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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

بعد محاوالت بعض األطراف الدولية 

الدولية  الحاضنة  إلى   النظام   لعودة 

لحّث  الدائم  روسيا  وسعي  والعربية، 

مع  الحوار  إلى  السورية  األطراف 

النظام منفردة، وهذا ما صّرح به مؤخرًا 

وزير الخارجية الروسي السيد الفروف 

الى  الكورد  ومنهم  السوريين،  بدعوة 

لهم  يكون  أن  دون  النظام  مع  الحوار 

ذاته  الوقت  وفي  مشروع،  أو  برنامج 

أي  إلى  تسعى  بأنها ال  تركيا  طمأنة  

الدائمة  وتصريحاته  يؤرقها،  شيء 

له،  المقلق  األمريكي  التواُجد  حول 

وفي الوقت نفسه يؤكد أن هناك حوارًا 

بينهما لتفادي الحوادث العرضية، وثمة 

أمريكا حول  وبين  بينهم  لآلراء  تبادل 

العملية السياسية في سوريا وفق تطبيق 

القرار األممي ٢٢٥٤ 

في  الغموض  هذا  من  ُيفَهم  ما  إن 

أنهم  واألمريكية  الروسية  المواقف 

يتركون األمور لالعبين األصغر منهم 

الملف  لتحريك  السورية  القضية  في 

تطورات  وفق  به  والدفع  السوري 

المرحلة والمصالح المشتركة. 

تحّركًا نشطًا من دولة  أن هناك   كما 

شامل  الجتماع  الدعوة  وهي  قطر،  

وأطرافها   منصاتها  بكافة  للمعارضة 

الثورة  لقوى  الوطني  االئتالف  ومنها 

والمعارضة السورية وشخصيات كانت 

سابقًا في المعارضة مثل رياض حجاب  

من أجل إجراء مراجعة شاملة، والبحث 

عن أسلوب جديد يتوافق مع ظروف، 

وتطّورات المرحلة يتناسب مع اآلفاق 

السياسية الراهنة، وال تكون بعيدة عن 

يتجّسد  حيث  المؤثرة،  الدول  توافقات 

الجربا  أحمد  السيد  بزيارة  أيضًا  ذلك 

المجلس  السوري مع  الغد  تيار  رئيس 

ومن  والفرات  الجزيرة  في  العربي 

إلى  إضافة  والحرية  السالم  جبهة 

األحد  يوم  القاهرة   منصة  في  دوره 

قبل  من  استقباله  وتم    ٢٠٢٢/١/١٦

من  وفد  وكذلك  قطر،  خارجية  وزير 

االئتالف ضّم السيد سالم المسلط رئيس 

االئتالف والسيد أنس العبدة رئيس هيئة 

بدعوة  قطر  إلى  السورية،   التفاوض 

القطرية  الخارجية  وزارة  من  رسمية 

االئتالف  مؤسسات  إصالح  لمناقشة 

كان  الذي  الوقت  في  والمعارضة، 

مسودة  مناقشة  في  منهمكًا  االئتالف 

النظام األساسي له إلضافة بنود وإلغاء 

آخر مثل مقترح إعادة النظر في كتلتي 

الثوري،  والحراك  المحلية،  المجالس 

على  تنص  كانت  التي  المواد  وحذف 

إسقاط النظام واستبدالها بعبارات أخرى 

مخففة كتغيير النظام، يفهم منها العمل 

واإلقليمية  الدولية  الثقة  إعادة  على 

كجسم  االئتالف  خاصة  بالمعارضة  

أساسي في المعارضة السورية، وذلك 

حيث  به  الدولي  االهتمام  تراجع  بعد 

كداعم  تركيا  سوى  لها  يتبق  لم  كان 

من  معنوي  ودعم  أساسي  لوجستي 

بعض الدول األخرى.

بوادر 

حترك دويل 

يف املشكل السوري
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الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  أصدر 

الكوردستاني- سوريا التقرير السياسي عن شهر كانون 

االول ٢٠٢١

وفيما يلي نص التقرير 

 

المرحلة  هذه  في  الدولي  المجتمع  تشغل  عديدة  قضايا 

األزمة  هناك  السورية،  األزمة  إلى  باإلضافة  الهامة، 

األوكرانية بين روسيا ودول الغرب والسيما دول حلف 

شمال األطلسي " الناتو " هذه األزمة تؤرق روسيا بشكل 

إلى  مستقبًال  أوكرانيا  انضمام  من  خشية  في  أساسي 

هذا الحلف ما يجعل قواته على حدودها بشكل مباشر، 

سيادة  على  التهديد  من  شكًال  روسيا  تمارس  حين  في 

حدود  على  مناورات  تجري  عندما  األوكرانية  الدولة 

هذه األخيرة.

أما الغرب فال سبيل له في هذا الشأن حاليًا سوى اللجوء 

في  الوضع  انفجار  ومع  االقتصادية،  العقوبات  إلى 

الروسي في شأنها ازدادت وتيرة  كازاخستان والتدخل 

أن  كما  الغرب،  وبين   " روسيا   " بينها  شدة  الصراع 

اجتماعات فيينا المتتالية بين إيران ودول الغرب " ٥+ 

١ " أو ٤ + ١ عدا أمريكا التي لم تشارك في مفاوضات 

وصلت  حيث  مباشر  بشكل  اإليراني  النووي  الملف 

المرجّوة  النتائج  إلى  التوصل  دون  الثامنة  الجولة  إلى 

مع  اإليجابي  باالتجاه  القائمة  اآلمال  رغم  اآلن،  حتى 

تعلن  وعليه  الوضع،  هذا  في  التعجيزية  إيران  شروط 

إسرائيل عدم التزامها بأي اتفاق في هذا الصدد، كما أن 

هناك ملف الصواريخ البالستية إليران وملف تدخالتها 

اإلقليمية ..الخ.

إلى  الدولي  المبعوث  فإن  السورية،  األزمة  بشأن  أما 

سوريا " السيد غير بيدرسون " يسعى الى عقد الدورة 

مقابل  خطوة   " برنامج  وفق  الدستورية  للجنة  السابعة 

خطوة " أي خطوة في مناقشة الدستور مقابل خطوة من 

االنفتاح الدولي على النظام السوري، األمر الذي يروق 

المعارضة،  قبل  من  بالرفض  قوبل  لكنه  األخير  لهذا 

كون هذا البرنامج يخدم ديمومة النظام وبقائه " حسب 

المداولة  قيد  األمر  هذا  فمازال  وبذلك   " المعارضة 

والنقاش، وفي هذا السياق هنالك شكل من المنافسة أو 

الصراع غير المعلن بين كل من روسيا وأمريكا، حيث 

األولى تسعى إلى الحلول الجزئية الداخلية عبر تصالح 

:PDK-S املكتب السياسي لـ
املفاوضات بني اجمللس الكردي والـ  ب ي ن ك متوقفة بسبب انتهاكات ب ي د واملنظمات التابعة له

فقد طفالن كورديان من مهجري منطقة عفرين بكوردسـتان سوريا، بعد إصابتهما بجروح بليغة 

بريف  قريٍة  في  للـمحروقات  برميل  من  بالقرب  النيران  إشـعال  محاولتهما  بعد  انفجار  إثـر 

حلب.

وقالت المصادر المحلية من عفرين: إن الطفلين ينحدران من قرية أومارا التابعة لناحية شرا، حيث 

النيران  أثناء محاولتهما إشعال  بليغة  قبل يومين في مزارع غرناطة بريف حلب بجروح  أصيبا 

بالقرب من برميل للمازوت ما أدى إلى انفجار البرميل.

متأثرين  اليوم،  حياتهما  فقدا  أّنهما  إلى  العالج  لتلقي  المشفى  إلى  نقال  الطفالن  للمصادر:  ووفقًا 

بإصابتهما، فيما وريا الثرى في مناطق الشهباء بعيدًا عن مسقط رأسهما في عفرين.

التقى وفد من المجلس الكردي بالسفير االمريكي مات 

المجلس  رئاسة  هيئة  عن  بيان  نشر  وبالصدد  برل، 

الوطني الكردي في سوريا، وفيما يلي نص البيان

  

بتاريخ  الكردي  الوطني  المجلس  رئاسة  وفد من  التقى 

١٠ /١ / ٢٠٢٢ مؤلف من محمد اسماعيل – فصلة 

بالسفير  يوسف  فيصل   – أوسو  سليمان   – يوسف 

االمريكي في شمال شرق سوريا السيد مات برل حيث 

أكد وفد المجلس على اهمية تعزيز العالقات مع الجانب 

ظل  في  بالمنطقة  لالستقرار  دعمه  واهمية  االمريكي 

اجمللس الكردي يلتقي السفري االمريكي مات برل

المكونات مع النظام والعمل على بسط سيطرته على ما 

أمكن من كامل األراضي السورية، والتعاون مع تركيا 

في هذا المجال، في حين ماتزال أمريكا تعلن عن دعمها 

القرارات  السورية وفق  لألزمة  الشامل  السياسي  للحل 

الدولية والسيما القرار ٢٢٥٤ ومرجعية وثيقة جنيف١ 

وتعلن أنها باقية في المنطقة دون ترك مناطق نفوذها " 

مناطق شرقي نهر الفرات " بل تسعى لتعزيزها ..

جديدة  مساٍع  هناك  السورية،  بالمعارضة  يتعلق  فيما 

من أجل اجتماع عام شامل في دولة قطر خالل شهر 

شباط ٢٠٢٢ لمجمل أطرافها بماهي االئتالف والمجلس 

وهيئة  والقاهرة  موسكو   
ْ
منصَتي و  الكردي  الوطني 

التنسيق ..الخ، من أجل مراجعة نقدية، ربما يتم إعادة 

العمل  أسلوب جديد في  المعارضة والبحث عن  هيكلة 

دون هيمنة طرف بعينه عليها.

ليس  السوري  النظام  وحتى  روسيا  مع  تتوافق  تركيا، 

على حل األزمة السورية بل خدمة ألجنداتها وما تتذرع 

به من أمنها القومي أو الحدودي، يتجلى ذلك في قصفها 

المستمر على المناطق اآلهلة بالسكان في القرى والبلدات 

والمدن المتاخمة لحدودها، بغية دفع تعزيز دور النظام 

السوري على حساب تلك المناطق وبالتالي فسح المجال 

للنظام وروسيا لبسط السيطرة على تلك المناطق، ومن 

تلك  في  األمريكي  البقاء  من  الحجة  نزع  محاولة  ثم 

المناطق، لكن جانب هذا األخير مازال وحسب إعالمه 

مع  الفرات  نهر  شرقي  مناطق  في  البقاء  على  عازمًا 

تعزيز دوره فيها كما ذكرنا..

تعزيز  إلى  تسعى  الدولية،  الصعوبات  ورغم  إيران، 

وأساليب  سبل  عبر  اإلقليميين  حلفائها  مع  التواُصل 

مختلفة وخصوصًا المتعلق بإحكام جانب الهالل الشيعي، 

بعد  واليمن  من سوريا  كل  في  دورها  تعزيز  ثم  ومن 

تقلص ذاك الدور في العراق مؤخرًا بنتيجة االنتخابات 

التنكيل  لدرجة  بقوة  قمعها  جانب  الى  هذا  البرلمانية، 

واالعتقاالت،  واإلعدامات  واالحتجاجات  لالعتصامات 

واالقتصادي  المالي  للجانب  االهتمام  تولي  أن  دون 

الشعبية  الجماهير  تعيشها  التي  المدقع  الفقر  ولحالة 

الحالة  هذه  جملة  فإن  العموم  وعلى  البالد،  عموم  في 

واألزمات المستعصية الداخلية والدولية ستضع مستقبل 

إيران على المحك ومصيرها ..

واألحزاب  الكتل  لتحالف  التأسيس  نحو  يتجه  العراق، 

الكتل  مجموع  بين  التوافق  حالة  بدل  فوزًا  األكثر 

المزيد من  في  تساهم  كانت  التي  البرلمانية  واألحزاب 

األزمات والصعوبات أمام الحكومات المتعاقبة، كما أن 

البرلمان  قبة  داخل  معارضة  تخلق  قد  الجديدة  الحالة 

ربما تساهم في المزيد من المراقبة على أداء الحكومة 

والرئاسات الثالث وكذلك مراقبة الفساد المالي واالداري 

الحالة  عن  تنبثق  وقد  معالجته،  ثم  ومن  فضحه  بغية 

الجديدة حكومة قوية ذات كفاءات وإمكانات مناسبة تعمل 

تذليل  على  القدرة  ولديها  وتقويمها  األخطاء  لتصحيح 

العراقيل والعقبات التي تحد من تطوير العراق وتقدمه 

وخصوصًا في الجانب األمني واالقتصادي، فضًال عن 

حل قضايا الخالف مع حكومة إقليم كوردستان بما هي 

للدولة  العامة  الموازنة  وموضوع  والغاز  النفط  مسألة 

بخصوص  العراقي  الدستور  من   ١٤٠ المادة  وتنفيذ 

اقليم  إلدارة  الخاضعة  غير  الكوردستانية  المناطق 

كوردستان، مناطق ما تسمى " المتنازع عليها ..

إقليم كوردستان، تسعى قيادة اإلقليم للقيام بدور ايجابي 

فاعل على مستوى العراق، بهدف خدمة البالد ودون أن 

يكون اإلقليم جزءًا من مشاكل العراق بل يكون له دور 

العراق  تطور  يخدم  وبما  المشاكل،  تلك  في حل  حميد 

تسعى  أيضًا،  الكوردستاني  الصعيد  وعلى  وتقدمه، 

الجهود  وبذل  الداخلي  اإلقليم  ترتيب وضع  الى  القيادة 

موحدة  الكوردستانية  الكتلة  تكون  أن  أجل  من  بحكمة 

المشاركة  في  المشروع  حقها  تمارس  وأن  بغداد،  في 

وتشكيل  الثالث  الرئاسات  انتخاب  عملية  في  الفاعلة 

حل  في  حقها  تضمن  أن  لها  كما  المنتظرة،  الحكومة 

وفق  بغداد  في  االتحادية  الحكومة  مع  الخالف  قضايا 

الحزب  اإلقليم والسيما  قيادة  أن  ما ذكر أعاله، ويبدو 

الديمقراطي الكوردستاني تتصرف بحكمة واتزان ..

كوردستان الغربية، تزداد معاناة الجماهير يومًا بعد آخر، 

والسيما  واقتصاديًا  اجتماعيًا  المركبة،  األزمات  نتيجة 

الفرق  بسبب  الفاحش  الغالء  نتيجة  المعيشي  الجانب 

المتزايدة وتدّني  الشاسع بين أسعار المواد االستهالكية 

القدرة الشرائية لدى شرائح اجتماعية واسعة بسبب قلة 

األجور وتفّشي البطالة بشكل واسع، هذا الى جانب فقدان 

الخبز،  بعضها والسيما  ورداءة  األساسية  السلع  بعض 

سيمالكا  بيشابور  معبر  إغالق  أن  ذكره  الجدير  ومن 

الحدودي بين إقليم كوردستان وكوردستان الغربية من 

انتهاكات  بسبب   ٢٠٢١ األول  كانون   ١٥ يوم 

وهجومها  كر"  شورش  "جواني  تسمى  ما  منظمة 

الفظ بالحجارة والمولوتوف واالعتداء السافر على 

اإلقليم،  المعبر من جانب  في  والعاملين  العناصر 

إغالق المعبر زاد من معاناة الجماهير في عموم 

المناطق وعلى عموم المكّونات المتعايشة، هذا إلى 

جانب المعاناة المركبة لمناطق : " عفرين، سري 

المستمرة  االنتهاكات  "بسبب  سپي  گري  كانييه، 

وتعّرضها  المناطق  تلك  على  المسيطرة  للقوى 

للقصف المستمر من جانب الدولة التركية ..

المجلس  بين  المفاوضات  بموضوع  يتعلق،  فيما 

الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية، فالتزال 

متوقفة بسبب االنتهاكات المتوالية لـ " ب ي د " 

المبادئ  التابعة له وخروقاته لوثيقة  المنظمات  أو 

التي تم التوقيع عليها من الجانب األمريكي وقيادة 

الوضع  األمريكي بصورة  الجانب  ولعل   " قسد   "

بشكل كامل ..

عام  كل   ٢٠٢٢ الجديد  العام  حلول  مع  ختامًا، 

والجميع بألف خير..

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا

قامشلو ١١ / ١ / ٢٠٢٢

@ÚÌÜäÏÿ€a@ÚÓõ‘€a@›y
@Ú†äbÇ@·éã€@Åbn–fl
ÚÌç◊ãfl@¸@bÌäÏé@›j‘nèfl 51213

@NNÜäÏÿ€a@ÔflÏ‘€a@ Îãìæa
@pb”Ï»æa
fiÏ‹®aÎ

@Ô„aåäbj€a@ÜÏ»èfl
@›9@áyÎ@â€a@…uãæa
ÜaáÃi@¿@Ú«äbónæa@›nÿ€a

-١٢-١ األربعاء  زيباري،  هوشيار  الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  أعلن عضو 

٢٠٢٢، تقديم أوراق ترشحه رسمًيا إلى منصب رئاسة الجمهورية.

وبعد تضارب أنباء ترشحه، أكد زيباري،  تلك األنباء، مؤكًدا في تصريح مقتضب أنه قدم أوراق ترشحه 

بشكل رسمي للمنصب.

وأعلنت الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي، عن استقبال الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية 

وفق شروط وضعتها مسبقا.

وجاء ترشح زيباري، عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بعد أيام من الحوارات مع حزب االتحاد 

الديمقراطي الكردستاني، لكن الطرفين لم يتوصال إلى  التقليدي للحزب  المنافس  الوطني الكردستاني، 

أي تفاهمات.

يذكر أن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، وفقا للعرف السياسي العراقي منذ عام 

المكون  حصة  فمن  البرلمان  رئيس  منصب  أما  الشيعي،  للمكون  الحكومة  رئيس  ومنصب   ،٢٠٠٣

السني.

 لرئاسة مجهورية العراق
ً
هوشيار زيباري يرتشح رمسيا

الحياة  على  السلبية  وآثاره  االقتصادي  الوضع  انهيار 

للهجرة  تدفعهم  والتي  للناس  والمعيشية  االجتماعية 

مجموعات  تمارسها  التي  االنتهاكات  على  عالوة 

بحق   pyd الديمقراطي  االتحاد  لحزب  تابعة  مسلحة 

المجلس وانصاره وتسببها مؤخرا بأغالق معبر سيمالكا 

إلدارة  اساءت  والتي  الضارة  وممارساتها  لسلوكياتها 

معبر فيش خابور من جهة اقليم كردستان مما زاد من 

معاناة المواطنين باعتباره متنفسا ومنفذا رئيسيا لهم في 

مجاالت عديدة ….

مع  العالقات  تعزيز  على  السفيراالمريكي  اكد  بدوره 

وبانه سيعالج  بالمنطقة  لالستقرار  بالده  المجلس ودعم 

اللقاء وبان  تناولها  التي  القضايا  المسؤولة  الجهات  مع 

الواليات المتحدة االمريكية تسعى لفتح المعبر واالبقاء 

عليه لالستخدام في المجال االقتصادي واالنساني دون 

امامه  عقبات  وخلق  عمله  في  اخرى  قضايا  اي  زج 

وقد انتهى اللقاء واالتفاق باستمرار التواصل في األيام 

القادمة.

هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي 

في سوريا
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أكد مسؤول مكتب االعالم المركزي للحزب الديمقراطي 

وقيم  المصداقية,  اعتماد  على  الكوردستاني–سوريا 

في  به  نعتز  الذي  الوطني  والخطاب  المشترك  العيش 

.PDK-Sإعالم الـ

محمد   ،2022 الثاني  كانون   10 االثنين  يوم  اجتمع  

للحزب  المركزي  اإلعالم  مكتب  مسؤول  إسماعيل 

الديمقراطي الكوردستاني-سوريا مع ممثلي إعالم الـ 

الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  PDK-S في مكتب 

المكاتب  عمل  على  الوقوف  وتم  بقامشلو,  سوريا   –

اإلعالمية في كل مجلس و كيفية تطوير عملهم.

كما تم الحديث عن سبل تطوير إعالم الحزب المرئي 

والمسموع والمقروء وضرورة تكاتف الجهود واالستفادة 

التقنيات  على  واالعتماد   ، المتوفرة  الطاقات  كل  من 

قضيتنا  وعدالة  المصداقية  على  معتمدا  المعاصرة 

والخطاب  المشترك  العيش  قيم  إلى  إضافة  القومية، 

الوطني الذي نعتز به .

السيد  قال  كوردستان  لصحيفتنا  خاص  تصريح  وفي 

اجل  من  جهودنا  كل  بذل  سنحاول   : اسماعيل  محمد 

اإلمكانيات  ولدينا  االفضل،  نحو  الحزب  إعالم  تطوير 

ıÎã‘æaÎ@ Ï‡èæaÎ@Ôˆãæa@@PDKMSÄ€a@‚˝«g@ãÌÏ�m@k∞@Z›Ó«b8g@á‡´

روج  بيشمركة  من  أربعة  استشهاد  على  السابعة  السنوية   ،2022 الثاني  كانون   7 السبت  يوم  صادف 

(لشكرى روج Leşkerê Roj) الذين استشهدوا دفاعًا عن أرض كوردستان في حربها ضد تنظيم داعش 

اإلرهابي.

واستشهد كٌل من البيشمركة بسام خلف، وباسل حاجي، وغمكين قدري وأمكيان باديني، األربعاء بتاريخ 

7 كانون الثاني 2015، في مدرسة الخرايج بمنطقة تلعفر، أثناء مشاركتهم في الحرب ضد تنظيم داعش 

اإلرهابي.

"همر  عربة  بتفجير   2015-1-7 األربعاء  البيشمركة  قوات  استهدف  قد  اإلرهابي  داعش  تنظيم  وكان 

عسكرية" عند مدخل إحدى نقاط تجمع قوات البيشمركة في (قرية برحيوه) في منطقة تلعفر، ما أدى الى 

استشهاد 4 من "بيشمركة روج آفا".

الشهداء هم:

1 الشهيد البيشمركة بسام محمد خلف من قرية كرزيارتي جولي - ديرك

2ـ الشهيد البيشمركة باسل حاجي حاجي من قرية تل خنزير

3ـ الشهيد البيشمركة غمكين قدري عثمان من قرية ديرونا قولنكا - ديرك

4ـ الشهيد البيشمركة أمكيان مصطفى باديني من الحسكة (حي مفتي)

@µ‹mb‘fl@Ú»iäc@ÜbËìnéa@Û‹«@paÏ‰é@…jé
î«aÜ@ÔÓibÁäg@ãyÜ@Ú◊ã»fl@¿@xÎä@Ú◊ã‡ìÓi@paÏ”@Âfl

التقنية والكوادر الشابة الخبيرة في هذا المجال، نحن نعلم 

أن رفاقنا وجماهيرنا تطلب منا بذل المزيد من العطاء، 

ولن نبخل بتكريس جهود كبيرة من أجل التاسيس الفعلي 

إلعالم يعكس حال شعبنا بمصداقة وقوة تاثير..

الجهود،  تكثيف  يتطلب  األمر  هذا  إسماعيل:  واضاف 

جديدة،  قطاعات  تشمل  بحيث  إعالمنا  دائرة  وتوسيع 

وعلينا ان نرفد اإلعالم بطاقات شبابية متجددة ، حتى 

نصل إلى اهدافنا، وهذا ما نسعى اليه بالفعل.

الذكرى   2022 الثاني  كانون  من   11 يوم  مر 

المالزم  البيشمركة  استشهاد  على  الرابعة  السنوية 

تعرضه  بعد  استشهد  الذي  حسين  فخرالدين  األول 

لحادث سير أثناء مجيئه من الخدمة العسكرية.

وتعرض البيشمركة المالزم األول فخرالدين حسين 

في  سير  حادث  إلى   2018 الثاني  كانون   11

إلى  والتوجه  الخدمة  انتهاء  أثناء  دهوك,  محافظة 

البيت ما أدى إلى استشهاده نتيجة الحادث.

الملقب  حسين  فخرالدين  أول  المالزم  البيشمركة 

قوات  في   2 هيزا  مرتبات  من  زورو,  أبو  ب 

من  جثمانه  ونقل  روج)  (لشكرى  روج  بيشمركة 

في  ودفن  سوريا  كوردستان  إلى  كوردستان  إقليم 

مسقط رأسه.

µèy@ÂÌá€aãÉœ@fiÎc@‚å˝æa@ÜbËìnéa@Û‹«@paÏ‰é@…iäc

تستمر عمليات اختطاف المواطنين الكورد في عفرين لتحصيل الفدية مقابل إطالق سراحهم, حيث اختطف 

4 مواطنين كورد خالل أسبوع واحد من قبل الفصائل المسلحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة.

أفادت منظمة حقوق اإلنسان في عفرين, بأن مسلحي الجبهة الشامية المسيطرة على قرية ترندة في مركز 

مدينة عفرين، يوم الخميس بتاريخ 2021/12/30, داهموا على عدد من منازل القرية وصادروا الهواتف 

المواطن مصطفى ناصر  تم خطف  ثم  الشخصية دون ذكر األسباب، و من  البطاقات  الخليوية وحجزوا 

حمكة الملقب فاكو 50 عامًا ، كما تم خطف أحد المواطنين كان بضيافتهم، ومايزال مصيرهما مجهوًال 

حتى اآلن.

أضافت المنظمة, بأن مسلحي الجبهة الشامية يوم األربعاء 2021/12/29, اختطفوا المواطن عابدين عزت 

الملقب بعائلة قلة ببلدة ماباتا, بتهمة التعامل مع إدارة PYD وتم اقتياده إلى المقر األمني دون معرفة مصيره 

حتى اآلن, وفي يوم األحد 2021/12/26, اختطفوا المواطن حسن حاجي الملقب حمودة حسن إيبي من 

أهالي بلدة ماباتا بتهمة التعامل مع إدارة PYD، بغرض اإلبتزاز المادي، وتم أقتياده إلى المقر العسكري 

دون معرفة مصيره حتى اآلن.

منذ هجوم تركيا على مدينة عفرين بكوردستان سوريا عام 2018, تستمر انتهاكات الفصائل المسلحة التابعة 

للحكومة السورية المؤقتة بحق المواطنين الكورد بهدف إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة.

 Ïjéc@fi˝Ç@µ‰†aÏfl@T@—�n¶@Úz‹èæa@›ˆbó–€a@NNNÂÌã–«

سوريا   - الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  دوميز  منظمة  قامت 

 PDK-Sبرئاسة محمد علي (أبو نادو) عضو المكتب السياسي للـ

ومجموعة أعضاء المجلس المنطقي وكوادر الحزب بزيارة عوائل 

السابعة  الذكرى  مرور  بمناسبة   , المخيم  في  الموجودين  الشهداء 

إلستشهاد كوكبة من الشهداء من مرتبات بيشمركة لشكري روج 

ضد تنظيم داعش اإلرهابي.

والشهداء هم:

كرزيارتي  قرية  من  خلف)  محمد  (بسام  البيشمركة  الشهيد  1ـ 

جولي

2ـ الشهيد البيشمركة (باسل حاجي حاجي) من قرية تل خنزير

ديرونا  قرية  من  عثمان)  قدري  (غمكين  البيشمركة  الشهيد  3ـ 

قولنكا

4ـ الشهيد البيشمركة أمكيان مصطفى .

xÎä@ãÿì€@Âfl@Ú◊ã‡ìÓi@T@ÜbËìné¸@Ú»ibè€a@Ùã◊â€a@ÔÓ•@PDKMS@Ä‹€@çÓflÎÜ@Ú‡ƒ‰fl

بمناسبة مرور الذكرى السنوية السابعـة على استشهاد أربعة من 

الذين استشهدوا دفاعا عن أرض  بيشمركة روج (لشكرى روج) 

 7 بتاريخ   , اإلرهابي  داعش  تنظيم  ضد  حربها  في  كوردستان 

كانون الثاني 2015 في مدرسة الخرايج بمنطقة تلعفر, زار وفد 

 , المنظمة  كالو مسؤول  برئاسة حاجي  من منظمة دهوك -فايده 

وعضو الهيئة االستشارية مهدي حسين وعدد من كوادر الحزب 

عوائل الشهداء القاطنيين في مخيم دوميز ١.

والشهداء هم:

كرزيارتي  قرية  من  خلف)  محمد  (بسام  البيشمركة  الشهيد  1ـ 

جولي

2ـ الشهيد البيشمركة (باسل حاجي حاجي) من قرية تل خنزير

ديرونا  قرية  من  عثمان)  قدري  (غمكين  البيشمركة  الشهيد  3ـ 

قولنكا

4ـ الشهيد البيشمركة أمكيان مصطفى

xÎä@ãÿì€@Âfl@Ú◊ã‡ìÓi@T@ÜbËìné¸@Ú»ibè€a@Ùã◊â€a@ÔÓ•@PDKMS@Ä‹€@ÒáÌbœ@Ú‡ƒ‰fl

من  سما  طفلته  اختطاف  حول  كدو  اهللا  فتح  من  بيان 

قبل منظمة الشبيبة الثورية محمًال قسد مسؤولية تدهور 

صحتها

في ظل األوضاع المأساوية التي تمر بها سورية بشكل 

عام والمناطق الكردية بشكل خاص من ويالت الحرب 

حيث القتل والتدمير والتهجير والجوع وغياب الخدمات 

والتعليم الرسمي والتي كادت أن تصبح حكرًا على ابناء 

األغنياء.

ورغم كل هذه المتاعب والمصائب الكبيرة التي نعاني 

منها يوميًا، بقينا على أرض الوطن وقررنا التشبث بها 

وكان وال يزال االستمرار في تعليم بناتي وابنائي من 

ومستقبل  مستقبلنا  ألنهم  ولزوجتي  لي  المقدسة  المهام 

الوطن.

واألمر المستنكر والمفجع ضمن هذه الظروف أنه هناك 

أطفالنا  مستقبل  تدمير  على  جاهدا  ويسعى  يعمل  من 

ويهدف لعسكرة المجتمع.

القاصرة  طفلتي  خطف  تم   19-12-2021 يوم  ففي 

(سما فتحي كدو) ذات ال16 سنة وهي طالبة في الصف 

منها  أمراض عديدة  تعاني من  أنها  كما  الحادي عشر 

(عصبية، نفسية،اكتئاب حاد-عزلة وضمور وقصر في 

النمو الناتجة عن الحالة العصبية النفسية حسب تقرير 

األطباء).

منظمة  قبل  من  ُخِطَفت  المذكور  بالتاريخ  ذلك  رغم 

 PYD (جوانين شورشكر) الشبيبة الثورية التابعة لحزب

Ï‡‰€a@¿@ãó”Î@äÏ‡öÎ@~ÚÓjó«Î@ÚÓè–„@pbiaã�öa@Âfl@Ô„b»m@Òãñb”@—�n¶@ãÿíäÏí@µ„aÏu@Úibó«

لغاية تاريخ اليوم.

- علمًا بأن بعضًا من األقارب و األصدقاء كانوا حصلوا 

على وعود بإعادة أبنتي للمنزل خالل األيام الفائتة ولكن 

لم تنفذ حتى اآلن.

وعليه أناشد جميع المنظمات الدولية الحقوقية واإلنسانية 

بحقوق  المهتمة  والسورية  الكردية  والشخصيات 

الطفولة واألمومة وأحزاب الحركة الوطنية الكردية و 

ممثلياتها في الداخل و الخارج للعمل على إعادة أبنتي 

العائلة إلتمام تعليمها وعالجها  الى أحضان  المخطوفة 

واخص بالذكر قائد قوات قسد، مظلوم عبدي، واطالبه 

بأحترام توقيعه في جنيف على بند منع تجنيد األطفال 

والقصر دون ١٨ عاما كما نحمل قسد وحزب االتحاد 

الديمقراطي المسؤولية الكاملة عن سالمة طفلتنا وتدهور 

صحتها اآلن ومستقبال.

وأناشد جميع ذوي الشأن الوطني و اإلنساني للعمل على 

وضع حد نهائي لظاهرة خطف األطفال والقصر من قبل 

الشبيبة الثورية وكافة الجهات العسكرية االخرى.

٢٠٢٢/١/٤

قتل وأصيب 8 عناصر من الفصائل المسلحة بينهم 

قيادي، عصر يوم الثالثاء 4 كانون الثاني 2022، 

جراء اشتباكات داخلية بين عناصر هذه الفصائل 

في مدينة عفرين بكوردستان سوريا.

القيادي في  وقالت مصادر محلية من عفرين, إن 

فصيل لواء المهاجرين محمود بنيان والعنصر مصعب 

شحادة قتلوا, وإصابة 6 آخرين بجروح جراء اشتباكات 

داخلية على حاجز قريتي حجيالر وتل سلوره في ناحية 

بين  جرى  جدال  خلفية  على  عفرين  بريف  جندريس 

عناصر الفصائل نفسها ليتحول فيما بعد لعراك واشتباك 

مسّلح.

قائما  يزال  ال  التوتر  أن  المصادر،  تلك  وبحسب 

ريف  في  جندريس  بلدة  في  أمني  استنفار  وسط 

عفرين.

ÂÌã–«@¿@Úz‹èæa@›ˆbó–€a@µi@fibnn”a@¿@ÛyãuÎ@Û‹n”
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استقبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سورياPDK-S ،  يوم الثالثاء 04 كانون الثاني 2022، وفدًا 

 PDK-Sبرئاسة لطيف ايبوزدمير، رئيس الحزب، في مكتب العالقات الوطنية لـ "HAK-PAR" من حزب

بهولير.

كان في استقبال وفد "HAK-PAR"، د. عبد الحكيم بشار، عضو المكتب السياسي لـPDK-S، و سعيد 

اللجنة  أمين، عضوا  محمدشيرين  و  ملك  أحمد  د.   ،PDK-Sلـ الوطنية  العالقات  مكتب  مسؤول  عمر، 

.PDK-Sالمركزية للـ

وخالل اللقاء تم مناقشة األوضاع الراهنة في المنطقة, بشكل عام, ومايجري في كوردستان سوريا بشكل 

خاص, وسلط الدكتور عبدالحكيم بشار الضوء على ما يجري في كوردستان سوريا بشكل عام نتيجة لسياسات 

الـPKK وأذرعه من انتهاكات, اختطاف أطفال, تجويع , غالء في أسعار المواد األولية للحياة.

وتحدث الدكتور عبدالحكيم بشار عن تطورات " المفاوضات الكوردية " وكيف أن الـPYD يعمل جاهدا 

.PDK-Sلخلق العوائق أمام استئنافها, وتم التأكيد على تعزيز العالقات بين هاك-بار والـ

@bÌäÏé@M@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lç®a
''HAKMPAR''@lçy@Âfl@�b»Óœä@�aáœÎ@›j‘nèÌ

زار وفد من ممثلية اللقاء الوطني الديمقراطی في إقليم كوردستان، مكتب العالقات الوطنية للحزب الديمقراطي 

الكوردستاني - سوريا، حيث جرى الحديث عن آخر التطورات على الساحتين الكوردية والسورية.  يوم 

4 كانون الثاني 2022, 

ضم الوفد كًال من: ممثل اللقاء في اإلقليم صالح جميل آغا وعبدالقادر مزوري عضو ممثلية اللقاء، واستقبلوا 

من قبل الدكتور عبد الحكيم بشار، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا ونائب 

الوطنية  العالقات  الثورة والمعارضة السورية, وسعيد عمر مسؤول مكتب  الوطنی لقوی  رئيس االئتالف 

وعضو اللجنة المركزية للـ PDK-S, والدكتور أحمد ملك ومحمد شيرين عضوي اللجنة المركزية للـ 

.PDK-S

جرى في اللقاء, تبادل اآلراء حول األوضاع السياسية في سوريا وواقع الحركة السياسية الكوردية في سوريا، 

كما تم التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات بين الطرفين.

@�aáœÎ@›j‘nèÌ@bÌäÏé@M@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lç®a@
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رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق اإلنسان، استياء 

شعبي ضمن مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية لشمال شرق 

سوريا، بعد ارتفاع سعر كيلو السكر لحد كبير، في ظل 

سعر  وصل  حيث  للسكان،  المعيشية  األوضاع  تردي 

بسبب  ليرة سورية،  لنحو 4 آالف  الواحد  السكر  كيلو 

سيطرة  مناطق  تربط  التي  الحدودية  المعابر  إغالق 

فيما  العراق،  كردستان  إقليم  بمناطق  الذاتية“  ”اإلدارة 

تعاني بعض المناطق مثل ريف دير الزور الشرقي من 

فقدان مادة السكر بشكل شبه تام.

سكان  بأن  السوري  للمرص  محلية  مصادر  وأفادت 

قطع  على  يجبرون  الشرقي  الزور  دير  ريف  مناطق 

مسافات تصل ألكثر من 10 كيلومتر، للحصول على 

فقط،  كيلوغرام   2 تتجاوز  ال  السكر  من  قليلة  كمية 

يحصلون عليها من بعض أصحاب المحالت الذين يأتون 

من مناطق أخرى، علمًا أنه ومنذ عدة أيام دخلت كميات 

الذاتية“  ”اإلدارة  سيطرة  لمناطق  المصري  السكر  من 

لكنها لم تغطي حاجة السكان بشكل كامل.

وفي سياق متصل، وصل سعر كيس الطحين بوزن 50 

كيلوغرام من النوع األول نحو 100 ألف ليرة سورية 

في مناطق ”اإلدارة الذاتية“ والنوع الثاني نحو 85 ألف 

ليرة سورية، فيما وصل سعر الكيلو الواحد من القمح 

من  الكثير  بتوافد  تسبب  ما  سورية،  ليرة  نحو 2200 

على  للحصول  األفران  طوابير  على  للوقوف  المدنيين 

عن  الذاتية“  ”اإلدارة  عجز  ذلك  سبب   ويعود  الخبز، 

حاجة  لسد  يكفي  بما  األفران  الطحين ألصحاب  توفير 

سوء  من  المدنيون  يعاني  أخرى  جهة  ومن  المدنيين. 

أثار  ما  بالذرة،  الطحين  مادة  خلط  بسبب  الخبز  جودة 

غضبهم ومهاجمة بعض األفران وتهديدهم لبقية األفران 

في  الخبز،  جودة  تحسين  يتم  لم  حال  في  بالمهاجمة 

المقابل توعد أصحاب األفران بإغالق أفرانهم في حال 
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استمرارا لإلنتهاكات الفظيعة التي ترتكبها المجموعات 

المسلحة التابعة لـ (pyd) ضد المجلس الوطني الكردي 

باالعتداء   ، منها  مجموعة  أقدمت  وأنصاره،  وكوادره 

_ سوريا  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  مكتب  على 

ليلة رأس السنة الميالدية الجمعة المصادف 31 / 12 / 

2021 في مدينة الدرباسية .

وقامت بإطالق عيارات نارية على أبواب ونوافذ المكتب 

أعضاء  تعرض  استمرار  إلى  باإلضافة   ، وتحطيمها 

المجلس وأنصاره لالختطاف والتحقيقات واإلهانات من 

قبل هذه المجموعات وتهديداتها المستمرة بالقتل والنفي 

لعوائل بيشمركة روج ، باالضافة الى ما تقوم به منظمة 

ما يسمى (جوانين شورشكر) المرتبطة بــ PKK من 

ممارسات ترهيبية وخطف وتجنيد األطفال و القاصرين 

امام  سيمالكا  معبر  إغالق  في  وتسببت  والقاصرات 

@Ü@@l@Ä€a@pb◊bËn„a@ôÏó£@ÜäÏÿ€a@?†Ï€a@ê‹v‡‹€@Úflb»€a@Ú„bfl˛a@Âfl@|Ìãóm
القضايا اإلنسانية واالقتصادية للمواطنين .

يتضامن  الذي  الوقت  في  الكردي  الوطني  المجلس  إن 

األعمال  هذه  بشدة  يدين  و  االنتهاكات  ضحايا  مع 

والممارسات الترهيبية التي تخدم أعداء الشعب الكردي، 

الديمقراطية  وتضر بقضيته ويّحمل قيادة قوات سوريا 

من  وهم  مرتكبيها  ومحاسبة  منعها  لعدم  المسؤولية 

وصفوهم: بمجموعة خارجة عن القانون .

الحقوقية  والمنظمات  األمريكي  الجانب  يناشد  كما 

اإلنتهاكات  هذه  اليقاف  بمسؤولياتهم  للقيام  واإلنسانية 

ونؤكد ألبناء شعبنا بأنها لن تثنينا عن مواصلة النضال 

حتى تحقيق تطلعات شعبنا الكردي في سوريا.

األمانة العامة للمجلس الوطني الكردي

 قامشلو 2 كانون الثاني 2022

تعرضوا لمضايقات محملين سالمتهم وسالمة ممتلكاتهم 

لـ ”اإلدارة الذاتية“ المسؤولة عن إدارة المنطقة.

قد  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  نشطاء  وكان 

ِقبل  من  احتجاجات  الفائت،  ديسمبر   30 في  رصدوا، 

و  الشدادي  منطقتي  بين  الواقعة  جرمز  بلدة  أهالي 

مركدة بريف الحسكة الجنوبي، حيث عمد األهالي إلى 

حرق اإلطارات وقطع الطرق، مطالبين بتوفير مادتي 

ضمن  مفقودة  شبه  باتت  التي  و  والخبز“  ”المازوت 

النفطية  بالثروات  غناها  رغم  الذاتية“  ”اإلدارة  مناطق 

وكون ”منطقة الجزيرة“ تعد الموطن األساسي لزراعة 

القمح والشعير في سورية و سلتها الغذائية.

حيث تعاني المناطق التي تحكمها اإلدارة الذاتية لشمال 

وشرق سورية من أزمة وقود وفقدان بعض األساسيات 

وبعض  والطحين“  ”السكر  كـ  أسعارها  وارتفاع 

بشكل  المواد  هذه  أسعار  ارتفعت  إذ   ، األخرى  السلع 

الفت خالل األيام األخيرة المنصرمة، وبلغ سعر ليتر 

فيما  سورية،  ليرة  السوداء 750  السوق  في  المازوت 

ليرات  بـ 410  الليتر  سعر  الذاتية  اإلدارة  خصصت 

بشكل رسمي، كما ارتفع سعر مادة السكر إلى 7000 

الطحين  سعر  ارتفع  كما  الواحد،  للكيلو  سورية  ليرة 

ليصل إلى 2400 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.

المرصد السوري لحقوق اإلنسان، أشار في 22 ديسمبر/

كانون األول الفائت، إلى أن مناطق اإلدارة الذاتية شمال 

وشرق سوريا، تشهد أزمة في تخزين المواد الغذائية، 

المواد األساسية كـ  بسبب تسارع السكان إلى تخزين 

والمعلبات  واألرز  والسمن  النباتية  والزيوت  ”السكر 

نتيجة  األسواق،  من  فقدانها  من  خوفا  أخرى“  ومواد 

/ سيمالكا  معبر  العراق  كردستان  إقليم  إغالق حكومة 

فيش خابور اإلنساني الوحيد والذي يربط مناطق شمال 

شرق سوريا مع مناطق إقليم كردستان العراق

أقدم مسلحو أجهزة أمن pyd عصر يوم االحد ٩ / ١ 

تمه عضو  عبدالرحيم  السيد  اختطاف  على  ٢٠٢٢م   /

المجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي في سرى كانيه 

الكردي في  المستقبل  تيار  العالقات في  وعضو مكتب 

سوريا العضو في المجلس الوطني الكردي ،

بيدر  تل  طريق  على  سيارته  في  عائلته  يقل  وهو 

قارعة  على  اطفالها  مع  العائلة  تاركين  والدرباسية 

الطريق واقتادوه الى جهة مجهولة.

للممارسات  تصعيد  إطار  في  االختطاف  هذا  وياتي 

الكردي  الوطني  المجلس  اعضاء  بحق  الترهيبية 

وانصاره ، وفي تحد لمشاعر الناس اللذين اشمأزوا من 

هذه االعمال وهم يعيشون حالة القلق والتوتر من ذلك 
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وضمن ما يعانونه من حالة معيشية مزرية.

لهذه  الشديدة  ادانته  يجدد  الكردي  الوطني  المجلس  ان 

المواطنين  بحق  المستمرة  واالختطافات  الممارسات 

وامثاله،  تمه  عبدالرحيم  السيد  سراح  باطالق  ويطالب 

كما يطالب قيادة قسد بالتدخل لردع هؤالء و يدعو قيادة 

االعمال  لهذه  حد  لوضع  االمريكي  والجانب  التحالف 

الهلع  المزيد من  ، وتثير  تهدد االمن واالستقرار  التي 

والقلق بين الناس.

األمانة العامة

للمجلس الوطني الكردي في سوريا

2022-1-10

السوري لحقوق اإلنسان،  المرصد  حيث رصد نشطاء 

أمام  طويلة  ولساعات  كبيرة  بأعداد  السكان  تجمهر 

المؤسسات االستهالكية للحصول المواد الغذائية.

المرصد  أشار  الفائت،  األول  ديسمبر/كانون   21 وفي 

إقليم  في  السلطات  أن  إلى  اإلنسان،  لحقوق  السوري 

التجارية  المعابر  جميع  أغلقت  العراق  كردستان 

سيطرة  مناطق  مع  مناطقها  تربط  التي  واإلنسانية 

”اإلدارة الذاتية“ في شمال شرق سوريا، وبحسب مصادر 

المرصد السوري فإن السلطات في األقليم ستسمح غدًا 

المنظمات  في  األجانب  العاملين  بإجالء  مؤقت  وبشكل 

استمرارها  مع  اإلقليم،  مناطق  باتجاه  والعبور  الدولية 

بمنع السوريين من حاملي اإلقامات األجنبية والعراقية 

من العبور باتجاه مناطق إقليم كردستان العراق.

وبذلك يصبح سكان مناطق شمال شرق سورية ضمن 

المناطق التي تديرها ”اإلدارة الذاتية“ محاصرين، دون 

معبر مع دول الجوار، بعد إغالق معبر تل جوكر بقرار 

دولي في وقت سابق. والجدير بالذكر أن المعابر التي 

الذاتية“ و“قوات سوريا  تفصل مناطق سيطرة ”اإلدارة 

منذ  كامل  بشكل  أيضًا  مغلقة  تركيا  عن  الديمقراطية“ 

النظام تقوم بشكل مستمر  العام 2012، كما أن قوات 

بإغالق المعابر التي تفصل مناطق سيطرة النظام عن 

مضايقات  عن  فضًال  الذاتية“،  سيطرة“اإلدارة  مناطق 

عديدة يتعرض لها المدنيين في حال عبورهم من هذه 

العراق  كردستان  إقليم  سلطات  فككت  كما  المعابر. 

سنوات  بعد  عدي“،  بـ“أنبوب  المعروف  النفط  أنبوب 

على توقيع اتفاق ما بين شركة ستير كروب في اإلقليم 

من جهة، و“اإلدارة الذاتية“ من جهة أخرى، على بيع 

ما يقدر بـ30 ألف برميل من النفط يومًيا إلى سلطات 

نفقات  لتغطية  للنفط،  العالمي  السعر  من  بأقل  اإلقليم 

ومصاريف ”اإلدارة“ ومؤسساتها.

صادف يوم الثالثاء, 11 كانون الثاني 2022, الذكرى 

قبل  من  حامد,  أمير  الناشط  الختطاف  الثامنة  السنوية 

مسلحي حزب االتحاد الديمقراطي الـ ب ي د في مدينة 

الدرباسية بكوردستان سوريا.

كانون  من   11 الـ  يوم  حامد  أمير  الناشط  واختطف 

لحزب  تابعة  مسلحة  مجموعة  يد  على   ,2014 الثاني 

االتحاد الديمقراطي PYD من منزله في الدرباسية.

التي سلمها  األسماء  قائمة  واحد من ضمن  وحامد هو 

المجلس الوطني الكوردي في سوريا, إلدارة الـ ب ي 

و  للتقارب  كشرط  مصيرهم,  وكشف  عنهم  لإلفراج  د 

توحيد الخطاب الكوردي.

العام  بيانا لقوات سوريا ديمقراطية الذي ُصدر  إال أن 

معرفته  عن  د  ي  ب  الـ  مسؤولية  نفى  المنصرم, 

باإلفراج  الوطني  المجلس  يطالب  الذين  بالمختطفين 

عنهم. وأّدعى أن اختطافهم جرى قبل تشكيل إدارة الـ 

أمير  الناشطين  القائمة وهما  اثنين من  ب ي د، سوى 

حامد وفؤاد إبراهيم، محملة ب ي د المسؤولية األخالقية 

للكشف عن مصيرهما.
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أن  الجاري   1-15 يوم  محلية،  مصادر  أكدت 

العمال  لحزب  التابعة  الثورية  بالشبيبة  تسمى  ما 

الكوردستاني PKK خطفت قاصرة أخرى في ديريك 

بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) وذلك بهدف 

تجنيدها في قوات الحزب.

وقالت تلك المصادر، إن ما تسمى بالشبيبة الثورية 

خطفت الطفلة سدرة المنتهى (16 عاما)، المنحدرة 

من قرية فطومة في ديريك، واقتادوها إلى مراكزها 

في المنطقة بغية تجنيدها في صفوف قوات الحزب.

وأشارت إلى أن هؤالء األطفال يخضعون لدورات 

كوادر  إشراف  تحت  وعسكرية  وسياسية  أيديوجية 

حزب العمال التركي.

 Ciwanên) شورشكر  جوانن  منظمة  وُتركز 

بهم عبر  للتغرير  المراهقين  فئة  Şoreşger) على 

تغذيتهم فكريًا بسياسة وأيديولوجيا PKK إلرسالهم 

وشنگال  قنديل  في  الحزب  معسكرات  إلى  الحقًا 

(سنجار) وزجهم في معاركه العبثية الحقًا.

العمال  حزب  أن  كورد،  وناشطون  مراقبون 

الكوردستاني PKK يشكل خطرًا كبيرًا على الطفولة 

باغتيال  ومستقبلها في مناطق سيطرته، حيث يقوم 

استغاللهم  خالل  من  حقوقهم  وانتهاك  براءتهم 

عسكريًا وسياسيًا وزجهم في أتون حروبه العبثية.

ŸÌãÌÜ@¿@ÙãÇc@ãñb”@—�¶@PKK@ÚjÓjí

مدينتهم  إلى  أن حملة عودة مهجري عفرين  إال  المنطقة,  في  التي تحصل  االنتهاكات  بالرغم من 

مستمرة, آخرها عودة عائلة كوردية مهجرة في الشهباء قبل يومين 10 كانون الثاني 2022.

التي باتت شبه يومية ال تكون عائقة أمام عودة مهجري و  وقالت مصادر محلية: إن االنتهاكات 

نازحي مدينة عفرين من مخيمات الشهباء وأحياء مدينة حلب وكذلك من لبنان وتركيا, فقد وصلت 

عائلة كوردية من قرية عاداما التابعة لناحية راجو إلى المنطقة قبل يومين.

اآلباء  أربع سنين, إال أن حبهم ألرض  الشهباء منذ  العائلة كانت مهجرة في  إن  المصادر:  أكدت 

واألجداد أجبرهم على ترك مخيمات الشهباء والعودة إلى المنطقة.

الكوردية  العوائل  ديارهم, عاد مئات  إلى  بدء حملة عودة مهجري ونازحي والجئي عفرين  ومنذ 

من مخيمات الشهباء و أحياء حلب كالشيخ مقصود واألشرفية واألحياء األخرى, وكذلك الالجئون 

من تركيا و لبنان وإقليم كوردستان, فقد تؤكد مصادر ARK إن أكثر من 1000 عائلة عادت العام 

المنصرم 2021.

ويدعو السياسيون والمراقبون إلى ضرورة عودة النازحين والالجئين إلى ديارهم منعًا لحدوث أي 

تغيير ديمغرافي في المناطق الكوردية, السيما في عفرين وسري كانيه وكري سبي.
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كوردستان أخبار4 العدد (٦٧٢)  ١٥ /١/ ٢٠٢٢م - ٢٧٢١ ك

ÂÌã–«@¿@RPRQ@‚b«@fi˝Ç@fib‘n«a@Ú€by@UXT@’�qÏm@Ú�ÌäÏé@Ú‡ƒ‰fl
وثقت ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة“ خالل العام 

2021، اعتقال ما ال يقل عن 584 شخصًا في منطقة 

امرأة   46 بينهم  من  كان  سوريا،  بكوردستان  عفرين 

إطالق سراح 122  توثيق  تّم  وقد  و16 طفًال وطفلة. 

شخصًا، من مجموع عدد المعتقلين/ات، وتسجيل وفاة 

تديرها  احتجاز  مركز  في  األقل  على  واحد  شخص 

فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا.

تّم  الذين  األشخاص   (584) اإلحصائية  هذه  تشمل 

فقط  لكونهم  أحيانًا  منها  سياسية؛  ألسباب  احتجازهم 

أكرادًا، أو رغبة الخاطفين في االبتزاز وتحصيل فدية 

مالية، أو بغرض ترهيبهم السكان األصليين ودفعهم إلى 

مغادرة المنطقة.

حول  معلومات  على  الحصول  ”سوريون“  تستطع  لم 

مصير 461 شخصًا من مجمل اعتقاالت عام 2021، 

ومكان  والكنية  باالسم  منها  والتحقق  توثيقها  تّم  التي 

االعتقال والتاريخ على سبيل المثال.

فقط  يشمل   (584) الرقم  أّن  إلى  اإلشارة  المهم  من 

األشخاص الذين تّم تحويلهم إلى أماكن احتجاز أخرى 

العسكرية)،  الشرطة  (مثل  أخرى  أمنية  ألجهزة  تابعة 

سورية  معارضة  فصائل  قبل  من  اعتقالهم  قبل  وذلك 

مسّلحة تمتلك السيطرة الفعلية على القرى والبلدات.

أعداد  عن  كافية  معلومات  ”سوريون“  تمتلك  وال 

التابعة  السرية  االحتجاز  مراكز  في  المحتجزين/ات 

لتلك الفصائل، (أي من لم يتم تحويلهم إلى جهات أمنية 

أخرى)، وتعتقد المنظمة أّن العدد الفعلي لحاالت االعتقال 

هي أعلى بكثير من الرقم الوارد في هذا التقرير.

في ذات السياق، قال مصدر موثوق ضمن أحد أجهزة 

مجموع  إن  لـ“سوريون“  الوطني/المعارض  الجيش 

المركزية  السجون  في  الموقوفين  األشخاص  عدد 

الحكومة  ألجهزة  التابعة  الرسمية  االحتجاز  ومراكز 

السورية المؤقتة في منطقة عفرين، بلغ 1350 شخصًا 

وهم   ،2021 األول/ديسمبر  كانون  شهر  نهاية  حتى 

جنائية)  وغير  (جنائية  مختلفة  قضائية  أحكامًا  يقضون 

صدرت بحقهم خالل األعوام 2018 و 2019 و2020 

و2021.

عمليات االعتقال في منطقة عفرين خالل شهر كانون 

األول/ديسمبر 2021:

قام الباحثون الميدانيون لدى ”سوريون من أجل الحقيقة“ 

بتوثيق اعتقال ما ال يقل عن 55 شخصًا بينهم 5 نساء 

يد  على  عفرين  منطقة  من  نواحي  سبع  في  وطفل، 

فصائل عسكرية تبع للجيش الوطني السوري المعارض 

خالل شهر كانون األول/ديسمبر 2021، وتم االفراج 

عن 1 منهم فقط، في حين ما يزال مصير 54 شخصًا 

مجهوًال (لم تحصل المنظمة على معلومات موثوقة تفيد 

باإلفراج عن المتحجزين).

اعتمدت ”سوريون“ في توثيقاتها التي جمعتها في قاعدة 

البيانات الخاصة بها، على شبكة باحثيها المنتشرين في 

عيان  وشهود  أهلية  مصادر  إلى  باإلضافة  المنطقتين، 

الوطني  الجيش  وفصائل  أجهزة  ضمن  من  ومصادر 

المعارض نفسها، وكانت حصيلة جميع تلك االعتقاالت 

كالتالي:

ناحية المركز (عفرين):

امرأة  بينهم  شخصًا   13 اعتقال  عفرين  ناحية  شهدت 

وتم  العسكرية  الفصائل  من  عناصر  يد  على  وطفل 

نقل بعضهم إلى جهاز ”الشرطة العسكرية“، فيما يزال 

مصير جميعهم مجهوًال، وجاءت االعتقاالت كالتالي:

محمد رشيد كوبال 55 عامًا، تم اعتقاله بتاريخ 1 كانون 

مصيره  يزال  وما  بلو،  شيخ  قرية  في  األول/ديسمبر 

مجهوًال.

كانون   1 بتاريخ  اعتقالها  تم  عامًا،   30 معمو  تولين 

مصيرها  يزال  وما  عفرين،  مدينة  في  األول/ديسمبر 

مجهوًال.

جمال جميل معمو 35 عامًا، تم اعتقاله بتاريخ 1 كانون 

مصيره  يزال  وما  عفرين،  مدينة  في  األول/ديسمبر 

مجهوًال.

كانون   2 بتاريخ  اعتقاله  تم  عامًا،   45 الطبل  فاضل 

مصيره  يزال  وما  عفرين،  مدينة  في  األول/ديسمبر 

مجهوًال.

عمر محمد 45 عامًا، تم اعتقاله بتاريخ 4 كانون األول/

ديسمبر في مدينة عفرين، وما يزال مصيره مجهوًال.

دليار أحمد 15 عامًا، تم اعتقاله بتاريخ 6 كانون األول/

ديسمبر في قرية الباسوطة، وما يزال مصيره مجهوًال.

كانون   8 بتاريخ  اعتقاله  تم  الدين،  شمس  كاوا/كاوى 

مصيره  يزال  وما  عفرين،  مدينة  في  األول/ديسمبر 

مجهوًال.

دليار بطال بطال 27 عامًا، تم اعتقاله بتاريخ 21 كانون 

مصيره  يزال  وما  معراته،  قرية  في  األول/ديسمبر 

مجهوًال.

 21 بتاريخ  اعتقاله  تم  عامًا،   27 قليج  محمد  هيمار 

يزال  وما  معراته،  قرية  في  األول/ديسمبر  كانون 

مصيره مجهوًال.

 21 بتاريخ  اعتقاله  تم  عامًا،   27 أيوبي  أحمد  محمد 

يزال  وما  معراته،  قرية  في  األول/ديسمبر  كانون 

مصيره مجهوًال.

 21 بتاريخ  اعتقاله  تم  عامًا،   26 إبراهيم  محمد  علي 

يزال  وما  معراته،  قرية  في  األول/ديسمبر  كانون 

مصيره مجهوًال.

حسن ابراهيم خليل، تم اعتقاله بتاريخ 28 كانون األول/

ديسمبر في قرية كاونده، وما يزال مصيره مجهوًال.

مصطفى ناصر حكمة 50 عامًا، تم اعتقاله بتاريخ 30 

كانون األول/ديسمبر في قرية ترنده، وما يزال مصيره 

مجهوًال.

ناحية راجو:

امرأتين  بينهم  أشخاص   8 اعتقال  راجو  ناحية  شهدت 

على يد عناصر من فصيل عسكري وتم نقل بعضهم إلى 

جميعهم  يزال مصير  وما  العسكرية“،  ”الشرطة  جهاز 

مجهوًال، وكانت االعتقاالت كالتالي:

 1 بتاريخ  اعتقاله  تم  عامًا،   25 رشيد  عدنان  رياض 

كانون األول/ديسمبر في بلدة راجو، وما يزال مصيره 

مجهوًال.

 1 بتاريخ  اعتقاله  تم  عامًا،   39 نعسان  أحمد  حسين 

كانون األول/ديسمبر في قرية شاديا، وما يزال مصيره 

مجهوًال.

 2 بتاريخ  اعتقاله  تم  عامًا،   26 كولين  محمد  هجار 

كانون األول/ديسمبر في قرية بعدينا، وما يزال مصيره 

مجهوًال.

 4 بتاريخ  اعتقالها  تم  عامًا،   25 نعسان  أنور  نوال 

كانون األول/ديسمبر في بلدة راجو، وما يزال مصيرها 

مجهوًال.

 12 بتاريخ  اعتقاله  تم  عامًا،   45 خليل  سيدو  حسين 

يزال  وما  محمدلي،  قرية  في  األول/ديسمبر  كانون 

مصيره مجهوًال.

رشيد منان سيدو، تم اعتقاله بتاريخ 17 كانون األول/

ديسمبر في قرية كمرشة، وما يزال مصيره مجهوًال.

كانون   26 بتاريخ  اعتقاله  تم  عامًا،   50 حسن  علي 

مصيره  يزال  وما  دوديه،  قرية  في  األول/ديسمبر 

مجهوًال.

كانون  بتاريخ 26  اعتقالها  تم  سيلين حسن 21 عامًا، 

مصيرها  يزال  وما  دوديه،  قرية  في  األول/ديسمبر 

مجهوًال.

ناحية بلبل:

شهدت ناحية بلبل اعتقال 4 أشخاص بينهم امرأة على 

يد عناصر من جهاز ”الشرطة العسكرية“ بشكل مباشر، 

االعتقاالت  يزال مصير جميعهم مجهوًال، وكانت  وما 

كالتالي:

كانون   1 بتاريخ  اعتقالها  تم  عامًا،   23 صبحي  حياة 

األول/ديسمبر في قرية علي كارو، وما يزال مصيرها 

مجهوًال.

 2 بتاريخ  اعتقاله  تم  عامًا،   35 قدمو  نوري  محمد 

كانون األول/ديسمبر في قرية زعرة، وما يزال مصيره 

مجهوًال.

كانون   20 بتاريخ  اعتقاله  تم  عامًا،   40 بالل  حنان 

مصيره  يزال  وما  بندرك،  قرية  في  األول/ديسمبر 

مجهوًال.

علي محمد خليل 38 عامًا، تم اعتقاله بتاريخ 20 كانون 

مصيره  يزال  وما  بندرك،  قرية  في  األول/ديسمبر 

مجهوًال.

ناحية معبطلي:

يد  على  أشخاص،   10 اعتقال  معبطلي  ناحية  شهدت 

يزال  وما  العسكرية“،  ”الشرطة  جهاز  من  عناصر 

مصير جميعهم مجهوًال، وجاءت االعتقاالت كالتالي:

أحمد عزيز علو 23 عامًا، تم اعتقاله بتاريخ 1 كانون 

مصيره  يزال  وما  ميركان،  قرية  في  األول/ديسمبر 

مجهوًال.

عبدو حسيكو، تم اعتقاله بتاريخ 1 كانون األول/ديسمبر 

في قرية ميركان، وما يزال مصيره مجهوًال.

والت حج علي 38 عامًا، تم اعتقاله بتاريخ 1 كانون 

مصيره  يزال  وما  ميركان،  قرية  في  األول/ديسمبر 

مجهوًال.

رزكار فوزي عكاش، تم اعتقاله بتاريخ 3 كانون األول/

ديسمبر في قرية كاخرة، وما يزال مصيره مجهوًال.

نضال أحمد، تم اعتقاله بتاريخ 12 كانون األول/ديسمبر 

في بلدة معبطلي، وما يزال مصيره مجهوًال.

بتاريخ  اعتقاله  تم  عامًا،   45 منصور  محمد  جهاد 

يزال  قرية شوربة، وما  األول/ديسمبر في  كانون   12

مصيره مجهوًال.

بتاريخ 12  اعتقاله  تم  فريد مصطفى أحمد 48 عامًا، 

كانون األول/ديسمبر في قرية عمارا، وما يزال مصيره 

مجهوًال.

بيرم محمد مصطفى 35 عامًا، تم اعتقاله بتاريخ 12 

يزال  وما  شيخوتكا،  قرية  في  األول/ديسمبر  كانون 

مصيره مجهوًال.

محمد حسين حاجي، تم اعتقاله بتاريخ 26 كانون األول/

ديسمبر في قرية موباتا، وما يزال مصيره مجهوًال.

عابدين عزت فلة، تم اعتقاله بتاريخ 29 كانون األول/

ديسمبر في بلدة معبطلي، وما يزال مصيره مجهوًال.

ناحية شران:

شهدت ناحية شران اعتقال 5 أشخاص على يد عناصر 

من جهاز ”الشرطة العسكرية“، تم إطالق سراح واحد 

منهم فقط وما يزال مصير 4 آخرين مجهوًال، وكانت 

االعتقاالت كالتالي:

كانون   1 بتاريخ  اعتقاله  تم  عامًا،   20 هورو  رشيد 

األول/ديسمبر في قرية دير صوان، وما يزال مصيره 

مجهوًال.

موسى خليل عبد الرحمن 62 عامًا، تم اعتقاله بتاريخ 

1 كانون األول/ديسمبر في قرية دير صوان، وما يزال 

مصيره مجهوًال.

بتاريخ  اعتقاله  تم  حسني محمد شيخ محمد 30 عامًا، 

يزال  وما  ميدانكي،  قرية  في  األول/ديسمبر  كانون   2

مصيره مجهوًال.

كانون   10 بتاريخ  اعتقاله  تم  عامًا،   25 ظاظا  فرات 

مصيره  يزال  وما  آلجي،  قرية  في  األول/ديسمبر 

مجهوًال.

فتحي محمد علي، تم اعتقاله بتاريخ 22 كانون األول/

ديسمبر في قرية معركسة، وتم إطالق سراحه الحقًا.

ناحية جنديرس:

يد  على  أشخاص   3 اعتقال  جنديرس  ناحية  شهدت 

على  مسيطرة  مختلفة  عسكرية  فصائل  من  عناصر 

وكانت  مجهوًال،  جميعهم  مصير  يزال  وما  الناحية، 

االعتقاالت كالتالي:

فريد عصمت حمو، تم اعتقاله بتاريخ 2 كانون األول/

ديسمبر في قرية آشكان، وما يزال مصيره مجهوًال.

إدريس محمد بكر، تم اعتقاله بتاريخ 2 كانون األول/

ديسمبر في قرية آشكان، وما يزال مصيره مجهوًال.

أسد محمد علي حيدر، تم اعتقاله بتاريخ 4 كانون األول/

ديسمبر في قرية حمام، وما يزال مصيره مجهوًال.

ناحية شيخ الحديد:

على  شخصًا   12 اعتقال  الحديد  شيخ  ناحية  شهدت 

يزال  وما  العسكرية“،  ”الشرطة  جهاز  من  عناصر  يد 

مصير جميعهم مجهوًال، وكانت االعتقاالت كالتالي:

 2 بتاريخ  اعتقالها  تم  عامًا،   22 إيبو  نوري  روهات 

يزال  وما  كورزيله،  قرية  في  األول/ديسمبر  كانون 

مصيرها مجهوًال.

األول/ كانون   8 بتاريخ  اعتقاله  تم  علي،  محمد  منذر 

ديسمبر في قرية فافرتين، وما يزال مصيره مجهوًال.

األول/ كانون  بتاريخ 8  اعتقاله  تم  حنو،  جمعة حسن 

ديسمبر في قرية فافرتين، وما يزال مصيره مجهوًال.

كانون   9 بتاريخ  اعتقاله  تم  مصطفى،  زكي  سليمان 

مصيره  يزال  وما  الغزاوية،  قرية  في  األول/ديسمبر 

مجهوًال.

كانون   9 بتاريخ  اعتقاله  تم  كيفو،  نور  محمد  بطال 

مصيره  يزال  وما  الغزاوية،  قرية  في  األول/ديسمبر 

مجهوًال.

ريناس بحري كيفو، تم اعتقاله بتاريخ 9 كانون األول/

ديسمبر في قرية الغزاوية، وما يزال مصيره مجهوًال.

جميل أحمد بريمو 33 عامًا، تم اعتقاله بتاريخ 9 كانون 

مصيره  يزال  وما  الغزاوية،  قرية  في  األول/ديسمبر 

مجهوًال.

زردشت عبد العزيز بريمو 33 عامًا، تم اعتقاله بتاريخ 

يزال  وما  الغزاوية،  قرية  في  األول/ديسمبر  كانون   9

مصيره مجهوًال.

كانون   30 بتاريخ  اعتقاله  تم  شاوتي،  خليل  أوجالن 

مصيره  يزال  وما  فافرتين،  قرية  في  األول/ديسمبر 

مجهوًال.

حسين خليل شاوتي، تم اعتقاله بتاريخ 30 كانون األول/

ديسمبر في قرية فافرتين، وما يزال مصيره مجهوًال.

جاسم محمد قاسمو، تم اعتقاله بتاريخ 30 كانون األول/

ديسمبر في قرية فافرتين، وما يزال مصيره مجهوًال.

عمر دياب دياب، تم اعتقاله بتاريخ 30 كانون األول/

ديسمبر في قرية فافرتين، وما يزال مصيره مجهوًال.

المصدر: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

اإلسالمّية"  "الثورة  محكمة  في  األّول  الفرع  حكم 

لوالية سنه، برئاسة القاضي سعيد سعيدي في يوم 

 ،2020 عام  يوليو  تموز/  شهر  من  عشر  الرابع 

بعقوبة السجن عشر سنوات على الناشطة الكردية، 

زارا محمدي، وبعد الطعن لدى محكمة االستئناف 

تم تخفيض مدة  القاضي، مصطفى طياري  برئاسة 

شهر  من  تشرين  شهر  في  أعوام  لخمسة  السجن 

تشرين األول/ أكتوبر من عام 2020.

كانت المعلمة الكردية، زارا محمدي، قد اعتقلت في 

يوم 23 من شهر أيار/ مايو عام 2019، مع اثنين 

من زمالءها بتهمة "معاداة األمن الوطني اإليراني" 

بعد مداهمة مقر مجلس نوجين الثقافي واالجتماعي، 

الذي يعملون في هيئته اإلدارية.

التابعة  "سراوله"  قرية  مواليد  من  محمدي  زارا 

لقضاء "ديوالن" في والية سنه في كردستان إيران، 

ومتخرجة من جامعة "بيرجند" بشهادة الماجستير في 

"الجيوبوليتيك"، وكانت قد بدأت بتعليم اللغة الكردية 

داخل ُقرى ومركز والية سنه لألطفال، وأسست مع 

زمالئها قبل ست سنوات مجلس نوجين الثقافي.

وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها من مصادر 

إعالمية وصحافّية ومدنية مختلفة، فإن زارا أصرت 

على البقاء في إيران وعدم الفرار والبقاء بالتحدث 

صحافية  مقابالت  إجراء  ورفضت  الكردية،  باللغة 

باللغة الفارسية واشترطت الحديث بالكردية وإحضار 

مترجمين.

إننا- في المنظمات الموقعة على هذا البيان إذا نعلن 

عن تضامننا الكامل مع "زارا محمدي" وكل معتقلي 

الرأي والنشطاء في إيران ونسجل إدانتنا واستنكارنا 

لجميع ممارسات الحكومة اإليرانية بحق الكرد من 

اعتقال تعسفي وقتل وإعدام وكل ما هو انتهاك بحق 

اإلنسان وفق القانون الدولي لحقوق اإلنسان .

كما نناشد جميع االطراف المعنية اإلقليمية والدولية 

إيران  في  الكردي  الشعب  تجاه  مسؤولياتها  بتحمل 

بحق  المستمرة  االنتهاكات  هذه  لوقف  والتدخل 

المعنية  الجهات  ونطالب   ، العزل  الكرد  المدنيين 

بالعمل الجاد والسريع إلطالق سراح زارا محمدي 

وكل معتقلي الرأي والنشطاء في إيران .

المتحدة  األمم  وهيئة  الدولية  المنظمات  نطالب  كما 

والمنظمات النسوية، الحشد والمناصرة لدعم قضية 

اإليرانية  السلطات  ومطالبة  محمدي،  زارا  اعتقال 

بالكف عن هذه الممارسات العنصرية بحق الشعب 

كردستان  في  الكرديات  النساء  وضمنهم  الكردي، 

إيران، واإلفراج الفوري عن زارا محمدي.

المنظمات الموقعة على البيان:

-1 االتحاد النسائي الكردي في سوريا- رودوز

-2 منظمة المرأة الكوردية الحرة

-3جمعية روج لكورد دسلدورف.

-4جمعية بري لمناهضة العنف ضد المراة .

في  الكرد  والصحفيين  للكتاب  العام  االتحاد  5ـ 

سوريا

6ـ منظمة حقوق اإلنسان في سوريا-ماف

الرأي في سوريا- الدفاع عن معتقلي  7ـ منظمة 

روانكه

8ـ منظمة حماية البيئة-كسكايي

9ـ اللجنة الحقوقية للقاء الوطني في سوريا

10ـ مركز عدل لحقوق االنسان.

11 - منظمة صانعي السالم في سورية

-12 مكتب ممثلية اتحاد كتاب كردستان- أوربا

الفلسفة  لتطوير  افا  روج  ياسنا  منظمة   13-

الزردشتية .

-14 مجلة ديوار الكردية

-15 الهيئة القانونية الكردية

16ـ فيدراسيون الجمعيات الكوردستانية في ألمانيا

-17 اتحاد الجمعيات الكردستانية في السويد

-18 اتحاد نساء كوردستان في السويد

-19 االتحاد النسائي الكردي في اوربا روشن بدر 

خان

-20 مجلس نساء كوردستان في الشتات

-21 أكاديمية Miteinander متعدد الثقافات

-22 المجلس التنسيقي في الشتات

-23 منظمة خناف لحقوق المرأة والطفل

-24 منظمة المرأة الديمقراطية الكوردية

25 - اتحاد نساء كردستان-سوريا

-26 اللجنة الكوردية لحقوق االنسان (راصد)

-27 المنظمة الكوردية لحقوق االنسان في سوريا 

(DAD)

-28 اذاعة جودي الكردية.

-29 الرابطة الكردية في فاليس - سويسرا .

-30 الرابطة الكردية السورية في سويسرا.
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-31 منظمة زيالن للتعايش والتنمية البشرية

YXNK 32 اتحاد طلبة قوميي كوردستان-

-33 مجلة سرخوبوون

BANK 34 - حركة المرأة القومية الكوردستانة

-35 جريدة ميديا

-36 مجلس ايزيدي سوريا.

37 - جمعية Hêvî في Düren ، ألمانيا.

-38 قوى المجتمع المدني الكردستاني

39 - االتحاد النسائي الكردي في سوريا

40 - منظمة الياسمين لالمومة والطفولة

-41 الجمعية الثقافية االيزيدية

-42 فيدراسيون الجمعيات الكردية في الدنمارك

43 - فيدراسيون الجمعيات الكوردستانية النرويج

44 - فيدراسيون أكراد فلندا

VEjîn 45 - شبكة

46 - جمعية روز للمراة والطفل

(WKO )47 المنظمة الكردية العالمية-

48 -جمعية المراة الكردية في سوريا في زيورخ 

سويسرا

49 جمعية شانا بلجيكا.

-50 المنتدى االلماني الكردي

-51 جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت

-52 مركز العدالة والبناء

-53 موقع ستونا كورد اإلعالمي

54 -منظمة kajî للمراة الكوردية

55 -جمعية آفرين للمراة الكوردية

-56 الجمعية الكردية في كوينزالند - أستراليا

57 -مركز االيزيديين للثقافة امستردام

-58 المؤتمر الوطني الكردي ألمريكا الشمالية

-59 جمعية الجالية الكردية في أوتاوا

-60 البيت الكردي في تورنتو الكبرى

-61 جمعية روناهي في بوخم االلمانية

62 - مركز أكراد اخن المانيا

63 - فدراسيون الجمعيات الكوردستانية في المانيا

-64 المعهد الكردي في هولندا

(soz)65 المنظمة الوطنية للشباب الكورد-

-66 اصوات نسوية كردية

في  الكردية  والرياضية  الثقافية  -الجمعية   67

(CSK) بيزانسون

68 -جمعية هيفي في فرنسا

69 -الجمعية الثقافية الكردية في ليون

دوم  بوي  في  الكردية  فرانكو  جمعية  70ـ 

(AFKP)

الجماعية  اإلبادة  لضحايا  العالمية  الرابطة  71ـ 

(AMVGK) لألكراد

72 -جمعية فرانكو الكردية مونتوبان

73ـ التحالف الفرنسي - كردستان العراق (آكي)

74 - جمعية التضامن مع الشعب الكردي

75 -جمعية فرانكو الكردية في شارينت

76ـ الجمعية الثقافية ألكراد ليموج

(UEKE) 78 اتحاد المعلمين األكراد في أوروبا

78 -جمعية جالدت بدر خان

fulda 79 - اكاديمية فولدا للتعليم واالندماج

في  االلمانية  الكردية  المجتمعية  الجمعية   -  80

كيسن

81 - جمعية المجتمع الكردي في منشن

82 -البيت االيزيدي كالكار

83 -جمعية مسرح الشجاعة

84 - الجمعية الكردية االلمانية بادبورد

85 -جمعية الشباب الكردي المانيا

86 - جمعية نوبهار للتراث الكردي

87 -الجمعية الكردية في شفاينفورت

88 -الجالية الكردية في اوبر هاوزن

89 - جمعية ثقافة كردستان

90 - نقابة عمال كردستان هامبورغ

91 -جمعية المجتمع الكردي في كيسن االلمانية

92 -جمعية الصداقة االلمانية الكردية رنين.

93 -الجمعية الثقافية الكردية ليفر كورونا

94 -جمعية الجالية الكردية في فورتمبيرغ

95 -جمعية الجالية الكردية في بر لين

96 -جمعية الجالية الكردية في راين- ماين

97 -المجلس المركزي للكورد في اوربا.

98 -منظمة صحفيون بال صحف.

99 - مؤسسة والت لالعالم والثقافة.

--100 منظمة آهين للثقافة والفنون

--101 مركز رشيد حمو الثقافي

واالبحاث  للدراسات  ليكولين  مركز   102--

القانونية.المانيا

 -103 نقابة صحفيي كوردستان- سوريا
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مال عزالدين

من أكثر مضى قد يكون ،٢٠٢٢ العام دخولنا مع

الكوردي، دون أي الكوردي الحوار عام على توقف

الكورديين الطرفين بين التقارب حول كوردي إنجاز

سوريا. في

متواجد األمريكي المبعوث  أن المعلومات،  وحسب

والبدء تحرك أي  إلى يبادر ولم فترة، منذ  سوريا في

مع تزامن وأيضا الكوردية. بين األطراف بالمفاوضات

الترهيبية كر شورش جوانين ممارسات زيادة تواجده

بإغالق السبب كانوا كما الكوردي، الوطني المجلس ضد

المعبر باجتياز منهم مجموعة قامت عندما سيمالكا معبر

حكومة ضد  تخوينية شعارات وترديد الحجارة وإلقاء 

والبيشمركة. كوردستان إقليم

أن يكون للكورد  ٢٠٢١ دون عام مضى لماذا برأيك -١

للوضع حل وإيجاد التقارب نحو بصمة أي سوريا

الكوردي؟

سوريا في األمريكية السياسة توضح سبب عدم ما -٢

الخصوص؟ وجه على للكورد وبالنسبة عامة

في الكورد مستقبل على تداعيات المعبر إلغالق ٣- هل

ولماذا؟ في إغالقه؟ كان السبب سوريا؟ ومن

عام خالل سوريا الوضع الكوردي في تتوقع كيف -٤

العامة؟ السياسية المعطيات حسب ،٢٠٢٢

وتحديات إشكاليات تواجه سوريا في الكورد مصير

كبيرة

الديمقراطي للحزب السياسي المكتب عضو تحدث

لصحيفة حمو عبدالباسط سوريا، الكوردستاني-

في   ٢٠٢١ عام العالم «وّدع  بالقول: «كوردستان»، 

دون والنفوذ المصالح على حاد وصراع تناحر وسط

أنها رغم  والديمقراطية، االنسان لحقوق االهتمام إيالء

مجرد هي  العالم، قادة خطابات في العناوين تصدرت 

فقط، اإلعالمي التصدير سياق في وشعارات يافطات

النووي السباق منها كبيرة مشكالت العالم واجه وكما

تهدد التي السيبرانية والحرب البيولوجية واألسلحة

تحت من واإلنفالت  الضبط عدم حال في البشرية

القوى بين التفاهم واإلتفاق توصل إلى وعدم السيطرة،

أكبر من تشكل كورونا جائحة الزالت العظمى، وكما أنه

معظم كاهل أثقلت التي الخطيرة والصعوبات التحديات

والنفسية، واإلجتماعية اإلقتصادية الناحية من  الدول

المشهد بها يمر التي المعقدة المعادلة هذه ضمن أيضا

الشرق منطقة زالت الدولي ال والتناحر  الصراع من

على األكبر وتأخذ نصيبها أزمات كبيرة، تعاني األوسط

والتشرد والقتل والعنف الحرب  ورحى الصعد، جميع

وشعوبها الجغرافيا هذه تتعرض إذ توقف، دون مستمرة

البشري، واالستنزاف واالنهيار  الدمار إلى القاطنة

بمستقبل واإليمان الثقة وفقدان واإلحباط اليأس وتسود

العيش لقمة عن البحث إلى األمر مشرق، فقط يقتصر

سوريا تحت شعب األزمة، وترك مصير إطالة جراء

األخرى اإلرهابية والمجموعات  داعش  إرهاب سطوة

في بالوكالة تعمل  بإيديولوجيات نفسها عن  تعبر التي

المشترك وخلق السلمي وضرب واألمن اإلستقرار تهديد

الوصول آفاق الزالت نفسه الوقت وفي أحقاد واإلنتقام،

السورية بعيدة األزمة حد إلنهاء ووضع شامل حل إلى

صراع لعبة في ثانوية وباتت األفق، ومسدودة المنال

إلى النظام تأهيل إعادة محاوالت في هناك السيما الدول،

السورية األزمة دوامة ظل في العربية الدول جامعة مقعد

القوى عدم توصل من الزمن بسبب عقدًا تجاوزت التي

مشترك، إتفاق السورية إلى في الساحة المؤثرة الكبرى

وطموحاتها أجندتها وإختالف اإلقليمي التدخل عن فضال

تقاعس إلى إضافة الصراع في سوريا، إنهاء كيفية حول

بالصغط واللعب جديته وعدم والدولي األوروبي المجتمع

إطار تقديم بعض للمشهد في مراقبًا بقيت بل فاعل، بدور

ال اإلنساني والدعم اإلغاثة في اللوجستية المساعدات 

أكثر».

والمتشابكة المعقدة اللوحة هذه ظل «في حمو: يتابع

سوريا في الكوردي شعبنا ومصير مستقبل تواجه

يتوصل أن شعبنا تأمل حيث أكبر، وتحديات إشكاليات

المشتركة، والرؤية الصف وحدة إلى السياسية أطره

بموضوعية الدراماتيكية والمتغيرات األحداث وقراءة

فوق الكوردية المصلحة وضع من إنطالقا وبمسؤولية،

سيرورة تكريس مع  وتماشيًا توازيًا المصالح، جميع

لألزمة والشامل العام حل  مع  وتالزمها  الديمقراطية

خلق واالبتعاد عن األصدقاء خالل كسب من السورية

في والدخول الكوردية، للقضية والعداوات صراعات

القضية واستخدام والدولية، اإلقليمية التناقضات لعبة

خدمة في كورقة  شعبنا  ومستقبل ومصير  الكوردية 

مخادعة طوباوية بإطروحات اآلخرين ومآرب أهداف

شعبنا وأهداف  ومصالح طموحات حقيقة عن  بعيدة

به واالعتراف المشروعة، حقوقه  تثبيت في الكوردي

ثانية رئيسية وكقومية وشعب، أرض كقضية دستوريا

وأديانها قومياتها بجميع مركزية سوريا التعددية ال في

والمصير المشترك العيش في للجميع وطنا ومذاهبها،

في ونبيلة كبيرة جهود بذلت بأنه يعلم وكلنا والواحد،

البارزاني مسعود من قبل الرئيس السورية الثورة بداية

ومنظمات الكوردية السياسية الحركة وحدة شمل لم في

برعايته مشتركة إتفاقيات  عقد وتم المدني،  المجتمع

ب  لكن دهوك، ١ وهولير ٢ وإتفاقية هولير في الكريمة

التكتيكية الدبلوماسية مسار إختارت قنديل ومنظومة د ي

مركزية ال مدنية سوريا مستقبل خارطة لرسم مفتاح الكوردية القضية حل
السبل وبكل الكوردي،  الوطني المجلس مع  المخادعة

اإللتزام مضمونها، وعدم من اإلتفاقيات كل إفراغ حاول

من والهروب ونصًا، روحًا أرض الواقع على بتنفيذها

ومحاولة متعددة، بذرائع الحقيقية الشراكة استحقاقات

الكوردي العام الرأي تضلل كثيرة ومشاكل عراقيل خلق

الشقاق زرع في وتخوينية كوبلزية بماكينته اإلعالمية

إلى شعبنا وجر الناس وخداع  واإلنتهازية،  والنفاق

وضرب المجتمعية البنية وتفتيت والتناحر، الصراع

التضاد، إلى الواحدة األسرة وتفكك األخالقية، القيم 

وتفشي واإلرهاب والشك الخوف وزرع وعدم اإلحترام

اتجاه بدوره القيام في  والالمباالة الثقة وعدم اإلحباط،

وقضيته، شعبنا بمستقبل وتحيط تحدق التي المخاطر

التعليم من جيل وعزوف التعليم غياب عن فضال

إلى الشباب وطاقات مصير ودفع االختطاف، ومسلسل

مظلم». نفق وفي مجهول مستقبل ونحو الموت

فرنسا حاولت األوضاع هذه «أمام حمو: ويضيف 

لملمة إتجاه في أرضية خلق بمحاولة القيام جانبها من

سعت ثم تتقدم، ومن لم لكن الكوردي الصف  وتوحيد

عقدت وبرعايتها فرنسا طرحته ما الستكمال أمريكا

الكوردي الوطني المجلس بين وحوارات لقاءات سلسلة

رؤية  إلى تمخضت  د، ي ب  بقيادة  pynk وأحزاب

ومنظومة د ي ب تنصلت العادة وكما مشتركة، سياسة

خيرًا، شعبنا الذي استبشر بعض التقدم إحراز من قنديل

في تاريخية ضرورة الكوردي الصف وحدة بات والذي

الى أي اآلن حتى تفض الحوارات لم لذا التحديات، وجه

شعبنا وينتظره يترقبه ما متكاملة وشراكة شامل إتفاق

المنظومة هذه ونوايا خبث اشتدت هنا من الكوردي،

معبر على بالهجوم الثورة شبيية تسمى ما إلى باإليعاز

والعدوانية أعمالها اإلرهابية االستمرار في مع سيمالكا

الوطني المجلس  ومكاتب الكوردي  العلم حرق  من

وتجويع األطفال  وخطف المتطاهرين على والهجوم

قطع هو سيمالكا معبر على هجوم من والهدف الشعب،

سوريا كوردستان في الكوردي شعبنا مابين التواصل

وتطويق واإلنساني، التجاري المنفذ واغالق والعراق،

نحو للذهاب المجال وإفساح النواحي جميع من أهلنا

مدة نفاذ بعد ألصحابها األمانة وإعادة النظام،  حضن

مابين جرى الذي والتسليم االستالم في المبرمة اإلتفاقية

ومناطق شمال في شنكال وما يجري ك والنظام، ك ب

مؤامرة في إطار استكمال منهجية كوردستان تدخل إقليم

للدول استخباراتي مخطط مع  والتسيق  بالتعاون قنديل

سوريا كوردستان  في الكوردية القضية ضرب  في

على صراع هو سوريا في والصراع  معًا، والعراق

يجري ما عن بمعزل ليس وهي األوسط الشرق مستقبل

الباطنية والنفط والثروات النفوذ الغاز على صراع من

دول وروسيا أمريكا أن شك بدون المصالح، وتقاسم

إيران عن فضال السورية الساحة في ومؤثرة فاعلة 

الخليجي، الدورالعربي إلى إضافة وإسرائيل وتركيا

لألزمة وكامل شامل وعادل إلى حل الوصول واليمكن

بين هذه الدول، إلى قبول وتفاهم السورية دون التوصل

المعادلة، هذه  ضمن ثانوية فتبقى  القضية الكوردية أما

حل إطار في يأتي لحقوق الكورد الحل أن يرى والكل

وقرارات جنيف سواء أكان ما يجري في سوريا العام

من يجري ما ذات الصلة أو في دمشق، او األمن مجلس

سيكون أنه والرهان  ومساراتها.  استانة  سيناريوهات 

وفاق وإلى حقيقية، وشراكة  حل  إلى الوصول هناك

وارتباط قنديل سيطرة ظل في كوردية وحدة وإنجاز

الكوردي المجتمع  مفاصل  على  د ي وب  ك ك ب

وقراءة فهم في التفكير وبساطة  سياسية سذاجة هو

ومسايرة األمنيات  تسويق إطار في وتندرج األحداث،

تصورات وراء  واإلنجرار المشاعر ودعدغة العاطفة

تحمل في القيام إلى ال متحركة ومتغيرة، آنية شعبوية

السفينة وحماية القيادة بوصلة توجيه في الريادي الدور

لعبة في المصالح  بحر أمواج تالطم من الكوردية

شعبنا موقع ثم أوال، ومن سوريا للجغرافية الشطرنج

في التعقيد معادلة ضمن ثانيا الجيوبوليتيكي الكوردي

االستراتيجي القومي واألمن والتصالح المصالح إطار

للدول».

لـ  استكماال ٢٠٢٢ سيكون عام شك «بدون يختم حمو:

قبل الجديدة لوالدة والمخاض للمشاريع النهائية الصورة

سنة بعد ستكون التي لوزان معاهدة مدة ونفاذ استكمال

مصالحه ووفق بمنظاره يسعى والكل عام، مائة تمر

القومي ألمنه خدمة بريشته االوسط الشرق لوحة لرسم

وديمقراطية عادلة قضية الكوردية القضية والوطني،

في صلب كبيرة أهمية تشكل  بإمتياز، هي باتت دولية

في الوقت نفسه كما الكبرى، الدول تقاطع مصالح بعض

داخلية وتناحرات بها، تتربص إقليمية تحديات هناك

لهذه وأذرع بأدوات اإلمكانيات وتستنزف تنهك الطاقات

نهاية لألزمة الحل في سوريا هو بداية الدول، وسيكون

الشرق خارطة لرسم ومفتاح  جديدة،  مرحلة ولبدء

الجديد». االوسط

بقت أمريكي إن نفوذ منطقة ستبقى المنطقة الكوردية

ال أو عسكريا

الديمقراطي للحزب المركزية اللجنة عضو تحدث

لصحيفة أزيزي كاوا الدكتور سوريا، الكوردستاني-

الكوردي الحوار توقف «إن بالقول: «كوردستان»،

أمريكا ممثلي تغيير - أسباب: عدة له –الكوردي

- األمريكية اإلنتخابات  - الحوار على المشرفين

ب الـ أنصار بها ويقوم قام،  التي  التخريبية األعمال

والحزب الكوردي الوطني المجلس مقرات ضد ك ك

أن المفاوضات أعتقد سوريا. الديمقراطي الكوردستاني-

تتأثر فهي بين طرفين، فقط سوريا ليست كوردستان في

والملزم إليه التوصل تم ما إن أيضًا. كوردستانية بأطراف

ومنها سوريا. لكوردستان كبيرة  بأهمية هو للطرفين

تم وقد الكوردية، والمرجعية المشتركة السياسية الرؤية

التجنيد مثل جيد بشكل األخرى أيضًا القضايا مناقشة 

والعقد روژئاڤا روژ إلى قوات لشكرى وعودة اإلجباري

توقف المفاوضات األخرى. الباقية والمسائل اإلجتماعي 

األمريكي المشرف الطاقم إن فشلها. أو إنتهاؤها يعني ال

الطرفين، مع لقاءات موجود وأجرى  المفاوضات على

نتائج إلى والوصول الحوار لبدء مستعدان والطرفان

ضد شوركر جوانين وشراسة هجوم إزداد كلما إيجابية.

إلى خطوة تقدمنا بأننا قد نعلم يجب أن ورفاقنا مقراتنا

عمل إال الهجمات هذه وما المفاوضات، إلتمام األمام 

الحوار إفشال هدفها الـ ب ك ك أنصار به يقوم جبان

ألهداف ومتيقظين نكون حريصين أن وعلينا الكوردي

ك». ك ب الـ

الطرفين نحن عندنا هي المشكلة «أن عزيز: يعتقد

وحدة إلى وتقول:١-ندعوكم واضحة أمريكا الكورديين.

لذلك، وهم يسعون سنة ونصف الكوردي ومنذ الصف

إلى للوصول بجدية ساهموا وقد موجودين ومازالوا

وثيقة توقيع إلى للوصول ٢-ساهموا السابق. التفاهم

والبدء إليه التوصل تم ما تقر جدًا مهمة ضمانات وهي

وحسب -٣ إليه. التوصل تم ما حيث من الثانية بالجولة

اإلتفاق بعد االسم، هذا تحت يكتب لم وإن الطريق خارطة

العرب األخرى المكونات ضم سيتم الكوردي الكوردي

بعد -٤ .( مصغرة اإلتفاقية (سورية هذه والسريان إلى

إنتخابات. والذي تنظيم سيتم اإلتفاقية هذه إلى الوصول

لتشكيل مجبر والبرلمان منتخب، برلمان عنها سينتج

والحكومة البرلمان وسيحتاج حكومة. أو إدارة مجلس

يجب الذي االجتماعي  العقد وهي تشريعية وثيقة إلى 

أرض على (هذا يعني البرلمان. قبل إنجازه من يتم أن

التحالف وبضمانة منتخب وبرلمان بحكومة إقليم الواقع

تقاوم الكورد، أعداء  وبدعم ك ك ب  الـ الدولي).

ب لصالح الـ هو اإلتفاق تأخر كلما العملية هذه بشراسة

الكورد لمصلحة سيكون أسرعنا وكلما وأعوانها. ك ك

السورية الكوردية أوالحركة األنكسة وخاصة جميعا

الرغبة العملية لهذه يراد فمي: بملء وأقولها عام. بشكل

متبادلة تنازالت وتقديم الضغط ليستطيعوا قوية وإرادة

العليا». الكوردية المصلحة أجل من

لكوردستان الحياة شريان هو المعبر عزيزي: يتابع

هذا خالل من اليومية  احتياجاتنا على نحصل  سوريا.

لفتحه دولية مسؤولية كوردستان إقليم وتحمل المعبر.

هولير لتنظيم إتفاقية نتيجة فتحه وجاء غير رسمي. وهو

لكن ئاڤا. وروژ باشور في الكوردية الكوردية العالقات

العراقيل، وخلق المعبر هذا ضد وقف ك ك ب الـ

إقليم سيادة وإنتهاك المعبر على الهجوم آخرها وكان

العالقات على كبير تأثير للمعبر طبعا كوردستان.

ومساندة دعم  لوال خافيا وليس الكوردية، الكوردية

المعبر. هذا فتح اإلقليم استطاع لما الدولي التحالف 

ك المتكررة. ك ب الـ استفزازات إغالقه نتيجة أتى

بعض الضمانات وضع بعد يفتح إال المعبر لن أن وأعتقد

في ك ك ب الـ وتدخالت اإلستفزازات تكرار لعدم

المعبر».

في وهامة جذرية تغييرات «حدوث عزيزي: يتوقع

سوريا في الكوردي الوطنى  المجلس  أحزاب بنية

الديمقراطي الحزب مؤتمر انعقاد أتوقع وقال: وأحزابه.

المؤتمر هذا نتائج على وسيعتمد –سوريا. الكوردستاني

كبير تأثير له وسيكون بأمان القومية برسالته الحزب أداء

أيضًا. سوريا في الكوردي الوطني المجلس عمل على

قومي إتفاق إلى الكورديين الطرفين وصول وأتوّقع

بتهيئة والبدء إليه الفرات شرق مكونات وانضمام هام

-١ عنه: ينتج تشريعية وما إنتخابات إلجراء  األجواء

(سورية سورية وشرق شمال في القائم الكيان شرعية

القرار على ك ك ب الـ إحتكار كسر -٢ مصغرة).

المنطقة. من وإبعاده سورية، وشرق شمال في السياسي

وبدء تركيا مع  العالقات وتحسين هدوء حصول -٣

التحالف. وعد كما اإلعمار وبدء إعادة االوضاع تحسن

نفوذ منطقة الفرات شرق ننساها: ال يجب أن نقطة -٤

وستبقى األمريكي.  الروسي اإلتفاق حسب أمريكية

اإلتفاق وان تبق. لم أم عسكريا أمريكا بقت سواء هكذا

األمريكي المشروع ضمن يدخل  الكوردي الكوردي

بحماية المنطقة في مصالحها بحماية أمريكا وترغب

جيدا. اللوحة نقرأ أن يجب كوردية.

أمريكية، وبضمانة إلتفاق توصلنا «إذا عزيزي: يرى

/فيفتي نتقاسم  ان  أفضل مشروعة معارضة  نبقى  أن

جميع أخطائها. ال نتقاسم حتى ك ن ي الـ ب مع فيفتي/

والحركة والسريان العرب فيها سيدخل اإلنتخابات

مختلفًا سيكون الوضع والمستقلون. الكوردية السياسية

اإلنتخابات». بعد كليًا

سبل وتعقدت التقديرات كل فاقت السورية األزمة

لها الحلول

اليكيتي للحزب  المركزية اللجنة عضو  تحدث

لصحيفة شيخو بهجت  سوريا، الكوردستاني- 

لصحيفتكم أقدم دعني «بداية  بالقول:  «كوردستان»،

الجديد العام  بمناسبة القلبية التهاني أجمل الكريمة 

أما ومتألقا. سعيدا عاما المشرفين  ولكل لكم وأتمنى

التقارب إتمام أو إنجاز عدم حول سؤالكم بخصوص

هناك العام المنصرم، فأعتقد أن - الكردي في الكردي

أي خطوة أن وغيرهم الكورد يعلم فكما أسباب عديدة،

وفي الكوردية  السياسية األطراف لتقارب عام بشكل

صعوبات سيواجهه كوردستان  أجزاء  من جزء أي

وستحاول كوردستان، تقتسم التي الدول من وعراقيل

جّمه صعوبات ووضع منه للحد  األربع الدول هذه

هناك أن فيمكن سوريا  كوردستان أما في إنجازه. في

الرئيسية أطراف أحد أن باألساس أكثر، ألنه  تعقيدات 

الـ الديمقراطي االتحاد  حزب  به وأقصد الحوار في

يؤمن  وإنما قوميا، كورديا حزبا نفسه يعتبر ال pyd

) ومن الديمقراطية األمة ) باألممية االشكال من بشكل

القضية لمفهوم  وسياسية فكرية معضلة أمام نحن  هنا

يسعى لذا المتحاورة، األطراف بين سوريا الكوردية في

والتي تسمى معه المتحالفة واألحزاب المذكور الحزب

في  هم وخاصة اآلن الحوار، عرقلة هذا إلى pynk بالـ

كالقوات لها يتبع وما الذاتية اإلدارة شؤون تسيير موقع

.. التربوية والمفاهيم اإلقتصادية واإلمكانيات العسكرية

التي قامت بها المحاوالت  كل أنه هو يثبت ومما الخ.

اعتقال  من الماضي العام خالل pyd للـ بعض األجهزة

وإطالق الكردي  الوطني المجلس ومناصري ألعضاء 

االغتيال ومحاوالت وحرقها مكاتبه على الرصاص

التجويع سياسة وإتباع القصر وخطف نشطائها لبعض

ال  وحلفاؤه pyd الـ زال ما بأنه يؤكد هذا كل ...

الكردية». – الكردية الوحدة بمشروع يؤمنون

من غيرت أنها األمريكية للسياسة «بالنسبة شيخو: يعتقد

تحريرها عقب وخاصة سنوات منذ مفهومها الكالسيكي

المساهمة بالسياسة وإّتبعت ما ُتسّمى وأفغانستان للعراق

نفذت التي الدول لذا كانت سوريا إحدى  المساعدة، أو

كانت من رغم أنها الجديدة السياسة النوع من بها هذا

محاربة الدولي في التحالف ضمن الدول المساهمة أكبر

وتركت بالقوة النظام  بإسقاط  تقم  لم ولكن  اإلرهاب،

كانت أنها رغم أنفسهم، للسوريين البند هذا في المجال

تكن لم المعارضة هذه ولكن السورية، للمعارضة داعمة

النظام عاتقها لتزيح على الملقاة المهام التاريخية بمستوى

تساعد حلفاءها قد الجديدة السياسة األمريكية دمشق. في

أنها أجزم قد ولكن للتغيير، الممكنة الوسائل بعض في

أن أو بالقوة األزمات حل في المباشر التدخل انهت

بالنسبة أما لألفضل. تسعى التي شعوب عن بديال تكون

يمكن فال السوري الكوردي الشأن في للسياسة األمريكية

ولها عظمى، دولة  فهي مالئكة، بأنها أمريكا تصور 

بقاء ساعدت هي شك دون ومن المنطقة، في مصالحها

وساهمت بشكل التاريخية، أرضه في الشعب الكوردي

الكوردي، بالشعب  المحدق وخطره داعش لدحر  فعال

الكوردي، – الكوردي للتقارب جيدة تطرح أفكارًا واآلن

لتحسين تسعى كما المنطقة، مكونات مع والتقارب

بين االرتباط بفك وتنصح الجوار. دول مع العالقات

فبتقديري  الكوردستاني. العمال وحزب  pydالـ إدارة

بخصوص كبيرة لدرجة مقبولة األمريكية األفكار  هذه

اإليجابي الكوردي التعاون هنا ومن سوريا، كوردستان

الدستورية الحقوق شك بدون  سيؤمن  السياسة هذه مع

المستقبل». في سوريا الكوردي للشعب

فيش - سيمالكا معبر يعتبر شك «بدون شيخو: يتابع

على سوريا كوردستان لشعب الرئيسية البوابة خابور

والمساعدات للتجارة المنفذ الرئيسي أيضًا ويعتبر الخارج،

لمعبر السورية كان األزمة أعوام خالل فمن االنسانية.

حيث شعبنا، لحياة بالغة أهمية خابور فيش - سيمالكا

المفروض الحصار وكسر عنه، المعاناة تخفيض في ساهم

مهما ممرا كان من قبل داعش، عدا أنه سنوات لمدة عليه

أنه كما والقسد. التحالف لقوات عسكرية معدات إليصال

في الموجودين الكورد بين الالجئين التواصل في ساهم

المعبر هذا  يعتبر باختصار  الداخل.  في  األقليم وذويهم

كوردستان سوريا، في الحياة الرئيسي الستمرار الشريان

في وخاصة حقيقية لشعبنا، إلى كارثة سيؤدي وإغالقه

للمواطنين. المعيشية  واألزمة اإلقتصادية المعاناة ظل

إقليم لحكومة الشكر كل يتوجب المنطلق هذا ومن

المعبر فتح في الكبير الفضل لها التي العراق كوردستان

وعلى خلفية شعبنا. ألبناء الممكنة كل التسهيالت وتقديم

بدون الحيوي،  المعبر هذا  إغالق  في السبب هو من

جوانين ) الثورية الشبيبة بها قامت التي التجاوز شك

جهة إقليم من المعبر وحراس موظفي على شورشكر )

فعل ردة في  الرئيسي السبب  كان  العراق كوردستان 

أن أرى الشخصي وبتحليلي بإغالقه. اإلقليم  حكومة 

كوجر تل معبر اإلدارة الذاتية لفتح قبل من هناك محاولة

قبل من هذه الخطوة – الربيعة، فقد تكون ( اليعربية )

المنحى. هذا في للمساعدة شورشكر جوانين

فاقت السورية األزمة بأن القول «يمكن يضيف شيخو:

تعيش وبرأيِّ لها، سبل الحلول وتعقدت التقديرات، كل

غير أمريكا بعد موافقة  مرحلة جديدة، وخاصة سوريا

وبحسب األسد، بشار لـ جديدة  والية  بتجديد الرسمية

في كما ليست الحلول ستكون بالتأكيد المستجد الوضع

الحصة األكبر أصبحت لروسيا بأن يظهر السابق وهذا

يجرى أنه قد أعتقد السياسي، ومن هنا تمكين الحل في

الدستور على الطفيفة التعديالت بعض المستقبل  في

بين وطنية وحدة بحكومة القبول يمكن كما السوري،

السياسية التسويات بعض وإيجاد والنظام، المعارضة

هذا يكون قد النظام، سيطرة عن الخارجة المناطق بين

المتوقعة». المالمح أهم من هو العام لهذا السيناريو

وأخيرًا:

في السوري الشعب ومعاناة مستمرة، السورية المشكلة

والعام سيمالكا، إغالق معبر بعد وخاصة مخيف، تدهور

يطاق لم يعد الوضع ولكن بعد، مالمحه تظهر لم الجديد

حٍد على وفي المخيمات الداخل للمواطنين في بالنسبة

حلول إيجاد  في اإلسراع إلى الملحة والحاجة  سواء،

المعاناة. لهذه جذرية

حمو أزيزيعبدالباسط كاوا بهجت شيخود.
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بحث  وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، 

الثاني ٢٠٢٢)، مع رئيس  كانون  السبت (٨  يوم 

التهديدات  العراق،  في  اإلرهاب  مكافحة  جهاز 

داعش  لتنظيم  األخيرة  واالعتداءات  األمنية 

اإلرهابي.

مشتركًا  أمنيًا  وفدًا  أحمد  ريبر  الوزير  استقبل  إذ 

عبدالوهاب  الركن  أول  الفريق  برئاسة  رفيعًا 

الساعدي رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب وبحضور 

جون  الجنرال  برئاسة  التحالف  قوات  من  وفد 

برينان، بحسب بيان من الوزارة.

وخالل االجتماع، تباحث الجانبان حول التهديدات 

داعش  لتنظيم  األخيرة  واالعتداءات  األمنية 

والتعاون  التنسيق  أهمية  على  وأكدا  اإلرهابي 

بين األجهزة األمنية في الحكومة االتحادية وإقليم 

كوردستان وخاصة في مناطق الفراغ األمني بين 

الطرفين، وفق البيان.

لتفعيل  العمل  إلى  الحاجة  الجانبان على  كما شدد 

÷aã»€a@¿@lbÁä�a@Úzœbÿfl@…fl@î«aá€@ÚÓ‰fl˛a@paáÌáËn€a@szjm@ÊbnéÜäÏ◊@ÚÓ‹ÇaÜ

انتخب أعضاء البرلمان العراقي، مساء يوم االحد ٩-

١-٢٠٢٢، النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

عن محافظة كركوك، شاخوان عبداهللا، لمنصب النائب 

الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي.

وتنافس عبداهللا، مع النائبة سروة عبد الواحد عن حراك 

النائب  حصل  حيث   ، بالمنصب  للفوز  الجديد"  "الجيل 

عن الديمقراطي الكوردستاني على أغلبية األصوات من 

إجمالي ٢٢٨ صوتا.

وحصل شاخوان عبد اهللا على ١٨٠ صوتًا، متقدمًا بذلك 

على مرشحة الحراك سروة عبد الواحد والتي أحرزت 

٣٣ صوتًا، فيما اعتبرت ١٣ بطاقة اقتراع باطلة.

بدورته  العراقي  النواب  مجلس  انتخب  ذلك،  وقبل 

التشريعية الخامسة،  محمد الحلبوسي رئيسًا للمجلس.

وحصل الحلبوسي وفقًا لعملية الفرز على ٢٠٠ صوت 

مقابل ١٤ صوتًا لمنافسه النائب محمود المشهداني، فيما 

اعتبرت ١٤ بطاقة اقتراع باطلة.

التيار  عن  الزاملي  حاكم  النائب  انتخاب  تم  ذلك  بعد 

الصدري، لمنصب النائب االول لرئيس مجلس النواب 

العراقي.

السيرة الذاتية :

ــ االسم/ شاخەوان عبداهللا احمد

ــ مواليد/ ١٩٧٩ كركوك

ــ التحصيل الدراسي / دكتوراه قانون / بكالوريوس 
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عسكري .

سنة ١٩٨٧ من  البائد  النظام  قبل  من  ترحيله  تم  ــ 

محافظة كركوك الى محافظة أربيل .

سنة  منذ  البيشمركة  قوات  صفوف  في  ناضل  ــ 

١٩٩٦ ولغاية ٢٠٠٣ .

الى  البعث سنة ٢٠٠٣ وعودته  نظام  بعد سقوط  ــ 

في  التجارة  لدوائر  قانوني  كمدير  تعينه  تم  كركوك 

كركوك الى سنة ٢٠٠٥ 

القانوني  ــ ٢٠٠٥ الى ٢٠١٤ شغل منصب المدير 

والتحقيقات في مجلس امن إقليم كوردستان ، في محافظة 

كركوك و شارك في العديد من العمليات االمنية لمالحقة 

الخاليا والجماعات االرهابية في كركوك وصالح الدين 

وديالى والموصل .

ــ ٢٠١٢ الى ٢٠١٤ عمل استاذًا في جامعة جيهان.

مجلس  في  عضوًا  انتخب   ٢٠١٨ الى   ٢٠١٤ ــ 

العراقي عن محافظة كركوك ، عضو ومقرر  النواب 

كتلة  رئيس  ونائب  عضو  وكذلك  والدفاع  االمن  لجنة 

الحزب الديمقراطي الكردستاني .

والقانونية  االمنية  الدورات  من  العديد  في  شارك  ــ 

داخل البالد وخارجها .

النيابية  اللجان  من  للعديد  ورئيس  ونائب  عضو  ــ 

والتحقيقية .

ــ ٢٠١٨ الى ٢٠٢١ عضو لجنة تطبيع كركوك .

ــ ٢٠٢١ مرشح عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

لالنتخابات المبكرة عن محافظة كركوك، ونال ثقة أبناء 

الخامسة  النيابية  الدورة  في  نائبًا  واصبح  المحافظة 

(الحالية) لمجلس النواب العراقي.

@á‡´@aäaå@ÚÌÜãÿ€a@ÚÃ‹€a@Ú‡‹»fl@›‘n»Ì@Ô„aãÌ�a@‚bƒ‰€a

زارا  المعلمة  اإليراني  النظام   قوات  اعتقلت 

محمدي في مدينة سنة بشرق كردستان، يوم السبت 

٨-١-٢٠٢٢، وذلك بتهمة تعليمها اللغة الكردية 

لألطفال، وحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات. 

اعتقالها  تم  الكردية  اللغة  معلمة  زارا محمد هي 

السنة الماضية عدة أيام من قبل النظام اإليراني، 

المحكمة  وأصدرت  بكفالة،  سراحها  أطلق  وثم 

لعشر  السجن  عقوبة  بحقها  سنة  في  ”الثورية“ 

سنوات. وبعد ذلك تم تخفيف الحكم لخمس سنوات، 

واليوم عاودت قوات النظام اإليراني المعلمة زارا 

محمدي في منزلها بمدينة سنة بشرق كردستان. 

فقد ُحكم على زارا محمدي بالسجن عشر سنوات 

الكوردية. كجزء من سياسة  اللغة  تدريس  بتهمة 

الدولة ضد األقليات القومية. صدر حكٌم في ١٤ 

اإلسالمية  الثورة  تموز ٢٠٢٠ عن محكمة  من  

اإليرانية على معلمة لغة كوردية والناشطة المدنية 

سنوات.  بالسجن عشر  محّمدي  (أو زهرا)  زارا 

اعتقلت زارا للمرة األولى في مسقط رأسها سنه 

(سنندج) في محافظة كوردستان إيران وذلك في 

قبل  خضعت  قد  زارا  كانت   .٢٠١٩ أيار   ٢٣

اعتقالها الستجوابات متكررة من جانب مخابرات 

الثوري، ليفرج عنها بكفالة فيما بعد في  الحرس 

٢ كانون األول ٢٠١٩ بعد قضاء ستة أشهر في 

السجن عانت فيه، كما أشارت، من تحقيٍق يشبه 

في رعبه كوابيس كافكا وتعرضت للتعذيب بتهمة 

إدالئها "باعترافات" كاذبة.
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الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  نفى عضو 

الكوردستاني، هوشيار زيباري، يوم الثالثاء (١١ 

الحزب  بتنازل  التصريح   ،(٢٠٢٢ الثاني  كانون 

رئيس  منصب  عن  الكوردستاني  الديمقراطي 

السيادي  الموقع  "هذا  أن  إلى  مشيرًا  الجمهورية، 

مهم جدًا للعراق و يحتاج الى توافق كوردي".

مواقع  بعض  "نشرت  بيان:  في  زيباري  وقال 

المنصات اإلعالمية  التواصل االجتماعي وبعض 

تصريحًا  المسؤولة  غير  اإللكترونية  والجيوش 

مفبركًا باسما باننا كحزب ديمقراطي كوردستاني 

تنازلنا عن منصب رئيس الجمهورية".

عن  البعد  كل  بعيدة  التقارير  "هذه  أن  وأضاف 

الحقيقة وغير صحيحة جملة وتفصيًال".

هكذا  عنا  يصدر  لم  بأنه  "نؤكد  بالقول:  ومضى 

تصريح"، مبينًا أن "هذا الموقع السيادي مهم جدًا 

للعراق ويحتاج إلى توافق كوردي أوال وأخيرًا".

وفي وقت سابق ، أكد الرئيس مسعود بارزاني، أن تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي 

الكوردستاني وحدها التي تعبر عن سياسة الحزب، مشيرًا إلى عدم االعتماد على اآلراء الجانبية األخرى 

كمواقف للحزب.

وقال الرئيس بارزاني في بيان: "خالل الفترة الماضية، ُنشرت بعض التصريحات واآلراء في وسائل 

اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي وُفسرت على أنها تعبر عن مواقف وتوجهات الحزب الديمقراطي 

الكوردستاني".

وأوضح: "من هنا ُنعلم جميع األطراف أن أي نوع من التصريحات والمواقف الجانبية تحت أي مسمى 

وعنوان كان، ال يمت بصلة لسياسة الحزب الديمقراطي، وال يجب أن ُيحسب على أنه الموقف الرسمي 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني"، متابعًا أن "تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي 

الكوردستاني هي المعبرة حصرًا عن سياسة والموقف الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وعقد مجلس النواب العراقي، األحد (٩ كانون الثاني ٢٠٢٢)، جلسته األولى وانتخب محمد الحلبوسي 

رئيسا له، في جلسة تخللتها مشادات وفوضى على خلفية التوترات السياسية المتواصلة منذ االنتخابات 

األخيرة قبل ثالثة اشهر.

السني (١٤  "عزم"  تحالف  الدراجي من  برئاسة خالد  الجلسة  استؤنفت  لفترة،  الفوضى  وبعدما سادت 

مقعدًا). وأعيد انتخاب محمد الحلبوسي زعيم تحالف "تقدم" السني (٣٧ مقعدًا) والبالغ ٤١ عامًا، بـ٢٠٠ 

صوت، رئيسًا للبرلمان. وكان يترأس البرلمان السابق منذ العام ٢٠١٨.  

وحاز منافسه محمود المشهداني من "عزم" ١٤ صوتًا فيما اعتبرت ١٤ ورقًة الغية. وكان عدد النواب 

المشاركين ٢٤٠ أدلى ٢٢٨ منهم بأصواتهم، كما أفادت وكالة األنباء العراقية.

الحزب  عن  والنائب  البرلمان،  لرئيس  أول  نائبًا  الزاملي  حاكم  الصدري  التيار  عن  النائب  وانتخب 

الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبداهللا نائبًا ثانيًا.

ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته األولى، خالل ٣٠ يومًا، رئيسًا جديدًا للجمهورية الذي عليه 

بدوره أن يكّلف رئيسًا للحكومة خالل ١٥ يومًا من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية األكبر 

عددًا"، وفق الدستور. واعتبارا من يوم تكليفه يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة ٣٠ يومًا لتشكيلها.

ودحر  لمواجهة  الطرفين  بين  المشتركة  التنسيق  لجان 

بقايا داعش واقتالعهم حيث باتوا يشكلون خطرًا على 

العراق والمنطقة بأكملها.

العمليات  قيادة  أعلنت   ، الماضي  األول  تشرين  وفي 

المشتركة في وزارة الدفاع العراقية، المباشرة بتشكيل 

وأربيل،  بغداد  في  المشترك  األمني  للتنسيق  مركزي 

مشتركة،  ميدانية  أمنية  بعمليات  للقيام  الجهود  وتنسيق 

القواطع  كافة  في  الوضع  لتقييم  أمنية  لجان  وتشكيل 

بعد  والبيشمركة،  العراقي  الجيش  قوات  بين  المشتركة 

اجتماع مع وفد من وزارة البيشمركة.

(أيار)  مايو  في  العراقية  الحكومة  إعالن  ذلك  سبق 

الماضي عن تشكيل مراكز تنسيق مشترك مع حكومة 

المناطق  في  األمني  الملف  إلدارة  كوردستان  إقليم 

أن  إال  كوردستان،  إقليم  إدارة  خارج  الكوردستانية 

مراقبين يشيرون بأن هذا االتفاق لم يتمكن من تحقيق 

عسكرية  إجراءات  إلى  تحويله  يمكن  ملموس  شيء 

وأمنية على أرض الواقع يهدف إلى التنسيق بشكل جدي 

بين الطرفين لمواجهة تنظيم "داعش"

هذا وكان الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة 

أسلوب  "داعش غّير من  أن  نوه في تصريحات سابقة 

بشكل  ُيقاتل  سابقًا  فكان  ونوعها،  العسكرية  عملياته 

ُمباشر على الجبهات، لكنه اآلن تحّول إلى مجموعات 

األلغام  إرهابية مختلفة من زرع  تنفذ عمليات  صغيرة 

والعبوات ضد مواقع عسكرية وتحديدًا في الليل".

بين  المشترك  والتعاون  التنسيق  غياب  ياور  وانتقد 

حدوث  إلى  أدى  والذي  العراقية،  والقوات  البيشمركة 

والتي  كيلومترًا،   ٤٠ إلى  أحيانًا  تصل  أمنية  فراغات 

أصبحت مالذًا ومعسكرات لعناصر "داعش"، مبينًا أنه 

تّم البدء بتنظيم مراكز التنسيق المشتركة في تلك المناطق 

التي تضُم ضّباطًا من البيشمركة والجيش العراقي، مع 

تشكيل لواءين منهما لملء الفراغات األمنية.

زاغروس

زارت الفنانة الكوردية الروسية دامه سفيتالنا كاسيان، يوم الثالثاء ١١-١-

٢٠٢٢، بابا الفاتيكان، وقدمت له أحدث ألبوماتها من األغاني.

وفي تصريح لـ ‹كوردستان ٢٤›، تحدثت دامه سفيتالنا عن مضمون لقائها 

مع بابا الفاتيكان وقالت: «زرت اليوم بابا روما وقدمت له ألبومي األحدث 

خالل اللقاء». وأضافت أن «البابا تحدث معي حول زيارته للعراق، وقال: 

(أعرف ما يجري في العراق وسوريا). وهو يدرك أن شعبنا عانى من الكثير 

نساعدهم وندعمهم ونصلي  أن  قال: (يجب  لذلك  والمعاناة،  المصاعب  من 

الكوردي  ألبومي  إلى  استمع  فرنسيس  «بابا  بالقول:  وتابعت  أجلهم)».  من 

وكان سعيدًا جدا به، وقال: (أحب هذا النوع من األغاني الذي يعكس ألوان 

الشعوب المختلفة». وأردفت الفنانة الكوردية قائلة: «ثم شكرني بابا الفاتيكان 

على نشر هذا األلبوم، وقال: (أصلي من أجل الشعب الكوردي)، وأعرب عن 

سعادته بهذا اللقاء وقال: (أرسل تحياتي الحارة للشعب الكوردي».

ÜäÏÿ€a@k»ì€a@›uc@Âfl@Ô‹ñc@ZÊbÿÓmb–€a@bibi

 ،٧-١ الجمعة  يوم  مساء  صاروخي،  قصف  استهدف 

بمحافظة  كوبري)  (ألتون  پردي  في  البيشمركة  مواقع 

كركوك.

تم  أنه  (باسنيوز)،  لـ  أفاد  پردي  محور  في  مسؤول 

البيشمركة  مواقع  على  پردي  من  ٨ صواريخ  إطالق 

وسقطت بالقرب منها.

وأكد أن القصف لم يسفر عن أية أضرار.

إلى ذلك، ذكرت مديرية مكافحة اإلرهاب على صفحتها 

Üãi@¿@Ú◊ã‡ìÓj€a@paÏ”@“áËnèÌ@ÔÇÎäbñ@—ó”
في ‹فيس بوك›، إن الهجوم الصاروخي نفذ بصواريخ 

كاتيوشا واستهدف اللواء ١٠ في قوات البيشمركة.

قرب  سقطت  كاتيوشا  صواريخ  ثمانية  أن  وأضافت 

أي  توقع  أن  دون  البيشمركة  لقوات  الخامس  المحور 

إصابات أو أضرار مادية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 

عن الهجوم.

والحقًا، قالت وزارة البيشمركة في بيان إن الصواريخ 

پردي  لناحية  والجنوبية  الشرقية  المناطق  في  سقطت 

سقطت  الصواريخ  أن  إلى  مشيرة  كوبري)،  (آلتون 

وأضافت  للبيشمركة.  الخامس  المحور  خارج  عشوائيًا 

الوزارة أن الهجوم الصاروخي لم يوقع أي خسائر بشرية 

تحقيق  فتح  نفسه  الوقت  في  مادية، وأكدت  أو أضرار 

في الحادث. وسبق أن تعرضت محاور البيشمركة وال 

سيما في پردي إلى هجمات مماثلة دون أن تسفر عن 

سقوط ضحايا. وعادة ما تنطلق الهجمات من المناطق 

الخاضعة لسيطرة الحكومة االتحادية.
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نوافذ 

الدامي في سوريا،  النزاع  بعد عقد كامل من 

وما رافق ذلك من ويالت وكوارث أودت بحياة 

ما يقارب المليون من أبنائها، إلى جانب التدمير 

من  أكثر  وتهجير  التحتية،  للبنية  الكامل  شبه 

نصف سكانها نحو المجهول، ترى؟ أال يحق 

لنا أن نتساءل كيف ولماذا هوت المعارضة؟

ربما هذا يقودنا إلى البدايات.. المؤتمر األول 

للمعارضة السورية الذي التأم في انطاليا عام 

الوطني  المجلس  عنه  تمّخض  الذي   ٢٠١١

االئتالف  لوالدة  بدوره  مهد  الذي  السوري 

الوطني لقوى المعارضة والثورة.

فيما  المشهد  وقادوا  انطاليا،  في  التموا  فالذين 

سوى  شيء  ذلك  قبل  يجمعهم  يكن  لم  بعد، 

التي  هفواتهم  بعض  وربما  السورية،  هويتهم 

للنظام  االستبدادية  المشيئة  مع  تعارضت 

السوري في بعض المراحل التي سبقت ذلك، 

دون النظر إلى الواقع السوري، وما طرأ عليه 

والسياسية  االجتماعية  جوانبه  في  تبدالت  من 

خالل المراحل المنصرمة، فمحركات الصراع 

عن  كليًا  اختلفت   ٢٠١١ عام  سوريا  في 

محركات الصراع قبل وبعد عام ١٩٨٠، إال 

على  الحاصلين  الخارج  معارضي  مشيئة  أن 

من  إرادة  جانب  إلى  أخرى،  بلدان  جنسيات 

السوري  المشهد  على  فرضا  خلفهم،  يقفون 

الملتهب خيارات سياسية محددة، وتم وفق ذلك 

قيادة الصراع وفق الذهنيات االيديولوجية التي 

رافقت مرحلة الحرب الباردة، وبمقتضى ذلك 

جرى استبعاد رموز المعارضة الحقيقيين الذين 

عملوا من الداخل عبر التنسيقيات الشبابية التي 

كانت تسعى نحو بعض اإلصالحات السياسية 

في بادئ األمر، لتنساق بطريقة ممنهجة نحو 

النظام،  إسقاط  شعار  تبني  ثم  ومن  العسكرة 

بحيث لم يعد العودة إلى ما قبل ذلك ممكنًا.

قيادة  الى أن منهجية  المتابعين  ويذهب بعض 

والترفع،  باالستعالء  اتسمت  التي  الخارج 

الخارجي  التمويل  على  الكلي  واعتمادها 

قد  التي  الممكنات  الى  النظر  المشروط، دون 

بقيت  لو  فيما  الداخل  في  الثورة  قوى  تحدثه 

في  ساهم  ذلك  كل  القيادة،  هرم  رأس  على 

عن  الثورية  وقواه  السوري  الشعب  اغتراب 

ثورتهم، وبالتالي انصرف الجميع للبحث عن 

مالذ آمن لهم و ألطفالهم.

وتتالت بعد ذلك االنكسارات، بدءًا من سقوط 

إطالق  بوقف  ومرورًا   ،٢٠١٦ عام  حلب 

قبول  ثم  ومن  التفاوض،  هيئة  وتشكيل  النار 

استانة عام  إلى  الملف األمني من جنيف  نقل 

سوتشي  مخرجات  بقبول  وانتهاء   ،٢٠١٧

وتشكيل اللجنة الدستورية.  

بعد كل هذه االنكسارات لم تتمكن المعارضة 

في  مضت  بل  ينبغي،  كما  أدائها  تقييم  من 

انكساراتها كما رأينا عبر ضم بعض  مشوار 

النظام  خاصرة  من  التي خرجت  الشخصيات 

لتزيد  الطائفية،  باالعتماد على خلفياتهم  وذلك 

الطينة بلة، ليخرج علينا رئيس االئتالف سالم 

واالنكسارات  اإلخفاقات  هذه  كل  بعد  المسلط 

ويقول بملء الفم:

سنعمل على إجراء بعض اإلصالحات لتطوير 

أداء االئتالف، وإعادته الى حاضنته!!

ترى، هل ما زال اإلصالح ممكنًا بعد كل الذي 

جرى!؟

@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”
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علي مسلم

املعارضة السورية.. 

هل ما زال 

؟
ً
اإلصالح ممكنا

في  األسد  نظام  يجريها  التي  ”التسويات“  وصلت 

لحدود  المتاخمة  المناطق  إلى  الزور  دير  محافظة 

سوريا  ”قوات  عليها  تسيطر  التي  والقرى  البلدات 

الديمقراطية“ (قسد).

وأثار هذا التطور حفيظة ومخاوف ”اإلدارة الذاتية“ في 

شمال وشرق سورية، حيث اعتبر مسؤول فيها اليوم 

الجمعة أن ”التسويات تستهدف النسيج االجتماعي في 

المنطقة“.

وقالت أمينة أوسي، نائب الرئاسة المشاركة للمجلس 

التنفيذي في ”اإلدارة الذاتية“ إن ”حكومة دمشق حاولت 

وال تزال تحاول ضرب استقرار المناطق التي تديرها 

\áè”^@ÜÎáy@›óm@äÎç€a@ãÌÜ@¿@\áé˛a@pbÌÏèm
اإلدارة الذاتية، واإلعالن عن بدء التسويات هو أحد تلك 

المحاوالت“.

وأعربت عن اعتقادها بوجود قوى إقليمية ودولية ”تحاول 

ضرب مشروع اإلدارة الذاتية وإفشاله وضرب االستقرار 

في شمال شرقي سورية“.

أن  (سانا)،  األسد  نظام  أنباء  وكالة  ذكرت  جانبها  من 

الزور  دير  بريف  الشميطية  بلدة  في  التسوية  ”مركز 

في  أوضاعهم  بتسوية  الراغبين  استقبال  واصل  الغربي 

إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة“.

وتخضع البلدة لسيطرة قوات األسد، وتنتشر فيها ميليشيات 

تابعة إليران، كما هو حال الريف الغربي لمحافظة دير 

الزور.

ونقلت الوكالة عن عدد من شيوخ ووجهاء العشائر حديثهم 

عن ”إقبال كبير للراغبين بتسوية أوضاعهم، وخاصة من 

المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية“.

وكان النظام أعلن منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 

بدء عمليات تسوية ”غير مسبوقة“ في دير الزور شرقي 

بما حصل في  أعقبت وكانت شبيهة  سورية، في خطوة 

محافظة درعا جنوبي البالد.

وشملت التسوية حتى اليوم ٣ مدن رئيسية في المحافظة، 

وهي: مدن دير الزور والبوكمال والميادين، لتبدأ اليوم في 

بلدة الشميطية. وفيما يتحدث النظام عن ”آالف“ انضموا 

لـ ”التسوية“، تشير شبكات محلية إلى فشلها، مع إقدام 

قوات األسد على اعتقال عدد ممن أراد االنضمام لها.

ومن المقرر أن تنتقل تلك العمليات إلى الريف الشمالي 

لدير الزور بعد انتهائها في الريف الغربي.

تحت  األول  نفوذ،  منطقتي  إلى  المحافظة  وتنقسم 

لصالح  والثانية  األمريكية،  والقوات  ”قسد“  سيطرة 

جانب  إلى  اإليرانية  والميليشيات  األسد  نظام  قوات 

القوات الروسية. وعلى مدى العامين الماضيين كانت 

عدة تقارير قد أشارت إلى محاوالت الروس توسعة 

نفوذهم في المحافظة الغنية بالموارد.

بينما ألمح قائد ”قسد“، مظلوم عبدي، في تصريحات 

نية  إلى  الماضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  متلفزة 

”المصالحات  عبر  الشرقية  المناطق  اختراق  النظام 

كالسويداء  ليس  ”شرق سورية  والتسويات“، مضيفًا: 

والغوطة الشرقية ودرعا“.

Ô„biÏ◊@Ú‰Ìáfl@∂g@ã‰Àbœ@Ú‡ƒ‰fl@Âfl@�b”çmãfl@VP@›‘‰m@bÓéÎä
في  نشرت  الروسية  القوات  أن  محلية,  مصادر  أفادت 

مطار الطبقة العسكري بمحافظة الرقة منظومة تشويش 

منظمة  من  مرتزق   ٦٠ نقل  بصدد  وأنها  الكترونية، 

في  أفريقية)  (أصول  من  عناصر  بينهم  «فاغنر»، 

قاعدتها في مدينة كوباني بكوردستان سوريا.

وبحسب المصادر, إن روسيا أرسلت من مطار حميميم 

تعزيزات عسكرية عبر ثماني عربات عسكرية وحافلة 

عناصر  بينهم  «فاغنر»  منظمة  من  مرتزق   ٦٠ تقل 

تضم  لوجستيتين  شاحنتين  إلى  إضافة  إفريقية  أصول 

إحداهما منظومة تشويش الكترونية روسية.

إلى  «فاغنر»  مرتزقة  نقل  المقرر  من  أنه  وأضافت 

القاعدة الروسية في منطقة اإلذاعة غربي كوباني، بينما 

سيتم تثبيت منظومة التشويش في مطار الطبقة.

bÌäÏé@¿@ôbÉíc@U@Âfl@Ú„Ïÿfl@Ú‹ˆb«@ÚìÓ»fl@Ú–‹◊@Ò7€@ÊÏÓ‹fl@H@R@I@NNÚéaäÜ
ارتفعت تكاليف المعيشة في سوريا خالل األشهر القليلة 

الفائتة، إلى أرقام أصبحت بعيدة جدًا عن األجور ورواتب 

الموظفين، حيث وصلت كلفة معيشة عائلة مكونة من ٥ 

أشخاص إلى أكثر من مليوني ليرة سورية.

وبحسب صحيفة "قاسيون"، ارتفعت كلفة المعيشة خالل 

الشهر الجاري بنسبة ٨,٢ في المئة عن األشهر الثالثة 

الماضية، إلى مليونين و٢٦ ألفًا شهريًا، في حين كانت 

قبل ٣ أشهر تبلغ مليون و٨٤٧ ألف ليرة سورية.

وأضافت أنه أمام هذا االرتفاع بكلفة المعيشة الشهرية 

في سوريا زاد عمق الفجوة بين هذه التكاليف واألجور، 

قرارًا  السوري  النظام  رئيس  أصدر  أن  بعد  خاصة 

المئة  في   ٣٠ بنسبة  الموظفين  رواتب  بزيادة  يقضي 

ليصل إلى ٩٢ ألفًا و٩٧٠ ليرة سورية.

واحد  شهر  لطعام  يكفي  ال  الراتب  هذا  أن  وأوضحت 

فقط للعامل نفسه، واصفًة نسبة زيادة رواتب الموظفين 

بالهزيلة أمام كلفة المعيشة الكبيرة.

واعتمدت الدراسة على حساب تكاليف الغذاء الضروري 

إلى  اليومية  حاجته  على  بناء  وذلك  الواحد،  للشخص 

٢٤٠٠ سعرة حرارية من الغذاء والتي تكفل له الحياة 

تكاليف  أن  معتبرًة  جديد،  من  عمله  قوة  إنتاج  وإعادة 

و٤٠  الرقم  هذا  من  شهريًا  المئة  في  تمثل ٦٠  الغذاء 

لألسرة  األخرى  الضرورية  الحاجات  لتأمين  المئة  في 

واللباس،  والتعليم،  والمواصالت،  السكن  تكاليف  مثل 

والصحة، واألدوات منزلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء 

والحمراء منذ أيلول الفائت إلى الشهر الجاري بنسبة ٩٩ 

في المئة، وارتفعت أسعار األلبان واألجبان أيضًا بنسبة 

بنسبة  الحلويات  أسعار  ارتفعت  وكذلك  المئة،  في   ٥٠

٥٠ في المئة.

وارتفعت تكاليف الحاجات الضرورية األخرى لألسرة 

واللباس  والتعليم،  والمواصالت،  السكن  تكاليف  مثل 

في   ٦٤ بنسبة  أيضًا  الفائتة  الثالثة  األشـهر  خالل 

المئة.

_Úiäbõ€a@µmÏi@ aäà@\Sedov^@ÏÁ@Âfl@NNÊbnèÇaåb◊@∂g@ÚÌäÏé@Âfl
ذكرت وسائل إعالم روسية أن وزارة الدفاع الروسية 

عينت الكولونيل جنرال أندريه سيرديوكوف قائدًا لقوات 

في  الجماعي  األمن  لمعاهدة  التابعة  السالم“،  ”حفظ 

كازاخستان.

الدفاع  وزارة  ممثل  عن  فاكس“  ”إنتر  وكالة  ونقلت 

إن  السبت،  اليوم  قوله،  كوناشينكوف  إيغور  الروسية، 

مدة مهمة قوات ”حفظ السالم“ في كازاخستان ستكون 

محدودة، دون أن يحدد تواريخ لذلك.

كبيرًا  أسطوًال  ”سيرديوكوف“  يقود  أن  المقرر  ومن 

من القوات، بينها وحدات من ”اللواء ٤٥“ من القوات 

الخاصة، باإلضافة إلى الفرقة ”٩٨“، وقوات من اللواء 

الحادي والثالثين.

جميعًا  أنهم  الروسية  الدفاع  وزارة  ممثل  وأضاف 

”خضعوا لتدريب خاص ولديهم خبرة قتالية حقيقية“.

معظم  في  تردد  لطالما  اسمًا  ”سيرديوكوف“  ويعتبر 

المهام خارج الحدود، التي أوعز بها بوتين.

السالم“ في كازاخستان  لقيادة قوات ”حفظ  توليه  وكان 

قد أثار حديث باحثين غربيين، في الساعات الماضية، 

نظرًا لتاريخه الحافل بـ“جرائم الحرب“، التي سبق وأن 

تحدثت عنها منظمات حقوق اإلنسان الدولية.

من هو ”سيرديوكوف“؟

عام  من  مارس/آذار   ٤ في  سيرديوكوف  أندريه  ولد 

١٩٦٢ في قرية أوليجورسكي بمنطقة روستوف.

تخرج من مدرسة ريازان العليا للقوات الجوية (١٩٨٣)، 

ومن األكاديمية العسكرية لهيئة األركان العامة للقوات 

المسلحة في عام ٢٠٠٩.

في  شارك  إنه  الروسية  ”كوميرسانت“  صحيفة  وتقول 

الحربين الشيشانية األولى والثانية، بينما خدم في جميع 

قائد  إلى  استطالع  فصيلة  قائد  من  الرئيسية  المناصب 

فرقة محمولة جوًا.

كما شارك في عمليات االستيالء على مطار كوسوفو 

عام ١٩٩٩.

في عام ٢٠٠٩، تم تعيينه نائبًا لقائد الجيش في منطقة 

الشرق األقصى العسكرية.

الروسي  للجيش  قائدًا  عين   ٢٠١٣ إلى   ٢٠١١ ومن 

للمنطقة العسكرية الشرقية.

فبراير/شباط  وفي  أنه  الروسية  الصحيفة  وتضيف 

٢٠١٣ ُعّين نائبًا لقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، وبعد 

ذلك رئيسًا لألركان، ونائبًا أوًال لقائد المنطقة العسكرية 

الجنوبية.

وفي عام ٢٠١٤ شارك ”سيرديوكوف“ في عمليات ضم 

شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

تشرين   ٤ بتاريخ  بوتين  عن  مرسوم صادر  وبموجب 

األول/أكتوبر ٢٠١٦، تم تعيينه قائدًا للقوات المحمولة 

جوًا، لينتقل فيما بعد إلى قيادة القوات المسلحة الروسية 

في سورية، وذلك منذ أبريل ٢٠١٩ إلى شهر يوليو.

فرق  رصد  ما  بحسب  روسية،  إعالم  وسائل  وتشير 

الجوائز  من  عدد  على  حاصل  أنه  إلى  ”السورية.نت“ 

الروسي،  االتحاد  بطل  لقب  ذلك  في  بما  والتكريمات، 

الثالث  االستحقاق  ووسام  للوطن،  االستحقاق  ووسام 

والرابع بالسيوف، ووسام ألكسندر نيفسكي وغيرها.

”أجرم في سورية“

بخصوص سورية كان اسم ”سيرديوكوف“ قد تردد في 

أكتوبر/ في  ووتش”،  رايتس  ”هيومان  لمنظمة  تقرير 

تشرين األول من عام ٢٠٢٠.

من  األول  الصف  إلى  تقريرها  في  المنظمة  وأشارت 

النظام  ولدى  روسيا  في  والعسكرية  السياسية  القيادات 

في سورية، فضًال عن عدد من كبار جنراالت الجيش 

(بعد  الثاني  الصف  من  العسكريين  القادة  أو  الروسي، 

وزير الدفاع).

وقالت إنهم قد يتحملون ”مسؤولية القيادة“ عن االنتهاكات 

خالل هجوم إدلب ٢٠١٩-٢٠٢٠.

على  والبرية  الجوية  الضربات  أن  المنظمة  وأضافت 

 ٢٠١٩ نيسان  منذ  واألسواق،  والمدارس  المستشفيات 

وأضرت  المدنيين،  مئات  ”قتلت   ،٢٠٢٠ آذار  إلى 

بشكل خطير بالحق في الصحة والتعليم والغذاء والماء 

والمأوى، فتسببت بنزوح جماعي“.

وجاء في التقرير أن موسكو كانت تخطط عام ٢٠١٧ 

إلرسال ”سيرديوكوف“ في مهمة قيادة مجموعة القوات 

في حادث سير  تعرض إلصابات  أنه  إال  في سورية، 

ما أدى إلى تأجيل المهمة. وبعد عامين، في ١٠ أبريل 

/نيسان ٢٠١٩، تم إيفاده قائدًا للقوات في سورية.

إن  الوقت،  ذلك  في  ”كوميرسانت“،  صحيفة  وقالت 

المهمة الرئيسة له هي تنظيم الدوريات الروسية –التركية 

المشتركة في إدلب، بموجب اتفاق بين الرئيسين الروسي 

فالديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان.

إال أن وسائل إعالم سورية ُمعارضة، وفق ما أشارت 

”نذير  تعيينه  في  رأت  ووتش“  رايتس  ”هيومان  إليه 

الحرب  في  مشاركته  األذهان  إلى  وأعادت  شؤم“، 

الشيشانية، وفي عملية القرم.

لها  تعرضت  التي  العنيفة  الغارات  البعض  ربط  بينما 

محافظة إدلب حينها بظهور سيرديوكوف على الساحة 

السورية، والذي تصفه األوساط الروسية أيضًا بـ“رجل 

المهام الصعبة“، الذي تم اختباره خالل ثالثة عقود من 

خدمته كضابط في أوقات صعبة بالنسبة إلى روسيا.

وبحسب ما تقول وسائل إعالم غربية وباحثين أجانب 

التي  العنيفة  االحتجاجات  استغالل  تحاول  روسيا  فإن 

الدولة  في  نفوذها  تأكيد  إلعادة  كازاخستان،  تشهدها 

السوفيتية السابقة، من خالل إرسال قوات لمحاولة إخماد 

تلك التظاهرات.

أن  الجمعة  أمس  تايمز”،  ”نيويورك  صحيفة  وذكرت 

بعيد  هدف  هو  البلد  ذلك  في  لنفوذها  موسكو  فرض 

المدى للرئيس الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، برغم 

أخرى  مرة  كشفت  كازاخستان  في  االضطرابات  أن 

ضعف القادة الذين وثق بهم الكرملين في الحفاظ على 

النظام في دول االتحاد السوفياتي السابق.

السورية نت

ريف  في  مواليًا  مهندسًا  النظام  سلطات  اعتقلت 

أداء "مؤسسة توليد  انتقاده  أيام على خلفية  حماة منذ 

بالتسبب  رمضان"  "محمود  مديرها  واتهام  الكهرباء" 

بخسارة عشرات المليارات من األموال يوميًا.

وكان "رمضان" قد رفع دعوى قضائية على المهندس 

"عبدو األسعد" التهام الثاني له بسوء اإلدارة والتخطيط، 

من  المليارات  عشرات  بخسارة  للمؤسسة  تسبب  ما 

اعتقاله  فتم  الهدر،  نتيجة  الدولة  خزينة  من  الليرات 

وسجنه في مخفر "سلحب" تمهيدًا لتقديمه إلى القضاء. 

"فيسبوك"  في  على صفحته  المتقاعد  المهندس  ونشر 

منشورًا أوضح فيه بناء على الخارطة الكهربائية في 

سوريا أن المشاريع القائمة والتي هي قيد التنفيذ في 

دمشق وريفها يقارب ٦٠٠٠ ميغا واط، ونالحظ عدم 
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وجود و ال ميغا واط واحد في حلب و إدلب ودير الزور 

والحسكة والرقة ودرعا والسويداء وتهالك محطة بانياس 

"األسعد"  الزارة. وتساءل  تهالك محطة  بداية  ومحردة و 

عن سبب وجود ٣٠٠ ميغا في موقع واحد وهو دمشق مع 

العلم والبديهي -كما قال- أن أي ظرف جوي مفاجئ غيوم 

مثًال يؤدي إلى خروح المحطة عن العمل ومعها الشبكة 

دمشق  الكهرباء من  "نقل  أن  إلى  ولفت  كاملة.  السورية 

إلى حلب مع فاقد فني ٢٥ بالمية يتسبب بخسارة الدولة 

المليارات خالل ٨ ساعات عمل هذه المحطة.  لعشرات 

وتابع متسائًال:" لماذا ال تكون ١٠٠ في حمص و١٠٠ في 

حماه و١٠٠ في حلب لزيادة الموثوقية أو ٢٠٠ في حلب 

على األقل". وأشار إلى أن أي عامل أو مهندس في وزارة 

حق  يعرف  الكهرباء  لتوليد  العاملة  والمؤسسة  الكهرباء 

المنقولة  الكهرباء  لكمية  أن هناك خسارة كبيرة  المعرفة 

عبر الكابالت الكهربائية من مكان إلى مكان آخر تتناسب 

بعيدة كلما زادت  المسافة  فكلما كانت  المسافة  طردًا مع 

نسبة الخسارة من كمية الكهرباء المنقولة بحدود ٢٥٪ من 

الكمية األصلية حسب أهل االختصاص، يعني نقل كمية 

١٠٠ ميغا واط من دمشق إلى حمص ستصل بحدود ٧٥ 

وهكذا.  الخسارة  ستزداد  حلب  إلى  نقلت  وإن  ميغاواط، 

وختم المهندس "األسعد" بأنه يكتب "ألطفالنا وألحفادنا وال 

يكتب ألحد المسؤولين".

"عبدو األسعد" مهندس محطات توليد كهرباء يحمل دبلوم 

كمدير  وعمل  القوى،  هندسة  في  ودبلوم  عليا  دراسات 

تشغيل سابق لمحطة "الزارة".

وثائق  هناك  أن  رستم"  "كمال  المعارض  كشف  وبدوره 

الكهرباء  دامغة ومعلومات كاملة وصلت مكاتب وزراء 

السابقين والحالي إضافة إلى مكتب رئيس الهيئة المركزية 

تتحدث عن  الشماط"  "آمنة  القاضية  والتفتيش  للرقابة 

عشرات  وسرقة  الكهرباء  لمحطات  ممنهج  تدمير 

مليارات الليرات لقاء عقود وهمية وآخرها ما سبق.

الكهرباء  توليد  مؤسسة  عام  مدير  "رستم"  واتهم 

"محمود رمضان" بتورطه في سرقة ٩٠ ميغا واط من 

مجموعتين أي ما يعادل نصف استهالك محافظة من 

الكهرباء مقابل عموالت خيالية.

وأضاف أن هناك نقصًا في حملة المجموعة الثالثة في 

محطة بانياس بمقدار ٦٠ ميغا واط حيث أن حمولتها 

األساسية هو ١٢٠ميغا وكما نقصت استطاعة حمولة 

واط  ميغا  بمقدار ٣٠  بانياس  في  الرابعة  المجموعة 

ألسباب يعرفها كل موظفي محطة بانياس لكن ال أحد 

يجرؤ على الكالم لألسباب المعروفة.

زمان الوصل
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نورث موقع وكالة نشر على تمضي ساعات تكد لم

العام ٢٠٢٠، من أبريل ١٤ نيسان/ برس المحلية، في

بهن، بعنوان "تحرشوا إعدادي، صحافي، من لتحقيق

روجآفا"، من قصص صحافيات للصمت... واضطررن

لها، تعرضت بعد ضغوط بحذفه الوكالة  قامت حتى

يمكن ال خطوطًا "ثمة أن مفادها  واضحة رسالة في

تجاوزها".

ُحذف الماضي، فبراير شباط/ منتصف في ذلك، قبل

اإلدارة عصا اإلعالمية: "التراخيص عنوان حمل مقال

في الدرويش داريوس الصحافي نشره بها"، تلّوح التي

نفسها. الوسيلة

يكن لم المادتين الصحافيتين أن حذف المثير لالهتمام

وتجري جرت مماثلة  عديدة حاالت ثمة إذ األّول،

إلى يؤشر الكردي، ما اإلعالم في مضطردة بصورة

بعد يومًا الصحافيين حرية لتقييد متواصلة محاوالت

يوم.

تظهر ال أو باهتماٍم كاٍف، تحظى ال هذه الحاالت معظم

دون ومن تجري بهدوء الحذف ألن عمليات إلى العلن،

يومية تقارير أو أخبارًا، كانت إذا خاصًة "شوشرة"،

التواصل مواقع ُتتداول على هناك، ولم أو هنا ُتنشر

هذه ومديرو التحرير رؤساء ويختار االجتماعي،

القضايا هذه عن المعلن الحديث الوسائل الصمت، ألن

ملف يديرون من  مع إضافية مشكالت لهم يسبب قد

اإلعالم.

سوريا، في الكردية الصحافة احتواء قصة بدأت كيف

الصحافيون والكتاب تنفس أن بعد جديد، وتقييدها من

السوري وأجهزته النظام سطوة انحسار الصعداء، إثر

التي التفاصيل وما هي اإلعالمي؟ العمل على األمنية

من؟ ولمصلحة الجمهور؟ عن إخفاءها البعض يحاول

وكيف؟ كله؟ ذلك يدير ومن

الحر اإلعالم خديعة

،٢٠١٢ العام من يوليو  تموز/ من عشر الثالث  في

عليه ُأطلق  القامشلي، في صحافي إطار أول تشّكل 

الخطوة أن من الرغم وعلى الحر"، اإلعالم "اتحاد

إلى الكثير بالنسبة تاريخي" "فتح بمثابة في حينها كانت

من جزء الحقًا أنها تبين أنه إال الكرد، الصحافيين من

أيديولوجيا لصالح  شيء كل لمصادرة منظمة  عملية

للتو. ُولدت سلطٍة وبأيدي حزبية،

حمل مقال الماضي، ُحذف شباط/ فبراير منتصف في

تلّوح التي اإلدارة عصا اإلعالمية: "التراخيص عنوان

الوسيلة في الدرويش داريوس الصحافي نشره بها"،

نفسها

الرغم على المؤسسة، أدلجة جرت وجيزة، فترة "بعد

الكردية الهيئة من ترخيصها على حصلت أنها من

معظم بمشاركة التالي، العام  في  تشكلت التي العليا،

بسبب طويًال تدم لم أنها إال السياسية،  األطراف

صحافي حسب بها"، عصفت  التي  العميقة  الخالفات

اشترط عدم ذكر اسمه.

في "الالفت القامشلي: في يعيش الذي الصحافي يقول

هم لمن لم يسمح اآلن، وحتى تأسيسه منذ أنه االتحاد،

االتحاد لحزب التنظيمية أو الفكرية المنظومة خارج

رئاسته". بتولي الديمقراطي

هذه ينفي سيدو، بانكين لالتحاد، المشارك لكن الرئيس

"ما الكل: أمام  مفتوح المجال إن ويقول االتهامات، 

يرضون برواتب الصحافيين ال معظم  أن هو يجري

يحصلون التي  الرواتب مع مقارنًة  الضعيفة االتحاد 

منها". الخارجية وخاصة اإلعالم، وسائل في عليها

تعبئة إلى اإلطار هذا عمد الماضية، السنوات خالل

القضايا المصيرية "مستغًال" األزمات، في الصحافيين

التي المضادة الحمالت اإلعالمية مثل الجميع، تهّم التي

المعارضة السورية وفصائل تركيا كل هجمات رافقت

لها. الموالية

إلى االتحاد حتى يعود الحرب أوزارها، تضع وما أن

من إفساد عّما يجري الطرف غض األولى، من "سيرته

شتى، بطرق الجاد الصحافي العمل لتعطيل ومحاوالت

حول يصدرها التي الخجولة البيانات بعض باستثناء

وفترات مناسبات لها صحافيون في يتعرض انتهاكات

الصحفي. حسب مختلفة"،

على فعل كرد غالبًا، البيانات هذه االتحاد وُيصدر 

انتقادات يوجهها صحافيون مستقلون لرئاسة االتحاد،

تحاول موقف في يضعها ما الشخصية، العالقات بحكم

تصدير ُتحاول كونها أمامهم،  وجهها"  ماء "حفظ فيه

وتدافع الصحافيين، مصالح تمثل هيئة أو كنقابة نفسها

عنهم.

قرار أي اتخاذ الحر اإلعالم اتحاد رئاسة تستطيع ال

إلى والبيانات القرارات تمّرر أن ينبغي إذ بمفردها،

وحزب الديمقراطي، المجتمع حركة في مسؤولين

سياسة رقابية ظل نشرها، في االتحاد الديمقراطي، قبل

لها أن تخضه ترتضي

دورية مؤتمرات خمسة االتحاد نّظم تأسيسه، ومنذ

يقّدم لم جميعها  وخاللها  ،٢٠٢٠ عام كان آخرها

عن يكشفوا لم كما  مالي، تقرير أي عليه  القائمون

صحافيين مطالبة الرغم من تمّوله، على التي الجهة

المؤتمرات. هذه عقد أثناء في بذلك كثر

ال االتحاد "رئاسة إن رصيف٢٢،  معلومات  تقول 

تمّرر أن  ينبغي إذ  بمفردها، قرار أي  اتخاذ تستطيع 

المجتمع حركة  في مسؤولين إلى القرارات والبيانات

قبل الديمقراطي، االتحاد  وحزب الديمقراطي،

نشرها".

اإلعالم التحاد المشارك  الرئيس مع  اتصال وفي

بين التنسيق عملية  ينِف  لم سيدو،  بانكين  الحر،

حول المعنية"، بـ"الجهات وصفها من وبين االتحاد،

الصحافيين. بخصوص تطرأ التي والمشكالت البيانات

عبر بحلها نقوم المشكالت من الكثير "ثمة ويضيف:

كل في بياناٍت  نصدر وال الجهات، هذه  مع الحوار

مّرة".

التي الرسوم عبر "يأتي االتحاد تمويل إن يقول سيدو،

ال نحن األعضاء.  الصحافيين من عليها يحصلون

االتحاد ويضم جهة". أو حزب أي من التمويل نتلقى

الموقع يدير وآخر  لألرشيف، أحدهم موظفين ثالثة

جانب إلى خاص، سائٍق إلى  باإلضافة  اإللكتروني،

المشتركين. الرئيسين

من وبين بينه التنسيق  االتحاد رئيس عملية ينِف  لم 

والمشكالت البيانات حول المعنية"، بـ"الجهات وصفها

تطرأ بخصوص الصحافيين التي

و٣٥٠  ٣٠٠ بين يتراوح ما على موظف كل ويحصل

يحصل بينما شهري، كراتب سورية، ليرة ألف

٣٧٥ ألف ليرة، إلى  مرتب على المشتركان الرئيسان

االتحاد عدد أعضاء ويبلغ المصاريف اليومية. جانب

بشكل  يقومون بتجديد بطاقات عضويتهم ٣٠٠ صحافي

ليرة. ألف ١٥ إلى تصل رسومًا ويدفعون سنوي،

الرسومات من يصل المبلغ السنوي األساس، هذا على

وبعملية سورية، ليرة مليون ونصف ماليين أربعة إلى

راتب يسدد بالكاد المبلغ هذا أن يتبّين بسيطة، حسابية

مصدر حول مجددًا التساؤل يثير ما الرئيَسين، أحد

بقية التكاليف والرواتب! سداد

للسلطة التصويت

اإلعالم اتحاد مؤتمرات انعقاد أثناء في العادة جرت

المستقلون الصحافيون مختلفة. كتل تتشكل أن الحر،

مستقلون وآخرون بعضهم البعض، من بالقرب يجلسون

في كذلك يجلسون للسلطات، موالون لكنهم أيضًا،

صحافيي وتتشكل من الكبرى، الكتلة واحد، بينما مكان

في أعضاٌء غالبًا هم والذين الرسمي، اإلعالم وسائل

في فيجلسون السلطات، من مقربة حزبية تنظيمات

حزب من مباشر مسؤول ويقودهم الصفوف األمامية،

الديمقراطي. االتحاد

يرفع أن هؤالء  ينتظر التصويت، عمليات أثناء في

دفعًة أيديهم فيرفعون للتصويت، يده المسؤول هذا

لصالح المقررات كل تأتي وتاليًا العكس،  أو واحدًة،

وتوجيه المستقلون االعتراض، فيما يحاول الكتلة، هذه

جدوى. دون لكن االنتقادات، بعض

الكتلتين تصويت  أن هنا، للجدل  المثيرة والمفارقة 

تكون قراراٍت قد ضد أحيانًا والرسمية، يكون الموالية

المنطقة. هذه واإلعالم في الصحافيين لصالح

حول تفصيل نوقش ،٢٠١٧ عام الرابع المؤتمر في

خالف إذا الصحافي، معاقبة األمنية للجهات يجوز هل

مع المستقلون الصحافيون فاختلف  المهنة؟"، مواثيق

أن على هؤالء واللصيقين بالسلطات، فصّوت الموالين

األمنية، الجهات  طريق  عن  تكون  أن  يجب المعاقبة 

أن تكون ينبغي على أن المعاقبة المستقلون بينما صوت

نقابة. بمنزلة ألنه "االتحاد"، طريق عن

ينتظر االتحاد، مؤتمرات خالل التصويت عمليات أثناء

للتصويت، يده المسؤول يرفع أن "السلطة" صحافيو

كل فتأتي العكس، أو واحدًة، دفعًة أيديهم فيرفعون

الكتلة هذه لصالح المقررات

أثناء في الفائت، العام صيف جرى مماثل مشهد

مدنية منظمة مقر في القامشلي، في جلسًة حضوري

مسودة لمناقشة  صحافيين  عشرة نحو  محلية، ضمت

اإلعالم. قانون

وكان الجلسة، مدير  شروع أثناء في  القصة بدأت

في مراد، عامر اإلعالم،  لدائرة  المشارك الرئيس

"اإلدارة إن معناه بما وتقول القانون، من فقرة قراءة

مرخصة إعالمية وسيلة  أي بتمويل تتكفل  الذاتية

تستعيد أشهر، حتى ستة لمدة مصادر تمويلها توقفت

عافيتها". الوسيلة

"مستقل" صحافي اعترض القراءة، من فراغه وبعد

أن لعّده  السلطات مع تعاطفه  خلفية  من الفقرة، على 

وإعالن لالحتيال الوسائل بعض  أمام إمكانيًة هناك

اعتراضه سبب به برر وفق ما وقت، أي في إفالسها

حينها.

"عمالء" صحافيون

المجتمع حركة من  كلٍّ  في مسؤولون اعتاد

اإلعالم على قبضته املوازي" "الكيان هكذا ُيحِكم
جمع على الديمقراطي، االتحاد وحزب الديمقراطي،

قبل استثنائية، وبصورة متكرر، بشكل الصحافيين

المهمة، القضايا لُيناقشوا وبعدها، األزمات، مراحل

االستماع يتم كما معها. تتزامن  التي والمستجدات

لكن بحلها، الوعود وُتقطع الصحافيين، إلى مشكالت

وفقًا الواقع، أرض على شيء يتغير ال الغالب في

مرارًا. االجتماعات هذه حضروا لصحافيين

 ٣٦ وّثقت إنها السوريين، الُكرد الصحافيين شبكة قالت

خالل اإلعالمية، والمؤسسات الصحافيين بحق انتهاكًا

الذاتية مناطق اإلدارة في فحسب ٢٠٢١ عام

كرد، جيا بدران نّظم ،٢٠٢١ مايو أيار/ نهاية في

الحاكم، والحزب الذاتية اإلدارة بارز في مسؤول وهو

دائرة في صحافيًا، ثالثين نحو  ضم مماثًال  اجتماعًا

جرت معارك بعد القامشلي، في الخارجية العالقات

في الوطني  الدفاع ومجموعات  األسايش،  قوات بين

المدينة. في الطي حي

أثناء في الصحافيين بعض تعرض بسبب االجتماع جاء

عناصر قبل من وانتهاكات لشتائم تغطية االشتباكات،

والجذب الشد من الكثير االجتماع شهد "األسايش". في

آخرين، صحافيين وبين كرد، جيا وبين الصحافيين، بين

بين انقسامهم  خالل من واضحًة االصطفافات وبدت

مستقل. وبين بها، ولصيق للسلطة، مواٍل

الصحافيين، أحد الحماسة من النقاشات، تمّلكت أثناء في

بدأ بسرد ثم نعمل". لكن دعونا أبواقكم... فقال: "نحن

المسؤول من التقرب  خاللها من حاول تفاصيل

المواضيع عن نكتب ال ال نزعجكم. "نحن والسلطة:

نكتب العسكرية، وال المواضيع من نقترب ال الحساسة.

وغيره". النفط موضوع عن

العمل لصالح كان "إذا وقال: آخر، قام األثناء، هذه في

عميل". أكبر فأنا عمالًة، السلطة هذه

"االتحاد" عسكرة

مناطق في صحافيون استبشر ،٢٠١٨ عام في

باسم جديدة مؤسسة إنشاء بعد خيرًا، الذاتية اإلدارة

برئاسة وشرقها، سوريا، شمال في اإلعالم دائرة 

هذه في  الالفت مستقل. صحافي  وهو مراد، عامر

ألغت انطالقتها، من وجيزة فترة بعد أنها المؤسسة،

نقابًة عّدها وتم الحر، اإلعالم اتحاد معظم صالحيات

فحسب. للصحافيين

مراد، بدت مالمح رئاسة من سنوات ثالث نحو وخالل

أي يتغير  أن دون من لكن تظهر، االنفتاح من نوع

الواقع. في شيء

أحد خالل الصحافيين أحد من الحماسة تمّلكت

نعمل". دعونا لكن أبواقكم... "نحن فقال: المؤتمرات،

العمل لصالح كان "إذا وقال: آخر، قام األثناء، هذه في

عميل". أكبر فأنا عمالًة، السلطة هذه

لجنة تشكيل عبر لإلعالم قانون المدة، صيغ هذه في

شارك ورشات عشر وُعقدت مستقلين، صحافيين من

خاللها ناقشوا المنطقة، في الصحافيين عشرات فيها

التشريعي المجلس مصادقة بعد  لكن القانون. مسّودة

،٢٠٢١ مايو أيار/ من عشر الثامن في القانون، على

اإلدارة في  اإلعالم مكاتب على وتوزيعه وطباعته

بنوده. بعض طالت بتغييرات الجميع تفاجأ الذاتية،

في ُنشر بيان سياق في التعديالت هذه عن وُأعِلن 

دون من الفائت، نوفمبر  الثاني/ تشرين  من التاسع

المفاجئة، التعديالت حول معلومة أو تفصيل أي ذكر

قد التشريعي المجلس كان  أن بعد  خاصًة وأسبابها،

سابقًا. القانون على صادق

بهيكلية المتعلق البند إلغاء  كان  التعديالت، بين  ومن

الدائرة أن على ينص كان والذي اإلعالم، دائرة

وسبعة المشتركة هم الرئاسة أعضاء، تسعة من تتكون

في المرخصة اإلعالمية الوسائل من منتخبين أعضاء

كافة. المناطق

الديمقراطي، المجتمع حركة من كلٍّ في مسؤولون اعتاد

الصحافيين جمع على الديمقراطي، االتحاد وحزب

مراحل قبل استثنائية، وبصورة متكرر، بشكل

المهمة القضايا لُيناقشوا وبعدها، األزمات،

ويقول فحسب، الرئاسة بوجود اكتفى التعديل لكن

القرار، لالستحواذ على أخرى "محاولة صحافيون إنها

أن سيما مستقل إلى الدائرة"، ال ضم أي صوت وعدم

هذا التعديل، قبل استقالته من منصبه مراد أعلن عامر

في بارز  كادر وهو إبراهيم، مال جوان مكانه وحل

االتحاد الديمقراطي. حزب

الذاتية واتحاد اإلدارة حسابات على نشرت صور وفي

جرى اجتماع من مؤخرًا، تظهر جوانب الحر اإلعالم

المشتركة الرئاسة القامشلي؛  في  االتحاد مقر في

والمسؤول يوسف، وأفين سيدو، ببانكين ممثلًة لالتحاد

مكتب ومسؤول إبراهيم، جوان اإلعالم، لدائرة الجديد

إلى جانب علي، سيامند الشعب، حماية إعالم وحدات

فرهاد شامي، الديمقراطية، سوريا قوات الناطق باسم

األمن قوات في اإلعالم مكتب مسؤول باإلضافة إلى

إعالم مكتب ومسؤول  سعدون، اهللا عبد "األسايش"،

رياض يوسف. منطقة الجزيرة،

الوسط في  معلن غير نقاشًا الصور هذه وأثارت

هكذا تنظيم من الهدف عن البعض وتساءل الصحافي،

مكتب االتحاد. "اجتماع عسكري"، في

جرى "االجتماع إن  سيدو، بانكين يقول  ذلك، وعن 

الجهات، هذه  مع أكثر للتنسيق االتحاد، من بدعوة

المشكالت على والوقوف اإلعالمي، تنظيم العمل بهدف

عقدنا السابقة السنوات الصحافيين. خالل تعترض التي

النوع". هذا من االجتماعات عشرات

انتهاكات ال صحافة... ال

حماية بدأت وحدات عندما ،٢٠١٢ يوليو تموز/ منذ

لم اآلن، وحتى المنطقة، هذه  في باالنتشار الشعب

الصحافيين بحق مثًال، كالقتل كبيرة، انتهاكات ل تسجَّ

السورية. المناطق بقية مع مقارنًة

االنتهاكات، عشرات ظهرت  السنوات،  هذه خالل

عقوبات، أو وجيزة،  لفترات  اعتقال  بين  وتراوحت

تهديد أو مؤسسة، إغالق لفترة، أو العمل كالحرمان من

باتوا من ِقبل بهم من  التشهير أو  الصحافيين،  بعض

اإللكتروني". بـ"الذباب ُيعرفون

الصحافيين شبكة قالت الفائت، األحد تقرير صدر وفي

الصحافيين  بحق انتهاكًا ٣٦ إنها وّثقت الُكرد السوريين،

في  ٢٠٢١ فحسب، عام خالل اإلعالمية، والمؤسسات

لشمال الذاتية اإلدارة سيطرة تحت الواقعة المناطق

وشرقها. سوريا

مواضيع إطار في العمل الصحافيين من غالبية يفضل

األمور يقتربوا من  أن دون من اجتماعية، أو  ثقافية 

الحاكم الحزب فعل الخوف من رد بسبب السياسية

على بالعمل اآلن، حتى الصحافيين معظم وال يغامر

مواضيع في قياداته، أو الحاكم، الحزب تمس قضايا

التي التقارير  بعض عن عدا مثًال، بالفساد  تتعلق

وأخرى. فترٍة بين ظهرت

غالبية تقم "لم أيضًا: اسمه نشر صحافي طلب عدم يقول

خاللها من يمكن  تجارب  بخوض هنا،  الصحافيين 

حجم معرفة أو على األقل، المسموح به السقف معرفة

إطار في العمل "يفضلون ويضيف:  المتاح". الهامش

طرح بعضهم وحتى إن اجتماعية، مواضيع ثقافية أو

قضايا أو  عسكريًة، أو  أمنيًة، أو  سياسيًة، مواضيع 

دون من نفسه، يدور حول سطحيًا فساد، فيكون طرحًا

الحقائق". من يقترب أو يقّدم جديدًا، أن

السلطة ببنية معرفتهم وبسبب أخرى، ناحية من

من قسم كبير القائمة، واحتكارها للفضاء العام، يشّكل

عن فـ"يبتعدون أنفسهم، على ذاتيًة رقابًة الصحافيين

له". ويغّنون الشر،

يجيبون صحافيون

فرنسا: في المقيم الدرويش، داريوس الصحافي يقول

حيزًا يأخذ بالبروباغاندا،  مليء حزبي إعالم  "ثمة 

الجانب على ولكن اإلعالمية،  الساحة في  واسعًا

به بأس ال كمًا  يقّدم مستقل محلي إعالم ثمة اآلخر

هذا يشوب مما الرغم للمواطنين، على المعلومات من

شوائب". من العمل

المعلومات هذه  تقديم يتم ال جهة، "من ويضيف:

ومن المهنية، المعايير كتّيب وفق الصحيح، بالشكل

تزال ال المعلومات أنواعًا كثيرًة من فإن جهة أخرى

الذاتية اإلدارة تفرضه ما نتيجة العموم محجوبًة عن

قانونية". وغير قانونية، قيود من

حرية بوجود االّدعاء يمكن  "ال إنه فيقول يعود  لكنه

هذه في الكمال، من قريبة حتى أو كاملة، صحافية

جّيد هامش عن الحديث يمكننا أنه إال المناطق،

جيد مع هامش بالموازاة عملهم، للصحافيين لممارسة

هؤالء". عمل على للتضييق المحلية، للسلطات

السلطات أوقفت ،٢٠٢٠ مايو أيار/ منتصف في

العمل عن فتاح، فيفيان رووداو، قناة مراسلة المحلية

في "الشهيد" كلمة ذكرها عدم بسبب شهرين، لمدة

القناة. بثته تقرير

استخدام على عدم الصحافيين "تعاقب السلطات يقول:

مع مراسلة كما جرى خطابهم، مصطلحات معّينة في

كبيرة وجود أهمية عدم من الرغم رووداو، على قناة

وتسامحت سبق في المقابل، فإنها المصطلحات. لهذه

أو نفسها، السلطة تطال وتحقيقات أخبار نشر مع

السلطة". استفزاز ُيفترض بها فيها، مسؤولين

السلطات أوقفت ،٢٠٢٠ مايو أيار/ منتصف ففي

العمل عن فتاح، فيفيان رووداو، قناة مراسلة المحلية

في "الشهيد" كلمة ذكرها عدم بسبب شهرين، لمدة

القناة. بثته تقرير

يقول: برس، نورث نشرتها أن بعد مقالته حذف وحول

عن فرض تتحدث كانت  مقالتي أن من  الرغم "على 

أجل ترخيص من على الحصول شرط اإلدارة الذاتية

من كشكل المنطقة، في بالعمل اإلعالم السماح لوسائل

قامت أنها  إال والتعبير، اإلعالم حرية تقييد  أشكال

حذف أجل من نورث برس، إدارة وكالة على بالضغط

تقييد وهي فيها، األصلية الشكوى وتاليًا تأكيد المقال،

والتعبير". اإلعالم حرية

الحذف أسباب حاالت توضيح ورفضت إدارة الوكالة

الموضوع. على التعليق حتى أو بها، قامت التي

نشر عدم اشترط القامشلي، في يعيش صحافي ويقول

اإلعالم، وسائل لتدجين "محاولة ثمة إنه أيضًا، اسمه

وعلى "لألسف، ويوضح: العام". الفضاء واحتكار

عند الذاتية  اإلدارة  مصداقية  انهارت  المثال، سبيل

إعالم قانون سّن من قصيرة فترة بعد تجربة، أول

قبول على وحصوله إعداده عمليات استمرت جديد

سنة، نحو الصحافيين، من واسعة شريحة جانب من

وصورتها، اإلدارة وبمصداقية بالقانون التضحية تم إذ

نتيجة كردستان٢٤، فضائية رخصة إلغاء لصالح

الذاتية". اإلدارة حدود خارج كردي سياسي صراع

وسائل  من المئة  في  ٨٥ "نحو الصحافي:  ويضيف 

السياسي والفكر  الذاتية لإلدارة تابعة  اإلعالم،

إعالم  وسائل تجمع المئة في ١٥ نسبة بينما المسيطر،

ممارسة بين تتأرجح مستقلة إعالم وسائل مع حزبية

على الحفاظ وبين ما، حد إلى بمهنية اإلعالمي العمل

والخشية التجربة، ضعف نتيجة والبقاء، االستمرارية

للضغوط". التعرض من

الموازي الكيان عّراب

المجتمع حركة قرار على يستحوذ "خالو" كان

القليلة الفترة خالل  سلطاتها تقلص قبل الديمقراطي،

يوصف نهجًا يساريًا تّتبع التي الحركة لكن الماضية،

في المفاصل من بالكثير تتحكم تزال ما بالُمتزمت،

.٢٠١٤ شباط/ فبراير في تشكلت التي اإلدارة الذاتية

تجربة، أول عند الذاتية اإلدارة مصداقية  انهارت 

اإلدارة وبمصداقية اإلعالم بقانون التضحية تم  إذ

كردستان٢٤، رخصة فضائية لصالح إلغاء وصورتها،

سياسي كردي نتيجة صراع

البارزين القياديين بعض على ُيطلق لقب و"خالو"،

التي تحكم المنظومة في واسعة بسلطات الذين يتمتعون

آلدار البارز للقيادي هنا وهي سوريا، شرق شمال

بعد االتحاد الديمقراطي، حزب إلى انتقل الذي خليل،

الديمقراطي قبل نحو المجتمع لحركة الحل غير المعلن

الصحافة. منها من الملفات، العديد ويدير عامين،

المدنية، وتشكيل اإلدارة إعالن وبعد بسنوات، ذلك قبل

إلى الديمقراطي، المجتمع حركة عمدت المؤسسات،

مؤسسات مع بالتوازي بها، خاصة مؤسسات تشكيل

المنطقة باتت الوقت، مرور ومع الذاتية. الوليدة لإلدارة

الذاتية، اإلدارة باسم معَلن أحدهما للحكم، نظامين أمام

الموازي. الكيان يشبه الحركة، بما بقيادة مخفي وآخر

بـ"اتحاد"، الحركة شكلتها التي المؤسسات معظم وتبدأ

واتحاد المواشي، تجار واتحاد الفالحين، اتحاد مثل

شيء فلكل وهكذا...  الحر، اإلعالم  واتحاد  المثقفين،

نظام في والمجتمع الدولة قيادة مبدأ يشبه ما اتحاد،

البعث.

أنها درجة  إلى واسعة، صالحيات االتحادات ولهذه

شاءت، إذا الذاتية اإلدارة قرارات بتنفيذ ملزمة  غير

الصحافة، صالحها. وفي ملف لم تكن في إذا وخاصًة

فكل عقد.  نحو منذ يديره  الذي هو  "خالو" أن يظهر 

في تنتهي والصحافيين بالصحافة المتعلقة المسائل

القامشلي. في مكتبه

صحافي "روجآفا" األكبر

المحيطة الضيقة الدائرة  من صحافي  مصدر يقول

ولديه األمور، بتفاصيل  مهووس إنه  بـ"خالو"،

والمكانة السلطة من  القدر هذا على  وهو استعداد،

حتى عينيه نصب ويضعه ما، صحافي ملف في ليبحث

نشاطه. يحّد من منه، أو ينال

المصدر نفسه وصفه الذي الرجل شكل وألجل ذلك،

رفع مهمتهم "الصحافيين"، من شبكًة ينام"، ال بـ"الذي

بها والوشاية والصحافيين اإلعالم ضد وسائل التقارير

وبهم.

فإن خاصة،  أخرى مصادر  من  معلومات وحسب 

محلية، إعالم لوسائل مديرين  من  تتألف الشبكة هذه

بينهم ما في يتنافسون وهواة، محترفين، وصحافيين

هؤالء يحاول وقت في "خالهم"، رضى إلى للوصول

قدر من نشر أكبر "خالو"، من عبر مؤسساتهم الممولة

السياسية وتصريحاته. عن نشاطاته األخبار

مواقع على حساباته متابعة في جهدًا يوفر هؤالء وال

منشوراته من يصيغوا كي االجتماعي، التواصل

للجمهور. أخبارًا وتغريداته

الرسمية،  اإلعالمية المؤسسات  جميع  "خالو" يدير

يدير حين محلية، في وإذاعات مواقع إلكترونية ويمّول

مهمتها فيسبوك موقع على  حساباٍت  به خاص فريق

بحقهم االتهامات وتلفيق بالصحافيين، التشهير

اإلعالمية جميع المؤسسات يدير "خالو" أخرى، جهة من

أنه صفة رسمية، كما له تكون دون أن الرسمية، من

حين يدير في محلية، وإذاعات إلكترونية يمّول مواقع

مهمتها فيسبوك موقع على  حساباٍت  به خاص فريق

بحقهم. االتهامات وتلفيق بالصحافيين، التشهير

مقاالت "خالو"، ضمن يحرص مصادر مطلعة، وحسب

التابعة والمواقع الصحف له تفردها أسبوعية وأعمدة

مشتغلين وجود فكرة  تكرار على الحاكم،  للحزب

إلى ينزلقون إعالميون بينهم ومن العام، الشأن في

الشعارات وتجّرهم الخاصة"، "الحرب دوائر مصيدة

وصفه. حسب واألكاذيب،

من القيادي أحد المقربين الهاتف، تحدث حديٍث عبر في

االتهامات ونفى معظم المسائل، عن هذه خليل، آلدار

في الملف يدير "خليل كان أن لكنه أكد إليه، الموجهة

اإلدارة". السنوات األولى من تأسيس

تحدثنا إليهم من معظم يجمع يكاد ذلك، في مقابل لكن

خيوط على ويهيمن الملف، يدير يزال ما أنه على

مبشر، وغير مبهمًا، مصيرها يبدو التي الصحافة لعبة

النقد يوجهون من في ال تجد احتكارية ظل ذهنية في

في ومنخرطين متربصين سوى المختلف والرأي

من النيل وتستهدف الخفاء، في ُتدار خاصة" "حرب

اإلدارة. تجربة

على بناًء وصحافيين المصادر أسماء اخفاء تم تنويه:

األمنية. المالحقة طلبهم، خشية

 ٢٢ رصيف

محزة همكي
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والمعلومات األخبار عالم الرقمية الصحافة اقتحمت

الصحافة من وانتزعت األرضية، الكرة في والصور

المحللين بعض حتى بات جمهورها، كثيرًا من التقليدية،

قريبًا. الورقية الصحافة بزوال يتنبأون والمطّورين

الحال واقع معرفة من  بد  ال  الموضوع، هذا لفهم

الكمبيوتر على الرقمية، الصحافة أضافت وماذا اليوم،

تتفّوق حتى الجوالة، والهواتف  اإللكترونية  واأللواح

األخيرة هذه أن  صحيح وهل الورقية، الصحافة  على

زوال؟ إلى

الورقية، الصحافة المشكلة، ويشير على يطرح رأي ثمة

صارت التي الجديدة، اإلعالمية مع البيئة للتكّيف بالعمل

الرقمية؟ الصحافة مزاحمة ضغط تحت فيها ترزح

لتبقى، موجودة الورقية  الصحافة إن تقول  آراء وثمة

المعلومات من طوفانًا هائًال أنتجت الصحافة الرقمية ألن

أن الورقية الصحافة على لزامًا تجعل والروابط،

ائها، لقرَّ لتقدِّم منها، السمين عن الغث وتفرز تغربلها،

من العالم في ما زبدة بالتأكيد، شيء كل يقرؤوا لن الذين

وتحقيقات. وتحليالت ومعلومات أخبار

الخبيرة وضعته الذي التقرير، هذا رأي هو وهذا

 Vineet Kaul, DAIICT University,) كاول فينيت

واالتصال لإلعالم أمباني ديروباي «معهد من ،(India

الرقمية الصحيفة على ونشرته الهند، في والتكنولجيا»

واإلعالم. االتصاالت لتكنولوجيا

المهن. وفي لكل عديدة تحّديات المعلوماتية أنشأ عصر

المعلومات تكنولوجيا اعتماد أدى الصحافة، مهنة حال

أحدثت لقد المهنة. معالم من كثير في كبير تغّير إلى

يتلقَّى التي الطريقة في تبّدًال المتطورة، التكنولوجيا ثورة

الصحافة وَحرمت والمعلومات، األخبار الجمهور فيها

يبحث به. تنعم كانت الذي  االحتكار  من الورقية

الجديد اإلعالم بين التقاطع مجاالت في التقرير هذا

ألثر إدراكنا تحسين والتكنولوجيا، من أجل والصحافة

تكنولوجيا سيما ال واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا

التقليدية. الصحافة في اإلنترنت،

في بطيَئين  الصحافة وممارسة اإلعالم كان لقد

من نشأت التي العديدة والفروع اإلنترنت مع التكّيف 

الماضية، العقود  ففي الجديدة. المعلومات تكنولوجيا 

السريع النمو من الغربي  والعالم الصحافيون  استفاد

السنوات وفي واالتصاالت.  المعلومات  تكنولوجيا في

بلدان تخترق أن التكنولوجيا  هذه استطاعت  األخيرة

واإلنترنت، الكمبيوتر، انتشار  وأتاحت  النامي، العالم

ربما أساليب ر هذا التطّور يسَّ وقد فيه. الجّوال والهاتف

في الصحافي في هذه البلدان، غير أن الصحافيين العمل

«األجنبي»، عن «الوطني» يفصلون يزالون ال العالم

العالم مع اإلنترنت عبر يتحادث جمهورهم أخذ فيما

ات. القارَّ عبر أجمع

من مواّدها بانتظام اإلعالم  مؤسسات تستمّد اليوم

في التقرير هذا ويبحث  المختلفة. الرقمية  المصادر

في الصحافة دور وفي المعلومات، تكنولوجيا اعتماد

األدوات الصحافيون يستخدم وكيف الرقمي، العصر

هي وما اإلنترنت،  ودور مهنتهم، لتطوير الجديدة

إذا وما الجديد، الميدان في هذا األمنية واألخالقية الذيول

الوصول حرية بالضرورة تعني الصحافة حرية كانت

ُتحدثها التي االلتباس أوجه  هي  وما المعلومات، إلى

التي والمنفعة والسرعة والقوة الرقمية، التكنولوجيا

ونشرها وتلّقيها. الرقمية على الكتابة تترتب

للصحافة قويًا تحديًا تنشئ الرقمية المنّصات أن  ومع

الخصائص أن يرى التقرير هذا أن إال التقليدية، 

ضرورية ستظل الصحافة مهنة في األساسية والمهارات

الجديدة. األدوات مع

الجديد العالم مالمح

مزيد ينصرف اليوم، بسرعة  المتطور  مجتمعنا في

وأجهزة الخلوي، والهاتف الكمبيوتر،  إلى الناس من

أخبار آخر معرفة أو «الفيسبوك» في للنظر «البلوتوث»،

التواصل وسائل «االنفجار» الذي أحدثته ومع الطقس.

التكنولوجيا أصبحت الذكية،  والهواتف  االجتماعي

حسنات، ولهذا األمر المعلومات. األول لتلّقي المصدر

المستمر واالطالع الخبر، على الفوري الحصول مثل

ثواٍن. ونظرًا غضون في المجتمع في ما يجري على

هذا طريقة فإن الحضارات،  كل في االتصال  ألهمية

عيش الشعوب. أن تتكّيف بأساليب من بد ال االتصال

حين مطبوعًا، الغالب، في اإلعالم كان الماضي في

الصحف. قراءة في وقتهم يأخذون الناس معظم كان

وراء سعيًا اإلنترنت،  إلى الناس  انكفاء ومع اليوم،

فشيئًا، شيئًا جانبًا، المطبوعة الصحافة ُتزاح المعلومات،

الموت. إلى مآلها الصحافة هذه أن يرى البعض إن حتى

الصحف. مبيعات في باالنخفاض  هذا على  ويستدّلون

في النظر تعيد أن العالم في الصحافة كليات وعلى

١٥ سنة  قبل كان متَّبعًا ما ألن الصحافة؛ تعليم وسيلة

يوم، كل يتبّدل الصحافي فالمشهد اليوم. كذلك يعد لم

وسائط بين العالقة تنظيم تعيد ووسائل تقنيات ظهور مع

اإلنسانية، النفس طبيعة وبسبب وجمهورها. اإلعالم

آخرون يعتنقه فيما  التغيير، يخشون الناس  بعض فإن

الظروف من االستفادة لفرص يتحّمس البعض بشوق.

«السابقة غمار خوض  يخافون غيرهم لكن  المتغّيرة،

في البادئين يومًا يكونوا أال بمبدأ ويعملون  الخطرة»،

شيء. أي اختبار

من ينجو أن أي كان، اليوم، يستحيل على عالمنا في

خصوصًا على األمر هذا وينطبق الكاسح، التغيير آثار

الصحف لقد كانت واالتصاالت. الصحافة في العاملين

التكنولوجيا الرقمية عصر يف الصحافة
الزاجل، الحمام أيام منذ لإلعالم، انتشارًا األكثر الوسيلة

اليوم التطّور لكن فاي».  – «الواي  عصر جاء حتى

إننا لالتجاه. كامل تبّدل إنه بل نسبيًا، تغّيرًا ليس

مختلفة. بطريقة األشياء لنفعل وفرصة، تحديًا نواجه

نظام مظاهر كل تشكيل تعيد  الحديثة  فالتكنولوجيا

إعادة إلى مضطّرون ونحن األساسية. االتصاالت 

جمع أساليب حول الجوهرية، مفاهيمنا معظم في النظر

إلى الحاجة علينا يطرح وهذا األخبار. ونشر المعلومات

مجموعة كذلك علينا وَيطرح ينتظرنا، الذي المشهد فهم

في وآثارها الصحافة دامت ما الصعبة، األسئلة من 

المجتمع تهّمنا.

الصحافي العمل وأساليب التكنولوجيا

تكنولوجية تطّورات حدثت األخير، القرن ربع في

على ونشرها، ومعالجتها الصور إنتاج في دراماتيكية،

وفي واإلعالن، في الصحافة والترفيه األساليب بدَّل نحو

اإلعالمي العصر هذا وفي نفسها أيضًا. البيئة البصرية

أفضل حال في يومًا الخبر صناعة تكن لم الشامل،

األخبار نحصل على زر فبكبسة اليوم. عليه  هي مما

والتكنولوجيا البيئة في الكبير التبّدل ومع شئنا.. حيثما

صحافة طبيعة السؤال عن بشدة يلّح علينا اإلعالمية،

اليوم. فالمسألة الجمهور الهتمامات تعريفنا في الخبر،

بل فقط، األخبار من حيث مستقبل ال األهمية، في غاية

والمفهوم أيضًا. الديمقراطية ممارسة حيث من  أيضًا

في فّعالة جدًا كانت التقليدية الصحافة أن األساسي هو

وتطّوراته. اليوم  ذلك مشكالت على الضوء تسليط

أن في تفشل  كانت ما غالبًا مختلفة، ألسباب لكنها،

أهم وأحد تمامًا.  مفهومًا يجعله  سياق في الخبر تضع

تعمل التقليدية الصحافة إن ثم تكنولوجي. هو األسباب،

هذا الجمهور. إلى الصحافي من واحد، اتجاه في عمومًا

اء القرَّ حدودًا النخراط وضع المتلّقي للجمهور المفهوم

العام. والعمل الصحافة في

المشهد، تشكيل التكنولوجية المبتكرات أعادت لقد

يكن لم شيئًا  ٢٠١٤م العام «صحافة» من وجعلت

الجديد اإلعالمي العمل طرح ولذا يتخّيلونه. الكثير

إلى تنزل يوم كل وفي المهنية. التحديات من مجموعات

بخيارات فتأتي مدهشة، بسرعة جديدة، أجهزة الميدان

وجمهورهم الصحافيون يكون ال قد وعديدة، متنوعة

المفتوحة، الحدود  هذه أغنت لقد توقعها. على  قادرين

كان ملكًا ما ترتيب وأعادت واإلعالم، األخبار مصادر

األنباء. ووكاالت األخبار ومذيع  التقليدي للصحافي

من فائدة أقصى استخالص هو هنا، المطروح والتحدي

ضرر أي ُنلحق أن دون الرقمي، واإلعالم اإلنترنت

بالحريات المدنية.

خاصة عمل أساليب

من استطاعت  التي الوسائل من ُيحصى ال ما ثمة

ممارسة في تؤثر أن الرقمية،  التكنولوجيا  خاللها

المعلومات المراسلين جمع بأسلوب بدءًا الصحافة،

األخبار مؤسسات تكّون بكيف مرورًا األخبار، وتقديمهم

التقنيات تطّور سرعة  إلى وصوًال الخاصة، بنياتها

االجتماعي النسيج تخترق جعلها نحو على اإلعالمية،

أصبح لقد االتصال. دنيا في جديدة وإمكانات بأشكال

الوسائط وإعالم ،(hypertext) االستطرادي النص

االستطرادي واإلعالم ،(multimedia) المتعددة

من الغالبة الكثرة  من روتين (hypermedia)، جزءًا

في والتعّلم أساليب التعليم تستدعي تغّير وهي المهنيين،

نتوقع أن فبإمكاننا المستقبل،  إلى نظرنا  فإذا المعاهد.

لكنه جدًا، مجزأ جمهور  عليه  يسيطر  إعالميًا  مشهدًا

شديدة، إعالمية منافسة أيضًا نتوّقع أن حيوي. وبإمكاننا

المهني، اإلعالم وبإمكان اإلعالن. موازنات في وقلة 

بصفته بدوره، يحتفظ أن الجديدة، التكنولوجيا اعتمد إذا

لديمقراطية أداًة العمل فيواصل حيويًا، إعالم  مصدر

ناجحة.

اإللكترونية) (والصحافة المعلومات عصر مطلع في

معالجة المعلومات، إلى نقل من مهام الصحافيين تبّدلت

الرائد (الكندي ماكلوهان مارشال ويقول المعلومات.

إن ١٩٨٠م)،   –  ١٩١١ اإلعالم، نظرية دراسة في

محسوسة بتجربة تختص وسائل اإلعالم من وسيلة كل

في الصحافة مؤسسة تبدأ أن مفاجئًا فليس ولذا، مختلفة.

أن ذلك –اإلنترنت- الجديدة الوسيلة ظهور مع التبّدل،

الوسائط، المتعّدد واإلعالم التفاعلية اإلنترنت وظائف

المهمة إن إذ الصحافة. ثقافة في مهمًا تطورًا تفرض

تطّورت المخبر الصحافي، عاتق الملقاة على األساسية

الدولية الشبكة تكنولوجيا ووفرت الرقمية، الوسيلة إلى

اإلنتاج في مشارك وجمهور واسعة لمصادر مجاالت

الصحافيين المخبرين بتسمية الباحثون بدأ لقد الجديد.

وهم المعلومات، و«مالحظي» البوابات»، «مراقبي

معّينة. بإرادتهم سلطة يمارسون هؤالء أن على يصّرون

المجتمع»، و«إعالم الشبكة» «صحافة عبارات مثل إن

الدولية، الشبكة لتكنولوجيا الناس بعض فهم عن تنم

يكون حيث صحافية، ثورة لحدوث فرصة أنها على

المضمون، في يدلي بدلوه، ويشارك أن المواطن على

وبذلك افتراضية.  مواضع في الغالب التيار ويعارض 

في يأخذ األخبار، إلنتاج الشبكة جديد على نموذج ينشأ

واستهالكها، صنع المعلومات، ونشرها، دينامية الحسبان

الشبكة. على

جغرافية حواجز ال

ومن االنقطاع يعرف ال بشكل  اليوم  متواصل العالم

الذي هو والقارئ  جغرافية. حواجز وال حدود دون

صوتًا له إلى أن باإلضافة يقرأ، وكيف ومتى ماذا ر يقرِّ

أقامت لقد  الخارجي. التدخل عن بعيدًا زهيدة، بتكلفة

لتدّفق منصة واالتصال، اإلعالم في الرقمية الثورة

األرضية، الكرة في والمعرفة للمعلومات واألفكار حّر

والتحّديات، منها التبّدالت التي تصل الطرق من وكثيرًا

الصحافي أن موّفري األخبار ومستهلكيها. ونعتقد إلى

تتغّير وعاداته مهاّمه لكن باالنقراض، مهددًا جنسًا ليس

يكون أن اإللكتروني للموقع يمكن فاآلن، كاسحًا. تغّيرًا

أسئلتهم آراءهم، ويطرحون فيها المواطنون يقول منّصًة

والصحافة تهمهم. التي الصحافية اإلصدارات بشأن

األخبار. إلنتاج تحررًا أكثر صيغة هي  «الحوارية»

يتوّاله الجديدة، اإلعالمية الوسيلة في والمضمون

المشاِهد، والعضو المواطنين. مع متفاعلون صحافيون

هذه وتطرح الصحافة. في فاعًال يلعب دورًا أو المتلّقي،

للصحافيين، عميقة تبّدالت جوهرها، الجديدة، في النماذج

وتتطلب األخبار. على النهائي إشرافهم وفي دورهم في

ما غالبًا إذ المخبر، من أكبر التكنولوجيا الرقمية جهدًا

والعمل التشغيل، تقنيات من عددًا يتعّلم أن عليه يفرض

هذه كل ومنّفذًا. وكانت ومحررًا منتجًا نفسه الوقت في

مختلفة. قطاعات على موّزعة الماضي في المهام

الجديد مهام اإلعالم

ُتمكِّن للتوزيع، المتاحة المعلومات طوفان عن وبمعزل

والقضايا المتشابهة، األحداث الجديدة نماذَج التكنولوجيا

تعد حلول ولم مختلفة. مجتمعات فيها أن تتشارك من

إن بل ما، داخل مجتمع في المحلية محصورة المشكالت

أنها على كله، العالم فيتلّقاها تتوالها، الجماعات المهتّمة

استثمرت العالم التي صحف بدأت وأمثال. وقد نماذج

والمصاعب الحسنات تلّمس متعّددة، وسائل إعالمية في

يجمعها التي  المختلفة، الوسائل اجتماع من الناشئة 

االندماج المباشر مستقبلها سيكون والتي اإلنترنت،

الوسائط. المتعددة التجارية وعملياتها ألخبارها الكامل

فإن التعقيد، من مزيد إلى التكنولوجيات صيرورة ومع

مزيدًا تتطلب صارت وبثها، وإنتاجها األخبار جمع مهام

أيضًا زادت لكنها الصحافي، المخبر في المهاراِت من

المطلوبة الفائقة السرعة مع للنشر، الضرورية السرعة

وقد النهار. أو في أي وقت من الليل الفورية الكتابة في

التكنولوجيا تحدثه الذي التبّدل أن الصحافيين قدماء يجد

صنعًا لكنهم ُيحسنون البدء، في وال مريح مألوف غير

منه بّد. ويمكننا القول إن الروقمة لم يعد بالتعامل مع ما

على معّين  شيء في ال متخصصًا، الصحافي  جعلت

ممارسة في  الفّعالة  األساليب في بل الخصوص،

بسرعة. متاحة وجعلها الصحيفة وإنتاج الصحافة

مؤّجل! حكم

بسبب اإلعالم مطبوعة أغلقت أبوابها صحف عربية ال

ولديها عت توسَّ صحف  هناك العكس، بل  اإللكتروني،

اإلعالم اإللكتروني، بسبب الحدود، نطاق خارج اء قرَّ

الجديد، اإلعالم في الماليين استثمرت وهناك مؤسسات

أال الورقي، اإلعالن عائد إلى يضاف عائد وهناك

زال ما اإلنترنت.كذلك على شبكة  اإلعالن عائد وهو

يمكن ملموسة تأثيرات عن الحديث جدًّا المبكر من

فيها الصحافة تزال ال منطقة في وأننا سيما ال إحصاؤها،

مثل أخرى دول في ما عكس السائدة، هي المطبوعة

عريقة ورقية مؤسسات أغلقت حيث المتحدة؛ الواليات

ووصول للبلد، الجغرافية المساحة كبر بسبب ربما جدًا،

مثل آسيا  في لكن الناس. أغلب إلى اإلنترنت شبكة

الورقية تزال الصحافة ال األوسط، والشرق الهند سوق

الطباعة في زيادة هناك إن  بل وضعها، على تحافظ

اًء قرَّ هناك أن على يدل وهذا ،١٠٪ إلى ٢ من سنويًا

المباشر التأثير المطبوعة.لكن بالصحافة مهتمون ُجددًا،

ويصل  اإلنترنت يتوسع حينما سنوات ١٠ بعد يكون قد

بنسب عالمية. األوسط الشرق دول إلى

جمهور لدى السلبي التلقي الجديد اإلعالم أزال  لقد

وإعادة والتعديل المتزامن  االستقبال بتمكينه اإلعالم،

الحدود االتصال من فعل وأخرج الثقافية. المواد نشر

والصفة الفوري. العالمي االتصال وأتاح  الوطنية،

اإلعالمية النصوص أن هي الجديد، اإلعالم المهمة في

شكلها عن منفصلة إنها أي المادة، أسر من متحّررة

حيز في ُتضَغط أن يمكن فالنصوص المطبوع. المادي

فائقة. بسرعة تناولها ويمكن جدًا، صغير

الجديد عن جمهور اإلعالم عمليات بحث تصاعد ومع

في اإلعالم أن  يبدو  جديدة، مصادر في  المعلومات 

بالتحّول بجمهوره، لالحتفاظ العمل نحو يتجه العموم،

األخبار توفير أجل من الدولية، الشبكة إلى فشيئًا شيئًا

يبحث جانب بين منقسمًا الجمهور ويبدو والمعلومات.

المفيدة، المعلومات  من ونتفًا  عريضة عناوين عن

ناحية وثمة العمق. في وتقارير وثائق يريد آخر وجانب

بتوفير الفريدة الفرصة يتيح أنه هي اإلنترنت، في نوعية

المعلومات. مصادر إلى المفضية الروابط

أفضل فهمًا نفهم أن لنا للخبر تسمح  الرقمية والرواية

الهجرة، مشكالت الحراري، (االحتباس العالم أحداث

البيانية الرسوم خالل من  االقتصادية…)  األزمات 

والفديو، والصور والمحادثات الشفهية، الناس وشهادات

باالطالع الصحافة الرقمية وتسمح العالم كله. أنحاء من

هذا يشمل وال معرفة. إلى يتحّول الذي البصري

اإلعالم. سُتغني وكيف اآلتية التطورات

المطبوعة الصحافة مصير

نقطة تكون جديد. ولن من تنهض الصحافة أن تستطيع

ستكون بل المعلومات، إنتاج على القدرة فيها القوة

سيكون العالم.  معلومات «تسونامي»  غربلة مهمتها 

والتحرير واالختيار التصنيف على أكبر تركيز هناك

واألفكار األحداث عن المعلومات عناصر وجمع

في المعلومات أفضل ستوفر الفضلى والصحف والناس.

على نراهن إننا إليها. يحتاجون للذين المناسب، الوقت

مهنتها وتواضعًا في شفافية أكثر نة، محسَّ صحافة نشوء

واتصاالتها… وتحقيقاتها ومصادرها وأعمالها

تعيد أن الصحافة على سيكون المهمة، هذه وإلنجاز

لن الوقت لكن الوضع، يتلّمس الجميع نفسها. إنتاج

القطار يفوتهم، سَيَدعون كانوا إن حتى يتساءلوا يطول

وقت حان وقد األرض. القدمين على إحدى ُيبقون أو

فيه كانت زمن ثمة كان لقد التحّول. أجل من التجديد

العصر لمقتضيات للرضوخ رافضة التقليدية الصحافة

في تقدمًا أكثر فهم والمعلنون الجمهور أما الرقمي.

مكان آخر. إلى ببساطة، وسيذهبون مجال التكنولوجيا،

األساسي الناقل دور تلعب الصحافة تظل أن ثمة أمًال إن

لكي تجهيزًا أفضل الصحافيين ألن الجدية؛  لألخبار

وتصنيفها والمعلومات األخبار جمع في بفاعلية ينجحوا

الجديدة. األدوات من  طيف  في  وربطها،  وتحريرها 

وطوفان االنتقائي االستبداد مكافحة في أمل وثمة

ينذران أمران وهما  الدولية، الشبكة على  المعلومات

العام. التنّبه بانهيار

فيما يقظة ُيبدون الذين للصحافيين  مالئم زمن إنه

إلى الّنَهم فيه كان مضى زمن ثمة فليس يتغّير. العالم

مثير الرقمي عصر والعصر اآلن. مثلما هو المعلومات

يمكنه ال فالصحافي الثوريين. والمحررين للصحافيين

يمكن للمرء حيث الثورة الحاضرة، في متفرجًا يظل أن

نفسه. عدّو يصبح أن

لكن، بطيئًا. اآلخرين، مثل الصحافيين، فعل رد لقد كان

فإن وإال اختراع دورهم. يعيدوا عليهم أن أن الواضح

هو البديل. وما يهّمه، مضمون أي الجمهور سيقرر

تنافس أم تكامل

اإلعالم ووسائل الرقمية الصحافة بين العالقة هل

نحتاج وإالَم عالقة تكامل؟ أم تنافس، عالقة التقليدية، هي

كيف االثنين؟ بين التكامل من الصحافية البيئة لتمكين

المطبوعة في الصحافة الصحافيون التقليديون سيتمّكن

في الجديدة األدوات استعمال  من والتلفزة،  واإلذاعة

اإلعالم أن هو الجواب األخبار؟ وتوزيعهم جمعهم 

المراسلين بتمكين الوضع، لتحويل فرصة يتيح الجديد

نفسه. الوقت في أفعال خمسة فعل من الصحافيين

بواسطة روابط على ُتِطل أن يمكنها األخبار فأوًال 

،(hypermedia) االستطرادي اإلعالم  أو اإلنترنت

الشبكة على العالمي  بالنسيج  لالتصال  الوسائل وهي

أن الصحافيون يستطيع الروابط خالل فمن  الدولية.

أمر ضروري وهذا ويعّمقوها. أخبارهم ُيغنوا خلفيات

بضعة أو آخر، يومًا بعد في اإلعالم تبقى التي لألخبار

ينسى ما فكثيرًا سنوات. حتى أو أشهرًا، أو أسابيع 

بعض ينسون أو أوله، قصة الخبر من يجهلون أو اء القرَّ

يملك ال التقليدية،  الصحافة في العبارات. أو األسماء 

لكن مرة، كل في خلفية خبره ليعيد ذكر متسعًا الصحافي

ينقصه. ما على القارئ ُتحيل أن يمكنها الروابط

وبذلك تفاعلية. أن تكون للصحافة الجديدة يمكن ثانيًا،

المراسلين أو مع بينهم،  فيما يتفاعلوا أن  اء  للقرَّ يمكن

يجلس أن وبدًال من في حوار. لينخرطوا المصادر، أو

أن يمكنهم المشاهدة، أو بالقراءة ويكتفوا اء، القرَّ

وأن يرسلوا الشبكة، على جماعي سجال يشاركوا في

يتاح قد وبذلك الصحافي. إلى  اإللكترونية الرسائل 

للخبر روايته على قيمة إضافة  يكتسب أن للصحافي

تصحيحه فباإلمكان خطأ،  حصل ما وإذا  التحليل. أو

بعض يتبادلوا أن المتحاورون ويستطيع الفور. على

في ُوجد. ثم الفيديو، إذا يشاهدوا أو أن أيضًا، النصوص

(hot spot) ساخنة» «نقطة على يضغطوا أن إمكانهم

فديو أو تسجيل أو أو نصوص معلومات على ويحصلوا

الخبر. بعناصر معرفة يزيدهم إضافية،

أغنى أو أوسع استخدامًا الجديد اإلعالم يتيح ثالثًا،

المكتوبة، أو المحكية الكلمات، االتصال. ألشكال

والرسوم والرسوم،  والصور،  الصوتية،  والخلفية 

على الرقمية البيئة كلها ممكنة في وغيرها، المتحركة،

االتصال، مضمون في األشكال، هذه كل الدولية. الشبكة

وتقدِّم القصة وتروي متعددة، بأدوات الصحافي تجهِّز

من عدد أكبر بمخاطبتها للمشاهدين، أوفى شرحًا

والفهم االنتباه أن على األبحاث وتدّل لديهم. الحواس

أكثر أشكال استخدام عند تزداد كلها المعلومات، وحفظ

األمر ليكون سبب من وليس االتصال. مضمون في

الرقمية. الصحافة في مختلفًا

في أكثر، ديناميكيًا يكون أن للمضمون يمكن رابعًا،

وسيط في صالحًا وإبقاؤه تحديثه ويمكن الرقمية. البيئة

وإضافة الرقمية. البث  وسائل في أو  اإلنترنت، مثل

الطلب، ويتحّرك عند متوافرًا المضمون يكون هذا، إلى

وُيبقي وبالعكس. المتلقي، إلى المصدر من باستمرار

اتصال حالة في والصحافي الجمهور المرن النظام هذا

في غرفة أو المتلقي أو الصحافي في منزله، دائم، أكان

وسائل أو الخلوي الهاتف عبر الخارج، في أو األخبار،

األخرى. اإللكترونية االتصال

تبلغ أن الرقمية الصحافة  تستطيع وأخيرًا،  خامسًا، 

هذا كان وقد  «القولبة»، من له سابق ال  مستوى

الصحافيون اجتهد  لقد الصحافة. في قبل من  متعذرًا

رواية في  شخصيًا، بمخاطبته القارئ إلشعار طويًال

على الناس يهّم الخبر كان وحين التحليل. أو الخبر

الصحافيون كان الدولي، اإلقليمي أو الوطني أو الصعيد

المحلي. الطابع  ُيكسبوه أن دومًا يحاولون الجيدون،

أو ما، شخص أو له، محلي رابط عن يبحثون فكانوا

الجديد، اإلعالم أما بالهوية. اإلحساس إلعطاء مكان،

مدى إلى أعلى القولبة من المستوى هذا أن يرفع فيمكنه

خبرية تعني رواية إلى تحويله يمكن خبر ممكن. فكل

شخص بذاته. كل

خالصة

االحتكارية، الشركات من الحقيقي  الخطر يتأتى ال

اإللكترونية الجاّدات مكوس»، على «بوابات تقيم التي

يختطفون الذين  الرقميين  القراصنة  من  أو السريعة، 

ذوي رسميين مسؤولين من  يتأّتى بل  األدبية. الملكية

بالية. حالية تكنولوجيات حماية يحاولون طيبة، نية

تحويل على القدرة قريبًا ستوّفر الحديثة فالتكنولوجيا

من حدود بال مقادير إلى الرقمية «البت» باليين

القدرة هذه لكن للجميع. المتاحة المفيدة المعلومات

حماية مجال في الضخمة المسؤولية ستخلق الجديدة

المعلومات، هذه على الحصول في مواطن كل حرية

لقد الرقمي. الحوار في يسهم أن في فرد كل وحق

عصر في التقليدية، الصحافة عمل أساليب تطّورت

تتوّقف ال الصحافية القيم لكن المتاحة. المعلومات ندرة

وفرة ُتفسدها أال ينبغي قيم وهي المعلومات، ندرة على

أن لمجرد تتراجع لن  الخبر وقيمة رواية المعلومات.

التناول. وسهلة وافرة أولية معلومات ثمة

قريبًا والعشرين الواحد القرن في األخبار آلة ستكون 

لو حتى هائلة، فوائد معها وستجلب واقعة. حقيقة

من وليس صعبة. خيارات اتخاذ على المجتمع َأجَبرت

الصحافة. وعلى ستغيِّر الجديدة التكنولوجيا أن في شك

نحو األفضل. التغيير يكون هذا أن يضمن المجتمع أن

تنجو واألخالق اإلعالمية أن الحرة للصحافة وإذا كان

على فسيكون الدولية، الشبكة على االحتيال مخاطر من

ستطرحها التي الصعبة األسئلة عن يجيب المجتمع أن

حر. مجتمع في الصحافة دور عن الجديدة التكنولوجيا

مفيدة تكون أن يمكن جبارة، كانت مهما فالتكنولوجيا،

الجنس البشري. ما يقرر ذلك ومجدية، بمقدار
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صدر العمل الفني الخامس للكاتب صبري رسول بعنوان 

«يوميات الحصار» عن اتحاد كتاب كردستان سوريا في 

مجموعات  أربع  سابقَا  له  صدرت  فقد  قامشلو،  مدينة 

قصصية خالل مسيرته الكتابية. 

هذا الكتاب عبارة عن مجموعة نصوٍص سردية «ترصد 

مدينة  على  القاسي  الحصار  من  يومًا  وثالثين  واحٍد 

األخرى،  الّسورية  المدن  على  كما  «قامشلي»  قامشلو 

اليومية في  الحياة  تؤّرخ  الحصار»  نصوص «يوميات 

من  يومًا  العام ٢٠١٢م و٢١  من  أيام  الحرب، عشرة 

المسلحة  القوى  فرضته  الذي  الحصار  ٢٠١٣م.  بداية 

اليومية،  الحياة  مقدرات  على  والمهيمنة  المتصارعة 

الذي يشمل مستلزمات الحياة اليومية، فقد شهَدْت مدن 

حيث  الّناس،  بحياة  فتك  اقتصاديًا،  حصارًا  الجزيرة 

ويؤّكد  والمحروقات؛  واألدوية  التمونية،  المواد  اختفت 

الكاتب في المقدمة القصيرة للمجموعة أّنه دّون الواقع 

المزري الذي عاشه سكان مدينته في يومياته: «حاولُت 

تصوير الحياة اليومية مدة شهر، في كّل يوم دّونُت نّصًا 

القارئ:  فيه  يقول  يوٌم  يأتي  فقد  الحياة،  حركة  يرصد 

كيف كان الّناس يتحملون قسوة األيام، إذا انتهت األزمة 

الزمن  أّن  القارئ  ويرى  المعاناة،  تزداد  وقد  قريبًا، 

زهرة أمحد   

والفرج  الرفاهية  زمن  كان  الوصف  لهذا  المخصص 

مقارنة مع وضع الناس». 

الكاتب  عليها  أطلَق  التي  الّسردية  الّنصوص  في 

«نصوص مفتوحة» ولم يسِمها الكاتب القصة القصيرة، 

كثيرة  أفكارًا ومقاربات وأسئلة ومواقف حياتية  يطرح 

للّناس في سعيهم من أجل البقاء، إلى جانب التأكيد أّن 

الحياة  من  جديدة  أنماطًا  الناس  على  تفرض  الحروب 

والعالقات، فتختفي بعض القيم والمبادئ التي كانت إلى 

يتجاوزها  ال  مقّدساٍت  يشبه  ما  بمثابة  القريب  األمس 

المرء، وتظهر عالقاٌت أخرى بديلة مرافقة للّصراعات 

السلوك  أنماط  المأساوية غّيَرْت  الجديدة «هذه األحوال 

بأّي  الطارئ،  للكسب  شرهًا  اإلنسان  وجعل  البشري، 

طريقة كانت، ويفقُد في الوقت نفسه قيمًا نبيًال اكتسبها 

في تربيته الدينية واألسرية والمدرسية، خالل عشرات 

السنين، لكنها ال تصمد أمام غريزة البقاء»ص٢٢.

فلكل   ،
ّ
نّصي خطاٍب  في  يمّثلها  الحياة،  يعكس  األدب 

النّص،  في  جديد  من  خلقها  يمكن  الحياة  في  حركة 

للنّص  مغايرًا  آخر  أسلوبًا  تفرض  قساوتها  ربما  لكن 

القصصي والشعري، فالّرصد الّسريع دفعه إلى تصوير 

اليومية،  المذكرات  يحاكي  نصوٍص  في  الّناس  حياة 

كوصفه للطفولة وما شابها من التغييرات، فـ«التجاعيد 

قد غَزْت وجوه الّناس، حتى الّصغار لم َنُعد نلمح الطفولة 

في عيونهم، فالوجوه قد شاَخْت قبل أوانها، وتصرفاتهم 

لم تعد تصرفات طفولية. الّطفولة صارت عبئًا على هذا 

الجيل»ص٤٠ 

الحصار يخّلف مآسي كثيرة، وقد يكون أكثرها بؤسًا، 

روح  بمخالبها  تمّزق  الحرب  أّن  وتشعر  ترى  حين 

الحياة وكل شيٍء جميل فيها، وتفرُض على اإلنسان أن 

يتخلَّى عن طقوس يومية تّعود عليها، وهندَس مفرداِت 

القراءة ضحية من  أساسها. والحرمان من  حياته على 

ضحايا انعدام مقومات الحياة، ال شيء سوى الحرمان 

مؤخرًا  تدهورت  بالقراءة  عالقتي  لكن   « والحرمان. 

واألجواء  بالكهرباء  العالقة  تلك  ارتبطت  فشيئًا،  شيئًا 

يوميات احلصار تؤّرخ احلياة يف احلرب
العامة في البالد، وبالمزاج الّشخصي الذي يشبه أوراقًا 

محترقة».

بيني  الّطالق  من  حالة  حصلت  األخير  الّشهر  »في 

عن  نتجت  الحالة  واحد،  طرف  من  القراءة  وبين 

تأمين  إال  أولوياٍت  من  ثّمة  َيُعد  فلم  المؤلم،  الحصار 

المتطلبات اليومية الضرورية التي من دونها ال تستمر 

الحياة»ص٥٣ 

يبلغ الحصار أوّجه حين ُيَحاصر قلم الكاتب، وُتفَرض 

الكتابة أو تعيق حركة  تمنُعه من  عليه أجواٌء مأساوية 

قلمه، أوراق بيضاء تناثرت حروفها وتباعدت أسطرها 

ليكون  األفكار،  أناقة  تنديه  يعد  لم  قلم  الّنسيان،  من 

القلم أحد ضحايا الحصار، ال وظيفة له سوى الّصمت 

يوميات  إحدى  عنوان  كان  وهذا  العتمة،  أحضان  في 

الحصار، إنه حصار القلم.

له  يعد  لم  إجازة اضطرارية، ألّنه  أخذ  فقد  قلمي  »أما 

وظيفة لدي، فالكهرباء تنقطع مايقارب اثنتين وعشرين 

ساعة في الّنهار، وكلما جاءْتني فكرٌة ال أجد اإلضاءة 

الكافية لكتابتها«.ص٩٥

ترافق الّنصوَص بعُض صوٍر حقيقية ألماكن في سوريا 

الّنكبة  قساوة  تبّين مدى  األزمة،  بدايات  أيام  والجزيرة 

الجزيرة  بأن  األخير  الّنص  في  الكاتب  فيؤكد  لسوريا، 

منطقة منكوبة، بل سوريا كلها هي دولة منكوبة، والّصفة 

باتت  التي  الّنصوص  كتابة  تاريخ   ٢٠١٣ عام  أطلقها 

كشواهد موّثقة على فترة من تاريخ سوريا المأساوي. 

والالحياة،  والمجهول،  الخوف،  رهينة  الحياُة  أصبحت 

برد،  جوع،  عتمة،  فقر،  نزوح،  هجرة،  تهجير،  قتل، 

عناوين ليوميات الحصار، عناوين لحياة السوريين منذ 

بداية األزمة وماتزال مستمّرة وبشكٍل أكثر بؤسًا.

تتألف مجموعة «يوميات الحصار» من واحد وثالثين 

نّصًا سرديًا إضافة إلى المقّدمة المترجمة إلى األلمانية، 

وتقع في مئة وسّت صفحات من القطع المتوسط، بغالٍف 

أنيق من تصميم  إيفا رسول والطبعة خاصة. 

الطبيب: الخوف شعور طبيعي لدى اإلنسان يا شهرام، 

هروب اإلنسان من أماكن الخوف،  للحفاظ على حياته 

،  فهذه فرصة 
َّ
أمر طبيعي، ولكن عليك اإلطمئنان إلي

ذهبية  لمساعدتك بأبكر وقت. أنت شاب في مقتبل العمر 

وعلينا أن نتعاون  وال نسمح لمشاعرك هذه بالتطور.   

اآلن  يرفع  أيام.   ثالثة  منذ  شهرام مطرق  صامت.  

رأسه ببطء،  وينظر إلى الطبيب.  موجهأ إليه السؤال:  

أو   ، إعتقال  مختبئًا خشية  اليكم.  جئت  أنني  تظن  هل 

توجسًا من رصاصٍة  طائشة؟  ال، لم يساورني خوٌف 

من كلِّ ذلك  قط.. ولكّنهم ُهّم من أتوا بي إلى هنا ...   

أنت  الكارثة.. ولكن   يا دكتور،  شاهدت   أنت مثلي 

الطبيب:   المرضى..  نحن  تعالجنا  طبيبَا  لتبقى  تتماسك 

وأنت لماذا ال تتماسك لتواصل حياتك من جديد بشكل 

 بعد ..  الطبيب: كلي 
َّ
طبيعي؟  شهرام:   لم تصغ إلي

أذن صاغية، يا شهرام ..

شهرام: لم  أكترث بالخيوط  قبَال.  فجأة الحظت أمي 

أني أتشبث بكل خيط.. بكل حبل، بكل شريط أصادفه. 

أثار خوفها وخوفهم جميعًا.. وجعلهم  يظنون  لكن ما 

أقوى من  السلسال   أن  لي  تبين  اّني مريض. عندما  

باقي الخيوط ...  السلسال أقوى من الخيط ، أليس كذلك 

يا دكتور؟  - الطبيب : آ .. نعم  قد يكون أقوى.. ثم 

نسرين تيلو

توقف عن الكالم ... مّرت لحظات صمت. عاد الطبيب 

ليسأل: وماذا بعد يا شهرام؟  ال شيء البتة .. أختي كانت 

وأنا كنت أصرخ   السلسال.  أترك  أن  ترجوني  تصرخ 

لتحميني من السقوط. ولكنها. صرخت.  واجتمع الجميع 

حولي  وقصوا السلسال بالمقص فهويت، وهأنذا محطم  

من أثر السقوط  الطبيب:  هل تشعر باأللم  اآلن؟ نعم 

كل مكان في جسدي يؤلمني. سقوطي كان مريعًا . ال 

أستطيع الوقوف...  الطبيب:  السقوط على السجادة ال 

يسبب كل هذه اآلالم يا شهرام. كنت في البيت، وسقطت 

على األرض أليس كذلك؟  شهرام: نعم.. ولكن كنت في 

الزاوية التي يكون منها السقوط مريعًا... رانت لحظات 

صمت.. عاد شهرام  للكالم.  هل هذا مشفى للمجانين يا 

دكتور .. ال إنه لمعالجة المرضوضين نفسيًا.   شهرام  

هذا جيد.

أنا أيضًا أعتقد أنني ال أعاني خلًال في كيمياء المخ..  مم  

تظن أنك تعاني يا شهرام؟   ربما هو خلل في  كيمياء 

أقصد  بالمزاج؟   تقصد  ماذا  الطبيب:  المزاج   النفس. 

اختالف الزاويا التي نقف فيها وإختالف نظرتنا لما نرى  

المشهد.   ذات  شاهدت  أنك  بدليل  زاويته.   حسب  كل 

بين  اآلن   مريض  أنا  ىبينما  لتعالجني.  طبيبا  وبقيت 

يديك بسبب نفس المشهد.  الطبيب: أنت ذكي يا شهرام 

إلى  لتعود  نفسك مريضا  وسنتعاون معًا  . فال تسمي 

الحياة  ألطبيعية قريبًا.  شهرام:  شكرًا شكرًا اقصد أنا 

لست طبيب بل مريض. و كل مافي األمر أن نظرتي 

غير متطابقة مع نظرتك. أو مع اآلخرين،  لذا يسمونني 

مريض.  الطبيب:   مريض من أي نوع ترى نفسك. 

وأين تصنف نفسك. مريض نفسي أم عقلي؟ اجبتك قبل 

اآلن .. ..  لكن العليك، سأوضح لك أكثر.  انا أطلب 

أني ال  بدليل  أني مريض نفسي.  المساعدة وهذا يعني 

أرفض الدواء. وألتزم بإرشاداتك، ألنّني ألمس اهتمامك 

بحالتي.  ورغبتك بمساعدتي. ولكن أعتقد أنتم األطباء 

أن  قليل   قبل  اعترفت  أنت  شيء.   كل  تفهمون   ال 

هذا صحيح.   الطبيب:   عقلي.   وليس  مريضة  نفسي 

شهرام: لكن ما أدراكم  بالنفس البشرية؟ الطبيب:  ندرك 

طويلة   لسنوات  ونختّص  الطب  ندرس  ألننا  شهرام  يا 

في مجال علم النفس. ونكتسب المزيد من الخبرات في 

الحياة العملية.

يا دكتور، من وجهة نظري .  البشرية  النفس  شهرام: 

هي بسعة هذا الكون ، وكل مّنا صورة مصّغرة عنه. 

نعم النفس كون بسعة آفاقه ومجراته.. الطبيب: صحيح 

لدينا  يا شهرام. نحن ال نعرف كل شيء تمامًا. ولكن 

الكثير  بدليل أن  الكثير لمساعدة مرضانا،  المعرفة  من 

الطبيعية. أردف  من مرضانا شفيوا، وعادوا لحيواتهم 

شهرام:  وكثير منهم لم يعودوا ..  ألم يروعك مشهد 

سقوط كابل ؟  الطبيب:   إنها الحرب يا شهرام ..  ّكر 

وّفر .  نعم نعم.  أنا أيضأ تابعت كل شيء بدهشة بسبب 

تسارع األحداث.  وكنت مذهوًال  مما أرى .. ولكني   

اليوم  أخشى من السقوط.

الطبيب:  أي سقوط تقصد  

ال     .. أنا  وسقوطي    ... شيء  كل  سقوط  شهرام: 

موطئ قدم لي. وليس لديَّ حزام أمان. أنا معلق .. كلنا 

معلقون.  أخشى  أن أسقط. .   الطبيب هم سقطوا ألن 

تصرفهم  لم يكن منطقيًا.  أما أنت فلم تتصرف مثلهم. 

فلماذا تسقط؟ 

شهرام :  حبلي  أوهى من خيط العنكبوت.  في قرارة 

كان عندي  وأرتاح..  ألقول  أسقط   لو  اتمنى  نفسي  

أرض سقطت عليها . .الطبيب:  هل كنت تعاني  سابقًا 

من رهاب المرتفعات؟  

شهرام: ال ..  لكن شهدت  سقوط  إنسان على  سطح 

منزلنا . 

اسقط..  ليتني  مثله.  ستسقط  أنك  تتخيل  هل  الطبيب:  

ولكنني معلق. فال أنا أسقط وال أنا أطير وأنجو ..  أنا 

معلق. وفي كل ثانية مهدد بالسقوط؟   

الطبيب:  هل حاولت مساعدة  اإلنسان الذي سقط على 

النهوض؟  شهرام: سارعت مع البقية  لمساعدته، لكنه 

لم ينهض. الطبيب:  طبعًا  ربما  كان محطمًا وفارق 

الحياة من أثر السقوط  الشاهق.

شهرام:  أجل،  كان محطمًا . وكنا  نحاول نقل جثته 

كانت ربما،   . أننا جميعًا عجزنا عن حمل جثته  غير 

بثقل الكرة األرضية.

الطبيب: هل شعر االخرون مثلك بثقل  الجثة؟ شهرام: 

تبادلنا  عندها  حملها.  عن  عجزوا  ألنهم  ذلك  أظن 

ثم رفعت رأسي  الدهشة واالستفهام بصمت.   نظرات 

إلى السماء. ففاجأتني أنها دامسة الظالم. وأنا كنت على 

يقين أن الوقت كان ظهيرة النهار   عدت ألرفع الجثة، 

فرأيت قطع السماء. متناثرة على األرض هكذا  هوت  

على األرض  وأطبقت على جثته. السماء سقطت  يا 

دكتور. أنا رأيت كسرها. المتناثرة في كل مكان على 

األرض.  وعلى جثة القتيل وعلى جثثنا جميعا.  انت 

عاقل يا  شهرام.

شهرام : أنت تحاول ان تقنعني بذلك وأنا متأكد من أنني 

باخراجي  تفكر  ولذلك  ذلك.   اعتقد  أيضا  وأنا  عاقل. 

تقريرًا  األحوال.  أحسن  في  لي   لتكتب   المشفى.  من 

كما دّونَت لغيري من العقالء أن:  شهرام  مريض في 

المريض:  أردف  قليال.  الطبيب  .. صمت  حالة خمود 

ليهمسوا  هناك   كلهم  ينتظروني  الخروج.  اريد  ال  ال 

أصبحت  بنظرهم  ألني  سيتجنبونني  عقله.  فقد  قد  كان 

من  ملبوسًا  آخرون  وسيراني  عليهم.   خطر  مصدر  

متشائم،  اإلرادة،  بضعيف  سيصفوني  وآخرون  الجّن، 

تخّلوا  وأسياده   .  . أسياده  لحق  جبان   خائر،   خائن، 

عنه. يقصدون بذلك أولئك الذين لم يمنحونني حبًال بين 

وشاهدت  الهاربين.  بين  تكن   لم  ولكنك  الهاربين..  

المشاهد في التلفاز فقط.  كلنا  أنوري  يا دكتور  . أنا  

أنوري  يا دكتور  وإن لم أهرب ..  

تتحدث   
ّ
انت حي يا شهرام،  حتفه  لقي  أنوري  الطبيب 

ماقبل  لحظة  في  معلق   أنا الزلت   نعم  اآلن    معي 

بي   تتربص  مدى..   حجارة    .. سياط  اإلرتطام، 

تطوقني.  ثم اغمض عينيه ومد كلتا يديه  إلى الطبيب 

مذعورًا  وتشبث بااليدي التي امتدت إليه 

ما  كل   .. بيننا  أنت   يا شهرام   عليك  هّون  الطبيب: 

تحتاجه  هو نوم عميق وراحة وستكون بخير. وستعود 

إلى حياتك الطبيعية .

شهرام: ولكن سيقال عني خائب، ضعيف اإليمان ألّني 

اعترفت بإنهيار السماء. وهم  ينكرون ما رأوا . كٌل مّنا 

أمسك بكسرة  من حطام السماء. نظرنا في وجوه بعضنا 

يوارون  ولكنهم  رأيناه.  ما  خائبين مشدوهين من هول 

عقولهم باألوهام ... باالنكار .

سمائي  غير  سقفًا  أريد  مهّشمة؟  سماء  تحت  ماحيلتي 

المهيضة .

( زكي أنوري. . العب في المنتخب األفغاني  قتل بعد 

ان تعلق بإطارات الطائرة )

انهيار 

العين"  "SerêKanîyê-رأس  مدينة  الى  مهداة 

مدينة الينابيع و الحوريات... عاصمة الميتانيين 

"واشوكاني".  

رسائل تحملها لي االمنيات..، والصديقات تقول 

لي: كوني بخير..!. 

فكيف اكون بخير ومدينتي احترقت، اغتصبت، 

سرقت... 

هم لصوص حفاة عراة 

من قيعان الصحراء اتوا 

من (ثقافة) النهب والسلب والذبح 

يقطعون الرحم والشجر 

ينكرون على الورد عطره، ويغتالون في الفجر 

الحقول 

ال يقيمون وزنا لروعة العيون الناعسة 

سرقوا من عيني حبيبتي كحلها الكشميري، 

ومن شفاهها  سلبوا خمرة الكروم... 

سرقوا خلخالها الفضي 

واحرقوا قفطانها الميتاني 

سرقوا احذيتها االنيقة 

ومدينتي ال تتقن الرقص حافية 

الزيزفون  ويعطر  قدميها  يغسل  الخابور  كان 

جسدها.. 

سرق العراة خابورها 

نهبوا ينابيعها 

اهرقوا دنان نبيذها 

نهبوا ليلها... ونهارها 

احرقوا سنابلها المقدسة 

الحفاة 

القادمون 

من الشرق 

ومن الغرب و من الشمال 

والجنوب 

من كل الجهات 

اتوا 

مضوا يسفحون دم نقي وحقال ندي بهي..

سيأتون 

ويمضون 

وسيموتون كما الجراد على تخوم الخريف 

لن يستطيعوا ان يسرقوا شمس مدينتي 

او ترابها 

لن يقدروا ان يسرقوا هواءها 

كما سرقوا ضحكة طفل هنا في المخيم او طفلة 

هناك في التشرد 

الرسائل تقول لي:

كوني بخير 

و اقول لالمنيات 

سيعود الخابور 

يعمد جسدك الطهر 

وسنعود 

ونعود...
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عبري دريعي
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ال   غوٍل  �كشرية  �ش�به  ٕانّه  اجلوع،  و�ه  ٔ��شَع  «ما 

نعرف جحمه، وما ٔ�ق�ح قدومه، ٕانّه �ش�به س�نة حقطٍ  

من  وجف  ٔ�قوى  لٕال�سان  ا�ا�لية  إالرادة  لكن  يعة، 

 الغرا�ز �ري املرّوضة».  

 

مل يعد هناك �ظٌم ملفردات ح�اة املرء حتت احلصار،  

الفوىض، يشٌء من الّصدفة،  الناظُم الوح�ُد يشٌء من  

من   ويشٌء  الّيشء،  من  يشء  اخلوف،  من  يشء 

 الاليشء. 

 

 
اليت سلكُ�ُه جفرًا حبثًا عن   الّطريق  عمتة  الفرَق بني 

رغيِف �ٍزب �سكُِّت �اكء صغريي، وبني عمتة الّطريق  

 لشعٍب يبحُث عن  

 

 نصوص مفتوحة 

حسني علي غالب 

ما أجمل هذه األرض الشاسعة!! تبارك اهللا فيما خلق، 

للزراعة  وتنفع  الجبل  سفح  وعلى  جميلة  أرض  إنها 

مسافة  يذهبون  القرية  أهل  نفسه.  الوقت  في  والرعي 

ليست بالقصيرة من أجل الزراعة والرعي، ويجب أن 

أمور  زمام  سلموني  وهم  القرية  مختار  فأنا  حًال  أجد 

الجميلة  األرض  استخدم  أن  أتمنى  كم  بأسرها.  القرية 

فلقد  التحقيق،  صعبة  أمنية  ولكنها  للقرية،  قريبة  فهي 

سمعت من كبار القرية بأنها مزروعة باأللغام، أخرج 

من كوخي الصغير وأذهب إلى أكبر رجل بالعمر في 

يفتح  وسوف  بشراهة  يدّخن  يزال  ال  أنه  أكيد  القرية، 

موضوعه المعروف والمكرر عن شبابه، وكيف أن له 

صوالت وجوالت حينما كان جنديا ال يشق له غبار.

أصل إليه و يبدأ بإعادة شريطه فأحرك رأسي كعالمة 

أنني مستمع ومهتم ومعجب بما يقوله، ولكن العكس هو 

الصحيح طبعا. 

ينتهي من الحديث ويبدأ بإخراج سيجارة من جيبه:

إنها  عنها  يقال  والتي  الجميلة،  األرض  حدثني عن   -

مزروعة باأللغام؟

يحرك الرجل العجوز رأسه، ويصمت لنصف دقيقة:

أن  توقعنا  ولهذا  هناك،  يتواجدون  الجنود  رأينا  لقد   -

شيء  فهذا  باأللغام؛  األرض  هذه  زرعوا  قد  يكونوا 

معروف عنهم.

لم أصل إلى إجابة وافية وكاملة، وتركت الرجل العجوز 

يدخن بشراهة.

تقدمت بخطوات بطيئة نحو الجبل لكي أطلع عليه من 

بعيد.

أصل إلى الجبل وأتفحصه، ولكن من دون أي نتيجة، 

وإذ أسمع شخصا يصرخ بأعلى صوته:

- قف أيها الحمار.

التفت إلى الخلف، ورأيت حمارا يجري بسرعة، ويصل 

إلى األرض الجميلة، أؤشر بيدي لصاحب الحمار:

- ما بك..؟

يرد صاحب الحمار، وهو يستجمع قواه:

حتى  بالعصا  ضربته  وقد  الحمار،  هذا  أتعبني  لقد   -

هرب مني.

لكي  الحمار  استخدم  أن  وهي  فكرة  ببالي  خطرت 

كانت  إن  أكتشف  سوف  وحينها  األرض،  يستكشف 

مزروعة باأللغام أم ال.

الحمار  وبدأ صاحب  الحمار،  من صاحب  العصا  أخذ 

يصرخ على حماره بأعلى صوته مهددا إياه، وأنا أرفع 

في  بالتقدم  الحمار  بدأ  وحينها  عاليا،  وأحركها  العصا 

األرض وكلما يتقدم أنا أتقدم خطوة أو خطوتين داخل 

األرض بهدوء شديد.

نجحت فكرتي وبدأت أحرك الحمار هنا وهناك، وحينها 

شعرت بطعم النجاح واالنتصار وهكذا يمكنني أن أوجه 

كانوا  وإن  األرض،  هذه  يستخدموا  لكي  قريتي  أهل 

خائفين فليستخدموا حماًرا لكي يستكشفها.

ال يفعلها إال احلمار
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من  ألكثر  الطعام  عن  االمتناع  اإلنسان  يستطيع 

الهواء  وعن  معدودة،  أليام  الماء  وعن  شهرين، 

ألقل من خمس دقائق، ولكّنه اليستطيع اإلمتناع عن 

تلقائي  تفكير  في  أّنه  أي  واحدة،  لثانية  ولو  التفكير 

دائم طالما كان في حالة اليقظة، وهذا ما عّبر عنه 

"أنا  قال:  حيث  ديكارت  رينيه  الفرنسي  الفيلسوف 

ر إذًا أنا موجود". أفكِّ

سائر  -دون  اإلنسان  وتعالى  سبحانه  اهللا  َخصَّ  لقد 

المخلوقات األخرى- بالمشيئة والِفكر الخّالق المنتج 

للمعرفة، بينما المالئكة ال تشاء وال تِفكِّر وال تعصي 

فتقودها  الحيوانات  أّما  ُتؤمر.  ما  تفعل  فقط  اهللا، 

اإلنسان  يتمّيز  حياتها.   شؤون  جميع  في  الغريزة 

الفرد عن اآلخر بطريقة التفكير وبما يحمل من أفكار 

خّالقة، وتتمّيز المجتمعات عن بعضها بحسب مكانة 

المفّكرين فيها بين الناس.  إذًا ما هو الِفكر؟ وبماذا 

يختلف عن التفكُّر؟ ومن هو المفكِّر؟ وما أهمية الِفكر 

في حياة اإلنسان؟ 

من  مواضع  ِعدة  في  ورد  وجداني،  فعل  التفكُّر 

ُروَن"، أي أال تتأّملون في أنفِسكم  الِمصحف "َأَفَال َتَتَفكَّ

وفي خلق السموات واألرض. بينما الِفكر فعل عقلي 

يشير إلى ُمجمل النشاط الذهني لعقل اإلنسان، والذي 

ُنه من اإلدراك والذاِكرة واإلستنتاج والنقد وإتِّخاذ  ُيمكِّ

القرارات وحل المشاكل وتكوين المفاهيم الجديدة. 

والِفكرة ما هي إّال إشارة تأتي من الدماغ على شكل 

لقب  فهو  المفكِّر  أّما  ذكرى.  أو  أو صوت  صورة 

والتفكير  الذكاء  يستخدم  الذي  الشخص  على  ُيطلق 

في  عميقة  أفكارًا  ويطرح  مهنية،  بطريقة  النقدي 

إحدى المجاالت، وبنفس الوقت ُيبدي آراء جديدة في 

ر السياسي (أفالطون،  القضايا العامَّة، فُيقال عنه: المفكِّ

خلدون،  (ابن  االجتماعي  المفكِّر  تشومسكي)،  نعوم 

أو  التربوي (جون ديوي)،  ر  المفكِّ كارل ماركس)، 

ر الديني (محمد شحرور، علي شريعتي)، .... المفكِّ

الواقع  قراءة  المفكِّر هو  أّن جوهر عمل  أي  إلخ،  

جديدة.  مفاهيم  الِعَبر، وصناعة  واستخالص  بعمق، 

والفيلسوف  المفكِّر  بين  نمّيز  كيف  هنا:  سائل  ُربَّ 

والمثّقف؟ المفكِّر أعلى مرتبًة من المثّقف وأقلُّ من 

الفيلسوف، بمعنى أّن كلُّ فيلسوف هو مفكِّر ومثّقف 

بنفس الوقت، ويتفّوق عليهما بتجريد ِعلمه من الواقع 

ٍر هو مثّقف بنفس  واإلبحار نحو المجهول. وكلُّ مفكِّ
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من  جديدة  بمفاهيم  يأتي  ِبكونه  عليه  ويتفّوق  الوقت، 

دراسة الواقع، ولكّنه ليس فيلسوفًا. مع األسف حاليًا 

يِصف البعض نفسه بالمفكِّر لمجّرد كتابة منشور على 

صفحته دون أن يكون لديه أي مؤّلف. أّما المثّقف فهو 

الِعلم بمجاالت  المجاالت، ويحيط  المتفّوق في إحدى 

رًا أو فيلسوفًا. أخرى، ولكنه ليس مفكِّ

بالِفطرة األحالم تولِّد األفكار، ولكّنها تبقى مجّرد أفكار 

إذا لم ُتترجم إلى أفعال، بمعنى أدَّق األحالم واألفكار 

واألفعال تشكِّل معًا سلسلة مترابطة تقود اإلنسان إلى 

ُصنع المعجزات إذا تّم تطعيمها باإلرادة القوّية. وما 

كاختصار  اإلنسانّية  تاريخ  في  العظيمة  اإلنجازات 

البحار،  أعماق  في  الَغوص  الطيران،  المسافات، 

ِثمار  إّال  هي  ما  الرقمية،  والثورة  الفضاء،  اختراق 

األفكار التي سبقتها األحالم! وآخر األفكار المطروحة 

في األوساط العلمية هي السفر عبر الزمن! ال ندري 

قد يتحّول ذلك الُحلم إلى حقيقة في قادم األيام. 

الفرد،  اإلنسان  حياة  في  الِفكر  أهمّية  تأتي  هنا  من 

وعّيًا  أكثر  اإلنسان  يجعل  الذي  الوحيد  السبيل  إّنه 

إدراكًا ألبعاد وجوده وعالقته  به، وأعمق  بما يحيط 

ِفكره  فاإلنسان من خالل  والخالق.  والكون  بالطبيعة 

اّلتي  بالشمولّية  تصُبغ رؤيته  في عوالم جديدة  يسبح 

تجعله أكثر وعيًا بالحقائق، وأكثر ُقدرة على معرفة ما 

كان يجهله سابقًا وما يجهله اآلخرون حاليًا..

بين األفكار من جهة  التمييز  من األهمية بمكان هنا 

والقيَّم والمبادئ من جهة أخرى، فالقيَّم والمبادئ ثابتة 

ال تتغّير وال ُتلغى مع الزمن، وال َيِحلُّ للِفكر أْن يكون 

فضًال  والنقاء،  االستقامة  من  بلغ  مهما  عنهما  بديًال 

عن كون األفكار تالئم الظروف المحيطة بها والزمن 

الذي ُتطرح فيه فقط، وعليه تكون مهّمة الِفكر رسم 

مسار الحركة نحو تحويلها إلى ِفعل، وإجراء تغيير 

المحّدد،  المسار  لمالئمة  الظروف  تلك  في  يلزم  ما 

في  ليس  تنتهي صالحيتها  األفكار  بعض  أّن  بمعنى 

حالة إخفاقها فقط، وإّنما في حال نجاحها أيضًا، فعلى 

سبيل المثال حيَن تطرح ِفكرة -فرض غرامة مالية- 

المرور  بأنظمة  التقيُّد  على  إلجبارهم  السائقين  على 

الِفكرة  تلك  فإّن  العامة،  السالمة  على  الحفاظ  بغية 

والثمرة  ثمرة،  إلى  تتحّول  أْن  بعد  تنتهي صالحيتها 

كالبذرة  تمامًا  المرور طوعًا،  بقواعد  التقيُّد  هي  هنا 

المزروعة في األرض، ال يبقى لها أثر بعد تحّولها 

إلى نبات، وبالتالي تكون الدعوة إلى نفس الِفكرة مرًة 

أخرى غير ذي معنى. بينما الحاجة إلى القّيم والمبادئ 

دائمة لكونهما من الحقائق الّثابتة اّلتي ال تتغّير وال تقلُّ 

أهمّيتها مع الزمن. 

يتّضح ِمّما سبق أّن نوعّية الحياة اّلتي يعيشها اإلنسان 

الفرد ال تكون فقط ِبحسب ما يملك من ثروة أو مال 

أو جاه، وإّنما بحسب ما يحمل من أفكار أيضًا، بالِفكر 

وحده يرتقي اإلنسان من الجهل إلى المعرفة، واألفكار 

الخّالقة هي التي تقود اإلنسان إلى النجاح في تحقيق 

على  معينًا  أثرًا  تتُرك  كانت  مهما  فالِفكرة  أهدافه. 

د الختراع عظيم،  ُتمهِّ قد  ايجابًا،  أم  الواقع سلبًا كان 

ز ظّنًا من  أو تشكِّك في مسّلمة من الُمسّلمات، أو تعزِّ

ًة أو شعبًا من كارثة ُمحققة!  الظنون، وقد ُتنِقذ أمُّ

مختلف  حول  واآلراء  األفكار  ونتبادل  معًا  لنفكِّر 

القضايا حتى نصل إلى الحقائق، وأظنُّها غاية جميع 

الشرفاء.

حلقة  وهو  أستانا  لملتقى  األخيرة  الجلسة  إلى  بالرجوع 

عدد  وصلت  حيث  الهزلي،  أستانا  مسلسل  حلقات  من 

لمحادثات  مكوكية  سلسلة  في   ،١٧ الحلقة  إلى  حلقاته 

باتت هي األطول في الملف السوري من غير أي نتيجة 

تذكر أو فائدة مرجوة ولو على صعيد وضع القدم على 

أولى خطوات حل سوري سوري طال إنتظاره من قبل 

جموع السوريين في كل مكان. حيث وصل بنا الحال إلى 

إضاعة  يشبه  ما  إلى  سوتشي  وشقيقتها  أستانا  توصيف 

الوقت. بل والضحك على اللحى وعقول السوريين. 

وفي كل حلقة من هذا المسلسل يبقى السؤال ماهو الجديد 

عقد  استمرار  على  اإلتحادية  روسيا  تصر  ولماذا  بعد؟. 

تركيا  تعلم  كما  تمامًا  تعلم  وهي  اإلجتماعات؟  هذه  مثل 

وإيران أنه لن يكون هناك حل  سلمي ناجز إذا لم تتوقف 

يعالج  لم  وإذا  المدنيين،  وقتل  القصف  عمليات  بالكامل 

لن  وأنه  والمعتقلين.  المعتقالت  ملف  وفعلي  جاد  بشكل 

الشعب  مكونات  كافة  تشارك  لم  إذا  حل  هناك  يكون 

إلى أقصى جنوبه في مجمل  السوري من أقصى شماله 

االستحقاقات، والتوجه إلى تطبيق القرار األممي ٢٢٥٤، 

وأنه بدون هذه البنود فإن هذه الدول والتي تسمي نفسها 

الضامنة، روسيا وإيران وتركيا هم في صدارة المسؤولية 

تستمر  وبسببهم  بأنهم  السوري  والشعب  والعالم  اهللا  أمام 

معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج، وتزداد تفاقمًا 

ومأساة كل ساعة زمن تمر عليه.

تم  والتي  أستانا  حديثنا،  محور  أستانا  إلى  بكم  وأعود 

سنوات،   ٥ قبل  الروسي  الضامن  قبل  من  إختراعها 

للتعمية والتغطية على مخرجات ما جاء في مؤتمر جنيف 

البيانات الختامية  ٢٠١٥، والدليل أمامنا. عادة ما تكون 

للمؤتمرات والقمم ملخصًا سريعًا كافيًا وواضحًا أما فيما 

للمتابع  الصورة  تصل  وهكذا  إنجازه.  تم  وما  بحثه  تم 

واضحة وجلية. أما ما حصل في ملتقيات أستانا من ١ 

ولغاية الجلسة ١٧ فهي كما قالت جدتي رحمها اهللا (تيتي 

الوفود  أعضاء  استفاد  اللهم  اجيتي)  مارحتي  مثل  تيتي 

بفسحة واستجمام صيفًا كان أم شتاء ال يهم، وتبادل الهدايا 

وقبض مستحقات مهمة السفر والتعارف ال أكثر وال أقل. 

وليقتل من يقتل وليشرد ويهجر وينام في العراء من ينام. 

بيان  الختامي ألستانا ١٧ كما سابقاتها.  فهو  البيان  في 

التوصل  المعارضة تتحدث عن  مبهم وغامض، نجد أن 

الروسي  الرد  فيأتي  المباحثات  خالل  حاسمة  نقاط  إلى 

سريعًا. لقد غيرت المعارضة السورية من عقليتها وباتوا 

كافة  كما جاء وترحل  البيان سريعًا  ويمر  أكثر مرونة، 

أين  نفهم  أن  دون  دواليك،  وهكذا   ١٨ للجلسة  الملفات 

إتفقوا  هل  إليها.  الوصول  تم  والتي  الحسم  نقاط  وماهي 

على موضوع الملف األمني؟؟ المعتقلين؟، هل تم توقيف 

روسيا  قبل  من  أو  النظام  قبل  من  العسكرية  الخروقات 

وتركيا؟، هل تمت معالجة وضع المشردين في مخيمات 

اللجوء؟.

Ômdm@ÚÓ‘j€aÎ@NNbËmaÏÇcÎ@b„bnéc@

شكري شيخاني

جوالتها،  وتشعبات  أستانا  إنطالق  على  سنوات  خمس 

وبكل  ألنه  باألفق  يلوح  السورية  لألزمة  حل  ال  ولكن 

أم  مجتمعين  واإليراني  والتركي  الروسي  أن  صراحة 

المستعصية،  األزمة  لهذه  أية حلول  يريدون  منفردين ال 

وألنهم هم المستفيدون األول واألخير من استمرار األزمة 

 ٢٠١٥ ومنذ  المليون  بعد  المرة  يؤكد  وهذا  وديمومتها. 

أن الدور الروسي في األزمة السورية دور غير شريف 

بخططه وبرامجه، ويكفي أنه داعم النظام قلبًا وقالبًا مع 

وديكتاتوري.  وفاسد  جائر  نظام  بأنه  ويقينه  علمه  كامل 

تمامًا على  ليسيطر  إال  الال محدود  العسكري  الدعم  وما 

وموانئها  والفوسفاتية  النفطية  وثرواتها  سورية  مقدرات 

إلى تركيا  وموقعها االستراتيجي والهام. وحديث روسيا 

وأيران شىء، وحديثها إلى النظام السوري شىء، وأيضًا 

تغض  فهي  مختلف،  آخر  شىء  المعارضة  إلى  حديثها 

السورية  لألراضي  التركية  القوات  دخول  عن  الطرف 

سورية  وبلدات  ومدن  كانية  وسري  لعفرين  وإحتاللها 

بالكامل، ولكنها إعالميًا تتحدث عن السيادة السورية على 

كامل األراضي، تغض الطرف بل وتغلق عيونها وآذانها 

عن قصف الالذقية ودمشق ودير الزور من قبل الطيران 

إعترفت  بالعالم  دولة  أول  وهي  اإلسرائيلي،  الحربي 

الواليات  قبل  الحنون وحتى  األم  بريطانيا  قبل  بإسرائيل 

وفي  إلسرائيل،  الرئيسي  الداعم  األمريكية  المتحدة 

الجانب اآلخر تتكلم عن السيادة السورية، تعطي الضوء 

األخضر أليران لتفعل ما تشاء من مخططات تشيعية إما 

السوري  الملف  تتعامل مع  فهي  الترهيب،  أو  بالترغيب 

وفق صيغ غير شريفة على اإلطالق، بدءًا من إختراع 

من  ذلك  كل  السورية،  القضية  وتمييع  وسوتشي  أستانا 

أجل الخروج من دائرة جنيف واستحقاقاتها والتي إنساقت 

إليها المعارضة السورية بكل سذاجة، والموقفين األيراني 

والتركي ال يقالن خطورة عن الدور الروسي. ولك اهللا 

أيها الشعب السوري بكامل مكوناتك ومن أقصى الشمال 

الشرقي إلى أقصى الشمال الغربي وصوًال إلى  الجنوب 

المحترق. لك اهللا أيها الشعب فيما إبتليت وفيما تعاني.

بأن  ويعتقدون  يظنون  الكوردستاني  الشعب  من  األغلبية 

كوردستان،  استقالل  مشروع  يدعمون  وحلفاءها  أمريكا 

أو  ورق  على  حبرًا  يبقى  واإلعتماد  الظن  هذا  ولكن 

الجديد،  األوسط  وشرق  أمريكا  مشروع  ضمن  مرتبط 

من خالل األحداث المتوالية يبان بأن أمريكا كانت دائمآ 

ضد استقالل كوردستان ولو في جزئه العراقي بإعتبارها 

تخطو خطوات نحو هذا المشروع، وإعتقاد الكورد من هذه 

النظرية كون أمريكا تدعم الكورد وحركته السياسية ماديا 

ومعنويا وعسكريا في مدهم باألسلحة والعتاد العسكري، 

كوردستان  على  والغربية  األمريكية  الدبلوماسية  وإنفتاح 

بشكل جيد، ولكن يبقى هذا الدعم محدودًا وحسب مصالح 

األمن القومي األمريكي ومشاريعها الجيوسياسية في هذه 

المنطقة غير المستقرة منذ مئة عام ونيف، علما أن الشعب 

الكوردستاني يملك اقوى وثيقة ضمن قوانين األمم المتحدة 

حسب   ٪٩٢ وبنسبة  مصيره  تقرير  في  األمن  ومجلس 

االستفتاء التي جرت في ٢٥ من سبتمر عام ٢٠١٧.

رغم شرعيتها دوليا وقفت أمريكا وأغلبية دول األوربية 

بعض  مع  الكوردي،  الشعب  طموحات  ضد  واإلقليمية 

مشروع  بخصوص  ومحيادة  خجولة  بمواقف  الدول 

عليهم  األمر،  يستوعبوا  لم  الكورد  ومازال  االستفتاء، 

أن يعرفوا بأن مصالح الدولية حسب السياسة األمريكية 

والغربية أغلى من أرواح وتضحيات الكورد. 

ألن تبقى الدول ذات المصالح الرأسمالية تحسب باألرقام 

حاالت  في  والغرب  أمريكا  موقف  يبقى  لذلك  واألرباح 

وجود  رغم  الكوردي،  الشعب  بحق  ومزدوجة  متناقضة 

تيار في الكونغرس األمريكي وبعض السياسيين يدعمون 

ويرغبون استقالل كوردستان، تصحيحا للخطأ التاريخي 

استقالل  مشاريع  وأيدت  دعمت  أمريكا  أن  كما  بحقهم، 

استقالل  دعمت  الذكر،  سبيل  على  الدول  من  الكثير 

اإلسبانية  اإلمبراطورية  عن  الالتينية  أمريكا  دول 

أوروبا  استقالل  دعمت  وأيضا  عشر،  التاسع  قرن  في 

الوسطى والشرقية عن اإلمبراطورية النمساوية المجرية 

األلمانية، وفي حرب العالمية األولى أيضا كانت الداعم 

حكم  تحت  كانت  التي  دول  بجميع  واإلعتراف  والسند 

دول  إنفصال  وأيدت  العثمانية،  اإلسالمية  اإلمبراطورية 

اإلتحاد السوفيتي بعد إنهيار النظام الشيوعي هناك، وأيضا 

ال  فقط  فقط  السودان،  وجنوب  كوسوفو  استقالل  أيدت 

يسمح وال يؤيد استقالل كوردستان لماذا؟

فهل من جواب من قبل الغرب وأمريكا والعالم... فبعد 

إعتراف معاهد سيفر ببنوده الثالثة في تحديد المدة الزمنية 

إلستقالل كوردستان عادت جميع الدول ضد هذا المشروع 

بموجب معاهدة لوزان عام ١٩٢٣.

@ÊbnéÜäÏ◊@fi˝‘néaÎ@bÿÌãflc@@

حممود أوسو

وإنكارا،  تعقيدا وظلما  أكثر  الكوردية  القضية  أخذت  بل 

في  الشعب  هذا  بحق  الجماعية  اإلبادة  عمليات  وبدأت 

والمتمدنة  المتقدمة  الدول  أنظار  تحت  األربعة  أجزائه 

في  قرية   ٤٠٠٠ وحرق  األنفال  من  والديمقراطية 

كوردستان تركيا واإلعدامات في أيران والظلم واإلنكار 

في كوردستان سوريا، فأصبحت قضية مشروع اإلستقالل 

أكثر تعقيدا. كل الدول تتحجج بمصالحها في تلك الدول 

المقسمة لكوردستان بحجج تغير المنطقة برمتها جغرافيا 

وسياسيا، واألهم من ذلك مصالح الرأسمالية العالمية على 

يدعمون  هم  فقط  الكوردي،  الشعب  وظلم  دماء  حساب 

على  والمحافظة  اإلرهاب  لمحاربة  بالسالح  الكورد 

عقر  في  اإلرهاب  مخاطر  من  وشعوبهم  القومي  أمنهم 

دارهم، وأمريكا والعالم يعرفون بأن تلك األنظمة المحتلة 

بذاتهم يمثلون اإلرهاب وهم من صنعوا  لكوردستان هم 

اإلرهاب الداعشي، وحتى إن أمريكا لها اليد في تأسيس 

وخلق  لمصالحهم  حماية  اإلرهابية  العصابات  هذه  مثل 

الفوضى الخالقة في بالد الشرق األوسط، فبالتالي الكورد 

هم الخاسرون األكبر من كل هذه األحداث 

حتى يتمكن الشعب الكوردي وحركته السياسية في تسليم 

زمام األمور عليهم أن يتحركوا نحو الهجوم بدل الدفاع 

وعليهم ترتيب بيتهم بأي ثمن، وحل مشاكلهم السياسية فيما 

بينهم، وأن يتوجهوا جمعيا في حماية التجربة الكوردستانية 

مجانية  خدمات  بدل  عنها  والدفاع  كوردستان  إقليم  في 

ألعداء الكورد من تنظيمات األحزاب الكوردية في تركيا 

وأيران وسوريا وحتى في العراق. 

عليهم أن يلتفتوا جميعا في حماية إقليم كوردستان والدفاع 

وإذا  الشعبي،  والحشد  الداعشي  اإلرهاب  ضد  عنها 

اضطر األمر عليهم خلق مشاكل في عمق دول المحتلة 

السلمية،  الحلول  تفهم  ال  األنظمة  هذه  ألن  لكوردستان، 

بل يريدون المحافظة على أنظمتهم ودولهم على حساب 

الشعب الكوردي.

حممد رجب رشيد 

@›®a@Åbn–fl@ÏÁ@·Áb–n€aÎ@äaÏ®a

الوقت يداهمنا كثيرًا ونحن بحاجة إلى تكاتف وجهود 

بالسرعة  المدنية  والمنظمات  الشخصيات  من  الجميع 

من  المزيد  إلى  بحاجة  أننا  يعني  ما   . القصوى 

االجتماعات واللقاءات والحوارات والتفاهم حول الرؤية 

المشتركة بما يتناسب مع السياسة الواقعية والعقالنية 

وبما يخدم مصلحة أهلنا وشعبنا الكوردي في سوريا 

وإخراج كافة الفصائل المسلحة من المناطق الكوردية  

حشد  على  والعمل  السكنية،  األماكن  في  خاصة 

واالجتماعية  والسياسية  المدنية  المنظمات  من  المزيد 

وتفعيل وتوحيد التحركات مع المنظمات األخرى ومع 

النشطاء الشباب وتحالف األهالي حيال كل شيء بدًءا 

من قضية التغيير الديمغرافي واالنتهاكات اليومية بحق 

الكوردي في سوريا وتوثيق الجرائم وإرسالها  شعبنا 

إلى الجهات الدولية المختصة وحقوق اإلنسان والدفاع 

إلى  يهدف  سوريا  في  الكوردي  الشعب  حقوق  عن 

والجرائم  االنتهاكات  من  الشعب  إنقاذ  في  المساهمة 

حماية  هناك  تكون  أن  والبد  الديمغرافي،  والتغيير 

المتحدة  واألمم  الدولي  األمن  مجلس  بإشراف  دولية 

حل  نحو  وتتجه  سوريا  وتستقر  األزمة  تنتهي  حين 

شامل.

البد أن تكون هناك  رسالة  للجميع، فسوف نتمّكن 

السالم  لتحقيق  الواسعة  السلمية  بالمبادرة  البدء  من 

تمييز  أي  بدون  سوريا  أبناء  جميع  بين  والتعايش 

عنصري وإنكار وجود القوميات واألديان واالعتراف 

وهي  الدولية  المواثيق  حسب  المشروعة  بحقوقهم 

راسخة في القانون الدولي  وبذل كل ما في وسعنا من 

أجل توحيد الخطاب السياسي والمجتمع المدني والعمل 

المشترك والتحول إلى االرتقاء االفضل والحل السلمي 

الداخلي والتعايش واألمان واالستقرار والسالم وعودة 

الالجئين والنازحين إلى ديارهم وممارسة الحياة بكل 

حرية وكرامة لكل السوريين.

نحن في عصر الديمقراطية والحرية والعدالة وحقوق 

اإلنسان وحرية الرأي. 

والديكتاتوري   الشمولي  الحكم  مرحلة  أن  اعتقد 

واالنفراد بالحكم  أصبحت غير مقبولة في المجتمعات 

واألمم  الشعوب  تغيرت  فقد  والمتقدمة،  المتحضرة 

نحو المفاهيم السياسية والثقافية واالجتماعية والعلمية 

بالعلم  شعوبهم  وتطوير  والتكنلوجية  واالقتصادية 

والمعرفة ومحاربة الفقر والجهل والبحث عن مستقبل 

وحماية  واالستقرار  واألمان  باالمن  والعيش  افضل 

حقوق اإلنسان في بالدهم .وااللتزام بقوانينهم واحترام 

العدالة  وتطبيق  الرأي  وحرية  الديمقراطية  مبادئ 

االجتماعية وحقوق القوميات والمواطنة. 

ما زالت هناك فرصًة لتحريك األمور، وبإمكاننا أن 

نعمل كثيرًا هذه ليست المحطة األخيرة، والزال أمامنا 

والتواصل والحوار  نبدأ من جديد  أن  خيارات علينا 

هو مفتاح الحل الوحيد لنبني مستقبًال لكل السوريين، 

بالطرق  الحلول  عن  والبحث  التحرك  علينا  ولكن 

سوريا  وبناء  الحرب  وآالت  وإنهاء عسكرة  السلمية 

ديمقراطية، ال للمركزية والتعددية البرلمانية  .

ما نراه أن المنطقة والعالم يسير وفق ما تم تخطيته من قبل 

خبراء ومختصين يعملون في الخفاء لصالح جهات معينة، 

المظلمة يخططون ويضعون خرائط  الغرف  في  هم من 

يتحكمون  من   أو  األقوى،  لصالح  معينة  مقاييس  وفق 

أو  تسليحية  كانت  إن  أنواعها،  مختلف  على  بالصناعة 

غيرها من المنتجات لخدمة دول كبرى معينة.

قسمين،  إلى  ذلك  تقسيم  الخلف، ويمكن  إلى  ما عدنا  إذا 

وسنختصر بالحديث، ألنه يحتاج إلى مجلدات إن دخلنا في 

جميع تفاصيله: أوال، مرحلة قبل وبعد الثورة الفرنسية، 

حيث كانت هناك إمبراطوريتان في منطقة الشرق األوسط 

كانت  العثمانية،  واإلمبراطورية  الفارسية  اإلمبراطورية 

دينية  إيديولوجيات  على  قائمتين  اإلمبراطوريتان  هاتان 

تتحكم من خاللها بمصير جميع القوميات الموجودة ضمن 

حدودها، واستغالل العاطفة الدينية والمذاهب المختلفة في 

السياسة،  هذه  أسيرة  اإلمبراطوريتان  بقيت  لذا  األديان، 

دون أن تتغير أو تتطور أو تتقدم، فاستشرى الفساد بين 

من يتولون الحكم فيها، مما أدى إلى توسع ظاهرة التخلف 

والجهل في جميع أطرافها، فإنتشر الظلم والقتل على كافة 

مساحة اإلمبراطوريتين.   

بريطانيا  ناشئة كـ  كانت هناك دول غربية  المقابل  في 

وفرنسا، فقيرة بالموارد الطبيعية الخامة، فظهرت لديهما 

رجاالت فكرت وخططت لبناء مستقبلها من خالل طرق 

الخامات  والبحث عن  والتجارة،  الصناعة  فكانت  أخرى 

هذه  منتجاتها،  لتصريف  وأسواق  لصناعاتها  الالزمة 

قوة  كبير،  شأن  ذات  الدول  هذه  من  جعلت  السياسة 

وسيطرة، بسطت نفوذها على كامل المعمورة. من أجل 

العالم  كثيرة وفي مناطق عديدة من  ذلك حدثت حروب 

خدمة للمصالح هذه الدول.

العالمية األولى والثانية،  الثانية بعد الحرب  المرحلة  أما 

نتيجة  والفارسية  العثمانية  اإلمبراطوريتان  حيث تالشت 

عديدة  دويالت  إلى  وتحولتا  هش،  أساٍس  على  قيامهما 

كما نرى اآلن، أما بريطانيا وفرنسا وحليفتهما الواليات 

يعود  ذلك  كل  وهيمنة.  قوة  إزدادوا  األمريكية،  المتحدة 

وخططوا،  رسموا  الذين  الرجاالت،  أولئك  إلى  الفضل 

وبنوا أجياًال يتوارثون علومهم ومخططاتهم وتشغيل العقل 

اإلنساني لصالح الحضارة الغربية.

أمن  والظروف لصالح  األحداث  يحركون  اآلن، هم من 

وحلفاؤها  بريطانيا  خلفها  ومن  أمريكا  القومي،  دولهم 
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عزالدين مال

يتحكمون بموازين القوى في جميع أنحاء العالم. والفوضى 

الخالقة في العالم جزء من مخططاتهم لرسم سياسة جديدة 

تواكب طموحاتها وتحمي مصالحها ونفوذها، ولوال هذه 

السياسة لتالشت هذه الدول مذ زمٍن بعيد.

ومن خالل هذه السياسة يتم االعتماد على قوى الموجودة 

على األرض بدل استخدام لقوتها، في فرض إمالءاتها، 

وخلق أجواء جديدة يؤمن حيوتها ونفوذها.

ومنطقة الشرق األوسط  تعدُّ الجزء المهم في مخططات 

جغرافية  أهمية  من  المنطقة  لهذه  ِلما  وحلفائها،  أمريكا 

والتحكم  والسيطرة  الهيمنة  وكذلك  وإقتصادية،  وسياسية 

بالعالم أجمع.

لذلك تعمد أمريكا وحلفائها على معظم أنظمة الدول والقوى 

الموجودة في الشرق األسط، دون وضع إعتبارات لسياسة 

هذه األنظمة والقوى إن كانت ديمقراطية أو ال، هذا السبب 

الرئيسي في تحكم أمريكا بهذه الدول الشرق األوسطي، 

ألن هذه األنظمة قائمة على أساس غير صحيح، تمارس 

خالل  من  وهم  شعوبهم،  تجاه  واالستبداد  الدكتاتورية 

عالقاتها مع أمريكا وحلفائها تحافظ على أنظمتهم، رغم 

أن هذه العالقة غير متكافئة من منظور التبادل السياسي 

وإقتصادي وحتى اإلنساني، ولكن العالقة بينهم حميمية. 

ثروات ضخمة  لوجود  األنظمة  هذه  مستفيدة من  أمريكا 

تحصل عليها بأبخس األسعار إلى جانب الموقع الجغرافي 

مثل  العالم،  في  مائية  ممرات  بأهم  األنظمة  هذه  وتحكم 

باب المندب وباب السالم وقناة السويس. هذه السياسة التي 

تتَّبعها أمريكا وحلفائها ليست لصالح شعوب المنطقة، بل 

ساعدت هذه األنظمة بالتمادي في غطرستها واستبدادها 

تجاه شعوبها، فقط همها الحفاظ على أنفسهم، دون الشعور 

بالمسؤولية تجاه ما يعانيه شعوبهم من قهر وذل وجوع، 

فهذه السياسة الغربية غير صحيحة وال تقوم على أسس 

سليمة.

عبد الرمحن حبش
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األمة التي ال تفّكر سياسيًا ال مستقبل سياسي لها، وعندما 

تخطىء التفكير السياسي فإنها تعّرض ذاتها لكوارث ربما 

تقضي عليها ككياٍن مستقل ومّوحد وقادر على التقّدم في 

ثقتها  تضع  التي  فاألمة  الحياة،  من  المختلفة  المجاالت 

التامة في الزعيم الذي هو إنساٌن كغيره من البشر، وكل 

ابن آدم خّطاء... ثم يخطىء الزعيم في فكره وممارساته 

كقيادة  كبيرة،  وأحالٌم  طموحات  له  وتكون  ومواقفه، 

العالمية  الدولة  بناء  البشرية أو  شعبه إلى مستوى سيادة 

وتؤدي  األيام  مع  تكبر  الصغيرة  أخطاءه  فإن  واألممية، 

إلى قصم ظهر األمة التي رضخت لطغيانه وسكتت عن 

هفواته واستبداده بالسلطة... والتاريخ البشري أمامنا يمكن 

والقاتلة  الفاشلة  النماذج  من  عديدة  أمثلة  فيه عن  البحث 

صوب  العليا  المراتب  من  األمم  دحر  في  تسببت  التي 

توكيلها  على  وتندم  جراحها  تلعق  وهي  الدنيا،  المراتب 

زعيمها الذي لم يكن يتبع سوى أوهامه الشخصية. 

روح  بّث  المفكرين  والفالسفة  للمثقفين  الضروري  من 
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جان كورد 

التفكير السياسي في شعبهم على الدوام، من خالل التأليف 

الدراسات  ونشر  السياسية   – الفكرية  والندوات  والتعليم 

والمساهمة في النقاشات اإلعالمية والمساعدة في تسهيل 

عملية تمكين المواطن من الوصول إلى مزيٍد من التفكير 

السياسي والمعرفة بشكٍل عام حتى ال ينخرط في جوقة 

األغلب غير مهتمين  الذين هم على  والمكبرين  المهللين 

بالتفكير السياسي لشعبهم وإنما بتنمية مصالحهم الشخصية 

وثرواتهم المالية...

ومن أجل نمو التفكير السياسي لدى المواطن كفرد واألمة 

كجماعة، ال بّد من:

الجغرافية،  المجاالت  العامة في سائر  المعلومات  -جمع 

دون  فمن  والسياسية...  الفكرية  اإلعالمية،  التاريخية، 

تغّيرات  ما يجري حولنا من  فهم  معارف عامة يصعب 

وتطورات وانتكاسات وهزائم.

باستمرار،  والوطنية  العالمية  واألحداث  الوقائع  -تتّبع 

وعدم القيام بمتابعة ما يجري يوميًا يجعل اإلنسان متخّلفًا 

عن عالمه الذي يزداد تسارعًا في الحركة الشاملة على 

كافة المستويات المحلية واالقليمية والعالمية.

ظروفها  وأدراك  فهم  يتم  أن  يجب  الوقائع  جمع  -لدى 

التي تحدث فيها الوقائع، من دون تجريٍد وتعميٍم وقياٍس 

شمولي، فالحدث الذي يقع في منطقة معينة وزمٍن محدد 

وصفه  ينطبق  أو  عالمي  حدث  وكأنه  رسمه  يمكن  ال 

على أحداث كل منطقة فنسرع في التعميم أو تجريده من 

اإلطار الظرفي له... وهذا يعني تمييز الوقائع وتمحيصها 

والنظر فيما حولها بدقة.

باألخبار  الخبر  حدوث  ربط  يجب  أخرى،  جهٍة  -من 

أخرى،  أماكن  في  ذاته  الوقت  في  تحدث  التي  األخرى 

ما  وطنيٍة  عملٍة  انهيار  بين  الربط  المثال  سبيل  وعلى 

كما  العالم،  مستوى  على  المالية   – االقتصادية  واألزمة 

الربط بين نجاح حزٍب سياسي في االنتخابات في ظهور 

الوقت  في  فيها  فاشلة  أحزاب  قبل  من  شديدة  فعل  ردة 

ذاته... 

فإذا نظرنا اآلن في مجمل األحداث والوقائع الكردية منذ 

نشوء الحركة القومية لهذه األمة المستضعفة، نجد أن ليس 

مجاالت  في  العظيمة  اإلنجازات  رغم  اآلن،  حتى  هناك 

بالتنوير  مؤسسات مختصة  وثقافية وعمرانية،  اقتصادية 

السياسي في كوردستان، وإن كانت هناك جهة تهتم بهذا 

واألحداث  الوقائع  فيها  تحدث  التي  وبالظروف  المجال 

فإنه على األغلب حديثة العهد وقصيرة العمر، أو ضمن 

جهود حزبية محددة اآلفاق واألطر، فكّل نشاٍط يؤدي إلى 

تثقيف الشعب وتنوير الشارع الكردي، يصطدم بشكل من 

األشكال بإحداثيات التوجهات الحزبية العميقة الجذور في 

المجتمع بشكل عام...

إن ما يجب القيام به هو تنشيط وتفعيل الهيئات والمؤسسات 

التي لها برامج واضحة وأهداف محددة واستقاللية تعمل 

من أجل تعميق التفكير السياسي الكردي خدمًة لهذه األمة 

أجل  من  ضحوا  الذين  وشهدائها  العظام  لقادتها  ووفاًء 

حرية شعبهم المغدور.

يوم  في صباح  الحميدية  سوق  في  المحال  أصحاب  تفاجأ 

عادة  يكتظ  الذي  السوق  ومرتادي  آذار  عشرمن  الخامس 

مظاهرة  من  تطلق  راحت  التي  الهتافات  بأصوات  بالناس 

بحسب  وشاب  شابة  مئتي  حوالي  فيها  للمشاركة  تداعى 

اليوم،  ذلك  االجتماعي  التواصل  شبكات  مانشرعلى 

أهمية  من  تقلل  راحت  المصادرالتي  بحسب  أوالعشرات 

اختياراللجنة  جاء  حيث  أحد.  على  التخفى  لدواع  الحدث 

للمكان جد ناجح، ألنه يعج في فترة الصباح والعصرونية 

من كل يوم باآلالف من المواطنين والسياح الذين يتسوقون 

الدمشقية  التجارية  الرئة  الذي يعد  الحيوي  المكان  في هذا 

بامتياز. إذ التم الناس حولهم وهم يواصلون هتافاتهم، لنجدة 

الذين تعرضوا لالعتقال والتعذيب ولم يطلق  أطفال درعا 

مسمع  على  الهادرة  صرخاتهم  مألت  إذ  بعد.  سراحهم 

جميعهم:

بالروح بالدم نفديك سوريا

وينك ياسوري وينك وينك؟

اهللا..سوريا...حرية.. وبس
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إبراهيم اليوسف

الشعب السوري ما بينذل

وراح هؤالء يتجولون في الشوارع المحيطة بالجامع األموي، 

متوجهين إلى الحريقة وسط ذهول بعض الموجودين الذين 

لم يسمعوا بمظاهرة بمثل هذه الشعارات منذ أربعين سنة من 

عمرحكم عائلة األسد للبالد بيدين من نار وحديد. غيرأنه 

اإلعالم-   وسائل  ذلك  تناقلت  حوالي عشردقائق-كما  بعيد 

أقدمت أعداد كبيرة من رجال األمن وخاليا البعث النائمة 

من  نزولهم  بعد  الشباب،  هؤالء  وحاصروا  والشبيحة، 

بضربهم  بدؤوا  إذ   نقلتهم.  كانت  التي  باصات   من  عدد 

بالهراوات، وراحوا يسلبونهم هواتفهم النقالة، ليلقوا القبض 

على بعضهم اآلخر.

ومع وصول رجال األمن الذين واجهوا المتظاهرين بالعنف، 

راح  هؤالء الشباب يضعون أس ذلك الحراك، من خالل 

هتافهم المتواصل: سلمية..سلمية..سلمية. ذلك الهتاف الذي 

التظاهرات  امتدادخريطة  على  المتظاهرون  ردده  طالما 

الذي  السلمي  الثورة  جوهرهذه  للمأل  ليبينوا  سوريا،  في 

أصرالنظام الدموي على مواجهتها عبرآلة العنف..!

القريبة  البيوت  إلى  المشاركات  الفتيات  بعض  لجأت  وقد 

لينقذوهن  أبوابهم،  البيوت  لهن  ففتح  األموي،  الجامع  من 

من االعتقال العسفي الذي تم لمجرد ممارسة هؤالء ألحد 

واالستبداد.  الظالمية  من  عقود  منذ  المغتصبة  حقوقهم 

أن  دون  من  الجموع.  يصورهذه  كان  الذي  الناشط  ودعا 

يظهر، المواطنين للتجمع عصرًا حول الجامع األموي، في 

احتشاد  كثافة  بسبب  يتم،  لم  ذلك  إن  إال  ذاته،  عصراليوم 

أجهزة األمن في المكان.

وإذا كانت هذه المظاهرة العفوية قد حددت سلمية الثورة، 

من جهة، فإن تاريخ انطالقتها غدا يوم ميالد للثورة التي 

كي  اليوم،  هذا  في  بدأت  بأنها  وعالميًا،  سوريًا،  لها  أرخ 

تتوالى المظاهرات، لتشمل مساحة البالد كلها، وإن كانت 

ستخمد في هذه المحطة،اوتلك، تدريجيًا، نتيجة التآمرعليها، 

من  يستفيدون  باتوا  الذين  السوري  األمن  أجهزة  قبل  من 

للقمع،  اآلخر  الوجه  من  أي  المتراكمة.  خبراتهم  رصيد 

إلخماد الثورة، وتشويه اسمها، عبر وسائل كثيرة، ماعادت 

تخفى على أحد، وقد تم التنبيه إليها من قبل الكثيرين ممن 

نظروا للثورة السورية.

بعضهم ممن  قادها  التي  المظاهرة  لهذه  ما يسجل  أهم  إن 

وسوريا-انطالقًا  دمشق  في  الحراك  بطليعة  وسمهم  يمكن 

من  تمكنوا  فإنهم  الثورة-  فضاء  في  الزمني  سبقهم  نت 

تحطيم جدار الخوف، وإن كان بعضهم سيدفع حياته ثمن 

وراء  ليودع  السلمي،  لنشاطه  مواصلته  ديمومة  مع  ذلك، 

القضبان، ويستشهد تحت التعذيب، أويطلق عليه النار على 

قارعة الطريق.

قد  النظام  من  القريبة  اإلعالم  وسائل  بعض  كانت  وإذا 

نقلت على ألسنة بعض أصحاب المحال ما يكاد يتناسخ مع 

ماقاله رجل األمن الذي خاطب الجموع، وهو يرتعد مخافة 

فإن  بنا!"،  يشمت  العالم  قائًال"التدعوا  تصويرالمظاهرة، 

بعكس  منهم،  قلة  ماعدا  تجارته،  بشؤون  التزم  أكثرهؤالء 

الشارع الدمشقي الذي كان يغلي، وهوينتظرسقوط النظام. 

هذا االنتظارالذي طال، وإن كان النظام قد سقط-كما يخيل 

إلي- منذ هذه اللحظة نفسها. بل من قبل ذلك، مع سقوط 

تماثيل األسد....!

األمن  مجلس  قبل  من  الجوي  الحظر  قانون  تطبيق  إن 

و٢٣  العراق  شمال   ٣٦ العرض  خط  على  الدولي 

من حرب  اإلنتهاء  بعد  عام ١٩٩١،  في  العراق  جنوب 

الجنوبية شبه مستقلة  الخليج األولى أصبحت كوردستان 

بمحافظاتها الثالث والتي تسمى اآلن حدود ٢٠٠٣، والذي 

بين  الخليل  إبراهيم  معبر  هما  أساسيين  معبرين  يتضمن 

إقليم  بين  عمران  حجي  ومعبر  وتركيا  كردستان  إقليم 

كردستان وإيران، باإلضافة إلى معبر فيشخابور سيمالكا 

الثورة  إبان  أنشئ  وسوريا  والذي  كوردستان  إقليم  بين 

السورية في ٢٠١٣. حاولت تركيا مرارًا وتكرارًا تغيير 

وتحويلها  الخليل  إبراهيم  معبر  وإغالق  القوافل  إتجاه 

آنذاك  العراقية  الحكومة  التي تحت سيطرة  المناطق  إلى 

حتى وصلت الحد بها إلى الطلب  من صدام حسين بغزو 

الشريط شرق نهر دجلة وضمه إلى سلطة بغداد، ولكن 

المفروض  الجوي  الحظر  نتيجة  باءت  بالفشل  المحاولة 

وإجباره  العراقي  للجيش  والتصدي  البيشمركة  وبسالة 

السوري  والنظام  النظام  إتفق  وبعدها  اإلنسحاب  على 

تل  معبر  من  كل  في  حرة  أسواق  إنشاء  على  التركي 

طريق  وفتح  التركية،  نصيبين  ومدينة  كوجر(اليعربية) 

يربط السوق الحرة في نصيبين  مع معبر تل كوجر عبر 

التي  العراقية  إلى األراضي  ثم  السورية ومن  األراضي 

كانت تحت سلطة صدام حسين، ولربما تأخر التنفيذ بسبب 

الضغوطات األمريكية والغربية.  

معبر  اعتبر  الغذاء  مقابل  النفط  قانون  إلى  باإلضافة 

في  كوردستان  إقليم  في  الحياة  شريان  الخليل  إبراهيم 

قبل  من  كوردستان  إقليم  موظفي  رواتب  قطع  فترة 

اإليرانية  الحكومة  أدركت  حسين.  المقبور صدام  سلطة 

بأنه  حجم اإليرادات التي تصل إلى الحزب الديمقراطي 

إلى  تصل  التي  اإليرادات  من  بكثير  أكثر  الكوردستاني 

معابرها  من  الكوردستاني  الوطني  اإلتحاد  في  حلفائها 

مع إقليم كوردستان، فقامت ببث بذور الفتنة عن طريق 

الوطني وحدث ما حدث من  عمالئها في حزب اإلتحاد 

يندمل  لم  والذي  الرئيسيين  الحزبين  بين  لإلخوة  إقتتال 

جراحها إلى اآلن. 

القضاء  هي  لكوردستان  الغاصبة  الدول  جميع  غاية  إن 

فيدرالي  كإقليم  وشرعيته  العراق  كوردستان  إقليم  على 

معترف به دوليا ومحليًا، ألن هذه الدول تخشى تأثير إقليم 

المشاعر  وتتحرك  الداخلية،  أوضاعها  كوردستان  على 

القومية الكوردية في دولها وخاصة أن قيادة اإلقليم المتمثل 

في شخص الرئيس مسعود البارزاني له نهج قومي  وطني 

تحرري ثابت في كافة أجزاء كوردستان المغتصبة.

على  األربع  الدول  تتفق  عميقة  خالفاتهم  كانت  مهما 

الحصار،  تحت  ووضعه  وتجويعه  اإلقليم  كسر  شوكة 

واستطاعت األنظمة الغاصبة من إعادة قوات البيشمركة 

من الحدود التي رسمها بالدم مع داعش إلى حدود ٢٠٠٣ 

، نتيجة تواطؤ عمالء إيران في السليمانية وتسليمهم مدينة 

كركوك للحشد الشعبي بمساعدة أيران وتركيا وبالتواطؤ 

من الرئيس األمريكي  الذي لم يكن يفقه من السياسة بشيء 

دونالد ترامب سوى جمع األموال والسيطرة على منابع 

النفط، وبذلك تمت السيطرة على المناطق المتنازع عليها 

العمال  حزب  ومليشيات  الشعبي  الحشد  إلى   وتسليمها 

الكردستاني في سنجار، وكانت الغاية األساسية هي فتح 

اإلداري،  كوردستان  إقليم  حدود  خارج  أخرى  معابر 

 ولكن بتغيير وجهة الحكومة العراقية وإتفاقها مع حكومة 

سنجار  من  الخارجية  الميليشيات  لطرد  كوردستان  إقليم 

والدخول الحقيقي للشرطة العراقية إلى مدينة سنجار  أدت 

إلى تأجيل المشروع، وبقيت في إطار تهريب البضاعة بين 

الميليشيات الشيعية واإلدارة الذاتية في شرقي الفرات.

منطقة  في  معاقله  آخر  في  اإلرهابي  التنظيم  دحر   بعد 

في  األمريكي  اإلرتجالية  الرئيس  وتصريحات  الباغوز، 

الغاصبة  القوى  تكالب  إلى  أدى  سوريا  من  اإلنسحاب 

النفوذ  مناطق  على  للسيطرة  جديد  من  لكوردستان 

السوريين  مرتزقتها  مع  تركيا  حيث  هاجمت  األمريكي، 

أن تطرد  األبيض، واستطاعت  العين وتل  مناطق رأس 

قوات سوريا الديمقراطية منها،  واستطاع النظام السوري 

وبمساعدة الشرطة العسكرية الروسية من إختراق الخط 

األحمر والدخول إلى شرق الفرات والضغط على قوات 

 ٣٠ بعمق  الحدودية  لتسليم  المناطق  الديمقراطية  سوريا 

الدوائر  ضغطت  حتى  السوري  الجيش  إلى  متر  كيلو 

المتحدة األمريكية  الواليات  القرار في  السياسية وصناع 

مواقفه  تغيير  وأجبرته  على  ترامب  دونالد  الرئيس  على 

والتراجع عن انسحاب القوات األمريكية.

 تغيرت موازين القوى في المنطقة وبات الروس  حاميي 

األراضي  كامل  على  سيطرته  لبسط  يضغطون  النظام 

مجلس  في  الفيتو  ويستخدم  يصر  ويهدد  لذلك  السورية، 

األمن الدولي ضد فتح معبر تل كوجر  أمام  المساعدات 

اإلنسانية المقدمة من المنظمة الدولية أسوة  بباقي مناطق 

ومن  المعابر  جميع  إغالق  ويصر  على  سوريا،  شمال 

سيمالكا  لكي  ومعبر  -القامشلي  نصيبين  معبر  ضمنها 

يبقى الشعب الكوردي وباقي أطياف الجزيرة تحت رحمة 

إلى إغالق  تؤدي  فتنة  فكان البد من  النظام في دمشق، 

سوريا،  والتي  وكوردستان  إقليم  كوردستان  بين  المعبر 

إلى  العراق  كوردستان  وإقليم  األمريكية  اإلدارة  يسعى 

إحداث مصالحة  بين األطراف الكوردية وإحداث نوع من 

التكامل اإلقتصادي إلنقاذ  سكان المنطقة وإحداث نموذج 

سوريا مصغرة ديمقراطية لحين البت في الوضع السوري 

دوليًا.

 إن اإلدارة الذاتية في شرق الفرات كانت وليدة الظروف 

اآلنية إبان  ثورة  الشعب السوري على نظام بشار األسد، 

الكوردستاني  العمال  إلستنجاد  النظام  بحزب  ونتيجة 

األيراني  وتسليمهم  الثوري  الحرس  وبمساعدة  التركي 

األكثر  المناطق  إلى  النظام  جيش  يتفرغ  لكي  المنطقة 

نقل  المفيدة)،  وبموجبه  تم  (سوريا  تسمى  والتي  أهمية 

كوادر وقسم من المقاتلين الكورد السورييين والمنضوين 

 تحت أمرة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل إلى 

 كٍل  من سنجار ومناطق كوردستان سوريا، وتم اإلستالم 

والتسليم في وضح النهار، وانسحب  الجيش السوري من 

المربع  منطقتين صغيرتين  هما  بإستثناء  المناطق  أغلب 

الدولي،  القامشلي  والقامشلي  ومطار  الحسكة  في  األمني 

 وتم تشكيل اإلدارة الذاتية من حزب االتحاد الديمقراطي 

البعث  حزب  وبقايا  الكردستاني  العمال  لحزب  الموالي 

والعشائر العربية التي أمرتهم قيادة بشار األسد  باإلنخراط 

 فيها والتيارات المسيحية الموالية للنظام السوري واستبعد 

منها  جميع األحزاب التي  دعت إلى أسقاط النظام.

 مع دخول القوات األمريكية إلى المنطقة لمحاربة داعش 

 تشكلت فئة  من هذه اإلدارة دعت إلى ربط مصيرها مع 

وتنشط  بها،  يستهان  قوة ال  األمريكية واصبحوا  اإلدارة 

وتحاول  المنطقة،  في  األمريكية  ببقاء  القوات  أكثر 

تصطدم  في  مما  السياسي  واجهة  القرار  على  السيطرة 

كثير من األحيان مع قرارات قيادة قنديل الراعي األول 

لإلتفاق مع النظامين السوري واأليراني.

في  فرعه  الكردستاني  العمال  أسس  حزب   عندما 

إلى جانبه  منظمات مستقلة مرتبطة  ، اسس   pydسوريا

السورية  الثورية  الشبيبة  منظمة  وهي  بقنديل  مباشرة 

وفرعها  الكردستاني  المرأة  شورشكر)  ومنظمة  (جوانن 

الديمقراطي  اإلتحاد  حزب  يجبر  ypj،  فعندما  العسكري 

على اإللتزام بقرارات اإلدارة الذاتية تدفع قنديل بمخالبها 

 لتعكير  األجواء وإحداث الشغب والقلق والقتل وإختطاف 

الشبان والشابات القاصرات والهجوم على مكاتب األحزاب 

المعارضة لإلدارة الذاتية وحرق مكاتبها وإعتقال قياداتها  

كعلم  القومية  والرموز  الوطنية  الحرمات  على  والتعدي 

كوردستان وصور زعيم األمة الكوردية (المال مصطفى 

البارزاني)  وخاصة في فترة المفاوضات التي كان يشرف 

لم  شمل  األطراف  ِلـ  األمريكية  مسؤولو  اإلدارة  عليها 

الكوردية وتشكيل إدارة جديدة من كافة مكونات المنطقة، 

وبما أن  معبر سيمالكا  هو شريان الحياة ويخدم استقرار 

المنطقة، تسعى  األنظمة الغاصبة  وروسيا إلى كسر هذا 

االستقرار عن طريق حزب العمال الكردستاني المتواطئ 

 مع جميع األنظمة الغاصبة  دون استثناء بما فيهم النظام 

التركي الذي يّدعي محاربته، ويسعى الحزب جاهدا إلى 

يقوم  إذ  اإلقليم.  قيادة  على  اللوم  ووضع  المعبر  إغالق 

ومنذ زمن  بدفع شبيبته ومنظماته  الرديفة إلى حدود إقليم 

كوردستان أحيانا تحت ذرائع  مواجهة الحدود المصطنعة 

العمال  تخلقها  حزب  متعددة  ذرائع  تحت  أخرى   وأحيانا 

مع  وفتح  معابر  المعبر  إغالق  لهم  ليتسنى  الكردستاني 

تضيق  يتم  سنجار،  وبذلك  مناطق  في  الشعبي  الحشد 

الخناق على إقليم كوردستان وإجبار اإلدارة الذاتية على 

برعاية  معه  اإلتفاقات  وإقامة  السوري  للنظام  الخضوع 

روسيا على هامش بسيط من الحقوق قد ال تساوي  قطرة 

دم واحدة من شهيد كوردي دافع  عن هذه األرض.

 لذا نهيب بقيادة إقليم كوردستان وشخص الرئيس مسعود 

ألنهم  مخططاتهم،  لدحر  المعبر  وفتح  للتدخل  البارزاني 

آخر ما يفكرون فيه هو مصلحة الشعب الكوردي وسالمة 

منطقته وهم أدوات بيد األنظمة الغاصبة في جميع أجزاء 

كوردستان، والخاسر األول واألخير هم الشعب الكوردي 

وباقي مكونات المنطقة.
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في  والبحث  التاريخ  متاهات  في  الدخول  دون 

دون  تزال  وما  أدت  التي  األسباب  عن  صفحاتها 

تحقيق المشروع الكوردي سواًء كانت األسباب ذاتية 

أو موضوعية، لذلك األفضل أن نبحث في المعوقات 

الحالية التي تحول دون ذلك.

ال شك أن الشعب الكوردي في كوردستان بأجزائها 

اإلنكار  سياسة  من  متشابه  وبشكل  يعاني  األربعة 

مغتصبي  قبل  من  االستثنائية  والمشاريع  واإلمحاء 

تلك األجزاء، ولتبسيط الشرح ال بد من الوقوف عند 

(حسب  آفا  بروج  تسمى  ما  أو  الغربية  كوردستان 

الوضع  بسبب  وذلك  حاليًا)،  المتداول  المصطلح 

السجال  وبسبب  الجزء،  هذا  في  فترة  منذ  المستجد 

والحركة  العربية  المعارضة  أطراف  بين  المستمر 

السياسية  الكوردية من جهة وبين الحركة  السياسية 

الكوردية والحكومة السورية من جهة أخرى.

من المعلوم وما تثبته الوثائق التاريخية فإن الشعب 

الكوردي في كوردستان الغربية يعيش على أرضه 

السورية،  الدولة  قيام  وقبل  األزل  منذ  التاريخية 

المناطق  فإن  الجغرافية  رقعته  إلى  وباإلضافة 

األخرى من سوريا لم تكن تخلو من إنتشاره سواء 

مثل  الرئيسية  المدن  في  أو  سوريا  أطراف  في 

إلى  والحروب  النضال  في  وساهم  وحلب  دمشق 

ضد  المعارك  أغلب  في  األخرى  المكونات  جانب 

كوردية  شخصيات  وبرزت  والمستعمرين،  الغزاة 

احتلت أسماؤها صفحات رئيسية ومشرقة من تاريخ 

سوريا، أمثال إبراهيم هنانو وأحمد بارافي وغيرهم 

الكثير. عدا المساهمة الفَعالة في المجاالت الثقافية، 

السياسية، االجتماعية واالقتصادية، ورغم كل ذلك 

وبعد تأسيس الدولة السورية حيكت المؤامرات ضده 

القوانين  بحقه  العنصرية وطبقت  المشاريع  وأقيمت 

القومية  الهوية  طمس  شأنها  من  التي  االستثنائية 

وتغيير ديمغرافية رقعته الجغرافية، وتطبيق نظرية 

البعثي العنصري طلب هالل على ارض الواقع من 

الكورد من  الغمر وتجريد  اقامة مستوطنات  خالل 

الجنسية السورية خير برهان على ذلك.

القومي الكوردي في سوريا  بالعودة الى المشروع 

فقد اصطدم بمعوقات جمة منذ اتفاقية سايكس بيكو 

التي حكمت سوريا،  المتعاقبة  ومرورًا بالحكومات 

تأسيس  قبل  متبلورًا  يكن  لم  الذي  المشروع  هذا 

سنة  كوردي  حزب  أول  وتأسيس  خويبون  حركة 

١٩٥٧م، اال انه وبعد هذا التاريخ بدا هذا المشروع 

قبل  من  بعد  فيما  جدًا   متقاربًا  وأصبح  يتوضح 

بالحقوق  تمثل  والذي  الفاعلة،  السياسية  االطراف 

العهود  الكوردي حسب  للشعب  المشروعة  القومية 

والمواثيق الدولية.

ال شك ان الشعب الكوردي مثل غيره يطمح الى بناء 

ذاته ورفع علمه فوق ارضه، ولكن بسبب الظروف 

غير المساعدة لتحقيق هذا المشروع فّضل التعامل 

االيجابي مع التوازنات والمصالح الدولية من ناحية 

ومع الواقع السياسي السوري من ناحية اخرى، ومع 

ذلك هذا الطرح او هذا المشروع المعتمد من قبل 

الحركة الساسية الكوردية غير مقبول من قبل الدولة 

السورية، وضبابي غير واضح من قبل المعارضة 

التي  االسباب  ومن  مشاربها،  بمختلف  السورية 

تساهم في االعتراض وعدم قبول المشروع القومي 

الشوفيني  والفكر  العنصرية  الذهنية  هي  الكوردي 

اصحاب  اذهان  في  البعث  حزب  رسخه  الذي 

المواقف السلبية تجاه قضية الشعب الكوردي.

تحقيق  وامكانية  الضغط  تشكيل  اجل  ومن  لذلك 

السوري  الدستور  في  وتثبيته  المشروعة  حقوقه 

البيت  ترتيب  من  بد  ال  جديد،  من  كتابته  المزمع 

الداخلي وتمتينه ووضع حد للتشرذم الموجود وغير 

وتجميع  الكوردية  السياسية  الساحة  على  المبرر 

االجتماعية  الفعاليات  السياسية،  الطاقات  مجمل 

الكوردي  الشعب  يمثل  واحد  اطار  في  والثقافية 

الدولية والوطنية والخطوة االولى في  المحافل  في 

الحزبية  الصراعات  عن  االبتعاد  هو  االتجاه  هذا 

والمصالح الضيقة، ووضع قضية الشعب الكوردي 

فوق اي اعتبار، واال فإن مستقبل الشعب الكوردي 

العصور  مر  على  وسيعاني  بالخير،  يبشر  لن 

القادمة من سياسة التهميش وعدم االعتراف بحقوقه 

من  السياسية  الحركة  ستتعظ  فهل  المشروعة. 

التجارب السابقة وتسرع من وتيرة عملها ونضالها 

الفرصة  وهذه  الحالية،  الظروف  من  لالستفادة 

سيتمسك  منها  قسمًا  أن  أم  االستثنائية،  التاريخية 

سيتمسك  اآلخر  والقسم  الديمقراطية  األمة  بنظرية 

على  واالبقاء  وهناك،  هنا  واالستجداء  بالتشرذم 

الجرح نازفا بانتظار حضور ملك الموت؟.
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فرصة تترك ال األمريكيه المتحدة أن الواليات الشك

سوريا داخل قواتها بقاء فيها وتؤكد وإال مناسبة أو

تمدُّد ووقف داعش خاليا على القضاء يتم حتى

بحسب والعراق سوريا داخل اإليرانية الميليشيات

شرق منطقة إلى واالستقرار إلعادة األمن زعمها

وإمكانيات هائلة بخيرات اليوم  تتمتع التي الفرات 

حتى أو ثقافية أو اقتصادية أكانت سواًء وكبيرة

والمكّونات األديان كافة فيها تتعايش التي اجتماعية

السنين. منذ اآلالف والمذاهب

"دويلة" داخل باتت اليوم بمثابة الفرات منطقة شرق

مربع  كيلو  متر ب٣٥ الف مساحتها تقّدر دولة،

قوات تسيطر كما مساحة لبنان وقطر،  من أكبر اي

المتحدة الواليات من المدعومة الديمقراطية سوريا

٩٠ في المئة من  نحو على مباشر  االمريكية بشكل

إنتاج  المئة من ٤٥ في إلى باإلضافة النفطية الثروة

- روسية بحماية اليوم تتمّتع القوات فهذه الغاز.

في بينهم فيما انعقد الذي مشترك اتفاق بعد أمريكية

االتفاق  هذا وكثير من تفاصيل ابيب، تل في ٢٠١٩

الكثير حوله ويدور  الكتمان وطي غامضًا  مازال

التساؤالت. من

في المؤّكد  النفطي االحتياطي مجموع يبلغ كما

(٪٠,١٨) من أقل أي برميل ملياري نحو سوريا

العالمي. االحتياطي من

النظام قوات بين تقع مناطق في اليوم تتوزع فهي

وقوات سوريا الديمقراطية. السوري

الفرات؟ إلى شرق األميركي المبعوث عودة

٢٠٢١ نائب  عشر من الثاني شهر منتصف عاد من

الى وفريقه مات برل) ) االميركي الجديد المبعوث

المنطقة في الرئيسية  بالقوى التقى الفرات،  شرق

الكردي، الوطني الوطنية، المجلس الوحدة (أحزاب

الرقة وديرالزور) في وشيوخ العشائر وجهاء

على تعمل اللقاءات تم التأكيد أن واشنطن جميع في

ودعم المنطقة،  هذه إلى واالستقرار  األمن إعادة

المنظمات أمام المجال وفتح التنموية، المشاريع

وجه. على أكمل الفاعل بدورها اإلنسانية لقيام

االمريكية المتحدة الواليات أن على التأكيد تم كما

من االنتهاء لحين (عسكرًيا)  المنطقة  في ستبقى

والعمل المنطقة، في داعش تواجد خلفها التي آثار

منظمة ومدروسة، بطريقة الهول تفكيك مخيم على

هذا في يقطنون الذين الناس آلالف الحلول وإيجاد

هناك معادالت مازالت ذلك كل رغم المخيم، لكن

فك تنتظر فهي لها المناسبة الحلول إيجاد يتم لم

. حوله من واللغز الذي يدور شيفراتها

التركية مدافع فوهة طياتها في تحمل الذي ما

الفرات؟ شرق إلى الموجهة

الروس مع اتفاقها توسيع تحاول واشنطن أن يبدو

تقليص دورها ومحاولة تركيا وتهميش حساب على

طويل تاريخ لديهم األتراك المنطقة، في  نفوذها

الخارجية االميركية السياسة مع كيفية التعامل حول

ومطلعان (الناتو) حلف واحد ضمن تشتركان ألنهما

وكيفية ومخططاتهم مخيلتهم  يدور في ما على تمامًا

الداخلية والخارجية. األزمات مع التعاطي

العديد طياتها في اليوم تحمل التركية المدافع فوهة

لواشنطن تحذيرية رسائل بمثابة وهي الرسائل من

أن والداني القاصي يعلم الفرات، شرق في وموسكو

قصفهم حّدة من األخيرة اآلونة في صعدوا األتراك

خاللها من  تشير عيسى، وعين كوباني لمنطقة 

أمر المنطقة في الُمجّزأ وتجزئة  الُمقّسم تقسيم أن

أنقرة تمهد ثم ومن للنقاش، قابل وغير مرفوض

منطقة كل أن تعتقد ألنها موسع عسكري لعمل

هي الكوردستاني العمال حزب أقدام عليها تخطت

ينتظرون األتراك بامتياز، يبدو أنهم أي تركية أرض

عالقتهم طبيعة حول واشنطن من محددة أجوبة

أن ال شك سوريا، داخل قواتهم ومصير مع قسد

إلدارة موسكو مع بالتفاهم اليوم يستقوون االمريكان

على أنفسهم بالعمل األمريكان كّلف فقد ، هذا الملف

له، حدٍّ ووضع سوريا داخل التركي تمدد تقزيم

طهران إيقاعات بضبط أيضًا نفسها وكلفت موسكو

القول نستطيع هنا ومن سوريا، داخل ومليشياتها

تطبيقه الذكر يتم آنف ابيب (الثالثي) تل اتفاق إن

اللعبة تدير أبيب تل أن وبات جليًا حذافيره، بكامل

الشرق في المدى بعيدة مصالحها وفق والزوايا

أمام وإضعافها الدول  تفكيك  خالل  من األوسط

الجماهيرية االنقالبات من خالل اجتياحها للمنطقة
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واستهداف فيها، والمذهبية الطائفية النعرات وإثارة

أمام والركوع الخنوع ترفض التي الدول اقتصاد

في المنطقة. مشاريعها السياسية

بين المفاوضات حسم في واشنطن تتماطل لماذا

الفرات؟ شرق في الكوردية القوى

إلى يفتقدون لكن كثيرين، ببال يخطر سؤال هذا

جيدًا يعلمون وحدهم األبيض البيت فحيتان الجواب،

العريضة الخطوط على بعد تتفق لم واشنطن أن

في األقل على القائم الوضع حول انقرة مع

حسم في تتردد واشنطن لسوريا، الشمالية المناطق

فكما التركية، الفعل ردة  تخشى  ألنها المفاوضات

تحمل التركي العسكري والتصعيد المدافع فوهة قلنا

قراءتها يجيدون فهم لألمريكان، الرسائل من العديد

تمرد حركة من واشنطن  تخشى كما  جيد، بشكل

ما غرار على وطهران أنقرة من مدعومة عشائرية

شرق الفرات سهلة منطقة في العراق وخاصة حصل

صمتها مظلة تحت واشنطن تخفي كما ومفتوحة،

افغانستان من الممنهج فانسحابها الخفايا، من العديد

ما لتحضير انتشار قواتها داخل العراق هو وإعادة

تخلصت أنها بمعنى الفرات، شرق داخل االسوأ هو

في األماكن يتحّول جنودها حتى ال ضعفها نقاط من

للجماعات مباشرة أهداف إلى  العالم في المتفرقة

وخاصة المنطقة، في العقود منذ تحاربها المتطرفة

العشرات تواجد عن تتحدث باتت الغربية الصحافة

يرافقون والبريطانيين االسرائيليين المستشارين من

لندن بأن  سابقًا قيل سوريا، في االمريكي الجيش

ما وإذا تدفع، ابيب  وتل تنفذ، وواشنطن  تحّضر،

واحدة فانها دولة داخل الثالثة العوامل هذه اشتركت

اليوم هدفًا تشكل فسوريا محال، ال التقسيم نحو ذاهبة

بقواعد التالعب يحاول الذي لمحور لهذا مباشرًا 

. األوسط الشرق في والجغرافية التاريخ

الخالصة:

«محور تقود التي االمريكية  المتحدة الواليات

عن بالكشف اليوم مطالبة األوسط الشرق في الشر»

عن والكف المنطقة في المدى بعيدة مخططاتها

على وبناء تفكيكها، ثم ومن الدول إضعاف سياسة

على سوريا من قواتها تسحب لن واشنطن فإن ماذكر

مصالح تتجمع عندما المقبلة، سنوات عشر قبل األقل

فإنها معينة  دولة  داخل ابيب وتل ولندن  واشنطن 

بالروس أتوا أنهم يبدو المحالة، االنقسام ذاهبة نحو

فقط األتراك مواجهة في لوضعها سوريا إلى 

إيران فعلت  كما سوريا، على السيطرة لمنعهم من

ضمانات على الروس حصلوا واليمن،  العراق في

األسد بقاء وهي سوريا، في اإلستراتيجية مصالحهم

في الروسي في الحكم، االعتراف بالتواُجد العسكري

واحترام لقواتهم التعرُّض وعدم وحميميم طرطوس

وتحت عليه وبناء سوريا، في العسكرية تنقالتهم

موسكو، أخضر من بضوء الروسي وربما صمت

لصالح الفرات شرق منطقة عن النظام تخّلى

إلى الحكم في الذي ضّمن بقاءه الغربي المشروع

ارتكبها المجازر التي من رغم المئات آخر، إشعار

الذي المشهد عن قيصر قانون واختفاء سوريا في

األسد" البتزاز"بشار وورقة قبان بيضة إلى تحّول 

الساعة عقارب إعادة ومحاولته الحاجة، دعت كلما

الخلف. إلى

الخالصة:

إقليمية حرب نحو  المنطقة اليوم تّجر  واشنطن

أمر واقع ثبيت خالل من بينها  فيما دولية متداخلة

وعلى عن الجميع رغمًا سوريا شرق شمال جديد في

مخالب مابين الكوردية إلى المناطق  رمي حساب

سوريا، داخل التركي والجيش المعارضة فصائل

األمر كلف ومهما المنطقة دول سيرفضه ما وهذا

الوحيدون المعنيون هم المنطقة شعوب وبالتالي

ما بين أنفسهم وسيجدون المشاريع ، هذه بدفع فاتورة

ناقة في حروب ال أو االنخراط التهجير إما  نارين، 

ال داخل سوريا الوضع السبب لهذا جمل، وال فيها لهم

توافق دولي وبحاجة إلى من التصعيد، مزيدًا يتحمل

إصرار المنطقة،  في جديدة قواعد لوضع إقليمي 

المنطقة وخاصة دول بقدرات واشنطن واستهتارها

يقودنا الجميع على جديد واقع وفرض وايران تركيا

الدول بين ومباشر مفتوح صراع فتح فرضية الى

مسؤوليها وبحسب السوري،  أنقرة بالشأن المعنية

كلفها لو وحتى جديد  بواقع  تقبل  أن  لها يمكن ال

سوريا، في وموسكو  واشنطن مع مباشرة  حرب

نحو الموّجهة  التركية المدافع فوهة إن قلت كما 

الحليفة الديمقراطية سوريا لقوات معينة ومواقع نقاط

الرسائل، وبناًء من العديد طياتها في لواشنطن تحمل

يحتاج اليوم السوري الشعب فإن ذكر، كل ما على

وتطبيق جنيف مفاوضات خالل حل شامل من الى

نحو  بالمنطقة تدفع المجزأة فالمشاريع  ٢٢٥٤ قرار

وبالتالي أوروبا، نحو التهجير من ومزيدًا الهاوية

لمصلحة جنيف في أممية انتقال  عملية أّي تقوض

الرأي لموسكو  يكون  أستانا، مثل بديلة،  مسارات 

بشجب الدولية التصريحات يجعل وهذا فيها. األكبر

غير وحدها المعتقلين ملف وطي النظام ممارسات

لتالعب حدًّا  يضع سياسي حل ُيطبَّق لم ما كافية،

وجود عدم ظل في بالقرارات الدولية، وحلفائه النظام

بشار شرعية لتغيير مواقف الدول تجاه ضمانة أّي

األسد.

الوضع قراءة في منصفين وعادلين نكون بداية دعونا

مرحلة وبعد ومع قبل  بدأ الذي المتغير  السياسي

والتي العراق في حصلت التي األخيرة االنتخابات

من بدءًا بغداد، في السياسية  اللعبة  موازين غيرت

االنتخابية، العملية مع األمريكية القوات انسحاب

بين بغداد في حصل الذي الشديدي النزاع إلى ووصوًال

اإلقليمية الساحة على انعكست والتي المتصارعة القوى

السياسية والتيارات بينها، فيما الشيعية التيارات بين

كذلك. فيما بينها السنية

هذه مثل شأن ومن  خطورة من نقلل ال  أن ودعونا

االنشقاقات أن في منصفين نكون وأن النزاعات

العراق في االنتخابية العملية بعد حصلت التي السياسية

بغداد في – شيعية حرب شيعية تجر البالد إلى كانت

الجنوبية. المحافظات وباقي

حول وصراحة جدّية بكل نتحدث  أن أيضًا ودعونا

بكل الحرب هذه أوقفت التي الفاعلة السياسية الجهات

الوساطات لوال أن كذلك منصفين نكون وأن شجاعة،

في شعواء أهلية حرب والفعالة لنشبت الفاعلة الحوارية

إلى الحرب هذه النتقلت ثم الجنوبية والمحافظات بغداد

أشد مرحلة العراق ولدخل تأكيد بكل السنية المحافظات

فالحرب اإلرهابي، داعش  تنظيم ضد  حربه من فتكًا

قد التي الحروب كل من وأمّر  أدهى  الطائفية األهلية

األرض. هذه على زمان أو مكان في تحدث

شخصية إلى بداية نسلط الضوء بشكل واضح دعونا كما

األثر من له سياسي كمرجع البارزاني مسعود الرئيس

شماًال وغربًا شرقًا العراق واقع على له  ما الطيب

لكم سأثبت وأنا نظيرها، قل حكمة وصاحب وجنوبًا،

خبط أتحدث ال هنا فأنا القطعية، باألدلة هذا كالمي

عشواء.

وهي: أال خطيرة فرضية على الضوء لنسلط بداية

جميع من يدها تسحب  أن أربيل بإمكان  كان هل

في تحدث التي السياسية واالنشقاقات المفاوضات

بغداد؟

ال تتدخل أن بإمكان أربيل كان تأكيد، نعم بكل الجواب

أحداث خطيرة العراقية من على الساحة ما يحدث بكل

بعدد فاز الكردستاني الديمقراطي الحزب أن خاصة

حتى له ويضمن الدستورية  حقوقه له  يضمن مقاعد

الحالة بهذه وهو ذلك، أراد إن الجمهورية رئيس منصب

متصارعة.. ويتركها بغداد عن يده يكف أن بإمكانه

ستكون النتيجة؟؟ حينها كيف لكن

فمن كارثية، ستكون شك أدنى وبدون تأكيد بكل

والتهديدات السياسية العملية حيثيات على مطلعًا كان

من أدنى قاب قوسين أو بغداد كان سيعرف أن الصريحة

الشيعية. المكونات بين خاصة طاحنة أهلية حرب

الرئيس أن عنواني الذي قصدته في الخيل مربط وهنا

هذه ينكر ومن األمان، صمام هو البارزاني مسعود

التي الرسمية وغير الرسمية الزيارات ليراجع الحقيقية

واحد بعد من شهر أقل أربيل خالل إلى مطار وصلت

السياسية وكل الشخصيات جميع االنتخابية لنرى العملية

البارزاني مسعود حكمة الرئيس أمام لتجلس جاءت قد

يقتصر ولم بالفعل، حدث وهو ما عظيمة حلوًال لها ليجد

شخصيات إلى تعداه بل العراقيين السياسيين على األمر

األكبر السياسي والمرجع الخيل مربط إلى جاءت إقليمية

الخليج ودول إيران من بدءًا البارزاني مسعود وهو

وفرنسا األمريكية المتحدة والواليات وتركيا العربي

فاعلة سياسية بشخصيات أو بسفرائها متمثلة وبريطانيا

شهر واحد، من ذلك فقط خالل أقل كل البالد. هذه من

البارزاني مسعود  سياسة أن على القطعي الدليل  وهو

حرب أي وإيقاف المتصارعة الكتل شمل للم سياسة هي

جدارة. بكل ذلك في ونجح تحدث قد

تأتي كانت من هي السياسية الجاليات هذه أن ننسى وال

العكس... وليس

تقدم ورئيس  المنحل النواب مجلس رئيس نرى فتارة 

الرئيس. لزيارة يأتي
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اهلموندي سعد

رئيس وهو أشد منافسية كان يصل من ساعات وبعد ثم

ثم رئيس إيران، سفير ثم الخنجر، خميس تحالف عزم

المنضوية والوفود المالكي نوري التنسيقي اإلطار

التيار األشرس منافسهم يأتي ثم التنسيقي، اإلطار تحت

الصدر، مقتدى التيار هذا  برئيس  متمثًال الصدري 

وبريطانيا فرنسا سفير ثم تحته،  المنضوية الوفود ثم

وإيران وتركيا... ومصر واإلمارات والسعودية

هذه ولدت  التي العقد  لحل  أربيل  إلى  يصلون كلهم 

بما أربيل راضيًا مبتسمًا من والكل يخرج االنشقاقات،

العربية. يوقف الدماء العراقية لقاء من ناله

األسبق النواب مجلس رئيس أن شفنا ما إذا نتفاجأ وال

أربيل والتقى إلى جاء قد المشهداني، محمود سنًا واألكبر

من أربيل ليخرج البارزاني، مسعود الزعيم المرجعي

عن ترشح قد التالي اليوم في ونراه بغداد، إلى ويتجه

وهكذا. لمنصب رئيس مجلس النواب.. عزم تحالف

السياسي مسعود في حق المرجع منصفين فدعونا نكون

التي الحقيقية اإلنسانية العين في نراه وأن  البارزاني

التي تعمل السياسية بحكمته العراقيين دماء أوقفت هدر

المقادير ووضع الصفوف وتوحيد الشمل لم مبدأ على

في يحدث قد سياسي انشقاق أو شرخ أي لمنع الصحيحة

بغداد. الحبيبة العاصمة

لكنا الخيل مربط تكون أن من يدها سحبت أربيل أن ولو

بكل هذا وأقول في العراق أهلية شعواء حربًا شاهدنا قد

إليها وصلت التي الخطورة مدى أعرف كوني صراحة

المتصارعة. الجدية بين الكتل التهديدات

كردستان إقليم عاصمة أربيل ستبقى آخرًا وأخيرًا وليس

األمان صمام البارزاني مسعود المرجعي زعيمها ويبقى

العراق في ليس  المتصارعة  الكتل شمل  للم  الوحيد

الحزب األوسط كلها، وسيبقى الشرق منطقة بل وحده

واألعمق األقدم الحزب هو الكردستاني الديمقراطي

وحماية السالم صناعة في األكبر الدور تقديم في

األبرز الوصايا أن خاصة واألقليات، المستضعفين

التي جميع الفئات على البارزاني اشترطها الزعيم التي

العراقيين حق يضيع  ال أن هي حضرته في جلست

سند وال ال عون التي األقليات تلك وخاصة كشعوب 

لها.

اإلنسانية ووسام سياسي كمرجع الزعامة وسام ليكون

صدر على يعلق الذي واألكبر األبرز هو إنساني كملجأ

التاريخ. في يكرر ال الذي الشخص هذا

علي متي
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دائما تبقى ، واإلثنيات القوميات المتعددة الدول في

تتأّصل وتحافظ التي العقد تلك هي فيها المشكلة الرئيسية

ـ الكواكبي الرائع انتاجها ـ حسب إعادة جينة على

على تسلبطت التي اوالفئة الطبقة  - دائما - وتتلّبس

والجريمة ... فترة حاكمة نخبة صارت وبالتالي ، الحكم

تراها جاللة استبدادها من ريشة أية نزع في محاولة هي

ـ هو رّد ـ بتكراره الكالم وهذا .. تجاوزا أو خرقا

سليم . د طروحات على الرد فيه اتقصد أولي فعل

تأخرت وان األسبق العراقي البرلمان رىيس الجبوري

في النقاشية ورقته بها  واعني ، عليه  الرد في كثيرا

وال الجزيرة قناة - المشرق في الكردية المسألة ندوة

التي حاول ، الطروحات الرؤى / تلك - أتذكر السنة

أن فشلت ولكنها أكاديمية نزعة إلباسها جاهدا الجبوري

يستمد قوموي وحداني فكر الى اإلنتساب عقدة تخفي

تغليفها وإن حاول ـ عفلق مناهج من ـ مفاصله جّل

التوجه في العروبة هي بأن يوحي أقّلها ، أو سنية بعباءة

األوحد القطر يتشبثون بوحدة الوحيدون من وهم السني

تفاهمات كل وغيابات مطلقا له تسّجل ال ببراعة قافزا

الى ، مرورا الفاشلة الجراحية بيكو بطقوسها سايكس

العراق على  الحسين بن فيصل االمير تنصيب اتفاقية

/ الموصل وحرية وبغداد البصرة المحصورة بواليتي

اإلستقالل. او البقاء معها في كردستان

في ابدا المبدع بالكواكبي اإلستنجاد بعد البد وهنا

وببساطة تقودنا ان من ، اإلستبداد سايكولوجية تشخيص

نمطية اإلستبداد انعكاس المبدعين في توصيف امثاله الى

في الباحثون  صنف  .. ) فقد وعليه ، التابعين  على 

لسلوكية نماذج ثالثة والمقهور التابع اإلنسان سيكولوجية

انه صح مائة الغلط على الصمت او التصفيق وتفخيم

اي المحنطون الخجلون او او إما الخائفون وهم بالمائة

في النماذج من هذه كل مانسبة عقليا فياترى المتكلسون

غوستاف يقول ( ... مذر شذر الموزعين األبواق نسق

الجماهير روح على يهيمن الذي الشيء إن ) لوبون

وذلك أن العبودية. إلى وإنما الحرية إلى ليس الحاجة

بأنه يعلن  لمن غرائزيًا تخضع يجعلها للطاعة ظمأها

كتاب  ٤٤ من صالح صفحه هاشم ترجمة ( .. زعيما لها

الجماهير سيكولوجية

بنيويا تغييرا وتطويعها اإلنتماء قمع منهجة إن

تزعج ما اشّد  هي كيانيتها من استبدادا وإخراجها 

اإلقتالع كممارسة ، المختلفة اإلنتماءات - المكونات

حيثما والطبيعة ، البقعة ، الساقية ، األرض من الممنهج

، المتغّولين من  بقاعنا براءة البريئة بمنتوجها  تزهر

احتلت مالعبنا وبرك وقد غرباء بنا ما فإذا يوم وياتي

ان او ، مسلح باسمنت وسدت طمرت وينابيعنا سباحتنا

أسماء - يستحضر فيستولد من الشوڤينيين واحد يتنطح

هوياتها فيه جبرا وتبقى ، البيئة بتلك مطلقا تتوائم ال

تيمنا المالكية الى عربوها وان ديريك كما الحقيقية

) المحيطة بقاعها كما ديريك هي وظلت المالكي بعدنان

أو ـ متو ـ داودي داري ـ أو ـ .. بخجي جرمودي

علينا يخرج المصائب أن وكبرى ( بازنداني .. كوندي

مشعل خالد فيتحمس نصراهللا واالسد عجينة من متفلسف

الجنسية بمنحنا يطالب  المهجرين مع  التعاطف وبدل

بأن : مشعل خالد سيد يا وتتناسى ، السورية العربية

في ـ  شوقل ـ فيها التقط كنت التي البراري تلك 

أن إال ستأبى التي بياراتنا عينها هي ديريك أطارف

رّكبها التي األسماء جميع اليك وسنعيد بكرديتها تصرخ

من درويش محمود هو و .. األمس في حليفك زورا

هي ومقولتك ؟؟؟ ألمثالك يتشّفع بصدى كلماته مازال

على ما يحل ألما ال ان نبكي يدعونا مازال من برسم

جهارا بحقنا انتم بها تثرثرون بما وال ، كرديتنا في بنا

االمر لن وهذا ، عتاب مجرد حتى تستاهل ال كّلها وهي

باعوا بياراتهم هم ممن اوليسوا لماذا ؟ ؟ أما نستغربه

. ؟ عنوة بها يطالبون وعادوا ودورهم

حافظ وامين أن عفلق واألرسوزي لو ثقة بكل  أقولها

بلجنة اعمار مرورا والسراج هالل ميني وطلب وقبلهم

مشاريع وكل البعثية القطرية للقيادة التابعة الدولة مزارع

بمذكرة يعرف ما او الدولة امن وبالتتالي منصورة

للمنطقة البنية التحتية استهدفت النهار والتي عبدالرحمن

في الفوضوي لبنى اساسية اإلستنزاف خالل من الكردية

الناس ثم حث / ومن أنموذجا اإلرتوازية اآلبار مناطقنا /

لمخطط / مهني / حرفي كتنفيذ الكبيرة الهجرات نحو

الداخل مدن الكردية الجاليات غزت وفعال هالل طلب

لو ثقة وبكل وأؤكد أقول !! المحيطة والدول السوري

الواقع األمر لمنحوا سلطة أحياءا  كانوا  كل هؤالء أن

في وأسرع أنجع سبل اختراع في الممتازة إيزو جائزة

السلطة هذه أن !! . بتصوري كردها من المنطقة تفريغ

خاصة شبه محميات لفرض تسعى فهي أبت ام شاءت

الشوفينية فيها االنظمة ما فشل وبكل رعونة فعال تنفذ او

التقمص وظاهرة والعقيدة النظام شمولية ذاتها هي ..

ولغتهما اثنين جمع الذي الحوار  وذات الميكانيكية

.. ؟! فنزويال : من أين أنت ؟! ... كانت اإلنجليزية

المناضل بلد بها أسمع وكيف ال ... تسمع بها ؟! هل

ما والذي العقائدي البطل ذلك ... !! شافيز الراحل

هو العزيز صديقي بس ... ؟! ايضا رحل حتى تنازل

هو ولو تمكن الواحدة والطبقة الواحد انصار الحزب من

على حروف أللقى القبض حتى الحكم في خلفه من او

من / ديكشينريز أول / فرم ذي وأللغاها الديمقراطية

راسخة قيم لدينا فنزويلي كشعب ولكننا !! القواميس كل

من ؟! أنت من أين مجتمعنا !! واآلن في للديمقراطية

ولما عجز عن ؟! الدولة هذه هي وأين .. روچ آڤا !!

وتطرقت الى المنطقة وأقرب له له أشرح فهمي صرت

تقصد لعلك : قائال !! رد علي وووو قضية سروك آبو

نهض نعم !! : ؟! أجبت في سوريا الكردية المناطق 

وتضرب تتكلم اولئك وعن : وقال في وتطلع : واقفا

ديمقراطيا كان تشافيز أن ثق .. ؟! بديمقراطيتهم األمثلة

أصغر من العالم .. !! دكتاتوريته مقارنة بهم جدا رغم

هذه الدردشة بالممارسات . فكيف يختبئ احدهم فيها أن

جنت بير مقهى في الفلسطيني الطالب بذلك ذكرتني

بين حوار وايضا .. !! نرويجي وبروفيسور بأوسلو

وسائح الديموطيقية األمة مع المتعاطفين كردنا من واحد

وله احتراما، الصديق اسم اذكر ولن الخليج ضفة على

نتكلم نحن ولطالما األمانة تجاوزت ان اإلعتراض حق

الحقيقي التأثير من كنوع الموضوع ذكر فهو بأمانة

. تصح لم او صحت سواءا للدعاية

نظام وأقصد ـ النظام لسببين: محروقة شهادتنا قلنا

نضالنا  كان ١٩٢٠ ـ عام منذ المحدثة السورية الدولة

المشروعة القومية بحقوقنا  نطالب  ونحن مستمرا

بعدد او بتجاهلها ـ رشوتنا ـ استطاعوا ما وعمرهم

مناصب ـ وال او مجالت ادبية ومجالس  النواب من

فقط ليس ـ المفتي  ـ صاحبها مالبث ـ مثال  دينية

ـ طغيان واستمّر ـ كرديته، نسي نسبه وإّنما تجاهل

ليكون جماعة الكرد ـ نحن أن أصبحنا الى التعريب

األمن كان وحينما دمشق وساحات  مظاهراتنا في ـ

ـ ليكون ليكون، لألمن يؤشر ـ بعضهم ـ كان يالحقنا

إال ابتدأ الذي ما األب وويالت ... ـ هون من راحوا

هي حقوقنا .. هذا أسنانه باكرا ومع عن اإلبن وكّشر

نجاح حتى التريث مّنا  ويطلبون  .. وبقيت كانت هي

يستوجب أو يمكن إذا كان سيرون فيما وبعدها الثورة

باللغة ... الكالم و سبابتنا طالبين ورفع لنا يجوز البل

برامج كلها الحياة  .. السادة ايها  .. جديد من العربية

واحد موقف أو واحدة مّرة ولو أشتهي ... ومشاريع

للشعب القومية بالحقوق ـ متاجرة ـ ويقّر ال .... من

مأرب سد وجودنا وتهّدم يربط وأّال سورية في الكردي

بيدر من حضارة تل وباإلذن وبلقيس سبأ مملكة نهاية أو

كل نقول ـ .. ـ ال وألمثال المباركتين .... وسيجوة

وحلب حماة والشام ومعها كّسارات المعّرة - بياضات

ـ طحين ـ وال بقايا أثر من لها قد بقي كان إذا ـ هذا

في يرى اليزال من ستبّيض وجه كل ـ آش وقراشها

؟! لإلقليات وابنه حاميا األسد نظام

عبدالقادر حاج وليد
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رغم أن معظم التجشؤ أمر طبيعي تماما، فإنه في 

بعض األحيان قد يكون عالمة على وجود مشكلة 

طبية، وفقا للكاتبة الصحفية آنا شارات في مقال لها 

بموقع "ريدرز داجيست".

الجهاز  أمراض  ألخصائي  ووفقا  أنه  وأوضحت 

الهضمي، هناك ٧ أشياء يكشف عنها التجشؤ تتعلق 

بصحتك العامة وعادات حياتك. وأضافت أن التجشؤ 

الزائد  الهواء  لتخليص نفسه من  الجسم  هو طريقة 

وإخراجه إلى المريء ليشق طريقه إلى الفم.

ونقلت عن الدكتور دان سادوسكي األستاذ في كلية 

ألبرتا األميركية وأخصائي أمراض  الطب بجامعة 

شائعا  خاطئا  اعتقادا  هناك  أن  الهضمي،  الجهاز 

بأن التجشؤ هو نتاج عملية الهضم في المعدة، أي 

أن األطعمة التي ُتهضم بطريقة ما تنتج الغازات. 

يتم  الواقع،  "في  الحال،  ليست هي  ذلك، هذه  ومع 

ابتالع كل الغازات التي نتجشؤها"، مضيفا أن األكل 

الذي  الهواء  ابتالع  في  يتسببان  ببساطة  والشرب 

يحتاج إلى إخراجه.

وفيما يلي بعض أسباب التجشؤ المفرط وكيفية الحد 

منه:

١- مضغ العلكة كثيرا

الذين  أن   ٢٠١٥ عام  أجريت  دراسة  وجدت 

من  أكثر  ملحوظ  بشكل  تجشؤوا  العلكة  يمضغون 

أولئك الذين لم يمضغوها، ألنه عند مضغ العلكة، 

فإنك تبتلع بعض الهواء مع كل مضغ.

أحد  وهو  المعدة،  فوق  التجشؤ  باسم  هذا  وُيعرف 

وهو  المعدة،  تجشؤ  هو  واآلخر  التجشؤ.  شكلي 

ألن  رائحته  تميل  الذي  المعدة  من  الهواء  خروج 

بسبب  يحدث  ما  وعادة  التجشؤ،  من  أقوى  تكون 

األطعمة الغنية بالدهون أو الشوكوالتة أو النعناع.

٢- شرب الكثير من المشروبات الغازية أو المياه 

الغازية

الغازية  بالمشروبات  المعجبين  من  كنت  إذا 

ووجدت أنك تتجشأ بشكل مفرط، فمن المحتمل أن 

السبب.  هي  مشروبك  في  الموجودة  الكربونات  تكون 

فالمشروبات الغازية، التي تشمل المياه المعدنية، تضيف 

الكثير من الهواء إلى المعدة. وإذا شربتها بالمصاصة، 

فأنت تزيد المشكلة تعقيدا، حيث تتم إضافة المزيد من 

الهواء إلى المعادلة. والمحليات الصناعية والمشروبات 

إلى  أيضا  تؤدي  أن  يمكن  الكافيين  على  تحتوي  التي 

التجشؤ المتكرر.

األمور  تأخذ  بأن  سادوسكي  الدكتور  يوصي  والحل؟ 

عرضة  كنت  إذا  الغازية  المشروبات  مع  بسهولة 

للتجشؤ. ولكن إذا كنت ترغب حقا في تناول مشروب 

دايت كوال، اسكبه في كوب بدال من شربه بالمصاصة، 

فهذا سيقلل من الكربونات.

٣- سرعة األكل

إذا كنت معتادا على التهام وجباتك في دقائق معدودة، 

فمن المحتمل أنك تبتلع كمية من الهواء أكثر بكثير مما 

لو كنت تأكل ببطء. والشرب أثناء األكل يمكن أن يؤدي 

الهواء. ويقول سادوسكي  ابتالع  المزيد من  إلى  أيضا 

"يأكل الناس بمفردهم في كثير من األحيان، ويميلون إلى 

تناول الطعام بسرعة أكبر".

األصدقاء  مع  الطعام  تناول  يقترح  ذلك،  من  وبدال 

والعائلة حيثما أمكن ذلك، إذ يشجعك تناول الطعام مع 

اآلخرين على التحدث أثناء األكل، مما يؤدي إلى إبطاء 

سرعة تناولك للطعام. وإذا كنت تعيش بمفردك، ففكر 

في تناول الطعام مع شخص ما باستخدام تطبيق "زوم" 

.(Skype) "أو "سكايب (Zoom)

٤- القلق

يميل األشخاص الذين يعانون من القلق إلى أخذ أنفاس 

من  يعانون  ال  الذين  أولئك  من  أكثر  الدقيقة  في  أكثر 

القلق. ويعني استنشاق كل هذا الهواء اإلضافي أنه يمكن 

أن ينتهي بهم األمر بمشكلة تجشؤ فوق المعدة.

وخط الدفاع األول يجب أن يكون برنامج تمارين يمكن 

ويمكن  التنفس،  من  ويحد  القلق  أعراض  من  يقلل  أن 

في  أيضا  والعائلة  األصدقاء  مع  التواصل  يساعد  أن 

يقترح  اليومية،  الحياة  يتدخل في  القلق  ذلك. وإذا كان 

سادوفسكي رؤية معالج، ربما يوصي بالعالج السلوكي 

البدني  األداء  على  يؤثر  األكسجين  مستويات  انخفاض 

والعقلي

يعد التنفس وظيفة حيوية للبقاء على قيد الحياة، ويحدث 

بشكل ال إرادي دون أي جهد أو أفكار. بحسب ما نشره 

موقع Boldsky، يأخذ الشخص ٧٠٠ نفس طبيعي في 

غضون ساعة، جنًبا إلى جنب مع حوالي ١٢ تنهيدة. 

وعلى الرغم من أن التنفس يعتبر نشاًطا بسيًطا للجسم، 

إال أن هناك العديد من العناصر األساسية المشاركة في 

إلى  نقله  إلى  الخاليا  من  األكسجين  جلب  من  العملية 

أجزاء الجسم المختلفة عبر الرئتين.

المتغيرة  البيئية  الظروف  بسبب  األحيان،  بعض  في 

مثل فصل الشتاء البارد أو التحديات الفسيولوجية مثل 

عملية  تتأثر  ربما  بسرعة،  الدرج  صعود  أو  الركض 

األكسجين،  مستويات  انخفاض  في  يتسبب  مما  التنفس 

وبالتالي يمكن أن يقل األداء البدني والعقلي.

انخفاض مستويات األكسجين

يمكن أن يتسبب انخفاض مستويات األكسجين في الدم 

والدوخة  الصدر  في  وآالم  الصداع  مثل  أعراض  في 

إذا كان  الفور  واالرتباك. ويجب استشارة طبيب على 

الشخص يواجه مشاكل في التنفس لفترة أطول.

العديد  هناك  أن   ،Boldsky موقع  نشره  تقرير  يورد 

من الطرق التي تساعد على زيادة مستويات األكسجين 

في الدم بشكل طبيعي وتساعد على البقاء بصحة جيدة 

وتحسين معدالت األداء البدني والعقلي، فيما يلي:

١. ممارسة التمرينات الرياضية

بانتظام  الرياضية  التمارين  ممارسة  تساعد  أن  يمكن 

مستويات  وتحسين  الرئتين  صحة  على  الحفاظ  في 

األكسجين. وتساعد تمارين الدورة النشطة لتقنية التنفس 

ACBT، التي تحتوي على مجموعة من تمارين التنفس، 

الرئتين،  من  البلغم  أو  المخاط  وإخراج  إرخاء  على 

وتوسيع الصدر وتعزيز التنفس الجيد لتحسين مستويات 

األكسجين في الجسم. كما تسهم األنشطة البدنية المنتظمة 

مثل المشي والسباحة في تحسين صحة الرئة والدورة 

الدموية.

٢. شرب كمية كافية من الماء

يحتوي الماء على األكسجين المذاب. وعند شرب الماء 

وتحسين  الجسم  لخاليا  األكسجين  توفير  على  يساعد 

أكسجين  على  الجارية  المياه  تحتوي  أدائها.  مستويات 

أكثر من الماء الراكد في البرك أو البحيرات. كما أن 

المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة يمكن أن 

تؤدي إلى الجفاف وبالتالي تؤدي إلى خفض مستويات 

األكسجين. يوصي الخبراء بتناول حوالي ثمانية أكواب 

من الماء في اليوم.

٣. تناول األطعمة الغنية بالحديد

يساعد الحديد في تصنيع بروتين الهيموجلوبين الموجود 

األحمر  لونه  الدم  يعطي  الذي  الحمراء  الدم  خاليا  في 

الجسم.  أنحاء  في جميع  األكسجين  ويساعد على حمل 

اللحوم  مثل  بالحديد  الغنية  األطعمة  تساعد  أن  يمكن 

والشمندر  البحرية  والمأكوالت  والبروكلي  العضوية 

عدد  زيادة  على  والملفوف  الخضراء  والفاصوليا 

بنقل  وتسمح  الحمراء  الدم  كرات  في  الهيموجلوبين 

أقصى قدر من األكسجين إلى خاليا الجسم.

٤. تجنب البقاء في مناطق سيئة التهوية

يمكن للمناطق سيئة التهوية، التي تتسبب نوافذها وأبوابها 

الصغيرة في تقليل دخول الهواء النقي إلى المنزل وطرد 

الهواء الملوث إلى خارجه. يمكن أيًضا أن تتسبب زيادة 

وملوثات  والرطوبة  الطهي  ورائحة  الغبار  مستويات 

هواء  في  األكسجين  نسبة  تقليل  في  األخرى  الهواء 

نظام  تركيب  طريق  عن  المشكلة  حل  يمكن  المنزل. 

الرئتين  امتصاص  لتحسين  المنزل  في  مناسب  تهوية 

لألكسجين.

٥. زرع نباتات داخلية

مثل  للهواء  المطهرة  الداخلية  النباتات  لبعض  يمكن 

الصبار ونخيل الخيزران واللبالب اإلنجليزي أن تساعد 

في إزالة السموم من الهواء عن طريق امتصاص ثاني 

أكسيد الكربون وإطالق األكسجين. تساعد هذه النباتات 

السامة  الكيميائية  المواد  بعض  استقالب  على  الداخلية 

إلى  باإلضافة  ضارة،  غير  ثانوية  منتجات  وإطالق 

امتصاص المعادن الثقيلة في أنسجتها وتقليل مستوياتها 

في الهواء، بما يسهم بشكل فعال في توفير هواء أنقى 

في  للمقيمين  التنفسي  الجهاز  صحة  وتحسين  بجودة 

المنزل.

٦. تدريبات التنفس

اإلجمالية  السعة  تبلغ  األميركية،  الرئة  لجمعية  وفًقا 

الهواء  لحبس  تتمدد  إذ  لترات،  ستة  حوالي  للرئتين 

الذي يتم استنشاقه ويختلف مقدار الهواء الذي يحملونه 

التنفس  مثل  التمارين  لبعض  يمكن  من شخص آلخر. 

الحجابي أو تنفس الشفتين أن تساعد في زيادة قدرة الرئة 

من أجل تبادل أفضل لألكسجين وثاني أكسيد الكربون، 

وبالتالي، تساعد في تحسين مستويات األكسجين بشكل 

طبيعي.

٧. أوضاع جيدة للجسم

األمر  يتعلق  عندما  كبيرة  أهمية  الجسم  أوضاع  تشكل 

أفضل  بعض  تتضمن  الهواء.  من  المزيد  باستنشاق 

مائل  وضع  في  الجلوس  التنفس  لتحسين  األوضاع 

أسفل  طاولة  على  اليدين  وضع  مع  والوقوف  ألسفل، 

الجانبي مع  االستلقاء  في وضع  والنوم  الكتفين  ارتفاع 

أن  يمكن  بالوسائد.  الساقين ورأس مرتفع  بين  الوسائد 

يساعد اتباع هذه األوضاع بشكل منتظم في تقليل مشاكل 

ضيق التنفس.

٨. اإلقالع عن التدخين

يمكن أن تزيد عادات مثل التدخين من خطر اإلصابة 

بمشاكل في الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب 

انخفاض  إلى  تؤدي  وقد  الرئة  وسرطان  الهوائية 

المهم  من  لذلك،  الدم.  في مجرى  األكسجين  مستويات 

األكسجين  مستويات  على  للحفاظ  التدخين  اإلقالع عن 

وتعزيز الصحة الجيدة.

٩. مضادات األكسدة

زيادة  عدم  من  الرغم  على  األكسدة،  مضادات  تساعد 

مستويات األكسجين مباشرة في الدم، في التخلص من 

الجذور الحرة وتقليل الضرر الذي يلحق بالخاليا الحية 

من أجل الوظائف الخلوية الطبيعية. ولهذا يساعد تناول 

األطعمة الغنية بمضادات األكسدة في تحسين الوظائف 

الخلوية وامتصاص األكسجين من قبل الخاليا، وبالتالي 

تحسين مستويات األكسجين في الجسم.

١٠. هواء نقي

األكسجين  مستويات  لزيادة  الطرق  أفضل  بين  ومن 

بشكل طبيعي يأتي الحصول على الهواء النقي مباشرة 

عن طريق فتح النوافذ أو االستيقاظ في الصباح الباكر 

طوال  نشيًطا  البقاء  طريق  عن  ببساطة  أو  والمشي 
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بالتنفس  دراية  على  يجعلك  أن  يمكن  الذي  المعرفي 

الصحيح وغير الصحيح. وهناك خيار آخر وهو العثور 

التنفس  يعلمك  أن  يمكنه  طبيعي  عالج  أخصائي  على 

أن  يمكن  هذا  الحاجز.  الحجاب  التنفس من  أو  البطني 

يعيد تدريبك على التنفس بشكل طبيعي.

٥- عسر هضم

ما،  في مرحلة  تقريبا  الجميع  الهضم على  يؤثر عسر 

ويمكن أن يسبب التجشؤ المفرط، وكذلك آالم المعدة أو 

الحرقان أو االنتفاخ أو الشعور بالشبع مبكرا أو الشعور 

بالغثيان بعد الوجبات. عسر الهضم يمكن أن ينتج عن 

من  الكثير  تناول  أو  حمضي،  أو  دهني  غذائي  نظام 

اإليبوبروفين، الذي يمكن أن يهيج المعدة، أو التدخين.

ومن الممكن عالج عسر الهضم باألدوية التي ال تستلزم 

بحاصرات  أو  الغازات،  تخفف  والتي  طبية  وصفة 

تقلل الحموضة. وبالنسبة للحاالت  التي   (H٢) "إتش٢"

البروتون  مثبطات مضخة  تساعدك  أن  يمكن  الشديدة، 

التي  "بي بي آي إس" (PPIs)، وهي فئة من األدوية 

تقلل مستويات حمض المعدة.

٦- لديك مرض الجزر المعدي المريئي

فقد  أخرى،  بأعراض  مصحوبا  التجشؤ  يكون  عندما 

يشير ذلك إلى مشكلة طبية. وإحدى الحاالت الشائعة هي 

 gastroesophageal) مرض الجزر المعدي المريئي

الصمام  يفشل  عندما  ذلك  يحدث   ،(reflux disease

الذي يربط المريء بالمعدة في االنغالق بشكل صحيح، 

وحرق  بالدخول  المهيج  المعدة  لحمض  يسمح  مما 

المريء.

المريئي حرقة في  المعدي  أن يسبب االرتجاع  ويمكن 

المعدة، يمكن أن تكون أسوأ في الليل، أو ألم في الصدر، 

السوائل،  أو  الطعام  ارتجاع  أو  البلع،  في  مشاكل  أو 

أو اإلحساس بوجود كتلة في حلقك. ويقول سادوسكي 

إن الناس يتجشؤون عندما يكون لديهم ارتجاع المريء 

ألم  لتقليل  والهواء  اللعاب  من  المزيد  يبتلعون  حيث 

الحمض في الحلق.

المعدي  االرتجاع  بمرض  إصابتك  تشخيص  تم  إذا 

دون  المتاحة  الحرقة  أدوية  استخدام  فيمكن  المريئي، 

وصفة طبية أو حاصرات "إتش٢" أو مثبطات مضخة 

البروتون.

٧- عدوى بكتيريا الملوية البوابية (جرثومة المعدة)

شائعة  بكتيريا  هي   (H. pylori) بيلوري"  "هيليوباكتر 

الحدوث أكثر من أنها يمكن أن تصيب المعدة. وتشير 

هذه  يحملون  العالم  أن ٥٠٪ من سكان  إلى  التقديرات 

البكتيريا تحديدا، التي يمكن أن تؤدي إلى قرحة المعدة 

وسرطان المعدة.

يعاني  ما  عادة  المتكرر،  التجشؤ  إلى  وباإلضافة 

آالم  من  البوابية  الملوية  بعدوى  المصابون  األشخاص 

عند  البطن  في  وآالم  المعدة،  في  المعدة، وحرقان  في 

عدم تناول الطعام، وغثيان أو فقدان الشهية، وألم حارق 

في البطن، وانتفاخ. ويمكن التعرف على بكتيريا الملوية 

اختبار  أو  الدم  بسرعة من خالل فحص  البوابية 

من  مزيج  عادة عن طريق  العالج  ويتم  التنفس. 

الحيوية،  المضادات  أدوية، بما في ذلك  ٣ أو ٤ 

لمدة ١٤ يوما.

معظم التجشؤ طبيعي تماما

أعراض  من  تعاني  كنت  إذا  هي  القول  خالصة 

فقدان  مثل  المفرط،  التجشؤ  جانب  إلى  مقلقة 

الوزن غير المتعمد، أو صعوبة البلع، أو القيء، 

أو النزيف، أو آالم البطن الشديدة، اطلب العناية 

إن  يقول  لكنه  سادوفسكي.  يقول  كما  الطبية، 

التجشؤ هو "حالة حميدة في الغالب. قد يكون األمر 

مزعجا، لكنه عادة ما يستجيب إلجراءات بسيطة 

في أسلوب الحياة".

لمجموعة  الرئيسية  األعراض  أحد  السعال هو  إن 

كبير  بشكل  تنتشر  التي  المرضية  الحاالت  من 

خالل فصل الشتاء، مثل البرد والربو. وااللتهابات 

خالل  للسعال  الرئيسي  السبب  تعتبر  الفيروسية 

الشعب  التهاب  تسبب  التي  وهي  الشتاء،  فصل 

الهوائية وتؤدي إلى المعاناة من السعال، بحسب ما 

نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky المعني بشؤون 

الصحة والتغذية.

فصل  خالل  وتتكاثر  الفيروسات  معظم  وتنشط 

الشتاء. ويعمل نظام المناعة، لمحاربة تلك العدوى 

لجعل  الجسم  حرارة  درجة  رفع  على  الفيروسية، 

البيئة غير مواتية لنمو الفيروسات. كما أنه يوسع 

األوعية الدموية بحيث يمكن ألكبر قدر من الخاليا 

المصابة،  المناطق  إلى  بسرعة  ينتقل  أن  المناعية 

الشعب  التهاب  إلى  أحياًنا  هذا  يؤدي  أن  ويمكن 

الهوائية، مما يؤدي إلى انسداد األنف واحتقان الرئة 

وبالتالي السعال.

أن  يمكن  التي  الغذائية  العناصر  بعض  وتوجد 

البرد  لنزالت  الخفيفة  األعراض  تساعد في عالج 

الراحة  وتوفير  بالسعال،  المصحوبة  واإلنفلونزا 

كما  وهي  المناعة،  تعزيز  إلى  باإلضافة  السريعة 

يلي:

١. الزنجبيل

لعالج  األطعمة  أفضل  من  واحًدا  الزنجبيل  يعد 

مثل  نشطة  مركبات  على  يحتوي  ألنه  السعال، 

المضادة  القوية  الخصائص  ذات  الجنجرول 

استرخاء  في  أيضا  الزنجبيل  ويساعد  لاللتهابات. 

وتهدئة عضالت الشعب الهوائية وعالج االلتهابات 

بسبب خصائصه المضادة للميكروبات.

٢. الثوم

للفيروسات  المضادة  بخصائصه  الثوم  يشتهر 

األليسين  مركب  على  الثوم  ويحتوي  ولاللتهابات. 

من  الثوم  ويعد  فعال.  بشكل  السعال  يكافح  الذي 

إضافته  ويمكن  المطبخ  في  التوابل  أنواع  أفضل 

إلى أي أطعمة لمنحها مذاق متميز والحصول على 

الفوائد أيًضا.

ويمكن أيًضا دهن الثوم موضعيًا عن طريق إضافة 

السمسم  زيت  إلى  الثوم  فصوص  من  قليل  عدد 

القدمين  أو  الصدر  على  وضعه  ثم  والتسخين 

للتخفيف من السعال. كما أن مضغ عدد قليل من 

أشهر  خالل  أيًضا  الغرض  يخدم  الثوم  فصوص 

الشتاء الباردة.

٣. حساء الدجاج

لعالج  ولذيذة  صحية  طريقة  الدجاج  لحساء  إن 

السعال. فوفًقا لدراسة حديثة، يعتبر حساء الدجاج 

عالًجا للعديد من التهابات الجهاز التنفسي العلوي 

مثل السعال.

وعند طهي األطعمة الغنية بالبروتين مثل الدجاج، 

فإنها تطلق الحمض األميني السيستين الذي يساعد 

في عالج السعال الحاد.

جهاز  تعزيز  في  أيًضا  الدجاج  حساء  ويساعد 

حتى  المخاط  وتخفيف  األنف  احتقان  وإزالة  المناعة، 

يمكن السعال بسهولة.

٤. فواكه حمضية

تمتلئ الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون بفيتامين 

C، وهو أحد مضادات األكسدة القوية ويمكن أن يساعد 

في عالج أعراض السعال.

في  الموجود   C فيتامين  أن  أيًضا  المعروف  ومن 

الحمضيات الشتوية يعزز جهاز المناعة ويعالج مشاكل 

التي  الهوائية،  الشعب  والتهاب  والصفير  اإلنفلونزا 

تتسبب في المعاناة من السعال.

٥. حليب الكركم

ُيعد حليب الكركم، أو ما يسمى بالحليب الذهبي، اختياًرا 

رائًعا لعالج السعال خالل فصل الشتاء. يساعد الكركم 

من خالل مركباته المضادة لاللتهابات واألكسدة بشكل 

الجهاز  انسداد  تسبب  التي  السموم  طرد  في  طبيعي 

التنفسي.

الخصائص  بفضل  الكركم  حليب  يساعد  أن  ويمكن 

المضادة للميكروبات في القضاء على االلتهابات المسببة 

للسعال والتهاب الحلق.

٦. السردين

من  للغاية  عالية  نسبة  على  السردين  أسماك  تحتوي 

أحماض أوميغا-٣ الدهنية، التي تساعد في تقليل فرص 

انتشار الفيروسات في الجسم بشكل عام وتعزيز جهاز 

المناعة.

الدهنية  األحماض  تناول  يرتبط  علمية،  لدراسة  ووفقا 

الجهاز  أمراض  أعراض  من  العديد  بعالج  أوميغا-٣ 

التنفسي، من بينها السعال.

٧. الفطر

في الطب القديم، ُاستخدمت األطعمة الشتوية مثل الفطر 

وتعزيز  الفيروسية  االلتهابات  لعالج  طبيعية  كوسيلة 

العديد من  فعاًال ضد  الفطر  يكون  أن  المناعة. ويمكن 

االلتهابات الفيروسية التي تسبب السعال في الشتاء كما 

يمنع تكاثره.

أنواع  أن بعض  إلى  تشير  األدلة  أن  الرغم من  وعلى 

الفطر يمكن أن تكون ضارة، إال أن أنواًعا أخرى مثل 

فطر األزرار والشيتاكي والمحار يمكن أن تكون أفضل 

خيار لعالج السعال.
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كشفت مؤسسة بارزاني الخيرية بأن كورد كوردستان سوريا يلتجئون يوميا عبر النقطة الحدودية لسحيال 

إلى إقليم كوردستان, وذلك ألسباب سياسية, وتردي األوضاع اإلقتصادية ويتركون مناطق سكنهم.

قالت مؤسسة بارزاني الخيرية : مع بداية سنة ٢٠٢٢ وفي نقطة سحيال الحدودية التجأ عدد من كورد 

كوردستان سوريا مكونين من عوائل وأفراد إلى إقليم كوردستان، وفي حال وصولهم قامت فرق مؤسسة 

بارزاني الخيرية بتقديم وجبات ساخنة واحتياجات معيشية مثل (أفرشة، بطانية ، وجبات أكل، مالبس 

وسالت صحية وغذائية) إليهم.

وأضافت بارزاني الخيرية: في هذا اإلطار وفي تاريخ ٢٠٢٢/١/٣ لجأ ٥٣ شخصا من كوردستان سوريا 

إلى إقليم كوردستان في نقطة سحيال الحدودية وقدمت إليهم مساعدات أساسية للمعيشة.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها مؤسسة آرك اإلعالمية, الذين لجأوا إلى إقليم كوردستان في تاريخ 

٢٠٢٢/١/٣ تم نقلهم إلى مخيم بردرش الخاص بالجئي كوردستان سوريا.
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أربعة جدران وسقف  بين  البحث عن االستقرار 

المهاجرين  بعض  دفع  متفاقمة  أزمة سكن  وسط 

ما  السماسرة.  براثن  في  الوقوع  إلى  ألمانيا  في 

أبعاد األزمة؟ وما الذي يجعل المهاجر يدفع آالف 

اليورهات للسماسرة؟

اضطر علي حسن (اسم مستعار) إلى بيع مصاغ 

إياه عند زواجهما ال لشيء  أهداها  الذي  زوجته 

في  وعائلته  هو  باإليجار  يسكنه  بيت  لتأمين  إال 

ونقدًا.  عدًا  يورو   ٤٥٠٠ السمسار  أخذ  برلين. 

أمضيت  أن  بعد  آخر  خيار  أي  أمامي  يكن  "لم 

حوالي ثالث سنوات في البحث عن بيت يأويني 

وعائلتي"، يقول علي حسن لـ "مهاجر نيوز" في 

نبرة تبريرية.

قضية سياسية ساخنة

ذوو  يدفعه  أن  يمكن  معقول  بإيجار  سكن  تأمين 

الدخل المنخفض والمتوسط أو يدفعه نيابة عنهم 

مكتب العمل على شكل مساعدة اجتماعية أضحى 

مسألة في غاية الصعوبة في ألمانيا وخصوصًا في 

العاصمة برلين، التي كان العثور على بيت فيها 

قبل عقد من الزمن سهًال واإليجار ميسورًا مقارنة 

والعواصم  ألمانيا  في  الكبرى  المدن  من  بغيرها 

األوروبية والعالمية األخرى.

إذ  ساخنة؛  سياسية  مسألة  إلى  القضية  وتحولت 

أثارت اإليجارات المرتفعة في برلين مظاهرات 

bÓ„bæc@¿@pÏÓj€a@Òãéb‡è€@ÂÌãubËfl@ıÏß@ã†b¨Î@lbjéc
بالسعي  السياسية  األحزاب  أغلب  وتعهدت  حاشدة. 

للسيطرة على زيادة اإليجارات في البالد، فيما ينصب 

التركيز الرئيسي على بناء المزيد من الشقق.

وفي نهاية آذار/مارس من عام ٢٠٢١ تظاهر اآلالف 

في العاصمة األلمانية، بعدما ألغت المحكمة الدستورية 

الحد  قانون  البالد)  في  قضائية  هيئة  (أعلى  االتحادية 

فرضته  تم  والذي  المدينة،  في  لإليجارات  األقصى 

حكومة الوالية قبل عام "لعدم دستورية القانون".

وصوت أغلب البرلينيين باإليجاب في استفتاء إلجبار 

أصحاب  كبار  من  الملكية  نزع  على  المدينة  حكومة 

العقارات. جرى االستفتاء في ٢٦ أيلول/سبتمبر وهو 

اليوم نفسه الذي جرت فيه انتخابات البرلمان االتحادي 

(بوندستاغ) واالنتخابات البلدية وانتخابات برلمان والية 

برلين. غير أن خبراء يرون أن االستفتاء سيقى شكليًا 

ولن تجد نتيجته فرصة للتطبيق على أرض الواقع.

وفي مسعى منها لتخفيف حدة األزمة، اشترت حكومة 

البرلمانية  االنتخابات  أيام من  قبل  برلين  مدينة  والية 

األخيرة في أيلول/سبتمبر الماضي نحو ١٥ ألف شقة 

من شركتي العقارات "فونوفيا " و"دويتشه فونين" مقابل 

٢,٤٦ مليار يورو (٢,٩ مليار دوالر).

الحزب  بين  الحكومي  االئتالف  تشكيل  اتفاق  ونص 

االشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) وحزب الخضر 

والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) الموقع في نهاية 

عدم  على  الماضي  العام  من  الثاني/نوفمبر  تشرين 

تعاني من  التي  المناطق  اإليجارات في  برفع  السماح 

السنوات  بالمائة خالل  تتجاوز ١١  بنسبة  أزمة سكن 

الثالث القادمة. وكل عام يجب بناء ٤٠٠ ألف مسكن 

جديد، ١٠٠ ألف منها ينبغي أن يتم بناؤها بمساعدات 

حكومية وتأجيرها ألصحاب الدخل المحدود.

 

عنصرية وتمييز

ندرة البيوت في برلين وغيرها من كبرى المدن األلمانية 

تؤدي إلى بروز حاالت العنصرية والتمييز السلبي ضد 

تعزز  والتي  منزل،  الستئجار  التقدم  عند  المهاجرين 

حق  على  حصولي  "منذ  السمسرة.  ظاهرة  بدورها 

أكثر من  ألمانيا عام ٢٠١٨ سعيت خلف  في  اللجوء 

دون  سلبية  الرود جاءت  أغلب  تأجير.  ستين عرض 

إبداء األسباب، والمرات القليلة التي ُدعيت فيها لمعاينة 

يقول  بالعرض"،  يفوز  إذ كان غيري  تثمر؛  لم  البيت 

عصام الحلبي (٢٤ عامًا)، ويكشف لـ "مهاجر نيوز" 

أنه بات مقتنعًا بأن "ال مفر" من اللجوء لسمسار.

توصل استطالع رأي أجري في كانون األول/يناير من 

عام ٢٠٢٠ إلى أن واحدًا من بين كل ثالثة من ذوي 

األصول األجنبية قد تعرض للتمييز أثناء البحث عن 

المركز  لصالح  االستطالع  وُأجري  ألمانيا.  في  سكن 

األلماني لمناهضة التمييز.

إن  للمركز،  المؤقت  الرئيس  فرانكه،  ِبرنهارد  وقال 

الذي  اسمه،  ألمانيا  في  الباحث عن سكن  ذكر  مجرد 

قد يبدو أجنبيًا، يجعل القائمين على السكن يستبعدونه 

من رؤية السكن، بغرض التعرف عليه قبل استئجاره. 

ورأي فرانكه أن إعالنات السكن "التمييزية" الصريحة 

اليومية".  الحياة  في  معتادًا  أمرًا  ولألسف،  تزال،  ال 

وطالب باعتماد تعديالت قانونية لمواجهة هذا التمييز، 

السكن  إعالنات  حظر  المثال،  سبيل  على  بينها،  من 

التمييزية، "على غرار المعمول به بالفعل في إعالنات 

الوظائف".

ماذا يقول القانون؟

حمزة سويد قدم إلى ألمانيا منذ سنوات قليلة ثم سرعان 

ما اندمج في سوق العمل في مجال مساعدة الالجئين 

كاستشاري  عمله  خالل  من  االندماج  على  الجدد 

ترخيص  دون  "السمسرة  اندماج.  ومدرب  للمهاجرين 

يدخله  السمسار ضريبة على ما  يدفع بموجبه  قانوني 

لـ  قال  ما  بحسب  القانون"،  يجرمه  أمر  نقود  من 

"مهاجر نيوز"، مشددًا على ضرورة تقديم شكوى من 

المتضررين للحد من الظاهرة.

لدعم  مشاريع  عدة  في  السابق  عمله  خالل  ومن 

حصول  آلية  يوضح  المستهلك  وحماية  الالجئين 

الموظفين  بأحد  ارتباط  السمسار على  "يكون  العملية: 

بيت  كل  مقابل  رشوة  ويعطيه  العقارات  شركات  في 

بعض  أن  األحيان  بعض  في  األمور  وتصل  مؤجر. 

السماسرة يستعمل أسماء وهمية وأرقام هواتف عديدة 

وقد يقوم بتزوير أسماء شركات وأختام ويمنح الضحية 

إيصاالت قبض مزورة إليهامه أن األمور سليمة من 

الناحية القانونية".

يكون  أن  وجوب  على  سويد  حمزة  ويؤكد 

السمسار حاصًال على ترخيص لممارسة المهنة 

وعلى أن يكتب عقد يوضح حقوق كًال من الباحث 

البيت (المستهلك) والسمسار. تدعم الجهات  عن 

الرسمية وبعض منظمات المجتمع المدني مبادرات 

ومشاريع عديدة لمساعدة الالجئين في البحث عن 

سكن وحمايتهم كمستهلكين من جشع السماسرة: 

"أدرت مشروع (منارة) في برلين لتقديم النصح 

واالستشارة في البحث عن سكن وتقديم الشكاوى 

ومنذ  الضحايا.  حقوق  الستراد  السماسرة  ضد 

لتأمين  لالندماج   ABZiel في شركة  أعمل  فترة 

سكن للمهاجرين بشكل مجاني ونجحنا في تأمين 

سكن لعدد ال بأس به من العائالت".

في واقع األمر تبقى كل المبادرات لتأمين سكن 

بظروف  ومرتبطة  التأثير  محدودة  للمهاجرين 

تمويلها وإطارها الزمني. ومن هنا تبقى ظاهرة 

كلفة  ذو  أخيرًا  حًال  البعض  نظر  في  السمسرة 

اللجوء  "فكرة  لنتيجة:  يؤدي  قد  ولكنه  مرتفعة 

لسمسار قد ال ُتعجب من يتنعم ببيت خاص به، 

ولكنه بالنسبة لي ولزوجتي وأوالدي هو الطريق 

الوحيد أمامنا"، يقول سعيد حمدان (اسم مستعار) 

في حديث لـ "مهاجر نيوز".

مهاجر نيوز

في غضون يومين، وصل أكثر من ٩٠٠ الجئ كوردي إلى إقليم كوردستان بعد مغادرتهم كوردستان 

سوريا ألسباب أمنية واقتصادية.

ونقلت قناة كوردستان ٢٤ عن مراسها: "في موجة جديدة، وصل ١٨٣ الجئًا جديدًا إلى مخيم بردرش 

لالجئين في وقت مبكر من االثنين وفي وقت الحق من الليل، وصل ٣٤٧ الجئًا إلى المخيم". وأضاف 

قائال: "في صباح يوم الثالثاء، وصل ٣٥٠ الجئًا آخر إلى المخيم نفسه".

وقال أحد الالجئين لمراسل كوردستان ٢٤: "نحن قادمون إلى إقليم كوردستان بسبب الوضع االقتصادي 

السيئ وعدم االستقرار األمني الذي نعاني منه".

ووفقا لمعلومات كوردستان ٢٤، كان عدد الالجئين السوريين في مخيم بردرش قبل عشرة أيام حوالي 

٣,٠٠٠ الجئ. وقد زاد هذا العدد بشكل كبير منذ ذلك الحين مع هذه الموجة الجديدة. ويسع مخيم بردرش، 

الواقع في محافظة دهوك في إقليم كوردستان، إيواء ١٥,٠٠٠ الجئ.
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في  السابق  الضابط  بسجن  ألمانية  محكمة  قضت 

المخابرات السورية، أنور ر.، مدى الحياة بعد إدانته 

في  الخطيب"  "فرع  سجن  في  معتقلين  وتعذيب  بقتل 

دمشق، وذلك في أول محاكمة من نوعها بالعالم. كيف 

تابع مهاجرون المحاكمة؟ وماذا يقولون عن الحكم؟

الثاني/ كانون   ١٣) الخميس  األلماني  القضاء  أصدر 

الحياة على ضابط  بالسجن مدى  يناير ٢٠٢٢) حكما 

سابق في المخابرات السورية إلدانته بارتكاب جرائم 

ضّد اإلنسانية، في سياق أّول قضية في العالم مرتبطة 

بفظائع منسوبة إلى نظام الرئيس بشار األسد.

(غرب  كوبلنتس  في  اإلقليمية  العليا  المحكمة  وقضت 

ألمانيا) بأن السوري أنور رسالن (٥٨ عاما) مسؤول 

معتقل  في  اآلخرين  وتعذيب آالف  معتقلين  مقتل  عن 

سّري للنظام في دمشق وذلك بين ٢٠١١ و٢٠١٢. هذا 

المركز أشير اليه على انه تابع لقسم التحقيقات-الفرع 

الخطيب"  الدولة - فرع  "أمن  باسم  ٢٥١ والمعروف 

في دمشق.

اندالع  على  سنوات  عشر  من  أكثر  مرور  وبعد 

التي  األولى  المرة  هي  هذه  سوريا،  في  االنتفاضة 

مّتهم  فظائع  محورها  العالم  في  محاكمة  فيها  تجري 

من  عدد  سعى  األسد  بشار  الرئيس  نظام  بارتكابها 

النشطاء والمنظمات غير الحكومية إلى توثيقها. وهو 

المحاكمة  القضاء األلماني في هذه  ثاني حكم يصدره 

بعد حكم على ضابط آخر من المخابرات السورية أدنى 

رتبة في شباط/فبراير ٢٠٢١.

محاكمة تاريخية

تحظى  التي  المحاكمة  هذه  من  األّول  الجزء  وفي 

باهتمام كبير من الجالية السورية الكبيرة في المنفى، 

قضت المحكمة العليا اإلقليمية في كوبلنتس بسجن إياد 

أربع  المخابرات،  جهاز  في  السابق  العضو  الغريب، 

سنوات ونصف سنة إثر إدانته بتهمة اعتقال متظاهرين 

حيث  الخطيب  فرع  سجن  إلى  ونقلهم   ٢٠١١ في 

تعّرضوا للتعذيب.

موّسع  "هجوم  بـ  قرارها  في  المحكمة  أقّرت  وقد 

وممنهج ضّد المدنيين" يشّنه نظام األسد على السوريين 

منذ أن نزلوا إلى الشارع مطالبين بالديموقراطية في 

آذار/مارس ٢٠١١.

والتزم أنور رسالن الذي كان يرأس شعبة التحقيقات 

في الفرع ٢٥١ من جهاز أمن الدولة الواسع االنتشار 

الصمت طوال جلسات هذه المحاكمة التي بدأت في ٢٣ 

نيسان/أبريل ٢٠٢٠.

خّطية  إفادة  محاموه  تال   ،٢٠٢٠ أّيار/مايو  وفي 

تعذيب  في  مشاركته  السابق  الضابط  هذا  فيها  نفى 

المعتقلين وقتلهم. وما انفّك وكالء الدفاع يذّكرون بأن 

التخفيف من معاناة  موّكلهم انشّق في ٢٠١٢ وحاول 

المعتقلين.

ما هي الوالية القضائية العالمية؟

ماضيه  إخفاء  يحاول  لم  رسالن  فإّن  الواقع،  وفي 

بل  عائلته سنة ٢٠١٤، ال  مع  ألمانيا  إلى  لجأ  عندما 

إّنه طلب بنفسه من الشرطة في برلين أن تحميه في 

في  ضابطا  كان  بأّنه  وأخبرها   ٢٠١٥ شباط/فبراير 

المخابرات السورية.

وافتضح أمر رسالن حين تعّرف عليه في أحد شوارع 

أنور  هو  آخر  سوري  مواطن  األلمانية  العاصمة 

بمطاردة  اآلن  يقوم  الذي  والمعارض  المحامي  البّني، 

أوروبا.  في  الالجئين  النظام  مع  السابقين  المتعاونين 

مّذاك  وهو   ٢٠١٩ شباط/فبراير  في  رسالن  وأوقف 

رهن الحبس االحتياطي.

ولمحاكمة هؤالء السوريين، تطّبق ألمانيا المبدأ القانوني 

للوالية القضائية العالمية الذي يسمح لقضائها بمحاكمة 

مرتكبي الجرائم الخطرة، بغّض النظر عن جنسيتهم أو 

مكان ارتكاب الجرائم.

أمام  شاهدا   ٨٠ من  أكثر  مثل  المحاكمة،  بدء  ومنذ 

القضاء، من بينهم ١٢ منشقا وعّدة رجال ونساء أتوا 

بشأن  بشهاداتهم  لإلدالء  أوروبا  في  مختلفة  دول  من 

الفظائع التي تعّرضوا لها في فرع الخطيب.

غير أّن شهودا آخرين رفضوا المثول أمام المحكمة، 

بشرط  بإفاداتهم  اإلدالء  على  آخرون  وافق  حين  في 

أال يتّم الكشف عن هوياتهم فقاموا بإخفاء وجوههم أو 

يتعرض  أن  وضعوا شعرا مستعارا، وذلك خوفا من 

أقاربهم الذين ما زالوا في سوريا ألعمال انتقامية.

اهتمام من الجالية السورية

وفي سابقة من نوعها، ُعرضت أمام المحكمة صور 

لم يسبق حدوثه في أي  أمر  "ملف قيصر"، وهو  من 

محاكمة حتى اليوم. وقيصر هو االسم الذي ُأطلق على 

مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية هرب من 

بالده وبحوزته ٥٠ ألف صورة وّثقت ٦٧٨٦ معتقال 

سوريا وقد قتلوا بطرق وحشية بعدما تضّوروا جوعا 

وتعّرضوا لشّتى صنوف التعذيب.

وقّدم أحد السوريين شهادة عن المقابر الجماعية التي 

كانت ُتطمر فيها جثث المعتقلين.

وقال وسيم مقداد أحد المّدعين بالحّق المدني في هذه 

أن  "آمل  برس  فرانس  لوكالة  في تصريحات  القضية 

نكون قد أعطينا صوتا لمن ال صوت لهم" في سوريا، 

مؤّكدا "جّل ما أريده هو إحقاق الحّق وليس األخذ بالثأر 

أو االنتقام".

المسؤولية  إلى  مرافعته  في  العام  المّدعي  وتطّرق 

الناجين من محرقة  بأحد  التاريخية أللمانيا، مستشهدا 

اليهود.

ألف   ٥٠٠ نحو  بحياة  سوريا  في  النزاع  أودى  وقد 

في  المنفى  إلى  سوري  ماليين   ٦,٦ ودفع  شخص 

الخارج.

المنفى  في  تعيش  التي  سيف  جمانة  المحامية  وأّكدت 

إلى  بالنسبة  األهمية  غاية  في  هي  المحاكمة  "هذه  أن 

ما  جّدا  خطرة  جرائم  على  تتمحور  ألنها  السوريين 

زالت ُترتكب اليوم".

إلى  بالنسبة  الحكم  هذا  أهّمية  مدى  على  دليل  وفي 

أن  لها  سبق  التي  المحكمة  قّررت  السورية،  الجالية 

رفضت بّث المداوالت توفير ترجمة فورية إلى العربية 

وقت تالوة الحكم.

فرانكفورت  في  الخميس  تنطلق  أن  المرتقب  ومن 

محاكمة أخرى على صلة بنظام بشار األسد تطال طبيبا 

سوريا لجأ إلى ألمانيا.

خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
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بينهم  لجوء،  طالبي  يقل  قارب  غرق  حادثة  القت 

تعاطفًا  اليونان،  سواحل  قبالة  فلسطينيون- سوريون، 

اإلعالن  بعد  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  كبيرًا 

أطفال  بينهم  آخرين،  وفقدان  شخصًا   ١٧ وفاة  عن 

خالل  وتيرتها  ارتفعت  ”مفجعة“  حادثة  في  ونساء، 

اآلونة األخيرة.

وانتشرت، أمس الثالثاء، مقاطع مصورة للقارب قبيل 

متنه  على  وكان  إيجه،  بحر  في  غرقه  على  ساعات 

قرابة ٨٨ شخصًا، في حين ال يتسع القارب ألكثر من 

٤٠ راكبًا كحد أقصى، حسبما ذكرت ”مجموعة العمل 

من أجل فلسطينيي سورية“.

أدى  الحادث  إن  لها  بيان  في  العمل  مجموعة  وقالت 

لوفاة ١٦ طالب لجوء، بينهم ٨ الجئين من فلسطينيي 

سورية، مشيرة إلى أنهم خرجوا من مخيمات اللجوء 

في سورية بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا.

ووثقت مجموعة العمل أسماء الذين قضوا غرقًا وهم: 

اليرموك، محمد كامل  العائدي من مخيم  روند محمد 

عجاج من سكان مشروع دّمر في دمشق، أحمد يوسف 

إسماعيل  الكريم  عبد  جرمانا،  مخيم  مواليد  محمد 

وابنته آالء من مخّيم السيدة زينب بريف دمشق، حيان 

من  دياب  أبو  بدمشق،  الدين  ركِن  سكان  من  صوان 

مخيم جرمانا، وأنس من مخيم درعا. في حين ذكرت 

مفوضية الالجئين التابعة لـ ”األمم المتحدة“ في بيان 

لها، أمس الثالثاء، أن حادثة غرق القارب التي وقعت 

بينم  بحياة ١٧ شخصًا  وأودت  الماضي،  الجمعة  يوم 

إلى جزيرة  ونقلهم  ناجيًا  إنقاذ ٦٣  وتم  طفل رضيع، 

باروس اليونانية.

وأشارت إلى أن القارب كان يقل ٨٠ شخصًا، معربة 

العميق“ لوقوع حوادث مأساوية في بحر  عن ”أساها 

إيجه، خالل األسبوع الماضي. والقت الحادثة تعاطفًا 

فيديو  انتشار  بعد  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر 

ساعات  قبيل  القارب  متن  على  وهم  اللجوء  لطالبي 

على غرقه، وهم يستعدون لخوض رحلة اللجوء بحثًا 

عن حياة أفضل.

ُيشار إلى أنه في الفترة بين ٢١ و٢٤ ديسمبر/ كانون 

بحر  في  مماثلة  حوادث  ثالثة  وقعت  الجاري،  األول 

إيجه، أدت لوفاة ٣١ شخصًا وفقدان العشرات، بحسب 

مفوضية الالجئين. الحادثة األولى وقعت قبالة جزيرة 

فوليغاندروس، حيث تم إنقاذ ١٣ شخصًا وانتشال جثث 

أنتيكيثيرا  جزيرة  شمال  وقعت  والثانية  رجال،  ثالثة 

والثالثة  آخرين،   ٨٨ وإنقاذ  شخصًا   ١١ لوفاة  وأدت 

للقارب الذي يقل ٨٨ شخصًا بينهم فلسطينيون  كانت 

سوريون. وتشير تقديرات المفوضية إلى أن أكثر من 

البحر،  في  فقدوا  أو  مصرعهم  لقوا  شخص   ٢٥٠٠

منذ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢١ وحتى نهاية نوفمبر/ 

محاولتهم  أثناء  في  العام،  نفس  من  الثاني  تشرين 

الوصول ألوروبا. وقالت ممثلة المفوضية في اليونان، 

أن  القلوب  له  تنفطر  ”إنه ألمر  مارتين:  ماريا كالرا 

وغياب  اليأس  بدافع  والمهاجرون،  الالجئون  يشعر 

يستأمنوا  أن  على  مجبرون  بأنهم  اآلمنة،  الممرات 

مهربين عديمي الرأفة على حياتهم“.

للحد من تهريب  اتخاذ إجراءات صارمة  إلى  ودعت 

البشر، حسب وصفها.

وكاالت
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العدسة

الغربية،  كوردستان  في  الكردي  الشعب 

سواده  منه  يعاني  كان  الذي  الفقر  ورغم 

األعظم منذ عقود، لكنه كان يتشبث بأرض 

أجداده، وأقسى الهجرات التي كانت تتم في 

مستوى  على  مؤقتة  هجرات  فهي  سوريا، 

الفقيرة  فالمحافظات  عامة،  بصورة  سوريا 

أبناؤها  يضطر  كان  والمهملة  والمهمشة 

التكسب،  الكبرى من أجل  المدن  إلى  للسفر 

والعودة بين الحين واآلخر لمدنهم الصغيرة 

وقراهم المنسية. 

الثورة  بعد  بدأت  الكردي  النزوح  موجة 

السورية، وتفاعالت العسكرة وجنون النظام 

لكن  مهدها،  في  الثورة  على  القضاء  في 

بدأ  الكردي  للشباب  األكبر وخاصة  النزوح 

حينما استلم حزب االتحاد الديمقراطي السلطة 

من النظام العام ٢٠١٢ وأصدر قوانين عدة 

إلى  الكردية  المنطقة  تحويل  في  ساهمت 

نموذج العجزة والكهول، فاآلالف من الشابات 

توّجهوا  أو  أوروبا  إلى  إما  نزحوا  والشباب 

د  ي  ال ب  كودرستان، ألن حزب  صوب 

حرق كل مقّومات البقاء والتشبُّث باألرض، 

كالتجنيد اإلجباري، وخطف القّصر، وإغالق 

المدارس وفرض "سيستيم" وأفكار ال ب ك 

ك في المناهج التعليمية، وعدم اعتراف أية 

جهة بشهادات " اإلدارة الذاتية " المدارة من 

قبل االتحاد الديمقراطي..!!

أمل  بارقة  تلوح  ما  ومتى  مرة،  كل  في 

الغربية،  كوردستان  في  ألهلنا  ولو صغيرة 

يدفع  د  ي  ب  ال  سجن  من  الخروج  أمل 

الناس ما فوقهم وما تحتهم، ويحزمون قليل 

أسمالهم، ويتوّجهون صوب الحدود مع إقليم 

تعد  لم  تركيا  مع  الحدود  كون  كوردستان، 

كما السابق.

إقليم  الى  القادمة وصل  القليلة  األيام  فخالل 

كوردستان، وبالتحديد إلى مخيم "بردة رش" 

عدة آالف من الهاربين من الوضع المزري 

معدومة  واألساسية  العامة  الخدمات  حيث 

مقبولة،  تحتية  بنية  وال  ماء  وال  كهرباء  ال 

يغري  هذا  كل   .. ال  وال  جديدة،  ومشاريع 

وهكذا  بتركها،  أرضه  على  المقيم  الكردي 

ولسانها  بوجهها  الكردية  المنطقة  تتحول 

بشري عجيب غريب،  خليط   إلى  وهوائها 

وبهذا الوضع ربح عقل " طلب هالل" الذي 

طالب قبل عقود بتهجير الكرد من أرضهم، 

مع  ويندثروا  القومي،  هم  حسُّ يتالشى  حتى 

واقع حالهم الجديد، لكن ذلك المخطط فشل، 

إلى  أعادته  د  ي  ب  ال  منظومة  أن  غير 

الحياة وأنجحته. 

مؤخرًا  الخانقة  األزمة  آثار  توضحت  وقد 

من  عليه،  السيطرة  في  د  ي  ب  ال  وفشل 

خالل هجوم الشبيبة الثورية السورية" جوانين 

سيمالكا/ معبر  على  اإلرهابية  شورشكر" 

فيشخابور، والتعّدي على الموظفين ومحاولة 

كوردستان،  إقليم  لحكومة  المتعمدة  اإلساءة 

نهائي،  بشكل  المعبر  إغالق  إلى  أدى  مما 

ريثما تتوفر شروط ضمان واستمرارية الفتح 

من جديد من طرف ال ب ي د ...

فرص  وتتوفر  الفرصة،  تسنح  لو  يقينًا.. 

فستفرغ  المهربين،  جشع  مع  حتى  الخروج 

هذا  الكرد..  أهلها  من  كاملة  وبلدات  مدن 

في  ذريعًا  فشًال  فشل  د  ال ب ي  أن  يعني 

إدارة المنطقة.

فهل يعترفون؟!  

تحت احلدود 
ُ
لو ف

على مصاريعها!!

عمر كوجري 

 كتاب عن 
الرئيس بارزاني 

حيصد جائزة أمريكية مرموقة  
ضمن مسابقة BIBA للكتب ، والتي تنظم سنويًا من قبل شركة الطباعة 

و التوزيع في الواليات المتحدة األمريكية ، بمشاركة أكثر من مليون 

عنوان ، فاز الكتاب التاريخي " على ضفاف الحرية " ، كيف أستطاع 

مسعود بارزاني أن يوصل الكورد الى ضفاف الحرية ، للكاتب الكوردي 

عنوان   ٧٠ حوالي  ، ضمن  المسـابقة  بجائزة   " خليل  يحيى  دافان   "

آخر. 

و عن هذا الفوز قال الكاتب " دافان" إنه فخور و مسرور جدًا بهذا الفوز 

الكبير الذي يمثل له إنعطافة كبيرة جدًا في مسيرته.

''أعلى من أسفل القعر بقبلتني'' 
أوىل أعمال ''حممود بكو'' يف الشعر

فيرمين رمضان

مدينة  البن  األولى  الشعرّية  المجموعة  صدرت 

«أعلى  عنوان  تحت  بكو  محمود  الشاعر  كوباني 

ببلومانيا للنشر  القعر بقبلتين». عن دار  من أسفل 

 ١٣٦ من  المتوسط  بالقطع   . مصر  في  والتوزيع 

صفحة، ولوحة الغالف للفنان النمساوي غوستاف 

كليمت

المجموعة تضم (١١٨) قصيدة، ُكتبت خالل فترة 

إقامته في كوباني وتركيا وأثناء طريق اللجوء إلى 

استغرقت  والتي  ألمانيا،  إلى  والوصول  أوروبا 

قرابة السبع سنوات.

غزلّية  موضوعات  تضم  لبكو  األولى  الباكورة 

والغزل  الحّب  قضايا  من  كثير  عن  ووصفّية 

أخرى  وقضايا  واالجتماعّية  اإلنسانّية  والقضايا 

قصيرة،  قصائد  كانت  والتي   ،
ّ
النفسي المجال  في 

حيث أطلق عنان مشاعره وقضاياه بشكل مختزل؛ 

والقتل  واالغتراب  واأللم  بالحّب  الطبيعة  امتزج 

بحّق األبرياء، في لغة بسيطة شاعرية تتجه أحيانًا 

 دافىء وبين الواقع 
ّ
نحو الرمزّية بأسلوب رومانسي

والحّب، ليحاكي الوطن وحواريه وشوارعه.

أكد بكو في تصريحات لوسائل إعالمية أن رغبته 

الشعرّية،  الصور  في  للتكثيف  استخدامه  في 

والسالسة اللغوّية، كانت إيمانًا بعبارة «خير الكالم، 

أن تضّم  في  ما ساهمت  وأنها هي  ودّل»،  قّل  ما 

مجموعته هذا الكم الهائل من القصائد.

بكو:  قال  كوردستان  لصحيفة  خاص  تصريح  في 

في  العالق  البوح  وزفير  الكلمات  شهيق  هو  «الشعر 

حناجر الحواس، شخصنة اللحظات الجميلة التي تندلق 

المعنى،  أعين  في  الكحل  تضع  كأن  اللغة،  صدر  من 

تبحث عن نعشك اآلخر تجالسه في مقهى المرايا، تخنق 

ألمك الذي كان يمرح مع ظلك بيديه، ثم تصافح أشياءك 

ابتسامتك على غابة،  الحزينة بقصيدة، تصرف نصف 

والنصف اآلخر على بحر ميت، ليس لكل شخص القدرة 

على إمساك يد الكلمات وإخراجها من توابيت األبجدية 

ويلقيها في رسالة كي يشيد قامة تكتظ بالمعاني».

يشار إلى أن محمود بكو شاعر ومترجم من مواليد مدينة 

كوباني، عمل مدرسًا في قريته «خانكا خليان»، وبعد 

اندالع الثورة السورية عمل في مجاله الطبي باإلضافة 

الصحف  في  الشعر  يكتب  الكردية،  اللغة  تدريسه  إلى 

والمواقع اإللكترونية، الدولية منها والمحلية، وهو مدير 

مجلة «كلمات ليست كالكلمات» اإللكترونية، من خالل 

موقعه األدبي دعم الكثير من المواهب الشابة، حيث أقام 

العديد من األمسيات الشعرية في ألمانيا، باإلضافة إلى 

عمله في مساعدة الالجئين.

أشهُد كيَف انطفأ الكوكب

والناُر تناثرْت رمادًا على ِغبطٍة مدحورة، فغاَب العمُر 

أشهُد مهرجاَن الخيباِت وتنهيَد سنوات فيض األحزان 

كلُّ َدمي َتْنهُض أشجارُه والغابُة َتكُبُر والمتاُهُة تتِسُع

أْمُثُل بين يَدي الغياب

والليالي َتْحلُج في صدِري الشيخوخَة ، والنبُض انتظارًا 

يتخثَُّر والجراُح ال ُنَعاَس لها عاكفٌة في أرضي تلهو 

َة دعائي  أقرُأ صلواتي، ألسيَر في فطرِة اهللا، وُأودُِّع ُصرَّ

إلى الغيب، لعلَّ رئة الحرائق تهدأ

ونهٍر  بصاعقٍة  األيام  على  وأهوي   ، الموَت  فأطوي 

ًا لعصفوِر سيأتي ،  وفضاٍء ، برائحِة المطِر وأَهيُِّئ ُعشَّ

ْمَت الُمْرَهَق  َيُدسُّ الفرحَة في َجَسِد األماني وَيُخضُّ الصَّ

المعتقَل في حنجرٍة ثريِة البكاِء .. !

ق قفطاَن الصحراِء وأغادر الطقوس وتقويم العادة  أمزِّ

لن أسأَل : إلى أيَن ؟ سأرتشف الوقَت حتى ال َيْلقمني 

الفراُق مْرثيََّتُه المعتادة 

سُأتِخُم قلبي بالبهجة وأنسى األسماء المنقوشة والمنحوتة  

والموشومة ؛ ألبتعَد عن ضعفي 

وأعيَد النوَر الى شجرة العيِد وكانَُّها أنَت ... !

ندوة يونس
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