
www.pdk-s.comنصف شهرية العدد (٦٧٣)  ١ /٢/ ٢٠٢٢م - ٢٧٢١ ك

يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا
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الديمقراطي  للحزب  المركزية  اللجنة  وّجهت 

في  كلمة   ٣١-١-٢٠٢٢ يوم  سوريا  الكوردستاني- 

إدريس  الخالد  القائد  الخامسة والثالثين لرحيل  الذكرى 

مصطفى بارزاني، وفيما يلي نص الكلمة:

القائد  لرحيل  والثالثون  الخامسة  الذكرى  اليوم  تمرُّ 

البارزاني  إدريس مصطفى  الخالد  الكبير  الكوردستاني 

في  العظيم  التأثير  وصاحب  الصعبة،  المواقف  رجل 

المصالحة  ومهندس  الكوردستانية،  الحركة  مسار 

الوطنية، والبيشمركة الذي لم يهادن يومًا من أجل حقوق 

شعبه الكوردستاني.

فإننا  البارزاني،  إدريس  الشهيد  نستذكر  عندما  اليوم 

نستذكر مناضًال قاتل بالبندقية تارة، وبالمواقف السياسية 

النضال  وساحات  مسؤولياته  عبر  ليسهم  أخرى،  تارة 

المعاصر  التاريخ  إشراقة  صياغة  في  احتضنته  التي 

األبطال  بيشمركتنا  جهود  بفضل  استطاع  الذي  لشعبنا 

:PDK-S الـ
الشهيد إدريس بارزاني ساهم يف ترسيخ نهج الكوردايتي.. ونشرة يف عموم كوردستان

استدعت إدارة ب ي د عوائل بيشمركة روج يوم ١ شباط ٢٠٢٢, بهدف الضغط عليهم وإجبار 

أبنائهم المقاتلين على ترك صفوف البيشمركة.

وقال مصدر خاص من مدينة كوباني بكوردستان سوريا في تصريحات خاصة لـ ARK: إن إدارة 

ب ي د تستدعي عوائل بيشمركة روج لعقد اجتماع معهم ومطالبتهم بإجبار أبنائهم البيشمركة علی 

ترك صفوف قوات البيشمركة.

أضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف اسمه: إن إدارة ب ي د أعطت مهلة للعوائل حتى يوم 

الخميس ٣ من الشهر الحالي لالستجابة لمطالب إدارة ب ي د.

الذي  الموقع  لنفسه  ينتزع  أن  األبرار  شهدائنا  ودماء 

كوردستان  تصبح  وأن  ومحليًا،  وإقليميًا  دوليًا  يستحّقه 

واحة مستقرة للديمقراطية والنهوض الحضاري.

في  البارزاني  مصطفى  إدريس  المناضل  القائد  ولد 

بارزان عام ١٩٤٤ تعّلم في المدارس الدينية، والتحق 

بصفوف الثورة الكردية منذ بدايتها، وفي ريعان شبابه 

عام ١٩٦١ ونهل من مدرسة  القائد الخالد « مصطفى 

البارزاني » كل معاني التضحية والنضال واالخالص، 

وتقّدم في صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى 

أن أصبح عضوًا نشطًا في قيادته، حيث مثل  البارزاني 

عام  العراقية  الحكومة  مع  المفاوضات  في  الخالد  

١٩٧٤ باالضافة لدوره الهام في المجاالت الدبلوماسية  

والعسكرية والتنظيمية وفي ثورتي أيلول وكوالن، حتى 

وافته المنية في ٣١ / ١ / ١٩٨٧ في أورمية " ايران"  

إثر نوبة قلبية، حيث  ووري الثرى  بجانب البارزاني 

الخالد في مقبرة العائلة بناحية بارزان.

لقد تمّيز القائد إدريس بدوره المتمّيز سواء في صفوف 

الديمقراطي  الحزب  صفوف  ضمن  أو  البيشمركة 

الكوردستاني مناضًال مكافحًا مقدامًا ملؤه اإليمان القوي 

بعدالة قضية شعبه ليس في كوردستان العراق فحسب، 

بحسن  تمّيز  كما  كوردستان،  أجزاء  عموم  في  بل 

األطراف  مع  الوطيدة  والعالقة  االجتماعية،  العالقات 

دورًا  لعب  كما  العراق،  خارج  في  حتى  الكوردستانية 

هامًا في لم شمل الحركة الكوردستانية والوطنية، وعرف 

بمهندس العالقات والتوافقات في هذا المجال، وله الدور 

الهام في ترسيخ نهج الكوردايتي نهج البارزاني الخالد، 

السياق  ونشره في عموم كوردستان والعالم، وفي هذا 

فقد كان للحركة الكردية في سوريا والسيما حزبنا الحظ 

األوفر في االرتشاف من معين ذاك النهج القويم.

بارزاني»  «مسعود  المناضل   الرئيس  وبقيادة  واليوم، 

يتقّدم ذاك النهج، ويتطّور عبر قيادته للمشروع القومي 

من  بدأ  بأول،  أوًال  عليه  يبنى  حيث  الكوردستاني 

الحقيقي  الذاتي  والحكم  للعراق  الديمقراطية  شعار: 

ذات  اتحادية  دولة  بالعراق  مرورًا    " لكوردستان 

التاريخي  االستفتاء  إلى  وصوًال  ديمقراطي  نظام 

العظيم في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧ وحتى اليوم.

يتقّدم ويتطّور  القويم  النهج  أمل ويقين أن هذا  كلنا 

ليعمَّ كوردستان بأجزائها األربعة، وإن المستقبل له 

ولعل  األمينة،  األيادي  قيادته  على  تناوبت  طالما 

باستمرار  يتطلّع  الذي  سوريا  في  الكردي  شعبنا 

إلى تعزيز األواصر مع ذاك اإلرث النضالي عبر 

مجلسه الوطني الكردي في سوريا وحزبنا « الحزب 

الديمقراطي الكوردستاني - سوريا » الذي هو جزء 

على  خاللهما  من  ليجدد  النهج،  ذاك  من  يتجّزأ  ال 

النضالية  المدرسة  لتلك  والوفاء  الوالء  عهد  الدوام 

باستمرار.

تحية إلى روح المناضل إدريس البارزاني في ذكرى 

رحيله الخامسة والثالثين

تحية إلى روح القائد البارزاني الخالد

تحية إلى البيشمركة البواسل وهم يدافعون عن مجد 

شعبنا

تحية إلى أرواح شهداء شعبنا في كل مكان

اللجنة المركزية

للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا

قامشلو ٣١ / ١ / ٢٠٢٢
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تصريح

والظروف  االقتصادية  األوضاع  تدهور  مع  تزامنًا 

الكردية  المناطق  تشهدها  التي  الصعبة  المعيشية 

وفقدان  األساسية  المواد  ألسعار  الفاحش  واالرتفاع 

بعضها وتزايد اختطاف القاصرين والقاصرات من قبل 

مجموعات تابعة لـ pyd واستمرار االنتهاكات الخطيرة 

أقدمت  حيث  وأنصاره  الكردي  الوطني  المجلس  بحق 

مجموعة ملّثمة من مسلحي pyd على اختطاف جيندار 

بركات عضو منظمة الحسكة لحزب يكيتي الكردستاني- 

سوريا ومراسل موقع يكتي ميديا من مكان عمله في حي 

إلى  واقتادوه  الجاري،  الشهر  من   ١٨ بتاريخ  المفتي 

جهة مجهولة واعتدوا عليها، وضربوه وعذبوه، وسرقوا 

ى من الشعب الكوردي إىل اهلجرة
ّ
اجمللس الوطني الكوردي: ممارسات ب ي د الرتهيبية تدفع ماتبق

هاتفه الجوال، بعدها أفرجوا عنه برميه بعيدًا عن مدينة 

الحسكة زهاء ١٥ كيلو مترًا.

كما أقدمت مجموعة أخرى ملثمة ومسلحة تابعة للجهة 

تاريخ  مساء  السادسة  الساعة  األحد  يوم  المذكورة 

وهو  حمي  سعيد  أنس  اختطاف  على   ٢٠٢٢/١/١٦

الديمقراطي  الوحدة  لحزب  الحسكة  منظمة  في  عضو 

إلى  واقتادوه  الصالحية  في حي  محله  من  الكردستاني 

بالضرب  عليه  وانهالوا  المدينة،  خارج  مجهولة  جهة 

عدد  الخلوية  اجهزته  منه  وسلبوا  الكهربائي  والصعق 

(٢) ومبلغ (٣٠٠) دوالر و ٧٥٠٠٠ ل س

هذه  العبارات  بأشّد  يدين  الكردي  الوطني  المجلس  إن 

تخدم  التي  العدائية  واألعمال  الترهيبية  الممارسات 

ماتبّقى  وتدفع  بقضيته،  وتضر  الكردي،  الشعب  أعداء 

منه إلى المزيد من الهجرة، كما يناشد المجتمع الدولي 

بمسؤولياتهم  للقيام  واإلنسانية  الحقوقية  والمنظمات 

القيم  لوضع حد لهذه األعمال اإلجرامية والمنافية لكل 

اإلنسانية والديمقراطية.

نضاله  مواصلة  على  المجلس  يؤّكد  ذاته  الوقت  وفي 

وديمقراطي  عادل  حل  إيجاد  في  ومساعيه  السلمي 

التي  الّتحدّيات  جميع  رغم  سوريا  في  الكردية  للقضية 

تعترض مساره.

األمانة العامة للمجلس الوطني الكردي

١٩ كانون الثاني ٢٠٢٢

كوردستان

بعثت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- 

رئيس  بارزاني  مسـرور  للسيد  تعزية  رسالة  سوريا 

برقية  نص  يلي  وفيما  كوردسـتان،  إقليم  حكومة 

التعزية:

إقليم  حكومة  رئيس  بارزاني  مسرور  السيد  فخامة 

كوردستان المحترم

السيد شيخ شمو  نبأ رحيل  ببالغ األسف والحزن  تلقينا 

PDK-S يعّزي برحيل مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الكورد اإليزيديني
كوردستان  إقليم  حكومة  رئيس  مستشار  نعمو..  شيخ 

لشؤون االيزيديين والنائب السابق في برلمان كوردستان 

ورئيس الهيئة العليا لمركز اللش.

لقد قّدم الّراحل خدماٍت جليلًة لإلخوة اإليزديين الكورد، 

وكان له دور كبير في إفشال مساعي البعض لإلساءة 

لكوردستانية اإلخوة اإليزديين الكورد، كما دعا الراحل 

شيخ شمو إلى التعايش السلمي والمصالحة الوطنية على 

مستوى العراق.

السيد رئيس حكومة إقليم كوردستان:

كبيرة  خسارة  الوقت  هذا  في  شامو  الشيخ  رحيل  إن 

لشعبنا.

الديمقراطي  للحزب  المركزية  اللجنة  في  إننا 

لكم، ولعموم شعبنا  تعازينا  نقّدم  الكوردستاني- سوريا 

الكوردي، وألهل الفقيد وذويه وأحبته.

تغمد اهللا الفقيد بواسع رحمته ومثواه الجنان

وإنا هللا وإنا إليه راجعون

اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- 

سوريا

٢٠-١-٢٠٢٢

إدارة ب ي د يف كوباني تستدعي عوائل بيشمركة روج

إن ما صرح به مؤخرًا المبعوث األممي 

بيدرسون   السيد غير  إلى سوريا  الخاص 

بأنه "حصل على دعم صلب من مجلس 

مقاربته  في  ُقُدمًا  للمضي  الدولي  األمن 

بين  خطوة  مقابل  خطوة  الجديدة.. 

بشكل  خطوات  لتحديد  المعنية  األطراف 

بدقة  محددة  وواقعي  ومتبادل  تدريجي 

وقابلة للتحقيق منها، حيث ُتطّبق بالتوازي 

السورية  باألزمة  المعنية  األطراف  بين 

األممي  القرار  تطبيق  إلى  وصوًال 

 "٢٢٥٤

ويؤكد أيضًا بأن كل من روسيا وأمريكا 

مستعدتان لالنخراط في هذه المقاربة بعد 

الجمود الحاصل خالل المرحلة الماضية، 

وإن األطراف األساسية أبلغوه أن مرحلة 

من  بد  انتهت وال  قد  العسكرية  العمليات 

مرحلة جديدة، وذكر أيضًا أن قسد ومسد 

ليست جزءًا من العملية المقبلة..

إن هذه المقاربة ُتعدُّ تحوًال جديدًا في مجال 

قسد  استثناء  أن   كما  الدولية،   الجهود 

سوريا،  في  السياسية  العملية  من  ومسد 

هي نظرة األطراف األساسية بالرغم من 

دعم أمريكا لهما، وبات بحكم المؤكد أن 

على  الحرب  في  محصورة  مهمتها  قسد 

داعش فقط.

جديد  لقاء  ترتيب  بيدرسونإ  ويسعى 

شهرية  جلسات  تعقبها  الدستورية  لّلجنة 

التفاوضية وفق  العملية  تأتي ألجل إقالع 

الراهنة وظروفها، من  المرحلة  متطّلبات 

هذه  أن  كما  المقاربة.  خطة  إنجاز  أجل 

القضايا  تطفو  أن  على  ستعمل  الخطة 

العالقة بين الطرفين على السطح للتداول 

بشكل مباشر، وذلك لتحريك مسار العملية 

السياسية بعد تعثرها  في كل من جنيف 

طرحه  يتم  ما  استنتاج  ويمكننا  واسيتانا، 

من خطوات من قبل المعارضة بعمومها:

والمختطفين  المعتقلين  سراح  إطالق   -

والمفقودين والعودة اآلمنة لالجئين

المساعدات  وصول  المدنيين   حماية   -

اإلنسانية.

- تنفيذ إصالحات سياسية وأمنية. 

مسار  في  الجدية  المشاركة  مدى   -

جنيف.

ما  وبالمقابل  الالمركزية،  من  المزيد   -

يمكن أن يطرحه النظام من خطوات: 

التطبيع لعودة النظام إلى المجتمع الدولي 

والعربي 

- رفع العقوبات 

- بدء األعمار بدون تنازالت 

على  األجنبية  القوات  تواجد  مسألة   -

األراضي السورية ...، لكن من البديهي 

االستنتاج بأنه يمكن البدء بخطوات صغيرة 

المسار مثل:  البداية كاختبار لتحريك  في 

وقف اطالق النار - مكافحة االرهاب - 

إجراءات بخصوص المعتقلين والمفقودين 

هناك  البداية  ومنذ  األهالي...،   - عودة 

عدم رضى من الطرفين، وهو أمر طبيعي 

صرح  حيث  الجانبين  بين  الثقة  النعدام 

غير  خطة  أنها  النظام  خارجية  وزير 

ال  إنها  تقول  المعارضة  وكذلك  مقبولة، 

تصبُّ في صالح الحل السياسي بل تحريف 

عن مسار العملية السياسية، واألمر بجمله 

ومصداقية  المؤثرة  الدول  بتوافق  متوّقف 

إلنهاء  والديمقراطي  المتحضر  العالم 

األممي  القرار  بتنفيذ  السوريين  معاناة 

بكامل بنوده .

خطوة مقابل خطوة.. 

إىل أين؟ 
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٢٠٢٢م   /  ١  /  ١٨ لـ  الموافق  الثالثاء  يوم  زار 

الديمقراطي  للحزب  دوميز  منظمة  من  مشترك  وفد 

الكوردستاني-سوريا ومؤسسة عوائل شهداء كوردستان 

بمناسبة  وذلك  سلو  امين  محمد  الشهيد  عائلة  سوريا 

الذكرى السنوية الخامسة الستشهاده.

وفد الـ PDK-S كان برئاسة محمد علي ابراهيم عضو 

الكوردستاني- الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب 

سوريا, و مسؤول منظمة دوميز للحزب, وعضوية عدد 

من أعضاء اللجنة المنطقية للديمقراطي الكوردستاني-

سوريا إلى جانب وفد مؤسسة عوائل الشهداء.

خالل الزيارة تحدث محمد علي إبراهيم عن تضحيات 

البيشمركة في الدفاع عن أرض كوردستان وحفظ أمنها 

وكرامة شعبها حتى آخر قطرة من دمائهم.

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  عضو  وأكد 

الكوردستاني-سوريا بأن الشهداء هم الشعلة التي تنير 

دربنا نحو الحرية واالستقالل, وبدمائهم وتضحياتهم يعم 

األمن والسالم في كوردستان.
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ومن جانبها عبرت عائلة الشهيد عن سعادتها وشكرها 

نهج  بأنها ستبقى على  وأكدت  الزيارة  هذه  للوفد على 

البارزاني الخالد بقيادة الرئيس مسعود البارزاني.

كانون   18 يوم  سلو  أمين  محمد  البيشمركة  استشهد 

الثاني 2017 في أسكي موصل بمحور "سد الموصل" 

برصاص قناصة إرهابيي تنظيم داعش.

تصادف يوم الثالثاء، 18 كانون الثاني 2022، الذكرى السنوية الخامسة 

الستشهاد البيشمركة محمد أمين أحمد سلو، من قوات بيشمركة روج.

واستشهد البيشمركة محمد أمين أحمد سلو، من مرتبات الفوج األول في 

قوات بيشمركة روج (لشكرى روج)، صباح األربعاء 18 _1 _2017، 

إرهابيي داعش، في منطقة أسكي  نارية من قناص  نتيجة إصابته بطلقة 

من  سلو،  أحمد  أمين  محمد  البيشمركة  الشهيد  كوردستان.  بإقليم  موصل 

مواليد مدينة قامشلو حارة ميسلون بكوردستان سوريا، وهو من سكان قرية 

خرابى رش Xerabê Reş التابعة لبلدة تربة سبيه.

@Ú◊ã‡ìÓj€a@ÜbËìné¸@Úèflb©a@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a
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التقى وفد من المجلس الوطني الكردي، ضم نائب 

د.عبدالحكيم  السوري  الوطني  االئتالف  رئيس 

عبداهللا  لالئتالف  السياسية  الهيئة  وعضو  بشار 

للشؤون  البريطاني  السياسي  بالمستشار  َكدو، 

في  اسطنبول  مدينة  في  ذلك  َكيب،  سام  السورية، 

.2022/1/24

تناول المجتمعون القضية السورية والعملية السياسية 

ضرورة  على  وأكدوا  بسوريا،  الخاصة  الدولية 

الشعب  مأساة  ينهي  عادل  حل  إنجاز  في  اإلسراع 

منها  الشأن،  ذات  الدولية  للقرارات  وفقا  السوري، 

من  يتهرب  النظام  مازال  حيث   ،2254 القرار 

االنخراط الفعلي في تلك العملية  الدولية.

االئتالف  بسعي  اهتمامه  البريطاني  المسؤول  وأبدا 

السياسي  عمله  آليات  لتطوير  السوري  الوطني 

في  ذلك  ...وتثبيت  والخدمي  واألمني  واإلداري 

النظام األساسي لالئتالف.

وتقدم وفد المجلس بالشكر للحكومة البريطانية على 

تقديم الدعم المالي للمنكوبين في مخيمات اللجوء في 

الشمال الغربي السوري بسبب العواصف الثلجية و 

الطقس الشتوي الصعب هناك.

كما تناول المجتمعون األوضاع الصعبة التي يعانيها 

تمكين   سبل  وخاصة  سوريا،  في  الكردي  الشعب 

أبيض و  مناطق عفرين وتل  الكرد من  المهجرين 

ديارهم،  إلى  للعودة  العين،  رأس   / كانييه  سري 

حيث مازال مسلحو قوات سوريا الديمقراطية، قسد،  

يمنعون عودة مهجري عفرين المحاصرين من قبلهم 

في مخيم "شهبا"،  ورغم كل صعوبات العودة  فإن 

حوالي 2000 عائلة  عادت الى ديارها في عفرين، 

خالل األشهر الثالثة الماضية، وطالب الوفد الكردي 

ممثل السياسة البريطانية بالضغط على "قسد" للسماح 

للمهجرين بالعودة وللكف عن تجنيد األطفال القصر 

منهم، وتقدم الوفد الكردي بطلب تقديم منح دراسية، 

خاصة، ألبناء وبنات عفرين و سري كانييه/ رأس 

التي  التعليمية  للعملية  دعما  ابيض،  وتل  العين 

اصطدمت بتداعيات التهجير و اضطراب االستقرار 

األمني .

خطف  جريمة  مكافحة  كيفية  المجتمعون  وناقش 

األطفال القصر، الصبيان والفتيات، من قبل المسلحين 

 pyd الملثمين التابعين لحزب االتحاد، الديمقراطي

، و أبدا المستشار البريطاني استعداد بالده للتعاون 

الممكن ضد هذه الجريمة النكراء .

وكذلك تحدث وفد المجلس عن الصعوبات المعيشية 

والمناطق  عموما،   " الفرات  "شرق  في  المتفاقمة 

تعتبر  الذي   الوقت  ففي  خصوصا،  على  الكردية 

الجزيرة سلة الغذاء الرئيسية لسوريا، نرى سكانها 

يعانون من فقدان أساسيات الحياة، مثل الخبر والسكر 

والكهرباء  والغاز والمازوت وغيرها، ناهيكم عن 

الغالء الفاحش، ذلك مع استمرار االنتهاكات اليومية 

وانتشار الفساد وسوء اإلدارة، وغيرها من األسباب 

التي أدت الى انهيار الوضع االقتصادي، ودفع أكثر 

الشهر  خالل  لمناطقهم  كردي  شخص   1200 من 

الماضي ، و مازالت عملية الهجرة منها مستمرة، 

األمر الذي يتطلب تضافر الجهود لوضع حد نهائي 

لكل تلك المسببات التي تفاقم معاناة األهالي.

ممثلو المجلس الوطني الكردي في االئتالف 

الوطني السوري.

@ENKS@Ä€a@Âfl@áœÎ
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الخميس ٢٠-١-٢٠٢٢ وفد من ممثلي  يوم  التقى 

الوطني  االئتالف  في  الكوردي  الوطني  المجلس 

السوري تألف من السادة: ( د. عبد الحكيم بشار، 

السيد  مع  برهو)،  كدو، عماد  بروين رمي، شالل 

المستشار   (  Antoine Alhéritière) انطون 

السياسي في القنصلية الفرنسية باسطنبول الذي اكد 

على العملية السياسية الجارية بين النظام والمعارضة 

تحت مظلة األمم المتحدة في جنيف مؤكدا ان بالده 

ستعمل مع شركائها إلعادة الزخم اليها.

الدور  أهمية  الى  المجلس  وفد  أشار  جانبه،  من 

الفرنسي في الملف السوري وال سيما بعد استالمها 

لعب  وامكانية  االوربي،  لالتحاد  الدورية  الرئاسة 

دور اوربي فعال فيه، يحول دون اعادة تعويم او 

تأهيل النظام السوري من جديد، مؤكدا على التزام 

المعارضة السورية بالحل السياسي وفق القرارات 

الدولية ذات الشأن.

السيئة  االقتصادية  األوضاع  الجانبان  تناقش  كما 

السائدة في مناطق شرق الفرات عمومًا، والمناطق 

ما  فشل  نتيجة  الخصوص،  وجه  على  الكوردية 

األدنى  الحد  تأمين  في  الذاتية)  (اإلدارة  تسمى 

والضرائب،  االتاوات  فرض  خالل  من  للمعيشة 

األموال  وتهريب  الفساد  وانتشار  األسعار  وزيادة 

إلى الخارج، وسوء اإلدارة وتحكم جهلة من خارج 

الحدود بمفاصل هذه اإلدارة، وبات الحصول على 

لقمة العيش والخدمات األسـاسـية حلم عموم أبناء 

شـعبنا هناك، مما يدفع بالمـزيد مـنهم بالـهجرة 

إلى خـارج البالد.

التي  االنتهاكات  زيادة  الى  المجلس  وفد  أشار  كما 

السورية  الثورية  الشبيبة  نفسها  تسمي  ما  بها  تقوم 

من  اوامرها  تأخذ  التي  شورشكر)  جوانين   )

الوطني  المجلس  أحزاب  من  النيل  بهدف  قنديل، 

الكوردي وانصاره، وضرورة وقف جميع عمليات 

خطف األطفال والقصر بغية تجنيدهم، كذلك وقف 

الخطف واالعتقال القسري والتعذيب بحق النشطاء 

والصحفيين، ومنع حرية الرأي والتعبير.

الكوردي  الوطني  المجلس  ممثلو  طالب  كما 

دراسية  منح  تأمين  بضرورة  الفرنسي  الدبلوماسي 

الطلبة  وإدارج  الكورد من عفرين،  للطلبة  جامعية 

المنح  ببرنامج  كوردستان  إقليم  في  الالجئين 

الفرنسية.

زار يوم الجمعة 21 كانون الثاني 2022 ، وفد مشترك 

الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  دوميز  منظمة  من 

– سوريا PDK-S ومؤسسة عوائل شهداء كوردستان 

سوريا عائلة الشهيد نيجيرفان عطا محمد سليمان وذلك 

بمناسبة الذكرى السنوية السابعة الستشهاده.

المكتب  عضو  ابراهيم  علي  محمد  الوفد  ترأس  وقد 

سوريا   – الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  السياسي 

المجلس  اعضاء  من  وعدد  دوميز  منظمة  مسؤول  و 

المنطقي الى جانب وفد من مؤسسة عوائل الشهداء.

وقد تمت قراءة سورة الفاتحة على روح الشهيد وجميع 

ارواح شهداء الكورد وكوردستان ، و تحدث محمد علي 

الدفاع عن  في سبيل  الشهداء وتضحياتهم  ابراهيم عن 

أرض كوردستان.

كوردستان  بأعالم  الشهيد  عائلة  بتكريم  الوفد  قام  كما 

المقدسة.

وفي النهاية شكرت عائلة الشهيد الوفد على هذه الزيارة 

، واعربوا عن تقديرهم لمثل هذه الزيارات التي تظهر 

Êb‡Ó‹é@Êbœ7vÓ„@áÓËì€a@Ú‹ˆb«@äÎçÌ@PDKMS@Ä‹€@çÓflÎÜ@Ú‡ƒ‰fl@Âfl@áœÎ

الشهداء  تجاه  الحزب  قبل  من  واالهتمام  الوفاء  مدى 

وعوائلهم.

سليمان،  محمد  عطا  نيجيرفان  البيشمركة  استشهد 

داعش  تنظيم  ضد  الحرب  في   2015/1/21 بتاريخ 

اإلرهابي، في منطقة وانكى (محور سد الموصل) بإقليم 

كوردستان.

بمناسبة مرور الذكرى الخامسة على استشهاد البيشمركة 

دهوك-فايدة  منظمة  من  وفد  زار  سلو  أمين  محمد 

الشهيد  عائلة  الكوردستاني-سوريا  الديمقراطي  للحزب 

البيشمركة محمد أمين سلو.

الحزب  من  وفد    2022/1/18 الثالثاء   يوم  زار 

كالو،  حاجي  برئاسة  الكوردستاني-سوريا  الديمقراطي 

عضو اللجنة المركزية للـPDK-S , ومسؤول منظمة 

(دهوك - فايدة)، وعضوية مهدي حسين, عضو الهيئة 

االستشارية للـ PDK-S, وعدد من أعضاء المجلس 

. PDK-Sالمنطقي للـ

الشهداء  مناقب  كالو, عن  حاجي  تحدث  الزيارة  خالل 

وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن أرض كوردستان, وأن 

وفيا  سيبقى  الكوردستاني-سوريا  الديمقراطي  الحزب 

لهؤالء الشهداء وداعما لعوائلهم وأسرهم.

وفد  سلو  أمين  محمد  الشهيد  عائلة  شكرت  جانبها  من 

وأكدت  الكوردستاني-سوريا,  الديمقراطي  الحزب 

عن  دفاعا  سلو  أمين  محمد  باستشهاد  فخورة  بأنها 

Ï‹é@µflc@á‡´@áÓËì€a@Ú‹ˆb«@äÎçÌ@PDKMS@Ä‹€@ÒáÌbœ –@⁄ÏÁÜ@Ú‡ƒ‰fl@Âfl@áœÎ

نهج  وأنهم مستمرون على  المقدسة,  أرض كوردستان 

البارزاني الخالد.

كانون   18 يوم  سلو  أمين  محمد  البيشمركة  استشهد 

الثاني 2017 في آسكي موصل بمحور "سد الموصل" 

برصاص قناصة إرهابيي تنظيم داعش.

في الذكرى السنوية السابعة الستشهاد البيشمركة والت 

الثاني  كانون   16 االحد  يوم  زار  علي،  عبدالكريم 

الديمقراطي  للحزب  زاخو  منظمة  من  وفد   ،2022

شهداء  ومؤسسة   PDK-S سوريا   - الكوردستاني 

كوردستان - سوريا مزار الشهيد والت علي في مقبرة 

تل كبر بزاخو.

تم قراءة الفاتحة على روح الشهيد وجميع شهداء الكورد 

قبر  على  كوردستان  علم  وضع  تم  ثم   ، وكوردستان 

الشهيد وتكريم والدي الشهيد بالعلم المقدس.

هوشنك   PDK-S للـ  المركزية  اللجنة  عضو  القى 

سمكمور كلمة ، مجد فيها الشهادة وقيمة الشهيد وتالها 

أحد  والد  صابر  ابو  قبل  من  الشهداء  مؤسسة  كلمة 

الشهيد  والد  منزل  الى  الوفد  توجه  ثم  ومن   ، الشهداء 

وال ت ، وتحدثت هيام عبدالرحمن محمد عضو اللجنة 

المركزية للـ PDK-S عن دور الشهداء في الدفاع عن 

أرض كوردستان وقيمة التضحيات التي قدمها الشباب 

في  واالستقالل  بالحرية  القادمة  األجيال  لينعم  الكورد 

ÏÇaå@¿@Ô‹«@p¸Î@áÓËì€a@5”@äÎçÌ@PDKMS@Âfl@áœÎ

نهج  وعلى  البارتي  راية  تحت  مستقل  حر  كوردستان 

البارزاني الخالد.

والت   ، روژ  لشكرى  قوات  في  البيشمركة  واستشهد 

العام  من  االول  كانون   16 بتاريخ  علي،  عبدالكريم 

2015 ، في مشفى بمدينة بدهوك، بعد تعرضه لجروح 

يوم الـ7 من كانون الثاني 2015 ،أثناء مواجهة تنظيم 

" داعش " اإلرهابـي بمحـور "مـدرسة الخرايـج " 

بإقليم كوردستان.



www.pdk-s.com
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ضمن برنامج ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني 

لتوصيل  مكثفة  لقاءات  بعقد  سوريا،  في  الكوردي 

إليجاد  المعنية  الجهات  إلى  الكورد  الالجئين  معاناة 

الخميس(  اليوم  قام  ومعاناتهم،  لمشاكلهم  الحلول 

كوردستان  إقليم  ممثلية  من  وفد   (27.1.2022

للENKS بسلسلة لقاءات في مخيم بردرش منها:

مخيم  مدير  هادي  آرام  السيد  مع  اجتماع  عقد   -

بردرش

اقامات  الدين مدير  المقدم محي  - عقد اجتماع مع 

مخيم بردرش

مخيم  بوليس  مدير  فواز  الرائد  مع  اجتماع  عقد   -

بردرش.

- عقد اجتماع مع السيد سرباز مدير أسايش مخيم 

بردرش.

- عقد اجتماع مع السيد بارزان مدير مجلس المخيم 

الخدمي.

السادة , د.كاوا آزيزي  الممثلية كان مؤلفآ من  وفد 

سليمان،  رشاد  مال،  رامان  الممثلية،  رئيس 

دللي)  فاضل  مرعي،  بارزان  وليكا،  عبدالعزيز 

أعضاء الممثلية.

وبمشاركة السيد عماد برهو ممثل المجلس الوطني 

الكوردي في االئتالف، وعضو مكتب الالجئين في 

االئتالف.

خالل اللقاءات، أكد د. كاوا أزيزي رئيس الوفد على 

أهمية الجهود المبذولة من قبل اإلدارة والمؤسسات 

تجاه  به  يقوم  لما  المخيم،  في  والخدمية  األمنية 

الالجئين، وتقديم المساعدة لهم بغية تسهيل االندماج 

بحياتهم الجديدة على أساس التعامل األخوي، وجرى 

@ENKS@Ä‹€@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@ÚÓ‹rø
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في مثل هذا اليوم، 22 من كانون الثاني /1946/1 

رئيس  محمد  قاضي  الرئيس  أعلن  عاما   75 قبل 

دفاع  وزير  مع  (مهاباد)  كوردستان  جمهورية 

الجمهورية الكوردية، الخالد مال مصطفى البارزاني 

عن جمهورية كوردستان، في ساحة جار جرا في 

بكوردسـتان  الجمهورية  عاصمة  مهاباد  مدينة 

الشـرقية (كوردسـتانا روجهالت).

تم  كوردية  جمهورية  أول  الجمهورية  وتعتبر 

الكورد. لكن الجمهورية  اإلعالن عنها في تاريخ 

بإعدام  وانتهت  شهرا،  عشر  أحد  سوى  تدم  لم 

جار  ساحة  في  محمد،  قاضي  الجمهورية  رئيس 

جرا بكوردستان الشرقية (كوردستان روجهالت)، 

بتاريخ 30 من  آنذاك  اإليرانية  الحكومة  قبل  من 

شهر آذار 1947.

وبحسب المصادر التاريخية: "قد ظهر هذا الكيان 

االتحاد  بين  الناشئة  اإليرانية  لألزمة  كنتيجة 

ÊbnéÜäÏ◊@ÚÌäÏËª@Ê˝«�@ÊÏ»jè€aÎ@ÚéÜbè€a@Ùã◊â€a
السوفييتي والواليات المتحدة األمريكية، فبالرغم من أن 

إيران أعلنت الحياد أثناء الحرب العالمية الثانية إال ان 

قوات االتحاد السوفيتي توغلت في جزء من األراضي 

التوغل هو  األيرانية وكان مبرر جوزيف ستالين لهذا 

أن شاه ايران رضا بهلوي كان متعاطفا مع أدولف هتلر 

ونتيجة لهذا التوغل هرب رضا بهلوي إلى المنفى وتم 

تنصيب ابنه محمد رضا بهلوي في مكانه ولكن الجيش 

السوفييتي استمر بالتوغل وكان الجيش األحمر مسيطرًا 

على شمال إيران وكان ستالين يطمح إلى توسيع نفوذ 

االتحاد السوفيتي بصورة غير مباشرة عن طريق إقامة 

كيانات موالية لها".

هذه  إيران  في  الكورد  "استغل  المصادر  وتضيف 

الفرصة وقام قاضي محمد مع مصطفى بارزاني بإعالن 

جمهورية كوردستام مهاباد في 22 كانون الثاني/ يناير 

1946 ولكن الضغط الذي مارسه الشاه على الواليات 

السوفيتي  االتحاد  على  بدورها  ضغطت  التي  المتحدة 

زار وفد من منظمة دوميز للحزب الديمقراطي الكوردستاني 

- سوريا منزل عائلة الشهيد محمود حجي حسين يوم 

ذكرى  بمناسبة   ,2022 الثاني/يناير  كانون   26 األربعاء 

.PKK استشهاده من قبل مسلحي

PDK- ترأس وفد الحزب محمد علي إبراهيم، القيادي في

S، وبحضور عدد من أعضاء المجلس المنطقي للحزب.

بدوره شكر نجل الشهيد وفد الحزب على الزيارة و مؤكدًا 

استمرار العائلة على نهج البارزاني الخالد.

لبلدة  التابعة  الشهيد محمود حجي حسين من قرية حاصود 

تربه سبي بقامشلو، استهدفه مسلحو PKK واغتالوه في عام 

.1996

µèy@Ôvy@ÜÏ‡´@áÓËì€a@Ú‹ˆb«@äÎçÌ@@PDKMS@@Ä€@çÓflÎÜ@Ú‡ƒ‰fl@Âfl@áœÎ

الديمقراطي الكوردستاني – سوريا PDK-S، السبت  وجهت دائرة تنظيم ( تركيا – كوباني ) للحزب 

29 كانون الثاني 2022، برقية تعزية برحيل الشخصية الوطنية المعروفة خليل شاهين، فيما يلي نص 

البرقية:

تعزية

الرفيق فرهاد شاهين عضو المكتب السياسي لحزبنا الديمقراطي الكوردستاني - سوريا

ببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ الرحيل المبكر للشخصية الوطنية الكوردية إبن عمكم المغفور له الصيدالني 

" خليل شاهين " رحمه اهللا ، شغل الراحل سابقًا موقعًا قياديًا بارزًا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

- تركيا ، وكان أحد أهم المقربين لحزبنا الديمقراطي الكوردستاني - سوريا ومجلسنا الوطني الكوردي. 

رحيله المبكر يشكل خسارة كبيرة لشعبنا وحركتنا التحررية الكوردية . قدم الراحل خدمات جليلة ألهلنا 

خالل مرحلة النزوح الكبير إلى تركيا .

إننا في دائرة تنظيم ( تركيا - كوباني ) للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا في الوقت الذي نعزي 

فيه أنفسنا نتوجه إليكم ومن خاللكم إلى جميع آل شاهين بك وجميع محبي الفقيد بتعازينا األخوية ، ونسأل 

الصبر  ويلهمكم وذويه وجميع محبيه  فسيح جناته  بواسع رحمته ويسكنه  يتغمده  أن  وتعالى  اهللا سبحانه 

والسلوان .

إنا هللا و إنا إليه راجعون

29 كانون الثاني 2022

دائرة تنظيم ( تركيا – كوباني ) للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا

 –Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lçz‹€@H@Ô„biÏ◊ –@bÓ◊ãm@I@·Óƒ‰m@ÒãˆaÜ
µÁbí@›Ó‹Ç@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓóÉì€a@›Óyãi@ç»m@bÌäÏé

األراضي  من  السوفيتية  القوات  بانسحاب  كفيال  كان 

بإسقاط جمهورية  اإليرانية  الحكومة  قامت  و  اإليرانية 

قاضي  إعدام  وتم  إعالنها  من  شهرا   11 بعد  مهاباد 

محمد في 30 مارس 1947 في ساحة عامة( جارجرا) 

في مدينة مهاباد وانسحب مصطفى بارزاني مع قواته 

كوردستان  الى  ايران  كوردستان  من  (البيشمركة) 

جمهورية  اول  عن  السـتار  أسـدل  وبذلك  العراق 

كوردية فتية ".

والعشرين من شهر  الثاني  في  العام  يوم من  وفي كل 

العظيم  التاريخي  اليوَم  الكورُد  يستذكر  الثاني،  كانون 

الذي أنجب جمهورية عظيمة، تذكرها األجيال بكل فخر 

فيها  يسترد  أخرى  جمهورية  قيام  أمل  على  واعتزاز 

ضمن  العيش  في  مستحقاتهم  و  حقوقهم  كامَل  الكورد 

وكافحوا  ناضلوا  لطالما  الذي  مسـتقلة  كوردستان 

كافة  وكسـب  الوصول  سـبيل  في  الزمان  مر  عبر 

حقوقهم.

التركيز على قضايا ومشاكل الالجئين في المخيم من 

النواحي: (التعليمية، الصحية، الخدمية، والغذائية)، 

وتقديم المقترحات لتسهيل اإلجراءات المتعلقة بأمور 

ايجاد  الممثلية، والعمل على  قبل وفد  الالجئين من 

آليات مشتركة للمساهمة في ايجاد الحلول للمشاكل 

التي قد تعترض الالجئين.

بوفد  بردرش  مخيم  مدير  أرام  السيد  رحب  بدوره 

ممثلية المجلس الوطني الكوردي، وأكد على أهمية 

من  الجاد  والعمل  المقترحات،  وتقديم  التنسيق 

التسهيالت  كافة  وتقديم  المخيم،  أهالي  خدمة  أجل 

مخيم  أهالي  بأن  وأكد  المعاناة،  عنهم  تخفف  التي 

بردرش هم اخوتنا وعلى أرضهم وبين أهلهم وليسوا 

بضيوف.

كما تحدث عن الالجئين الذين نزحوا من كوردستان 

سوريا إلى إقليم كوردستان يتم استقبالهم في مخيم 

كمنظمة  الخدمات  كافة  لهم  ويقدمون  بردرش 

األمم  هيئة  ومفوضية   B.C.F الخيرية  البارزاني 

المتحدة لشؤون الالجئين UNHCR وعددهم 1400 

الجئ، من ضمنهم 400 شاب و800 من العوائل ، 

كما أبدا استعداده للتعاون مع وفد الممثلية، وتكرار 

الحين  بين  المخيم  زيارة  خالل  من  اللقاءات  هذه 

واألخر.

ميدانية  بجولة  الوفد  قام  اللقاءات،  االنتهاء من  بعد 

في المخيم، والتقى بعدد من الالجئين، واستمع إليهم 

ودون مطاليبهم، كذلك قام بتوجيه بعض اإلرشادات 

بقوانين  االلتزام  بضرورة  المتعلقة  والتعليمات 

وقواعد المخيم، وعدم تعريض أنفسهم للمشاكل التي 

قد تعترضهم نتيجة عدم التقيد بها.

بمناسبة مرور أربعين يومًا على رحيل المناضل آزاد شبك, 

المناضل  عائلة  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  وفد  زار 

الراحل.

الحزب  من  وفد   (  2022/1/26  ) األربعاء  يوم  زار 

سليمان  يوسف  فاروق  برئاسة  الكوردستاني  الديمقراطي 

 ،PDKللفرع األول للـ التابعة  الفايدة  مسؤول لجنة محلية 

وبحضور مجموعة من الكوادر المتقدمة والعاملة في اللجنة 

عائلة المغفور له آزاد شبك.

حياة  إلى  يوسف  فاروق  االستاذ  تطرق  الزيارة  خالل 

المناضل, ودوره ككادر متقدم في اللجنة, وكإنسان عصامي 

ومبدئي على نهج البارزاني الخالد.

Ÿjí@Üaåe@›yaã€a@›öb‰æa@Ú‹ˆb«@äÎçÌ@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lç®a@Âfl@áœÎ

عقد المجلس المحلي شرقي قامشلو للمجلس الوطني الكوردي اجتماعه االعتيادي 

يوم الجمعة 28 كانون الثاني وبحضور كافة األعضاء2022.

بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكورد و كوردستان على 

رأسهم البرزاني الخالد . استهل االجتماع بقراءة التقرير الوارد من مكتب الشؤون 

المجالس المحلية من قبل رئيس المجلس المحلي محمد صديق .

تحدث األعضاء عن الوضع التنظيمي للمجلس المحلي وآلية عمله في العام الجديد 

وتفعيل مجالس الفروع للمحلية. وكما تحدث رئيس المحلية عن األوضاع السياسية 

في سوريا بشكل خاص واإلقليمية بشكل عام . وقد ناقش الرفاق الترتيبات الالزمة 

لشهر آذار المقبل وتطوير آلية الخدمية للمحلية. وفي نهاية االجتماع شكر رئيس 

المحلية االعضاء على جهودهم وقيامهم بالواجبات في المناسبات.

إعالم المجلس الوطني الكردي

ÜbÓn«¸a@È«b‡nua@á‘»Ì@Üãÿ€a@?†Ï€a@ê‹v‡‹€@Ï‹ìflb”@Ô”ãí@Ô‹0a@ê‹1a

لشهر  االعتيادي  اجتماعه  الكوردي  الوطني  للمجلس  التابع  تربسبي  محلية  مجلس  عقد 

كانون الثاني يوم الجمعة 28 كانون الثاني 2022م ، في مكتب المجلس ببلدة تربة سبي 

بحضور أعضاء المحلية. بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الكورد 

وكوردستان وعلى رأسهم البارزاني الخالد.

بعد قراءة التقرير الوارد من مكتب المجالس المحلية وتقارير الفروع ومناقشتها تطرق 

االجتماع الى الوضع التنظيمي و ضرورة عقد اجتماعات المحلية في موعدها وضرورة 

الوضع  الى  االجتماع  تطرق  كما  المجلس.  ونشاطات  مناسبات  بحضور  الجميع  تقيد 

السياسي واالمني في ظل االوضاع الراهنة ـ كما تم التأكيد على ضرورة االسراع في 

عقد مؤتمر المجلس . ابدى المجتمعون قلقهم من االوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين 

نتيجة اغالق معبر فيش خابور ألكثر من شهر نتيجة احتكار التجار لقوت المواطنين ولقمة 

عيشهم ، وعبروا عن تفائلهم بإعادة فتح المعبر .

إعالم المجلس الوطني الكوردي

ÜbÓn«¸a@È«b‡nua@á‘»Ì@=èiãm@ÚÓ‹´@ê‹™

السنوية  الذكرى   ،2022 الثاني  كانون  من   21 الجمعة  يوم  تصادف 

السابعة الستشهاد البيشمركة من قوات لشكرى روج، نيجيرفان عطا محمد 

سـليم.

واستشهد البيشمركة نيجرفان عطا محمد سليم، بتاريخ 2015/1/21 في 

الحرب ضد تنظيم داعش اإلرهابي، في منطقة وانكى بإقليم كوردستان.

الشهيد البيشمركة نيجيرفان عطا محمد سليم، من قوات لشكرى روج، من 

أهالي بلدة كركي لكي التابعة لديريك بكوردستان سوريا.

@Ú◊ã‡ìÓj€a@ÜbËìnéa@Û‹«@paÏ‰é@…jé
·Ó‹é@á‡´@b�«@Êbœ7vÓ„
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كوردستان إعداد:

االقتصادية األزمة خلفية أوًال:

من العديد  خروج مع مبكًرا األزمة نطاق  السوري االقتصاد دخل

آذار/ منتصف في الثورة انطالق إثر  النظام، سيطرة عن المناطق

اآللة لخدمة ومقدراتها الدولة  موارد  النظام وتوجيه ،2011 مارس

سيطرته، عن  خرجت التي المناطق استعادة ومحاوالته العسكرية

حساب على العام لإلنفاق األكبر المكّون العسكرية النفقات فأصبحت

تدمير فجرى  نزاع"؛ "اقتصاد إلى االقتصاد وتحول التنموي الجانب

الستدامة مصادر إلى االقتصادية المقّومات وتحويل البالد موارد

الماليين ونزح ووظائفهم أعمالهم آالف األشخاص العنف، وفقد مئات

أعمال وانتشرت سورية، خارج آخرون ماليين وُهّجر منازلهم عن

وتهريب واحتكار استغالٍل من النزاع خدمة في تصب  التي العنف

مشروعة. غير وأعمال

سيطرة تحت كانت واسعة مناطق استعادة  من النظام تمّكن ومع

ويطالب اإلعمار إعادة لمرحلة يرّوج بدأ ،2018 في المعارضة

سنوات األزمة. طوال عليه العقوبات التي فرضت برفع المجتمع الدولي

المتحدة الواليات فرضت إذ المعاكس؛ االتجاه ذهبت في األمور لكن

مؤسسات شملت التي العقوبات من المزيد األوروبي واالتحاد األميركية

حتى  2019 ينتهي عام يكد ولم منه، مقربة جديدة وشخصيات النظام

الحرمان مستويات وزادت غير مسبوقة بصفة المعيشي المستوى تردى

تناسبها مع األجور. وعدم العام في األسعار االرتفاع جراء من والفقر

وارتفاع الصرف سعر انهيار إلى أدت التي األسباب أهم وتكمن

يلي: فيما المعيشية التكاليف

االقتصاد وإنهاك الموارد استنزاف 1-

األزمة على سنوات عشر مرور بعد سورية، في العامة الموازنة تعاني

اإليرادات في كبيًرا  تراجًعا المسيطرة، القوى بين البالد  وتشظي

الضرائب تناقص إلى إضافة خصوًصا، الهيدروكربونية العامة،

من اإليرادات نصيب تراجع حيث العامة؛ الشركات وفوائض والرسوم

عام 2011 إلى %7.4 في  %25.4 في من اإلجمالي المحلي الناتج

تراجع في عوامل عديدة أخرى هذا إضافة إلى ساهم وقد .2019 عام

احتياجات المواطنين. أبسط على تأمين القدرة

للناتج  نسبة  5.4% من بالنفط  المرتبطة العائدات هبوط أدى وقد 

أهم  خسارة إلى اآلن، 2011 إلى 1.2% عام في المحلي اإلجمالي

للخزينة الصعبة للعملة موّلد وأهم  العامة  للموازنة إيرادات مصدر

عام  دوالر مليارات 5.5 النفط صادرات قيمة بلغت حيث السورية،

واالحتكام مالًيا عجًزا الموازنة العامة تحميل في ذلك وتسبب 2010؛

مواد أدى نقص آخر ومن جانب واألجنبي. المحلي الدين أدوات إلى

المحلية، باألسواق  والطلب  العرض معادلة خلل في إلى المحروقات

السوداء. األسعار إلى السوق واحتكمت

إيرادات أيًضا وتراجعت أيًضا، الضريبية األوعية وانخفضت إيرادات

 8.21 نحو  من  2017 في  دوالر مليون 14 لـ السياحة قطاع

الناتج  من  13.7% نحو  يمثل ما  2010 عام في دوالر  مليارات

كانت ُتعّد التي األجنبية االستثمارات وغابت آنذاك. اإلجمالي المحلي

عامي بين قيمتها بلغت والتي األخرى هي الصعبة  للعملة مصدًرا

إلى  النزاع أفضى كما دوالر. مليارات من 8 و2011 أكثر 2005

قيمتها التي بلغت والصادرات التجاريين، الشركاء الكثير من خسارة

عام 2015 إلى  في دوالر لتنخفض مليارات 2010 نحو 8.8 عام في

العامة  اإليرادات في الحاصلة التقلصات أدت وقد دوالر. مليون 651

الموازنة تكبد إلى القطاعات من العديد في وتوقف اإلنتاج مفاصلها بكل

 56% وهو المالي للعجز نسبة أعلى لتبلغ عالية مالية عجوزات العامة

.2013 عام موازنة في

المحلي الناتج في متراكمة خسائر تسجيل تم ،2019 عام نهاية ومع

الخسائر  وُقّدرت دوالر. مليار 420.9 يعادل بما السوري اإلجمالي

مليار دوالر،  2019 بنحو 530.1 نهاية بحلول اإلجمالية االقتصادية

 2010 لعام  اإلجمالي المحلي الناتج من 967% الرقم هذا  ويكافئ 

باألسعار الثابتة.

لالقتصاد في الفاشلة وإدارته األمني ونهجه النظام سياسات تسببت لقد

التنمية عجلة وأعادت جميًعا، االقتصادية القطاعات في كبيرة خسائر

في اإلنتاجية سورية قدرات وهدمت الوراء، إلى السنوات عشرات

كان بعدما مستورد بلٍد إلى وحّولتها  والتجارة،  والزراعة الصناعة

ويظهر األساسية. احتياجاته إنتاج على قادًرا نسبًيا متنوًعا اقتصادها

األعلى والتي تعّد الداخلية، التجارة قطاع تكبدها التي الخسارة  حجم

الناتج  في اإلجمالية الخسارة من 20% بمعدل األخرى، القطاعات بين

قوى بين البالد على السيطرة إلى تشظي هذا وُيعزى المحلي اإلجمالي.

في تجلى العنف" الذي "اقتصاد نتائج وإحدى وأجنبية مختلفة، محلية

والفصائل والميليشيات األسد لقوات التابعة العسكرية الحواجز انتشار

بين والتسويق النقل  تكاليف  ارتفاع إلى أيًضا  ويؤشر  األخرى،

أسعارها. وارتفاع المحروقات نقص جراء من السورية المحافظات

الرتباطه حساسية القطاعات الزراعي، أكثر القطاع الخسائر وشملت

 1146 خسائره حجم بلغ حيث  القمح، رأسها  الغذائي، وعلى باألمن

على القدرة سورية وفقدت ،2019 عام حتى نهاية ليرة سورية مليار

المادة لهذه مستورد بلد  إلى وتحولت القمح، من  احتياجاتها إنتاج

 2019 عام في القمح سورية من إنتاج وبلغ (من روسيا). االستراتيجية

إنتاج أن علًما عام 2011، نصف إنتاج طن؛ أي 2170 مليون نحو

عاًما. منذ 29 إنتاج أدنى وسجل طن 2018 بلغ 1199 مليون عام

تواجه التي والصعوبات الزراعية المحاصيل انخفاض أسباب بين ومن

واسع نطاق على عام كل الحرائق انتشار القطاع: هذا في الفالحين

النيران التهمت حيث والسويداء، وإدلب وحماة الحسكة محافظات في

إضافة  الشعير، محصول من و3.4%  القمح محصول من 2.3%

في واالرتفاع عام 2019، في الغابات من هكتار آالف 8 تدمير إلى

وأكياس ومازوت أسمدة من اإلنتاج تكاليف وارتفاع الصرف سعر

المحّسنة البذار تغطِّ ولم الزراعية. المستلزمات وندرة وآالت، وعمالة

من   10.7% سوى للمزارعين  الحكومية المؤسسات توّفرها التي 

والقطن  الشعير من كل احتياجات %3 من من وأقل للقمح، االحتياجات

األسمدة. من المزارعين احتياجات من و10.8% والبطاطا،

الداعمين على وانكشاف متخّبطة مالية سياسات 2-

عن تتخلى حكومته بدأت اإليرادات،  مصادر النظام  خسارة  مع 

سيما وال السلع بعض أسعار بتحرير االجتماعية مسؤولياتها

%20.2 في  من مّطرًدا تراجًعا الدعم على اإلنفاق المحروقات، ليشهد

مخصصات اإلنفاق على تراجع كما 2011 إلى %4.9 في 2019،

اإلجمالي في 2011 إلى 2.9%  المحلي الناتج من 7.3% من التنمية

اإلجمالي العام الدين حصة زيادة إلى أيًضا النظام ولجأ .2019 في

عام 2010 إلى  %30 في من اإلجمالي المحلي الناتج إلى نسبتها لتزيد

%208 في 2019.

النقص وتعويض المالي الدعم لتأمين وإيران روسيا إلى النظام لجأ وقد

فوّقعت األساسية؛ والسلع الصعبة والعملة الطاقة مواد في الحاصل 

-2013 الفترة مالية خالل اتفاقات اإليرانية الحكومة مع األسد حكومة

إلى  قيمتها إيران خطوًطا ائتمانية للنظام وصلت بمنح 2017 تقضي

لسورية منتجات نفطية  بموجبها إيران دوالر، تسّلم مليار 11 حوالى

صعبة لدعم وعملة وطبية غذائية ومواد شهرًيا برميل بواقع مليوني

المركزي. المصرف في األجنبي االحتياطي

أكتوبر  األول/ تشرين  20 في البلدين بين االئتمان خطوط  توقفت

تبعتها خانقة،  نفطية أزمات التاريخ ذلك منذ لتشهد سورية ،2018

النفطية. المشتقات أسعار في كبيرة  وزيادة  تقشفية، إجراءات حزمة

والمواد الصعبة العملة إلى الماّسة سورية حاجة إيران استغّلت

المالية االمتيازات من مزيد للحصول على النظام وابتزت األساسية،

ميثم اإليرانية، االقتصاد وزارة مستشار  أشار وقد واالستثمارات.

النفطي اإليراني ألسباب االئتمان خط توقف نفيه معرض في صادقي،

الديون "تسديد على صراحة ينص النفطي االئتمان أن خط مالية، إلى

السورية". األراضي في إيرانية استثمارات شكل على

للسوريين في البنكية األرصدة عبر بلبنان السوري االقتصاد ارتبط وقد

في المصرفيين الجهازين بين الحاصل والتشابك اللبنانية، المصارف

ومستلزمات سلع صفقات واستيراد لتنفيذ لبنان بوابًة واستخدام البلدين،

لدى المقيم غير حجم ودائع القطاع الخاص السوري ُقّدر حيث إنتاجية،

في نهاية 2019، دوالر مليار 32.5 بـ اللبنانية التجارية المصارف

سواء وينفقونها، الفوائد عليها من سوريين يستفيدون لمواطنين معظمها

األموال تحويل حرية مبدأ ضمن سورية إلى ينقلونها أو لبنان في

المصرفية القيود مع التحويالت توقفت تلك لكّن لبنان. في به المعمول

أكتوبر 2019، تشرين األول/ 17 منذ فرضها تم التي السحوبات على

سندات تسديد ديون في بعد فشله مالية خانقة، أزمة لبنان في ودخول

يتم سورية، إلى لبنان من الدوالرات  تهريب إلى وإضافة  مستحقة.

والحدود الهرمل طريق عن  يومًيا مازوت لتر  مليوني نحو تهريب

والبطاطا، والطحين القمح مثل غذائية بمواد محملة وشاحنات البقاعية،

سورية، مع شرعية غير معابر عدة إغالق اللبناني الجيش أعلن وقد

البلدين. بين التهريب في ُتستخدم

وعلى اللبنانية المصارف لبنان والتشديد على في المالية األزمة أدت

الصرف سوق  على الخناق تضييق إلى سورية مع اللبنانية الحدود 

وسلع المحروقات ومواد الصعبة العمالت تهريب ومنع أكثر، السورية

وحصول السورية، الليرة على متزايدة ضغوًطا فرض ما أساسية؛

األزمة أظهرت  كما السورية،  األسواق في السلع بعض في نقص

لبنان. على السوري االقتصاد انكشاف اللبنانية حجم

الدولية العقوبات 3-

فقد كان التي المناطق من واسعة أجزاء استعادة من النظام تمكن مع

وتلقيه الدولية  "شرعيته" استعادة في آماله تزايدت عليها، السيطرة 

الواليات قيام مع تالشت، اآلمال هذه  لكّن  اإلعمار. إلعادة أمواًال

إذ النظام؛ على أشد عقوبات جديدة األوروبي بفرض واالتحاد المتحدة

النظام إلى الشرعية إلعادة الساعية الدول تحركات تقييد على عملت

شركات  على أوروبية عقوبات 2019 بفرض عام فبدأ مالًيا. ومساعدته

الشخصيات بهذا عدد ليبلغ بالنظام، لهم عالقات أعمال ورجال إنشائية

إلى 72  إضافة 270 شخًصا األوروبية بالعقوبات المشمولة السورية

وأوروبا  المتحدة الواليات من 2019 خالل العقوبات وتتالت كياًنا.

حاولت التي والدول التجار تحذير وجرى ولبنان، وإيران النظام ضد

وبات وصول ناقالت ،2019 عام في معرض دمشق الدولي المشاركة

جراء من  الصعوبة، بالغ أمًرا السورية الموانئ إلى اإليرانية النفط

اإليرانية والمساعدات إيران على المفروضة األميركية العقوبات 

مالية على أذرع المفروضة العقوبات تسببت كما إلى سورية. المرسلة

المالية السيولة على حركة التضييق في في لبنان اهللا" "حزب لـ تتبع

قيصر بقانون العام وانتهى المطاف. نهاية في سورية في تصب التي

االقتصاد على  الخناق تضييق في جديًدا فصًال فتح الذي األميركي

كل اإلطالق ضد على هي األقسى حامًال عقوبات والنظام، السوري

اإلعمار. إعادة في النظام تساعد ودولة وكيان فرد

األزمة تداعيات ثانًيا:

في   2020 عام من األولى األشهر االقتصادية خالل األزمة تسببت

وارتفاٍع أمام الدوالر، السورية الليرة صرف في سعر متسارع انهياٍر

شخص المليون ونصف مليون قرابة دخول إلى أدى األسعار عام في

في المتحدة  األمم تقديرات إذ رفعت الغذائي؛  األمن فقدان خانة إلى

إلى سورية آمنين غذائًيا في هم غير من الغذاء العالمي عدد برنامج

إلى  نهاية 2019 تشير في التقديرات كانت بينما شخص، ماليين 9.3

شخص. ماليين نهاية 2018 نحو 6.5 وفي شخص، ماليين 7.9

الصرف انهيار سعر 1-

أمام السورية الليرة صرف سعر انهيار إلى أدت كثيرة عوامل تضافرت

ومن خارجي. اآلخر وبعضها محّلي العوامل تلك بعض ومرّد الدوالر.

اإليرادات وتقلص اإلجمالي المحلي الناتج انهيار المحلية العوامل بين

التمويل اعتماد عن  فضًال األجنبي، االحتياطي واستنزاف  العامة

االقتصادي، والنشاط مع اإلنتاج تناسب بال العام الدين وزيادة بالعجز

عام 2010 إلى  %280 من بأكثر من المتداولة الليرة كتلة رفع وهو ما

وآثار العسكرية العمليات على الموارد تخصيص إلى إضافة ،2016

المحلي. واألسعار والطلب والنقل الداخلية في التجارة ذلك

خالل السورية، من الصرف سوق محدودية أيًضا بين العوامل ومن

العمالت على الليرة للعوم وقابلية والعرض لتقلبات الطلب استجابتها

الدوالر، عبر تنفذ الكبرى التجارية العمليات أغلب أن كما األقوى.

استيراد عمليات  إلى السوق قوى نشاط من كثير تحول عن  فضًال

عمليات تحويل من اليومي الربح حجم يقدر حيث وتهريب ومضاربة؛

ليرة. بمليار دوالر إلى الليرة

أيًضا الليرة إضعاف في ساهمت التي المحلية العوامل أبرز ومن

في كبير وقع لها كان والتي مخلوف، ورامي النظام بين الخالف تفجر

مخاوف األسواق المحلية، بعد إثارة في الصرف سعر على المضاربة

للنظام. الموالية المحلية األعمال شبكات تفكك من كبيرة

لبنان التي ضربت المالية األزمة بينها: فمن الخارجية، العوامل أما

لبنان  ويعّد تحويل األموال، على وفرض قيود 2019 عام نهاية مع

بشقيها العام السورية والمصرفية االقتصادية للعمليات األساسية القناة

قناة بصفته اللبناني  المالي النظام  إلى  سوريون يلجأ كما  والخاص،

بقانون يرتبط الثاني والعامل سورية. في أقاربهم إلى أموال إلرسال

17 حزيران/  في تنفيذه سرى وقد المتحدة الواليات الذي فرضته قيصر

.2020 يونيو

تشديد في  الليرة عن الدفاع  على  النظام  حكومة  سياسات اقتصرت 

على والتضييق الصرافة، شركات إغالق عبر األمنية القبضة

قائمة تحديد مثل إسعافية وإجراءات السورية، الليرة بغير المتعاملين

من والحد المستوردة السلع تسعير لضبط األولوية ذات بالمستوردات

في األجنبي طلب القطع على الضغط من باألسعار والتقليل التالعب

السوداء؛ السوق مع السعر في سعر الصرف الرسمي ومجاراة السوق،

إلى  ثم  700 إلى الصرف سعر المركزي سورية مصرف رفع إذ

ليصبح  المستوردات تمويل سعر رفع كما الدوالر، ليرة مقابل 1250

عبر  الحواالت توازني وجذب سعر الوصول إلى بهدف ليرة 1265

300 مليار  استقطاب خزينة بهدف سندات الرسمية وإصدار الطرق

الواحدة الشهادة قيمة تبلغ السورية بالليرة إيداع وشهادات سورية، ليرة

المركزي  المصرف في والتسليف النقد مجلس ورفع ليرة. 100 مليون

إلى  %5 بالنسبة إلى لتصل بالقطع األجنبي؛ على الودائع الفائدة أسعار

الثاني/  12 تشرين في االقتصاد وزارة أصدرت كما الدوالر، ودائع

االستيراد  تراخيص قيمة نسبة يرفع قانون مشروع 2019 نوفمبر

من 10%. بدًال 15% إلى الوطنية بالعملة السورية البنوك في الموجهة

يلي: ما يظهر سعر الصرف، تحركات وبمالحظة

قانون تحريك مع بدأها صعود موجات عدة عبر الصرف سعر تحرك

أثار  نحٍو على األوروبية؛ العقوبات وتجديد 2019 بداية منذ قيصر

قائمة وخفض الصعبة العملة تأمين على النظام قدرة من مخاوف

غذائية  معظمها مواد إلى 13 مادة 40 مادة من المستوردة المنتجات

600 ليرة بعدما استقر فترة  مستوى إلى صعوًدا السعر فاندفع وأدوية،

العقوبات تشديد  مع الثانية الموجة  وجاءت  السعر. هذا دون  طويلة

بالمحروقات، تزويدها النظام قدرتها على إيران وضعف على األميركية

المالية السياسات تشديد  عن أسفرت التي المالية لبنان  أزمة وبداية

الدوالر  مقابل ليرة 950 ليالمس الصرف سعر فاندفع والمصرفية،

بعدها  ليندفع 755 ليرة دعم مستوى عند ويقف نفسه ليصحح عاد ثم

في قيصر قانون األميركي الرئيس توقيع مع ثالثة في موجة صعود

مالمسة مع فكانت الرابعة، الموجة أما .2017 ديسمبر األول/ كانون

األزمة  تنامي مع آذار/ مارس 2020 نهاية ليرة في  1360 السعر

األولى المرة بوند" "يورو سندات تسديد في الحكومة وفشل لبنان، في

أول سورية سجلت مارس 2020، 22 آذار/ وفي لبنان. تاريخ في

اإلجراءات جملة من الحكومة لتتخذ المستجد بفيروس كورونا إصابة

المحلي، والطلب اإلمداد بسالسل أضرت الصحي الحجر  إطار في

 1000 مستوى من  قريًبا ويهبط  نفسه  ليصحح  السعر  عاد ثم  ومن

المخاوف وتنامي وقطاعاته السوري االقتصاد هشاشة أّن غير ليرة.

إلى حدود السعر لعودة دافعين كانا كورونا وفيروس الدوالر شح من

أبريل  في 30 نيسان/ علًنا تفجر أزمة رامي مخلوف لكن 1300 ليرة.

بالنظام عالقاته بحكم الصرف؛ سوق في مسبوقة غير في أزمة تسبب

السوري. فاشتدت االقتصاد في واسعة قطاعات على المتشّعبة وهيمنته

عند اإلطالق على أعلى سعر إلى إياه دافعة السعر  على المضاربة

مرة  نفسه ليصحح السعر خامسة، ثم عاد صعود موجة في 3175 ليرة

في  قيصر سريان قانون وأخيًرا دفع 2200 ليرة. مستوى إلى أخرى

و2500. بين 3000 للتذبذب السعر يونيو 17 حزيران/

يونيو  حزيران/ نهاية حتى  2019 من السعر حركة إلى وبالنظر

في  من 2900 ليرة، 2020 بالقرب عام السعر ُينهي أن ُيتوقع ،2020

ظروف وتجعل المقبلة. األشهر خالل أحداث طارئة ظهور حال عدم

عليها، المفروضة المتعددة والعقوبات سورية، تعيشها التي الحرب

التنبؤ عوامل الحاكمة، األسرة وتصّدعات  السياسي، الحل وتعسر

الصعوبة. غاية في الصرف سعر بحركة

ارتفاع تكاليف المعيشة 2-

المواطنين، على  المعيشة تكاليف  ارتفاع  إلى  السابقة العوامل  أدت

تشرين في كبيًرا  ارتفاًعا الشهري المستهلك أسعار مؤشر  وسجل

كانون  من 149.2 في 2019 عند 3224.4 ارتفاًعا أكتوبر األول/

.2011 يناير الثاني/

األجر  كان حيث 2010 عام في لألجور  الشرائية بالقوة ومقارنة

ألربعة  الغذاء حاجة بلغت تقريًبا) دوالًرا 220) ليرة 11300 الوسطي

على  ما حٍد إلى قادًرا وقتها لذا كان األجر ليرة،  11500 أشخاص

2020 نحو  عام في األجر وسطي قارب حين في التكلفة، هذه تغطية

تغطي  التي سلة الغذاء تكلفة تقريًبا) وبلغت دوالًرا 25) ليرة ألف 60

من 5 أفراد 295  وألسرة يومًيا، ليرة أساسية 1970 غذائية 8 حاجات

أن متوسط وهذا يعني .2020 يونيو حزيران/ منتصف في ليرة ألف

لتأمين يكفي وال  واحد، إعالة شخص  قادر على  غير اليومي األجر

القدرة إلى مستوى السوري األجر يعود ولكي للعامل. الغذاء الكافي

ليرة. ألف 295 األدنى بالحد يبلغ أن فعليه ،2010 لعام الشرائية

ألف   280 الشهر في الواحدة لألسرة الكلي الفقر خط متوسط وبلغ

2019 نحو  في الفقر معدل بهذا ليسجل ،2019 نهاية في سورية ليرة

%71 من السكان كانوا يعيشون في  أن وتشير التقديرات إلى .86%

وبلغت بـ %75 في 2018. 2019 مقارنة نهاية بحلول شديد فقر

 203 شهرًيا حوالى الواحدة لألسرة الشديد لخط الفقر التقديرية القيمة

بالفقر تأثًرا األكثر األشخاص بمقدور وليس وسطًيا. سورية ليرة آالف

بلغت حين الحياة. في قيد على للبقاء االحتياجات األساسية تلبية الشديد

2019 نحو 37%. في الفقر المدقع نسبة

األزمة تطور سيناريوهات ثالًثا:

بحيث المجتمع، شرائح كل ضربت التي االقتصادية األزمة مشهد أمام

عدة تبرز تأمين احتياجاته الغذائية اليومية، عاجًزا عن المواطن صار

بينها: من محتملة سيناريوهات

للضغوط االستجابة األول: السيناريو 1-

الحل قضايا  في المرونة بعض النظام  يبدي  السيناريو، لهذا وفًقا 

استجابة وذلك والمخطوفين، المعتقلين ملف مع التعامل وفي السياسي

المتحدة الواليات توافق بحيث قيصر، قانون يتطلبها التي للشروط

المساعدات بعض على النظام وحصول العقوبات، بعض تعليق على

إلبقاء هامًشا النظام يعطي  أن هذا  شأن  ومن الخارجية.  االقتصادية

االقتصادية المؤشرات وتثبيت عليه هي ما على االقتصادية األوضاع

دون من واالنهيار، التدهور حركة ضبط يتم بحيث معين، عند مستوى

شامل. حل سياسي إلى ذلك بالضرورة يؤدي أن

"الصمود" سياسات الثاني: السيناريو 2-

والصمود. الحصار مقاومة شعارات تحت السياسات من جملة تطبيق

في القطاع النمو تكاليف اإلنتاج لتشجيع تخفيض السياسات: تلك ومن

اإلنتاج خطوط  إقالع وإعادة الزراعية، المحاصيل وزيادة الزراعي

تصدير وإلغاء  المحلية، السوق حاجة لتلبية الصناعات من عدد  في

ومع محلًيا. توطينها لصالح مواد استيراد وتقليص المواد، من العديد

أغلبها؛ تطبيق على قادر غير يبقى النظام فإن السياسات، هذه صحة

مواد رأسها سيطرته، وعلى االقتصادية خارجة عن الموارد لكون أهم

الذي المالي والعجز كالقمح، االستراتيجية الزراعية والمحاصيل الطاقة

حليفيه، إيران قدرة وعدم والعراق، لبنان في مالية أزمات يعانيه وسط

الدعم. تقديم على وروسيا،

التعنت سياسة الثالث: السيناريو 3-

مع التعامل في األمني ونهجه القمعي أسلوبه في النظام يستمر أن 

والعقوبات قيصر قانون على فشله وتعليق واالقتصادية السياسية الملفات

وباألخص االقتصاد، يعانيها التي المتراكمة األزمات أمام ولكنه الدولية.

سورية في تدخل أن مستبعًدا ليس األولية، ونقص المواد اإلنتاج شلل

 50% من بأكثر التضخم معدل يرتفع بحيث الجامح" "التضخم نطاق

ودخول المعيشية الضغوط تزايد المحصلة وفي شهري، أساس على

 5000 الصرف فوق سعر وارتفاع المدقع، الفقر حالة في فئات أكثر

واتباع العملة، من صفرين أو إلغاء صفر إلى النظام يلجأ وقد ليرة.

عن يزيل أن من شأنه السورية؛ ما الليرة مثل تعويم  نقدية سياسات

إلى ستؤدي نفسه الوقت في لكنها كبيرًة، واستحقاقاٍت أعباء كاهله

يؤدي وقد لألسعار، العام والمعدل الصرف سعر في مّطرد ارتفاع

جياع. ثورة إلى ذلك

خاتمة

للموازنة العامة من الصعبة العملة إيرادات مصادر خسر النظام أهم

الحرب نتيجة واالستثمارات، والصادرات والسياحة موارد النفط والغاز

ويواجه التنفيذ، حيز قيصر دخول قانون وقبل سنوات تسع من المستمرة

أدى كما الواردات. لتمويل الصعبة العملة تأمين في بالغة صعوبات

الداخلية التجارة رأسها وعلى فادحة، خسائر االقتصادية القطاعات تكبد

اإلجمالي الناتج انكماش إلى والزراعة، االستخراجية والصناعات

من الذاتي االكتفاء بينها من استراتيجية مزايا البلد وفقدان المحلي

الغذائي. األمن خطر انعدام البلد في أدخل ما القمح؛

وتأمين الصعبة،  العملة في النقص تعويض إلى النظام عمد  وقد

والخارجي المحلي بشقيه العام الدين لزيادة األساسية االحتياجات

في كبيرة زيادة حصول في وجيًها  سبًبا العام  الدين زيادة ليصبح

على ولبنان إيران السوري على االقتصاد وانكشف التضخم، معدالت

منهما. الدعم انقطاع جراء عوز وأزمة من في سورية أوقع الذي النحو

وزيادة األساسية والخدمات  السلع أسعار تحرير إلى  النظام وعمد

واستمر العام، الدين حصة وزيادة المباشرة غير والضرائب الرسوم

إغالق عبر تشديد اإلجراءات المتشددة في المركزي مصرف سورية

الليرة بغير التعامل لعدم المواطنين على والرقابة الصرافة شركات

سلبية آثار ترك والسياسات في اإلجراءات تلك أسهمت وقد السورية.

االقتصادي والطلب واألسعار لليرة وتكاليف اإلنتاج الشرائية القوة في

المحصلة. في

المنهار في البالد، االقتصادي الوضع من مخرٌج هناك يكون لن أخيًرا،

ما دمرته إعمار بإعادة ويسمح العدالة يحقق سياسي حل خالل من إال

استحقاقات من للتهرب النظام انتهجها التي العنف سياسات من سنوات

تتراكم. تني ال
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عزالدين مال

مع دخولنا العام ٢٠٢٢، ازدادت معاناة الشعب السوري 

أضعافًا،  معاناته  فوق  خاصة  الكوردي  والشعب  عامة 

في  الكوردي  للشعب  والمعيشي  اإلقتصادي  الوضع 

تدهور مستمر، ال محروقات وال كهرباء وال مواد غذائية 

أسعار  إرتفاع  إلى  إضافة  السكر وغيرها،  رئيسية كـ 

قد  جدا،  المحدود  المواطن  الدخل  أمام  الغذائية  المواد 

تصل في كثير من األحيان إلى ما دون الصفر. وبحسب 

ما الحظناه أن فقدان معظم تلك المواد كانت قبل إغالق 

معبر فيشخابور.

أمام كل هذا وذاك والوضع التعليمي المتدهور، ووصل 

به إلى أسوأ حاالته، وخوف الشعب الكوردي من مستقبل 

أبنائه المجهول، وخاصة بعد إلغاء اإلدارة الذاتية لنظام  

االختبارات األساسية التي تحدد مستوى الطالب الذهني 

والعقلي وقدرته على بناء مستقبله والتي تنعكس بشكل 

مباشر على مستقبل الشعب الكوردي التعليمي والمهني 

والتخصصي.

١- ما تحليلك لكل ما يجري على الساحة السورية عامة 

والمناطق الكوردية على وجه الخصوص؟

ارتفاع  سبب  وما  المواد؟  في  الفقدان  هذا  لماذا   -٢

أسعارها الكبير؟

المناطق  في  المتداول  التعليمي  النظام  ترى  كيف   -٣

الكوردية والقرارات المتخذة؟

التعليمي  أبنائنا  مستقبل  على  للحفاظ  المطلوب  ما   -٤

والمهني؟

٥- ما الذي تنصحه لألطراف الكوردية لتدارك ما يمكن 

تداركه للحفاظ على ما تبقى من الشعب والوطن؟

االلتزام بالواجبات الوطنية لبناء دولة المواطنة

لصحيفة  موسى  موسى  القانوني،  المستشار  تحدث 

تكن  لم  السورية  األزمة  «قبل  بالقول:  «كوردستان»، 

وأسلوب  السياسي  فالنظام  الفردوس،  من  قطعة  سوريا 

الحكم واإلدارة بلغا حدًا ال مثيل له من التخلف والفساد 

ناهيك عن تعامل مؤسسات الدولة، وخاصة األمنية منها، 

مع المواطن ما أثر سلبًا على كافة األوضاع في البالد، 

من اقتصادية وسياسية وتعليمية وثقافية واجتماعية عامة 

الفرد  المواطن  ومعيشة  حياة  على  واضح  بشكل  وأثر 

وإزداد من معاناته، هذا التراكم السلبي خلق ذعرًا عامًا 

من استمرار األوضاع وضرورة تغييرها، ولذلك كانت 

الثورة  آذار٢٠١١، ولكن على الثورات التي قامت في 

الخمسينيات وما بعدها في العالم، حيث إجماع المجتمع 

الدولي كلٌّ بطريقته لإلبقاء على استمرارية النظام مما 

زاد الطين بلًة على كافة الصعد، فال النظام قادر على 

أوضاع  تدهور  على  العمل  كان  بل  األوضاع،  تحسين 

يتمنى  الدولي  المجتمع  وال  األساسية،  مهمته  المواطن 

للشعب السوري حياة كريمة، وال سلطات األمر الواقع 

انها  وخاصة  المواطن،  وخدمة  واإلدارة  للحكم  مؤهلة 

كتلة  اتساع  من  تزيد  ودولية  إقليمية  ألطراف  مرهونة 

النار السورية الملتهبة».

يتابع موسى: «سبب فقدان المواد وإرتفاع اسعارها تتعلق 

بداية بالنظام وأسلوب الحكم واإلدارة، فلم يكن المواطن 

في يوم من األيام رغيد العيش، وهذا ما كان يخطط له 

ولقمة  بقوته  يفكر  المواطن  لجعل  النظام  عليه  ويعمل 

األزمة  ومنذ  وثقافيًا،  سياسيًا  الذهن  ويبقى شارد  عيشه 

السورية آذار ٢٠١١ إزداد الوضع سوءًا نتيجة لتدمير 

البنية التحتية الضعيفة أصًال، وانتقال رسوم األموال الى 

الخارج، وإنعدام اإلنتاج الوطني إال ما ندر، واإلعتماد 

والعمل  الوظائف  وفقدان  الخارج،  من  االستيراد  على 

وتدهور الليرة السورية وطبيعة تجار الجملة والمفرق- 

رغم صغرها- في اإلحتكار واالستغالل وزيادة األسعار 

وربطها بالعملة الصعبة، وعدم التفكير في إنشاء رابطة 

تجمعهم في مناطقهم، ووحدة موقفهم وكلمتهم تجاه معاناة 

الشعب، كما ان تعدد القوى المسيطرة على البالد جعل 

انتقال السلع تخضع ألكثر من ضريبة جمركية وسماحية 

اإلنتقال من منطقة إلى منطقة أخرى يؤثر على األسعار 

ويضاعف العبئ على المستهلك».

يضيف موسى: «النظام التعليمي في المناطق الكوردية 

مأساة كبيرة، كالواقع بين نارين، فال المنهاج الحكومي 

مناسب للتعليم والتدريس في ظل الثورة وال مناهج مناطق 

سلطات األمر الواقع، فالمسألة متعلقة بطبيعة المنهاج أوًال 

ناهيك عن تدني  ثانيًا،  الداخلي والخارجي  وباإلعتراف 

الدنيا، وهذا  إلى ما هو دون حدوده  التعليمي  المستوى 

له أثره السلبي في مستقبل البالد وإيجاد الكادر المؤهل 

األخيرة  الفترة  في  رأينا  وقد  الدولة،  مؤسسات  إلدارة 

في  الذاتية  اإلدارة  في  التعليم  هيئة  الصادر عن  القرار 

اإلعدادية  المرحلتين  لنهاية  المركزي  اإلمتحان  إلغاء 

والثانوية- التاسع والبكالوريا- وجعلهما كالصفوف التي 

قبلهما مما يجعل التعليم ضعيفًا دون المستوى المطلوب، 

أما من ناحية مديريات ووزارة التربية والتعليم المركزي 

في البالد فبرأيي ليس بتلك المشكلة ألن منهاج اإلدارة 

الذاتية في األصل غير مقبول لدى الدولة».

المستوى  الحفاظ على  في  المطلوب  «أن  يرى موسى: 

الخاصة  الدولية  الهيئات  مع  التواصل  هو  التعليمي 

والتفاهم  اليونسكو،  منظمة  وخاصة  والمناهج،  بالتعليم 

دراسيًا  مستقبًال  للطالب  تكفل  مناسبة  إيجاد صيغة  في 

آمنًا يضمن استمرار وتكملة الطالب لدراساتهم ما بعد 

المرحلة الثانوية في الجامعات والمعاهد المهنية الوطنية 

املواطن الكوردي... وانهيار الواقع املعيشي والتعليمي
والدولية».

يشير موسى: «إلى أن هناك الكثير الذي يمكن للحركة 

فالوطن  بها عليه،  الكوردية تحملها وهناك ما ال طاقة 

آثوريين وتركمان،  للجميع، عربًا وكوردًا وسريانًا  هو 

وال يمكن لمكوٍن واحد أو لطرف واحد َتَحمُّل ما يخص 

الوطن كله، فلكل فرد من هذا الوطن نصيب في الوطنية 

َلُه في بناء الوطن من خالل اإللتزام بواجباته  وعليه َتَحمُّ

الوطنية لبناء دولة المواطنة والقانون ليتمتع في ظلها كل 

مكون بحقوقه القومية والوطنية كمجموعة وكفرد.

أما فيما يتعلق بالكورد فال يمكن للنصائح وطرح األفكار 

وذلك  ونموها  لتلّقيها  مالئمة  تربة  تلقى  أن  المبادرات 

والقبول  الكوردستانية   المحاور  على  الكورد  لتشتت 

بالتبعية المطلقة ألطراف كوردستانية عابرة للحدود دون 

على  المبنية  األخوية  العالقات  وبين  التبعية  بين  تمييز 

بمصلحة طرف  التمسك  دون  جميعًا  األطراف  مصالح 

على حساب اآلخر، وللحركة تجربة مريرة خالل أكثر 

من ستون عامًا من الشرزمة والتفرقة والمحاربة الذي 

وصل الحال إلى ما هو عليه من حالة العداء، ومع هذا 

كله، ورغم عدم اإلعتداد به، فإن المطلوب من الحركة 

ق بينها  الكوردية هو اإللتفاف حول بعضها وترك ما ُيَفرِّ

من اسباب اإلختالف والخالف واإلقتتال البيني.

الشعب في  األولوية لمصلحة  اإلهتمام وإعطاء  ان  كما 

البالد قبل مصلحة األجزاء األخرى هو ضرورة وطنية 

وقومية أكثر من اإلرتباط والتبعية أليديولوجيات عابرة 

للحدود».

اإلتفاق على خصوصية ابن المكان

لصحيفة  اليوسف  إبراهيم  والصحفي،  الكاتب  تحدث 

الذي  ما  الملح:  السؤال  «بات  بالقول:  «كوردستان»، 

يجري اآلن، سوريًا، وكورديًا، في آن واحد؟، في ظل 

ظروف مرحلة ما بعد الحرب، ونحن في رحاب السنة 

الحادية عشرة على أعظم حدث سوري، أال وهو الثورة 

مهادها،  في  تزل  لما  وهي  أجهضت،  التي  السورية 

ولطالما وصفتها، بشكل شخصي، قائًال: إنها انتصرت 

ظروفًا  إن  إال  أسقطته،  أن  بعد  المجرم،  النظام  على 

ذاتية وموضوعية. من داخل الحالة الجديدة، ومن خارج 

الوطن أدتا إلى تدمير حلم السوريين، من خالل التآمر 

عليهم، واختراق الثورة، وإغراقها، بهذه األعداد العظمى 

من المرتزقة، والفاسدين، والمأجورين.

الشباب  من  أمثالهم  مع  الكوردي،  الشباب  استطاع  لقد 

السوري، إيجاد أرضية جديدة، كان من الممكن التأسيس 

عليها، من أجل حالة جديدة، تخدم السوريين جميعًا، إال 

إن هؤالء سرعان ما همشوا، وتم التآمر عليهم!».

مثلي-  بعيد  هو  من  إمكان  في  «ليس  اليوسف:  يتابع 

في  يتحدث  أن  الرأس-  مسقط  عن  الكيلومترات  آالف 

أدرى  هناك  فالناس  الناس،  لحاجات  اليومية  التفاصيل 

مجرد  الحقيقة  في  أصبح  قد  العالم  كان  وإن  بأحوالهم، 

قرية في ظل ثورة االتصال والمعلوماتية، إال إن هناك 

ما يمكن الحديث فيه، إذ إن من يتنطع ليكون في موقع 

قيادة المواطن- وإن على نحو غيرشرعي كما هو اآلن 

وقبل اآلن- فإن من أول المهمات التي يجب عليه القيام 

بها: توفير أمن هذا المواطن وسبل معيشته، إذ ليس من 

مسوغ للتهرب من هذا المطلب ال سيما عندما يكون ذلك 

متوافرًا لدى مواطن وغير متوافر لدى آخر في المقابل، 

واألشد قبحًا أن يكون ذلك متوافرًا لمن يقدم نفسه إلى 

موقع المسؤولية ومن دون توافر ذلك لدى من هو من 

عوام الناس!.

حقيقة، يتم الحديث على نطاق واسع عن إفقار مواطنينا 

مدى  معرفة  أمام  تقبله  يمكن  ال  أمر  وهو  البالد،  في 

الخيرات المتوافرة في هذه المنطقة األكثر غنى باإلنتاج، 

هناك  بأن  أشهر،  قبل  مسؤول،  مصدر  اعتراف  وما 

فائضًا ماليًا كبيرًا لدى- اإلدارة- إال دليل على مثل هذا 

الكالم؟ فلم هذا الفائض المالي والبنية التحية متحطمة؟: 

لقطات الفيديو التي تنشر في وسائل التواصل االجتماعي 

والتي تظهر على سبيل المثال شوارع بعض مدننا التي 

ترتدي بعض بقايا رقع ثياب إسفلت النظام، وتحديدًا منذ 

المكان  األمر مع  أولي  تعامل  تبين  ونيف،  عقد زماني 

كمنبع لألموال- وهي أموال العباد- وليست أموال من 

مناطقنا  من  جعل  الذي  السابق  النظام  شأن  استودعها، 

جلد  مجرد  لتغدو  دمها،  حتى  يستحلب  بقرة  مجرد 

النعمة،  التجار، حديثي  إثراء حفنة من  إن  على عظم! 

تلو  النظام، مرحلة  تجار مراحل  والسابقين عليهم، من 

مرحلة، وإفقار عوام مواطنينا، ليدل على أن هناك خلًال 

القبضة  وأولي  الناس  حاجات  بين  العالقة  معادلة  في 

هوياتهم،  كانت  أية  التجار،  من  بطانتها  مع  المتحكمة، 

على  المكان  خيرات  توزيع  هو  المطلوب  فإن  ولهذا 

وصحتهم،  وأمنهم،  اليومية،  حاجياتهم  وتوفير  أبنائه، 

فجوة  هناك  فإن  وإال  آخر،  اعتبار  أي  قبل  وعالجهم، 

ستتم بين طرفي المعادلة!».

يضيف اليوسف: «ال يزال أبناء وبنات المكان ينظرون 

من  جزء  إنها  على  مناطقنا  في  التعليمية  العملية  إلى 

أدوات هيمنة النظام، إذ إننا النزال أمام تبادل لألدوار بين 

سلطتين متماهيتين، حتى وإن ادعت إحداهما تمايزها عن 

األخرى، مادام عماد العملية التعليمية هو األيديولوجيا. 

لدى  مرفوضة-  بل  مقبولة-  غير  أيديولوجيا  مجرد 

وتخضع  مفروضة  التربوية  المناهج  باعتبار  العامة، 

لسياسة صاحب القبضة المتحكمة!.

باللغة  والتعلم  األم،  بلغته  التعلم  يريد  ال  أحد  من  ليس 

آلة  وجه  في  نرميها  كنا  التي  مطالبنا  أوائل  من  األم 

النظام الساقط الذي اليزال يعمل بموجب سند كفالة- وإن 

مؤقتة- إال إن عدم تحصين الشهادة التي يحصل عليها 

استراتيجية شاملة  األم، من خالل رؤية  بلغته  الطالب، 

يحطم ثقة الطالب وذويه بهذه الشهادة، وإن كان حلم أي 

منا هو تعلم أبنائه بلغتهم األم أوًال وأخيرًا.

وما زاد من الطين بلة هو أن النخب السياسية والثقافية- 

التعليم  عن  ترافع  كانت  التي  الثقافة-  مدعية  وتحديدًا 

مدارس  في  أبنائها  دراسة  على  وتشرف  األم  باللغة 

هي  العالية  الدرجات  باستحصالها  وتتباهى  النظام، 

المسؤولة عن تقويض الثقة بمثل هذا الدراسة التي نأمل 

أية  عن  وبعيدًا  األم،  بلغتنا  أي  بها،  االعتراف  يتم  أن 

أية سلطة  بعيدًا عن  المكان كائنه،  يقود  بعد أن  أدلجة، 

خارجة عنه، أيًا كان نوعها!».

كانت  أية  للعسكر-  يمكن  ال  «أنه  اليوسف:  يؤكد 

هوياتهم- أن ينتجوا عقًال مدنيًا، أو يستطيعوا خلق بيئة 

ولوثاته،  السلطوي،  شرور  من  معافاة،  سليمة،  تعليمية 

ولهذا فإن هاتيك األصوات التي ارتفعت، مركزة، على 

ومصيبة،  واقعية،  جد  كانت  التعليمية  بالمناهج  العناية 

الطريقة  على  المنهاج،  مؤدلج  مزايدات  عن  بعيدًا 

للزوال،  اآليل  المتماهي  النظام  سياسات  مع  المتقاطعة 

والبد من العمل الجدي على كسب اإلعتراف بأية شهادة 

دراسية باللغة األم: ضمن إطار الخريطة الحالية مادامت 

على  فرضها  ضرورة  عن  ناهيك  دوليًا،  بها،  معترفًا 

المؤسسات الدولية المعنية وعلى رأسها منظمة اليونسكو 

المناهج، فال خوف عليها،  أما مضامين هذه  العالمية!. 

تحت  وصارت  الحاكم-  سطوة-  عن  أبعدت  إذا  فيما 

عهدة- األكاديمي المستقل- وما أكثر كوادر شعبنا في 

التي  المناهج  مستوى  في  مناهجنا  لتكون  المجال،  هذا 

تدرس في أرقى مدارس ومعاهد وجامعات العالم!».

يختم اليوسف: «ثمة أمر أصرُّ عليه وهو اإلتفاق على 

من  طرف  ألي  تبعيته  وعدم  المكان،  ابن  خصوصية 

أو  سياساته،  صناعة  في  التدخل  يحاول  مكانه  خارج 

تسييرها، إال في إطار التعاون واإلحترام، ولعل ما قام 

به بيشمركة اإلقليم إبان تحرير كوباني من تعاون مع ابن 

المكان في مهمة التصدي لتنظيم داعش اإلرهابي ينبغي 

أن يظل أنموذجًا محتذى به، ومعيارًا ال نقبل بتجاوزه من 

قبل أي طرف من خارج إرادة ابن مكاننا!».

تشوه العالقة بين دخل الفرد والتكاليف المعيشية

والشباب  الطلبة  إلتحاد  قامشلو  فرع  مسؤول  تحدث 

الديمقراطي الكوردستاني- روج آفا، شكري عبدالرحمن 

على  عقد  مرور  «بعد  بالقول:  «كوردستان»،  لصحيفة 

خصبة  بيئة  إلى  سورية  حولت  والتي  السورية  األزمة 

وبكل  لنا  تتجلى  واليابس،  األخضر  وأحرقت  للتطرف، 

والمعاشي  اإلقتصادي  الواقع  على  إنعكاساتها  وضوح 

للمواطن السوري بشكل عام،  فمعظم الشعب السوري 

السورية  والحكومة  الفقر،  خط  تحت  يعيش  أصبح 

الهوة  ردم  األشكال  من  بأي شكل  قادرة  غير  اصبحت 

فالرواتب  الباهظة،  المعيشة  وتكاليف  الفرد  دخل  بين 

تكفي  وال  العاملة،  الطبقة  رمق  تسد  عادت  ما  الحالية 

لتأمين أبسط مقومات الحياة، ففي ظل الظروف الحالية 

من الحرب وتكاليفها الباهظة وكذلك الحصار اإلقتصادي 

وعدم تمكن الدولة من استثمار مواردها وعدم قدرتها في 

الحصول على القطع األجنبي فإن الدولة لن تتمكن من 

الوقوف على قدميها من جديد إال بزوال هذه المسببات 

وعودة الحياة إلى طبيعتها قبل االزمة». 

يتابع عبدالرحمن: «كي ال نبتعد كثيرا ولنكون أكثر دقة 

علينا االستدارة إلى واقع مناطقنا الكوردية فهي كسائر 

واألزمة  الصراع،  تبعات  من  تعاني  السورية  المناطق 

التي طال أمدها، ففي ظل عدم وجود اعتراف باإلدارة 

اإلدارة  هذه  وبقاء  الكوردية،  المنطقة  تدير  التي  الذاتية 

اإلقتصادية  عالقات  وجود  وعدم  ذاتها  على  منكفئة 

وكذلك عدم  أخرى،  دولية  أي جهة رسمية  وبين  بينها 

وباإلضافة  مستدامة،  تنموية  مشاريع  إنشاء  من  تمكنها 

والغاز  كالنفط  الموجودة  للموارد  إدارتها  سوء  إلى 

كل  وغيره،  كالقمح  االستراتيجية  الزراعية  والمنتجات 

ذلك أدى إلى إضعافها اقتصاديا وعدم قدرتها على تأمين 

حتى  تستطع  لم  اإلدارة  فهذه  للمواطن.  الكريم  العيش 

اآلن من تنفيذ أي مشروع استراتيجي يساعد على تنمية 

اإلقتصاد والمجتمع، ولعل إهتمامها بالعسكرة قد أغفلها 

عن اإلهتمامات األخرى التي ال يمكن تغافلها، فاإلهتمام 

آخر،  جانب  حساب  على  يكون  أن  يجب  ال  بجانب 

وعليها أن تضع المواطن وحالته اإلقتصادية والمعيشية 

في سلم أولوياتها الذي ال يقبل المساومة عليها، وبعكس 

كل ما ورد فإن اإلدارة ترتكب الخطأ تلو الخطأ، ففي 

وقامت  االستيراد  على  اعتمدت  اإلقتصادي  الجانب 

بربط األسعار بالدوالر مما أدى إلى تشوه العالقة بين 

دخل الفرد المرتبط بالليرة السورية والتكاليف المعيشية 

المرتبطة بالدوالر الغير مستقر اصال، والتراجع المستمر 

والمخيف من قيمة الليرة أمام الدوالر، ويضاف إلى ذلك 

سيطرة فئة من التجار على السوق وتحكمهم بها وبأسعار 

والضرورية  األساسية  المواد  وجميع  الغذائية  السلع 

مقنعة  غير  وبحجج  األحيان  اغلب  ففي  اإلنسان،  لحياة 

نالحظ إرتفاع األسعار بسبب احتكار هؤالء التجار لهذه 

التي  وباألسعار  ليعيدوها  األسواق  من  وإخفائها  المواد 

يرتضونها دون أي حساب للمواطن المغلوب على أمره، 

الذاتية  اإلدارة  ذلك على مرأى ومسمع مؤسسات  وكل 

بأي  تقم  ولم  المحتكرين،  صف  إلى  دائما  تقف  والتي 

إجراءات أو معالجات، وهي غير شفافة في إدارة هذه 

الملفات، وكل ذلك أدى إلى إرتفاع غير مفهوم وجنوني 

لألسعار، وعملت على توسيع الهوة بين طبقات المجتمع 

وأزالت بشكل كبير الطبقة الوسطى من المجتمع وقسمته 

إلى طبقتين، وهما الطبقة الفقيرة التي تزداد وتتسع يوما 

بعد يوم والطبقة الغنية التي يزداد غناها بشكل فاحش».

يضيف عبدالرحمن: «أمام سلسلة اخفاقات وسوء إدارة 

الملفات تقف العملية التربوية والتعليمية على حافة الهاوية 

بين قرارات سيئة إلى معالجة أسوء، حيث بادرة اإلدارة 

بإلغاء اإلمتحانات  في اآلونة األخيرة إلى اصدار قرار 

النهائية واستيراد تجربة ال تناسب واقعنا التعليمي ال من 

بعيد في ظل ظروف مضطربة، بسبب  قريب وال من 

إفتقار مناطقنا إلى االستقرار واألمن، فالحرب لم تنتهي 

واألزمات تتوالى من كل النواحي السياسية واإلقتصادية 

واإلجتماعية.

يمكن  ال  التي  وركائز  مقومات  لها  التعليمية  والعملية 

المساس بها، فـ بناء اإلنسان يبدأ من التربية والتعليم، 

العلمي  المستوى  إلى  للوصول  إحتياجات  لهم  والطلبة 

المطلوب، والذي تتكفل الحكومات بتوفيرها، والظروف 

في المنطقة الكوردية غير مؤهلة بالمطلق لتطبيق مثل 

هذا النموذج المستورد من قبل المؤسسات التربوية في 

الدول  لم تطبقه حتى اآلن معظم  الذاتية، والتي  اإلدارة 

المتقدمة والمستقرة، فهذه الخطة تحتاج أوال إلى أوضاع 

من  تعليمية  كوادر  إلى  وتحتاج  األرض،  على  مستقرة 

ذوي المؤهالت التربوية، والى أصحاب الشهادات العليا 

متوفر  غير  وهذه  النموذجي،  التعليم  في  والمتخصصة 

الطالب هذه  الدنيا. وليخوض  بحدودها  اإلدارة ولو  في 

التجربة فهو بحاجة إلى بيئة تعليمية تتوافر فيها كل سبل 

الطالبية،  بيئتنا  في  يتوفر  ال  ما  وهذا  والنجاح،  النبوغ 

والذين  طالبنا،  يعيشها  التي  المعاناة  مدى  ندرك  وكلنا 

العمل بجانب دراستهم إلعالة  إلى  يضطرون لحد اآلن 

الخانقة،  اإلقتصادية  األزمة  ظل  في  ذويهم  ومساعدة 

وهذا السبب هو غيض من فيض في ما يحتاجه الطالب، 

اإلدارة  مؤسسات  بأن  اإلعتراف  علينا  لذلك  وإضافة 

الذاتية التربوية والتعليمية لم تقم بتهيئة األرضية األولية 

للعملية التعليمية، ولم تقم ببناء المدارس النموذجية القادرة 

اإلدارة  مؤسسات  قامت  وال  التجربة،  هذه  تطبيق  على 

والفنية  والرياضية  والتنموية  الصحية  المرافق  بتوفير 

الخطة  هذه  خوض  من  الطالب  ليتمكن  مدارسها  في 

كيف  آخر،  وبمعنى  لديه،  االستيعاب  مستوى  وليرتفع 

تتأمل اإلدارة الحصول على نتائج إيجابية من خططتها 

دون توفير أدنى وسائل نجاحها؟ وهي غير قادرة على 

تقدير القدرات االستيعابية والذهنية لجميع الطالب وفق 

قرارهم وخطتهم والظروف المحيطة بالطلبة التي تختلف 

من عام آلخر. لذا سيتعرض أغلب الطلبة إلى الغبن في 

تقدير مستواهم العلمي واإلدراكي، وبالتالي لن يكون في 

المستقبل أي رجل مناسب في المكان المناسب، وبالتالي 

مستوى  في  إنتكاسة  إلى  وسيتعرض  المجتمع  سيعاني 

البناء والتطور الذي نرجوه جميعا لوطننا. لذا كان على 

مجتمعًة  الكوردية  السياسية  الحركة  من  إبتداًء  الجميع 

رص الصفوف وتوفير األمن واألمان واالستقرار، وعدم 

ترك فرصة للفشل، وأن يكون ُجّل إهتمامهم هو بناء جيل 

قادر على تحمل المسؤوليات وبناء المجتمع».

أخيرًا:

أجل  من  الجهود  وتوحيد  التكاتف  إلى  بحاجة  المنطقة 

الصعبة،  الظروف  هذه  من  الخسائر  بأقل  الخروج 

والبحث عن أولويات المواطن من تأمين العيش الكريم 

وتعليم مناسب يحقق بعض من األمن واالستقرار.

شكري عبدالرحمنإبراهيم اليوسفموسى موسى
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إقليم  حكومة  في  الخارجية  العالقات  دائرة  أكدت 

الثاني  كانون   ٢٦) األربعاء  يوم  كوردستان، 

٢٠٢٢)، قرب عودة تسعة من جثامين المفقودين 

الذين غرقت مراكبهم قبالة السواحل اليونانية.

وذكرت الدائرة عبر بيان، أنه "بهدف متابعة مسألة 

التعرف على مصير المهاجرين من ضحايا غرق 

ثالثة قوارب قرب الجزر اليونانية في بحر ايجة 

وقضية (ريوار) ذو ١١ عاما وإعادة ٩ جثامين، 

يوم الجمعة ٢١ كانون الثاني الجاري قام وفد من 

شؤون  وزارة  بزيارة  الخارجية  العالقات  دائرة 

اليونان  عاصمة  اثينا  في  والمهاجرين  الالجئين 

حيث تم مناقشة مسألة متابعة والتعرف على مصير 

ضحايا االتجار بالبشر"، مضيفًة "لذات الهدف وفي 

في  اليوناني  العام  القنصل  اجتمع  الدائرة  مقر 

ÚÓ„b„ÏÓ€a@äçßa@Ú€bj”@aÏ”ãÀ@ÂÌãubËæ@µflbru@Y@ÒÜb«g@lã”@á◊˚m@ÊbnéÜäÏ◊@ÚflÏÿy

نفت دائرة اإلقامة في أربيل ما يتداول عن إيقاف 

منح سمات الدخول الى إقليم كوردستان للمواطنين 

وفقًا  السمات  منح  استمرار  مؤكدة  السوريين، 

للتعليمات السابقة.

كامل  العقيد  أربيل،  في  اإلقامة  دائرة  عام  مدير 

اليوم  اإلعالمية،  رووداو  لشبكة  قال  البرزنجي، 

يشاع  "ما  إن  الثاني ٢٠٢٢)،  كانون  السبت (٢٩ 

على مواقع التواصل االجتماعي حول إيقاف منح 

صحيح"،  غير  السوريين  للمواطنين  الدخول  سمات 

الدخول مستمر، وفي حال  موضحًا أن "منح تأشيرات 

إقليم  في  الداخلية  وزارة  ستعلن  جديد  قرار  صدور 

كوردستان عن القرار وعن اسباب صدوره".

وانتشرت انباء حول أيقاف منح سمات الدخول لحاملي 

إقليم  الى  دخولهم  ومنع  السورية،  السفر  جوازات 

على  داعش  تنظيم  مسلحي  هجوم  عقب  كوردستان، 

سجن غويران بالحسكة.

@fiÏÇá€a@pb8@|‰fl@“b‘Ìg@Ô–‰m@›Óiäc@¿@Úflb”�a@ÒãˆaÜ
µÌäÏè€a@µ‰†aÏ‡‹€

للحصول  طلبات  بتقديم  السوريون  المواطنون  ويقوم 

على تأشيرة دخول، قبل قيامهم بزيارة إقليم كوردستان، 

حيث يتم السماح لهم بدخول أراضي اإلقليم والبقاء فيه 

لمدة شهر في حال قبول طلباتهم.

وفي حال أراد الزائر السوري البقاء في إقليم كوردستان 

إقليم  في  باإلقامة  إذن  على  الحصول  عليه  يجب 

كوردستان، وذلك وفقًا لتعليمات وشروط مغايرة.

@7j◊@Üá«@Û‹«@ùj‘€a@Ô‘‹Ì@Ô”aã»€a@îÓßa
fibÿ‰í@¿@PKKÄ€a@Ôz‹èfl@Âfl

ألقت قوات الجيش العراقي، يوم الثالثاء  ٢٠٢٢/١/١٨ ، القبض على عدد كبير من مسلحي وحدات 

مقاومة شنكال الـYPŞ الموالية للـPKK في مدينة شنكال.

 YPŞأبلغ مصدر أمني مسؤول، بأن " الجيش اعتقل عددا كبيرا من مسلحي وحدات مقاومة شنكال الـ

الموالية للـPKK في مدينة شنكال, وصادر أسلحتهم ومركباتهم.

وعن سبب إقدام القوات المسلحة العراقية على هذا اإلجراء قال المصدر إنه "يعود إلى رفض قادة الجيش 

في سنجار، وجود أية مجاميع مسلحة في شنكال.

كما أشار المصدر الذي طلب عدم اإلشارة إلى إسمه إلى أن وحدات مقاومة شنكال الـYPŞ تتفاوض 

مع قادة الجيش العراقي إلطالق سراح المقاتلين، وإعادة أسلحتهم مقابل مغادرتهم مركز قضاء شنكال 

باتجاه الجبل او المجمعات في أطراف الناحية.

@Z5ñ@ÊbÓœ
@ÚÌäÏË‡ßa@Úébˆä@kó‰fl
@ÜäÏÿ€a@÷b‘znéa@Âfl
Ú‰Ó»fl@ÚËß@êÓ€Î

أن  صبري،  فيان  العراقي  النواب  مجلس  في  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  كتلة  رئيس  أكدت 

منصب رئاسة الجمهورية من استحقاق الكورد وليس مخصصًا لجهة معينة، مشيرة الى أن الديمقراطي 

الكوردستاني لديه تقارب مع عدة اطراف ويحاول التقارب مع األطراف األخرى أيضًا.

وقالت صبري خالل استضافتها في إحدى نشرات رووداو، يوم الخميس (٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٢): 

"لدينا اليوم مرشح لرئاسة الجمهورية وهو هوشيار زريباري، ونأمل ان يحصل على أصوات تؤهله 

الكوردستاني معروف عندما يقوم بعمل،  الديمقراطي  للفوز، وسنعمل على ذلك، خاصة وأن الحزب 

يكون منظمًا". وأوضحت أنهم "موجودون في العملية السياسية العراقية، ولدينا مقاعد في البرلمان وهي 

استحقاقنا، ونحاول مع االطراف االخرى الوصول إلى استحقاقاتنا"، مبينة ان "الدستور لم ينص أن يكون 

رئيس الجمهورية من حصة االتحاد الوطني الكوردستاني".

رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي أكدت أنهم يحاولون أن "يأتي كل 

البرلمانيين إلى قاعة مجلس النواب، وأن يصوتوا بحرية للذي يقتنعون به كرئيس للجمهورية".

أما بخصوص عالقاتهم بباقي األطراف والكتل السياسية، ذكرت انه "بالطبع لدينا تقاربات مع بعض 

األطراف، ونحن متأكدون من الرقم الذي يؤهل مرشحنا هوشيار زيباري للحصول على منصب رئيس 

مع  التقارب  "ونحاول  اطراف،  عدة  مع  لديهم  تقارب  وجود   الى  نوهت  فيان صبري،  الجمهورية". 

االطراف االخرى أيضًا"، مشيرة الى ان "منصب رئاسة الجمهورية من استحقاق الكورد، وليس لجهة 

معينة، وعلى هذا األساس نقوم بالعمل". "تقاربنا مع االطراف السنية والشيعة ال يخطو خطوة اذا لم 

يصب في مصلحة إقليم كوردستان والعملية السياسية في العراق واالستقرار فيه"، وفقًا لصبري.

وبعد صدور قرار المحكمة االتحادية بشرعية الجلسة االفتتاحية، من المنتظر ان يعقد البرلمان جلسة 

الختيار رئيس الجمهورية الجديد، في فترة ال تتعّدى ٨ شباط المقبل.

يذكر أن من شروط اختيار رئيس الجمهورية، هو أنه على المرشح للمنصب أن يكون عراقيًا بالوالدة 

ومن أبوين عراقيين، ويتمتع بكامل األهلية، وأتم األربعين سنة من عمره، كما يجب ان تتوفر لديه سمعة 

حسنة وخبرة سياسية، وان يكون من المشهود له بالنزاهة واالستقامة والعدالة واالخالص للوطن، وأن 

ال يقل تحصيل المرشح الدراسي عن الشهادة الجامعية األولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي في العراق، كما يجب أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وأن ال يكون من 

المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة، أو أية إجراءات تحل محلها.

االمين العام لمجلس النواب العراقي سيروان سيريني، قال لشبكة رووداو االعالمية يوم االربعاء (١٩ 

كانون الثاني ٢٠٢٢)، ان عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية هو اقل من ٣٠ مرشحًا، ١١ منهم 

من الكورد.

الخطوة الثانية بعد التصويت على اختيار رئاسة مجلس النواب، تتمثل بالتصويت على المرشح لرئاسة 

الجمهورية خالل ١٥ يومًا، وبعدها يقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية األكبر 

بتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان لنيل الثقة خالل شهر واحد بعد التكليف، وفقًا للدستور.

بأن  طمأنتهم  وتمت  المفقودين  ذوي  ممثلي  مع  أربيل 

اليونانية تكثف مساعيها للتعرف على مصير  الحكومة 

المهاجرين".

بأن  المفقودين  ذوي  اليوناني  القنصل  طمأن  جهته  من 

دائرة العالقات الخارجية والخارجية االتحادية مستمرة 

عن  مذكرة  اليهم  وصلت  أن  سبق  وقد  التواصل  في 

طريق رئاسة البرلمان ودائرة العالقات الخارجية، وفق 

الدائرة. وقال إنه "في األيام المقبلة وبناء على توصية 

من رئيس حكومة اإلقليم ستعاد جثامين ٩ من الضحايا 

الذين تم التعرف عليهم الى إقليم كوردستان".

لذوي  "مواساتها  عن  الخارجية  العالقات  وأعربت 

الضحايا والمفقودين"، فيما طمأنت "الجميع" أن حكومة 

إقليم كوردستان ستواصل مساعيها للبحث والعثور على 

المفقودين.

صادف اليوم، ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، الذكرى 

البيشمركة هوجام سورجي،  السنوية السابعة الستشهاد 

الذي استشهد بيد داعش اإلرهابي بطريقة مروعة بعد 

وقوعه أسيرًا بيد التنظيم اإلرهابي عام ٢٠١٥.

نبذة عن الشهيد:

الشهيد هوجام عبد الرحمن سورجي من مواليد ١٩٧٠، 

التابع  بردرش  بقضاء  روفيا  لناحية  تابعة  منطقة  من 

لمحافظة دهوك بإقليم كوردستان.

 ،١٩٩١ عام  البيشمركة  قوات  صفوف  في  التحق 

بين  المواجهات  إحدى  خالل  داعش،  بيد  أسيرا  ووقع 

البيشمركة وداعش.

ذبحًا  قتله  تم  يناير عام ٢٠١٥،  الثاني  كانون  في ٢٥ 

بالسكين على يد اإلرهابي المدعو موفق أسعد أسكندر، 

الذي قتل الحقا في عملية خاصة لقوات البيشمركة نفذت 

في مدينة الموصل.

مركز  في  له  كبير  تمثال  هوجام سورجي  للشهيد  أقيم 

إقليم  حكومة  وتكفلت  لذكراه،  تخليدا  روفيا  ناحية 

كوردستان ووزارة البيشمركة بعائلة الشهيد.

للبسالة  رمزا  سورجي،  هوجام  البيشمركة  ويعتبر 

والشجاعة، بسبب شموخه وعدم اكتراثة ومباالته للعدو، 

ÔuäÏé@‚buÏÁ@Ú◊ã‡ìÓj€a@ÜbËìné¸@Ú»ibè€a@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a

كوردستان،  إقليم  حكومة  في  الصحة  وزارة  سجلت 

يوم السبت (٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٢)،  تراجعا كبيرا 

في وفيات وإصابات فيروس كورونا خالل ٢٤ ساعة 

الماضية.

اإلقليم  إن  الوبائي  الموقف  بيان  في  الوزارة  وقالت 

سجل خالل ٢٤ ساعة الماضية ٥٩٢ إصابة بفيروس 

تماثلوا  بالجائحة  مريضا   ٧١٧ أن  وأضافت  كورونا، 

للشفاء، وتوفي ٣ مصابين جراء مضاعفات الفيروس، 

خالل الفترة ذاتها.

وكان اإلقليم قد سجل أمس ١٥٢٢ إصابة و٨ وفيات.

وبشأن األرقام اإلجمالية، قالت الوزارة إن العدد الكلي 

لإلصابات وصل إلى ٤٠٥٥٤١ في عموم اإلقليم، بينها 

٧٢١٤ وفاة، و ٣٨٠١٠١ حالة شفاء.

ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@¿@Úzˆbv‹€@ÔˆbiÏ€a@—”Ïæa@Âè•

اإلرهابية  العملية  تنفيذ  فحتى  أسيرا،  وقع  عندما  سيما 

الرضوخ  وأبى  وشامخا  مرفوعا  رأسه  ظل  بحقه، 

للعدو.

واستشهد وجرح اآلالف من قوات البيشمركة، في حربهم 

كوردستان  عن  دفاعا  اإلرهابي،  داعش  تنطيم  ضد 

وشعبها

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم األحد (٣٠ كانون 

الثاني ٢٠٢٢)، عن وفاة ثمانية مصابين بكورونا خالل الساعات األربع 

والعشرين الماضية في جميع مناطق اإلقليم.

الوزارة  مختبرات  أن  للجائحة  اليومي  الوبائي  الموقف  بيان  في  وجاء 

فحوصات   ٦١٥٨ الماضية  والعشرين  األربع  الساعات  خالل  أجرت 

أظهرت إصابة ١٢١٤ شخصًا جديدًا، مضيفًا أن ١٢٢٢ مصابا اكتسبوا 

الشفاء خالل الفترة ذاتها.

كما أجمل البيان الوزاري عدد األشخاص الذين تم حجرهم خالل الفترة 

من  خلوهم  من  التأكد  بعد  إخراجهم  تم  شخصا  بـ٢١٨٧١  الماضية 

الفيروس.

هذا وأجرت المختبرات خالل الفترة نفسها ٣٨٢٣٢٨٠ فحصًا أظهرت 

إصابة ٤٠٦٧٥٥ شخصا بالفيروس، تعافى منهم ٣٨١٢٣٢ مصابا وبقي 

١٨٢١٠ مصابًا تحت العناية الطبية فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات جراء 

مضاعفات المرض ٧٢٢٢ حالة وفاة في جميع مناطق اإلقليم.

b„ÎäÏÿ€@ÚÓflÏÓ€a@pbibñ�a@Âfl@ãr◊c@¿b»m@p¸by@›vèm@ÊbnéÜäÏ◊@Úzñ



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

7 شؤون سورية كوردستان كوردستان شؤون كوردستانية6 العدد (٦٧٣)  ١ /٢/ ٢٠٢٢م - ٢٧٢١ كالعدد (٦٧٣)  ١ /٢/ ٢٠٢٢م - ٢٧٢١ ك

نوافذ 

بين عام ٢٠١٢ وعام ٢٠٢٢ عقد كامل 

الفترة قصيرة  قد تكون هذه  الزمن،  من 

بالقياس إلى عمر األمم والشعوب، لكنها 

مقاربتها  تم  لو  وشاقة  طويلة  تبدو  فترة 

السوريون  عاناه  ما  مع  الروّية  ببعض 

خالل هذه الفترة العصبية، وإذا ما أخذنا 

التي  الجبارة  الجهود  تلك  االهتمام  بعين 

صرفها سوريو الداخل في سياق المواجهة 

هذه  تمّخض عن  وما  الصعاب،  وتحمُّل 

الجهود مجتمعة من مؤسسات، وجبهات، 

ومراكز، ومجالس فوقية، حاولت امتطاء 

بمسميات  تمثيلها  بدعوى  الحراك  هذا 

قد  جميعها  أن  لوجدنا  مختلفة،  وعناوين 

أخفقت كما رأينا، بل فشلت فشًال ذريعًا، 

وبدون الخوض في أسباب ذلك، وكشف 

المستور منها، سنرى أننا أمام معطيات 

ووقائع توحي أن المجريات على أرض 

الواقع كانت تسير في واد، وهؤالء الذين 

أّدعوا تمثيلها ساروا في واد آخر، والحال 

هذه،  هل من الجائز أن يصار إلى إعادة 

المتداعية،  الهيكليات  تلك  إلى  الروح 

اآلليات،  وبنفس  الشخوص،  نفس  وعبر 

وفي ذات المكان. 

والتبدُّل  ر  التطوُّ قانون  إلى  وبالقياس 

كانت  العشر  السنوات  هذه  أن  سنالحظ 

على  التبدُّل  من   المزيد  إلضفاء  كافية 

لوحة المشهد، ليس على مستوى المعطيات 

ليشمل  ذلك  طال  بل  فحسب،  اللوجستية 

آليات التفكير، وسبل استثمار اإلمكانات، 

التي  الجوهرية  التبدالت  ذلك  في  بما 

حصلت في المزاج الدولي، وتقلص حدود 

الدعم، لكن لماذا لم تحرك هذه المتغيرات 

ما  التي  الجهات  تلك  منظور  في  ساكنًا 

الداخل السوري،  أنها تمثل  زالت تتوهم 

رجال  وإنهم  االستمرار،  عليهم  وإن 

يناسبون كل األزمنة، وكل المراحل؟ أما 

وشبعوا  فشلوا،  أنهم  يدركوا  أن  لهم  آن 

فشًال، وأن عليهم أن يتنحوا جانبًا؟

أن  إلى  وضوح  بكل  يشير  الحال  واقع 

قطر  دوحة  في  له  التخطيط  يجري  ما 

يتم  التي  الدعوة  مرة أخرى، وعبر هذه 

الترويج لها في صالونات ساسة الدوالر، 

في  إسفين  آخر  لدق  محاولة  إال  ما هي 

مع  بالتوازي  سوريا،  في  الحراك  نعش 

لبقاء  الممكنة  الشرعية  إضفاء  محاولة 

األسد، وأن هذه المحاولة تأتي من جانب 

النظم العربية القائمة والتي تحاول فرملة 

وإن  كانت،  بأي طريقة  التغيير  مسببات 

المحيط  في  الحاصل  الشعبي  الحراك 

العربي عليه أن يتوقف.

 لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح:

إنهاء  تقتضي  النظم  مصلحة  كانت  إذا   

هذا الحراك بأي شكل كان، فما مصلحة 

هؤالء في ذلك، سوى أن مفاعيل اإلقامة 

في الفنادق الفخمة ومصالحهم الشخصية 

سوف تطغى على كل شيء، وأن كل تلك 

على  راقت  التي  الدماء  وسيول  الجهود 

تراب الوطن يجب أن تنسى؟

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

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

علي مسلم

املعارضة السورية 

من غرفة اإلنعاش 

إىل فنادق قطر الفخمة ...!

فخر  التركية،  الرئاسة  في  االتصال  دائرة  رئيس  أعلن 

للمناطق  عادوا  الذين  السوريين  عدد  عن  ألطون،  الدين 

الواقعة تحت اإلدارة التركية في الشمال السوري، متحدثًا 

عن سياسة بالده بهذا الخصوص.

وقال ألطون خالل ورشة عمل نظمتها ”الرابطة الدولية 

للمعلومات واإلعالم“، اليوم األربعاء، إن أكثر من ٥٠٠ 

ألف الجئ سوري عادوا إلى بالدهم ”بكرامة“، منذ تنفيذ 

العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري.

عمليات  ”مع  عنه:  تركية  تقارير  نقلت  حسبما  وأضاف 

غصن الزيتون ودرع الفرات ونبع السالم، تم ضمان أمن 

ناحية  ومن  ناحية،  من  اإلرهابية  التهديدات  من  حدودنا 

السوري  الميدان  في  كبيرة  آمنة  منطقة  إنشاء  تم  أخرى 

لمساعدة النازحين“.

من  ألف   ٥٠٠ من  يقرب  ما  اإلطار،  هذا  ”في  مردفًا: 

أبناء شعبنا السوريين عادوا طوعًا وبشرف للمناطق التي 

وفرناها شمال سورية“.

بحسب  سوري،  ماليين  أربعة  نحو  تركيا  في  ويعيش 

الهجرة  دائرة  عن  الصادرة  الرسمية  اإلحصائيات 

التركية.

ويواجه بعض السوريين في تركيا، مواقف“عنصرية“ من 
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قبل مسؤولين ينتمون ألحزاب معارضة، من بينهم كمال 

كليشدار أوغلو، زعيم حزب ”الشعب الجمهوري“، الذي 

هدد مرارًا بإعادة السوريين إلى وطنهم في حال استالمه 

خطاب  يبنون  آخرين  لسياسيين  إضافة  السلطة،  زمام 

تكمن  تركيا  أن مشاكل  أساس  اإلعالمية، على  حمالتهم 

في تواجد السوريين فيها.

فخر  التركية،  الرئاسة  في  االتصال  دائرة  رئيس  أن  إال 

خالل  ”العنصرية“  المواقف  لتلك  تطرق  ألطون،  الدين 

اجتماع اليوم، بقوله: ”تعمل النزعات الشعبوية في اإلعالم 

المهاجرين وطالبي  تجاه  الكراهية  تأجيج  والسياسة على 

اللجوء، وهي لألسف تسبب العنصرية“.

وأضاف: ”المهاجرون والالجئون ليسوا مصدر المشكلة، 

بل هم ضحايا المشكلة“، متحدثًا عن معلومات ”مضللة“ 

يتم تداولها حول السوريين في تركيا.

في  مسؤولون  قال  الماضي  العام  من  سابق  وقت  وفي 

أسهموا  السوريين  إن  الحاكم،  والتنمية“  ”العدالة  حزب 

تجاوزت  بمبالغ  التركي،  االقتصاد  دعم  في  كبير  بشكل 

الـ٣ مليارات دوالر.

أن  صويلو،  سليمان  التركي،  الداخلية  وزير  أكد  فيما 

يتم  ولن  المؤقتة“،  ”الحماية  تحت  تركيا  في  السوريين 

السوري  الشمال  في  المناطق  تصبح  عندما  إال  ترحيلهم 

”آمنة“، وذلك في مقابلة متلفزة له مع ”الجزيرة مباشر“، 

في أغسطس/ آب الماضي.

وكانت مشاعر العداء وحمالت الكراهية قد تصاعدت ضد 

ملف الوجود السوري في تركيا، خالل السنوات الماضية، 

في تطورات سبق وأن قال باحثون إنها ترتبط بالحمالت 

التي تقودها باستمرار أحزاب المعارضة التركية.

وكثيرًا ما شهدت مناطق تركية، توترات وحمالت معادية 

لألجانب في السنوات األخيرة، وغالبًا ما أثارتها شائعات 

معلومات  أو  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  انتشرت 

في  أتراك  معارضون  السوريين  عن  ينشرها  مغلوطة 

وسائل اإلعالم.

السورية نت 
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مساء  والحرية  السالم  جبهة  في  القيادية  الهيئة  عقدت 

الجمعة الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني يناير 

اجتماعها الدوري عن طريق تقنية زوم، برئاسة الشيخ 

أحمد الجربا رئيس الجبهة.

الوضع  الجربا في مستهل االجتماع  الشيخ  واستعرض 

إلى دولة  تفاصيل زيارته  العام، معرجا على  السياسي 

الرحمن  عبد  بن  محمد  الشيخ  سمو  مع  ولقائه  قطر، 

آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 

والقضايا التي تم مناقشتها خالل اللقاء الذي استمر زهاء 

الساعة، حيث تم خالله شرح رؤية جبهة السالم والحرية 

لألزمة السورية، ومآالت الصراع الدائر في البالد منذ 

أحد عشر عاما، وسبل إنهاء معاناة الشعب السوري.

قطر  لدولة  العميق  شكره  عن  الجربا  الشيخ  وأعرب 

وللجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل دعم حرية الشعب 

إلى  المشتركة  العربية  الجهود  تقود  أن  آمال  السوري، 

إطالق مبادرة سياسية عمادها مصر والسعودية وقطر، 

تؤسس لحل سياسي وطني عادل وشامل للقضية السورية، 

يرتكز على بيان جنيف والقرار الدولي ٢٢٥٤.

للبحث  انتقلوا  حيث  األعمال  جدول  المجتمعون  وتابع 

في القضايا التنظيمية الداخلية، والمتعلقة بتفعيل حضور 

من  الدولية،  واالقليمية  الوطنية  الساحة  على  الجبهة 

خالل تكثيف اللقاءات مع مختلف االطراف السياسية في 

الداخل السوري وتحديدا في منطقة الجزيرة السورية، 

الملف  في  الفاعلة  الدولية  والقوى  المؤسسات  ومع 

السوري.

كما جرى التأكيد خالل االجتماع على أهمية متابعة عمل 

مكاتب الجبهة، حيث قدم مسؤولو المكاتب عرضًا ألبرز 

الدوري  االجتماع  انعقاد  منذ  إنجازها  تم  التي  المهام 

المرحلة  في  لها  التحضير  يتم  التي  والخطط  السابق، 

القادمة بعد أن تم بحثها ومناقشتها من قبل أعضاء الهيئة 

القيادية.

القضايا  من  العديد  طرح  االجتماع  تخلل  وقد  هذا 

المتعلقة برؤية جبهة الحرية والسالم للمستجدات الراهنة 

المواقف  القيادية  الهيئة  واتخذت  السوري،  الشأن  في 

المناسبة منها.

جبهة الحرية السالم

الهيئة القيادية
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القطرية، على ضرورة تحقيق  الخارجية  أكدت وزارة 

االستقرار للشعب السوري، والتوصل إلى حل سياسي 

وفق القرار األممي ٢٢٥٤.

وجاء ذلك في لقاء جمع وزير الخارجية القطري، محمد 

بن عبد الرحمن آل ثاني، مع رئيس االئتالف السوري 

المعارض سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض السورية 

أنس العبدة، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال وزير الخارجية القطري، في تغريدة عبر حسابه 

الرسمي في تويتر، إنه أجرى حوارا مثمرا مع رئيس 

االئتالف ورئيس هيئة التفاوض في المعارضة السورية، 

حول آخر مستجدات األزمة في البالد.

وأضاف: "تؤكد دولة قطر على أهمية وجود حل سياسي 

مجلس  وقرار   ١ جنيف  لبيان  وفقًا  السورية،  لألزمة 

للشعب  االستقرار  تحقيق  وضرورة   ،٢٢٥٤ األمن 

السوري الشقيق".

إن  المعارض،  السوري  االئتالف  رئيس  قال  بدوره، 

اللقاء مع وزير الخارجية القطري بحث آخر التطورات 

الشمال  في  األوضاع  خصوصًا  والميدانية،  السياسية 

السوري.

مرحلة  عبر  النزاع  حل  على  "جنيف١"  بيان  وينص 

بسلطات  انتقالي  حكم  هيئة  تأسيس  على  تقوم  انتقالية، 

النظام  ومراجعة  وطني،  حوار  وإجراء  كاملة،  تنفيذية 

انتخابات حرة ونزيهة  الدستوري والقانوني، ثم إجراء 

لشغل المؤسسات والمناصب الجديدة التي يتم تأسيسها.

ويطالب القرار األممي ٢٢٥٤ جميع األطراف بالتوقف 

ويحث  مدنية،  أهداف  ضد  هجمات  شن  عن  الفوري 

الدول األعضاء بمجلس األمن على دعم الجهود المبذولة 

لتحقيق وقف إطالق النار.

الوحيد  والحل  دعم طارئ,  إلى  بحاجة  وهم  جدا,  مأساوي  لبنان  في  الالجئين  بأن وضع  االئتالف  رئيس  كشف 

والجذري لمعاناة كافة السوريين هو رحيل نظام السوري.

قال سالم المسلط االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية: الحالة المأساوية ألهلنا في لبنان وعلى وجه 

الخصوص ببلدة عرسال بحاجة لدعم طارئ.. أطالب المؤسسات األممية والدولية بااللتفات لمعاناة أهلنا وإيجاد 

خطط فعلية, ومستمرة لتوفير متطلباتهم األساسية.

نظام  رحيل  وهو  الســوريين  كافة  لمعاناة  الجذري  للحل  زمني  جدول  بضرورة  الدولي  المجتمع  مذكـرا 

األسـد.
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األمريكية،  المتحدة  للواليات  اتهامات  روسيا  وجهت 

بعدم الوفاء بالتزاماتها حيال ملف المساعدات اإلنسانية 

العابرة للحدود إلى سورية، ومنحتها مهلة زمنية لتغيير 

اآللية. وقالت البعثة الروسية لدى األمم المتحدة في بيان 

لها، اليوم األربعاء، إن روسيا ”أوفت“ بوعدها ووافقت 

على تمديد اآللية العابرة للحدود مدة ستة أشهر إضافية، 

داعية واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها حول تلك اآللية.

وأضافت البعثة أن الجانب األمريكي أظهر نفسه بشكل 

”غير مقنع“ خالل األشهر الستة الماضية من عمل اآللية، 

حسبما نقلت وكالة ”ريا نوفوستي“ الروسية عنها.

مشيرة إلى أن األشهر الستة المتبقية هي ”فرصة ممتازة“ 

للواليات المتحدة، لتصحيح الوضع وتغيير آلية إيصال 

المساعدات اإلنسانية العابرة للحدود إلى سورية.

وكان مجلس األمن الدولي تبنى قرارًا في يوليو/ تموز 

إلى سورية  المساعدات  إيصال  بتمديد  يقضي   ،٢٠٢١

عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، عامًا إضافيًا 

على مرحلتين، تبلغ مدة كل واحدة منها ستة أشهر.

إن  تقول  روسيا  فإن  القرار،  تفسيرات  اختلفت  وفيما 

مدته هي ستة أشهر قابلة للتجديد، وقد تخضع للتصويت 

المتحدة  لألمم  العام  األمين  قرار  على  ”بناء  مجددًا 

وشفافية إيصال المساعدات لكل األطراف“.

كانون  يناير/  في  القرار  من  األولى  المرحلة  وانتهت 

الثاني الجاري، وتم تمديده تلقائيًا مدة ستة أشهر إضافية، 

ما أثار تساؤالت حول أسباب ودالالت صمت موسكو 

للتصويت على  القرار  المتوقع“ وعدم إخضاعها  ”غير 

طاولة مجلس األمن.

والتفاهمات  الحدود  عبر  المساعدات  قرار  تمديد 

الروسية-األمريكية

العابرة للحدود في سورية،  العمليات اإلنسانية  وتواجه 

منذ عام ٢٠١٤، عقبات روسية في مجلس األمن، متمثلة 

باستخدام ”حق النقض“ (فيتو)، إذ ترى موسكو أن هذه 

تمر  لم  كونها  السورية“،  للسيادة  ”انتهاك  هي  اآللية 

دعت البعثة الروسية لدى األمم المتحدة، الواليات المتحدة 

إيصال  آلية  بتشغيل  يتعلق  فيما  بالتزاماتها  الوفاء  إلى 

المساعدات اإلنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وقالت البعثة في بيان لها، إن "قرار مجلس األمن التابع 

لألمم المتحدة يعني الوفاء بعدد من االلتزامات، في المقام 

األول من قبل الواليات المتحدة.. روسيا أوفت بوعدها، 

ووافقت على تمديد عمل اآللية عبر الحدود لمدة ٦ أشهر 

غير  بشكل  نفسه  أظهر  األمريكي  الجانب  لكن  أخرى. 

مقنع خالل األشهر الستة الماضية. األشهر الستة المتبقية 

هي فرصة ممتازة لتصحيح الوضع".

وتقتصر النقاط الحدودية التي تجتازها المساعدات على 

بشمال  إدلب  ومحافظة  تركيا  بين  الهوى  باب  معبر 

غرب
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موافقته  تشترط  ال  وكونها  النظام،  حكومة  عن طريق 

ذرائع  وكأنها  تبدو  الروسية  الرؤية  لكن  باألساس. 

ماليين  منها  يستفيد  التي  المساعدات،  مرور  لعرقلة 

سورية،  وغرب  شمال  في  المتضررين  األشخاص 

ليعبر عن  المساعدات  وتحاول روسيا أن تحّول مسار 

طريق نظام األسد، الذي لطالما عاقب المناطق الرافضة 

لحكمه بالتجويع والحصار. وتسود مخاوف حول مآالت 

الوضع اإلنساني في الشمال السوري، بعد انتهاء الستة 

أشهر اإلضافية لقرار المساعدات العابرة للحدود، وسط 

توقعات بعراقيل روسية في مجلس األمن.

تمديد  إلى  أفضى  الذي  تقرير غوتيريش  ماذا ورد في 

قرار المساعدات آليًا؟

أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  أن  إلى  ُيشار 

الشهر  خالل  األمن،  لمجلس  تقريرًا  قدم  غوتيريش، 

في  اإلنسانية  المعاناة  حول  أرقامًا  فيه  أورد  الجاري، 

للحدود،  العابرة  للمساعدات  الملحة  والحاجة  سورية 

فقر،  في  يعيشيون  السوريين  من  أن ٩٠٪  إلى  مشيرًا 

و٦٠٪ منهم يعانون من انعدام األمن الغذائي، في حين 

يفقتر حوالي ٧,٧٨ مليون سوري لوجود عدد كاف من 

األطباء والرعاية الطبية ضمن حدودها الدنيا.

ماليين   ٩ نحو  أن  المتحدة  لألمم  العام  األمين  ولفت 

سوري يعيشون في مناطق خارجة عن سيطرة النظام 

السوري، بينهم ٥,٦ مليوم بحاجة للمساعدات اإلنسانية، 

اإلنسانية  العمليات  الستمرار  الملحة  الحاجة  يؤكد  ما 

العابرة للحدود.

وكاالت
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سامي داوود

يرافع  نورالدين ظاظا  فالسجيُن  التأريخ.  المذكرة هي  اللغة في هذه 

عن شعبه إلدانة الدولة. السجين العارُف مخاطبا المحكمة بما يجب 

أن تكون عليه العدالة داخل وخارج المحكمة. منازعًا ”الحق بالحق 

للحق“ وفقا لشذرٍة من شذرات موالنا الجيالني. يجادل السجيُن ظاظا 

في أخالق السياسة عبر األفعال العنصرية لممثلي الدولة في المدن 

المنظم  الظلم و اإلرهاب  الدولة يكون  الكردية. فحيث تكون رموز 

الكردي و هويته  الشعب  في صيغة قرارات عنصرية موجهة ضد 

التاريخية. لذلك أدَمَج  نورالدين ظاظا خالل مرافعته، هيكلية الدولة 

الحقوق  إلى  بعدالة  ُمدناة  السورية  األقاليم  تكون  لكي  إذ  اللغة.  في 

المعتمدة في وثائق الدولة، على هذه األخيرة أن ال تعادي لغة وحقوق 

األغلبية الكردية في ”اإلقليم الشمالي“ وفقا للتسمية اإلدارية التي كانت 

معتمدة رسميا سنة ١٩٦٠ في الجمهورية المتحدة.

أرضه  الكردي على  التجذر  بداهة  نورالدين كمفكر سياسي،  يصيغ 

و  المجاورة  الشعوب  بقية  مع  الممكنة  األخوة  على  منفتح  بمفهوم 

و ظهور  حدود  انهيار  مع  فجأة،  تّوفر  أوسع،  فضاء  في  المختلطة 

ذات  ثقافية  وشائج  لتوفر  بليغ  تعليل  مع  جديدة.  دولة  باسم  أخرى 

مرجعية دينية و تاريخيةـ  ُحسن الجوارـ   كبديل و مرتكز من أجل 

تعويم الحق في المواطنة العادلة في سوريا. فاللغة و الثقافة الكردية 

الوطني،  القرار  صنع  في  الكردية  السياسية  المشاركة  و  الثرية، 

سيجعل من سوريا دولة متصالحة مع ما تعاهدت نحوه من حقوق في 

الدستور وفي الوثائق الحقوقية الدولية.

الدولة  أن  للقاضي،  الحق  السجيُن صاحب  يشرح  بنباهة ووضوح، 

إلى  المطبقة  القوانين  فعل  عبر  تترجم  تغدو،أو  الشخصي،  ككيان 

شأن ُمعاش وملموس وجاٍر كوسيط موضوعي بين مختلف المكونات 

التي تأسس سوريا. لذلك، ليس في وسع سوريا أن تكون دولة، إن 

لم تراعي معايير العدالة في عالقتها مع جميع القوميات و األديان. 

فمطابقة الدولة مع فئة عرقية ما، يحولها إلى كيان آخر، مجرد تنظيم 

لقبلية عرقية ليس إال.

في  بالقوانين  العمل  تعليق  بداية   ، الوثيقة  المرافعة/  هذه  في  نجد 

المناطق الكردية في سورية. و يضع الدكتور نورالدين ظاظا الكيفية 

التي بدأت بها سياسات التمييز العنصري بالتمهيد لتنفيذ بقية المشاريع 

ألف   ١٢٠ تجريد  كمشروع  التاريخ.  ذلك  على  الالحقة  العنصرية 

كردي من الجنسية السورية، ومشروع الحزام العربي ٣٦٥ كلم و 

عمق ٢٠ كلم. و تجريم اللغة و الثقافة الكردية.

ويقابل في مواجهة كل سياسة عنصرية حينذاك بنقيضها. بديال لتعايش 

سلمي بين مختلف القوميات في سوريا، تحت قوس المواطنة المجردة. 

مواطنة غير مطابقة لعرقية مهيمنة. فال يكتب على هوية الكردي أو 

األرمني بأنه عربي سوري. بل فقط سوري. يأتي خطاب نورالدين 

متقاطعا في جزء منه مع أفكار آنطوان سعادة حول ماهية المكونات 

مفهوم  يحّرَر  ألن  سعى  ظاظا  أن  بفارق  السورية.  لألمة  المؤسسة 

مفهوم  و طرح  العرقي.  التجذر  إكراهات  و  محدودية  من  األرض 

المجال المدني، حيث تشكل فيه المواطنة عليته وحصنه الحقوقي.

لكن، و للمفارقة، كانت الدولة السورية، قبل اتحادها مع مصر في 

كيان الجمهورية المتحدة ١٩٥٨ـ  ١٩٦١. قد أحاطت نفسها بمتراس 

متحجر من الجمود العقائدي للعنصرية التي وصلت ذروة تعقيدها، في 

التزاوج الذي حصل بين حزب البعث العربي بقيادة ميشيل عفلق، و 

الحزب االشتراكي بقيادة عراب العنصرية أكرم الحوراني. ثم جاءت 

الناصرية التي كانت شعاراتها متعارضة مع تطبيقاتها التي حرصت 

على تمجيد مفهوم الزعيم الناصري، لدرجة أنها حظرت خالل فترة 

حكمها في سوريا، حزب البعث من العمل. وفي حضور الزعيم تغيب 

المؤسسة. لذلك، لم يبقى في سوريا مجال لظهور السياسات المتفقة 

مع المواثيق و المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان. وهو ما يعيد ظاظا 

تذكير القاضي به في مرافعته، رغم يقينه بأن الدولة قد تّم تفريغها 

من القوانين.

يمكن اعتماد هذه المرافعة كوثيقة على ما كان وما يجب أن يؤول إليه 

الحال في سوريا اليوم. إذ ال مفر من االعتراف بأن هذه الجغرافية قد 

تأطرت قسرا بحدود غير متطابقة موضوعيا مع الحدود الفعلية لتاريخ 

كل مكون من مكونات سوريا الراهنة. نحن هنا، على هذه األرض، 

مع اآلخرين. ُنبسُط أيدينا لنحرر تصوراتنا المتبادلة عن بعض من 

الكراهية. وثمة ضرورة إلى فعل من أفعال النسيان التاريخيةـ  رينان 

ف. أن َيعِرَف أحدنا اآلخر بالحق. دون  ـ ألجل أيجاد منافذ إلى التعرُّ

أن يكون النسيان تبرئة للتاريخ. بل علينا أن ندين التاريخ الذي أدى 

إلى تبني العنصرية في سياسات الدولة السورية ضد الشعب الكردي. 

و من ثم تحول العنصرية إلى ايديولوجية رسمية و صريحة في الكتل 

السياسية المتعارضة شكال، و المتناظرة في ماهيتها. أي النظام البعثي 

ومرآته االئتالف. يشتغل النسيان التاريخي كأوالية تأسيس اجتماعي 

لهوية جامعة، عبر اإلدانة الذاتية ألفعالنا، و التصحيح التشاركي لكل 

ما يمكن أن يعتبر خطًأ تاريخيا.

إن أهمية هذه المرافعة ال تقتصر وحسب على توثيقها للخصوصية 

السياسية للشعب الكردي في سوريا. بل وأيضا، لتوفرها على نداء 

لالختالف  له،  البديل  تمثيل  بما هي  السورية  المواطنة  إلى  صريح 

للقوميات واألديان في سوريا. ومن قدرة هذه المرافعة على  الثري 

تحويل الدولة إلى مدانة بالتمييز العنصري. و طرحها للبدائل السياسية 

األمثل من أجل بناء دولة القانون في سوريا.

يؤخذ  لم  ما  بالخراب،  ومسكونا  وظالما،  ناقصا،  شيء  كل  سيكون 

الدستوري في سوريا. رغم  البناء  المرافعة في اعتبار  محتوى هذه 

يقيني، أن السياق التاريخي المفرغ من السياسة في سوريا، قد أثمر 

أَنه ال محيد عن وضع  إّال  بالضد من كل سياسة حق.  ما هو  كل 

المبدأ األخالقي لـ ما يجب أن يكون، فوق كل ما بات كائنا كخراب 

سياسي و إنساني.

———————

مذكرة د. نور الدين ظاظا

 

إلى سيادة رئيس محكمة أمن الدولة العسكرية العليا :

حسب طلبكم في الجلسة السابقة التي انعقدت بتاريخ ٣١ /١٩٦٠/١٢ 

لمحاكمتنا في محكمتكم الموقرة ، اقدم إليكم بيانًا بالوقائع والحوادث 

التي تثبت سياسة التمييز العنصري تجاه الشعب الكردي في األقليم 

الشمالي في الجمهورية العربية المتحدة، أمًال أن تكون وسيلة تتفهمون 

نحن  موقفنا  وتبرير  الشمالي،  اإلقليم  في  الكردي  الشعب  بها وضع 

حقوقنا  إلى  للوصول  الجماعي  الطريق  هذا  اتخذنا  حينما  بالذات 

الطبيعية واإلنسانية .

هذا وأريد أن الفت نظر سيادتكم إلى أنني في وضعي هذا في السجن 

التمييز  حوادث  لبعض  العريضة  الخطوط  اقدم  أن  إال  أستطيع  ال 

العنصري التي أتذكرها، والتي ما زالت بعضها مستمرة إلى اآلن .

تجري  العنصري  والتمييز  التفرقة  حوادث  أن  من  بالرغم   : سيدي 

وتطبق في مجاالت عديدة ، بطرق شتى، فأريد أن اكشف لسيادتكم 

قبل عرض الوقائع، عن السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى تلك الوقائع 

والحوادث المؤسفة، وذلك السبب الرئيسي هو: أن في اإلقليم الشمالي 

وجود  حقيقة  هو  وموضوعي  ملموس  واقع  المتحدة  العربية  من 

الشعب الكردي، الذي كان وال يزال يعيش في أرضه ضمن نطاق 

العرب وهو  إلى جنب مع إخوانه  المتحدة، جنبًا  العربية  جمهوريته 

. وهو غيور على هذه  به  الخاصة  وتقاليده  لغته وعاداته  له  شعب 

وشعر  غناء  من  مقوماته  على  حافظ  وقد  والتقاليد  والعادات  اللغة 

المجاورة  اللغات  من  لغة  أية  عن  روعة  تقل  ال  وهي   ، وموسيقى 

التاريخ وتوالي  بها، ومحتفظًا بسماتها على مر  . وقد ظل متمسكًا 

العصور، فاعتنق اإلسالم منذ األيام األولى، ولم تضع اللغة الكردية 

والعادات والتقاليد الكردية لدى الشعب الكردي . ونحن اآلن في زمن 

تسعى فيه البشرية حثيثة من اجل تعاون وتفاهم الشعوب لتحقيق تقدم 

ورخاء افضل لإلنسان، وتوطيد السالم واالرتقاء بالشعوب والكرامة 

اإلنسانية إلى مستواها الالئق . وكما قلت أن اللغة الكردية والتقاليد 

الكردية لدى الشعب الكردي وتمسكه بها، لم تكن في يوم من األيام 

مصدرًا من مصادر التفرقة والخالف بين الشعبين العربي والكردي، 

وان جميع المؤتمرات والهيئات االجتماعية، الدولية منها والشعبية، 

وضرورية  مشروعة  حقوقًا  الشعبية  والمقومات  الخصائص  تعتبر 

لكل شعب، فمن واجب الشعوب والدول المتقدمة تأييدها والمحافظة 

راس  وعلى  المختلفة،  الشعوب  لدى  وتنميتها  وتطويرها  بل  عليها، 

التي   ، المتحدة)  لألمم  العامة  (الجمعية  والمؤتمرات  الجمعيات  هذه 

جرمًا  شعب  ثقافة  قتل  مسألة  اإلنسان  لحقوق  ميثاقها  في  اعتبرت 

يعاقب عليه (مؤتمر ”باندونغ“ ومؤتمر ”تضامن شعوب آسيا وأفريقيا“ 

في القاهرة، وكذلك في اغلب المؤتمرات واالجتماعات التي حضرها 

حقوق  على  بإصرار  وتؤكد   ، الناصر)  عبد  جمال  الرئيس  سيادة 

انه  اذكر  أن  ولي   . ورغباتها  مطاليبها  احترام  وضرورة  الشعوب 

عقب زيارة سيادة الرئيس للسودان الشقيق، جاء في البيان المشترك 

الواحد  العربي والسوداني ما يلي بالحرف  الرئيس  الذي صدر عن 

”استنكار كل سياسة ترمي إلذالل الشعوب واستعبادها، وتنقص من 

كرامة اإلنسان بسبب اللون والجنس والعقيدة“ .

اإلقليم  في  الكردي  للشعب  الملموس  الموضوعي  الواقع  إن  قلت 

وتصدر  صدرت  التي  والبيانات  المواثيق  تلك  وجود  مع  الشمالي، 

العربية  الجمهورية  كانت  إذ  وشعبية  دولية  ومؤتمرات  هيئات  عن 

المتحدة عضوًا وطرفًا فيها، يجعل من حقوق الشعب الكردي اللغوية 

العربية  الجمهورية  في  لألكراد  وطبيعية  مشروعة  حقوقًا  إليها  وما 

من  الواقع  هذا  إن   . إنكارها  أو  عنها  التغاضي  يمكن  ال  المتحدة، 

جانب، والتغاضي وإنكار السلطات هذه الحقوق على الشعب الكردي، 

بل واتباع سياسة طمس هذه الحقوق وسياسة صهر ودمج وتعريب 

األكراد بشتى الوسائل من جانب أخر، يؤدي إلى (سياسة العنصرية) 

التفرقة  أساس كل عوامل  السياسة  بالضرورة وبشكل حتمي، وهذه 

والتجزئة التي سأورد بعض وقائعها كما ذكرت. وقبل أن أورد تلكم 

نقاط  ثالث  لسيادتكم  اعرض  أن  إال  يسعني  ال  والحوادث،  الوقائع 

أرجو أن تحوز على حسن تفهمكم واعتباركم لها، وهي :

– في هذا الظرف التاريخي الراقي، لم تعد حقوق الشعب مجرد قرارات 

وبيانات تسطر على صفحات وتحفظ بين المصنفات واألضابير، بل 

عديدة  بلدان  في  العملي  التطبيقي  مستواها  إلى  الحقوق  تلك  دخلت 

يوغسالفيا،   : منها  متعددة،  شعوبًا  أو  قوميات  تضم  التي  تلك  من 

سويسرا، بلجيكا، كندا، العراق، الهند، أفغانستان، إندنوسيا، االتحاد 

السوفيتي، الصين . وقد جنت هذه البلدان من وراء تطبيق المساواة 

التامة بين مختلف شعوبها وجعلها جميعًا تتمتع بكل حقوقها المشروعة 

فوائد كثيرة من النواحي السياسية والنفسية واالقتصادية واالجتماعية 

والثقافية، وبذلك حلت مشاكلها الداخلية دون اضطرابات وقالقل .

٢- . إن التمييز العنصري ال يؤدي إلى تفسخ األخوة العربية الكردية 

بين  الثقة  وعدم  الشك  بذور  بذر  إلى  أيضًا  يؤدي  وإنما   ، فحسب 

الشعبين العربي والكردي ، اللذين عاشا في إخاء ووئام طول عصور 

اللعينين . فسياسة  العثماني والفرنسي  الحكمين  الظالم ، في عصر 

التمييز العنصري ال تضر باألكراد فحسب ، ولكنها ال تنفع الشعب 

العربي في شيء أيضًا ، بل اكثر من ذلك تضر بالمصلحة الوطنية 

بخلق مشاكل داخلية ال مبرر لها وال طائل منها. وبالعكس من ذلك ، 

فأن ترك هذه السياسة وإعطاء األكراد حقوقهم ، التي ظلوا محرومين 

منها طول العصور السابقة ، تبتر تلك المشاكل من األساس ، وتربط 

أركان  وتوطد   ، تنفصم  ال  مادية  بروابط  والكردية  العربية  األخوة 

التضامن العربي الكردي ، وتظهر البالد بمظهر تعاوني ديمقراطي 

صحيح .

– ارتقاء اللغة الكردية إلى المجال الدولي ، وكونها لغة شعبية حية 

تردد كلماتها وآدابها وموسيقاها في عدة إذاعات عالمية ، في مقدمتها 

إذاعة القاهرة والعراق وإيران واالتحاد السوفيتي ، وهي تدرس في 

مدارس وجامعات عدة بلدان (أوبساال ، السويد ، ييريفان ، موسكو ، 

لندن ، باريس ، لينينغراد ، إيران .. الخ) . وحرمان الشعب الكردي 

في اإلقليم الشمالي من استعمالها والتعبير عن مشاعره وعواطفه عن 

طريقها ، مع استعمال وسائل العنف و اإلرهاب مع القائمين بها ، إنما 

يدفع الشعب الكردي بحكم الضرورة إلى إشباع تلك الرغبة الطبيعية 

بشتى الطرق والوسائل الممكنة .

أما الحوادث والوقائع التي طلبتموها فهي :

أوًال :

اإلقليم  في  الكردي  للشعب  كيان  بوجود  رسميًا  االعتراف  عدم   –

الشمالي ، وبفتح المجال أمام بعض الموظفين ، وخصوصًا التنفيذيين 

 ، ”كردي“   ، ”شيوعي“   ، ”شعوبي“  قبيل  من  نعوت  وبإطالق   ،

مذكرة نورالدين ظاظا كُمرافعة يف التمييز العنصري يف سوريا
. ووصلت  رادع  دون  األكراد  المواطنين  على  ”يهودي“   ، ”خائن“ 

هذه العبارات حتى الى الصحف . فنرجو متابعة الصحف التي تصل 

إلى اإلقليم الشمالي من لبنان عام ١٩٥٨، وكذلك الصحف المصرية 

والسورية .

حسن“  بـ“أبى  ملقب  شرطة  مساعد  يستوقف   ، ديريك  في   .  -٢

الشخص في سوق البلدة ويسأله : أنت كردي آم مسيحي ؟“ فإذا قال 

في  يوقف  وربما   ، الناس  من  مرأى  ويهان على  ، يضرب  كردي 

”عبد  إبراهيم“،  مال  (”احمد  االظناء  من  االستزادة  أرجو   . السجن 

القادر كوي“) .

– في المناطق الكردية ، تقوم السلطات بتغيير األسماء الكردية إلى 

أسماء عربية ، مع ان المعلوم آن هناك في اإلقليم الشمالي قرى ومدن 

ال تعد وال تحصى ذات أسماء غير عربية (مثل : دوما ، زبداني ، 

بلودان ، حرستا) .

– في دوائر النفوس و مخافر الشرطة ، يمنع ويهان كل من يتقدم 

بأوراق تسجيل أوالده بأسماء كردية .

الحميد سليمان“ ألنه  المواطن ”عبد  الدرباسية  ناحية  أوقف مدير   –

لبس العمامة الكردية على رأسه ، وهدده أن لبسها . هذا ويمكن ان 

والتعسفية  االستفزازية  األخرى  األعمال  عن  الدرباسية  أهل  تسألوا 

التي قام بها مدير الناحية في الدرباسية عام ١٩٥٨

٦- كتبت جريدة الطليعة التي تصدر في اإلقليم الشمالي ، في عنوانها 

ذلك إغالق  نتيجة  فكان من   ، الكردية“  العربية  ”األخوة   ، الرئيسي 

المسؤولة لسؤاله عن سبب  الدوائر  إلى  الجريدة واستدعاء صاحبها 

كتابة ذلك ، وربما كانت هناك أسباب أخرى إلغالق تلك الجريدة ، 

ولكن هذا العنوان كان السبب الرئيسي في ذلك .

ثانيًا : عدم السماح بممارسة واستعمال الحقوق اللغوية والثقافية لألكراد 

، وينتج عن ذلك كثير من حوادث مصادرة الكتب و األشخاص :

– عام ١٩٥٥ صودرت كتب ”ألفباء“ كردية من “ عثمان صبري“ 

، وبالرغم من محاوالته العديدة ومراجعته رئيس الدولة آنذاك ، لم 

ترد أليه الكتب

٢- . صودرت دواوين الشاعر الكردي ”جكرخوين“ الشعرية ، عدة 

مرات ، وكذلك لم تجب طلباته في استردادها ، باإلضافة إلى كتاب 

”أمثال كردية“كان قد طبعه ، ولكنها صودرت وهي في المطبعة عام 

. ١٩٥٨

– في عام ١٩٥٧ ، أوقف رجال الشعبة الثانية المواطن ”عبد المجيد 

حاجو“ لحيازته كتابًا كرديًا باللغة العربية يبحث في األكراد ، وسيق 

إلى دير الزور ، ثم إلى دمشق ، حيث افرج عنه هناك .

– أوقف رجال المباحث المواطن ”حمزة نويران“ مع عدة أشخاص 

كتب  بوجود  عنه  أعطيت  إخبارية  ألن  الدرباسية  قرى  من  آخرين 

كردية لديه .

– في عام ١٩٥٨ ، تقدم بعض المواطنين األكراد من القامشلي وهم 

الدكتور ”احمد نافذ“ ، ”سليمان حاجو“ ، ”إبراهيم متيني“ ، يوسف 

ميرزار“ ، ”عبد الحميد شيخموس“ ، ”جميل إبراهيم“) بطلب رخصة 

لنادي ثقافي . وبالرغم من انهم اختاروا لهذا النادي اسم ”نادي جمال 

عبد الناصر الثقافي“ ، فقد رفض طلبهم ، رغم وجود ناد للسريان ، 

وناديين لألرمن في القامشلي ، عدا مدارسهم االبتدائية والثانوية .

– في عام ١٩٥٧ ، دخل رقيب من الشعبة الثانية إلى المقهى العام 

بالرغم من وجود   ، الكردية  القامشلي واخذ يحطم االسطوانات  في 

اسطوانات أخرى تركية و أرمنية .

ثالثًا : أن النظرة العنصرية تؤدي إلى حرمان األكراد من حقوقهم 

كمواطنين ، ومن الدالئل على ذلك :

كوجر)  (تل  كوجك  وتل  الحسكة  بين   ، الجزيرة  جنوب  في   .  -١

توجد ارض أمالك الدولة ، وتعرف باسم ”الرد“ . وقد قامت السلطة 

بتوزيعها على أفراد العشائر ، ولكنها خصت بها العرب دون األكراد 

عليهم  الذين وزعت  أن  العلم  مع   ، واحد  كردي  منها  يستفد  ولم   ،

تلك األراضي ال يقومون باستغاللها بأنفسهم بل يؤجرونها إلى ذوي 

المصالح ، وهم أنفسهم من الرحل المتنقلين .

– في قضايا العقارات المختلف عليها بين العرب واألكراد ، ينحاز 

الموظفون إلى جانب العرب ويساندوهم بتقاريرهم وكشوفاتهم بامتالك 

هذه العقارات ، وهذا الشيء يالحظ بين عشيرتي ”جبور“ و ”شمر“ 

العربيتين وعشيرتي ”ميرسينا“ و ”العباسة“ الكرديتين .

فهم  وبالتالي   ، النفوس  بدوائر  مسجلين  غير  األكراد  غالبية   –

محرومون من حقوق االنتخابات وخدمة العلم والتعليم ، كما يمكن أن 

يحرموا من قانون اإلصالح الزراعي . ولذلك ، يتقدمون بمعامالت 

تسجيل المكتومين ،مع العلم أن هذه المعامالت التي يتقدم بها أفراد 

العشائر العربية تنتهي بسرعة وبدون عرقلة ، فيكفي أن يثبت الفرد 

منهم أنه من الفخذ الفالني أو البطن الفالني .

الطالب األكراد في االمتحانات في  ٤- . تم طرد وترسيب معظم 

المدارس الثانوية ، رغم انهم كانوا بارزين ومتفوقين . أرجو السؤال 

واالستفسار عن هذه الناحية من أفراد مدينة القامشلي ، منهم ”سامي 

مال احمد نامي“ .

منهم كرديان ومسيحي   ، نائبًا  الجزيرة (١٤)  انتخب من منطقة   –

وجاجاني و (١٠) عرب، رغم أن األكثرية الساحقة من السكان هم 

من األكراد . ومما يالحظ أنه يوجد (٣) نواب من عشيرة ”شمر“ 

مدينة  ، وسكان  األربعة آالف  يتجاوز  أفرادها في سوريا ال  وعدد 

القامشلي وحدها من األكراد ال يقلون عن (٣٠) ألف نسمة . إال يحق 

لألكراد أن يتساءلوا عن سبب هذه النسبة غير العادلة ؟

رابعًا : أن سياسة التميز العنصري تدفع بعض المسؤولين إلى القيام 

بانهم  تشعرهم  و  الوطنية  كرامتهم  في  تمسهم  األكراد  تجاه  بأعمال 

أناس غير موثوقين ، ومن هذه األعمال :

في السنتين األخيرتين ، سرح كثير من الموظفين األكراد ، وخاصة 

المعلمين ، أما الذين لم يسرحوا فقد أبعدوا عن مناطقهم ، دون مبرر 

سوى انهم أكراد ، بالرغم من ان الموظفين العرب الموجودين في 

المناطق الكردية مضطرين لالستعانة بالترجمة للتفاهم مع المواطنين 

 ، المعاهد  في  األخيرة  المدة  في  يسجل  لم  انه  إلى  باإلضافة  هذا   .

البعثات الحكومية ومدارس الشرطة والكليات  المعلمين و  مثل دور 

الواحدة من األكراد  اليد  قليل يعد على أصابع  العسكرية ، إال عدد 

المتقدمين ، دون مبررات قانونية .

زوجة  على خطف  كردي  أقدم شخص   ، عام ١٩٥٨  ربيع  في   –

أفراد هذه  فقام  المدلول“ ، أحد شيوخ عشيرة ”شمر“  الرحمن  ”عبد 

عنهما  بالتفتيش   ، الرشاشة  والبنادق  بالبواريد  المسلحين   ، العشيرة 

القرى  في  وتعسفية  انتقامية  بأعمال  قاموا  ولكنهم   ، مكان  كل  في 

الكردية فقط ، فكانوا يعتقلون مخاتير ووجهاء هذه القرى ويربطونهم 

إلى  بالتراب ، باإلضافة  بعد ذلك  ، ويدلونهم في اآلبار ويعفرونهم 

الضرب واإلهانات األخرى ؛ إلى أن عثر قائد فصيل شرطة ”ديريك“ 

على الرجل والمرأة و أوقفهما في سجن ”ديريك“ . ولما سمع أفراد 

عشيرة شمر بذلك ، ذهبت جموعهم المسلحة إلى هنالك وهددوا القائم 

مقام و قائد الفصيل وغيره من الموظفين لتسليمهم الشخصين ، أو 

أنهم سيأخذونهما بالقوة . فسلمتهم السلطات الشخصين ، بعد االتفاق 

مع سلطات القامشلي والحسكة فأخذوهما إلى قراهم ، حيث قتلوهما 

مع ابنة صغيرة من زوجها ، لم يتجاوز عمرها (٦) سنوات . وقد 

قام بعض األكراد من تلك القرى وغيرها بإرسال برقيات احتجاج إلى 

السلطات المسؤولة في الحسكة ودمشق ؛ ولم يكن االحتجاج بسبب 

الرجل الكردي المعتقل ، ألن األكراد هناك ال يزالون عشائريين ، 

يقدرون قضايا الشرف والعرف ، وإنما كان االحتجاج ضد تصرفات 

رجال الشمر التعسفية االنتقامية ضد األبرياء من سكان تلك القرى 

وكان   ، الناس  لدى  تلقائيًا  كان  االحتجاج  هذا  أن  من  وبالرغم   .

السلطات  لكن  به مواطن ذو ضمير،  يأتي  أن  يمكن  ما  ذلك ضمن 

اعتبرت مرسلي البرقيات مشاغبين ، فقدمتهم إلى محاكم أمن الدولة 

في القامشلي بتهمة إثارة النعرات العنصرية. أما بالنسبة إلى ”الشمر“ 

إداريًا ، ثم أفرجت  فقد أوقفت السلطات أربعة عشر شخصًا توقيفًا 

عنهم دون محاكمة وكأنه لم يحدث شيء .

٣-  –منذ سنة ونصف تقريبًا ، جمعت أسلحة المقاومة الشعبية من 

األكراد فقط ، بينما بقيت لدى العرب .

وقبل أن أنهي هذه الحوادث ، أريد أن أسرد لسيادتكم حادثتين لهما 

عالقة مباشرة بي شخصيًا:

– في أيلول ١٩٥٨ ، أردت الذهاب إلى الخارج للقيام ببعض األمور 

المتعلقة بعملي الخاص كوكيل عام لبعض معامل األدوية . ذهبت إلى 

إلى  للسفر  الالزمة  الشروط  و  المعامالت  وأنا مستوفي كل  المطار 

الخارج ، ويلزم فقط أن يؤشر ضابط األمن .ولما قابلته اخبرني بأنني 

ممنوع على مغادرة البالد بأي شكل كان . وسحب مني جواز السفر 

. وحدث هذا بينما انا في انتظار الصعود إلى الطائرة ، وإذا باسمي 

المكبرة لمراجعة ضابط األمن ، وحدث ما رويته . ولما  يذاع في 

راجعت وزارة الداخلية وقدمت طلبًا لالستفسار عن هذه المعاملة ، 

احالوني إلى المكتب الخاص ، وهناك احالوني إلى وزارة الداخلية ، 

وهكذا عدة مرات . وفي النهاية طلبت مقابلة وزير الداخلية فلم أوفق 

، فعلمت أنه ال طائل من المراجعة فتركتها . وال أزال احتفظ بوصل 

الطلب الذي قدمته بين كتبي .

– وفي نيسان ١٩٦٠ ، أردت الذهاب إلى حمامات الحمة لالستشفاء 

من مرض الروماتيزم . وبعد أن اخذ الموظف المختص الطلب في 

المحطة ، طلب مراجعته بعد الظهر . ولما راجعته ، قال لي أنهم 

لم يوافقوا على طلبي ، وسلمني ظرفًا فيه هويتي مكتوب عليه (عدم 

أثناء  الطلب  المباحث هذا  اخذ رجال  .وقد  األحمر  بالخط  الموافقة) 

أن  فأذكر   ، المحطة  في  أعلمني  الذي  الموظف  .أما  منزلي  تفتيش 

اسمه كان ”محمد المدني “ . وأنني اآلن أتساءل كمواطن له حق و 

حرية التنقل ، هل هناك مانع يحرمني و يمنعني من ذلك سوى صفتي 

الكردية ؟ كل هذه األمور وعشرات غيرها تجري عالنية وفي الخفاء 

، وتسيء إلي األخوة العربية و الكردية ، و التضامن بين الشعبين ، 

وتكون سببًا لعقد نفسية وشعور غريب لدى األكراد . آمل وضع حد 

لها والنظر إلي األكراد نظرة واقعية تتناسب مع واقعهم الموضوعي 

 . أكراد  ولكنهم  المتحدة  العربية  الجمهورية  في  عاديين  كمواطنين 

الشعب  مشاكل  إلى  الحل  بأن طريق  المسؤولة  السلطات  تقتنع  وأن 

الكردي في اإلقليم الشمالي ليست اإلعتقاالت والسجون والتعذيب ، 

وأن القضية تتطلب نظرة جديدة لهذا الواقع الذي نحن فيه وحًال جذريًا 

لرغبات ومطالب األكراد العادية والطبيعية . وان محكمتكم الموقرة 

للمظلومين  بمساندتها  القضية  هذه  في  اإليجابي  دورها  تلعب  سوف 

المخلصة  الشريفة  والدوافع  المرة  الحقائق  وكشفها  والمحرومين 

ألعمالنا موضوع االهتمام .

نور الدين ظاظاا

مدارات كرد 
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العرب عز محمد د.

األوسط، الشرق منطقة في  اإلعالم  وسائل  تحولت 

الداخلي الصراع أو الثوري الحراك بعد خاص وبشكل

غالبية يستخدمها مركزية آلية إلى اإلقليمية األبعاد ذي

تنظيمات أو  مسلحة ميلشيات  أو دول  سواء الفاعلين 

ويروج أفكارها ويخدم رؤيتها عن يعبر بما إرهابية

توسيع إلى األخير التحليل في يقود نحو ألهدافها، على

أو اإلعالمية الوسيلة هذه ممول أو لمالك المؤيدة القاعدة

إطار من االنحراف باإلعالم إلى يؤدي الذي تلك، األمر

سياق االستقطاب والتسييس. والمهنية إلى الموضوعية

الحاكمة المالمح أحد كان التسييس أن من الرغم وعلى

فترات في العربية، اإلعالم وسائل غالبية لتوجهات 

أجندات أو حكومية مصالح يخدم بما سابقة، زمنية

في العام الرأي توجهات تشكيل على تعمل خاصة،

فيما يخص رئيسي اتجاه وتكوين ما، منطقة أو دولة ما

فيما السيما المصيرية والتحوالت الكبرى القضايا

عابر إرهاب وتوحش واستقرار نظم دول بقاء يخص

إلى قاد الذي األمر مسلحة، وصعود ميلشيات للحدود

تمثلت أبرز من قبل، المنطقة لم تشهدها إعالمية سيولة

اإلعالم وسائل مصالح مالكي وممولي تقاطع مالمحها

الصراع. أطراف مع

الشرق في اإلعالمي االستقطاب مؤشرات أوال:

األوسط

تتسم الذي على التسييس المؤشرات الدالة تعددت وقد

كانت سواء العربية، المنطقة  في  اإلعالم وسائل  به

إذاعية أو محطات أو فضائية قنوات أو صحف سيارة

فصيل داخل أو جناح بحيث يسعى كل مواقع إلكترونية،

تلك عبر الرئيسية رسالته تمرير  إلى الواحدة الدولة

األزمات فترات له خالل واستقطاب مؤيدين الوسيلة،

على برمته، اإلقليمي  للمشهد  الحاكمة  الصراعات أو

التالية: النقاط توضحه ما نحو

بعد ما مرحلة في المنطقة شهدت الحزبي: •- اإلعالم

االستقطاب نمط في  تصاعًدا العربي الثوري  الحراك

االنقسام يفرض على نحو التحزب السياسي، على القائم

تطورات تشهد التي الدول  في والنخبوي  المجتمعي

يؤدي الذي األمر مؤيد ومعارض، بين ما حادة داخلية

تعزز هجومية أدوات على طرف كل اعتماد إلى

السياسية القوى مع وصالته الميدانية تحركاته من

االنتقادات من وتخفف تحالفاته شبكة إلى وتضيف

والحركات األحزاب عنه تعبر ما وهو الموجهة ألدائه،

مصر في السلطة السياسية التي صعدت إلى والتيارات

.٢٠١١ بعد حراك واليمن وتونس وليبيا

أحد الطائفية النزعة صارت الطائفي: اإلعالم  -•

الصحف من قليل غير عدد ألداء الحاكمة المالمح

وخاصة اإلذاعية، والمحطات الفضائية والقنوات اليومية

عام في للعراق األمريكي الغزو بعد ما مرحلة في

مع  للتعامل الطائفية الورقة إيران استغلت ٢٠٠٣ حينما

إضفاء حيث تم شهدتها الدول العربية المتغيرات التي

النزاعات وإثارة الطائفية الميليشيات على الشرعية

تشرذم من المزيد إلى قاد نحو على القديمة، المذهبية

ثم العراق، في الهوية أساس على والقتل اللبنانية للدولة

الثوري الحراك بعد موجة اإلعالم الطائفي تزايد تأثير

قنوات  إلى الفضائيات انقسمت ٢٠١١ بحيث عام في

السائدة. التصنيفات أحد لدى شيعية وأخرى سنية

حالة إطار وسائل اإلعالم في النمط من هذا وقد تزايد

السعودية بين وخاصة اإلقليمية القوى بين التنافس

الصراعات بؤر يخص فيما التباعد خلفية على وإيران

خالل من إيران سعت فقد واليمن. والعراق سوريا في

قناة "العالم" مثل والمسيسة الموجهة من القنوات مجموعة

وقناة "الوفاق" وصحيفة إيران" عربي و"راديو إيران في

وقنوات و"الميادين" اللبناني اهللا لحزب التابعة "المنار"

بعض في لها داعم عام رأي حشد العراق في "األنوار"

الصراعات بؤر في خاص وبشكل باإلقليم، المناطق

األخير إلى التحليل نحو يقود في على األزمات، ودول

ومساندة وتأييد اإليراني النظام دعم سياسات التعبير عن

عليه ووكالئه واتهام الثأثرين حلفائه ودعم وجهة نظره

باإلرهابيين.

وبعض واإلمارات السعودية وظفت اآلخر، على الجانب

بلسانها، العربية الناطقة األخرى الصحف الخليج دول

ما وهو األوسط" و"الشرق "الحياة"  مثل كبير بشكل

نيوز" و"سكاي "العربية" مثل الفضائية القنوات مع تكرر

والداعمة الموجهة القنوات على الرد في و"اإلخبارية"

اإلقليمي االستقطاب ظل يف اإلعالم وسائل حتوالت
تلك السورية األزمة أظهرت وقد اإليراني. للنظام

تقول قنوات  مجموعة تأسست حيث اإلقليمية الحرب

األسد، نظام وتناهض السورية الهوية عن تعبر إنها

فثمة الخليجي التمويل ذات "أورينت" قناة أبرزها ومن

الميدانية المواجهات عن ضراوة تقل ال إعالمية حرب

يطلق في بؤر الصراعات، فيما الرياض وطهران بين

الجديدة". اإلقليمية الباردة "الحرب بعض الباحثين عليه

دول اإلقليم، من عدد إلى الطائفي اإلعالم تأثير امتد وقد

والشيعة، بل كالسنة الواحد الدين أصحاب بين ليس فقط

نحو ما على الدين ذاته، على أساس آخر برز تقسيم

تضاهي بعض توجد قنوات "مسيحية" إذ مصر تجلى في

أن إلى العملية  الممارسة وتشير  اإلسالمية، القنوات

الطائفية في الفتن إلثارة دافعة كانت القنوات تلك بعض

المجتمع المصري.

السبع السنوات في ظهرت فقد المناطقي: اإلعالم -•

والمحطات الفضائية القنوات بعض ظهور الماضية

سياسية لقوى االنتماء المناطقي عن تعبر التي اإلذاعية

عنه ما تعبر وهو مستقلة حكومة أو ميلشيا مسلحة أو

والعراق سوريا لألكراد في خاصة قنوات إنشاء حاالت

المناطق بالكردية في ناطقة محلية إنشاء إذاعات تم بل

من التي تبث إف إم" "أرتا إذاعة الكردية المختلفة مثل

المخصصة أم" إف "جين إذاعة عن فضًال الحسكة، 

حكومة عن  رسميًّا تعبر وقنوات الكردية، للمرأة

مؤخًرا أمازيغية  قنوات برزت بل العراق، كردستان 

العربي. المغرب دول بعض في

المسلحة الميلشيات ألن نظًرا الميليشياتي: اإلعالم -•

في بدأت اإلقليم،  في الرئيسيين الفاعلين أحد صارت

معبرة إخبارية ومواقع فضائية وقنوات صحف إيجاد

لميلشيا بالنسبة الحال هو مثلما نظرها، وجهة عن

على استيالئها القسري بعد خاصة اليمن في الحوثيين

لقوات التحالف وتبلور دور ،٢٠١٥ فبراير في السلطة

الستعادة السعودية العربية المملكة بقيادة العربي

إلى يؤدي وبما هادي، منصور عبدربه الرئيس شرعية

الفناء في مسلحة ميلشيا تمثله الذي التهديد مواجهة

للمملكة. الخلفي

الدراسات في اتجاه يشير إذ االنتقائي، اإلعالم -•

التي األجنبية الفضائية  القنوات بعض إلى  اإلعالمية

في روسيا مثل الدولية القوى بعض مصالح تعكس

بشار لنظام  دعمها ظل في السيما األوسط الشرق

في العسكري تدخلها بعد وخاصة سوريا في األسد

الصراع  في دور ممارسة ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ ومحاولة

وفي اليمنية. األزمة  في الحياد نهج وإبراز الليبي

األخبار مثًال اليوم" "روسيا فضائية تدعم الصدد هذا

العربي للجيش الميدانية  االنتصارات على تركز التي

المعارضة من  المناطق بعض استعادة في  السوري

كما "القضم التدريجي". إطار استراتيجية في المسلحة

للسياسة الروسية اإلغاثية األدوار على القناة تلك تركز

تحسين إلى يؤدي  بما حلب  المنكوبة في المناطق  في

الدولي. المستوى على لموسكو الذهنية الصورة

اإلعالم في االستقطاب نزعة تصاعد أسباب ثانًيا:

اإلقليمي

حدة انتقال في أسهمت التي العوامل من مجموعة ثمة

الوسائل أداء إلى السياسية الصراعات من االستقطاب

التالي: النحو على األوسط، في الشرق اإلعالمية

والتي اإلقليم، في المكشوفة المواجهات اشتداد -١

الصراع، أطراف  لكل مزدوج استنزاف إلى  قادت

أو بشرية خسائر كانت سواء الماضية، السنوات خالل

القضايا لغالبية فرص التسوية تتراجع حين في مادية،

توظيف يتم وهنا، الشديد. لتعقيدها  نظًرا الصراعية،

عالقات  إدارة في Local Proxies المحليين الوكالء

ما وهو مباشرة، غير بصورة الخصوم مع الصراع

بين الصراع إدارة مثل مختلفة أنماط في جليًّا برز 

في المشتعلة الصراعات بؤر في وإيران السعودية

واليمن. في سوريا األوسط، وبصورة أخص الشرق

الممتد" االستقرار "عدم عليه يطلق ما قاد ثم،  ومن

أو الدول قادة إدراك  إلى األوسط، الشرق منطقة  في 

مع التعايش ضرورة إلى الموازية  الجيوش كوادر

بين المتبادل اإلنهاك مع حين، السيما إلى الحالة تلك

"اإلنهاك عليه يطلق ما أو الصراع اإلقليمي، أطراف

أطراف بين الصراعي". فاالقتتال العسكري المتواصل

من وما يفرضه متعددة، ساحات أو في ساحة الصراع

وتوفير مالية موارد وتخصيص عسكرية أسلحة تدفق

األطراف يصل بتلك إقليمية قوى إعالمية وحشد أذرع

أطراف يجعل نحو على استنزاف أو إنهاك حالة إلى

مجدًيا يعد لم العسكري الخيار بأن قانعين الصراع

يكون قد بل  المصالح تحقيق  أو االحتياجات  تلبية في

تحملها. باإلمكان يعد لم مركبة تبعات للصراع ذاته

إلى الصراع الظروف يضطر أطراف هذه ظل وفي

نحو على الحرب، مسار عن المؤقت بالتوقف القبول

خوض النار، أو إطالق وقف اتفاقات جلًيا في يظهر ما

مع الخسائر، السيما نزيف التفاوض إليقاف مسار غمار

أحد أو السياسية سواء من النخبة داخلية، ضغوط تبلور

أو قطاعات الصراع أطراف على األجنحة المحسوبة

إلى االنزالق استمرار لوقف العام الرأي من واسعة

الخارجية، األطراف ضغوط تواصل عن فضًال الحرب.

التفاوض إلى الصراع من للتحول إقليمية أو دولية سواء

الحصول صعوبة السالم. وكذلك تراجع أو بنود حول

على الصراع ألطراف والتسليحي المالي الدعم على 

االستمرار يمكنهم التي الميدانية المواجهات يقلص نحو

اإلعالمية الوسائل على وهنا يتم االعتماد دخولها. في

إدارة الصراع. في أو بآخر بشكل

إن أطراف إذ اإلقليمية، التفاعالت في الفاعلين تعدد -٢

تطورات بدأت تشهد اإلقليمية والصراعات بل التفاعالت

على الدول، من غير الفاعلين اتجاه ظهور في نوعية،

واألهم عسكرية، أجنحة من لديها بما الدول، ساحات

هو ما نحو على األطراف، تلك في هو التعدد الشديد

والسودان ولبنان، وفلسطين والعراق، سوريا في قائم

الوكالء يبرز استخدام وهنا واليمن وليبيا. والصومال

والميليشيات اإلجرامية الشبكات مثل الحرب) (وكالء

المناطقية والقوى والجيوش الخاصة المسلحة والقوات

األذرع تعكسه ما نحو على المسلحة، العشائرية

عنهم. المعبرة اإلعالمية

جديدة إعالم وسائل انتشرت ما سرعان السياق هذا وفي

المسلحة، المعارضة عليها تسيطر التي المناطق في

مساحة إلعطاء مجاورة دول وفي السورية الساحة مثل

على ذلك يقتصر ولم األسد. لنظام لألصوات المعارضة

مثل الدوليين ليشمل الفاعلين بل امتد اإلقليميين الفاعلين

لتوظيف إعالمية وسائل الحوثيون امتلك روسيا. كما

انتظاره طال الذي السياسي والمشروع الخاصة أجندتهم

عبداهللا صالح. علي السابق الرئيس مع حروب ست بعد

اإلعالمية، الوسائل تلك تغطية فإن األحوال، كل وفي

باستخدام وتحريضية بل منحازة األحيان، أغلب في

الكراهية. خطاب

ملمًحا التعقيد يعد اإلقليم: في الخالفية القضايا تعقد -٣

بعضها يصنف  والتي اإلقليمية، للصراعات حاكًما

الستمرار وذلك رمادية" مناطق "صراعات باعتبارها

بين الوسيطة  المساحة في  الصراعات تلك مسار 

تلك في المنخرطين فالفاعلين والسالم. الحرب خياري

التي األهداف وضوح عدم على يحرصون الصراعات،

يستخدمونها، التي األسلحة لتحقيقها، ونوعية يطمحون

نطاق يتسع ال  حتى وذلك يتبعونها، التي والتكتيكات

مفتوحة حرب شكل ليأخذ الرمادية المناطق في الصراع

خارجية. قوى بتدخالت تسمح

بتعقيد الصراعات  تلك قضايا  تتسم  السياق، هذا  وفي

تسويتها إلى االتجاه المتعذر من يصبح نحو على شديد،

إطالق وقف  أو اإلنسانية  للهدن اللجوء يتم قد  وإنما

أو المحلية" "المصالحات صيغ  إلى التوصل أو النار

أتون يستمر حين في محددة مناطق في القتال وقف

ما تشهده نحو في مناطق أخرى، على الصراع مستمًرا

خالل وخاصة سوريا وليبيا، كل من في الصراع بؤرتا

أطراف من طرف كل يلجأ وهنا، األخيرين. العامين

أجندته يخدم وسائل اإلعالم بما إلى توظيف الصراع

لمصالحه. ويروج

إذ اإلعالمية، الوسائل لدى االستقاللية ضعف -٤

ضعف من اإلقليم في اإلعالمية غالبية الوسائل تعاني

من واسعة على قطاعات التأثير والنجاح في الفاعلية

يرتبط ما وهو تلك، أو  الدولة هذه  في العام الرأي

القضايا طرح في لالستقاللية االفتقاد هو بعامل محدد

الجهة النظر عن بصرف المتلقي الطرف يهتم بها التي

اإلعالم وسائل إليه تفتقد وهو ما له، الممولة أو المالكة

أجندات تعكس التي  الثقيلة الصناعة ذات  فيها بها

في العاملون بها ينشغل مهنية هموم من أكثر سياسية

اإلعالمي. المجال

الشرق في اإلعالمي االستقطاب مواجهة آليات ثالًثا:

األوسط

التصاعد في اآلخذ اإلعالمي االستقطاب محاربة إن

النحو على مسارات مختلفة، خالل من تتم اإلقليم، في

التالي:

بها تقوم التي سواء واإلقليمية، الدولية الجهود دعم -١

حكومية، غير منظمات أو حكومية مؤسسات أو دول

األبعاد للصراعات ذات السياسية خيار التسوية لترجيح

إلى تقود التي هي  السياسية الفوضى ألن  اإلقليمية،

ال يمكنها اإلعالم فوسائل اإلعالمي. المناخ في فوضى

المجتمعي. السلم وبناء النزاعات حل بمفردها

العربية، الدول في الموحد" إصدار قانون "اإلعالم -٢

الذي يغلظ العقوبات القانون هذا يغيب عنها مثل التي

بالوحدة المساس تحاول التي اإلعالمية المؤسسات على

الوطنية.

الطائفية الفتن تبث التي الفضائية القنوات بث وقف -٣

وتلعب والعنف والكراهية االنقسام على وتحرض 

العربية. مشبوهة داخل الدول أدواًرا

العربية المدني المجتمع مؤسسات بعض إنشاء -٤

األدوات وتأثير فاعلية مدى قياس إعالمي مرصد

لمواجهة انتهاجها يتم التي  واالستراتيجيات  والخطط

اإلقليم. في اإلعالمي االستقطاب

اإلخبارية المضامين في المهنية  القيم تطوير -٥

المجال في العاملين  لدى والتفسيرية والتحريرية 

واإلعالمي. الصحفي

التسييس نزعة في تصاعد ثمة إن القول خالصة

مباشرة يرتبط ما وهو اإلقليم، في اإلعالم لوسائل

ذات السياسية واألجندة الوسائل، تلك مالكي  بمصالح

مقابل في عنها ويدافعون يعبرون التي اإلقليمية األبعاد

في انعكس ما نحو على مغايرة، سياسية أجندات

في الجماهيرية واالحتجاجات الشعبية للثورات تغطيتها

والصراعات الداخلية والبحرين واألردن وتونس مصر

صحف طال ما وهو وليبيا واليمن، سوريا في المسلحة

والموضوعية بالمهنية توصف كانت فضائية وقنوات

تواجه أن تستطع لم لكنها سابقة زمنية فترات خالل

أن فبدا الشرق األوسط. يجتاح االستقطاب الذي طوفان

السياسي االستقطاب يفوق بكثير اإلعالمي االستقطاب

المصداقية معضلة باإلقليم. فالحفاظ على عدة دول في

ممتدة. مسلحة صراعات وسط

اإلعالم لوسائل التحتية البنية

التالي: النحو على لوسائل اإلعالم البنية التحتية الدولي البنك يصف

بالضرورة ال يعني هذا اإلعالم. قطاع لبقية األساسية الدعامة لوسائل اإلعالم هي الفاعلة التحتية البنية

توجد بالحياة نابضة إعالمية إن قطاعات المتطورة. اإلعالم وسائل أنظمة غيرها من أو أنظمة البث كثرة

التي النامية البلدان بعض في للهاتف الخليوي التحية البنية فقد سمحت وبالفعل، نموًا، األقل البلدان في

البنية تقتصر ال أكبر. بسرعة المعلومات بعصر "باللحاق" للناس التقليدية لإلتصاالت التحتية للبنية تفتقر

السلع (إلنتاج للنقل نظامًا قد تشمل بل وطباعة، بث من اإلعالم لوسائل التقليدية المكونات على التحتية

الفقري العمود لتشكيل والكابل البث مع بسرعة تتقارب (التي السلكية لالتصاالت ونظامًا المطبوعة)،

المالية، التحتية والبنية اإلذاعي، وأبراج البث الشبكات، وغيره من الرقمية)، والكابل المعلومات لعصر

البالد. في االتصاالت وثقافة األمية محو االجتماعية مثل المؤسسات وحتى

إلى الوصول على مع ذلك يكون الناس قادرين ال قد متطورة، أنظمة فيها توجد البيئات التي حتى في

احتياجات تحديد إلى اإلعالم لوسائل الشامل للتطوير برنامج سيسعى الموثوقة. والمعلومات  األخبار 

لها سيكون التي التحتية البنية على التحسينات بإدخال يوصي ثم أوًال، والمعلومات األخبار من السكان

األثر. أكبر

من كثير وفي الفنية. الناحية من ومعقدا مكلفا يكون أن اإلعالم لوسائل التحتية البنية لتطوير  يمكن

الجهد. هذا في بالمساعدة االعالم، اإلنمائية ووسائل والوكاالت المعونة ووكاالت الحكومات تقوم األحيان،

لهذه العملية: الدولي التوجيهات التالية يقدم البنك كما

(حسب المحلي المجتمع وجماعات الحكومات مع بالتشاور لوسائل اإلعالم التحتية البنية بمشاريع القيام •

يتأثر. قد ممن وغيرها التحتية، البنية ستستخدم التي االقتضاء)، واألطراف

المحطات إلى المستخِدمين متعددة  اإلرسال أنظمة من شيء أي تشمل أن التحتية للبنية يمكن •

بشأن الوطنية الحكومة  مع متعددة مشاورات  لإلرسال نظام بناء يتطلب قد الفردية. واالستوديوهات

المستهدفين، النظام مستخِدمي ومع استخدام األرض قضايا المحلية حول الحكومة ومع واألحكام القوانين

غالبًا). المشاورات خارج ُيترك الذي الفريق (وهو المحيط المجتمع ومع

ذلك، الناتجة عن لآلثار والتخطيط المنشآت لهذه المنظمة اللوائح فهم التحتية البنية بناء برامج على يتعّين •

والتكنولوجيا. التكلفة قضايا ذلك في بما

بشأن المجتمع استطالع يتم حيث لالحتياجات، شامل تقييم إلى التحتية تخطيط البنية أن يستند وينبغي •

المعلومات، في إرسال األكثر موثوقية الطريقة ما المعلومات؟ على الناس يحصل كيف أساسية. مسائل

اإلعالم لوسائل البنية التحتية نوع ما إليها؟ المشار التحتية البنية تحكم التي البيئة التنظيمية نوع ما ولماذا؟

المجتمع سيستخدمه الذي وما وفي المستقبل، الراهن الوقت السكان في احتياجات أفضل بشكل ستخدم التي

لصالح البث) / التقليدية (االتصاالت القديمة التحتية البنية تخطي أحيانا التخطيط يستتبع الواقع؟ قد في

الرقمية. التحتية البنية

البنية وتشغيل امتالك على قادرة سوف تكون المؤسسات / اإلعالم وسائل المحليين/ السكان أن من تأكد •

مع افتراض التحتية لوسائل اإلعالم البنية مشاريع من الكثير بناء ويتم رحيل الجهات المانحة. بعد التحتية

تحتاج قد غالبًا. الحال ليس هو ذلك لكن عليها، الحفاظ عن المانحين عند توّقف بسهولة يمكن نقلها أنه

لتدريب أخرين. وإعدادهم رئيسيين موظفين لتدريب الجهات المانحة

ستكون التي الترقيات ما الجارية؟ تكاليف التشغيل هي التحتية. ما البنية مخّلفات تكاليف في النظر •

هي الترقيات؟ ما هذه ستتطلبها التي اإلضافية الرأسمالية االستثمارات هي وما المستقبل، في مطلوبة

وقطع للخدمة التوافر المحلي هو ما التحتية؟ البنية على تؤثر قد التي المستقبل التنظيمية في التغييرات

الزمن. أمام اختبار ال تصمد قد المتطّورة المعدات بأن العلم ينبغي الغيار؟

تطوير وسائل عملية حيوية وضرورية في خطوة تشكل أن اإلعالم لوسائل التحتية البنية لمشاريع يمكن •

اإلعالم.

لتطوير الجوهر الحقيقي في االنخراط أجل سهًال من بديًال بإعتبارها إليها أال ينظر ينبغي ذلك، مع •

مجتمع مدني ودعم بيئة مؤاتية وتعزيز االستدامة وتشجيع المهنية المهارات تنمية من اإلعالم، وسائل

وسائل السياسي لنظام عن االقتصاد تنفصل أن اإلعالمية للبنية التحتية اليمكن اإلعالم. بوسائط مثّقف

تشجيع ينبغي وبالتالي، أيضا، التحتية اإلعالم البنية قطاع استقالل على تؤثر التي العوامل تشمل اإلعالم.

ممكنا. ذلك يكون عندما التحتية، البنية إدارة ومناهج الحزبية غير الملكية

التحتية البنية في االستثمار على تقوم ضخمة ميزة اكتساب اثنتين أو واحدة إعالمية لوسيلة أحيانًا يمكن •

بالكامل يفهموا أن المانحين على يتعين دومًا، أمرًا سيئًا بالضرورة يعتبر ذلك ال أن حين في للمانحين.

إلستثماراتهم. والسوقية السياسية العواقب
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فّتتوا الوطن ليرشقوا العدو.

غادة السمان…

جثْت إلى جانب سريره وتأملْت  مالمحه التي تنضح 

بالبراءة  وبالغْت في تغطيته،  كمن تخفي كنزها عن 

الدرقة  تحت  من  رأسه  مّد  كالسلحفاة   اللصوص، 

صارخًا: هذا  ثقيل!

الدار،  خارج  إلى  وتوّجهت  بابتسامة  اكتفْت  لكنها 

تلك  ورؤية  باردة  رياح  الشمال،  إلى  نظرها  مدْت 

األضواء تصفعها، تنهدت بحرقة، رفعت نظرها إلى 

السماء.

ياهللا! كيف ستهدأ خواطرنا ؟

كانون  أنه  يا رب!  بلمعانها!  تتحّدانا  النجوم  حتى  

الثاني وليس أيلول.

التركي  قدم  وكأنَّ  النظر  مد  على  حمراء  التربة 

قد دعسته فأبت الحشائش أن تنمو فيه. أطنان من 

المخاوف تنهشها.

كانْت قد سمعْت من نشرة األخبار

لكن  مريبة،  الحدود  على  التركية  القوات  حركة   "

األخيرة  الجملة  "فرّددت  برفقتها  الروسية  القوات 

مشس عنرت

كمن تطمئن نفسها.

المنزل،  في  الحياة  فدّبْت  العتمة،  ثوب  وانشّق 

لكنها  زاوية  كلِّ  في  أشعتها  تنشر  كالشمس  واألم 

حين لململت شعرها الكثيف لسع ذاكرتها ذلك الحلم 

الشنيع، لقد رأت نفسها صلعاء تمامًا وهي تركض 

انقبض  المجهول.  إلى  السائرة  الحشود  معاكسة 

اآليات  ترّدد بعض  فتمتمت  وانقلبْت سحنتها،  قلبها 

واألدعية. أقبل الصغير نحوها ُمذكِّرًا إّياها بوعدها 

بشراء كرة جديدة له.

ينسونها, ويرفضون  الوعود وال  األطفال يصّدقون 

التأجيل غير مدركين صعوبة أن تكون  جّرة الغاز 

فارغة أو جيب والدهم فارغ ، المهم أّال تكون كرتهم 

فارغة من الهواء، هم يطلبون  وكفى! 

الصغيرة شطيرة  يده  في  ودّسْت  له وعدها  جّددت 

ملفوفة بعناية فقضمها وركض خلف كرته الهاربة 

من ضربة قدمه الصغيرة. خرج الجد الطاعن في 

يجتز  لم  الروح،  مهترئ  القلب,  مترهل  األوجاع، 

تؤنس  مرصوصة  بأحجار  المسيج  الدار  سور 

إحداهما األخرى. جلس على قارعة الشتاء، بمعية 

البرد منتظرًا المطر . تكنس األم حدود  تلك اللوحة 

القاتمة التي خلفتها المداخن أمام  الدار. 

الحبل  ذلك  على  بالماء  المثقل  الغسيل  تنشر  العمة 

المعقد بعقد متقاربة والذي ارتخى حتى تكاد المالبس 

أن تقبل األرض، وكلب هزيل ينبش التراب بكسل. 

فجأة دوى صوت رهيب, فانتفض الطفل مذعورًا. 

لتفقد  طريقها  في  اللحظات  تلك  في  الحياة  كانت 

قداستها ونقائها وتتوّشح بالرذيلة! 

استدار صارخًا: ماما... فإذا  بأفراد أسرته مسربلين  

مشتعًال  األفق  وأصبح  أبوابه  فتح  الجحيم  بالدماء، 

بالنار  حاول أن يركض، قذيفة غادرة تربصت به 

اقترب من  ذبيح حتى  ورفعته عن األرض كطائر 

الشمس التي تبقعت بالدماء، من هناك شاهد دارهم 

وقد تحّولت إلى ركام، شعر بخّفة جسده, فساقه تطير 

و  المبعوجة  كرته  جانب  الى  هبطت  ثم  عنه  بعيدًا 

تدحرجت  فردة حذائه لتستقر ببركة من الدماء.

م األرواح- قصة قصرية
َّ

ُمهش

حسني علي غالب

ها هم األصدقاء األربعة يجلسون قليًال بعد إنتهاء الدوام الجامعي في حديقة الجامعة الجميلة والواسعة.

لم يستمر الرابع بالجلوس، بل بدأ بقطف الورود واألزهار من هنا وهناك.

نظر إليه األول: - أنه يقطف الورود واألزهار لكي يضحك على طالبة جديدة بكالم الحب والغزل يا له من ماكر.

ضحك االثنان بعدما سمع كالم األول: - ال أنه يفعل هذا من أجل حفلة الجامعة القريبة فسوف يشكل باقة كبيرة من 

الورود واألزهار ويضعه في الحفلة، وبهذا لن يكلف نفسه أي مبلغ، هذا البخيل.

إلتفت الثالث عليهما وقال: - كل ما ذكرتموه هو خطأ أنه يشكل باقة لكي يرسلها إلى أستاذة الجامعة المريضة منذ عدة 

أيام، فهو يحاول كسب رضاها منذ وقت طويل.

ينتهي الرابع من قطف عدد قليل من الورود واألزهار ويعود إلى أصدقائه الجالسين ويقول لهم: - اآلن أنا ذاهب إلى 

المقبرة فاليوم الذكرى السنوية لوفاة أمي، وسوف أقدم لها هذه الباقة وأدعو لها بالرحمة والمغفرة فهل هناك أحد منكم 

يحب أن يرافقني..؟

هّز األصدقاء الثالث رؤوسهم كعالمة منهم لعدم رغبتهم بالذهاب، وكل واحد منهم يشعر بالخجل واالشمئزاز لما قاله 

بحق هذا المسكين.

الباقة اجلميلة

ليٍد تاهْت في زبرجِد التلويِن

يٌد مغشّيٌة بلهاِث الظّن

بنداوِة العشِب بسحاِب البلِل

 
ٍّ
بماٍء قدسي

يموُر مابيَن بين

يدَك الصباحاُت الغفيرُة

تتهافُت وهجًا على أثماِر التبّتِل

يدَك العانقت رفيَف الموِج 

ونامْت أليفًة في هجعِة الفجِر

يدَك الممدودُة من جداوِل الفيِض

حتى سماواِت االشراق

يدَك األرحُب من معاني الغيِب

واألَجلُّ من مكامِن الماء

يدَك التي سقسقُة النبيِذ

على فوحِة النهِد القشيِب

ياالصاعُد من خلِل الكناياِت

أواَن انهماِر التجّلي

دعَك من ثرثرِة الناياِت

من افِك النوايا

واحلم..

بما تناثَر من النمِش

على كتِف الغريبة

احلم.. احلم باأليائِل 

تناغي نشوَة البلِل

بشهقٍة تميُد بليِل الحجِل

يربكَك جمُر التأّني 

وأنَت .. أنَت

مازلت متدلّيًا من بصيرِة الطوفاِن

من وعِد القيامة

 انتشائَك لنهدِة الصبِح
َ
تتلو سّر 

عذبًا.. خفيفًا

تسبُل الجفَن على خطوَك 

كأّنَك حشوٌد من خصاِل الضوِء

وكأنما النهُر درُب طفولتَك األولى

في يدَك كلُّ البساتيِن

وأخضرها عليَك

يميُل .. يميل

ıÏõ€a@�fibóÇ@Âfl

روشن علي جان

سلمى مجو

وال  حينًا  شعورّي  في صراع  البشرية  والزالت  كانت 

فاختيار  والعاطفة،  العقالنّية  بين  آخر  حينًا  شعورّي 

األولى يتحّتم أن يؤّدي إلى نبذ الثاني والعكس صحيح، 

وكأّن قدر هذين المصطلحْين كقدر الخّطين المتوازيين، 

ُتحسب على  بجماعة   
ّ
العقالني إلصاق صفة  بات  حتى 

تلك  أبناء  للتهّكم والرفض من  أسلوب  العاطفّية وكأنها 

بمثابة  ما   
ّ
عقالني على  العاطفّية  صفة  وإلصاق  الفئة، 

احتقار، وكم كانت الطرق كثيرة للوصول إلى االثنتين، 

حسب رؤى وقناعات البشر!!

أما العاطفّيون – الروحانّيون – الذين يظّلون في بحث 

الحائرة،  ذّواتهم  يطمئن  الذي  اإلكسير  ذاك  عن  دائم 

الباحثون عن رقعة قماش ولو باٍل يرّقعون بها شقوق 

كّلما  شجّية  نغمات  تعزف  نايًا  تحّولت  التي  أرواحهم 

هّبت رياح الوحدة من تلك الشقوق؛ هذا الصنف يبقى 

 
ّ
أبدًا يعيش نقصًا ال يعلم له مصدرًا، حاله كحال العقالني

الذي ال يعرف للعاطفة مصدرًا ألنه مشبع باألساس، يبدأ 

، من 
ّ
بالتشّبث بأّي قّشة تمنحه القليل من الرفاه العاطفي

منطلق الحرمان من العاطفة في الطفولة يخلق شخصية 

في نَهم أبدّي. يأكل السراب ويشربه دون أن يعلم أنه 

ال َيغني وال يسمن من جوع، كذاك الكلب الشريد الذي 

يلهث خلف كّل َمن يمّد إليه بقطعة من عْظم. 

هذه الشخصية تظّل تركض من نبع إلى آخر، من إنسان 

الذي يبحث  الدفء  آلخر، من حالة ألخرى، عّله يجد 

عنه. 

يحصلوا  لم  بشر  المحّصلة  في  هم  والنّساك  الدراويش 

على مرادهم من أقرانهم من البشر، فقّرروا طرق مسالك 

أخرى يحصلون منها على مبتغاهم، تلك المسالك الخالية 

من النفعّية ومن خوف الخيانات والخيبات. تلك الحاالت 

عليها  تسيطر  التي  األزمنة  في  خاّصة  تكثر،  الروحّية 

الماّدّية أو العقالنّية أو القواعد المطلقة، واألهم تكثر في 

العصور التي تفقد فيها العالقات اإلنسانّية بما تحملها من 

قيم سامية قيمتها ويصبح البعد عن أبناء الجنس الواحد 

أفضل من القرب منهم «العزلة»، عندها يكون الطريق 

الذي بال خيبات هو المرّجح كمان أسلفنا. 

أن  والخنوع؛  التواكل  قّمة  هذه  أن  البعض  يقول  قد 

الغالب  في  يكون  الذي   – للمحبوب  بالمطلق  تستسلم 

«اهللا» – وندخل إثر ذاك في حالة من المازوشّية التي 

تجلب لنا السكينة باإلذالل والنكوص. لنتفق أن اإلنسان 

مخلوق بالرغم من ذكاءه وأفضليته في هرم المخلوقات 

أمام  بالرغم من ذلك عاجز  الكوكب؛  الحّية على وجه 

في  المطلق  عقله  يستطيع  ال  التي  األمور  من  الكثير 

من  الطمأنينة  يجد  تراه  لذا  عنها،  اإلجابة  محدودّيته 

يربطه  أن  والمجهول  المبهم  إزاء  يعتريه  الذي  القلق 

بموضوع ما، سواء أكان هذا الموضوع هو اهللا، أو قلب 

الكون النابض، أو الميثولوجيات التي أبدعها اإلنسان؛ 

إيجاد  من  عقله  يتمّكن  أن  إلى  ذلك  في  الطمأنينة  يجد 

األجوبة، وال أعتقد أن هناك ضير في ذلك مادامت هذه 

اآللية الدفاعّية تجّنبنا االنقراض والهالك وتمنحنا فرصة 

المواصلة وكشف الكثير غير المكشوف.

أو  اإلله،  إلى  للوصول  بعضهم  كانت طريقة  الصوفّية 

التعبير عن حالة الحّب التي تربطه باإلله وطريقة فهمه 

ملموسّيات  كونها  عن  جدًا  بعيدة  هي  أّي  له،  وإدراكه 

ومحسوسات. هي تلك الذاتية المستورة من عالقة العابد 

بالمعبود وهي خاّصة، استثنائّية، فريدة بالمطلق، بحيث 

الناسك اآلخر. كّل  النّساك طريقة  أحد  ال تشبه طريق 

وحّبه  قربه  مدى  عن  والالوعي  الواعي  بوعيه  يعّبر 

وحتى فهمه للذات اإللهي.

ساعيًا  أعوام،  عشرة  من  أكثر  منذ  البالد  غادرُت 

فأنا  ما يرضى طموحي،  فيه  أجد  وراء عمل جيد 

أوعدت  ولقد  ماديا،  ومتمكن  عملي،  في  مجتهٌد 

ألجلنا  تعبت  والدتي  ألن  المساعدة،  بتقديم  عائلتي 

كثيرًا .

منذ  توفي  والدي  واحدة،  وأخت  إخوان  ثالثة  لدي 

سنوات بعيدة إرادة والدتي وشموخها كجبٍل. 

في نهاية عملي من يوم الجمعة يرن هاتفي المحمول، 

فإذ بأخي الكبير، وصوته الضعيف وهو يطلب أن 

الوالدة  منزل   ] الوطن  إلى  وأعود  اترك كل شيء 

حياة  يعيشون  متزوجون، وهم  أخواني  بأن  علمًا   [

خاصة بهم ، فقط والدتي واختى ذات الثالثين عاما 

تعيشان معا.

سألته عدة مرات عما حدث لكنه لم يقل لي شيئا ، 

قال لي الموضوع ال يجوز أن نتحدث عنه هاتفيا. 

التائهة  العاجل . قادتني مخيلتي  فقط عليك  السفر 

لم  متاهات،  إلى  أخرى  وأحيانا  معقدة  أفكار  إلى 

أستطع التخلص منها .

أعمالي  انهي  أن  قررُت  أمري  من  عجالة  في 

المجهول  إلى  تتعلق بعملي، ألندفع  التي  والمواعيد 

الذي ينتظرني، أنا الساكن على أفق الغافيات .

التي  وأختي  والدتي حيث طفولتي  منزل  إلى  عائُد 

عدُت  عظيمًا،  حبا  أحبها  والتي  والدتي  مع  ربتني 

مىن عبدي 

بعد،  يخضها  لم  حرب  نتائج  من  خائف  جندي  عودة 

عيون  من  والحقد  االغضب  قرأت  وصولي  لحظة 

إخواني، والحيرة تأكلني والخوف يسلبني، بنبرة صوت 

مرتبك،سألُت ما األمر ؟ 

انشل لساني من البالهة وهو يتحدث بنشيج بكائي رد 

على سؤالي : أختك حامل وهي عزباء عند والدتك وهذا 

عار علينا، هنا تجمد الدم في عروقي كتمثال صامت، 

كانت  وكم  الماضي  إلى  الذاكرة  أخذتني  ما  لحظة  في 

أختي فتاة عفيفة محتشمة وكم تركت في حياتي بصمات 

األمومة ورائحة من األخوة والعظمة. اليوم يوم مترهل، 

وأنا أقف أمامكم مفارقًا االبتسامة، كنت أحمل  طوقا من 

نقاء أهلي، واآلن ثمة عذاب يحتل كياننا جميعًا .

أختي الضحية التي أخذتها والدتي معها إلى دجال يقرأ 

خزائن  بوابة  فتح  ألجل  سحرًا  أو  تميمة  لها  ويعد  لها 

نصيبها. 

هذا األمر، تكرر، وبعد عدة لقاءات استدرجها خاللها، 

و من دون علم إخواني، إلى أن انفرد بها هذا الدجال، 

واعطاها قرصا مخدرا، ليغتصبها وحدث ما حدث .

تعرض  لعدم  األمن،  حماية  في  الضحية  أختي  اآلن 

مني؟  المطلوب  هو  ما  قائال:  سالتهم   ، لها  إخواني 

فأجابني أخي الكبير : سوف نوقع تعهدًا عند األمن بعدم 

ايذائها، هنا ال يعرفك أحد ألنك مسافر منذ فترة طويلة، 

أنت من سوف يقتلها !!!

يرفعون راية  المجتمعات وفي هكذا حاالت  في بعض 

سوداء فوق منازلهم وتعني هذه بأنهم يعانون من كارثة 

الراية  يرفعون  يغسلون عارهم وبعدها  وعار، وسوف 

البيضاء، أي بأن من أتت بهم العار تم قتلها وأعيد لهم 

شرفهم .

يذهب األخوة إلى دائرة األمن ويوقعون التعهد المسرحي 

حلقة  ويعيشوا  رقابهم  الحقد  ليطوق  عليه  اتفقوا  الذي 

في  الحقد  يمهد  اختالج  في  اإلخوة  رابط  من  مفقودة 

على  مشاعرهم  نامت  شنعاء،  جريمة  نحو  صدورهم 

برفقة  الجميع  رجع  الباهتة،  مجتمعهم  أقاويل  سرير 

األخت والسكينة عمت الدار، لكن تردد الفتاة وشعورها 

بالخوف لم يسكتا مطلقا .

اإلخوة انصرفوا إلى منازلهم لينفرد األخ الصغير  سامر 

بأخته. رويدا رويدا اقترب منها وعاملها أفضل معاملة 

كما كانا من قبل . قال لها بنبرة صوت مشبعة باأللم 

غدًا نذهب إلى مكان جميل في المدينة لنرتاح مما حلظات ال تفيد الندم 

عشناه في األيام األخيرة، بالفعل ذهبا وقضيا يومًا 

جميًال   هذا األمر كرره اخوها  مرات عدة، ليكسب 

ثقتها. األخت كانت تثق به أكثر من جميع أخوانها. 

بل كانت تشعر بالخوف منهم، بعد هذه الثقة والود 

الذي كان يمثله لها أخوها. طلب منها مرافقته في 

أن  إلى  السعادة  غاية  في  وهما  معا  انطلقا  رحلة. 

وصال إلى مكان خال من البشر، فوق قمة جبل، ال 

يرحم أحدا في أعاليه.

هنا،  نفعل  ماذا  له:  وقالت  بالخوف  هنا شعرت... 

الخالي ، صعد من  المكان  أحدا في هذا  أرى  وال 

السيارة وتحدث معها بصوت وحشي

هيا أنزلي ألغسل العار. 

من  والخوف  الخيبة  دموع  تنهمر  اللحظة  هذه  في 

عيني الفتاة، وتصرخ بأعلى صوتها:

أخي أنا بريئة وضحية ، تمسك برجله راجية منه 

أول  يطلق   ، جدوى  دون  لكن  والشفقة  الرحمة 

رصاصة لتنغرس في رقبتها واإلصابة خفيفة رغم 

ذلك مازالت تتوسل اليه، طالبة الرأفة والشفقة منه، 

في  المسدس  طلقات  بإفراغ  تنتهي  الفاجعة  لكن 

رأسها. 

يرمي جثتها من فوق هذا الجبل، ويعود إلى منزله، 

السوداء،  الراية  لينزل  السطح،  فوق  إلى  متوجها  

قدغسل  بأنه  للناس  يبرهن  كي  بالبيضاء،  ويبدلها 

العار وإن أبناء البيت لشجعان .

ثم يتجه إلى مركز األمن، ليسلم نفسه للعدالة، لتحكم 

عليه بثالث سنوات  من السجن، في جريمة تسمى  

قضية غسل العار .

مرت األيام ودارت السنون، وقضيت الثالث سنوات 

السجن  في  الوحدة  ربما  منزله.  إلى  سامر  رجع 

كيف  يتذكر  وأصبح  أوضح  بات  لألمر  واستيعابه 

عن  واستفسر  يسمعها،  لم  وهو  اخته  إليه  توسلت 

تفاصيل الموضوع أكثر. فأصبح في حالة نفسية ال 

يحسد عليها. ثم بات يردد قائال:

لو رجع بي الزمن للوراء لقتلت الرجل الذي استدرج 

ما  أفعل  ولم  بعيد،  مكان  إلى  بها  أذهب  أو  أختي، 

فعلت بها، ألحميها من إخواني، ألنها مجرد ضحية 

فقد كانت تبحث عما يسمى السترة...

فقائل جملة: «رأيت رّبي بعين قلبي» ال يحتمل إال أن 

المطلق  المجاز  باب  من  هللا  تصّوره  أعطى  قد  يكون 

بعين  رآه  الذي  هذا  وجدانّيًا صرفًا،  ُبعدًا  عليه  أضفى 

قلبه رّبه، ربما يراه بعض اآلخر بعين عقله، أو بعين 

عواطفه، أو حتى بعين المخلوقات األخرى. 

الصوفّية كانت حالة هروب من الوحدة التي كان يشعر 

وحدة  حالة  إلى  محيطه  من  انسالخه  بعد  المرء  بها 

آمنًا  وكهفًا  مالذًا  المحبوب  في  فوجد  آخر،  نوع  من 

خرج،  ما  متى  اإلنسان  أن  ذلك  ضياعه،  الرتعاشات 

أو تمّرد، أو ابتعد عن مجموعة بشرّية، أو عقائدّية، أو 

تراه  والخالص؛  بالحّرّية  شعوره  من  بدًال  تراه  فكرّية 

األعاصير  تتلّقفه  الريح  مهّب  في  ريشة  وكأنه  يشعر 

تكون  أن  ودون  باالنتماء،  يشعر  أن  دون  شاءت  أّنى 

 ويبحث 
ّ
جذوره عائدة إلى تربة ما، ليبدأ االرتداد العكسي

لنفسه عن رمز، أو إيديولوجية، تمنحه األمن وتشعره 

الصوفّية،  به  تقوم  ما  بالضبط  وهو  به،  مرغوب  أنه 

ولكن مع ما التصقت بالصوفّية من عادات هي أبعد عن 

روحها، لو ُجّردت مّما يكسوها من الشوائب والزوائد 

لكانت النقطة المشتركة لكّل َمن يريد قرب اإلله مهما 

دين  هي  الصوفّية  ألن  وديانته؛  وعرقه  طائفته  كانت 

المحّبة والعشق للذات، وبالتالي للخالق خالق ذاك الذات. 

ثم ما المشكلة لو أننا كّلنا سرنا بطرق مختلفة ما دامت 

تؤّدي إلى روما «المحبوب»؟ أقله سنجعل من الطرق 

المهجورة سالكة؛ سالكة بالحّب والسالم واإلثار.

َرف؟!
َ
ف: حاجة أم ت

ّ
التصو هناك على القمر

أطواره في المحاق

عقوبة األرض

فراشة عاشقة

تحلم بوطن

خالي األشواك

أجمل مافيِك

تفاصيلِك الصغيرة

عالمات فارقة

بشارة 

للقوافل التائهة

في صحن الصحراء

نجمة الصباح

حبًة حبًة

تسقط بين احجار

الرحى 

احزاني

Li wir li ser pişta heyvê

Bazda wê di heyva nû de

Sizadana Zemînê ye

Pelantînkek Evîndar 

Bi xewna welatekî 

bê stirî û kelem 

Tişta te ya herî bedew 

Serûsîmayên te yên piçûk 

Nîşanên bilindiyê ne 

Mizgînî

Ji bo karwanên windabûyî 

di qada biyabanê de 

Stêra Sibê 

Lib bi lib 

Di nav kevirên destdarî de

Tên hêrandin

Xemên min 

***    

ترجمها الى الكردية 

عبدالعزيز قاسم

ÏÿÌbÁ@ôÏó„

إمساعيل رسول
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ِفكرة الَعلمانّية وليدة فلسفات قديمة تعود إلى زمن 

االغريق، إّال أّنها ُعِرفت بمفهوِمها الحديث خالل 

عصر التنوير في أوُرّبا من ِقبل عدد من المفّكرين 

ِفعل  كرّدة  جاءت  وقد  وفولتير،  لوك  أمثال جون 

أشغلوا  الذين  ألوُرّبا،  الكنيسة  رجال  ُحكم  على 

وما  الدنيا  أمور  وأنَسوهم  اآلخرة،  بأمور  الناس 

وصل  لقد  ُحكِمهم.  استمرار  لضمان  وذلك  فيها، 

أفكارهم حّتى  الناس على  إلى محاسبة  بهم األمر 

العالم  مع  ماحدث  هذا  علمية،  أفكارًا  كانت  وإن 

غاليلو في القرن السابع عشر عندما تبّنى نظرية 

العالم كوبرنيكوس والتي تقر بدوران األرض حول 

الكنيسة،  فرضية  بحسب  العكس  وليس  الشمس 

ِمّما اضطر  الكنيسة  ِقبل  حيث تّمت محاكمته من 

إلى التراجع عن ِفكرته.

م  لقد كانت الحاجة ماّسة حينها إلى آلية جديدة تنظِّ

إدارة الدولة بعيدًا عن ُحكم الكنيسة ورجال الدين، 

وهكذا ُوِلدْت الَعلمانّية، ثّم تطّورت فيما بعد على 

يد عدد من أعالم الِفكر الُحر خالل العصر الحديث 

من أمثال بيرتراند راسل وكريستوفر هيتشنز.

لقد أثارت الَعلمانّية الكثير من الجدل في األوساط 

في  والحقًا  أوُرّبا،  في  اعتمادها  بداية  مع  الدينية 

بها،  العمل  دون  فقط  كِفكرة  اإلسالمي  العالم 

بصورة  انتهجتها  التي  الدول  بعض  باستثناء 

إلى  األولى  بالدرجة  الجدل  ذلك  يعود  مشّوهة. 

ِبالمرجعيات  الدين  واختصار  الَعلمانّية،  فهم  سوء 

العلمانية؟ وهل  ما هي  إذًا  الدين.  وِرجال  الدينية 

حقًا تتعارض مع الدين؟ 

عكس  -الدنيا-  الَعالم  من  ُمشتّقة  كلمة  الَعلمانّية 

اآلخرة، ليست لها أي عالقة ِبالِعلم كما هو شائع. 

حركة  بأّنها  البريطانية  المعارف  دائرة  فتها  عرِّ

اجتماعية تهتم بأمور الدنيا دون اآلخرة، وكان قد 

صاغها َكمفهوم الكاتب البريطاني جورج هوليوك 

الفكر  التحاق  إلى  الَعلمانّية  ُتشير  سنة ١٨٥١م.  

بالواقع، وليس تكيُّف الواقع مع الِفكر، وتقوم على 

د  وأؤكِّ أوًال،  الدولة  سياسة  عن  الدين  فصل  مبدأ 

ألن  َكُكل،  الدولة  وليس  السياسة  كلمة  على  هنا 

الدولة تضمُّ المجتمع أيضًا، وال يمكن فصل الدين 

ل  عن المجتمع بأي شكل من األشكال. وعدم تدخُّ

السياسي  بالشأن  الدين  الدينية ورجال  المرجعيات 

وسلطات الدولة ثانيًا.

ومحاربة  اإللحاد  إلى  تدعو  ال  كحركة  والَعلمانّية 

أو  الجاِهلة  األوساط  في  شائع  هو  كما  الدين 

المتجاِهلة، هي باألصل ليست ضّد الدين، وبنفس 

راِبط  ال  مفهومان  ألّنهما  إليه،  تدعو  ال  الوقت 

تخصُّ  فالَعلمانّية  ساحته.  منهما  ولكل  بينهما، 

الخطأ  ومن  األفراد،  وليس  والمجتمعات  الدول 

القول: فالن علماني. بينما الدين حالة فردية تخصُّ 

األفراد دون الجماعات من حيث اإليمان وممارسة 

ما  مجتمع  وصف  أيضًا  الخطأ  ومن  الشعائر، 

بالمتديِّن وآخر بالملِحد، وما يؤّكد ذلك فإّن الحساب 

(مجتمعات،  للجماعات  وليس  لألفراد  القيامة  يوم 

شعوب، قبائل)، في حين أّن الدولة العلمانية تعاقب 

المجرم الفرد في الدنيا دون أّن تتوّعده في اآلخرة. 

المجتمعات على  واهللا سبحانه وتعالى لن يحاسب 

فرد  كل  وإنما سيحاسب  وُكفِرها،  وإيمانها  عملها 

من أفرادها لوحده دون العودة لجماعته أو أسرته.

فالمجتمعات إْن أصابت أو أخطأت سيكون جزاؤها 

أّن  سبق  ِمّما  ح  يتضِّ اآلخرة.  دون  فقط  الدنيا  في 

العلمانّية والدين يمكنهما االستمرار معًا دون إلحاق 

أّن  درجة  إلى  هشًا  ليس  فالدين  ببعضهما،  األذى 

نجد  وبالفعل  ستحِطمه.  جديدة  ِفكرة  مجّرد طرح 

تشهد  وأخرى  وسالم  رغد  في  تعيش  مجتمعات 

من  هذه  مدِقع.  فقر  في  أفرادها  وتعيش  حروب 

يِحقُّ  العلمانية  ظل  في  أخرى  ناحية  ومن  ناحية 

أو  األديان،  من  يشاء  ما  اعتناق  حرية  للمواطن 

الدولة  من  تدخل  أي  دون  دين  أي  اعتناق  عدم 

أو مؤسساتها بحياته الشخصية، وهذا يتطابق مع 

َفْلُيْؤِمن  َشاَء  (َفَمن  الحكيم  التنزيل  في  تعالى  قوله 

َفْلَيْكُفْر) ص. وهنا تكمن نقطة الخالف  َوَمن َشاَء 

أّن  يَرون  ِمّمن  الدين  رجال  بعض  مع  الرئيسية 

على الدولة إجبار مواطنيها على اعتناق دين معّين 

مع  يتعارض  أيضًا  وهذا  عليه،  شعائره  وفرض 

قوله تعالى (َال ِإْكَراَه ِفي الّدين)ص، إّال أّن الِنزاع 

تحت  من  السلطة  بساط  سحب  في  تمّثل  األكبر 

أقدامهم، فرجل الدين الذي كان قادرًا على تسيير 

المجتمع إلى حيث يريد لم يُعد يملك تلك السلطة 

في ظل الَعلمانّية، علمًا أّن الَعلمانّية ال تمنع الدعوة 

والتبشير بأفكار الدين، ولكّنها ِبالوقت ذاته ال تسمح 

بإجبار الناس عليها، فالمتدّين قادر على العيش في 

الدولة الَعلمانّية إلى جانب غير المتدّين والملِحد. 

ومن األهمية ِبمكان هنا توضيح الفرق بين العلمانّية 

البعض  يخلط  حيث  الليبرالية،  هو  آخر  ومفهوم 

فالليبرالية مفهوم يهتم فقط بالحريات فقط  بينهما، 

الَعلمانّيَة  مفهوم  بينما  المجتمعات-  -األشخاص، 

أي  عن  مؤسساتها  واستقالل  الحكم  بآلية  يهتم 

مرجعية دينية، وذلك بهدف ضمان حيادية الدولة 

آخر  على  معتقد  تفضيل  وعدم  مواطنيها،  إزاء 

جميع  في  تطبيقها  يمكن  اآللية  وهذه  تبّنيها،  أو 

أم  كانت  َملكية  شكلها،  عن  النظر  بغّض  الدول 

وما  دكتاتورية،  أم  كانت  ديمقراطية  جمهورية، 

يؤّكد ذلك إحراز الدول التي تنتهج الَعلمانّية نجاحًا 

أو  دينية  أقلّيات  تضم  التي  تلك  وخاصة  باهرًا 

طائفية أو قومية، حيث المساواة والشعور باألمان 

لجميع مواطنيها، ِمّما يجعل المجتمع أكثر تماسكًا 

وإنصياعًا لدولة القانون. 

الَعلمانّية بمناهضة  اتهام  البعض على  إّن إصرار 

والمعنى  المفهوم  تشويه  لمحاولة  سعي  هو  الدين 

السلطة  ِألجل  الدين  استغالل  من  للحد  نشأ  الذي 

وتغييب مواطنيها عنما يجري في الواقع، وهذا ما 

جاء في الموسوعة العربية الصادرة في السعودية 

والتي اعتبرت الَعلمانّية جزءًا من التيار اإللحادي. 

بعض  ِقبل  من  الدين  محاربة  ينفي  ال  ذلك  ولكِّن 

األنظمة السياسية باسم العلمانية، ِمّما جعل مفهوم 

اإلسالمي،  العالم  في  سيئة  داللة  ذا  الَعلمانّية 

فالتجربة التركية األتاتوركية عام ١٩٢٤م وما نتج 

عنها من مظاهر محاربة الدين والتديُّن ال تُمتُّ إلى 

الَعلمانّية ِبِصلة. 

لقد وردت معنا ِعبارة -رجال الدين- عدة مرات، 

ِمّما ُيثير تساءل كبير هو:  هل حقًا هناك رجال 

دين؟ إذا كان الجواب نعم! فال بّد من وجود رجال 

الدنيا أيضًا كنقيض، ولكن هذا ليس له أي أصل 

في الدين، القرآن الكريم لم يصنِّف الناس بين الدين 

مثلما  للجميع  والِعبادة  العمل  دار  فالدنيا  والدنيا، 

اآلخرة دار الحساب والجزاء للجميع. الدين رسالة 

الُرسل،  ِعبر  الناس  إلى  وتعالى  سبحانه  اهللا  من 

تموت الُرسل وتبقى الرساالت التي تغني عن أي 

مرجعية أخرى تمثِّله.

التراث  بين  تجمع  الجيوسياسي  كوردستان  إقليم  موقع 

والتضاريسية  الطبيعية  المقومات  يمتلك  والحضارة 

العظيمة،  والمكانة  القوة  تدل على  ثم  تؤثر  التي  البارزة 

سياسيًا  عالميًا  وزنًا  وأعطتها  بالغة  أهمية  إكتسبتها  مما 

واقتصاديًا وعسكريًا رغم أن عدد سكانها التتجاوز لـ ٦ 

مليون نسمة تلعب دورا أساسيا في العالقات الخارجية، 

التي  الفريد  لموقعها  األنظار  لفت  القرار،  وعملية صنع 

األوسط،  والشرق  المنطقة  دول  من  كثير  تمتلكها  ال 

الثروات  عدا  ما  الخالبة  والطبيعة  المعتدل  المناخ  حيث 

الباطنية والخارجية مما ال يخفى على كل ذي لب وكل 

ذي بصيرة. 

كوردستان تعدُّ حلقة وصل بين الشرق والغرب من خالل 

بناء شبكة عالقات دبلوماسية، تقّدمت فيها أشواطًا هائلة 

بات تحسب لها ذاهبة إلى جانب مصافي الدول الكبرى 

المتحدة  األمم  في  دائمين  وأعضاء  رسميا  بها  معترف 

والحوارات  والمنتديات  النشاطات  اغلب  بقوة  تخوض 

السياسية واالقتصادية واألمن اإلقليمي يرافقها دائما العلم 

الكوردي إلى جانب أعالم دول مستقلة ذات سيادة، فمع 

الدبلوماسية  أساسيات  أصول  فهم  في  الحاصل  التطور 

وحل  السلم  في  الفيدرالية  واألقاليم  الدول  بين  الحديثة 

النزعات خاصة كما نص عليها معاهدة فينا عام ١٩٦١ 

للعالقات الدولية، تلك المميزات أنتهجتها إقليم كوردستان، 

للرئيس  الحكيمة  السياسة  خالل  قوة  وتعاضد  اكتسب 

والمرجع مسعود البارزاني في سرعة البديهة وفن الرد 

ثم القدرة على التفاوض والتأثير على اآلخرين، من جهة 

كوردستان  حكومة  رئيس  مشاركة  اعتبرنا  إذا  أخرى 

لألمن  المنامة  حوار  مؤتمر  في  مسرورالبارزاني  السيد 

وممثلي  رؤساء  من  بارزين  مسؤولين  ولقاء  اإلقليمي 

دول ذات تأثير على القرار الدولي يجدد التأكيد إن نهج 

الدبلوماسي لكوردستان هو الحفاظ على األمن واالستقرار 

دون الولوج في شؤون دول أخرى، فال تتخيل كم أدخل 

السرور والبهجة كل بيت والكل يرى علم كوردستان أمام 

أعالم الدول. طبعا لم يأتي هذا العمل والحراك السياسي 

واالقتصادي مصادفة أو دون تخطيط إنما وفق رسم خطة 

التطور  إستراتيجية وعبر وضع برنامج سياسي مواكب 

أكتسبها من روح  والتكنولوجيا، حيث بذل جهود طويلة 

البارزانية،  المدرسة  ومن  والمثابرة  والتصميم  اإلرادة 

الكوردية  لألمة  المرجع  المستقبلية  الدولة  ركائز  وباني 

ونشر  السالم  رسالة  حامل  البارزاني،  مسعود  الرئيس 

المنطقة والعالم تحديد بعد عام ٢٠٠٣،  الديمقراطية في 

من  وكسياسي  دبلوماسي  البارزاني  نيجيرفان  الرئيس 

الطراز االول صاحب كاريزما وشخصية قوية، إذ سخر 

كل إمكاناته في خدمة شعب كوردستان، كان وما زال له 

الشركات  وأكبر  األجنبية  االستثمارات  في جذب  الفضل 

العالمية العمالقة إتخذت من كوردستان مقرا رئيسيا لها 

منافسة لدول المنطقة، يساهم بذلك تعزيز النمو االقتصادي 

البارزاني  الرئيس مسرور  والخدمي في اإلقليم، كما إن 

على  الملقاة  المسؤولية  حمل  البارزانية  المدرسة  ابن 

تجاوز  بشجاعة  واجه  شديدين،  وإخالص  بتفاني  عاتقه 

الصعوبات والتحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

بتنفيذ  تعهد  كما  والخارجي،  الداخلي  الصعيدين  على 

مشروع اإلصالح ومكافحة الفساد، مما القى إرتياح في 

األوساط السياسية والشعبية لدى أبناء كوردستان خصوصا 

دعم الرئيس البارزاني هكذا استقبل بحفاوة شديدة الكثير 

باتت  كوردستان  والعالم،  المنطقة  وزعماء  القادة  من 

نموذجا يحتذي به، ومالذ آمن لـ االجئين والمضطهدين 

والمظلومين في العالم، ثم أصبحت تجربة رائدة وفريدة 

من نوعها في العراق والشرق األوسط، ثم عامل استقرار 

ومفتاح حل لجميع مشاكل المنطقة، أيضا يميزها عن سائر 

البلدان األخرى بالتسامح الديني والتنوع الثقافي، قد يرى 

الدبلوماسي  الحراك  هذا  أمام  طيق  منظور  من  البعض 

إنما العكس هو الصحيح توطيد أواصر العالقات السياسية 

الفائدة،  تجلب  المنطقة  بين كوردستان وشعوب  والثقافية 

أن الكورد أمة عريقة، أصحاب حضارة وتاريخ مشرق، 

النمو واإلزدهار ألجيالها  المستقبل نحو  آفاق  يفتح  بذلك 

وذوي  المتصدعة  العقول  تستوعبه  ال  ما  هذا  القادمة، 

الفكر الشوفيني في العراق، التي أهملت الدستور وضرب 
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أجل  من  لذا  الحائض،  عرض  الكوردي  الشعب  حقوق 

حماية التطور والتقدم ونعمة األمن واألمان وجب تحصين 

البيت الداخلي، وتأمين الدعم السياسي واالقتصادي إلقليم 

التجارية  العالقات  روابط  توسيع  جدا،  مهمة  كوردستان 

خاصة مع الدول الكبرى ذات النفوذ وتأثير على مصير 

قيام  أثناء  المثال ال الحصر  المنطقة والعالم، على سبيل 

االستفتاء التاريخي لشعب كوردستان عام ٢٠١٧ الرئيس 

نيجيرفان البارزاني كان له دورا إيجابيا وفعليا في كسر 

الطوق وفك الحصار الظالم على شعب كوردستان، خاصة 

دولة فرنسا عبر رئيسها إيمانويل ماكرون، كانت مفاجأة 

القشة التي قصمت ظهر البعير للمتآمرين والمتربصين، 

الرئيس  ومرجعها  أمة  إرادة  تحطيم  الهدف  كان  طبعا 

الرياح،   أدراج  أعمالهم  ذهب  إنما  البارزاني،  مسعود 

وبعدها الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى 

كوردستان، وأيضا زيارة مسؤولي وممثلي دول كبرى، 

اقليم كوردستان،  قنصلياتهم وسفاراتهم في  فتح   وزيادة 

تسعى لقيام دور إيجابي وفاعل ثم بناء ليس في العراق 

أيضا، هي جزء حميد مساهم من  المنطقة  إنما في  فقط 

مشاكل الحل دون الولوج أو التفكير زعزعة أمن واستقرار 

أجل  من  والقومي.  الوطني  نسيجها  تقويض  أو  جيرانها 

ذلك تقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان بذل أقصى ما 

بوسعها ضرورة تحسين الحياة المعيشية، وتأمين فرص 

الرئيس  إن  أرى  لذلك  البطالة،  حالة  من  والتقليل  العمل 

مسرور البارزاني كـ حامل مشروع اإلصالح والتحديث 

المشاريع  مئات  تقديم  من  والداني  القاصي  به  يشيد 

تقوية  بهدف  وسياحية،  وخدمية  اقتصادية  اإلستراتيجية، 

أعباء  من  خروج  دليل  كوردستان،  إلقليم  التحتية  البنية 

األزمة المالية، وتجنب الوقوع فيها مرة أخرى.        

ماهني شيخاني

للحدث على  المراقبين  لبعض  او  للمرء  يخال  ربما 

ان ما حصل في سجن الصناعة بالحسكة هو مجرد 

شغب أو تمرد من قبل بعض الموقوفين من جماعة 

داعش ليس إال...؟.

لكن الحقيقة وبعد هذا الحدث اللئيم والحاقد على الشعب 

الثمن  ورخيص  التكفيريين  نظر  في  الملحد  الكوردي 

والعدالة  الديمقراطية  تنتهج  التي  الدول  لبعض  والروح 

المزيفة لحقوق اإلنسان، وال ننسى ما قاله الرئيس السابق 

" ترامب " بأننا دفعنا مبالغ مالية طائلة لقسد وهم ساعدونا 

في تسهيل مهمتنا عوضًا عنا ..اي بما معناه جنود تحت 

الطلب أو " مرتزقة ".

الشمس  وضوح  واضحة  باتت  األمريكية  فالسياسة 

والكورد  العرب  وليعلم  اعتبار،  أي  فوق  مصلحتها  أن 

أو   " وفاء   " كلمة  قواميسهم  في  يوجد  ال  األمريكان  أن 

صديق.

هي  زائفة  ديمقراطية  من  به  يزعمون  وما  ثقافتهم  ففي 

مجرد كلمة تدغدغ شعور الشعوب وتدفع بهم إلى الهالك، 

التي  الجغرافية  الرقعة  في  معها  المتعاونين  وتحرك 

يتصارعون عليها كأطراف دولية كبرى على ملعب غير 

ملعبها أو أرضها، وهم يجيدون اللعبة واالختيار بامتياز، 

حيث  يدفعون الالعبين وهم يتفرجون، وأحيانًا يصدرون 

بيانًا من بيتهم "األسود" على أنهم يناصرون أصدقاءهم ، 

لكن عمليًا ذلك البيان هو الضوء األخضر بتأجيج الصراع 

وصب الزيت على النار .
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في  اإلجرامية  فاالحداث   ، الهول  و  الحسكة  الى  لنعود 

مخيم الهول كانت شبه يومية ، وال يسمح  ألحد بمعاقبة 

ففي سجن  ، عجبًا ألمرهم  اإلنسان  حقوق  بحجة  الجناة 

البدني  العقاب  أنواع  أشد  يعاقبون  كانوا   " غواتنامو   "

المجرمون  فهؤالء  والهول  الحسكة  في  أما  والنفسي، 

سلموا  بأنهم  داعش  ألسنة  وعلى  معززون،  مكرمون 

عرفهم  من  وليس  رحماء  الكورد  ألن  للكورد،  أنفسهم 

ونبل أخالقهم التعذيب والقتل.

الحرب  زمن  ومنذ  وخططت  ساهمت  دول  عدة  هناك 

في باغوز على خروجهم بطاقية " اإلخفاء " وزجهم في 

مناطقنا لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

واحد،  ليست صناعة طرف  داعش  يسمى  ما  أن  أجزم 

بل صناعة عدة أطراف إقليمية ودولية وربما تتضارب 

بتوقيع  هي  شك  اي  وبدون  لكن  بعض،  مع  مصالحها 

أمريكا، وهم متفقون على ضرب إقليم كوردستان إلفشال 

تجربتها التي يراها األجزاء األخرى من كوردستان منارة 

حممد رجب رشيد 

أحداثًا  السورية  الحسكة  مدينة  شهدت  أيام   عدة  منذ 

مروعة، أدخلت الخوف والرعب في قلوب جميع مكونات 

وجعلت  جهة،  من  وآثوروسريانا  وعربا  كوردا  المنطقة 

كافة األطراف الداخلة والمتداخلة في الشأن السوري في 

أعاد  الذي  الحدث  هذا  أخرى،  جهة  من  حساباتها  إعادة 

صورة رعب داعش إلى الواجهة عند هجوم عصابة من 

الذي  غويران،  حي  في  الصناعة  سجن  على  الدواعش 

يضم أكثر من خمسة آالف داعشي، ويعّدون من أخطر 

من  أكثر  إلى  ينتمون  هؤالء  اإلطالق،  على  عناصرها 

بالطبع، تم  العالم.  ستين جنسية من مختلف دول وبلدان 

السيطرة على الوضع من جهة قوات سوريا الديمقراطية 

جوي  غطاء  وتحت  األمريكية  القوات  ومؤازرة  بدعم 

راح  ومعنوية،  مادية  كبيرة  خسائر  بعد  ولكن  أمريكي، 

ضحيتها الكثير من الشهداء، عسكريين ومدنيين.

ُيظهر  الدقيق  التخطيط  ذو  الضخم  الداعشي  الهجوم  هذا 

ضخامة الدعم االستخباراتي والمادي واللوجستي في تنفيذ 

تلك العملية.                                             

هنا نتساءل، من هم الداعمون؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ 

الجميع،  أذهان  إلى  تتبادر  األسئلة  هذه  المستفيد؟،  ومن 

والعذاب،  القهر  أنواع  شتى  يعاني  الذي  شعبنا  وخاصة 

واالجتماعية  واالقتصادية  المعيشية  والضغوطات 

الصعبة.

السياسية،  والتحليالت  اآلراء  جميع  عن  النظر  بغض 

وليكن  التغطية،  أو  للضغط  المسرحيات  إحدى  أنها  من 

بمعلوم الجميع إن ما حدث يشكل تهديد كبير وخطير على 

الشعب الكوردي وجميع مكونات المنطقة، وتهديد حقيقي 

لوجودهم وأمنهم واستقرارهم. 

صالحيتها  تنته  لم  أداة  مازالت  داعش  بأن  يثبت  وهذا 

تدل  السجن  واجتياح  الهجوم  طريقة  أن  الدول،  لبعض 

على مدى التخطيط والدعم الذي حصل عليه داعش للقيام 

بهكذا عملية.

وكذلك ما الحظناه من التشفي والعنصرية في إعالم من 

يعادون الشعب الكوردي وجميع مكونات المنطقة وليس 

ضد جهة كوردية معينة لبث الفتنة والطائفية وخلق البلبلة 

وحالة عدم استقرار لتنفيذ مآرب البعض من هم مستفيدون 

من عدم االستقرار في المنطقة. 

سجن  أحداث  بعد  األوضاع  فإن  حدث  ما  خالل  من 

الصناعة ليس كـ سابقها، السيناريوهات جميعها ستتغير 

وسيتم رسم رؤية سياسية جديدة، إن كانت دولية أو إقليمية 

أو محلية.

وجود  أن  الحدث  هذا  أثبت  الدولي،  المستوى  على 

الواليات المتحدة األمريكية ضروري والبد منه، أن تكون 

عامل أمان واستقرار للشعب الكوردي ولجميع مكونات 

على  تعمل  األمريكية  المؤسسات  جعل   وذلك  المنطقة، 

إعادة حساباتها السياسية والنفذوية في المنطقة، ليس في 

سوريا فقط بل في العراق أيضا وفي كامل منطقة الشرق 

األوسط، وأظهر مدى الترابط اإلثني والقومي والسياسي 

المصير  وحدة  يؤكد  ما  وهذا  والعراق،  سوريا  بين 

ما  وهذا  للبلدين،  تهديد  داعش  وجود  والدليل  المشترك، 

تلعب عليه الدول المعادية لوجود الشعب الكوردي على 

أرضه التاريخية من جهة، ووجود األمن واالستقرار بين 

المحتمل  ومن  أخرى،  جهة  من  المنطقة  مكونات  كافة 

في  السياسية  بالتجاذبات  تتعلق  أبعادا  للحدث  يكون  أن 

العراق، والضغط على أمريكا لفرض إمالءات إيرانية.

أما روسيا، ستكون أمام تنازالت إضطرارية في مقايضاتها 
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عزالدين مال

أمام أمريكا والغرب، على األقل لحفظ ماء الوجه، وأيضًا 

شعرت  بحيث  المنطقة،  في  روسيا  تحركات  تقويض 

التحركات،  هذه  في  تمادت  روسيا  أن  والغرب  أمريكا 

األمريكي  للنفوذ  تهديدًا  الصناعة  سجن  أحداث  فكانت 

أهمية  األمريكي  للوجود  وسيكون  أخرى.  جهة  أي  قبل 

كبيرة لتحقيق األمن القومي األمريكي وأيضا لضمان عدم 

اإلعتداء على الكورد من قبل األنظمة الغاصبة لهم.

وخاصة  اإلقليمية  الدول  ستقوم  اإلقليمي،  المستوى  على 

الشائكة،  الملفات  في  حساباتها  بإعادة  وإيران  تركيا 

وثالثية  ثنائية  جديدة  لقاءات  هناك  سيكون  وبالتالي 

ورباعية في المنطقة لوضع استراتيجيات جديدة تتماشى 

مع المرحلة الجديدة، تحافظ من خالل هذه االستراتيجيات 

على نفوذها ومصيرها في المنطقة، وفي مجملها ستكون 

المنطقة جمعاء، حتى  الكوردي وشعوب  الشعب  لصالح 

ولو كانت في حدودها الدنيا.

إعطاء  سيحاول  القادمة  الفترة  في  السوري،  النظام  أما 

الشرعية،  بعض  على  للحفاظ  للكورد  التنازالت  بعض 

ولكن الموقف األمريكي سيكون مختلفًا، لن يرضى بوجود 

العكس  بل على  الكوردية،  المناطق  في  للنظام  عسكري 

ستعمل على تشكيل جبهة معارضة ضد النظام في مناطق 

نفوذها، أي في المناطق الكوردية، وستشمل هذه الجبهة 

كافة المكونات السورية.

وفي ما يتعلق بالمستوى المحلي في كوردستان سوريا، 

سيعيد الجميع حساباتهم - وخاصة األطراف الكوردية في 

ما بينهم وبين المكونات األخرى، على األقل في الحفاظ 

على ما تبقى من وجودهم.

فمنذ بداية األزمة السورية، واألحداث تنتقل من شكل إلى 

ة في كل  آخر، تتصاعد تارة ومن ثم تخمد، وهكذا تعيد الكرَّ

مرة، أما هذه المرة مختلف تماما، ألن الحدث كان تهديد 

للنفوذ األمريكي والغربي. ويمكن القول، أنها بداية نهاية 

إنهاء المشكل السوري، ويتطلب من الكورد لملمة شتاته 

الهدف  وتحديد  وعسكريًا،  سياسيًا  قوته،  أدوات  وتجميع 

والموقف الكوردي، ومن ثم التواصل والتكاتف مع كافة 

المكونات السورية وتشكيل جبهة معارضة موحدة تحقق 

كافة طموحات الشعب السوري في نيل الحرية والكرامة 

ضمن سوريا المستقبل، سوريا اتحادية ال مركزية.

كوردي زيوكي

وعلى أنها تجربة فريدة ورائدة وحضارية، لكن هذه 

التجربة ال يستسيغها أطراف عدة .

الصناعة  سجن  حادثة  بعد  سيكون  يبدو  ما  وعلى 

عدوانًا  وأشرس  ظلمًا  أكثر  سيناريوهات  بالحسكة 

، وربما أمام المنطقة برمتها و الكوردستانية بشكل 

خاص صيف لهاب .

أمريكا ليست جادة مع صداقة شعب كوردستان وال 

وتخدع  تخدعنا  أميركا  الذاتية،  واإلدارة  قسد  مع 

والحذر  اليقظة  المنطقة  كشعوب  علينا  العرب، 

لنا  تحيك  التي  المؤامرات  شباك  في  الوقوع  من 

ولدينا  المكونات،   بين  بذورالتفرقة  رمي  وتحاول 

كعموم الشعب هاجس االنفاق التي حفرت من قبل 

لداعش وسيظهر  آمنة  أماكن  األمريكان، ربما هي 

مرة ثالثة ورابعة في المدن والمناطق التي يبادلونها 

مع  متعاونة  تاكيد  وبكل  ولخدمتهم،  منفعتهم  حسب 

البعبع اإليراني والسلطاني حتى النخاع .
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عملية  في  والسياسية  اإلعالمية  التحليالت  كثرة  إن 

مداهمة سجن الصناعة في مدينة الحسكة منذ تاريخ 

قبل  من  مشددة  أمنية  إجراءات  ظل  في  يناير   ٢٠

مباشرة  وبحماية  الدولي  التحالف  وقوات  األمريكان 

من قوات سوريا الديمقراطية، وإن المشاهد العادي 

من عامة الناس غير راض أبدًا من كثرة التحليالت 

وتضاربها أحيانًا، حتى إن المحلل نفسه قد يقع في 

شك من أمره جراء ذلك ، فاألسئلة هنا كثيرة حقًا 

والتوقعات ال تحتمل ترجيح كفة على كفة أو رأي 

على آخر.

فافتعال هكذا حدث في هذا التوقيت قد يضع األمريكان 

في قائمة المتهمين ألنها الراعية األسياسية في الحدث 

حين  الروس  صنعه  الذي  الفراغ  ولتعبئة  السوري 

طالبوا قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة 

باالنسحاب من سوريا بعد اإلعالن عن القضاء على 

تنظيم داعش ودحره في مارس آذار٢٠١٩ في معركة 

ديرالزور  لمدينة  التابعة  داعش  معاقل  آخر  باغوز 

السورية، فحاولت أمريكا افتعال هذا الحدث من جديد 

وإلزالة  خاص،  بشكل  ولروسيا  أجمع  للعالم  لتبرر 

الشكوك في دواعي بقائها في المنطقة، فهّمت على 

كانت  والتي  التنظيم  بقايا  من  النائمة  الخاليا  إيقاظ 

المدن السورية وفي الصحراء  أقبية  تحتفظ بهم في 

الممتدة ما بين األراضي السورية والعراقية، لتحقيق 

المناسبين  والمكان  الوقت  في  ومصلحتها  رغبتها 

فيها  يتعشش  التي  المنطقة  كون  نفسه  وللتنظيم  لها 

عناصر التنظيم سواء في سجن الصناعة أو المناطق 

الخاليا  لتبييت  المناسبة  الحاضنة  تعتبر  اآلخرى 

النائمة واستدعائهم عند الحاجة، وما ُيسند هذا الرأي 

مكان  في  الدواعش  من  الهائل  العدد  هذا  هو  ربما 

عدد  هكذا  يحتجز  أن  المعقول  من  ليس  إذ  واحد، 

مراعاة  دون  العالم  في  تنظيم  أخطر  عناصر  من 

المفروض  من  كان  بل  المحتملة،  العصيان  حاالت 

على األمريكان إعادتهم إلى دولهم أو توزيعهم إلى 

مخيمات متنوعة لتسهيل عملية السيطرة .

قواتها  البقاء على  بدورها  تحاول  والتي  أما روسيا 

في سوريا بل السيطرة على كامل الكعكة لصالحها، 

الحليفة  هي  كونها  على  ومتحججة  خشمها  فرافعة 

األولى واألساسية للنظام، فهي فعًال دخلت وتدخلت 

في عمق الحدث السوري بطلب صريح ومباشر من 

البقاء  حق  لنفسها  تبارك  فهي  لذلك  نظامه،  رأس 

والمشيخة على السجادة السورية خالفا لغيرها، وإن 

أمين مال 

روسيا بهذه الحركة تمرر أصابعها الناعمة على رأس 

الطرف  هذا  من  قتل  فإن  العين،  قرير  لينام  النظام 

فإنهم دواعش وقد انتهينا من شرهم وال تعنينا قتلهم، 

قوات سوريا  فإنهم من  اآلخر  الطرف  قتل من  وإن 

هكذا   ، بقائهم  كثيرا  تعنينا  ال  وبالتالي  الديمقراطية 

جالس  وهو  للمشهد  السوري  النظام  تصوير  ُيخمن 

يراقب وينتظر النتائج .

كردًا  المنطقة  وأبناء  الدار  أصحاب  يعني  الذي  أما 

وعربًا فهي قوات سوريا الديمقراطية " قسد "  والتي 

فالجميع  حراميها  حاميها  بأن  هنا  المقال  يطيب  قد 

يعلم بأنها كالتيس المستعار ُيستأجر وُيرد عند الطلب، 

فهي الطفلة المدللة والعبدة المطيعة في يد األمريكان 

والروس والنظام، وأن الجهة التي تضخها باألموال 

أبدا  يهمها  وال  بخدماتها  تظفر  التي  هي  واألسلحة 

دمائهم  ويهرقون  صفوفها  في  يخدمون  من  مشاعر 

منها:  والتي  الرأي  ُتسند هذا  ألجلها، وعوامل عديد 

لماذا لم تطلب قسد وتلح على قوات التحالف الدولي 

إلى  وتفرزهم  المدنيين  مناطق  عن  الدواعش  بعزل 

مجموعات مصغرة كما ذكرنا سابقا تفاديًا ألي طارئ 

األسلحة  إدخال  في  المبررات  هي  وما  يحدث،  قد 

التنظيم  عناصر  بحوزة  كانت  التي  النقالة  والهواتف 

الحراسة  آلية  العصيان، وما هي  قبيل  السجن  داخل 

ألسوار السجن كي يتم اقتحامه بهذه السهولة من قبل 

مجموعة ربما ال تتعدى عددها مائة داعشي، وما هي 

قصة الدواعش المنظمين في صفوف قسد عن طريق 

السوري  المرصد  الوساطة وهذا ما صرح به مدير 

السيد رامي عبدالرحمن، ثم لماذا لم يتخذ األجراءات 

األحترازية الالزمة حتى يقع عمال المطبخ رهائن في 

يد عناصر التنظيم داخل السجن وجعلهم ورقة ضغط 

على قسد ، وكذلك العدد الكبير من أطفال الدواعش 

المحتجزين في السجن ذاته والذي استخدمهم التنظيم 

كدروع بشرية في وجه قوات التحالف الدولي وقسد 

أيضًا، كل هذه العوامل تبرر ألبناء المنطقة التشكك 

حمايتهم  في  الديمقراطية  سوريا  قوات  جدية  من 

والحفاظ على أمنهم .

بقي هناك خلف الكواليس من يراقب المشهد بحقارة 

من  حدث  هكذا  تدعم  التي  فتركيا   ، خبيثين  وحقد 

جانب  إلى  األكبر  المستفيد  كونها  ألخمصه  أضافره 

إيران من إحداث أي بلبلة سياسية أو تغيير ديمغرافي 

في المنطقة، وكذلك لتركيا مصلحة في إشعال، ونظام 

العون  يد  مد  في  يبخل  لم  أيضًا  إيران  في  الماللي 

وسط  شرخ  أي  إلحداث  وغيره  المباشر  والتدخل 

الشارع الكردي .

بقي هنا أن نترحم على أرواح الشهداء كما في كل 

مرة وأن ندعو األطراف المنتاحرة والمجتمع الدولي 

والمناطق  المدنيين  وتخويف  إرهاب  عن  الكف  إلى 

اآلمنة .

شكري شيخاني 

رغم غباء النظام بمحاولة دعم ومؤازرة داعش ولو 

والتخبيصات،  المؤامرات  من  سلسلة  عبر  معنويًا 

الموضوع،  رأس  على  النظام  فيها  يظهر  وكالعادة 

ورغم تجاهل الحليف الروسي ما جرى ويجري في 

في  اإلرهاب  بعناصر  له  عالقة  ال  وكأنه  الحسكة 

شمال وشرق سوريا ألن اختصاصه معارضة شمال 

غرب سوريا". هكذا حدد الروسي موقفه ووجوده في 

تقسيم اإلرهاب حسب مفهومه  سوريا، وعمل على 

وبسجن  غويران  حي  في  سادة  يا  جرى  ما  هو، 

الصناعة تحديدًا هو مؤامرة دنيئة وخسيسة اشترك 

فيها أكثر من جانب. وباتت هذه األطراف المشاركة 

الذي  الحسكة،  محافظ  عليهم  ونزيد  تمامًا  معروفة 

وآخرها  األمور  من  الكثير  على  بنفسه  أشرف 

لمدينة  كامل  بشكل  الطبية  المساعدات  وصول  منع 

يعتقد  ومن  فيض،  من  غيض  هذا  وطبعًا  الحسكة. 

بأن موضوع سجن غويران أمر عادي وبسيط فهو 

واهم أو متوهم فاألمر أكبر من ذلك، ألنه تم التخطيط 

إلقتحام أكبر سجن بالمنطقة الذي يضم أكبر عدد من 

حثالة داعش وأخطرهم.

آالف  خمسة  الـ  يفوق  ما  يضم  كان  السجن  هذا 

بالد  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  عناصر  أخطر  من 

القادة  فيه  السجن  هذا  أن  يعدُّ  إذا  والشام.  العراق 

والنذالة.  والخسة  واإلجرام  باإلرهاب  كبار  الكبار، 

أخذ  الموضوع  لهذا  التخطيط  مرحلة  أن  وباعتبار 

الجوانب  بكل  اإلحاطة  وتّمت  أشهر،  ستة  من  أكثر 

التمويل والتدريب ومعدات القنص واالقتحام وشراء 

الذمم الرخيصة، عدا عن إدخال عناصر عن طريق 

النائمة.  الخاليا  إلى  باإلضافة  المحتلة  العين  رأس 

وتتقدم  إنتعاشتها،  داعش  تستعيد  ان  المراد  وكان 

ضاغطة بكل الوسائل واألسلحة المتاحة، وتجنيد أكثر 

الخارج، ويعملوا  من مئتي عنصر قذر داعشي من 

السجن،  داخل  في  المسجونة  العناصر  تهريب  على 

بقرب  الشاحنة  السيارة  تفجير  مع  تزامن  والذي 

السجن وهي كلمة السر للبدء بعملية االستعصاء من 

النائمة  الخاليا  جماعات  المرتزقة  وهجوم  الداخل، 

الذكية لرصد  النقالة  الهواتف  الخارج مع وجود  من 

كافة المتحركات والثوابت في حي غويران ومحيطه. 

وتزامن ذلك أيضًا مع القصف العنيف للجيش التركي 

القصف  وتبادل  وكوباني  عيسى  عين  مناطق  على 

التنسيق  ننسى  أن  بدون  البعثي.  النظام  مع  الوهمي 

أرياف  من  وإنسحابه  النظامي  السوري  الجيش  مع 

الرقة بإتجاه الداخل تاركا الساحة لداعش. تمامًا كما 

فعل في سنوات ٢٠١٢ و٢٠١٣. وليبدأ تنظيم داعش 

والتمدد  جديد  من  إحيائه  إعادة  بدورة  له  كما خطط 

ثانية شرقًا وغربًا وجنوبًا، كل هؤالء كانوا بانتظار 

حشرات داعش أصحاب المناظر البشرية المتوحشة 

استسلموا  والذين  والمقرفة،  المخزية  بمناظرهم 

وممولينهم  مشغلينهم  وهزيمة  بهزيمتهم  معترفين 

ومدربينهم.   
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إن الظلم والقهر والحرمان وشتى أنواع اإلضطهاد، وكافة 

محاوالت طمس الهوية التي تعرض لها الشعب الكوردي 

وعلى مر تاريخيه الطويل، انما تكشف جملة من الحقائق 

التي البد ألي كوردي من اال يغفل عنها. بأن استمرار 

النضال الكوردي لمقاومة األعداء كان محركه االساسي 

والدافع له هو الظلم والحرمان الذي تعرض له  الكورد. 

استمرار  في  السبب  وكان  النضال  ولد  الحرمان  ذلك 

أصدقاء  ال  بأنه  بارزاني  الرئيس  مقولة  مجسدًا  ديمومته 

هو  النضال  ان  أي  الجبال،  سوى  الكوردي  للشعب 

استمرارية بقاء الكورد في الدفاع  عن الهوية الكوردية 

أجل  من  النضال  في  اإلرادة  كسر  محاوالت  ومقاومة 

كوردستان. 

هي  بها  يتغنوا  بأن  للكورد  يحق  التي  األخرى  الحقيقة 

ثقافة  تناسب  ثقافة ال  أن كافة محاوالت األعداء لفرض 

الكورد في العيش المشترك باتت بالفشل المحتوم. سلطات 

االحتالل التي تعاقبت على الحكم في الجغرافية الكوردية 

وشتى المؤامرات الدولية انما استهدفت الوجود الكوردي 

عبر تغيير ثقافته وفرض ثقافة بعيدة كل البعد عن المجتمع 

والمذهبي  القومي  والتعصب  الفتن  زرع  عبر  الكوردي 

األعداء  حاول  ثقافة  كلها  والكره  لآلخر  التقبل  وعدم 

فرضها على الشعب الكوردي، إال أن الحقيقة الجلية يقينا 

بأن الكورد من خالل نضالهم ضد األعداء  انما  قاموا 

الدخيلة على الشعب  الثقافة  بالنضال أيضًا بمحاربة تلك 

والمجتمع الكوردي، بل على النقيض من ذلك قام الكورد 

بتعزيز ثقافة العيش المشترك والحب وزرع قيم التسامح 

المشترك ونشر ثقافة العيش المشترك بين جميع المكونات 

التي تعيش على أرض كوردستان. 

انتفاضة  منذ  كوردستان  إقليم  في  الفريدة  التجربة  إن 

تأسيسه في التسعينيات من القرن المنصرم تظهر عظمة 

ثقافة الكورد في تقبل اآلخر والحب والمساواة بين جميع 

الذي  األمر  اإلقليم،  تعيش على جغرافية  التي  المكونات 

برأي يعود إلى عظمة الحكم الرشيد الذي يتخذ من مبادئ 

في  الحياة  مفاصل  كافة  إدارة  في  اساسا  البارزاني  نهج 

اإلقليم عبر نشر ثقافة المحبة وتقبل األديان ومساعدة كافة 

الحروب  مافيات  حكم  من  الهاربين  والنازحين  الالجئين 

األمن  إلى  كوردستان  لإلقليم  مجاورة  ومناطق  دول  في 
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إقليم كوردستان في ظل  بها  ينعم  التي  واألمان والمحبة 

أرسى  الذي  بارزاني  مسعود  للرئيس  الرشيدة   العناية 

ثقافة العيش المشترك والمحبة وتقبل اآلخر وحرية المعتقد 

لألديان. 

ورؤساء  الزعماء  من  الكثير  بها  أشاد  التي  الحرية  تلك 

العالم لدى زيارتهم إلى اإلقليم وباألخص البابا في زيارته 

األخير إلى اإلقليم مشيدًا بهذا الثقافة في العيش المشترك. 

عبر  االصيلة  الكوردية  الثقافة  تجسد  التي  الثقافة  تلك 

التاريخ بأن الكورد كان دائما العون والمجير لكل محتاج 

واالستقرار  واألمان  األمن  عامل  أنهم  وكما  وملهوف، 

لدول الجوار والضامن للسالم في الشرق األوسط وللعالم 

من خالل محاربة اإلرهاب وجميع المنظمات والجماعات 

التكفيرية نيابة عن العالم من خالل محاربة داعش والقاعدة 

بسواعد البيشمركة األبطال وبإشراف مباشر وميداني من 

الرئيس مسعود بارزاني في جبهات القتال األمامية. أجل 

أنها ثقافة العيش المشترك وإحترام اآلخر وإحترام األديان 

تتجسد في وطن للجميع أنه إقليم كوردستان أرض المحبة 

والثقافة  التاريخ  عن  أبهى صورة  في  تجسيدًا  والعطاء. 

الكوردية المشرفة عبر ماضيه الملي ء بالعنف وإضطهاد 

من قبل إعداءه. ذلك العنف ليقابل بالنضال رفضًا للثقافة 

الدخيلة والحفاظ على القيم الكوردية األصيلة للتحول على 

كوردستانية.  جغرافية  في  واألمان  لألمن  ثقافة  أعظم 

مليئة  ودول  منطقة  في  األمان  موطن  كوردستان  إقليم 

باألزمات. أجل أنها ثقافة التعايش السلمي الذي اسس لها 

الرئيس مسعود بارزاني للتحول إلى تجربة تستفيد منها 

أجزاء كوردستان األخرى ودول المنطقة.

ما زالت قضية مقاتلي تنظيم داعش وعائالتهم المحتجزين 

سوريا  قوات  لدى  االحتجاز   ومخيمات  سجون   في 

الدولي  المجتمع  تؤرق  الفرات   شرق  في  الديمقراطية 

يومًا بعد يوم منذ أن بدأ التنظيم يتلقى ضربات موجعة في 

سوريا والعراق، وخاصة بعد هزيمتهم في آخر معقل لهم 

في بلدة باغوث بريف دير الزور بداية ٢٠١٩ وانتصار 

قوات سوريا الديمقراطية- قسد- وتحرير كافة األراضي 

ودير  الحسكة  محافظات  في  سيطرتهم  تحت  كانت  التي 

الزور والرقة وحلب، وتثير قضية المقاتلين االجانب في 

تنظيم داعش جدًال في أوربا المختلف في رؤيتها عن رؤية 

أمريكا في هذه القضية، فأمريكا ترى بضرورة إعادتهم 

الى بلدانهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ومالحقة 

بعضهم قضائيًا ومحاكمتهم، وترى أمريكا ان هذا أفضل 

طريقة إلبعادهم عن المناطق الساخنة ومعالجة أوضاعهم 

االنسانية.

المخاوف  من  الكثير  على  فتستند  األوربية  الرؤية  أما 

بعد  واألمني  والسياسي  والقانوني  االجتماعي  والقلق 

وتتمثل في صعوبة جمع  اوربا  في  بلدانهم  الى  إعادتهم 

كافية  أدلة  توجد  ال  فقد  لمحاكمتهم،  الالزمة  األدلة 

لمالحقتهم قضائيًا، كما ان إعادتهم لم يلقى شعبية كبيرة 

في بلدانهم األوربية، إضافة الى ان عودتهم تشكل فرصة 

لنشر الفكر المتطرف وتنفيذ عمليات ارهابية مما يشكل 

تتبع  جواز  وعدم  إدماجهم  وإعادة  تأهيلهم  في  صعوبة 

ومراقبة بعضهم قانونيًا. 

لذلك تكاد أن تكون رؤية كافة البلدان األوربية ومخاوفها 

انتزاع  في  بعضها  وترى  الخصوص  هذا  في  موحدة 

جنسيتها عنهم وخاصة أولئك الذين يتمتعون بجنسية ثانية 

وسيلة للتخلص منهم وذلك للتخلي عنهم وترك مصيرهم  

بيد السلطات التي تحتجزهم، رغم وجود صكوك أوربية 

ودولية تؤكد حق مغادرة وعودة المواطن من وإلى بلده 

في الوقت الذي يشاء، وحظر التعذيب والمعاملة الإلنسانية 

أو المهينة وكذلك الحماية واإلعادة الى الوطن والمحاكمة 

والتأهيل واإلدماج.

للدول سواًء  الوطني-  القانون  القانونية-  المواد  ان  كما 

المجرمين  تسليم  على  تنص  الجزائي  أو  المدني  القانون 

ومحاكمة اإلرهابيين، وعلى هذا األساس ُعقدت اتفاقيات 

لتسليم  الدول  بين  األطراف  ومتعددة  ثنائية  عديدة 

القاعدة  هذه  بموجب  التعامل  يمكن  ال  ولكن  المجرمين، 

لذلك  دولة،  ليست  ألنها  الديمقراطية  سوريا  قوات  على 

ال يمكن عقد اتفاقيات معها لتسليم مقاتلي تنظيم داعش، 

وهذه تعتبر إحدى المعوقات التي تعترض مسار القانون 

والعالقات الدولية في بعض القضايا التي تخص المجتمع 

بلدانهم  الى  داعش  تنظيم  مسلحي  إعادة  كقضية  الدولي 

وتحميلها  الديمقراطية  سوريا  قوات  لدى  المحتجزين  و 
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عبئًا ال تستطيع الدول تحمله كعبء االحتجاز والحراسة 

والمراقبة واإلعاشة والطبابة والمعاملة القانونية الى أجٍل 

عبر  محاكماتهم  الى  السعي  عدم  من خالل  مسمى  غير 

وبمساعدة  دوليًا  ومقوننة  ممولة  خاصة  محكمة  انشاء 

انهم  رغم  ضخمة،  وتكنيكية  وإدارية  وقانونية  مالية 

قنابل موقوتة بعشرات اآلالف ويشكلون خطرًا على أمن 

المنطقة كما حدث في ٢٠٢٢/١/٢٠ في سجن غويران 

الحسكة من عملية مهاجمة مقاتلي داعش على السجن في 

مسعى لتحرير مقاتلي تنظيم داعش من ذلك السجن الواقع 

تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ودامت العمليات 

أسبوعًا انتهت بإحباط العملية وإلقاء القبض على الدواعش 

الديمقراطية  سوريا  قوات  ووضع  داعش  من  الهاربين 

مرة  السجن  على  يدها  الدولي  التحالف  قوات  بمساعدة 

أخرى بعد معركة قتل قتل فيها ما ال يقل عن ٣٧٠ من 

ومقاتلي  السجن  عمال  بين  شهيدًا  و١٢١  داعش  مقاتلي 

قوات قسد، إضافة الى نزوح ما يقارب خمسة واربعون 

ألفًا من سكان حي غويران والزهور .

سياسيًا، يمكن النظر الى هذه المشكلة بأن تنظيم داعش 

الدول وإن مصالح تلك  ترتبط بخيوط متعددة مع بعض 

الدول تتطلب وجود هذا التنظيم، نشطًا في بعض الفترات 

وخامًال في بعض الفترات األخرى، وتحريكهم بما يتناسب 

مع مصالحهم، كما ان الدول الغربية إضافة الى ما ذكر  

ربما تسعى من خالل إطالة تواجدهم في المناطق الساخنة 

للقضاء عليهم ليغلقوا ملفًا طالما أقلقهم وهذا ما يفسر من 

تماطلهم ومنعهم من استقبال مواطنيهم من مقاتلي تنظيم 

داعش، ومع القلق الغربي في هذا الملف فإن دوًال أخرى 

مثل سوريا والعراق الذي ينتمي اليهما اغلب مقاتلي تنظيم 

داعش وكذلك الدول األخرى  ال تتقرب من هذا الملف وال 

تريد أن تفتح باب النقاش حوله إال ما ندر.

 ٢٠٠٣ عام  منذ  العراق  في  األمور  مجريات  يتابع  من 

األسبق  العراقي  بالرئيس  أطاحت  أميركا  أن  يالحظ 

الفارسي  للمشروع  البالد  صدام حسين واعدمته وسلمت 

الفارسي،  المشروع  لخدمة  العراقية  بالمكونات  وتالعبت 

ولم يتحقق للعراق سوى الطائفية والظلم الفارسي الممنهج 

طوال عقدين من الزمان  .

منذ  الفارسية  المؤامرات  من  الكردي  الشعب  عانى  لقد 

المال مصطفى  التي كان  المهاباد عام ١٩٤٦  ثورة  قمع 

البارزاني أحد أهم أبطالها، وكانت تلك الثورة وقادتها تمثل 

الضمير الكردي في األرض التي قسمها المستعمرون بعد 

الحرب العالمية األولى بين العراق وإيران وتركيا وسوريا 

أنجبت  التي  لألمة  عقابًا  العثمانية  الدولة  هزيمة  عقب 

الحمالت  من  المقدس  بيت  محرر  االيوبي  الدين  صالح 

الصليبية .

كوردستان  رجال  من  أجيال  المهاباد  ثورة  أنجبت  لقد 

مصطفى  المال  مدرسة  في  تربوا  الذين  المخلصين 

البارزاني وعلى رأسهم  الرئيس مسعود البارزاني الذي 

الراية  سلم  حتى  والده  بعد  بجدارة  النضال  أمانة  حمل 

نيجيرفان  الرئيس  في  ممثال  عائلته  من  الثالث  للجيل 

البارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان السيد مسرور 

البارزاني كما خرجت هذه المدرسة عمالقة ورجال دولة 

خدمة  على  ثبتوا  ممن  والكثير  زيباري   هوشيار  مثل 

المشروع الوطني.

العراق  واشنطن  فيها  سلمت  التي  الجمر  سنوات  خالل 

الجمهورية  رئاسة  كان منصب  الصفوي  الفارسي  للحقد 

الكوردستاني  الوطني  االتحاد  إيران  اتباع  نصيب  من 

من  آخر  وكان  الطالباني،   جالل  مام  المرحوم  بقيادة 

تولى هذا المنصب من رجال طهران برهم صالح وكان 

أنظمة قومية عربية  الطالباني صنيعة  هذالحزب  جالل 

لمحاولة  والخميني   األسد  وحافظ  القذافي  مثل  وفارسية 

عرقلة المسيرة النضالية آلل البارزاني وقد لعب االتحاد 

استفتاء  التآمر على  في  مهما  دورا  الكردستاني  الوطني 

تقرير المصير وسلم كركوك للحشد الفارسي .

واليوم وبعد إفالس أحزاب الحشد الفارسي ورجوع اغلب 

شيعة العراق لهويتهم الوطنية لم يعد للمرجعيات الفارسية 

أي دور في التأثير على الشارع الشيعي، وجاءت نتائج 

االنتخابات بما ال تشتهي سفن المشروع الفارسي فهزمت 

فصائل الحشد ودولة القانون وتصدر نجل المرجع العربي 

في  الكردي  الشارع  ثقة  وزادت  المشهد  الصدر  مقتدى 

البارزانية وأصبح الكثير من السنة اليحتاجون  المدرسة 

طهران للوصول ألعلى مناصب الدولة .

في هذه الظروف رشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

هوشيار  األستاذ  البارزانية  المدرسة  تلميذ  الدولة  رجل 

السياسي  وهو  العراقية  الجمهورية  لرئاسة  زيباري 
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النطاق  واسع  باحترام  يحظى  الذي  المثقف  المخضرم 

لدى دوائر صنع القرار الغربي وقد تجلب رئاسته للبالد 

الكثير من االمتيازات األمريكية ودور الوسيط بين القوى 

بين  متوازنة  وعالقات  األوسط  الشرق  فى  المتنافسة 

الغرب وروسيا فقد اكتسب الرجل بفضل قربه من الرئيس 

مسعود البارزاني كاريزما قيادية وأصبح شخصية مرتبطة 

باإلنجازات البارزانية على الساحة الكردية والعراقية   .

فترة  خالل  جدارته  زيباري  هوشيار  السيد  أثبت  لقد 

للخارجية،  وزير  كان  عندما  العراقية  الدبلوماسية  قيادته 

وكان صاحب حضور إقليمي دولي في العديد من ملفات 

المنطقة وكانت وسائل اإلعالم اإلقليمية والعالمية تتسابق 

الشعب  احبه  وقد  معه  الصحفية  المقابالت  إجراء  على 

الكردي عندما وقف إلى جانب الرئيس مسعود البارزاني 

لدى  وعرف  المصير  تقرير  على  االستفتاء  ملحمة  في 

الجاليات المغتربة بدوره في ربط الشخصيات الكردية في 

األحزاب الغربية بسياسة اإلقليم وتحويلها إلى لوبي كردي 

في عواصم صنع القرار الغربي.

لقد انتصرت البارزانية في العراق وأصبحت مظلة لكل 

القوى التي تسعى الستقاللية القرار الوطني وإبعاده عن 

مسعود  لحكمة  فهنيئا  الفارسية  لألطماع  العمياء  التبعية 

في  أسدين  أعظم  من  الشلبين  الصدر  ومقتدى  البارزاني 

الرجلين سوف  يقودها  التي  النهضة  الرافدين وهذه  بالد 

تضمد جراح العراقيين وتقود البالد للعب ادوار قيادية في 

منطقة الشرق األوسط والخروج من االزمات التي اوقعها 

فيه التالعب الفارسي بمصير الشعب تحت شعارات ثبت 

للقاصي والداني بعدها عن المصالح الوطنية العلياء 

*رئيس المؤتمر الوطني األزوادي
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هذه في حديثنا أن إلى اإلشارة األهمية بمكان بداية من

كوردستان مناطق من ماتبقى  على  سيقتصر العجالة

تلك الفرات، نهر شرق وشمال شمال الواقعة سوريا

لوجود نظرًا ألغام حقول إلى  تحولت التي المناطق

آالف فيها ُتحتجز التي والمراكز المواقع عشرات

العالم. أصقاع مختلف من الوافدة الراديكالية العناصر

السياسي اإلسالم ظاهرة مخاطر إلى تطّرقنا أن وسبق

سوريا بلدنا وفي عام بشكل منطقتنا في الراديكالي

وجذورها الظاهرة هذه أسباب وكذلك خاصة، بصورة

وشعوبها. المنطقة مستقبل على وخطورتها التاريخية،

هي جديد من الموضوع هذا  في الخوض مناسبة

الحسكة بمدينة  غويران سجن في بدأت التي األحداث 

قامت  حين        الثاني ٢٠٢٢  كانون  ٢٠ بتاريخ

بهجوم اإلرهابي داعش تنظيم مقاتلي من مجموعات

يضم الذي - السجن محيط على المفخخات بواسطة

التنظيم المتطرف مقاتلي من شخص آالف خمسة نحو

وبالترافق الحسكة، بمدينة غويران حي في الموجود -

في والمنتشرة النائمة الخاليا قامت العشرات من مباشرًة

جهة، من أكثر من بالهجوم  للسجن المجاورة  األحياء

المحتجزين داخل السجن. المتطرفين وبتنسيق كامل مع

المتطرفين، من  المئات هروب إلى األحداث أدت هذه

والعسكريين، المدنيين من العشرات ضحيتها وراح

في األحياء تلك سكان  من اآلالف نزوح في وتسببت

الوباء - هذا أن قاسية. وجدير ذكره مناخية ظل ظروف

التعامل ألن عسكريًا، هزيمته بمجرد ينتهي - لن داعش

سياسيًا وشاملة  مدروسة خطة وفق يكون يجب  معه

فإن وبالتالي إلخ.  ... وماليًا وأمنيًا وعسكريًا وتعليميًا

المتكررة، العسكرية الهزائم من وبالرغم المجاميع هذه

أنها إال المزعومة  خالفتها مساحة لكامل وخسارتها

كبيرة وكذلك مرونة ملفتة مازالت تمتلك قدرات قتالية

مرحلة من الخروج ومن ثم والتلون والتنقل، االختفاء في

الظروف. لها تسمح حيثما النشاط واستئناف الثبات

متحّورة نسخة عبارة عن داعش أيضًا أن ذكره وجدير

بقاع مختلف في والمنتشر المعروف القاعدة تنظيم من

سابقًا التي نشرت واالحتفاالت اإلعالنات العالم، وكل

- النصر والقضاء على هذا التنظيم الراديكالي بمناسبة

هجماته خالل من الماليين قلوب في الرعب أدخل الذي

الهوليودية التي ارتكبها والمشاهد والمجازر الوحشية

شنقًا واإلعدام القتل بطرق التفنن في اعتمدها التي 

متسّرعة كانت  - وغرقًا...إلخ وذبحًا وسلقًا  وحرقًا

تمتلك منابع الخطيرة هذه اآلفة ألن الواقع، عن وبعيدة

إلى ،إضافة المنطقة مجتمعات تربة في متجذرة فكرية

المالئمة التي المناخات وكذلك كبيرة، شعبية حواضن

متنوعة، وكذلك مالية ومصادر االستبداد، أنظمة توفرها

والتردد الدولي، المجتمع قبل من والالمباالة التخاذل

المنتشر التنظيم هذا ومحاربة والتخبط األمريكي...إلخ

أمام يضعنا متعددة وبأشكال العالم أنحاء مختلف في

حقيقية ثالثة عالمية حرب أجواء نعيش وكأننا لوحة

جميع ومعهم  الديمقراطي العالم دول األول: طرفها

الراديكالية اإلسالمية الحركات الثاني: وطرفها األحرار،

وحواضن وأشخاص وشركات دول من وداعموها

وأجيال نسخ إال أحد ماهو داعش تنظيم شعبية. وبالتالي

غويران أحداث سجن حيث تذكرنا الظاهرة الخبيثة، هذه

شعار تحت العراق التنظيم في نشأة هذا ومناخات بأجواء

العراقية السياسية القوى من وحلفائها أمريكا محاربة

صدام الدكتاتور نظام  من العراق تحرير  عملية عقب

منتصف آذار في السورية الثورة وبعد انطالقة حسين.

الجماهيري  الحراك استدراج في النظام ٢٠١١ ونجاح

مئات المتطرفين وإطالقه العسكرة مستنقع إلى السلمي

المالكي نوري إطالق مع بالتزامن "صيدنايا" سجن من

" التاجي وأبو سجني آخر من ألف متطرف ألكثر من

الحاضنة وتوفير مايلزم كل وتقديم العراق في " غريب

مختلف من المتطرفين لقدوم الدافئة والتسهيالت الالزمة

شركة " مايشبه إلى التنظيم تحّول والحقًا البلدان.

بالشكل فيها يستثمر الكل  " الجنسيات متعددة مساهمة

غويران سجن في مؤخرًا وماجرى مصالحه. يخدم الذي
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أمحد شاهني

يبقى النصر من احتفاالت سابقًا ماحصل قاطع بأن دليل

داعش هجمات ألن فقط، الجغرافي في الحقل محصورًا

وبقيت مستمرة، وخاللها اإلعالنات تلك بعد تتوقف لم

خسارة من وبالرغم ودائمًا. قائمًا بقي التنظيم وخطر 

من الكثير نشطًا ويمتلك بقي أنه إال للجغرافيا التنظيم

إلمتالكه نظرًا وذلك دائم  تهديد ومصدر  القوة أوراق

الذين االنتحاريين  المقاتلين وآالف الدوالرات  ماليين

المناطق في وينتشرون المدن من العديد في ينشطون

حاضنة ويمتلك العراقية - السورية الصحراء في النائية

المنطقة. تلك في قوية شعبية

القضاء وتأجيل أمنية ثغرات ترك مسؤولية يتحّمل من

أنظمة بأن ذكرنا أن ولماذا؟ سبق داعش، تنظيم على

هكذا على القضاء  في مصلحة لها ليست االستبداد 

دوام ومبررات  استمراريتها،  دوام على لإلبقاء  أوبئة

السياسية الحياة أمام المجال فسح وعدم األمنية، قبضتها

(مناطق ذكرناها التي المساحة في وكذلك الديمقراطية.

فيها يتحّكم والتي الفرات)  نهر  شرق وشمال شمال

ليس  أيضًا  الديمقراطية  سوريا قوات خالل  من pkk

الظاهرة هذه في إنهاء مصلحة الكوردستاني أية للعمال

بالمال د والتزوُّ المنطقة في للبقاء الحجة بمثابة ألنها

كمحارب نفسه  وتسويق جهة، من البشرية والثروة 

أمًال الدولي التحالف نيابة عن على األرض لإلرهاب

المتحدة الواليات السوداء! القائمة من الخروج في

واقعي إيجاد حل في غير جادة األخرى هي األمريكية

مشروعها لغموض نظرًا الظاهرة لهذه شامل وعملي

خاصة، بصورة سوريا وفي عام بشكل المنطقة في

على تعمل لذلك لن داعش، وجودها بمحاربة وربطت

في ماتريد على تحصل حتى الظاهرة لهذه حل إيجاد

أوكرانيا في المتشابكة والملفات المقايضات إطار

مسؤولياته يتحمل لم اآلخر هو المجتمع الدولي وغيرها.

حقيقي حل بإيجاد يتعلق فيما جادًا يكن ولم األخالقية،

المنتسبين من رعاياه وإعادة المتطرفين هؤالء ألوضاع

ومحاكمتهم بلدانهم إلى المتطرفة الجماعات لصفوف

يرون مانعًا ال وإيران والنظام روسيا تأهليهم. وإعادة

الدولي التحالف على للضغط  داعش  نفوذ إزدياد من

إلزدياد نظرًا  أمريكا مقدمتها وفي لداعش المناهض

أزمة إثر  على روسيا وخاصة بينهم الخالف مساحة

المناخات أن بمعنى كازاخستان. وأحداث أوكرانيا

حال في من جديد داعش وانتعاش مثالية لعودة أصبحت

كبار الالعبين. الخالفات بين استمرارية

هذه المجاميع سراح تم إطالق إذا المشهد سيكون كيف

القائمين قبل من واحدة دفعة المراكز هذه من المتطرفة
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األوحد تضخيمها هدفك ويصبح التقيات على ترتكز أن

تشاء ما ساعة وكتعاويذ لبروباغندا تبرزها - للتقيات -

وتخوينًا تكفيرًا تبرزها  سوداوي  متطرف  بيد وكسيف

ذات وبك فيك وليمارس بك االيام ستدور لكل مختلف،

! أجل والمواثيق،  العهود على  خروجا او كفرا التقية 

وتتضخم الخطايا وتحت راياتها تتراكم التي التقيات إنها

- وبالفعل - الحدود تقام درجة الجرائم، وبخناجرها إلى

القلم ثوابت اهم من بأن قالوا الذين اولئكم صدق فقد

واألرض الشعب  بقضية الصريح اإللتزام هو الجاد، 

الوطن مواطني ولجميع بمسمى كوطن الواضح بمفهومه

يتجذر ان الجاد بالقلم يفترض عليه وبناء المعني،

وماوراء البمخيال  الوطن عصارة ويرسم الشعب  في

التحلي عليه المفروض هو ما بقدر فانتازية ايديولوجيا

!! بالواقعية

البل ! قلمه ألمر ما يصفق بيديه او بين من فما الفرق

المصفقة اليد حركة بتوقف ينتهي التصفيق صدى ان

ال نهاية ما ولربما الى يبقى تصفيق القلم حين ان في

العالميين، الكتاب من الرائعين بعض فإن الواقع وفي !

كلماتهم، صدى في وتعمقت  لهم قرأت  مهما والذين

زمن بعد ولو الصفحات، تلك  الى فضولك واعادتك

ومن لحظات، قبل كتبها قد وكأنه ستظنه جديد، من

ـ ب المعنونة / كوستلر آرثر / رواية هي الكتب هذه

إن .. /  .. الفقرة هذه  له لنقرأ  - الظهيرة عند  ظالم

أنا وأنت ، رفيقي يا . الرفاق أيها أبدا يخطئ ال الحزب

هو ، الحزب ال يخطئ الحزب لكن ، نخطئ أن يمكننا

وألف مثلك ألف وأكبر من ومنك بكثير، مني أكبر شيء

في الثورية للفكرة العملي التجسيد هو الحزب . مثلي

شيئا أو الضمير اسمه شيئا يعرف ال التاريخ والتاريخ

يسير أبدا. يقهر وال متماسك دائما الحزب اسمه التردد.

يلفظ مجراه في كل منجنى وهو عند هدفه نحو كالسيل

الجثث يلفظ كما اصطحبه، كان الذي والطين الوحل

يعرف الرفيق، أيها والتاريخ فيه غرقت قد كانت التي

الطريق، تلك خالل أخطاء أية يقترف طريقه، وهو ال

المزدوجتين مابين ...  /  . ؟  الرفيق  أيها كذلك أليس

١٨٤٧٠ تاريخ ٢٩ / ١٠  النهار عدد جريدة نقال عن

لها  األسطر أؤكد باستخدامي وهذه / ٢٠١٣ ص ١٢ /

الى تطابقها في كتاباتي، وذلك لسبب بسيط يعود مرارا

قطيعيي من كثير وممارسات قناعات مع الحرفي

. العقائدية احزابنا

العقد وتوليفات العملية التطبيقات بعض إلى العودة وفي

خليط هجين خلق في طبيعي وكاستنساخ اآليديولوجية

ولكن - ونقش طير - العملة كما بجعلها للمتناقضات

إقرأووا فنرى الطلب حسب تمارس واحدة بنسخة

اثناء الديمقراطية سوريا لقوات بيان من المقاطع هذه

واحتاللها لعفرين: لعدوانها تركيا تحضيرات

خيار أّي أمامنا يكون فلن للهجوم، تعرضنا ما وإذا ..)

العالم أمام نعلن لكننا وشعبنا، أنفسنا عن الدفاع سوى

نّتخذ ولم تركيا، تجاه عدائية نوايا أّية نحمل ال أّننا 

مواجهة في أنفسنا عن الدفاعية التدابير سوى اآلن حتى

وقف إلى تركيا وندعو .... شعبنا ضد عدائية هجمات

الدولي المجتمع وندعو لها، مبرر ال التي  التهديدات

لمحاربة داعش االهتمام الكامل إيالء ضمان إلى أيضًا

سوريا في دائم سياسي وإيجاد حلٍّ بعد، تهزم لم التي

األبد وإلى واحدة مرة السوري الشعب معاناة إلنهاء

نأت قسد  ان كيف العبارات هذه بعدا والحظنا ( ..

الشعبية الحماية وحدات عن عسكري كهيكل بنفسها

كجسم بها اعني انني وطبيعي - بالبيانات تقاتل وظلت

الهجين معارك وتفضيلها سري وبشكل افراد ال وكيان

- جيايي على الهمجي التركي  اإلجتياح  على وباغوز

غير قوى مواقف فإن الصراحة وبمنتهى - كورمينج

دون ومن مرارا واعلنوها صريحة كانت عديدة كردية

جريئين وكانوا والكردايتي، الكرد على حربا خجل

لهم، ما نختاره إال البقاع هذه في للكردي ال جدا بأّنه

أصروا الذين في بعضنا تزل مشكلتنا ولم بقيت لألسف

وليزاح البل ماضيهم، وزر تحت مترنحين يبقوا ان

بين فيفاضل - عندهم  وجه القباحة سماكة - وليشتد

والمدنيين، االبرياء وقتلة تأريخيتهم في الكهف أهل

الحدث دائما نساير قضية كاصحاب أننا الواقع وفي

عن نمنع مصيبتنا هي نعم بأهونها،  التلّطف فنحاول

فئتنا بها فنستاثر المقاومة بأدوات نستحكم أو بعضنا

مبالين؟ غير هم لما  نصرخ النار أوار  تشتد وعندما

استيالد فنحاول  كدعابة األمور نستهون اننا مصيبتنا

األيام من القادمات بأن ونتناسى  كيشوتي دون نصر

هي بانها من السنين عقد منذ قلناها . !! شّره جّل فيها

عرقية، لتصفية بوابة ستكون - يي كاني سري ـ

كانت ومالمحها ، كإستراتيجيا الجغرافيا وستستهدف

ذاته هو  األزل ومن بقي داىما ومفتاحها واضحة

المقاومة طريقة وفي حتى الكردي على الكردي خالف

لنا ان جاز : كيف هو اللحظة للحيرة حتى وما يدعو

نالها ما يبّشر بعروبية كان البشير وهو نواف نصّدق

جميعهم احمل - شخصيا الزلت عنجهيته؟ بكل صدامه

والمتنقلون : سيبقى أولئك المنظرون وكالعادة المسؤولية

ترحمهم ولن أخرى، الى استبدادية طبيعة أحضان من

وقابلها . المختلفة وبشرائطهم لخاهم أطوال ارديتهم وال

في وكذلك بآفاقها؟ المرحلة ادراك في فشلنا بالمطلق

وبابسط استراتيجيا  والدفاع الصمود آليات استيعاب 

مجتمعي وبعد غطاء توفير نستوعب ولم مستلزماتها،

وكبروفا الخسارة وكانت ؟ الحدث مجريات يواكب

سبي كري وتلتها كأضحية، وقدمناها بعفرين أطحنا

الجرار. على كانيي والزال الحبل وسري

البند هو سوريا لكردستان  الممنهج التفريغ  بقي لقد

/ فئوية عروبية جهة أية عليه يختلف ال الذي الوحيد

على الممنهج / التفريغ رعاتها / نحن ولألسف الشديد

؟! ماذا ... انظروا عنجهياتنا ... ارضية ممارساتنا و

الممنهج القصف تحت اآلن والحسكة  !! بكوباني حل

تبشر ال والقادمات شعبنا الكردي، ابناء فيه والمستهدف

لهاية ما على - تزغلل - الشباب وعيون باألسوأ سوى

قومي أساس ال على وطبعا . !! شنكال بكانتون أسموها

لهم: العامة المنسقية ببيان استرشادا بل

ضمن يتحركان مازاال والمعارضة النظام من إن كًال

دون السلطة على واالستحواذ القوموية الدولة عقلية

وكانت ومعالجتها، األزمة أسباب في عميقًا الغوص

األمة فكر  رحم من  الديمقراطية الذاتية اإلدارة  والدة

والشراكة السلمي التعايش على المبنية الديمقراطية

عبدالقادر حاج وليد

ولكنها موجودة داعشية إمارة هناك حقًا وهل عليها؟ 

الفرات؟ شرقي األوصال في مقطعة محاصرة أو

إطالق سراح تم ما إذا شك أدنى وبدون اهللا، السمح

كامل ستغرق واحدة دفعة المتطرفة المجاميع هذه

من بحٍر في  قسد سيطرة تحت  تقع التي المساحات 

خالل عليها تلك المجاميع المتطرفة وستسيطر الظالم،

بشكل والمجازر المرعبة المشاهد وستعود قصيرة، فترة

وبالتالي المزعومة. الخالفة أعوام في مماحصلت أفظع

جيش يعني أننا امام المتطّرفين هؤالء سراح إطالق فإن

النائمة الخاليا من ألضعافهم المتطرفين إضافة من كامل

كامل تسليم وبالتالي للتنظيم، الشعبية الحواضن في

المسؤولية من كبيرًا جزءًا تتحمل وقسد لهم. المنطقة

الراديكاليين هؤالء من اآلالف سراح أطلقت ألنها نظرًا

محلية. مصالحات  وبحجة  عشائرية لوجاهات  إكرامًا 

هؤالء من المئات بتجنيد قامت قسد أن ذلك من واألخطر

المواقع! مختلف  وفي قواتها صفوف في المتطرفين 

هم المتطرفين هؤالء من به البأس قسمًا أن وخاصة

ويتم جيد، بشكل ويعرفون تضاريسها المنطقة أبناء من

الذين الكوردستاني العمال من كوادر قبل من قيادتهم

ويجهلون سوريا، خارج من غالبيتهم في ينحدرون

أن للقلق والمثير وتضاريسها. المنطقة طبيعة تمامًا

ومن الكريم السني  العربي المكون من واسعة  شرائح

داعش إلى وضوح بكل ينحازون نخبهم كتابات خالل

هذا لتحرير سجناء يسعون وأنهم ويعتبرونهم مجاهدين

على فعليًا موجود داعش أدركنا أن إذا وخاصة المكون!

على سبيل منها وتجمعات مراكز على األرض وموزع

نحو يضم غويران سجن الحسكة: محافظة في المثال

قامشلو مدينة في عاليا  سجن متطرف، آالف خمسة

يحتوي ديريك سجن وخمسمائة، ألف من أكثر يضم

يضم الشدادي سجن متطّرف،  ألفي  من أكثر على

أيضًا توجد  الرقة محافظة  وفي متطرف.  ألف قرابة 

الطبقة مدينة عايد في سجن السجون منها: من العديد

التنظيم من مقاتل نحو ألف الرقة ويضم لمحافظة التابعة

أكثر ويضم الرقة مدينة في األحداث اإلرهابي، سجن

العديد إلى باإلضافة الراديكاليين من وخمسمائة ألف

من اآلالف تضم التي السرية والسجون المواقع من

يشكل الذي الهول مخّيم هنا ننسى وال المتطّرفين،

المخيم الذي هذا المحاصرة، الداعشية الخالفة عاصمة

وسبعين خمسة قرابة متكاملة، ويضم مدينة إلى تحول

فكر يحملون جلهم التنظيم عائالت من  شخص ألف 

المرعبة السوداء اللوحة هذه أمام المتطّرف. التنظيم

المسؤولة الجهات تسأل أن المنطقة لمكونات يحق أال

في الكارثي مستقبلها عن الدولي  والمجتمع وأمريكا

في تنتشر التي السامة األفاعي مع مستوطنات العيش

المنطقة؟ كامل

ختامًا

الحدود العراقية طرفي على الكورد أن أدنى شك بدون

عملية من األسد  حصة لهم  تكون  سوف السورية -

من مؤّخرًا الحسكة في حصلت التي الجديدة التآمر

من المئات تهريب  عبر األوراق خلط إعادة خالل

مشابهة سيناريوهات نجد ربما المتطرفين أخطر

في األشقاء تجربة أن ذكره وجدير كوباني. أو لشنكال

بالدرجة المستهدفة  هي (العراق) الجنوبية كوردستان 

من قسمًا بأن تفيد معلومات هناك وخاصًة األساس،

قد غويران سجن تهريبهم من تم الذين  داعش قيادات

خطيرة سيناريوهات هناك ان يعني شنكال! إلى وصلوا

موصل كوارث لتكرار لها اإلعداد  يتم خبيثة  وخطط 

ومن الكوردي، البيت ترتيب لذلك وشنكال، وكوباني

لإلقالل الضمانة األساسية هو – الوطني المكوناتي ثم

التحالف على القادمة. والحتمية المحدقة الخسائر من

األخالقية مسؤولياتهم تحمل  أمريكا  وخاصة الدولي

استقرارها ودعم  وسكانها المنطقة على حماية والعمل

وشامل سريع إلى اتفاق على التوصل العمل خالل من

ENKS وأحزاب الوحدة  الكوردي الوطني المجلس بين

عادل  اتفاق ثم  ومن  أوًال، PYNK الكوردية الوطنية

كافة تمثل تشاركية إدارة لتشكيل المنطقة مكّونات بين

الراديكاليين آلالف سريع ونهائي حل وإيجاد مكوناتها،

مناسبة آليات وفق داعش عناصر من المحتجزين

وإعادة مهنية لمحاكمات وتقديمهم بلدانهم إلى لترحيلهم

األبرياء المدنيين بدماء أيديهم تتلطخ لم الذين تأهيل

اإلرهابية البؤر  على والقضاء عودتهم، عدم  وضمان

تمويلها. ومصادر منابعها وتجفيف المنطقة في المنتشرة

جميع وإخراج الوطن، إلى روج بشمركة قوات وإدخال

بقية من  المنحدرين الكوردستاني العمال كوادر حزب

ونهائي. كامل بشكل سوريا من كوردستان أجزاء

والتكاتف التعاون السورية الوطنية النخب على كما

على المحرضين على  الطريق  قطع  أجل  من والعمل

ويبقى األهلي.  السلم على والحفاظ والكراهية، الفتنة

السوريين جميع حق ومن المعنيين، برسم التالي السؤال

الجواب. معرفة المذكورة المنطقة أبناء وخاصة

اإلرهابية، المجاميع هذه كل دخلت أين ومن كيف؟

ووسائل األسلحة، صنوف ومختلف المفخخات وكذلك

وجود من بالرغم السجن ومحيطه داخل إلى االتصال

والمراقبة؟ التحكم ومنظومات الحواجز عشرات

حققته وما ذاته إلدارة  المجتمع دور وتفعيل الحقيقية

الذاتية والحماية  األمن مستوى على مكاسب من

اإلدارة مؤسسات  وبناء  واالستبداد التطرف ومحاربة

المجال في  دورها وتفعيل  الثالثة بمجالسها الذاتية

أفال ولكن؟ ... / ..... والخدمي واالقتصادي اإلداري

صحيحة، هي التطرف محاربة فكرة أن على نتفق

اإلثباتات، مئات ولدينا فيه مشكوك فهو اإلستبداد اما

القومية الدولة أن طالما عندنا االهم وسيبقى اإلستفسار

قومي لمؤتمر تدعون فلماذا استعمارية، عقلية هي

؟ إذن كردستاتي

وبعقلية غزوة عفرين، كان السؤال المطروح تبدأ ان قبل

اتحاد لتجاوز حزب ثمنا عفرين هل ستستهدف شعبوية:

لها المرسومة الحمراء بالخطوط يسمى لما ديمقراطي

الحجة بهذه اقتناعي عدم من الرغم على وبالتاكيد ؟!

بوحدات حماياتها د ب ي ستستطيع ال ؟! هل وكرديا

عن الدفاع من مهاجمة قوى الى تحولها بعد المختلفة

اللحظات تلك منذ وكنا سوريا ؟! في الكردية المناطق

حينها ولآلن الوقت حان قد كان أما ؟ وسنظل نتساءل

مآالت ان رغم . ؟! مواقعهم آفا روج بيشمركة تأخذ أن

و ذلك !! يتم يجب أن ؟! بنعم كانت تجيب أحداث عديدة

كنا ننشد أجل لها .. نزل ولم التي نغني هي عفرين ..

مقدمات في مثلما حدث بعفرين لن ينفردوا بانهم ونقول

كوباني. على الحرب

للضغط دفعا موقفها بغموض التوتر فترة تطيل روسيا

حقا، هو السخرية الى يدعو ما إن ديمقراطي على اتحاد

روسيا بنوايا نشكك  كنا حينما األبله، اإلستهجان ذلك

وأن كان، شكل بأي عفرين للنظام تسليم تستهدف وانها

دون ومن هو توريط تركيا عسكريا، االساس مخططها

ستكون معركة عفرين مدة إطالة مما يعني جوي غطاء

في ومستقبله اردوغان شخصيا جدا على مكلفة ثانية كل

إردوغاني بلبوس الثانية العثمانية إلحياء المتجدد السعي

الدفع أي المقصود، هو هذا كان وبتصوري صرف.

طويلة استنزاف  حرب ايران: عوملت كما بتركيا 

ذلك في الكردية أين هي القضية السؤال: هنا وسيبقى

االستدراج الممنهج.

منظومة أن احتاللها ثم ومن عفرين اثبتت غزوة لقد

ترتقي بنرجسيتهم لن عمرها العمال الكردستاني حزب

وهناك ؟ أمة قيادة مرتبة إلى  مطلقا يمارسونها التي

كانت، هي عفرين صارخ وكأنموذج كارثية عدة نماذج

فشلت لقد ابنائها.  من إال حمايتها ماتم عمرها وهي

وهاهي السوري، الكردي الملف  في وستفشل قنديل

سبي في گري تالها وما االهم والسؤال جديد من عفرين

خطواتهم أولى تكون ان يفترض  كان حيث وعفرين؟

نفهمها نحن ولكننا: وللذات الذات مع مصالحة هي

قابلة غير كهنوتية كتعهدات مملية تكون حينما القرارات

عفرين تعلموا: هي ان عليكم ؟ فيها لمجرد النقاش حتى

تفرقكم قبل حتى وستبقى واستمرت وبقيت كانت كردية

بآخر رف يفتك الحجل كرف وطوائف وأحزاب لملل

دون ما مع انكشاف عروسة كردستان وحتى عفرين ..

سوى استساغت ما عفرين وعمرها هي ستبقى الطاولة

جبلها األغر. وتماسك زيتونها أريج حماه اسمها الذي

السيد واذكر فاستذكر الذاكرة فينا يهيج الذي األمر هذا

ومعي الشارقة  في  هنا بأذني سمعتك واهللا  : آلدار

لن ينتسى البارزاني مسعود الزعيم موقف كثيرين بأن

انت وبشهادة وأكدت كوباني، وتحرير ملحمة مقاومة في

مجد هو كوباني تحرير وان كثيرا، قدموا بأنهم كثيرين

سينم األخت ومعك جديد ومن وأكدتها ، عام كردستاني

عكس تؤممها أتمنى أال وكنت بمدينة عجمان، ندوة في

معه بلقائنا وايضا  أكد والذي  البارزاني  مسعود  القائد

ذاتها بأنه في لحظة كانت هولير أبو ظبي،  مدينة في

وارسلوها هولير حماية من قوات باستقطاع قاموا مهددة

ومهما كوباني تسقط أال  صممنا : قال  .. و لكوباني

كردستانية قوات وشكر في اكثر من مرة ، النتائج كانت

نيجيرڤان السيد فعلها وكذلك شنكال تحرير في ساهمت

حينها آلدار خليل سيد يا تفضلت وكما ؟! .. البرزاني

جمل او صفحات الذاكرة ال عمق يدون في فالتاريخ !

لك الصدف ان احضر ويشاء .. هناك هنا او تلقى تكتب

اعالمكم نقلتموه عبر صحافيا مؤتمرا أسميتموه انتم ما

، األول على كوباني المجد ومؤتمر آستانة فيه وركزتم

ترى ! شق آستانة أما ، سيجاوبك األول التاريخ الشق في

بيان كان .. لما ؟! و ستذهبون هل كنتم إليها ؟ دعيتم لو

سيحضر  لمن الموجهة الدعوات قبيل صدر y b g الذي

، أيضا سرب ؟ وما من واضحة حينها اكثر ؟! استانة

.. ) : ان على التوافق عليها قد تم كديكومنت كان البل

بها تطالب التي (الحدودية) المناطق عن قسد سيتنازل

لوجستًيا المنطقة ودعم معها المعابر فتح مقابل تركيا

المقبلة  المرحلة في القسد مع والتنسيق - Logistics -

تفاهم على  ذلك ويعتمد الموضوع) حسم حال تم (في

دويلة " وبالتالي بقاء وأنقرة بين واشنطن محسوم شبه

تغض وان االمد طويل جديد واقع كأمر الفرات شرق "

الوصول إمكانية ان يشير وهذا عنها النظر موسكو

الكوردي قسد والمجلس الوطني مشترك بين اتفاق الى

. الماضي من أصبح
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أكثر  يصبح  غذائي  مكمل  العمر..  في  التقدم  مع 

أهمية ويؤدي وظيفة أكبر من مجرد المساعدة في 

مكافحة نزالت البرد

ربما يتناول الكثيرون مكمالت فيتامين C فقط عند 

الشعور ببدء المعاناة من نزلة برد أو إنفلونزا. ومع 

البعض  يحرص  ربما  اإلنفلونزا،  موسم  اقتراب 

على تخزين اإلمدادات الخاصة بهم لفصل الشتاء. 

 Eat This وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع

التقدم  مع  أنه  البعض  يدرك  ربما ال   ،Not That

أهمية  أكثر   C فيتامين العمر، تصبح مكمالت  في 

وتؤدي وظيفة أكبر من مجرد المساعدة في مكافحة 

نزالت البرد.

غودسون،  آمي  الشهيرة  التغذية  اختصاصية  تقول 

 ،The Sports Nutrition Playbook مؤلفة كتاب

سن  بعد  منتظم  بشكل   C فيتامين  تناول  يجب 

الخمسين، لألسباب التالية:

١. مضاد لألكسدة

وفًقا لدكتور غودسون، يمكن لألشخاص الذين تزيد 

تناول  من  حًقا  االستفادة  عاًما   ٥٠ عن  أعمارهم 

مكمالت فيتامين C بسبب آثارها المضادة لألكسدة، 

بما يساعد على حماية الخاليا من الجذور الحرة، وهي 

بمرور  للجسم  تسبب ضرًرا  أن  يمكن  جزيئات ضارة 

الوقت.

تسبب  الحرة  الجذور  أن  غودسون  دكتور  وتضيف 

ضرًرا لخاليا الجسم، عالوة على أن الجسم يصبح في 

الواقع أقل فاعلية في محاربة الجذور الحرة مع التقدم 

في العمر. لذا، فإنه من المهم أن يتم تناول كميات كافية 

من مضادات األكسدة، مثل فيتامين C، لالستمتاع بحالة 

صحية جيدة في مرحلة الشيخوخة.

٢. تقليل التجاعيد

توضح دكتور غودسون أن تناول فيتامين C يسهم بشكل 

فعال في تحسين تكوين الجسم للكوالجين مع التقدم في 

العمر، شارحة أنه "مع التقدم في العمر، ينخفض إنتاج 

الكوالجين الطبيعي في الجسم، لذا يمكن أن يساعد كمية 

بعض  إليه  توصلت  ما  بحسب   ،C فيتامين  من  كافية 

وجفاف  التجاعيد  لظهور  أقل  احتمالية  يمنح  األبحاث، 

الجلد ومظهر أفضل لشيخوخة الجلد".

٣. حماية العينين

وتقول دكتور غودسون إنه على الرغم من أنه ال يزال 

يتعين إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع، 

واألليسين  الجنجرول  لمركبات  مهمة  مصادر   ٧

والسيستين والكركمين وأوميغا-٣ واألحماض األمينية

من  لمجموعة  الرئيسية  األعراض  أحد  هو  السعال  إن 

الحاالت المرضية التي تنتشر بشكل كبير خالل فصل 

الشتاء، مثل البرد والربو. وااللتهابات الفيروسية تعتبر 

السبب الرئيسي للسعال خالل فصل الشتاء، وهي التي 

المعاناة من  إلى  الهوائية وتؤدي  الشعب  التهاب  تسبب 

 Boldsky "بولدسكاي" السعال، بحسب ما نشره موقع 

المعني بشؤون الصحة والتغذية.

الشتاء.  الفيروسات وتتكاثر خالل فصل  وتنشط معظم 

ويعمل نظام المناعة، لمحاربة تلك العدوى الفيروسية، 

على رفع درجة حرارة الجسم لجعل البيئة غير مواتية 

لنمو الفيروسات. كما أنه يوسع األوعية الدموية بحيث 

يمكن ألكبر قدر من الخاليا المناعية أن ينتقل بسرعة 

إلى المناطق المصابة، ويمكن أن يؤدي هذا أحياًنا إلى 

األنف  انسداد  إلى  يؤدي  مما  الهوائية،  الشعب  التهاب 

ıbnì€a@fi˝Ç@fib»è€a@x˝»€@Ú‡»†c@W@›õœc@NN›Ój≠åÎ@ã�œÎ@‚Ïq

إال أن هناك أبحاًثا متزايدة حول العالقة بين فيتامين 

بالعمر  المرتبطة  العيون  أمراض  من  والحماية   C

مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

وبحسب ما صدر عن كلية هارفارد للصحة العامة 

فإن نتائج هذه األبحاث، التي لم تصل بعد لمرحلة 

وواعدة،  مبشرة  تعد  أنها  إال  السريرية،  التجارب 

بخاصة فيما يتعلق بالوقاية من إعتام عدسة العين.

الجرعات المناسبة

إن الكمية الغذائية الموصى بها من فيتامين C هي 

حوالي ٩٠ ملليغرام للرجال و٧٥ ملليغرام للنساء. 

وينصح الخبراء بأنه من المستحسن أيًضا أال تتجاوز 

 ،C فيتامين  من  ملليغرام   ٢٠٠٠ اليومية  الجرعة 

المعاناة  خاصًة إذا كان الشخص يرغب في تجنب 

من اضطراب في المعدة أو مشاكل عسر الهضم.

وتختتم دكتور غودسون نصائحها قائلة إنه ال ينبغي 

معظم  إن  حيث  مشكلة،  اليومية  الجرعة  تمثل  أن 

فيتامين C تتراوح بين ٥٠٠ إلى ١٠٠٠  مكمالت 

ملليغرام لكل كبسولة، وفي حال رغب الشخص في 

زيادة الجرعة اليومية عن ٢٠٠٠ ملليغرام فيجب أن 

يستشير الطبيب أوًال.

ÒÏË‘€a@ıbèny¸@›rfl˛a@o”Ï€a@ÏÁ@aâÁ@NNbÁäãö@ÙÜb–nn€
خبيرة التغذية الروسية إيرينا ليزون قالت إن تناول القهوة في الصباح لن يضر بالصحة في حال شربها مع الطعام 

أو بعده، وحذرت من شرب القهوة على معدة خاوية

دائما ما تثير القهوة الجدل خاصة بين عشاقها، ودائمًا ما يدور النقاش حول العدد األمثل لفناجين القهوة كل يوم، 

وأي كمية تعد مفيدة للصحة، وأي حد تصبح القهوة فيه خطرًا على الصحة. أسئلة كثيرة تراود عشاق القهوة. وهنا 

سنركز على الوقت األنسب واألمثل الحتساء القهوة.

خبيرة التغذية الروسية إيرينا ليزون قالت إن تناول القهوة في الصباح لن يضر بالصحة في حال شربها مع الطعام 

أو بعده، بحسب ما نقلت عنها وسائل اإلعالم الروسية، محذرة من شرب القهوة على معدة خاوية.

وأفادت الطبيبة بالشرح بأن القهوة "تحفز إنتاج حمض الهيدروكلوريك. وإذا شربت القهوة على معدة فارغة، فسيبدأ 

في المعدة إنتاج عصير هضم الطعام، لكن ال يوجد طعام فيها. ولدى األشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز 

الهضمي، واألشخاص المعرضين لزيادة حموضة المعدة، خاصة مع التهاب المعدة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور 

باأللم وعدم الراحة والحموضة المعوية".

وأشارت الطبيبة إلى أن شرب القهوة في النهار ال يجب أن يصبح بديال للعشاء أيضا، إذ إن هذا المشروب ال يحتوي 

على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها اإلنسان، لكنه يمكن أن يكون وجبة خفيفة جيدة.

الخبز. سنقلل من  بينها وبين رغيف  إذا اخترت مثال  الخفيفة،  للوجبات  القهوة خيارا  وأضافت: "يمكن أن تكون 

الجوع وسيتلقى جسمنا الدهون. لكن الوجبة الرئيسية يجب أن تكون متوازنة وتحتوي على الفيتامينات والدهون 

والكربوهيدرات والبروتينات.

وأكدت أن هناك أشخاصا يعتبرون القهوة بالنسبة لهم منعشة، لكن األشخاص الذين يعانون من صعوبة أو إجهاد 

خالل اليوم ال يجب أن يشربوا القهوة في المساء.

وتابعت: " القهوة لها تأثير محفز، لذلك ال ينصح بشربها قبل النوم بثالث إلى أربع ساعات. أما األشخاص القلقين 

الذين يعانون من اضطرابات النوم، فإن القهوة هي خيار الصباح فقط بالنسبة لهم".

واحتقان الرئة وبالتالي السعال.

تساعد  أن  يمكن  التي  الغذائية  العناصر  بعض  ويوجد 

واإلنفلونزا  البرد  لنزالت  الخفيفة  األعراض  في عالج 

الراحة السريعة باإلضافة  بالسعال، وتوفير  المصحوبة 

إلى تعزيز المناعة، وهي كما يلي:

١. الزنجبيل

يعد الزنجبيل واحًدا من أفضل األطعمة لعالج السعال، 

الجنجرول  مثل  نشطة  مركبات  على  يحتوي  ألنه 

ويساعد  لاللتهابات.  المضادة  القوية  الخصائص  ذات 

الشعب  عضالت  وتهدئة  استرخاء  في  أيضا  الزنجبيل 

المضادة  خصائصه  بسبب  االلتهابات  وعالج  الهوائية 

للميكروبات.

٢. الثوم

يشتهر الثوم بخصائصه المضادة للفيروسات ولاللتهابات. 

ويحتوي الثوم على مركب األليسين الذي يكافح السعال 

في  التوابل  أنواع  أفضل  من  الثوم  ويعد  فعال.  بشكل 

مذاق  لمنحها  أطعمة  أي  إلى  إضافته  ويمكن  المطبخ 

متميز والحصول على الفوائد أيًضا.

ويمكن أيًضا دهن الثوم موضعيًا عن طريق إضافة عدد 

قليل من فصوص الثوم إلى زيت السمسم والتسخين ثم 

السعال.  من  للتخفيف  القدمين  أو  الصدر  على  وضعه 

كما أن مضغ عدد قليل من فصوص الثوم يخدم الغرض 

أيًضا خالل أشهر الشتاء الباردة.

٣. حساء الدجاج

إن لحساء الدجاج طريقة صحية ولذيذة لعالج 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 

تعزيز  في  أيًضا  الدجاج  ويساعد حساء  الحاد.  السعال 

المخاط  وتخفيف  األنف  احتقان  وإزالة  المناعة،  جهاز 

حتى 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.

من  الكثير  إلعداد  رائعا  خيارا  األحمر  البصل  يعتبر 

رائعة،  ونكهة  مميزا  لونا  عليها  يضفي  إذ  األطباق، 

وهو في اآلن ذاته مفيد جدا للصحة بفضل ما يحتويه 

والفالفونويد  الكيرسيتين  مثل  األكسدة،  مضادات  من 

واألنثوسيانين.

دكتور"  "أوال  مجلة  تستعرض  التقرير،  هذا  في 

الفوائد الصحية للبصل  (holadoctor) اإلسبانية أبرز 

األحمر، التي تشمل مقاومة عدد من األمراض وتعزيز 

المناعة وتحسين الهضم.

هنا  نؤكد  األحمر،  البصل  فوائد  عن  نتحدث  أن  وقبل 

مبنية  وهي  فقط،  لالسترشاد  هي  المعلومات  هذه  أن 

والخطأ.  الصواب  من  درجة  تحتمل  قد  دراسات  على 

بديال  تأخذه  أي مرض، وال  لعالج  البصل  تستعمل  ال 

عن أي عالج. إذا كنت مصابا بأي مرض وتريد تناول 

البصل األحمر فناقش ذلك مع طبيبك.

وتشمل فوائد البصل األحمر:

١- غني بمضادات األكسدة

األكسدة  بمضادات  غني  بأنه  األحمر  البصل  يتمّيز 

مادة  على  يحتوي  حيث  البصل،  أنواع  بقية  من  أكثر 

األنثوسيانين (Anthocyanin) التي تعطيه لونه اآلخر، 

والتي تساعد على الوقاية من أمراض القلب وأنواع من 

السرطان، كما تساهم في الحفاظ على الذاكرة وحماية 

المسالك البولية وإبطاء شيخوخة الخاليا.

٢- تخفيض ضغط الدم

مادة  أن  الحيوانات  على  ُأجريت  دراسات  عدة  وجدت 

الكيرسيتين (Quercetin) الموجودة في البصل تساعد 

دراسات  أثبتت  كما  الدم،  ضغط  ارتفاع  من  الحد  في 

أخرى على البشر نتائج مماثلة. ويشير الخبراء إلى أنه 

من بين أنواع البصل المختلفة، فإن البصل األحمر هو 

النوع الذي يحتوي أعلى كميات من مادة الكيرسيتين.

ãÿè€a@ b–mäaÎ@‚á€a@¡Ãö@läb±@ãº˛a@›ój€a
الكيرسيتين  فإن  لألكسدة،  المضادة  لخصائصه  ونظرا 

ويحارب  األكسدة  من  الخاليا  حماية  في  أيضا  يساعد 

الدموية،  الدورة  يعزز  أنه  كما  الخبيثة،  األورام  تشكل 

وله تأثير مضاد لاللتهابات والحساسية.

٣- تنظيم مستويات السكر

السكر  البصل األحمر فعاال في تنظيم مستويات  يعتبر 

من  يحتويه  ما  بفضل  السكري،  مرضى  لدى  الدم  في 

إفراز  وتحفز  الدم  لسكر  خافضة  تأثيرات  لها  مواد 

عصارة البنكرياس.

٤- تحسين الهضم

يعزز البصل األحمر عملية الهضم ويساعد في مقاومة 

مادة  بفضل  وذلك  المعوية،  الطفيليات  ومنع  اإلمساك 

الكيرسيتين. وتعزز األلياف الموجودة في البصل األحمر 

عملية الهضم، وتساعد في الحفاظ على صحة األمعاء. 

ويحتوي البصل األحمر نوعا من األلياف القابلة للذوبان 

تعزز  التي   (oligofructose) "أوليجوفركتوز"  تسمى 

نمو البكتيريا النافعة في األمعاء.

٥- مضاد للسرطان

للبصل  الخارجية  القشرة  أن  مختلفة  دراسات  أكدت 

األحمر غنية بمجموعة من مركبات الكبريت والكيرسيتين 

والسيلينيوم، وهي مواد تساعد على الوقاية من أنواع من 

السرطان بفضل خصائصها المضادة لألكسدة.

٦- تعزيز المناعة

تعطيه  التي  الكبريت  بمركبات  غني  األحمر  البصل 

المميزين. ويساعد البصل على تعزيز  رائحته وطعمه 

الحمراء  الدم  خاليا  من  المزيد  إنتاج  عبر  المناعة 

على  القضاء  في  جدا  مفيد  أنه  كما  والبيضاء، 

الجراثيم والفطريات.

٧- مضاد لإلنفلونزا

ُيعد البصل أحد العالجات الطبيعية والفعالة لنزالت 

البرد واإلنفلونزا واحتقان األنف، ألنه يسهل عملية 

التخلص من البلغم ويخفف السعال ويساعد على تنقية 

الجهاز التنفسي ومقاومة الفيروسات والجراثيم.

٨- صديق للبشرة

البصل  في  الموجودة  الكبريت  مركبات  ترتبط 

استخدامه  ويمكن  البشرة،  صحة  بتعزيز  األحمر 

موضعيا للحد من تجاعيد الوجه والقضاء على حب 

الشباب وتحفيز بصيالت الشعر والقضاء على قشرة 

الرأس.

bÁÎäâya@NNıb»fl˛a@Êb†ãèi@Úibñ�a@kjèm@Ú‡»†c
حذر موقع "فوكس" من ٣ أطعمة تتسبب في اإلصابة بسرطان األمعاء وهي المايونيز والسمن 

النباتي وشحم الخنزير.

ونقل الموقع عن الطبيب األلماني توماس فريلنغ قوله إنه من أجل الحفاظ على الغشاء المخاطي 

المعوي في حالة مثالية، يجب على المرء االلتزام بنظام البحر األبيض المتوسط الغذائي وتجنب 

األطعمة الخطرة.

وضمن السكر في قائمة األطعمة الخطرة. موضحا أن أنواًعا معينة من البكتيريا تتكاثر جيًدا في 

بيئة السكريات، إضافة إلى المنتجات المملحة والمدخنة والنقانق.

كما أوضح أن "هذه األطعمة مدرجة في قائمة المواد المسببة للسرطان، فيجب أال تأكل أكثر من 

٥٠٠ غرام من اللحوم الحمراء في األسبوع".

إضافة إلى ذلك، أشار إلى الدهون "السيئة"، فهي توجد، على سبيل المثال، في المايونيز والسمن 

النباتي وشحم الخنزير.

في المقابل، عدد قائمة األطعمة الصحية، منها الفاصوليا والخضروات فهي تحتوي على مواد 

لألحماض  مصدر  وهي  واألسماك  باإلينولين،  الغني  الموز  هناك  ثم  األلياف.  مثل  الصابورة 

الدهنية غير المشبعة، والفواكه المهروسة التي تحتوي على البكتين، وكذلك البطاطس المخبوزة 

والخبز الرمادي.
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أعلنت األمم المتحدة، تخصيص ١٥٠ مليون دوالر مساعدات إنسانية طارئة لـ ١٣ دولة، بينها ٢٥ مليون 

للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت  العام  بيان أصدره وكيل األمين  دوالر لسوريا، وذلك في 

الطوارئ مارتن غريفيث.

وأوضح البيان أن غريفيث "خصص اليوم ١٥٠ مليون دوالر أمريكي من صندوق األمم المتحدة المركزي 

التمويل في ١٣ دولة في  التي تعاني من نقص  العمليات اإلنسانية  لمواجهة الطوارئ، من أجل تعزيز 

إفريقيا، األمريكيتين وآسيا والشرق األوسط".

وأضاف البيان: "سيدعم تمويل الصندوق عمليات اإلغاثة في سوريا ٢٥ مليون دوالر.

وقال غريفيث في البيان: "يمثل هذا التمويل شريان حياة لماليين األشخاص المحاصرين في أزمات نقص 

التمويل، وسوف يساعد هذا التخصيص على تلبية الحاجات األكثر إلحاًحا للمجتمعات الضعيفة"، وأردف: 

"يتيح تمويل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ أن تذهب إلى أبعد من ذلك، بحيث تصل بسرعة إلى 

أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى مساعدتنا".

ُيعّد الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ أحد أسرع الطرق  المتحدة،  الموقع اإللكتروني لألمم  ووفق 

لمساعدة األشخاص المتضررين من األزمات، ويتيح العمل اإلنساني في الوقت المناسب والفعال من جانب 

وكاالت األمم المتحدة وغيرها لبدء االستجابة للطوارئ أو تعزيزها في المناطق التي تحتاج إليه.

دوالر  مليارات   ٧ من  بأكثر  األشخاص  من  الماليين  مئات  الصندوق  ساعد  عام ٢٠٠٥،  إنشائه  ومنذ 

في أكثر من ١٠٠ دولة ومنطقة. وهذا يشمل أكثر من ٢,٣ مليار دوالر لألزمات التي تعاني من نقص 

التمويل

@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@RU@òó �¶@Òáznæa@·fl˛a
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ال  ما  أّن  إيه"،  "بي  البريطانية  األنباء  وكالة  أفادت 

العام  مهاجرًا غير شرعي عبروا  يقّل عن ٢٨,٣٩٥ 

الماضي من فرنسا إلى إنكلترا على متن قوارب صغيرة 

رحلة  في  المانش)  (بحر  اإلنكليزية  القناة  عبر  أقّلتهم 

محفوفة بالمخاطر، في عدد قياسي يناهز ثالثة أضعاف 

المسّجل في ٢٠٢٠. وفي ٢٠٢٠ بلغ عدد المهاجرين 

 ٨٤٠٠ حوالي  القناة  عبروا  الذين  الشرعيين  غير 

شخص. وزادت بقوة أعداد المهاجرين الذي يحاولون 

البحر منذ  بريطانيا عبر  إلى  للوصول  مغادرة فرنسا 

شّددت السلطات الفرنسية في ٢٠١٨ إجراءات التفتيش 

Ôöbæa@‚b»€a@î„bæa@ã¢@aÎ5«@ãubËfl@—€c@RX@Âfl@ãr◊c
في كّل من مرفأ كاليه و"يوروتانل"، النفق الذي يربط 

بين ضفتي المانش، حيث كان المهاجرون يستخدمونها 

للعبور مختبئين داخل مركبات.

ونقلت الوكالة عن بيانات صادرة عن وزارة الداخلية 

البريطانية أّن شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت سّجل 

لوحده وصول ما يقرب من ٦٩٠٠ مهاجر غير نظامي 

بينهم ١١٨٥ شخصًا وصلوا  اإلنكليزي،  الساحل  إلى 

في يوم واحد، في رقم قياسي.

وكاالت

قال مارك كاتس، نائب منسق األمم المتحدة اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية والمسؤول عن 

عمليات المساعدة عبر الحدود من تركيا إلى الشمال الغربي، إن الثلوج الكثيفة واألمطار المتجمدة أثرت 

بشكل خطير على حوالي ٢٥٠ ألف نازح سوري يعيشون داخل مخيمات شمال غرب سوريا.

وأوضح كاتس خالل مؤتمر صحفي افتراضي، أن شمال غرب سوريا تضرر بشدة بشكل خاص ألنه 

يضم أحد أكثر الفئات السكانية عرضة للخطر في العالم - حيث يعيش ٢,٨ مليون نازح بشكل رئيسي في 

مخيمات "سيئة في أفضل األوقات ألنها منطقة حرب"، معتبرًا "أنها منطقة كوارث حقيقية".

وأضاف: "لكن اآلن خالل هذا الطقس شديد البرودة، رأينا بعض مشاهد الرعب الحقيقية في األيام القليلة 

الماضية... انهارت حوالي ألف خيمة بالكامل أو تعرضت ألضرار بالغة نتيجة تساقط الثلوج بكثافة في 

بعض المناطق ودرجات الحرارة المتجمدة"، التي انخفضت إلى ٧ درجات مئوية تحت الصفر، فضًال عن 

هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق.

وتابع كاتس: "لقد تأثر نحو ١٠٠ ألف شخص بالثلوج الكثيفة وتضرر حوالي ١٥٠ ألف شخص يعيشون 

في الخيام من األمطار ثم درجات الحرارة شديدة البرودة لحد التجمد... ربع مليون شخص يعانون حقا 

اآلن من أسوأ آثار موجة البرد هذه التي تنتشر في جميع أنحاء المنطقة."

وأكد أن العاملين في المجال اإلنساني يسحبون الناس من تحت الخيام المنهارة. وتابع أن الكثيرين ليس 

وتم تصوير  فقط،  أيديهم  استخدموا  فقد  لذا  خيامهم،  الجليد من  أخرى إلزالة  معدات  أو  لديهم مجارف 

األطفال "وهم يمشون في الثلج وعلى الجليد وهم يرتدون صنادلهم".

وقال إن الثلج والبرد مضران بشكل خاص لكبار السن والمعاقين "الذين يعيشون في هذه الخيام الممزقة 

والمهترئة والضعيفة في درجات حرارة دون الصفر"، وأشار إلى أن هذا النوع من الطقس الشتوي حدث 

معتاد في شمال غرب سوريا، ووزعت األمم المتحدة "مستلزمات الشتاء"، بما في ذلك المالبس والبطانيات 

في شهري يونيو ويوليو الماضيين.

ولفت إلى أن أن مناشدة األمم المتحدة بتقديم ٤ مليارات دوالر للمساعدات اإلنسانية لسوريا في عام ٢٠٢١ 

بالمائة في عام ٢٠٢٠. ومن أصل ٨٤ مليون دوالر  بالمائة فقط، مقارنة بـ٥٨  تم تمويله بنسبة ٤٥ 

مطلوبة الحتياجات فصل الشتاء في الشمال الغربي، تم تلقي ٤٥ مليون دوالر فقط حتى اآلن، مما يترك 

فجوة قدرها ٣٩ مليون دوالر.

@7�Ç@›ÿìi@pãqc@Ú–Órÿ€a@xÏ‹r€a@ZÒáznæa@·fl˛a
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خالل جلسة محاكمته، نفى عالء م. الطبيب السوري 

الذي يحاكم في ألمانيا قيامه بتعذيب وقتل معارضين في 

المستشفيات العسكرية في بالده، وأكد خالل محاكمته 

تعرضوا  الذين  للمرضى  باألسف  يشعر  كان  أنه 

للضرب وعصب األعين.

التعذيب  بتهمة  ألمانيا  في  يحاكم  سوري  طبيب  نفى 

والقتل أثناء عمله في المستشفيات العسكرية في بالده 

التناسلية  النار في األعضاء  إشعال  التي تشهد حربًا، 

دون  لمحتجزين  جراحية  عمليات  إجراء  أو  لمراهق 

تخدير.

ألمانيا  إلى  الذي وصل  عامًا)   ٣٦) م.  ويحاكم عالء 

في ٢٠١٥ ومارس الطب فيها حتى اعتقاله بعد خمس 

سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.

يشعر "باألسف"

وقال للقضاة في المحكمة اإلقليمية العليا في فرانكفورت 

إنه "يشعر باألسف" للمرضى الذين تعرضوا للضرب 

وعصب األعين. ونفى بشدة بأن يكون سكب الكحول 

النار  إشعال  قبل  لمراهق  التناسلية  األعضاء  على 

فيها، قائًال إنه لم يفعل ذلك. كما ذكر أنه لم يضرب 

المعتقلين، وأنه "ما كان لُيجري عملية جراحية لمريض 

دون تخدير"، على حسب اتهام االدعاء.

وقال الطبيب للمحكمة إنه شعر بالتعاطف مع المعتقلين 

وأضاف: "رأيت المخابرات العسكرية تضرب المعتقلين 

المصابين. شعرت بالحزن عليهم، لكن لم أستطع قول 

أي شيء وإال لكنت في مكان المريض".

ويواجه م. ١٨ تهمة تعذيب معتقلين في دمشق ومدينة 

تهمة  أيًضا  ويواجه   .٢٠١١-٢٠١٢ في  حمص 

قاوم  لسجين  قاتلة  حقنة  أعطى  أنه  بزعم  واحدة  قتل 

الضرب، وفقا لمدعين فدراليين.

"قمع وحشي"

وفي وصف الفترة التي قضاها في المستشفى العسكري 

في حمص عام ٢٠١١، بعد أن أدت االحتجاجات ضد 

نظام الرئيس بشار األسد إلى قمع وحشي، قال عالء م. 

إن العديد من متظاهري المعارضة أتوا إلى المستشفى 

مصابين بجروح وأن الوضع كان مجرد "فوضى".

وذكر أنه ظهرت على بعض المعتقلين آثار تعرضهم 

م.، وهو طبيب  الضرب. وأضاف عالء  أو  للتعذيب 

مدني، أنه لم يطرح أسئلة قط بعد أن أخبره مشرفه أن 

المخابرات العسكرية "تدير" المستشفى.

شاهد  أنه  المتهم  الطبيب  ذكر  المرات،  إحدى  وفي 

ظهره  خلف  مقيدتان  ويداه  العينين  معصوب  مريضا 

يتعرض للضرب من قبل عناصر المخابرات العسكرية 

وبعض الطاقم الطبي العسكري العاملين في المستشفى، 

المخابرات  من  جدًا  خائفًا  "كنت  للمحكمة:  وقال 

العسكرية وكذلك من الطاقم الطبي الذي انضم للتو"، 

إبقاء  اإلنساني"  "غير  من  أنه  يعتقد  أنه  أضاف  كما 

أو  أثناء خياطة جروحهم  األعين  المرضى معصوبي 

عالجهم.

مع  بالتعاطف  يشعر  كان  إذا  عما  سؤاله  ولدى 

المتظاهرين، أجاب عالء م. إنه ال هو وال عائلته من 

النشطاء السياسيين، وأوضح "لكنني أيضًا لم أكن من 

المؤيدين الشديدين للنظام"، وأشار إلى أن االحتجاجات 

أنها  مضيفًا  سلمي،  بشكل  بدأت  لألسد  المناهضة 

العنف  "أنا ضد  "متطرفة". وقال  سرعان ما أصبحت 

من كال الجانبين".

التي  األخرى  التهم  على  م.  عالء  يرد  أن  وينتظر 

يواجهها الخميس.

الهروب إلى ألمانيا

المستشفيات  إن  فرانكفورت  في  المدعون  ويقول 

منظومة  في  رئيسيًا  دورًا  تلعب  السورية  العسكرية 

التعذيب التي ترعاه الدولة السورية، وأن عالء م. ساعد 

في ارتكاب "هجوم ممنهج على السكان المدنيين".

وكان عالء م. قد غادر سوريا متوجهًا إلى ألمانيا في 

المهرة،  للعمال  دخول  بتأشيرة   ٢٠١٥ عام  منتصف 

وعمل في عدة أماكن كطبيب تقويم عظام، بما في ذلك 

الخالبة.  بمناظره  المشهور  فيلدونغن  باد  منتجع  في 

قدم شهود  أن  بعد  واعتقل في حزيران/يونيو ٢٠٢٠ 

سوريون شكوى بحقه.

ثاني محاكمة غير مسبوقة  وتعد قضية عالء م. هي 

في ألمانيا بشأن الفظائع التي ارتكبها النظام السوري 

خالل الحرب.

ألمانية  محكمة  حكمت  الشهر،  هذا  سابق  وقت  وفي 

أخرى على ضابط سوري سابق بالسجن مدى الحياة 

إلشرافه على قتل ٢٧ شخصا وتعذيب ٤٠٠٠ آخرين 

في مركز اعتقال بدمشق قبل عقد من الزمن.

وتم إطالق المحاكمات في ألمانيا من خالل مبدأ "الوالية 

ذات  الجرائم  بمالحقة  يسمح  الذي  العالمية"  القضائية 

الخطورة االستثنائية حتى لو ارتكبت في بلد مختلف.

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب)
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اعترف االتحاد األوربي في تقرير سري بأن السلطات 

للقوة" في مواجهة  المفرط  الليبية لجات لـ"االستخدام 

المهاجرين، وانتهكت القانون الدولي في بعض عملياتها 

ذلك  من  الرغم  وعلى  المتوسط.  األبيض  البحر  في 

السواحل  يواصل االتحاد األوربي تدريب قوات خفر 

الليبي وتزويدها بالمعدات.

في  المسؤولين  أيدي  بين  وضع  سري  تقريرعسكري 

االتحاد األوربي، أقر باستخدام السلطات الليبية "القوة 

المفرطة" ضد المهاجرين. وأفاد التقرير بأن التدريب 

الذي قدمه األوروبيون للقوات الليبية "غير متابع بشكل 

كامل". وبحسب وكالة األسوشيتد برس صدر التقرير 

عن ستفانو تورشوتو مدير عملية إريني.

إيطاليا، بدعم أوروبي، خفر  منذ عام ٢٠١٧، تدّرب 

أكبر  العتراض  بالمعدات  وتدعمهم  الليبي  السواحل 

عدد ممكن من المهاجرين، الراغبين في الوصول إلى 

أوروبا عبر البحر المتوسط.

وفي عام ٢٠٢١، اعترض خفر السواحل الليبي أكثر 

من ٣٢٠٠٠ مهاجر في البحر، أي نحو ثالثة أضعاف 

العدد المسجل في عام ٢٠٢٠.

األوربي"  االتحاد  تدريبات  مع  تتماشى  ال   " عمليات 

واللوائح الدولية

ويضيف التقرير أن "األزمة السياسية" في ليبيا تعرقل 

االتحاد  يقدمها  التي  السواحل  خفر  تدريب  جهود 

األوربي. موضحا، أن االنقسام الداخلي في البلد يصّعب 

تطبيق "معايير السلوك المتوافقة مع حقوق اإلنسان، ال 

سيما عند التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين".

كما يشير التقرير إلى حادثة اعتراض قارب مهاجرين 

في المتوسط في ١٥ أيلول/ سبتمبر. حين استخدم خفر 

يتوافق مع تدريبات االتحاد  "تكتيك جديد ال  السواحل 

األوربي وال القوانين الدولية".

والسواحل  الحدود  لحرس  األوربية  الوكالة  وأكدت 

(فرونتكس) لوكالة األسوشيتد برس أنها وثّقت الحادثة 

وأصدرت تقريرا بعنوان "تقرير حوادث مهمة".

"المسؤولون عن وقف عمليات التهريب هم المهربون 

أنفسهم"

عازًما  االتحاد  يزال  النتيجة، ال  هذه  من  الرغم  على 

على تدريب حرس الحدود الليبي وتعزيز قدرتهم على 

األبيض  البحر  في  واسعة  وإنقاذ  بحث  منطقة  إدارة 

باسم  المتحدث  وقال   .(SAR سار  (منطقة  المتوسط 

الشؤون الخارجية لالتحاد األوربي بيتر ستانو "عندما 

يتعلق األمر بالهجرة، فإن هدفنا هو إنقاذ حياة الناس 

وتهريب  بالبشر  االتجار  المحتاجين ومحاربة  وحماية 

ليبيا  أن  ومع  برس.  األسوشيتد  وفق  المهاجرين". 

زودت بالمعدات إلنقاذ األرواح، لقي أكثر من ١٥٠٠ 

شخص حتفهم أو اختفوا في وسط البحر المتوسط العام 

الماضي، في أكبر عدد وفيات منذ عام ٢٠١٧.

تم توثيق عنف السلطات الليبية في البحر على نطاق 

واسع، في السنوات األخيرة، وقبل أيام، أفادت سفينة 

زورق  بمشاهدة  ميشيل"  "لويز  اإلنسانية  المساعدات 

الماء  في  قفز  مهاجر  على  النار  يطلق  ليبي  دورية 

للفرار. وهي ليست المرة األولى التي يستخدم فيها خفر 

السواحل أسلحته، ففي تموز/يوليو عام ٢٠٢١ أطلق 

بالقرب من جزيرة  رصاصا حيا على زورق خشبي 

منظمة  نشرته  فيديو  مقطع  وفق  اإليطالية،  المبيدوزا 

Sea-Watch عبر طائرتها االستطالعية.

زعيم ميلشيا يدير مراكز اعتقال

ال تقدم السلطات الليبية أي ضمانات على األرض، إذ 

رئيسا  الخوجة  محمد  الماضي  الشهر  عينت طرابلس 

إلدارة مكافحة الهجرة غير النظامية، وهو زعيم ميلشيا 

متورط في انتهاكات ضد المهاجرين. يشرف الخوجة 

اآلن على مراكز االحتجاز في البالد والمعروفة بكونها 

أماكن النتهاك حقوق اإلنسان، حيث ُيحبس المهاجرون 

عرضة  ويصبحون  البحر،  في  اعتراضهم  عقب 

الجسدي  والعنف  القسري  العمل  مثل  شتى  انتهاكات 

والجنسي واالبتزاز.

المتوسط  األبيض  البحر  عبور  حاول  غيني  مواطن 

ست مرات في أيار/مايو الماضي، أكد لمهاجر نيوز 

المهربين".  مع  متواطئون  الليبيين  السواحل  "خفر  أن 

مضيفا، "عندما يتم اعتراضنا في البحر، غالبا ما نجد 

الذين  "العرب"  اثنين من  أو  واحدا  متن سفينتهم  على 

أننا  أخبرناهم  وإن  قليلة،  أيام  قبل  البحر  في  أطلقونا 

المهربون  "يعرف  وأردف  ضربونا".  عليهم،  تعرفنا 

األموال  كسب  في  سيستمرون  لنا،  باعتراضهم  أنهم 

عبر السجون".

مؤسسة برنامج قانون الهجرة في جامعة كوين ماري 

بلندن، فيوليتا مورينو الكس، قالت لوكالة األسوشيتد 

هم  المرور  حركة  تفكيك  عن  "المسؤولين  إن  برس 

المهربون أنفسهم".

األوروبية. وحتى  الهجرة  لسياسات  انتقادات  وتتنامى 

اآلن، تم تقديم ما ال يقل عن ثالثة التماسات إلى المحكمة 

الجنائية الدولية (ICC) إلجراء تحقيق مع المسؤولين 

بتهمة  والميليشيات،  والمهربين  واألوروبيين  الليبيين 

ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.

وخلص تحقيق لألمم المتحدة نشر في تشرين األول/

أكتوبر عام ٢٠٢٠ إلى وجود انتهاكات في ليبيا، بما 

الجرائم  إلى مرتبة  ترقى  قد  السجون،  داخل  ذلك  في 

ضد اإلنسانية.

ليسلي كاريتيرو 

حذرت األمم المتحدة، من أوضاع مزرية يمر بها المدنيون والنازحون في شمال سوريا، بسبب تساقط 

الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وقال نائب منسق األمم المتحدة اإلقليمي للشؤون اإلنسانية في األزمة السورية، مارك كتس، في إحاطة 

إعالمية: "إننا قلقون للغاية بشأن الوضع في شمال غرب سوريا، وكما تعلمون فإن واحدة من بين أكثر 

الفئات السكانية ضعفا في العالم تعيش في تلك المنطقة". وأضاف: "خالل هذا الطقس البارد جدا، رأينا 

بالفعل مشاهد مروعة في األيام القليلة الماضية".

شخص   ١٥٠,٠٠٠ وحوالي  الثلوج،  بسبب  تضرروا  شخص   ١٠٠,٠٠٠ "حوالي  أن  إلى  كتس  ولفت 

يعيشون في خيام بسبب المطر والدرجات المتجمدة. هذا يعني ربع مليون شخص يعانون اآلن".

وأكد أن "العاملين اإلنسانيين انتشلوا األفراد من تحت الخيام المنهارة، والكثير من هؤالء األشخاص ليس 

لديهم معاول أو أدوات أخرى إلزالة الثلوج، ولذا كانوا يزيلون الثلوج من على خيامهم بأيديهم العارية".

ودعا كتس المجتمع الدولي إلى فعل المزيد والمساعدة في إخراج هؤالء األشخاص من الخيام إلى مأوى 

مؤقت أكثر أمنا وكرامة.
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العدسة

سجن  ومتاهات  تفاصيل  في  الخوض  دون 

وُكتب  قيل،  وقد  الحسكة،  في  الصناعة 

منها  شتى،  تحليالت  وظهرت  الكثير،  عنه 

شعبنا،  هّز  الذي  الضخم  الحدث  قارب  ما 

وتصّدر أخبار الفضائيات الشهيرة. ومنها ما 

شطط ونأى. 

منظومة العمال الكردستاني، نجحت الى حد 

بعيد في إثارة العواطف، بطريقة متقنة حقيقة، 

حتى  الكثيرين،  عواطف  على  أثرت  بحيث 

الواقفين في الجهة المقابلة لهذه المنظومة.

وساهم الجيش القوي الذي تمتلكه في اإلساءة 

المألوف  خارج  الكتابة  حاول  من  لكل 

هذه  أدارتها  التي  العامة  والتعبئة  الشعبوي، 

بفعل  تنجح  ما  وغالبًا  بإتقان،  المنظومة 

امتالكها لنظام إعالمي بالغ القوة، وتحشيدها 

والمناصرين،  الرفاق"  و"  المال  من  الكثير 

والذين يعملون بصفة "مستقلين" لكن، الكثير 

كبار  قبل  من  خاصة  حلقات  يتبعون  منهم 

دائم  اتفاق  وثمة  العمال،  في حزب  الكوادر 

جانب  أي  وفي  يكتبون؟  ماذا  عن  حول 

ليسوا  أنهم  بعضهم  قال  وربما  يرّكزون؟ 

مهيئين لكتابة حرف واحد بال مقابل، غالبه 

مادي!!

بطبيعة الحال .. الطرف المقابل ولنقل خصم 

القوة  يملك  ال  لآلن  السياسي  المنظومة  هذه 

لهذا ورغم  يمتلكها خصمه،  التي  اإلعالمية 

ونهجه  خطه  في  القوة  لعناصر  امتالكه 

سالح  تملُّك  عدم  إن  إال  القويم،  السياسي 

اإلعالم بالشكل الكافي، يجعل الطرف اآلخر 

يغلب ال بحجته المكينة، وال بنصاعة فكرته، 

يخطه،  الذي  السياسي  الخط  بطوباوية  وال 

التي  اإلعالم  بقوة وسالح  بل  عليه،  ويسير 

تجعل من امرأة مسنة في قرية قصية، ترفع 

من  الكلمات  بعض  وتحفظ  النصر،  شارة 

المنظومة  هذه  وتناصر  تكررت،  ما  كثرة 

بالضد من الطرف اآلخر.

فقد تم التجهيز بإتقان شديد، من الهاشتاغات، 

إلى التحشيد من قبل مؤيدي هذه المنظومة، 

وبشكل كبير، والنجاح في العزف على الوتر 

العاطفي فيما يخص مشهدية مواراة الشهداء 

العملية  في معركة سجن الصناعة، وأسمت 

ب " مطرقة األمم" واألغاني الحماسية، كل 

هذا جعل الكثير من الواقفين وحتى الراسخين 

أن  المنظومة  لهذه  المخاصم"   " الخط  على 

يتناغموا منجرين من الدفق العاطفي للتصفيق 

مع الحدث، وصار كل من في دلوه كالم آخر 

.. منتقد .. صار يخشى التشبيح، أو التنّمر 

الذي تتقن هذه المنظومة في إلحاقها بكل من 

يرى األفق السياسي خالف رؤية ورؤى هذه 

المنظومة.

قبل  الكردستاني  العمال  منظومة  عانت  لقد 

واسع،  شعبي  حنق  من  الشعوب"  "مطرقة 

المنطقة  في  الحياة  مقومات  انتفاء  حيث 

لتعيد  غويران"   " غزوة  فجاءت  الكردية، 

التوازن، وتجعل حتى المخاصمين في حالة 

وكالعادة  الغيمة!!  تنقشع  ريثما   " التروي   "

تنادى بعضهم لتأجيل االختالف والخالف.

أمهات  على  قلبي  المؤثر،  المشهد  هذا  في 

بعد  الذين ستطوى صفحتهم  الشهداء  وذوي 

االحتفال بالنصر "المؤزر" !!

الكرد.. 

والتنمر 

اإلعالمي!! 

عمر كوجري 

 PDK-S منظمة عامودا لـ

تقيم حماضرة مبناسبة الذكرى ٣٥ 

لرحيل اخلالد إدريس البارزاني
أقامت منظمة عامودا للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا PDK-S يوم 

الخامسة والثالثين  الذكرى  الثاني ٢٠٢٢، محاضرة بمناسبة  االثنين ٣١ كانون 

.PDK-S لرحيل الشهيد ادريس بارزاني في مكتب عامودا للـ

للدبلوماسية  األول  والمهندس  المناضل  حياة  سيرة   ) بعنوان  كانت  المحاضرة 

والثورة الشهيد إدريس البارزاني ).

المحاضرة بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجالًال وإكبارًا على أرواح شهداء الكورد 

المجلس  عضو  المحاضرة  ألقى  ثم  الخالد  البارزاني  روح  وعلى  وكوردستان 

الفرعي للـ PDK-S دجوار توفيق، تحدث من خاللها عن حياة المناضل إدريس 

بارزاني وأهم محطات نضاله الثوري عبر التاريخ.

حضرها مجموعة من المهتمين بالشأن السياسي والثقافي.

إبراهيم اليوسف يف ''جرس إنذار'' يرصد املواطن الكوني 
يف مواجهة الوباء

كوردستان

والروائي  للشاعر  الرابعة  الرواية  صدرت 

والصحفي إبراهيم اليوسف والمعنونة" جرس إنذار" 

والنشر  والترجمة  للدراسات  أروقة  مؤسسة  عن 

– القاهرة  ٢٠٢٢،  

ترصد الرواية أول حالة إصابة بالفيروس كوفيد١٩ 

أبنائه  أحد  زوجة  تلتقط  عندما  الراوي  أسرة  في 

ويدب  عجوز،  ألماني  أسنان  طبيب  من  الفيروس 

أسرتها  عن  المريضة  تبتعد  إذ  األسرة،  في  الهلع 

المكونة من ثالثة أشخاص: هي وزوجها وابنتهما 

الصغيرة ساي، وتبدأ أزمة البيت بشكل واضح إذ 

أمها عنها  الصغيرة ترفض حالة عزلة  الطفلة  إن 

والعناية  زوجته  لخدمة  الوالد  ويضطر  وأبيها، 

الطفالت  من  قريباتها  إلى  تشتاق  التي  بالطفلة 

وهي  سنًا،  منها  أكبر  طفلة  فتتطوع  الصغيرات، 

ابنة عمها لكسرجدارالعزلة، ولتعود إلى أسرتها بعد 

أيام، من دون أن يلتقط أحد من أسرتها الفيروس، 

وهكذا بالنسبة لزوج وطفلة المريضة.

بعد  وما  كورونا  ماقبل  إلى  الزمن  الرواية  تقسم 

كورونا الذي اصطلح له ب: ١-١-١ ب ك،

إلى ساعة  بذلك  الرواية، مشيرًا  وثبته في مستهل 

لها  يقدم  الصفر في زمن ما بعد كورونا. بعد أن 

مفتاحًا أول هو:

كفي اليمنى باتت تحكني"

أربعون يومًا ولم أصافح أحدًا

إنه أكبر حدث من نوعه في حياتي"

النوستالجيا  يتضمن  ما  المفتاحي  النص  هذا  مثل  وفي 

اآلدمية في الحنين االجتماعي، كرد على حالة التباعد، 

والعزلة.

استخدم الروائي تقنيات عدة في عمله الجديد: توظيف 

النص الشعري. توظيف المقال أو الدراسة، ليختلط الحلم 

االستعانة  في  يتجسد  الذي  بالواقع  الخيال  بل  بالواقع، 

بأسماء حقيقية، إلى جانب شخصيات ووقائع من صنع 

الخيال، كما فعل ذلك في أكثر من عمل سابق، وعبر 

لغة  وبعيدًا عن  الصحفية،  المؤلف  لغة  يومية هي  لغة 

الشاعر التي يحاول االبتعاد عنها في أعماله السردية

والجدير بالذكر أنه قد صدرت للكاتب ثالثة كتب سابقة 

على الرواية في إطار أدب الجائحة ومنها: خارج سور 

خطوط  دار  المأساة"  إلى  الفكاهة  من  العظيم-  الصين 

وظالل – عمان- األردن-٢٠٢٠"أطلس العزلة. أطلس 

برلين  دارالدليل-  البيت-  و  العائلة  ديوان  العزلة: 

٢٠٢٠. جماليات العزلة في أسئلة الرعب والبقاء- دار 

الدليل- برلين

تهبني الحياة 

هدايا 

كلما أشرف 

على الموت 

تومض بداية 

كلما أسقط أبعد 

تنتشلني يد المستحيل

بين الفينة واألخرى أتعثر بوردة الدهشة 

بين ألم 

وألم 

ينبض قلب أغمي عليه 

وأشار الجميع أنه مات 

أخيرًا

هناك من يجدك 

أخيرًا هناك 

من يعثر عليك

وفائي ليال 
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