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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا
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العظيم مال  القائد  الثالثة واألربعين لرحيل  الذكرى  في 

عضو  طاهر  محسن  األخ  ألقى  بارزاني،  مصطفى 

الخالد  تأبين  في  حزبنا  كلمة  للحزب  السياسي  المكتب 

البارزاني في قامشلو، وفيما يلي نص الكلمة:

أيها الحضور الكريم:

الكوردستاني– سوريا  الديمقراطي  الحزب  باسم حزبنا 

نحييكم جميعًا، ونرّحب بكم أجمل ترحيب في هذا الحفل 

األب  رحيل  على  عامًا   ٤٣ مرور  بمناسبة  التأبيني 

الروحي لألمة الكردية، في األول من آذار ١٩٧٩ .. 

أيتها األخوات أيها اإلخوة: 

(البارزاني  الخالد  البارزاني  سيرة  أن  جيدًا  تعلمون 

مصطفى) هي الجانب المشرق من تاريخ نضال شعبنا، 

في  ذاته  بحّد  شعبنا  نضال  هي  الذاتية  سيرته  أن  بل 

العصر الحديث بمختلف جوانبه.

فهو سليل عائلة كافحت، وناضلت أبًا عن جد،  من أجل 

قضية الشعب الكردي وحقوق القومية المشروعة وكاّفة 

القيم اإلنسانية النبيلة .

عاصر البارزاني الخالد العديد من الثورات واالنتفاضات 

الكردية، وشاركها من المواقع القيادية وصوًال إلى قيادة 

ثورتي أيلول ١٩٦١ وگـوالن ١٩٧٦  وانتزاعه البيان 

بالحكم  االعتراف   «١٩٧٠ آذار   ١١ «بيان  التاريخي 

الذاتي لكوردستان العراق - رغم المكائد والدسائس – 

في تاريخ الحركة الكردية عامة وفي كوردستان العراق 

خاصة .. حيث ظّل كصخرة قوية تحّطمت عليها كافة 

الهجمات والمؤامرات في الداخل والخارج .

بالصدق  وكفاحه  نضاله  في  الخالد  البارزاني  تمّيز 

بالحكمة  المّتسمة  والّشجاعة  والتفاني  واإلخالص 

السياسي  المحيَطْين  مع  تعاطيه  وفي  والعقالنية، 

واالجتماعي وفي عالقاته العامة كان يجمع بين مرونة 

التفاوض كان يميل  الحوار ومبدئية الموقف، حتى في 

إلى التوافق السلمي دون التنازل عن الجوانب والقضايا 

األساسية، تجّلى ذلك في تفاُوضه مع الحكومات العراقية 

وخصوصًا بشأن كركوك وقد سماها «قلب كوردستان»  

في  حتى  الدولية  والمواثيق  العهود  يتجاوز  يكن  ولم 

تعاطيه مع الخصوم، ومع أسرى الحروب والمعارك.

لقد عانى البارزاني الخالد الكثير من المصاعب والمتاعب 

لها  تحمُّ آثر  الشخصية حيث  السياسية وحتى  في حياته 

حزبنا الدميقراطي الكوردستاني- سوريا:
سرية البارزاني اخلالد هي اجلانب املشرق من تاريخ نضال شعبنا يف العصر احلديث

في إطار استمرار االنتهاكات وعمليات االختطاف بحق مواطني عفرين,وثقت منظمة حقوق االنسان 

المسلحة في  الفصائل  قبل  الكورد في اآلونة األخيرة من  المدنيين  في عفرين اختطاف عددًا من 

عفرين بكوردستان سوريا, بينهم إمرأة بحجج وذرائع واهية.

قالت منظمة حقوق االنسان في عفرين في بيان لها يوم األحد ٢٧ شباط /فبراير ٢٠٢٢ أن عناصر 

فصيل فيلق الشام خطفت عددًا من المواطنين في ٢٣ سباط/فبراير ٢٠٢٢, من قرية إيسكا التابعة 

لناحية شيراوا, خالل فترات متقطعة بتهم و حجج واهية   

صبرًا على حياة البذخ والرفاهية من أجل شعبه وقضيته 

والتفافها  الجماهير  ثقة  خاللها  من  واكتسب  العادلة، 

احترام األعداء واألصدقاء معًا،  حوله، كما حاز على 

السياسية  الشخصيات  من  العديد  وثناًء  مدحًا  فيه  وقال 

واألمريكان،  واألوربيين  العرب  من  الكبار  والقادة 

وسجاياه  باسمه  وغّنى  واألدباء،  الشعراء  ومدحه 

وخصاله المغنون.

في  األساسية  الجوانب  مختلف  بين  جمع  فقد  وهكذا، 

النضال والكفاح وتجاربه المريرة واالستفادة من تجارب 

شعبه، وتجارب الشعوب األخرى في الكفاح والنضال، 

وبين الحياة االجتماعية بما تحمل من قيم العلم والمعرفة، 

المشاعر واألحاسيس الصادقة،  إليها مسحًا من  مضيفًا 

بنهج  عرف  قويمًا  نهجًا  مجملها  في  بالتالي  لتغدو 

بكّل  القومي  االستعالء  التعصب  بعيدًا عن  الكوردايتي 

أشكاله وألوانه السياسية واالجتماعية وحتى العسكرية، 

فأصبح هذا النهج المبارك هو األساس والمنطلق للبناء 

عليه والعمل وفق أسسه ومعانيه، وليحمل في ذاته معاني 

ره وتقدُّمه بما يتوافق مع المراحل المتعاقبة. تطوُّ

ووفق هذا النهج، فقد استطاع الرئيس المناضل مسعود 

وقيادة  تأسيس  عبر  والكفاح  العمل  مواصلة  بارزاني 

الكوردستاني نحو توحيد الصف من  القومي  المشروع 

والكوردستاني،  الكردي  للبيت  الالزم  الترتيب  خالل 

إقليمًا  وكوردستان  للعراق  االتحادي  النظام  فكان 

 ٢٥ في  التاريخي  االستفتاء  إلى  وصوًال  فيدراليًا، 

أيلول ٢٠١٧ رغم العراقيل واالعتراضات من مختلف 

التي  الدول  وخصوصًا  واإلقليمية  الدولية  األطراف 

بداية تحوُّل آخر أضيف  تقتسم لكوردستان، فكان ذلك 

الكـردي  الشـأن  في  المتواصلة  التـطوُّرات  إلى 

والكوردسـتاني.

أيها الحضور الكريم:

الديمقراطي  الحزب  حزبنا   آثر  فقد  هنا،  ومن 

في  الكردي  الوطني  ومجلسنا  سوريا،  الكوردستاني- 

سوريا اعتماد هذا النهج المتميز نهج الكوردايتي « نهج 

واإلخالص  والتضحية  النضال  في  الخالد»  البارزاني 

الكوردستاني  القومي  المشروع  من  جزءًا  يكون  وأن 

بارزاني  مسعود  المناضل  الرئيس  بجدارة  يقوده  الذي 

بهّمة واقتدار، ونقّدر عاليًا دعمه ومساندته ألبناء شعبا 

الكردي في سوريا سياسيًا ودبلوماسيًا.

ولنا في كل مرة أن نجّدد عهد الوالء والوفاء لهذا النهج 

أماني  تحقيق  نحو  وسبيًال  لنا  نبراسًا  ونّتخذه  المبارك، 

وتطلُّعات شعبنا الكردي في الحرية والكرامة، ألننا على 

يقين تام أن المستقبل لهذا النهج وهذا المشروع القومي 

األعداء  من  سواًء  المتواصلة  والمكائد  الدسائس  رغم 

لن  ذلك  كل  وأن  والمناوئين،  الخصوم  أو  التقليديين 

يزعزع ثقتنا بل يزيد شعبنا والمؤمنين بهذا النهج المزيد 

من اإلصرار على مواصلة العمل والنضال بثقة عالية  

وعزيمة أقوى نحو ضمان تحقيق أهداف شعبنا العادلة.

تحية إلى شهداء شعبنا وشهداء الحرية في كل مكان 

اإلرهاب  قاهري  البواسل..  البيشمركة  إلى  تحية 

واالستبداد 

ذكرى  في  الخالد  البارزاني  روح  إلى  عطرة  تحية 

رحيله ٤٣ 

وشكرًا إلصغائكم 

اللجنة المركزية 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا 

قامشلو ١ / ٣ / ٢٠٢٢

في  الكردي  الوطني  للمجلس  العامة  األمانة  نشرت 

الذكرى  اليوم االول من آذار، رسالة بمناسبة  سوريا 

الثالثة واالربعين لرحيل القائد الخالد مصطفى بارزاني، 

وفيما يلي نص الرسالة:

الشعب  أبناء  يحيي  عام  كل  من  آذار  من  األول  في 

الكردي في كّل مكان  ذكرى رحيل قائد األمة الكردية 

ورمز كفاحها في سبيل الحرية الخالد  المال مصطفى 

بارزاني وفاًء لما قّدمه هذا المناضل الكبير لكوردستان 

في  والّتضحية  الذات  نكران  من  جّسده  وما  وأبنائها، 

سبيل حرية الشعب  طيلة حياته، وكّرسها في مدرسته 

الصفوف  في  مقاتًال  الكوردايتي،  مدرسة  النضالية 

األمامية إلخوته وأبنائه البيشمركة في كّل الثورات التي 

شارك فيها وقادها، منذ ثورات بارزان في الثالثينيات 

واألربعينيات من القرن المنصرم إلى تأسيس جمهورية 

كوردستان الديمقراطية (جمهورية مهاباد) في كوردستان 

إيران، ومشاركته الفاعلة فيها إلى جانب القاضي الشهيد 

مسيرته  وأصبحت  الجمهورية،  رئيس  محمد)  (قاضي 

من  دربه  رفاق  من  ستمائة  مايقارب  مع  الشهيرة 

ربيع  في  السوفييتي  االتحاد  الى  مهاباد  من  البيشمركة 

عام ١٩٤٧ أسطورة من الشجاعة واإلقدام والتضحية، 

حيث اجتاز خاللها حدود ثالث دول في أكثر المناطق 

اجمللس الوطني الكردي يف سوريا: البارزاني اخلالد.. جّسد التضحية ونكران الذات يف سبيل حرية الشعب

اجتمع  يوم األربعاء ٢٣ شباط ٢٠٢٢، قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا مع وفد من هيئة 

التنسيق الوطنية في مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا بمدينة قامشلو.

ضم وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، محمد اسماعيل المسؤول اإلداري للمكتب السياسي 

للحزب نشأت ظاظا عضو المكتب السياسي، وضم وفد هيئة التنسيق، كال من حجي بكري عضو المكتب 

السياسي وعروبة غبراوي عضو اللجنة المركزية وعبد عباس عضو فرع هيئة التنسيق في الحسكة.

الثورة  ومآالت  السورية  الساحة  على  الراهنة  السياسية  واألوضاع  الثنائية  العالقات  االجتماع  تناول 

السورية، وكذلك أوضاع الشرق األوسط والعالم، منها القضية أوكرانيا واألزمة الدولية الناشبة.

لما فيه خير شعبنا ووطننا  التواصل واللقاء  الجانبين على استمرار  التأكيد من  تّم  وفي نهاية االجتماع 

سوريا.

قيادة احلزب الدميقراطي الكوردستاني- سوريا 

جتتمع مع هيئة التنسيق الوطنية

الشرق والغرب 

حرب باردة 

وحبرارة عالية 

اوكرانيا  على  لروسيا  الشامل  الهجوم 

بجمهوريتي  الروسي  االعتراف  بعد 

ادانات واسعة  دونيسك ولوغانسك وسط 

من قبل أوربا وامريكا وحلفائهم ، حيث 

على  مسبوقة  غير  عقوبات  فرض  تم 

روسيا في المجاالت االقتصادية واالمنية 

مستوى  على  من  حتى   .. والعسكرية 

شبه  قطيعة  اي   ، الرياضية  األندية 

كاملة، حرب باردة لكنها أشد حرارة من 

تحمل  شك  بال  فهي   ، الساخنة  الحرب 

الصعيد  على  جمة  مخاطر  طياتها  في 

اية  تكون  أن ال  الممكن  ، ومن  العالمي 

في  العالم  من  بقعة  اية  وفي  دولية  جهة 

منآى عنها ، سياسيا واقتصادية وعسكريا 

وامنيا ... وان هذه األزمة العالمية سوف 

العالم  في  القضايا  مجمل   على  تنعكس 

وتؤدي  األوسط،   الشرق  قضايا  ومنها 

الى زيادة درجة االستقطاب في العالقات 

الدولية وسيضطر العديد من الدول تباعا 

سواء  الصراع  هذا  في  االنخراط  الى 

وأوروبا  المتحدة  الواليات  طرف  الى 

مثل دول الخليج وغيرها  .. او لطرف 

وايران وبعض دول  روسيا مثل سوريا 

امريكا الجنوبية... وسينعكس ايضا على 

توافق  من  بالرغم  النووي  ايران  ملف 

وبالتالي   . حولها  أوربي صيني  روسي 

سوف  اي   ، االستقرار  عدم  من  يزيد 

العالقات  في  االنفراج  فرص  يتقلص 

الدولية فسيضطر كل جهة الى االنحياز 

ألحدهما وتخلق  معضلة دولية ، االمر 

حتى  دولية  جهة  اية  منه  يناى  ال  الذي 

التي من  باستغاللها للظرف كدولة قطر 

الروسي  للغار  بديلة  تكون  أن  الممكن 

النفط وال  السائل الوربا وارتفاع اسعار 

يبدو حتى االن اية استفادة لها في اآلفاق.  

العالمي  الغذائي  وايضا في جانب األمن 

خاصة مسألة تأمين القمح التي هي المادة 

تستوردها  كانت  التي  للدول  األساسية 

مصر  باألخص  واوكرانيا  روسيا  من 

الذي من شأنه  ولبنان واليمن ... االمر 

ان يرفع األسعار للمواد الغذائية األساسية 

تعيش  األوسط  الشرق  دول  معظم  وان 

بها  فكيف  اإلنسانية  المساعدات  على 

البعيدة  ان تستورد بدال عنها مثل  كندا 

وبتكاليف باهظة ، خاصة أن معظم دول 

سيئة  اقتصادية  اوضاعا  تعيش  العالم 

وتداعيات  كورونا  جائحة  بعد  وكذلك 

ذلك اقتصاديا ، سوف تؤدي إلى تراجع 

االقتصاد العالمي وتكون وطأها أشد من 

الحرب الساخنة .

متداخلة  جميعها  الدولية  القضايا  ان  اي 

بين  منها  المباشرة  سواء  الحرب  وهذه 

بين  مباشرة  الغير  او  واوكرانيا  روسيا 

 ، وحلفائها  روسيا  وحلفائها ضد  امريكا 

سوف تخلق أزمات محلية واقليمية ودولية 

المهاجرين  المزيد من  تدفق  الى  وتؤدي 

،لذلك  وازماتها  الدولية  القضايا  وتتفاقم 

وحركته  الكردي  لشعبنا  بالنسبة  الوضع 

الممكن  . و من  للغاية  السياسية حساس 

أن تكون بداية مالمح جديدة لوضع العالم 

ودور األمم والشعوب فيها .

اختطاف عدد من املدنيني الكورد من قبل الفصائل املسلحة يف عفرين

وعورًة، وفي مواجهة أعتى جيوشها المدّججة بالسالح، 

السوفييتي  االتحاد  إلى  آراس  نهر  يعبر  أن  واستطاع 

وهو يحمل قضية شعبه المضطهد إلى العالم، وقد عاد 

عام ١٩٥٨ إلى أرض الوطن ليقود ثورة أيلول المجيدة 

من عام ١٩٦١ إلى عام ١٩٧٠ بعد أن تنّكرت حكومة 

اعتبرت  والتي  تموز  ثورة  ألهداف  قاسم  عبدالكريم 

العرب والكرد شركاء في الوطن.

وحنكته  بحكمته  الخالد  القائد  استطاع  التي  الثورة  هذه 

أبناء  فيها  يوّحد  أن  الفّذة  القيادية  وشخصيته  السياسية 

من  والمذهبية  والدينية  القومية  بمكّوناتهم  كوردستان 

الثورة  راية  تحت  شماًال  زاخو  إلى  جنوبًا  خانقين 

من  جعل  كما  مشترك،  ومصير  اجتماعي  وئام  في 

انتماءاتهم  بمختلف  المناضلين  لكّل  مالذًا  كوردستان 

الذين قارعوا األنظمة  القومية والسياسية والدينية  من 

الدكتاتورية وبناء  بغداد  بهدف إسقاط  الدكتاتورية في 

البطولة  آيات  البيشمركة  وقد سّطر  ديمقراطي،  عراق 

والتضحية في مواجهة اآللة العسكرية لتلك الحكومات، 

األسلحة  واستخدامها   الحكومية  القوات  همجّية  ورغم 

الُمحّرمة دوليًا، واستهدافها الحاقد  للمدنيين بهدف كسر 

إرادة الثّوار إال أن الثورة، وبتوجيه من القائد الخالد لم 

لشعار  وأخلصت  باإلرهاب،  يّتسم  عمل  أي  إلى  تنجر 

اإلخوة العربية الكردية التي أّكدها الحزب الديمقراطي 

الكوردستاني في قيادته للثورة وجّسدها بشعاره التاريخي 

(الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي الحقيقي لكوردستان) 

وقد اّتخذ البارزاني الخالد الحوار منهجًا لتحقيق السالم 

جدّية  بعدم  قناعته  رغم  لذلك  الفرصة  سنحت  كلما 

إرغام   في  الثورة  ونجحت  الشوفينية،   الحكومات  هذه 

حكومة بغداد على التوقيع على اتفاقية  الحادي عشر من 

الذاتي  بالحكم  أقرت  التاريخية عام ١٩٧٠ والتي  آذار 

لكوردستان، ورغم أن هذه االتفاقية قد أجهضت بتآمر 

عام  المقبور  اإليراني   الشاه  مع  الفاشي   بغداد  نظام 

به  يتمّتع  لما  القاعدة األساس  أنها أصبحت  إال   ١٩٧٥

أبناء كوردستان العراق في إقليم فيدرالي بقيادة الرئيس 

مسعود بارزاني الذي نهل من ينبوع البارزانية، وأصبح 

القائد والمثال الذي ُيقتدى به في الوفاء لنهج البارزاني 

الخالد.

هذا اإلقليم الذي وقف قيادًة وشعبًا إلى جانب أبناء شعبنا 

الكردي  في سوريا في محنته، وقّدم العون الالزم له، 

كما ساند قضيته القومية سياسيًا ودبلوماسيًا وقّدم الدَّعم  

بناء  أجل   من  نضاله  في  الكردي  الوطني  للمجلس 

القوميات والثقافات واإلقرار  سوريا ديمقراطية متعددة 

الدستوري بالحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا.

إن المجلس الوطني الكردي وهو يحيي الذكرى الثالثة  

واألربعين لرحيل الخالد مصطفى البارزاني قائد األّمة 

الُكردية ورمزها فإنه يؤّكد على إصراره في متابعة 

شعبنا  أهداف  تحقيق  حتى  بتفاٍن  والنضال  العمل 

القومية  حقوقه  وتأمين  والديمقراطية،  الحرية  في 

المشروعة .

ورمز  الكردية  األمة  قائد  الخالد  للبارزاني  المجد 

نضالها  في ذكرى رحيله الثالث واالربعين.

األمانة العامة 

للمجلس الوطني الكردي في سوريا

قامشلو ١-٣-٢٠٢٢
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كوردستان نشاطات2 العدد (٦٧٥)  ١ /٣/ ٢٠٢٢م - ٢٧٢١ ك

@ENKS@ÚÓ‹r‡∑@pb”˝»€a@Ú‰ß@Âfl@áœÎ
Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ôfl˝é�a@Üb•˝€@pb”˝»€a@knÿfl@Ô‘n‹Ì

الوطني  للمجلس  كوردستان  إقليم  بممثلية  العالقات  لجنة  من  وفد   ،2022 شباط   17 الخميس  يوم  التقى 

الكوردي في سوريا بمكتب العالقات لالتحاد اإلسالمي الكوردستاني بمكتبهم في هولير.

دللي،وائل  الممثلية، رامان مال، فاضل  (د.كاوا آزيزي رئيس  السادة:  العالقات كان مؤلفآ من  لجنة  وفد 

عمر)

استقبل الوفد بحفاوة من قبل:

-السيد أبراهيم خليل عضو المجلس التنفيذي ومسؤول المكتب السياسي

- دكتور محمد هاودياني عضو اللجنة القيادية ومسؤول مكتب العالقات

-السيد محمد داره تويي عضو مكتب العالقات

حيث تحدث د.كاوا آزيزي عن أوضاع سوريا بشكل عام ووضع كوردستان سوريا بشكل خاص، مشيرًا 

الى التغيير الديمغرافي الكبير والهجرة الكبيرة، وسوء األوضاع السياسية واالقتصادية في كوردستان سوريا 

لدرجة أنها تحولت الى "سجن كبير" يفتقر لكل شيء.

كذلك تحدث عن الحوار الكوردي الكوردي مؤكدآ نجاح الحوار الطريق الوحيد لحماية ما تبقى من الكورد 

في سوريا.

كما ركز آزيزي بضرورة التكاتف بين األحزاب الكوردستانية بإقليم كوردستان في هذه الظروف الحساسة 

وحماية كوردستان ومكتسبات الشعب الكوردي بإقليم كوردستان من أعداء كوردستان كون إقليم كوردستان 

مالذآ لجميع الكورد في العالم

بشكل خاص  العراق  وكوردستان  عام  بشكل  العراق  أبراهيم عن وضع  خليل  األستاذ  تحدث  جهته،  من 

.وأشار الى دقائق األمور في ترتيب البيت الكوردي وتشكيل الحكومة الحالية، والتحديات التي تواجه شعب 

وحكومة إقليم كوردستان

كما أكد الجانبان في مواصلة اللقاءات والتنسيق فيما بينهم

Úÿè®a@¿@Ïè:a@äbìi@kÀaä@ÜäÏÿ€a@ÔébÓè€aÎ@›öb‰æa@›Óyä
والسياسي  المناضل   ,2022 شباط   26 السبت  يوم  رحل  

الكوردي راغب بشار الهسو, عضو المجلس المنطقي للحزب 

الديمقراطي الكوردستاني - سوريا. المهندس راغب بشار من 

بكوردستان  عامودا  لمدينة  التابعة  خالد  قرية   1957 مواليد 

سوريا, وخريج جامعة دمشق قسم الهندسة الجيولوجية.

إلى  شبابه  ريعان  منذ  انتسب  الهسو,  بشار  راغب  المناضل 

انتخب عضوًا  حتى  في صفوفه  وتدّرج   ،PDK-S صفوف

في المجلس المنطقي للحزب، ُعِرف عنه نشاطه في تنظيمات 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا.

وتوفي المناضل راغب بشار بعد معاناة مع مرض كورونا في 

أحد مشافي الحسكة اليوم السبت.

أقامت منظمة عامودا للحزب الديمقراطي الكوردستاني-

جلسة   ،2022 شباط   25 الجمعة   PDK-S سوريا 

حوارية بعنوان "دور القيادة في المؤسسات " في مكتب 

الحزب بمدينة عامودا بكوردستان سوريا.

المجلس  عضو  توفيق  دجوار  المدرب  الجلسة  أدار 

القائد  الجلسة تعريف  الفرعي للـ PDK-S، وتضمن 

والقيادة.

وتطرق توفيق الى صفات و سمات التي يجب أن يتوفر 

في القائد الناجح.

وناقش الحضور دور القائد في المؤسسة التي يعمل فيها، 

كذلك أغنى الحضور الجلسة بنقاشاتهم و أطروحاتهم.

''pbèé˚æa@¿@ÒÜbÓ‘€a@äÎÜ''@ÊaÏ‰»i@ÚÌäaÏy@ÒÎá„@·Ó‘m@PDKMS@Ä€@aÜÏflb«@Ú‡ƒ‰fl

والشباب  الطلبة  التحاد  التنفيذية  اللجنة  وجهت 

الديمقراطي الكوردستاني – روج آفا برقية تهنئة التحاد 

طلبة كوردستان واتحاد الشبيبة الديمقراطي الكوردستاني 

وذلك بمناسبة مرور 69 عامًا على تأسيس االتحادين. 

وجاء في البرقية:

الديمقراطي  الشبيبة  اتحاد  قيادة  في  األعزاء  السادة 

الكوردستاني واتحاد طلبة كوردستان:

يسر ويطيب باعتزاز لنا أن نقدم لكم ومن خاللكم إلى 

كافة أعضاء اتحادكما، أجمل وأحر التهاني والتبريكات؛ 

طلبة  اتحاد  تأسيس  على  ٦٩عاما  مرور  بمناسبة 

كوردستان واتحاد الشبيبة الديمقراطي الكوردستاني.

األب  من  بإقرار   ١٩٥٣ عام  المنظمتين  تأسيس  بعد 

أصبحتا   ، الخالد  البارزاني  الكوردية  لألمة  الروحي 

لدى  القومي  للوعي  ومؤسسة  الكوردايتي  لتعليم  منبعا 

أبناء شعبنا الكوردي .

ولالتحادين البصمة البارزة والدور الفعال والمؤثرة في 

تاريخ الحركة التحررية الكوردستانية.

اإلخوة األعزاء في االتحادين :

مسعود  السيد  المفدى  الرئيس  بوصايا  منا  التزاما 

Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lbjì€a@Üb•aÎ@ÊbnéÜäÏ◊@Új‹†@Üb•¸@Ú˜‰Ëm@ÚÓ”ãi

القيم  حماة  نكون  أن  علينا  ؛  والشباب  للطلبة  بارزاني 

العليا لشعبنا الكوردي بعزيمة عالية ، وأن نتسلح بالعلم 

والتحضر  التقدم  قافلة  مهم من  لنصبح جزء  والمعرفة 

لتنمية وإثراء وطننا . وإعداد الكوادر الواعية والمقتدرة 

لخدمة ومصلحة شعب كوردستان .

ألف تحية عطرة لكل المناضلين الذين رفدوا -اتحاد طلبة 

الديمقراطي الكوردستاني -  كوردستان واتحاد الشبيبة 

بنضالهم ودمائهم ، والمستمرون بمسيرة البناء والتقدم.

مرة أخرى تقبلوا منا التهاني بهذه المناسبة السعيدة مع 

خالص أمنياتنا بنجاح مساعيكم وجهودكم المستقبلية من 

أجل تحقيق األهداف المنشودة .

اللجنة التنفيذية التحاد الطلبة والشباب الديمقراطي 

الكوردستاني - روژئاڤا .

١٨- شباط - ٢٠٢٢ قامشلو

بعد 7 أشهر من اختطافه, أطلقت ميلشيات PYD سراح فرمز عبد الكريم حجي 

عبدي عضو المجلس الفرعي للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا.

السيارات  لبيع  عبدي  حجي  الكريم  عبد  آل  مكتب   PYD ميلشيات  وداهمت 

بديرك بكوردستان سوريا وصادروا الكاميرات وأجهزة المراقبة وأثاروا الذعر 

بالحضور  يخبروه  أن  فرمز  أهل  من  وطلبوا  أعادوها  ثم  المكتب،  محيط  في 

في المركز األمني التابع لهم, وبعد مراجعته لمركز PYD األمني تم اختطاف 

فرمز عبد الكريم حجي عبدي واحتجازه في يوم الثالثاء 13 من تموز/يوليو 

.2021

وفي سياق ذلك, واستمرارًا لمسلسل اختطاف المناضلين والنشطاء واإلعالميين، 

فخري  عبدو وصبري  ودارا  أحمد صوفي  من  كَال   PYD ميلشيات اختطفت 

مراسلي ريباز نيوز وآرك تيفي في الشهر المنصرم وال يزال مصيرهم مجهوًال 

حتى األن.

·Ìãÿ€aáj«@çflãœ@Åaãé@’‹�m@PYD@pbÓì‹Ófl@NNNÈœb�nÇa@Âfl@ãËíc@W@á»i

مقر   ,2022 شباط   26 السبت  يوم  فجر  اإلرهابية  الثورية"  "الشبيبة  هاجمت 

محلية تل تمر للمجلس الوطني الكوردي بكوردستان سوريا، أسفر عن وقوع 

أضرار مادية.

على  اعتدت  الفاشية  الثورية"  "الشبيبة  إن   :ARK لـ  خاصة  مصادر  قالت 

مع  بالتزامن  وذلك  بالحجارة   ENKSلـ تمر  تل  محلية  لمقر  الرئيسي  الباب 

الباب  كسر  إلى  أدى  ما  الخالد,  البارزاني  رحيل  ذكرى  إلحياء  التحضيرات 

ووقوع أضرار أخرى.

وأكدت المصادر أن االعتداء وقع بعد االنتهاء من التحضيرات إلحياء ذكرى 

رحيل البارزاني الخالد في مقر المجلس بتل تمر. وأضافت المصادر, أن إحياء 

ذكرى رحيل القائد الخالد المال مصطفى بارزاني سوف يقام في موعده المحدد، 

يوم الثالثاء 1 مارس/ آذار في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا.

ã∏@›m@Òá‹i@¿@ENKS@ã‘fl@Û‹«@án»Ì@ÔibÁä�a@ãÿíäÏí@µ„aÏu@·Óƒ‰m

بمناسبة إحياء الذكرى 43 لرحيل األب الروحي لألمة 

منظمة  أقامت  البارزاني,  مصطفى  الخالد  الكوردية 

يوم  سوريا  الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  دهوك 

الثالثاء ( 2022/3/1 ) ندوة بإشراف السيد علي عوني 

.PDK عضو مجلس قيادة الـ

حضر الندوة كًال من, حاجي كالو عضو اللجنة المركزية 

المكتب  وأعضاء  دهوك  منظمة  ومسؤول  للحزب, 

واألحزاب   ,PDK-Sللـ المركزية  واللجنة  السياسي 

الشقيقة في إقليم كوردستان والمجلس الوطني الكوردي 

وأصحاب الرتب في بيشمرگة كوردستان ولشكري روج 

الوطنية  الشخصيات  من  غفير  وجمع  الطلبة  واالتحاد 

راإلجتماعية والنخب الثقافية.

وعلى  الشهداء  أرواح  على  دقيقة صمت  الوقوف  بعد 

البارزاني  إدريس  والشهيد  الخالد  البارزاني  رأسهم 

والترحيب بالضيوف, ألقى السيد علي عوني محاضرة 

ودور  والتاريخية  النضالية  المناقب  إلى  فيها  تطرق 

البارزاني البارز في قيادة الحركة التحريرية الكوردية 

ألكثر من خمسين عامًا لتحقيق تطلعات وأماني الشعب 

الكوردي في اإلنعتاق إلى الحرية واإلستقالل.

@ÚÌÜäÏÿ€a@Úflˇ€@ÔyÎã€a@l˛a@›Óyã€@TS@Ä€a@Ùã◊â€a@ÔÓ±@@PDKMS@Ä€@⁄ÏÁÜ@Ú‡ƒ‰fl
á€b©a@Ô„aåäbj€a

@ê„ÏÌ@çÌç«@xby@ÜÏ‡´@ÚÓ«b‡nu¸a@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓóÉì€a@›Óyä
مدينة  من  االجتماعية  الوطنية  الشخصية  توفي 

الحسكة ، تولد ١٩٣٧ عن عمر يناهز ٨٥ عامًا ، و 

اَء جلطة دماغية،  ذلَك بتاريخ : ٧/٢/٢٠٢٢م ، جرَّ

و قد ُوِرَي ُجثماُنُه الطاهُر في قرية حسي أوسو ، 

و المرحوم من الشخصيات الوطنية الكردية البارزة 

ُمِحبًَّا لوطنِه و  في منطقة الجزيرة السورية ، كان 

شعبِه ، ومناضًال لُنصرة القضية الكردية على نهج 

البارزاني الخالد ، وهو أٌب ألربعة شباب ُمناضلين 

هم سليمان ، فهد ، إسماعيل ، ريزان ، و ستِّ بنات 

بينهنَّ الشاعرة ندوة يونس .

بحلِّ  و   ، بحكمِتِه  معروفًة  شخصيًة  المرحوُم  كاَن 

الخالفات بيَن معارفه و أبناء جلدِتِه ، و مشاركتهم 

 ، ألبنائه  عطوفًا  ُمِحبًَّا  كاَن   . األتراَح  و  األفراَح 

ة العطوفة ، على  يفتخُر بهم و يرعاهم في كنِف األبوَّ

الِقَيِم و المبادئ اإلنسانية و الوطنية ، كما كاَن قدوَة 

أبنائِه و َمَثَلهم في كافَّة مجاالت حياتهم .

كاَن شخصيًة ُمحبَّبًة في األوساط المحيطة به ، وقد 

احتلَّ مكانًة مرموقًة في قلوب كلِّ َمْن عرفُه أو تعامَل 

معه ، لذا شكََّل رحيلُه صدمًة لدى ُمحبِّيه .

@bÌäbiÎä@ÚÌã”@¿@fibõ‰€a@Òá‡«c@áyc@kuä@µèy@ÒbœÎ
⁄ãÌÜ@—Ìä@¿

فقدت مدينة ديرك بكوردستان سوريا أحد أبرز أعمدة 

النضال, الذي انتسب إلى صفوف الحزب الديمقراطي 

الكوردستاني-سوريا عام 1963 .

الشخصية   ,(  2022/2/27  ) اإلثنين  يوم  توفي 

الوطنية, واإلجتماعية المناضل حسين رجب أبو آزاد, 

الذي يعتبر أحد المناضلين القدامى وأحد أبرز أعمدة 

النضال في الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا.

المناضل حسين رجب " أبو آزاد " من مواليد 1946 

بكوردستان  ديرك  مدينة  لريف  التابعة  روباريا  قرية 

الحزب في عام 1963,  إلى صفوف  انتسب  سوريا, 

نهج  على  والمتفاني  الصلب,  للمناضل  مثاًال  وكان 

البارزاني الخالد وبقي ملتزمًا حتى وافته المنية

وري جثمان المناضل في مسقط رأسه قرية روباريا 

بحضور جمع غفير من السخصيات الوطنية والرفاق 

الحزبيين.
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3 أخبار العدد (٦٧٥)  ١ /٣/ ٢٠٢٢م - ٢٧٢١ ككوردستان 

بمشاركة عدد من السياسيين والنشطاء والقياديين الكورد 

الكوردي  الوطني  المجلس  محليات  أحيت  والجماهير, 

في سوريا ومنظمات االحزب الديمقراطي الكوردستاني 

السنوية  الذكرى   ,2022 آذار   1 الثالثاء  سوريا   -

الثالثة واألربعون لرحيل األب الروحي المال مصطفى 

البارزاني بكوردستان سوريا وإقليم كوردستان.

أحيت كل من محلية شرقي قامشلو وكورنيش والوسطى 

وكوباني وعامودا والحسكة وديرك وكركي لكي والشهيد 

نصر الدين برهك وتربة سبية وتل تمر للمجلس الوطني 

لرحيل  الـ43  السنوية  الذكرى  سوريا  في  الكوردي 

بكوردستان  البارزاني  مصطفى  المال  الروحي  األب 

سوريا, شارك في حفل اإلحياء قيادة وأعضاء الحزب 

عن  الحديث  وتم  سوريا   - الكوردستاني  الديمقراطي 

الخالد  البارزاني  ودور  والتاريخية  النضالية  المسيرة 

تطلعات  لتحقيق  الكوردية  التحريرية  الحركة  قيادة  في 

وأماني الشعب الكوردي.

وباسرمة  فايدة   - دهوك  منظمة  من  كل  أحيت  كما 

ودارشكران وقوشتبة للحزب الديمقراطي الكوردستاني 

- سوريا الذكرى السنوية الـ43 لرحيل المال مصطفى 

بارزاني بإقليم كوردستان, حيث زارت منظمة باسرمة 

ونجله  البارزاني  مصطفى  الخالد  لـPDK-S ضريح 

منظمة  واقامت  بارزان,  منطقة  في  البارزاني  إدريس 

@PDKMS@pb‡ƒ‰flÎ@ENKS@pbÓ‹´
Ô„aåäbi@Û–�ófl@˝æa@›Óyã€@TS@Ä€a@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a@ÔÓ•

السيد  بإشراف  ندوة   PDK-Sلـ فايدة   – دهوك 

الديمقراطي  الحزب  القيادة  مجلس  عضو  عوني  علي 

الذاتية  السيرة  عن  فيه  تحدث   PDK الكوردستاني 

والتاريخ النضالي الطويل لقائد األمة الكوردية البارزاني 

الخالد والعائلة البارزانية.

الخالد  البارزاني  وميالد  وفاة  بذكرى  عام  كل  وفي 

وعموم  سوريا  كوردستان  في  الكوردي  الشعب  يحيي 

كوردستان والمهجر وفاء له ولنضاله وتضحياته.

الديمقراطي  للحزب  أوروبا  منظمة  قيادة  من  وفد  زار 

يوم 26 شباط 2022, منزل  الكوردستاني - سوريا، 

عائلة الشهيد نصر الدين برهك, وذلك في ذكرى مرور 

عشرة أعوام على اغتياله.

للـ  السياسي  المكتب  عضو  بيرو،  نافع  من  كًال  ضمَّ 

سعدون،  محمد  و  حاجي  الكريم  عبد  و   ,PDK-S

.PDK-S عضوي اللجنة المركزية للـ

السنوية  الذكرى   ,2022 شباط   22 الثالثاء  وصادفت 

عضو  برهك  نصرالدين  القيادي  الستشهاد  العاشرة 

 - الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب 

سوريا, الذي طالته أيادي الغدر والخيانة بتاريخ 13 من 

شهر شباط من العام ذاته.

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  عضو  وتعرض 

برهك،  نصرالدين  الشهيد  سوريا,   - الكوردستاني 

االثنين 2012/2/13 لعملية اغتيال من قبل مأجورين، 

النور  مشفى  إلى  ُأسعف  بليغة،  بجروح  إثرها  أصيب 

في مدينة قامشلو بكوردستان سوريا. ثم نقل إلى حلب 

وأدخل مشفى مارتيني وبعد خوضه للعمليات الجراحية 

وبسبب تردي وضعه الصحي وإصابته البليغة استشهد 

بتاريخ 22 من شهر شباط 2012.

نبذة عن حياة الشهيد نصر الدين برهك:

ولد الشهيد نصرالدين برهك في قرية "كفري دنا" التابعة 

بكوردستان  ديريك  "آليان" في  آغا" منطقة  "جل  لناحية 

سوريا عام 1960، ينتمي لعائلة معروفة وهم من أعيان 

عشيرة "حمكا".

درس المرحلة االبتدائية في مسقط رأسه، ثم تابع دراسته 

اإلعدادية في ناحية جل آغا والمرحلة الثانوية في ثانوية 

الصناعة في محافظة الحسكة، و أكمل دراسته في مدينة 

قسم  الصناعي  المعهد  ليحصل على شهادة  الزور  دير 

ŸÁãi@ÂÌá€aãó„@áÓËì€a@Ú‹ˆb«@äÎçÌ@PDKMS@Ä€@biÎäÎc@Ú‡ƒ‰fl@ÒÜbÓ”@Âfl@áœÎ

الكهرباء. انتسب الشهيد نصرالدين برهك إلى صفوف 

الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي) منذ 

"جل  في  الطالبية  المنظمات  في  وعمل  شبابه،  ريعان 

آغا" ، "الحسكة" ، "دير الزور". شارك أبو عالء كعضو 

منتخب في مؤتمرات الحزب بدءًا من المؤتمر الخامس 

إلى العاشر , وتدرج في الهيئات الحزبية حتى نال شرف 

عضوية اللجنة المركزية للبارتي في مؤتمر المعروف 

بمؤتمر الشهيد كمال أحمد عام 1998، ثم أصبح عضو 

المكتب السياسي للحزب.

نهج  الخالد  البارزاني  نهج  من  نصرالدين  الشهيد  نهل 

الكوردايتي، وعمل جاهدا في الدفاع عن هذا النهج حتى 

للتضحية والفداء , مقداما  الشهيد مثاال  استشهاده. كان 

، متواضعا ، عزيز النفس ، صادقا يحمل هموم شعبه 

ويدافع عنها ، محبا لرفاقه وأصدقائه , غيورا ، جسورا 

، وفيا للقيم والمبادئ التي يحملها , مدافعا ، صلبا عن 

البارزاني  نهج  الكوردايتي  بنهج   ، مؤمنا  شعبه  قضية 

الخالد.

تعرض خالل نضاله للعديد من المضايقات والمالحقات 

واالعتقال فقد اعتقل ألول مرة بعد انتفاضة آذار 2004 

الضغط  ازداد  كلما  وكان   ،  2009 عام  ثانية  واعتقل 

عليه ازداد إيمانا وقناعة بمبادئه ومبادئ حزبه، لم تنل 

كل هذه اإلجراءات األمنية من عزيمته حتى وصل األمر 

باألجهزة األمنية وأذنابها فنصبوا كمينا له وأمطروه بنار 

حقدهم من خالل عصابة مافيوية مأجورة في يوم االثنين 

2012/2/13، وجرح على إثرها بجروح بليغة أسعف 

حلب  إلى  نقل  ثم  قامشلو  مدينة  في  النور  مشفى  إلى 

وأدخل مشفى مارتيني.

بعد إجراء عدة عمليات جراحية للشهيد واجه من خاللها 

الموت إال أن يد المنون نالت منه في الساعة الثالثة فجرا 

حلب  من  جثمانه  وشيع  يوم2012/2/22  من صبيحة 

إلى مسقط رأسه في قرية "كڤرى دنا" وسط تشييع مهيب 

ومشاركة ال تليق إال بالعظماء.

بمناسبة مرور الذكرى السنوية العاشرة الستشهاد القيادي نصرالدين برهك عضو المكتب السياسي للحزب 

الكوردستاني-سوريا يزور منزل عائلة  الديمقراطي  الحزب  الكوردستاني - سوريا, وفد من  الديمقراطي 

الشهيد نصرالدين برهك.

زار يوم األربعاء ( 2022/2/23 ) وفد من منظمات هوليرللحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا برئاسة 

الشهيد  عائلة  منزل  الكوردستاني-سوريا  الديمقراطي  للحزب  المركزية  اللجنة  عضو  ملك  أحمد  الدكتور 

القيادي نصرالدين برهك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا الذي اغتيل على 

.PYDيد ميليشيات الـ

برهك،  نصرالدين  الشهيد  سوريا,   - الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  عضو  تعرض 

2012/2/13 لعملية اغتيال على يد ميليشيات الـPYD، أصيب إثرها بجروح بليغة، ُأسعف إلى مشفى النور 

في مدينة قامشلو بكوردستان سوريا. ثم نقل إلى حلب وأدخل مشفى مارتيني وبعد خوضه للعمليات الجراحية 

وبسبب تردي وضعه الصحي وإصابته البليغة استشهد بتاريخ 22 من شهر شباط 2012

@PDKMS@Ä€@7€ÏÁ@pb‡ƒ‰fl@Âfl@áœÎ
ŸÁãi@ÂÌá€aãó„@áÓËì€a@Ú‹ˆb«@äÎçÌ

عقد مجلس محلية الشهيد نصرالدين برهك جل آغا - آليا للمجلس الوطني الكوردي أ الجمعة 25 شباط 

2022، اجتماعه االعتيادي الشهري لشهر شباط في مكتب المجلس المحلي ببلدة جل آغا التابعة لمدينة 

ديرك بكوردستان سوريا.

بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء و روح البارزاني الخالد. بعد قراءة التقرير الوارد 

الى  االجتماع  تطرق  فيها،  جاء  ما  ومناقشة  الفروع  من  الواردة  والتقارير  المحلية  المجالس  مكتب  من 

مناسبات آذار واالستعداد لها وآلية إحيائها.

كما ناقش المجتمعون الوضع السياسي في المنطقة بشكل عام والكوردي بشكل خاص.

وفي نهاية االجتماع شكر رئيس المجلس المحلي أعضاء المحلية بمشاركتهم الفعالة بإحياء الذكرى العاشرة 

للشهيد نصرالدين برهك.

@ŸÁãi@ÂÌá€aãó„@áÓËì€a@ÚÓ‹´@ê‹™
b:@Üaá»né¸aÎ@äaàe@pbjéb‰fl@ıbÓyg@ÚÓ€e@î”b‰Ì

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

عائلتين  عودة  آخرها  مستمرة,  وقراهم  مدينتهم  إلى  عفرين  والجئي 

كورديتين أمس 23 شباط 2022.

يومية ال  باتت شبه  التي  االنتهاكات  إن   :ARK لـ وقال مصدر مطلع 

مخيمات  من  عفرين  مدينة  نازحي  و  مهجري  عودة  أمام  عائقة  تكون 

أمس  فقد وصلت  وتركيا,  لبنان  من  وكذلك  حلب  مدينة  وأحياء  الشهباء 

المصدر:  وأكد  شيه.  ناحية  في   Qermitliq قرمتلق  قرية  إلى  عائلتان 

إن العائلتين عادتا من لبنان إلى قريتهما قرمتلق في ناحية شيه, دون أن 

يعترض لهما أحد, السيما بعد قرار عزل قياديين في مسلحي العمشات. 

ويدعو السياسيون والمراقبون إلى ضرورة عودة النازحين والالجئين إلى 

ديارهم منعًا لحدوث أي تغيير ديمغرافي في المناطق الكوردية, السيما في 

عفرين وسري كانيه وكري سبي.

ÂÌã–«@∂g@ÊaÜÏ»m@Êbn˜u¸@Êbn‹ˆb«@

عقد مجلس محلية تربة سبي للمجلس الوطني الكوردي 

اجتماعه االعتيادي يوم الجمعة 25 شباط 2022، في 

مكتب المجلس ببلدة تربة سبي بريف قامشلو بكوردستان 

سوريا .

بداية وقف المجتمعون دقيقة صمت على ارواح شهداء 

الكورد وكوردستان وعلى رأسهم البارزاني الخالد.

المحلية  المجالس  مكتب  من  الوارد  التقرير  قراءة  بعد 

فيها,  جاء  ما  ومناقشة  الفروع  من  الواردة  والتقارير 

تطرق االجتماع إلى مناسبات آذار واالستعداد لها وآلية 

إحيائها من خالل تشكيل لجان تتكفل بذلك.

المنطقة  في  السياسي  الوضع  المجتمعون  ناقش  كما 

وموقف  خاص  بشكل  والكوردي  عام  بشكل  والعالم 

المجلس من األحداث الجارية.

äaàe@pbjéb‰fl@ıbÓyg@ÚÓ€e@î”b‰Ì@ENKS@Ä€@=é@Úiãm@ÚÓ‹´@ê‹™

للحزب  برهك  نصرالدين  الشهيد  منظمة  أحيت 

 PDK-S سوريا   – الكوردستاني  الديمقراطي 

المكتب  عضو  الستشهاد  العاشرة  السنوية  الذكرى 

برهك  الدين  نصر  الشهيد   PDK-S للـ  السياسي 

"بافي عالء"، يوم الثالثاء 22 شباط/فبراير 2022 

الساعة الحادية عشرة صباحًا ، في مسقط رأسه في 

قرية ”كفري دنا ”التابعة لناحية جل آغا.

 ،  PDK-S الـ  قيادة  التأبين  مراسيم  في  شارك 

سورية  كوردستان  مدن  كافة  من  الحزب  منظمات 

، وفد من رئاسة المجلس الوطني الكوردي برئاسة 

األحزاب  وفود   ، أوسو  وسليمان  إسماعيل  محمد 

الوطني  للمجلس  المحلية  المجالس   ، السياسية 

مؤسسة   ، والشبابية  النسائية  منظمات   ، الكوردي 

غفير  وحشد  الوطنية  والشخصيات  الشهداء  عوائل 

من جماهير منطقة آليان .

في البداية تم الوقوف دقيقة صمت على روح الشهيد 

وعلى أرواح شهداء الكورد وكوردستان ليتم بعدها 

بإلقاء الكلمات ومنها :

كلمة المجلس الوطني الكوردي من قبل سليمان أوسو 

@Òãíb»€a@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a@ÔÓ �±@bÌäÏé@M@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a
b„Ü@ã–◊@ÚÌã”@¿@ŸÁãi@ÂÌá€a@ãó„@ÜbÓ‘€a@ÜbËìné¸

عضو هيئة الرئاسة في المجلس ، تحدث فيها عن 

دور ومناقب الشهيد، واخر المستجدات السياسية.

كما تم القاء كلمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني- 

سوريا من قبل ”نشأت زازا ”عضو المكتب السياسي 

وأثره  الشهيد  دور  عن  فيها  تحدث   PDK-S للـ

في الحزب والمجلس وخاصة في جل أغا وقراها، 

من  الحزب  موقف  عن  مفصل  بشكل  شرح  كما 

على خطى  السير  ومتعهدًا  المستجدة  القضايا  كافة 

الشهيد.

وألقى محمد شريف برهك كلمة عائلة الشهيد

السياسي  المكتب  أنه تعّرض عضو  بالذكر  الجدير 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا, الشهيد 

لعملية   2012/2/13 االثنين  برهك،  نصرالدين 

بجروح  إثرها  أصيب  مأجورين،  قبل  من  اغتيال 

قامشلو  مدينة  في  النور  مشفى  إلى  ُأسعف  بليغة، 

بكوردستان سوريا. ثم نقل إلى حلب وأدخل مشفى 

وبسبب  الجراحية  للعمليات  خوضه  وبعد  مارتيني 

استشهد  البليغة  وإصابته  الصحي  وضعه  تردي 

بتاريخ 22 من شهر شباط 2012.
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حاِرب
ُ
امل عيم والزَّ األب الروحي البارزاني.. ال مصطفى

ُ
امل

مزوري مظفر

مصطفى المال الخالد للبارزاني  بخطاب  مدونتي أبدُأ 

األعزاء، "إخوتي  .1967 نيسان   15 يوم ألنصاره

 1960 عام  وفي   1945 سنة في  قلت مثلما إنني 

ليست حربنا إن أيضًا، اآلن أقوله دائما  ُأكرره ومثلما

العرب ُأحارب ال إنني أقول  ال  والعرب الُكرد حرب

أدخل وال قومية أية ضد ُأحارب ال إنني بل  وحسب

هذا أصفر لكون أو االسم بسبب شعب ضد أي حربًا

أبيض، ذاك وكون أزرق وهذا أسود وهذا أحمر وهذا

وئام بكل كإخوة العيش ويستطيعون إخوة والعرب الُكرد

األخ ونحن األكبر األخ هم أن العرب وصحيح وسالم

األصغر األخ  يكون  أن العدل من ليس لكن  األصغر

يمكن ما وتعلم القراءة وال يستطيع  وعاريًا جائعًا هذا

تهم في أمور إبداء الرأي وليس بمقدوره االستفادة منه

البيت على األكبر األخ يستحوذ بينما المشترك البيت

األخ يشعر لكي ال واجبه العدالة فيه، مراعاة وكل ما

ال إننا ال يظلم، أن يجب وفعال والظلم بالغبن األصغر

وعديمي اللصوص أيدي في الحكومة تسقط لم إذ نتقاتل

والُكرد. العرب ألعداء خدماتهم يقدمون الذين األخالق

ثم للعرب ومن هذه نتوخى الخير أوًال ثورتنا في إننا

وأشور، (تركمان، من العراقي الشعب وباقي للُكرد

على هذه األرض". يوجد وأرمن) وكل من

انتخابات في تنتخب عادلة ديمقراطية حكومة نريد "إننا

وأن واالعتداء، والظلم واإلكراه الضغط عن بعيدة حرة

بنفسه العراقي الشعب يضعها عادلة قوانين هناك تكون

أي في علينا يطلع أن للعسكري تسمح ال لنفسه بحيث

حكم الشعب العراقي يلي) في يشاء بقوله (قررنا ما يوم

من بأنانيته مسترشدًا الشخصية وأهوائه مزاجه بحسب

ولن لم إننا محاسبته، الشعب باستطاعة يكون أن دون

وأموال المشروعة الحقوق عن ندافع نحن أحدًا نهاجم

في أبدا نرغب ال نحن الُكردي وحياة الشعب وحرائر

العربية اإلخوة على الدماء وسفك االقتتال يسود أن

أعداء يخدم والعرب الُكرد نحن  اقتتالنا ألن الُكردية

إلى مقاتلتنا يبغون الذين يعيد لكي اهللا أدعو لذا العراق

أيديهم ويرفعوا العراقي الشعب يرحموا حتى رشدهم

الشعب يستطيع لكي الُكردي الشعب على االعتداء عن

في ورخاء ووئام ووفاق بسالم معًا العيش العراقي كله

العدالة". ظل

سبيل في الُمحارب الزعيُم ذلك البارزاني مصطفى ُمال

بعدة  ومرَّ سنة 1903 14 مارس في ُوِلَد شعبه حقوق

المشيخِة من خرج  فبعدما حياته، في مختلفة  مراحل

عسكري ثم إلى الُمال تحول إلى ثائر ومن يحمُل اسمه

الجنرال لقَب يحمُل

وحتى زائلة الدنيا تعرفوا أن يجب أن األعزاء.. "إخواني

ونوارى نتركها فإننا الذهبية القصور من ألوفًا ملكنا لو

قال: حين المجيد القرآن في تعالى ذكر اهللا وقد التراب

ُأْخَرٰى"، َتاَرًة ُنْخِرُجُكْم ُنِعيُدُكْم َوِمْنَها َوِفيَها َخَلْقَناُكْم ِمْنَها

هو الشرف البشري الوجود في بثمن قيمته ما تقدر وأن

اإلنسان على  واجب اهللا فمخافة واإلنسانية والحياء

ضد للشعب والتكاتف والمخلصة الخدمة الصادقة وكذلك

البشر بين  والمساواة واإلنصاف العدل  واتباع النظام

وهكذا الناس وعند اهللا يضيع عند ال وأن العمل الصالح

العزيز: كتابه في قال اهللا أيضًا. الصالح للعمل بالنسبة

أن فيكم هو أملي ،" َيَرُه َخْيًرا ٍة َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  "َفَمن

قلوبكم تطهروا وأن واألوامر لالنتقاد أنفسكم تخضعوا

العامة المصلحة تضعوا وأن الشخصية المصالح من

بعضكم مع تتعاونوا وأن أعينكم بنصب الجميع وخير

اهللا وأعاننا اهللا أستودعكم عليه، أقدر ما وهذا البعض

البارزاني مصطفى المال قاله ما الخير". (هذا عمل على

. سنة 1967) 15 نيسان يوم

الكثيَر فعلوا ألشخاٍص والُشكِر الثناِء عن أحيانًا َنعجُز قد

القصائِد ُأعبِّر، أبدأ وبأي أبواِب الثناء أي لشعوبهم، ِمن

وتضحياٌت وبطوالٌت ثوراٌت قصصهم من قصٍة ُكِل في

كانوا َفُهم االستقالل، بنعمِة ينَعم لم شعٍب سبيِل في

سماِء يلوحون في ت، فأخضرَّ األرض سَقِت كالسحابِة

لن َفُشكُرنا شكرًا ُقلنا فإن البّراقة، كالنجوِم شعوِبهم

عنهم بدماٍء فسُأعبُِّر ثناِئهم في حبري جفَّ وإن يكفيهم،

تعبيرًا. صفاُء الُحِب بِه قلٍب

حقوِق سبيِل في حياَتُه رّسَخ  رُجٍل  عن اليوَم نتحّدُث

مغلوٍب شعٍب قاَد ثورَة رجٌل ضد الُظلِم، ثاَر رجٌل شعبه،

األمل، يفقد يستسلم وال ال الشعب هذا أمره، لكَن على

ودياِن مياِه مع وجرى صديقًا الجبِل من  َجعل شعٌب

الحياُة معها َجَرت لطالما التي المياُه تلَك الجبال، تلَك

الجنرال مال هو الرجُل ذلك إليها، الهاربيَن ولم ترفِض

على أمره المغلوُب الشعُب وذلك البارزاني، مصطفى 

الشعُب الُكردي. هو

بسبب واحترقت  عانت التي الصغيرة بارزان قريُة 

التي الصغيرة القرية هذه  هنا في والحروب، الثورات

مراسُم فيها  ُتؤدى مشيخٌة الُكردية الثورات منبع  هي

المشيخُة تلَك لمشايخها،  مريديها من والطاعة  السمِع

هذه المشيخُة لكن للعبادِة وطلِب العلم، دارًا كانت التي

إلى ثم ومن سياسي دور كان يتحوُل دورها تدريجيًا إلى

كانوا المشيخة في العلم طالبوا فالُمريدون ُمسّلح، دور

بعد الذين تحولوا قبِل شيوخهم من إلى جنود يتحولون

ثورة. قادة إلى ذلك

سبيل في الُمحارب الزعيُم ذلك البارزاني مصطفى ُمال

بعدة  ومرَّ سنة 1903 14 مارس في ُوِلَد شعبه حقوق

المشيخِة من خرج  فبعدما حياته، في مختلفة  مراحل

عسكري ثم إلى الُمال تحول إلى ثائر ومن يحمُل اسمه

ثم ُسجن رضيع، وهو والدُه أعُتِقَل الجنرال، يحمُل لقَب

في ُعمره من الثالثة في وهو والدته مع كاملًة سنًة

نشأ في بيئٍة آنذاك، العثمانية السلطات الموصل من ِقبل

أحمد الشيخ أخيه َيَدّي على تربى ثم ووطنية، دينيٍة

بارزاني.

الحركة قيادة بارزاني في أحمد األكبر الشيخ أخاه شارك

ولكن للُكرد، القومية بالحقوق للمطالبة الكردية الثورية

العراق في الملكية السلطة قبل من الحركة هذه إخماد تم

ِقَبل من بارزان قصف وتم المحتلة، البريطانية والقوات

ُكردي (1000) من أكثر ُقِتَل و البريطانية الطائرات

البارزانيون هاجر ذلك وبعد  ومدني، عسكري بين

بارزاني مصطفى و مال بارزاني أحمد  الشيخ وبينهم

نفيهم ليِتم العراق إلى تركيا أعادتهم ثم ومن تركيا إلى

إلى وبعد العراق جنوب إلى العراقية الحكومة قبل من

وبعد سنوات، عشر لمدة (1935) مدينة السليمانية سنة

أخيه من القيادة مصطفى المال تسّلم الَعشر السنوات هذه

في ثورات من أجداده به بدأ ما لُيكِمل أحمد الشيخ

البارزاني نّسق الفترة هذه الُكردية، وخالل القضية سبيل

ُكردستان إلى من منفاه الُكردي لَيهُرب هيوا حزب مع

ليبدأ بارزان قريته إلى عاد وبعدها (1942) إيران سنة

جديد. بالنضاِل من

جديدة مرحلة تهيئة على وعمل جديد من النضاَل بدأ

حولُه تجّمَع العراقية، والحكومة الُكرد بين العالقة في

والشعبي الجماهيري والدعم مقاتل (5000) ُيقارُب ما

المال سيطر المرحلة، هذه في بارز دوٌر له كان أيضا

وأطرافها بارزان منطقة على البارزاني مصطفى

هذه من االنسحاب إلى العراقية القوات واضطرت 

الشروُط تلك إليهم البارزاني شروطه، وأرسل المناطق

مصطفى المال بقيادة الُكرد بين جديدة بدايًة كانت التي

وتحولت المتعاقبة،  العراقية والحكومات بارزاني 

ومطالب شروط فيها قضية مشروع إلى الُكرديُة القضية

الُكردي. للشعب

السعيد نوري يترأسها كان التي العراقية الحكومة أرسلت

وتم البارزاني بقيادة الُكرد مع للتفاوض وزرائها أحد

السعيد نوري وصادَق الطرفين بين اتفاق إلى التوصل

السعيد من نوري سرعان ما استقال لكن االتفاق، على

االتفاق عن وتراجع العراقية للحكومة كرئيس منصبه

االتفاق ذلك  على مؤامرًة الُكردُي  الجانب واعتبره 

الطرفين، بين جديد من  الحرُب وبدأت  بينهم المبرم

البارزاني مصطفى المال يقودهم آالف مقاتل كان خمسة

من آالف عراقي وعشرة جندي ألف ثالثين  وجه  في

بقيادة البريطاني الجو بسالح مدعومين الشرطة العراقية

رونتينغ. الجنرال الميجور

إيران حيث ُكردستان مدينة مهاباد في إلى توجه الُكرُد

القاضي الُكردستاني الديمقراطي الحزب رئيس قام

 22 في مهاباد في ُكردستان جمهورية بإعالن محمد

رئيسًا البارزاني  مصطفى المال أصبح ،1946 يناير

شهرًا  11 وبعد في جمهورية ُكردستان، الجيش ألركان

بسبب وذلك الدولة ُكردستان انهارت جمهورية قيام من

وتم إيران شمال من السوفييتي االتحاد قوات انسحاب

،1947 مارس   31 في محمد القاضي الرئيس إعدام

االتحاد إلى جنوده من (500) مع البارزاني توجه بعدها

12 سنة.  قرابة هناك وبقوا األقدام على مشيًا السوفيتي

المال بموت  يتوقف ولم الُكردية القضية مسيُر استمر 

بارزاني الرئيس مسعود نجله بارزاني، استلم مصطفى

بعده من والحزب الثورات قيادة

العراقية دعى  الجمهورية إعالن ومع 1958 عام في

إلى للعودة البارزاني قاسم الكريم عبد العراقي الزعيم

بعض الُكرد إعطاء حول مناقشات وبدأت العراق

والشعب البارزاني  مطالب ولكن القومية، مطالبهم 

عبد الكريم الرئيس نية في كان ما مع تتطابق الُكردي لم

تجدد الصراع مرة إلى فأدى ذلك قاسم إعطاءه للُكرد،

ضد عسكرية قاسم بحملة عبد الكريم قام حيث أخرى

عبد العراقي الرئيس تولي وبعد ،1961 سنة الُكرد

الُكرد القادة من عدد  مع اتفق الحكم  عارف السالم

حل على البارزاني وبضمنهم وعسكريين) (سياسيين

نيسان/أبريل اتفاق أعلن حيث  الكردية للقضية شامل

من تمكن العربي  القومي  التيار  أن  إال ،1964 عام

فاستمرت عليه أتفق ما كل ونسف السلطة إلى التسلل

النزاع فتجدد الكردي، للشعب القمعية بإجراءاتها الدولة

الطرفين. بين المسلح

البارزاني  بقيادة الُكرد بين الحرب من 9 سنوات بعد

البارزاني مع االتفاق  إلى العراقية الحكومة اضطرت

لم  والتي  1970 سنة للُكرد الذاتي الحكم اتفاقية في

اتفاقية على البعث انقالب قيادة حزب بسبب طويًال تدم

إيران  شاه مع وتوقيعهم التفاقية 1974 سنة الذاتي الحكم

المطالبة العرب وعن شط عن العراق بموجبها  تنازل

تقديم الدعم العسكري عن إيران باألحواز مقابل توقف

أبرمت التي الجزائر اتفاقية الُكرد، للثوار واللوجستي

كان جزائرية أمريكية بمبادرة والعراق إيران بين

بوتفليقة، العزيز عبد الجزائري الخارجية وزير عرابها

الخارجية وزير قبل من للُكرد وخيانة غدر اتفاقية كانت

إلى البارزاني بعدها غادر كيسينغر، هنري األمريكي

 1 في هناك توفي  حيث األمريكية المتحدة  الواليات

في مستشفى جورج واشنطن إثر ،1979 مارس سنة

عضال. مرض

المال بموت  يتوقف ولم الُكردية القضية مسيُر استمر 

بارزاني الرئيس مسعود نجله بارزاني، استلم مصطفى

اكتافهم ُخِلقت فالُكرُد بعده، من والحزب الثورات قيادة

عظماء أو األرض فوق أحرارًا فإما  البنادق لحمل 

الُكرد األبد، شباُب إلى أمتهم و بلغتهم تحتها، سيبقون

قضيتهم، سبيل في للتضحية بأرواحهم دائٍم استعداد على

يختارون بارزاني مسعود  الرئيس قال  وكما الُكرُد

باقون، باقون، باقون، الُكرُد ألحد، يركعوا ولن الموت

األبد. إلى الخّفاقِة كرايتهم
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كوردستان صحيفة إعداد:

 

البارزاني مصطفى الروحي للكورد المال االب اقوال تعد

االن، ولحد االقليم عليها سار  التي المبادئ اهم من

في التي ذكرت المقوالت هذه  من بعضًا وسنستعرض

مناسبات عديدة..

الرماح  رؤوس الدوام أهم على : (إنهم العلم طلبة -1 في

وتحررية. وطنية حركة كل في

ارمنستان  رئيس  وحده  له أقامها غداء  مأدبة  في  2-

واكتفى الماضي القرن أربعينيات في باقروف) (جعفر

لمغادرة ونهض غازية مياه بزجاجة األب البارزاني

من اللقمة تنزل ال  أصحابي (بدون : قائًال المجلس

الكورد حرية أجل من ونفيت تهجرت ألني بلعومي 

الغداء) تناول أستطيع ال أصحابي وبدون وكوردستان

و (مهاباد) بلدة  وجهاء  مع نفسه  التصرف  وكرر

غداء. وليمة له أقاموا حين محمد) (القاضي

في  األخرى  بعد الواحدة تأتي التي الحكومات إن 3-

عاجزة عن إيجاد دكتاتورية حكومات إال هي ما العراق

ووحدة للكورد القومية الحقوق وان الكوردية للقضية حل

. ديمقراطية حكومة بوجود إال تتحقق لن العراق

إخوتنا  هم  فالعرب أبدا، العرب نحارب ال  نحن 4-

أن وبوسعنا معهم قرونًا وسنظل نعيش معهم عشنا ولقد

األبد. إلى نعايشهم

كان  على كوردستان رفضه المساومة معرض -5 في

آلالسكا حصل الذي ما (أنظروا  : بقوله  محدثيه يذّكر

رخيصة قيمة وبأية السابقة لروسيا تابعة كانت التي

ولكن طويل عهد منذ هذا  حدث   ، أمريكا إلى) بيعت

من على اليوم حتى اللعنات يرسلون آالسكا سكان

باعوهم بالثمن البخس.

وانتفاضة لنختار  في أية ثورة الكورد نكن نحن -6 لم

نكون ولن القتال إلى المبادرين أبدا نكن ولم قيامها يوم

قتالنا دفاعًا كان بل عن نفسي أبدا دفاعًا أقاتل لم واني ،

. فقط شعبنا عن

للحزب  السياسي المكتب أعضاء مع اجتماعاته -7 في

آراء مع رأيه تقاطع وعند الكوردستاني الديمقراطي

أكثركم مادام ولكن آخر رأي (لي : يقول كان بعضهم

يقبلون بهذا الرأي فأنا معكم).

السيد  عبدالرزاق محمود العميد إليه نقل حين  8-

الرئيس  دعوة (963 م - 964 م) السليمانية متصرف

لالنتماء إياه محمد عارف السالم عبد األسبق العراقي

الوحيد السياسي (التنظيم العربي االشتراكي االتحاد إلى

ثم قصيرة مدة عارف محمد السالم عبد أجازه الذي

طويًال ضحك أن بعد األب البارزاني قال انقلب عليه)

وانا االتحاد هذا إلى  انتميت لو يا عميد عليك (باهللا :

. )؟ علينا يضحك البارزاني أن تقول ألن كوردي

هيأة  إلى حديثه وفي م  1975  /  3  /  13 في   9-

أال يواجههم الحضور من األب البارزاني طلب المثقفين

بسبعة بدأت ضد بغداد الحرب (بأن وذكرهم  أبدا اليأس

و(يباع الكورد أبدا) أيدينا عن خدمة ولن نرفع مقاتلين)

نفط واحد). ببرميل اإلنسان حقوق من أطنان العديد

قال البارزاني  جكو ملك هرمز سمع باستشهاد -10 حينما

بقدر الهموم من جرعني هرمز استشهاد خبر (إن : األب

كوردستان). في القتال من سنوات عشر

على  واالتحاد والنضال السعي في أنشطوا أحبائي، 11-

نيل في أهدافكم لتبلغوا الصحيح الديمقراطي المنهج وفق

في الديمقراطية واالستقالل، انشروا الحديث عن الحرية

إن افهموهم مجتمعكم، وفي شعبكم بين والقرى المدن

وان والغدر الظلم السامي هو زوال الديمقراطية هدف

القلوب). أصفياء أحرارا بعض مع بعضهم البشر يعيش

سواء  جميعًا ونتعاون معهم األحرار إخوان نحن 12-

أم أمريكيين أم أم انكليزًا تركًا أم عجمًا أم عربًا كانوا

روسًا(.

قال في حوار مع محمد بعد نكسة عام 1975م  13-

يومذاك) األهرام المصرية تحرير (رئيس هيكل حسنين

كون الحدود مغلقة (كنت استطيع مواصلة القتال مع :

والعراقيين) الكوردي الشعب دماء تراق أال فضلت ولكني

انهي الحركة أن األفضل من وجدت استسلم ولكني لم (أنا

وسيظهر للكورد نهاية وضع يمكن وال مؤقتة، بصورة

الكوردي.( الشعب قلب في آخرون قادة

البارزاني  أنصار من بكونه يتباهى وهو احدهم -14 أمام

ماليين لستم (انتم : األب قال البارزاني ، غيره األب ال

أنا و مظلومون والكورد ، األوفياء أبناء الكورد انتم بل

(عليكم فيه) شعبنا ننقذ ونريد ان الظلم عن ندافع وانتم

حالة ثورة في وان تكونوا على أنفسكم تعتمدوا جميعا أن

ابن شأنكم شأني ايضًا اجلي، فأنا من وليس شعبكم لخدمة

من فإلى البارزاني مات (إذا شعبي) عن أدافع كوردي

أن عليك العزيز أخي مالليًا؟ بكونك المتباهي أيها تنسب

غدا، وسيذهب إنسان البارزاني مجرد شعبك. مع تكون

شعبكم، تكونوا مع أن يجب لذا أبدا، الشعب خالد ولكن

أن منكم وطلبي هذا ، األعادي حديث تكرروا إال وأرجو

الكورد). مع هو من ومع شعبكم مع تكونوا

والوطن  األرض كطبيعة الكورد طبيعة إن 15-

والهضاب الشاهقة الجبال تضم التي وكالتضاريس

قائد إلى يحتاجون والكورد ، العميقة واألودية والسهول

، الكوردية والمعاناة  والمشقات الصعاب هذه  بكل ملم

صعودًا طرق كوردستان تكون مثل يجب أن القيادة وان

ودورانًا). واستدارًة ونزوًال

واستقاللها ثم  العراق كوردستان حرية هو هدفي إن 16

األجانب قبضة تحت الذين يعيشون الكورد أولئك حرية

كوردية). دولة وتأسيس

ديمقراطية  حكومة إلى نحتاج  العراق في نحن  17-

حرة انتخابات طريق عن الحكم إلى تجيء وعادلة،

وان والتهديد واالضطهاد واالعتداء، الضغط عن بعيدة

ال حتى بنفسه الشعب يصنعها عادلة قوانين لها تكون

الشعب يأتي، وتحكم ما قررنا يوم: الحكومة كل تقول

على يجرؤ وال يستطيع ال والشعب أهوائها وفق  على

محاسبتها).

العادلة في  مطالبنا القومية شعرة عن قيد -18 لن نتنازل

الجمهورية وحدة إطار ضمن لكوردستان الذاتي الحكم

. العراقية)

يجب  ولكن العراقية للحكومة كركوك نفط إن  19-

واردات من  حصته على الكوردي الشعب يحصل  أن

العراق(.

أن  (علينا : ورفاقه ألبنائه نصائحه المتواصلة ومن 20-

إلى أصدقاء(. األعداء تحويل على نعمل

الحكومي الوفد طلب 1967م حزيران   5 في   21-

بعد واإلرشاد النصح األب البارزاني من العراقي

فقال وإسرائيل، العرب بين  القتال  بدء نبأ سماعهم

أن ، والنصيحة المساعدة تطلبون األب:(جئتم البارزاني

فورا القتال توقفوا هو أن أقدمها لكم ومساندة نصح خير

األمم المتحدة قوات وإعادة الهدنة الناصر عبد يطلب وان

فأنا ممكنًا يكن ذلك وان لم األولى ، الفصل إلى مواقع

الكارثة وستحل عظيمة بخسارة ستمنون إنكم أتصور

لن البيشمركة بأن قلوبكم فلتطمئن العربية) (أال بالجيوش

العراقي). الجيش ضد عمل أي على يقدموا

الفرقة  (قائد األنصاري فيصل إبراهيم عقب وحين 22-

(أن بقوله األب البارزاني نصح على آنذاك) الثانية

عصيًا قويًا سالحًا يملك وهو جدًا قوي المصري الجيش

مجرد هو (السالح : األب فورًا البارزاني أجاب فتاكًا)

، عليها المعول هي به تمسك  التي  واليد حديد، قطعة

الوفد الحكومي نقل ولما يستخدمه) . الذي واإلنسان هو

العربية الحرب بشأن األب البارزاني مالحظات العراقي

العراقي الجيش قادة حكومتهم علق بعض إلى اإلسرائيلية

البارزاني أيها (صبرًا قائلين دكا الجبال بدك المهوسين

الدرس لتلقينك نحوك  سنتوجه  أبيب  تل  احتالل فبعد

البليغ).

جمال  وفاة وقبل م  1970 العام  من آب وفي  23-

شرسة دعائية حملة تشن بغداد كانت بشهر الناصر عبد

(روجرز) مبادرة الناصر عبد قبول اثر القاهرة ضد

وإسرائيل مصر بين االستنزاف حرب إنهاء بخصوص

المنصرمة سنوات  الثالث طوال  مستمرة كانت التي

من اللغة قاموس في ما أقبح بغداد فيها واستعملت

أثار مما ، الناصر عبد بحق المخجلة واألوصاف الشتائم

شريف عزيز قدوم انتهز الذي األب البارزاني اشمئزاز

فيه يرجوه للبكر طلبًا البارزاني األب مقره وحّمله إلى

أن إال المصري الرئيس ضد الشتائم إطالق الكّف عن

الكوردي لطلب القائد يكترث لم حسن البكر احمد الرئيس

الكبير.

اللواء  آمر عبود مصطفى لحسن البارزاني -24 وقال

الموقع تعرض بعد ، قاسم الكريم عبد عهد في الخامس

الجوي  القصف  إلى  م  1961 عام للقائهما المفترض

شـيئًا قاسم  الكريم عبد من اطلب ال شخصيًا (أنا :

وسـأغادر حقوقه الكـوردي الشـعب فليعط ، لي

العـراق).
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عزالدين مال

الدول  بين  حدتها  وتزداد  تشتد  الدولية  الصراعات 

من  واسعة،  نطاقات  على  الصراع  وتتوسع  الكبرى، 

العالم  إنسانية  جدران  تصدعت  التي  السورية  األزمة 

اتجاه حلها، بل زادوها دمارا وتخريبا وقتال وتشريدا. 

ولفرض سياسة الضغط والرضوخ والتنازالت يعمدون 

إلى إشعال فتيل الصراع في أماكن أخرى، كما اآلن في 

أوكرانيا، حيث اشتدت حدتها وقد تصل إلى حالة معاناة 

كما وصلت إليها سوريا وأماكن أخرى من العالم.

1- كيف تحلل كل ما يجري اآلن في المنطقة والعالم؟

2- ما أوجه الشبه بين الصراع في سوريا وأوكرانيا؟

السوري  الصراعين  في  ترابط  هناك  هل   -3

واألوكراني؟

هذه  كل  من  والعبر  الدروس  أخذ  يمكن  هل   -4

الصراعات؟ كيف؟ ولماذا؟

الصراع األمريكي والروسي متشابك ومتداخل

الوطني  للمجلس  كوردستان  إقليم  ممثلية  رئيس  تحدث 

الحزب  في  المركزية  اللجنة  وعضو  الكوردي 

كاوى  الدكتور  سوريا،  الكوردستاني-  الديمقراطي 

سقوط  «بعد  بالقول:  «كوردستان»،  لصحيفة  أزيزي 

االشتراكية،عاش  الدول  ومجموعة  السوفييتي  االتحاد 

الواحد  القطب  حالة  في  الزمن  من  عقدين  فترة  العالم 

االمريكي. لكن الحقا بدأت روسيا بالنهوض، والصين 

تصاعدت إلى نحو خطير تهدد األمن األمريكي، وكذلك 

تصاعد النمو اإلقتصادي  في أوروبا وعدة دول إقليمية 

مثل الهند وتركيا وغيرها.

العالم بين عدة أقطاب  اآلن نعيش معركة إعادة تقسيم 

في طريقها إلى السيطرة العالمية أمريكا الصين روسيا 

واالتحاد األوروبي. الكل سيأكل الكل وعلينا كـ كورد 

الدول  هذه  مطاحن  بين  أنفسنا  نضع  ال  بأن  اإلنتباه 

طريقة  أنسب  نختار  أن  ويجب  المتصارعة،  العظمى 

مناسب  مكان  وإيجاد  الكبار،  مصالح  بين  للتوازن 

للحصول على األقل الحد األدنى من الحقوق».

بالنسبة ألوجه الشبه بين أوكرانيا وسورية، يؤكد أزيزي: 

مختلفة.  الوقت  نفس  وفي  ما  حد  إلى  متشابهة  «أنها 

جيدا،  الوضع  ويفهم  مثقف  شعب  األوكراني  الشعب 

ويعرفون الروس عن قرب كونهم عاشوا معًا أكثر من 

ثالثة قرون من الزمن. لقد تخطت أوكرانيا المحظور 

أوكرانيا  أن  وأعتقد  جراحها،  تداوي  أن  اآلن  وعليها 

في  العضوية  وهو  عليها  الروس  يحذره  ما  تغامر  لن 

النسيج اإلجتماعي  فالنزيف مخيف،  أما سورية  الناتو. 

في  والمناطقي  والمذهبي  القومى  والتناقض  تقطع،  قد 

أقسى مستوياته وإلتئام الجرح السوري متعذر إلى حد ما 

إال اللهم اتفق الكبار بضم أشالئها ومنعها من التفسخ. 

وأعتقد أنه ال يمكن حل القضية السورية بيد السوريين 

بينهم  وأصبح  القطيعة  حد  إلى  ذهبت  التناقضات  كون 

دماء وآالم من الصعب إلتئامها قريبا». 

يتابع أزيزي: «الصراع العالمي متشابك ألن الالعبين 

على  وفي صراعهم  ومحددون.  معروفون  األعلى  في 

تقسيم النفوذ فيما بينهم، بالتأكيد ليس سورية وأوكرانيا 

وتالقي  التشابك  خطوط  بل  باألمر،  معنيون  فقط 

الشرق  تسويات  ومنها  بكثير،  ذلك  من  أبعد  المصالح 

داخل  موجود  فيه  األوضاع  ترتيب  وإعادة  األوسط 

الصراع  هي  وأوكرانيا  سورية  على  الصراع  اللعبة. 

جهة  ومن  جهة  من  وأمريكا  روسيا  بين  النفوذ  على 

أخرى اإلتحاد االوروبي، وأن ال ننسى الصين واسرائيل 

أيران وتركيا  الداخلين في اللعبة الدولية».

من  العبر  نأخذ  أن  كورد  كـ  «علينا  أزيزي:  يضيف 

هذه الصراعات، والكورد هم كانوا دوما قربانا وضحية 

للصراع العالمي، ومن هذا الصراع بالذات عندما اشتد 

الخالف بين تركيا وروسيا الـ ب ك ك بفرعيها الـ ه 

د ب والـ  ب ي د  دخال حلبة الصراع بعيد عن أي 

صراع العمالقني األمريكي والروسي.. صراع البازارات السياسية والنفوذ      
منطق استيراتيجي أو تكتيكي فخسروا، وخسرت معهم 

الكوردية بشكل فظيع. حاول أردوغان تشكيل  القضية 

حكومة مع الـ ه د ب،  وكان هذا أول إنفتاح تركي 

على الكورد، رفض ه د ب المقترح وحاول التفاوض 

مع معارضي أردوغان بالداخل والتقرب من الروس في 

الخارج. وحاولوا اإلصطياد في الماء العكر من خالل 

حفر خنادق في ست محافظات كوردية تركية وإعالن 

إدارة ذاتية هناك ( ليس بعيدا عن رأي الدولة التركية 

العميقة ). دمرت المدن الكوردية وخسرت ه د ب  واحد 

مليون صوت في اإلنتخابات الالحقة، وتم سجن رئيس 

الحزب دميرتاش وإلغاء رؤساء البلديات، وكانت  مرة 

أخرى خسارة فظيعة للكورد. في سورية حاول الـ ب ك 

ك بفتح جبهة من كوردستان سورية ضد تركيا وتحالفت 

االصيلة،  الكوردية  المعارضة  وقمعت  النظام،   مع 

واسس لها كانتونات ( بموافقة النظام وإيران )، وبعدها 

تحالفوا مع أمريكا منقلبين على النظام وإعالن فيدرالية 

شمال شرق سورية، وحولوها إلى  شمال  شرق بعد 

إلغاء  مصطلح روزآفا، وكانت النتيجة ثالث عمليات 

عسكرية تركية، األولى في جرابلس والباب والثانية في 

تقطعت  سبي.  وكري  العين  رأس  في  والثالثة  عفرين 

أوصال كوردستان سورية واحتلت نصفها، وتم تهجير 

حوالى مليون كوردي من مناطقهم.

اآلن وبعد تجديد الصراع الروسي األوكراني ووقوف 

تركيا ضد روسيا تتحرك اإلدارة الذاتية وبأوامر من الـ 

ب ك ك وتشجيع روسي بإدخال قضيتنا مرة أخرى في 

صراع خاسر ومهلك».

النهاية، دخولنا في أي حرب أو  يردف آزيزي: «في 

صراع عنفي  ليس لصالحنا، علينا كـ المجلس الوطني 

الكوردي تأمين أجواء لترتيب البيت الكوردي السوري، 

واستغالل  الذاتية،  واإلدارة  األنكسة  بين  التوتر  وإزالة 

الوجود األمريكي لتوقيع إتفاق يلتزم الطرفان الكورديان  

ببنود اإلتفاقية، من أجل لجم التوجهات القاتلة والخاطئة 

من الـ ب ك ك من خالل الـ ب ي د واستخدامها 

لكورستان سورية لمصالحها الحزبية الضيقة. 

وعلى األنكسة والـ ب ي ن ك، إيجاد حالة من التوازن 

وكذلك  سورية،  في  واألمريكية  الروسية  للمصالح 

السورية  الكوردية  القومية  المصلحة  بين  توازن  إيجاد 

ضاغطة   قوة  نكون  بأن  السورية،  الوطنية  والمصلحة 

سورية.  في  قادم  جديد  ترتيب  أي  في  حقوقنا  لتأمين 

وعلى الذين يحّرضون على  تشجيع التوتر بين األنكسة 

ك  ك  ب  الـ  ضد  بأنهم  مقتنعين  ك  ن  ي  ب  والـ 

بصراحة  لهم  نقول  آخر،  طرف  إلرضاء  ومسمياتها 

الـ ب ك ك وذلك الطرف هم في إتفاق مسبق إلنهاء 

يمكـن  كيف  نفكر  أن  جميعا  علينا  الكوردية.  القضية 

كوردسـتان  من  تبقى  مما  إنقاذه  يمـكن  ما  ننقذ  ان 

سورية».

ترابط وتقاطع بين مصالح األمريكية والروسية

تحدث السياسي، شكري شيخاني لصحيفة «كوردستان»، 

بالقول: «الصراع الدائر حاليا على حدود أوكرانيا مع 

االتحاد الروسي ليس وليد هذه األيام بل هو يمتد إلى أكثر 

ثماني سنوات، ومنطقة دونباس في جنوب شرقي  من 

أوكرانيا تشهد نزاعا مسلحا عنيفا بين القوات الحكومية 

وميليشيات محلية مدعومة من روسيا. واآلن، وقد يكون 

األراضي  إلى  الروسي  الجيش  دخول  مع   ترافق  قد 

بينما  اإلرهاب،  مكافحة  بحجة   2015 أيلول  السورية 

ولكن  ذلك،  غير  تقول  األرض  على  والوقائع  الحقائق 

في اآلونة األخيرة تصاعدة األحداث وازدادت حدة بعد 

دونيستك  مدينتي  بإستقالل  الروسي  االتحاد  إعتراف 

من  لكل  واإلحراج  اإلزعاج   في  زيادة  ولوغانسك 

األمريكية.  المتحدة  الواليات  وحتى  وأوكرانيا  أوروبا 

لغزو  ربما  تخطط  موسكو  أن  من  غربية  دوال  تحذر 

وشيك ألوكرانيا، قد يحصل في أي لحظة. ويتم طرح 

الهجوم؟  في  روسيا  ستشرع  هل  البديهية:  األسئلة  كل 

نقول نعم وقد بدأتها روسيا. ويبدو أن الرئيس فالديمير 

بوتين مصر على الحرب مهما كانت النتائج، والموقف 

لم  وإذا  جبانًا،   باألحرى  أو  ضعيفًا  الزال  األوروبي 

تستطع الدبلوماسية تحقيق السالم فإن المنطقة متوجهة 

الطرفين  في  اإلعالمية  والجهات  كبير.  مسلح  لصدام 

تصريحات  يتجاهل  منهما  كًال  والروسي  األمريكي 

اآلخر، ومع هذا ال نستطيع أن نعلم ما يدور في ذهن 

أن  سنعرف  كيف  آخر:  سؤال  وهناك  بوتين.  الرئيس 

تتحرك،  الدبابات  أن  نعرفه  ما  كل  بدأت؟  قد  الحرب 

الروسية  الدبابات  تعبر  واآلن  تنطلق  والصواريخ 

المحتشدة على الحدود بين البلدين، أو يستهدف وابل من 

الصواريخ أو الغارات الجوية مواقع أوكرانية. بالتأكيد 

وندخل  لألزمة  دراماتيكي  تصعيد  بمثابة  ذلك  سيكون 

مرحلة جديدة من الصراع».

في  ترابط  هناك  هل  السؤال،  «حسب  شيخاني:  يتابع 

بأخرى  أو  بطريقة  واألوكراني؟  السوري  الصراعين 

الروس  بين  وخاصة  مصالح   وتقاطع  ترابط   هناك 

واألمريكان، وينطبق ذلك على  الصراع في كوسوفو 

وألوروبا  وليبيا.  سوريا  في  الحال  هو  كما  وأوكرانيا 

العمالقين  من  يفيض  عما  الموائد  فتات  الدول  وبقية 

أقرب  يكون خياًال خصبًا  وقد  وبوتين،  بايدن  الكبيرين 

بين الصراعات  إذا ما ربطنا  إلى سيناريوهات األفالم 

في هذه المنطقة على أن تخرج روسيا من سوريا ولها 

الحق أن تبتلع أوكرانيا وجمهورياتها المحدثة ليلة أمس. 

بل وقد نشهد وداعًا حميميًا لجماعة رفاق حميمم والجالء 

عن أرض سوريا وشكرا على المساعدة، ولكن يبقى ذلك 

محض خيال، وهذا ما يشبع النهم اإلعالمي، ومع كل ذلك 

فالزالت األحداث تتسارع وتيرتها بين أوكرانيا وروسيا، 

والتي أساسها صراع حول المصالح والسياسات، فبينما 

تراقب روسيا بحذر وقلق ما يقوم به القادة األوكرانيون 

العالقة  تجاه  والمستقبلية  الحالية  بتوجهاتهم  يتعلق  فيما 

مسألة  وكذلك  األمريكية،  المتحدة  وواليات  أوروبا  مع 

بقلق شديد  أوكرانيا  تنظر  الناتو،  إلى  أوكرانيا  إنضمام 

حول ضم شبه جزيرة القرم لروسيا وفقًا الستفتاء مارس 

2014، التي كانت جزءًا من أراضيها قبل ذلك، كذلك 

الصراع الدائر في دونباس، ولوهانسك، وهما منطقتان 

إعالن  تم  وقد  عنها،  انفصالهما  أعلنتا  أراضيها  من 

أوكرانيا  وتتهم  واستقاللها،  دونباس  جمهورية  تشكيل 

روسيا بدعم المتمردين فيهما».

يتلوها من  الحروب وما  يضيف شيخاني: «في مجمل 

تجارب  عنها   ينتج  بالتأكيد  هي  ومفاوضات  حوارات 

وخبرات تفيد الدول األخرى، وفي مثل الحالة السورية 

ولكون االتحاد الروسي شريك بأكثر من موضوع إقليمي 

ودولي بما فيها سوريا فموضوع االستفادة وارد تمامًا، 

الكوسوفو، ورأينا  العبر في 1999 وحرب  أخذنا  وقد 

كيف يتم الكيل بأكثر من مكيال نظرًا للمصالح  القومية 

العليا لكل بلد، ومثلما قيل بأن سوريا ليست كوسوفو. 

المفاوضات  تبقى  ولكن  سوريا  ليست  أوكرانيا  فإن 

حلول  إيجاد  سبيل  في  القضية  هذه  معالجة  وطريقة 

للمسألة السورية والتي استعصت الحل بمرور 12 سنة 

االتحاد  بين   ما  والتنازع  الخالف  اشتد  وكلما  ويزيد. 

االوروبي وأمريكا من طرف واالتحاد الروسي بالطرف 

اآلخر فأنني أرى ضوءًا في نفق هذا الصراع، ضوءًا قد 

يكون شرارة الحل في سوريا. وبالمقابل أيضًا ستكون 

لها  ستكون  أكبر  بشكل  استعرت  ما  إذا  الحرب  لهذا 

نتائج اقتصادية وخيمة على العالم. ألن التوغل الروسي 

من  تحد  التي  الغربية  والعقوبات  أوكرانيا  في  العميق 

الروسية ستمثل أسوأ سيناريو عالمى، كما  الصادرات 

األسد  نصيب  من  العالمية  األسواق  تحرم  أن  يمكنها 

من إمدادات القمح لكال البلدين، وتعرف أوكرانيا باسم 

من  مسؤولة عن 10%  وهى  أوروبا،  فى  الخبز  سلة 

القمح  كما تصل صادرات  العالم،  فى  القمح  صادرات 

وبنظرة  أفريقيا.  شمال  دول  إلى  أوكرانيا  فى  الوفير 

المنتدب  العضو  سيزوف،  أندرى  تقرير  إلى  سريعة 

روسية  أبحاث  شركة  وهي   ،SovEcon لشركة  

إن  قال  البحر األسود،  الحبوب في  تركز على أسواق 

فى  الزراعية  التحتية  بالبنية  تحيق  قد  التي  األضرار 

أوكرانيا قد تؤدى إلى إرتفاع األسعار بنسبة تتراوح بين 

%10 و%20. ويستفيد المشترون في الشرق األوسط 

البوسفور،  مضيق  عبر  القصير  البحري  الطريق  من 

لجلب  الشحن  تكاليف  في  المزيد  دفع  عليهم  وسيتعين 

تكمن  وهنا  أستراليا.  أو  المتحدة  الواليات  من  القمح 

الكوارث الحقيقية من هكذا حروب وتكون الضحة دائما 

دول  كـ  الحروب  مفتعلي  نجد  بينما   الشعوب.  هي 

وشركات تزداد ثراًء وغنى».

أمريكية  بازارات  صراع  ضحيتا  وسوريا  أوكرانيا 

روسية

الكورد،  شباب  لتيار  االدارية  الهيئة  عضو  تحدث 

عبدالوهاب خليل لصحيفة «كوردستان»، بالقول: «بعد 

ظهرت  أوزارها  الثانية  العالمية  الحرب  حطت  ان 

إفرازات،  لها  وكانت  واضح  بشكل  الحرب  تلك  نتائج 

والسبب في بروز تحّوالت وتغيرات جذرية في صورة 

توزيع القوى على المستوى العالمي، فقد خرجت الدول 

األوروبية "أقطاب النظام القديم ـ دول المحور ودول 

إقتصاديًا  منهكة،  الثانية  العالمية  الحرب  من  الحلفاء" 

وعسكريًا وسياسيًا، ومن ثم تراجعت مواقعها في سلم 

تدرج القوى الدولية، بينما ظهر قطبان عالميان جديدان، 

هما الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي، وقد 

القادران  الجديد، هما وحدهما  الوضع  أصبحا في ظل 

على تقرير صورة النظام الدولي كله، بما يملكانه من 

قدرات فائقة. وهكذا تحول النسق الدولي إلى صورته، 

القطبية. كان  ثنائي  الدولي  بالنظام  التي راحت تعرف 

تعميق  في  البالغ  أثره  القطبين  بين  المذهبي  للخالف 

لعب  جديد  متغير  ظهور  وفي  بينهما،  الخالف  حجم 

العامل  وهو  أال  الدولي،  الصراع  في  مرموقًا  دورًا 

األيديولوجي، فقد أدى ذلك الخالف المذهبي إلى انقسام 

دول العالم المتقدم إلى كتلتين رئيسيتين: الكتلة الغربية 

األمريكية،  المتحدة  الواليات  وتتزعمها  "الرأسمالية" 

أوروبا وكندا واليابان، وكتلة  ومن ورائها دول غرب 

االتحاد السوفياتي، ويلجأ كل من القطبين في صراعه 

مع اآلخر على أرض العالم الثالث، إلى الوسائل غير 

المباشرة، تجنبًا لإلحتكاك المسلح المباشر بينهما. ومن 

االقتصادية،  والدعاية  الدبلوماسية  الوسائل:  تلك  أمثلة 

والعمل  الموالية،  الحكم  نظم  ودعم  األحالف،  وإقامة 

المعادية. كل ذلك نتج عنه ما  الحكم  على إسقاط نظم 

ُأطلق عليه "الحرب الباردة". وما حرب كوريا ومعضلة 

اللبنانية  األهلية  والحرب  قديما  كوبا  ومحرقة  فيتنام 

مؤخرًا  وأوكرانيا  سوريا  إلى  وصوًال  الخليج  واجتياح 

ماهي إال تداعيات لحرب األقطاب والمعسكرات، والتي 

دوما ما يتم الوصول إلى حلول متعلقة بأي ملف ساخن 

على حساب ملف آخر شاهدة لنفس الصراع، واألمثلة 

التاريخية كثيرة وكفيلة إلثبات ما تم سرده، من خالل 

خالل  ومن  الواقع  أرض  على  النسق  لهذا  اسقاطنا 

المتابعة الدقيقة والتحليل االستراتيجي للملف األوكراني 

نالحظ وجود هذا الصراع باإلضافة إلى وجود العبين 

وشعوب تدفع ثمن هذا الصراع دوما ».

كييف،  نحو  جميعها  األنظار  تتجه  نعم   » خليل:  يتابع 

دومًا  هناك  سيكون  أم  طبولها؟  للحرب  ستكون  وهل 

تسوية بين ألهة األرض. ال شك بأن هذا العالم له من 

بين  يكون  ما  الصراع  ودومًا  فيه،  يتحكم  ومن  يديره 

وجرت  والعسكر،  واإلقتصاد  العتاد  تملك  التي  القوة 

والحروب  المعارك  هذه  ساحات  تكون  أن  العادة 

قابعة  وبلدان  أوطان  هي  األمد  الطويلة  االستنزافية 

في نير العبودية. كان لالتحاد السوفياتي الدور األبرز 

تقسيم  ومحاولته  الغربي،  الحلف  مواجهة  في  واألكبر 

أدوار القيادة والتوجيه، وإن عدنا بالصراع إلى ما قبل 

بين  والرأسمالية. صراٌع  االشتراكية  فهو صراع  ذلك 

في  التغييرات  من  الكثير  أفرزت  ومصطلحات  مفاهيم 

بلدان عدة كالفيتنام وافغانستان وسوريا وحاليًا أوكرانيا، 

حيث تتجلى محاوالت الغرب وحلفهم في استقطاب وجر 

أوكرانيا إلى معسكرها، وتشكيلها للمخاطر الدائمة على 

إلى ديار  تخوم روسيا، وبذلك يصل الخطر األمريكي 

أخرى  لدول  ومحرضًا  مخيفًا  هاجسًا  ليصبح  الروس، 

جليًا  هذا  وظهر  أوكرانيا.  إليها  تسير  ما  نحو  بالسير 

مارسها  التي  والتخويفية  اإلعالمية  الحرب  خالل  من 

والزيارات  اإلتصاالت  إلى  باإلضافة  الغربي  اإلعالم 

الذي  وكأن  الرعب  من  جوًا  خلقت  والتي  الدبلوماسية 

والغاية  لحظات.  بل  ساعات  هي  الحرب  عن  يفصلنا 

هي اإليقاع بالروس في حرٍب ستكون لها آثارها السلبية 

خراب  من  غيرهم  على  تكون  أن  قبل  الروس  على 

ذلك  يرافق  وما  اإلقتصادي  اإلنهيار  وبالتالي  ودمار، 

من حاالت استغالل واستثمار األوجاع في حرب القوى 

الكبيرة. وهذا ما يدركه الروس جيدًا ولن تخوض روسيا 

الملف في  استثمار هذا  العبثية، وستحاول  الحرب  هذه 

كسوريا  أخرى  وأراضي  بلدان  في  سياسية  بازارات 

مثًال. وبالتالي هي حرب قديمة حديثة وسيحاول الروس 

الخروج منها بتكاليف قليلة وأرباح ضخمة، ولو كانت 

يتوافق  ما  وهذا  أخرى،  مستعبدة  شعوب  حساب  على 

مع الضمير األمريكي، ومن خالل التصريحات األخيرة 

للقادة الروس نستخلص بأن المرحلة المقبلة ستكون لها 

تداعيات على األرض، وذلك من خالل محاولة الروس 

تقسيم ما يمكن تقسيمه هناك، ليعمل الجانب اآلخر أي 

الحلف األمريكي إلى فرض شروطه في الملف السوري، 

لتبقى الشعوب والبلدان خاضعة 

ينبغي  مما  سياساتها.  مع  ومتماشية  القوى  هذه  إلرادة 

كسب  على  تعمل  أن  األرض  على  الالعبة  للسلطات 

األرض،  على  أجنداتها  لصالح  الملفات  هذه  واستثمار 

وأن تدرك جيدا السياسة والمعادلة الدولية وتقوم برسم 

سياستها بما يتماشى مع هذا الواقع إلدارة األزمة، والبقاء 

ضمن اللعبة الدولية لتجنب إنكسارات أخرى ».

وأخيرا:

أمريكا  الكبيرين  بين  سياسية  بازارات  هي  يحصل  ما 

العالم  في  البقع  كافة  بل  فقط  ليست سوريا  وروسيا، 

هذه  ضريبة  يدفع  وال  البازارات،  هذه  داخل  تكون 

السوري  الشعب  دفع  كما  الشعوب  سوى  الصراعات 

هذه  تدفع  األوكراني  الشعب  واآلن  غاليًا  الضريبة 

الضريبة، كل ذلك فقط إلرضاء الكبار.

عبدالوهاب خليلشكري شيخاني كاوى أزيزي
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مسرور  كوردستان،  إقليم  حكومة  رئيس  وجه 

في  الوزراء  رئاسة  مجلس  ديوام  رئاسة  بارزاني 

المعنية  والجهات  الوزارات  وكافة  كوردستان  إقليم 

بالتنسيق مع مفوضية االنتخابات إلجراء االنتخابات 

البرلمانية في إقليم كوردستان بموعدها المحدد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة إقليم 

كوردستان، يوم األحد (٢٧ شباط ٢٠٢٢) ان "رئيس 

حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أصدر أمرًا 

دعا فيه رئيس ديوان مجلس رئاسة الوزراء وكافة 

الوزارات والجهات المعنية في إقليم كوردستان الى 

لالنتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  مع  التنسيق 

واالستفتاء، من أجل تامين الميزانية وكافة متطلبات 

موعدها  في  االنتخابات  إلجراء  االنتخابات،  عملية 

المحدد".

كوردستان  إقليم  حكومة  رئيس  توجيه  ويأتي 

 ٣٣ رقم  األمر  الى  باالستناد  الرسمية،  للمؤسسات 

bÁá«Ï∑@pbibÉn„¸a@ıaãu�@ÚÓöÏ–æa@…fl@’Óè‰n€bi@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@pbèé˚fl@ÈuÏÌ@Ô„aåäbi@äÎãèfl

بارزاني   مسرور  كوردستان  إقليم  حكومة  رئيس  وجه 

األحد، الوزارات المعنية، بتأمين ما يلزم لضمان اجراء 

االنتخابات البرلمانية في موعدها المقرر.

وأفاد بيان صارد من مكتب رئيس حكومة اإلقليم بأن 

مسرور بارزاني وجه مجلس الوزراء وكافة الوزارات 

والجهات المعنية، بالتعاون مع الهيئة العليا لالنتخابات، 

العملية  احتياجات  وكافة  الميزانية  من  مايلزم  وتأمين 

موعدها  في  االنتخابات  اجراء  لضمان  االنتخابية، 

المقرر.

يوم  بارزاني  نيجيرفان  كوردستان  إقليم  رئيس  ووقع 

äã‘æa@bÁá«Ïfl@¿@ÚÓ„bæ5€a@pbibÉn„¸a@paıaãug@Êb‡õ€@‚ç‹Ì@bfl@µfldni@ÈuÏm@ÊbnéÜäÏ◊@ÚflÏÿy
موعد  يحدد  إقليميًا  أمرًا   ،٢٠٢٢ شباط   ٢٤ الخميس 

كوردستان  إقليم  لبرلمان  العامة  االنتخابات  إجراء 

– العراق.

وجاء في األمر اإلقليمي أنه بموجب قانون رئاسة إقليم 

لسنة   (١) الرقم  ذي  المعدل،  العراق،   – كوردستان 

٢٠٠٥، تم تحديد اليوم األول من تشرين األول ٢٠٢٢ 

السادسة  االنتخابية  الدورة  انتخابات  إلجراء  موعدًا 

لبرلمان كوردستان.

كوردستان ٢٤

@ZÔ„aåäbi@äÎãèfl
ıbè‰€a@›n”@¿@“ãí@¸

أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم األربعاء،  ٢٣-٢-٢٠٢٢عن قلقه إزاء حوادث 

العنف األخيرة ضد النساء في اإلقليم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه ال يوجد أي شرف في قتل النساء.

وقال مسرور بارزاني في بيان، إنه ناقش مع وزير الداخلية الحادثة المفجعة للسيدة (شنيار)، مشيدًا بمنتسبي 

الشرطة الذين ألقوا القبض على المجرم.

وُتوفيت شنيار هونر (٢١ عامًا) في وقت سابق من اليوم متأثرة بالحروق التي أصيبت بها، بعد حرقها من 

قبل زوجها قبل خمسة أيام في السليمانية.

وأضاف رئيس الحكومة، أنه مع إنزال القصاص العادل بالمجرم، مبينًا أن تسع نساء لقين حتفهن منذ مطلع 

العام الجاري نتيجة العنف األسري.

ودعا مسرور بارزاني أهالي كوردستان إلى عدم القبول بمثل هذه الجرائم، ومضى يقول: «نحن في الحكومة 

سندعم ونساند المحكمة إلنزال أشد العقوبات بشأن هذه الجرائم».

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة حماية جميع النساء والفتيات واألطفال المعرضين للخطر، وقال: «أعلم 

تمامًا أن ذلك يتطلب وقتًا والتزامًا جديًا، إال أن اجتثاث هذه الظاهرة الالإنسانية يتطلب مشاركة الجميع، وال 

سيما نشطاء المجتمع المدني والمسؤولين والشخصيات الدينية والمجتمعية».

كذلك قال رئيس الحكومة، إن هناك حاجة إلجراء إصالحات في النظام القضائي، وأردف «لن ندخر جهدًا 

لوضع حد لهذه الجرائم».
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وال  العراقيين،  الكورد  المواطنين  مصير  يزال  ال 

سيما الطلبة منهم، يكتنفه الغموض مع اندفاع الكثير 

مترو  ومحطات  المالجئ  في  االختباء  إلى  منهم 

األنفاق كما يفعل المواطنون األوكرانيون اآلن في 

ظل الغزو الروسي الذي دخل يومه الرابع.

وبعد أشهر من التوترات بين روسيا وأكرانيا، أطلق 

للغزو من  العنان  الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

ثالثة محاور منذ الخميس الماضي.

ومنذ ذلك الوقت، تواصل القتال في أنحاء متفرقة 

بدت  التي  كييف  محيط  ذلك  في  بما  أوكرانيا  من 

كمدينة أشباح مع انتقال بعض أجزائها إلى مرحلة 

حرب الشوارع.

تقطعت  السكان،  من  الكثير  شأن  ذلك  في  وشأنهم 

السبل بالكورد العراقيين الذين قصد بعضهم أوكرانيا 

المواجهات  ظل  في  العم  أو  الجامعية  للدراسة 

الضارية بين الروس واألوكرانيين.

في  شامًال  حظرًا  األوكرانية  السلطات  وفرضت 

المترو  محطات  إلى  المواطنون  لجأ  فيما  كييف، 

الروسية  الهجمات  من  أرواحهم  لحماية  والمالجئ 

المكثفة.

إنه  يقول  الروسي  الجيش  أن  من  الرغم  وعلى 

السلطات  أن  إال  فقط،  العسكرية  المواقع  يستهدف 

األوكرانية أكدت سقوط العشرات من المدنيين.

ويقول عزير حربي، وهو طالب كوردي يدرس في 

قسم الهندسة الكهربائية بإحدى جامعات كييف "ليس 

بوسعنا مغادرة كييف، إذ ال توجد وسائل نقل".

وبينما كان يتحدث لكوردستان ٢٤ من شقته، ُسمع 

دوي انفجار هائل في كييف.

وأضاف حربي (٢٨ عامًا) أنه ينتظر بفارغ الصبر 

أي فرصة سانحة للعودة إلى دياره، وقال "ال أحد 

أو  المدفعي  أو  الجوي  الهجوم  سيقع  أين  يدرك 

الصاروخي التالي".

وسرد حربي جانبًا من األوضاع الراهنة في كييف، 

في  المنازل  ومغادرة  التنقل  الصعب  من  إن  وقال 

ظل حظر التجّول الشامل، ودعا الحكومة العراقية 

مع  ينتقل  لكي  آمن  وممر  نقل  وسائل  توفير  إلى 

زمالئه إلى خارج أوكرانيا.

تجري  إنها  العراقية  الخارجية  قالت  أن  وسبق 

محادثات مع بولندا لمساعدة الرعايا العراقيين الذين 

يواجهون ظروفًا قاسية على مغادرة أوكرانيا عبر 

المنافذ الحدودية.

إقليم  عاصمة  أربيل  من  وهو  حربي،  وقال 

وال  توقفت،  المالية  الحواالت  "حتى  كوردستان، 

نعرف كيف سندفع اإليجارات إذا ما استمر الصراع 

أشهرًا عديدة".

عراقي،  مواطن  نحو ٥٥٠٠  أوكرانيا  وتستضيف 

بضمنهم ٤٥٠ طالبًا وطالبة يدرسون في حوالي ٤٠ 

جامعة بأنحاء البالد كافة، حسبما ذكرته الخارجية 

 ١ يوم  تحديد  حول   ،٢٠٢٢ شباط   ٢٤ في  الصادر 

تشرين األول ٢٠٢٢ إلجراء انتخابات الدورة السادسة 

لبرلمان كوردستان، على ما جاء في البيان.

قد  بارزاني،  نيجيرفان  كوردستان،  اقليم  رئيس  وكان 

أعلن يوم الخميس الماضي تاريخ ١ تشرين األول من 

في  البرلمانية  االنتخابات  إلجراء  موعدًا  الحالي  العام 

إقليم كوردستان.

كوردستان،  اقليم  رئاسة  عن  صادر  مرسوم  وبحسب 

اختيار  تقرر  فانه   (٢٠٢٢ شباط   ٢٤) الخميس 

٢٠٢٢/١٠/١ موعدا الجراء االنتخابات البرلمانية في 

كوردستان.

مثل  المعنية،  الجهات  على  ينبغي  للمرسوم،  ووفقا 

المستقلة  العليا  والمفوضية  والحكومة  البرلمان 

اإلجراءات  في  البدء  كوردستان،  إقليم  في  لالنتخابات 

الالزمة إلجراء العملية.

يشار الى انه، في يوم (١٣ شباط ٢٠٢٢)، زار وفد من 

رئاسة إقليم كوردستان األطراف السياسية الكوردستانية 

االنتخابات وإعادة هيكلة مفوضية  للتباحث معها بشأن 

االنتخابات ومسودة دستور إقليم كوردستان.

المكونة  الكتل  سلمت   (٢٠٢٢ شباط   ١٠) يوم  وفي 

مفوضية  على  ومالحظاتها  آراءها  كوردستان  لبرلمان 

إلى  الدستور  وكتابة  االنتخابات  وقانون  االنتخابات 

رئاسة برلمان كوردستان، ومن المقرر أن تجتمع هيئة 

رئاسة البرلمان هذا األسبوع لتحديد موعد جلسة تناقش 

تلك اآلراء والمالحظات.

وتنتهي المدة القانونية للدورة الحالية لبرلمان كوردستان 

اإلقليم  حكومة  ٢٠٢٢)،وتعتزم  حزيران   ١١) يوم  في 

إجراء انتخابات برلمانية الختيار اعضاء الدورة النيابية 

السادسة في إقليم كوردستان.

روداو 

نفت مؤسسة االنتخابات التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني السبت إجراء أي استفتاء حول المقاعد المحتملة 

في االنتخابات التشريعية الكوردستانية.

وقالت المؤسسة في بيان إن صفحة على فيسبوك تحمل اسم (بوار نيوز) نشرت مؤخرًا خبرًا يزعم أن مؤسسة 

االنتخابات أجرت استفتاًء حول االنتخابات التشريعية المقبلة في إقليم كوردستان، وإن نتائج استطالع الرأي أظهرت 

إمكانية أن يفوز الحزب الديمقراطي بـ٥٠ مقعدًا.

وجاء في البيان "نعلن للرأي العام واألطراف كافة، أن هذا النبأ أبعد ما يكون عن الحقيقة".

وأشار البيان إلى أن أي مصدر في المؤسسة لم يدل بأي بهذه المعلومات غير الدقيقة على اإلطالق، ولم نجِر أي 

استفتاء بما يتعلق بهذا الغرض.

وقالت مؤسسة االنتخابات "هذه األنباء مزيفة وملفقة".

ووقّع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس الماضي أمرًا إقليميًا حدد بموجبه األول من شهر تشرين 

األول المقبل موعدًا إلجراء االنتخابات التشريعية في اإلقليم.
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العراقية.

وأودت المعارك بحياة ما ال يقل عن ١٩٠ أوكرانيًا، 

السلطات  ذكرته  ما  وفق  وأطفال،  نساء  بينهم 

األوكرانية.

لشؤون  المتحدة  لألمم  السامي  المفوض  ويقول 

الالجئين فيليبو غراندي إن ١٥٠ ألف أوكراني فروا 

برًا إلى بولندا ورومانيا ومولدوفا بسبب الحرب.

على  العنيف  الروسي  القصف  أجبر  غيره،  ومثل 

أوكرانيا،  جنوبي  الواقعة  الساحلية  أوديسا  مدينة 

التوجه  على  ميراني  باني  الكوردي صابر  الشاب 

إلى بولتافا وسط البالد. وينحدر ميراني (٣٣ عامًا) 

من أربيل ويعمل منذ مدة في أوكرانيا.

على  القصف  فأجبره  محمد  نيجيرفان  الطالب  أما 

االحتماء داخل قبو في كييف.

وقال محمد لكوردستان ٢٤ "يمكننا الخروج [ألكثر 

من] دقيقة"، مشيرًا إلى أن السلطات تجبرهم على 

لفترة  الخارج  بقوا في  إلى األقبية في حال  العودة 

أطول.

العالقات  دائرة  فيه  نصحت  وقت  في  هذا  يأتي 

مواطنيها  كوردستان  إقليم  حكومة  في  الخارجية 

في أوكرانيا باالتصال بالسفارة العراقية نظرًا لعدم 

وجود أي ممثلية دبلوماسية في كييف.

مدينة  في  عراقي  طالب  وهو  محمد  علي  وقال 

تشيرنفتسي غربي أوكرانيا "غادرنا العراق هربًا من 

الحرب... إال أن األمر نفسه يتكرر في أوكرانيا".

كوردستان ٢٤

القضبان  لصناعة  معمل  إنشاء  على  العمل  يجري 

 ٧٠٠ يتجاوز  سنوي  إنتاج  بمعدل  أربيل  في  الحديدية 

إقليم  المحلية في  الحاجة  ألف طن، وقادر على تغطية 

كوردستان والعراق.
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وقال شوان محمد صاحب المعمل، إن تكلفة المشروع 

تبلغ ٣١٤ مليون دوالر، ومعدل اإلنتاج اليومي يصل 

إلى ٢٣٠٠ طن من القضبان الحديدية (٨ إلى ٣٢ ملم) 

طن  ألف  و٧٠٠  ملم)،   ٥ إلى   ٢) الحديدية  والزوايا 

سنويًا.

الحاجة  تغطية  على  قادر  المعمل  فإن  محمد،  وبحسب 

داعي  وال  والعراق  كوردستان  إقليم  في  المحلية 

لالستيراد من الخارج، كما أنه يوفر فرص العمل لنحو 

العاملة من  ألف شخص، ويشارك اآلالف من األيادي 

داخل اإلقليم والعراق في إنشاء المشروع حاليًا.

وحول موعد إكمال المعمل، أوضح أنه تم إكمال العمل 

في أحد خطوط اإلنتاج ومن المقرر إكمال بقية األقسام 

خالل الشهرين المقبلين.

وتقوم حكومة إقليم كوردستان بدعم الصناعة المحلية في 

جميع القطاعات بهدف تنويع مصادر اإليرادات وإشباع 

الحاجة المحلية بل تصدير المنتجات إلى الخارج أيضًا 

لتقوية اقتصاد إقليم كوردستان.

التآخي

اضطرت حوالي ١٥٠ مؤسسة حكومية في مدينة ديار 

منتصف  في  تزال  ما  وهي  أعمالهم  إيقاف  إلى  بكر 

لشبكة  قائلين  التكاليف،  ارتفاع  بسبب  اإلنجاز،  مرحلة 

القيام  على  قادرين  يعودوا  لم  انهم  اإلعالمية  رووداو 

إلى  بنسبة ٣٠  زيادة مستحقاتهم  الدولة  بذلك، وطالبوا 

٥٠ في المائة، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف.

أمراهللا غوتشلو، هو أحد الشبان المتعهدين في ديار بكر، 

كان قد فاز بمناقصات بكل من أنقرة وديار بكر وأكمل 

اللحظة  منذ  لكن  للدولة،  مملوكين  إنشائيين  مشروعين 

الليرات  ماليين  خسر  المناقصة،  إلى  فيها  دخل  التي 

إلى  اضطر  لذلك  االقتصادية،  األزمة  بسبب  التركية 

إيقاف كال عمليه في المنتصف.

"ُتمنع مشاركتنا في المناقصات"

يقول أمراهللا غوتشلو، وهو متعهد بناء، لشبكة رووداو 

االعالمية: "نحن ندخل في القائمة السوداء. بعد إدراجنا 

ائتمانًا،  يمنحنا  أن  للبنك  يمكن  ال  السوداء،  القائمة  في 

الدخول في  ائتمان، وبالطبع ال يمكننا  وال حتى بطاقة 

"بقينا  مردفًا:  ممنوع"،  إليها  دخولنا  ألن  المناقصات، 

قادرين على  نعد  لم  لكننا  العمل حتى اآلن،  نعمل هذا 

القيام بذلك".

ووفقًا لمدير جمعية المتعهدين في ديار بكر، فإن "ديمدر"، 

وهي جمعية المقاولين في دياربكر، لديها ١٥٠ متعهدًا 

اإلفالس  يواجهون  الذين  غوتشلو،  أمراهللا  أمثال  من 
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حاليًا، وقد طلب هؤالء من الدولة حقهم في إلغاء العقد 

من طرف واحد أو زيادة رسوم المناقصة بنسبة ٣٠ إلى 

٥٠ بالمائة، لكن كال المطلبين قوبال بالرفض.

 

تأمينات بـ٥٠٠ مليون ليرة

رووداو  لشبكة  "ديمدر"،  رئيس  إاللدي،  عزيز  يقول 

في  أصدقائنا،  من  العديد  ضمانات  "أتلفت  اإلعالمية: 

ديار بكر وحدها تم إيداع مبلغ بقيمة ٥٠٠ مليون ليرة 

للتأمينات والضمان، وتواجه العديد من شركاتنا الحظر، 

مما سيؤدي بالمقابل إلى إفالس أصدقائنا".

يتفرع من عملية تشييد المباني حوالي ٥٠٧ إلى ١٠٠٠ 

وظيفة خاصة أخرى، بدءًا من الطالء ومرورًا بتمديدات 

لذا  والرخام،  باألثاث  انتهاًء  الكهرباء،  وتركيب  المياه 

فإن إعالن المتعهد إفالسه، يعني أن أولئك الذين يعملون 

عن  عاطليـن  يـصبحون  المختلفة  المهن  تلك  في 

العمـل.

روداو
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نوافذ 

ساد االعتقاد في أوساط مهندسي السياسة 

عصر  أن  القريب،  األمس  حتى  الدولية 

طواها  قد  المترامية  االمبراطوريات 

الزمن، وإن التحكُّم الكوني لغير األمريكان 

ذلك  على  وبناء  المنال،  بعيد  حلمًا  بات 

وضمن  ومجموعات،  دوًال  الجميع  شرع 

مجتمعاتهم  بناء  في  القائم  التوازن  هذا 

على نمط جديد، بعيدًا عن الهيمنة العابرة، 

طويلة  والحروب  القطبية،  واألحالف 

المعلوماتية،  ثورة  بداية  ومع  األمد، 

استنهضت  حاسمة،  كقوة  المال  وظهور 

ُقُدمًا  للمضي  ساعية  المستضعفة،  األمم 

أنقاض   وئيدة، على 
ً
نحو مستقبلها بخطى

الدمار التي خلفتها الحروب، معتقدة أن ال 

اآلن  من  تطوُّرها  مسيرة  سيعرقل  شيء 

ما  سرعان  األحالم  هذه  لكن  فصاعدًا، 

تبددت.

رأسًا  المشهد  تبّدل  وضحاها  ليلة  فبين 

على  المخاوف  وسيطرت  عقب،  على 

المتهالك،  الشرق  في  الجميع،  هواجس 

والغرب المعولم على حد سواء، وقد تبّين 

جمرات  تغطي  كانت  الحروب  رماد  أن 

الحقد المتقدة طوال هذه السنين، فمن خسر 

حربًا،  قد ال يخسرها مرة أخرى.

وإذا كانت بعض االمبراطوريات الغابرة 

قد فقدت قدرتها على العودة إلى الظهور 

العظمى،  النابليونية  مثل  جديد،  من 

والمحاولة  األلمانية،  النازية  ومشروع 

اليابانية لبناء منطقة رخاء شرق أوسطية، 

أخفق  الذي  اإليطالية  الفاشية  ومشروع 

في  ترى  األخرى   بعضها  فإن  سريعًا، 

نفسها القدرة الكافية للعودة مهما كلف ذلك 

الهبوط يعقب الصعود  من أمر، فكما أن 

الهبوط  يعقُب  قد  الصعوَد  فإن  أحيانًا، 

ورثة  بعض  دفع  ما  وهذا  أخرى،  أحيانًا 

االمبراطوريات لمحاولة العودة إلى عصر 

األمجاد الغابرة، وقد سارت إيران الخميني 

على هذا النحو عبر مفهوم تصدير الثورة، 

١٩٧٩بعد  عام  للسلطة  استالمها  عقب 

تمكنها من القضاء على نظام الشاه، متجهة 

نحو الفضاء العربي، باعتبارها الخاصرة 

الرخوة لشرق المتوسط، وقد حققت بعض 

لكن  السياق،  المرحلية في هذا  النجاحات 

العطب  سيطالها  هذا  عي  التوسُّ مشروعها 

عاجًال أم آجًال، أما روسيا التي ترى في 

فدون  الغرب،  تحدي  على  القدرة  نفسها 

االكتراث لما سيترتب على ذلك من نتائج 

سعيًا  الدولي،  األمن  مسألة  على  كارثية 

منها إلعادة أمجاد االمبراطورية السوفيتية 

القطبية  إنهاء  محاولة  جانب  إلى  البائدة، 

انهيار  ُبَعْيد  سادت  التي  الواحدة  الدولية 

ثمانينيات  بداية  في  السوفييتي  االتحاد 

بد  ال  السياق  هذا  وفي  الماضي،  القرن 

ال  األمس  شروط  أن  الى  اإلشارة  من 

يمكن تطبيقها اليوم، وأن ترسانة األسلحة 

حلم  لتحقيق  مالكها  تؤهل  ال  لوحدها 

تمتلك  ال  بوتين  فروسيا  اإلمبراطورية، 

أي فائض من الموارد االقتصادية لتمويل 

تقاس  ال  والقوة  التوسعية،  مشاريعها 

بالعضالت وال بالكيلومترات المربعة، بل 

بمعايير علمية وتكنولوجية جديدة .
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علي مسلم

صعود 

االمرباطوريات

ٌقتل الشاب عبد الرزاق طراد العبيد، من أبناء محافظة 

في  له  تعرض  الذي  بالتعذيب  متأثرا  السورية،  حماة 

مكونات  أحد  العسكري  الشام"  "فيلق  فصيل  سجون 

"الجيش الوطني السوري"، الذي تدعمه تركيا في شمال 

سوريا. 

الشاب  اعتقلوا  قد  المذكور  الفصيل  من  عنار  وكان 

األمنية  الحواجز  أحد  على  الخميس،  مساء  السوري، 

التي تتبع لهم في منطقة جنديرس بريف مدينة عفرين 

في ريف حلب الشمالي.

في  اسمه)  ذكر  عدم  (طلب  الضحية  أقرباء  أحد  وقال 

هامدة"،  "جثة  تسلموا طراد  إنهم  "الحرة"  لموقع  حديث 

وعليها آثار ضرب وصعق وكدمات في مختلف أنحاء 

الجسد.

"ضرب وصعق وكدمات"

@bÌäÏé@fib9@¿@pÏæa@Ûny@bibí@l�â»Ì ''‚bì€a@’‹Óœ''@NNpbflá◊Î@’»ñÎ@lãö
وحصل موقع "الحرة" على صور وتسجيالت مصورة، 

لكن يمتنع عن نشرها لقساوة المشهد، حيث يظهر على 

وحتى  الرأس  من  تعذيب،  آثار  السوري  الشاب  جسد 

القدمين.

ويضيف قريب الضحية أن تقرير الطبيب الشرعي في 

مدينة إدلب أكد وجود عدة أسباب للوفاة، بينها ضربة 

بالكهرباء،  الخصية، صعق  على  الرأس، ضربة  على 

كدمات في مختلف أنحاء الجسد.

ويشير: "صباح الجمعة تم إخبارنا من جانب فيلق الشام 

بأنه قد توفي، دون تقديم أي تفاصيل عن األسباب. بعد 

الكشف عليه تبين أنه لتعذيب شديد، وهو ما أكده الطبيب 

الشرعي في إدلب".

التي  العسكرية  الفصائل  أبرز  الشام" من  "فيلق  ويعتبر 

نشاطه  ويتركز  السوري،  الشمال  في  أنقرة  تدعمها 

العسكري في كل من ريف حلب ومحافظة إدلب.

وينضوي الفصيل ضمن ما يعرف باسم "الجيش الوطني 

"الجبهة  بتشكيل  أيضا  ارتباطات  له  كما  السوري"، 

الوطنية للتحرير" التي تنشط في إدلب بالتحديد. 

بخصوص  منه  تعليق  على  "الحرة"  موقع  وحصل 

فيها،  أكد ضلوع عناصره  الذي  الوقت  الجريمة، وفي 

قال إنه يستنكر ما فعلته "لجنة التحقيق" التابعة له، والتي 

ارتكبت هذا الجرم. 

لجنة  أقدم على توقيف  الشام"  "فيلق  أن  الرد  وجاء في 

التحقيق والعناصر المشرفة على مركز االحتجاز الذي 

للقضاء  تسليمهم  "وتم  مشيرا:  الجريمة،  هذه  به  حديث 

العسكري في عفرين". 

أن  اإلنسان"  لحقوق  السوري  "المرصد  ذكر  جانبه  من 

الضحية عبد الرزاق العبيد ال ينتمي ألي جهة عسكرية 

ويعمل في تجارة السيارات. 

وقال المرصد إنه وّثق في الثاني من فبراير الحالي وفاة 

تعرضه  جراء  فوقاني"،  "جقالن  قرية  أبناء  من  شاب 

أحرار  "فصيل  قبل  من  تعذيبه  نتيجة  دماغية  لسكتة 

الشرقية" في مدينة عفرين.

المرصد  أضاف  شهر،  بحوالي  الحادثة  هذه  وقبل 

الحقوقي أن سيدة من الطائفة "اإليزيدية" أجهضت داخل 

سجن معراتة بريف عفرين شمالي حلب، نتيجة التعذيب 

الجسدي والنفسي.

وعادة ما تنفي فصائل "الجيش الوطني السوري" ارتكابها 

هذه الجرائم، فيما تنسب البعض منها إلى "حوادث فردية" 

يرتكبها أفراد وليس مجموعات وفصائل بأكملها. 

الحرة 

áé˛a@ÚflÏÿ®@�bj‹�Äfl@QR@ÊÎÜá±@ıaáÌÏÄè€a@ÎãÁbƒnfl
حدد متظاهرو السويداء جنوب سورية، اليوم الجمعة، 

١٢ مطلبًا لحكومة األسد من أجل تنفيذها، وسط تأكيد 

على استمرار حراكهم في الشارع.

من  عدد  أعلن  الزمان“،  ”عين  مقام  مقر  أمام  ومن 

المحتجين المطالب، والتي تضمنت محاسبة الفاسدين، 

وضمان حقوق السكان.

وحسب بيان مصور للمحتجين، طالبوا أن تكون سورية 

”دولة عادلة ديمقراطية، دون تمييز حزبي أو طائفي أو 

عرقي، ودون احتكار للسلطة، وأن تكون دولة قانون 

ومؤسسات ال دولة فساد واستبداد“.

كما طالبوا بـ“ فتح ملف الفساد ومحاسبة المسؤولين 

الدولة  خزينة  إلى  المنهوب  المال  و“إعادة  الفاسدين“، 

و“إلغاء  الشعب“،  مال  من  الخزينة  رفد  يجوز  وال 

السوري  المواطن  حقوق  كافة  وتأمين  الذكية  البطاقة 

جميع  وتأمين  الكريم  العيش  لتحقيق  الدستور  وفق 

متطلباته“.

للبيوع  األمنية  الموافقات  ”إلغاء  أيضًا  المطالب  ومن 

العقارية  البيوع  قانون  والغاء  والوكاالت  العقارية 

والسيارات“، و“إلغاء الرسوم الجمركية“، و“رفع القوة 

الشرائية للمواطن السوري وضبط األسعار بما يتناسب 

المعتقلين  مصير  عن  و“الكشف  المواطن“،  دخل  مع 

ملف  ومتابعة  القضاء  على  وعرضهم  القوائم  حسب 

المفقودين“.

أراضيهم  استثمار  من  لتمكينهم  المزارعين  و“دعم 

ودعم الثروة الحيوانية“، و“االستقصاء عن المحتاجين 

عند  والوقوف  دخل  أو  لهم  إيراد  ال  الذين  الحقيقين 

مطالبهم“، و“المطالبة بحقوق ذوي الشهداء والجرحى 

على امتداد مساحة الوطن دون تمييز“.

المخدرات  لظاهرة  ”التصدي  المحتجون  طالب  كما 

السويداء  تكون  أن  نقبل  ال  حيث  شعبنا  على  الدخيلة 

ممرًا لها إلى دول الجوار“.

وتشهد السويداء منذ أسبوعين حراكًا سلميًا بعد قرار 

اعتبر  والتي  الحكومي“،  الدعم  ”رفع  األسد  حكومة 

المعيشية  األوضاع  لتدهور  ”أدت  أنها  المتظاهرون 

واالقتصادية“.

ويؤكد المحتجون في السويداء على مطالبهم الرافضة 

لقرار ”رفع الدعم الحكومي“، الذي يشمل فئات متنوعة 

من المجتمع السوري.

بينما تحّولت هتافاتهم خالل مظاهرات محددة، لتصل 

وإسقاط   “٢٢٥٤” األممي  القرار  بتطبيق  المناداة  إلى 

النظام، وخروج إيران وروسيا من البالد.

وتعتبر السويداء أبرز المناطق الخاضعة لسيطرة نظام 

بين  له  مناهضة  تشهد خروج مظاهرات  التي  األسد، 

الحين واآلخر.

إذ سبق أن نفذ األهالي، احتجاجات في أبريل/ نيسان 

الماضي، بسبب أزمات اقتصادية، أبرزها مسألة فقدان 

مادة البنزين التي أدت إلى أزمة مواصالت حادة في 

المحافظة وعموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وبينما تتركز الهتافات ضمن االحتجاجات على الواقع 

المطالبة  إلى  أوقاٍت  في  تنسحب  المتردي،  المعيشي 

بإسقاط األسد، وخروج روسيا وإيران بشكل كامل من 

األراضي السورية.

قال نائب مساعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون الشرق األدنى، والمسؤول عن التواصل بشأن سوريا 

إيثان غولدريتش، في حوار مع صحيفة "الشرق األوسط"، اليوم السبت، إن الواليات المتحدة تعارض الوجود 

اإليراني في سوريا.

الدولي، والشعب  المتحدة والتحالف  الواليات  وأوضح "غولدريتش"، أن األعمال اإليرانية في سوريا تهدد 

يقوض  مما  بها،  المحيطة  والمنطقة  البالد  في  خاص  بشكل  لالستقرار  مزعزعًا  "دورًا  وتلعب  السوري، 

احتماالت التوصل إلى حل سلمي للصراع".

وأكد المسؤول األمريكي أن موقف بالده "لم يتغير" حول التطبيع مع األسد، قائًال: "نحن لم ولن ندعم أي 

جهد لتطبيع العالقات مع نظام بشار األسد أو إعادة تأهيله. لم تتغير عقوباتنا الحالية على نظام األسد. كما 

أننا ما زلنا نفرض عقوبات جديدة ومحددة الغرض على نظام األسد كي نوضح التزامنا بحقوق اإلنسان 

وبقانون قيصر".

وأضاف: "نذّكر جميع الدول، ال سيما تلك التي تنظر إلى االرتباط بنظام األسد، بأن تنتبه بعناية إلى الفظائع 

التي ارتكبها نظام األسد ضد الشعب السوري على مدى العقد الماضي.. وبالتالي فإننا نحض على مواصلة 

التركيز على المساءلة".

ووجه غولدريتش، االتهام للنظام بأنه "أكبر عقبة" أمام التقدم على مسار الحل السياسي، كما أعرب عن "خيبة 

أمل خاصة، ألن ممثلي نظام األسد لم يكونوا مخّولين بإحراز أي تقدم بصياغة نص دستور جديد" خالل 

اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وختم حديثه باإلشارة إلى التزام واشنطن بالحل السياسي بسوريا، ورأى أن إحراز تقدم سياسي أمر ممكن، 

وأن العملية المحددة في القرار الدولي ٢٢٥٤ تبقى األكثر قابلية للتطبيق في سوريا، وفق الشرق األوسط.

bÌäÏé@¿@Ô„aãÌ�a@ÜÏuÏ€a@üäb»m@bÿÌãflc@ZînÌäá€ÏÀ
قالت وكالة األنباء المملوكة للدولة إن الحكومة السورية المنكوبة اقتصاديا، قررت الخميس خفض اإلنفاق في 

محاولة للحد من تأثير الغزو الروسي ألوكرانيا، خوفا من ارتفاع أسعار النفط والقمح بشكل حاد.

وأفادت وكالة سانا أنه بعد اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء، قرر المسؤولون إدارة احتياطيات المواد 

األساسية مثل القمح والسكر وزيت الطهي واألرز للشهرين المقبلين، ومراقبة توزيع السلع عن كثب وتقنينها. 

وقال وزير االقتصاد، محمد سامر خليل، إن شبه جزيرة القرم عرضت تصدير القمح إلى سوريا. وقال إن 

"الحكومة السورية تدرس العرض". وقالت سانا إن الحكومة قررت أيضا مراقبة سعر الصرف عن كثب 

و"تقنين اإلنفاق العام بطريقة تغطي فقط األولويات خالل هذه الفترة".

وتعتمد سوريا، التي تكافح بعد أكثر من عقد من الحرب، في الغالب على واردات القمح من روسيا وشحنات 

النفط من حليفتها األخرى إيران. ومع قصف روسيا ألوكرانيا الخميس، رأى النظام السوري عالمات خطر 

وسلع  والقمح  التدفئة  لوقود  الجملة  أسعار  وقفزت  األطلسي  المحيط  جانبي  على  النفط  أسعار  ارتفاع  في 

أخرى.

وروسيا هي الداعم الرئيسي لنظام بشار األسد، وقد ساعد تدخلها العسكري في عام ٢٠١٥ على قلب ميزان 

القوى لصالحه.

ووصف النظام السوري الهجمات على أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية من قبل الحلفاء الروس للحفاظ على 

أمنهم القومي واستقرارهم".

ووجهت الجهود الحربية الروسية النظام السوري نحو إدارة موارده الخاصة. وقالت وكالة األنباء (سانا) إن 

القضية نوقشت خالل اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء اليوم الخميس بشأن المسار إلى األمام في ضوء 

الغزو الروسي.

bÓ„aã◊Î˛@ÔéÎã€a@ÎçÃ€a@á»i@÷b–„�a@ù–Ç@äã‘m@bÌäÏé

المتحدة  األمم  لدى  الدائم  الفرنسي  المندوب  صّرح 

”نيكوال دو ريفيير“ أن الوضع الحالي في سوريا يدعو 

والدستورية  السياسية  العملية  من  ساخرًا  للتشاؤم، 

أصبحت  بأنها  إياها  وواصفًا  البالد  في  الجارية 

صحيفة  معه  أجرته  لقاء  وفي  ”مزحة“.  بمثابة 

األسد  بشار  ريفيير“  ”دو  وصف  األوسط  الشرق 

بأنه رجل متعنت، قائًال: إذا كان اعتقد بشار ١٠٠ 

واإليرانيين سيحققون  الروس  حلفائه  مع  أنه  بالمئة 

''Úyçfl''@Úibr∑@ozjñc@bÌäÏé@¿@ÚÌäbßa@ÚÌäÏnéá€a@Î@ÚÓébÓè€a@ÚÓ‹‡»€a@Zbè„ãœ
نصرًا عسكريًا في البالد فهم مخطئون، مضيفًا أن الحل 

السياسي الحقيقي يمكن أن يقود إلى إعادة إعمار سوريا. 

في  كبير  تقدم  أي  يرى  أنه ال  إلى  ريفيير“  ”دو  ولفت 

سوريا سواء على المسار السياسي أو المسار الكيماوي 

اإلنسانية،  المساعدات  وصول  صعيد  على  حتى  أو 

مؤكدًا أن الدول الغربية إذا لم تمارس موسكو ضغوطًا 

تقديم  في  االستمرار  يمكنها  فال  السوري  النظام  على 

سياسي  لحل  التوصل  ويجب  لألبد،  اإلنسانية  اإلغاثة 

وتقاسم السلطة بدرجة معينة. وحول نظرته المستقبلية 

إن  الدائم:  الفرنسي  المندوب  قال  سوريا  في  للوضع 

الصورة ليست جيدة جدًا ألن كل شيء قد تم تدميره، 

إلى  لالنتقال  الغربية  الدول  من  العديد  استعداد  مؤكدًا 

المرحلة التالية وخاصة فيما يخص إعادة األعمار لكن 

النظام متعنت تمامًا ما يدعو لإلحباط، فاألوروبيون لن 

يضطروا للتعامل مع هذا الوضع الذي خلقه النظام بال 

ضمان واصفًا األمر بالسخيف 

في  سيشارك  الفروف  سيرغي  الخارجية  وزير  إن  بوغدانوف  ميخائيل  الروسي،  الخارجية  وزير  نائب  قال 

االجتماع الوزاري "صيغة أستانا" بشأن سوريا، منوها بعقده مستقبال في أنطاليا.

وقال بوغدانوف في مؤتمر الشرق األوسط، اليوم االثنين: في أنطاليا سيكون هناك اجتماع ثالثي لوزراء خارجية 

الفروف،  سيرغي  الروسي،  الخارجية  وزير  مشاركة  عن  بوغدانوف  وكشف  أستانا.  لعملية  الضامنة  الدول 

باالجتماع الوزاري حول سوريا في مدينة أنطاليا التركية في ١١-١٣ مارس المقبل.

كما اعتبر بوغدانوف أن "صيغة أستانا" تبقى األكثر فاعلية في التسوية السورية، حيث تواصل موسكو التفاعل 

مع الشركاء األتراك واإليرانيين بهذا الموضوع.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا تخطط لعقد اجتماع لوزراء خارجية 

"صيغة أستانا" في أنطاليا في مارس المقبل.
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٣٨٥٠ كيلومتًرا  نحو مساحتها جبلية تبلغ منطقة عفرين

سكانها عدد ويبلغ سوريا“، مساحة من ٪٢” مربًعا

السوري  النظام إحصائية بحسب نسمة  ٥٢٣,٢٥٨

عفرين نهر ضفتي على المنطقة تقع ،٢٠١٢ بالعام

لمدينة محاذية وهي  سوريا، غرب  شمال بأقصى

تتبع التي  حلب ولمدينة  الشرقية، الجهة  من أعزاز 

جهة من إدلب ناحية الجنوب، ومحافظة من لها إداريًا

جهة من التركية الحدود تحدها كما الغربي، الجنوب

وبلدة  ٣٥٠ قرية نحو المنطقة وتضم والشمال. الغرب

جندريسة، المدينة، عفرين أهمها، ومن وكبيرة صغيرة

١٧ نيسان  سد فيها يوجد راجو، شرا، كما شية، بلبلة،

تعتبر بحيرة خلفه يشكل  والذي ميدانكي،  منطقة في

وتنزه. اصطياف موقع

وزراعة الزيتون، زيت بإنتاج مشهورة عفرين منطقة

المواقع من  عددًا تحتضن كما والكروم، الحمضيات

عين وتل هوري النبي وقلعة سمعان قلعة مثل األثرية

وجسر هره عفرين نهر على الرومانية داره والجسور

إلى األولى، العالمية قبيل الحرب ألمانيا بنته دره الذي

وصوًال منها تركيا الحديد القادمة من سكة مرور جانب

المدينة. حلب إلى

مطلع في النظام السوري عن سيطرة المنطقة خرجت

قام أن بعد وعسكرية، شكلية كسيطرة ،٢٠١٢ العام

الديمقراطي، االتحاد لحزب بتسليمها السوري النظام

قوات خروج رغم  فيها بقيت الدولة مؤسسات  لكن

أحياء مدينة في الجبهات تعزير بهدف النظام السوري

والغربي. الشمالي وريفيها حلب

عفرين احتالل

مظلم  عام ٢٠١٨ يوم الثاني ٢٠ كانون السبت يوم كان

اإلحتالل التركي الجيش عملية فيه بدأ والذي ومشؤوم،

الزيتون“، ”غصن تسمى ما تحت عفرين مدينة ضد

التركي، الرئيس أعلن حيث البرية، المرحلة تدشين بعد

بدأت قد عفرين عملية أن أردوغان، طيب رجب

حتى وستستمر منبج، مدينة وستتبعها األرض، على 

من الشعب حماية وحدات لطرد وذلك العراق، حدود

وفق التركي، القومي  األمن  وتحصين المناطق، تلك 

تصريحه حينها.

والمدفعية مستمر بالطيران البرية قصف العملية وسبق

الروسية القوات مع بدء كردية بالتزامن عسكرية لمواقع

بنواحي فيها تمركزت التي  القواعد  من االنسحاب

التركي للطيران يسمح تركي روسي اتفاق بعد عفرين،

بحسب تصريحات الجوي السوري، باستخدام المجال

حينها، التركي الدفاع وزير ويعلن األتراك، للمسؤولين

وميليشيات المعارضة فصائل أن الدين جانيكلي، نور

عفرين. عملية في فعال بشكل تشارك السورية

على  التركية القوات ١٨ آذار ٢٠١٨ سيطرت يوم وفي

المعارك راح من بعد أن شهرين عفرين، مركز مدينة

المئات. واستشهاد األصليين سكانها تهجير ضحيتها

على عفرين على بالهجوم معركتها في تركيا اعتمدت

المنطقة أهالي من عناصرها غالبية معارضة فصائل

وذلك الشمالي، حلب  ريف ومناطق بسوريا  الشرقية

إليه األتراك، كردي سعى عربي - خلق شرخ بهدف

الكردية المناطق في  ديمغرافي تغيير  إحداث بغية

الحماية الوحدات مع وقفوا أنهم بحجة أهلها وتهجير

السورية. الثورة النظام السوري ضد وقوات الشعب

االحتالل: هذا نتائج من وكانت

دخولها عند السورية المعارضة فصائل ارتكبت -١

بحق جدًا كبيرة انتهاكات  الكردية والبلدات  المدن

خالل عمليات من وريفها عفرين في والمدنيين األهالي

وأرزاقهم التجارية  ومحالتهم منازلهم  وسرقة نهب

منها. كبير قسم على واالستيالء وأراضيهم الزراعية

السالح فوضى وانتشار واألمان األمن انعدام  -٢

بين العداوات بسبب المنطقة  في  األمني والفلتان

االستيالء الجميع ومحاولة وقياداتها، العسكرية الفصائل

لنهب عفرين في البرية المساحة من قدر أكبر على

المدنيين. منازل على واالستيالء الزيتون محاصيل

النازحين بحق انتهاكات العسكرية الفصائل ارتكاب -٣

المنازل من المنطقة وطردهم السوريين في والمهجرين

من هم الفصائل مقاتلي أنَّ بحجة  بها يقطنون التي

منحها أو المنازل  هذه بيع  الحقًا  ليتم ”حرروها“،

أو العسكرية الفصائل على محسوبة وعائالت ألقرباء

شخصي. بشكل عوائدها واكتناز للنازحين تأجيرها

أرهقت التي والمفخخات الناسفة العبوات انتشار -٤

األهالي، وأزهقت حياة السكان األصليين.

ومقاتليها الثورة السورية وأفظع عن أبشع إعطاء -٥

السابقة السنوات  مدار على ضحوا الذين وفصائلها 

بنظر ليصبحوا وحلفائه، السوري النظام مواجهة في

العمليات تلت التي السنين خالل الدولي، المجتمع

تتحكم مأجورين على شكل مرتزقة التركية، العسكرية

مصالحها حسب وتديرهم التركية المخابرات بهم

الفصائل عكست كما وخارجها، السورية الحدود داخل

الثورة إدارة طريقة عن فاشلة صورة تركيًا المدعومة

النظام السوري سيطرة الخارجة عن السورية للمناطق

(كون المتشددة حتى التنظيمات أو الكردية والواحدات

السورية الثورة علم ترفع تركيًا المدعومة الفصائل 

العلم جانب إلى العسكرية بزاتهم على مقاتلوها ويرتديه

وحماية واألمان هؤالء بتأمين األمن وفشل التركي)،

القوى بقية عكس على مناطقهم، في المواطنيين

. سوريا في المسيطرة

الكورد السكان بحق الجسيمة االنتهاكات ارتكاب -٦

المدني بين التمييز  وعدم عفرين في  األصليين

تركي، أخضر وضوء بإيعاز وذلك والعسكري،

أظهر مما التركية،  االستخبارات قبل من وتحريض

وأكسبها إجرامي، طائفي بشكل المعارضة فصائل

الطرق. وقطاع العشوائية المسلحة الميليشيات صفات

ديموغرافي ممنهج تعريب وتغيير

من العشرين  بدأت التي الزيتون  غصن عملية بعد 

آذار من عشر الثامن في انتهت والتي ،٢٠١٨ يناير

المعارضة السورية والفصائل التركية القوات بسيطرة

ّوجهت عفرين، مدينة على لها المرافقة والمسلحة

التركية والقوات السورية للفصائل كثيرة اتهامات

عبر النطاق واسعة ديموغرافي تغيير بعملية بالقيام

مقابل المدينة في العربي واالستيطان النزوح تشجيع 

حقيقة فما العودة. من ومنعهم األكراد أهلها تهجير 

األمر؟

يقارب ما وصلت إلى عفرين مدينة العرب في نسبة إن

وتسعين خمسة إلى جنديرس ناحية وفي بالمئة، الستين

النواحي باقي في نسبتهم تتفاوت فيما السكان، من بالمئة

ال نسبتهم كانت أن بعد النسبتين، هاتين بين والقرى

بالمئة. سبعة تتجاوز

شيخ (شران، نواح  سبع من  تتألف عفرين  منطقة

ومعبطلي) المركز بلبل، راجو، جنديرس، الحديد،

عشر في يقطن العرب قرية، وست وستين وثالثمائة

مدينة بالقرب من منها الشرقي القسم واقعة في قرى

السكان، من بالمئة السبعة نسبتهم تتجاوز وال إعزاز

ونسبتهم الجهة نفس في واقعتين قريتين في والتركمان

من المئات لتوزع  إضافة بالمئة، واحد عن  تزيد ال

يتجاوز المسيحيين ال من وعدد القرى، اآلشوريين بين

في المنطقة فئة أكبر وبهذا يكون اإليزيديون األلفين،

السنة. الكرد بعد

في عفرين الشرقية الغوطة إسكان أهالي

السلطات اإلنسان، أن لحقوق السوري المرصد وقال

أهالي الغوطة من عائلة خمسين من أكثر التركية نقلت

أسكنت كما غربي عفرين، ناحية جنديرس إلى الشرقية

شرق قتمي قرية في أخرى عائلة عشر خمسة نحو

عام نيسان شهر  من والعشرين  الثاني  في  المدينة

.٢٠١٨

مسلحي من عائالت التركية السلطات واستقدمت 

إكبس ميدان قريتي في للسكن الشرقية الغوطة

التابعة قرنة قريتي وفي راجو، ناحية في وموساكا

تم فقد شيراوا لناحية التابعة وباسوفاني بلبلة لناحية

فيها". من إعزاز تركمان إسكان عائالت مسلحين

ألف وعشرين مائة من أكثر فإن المرصد، وبحسب

معظمهم إلى الشمال السوري واستوطن هجروا شخصًا

ألف وستين وريفها، حيث هجر نحو ثماني عفرين في

آالف وستة الغوطة الشرقية من أهالي وسبعمائة شخصًا

وما يزيد الشرقي، القلمون من شخصًا وأربعون ومئتي

األحياء من  شخصًا وسبعين ومئتين آالف تسعة عن

ألفًا وثالثين أربع من ألكثر إضافة لدمشق، الجنوبية

الشمالي حمص  ريفي وصلوا من شخصًا وخمسمائة

العريق والتاريخ املكان كوردستانية عفرين ..
في معظمهم السوري، الشمال إلى الجنوبي وحماة

جنديرس. ناحية وبالتحديد في عفرين،

الفصائل وعناصر التركية القوات أن المرصد وأكد

المنتشرة العسكرية الحواجز في المتواجدة المسلحة

وتسهل تامة بأريحية تتعامل المدينة أطراف على

وأهالي عامة المهجرين وخروج دخول عملية

تقدم كما المدينة. وإلى من خاصة الشرقية الغوطة

الخدمات من الكثير والمجلس المحلي المدنية الفعاليات

على االستقرار، من نوعًا لهم  ليوفروا والتسهيالت

األصليين. أهالي المنطقة معاملة عكس

منازلهم إلى عفرين أهالي عودة منع

تمنع المعارضة فصائل أن وحقوقيين ناشطين ذكر

استمرار وسط وبلداتهم، قراهم إلى المدنيين عودة

أساس على المنطقة أبناء بحق  المرتكبة االنتهاكات

عرقي.

مدينة أبناء حقوقي من مصدر السياق، قال هذا وفي

أمنية ألسباب اسمه ذكر  رفض  فيها،  ويقيم عفرين 

شيا ناحية أهالي منعت المعارضة فصائل أن آنذاك،

التابعين سفر وكفر ومارانيي وآنقلي قرميليق وقرى

تتواصل حين في العودة إلى منازلهم من عفرين لمدينة

آلخر. مكان من والنزوح بالعراء المبيت في معاناتهم

مدنيًا ألف فإن أكثر من مائة وسبعين المصدر، وبحسب

منازلهم إلى  العودة من يتمكنوا لم أهالي عفرين من

مرات. عدة تكرر المحاوالت رغم

في منازلهم من نزحوا الذي المواطنين بعض وأفاد

ب ي لسيطرة الخاضعة منبج مدينة باتجاه راجو ناحية

احتدمت بالقرب التي والمعارك القصف هربًا من ك

عناء بعد الناحية مشارف إلى وصلوا أنهم قريتهم، من

العودة أيضًا من األهالي تمنع د التي ي حواجز ب مع

عملية إطار عن سيطرتها في التي خرجت قراهم إلى

على المتواجدة التركية القوات أن إال غصن الزيتون،

دخول من أيضا منعتهم الرئيسي الناحية مدخل حاجز

المنطقة.

سيطرة مناطق بين الوصل صلة عفرين مدينة تعتبر

سيطرة ومناطق حلب، شمال المسلحة المعارضة

سيطرة فإن وبالتالي إدلب، محافظة في المعارضة

يحقق عليها التركي الجانب من المدعومة الفصائل

الواقعة الحدودية جميع المناطق على تواصًال جغرافيًا

األبيض والبحر الفرات، نهر غربي جرابلس بين

إمكانية أي  منعت قد تركيا  تكون  وبذلك المتوسط، 

الكردية. المناطق بين الجغرافي التواصل لتحقيق

المنطقة ديموغرافية بتغيير التركية اتهام اإلحتالل

التركية السلطات عربية وأخرى كردية مصادر اتهمت

عفرين مدينة في الديموغرافي التغيير على تعمل بأنها

في الكردية المعالم  وطمس ممنهج، بشكل  وريفها

والتركمان. للعرب أمورها زمام وتسليم المنطقة

الكردي بالنفوذ ترغب ال التركية  السلطات  وأيضا، 

وحدة على خطرًا  يشكل كونه حدودها من بالقرب

عفرين أهالي تهجير على  عملت  لذلك أراضيها،

عملت كما مكانهم، العرب السوريين لتوطين وريفها

جميع وألغت المنطقة، الكردية في المعالم طمس على

التجارية المحال واجهات  على الكردية  الكتابات

التركية. باللغة واستبدلتها

الثاني في بيانًا أصدر قد الكردي الوطني المجلس وكان

خاصة،  الدولي المجتمع فيه ٢٠١٨ طالب نيسان من

بالوقوف عامة، السوري  بالشأن  المعنية  والدول

على والضغط الديموغرافي التغيير عملية وجه في

ديارهم إلى  النازحين عودة لتأمين التركية الحكومة 

المدن المسلحين من وإخراج لهم، دون التعرض بأمان

لتسيير المنطقة أهالي من مدنية إدارات وتشكيل والقرى

األهالي بيانه في المجلس دعا كما فيها. الحياتية األمور

وقطع بأرضهم والتشبث  لقراهم العودة إلى  النازحين

وجودهم. تستهدف التي المحاوالت الطريق على

السكانية التركيبة تغيير

والجنود العسكرية السيارات مشاهدة باإلمكان وبات

وبحسب المدينة، شوارع في يتسوقون وهم األتراك

يذكرهم فيها ركن كّل فإن عفرين، داخل من شهادات

إلى تركي بتمويل مستشفيات من تركيا، بجارتهم

جانب إلى التركية اللغة تدّرس أصبحت التي المدارس

واجهات على المرفوعة اللوحات كتبت كما العربية،

والعربية، بالتركية الرسمية والدوائر المؤسسات

والصيرفة الكهرباء والبريد انتشار شركات إلى وصوًال

البقعة تلك على  التركية للهيمنة إشارة في  التركية،

سوريا. الجغرافية من

تشعرك الفصائل ورايات التركية األعالم انتشار وأن

دخولها تاريخ فمنذ وبلدك؛ أرضك عن غريب بأنك

شيء يبَق ولم والنفوس،  والمظاهر  الوجوه  اختلفت

بعفرين أنك على يدّلك شيء يبَق لم حاله، على

لتركيا خلفية حديقة

العون يد تركيا مدَّت ،٢٠١١ ربيع في النزاع بداية منذ

داعميها، أبرز ُتعد اليوم وباتت المسلحة، للمعارضة

سوريا، في التركي الوجود تطور السنوات مّر وعلى

أقصى ريف في من مدينة جرابلس يمتد وبات نفوذها

شمال أعزاز بمدينة  مرورًا الشرقي، الشمالي حلب

الجيب هذا في وتنتشر عفرين، إلى وصوًال حلب،

مدعومة محلية  شرطة الجنوبية لحدودها المالصق 

الحكومية المؤسسات ووجدت تركيا، من ومدّربة

في لها قدم موطئ التركية، الخاصة والشركات

بالشمال التصعيد خفض مناطق ضمن المنطقة هذه

لتركيا، إلى حديقة خلفية استثمارية وتحولت السوري،

يتجاوز عددها في التي الزيتون حيث تحولت أشجار

لفصائل  دخل مصدر  إلى شجرة  مليون  ١٨ عفرين

األرض هي وجبالها الخصبة السهول وهذه معارضة،

سوريا، في زيت الزيتون أفضل أنواع أحد تنتج التي

ذات  المنطقة أبناء دخل من المائة ٧٠ في وكانت تمثل

الغالبية الكردية.

في المسلحة الجماعات التركية المعارضة واتهمت

من  الزيتون زيت من طن ألف  ٥٠ بتهريب عفرين

على أثر الذي األمر التركية، األسواق إلى عفرين

المسلحون بتهريب يكتِف ولم بلدهم، في اإلنتاج المحلي

أيضًا. الزيتون حقول بتدمير قاموا بل الزيتون، زيت

إتاوات من تشاء ما جماعة مسلحة  كل فرضت فيما

بسرقة تقوم كثيرة أحيان وفي المزارعين، على

بذلك، تكتِف ولم السالح، بقوة من الفالحين المحصول

الزيتون وبيعها أشجار آالف مسلحون بقطع قام حيث

المادي. الكسب بهدف تركيا في حطبًا

متكررة خطف حاالت

استمرار إنسانية ودولية حقوقية سورية منظمات سجلت

واالعتقاالت، القسري واالختفاء االختطاف عمليات

وتابع التجاوزات، هذه عن وتقارير بيانات وتصدر

التواصل موقع على برسالة حديثه الكردي السياسي

في صعوبة بالغة هناك فيها: يقول االجتماعي فيسبوك،

بعفرين، الجارية لالنتهاكات دقيقة إحصاءات إجراء

ضحايا وخوف المفروض على المنطقة، للحصار نظرًا

لعقوبات تفاديًا عنها الحديث من والجرائم االنتهاكات

الوطني الجيش ومرتزقة فصائل وتوّزعت أشد.

الجيش فيالق، وهي: أربعة على في عفرين المنتشرة

السلطان أما فيلق الرحمن، وفيلق وفيلق الشام، الوطني،

عناصر فيها بمن الفصائل، جميع فاستوعب مراد،

الشرقية. الغوطة من المهجرون اإلسالم جيش

الشرقية الغوطة في التصعيد خفض مناطق انهيار وبعد

الشمالي، حمص وريف ،٢٠١٨ (نيسان) أبريل  في

وجدت الشمالي، حلب  ريف  إلى  الفصائل  وتهجير

منطقة في المهّجرين لتوطين سانحة الفرصة تركيا

وتعارضت بيوتهم، من  ُطِردوا أنهم  بحّجة عفرين

معاملة تلّقوا إنهم بعضهم قال إذ المهّجرين، شهادات

وفصائل التركية  القوات قبل من عفرين في  حسنة

آخرون إنهم عوِملوا بشكل الجيش الوطني، فيما قال

االنتقال على تشجيعهم أجل من الباب منطقة في سّيئ

إلى والنازحين المهّجرين  عدد بلغ وقد  عفرين، إلى

إلى مصادرة  الجماعات ألفًا. وعمدت ٨٨ نحو عفرين

نازحون وقال عفرين، في التجارية والمحال الممتلكات

وجيرانهم أقاربهم إن خارجها، في يقطنون عفرين من

مقاّر أصبحت قد منازلهم بأن أخبروهم بقوا ممن

سكنًا أو لتركيا، الموالية المسلحة للجماعات عسكرية

نازحة. عائالت فيه تعيش

واسعة وجرف هدم أنذاك عمليات التركي الجيش نفذ

وكيمار، قرى جلبل وأمالك المدنيين في لمنازل النطاق

مدينة لعزل أعمال بناء جدار إسمنتي استكمال بهدف

السوري. محطيها عن عفرين

الدولي المجتمع وقوانين ضوابط خرق

الدولي المجتمع وضوابط قوانين أمام يحدث هذا كل

والذي عشر التاسع القرن ألواسط سّنه يعود  الذي

الإلنسانية التي تحدثها الضغوطات من الحد على يحث

من وحمايتهم العزل المدنيين على المسلحة النزاعات

المصالحية وعدم النزاعات لتلك الفدى الكبش جعلهم 

أمًال ومواجهاتهم حروبهم في بشرية كدروع استخدامهم

واالقتصادية الجسدية الخسائر حجم من اإلقالل في

المترتبة.

تلتزم أن المفروض من التي أخالقياتها للحروب حتى

الحرب أسرى كمعاملة  المتصارعة األطراف  بها

والنساء األطفال وحماية إنسانية  معاملة والجرحى 

ذاك انتهاء حين إلى لهم اآلمن المالذ وتأمين والشيوخ

الصراع.

تجاه واجبات المحتلة للدولة أن المعلوم من أنه كما

هذه الحقوق: ومن تحتلها المنطقة التي

الحرب بطش من هربًا نزحوا الذين األهالي إعادة -١

لهم. األمان بتأمين

عملية تسهل التي النقل وسائل وتوفير المعابر فتح -٢

. العودة

والخدمية. منها الفنية اليومية المعيشة سبل تأمين – ٣

يعيد االنتعاش  والذي العاملة لأليدي العمل توفير – ٤

. أفضل للعيش بكرامة لالقتصاد ويؤمن سبل

نفسه الشعب ليحكم الشعب  من  إدارات تشكيل -٥

. بنفسه

خرابًا  تعمل التي اإلرهابية الخاليا القضاء على – ٦

. المتطرف عنان الفكر إطالق وعدم المنطقة في

مخلة ديموغرافية تغييرات بحدوث السماح ٧-عدم

. المنطقة تلك شعوب بحقوق

تقم لم  تركيا أن للنظر الالفت ومن لألسف ولكن

تتحمل ولم عفرين، لمنطقة محتلة كدولة بواجبها

اإلنساني القانون عليها تنص كما اإلنسانية مسؤولياتها

على العكس بل والنزاعات الحرب في حاالت الدولي

المدعومة المتطرفة اإلسالمية الفصائل أن نجد ذلك من

الحقد الدفين لتفتك حاملة جاءت قبل الدولة التركية من

روح على  وتقضي األصيل الكردي مجتمعنا بنية

هذه في واالقتصادية والسياسية االجتماعية الحياة

عن يدها تكف وال الرائعة الكردية الجغرافية البقعة

الحرة، والحياة السالم سوى يعشق الذي لم الشعب هذا

وسوف أبشع صورها في انتهاكات يوميًا بحقه وترتكب

أهلنا بشهادات من قمنا بتوثيقها أن بعد بعضا منها نورد

واالختطاف، االعتقاالت ومنها: عفرين، داخل من

واإلرهاب للمدنيين. والمضايقات واإلهانة والتعذيب،

عفرين أهالي من ألفًا وسبعين مائة من أكثر يذكر، أن

والزهراء ونبل  وشيراوا الشهباء مناطق نحو  نزحوا

وقوات الشعب حماية وحدات لسيطرة الخاضعة

تفتقر مخيمات في صعبة إنسانية حالة ويعيشون النظام،

وخدمات إغاثية مساعدات من الحياة مقومات كافة

عفرين منطقة سكان  عدد  أن علما  وغيرها،  صحية

.٣١,١٢,٢٠١٠ نسمة حتى تاريخ (٥٢٣,٢٥٨) يبلغ

األكراد. من وغالبيتهم
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 Electronic/Broadcasting) اإللكتروني البث إعالم

(Media

(OOH)(Outdoor Media) الطلق الهواء إعالم

(Transit Media) النقل وسائل إعالم

(Digital Media) الرقمي اإلعالم

الجديد اإلعالم مقابل التقليدي اإلعالم

األكبر المصدر أنواعها بمختلف وسائل اإلعالم أصبحت

كثيف. إلى الجمهور بشكل األيام، وتقّدمها هذه لألخبار

اإلعالم فيها يلعب التي المصادر من الكثير جانب إلى

األخيرة النشرات كل مشاهدة بإمكاننا حيث حيوًيا، دوًرا

السلطة بعد الرابعة السلطة اإلعالم خالله، ويعتبر من

التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.

التي الجماعات إلى اإلعالم وسائل  مصطلح يشير

واألخبار. المعلومات  لهم وتنقل  العامة، مع  تتواصل

حكومته معلوماته عن الجمهور على يحصل أغلب وعليه

أما بنفسه، األخبار كل يجمع أن يستحيل طريقها، إذ عن

على الجمهور اعتماد لزيادة اإلعالمية المنافذ استجابة

أكبر بسرعة األخبار بإيصال فجاءت واإلنترنت التلفاز

   ١     ٢ إليه.

الجماهيرية اإلعالم وسائل ميزات

اإلعالم وسائل ألنواع الميزات من العديد  هناك

الدولة حراسة من الحالي، العالم في الجماهيري

االعالم وألنواع أسرع. اتصال ضمان إلى الديمقراطية

عديدة. وفوائد ميزات المختلفة

دوًرا اإلعالم يلعب حيث له: صوت لمن ال منح صوت

عندما يستطيع الجمهور على الضوء تسليط أساسًيا في

نظره، ووجهات عن آراءه التعبير بحرية الجمهور هذا

له، صوت ال صوت من اإلعالم يصبح وبهذه الطريقة

حقهم ليستخدموا للناس المناسبة المنصة يمنح وبالتالي

بحرية. التعبير في

اإلعالم أنواع خالل من  فعالية: وأكثر  أوسع اتصال 

أصبح وبذلك صغيرة، قرية إلى العالم تحول المختلفة

والحكومات واألعمال، للناس، مفيًدا الجماهيري االتصال

البعض. بعضه مع متواصًال بأسره ليبقى والعالم

جباًرا في دوًرا المتنوعة: يلعب اإلعالم الثقافات نشر

العالم. من وزاوية ركن كل في والثقافات الفنون نشر

لغة تعّلم شخص أي بإمكان أصبح االنترنت، وبمساعدة

ألي السفر حتى أو مختلفة ثقافة على والتعرف جديدة،

جسدي. انتقال بدون مكان

مصدًرا بحق االنترنت يعتبر المعلومات: موسوعة من

من األخرى اإلعالم أنواع وتلعب للمعلومات، مفتوًحا 

االجتماعي التواصل منصات إلى البحث محركات

على الجميع في مساعدة أعظم التعليمية دوًرا والمواقع

مكان. أي شيء في أي تعلم

اإلعالم لوسائل رئيسية ميزات هناك سبق، عما وبعيًدا

الخصوصية، واختراق المزيفة، األخبار تسهيل نشر مثل

المحتوى، على بريق وإضفاء الصحية، والشؤون

والقرصنة. وإمكانية االحتيال

أنواع وسائل اإلعالم

تصاميم اإلعالم، فهناك وسائل أنواع عن الحديث عند

(الصحف، المطبوع اإلعالم مثل لإلعالم الحديث مختلفة

(اإلذاعة، المرئي واإلعالم والمجالت)، والكتب،

إلى باإلضافة (االنترنت) الرقمي واإلعالم والتلفزيون)

واألفالم. الخلوية، والهواتف والموسيقا، الفيديو، ألعاب

جهاز إلى باإلضافة محتوى تتضمن وكل هذه األنواع

أنواع ستة وهناك المحتوى.  خالله من الوسيلة لتنقل 

يلي. فيما اإلعالم، سنتعرف عليها لوسائل

(Traditional Media) التقليدي اإلعالم

باالعتماد التواصل في  مختلفة أساليب  الناس يطور

واحد من التقليدي فاإلعالم المحلية. وثقافتهم لغتهم على

األجيال. عبر والثقافة العادات لنقل أنواع اإلعالم أقدم

والعادات، المعتقدات، من االتصال أدوات تطوير  وتم

اإلعالم وسائل أنواع تشمل المجتمع. وخبرات والتقاليد،

أيًضا العصور، عبر المحلية االتصال طرق  التقليدية

هي أنواع وسائل اإلعالم ما
والمجتمع، فلكل هذه حسب الثقافة االعالم وسائل تتنوع

وأبرز جمهورها، مع للتواصل الخاصة وسائلها ثقافة

أشكالها:

هي: التقليدي أشكال اإلعالم أبرز

الفلكلورية الرقصات

الفلكلورية والموسيقا األغاني

الشعبية والقصص والدراما المسرح

الرسم، والمنحوتات والنصب

والرموز النقوش

كدق الطبل واإلعالن وسائل اإلبالغ

بالخيوط والدمى المتحركة الظل خيال

رواية القصص

والمعارض االحتفاالت

اإلذاعة الريفية

(Print Media) المطبوع اإلعالم وسائل

هي المطبوعة اإلعالم وسائل أنواع إّن بسيطة، بكلمات

ابتكار قبل واألخبار. المعلومات من شكل مطبوع كل

بخط تكتب المطبوعة المواد كانت المطبوعة، الصحافة

تقريًبا. المستحيل من واسع بشكل انتشارها جعل ما اليد

الرئيسية الجماهيري اإلعالم أدوات من واحدة من وهي

جمهور إلى للوصول  ومتاًحا  جًدا شائًعا  جعلته  التي

أكبر.

بعد الجماهيري لإلعالم األقدم الشكل الصحف وتعتبر

العام الجمهور الطويلة. واعتمد التقليدي  حقبة اإلعالم

مناطقهم في األخيرة األحداث ليعرف الصحف  على

عادة يشير المطبوع فاإلعالم لذلك العالم. وفي المحلية

األخرى. األشكال امتد إلى ثم الصحف إلى

المطبوع هي: أشكال اإلعالم إّن

الصحف

العامة والمجالت الدورية، والنشرات األخبار نشرات 

المتخصصة أو

والكراسات والكتيبات البروشورات

المجالت

والكاريكاتير والروايات، الكتب،

 Electronic/Broadcasting) اإللكتروني البث إعالم

(Media

نشر ببساطة  هو  (Broadcasting) النثر أو  البث

وسيلة باستخدام متفرق لجمهور وصوتي مرئي محتوى

إلى عادة النشر يشير مصطلح النثر أو الكترونية. بث

تسمح واسع. حقل فوق برشها الحقول في البذور بذر

شخص إلى حتى بسهولة األخبار بنشر البث وسائل

جعله ما والرؤية السمع حاستي إلى يتوجه أمي، ألنه

راحة. اإلعالم وسائل أكثر من واحًدا

إعالم مبتكرة، كوسائل الصحف استخدام من قرون بعد

الوسيلة الراديو وأصبح والتلفزيون، اإلذاعة ظهرت

باإلضافة الحروب، خالل  لألخبار األساسية الجمهور

أصبح التلفاز، ظهر وعندما والترفيه. الرياضة إلى

ثم األخبار، لنشر استخدم عندما تأثيًرا األكثر النوع

من وغيرها المباشرة واألحداث  التلفزيونية، للعروض

التسلية. أغراض

في: اإلعالمي البث أشكال تندرج

التلفاز

التقليدي الهاتف

المتحركة والصور واألفالم السينما

الفيديو ألعاب

والنسخ الصوت تسجيالت

(OOH)(Outdoor Media) الطلق الهواء إعالم

ويركز المنزل، خارج إعالم أو (OOH) وُيعرف باسم

الجمهور يتواجد عندما واألخبار المعلومات نقل  على

االنتباه ولفت اإلعالنات لعرض مهم وهو المنزل. خارج

أي أو المجتمعية القضايا لبعض أو الجديدة، للمنتجات

تعزيز في النوع هذا المجتمع. ويبرز في تغيير أو تطور

العالمة التجارية على المباني، وفي الطرقات، وأعمدة

والشاشات، النقل، ووسائل الطرق، وجوانب الكهرباء،

اإلعالم المستخدم من أشهر أنواع واحد وهو واألكشاك.

الرفاهية. إعالنات وفي التجارية، اإلعالنات في

الطلق الهواء في اإلعالم  وسائل  أنواع يمكن تصنيف

في:

أو النشرات اإلعالنية اللوحات

اإلعالن القابلة للنفخ لوحات

المتحركة اإلعالن لوحات

المضيئة الالفتات

الجدران وإعالنات اإلشارات

الشعارات

(البوسترات) الملصقات

الدخان بواسطة السماوية والكتابة المناطيد

البروشورات توزيع

(Transit Media) النقل وسائل إعالم

ونشر اإلعالن فكرة حول  النقل وسائل  إعالم يدور

واألماكن الطريق في  الزبائن يكون عندما  المعلومات

عرض اإلعالن ذلك ويشمل النقل. وسائل في العامة أو

تحديًدا النوع ووسائل النقل. يستخدم هذا العربات على

لماليين الموجه  التجارية للعالمة الضخم  للترويج

الطرقات يومًيا. على األشخاص المسافرين

أو الطراز قديم النقل وسائل إعالم أن  البعض يعتقد

وفي الباصات، جوانب على رؤيته ويمكن فعال، غير

أو يدخل المسافرون حيث النقل وفي محطات السيارات،

العامة. النقل وسائط من ينزلون

في: النقل وسائل إعالم أشكال إيجاز يمكن

(Bus Advertising) الباص إعالن

(Railway Advertising) الحديدية السكك إعالم

(Taxi Advertising) التكسي إعالنات

 Transit Shelter) العبور محطات إعالن

(Advertising

(Digital Media) الرقمي اإلعالم

 Tim) لي بيرنرز تيم االنكليزي العالم اختراع  منذ 

عام العالمية، العنكبوتية لشبكة (Berners-Lee

اإلعالم وسائل أنواع كل االنترنت تخّطى ١٩٨٩م،

الرقمية وتقنياته النشر، في سرعته بسبب األخرى،

ذو اتصال (أي التفاعلي الجديد اإلعالم بات العالية.

للمعلومات الفعال المولد المستخدمين، مع اتجاهين)

التفاعلية، عالية وسيلة االنترنت ويعتبر  والمحتوى.

واليوم الشبكات". شبكة بأنه ببساطة تعريفه ويمكن

البث وعروض األخبار، مواقع مشاهدة الجمهور بإمكان

ما وهو االنترنت، على لإلذاعة واالستماع التلفزيونية،

اإلعالم". وسائل التقاء "نقطة يسمى

الجديد إلى: اإلعالم وسائل أنواع تقسيم يمكن

االلكترونية. المواقع

االلكتروني. البريد

الشبكات ومواقع االجتماعي التواصل وسائل

االجتماعية.

التلفزيوني. والبث اإلذاعي البث

المدونات ومدونات الفيديو.

اإلنترنت. بروتوكول باستخدام تلفزة

االلكترونية. الكتب

الحاسوبية. المتحركة الرسوم

والحاسوب. الُمستخدم بيَن التواصل

اإللكترونية. المنتديات

الرقمية. الفيديو مقاطع

الرقمية. الفيديو ألعاب

   ٣ االفتراضي. والواقع االفتراضي العالم

الجديد اإلعالم مقابل التقليدي اإلعالم

الحقيقي؛ بوقته المحتوى ينتج الخاصة، طبيعتها بسبب

المستمر للمحتوى األهم، والتحديث القيمة هي فالفورية

ال ضرورة األخبار) وآخر رسومات، (فيديو، صور،

منها. بد

اإلعالميين، دور في أكبر تشكيك  هناك صار واليوم،

الهائلة المعلومات فكمية الوقت. نفس في ضرورة وهو

أنه وهي األهمية، بغاية حقيقة لنسيان تدفعنا أال  يجب

المجتمعات فإن المواطن، كصحافة الجدلية المفاهيم رغم

لمواجهة مستعدين مهنيين إلعالميين بحاجة الديمقراطية

   ٤ الجديدة. التحديات

الثقافات بني تعزيز احلوار يف اإلعالم دور وسائل

على نظرتنا ألنفسنا، تؤثر التي الثقافية  بمرجعياتنا مشروطة للواقع رؤيتنا  أن هويتنا وطرائق شك ال

يشمل كبيرًا تأثيرًا اإلعالم وسائل علينا تؤثر ذلك، وعلى العالم. مع وتفاعلنا اآلخرين مع تعاطينا وكيفية

تصرفاتنا. إلى كذلك يمتد وإنما تفكيرنا فقط ليس

كذلك زيادة يعني المعولم فالعالم وتكنولوجية. اقتصادية عملية مجرد ليست العولمة أن أيضًا شك وال

يواجه المحوري الذي التحدي ويتمثل الثقافات. بين والترابط المعلومات تداول وحرية بين الشعوب التفاعل

دور وسائل يأتي وهنا الثقافية. االختالفات عن النظر بغض التواصل على  القدرة في المعاصر العالم

العالمي. الوعي حفز الوسيط في بحق بمهمة تضطلع بإمكانها أن التي اإلعالم

الحضارات بين استهالل الحوار خالل من جزئيًا العالقات الدولية - في جديد فكري إطار انبثاق أدى ولقد

في  األولوية ذي إلى مبدأ الحوار  مفهوم فيه تحول برنامج عمل عالمي بلورة إلى  - ٢٠٠١ عام في

أخالقية معايير وضع إلى هذا العمل برنامج سعى ولقد والشعوب. والثقافات الحضارات بين العالقات

الحوار أن على االلتزام هذا ويشدد واألمن. السالم لها يتعرض التي التهديدات لمواجهة كوسيلة مشتركة

اإلنسان. بحقوق ضروريان للنهوض عنصران واحترام التنوع الثقافات بين

يمثل  الثقافي التنوع ٢٠٠١ بأن عام في اعُتمد الذي الثقافي بشأن التنوع العالمي اليونسكو ويعترف إعالن

ديباجة اإلعالن في جاء إمكانيات. ولقد من الثقافات بين للحوار بما كذلك لإلنسانية، ويعترف مشتركًا تراثًا

والمادية والفكرية والعاطفية، الروحية المميزة، السمات مجمل بوصفها إليها أن ينظر "الثقافة ينبغي أن

الحياة، طرائق جانب الفنون واآلداب، تشمل، إلى أنها أو مجموعة اجتماعية وعلى بها مجتمع يتصف التي

والمعتقدات". والتقاليد، القيم، ونظم معًا، العيش وأساليب

المادة ٢  وتشدد التعبير الثقافي. أشكال وتعزيز تنوع حماية ٢٠٠٥ باتفاقية عام االتفاقية في هذه وتم رفد

الثقافي وتعزيزه ما التنوع حماية لن يتسنى " تقول: إذ األساسية الحريات واحترام التنوع بين التفاعل على

لألفراد لم ُتكفل وما واالتصال، واإلعالم مثل حرية التعبير األساسية، والحريات اإلنسان لم ُتكفل حقوق

الثقافي". التعبير أشكال اختيار إمكانية

الثقافات مختلف بهدف فسح المجال أمام واالتصال المعلومات استخدام أن على المقام هذا في التأكيد ويجدر

بين الشعوب التفاهم أسس لترسيخ منه بد ال أمر - تناسبها التي وبالطرق - حرية بكل عن نفسها للتعبير

فمن الثقافات. بين الحوار هذا تيسير على القدرة اإلعالم وتمتلك وسائل الثقافات. والحوار بين والتعاطي

أن اإلعالم لوسائل يمكن كثر، وهم فيما يتعلق بـ"اآلخرين" والمزاعم السائدة للمواقف التصدي خالل

الحذر منهم، وينمي باآلخرين الظن سوء يغذي الجهل الذي وتبدد الموروثة، النمطية التصورات تتجاوز

للتفاهم. وفرصة فضيلة التنوع بحيث يصبح باالختالف والقبول التسامح ثم تعزيز روح ومن

وجه في عثرة حجر يقف ما غالبا الذي التعبير - حرية عن عملية الدفاع تواجه التي التحديات أهم أحد إن

وليست لهما. التعرض أو هويته أو اآلخر ثقافة إلى اإلساءة عن الناجم من التوتر ينبع - والتفاهم التسامح

ببعيدة. منا الجدل من الكثير أثارت التي (٢٠٠٥) الدنماركية" الرسوم "قضية

التكافل على فيه التأكيد تم للمجلس حوار المائة بعد والسبعين الدورة الرابعة أثناء اليونسكو في جرى وقد

الصدد، وبهذا الدينية. العقائد والرموز واحترام التعبير حرية بين التي تربط الوثيقة والعالقة والتداخل

من بروح التعبير حرية "ممارسة  بمناصرة يقضي قرارا باإلجماع لليونسكو التنفيذي المجلس اعتمد

والرموز الدينية  والمعتقدات الثقافي للتنوع المتبادل "االحترام على ويحث والتفاهم"، المتبادل االحترام

الجسور ومد النظر وجهات في تقريب الخالف أو تعميق في اإلعالم دور وسائل النقاش أبرز كما الدينية".

أفضل. على نحو بين الثقافات التفاهم يعزز بما بها وبتاريخها الشعوب والتعريف ين

الدوام على سيبدو أمر التعبير حرية الوقت على ذات والمحافظة في الثقافية الخصوصيات احترام إن

أحيانا وبشدة فالكالم بصراحة، بل ديمقراطي. مجتمع أي في بشأنه والتداول مناقشته يتعين توتر بمظهر

للحد محاولة العنف. ولذلك فإن أي أو العداوة أو التمييز على التحريض إذا كان الغرض منه إال لنا، حق

والثقافة. بالديانة المتعلقة حقوقنا احترام مع ذلك المعيار. ويجب هذا وفق تقاس أن ينبغي التعبير حرية من

واحترامها مترابطة سلسلة فحقوق اإلنسان اإلنسان. بحقوق فيما يتعلق هرمي أو نظام تراتبي يوجد أي فال

كرامته. للفرد يضمن ما بالتحديد هو جميعا

وإسهامات جميع تجارب من يستمد معينه الثقافي التنوع بأن االعتراف هو بالغ األهمية آخر أمر وهناك

ألي يمكن ال حيث مشتركة أرضية ويقيم القيم اإلنسانية الثقافي يعزز والشعوب. والتنوع والثقافات البلدان

والعنف بل والتعصب الفرقة إثارة بإمكانه أن التنوع ورغم الثقافات. سائر على الفضل تدعي أن ثقافة

للتفاوض منتدى توفير على أيضًا هي قادرة ومهنية وتعددية حرة كانت اإلعالم إن وسائل كذلك، فإن

االختالفات. هذه بشأن السلمي
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ال يكاد يمر يوم دون أن تسّجل سلطة اإلدارة الذاتية 

في غرب كوردستان انتهاكًا بحق اإلعالميين الذين 

قوة  داهمت  فقد  القسوة،  بالغة  في ظروف  يعملون 

منزل  الديمقراطي  االتحاد  لحزب  تابعة  عسكرية 

وراديو  ارك  قناة  مراسل  صوفي  أحمد  اإلعالمي 

ريباز نيوز، من قريته بانة قسر في ريف ديريك، 

يوم ١٩-٢- ٢٠٢٢ واختطفت اإلعالمي دارا عبدو  

مراسل قناة ارك  وريباز نيوزمن الحسكة. واليزال 

ارك  قناة  مراسل  فخري  اإلعالمي صبري  مصير 

والزمالء  مجهوًال،  اآلن  حتى   ٥-٢٠-٢٠٢٢ في 

الثالثة أعضاء نقابة صحفيي كوردستان- سوريا.

وكان اإلعالمي أحمد صوفي قد تعّرض لالختطاف 

الديمقراطي  االتحاد  حزب  سجون  في  واالعتقال 

في  األخير،  االختطاف  قبل  مرات  ثالث  من  أكثر 

العام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و  و  و٢٠١٩ و  ٢٠٢١ 

وتم اعتقال ابن االعالمي أحمد صوفي كرهينة حتى 

في  الفاشي  البعث  للعقل  تكرار  وهو  نفسه،  يسلم 

تعامله في معارضيه.

سوريا  كوردستان-  صحفيي  نقابة  مجلس  في  إننا 

واالتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا،  

ضرب  تبتغي  التي  الممارسات  لهذه  إدانتنا  نجدد 

ومحاربة  جماهيرنا،  أمام  الحقيقة  وإخفاء  اإلعالم، 

المواطنين في لقمة عيشهم، ودفع من تبقى متشبثًا في 

الكردية من مكونها  المنطقة  بتركها، وإفراغ  البالد 

األساسي.

وندعو  زمالئنا،  عن  الفوري  باإلفراج  ونطالب 

المنظمات الدولية الحقوقية والسياسية للتضامن معهم 

ووضع حد أمام سلوكيات االتحاد الديمقراطي بحق 

معارضيهم من سياسيين وإعالميين.

  

مجلس نقابة صحفيي كوردستان- سوريا

االتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا

٢٢-٢-٢٠٢٢

@µÓfl˝«�a@“b�nÇa@¿@⁄6ìfl@ÊbÓi
@Îáj«@aäaÜ@Î@¿Ïñ@áºc

لم يغب موضوع أهمية اللغة عن بال المثقفين الكرد منذ 

بداية النهضة األدبية الكردية في أواخر القرن السادس 

عشر الميالدي وحتى اآلن. فقد ظهرت تجليات االهتمام 

لألمير  شرفنامه  كتاب  في  الحساس  الموضوع  بهذا 

 ١٥٩٦ سنة  ألفه  والذي  البدليسي  خان  شرف  الكردي 

م.

على  المطلع  والمؤرخ  األمير  وهو  خان،  شرف  ينتقد 

ذلك  في  الثقافية  وبنيته  ونفسيته  الكردي  المجتمع  حالة 

العصر، النخبة الكردية المثقفة بأنها تتجه لالهتمام بعلوم 

الفقه والحديث والمنطق وعلم الكالم لكنهم ال يلتفتون إلى 

العلوم األدبية واالجتماعية مثل الشعر واإلنشاء وحسن 

الخط[١].

سببه  كان  األدب  دائرة  عن  الكرد  ابتعاد  أن  وأعتقد 

الروح  عن  تعبير  األم  باللغة  فاإلبداع  باألساس  اللغة 

ذلك  في  للكرد  متيسرة  تكن  لم  األمور  لكن  القومية، 

الوقت بسبب الغياب الكلي ألي دعم للغة الكردية وغياب 

حكم مركزي تتراكم فيه المعرفة وتنشأ بفضله مراكز 

ثقافية تعتمد اللغة الكردية كلغة رسمية.

اللجوء  الكرد إال  المثقفين  لم يكن هناك من سبيل أمام 

إلى اللغات العثمانية والعربية والفارسية لتدوين علومهم 

الشهير  البدليسي  الشاعر  كتب  لقد  أشعارهم.  وحتى 

حوالي  البالغة  سليمنامه  وألف  العثمانية  باللغة  شكري 

٨٠٠٠ بيت بلغة السالطين العثمانيين تقربًا منهم وبسبب 

ما كان يلقاه من دعم في هذا الخصوص. أما شرفخان 

الذي تشرب حتى العظم باللغة الفارسية وثقافتها خالل 

أهم  يكتب  أن  آثر  قد  إيران  بالد  في  الطويل  وجوده 

كتاب تاريخي باللغة الفارسية. هذا باإلضافة إلى علماء 

باللغة  التاريخية  كتبهم  كتبوا  آخرين  كرد  ومؤرخين 

العربية مثل ، وابن خلكان والفارقي وغيرهم.

وفي كتاب تاريخ الكرد وكردستان للمرحوم محمد أمين 

صاحب  چلبي  أوليا  العثماني  الرحالة  أن  ورد  زكي 

سياحتنامه يذكر في كتابه عن مأساة انهيار إمارة بدليس 

على يد الوالي العثماني أحمد باشا سنة ١٦٥٥: كان من 

مخلفات أمير بدليس أبدال خان سبعة أحمال جمال من 

تحوي  لألمير  الخاصة  المكتبة  وكانت  النادرة،  الكتب 

أكثر من أربعة آالف نسخة من الكتب القيمة، أما تأليفاته 

الخاصة فبلغت ستة وسبعين كتابًا ومئة وخمس رسائل 

بالعربية والفارسية[٢].

واألمثلة غير ما أوردناه أكثر من أن ُتحصى.

وهكذا نرى أن النخبة الكردية المثقفة لم تنتبه إلى أهمية 

في  أساسيان  سببان  ولهذا  األم  باللغة  والتدوين  الكتابة 

اعتقادي:

اعتناق غالبية الكرد الدين اإلسالمي وتبني لغته العربية 

لغة للثقافة والدين واألدب

غياب أي رؤية واضحة لدى الطبقات الكردية الحاكمة 

حول مفهوم اللغة كوعاء لذاكرة الشعوب وبالتالي عدم 

تشجيع الكتاب على استعمال الكردية في كتاباتهم.

اإلمارات  بعض  ظل  في  قليًال  تحسنت  األمور  لكن 

ويذكر   .١٥١٤ جالديران  معركة  بعد  خاصة  الكردية 

شرفخان أن األمير يعقوب بك حاكم إمارة درزينى كان 

ينظم الشعر باللغة الكردية وله في ذلك ديوان مجموع. 

ويعقوب بك هذا عاش أميرًا ربع قرن في النصف الثاني 

الحكم  عن  يتنازل  أن  قبل  عشر  السادسس  القرن  من 

لولده سنة [٣]١٥٨٦.

كما يتحدث شرف خان عن األمير بير بوداق بن األمير 

أبدال حاكم ومؤسس اإلمارة البابانية وكيف أن شعراء 

سلك  في  فنظموها  سيرته  إلى  مقتله  بعد  عمدوا  الُكرد 

القوافي والقصص وتتناقلها األلسن وينشدها المغنون في 

بأنغام ومقامات خاصة  الحكام  المجالس والمحافل لدى 

بالقوم. والمعروف أن بير بوداق أسس اإلمارة البابانية 

في مفتتح القرن السادس عشر وتحديدًا في العام ١٥٠١ 

ميالدي[٤].

المؤسف في هذا الموضوع أن صناعة الكتاب الكردي 

في  متبعة  عادة  تكن  لم  المكتبات  في  وحفظه  ونسخه 

الكردية في ظل غياب وعي معرفي ورؤى  اإلمارات 

ضاعت  فقد  ولذلك  واألمراء  الحكام  لدى  مستقبلية 

والكتاب  الشعراء  وألفها  نظمها  التي  العديدة  المدونات 

الكرد بالكردية وأصبحت نهبًا للنسيان.

ففي حين نالحظ اهتمام العثمانيين مثًال بكتاب سليم نامه 

المنمنمات  من  العشرات  مع  مرات  عدة  نسخوه  حيث 

الرائعة التي تزين صفحاته، نجد أن كتابًا هامًا مثل مم 

وزين لم يهتم به الكرد ولم نجد نسخة مزينة باللوحات 

ديوان  نجد  فبينما  وكذلك  عادة.  المالحم  حال  هو  كما 

الجزري  ديوان  أن  الروعة نرى  بالغة  حافظ في نسخ 

وبالرغم من أنه يضاهي ديوان حافظ، لم يتم االهتمام 

استراتيجية  أي  غياب  إلى  يشير  وهذا  ينبغي.  كما  به 

التدوين  وأهمية  خطورة  بخصوص  الكرد  الحكام  لدى 

بالكردية.

لقد كان المثقف الكردي الذي لجأ إلى الكردية كلغة تعبير 

يدرك أهمية ما هو بصدده ويدرك أيضًا وعورة الطريق 

وانصراف  واالهتمام  الدعم  غياب  بسبب  يسلكه  الذي 

الناس عن كل ما هو مدون باللغة الكردية.

ماليى  الكبير  الشاعر  دعوة  كانت  المنطلق  هذا  من 

الشيرازي  ترك  إلى  دعا  أنه  حيث  واضحة  جزيري 

وااللتفات إلى المال (يقصد نفسه):

گر لوولوی منسوور ژ نزم تو دخوازی
وەر شیعرێ مل بین ت ب شیرازی چ حاجت؟

إن كنت تبغي اللؤلؤ المنثور من الشعر

فتعال واقرأ قصائد المال واترك الشيرازي[٥].

لم يكتف الشاعر بهذا البيت الذي هو في ظاهره دعاية 

أشعاره  أن  المرات  من  كثير  في  كرر  بل  شخصية، 

ال  بذلك  وهو  المعجزات  مصاف  إلى  ترقى  وقصائده 

ينتصر فقط لنفسه ولشعره، بل إنه يريد لفت األنظار إلى 

اللغة الكردية المرنة والحيوية والتي بلغت في عصره 

مرحلة من الكمال بحيث صار من الممكن كتابة ديوان 

جميل بها.

أيضًا  نالي  الكبير  الشاعر  إليه  لمح  ما  بالضبط  وهذا 

بقوله:

فارس وکورد وعرەب ھرسم ب دەفتر گرتووە
[٦]یدیوانی ھ ،کمو ۆ حاکمی سمنالي ئ

باللغة  لديوان شعر  يمكن  وكيف  الكالم؟  هذا  معنى  ما 

دفعة  ممالك  ثالث  على  انتصارًا  يشكل  أن  الكردية 

للممالك  الحقيقي  المعنى  نالي  بالتأكيد ال يقصد  واحدة؟ 

هذه، بل يود اإلشارة إلى أن مملكتين من هذه الممالك 

والكاتب  الكردي  المثقف  على  سيطرتها  تفرض  كانت 

الكردي عبر لغتيها القوميتين. صحيح أن هناك إمارات 

مستقلة وشعب كردي يتمتع بالحرية النسبية في ظالل 

تلك اإلمارات، لكن بما أن اللغات المستعملة في دواوين 

تلك اإلمارات ومراسالت حكامها بلغة غير اللغة الكردية 

فإن االستقالل منقوص والحرية غير مستوفية الشروط. 

لذلك فإن الكتابة بالكردية تعني التحرر الكلي من سيطرة 

األجنبي ومن سطوة ثقافته.

إال  وصريح  واضح  بشكل  تبرز  لم  اللغة  مسألة  لكن 

على يد الشاعر والمفكر أحمد خاني. ولهذا أيضًا سبب 

مشروع  صاحب  كان  خاني  أحمد  أن  وهو  أساسي 

ومن  القومية.  المبادئ  على  مرتكز  تنويري  نهضوي 

المعروف أن اللغة أهم ركيزة من ركائز نهضة األمم 

في عقد ال  يمكنه ربط مشاعر شعب  أهم جامع  وهي 

ينفرط.

لقد كان أحمد خاني واضحًا جدًا في طرح فكرته. قالها 

وزين.  مم  الشعرية  ملحمته  مقدمة  في  مواربة  دون 

الفارسية وغيرها من  بالكردية ويترك  إنه سيكتب  قال 

اللغات. أكد أنه سيجلو الصدأ عن نحاسه أي 

أي  والفضة  الذهب  وسيهجر  الكردية  لغته 

اللغات األخرى. لكنه استدرك أن هذا النحاس 

لن يتحول إلى عملة رائجة ما لم يكن عليها ختم 

ملك أو سلطان. فهم أحمد خاني أهمية اللغة في 

إرساء قواعد شخصية مستقلة للكرد فكتب كل 

حتى  جبارة  خطوته  كانت  بالكردية.  مؤلفاته 

أي  اإلسالم)  (تكريد  أسميه  ما  إلى  سعى  أنه 

شرح الدين اإلسالمي والعقيدة والتفسير باللغة 

في  الدين  أهمية  يدرك  كان  فالخاني  الكردية. 

الرائد  المشروع  لهذا  قيض  ولو  الكرد،  حياة 

كبيرة  قفزة  الكردية  اللغة  لقفزت  ينجح  أن 

إلى األمام. برزت الدعوة إلى االهتمام باللغة 

الكردية بالموازاة مع الدعوة إلى تحرر الكرد 

من ربقة الصفويين والعثمانيين. أي أن دعوة 

الثقافي والسياسي  الخاني كانت شاملة لجانبها 

فلم يهمل هذا وال ذاك.

في  أدبية  نهضة  أية  أن  خاني  عرف  لقد 

الحاكمة  المؤسسة  من  دعمًا  تتطلب  كردستان 

جان دوست  
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بها،  القلم  أمسكت  آخر مرة  بالتحديد متى  أذكر  ال 

أو  قصة  أو  موضوع  بكتابة  وبدأت  واستخدمته 

قصيدة قصيرة. 

باحثا  عقب  على  رأسا  ذكرياتي  أنبش  أن  أحاول 

عن التاريخ المحدد، ولكنني فشلت.. نعم فشلت في 

الحاسوب  جهاز  عبر  شيء  كل  أكتب  فأنا  بحثي، 

منذ وقت طويل جدا، إذ أصبحت أصابعي تقفز هنا 

حجم  وأحدد  الصغيرة،  المفاتيح  لوحة  فوق  وهناك 

الخط وهو  الكبير ونوعه، ودائما أختار لون  الخط 

الخط  تحتها  يظهر  اإلمالئية  واألخطاء  األسود، 

األحمر.

القلم أصبح مكانه في جيبي، كما هو حال المنديل أو 

جهاز الهاتف النقال أو نظارتي، ال أخرجه إال ما ندر 

للتوقيع أو كتابة سطر أو سطرين في مكان عملي، 

وبعدها يعود في جيبي حتى يشأ القدر وأتذكره، أو 

قد أضعه في جيب قميصي نوعا من الزينة.

قال لي في أحد المرات أديب عزيز على قلبي إن 

يكتب  أن  إلى  واضطر  تعطل،  قد  حاسوبه  جهاز 

موضوعا أدبيا في بيته، لكنه فشل حتى أنه اشمئز 

التي  الجريدة  مبنى  إلى  يذهب  ما جعله  من خطه، 

حاسوبه  جهاز  عبر  موضوعه  وكتب  بها  يعمل 

الموجود في مكتبه.

أيامه  يعيش  «القلم»  أن  ويبدو  نهاية،  له  كل شيء 

األخيرة مع شديد األسف، فالتكنولوجيا التي تتطور 

بسرعة البرق سوف تطيح به شئنا أم أبينا. قد نجد 

وبجمالية  القلم  استخدام  بلذة  يتمتعون  ممن  بعضا 

محبي  من  يصبحون  سوف  ولكن  العربي،  الخط 

«التراث» وفئة قليلة للغاية.

·‹”@bÌ@�b«aÜÎ

حسني علي غالب

وبدون ذلك ال يمكن فعل شيء مؤثر:

فلو كان لنا صاحب ذو لطف وكرم.

والغزل  والشعر  والمعرفة،  واألدب  والفن  العلم  كان 

والكتاب. محط اهتمامه وقبوله.

لرفعت راية الشعر في أعالي السماء.

وبعثت روح ملى جزيري وأحييت بها علي حريري.

وأبهجت (فقيه طيران) كي يبقى مشدوهًا إلى األبد.

لما  مشتٍر  من  وليس  كاسدة،  والسوق  العمل  ما  ولكن 

ُيْعَرُض من قماش.

النقود  كيس  فيه  أصبح  الذي  العصر  هذا  في  خاصة 

محبوبنا جميعًا.

أي من الطمع أصبحت الدنانير والدراهم لنا معشوقات.

فلو قايضت العلم كله بفلس واحد، وعرضت بيع الحكمة 

مقابل حذاء.

لما قبل أحد أن يجعل جامي سائس خيل له، ولما رضي 

أحد أن يقبل نظامي خادمًا له[٧].

هذه األبيات الطافحة بالمرارة من مقدمة مم وزين تمثل 

السياسية  بسلطتهم  الكبيرة  الكرد  المثقفين  أمل  خيبة 

الغافلة عن تأثر القوة الناعمة سواء في الجبهة الوطنية 

الداخلية أو على مستوى الجبهات الخارجية في خضم 

الصراع السياسي.

بطبيعة الحال يمكننا إدراك أن انصراف الحكام الكرد 

الكردية  اللغة  باستعمال  المتمثل  المثقفين  مشروع  عن 

سببه عدم ثقتهم بهذه اللغة وتأثيرها أو من عدم قدرتهم 

القومية ضرورية  اللغة  أن  المتمثلة  المعادلة  فهم  على 

النضال  ركائز  من  ركيزة  وهي  القومي  الكيان  لبناء 

بموجب قول القرآن: وما أرسلنا من رسول إال بلسان 

قومه.

لقد كافحت النخبة الثقافية الكردية في سبيل جعل اللغة 

الصعوبات  من  بالرغم  األقل  على  لألدب  لغة  الكردية 

اللغات  سطوة  وأولها  طريقهم  اعترضت  التي  الهائلة 

المجاورة.

فقد كانت اللغات السائدة آنذاك هي أوًال العربية بسبب 

كونها الوعاء الذي احتضن الحضارة اإلسالمية وكانت 

لغة مقدسة، وثانيًا الفارسية وقد فرضت نفسها بعد أن 

بالغًا  تأثيرًا  أثروا  الفرس  المبدعين  من  أجيال  صقلتها 

الهند.  وحتى  اآلستانة  من  الممتدة  المنطقة  أدباء  على 

كردستان.  في  المحتلين  الحكام  لغة  وكانت  التركية  ثم 

البقاء  معركة  تخوض  الكردية  اللغة  كانت  فقد  وهكذا 

الشعراء  من  جيل  فقام  أقل،  وفرسان  قليلة  بأسلحة 

أمام  الباب  ويفتحوا  المهملة  بلغتهم  أحاسيسهم  ليدونوا 

امتحانها  اللغة  هذه  اجتازت  وبذلك  الالحقة   األجيال 

فقى  وقصص  الجزري  أشعار  فظهرت  بنجاح  العسير 

طيران الشعرية وغزليات علي حريري وتداولها الناس 

وحفظوها  وتغنوا بها في مجالسهم مما ترك أثرًا طيبًا 

أشار  وقد  اللغة،  بهذه  المثقفين  ثقة  وعزز  النفوس  في 

الثالثة باالسم في مقدمة مم  خاني إلى هؤالء الشعراء 

وزين وتحسر على أن األمير ال يتعاطى األدب وال يقبل 

ذلك ألحيا  ديوانه ولوال  في  وأربابهما  والعلم  بالمعرفة 

خاني أرواح هؤالء وأسعدها إلى األبد. 

اللغة  أنه اختار  الخاني يصرح بدون مواربة  إن أحمد 

يعرف  وأنه  وزين.  مم  به  يدون  لكي  قصدًا  الكردية 

مسبقًا أن حظوظه قليلة في الرواج فاللغة الكردية نحاس 

لكنه يقول  الذهب والفضة،  الخاني إلى سوق  يأتي بها 

إن هذا النحاس أيضًا يتحول إلى عملة بشرط أن تكون 

هي  السياسية  السلطة  أن  أي  األمراء.  أحد  سكة  عليه 

التي ترفع من قيمة اللغة عبر دعم مشروعاتها وإغداق 

األموال على من يقف في خندق الدفاع األول عنها.

لقد  أثر أحمد الخاني بأفكاره الرائدة هذه على  أجيال 

من الشعراء جاؤوا بعده فحذوا حذوه وكرروا عباراته 

تقريبًا. مثل الشيخ عبد الرحمن آق تبي صاحب روضة 

النعيم وشقيقه الشاعر خاكي (محمد جان) الذي نظم قصة 

مجنون ليلى بالكردية وهذان الشاعران جاءا في زمن 

مقدمتيهما  في  وكتبا  المستقلة  الكردية  اإلمارات  انهيار 

عن جمال اللغة الكردية وضرورة الكتابة بها.

إن أفكار أحمد خاني التي وردت في مقدمة مم وزين ال 

تزال محتفظة براهنيتها وتصلح لزمننا المعاصر إذ أن 

اللغة الكردية ال تزال تعاني من آفات عديدة ليس أولها 

قلة االهتمام بها ولن يكون آخرها انقسام الشعب الكردي 

بين لهجات مكتوبة عدة تقف حائًال أمام انصهار الشعب 

الكردي بكافة طوائفه في كيان متماسك منسجم.

دار  عوني.  علي  محمد  ترجمة   ١٤ شرفنامه.   [١]

إحياء الكتب العربية. مصر

[٢] تاريخ الكرد وكردستان. محمد أمين زكي

[٣] شرفنامه. ص٢٣٤

[٤] شرفنامه ٢٧٨

[٥] العقد الجوهري في شرح ديوان الشيخ الجزري. 

شرح  وفي   .Nûbihar  .٢٠١٣ ط١  ص١٤٤. 

المرحوم المال أحمد الزفنكي: ال حاة للذهاب إلى بلدة 

شيراز.

انتشارات كردستان. سنه. ١٣٧٩  نالى.  [٦] ديوانى 

ص٥٨٢

ص١٨٧جان  وزين.  مم  شرح  في  الثمين  الدر   [٧]

دوست. منشورات سبيريز. دهوك ٢٠٠٦.

مدارات كرد

لقد  فجأة؟  الصدف، كيف عثرَت عليك  لمحاسن  يا 

الجديد  ديوانك  قرأت  أنني  وأفرحني  جدا  سرني 

"وشيء من سرد قليل"، أعجبني ما فيه من أفكار. 

أظن أنك كنت تكتب على جسدي أنا وليس على جسد 

حبيبتك التي اشتهيتها وربما أغرقتها بمائك وغرقت 

يا لها من امرأة محظوظة،  هي بمائها وهي تقرأ. 

كيف لك أن تربي نهديها بهذه الرقة وبهذه العذوبة، 

تمنيت أن يكون نهداي هما من رسمتهما أو تبتلت 

على قبتيهما ومسدت أديمهما والعبت حلمتيهما. إن 

لي نهدين أجمل من نهدي حبيبتك. صدقني ستجن 

لو رأيتهما، سأرسل لك صورة لترى.

كيف أثرت شهوتي وشهيتي أيها الــ ....، القبلة 

أعود  جعلتني  مفتوح،  عالم  الديوان  هذا  في  عندك 

إلى تلك المرات التي استمتعت بها عندما كان يقبلني 

حبيبي خلسة يسرق قبالته من خدي في غفلة عما 

حوله، إنما أجمل تلك القبل هي القبل الثورية التي 

تفجر المشاعر وتذيب الكيان، تخيلتك بي تقبلني بكل 

وبطن  ونهدْي   
ْ
شفتي على  مررتها  التي  القبل  هذه 

وشيء ورقبة حبيبتك، يا ليتني كنت أنا التي تقبلها 

التي  الوحيدة  أنا  لتحييني،  بشفتيك،  وتعصر شفتيها 

تنتظر حبيبا يعيدها إلى الحياة أو رجال يشغف بها 

تخف  ال  القدسية.  نشوتها  إلى  ويرفعها  بها  فيأتي 

شيء،  وجسدي  شفتي  على  قبلته  أثر  من  يبق  لم 

تشم  فلن  تحب  كما  وستراني  مكان  أي  في  فقبلني 

نسيته  سنوات،  منذ  رحل  الذي  الرجل  ذلك  رائحة 

تماما فال تقلق لن تشعر بالغيرة وأنت معي، ستنسى 

أنك على األرض، سنكون وحدنا في جنة الشهوة، 

وحدنا وحدنا!

Ô„Î6ÿ€�a@áÌ5€a@›ˆbéä@Âfl
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مجد  باني   “ البارزاني  مصطفى  المال   “ المناضل  القائد 

كوردستان “ شارك في اغلب ثورات كوردستان دفاعا عن 

حقوق االمة الكوردية وقضيتها العادلة في تقرير المصير و 

العيش بحرية و سالم في ربوع كوردستان الحبيبة  و كان 

القتالية حتى ورد اسمه  العسكرية و  العمليات  بنفسه  يقود 

في اوائل السبعينيات ضمن قائمة الزعماء المشهورين في 

العالم انذاك .. و تناول عدد كبير من الشخصيات السياسية 

و  القائد  هذا  شخصية  االعالمين  و  والكتاب  المفكرين  و 

قدراته و ايمانه الراسخ في قيادته للبيشمركه “ االبطال “ 

و خصوصا ايام اندالع الثورة الكوردية في الستينيات في 

العراق ، يقول القاضي “ وليام دوغالس “ عضو المحكمة 

العليا  الفيدرالية في واشنطن العاصمة  و احد الشخصيات 

البارزة المهمة بالشؤون الكوردية “ بان الميديين  و الفرس  

هم معروفون  للعالم الغربي . ان هؤالء الميديين هم اجداد 

غمرات   ١٩٦١ عام  في  خاضوا  الذين  الكورد  اولئك  

الحرب مع حكومة بغداد  وصمدوا  بل وحققوا اكثر من 

الصمود ، فقائد الكورد و زعيمهم  مصطفى البارزاني ، 

الذي عرفه  “ دوغالس “  صديقا  ، و تاريخ الكورد الذي 

سرده  “ دانا  آدمز شمدت “ في كتابه “ رحلة الى رجال 

شجعان في كردستان  ترجمة جرجيس فتح اهللا  ، بيروت  

١٩٧٢�   يقول  “ دوغالس “ بان احاديثه مع البارزاني 

في بغداد لم تدع له اية حجة لالعتقاد بانه يريد العمل لبناء 

دولة كوردية وكان  ينشد انذاك ، كما ظل ينشد على الدوام 

، حكما ذاتيا ويعني بالحكم الذاتي عموما ما يمكن تسميته 

بممارسة حكم اهلي في ظل نظام فيدرالي  … مضيفا بان 

الكوردي  االدب  و  الكوردي  التاريخ  و  الكوردية   اللغة 

المحافظة على  ، والجل  البارزاني  اشياء غالية عند  هي 

واقامة  قوانين  سن  له  بالنسبة  الضروري  من  كان  ذلك  

انظمة تعطف على التراث الكوردي .. وهناك الكثير من 

المواضيع والمقاالت في جريدة “ النجم االحمر“ التي كانت 

تنطق باسم الحزب الشيوعي الجكوسلوفاكي وكانت تصدر 

تناول  فقد  الماضي  القرن  الستينيات  فترة  في  براغ  في 

 “ واطلقوا عليه  البارزاني  الصحفيون شخصية  و  الكتاب 

بالقائد  الميداني الشجاع “  الذي  يقود جنوده “ البيشمركه 

“ للمعارك وهو في المقدمة  دفاعا وفداءا من اجل حقوق 

الكورد .. وقال الباحث الدكتور “ كوناكت “  مؤلف كتاب 

“ احفاد صالح الدين “ .. لم يشهد  تاريخ  الشرق االوسط 

قائدا مثله ال يتنازل عن كرامته و رصانته في كل الظروف 

ذهنيته   كانت  و  كوردستان  بها  تمر  كانت  التي  العصيبة 

السياسية  متطورة  جدا  تعينه على التعمق  حتى يصل 

الى  قلب  المسالة التي يبحث  فيها دائما .. “ وقال “ رينيه 

موريس “ مدير المكتب الصحفي لرئيس فرنسا االسبق “ 
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فرانسوا متران “ .. من بين جميع شهداء الحركة الكوردية 

الكورد  عند  خاصة  مكانة  للبارزاني  فان   ، ابطالها  و 

البسطاء في تركيا ، ويمكن العثور على  صوره  معلقة 

في المنازل  ، وفي االتحاد  السوفياتي ، وفي اماكن تواجد 

الصحفيين المشهورين في واشنطن ، فيما شبه باالسطورة 

.. وقال الرئيس المصري الراحل “ جمال عبد الناصر “ 

كان البارزاني رجال مهيب  الطلعة ، واعظم  ما كان فيه  

عينان  نافذتان  تزيدان من قوة  وتعابير الخطوط  الحازمة 

 “ الراحل  المصري  الرئيس  وقال   .. نبه   لوجه صارم  

حسني مبارك “ وانا اتابع مراسيم دفن مصطفى البارزاني 

لي  بوضوح   تبين   ايام ربيع ١٩٧٩  اليوم من  ذلك  في 

ان جموع المعزين  لم  يقوموا بالقاء  نظرة على جثمان 

اهم  بتوديع  يقوموا   كانوا   انهم   بل  الكوردي   الزعيم 

شخصية  كوردية  سياسية و عسكرية على مدى التاريخ ، 

منذ صالح الدين  االيوبي ، وقل الميجر “  ادكر باالنس “  

المحلل  العسكري  البريطاني في كتابه “ الثورة الكوردية 

“  الصادر ١٩٧٣ لندن .. ان البارزاني استطاع ان ينتزع  

العراق وهو  الكورد في   قانوني  بحقوق  اول  اعتراف 

وكانت  الكوردية  القومية  بمطالب   اقليمي  اعتراف   اول 

هذه البداية  القرار االخرين بمشروعية و حقوق  الشعب  

الكوردي .. وقال الكاتب و الصجفي المصري المعروف 

“  محمد  حسنين هيكل “ :  ان فضائل  البارزاني  من 

طراز الشجاعة  القديمة ، حتى ان االنسان  ليعجب بسموها  

الى  درجة  كبيرة .. عاش  يقود  ثورة باساليب  زعيم  

محنك ،  ولكن  بال غاية  ،  سوى الكبرياء  و االستقالل 

نقال   – العالف  ابراهيم   “ الدكتور  التاريخ  استاذ  يقول   “

الدباغ – الجزيرة نت ١٤ / ٣/ ٢٠٢١ “ في  عن احمد 

أحسن  ذكيا و  كان شجاعا و  انه  للبارزاني “ …  وصفه 

في  مبكرا  انغمس  انه  كما   ، نشأته  منذ  الصيد  و  القنص 

لها من خالل نشأته مع  الكوردية و كرس حياته  القضية 

اخيه و ترؤسه للمباحثات مع الدولة العراقية ابان االحتالل 

البريطاني للعراق “   يقول “ زنكنه “  جزير نت  – نفس 

يشهد  لم  الكوردي  الشعب  تاريخ  ان   “ السابق  المصدر 

قائدا متحمسا لقضيته كمصطفى البارزاني حيث كان يتمتع  

كجمال   “ العرب  السياسيين  من  كثير  مع  جيدة  بعالقات 

عبد الناصر “  و الزعيم اللبناني “ كمال جنبالط “ وملك 

االردن “ الحسين بن طالل “ فضال عن مراسالته مع ملك 

الكاتبة الكوردية  “  السعودية “ عبد العزيز “ … وقالت 

سندس  النجار “ بمناسبة ميالد القائد “ مصطفى البارزاني 

١٤ / ٣ / ١٩٠٣  “  العظماء  ال يموتوا  وان رحلوا 

بالنسبة  اما   ..  ٢٠١٩  /  ٣  /  ١٦ كوردستان  صوت   “

و  المراسلين  بعض  يذكر    “ البيشمركه   “ تدريب  لنظام 

الرحل الذين زارو كوردستان والتقوا مع القائد البارزاني 

و شاهدوا تدريبات البيشمركه  ابان الحرب العراقية على 

عنيف  بشكل  يتدرب  البيشمركه   ان  قالوا   .. كوردستان 

يتدربون   وكانوا  الحربية  اسلحتهم  يحملون  هم  و  شديد  و 

و  طبيعة  مقاومة  يمكن  صلبة  و  قوية  اجسام  بناء  بهدف 

والمناخ  العالية  الجبال  و  المعقدة  كوردستان  تضاريس 

كوردستان  بالدهم  ارض  عن  والدفاع  جانب  من  البارد 

وكان من ضمن تدريباتهم المشي لمسافات طويلة وتسلق 

تدريبات  الوعرة  فضال عن  المناطق  المرتفعات وعبور 

قتالية و كان القائد البارزاني يمارس ايضا العاب التسلية و 

الترويح النفسي مثل لعبة “ الشطرنج “ و الفروسية  فضال 

عن المشي  وتسلق قمم عالية مع جنوده وهم جميعا بالقيافة 

السنجاري “  المناضل “ علي  القيادي و  العسكرية واكد  

في احدى محاضراته مع جمع من الطلبه الكورد والعرب 

في براغ عام ١٩٦٣ “ ان البيشمركه  بمفرده كان  يعادل 

القتال المباشر ، و كانوا يشدون انفسهم  ١٠ جنود  في  

باالحجار الثقيلة كي يثبتوا في مواقهم في ساحات القتال “ 

كنت انذاك احد الحاضرين في تلك المحاضرة “ واكد على 

البارزاني “  القائد  بقيادة “  للبيشمركه   البطولية   المالحم 

ونجله الشجاع “ ادريس البارزاني “ و أضاف ايضا   الى 

والفكر  النفسي  و  البدني  باالعداد  الكوردية  القيادة  اهتمام 

الوطني  للبيشمركه البواسل انذاك  ، وفي الجانب االخر 

وشخصية  عن صفات   “ السنجاري   “ المناضل   “ تحدث 

البارزاني  فقال  : اليمكن  لنا مقارنة البارزاني  ببعض 

المعنوية   الميدانية و  القادة  االخرين  من حيث الشجاعة 

العالية  والذي كان يتمتع به هذا القائد .. كان صبورا على 

تحمل الصعاب  و المشاق  و المعاناة و كان ايمانه قوي 

كوردستان  في  الكوردية  االمة  بحقوق  عميق  و  ثابت  و 

الذي   “ ميدفيدف   “ الروسي  الكاتب  تطرق   و   ، مستقل 

زار كوردستان في الستينيات ابان الحرب و المعارك الى 

القدرات القتالية للبيشمركه  و وصفهم  “ بالشجعان الذين 

ال يهيبهم الموت  “ دفاعا عن قائدهم البارزاني وعن ارض 

كوردستان  ، وقال الرئيس الكوبي الراحل “ فيدل كاسترو 

يمل وال  دولة شعبها ال  احتلوا  االتراك حمقى النهم   :  “

يضعف .. وقال الملك السعودي الراجل “  عبد العزيز آل 

سعود “  : االكراد ال تحتاج الى رجال فرجالها اهل ثبات  

، وقال “  كيسنجر “  وزير خارجية امريكا االسبق : ال 

يوجد ولم اجد في حياتي أعند من الرجال االكراد  .. هذا 

غيض من فيض عن اوصاف وقدرات قائد االمة الكوردية  

المناضل “ المال مصطفى البارزاني“         .

الموت والخزي و العار للطغاة الظالمين … عاشت االمة 

الكوردية …  عاشت كوردستان حرة و مستقلة .

أن الظلم والقهر والحرمان وشتى انواع االضطهاد العرقي 

االرادة  وكسر  الهوية,  طمس  محاوالت  وكافة  والقومي, 

التي مورست بحق الشعب الكردي ,كانت الدافع والمحرك 

االساسي لنضال الشعب الكردي ,والذي ارتبط منذ العصر 

.عرف  الكردي  النضال  شعلة  بارزان  بمنطقة  الحديث 

التاريخ  وكتبوا  سطروا  اللذين  القادة  من  الكثير  التاريخ 

بعزيمتهم  وأيمانهم وعقيدتهم في الدفاع عن حقوق وقضايا  

شعوبهم,  فبذلوا كل ما يملكون ومنهم من دفع حياته وكرس 

كل مبادئه في سبيل تحقيق حلمه في تحقيق دولة او كيان 

ومنهم من صنع التاريخ نفسه حيث أصبح نهجًا يتناقل  بين 

األجيال ومن ابرزهم . البارزاني الخالد الذي صنع تاريخ 

وعقيده الشعب الكردي في كل أجزاء كوردستان االربعة, 

مخيلة  في  وتدخل   ترسم  التي  والعقيدة  النهج  أصبح  بل 

نفتخر  .اليوم في ذكرى ميالده   يعيش  أينما  كل كوردي 

بأنه رمزًا ونهجًا وعنوانًا لنهضتنا وشعلة النضال الكردي 

لم  الخالد  البارزاني   . االجيال  بين  تنتقل  التي  والمدرسة 

يكن قائد ثورة فحسب ,بل كان تاريخًا من الحكمة والفلسفة 

بسيطًا  كان  واألخالق،  والتربية  السلوك  من  ومدرسة 

واالنسانية   التواضع  في  قمة  واليد،  القلب  نقي  متواضعا 

 ( الرئاسة   ) بروتوكوالت  كافة  عن  نفسه  أبعد  حيث   

رجال  خيرة  حوله  ووضع  ومظاهرها،  وبيروقراطيتها 

أدق  عايش   وبذلك  وإخالصًا،  طهارة  وأكثرهم  الثورة 

مشاعر وأحاسيس شعبه حتى حسبه الناس أبا وعما وأخا 

البارزاني مصطفى رجًال ميدانيًا ذات مبادى  كبيرا. كان 

وافكار وفلسفة نابعة ومعبرة عن حقوق شعبه الكردي في 

اجزاء كردستان االربعة , ويطلق عنان الثورة وال ينظر 

والتعامل  والتربية  السلوك  من  نوعا  ذاته  بحد  كان  لها، 

اإلنساني. كان البشمركة  والقائد في آن واحد ،  يؤمن  بأن 

مفتاح الحل هو النضال بشقيه العسكري والسياسي مستندًا 

على جميع المواثيق الدولية والهيئات االممية بان لكل شعب 

العرب  بان  دائم  بشكل  ، مؤكدا  تقرير مصيره  في  الحق 

الدكتاتوريات وأنه ال خالص إال باحترام  والورد ضحايا 

بالتعايش  مومنًا  كان  بهم.  واالعتراف  اآلخرين  حقوق 

المكونات  بين جميع  االنسانية   القيم  في  والمحبة  السلمي 
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التي تعيش على جغرافية كردستان , وأن كردستان موحدة 

ولكن قسمها االعداء والبد من النضال من تحريرها. في 

ذكرى ميالده البد أن استذكر اهم  المعاني في شخصية المال 

مصطفى البارزاني  حيث ارتبط نضال الشعب الكردي في 

اجزاء كردستان االربعة و الحركة التحررية  الكردستانية 

تنتقل  التي  والمدرسة  الشعلة  بمثابة  اصبح  الذي  بنهجه  

واالسس  والمبادئ  االفكار  .رسم   المتالحقة  االجيال  بين 

في  النضال الكردستاني، وقاد هذا النضال بحكمة ودراية 

وتفان وتضحية. وشكلت نضاله وأفكاره تراثا قوميا وطنيا 

نيرا سمي بـ ’’تراث البارزاني الخالد’’، ليصبح نبراسا 

درب  الطويل،  الدرب  في  الكادحة  الكردستانية  للجماهير 

الكردي  القومي  النضال  مدرسة  .وضع  العظيم  كردستان 

من خالل ايمانه بأن كردستان موحدة وقسمها االعداء ,ومن 

خالل  مساعدته لثورة الحفيد كردستان  وسعيد بيران في 

كردستان تركيا  والقاضي محمد في كردستان ايران وكذلك 

من   ٢٠١٤ داعش  من  كوباني  لتحرير  البشمركة  ارسال 

قبل السروك مسعود بارزاني في كردستان سورية  حيث 

شكل نهجه مدرسة للنضال القومي والفكري  الكردستاني 

.اصبح فكر ونهج البارزاني الخالد  رمزًا للتعايش السلمي 

والمحبة االنسانية لجميع المكونات على جغرافية كردستان. 

النضال  مدرسة  تعبيرًا عن  البارزاني   وفكر  نهج  اصبح 

(البشمركة) رمز االمن واالمان في محاربة الظلم واالعداء 

ومحاربة االرهاب نيابة عن المنطقة والعالم. 

اصبح نهج البارزاني الخالد  تعبير عن التضحية والفداء 

نهج  اصبح  االعداء  من  كردستان  تحرير  في  والشهادة 

البارزاني الخالد  تعبير عن صنع االنتصارات والمالحم في 

البارزاني   النضال وحماية كردستان .اصبح نهج  ساحات 

وخطط  المؤامرات  كل  عليها  تتحطم  التي  المنيع  السد 

االعداء ضد كردستان. اصبح نهج البارزاني الخالد  رمز 

الشموخ واالعتزاز بالهوية  والشعور الذاتي والوجداني في 

االنتماء لكردستان. 

اصبح نهج البارزاني  المدرسة والشعلة التي تنير دروب 

الروحي  القادمة في حب كردستان. سيبقى األب  االجيال 

والشعلة  والمدرسة  الرمز  البارزاني  مصطفى  مال  للكرد 

الشعور  ايقاظ   في  المتالحقة  االجيال  دروب  تنير  التي 

المنيع  السد  سيبقى  ,وكما  لكوردستان  باالنتماء  الكردي  

الذي تتحطم على نهجه كل  المؤامرات والخيانة من خالل 

كردستان  بأن  القومي  الذاتي  الوجداني  الشعور  تعزيز 

موحدة حيث تم تقسيمها من قبل االعداء بموجب االتفاقيات 

الدولية وصراعتهم والبد من النضال من اجل الدفاع عن 

اجل  من  الدائم  والسعي  األعداء  من  وتحريرها  كردستان 

سيبقى   . الكردي  الدولة  حلم  تحقيق  حتى  عنها  الدفاع 

الكردي عبر  القومي  للنضال  الخالد رمزًا  البارزاني  نهج 

مسيرته وتاريخيه النضالي حيث اسس االب الخالد مدرسة 

للكردايتي  من خالل مشاركة النضال في اجزاء كردستان 

الذي  الكردستاني  القومي  المشروع  عن  معبرًا  االربعة 

يقوده الرئيس مسعود بارزاني ويعتز به الكرد في اجزاء 

كردستان االربعة.

في  بارزاني  احمد  الشيخ  جسده  الذي  المشروع  ذلك 

وكذلك  الحفيد  ثورة  لمساعدة  مال مصطفى  الخالد  ارسال 

كردستان  في  بيران  سعيد  شيخ  لثورة  البارزاني  مساعدة 

مهاباد  لجمهورية  الخالد  البارزاني  مساعدة  وكذلك  تركيا 

ودوره الكبير في تأسيسها مع قاضي محمد. كذلك الرئيس 

مسعود بارزاني عندما ساعد كردستان سورية في محاربة 

داعش عبر ارسال قوات بشمركة  الى كوباني لتحريرها 

الشهادة  الخالد نهج  البارزاني  من االرهاب  .سيبقى نهج 

الدفاع  في  الباسلة  وتضحياتهم  الشهداء  بدماء  واالعتزاز 

القادمة  االجيال  ينهل  الذي  المنهل  وسيبقى  كردستان  عن 

والمتالحقة معنى وحب الشهادة واالعتزاز بقيمها االصيلة 

في حب كردستان وبذل الغالي والنفيس في تحريرها. 

الدفاع  وحب   الشموخ  نهج  الخالد  البارزاني  نهج  سيبقى 

حماية  في   البيشمركة  مدرسة  خالل  من  كردستان  عن 

كردستان .ال احد يستطيع النكران بأن  نهجه العظيم زرع 

معاني الحب في عشق مسيرة البشمركايتي, وااليمان بأنها 

طريق النضال والسد المنيع التي تتحطم  عليها جميع خطط 

ومؤامرات االعداء , وكما سيعزز محبة كردستان والدفاع 

المحبة والسالم  نهج  الخالد  البارزاني  نهج  . سيبقى  عنها 

ايصال  عبر  الكردي  للشعب  القومية  الهوية  والتعبير عن 

رسالته للعالم بان كردستان موطن التعايش السلمي ,وبأن 

وللعالم  لكل جيرانه  األمن واألمان  الكردي عامل  الشعب 

في ارساء السالم واالستقرار عبر محاربة االرهاب ودحره 

دومًا.

تغيير  استطاع  من  هو   ، البارزاني  مصطفى  المال  نعم 

المعادلة باتجاه حل القضية الكردية في العراق حال سلميا 

، ديموقراطيا ، وذلك عندما وافق على خطوة حزب البعث 

انقالب ١٧  السلطة في  ، وهو من كان قد استولى على 

تموز سنة ١٩٦٨.

وكما هو معروف فقد سبقت ذلك مشاريع لحل القضية ، 

ومنها ما طرحه الدكتور عبد الرحمن البزاز رئيس وزراء 

يونيو   – حزيران   ٢٩ (بيان  ب  عرف  والذي   ، العراق 

١٩٦٦) ? والذي كان يهدف الى تسوية القضية الكردية 

في  قاطع  بشكل  الكردية  بالقومية  البيان  اعترف  وقد   .

الدستور وباللغة الكردية لغة رسمية مع اللغة العربية في 

عن  البيان  .واعرب  كردية  اغلبية  تسكنها  التي  المناطق 

استعداد الحكومة لتأكيد ذلك في قانون المحافظات المقترح 

آنذاك ؛ اال ان البيان ظل حبرا على ورق ، مما ادى الى 

عودة الحركة المسلحة ، واستمرت حتى قيام انقالب ١٧ 

تموز – يوليو ١٩٦٨   ومجيء حزب البعث الى السلطة 

اصدار  من خالل  الكردية  القضية  حل  على  عملت  التي 

قانون الحكم الذاتي.

ان من الحقائق التاريخية التي البد من التأكيد عليها ، ان 

االسرة البارزانية في العراق ، ومنذ اواخر العهد العثماني 

التحررية  الحركة  قيادة  تبني  في  كبير  دور  لها  كان   ،

الوطنية الكردية ، وبدون الدخول في التفاصيل ، وانا من 

تناولت هذا الموضوع في رسالتي للماجستير التي قدمتها 

 (١٩٠٨-١٩٢٢ الموصل  (والية  عن  بغداد  جامعة  الى 

سنة ١٩٧٥ تحدثت عن ذلك واشرت الى موضوع عنوانه 

: (الشيخ عبد السالم البارزاني والقيادة البارزانية ١٩٠٨-

١٩١٤) وقلت ان االسرة البارزانية اكتسبت مكانة دينية 

بمرور الزمن ، وتنتمي هذه االسرة الى الشيخ تاج الدين 

في  البارزانية  للمشيخة  ومؤسسا   ، دينيا  عالما  وكان   ،

منطقة بارزان (وكلمة بارزات تعني بالكردية المتطلع الى 

الشمس) ونفوذ الشيوخ في بارزان كان منذ سنة ١٨٢٥ 

حينما اسند الشيخ طه النهري خليفة الشيخ خالد النقشبندي 

، الطريقة النقشبندية الى الشيخ تاج الدين وهو من اسرة 

الشيخ عبد  قيادة  .وكانت  بارزان  الزيبار من  في  عريقة 

السـالم تمثل بالنسبة لتاريخ االكراد الحديث في العراق 

والعسكري  السياسي  مجاليه  في  الكردي  للكفاح  مقدمة 

االتحادية  السلطة  على  السالم  عبد  الشيخ  ثار  وعندما   ،

العثمانية القت القبض عليه وحوكم امام المجلـس العرفي 

انصاره في ٣  الموصل شنقا مع ثالثة من  واعدمته في 

فـي  اليزال  وقبره   ١٩١٤ –ديسـمبر  االول  كـانون 

الموصل .

الحركة التحررية الكردية اقترنت بالشيخ احمد البارزاني 

البارزاني وعبر اكثر من  بالمال مصطفى  فيما بعد ، ثم 

نصف قرن ، وكان مما يميز المال مصطفى انه كان رجال 

وكان  القيادة  ادوات  من  متمكنا  وقائدا   ، عمليا   ، واقعيا 

اليألو جهدا في ان يستفيد من كل من يقدم الدعم لحركته 

باب  في  جالس  وفقير   ، اعمى  رجل  انا   “: يردد  وكان 

الجامع ، واليهمني من يضع بيدي نقودا“ .

القيادات الكردية في  كان المال مصطفى على صلة بكل 
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المنطقة ومنها ايران لذلك اختاره قاضي محمد عندما قام 

بحركته في ايران وأسس جمهورية مهاباد ١٩٤٦   وعينه 

ذكرياتها  ان  اال  فشلت  المحاولة  ان  ومع  للدفاع  وزيرا 

ان  في  ورمزيتها  ألهميتها  االكراد  بين  تتردد  التزال 

يستطيع الكرد ان يفعلوا شيئا .

كان المال مصطفى يدرك انه يحمل هموم شعبه ويطالب 

بحقهم في الحرية

وقد وجدت ان كتابا عراقيين وعرب واجانب كتبوا عن 

المال مصطفى منهم عسكريون ورجال مخابرات ورحالة 

موضوعا  مصطفى  المال  كان  .كما  اكاديميون  ومنهم 

لقصائد وممن كتب عنه شاعر العرب االكبر محمد مهدي 

بعنوان   ١٩٦٢ سنة  الى  تعود  قصيدة  وله  الجواهري 

(كردستان يا موطن االبطال ) تعرض فيها لنضال المال 

مصطفى ودوره الفاعل تجاه قضايا شعبه .

قلبي لكردستان ُيهدى والفم

ولقد يجود بأصغريه المُعدم

سنوات طويلة

المال مصطفى بن الشيخ محمد البارزاني من مواليد قرية 

اال  عليه  طويلة  سنوات  تمض  ولم   ١٩٠٣ سنة  بارزان 

عبد  الشيخ  االكبر  شقيقه  اعدام  قصة  على  عينيه  وفتح 

وقد  قدمت  ان  سبق  كما  الموصل  في  البارزاني  السالم 

وحبستهما  ووالدته  مصطفى  االتحادية  السلطات  اعتقلت 

في سجن الموصل لبضعة اشهر وكان لوالد المال مصطفى 

السالم  عبد  الشيخ   : هم  اوالد  اربعة  محمد  الشيخ  وهو 

منهم  وبرز  وبابو   ، صديق  ومحمد   ، احمد  والشيخ   ،

الشيخ احمد والمال مصطفى وكان المال مصطفى شجاعا 

انغمس في قضية شعبه   ، القنص والصيد  ، يحسن  ذكيا 

وكرس حياته من اجلهم .. ومن المناسب االشارة الى انه 

النبوي  الكريم والحديث  القرآن  دينيا . درس  تعليما  تعلم 

العقيدة والشريعة والفقه على ايدي معلمين دينيين  وقضا 

اكمل  وبعدها  سنوات  بضعة  يتعلم  واستمر  خصوصيين 

دراسته الدينية في مدينة السليمانية .

واتجه المال مصطفى للعمل السياسي والعسكري ، وكان 

معجبا بقيادة الشيخ محمود الحفيد البرزنجي في السليمانية 

ضد االحتالل البريطاني بعد انتهاء الحرب العالمية االولى 

واحتالل االنكليز للسليمانية والموصل سنة ١٩١٨ و١٩١٩ 

الشيخ محمود في حركته  قاد قرابة ٣٠٠ مسلح مع  وقد 

المسلحة سنة ١٩١٩. كما كان على صلة بحركة الشيخ 

سعيد بيران بتركيا ١٩٢٠ وفي السنوات ١٩٣١-١٩٣٢ 

قاد المال مصطفى البارزاني قوة من المقاتلين للدفاع عن 

محور ميركه سور – شيروان ضد قوة عسكرية بريطانية 

واضطر الى الهروب الى تركيا سنة ١٩٣٤ ثم عاد الى 

العراق  جنوب  الى  احمد  الشيخ  اخيه  مع  ونقي  العراق 

واستمر ذلك قرابة عشر سنوات.

وعمل مع تنظيم سري يعرف ب (هيوا ) أي (االمل) ، 

وهرب من السليمانية في تموز – يوليو سنة ١٩٤٣ لكنه 

بتجميع  وبدأ   ، ذاتها  السنة  في  بارزان  منطقته  الى  عاد 

 (٢٠٠٠) تجمع حوله  المسلحين وخالل شهرين  صفوف 

مسلح .

وحاولت الحكومة العراقية التفاوض معه ووقف المقاومة 

في خريف سنة ١٩٤٣ لكنه لم يجدها جادة في ذلك ورفض 

وافق على  النفي  وبعد عودته من  احمد  الشيخ  اخاه  لكن 

الدخول في مفاوضات وقدم عددا من المطالب وافق عليها 

الكردية  المناطق  اصالح  ومنها  حينها  في  السعيد  نوري 

والتدريس باللغة الكردية

اعلن  تنفيذ وعودها  في  الحكومة صادقة  يجد  لم  وعندما 

اشترك  قلنا  وكما   ١٩٤٣-١٩٤٥ سنة  مسلحة  حركة 

جمهورية  قيام  اعالن  في  محمد  قاضي  حركة  في 

 ١٦ وفي   ١٩٤٦ الثاني  كانون  في  الكردستانية  مهاباد 

الديموقراطي  الحزب  اسس   ١٩٤٦ سنة  –اغسطس  آب 

الكردستاني وانتخب رئيسا له الى يوم وفاته.

السوفيتي  لالتحاد  اللجوء  الى  اضطر   ١٩٤٧ سنة  في 

الى  قيام ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ وعاد  وبقي هناك حتى 

الرئيس  وكان  حافال  استقباال  العراقيون  واستقبله  العراق 

القائد الخالد جمال عبد الناصر قد استقبله وهو يعود من 

االكراد  مطالبة  قضايا  ودعم  ودعمه  السوفيتي  االتحاد 

(عبد  بعنوان  مقال  هذا  في  كتبت  وقد  القومية  بحقوقهم 

العالمية  المعلومات  شبكة  على  متوفر  واالكراد)  الناصر 

–االنترنت.

حركة مسلحة

كانت عالقة المال مصطفى البارزاني بالزعيم عبد الكريم 

قاسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية 

بعد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ جيدة وقد استقبله في ٧ تشرين 

جادا  يكن  لم  الزعيم  لكن   ١٩٥٨ سنة  اكتوبر   – االول 

مصطفى  المال  فاضطر  الكردية  القضية  من  موقفه  في 

البارزاني الى قيادة حركة مسلحة تعرف بحركة ايلول – 

سبتمبر ١٩٦١ استمرت حتى سنة ١٩٧٥ ضد الحكومات 

العراقية المتعاقبة لكنه كما قلت وافق على مقترح الحكومة 

سنة  –مارس  اذار   ١١ بيان  الى  معها  وتوصل  العراقية 

١٩٧٠ وصدر قانون الحكم الذاتي.لكن هذا االتفاق انتكس 

باتفاقية الجزائر بين العراق وايران في ٦ اذار –مارس 

سنة ١٩٧٥

تنفيذ  في  بغداد  في  العراقية  الحكومة  استمرت  هذا  ومع 

لكن   ، ومؤسساته  الذاتي  الحكم  هياكل  واقامت  االتفاق 

البرود ظل قائما بين المال مصطفى البارزاني والحكومة 

والشك ان القوى االقليمية والدولية قامت بدور في تخريب 

العالقات بين الحكومة القائمة آنذاك والقيادة البارزانية .

الواليات  الى  ونقل   ، البارزاني  مصطفى  المال  مرض 

المتحدة للعالج لكنه توفي يوم ١ من اذار – مارس سنة 

١٩٧٩ واعيد جثمانه بعد ذلك ليدفن في بلده .رحمة اهللا 

عليه وطيب ثراه وجزاه خيرا على ما قدم لقومه ووطنه.

* كاتب ومؤرخ عراقي
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عن للبحث آخر إلى مكان من اإلنسان حركة

مرور أخذت مع قديمة ِقدم اإلنسان، الحياة مات مقوِّ

خالية بعيدة أماكن عندما قصد الهجرة شكل الزمن

التغيير ُيعرف لم فيها.  الدائمة لإلقامة  السكان من

إّال لإلنسان القديم الدائمة الحركة رغم الديموغرافي

الغنية األماكن على أشكاله بكافة الصراع نشوب بعد

األديان، وظهور القوميات  ونشوء والغذاء  بالماء

نحيا التي األرض بقعة من تخلوا منه ال اآلن يكاد

ة مستمرِّ عملية الديموغرافي التغيير أّن بمعنى عليها،

مختلف في والسلبي اإليجابي  بشِقيه إنقطاع دون

للباحثين نجاًة طوق ومازال كان لقد العالم. أنحاء

لبعض وحاجة الكريمة، الُحّرة والحياة األمان عن

في ولِكن السكان، عدد ِقّلة من تشكو التي الدول

الشعوب بعض على كالكاِرثة وقعه كان الوقت ذات

للَعيان ماِثلة  آثاره ومازالت أمرها، على المغلوبة 

واختفاء شعوب بإنقراض تسّبب إذ هذا، يومنا إلى

وحضارات. ثقافات

الَعبث هو  ط ومبسَّ عام بشكل الديموغرافي التغيير

األصلي، -الموطن ما لمنطقة  السكانية  بالتركيبة

أخالقية، غير أو أسس أخالقية البديل- على الموطن

والشكل، الغاية في النوعين  بين  التباين ينحِصر

األحيان. أغلب في الوسيلة ر تبرِّ والغاية

االجتماع علم فروع إحدى الديموغرافيا ُتعدُّ

الكمّية الخصائص بدراسة تهتم السكانية، والجغرافية

ونسبة والنمو والتوزيع الكثافة  حيث من للسّكان

وذلك الوفيات، إلى والِوالدات اإلناث  إلى الذكور

عدد تغّير ومعّدل  األعمار متوسط  على للوقوف

خاصة أهمية تولي كما نقصان. أو زيادة السكان

والثروة والتغذية كالتنمية للسّكان النوعية للخصائص

أنفسنا نجد وهنا الفرد. ودخل واإلحصاء والتعليم

كانت نورًا، وإذا الِعلم كان إذا مشروع: أمام تساؤل

وال ظالمًا، إّال نراها ال فلماذا ِعلمًا، الديموغرافيا

يعود السبب أّن المؤكَّد من الظلم؟ ِسوى منها ُيصيبنا

حّدين، ذو سالح ُيقال كما فالِعلم نفسه، اإلنسان إلى

تقع اآلخر، دون الحّدين أحد يختار َمن هو واإلنسان

منها السلبي الجانب على االختيار يقع عندما الكارثة

القسري. الديموغرافي بالتغيير والمتمثِّل

أشكال ِعّدة الديموغرافي التغيير عميلة تتِخذ

على الجماعية واإلبادة النزوح، اللجوء، كالهجرة،

الهجرة ولعّل مذهبية. أو دينية قومية، عرقية، أسس

الرئيسي الشكل هي  والقسري- الطوعي  -بشقيها

منها الطوعي الّشق الديموغرافي، التغيير أشكال من

عن الباحث المهاجر سابقًا، أشرنا كما للطرفين حاجة

ِلسد والحياة الحّرة الكريمة، والدول الحاِضنة األمان

هذا أّن أي وأستراليا، مثل كندا العاِملة اليد من حاجتها

في الطرفين. َحالًّ لمشكلة يكون الهجرة من النوع

مثل بريطانيا، فرنسا، األوربية الدول بعض أّن حين

شّقي الهجرة بين جمعت قد كانت أسبانيا والبرتغال

إكتشافها بداية في إليها جلبت حيث أمريكا، قارة إلى

فيما إليها وساقت كمواطنين، األوربيين المهاجرين

باألعمال للقيام االفريقية كعبيد القبائل من الرجال بعد

ال ديموغرافي تغيير حدوث  إلى أّدى  ِمّما الشاقة.

إليها والعبيد المهاجرين قدوم بسبب ليس له، ساِبق

لسكانها األصليين الجماعية اإلبادة بسبب بل فحسب،

ونشر والكيماوية، النارية باألسلحة الُحمر) (الهنود

واألوبئة بينهم. األمراض

األكثر هو بالهجرة القسرية الثاني المتمثِّل الّشق يبقى

الشعوب، حاضر ومستقبل وخطورًة على ممارسًة

بقوة جذورها من شعوب اقتالع إلى بالنهاية يؤدي 

اعتادت عّما غريبة نائية أماكن إلى ونقلها السالح

من المظلم الجانب هو هذا العيش، نمط من عليه

رشيد رجب حممد

الظلم مع يترافق والذي غالبًا ما الديموغرافي التغيير

سابقًا. ذكرنا كما

ألجيال تمتدُّ ِبحق مؤِلمة الديموغرافي التغيير آثار إّن

الفتنة زرع  إلى األحيان  أغلب في تؤدي وأجيال،

للمنطقة الجديدة نات المكوِّ بين والكراهية الحقد ونمو

أمام وعائقًا المشترك، ُسبل العيش بذلك ُمهدِّدًا الواحدة

الواحد المجتمع نات مكوِّ بين االجتماعي العقد إبرام

لحظة أي في لإلنفحار معّرضًا الوضع يبقى  بحيث

إنذار. سابق دون

الديموغرافي التغيير  من الدولي المجتمع  موقف

القضايا من موقفه عن كثيرًا يختلف ال القسري 

يغضُّ المعايير. ازدواحية من يخلوا وال األخرى،

في مكان باإلدانة ويكتفي ما، مكان في عنه الطرف

ذلك على  أدلُّ وال أخرى، أماكن في ويمنعه آخر،

في طاِحنة أهلية حرب شهدت التي يوغسالفيا من 

إجراء دون بتقسيمها انتهت الماضي، القرن تسعينات

القوميات المتعدِّد لسكانها ديموغرافي تغيير أي

فاضح خرق المواقف  تلك ُتشكِّل  أال واألديان.

للعام الدولية الجنايات لمحكمة روما لميثاق وصريح

قسري تهجير أي إعتبار على ينص والذي ١٩٩٨م،

وجريمة اإلنسانية، ضد جريمة هو للسكان إبعاد أو

على نحو مباشر اإلحتالل دولة قيام حال في حرب

إلى المدنيين سكانها من جزء بنقل مباشر غير أو

من سكان قسم نقل أو إبعاد أو تحتلها، األرض التي

أخرى إلى  منطقة من جميعهم أو المحتلة األرض 

خارجها. إلى أو المحتلِّة األرض ضمن

أبشع التاريخ مرِّ على الكوردي الشعب
َ
َلِقي لقد

التغيير أخطرها أقلُّها جيرانه، من الجرائم أنواع

أنحاء أغلب في  أشكاله بكافة القسري الديموغرافي 

السوفيتي اإلتحاد  من كٌل مارس فقد كوردستان.

أشكال كافة وسوريا العراق تركيا، إيران، السابق،

دون الكوردي الشعب بحق الديموغرافي التغيير

الهوية لطمس  وذلك  أخالقي، أو ديني وازع أي

المدن لقد نال جميع عن أرض كوردستان. الكوردية

الديموغرافي التغيير من نصيبه  الكوردية والبلدات

من سكانها جميع
َ
بقي حيث عفرين، منطقة بإستثناء

٢٠١٨م. عام التركي االحتالل قبل ما إلى الكورد

له والُمَعدُّ الُممنهج الديموغرافي التغيير عملية بدأت

ومشاركة التركي االحتالل سلطات ِقبل من مسبقًا 

بعد سقوط اإلئتالف السوري المعارض من صريحة

المسلحين إستقدام جرى حيث مباشرًة، عفرين مدينة

والقلمون الشرقية الغوطة من عائالتهم المرتزقة مع

لإلقامة عفرين منطقة إلى  وغيرها حلب وريف

ُيقيم نزوح، النازح مجّرد األمر يكن لم فيها. الدائمة

يستأِجر أو بلدته، إلى العودة حين إلى المخّيمات في

يستولي قطعًا ال ولِكّنه مقتِدرًا، حال كان في منزًال

بقوة األصليين السكان وأمالك وأموال منازل على 

إلى األمر بهم وصل بل فحسب  هذا ليس السالح،

بين أهله واختيار شخص ألي التعسفي  اإلعتقال 

تلك جميع الِفدية، أخذ بعد القتل وأحيانًا والقتل، الِفدية

التركية السلطات ومسمع مرأى على ُترتكب الجرائم

ترك على  األهالي إجبار بهدف  الصمت تلتزم التي

منهم والالجئين  النازحين وتخويف وقراهم، مدنهم

من -بتمويل المستوطنات بناء لماذا ثّم يعودوا. كي ال

من دون غيرها فقط عفرين منطقة قطر- في دولة

تشجيع بهدف يكْن لم إذا النازحين تأوي التي المناطق

األمر يختلف ال بالطبع الديموغرافي. التغيير وتسريع

سبي. وتربى كانيه ِلسري بالنسبة كثيرًا

الذات مع وقفة آخر إلى وقت من أي أكثر نحتاج اآلن

الديموغرافي التغيير أّن ندِرك كي ضمير وصحوة

هو معركة عفرين منطقة في وساق قدم الجاري على

ستكون تِبعاته حدود، معركة مجّرد وليس وجود

أو وإفشاله القادمة،  األجيال مستقبل على كاِرثية

الجميع وخاصة تخصُّ تاريخية مسؤولية حد له وضع

حاليًا الُمتاحة الطوعّية  العودة أّن شّك  ال الُنخب.

أفضل عفرين هو منطقة أبناء من والالجئين للنازحين

مع بالمخاطر محفوفة كوِنها رغم إلفشاله وسيلة

بلغت مخاطرها مهما لها، وراعية جهة ضاِمنة غياب

وإنتظار مخّيم الشهباء في البقاء مرارة من أقلُّ تبقى

المجهول. المصير

وقراهم مدنهم  إلى العودة من النازحين منع  إّن

التغيير عملية في بالمساهمة إّال تفسيرها يمكن  ال

يعني من مخاطره التقليل أو إنكاره الديموغرافي، وإّن

ولو جميعًا لنتفق المحتل. إرضاء هو فقط شيء واحد

اإلحتالل من موّحد وحازم على موقف واحدة ِلمّرة

لألجيال القادمة الذُّل من المزيد ُنوِرث ال كي وتِبعاته

لعنتهم. بذلك ُق فنستحِّ

ماخلت بيئة في شخصيا قضيتها التي العمر سنين خالل من

سمعته أو قرأته السياسي، وما في الشأن التعاطي من مطلقا

البشري، التاريخ بدايات منذ المجتمعات صيرورة عبر

وبالواقع ثبت فقد ، بالمعلوماتية والمكنى هذا عصرنا وحتى

بأن محكوم ومصيرها ستنزاح، كلها األيديولوجيات بأن 

والمنظرين للقادة مجسمات او صور مع المتاحف تدخل

واألقوام الشعوب سوى األيديولوجيات، لتلك أسسوا الذين

بخصوصيتها تتشبث ان  وأصرت واستمرت  بقيت فهي

وايضا صرفها بدل الفائض الجهد بان عمليا واثبتت ،

ال صرفت لو انها  مؤدلجة نزعات  لخدمة فائضة  كقوة

لكانت لتطويرها  بل لحاملها القومية الخاصية لتعويم 

التجربة السوفيتية كوامن ومخلفات ولعل . أكثر ؟! أفادت

النظري رغم العنفوان الصارخ . وفشلها !! أنموذج اكبر

الى ذاتها تعود النزاعات وهاهي ، كثيرة وتوافر معطيات

القرم جزيرة شبه ذاتها هي كانت ومفتاحها الشرقية المسألة

عدمية في  نقوله كنا  ما  السطح على  وليطفو  ، وبحرها 

كتجربة من خلفهم قومياتهم رموا الشيوعيين الذين بعض

- الكردية شخصياتنا من بعض حكاية فإن . وهنا صريحة

حكاية ذات  هي  ( هم ويرفضونها نحن نحسبها  التي  )

وحدة وبخاصية كتيرا نتوهها ال وحتى والصخرة  سيزر 

خليل آلدار قصة يتذكر فجميعنا ! الكرديين والقرار الموقف

ولعل خلط األوراق ، وسياسة الكردي الوطني  والمجلس

: فقط هو وبجدية فعال فيها يفكر نفسه يرى الذي األهم 

التوصيفات قبول كل أي ! بتقديم التنازالت المجلس مطالبة

يي ؟ ( و اآلغا ديار في مخترة مجرد ! المخترة وقبول

عنده منفلتة شعبوية وهكذا األمر هذا . برا ) ينقلع ناعجبينا

، عديدة وندوات مواقف وفي كثيرا لوحظ

/٢/٢١ يوم احمد وسينم خليل  آللدار مشتركة ندوة  ففي 

رغم  الحضور كثيرا رغبت  الشارقة  مدينة في  ٢٠١٥

أصريت ولكنني ، اعالمي بموعد توقيتها بذات  انشغالي

عن مختلفة نبرة - متوقعا - ألسمع وفقط ، وحضرت

نبراته مجموعة

في البطولة معارك مع - توقعتها - تتقاطع قد - السابقة

بخطاب خليل  آلدار السيد بنا يلطف قد .. و ، كوباني 

، كوباني في النصر وعظمة بنبراتها  ليتوائم ، مختلف

هو  ! وبقي : تغير وما  نفسه هو بدا  الخطاب أن إال 

دوكمائي وبنمط المؤدلجة الهيمنة وعقلية وبمنطق نفسه

.. ! والمخرجات بمفرزاتها كامل المنتجات على استحوذ

المناورة فن في احترافية وبعقلية آلدار حاول ! تصوروا

بالفعل شعبوية الوقائع وبلغة على السلبطة - - و والتدوير

خطابه ولهجته في وبدا ، والقفز النط في به وذلك القت

اإلعالمية وقنواته وسائطه بكل والعالم واد في فعال وكأنه

وتضحيات بنضاالت  اإلقرار إن ! آخر واد في كانوا

وفي ، واجب من أكثر هو عادة والمجموعات االفراد

حقائق الفهم يدرك كان في األصل من يصرح بها العادة

وبالتالي ، ممارستها وعقالنية الشراكة الموضوعي لجدلية

والواجبات الحقوق المساواة في اقتناعا بمبدأ المقنن تطبيق

انجازها وآلية البيني التوافق فأن المتواضع وبتصوري ،

خطاب ال ممارسة وآلية ووعي ثقافة األولى بالدرجة هي

حديث حتى او سلسة مثال وبلغة طيبة كلمات او نظري 

ناهيك عن هكذا ثقافة ؟ جميعنا فهل نمتلك جلسة ، ودي في

وهي . !! شخصيا به اشك الذي هذا األمر . ممارستها ؟!

التوحد لمرض حتمية وكنتيجة العقلية اإلستحواذية عكس

جدال سأفترض وهنا ، والسياسي السايكولوجي شقيه في

الديمقراطية األمة عقيدة أن والفرضية النقاش سبيل وعلى

آسيا البل ، الشرق األوسط على كامل وهيمنت انتصرت

تطالب بثورة األفريقية الهوتو قبائل قامت ... و وأفريقيا

رفض ما اذا أكثر ولنقربها ، واستقاللها بخصوصيتها

لهم محددة بخاصية وطالبوا المشروع هذا السريان األخوة

وحرية حق وفق هذه ورغبتهم توجههم سنسمي بماذا !!

من وبالضد : ولكن .. !! البشرية للمجموعات اإلختيار

نرى المجتمع أننا : واحدهم قاله بما نسمع ! اولم ذلك كل

: اال طيب .. دم المجتمع !! _ و تف ، دم _ كله تف

سيبقى اذن ! دم   _ تف خارج هو من  بأن  هذا يعني

الوطن والشعب بان هذا يعني افال !! المجتمع خارج هو

... من دستور السادسة المادة بموجب ووو كله والشجر

البعث بانه حتى ؟ وببساطة معي تتصوروا اال .. كلهم هم

.. ؟ تأبيدا تأميمها استطاعوا ما ستالين حزب ومنظومة

مرض وتأكيدا على المشاعر لبعضهم من مراعاة وكنوع

آلدار لسايكولوجية  ال العظمة كمتالزمة وجنون التوجس

فقط ليمرر .. و قوال لذلك ممارسته حقيقة بقدر ، خليل

ليس مقولته : يتذكر ! وكلنا مريديه على عنجهية فارغة

فعال . نحن ! بل داعش معتقلي وضع من يقرر ترامب

مرارا بعضهم سراح العشائر وإطالق وساطة والدليل :
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عبدالقادر حاج وليد

في الحسكة سجن الصناعة اختراق ومهاجمة : وتكرارا و

. ويسر ! وبكل سهولة

الذي الكالم ذلك ! العريض وبالبونط موقف هناك وبالتأكيد

اليريد حكما  بأنه ٢٤ فرانس خليل على السيد آلدار قاله

: أنا وسؤالي ! العراق كردستان شاكلة على كرديا ذاتيا

. ؟! استراتيجيق أم تقتيق ؟ هو بند أي تحت

ـ يصّرون دعاتنا األتقياء ـ بعض من هذا الزال ومع

الى على جرجرتنا ، في ذواتهم النقص المتقّمصة وكعقدة

ذاكرة وكماسحة ، فّظة وبانتقائية ـ التاريخ معاصر ـ

مرحلة أتون الى المغّيب الكردي التاريخ أذيال يجرجرون

وكورقة حال حسن كشهادة بها فيتباهون الدين صالح

ال - المتأسلمين األقوام  أولئك عاطفة ليثيروا حال فقر 

والفرس والترك العرب  من بعض من  - الحنيف الدين

من ليس أو  !! ولكن بها الكردي الوجود فيختزلون  ،

وبالتالي تقدمه ومسألة الكرد تاريخ تلخيص اإلجحاف

لهم الكرد : سيدي .. القدس وتحرير ؟ اليرموك معركة

أنها أم الميالد ما قبل وعصور اإلنساتية حتى ماض يشّرف

الميخية الكتابة الى أنظر .. !! شابه وما كفر ثقافة كانت

ترويض و ـ الجر عربات ـ والدوالب ـ المسمارية ـ

وأول والعقارات األراضي تحجير كما وتحديد الحصان

المنطقة بها شعوب لهم اعترفت للموسيقى وحضارة معهد

- الشحادة ـ كنوع من فنختزلها ـ ونأتي آنذاك ـ جميعا

لهم ويدوكرها ! الشعوب ذلكم أبواب على حال فقر كشهادة

ترتقء وهي المسألة ولتتدرج .. ؟ وربعه خليل آلدار السيد

ومن وهنا .. القومي مع الشأن التعاطي في المهزلة قمة

ـ شيء كّل فأنا قبل للجميع والوطن هللا منطق إّن الدين

ما ـ ذلك تقّرون أنّكم بنفسه كماـ  الدين وصالح كرديـ 

.. ومن سياقه التاريخي وذلك ضمن إتجاه قومي انحى بأّية

كمفخرة التاريخي ضمن سياقه و ـ أيضا نعتبره أن حّقنا

وما اليوم فأوالد نحن أّما ، عصره عقلية ومن يمّثل لعصره

أهل من ابتدأت ما التي مواقفه حسنات من علينا تجرجره

الخائنين !! وأجدادهم ـ الكرد عند توقفت وال المقدس بيت

... !!.. بالكردايتي رحمة صمتا فباهللا ـ تقدير أحسن على

فسأختتم بما هو ؟! للتوليتاريين وكنصيحة وفي جمل أخيرة

المعارض ومن عدوا ، معه المختلف يرى في من : ادناه

سقف الزحف تحت او ينحني للعبور ال من وكل خائنا له

مسخ ؟! ألمره المطيع ذلك يتصور ان له كيف !! عقائديته

ألولئك متممة وكالحقة وبالتالي ... ؟! هجين إنسان أم

او بالتوصية ولربما جبرا ينقلون الوالء او يبايعون الذين

ظاهرة العاجل القريب في سنرى هل !! كعهدة ولربما النقل

من بئس : أخيرة .. كلمة ؟! التابع والمتبوع عن اإلنشقاقات

السخط وكل المختلف من يخون بئس !! المختلف يعادي

العبارات تلك كل كانت لمعارضه اذا انجاز أي يقزم لمن

. القومية القضية لصالح

ان يمكن التي القوة  بعناصر المركزية الحكومة  تتمتع

شيء، ولو بأي االكتراث دون من بها كوردستان تؤذي

من التي االمور  مع  بالتزامن استعملت القوة  هذه كانت

تلكؤ نتيجة حدثت  التي أو بها التمتع كوردستان  حق

باإلمكان لكان إدارتها، في المركزية الحكومة فشل أو

نظرًا اإلقليم ضد بغداد تلجأ اليها التي الى والنظر تفهمها

إيجابيًا.

الملفات تلك مع تتعامل بغداد ان هي المزعجة القضية لكن

بالمعنى الحزبي وإنما ني، المكوِّ بالمعنى فئويًا ليس تعامًال

األحزاب تلك تريد وقتما تفعيلها الى اللجوء السياسي،

أو الظفر اإلقليم، من المواقف في تنازالت على الحصول

والجبرية، االكراه من حالة امام اإلقليم تريد ووضع بما

السياسية. الممارسة في كأداة يعني

: فهي اإلقليم ضد القوة  أما معاول

المتنازع المناطق في واستعمالها العسكرية القوة -١

عليها.

واالقتصاد . المال -٢

بها المعترف القانوني كيانها في المركزية السلطة -٣

. دوليًا

عام ٢٠١٧، ١٦ أكتوبر من بعد أستعمل األول، المعول

وجوًا بّرًا جانب، كل من حيث حوصرت حكومة اإلقليم

تأثير كان من لما بحر كان من ولو وجود البحر، لعدم

القوة الى وكذلك اللجوء الجوي والبري، للحصار حاسم

في المناطق اإلقليم ضد الجوار دول من بدعم العسكرية

خالف  على الدستور، من ١٤٠ المادة ضمن  الدارجة 

زج بعدم تقضي التي األخرى الدستورية النصوص

بتعاون ذلك وكان السياسية، القضايا في المسلحة القوات

األرض على وإيران، مثل تركيا دول من مباشر دعم أو

من والمخابراتية، ما الدبلوماسية الرسمية عبر القنوات أو

العراقي اإلقليم  دول لدور كان ما إنكار على قادر أحد

أثر من كركوك  محافظة في  األرض على وحضورها

دول الجوار مخاوف تكن لم لو ربما حسم الموقف، على

صدام أو حرب دون عالجوها العراقيون لكان وتدخالتها،

مسلح.

تكن الحكومة فلم المال، الثاني، بالمعول ما يتعلق وبقدر

كوردستان إستحقاق قطعت فقد شيء، الى بحاجة بغداد في

الثاني كانون - يناير منذ للدولة  العامة الموازنة من

البترول وقبل دخول داعش قبل أزمة هبوط سعر ،٢٠١٤

الحكومة وطرد  األرض ثلث على والسيطرة اإلرهابي

بل يحسم، لم الملف اآلن وإلى الوقت ذلك ومنذ منها،

تتمكن لم بين الطرفين، خالف جوهرية إلى نقطة تحول

وتجاوزها. حلها من والتفاهمات اللقاءات

بمعنى ثابتة، حالة الى تحولت األولى، المحطة كانت هذه

كوردية والحكومة بمشاركة طبيعيًا مشيًا ماشية األمور ان

ما إلى وأضيفت أستحدثت التي واالزمات شؤونها، تسير

تفعل مازالت  كلها وتلك الحل، تنتظر كانت التي قبلها 

اإلقليم، العامة في الحياة على السيء وتترك أثرها فعلها

الطرفان أّن حيث يحدث، لم وأن شيئًا موجودة، غير كأنما
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مشرياني شريوان

الجانب الكوردي. هو والمتضرر يتعايشان معها

التي الثانية المرحلة يشكل الذي وهو الثالث، المعول أما

من المعامالت - أآلن - أقصد الحالي، الوقت في نعيشها

التحتية البنية إستهداف فهي كوردستان، مع المؤذية

اإلتحادية المحكمة هي فيها اإلقليم، واألداة للحكومة في

والبداية فشيئًا، شيئًا وهدمه لإلقليم الرسمي الجسد وضرب

إمتداد اإلقليم، وهي في المقرر والغاز النفط بقانون كانت

اإلقليم بيع إلى المستند  الموازنة قطع  – الثاني المعول

النفط العراقية. وزارة الى دون الرجوع النفط

رفوف  على ٢٠١٢ وهي من مقدمة شكوى انها الغريب

أن واألغرب معها، التعاطي  دون من  منسية المحكمة

يتجاوز لم بخصوصه الحاسم والقرار الملف فتح إعادة

مفاجئة جاءت خطوة  أنها غرابة واألكثر واحدًا، يوما

ليل بغداد، غير بليل مدبر أمر كأنه للحكومة والرئاسات،

الروسية األزمة مع بالغاز بالتزامن التجارة ليل سوق وهي

الغربية. – األوكرانية –

عن الجميع يعجز التي االتحادية المحكمة كانت  وإذا

السياسية القضية في وانخرطت األداة هي بوجهها، الوقوف

لن أنها يعني، هذا السياسيين، الفرقاء بين فيها المختلف

اإلقليم إتجه كلما س - تتحرك - ربما أو وسوف تتوقف،

يكون ال لهذا والغرب، الشرق تعجب ال رسم سياسات أو

دستورية ال صوب المحكمة تحركت إذا االستغراب محل

معلومات، توحي كما اإلقليم - االنتخابات في مفوضية

يفيد، ال حاالت مشابهة والنقاش في أخرى، مؤسسات أو

العنصر السياسة كانت لو  حتى إتحادية،  محكمة ألنها

المادة فسرت كما تفسيراتها، و توجهاتها في الحاضر

. ٢٠١٠ سنة األكبر الكتلة بمفهوم المتعلقة

كوردستان ضد العقابية اإلجراءات زالت ما أخرى بكلمة

ضّد فعله ممكن الكثير ويوجد مستمّرة، اإلستفتاء جرّاء

الحاكمة السياسية السلطات  على يعني  ما كوردستان،

إلدارة شؤونها. أخرى طريقة في التفكير

زهير علي

واحد كل هاجس وهو عليه تختلف ما عن تبحث أمة الكورد

أي يجد ما يختلف عليه مع أخوه ويمكن أن يقترفوا ان منهم

أمة أكثر هم و آخر، كوردي مع ليختلف ال لشيء إال موبقة

وحدتهم. لتعيق والمشاكل الصعوبة يختلقون وشعب

فقط وجدت متعددة، مصادر ومن للتاريخ قراءاتي من

الماضية، عام آالف خمسة خالل فيها توحد الكورد فترتين

موجودون الكورد كان لما الفترتين هذه في يتوحدوا لم ولو

كوردًا كنا وقتها لما يتوحدوا لم ياريتهم واليوم اقول . اليوم

. اليوم العذاب هذا في
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بمواجهة اإلفناء خطر  في كانوا حينما  هي األولى

الغرب من البحر  شعوب و الجنوب من اآلشوريين 

الكورديتين والحثية الهورية اإلمبراطوريتين وسقطت

بينهم الحروب  نتيجة وعقدوا دائم نزاع في كانتا اللتين 

سلم معاهدة أول التاريخ بعلم وتعتبر بينهما سلم معاهدة

إنهيار وبعد تلك الفترة في تاريخ البشرية. في دولتين بين

ميديا إمبراطورية ركامهما على قامت اإلمبراطوريتين

اي ميديا فسموها على إسمها أختلفوا وقتها قد كانوا ويبدو

ميدل األفيستا وكلمة بلغة المعنى هذا تحمل هي و الوسط،

عقيدة  العظيم زرادشت لهم وبنى منها. ميدان middle و

الكورد عليه توحد الذي الفكري األساس وكانت األفيستا

وقيام المهرانية باألفيستيًة مع توحيد الهورية من تمكنوا و

ثالثي تحالف من  للخيانة ماتعرضوا سرعان انما  ميديا.

من وآريتهم آريين ليسوا هم الذين الفرس من ضدهم تكون

يقلد غيره شعب أنهم هيرودوت يقول كما بل كذبات التاريخ

الهايك األرمن و  شيء، كل في الميديين يقلدون  وكانوا 

من هربا الميالد قبل السابع القرن في للكورد لجؤوا الذين

بابل. سبي واليهود ( التاريخ عبر األرمن ( كتاب البلقان

القرنا قبل الهايك واألرمن للفرس أي ذكر يوجد ال للبيان

معركة سقوط في مشاركتهم قبل وبالضبط للميالد لسابع

. خسرو كي قيادة تحت ميدي بابلي بتحالف نينوى

بالتاريخ يعرفون الذين ( األذربيجان  ) األتروبات شعب

كانوا صادقين اآلراميين والبابليين هم الطوران باألرمن

مع الصغرى ميديا وأستمرت الميديين، ومع الكورد مع

. األتروبات

الفترة في كانت الكورد فيها توحد التي الثانية الفترة

الوجود كان ووقتها األيوبي الدين يد صالح وعلى األيوبية

من و االتراك السالجقة قوي من لهجوم يتعرض الكوردي

الذين اآلراميين من  قسم و المسلمين  والعرب  الصليبين

اآلخر والقسم بالسريان يعرفون وصاروا للمسيحية تحولوا

الدين صالح استطاع المسلمين. العرب مع تعربوا كانوا قد

الصليبيين الفرنجة  من  كوردستان جغرافية  كامل  تحرير

قزل نهر مابعد الى السالجقة وطرد  السالجقة ومن

الميدية اإلمبراطورية حدود كانت التي انقرة قرب إيرماق

السريان من وال  األرمن من ال  ينتقم ولم . الليديين مع

الفضل عموما والكورد لأليوبين كان وبالعكس المسيحيين

اليوم. الى الشرق في المسيحي الوجود في

تستمر لم ايضا يعني الدين صالح أوالد أوالد ولكن

وتقاتلوا وخانوا بعضهم بعضهم بين طويًال أختلفوا وحدتهم

تأسيس من االتراك تمكن لما متوحدين بقوا لو وربما ،

روم اصبحوا هم األتراك ولكانوا العثمانية اإلمبراطورية

. أتراك الروم يصبح أن بدل

كما عندنا ولكن اإلختالف في وأفظع مأساتنا أعمق اليوم

واليوم بالقوة منه نستزيد كنا وجاق مانسميه مرحلة كل في

تتكالب الذي وبرزان العراق كوردستان إقليم في الوجاق

مشاركة بعض ولألسف اليوم وجاقنا ليطفؤوا األيادي عليه

بذلك. والخونة األغبياء الكورد
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زيدو باعدري   

للجبال  ليس  و   ، الجبال  سوى  أصدقاء  للكورد  ليس 

الصعبة  المواقف  رجل  الخالد  البارزاني  سوى  جنرال 

تحقيق  إلى  سعى  الذي  العادل  الفعل  و  القول  صاحب 

العدالة و المساواة بين الشعوب ، والحرية لشعبه.

الرجل الذي فضل حياة الكهوف على العيش في القصور 

والتمتع ببزخها ... والنوم في الكهوف من أجل تحقيق 

العدالة اإلنسانية لشعبه .. الذي كان يأكل من نفس طبق  

ويلبس نفس مالبس رفاق دربه  النضالي في الجبال .

لقد عاش هذا الرجل يتوسد الصخور يصعد جبًال وينزل 

واديًا فيما كان بإمكانه ان يعيش في القصور ، لقد اختار 

درب النضال والكفاح ، ال لمجد يريده لنفسه وال لسلطة 

مطالبًا  بل   ، جاه  أو  مال  في  طمعا  وال  عنها  يبحث 

بحقوق شعبه المسلوبة . هذا الرجل القوي ذو اإلرادة 

مهاباد  في  كوردستان  جمهورية  انهيار  بعد  الحديدية 

بشرق كوردستان لم يستسلم أبدا ... توجه مع خمسمائة 

السوفيتي حيث عبروا نهر  إلى االتحاد  البيشمركة  من 

آراس و تحملوا مشقة العبور بكل صبر وشجاعة .

البارزاني الخالد الذي انصف الكل ، وحرم كل أنواع 

القتال بين أخوة الشعوب المتشاطئه على مر األيام .. 

وضمن حق جميع مكونات كوردستان الدينية والعرقية 

و  المدنية  حقوقها  جميع  ممارسة  و  الكريم  بالعيش 

الدينية.

بقرار تاريخي من البارزاني الخالد .. تم تعيين الرجل 

المسيحي جرجيس فتح اهللا كأول قاضي للثورة ، التي 

قادها لنيل حرية وحقوق شعبه .

ومن أقواله البارزة ( ال ... لغرور االنتصارات ، وال 

التي  الشخصية  ، ومن صفاته   ( االنكسارات  يأس مع 

ورثها عن أسالفة حبه للطبيعة و المحافظة على عليها 

وحمايتها من اشجار و حيوانات ومياه و كل شيء يخص 

الطبيعة النها من حق االجيال القادمة أيضًا.

هذا هو الرجل ذو اإلرادة الحديدية الذي لم يتوقف يومًا 

عن المطالبة بحقوق شعب كوردستان رغم كل الصعاب 

التي اعترضت طريقه ...

لروحه الطاهرة المجد والخلود ..

@NN@á€b©a@Ô„aåäbj€a
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أم  الكوردية  للقضية  والمكاسب  التقدم  سيستمر  هل 

سيتوقف أو سيتراجع من خالل الصراعات والمصالح 

العالميتين  الحرب  بعد  الساخنة؟  واألحداث  الدولية 

الدول  بين  واالتفاقات  ولوزان  بيكو  سايكس  واتفاقية 

على حساب الشعب الكوردي والقضاء على جمهورية 

الشعب  اتخذ  الحمراء،  وكوردستان  كوردستان(مهاباد) 

الحراك  في  وجديدًا  آخر  منحى  وحركته  الكوردي 

التي  حقوقهم  عن  للدفاع  والعسكري  السياسي  والعمل 

بعد  أكثر  تعقيدات  ضمن  السابقة  االتفاقيات  خذلتهم 

تقسيمهم بين أربعة دول (تركيا، العراق، سوريا، إيران 

كوردستان،  ساحة  على  كبيرة  أحزاب  وظهرت   ،(

الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  األحزاب  هذه  أبرز  ومن 

الوطني  واإلتحاد  الكوردستاني،  الديمقراطي  الحزب 

الكوردستاني، وباقي األحزاب ضمن فلك هذه األحزاب 

الكبيرة.

وقد لعبت تلك األحزاب أدوارًا مهمة في مراحل النضال 

عام  حسين  صدام  نظام  سقوط  بعد  هي  مرحلة  وأهم 

٢٠٠٣ واشتعال الثورة السورية عام ٢٠١١.

شهدت القضية الكوردية تطورا وتقدما ملحوظا بعد هذه 

االحداث حيث تمكنت الحركة الكوردية اللعب باألوراق 

السياسية والدبلوماسية ومن ورائها القوة العسكرية والتي 

دعمت من قبل الغرب وأمريكا وبعد الحظر الجوي خط 

جديدة  احداث  إلى  تحولت  العراق  كوردستان  في   ٣٦

في  الكبيرة  والشخصيات  الكوردية  األحزاب  وشاركت 

_ÂÌc@∂g@ÚÓ„bnéÜäÏÿ€a@kébÿæa

حممود أوسو 

قيادة دولة العراق الجديد على أعلى مستويات سياسية 

الجديد  الدستور  كتابة  في  شاركوا  أنهم  كما  وعسكرية 

بالتطور  يشهد  والعالم  نظام صدام،  بعد سقوط  للعراق 

الحاصل في كوردستان اليوم.

وأهم اإلنجازات هي الوثيقة التاريخية لالستفتاء الشعبي 

بعض  خلق  رغم  كوردستان،  استقالل  حول   ٢٠١٧

واحتالل  االقتصادي  حصارهم  في  الصعبة  الظروف 

بعض المناطق الكوردية من قبل الحشد الشعبي األيراني 

الكورد  ولكن  التابعة إليران،  الشيعية  القيادات  وبعض 

انتصاراتهم  أكبر  سجلوا  بل  األيدي  مكتوفي  يقفوا  لم 

في معركة سحيلة وزمار، ومنعوا تقدم الحشد والجيش 

للكورد  سجل  نقطة  أهم  وأيضا  أربيل،  نحو  العراقي 

الداعشي  اإلرهاب  على  قضائهم  هو  والبيشمركة 

بالتعاون مع قوى التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحده 

حول  الكورد  إلتف  السياسة  مستوى  وعلى  االمريكية، 

قيادة أنفسهم، وشكلوا برلمان وحكومة ورئاسة ودستور 

المستويات  كافة  على  بنشاط  وعملوا  لإلقليم  خاص 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

آفايي  بروج  اليوم  المسمى  سوريا  كوردستان  في  أما 

بدأت   ،٢٠١١ عام  السورية  الثورة  بعد  كوردستان 

سياسات جديدة وتحركات جديدة لألحزاب الكوردية وقد 

ظهرت قوة واقعية وفرضت نفسها العب اساسي وهو 

االتحاد الديمقراطي رغم هناك شكوك حول هذا الحزب 

على  وعسكرية  سياسية  كقوة  لعبوا  ولكنهم  يهم،  ال 

الدول  وبعض  لتركيا  األوراق  وخلطت  الواقع  أرض 

األخرى وأيضا هذا الحزب يحاول أن يسير على خطى 

اإلقليم ولكن بأسلوبه الخاص، وحققت بعض اإلنجازات 

السياسية والعسكرية وخاصة القضاء على تنظيم داعش 

اإلرهابي بمساعدة التحالف الدولي، أما باقي األحزاب، 

وخاصة المجلس الوطني الكوردي لعبوا لعبة دبلوماسية 

سياسية نحو العالم، ولفتوا األنظار إلى القضية الكوردية 

السورية  المعارضة  من  اساسي  جزء  وهم  سوريا  في 

بعدما  السورية  المعارضة  حول  أيضا  الشكوك  رغم 

المسلمين  اإلخوان  وسيطرة  الثورة  أسلمة  إلى  تحولت 

على القيادة ورغم ذلك فالحركة الكوردية لعبت نوعا ما 

في األحداث السورية.

الدولية  والصراعات  األخيرة  األحداث  ضمن  واليوم 

ما  جديدة  أجواء  خلقت  والمالية  االقتصادية  واألزمات 

يعرف  احد  وأوروبا وال  والصين  أمريكا وروسيا  بين 

أوكرانيا ضمن  الصراع وخاصة  هذا  أين سيصل  إلى 

أهم األحداث اليوم لكن ما عالقة الكورد بكل هذا، فهل 

سيكون  أم  الكوردي؟  والتقدم  التطور  عجلة  سيتوقف 

هناك شيء آخر؟ وماذا على الكورد أن يفعلوا؟

أوال، كما قلت سابقا على الحركة الكوردية ترك مواقعها 

وإزعاج  وخلق  الهجوم  مواقع  إلى  ويتحولون  الدفاعية 

الدول الغاصبة لكوردستان وخلق أزمات فيها وأيضا أن 

ال يغلقوا باب التفاوضات مع تلك الدول. 

على اللوبي الكوردي في واشنطن بذل جهود أكبر في 

لصالحهم،  يمكن  ما  أكثر  كسب  على  وضغط  شراء 

في  الشكاوي  تقديم  عبر  الدولية  المحاكم  تفعيل  وأيضا 

يفعلها  كما  الكوردي  الشعب  بحق  الدول  تلك  انتهاكات 

وتقويتها  التحالفات  في  النظر  إعادة  األرمني،  اللوبي 

والفعاليات  النداوات  وتنشيط  أكثر،  الدبلوماسية  وتفعيل 

الشعبية في أوروبا. 

والكل  الكوردية،  الكوردية  الصراعات  ترك  نقطة  أهم 

بحق  السياسية  التهجمات  حدة  وتخفيف  بأسلوبه  يلعب 

بعضهم.

›‘nèæa@?†Ï€a@äaã‘€aÎ@ÚÌäÏè€a@Úöäb»æa

بداية علينا أن نعلم أن المقصود بالمعارضة كل األطر 

البعث،  منظومة  خارج  تاريخيًا  كانت  التي  والمنصات 

وعليه عقب  النظام  من  التي خرجت  تلك  إليها  مضافًا 

آذار ٢٠١١  منتصف  في  الشعبية  االحتجاجات  اندالع 

الموزعة  الداخل السوري، أو تلك  الموجودة في  سواًء 

المهاجر  بلدان  في  وكذلك  االقليمي  الجوار  على 

والشتات.

سيطرة  مناطق  في  بقيت  داخلية  معارضات  وهناك 

المذابح  كل  من  بالرغم  السالح  حمل  وتجنبت  النظام، 

الجغرافيا  مستوى  على  تحصل  وماتزال  حصلت  التي 

لجهة  مختلفًا  مسارًا  اختارت  التي  تلك  وبين  السورية، 

عن  الخارجة  المساحات  في  ووجودها  السالح  حملها 

سيطرة النظام وكذلك في الجوار االقليمي . 

الجديد   - القديم  الموضوع  هذا  في  الخوض  مناسبة 

للندوة  المنظمون  بها  خرج  التي  التوصيات  جملة  هي 

التي عقدت في ٥ و ٦ من شباط ٢٠٢٢ في العاصمة 

األسبق  السوري  الوزراء  رئيس  من  بمبادرة  القطرية 

رياض حجاب الذي خرج من النظام وعليه بعد انطالق 

االحتجاجات الشعبية المطالبة بتغيير النظام في سوريا 

عشرات  وبمشاركة  الزمن  من  عقد  من  أكثر  قبل 

المعارضات  تمثل أطياف واسعة من  التي  الشخصيات 

ومنصات  والدراسات  الفكر  ومراكز  المختلفة  السورية 

المجتمع المدني وغيرها . 

وبيَّن حجاب في افتتاح الندوة - سوريا إلى أين - أن 

الغاية منها تقييم حالة المعارضة، وتوليد أفكار، وصياغة 

رؤى قد تفيد في تنشيط عمل المعارضة السورية، ولم 

ودفعها  والترهل،  الضعف  شملها، وإخراجها من حالة 

المستقل!.  السوري  الوطني  القرار  امتالك  إعادة  نحو 

المتعثرة  السياسية  العملية  إخراج  في  المساهمة  وكذلك 

من حالة العطالة.

ومن األهمية هنا التأكيد بأن أية محاولة أو مبادرة إذا 

السوري  الدم  نزيف  لوقف  التوصل  منها  الهدف  كان 

والبحث عن مخارج واقعية لألزمة السورية أو إعطاء 

إيجابية  خطوة  هي  المتعثرة،  السياسية  للعملية  دفع 

وموضع اهتمام وتقدير بغض النظر عن الجهات التي 

تقف خلفها أو القائمين عليها. ولكن هذا اليعني أبدًا بأن 

الرصاص،  من  بقلم  أومكتوبة  مثقوبة  السوريين  ذاكرة 

شغلوا  الذين  ينسى  لن  المختلفة  بشرائحه  شعبنا  ألن 

البعث طوال عقود، ومن  مراكز متقدمة في مؤسسات 

ثم احتلوا مواقع مهمة في مؤسسات المعارضة، وفشلوا 

في صياغة مشروع وطني سوري تغييري شامل. لذلك 

بهذا  بالقائمين  يتعلق  فيما  السوريين  يراود  شك  أول 

المبادرة - ندوة الدوحة - المذكورة حيث سعى بعض 

الالعبين المتدخلين في الشأن السوري من خالل حجاب 

إلعادة الروح في أجساد ميتة تصدرت المشهد السوري 

أساسيًا  وكانوا جزءًا  الزمن  من  عقد  المعارض طوال 

من األسباب التي أدت بالثورة إلى االنتكاسة،وبمؤسسات 

بعد  والضعف وخاصة  والترهل  الفشل  إلى  المعارضة 

تراجع االهتمام الدولي بها، وكذلك التراجع الكبير على 

المستوى الشعبي والعالقاتي بشكل عام. وبالمقابل هناك 

إعادة  ومحاولة  النظام  على  النسبي  االنفتاح  من  نوع 

وهنا  والدولية.  العربية  المنظومة  إلى  وإعادته  تأهيله 

وبالرغم من أهمية موضوع إعادة النظر في المعارضة 

بشكل كامل لجهة أداءها وهيكليتها وتمثيلها ومؤسساتها 

في  المستمر  فشلها  أسباب  على  والوقوف  ودورها 

في  التغيير  وضرورات  بأهمية  الدولي  المجتمع  إقناع 

المسلحة  للفصائل  المشين  السلوك  سوريا،والموقف من 

مشروع  صياغة  في  فشلها  ،وكذلك  عليها  المحسوبة 

الوطني  للبديل  يؤسس  وجامع  شامل  تغييري  وطني 

كافة  وحقوق  وجود  االعتبار  في  ،ويأخذ  الديمقراطي 

والمذهبية  والدينية  القومية  السوري  الشعب  مكونات 

،فإن السؤال األساسي والكبير الذي بقي بدون إجابة من 

جانب الذين قاموا بتنظيم تلك الفعالية هو : 

مااإلمكانات والخيارات الواقعية المتاحة أمام المعارضة 

الوطني  القرار  إلستعادة  منصاتها  بمختلف  السورية 

المستقل - نسبيًا - عن األجندات العابرة للحدود الوطنية 

جانب  من  المفروضة  اإلمالءات  خارج  ،و  السورية 

المتدخلين في الميدان السوري مع األخذ بعين االعتبار 

قلق مختلف األطراف وانزعاجها من مثل هذا القرار؟. 

السورية  المعارضة  بأن  التذكيرهنا  بمكان  األهمية  من 

موزعة اليوم على أكثر من العب وداعم عربي واقليمي 

خنادق  على  موزعين  أنفسهم  الالعبين  ودولي،وهؤالء 

متعددة ومختلفة، وهناك خالفات كثيرة وعميقة بين هذه 

دفعت  أن  مصالحها،وسبق  الختالف  نظرًا  األطراف 

المعارضة ثمنًا باهظًا لتلك الخالفات نتيجة حشر نفسها 

وحصدت  الدول،  تلك  بين  الخالفات  في  مبرر  دون 

نتيجة ذلك المزيد من االنقسامات العمودية واألفقية في 

إلى  مايتبادر  أول  .لذلك  الشعبية  وحاضنتها  صفوفها 

المعارضة  تستطيع  : هل  السؤال  هو  المراقبين  أذهان 

للوطنية  العابرة  التابعية والوالءات  الخروج من حقول 

المتعلق  والسؤال  موضوعنا  إلى  لنعود  السورية؟. 

مايشبه  إلى  تحول  الذي  الوطني  القرار  بإستقاللية 

الكرة التي تتقاذفها أرجل الالعبين بعيدًا عن طموحات 

الشعب السوري. والبد لنا أن ندرك بأن أي حديث عن 

استقاللية القرار يبقى نوع من الوهم إذا لم تتوفر جملة 

من المقومات الضرورية لصناعته ( صناعة استقاللية 

القرار). وبدون أدنى شك تعتبر القيادة الكفوءة من أهم 

التي  األسباب  بين  من  كانت  وغيابها   ، المقومات  تلك 

أوصلت مؤسسات المعارضة إلى هذه الحالة من الترهل 

واالنقسام والتابعية . وبالتالي الشرط األول واألساسي 

هو البحث عن قيادة جديدة تمتلك من الصالبة والكفاءة 

تلك  تمتلك  الوطنية واإلخالص والتضحية، وأن  والقيم 

وجب  كما  نظيفًا.  وسجًال  مشرفًا  وطنيًا  تاريخًا  القيادة 

بشأن  المهتمين  الفعالية وكذلك  تلك  القائمين على  على 

للمعارضة  مفهومهم  تمامًا  يوضحوا  أن  المعارضة 

مشروعهم،  في  السوري  اإلنسان  وموقع  والثورة، 

ودرجة االختالف أو الخالف بينهم وبين منظومة البعث 

لجهة شكل الدولة السورية وهويتها وطبيعة نظام الحكم 

فيها ووجود وحقوق مكونات الشعب السوري والعالقة 

بين الدين والدولة ...إلخ. وكذلك ضرورة تحديد هوية 

المعارضة ،وهوية الوطن ألن المشاريع يجب أن تنسجم 

وتعرف  تحدد  أن  التستطيع  عندما  الهوية،وبالتالي  مع 

الهوية لن تتمكن من صياغة مشروع مناسب لهذه الهوية 

وللسوريين تجربة مريرة مع مشروع البعث الشوفيني 

يتم تحديد  الهوية وإنطالقًا منها  اإلقصائي. وبناًء على 

تتحرك وفق متطلبات  أن  التي يجب  الوطنية  البوصلة 

الوطن والشعب ومصالحه. ألن أية معارضة خارج هذه 

استخدامها  يتم  أداة وظيفية  إلى مجرد  تتحول  المساحة 

في إطار مصالح اآلخرين ولحسابهم وتبقى في حقول 

الرهان واالرتهان. واليمكن أن تتحرك وفق بوصلتها 

الوطنية إال إذا إمتلكت رؤية وطنية واضحة ومتكاملة 

تأخذ بعين االعتبار وجود وحقوق كافة مكونات الشعب 

الحقيقية والتأسيس  المواطنة  السوري ، لترسيخ مفهوم 

وعقالنية،  بحكمة  القائم  التنوع  إلدارة  وطنية  ألرضية 

إيجابية  وركيزة  وطنية  ثروة  المذكور  التنوع  واعتبار 

للتنمية ،والخروج من مساحات القلق التي زرعتها العقلية 

الشوفينية منذ انقالب البعث قبل ستة عقود. واليمكن ان 

من  والوجدان  العقل  تحرير  من خالل  إال  ذلك  يتحقق 

الموروث الثقافي والفكري المتخلف والمتطرف، وإعادة 

التاريخية  المراجع  وتصحيح  التعليم  مناهج  في  النظر 

التخندق  من  والخروج  البعث،  منظومة  زورتها  التي 

المذهبي والديني، واالنطالق نحو تنويع الشركاء بشكل 

استقاللية  مع  ينسجم  وبما  االستراتيجيين  وخاصة  عام 

القرار الوطني ...إلخ . 

المآخذ على الندوة :

سبق أن ذكرنا بأن أية مبادرة أو محاولة إذا كان الغرض 

منها توليد أفكار والبحث عن مخارج للمحرقة السورية 

هي محل تقدير . ومن هذا المنطلق فإن مختلف الكلمات 

التي ألقيت في تلك الفعالية حملت في جانب منها أفكارًا 

قوى  هيكلة مؤسسات  إعادة  مساحة  في  إيجابية تصب 

الضعف  حقول  من  وإخراجها  والمعارضة،  الثورة 

واالرتقاء   ، والنشاط  الفعل  مساحات  إلى  والترهل 

بأدائها، وتمثيل جميع المكونات في هيئاتها بشكل عادل 

مطالب  لتحقيق  مختلفة  مسارات  عن  والبحث  وفاعل، 

االستبداد  من  التخلص  في  المشروعة  السوري  الشعب 

استعادة  الديمقراطي،وكيفية  الوطني  البديل  وإقامة 

فيها  المشاركون  افتقر  ولكن  المستقل.  الوطني  قرارها 

على  الوقوف  لجهة  الالزمين  والشجاعة  الجرأة  إلى 

األسباب التي أدت إلى فشل المعارضة وانتكاسة الثورة 

،وكان من واجب المشاركين اإلجابة على األسئلة : من 

يتحمل مسؤولية االنقسامات التي تنخر جسد المعارضة 

وإدخالها  الوطنية  وسكتها  سلميتها  عن  الثورة  وحرف 

مستنقع العسكرة والطائفية المقيتة ؟. من يتحمل مسؤولية 

التخلي عن أهداف الثورة واستبدالها بأهداف المعارضة 

فتح  الذي  الحكم ؟. من  إلى  الوصول  التي تقتصر في 

اإلسالميين  الراديكاليين  أمام  الثورة  مؤسسات  أبواب 

إعادة  يعني  ماذا  ؟.  النظام  أمن  أجهزة  من  والوافدين 

تأهيل النظام بالنسبة ألطياف المعارضة السورية بشكل 

عام والرسمية المتمثلة باالئتالف الوطني بشكل خاص؟. 

الندوة إعادة استنساخ تجربتي االئتالف  الغاية من  هل 

آخر  جسم  بتشكيل  وذلك  السوري،  الوطني  والمجلس 

السورية  األزمة  إدارة  دوام  من  كنوع  جديد  وبمسمى 

،أم أن مايجري من توليد لألفكار الغرض منها السير 

بصورة جدية لتأسيس إطار جديد ومختلف وجامع لكل 

المؤمنين بالمشروع الوطني السوري التغييري، وإبعاد 

الراديكاليين اإلسالميين وكافة األدوات الحاملة للمشاريع 

مذهبية  أو  دينية  أو  قومية  كانت  سواًء  للحدود  العابرة 

؟. هل المعارضة بتركيبتها الحالية مؤهلة وقادرة على 

األسد  لنظام  ودوليًا  وإقليميًا  وطنيًا  مقبول  بديل  تقديم 

المجلس  من  المعارضة  أطر  مختلف  فشلت  ؟.لماذا 

صياغة  في  المنصات  ومختلف  االئتالف  إلى  الوطني 

االعتبار  بعين  يأخذ  واضح  سوري  وطني  مشروع 

القومية  السوري  الشعب  مكونات  كافة  وحقوق  وجود 

مدار  وعلى  الفشل  هذا  كل  بعد  ؟.  والمذهبية  والدينية 

عشر سنوات، هل وصلت النخب التي تتصدر المشهد 

الشعب،  قيادة  في  فشلوا  بأنهم  قناعة  إلى  المعارض 

األسباب،  على  والوقوف  المراجعة،  وبالتالي ضرورة 

وتغيير الواجهات،وصياغة مشروع وطني جامع بعيدًا 

عن األسلمة السياسية المتطرفة والشوفينية القومية؟. ما 

مدى جاهزية المعارضة لتحمل عواقب استقاللية القرار 

الذي يتحمل بدون  النظام  المسؤولية على  إلقاء  ؟. هل 

أدنى شك الجزء األكبر من مسؤولية ما حصل في بلدنا 

والمجتمع  السوري  المستنقع  في  المتورطين  والالعبين 

مسؤولياتها  من  المعارضة  ،يعفي  المتخاذل  الدولي 

األخالقية والوطنية تجاه الكارثة ؟. 

لنعود مجددًا إلى الندوة وتوصياتها التي كانت باإلجمال 

تكرارًا ممًال لما صدرت سابقًا من هكذا فعاليات، حيث 

سوريا  ،ووحدة  السورية  الوطنية  السيادة  على  التباكي 

إلى  التطرق  دون  التقسيمية!.  المشاريع  من  وحمايتها 

سوريا،  في  والمقنعة  المباشرة  االحتالالت  موضوع 

داعش   ) المختلفة  بمسمياته  القاعدة  تنظيم  ومخاطر 

والنصرة وأخواتهما ) ،ولم ترد في تلك التوصيات أية 

إشارة مختلفة عن النسخ السابقة المكررة والمتعلقة بشكل 

الدولة السورية وهويتها وطبيعة نظام الحكم فيها وكذلك 

وجود وحقوق مكونات الشعب السوري القومية والدينية 

الدين والدولة، سوى عبارات  بين  والمذهبية، والعالقة 

عامة وضبابية ومكررة . بينما كان هناك تأكيد واضح 

في سوريا من  بها  المعمول  اإلدارية  الالمركزية  على 

المحزنة  المفارقات  المحلية. ومن  اإلدارة  قانون  خالل 

تكرار فقرة ملفتة للغاية وردت ضمن التوصيات وهي 

ومحاربة  الضغط  استمرارية  أجل  من   pkk ذريعة 

مناطقه،  من  ماتبقى  في  الكوردي  الشعب  من  ماتبقى 

وكأن العمال الكوردستاني حامل لمشروع قومي كوردي 

إنفصالي !. وهذا الزعم يجانب الحقيقة ألن pkk ومن 

خالل مؤتمراته وتصريحات قياداته وبياناته وممارساته 

يؤكد دائمًا بأنه اليمثل جهة قومية محددة، وأن مشروعه 

هو األمة الديمقراطية، ويعتبر أن الدولة القومية هي من 

مخلفات الماضي وتجاوزها الزمن، وكذلك فإن العمال 

الكوردستاني ومنذ نشأته وِجد ليحارب الحركة التحررية 

ثمة  كان  .وإذا  كوردستان  أجزاء  جميع  في  الكوردية 

مشروع  هو  حكمًا  فإنه  الحزب  هذا  يحمله  مشروع 

هنا  والسؤال  الكوردي.  القومي  الوجود  على  القضاء 

: هل صياغة هذه الفقرة ناتج عن جهل هؤالء بالواقع 

الكوردي في سوريا، أم أنها نابعة تجهيل متعمد و حقٍد 

دفين ورغبة عنصرية في القضاء على طموحات شعبنا 

ووجوده وحقوقه القومية والوطنية المشروعة من خالل 

شماعة pkk !؟. 

خالصة القول

بدون أدنى شك أن عملية صناعة استقاللية القرار صعبة 

إلى مقومات ومناخات ربما التستطيع  ومكلفة وتحتاج 

المعارضة أن توفرها بسهولة بشكل كامل دفعًة واحدة، 

وكذلك فإن هذه العملية تستوجب ثمنًا وتضحيات كبيرة 

لمن  والبد  ومصيرية  مهمة  جدًا،لكنها  قاسية  تكون  قد 

من  كاٍف  بقدٍر  يتحلى  أن  المشهد  تصدر  طوعًا  يقبل 

بأن  تمامًا  واالقتناع  المسؤولية،  تلك  لتحمل  الشجاعة 

وشعبه.  بلده  ومستقبل  مستقبله  القرارهو  استقاللية 

وتعتمد  تراهن  كفوءة  قيادة  إلى  تحتاج  هنا  والقضية 

وأخيرًا  أوًال  الشعبية  بحاضنتها  وتتحصن  شعبها  على 

ألن االرتهان للخارج يجعل المرتهن عاريًا وضعيفًا في 

أغلب األحيان، وعلى تلك القيادة أن تتعامل مع القضية 

السياسية.  والمقاولة  التابعية  مساحات  خارج  الوطنية 

المستقل  القرار  من  المتضررين  أن  شك  أدنى  وبدون 

سيقومون بتحريك أدواتهم، وشن حروبهم على مختلف 

وتأمين  إنتاج  في  النجاح  من  الساعين  لمنع  الصعد 

القيادة  تلك  وسيحاصرون  المستقل،  القرار  مقومات 

يقبل  من  على  يجب  ولكن   ، النعوت  بشتى  ويتهمونها 

على نفسه تصدر المشهد أن يدرك بأن هذا قدره ورغبته 

وخالصه . 

سوريا  ندوة   -  ٢ الدوحة  مابعد  مرحلة  ستكون  هل 

بين  الفاصل  العجاف  العقد  عن  مختلفة   - أين  إلى 

الدوحتين؟. 

شاهني أمحد 
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من أجل مزيد من المتعة دون الشعور بالحرمان طوال 

الوقت يمكن اتباع تلك الطريقة عند تناول الطعام

عليه،  الحفاظ  أو  الوزن  بفقدان  األمر  يتعلق  عندما 

الحال، فإن ما يتم اختياره من عناصر غذائية  بطبيعة 

هو أمر بالغ األهمية، وتشير بعض األبحاث إلى أهمية 

موقع  نشره  ما  بحسب  لكن  أيًضا.  الطعام  تناول  وقت 

 Scientific دورية  عن  نقًال   Eat This Not That

أن عنصًرا  إلى  جديدة  دراسة  نتائج  تشير   ،Reports

يساعد  أن  يمكن  الطعام  تناول  عادات  من  آخر  كبيًرا 

على سرعة فقد الوزن بشكل سريع وهو تحديًدا مضغ 

الطعام بشكل أبطأ.

٣ تجارب

لتحديد اآلثار المحتملة للمضغ البطيء، طلب الباحثون 

من ١١ رجًال يتمتعون بصحة جيدة وذوي وزن طبيعي 

بشكل  سائل  طعام  تناول  هي:  تجارب  ثالث  إجراء 

طبيعي كل ٣٠ ثانية، وتناول طعام سائل مع االحتفاظ 

به في أفواههم لمدة ٣٠ ثانية قبل البلع، ومضغ الطعام 

لمدة ٣٠ ثانية قبل البلع.

فريد من نوعه

من  المستوى  نفس  إلى  جميعها  الثالثة  األساليب  أدت 

الشعور باالمتالء، ولكن اتضح أن المضغ البطيء فريد 

من نوعه، ألنه زاد مما يسمى التوليد الحراري الناجم 

 ،DIT عن النظام الغذائي، الذي يشار إليه اختصاًرا بـ

الجسم  في  تتولد  التي  الحرارة  مقدار  إلى  يشير  والذي 

بعد تناول الطعام وكيف تؤثر على معدل األيض. يميل 

المستوى المنخفض من DIT إلى تعزيز زيادة الوزن، 

بينما يؤدي المستوى المرتفع إلى تأثير معاكس.

äÏ–€a@Û‹«@ÊåÏ€a@ôb‘„g@¿@ıáj€a@Û‹«@á«bèm@á”@ÚÌãé@Ú‹Óy

تأثير تراكمي

تبدو خطوة بسيطة، إال أن زيادة  أنها  الرغم من  على 

إلى  أدت  المشاركين  بين  المضغ  في  المستغرقة  الفترة 

زيادة DIT والحظ الباحثون أن االختالف في كل وجبة 

أو وجبة خفيفة ربما يكون طفيًفا، لكن التأثير التراكمي 

الذي يحدث في كل مرة يتم فيها تناول الطعام يمكن أن 

يكون كبيًرا.

تناول كميات أقل

على الرغم من أن الدراسة بها قيود استناًدا إلى حجم 

بين  تربط  التي  األولى  ليست  أنها  إال  الصغير،  العينة 

األكل البطيء وفقدان الوزن أو الحفاظ عليه. على سبيل 

دورية  في  ُنشرت  سريرية،  تجربة  توصلت  المثال، 

أكاديمية التغذية وعلم التغذية األميركية، إلى أن زيادة 

عدد مرات المضغ قبل البلع يقلل من حجم الوجبة جزئًيا 

ألن تناولها يستغرق فترة أطول، مما يؤدي إلى تناول 

كميات أقل.

تأثير ذهني

 Frontiers in دورية  في  أخرى  دراسة  تشير 

عنصر  هناك  يكون  أن  يمكن  أنه  إلى   Psychology

عقلي أيًضا، حيث أظهر المشاركون في الدراسة، الذين 

اهتموا بشكل خاص بمضغ الطعام لفترة أطول، تغيًرا 

في أجزاء المخ التي تعطي شعوًرا بالمكافأة أو الشبع، 

مما أدى إلى سلوكيات في تناول الطعام أقل اندفاًعا.

مزيد من المتعة

من الفوائد األخرى لألكل البطيء، بحسب اختصاصية 

التغذية في نيويورك فانيسا ريسيتو، أن الشخص يصبح 

أكثر.  بالطعم  ببساطة  ويستمتع  يأكله،  بما  وعيًا  أكثر 

باإلرهاق  الشخص  يشعر  أن  الممكن  من  أنه  وتضيف 

ولكن  شديد،  باهتمام  قضمة  كل  تناول  محاولة  عند 

سلوًكا  يصبح  حتى  المحاولة  تكرار  األمر  يستحق 

اتباع  الطعام  تناول  عند  ينبغي  أنه  موضحة  مستمًرا، 

إستراتيجية المضغ ببطء بشكل متكرر، ألنه من المرجح 

الغذائية من أجل تحقيق  العادات  سيساعد على تحسين 

بينما  المرء  تساءل  إذا  بخاصة  الوزن،  إنقاص  أهداف 

يتناول وجبته: "هل أتناول الطعام ألنني جائع بالفعل، أم 

ألني أشعر بالملل أو التعب؟"، ألن اإلجابة حتًما ستؤدي 

إلى فهم سبب تناول الوجبة وهو ما سيحدث فرًقا كبيًرا، 

إنه  قائلة:  ريسيتو  وتشرح  ضرورية.  غير  كانت  إذا 

يتم  الوعي بماهية الطعام، يمكن أن  القدر من  مع هذا 

بالحرمان  الشعور  دون  اكتساب عادات غذائية صحية 

على طول الطريق.

AÚ‰‡è€a@kjèÌ@á”@Ïjflbì€a@NNÚflÜbñ@Òdub–fl
اكتشاف ١١ مادة كيميائية معطلة لعملية التمثيل الغذائي 

التجميد  وأكياس  الشعر  وبلسم  الشامبو  بزجاجات 

وزجاجات المياه

كشفت دراسة جديدة عن وجود مواد كيميائية في العديد 

من عبوات المنتجات المستخدمة بشكل يومي يمكن أن 

صحيفة  نشرته  لما  وفقا  بالسمنة،  اإلصابة  في  تتسبب 

.New York Post "نيويورك بوست"

حدد باحثون من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا 

١١ مادة كيميائية، مستخدمة في تصنيع عبوات منتجات 

شائعة مثل زجاجات الشامبو، يمكن أن تساهم في زيادة 

الوزن عن طريق إضعاف عملية التمثيل الغذائي.

منتجات ُتستخدم يومًيا

على  تقريًبا  البالستيكية  الحاويات  من  نوع  أي  يحتوي 

مثل هذه المواد، والتي يشار إليها في الدراسة بالمواد 

 .MDC الغذائي  التمثيل  لعملية  المعطلة  الكيميائية 

ثلث  حوالي  في   MDC مواد  وجود  الباحثون  اكتشف 

المنتجات التي قاموا بتحليلها، بما يشمل زجاجات سائل 

االستحمام والشامبو والبلسم وأكياس تجميد األغذية في 

البراد والقمامة وإسفنج المطبخ وزجاجات المياه.

زيادة الوزن

البيئية  العلوم  دورية  في  ُنشرت  التي  النتائج،  بحسب 

من  المئات  هناك  يكون  أن  يمكن  فإنه  والتكنولوجيا، 

هذه  صنع  في  المستخدمة  الفريدة  الكيميائية  المركبات 

نطاق واسع،  تتم دراسته على  لم  منها  والكثير  السلع، 

وأفادت  اإلطالق.  على  دراسته  تم  يكون  أال  يمكن  أو 

النتائج أنه تم اكتشاف وجود مواد معطلة للتمثيل الغذائي 

إثبات  تم  يومًيا"  "منتًجا  في عبوات ١١ من أصل ٣٤ 

ارتباطها بزيادة الوزن في دراسات أخرى.

في  المشارك  الباحث  واغنر،  مارتن  بروفيسور  قال 

الدراسة: "ُتظهر تجاربنا أن المنتجات البالستيكية العادية 

تحتوي على مزيج من المواد التي يمكن أن تكون عامًال 

مهًما وُمستهانا به وراء زيادة الوزن والسمنة".

إجهاض وسرطان

المتزايدة  األدلة  إلى مجموعة  الدراسة األخيرة  تضيف 

جيًدا  دراستها  تتم  لم  التي  الكيميائية  المواد  أن  على 

لجميع  البالستيكية  العبوات  صناعة  في  والمستخدمة 

األصناف والتي يمكن أن تتحلل وبالتالي يتم امتصاصها 

في جسم المستخدم. في بعض االختبارات، تبين أيًضا 

أن المواد الكيميائية ذات الصلة تتداخل مع الهرمونات 

في الجسم، وتسبب اإلجهاض وترتبط ببعض األمراض، 

بما في ذلك العيوب الخلقية والسرطان.

تحويل الخاليا الجذعية

تشير نتائج الدراسة أيًضا إلى المواد المشار إليها يمكن 

برمجة  إعادة  في  يتمثل  خطير  سلبي  تأثير  يكون  أن 

الخاليا الجذعية، لتصبح خاليا دهنية، والتي تتكاثر بعد 

ذلك، وتنتج المزيد من الدهون.

تناقض واحد

والحظ الباحثون أن هناك تناقًضا واحًدا في النتائج التي 

الكيميائية،  المواد  بعض  أن  في  يتمثل  إليها،  توصلوا 

@Z›‡»€a@Ú˜Ói@¿@ı˝flç€a@…fl@›flb»n€a@Âœ
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العمل  زمالء  المرير:  بالواقع  ستصطدم  وظيفية،  تجربة  بأول  والتحاقك  الجامعة  من  تخّرجك  بمجرد 

المزعجين، وزمالء العمل السيئين، وزمالء العمل الحاقدين الذين قد يكرهونك دون سبب! لكن األخطر 

هم زمالء العمل الذين يتفننون في بّث الطاقة السلبية، ما يجعلك بحاجة إلى إتقان فن التعامل مع الزمالء 

في بيئة العمل.

كيفية التعامل مع زمالء العمل.. فٌن له قواعد!

بدايًة، ال بد أن تفهم أن زمالء العمل ليسوا أصدقاءك. لكنهم في الوقت ذاته، يفهمون معاناتك في العمل 

بالتحديد، ويمكنهم أن يشاركوك ضيقك من المدير المتسلط، أو المصعد المعطل الذي يجعلك تتأخر دائمًا 

– على سبيل المثال -، على عكس أصدقائك الحقيقيين.

لذلك أنت بحاجة لخلق التوازن والحذر من اإلفراط في الشكوى؛ حتى ال تقع ضحية ما ُيسمى بالتنفيس 

الزائد عن الحد.

إذ يمكن لموظٍف متذمٍر محبٍط واحٍد أن يغير مناخ العمل بالكامل، ومن الصعب أن يسير العمل بالوتير 

المطلوبة حين يثقل عليك زميلك بالتذمر من عدم احترام الجميع له.

كما أن شكاوى المكتب قد تؤثر على أدائك الوظيفي، وجودة حياتك الخاصة. ألنها تدفعك للتركيز على 

الجانب السلبي في بيئة العمل، والتعامي عن الجوانب اإليجابية.

إذا كنت تشعر أن بعض زمالئك يبّثون طاقًة سلبيًة بسبب كثرة شكواهم، فإليك بعض النصائح للسيطرة 

على تذمرهم:

١- انتبه من أن يتجاوزوا حدودهم في التذّمر

يمكن أن يتطور التنفيس الصحي إلى تذمٍر "سام" ببطٍء.

للحيلولة دون الوصول إلى "نقطة الال عودة"، راقب مزاجك بعد محادثٍة مع زميٍل كثير الشكوى.

حين ُتنهي المحادثة وتمضي، بماذا تشعر؟ هل تشعر باإلحباط كلما رأيته يقترب منك؟ هل تشعر بأنك 

لست متحمسًا لرؤيته؟

إذا كان هذا الزميل يبّث طاقته السلبية فيك، فمن األفضل أن تتخذ موقفًا حازمًا.

٢-  كن ذكيًا وأتقن "فن" وضع الحدود!

من الجميل أن يكون لديك أصدقاٌء في مكان العمل، لكنك ال تحتاج ألن تكون قريبًا من الجميع.

إذا لجأ الزمالء إليك للتنفيس عن مشاكلهم حين تكون بحاجٍة إلتمام مهامك، فال بأس أن تطلب منهم أن 

يتركوك تقوم بعملك.

إذا كنت تجلس في مكتٍب خاص، فمن األفضل أن ُتغلق باب مكتبك، أو أن ُتخبر زمالءك بلطف أن وقتك 

ال يسمح بخوض أحاديث جانبية أثناء العمل.

قد تساعدك عبارات مثل، "أفّضل أن أتحدث في نهاية اليوم، فلدي الكثير من المهام" أو "أنا متأخٌر في 

العمل على هذا المشروع".

ويلجأ البعض أحيانًا إلى ارتداء سماعات، واإليحاء بأنه منهمك في االستماع لشيء هام.

٣ - واجه زميلك مباشرًة إذا اضطررت

لو لم ُتفلح إشاراتك غير المباشرة، فحاول تبيان السلبية لزميلك أوًال قبل أن ُتصّعد األمر لمديريك، حتى ال 

تتحول إلى ذلك الشخص الذي يشي بزمالئه.

أحيانًا قد يكمن الحل في الحديث عن الطاقة السلبية في المكتب بشكٍل عام دون أن تلوم شخصًا بعينه. وإذا 

أردت أن تتقن فن التعامل مع الزمالء في بيئة العمل، فكن ذكيًا واطرح القضية كنكتة!

قد ال يدرك البعض مدى سلبيتهم، فيصنفونك بالتالي ضمن زمالء العمل الحاقدين عليهم بسبب تعليقاتك 

المتذاكية.

في هذه الحالة، من األفضل أن تواجههم بأدب وتتحدث إليهم على انفراد وتطرح المشكلة بشكٍل مباشر.

تذكر: لست بحاجة ألن تكون صديق كل زمالئك في العمل!

٤-  ابدأ من األسفل إذا كنت بحاجٍة للتصعيد

إذا لم ُيفلح الحديث مع زميلك مباشرًة، واستمر سلوكه في التأثير عليك، فال مفّر حينها من التصعيد.

ال داعي ألن تذهب لمدير الشركة أو تلجأ إلدارة الموارد البشرية مباشرًة، ابدأ بمسؤول القسم أوًال، أو ربما 

قد يكون من الحكمة إشراك الزمالء اآلخرين، إليجاد طريقٍة للتعامل مع األمر.

في حال فشل األمر، فأنت بحاجٍة لتدخل مديرك أو مسؤول الموارد البشرية لتجّنب شرور زمالء العمل 

السيئين، وحتى ال يتأثر أداؤك سلبًا بسببهم.

٥-  ال تكن أنت المشكلة!

لو كانت الطاقة السلبية مشكلًة في مكتبك بشكٍل عاٍم، فال تساهم أنت فيها ألنها ليست من أخالقيات زمالء 

العمل.

لو كنت تريد الشكوى من مديرك أو من ضغط العمل، أو من الجدول، أو من زمالء العمل الحاقدين، فاشُك 

لصديٍق خارج العمل، أو احتفظ بمذكرٍة يمكنك الكتابة فيها والتنفيس عن استيائك كلما شعرت باإلحباط.

سيقيك ذلك من االنجرار إلى األجواء السلبية، ويمنعك من اإلسهام في خلق األجواء السامة في المكتب.

٦-  تذكر: زميلك هو اآلخر إنسان!

هناك أناٌس سلبيون بطبيعتهم، سواًء بسبب تفاصيل سلبية في حياتهم الشخصية، أو بسبب االكتئاب. أولئك 

يرون األمور بمنظاٍر أسود حرفيًا، وقد يكونون غافلين تمامًا عن ذلك.

إذا كنت ال تمانع في تقديم المساعدة لهم، فافعل!

صحيح أنك لست ملزمًا بأن تكون معالجهم النفسي، لكن معرفة التفاصيل البسيطة عن حياتهم قد يساعدك 

في تفّهمهم والترّفق بهم.

التي تم تحديدها كان من المعروف أنها تؤثر على عملية 

يعزز  منها  الكثير  أن  تبين  حين  في  الغذائي،  التمثيل 

نمو الخاليا الدهنية، مما يشير إلى أنه ربما تكون هناك 

مواد كيميائية أخرى غير محددة في المنتجات لها نفس 

التأثير.

ارتفاع السمنة على مستوى العالم

فولكر  يوهانس  الدراسة  في  المشارك  الباحث  وأوضح 

المشتبه  [المواد]  تكون  ال  أن  للغاية  المحتمل  "من  أنه 

بها بشكل معتاد، مثل "بيسفينول أ"، هي التي تسبب هذه 

الكيميائية  المواد  أن  يعني  مما  األيضية،  االضطرابات 

البالستيكية األخرى، غير تلك التي نعرفها بالفعل، يمكن 

أن تساهم في زيادة الوزن والسمنة".

الكيميائية غير  المواد  إلى أن  الدراسة  نتائج  كما تشير 

المنظمة في المنتجات المنزلية الشائعة يمكن أن تكون 

مستوى  على  السمنة  معدالت  ارتفاع  في  كامًنا  عامًال 

العالم.

تأخذ  فال  نفسه  الغيور  الشخص  الغيرة هي مشكلة 

مسيرتك  يعطل  وتدعه  شخصي  بمحمل  األمر 

الناجحة

يمكن أن يكون في مكان عمل زميل غيور، وربما 

في  األفراد  بين  الغيرة  هذه  مستوى  أيضا  يختلف 

العمل، لكن سيكون هناك في أغلب األحوال شخص 

تصادف حصول مشاكل معه ألي سبب من األسباب. 

 Times بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة

of India، ال يجب أن يمثل األمر مشكلة مؤرقة، 

أي  ودون  جيد  بشكل  الحالة  مع  التعامل  يمكن  بل 

توتر أو عصبية.

في  تساعد  أن  يمكن  التي  األساليب  بعض  هناك 

التعامل بشكل إيجابي وناجح مع زميل غيور:

١. الصمت
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ينبغي التزام الصمت والكتمان إذا كان هناك خبر رائع، 

مثل الحصول على عالوة أو أي تقدير أو ترقية تبعث 

على التباهي. يمكن بالطبع أن تحتفل بعيًدا عن الزميل 

الغيور في الخارج مع زمالء وأشخاص سيفرحون من 

قلوبهم لسماع الخبر السار. يوضح الخبراء أنه عند القيام 

بإعالن الخبر السار أو الرائع في محل العمل، يمكن أن 

يميل البعض إلى اعتبار الشخص صاحب الخبر السعيد 

متعجرًفا، في حين أنه عند الكتمان والصمت فإن األمر 

سيمر بسالم.

٢. تجنب االنزعاج بشكل شخصي

إن الغيرة هي في األساس انعكاس لمشاعر عدم األمان 

لدى الشخص الغيور نفسه، أي أنها ليس لها عالقة في 

صادف  إذا  القادمة  المرة  في  فإنه  لذا  باآلخر.  الواقع 

المرء شخصا ما يشعر بالغيرة منه، فال ينبغي أن يأخذ 

الشخص  مشكلة  ألنها  شخصي  محمل  على  األمر 

الغيور نفسه.

٣. مشاركة الخبرات

يتعلق  األمر  كان  إذا  أنه  الخبرات  مشاركة  تعني 

مشاركتها  يمكنه  أنه  ويعتقد  تعلمها شخص  بمهارة 

مع األشخاص في فريقه، فينبغي أن يفعل ذلك بلطف 

وحنكة. إن هذا ما سيفعله العب الفريق الجيد.

٤. األولوية لألخيار

إرضاء  يمكنه  ال  أنه  دائًما  المرء  يتذكر  أن  يجب 

الجميع. لذلك، من األفضل أن يركز في دعم أواصر 

من  الطيبين  لألشخاص  األولوية  وإعطاء  التعاون 

حوله. يجب إعطاء األهمية واألولوية لمن يقدرون 

الشخص ويحترمون مجهوداته، بخاصة أن الزميل 

الغيور سيبقى على حاله.

٥. االعتزاز بدون تباٍه

ينصح الخبراء بعدم االعتذار عن أي خطأ لم يرتكبه 

المرء. وإذا أنجز شخص مهمة ما فليسعد بها، لكن 

بدون مبالغة أو تباٍه، إذ يمكنه تلقي التهنئة ومشاعر 

الغيورين  غير  المحبين  زمالئه  من  والتقدير  الود 

ببساطة وتلقائية ثم يتابع عمله أو نجاحاته. إذا شعر 

يجب  وال  مشكلته،  تكون  فإنها  بالغيرة  ما  زميل 

أو  الناجح  لعرقلة مسيرة  الفرصة  أن يحصل على 

المتفوق.
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في  واألمنية  االقتصادية  األوضاع  سوء  بسبب 

كوردستان سوريا, يواصل الشبان الكورد, مغادرة 

بحثًا  وآمانًا,  أمنًا  أكثر  دول  إلى  واللجوء  البالد, 

عن حياة آمنة ومستقرة, وكثيرًا ما يتعرض طالبو 

الرصاص  كإطالق  متفرقة,  حوادث  إلى  اللجوء 

والموت بردًا أو الغرق في المياه اإلقليمية وإلى ما 

هنالك من حاالت أخرى.

أحد  هو  خليل  عدنان  هونر  الكوردي  الشاب 

كوردستان  بين  الحدود  على  توفي  فقد  الضحايا, 

لـ  الواردة  للمعلومات  وفقًا  بردًا,  وتركيا,  إيران 

ARK يوم ٢٣ شباط ٢٠٢٢. فقد كان ينوي اللجوء 

في ألمانيا, إال أن المنية وافته بسبب سوء األحوال 

الجوية و انخفاض درجات الحرارة, على الحدود 

اإليرانية والتركية حسب المصدر ذاته.

الشاب هونر عدنان خليل ينحدر من قرية الزهيرية 

بكوردستان  ديرك  لمنطقة  التابعة   Zihêriyê

سوريا.
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ساعات  بعد  أوكرانية  مدن  سكان  أصابت  ذعر  حالة 

نزوح  بعملية  ينذر  ما  الروسي،  الهجوم  انطالق  من 

جماعية هائلة. دول الجوار تستعد الستقبال المدنيين، 

فيما تعرض ألمانيا مساعدتها، وتونس واألردن يعمالن 

على إجالء الرعايا.

وحثت  أوكرانيا،  على  الروسي  الهجوم  وقع  على 

شباط  فبراير/   ٢٤) الخميس  األردنية  الخارجية 

٢٠٢٢)، رعاياها على ضرورة مغادرة أوكرانيا، بينما 

صرح مسؤول بوزارة الخارجية التونسية إن السلطات 

تعمل على إجالء التونسيين في أوكرانيا، وإنه يجري 

الصديقة  والدول  المتدخلة  األطراف  كافة  التنسيق مع 

إلجالء التونسيين.

تظهر  بدأت  التي  النزوح  حركة  وأمام  جهتها،  من 

عخاصة على شوارع العاصمة كييف، أعلنت وزيرة 

الداخلية األلمانية نانسي فيزر أن بالدها مستعدة لتقديم 

بولندا، في حال حصل  لجيرانها والسيما  "دعم كبير" 

تدفق الجئين فارين من الغزو الروسي لبالدهم.

وقالت الوزيرة األلمانية في بيان "نتابع عن كثب احتمال 

لنا".  المجاورة  الدول  نحو  الجئين  تحّركات  حصول 

والسيما  كبير،  بشكل  المعنية  الدول  "ندعم  وأضافت 

جارتنا بولندا، في حال حصلت تحركات موجات كبيرة 

لالجئين".

استعدادها  األوروبية  المفوضية  أعلنت  ذلك،  إلى 

وتوفير  الحاجة،  عند  لبولندا  االقتصادي  الدعم  لتقديم 

وللشرطة  للجوء  األوروبي  االتحاد  لوكالة  المساعدة 

للحدود  األوروبية  وللوكـالة  (يوروبول)  األوروبية 

(فرونتـكس).

استنفار على الحدود

وأعلنت بولندا التي تشترك بحدود طويلة مع أوكرانيا 

دعمها  عن  أوكراني،  مليون   ١,٥ نحو  فيها  ويعيش 

منذ  وتتم  المساعدة.  في  ورغبتها  الشرقية  لجارتها 

أسابيع دراسة خطط طوارئ في مواجهة أزمة إنسانية 

محتملة.

الشهر  فاسك  ماتشي  البولندي  الداخلية  وزير  وقال 

الوقت  بعض  منذ  تتخذ  الداخلية  "وزارة  إّن  الماضي 

الخطوات لالستعداد لموجة لجوء قد تصل إلى مليون 

مورافيتسكي  ماتيوش  الحكومة  رئيس  وأقام  شخص". 

والطبية  اللوجستية  االحتياجات  لتحديد  مجموعة عمل 

والتعليمية الضرورية الستقبال الالجئين األوكرانيين.

وكان وزير التعليم شيمسالف زارنيك قد أعلن األربعاء 

مدارس  في  وشبان  أطفال  "الستيعاب  بالده  استعداد 

بولندية وطالب في جمعات بولندية".

اللتان لديهما أيًضا حدود  وأعربت سلوفاكيا ورومانيا 

مشتركة مع أوكرانيا، عن استعدادهما الستقبال الجئين 

محتملين.

"لدينا  ناد  ياروسالف  السلوفاكي  الدفاع  وزير  وقال 

خطط جاهزة لمواجهة ضغط محتمل من الجئين على 

الحدود السلوفاكية األوكرانية".

وأكد أنه "إذا تطلب األمر، يمكننا أيضا استخدام مراكز 

ووزارات  الداخلية  لوزارة  والتابعة  الموجودة  اإليواء 

أخرى".

أما رومانيا التي تعّد من أفقر الدول األوروبية فقالت 

إنها ال تتوقع فرار العديد من األوكرانيين إلى أراضيها، 

مليون  استعدادها الستقبال نصف  ذلك  أكدت مع  لكنا 

الجئ.

أوكرانيا  مع  حدودها  إلى  قوات  نقل  المجر  وقررت 

حسبما  الفارين  لالجئين  محتمل  لتدفق  تستعد  حيث 

أفادت وكالة "إم تي آي" الثالثاء نقال عن وزير الدفاع 

تيبور بينكو.

تحذيرات عالمية

األمم  لدى  األميركية  السفيرة  حّذرت  جهتها،  من 

العامة  الجمعية  أمام  توماس-غرينفيلد  ليندا  المتحدة 

لألمم المتحدة من أّن النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد 

يؤّدي إلى "أزمة الجئين جديدة" مع "ما يصل إلى خمسة 

ماليين شخص إضافي مهّجر".

في  روسيا  استمّرت  "إذا  أّنه  توماس-غرينفيلد  وقالت 

هذا الطريق فقد تتسّبب، وفقًا لتقديراتنا، بأزمة الجئين 

العالم  يواجهها  التي  األكبر  بين  من  ستكون  جديدة، 

اليوم، مع ما يصل إلى خمسة ماليين شخص إضافي 

والضغط  روسيا  اختارتها  التي  الحرب  بسبب  مهّجر 

الذي تمارسه على جيران أوكرانيا".

هي  أوكرانيا  "ألّن  األميركية  الدبلوماسية  وأضافت 

من أكبر مصّدري القمح في العالم، وخصوًصا للعالم 

أسعار  بارتفاع  تتسّبب  أن  يمكن  روسيا  فإّن  النامي، 

ليبيا  الغذائية وبجوع أكثر شّدة في أماكن مثل  المواد 

واليمن ولبنان".

 ع.ا/و.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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مع انطالق الحرب في أوكرانيا، أطلقت الدول المحيطة 

ضخمة  موجات  الستقبال  استعدادا  داخلية  حمالت 

وسلوفاكيا  بولندا  الحرب.  من  الفارين  الالجئين  من 

ضخمة  ورشات  بدأت  البلدان،  من  وغيرها  والمجر 

لتحضير قطاعاتها الطبية والخدماتية لمساعدة الالجئين 

المحتملين. كل ذلك يجري في إطار االستعدادات، مع 

تأكيد مفوضية الالجئين إنها لم تشهد زيادة في حركة 

األشخاص الفارين من أوكرانيا.

أصوات  مع  العزف  عن  الحرب  طبول  توقفت 

االنفجارات التي دوت في أوكرانيا معلنة مرحلة جديدة 

وحلف  روسيا  طالما جمعت  التي  اللدودة  العالقة  من 

شمال األطلسي.

الرئيس  أعلن  شباط/فبراير،   ٢٤ الخميس  فجريوم 

الروسي عن بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، تهدف 

لحفظ أمن جمهوريتي لوغانسك ودانيتسك اللتين أعلنتا 

بهما  واعترفت   ٢٠١٤ في  أوكرانيا  عن  انفصالهما 

روسيا في ٢٠٢٢.

أشهر عدة مضت شهدت تصاعدا في الخطاب السياسي 

بين روسيا من جهة والغرب من جهة أخرى، وسط 

نفخ بأبواق حرب بدى أنه ال مفر منها مع انسداد آفاق 

الحلول السياسية.

ومع سقوط القذيفة األولى، استنفرت الدول األوروبية 

لدعم  واستعدادها  تأهبها  مبدية  بأوكرانيا،  المحيطة 

تتشارك  التي  بولندا،  الروسي".  "الغزو  بوجه  جارتها 

أوكرانيا معها معظم حدودها الغربية، والتي تستضيف 

حاليا ١,٥ مليون مواطن أوكراني، قالت إنها قد أعدت 

بفعل  محتملة  إنسانية  أزمة  لمواجهة  طوارئ  خطة 

التطورات العسكرية. وزارة الداخلية البولندية أوردت 

بالوضع  مرتبطة  مختلفة  لسيناريوهات  "تستعد  أنها 

المتوتر".

والخدماتية  والتعليمية  الطبية  جهوزيتها  ترفع  بولندا 

استعدادا الستقبال الالجئين

قد  البولندي ماسيج واسيك، كان  الداخلية  نائب وزير 

اتخذت  الداخلية  "وزارة  أن  الماضي  الشهر  صّرح 

قد  (لجوء)  لموجة  للتحضير  الوقت  بعض  منذ  تدابير 

تصل إلى مليون شخص".

منذ  أنشأ  فقد  مورافيكي،  ماتيوز  الوزراء  رئيس  أما 

ذلك الوقت مجموعة عمل لتحديد االحتياجات وتأمين 

والتعليم،  الطبية  والرعاية  والنقل  اللوجستية  الخدمات 

والتحضير الستقبال الالجئين األوكرانيين.

وزير التعليم برزيميسالف كزارنيك قال أمس األربعاء 

المدارس  في  باألطفال  للترحيب  استعداد  على  "نحن 

والطالب في الجامعات البولندية".

قالت وزارة الصحة البولندية إنه يتم تجهيز قطار طبي 

المستشفيات  أن  مضيفة  األوكرانيين،  الجرحى  لنقل 

البولندية مستعدة الستقبال آالف المرضى.

لوكالة  أرسلتها  إلكترونية  رسالة  في  الوزارة  وقالت 

رويترز "بولندا تستعد لقبول المهاجرين من أوكرانيا، 

المتضررون  األوكرانيون  المواطنون  فيهم  بمن 

قصارى  "سنبذل  وأضافت  المسلح".  النزاع  من 

األراضي  يدخل  شخص  كل  حصول  لضمان  جهدنا 

العالج  ذلك  في  بما  الصحية،  الرعاية  على  البولندية 

المستشفيات  المستشفيات. ويتم تجهيز األسّرة في  في 

الستقبال الجرحى".

وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي قال إنه تم إعداد 

قائمة تضم ١٢٠ مستشفى يمكن فيها عالج األشخاص 

المتضررين من النزاع في أوكرانيا.

الجرحى،  لنقل  المخصص  القطار  عن  أيضا  وتحدث 

والمزود بمعدات طبية قائال "تم التخطيط لتدريبات على 

استخدامه في األيام المقبلة. وسوف ينقل الجرحى من 

الحدود مع أوكرانيا".

إمكانية  دراسة  حاليا  تتم  إنه  أيضا  نيدزيلسكي  وقال 

في  المقامة  المؤقتة   COVID مستشفيات  استخدام 

المعارض والمالعب.

الماضي،  الثالثاء  وارسو  في  محادثاتها  ختام  وفي 

إيلفا  الداخلية  للشؤون  األوروبية  المفوضة  أكدت 

يوهانسون أن بولندا "مستعدة تماما الستقبال عدد كبير 

المفوضية  فإن  ليوهانسون،  ووفقا  األوكرانيين".  من 

األوروبية مستعدة لتزويد هذا البلد بالدعم االقتصادي 

الوكالة  إذا لزم األمر، باإلضافة إلى استعداد كل من 

الحدود  حماية  ووكالة  واليوروبول  للجوء  األوروبية 

األوروبية "فرونتكس" للمساعدة أيضا.

كما أعربت ألمانيا عن استعدادها لتقديم "مساعدة كبيرة" 

لجيرانها، وخاصة بولندا، في حالة تدفق الالجئين.

وزيرة الداخلية األلمانية نانسي فيزر قالت اليوم الخميس 

"نتابع عن كثب احتمال حصول تحّركات الجئين نحو 

المعنية  الدول  "ندعم  وأضافت  لنا".  المجاورة  الدول 

بشكل كبير، والسيما جارتنا بولندا، في حال حصلت 

تحركات كبيرة لالجئين".

أربعة مخيمات في سلوفاكيا

أربعة  تجهيز  عن  الحديث  فيدور  سلوفاكيا،  في  أما 

مخيمات لالجئين يمكنها استيعاب األوكرانيين الهاربين 

من الحرب.

ستتأثر  أوكرانيا)،  (غرب  الجغرافي  لموقعها  ووفقا 

وسبق  األوكرانيين،  الالجئين  بتدفقات  أيضا  سلوفاكيا 

للسلطات السلوفاكية أن أعلنت عن استعدادها للتواصل 

ولمساعدة الشعب األوكراني.

الثالثاء  قال  ناد  ياروسالف  السلوفاكي  الدفاع  وزير 

من  محتملة  لضغوط  جاهزة  خطط  "لدينا  الماضي 

الالجئين".

أربعة  ميكوليك، هناك  الداخلية رومان  وحسب وزير 

مخيمات يمكنها استيعاب الالجئين األوكرانيين. وقال 

يمكننا  الوضع،  تطلب  "إذا  الصحفيين  مع  حديث  في 

لوزارة  التابعة  الحالية  اإلقامة  مرافق  استخدام  أيضا 

الداخلية والوزارات األخرى".

مراكز استقبال في رومانيا

أما رومانيا، وهي إحدى أفقر دول أوروبا، فال تتوقع 

قدوم الكثير من األوكرانيين إلى أراضيها، لكنها أبدت 

استعدادها الستقبال حوالي نصف مليون شخص.

وقال وزير الدفاع فاسيلي دانكو الثالثاء "هذا هو الرقم 

أن  وأضاف  به"،  لاللتزام  استعداد  على  نحن  الذي 

رومانيا يمكنها إنشاء مراكز استقبال، بما في ذلك في 

المدن الكبرى، على طول ٦٥٠ كلم من حدودها مع 

أوكرانيا. وأضاف "نحن ال نتوقع تدفقا كبيرا إلى هنا 

اآلن، لكن ال أحد يعلم".

كما أعرب محافظ سوتشافا (شمال) ألكسندرو مولدوفان 

"خيام وأسرة  الالجئين،  إدارته الستقبال  عن جهوزية 

وبطانيات وسخانات... كل شيء يمكن تجميعه وتركيبه 

في أقل من ١٢ ساعة".

وزير  قال  الجاري،  الشهر  من  سابق  وقت  وفي 

خطة  على  تعمل  السلطات  إن  بود  لوسيان  الداخلية 

تشمل معسكرات متنقلة مؤقتة في المقاطعات الحدودية 

الشمالية الشرقية الرومانية.

المجر على خط األزمة

حتى المجر، التي ُيعرف رئيس وزرائها فيكتور أوربان 

بموقفه المتشدد حيال مسألة الهجرة، دخلت على خط 

االستعداد الستقبال الجئين محتملين من أوكرانيا.

وأعلنت بودابست يوم الثالثاء أنها ستنشر قواتها على 

وقال  إنسانية".  أمنية  "ألغراض  أوكرانيا  مع  الحدود 

وصل  "إذا  األربعاء  أمس  بينكو  تيبور  الدفاع  وزير 

الالجئون يجب إيواؤهم وتقديم الرعاية لهم".

"في  أنه  على  مؤخرا  وافق  قد  أوربان  فيكتور  وكان 

حالة الحرب، سيصل مئات اآلالف إن لم يكن الماليين 

الوضع  تشكيل  ويعيدون  أوكرانيا،  من  الالجئين  من 

السياسي واالقتصادي في المجر بشكل أساسي... نحن 

المعنية  الدولة  وكاالت  لكن  السالم،  أجل  من  نعمل 

بالطبع بدأت االستعدادات".

بدورها، قالت مفوضية الالجئين التابعة لألمم المتحدة 

يوم الثالثاء، إنها لم تشهد زيادة في حركة األشخاص 

أوروبا  في  الحكومات  لكن  أوكرانيا،  من  الفارين 

الشرقية بالقرب من الحدود األوكرانية تستعد الستقبال 

الناس إذا لزم األمر.

أما المجلس النرويجي لالجئين، وهو منظمة دولية غير 

أنه  الشهر من  هذا  في وقت سابق من  قال  حكومية، 

إذا ُأجبر ماليين األشخاص على مغادرة أماكن إقامتهم 

بهذه الطريقة، فإن المنظمات اإلنسانية ستجد صعوبة 

في االستجابة ألبسط احتياجاتهم.

بدأت وزارة الداخلية التركية تطبيق سلسلة قرارات جديدة تستهدف انتشار الالجئين السوريين في البالد، 

إضافة إلى الراغبين بالدخول إليها ممن هم خارج الحدود.

وقال نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل تشاتاكلي، اليوم الخميس إن تركيا فرضت قيودًا على التسجيل 

الهجرة  بشأن  جديدة  تدابير  الدولة  تتخذ  حيث  والية،   ١٦ في  لألجانب“  والدولية  المؤقتة  لـ“الحماية 

والمواءمة.

التي تم إغالقها للتسجيل  وأضاف الوزير في لقاء حول الهجرة مع ممثلي وسائل اإلعالم أن الواليات 

في ”الحماية المؤقتة“ هي: أنقرة، أنطاليا، أيدين، بورصا، تشاناكالي، دوزجي، أدرنة، هاتاي، اسطنبول، 

إزمير، كيركالريلي، قوجه ايلي، موغال، سكاريا، تيكيرداغ ويالوفا.

وتحدث تشاتاكلي أنه سيتم تطبيق سياسة جديدة لمنح وضع الحماية المؤقتة للسوريين القادمين من خارج 

الحدود.

وأوضح بحسب ما نقلت صحيفة ”ديلي صباح“: ”لن نعطي أوضاع حماية مؤقتة مباشرة للسوريين القادمين 

حديثًا غير المسجلين“.

وتابع: ”من اآلن فصاعدًا سنأخذهم مسبقًا إلى المخيمات، ونجري أبحاثًا هناك حول ما إذا كانوا بحاجة إلى 

حماية مؤقتة أم ال ولماذا جاءوا“، مذكرًا أن ”الكثير من الناس يأتون من دمشق التي يسيطر عليها النظام 

والمناطق المحيطة بها ليس ألنهم يفرون من الحرب أو االضطهاد ولكن ألسباب اقتصادية“.

إقامة  الطالب،  إقامة  مثل  لألجانب،  اإلقامات  من  عدة  أنواعًا  السارية،  قوانينها  بموجب  تركيا،  وتمنح 

مستثمر، إقامة عقارية، إقامة عمل، باإلضافة إلى اإلقامة السياحية.

ويضاف إلى ذلك بطاقة ”الحماية المؤقتة“، التي حصل عليها أغلب السوريين في تركيا، والتي ال تعتبرها 

السلطات بمثابة إقامة، إذ تمنع القوانين حامليها وهم نحو ثالثة ماليين ونصف المليون سوري، من السفر 

خارج تركيا والعودة لها، كما ال ُيسمح لحامليها بالسفر ضمن المدن التركية إال ضمن إذٍن وبشروط.

ويبلغ عدد السوريين في تركيا نحو ٣,٨ مليون، يقيم معظمهم في واليات اسطنبول وغازي عنتاب وهاتاي 

وشانلي أورفا وأنقرة وكلس.

الداخلية التركي، سليمان صويلو قد أعلن منع سوريين قادمين من محيط دمشق،  أيام كان وزير  وقبل 

الدخول إلى تركيا، خالل األشهر الماضية.

وقال صويلو، خالل مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة إن ”طبيعة هجرة السوريين إلى تركيا تغيرت، 

وجزء كبير ممن يحاول العبور إلى تركيا جاء من محيط دمشق“.

وأضاف خالل المؤتمر الذي تطرق فيه لمشاكل الهجرة في بالده، أن ”نسبة السوريين القادمين من محيط 

دمشق ومنعوا من دخول األراضي التركية العام الحالي بين ٢٠ إلى ٢٥٪“.

وكانت مشاعر العداء وحمالت الكراهية قد تصاعدت ضد ملف الوجود السوري في تركيا، خالل السنوات 

الماضية، في تطورات سبق أن 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 انتشرت عبر مواقع التواصل االجتماعي، أو معلومات مغلوطة ينشرها عن السوريين معارضون 

أتراك في وسائل اإلعالم.

السورية نت 
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في حوارها للقناة الثانية في التلفزيون األلماني. أكدت وزيرة الداخلية األلمانية على استعداد بالدها لتقديم 

"دعم كبير" لجيرانها في حال حصل تدفق كبير لالجئين بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا .

ذكرت وزيرة الداخلية األلمانية نانسي فيزر أن بالدها مستعدة لحركة الجئين من أوكرانيا وقالت فيزر في 

تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون األلماني (زد دي إف) اليوم الجمعة (٢٥ فبراير/شباط) : "ال يمكن 

التنبؤ في الوقت الحالي بعدد األشخاص الذين يمكن أن يفروا بسبب الحرب... الرقم الوحيد الموجود حتى 

اآلن يتعلق بأوكرانيا نفسها. وأعلنت وزيرة الداخلية األلمانية نانسي فيزر أن بالدها مستعدة لتقديم "دعم 

كبير" لجيرانها والسيما بولندا، في حال حصل تدفق الجئين فارين من الغزو الروسي ألوكرانيا. وستعزز 

برلين تدابيها الدفاعية في مواجهة احتمال التعرض لهجمات إلكترونية روسية. وقالت الوزيرة األلمانية 

في بيان "نتابع عن كثب احتمال حصول تحّركات الجئين نحو الدول المجاورة لنا". وأضافت "ندعم الدول 

المعنية بشكل كبير، والسيما جارتنا بولندا، في حال حصلت تحركات كبيرة لالجئين. وأعلنت بولندا التي 

تشترك بحدود طويلة مع أوكرانيا ويعيش فيها نحو ١,٥ مليون أوكراني، عن دعمها لجارتها الشرقية 

ورغبتها في المساعدة. ويتّم درس منذ أسابيع خطط طوارئ في مواجهة أزمة إنسانية محتملة "..

الحرب الروسية-األوكرانية: دول الجوار تتحضر لموجات لجوء ضخمة

الستقبال  استعدادهما  عن  أوكرانيا،  مع  مشتركة  حدود  أيًضا  لديهما  اللتان  ورومانيا  سلوفاكيا  وأعربت 

الجئين محتملين. وعززت ألمانيا تدابيرها ضد هجمات إلكترونية محتملة. وقالت وزيرة الداخلية "وكاالت 

األمن عززت تدابير الحماية ضد هجمات إلكترونية محتملة وحشدت األجهزة المعنية"، مشيرًة إلى أن "كافة 

المعلومات ُترسل إلى المركز الوطني للدفاع السيبراني الذي يتابع التطورات الحالية عن كثب".

وتعّرضت ألمانيا في السنوات األخيرة لهجمات إلكترونية عديدة ُنسبت إلى روسيا

وتفترض المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين حاليا أن ١٠٠ ألف شخص نزحوا داخل أوكرانيا. 

وأكدت الوزير أن السلطات في ألمانيا متيقظة ومستعدة لما هو آت، مضيفة أن مدنا وبلديات عرضت 

بالفعل مساعداتها، وقالت: "من المهم اآلن على وجه الخصوص دعم البلدان المجاورة ألوكرانيا.

د.ص (د ب أ، أ ف ب)
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العدسة

األمة  على  حزينة  سنة  وأربعين  ثالث  قبل 

الكردية، أغمض القائد الكوردستاني العظيم المال 

مصطفى البارزاني عينه، وفي قلبه وروحه حلم 

الكرد في وطن مستقل لهم، وأرض ال ينازعهم 

أحد، وال  لهم مطامع في أرض  ليس  أحد،  فيها 

في  وجال  أن صال  بعد  أحد،  إليذاء  ميول  لهم 

ساحات النضال، واعتلى الرؤس العاليات للجبال 

في  البواسل  بيشمركته  مع  وسار  الكردستانية، 

أرض  أية  بين  يفّرق  أن  دون  والوديان،  الوهاد 

الجهات األربع والخرائط  كوردستانية، واضعًا  

توّجه  كل  خنق  أجل  من  األعداء  أرادها  التي 

الناصعة،  لصفحاته  التاريخ  استعادة  إلى  يرمي 

، وبها كنا  ويكون لنا هواؤنا وشمسنا التي بها نعتزُّ

ونكون، فقد السجل هذا القائد الكوردستاني العظيم   

حافلة  حياة  بعد  ذهب،  من  بأحرف  الكرد  اسم 

بالرغبة الحقيقية والعمل الدؤوب من أجل شعبه 

المتوجع  الوطن  أجزاء  أربعة  في  الكوردستاني 

من دروس الجغرافيا الظالمة.

وقد استحق البارزاني كل هذا التقدير..هذه المحبة 

الفائضة من جميع شرائح المجتمع الكوردستاني، 

ونال االحترام حتى من خصوم الكرد، كون الخالد 

كان يقاتل خصومه، ومع الحق الكردي الناصع، 

الكرد،  أهله  حق  غير  مطمع  باله  في  يكن  ولم 

وقاتل بأخالق الفرسان الشجعان الذين ال يفتكون 

بالغيلة  عدوهم  حتى  يأخذون  وال  بالضعيف، 

والغدر..حتى لو انتفت هذه األخالق لدى األعداء، 

فقد كان دومًا في مرمى سهامهم وغدرهم، لكنه 

كان يقابل توحش الحكومات العراقية واستماتتها 

والخلق  بالطيبة،  كردي  ماهو  كل  على  للقضاء 

قتيًال،  به  للوقوع  وحيلهم  أحابيلهم  رغم  الرفيع، 

وكثيرًا ما خططوا الغتيال سيادته  لكن خططخهم 

الدنيئة كانت تبوء بالفشل في اللحظة األخيرة.

اليوم .. الكرد في أربعة أجزاء كوردستان، وفي 

أخالق  مكارم  يستذكرون  والشتات،  المهاجر 

وقلوبهم  رحيله،  ذكرى  في  العظيم  البارزاني 

المر..يستذكرون  الرحيل  ذلك  على  موجعة 

سيادته، وهم بأشد الحاجة لتمثل خصاله العالية، 

والذي  الحياة،  في  به  كان  الذي  الطيب  واألثر 

أوراق  يفردون  الكرد  مادام  الدوام  على  سيظل 

تاريخهم.. 

الوفاء  وقفات  إلى  إضافة  يحتاجون،  الكرد 

واالستذكار كل عام في يوم رحيل الخالد، وفي 

يوم ميالده، إلى استعادة قيم الغيرية على الكردية 

والهوية الكردية، اإليثار في خدمة الشعب، ونبذ 

الشعب  مصلحة  ووضع  الشخصية،  المصلحة 

القرارات  اتخاذ  فوق كل اعبتار، والشجاعة في 

قويًا  قلبًا  تحتاج  التي  القرارات  تلك  المصيرية، 

الداخليين  وأعدائهم  الكرد  خصوم  شبكة  ألن 

يتغيروا  لم  القصية  وفي جوارهم وحتى األمكنة 

اآلن،  وحتى  الخالد،  القائد  أيام  من  يتبدلوا  أو 

وهاهم  مطامعهم،  وتوسعت  أحابيلهم،  زادت  بل 

وكل  منها،  ويتهربون  دساتيرهم،  من  يتنصلون 

الكرد  إعادة  يريد  جديد  بفرمان  يخرجون  يوم 

كانت  مهما  يعود  لن  الذي  االستعباد  منزل  إلى 

األكالف غالية وثمينة. 

كشخص  خالقة  كاريزما  يحتاجون  الكرد 

محيطهم،  في  التوازن  لييعدوا  البارزاني، 

ويسّطروا على دفتر تاريخهم اآلني ما يصلح أن 

يفيد غدًا وبعد غد..

بقلبه  يحمل  بارزاني  مسعود  الرئيس   .. اآلن 

وصدره هذه الفضائل، وهذا ما يمنح قلوب الكرد 

في كل أماكن تواجدهم األمل بتجدد النصر حتى 

يوم الفرح األكيد. 

رحيل القائد العظيم 

البارزاني.. 

واستحضار دروس النضال

عمر كوجري 

نظمت محلية تربه سبي للمجلس الوطني الكوردي في سوريا وبالمشاركة مع اتحاد كتاب كوردستان 

بريف  سبي  تربه  بلدة  في  المحلية  بمقر  وذلك  حلقة حوارية،  االثنين ٢٠٢٢\٢\٢٨،  يوم  سوريا، 

قامشلو.

وبحسب صفحة محلية تربه سبي للمجلس الوطني الكوردي، أدار الحلقة عبدالرحيم محمود رئيس 

محلية تربه سبي وبمشاركة ممثلي األحزاب والمستقلين والمثقفين في البلدة.

وتمحور النقاش حول عدة نقاط مهمة كما جاء في المصدر وهي:

١- انفجار الثورة في سوريا عام ٢٠١١, وهل كان انفجارها نتيجة العوامل الداخلية ام الخارجية، 

وهل كان النتفاضة قامشلو أي دور في انفجار هذه الثورة

٢- كيف التعامل مع مجريات االحداث (سياسيا-امنيا-عسكريًا )وما هي القراءة حول تحول سوريا 

الى ساحة صراع دولية

٣- كيفية تقّييم دور الحركة السياسية الكوردية في التعامل مع هذه المجريات

و رؤية مستقبل سوريا

حملية تربه سبي لـ ENKS باالشرتاك مع احتاد كتاب كوردستان سوريا تنظم حلقة حوارية

صادف يوم ٢٦ شباط ٢٠٢٢, الذكرى السنوية الثانية 

القدير سعيد  الكوردستاني  والفنان  البزق  أمير  لرحيل 

يوسف, الذي مارس الفن ألكثر من ٥ عقود وتعلم على 

يديه فنانين كورد كبار.

الفنان الكوردستاني سعيد يوسف، الملقب بأمير البزق, 

قامشلو  مدينة  في  قدوربك  حي   ,١٩٤٧ مواليد  من 

أبناء،ثالثة منهم  بكوردستان سوريا ،متزوج وله ١٠ 

فنانون أيضًا ويسيرون على خطى والدهم، له شعبية 

واسعة بين أبناء الشعب الكوردي والشهير ليس على 

نطاق كوردي محلي في كوردستان سوريا فحسب، بل 

أيضًا، السيما   
ّ
وعالمي واسع  كوردستاني  نطاٍق  على 

آن  في  والملحن  والشاعر  والمغني  الموسيقار  وأنه 

واحد .

المسيرة الفنية للفنان الراحل 

للموسيقا  مدرسة  الفنية  مسيرته  عبر  يوسف  شكل 

يقارب  ما  منذ  الفن  مارس  فقد  الكورديتين،  واألغنية 

كورد  فنانون  يديه  على  وتعلم  عقود،   ٥ من  ألكثر 

كبار.

كان أول من أدخل آلة (البزق ) إإلى منطقة الجزيرة، 

ملحنًا  كونه  عن  ناهيك  برمتهم،  الكورد  بين  بل 

الفنية  األصوات  وتربية  دراسة  في  وخبيرًا  وشاعرًا، 

في آٍن واحد.

لفنانين كورد مشاهير كـ" محمد  الراحل  الفنان  لحن 

ناصر  شيخو ـ شفان ـ محمد عارف جزراوي ـ 

رزازي ـ كلستان ـ مرزيه ـ شيرين ـ آواز ,كما 

لحن لفنانين عرب عددًا من أغانيهم كـ "سميرة توفيق 

كما ولحن أغنية للفنانة المعروفة سعاد توفيق وهما في 

الطائرة,بحسب مقابلة سابقة للراحل .... باإلضافة الى 

كثيرين سرقوا بعض ألحانه وربما ،فإن لهذه األسباب 

الكبير  الفنان  أوصى  قد  ,كان  أيضًا  كثير  وغيرها 

الراحل محمد عبدالكريم آلته التي كان يعزف عليها ، 

معلنًا تتويجه ( أميرًا للبزق ) بعد رحيله .

الذكرى السنوية الثانية لرحيل الفنان الكوردستاني القدير وأمري البزق سعيد يوسف
ويعد سعيد يوسف ، الفنان الكوردي األول بعد جيل ـ 

آرام ديكران ـ ممن تابعوا مسيرة الموسيقا الكوردية 

الفلكلور  صون  أجل  من  نفسه  الوقت  في  وسعى   ،

الكوردي الذي اسال لعاب الكثير من لصوص الموسيقا 

والتراث، ولعل هذه األسباب مجتمعة حدت بالجمعية 

الثقافية المهتمة بالفلكلور في أوبساال السويدية أن تضع 

كذلك  بريدي.  يوسف على طابع  الفنان سعيد  صورة 

 CD إن منظمة اليونسكو سجلت بعض أغانيه في ـ

ـ مذهب في العام ١٩٧٣ محفوظ في أرشيف مقرها 

في فرنسا .

الصحف  في  وفنه  سعيد  الفنان  الكثير عن  ُكتب  ولقد 

والمجالت العربية والكوردية بل والعالمية إذ وصفته 

ـ دير شبيغل األلمانية بأنه اشبه بالبهلوان الذي ينتقل 

من لحن الى آخر.

بعث  الفنان  هذا  بأن  بوست  برلين  في صحيفة  وجاء 

النشوة والدفء في أرواحنا، ولم يتمكن أحد منا رؤية 

بسرعة  األوتار  تالعب  راحت  التي  الرشيقة  أصابعه 

لم يسبق لنا أن نعهدها عند سوه من الفنانين العالميين 

الكبار.

الجهات  من  العديد  قبل  من  يوسف  سعيد  الفنان  كرم 

االعالمية والمهتمة بالفن في كوردستان سوريا وسوريا 

عامة.وعلى الصعيد الكوردستاني أيضًا.

الشعرية  دواوينيه  وضمت   ، الشعر  من  الكثير  الف 

الشعر الساخر والسياسي واالجتماعي والغزلي.

ومنذ  الغناء  مارس  ان  منذ  أغانيه  كلمات  كل  كتب 

البداية, ووصف شعره بالسهل الممتنع. وهذا النوع من 

الشعر صعب ومؤلفوه قلِّة.

ألف وغنى ما يزيد عن ٧٠٠ أغنية ,ومن أشهرها،" 

جاوا تي هري ، اوي فلك ، دردو ،از كلك تيشم" .

لكولستان  لحن  ،فقد  كثيرة  األخيرة  الفنية  أعماله   -

 ١٢ ،وهناك  البزق  لتعليم  كتابًا  ،وألف  شاهين  وبسر 

معزوفة من ضمن ذلك الكتاب ،وزعها زياد الرحباني 

و كتاب طرائف ،وآخر ديوان شعر طبع في مطبعة 

افستا باستانبول . والف موسيقا خاصة لراقصة شرقية 

موسيقية  مقاطع  وثالثة  نمساوية,  وهي  (باربارا) 

لراقصة اخرى أوربية ( منى غازي ) " .

حاز الفنان الراحل على العديد من الجوائز و االوسمة 

تقديرَاالعماله الفنية الخالدة :

من  يوسف  سعيد  الموسيقار  صورة  يحمل  طابع   –

جامعة اوبساال في السويد .

الثالث  دمشق  ملتقى  من  وعرفان  تقدير  شهادة   –

للفنون.

– شهادة تقدير و تكريم من كندا شماط وزيرة الشؤن 

االجتماعية و العمل

بدمشق ٢٠١٤ .

سعيد  و عزف  تقاسيم  على  يحمل  ذهبية  اسطوانة   –

يوسف من منظمة

الثقافة والفنون اليونسكو في باريس ١٩٧٣ .

– تمثال شخصي من البرونز من معهد الموسيقي في 

النرويج .

– شهادة تقدير وتكريم من دار االوبرا بدمشق .

– شهادة و تقدير من معهد صلحي الوادي في دمشق 

.

– شهادة تقدير و تكريم من كنيسة مار اليان من قبل 

غبطة متروبوليت

جورجيس االول وبحضور نائب وزير الثقافة واالعالم 

في محافظة حمص .

. TRTشهادة تقدير وتكريم من قناة ٦ –

التقدمي في  الديمقراطي  تقدير من حزب  تكريم و   –

سوريا بشخص حميد درويش.

الكوردي  الديمقراطي  حزب  من  وتقدير  تكريم   –

البارتي بشخص اسماعيل عمر.

– شهادة تقدير وتكريم من دولة قطر.

الكريم  عبد  محمد  للموسيقار  الشخصية  البزق  آلة   –

سعيد  للموسيقار  باعطائه  وصيته  في  اوصى  الذي 

يوسف.

– درع برونزي من جامعة مأمون في قامشلو.

السورية  الثقافة  وزارة  من  تكريم  و  تقدير  شهادة   –

بشخص نائب الوزير علي النعيم في دمشق.

– شهادة تقدير و تكريم من رئيس وزراء لبنان االسبق 

صائب سالم بحضور وليد جنبالط في بيروت.

– شهادة تقدير و تكريم من الموسيقار اللبناني الكبير 

زياد الرحباني في حفلة فنية بقناة ال LBC اللبنانية.

– رئيس لجنة التحكيم في مسابقة تقييم المواهب الفنية 

بمعهد صلحي الوادي في دمشق.

.TRTرئيس لجنة التحكيم في قناة ٦ –

الجزيرة في  الفلكلور  بمسابقة  التحكيم  لجمة  – رئيس 

قامشلو.

– أسس فرقة نوروز مع الفنانين محمد شيخو و محمود 

عزيز شاكر في بيروت ١٩٧٣ م.

تعرض الفنان الكوردستاني سعيد يوسف لوعكة صحية 

العالج,  لتلقي  تركيا  مشافي  أحد  إلى  إثرها  على  نقل 

وتوفي يوم األربعاء ٢٦ من شباط ٢٠٢٠ بعد صراعه 

مع المرض عن عمر ناهز ٧٣ عامًا, وجرت مراسيم 

الدفن في مسقط رأسه بمدينة قامشلو، بمشاركة اآلالف 

قياديي  من  والعشرات  سوريا،  كوردستان  أهالي  من 

األحزاب الكوردية والعديد من الشخصيات والفعاليات 

الفنية والثقافية والدينية.


