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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا
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إلى  بارزاني رسالة  الرئيس مسعود  وجه 

الكوردستانيين يوم ١٣ آذار حول الهجوم 

الصاروخي المجرم على أربيل، وفيما يلي 

نص رسالة الرئيس:

بسم اهللا الرحمن الرحيم

ندين بشدة الهجوم الجبان الذي وقع الليلة 

هذا  أربيل،  مدينة  واستهدف  الماضية 

الهجوم الذي ُيعتبر بحد ذاته جريمة ضد 

اإلنسانية، وان االكاذيب وعمليات التضليل 

لن تنطلي على الشعب ولن تحجب حقيقة 

ونوايا المهاجمين.

التي صمدت  اربيل  بان  مجددا  نؤكد  اننا 

عبر  هوالكو  امثال  من  الطغاة  بوجه 

تاريخها ، اكثر صمودا وصبرا اليوم في 

هوالكو،  امثال  من  الجدد  الطغاة  وجه 

إلى  كوردستان  شعب  ندعو  ذلك  والجل 

التهديدات  هذه  إزاء  بالصبر  التحلي 

والهجمات الغاشمة.

مسعود بارزاني

 ١٣ آذار ٢٠٢٢م

الرئيس مسعود بارزاني:
أربيل صمدت بوجه الطغاة.. وندعو شعب كوردستان إىل التحلي بالصرب

أدانت السفارة األمريكية في العراق, الهجوم اإلجرامي على أهداٍف مدنيٍة في أربيل, وأكدت على 

محاسبة هذه االنتهاك الصارخ للسيادة العراقية.

 " االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحتها  على  منشورا  العراق  في  األمريكية  السفارة  نشرت 

الفيسبوك " قالت فيه: " ُتديُن الواليات الُمتحدة الهجوم اإلجرامي على أهداٍف مدنيٍة في أربيل".

وأضافت السفارة األمريكية: " لقد تبّنت عناصر للنظام اإليراني المسؤولية عن هذا الهجوم ويجب 

أن ُتحاَسب على هذا االنتهاك الصارخ للسيادة العراقية والهجمات اإلرهابية على ممتلكات المدنيين 

األبرياء".

كوردستان

أحيا المجلس الوطني الكوردي في سوريا, يوم الجمعة 

١١ آذار ٢٠٢٢, الذكرى السنوية الـ١٨ النتفاضة ١٢ 

آذار بكوردستان سوريا.

اجمللس الوطني الكوردي يف سوريا 
حييي الذكرى السنوية النتفاضة ١٢ آذار يف كوردستان سوريا

قالت مديرية مكافحة اإلرهاب في إقليم كوردستان يوم األحد ١٣ آذار ٢٠٢٢, إن ١٢ صاروخًا باليستيًا 

استهدفت أربيل انطالقًا من خارج العراق.

وقالت المديرية على صفحتها في فيسبوك "تعرضت العاصمة أربيل لهجوم بالصواريخ الباليستية من 

خارج إقليم كوردستان والعراق".

أضافت أن الصواريخ سقطت على أربيل في الساعة الواحدة ليًال واستهدفت القنصلية األمريكية دون 

أن تسفر عن خسائر بشرية.

وذكرت المديرية أن معلومتها تشير إلى الصواريخ انطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كوردستان 

وتحديدًا من الجهة الشرقية.

وتعرضت أربيل إلى اعتداءات بالصواريخ طالت مناطق عديدة بما في ذلك المبنى الرئيسي لمؤسسة 

كوردستان ٢٤.

 من خارج العراق
ً
 استهدفت أربيل انطالقا

ً
 باليستيا

ً
مكافحة اإلرهاب: اثنا عشر صاروخا

يف الذكرى 

احلادية عشرة 

للثورة السورية 

علينا  تحل  آذار  من  عشر  الخامس  في 

ثورة  النطالقة  عشرة  الحادية  الذكرى 

النظام  في سوريا، ضد  والكرامة  الحرية 

قامت  والتي  فيها،   الدموي  الدكتاتوري 

على أكتاف متظاهرين سلميين في مختلف 

المدن والبلدات السورية، عمت من أقصاها 

إرادة  السوريين  لدى  وكان  أقصاها،  إلى 

الواحد  الحزب  نظام  ونبذ  للتغيير،  كبرى 

سوريا  برؤية  والحلم  االبدي"   " والحكم 

سوريا  والعدالة،  والمساواة  للقانون  دولة 

للجميع، لكن دفع بها النظام  إلى التسليح، 

وعمل على تحويلها من ثورة شعب مسالم 

أعزل إلى ثورة مسلحة بين جيش النظام 

مجموعات  ضد  المذهبية  الميليشيات  مع 

لحماية  تشكلت  نظامية  غير  مسلحة 

وبطشه،   النظام  تنكيل  من  المتظاهرين 

وانزلقت الثورة إلى متاهات القتل والتدمير  

وازداد  اإلرهابي،  داعش  تنظيم  وظهور 

معها  وازداد  والمهجرين،  الشهداء  أعداد 

المعارضة  تشتت  وسط  السوريين  معاناة 

وعدم توحيد األجندة الدولية باإلضافة إلى 

تراجع االهتمام الدولي بغرض تنفيذ القرار 

األممي ٢٢٥٤ وتراجعها في دعم الشعب 

السوري، وتعددت منصات المعارضة كما 

نجم عنها فصائل مسلحة في معظمها ذات 

خلفيات إسالمية واضحة،  وعجزت عن 

توحيد الرؤى حيال ثوابت الثورة.

إيواء  على  عملت  المحيطة  الدول  وإن 

تدخل  من  ومنهم  السوريين   الالجئين 

معاناة  من  زاد  مما  أيضًا  عسكريًا 

األوضاع  تدهور  إلى  إضافة  السوريين، 

والخدمية  المعيشية  سواء  االقتصادية 

للمواطنين السوريين.

يمثل  الذي  الكردي  الوطني  المجلس  بقي 

الرؤية السياسية الكردية في تطّلعات الشعب 

الكردي وأطراف جبهة السالم والحرية القوة 

المعارضة التي تكاد أن تكون من القالئل 

في التمسك بالحل السياسي السلمي وعدم 

خضوعها ألجندات دولية أو إقليمية، ولم 

تبِن مواقفها وتوجهاتها إال لمصلحة الشعب 

العرب  من  مكوناتها  وباألخص  السوري 

كانوا  الذين  اآلشوريين  والسريان  والكرد 

وبإرادة  ويتطلعون  سوريا،  في  مهّمشين 

الفاعلة في  المشاركة  الى  قوية وعزيمة  

مستقبل البالد من خالل اإلقرار الدستوري 

في  والدينية  والثقافية  القومية  بالتعددية 

سوريا وضمان حقوقهم دستوريًا واعتبار 

لغاتهم وثقافاتهم لغات وثقافات وطنية تمثل 

خالصة تاريخ سوريا وحضارتها،  بذلك 

البالد  لوحدة  األساسية  الضمانة  ستكون 

وتماسكها وحل أزماتها ومشاكلها.

األجواء  تهيئة  األطراف  جميع  على  لذا   

لكّل  جامع  وطني  مشروع  وصياغة 

القرار  وتنفيذ  السوري   الشعب  مكّونات 

إلخراج  بنوده   بكافة   ٢٢٥٤ األممي 

آفاق  الى  األزمة  سوريا وشعبها من هذه 

من  والبناء  والسالم  والديمقراطية  الحرية 

جديد رغم أن البالد تعّرضت لدمار فظيع، 

ويلزم إعادة ما كان صبر وجالدة، وتعاون 

تكون  أن  أجل  الدولي من  المستوى  على 

سوريا المستقبل للجميع. 

أمريكا تدين اهلجوم اإلجرامي على أهداف مدنية يف أربيل

وقياديي  الكوردية  الجماهير  من  غفير  عدد  وبحضور 

من  وعدد  سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس 

الشخصيات الوطنية والسياسية, أحيت كًال من محليات 

لكي  وكركي  سبية  وتربة  زركان   - تمر  وتل  قامشلو 

والحسكة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا الذكرى 

السنوية الثامنة عشر النتفاضة ١٢ آذار.

وتم الوقوف خمسة دقائق صمت اجالال واكبارا ألرواح 

للشهداء  وفائهم  أكدوا  كما  آذار,   ١٢ انتفاضة  شهداء 

وإن ذكراهم باقية النهم الشعلة التي تنير طريقهم نحو 

الحرية واالستقالل.

كما نشر المجلس الوطني الكوردي في سوريا بيانًا 

في ذكرى انتفاضة ١٢ آذار, طلب فيه من المجتمع 

السوريين  محنة  تجاه  بمسؤولياته  القيام  الدولي 

القرار  وخاصة  األممية  القرارات  بتنفيذ  واالسراع 
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زار وفد من الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا 

في كركي لكي.

زار مساء يوم الخميس 3 آذار(مارس) 2022، وفد من الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا مكتب 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا في كركي لكي. ضمَّ وفد الزائر كًال من إدريس جاجان وأنس عبدي 

عضوي اللجنة المركزية وبرفقة عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي. وكان في استقبالهم عبدالكريم محمد 

أبو لقمان عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب التنظيم العام للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا وصالح 

جميل عضو اللجنة المركزية وعدد من أعضاء الحزب. 

دار الحديث عن آخر المستجدات في منطقة الشرق األوسط والعالم وخاصة الوضع الكوردي في سوريا والحرب 

األوكرانيا تداعياتها على المنطقة والعالم.

كما تم الوقوف على العالقات بين الحزبين الشقيقين، وتطويرها نحو األفضل بما يخدم المصلحة الكوردية في 

سوريا. وأكد الطرفان علة أهمية السير قدما في الحوار الكوردي الكوردي نحو تحقيق وحدة الصف والموقف 

الكورديين لتكون نواة تحقيق الوحدة والتكاتف مع كافة المكونات السورية.

وفي نهاية الزيارة شكر الوفد الزائر على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة وأكد على االستمرار في هكذا زيارات 

لتبادل وجهات النظر وتحقيق التقارب الكوردي بين جميع أحزاب الحركة السياسية الكوردية في سورية.

بدعوة من مكتب المرأة والطفولة في قامشلو  أقيمت احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 

وذلك تحت شعار: المساواة المبنية على النوع االجتماعي  .

في مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا في المدينة وسط حضور جماهيري 

من  نسائية  و شخصيات  آريا جمعة  االستاذة  والطفولة  المرأة  مكتب  رئيسة  وحضور 

منظمات نسائية مختلفة وشخصيات من أحزاب كوردية.

تم الترحيب بهم من قبل اآلنسة سامية حسن العضو في مكتب المرأة والطفولة وقف 

الجميع دقيقة الصمت على اروح شهداء كورد وكوردستان وعلى روح األب الخالد مال 

مصطفى البارزاني .

والقيت قصائد شعرية من قبل االنسة أفين تمو وبعدها تم إجراء مسابقة و وزعت الهدايا 

على الفائزيات كما تخلل  الحفل العديد من األغاني من قبل فرقة نارين للفلكلور الكوردي 

، كما تم عرض فقرة الزي الكوردي وبنهاية الحفلة قدمت حلقات  من الدبكات الكوردية 

وسط عزف الموسيقى واالغاني كوردية.
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الثالثاء 8 / آذار 2022، مجلس محلية الشهيد نصرالدين برهك يحتفل  احتفل يوم 

بيوم المرأة العالمي بمكتب المجلس المحلي في بلدة جل آغا بريف ديرك بكوردستان 

سوريا .

سوريا   – الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  المركزية  اللجنة  عضو  الحفل  حضر 

بريخان داوود، منظمات المرأة التابعة للمجلس الوطني الكردي ومشاركة فرقة جيان 

الفلكلورية.

حيث بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الكورد كوردستان وعلى 

رأسهم بارزاني الخالد، والقت كلمة المجلس الوطني الكوردي حياة علي ممثلة مكتب 

المرأة والطفولة في المجلس المحلي ، كما ألقت بريخان داوودعضو اللجنة المركزية 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا كلمة بهذه المناسبة.

وتخلل الحفل ابيات وقصائد شعرية، وقدمت فرقة جيان الفلكلورية أغاٍن فلكلورية.

Òcã‡‹€@Ôæb»€a@‚ÏÓ€bi@›–n±@ŸÁãi@ÂÌá€aãó„@áÓËì€a@ÚÓ‹´@ê‹™

أصدرت األمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا 

بيانًا بمناسبة الثامن من آذار عيد المرأة العالمي، وفيما يلي 

نص البيان

 

في الثامن من آذار من كل عام تحتفل الشعوب المتحّضرة 

بيوم المرأة العالمي تقديرًا واعترافًا بإنجازاتها الكبيرة، فقد 

القديمة  المجتمعات  نهضة  في  محوريًا  دورًا  المرأة  لعبت 

اإليجابي  التغيير  الدور  هذا  خالل  من  وأحدثت  والحديثة، 

في تلك المجتمعات، وتكريمًا لها فقد اعتمدت األمم المتحدة 

عام1977، يوم الثامن من آذار يوما رسميًا للمرأة احتفاًء 

بمكانة المرأة التي تحققت بفضل نضالها المرير من أجل 

نيل تحررها وانعتاقها على مّر التاريخ.

سطعت،  التي  النسوية  األسماء  من  العديد  نرى  واليوم، 

حكرًا  تعدُّ  كانت  مجاالت  في  كثيرًة  نجاحاٍت  وحققت 

الغابرة  األزمنة  عبر  المرأة  تعّرضت  فقد  الرجال،  على 

سلعة  عبارة عن  وكانت  واالضطهاد،  العنف  أنواع  لشتى 

بأيدي الرجال، حيث أضحى دوُرها في أغلب المجتمعات 

محصورًا على الخدمة واإلنجاب، وأصبحت أسيرة العادات 

والتقاليد البالية لتعيش على هامش الحياة،  لكنها استطاعت 

في المجتمعات المتطورة أن تثبت جدارتها وكفاءتها، وتتبّوأ 

المرموقة في  السيادية، والمسؤوليات  المناصب  العديد من 

مختلف مجاالت الحياة ليغدو دورها ال يقل أهمية عن دور 

الرجل كنتيجة لنضالها المستدام.

@ÚÌÜbÓ”@…”aÏfl@cÏjnn€@bËflbflc@Òcãæa@‚bflc@fib1a@|èœc@Üã�ÿ€a@?†Ï€a@ê‹1a
من  األولى  المراحل  تعيش  تزال  ال  فهي  بالدنا  في  أما 

تحررها حيث تواجه تحدّيات جمة، ومازال أمامها الكثير 

لترتقي إلى مستوى المرأة المتحررة، فهي شريكة  الرجل 

ونصف المجتمع ومؤسسة العائالت، واألقوام وهي تحافظ 

على لغة قومها وشعبها، ألنها مربية األجيال، فهي أساس 

العمل  من  المزيد  منها  يتطلب  وهذا  المجتمع،  تطّور 

والنضال الدؤوب الستعادة دورها ومكانتها، كما يقع على 

عاتق الرجل الوقوف معها ضد التخلف واالستبداد. 

تعاني  المناسبة  بهذه  العالم  فيه  يحتفل  الذي  الوقت  ففي 

المرأة السورية من مآسي الحرب على مدى 11 عامًا تمر 

بظروف عصيبة تعّرضت لجميع صنوف القتل واالعتقال 

الكارثية  األوضاع  هذه  من  وبالرغم  والسبي،  والتهجير 

التي تمر بها البالد عامة، والمناطق الُكردية أيضًا، إال أن 

المرأة الُكردية قطعت أشواطًا إلى األمام متجاوزة العديد من 

من  وتمّكنت  واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية  العوائق 

تحقيق الكثير من المكاسب على كافة الصعد .

وفي هذا السياق فإن المجلس الوطني الُكردي أعطى إيالًء 

المناحي،  كافة  في  بفعالية  للمشاركة  ودفعها  المرأة  لدور 

في  وتسهم  قيادية،  مواقع  لتتبوأ  أمامها  المجال  وأفسح 

مع  جنب  إلى  جنبًا  وتشارك  السياسي،  القرار  صناعة 

الرجل في سبيل انتزاع الحقوق القومية المشروعة لشعبها، 

في  الرجل  مع  ومساواتها  المرأة  وحرية  حقوق  وضمان 

دستور عصري للبالد. 

وفي الختام وبمناسبة يوم المرأة العالمي تتقّدم األمانة العامة 

للمرأة  والتبريكات  التهاني  بأحر  الُكردي  الوطني  للمجلس 

الُكردية المكافحة، وتدعوها إلى المزيد من العمل والنضال 

الُكردي ومتابعة  الغبن واالضطهاد عن كاهل شعبنا  لرفع 

المسير حتى تحقيق تطلُّعات، وآمال شعبنا ومطالبه العادلة 

في سوريا ديمقراطية اتحادية ال مكان فيها للظلم واالستبداد 

والتمييز على أساس العرق والدين والجنس .

تحية احترام ووفاء لكل امرأة في يوم المرأة العالمي 

الخزي والعار لإلرهابيين أعداء المرأة والحرية والسلم 

األمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا

في  الكردي  الوطني  للمجلس  الحسكة  محليتي  احيت 

  / آذار   /8/ الثالثاء  يوم  العالمي  المرأة  يوم  سوريا، 

الكردستاني  الديمقراطى  الحزب  مكتب  في  2022م  

– سوريا، بمشاركة واسعة شعبية ورسمية بتنظيم من 

مكتب المرأة.

الكرد  شهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة  وقوف  بعد 

النشيد  عزف  مع  الخالد،  البارزاني  و  كوردستان،  و 

القومي(أي رقيب). ألقيت كلمة المجلس الوطني الكردي 

من قبل اآلنسة مهاباد خليل، العضو في المجلس المحلي، 

تطرقت خاللها إلى نضال المرأة العالمي من أجل تعزيز 

دور المرأة في المجتمع، باإلضافة إلى كون المرأة هي 

األخت و األم و الزوجة، فهي المربية و التي لها الدور 

االبرز في بناء اإلنسان. في كلمتها تحدثت مهاباد خليل 

حركة  صفوف  في  الكوردستانية  المرأة  نضال  عن 

التحرر الكوردستاني، وقالت: ولن يتسنى لنا إعادة بناء 

الثقة في المؤسسات ورّم بنيان التضامن العالمي وجني 

للمظالم  بالتصدي  إال  الرؤى  تعدد  من  المأمولة  الثمار 

التاريخية وتعزيز الحقوق والكرامة للجميع.

كما قالت آواز المحمد:

“ لقد شهدنا في العقود األخيرة تقدمًا يثير اإلعجاب في 

إعمال حقوق المرأة وارتقائها مراتب القيادة في بعض 

@Òcã‡‹€@Ôæb»€a@‚ÏÓ€a@ÔÓ•@?†Ï€a@ê‹v‡‹€@Úÿè®a@bnÓ‹´
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المرأة  الثالثاء 8 اذار 2022، يوم  الكردي، يوم  الوطني  للمجلس  ابو رأسين )  احيت محليتا (تل تمر- 

العالمي في مقر محلية تل تمر .

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكورد وكوردستان وفي مقدمتهم الشهيدة ليلى قاسم.

من  مجموعة  قبل  من  االشعار  من  العديد  ألقى  وبعدها  تمي  جيندا  قبل  من  العامة  االمانة  كلمة  إلقاء  تم 

االطفال.

@ıbÓyg@¿@⁄äbìÌ@bÌäÏé@M@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a
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الفنان  لرحيل  الـ33  السنوية  الذكرى  األربعاء،  يوم  سوريا،   - الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  أحيا 

الكوردستاني الراحل محمد شيخو، في مدينة قامشلو بكوردستان - سوريا.

وزار صباح يوم األربعاء 9 آذار 2022، وفد قيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا ضم نشأت 

ظاظا عضو المكتب السياسي ونافع عبد اهللا عضو اللجنة المركزية وأعضاء من المجلس المنطقي والفرعي 

للحزب، وبمشاركة فرقة نارين للفن والفلكلور الكوردي مزار الفنان الخالد محمد شيخو في مقبرة الشهداء 

بحي قدوربك , إحياًء لذكرى رحيله.

الكوردستاني - سوريا إكليًال من الزهور على مزارشيخو ، بعد قراءة  الديمقراطي  ووضع وفد الحزب 

الفاتحة على روحه الطاهرة.

وفي السياق، تحدث نافع عبد اهللا عضو اللجنة المركزية للحزب بنبذة موجزة عن سيرة الفنان الراحل، محمد 

شيخو ونضاله، مشيرُا إلى دوره وماقدمه لشعبه وقضيته الكوردية في توعية عدة أجيال، ليبقى خالدًا بفنه 

وصوته كرمٍز كوردستاني له بصمته الخاصة .

المجاالت، لكن هذه المكاسب ال تزال بعيدة عن االكتمال 

األبوي  النظام  أنصار  لدى  أثارت  وقد  االستقرار،  أو 

المتحصنين بتقاليده ردَة فعل عنيفة ومعادية تبعث على 

القلق“.

حول  محورية  قصيدة  حسن  سولين  الشاعرة  القت  ثم 

دور المرأة الكردية سياسيًا و اجتماعيًا، وإلقيت قصيدة 

المرأة  نضال  عن  منتش،  عمران  الشاعر  قبل  من 

حركة  في صفوف  المحوري  دورها  و  الكوردستانية، 

التحرر الكوردستانية.

كما قدمت مجموعة من األطفال مجموعة غنائية حول 

معاناة المرأة الكوردية و تضحياتها، وأغنى الحفل الفنان 

معصوم شكاكي عبر مجموعة من االغاني التي القت 

استحسان الحضور.

خالل الحفل عبرت المشاركات عن فرحهم و سعادتهم 

النساء  الكردي،  الوطني  المجلس  لمشاركة  شكرهم  و 

الكرديات إحياء هذا اليوم العالمي.

كما تم اختتام فعاليات يوم المرأة العالمي، بمجموعة من 

الدبكات والرقصات من الفلكلور الكردي.

  PDK-S مكتب إعالم كامب كويالن لـ

بحضور مسؤول منظمة pdks في الكمب عضواللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني 

الرفيق هوشنك سمكمور حيث أحيت منظمة المرأة في كويالن احتفاال كبيرا استذكارا ليوم المرأة 

العالمي.

بدأ اإلحتفال بدقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الحرية وشهداء الكورد و كوردستان و شهيدات 

يوم الثامن من آذار عام 1908. ثم ألقى الرفيق هوشنك سمكمور كلمة الحزب بهذه المناسبة تناول 

من خاللها  واقع المرأة الكردية في السياقات التاريخية المختلفة و دورها المميز في الحياة جنبا 

تناولت سيرة بعض  المرأة  كلمة منظمة  كلنازسليمان  الرفيقة  قدمت  الكردي.وثم  الرجل  الى جنب 

المناضالت الكرديات في المجاالت المختلفة ، و تخلل الحفل  بقصيده من قبل الرفيق كمال سينو 

وبهذه المناسبة تم تكريم رفاق المجلس المنطقي وبعض الرفيقات المسنين في المنظمة  بهدايا رمزية 

وثم أختتم الحفل بفصل رقص بمشاركة الرفيقات
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الوطني  للمجلس  قامشلو  في  المحلية  المجلس  أحيا 

الكوردي الذكرى الثالثة واألربعون لرحيل الخالد المال 

الديمقراطي  الحزب  مكاتب  في  البارزاني  مصطفى 

وشخصيات  الجماهير  بمشاركة  _سوريا  الكوردستاني 

الوطنية واألحزاب السياسية وبمشاركة فرقة نارين.

شهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة  بوقوف  الحفل  بدأ 

الكورد كردستان وعلى رأسهم البرزاني الخالد.

هذا وتخلل الحفل كلمة للمجلس الوطني الكوردي ألقاها 

فيها  مجد  الشرقي  المكتب  في  داوود  نعمت  األستاذ 

تضحيات ونضال القائد الروحي للشعب الكردي.

وكلمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني _سوريا ألقاها 

األستاذ محسن طاهر في مكتب الشرقي واالستاذ محمد 

سعيد وادي في مكتب الغربي، تحدثا عن مناقب الخالد 

البارزاني ودوره في ترسيخ قيم ومبادئ الكردايتي.

ومن جهٍة آخرى ألقت فرقة نارين مجموعة من األغاني 

الكوردية القومية على روح البارزاني الخالد.

البارزاني  حياة  وثائقي عن  فلم  تم عرض  الختام  وفي 

الخالد ونضاله السياسي.

األب  لرحيل   43 السنوية  الذكرى  تحيي  لكي  كركي 

الروحي للشعب الكردي

الكوردي  الوطني  للمجلس  لكي  كركي  محلية  أحيت 

الذكرى الثالثة واألربعون لرحيل االب الروحي الخالد 

المال مصطفى البارزاني اليوم الثالثاء 1 أذار  2022 

_سوريا  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  مكتب  في 

السياسية  بمشاركةاالحزاب  وذلك  لكي،  كركي  بمدينة 

والجماهير الوطنية المخلصة لنهج البرزاني و المنظمات 

وبمشاركة عدد  والدينية  الوطنية  والشخصيات  النسائية 

من الشعراء والمنظمات الحقوقية.

الشهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة  بوقوف  الحفل  بدأ 

الكورد و كردستان وعلى رأسهم البارزاني الخالد.

تخلل الحفل كلمة للمجلس الوطني الكوردي ألقاها رئيس 

مجلس محلية كركي لكي للمجلس الوطني االستاذ حسين 

ابو عماد تحدث فيها عن تاريخ ونضال األب الروحي 

للشعب الكردي.

و كلمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني _سوريا ألقاها 

األستاذ عبد الكريم ابو لقمان تحدث مطوًال عن الوضع 

السياسي والمرحلة التي تمر بها المنطقة.

العامة  األمانة  عضوة  احمد  زهرة  االنسة  تحدث  ثم 

البارزاني  نضال  على  الكوردي  الوطني  للمجلس 

للمناضل  الكردايتي  نهج  وعن  الثورة  والمراحل 

البارزاني الخالد

وفي الختام تم إلقاء عدد من االبيات عن حياة البارزاني 

الخالد ونضاله السياسي

لرحيل  واألربعون  الثالثة  الذكرى  تحيي  سبي  تربه 

الخالد المال مصطفى البارزاني

الكوردي   الوطني  للمجلس  سبي  تربة  محلية  أحيت 

الذكرى الثالثة واألربعون لرحيل الخالد المال مصطفى 

مكتب  في   2022 أذار    1 الثالثاء  اليوم  البارزاني، 

من  كبير  عدد  بمشاركة  وذلك   البلدة،  في  المحلية 

Üãÿ€a@k»ì‹€@ÔyÎã€a@l˛a@›Óyã€@TS@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a@ÔÓ•@Ï‹ìflb”

واألحزاب  الوطنية  والشخصيات  الوطنية  الجماهير 

السياسية في البلدة.

الشهداء  أرواح  دقيقة صمت على  بالوقوف  الحفل  بدء 

الكورد كردستان على رأسهم البرزاني الخالد.

ألقاها  الكوردي  الوطني  للمجلس  كلمة  الحفل  ليتخلل 

األستاذ عبدالرحيم علي رئيس محلية تربة سبي . وكلمة 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني _سوريا القاها عضو 

الجنة المركزية األستاذ نافع عبداهللا. ومن جهٍة أخرى 

السياسي  المكتب  عضو  ظاظا  نشات  االستاذ  تطرق 

الوضع  عن  سوريا  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب 

السياسي في كوردستان سوريا.

الحسكة تحيي الذكرى ال ٤٣ لرحيل البارزاني الخالد 

في  الكردي  الوطني  للمجلس  الحسكة  محلية  احيت 

للشعب  الروحي  األب  لرحيل  ال ٤٣  الذكرى  سوريا، 

الكردي الخالد المال مصطفى البارزاني، في االول من 

آذار في مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا 

بالحسكة

بالوقوف دقيقة صمت على  التأبيني  حيث بدأ االحتفال 

أرواح شهداء الكرد و كردستان، مرفقا بالنشيد القومي 

( أي رقيب ) .

ثم ألقى األستاذ علي داوود عضو األمانة العامة للمجلس 

الوطني الكردي في سوريا، كلمة األمانة العامة للمجلس 

من  مقتطفات  مستعرضًا  سوريا،  في  الكردي  الوطني 

الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  أحيت منظمة دوميز 

الثامنة  الذكرى  الجاري  الجمعة 3-11  يوم  سوريا   –

عشرة النتفاضة ٢٠٠٤ المجيدة في قامشلو ضد النظام 

البعثي الظالم حيث قامت الجماهير الكوردية بهز عرش 

وقدموا  دمشق  حتى  قامشلو  من  واركانه  البعث  نظام 

العديد من الشهداء والجرحى في سبيل الحرية ومناهضة 

الظلم والمطالبة بحقوق الشعب الكوردي وحريته في نيل 

حقوقه وتقرير مصيره. 

حيث قام الرفاق في منظمة دوميز للحزب الديمقراطي 

المنظمة  مسؤول  وبحضور  سوريا   - الكوردستاني 

السياسي  المكتب  عضو  ابراهيم  علي  محمد  الرفيق 

لحزبنا وبمشاركة مئات من اهالي مخيم دوميز بالوقوف 

وذلك  رقيب  اي  نشيد  عزف  مع  دقائق صمت  خمسة 

اجالال واكبارا الرواح شهداء انتفاضة قامشلو في عام 

   .٢٠٠٤

بعدها قام الرفيق محمد علي ابراهيم بألقاء كلمة مقتضبة 

ملعب  في  جرت  التي   ٢٠٠٤ احداث  عن  فيها  تحدث 

الديري  الجهاد والفتوة  بين فريق  المباراة  اثناء  قامشلو 

وكيفية قيام جماهير الفتوة بجلب الحجارة والعصي الى 

الشعب  بحق  عنصرية  شعارات  واطالق  المدرجات 

معركة  ساحة  الى  المباراة  وتحويل  ورموزه  الكوردي 

مع تواطئ النظام السوري ومشاركته في الهجوم الذي 

ادى الى استشهاد عدد من االطفال والجماهير الكوردية 

قامشلو  في  الكوردي  الشعب  انتفض  التالي  اليوم  وفي 

بالعنف  قوبلت  ولكنها  عارمة  مظاهرات  في  وخرجوا 

ÒáÓ1a@äaàa@QR@Úöb–n„¸@Òãì«@Ú‰flbr€a@Ùã◊â€a@ÔÓ•@çÓflÎÜ@Ú‡ƒ‰fl

حياة ونضال وتضحيات البارزاني الخالد.

وكلمة الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا، ألقاها 

األستاذ بشار امين عضو المكتب السياسي في الحزب 

خاللها  استعرض  سوريا،  الكردستاني-  الديمقراطي 

بعض مواقف البارزاني الخالد و نضاله.

امين في كلمته أشار أن ثورات البارزاني رفعت شعار 

الذاتي لكردستان ، و ان  للعراق و الحكم  الديمقراطية 

و  عرب  و  كرد  العراقيين  كل  اجل  من  كان  نضاله 

آشوريين و سريان و تركمان ،و كيف رفع شعار األخوة 

العربية الكردية.

و  الخالد  البارزاني  روح  إلى  بالتحية  كلمته  مختتمًا 

أرواح شهداء شعبنا و البشمركة االبطال حماة العرض 

و الوطن .

تم القاء قصائد ممجدا نضال البارزاني الخالد الشاعرين 

كتاب  التحاد  الحسكة  فرع  رئيس  قادري  الدين  سيف 

كردستان سوريا و عمران منتش عضو المكتب التنفيذي 

لالتحاد.

اختتم الحفل التأبيني بعرض فلم وثائقي من إعداد إعالم 

المجلس الوطني الكردي، استعرض حياة القائد الخالد و 

نضاله و تضحياته .

عامودا تحيي الذكرى السنوية 43 لرحيل األب الروحي 

للشعب الكردي

أحيت محلية عامودا للمجلس الوطني الكوردي الذكرى 

المال  الخالد  الروحي  االب  لرحيل  واألربعين  الثالثة 

في   2022 أذار   1 الثالثاء  اليوم  البارزاني  مصطفى 

بحضور  وذلك  عامودا،  بمدينة  المحلي  المجلس  مقر 

السياسية،  االحزاب  وممثلي  غفير  جماهيري  حشد 

والشخصيات الوطنية .

تم الترحيب بالحضور من قبل االستاذ خليل الوجي. بدأ 

الحفل بوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكورد و 

كردستان وعلى رأسهم البارزاني الخالد

ألقاها  الكوردي  الوطني  للمجلس  كلمة  الحفل  القاء  تم 

تاريخ  عن  فيها  تحدث  شيخوس  عمر  محمد  االستاذ 

المال مصطفى  الكردي  للشعب  الروحي  األب  ونضال 

البارزاني .

وكملة الحزب الديمقراطي الكوردستاني_ سوريا القاها 

الخالد  البارزاني  تضحيات  عن  زلفو  فرحان  االستاذ 

ومناقب حياته.

أحيت محليتي تل تمر وأبو راسين الذكرى السنوية 43 

لرحيل الخالد المال مصطفى البارزاني

 1 الثالثاء  يوم  راسين  ابو   _ تمر  تل  محليتي  أحيت 

آذار  ٢٠٢٢ الذكرى الثالثة واألربعين لرحيل قائد األمة 

تل  مدينة  في  البارزاني  المال مصطفى  الخالد  الكردية 

تمر وبحضور االحزاب السياسية والشخصيات الوطنية 

والمنظمات الشبابية والنسائية وجمهور غفير من مدينة 

تل تمر وابو راسين.

بدأ حفل التأبين بآيات من القرآن الكريم ثم الوقوف دقيقة 

صمت على روح البارزاني الخالد وعلى ارواح شهداء 

الكرد والكردستان مع عزف النشيد القومي اي رقيب

هذا وقد ألقت كلمة المجلس الوطني الكردي في سوريا 

ابو  محلية  رئيس  بشير  شيخ  محمد  األستاذ  قبل  من 

الروحي  األب  وحياة  نضال  عن  فيها  تحدث  راسين 

للشعب الكردي. ومن جهة آخرى مجدت الشابة نوردا 

بعدها  ليبدأ  الخالد  البارزاني  الشعر  بابيات من  سليمان 

بالقاء كلمة الحزب الديمقراطي الكردستاني _سوريا من 

قبل األستاذ عبدالرحمن عبطان عضو اللجنة المركزية 

للحزب، كما القى الطفل برزاني ازاد ابيات من الشعر 

الخالد، وكما غنى كال من ريوان  البارزاني  فيها  مجد 

علي وحسن سليمان ونوردا سليمان اغنية مجدا نضال 

الخالد البارزاني. وفي نهاية حفل التأبين تم توزيع كتيب 

تتحدث عن مالمح مضيئة من حياة القائد..

بأوامر من محافظ الحسكة السابق سليم كبول الذي اطلق 

الحي  الرصاص  باطالق  بدأت  التي  االمنية  القوات  يد 

على المتظاهرين ونتيجة لذلك سقط العشرات من شعبنا 

الكوردي بين شهيد وجريح .

انتفاضة قامشلو كانت  كما اكد الرفيق محمد علي بأن 

ادخلت  التي  البعث  نظام  ضد  للثورة  االولى  الشرارة 

الخوف والهلع بين صفوفه. 

وفي الختام شدد الرفيق محمد علي بأنهم سيبقون اوفياء 

لشهداء انتفاضة قامشلو وذكراهم باقية في قلوبنا وعقولنا 

الحرية  نحو  طريقنا  تنير  التي  الشعلة  النهم  االبد  الى 

واالستقالل.

وتحيي يوم المرأة العالمي

وقامت منظمة دوميز للحزب الديمقراطي الكوردستاني 

.يوم  للمرأة  العالمي  اليوم  بمناسبة  باحتفال  سوريا   -

8-3 الجاري

ارواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  الحفل  بدأ  حيث 

البارزاني  مقدمتهم  وفي  وكوردستان  الكورد  شهداء 

حضر  حيث  البارزاني.  ادريس  الحي  والشهيد  الخالد 

مسؤول  ابراهيم  علي  محمد  الرفيق  من  كل  الحفل 

منظمة دوميز وعضو المكتب السياسي لحزبنا والرفيقة 

جانب  الى  للحزب  المركزية  اللجنة  عضوة  جوان  ديا 

رفاقنا من اللجنة المنطقية والفرعية والمحلية وجمهور 

من  كلمة  القاء  تم  حيث  الكورديات.  نسائنا  من  غفير 

الرفيقة ميسرة درويش عضوة المجلس المنطقي لحزبنا 

تحدثت فيها عن دور المرأة في الحياة واهميتها وخاصة 

كوردستان  ارض  سبيل  في  المضحية  الكوردية  المرأة 

الحبيبة وعلى كافة االصعدة. وبعدها القت الرفيقة نازك 

اتحاد  بأسم  كلمة  لحزبنا  المنطقية  اللجنة  عضوة  قاسم 

نساء الكورد فرع دهوك تحدثت فيها عن بطولة المرأة 

الكوردية وتمييزها وابداعها في كافة مجاالت الحياة الى 

جانب الرجل الكوردي . وكما القت الرفيقة ديا جوان 

عضو  اللجنة المركزية لحزبنا كلمة ايضا تحدثت فيها 

عن هذا اليوم العظيم يوم المرأة العالمي وخاصة المرأة 

اليوم وضرورة  هذا  اهمية  اكدت على  الكوردية حيث 

االحتفال به كل عام النه المرأة هي نصف المجتمع وهي 

علينا  فيجب  االستمرار  يمكن  ال  وبدونها  للحياة  نبض 

ذلك  بعد  حقوقها.  كافة  واعطائها  بها  االهتمام  جميعنا 

تم القاء عدة قصائد شعرية عن المرأة من قبل كل من 

الرفيق ابو ريناس واالنسة الفا هاشم والشاب البشمركة 

محمد اذاد شبك الى جانب اغنية من قبل الفنان علي عبد 

بعض  القاء  تم  حيث  بمسابقة  القيام  ايضا  وتم  الكريم. 

االسئلة على الحضور وتقديم هدايا للفائزين. وفي نهاية 

المرحومة سلوى عضو  الرفيقة  تكريم عائلة  تم  الحفل 

لجنة االنضباط من قبل الرفيق محمد علي ابراهيم وتم 

ايضا تقديم شهادة تقدير  لكل من االستاذ هسن وكوران 

على عملهم في اعطاء دورات للغة الكوردية الى جانب 

بشهادات  وتكريمهم  للكوردية  للغة  جدية  دورة  تخريج 

بتقديم  يعقوب  هشيار  الفنان  قام  واخيرا  وهدايا  تخرج 

عدد من االغاني الجميلة بمناسبة يوم المرأة العالمي.

قامت ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا الجمعة المصادف 11 آذار 2022 بأحياء 

الذكرى الثامنة عشرة النتفاضة 12 آذار (يوم الشهيد) أمام مقر المجلس بهولير عاصمة إقليم كوردستان.

حيث شارك جمع غفير من ممثلي أحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا ، قيادة الحزب الديمقراطي 

الكوردستاني – سوريا، الكتاب، المثقفين، منظمات المجتمع المدني، والمستقلين ،والفرق الفلكلورية.

وفي الختام شكر د.كاوا آزيزي رئيس ممثلية ENKS بإقليم كوردستان األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع 

المدني والمستقلين والكتاب والفرق الفلكلورية والجمع الغفير من شعبنا الكوردي في إقليم كوردستان.

@Òãì«@Ú‰flbr€a@Ùã◊â€a@ÔÓ•@@ENKS@Ä‹€@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@ÚÓ‹rø
7€ÏÁ@¿@äaàe@QR@Úöb–n„¸

قام فرع قوشتبة للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا  السبت 12 آذار 2022، بأحياء الذكرى الثامنة 

عشرة النتفاضة 12 اذار ٢٠٠٤ المجيدة في قامشلو.

وبحضور الدكتور أحمد ملك عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا ومسؤول 

منظمة محيط هولير، وبمشاركة الجئي مخيم قوشتبة جرت مراسيم اإلحياء بالوقوف خمسة دقائق صمت مع 

عزف نشيد اي رقيب وذلك اجالال واكبارا ألرواح شهداء انتفاضة قامشلو في عام ٢٠٠٤.

äaàa@QR@Úöb–n„a@ã◊ânèm@@PDKMSÄ‹€@ÚjníÏ”@ ãœ
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نددت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي 

 13 األحد  يوم،  سوريا    - الكوردستاني 

آذار/مارس 2022، بالقصف الصاروخي 

الذي طال مدينة أربيل يوم أمس، واصفًا 

وبالتهديدات  الغاشم  باالعتداء  القصف 

نسخة  نيوز  ريباز  لـ  ووصلت  الجبانة، 

من البيان.

نص البيان

"أربيل"،  هولير  مدينة  أمس  ليلة  تعرضت 

لنيران صواريخ  كردستان،  إقليم  عاصمة 

بالستية كثيفة من خارج حدود العراق وكردستان ، حيث الحقت اضرارا بمناطق سكنية من 

انه عمل جبان  فيها ، الشك  القنصلية االمريكية  تلفزيون كردستان 24 و  قناة  اربيل ومنها 

واقليم  العراقية  الدولة  لسيادة  فادح  وانتهاك   ، الدولية  واالعراف  القوانين  مع  البتة  يتعارض 

كردستان .

إننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، في الوقت الذي ندين بشدة ونستهجن مثل هذا 

االعتداء الغاشم على مدينة هولير وسكانها ومؤسسات اصدقائها في ذات الوقت فاننا نعلم ان 

هولير الصمود لن تنحني امام التهديدات الجبانة وستكون عصية على اعداء الكورد وستتصدى 

بكل قوة وحزم لهذه االعمال االرهابية.

الخصوم  كيد  رغم  واصدقاءها  الحكيمة  وقيادتها  بشعبها  متقدمة  شامخة  هولير  وتبقى 

واالعداء..

اللجنة المركزية

للحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا

قامشلو 2022-03-13

@Êbjßa@‚Ïv:a@ÂÌáÌ@Üãÿ€a@?†Ï€a@ê‹1a
ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”a@Û‹«

إقليم  عاصمة  هولير  مدينة  تعرضت 

 ٢٠٢٢/٣/١٣ اليوم  هذا  فجر  كوردستان 

إلى قصف صاروخي استهدف  مرة أخرى 

تلفزيون  مقر  بينها  من  مدنية  أحياء 

األمريكية  القنصلية  وكذلك   ٢٤ كوردستان 

مادية،  أضرارًا  القصف  هذا  وألحق  فيها، 

كما ذكرت المعلومات األولية ان اثني عشر 

ومن  الحدود  خارج  من  أطلقت  صاروخًا 

جهة الشرق.

إن هذا االستهداف الجبان إلقليم كوردستان 

واستقرار  أمن  تستهدف  ال  واهية  كوردستان فحسب وإنما تستهدف العراق برمته وبذرائع 

إلفشال المساعي من أجل إخراح العراق من حالة الفوضى، والدور الفاعل واإليجابي لقيادة 

اإلقليم في إنجاح العملية السياسية فيها.

إن مثل هذه الهجمات وممارسة الضغوط على كوردستان لن تنال من إرادة شعب كوردستان 

وقيادته في إفشالها، ولن تثنيه عن تعزيز الدور الفاعل الذي يمارسه على مستوى العراق.

إن المجلس الوطني الكردي في الوقت الذي يدين بشدة هذا الهجوم الجبان، يدعو المجتمع 

تجاه  فيه  واالستقرار  األمن  وحماية  وشعبه  كوردستان  إقليم  بجانب  الوقوف  إلى  الدولي 

األخطار التي تهدده.

األمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا

٢٠٢٢/٣/١٣

@@PDKMS@Ä€@bÓ„bæc@Ú‡ƒ‰fl
á€b©a@Ô„aåäbj€a@Ü˝Óæ@QQY@Ä€a@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a@ÔÓ �•

حفًال  اذار 2022،   13 سوريا,   - الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  ألمانيا  منظمة  أقامت 

بمناسبة الذكرى السنوية الـ119 لميالد البارزاني الخالد في مدينة ايسن االلمانية.

الفنانين  من  وعدد  الجماهيرية  والمنظمات  الكوردستانية  األحزاب  ممثلو  الحفل  في  شارك 

والشعراء الكورد.

بدأت المراسيم بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الكورد وكوردستان وعلى رأسهم 

البارزاني الخالد.

القاها نافع بيرو عضو المكتب  خالل الحفل تم القاء عدد من الكلمات: كلمة منظمة اوربا 

السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا,كلمة لـ عبد الباسط حمو عضو المكتب 

السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا وممثل المجلس في االئتالف السوري، 

للديمقراطي  السادس  الفرع  عضو  القاها  عراق  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  كلمة 

القاها عضو  إيران  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  اوربا سكفان، كلمة  الكوردستاني في 

منظمة المانيا للديمقراطي الكوردستاني ايران خبات، اتحاد الكتاب والصحفيين الكورد القاها 

مروان بافي زوزان.

@ÜäÏÿ€a@?†Ï€a@ê‹1a@NNN⁄ãÌÜ
á€b©a@Ô„aåäbj€a@Ü˝Óæ@QQY@Ùã◊â€a@ÔÓ±

اذار 2022،  االثنين 14  اليوم  ديرك  الكوردي في  الوطني  للمجلس  المحلي  المجلس  احيا 

الذكرى 119 لميالد االب الروحي للشعب الكوردي مال مصطفى البارزاني في مقر المجلس 

المحلي بمدينة ديرك.

حضر الحفل عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا حسين سليمان 

واعضاء المجلس المحلي في ديرك وشخصيات اجتماعية وسياسية.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على اروح شهداء الكورد وكوردستان وعلى رأسهم البارزاني 

الخالد، ثم القى رئيس مجلس المحلية علي ابراهيم كلمة .

تم تكريم عوائل الشهداء بعلم كوردستان وصورة الخالد مال مصطفى البارزاني.

وفي النهاية تم الشكر من قبل أهالي الشهداء للمجلس المحلي على هذه المبادرة.

@äaàe@QR@Úöb–n„¸@QX@Ä€a@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a
bÌäÏé@ÊbnéÜäÏÿi

صادف يوم السبت 12 آذار 2022, الذكرى السنوية الـ18 النتفاضة 12 أذار بكوردستان 

سوريا, حيث ثار فيها الشعب الكوردي ضد والظلم واالستبداد واستهداف رموزه ووجوده 

وكسرت حاجز الصمت في وجه نظاٍم دكتاتوري في سوريا, وقدمت أكثر من ثالثين شهيدًا 

أمن  أجهزة  يد  التعذيب على  أنواع  الذين تعرضوا ألشد  المعتقلين  الجرحى وآالف  ومئات 

نظام األسد.

وبدأت شرارة انتفاضة الـ12 من أذار عام 2004 في مدينة قامشلو بكوردستان سوريا، 

ردًا على الجريمة والمجزرة التي تم التخطيط لها مسبقًا وارتكابها من قبل النظام السوري 

وشبيحته, حيث سبق المباراة المقررة بين فريقي الجهاد صاحب األرض والفتوة القادم من 

دير الزور

آنذاك, انتشار عشرات السيارات التي تقُل شوفينيين من المكون العربي استقدمهم النظام من 

مختلف مناطق سورية ضمن مشجعي نادي الفتوة إلى شوارع قامشلو وتحت أنظار وأسماع 

الرئيس  صور  رافعين  شوارعها،  في  وتظاهروا  المدينة،  في  النظام  أمن  أجهزة  وصمت 

الوطنية  للكورد ورموزهم  والسباب  الشتائم  السابق صدام حسين وحيوه، ووجهوا  العراقي 

، ورغم تواجد الشرطة على أبواب المعلب البلدي في المدينة، دخلت تلك الجموع للملعب 

تفتيش مشجعي  فيما شددت على  تفتيش,  أي  والسكاكين والحجارة دون   
ّ
العصي وبحوزتها 

نادي الجهاد.

ة"، باشرت الجموع بالتحرش  وقبل بدء المباراة بين فريق المدينة "الجهاد" والفريق الوافد "الفتوَّ

بجمهور الجهاد، وإلقاء الحجارة عليه، وتوجيه الشتائم له، كما استهدف أمن النظام في الملعب 

الجماهير الكوردية.

وفور سماع أهالي قامشلو خبر تأجيل المباراة والذي أذيع في برنامج رياضي مع تلفيق لحقيقة 

الحدث، توجه اآلالف من األهالي نحو المعلب، لمعرفة مصيرأبنائهم، لكن قوات األمن حالت 

دون دخلوهم إليه, بالتزامن مع أصوات الصراخ والشجار واألعيرة الناريَّة داخل المعلب.

ووصل محافظ الحسكة آنذاك، سليم كّبول ورئيس اللجنة األمنيَّة التي تضمُّ كل أفرع المخابرات 

 على األهالي ويؤكد شهود عيان أنه باشر 
ّ
في المحافظة, أمر كبول بإطالق الرصاص الحي

ل, لتبدأ المجزرة، وارتقاء أربعة شهداء  بإطالق النار من مسدسه الشخصي على المدنيين العزَّ

وعشرات الجرحى ، ولم تنم قامشلو وأهاليها ليلتها، وتظاهر المئات ليلتها وشهدت المدينة 

أدت  السوري،  للنظام  التابعة  والشرطة  األمن  وأجهزة  المتظاهرين  بين  وفر  كرٍّ  عمليات 

لحمالت اعتقال ومداهمة عشوائيَّة.

في الـ 13 من آذار، شارك اآلالف من أبناء الشعب الكوردي في تشييع جثامين شهداءهم 

األربع، بعد لفهم بعلم كوردستان ,استفز مسلحو النظام مرة أخرى المشيعيين, وبعد رفضهم 

أوامر نزع األعالم عن جثامين الشهداء، أطلقوا النار مجددًا عليهم، وارتقى شهداٌء آخرون 

قامشلو، كسيٍل جارف  الكوردية في  الجماهيريَّة  االنتفاضة  لتنفجر حينها  العشرات,  وجرح 

هاجم المنتفضون كافة أجهزة أمن النظام ومراكزهم في المدينة وأحرقووها ورفعوا أعالم 

كوردستان وهتفوا للشهيد ورموزهم والوحدة الكوردية , وأطاحوا بتمثال المقبور حافظ األسد 

المباني  من  الكثير  على  كوردستان  علم  ورفرف  األسد  بشار  ووالد  السابق  النظام  رئيس 

وأسطح المنازل , وفر مسلحو النظام من المدينة هاربين من الغضب الكوردي والغدر الذي 

أصابهم , بعد استهداف المشيعيين من مقابر الشهداء في مركز المدينة ودوار الصوامع شرقي 

الكورديَّة (عامودا،  المدن  لكافة  االنتفاضة  الشهداء, وامتدت  قامشلو وارتقاء عدد آخر من 

درباسية، سـرى كانيه، تربه سبي، كركى لكى، ديريك، كوباني، عفرين)، ووصلت لألحياء 

مداهمة  عمليات  بعد  ونتيجتها  االنتفاضة  في  وارتقى  ودمشق,  حلب  مدينة  في  الكوردية 

واختطاف واسعة تحت التعذيب في سجون النظام السوري في الحسكة ودمشق أكثر من 33 

شهيدًا كما تم تصفية شبان كورد في الخدمة اإلجبارية على إثرها ليصل العدد إلى أكثر من 

40 شهيدًا.

انتفاضٌة 12 أذار عام 2004 التي ثار فيها الشعب الكوردي ضد استهداف رموزه ووجوده 

النظام  الكورد وتمادي سلطات  المتراكم و تهميش  والظلم واالستبداد ونتيجة شدَّة االحتقان 

السوري ورئيسه بشار األسد ووالده المقبور حافظ األسد ومماراستهم القمعية على مدى عقود, 

مة من قبل الشباب الكورد بكل انتمائاتهم وليشارك فيها الرجال والنساء  بدأت عفويًة وغير منظَّ

واألطفال في وحدٍة كوردية أطاحت بالسلطة خالل 24 ساعة ليسجلها التاريخ بحروف من 

ذهب , أصبحت نقطة تحول في الحركة الكوردية والقضية الكوردية في سوريا وعموم سوريا 

ونواًة لثورة اشتعلت في آذار عام 2011 بدًأ من درعا ووصوًال لقامشلو وعامودا وديرك 

وعفرين, كان الكورد سباقين فيها وقالوا فيها كلمتهم وال يزالون في إسقاط النظام السوري 

ورئيسه بشار األسد.
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السنوية التاسعة الرتكاب مليشيات PYD مجزرة 

في قرية برج عبدالو بمنطقة عفرين بكوردستان 

الثامن من شهر  اليوم  سوريا. ففي كل عام في 

لمجزرة  السنوية  الذكرى  الكورد  يستذكر  آذار 

قرية برج عبدالو التي راح ضحيتها أربعة من 

مدنيي القرية على يد مليشيات PYD آنذاك.

تفاصيل المجزرة

في الثامن من شهر آذار 2013 أقدمت مجموعة 

برج  قرية  بمداهمة   PYD مليشيات من  مسلحة 

لمركز مدينة عفرين، و أمطروا  التابعة  عبدالو 

القرية بوابل من الطلقات ودبوا الرعب والخوف 

أهالي  من  أربعة  وأردوا  المدنيين  نفوس  في 

ذاته  الوقت  في  استشهدوا  ثالثة  شهداء،  القرية 

متأثرا  أشهر  أربعة  حوالي  بعد  استشهد  وآخر 

بجروحه.

الشهداء الذين استشهدوا في يوم المداهمة :المسن 

والطفل  حسن  خليل  عالء  و  حسن  جمو  عبدو 

عمار نبو حسن، باإلضافة إلى كاوا خالد حسين 

الذي استشهد في بعد إصابته بحوالي أربعة أشهر 

متأثرا بجروجه.

وألن النظام السوري لم يكن يريد أن يرفرف العلم 

الكوردستاني في سماء القرى والبلدات والمناطق 

وفعالية ضده،  نشاط  بأي  القيام  كذلك  الكوردية 

المناطق  إدارة  بداية األزمة في سوريا  سّلم في 

 PYD الديمقراطي  االتحاد  لحزب  الكوردية 

العمال  حزب  مرتزقة  من  المئات  واستجلب 

قمع  على  للعمل  قنديل  من   PKK الكوردستاني

أي مظاهرة ونشاط وفعالية ضد النظام السوري 

وكذلك العمل على منع مشاركة وانخراط الكورد 

في الحراك ضد النظام السوري وإسقاطه.

الكوردية  المناطق  إدارة   PYD استلم  أن  فمنذ 

عمل على تنفيذ ما وكل إليه من أوامر ومخططات 

في إجهاض أي نشاط للكورد فكانت النتيجة أن 

بارتكاب  السوري  النظام  أمن  مع  بالتنسيق  قام 

الكوردية  المناطق  في  المدنيين  ضد  مجازر 

بكوردستان سوريا للحد من مشاركة الكورد في 

الحراك الكوردي ضد النظام السوري والمطالبة 

بإسقاطه.

التي  المجازر  إحدى  من  عبدالو  برج  مجزرة 

قام بها مليشيات PYD في عفرين بعد مجزرة 

مدنيي  من  أربعة  ضحيتها  وراح  حنان  شيخ 

اليوم 8 من شهر  القرية ففكل كل عام من هذا 

والمناطق  والمنطقة  القرية  أهالي  يستذكر  آذار 

بحرقة  الذكرى  سوريا  كوردستان  في  اآلخرى 

وألم مطالبين محاكمة الجناة والقتلة.

لتنطيم  منتمين  عبدالو  برج  قرية  أهالي  يكن  لم 

فصيل  أي  حتى  أو  النظام  شبيحة  أو  داعش 

د  ي  ب  ال  يقوم  كي  أخر  متطرف  إسالمي 

كانوا كوردا  فقط  ذنبهم  بارتكاب مجزرة بحقهم 

 PKK مرتزقة  عقيدة  و  فكر  على  يكونوا  ولم 

ومليشيات PYD ، حيث كان العلم الكوردستاني 

يريدون حماية  قريتهم وكانوا  مرفرفا في سماء 

قريتهم من أي خطر بعد أن مضى على الحراك 

السلمي سنتان و تحول الحراك السلمي في سوريا 

إلى حراك عسكري وفوضى عارمة في البلدات 

والقرى العربية المجاورة لقرية برج عبدالو.

القرية  مدنيي  من  أربعة  استشهاد  إلى  باإلضافة 

من  العشرات  باختطاف   PYD مليشيات  قامت 

إلى  آنذاك  واقتادوهم  القرية  في  الكورد  أبناء 

سجونهم وألصقوا التهم بهم بعيدة كل البعد عن 

الواقع وقاموا بإنزال العلم الكوردستاني المرفرف 

في سماء القرية من ثم أعلن PYD انتصاره على 

القرية.

التي  المجازرة  من  واحدة  عبدالو  برج  مجزرة 

 PYD ومليشيات   PKK مرتزقة  بها  قامت 

في  ذاتها  عفرين  ففي  المجزرة،  تلك  وبعد  قبل 

بحق  مجزرة  ارتكاب  على  أقدم   2012/7/4

عائلة الشيوخ في عفرين راح ضحيتها ثالثة من 

عائلة واحدة شيخ حنان (آل شيخ نعسان ) وابنه 

الثاني  االبن  نورالدين  واستشهاد  عبدالرحمن 

بتاريخ  التعذيب  تحت  راجو  سجون  إحدى  في 

2012/7/5 بسبب انتمائهم إلى النهج البارزاني 

. PYD ومعارضتهم لسياسة

باإلضافة إلى استشهاد أربعة من عائلة شيخو من 

ناحية شيه: وليد جميل شيخو وزكريا جميل و 

إدريس شيخو 2013/7/18 وجوهر أحمد.

كما داهمت مليشيات PYD قرية جقلمة براجو 

وأردوا الشاب شرفان سيدو شهيدا 2013/3/17. 

تحت  حمدوش  حنان  استشهاد  إلى  باإلضافة 

التعذيب 2014. كما أقدمت مليشيات PYD على 

حرق خيمة ثالثة مسنين 2016/12/20 عبدو 

حبش و عزت محمد خليل و محسن محمد خليل 

بعد أن اقتادوهم إلى التجنيد اإلجباري مرغما.

تقتصر على عفرين  لم   PYD مجازر مليشيات

ففي  أيضا  األخرى  المناطق  شملت  بل  فقط 

 2016/6/27 بتاريخ  مجزرة  ارتكبت  عامواد 

راح ضخيتها سبعة من مدنيي عامودا :بارزاني 

قرنو و علي رندى و شيخموس محمد علي و 

سيد عبد الباقي سيدا و حسين شاكر نادر و محمد 

خلو وآراس بنكو .

وفي كوباني أيضا بتاريخ 2012/11/9 استشهد 

الطفل والت حسي بيدهم كما ارتكبت مليشيات 

PYD مجزرة في تل غزال بحجج واهية في عام 

2013 راح ضحيتها عدد من مدنيي البلدة.

بتاريخ  مجزرة  ارتكبت  قامشلو  مدينة  في 

ضحيتها  راح  بدور  عائلة  بحق   2012/1/10

ثالثة أخوة عمار وأحمد ونضال في المجزرة.

باإلضافة إلى المجازرة اآلنفة الذكر، هناك العديد 

عن  بعيدا  الكورد  بحق  اُرتكبت  المجازرة  من 

أصابع  أن  كما  الناشطين  وأعين  اإلعالم  توثيق 

استهداف  في  د  ي  ب  ال  إلى  تتوجه  االتهام 

القياديين والناشطين الكورد كاستشهاد القيادي في 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا نصر 

الدين برهك، ومشعل تمو ومحمود والي و جوان 

قطنة والدكتور شيرزاد وآخرين.

السورية  الحرب  المنصرمة من  السنوات  خالل 

في  سوداء  صفحة  المجازر  تبقى   2011 منذ 

تاريخ مرتزقة PKK ومليشيات PYD واليزال 

الجناة والقتلة يسرحون ويمرحون بدون محاكمة 

و قضاء ولم يقدم PYD حتى اعتذارا على األقل 

للشهداء وعوائلهم واالعتراف بما اقترفه من ذنب 

تجاه الكورد في كوردستان سوريا.

وفد من منطمة هولير للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا شارك في عزاء هفال 

محمد، عضو المجلس المحلي للـPDK-S. ضّم وفد الحزب مصطفى باديني و حسين 

PDK-Sحج قاسم و پيران دورسن، أعضاء المجلس المنطقي للـ

هفال محمد انضم لصفوف PDK-S منذ عام ٢٠١٤، وفقد حياته يوم األحد في مدينة 

هولير بإقليم كوردستان
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المشهد  تتصّدر  األوكرانية  الروسية  الحرب  أن  معلوم 

العارم  الدولي  االهتمام  حيث  الحالي،  الوقت  في  السياسي 

بهذا الحدث التاريخي الهام الذي قد يحدث تحّوالت نوعية 

في العالقات الدولية، وقد تنتصر روسيا عسكريًا في حربها 

إلى  تشير  معظمها  في  المعطيات  أن  إال  كرانيا،  أو  مع 

خسارتها اقتصاديًا وسياسيًا، فهي اآلن في حصار دولي، ال 

يقف إلى جانبها إال قلة قليلة من الدول ذات التحالف الوقتي، 

روسيا،  جانب  إلى  بوضوح  وقوفها  تعلن  لم  الصين  حتى 

الغرب  جانب  من  المتتالية  والمالية  االقتصادية  فالعقوبات 

عليها قد أنهكها، هذا إلى جانب الدعم الغربي غير المحدود 

حرب  في  روسيا  يجعل  ما  والسالح  بالمال  ألوكرانيا 

اإلشكال  يحل  لم  لو  فيما  األمد،  تكون طويلة  قد  استنزاف 

الشروط  بسبب  اآلن  حتى  المستبعدين  والتفاوض  بالحوار 

الروسية القاسية التي تتجاوز القوانين الدولية وتحمل انتهاك 

عصية  الشروط  تلك  يجعل  ما  األوكرانية،  الدولة  سيادة 

القبول أو األخذ بها في حل األزمة واستتباب األمن  على 

واالستقرار في أوكرانيا.

المهم في األمر، أن الصراع بين روسيا والغرب بدا يحتدم، 

المصالح  بسبب  عنه  رجعة  ال  استراتيجيًا   
ً
منحى ويأخذ 

االقتصادية والسياسية هذه المرة دون الجانب األيديولوجي، 

مواربة،  دون  واضحًا  يغدو  قد  الدولي  االصطفاف  وأن 

والحرب الباردة تتجّدد بعد عقود من االختفاء، والشك أن 

هذا الصراع سيلقي بظالله على مختلف بقاع العالم والسيما 

األزمة  ومنها  واإلقليمية،  الدولية  واألزمات  التوتر  بؤر 

والتعزيزات  السريعة  كات  التحرُّ في  ذلك  تجّلى  السورية، 

الالزمة للجانبين األمريكي والروسي، ومن المتوقع تراجع 

RPRR@¬bjí@ãËí@Â«@LbÌäÏé –@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lçz‹€@ÔébÓè€a@ãÌã‘n€a
ثقل هذا األخير في سوريا بسبب انشغاله باألزمة األوكرانية 

مع تزايد دور التحالف الغربي وخصوصًا امريكا، وقد يتلكأ 

من جديد دور هيئة األمم المتحدة في هذا االتجاه رغم جهود 

ومساعي المبعوث الدولي إلى سوريا السيد «غير بدرسون» 

من أجل انعقاد الدورة السابعة للجنة الدستورية.

ازدواجية  استمرار  في  أمامها  المجال  يضيق  قد  تركيا، 

العمل السياسي بين الجانبين الروسي والغربي، رغم قيامها 

بدور الوساطة في األزمة األوكرانية، ما يعني عليها حسم 

األمر في الوقوف إلى جانب حلفائها التقليديين " أمريكا ، 

أساسيين األول كونها عضوًا في  " ذلك ألمرين   .. أوربا 

حلف الناتو، والثاني صعوبة الّتواُصل في هذه األجواء مع 

الجمهوريات ذات اللغة التركية والتي كانت تابعة لالتحاد 

كها بعد  السوفييتي السابق، هذا إلى جانب ضيق مجال تحرُّ

هذه األزمة، وفي سياق آخر تسعى تركيا إلى الّتصالح مع 

عدٍد من دول المنطقة منها إسرائيل وبعض الدول العربية 

" مصر ، السعودية، االمارات العربية " على أمل تعويض 

الفترات  في  تضررت  التي  االقتصادية  مصالحها  بعض 

السابقة، ما يعني أن تركيا تعيد حساباتها اإلقليمية من جديد 

.

إيران، ترى الفرصة سانحة لها على أكثر من مجال، فهي 

لتعزيز  وتسعى  األوكرانية،  األزمة  في  روسيا  مع  تقف 

دورها في سوريا، وتستغل الصراعات الدولية في تسويف 

الملف النووي وتلعب على عامل الزمن من جديد على أمل 

الوصول لتحقيق مراميها في إنجاز السالح النووي أو قبول 

ترى  إيران  أن  يعني  ما  النمسا،  مفاوضات  في  شروطها 

التطوُّرات قد تخدم مصالحها في هذه الفترة، لكن الوضع 

الغرب  دول  ألن  وجيزة،  فترة  خالل  يختلف  قد  الدولي 

ليست في ساحة الصراع المباشر مع روسيا في أزمتها مع 

أوكرانيا، وهي باألساس تتعاطى مع القضايا االستراتيجية 

بروية ووفق برنامج وخطط مدروسة لها حواملها وعوامل 

قد  السياسية  والتطوُّرات  الظروف  أن  يعني  ما  تحقيقها، 

تكون متقلبًة لبعض الوقت، أو ربما تمتد مع امتداد المعارك 

في أوكرانيا آلجال أخرى، لكن األوضاع الدولية األخرى 

قد تأخذ سبيلها نحو االستقرار من جديد.

التحالف  بين  ومستمرًا  قائمًا  الصراع  مازال  العراق، 

بـالحزب  متمثًال  الكرد  السنة،  الصدرية،  "الكتلة  الثالثي 

التنسيقي،  االطار  وبين  الشقيق،  الكوردستاني  الديمقراطي 

رئاسة  من  تتبعها  وما  الجمهورية،  رئاسة  مسألة  على 

الحكومة والترتيبات الجديدة، وقد يستمر الصراع ألنه في 

جوهره صراع بين الجانب الوطني العراقي وبين االنتماء 

الصراع هو  الموالين إليران،  وتحديدًا  العراق  إلى خارج 

وبين  الصحيح،  الطريق  على  العراق  وضع  مساعي  بين 

المستفيد  َمْن يرى في ذلك ضربًا لمصالحه وأجنداته ألنه 

من الفساد المستشري، ومن بقاء الميليشيات التابعة له التي 

تهّدد األمن واالستقرار في البالد على الدوام، لكن يبدو أن 

"التحالف الثالثي" عازم على المضي رغم كل الصعوبات 

وهكذا  األنسب  الجمهورية  رئيس  وسيختار  والعراقيل، 

غير  والدسائس  األحابيل  كل  رغم  الوزراء  مجلس  رئيس 

الدستورية وفي مستقبل قريب.

إقليم كوردستان، إزاء وضع العراق والوضع الكوردستاني، 

الدستور  ووفق  بحكمة،  تتصّرف  اإلقليم  قيادة  ماتزال 

العراقي والقوانين المرعّية، في حرص شديد على التواُفق 

مع الجانبين العراقي والكوردستاني ودون إفراط أو تفريط 

بحّق أحد من المكّونات المعنية، ومن غير ما يكون على 

حساب أحد، ففي الجانب العراقي تعاملت بهدوء وإخالص 

مع الحلفاء وهكذا مع الجانب الكوردستاني، ورغم ما القاه 

الّدس  محاوالت  من  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب 

إبعاد  بهدف  والقوانين  العراقي  الدستور  على  وااللتفاف 

ودون  بروّية  تعامل  أنه  إال  الجمهورية  لرئاسة  مرشحه 

قصير،  أمدها  ألن  الفاشلة  المحاوالت  تلك  مع  ضجر 

وبالتالي ال يصحُّ إال الصحيُح، وهكذا تتغلب الحكمة دائمًا 

على المساعي اليائسة باستمرار، وإن الدور الّريادي يبقى 

يفتعلها  التي  والعراقيل  الصعاب  تجاُوز  على  األقوى  هو 

الخصوم والمناوئين معًا.

صعبة  المعيشية  األوضاع  التزال  الغربية،  كوردستان 

المواد  أسعار  زيادة  مع  صعوبة  وتزداد  للمواطنين، 

العمالت  سعر  بارتفاع  للحياة  الضرورية  االستهالكية 

الصعبة مقابل الليرة السورية، وتدّني القدرة الشرائية لدى 

ونقص  البطالة،  تزاُيد  بسبب  المجتمع  من  واسعة  شرائح 

فرص العمل وحتى بالنسبة للعاملين فإن األجور ال تتناسب 

البتة مع تلك األسعار، وعلى أن هناك توجهًا أمريكيًا برفع 

تداعيات "قانون قيصر" على مناطق نفوذها والسيما شرقي 

نهر الفرات، عسى أن تخفف األعباء عن كاهل المواطنين، 

سري  (عفرين،  مناطق  في  تتضاعف  المعاناة  فإن  وعليه 

كانييه، كري سبي) مع استمرار االنتهاكات والمظالم التي 

الجهود  رغم  لتركيا  التابعة  العسكرية  الفصائل  تمارسها 

والمساعي القائمة للحد منها.

هذا إلى جانب استمرار القوى التابعة لـ ب ي د لعمليات 

للمجلس  التابعين  والنشطاء  لإلعالميين  واالعتقال  الخطف 

وإبقاء  منهم  البعض  وتعذيب  وأحزابه  الكردي  الوطني 

هذا  في  ذكره  الجدير  ومن  في،  التعسُّ االعتقال  قيد  آخرين 

السياق هو اختطاف البعض من قبل مجهولين واحتجازهم 

وذويهم ودون حسيب  إمكاناتهم  تتجاوز  التي  الفدية  لطلب 

أو رقيب.

من  التفاوض  أو  الحوار  الستئناف  المساعي  جانب  أما 

بحكم غياب  الماضي  فقد أصبح من  الكردي  التوافق  أجل 

األرضية المناسبة لذلك، ويبدو أن الوضع في هذا المجال 

سيستمر لو لم يتأثر بتداعيات التطوُّرات الجديدة بعد تفاقم 

أمريكا  والسيما  الدولي  التحالف  وقيام  األوكرانية  األزمة 

بدور جديد في هذا الصدد ..

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا

قامشلو 10 / 3 / 2022

بدعوة من محلية الشهيد نصرالدين برهك إلحياء يوم الشهيد الكوردي وبعد الوقوف خمس دقائق حدادًا على ارواح 

محمد  الشهيد  بكروغلي حيث ضريح  قرية  الى  الُشهداء  لدماء  الوفية  الجماهير  توجهت  قامشلو  انتفاضة  ُشهداء 

صالح دلي .

بدء المراسيم بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء ١٢ من اذار وجميع شهداء الكورد وكوردستان وفي مقدمتهم 

الخالد مصطفى بارزاني. ثم رحب رسول عمر بالحضور ودعا عبدي شندي إللقاء كلمة المجلس المحلي حيث 

تحدث عن مناقب الشهداء واهمية هذا اليوم في وجدان كل كوردي وان الوفاء لدمائهم الذكية هي في وحدة الصف 

الكوردي وثم.

القى كلمة عوائل الُشهداء عدنان دلي شكر الجميع على مشاركتهم في المراسيم وانهم ماضون على نهج الكوردايتي 

نهج بارزاني الخالد حتى تثبيت الحقوق في الدستور السوري.

وفي نهاية المراسيم تم وضع اكاليل من الزهور على ضريح الشهيد من قبل اعضاء المجلس المحلي والحضور.

ÜäÏÿ€a@áÓËì€a@‚ÏÌ@ÔÓ•@ŸÁãi@ÂÌá€aãó„@áÓËì€a@ÚÓ‹´

بدعوة من محلية كركي لكي للمجلس الوطني الكوردي إلحياء يوم الشهيد الكوردي وبعد الوقوف خمس دقائق حدادًا 

على ارواح ُشهداء انتفاضة قامشلو توجهت الجماهير الى قرية رميالن الشيخ حيث ضريح الشهداء الشهيد عطوف 

طاهر جانكير، الشهيد احمد سعيد عثمان، الشهيد مال محمد مراد.

بدء المراسيم بدقيقة صمت على ارواح شهداء ١٢ من اذار وجميع شهداء الكورد وكوردستان وفي مقدمتهم الخالد 

مصطفى بارزاني. رحب فواز بافي دلو بالحضور ودعا عبد الكريم محمد إللقاء كلمة المجلس المحلي حيث تحدث 

الذكية هي في وحدت الصف  لدمائهم  الوفاء  اليوم في وجدان كل كوردي وان  الشهداء واهمية هذا  عن مناقب 

الكوردي . والقى كلمة عوائل الُشهداء بهاء ابو انس شكر الجميع على مشاركتهم في المراسيم وانهم ماضون على 

نهج الكوردايتي نهج البرزاني الخالد حتى تثبيت الحقوق في الدستور السوري.

وفي نهاية المراسيم تم وضع اكاليل من الزهور على اضرح الُشهداء من قبل اعضاء المجلس المحلي وعوائل 

الُشهداء .

ÜäÏÿ€a@áÓËì€a@‚ÏÌ@ÔÓ•@@ENKSÄ‹€@Ôÿ€@Ô◊ã◊@ÚÓ‹´
السنوية  ،الذكرى   2022 آذار   12 السبت  يوم  صادف  

العاشرة لتأسيس وميالد قوات بيشمركة روج، القوات التي 

أشد  ضد  ومعارك  تجارب  في  وشجاعتها  جدارتها  أثبتت 

تاريخيا  انتصارا  وسجلت  العالم  في  االرهابية  التنظيمات 

عليهم .

بقرار   ،  2012/3/12 في  روج  بيشمركة  قوات  تأسست 

مسعود  كوردستان،  إقليم  رئيس  من  مباشر  وإشراف 

البارزاني ، وكانت تتبع قيادة بيشمركة الزيرفاني.

في الثالث من شهر شباط من عام 2019 و في بيان رسمي 

من قيادة بيشمركة روج أعلنت القيادة انفصالها إداريا عن 

لقوات  قدمتها  لما  القوات  تلك  وشكرت  الزيرفاني  قوات 

النضال  في  قدما  المضي  في  وعاهدت  روج  بيشمركة 

والكفاح.

النظامي  الجيش  عن  بمعظمهم  انشقوا  كورد،  مقاتلوها 

إقليم  نحو  ،وفروا  السورية  الثورة  بدأ  بعد  السوري، 

بإسقاط  طالبوا  الذين  السوريين  قتل  لرفضهم  كوردستان 

األسد ونظام البعث الحاكم وهدر دماء السوريين .

تلقوا تدريبات عسكرية على يد خبراء أجانب، ليكونوا بادئ 

الكوردستاني- الديمقراطي  للحزب  عسكريًا  جناحًا  األمر 

المنضوية  الكوردية  أكبراألحزاب  سوريا PDK-S، وهو 

في المجلس الوطني الكورديENKS ،وأقدم حزب كوردي 

سياسي في سوريا ، والمجلس الوطني الكوردي في سوريا 

المعارض،  السوري  الوطني  االئتالف  في  ممثًال  بدوره 

أصبحوا في حزيران عام 2015 ،الذراع العسكرية للمجلس 

. ENKS الوطني الكوردي في سوريا

يتبع مقاتلو بيشمرَكه كوردستان سوريا في غالبيتهم فكريًا 

على  ،ويسيرون  بارزاني،  مسعود  للرئيس  وعقائديًا، 

،كأب روحي  الخالد  البارزاني  المال مصطفى  نهج  خطى 

(غربي  سوريا  كوردستان  في  الكوردية  لألغلبية  ورمز 

كوردستان).

شارك مقاتلو بيشمركة "روز آفا "في مواجهة تنظيم داعش 

االرهابي في إقليم كوردستان ودحره وقدموا مالحم بطولية 

تاريخية في جبهات"سحيلة " و"بردي" وشنكال جنبًا لجنب 

التنظيم  ولقنوا  كوردستان  إقليم  في  البيشمركة  قوات  مع 

االرهابي وأعداء كوردستان دروسًا لن تنسى .

بداية  روز)منذ  (لشكرى  سوريا  كوردستان  بيشمرَكه  قدم 

تأسيسهم العشرات من الشهداء والجرحى، آخرهم استشهدوا 

في صد هجوم الحشد الشعبي والجيش العراقي في محور 

بشجاعتهم  بطولية  ملحمة  سطروا  أن  ،بعد  ربيعة-زمار 

هجومه  في  التراجع  على  الحشد  أجبر  الذي  وانتصارهم 

xÎä@Ú◊ã‡ìÓi@paÏ”@êÓédn€@Òãíb»€a@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a

على إقليم كوردستان.

دحر  في  شاركت  التي  وشاباتها  بشبابها  البيشمركة  قوات 

الحشد  "كذلك  "داعش  تنظيم  العالم  إرهابي في  تنظيم  أكبر 

الوطن  أرض  إلى  العودة  اذهانهم  عن  يغيب  لم  الشعبي، 

الدفاع عن أرض كوردستان سوريا،خالل  والمشاركة في 

السنوات المنصرمة من حرب سوريا الدموية .

قوات بيشمركة هي القوة الوحيدة التي لم تتلطخ أيديها بدماء 

وأبت  األخرى،  المكونات  وباقي  عربا  كوردا  السوريين 

المشاركة في تدمير البنية التحتية لسوريا وهي على يقين 

دائم أنها لن تشارك في قتل السوريين ودائما هي في أهبة 

االستعداد لمواجهة العدو وحماية مناطقهم من مدينة ديريك 

وصوًال لعفرين ،وهذا من يطلبه ويتمناه الجميع من الشيوخ 

بعودة  كوردستان سوريا  في  األطفال  و  والرجال  والنساء 

بيشمركة روج لحماية مناطقهم.

Ê˝ÌÏ◊@kflb◊@pb†bì„
مكتب إعالم PDK-S  كامب كويالن

لشهداء  عشرة  الثامنة  السنوية  الذكرى  احياء  بمناسبة 

الشهيد  ويوم    2004 ١٢اذار  في  قامشلو   انتفاضة 

ميالد  واحياء  روز  بيشمركة  وتاسيس  الكوردي 

البارزاني الخالد 

في يوم االثنين 14/3/2022  برعاية وحضور ممثلين 

الكوردي وجماهير غفيرة  عن احزاب مجلس الوطني 

بدأ  حيث  المناسبات  هذه  بأحياء  قام  كويالن  كمب  في 

الحفل بالوقوف  لمدة خمس دقائق على ارواح شهداء 

ارواح  على  و  الخالد  والبارزاني  وكوردستان  الكورد 

الرواحهم  واكراما  اجالال  قامشلو  انتفاضة  شهداء 

الطاهرة.

األستاذ  الكوردي  الوطني  مجلس  كلمة  بالقاء  قام  وثم 

محمد رشاد عضو في ممثلية إقليم كوردستان للمجلس 

الوطني الكوردي وعضواللجنة المركزية في حزب المساواة 

والتي  قامشلو  انتفاضة  أحداث  عن  فيها  تحدث  الكوردي 

راح على اثر تلك األحداث 33 شهيدا والجرحى بالمئات 

وأمتألت السجون النظام بالمعتقلين الكورد وثم تحدث عن 

ضرورة  دور مجلس والوطني  ووحدة الصف الكوردي 

في هذه المرحلة.

الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب  كلمة  بإلقاء  قام  وثم 

منظمة  مسؤول  سمكمور  هوشنك  األستاذ  قبل  من  سوريا 

حياة  سيرة  عن  فيها  وتحدث  كويالن  كمب  في   pdks

في  والناصع  المشرف  النضالي  وتاريخه  الخالد  بارزاني 

قيادة الحركة التحررية الكوردية وثورة ايلول المجيدة والذي 

ناضل بكل صدق واخالص وشجاعة من اجل نيل الشعب 

كلمته  في  واشاد  واالستقالل،  الحرية  في  حقه  الكوردي 

خالل  الخالد  البارزاني  بها  امتاز  التي  الحميدة  بالصفات 

مسيرته النضالية الطويلة حتى اصبح  شخصية البارزاني 

شخصية أسطورية وشخصية  متميزة لدى الكورد واصبح 

األب الروحي للحركة الوطنية الكوردية اصبح عنوانا  او 

هوية للكورد  وتم القاء  قصيدتين شعرية من قبل عضو 

اللجنة المنطقية في pdks الشاعر قاسم شيخموس والقاءكلمة 

عضواللجنة  قبل  من  روژ  بيشمركة  قوات  باسم  ارتجالية 

المنطقية في صفوف قوات بيشمركة روژ ابوارارس وفي 

هذه المناسبة تم تكريم  عوائل الشهداء في الكمب وتقديم 

اختتم  وثم  وتورين  نوروز  االختين  قبل  من  اغنيتين 

عريف الحفل كمال سينو األحتفال باسم مجلس الوطني 

الكوردي وشكرفيها الحضور

المجد والخلود لشهداء انتفاضة قامشلو 

الخزي والعار لنظام المستبد وجرائمها

Ú‡Óƒ»€a@äaàe@QR@ıaáËí@ Ï9@›»ìm@7€ÏÁ@Ú‡ƒ‰fl
أحيت منظمة هولير للحزب الديمقراطي الكوردستاني- 

سوريا مساء الـ 11 من الشهر الجاري حفل استذكار 

المجيدة في  الثامنة عشرة النتفاضة 12 آذار  الذكرى 

المقر  في  حضر  وقد  للحزب،  التنظيمي  المكتب  مقر 

أحزاب  مسؤولي  وبعض  حزبنا،  رفاق  من  العشرات 

ذوي  وبعض  سوريا،  في  الكردي  الوطني  المجلس 

في  حزبنا  قيادة  من  والعديد  آذار،  انتفاضة  شهداء 

هولير..

القاها  الشهداء  عوائل  مؤسسة  كلمة  الحفل  في  تليت  وقد 

للدكتور عبدالحكيم بشار مسؤول  باديني، وكلمة  مصطفى 

الكوردستاني-  الديمقراطي  اقليم كوردستان للحزب  مكتب 

المركزية  اللجنة  بريمو عضو  سوريا، وكلمة لألخ نوري 

لحزبنا.. وقد تحدث السيد بشار عن هذه المناسبة، واستذكر 

بحريته  الفوز  أجل  واستماتة شعبنا من  الشهداء،  بطوالت 

رغم العقلية األمنية اإلرهابية التي مارسها نظام الحكم 

وقتذاك مع االنتفاضة.

وفي معرض حديثه، دعا السيد بشار إلى طرد ال ب 

ك ك من كوردستان سوريا، وتحدث عن الجرائم التي 

في  شعبنا  بحق  الكردستاني  العمال  منظومة  ارتكبتها 

كوردستان سوريا..وقال أن ال ب ك ك مسؤول عن 

تهجير شعبنا في المهاجر القريبة واالوربية..
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@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á‹€@ÔébÓè€a@knÿæa
7€ÏÁ@Û‹«@ÊaÎá»€a@kvìÌ

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  أصدر 

استنكر  بيانًا   ١٣\٣\٢٠٢٢ يوم  الكوردستاني  

فيه الهجوم اإلرهابي الجبان الذي ُشّن على مدينة 

هولير... وجاء في البيان:

عشر  الثالث  اليوم  فجر  من  الواحدة  الساعة  في 

عدد  عبر  فاشل  عدواني  هجوم  شن  آذار  من 

إقليم  عاصمة  هولير  مدينة  على  الصواريخ  من 

كوردستان والذي لحسن الحظ لم يسفر عن خسائر 

بشرية.

ندين  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  في  نحن 

ونعتبرها  اإلعتداءات  هذه  مثل  بشدة  ونستنكر 

اعتداًء على مواطني مدينة هولير نموذج التعايش 

واإلستقرار في كوردستان والمنطقة.

نطالب بعدم تكرار مثل هذه األعمال العدائية، وان 

يعمل جميع األطراف على مستوى اإلقليم والعراق 

بجد من اجل الحيلولة دون تكرار مثل هذه األعمال 

التي تهدف الى زعزعة الوضع وخلق  الالمعقولة 

إقليم  في  واألمن  اإلستقرار  وتقويض  الفوضى 

كوردستان، كما نأمل من المجتمع الدولي ومجلس 

األمن وجميع دول التحالف واألصدقاء التعبير عن 

التجاوزات  هذه  مثل  إزاء  واضح وصريح  موقف 

عبر االتحاد األوروبي عبر بيان، يوم األحد (١٣ آذار 

٢٠٢٢)، عن إدانته للقصف الصاروخي اإليراني على 

مواقع مدنية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأكد االتحاد عبر بيان أنه "ال يوجد أي مبرر لمثل هذا 

العمل من أعمال العنف ضد أراضي دولة ذات سيادة".

''÷aã»€a@ÒÜbÓé@·«Ü''@Ú‹ñaÏfl@á◊˚ÌÎ@›Óiä˛@Ô„aãÌ�a@“aáËné¸a@ÂÌáÌ@ÔiÎäÎ˛a@Üb•¸a

والتطاول على سيادة إقليم كوردستان والعراق.

المخلصين  كوردستان  مواطني  نطمئن  الختام  في 

اكثر  ستكون  هولير  مدينة  بأن  الصامدين  الغيارى 

أمانًا واستقرارًا وإعمارًا.

أعدائنا  نصيب  سيكون  لشعبنا  القوية  وباإلرادة 

الخزي والعار والخذالن أبدًا

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي الكوردستاني

 ١٣آذار ٢٠٢٢

أدان األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

على  "اإلرهابي"  الصاروخي  الهجوم  الحجرف،  نايف 

مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان والذي أسفر عن 

"بعض الخسائر المادية".

آذار   ١٣) األحد  يوم  بيان،  عبر  الحجرف،  وأعرب 

العراق  مع  التعاون  مجلس  "تضامن  عن   ،(٢٠٢٢

في  واالستقرار  األمن  وتعزيز  اإلرهاب  محاربة  في 

أراضيه".

اإلرهاب  تجاه  "الثابتة  المجلس  مواقف  الحجرف  وأكد 

والتطرف ونبذه لكافة أشكاله وصوره ورفضه لدوافعه 

ومبرراته أيا كان مصدره والعمل على تجفيف مصادر 

تمويله ودعمه".

مكافحة  أعلن جهاز  األحد،  اليوم  مبكر من  وفي وقت 

بـ(١٢  "هجومًا  أن  كوردستان،  إقليم  في  اإلرهاب 

منتصف  بعد  الواحدة  الساعة  في  بالستيًا)،  صاروخًا 

والقنصلية  اإلقليم  أربيل عاصمة  مدينة  استهدف  الليل، 

من  أطلقت  "الصواريخ  أن  مضيفًا  فيها"،  األميركية 

›Óiäc@Û‹« ''ÔibÁä�a''@‚Ïv:a@ÂÌáÌÎ@÷aã»€a@…fl@È‰flbõm@Â«@lã»Ì@ÔvÓ‹©a@ÊÎb»n€a
خارج حدود إقليم كوردستان والعراق وتحديدًا من جهة 

الشرق".

مسؤوليته  رسميًا  اإليراني  الثوري  الحرس  وأعلن 

إقليم  عاصمة  أربيل  مدينة  استهدف  الذي  الهجوم  عن 

"مركزا  استهدف  أنه  مزعومًا  اليوم،  فجر  كوردستان، 

استراتيجيا اسرائيليا في شمال العراق".

كوردستان  إقليم  حكومة  رئيس  اجتمع 

آذار  االثنين ١٤  يوم  بارزاني،   مسرور 

الوزراء  رئيس  مع   ،٢٠٢٢ (مارس) 

والوفد  الكاظمي  مصطفى  االتحادي 

المرافق له. وجرى في االجتماع، التباحث 

بشأن الهجوم اإلرهابي على مدينة أربيل، 

سافر  انتهاك  أنه  على  الجانبان  واتفق 

@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@ÚflÏÿy@êÓˆä
Üb•¸a@ıaäåÏ€a@êÓˆä@…fl@…‡n∞

حكومة  رئيس  وأكد  العراق.  سيادة  على 

يسعى  كوردستان  إقليم  أن  كوردستان  إقليم 

دائمًا لبناء عالقة ودية مع دول الجوار تقوم 

االعتداء  وأن  المتبادل،  االحترام  أساس  على 

العراق  أمن  على  اعتداء  يمثل  أربيل  على 

االتحادي  الوزراء  رئيس  وأشار  واستقراره. 

إلى أن الهجوم غير مقبول، وقال: "ال نريد أن 

معركة  ساحة  العراقية  األراضي  تصبح 

وفي  وخالفاتها".  البلدان  لصراعات 

موضوع آخر من االجتماع، تمت مناقشة 

قرار المحكمة االتحادية بشأن قطاع النفط 

التأكيد  وتم  كوردستان،  إقليم  في  والغاز 

أساس  على  المشاكل  حل  على ضرورة 

الدستور.

تلقى مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم 

كوردستان يوم  ١٣ آذار ٢٠٢٢, اتصاًال 

األمريكي,  الخارجية  وزير  من  هاتفيًا 

أربيل  على  اإلرهابي  الهجوم  أدان خالله 

مسرور  وقال  كوردستان.  إقليم  عاصمة 

بارزاني: تلقيُت مساء يوم األحد ١٣ آذار 

(مارس) ٢٠٢٢، اتصاًال هاتفيًا من وزير 

@ÔibÁä�a@‚Ïv:a@ÂÌáÌ@ÔÿÌãfl˛a@ÚÓuäb©a@ãÌåÎ
›Óiäc@Ú‰Ìáfl@Û‹«

تابع:  بلينكن.  أنتوني  األمريكي  الخارجية 

خالل االتصال الهاتفي، أدان وزير الخارجية 

استهدف  الذي  اإلرهابي  الهجوم  األمريكي 

اتفقنا على أن  أكد:  مناطق مدنية في أربيل. 

الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق.

التصدي  ضرورة  على  حديثه:  في  اشار 

السنوات  في  تكررت  التي  الكاذبة  للمزاعم 

وآخر  حين  بين  تستخدم  وباتت  األخيرة 

كذريعة لشن الهجمات على أربيل.

الخارجية  لوزير  شكره  وجه  كما 

الهجوم  وإدانته  تضامنه  على  األمريكي 

على  المتحدة  الواليات  وحث  اإلرهابي، 

الدعم  من  المزيد  وتقديم  الجهود  تضافر 

إلقليم كوردستان.

كما أعرب عن "تضامنه" مع الشعب العراقي والحكومة 

العراقية وحكومة إقليم كوردستان، مبينًا أنه "سيواصل 

دعم سيادة العراق واستقراره". هذا وأعلن مستشار األمن 

المتحدة  الواليات  أن  ساليفان  جيك  األميركي  القومي 

تعمل مع الحكومة االتحادية في العراق وحكومة إقليم 

كوردستان  لزيادة قدراتها في مجال الدفاع الصاروخي. 

ولفت مستشار األمن القومي األميركي إلى أن الواليات 

المتحدة تعمل على تحديد هدف الهجوم اإليراني، مضيفًا: 

من الواضح تماما أننا سنفعل كل ما سيكون الزما للدفاع 

عن مواطنينا ومصالحنا وحلفائنا.

عن  األحد  اليوم  الكويتية  الخارجية  وزارة  أعربت 

أربيل  استهدف  الذي  الصاروخي  للهجوم  استنكارها 

فجر اليوم. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تعرب 

›Óiäc@Û‹«@ÔÇÎäbó€a@‚Ïv:a@ãÿ‰nèm@oÌÏÿ€a
للهجوم  الشديدين  الكويت  دولة  واستنكار  "إدانة  عن 

كردستان  في  أربيل  مدينة  استهدف  الذي  الصاروخي 

اليوم األحد  العراق". وأكدت الوزارة في بيان صحفي 

الشقيق  العراق  جمهورية  مع  الكويت  دولة  "تضامن 

على  للحفاظ  إجراءات  من  تتخذه  ما  كل  في  وتأييدها 

أمنها واستقرارها".

@Èfl˝«g@›ˆbéÏi ''ÏéÏfl@7flc''@äÏË√@…‰∫@÷aã»€a
›Óiäc@—ó”@Û‹«@ÈõÌãzn€

يوم  العراقية   واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  قررت 

االثنين منع ظهور الدبلوماسي اإليراني السابق أمير 

موسوي على وسائل اإلعالم المحلية كافة.

وجاء قرار الهيئة بعد تحريض موسوي على قصف 

كوردستان  إلقليم  بالده  اتهامات  مكررًا  أربيل، 

باستضافة مقرات عسكرية إسرائيلية.

الذي اطلعت كوردستان ٢٤ عليه  القرار  وبحسب 

السياسي  فقد تقرر منع ظهور واستضافة (المحلل 

اإليراني أمير موسوي) في وسائل اإلعالم العراقية 

التي أطلقها عبر  المسؤولة  بسبب تصريحاته غير 

وسيلة إعالمية وتصريحه الذي مّثل تهديدًا واضحًا 

لألمن الوطني والقومي العراقي.

وكان موسوي قد دعا في خالل استضافته في قناة 

على  أخرى  ضربات  شن  إلى  التلفزيونية  العهد 

أربيل، وذلك بعد يوم من قصف طال مناطق سكنية 

في المدينة.

أن  إلى  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  قرار  وأشار 

تصريحات موسوي تضر بـ"العالقات الدبلوماسية" 

بين العراق وإيران لعدم "امتالكه الصفة الرسمية".

تفقدت  قد  ومحلية  عالمية  إعالم  وسائل  وكانت 

في  بما  بالغة  أضرار  إلى  تعرضت  التي  األماكن 

ذلك المنزل الذي تحّول إلى أطالل.

الوزراء  رئيس  زار  اليوم،  من  سابق  وقت  وفي 

العراقي مصطفى الكاظمي المواقع المتضررة برفقة 

رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

›Óiäa@¿@—ó‘‹€@oöã»m@>€a@’†b‰æa@á‘–nÌ@Ô”aã»€a@Êbæ5€a@Âfl@áœÎ
وصل وفد من مجلس النواب العراقي الى عاصمة اقليم كوردستان، اربيل بهدف تفقد المناطق التي تضررت 

بفعل الهجوم الصاروخي الذي طال اربيل يوم السبت الماضي.

ويضم الوفد كال من نائبي رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي وشاخوان عبد اهللا وعدد من اعضاء البرلمان 

العراقي.

وكان في استقبال الوفد في مطار أربيل الدولي، نائب رئيس برلمان اقليم كوردستان هيمن هورامي ونائب 

محافظ أربيل.

وتهدف الزيارة لتفقد المناطق التي تم استهدافها من قبل ايران في الهجوم الصاروخي الذي شنته على اربيل، 

والذي طال مناطق مدنية ومنازل للمواطنين.

وقال حاكم الزاملي في مؤتمر صحفي إنه زار أربيل لالطالع على حقائق وأسباب الهجوم.

واضاف "نحن نحقق في القضية بطريقة ميدانية، ونؤكد أن استهداف اي جزء من العراق هو استهداف لكل 

العراق، والبرلمان الحالي مختلف ويولي أهمية كبيرة لجميع الشعوب العراقية".

واكد الزاملي انه سيتم رفع التوصيات الى مجلس النواب العراقي يعد انتهاء التحقيقات.

كوردستان ٢٤
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نوافذ 

تستنفر  أوزارها،  الحرب  تضع  حين 

مشاعر  وتتحول  الفور،  على  الذاكرة 

والقلق  التوجس  من  مزيج  إلى  البهجة 

هو  ما  لقبول  اإلعداد  ويجري  والخوف، 

آت، فال مزيد من الخيارات، وال مزيد من 

تكون  فقد  تداعياتها،  من  الهروب  فرص 

وقودها، أو مجرد ضحية من ضحاياها، 

بعيدة  حروب  وال  أمان،  وال  سالم،  فال 

عن  الذكريات  فأبرز  اليوم،  بعد  الشأن 

الحروب ستكون مؤلمة بالضرورة.

المعارك  عدد  نحصي  أن  يمكننا  ال  ربما 

منها  جرى  ما  وخصوصًا  التاريخ،  عبر 

حربين  شهد  الذي  الماضي،  القرن  في 

عشرات  ضحاياها  وكانت  عالميتين، 

بعينها  معارك  لكّن  البشر،  من  الماليين 

إّما  اإلنسانية،  الذاكرة  في  يقظة  تظّل 

لدورها في تغيير وجهة التاريخ، أو لدفع 

محتل، أو النتصار أّمٍة على أخرى، وفي 

الحرب  إن  القول  من  بد  ال  السياق  هذا 

العالمية الثانية كانت أكثر الحروب تسببًا 

الحروب عنفًا،  أكثر  المآسي، وكانت  في 

وتعّد معركة ستالينغراد على وجه التحديد 

أكثرها دمويًة في التاريخ اإلنساني، ليس 

ماليين   ٣ ال  فاقت  التي  ضحاياها  لعدد 

لما خلفته من دمار في  قتيل فحسب، بل 

سواء،  حد  على  والفوقية  التحتية  البنى 

على  األلمانية  القوات  سيطرت  أن  فبعد 

أغلب أوروبا حينها، بما في ذلك العاصمة 

الفرنسية باريس، وبينما كان صراع هتلر 

وكانت  األوروبية،  القوى  مع  األساسي 

السوفييتي  باالتحاد  الظاهرية  عالقته 

لكنه  "الحياد"،  واحدة  كلمة  في  تتلخص 

االتحاد  غزو  أراد  مقّدمات  ودون  فجأًة 

المواد  مكامن  على  للسيطرة  السوفييتي 

منه،  استيرادها  بدًال من  األساسية،  الخام 

وفي  هائلة،  التكلفة  كانت  رأينا  كما  لكّن 

النهاية فشل هتلر في تحقيق ما أراد.

من خالل مقاربة بسيطة بين ما كان يخفيه 

هتلر ضد السوفييت إبان الحرب العالمية 

حربه  في  بوتين  يخفيه  ما  وبين  الثانية، 

على أوكرانيا، سنجد أن مطالبته بحيادية 

أوكرانيا غير الممكنة يخفي خلفها غايات 

وستكون  الخطورة،  في  غاية  سياسية 

المحيط  على  ليس  باهظة  تداعياتها 

تداعياتها  ستطال  بل  فحسب،  الروسي 

البشرية  وستعاني  العالم،  أصقاع  مجمل 

من  منتهية  غير  سلسلة  من  ذلك  جّراء 

اآلثار االقتصادية الخطيرة، قد ال يتحملها 

أسواق  على  تأثيرها  من  بدءًا  نظام،  أي 

الدوالر  وسندات  والحبوب،  الطاقة، 

مواجهات  تندلع  وقد  األسهم،  وأسواق 

حادة بين الشرق المتمثل بروسيا والصين 

من جهة، وبين الغرب المتمثل بالواليات 

جهة  من  وأوروبا  األمريكية  المتحدة 

دول  جّر  إلى  حتمًا  وستؤدي  أخرى، 

أخرى إلى الحرب، وربما إلى االحتالل،  

فلك  في  تدور  التي  الجبهة  دول  والسيما 

الغرب، ومن الواضح أن الشعور بالتاريخ 

يوّحد إرادة كل من روسيا والصين، فهما 

العالمي  النظام  أن  أساس  على  يتصرفان 

األمريكي،  الضعف  بسبب  تشكيله  يعاد 

وربما يكون ذلك فرصة لتقسيم الغرب.
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علي مسلم

حروب.. 

ل وجه التاريخ!!
ّ
ستبد

RPRR@¬bjí@¿@bÌäÏé@¿@Êbè„�a@÷Ï‘y@pb◊bËn„a@åãic
أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان يوم الجمعة 

٤/ آذار ٢٠٢٢، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد 

فيه  واستعرضت  سوريا،  في  اإلنسان  حقوق  حالة 

حصيلة أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان على يد أطراف 

النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط ٢٠٢٢، 

العقوبات  من  مزيد  فرض  يجب  أنه  إلى  وأشارت 

على النظام السوري وحليفه الروسي نظرًا الستمرار 

ارتكاب االنتهاكات الفظيعة في سوريا.

استعَرض التَّقرير -الذي جاء في ٢٣ صفحة- حصيلة 

أبرز االنتهاكات التي وثقها في شهر شباط ٢٠٢٢، من 

حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف 

النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حاالت 

االعتقال/ االحتجاز واالختفاء القسري، وسلَّط الضوء 

على عمليات االعتداء على األعيان المدنيَّة، التي تمكن 

من توثيقها.

اعتمَد التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث 

عشرات  مع  واسعة  عالقات  شبكة  وعلى  واألخبار 

من  كبير  عدد  تحليل  إلى  إضافة  المتنوِّعة،  المصادر 

الصور والمقاطع المصورة.

ل التقرير في كانون الثاني مقتل ١٦١ مدنيًا، بينهم  سجَّ

الكوادر  من  و١  بالغة)،  (أنثى  سيدة  و٦  طفًال   ٢٨

النظام  قوات  يد  على  منهم  األكبر  النسبة  الطبية، 

السوري، كما سجل مقتل ٦٦ شخصًا بسبب التعذيب. 

النزاع  يد أطراف  إلى ٣ مجازر، وذلك على  إضافة 

والقوى المسيطرة في سوريا.

اعتقال  حالة  يقل عن ٢٠٣  ال  ما  فإنَّ  للتقرير  ووفقًا 

(أنثى  سيدة  و١١  طفًال،   ١٣ بينها  احتجاز  تعسفي/ 

النزاع والقوى  يد أطراف  تم تسجيلها على  قد  بالغة) 

األكبر  النسبة  كانت  شباط،  في  سوريا  في  المسيطرة 

منها على يد قوات النظام السوري في محافظة حلب 

تليها إدلب ثم ريف دمشق ثم درعا تلتها الرقة.

وبحسب التقرير فقد شهد شباط ما ال يقل عن ٦ حوادث 

اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت ٢ منها على 

النظام  قوات  من  كل  يد  على  و١  أخرى،  جهات  يد 

السوري، والقوات الروسية وقوات سوريا الديمقراطية، 

وفصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

العملية  استمرار  شهد  شباط  أن  التقرير  في  جاء 

الروسي  السوري  الحلف  قوات  تشنها  التي  العسكرية 

على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ منتصف 

حدة  في  ملحوظ  تراجع  مع   ،٢٠٢١ المنصرم  العام 

منطقة  في  السوري  النظام  لقوات  األرضية  الهجمات 

استهدفت  اقتصرت على هجمات  الزاوية، حيث  جبل 

جبل  في  الجنوبية  القرى  محيط  في  الجبهات  خطوط 

الشمالي  إدلب  ريف  قرى  تعرضت  كما  الزاوية، 

لهجمات أرضية عدة. فيما شهدت مناطق في ريف حلب 

الشمالي الغربي والشرقي تصاعدًا في وتيرة القصف 

الصاروخي مصدره المناطق الخاضعة لسيطرة قوات 

شمال  الكردية  الذاتية  اإلدارة  وقوات  السوري  النظام 

حلب، طاَل المدن الرئيسة بشكل أساسي.

وبحسب التقرير استمرت في شباط االشتباكات باألسلحة 

الجيش  قوات  بين  متقطع  بشكل  والمتوسطة  الخفيفة 

التابعة  القرى  الديمقراطية في  الوطني وقوات سوريا 

والخاضعة  الشمالي  الرقة  بريف  عيسى  عين  لناحية 

لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما رصد التقرير 

حوادث قصف بين الطرفين باستخدام األسلحة الثقيلة. 

في  تصاعدًا  التقرير  سجل  التفجيرات،  صعيد  وعلى 

حدة التفجيرات عبر عبوات ناسفة في مناطق سيطرة 

الشمالي  حلب  بريف  السوري  الوطني  الجيش  قوات 

والشرقي، طالت التفجيرات قيادات من الجيش الوطني 

السوري، كما شهدت مدينة رأس العين بريف الحسكة 

الزور  دير  ريف  بلدات  قرى  في  وكذلك  أيضًا، 

الشرقي. كما سجل استمرارًا في وقوع ضحايا مدنيين 

بسبب األلغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق 

األلغام  بلغت حصيلة ضحايا  متفرقة في سوريا، وقد 

الحصيلة  لتصبح  أطفال  بينهم ٥  مدنيًا  شباط ١٦  في 

مدنيًا   ٢٠  ،٢٠٢٢ عام  بداية  منذ  للضحايا  اإلجمالية 

بينهم ٨ أطفال. ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين 

التقرير من تحديد هويتهم  يتمكن  لم  يد مسلحين  على 

في محافظات عدة.

المعيشي  الوضع  تدهور  استمر  فقد  للتقرير  وفقًا 

سوريا،  مناطق  عموم  في  شباط  في  واالقتصادي 

السلع والمواد، شهدت األسواق  وعلى صعيد مختلف 

كافة  في  ملحوظًا  ارتفاعًا  السوري  النظام  مناطق  في 

النظام  سيطرة  مناطق  تشهد  تزال  ال  كما  األسعار، 

في  مستمر  وارتفاع  أدوية  توافر  أزمة  السوري 

أنه  التقرير  قال  أسعارها. وعن شمال غرب سوريا، 

صرف  سعر  في  النسبي  االستقرار  من  الرغم  على 

في  ارتفاعات  األسواق  تشهد  زالت  ما  التركية  الليرة 

أسعار  ووصلت  والتموينية،  الغذائية  المواد  أسعار 

الشرائية  القدرة  تفوق  قياسية  لمستويات  المواد  بعض 

للمدنيين، في ظلِّ انتشار البطالة بشكل عام وعدم توفر 

فرص عمل وتدني أجور العاملين.

وبحسب التقرير ما زالت مناطق سيطرة قوات سوريا 

الغذائية  المواد  أسعار  في  ارتفاعًا  تشهد  الديمقراطية 

األساسية، إضافة إلى الشح في مادة الخبز، مما يفاقم 

من تردي األوضاع المعيشية فيها.

ارتفاعًا  شباط  شهد   ١٩ كوفيد-  جائحة  صعيد  على 

بفيروس  المسجلة  اإلصابات  حصيلة  في  ملحوظًا 

سجلت  حيث  سوريا،  مناطق  عموم  في   ١٩ كوفيد- 

تشرين  منذ  اإلصابات  من  األعلى  الشهرية  الحصيلة 

الثاني/ ٢٠٢١. وقد تم اإلعالن رسميًا من قبل وزارة 

 ٣١٧٣ عن  السوري  النظام  لحكومة  التابعة  الصحة 

فيما سجلت  وفاة في شباط.  حالة إصابة، و٨٦ حالة 

حاالت اإلصابات والوفاة بفيروس كورونا المستجد في 

شمال غرب سوريا في شباط حتى الـ ٢٧ منه وفق 

ما أعلنه نظام اإلنذار المبكرEWARN  ٣٦٣٣ حالة 

بفيروس  اإلصابات  وبلغت  وفاة.  حالة  و٢٥  إصابة 

كورونا في شباط وفق هيئة الصحة في اإلدارة الذاتية 

لشمال وشرق سوريا ٩١٦ حالة إصابة و٢٧ وفاة.

ال  القسري  والتشريد  والنزوح  اللجوء  صعيد  على 

تزال منطقة شمال غرب سوريا تعيش اآلثار الكارثية 

الجوية  األحوال  وسوء  والثلجية  المطرية  للعواصف 

التي سادت في شهر كانون الثاني المنصرم، كما رصد 

التقرير استمرار اندالع الحرائق في مخيمات النازحين 

في مناطق ريف إدلب الشمالي والغربي وريف حلب 

أما  الطبخ.  المدافئ ووسائل  استخدام  بسبب  الشمالي، 

األوضاع  زالت  فما  في مخيمات شمال شرق سوريا 

كارثية داخل هذه المخيمات ومن أبرزها مخيم الهول 

بريف الحسكة الشرقي.

أنَّ  إلى  ُتشير  جمعها  التي  األدلة  أنَّ  التقرير  ذكر 

وقد  مدنية،  وأعيان  المدنيين  ضدَّ  ُوّجهت  الهجمات 

ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة 

من القتل خارج نطاق القانون، إلى االعتقال والتَّعذيب 

وعمليات  هجماتها  تسبَّبت  كما  القسري،  واإلخفاء 

القصف العشوائي في تدمير المنشآت واألبنية، وهناك 

ارتكاب  تم  بأنَّه  االعتقاد  على  تحمل  معقولة  أسباب 

المدنيين في  الهجوم على  المتمثلة في  جريمة الحرب 

كثير من الحاالت.

القانون  خرقت  السورية  الحكومة  أنَّ  التقرير  وأكَّد 

مجلس  وقرارات  العرفي،  والقانون  اإلنساني  الدولي 

 ،٢١٣٩ رقم  القرار  خاص  بشكل  الدولي،  األمن 

المعتقلين،  باإلفراج عن  المتعلِّق  والقرار رقم ٢٠٤٢ 

والقرار رقم ٢٢٥٤ وكل ذلك دون أية محاسبة.

العشوائي غير  القصف  فإنَّ عمليات  التقرير  وبحسب 

ذات  الديمقراطية  سوريا  قوات  نفَّذتها  التي  المتناسب 

الدولي  للقانون  واضحًا  خرقًا  تعتبر  الكردية  القيادة 

اإلنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم 

حرب.

إضافية  إجراءات  باتخاذ  األمن  مجلس  التَّقرير  طالب 

على ضرورة  وشدَّد   ٢٢٥٤ رقم  القرار  صدور  بعد 

الدولية  الجنائية  المحكمة  إلى  السوري  الملف  إحالة 

ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي 

بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

خاص  قرار  بإصدار  األمن  مجلس  التقرير  وأوصى 

العنقودية واأللغام في سوريا  الذخائر  استخدام  بحظر 

وأن  الكيميائية  األسلحة  استخدام  حظر  غرار  على 

األسلحة  تلك  مخلفات  نزع  لكيفية  نقاطًا  يتضمَّن 

الخطيرة.

ة ببذل مزيد  كما طالب كل وكاالت األمم المتحدة المختصَّ

الغذائية  المساعدات اإلنسانية  الجهود على صعيد  من 

والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي 

مخيمات المشردين داخليًا ومتابعة الدول، التي تعهدت 

بالتَّبرعات الالزمة.

 ،(R٢P) دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية

خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع 

واتفاقات  العدائية  األعمال  وقف  وبيانات  االتفاقات 

أستانا، مؤكدًا على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع 

الجمعية  ته  أقرَّ الذي  الحماية،  مسؤولية  مبدأ  وتطبيق 

العامة لألمم المتحدة.

وأوصى التقرير كًال من لجنة التحقيق الدولية المستقلة 

وما  فيه  الواردة  الحوادث  في  تحقيقات  بفتح   (COI)

السورية  الشبكة  استعداد  على  وأكَّد  تقارير  من  سبقه 

األدلة  من  بمزيد  والتزويد  للتَّعاون  اإلنسان  لحقوق 

األلغام  قضية  على  التركيز  إلى  ودعا  والتَّفاصيل. 

والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

بإدانة  سوريا  إلى  األممي  المبعوث  التقرير  طالب 

األساسيين في  والمتسببين  والمجازر  الجرائم  مرتكبي 

عملية  تسلسل  وإعادة  التَّصعيد  خفض  اتفاقات  تدمير 

روسيا  محاوالت  بعد  الطبيعي  شكلها  إلى  السالم 

الحكم  هيئة  على  الدستورية  اللجنة  وتقديم  تشويهها 

االنتقالي.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن 

عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية 

الذخائر  واستخدام  واألسواق  والمدارس  والمستشفيات 

لقرارات  واالمتثال  المتفجرة،  والبراميل  المحرمة 

مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.

سوريا  لقوات  الداعمة  الدُّول  على  أنَّ  أكَّد  كما 

في  كافة  تجاوزاتها  لوقف  عليها  غط  الضَّ الديمقراطية 

ُتسيطر عليها. وأضاف  التي  المناطق والبلدات  جميع 

أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن 

تجنيد األطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، 

والتَّعهد بإعادة جميع األطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف 

عمليات التَّجنيد فورًا.

وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني 

بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة 

المدنية  واألهداف  العسكرية  األهداف  بين  التميِّيز 

واالمتناع عن أية هجمات عشوائية.

المنظمات  قيام  ضرورة  على  التقرير  شدَّد  وأخيرًا 

تأمين  بهدف  عاجلة  تنفيذية  خطط  بوضع  اإلنسانية 

مراكز إيواء كريمة للمشردين داخليًا. وتزويد المنشآت 

واآلليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس 

وسيارات اإلسعاف بعالمات فارقة يمكن تمييزها من 

مسافات بعيدة.

أعلن الحرس الثوري اإليراني مقتل اثنين من ضباطه بقصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق فجر 

اإلثنين، متوعدا إسرائيل بدفع "ثمن جريمتها". وأفاد الحرس في بيان على موقعه اإللكتروني "سباه نيوز"، 

بمقتل العقيد إحسان كربالئي بور والعقيد مرتضى سعيد نجاد".

وحّذر الحرس الثوري من أن "الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمته هذه".

وكانت وكالة األنباء الرسمية السورية "سانا" ذكرت االثنين أن القصف االسرائيلي أدى الى مقتل "مدنيين 

اثنين". من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان، ومقره بريطانيا، أن القصف طال "مستودعًا على 

األقل لألسلحة والذخائر تابعا لمقاتلين إيرانيين" في محيط مطار دمشق الدولي، وأدى الى وفاة "مقاتلين اثنين 

مواليين إليران".

وهذه ليست المرة األولى تعلن فيها إيران سقوط أفراد من قواتها العسكرية بضربات إسرائيلية في سوريا. 

واتهمت طهران تل أبيب في ٢٠١٨، بالتسبب بمقتل أربعة "مستشارين عسكريين" بضربات في محافظة 

للجيش  الجوية في سوريا طالت مواقع  الضربات  الماضية، شّنت إسرائيل مئات  حمص. وخالل األعوام 

السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب اهللا اللبناني المقّرب من طهران.

ومنذ بداية العام الحالي، نفذت إسرائيل سبعة ضربات جوية في سوريا، بينها ضربات أدت في ٢٤ فبراير، 

وفق المرصد، إلى مقتل جنديين وأربعة مقاتلين موالين إليران في محيط دمشق، فيما أفادت سانا عن مقتل 

ثالثة جنود. ونادرًا ما تؤّكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكّرر أّنها ستواصل تصّديها لما تصفها 

بمحاوالت إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن انفجارا ضخما هز قاعدة للجيش األمريكي في حقل العمر النفطي، أكبر حقول 

النفط السورية بشمال شرقي البالد، أمس األحد

ونقلت "سبوتنيك" عن مصادر محلية قولها إنه "تم سماع دوي انفجار ضخم قرب المدينة السكنية في حقل 

النفطي، الذي تتخذه القوات األمريكية قاعدة عسكرية ال شرعية لها في ريف دير الزور الخاضع  العمر 

لسيطرتها".

القريبة من  الشحيل والحوايج  بلدات  المسير فوق  الطيران  " االنفجار تاله تحليق  المصدر أن  كما أوضح 

القاعدة بصاروخ مجهول  أنه "من المرجح أن يكون االنفجار ناجما عن استهداف  العمر"، الفتا إلى  حقل 

المصدر".

وأشارت "سبوتنيك" إلى أن "هذه المرة الخامسة التي تستهدف فيها قاعدة حقل العمر العسكرية التابعة للقوات 

األمريكية منذ بداية العام الحالي".
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خطط  بوتين،  فالديمير  الروسي،  الرئيس  دعم 

السماح لمتطوعين بالقتال في أوكرانيا، حيث أرسل 

آالف الجنود الروس في إطار ما وصفها بـ"عملية 

عسكرية خاصة".

شويغو، خالل  سيرغي  الدفاع،  لوزير  بوتين  وقال 

اجتماع متلفز لمجلس األمن الروسي: "إذا رأيتم أن 

هناك أشخاصا يرغبون طوعا (بدعم االنفصاليين في 

شرق أوكرانيا)، عليكم إذا مساعدتهم على االنتقال 

إلى مناطق القتال"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

من جهته، قال شويغو إن "هناك ١٦ ألف متطوع في 
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المدعومة  القوات  مع  للقتال  مستعدون  األوسط  الشرق 

من روسيا شرقي أوكرانيا"، بحسب ما تقلت رويترز.

وأضاف بوتين "إذا رأيت أن كل هؤالء الناس يريدون 

من  وليس  إراداتهم  بمحض  الناس،  لمساعدة  الحضور 

أجل المال، فيجب أن نمنحهم ما يريدون ونساعدهم على 

الوصول إلى منطقة الصراع".

وبعد كالم بوتين، أعلن الكرملين أنه سُيسمح للمقاتلين 

من سوريا ودول الشرق األوسط القتال إلى جانب روسيا 

في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين 

إن وزير الدفاع الروسي لفت إلى أن "معظم األشخاص 

الذين يرغبون وطلبوا (القتال) هم مواطنون من دول في 

الشرق األوسط وسوريون".

وكان الرئيس الروسي قد أكد أن الهجوم على أوكرانيا 

ينفذه "عسكريون محترفون" لتحقيق "األهداف المحددة"، 

أن  "أؤكد  الجاري:  مارس  من  الثامن  في  قال  حيث 

المجندين ال يشاركون في األعمال القتالية ولن يشاركوا 

فيها. ولن تكون هناك تعبئة إضافية لجنود االحتياط".

الحرة / وكاالت - دبي
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المعرفة علٌم وتاريٌخ، ال حدود لها، وقد تغدو في أحايين 

كثيرة، مطلبًا وهمًا وهدفًا إنسانيًا نبيًال، وقد تتعلق بعلم 

من العلوم، أو ربما بأشخاص تركوا بصمات  واضحة 

في  تجد  وقلما  األزل،  أبد  منذ  اإلنساني  التاريخ  في 

تاريخ األمم والشعوب رجاًال عظماء ... خّلدهم تاريخ 

البشرية، وقد تخطى أثرهم حدودهم اإلقليمية ،ليجتاز 

،وفي  العالمي  التاريخ  والحدود، وصفحات  الحواجز، 

تاريخنا الكوردي.

وتركوا  والذكرى،  التاريخ  بقدر عظمة  هناك عظماٌء 

التاريخ  ذاكرة  في  تنتسى  ال  هامة  وأثارًا  بصمات 

واألجيال، والذاكرة البشرية، ولعّل هذه البصمات تعتبر 

السمحاء،  البشرية  والفداء،ألجل  التضحية  روائع  من 

وتاريخنا الكوردي يضّج ويعّج بماليين القرابين على 

من  سطر  كل  وفي  والحرية،   – العلم  ثورة  طريق 

لم  كورديًا...  وعرقًا  ودمًا  جهدًا  تجد  التاريخ  سطور 

ونصاعة  رونق،  على  الحفاظ  في  يومًا  الكورد  يبخل 

الرسالة البشرية، ودافعوا  وبقوة عن القيم النبيلة وكل 

الشر والظالم،  إنساني، وصّدوا هجمات قوى  ما هو 

شرف  للكورد  فكان  واإلقصاء،  واإلنكار  والتخلف، 

حمل الرسالة اإلنسانية دائمًا وعلى مر الزمن والتاريخ، 

وما الشخصية (الرمز) التي نحن بصددها إال معجزة 

كوردية، ورسول األمة الكوردية الى العالم، ومدرسة 

وممارسات  خصال،  من  وتتسم  بما  رائعة.  نضالية 

إنسانية فريدة ومتميزة، قّل نظيرها في العالم، ويشهد له 

القاصي والداني، العدو قبل الصديق، حتى غدا رمزًا 

ومنارًا ومزارًا خالدًا ابدًا.

البارزاني الخالد ... رحلة درٍب طويلة

من جبال بارزان الباسقة ُوِلَد األمل الكوردي .. ليزحف 

رويدًا رويدًا الى سهول وجبال ، ووديان وقرى ومدن 

كوردستان قاطبًة.بميالده سطعت شمٌس جديدة لتضيء 

سفوح الجبال وما كان مظلمًا ومعتمًا.

نبيلة عرفت بوالئها  وهو سليل عائلة عريقة كوردية 

المنبت  و  الجذور  عن  المستميت  ودفاعها  المطلق، 

البارزاني  السالم  عبد  الشهيد  قبله  كان   .. الكوردي  

العثمانيون  أعدمه  الذي  الخالد  للبارزاني  األكبر  األخ 

(١٩١٥)م ... وتواله الشهيد الشيخ (أحمد البارزاني) 

سجينًا  كان  حيث  الخالد  للبارزاني  األكبر  األخ  أيضًا 

لدى الحكومة العراقية ( ١٩٤٧-١٩٥٨) وتم إعدامه 

عسكرية  محكمة  قبل  من  األربعة  الضباط  رفاقه  مع 

عراقية جائرة  شنقًا ، وما كانت تلك إال رحلة نضالية 

طويلة مفعمة بروح البقاء ، والدفاع عن القيم والوجود 

الكوردي . 

الواسعة  القوية  الكوردية  العشائر  من  البارزانيون 

الجبلي  الجزء  ويقطنون  كوردستان،  في  النفوذ 

(هولير)  أربيل  منطقة  من  اإليرانية  للحدود  المحازي 

تولى  البارزاني  السالم  عبد  الشيخ  استشهاد  وبعد 

وكان  العشيرة  رئاسة  البارزاني  أحمد  الشهيد  الشيخ 

آنذاك   للعشيرة  القوي  السند  البارزاني  المّال مصطفى 

يعتنق   . المنطقة  في  العشائر  لحركة  عسكري  كقائد 

البارزانيون المذهب السني في اإلسالم واعتبر الشيخ 

أحمد شيخ الطريقة وهو كان آنذاك من كبار أئمة أهل 

السنة حتى لقبوه ( صاحب بارزان) والشيخ (أحمد ، 

والمال مصطفى ، وشيخ بابو ، والشيخ محمد صديق ) 

أربعة أخوة أبناء للشيخ محمد .

والبارزانيون ينقسمون إلى أربع قبائل : 

بروزي: يقطنون بارزان( أقارب المال مصطفى ).

شيرواني : يقطنون األجزاء الشرقية من بارزان شمال 

نهر الزاب الكبير .

مزوري: يقطنون غرب بارزان.

بارزان و غرب  يقطنون  جنوب غرب   : دولومري 

راوندوز.

وضع البارزانيين أثناء االنتداب اإلنكليزي في العراق 

تعاملت سلطات االنتداب في تلك المرحلة مع البارزانيين 

هذه  رؤساء  على  دائمًا  مفروضًا  وكان   ، وقوة  بشدة 

إلى  اإلجباري)   ) ألقسري  واإلبعاد  اإلقامة  العشيرة 

مدن العراق األخرى ، حتى قيام ثورة ( رشيد عالي 

الكيالني ١٩٤١) ، حيث كانت فرصة سانحة لزعماء 

الى  والعودة  المراقبة  عيون  من  اإلفالت  بارزان 

بارزان ، والعمل على جمع شمل العشيرة ورجاالتها 

المال  انتخاب  تم  أن  إلى  والسالح،  العتاد  وتوفير   ،

كزعيم  العشائر  رؤساء  قبل  من  البارزاني  مصطفى 

لحركة العشائر المسلحة، فكانت الفرصة الذهبية للمال  

الذاتي في كوردستان ) ١٩٤٣  الحكم  للمطالبة بـ ( 

، وقّدم وثيقًة الى الحكومة العراقية أثناء المفاوضات 

التي جرت بين البارزانيين والحكومة العراقية آنذاك ، 

حيث نجح الوفد المفاوض  في اخذ التعهدات والعون 

من قبل بعض رجاالت الحكم في بغداد ، وقد تضمنت 

الوثيقة المقدمة : 

تشكيل إقليم كوردستان من مدن ( كركوك ، السلمانية 

، واربيل ، ودهوك ، وخانقين)

وزير  بصفة  المركزية  الحكومة  في  وزير  تعيين 

كوردستان .

تعيين وكيل وزارة كوردي في كل وزارة.

وكافة  والزراعة  واالقتصاد   ، الثقافة  حرية  ضمان 

المجاالت عدا الجيش والشرطة .

( انظر كتاب نجف قولي – من مهاباد الدامية ... الى 

ضفاف آراس ) ص ٤٣ ترجمة شوكت شيخ يزدين .

واستبدلت  العراقية  الحكومة  اقيلت   ١٩٤٥ عام  وفي 

الحركة  مع  المتعاطفين  وخاصًة   ، الوزاري  الطاقم 

الدعوة  وتمت   ، الخارج  و  الداخل  في  الكوردي  

الثائرين  القضاء على   العمل على   )... النقيض  الى 

على  هجماته  في  العراقي  الجيش  وبدأ   ، البارزانيين 

الثوار ، مما أدى الى طلب البارزاني الخالد لقاًء مع 

مغادرة  (ضرورة  الدولة  قرار  فكان  الدولة  مسؤولي 

البارزانيين األراضي العراقية) ، فكانت الرحلة المعانة 

غياب  حيث   ، الشرقية  كوردستان  صوب  النضالية 

السلطة المركزية هناك . 

اجتاز البارزانييون بقيادة الشيخ أحمد والمال مصطفى 

الحدود اإليرانية (كوردستان إيران ) بتاريخ ١١تشرين 

محمد  القاضي  الى  ليصلوا  عائق  دون  األول ١٩٤٥ 

المطالب ( بحكم ذاتي لكوردستان الشرقية ) واعتبروا 

الفتية ،  للدولة  كجناح عسكري ( جيش كوردستان ) 

و  الفتية  الجمهورية  تحت تصرف  أنفسهم   ووضعوا 

للجيش  العالم  القائد  باعتباره  محمد  القاضي  الرئيس 

والقوات المسلحة .

 وتاريخ
ٌ
البارزاني ... ميالد

البارزاني قائدًا ومشرفًا لجيش كوردستان 

الجنوبية  كوردستان  أراضي  البارزانيين  عبور  بعد 

(العراق) الى كوردستان الشرقية ( إيران مع عائالتهم 

،ممتلكاتهم ، وكان عددهم حوالي (عشرة أالف شخص 

) بتاريخ ١٢ كانون األول ١٩٤٥ .حضر البارزاني 

كوردستان  في  كوردية  جمهورية  أول  ميالد  الخالد 

الشرقية في التاريخ الحديث حيث أصبح  القائد القاضي 

للغات  متقنًا  وكان   ، للجمهورية  ورئيسًا  قائدًا  محمد 

الكوردية   جانب  الى  والفرنسية  والعربية  اإلنكليزية 

والفارسية وكان متبحرًا في مجال العلوم الحديث. وفي 

تاريخ ١٦ كانون األول ١٩٤٥ انزل العلم اإليراني عن 

المباني  الحكومية ، ورفعت راية كوردستان بألوانها 

الزاهية ( األحمر ، األبيض ، األخضر) بعكس ترتيب 

العلم اإليراني وعليها سنبلة وشمس وقلم 

الثاني  كانون   ٢٢ وفي   . كوردستان)  استقالل  (راية 

القاضي  ابن  وهو  محمد  القاضي  القائد  أعلن   ١٩٤٦

علي ، تأسيس جمهورية كوردستان حيث ارتقى السيد 

محمد حسين سيف القاضي وبالزي الرسمي العسكري 

، وبرتبة جنرال منصة الخطابة ليعلن القاضي محمد 

القاضي  وقف   . كوردستان  لجمهورية  ورئيسًا  قائد 

 ، جنرال  وبرتبة  العسكري   زيه  يرتدي  وهو  محمد 

عاٍل  مكان  في  كوردستان  لقوات  العام  القائد  وباسم 

القاضي رتبة  الذي منحه  الخالد  البارزاني  الى جانب 

الجنرال ، ليرعى مراسيم استعراض قواته وبعد ذالك 

كوردستان  جمهورية  حكومة  تشكيلة  عن  اإلعالن  تم 

األربعاء  يوم  وفي   . وزيرًا)   ١٤ ) من  تألفت  والتي 

١٢ شباط ١٩٤٦ أدى القاضي محمد اليمين الدستوري 

العظيمة  والراية   ، الكريم  القرآن  عن  الغطاء  رافعًا 

المقدسة لكوردستان ألداء القسم( اقسم باهللا، وبكالم اهللا 

العظيم، وبالوطن، وبشرف الشعب الكوردي وبالراية 

األخير  الرمق  حتى  أناضل  أن  لكوردستان،  المقدسة 

سبيل  في  بحالي  و  وبروحي  دمي  من  قطرة  وأخر 

استقالل ورفع راية كوردستان، وأن أكون مطيعًا ووفيًا 

كرئيس لجمهورية كوردستان  لوحدة الكورد..)

(ترجمه شوكت شيخ يزدين عن الكوردية من جريدة 

كوردستان العدد ١٤ -٢٤ \١١\١٩٤٦ )

وفي ٢٣ نيسان ١٩٤٦ أعلنت كوردستان نفسها دولة 

مصالحها  و  الكبرى  الدول  حروب  أن  إال   ، مستقلة 

الفتية  كوردستان  لجمهورية  المؤلمة  النهاية  وضعت 

وقادتها ، حيث تم إعدام القائد العظيم 

ورفاقه شنقًا في ساحة (جارجرا) في مهاباد في تاريخ 

٣٠آذار ١٩٤٧ بقراٍر من محكمة عسكرية إيرانية ، 

ومن الجدير ذكره أنه تم اإلعالن قبل ذلك عن تأسيس 

الحزب الديمقراطي  الكوردستاني

الرئيس  األخ  ميالد  نفس  وهو   ١٩٤٦ آب   ١٦ في 

القاضي  القائد  لفه  وقد   ، البارزاني  مسعود  المناضل 

محمد بالراية العظيمة ليمنحه القاضي ويضع في عنقه 

أمانة كبيرة ... كما منح من قبل البارزاني الخالد رتبة 

جنرال وقائد جيش كوردستان ، وأمانة ال يحملها إال 

العظماء واألفذاذ .

فكانت الرحلة األسطورة الشهيرة  للبارزاني الخالد من 

مهاباد الدامية إلى ضفاف اراس النهر العظيم والعبور 

االتحاد  نحو   (١٩٤٧ حزيران   ١٧  ) العظيم  األول 

السوفيتي آنذاك  برفقة ( خمسمائة ) مقاتل مع عائالتهم 

(٣٥٠كيلومتر)  مسافة  ٢٠يومًا  حوالي  قطعوا  حيث 

فكانت  السوفيتية  األراضي  إلى  اراس  نهر  وعبروا 

متواصل  لنضال  جديدة  بداية  األسـطورة  الرحلة 

وقادم.

وبعد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ بقيادة عبد الكريم قاسم في 

العراق ابرق البارزاني الخالد  من (براغ)

إلى رئيس الجمهورية عبد الكريم ليطلب السماح بعودة 

حيث   ، الجمهورية  بناء  في  المساعدة  و  البارزانيين 

وافق على ذلك الرئيس قاسم ، وما البرقية البار زانية 

للجنرال  العراق  تجاه  الوطني  الحس  على  دليل  إال 

 وبعين ثاقبة األبعاد الوطنية 
ً
العظيم الذي كان مدركا 

والقومية ، حيث توجه البارزاني بالطائرة من براغ إلى 

القاهرة والتقى هناك الرئيس المصري آنذاك ( جمال 

عبد الناصر)  ، ومن هناك توجه عبر البحر صوب 

البصرة في ١٦ نيسان ١٩٥٩ بعد غربة نضالية دامت 

١٢ سنة ، واستقبل مع رفاقه استقبال العظماء في كافة 

أنحاء العراق كوردستان ... إلى أن أعلن في ١١ أيلول 

١٩٦١ ثورته المجيدة ( ثورة حرية كوردستان ) التي 

ضمت في صفوفها كل شرائح شعب كوردستان . 

تجربة نضالية... دروٌس وعبر :  من خالل السيرة 

النضالية لهذا الرجل العظيم نستخلص األتي :

النضال المستمر والمستميت ، والمتصاعد لنيل األمة 

الكوردية حقوقها القومية المشروعة . 

 اإلجادة التامة في المعتركين ( السياسي ، والعسكري 

) أي انه رجل حرب وسلم وبجدارة فائقة 

قائد عسكري وخبير مخطط  وإدارة ممتازة للعمليات 

العسكرية ، وإجادة فن المناورة .

التضحية والفداء بالدم والمال إلى أخر يوم في حياته.

قيادة نضال شعب كوردستان وكرائد  بجدارة  استحق 

أول للقومية في كافة أجزاء كوردستان .

 ) ليلقب   منازع  بدون  ورمزًا  قائد  يكون  أن  استحق 

األب الروحي لألمة الكوردية ) وهو حامل لواء ثقافة 

من  وهو  النبيلة   اإلنسانية  القيم  احترام  و   ، التسامح 

محبي وطالبي العلم ألنه المستقبل الحقيقي لهذا الشعب 

العظيم .

ذاع صيته في زمٍن لم تكن التكنولوجية الحديثة متوفرة 

، وذلك عبر شخصه الكريم والشجاع والقوي و المثقف 

و المدافع األمين عن حقوق قومه بدون هوادة ، فكانت 

سيرته تمأل األفاق و الصحف والمجالت حتى وصفه 

في  أو  المفاوضات  معارك  في  التقوه  الذين  خصومه 

متناسق   ، القامة  متوسط  رجٌل   )  : الوغى  ساحات 

ذو جبهة عريضة وعينين   ، البشرة  الجسم   حنطي 

فيه  تجتمع   ، منتظمين  وحاجبين   ، براقتين  واسعتين 

اللغات  يجيد  كان  والهمة  واإلقدام  الشجاعة  صفات 

اإلنكليزية ، العربية ، التركية ، الروسية ، الفارسية ) 

حتى   ، كوردية  نضالية  مدرسة  أضحت  البارزانية 

اقترن الكوردي بالبارزاني في رباٍط ال ينفصم وحتى 

غدت البار زانية هوية قومية للكورد

البارزانية هي رفض الظلم واالضطهاد والوقوف في 

وجه االستبداد والقمع التي تمارسها األنظمة الشمولية 

والتضحية   ، النضال  وتعني   ، كوردستان  تحكم  التي 

، والفداء ، و المثابرة في الجهد والكفاح ، واإلنسانية 

واإلخالص وعدم التنازل عن القضية مهما كلف األمر 

العنف  إنساني وقبول األخر ونبذ  وتجسيد كل ما هو 

القومية  بالهوية  والتمسك   ، اإلنساني   الدم  واحترام  

االمكان  قدر  والوحدة   ، التطرف  بعيدًا عن  الكوردية 

بوسائلنا النضالية وبأفكارنا وخطابنا .

البارزانية أخالق..

نقف  أن  بد  ال   ، المتواضع  الجهد  وبهذا  الختام  وفي 

العبر  لنستلهم  األسطورة  الرجل  هذا  أمام  وبإجالل 

والدروس من هذه التجربة الرائدة ولتكون األداة الفاعلة 

في إحقاق الحق والنضال المشروع وصوًال إلى تحقيق 

وما   ، واالنعتاق  التحرر  في  شعبنا  وطموحات  آمال 

الفدرالية والتجربة الديمقراطية الرائعة في كوردستان 

والتضحيات  العظيم  الجهد  هذا  نتاج  إال  العراق، 

 ، األبطال  كوردستان  و  بارزان  لبشمركة  الجسيمة 

اتخذت  التي  النضالية  المدرسة  لهذه  رائعة  وخالصة 

(الكوردايتي) سبيال لتحقيق األهداف المشروعة لشعبنا 

الكوردي(  قاموسنا  في  وآلذارنا  الكوردية...  والمتنا 

آذار األفراح واالتراح) نكهة نضالية خاصة ، ومنبع 

للعظماء واألفذاذ في تاريخنا القديم والحديث وما هذا 

 ، الشهداء  و   ، الدم  هذا  لكل  االحترام  تعبير عن  إال 

والتضحيات و الميالد  والتاريخ الكوردي واإلنساني 

وما بين الميالد ( ١٤\٣\١٩٠٣ ) والرحيل (١\٣\١٩٧٩ 

) ميالد أخر جديد وتواصل لغٍد مشرٍق أكيد .  

من كتابي "في الحقيقة الكردية" قيد الطباعة حاليًا

عبدالرمحن آبو

حماوالت اغتيال أربيل
حسين العنگود

       

الذين يتعرضون لالستهداف  أمام  الرد  تتعدد خيارات 

الحروب  أو  الغزوات  أو  االحتالل  أو  االغتيال  أو 

ومشتقاتها، وليس ثمة خيار أمام المدن العظيمة للرد على 

محاوالت اغتيالها أفضل من مواصلة التطور والمزيد 

من االزدهار، فالذين يعشقون الحياة ويصنعون السالم 

المفتعلة  األزمات  بتخصيب  يفكروا  أن  أبدًا  يمكن  ال 

الكوردي من  والشعب  مدنهم،  بتخريب  تتعلق  لغايات 

أكثر الشعوب التي تعشق الحياة وصناعة السالم، وهذا 

أجمع،  العالم  قبل  من  به  واالعتراف  معرفته  تم  ما 

باألخص في السنوات األخيرة.

لديه  العراق  كوردستان  إقليم  في  الكوردي  والشعب 

ولكثرة  والجمال  والنمو  والتبرعم  االمتداد  هائلة  مدن 

ما فيها من التجمعات السكانية والعمرانية والصناعية 

له  ليس  وتألق  دائمة  في حركة  تبدو  فإنها  والسياحية 

مثيل، وهذا ما أثار حفيظة البعض إن لم نقل اآلخرين، 

وهذا ما جعل أولئك (البعض) يغارون وينزفون.

سلوكيات  (في  واالغتيال  للقتل  يدعو  ما  الغيرة  ومن 

الذين ال يخفى  الفاشلين طبعا). والفاشلون طبعا ــ 

على أحد معرفتهم رغم تعدد المصطلحات التي تشير 

وال تجرؤ على تسميتهم - يحاولون جاهدين ترويض 

عن  انحراف  وهذا  بمنهجيتهم،  التقيد  على  الشعب 

المركز يدمر تماسكه، وهذا خطأ فادح ال يختلف عن 

إحكام مؤقت لفوهة صنبور وحصر المياه داخله، عندما 

الذين يضغطون  ينفجر يخلف غرقًا شامًال ال يستثني 

الذين  أولئك  أيضًا  يستثني  وال  الفوهة.  على  بأيديهم 

يعرفونهم وال يجرؤون على تسميتهم إال باإلشارة.

امتهن أولئك البعض تقرير مصائر المتظاهرين- ضد 

طريق  عن  أو  بالقرعة  العراق-  في  الخدمات  رداءة 

األولوية الحرجة، كلما رفع أحدهم رأسه يقتنص. يقتلون 

يصبحوا  ثم  الليل  في  المدن  ويقصفون  المتظاهرين 

جالسين على أسرة السلطة، وعندما تتجه أصابع االتهام 

إليهم ينكرون، الفاعل المجهول المعلوم غالبًا ما ينفي 

بالفناء  ويتظاهر  األكيد،  احتضاره  من  لينجو  تورطه 

ألجل صيانة السلطة التي استلبها وشرعنها في لحظة 

خائنة من لحظات التاريخ.

لعابهم  سال  المواطنين  اغتيال  عمليات  سئموا  وقد 

ثم  اجملها  المدن  من  واختاروا  المدن،  الغتيال 

استهدفوها بصواريخهم وطائراتهم المسيرة عبر ذرائع 

األفراد  يقتلون  جدًا،  قاتلون  هم  معا،  وبائسة  متعددة 

يتوحشون  والحشرات،  والطيور  والحدائق  والمدن 

األخير،  مشهدهم  يعكسون  الموت،  داهمهم  كلما  أكثر 

اآلخرين يضخون  باغتيال  موتهم  يسبقوا  أن  يرغبون 

الموت ما استطاعوا إلى ذلك سبيًال.

يشتهي هؤالء أخذ كل شيء، ابتالع كل شيء، استالب 

ال  هو  والخاص،  العام  بالسلم  يرغبون  ال  كل شيء، 

وهذا  األمن  هذا  أرعبهم  يفهمونه.  ال  وهم  يخدمهم، 

معرفتهم  وأرعبتهم  أربيل،  في  واالزدهار  اإلعمار 

بان كل محاولة لقتل أربيل لن تفعل غير بعث الحياة 

فتولدت  أربيل.  في  مجددا  الحياة  على  واإلصرار 

عن هذا الرعب فكرة التوحش وبث الرعب المقطر، 

في صدورهم  متكدسة  لكل وحشية  االنجذاب  أغراهم 

مكيدتهم  أن  في  اللعبة  تكمن  اآلخرين،  باتجاه  وقذفها 

غالبا ما ترد عليهم، غرام انتصارات وهمية مقابل طن 

ورد  والوزن  الكتلة.  لحسابات  وفقا  حقيقية  خسارات 

الفعل، وفقًا لحسابات الطبيعة والرياضيات والفيزياء، 

إنهم يخسرون.

كوردستان نموذج فريد في إيواء نصف سوريا وثلث 

العراق بال ضجه أو تذمر، وربما تستحق دخول غينيس 

لهذا العدد الهائل من النازحين والمهجرين والمقيمين، 

تجاه  حتى  ورصين  متزن  خطاب  لديها  وكوردستان 

أن  تستحق  ألنها  آمنة   وكوردستان  الجدد"،  "األعداء 

تكون آمنة، علينا أن نقارن المدن المفككة  والمظلمة، 

في  أربيل وأخواتها،  يشرفنا جميعا من  الذي  بالبريق 

من  ويزيدوا  الحدائق  مساحات  من  يوسعوا  أربيل 

ويصرحون  بهدوء  ويحاربون  الجمال  أبراج  ارتفاع 

وال يكذبون وليس لديهم الوقت الكافي لينصتوا لهذياننا 

والكنائس،  المساجد   مئات  فيها  وأربيل  وتراكماتنا، 

وفيها توقف األسواق لصالة الجمعة وفيها خلق رفيع 

وطيبة ال يمكن الحد أن يعرفها دون أن يجربها، أربيل 

ال تسأل الزائر إن كان نجفيًا أو موصليًا أو بصريًا أو 

أنباريًا، وأربيل ال تسأل الغريب عن وجهته ودعوته 

وعقده وتراكماته، أربيل تصلح لمسافر مؤدب تمنحه 

كل حبها وامنها واحترامها.

والضغينة  للعنصرية  الرافض  الكوردي  اإلقليم  في 

التراكمات  رهان  استبعاد  تم  األفق،  وسوء  والنقمة 

القومية والحروب المتراكمة، وتم فسح المجال للتعايش 

فنجح  ونادرة،  جريئة  تاريخية  ومضة  في  السلمي 

مكان،  أي  وفي  سابقا  مثله  يحدث  لم  نجاحًا  التعايش 

العربي له حقوقه كاملة أسوة بمواطني اإلقليم، ورشح 

صنع  هكذا  اإلقليم،  أحزاب  قوائم  في  نفسه  العربي 

الكورد مجدهم المظفر.

الخروج  قابلية  عدم  عراقيل،  ثمة  مجد  كل  أمام  لكن 

لدى  الماضوية  األمجاد  وأبهة  االستعالئية  النظرة  من 

التاريخ  إخفاء  في  ساهمتا  والحاسدين،  المبغضين 

الحقيقي للكورد وإيقاظ األرشيف المدبلج الذي تم تعبئته 

تاريخي،  بعقلية رجعية هزيلة، محاولة تسخين حدث 

أو إعادة النبض إلى حدث ميت عبر تحفيزه بالفولتية، 

ليس ثمة ثقافة أبدًا تعاملت مع هذا الشعب العريق بمثل 

هذا التعامل الساذج.

المعترضون على النمو والسالم واالزدهار في أربيل، 

ليست لديهم تبريرات أخالقية مقبولة أبدًا، لذلك يأسوا 

الموت  بث  إلى  واتجهوا  الكراهية  خطابات  بث  من 

عليها،  االعتراض  من  فائدة  ال  يقول:  حالهم  ولسان 

األمن  الناجحة،  السياسة  ونربك  بالقنابل  لنستهدفها 

لسياستنا  ثأرًا  النشطة،  السياحة  النظيف،  المجتمعي 

الفاشلة وامننا المفقود وسياحتنا المنطفئة. وهذه أفضل 

أنه  والبعيد،  والقريب  أيضًا،  الحلفاء  إلغاظة  طريقة 

العبثي. هذا  االنتباه إال وجودنا  لفت  تقدير،  اقل  على 

هشاشة  بفعل  يتبرعمون  انهم  الداخلي.  وسواسهم 

العالم.. هذا انطباعنا الصريح.

تتم  الحياة  لمواصلة  اعتراض  كل  انهيار  على  القدرة 

بمجرد زوال أسبابه، وزوال أسبابه يتوفر بتوفر النية، 

والنية متوفرة لدى شعب وقادة إقليم كوردستان العراق. 

فالعمران أكثر نموًا من السالح، والعمران ال يصاب 

بالصدأ والصدأ يصيب السالح ويصيب األفكار واآلراء 

والقادة أيضا الدول التي صدأ قادتها صدأت أيضًا، إنما 

الصدأ أكسيد يصيب األشياء الراكدة والمهملة بالتآكل، 

المثابرون المخلصون الواثقون ال يصدأون.

عن  المدن  بعض  كفت  الملتهب  األوسط  الشرق  في 

كونها  عن  أيضًا  العواصم  بعض  وكفت  مدن،  كونها 

عن  تكف  ال  وعاصمة  مدينة  أربيل  وبقيت  عواصم، 

تعترض  وهي  الباسلة  المدينة  أربيل  وصمدت  النمو، 

بصدرها الغض نبال الغادرين.
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الوطني  المجلس  أحتفل  الخالد،  البارزاني  لميالد   ١١٩ السنوية  الذكرى  مرور  بمناسبة 

الكوردي في سوريا بمدينة قامشلو عبر  مجالسه الثالثة، الشرقي _ الغربي_ الكورنيش، يوم 

االثنين 14 آذار 2022، بالذكرى السنوية ١١٩ لميالد األب الروحي لألمة الكوردية ، وذلك 

بحضور جماهيري غفير وحضور األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات 

أوركيش   و  نارين  فرقتي  وبمشاركة  الكوردي،  الوطني  للمجلس  التابعة  والنسائية  الشبابية 

الفلكلوريتين ومجموعة من الفنانين.

رأسهم  على  كوردستان  و  الكورد  الشهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  الحفل  بدأ 

البارزاني الخالد. ألقى األستاذ محسن طاهر رئيس المجالس المحلية كلمة المجلس الوطني 

الكوردي  قال فيها، أن: اليوم يوم تاريخي في الحركة السياسية الكوردية ألنه يوم والدة أعظم 

قائد لألمة الكوردية، اليوم نستذكر البارزاني الخالد ألن البارزاني لم يمت وهو حي بيننا في 

كل حين بنهجه وإنتصاراته.

وقد ألقى األستاذ محمد صديق شكر أبو هفال رئيس المجلس المحلي لشرقي قامشلو كلمة 

والمراحل  نضاله  وعن  الخالد   البارزاني  حياة  عن  فيها  تحدث  الثالثة  المحلية  المجالس 

ولوال  كوردستان  كورد  ميالد  هو  الخالد  البارزاني  ميالد  إن:  وقال  بها  مر  التي  النضالية 

سياستة الحكيمة ونهجه لم يكن هناك شي اسمه كوردستان.

في الختام قدمت فرقة نارين و فرقة أوركيش الفلكلوريتين عدة أغاني عن البارزاني الخالد 

واألغاني والوطنية القومية. قد القى مجموعة من الفنانين بعض األغاني القومية والثورية،

حيث قدم الفنان سعد فرسو مجموعة من أغاني الفنان الراحل الكبير محمد شيخو وقدم الفنان 

عماد داري والفنان زبير من عامودا مجموعة من األغاني الكوردية .

احتفل المجلس الوطني الكوردي في سوريا، محلية عامودا يوم اإلثنين 14 \ 3 \ 2022م

وذلك وسط حضور حشد  الخالد  البارزاني  الكردية  االمة  لميالد  ال 119  السنوية  بالذكرى 

والشخصيات  السياسية  األحزاب  من  وممثلين  وريفها،  عامودا  أهالي  من  غفير  جماهيري 

روح  على  صمت  دقيقة  الوقوف  بعد  النسائية.  والمنظمات  المستقلة  و  والوطنية  السياسية 

البارزاني الخالد وعلى أرواح شهداء الكورد وكوردستان، ألقيت كلمة المجلس، ومن جانبها 

شاركت فرقة سرخبون للفلكور الكوردي في الحفلة.

@á€b©a@Ô„aåäbj€a@Ü˝Ófl@Ùã◊à@ÔÓ•@aÜÏflb«@ÚÓ‹´

@Ôÿ€@Ô◊ã◊@ÚÓ‹´
@á€b©a@Ô„aåäbj€a@Ü˝Ó∑@›–n•

احتفل المجلس الوطني الكوردي في سوريا، محلية كركي لكي، يوم اإلثنين 14 آذار 2022 

حضور  وسط  الخالد  البارزاني  الكردية  األمة  عظيم   لميالد   119 ال  السنوية  بالذكرى 

جماهيري غفير من أهالي كركي لكي وقراها وممثلين من األحزاب السياسية والشخصيات 

والوطنية والمستقلة والمنظمات النسائية.

حيث اقيمت االحتفالية في قاعة المجلس المحلي  في كركي لكي، بعد الوقوف دقيقة صمت 

على روح البارزاني الخالد وعلى أرواح شهداء الكورد و كوردستان، ألقت اآلنسة زهرة 

احمد العضو في األمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي كلمة بهذه المناسبة،  تحدثت فيها 

عن حياة البارزاني الخالد  وعن نضاله والمراحل النضالية التي مر بها.

األغاني  من  قدمت مجموعة  ، حيث  الحفلة  في  الكوردي  للفلكور  زيوا  فرقة  وقد شاركت 

الكوردية المتنوعة ، وفي نهاية االحتفال تم تكريم فرقة زيوا من قبل المجلس المحلي حيث 

قدم األستاذ حسين ابو عماد رئيس المجلس المحلي  صورة تذكارية لألب الروحي البرزاني 

الخالد وقدمها لرئيس فرقة زيوا السيد فواز أبو دلو ثم تقدم أعضاء المجلس بدورهم بتكريم 

أعضاء الفرقة.

@Újéb‰∑@ÒÎá„@·Ó‘m@PDKMS@Ä‹€@ÚÓébiäá€a@Ú‡ƒ‰fl
á€b©a@Ô„aåäbj€a@Ü˝Ófl

آذار   14 اإلثنين  يوم  سوريا،  الكوردستاني-  الديمقراطي  للحزب  الدرباسية  منظمة  أقامت 

2022، وبمناسبة ميالد البارزاني الخالد، ندوة تنظيمية في مكتب الحزب. ادار الندوة االستاذ 

محمد سعيد الوادي عضو اللجنة المركزية للحزب.

معنويات  رفع  في  ودوره  الكوردية،  القضية  سبيل  في  النضالية  الخالد  مسيرة  شرح   -1

البيشمركة في كافة الظروف والصعوبات التي واجهها.

2- مشاركة البارزاني الخالد في ثورة شيخ محمود الحفيد على رأس البيشمركة. 

3- وقوفه مع قاضي محمد في إنشاء جمهورية مهاباد وحتى تاريخ انهيارها.

4- رحلته إلى روسيا وعودته إلى العراق والتفاوض مع عبدالكريم قاسم وثورة ايلول المجيدة 

اندالع  اذا ر  ١٩٧٦  ومن بعدها  الحادي عشر من  ببيان  العراقية  الحكومة  وتوصله مع 

ثورة أيلول المجيدة. 

5- ما حصل في العراق وما اكتسبه الشعب الكردي انشاء إقليم فدرالي بفضل نهج البارزاني 

الخالد ونتاج نضاله ..  

في الختام تم اإلجابة على كافة األسئلة الموجهة من قبل الرفاق  

@ŸÁãi@ÂÌá€aãó„@áÓËì€a@ÚÓ‹´
ÍÜ˝Ófl@‚ÏÌ@¿@á€b©a@Ô„aåäbj€a@ã◊ânèm

المال  الخالد  الزعيم  ميالد  ذكرى  في  آليا  آغا-  برهك جل  نصرالدين  الشهيد  محلية  قامت 

اإلثنين  يوم  صادف  الذي  الخالد  العظيم  القائد  هذا  باستذكاره   ،١١٩ البارزاني  مصطفى 

الكورد  الشهداء  أرواح  على  دقيقة صمت  بالوقوف  االحتفال  بدأ  حيث   .2022 آذار   14

وكوردستان والبارزاني الخالد، وإلقاء كلمة المجلس الوطني. ومن ثم زراعة مجموعة من 

االشجار المثمرة في حديقة مكتب المجلس المحلي محلية الشهيد نصرالدين برهك للمجلس 

الوطني الكردي في بلدة چل آغا.

@ÔyÎã€a@l˛a@Ü˝Ófl@ÔÓ•@Úÿè®a
á€b©a@Ô„aåäbj€a@Üãÿ€a@k»ì‹€

االب  لميالد  ال119  الذكرى  الحسكة  في  الكوردي  الوطني  للمجلس  المحلي  المجلس  أحيا 

الروحي لالمة الكوردية المال مصطفى البارزاني .

حيث قامت محلية شرقي الحسكة للمجلس يوم االثنين 14آذار 2022 بإحياء هذه المناسبة 

الحسكة  لمدينة  التابعة  افندي  تل  قرية  في  الخالد  البارزاني  حديقة  في  األشجار  بزراعة 

وبمشاركة أعضاء من المجلس المحلي وعدد من الجماهير.

@µécä@Ïic@M@ã∏@›m@bnÓ‹´
á€b©a@Ô„aåäbj€a@Ü˝Ó∑@Ê˝–n•

بالذكرى  راسين  أبو  ومحلية  تمر  تل  محلية  سوريا،  في  الكوردي  الوطني  المجلس  احتفل 

السنوية ال ١١٩ لميالد رمز االمة الكردية البارزاني الخالد، في مكتب محلية تل تمر في 

كوردستان سوريا.

بدأ االحتفال بالوقوف دقيقة صمت على روح البارزاني الخالد وعلى أرواح شهداء الكورد 

وكوردستان. ثم ألقى األستاذ حميد موسى كلمة تحدث فيه عن حياة البارزاني الخالد والمراحل 

النضالية التي مر بها، وعن تاريخه ونهجه القويم. ثم ألقى مجموعة من الشباب أبيات شعرية 

كل  في  الكوردي  الشعب  أبناء  بين  وقيمته  الخالد  البارزاني  من خاللها عن عظمة  عبروا 

مكان .

@=é@Èiãm
ÍÜ˝Ófl@Ùã◊â€a@¿@á€b©a@Ô„aåäbj€a@ã◊ânèm

في ذكرى ميالد الـ119 لألب الروحي لالمة الكردية البارزاني الخالد قامت محلية تربه سبي 

للمجلس الوطني الكوردي، يوم 14 آذار 2022م باستذكار األب الراحل. بعد الوقوف دقيقة 

الصمت على ارواح شهداء الكورد وكوردستان وعلى رأسهم الخالد البارزاني.

وبعد ذلك توجهت الجماهير إلى أضرحة الشهداء في المنطقة حيث تم قراءة الفاتحة على 

أرواحهم الطاهرة ثم زراعة األشجار على أضرحة الشهداء في قرية گرديمي حليمي من قبل 

المجلس المحلي في تربه سپي للمجلس الوطني الكوردي بمشاركة واسعة من الجماهير.

@bÌäÏé@¿@ÜäÏÿ€a@?†Ï€a@ê‹1a@NNNÔÿ€@Ô◊ã◊
@QQY@Ä€a@Ùã◊â€a@ÔÓ±
á€b©a@Ô„aåäbj€a@Ü˝Óæ

احيت محلية كركي لكي للمجلس الوطني الكوردي يوم االثنين 14 اذار 2022، الذكرى 119 

لميالد االب الروحي للشعب الكورد المال مصطفى البارزاني.

حيث تم تكريم فرقة زيوى للفلكلور الكوردي تقديرا على جهودهم وخدمتهم في تطوير التراث 

والفلكلور الكوردي .
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سواء  الجديد،  إنتاجه  كتابة  من  الشاعر  يفرغ  إن  ما 

أكان قصيدة، أو مجموعة شعرية، فإنه يعيش حالة هذا 

اإلنتاج، وال يستطيع الخروج عنها البتة، حيث يبدو له 

عندما  السيما  اإلبداعي،  الشرط  يحوز  عمل  إزاء  أنه 

يكون زمان إنتاج النص قريبًا من لحظة قراءة الشاعر، 

وهذا ما يفرض على الشاعر - عادة - في ما إذا كان 

من هؤالء الشعراء الذين يعيدون النظر في نصوصهم، 

بعد كتابتها، فإن عليه أن يترك فاصًال زمانيًا ال بأس به، 

بين زمان الكتابتين األولى والثانية، حتى تكون إضافته 

هذه مجدية، وكي يستطيع النظر إلى نصه بعين الناقد، 

ويتخلص من سطوته التي يكون أول من يتعرض إليها، 

وقد ال تتعداه السطوة إلى أحد سواه، عندما ال تتوافر في 

هذا النص المقومات اإلبداعية الالزمة.

وإذا كان من شأن القصيدة التي تتعرض للكتابة الثانية 

الدفقة  ترافق  التي  األخطاء  من  تتخلص  أن  الثالثة  أو 

أثناء ترجمتها شعريًا، فتتخلص من  الشعورية األولى، 

الترهالت، أو خلل اإليقاع، كما أنه يمكن أن يتم اإلمعان 

في رسم الصورة، وإعادة النظر في اللغة، وغير ذلك 

فإنه  مختبره،  في  الشاعر  يستخدمها  التي  األدوات  من 

يمكن أن يسجل على مثل هذه اإلعادات في عملية كتابة 

القصيدة،  تعقلن  ألنها  المالحظات،  من  الكثير  النص، 

عنه  يتحدث  الذي  وعيها  وال  عفويتها،  حساب  على 

بعض النقاد، ممن يرون أن القصيدة العفوية التي تمتلك 

براءتها، ينبغي أن تطفح برائحة حبرها األول .

سطوة  من  يتخلص  أن  على  قادرًا  الشاعر  كان  وإذا 

الصدمة الجمالية األولى التي يتعرض إليها، بعد اكتمال 

بناء قصيدته، فإنه ال يمكن تقدير الزمان الالزم  إلمكان 

ليتاح له  الخروج مما يسمى ”الحالة الشعرية“ األولى، 

لمحاكمتها  بل  حيادية،  أكثر  بعين  قصيدته  إلى  النظر 

ووعي،  وأحاسيس  ملكات  من  لديه  ما  بكل  الذاتية، 

وإن السبب في عدم إمكان تقدير مثل هذا الزمان، إنما 

يعود إلى اعتبارات عدة، تتعلق بقدرات الشاعر نفسه، 

ودرجة إمكان  تجديد ذاته المبدعة، والخروج على حالته 

إبراهيم اليوسف

AAã«bì€aÎ@á”b‰€a@µi

المتخصص  صديقي  يتابع  الكبيرة،  الشاشة  على 

المهرجان  وسط  في  وهم  الفنانات  الفنية  باألخبار 

السينمائي المشهور جدا على السجادة الحمراء، وأنا 

بالقرب منه أتابع ما يشاهده في مكتبه المتواضع.

لكنني  أراه،  مما  بالغثيان  أشعر  كنت  أنني  إعترف 

خجلت أن أقول كلمة واحدة لصديقي ألنني ضيف 

عنده وهو منشغل "بلقمة عيشه ".

للغاية،  ضيقة  مالبس  رتدوا  وقد  مكتنزة،  نساء 

بشكل صارخ،  الوجه  على  تجميل خصوصا  مواد 

أمر  "وربك  وال حرج  فحدث  التجميل  عمليات  أما 

بالستر ".

عنه  اإلعالن  تم  فلقد  المهرجان  هذا  على  حزنت 

بشكل إحترافي وتم صرف مبالغ طائلة وهناك أفالم 

السبب  " هم  "النسوة  لكن هؤالء  بالمشاهدة،  جديرة 

ألن كل تصرفاتهم ال يقبلها عقل وال منطق.

هذه تطلقت، أما تلك فلقد رفعت قضايا مختلفة في 

المحكمة، وأخرى كلما تظهر في مكان ترتدي فستان 

تجاوزوا  أما من  لجزء من جسدها،  فاضح كاشف 

عقدهم الخامس فيتحدثوا في أمور سخيفة جدا.

"هذا ما يريده الجمهور" وهذه الجملة هي من يختبئ 

بالعسل،  السم  دس  يريدون  من  أو  الفاشلون  خلفها 

فلو كان "الجمهور" هذا ما يريده لما ضجت مواقع 

والترحم  واإلتهامات  بالسخط  اإلجتماعي  التواصل 

هي  لي  بالنسبة  والحل  الجميل،  الماضي  على 

باتجاههم  الغاضبة  مشاعرنا  إظهار  عبر  محاربتهم 

وإنتقادهم بقسوة.

كنُت  فقط   ! وقتها  الحرب  معنى  ما  أدرك  أكن  لم 

الحياة  مع  المعارك   ، اإلنتظار  جسر  تحت  عالقة 

صعبة لم نكن كبارًا لنشعر ما تعيشه والدتي وحدها 

، في إنتظار أبي الغائب منذ شهور ، فلم نعش العتمة 

التي عانت منها طوال هذه المدة ، تراكم كل شيء 

بداخلها لتجعلنا سعداء في غيابه ، أبي الجندي البعيد 

... لم نكن نعرف ما إذا كان قد ينام على التراب 

في الخنادق أو يعيش حر الصيف وهو عطشان ، 

إن كان جائعًا أو متعبًا لم نكن نعرف ... أخبار أبي 

مقطوعة منذ شهور بعيدة ....!!؟ 

ذي  الترابي  بيتنا  في  نعيش  وأنا  إخوتي  و  أمي 

أتذكر خزانة  مازلت   ، الصغير  والمطبخ  الغرفتين 

أمي الزرقاء كانت مليئة ب األواني" القزاز" كانت 

لبنان  بها من  يأتي  والدكم في كل مرة  دائما  تقول 

حيث يكون هناك . كانت ليلة من ليالي الصيف أتذكر 

جدًا تفاصيلها أنا وأختي والكثير من األطفال الذين 

كنا نلعب ( الغميضة ) معًا في الساحة المعروفة في 

وسط القرية ( ساحة المقبرة ) 

الجميلة  الريفية  وثيابنا  مكان  كل  في  التراب   كان 

المغبرة في العتمة ونحن سعداء بما نحن فيه ، أتذكر 

للجميع. من يصل  الهدف  الكبير كان هو  البئر  أن 

إليه كان قد وصل إلى بر األمان في اللعبة ، هكذا كنا 

نستمتع في اللعب . فجأة وأنا أركض وإذ بشخص 

غريب قد أمسك بيدي وبقوة كبيرة واحتضنني .. !! 

سألني هل أنت وحدك تلعبين مع األطفال أم أختك 

معك ؟؟ نظرت إليه. إلى ذلك الوجه الذي أتى من 

نعم   . قلبه  في  النصر مغروسة  المعركة وروايات 

أختي معي ، ناديت أختي وطلب منا أن نرافقه إلى 

منزلنا . كان يحمل على ظهره حقيبة سفر ويلبس 

بوطا أسود .  لم أعرفه ولم تتعرف أختي عليه ، 

أنه كان  المنزل يبدو  إذا ماكانت والدتي في  وسأل 

جائع جدًا ويريد أن يتناول الطعام . 

على  يعكس  الضوء  بدأ  المنزل  من  االقتراب  عند 

وجهه نظرت إليه. دمعت عيناي وقلت له بصوت 

عال مليئ بالشوق والفرح أنت أبي ... !!! فضحك 

وقال ابنتي نعم أنا والدك .....

 . الفرحة  من  المنزل  إلى  معًا  لنصل  أنتظره  لم 

ركضت ألبشر والدتي وأنا اصرخ بأعلى صوتي :

 لقد عاد أبي لقد عاد أبي ........ السعادة ال توصف 

حتى  والضحك  اإلبتسامة  عن  يكف  لم  الذي  أبي 

وصوله إلى المنزل وقبل السالم يقول لوالدتي:

!!! 
ّ
 بنتاك لم تتعرفا علي

''@Ôic@ÏÁ@ãÿè»€a ''

مىن عبدي 

pb„b‰œ@Âè€

حسني علي غالب

األولى، إذ إن هناك من يمكنه أن يجدد نفسه أثناء عملية 

الكتابة نفسها، بل إنه يستطيع كتابة قصيدته بأكثر من 

روح شاعرة في زمان كتابي جد قصير، بيد أن هناك 

من قد ال يجرؤ، بل ال يتمكن من الوصول إلى الحالة 

التي تساعده على قطع الخيط المشيمي للنص .

وعلى ضوء ما سبق، فإن مواقف الشعراء، تتبدل من 

القراءة النقدية لنصوصهم -في حال وجود ناقد حقيقي 

متمكن من أدواته حيث هناك من يتخلص من ارتباطه 

بلحظته الشعرية، ويستطيع تلقي صورة نصه في مرايا 

الناقد، بيد أن هناك من ال يستطيع االنفكاك من ارتباطه 

بنصه الشعري، معتقدًا أن تقويم أحدهم لنصه، إنما هو 

تقويم لشخصه، ولعل الشاعر معذور في عدم  تفاعله مع 

النقد، وذلك الفتقاد الناقد الحقيقي، في ظل هيمنة التقويم 

الصحافي، العابر، إلى تلك الدرجة التي قد يقدم فيه هذا 

الكتابة االنطباعية نفسه على أنه هو ......  النمط من 

النقد ...!، وياللمفارقة...!.

إبراهيم

إبراهيم يوسف

العمود  هذا  تحته  جاء  الذي  العنوان  هذا  أن  مؤكد 

المتابع  ولدى  لدي  عديدة  دالالت  إلى  يحيل  الصحفي، 

الكريم، السيما أن موعد نشره يتزامن مع بدء فعاليات 

مهرجان الشعر العربي في دورته الثالثة عشرة  الذي 

تستضيفه الشارقة، خالل هذه األيام، وتشارك فيه كوكبة 

من الشعراء المحليين، والخليجيين، والعرب، باإلضافة 

إلى عدد من النقاد واإلعالميين، ولعل من أول دواعي 

العنوان على نحو مباشر، وهو  إليه  قد يحيل  ذلك، ما 

مستوى  في  يكون  أن  الشعر  نقد  خطاب  إمكان  عدم 

أن  إذا علمنا  ما  في  الشعرية، السيما  اللحظة  تحوالت 

هناك تطورات هائلة تتم من حولنا، بعد ما أفرزته ثورة 

التكنولوجيا و االتصاالت في حيواتنا، وباتت النصوص 

قبل، على  أن  عرفت، من  بعد  يوميًا،  المكثفة  واقعًا 

لغاتهم  خرائط  ضمن  كثيرين،  عالميين  شعراء  أيدي 

الشعرية

الناقد،  غياب  إلى  أشرت  قد  كنت  إذا   كل شيء،  قبل 

كله،  العالم  في  جرت  التي  الكثيرة  التحوالت  بعد 

ناص  أي  إمكان  في  غدا  أن  منذ  الرقابة،  آلة  وسقوط 

االنتهاء  بعد  المدون،  نصه  يطلق  و  ناشرًا،  يكون  أن 

لوحة  زر"enter"في  على  الضغط  بمجرد  كتابته،  من 

مفاتيح  كيبورد الكمبيوتر، أو بديله في وسائل االتصال 

الناقد  مهمة  ما جعل  اآليباد..إلخ،  أو  األخرى:الهاتف  

بعد  المشكلة-بأكثر-  تعقدت  وقد  وتتفاقم،   تتضاعف، 

أي  إمكان  في  وبات  االفتراضي،  الفضاء  اتسع  أن 

أثره  يترك  أن  األلكتروني  المحيط  هذا  لجج  في  مبحر 

الكتابي، الملتبس بالشعر، بل استنساخ ما هوإبداعي من 

ما  وهو  منتجيه،  أسماء  من  غفًال  الشعرية،  النصوص 

يربك مهمة الناقد الحصيف.

الخاصة،  شجونه  يغيب  بات  الذي  للناقد  أن  طبيعي، 

يظهرا  وبحضوره   بخطابه،  الالمباالة  أن  حيث  

أو  الحسابية،  الجردة  هذه  مثل  في  القائمة،  رأس  في 

الداعشي  الزمن  هذا  في  السيما  العاجلة،  المحاكمة، 

أضرحة  فيه  وتستهدف  تهمة،  اإلبداع  فيه  بات  الذي 

د.  عبرالناقد  ولقد  ونصوصهم،  وتماثيلهم،  المبدعين، 

له نشره في  الموصل، في مقال  ابن  محمد صابرعبيد 

مبدعينا،  إهمال  العربية، عن  الثقافية  الصفحات  إحدى 

وهوينطلق من واقعة معاناته الخاصة بعد أن الذ وأسرته 

بالفرار، من شرورهؤالء األفاكين، وباتت مكتبته، وبيته، 

وجامعته، تحت رحمة هؤالء، بعد أن اضطرإلى اللجوء 

في بلد مجاور،مطلقًا سؤاله األليم، حول عدم استذكاره، 

وفي  نتاجاتهم،  على  الضوء  سلط  من  قبل  من  السيما 

هذا مايدل على غبننا بحق ناقدينا، كمتلقين لإلبداع، أو 

كمنتجين له.

جد  باتت  المنصف،  الفاعل،  الناقد،  إلى  الحاجة  إن 

تندلق  التي  الهائلة  النصوص  هذه  ظل  في  ضرورية، 

من شاشات هواتفنا، وكمبيوتراتنا، وتالحقنا أنى حللنا، 

وأنه  الهائل،  الغث  جانب  إلى  القليل،  السمين  وبينها 

من اللزام ليس فقط تسليم الضوء على ماهومتفرد من 

وإعداد  الشعرية،  اللحظة  تحوالت  واستقراء  بل  بينها، 

ورش نقدية، بل وإعداد مؤسسات نقدية عاملة.......، 

وشقه  نفسه،  جديد،  نص  فرض  واقع  ظل  في  السيما 

وهلة،  ألول  عسيرة،  تكون  قد  عبروالدة  الطريق، 

إلى  الشعري  المنتج  في  الكمية  التراكمات  تؤدي  وقد 

وقائع  نشهد  ونحن  إدراكه  يمكن  وهوما  كيفي،  واقع 

انحسارالنصوص المطولة،وغياب النصوص الملحمية، 

في  أنه  رغم  الغموض،  وسقوط  المعرفي،  وعودة  بل 

حدوده الطبيعية، من إلماعات النص الشعري حقًا.

کورد  الجئي  من  عدد  بدأ   ٢٠١٢ عام  بدايات  منُذ 

كوردستان،  إقليم  في  باالزدياد،  كوردستان  روژافايی 

إثبات حضورهم ونجاحهم، فضًال  إلى  وكانت حاجتهم 

عن حاجتهم إلى اكتساب المعرفة والتعلم. لكنهم بالرغم 

بنشاطات  قاموا  والقاسية،  الصعبة  والحياة  اللجوء  من 

كثيرة ومختلفة ومن أهمها المهرجانات الغنائية، الدبكات 

الشعبية، المعارض الفنية، األمسيات الشعرية، دورات 

تعليم اللغة الكوردية، بلهجتيها (السورانية والكرمانجية) 

والقصصية  الشعرية  واألمسيات  اإلنكليزية  واللغة 

يمكُن  ال  مما  وغيرها  حوارية  ندوات  عقد  واألدبية، 

األمر  بادئ  في  قاموا  حيث  معين،  بعدد  حصرها 

بممارسة هذه األنشطة في عدد من األماكن مثل (سنتر 

آال بهولير)، عن طريق منظمة هيتما، وكذلك في (قاعة 

سما بفندق كابيتول أو في مقر نقابة صحفيي كوردستان 

سوريا، ومن خالل هذه األنشطة أرادوا أن يثبتوا أنهم 

أقوى من الحرب وعواقبها، وأن الحروب لن تكسر هذه 

اإلرادة التي تتطلع إلى الحياة الحرة والكريمة.

فقد بيَن نقيب صحفيي كوردستان سوريا عمر كوجري، 

بأنهم ال يبحثون عن فائدة شخصية من هذه األنشطة بل 

من أهدافهم "نشر الثقافة الكردية، وعلى وجه الخصوص 

وبالرغم  كوردستان"  من غربي  ومثقفينا  مبدعينا  ثقافة 

من الحياة الصعبة، لكن هذا ال يمنعنا من متابعة نشاطنا 

الثقافي. 

في السياق نفسه، أشار الكاتب ومدرس اللغتين الكوردية 

والعربية خالد جميل محمد، إلى أن "الدافع الرئيس وراء 

األنشطة الثقافية هو خدمة اإلنسان والمجتمع والوطن، 

وتأدية دور فاعل في التنمية البشرية والفكرية والثقافية. 

وخدمته  المجتمع  إلى  االنتماء  روح  تجسيد  هو  الدافع 

بما هو مفيد".

عام ٢٠١٤،  من  الحادي عشر  الشهر  في  ذلك،  وبعد 

شباب  بجهود  هولير  في  للقراءة  المدى  نادي  تأسس 

وشابات كورد من سوريا برعاية مؤسسة المدى لإلعالم 

والثقافة والفنون، قدم النادي في مسيرته الثقاقية العديد 

من األنشطة األخرى وأهمها مناقشة الكتب، وبمساعدة 

عدد من المتطوعين استطاعوا بعد ثالث سنوات من فتح 

فرع آخر للنادي في بغداد لتوصيل أفكارهم وثقافتهم إلى 

عدد أكبر من الناس.

من  وهو  للقراءة-أربيل،  المدى  نادي  مسؤول  أضاف 

سكان مدينة عفرين، شيار شيخو، بأن الدافع األساسي 

لتأسيس هذا النادي هو الوضع الذي جمعنا آنذاك ببعض 

هو  الدافع  كان  حيث  أربيل،  في  سوريين  كالجئين 

تعويض الحالة النفسية واالنقطاع عن الدراسة واإليمان 

بأن ال "حياة كريمة بدون المعرفة والعلم".

اإلنسان  تغلب  يتجسد  الثقافية،  األنشطة  هذه  بممارسة 

اللجوء  حياة  مصاعب  عن  ينجم  قد  الذي  اليأس  على 

والهجرة والحرمان والغربة، وهنا تكمن أهمية األنشطة 

الحياة  مصاعب  مواجهة  جبهات  إحدى  ألنها  الثقافية، 

والجماعي  الفردي  الوعي  لتنوير  السبل  أسمى  ومن 

وإزالة العقبات أمام التطور نحو األفضل. 

كوردستان  كتاب  اتحاد  فرع  رئيُس  ذلك  إلى  يضيف 

الثقافية  "األنشطة  بأن  شيخو،  علي  هولير  في  سورية 

عن  وتبعدهم  بالمستقبل،  تفاؤًال  أكثر  الناس  تجعل 

همومهم الحياتية والروتين". 

كما أنهم قاموا بأكثر من خمسين نشاطًا ثقافيًا وسياسيًا 

منوعًا في اتحاد کتاب كوردستان سوريا ونقابة صحفيي 

کوردستان سوريا.

من  أكثر  بمناقشة  –أربيل،  للقراءة  المدى  نادي  وقام 

١١٠ كتٍب منوعة، أغلبها مناقشات ميدانية وبعض منها 

 في فنرة انتشار وباء كورونا. 
ٌّ
إلكتروني

ألف  الثقافية  أنشطتها  تجاوزت  فقد  هيتما  منظمة  أما 

نشاط، وعن ذلك قال رئيس منظمة هيتما لكورد روجافا 

الوعي  نشر  في  األنشطة  هذه  "تتمثل  شريف  محمد 

والتواصل،  والتفاعل  العقول،  وتفّتح  والمعرفة،  والعلم 

والعالقات اإلنسانية النبيلة والسامية."

وتضيف عضو إداري في نادي المدى للقراءة – أربيل، 

محمد،  خالد  سيماف  قامشلو،  مدينة  كورد  من  وهي 

"بالقراءة تبنى شخصية اإلنسان وتطوير القيم والمواقف 

وتساعده على مواجهة المواقف المختلفة كما تساعد هذه 

األنشطة على تحسين الحياة وتطويرها وتعزيز التطور 

الضروري في هذه الحياة".

تنوعت هذه األنشطة ما بين أنشطة أكاديمية اختصاصية 

على مستوى طالب الجامعة والباحثين والكتاب، إضافة 

مبسط  بأسلوب  عامة  وشعبية  جماهيرية  أنشطة  إلى 

يستفيد منها عامة الناس. 

أكد على ذلك مسؤول نادي المدى للقراءة-أربيل، شيار 

شيخو، أن "األنشطة التي يقوم بها النادي ليست مشروطة 

باالهتمام في مستوى معين من الثقافة أو الكتب بل هي 

منوعة وموجهة للجميع بحيث أن نشاطاتنا موجهة إلى 

المختصين واألكاديميين وعامة الناس أيضًا إلى القراء 

والمهتمين بالكتب على وجه الخصوص" 

وبالرغم من المصاعب الذي ذاقوها، كضعف اإلمكانيات 

بعملهم  إيمانهم  لكن  المواصالت،  وصعوبة  المادية 

البقاء وتنمية وتطوير  يجعلهم مستمرين ويأكدون على 

المتطوعين مثل (خالد  هذه األنشطة بمساعدة عدد من 

جميل محمد، هوزان ديرشوي، عبد الخالق پەريک، 

علي شيخو برازي، أعضاء نادي المدى للقراءة-أربيل) 

ألنهم يعتبرون هذه األنشطة َخْلَق نوع من التراث الثقافي 

المعبر عن ُهِويَّة المجتمع في أبهى ُصَوِرِه. 

الكوردية هوزان ديرشوي  اللغة  الكاتب و معلم  كشف 

عن الصعوبات الذي عاشوها وعدم تمكن كثير من الناس 

المواصالت  صعوبة  بسبب  األنشطة  تلك  حضور  من 

وعدم  المعيشة  مستوى  وانخفاض  المادية  والمصاعب 

وجود أي اهتمام ودعم من الجهات المعنية.

السؤال  على  سوريا  كوردستان  نقيب صحفيي  وأجاب 

نفسه بأن "المكان الذي نجري فيه أنشطتنا ليس مثاليًا، 

ومع ذلك مستمرون وإلى اآلن كما أننا نفكر في توسيع 

مجال أنشطتنا وفتح دورات تقوية في مبادئ الصحافة 

للمهتمين، لكن ظروفنا المادية غير مثالية، فنضطر إلى 

التي  المشاريع واألفكار واألنشطة  الكثير من  اختصار 

نهتم بها."

أن  للقراءة-أربيل،  المدى  نادي  مسؤول  ذكر  كذلك 

أهدافهم في المستقبل هو تطوير وانتشار فكرة النادي، 

كما أنهم يسعون لالهتمام أكثر بالثقافة الكوردية، إضافة 

لرغبهم في جذب المزيد من الشباب إلى النادي وابتكار 

المزيد من األفكار الجديدة.

إنهم يؤكدون على المواصلة هذه األنشطة وتبادل اآلراء 

واألفكار دون توقف بالرغم من الواقع الصعب، ولكن 

بما أن الحياة مستمرة وشعور الناس بالحاجة إلى الثقافة 

والوعي مستمر فعن طريق هذه األنشطة يمكن للمثقفين 

والُكّتاب توصيل أصواتهم وأفكارهم وتأدية دورهم في 

خدمة مجتمعهم ووطنهم.

مايا خالد مجيل

@7€ÏÁ@¿@ÊbnéÜäÏ◊@bœbuÎä@ÜäÏÿ€@¿b‘r€a@¬bì‰€a

أرواحنا تاهت

من ضجيج الموت

زاوية العدم وطقوس الالنهاية

صرخة األحزان

أيها المحتل الغاصب

يا طغاة النفاق

أيها المتآمرون على نعشي

أيها الصمت الملوث بالخيانة 

يا عربة سومر يا متاهة الوجود الخادعة 

تضرعي يا ذات أنوار ( أفيستا )

ويا ( آهورا ماذدا )  أستفق أيها الثور المجنح

أنه السواد الجبل أسود السماوات سود

والليل ينوح في غابة األحزان

العواصف  الضباب

الينابيع جفت

والشمس آفلة بمرقد النار المقدسة

سيوف  زالل  تحت  الموت  (كاوا)  يتجرع 

الطغاة

قطعان الماموث تعبث بمملكة الجبال

ورسائل جلجامش تعانق النسيان 

سقط القناع عن القناع

لم يبق غير اليد الطاهرة

يا آلهة المذابح المقدسة 

أيها األلم الذي يشرب من دمي 

أرقد بسالم في عالم األموات

سكينة روحك

وغصة األخوة المريرة

آه .. ؟!!

يا تاريخ سومر وميتان ومديان يا نحت الحجر

ويا أسطورة الطوفان

يا عذابات ( النيروز ) وشعلة الحرية

يا سفاح الدم الطري

ويا أعوان السجان

يا جرحي المسافر في متاهة روحي

يا أضحية وقرابين المعابد المقدسة

سيوفنا مسلولة ..

من ينبوع اللش العظيم

دماؤنا مروية  بدجلة والفرات

والخابور يسري في العروق

نحن (ميزوبوتانيا) ولحن زرياب الخلود

نحن عربة (الكوتي) ..

من الجودي الى فينيق

نحن رسائل الحريق

من مهاباد الى كركوك

نحن لغة الطير وخاتم سليمان

تعاليم األبجدية .. وأولى القراءات

ألواح الهداية

وآخر الكتابة .

أكرم حممد

›jßa@Ú‰´
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نظرية مكر العقل هي إحدى نظريات الفيلسوف االلماني 

هيغل الذي  كان يجتمع مع صديقيه في غرفة واحدة، 

وكانا فيلسوفين مثله وكان ثالثتهم يستيقظون في الساعة 

حتى   - ليًال  بدؤوه   - نقاشًا  ليكملوا  صباحًا  الرابعة 

ابو  هيغل  أصبح  وبذلك  النهار،  من  متأخرة  ساعات 

الجدل او ابو الديالكتيك .

لم يضع هيغل نظرية فلسفية، ولم يكتِف بتفسير العالم 

بل ذهب أبعد من ذلك، لقد وضع هيغل منهجية فلسفية 

ميزه عن  األمر  وهذا  والمفكرون  الفالسفة  عليها  سار 

باقي الفالسفة .

لم يظهر على مدى مئتي سنة  فيلسوف أو مفّكر استطاع  

تجاوز هيغل، لقد اعتقد هيغل بأنه ال يوجد هناك شر 

مجاني وأن الشر يفضي بالضرورة إلى الخير، والعقل 

البشري ماكر وقادر أن يحّول أفظع الشرور إلى خير 

إلى رخاء،  والشقاء  البؤس  يحول  أن  قادر  عميم وهو 

استخدمه  وقد  وظيفة  له  كان  التاريخ  مر  على  والشر 

العقل البشري الماكر للوصول الى الخير، وقد دعم هيغل 

نظريته باالستشهاد بالكوارث التي حدثت في الحروب 

(الكاثوليك  اوروبا  في  الطوائف  بين  والمذهبية  األهلية 

والبروتستانت) في القرنين السابع عشر والثامن عشر، 

العنف  نتيجة  البشر  من  الماليين  إبادة  الى  أدت  والتي 

فقدت  ألمانيا  مثل  دولة  أّن  لدرجة  رافقها  الذي  الهائل 

حوالي نصف سكانها. وقد أعقبت تلك الحروب مرحلة 
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صاحل حممود

وتنوير  فلسفي  تنوير  فكري،  تنوير  اوروبا:  في  تنوير 

ديني، لقد منحت هذه الحروب للشعوب الشجاعة الكافية 

الفالسفة  وأصبح  الصمت،  جدار  وكسر  التمرد  في 

ليجرؤوا  كانوا  ما  جديدة  أفكارًا  يطرحون  والمفكرون 

على طرحها فيما مضى..

لقد أنتجت طروحاتهم واسئلتهم حركة تنوير جاءت كرد 

فعل على الدمار والخراب الذي وقع اثناء تلك الحروب، 

طروحاٌت وأسئلة مّست في أغلبها التراَث الديني الكنسي 

المقدس.

الى  ويلجؤوا  الدين،  يحّيدوا  أن  المفكرون  واستطاع 

بدًال  المجتمع  لحياة  جديٍد  اطاٍر  وصياغة  لرسم  العقل 

من التعصب وخوض حروب مذهبية ودينية تؤدي في 

في  المشكلة  أن  أي  بالجميع،  تحل  ويالت  الى  النهاية 

اوروبا في عصور الظالم كانت مشكلة الهوتية وفقهيًة 

شعوب  عند  والتنوير  التطور  حركة  وقّيدت  أّخرت 

اوروبا كلها ولقرون عديدة.

هذه  في  وتتعرض  تعرضت،  بدورها  هذه  منطقتنا  إن 

اللحظة الى كوارث من ذاك النوع على يد قوى ظالمية 

المتشددة  الراديكالية  الفصائل  من  وغيرها  كداعش 

بطريقة  التطور  حركة  من  تسّرع  سوف  القوى  وهذه 

أنوار  عصور  ستعقبها  الظالم  وسنوات  مباشرة،  غير 

ال  فالشعوب  التاريخ،  هو  هكذا  الرخاء.  من  ولحظات 

تتعلم إال من تجاربها الخاصة.

يرى محمد اركون المفكر الجزائري أن جوهر المشكل 

عندنا هو فقهي وديني بالدرجة األولى، فالفقه الذي يقودنا 

ويسيطرعلينا هو فقه القرون الوسطى، نحن بحاجة الى 

فقه جديد ُيماشي الواقع الحالي بكل تجلياته، بعيدًا عن 

فقه ابن تيمية الذي اصبح قديمًا ولم يعد صالحًا لزماننا، 

الراهن  وضعنا  في  استمرت  اذا  فقهية  يقينيات  وهناك 

على  يخفى  وال  وويالت،   مجازر  الى  تؤدي  سوف 

اليقينيات وبعض  أحد ان داعش تطبق أجزاء من هذه 

فتاوى ابن تيمية، أاليعد هذا أمرًا كارثيا؟ نحن أمام تحٍد 

النهضة المرتقبة تتوقف  هائٍل وكبير، لذلك فإن حركة 

عليها مهمة تغيير هذه اليقينيات الفقهية، وأن تستبدل بها 

يقينيات ُتماشي روح العصر، كما أن  االجيال القادمة 

وغربلة  مناقشة  في  الكافية  الشجاعة  تمتلك  أن  عليها  

التراث الديني وإال سيصعب علينا مواكبة العالم .

كان فولتير يقول: دائمًا إنه زرع ولم يحصد ما زرعه 

بل ترك االمر لألجيال القادمة فهي عليها ان تحصد .

هذه  في  الكبرى  والتحوالت  الواقع،  يسبق  الفكر  إن 

بحاجة  إنها  وضحاها،  ليلة  بين  تحدث  لن  المنطقة 

كثيرا،  المفكرون  يعاني  وسوف  الوقت  من  متسع  إلى 

فالتنوير ليس باالمر السهل وهو ال محالة اجراء قاٍس 

ويحتاج الى وقت، كانط مثال كان يعتبر من رواد حركة 

التنوير وتوقف عن الكتابة لوقت معين ألنه كان محاطًا  

بمجموعة من الراديكاليين واالصوليين الذين منعوه من 

الكتابة عن الدين ونقد التراث الفقهي والالهوتي، لذلك 

مشروعه،  واستكمل  الفرصة  حانت  حتى  قليًال  انتظر 

فاإلنسان في النهاية مرهون للظروف، والمطلوب حسب 

الذهبي  العصر  عقلية  الى  الرجوع  هو  اركون  محمد 

لإلسالم، أي القرن الرابع الهجري او العاشر الميالدي 

تكن  ولم  كله  للعالم  اشعاع  مصدر  االسالم  كان  حيث 

الحال في وقتنا  انسدادات فكرية وفقهية كما هو  هناك 

الحاضر، لقد ُاقفَل باب االجتهاد منذ ذلك الوقت ودخلنا 

عصور الظالم، الفكر هو اشعاع وسط ظالم والمفكرون 

يسبقون عصرهم دائما.لذلك ُينبذون من المجتمعات التي 

يعيشون فيها.

تعد الحرب الروسية األوكرانية من أسخن األحداث في 

اإلعالمية  والشاشات  الصفحات  تتصدر  والتي  العالم، 

من  كبيرا  حيزا  أخذت  االجتماعي،  التواصل  ووسائل 

بكل  السوري  الشعب  وبخاصة  العالم،  شعوب  اهتمام 

ومخيمات  المهجر  في  أو  الداخل  في  وفئاته  أطيافه 

وحتى  لحظة،  بـ  لحظة  الحدث  يتابعون  اللجوء، 

يجتهدون في التعليق والتحليل.

الذي  الحرب  الويالت من  الذي عانى  السوري  الشعب 

دمار  تخللها  سنة  عشرة  إحدى  من  ألكثر  أمدها  طال 

وقتل وتشريد، ذاق السوريون مختلف صنوف اإلرهاب 

والتمييز والكيل بمكيالين.

وانتمائه  بوطنه  يفتخر  األيام  من  يوم  في  كان  شعب 

السوري، حيث كان مضرب المثل في كل مكان تواجده 

قدم  نير،  وفكر  واع  عقل  ذا  كان  حيث  وطنه.  خارج 

للعالم ولإلنسانية خدمات جليلة ال يمكن ألحد إنكارها، 

الشعب من غطرسة وهمجية  هذا  يعانيه  كان  ما  رغم 

سلطته الحاكمة المستبدة, وكما كانت سوريا في الماضي 

والفكر  العلوم  من  لإلنسانية  رفدت  حضارة  السحيق 

أجملها وأجودها وأرقاها.

في  يحصل  لما  السوريون  يتألم  األيام  هذه  وفي  اآلن 

نتيجة حرب  أوكرانيا من دمار وقتل وتهجير وتشريد 

مجنونة، ليس للشعب األوكراني ذنب فيها. السوريون 

بحرقة  األوكراني  الشعب  ووضع  األخبار  يتابعون 

وحزن ِلما يجري لهم، يشعرون بمعاناتهم، ألنهم ذاقوا 

تلك المرارة ومازالوا يذوقون.

الدول  هما  الجنونية  الحروب  هذه  في  الصراع  طرفا 

جهة  من  وروسيا  جهة  من  والغرب  أمريكا  العظمى، 

تخومهم  على  الحرب  أن  المرة  هذه  والفارق  أخرى، 

ومعاقلهم.

وهنا يمكن القول أن هذه المرة قد تكون لها شكل آخر 

بازارات  بمجملها  تكون  لنتيجة  تهيئ  أخرى  ومرحلة 

سياسية مغايرة ِلما كانت عليه في الماضي.

في الحرب، الجميع خاسر، طبعًا ليس الكل على نفس 
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حكومة  هي  األكبر  والمتضرر  الخاسر  فـ  الدرجة، 

أوكرانيا وشعبها المسالم، التي ُفِرَضْت عليها وُأجِبَرْت 

في دخولها هذا المعترك المظلم، ولم يكن أمامها سبيل 

المقاومة،  أو  بوتين  لـ  واالستسالم  الرضوخ  سوى 

تلقتها  التي  الوعود  من  أيضًا  جاء  المقاومة  وقرار 

الحكومة األوكرانية من أمريكا والغرب، وكان خيارها 

الصائب رغم ما ستجنيه من قرارها هذا.

السنين  هذه  كل  األزمة  استمرت  التي  سوريا  في  كما 

ليس ألن الشعب السوري ال يريد إنهاءها، بل ُفِرَضت 

عليه رغمًا عنه، وكذلك المقايضات والبارزات السياسية 

الدولية لم تتوصل إلى حل يرضي األطراف المتداخلة 

والمتشابكة في المشكل السوري إلنهاء معاناتها.  

من المعلوم في لعبة السياسة كل شيء ممكن، قد تكون 

مما  المدى  بعيدة  أمريكا وروسيا مصالح مشتركة  بين 

جعل بوتين يتجرأ في اتخاذ قرار الحرب على أوكرانيا، 

كبيرًا  وباًال  بقراره  يؤتى  قد  أنه  بوتين  يعلم  أن  دون 

وكارثة عليه وعلى الشعب الروسي واألوكراني.

إن تشابك المصالح وتداخلها يدفع كل طرف التغاضي 

عن ما يتخذه الطرف اآلخر من قرار في بعض األحيان، 

وإعالن روسيا الحرب كان بال شك من هذا المنطلق.

بوعده  وفائه  وعدم  والغربي  األمريكي  التردد  هذا  إن 

إلى جانب أوكرانيا كما تقول حكومتها،  الوقوف  اتجاه 

مادية  مساعدات  من  اآلن  والغرب  أمريكا  تقدمه  وما 

والضغط  جهة  من  أوكرانيا  لحكومة  عسكري  ودعم 

االقتصادية  العقوبات  خالل  من  الروسي  الجانب  على 

والمالية فقط دون المغامرة بالدخول في الحرب مباشرة 

ثالثة ال  إلى حرب عالمية  تتحول  أن  التخوف من  هو 

يمكن التكهن بنتائجها، وما يقوم به الغرب هو استنزاف 

روسيا حتى تضعف وترضخ للحلول الممكنة والمعقولة، 

إحداها  السوري  الملف  اآلخر  الجانب  في  يكون  وقد 

وأهمها وهذا ما سنكتشفه في األسابيع واألشهر القادمة. 

والهدف األمريكي من كل ذلك أيضا سحب روسيا من 

على  للجلوس  وإجبارها  جهة،  من  الصيني  الحضن 

طاولة المفاوضات وإحالل األمن والسالم في أوكرانية 

ومناطق أخرى من العالم.

جميع التصريحات التي يطلقها المسؤولون األمريكيون 

على أن روسيا ستدفع الثمن غاليا يأتي من خالل تعاطف 

كافة شعوب العالم مع الشعب األوكراني، وتهور بوتين 

في تصرفاته غير المقبولة والتي قد تصل إلى أضرار 

ُتلحق بمصالح أمريكا والغرب.

الكارثة األوكرانية التي اجبروا الدخول في غمارها لن 

تتوقف إن لم تقف أمريكا والغرب والعالم أجمع بحزم 

ضد التجاوزات التي ال تحقق سوى الكوارث والدمار.

الروس  بيد  سقطت  ولو  حتى  النصر  أوكرانيا  ستحقق 

ألمريكا  لتثبت  كرامتها  عن  ودافعت  قاومت،  ألنها 

والعالم أن الوجه البشع لزيف ادعاءاتهم عن الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان ضرب من المكر والخداع، ويجب أن 

تندثر أمام اإلنسانية والكرامة والضمير العالمي الذي ال 

بد أن يتحرك.

أن  الجميع  على  واجب  السوري  الوضع  في  كذلك 

ِلما تقوله  يتحركوا نحو توحيد الجهود وعدم اإلنصات 

الدول األخرى وإنهاء هذه المعاناة التي طالت. وكذلك 

القوة  ليدفعوا بمواقفهم نحو  الكورد في توحيد جهودهم 

والقدرة على الثبات والمطالبة بما هو حق شرعي لهم 

إلى جانب حقوق باقي المكونات في سوريا المستقبل. 

السورية  واألزمة  األوكرانية  األزمة  بين  الفارق  إذًا، 

هو أن أوكرانيا دافعت عن كرامتها وسيادتها من عدو 

العنصري  النخر  من  تأزمت  فقد  سوريا  أما  خارجي، 

السلطة تجاه  الممارس من قبل  والشوفيني واالضطهاد 

الشعب. 

العظمى  الدول  من  العالم  شعوب  يحتاجه  ما  بمعنى 

شعاراتهم  تجاه  مسؤولياتهم  حمل  الدولية  والمنظمة 

والقانون  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  عن  وقوانينهم 

واالعتداءات،  االنتهاكات  من  الشعوب  لحماية  الدولي 

غير ذلك تكون تلك الديمقراطية وحقوق اإلنسان ناقصة 

وجوفاء.

عزالدين مال

وإعادة  والتجدد  الخصوبة  على  داللة  آذار  شهر  قدوم 

للناس بعد فترة السبات الشتوي, تلجأ  النشاط والحركة 

الناس الى الطبيعة المتجددة وتستمتع بها، ولكن للكورد 

قصص أخرى مع هذا الشهر. 

قديمة   شعوب  من  أصيل  كشعب  نحن  الحال  بطبيعة 

وذوي تاريخ متجذر في القدم وأكبر قومية تعيش على 

أرضه التاريخية بدون دولة، ووطنه مقسم بين عدة دول 

مؤلمة  مناسبات  لدينا  تكون  أن  البديهي  فمن  غاصبة  

بحجم الظلم الذي مواجهه آباؤنا ونواجهه نحن وبالمقابل 

لدينا مناسبات عظيمة  كعيد نوروز القومي المدرج على 

قائمة يونيسكو للتراث اإلنساني. 

أغلبية مناسباتنا القومية  تصادف شهر آذار  في الحقيقة 

ال أدري إن كان هذا الموضوع محض الصدفة أو تم 

تخطيط له مسبقًا بأمر إلهي، مهما كان السبب والنتيجة 

في  الكردي  الشعب  لها  تعرض  مأساوية  أحداث  هي 

التي  األحداث  تلك  جميع  تسطير  تم  وقد  الشهر،  هذا 

وقعت في التاريخ الكردي بالدم، ما عدا مناسبة واحدة 

تطل على الشعب الكوردي في هذا الشهر يخرجون فيها 

لالحتفال شيبًا وشبانًا، وهي مناسبة عيد نوروز المجيد 

عام  كل  الكرد  به  يحتفل  الذي  الكوردية  السنة  ورأس 

في الحادي والعشرين منه، وهو بدوره مقترن بالنضال 

القومي للشعب الكردي وحبه للعيش الكريم.

بإطاللته  فيه  الربيع  يستهل  حيث  الشهر  هذا  مدلول 

الورد  وألوان  بالخضرة  ليغطيها  الزاهية على األرض 

شهر  هو  العالم،  شعوب  من  الكثير  بإطاللته  ويحتفل 

مشؤوم بالنسبة للشعب الكردي ففي فقد الكرد في عام 

١٩٧٩ أحد أعظم قادتهم التاريخيين هو المال مصطفى 

البارزاني الذي خلده التاريخ الكردي، وروى صفحات 

مشرقة من نضاله الثوري قائدا لشعبه في أحلك الظروف 

حيث وافته المنية في مشفى جورج تاون بأمريكا ودفن 

في قرية شنو بكوردستان الشرقية (كورستان ايران). 

وهنا سنسرد بعض المناسبات الكوردية من األقدم الى 

مال  الخالد  الكوردي  القائد  بوالدة  ونستهلها  األحدث، 

يحتفل  حيث  بـ(١٩٠٣/٣/١٤)  البارزاني  مصطفى 

المناسبة.  لهذه  اليوم من كل عام  بهذا  الكردي  الشعب 

على  يعتمد  فإنه  تدوينه  أو  التاريخ  كتابة  سياقات  وفي 

تاريخ األديان، أوتاريخ الحروب، أوتاريخ المكتشفات، 

ولعل  واألمكنة،  المدن  تاريخ  أو  األوبئة،  تاريخ  أو 

تأريخ  هي  التاريخ  في  المفصلية  التدوينات  أبرز  من 

يمكننا  الكردي،  والتاريخ  أشكالها،  بجميع  الثورات 

ففي  والطغيان،  الظلم  ثوراته ضد  تفاصيل  عبر  تتبعه 

كوردية  انتفاضة  أولى  قامت  (٨/آذار-مارس/١٩٢١) 

نوري  بقيادة  الحديثة  التركية  الدولة  ضد ظلم وطغيان 

وفي  قوجكره.  بثورة  آنذاك  عرفت  والتي  ديرسمي 

(٧/آذار- مارس/١٩٢٥ ثورة الشيخ سعيد بيران) بعد 

قيام الحكومة التركية باعتقال بعض قادة جمعية آزادي 

الكردية مثل خالد جبران ويوسف زيا اللذين أعدما رميًا 

بالرصاص في مدينة بدليس في خريف ١٩٢٤. عندئذ، 

للجمعية  رئيسًا  ليكون  سعيد  الشيخ  على  االختيار  وقع 

التي عقدت مؤتمرًا في تشرين الثاني ١٩٢٤ في حلب، 

بانتفاضة  القيام  الكردي  المؤتمر  في  المشاركون  قرر 

تبدأ  أن  على  الكردية،  القومية  الحقوق  النتزاع  شاملة 

äaàe@ãËíÎ@ÜäÏÿ€a
آذار  النوروز ٢١  يوم  في  أي  الكردي،  العيد  يوم  في 

١٩٢٥. وقد وصل الشيخ سعيد في الخامس من شباط 

١٩٢٥ إلى قرية بيران الواقعة في الجبال شمال ”آمد“ 

برفقة مئة فارس، وتصادف وصوله مع وصول مفرزة 

تركية جاءت العتقال بعض الكرد، وعندما طلب الشيخ 

سعيد من قائد المفرزة احترام وجوده، واعتقال من يشاء 

بعد أن يغادر القرية، رفض الضابط التركي ذلك، فوقع 

صدام مسلح بين قوات المفرزة ورجال الشيخ، قتل فيها 

بعض الجنود األتراك وأسر آخرون وعندما انتشر خبر 

تلك الحادثة ظن قادة الكرد بأن الشيخ أعلن االنتفاضة، 

فهاجموا القوات التركية وسيطر الشيخ عبد الرحيم، أخو 

عاصمة  اختيرت  التي  كينج  مدينة  على  سعيد،  الشيخ 

كبيرة  بسرعة  االنتفاضة  وانتشرت  لكردستان،  مؤقتة 

وسيطر المنتفضون لفترة قصيرة على أراضي واسعة 

في واليات األناضول الشرقية، وفرض الثوار الحصار 

التي صمدت في وجههم حتى وصول  على مدينة آمد 

يتمكن  ولم  الثقيلة،  باألسلحة  المعززة  التركية  القوات 

الثوار من السيطرة على المدينة رغم اقتحامهم لها، فأمر 

القوات  حاصرت  بعدها،  بالتراجع  قواته  سعيد  الشيخ 

التركية الثوار ومنعتهم من الفرار إلى العراق وسوريا 

وإيران. وفي أواسط نيسان ١٩٢٥ اعتقل الشيخ سعيد 

مع عدد من قادة االنتفاضة التي خبت نارها. وفي عام 

١٩٣٧ كان الربيع في مدينة ديرسم الكوردستانية كارثيًا 

واهالي ديرسم الشجعان كانوا مشغولين بتجميع األسلحة 

بالجبال والوديان وبدأت ثورة ديرسم ١٩٣٧/٣/٢ ضد 

سبب  وكان  رضا  سيد  بقيادة  آنذاك  التركية  الحكومة 

الثورة رفضهم لقانون إعادة التوطين الذي صدره الدولة 

البوتقة  في  األخرى  القوميات  لصهر   ١٩٣٤ التركية 

التركية فقد تم قمع الثورة بأبشع األساليب وتم أسر قائد 

الثورة مع ٧ من رفاقه كانوا في طريقهم الى اذربيجان 

على  كمينًا  لهم  فنصب  التركية  الحكومة  مع  لتفاوض 

الطريق وصدر حكم اإلعدام بحقم وتم إعدامهم ودفنهم 

في مكان مجهول. 

نتيجة لنضال وبطولة الكورد التي استمرت أكثر من تسع 

سنوات (ثورة أيلول) تم إعالن عن اتفاقية بين البارزاني 

البكربتاريخ (١٩٧٠/٣/١١) وكما  الخالد وأحمد حسن 

أعلن الرئيس العراقي آنذاك أحمد حسن البكر بياًنا من 

١٥ نقطة يتضمن حل "القضية الكردية" نهائًيا، كما أعلن 

العراق  ومدارس  ودوائر  مؤسسات  في  رسمية  عطلة 

احتفاًال بهذه المناسبة.

بل  والحروب  بالمعارك  يخسرون  ال  الكورد  يقال  كما 

مصطفى  المال  ثورة  كانت   ١٩٧٥ عام  في  بالسياسة. 

البارزاني في أوجها بوجه نظام البعثي فقد اتفق األعداء 

على حساب الشعب الكوردي وتم توقيع اتفاقية الجزائر 

المشؤومة بين العراق وااليران (٦/آذار-مارس/١٩٧٥) 

وبموجبها تخلت ايران عن دعم الثورة الكوردية مقابل 

القعر)  (نقطة  العرب  شط  من  قسم  عن  العراق  تنازل 

وهكذا تم إخماد هذه الثورة.

دول  عدة  بين  كوردستان  تقسيم  تم  القدر  سوء  ومن 

مارست  وشمولية  ديكتاتورية  أنظمة  تحكمها  عنصرية 

بحق الشعب الكردي أبشع أساليب الظلم حتى وصل بهم 

بحق  دوليًا  المحرمة  الكيميائية  األسلحة  استخدام  الحال 

الشعب الكوردي وفي اليوم السادس عشر من آذار عام 

١٩٨٨ ضرب نظام أيتام العفلق في العراق مدينة حلبجة 

الكوردية باألسحلة الكيميائية واستشهد اكثر من ٥ آالف 

مواطن كوردي خالل دقائق، وحفرت ذكرى مؤلمة جدًا 

بالذاكرة الكوردية.

وحتى الفن الكردي له نصيب تراجيدي من هذا الشهر 

بتاريخ ١٩٨٩/٣/٩ توفى الفنان الكوردي الكبير محمد 

حياته  جل  قضى  والذي  عامًا   ٤١ يناهز  عن  شيخو 

بالحرية  شعبه  حقوق  عن  لدفاعه  والنزوح  بالترحال 

واالستقالل من خالل اغانيه القومية. 

ومن  النتفاضة  ثورة  من  الكوردية  حياتنا  هي  وهكذا 

انتفاضة الى ثورة من دولة الى دولة أخرى ففي (٥/

آذار-مارس/ ١٩٩١) انطلقت انتفاضة الشعب الكوردي  

وتم  البائد  العراقي  البعثي  النظام  ضد  رانيا  بمدينة 

السيطرة على كافة المقرات الحكومية العسكرية واألمينة 

في القضاء وانتشر خبر تحرير رانيا كالنار في الهشيم 

إقليم كوردستان  في مدن  انتفاضات  لتتعبها سلسلة من 

وبدماء بيشمركه األبطال وأهالي كوردستان الشجعان تم 

التخلص من نظام صدام حسين المقبور. 

فرصة  يفوتوا  لم  لكوردستان  الغاصبة  الدول  حكام 

لمحاولة محوا أو إنكار الوجود الكوردي في تلك الدول 

فخالل مباراة لكرة القدم بين فريق الفتوة من ديرالروز 

أرضية  على  قامت  والتي  قامشلو  من  جهاد  وفريق 

الملعب البلدي في مدينة قامشلو بـ٢٠٠٤/٣/١٢ ومنذ 

ويبدو  الشغب  بإثارة  الفتوة  جمهور  بدأ  المباراة  بداية 

وكأنه كان مدفوعًا من جهات أمنية، وكان مجهزًا بكل 

والعراك  االشتباكات  واندلعت  األبيض،  السالح  أنواع 

باأليدي بين جمهور الفريقين، وانحازت القوات األمنية 

لجمهور الفتوة مما أدى الى انتفاضة شاركت فيها كل 

المدن الكوردية بكوردستان الغربية (كوردستان سوريا) 

ونتيجة لعنف المستخدم من قبل القوات االمنية السورية 

واعتقال  المئات  وجرح  ٢٥ شخصًا  من  أكثر  استشهد 

أعقبت  اعتقاالت  حملة  من  كوردي  آالف  من ٤  أكثر 

تلك األحداث.

أبى شهر آذار أن يرحل دون أن يترك أثرًا مؤلمًا وحزينًا 

بروح ونفس كل كوردي على هذه المعمورة، وفي اليوم 

األخير من هذا الشهر بعام ١٩٤٧ أعدمت سلطة الماللي 

القاضي محمد رئيس جمهورية مهاباد  ايران  في دولة 

الكوردستانية مع ٧ من رفاقه بساحة جوارجرا بمدينة 

مهاباد الكوردية، وبهذا انتهت دولة مهاباد الكوردستانية 

بعد استمرارها لمدة ١١ شهرًا.

إلى هنا يكون قد غطيت معظم األحداث الكوردية التي 

حدثت بشهر آذار في التاريخ الحديث، ونستنتج مما سبق 

أنه نستطيع تسمية آذار بشهر القيامة الكوردية.

مصطفى متو

@@Ú∫á”@lÏ»í@Âfl@›Óñc@k»ì◊@ÂÆ@fib®a@Ú»Ój�i
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ÚÓébÓè€a ÚÓ»”aÏ€a

السياسية الواقعية لمفهوم الفكرية ِقدم األصول رغم

نسبيًا، حديثة الدولية العالقات في نشأتها أّن إّال

العالمية الثانية الحرب أعقبت التي إلى الفترة تعود

الدولية العالقات في المثالية مدرسة على فعل َكرّدة

نهاية بعد األمم عصبة  تأسيس مع  ُوِلدت والتي 

عالٍم إلى الوصول بهدف األولى العالمية الحرب 

العالقات بين أفضل بإقامة وذلك الحروب، من خاٍل

العالقات تلك عليه أن تكون ينبغي بما أو الدول،

طبع أّن إّال والتعاون. واألخالق المبادئ حيث من

المثالية مع التعايش للواقعية رفض المنحاز اإلنسان

قائم ال هو كما معها وتعامل الدولية، العالقات في

الثانية العالمية الحرب وجاءت تكون، أن يجب كما

وهكذا نشأْت مدرسة عليها. بمثابة رصاصة الرحمة

أنقاض على الدولية العالقات السياسية في الواقعية

المتحدة األمم هيئة تأسست مثلما المثالية، مدرسة

بعد اإلهتمام فيما وتحّول األمم، ُعصبة أنقاض على

الواقعي إطارها إلى واألخالقي القانوني إطارها من

مصالح تعكسه من وما متشاِبكة أبعاد تحمله من بما

ِقوى. موازين من تراعيه وما متناقضة

تستِغلُّها الدول خافية بِسمات السياسية الواقعية تّتِسم

استغالل، أبشع والسيطرة الهيمنة في العظمى

غير منافسة الدول  عليها تتنافس ظاهرة  وأخرى

الهّدامة الفوضى  الخافية الِسمات أهم من  شريفة،

ُعليا مركزية سلطة وغياب الدولية العالقات في

ألطماع حد ووضع الدول بين الخالفات لحسم

الدولة سلطة لهيمنة المجال ُيفسح ِمّما الُطغاة،

سلطة دولة أخرى ِسوى عليها رقيب ال عليا كسلطة

في الرئيسي هي الفاعل واعتبار الدولة منها، أقوى

بغض عقالنية وتصّرفاتها الدولية، العالقات إقامة

تتمّثل فإّنها الظاهرة الِسمة أّما العواِقب. عن النظر

ِمها وتحكُّ للدول الوطنية المصالح وتضارب بتداخل

الحقوق عن بعيدًا الخارجية السياسات رسم  في

مجلس أين األذهان:  إلى يتبادر هنا واألخالق.

نعلم كما  العالم؟ في يجري ِمنما الدولي األمن 

(الفيتو) النقض بحق مقّيدة األمن مجلس قرارات

يبقى وبالتالي  العضوية، دائمة الخمس للدول 

عاجزًا األمم المتحدة بهيئة الممثَّل الدولي المجتمع

الصراعات أشكال من شكل  أي في الفصل عن

الحرب مرتكبي جرائم ويبقى نِدر، إّال فيما الدولية

ِعقاب. دون الجماعية ُطلقاء واإلبادة

سير وكيفية السياسية الواقعية عن المزيد لمعرفة

ماهية وفهم  تفكيكها  من  بّد ال  أين، وإلى العالم

األول العنصر ُيعرف . والسياسة) (الواقع عنصريها

ال األرض والتي على المتوفرة بالُمعطيات (الواقع)

رشيد رجب حممد

عليها السيطرة وبنفس الوقت يمكن تجاهلها، يمكن

دولة من تختلف الُمعطيات  بالطبع بها.  م والتحكُّ

ِقلَّة بسبب محدودة خياراتها دول هناك أخرى، إلى

من الُمعطيات بفائض تتمّتع أخرى ُمعطياتها، ودول

االتجاهات. جميع التحرك ِبُحرية في على يساعدها

الخارحية السياسة به فالمقصود الثاني العنصر أّما

يؤّدي الذي األمر كانت، أينما المصالح تتبُع  التي

وتطّورها حولها الخالفات ونشوب تضاربها إلى

صراع مسّلح أحيانًا. إلى

تؤمن وقادة بسياسات السياسية  الواقعية  اقتران إّن

اآلخرين، مع للتعامل وحيدة كوسيلة العسكرية بالقوة

مراعاة دون دولها شأن إلعالء  األولوية وتعطي

الواقعية ُبطالن يعني ال  األخرى الدول شؤون

العقالنية إلى وأّنها تدعوا بُمجمِلها، خاّصة السياسية

المتعاِرضة المثالية األيديولوجيات عن واالبتعاد

إنكار يمكن ال الوقت وبنفس ولكن الواقع.  مع

غنيًا كان  حال في  للواقع الَفج التوظيف  مخاطر 

الُمفِرطة القوة إلى اللجوء ع يشجِّ ِمّما بالُمعطيات،

قبل من الدولية والشرعية اإلنسانية بالقيم واالستهانة

الغزو هو على ذلك الحي و المثال الطغاة، بعض

الرئيس من مباشر بأمر ألوكرانيا الروسي الحالي

حق على قّوة الحق وتغليب إلرضاء غروره، بوتين

حرب عالمية نشوب إلى يؤّدي قد الذي األمر القّوة،

الساسة ذلك يّتِخذ بعض وعلى النقيض من نووية.

العقالنية بإدِّعاء لفشله رًا مبرِّ السياسية الواقعية من

كان. مما أفضل ليس باإلمكان القول: والواقعية ثم

األشكال من شكل بأي تعني ال السياسية الواقعية إّن

الواقع كان حال في الواقع واالستسالم لألمر الخنوع

المتوفرة الُمعطيات من االنطالق تعني وإّنما سيئًا،

مسألة َكحل تمامًا األفضل، إلى الواقع  تغيير  نحو

الُمعطاة. من الفرضيات إنطالقًا رياضية

التونسي الرئيس  إلى هنا نشير أن المهم من  رّبما

الواقعية رواد أهم كأحد بورقيبة الحبيب الراحل

عام قّدم قد كان األوسط، الشرق في  السياسية 

على إسرائيل مع النزاع تسوية مشروع ١٩٦٥م

المتحدة األمم عن الصادر فلسطين تقسيم قرار أساس

من أّن مشروعه ُجوِبه بالرفض ١٩٤٧م. إال سنة

على اآلن لنأتي العرب. والرؤساء الملوك قبل 

كلمة السياسية للواقعية كانت التي األحداث ِذكر أهم

الفصل فيها:

الرسول بقيادة المؤمنين بين الحديبية ُصلح -

ُمجِحفًا بحق كان أّنه رغم والمشركين (ص) محمد

المؤمنين.

ودخول الثانية العالمية الحرب في فرنسا استسالم -

قتال. دون باريس العاصمة الجيش األلماني

شعار تحت وإسرائيل مصر بين معاهدة السالم -

. السالم مقابل األرض

ِبنعم االستفتاء بعد الكوردية الدولة إعالن عدم -

سنة العراق كوردستان إقليم في االستقالل على

٢٠١٧م.

فإنه قدسّيته رغم الدول  من دولة  أي دستور إّن

كلما دعْت أيضًا بل والتغيير للتعديل ليس فقط قاِبل

منذ مرات عشر ُعدَِّل األمريكي الدستور الحاجة،

عليها ُتقام التي  والمواثيق المبادئ فقط  تأسيسها،

تعديل من اآلن المانع ما ُتغّير. وال ُتعّدل ال الدول

من الدولي؟ األمن مجلس في اتخاذ القرارات آلية

واالستقرار األمن من والمزيد العدالة تحقيق  أجل

التعديل إلى الحاّجة أّن أعتقد العالم. أنحاء جميع في

من بّد ال ذلك ولكن قبل الغد، اليوم قبل ماّسة باتْت

مقبولة تصِبح بحيث وتهذيبها السياسية الواقعية َعقلنة

لألمر االستسالم نقيض باعتبارها الدولي التعامل في

إلى األمام. الواقع من الهروب الواقع وبديل

شيرذاد كورداغ

استهداف سلطات حول جديد خبر هناك وإال يوم يمر ال

التضامن رغم و مستمر، بشكل لإلعالميين الوكالة

مهتمة غير الوكالة سلطات لكن معهم الواسع الجماهيري

زنازين في وزجهم واعتقالها خطفها في وتصعد بها

عين إلى ووصوًال السورية  إدلب  من بدءًا  اإلستبداد

ديوار.

القمعية الواقع األمر سلطة وبل قسد حكومة حيث

وسيستمهم لسياساتهم المخالفين والسياسيين لإلعالميين

لهم المعارضين من الكثير ومازال الالديمقراطي،

نشطاء المجلس الوطني من ينتظرون مصيرهم المجهول

ضباط الكورد مثل لديهم السورية الكوردي والمعارضة

معهم، واإلختالف السياسي الرأي معتقلي وباقي الثمانية

بتهم لديهم المحتجز فخري صبري لإلعالمي وصوًال

آرك تلفزيون مراسل سلطتهم منزل داهمت حتى مجهولة

إختطافه رغم صوفي أحمد األنيق اإلعالمي نيوز وريباز

اإلعالم على للقضاء اإلستهداف هذا لتأتي عدة  لمرات 

المهنية اإلعالمية والرسالة الحرة الكلمة وأصحاب الحر

أي دون المناطق صيصانهم يجولون كل ترى حين في

. محاسبة

العراق وحكومتها، كوردستان إقليم حمالت إستهداف وتأتي

لتلك استمرارًا التلفزيونية رووداو قناة مكتب وإغالق

معهم المذكورة القناة  تناغم رغم لهم الشرسة  الحملة

جديد من ليؤكدوا لديهم، التراخيص وتوفر كثيرة أحيانا

واإليراني السوري جاء بهم النظام رعاة إال ليسوا إنهم

والجماهير الكوردي الشارع لتحييد قنديل كهوف من

شعوب بمصير وليتحكموا الشريف الثوري الحراك عن

للتعايش السلمي نموذج أقدم ولضرب المنطقة ومكوناتها

بالمنطقة الفيسفسائي والحضاري

السياسية الحياة على  للقضاء واضحة  مؤشرات تلك

في تأتي الشرسة الحمالت هذه والسيما واإلعالمية،

اإلداري فشلهم تغطية ومحاولين صعبة معيشية اوضاع

الضغط في اإلستمرار مثل قذرة أعمال والفسادي بهكذا

وإتهام الكوردي الكوردي الحوار مجريات إلفشال

بالموت توحي كلها  والتجسس بالخيانة لهم  المعارضين

الجريح الوطن في  والمعيشية السياسية للحياة  البطيء

األراضي على  الوكالة سلطات  لباقي  مشابه سلوك  في

الصحفي والعمل  الحر  اإلعالم حيث عمومًا السورية

وترك كمجرمين  يعاقب  إجرامي عمل بأغلبها  يعتبر 
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. حتى مالحقة دون

والصحافة اإلعالم الُرسل التضامن مع  كل من البد لذا

وخصوصًا عمومًا السورية المناطق في الحر والقلم 

على وينبغي التحديد وجه على الفرات شرق ماتسمى

الكبير الضغط الصلة ذات الدولية والمنظمات الجهات

صوفي أحمد  اإلعالمي الزميل عن لإلفراج عليهم

القراقوشية بأحكامها بهم يستفردون تركهم ودون وزمالئه

الهجومية وسلوكياتهم القذرة أعمالهم  والسيما القمقنديلية

لحد تتوقف لم والمعارضين السياسيين النشطاء على

بحق والتحصى التعد محاوالت سبقت وقد اللحظة هذه

الحقوقيين والنشطاء والُكتاب بتجنيدهم والطفولة األهالي

واإلقليمي األوربي والشتات اللجوء بدول حتى واإلعالميين

تكاملية وحلقات لمسلسل وإستهدافاتهم أعمالهم لتشكل

براعي قنديل تسميتهم صحة لتؤكدأوًال غيرهم قبل تعريهم

وثانيًا المؤسساتي، والعمل  المدنية الحياة  عن البعيدين

وحتى والمؤسساتي اإلداري  التعاطي في الذريع لفشلهم

أجندات لتنفيذ أدوات كونهم البسيطة الحياة صعيد على

لضرب التآخي المنطقة بحق دولية وبل ومشاريع إقليمية

األهلي. والسلم المجتمعي

تاريخ في فاصلة نوعية ومحطة كبرى انطالقة كانت

لالنتفاضة المأساوية األحداث  جرت سوريا، كوردستان 

محافظة آذار ٢٠٠٤/  ١٢ في قامشلو بمدينة المليونية

حيث الهشيم في كالنار االنتفاضة وكانت صدى الحسكة،

سوريا، كوردستان في الكردية المدن معظم الى انتقلت

الكثير في الكوردي الشعب أبناء تواجد أماكن شملت حتى

. ودمشق حلب مثل الكبرى، السورية المدن من

بدوافع شهداء سقوط نتيجة غاضبة جماهير قامت

الحسكة محافظ  من مباشر وإشراف بأوامر عنصرية، 

واالذالل بالغدر واإلحساس حتقان اال  بسبب وكذلك

االوربية، الدول معظم الى االنتفاضة وانتقلت شرارة

سفارات أمام التظاهر  خالل  من الكردية الجالية حيث

قبل من المتعمد منددين  بجرائم  القتل السوري، النظام

المحلية. السلطات

قامشلو في البلدي بالملعب البداية في االحداث جرت

دير فريق / الفتوة نادي بين المباراة بدء قبل

دير فريق بدأ قامشلو،  الجهاد/فريق ونادي  الزور

والشخصيات للرموز المسيئة بالهتافات الساخط الزور

ردات بسبب صدام حسين، صور المقبور ورفع الكردية

بفدرالية االعتراف دوليًا بعد خاصة و العنصرية الفعل

. العراق كردستان

شهداء تشييع أثناء السلمي الحراك مواجهة بدات حيث

بعنف و األمنية  السلطة من  همجي بتصرف الملعب،

الشباب من الشهداء عشرات سقوط ضحيته كان مفرط،

المدن معظم في وعدوانًا ظلمًا  والنساء والرجال

الكوردية.

التي هي تاريخيًا، لمحافظة الحسكة السلطة اهمال رغم

ورغم والماء، والغاز النفط ومصدر السوري الغذاء سلة

الوطنية الجنسية من والتجريد والحرمان والقهر التمييز

السفر  من المنع و  ١٩٦٢ / استثنائي إحصاء  نتيجة

الجامعات إقامة بمنع العالي  التعليم  فرص تضييق و

القومية، الثقافية الحقوق من الكامل والحرمان والمعاهد، 

مذكرة توصيات على اعتمادًا والسياسية واالجتماعية

القرن ستينات منذ هالل طلب محمد األمني المسؤول

تعريب في الصيت السيء بمشروعه ساهم الذي الماضي،

واقامة البعث قبل نظام من والقرى الكردية المدن اسماء
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مجال مرعي

عشائر من  سكان وجلب العنصري العربي الحزام 

الفرات سد  مياه غمر بحجة  وحلب  الرقة محافظتي 

اراضي وتمليكهم المحافظة في واستيطانهم لألراضي

الشعب قضية إنكار مع الكورد والفالحين المالكين

يزل ولم هذا، طيلة هذه العقود، حتى يومنا العادلة الكردي

في الكوردي الشعب لتطلعات المعادي موقفه على النظام

والتهجير والدمار ويالت القتل رغم والديمقراطية الحرية

المتحالفة معه واالقليمية الدولية والقوى النظام سببه الذي

على سنوات عشر منذ أكثر من السوري،  الشعب بحق

السورية. الثورة بدء

وخاصة والطغيان الظلم على ردًا االنتفاضة هذه كانت 

على ردًا الكوردي القومي  التحرري الفكر  انتشار بعد 

واالجتماعية، السياسية  القومية، للحقوق النظام  إنكار

الجائرة والقوانين والمراسيم التصرفات من الكرد وتذمر

الحريات وانعدام مناطقهم في البطالة وانتشار بحقهم

وجود سوريا وعدم عموم في اآلخر والرأي وخنق الرأي

حاجز االنتفاضة هذه فحطمت البالد. في التعبير حرية

اآلذارية االنتفاضة بعد مرة الول وتم الكرد لدى الخوف

مسارًا وفتحت سوريا في الكردي بالوجود االعتراف

. الكردية النضالية للتجربة جديدًا

وكانت للعيان مكان كل في الكردي التالحم وظهر

واإلقليمي المحلي الصعيد على  نتائج االنتفاضة لهذه

على يعيش أصيل الكردي، شعب الشعب  بأن والدولي،

عادلة. مشروعة وقضيته حقوقه التاريخية وأّن أرضه

شهداء ألرواح والخلود الشهداء لذوي وتقدير تحية

آذار انتفاضة

يخفى ال األطفال؟ يخطفون (Pkk) ال تنظيم لماذا

الجنود كان العثمانية االمبراطورية عصر في أنه عليكم

يزالون ال  وهم األوروبيين) (أبناء يخطفون األتراك

عن منعزلين تربيتهم و  تدريبهم على  ويعملون أطفاًال

القرآن إال شيئًا يتعلمون ال حيث معسكرات في العالم

لفرقة ينضمون كانوا  يكبرون وحين القتال،  وفنون

من المكونة (اإلنكشارية) اسمها  العثماني الجيش في 

وإقناعهم دماغهم غسل  تم الذين هؤالء(األوربيين) 

من الفرقة هذه وكانت اهللا، أجل من يحاربون  أنهم

تحسم والًء،وكانت وأكثرها التركي الجيش أشرس فرق

مستعدين كانوا العثمانيين، لصالح خسارتها بعد المعارك

يعتقدون كانوا وألنهم الفرق األخرى من أكثر للموت

األعداء على يهجمون ..كانوا الحقِّ عن يدافعون أنهم

أبناء أو أقاربهم جيرانهم أو ما يومًا كانوا ويقتلون أناسًا

لما (اإلنكشارية) ولوال رحمة... شفقة أو دون جلدتهم

الشرق... بلدان ومعظم أوروبا غزو العثمانيون استطاع

تسير اليوم حتى زالت ال المتعاقبة التركية واألنظمة

شبيهة تنظيمات تجنيد في العثمانيين أجدادها نهج على
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المنظومة عن يخرج من لقتل المخصصة الرمادية الذئاب

سوى تركيا في ال يوجد تقول التي ألتاتورك العقائدية

واغتيال التركية غير األقوام ومحاربة كل األتراك فقط

التركي الداخل تركيا في المناوئة لحكومة الشخصيات

المشبع األتاتوركي  التنظيم  هذا عبر  تركيا خارج أو

تنظيم أيضًا التركي النظام جند وكذلك ... بالعنصرية

بخطف شورشكر) (جوانين تنظيم يقوم ال(pkk)حيث

قنديلستان كهوف إلى ويرسلهم الكورد وشباب أطفال

عبادة في (Perwerde ) لدورس ليخضعوهم  

للقيادة المطلقة العمياء والطاعة والوالء ( آبو الشخص(

محاربة في اعتراض أي دون أوامرها وتنفيذ العليا

العداء الكوردي وحتى والتاريخ األحزاب الكوردية كافة

والتقاليد العادات وكل الكوردية والعائلة الكوردي للَعَلم

ممارساتهم ينتقد شخص كل واغتيال الكوردي والفلكلور

وارتباطاتهم حقيقتهم يكشف و العقائدية منظومتهم أو

والتماسك الروابط تفكيك الكورد في أعداء بألد المشبوهة

وخاصة للتنظيم المنتسبين وجعل الكوردي اإلجتماعي

والمرأة أبائهم على يتمردون والفقيرة المتخلفة الشريحة

والديها وأخواتها على تتمرد والفتاة على زوجها تتمرد

فلسفة تعاليم وتطبق طليقة  حرة  أصبحت أنها بحجة

تحمل أن الفتاة أو الفتى  حياة "أن  العصر) (فيلسوف

يتواجد بقعة أية في  الفلسفة هذه عن  وتدافع السالح

اإلجتماعية"...أما القيم كافة على وتتمرد الكورد فيها

برمجة وتوليف فيتم أيضًا المخطوفين لألطفال بالنسبة

من كل ومعاداة آلبو" والتقديس" الوالء على أدمغتهم

يافعًا يصبح  وعندما ( اآلبوجي  ) التنظيم  في يخالفه

حمل على شورشكر) (جوانين  عصابة  في يجندونه

ألن جلدتهم أبناء صدور نحو سالحهم وتوجيه السالح

كل بمحاربة إال يتحرر ال  مفهومهم حسب كوردستان

اليوم نرى .. كما عليه والقضاء فلسفة "آبو" يخالف من

آفا روج في العدوانية ل(جوانين شورشكر) الممارسات

الكوردي األطفال وحرق العلم بخطف خالل قيامهم من

كوردستان ومهاجمة إقليم األحزاب الكوردية مكاتب و

كاكا) ب ال( تنظيم ينتقدون  الذين جلدتهم  ابناء وكافة

عن نسخة هو  التنظيم إذًا القنديلية... الذاتية واإلدارة

األنظمة تستخدمه الرمادية والذئاب (اإلنكشارية) الفرق

الكوردي الشعب إرادة تحطيم في لكوردستان المغتِصبة

ومن العبودية نير تحت وبقائه واإلستقالل في الحرية

التنظيم لهذا الكوردي الشعب  بحق  التخريبية أعمالهم

. المهجر وفي األربعة األجزاء وأفرعه في

إلى األمر بهم وصل بل والتعليم العلم محاربة وهي 

والثانوية واإلعدادية اإلبتدائية المراحل في التالميذ أدلجة

لترك فكريًا وتهيئتهم الشعوب" "أخوة فيلسوف بإيديولجية

محاربة (أي  القنديليين بمعسكرات وااللتحاق الدراسة

والعنف) السالح حمل إلى العلم وااللتجاء

في وعرضه وأرضه النضالية ساحته من وتهرب

وروجهالت باشور كوردستان إلى االنتقال و  باكور

من في تدمير أكثر منه المطلوب آفا بعدما نفذ وروج

وتهجير باكور في كوردية قرية وثمانمئة آالف أربعة

وال لهم حول ال التركية المدن إلى كالجئين سكانها

كورستان إلى  باكور من  معاركه و  مقاتليه قوة.ونقل 

الجيش و جلب المخطط نفس لتنفيذ آفا وروج  باشور

في ناحية قرية مئة سبعة من أكثر تدمير تم التركي حيث

ومنعه في شنكال تدخله وكذلك وتهجير سكانها آميدي

شنكال في التنظيم وانضم عناصر هذا سكانها إعادة من

كوردستان تسليمه تم ".وكما الشعبي الحشد إلى" أخيرًا

و النظام قم" ماللي" من بإيعاز وذبيحة كرهينة الغربية

واعتقال لقتل وتهجير التركي وبموافقة النظام السوري

النظام مطالبة وعند السوري  للنظام  المعارضين كل

باسم هزلية  بمسرحية قاموا (عفرين) الرهينة تسليم 

اإلستخباراتي المطبخ  في إخراجها تم العصر  مقاومة

وبموافقة اإليراني) السوري (التركي المشترك الثالثي

ومرتزقته تركيا إلى (عفرين) الرهينة لتسليم الروسي

وريفها الغوطة سكان وإحالل الكوردي لتهجير الشعب

مع الديموغرافي  التغيير إلجراء الكورد السكان محل

وضباط عناصر اإلدارة الذاتية كانوا قادة معظم العلم أن

األسايش رئيس بكداش (هفال التركية االستخبارات من

من وكذلك  ( ًك ك كوادرب أربعين من أكثر  ومعه

القوات (رئيس السورية االستخبارات وضباط عناصر

األمن عميل " حمو سيبان "هفال الشعبية الحماية

مطار حميميم من أعلن الذي السوري السياسي للنظام

وتسميته تركيا مقاومة  قرار إتخاذ النظام  حضن ومن

حمو" "سيبان التسليم هرب العصر) وأثناء (مقاومة ب

وكوباني والشهباء حلب إلى النظام عمالء جميع ومعه

والقامشلي

المناطق تلك مصير و رقاب  في  اآلن يتحكمون  وهم

الرموز لكافة التنظيم محاربة السالح.وايضا بقوة

التاريخ ونسف الكوردية التاريخية والشخصيات

عن التنظيم وتخلي القومي الفكر ومحاربة الكوردي

في كوردي كيان أي إلقامة ومحاربته بل القومي الفكر

واإليرانية التركية الدول حدود بحماية وتعهده المنطقة

عصابة بتشكيل ويقوم التقسيم. من والسورية والعراقية

منفذة شورشكر)كأداة باسم(جوانين الشباب من مسلحة

واإلقليمية السورية االستخبارات من أوامره تتلقى

والوطنيين الكوردية األحزاب أعضاء  واعتقال لقتل

وتدنيس وحرق  مكاتبهم وحرق فقط الكورد الشرفاء 

التاريخيين الكورد قادة  رموز  وصور  الكوردي العلم

المدارس إغالق خالل من التجهيل  سياسة  واتباع 

كافة تحويل بحجة األخصائيين المعلمين وطرد النظامية

الشهادات أن علمًا اللغة الكوردية إلى الدراسية المناهج

معترف غير إداراتهم من الطالب  عليها يحصل  التي

المجاورة وال الدول في وال النظام مناطق في ال بها

الشعب لسمعة  واإلساءة بتشويه العالم.ويقوم دول  في

عبر عمومًا والعالم أوربا دول في وقضيته الكوردي

من بمظاهرات للقيام أوربا في الكورد الالجئين تجنيد

المظاهرات تلك تحويل يتم ما سرعان عفرين أجل

رفع فيه يتم آخر منحى إلى آفا روج أجل من الشعبية

قائمة في المصنف ال (ب كاكا) وأعالم "أوجالن" صور

أجل من شعارات  ترديد و وتمجيده العالمي اإلرهاب 

وروج أجل عفرين من ال نابى) جيان سروك آبو(بي

الصحافة حرية على  والتعدي األفواه كم آفا.وسياسة

يتطلب األحرار..لذلك الناس  أنفاس  وكتم واإلعالم

التنظيم هذا قذارة  كشف أن أبينا أم شئنا منَّا  الواجب

جميعًا مسؤوليتنا على  تقع لقضيتنا  المعادي  اإلرهابي

و الكوردية األحزاب وجميع األحرار المثقفين وخاصة

من تجريده أجل من التنظيم هذا حقيقة كشف على العمل

. بهم المغرر الشعبية الحاضنة

إقليم حكومة على تقع المسؤولية ..إن النتيجة في

المحامين وكافة الكوردية األحزاب وكافة  كوردستان 

أفضل إيجاد إلى واإلعالميين واألكاديميين والقضاة

المافياوي التنظيم هذا واستئصال تعرية في الحلول

و الكوردية لألمة المعادي اإلرهابي االستخباراتي

بين نشاطاته التنظيم من هذا بمنع ممارسة قرار إصدار

مواقف تتوحد أن نقترح ان  ويجب  الشعبية الجماهير

وإعتباره التنظيم هذ في عزل الكوردية األحزاب كافة

لكوردستان المغتصبة الدول إرادة يمثل إرهابيًا تنظيمًا

عدم وإن العادلة. وقضيته للكورد صلة بأي يمت وال

وأمثاله السرطاني التنظيم لهذا واستئصالكم لجمكم

شعبكم وبمستقبل ينتشر ويتحكم بكم سوف الخونة من

عندما افالطون  وصدق الداخل من اإلقليم وتخريب

بالشؤون مباالتهم ال لقاء الطيبون الذي يدفعه قال:(الثمن

منا فرد كل يجب األشرار).لذلك يحكمهم أن هو العامة

شعبه. قضية تجاه مسؤوليته يتحمل ان

أمحد عبدالباقي
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عبر  يتحقق  الذي  الخبز  وخاصة  محليًا  الغذاء  تأمين 

لوثة  بفعل  تحول  القمح،  زراعة  من  الذاتي  االكتفاء 

اقتصادي وغذائي  الحرب في عموم سوريا من منجٍز 

وحماية األمن الغذائي إستراتيجيًا، إلى معركة وجودية 

سوريا  سلة  بالدنا  أن  والحال  فكيف  الخاوية،  للبطون 

مخزونهم  السوريين  لكل  دومًا  أمنت  والتي  الغذائية 

المصدر  يتحول من  القمح والطحين،  االستراتيجي من 

نحو المستورد.

استيراد القمح لشمال شرق سوريا

أوكرانيا  الروسية على  الحرب  تتسبب  أن  المتوقع  من 

شمال  من ضمنها  العالمي،  الغذائي  باألمن  كبير  بمٍس 

أن  ولنتخيل  والخبز،  الّسلع  شرق سوريا على مستوى 

شرق  شمال  إلى  طن  ١٠٠ألف  وبكمية  القمح  ُيستورد 

سوريا، وفقًا لحديث رسمي لإلدارة الذاتية، ودون تحديد 

أو  روسيا  من  تتم  عادة  لكنها  منها،  الُمستورد  الجهة 

ووفقًا  األخرى،  العربية  الدول  معظم  كحال  أوكرانيا، 

ألكالف الحرب والتضخم وارتفاع أسعار النفط عالميًا، 

وتأثيرها على أسعار الشحن، فإن استيراد القمح سيعني 

المزيد من األتعاب واألعباء على المبتلين بداء البقاء في 

تلك المنطقة. األراضي الزراعية في شمال شرق سوريا 

تكفي لسد حاجتنا وأكثر، وُيمكن تخزين كمياٍت إضافية، 

حاجتهم،  من  بشيٍء  السوريين  باقي  تزويد  حّتى  وبل 

وبالعموم  السليم،  الُمخطط  الُمدبر  العقل  توفر  إن  فقط 

لجميع  الخامة  المادة  هي  للزراعة  المحلي  الناتج  فإن 

المشاريع اإلنتاجية في المنطقة والضعف الذي أصابها 

بالعموم  اقتصادية.  كوارث  خلق  سيعني  استيرادها  أو 

ثالثة أسباب مركبة للفشل الزراعي: 

١-حالة الجفاف الذي أصاب المنطقة منذ سنوات، ٢-

تداعيات الحرب التي أتت على كل شيء، ٣- أسوؤها 

غياب التخطيط االستراتيجي الذي يدفع الستيراد القمح 

لبلد القمح، وفقدان الزراعة لما تحتاجه من الرّي المعتمد 

سواء على الطاقة الكهربائية أو المازوت، والقفز فوق 

دور وتغول حيتان الفساد والنهب المنظمين على حساب 

تعميق الفقر المتقع لآلخرين.

تشابه الوعود والخطابات للسوريين واألوكرانيين 

واألوربيين  األمريكان  خطابات  مضامين  تشابهت   

يقبلوا،  لن  فهم  السورية،  نظيرتها  مع  أوكرانيا  حول 

وسيفرضون العقوبات، وهي العينات نفسها من التهديدات 

والوعيد التي حفظناها نحن السوريون عن ظهر قلب، 

ونعلم  كم تلك التصريحات حماسية وزرعت الثقة في 

ندرك حجم  السورية  التجربة  األوكرانيين. ومن  قلوب 

التصريحات،  تلك  وراء  من  المطلوب  الفعل  ضحالة 

فالحرب –األزمة السورية ال تزال مستمرة، وكأن كل 

العالم الغربي ماعاد يالحظ أن جرائم التجويع والتعذيب 
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شفان إبراهيم

تحت  باستمرار  تتسع  وبل  تتوقف  لم  القصف  وزيادة 

اختبارها  في  نجحت  المتحدة  فاألمم  الروسي.  الغطاء 

األسلحة  من  "المعلن"  سوريا  مخزون  وأزالت  الوحيد، 

الكيماوية في ٢٠١٤، وحين دخلت روسيا عام ٢٠١٥ 

عسكريًا في سوريا بحجة محاربة تنظيم "داعش" حصل 

يزال  وال  الوقت  ذلك  ومنذ  التدخل،  ذلك  أستمر  أن 

سوريا،  في  الدائرة  للحرب  نتيجة  يقتلون؛  السوريون 

وانهمار الصواريخ والبراميل المتفجرة، ومازال الجوع 

يفتك بالمجتمع السوري، وكأن رسالة األمم المتحدة هي 

اعتراضها على القتل بالكيماوي، مع شرعنة باقي أشكال 

القتل. و"األرض المحروقة" التي انتهجتها القوات الروسية 

في سوريا، هي عينها المتبعة في أوكرانيا، وأمام أعين 

"السياسات الدولية" تلك السياسات الذي دفعت بأوكرانيا 

للقبول بعضوية الناتو، وربما لن تنجح محاوالت اإلعالم 

األوكراني في استنهاض حمية األوربيين، عبر تكرار 

القول إن القوات الروسية تحاصر العاصمة كييف، ولو 

والطائرات  الجيوش  لكانت  والرغبة،  اإلرادة  وجدت 

األوربية حمت سماء األوكرانيين، وهي السياسات التي 

صدقها السوريون إن العالم األخر يمتثل للقيم األخالقية 

ستزداد  وبالمحصلة  الحروب.  مواجهة  في  واإلنسانية 

وستزداد  األوربيين،  تصريحات  في  الغضب  درجة 

معها حّدية التعامل الروسي قّسوة ودمارًا حّتى ُتنصب 

أطرافها  أو  كييف"،  على  "روسيا-أوكرانيًا"  زعيمًا  لها 

التي  جورجيا  كمصير  األقل،  على  لروسيا  المحاذية 

كانت تنوي االنضمام إلى حلف شمال األطلسي (الناتو) 

في ٢٠٠٨، قبل أن إرجاعها للحضن الروسي رغًم عن 

دول  سيناريوهات  بإعادة  لروسيا  استعداد  فال  الجميع، 

البلطيق "التيفيا، استونيا، ليتوانيا" المستقلة عن اإلتحاد 

السوفيتي والمنضمة للناتو. 

على  األوربية  العقوبات  من  كوردستان  تستفاد  هل 

روسيا؟

التقارير  عنها  تحدث  التي  العقوبات  قضية  إلى  لنعد 

ستكون  بأنها  وصفت  والتي  الرسمية  والتصريحات 

"مؤلمة للغاية" والمرجح أن يكون على رأسها ملف نقل 

الغاز الروسي إلى أوربا، وحرمان موسكو من وارداته 

في  الغاز  حجم  من   ٪٤٠ تبلغ  والتي  الضخمة  المالية 

أوربا، وتاليًا سيتوجب على الغرب البحث عن خط بديل 

وجديد ودائم لنقل الغاز إلى أوربا، للخالص من ابتزاز 

روسيا الدائم ضد اإلتحاد األوربي، خاصة ألمانيا التي 

تؤثر سياسات الطاقة الروسية في مواقفها السياسية.

تتجه  إنها  ويبدو  منها،  أجزاء  أو  أوكرانيا  سقطت  إذا 

لذلك، فإن موازين القوى االقتصادية ربما ستتجه صوب 

الشرق، ووفقًا لتقارير ومصادر تحدثت عنها العديد من 

الجهات اإلعالمية، أن اإلدارة األمريكية توجهت لتوفير 

البديل عن الغاز الروسي عبر قطر منعًا الستخدام بوتين 

ورقة الغاز في ابتزاز أوربا، ولعل أبرز من سيستفاد 

من التغيرات االقتصادية التي ستصيب اإلقليم كله هي 

للغاز،  العراق كمصدرين  وإقليم كوردستان  قطر  دول 

عبر تركيا وإن كانت حلول إسعافية، لكن الحل الجذري 

المطلوب هو األكثر إلحاحًا أوربيًا، وخالص أوربا من 

الضغط الروسي الذي يرسل إضافة للغاز، قرابة ٢,٣ 

إلى  أنابيب  الخام يوميًا عبر خطوط  مليون برميل من 

األمريكية  اإلدارة  على  تفرض  التطورات  هذه  أوربا، 

واالتحاد األوربي القيام بخطوات سريعة وتصور نهائي 

اإلدارة  إبالغ  بعد  خاصة  أوربا.  إلى  الغاز  نقل  آللية 

الدعم  بسحب  المتوسط  شرق  دول  الحالية  األمريكية 

لفقدان  ميد"؛  "أيست  لمشروع  االقتصادي  السياسي 

االعتبار  إعادة  بمثابة  وكانت  له،  االقتصادية  الجدوى 

أي  في  الصلب  المركزي  المحوري  وموقعها  ألنقرة 

مشروع لنقل الغاز إلى أوربا، كون تركيا أقصر طريق 

وأقلها تكلفة يمكن أن يمر من خالله خط الغاز.

مع االنفصال وضده معًا 

الغريب في األمر أن تسارع روسيا إلى تشجيع ودعم 

واالعتراف  لالنفصال  ولوغانسك  دونيتسك  مقاطعتي 

باستقاللهما، وتضع كل العراقيل أمام أيَّ حركة قومية 

لها  يكون  وأن  عليها،  للسيطرة  تسعى  التي  الدول  في 

في  كوردستان  إقليم  استفتاء  من  إيجابي  غير  موقٌف 

وضٌع  سوريا  شرق  لشمال  كان  وإن  الــ٢٠١٧، 

في  الذاتية  اإلدارة  تنجح  لم  كبيرة  وتوترات  خاص، 

ترضي  سياسية  وتسوياٍت  بتوليفات  الخروج  أو  لجمها 

فإن  الفرعية،  هوّياتهم  لهم  يحفظ  بما  المكونات  جميع 

روسيا  ومساعي  المعايير،  بازدواجية  تتعلق  القضية 

الحثيثة الستثمار القضية الكردية سياسيًا بما يخدم مسار 

أستانا ضد مسار الحل السياسي في جنيف، وأن تسعى 

الستغالل ورقة مجلس سوريا الديمقراطية عبر ابتزازها 

بالحوار مع النظام السوري وقبولها بكل الشروط التي 

للجنة  ضمها  مقابل  و"مسد"  الذاتية  لإلدارة  إنهاٌء  هي 

توشيم  في  نجحت  التي  "المقاومة"  ودول  الدستورية. 

تهمة االنفصال على الُكرد في سوريا والعراق، وحاولوا 

جاهدين تأليب الُكرد والعرب ضد بعضهم البعض، هي 

التي  الدول  األخرى وحدوية ومع وحدة األراضي في 

أمازيغ،  أشور،  /ُكرد،  من  الخاصة  القوميات  تقطنها 

على  المقاطعات  تلك  شجعوا  لكنهم  طوارق/...إلخ  

االنفصال واالستقالل عن أوكرانيا. 
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ذكرى  علينا  تحل  الجاري  آذار  شهر  منتصف  في 

األبرز  السوري  الوطني  الحدث  مرور ١١ عامًا على 

الحادي والعشرين، حدث جدير  القرن  إلى  بعد دخولنا 

به  أدت  التي  والعوامل  وأهدافه  أسبابه  بالوقوف عليه، 

االحتجاجات  انطالق  حدث  والدمار،  الفشل  حيث  إلى 

الشعبية الثورية التي بدأت في دمشق، وانتقلت إلى درعا 

حيث انفجرت، وتوسعت دائرتها بقوة وزخم جماهيري 

بشكل  وتعذيبهم  المدارس  أطفال  اعتقال  حادثة  بعد 

الشهيد  أبرزهم  ومن  منهم  البعض  واستشهاد  وحشي 

رغم صغر  ثوريًا  رمزًا  أصبح  الذي  الخطيب"  "حمزة 

سنه مثل الشهيد والثائر الشاب "والت حسي" من كوباني 

الذي استشهد هو اآلخر نتيجة رصاصات الغدر من قبل 

حلفاء النظام وأزالمه. 

قد يزعج هذا العنوان بعض اإلخوة السوريين وخاصة 

ممن دفعوا ثمنًا غاليًا جراء مشاركتهم الثورة وتقديمهم 

وإقامة  البعث  نظام  إسقاط  في  أمًال  جسيمة  تضحيات 

البديل الوطني الديمقراطي! ولكن علينا أن نمتلك الجرأة 

بالواقع كما هو تمامًا كي  الكافية واإلقرار واالعتراف 

نتمكن من تشخيص اللوحة والوقوف على األسباب التي 

أدت بنا وأوصلتنا إلى مانحن عليه، ومن ثم االنطالق 

وفق  والتحرك  المبادرة  ألخذ  مختلفة  وبصورٍة  مجددًا 

رؤية وطنية واقعية. 

غاية  في  نقطة  إلى  هنا  اإلشارة  بمكان  األهمية  من 

والثورة،  المعارضة  بين  الكبير  الفرق  وهي  األهمية 

وبين المعارضين والثوار، بين معارض كالسيكي عايش 

حكم البعث قرابة نصف قرن وتعايش معه، وبين ثائر 

شاب خرج سلميًا أمًال في الخالص من نظام االستبداد 

والتأسيس لحكم وطني مختلف، يحترم اإلنسان، ويؤّمن 

له سبل العيش الكريم، ويتيح أمامه فرص التعبير عن 

أنظمة  تحكمها  التي  بالبلدان  اسوًة  حرية  بكل  الرأي 

ديمقراطية منبثقة عن صناديق االنتخاب.

هل نمتلك الجرأة الكافية كي نعترف أن الثورة ُحِرفت 

ومن ثم انتكست وفشلت كي نحدد المسببين، ونقف على 

األسباب؟ 

سيلقى  ذكرنا  وكما  كهذا،  سؤاًال  أن  شك  أدنى  بدون 

امتعاضًا ورفضًا من جانب شرائح واسعة من السوريين، 

من  كبيرة  تضحيات  قّدموا  الذين  طرف  من  وخاصة 

دماء أبنائهم وممتلكاتهم، وكذلك من قبل الذين يتاجرون 

ويستثمرون في هذه األزمة لمصالحهم الخاصة. بمعنى 

أن طرح هكذا سؤال، واإلجابة عليه سيكون وقعها على 

علينا  ولكن  ومزعجًا،  ثقيًال  السوريين  من  مهمة  نسبة 

أن نكون صادقين مع شعبنا، وأن نمتلك الجرأة الكافية 

األسباب  على  ونقف  حصل،  بما  ونعترف  نقر،  كي 

طرح  نحاول  ثم  ومن  وواقعية،  جرأة  بكل  ونشخصها 

رؤى من شأنها المساهمة في توليد أفكار بناءة إلعادة 

أن  علينا  كذلك  الثغرات.  ومعالجة  التصدُّعات  ترميم 

نعي جيدًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين الثورة التي انتكست 

ثم  ومن  شعٍب  ثورة  ابتلعت  معارضة  وبين  وفشلت، 

الثورة  أن  جيدًا  نتذكر  وأهدافًا.  وبنيويًا  هوياتيًا  تشتت 

بدأت وطنية سلمية جماهيرية هادفًة إسقاط نظام البعث 

واألمنية  الفكرية  ومرتكزاته  وشخوصه  رموزه  بكل 

والعسكرية وإقامة بديل وطني ديمقراطي مختلف، وبين 

المعارضة التي ركبت موجة االحتجاجات الثورية، ومن 

التمثيل،  واحتكرت  الثورة  مؤسسات  على  سيطرت  ثم 

وهمشت الثوار واستأثرت القرار التفاوضي مع النظام 

بهدف الشراكة وتقاسم الحكم والسلطة والثروة. في هذه 

المناسبة نكرر ما كتبناه سابقًا حول هذا الموضوع الهام، 

بها  تسمح  وبما  اإلمكان  قدر   - نسلط   أن  وسنحاول 

مساحات النشر وكذلك مناخات الحالة السورية - الضوء 

على بعض جوانب أزمة المعارضة السورية وتركيبتها 

ودورها المكمل لدور النظام في حرف الثورة وإفشالها. 

المعارضة  مؤسسات  أن  والداني  القاصي  يعلم  حيث 

الرسمية مسيطر عليها ومحتكرة من جانب أجنحة األسلمة 

في  المسؤولية  األكبر من  الجزء  تتحمل  التي  السياسية 

فتح أبواب مؤسسات الثورة والمعارضة أمام الراديكاليين 

اإلسالميين، وغضت النظر عن الوافدين المعولمين من 

للتغلغل  لهم  الشرعي  الغطاء  ووفرت  الحدود،  خارج 

في صفوف الثوار والحاضنة الشعبية، ومن ثم التكامل 

والتزاوج الذي حصل بين الوافدين من األجهزة األمنية 

إلى  أدى  الذي  األمر  الراديكاليين،  هؤالء  مع  للنظام 

حرف الثورة عن مسارها السلمي، وإقحامها في مستنقع 

الستخدام  مبرر  وإعطاء  ف،  والتطرُّ والعسكرة  العنف 

انطباع  خلق  وكذلك  النظام،  جانب  من  المفرط  العنف 

عن الثورة بأنها إسالمية متطرفة وخاصة نتيجة ارتكاب 

ممثلي المكون العربي السني المعارض لبعض األخطاء 

القاتلة التي أوقعت المعارضة في الكثير من المحطات 

في مستنقع الطائفية المقيتة.

ومختلف  جديد  إطار  عن  للبحث  الوقت  حان  هل 

للمعارضة السورية؟

من األهمية التذكير هنا إلى أن الخالفات بين مكونات 

جديدة،   - قديمة  أساسًا  المتجانسة  غير  المعارضة 

نتيجة  لها  الداعمة  الدول  بين  الخالفات  منها ما تعكس 

والءاتها وتوزعها على هؤالء الداعمين، ومنها ماتتعلق 

حيال  مكوناتها  تصورات  بين  الكبير  بالتباين  أساسًا 

المتناقضة  التصريحات  وما  برمتها.  السياسية  العملية 

بأن  تأكيدًا  إال  التفاوض  هيئة  بين أطراف  التي تصدر 

الخالفات أعمق مما نتصورها، وأن منصات المعارضة 

تعاني  خاصة  بصورة  االئتالف  ومنظومة  عام  بشكل 

العام  وضعها  وأن  واضح،  ل  وترهُّ كثيرة  مشاكل  من 

طاغية  واالرتباك  القلق  من  حالة  وهناك  بخير،  ليس 

التراجع في شعبيتها وكذلك  القائمين عليها جراء  على 

هذه  بدأت  حيث  لها،  الداعمة  الدول  عدد  في  انحسار 

بعد  يومًا  وجودها  ومبررات  بريقها  تفقد  المعارضات 

يوم ألسباب ذاتية تتعلق ببنية هذه المعارضات وتركيبتها 

وعدم قدرتها على الخروج من حقول المنظومة الفكرية 

السياسية  لألسلمة  الثقافي  والموروث  الشوفيني  للبعث 

وفشلهما  عقمهما  والميدان  الزمن  أثبت  التي  المتطرفة 

جملة  وهناك  األفضل.  نحو  تغيير  أي  إحداث  في 

أن  الثورة  نستذكر  ونحن  كسوريين  علينا  تحتم  أسباب 

مبررات  وفقدت  فشلت  الرسمية  المعارضة  أن  نقّر 

وجودها، وبات من الضرورة بمكان البحث عن إطار 

جديد لمعارضة وطنية جامعة ومالكة لقرارها الوطني 

السوري المستقل ومختلفة من حيث التركيبة والشخوص 

والبرامج واألهداف ومنها :

١- فشل المعارضة في تقديم نموذج حكم رشيد وإدارة 

اإلدارة  أن  نجد  حيث  االختصاص،  أهل  من  ناجحة 

وفصائلها  المعارضة  عليها  تسيطر  التي  المناطق  في 

المسلحة هي األسوأ مقارنة مع اإلدارة في مناطق نظام 

لجهة  سواًء  الديمقراطية  سوريا  قوات  ومناطق  البعث 

واألمان  واألمن  العيش  مستلزمات  توفير  أو  الخدمات 

والتعامل الدولي معها. وكذلك غياب تام للحياة السياسية، 

وسيطرة واضحة لـ تنظيم القاعدة المصنف على قائمة 

اإلرهاب عليها. وقرار اإلدارة األمريكية الذي سيصدر 

المناطق  العقوبات على بعض  بتخفيف  والخاص  قريبًا 

الخارجة عن سيطرة النظام، وعدم شمل غالبية مناطق 

سيطرة المعارضة يؤكد الفشل الكبير للمعارضة . ٢- 

سوري  وطني  مشروع  صياغة  عن  المعارضة  عجز 

تغييري جامع ومعبر عن وجود وحقوق مكونات الشعب 

نتيجة  النظري،  المستوى  على  ولو  المختلفة  السوري 

السياسية  األسلمة  أجنحة  غالبية  بين  التحالف  سيطرة 

والوافدين من مؤسسات األجهزة األمنية لنظام البعث على 

مفاصل القرار في مختلف مؤسسات الثورة والمعارضة. 

وكذلك فشلها في تمثيل مكونات الشعب السوري. فمثًال 

يذكر  ثمثيل  لهم  ليس  والدروز  والمسيحيين  العلويين 

داخل مؤسسات المعارضة الرسمية المتمثلة باالئتالف، 

عادل  بشكل  ممثلون  أنهم  اليشعرون  الكورد  وكذلك 

في مؤسساتها وخاصة أنهم غير ممثلين ال في حكومة 

االئتالف وال في هياكلها العسكرية واألمنية واإلعالمية 

...إلخ. ونرى أن غالبية المعارضين وخاصة معارضي 

األمنية  المؤسسات  في  لعقود  خدموا  الذين  "الصدفة" 

لمنظومة البعث، وركبوا موجة االحتجاجات الثورية بعد 

قسرًا  ويقرون  يعترفون  الذي  الوقت  وفي  عام ٢٠١١ 

بـ "حقيقة" أن سوريا دولة متعددة "القوميات واألديان 

رسمت  واإلدارية  السياسية  حدودها  ألن  والمذاهب" 

لعام ١٩١٦ ولوزان  بيكو  اتفاقيات سايكس -  بموجب 

لعام ١٩٢٣ ورغمًا عن إرادة شعوبها. 

ليسوا  المعارضين  هؤالء  غالبية  نرى  الوقت  وبنفس 

أقل شوفينية من النظام، ويصّرون على عروبة سوريا 

القومية  بالتعددية  نقر  أن  الحكمة  من  وأسلمتها!هل 

والدينية والمذهبية، وفي نفس الوقت نحاول إلغاء هذه 

التعددية الجميلة والغنية والمتنوعة، ونفرض لونًا يتيمًا 

- سواًء أكان قوميًا أو دينيًا أو مذهبيًا- على جميع هذه 

المكونات وإلغائها من اللوحة السورية؟

٣- االنسحاب غير المبرر لفصائل المعارضة المسلحة 

من جبهات مواجهة النظام، وتسليم النظام مواقع هامة 

ومساحات كبيرة في العاصمة حيث األسلحة التي سلمها 

جيش اإلسالم وحلفاؤه للنظام كانت كافية للسيطرة على 

العاصمة، وكذلك في حلب وحمص وغيرها، وتوجهت 

هذه الفصائل نحو المناطق الكوردية في الشمال والشمال 

إلى موجة غضب ونزوح لـ مئات  أدى  الشرقي مما 

اآلالف من أبناء الشعب الكوردي من مناطقه التاريخية 

في عفرين وكري سبي / تل أبيض وسري كاني / رأس 

العين وكذلك ماحصل من تطهير ديني ومذهبي في إدلب 

وأريافها ( الفوعة وكفريا ) ...إلخ .

محدد  ومكون  طائفة  لـ  منتمية  قليلة  قلة  استئثار   -٤

بالمراكز المهمة داخل مؤسسات المعارضة وتبادل تلك 

"للقبعات" بين  تبادل  بينها كما حصل من  المراكز فيما 

السيدين أنس العبدة ونصر الحريري ألكثر من مرة، مما 

خلق انطباعًا سلبيًا لدى المجتمع الدولي الداعم وكذلك 

لدى الشارع السوري المعارض أن المعارضة هي نسخة 

مشابهة لـ نظام البعث لجهة الذهنية والتمسك بالكرسي 

وعدم فسح المجال أمام بقية الكفاءات والمكونات. 

٥- انزالق المعارضة المحسوبة على المكون العربي 

مستنقع  إلى  لها  التابعة  العسكرية  والفصائل  السني 

الصراع الطائفي اآلسن، مما خلق انطباعًا سلبيًا واضحًا 

أضر بسمعة المعارضة داخليًا وخارجيًا، وكذلك نجاح 

النظام في جر تلك المعارضة إلى خانة الصراع على 

السلطة وإبعادها تمامًا عن األهداف األساسية للثورة. إذًا 

نحن أمام معارضًة فاشلة في مختلف الميادين والسؤال 

هنا: ما المبرر من بقاء معارضة كهذه بشكلها وتركيبتها 

وشخوصها الحالية؟

ملخص الكالم 

الثورة،  بدء  إحدى عشرة سنة على  اليوم وبعد مضي 

مرتبكة  ضبابية  معارضة  لوحًة  أمام  نفسه  المرء  يجد 

يغطي عليها السواد من كل جانب، ويضع السوري أمام 

أكثرية  وأن  انتهت،  الثورة  حقًا  منها:هل  كثيرة  أسئلة 

المعارضين والمعارضات قد سقطت وانهزمت أخالقيًا 

المعارضة  تنقسم  ألم  سياسيًا وعسكريًا؟  تنهزم  أن  قبل 

إلى معارضات متوزعة على مصادر التمويل السياسي؟ 

أليست  النظام؟  عن  المعارضة  وتتميز  تختلف  بماذا 

المعارضة الرسمية أصبحت تعاني من الطائفية السنية، 

بالرغم  العلوية؟  الطائفية  على  المحسوب  النظام  كما 

الثورة  لمسار  تحريف  من  وحصل  ماحدث  كل  من 

وسرقتها وأخذها إلى خندق آخر من قبل بعض أجنحة 

األسلمة السياسية، لماذا غالبية المعارضة العربية السنية 

مازالت مصرة على أن اإلسالم ليس مجّرد عقيدة دينية 

روحانية فقط، بل أنه - اإلسالم - عبارة عن منظومة 

المجتمعات  وقيادة  المؤسسات  لبناء  صالحة  متكاملة، 

والدول وإدارتها سياسيًا وقانونيًا واقتصاديًا وتعليميًا...

إلخ!؟ وبما أننا نستذكر الثورة التي أكملت إحدى عشرة 

إلى  السوريين  خروج  منذ  عمرها،  من  بالتمام  سنة 

في  أمًال  البعث  نظام  ضد  ثائرين  والساحات  الميادين 

أنها  الديمقراطي، وبما  الوطني  البديل  الخالص وإقامة 

المجتمع  تخاذل  نتيجة  فشلت  أسف  وبكل   - الثورة   -

الدولي، وماتسّمى بمجموعة أصدقاء الشعب السوري، 

ونجاح  وعليها،  سوريا  في  االقليمية  والصراعات 

في  إفشالها  ثم  ومن  ابتالعها  في  الرسمية  المعارضة 

كما  واإلدارية  والعسكرية  السياسية  المجاالت  مختلف 

للشأن  والمراقبين  السوريين  يضع  ذلك  كل  ذكرناه، 

السوري أمام السؤال التالي:

على  ثورة  إلى  بحاجة  السوري  الشعب  بات  حقًا  هل 

ورموزها  شخوصها  بمختلف  الرسمية  المعارضة 

والعسكرية،  والفكرية  والسياسية  التنظيمية  ومرتكزاتها 

وأن إسقاطها سيساهم ويسارع في إسقاط النظام؟

شاهني أمحد 

بكل وقاحة وبدون أي وازع ديني أو انساني أواحترام  

الحرس  اعترف  الجيرة،  أو حقوق  الدولي  للقانون 

مسؤوليته  عن  قليل  قبل  المجرم  االيراني  الثوري 

فجر  باليستيا  صاروخا   ١٢ ب  اربيل  قصف  عن 

اليوم، مدعيًا استهدافهم لمواقع اسرائيلية هناك زورا 

وبهتانا.

سوريا  في  قواتها  من  حجر  مرمى  على  اسرائيل 

ولبنان ودول الخليج وال وجود لها في اربيل !!!

االرهاب  االرهاب وراعية  دولة  في  الماللي  نظام 

لها عالقات  التي  المسالمة  اربيل  العالمي تستهدف 

اقليمية متوازية ومتوازنة وجيدة مع الجميع وَنَأت 

بنفسها من سياسة المحاور .

هذا  العالمي  الشر  و  االرهاب  دولة  اختارت  لماذا 

اراضيها  ومن  مباشرة  اربيل  وقصفت  التوقيت 

ونزعت قناعها وكشفت عن وجهها االجرامي القبيح 

و لم تستخدم كالسابق ادواتها في حشد الشر والفتنة 

للقصف واالختفاء وراءهم؟

المالكي  بين  المرتقب غدا  باالجتماع  له عالقة  هل 

والصدر ؟

هل هو انتقام جراء قرب طرد عميلها برهموك من 

قصر السالم؟

هل له عالقة بتوقف المحادثات الدولية في فيينا حول 

برنامجها النووي النشغال العالم بحرب اوكرانيا؟

بوتين  حليفها  حرب  مع  االوراق  لخلط  تهدف  هل 

على اوكرانيا؟

ايران الجبانة لم ترد على اسرائيل التي تقتل جنودها 

منذ  سوريا  في  ومواقعها  الياتها  وتدمر  ومرتزقتها 

اكثر من ١٠ سنوات ولم  تجرؤ يوما على اطالق 

علم  تحت  ألنها  اربيل  على  وتستأسد  عليها  طلقة 

دولة كسيحة؟

هل تستشعر ايران انها على وشك الخسارة بثالثة 

اهداف في العراق بعد ان قالت في انتخابات ٢٠١٨ 

هذا  هل  المريكا؟  الشيء  مقابل  بثالثة  فازت  انها 

جزء من ردة فعل خسارتها؟ وهل ستنتقم من كل 

االطراف الذين لقنوها الخسارة ؟

 السنَّة طلبوا عقد جلسة للبرلمان للبحث في تداعيات 

لسيادة  ايران  انتهاك  ضد  يلزم  ما  واتخاذ  الهجوم 

العراق.

والصدر ادان الهجوم وغرد أن اربيل لن تركع إال 

لالعتدال واالستقالل والسيادة.

واعتقد  الجاش  عمالئها  بعض  الهجوم  وأدان  كما 

هي تمثيلية وانهم متورطون في الجريمة بشكل او 

اخر. 

على  الحفاظ  في  بواجبها  تقوم  ان  العراق  على 

لـمجلس  شكوى  وتقدم  شعبها  وحماية  سيادتها 

االمن الدولي لـعقد جلسـة طارئة لـردع ايران و 

وضـع حـد إلعتداءاتها االثمة والمتـكررة على 

كوردسـتان.. 

A@bË»uÏm@“aáÁa@Úq˝ri@ÚÿÓíÏ€a@bËmäbèÇ

حممد صاحل ابراهيم
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الدكتور: سفيان عباس 

االجتهاد  يقبل  ال  المبجل  ولفظه  الجاللة  اسم  الحق 

المنزلة  السماوية  الكتب  متن  في   نصه  ورد  والتأويل 

بسرها ومكنونها وعظمة تكوينها، واحتلت المرأة حيزا 

المنثورة والموسومة  المقاصد اإللهية  ظاهرا وبائنا في 

الالديني  الموروث  إلصالح  جاءت  التي  بأوامره 

المتواتر قبل نشأت األديان، فقد خضعت حقوق المرأة 

أهل  قبل  من  مكانتها  وتجاهل  متعرجة  إرهاصات  إلى 

الذين  الغابرة  واألزمان  السحيقة  العصور  إبان  الجهل 

ما آمنوا بدين وال حق وال عرفان لمخلوق اعزه رب 

العزة سبحانه. 

المكبلة  والتقاليد  المحجمة  األفكار  فالمرأة ظلت حبيسة 

والعادات الهاضمة بالرغم من أنها خلقت بأحسن تقويم 

( لقد خلقنا اإلنسان بأحسن تقويم ) ومصطلح اإلنسان 

في الكتاب العزيز جاء مطلقا شامال جامعا لكال الجنسين 

ناصية  امتلكت  المرأة  ان  يعني  وهذا  سواء،  حد  على 

التقويم العظيم في الصيرورة العقلية، وتتمتع بالقدرات 

والمؤهالت واإلمكانيات اإلبداعية حسبما هو مقرر من 

@pbqÎäÏæaÎ@÷Ï‘®a@µi@Òcãæa@NN@Òcãæa@áÓ»€@Ôæb»€a@‚ÏÓ€a@Újéb‰∑
رب العالمين استنادا إلى هذا نص المقدس. 

والحجج  األقاويل  كل  تدحض  اإللهية  القاعدة  هذه 

والتأويالت المبتورة والخالية من أي إسناد الضطهادها 

الزمن  مع  تدحرجت  التي  المساواة  في  أو هضم حقها 

االجتماعية غالبا  فالموروثات  البشرية،  المسيرة  ضمن 

كونها  لصحتها  الساند  المجهول  أرضية  على  تقف  ما 

بعيدة عن المفاهيم الدينية الن تكوينها األول سبق عهد 

الرساالت  نشر  مع  تداولها  استمر  وان  حتى  األديان 

المقدسة ، إال ان المقدرة اإلدراكية لبعض رجال الدين 

تقوقعت هي األخرى داخل الممزوج المجتمعي المليء 

بالجهالة واألوهام وعدم المباالة بأصل الحق . ان المرأة 

آالف  منذ  الزمنية  التقلبات  هذه  عبر  حضورها  أثبتت 

السنين وتأرجح حقها بين الوجود والضياع، حتى عصر 

النهضة وبزوغ فجر الحرية واالنعتاق من العهد العتيق 

وأخذت تجاري الرجال رويدا رويدا بفضل التشريعات 

والمعاهدات  المواثيق  من  المدعمة  المعاصرة  القانونية 

الدولية ، التي ألزمت الدول كافة على ضرورة تضمين 

دساتيرها المساواة ومنح الحقوق الكاملة غير المنقوصة 

التشريعات  هذه  مع  أقف  قد ال  إنني شخصيا   . للمرأة 

المرأة كونها ليست في حاجة إلثبات ذاتها ونيل  حول 

التي  وشواهده،  التاريخية  المعطيات  من  انطالقا  حقها 

على  مقدرتهن  فرضن  اللواتي  عن  قصصا  لنا  تحكي 

والسياسية  االجتماعية  والفعاليات  النشاطات  مجمل 

ما  احد؟  من  منة  أو  عون  بال  الشعوب  قيادة  وتبوأن 

كن الخنساء او خديجة الكبرى  او فاطمة الزهراء او 

عائشة او شجرة الدر يبالين بالتشريعات في عصرهن 

وال فكتوريا او حفيداتها من ملكات بريطانية او كاترين 

دولي،  ميثاق  او  عهد  من  المساندة  يطلبن  روسيا  في 

 . واحترام  فخر  بكل  وإبداعهن  مقدرتهن  فرضن  لقد 

واليوم المرأة تحتاج إلى نظرية انقالبية على الموروثات 

داء  في  المصابة  المتأكسدة  العقول  وغسل  والثقافات 

الجهل المعتق التي ال ترتبط بالقيم الدينية، الن إبداعها 

واجتهادها ومقدرتها كفيلة في فرض نفسها على الوسط 

المرأة  بشأن  الواجبة  التغيير  عملية  ان   . اإلنساني  

تتطلب مشتركات ثقافية وإنماء فقهي عن ماهية األديان 

أقرت  التي  ونظريات  أفكار  من  أسالفنا  به  أبدع  وما 

حقوق المرأة وأضفت عليها الجواز الشرعي واإلباحة 

القانونية بممارستها تحت أي ظرف او زمان. 
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زالوا  وما  والظلم  للتمييز  تعرض  من  أكثر  السوريات 

حقوقهن  تنتهك  التي  الجهات  كبير  بشكل  زادت  بل   ,

وتهميشهن خاصة بعد دخول جهات ايديولوجية صادرت 

بقوة السالح ثورة السوريين التي قام بها نساؤها وشبابها 

وصباياها وشبابها من أجل الحرية والكرامة والمساواة، 

وانتهكت حقوقهن/م ومارست عليهن/م االستبداد،

ربما القانون ال يمكنه تمكين النساء من ممارسة حقوقهن 

لثقافة مجتمعية وفترة طويلة، ولكن  ، ألن ذلك يحتاج 

لمجتمع عادل ومتساو جندريا  الوصول  يمكن  حتما ال 

من  البد  الذي  األساس  فهو   ، والدستور  القانون  بدون 

وجوده أوال للبناء عليه.

تقديم

 للمرأة هذا العام (٨ 
ّ
تحتفل األمم المّتحدة باليوم الدولي

المبنّية  ”المساواة  شعار  رافعة   (٢٠٢٢ مارس  آذار/ 

 اليوم من أجل غٍد مستدام“. لكّن 
ّ
على النوع االجتماعي

حقوق  في  التراجع  حاالت  أشّد  في  ونحن  يمّر  اليوم 

والسورّي.   ،
ّ
واإلقليمي  ،

ّ
العالمي الصعيد  على  النساء 

فمّرة أخرى تكون المرأة الخاسر األكبر في الحروب، 

واألوبئة. فقد تراجعت الوظائف للنساء أكثر من الرجال 

بأثر جائحة كوفيد ١٩، وُنكبن وتضاعفت مسؤولّياتهّن 

واليمن،  سوريا،  في  الحروب،  من  البالد  عانت  حيث 

وأوكرانيا، وقبلها العراق وليبيا. وهو ما يطول الحديث 

النساء لظروف  عنه في سوريا تحديًدا حيث تعّرضت 

قهر متعّددة حسب سلطة األمر الواقع التي استبّدت بهّن؛ 

فمن االعتقال، والعنف واالستغالل بكّل أشكالهما بما في 

، والحصار، والتهجير، 
ّ
ذلك العنف واالستغالل الجنسي

“، إلى تجّنيدهن في حروب عبثّية 
ّ
والتغّول ”األيديولوجي

(وخصوًصا القاصرات منهّن)…

النسوّية،  الحركات  يفترض تحرًكا عاجًال من  ما  وهو 

في  نصرتهّن  أجل  من  النساء،  بحقوق  المعنّيين  وكّل 

القانونّية  التمييز  أشكال  كّل  ضّد  المرّكبة  معركتهّن 

مواجهة  وفي  واالجتماعّية،  واالقتصادّية  والسياسّية 

والمجتمعات  الدول  نطاق  على  والكوارث،  الحروب 

واألسرة.

البحث  إعادة  سوريًّا  يحتاج  المطلوب  التحّرك  وهذا 

وأصوله  النساء،  له  تعّرضت  الذي  الظلم  تاريخ  في 

وهي  له.  المنّظمة  ومقاومتهّن  والقانونّية،  الدستورّية 

فريق  عبر  مركزنا  منها  لجانب  تصّدى  التي  المهّمة 

@Òcã‡‹€@Ô€Îá€a@‚ÏÓ€a@¿
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الثالثاء  يوم  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  قالت 

٨ آذار، في تقريرها تحت عنوان "في اليوم الدولي 

انتهاكات متعددة من مختلف أطراف النزاع  للمرأة 

في سوريا" إن ما ال يقل عن ٩٧٧٤ سيدة ال تزلن قيد 

االعتقال أو االختفاء القسري في سوريا، كما ُقتلت 

١٦٢٢٨ سيدة، إضافة إلى مقتل ٩٣ بسبب التعذيب، 

مشيرة إلى أنَّ قمع النساء في مناطق السيطرة يكرس 

حالة من فقدان التنمية والمساواة واألمن.

ذكر التقرير -الذي جاء في ٢١ صفحة- أنَّ السوريين 

تكون  أن  تأملوا  الشعبي  الحراك  في  الذين شاركوا 

السوري  النظام  سيطرة  عن  التي خرجت  المناطق 

نماذَج في الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية 

واستقالل القضاء، وما إلى ذلك من مقتضيات دولة 

القانون، لكن هذا لم يحدث، وغالبًا ما تقوم السلطات 

والحقوق  الحريات،  حالة  بمقارنة  المناطق  تلك  في 

والقضاء مع النظام السوري، ورأى التقرير أنَّ هذه 

المقارنة مستهجنة أشدَّ االستهجان، ألن المقارنة عادة 

القانون  تحترم  التي  الحضارية  األنظمة  مع  تتم  ما 

العديد  الدولي، وليس مع نظام متورط في ارتكاب 

اإلنسانية  ضد  جرائم  تشكل  التي  االنتهاكات  من 

القسري،  اإلخفاء  عمليات  ومارَس  حرب،  وجرائم 

دستورًا  وكتب  التعذيب،  تحت  امرأة   ٧٤ وقتَل 

تتبع  أمنية  الدكتاتورية، وأنشأ محاكم  يجسد صفات 

لألجهزة األمنية بهدف تصفية الخصوم، مؤكدًا أنه 

المرأة  االنتهاكات بحق  أفظع  نظام متوحش مارس 

د ماليين النساء،  التي طالبت بالتغيير السياسي، وشرَّ

واعتقل تعسفيًا عشرات آالف النساء.

التي  االنتهاكات  أبرز  حصيلة  التقرير  استعرض 

ارتكبتها أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا 

بحقِّ السيدات "اإلناث البالغات" منذ آذار/ ٢٠١١ حتى 

الداخلي،  المسلح  النزاع  خلفية  آذار/ ٢٠٢٢، على 

وكانتهاك للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، كما تحدَّث 

عن أبرز االنتهاكات واالعتداءات التي وقعت بحق 

المرأة في مناطق القوى المسيطرة الرئيسة الثالث: 

المعارضة المسلحة، قوات سوريا الديمقراطية، هيئة 

لحقوق  الدولي  القانون  تنتهك  والتي  الشام،  تحرير 

تعتبر  المرأة  االنتهاكات ضدَّ  أن  اإلنسان، موضحًا 

نحو  واالنتقال  والمساواة  التنمية،  تحقيق  أمام  عقبة 

الديمقراطية والسلم، كما أنها تغرس الخوف وانعدام 

لألنشطة  ممارستها  وتعرقل  المرأة،  لدى  األمن 

والمشاركة  والتعليم،  والتنقل  كالعمل  األساسية 

السياسية واالجتماعية.

سجل التقرير منذ آذار/ ٢٠١١ حتى آذار/ ٢٠٢٢، 

بالغة)  (أنثى  سيدة   ١٦٢٢٨ عن  يقل  ال  ما  مقتل 

على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 

١١٩٥٢ قتلَن على يد قوات النظام السوري، و٩٧٧ 

داعش  تنظيم  قتل  فيما  الروسية،  القوات  يد  على 

٥٨٧، وقتلت هيئة تحرير الشام ٧٧. ووفقًا للتقرير 

فقد قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش 

الوطني ٨٨٢ سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 

يد  على  سيدة   ٦٥٨ مقتل  التقرير  وسجل   .١٦٥

قوات التحالف الدولي، و٩٣٠ سيدة على يد جهات 

أخرى.

ال  سيدة  يقل عن ٩٧٧٤  ال  ما  فإنَّ  للتقرير  وطبقًا 

يد  على  القسري  االختفاء  أو  االعتقال  قيد  تزلَن 

منذ  سوريا  في  المسيطرة  والقوى  النزاع  أطراف 

السوري،  النظام  لدى  بينهن ٨٠٩٦  آذار/ ٢٠١١، 

تحرير  هيئة  لدى  و٤٤  داعش،  تنظيم  لدى  و٢٥٥ 

المعارضة  فصائل  جميع  لدى  و٨٥٧  الشام، 

المسلحة/ الجيش الوطني، و٥٢٢ لدى قوات سوريا 

النظام  أن  البيانات  تحليل  أظهر  وقد  الديمقراطية. 

حاالت  من   ٪  ٨٣ قرابة  عن  مسؤول  السوري 

أطراف  ببقية  مقارنة  القسري  واالختفاء  االعتقال 

النزاع. وهذا بحسب التقرير يدل على تعمد النظام 

اإلناث  وإخفاء  احتجاز  واعتقال/  مالحقة  السوري 

بدوافع متعددة، على نحٍو مخطط ومدروس.

يقل  ال  ما  مقتل  التقرير  وثَّق  متصل  وعلى صعيد 

عن ٩٣ سيدة بسبب التَّعذيب على يد أطراف النزاع 

والقوى المسيطرة في سوريا، قتلت ٧٤ منهن على 

يد قوات النظام السوري، و١٤ على يد تنظيم داعش، 

الديمقراطية،  سوريا  قوات  من  كل  يد  على  و٢ 

وجميع فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، 

و١ على يد جهات أخرى.

عن  يقل  ال  ما  ذاتها  المدة  في  التقرير  وثق  كما 

كانت  اإلناث،  ضد  جنسي  عنف  حادثة   ١١٥٢٣

و٣٤٨٧  السوري،  النظام  قوات  يد  على   ٨٠١٣

على يد تنظيم داعش، وأضاف أن ١٢ منها كانت 

يد  على  و١١  الديمقراطية،  سوريا  قوات  يد  على 

جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. 

وفي هذا الجانب أوضح التقرير أنَّ كًال من النظام 

الجنسي  العنف  مارس  قد  داعش  وتنظيم  السوري 

كسالح حرب استراتيجي وأداة تعذيب وانتقام ضد 

المجتمع السوري.

والناشطات  العامالت  النساء  التقرير تعرض  رصَد 

ألنماط متعددة من العنف، في شمال شرق وشمال 

منطقة  بين  متفاوت  نحٍو  وعلى  سوريا،  غرب 

وأخرى، وقال إن النساء اللواتي انخرطن في األنشطة 

المجتمعية والسياسية واإلعالمية واإلنسانية، قد دفعَن 

د في تعرُّض كثيرات منهن ألنماط  ثمنًا باهظًا تجسَّ

عمل مكّون من باحثة ومشرف ومراجعين، وبمشاركة 

بمنهجّية  أشهر  ثمانية  خالل  عملوا  نسوّيات،  رائدات 

تشاركّية أنتجت دراسة بعنوان “ السورّيات بين شريعة 

شروط  تحقيق  إلى  هدفت  الشريعة“  ودستور  الدستور 

، وإنتاج معرفة مفيدة، ورفد النضال من 
ّ
البحث العلمي

والمساواة  العدالة  وتحقيق  النساء  عن  الظلم  رفع  أجل 

الجندرّية.

ليس ألنهن األم واألخت واالبنة والزوجة ، بل ألنهن 

كما  اإلنسان  حقوق  بكل  يتمتعن  المجتمع  نصف 

الرجال.

 هو مكتَسب حّققته 
ّ
وجدير بالذكر أّن يوم المرأة الدولي

النضاالت النسوّية في العصر الحديث، وهي النضاالت 

النساء  التي عرفت محّطات كثيرة، منها خروج آالف 

عام ١٨٥٦ في شوارع نيويورك، في الواليات المّتحدة 

األمريكّية، لالحتجاج على الظروف غير اإلنسانّية للعمل 

التي ُفرضت عليهّن، وتظاهر آالف عامالت النسيج في 

نفس المدينة عام ١٩٠٨ رافعات قطًعا من الخبز اليابس 

وباقات من الورود، تجسيًدا لشعار «خبز وورود» الذي 

الحركة  أطلقت  التي  المطلبّية  لحركتهّن  عنواًنا  أعلّنه 

 
ّ
النسائي لالتحاد  مؤتمر  أّول  لعقد  وصوًال  النسوية، 

باريس عام ١٩٤٥، ولتصدر   في 
ّ
العالمي  

ّ
الديمقراطي

األمم المّتحدة عام ١٩٧٧ قراًرا يدعو العالم الختيار يوم 

في السنة لالحتفال بالمرأة، فتّم اختيار الثامن من آذار، 

ليصبح رمًزا لنضال المرأة والمطالبة بحقوقها.

*رئيس المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونّية

نيللي عادل

 

باليوم  العالم  يحتفل  الحالي  مارس/آذار  من  الثامن  في 

العالمي للمرأة تحت شعار "المساواة بين الجنسين اليوم 

من أجل غد مستدام"، وذلك تقديرا لمساهمة النساء في 

من  والتخفيف  المناخي  التغير  أزمة  مع  التكيُّف  مهام 

آثارها، واالستجابة لتداعياتها بصورة واعية ومسؤولة 

لبناء مستقبل مستدام لألجيال القادمة.

وفقا للموقع الرسمي لمنظمة األمم المتحدة، ُيعتبر تعزيز 

المساواة بين الجنسين في سياق أزمة المناخ ومساعي 

الحد من مخاطر الكوارث المترتبة على مشكلة االحتباس 

الحراري، من أكبر التحديات العالمية في هذا القرن.

تشير التقديرات إلى أن النساء يشكلن ٨٠٪ من النازحين 

الناجمة  المعيشية  األوضاع  المناخ وتردي  تغير  بسبب 

عن آثاره البيئية.

عالوة على ذلك، غالبا ما تفتقر المرأة إلمكانية الحصول 

على األموال الالزمة والفرص المالئمة لتغطية الخسائر 

المرتبطة بالطقس أو تقنيات التكيف على حياتها وحياة 

أسرتها، إذا ما كانت المعيلة الوحيدة لها، وتواجه التمييز 

الدائم في هذا اإلطار.

الالزمة  األموال  على  الحصول  إلمكانية  المرأة  تفتقر 

بالطقس  المرتبطة  الخسائر  لتغطية  المالئمة  والفرص 

ومن ثم تحتاج إلى الدعم (بيكسلز)

رسالة اليوم العالمي للمرأة

في الوقت نفسه، لفت موقع األمم المتحدة للمرأة إلى دور 

النساء بكونهن قائدات فّعاالت وصانعات تغيير حقيقي 

للتكيُّف مع المناخ المتغّير والتخفيف من آثاره المترتبة 

على أشكال الحياة المختلفة. لذا تتخذ المنظمة من ذكرى 

االحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة هذا العام فرصة 

لالحتفاء بذلك، وللتأكيد على أهمية التكاتف بشكل متساٍو 

في مواجهة هذا التحدي.

دي"  دبليو  "آي  للمرأة  العالمي  اليوم  موقع  أطلق  كما 

التحيز"،  نمط  "اكسروا  بعنوان  حملة  الرسمي   (IWD)

للتأكيد على ضرورة تحقيق عالم يتساوى فيه الجنسان، 

والتمييز،  النمطية  والصور  التحيز  من  خاليا  ويكون 

المرأة على  به، وينصف  ُيقدِّر االختالف ويحتفي  وأن 

الحقوق  ناحية  من  بالرجل  ويساويها  المستويات  كافة 

_ÒaÎbèæbi@ıbè‰€a@Üb‰m@aàbæ@NNÒcã‡‹€@Ôæb»€a@‚ÏÓ€a@¿
والواجبات.

في  للمرأة  العالمي  باليوم  االحتفاء  يتم  سنوي،  وبشكل 

مختلف الدول تقديرًا لدور النساء وإنجازاتهن السياسية 

إلى  الدعوة  مع  وغيرها،  واالجتماعية  واالقتصادية 

المساواة بين الجنسين.

كيف بدأ يوم المرأة العالمي؟

ذلك  ومع  اليوم.  لهذا  دقيق  تاريخ  تحديد  الصعب  من 

فقد تم االعتراف باليوم الوطني األول للمرأة، كما كان 

ُيطلق عليه، في الواليات المتحدة يوم ٢٨ فبراير/شباط 

.١٩٠٩

حق  عن  المدافعات  إحدى  ليمليش،  كالرا  أثارته  وقد 

المرأة في االقتراع والمولودة في أوكرانيا، والتي طالبت 

العمل وتحسين  السيدات وتقليل ساعات  بتحسين أجور 

احتجاجية  مسيرات  وانطلقت ضمن  الموظفين  أوضاع 

مع ١٥ ألف موظفة من موظفات مصانع المالبس في 

نيويورك.

األميركي  االشتراكي  الحزب  أعلن  التالي،  العام  وفي 

أول يوم قومي للمرأة تكريما لهؤالء العامالت.

ثم تم إضفاء الطابع الرسمي على اليوم في عام ١٩١٠ 

-زعيمة  زيتكين  كالرا  تدعى  امرأة  طرحت  عندما 

في  الديمقراطي  االشتراكي  للحزب  المرأة"  "مكتب 

ألمانيا- فكرة يوم المرأة العالمي.

فاقترحت أن تحتفل كل دولة بالمرأة في يوم واحد ثابت 

من كل عام للضغط من أجل تحقيق مطالبها وحقوقها. 

ليتم تأسيس اليوم العالمي للمرأة بعد مؤتمر ضم أكثر من 

١٠٠ امرأة من ١٧ دولة وافقت على المقترح.

جميع  في  زخما  يكتسب  الحدث  بدأ  تدريجي،  وبشكل 

والدانمارك  النمسا  في  به  االحتفال  وتم  العالم،  أنحاء 

مرة  ألول  مارس/آذار   ١٩ يوم  وسويسرا  وألمانيا 

اليوم  تعديل  تم  عام ١٩١٣،  في  ثم  العام ١٩١١.  في 

السنوي لالحتفاء بالمرأة إلى الثامن من مارس/آذار، ليتم 

االحتفال به في ذلك اليوم منذ ذلك الحين، بحسب موقع 

"هيستوري" (History) للمعلومات التاريخية.

تطوير يوم المرأة العالمي

لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على اليوم العالمي للمرأة 

حتى إضراب الحرب العالمية األولى في العام ١٩١٧، 

عندما طالبت النساء الروسيات بـ"الخبز والسالم"؛ وبعد 

التنازل عن  ٤ أيام من اإلضراب، ُأجبر القيصر على 

العرش ومنحت الحكومة المؤقتة النساء حق التصويت 

منذ عام  أكثر منهجية  اليوم  ثم أصبح  الحين.  ذلك  في 

١٩٧٥ عندما بدأت األمم المتحدة االحتفال باليوم العالمي 

للمرأة بصورة رسمية. في حين كان الموضوع األول 

الذي تم تبنيه في العام ١٩٩٦ هو "االحتفال بالماضي 

والتخطيط للمستقبل".

أكثر من  للمرأة اآلن في  العالمي  باليوم  االحتفال  ويتم 

١٠٠ دولة، كما أصبح عطلة رسمية في أكثر من ٢٥ 

حين  في  وأذربيجان،  وألمانيا  الصين  بينها  من  دولة 

حددته دول أخرى بنصف دوام من العمل للموظفات.

مختلفة من المخاطر والتهديدات، واالعتداءات الجسدية 

والمعنوية، وعرض التقرير بشكل موجز أبرز تلك 

الممارسات واالنتهاكات، وسجل في هذا السياق ما ال 

يقل عن ١٠٧ حوادث اعتداء وترهيب تعرضت لها 

النساء الناشطات أو العامالت أو المراكز المختصة 

بالمرأة على خلفية أنشطتهن منذ آذار ٢٠٢١ حتى 

آذار ٢٠٢٢، وذلك في المناطق الخارجة عن سيطرة 

إدلب وحلب  محافظات  كل من  في  السوري  النظام 

والرقة والحسكة ودير الزور، والتي تخضع لسيطرة 

المعارضة  فصائل  جميع  التالية:  القوى  من  واحدة 

المسلحة/ الجيش الوطني، قوات سوريا الديمقراطية، 

النظام  مناطق  تضمين  يتم  ولم  الشام،  تحرير  هيئة 

السوري وممارساته في هذا المجال ضمَن التقرير. 

وذكر أنها توزعت بحسب الجهة المرتكبة لالنتهاك 

الشام: ٢٧، جهات  تحرير  هيئة  التالي:  النحو  على 

التقرير من تحديدها: ٢١، خاليا متطرفة  لم يتمكن 

(يعتقد أنها تنتمي لتنظيم داعش): ١٧، جميع فصائل 

قوات   ،٢٣ الوطني:  الجيش  المسلحة/  المعارضة 

هذه  أن  التقرير  وأكد   .١٩ الديمقراطية:  سوريا 

المشاركة  عن  النساء  ردع  في  تسبَّبت  االنتهاكات 

الفاعلة في مختلف المجاالت، السياسية، اإلعالمية، 

على  والنشر  والتعبير،  الرأي  بحرية  يتعلق  وما 

فيما  خاص  وبشكل  االجتماعي،  التواصل  صفحات 

يتصل بنقد االنتهاكات بحق المرأة.

العديد من حاالت االضطهاد والعنف  التقرير  سجل 

حدَّ  األحيان  بعض  في  وصلت  والتي  المرأة،  ضد 

بشكل  مرتبطة  جنسانية  خلفية  على  وذلك  قتلها، 

أساسي بما يطلق عليه مجتمعيًا اسم "جرائم الشرف"، 

واعتبر التقرير أن هذه االعتداءات والجرائم انعكاس 

والقضائية  القانونية  البنية  هشاشة  لمدى  واضح 

آذار  منذ  التقرير  وثق  وقد  المرأة،  لحقوق  الناظمة 

يقل عن ٢٤ حالة  ما ال  آذار ٢٠٢٢  ٢٠٢١ حتى 

قتل طالت النساء بدافع جنساني على يد أسرهن أو 

شركائهن، معظمها بذريعة "الشرف" أو رفض النساء 

من  عنٍف  عن  ناجمة  حاالت  أو  قسريًا،  لتزويجهن 

الرجل.

أكد التقرير أن النظام السوري المسيطر على الدولة 

القانون  خرقت  التي  األولى  الجهة  كان  السورية 

اإلنساني،  الدولي  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدولي 

واسع  نحٍو  على  المرأة  بحق  انتهاكات  ومارست 

في كثير من األنماط مثل القتل، والتعذيب واإلخفاء 

النزاع  أطراف  بقية  نهجه  على  وسارت  القسري، 

بشكل متفاوت، والبعض منها ارتكب انتهاكات بحق 

المرأة السورية لم يمارسها النظام السوري نفسه مثل 

وحرية  المالبس  على  والتضييق  القسري  التزويج 

التنقل.

باعتبارها  المسلحة،  المجموعات  إن  التقرير  وقال 

أطرافًا من غير الدول، ال تستطيع أن تنضم رسميًا 

إلى أطراف المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، لكنها 

األساسية،  اإلنسان  باحترام حقوق  ذلك  ُملَزمة رغم 

وبالقانون الدولي العرفي، كون هذه األطراف تجسد 

سيطرة فعلية على أجزاء من إقليم الدولة.

وقد أثبت التقرير وجود أنماط من التمييز بحق المرأة 

انتهاكًا  يشـكل  وهذا  الممارسـات،  من  عدد  في 

ضّد  التمييز  أشـكال  جميع  على  القضاء  التفاقّية 

المـرأة.

العنف  ممارسات  أغلب  أن  التقرير  أكد  كما 

واالنتهاكات بحق المرأة تهدف لردعها عن االنخراط 

السياسي،  النشاط  خاص  وبشكل  العام،  الشأن  في 

المرأة  حقوق  من  العشرات  إن  وقال  واإلعالمي. 

األساسية يتم انتهاكها، وفي مقدمتها، الحق في الحياة، 

التعسفي واإلخفاء  للتعذيب واالعتقال  التعرض  عدم 

الرأي  وحرية  واللباس،  التنقل،  وفي  القسري، 

والتعبير، والعمل، وغيرها من الحقوق. 

وشدَّد التقرير على أن تعزيز دور المرأة، وحمايتها 

من العنف واالنتهاكات، بما في ذلك حقها في العمل 

ينعكس  سوف  الرأي،  وحرية  واإلعالمي  السياسي 

بشكل إيجابي على المجتمع كله، كما أن كل ذلك من 

األمور األساسية في السعي نحو المساواة والتنمية.

المسيطرة:  القوى  النزاع/  أطراف  التقرير  أوصى 

العرفي،  اإلنساني  الدولي  القانون  قواعد  باحترام 

وقواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان بما فيها اتفاقية 

 - المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء 

سيداو، والتوقف عن كافة أشكال التمييز ضد المرأة. 

الفوري عن  باإلفراج  النزاع  وطالب جميع أطراف 

النساء المحتجزات تعسفيًا، وبشكل خاص على خلفية 

الخاصة  الدولية  بالقوانين  وااللتزام  المسلح،  النزاع 

مرتكبي  عن  تحقيقات  وإجراء  الفتيات.  باحتجاز 

وفق  ومحاسبتهم  المرأة،  ضد  والعنف  االنتهاكات، 

نظام قضائي مستقل، وأحكام تراعي القوانين الدولية، 

والبدء بتعويض الضحايا وجبر الضرر.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس األمن بتأمين حماية 

نازحات  من  قسريًا  المشردات  النساء  ومساعدة 

مجال  في  الخاصة  احتياجاتهن  ومراعاة  والجئات، 

الممكنة  اإلجراءات  كافة  واتخاذ  تحديدًا.  الحماية 

قانونيًا وسياسيًا وماليًا بحق النظام السوري وحلفائه، 

وبحق جميع مرتكبي االنتهاكات في النزاع السوري 

حقوق  باحترام  االلتزام  أجل  من  عليهم  للضغط 

المرأة.

أنور البني *
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السليمانية  منظمة  وبمشاركة  التحيز  كسر  شعار  تحت 

إحياء  ،تم  سوريا   – الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب 

اذار   ٨ الثالثاء  يوم  للمرأة  العالمي  اليوم  بمناسبة  حفل 

ومسيرة  عمالي  حراك  ذكرى  يصادف  ٢٠٢٢وهو 

إحتجاجية خرجت فيه ١٥ ألف مرأة في عام ١٩٠٨ إلى 

شوارع مدينة نيويورك األمريكية للمطالبة بتقليل ساعات 

العمل وتحسين االجور والحصول على حق التصويت في 

التابع  اإلنتخابات ،تم إحياء الحفل في مركز جكرخوين 

لمنظمة البارزاني الخيرية في مخيم باريكا .

أستهل الحفل بكلمة من السيدة سروة مصطفى ...........

المرأة  تجاه  التحيز  المساواة وعدم  فيه عن حق  تحدثت 

وإعتبارها شريكة فعالة في خدمة وتطور المجتمع ودور 

وازدهار  تطور  في  وزوجة  وابنة  وأخت  كأم  المرأة 

الشعب  نيل  سبيل  في  عاتقها  على  وقع  ،وما  المجتمع 

لنيل  عام  بشكل  العالم  وشعوب  خاص  بشكل  الكوردي 

المشروعة  لحقوقها  المرأة  لنيل  العمل  وبالتالي  حقوقه 

من مساوة بين الجنسين وحقها في االدارة وغيرها من 

متطلبات المجتمع .

تلتها كلمة للرفيقة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

تفاصيل  فيه  ذكرت   ، عليشار  حجي  نسرين  سوريا   –

فيه  التي خرجت  العمالي والمسيرة االحتجاجية  الحراك 

اليوم  فكرة  منها  استمدت  والتي  عام ١٩٠٨  في  النساء 

العالمي للمرأة وتطرقت الرفيقة الحزبية الى دور المرأة 

الكوردية بشكل  المرأة  المجتمع بشكل عام ومساندة  في 

ضد  الكوردية  واإلنتفاضات  الثورات  فترة  في  خاص 

والمعتقالت  الناشطات  منهّن  فكان   ، واالضطهاد  الظلم 

والشهداء والمالحقات من االنظمة الدكتاتورية ،واختتمت 

عن  والمدافعة  المساندة  البيضاء  لأليادي  بالشكر  كلمتها 

الحزب  حزبنا  يتبناها  التي  األفكار  وكل  المساوة  حق 

الديمقراطي الكوردستاني – سوريا في سبيل نيل المرأة 

واعتبارها  المجتمع  بناء  في  المشرؤوعة  حقوقها  كامل 

نصف المجتمع وشريكة في النص االخر لتقف جنبا الى 

الشعب  وتطلعات  اهداف  تحقيق  حتى  الرجل  مع  جنب 

الكوردي،

عالوة على دورها الفّعال في بناء االسرة لينبت زرعها 

في بنيها من القيم والمبادء اإلنسانية .

الكوردية  القومية  االغاني  من  بمزيج  الحفل  وأختتم 

والدبكات الكوردية بين النسوة الحاضرات للحفل وعرض 

الكوردي  واللباس  التراث  من  اليدوية  االعمال  بعض 

العريق ،وتوزيع بعض الهدايا للحاضرين 

بشكل  كوردستان  ونساء  العالم  لنساء  التهاني  خالص 

خاص بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 

الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  السليمانية  منظمة 

–سوريا

@NN|öbœ@bÓ„aÏnÓ€@¿@µ˜u˝€a@µi@çÓÓ‡n€a
_ÚÓébÓé@paäÎãö@‚c@ÚÓ„Ï„b”@paıaãug

األوروبية  الدول  أوكرانيا، وأظهرت  الحرب في  وقعت 

الفارين  الالجئين  مع  مسبوق  غير  تضامنا  مجتمعة 

كافة  ورصدت  الحدود  فتحت  العسكرية.  األعمال  من 

لهؤالء.  الئقين  وإقامة  استقبال  لتأمين  الالزمة  الموارد 

مجتمعة  وافقت  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الدول 

على منح الالجئين األوكرانيين إقامات تصل إلى ثالث 

سنوات على أراضيها، دون حاجتهم للتقدم بطلبات لجوء. 

حين  في  مباشرة،  العمل  حق  منحهم  تم  ليتوانيا،  وفي 

يقبع طالبوا اللجوء من دول أخرى في مراكز االحتجاز 

بظروف معيشية مأساوية.

أنشأت  أوكرانيا،  في  العسكرية  األعمال  اندالع  مع 

الدول المجاورة خاليا أزمة لمتابعة األوضاع والشؤون 

اإلنسانية. بولندا التزمت باستقبال مليون الجئ أوكراني، 

رومانيا أيضا التزمت باستقبال نصف مليون، على الرغم 

والمجر  ليتوانيا  االتحاد.  في  األفقر  الدولة  كونها  من 

حدودها  فتحت  أيضا  كلها  واليونان،  ومولدوفا  والتفيا 

الستقبال الالجئين.

األوكرانية  اللجوء  ألزمة  المبكرة  األوروبية  االستجابة 

القارة الستقبال الالجئين على  أظهرت وجود متسع في 

نحو إنساني يحفظ حقوقهم وكراماتهم.

القارة  تشهدها  أزمة هجرة  االستجابة ألكبر  ولكن، هذه 

األوروبية خالل القرن الحالي، ال تتالءم مع ما يتعرض 

له المهاجرون الذين وصلوا إلى بعض بلدان القارة خالل 

السنوات القليلة الماضية.

قبل أشهر، اندلعت أزمة حادة بين بيالروسيا وجيرانها، 

خلفية  على  األوروبي،  االتحاد  في  األعضاء  الدول 

الدول.  تلك  نحو  حدودها  بتخطي  للمهاجرين  سماحها 

الغربية  أوروبا  دول  إلى  بالوصول  يحلمون  آالف ممن 

تدفقوا على تلك الحدود، حيث بدأت معالم أزمة إنسانية 

خطيرة بالتكشف.

فبولندا على سبيل المثال، منعت دخول أي من هؤالء إلى 

للهجرة  المناهض  بموقفها  المعروفة  الحكومة  أراضيها. 

اتخذت موقفا حاسما، حتى أنها ضربت بعرض الحائط 

تقديم  بضرورة  األوروبية  اإلنسان  حقوق  محكمة  قرار 

الدعم للعالقين على حدودها.

ليتوانيا أيضا بدورها لم تختلف استجابتها لتلك األزمة عن 

بولندا، إذ أنشأت السطات مراكز احتجاز على حدودها 

وضعت فيها المهاجرين الواصلين، دون أن يتمكنوا من 

التقدم بطلبات لجوء.

اللجوء  طالبي  على  الليتوانية  السلطات  وزعتها  مطوية 

في روكال تتوعد من يجتاز الحدود بشكل غير شرعي 

بالسجن والترحيل، فضال عن عدم تمكنه من الحصول 

على اللجوء. الحقوق محفوظة

اللجوء  طالبي  على  الليتوانية  السلطات  وزعتها  مطوية 

في روكال تتوعد من يجتاز الحدود بشكل غير شرعي 

بالسجن والترحيل، فضال عن عدم تمكنه من الحصول 

على اللجوء. الحقوق محفوظة

روكال الحتجاز  مركز  في  يقيم  عراقي  مهاجر  باسم*، 

هناك  المعيشية  األضاع  ليتوانيا، وصف  في  المهاجرين 

عائلته  مع  المتواجد  المهاجر  والكارثية.  بالمأساوية 

(طفلين وزوجته)، تحدث عن "سجن" يقيمون فيه منذ أكثر 

من تسعة أشهر، يتعرضون فيه بشكل يومي لمضايقات 

وانتهاكات عكست آثارها السلبية على كافة القاطنين في 

المركز، خاصة األطفال.

انتهاكات حقوقية

الدائمة،  المراقبة  قيد  "نحن  نيوز  لمهاجر  باسم  يقول 

ينّفذون عمليات تعداد شبه يومية وأكثر من مرة في اليوم، 

الغرف  يقتحمون  األولى.  الصباح  ساعات  في  معظمها 

الرعب  أو  األطفال  لوجود  يأبهون  ال  هائلة،  بوحشية 

دائم،  يعيشون في خوف  أطفالي  لهم.  به  يتسببون  الذي 

يرتجفون من أي صوت أو حدث مفاجئ".

كئيبة  المخيم  في  العامة  الحالة  العراقي،  للمهاجر  وفقا 

"معظم  بكثرة.  متفشية  والتنفسية  الجلدية  واألمراض 

المقيمين هنا أصيبوا بكورونا. في البداية، كانوا يضعون 

عالمة حمراء على أبواب غرف المصابين، الحقا باتوا 

الحدود  على  بعيد،  سجن  في  للحجر  المصابين  ينقلون 

شهر  من  أكثر  يقضون  كانوا  المحجورون  التفيا.  مع 

هناك، في ظروف سيئة للغاية وطعام شحيح. بتنا نخشى 

اإلفصاح عن إصابتنا بكورونا كي ال يفرقونا عن عائالتنا 

ويحتجزوننا في أماكن بعيدة".

االنتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في ذلك المركز، 

حد  إلى  وصلت  أوسطية،  شرق  دول  من  ومعظمهم 

أي  ممنوع،  "االعتراض  والضرب،  التعسفي  االحتجاز 

شخص يشّكون في أنه يعترض على الظروف المعيشية 

يعتقلونه فورا. هناك رجال معتقلون منذ أشهر في منشآت 

ال نعلم عنها شيئا، عائالتهم لم تسمع عنهم أو منهم منذ 

اعتقالهم". ويضيف "مفاهيم حقوق اإلنسان بالنسبة لنا هنا 

كقصة من الخيال العلمي، نحن حرفيا نعيش بال حقوق. 

خصوصياتنا منتهكة وحرية التعبير مفقودة. حتى حرية 

التنقل داخل هذا السجن/المخيم محدودة".

تقيم كل عائلة في ذلك المركز في غرفة ال تتعدى مساحتها 

٢,٥ م عرضا ومترا واحدا بالطول. الحمامات والمطبخ 

ونقاط االغتسال مشتركة. "طبعا الحمامات معظم الوقت 

ال تعمل، وهي بعيدة عن الغرف مسافة ٥٠٠ متر. إذا 

كان علي أن أرافق أحد أوالدي ليال إلى الحمام، سيكون 

علينا قطع كل تلك المسافة بالبرد القارس وأن نبحث عن 

حمام قابل لالستخدام.

هناك نحو ٨٠٠ شخص في هذا المخيم، جميعهم عائالت، 

خاضعون  وجميعهم  لجوئهم،  طلبات  رفضت  وجميعهم 

لهذه المعاملة الالإنسانية".

قاعدة عسكرية مجاورة

بطبيعة الحال، وألن طلبات لجوئهم مرفوضة، يمنع على 

طالبي اللجوء مغادرة المركز أو العمل أو تسجيل أطفالهم 

العودة  هو  أمامهم  المتاح  الوحيد  الخيار  المدارس.  في 

العراقيين  من  كبير  ولعدد  لباسم  وفقا  لكن  بالدهم.  إلى 

مستحيلة، خاصة  العراق  إلى  العودة  هناك،  المتواجدين 

االحتجاجات  في  مشاركتهم  بسبب  القتل  يخشون  وأنهم 

التي اندلعت هناك قبل أشهر.

إلى  تكون  ما  أقرب  العائالت  بها  تقبع  التي  الغرف 

الزنازين. الحقوق محفوظة. باسم قال لمهاجر نيوز إنه 

وآخرون توسلوا لدى السلطات للسماح لألطفال والنساء 

الهدوء  ببعض  ليحظوا  المركز،  ذلك  من  بالخروج 

وليعيش األطفال بعضا من األوقات الطبيعية التي تتالءم 

وأعمارهم. لكن الجواب كان يأتي دوما بالرفض.

لعدة  وفقا  السلطات،  أنشأت  تعقيدا،  األمور  ولتزداد 

قاعدة  المركز،  في  متواجدين  مهاجرين  من  شهادات 

يتدربون  مسلحة  عناصر  فيها  يتواجد  قريبة،  عسكرية 

يوميا منذ اندالع الحرب في أوكرانيا، "أطفالنا يستفيقون 

للغرف  الشرطة  اقتحام  من  خوفا  تارة  ليال،  مذعورين 

وطورا من أصوات االنفجارات الناجمة عن التدريب".

حق العمل لالجئين األوكرانيين "حصرا"

يذكر أن السلطات الليتوانية أعلنت مطلع الشهر الجاري 

الدخول إلى  الفارين من الحرب يمكنهم  أن األوكرانيين 

سوق العمل فور وصولهم أراضيها.

مونيكا  األوكرانية،  والعمل  االجتماعي  الضمان  وزيرة 

أن  حينه  في  صحفي  مؤتمر  في  أعلنت  نافيكيين، 

أو  بيومترية  سفر  جوازات  يحملون  الذين  األوكرانيين 

من  "سيتمكنون  مؤقت  إقامة  تصريح  أو  شينغن  تأشيرة 

االندماج في سوق العمل على الفور". أما الذين ينتظرون 

الحصول على تصريح إقامة ستعتني بهم دائرة التوظيف 

المعلومات  بجميع  تزويدهم  و"سيتم  الليتوانية،  العامة 

المطلوبة". حتى أنها أكدت أن الحكومة ستوفر معاشات 

األوكرانيون  فيها  يتمكن  ال  التي  الحاالت  "في  تقاعدية 

التقاعدية  معاشاتهم  تلقي  من  ليتوانيا  في  يعيشون  الذين 

من وطنهم". ما سبق يثبت إمكانية اعتماد سياسة لجوء 

من  خاصة  وكراماتهم،  حقوقهم  للناس  تكفل  متوازنة 

الحروب  من  هربا  بلدانهم  عن  بعيدا  للجوء  اضطروا 

والمخاطر. فهل ينطبق على طالبي اللجوء معايير مختلفة 

وفقا للمناطق التي هربوا منها؟  

مهاجر نيوز

أحيا الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا (منظمة مخيم باسرمة) بريف أربيل، يوم االثنين، الذكرى 

الـ١١٩ لميالد البارزاني الخالد في مخيم باسرمة لالجئي كوردستان سوريا.

وشارك في الحفل سرحان حسن عضو اللجنة المركزية ومسؤول منظمتي باسرمة وكوركوسك والعميد 

فكري ممثل مكتب الرئيس بارزاني و فيصل اسماعيل و جدعان علي عضوي الهيئة االستشارية وواسايش 

المخيم وادارة المدرسة االبتدائية.

مصطفى  الخالدين  مقدمتهم  وفي  وكوردستان  الكورد  شهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة  الوقوف  وبعد 

البارزاني وإدريس بارزاني الشهيد الحي ، والترحيب بالحضور، وألقى القيادي الكوردي سرحان حسن 

كلمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا .

ومن جانبه، تحدث العميد فكري ممثل (مكتب الرئيس بارزاني) عن مسيرة وتاريخ االب الروحي للكورد 

مصطفى بارزاني، وتخلل الحفل قصائد وأشعار ُتَمجُد البارزاني الخالد شارها في تقدمتها (عفدال خان و 

مروان عمر).

واختتم الحفل ببعض االغاني الكوردية القومية من قبل الفنان محمد ابراهيم وفنانين آخرين والنشيد القومي 

الكوردي (أي رقيب).

@PDKMSÄ€@Úflãébi@Ú‡ƒ‰fl
á€b©a@Ô„aåäbj€a@Ü˝Óæ@QQY@Ä€a@Ùã◊â€a@ÔÓ•

أكراد  عراقيين  ثالثة  على  حكم 

تهريب  شبكة  "رؤساء"  ُيعدون 

المخيمات  بين  تنقلوا  بالسجن. 

وسهلوا  فرنسا،  شمال  وشواطئ 

قوارب  عبر  المهاجرين  تهريب 

صغيرة باتجاه المملكة المتحدة.

آذار/مارس،   ١١ الجمعة  يوم 

دونكيرك  في  محكمة  أصدرت 

بحق  بالسجن  أحكاما  الفرنسية 

رزكار  أكراد،  عراقيين  ثالثة 

وسيوان  سنة)   ٣٥) أمين  حامد 

شرعي  غير  نحو  على  مهاجرين  دخول  تسهيل  بتهمة  عاما)،   ٢٧) توفيق  وغوران  سنة)  ياسين(٣٩ 

وتعريض حياة آخرين للخطر وتشكيل عصابة منظمة.

األحكام تضمنت السجن من ثالث إلى خمس سنوات بحق متهمين اثنين (وصفهم االدعاء بأنهما من أهم 

رؤساء شبكة التهريب)، إضافة إلى منعهم من دخول األراضي الفرنسية بشكل دائم. بينما حكمت على 

الثالث بالسجن ٣٠ شهرا.

“غرق ثالثة قوارب”

في نهاية نيسان/أبريل، تتبعت الشرطة أثر حامد رزكار. إذ وصل بالغ من حارس أمن أحد المتاجر في 

منطقة غراند سانت شمال فرنسا، قال فيه إنه هناك سيارة في موقف المتجر يبدو أنها تنقل مهاجرين.

مهاجر نيوز 

@Za6‹≠g@∂g ''äb§''@äÏj«
bè„ãœ@¿@Âvè€bi@µiãËfl@Úq˝q@Û‹«@·ÿ®a

اقامت منظمة كوركوسك للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا مساء يوم االثنين ١٤ آذار ٢٠٢٢ 

احتفالية بمناسبة الذكرى الـ ١١٩ لميالد رمز األمة الكوردية المال مصطفى البارزاني، بحضور وفد من 

ممثلية إقليم كوردستان لـ ENKS برئاسة د.كاوى عزيزي عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي 

الكوردستاني- سوريا ورئيس ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي والنقيب سربست مزوري 

واعضاء منظمة كوركوسك لـ PDK-S وممثلي احزاب المجلس الوطني الكوردي في  المخيم

وذلك في سنتر د. نور الدين زازا للثقافة والتعليم التابعة لمؤسسة بارزاني الخيرية .

بداية  رحبت الرفيقة نجاح محمد عضوة مجلس منطقية كوركوسك لـ PDK-S بالحضور, ومن ثم دعاهم 

بالوقوف دقيقة الصمت على ارواح شهداء الكورد وكوردستان  وفي مقدمتهم البارزاني الخالد. 

وألقى د. كاوى عزيزي كلمة تحدث فيها عن سيرة حياة البارزاني الخالد وتاريخه النضالي والصفات 

الحميدة التي امتاز بها البارزاني الخالد خالل مسيرته النضالية الطويلة حتى اصبح  شخصية البارزاني 

شخصية أسطورية وشخصية  متميزة لدى الكورد واصبح األب الروحي للحركة الوطنية الكوردية اصبح 

عنوانا للكورد.

ومن ثم  تحدث النقيب سربست مزوري , عن سيرة حياة البارزاني الخالد وتاريخه النضالي المشرف 

والناصع في قيادة الحركة التحررية الكوردية وثورة ايلول المجيدة والذي ناضل بكل صدق واخالص 

فيلم قصير عن حياة  الحرية واالستقالل. وتم عرض  الكوردي حقه في  الشعب  نيل  وشجاعة من اجل 

وكفاح البارزاني الخالد

وفي النهاية تم تكريم عوائل شهداء لشكري روج  المتواجدين في مخيم كوركوسك

@QQY@Ä€a@Ùã◊â€a@ÔÓ•@PDKMS@Ä‹€@ŸéÏ◊äÏ◊@Ú‡ƒ‰fl
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العدسة

للقصص  والبد  بعضها،  من  الشعوب  حال 

أقنع  هكذا  أيضًا،  بلدنا  في  تتكرر  أن  الحلوة 

شوارعهم  في  ومضوا  أنفسهم،  السوريون 

في  أوقع  نظام  برحيل  يطالبون  وبلداتهم، 

قلوبهم المذلة والخنوع طيلة عقود..

حينما  بقوة  ترفُّ  السوريين  قلوب  كانت 

السقوط  تتوالى  عربية  أنظمة  أن  يسمعون 

بين يوم وآخر، وهكذا أقنعوا أرواحهم التعبة 

طريقه  في  الدموي  الفاشي  البعث  نظام  أن 

سوري  لكل  يكون  أن  وقت  وحان  لالنهيار، 

عن  النظر  بغض  واحترامه  وصوته  كالمه، 

الجامع  أن  طالما  العرقية،  أو  االثنية  هويته 

السوري يلم شمل الجميع!!

النظام  أن  السوريين  فات  فقد  هيهات،  لكن 

السوري وخالل عقود لن يكون هش السقوط 

كما " توهمنا جميعًا" فقد صنع كل شيء في 

سوريا على مقاسه األبدي، ولما أجبر الشعب 

على التأبيد لحكمه، كان حاد الذكاء في ديمومة 

التأبيد، فحتى المعارضة التي نشأت وتشكلت 

مع صراخ السوريين وأوجاع ودماء السوريين 

لم تالِق هذا الوجع، لم تكن بمستوى أنهار الدم 

السوري، ألن النظام نجح في تشكل معارضة 

الجوهر  وفي  تعارضه،  الشكل  في  هي 

تناصره، وهكذا.

ستة أشهر وأكثر كان السوريون يخرجون إلى 

تستطع  التي  بصدورهم  جمعة  كل  الساحات 

شجاعتهم حمايتهم من اختراق رصاص النظام 

لهذه الصدور العارية..

وكان عسيرًا أن يستمر الوضع هكذا، يخرج 

كل  في  باآلالف  جمعة،  كل  في  السوريون 

مكان، ويعود العشرات إلى منازلهم، ولكن في 

فقد فاضت جدًا  الزنازين  باردة، وأما  نعوش 

بالمعتقلين، وصار كل من يدخلها ال يعود إلى 

جثة هامدة، أو يعود فاقد العقل!!

من  البد  كان  فقد  نعم،  يستمر،  لم  الوضع 

عن  البعيدون  أو  القريبون  اآلخرون  يفكر 

خطة  إنجاح  يريد  من  فاستدعوا  السوريين، 

النظام على عجل، وتشكلت األلوية، والفرق، 

ليّحولوا  النظام  مع  وبالتعاضد  هؤالء،  ونجح 

متكافئة  غير  حرب  إلى  السلمية  المظاهرات 

التظاهرات  غادرت  وهكذا  طرفين،  بين 

حرب  واشتعلت  السورية،  األرض  السلمية 

أهلية بين السوريين أنفسهم، النظام كان يملك 

العتاد والجيش الذي لم يصف إلى جانب أهله، 

البيوت  ويدك  بالسوريين،  يفتك  أن  واستطاع 

على ساكنيها، ونجح في إقناع المجتمع الدولي 

أن هذه ليست ثورة، بل ميليشيا من اإلرهابيين 

الدولي  المجتمع  أدار  السبب  لذاك  والقتلة، 

المجال  وفسح  السورية،  الثورة  عن  ظهره 

من  الطائفية  الميليشيات  وكذا  للنظام،  واسعًا 

حزب اهللا، والعراقيين، وحتى االفغان، بقيادة 

إيرانية، وفيما بعد باالستعانة بسالح الطيران 

السوري إلنهاء الثورة، وبقوة السالح الروسي 

والى  سوريا،  في  المسلحة  المعارضة  انتهت 

الحد  إلى  المدنية  المعارضة  نفوذ  تقلص  حد 

األدنى..

السوريون  عشرة،  الحادية  الذكرى  في 

يحتاجون لوقفة جديدة للوقوف على األخطاء 

الكبرى التي أضرت بجسم هذه الثورة، وقفة 

انتفعوا  الذين  المجرمين  كل  تلفظ  شجاعة 

للفقر  شعبنا  وتركوا  بها،  واغتنوا  وأثروا 

والحرمان والتهجير والقتل.. 

إحدى عشرة سنة 

من الوجع 

السوري

عمر كوجري 

في كل عام، وفي الثالث عشر من آذار نستذكر رحيل 

أول نقيب لصحفيي كوردستان- سوريا الصحفي جوان 

ميراني الذي أغمض عينيه عن وجع هذي الحياة وإلى 

األبد في العام ٢٠١٥ بعد حياة حافلة بالعمل والنضال 

على كل الصعد دون تعب  أو كلل، لكن القدر لم يمهله 

ظلت  التي  واألحالم  المشاريع  من  الكثير  ينجز  حتى 

من  الكثير  قلوب  أوجع  وبرحيله  إنجاز،  دون  عالقة 

محبيه وأهله وأصدقائه.

ومقاالته  مواقفه  كل  في  ميراني  جوان  الراحل  كان 

ومساهماته مثال الصحفي الكردي الملتزم بآمال وآالم 

أمته الكردية، مدافعًا عن حقها في االستقالل والحرية 

أولوياته في  الدفاع من  بعد طول استعباد، وكان هذا 

الحياة.

أو  كوردستان  غربي  في  سواء  النضالية  حياته  وبدأ 

سبع سنوات على رحيل جوان مرياني أول نقيب لصحفيي كوردستان - سوريا

 مبناسبة يوم الزي الكردي
ً
 مجاهرييا

ً
فرع قامشلو الحتاد الطلبة ينظم حفال

نظمت محلية سحل التابعة لفرع قامشلو التحاد الطلبة والشباب يوم 

قامشلو حفًال  لريف  التابع  قرية سحل  في  أذار ٢٠٢٢  الخميس ١٠ 

جماهيريًا بمناسبة يوم الزي الكردي، وذلك بمشاركة حشد جماهيري 

وفرقة أوركيش للفلكلور الكردي .

بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء كردستان، رحبت عريفة 

الحفل “ جيان مراد“ بالحضور.

قدمت فرقة “ أوركيش “ للفلكور عروض فنية رائعة، وُكرمت بعدها 

اللغة  دورة  وطالب  خياطة،  لدورات  المتبعين  النساء  من  مجموعة 

الكردية و االنكليزية، وكذلك األساتذة المشرفين على الدورات.

القديم، واإلشادة بفرقة  شهد الحفل معرض فلكلوري لألثاث الكردي 

“ أوركيش “ للفلكلور منذ تأسيسها عام ٢٠١٤، وأحيائها للمناسبات 

الوطنية والقومية .

جبال  في  بيشمركة  السالح  بحمل  الوطن  جنوب  في 

قلمه  الرصاص حمل  كوردستان، وحينما هدأ صوت 

بدًال من البندقية، وظل يقاتل بها حتى آخر رمق من 

حياته.

الواقع  مازال  الكرد،  على  صعبة  سنوات  سبع  بعد 

الصحافي في وطن الراحل جوان من سيئ إلى أسوأ، 

من  مباشر  وبإيعاز  الحاكمة،  الذاتية  اإلدارة  فسلطة 

العسكرية  والتنظيمات  الديمقراطي،  االتحاد  حزب 

الكردي  لإلعالمي  تنظر  مازالت  له،  التابعة  والمدنية 

العدو،  بل  الخصم،  بعين  يواليها،  يتبعها وال  الذي ال 

عليهم،  للتضييق  الواهية  الذرائع  شتى  وتختلق 

مسوغ  أي  دون  سجونها  في  وتغييبهم  واختطافهم، 

قانوني، ومازال حتى اآلن ثالثة من زمالئنا في سجون 

الديمقراطي، وهم صـبري فخري، وأحمـد  االتحاد 

صوفي، ودارا عبدو.

سوريا،  كوردستان-  صحفيي  نقابة  مجلس  في  نحن 

مازلنا ونحن نستذكر هذا اليوم األليم، ندعو الى توحيد 

بضم  ونطالب  سوريا،  كوردستان  في  االعالم  جسم 

يدافع  قوي حقيقي  تنظيم  في  الكرد  االعالميين  جهود 

عن حقوق الصحفيين الكرد.  

لرحيل  السابعة  الذكرى  في  أننا  نؤكد  المناسبة  وبهذه 

أول نقيب لصحفيي كوردستان- سوريا، ماضون في 

 ٢٢ يوم  إلى  السنوية»،  ميراني  «جوان  جائزة  منح 

نيسان من العام الجاري، يوم الصحافة الكردية.

مجلس نقابة صحفيي كوردستان- سوريا

١٤-٣-٢٠٢٢

عبدالرزاق دياب

 

أحب الكالم الباذخ 

أحاديث النسوة عندما 

يجتمعن على رجل

ثم يشعرن 

بخيبة اإلنتصار 

أحب الحكائين 

الذين يضربون الجدار برؤوسهم

من حماقة الحضور

أحب الغائبين

بوجوههم 

القديمة

أحب..

امرأتي المتوجة

كما يراها ماركيز العظيم

وهو يسجن الطغاة

في قرون العزلة
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