أنت وقال له اآلغا قاطعه فترة طويلة“. منذ

وغمز وابتسم المال وانهار سايكس)، أمام (أي أمامه ذلك

األمر مناقشة نفسه اآلغا واصل ، ذلك ومع اتجاهي. في

هنا في القرى، كان الكيكان يعيشون “ في السابق وقال:

قبل قرانا آخر هجرنا لقد بطردنا. وقاموا الشمر جاء ثم

”قره  جبل على جديدة قرى وبنينا عامًا، ١٢ حوالي

هنا إلى نأتي زلنا ما اآلن. حيث نزرع األرض ، جداغ“

األرض بهذه حقنا إلظهار الربيع، قطعاننا في لرعاية

”سابقًا“ أي مشكلة. سبب له كان الشمر قد إذا ”.سألته

في قال: االن؟، ليس لما سألته مقتضب. رده كان ،

بارعون الشمر واآلن ، رماح فقط لدينا ”كان السابق 

جانب إلى أيضًا. سريعة وأحصنتهم الرماح استخدام في

مؤخرًا اشتريت لكنني رجالي. من أكثر عددًا فهم ذلك

وجدير مارتيني. نوع من بندقية خمسين باهظ وبثمن

ظهور على لرجال  منه فائدة  ال المارتيني أن بالقول

البدويون يصرخ الرماح. يحملون رجال ضد الخيل

المارتيني ببندقية المسلحين الرجال نحو بسرعة ويجرون

اشتريت حين ذلك علمت وقد ويهربون. الخوف فينتابهم

يكونوا لم شمر لكن الشمر. علمت وكذلك ، المارتيني

على الذي يسير الرجل أن وهو ، أعرفه ما كنت يعلمون

من العديد يساوي المارتيني  ببندقة مسلح  وهو األقدام

نهب الماضي العام يحاربون بالرماح. في الذين الرجال

رجال خمسين فاخذت معي أغنامنا. عدة آالف من الشمر

وصلنا وعندما خلفهم. وسرنا المارتيني بنادق ومعنا

أفراسهم. بالترجل عن رجالي منهم أمرت بالقرب

نحونا وركضوا ، لالستسالم أتينا  قد أننا الشمر فظن

العادة. حسب برماحهم ويلوحون يصرخون كأشباح،

األرض وينتظروا. حركة على بال يقفوا أن لرجالي قلت

من طلبت واحدة، دقيقة  بعد على الشمر  جاء عندما

لكن ، الشمر هرب الحال. في النار يطلقوا أن رجالي

مسافة على  يكونوا أن  قبل مرات أربع  النار أطلقنا 

لقواعد مخالف ذلك إن وقالوا ، شيوخهم غضب آمنة.

لكننا منهم.  عشر  أثني جرحنا ألننا ، ومخجل الغزو،

يقوله بما أهتم ال وأنا أغنامنا، كل استعادة من تمكنا 

، ماشيتي من أي لمس يخشون اآلن فهم  ، الشمر

آخر. إن البدو في مكان عن السرقة وعليهم أن يبحثوا

هذه الرماح. أفهم أنا مما  ”المارتيني“ أكثر يفهمون ال

ال وهي يحبها ابراهيم ولكن حمقاء أعمال الغزوات

عندما والزراعة. الفالحين عمل بعكس الثروات، تجلب

كل سأجلب  للغاية. غنيًا  سأصبح الحديد سكة مد يتم

يبنون وسوف ، لحمايتهم الحكومة ستضطر ، هنا شعبي

قرية“. سبعمائة أو  ستمائمة ربما ، القرى  من العديد

الحديد، سكة خط تمتد عندما الشّمر سيفعله عّما سألته

العربية) الجزيرة شبه في ) نجد إلى سيعودون قال:

الرحمن عبد إليكم آراء أنقل كرعاة لدينا. سيعملون أو

هي الواقع،  في أنها، وأعتقد ، منه سمعتها كما أغا 

في ذكاًء األكثر المسلمين قادة عمومًا يحملها التي اآلراء

السيئين الكرد وأغاوات الشمر شيوخ باستثناء ، الجزيرة

.(٣٢٨-٣٣٠ (ص
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شاي الزهورات يصنع شاي الزهورات (األعشاب 

الطبية) من الجذور، والبذور، واألوراق، والسيقان، 

والنباتات  الزهور،  من  العديد  وأوراق  وبتالت، 

التي  الصحية  المشروبات  من  نوع  وهو  العشبية، 

عدة  وله  للجسم،  الصحية  الفوائد  من  العديد  تقدم 

أنواع، إذ تتوقف فوائد كل نوع منه على مكّوناته 

أنواع  أو من عدة  نوع واحد،  يتكون من  إن كان 

أيضًا  يدعى  والزهور، وهو  األعشاب  مختلفة من 

التسمية هي  أّن هذه  الرغم من  تيسان على  بشاي 

التسمية األقل شيوعًا. 

فوائد الزهورات 

إّن لشاي الزهورات فوائد صحية وعالجية عديدة، 

نذكر منها: تعتبر الزهورات من المشروبات الجيدة 

للشعور باالسترخاء، كما أّنها بديل مثالي لألشخاص 

الذين لديهم حساسية من عنصر الكافيين، ألّنها قليلة 

المحتوى من الكافيين مقارنة بالشاي، والقهوة، ومن 

الجدير بالذكر أّن هناك أعشاب طبية غنية بالكافيين 

نوعية  إلى  االنتباه  من  بد  ال  لذا  اليربا،  كنبات 

األعشاب الطبية المستخدمة في الزهورات. 

لبعض  فعالة  عالجية  خصائص  على  تحتوي 

المشاكل الصحية التي تصيب اإلنسان، فمثًال يعتبر 

شاي الهندباء عالجًا جيدًا إلدرار البول، بينما شاي 

لذا  التوتر والقلق،  الكافا فهو مناسب لتخفيف حدة 

تسعى العديد من الشركات المصنعة للزهورات من 

متعددة  أنواع  تجمع  التي  العشبية  تركيبات  تطوير 

اضطرابات  عالج  بغرض  الطبية،  األعشاب  من 

الهضمي، وتعزيز حركة األمعاء، وعالج  الجهاز 

الدورة  أعراض  وتخفيف  القيء،  ووقف  الحمى، 

بعد  تستخدم موضعيًا  أن  يمكن  كما   ،(PMS) الشهرية

أن تبرد، كما العقاقير، والمطهرات الدوائية، لكن يجب 

حتى  المريض،  لحالة  المناسبة  الزهورات  معرفة  هنا 

ال تظهر أي أعراض جانبية من استخدامها؛ ألّن هناك 

بعض التركيبات العشبية التي يمكن أن يتم الجمع بينها 

أن تتسبب بآثار جانبية قوية جدًا. تمنح مجموعة متنوعة 

المذاق، منها ما يكون طعمها  المختلفة  المشروبات  من 

يرجع  وذلك  جدًا،  مرًا  يكون  ما  ومنها  وحلو،  خفيف 

الزهورات،  مشروب  يجمعها  التي  العشبية  للمكّونات 

وطريقة تخميرها، وغالبًا ما يتم إضافة بعض النكهات 

النباتية المميزة لتحسين المذاق، كنكهة التوت، والتفاح، 

والعليق وغيرها، كما قد تضاف بعض أصناف منها إلى 

الشاي العادي إلضفاء نكهات جديدة للزهورات. تحذير: 

يجب عدم استخدام األعشاب الطبية بصورة متكررة إال 

باستشارة الطبيب، فبعضها قد يتعارض مع عالج بعض 

يتفاعل  أن  يمكن  اآلخر  وبعضها  المرضية،  الحاالت 

بشكل سلبي مع األدوية فيتسبب بأعراض جانبية شديدة، 

الزهورات  تشرب  أال  الحامل  على  المثال  سبيل  فعلى 

تقلصات  يحفز  منها  بعضًا  ألّن  الطبيب؛  موافقة  دون 

الكافا  شاي  أّن  كما  اإلجهاض،  إلى  يؤدي  مما  الرحم 

المستخدم كمشروب لالسترخاء، قد ثبت أّنه يسبب تلفًا 

في الكبد عند بعض األشخاص بعد أن استخدموه لفترات 

عديدة  أنواع  هناك  وفوائدها  الزهورات  أنواع  طويلة. 

من الزهورات، ولكل منها فوائد طبية وعالجية عديدة 

الطبية  البابونج من األعشاب  البابونج يعتبر  نذكر منها 

المشهورة والمعروفة بفوائدها العالجّية والطبّية،  

بحسب  المعدة  وقرحة  اإلسهال،  يكافح  والجراثيم. 

دراسات أولية أجريت على فئران المختبر. يخفف من 

متالزمة أعراض ما قبل الدورة الشهرية بحسب دراسة 

الدم،  في  السكر  مستويات  يحّسن  الصدد.  لهذا  أجريت 

والدهون في الدم بحسب دراسة أجريت على األشخاص 

الذين يعانون من مرض السكري النوع الثاني، في حين 

أّن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لتأكيد هذه اآلثار، 

يقدم  قد  البابونج  شاي  أّن  إلى  األولية  األدلة  تشير  إذ 

مجموعة من الفوائد الصحية األخرى. شاي النعناع يعد 

شاي النعناع من أكثر أنواع الزهورات العشبية شيوعًا 

في العالم، وله العديد من الفوائد الصحية والعالجية نذكر 

العدوى  يحارب  الهضمي.  الجهاز  صحة  يدعم  منها: 

مضادات  من  محتواه  بفضل  والفيروسية  الجرثومية 

األكسدة، ومضادات االلتهاب، كما يقي من خطر اإلصابة 

عسر  تخفيف  على  النعناع  زيت  يساعد  بالسرطان. 

المعدة. يقلل من تشنجات  الهضم، والتخفيف من اآلالم 

كًال من: القولون، والمريء، واألمعاء، كما يمنح الشعور 

متالزمة  أعراض  من  يخفف  واالسترخاء.  بالراحة 

القولون العصبي، وذلك ما وجدته العديد من الدراسات 

تتم  لم  النعناع. مالحظة:  التي أجريت على زيت 

ليس  لذلك  البشر،  على  اآلثار  هذه  معظم  دراسة 

من الممكن معرفة ما إذا كانت قد تؤدي إلى فوائد 

صحّية أم ال، ومع ذلك فأكدت العديد من الدراسات 

العديد من الدراسات آثار النعناع المفيدة في الجهاز 

الهضمي. شاي الزنجبيل يمتلك الزنجبيل خواص 

طبية وعالجية، كما أّن له طعمًا حارًا ولذيذًا، أما 

الزنجبيل  شاي  يعتبر  فهي:  العالجية  فوائده  أهم 

محتواه  بفضل  لألمراض  المكافحة  المواد  من 

االلتهاب،  يقاوم  الطبيعية.  األكسدة  مضادات  من 

عالجًا  يعتبر  كما  المناعي،  الجهاز  عمل  ويحفز 

أّن  الدراسات  العديد من  إذ وجدت  للغثيان،  فعاًال 

في  وخاصة  الغثيان،  تخفيف  في  فعال  الزنجبيل 

فترة الحمل المبكر، كما أّنه قد يخفف من الغثيان 

الحركة.  ودوار  السرطان،  عالجات  عن  الناجم 

يخفف قرحة المعدة، ويحمي من عسر الهضم، أو 

اإلمساك. يساعد على تخفيف اآلالم عسر الطمث، 

إذ وجدت عدد من الدراسات أّن كبسوالت الزنجبيل 

ساهمت في خفض األلم المرتبط بحدوث الحيض، 

كما وجدت دراستان أّن الزنجبيل فعال شأنه شأن 

لاللتهابات  المضادة  الستيرويدية  غير  العقاقير 

(المسكنات)، كايبوبروفين في تخفيف األلم في تلك 

الفترة. يساعد على السيطرة على نسبة السكر في 

أشارت  التي  الدراسات  الدم، وذلك بحسب بعض 

إلى أّن الزنجبيل قد يقدم فوائد صحية لألشخاص 

أّن  من  الرغم  على  السكري،  بمرض  المصابين 

األدلة لم تكن مؤكدة، إال أّنها وجدت أّن مكمالت 

الزنجبيل ساعدت في السيطرة على نسبة السكر، 

ومستويات الدهون في الدم.
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يعاني كثيرون من ارتجاع المريء الحمضي والذي 

بعد  للمريء،  المعدة  محتويات  عندما تصعد  يحدث 

ارتخاء العضلة العاصرة السفلية.

تكرر  إن  المرض  بهذا  باإلصابة  التشخيص  ويتم 

االرتجاع أكثر من مرتين في األسبوع.

وحسبما ذكر موقع "هيلث الين" الطبي، فإن العديد 

من العوامل المتعلقة باألغذية تساهم في زيادة ارتداد 

وكمية  األكل،  بعد  الجسم  وضعية  مثل  الحمض، 

ونوعية الطعام التي تؤكل خالل الوجبة الواحدة.

منتصبة  وضعية  إلى  الجسم  وضع  تعديل  ويساعد 

بعد الوجبة الغذائية، وتناول كميات أصغر، في منع 

االرتجاع، هذا إلى جانب الحرص على تجنب عدد 

ارتجاع  من  تزيد  التي  والمشروبات  األطعمة  من 

الحمض كما في القائمة التالية:

األغذية الدسمة والمقلية

تضغط األطعمة الغنية بالدهون على العضلة المريئية 

احتماالت  من  وتزيد  المعدة،  تفريغ  وتؤخر  السفلى، 

االرتجاع.

األغذية  من  مجموعة  باالبتعاد عن  األطباء  ينصح  لذا 

الدسم  كامل  والحليب  والزبدة  المقلية  البطاطس  مثل 

والقشدة والكريما واللحوم الحمراء.

المأكوالت الحارة

تربط دراسات طبية بين األغذية الغنية بالتوابل وارتجاع 

المنتظم  التعرض  أن  يؤكدون  أطباء  أن  إال  المريء، 

للكابسيسين، وهو المركب الذي يجعل طعم الفلفل حارا، 

قد يحّسن من االرتجاع الحمضي، وينصحون بالحصول 

التوابل  على االستشارة التخصصية، وذلك قبل اعتماد 

في النظام الغذائي بشكل يومي.

الفواكه والخضراوات

النظام  في  مهما  جزءا  والخضراوات  الفواكه  تعتبر 

ارتجاع  إلى  تؤدي  قد  منها  أنواعا  أن  إال  الغذائي، 

المريء.

ينصح  التي  والخضروات  الفواكه  قائمة  وتشمل 

االرتجاع،  يعاني  لمن  بالنسبة  بتجنبها  األطباء 

الحمضيات مثل البرتقال والغريب فروت والليمون، 

والطماطم، والثوم والبصل.

المشروبات

زيادة  إلى  الشائعة  المشروبات  من  العديد  تؤدي  قد 

باالرتجاع  المصابين  األشخاص  لدى  األعراض 

والشاي  والقهوة  الكحوليات  مثل  المريئي، 

والمشروبات الغازية وعصير البرتقال والليمون.

أغذية وأدوية أخرى

إلى جانب األغذية المذكورة أعاله، فإن أطعمة وأدوية 

أخرى تزيد من االرتجاع الحمضي مثل الشوكوالته 

ومكمالت الحديد أو البوتاسيوم واإلسبرين ومسكنات 

اآلالم، والمضادات الحيوية، واألطعمة المصّنعة.

aäÏœ@bËj‰§@Ú‡»†c@W@NN‚á€a@¡Ãö@Ô„b»Ì@Âæ
يتعلق بضغط  فيما  الغذائي دورا مهما  النظام  يلعب 

بينما  يرفعه،  أن  األطعمة  من  لعدد  يمكن  إذ  الدم، 

تساعد أغذية أخرى في خفضه.

يسبب ارتفاع ضغط الدم عددا من المشكالت الصحية 

الخطيرة بما فيها أمراض القلب والسكتة الدماغية.

الدم،  ضغط  الرتفاع  السلبية  التداعيات  من  وللحّد 

تناول عدد  التغذية والطب تجنب  ينصح خبراء في 

من األطعمة كما في القائمة التالية التي نشرها موقع 

"هيلث الين" المتخصص باألخبار الطبية، بناء على 

دراسات وبحوث علمية:

الملح

يعد الصوديوم المتوفر في الملح أحد مصادر ارتفاع 

في  السوائل  توازن  على  لتأثيره  وذلك  الدم،  ضغط 

الدم.

بتناول ما ال يزيد  القلب األميركية  وتوصي جمعية 

عن ٢٣٠٠ ميلي غرام من الصوديوم، أي ما يعادل 

ملعقة صغيرة من الملح يوميا كحد أقصى.

البيتزا المجمدة الجاهزة

تحتوي البيتزا المجمدة الجاهزة على نسبة عالية من 

السكر والدهون المشبعة والصوديوم.

وتشير تقديرات دراسات صحية، إلى أن شريحتان 

من الجبن المستخدم في تلك البيتزا تحتويان على ما 

ال يقل عن ٥١٢ ميلي غراما من الصوديوم

المخلالت

كبيرة من  المخلالت إضافة كميات  يتطلب تحضير 

لألكل  صالحة  وإبقائها  التعفن  لمنع  وذلك  الملح، 

ألطول فترة ممكنة.

التعليب  في  الخضراوات  بقاء  مدة  طالت  وكلما 

والسوائل المالحة، كلما زادت كمية الصوديوم التي 

نتناولها.

ووفق تقديرات خبراء في التغذية، فإن قطعة واحد 

من  غراما  ميلي   ٤٤٧ تحتوي  الخيار  مخلل  من 

الصوديوم، وهو ما يجعل هذا النوع من األغذية خطيرا 

بالنسبة لمن يعاني ارتفاع ضغط الدم.

الحساء المعّلب

ينصح أطباء من يعاني ارتفاعا في ضغط الدم االبتعاد 

عن الحساء المعّلب وذلك الحتوائه على نسبة عالية من 

الواحدة  الطماطم  الصوديوم، فمثال تحتوي علبة حساء 

على ١١١٠ ميلي غراما من الصوديوم.

المنتجات  عن  بالبحث  الجاهز  الحساء  استبدال  ويمكن 

في  إعداده  أو  الصوديوم،  من  المنخفضة  النسبة  ذات 

المنزل باستخدام مكونات طازجة.

السكر

أظهرت  إذ  طرق،  بعدة  الدم  ضغط  من  السكر  يرفع 

في  تأتي  عندما  وخصوصا  المادة  هذه  أن  أبحاث 

المشروبات الغازية تزيد الوزن، الذي يقود بدوره إلى 

ارتفاع ضغط الدم.

وتوصلت إحدى الدراسات العلمية إلى أن تخفيف كمية 

السكر التي يتم تناولها بمعدل ٢,٣ ملعقة صغيرة يوميا، 

يؤدي إلى انخفاض ٨,٢ ميلي متر زئبقي في ضغط الدم 

االنقباضي، بينما تصل هذه النسبة إلى ٣,٧ ميلي متر 

زئبقي بالنسبة لضغط الدم االنبساطي.

األغذية المصّنعة

للحفاظ على صحة القلب، يجب تقليل الدهون المشبعة 

وتجنب الدهون المتحولة، وهذا ينطبق بشكل خاص 

ضغط  ارتفاع  من  يعانون  الذين  األشخاص  على 

الدم.

مدة  من  تزيد  صناعية  دهون  المتحولة  والدهون 

صالحية األطعمة المعبأة وتماسكها.

الكوليسترول  مستويات  المشبعة من  الدهون  وترفع 

الضار في الدم، كما أنها من المسببات الرئيسية لعدد 

من األمراض القلبية والسكري والسكتة الدماغية.

المشروبات الكحولية

الدم،  ضغط  من  يزيد  أن  يمكن  الكحوليات  شرب 

أدوية  فعالية  تعّطل  يمكن  المشروبات  هذه  أن  كما 

أيضا  يتسبب  وقد  المريض،  يتناولها  التي  الضغط 

بتفاعالت دوائية.

وباإلضافة إلى ذلك، تحتوي العديد من المشروبات 

والسعرات  السكر  من  عالية  نسبة  على  الكحولية 

الحرارية.

الكحوليات في زيادة  وهكذا يمكن أن يساهم شرب 

اإلصابة  خطر  من  يزيد  قد  مما  والسمنة،  الوزن 

بارتفاع ضغط الدم.

نادين الحسيني 

يعد شهر رمضان فرصة لإلقالع عن الكثير من العادات 

السيئة، ال سيما تلك التي تسبب أضرارا بالغة بالصحة، 

وعلى رأسها التدخين.

أن  البريطانية،  العامة  للصحة  سابق  تقرير  وكشف 

التوقف عن التدخين لمدة شهر كامل من شأنه أن يزيد 

فرص الشخص في اإلقالع النهائي خمس مرات، فببلوغ 

األسابيع األربعة تزداد فرص تعود الجسم على اإلقالع 

عن التدخين.

لزيادة  فرصة  رمضان  شهر  يعتبر  المنطلق  هذا  ومن 

يؤكده  ما  وهو  التدخين"،  عن  النهائي  "اإلقالع  فرص 

وليد  الدكتور  بالقاهرة،  النفسية  الصحة  استشاري 

المبارك  رمضان  شهر  أن  إلى  يشير  والذي  الهندي، 

"فرصة رائعة لتهذيب النفس من العادات الصحية السيئة 

التي تصاحبها أضرار بالغة على الصحة وجسم اإلنسان 

وحتى على الصحة العقلية، على اعتبار أن العقل السليم 

في الجسم السليم".

عربية"،  نيوز  "سكاي  لموقع  حديثه  في  الهندي  ويلفت 

إلى أن من أبرز العادات التي يمكن التخلص منها في 

الجميع،  يعرفها  أضرار  له  الذي  التدخين،  رمضان، 

يؤثر  إنما  فقط،  التنفسي  الجهاز  أنه ال يصيب  بخاصة 

أمراض  عدة  إلى  ويؤدي  كافة،  الجسم  أعضاء  على 

الصدرية  والذبحة  الشرايين  تصلب  بينها  من  خطيرة 

وتليف الكبد والسرطان.

ويوضح أن الُمدخن في رمضان عادة ما يواجه جملة 

من المشكالت خالل ساعات الصيام، أبرزها قلة التركيز 

والتوتر الدائم والعصبية المفرطة والخمول، إضافة إلى 

اضطرابات النوم والمزاج المتقلب، مع زيادة الشهية إلى 

الطعام، وجميعها أزمات مرتبطة باعتياده على السيجارة 

ورائحة الدخان وطعمه.

أعراض ونصائح

األزمات  أو  األعراض  تلك  أن  النفسي،  الخبير  ويؤكد 

التي يواجهها المدخن الصائم عادة ما تكون بارزة بشكل 

كبير وواضح في األيام األولى من الصيام خالل الشهر، 

وتتناقص عادة تدريجيا مع مرور األيام بسبب تناقص 

مادة النيكوتين بالجسم بشكل نسبي، ومن ثم يمكن للمدخن 

استغالل ذلك اإلقالع اإلجباري عن التدخين إلى إقالع 

دائم عن تلك العادة، شرط أن تكون لديه إرادة، تبدأ من 

عدم الهرولة نحو السيجارة عقب اإلفطار مباشرة.

استرخاء  تمارين  بإجراء  المدخنين  الهندي  وينصح 

بسيطة وتناول األطعمة المهدئة لألعصاب في السحور، 

في  والمغنسيوم،  البوتاسيوم  على  تحتوي  التي  وهي 

األغذية  إلى  إضافة  المثال،  سبيل  على  والخس  التمر 

مثل  مشبعة،  غير  دهنية  أحماض  على  تحتوي  التي 

السمك وزيت الزيتون، فتلك األطعمة تعمل على تحسين 

الحالة النفسية وتقوي جهاز المناعة ضد أمراض الرئة 

والجهاز التنفسي.

التدخين  عن  اإلقالع  يحاولون  الذين  أيضا  ينصح  كما 

"سي"،  وفيتامين  "أ"  فيتامين  من  باإلكثار  رمضان  في 

وأن يتناولوا عصير البرتقال، والسبانخ والفلفل األحمر 

والبروكلي والجزر والفراولة والبسلة، وتجنب األطعمة 

ارتفاع  تسبب  ألنها  السحور،  أثناء  والمخلالت  المالحة 

ضغط الدم.

ويختتم استشاري الصحة النفسية حديثه باإلشارة إلى دور 

األسرة في مساعدة المدخن على اإلقالع عن التدخين، 

من خالل تجنيبه أي توتر أو شد عصبي، وتوفير مناخ 

جيد له يساعده على اإلقالع عن هذه العادة.

توقف مباشر

وفي الوقت الذي يعتمد فيه البعض على تعويد أنفسهم 

على ترك السيجارة تدريجيا خالل شهر رمضان، من 

خالل االكتفاء بسيجارة واحدة أو اثنتين في الفترة بين 

اإلفطار والسحور، لجهة تقليل الكمية ومن ثم الوصول 

إلى اإلقالع النهائي، فإن المدير السابق لمستشفى الصدر 

بالعباسية في مصر، الدكتور محمود عبد المجيد، ينصح 

بالتوقف المباشر وليس التدريجي.

نيوز  "سكاي  لموقع  تصريحات  في  المجيد  عبد  ويبّين 

لالبتعاد  المدخنين  يدفع  رمضان  "شهر  أن  عربية"، 

الصيام،  السجائر لساعات طويلة يوميا، هي فترة  عن 

التدخين  عن  لالبتعاد  فرصة  الشـهر  يشكل  وبالتالي 

مباشرة".

اإلقالع  أن  التنفسي  والجهاز  الصدر  استشاري  ويؤكد 

عن التدخين: "يحتاج إلى عزيمة وإرادة قويتين من قبل 

الُمدخن".

عن  اإلقالع  إلى  يسعون  الذين  المجيد  عبد  وينصح 

التدخين في رمضان إلى تناول كميات مناسبة من المياه 

على  والحرص  الطازجة،  الفواكه  وأكل  اإلفطار،  بعد 

التغذية السليمة لتحسين الصحة العامة والشعور السريع 

لعدم  للمدخن  دافعا  ليكون  التدخين،  عن  اإلقالع  بآثار 

العودة.
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أودى حادث سير في عاصمة إقليم كوردستان بحياة 

الجئ من مدينة الدرباسية بكوردستان سوريا, أب 

ل ثالثة أبناء.

الدرباسية  مدينة  من  شالل  مهند  الالجئ  تعرض 

بكوردستان سوريا لحادث سير في أربيل عاصمة 

إقليم كوردستان,  يوم ١٤-٤-٢٠٢٠ وعلى إثره 

فقد الالجئ حياته.

مهند شالل متزوج وأب ل ثالثة أبناء, نقل جثمانه 

فيشخابور-  معبر  طريق  عن  رأسه  مسقط  إلى 

سيمالكا الحدودي

bÌäÏé@ÊbnéÜäÏ◊@Âfl@¯u¸@ÒbÓ¢@ÜÏÌ@›Óiädi@7é@tÜby

منع وصول أي الجئ إلى البالد، هذا هو هدف الحكومة 

الدنماركية  والالجئون المتواجدون حاليا في الدنمارك 

ينبغي ترحيلهم بأسرع ما يمكن إلى بالدهم األصلية، بما 

في ذلك إلى سوريا التي أصبحت عاصمتها آمنة حسب 

تصنيف كوبنهاغن!

كان من المفترض أن تحتفل الالجئة السورية، آية عبدو 

يونيو/  شهر  نهاية  في  بتخرجها  عاما)،   ٢٠) ضاهر 

حزيران القادم مع زميالتها في المدرسة الثانوية، بمدينة 

في  إلكترونية  رسالة  تلقت  لكنها  الدنماركية.  نيبورغ 

شهر أبريل/ نيسان الجاري، قلبت كل شيء رأسا على 

عقب، حيث جاء في الرسالة التي تلقتها من السلطات 

الرسمية "لقد انتهت إقامتك ولن يتم تمديدها".

ما جعلها تشعر بإحباط كبير وتقول "لقد شعرت بحزن 

مني  كل شيء  تم سلب  قد  وكأنه  وأنني غريبة.  شديد 

في الدنمارك" وتضيف آية "جلست وبدأت بالبكاء. في 

أهلي، ألنني  بيت  إلى  أخذتني صديقتي  الليلة  منتصف 

نفس  تلقوا  أيضا  آية  أهل  الليلة".  تلك  النوم  أستطع  لم 

الرسالة، كما كثير من الالجئين السوريين الذين جاؤوا 

من دمشق ومحيطها.

"عدم وجود معارك في دمشق ال يعني أنها آمنة"

السورية  العاصمة  الدنماركية  السلطات  منذ أن صنفت 

دمشق الصيف الماضي كمنطقة آمنة، تم إلغاء أو عدم 

تمديد إقامات الالجئين السوريين الذين آتوا من هناك. 

"رغم أن الحرب لم تنته ولم يتم نسيانها، ترى السلطات 

الدنماركية أن الوضع في دمشق جيد بحيث يمكن ترحيل 

سلينت،  شارلوت  تقول  هناك"  إلى  السوريين  الالجئين 

 ،(DRC) الدنماركي  الالجئين  لمجلس  العامة  األمينة 

وهو موقف وحيد منفرد في أوروبا.

وترى سلينت أن هذا موقف غير مسؤول، وأن "هناك 

خطر حقيقي بالهجوم والمالحقة" للذين يتم ترحيلهم إلى 

سوريا، وتضيف بأن "عدم وجود معارك في دمشق، ال 

A›Óy6€a@Âfl@µÌäÏè€a@Ûny@?rnèm@¸@ÒÜáìnfl@ıÏß@ÚébÓé@NN⁄äbπá€a
يجعل المدينة آمنة 

ال تعاون بين سوريا والدنمارك

األحزاب اليسارية في البرلمان الدنماركي المتعاونة مع 

فريدريكسن،  ميتي  االشتراكية،  برئاسة  األقلية  حكومة 

اعترضت على هذا الموقف تجاه الالجئين واستهجنته، 

اليساري  ووصف مسؤول سياسة االندماج في الحزب 

الجئين  ترحيل  قرار  هيغارد،  كريستيان  الليبرالي، 

الشفقة والمنطق"  بأنه "عديم  آية،  السورية  الطالبة  مثل 

"كيف  الفيسبوك  في  صفحته  على  مدونة  في  وتساءل 

يمكن للدنمارك أن تصنف سوريا كبلد آمن؟!". وأضاف 

"الدنمارك أغلقت سفارتها في دمشق ألن الوضع هناك 

غير آمن". وتبرر األحزاب اليسارية موقفها المعترض 

على ترحيل الالجئين السوريين، بأنه ليس هناك تعاون 

األسد،  بشار  السوري  الرئيس  ونظام  الدنمارك  بين 

السوريين  تنفيذ عمليات ترحيل  يمكن اآلن  وبالتالي ال 

إلى بلدهم. والالجئون السوريون الذين ليس لديهم إقامات 

يتم  إلى سوريا،  الدنمارك وال يمكن ترحيلهم  اآلن في 

تجميعهم فيما يعرف بمركز الترحيل في الدنمارك.

آية عبدو في خطر!

لسنوات  الترحيل)  مركز  (في  هنا  يبقوا  أن  "يمكن 

في  الظروف  تغير  ينتظرون  وهم  مجانين  ويصبحوا 

هيغارد،  اليساري،  الدنماركي  البرلماني  يقول  سوريا" 

ويطالب الحكومة بالسماح لهم "بالعمل والتعليم والتأهيل، 

في  آية  وزميالت  زمالء  ووجه  للدنمارك".  مفيد  فهذا 

االندماج،  وزير  إلى  مفتوحة  رسالة  الثانوية  المدرسة 

الدنماركية  تتحدث  آية  إن  فيها:  جاء  تيسفاي،  ماتياس 

الدنماركي، فال  بطالقة وتريد أن ترد الجميل للمجتمع 

ترحلوها. لكن الرسالة لم تلق حتى اآلن أذنا صاغية لدى 

الوزير، الذي يثق بقرار السلطات المعنية ولن يستثني 

التلفاز، حسبما صرح  أحدا لمجرد ظهوره على شاشة 

الوزير لوسائل إعالم دنماركية.

تدخل  أيضا  فيسترغارد،  هنريك  آية،  مدرسة  مدير 

للعلم ومجتهدة" تعرف هدفها.  بأنها "متعطشة  ووصفها 

ويرى أن ترحيلها إلى سوريا يعرضها للخطر. أما شقيقا 

أفراد  باقي  قبل  سنة  بنحو  دمشق  من  هربا  اللذين  آية 

فلديهما  األسد،  بجيش  االلتحاق  رفضا  ألنهما  العائلة، 

إقامة أفضل قانونيا، وغير مهددين بالترحيل اآلن كما 

آية ووالداها. "الترحيل سيشتت شمل أسرتنا مرة أخرى، 

بعدما اجتمعنا وبدأنا حياة جديدة هنا" تقول آية رافضة 

العودة إلى دمشق. وتتابع آية "أنا من هناك، لكن عشت 

هناك ظروفا صعبة، ولم تعد دمشق آمنة بالنسبة لي. 

الدنمارك تقدم مثاال محزنا..

مكان  عن  دائما  آية  سؤال  تم  شقيقيها،  هروب  "بعد 

كان  "عندما  ويضيف  مدرستها،  مدير  يقول  تواجدهما" 

يتم توزيع الحصص الغذائية، كانوا يقولون لها: يمكنكم 

الحصول على الطعام حين يعود شقيقاك. كما شاركت 

آية أيضا في المظاهرات". ولم تقرر أي دولة في أوروبا 

يوضح  إلى سوريا  آية  مثل  ترحيل شخص  اآلن  حتى 

المدير ويتابع "هنا تقدم الدنمارك مثاال محزنا".

أما مستند الحكومة الدنماركية في سياستها العامة تجاه 

يمكن،  ما  بأسرع  بترحيلهم  تقضي  والتي  الالجئين 

صوت  حيث   .٢٠١٩ عام  في  القانوني  التعديل  فهو 

االشتراكيون مع اليمين الشعبوي لصالح خطط الحكومة 

محددة  إقامات  الالجئين  بمنح  قضت  والتي  السابقة، 

يسمح  الالجئ  بلد  في  الوضع  أصبح  ما  وإذا  زمنيا، 

بترحيله، يجب سحب إقامته أو عدم تمديدها.

صفر الجئين!

الحالية،  االشتراكية  الدنماركية  للحكومة  البعيد  الهدف 

االجتماعية  سياستها  في  اليسارية  فريدريكسن،  برئاسة 

واليمنية المتشددة مع الالجئين، هو عدم دخول أي الجئين 

جدد إلى البالد مستقبال، أي سياسة "صفر الجئين". أما 

فتمنحهم  طواعية  الدنمارك  يغادرون  الذين  الالجئون 

الحكومة دعما ماليا. ومن خالل لهجتها المتشددة، تريد 

يفكرون  ال  المهاجرين  تجعل  أن  الدنماركية  الحكومة 

باللجوء إلى الدنمارك.

لكن رغم قصة الطالبة آية عبدو ضاهر المحزنة، هناك 

أنها على األقل ستحتفل مع  بصيص أمل أيضا، حيث 

تدخل  وربما  الثانوية،  المدرسة  من  بالتخرج  زميالتها 

وأحقق  الثانوية  أنهي  أن  "أريد  حلمها  وتحقق  الجامعة 

حلمي بأن أصبح طبيبة أسنان" تقول آية، التي لجأت إلى 

المحكمة إلبطال قرار ترحيلها. "إلى حين صدور قرار 

تستطيع  أن  آمل  عدة شهور.  تمر  أن  يمكن  المحكمة، 

يقول  القادم"  حزيران  يونيو/  في  تخرجها  قبعة  ارتداء 

هنريك فيسترغارد، مدير مدرسة آية.

 مهاجر نيوز 

أعلنت اليونان عن إحباط محاولة مجموعة من السوريين 

مغادرة مطار أثنيا متوجهين إلى النمسا، ومتنكرين بزي 

فريق لكرة الطائرة، وهي الحادثة التي تماثل ما وقع من 

قبل مرتين، وكأن السيناريو يعاد بحذافيره.

أنها احتجزت ٩  اإلثنين  يوم  اليونانية  الشرطة  وأفادت 

الطائرة ويحملون  لكرة  سوريين يرتدون مالبس فريق 

رحلة  متن  على  الصعود  حاولوا  مزيفة،  سفر  وثائق 

متوجهة إلى "فيينا" في وقت متأخر يوم األحد.

وتعد حادثة تنكر السوريين التسعة بزي فريق رياضي، 

الماضي،  العام  حصلت  إحداهما  لواقعتين،  تكرارا 

حيث أوقفت السلطات اليونانية ١٢ سوريا آخر حاولوا 

التظاهر بأنهم العبو إحدى أندية كرة اليد، وكانوا يومها 

يحملون جوازات سفر بلغارية مزورة، وكانت وجهتهم 

"فيينا" أيضا.

وفي ٢٠١٩، تم توقيف ١٠ سوريين تنكروا بزي العبي 

كرة طائرة، وبحوزتهم جوازات سفر مسروقة ومزيفة 

أثناء محاولتهم مغادرة اليونان.

ميتسوتاكيس  كرياكوس  الوزراء  رئيس  وصول  ومنذ 

سياستها  اليونان  شددت   ،٢٠١٩ عام  السلطة  إلى 

تم خفض  الحدود، كما  للهجرة، وكثفت دورياتها على 

المساعدات الممنوحة، حتى ألولئك الحاصلين على حق 

اللجوء في البالد.

زمان الوصل
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PDK-S كوردستان- لجنة اعالم دوميز ل

قامت لجنة الثقافة واالعالم للتابعة لمنظمة دوميز للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا بأفتتاح دورة 

للغة الكوردية - المستوى االول، يوم الجمعة ٢ / ٤ / ٢٠٢١ 

الحفل  قبل عريفة  الدورة من  افتتاح  تم  ابراهيم .حيث  السيد محمد علي  المنظمة  وذلك بحضور مسؤول 

وذلك بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الكورد وكوردستان في مقدمتهم البارزاني الخالد والشهيد 

الدورة  فيها مدرسي  المناسبة شكر  بهذه  ابراهيم كلمة  السيد محمد علي  القى  ثم  البارزاني.  الحي ادريس 

وجميع المشاركين فيها واكد على ضرورة االهتمام باللغة الكوردية وبأن الحزب مستعد دائما لدعم مثل هذه 

النشاطات التي تخدم اللغة الكوردية التي لم يستطع اعداء الكورد من االنظمة الغاضبة لكوردستان من طمسها 

ومحوها وزوالها رغم محاوالتهم الكثيرة في منع التكلم بها من قبل الكورد وتغيير اسماء المحالت والقرى 

والبلدات الكوردية الى اسماء غير كوردية وحتى منع تسمية المواليد الجدد بأسماء كوردية ولذلك لغتنا ما 

زالت موجودة وفي امان ويجب الحفاظ عليها وعدم تركها تندثر وتهمل ويجب تشجيع الجيل الجديد على 

االهتمام بها وتعلمها والحفاظ على استمراريتها الن لغتنا هو سالحنا. ثم بعد ذلك تكلم الرفيق كوران اوسي 

اعلنتها  التي  الصحية  بالتدابير  الدورة وشروطها ومواعيدها وااللتزام  برنامج  الكوردية عن  اللغة  مدرس 

حكومة اقليم كوردستان من اجل مواجهة فيروس كورونا .

وللعلم هذه الدورة للمستوى االول وتستمر لشهر ونصف وسيقوم بتدريسها كل من الرفيق كوران اوسي 

والرفيق هسن خليفة وبمشاركة العديد من الطالب.
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بعدما انتشر كالنار في الهشيم، وحظي بتفاعل كبير من السوريين، أوضحت أول برلمانية ألمانية من أصول 

سورية حقيقة الخبر المتداول عن فتح والية بريمن الباب أمام أي سوري مقيم في الوالية، الستقدام ١٠٠ 

من أهله وأقاربه، ضمن برنامج للم الشمل.

فقد ظهرت عضو البرلمان في "بريمن" ياسمينة حريتاني لتقول إن رقم ١٠٠ المتداول في الخبر والذي 

يحدد عدد من يمكن "لم شملهم"، هو رقم صحيح ولكنه يخص إجمالي من فتحت الوالية أمامهم الباب، وال 

يعني أن كل سوري يستطيع استقدام ١٠٠ فرد من أقاربه.

وفي مقطع مصور، عرفت "حريتاني" عن اسمها وعن منصبها كأول برلمانية من أول سورية في عموم 

ألمانيا، منبهة إلى أنها كانت ترغب في أن تستقبل بريمن من السوريين أكثر من ١٠٠ شخص، ولكن هذه 

هي اإلمكانات المتاحة.

وأشارت "حريتاني" إلى أن أهم ما في قرار لم الشمل، هو أن حكومة الوالية ستتكفل بتكاليف الرعاية 

الصحية لمن سيتم استقدامهم، أما التكاليف المعيشية فتبقى على عاتق الكفيل (مقدم طلب لم الشمل).

خالصة حديث "حريتاني": لم الشمل المتاح أمام الالجئين السوريين في "بريمن"، يفتح الباب أمام ١٠٠ 

شخص فقط في عموم الوالية، وليس كما جرى تداوله من أن الباب بات مفتوحا أمام كل سوري في الوالية 

ليحضر ١٠٠ فرد من أقربائه.

زمان الوصل

في قرار جديد يبدأ تنفيذه بداية شهر تموز/يوليو القادم، قررت الحكومة اليونانية إلغاء المساعدة المالية 

لطالبي اللجوء الذين يعيشون في أماكن إقامة خاصة أو مخيمات غير رسمية.

أعلنت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية أن طالبي اللجوء المقيمين في مخيمات غير رسمية أو أماكن 

إقامة خاصة لن يتمكنوا من الحصول على المساعدات المالية المخصصة لطالبي اللجوء اعتبارا من 

١ تموز/يوليو.

وأوضح السكرتير العام لوزارة الهجرة المسؤول عن استقبال طالبي اللجوء، مانوس لوغوثيتيس، أنه 

"سيتم توفير الظروف المادية، والسكن".

الذين  األشخاص  على  يجب  أنه  نيسان/أبريل   ١٥ الخميس  أمس  نشر  بيان  في  الوزارة  وأوضحت 

تقديم  الدولة)  المتعاقدة مع  للجمعيات  أو  للدولة  تتبع  إقامة غير رسمية (ال  أماكن  يعيشون حاليا في 

طلب للحصول على سكن، في حال لم تكن لديهم الموارد المالية الالزمة لتغطية احتياجاتهم المعيشية 

األساسية.

وأكدت الوزارة أنها "تعالج بالفعل جميع طلبات اإلسكان المقدمة".

يعني القرار بشكل أساسي أن المهاجرين الذين دخلوا اليونان وطلبوا الحماية الدولية، يجب عليهم إما 

تغطية احتياجاتهم المالية أو تقديم طلب لالنتقال إلى مركز تديره جهات حكومية رسمية.

ويتم تقديم المساعدة المالية على أساس شهري بمبلغ يتراوح بين ٩٠ و١٥٠ يورو للشخص البالغ، 

ومخصص "من أجل مساعدة األشخاص على تلبية احتياجاتهم األساسية من الطعام والمالبس واللوازم 

المدرسية واألدوية والنظافة الشخصية واالتصاالت والنقل"، حسبما توضح وزارة الهجرة.
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العدسة

الهجوم على مطار أربيل الدولي، مساء الرابع 

عشر من الجاري، ليس جديدًا، فخالل شهرين  

يحمل صفة سيادية  الذي  المطار  يتعّرض هذا 

وهو  جديد،  بسالح  المرة  هذه  ولكن  للهجوم، 

بمادة  والمحملة  المفخخة  الدرون"  صواريخ" 

TNT الشديدة االنفجار، مستهدفًة بذلك مركزًا 

لقوات التحالف الدولي في المطار.

بينهم  قتيالن  الماضي  فبراير  هجوم  في  سقط 

متعاقد مدني أجنبي يعمل مع التحالف.

 " معروفة  غير  ميليشيا  تبنته  السابق  الهجوم 

إليران  والءها  أعلنت  التي  وهي  الدم"  أولياء 

والحكومة االيرانية.

دولي  وتنديد  فعل  ردود  تلقى  األخير  الهجوم 

واسع من قبل الواليات المتحدة، وفرنسا ودول 

اقليمية وعربية

رئيس  باسم  بيان  وفي  كوردستان  حكومة 

لشعب  أكدت  بارزاني  مسرور  السيد  الحكومة 

إقليم كوردستان أن أعضاء الجماعة اإلرهابية 

على  سُيحاسبون  الهجوم  هذا  عن  المسؤولة 

أعمالهم".

إذًا: نية ضرب االستقرار واألمن والتسامح وقيم 

المحبة التي تنشرها أربيل، نية مبّيتة، وال يبدو 

تنديد  بيانات  إصدار  على  سيتوقف  العمل  أن 

على  الدولي  التأييد  تحشيد  وحتى  واستنكار، 

الرغم من أهميته. الهدف هو ضرب كوردستان 

من خالل تعّمد اإلساءة الربيل، كوردستان في 

أجزائها األربعة وكذا كورد الشتات.

أهداف هؤالء المجرمين التابعين لطهران كثيرة، 

فكّلما الح األمن واألمان في ربوع كوردستان، 

بغداد  في  الدم  سفك  سيناريو  إعادة  يريدون 

والبصرة وغيرها، وأن ال مكان في العراق في 

مأمن من التخريب والتدمير، ومعلوم أن بغداد 

تشهد يوميًا تفجيرات إرهابية.

إقرار  بخصوص  األخير  االتفاق  أن  كما 

االتحادي،  العراق  عموم  في  العامة  الموازنة 

له  كان  إنجازه  في  الكوردستاني  الوفد  ونجاح 

عملياتها  وتيرة  من  الميليشيات  ترفع  أن  دور 

ضد إقليم كوردستان، وبالتالي إظهار عدم رضا 

إيران عن االتفاق باعتباره يصب في مصلحة 

شعب كوردستان أيضًا.  

على مستوى كوردستان، األحزاب في جنوبي 

يستعد  من  وثمة  وئام،  على  ليست  كوردستان 

لالنفصال عن كوردستان أو تشكيل إقليم جديد، 

الكوردستانية،  المكتسبات  ضرب  بغاية  فقط 

أن  مع  اللدود  خصمهم  وكأنه  البارتي  وترى 

شعب  خدمة  بمسافة  للجميع  ينظر  البارتي 

كوردستان ال أكثر، ولكن هؤالء ينّفذون أجندات 

ويأخذون  بغداد،  في  الطائفية  السلطات  بعض 

الخناق  لتضييق  وذلك  طهران،  من  أوامرهم 

على كوردستان وشعبها، ومن جميع النواحي.

الكوردستاني،  البيت  تمتين  األولى  الخطوة 

وتصفير  السياسية،  واجهته  من  وخاصة 

بين األحزاب، هذا يعطي منعة وقوة  المشاكل 

لكوردستان، ويجعل القتلة يحسبون ألف حساب 

في اعتداء جديد.

وآتي إلى مؤتمر كوردستاني، تحضنه هولير، 

مستوى  على  استراتيجيات  وضع  مهمته 

كوردستان، والتأسيس لشأن عملي يخدم أربعة 

أجزاء كوردستان.

أخيرًا لنرّدد مع قنصل فرنسا أوليفييه ديكوتينيي 

في هولير حين عّبر عن تضامنه عبر حسابه 

في تويتر، باللغتين الكوردية والفرنسية، قائًال: 

«كلنا أربيل... كلنا متضامنون».

نعم.. 
كلنا أربيل

عمر كوجري 

لنار علي 
ً
كوردونيا .. رواية قصرية للشاعرة الراحلة ك

جالل زنگابادي

صدرت   ، والتوزيع  والنشر  للطباعة  تّموز  دار  عن 

حديثُا بحّلة قشيبة (كوردونيا / رواية قصيرة) للشاعرة 

والكاتبة المبدعة َكلنار علي ، وهي تقع في (٩٠ صفحة 

/ قطع متوّسط) جاءت كلمة العبد الفقير إليه على غالفها 

األخير:

" ُتعد َكلنار علي إحدى الشواعر الكردستانّيات البارزات 

في مشهد الشعر

الكردي المعاصر ؛ فهي تتسم بصوت نسوي رومانسي 

رقيق يتدّفق من ينبوع، الواقع المعيش ويحّلق في فضاء 

والجماعي،  الفردي  الصعيدين  على  المنشودة  األحالم 

توقظ  آسرة  تجّسد صورًا  المفردات  ثرّية  شعرّية  بلغة 

وتذّكر القلب والعقل والروح باألوجاع اإلنسانّية وتبعث 

الوقت  في  وروحه  المتلّقي  نفس  في  واألمل  البهجة 

نفسه.

روايتها  في  تسرد  َكلنار  المبدعة  شاعرتنا  هي  وها 

القصيرة الرشيقة

في  الكرد  واقع  من  شّيقة  رومانسّية  قّصة  (كوردونيا) 

المنافي والمهاجر،

ويمكن تحويلها بيسر إلى فيلم سينمائي أو تلفازي...

وقد أهدت المؤّلفة روايتها بجمل آسرة :

" ألنَّ ال حدود للغربة و ال وطن ؛

فقد عشش اإلغتراُب في كياني

ليغتال (أنا) ي

لكّنما

 شاعرٌة / نورسٌة على ساحل األمل
ّ
ولدْت في

تهدي روايتي إلى كّل العّشاق المغتربين الذين تجّرعوا 

األلم

وثملوا بالحنين والّشجون " 

ــــــــــــ

سيرة األديبة َكلنار علي

* َكلنار علي شاعرة ، مترجمة وكاتبة باللغات: الكردّية، 

العربّية واإلنَكليزّية.

ولدت سنة ١٩٧٤ في كردستان العراق .

حازت على شهادة دبلوم في اللغة اإلنَكليزية سنة ١٩٩٣ 

في دهوك .

حازت على شهادة بكالوريوس في األدب اإلنَكليزي سنة 

٢٠٠٩ في الواليات

المتحدة األمريكية .

عضو في اتحاد األدباء الكرد – فرع دهوك .

الجرائد والمجّالت  نتاجاتها في  تنشر  نشرت ومازالت 

الكردية والعربّية

والمواقع اإلنترنتية والفيسبوك .

صدرت مجموعاتها الشعرّية اآلتية :

في    ٢٠٠٦  / بالكردّية  شهرًا)  عشر  وإثنا  قمر    -

دهوك .

في   ٢٠٠٨  / بالكردّية  الحزينة)  األطالل  أغنية    -

دهوك.

- شهقة من حروف حلم الحدود) بالكردّية/ ٢٠١٢ في 

دهوك .

في   ٢٠١٤  / بالعربّية  قصائدي)  تنوح  للنوارس   -  

دهوك

روحي  مازالت   =   My Soul Still a Virgin)  -

عذراء) قصائد إختارتها من

شعرها الكردي والعربي وترجمتها بنفسها إلى اإلنَكليزّية 

/ ٢٠١٠ في بوستن.

من أعمالها قيد الطباعة والنشر واإلنجاز:

- (A peaceful color from the silence) مجموعة 

شعرية / في بوستن .

(وداد في ظّل الخطر) رواية باللغة الكردّية .

- مجموعة قصص قصيرة

صدور كتاب طريق احلرية للكاتب عبداهلادي درويش

كوردستان- خاص

كتابه  درويش  عبدالهادي  والبيشمركة  الكاتب  وّقع 

المسمى " طريق الحرية" عبر حفل خاص بهذا الشأن 

سوريا  الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب  مكتب  في 

منظمة  مسؤول  وذلك   ٣١-٣-٢٠٢١ يوم  دهوك  في 

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  وعضو  دوميز 

الكوردستاني -سوريا  محمد علي ابراهيم

حاجي  روچ  لشكري  منظمة  مسؤول  حضور  وكذلك 

الديمقراطي  للحزب  المركزيه  اللجنة  عضو  كالو 

الكوردستاني - سوريا

ومسؤول منظمة دهوك للحزب الديمقراطي الكوردستاني 

–سوريا هيام محمد

كتاب   التحاد  دهوك  فرع  رئيس  محمد،  وفانيس 

كوردستان-سوريا 

وكذلك اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكوردستاني 

-روچآڤا

وعوائل الشهداء األبرار، والجرحى االبطال.

و العديد من البيشمركة وأعضاء وكوادر الحزب

حيث تم افتتاح الحفل من قبل العريف وذلك بالوقوف 

وكوردستان  كورد  شهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة 

ادريس  الحي  والشهيد  الخالد  البارزاني  مقدمتهم  وفي 

البارزاني

وادى  المناسبة  بهذه  كلمته  كالو  حاجي  السيد  ألقى  ثم 

البيشمركة  االبطال  دور  عن  وتحدث  بالعلم  اهتمامه 

الذين ناضلوا وضحوا وعن االنتصارات التي حققوها 

واالستمراريه في النضال

اللجنة  الكاتب عبدالهادي درويش عضو  ألقى  ثم  ومن 

–سوريا  الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  المنطقية 

كلمته، حيث تحدث عن جوهر الكتاب ومحتوياته القيمة 

الذين  المقدسة  الشهداء  دماء  طياته  في  يحمل  الذي 

الحروب  في  إقليم كوردستان، وشاركوا  في  استشهدوا 

من ثوره أيلول المجيدة مرورًا بثوره كوالن المناضلة

تنظيم داعش االرهابي، والى وقتنا  الحرب ضد  وعن 

بمعلوماته  الغني  الشامل  القيم  الكتاب  هذا  الحالي  

والثورات المقدسة.  

البيشمركة هم من رووا أرض كوردستان بدمائهم الطيبة


