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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا
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أقدمت منظمة الشبيبة الثورية الفاشية على اختطاف ثالثة قاصرات في حي الشيخ مقصود بحلب 

بتاريخ ٢٩ آذار ٢٠٢٢. وحي الشيخ مقصود هو أحد أحياء حلب السورية، يخضع لسيطرة مليشيات 

حزب االتحاد الديمقراطي ب ي د، أغلب سكانها من الكورد. وقال مصدر من الحي في تصريحات 

خاصة لـ ARK: إن الشبية الثورية اختطفت ثالثة قاصرات من أمام مدرسة قهرمان في الحي 

واقتادتهن إلى المعسكرات التدريبية بهدف زجهن في الحروب التي يخضونها بالوكالة.

والقاصرات هن: نزهت صبحي كوجر مواليد ٢٠٠٥ من قرية شاديري ناحية شيروا، وروسيل 

محمد شيخو مواليد ٢٠٠٦ من قرية دراقليا ناحية شرا.

فيما لم يتسن لنا معرفة هوية القاصرة الثالثة، سوى أن المصدر أكد أن روسيل تواصلت مع ذويها 

وأكدت أنها متواجدة في منبج وناشدت في سبيل إعادتها إلى ذويها.

الرؤية الكردية 

يف رموز وهوية 

الدولة السورية 

في  الدستورية  اللجنة  أعمال  انتهت 

الجمعة  يوم  جنيف  في  لها  السابعة  الجولة 

٢٠٢٢/٣/٢٥ برعاية األمم المتحدة من خالل 

الذي  بيدرسون  غير  السيد  الدولي  المبعوث 

أصدر بيانًا بعد انتهاء الجولة، حيث ذكر أن 

ناقشوا  الُمصّغرة  الدستورية  اللجنة  أعضاء 

خالل األيام األربعة،  مبادئ دستورية اساسية 

وهي : 

هيئة  من  مقّدمة  الحكم،  في  أساسيات   -

التفاوض السورية.

- هوية الدولة، قّدمه بعض أعضاء المجتمع 

المدني.

- رموز الدولة، قدّمه وفد النظام 

- مهام السلطات العامة، قّدمه وفد المعارضة،  

الخالفات،  لتضييق  سعى  البعض  أن  وأشار 

تغييرات،  أي  تقديم  عدم  البعض  حاول  فيما 

أنه  وأّكد  البعض،  هذا  إلى  يشير  أن  دون 

العمل  في  االلتزام  إلى ضرورة  حاجًة  هناك 

على  طرحها  دستوري  وإصالح  لصيانة 

ما  سيعمل  أنه  إلى  وأشار  السوري،  الشعب 

بوسعه لتقريب ُوُجهات النظر باالستمرار في 

التواصل مع األطراف المعنية.

ُيمّثل  الذي  الكردي  الوطني  المجلس  وإن 

المكّون الكوردي في سوريا قدم رؤيته لكافة 

األطراف بشكل واضح، حول كل ما تم تقديمه 

خاصة في رموز الدولة وهوية الدولة، الذي 

يجب أن يعكس ما تّم االتفاق عليه في مؤتمر 

والثقافي   القومي  الوجود  وحقيقة   ٢ رياض 

الكوردي في سوريا وفق المقترحات التالية :

١- اسم الدولة: الجمهورية  السورية.

عن  تعبر  الثقافية  سوريا  هوية  إن   -٢

القومية  ومكّوناتها  التاريخية  حضارتها 

ويحكمها  تركمان؛   – سريان  كرد   – عرب 

التاريخي والجغرافي والمصالح  ذلك االنتماء 

المتعدد  السوري  للشعب   المشتركة  واآلالم 

القوميات واألديان .

السوري  والشعب  السورية  ٣-الجمهورية 

جزٌء من العالم العربي واإلسالمي.

جامٌع  حضاريٌّ  وعاٌء  السورية  الثقافة   -٤

وغناها،  بتنّوعها  الثقافات  لجميع  وحاضٌن 

تتفاعل في إطارها مكّونة حضارة هذا الوطن 

التي أسهمت في إغناء الحضارة اإلنسانية.

٥. إن سوريا دولٌة ديمقراطيٌة متعّددُة القوميات 

السياسية  التعدُّدية  القانون  ويكفل  واألديان، 

السياسية  الحياة  تقود  التي  والقومية والحزبية 

في سورية و حقوق القوميات .

٦. إن اللغة الرسمية للجمهورية  السورية هي 

العربية إلى جانب لغات القوميات التي يتكّون 

منها الشعب السوري كرد، سريان آشوريين، 

تركمان .

لجان  ها  تقرُّ السورية،  الدولة  رموز   -٧

برلمان   اول  تشكيل  (بعد  تخصصية  برلمانية 

منتخب او متفق عليه)  وبما يعبر عن الدولة 

السورية ومكّوناتها وتاريخها الحضاري .

والمطلوب من إخوتنا في المعارضة السورية 

وهيئة التفاوض وكافة أطر المعارضة والدول 

عليه  يعزُّ  من  وكل  والتأثير  العالقة  ذات 

مستقبل سوريا في الحل الدائم أن يؤيد نضال 

القومية  مراعاة خصوصيته  شعبنا وضرورة 

إلى جانب باقي مكّونات الشعب السوري في 

الحرية والكرامة.

هنأ الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا الشعب 

الكوردي بقدوم العيد القومي للكورد, دعا في تهنئته إلى 

أن يجعلوا من نوروز هذا العام "حافزًا لنا جميعًا نحو 

ببناء  السوريين  معاناة  إنهاء  أجل  من  والتالحم  التفاهم 

سوريا دولة اتحادية ذات نظام ديمقراطي ينعم الجميع 

في ظلها بحقوقهم دون تميبز بسبب االنتماء القومي أو 

في  واجبهم  أداء  الجميع  ويستطيع  المذهبي،  أو  الديني 

خدمة بلدهم بهمة واقتدار". جاء فيه:

بعيدنا القومي (نوروز)

التواقة  الشعوب  وعموم  الكردي،  شعبنا  جماهير  إلى 

نزفُّ  وسالم،  بأمن  والتعايش  والتآخي  الحرية  إلى 

الدميقراطي الكوردستاني - سوريا: 
 حنو التفاهم والتالحم إلنهاء معاناة السوريني"

ً
"لنجعل من نوروز هذا العام حافزا

الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب   " حزبنا  باسم  إليكم 

- سوريا، أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول 

عيدنا القومي " نوروز" ورأس السنة الكردية في الحادي 

عيد  هو  باألساس  نوروز  آذار،  شهر  من  والعشرين 

الحرية والسالم، عيد تاريخي لشعبنا وللعديد من شعوب 

الشرق، تتآلف من خالله، وتتعاضد وتتفاعل معا مع بدء 

الطبيعة المتجددة بعبق الحياة.

نوروز.. عيد الحاضر، ندعو فيه إلى الّتساُمح والعيش 

إلى  نتطّلع من خالله  المستقبل  أنه عيد  المشترك، كما 

األمل بغد مشرق خال من العسف واالضطهاد، مليء 

بالعدل والمساواة.

لنجعل من نوروز هذا العام حافزًا لنا جميعًا نحو التفاهم 

ببناء سوريا  السوريين  معاناة  إنهاء  أجل  من  والتالحم 

دولة اتحادية ذات نظام ديمقراطي ينعم الجميع في ظلها 

بحقوقهم دون تميبز بسبب االنتماء القومي أو الديني أو 

المذهبي، ويستطيع الجميع أداء واجبهم في خدمة بلدهم 

بهمة واقتدار..

في الختام :

شعبنا  شهداء  وعموم  نوروز  شهداء  ألرواح  تحية 

وشهداء الثورة السورية ..

االستبداد  قاهري  البواسل  البيشمركة  إلى   تحية 

واإلرهاب

 تحية إلى روح البارزاني الخالد وادريس الشهيد

عموم  في  والقابعين  والمختطفين  المعتقلين  إلى  تحية 

سجون البالد ..

 وكل عام وشعبنا الكردي وعموم الشعوب المتعايشة 

بألف خير ..

 اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني 

- سوريا

 قامشلو ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٢

يحتفل أبناء الشعب الكوردي يوم االثنين ٢١ آذار من 

كل عام بعيده القومي، عيد نوروز بما يمّثله من معاني 

الثائر  ملحمة  وفق  واالنعتاق  الحرية  أجل  من  النضال 

كاوى الحداد على الطاغية أزدهاك.

ِجل تراجيدي في  يعيش الشعب الكوردي شهر آذار، بسِّ

كافة أرجاء كوردستان، حيث تشهد أيامه آالمًا وآماًال، 

أفراحا وأتراحا، يختلط فيها الفرح بالحزن واألسى، ففي 

أول آذار رحيل القائد الخالد المال مصطفى البارزاني، 

ميالده  يوم  عشر  الرابع  وفي  شعبنا،  نضال  ورمز 

المجيدة في  االنتفاضة  يوم  الثاني عشر  الميمون، وفي 

كوردستان  في  الكوردي  الشهيد  يوم  وُاعتبر  سوريا، 

يجدد  السامية  بمعانيه  نوروز  عيد  فيه  سوريا.ويحل 

االمل في كل عام بالحرية واالنعتاق ، كما تتخلل أيام 

بمآسيها  األخرى  الكوردية  المناسبات  من  العديد  آذار 

وبافراحها.

المناسبة  يغتنم هذه  الكوردي وهو  الوطني  المجلس  ان 

كل  في  الكوردي  الشعب  أبناء  ليهنئ  المجيدة  القومية 

العادل  النضال  تأييده وتضامنه مع  مكان، ويؤّكد على 

ويقف  كوردستان،  أرجاء  كافة  في  الكوردي  للشعب 

اجمللس الوطني الكوردي يف سوريا يهىنء الشعب الكوردي 
بقدوم عيد نوروز

سياسات  ويرفض  قضاياه،  تجاه  المبدئي  الموقف 

الكوردي  الشعب  بمصير  والعبث  والترهيب  المغامرة 

ومكتسباته.

بحقوق  ك  التمسُّ في  واألولوية  األهمية  المجلس  وُيولي 

المعارضة  مع  والعمل  سوريا  في  الكوردي  الشعب 

من  جعلت  حيث  الدولي،  والمجتمع  السورية  الوطنية 

الدولي  االهتمام  موضع  الكوردي  شعبنا  قضية  خاللها 

وكذلك العمل مع مكّونات الشعب السوري لترسيخ قيم 

من  الخروج  أجل  من  معا  والعمل  المشترك،  العيش 

القرار  يتوافق مع  السورية وايجاد حل سياسي  األزمة 

األممي ٢٢٥٤، ومرجعية جنيف، والنهوض بسوريا نحو 

الرفعة واالزدهار، ويؤكد أن الوجود القومي الكوردي 

في سوريا وحضوره السياسي والثقافي والتاريخي واقع 

بمشاريع  تطويقه  أو  محاربته  أو  فوقه  القفز  يمكن  ال 

ونزعات عنصرية والتي باتت مكشوفة وعقيمة وبعيدة 

عن الموضوعية.

توحيد  إلى ضرورة  المجلس  يدعو  المناسبة  هذه  وفي 

الموقف الكوردي، ويدعو أبناء شعبنا الكوردي في سوريا 

وحركته السياسية والثقافية بكافة فعالياته المجتمعية إلى 

د والسيطرة وفرض أمر  الضغط بهذا االتجاه لمنع التفرُّ

الواقع بالوسائل الدكتاتورية والشمولية والترهيبية، التي 

يراد بها استنزاف طاقات شعبنا الكوردي، ألن مصلحة 

شعبنا في هذه المرحلة تقتضي توحيد المواقف والعمل 

والهيمنة،  االستئثار  أشكال  كافة  وتحريم  المشترك 

وضرورة اإلفراج عن المعتقلين والمخطوفين من كوادر 

المجلس الوطني الكوردي لدى مسلحي ب ي د.

مؤمنًا  يزال  وال  كان  الكوردي  الوطني  المجلس  إن 

الموقف  لتوحيد  الموقعة  باالتفاقات  اإللتزام  بضرورة 

الكردي، بدءًا من اتفاقيتي هولير واتفاقية دهوك والتي 

ُيمكن البناء عليها وفق التفاهمات من خالل المفاوضات 

الكوردية إلى اتفاقية شاملة، سياسية وإدارية وعسكرية 

تخدم شعبنا ووطننا في هذه المرحلة الهامة، األمر الذي 

يملي علينا جميعًا أن نستشف دروس الماضي والوقوف 

الظروف  الستيعاب  منها  شعبنا  نضال  تجارب  على 

الدولية واإلقليمية، بما تتناسب وواقع شعبنا وبما بخدم 

قضيته .

الكوردي  الوطني  المجلس  فيه  يتقدم  الذي  الوقت  وفي 

باحر التهاني والتبريكات بمناسبة نوروز المجيد ، يدعو 

الرفاق  الكوردي في سوريا وكافة  جماهير شعبنا 

المخصصة  األماكن  في  االحتفال  إلى  واألصدقاء 

المحددة  المواقع  في  المحلية  المجالس  قبل  من 

لكل منطقة وبشكل حضاري يليق بمعاني نوروز 

على  قدمًا  المضي  مؤّكدين  التاريخية،  ومكانته 

القومية  شعبنا  تحقيق حقوق  النضال حتى  دروب 

لكل  اتحادية  ديمقراطية  دولة  سوريا  في  العادلة 

السوريين.

عاش نوروز رمزًا للحرية والسالم

الثورة  وشهداء  الحرية  شهداء  ألرواح  تحية 

السورية

٢٠٢٢/٣/٢١

األمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في 

سوريا

إلى  سوريا  كوردستان  في  الكوردي  الشعب  خرج 

الطبيعة احتفاال بعيدهم القومي عيد نوروز، عيد الحرية 

والكرامة والسالمة.

الشعب  عشق  أظهر   ٢٠٢٢ العام  هذا  نوروز  عيد 

الكوردي في سوريا للحرية وعدم تقبلهم للظلم والقهر 

والحرمان.

الجماهيري  االلتفاف  العام   هذا  نوروز  سّجل  كما 

وشعبية المجلس الوطني الكوردي والحزب الديمقراطي 

الكوردستاني- سوريا.

للحزب  التابعة  الكوردية  الفلكلورية  الفرق  انتشرت 

رقعة  كامل  على  الوطني  والمجلس  الديمقراطي 

كوردستان سوريا.

وطبيعة  وبلدات  مدن  سماء  كوردستان  علم  وطغى 

كوردستان سوريا، وأعطى رونقا وجماال لـ النوروز.

الكوردستانيون حيتفلون بعيد نوروز ٢٠٢٢ العظيم
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تصريح

في يوم الخميس السابع عشر من آذار التقى وفد من رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا بالسيد مات بيوريل 

ممثل الخارجية االمريكية

الذي اكد انه ال تغيير في موقف االدارة االمريكية حول سوريا واهمية الحل السياسي وفق ٢٢٥٤كما عرض نتائج 

لقاءاتهم في اقليم كردستان والمنطقة وذكر ان التخفيف من عقوبات قيصر في هذه المنطقة ستساعد في التنمية 

والتخفيف من معاناة الناس ، واوضح ان الحوار الكردي يلقى اولوية في اهتمام االدارة االمريكي.

من جانبه اكد وفد المجلس على اهمية تفعيل العملية السياسية و استعرض معاناة الناس في هذه الظروف وتمنى ان 

تثمر الجهود االمريكية في تخفيفها ، وكذلك االنتهاكات المستمرة بحق المجلس واعتقال اعضائه وضرورة اطالق 

سراحهم ، ودعا الى تنفيذ وثيقة الضمانات الموقعة وااللتزام بها.

٢٠٢٢/٣/١٧

هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا

بحلول الخامس عشر من آذار يكون قد مضى ١١ عامًا 

على انطالقة ثورة الحرية والكرامة السلمية ، ضد قمع 

واستبداد النظام السوري وبطش اجهزته األمنية.

بالحرية  المطالبة  السلمية،  التظاهرات  عمت 

على  وحازت  السورية،  المناطق  أغلب  والديمقراطية، 

بعقد  الدعم  أكثر من ١٥٠ دولة، وُتوَج هذا  ثقة ودعم 

قرارات  المؤتمر  واتخذ   ٢٠١٢ عام   ١ جنيف  مؤتمر 

دولية  قرارات  وتبعها  السوري،  الشعب  لصالح  مهمة 

مماثلة ال سيما القرار ٢٢٥٤

لقد هزت التظاهرات السلمية أركان نظام البعث ، والتجأ 

إلى ممارسة القمع ضد المتظاهرين السلميين، واستشهاد 

العديد منهم .

والوقوف  ذلك  لرفض  العسكريين  بالكثير من  دفع  مما 

إلى جانب المتظاهرين. وإن العنف المفرط الذي مارسه 

النظام ضد المتظاهرين، مستنجدًا بالميليشيات المذهبية 

أنظار  للفت  الحقًا  واإليراني  الروسي  وبالحليف  أوًال 

العالم من ثورة سلمية إلى حرب أهلية ، ولألسف فقد 

الثورة  مسار  على  التشويش  في  جزئيَا  النظام  نجح 

ومصطلحاتها ، بسبب تعنته وتمسكه بالحل العسكري ، 

وتشتت المعارضة السورية وتعدد منصاتها ، وسيطرة 

ميليشيات مسلحة على أكثر من بقعة جغرافية سورية ، 

كل هذه المحددات لن تنل من عزيمة الشعب السوري 

عن  ناهيك   ، مهجرا  نصفه  أصبح  أن  بعد  لالستسالم 

والزال  قسرًا  والمختفين  المعتقلين  من  الضحايا  آالف 

التنظيمات  من  العديد  وظهور   ، مجهوًال  مصيرهم 

اإلرهابي،  داعش  تنظيم  وأولهم  المتطرفة  اإلرهابية 

وتشكيل التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة أمريكا .

الفترة  طيلة  الدولي،  المجتمع  بأن  المؤسف  من 

لقمع  حد  لوضع  الالزمة  االهمية  يولي  لم  المنصرمة، 

النظام واستبداده، وإيجاد حل سياسي لألزمة السورية، 
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واكتفو بإدارة االزمة، وتركوا الشعب السوري فريسة 

صاحبة  والدول  المتطرفة،  والفصائل  النظام  بأيدي 

المصلحة لتنفيذ اجنداتهم على حساب الشعب السوري.

نمطية  في  مهمة  تغيرات  السورية  الثورة  رسخت  لقد 

انعكاسات على مستقبل  لها  ، ستكون  السوريين  تفكير 

سوريا واقتنع أصحاب الثورة الحقيقيين بأنه ال بد من 

العمل على صياغة مشروع وطني يضمن حقوق كافة 

المكونات السورية .

الحركة  حسمت  السورية  الثورة  شرارة  انطالقة  منذ 

الكردية خيارها باالنخراط في الثورة السورية السلمية 

العنصرية  النظام  لسياسات  معارضين  باألساس  كوننا 

تعريب..   ) شعبنا  بحق  المطبقة  االستثنائية  ومشاريعه 

الفصل  القومية..  الهوية  طمس  الجنسية..  من  تجريد 

والمنع من الوظائف.. اعتقاالت….الخ ) ومع ذلك لم 

ذلك  تجليات  وظهرت   ، العنصري  القمع  آللة  نرضخ 

كسرت  التي   ٢٠٠٤ المجيدة  آذار   ١٢ انتفاضة  في 

إيجابيًا  أثر  مما  السوري  الشارع  في  الخوف  حاجز 

المجلس  تأسيس  وجاء  السورية,  الثورة  انطالق  على 

الوطني الكردي إبان الثورة السورية كحاجة موضوعية 

لتوحيد صفوف الشعب الكردي وكلمته وسعى المجلس 

الكردية،  المناطق  في  الثورة  سلمية  على  الحفاظ  في 

الوطني  المجلس  واصطف  وأدواته،  النظام  قمع  رغم 

صفوف  في  وانخرط  السوريين  جانب  إلى  الكردي 

المعارضة السورية بقناعة ويشارك في العملية السياسية 

الوسائل  بكل  المجلس  ويسعى   ، سوريا  مستقبل  حول 

إلى  الكردي  شعبنا  حقوق  لتثبيت  الدبلوماسية  والطرق 

جانب حقوق كافة مكونات الشعب السوري في دستور 

يشارك فيه السوريون بعيدًا عن الهيمنة واالستعالء التي 

كان يمارسها النظام ،

معاناة  حلفائنا إلنهاء  ونبذل كمجلس وطني كردي مع 

السورية  لألزمة  شامل  سياسي  حل  وإيجاد  السوريين 

 2254 القرار  وخاصة  الدولية  القرارات  تطبيق  عبر 

الذي يضمن عملية االنتقال السياسي و ينهي االستبداد 

التغيير  وعمليات   ، النفوذ  ومناطق  والدمار  والفوضى 

سكناهم  مناطق  إلى  المهجرين  وعودة  الديمغرافي 

المناطق  كافة  إلى  المدنية  الحياة  وعودة  األصليين 

السورية عبر نظام المركزي سياسي تعددي .

في ذكرى ال ١١ للثورة السورية نناشد المجتمع الدولي 

اآلليات  وإيجاد  السوريين،  معاناة  على  بجدية  الوقوف 

المناسبة لتطبيق القرارات الدولية بحل األزمة السورية 

، ووضع حد لمماطلة النظام ومراوغته .

السورية  المعارضة  أطراف  جميع  على  يتوجب  كما 

وأدائها،  سياساتها  مراجعة  والعسكرية)  (السياسية، 

القمع  ضد  ثار  الذي  الشعب  حاضنة  إلى  والعودة 

مشروع  صياغة  عبر  مسارها  وتصحيح  واالستبداد، 

وطني سوري جامع لكل مكونات الشعب السوري.

– عاشت ثورة الشعب السوري العظيم.

– المجد والخلود لشهداء الثورة السورية .
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تواصل الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري في منطقة عفرين بكوردستان سوريا انتهاكاتها 

اختطاف  اإلنسان في عفرين  فقد وثقت منظمة حقوق  فيها,  المتبقين  الكورد  الالإنسانية بحق  وممارساتها 

واعتقال عدد من المدنيين الكورد بينهم فتاة ومسن.

وقالت منظمة حقوق اإلنسان في عفرين: أقدمت مجموعة مجهولة الهوية في قرية جما Çema - ناحية 

شران، الخاضعة لسيطرة مليشيا ملكشاه ليًال يوم األحد بتاريخ 2022/03/20 على خطف الفتاة فيدان بنت 

أحمد يازو 18 عامًا بعد خروجها لساحة المنزل, وفي اليوم التالي تكلمت الفتاة مع والدتها و أخبرتها بأنها 

مخطوفة كما تكلمت مجموعة مجهول الهوية معها طالبين فدية مادية قدرها 20 ألف دوالر أمريكي لقاء 

اإلفراج عنها، علمًا بأن والد الفتاة مختطف من قبل الشرطة العسكرية منذ حوالي ستة أشهر بغرض تحصيل 

الفدية لقاء اإلفراج عنه .هذا و قد قدمت والدة الفتاة شكوى بحق المجموعة المسلحة " العصابة " أمام القوات 

التركية مطالبة باستعادة ابنتها و تقديمهم إلى القضاء.

بتاريخ  اإلثنين  عفرين  مدينة  في   " الحرة  الشرطة   " السياسي  األمن  عناصر  أقدم  المنظمة:  أضافت 

2022/03/21 على خطف الشاب بكر أمين 30 عامًا من أهالي قرية عمر أوشاغي Umera - ناحية 

راجو، المقيم في مدينة عفرين، أثناء مروره من حاجز حي المحمودية بعد عودته من احتفاالت نوروز التي 

أقيمت في بلدة ميدانكي. كما أقدمت االستخبارات التركية في مدينة عفرين يوم السبت بتاريخ 2022/03/19 

على خطف مواطنين دون توجيه أية اتهامات لهما وهما كل من: عصام مصطفى محمد من أهالي قرية قره 

كول Qirigulê- ناحية بلبل، مقيم في مدينة عفرين .

ناحية شران، مقيم في مدينة عفرين. وتم   -Meydankê أهالي قرية ميدانكي أيوب حسو من  مصطفى 

اقتيادهما إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهما حتى اآلن و للعلم بأن كال المواطنين قد أحتجزا تعسفيًا 

في سجن الراعي ألكثر من ثالث سنوات و من ثم تم اإلفراج عنهما بعد صدور حكم البراءة بقرار من 

القضاء العسكري .

تابعت المنظمة: من جهة أخرى ما زال مصير المواطن المسن عزت أحمد بزي 74 عامًا من أهالي قرية 

دمليا - ناحية راجو ، مجهوًال منذ تاريخ خطفه قبل شهرين.

أشارت المنظمة في تقريرها: ُأفرج يوم األربعاء بتاريخ 2022/03/23 عن عدد من أهالي بلدة باسوطة 

بتاريخ  البلدة  في  الغامض  التفجير  بعد  التركية  االستخبارات  و  الحمزات  مليشيا  قبل  من  ُخطفوا  الذين 

2021/02/23 داخل منزل الفتاة هيفا بوجود قريبها نوزاد طوبال اللذان فقدا حياتهما في حينه. المفرجون 

عنهم هم كل من:

_ جودي حسن أمين 18 عامًا

_ الفا شريف قاسم 18 عامًا

_ سيلفا شريف قاسم 24 عامًا

_ دلوفان أكرم طوبال 29 عامًا

_ هيالن بطال خضر 29 عامًا

_ أمينة مصطفى قاصو 55 عامًا. في حين تم الحكم على الشاب ريفان نجار بالسجن عشر سنوات إلدانته 

بالتفجير المفتعل من قبل شركاء نوزاد بطال المسلحين من عناصر المليشيات المسلحة " مهربين - تجار 

المخدرات و األسلحة ".

وجاء في تقرير المنظمة: 

الثالثة -   Çeqela قرى جقال أهالي  قدم 

ناحية شيه، شكوى أمام الشرطة العسكرية 

وسط  الماشية  يرعون  الذين  الرعاة  بحق 

حقولهم متجاوزين عناصر مليشيا السلطان 

سليمان شاه العمشات لتواطئهم مع الرعاة، 

النار من األسلحة وسط  بإطالق  قاموا  بل 

القرى لثنيهم و سحب الشكوى. كما قاموا 

يوم الثالثاء بتاريخ 2022/03/22 بمداهمة 

منزل المواطن عارف بكر حيدر و تفتيشه 

بعد خلع " كسر " الباب الخارجي بأسلوب 

همجي وحشي و مصادرة أجهزة الهواتف 

الخليوية من أفراد األسرة.

الذكرى  تحل  العام  هذا  آذار  من  عشر  الثامن  في 

عفرين  منطقة  على  التركّية  القوات  لسيطرة  الرابعة 

التابعة  المسّلحة  السورّية  الفصائل  وبمشاركة  الكردية 

المدينة  القّوات كامل سيطرتها على  لها، وبسطت هذه 

التابعة لها، وفرضت سلطتها األمنية  والبلدات والقرى 

عشرات  نزوح  إلى  أدى  الذي  األمر  فيها،  واإلدارية 

فيها،  بقوا  من  معاناة  من  وزاد  سكانها،  من  اآلالف 

أنواع  لمختلف  عرضة  فأصبحوا  بأرضهم،  وتشبثوا 

االنتهاكات والجرائم بما فيها مصادرة األمالك الخاصة 

وفرض االتاوات الباهظة على الناس، وتجريف حقول 

جانب  إلى  األثرية  للمواقع  وتخريب  ونهب  الزيتون، 

مناطق  من  نزحت  عوائل  من  كبيرة  أعداد  توطين 

القرى والبلدات بهدف إجراء تغيير  سورية أخرى في 

ديموغرافي يستهدف الوجود الكردي هناك.

بها  تقوم  التي  واالنتهاكات  الجرائم  هذه  رصد  ورغم 

عدد من الفصائل المسلحة من قبل المنظمات اإلنسانية 

أن  إال  عنها،  مسؤوليتهم  وأثبتت  العالمية،  والحقوقية 
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معاناة أبناء عفرين مستمّرة طالما يعيشون تحت رحمة 

تلك الفصائل وأوامرها.

إن المجلس الوطني الكردي وهو يؤّكد على إدانته لهذه 

االنتهاكات والجرائم التي ُترتكب بحق أهلنا في عفرين، 

المجتمع  ويطالب  ذلك  كل  فضح  في  يتوانى  لن  وإنه 

ومنظمات  والحقوقية  اإلنسانية  والمنظمات  الدولي 

وهيئات األمم المّتحدة بإيقافها ، ويدعو إلى إخراج تلك 

عفرين  في  اآلهلة  المناطق  من  المسلحة  المجموعات 

والبلدات والقرى التابعة لها وتسليم إدارتها إلى سكانها 

األصليين.

كما يطالب االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 

السورية إلى االلتزام بتنفيذ االتفاق الموقع مع المجلس 

الوطني الكردي بخصوص العمل على وقف االنتهاكات 

وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم بأمان.

السياسية،  للعملية  الراعية  الدول  المجلس  ويدعو 
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كل  وفي  جميعًا،  السوريين  معاناة  ينهي  حل  إليجاد 

مكان، ويضمن بناء سوريا ديمقراطية تعددية اتحادية، 

ولكافة  الكردي،  للشعب  القومية  الحقوَق  دستوُرها  يقّر 

المكونات األخرى.

األمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا

2022/3/17

الوطني  للمجلس  التابع  قامشلو  لمدينة  الغربي  المحلي  المجلس  عقد 

الكوردي في سوريا، اجتماعه االعتيادي, وذلك يوم الجمعة 25 آذار 

.2022

الكورد  شهداء  ألرواح  إجالًال  صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  بدأ 

وقد  البارزاني.  مصطفى  مال  الخالد  األب  روح  وعلى  وكوردستان، 

تم إقرار جدول العمل المقرر لالجتماع من قبل رئيس المحلية عزيز 

بهلوي، ليتم من خالله مناقشة جملة من المواضيع التنظيمية والسياسية 

على جميع األصعدة، الكوردي منها والسوري واإلقليمي والدولي وفقًا 

التنظيمي,  الوضع  عدا  سوريا.  في  الكوردي  الوطني  المجلس  إلعالم 

تم مناقشة جملة من القضايا والمواضيع المحلية، وتم إبداء الرأي من 

قبل جميع أعضاء المجلس المحلي، كما تم مناقشة نشاطات شهر آذار 

وتقييمها.
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أقدم مسلحو الحمزات على االعتداء بالضرب على المدنيين العائدين من احتفالية نوروز التي أقيمت في بلدة 

باسوطة في منطقة عفرين بكوردستان سوريا.

وقالت المصادر المحلية من عفرين: إن مسلحي الحمزات في حاجز ترندة Turindê في مدخل مركز المدينة 

اعتدوا على المدنيين العائدين من بلدة باسوطة باإلضافة إلى توجيه الشتائم لهم بمجرد أن المسلحين علموا 

أن الشبان عائدون من االحتفالية.

وبالرغم من العوائق خرج األهالي في كل من بلدات باسوطة وميدانكي و ناحية راجو إلى الطبيعة محتفلين 

بعيد نوروز, كما قام األهالي بإيقاد شلعة نوروز في ناحية شيه وقرية باعدينا وخاللكا وراجو. فيما منعت 

الفصائل المسلحة المسيطرة على القرى والبلدات األخرى من إقامة االحتفالية.

أصيب طفالن شقيقان ووالدهما يوم الخميس 17 آذار 2022, إثر انفجار 

لغم أرضي في قرية بابيس في ريف حلب. والطفالن هما آيات 7 أعوام 

وإبراهيم علو 11 علو, أصيبا مع والدهما عبداهللا خليل علو إثر انفجار لغم 

أرضي فی قرية بابنس فی مناطق الشهباء في ريف حلب.والعائلة مهجرة 

من منطقة عفرين بكوردستان سوريا, تنحدر من قرية باعدينا التابعة لناحية 

:ARK ماباتا حسبما أفادت مصارد خاصة لـ

ووفقًا للمصادر غير الرسمية فإن 60 شخصًا من مهجري عفرين استشهدوا 

خالل أربعة أعوام, إثر انفجار األلغام في مناطق الشهباء.
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أدى انهيار سقف منزلي في قرية بمنطقة كوباني بكوردستان سوريا, يوم 

السبت 26 آذار 2022, إلى وفاة ثالثة أطفال.

وتسببت األمطار في قرية خروص جنوبي كوباني إلى انهيار سقف المنزل 

الطيني, الذي أدى إلى كارثة, وفقدان ثالثة أطفال لحياتهم في القرية وفقًا 

لمصادر محلية.

عامًا،  اثني عشر  العمر  من  يبلغ  حمد  محمد  هم: حسن  الثالثة  األطفال 

وإسماعيل عشرة أعوام، ويقين أربعة أعوام.
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قام المجلسان المحليان (الشرقي والغربي ) في الحسكة 

التابعين للمجلس الوطني الكوردي مساء يوم األحد 20 

آذار 2022 بإحياء الذكرى السابعة لتفجير نوروز حيث 

المكان الذي وقع فيه تفجير  قاموا بإشعال الشموع في 

بعدد  شمعة   ٦٣ بإشعال  وذلك   2015 نوروز  شعلة 

وتخليدا  التفجير  وفاًء ألرواح شهداء  التفجيرين  شهداء 

لذكراهم.

القيت خاللها عدة كلمات منها كلمة ذوي الشهداء ألقاها 

عمر شبلي بافي رشو، و كلمة ممثل مجلس السلم األهلي 

في مدينة الحسكة. كما ألقى األستاذ زبير موسى عضو 

األمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا كلمة 

في  الشهداء  وتضحيات  الشهادة  أهمية  حول  مقتضبة 

سبيل الحرية والعدالة.

åÎäÏ„@7v–m@Ùã◊à@ÊbÓÓ±@Úÿè®a@¿@ÊbÓ‹0a@Êbè‹1a

وقع   ٢٠١٥ آذار  من  العشرين  وبتاريخ  أنه  يذكر 

حي  في  احتفاليان  موقعان  استهدفا  مزدوجان  تفجيران 

المفتي بمدينة الحسكة. واستشهد على أثره ٦٣ شهيدا، و 

أكثر من مئة جريح معظمهم من األطفال و النساء .

الخامسة  السنوية  الذكرى   ،2022 آذار   24 يوم  تمر 

ميليشيات  قبل  من  إبراهيم  فؤاد  الناشط  اختطاف  على 

بريف  منطقٍة  في  د  ي  ب  الديمقراطي  االتحاد  حزب 

ديريك بكوردستان سوريا، وبالرغم من إطالق مبادرات 

لترتيب البيت الكوردي، اليزال الغموض يكتنف مصيره 

وال معلومات عنه حتى اآلن.

على  د  ي  ب  ميليشيات  أقدمت   2017/3/24 بتاريخ 

بين  منطقة  في  إبراهيم  فؤاد  الشبابي  الناشط  اختطاف 

ديرك،  مدينة  بريف  خاجي  وشكر  مامشور  قريتي 

مصيره  عن  للكشف  الحثيثة  المحاوالت  من  وبالرغم 

مليشيات  إنكار  بسبب  بالفشل  باءت  المحاوالت  أن  إال 

مسؤوليتهم عن اختطاف إبراهيم.

نبذة عن حياة فؤاد إبراهيم :

سوريا  في  الكوردية  الحركة  في صفوف  فؤاد  انخرط 

عضوًا  ليصبح  صفوفها  في  وتقدم  الثمانينيات،  أواخر 

Ü@@l@pbÓìÓ‹Ófl@›j”@Âfl@·ÓÁaãig@Üa˚œ@¡íb‰€a@“b�nÇa@Û‹«@‚aÏ«c@ÚèΩ
في اللجنة المنطقية لحزب آزادي الكوردي في سوريا 

وشارك كناشط شبابي في المظاهرات واالحتجاجات في 

منطقته "ديرك" في أولى مظاهرات الثورة السورية.

أصبح عضوًا في المجلس الوطني الكوردي في سوريا، 

ومن ثم انتخب عضوًا في األمانة العامة للمجلس وعند 

تأسيس الهيئة الكوردية العليا 2012، تم اختياره كعضو 

في الهيئة الكوردية التي تشكلت إثر اتفاقية دهوك، بين 

حركة المجتمع الديمقراطي (TEV_DEM) و المجلس 

. (ENKS)الوطني الكوردي في سوريا

تعرض فؤاد إبراهيم إلى االختطاف ألكثر من مرة من 

 PYD قبل أجهزة النظام السوري، ومن مسلحي حزب

والمظاهرات  الفعاليات  في  ومشاركته  نشاطاته  بسبب 

المناهضة للنظام السوري.

بتاريخ 2-10-2016 تعرض فؤاد إبراهيم لالختطاف 

خالل  فـرمان  وليد  المحلي  المجلس  عضو  مــع 

قيامهما بتوزيع دعوات للقيام بنشاط في المجلس المحلي، 

بتهديده  د  ي  ب  ال  قام  آنذاك  سراحه  أطلق  وعندما 

النشاطات  و  السياسي  العمل  عاود  ما  إذا  بالتصفية 

الشبابية.

Úÿè®a@Âvé@Òäç™@Û‹«@Ú‰é@ÊÎãì«Î@…èm

صادفت يوم 24 آذار 2021، الذكرى السنوية الـ 29 لمجزرة سجن الغويران بمدينة الحسكة بكوردستان 

سوريا, والتي راح ضحيتها العشرات من السجناء الكورد بيد النظام البعثي في 1993/3/24 بعد أن قام 

األخير بحرق السجن عمدا متعمدا بحسب ناشطين وشهود عيان آنذاك.

تفاصيل مجزرة حريق سجن الحسكة:

بني سجن الحسكة في الستينات من القرن الماضي أثناء الوحدة السورية المصرية، وهو مخصص لحوالي 

مئتي سجين، لكن سلطات النظام السوري كانت تزج فيه أضعاف العدد الذي يمكن أن يحتويه.

قبل حادثة الحريق المفجعة، كان السجناء يعيشون في ظل أوضاع صعبة نتيجة الفساد المنتشر بين عناصر 

الحراسة وادارة السجن وجمع النظام البعثي في ذلك السجن المعتقلين السياسيين مع المعتقلين من جرائم 

السلب والنهب والمخدرات لخلق التناقضات داخل مهاجع السجن.

كيف نشب الحريق ومن يقف ورائه؟

يؤكد أكثر من سجين في سجن الحسكة أن الحريق الذي نشب في حوالي الساعة السادسة مساء بتاريخ الرابع 

والعشرين من شهر آذار 1993 وتسبب في حرق المهجع الثاني في سجن المركزي بالحسكة، كان سببه 

تواطئ ادارة السجن مع مجرمي المخدرات في السجن بافتعال الحريق.

ويروي شهود الحدث أن ادارة السجن وزعت مادة الكاز على السجناء الذي كان مفقودًا من قبل وأخبروا 

السجناء بأن الكاز سينقطع لذلك خزن السجناء كمية كبيرة من مادة الكاز التي تسببت في سرعة اشتعال 

المهجع، وبعد قيام تلك المجموعة التي كانت على عالقة مع إدارة السجن بافتعال الحريق، نشب الحريق في 

المهجع ورغم تعالي أصوات السجناء إال أن ادارة السجن لم تفتح األبواب.

بدأت النيران تتوسع و تخرج عن السيطرة وخاصة مع تواجد كميات كبيرة من مادة الكاز داخل المهجع 

وفي هذه األثناء قام قهرمان علي وهو أحد السجناء في المهجع الثالث بفتح باب المهجع بالمفتاح الذي أخذه 

من السجان بالقوة بعد أن حاول الهرب من المكان وبدأ السجناء بالخروج من المهجع ولكن نتيجة طول 

المهجع الذي يصل الى حوالي 30 مترا واتساع رقعة النيران حالت دون خروج كل السجناء من المهجع 

وأدى الحريق إلى استشهاد حوالي 61 سجينا وإصابة اآلخرين بالجروح وحاالت االختناق نتيجة الدخان 

المتصاعد من الحريق، وبحسب أقوال شهود عيان أن جميع السجناء في المهجع فقدوا حياتهم اختناقًا بعد 

أن نالت منهم النيران.

على إثر الحادث االليم الذي خلف ورائه اكثر من 61 شهيدا وما يقارب المئة جريح قامت سلطات النظام 

الثاني في  المهجع  الحريق داخل  بافتعال  بتهمة تسببهم  بتنفيذ حكم االعدام بحق اربعة اشخاص  السوري 

السجن ولتخفي بهذه الطريقة مالبسات القضية و دورها فيه.

الغموض مازال يكتنف  المركزي إال أن  الحسكة  بالرغم من مرور 29 عاما على مجزرة حريق سجن 

تفاصيل الحادثة في حين أن جميع اتهامات من السجناء الناجين وقيادات كوردية تتجه نحو النظام السوري 

وذلك بتواطؤه مع الجناة وافتعاله عمدا متعمدا.

@bÌäÏé –@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lç®a
Ï‹ìflb”@¿@Êb»‡n∞@bÌäÏé@M@Ô„bnéÜäÏÿ€a@k»ì€a@lçyÎ

ضمن فعاليات اللقاءات المتبادلة بين أحزاب المجلس الوطني الكوردي التقى وفد حزب الشعب الكوردستاني 

- سوريا، والحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا أمس 29 آذار 2022 في مدينة قامشلو بكوردستان 

سوريا.

تبادل الطرفان ابداء وجهات النظر حول آخر المستجدات السياسية والميدانية التي تشهدها المنطقة بشكل 

عام ومواقف المجلس حيالها.

 25 الجمعة  يوم  سوريا,  كوردستان  فقدت 

شيخموس  الوطنية  الشخصية   ،2022 آذار 

آغي  ديرونا  قرية  في  قاسم  اهللا  عبد  سيد 

ديرك  منطقة  في  آغا  جل  لناحية  التابعة 

بكوردستان سوريا. ينحدر الراحل من قرية 

وُيعتبر   1932 مواليد  من  آغي،  ديرونا 

الديمقراطي  للحزب  األوائل  المنتسبين  من 

شيخموس  كّرس  سوريا.   - الكوردستاني 

خدمة  في  حياته  جل  قاسم  اهللا  عبد  سيد 

القضية الكوردية ونهج البارزاني الخالد.

@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓóÉì€a@›Óyä
·éb”@!a@áj«@áÓé@ëÏ‡ÉÓí

سوريا  بكوردستان  ديرك  مدينة  ودعت 

دهام  ابن  الزكين  االجتماعية  الشخصية 

الديمقراطي  للحزب  السابق  السكرتير  ميرو 

الكوردستاني-سوريا. توفي يوم الجمعة 25 

/ 3/ 2022، الشخصية االجتماعية  الزكين 

دهام ميرو إثر نوبة قلبية ألمت به, تسببت في 

وفاته بمدينة ديرك في كوردستان سوريا.

أمام  من  السبت  يوم  الجنازة  موكب  انطلق 

ودفن  الباولية,  بحارة  الجافي  شيخ  مسجد 

المغفور له في مسقط رأسه بقرية موزالن.

@Î7fl@‚bÁÜ@Âia@ ÜÏm@⁄ãÌÜ@Ú‰Ìáfl
PDKMS@Ä‹€@’ibè€a@7mãÿè€a

Ôè‹†˛a@¡Ó0a@÷b‡«c@¿@åÎäÏ‰€a@áÓ»i@›–n±@Ô„biÏ◊@Âfl@Üã�◊@lbí
احتفل الُكردي آالن والي بعيد نوروز ورفع علم ُكردستان وصورة الرئيس مسعود بارزاني تحت مياه البحر 

بعمق 29 مترًا، في جزيرة فويرتيفنتورا في قلب المحيط األطلسي بأرخبيل جزر الكناري وهي تابعة لدولة 

إسبانيا األوربية.

ينحدر آالن من مدينة كوباني في ُكردستان سوريا من مواليد 1994، ومغترب بجمهورية ألمانيا االتحادية 

في أوروبا منذ ما يقارب ال 9 سنوات.

في  واالنخراط  االغتراب  دول  في  وجدارتهم  اجتهادهم  أثبتوا  الُكرد  الشباب  من  الكثير  أّن  بالذكر  جديٌر 

المجتمع األوربي وتحقيق اإلنجازات في جميع المجاالت.

ودعت مدينة عفرين الكوردستانية إحدى شخصياتها 

ألمَّ  مرض عضال  إثر  المهجر,  بالد  في  النضالية 

 2022/3/18 الجمعة   يوم  توفي  فترة.  منذ  به 

الشخصية الوطنية واالجتماعية " نظمي حنان محمد 

مرض  إثر  السويد  في  الوند  أبو  بـ  المعروف   "

عضال ألمَّ به عن عمر ناهز قرابة 60 عاما. انتسب 

ريعان  منذ  الكوردية  الوطنية  الحركة  إلى صفوف 

مرات  الشوفيني  البعثي  النظام  قبل  من  واعتقل  شبابه, 

مرة  آخر  وفي  والوطني,  القومي  نضاله  بسبب  عديدة 

اعتقله مخابرات النظام السوري , بقي حوالي 5 سنوات 

في السجن بدمشق. المغفور له من قرية بريمجة, التابعة 

انتقل خالل  الكوردستانية,  عفرين  بمدينة  ماباتا  لناحية 

األحداث االخير الى أوربا وكان مقيما في السويد, وكان 

على نهج البارزاني الخالد حتى آخر يوم في حياته.

ãvËæa@Ü˝i@¿@ÚÓ‰†Ï€a@bËmbÓóÉí@Ùáyg@á‘–m@ÂÌã–«@Ú‰Ìáfl

åÎäÏ„@áÓ»i@ÜäÏÿ€a@k»ì€a@¯‰Ëm@ÚÓ†aã‘∫á€a@ÚÌäÏq�a@Ú‡ƒ‰æa
سوريا  في  الديمقراطية  اآلثورية  المنظمة  هنأت 

بعيد  الكوردي  الشعب   ،2022 آذار   21 اإلثنين  يوم 

نوروز، العيد القومي للكورد، متمنية عاما حافال بالخير 

والحرية.

الحروب  مآسي  «رغم  بيان:  في  المنظمة  وقالت 

في  ضحاياها  وتشابه  فصولها  تعدد  ورغم  وآالمها، 

سوريا والعراق وأوكرانيا وغيرها من دول العالم، إال 

أن الربيع آت باعتداله وجماله ال محالة، ليثبت حقيقة 

وبرده  الشتاء  ظلمة  أن  مفادها  أزلية،  تاريخية  علمية 

وقسوته ال بد أن تتبدد مع انبالج فجر الربيع».

هما  أكيتو  وعيد  نوروز  عيد  «لعل  البيان  وأضاف 

التعبير الشعبي األوضح عن هذا التوق نحو التحرر من 

الظلم والظالم، والسير قدمًا نحو النور والحرية، ولذلك 

التي  القمع  محاوالت  رغم  بهما  باالحتفال  شعوبنا  تتمسك 

مورست ضدها لحقب تاريخية طويلة، والتي كانت تهدف 

إلى طمس هويتها القومية من جهة، وخنق جميع محاوالتها 

في التحرر من جهة أخرى».

تتقدم  إذ  الديمقراطية  اآلثورية  المنظمة  «إن  البيان:  وقال 

من جميع أبناء الشعب الكوردي بالتهنئة والتبريك بمناسبة 

بالخير  له عاما حافال  المبارك، متمنية  حلول عيد نوروز 

والحرية، فإنها تجدد التأكيد على حرصها الدائم على تمتين 

التي  والهيئات  واألحزاب  المؤسسات  بين  األخوة  أواصر 

خير  فيه  لما  اآلشوري،  والسرياني  الكوردي  شعبينا  تمثل 

وأكيتو  نوروز  أن  سيما  ال  عمومًا،  السوريين  ومصلحة 

أبناء  جميع  بهما  يحتفل  رسميين  وطنيين  عيدين  أصبحا 

سوريا».

شهدت بلدة المسلمية (سجن األحداث) بريف حلب اليوم 30 

آذار 2022, انفجارًا, أسفر عن وقوع جرحى من مهجري 

منطقة عفرين بكوردستان سوريا.

واالنفجار وقع صباح اليوم, في المنطقة المعروفة ب سجن 

األحداث في بلدة المسلمية بريف حلب, أوقع ثمانية جرحى 

التركية على  العملية  البلدة. وبعد  من مهجري عفرين في 

عام  بداية  بدأت  التي  سوريا  بكوردستان  عفرين  منطقة 

آذار   18 بتاريخ  المنطقة  على  بالسيطرة  انتهت   ,2018

من العام ذاته, نتج عنها تهجير مئات اآلالف من الكورد, 

حلب  وأحياء  حلب  ريف  مناطق  في  المطاف  بهم  استقر 

 ARK لمصادر  وفقًا  هم  والمصابون  األخرى.  والمناطق 

حسب األسماء والقرى التي ينحدرون منها:

Upila 1 أحمد شيخ ولو 42 عامًا من قرية عبال-

Cilbirê 2 عزيز أحمد عيسى 52 عامًا من قرية جلبر-

Baflûnê 3 فيدان جاويش 40 عامًا من قرية بافلين-

جندو  قسطل  قرية  من  عامًا   63 جندو  مصطفى   4-

Qestelê Cindo

5 - محمد حسين مصطفى 63 عامًا من قرية كورزيليه 

Kurzêla Bilbilê بناحية بلبل

حسنديرا  قرية  من  عامًا   42 حسن  حسن  خاتون   6-

Hesen Dêra

Qitmê 7 حمدو ناصرو حمدو 50 عامًا من قرية قطمة-

كوبالكا  قرية  من  عامًا   33 علو  حيدر  زينب   8-

Gobeleka

ولم يكشف عن حيثيات وأسباب االنفجار حتى إعداد هذا 

الخبر.

''taáy˛a''@¿@äbv–„bi@ÂÌã–«@ã�vËfl@Âfl@Ûyãu@ÚÓ„b$
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@xÎä@Ùãÿì€@Ú◊ã‡ìÓi@Âfl@Ú«Ï‡™
‚aá”˛a@Û‹«@�bÓìfl@ÂÌá€b©a@äaçfl@∂g@çÓflÎÜ@Âfl@ÊÏËuÏnÌ

انطلقت يوم الخميس 24 اذار 2022، مجموعة من بيشمركة لشكرى روژ من مكتب الحزب الديمقراطي 

الكوردستاني _ سوريا في دوميز إلى مزار الخالدين في منطقة بارزان مشيًا على األقدام .

 - الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  عضو  ابراهيم  علي  محمد  قبل  من  توديعهم  تم 

سورياPDK-S ومسؤول منظمة دوميز، كريم ميراني عضو اللجنة المركزية للـPDK-S ومسؤول تنظيم 

PDK-Sالبيشمركة و هيام عبد الرحمن عضو اللجنة المركزية ومسؤولة تنظيم زاخو للـ

سيقومون بزيارة مزار الخالدين مشيا على االقدام وقراءة الفاتحة على روح الخالدين وجميع شهداء الكورد 

وكوردستان.

النوروز 2022 وبحضور حاشد من  بعيد   Pdk-s احتفلت منظمة هولندا ل

الكوردستاني - كوردستان  الديمقراطي  الكوردية في هولندا ووفد من  الجالية 

حيث بدأ الحفل بالنشيد القومي الكوردي (اي رقيب ) مع عرض فرقة آزادي 

للفلكلور الكوردي 

ومن ثم رحب مقدم الحفل ( علي شيار ) بالجماهير 

والقى كلمة منظمة اوربا  االستاذ نافع بيرو عضو المكتب السياسي لحزبنا

ومن ثم قدم مجموعة من الفنانين الكورد االغاني القومية والفلكلورية 

الفنان : بلند ابراهيم

الفنان : جانيار كوباني

الفنانة : اڤينا والت 

الفنان : وحيد مراد 

وقدمت فرقة آزادي للفلكلور الكوردي مجموعة من الدبكات الكوردية 

الديمقراطي  الحزب  موفد  قبل  من  لحزبنا  النشاطات  مكتب  تكريم  وتم 

الكوردستاني-كوردستان االستاذ علي هروري

ومنظمة   Pdk-s قيادة  قبل  من  حسين  محمود  المناضل  تكريم  تكرم  وايضًا 

هولندا 

ولعدم حضوره تم تسليم التكريم للرفيق سعود مال بطلب من المناضل محمود 

حسين 

كل نوروز وشعبنا الكوردي بالف خير 

عاش نوروز رمز الحرية 

@Druten@Ú‰Ìáfl@¿@åÎäÏ‰€a@ÜbÓ«a@ÚÓ€b–nya@ÔÓ•@bÌäÏéM@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lçz‹€@aá‰€ÏÁ@Ú‡ƒ‰fl

عقد مجلس محلية ديرك للمجلس الوطني الكوردي 

ENKS يوم االربعاء 30 اذار 2022، اجتماعه 

االعتيادي .

أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  اإلجتماع  بدأ 

شهداء الكورد وكوردستان وعلى رأسهم البارزاني 

الخالد.

من ثم تم قراءة الرسالة الواردة من مكتب شؤون 

الوضع  على  الوقوف مطوال  تم  وبعدها  المجالس 

التنظيمي للمحلية حيث تم تقييم مناسبات شهر آذار 

التي بدأت بإحياء الذكرى 34 لرحيل القائد الخالد 

المال مصطفى البارزاني , وحتى عيد نوروز عيد 

الحرية والسالم في 21 من آذار .

ÜbÓn«¸a@bË«b‡nua@á‘»m@@ENKSÄ‹€@⁄ãÌÜ@ÚÓ‹´

الضحايا  أهالي  قبل  من  المناشدات  كل  من  بالرغم 

والمنظمات الحقوقية الدولية وخاصة المعنية بحقوق 

األمم  مع  اتفاقًا  "قسد"  توقيع  من  وبالرغم  األطفال، 

المتحدة لمنع عسكرة األطفال وزجهم في الحروب، 

تستمر ما تسمى بـ "الشبيبة الثورية" الفاشية التابعة 

األطفال  بخطف   PKK الكوردستاني العمال  لحزب 

والُقّصر بكوردستان سوريا، دون أي رادٍع لها.

ما  إن  نيوز،  لريباز  خاصة  محلية  مصادر  وقالت 

 ،PKKتسمى بـ" الشبيبة الثورية" الفاشية التابعة لـ

 ،2022 آذار   28 االثنين  أمس  يوم  اختطفت 

قرية  من  (16)عامًا  أحمد  محمود  سيلفا  القاصرة 

إلى جهٍة مجهولة.  واقتادتها  كوباني،  بريف  ميناس 

الطفلة  عائلة  محاوالت  كل  أن  المصادر،  وأكدت 

سيلفا للوصول إلى ابنتهما أو معرفة مصيرها باءت 

بالفشل، وال معلومات عن مكان تواجدها حتى اآلن. 

واختطفت مليشيات PYD ومرتزقة PKKو"الشبيبة 

الثورية" الفاشية التابعة لهما منذ آواخر شباط لغاية 

 8 فقط  كوباني  في  آذار   29 في  الخبر  هذا  كتابة 

أطفال وُقّصر وتم تجنيدهم ضمن "قسد" وميليشيات 

@fib–†˛a@Âfl@Üá«@Úibñg
ÂÌã–»i@Úéäáfl@Û‹«@Ô®a@ôbñã€a@÷˝†g@ıaãu

—éÏÌ@5Ìä@ÛèÓ«@Ú◊ã‡ìÓj€a@Ô»‰m@xÎä@ãÿì€@ÒÜbÓ”
نعت قيادة لشكري روج، البيشمركة عيسى ريبر يوسف 

أثناء  كهربائية  لصعقة  تعرضه  بعد  المنية  وافته  الذي 

إجازته يوم أمس 28 آذار 2022.

وقال إعالم قوات لشكري روج على صفحته الرسمية: 

قيـادة لـەشکـر� ر�ژ ينعـون إليكـم بمزيـد من 

البيشمـركة  وقـدره  اهللا  لقضـاء  والتسليم  الرضـا 

إثر  المنية  وافتـه  الـذي  يوسف علي  عيسى ريبـر 

صعقة كهرباء أثناء اإلجازة في البيت.

من  شّيع  الطاهـر  جثمانه  أن  القوات:  إعالم  أضاف 

مخيم "دوميز" إلى مقبـرة شـاخكي في محافظة دهوك 

بإقليم كوردستان.

طالت انتهاكات المسلحين في منطقة عفرين بكوردستان سوريا, المدارس, فقد أصيب عدد من األطفال جراء 

إطالق الرصاص الحي على قرية ميركان يوم 27 آذار 2020.

وتعرض ستة تالميذ في مدرسة بقرية ميركان Husê التابعة لناحية ماباتا إلطالق الرصاص الحي، أسفر 

عن إصابة ستة تالميذ من الكورد األصليين والعرب النازحين.

األطفال المصابون هم:

١- زلوخ اسعد سليمان ١٠ أعوام من القرية.

٢- أنفال محمد رستم ٥ أعوام من القرية.

٣- عمر غزال من القرية.

٤- وسيم صالح فنيخ ١١ عامًا من ريف إدلب.

٥- عبداهللا صالح الفنيخ ١٣ عامًا من ريف إدلب.

٦- مريم محمد القاسم ١٢ عامًا من ريف إدلب.

ووفقًا للمصادر فإن الجهة التي صدرت منها النيران هي منطقة تخضع لسيطرة مسلحي الحمزات.

اجتماعه  لكي  كركي  محلية   ، سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس  عقد 

االعتيادي وذلك يوم األربعاء ٣٠ آذار ٢٠٢٢في بلدة كركي لكي وبحضور 

اغلبية األعضاء.

بدأ اإلجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكورد وكوردستان 

وعلى رأسهم البارزاني الخالد.

تم  وبعدها  المجالس  شؤون  مكتب  من  الواردة  الرسالة  قراءة  تم  ثم  ومن 

الوقوف مطوال على الوضع التنظيمي للمحلية حيث تم تقييم مناسبات شهر 

مصطفى  المال  الخالد  القائد  لرحيل   34 الذكرى  بإحياء  بدأت  التي  آذار 

البارزاني , وحتى عيد نوروز عيد الحرية والسالم في 21 من آذار .

الوضع  وخاصة  دوليا  السياسية  الساحة  على  المستجدات  مناقشة  تم  كما 

أسعار  وارتفاع  المعيشة  وغالء  الحصار  من  الكورد  ومعانات  السوري 

السلع.

ÜbÓn«¸a@È«b‡nua@á‘»Ì@Ôÿ€@Ô◊ã◊@ÚÓ‹´@ê‹™

 - المدني  المجتمع  منظمات  فيدراسيون  لتأسيس  التحضيرية  اللجنة  عقدت 

نقابة  للفيدراسيون في مقر  الداخلي  والنظام  البرنامج  لمناقشة  كوردستان سوريا 

صحفيي كوردستان سوريا في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وبعد المناقشة تشكلت لجنة لصياغتها بشكل نهائي واالنتهاء من شعارالفيدراسيون 

ودالالته كما تم إقرار أعضاء اللجنة التأسيسية البالغ عددهم خمسة عشر عضوًا 

مؤسسًا.

يذكر أن حوالي أربعين منظمة مدنية وحقوقية واتحادات مهنية أعلنت عن موافقتها 

لالنضمام إلى الفيدراسيون الذي سيحدد موعدا قريبا لعقد مؤتمره التأسيسي.

@ÊÏÓéaäáÓœ@êÓédn€@ÚÌ7õzn€a@Ú‰v‹€a
›Óiäc@¿@…‡n§@Ô„áæa@…‡n1a@pb‡ƒ‰fl

PYD. ووثقت ريباز نيوز حتى اآلن، أسماء أكثر 

من 105 طفًال وقاصرًا اختطفتهم وجندتهم اجباريًا 

مليشيات PYD ومرتزقة PKK و"الشبيبة الثورية" 

كما  سوريا,  كوردستان  في  لهما  التابعة  الفاشية 

اختطفوا مئات األطفال في كل المناطق الكوردية .

القوانين  وفق  حرب  جريمة  األطفال  تجنيد  ويعد 

واألعراف الدولية الخاصة بحماية الطفل والطفولة. 

األطفال  هؤالء  عسكرة  يتم  ذلك،  العكس  وعلى 

إلى  باإلضافة   ،PYD ميليشيات  و  "قسد"  ضمن 

فرض فلسفة PKK وعبداهللا أوجالن عليهم.

Ô„biÏ◊@—Ìãi@ÙãÇc@Òãñb”@—�¶@ÚÓíb–€a ''ÚÌäÏr€a@ÚjÓjì€a

ÂÌã–«@¿@bÁäbÌÜ@∂g@ÜÏ»m@ÚÌÜäÏÿ€a@›ˆaÏ»€a
أن حملة عودة مهجري  إال  المنطقة,  في  التي تحصل  االنتهاكات  بالرغم من 

مسقط  إلى  لبنان  من  الجئة  عائلة  عودة  آخرها  مستمرة,  مدينتهم  إلى  عفرين 

رأسها في المنطقة.

وقال مصدر مطلع لـ ARK: إن عائلة كوردية الجئة في لبنان عادت أمس 25 

آذار 2022, إلى قريتها في تتار Teter التابعة لناحية ماباتا في عفرين.

ووفقّا للمعلومات الواردة فإن عددًا من العوائل المهجرة في الشهباء والنازحة 

إقليم  و  وتركيا  لبنان  في  والالجئة  بحلب,  واألشرفية  مقصود  الشيخ  في حيي 

كوردستان, عادت مؤخرًا إلى المنطقة السيما في ناحية شيه وقراها.

إلى  والالجئين  النازحين  عودة  ضرورة  إلى  والمراقبون  السياسيون  ويدعو 

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

عفرين وسري كانيه وكري سبي. 

È«b‡nua@á‘»Ì@ŸÁãi@ÂÌá€aãó„@áÓËì€a@ÚÓ‹´@ê‹™
عقد مجلس محلية الشهيد نصرالدين برهك ، جل آغا – آليا للمجلس الوطني الكردي في سوريا 

اجتماعه االعتيادي الشهري يوم األحد 27 اذار 2022، بحضور أعضاء المجلس المحلي.

روح  على  و  كردستان  و  الكورد  الشهداء  أرواح  على  دقيقة صمت  بالوقوف  االجتماع  بدأ 

البارزاني الخالد. وتم قراءة التقرير الوارد من مكتب شؤون المجالس المحلية ومناقشته من 

قبل األعضاء.

ثمن رئيس المجلس المحلي رسول عمر إلتزام األعضاء وجهودهم في إحياء مناسبات شهر 

آذار و االحتفاالت التي جرت والنجاح في تنظيمها ، وتم تقييم هذه المناسبات والوقوف على 

الوضع التنظيمي وناقش المجتمعون االزمة السورية بشكل عام وتعثر اللجنة الدستورية في 

اجتماعها األخير .
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عزالدين مال

انتفاضة آذار ٢٠٠٤، كانت ثورة بكل معنى للكلمة ضد 

الكوردية،  الهوية  نظام استبدادي شمولي، حاول طمس 

استخدم خاللها مختلف األساليب والممارسات الشوفينية 

والعنصرية مثل االحصاء والحزام العربي، فكانت هذه 

اإلنتفاضة بمثابة الشبح الذي أظهر قوة الكورد وأحقيته 

بالمطالب الكوردية المشروعة ضمن سورية ال مركزية 

عرشهم  وإهتزاز  الحكم  رجالت  وأرعب  جهة،  من 

الشعب  آنذاك  إذا ما وقف  في دمشق من جهة أخرى. 

نحن  ما  الوضع غير  لكان  الكورد  جانب  إلى  السوري 

وحشية  مواجهة  في  وحيدين  الكورد  بقاء  ولكن  عليه، 

النظام كانت نهاية تلك اإلنتفاضة. فقد سجل الكورد آنذاك 

بصمتهم في الصفحات الناصعة من التاريخ والحضارة 

وإشراقة  الربيع  بداية  آذار  انتفاضة  فكانت  اإلنسانية، 

شمس الحرية.

الكورد  يقف  لم   ،٢٠١١ عام  السورية  الثورة  قيام  بعد 

مكتوفي األيدي بل وقف إلى جانب الشعب السوري ضد 

االستبداد، ولم يفكر الكورد في يوم من األيام بالتخاذل 

أو المماطلة، فكانوا دوما سباقين إلى ما هو خير للشعب 

السوري ووطن الجميع سوريا.

٢٠٠٤؟  آذار  انتفاضة  عن  تحدثنا  أن  يمكن  كيف   -١

وهل يمكن ربطها بالوضع السوري الحال؟

السورية  الثورة  عن  االنتفاضة  تلك  يميز  الذي  ما   -٢

الحالية من حيث التكاتف السوري؟ ولماذا؟

٣- أين تكمن القوة في انتفاضة آذار ٢٠٠٤؟ وما ميزة 

الكورد في كل األحداث السورية؟

من  نستخلصه  ان  يمكن  التي  والعبرة  الدروس  ما   -٤

انتفاضة ٢٠٠٤؟ وهل يمكن تطبيقه اآلن؟ ولماذا؟

تعم  لثورة  اساس  الُكردية وضعت حجر  آذار  انتفاضة 

كل سوريا

ريزان  سوريا،  الكردي-  المستقبل  تيار  رئيس  تحدث 

«جاءت   بالقول:  «كوردستان»،  لصحيفة  شيخموس 

انتفاضة شعبنا الُكردي في آذار ٢٠٠٤ كـ نتاج لتراكم 

والتهميش  والقمع  واالستبداد  القهر  من  طويلة  سنوات 

وطمس الهوية القومية الُكردية في سوريا من قبل النظام 

السوري بحق الشعب الُكردي، هذه االنتفاضة التي خرج 

فيها شعبنا بكل فئاته العمرية وكل شرائحه ليس فقط في 

كافة  في  بل  أقصاها  إلى  أقصاها  من  الُكردية  المناطق 

المناطق التي يتواجد فيها الُكرد، أيضًا بما فيها العاصمة 

التي  اإلنتفاضة  هذه  السورية،  الجامعات  وكافة  دمشق 

سياسية  وقوى  شعبًا  الُكردي  الصف  وحدة  عززت 

العمل  السوري قواعد جديدة من  النظام  وفرضت على 

الحزبي والسياسي. 

ان إنتفاضة آذار أخرجت القضية الُكردية في سوريا من 

محيطها القومي المغلق إلى كافة أنحاء سوريا والعالم، 

وأظهرت ألول مرة للسوريين والعالم أجمع بوجود شعب 

التاريخية وقضية  ُكردي في سوريا يعيش على أرضه 

يمكن  وال  لها،  حلول  ووضع  معالجتها  من  البد  قومية 

اإلنتفاضة  إن هذه  األبد، كما  إلى  القومية  طمس هويته 

كرست الوعي القومي، وزرعت لدى أبناء شعبنا روح 

اإلعتراف  أجل  من  والنضال  التحدي  وإرادة  المقاومة 

االنسانية  المشروعة  حقوقه  كافة  ونزع  القومية  بهويته 

والقومية. ان إنتفاضة آذار أخرجت الُكرد في كل انحاء 

شعبنا  مع  يتضامنون  وجعلتهم  صمتهم،  من  ُكردستان 

القمعية  وسياساته  دمشق  نظام  البطولية ضد  وقفته  في 

بحقهم وانكاره لحقوقهم. وقد تعامل النظام السوري أمنيًا 

كعادته  ومارس  العظيمة،  اإلنتفاضة  هذه  مع  بإمتياز 

سياسة فرق تسد في شق صف الشعب السوري وزرع 

باإلنفصال  الُكرد  وإتهام  وتشتيته،  مكوناته  بين  الشقاق 

وتحريض العشائر العربية في المنطقة وتشغيل طابوره 

العصا  سياسة  وتفعيل  الُكرد،  ضد  بالحشد  االعالمي 

الذي كان  الوقت  الغليظة والجزرة الصغيرة، حيث في 

يفاوض الُكرد على التهدئة استخدم أدواته القمعية بإعتقال 

عشرات اآلالف من الُكرد وزجهم في معتقالته وإتهامهم 

في  الُكردية  األحزاب  تكن  ولم  واإلنفصال،  بالتخريب 

سوريا لألسف في مستوى هذا الحدث التاريخي واستثمار 

هذه اإلنتفاضة العظيمة لظروف ذاتية وموضوعية وحجم 

المخططات التآمرية ضد الُكرد وعدالة قضيته، وخاصة 

في  الكافية  الخبرات  تملك  تكن  لم  األحزاب  هذه  إن 

انتفاضاته  في  الُكردي  الشعب  ان  السياسية.  المناورات 

قدم عشرات الشباب شهداء قرابين على صخرة حريته 

وصالبة حقوقه القومية، وأدرك بأن قضيته تحتاج إلى 

حلها  السهل  من  وليس  الجسام،  التضحيات  من  الكثير 

دون نضال دؤوب وتوحيد الجهود والتواصل مع باقي 

وطني  مشروع  بلورة  على  معهم  والتوافق  المكونات، 

من  بات  أنه  كما  الجميع،  حقوق  يحفظ  جامع  سوري 

الضرورة بمكان وضع خارطة طريق منسقة للتواصل 

ذات  والقوى  اإلنسانية  والمنظمات  الدولي  المجتمع  مع 

شعبنا  قضية  لدعم  بالمشتركات  معهم  والبحث  تأثير 

واالقرار بحقوقه القومية المشروعة».

وقوتها  اإلنتفاضة  هذه  عظمة  «رغم  شيخموس:  يتابع 

تحَظ  لم  وأعوانه  النظام  ضد  بالثورة  تسميتها  وجدارة 

السورية  المكونات  من  وتعاطف  ومساندة  دعم  بأي 

النظام وإمتالكه وقتها  األخرى لعوامل عديدة منها قوة 

كل الوسائل اإلعالمية واالقتصادية والعسكرية والقمعية 

قوة اإلنتفاضة الكوردية ٢٠٠٤، من حالة التضامن البيت الكوردي.. 
ومقدمة موضوعية لثورة ٢٠١١ الشاملة

باالستفراد بالُكرد وإخماد انتفاضته، وعدم بلورة أحزاب 

نواة  وتجعلها  اإلنتفاضة  هذه  تستثمر  سورية  معارضة 

لثورة سورية عارمة تنهي كل اشكال القمع واالستبداد 

اخراج  على  قدرتها  وعدم  الكردية  االحزاب  وضعف 

قضيتهم من االطار الكردي الضيق الى الفضاء السوري 

العام وكسب األصدقاء والحلفاء. يستثنى منها ما قام به 

الشهيد مشعل التمو ومجموعة من المثقفين والسياسيين 

والكتاب  والسياسيين  المثقفين  من  عدد  باستقدام  الُكرد 

لقاءات  مجموعة  ألجراء  قامشلو  مدينة  إلى  العرب 

وقتها  واصدروا  والثقافية،  السياسية  ونخبهم  الُكرد  مع 

الُكردية في سوريا  القضية  فيه عن وطنية  بيانًا عبروا 

ووقوفهم الى جانبها، ولكن هذا البيان لم يترجم مضمونه 

القضية  مستوى  على  يكن  لم  أنه  رغم  األرض  على 

الُكردية والشعب الُكردي والتضحيات التي قدمه من اجل 

عدالة قضيته».

يضيف شيحموس: «ان انتفاضة آذار الُكردية رغم أنها 

كانت عفوية وغير مخطط لها استطاعت أن تضع الحجر 

االساس إلنتفاضة تعم كل سوريا أو ثورة تنهي االستبداد 

في سوريا وتحقق لشعبها الحرية والكرامة التي يستحقها، 

وخلق واقع ثوري يتمكن الشعب السوري من بناء سوريا 

التشاركية لكل مكوناتها، كما انها تمكنت من استقطاب 

كل الشعب الُكردي بكافة فئاته العمرية وفي كافة مناطقه 

األحزاب  كل  وبمشاركة  والفقيرة  منها  الغنية  وشرائحه 

هذه  وحدت  وبالتالي  سوريا،  في  الُكردية  والمنظمات 

اإلنتفاضة الشعب الُكردي في الداخل والخارج وحققت 

االنتفاضة  وحافظت  واالنطالق  الوحدة  في  طموحه 

عن  بعيدًا  والوطنية  القومية  واهدافها  سلميتها  على 

أجنداتها اإلقليمية والدولية، وهذا ما كانت تفتقره الثورة 

السورية!».

العام  التاريخي  السياق  اختالف  «أّن  شيخموس:  يعتقد 

الكردية"  آذار  "انتفاضة  سياق   عن  السورية  للثورة 

سياق  في  اساسيتين  محطتين  كونهما  رغم  المجيدة- 

النضال الوطني التحرري الديمقراطي للشعب السوري، 

معادية  معّندة،  شوفينّية  استبداد  سلطة  مواجهة  في 

اشكال  جميع  وتستخدم  اإلنسان،  وحقوق  للديمقراطية 

التفتيت واإلضطهاد القومي والديني واألثني، وتستقوي 

على السوريين بشبكة عالقات ومصالح إقليمية ودولية-  

التحّديات  وطبيعة  السيرورة  في  االختالف  يفّسر 

والمآالت!!».     

«لم  شيخموس:  قال  الخاص،  التاريخي  سياقها  في 

تحّد  سوى   تشكل  أّن   الُكردّية  آذار  إنتفاضة  تستطع 

محدود لسلطة  النظام، رغم ما قدمه الُكرد من تضحيات 

واإلصرار على إنتزاع الحقوق، استطاع  بأدواته القمعية 

الُكردي، وعزلها  الوطني  النضال  حصرها في  ساحة 

اإلقليمي،  والقومي  السوري،  الوطني   إمتدادها  عن 

وتطويقها، وتفتيت صفوف نخبها وجمهورها. من جهة 

ثانية، أعطى  إندالع الثورة السورية في سياق تمّردات 

شعوب المنطقة العربية، وفي مواجهة شاملة مع  سلطات 

األنظمة اإلستبدادية، أهّم سماتها، ووحد طبيعتها، كثورة 

أدواتها  استمرار  حال  في  تشّكل  ديمقراطية،  وطنّية 

في  فقط  ليس  تاريخي  تحّد  الوطنية،  ووحدتها  السلمّية 

شبكة  مواجهة  في  بل  السوري،  النظام  سلطة  مواجهة 

واسعة من المصالح اإلقليمّية والدولية، نجح النظام في 

ما حدد  وهو  ببقائه؛  استمرار وجودها  حمايتها، وربط 

طبيعة األدوات التي استخدمتها النظام وشركائها لهزيمة 

الثورة!. لقد استخدم النظام بتنسيق ومشاركة طيف واسع 

من الشركاء الفعل العنيف والترهيب الطائفي والحربي، 

األدوات  وبنفس  الطبيعة  نفس  من  أفعال  ردود  لخلق 

المدني  السياسي  مستواه  من  الصراع  نقل  أجل  من 

والسلمي والسوري إلى مستوى حروب طائفية وقومية، 

الشعب  ضّد  التدمير  وسائل  جميع  استخدام  له  تبرر 

السوري، لهزيمة أهداف الثورة، وتدمير قواها وتهجير 

- النظام  من  وإدراكا  السياق،  هذا  جمهورها!. ضمن 

أظهره  وما  آذار،  إنتفاضة  دروس  ضوء  في  خاّصة  

الُكرد من روح كفاحية ثورية عالية- ألهمية استمرار 

وحدة الصف الوطني السوري -الُكردي والعربي- في 

لدق  األولى  اللحظات  منذ  سعى  الثورة.  أهداف  تحقيق 

اسفين في جسد الثورة الوطني، ولتعميق التناقضات التي 

عمل تاريخيا على خلقها بين الُكرد والعرب، من خالل 

جهود وضع األجندة القومية الخاّصة في مواجهة األجندة 

الديمقراطية العامة لجميع السوريين، وعبر أدوات قمع 

وتفتيت مختلفة».

الشرائح  غالبية  إنخرط  «رغم  شيخموس:  يردف 

اإلجتماعية والسياسية، ومشاركة جميع مكّونات الشعب 

في  فاعلة  وبطريقة  الُكرد،  مقدمتهم  وفي  السوري 

طيلة  الديمقراطي  للتغيير  العام  السوري  الحراك  إطار 

السياسي  الحل  أفق  الطبيعي مع غياب  أشهر، كان من 

هذه  يواجه  أن  الطائفي،  العنف  وتصاعد  الديمقراطي، 

اإلتجاه عقبات متزايدة، ساهمت في صناعتها».

قوة إنتفاضة عام ٢٠٠٤ في مشروعيتها وكسر حاجز 

الخوف 

لصحيفة  علي  أحمد  آزاد  الدكتور  الكاتب،  تحدث 

دعوتكم  أشكر  أن  أوًال  «أود  بالقول:  «كوردستان»، 

مناسبة  شك  بدون  وهي   ،٢٠٠٤ انتفاضة  عن  للكتابة 

لمقاربة األوضاع السياسية الحالية وفرصة لتقيم جانب 

نربط  أن  قبل  الراهن.  الكوردي  السياسي  المشهد  من 

أحداث انتفاضة شهر آذار سنة ٢٠٠٤ مع األحداث التي 

السوري  للشعب  الكبرى  تلتها وبشكل خاص اإلنتفاضة 

التي إندلعت أيضا في شهر آذار من عام ٢٠١١، ينبغي 

 ،٢٠٠٤ عام  سبقت  التي  العشر  السنوات  إلى  العودة 

بمعنى ربطا ذلك الحدث الجلل وتلك اإلنعطافة الحقيقية 

في تاريخ الشعب السوري عموما والكوردي على وجه 

الخصوص مع المتغيرات التي سبقتها.

لقد انهار االتحاد السوفيتي السابق والتي سميت بالمنظومة 

االشتراكية مع مجموع حلفائها المقربين. وراهن الكورد 

المنظومة كمخرج  تلك  النظرية وعلى  االشتراكية  على 

لحل المسألة الكوردستانية، لكنها لم تنجز ذلك الحلم. إلى 

أن انتصرت الديمقراطية الليبرالية على النظام السوفيتي 

تلك  بتسمية  المفكرين  ببعض  دفع  مما  حاسم،  بشكل 

المرحلة بنهاية التاريخ (المفكر األمريكي فوكوياما) على 

سبيل المثال. ورافق ذلك االنقالب في الموازين الدولية، 

تعاني  التي  الشعوب  لدى  خاصة  التغيير،  في  رغبة 

السياسية  حقوقها  على  الحصول  وعدم  االضطهاد  من 

مثل  السياسي  المصير  تقرير  حق  عن  فضال  األساسية 

تيار  الكوردي في كوردستان سوريا. وافترض  الشعب 

واسع من النخب الكوردية أن مرحلة الحريات وحقوق 

القوى  انتعشت  لذلك  افتتحت.  قد  المظلومة  الشعوب 

من  مزيد  حصول  وتوقعت  السورية  الكوردية  والنخب 

المتغيرات بما فيه اإلنفراج السياسي في سوريا كمقدمة 

وتيرة  وإزدادت  المشروعة،  حقوقه  من  بعض  لتأمين 

حسين  الطاغية صدام  نظام  سقوط  بعد  التفاؤل  ودرجة 

العراق  في  السياسي  النظام  تأسيس  وإعادة  بغداد،  في 

كوردستان  في  الواقعية  الفدرالية  وتحول   ،٢٠٠٣ عام 

العراق إلى إقليم فيدرالي دستوري، مما تشنجت القوى 

توفرت  كما  جهة،  من  المهمة  النقلة  هذه  من  الشوفينية 

المطالبة بالحقوق  بيئة سياسية ونفسية للمضي قدما في 

السياسية والحريات من جهة أخرى.

لضربة  خططت  والشوفينية  االستخبارية  األوساط  لكن 

مسبقة تدفع باألحداث نحو مسعى آخر لتقلل من فرص 

والمكاسب  العامة  الديمقراطية  األهداف  وتحقيق  التقدم 

حتى حدث  سوريا.  في  بشكل خاص  الكوردية  القومية 

ما حدث من كارثة وضحايا. لكن من جانب آخر برزت 

قوة التالحم الجماهيري الكوردي وزخمه السياسي بشكل 

غير مسبوق.

علما أنه لم يتم البحث بعمق في خلفية وحقيقة السلوك 

التي  المرحلة  إبان  دمشق  في  الحكم  لنظام  التحريضي 

سبق إنتفاضة ١٢آذرا ٢٠٠٤، كما لم يتم المحاولة في 

فهم الدورين اإلقليمي والدولي بطريقة علمية استقصائية، 

خاصة إذا تذكرنا أن المجموعة التي كانت تحيط بجورج 

في  الحكم  نظام  لتغير  تميل  كانت  عهدئذ  اإلبن  بوش 

دمشق وإحداث تغيير جذري في النظام اإلقليمي، وكان 

مهما  ورامسفيلد.  تشيني  ديك  من  كل  اإلتجاه  هذا  يقود 

 ٢٠٠٤ عام  إنتفاضة  كانت  ما  بصيغة  أنه  أعتقد  يكن، 

الكوردية العفوية مقدمة موضوعية إلنتفاضة عام ٢٠١١ 

الواسعة».

وتدقيق  التوصيف  في  الدقة  أردنا  «إن  علي:  يتابع 

المصطلح سياسيا ومعجميا، فما حدث بعد أواسط آذار 

إال  بالثورة  وصفه  يمكن  ال  سوريا  عموم  في   ٢٠١١

تعرضت  والقهر،  الظلم  وجه  في  إنتفاضة  هي  مجازا، 

مع  أفقدها  مما  خارجية  وتدخالت  داخلية  لضغوطات 

اإليجابية.  وحواملها  مضامينها  معظم  الزمن  مرور 

محبي  كل  تضامن  فقد  التكاتف  طبيعة  حيث  من  أما 

عام  في  السورية  اإلنتفاضة  مع  والحرية  الديمقراطية 

ستنقل  التي  السياسية  منجزاتها  على  وراهنوا   ،٢٠١١

البالد نحو ميادين الحريات والمشاركة السياسية والتنمية 

وإلغاء نظام الحزب الواحد.

في حين تم إعتبار إنتفاضة الكورد عام ٢٠٠٤ من قبل 

في  وحتى  وخارجها  السلطة  داخل  األوساط  من  العديد 

أنها  على  معارضة  نفسهم  يعدون  كانوا  من  صفوف 

(مؤامرة) أو تعويم وفبركة لمسألة كوردية في سوريا. 

إنتفاضة  مع  السوري  الوسط  في  يتعاطف  لم  بإختصار 

الديمقراطية  النخب  من  وهم  قليلة  قلة  سوى  الكورد 

الشجاعة والنبيلة فقط».

في   ٢٠٠٤ عام  إنتفاضة  قوة  «تلخصت  علي:  يضيف 

النظام  من  الخوف  حاجز  كسر  وفي  أوًال،  مشروعيتها 

البيت  داخل  التضامن  حالة  وفي  ثانيًا،  االستبدادي 

الروح  أعادت  وأخيرا  المستويات،  كافة  على  الكوردي 

القومي  النضال  وترجمت  والحزبية،  الشعبية  البطولية 

والمطلبي عمليًا في ساحات المدن والبلدات».

يختم علي: «الدرس األول الذي ينبغي تعلمه من إنتفاضة 

٢٠٠٤، هو أن روح التضحية عالية لدى قطاعات واسعة 

من شعبنا الكوردي، وان القضية الكوردية ال تحل وال 

تثمر فقط بالبطوالت والتضحيات وإنما تحتاج إلى قيادة 

سياسية خبيرة ومحنكة، تتمكن من قطف ثمار الحراك 

الشعبي والتضحيات العظيمة التي قدمت سواء شهداء أو 

سجناء ومبعدين ومفصولين من العمل والدراسة.

كذلك ينبغي التعلم منذ عام ٢٠٠٤ وإلى يومنا هذا ٢٠٢٢ 

أن لدى الكورد حلفاء داخل سوريا لكنهم قلة، وأن فعل 

القضية  بجوهر  والتجهيل  والتزييف  الشوفينية  التربية 

الكوردية مازال هو األكثر تأثيرًا على المجتمع السوري، 

الثقافة  من  أدنى  بحد  يتحلون  ال  الوطن  في  وشركاؤنا 

إيجاد  للمساعدة في  التي تؤهلهم  الديمقراطية والسياسية 

حل عادل للمسألة الكوردية في سوريا والتي هي مسألة 

المرحوم  المقولة  هذه  أكد على  كما  ما،  بصيغة  عربية 

الدكتور جمال الدين األتاسي».

التوحد  قوة  من  أتت   ٢٠٠٤ آذار  إنتفاضة  قوة 

والتكاتف

كوردستان  كتاب  إلتحاد  التنفيذية  الهيئة  عضو  تحدث 

سوريا، عبدالحكيم محمد لصحيفة «كوردستان»، بالقول: 

«إنتفاضة آذار هي بمثابة أول ثورة كوردية في العصر 

الحديث ضد الظلم واإلستبداد واإلحتالل في كوردستان 

الغربية, طبعا ناضل الكورد في هذا الجزء المحتل من 

كوردستان منذ بدايات القرن الماضي، وتم تشكيل أول 

حزب في بداية الخمسينيات من ذاك القرن ١٩٥٧، ولكن 

النضال كان سياسيًا ولم يرتق إلى الثورة أو اإلنتفاضة 

 ١٢ في  جرى  وما  سوريا,  حكمت  التي  األنظمة  ضد 

آذار ٢٠٠٤ كان نتيجة ذلك النضال المستمر إلى يومنا 

في  ويعيش  ثوري  طبيعته  في  الكوردي  فالشعب  هذا، 

نقل آالف  لم  إن  السنين  حالة ثورية متمردة منذ مئات 

اليوم  ذلك  في  حدثت  التي  االستفزازات  وتلك  السنين, 

ُسباٍت  الذي كان في  الكوردي  الثورة والغضب  أيقظت 

مؤقت, ونحن كـ كورد لدينا مقدسات ال يجب المساس 

إلى  يرتقي  جرى  وما  إيذائها,  تحمل  نستطيع  وال  بها 

الكوردي  الشعب  ألّن  كلمة  من  تعنيه  ما  بكل  الثورة 

الحي  الرصاص  وواجه  سوريا،  أنحاء  كل  في  انتفض 

والشوفينية والعنصرية البعثية والعروبية المغروسة  في 

المتسلطة  األمنية  والسلطة  عامة  السوري  الشعب  دماء 

على سوريا بشكل خاص, ولكن مع األسف الشديد خاننا 

والثورة,  الحق  مع  يقف  أن  وبدًال من  السوري  الشعب 

وقف مع السلطة وقام بتصرفات مشينة في حقنا, رغم 

السلطة  هذه  من  يعاني  عام  بشكل  السوري  الشعب  أن 

والحكومة, إال أنها وقفت معها ولم تساند المظلوم, ربما 

من  البعث  حزب  غرسه  ما  بسبب  أو  الخوف  بسبب 

كراهية ضد الشعب الكوردي في نفوس السوريين».

يتابع محمد: «لكننا ال نستطيع أن نربط تلك اإلنتفاضة 

ليست  اليوم  سوريا  به  تمر  ما  ألّن  الحالي,  بالوضع 

ثورة فقد تحول الشعب السوري إلى أجندات بيد الدول 

اإلقليمية والدولية، كما أن النظام إنتهك جميع األعراف 

وتشريده,  وقتله  الشعب  في اضطهاد  الدولية  والمواثيق 

عام  آذار  في  بدأت  التي  السورية  األحداث  وتحولت 

بين  وأحقاد وتصفية حسابات  تنافر طائفي  إلى   ٢٠١١

الشعب نفسه، واتجه المسلحين إلى السيطرة على مناطق 

التركي  باإلحتالل  وأتوا  التركية  للدولة  كأداة  سورية 

وغيروا  الكوردية  المناطق  على  وسيطروا  بالدهم  إلى 

الديمغرافية السكانية ونهبوا بيوت الكورد, إذًا تحولت ما 

كانت تسمى بالثورة السورية إلى حملة عسكرية إرتزاقية 

ضد الشعب الكوردي في سوريا. ليس هناك أي تشابه 

كما  آذار ٢٠٠٤،  في  وما حصل  اليوم  يحدث  ما  بين 

السوري  الشعب  خذل  فقد  بينهم,  إرتباط  أي  يوجد  ال 

إنتفاضة آذار, والعكس تمامًا ما حصل في هذه األحداث 

السوري  الشعب  إلى جانب  الكوردي  الشعب  فقد وقف 

يدًا بيد منذ بداية  األحداث وحتى اللحظة. ولكن يجدر 

بنا أن نقول بأّن كل ثورة وكل حدث يحتاج إلى تخطيط 

وداعم دولي وسياسي، وما جرى في إنتفاضة ١٢ آذار 

ومع  عامة  سوريا  في  أيضًا  اليوم  يجري  وما   ٢٠٠٤

لم يكن هناك داعم دولي وال  الكوردي خاصة,  الشعب 

سياسي للشعب الكوردي بل أراد الجميع استغالل الكورد 

ذلك.  نسبيا في  نيل مآربهم ومصالحهم وقد نجحوا  في 

فقد أتت أمريكا وطلبت من الكورد أن يكون حليفها لردع 

في  الديمغرافية  التغييرات  تردع  لم  ولكنها  اإلرهاب، 

التركية  للدولة  السافر  اإلحتالل  وال  الكوردية  المناطق 

ومرتزقتها للمناطق الكوردية».

األحداث  عن  آذار  إنتفاضة  يميز  «ما  محمد:  يضيف 

آذار وقف جميع  إنتفاضة  في  أّن  الجارية هو  السورية 

يدًا واحدة  الشعب  أحزاب وحركات وعامة  الكورد من 

إنتفض  الغرب  بالد  في  حتى  المحافظات  جميع  وفي 

الكورد وتظاهر أمام السفارات السورية, أما اآلن وفي 

الطوائف  بين  السوري  الشعب  تشتَت  فقد  األحداث  هذه 

اإلقليمية  واألجندات  الحزبية  واإلتجاهات  واإلثنيات 

 
ّ
جلي والسبب  والمواالت,  المعارضة  وبين  والدولية, 

حيث أّن الشعب السوري بإستثناء الكورد ال يعرف أن 

نومه  من  نهض  وعندما  الظلم،  ضّد  ينتفض  أو  يثور 

توجه إلى الشتات، وتحول من ثورة إلى شعارات دينية 

وطائفية, كما أّن النظام السوري وحزب البعث قد كتموا 

على صدر الشعب السوري وروضوه بالشعارات القومية 

العروبية وأبعدوه عن السياسة, وهذا ما جعل بأن تتجه  

األحداث إلى الضياع والال مكان».

في  قوة  نقاط  آنفا  ذكرناه  ما  كل  «يعتبر  محمد:  يختم 

قوة  والتكاتف,  التوحد  قوة   ,٢٠٠٤ آذار  إنتفاضة 

ومعرفة  والظالم  للظلم  المواجهة  قوة  المستمر,  النضال 

الصديق من العدو, وقد تميز الكورد منذ األزل بالثورة 

والشجاعة، وأظهروا هاتين الخصلتين في هذه األحداث 

أيضا في هذه  الكورد  التي شتت  السيئة  الظروف  رغم 

الفترة التي تغلغل فيها القاصي والداني، وبروز اإلرهاب 

أن  والدينية والتطرفية. ما يجب  السياسية  أشكاله  بكافة 

نستنتجه من إنتفاضة آذار هو أن التكاتف والوحدة بين 

نضال  إلى  يؤدي  المختلفة  الشعوب  أو  الواحد  الشعب 

المشروع والنجاح ونيل الحقوق, ولكننا ال نستطيع تطبيق 

تلك العبر في هذه األحداث ألن سوريا أصبحت ساحة 

للصراعات الدولية واالقليمية ولم ينجح الشعب السوري 

بالتوحد والتكاتف ضد السلطة القائمة».

أخيرًا:

تاريخيًا  حدثًا  بحق   ٢٠٠٤ الكوردية  اإلنتفاضة  يعد 

الحقوق  أحقية  مدى  أكد  حيث  الكوردي،  للشعب 

مدى  وأثبتت  سوريا،  في  الكوردية  والوطنية  القومية 

أهمية التعاضد والتضامن الكوردي في التأثير وفرض 

الحضور الكوردي في أي حلول مستقبلية، وذلك لقوة 

وحدة الصف والموقف، وهذا ما نفتقده اليوم.

عبدالحكيم محمدآزاد أحمدريزان شيخموس
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تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء يوم األربعاء ١٦ آذار ٢٠٢٢، اتصاًال هاتفيًا 

من وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق األوسط في وزارة الخارجية البريطانية أماندا ميلينغ.

وخالل االتصال الهاتفي، تم التباحث حول االعتداء الصاروخي على أربيل، ووصفه الجانبان بأنه انتهاك 

سافر للسيادة العراقية.

وسلط رئيس الحكومة الضوء على الجهود المتواصلة مع الحكومة االتحادية لمواجهة حمالت التضليل 

واالفتراءات التي ُتستخدم ذريعًة لشن الهجمات المتكررة على إقليم كوردستان، داعيًا المملكة المتحدة إلى 

دعم أربيل وبغداد في هذا الصدد.

هذا وجددت الوزيرة ميلينغ تأكيدها على وقوف بالدها إلى جانب شعب إقليم كوردستان، كذلك أعربت 

عن دعمها التام ألمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق.

حلت يوم األربعاء ١٦ آذار ٢٠٢٢،  الذكرى ٣٤ على 

النظام  قبل  من  حلبجة  مدينة  على  الكيميائي  الهجوم 

العراقي البائد والذي تسبب خالل دقائق، بمقتل أكثر من 

٥ االف شخص معظمهم نساء وأطفال وشيوخ، وآالف 

المصابين، في جريمة يندى لها جبين اإلنسانية.

بتاريخ ١٩٨٨/٣/٦، قامت أربع طائرات حربية عراقية 

بقصف مدينة حلبجة بغاز الخردل والسيانيد المحرمين 

áˆbj€a@Ô”aã»€a@‚bƒ‰€a@›j”@Âfl@Úvj‹y@Ú‰Ìáfl@Û‹«@ÔˆbÓ‡Óÿ€a@‚ÏvË‹€@ST@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a

عقدت رئاسة مجلس النواب إجتماعًا موسعًا في القاعة 

الدستورية اليوم اإلثنين (٢٨ اذار ٢٠٢٢)، مع أعضاء 

اللجنة النيابية المكلفة في حادثة إستهداف أربيل.

الحكومة  في  الخارجية  االجتماع وكيل وزارة  وحضر 

من  وعدد  العراقي  المخابرات  جهاز  ووكيل  اإلتحادية 

مجلس  عن  صادر  بيان  حسب  الدولة،  في  المسؤولين 

النواب العراقي.

القصف  تداعيات  جرى خالل اإلجتماع بحث ومناقشة 

اإليراني األخير بصواريخ بالستية على محافظة أربيل، 

وأهمية عمل اللجنة في الزيارات الميدانية لموقع القصف 

وجمع المعلومات اإلستخباراتية واألمنية، وعقد اللقاءات 

@Z!a@áj«@ÊaÏÇbí
Ô8ä@—”Ïfl@àb¶�@›ó–æa@bÁãÌã‘m@‚á‘né@›Óiäc@“aáËné�@’ˆb‘®a@Ôó‘m@Ú‰ß

واإلجتماعات مع المسؤولين والجهات المعنية بالقضية 

في أقليم كوردستان و الحكومة اإلتحادية.

أن  على  أكد  اهللا،  عبد  شاخوان  المجلس  رئيس  نائب 

"لجنة تقصي الحقائق النيابية إلستهداف أربيل مستمرة 

في أعمالها، وستقدم التوصيات وتقريرها المفصل إلى 

تجاه  والموحد  الرسمي  الموقف  إلتخاذ  النواب  مجلس 

على  والتجاوز  العراقية  لألجواء  خرق  من  ماحصل 

المستوى  على  مرفوض  أمر  وهو  الوطنية،  السيادة 

السياسي والشعبي". 

بالصواريخ  لقصف  تعرضت  أربيل  مدينة  ان  يذكر 

فجر يوم األحد (١٣ آذار ٢٠٢٢) وسقطت بعض تلك 

الصواريخ بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، ما ألحق 

أضرارًا مادية بعدد من المنازل والمباني.

إدانات واسعة من داخل العراق وخارجه تبعت الهجوم، 

كما قال مسؤولون أميركيون إن الهجوم الصاروخي في 

أعلن  حين  في  وراءه،  إيران  تقف  األحد،  فجر  أربيل 

الحرس الثوري االيراني تبنيه هذا القصف، بحجة وجود 

"مقر تابع للموساد االسرائيلي".

في  شامل  تحقيق  إجراء  إلى  وبغداد،  أربيل  ودعت 

والتحقيق  بالحضور  نفسها  إيران  طالبوا  كما  الهجوم، 

لـعدة  جسـيمة  بأضرار  تسـبب  الذي  الهـجوم  في 

منازل.

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، 

كافة  الكوردستانيين   ،٢٠٢٢ آذار   ٢٠ األحد  يوم 

عطلة  للجميع  متمنيًا  نوروز،  أعياد  حلول  بمناسبة 

تسودها المحبة والطمأنينة.

وفيما يلي نص التهنئة:

الكوردية،  السنة  ورأس  نوروز  أعياد  إشراقة  مع 

التهاني  بأحر  كافة  الكوردستانيين  إلى  أتقدم 

والتبريكات، وأخصُّ بالتحية أبطال البيشمركة وقوى 

والمؤنفلين  الشهداء  وذوي  وعوائل  الداخلي  األمن 

األكارم، متمنيًا للجميع عطلة سعيدة مفعمة بالطمأنينة 

وتسودها المحبة والمسّرات.

@ZÔ„aåäbi@äÎãèfl
ÚËu@c@áö@�aáÌáËm@›ÿìÌ@%Î@äaã‘né˝€@·ˆaÜ@›flb«@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g

واستثمر هذه المناسبة البهيجة ألهيب بالمواطنين جميعًا 

الحفاظ على نظافة البيئة أثناء السياحة والتنزه والسفر 

والتقّيد بالتعليمات المرورية.

لقد كان نوروز بالنسبة لشعب كوردستان، منذ الِقدم وال 

يزال، رمزًا ومعنى من معاني الصمود ومواجهة الظلم 

والقهر في مسيرة النضال والحرية والخالص والتحرر. 

إذ ما زال الشعب الكوردستاني ماٍض بكفاحه في سبيل 

صون حقوقه الدستورية والدفاع عنها، متمسكًا بثوابته 

يتخلى عنها تحت أي  أو  يتنازل  القومية ولن  ومطالبه 

ضغط وظرف.

وفي هذه المناسبة، نجدد تأكيدنا بأن إقليم كوردستان، كما 

عهدتموه، سيظل دومًا عامًال مهمًا لألمن واالستقرار في 

المنطقة، ولم يشكل يومًا تهديدًا ضد أي جهة، بل على 

كفلها  التي  َذوده عن حقوقه  فإلى جانب  تمامًا،  العكس 

الدستور، لعب دوره المحوري في ترسيخ قيم التسامح 

والتعايش السلمي بين مختلف مكونات إقليم كوردستان 

والعراق.

نوروزكم مبارك. حمى اهللا كوردستان والكوردستانيين.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

٢٠ آذار (مارس) ٢٠٢٢

باآلالف  المدنيين  أرواح  بزهق  تسبب  والذي  دوليا 

وارتكاب أفظع كارثة إنسانية.

وتؤكد تقارير ووثائق رسمية ان الهجوم ُنفذ بأمر مباشر 

من رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين واشرف 

عليه وزير الدفاع األسبق علي حسن المجيد الذي صار 

يعرف باسم "علي الكيماوي" او "علي حسن المبيد" نسبة 

الى جريمته التي شكلت "ابادة" موصوفة بحسب القانون 

الدولي.

ضد  ُوّجه  الذي  األكبر  بأّنه  الكيميائي  الهجوم  واعتبر 

سكان مدنيين من عرٍق واحد حتى اليوم، وهو أمر يتفق 

والتي  الدولي  القانون  في  الجماعية  اإلبادة  مع وصف 

يجب أن تكون موجهة ضد جماعة أو عرق بعينه بقصد 

االنتقام أو العقوبة.

وحكمت محكمة هولندية في ٢٣ ديسمبر/كانون األول 

عام ٢٠٠٥ على فرانس فان رجل األعمال الذي اشترى 

لنظام  ببيعها  العالمية وقام  السوق  الكيميائية من  المواد 

 ١٥ بالسجن  حسين  صدام  الراحل  العراقي  الرئيس 

عاما.

أما المحكمة العراقية الخاصة فوجهت اتهامات لصدام 

قوات  قاد  الذي  المجيد  حسن  علي  عمه  وابن  حسين 

بتهمة  الفترة  تلك  في  كردستان  في  العراقي  الجيش 

جرائم ضد اإلنسانية المتصلة باألحداث التي وقعت في 

حلبجة.

بسبب  حسين  صدام  اعدام  يتم  لم  انه  الملفت،  ومن 

ارتكابه جريمة األنفال أو مجزرة حلبجة، بل حكم عليه 

في قضية الدجيل.

⁄äbjæa@Êbõflä@ãËí@fi˝Ç@Ô8ã€a@‚aÎá€a@pb«bé@òÓ‹‘m
قررت األمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس (٣١ آذار ٢٠٢٢)، تقليص الدوام الرسمي 

ساعة واحدة خالل شهر رمضان المبارك في الدوائر و المؤسسات الحكومية كافة.

بتاريخ ٣١ من شهر  الغزي  نعيم  للمجلس حميد  العام  األمين  بتوقيع  مذيل  لكتاب رسمي  وفقا  ذلك  جاء 

آذار/مارس الجاري، وجهته األمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة 

والمحافظات ومجالسها كافة، بإعالمهم بتقليص ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة في المؤسسات والدوائر 

الحكومية كافة خالل شهر رمضان المبارك، ويترك تحديد تقليص الوقت في بداية الدوام الرسمي او نهايته 

الى الجهة المسؤولة.

وترك القرار إلى المؤسسات والدوائر الحكومية تحديد التقليص سواء في بداية الدوام الرسمي أو نهايته.

@ÚÓ‰†Ï€a@çÓËvn€a@pb«bé@áÌçm@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@ıbiãË◊
ÊbèÓ„@Âfl@ıaánia

أكدت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم األحد (٢٧ آذار ٢٠٢٢)، أنها ستزيد من ساعات تجهيز 

الطاقة على منظومة شبكة الكهرباء الوطنية ابتداء من شهر نيسان المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة أوميد أحمد في بيان إن "ساعات إمداد الطاقة على منظومة الشبكة الوطنية 

ستزداد ألنه ستعود ٣٠٠ ميغاواط على الشبكة الشهر المقبل".

وأشار إلى أن "بعض وحدات إنتاج الكهرباء تعطلت بسبب اإلصالحات، وستكون جاهزة للعمل في نيسان 

المقبل".

وتابع: "ساعات إمداد الطاقة في الوقت الراهن تتراوح بين ١٠ - ١٢ ساعة في اليوم الواحد، واإلنتاج 

الحالي للكهرباء يصل إلى ٣٢٠٠ ميغاواط، والطلب يصل إلى ٥٩٥٠".

الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  كتلة  رئيسة  أكدت 

نايف  المدعو،  الشخص  صبري،  فيان  النيابية، 

وال  الكورد  يمثل  ال  التغريدة  كتب  الذي  كوردستاني، 

أنه  إلى  مشيرًة  الكوردستاني،  الديمقراطي  الحزب 

"يتوجب الحكومة العراقية أن تحمي مقرات الحزب".

وقالت صبري، يوم اإلثنين (٢٨ آذار ٢٠٢٢)، لشبكة 

الدينية  المراجع  نحترم  "نحن  اإلعالمية:  رووداو 

دائمًا، مضيفًة انه "تم إلقاء القبض على الشخص الذي 

على  يحسبوا  لم  األشخاص  فهؤالء  التغريدة،  كتب 

عن  تعبر  والتغريدة  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب 

الديمقراطي  بالحزب  لها  عالقة  وال  شخصي  رأي 

الكوردستاني".

وفي السياق أوضحت صبري أن وزارة الداخلية أصدرت 

بيانًا أكدت فيه "إلقاء القبض على ذلك الشخص"، مشيرًا 

الحزب  مقرات  العراقية  الحكومة  حماية  إلى ضرورة 

الديمقراطي الكوردستاني، وننتظر نتائج التحقيقات".

يشار إلى أن وزارة داخلية اقليم كوردستان أعلنت إلقاء 

القبض على نايف كوردستاني، مشيرة الى انه "ال يمثل 

والشعب  كوردستان  اقليم  حكومة  وموقف  نفسه"،  اال 

@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@›r∫@¸@ÒáÌãÃn€a@kmb◊@Z5ñ@ÊbÓœ
laçy˛a@paã‘fl@ÚÌbº@ÚÓ”aã»€a@ÚflÏÿ®a@Û‹«Î

الكوردستاني واضح وصريح في احترام وتجليل دور 

المرجعية الرشيدة في العراق والعالم االسالمي.

الوزارة اإلثنين، (٢٨ آذار  بيان صادر عن  وجاء في 

٢٠٢٢)، انه "بعد أن قام شخص باسم نايف كوردستاني 

التواصل االجتماعي تعرض  تغريدة على مواقع  بنشر 

فيها لموقع المرجعية المقدسة، قامت القوات االمنية في 

اقليم كوردستان وبأمر مباشر من وزير الداخلية بالقاء 

القبض على المذكور وتسليمه للجهات القضائية لغرض 

اتخاذ االجراءات القانونية بحقه".

وأشارت الوزارة الى أن "حرية التعبير ال تعني التجرأ 

التطاول  وان  والوطنية  الدينية  بالرموز  المساس  على 

واليمكن  مقبوال  ليس  المرجعية  مقام  وباالخص  عليهم 

السكوت".

وأكدت ان نايف كوردستاني "ال يمثل اال نفسه وموقف 

واضح  الكوردستاني  والشعب  كوردستان  اقليم  حكومة 

وصريح في احترام وتجليل دور المرجعية الرشيدة في 

العراق والعالم االسالمي وسيبقى كذلك".

أن  الكوردستاني،  الديمقراطي  الحزب  أكد  جانبه  من 

المدعو نايف الكوردستاني، "ليس له اية عالقة او انتماء 

بالحزب الديمقراطي الكوردستاني ال من قريب وال من 

اية  له  وليس  الشخصي  رأيه  تمثل  تغريدته  وان  بعيد 

صلة بحزبنا".

واستنكر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان األحد 

(٢٧ آذار ٢٠٢٢)، تغريدة  المدعو نايف الكوردستاني، 

"الذي فيه إساءة إلى المرجعيات الرشيدة".

وتعرض الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني 

في بغداد، ليلة أمس للهجوم والحرق، وعلى إثر ذلك تم 

نشر قوة أمنية كبيرة بالقرب من الفرع.
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نوافذ 

القضايا  سلة  اختيار  أن  بداية  اإلقرار  يجب 

المتعلقة بوضع جدول زمني لمسودة دستور 

جديد، من بين سالل دي مستورا األربع كان 

بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ويجب 

بعجره  المسار  هذا  اختيار  أن  أيضًا  اإلقرار 

وبجره، لم ينبثق من أي قرار وطني، كما أنه 

لم يكن قرارًا أمميًا بالمعنى الصريح للكلمة، 

بل جاء على صيغة خيار تم فرضه من جانب 

الروس إثر انعقاد مؤتمر سوتشي أواخر عام 

٢٠١٩، وبدفع إقليمي من محور "أستانا".

ثم  ومن  السورية  المعارضة  رضوخ  ولعل 

من  الرغم  على  المسار،  هذا  مع  تماهيها 

هّيأت  أو  أزاحت،  قد  المتراكمة،  اإلخفاقات 

األجواء إلزاحة هيئة التفاوض واالئتالف من 

دورهما الوطني إلى مجرد هيئات هشة تقوم 

بأدوار وظيفية بحتة، بدليل استسالمهم الكامل 

لهذا المسار العبثي، وعدم جديتهم في البحث 

عن وسائل أو استراتيجيات أخرى تتيح لهم 

فرصة حقيقية للمواجهة.

هذا  من  ل  للتنصُّ متاحة  باتت  الفرصة  وألن 

عبثية  جوالت  سبع  خوض  بعد  المسار، 

تداعيات  وفرتها  التي  الفرصة  هذه  فاشلة، 

حرب روسيا على أوكرانيا، وما قد تنتجه من 

فرص جديدة إلعادة تموضع قوى المعارضة 

الراهنة  المعطيات  أن  إال  وسياسيًا،  عسكريًا 

إلى  تؤشر  ال  السورية  المعارضة  لحراك 

المواجهة،  سبل  لتغيير  جدّية  نّية  أي  وجود 

االرتجالية  اآلراء  بعض  ظهور  من  بالرغم 

صدر  ما  ولعل  هناك،  أو  هنا  من  الخجولة 

التفاوض  هيئة  باسم  الرسمي  المتحدث  عن 

أن  على  العريضي،  يحيى  السورية، 

المعارضة السورية لديها خيارات كثيرة بعد 

أن  موضحًا  الماضية،  السبع  الجوالت  فشل 

أهم إحدى هذه الخيارات هو العودة لاللتصاق 

وحّقه  السوري،  الشعب  بطموحات  الفعلي 

لّوح في  أنه  في استعادة دوره ومكانته، كما 

حديث مقتضب مع"عربي٢١" إلى خيار تعليق 

مشاركة المعارضة، مؤكدًا أن " أحد الخيارات 

المتاحة هو قطع العالقة مع هذا المسار العبثي 

البائس، واالشتراط على المبعوث الدولي أن 

القادمة  إحاطته  في  بمسمياتها  األمور  يسّمي 

المسؤولة  الجهة  وتحديد  األمن،  مجلس  أمام 

عن إفشال العملية السياسية، أو أن يستقيل"، 

إلى أن هذه اآلراء سرعان ما تذوب، وتذهب 

أدراج الرياح  .

فخيار العودة إلى الحاضنة الشعبية العريضة 

بعض  ذلك  في  بما  السوري،  الداخل  في 

القوى الوطنية السورية التي ما زالت تعيش 

هيئة  (االئتالف،  الرسمية  الكيانات  خارج 

التفاوض)، ربما تكون من أنجع الخيارات في 

يهيئ  قد  جهة  من  األمر  فهذا  المرحلة،  هذه 

بغية  جديدة  ضغط  عوامل  لتشكيل  األجواء 

صيغة  إلى  والوصول  "المهزلة"،  هذه  وقف 

من  ينبثق  السوريين  لنضال  جديد  مشروع 

أولوياتهم وحاجاتهم، ومن جهة أخرى قد يدفع 

ببعض الوجوه الوطنية األخرى للمساهمة في 

االبتعاد  جانب   إلى  السياسي،  المشهد  قيادة 

ك  قدر المستطاع عن أجندات الخارج، والتمسُّ

والسيما  الصلة،  ذات  األممية  بالمخرجات 

القرار٢٢٥٤ .
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علي مسلم

اللجنة الدستورية– 

السلة التي ستبقى 

خاوية!!

''‚b«@äÏé@?†Î@áÓ«@∂g@åÎäÏ„@fiÏznÌ@Êc@k∞''@ZÒãzj€a@ÜbÁ
الكوردية،  السنة  رأس  نوروز،  عيد  بمناسبة 

الكوردية  للدراسات  األوروبي  المركز  أقام 

آذار   ٢٢ الثالثاء  يوم  جنيف  في  عشاء  مأدبة 

المعارضة  وفدي  أعضاء  فيها  دعى   ،٢٠٢٢

فعاليات  اآلن  يشاركون  الذين  المدني  والمجتمع 

السورية  الدستورية  للمفاوضات  السابعة  الجولة 

من  عدد  إلى  باإلضافة  المتحدة،  األمم  برعاية 

الدبلوماسيين وومثلي بعثات دولية مثل المبعوث 

األميركي في جنيف.

الدستورية  للجنة  المشترك  الرئيس  وصرح 

السورية هادي البحرة في كلمته أن نوروز يجب 

يحتفل  عام،  عيد وطني سوري  إلى  يتحول  أن 

السوريون به جميعًا إلى جانب أخوتهم الكورد، على 

واجب  االثنيات  احترام خصوصية جميع  أن  اعتبار 

وطني على الجميع.

في  الكورد  ممثل  حاجو  كاميران  أوضح  جهته  من 

للحرية  عيد  نوروز  أن  المصغرة  الدستورية  اللجنة 

ورمز النتصار الخير على الشر والظلم، وأشار إلى 

أن ما يجري حاليًا في سوريا من محاولة للتخلص من 

الظلم حالة شبيهة بإسطورة كاوا الحداد الكوردية الذي 

الدؤوب  العمل  إلى  فيه  ودعى  ظالم،  ملك  ضد  ثار 

العالقة  القضايا  إلى حل جميع  الحرية  قبل دعاة  من 

التي  الكوردية  القضية  ومنها  السورية  بالمكونات 

حاولت األنظمة فيها على طمسها.

من جهته شكر حواس سعدون من الفريق االستشاري 

ألعضاء  الكوردية  للدراسات  األوروبي  للمركز 

وتقديمهم  المركز  دعوة  لبوا  الذين  الدستورية  اللجنة 

وقال  نوروز،  بمناسبة  الكوردي  للشعب  التبريكات 

بأنه من دواعي السرور أن يحتفل السوريون جميعًا 

بالمناسبات الخاصة بكل المكونات.

الدستورية  المفاوضات  من  السابعة  الجولة  أن  يذكر 

من  والعشرين  الواحد  في  بدأت  جنيف  في  السورية 

آذار الجاري، وستستمر حتى يوم الخامس والعشرين، 

ومازال كثيرون من أعضاء وفد المعارضة مستاؤون 

وفد  ومتهمين  التفاوضية  العملية  تبطاطؤ  عدم  من 

النظام بالمماطلة.

قانون  مواد  من  عدد  على  تعديالت  تضّمن  قانونًا  اإلثنين،  األسد،  بشار  السوري،  النظام  رئيس  أصدر 

العقوبات، نّص أبرزها على أن يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر كل من ينشر أخبارًا ”كاذبة“ من شأنها أن 

تنال من ”هيبة“ الدولة.

ونشرت وكالة األنباء السورية الرسمية ”سانا“ نّص القانون الذي جاء في إحدى مواده ”كل سوري يذيع وهو 

على بّينة من األمر أنباء كاذبة أو مبالغًا فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس 

ستة أشهر على األقل“.

وكانت المادة قبل التعديل تنّص على العقوبة ذاتها لكل سوري ”يذيع في الخارج“ األنباء المذكورة.

وأضاف التعديل العقوبة ذاتها، أي السجن لمدة ستة أشهر، لـ“كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة 

دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية“.

وتصّنف دمشق كل الدول والجهات التي عارضت نظام األسد أو قدمت الدعم لخصومه ومعارضيه خالل 

سنوات النزاع الطويلة بالـ“المعادية“.

وتضّمنت التعديالت إضافة بند ينّص على أنه ”يعاقب بالحبس سنة على األقل كل سوري قام بكتابة خطاب 

يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من األرض السورية أو التنازل عنها“.

وأبقى القانون على معاقبة كل من ”حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءًا من األراضي السورية.. باالعتقال 

المؤقت“، على أن تصل العقوبة إلى ”االعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف“.

وجاءت التعديالت القانونية في وقت يزداد امتعاض السكان في مناطق سيطرة النظام من تداعيات االنهيار 

احتياجاتهم  لتأمين  يكافحون  إنهم  إذ  الفقر  خط  تحت  السكان  من  الساحقة  الغالبية  جعل  الذي  االقتصادي، 

الرئيسية.

تعتمد دمشق على  السلع، في وقت  ارتفاع أسعار  الروسي ألوكرانيا األزمة االقتصادية، مع  الغزو  وفاقم 

حليفتها موسكو من أجل توفير احتياجاتها من القمح.

وقال مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، في تقرير، الشهر الحالي، إّن السكان ”في أنحاء البالد.. 

عاشوا في خوف من التعّرض لالعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، أو االنتماء إلى حزب سياسي معارض، 

أو نقل األخبار لإلعالم أو الدفاع عن حقوق اإلنسان“.

فرانس بريس

@\Úiàb◊^@ıbj„c@ãì‰Ì@äÏé@›◊@Âvèi@k”b»Ì@�b„Ï„b”@äáóÌ@áé˛a
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تراجع سعر صرف الليرة السورية، مقابل الدوالر 

خالل  وذلك  النظام،  سيطرة  مناطق  في  واليورو، 

تعامالت افتتاح وظهيرة يوم األربعاء.

ارتفع  األربعاء،  عصر  قبيل   ٢:٥٠ الساعة  وحتى 

"دوالر دمشق"، ١٥ ليرة، ليصبح ما بين ٣٩٠٠ ليرة 

شراًء، و٣٩٥٠ ليرة مبيعًا.

أمس  ليرات،   ١٠ ارتفع،  قد  دمشق"  "دوالر  كان 

الثالثاء.

وسجل الدوالر في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار 

"دوالر دمشق"، أو أقل منه بوسطي ١٠ ليرات.

فيما بقي "دوالر إدلب"، مستقرًا، ما بين ٣٨٧٥ ليرة 

شراًء، و٣٩٢٥ ليرة مبيعًا.

أما سعر صرف اليورو في دمشق، فارتفع ٤٥ ليرة، 

ليرة  و٤٣٨٥  شراًء،  ليرة   ٤٣٣٥ بين  ما  ليصبح 

Ô€aÏn€a@Û‹«@Ô„br€a@‚ÏÓ‹€@…ua6m@ÚÌäÏè€a@Ò7‹€a

احتفلت السفارة األمريكية في دمشق بالذكرى السنوية الحادية عشرة للثورة السورية, وأكدت بأن شهر آذار 

هو شهر محاسبة النظام السوري.

نشرت السفارة األمريكية في دمشق على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي " الفيسبوك " منشورا بمناسبة 

الذكرى ١١ للثورة السورية قالت فيه: " نحتفل اليوم بالذكرى الحادية عشرة لالنتفاضة السورية في درعا 

واالحتجاجات السلمية التي سحقها نظام األسد بعنف".

وشرد  اآلالف  مئات  وقتل  المنطقة  استقرار  األسد  نظام  عنف  زعزع  لقد   " األمريكية:  السفارة  وأضافت 

الماليين".

وأكدت السفارة األمريكية بأن شهر آذار الجاري هو شهر محاسبة النظام السوري على الجرائم التي ارتكبها 

بحق السوريين. 
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 ٢٥ الجمعة  يوم  السويسرية،  جنيف  مدينة  في  انتهت 

آذار ٢٠٢٢، اجتماعات الجولة السابعة للجنة الدستورية 

بعد  المتحدة،  األمم  من  برعاية  جرت  التي  السورية 

استمرارها لمدة ٥ أيام، دون التوصل إلى أي توافقات.

غير  سورية  إلى  الخاص  األممي  المبعوث  وألغى 

انتهاء  عقب  المقرر  الصحافي  المؤتمر  بيدرسون، 

الجولة، واكتفى مكتبه بإصدار بيان جاء فيه، أن ”الجولة 

السابعة للجنة الدستورية انعقدت بجنيف عقب مشاورات 

مع  المدني  المجتمع  وممثلي  المشتركين  الرئيسين  مع 

توضيح منهجية آلية عمل اليوم األخير للجولة“.

اللجنة في  أنه ”بناًء على ذلك، ناقش أعضاء  وأضاف 

هي  أساسية  دستورية  مبادئ  األولى  األربعة  األيام 

الدولة  وُهِويَّة  المعارضة،  من  مقدمة  الحكم،  أساسيات 

ورموز  المدني،  المجتمع  مرشحي  بعض  من  مقدمة 

الدولة مقدمة من النظام، وتنظيم ومهام السلطات العامة، 

مقدمة من المعارضة“.

الخامس،  اليوم  ”في  أنه  األممي،  المبعوث  وأكد 

الوفود  تقدم  أن  المتوقع  من  كان  االتفاق  مع  وتماشيًا 

مراجعات تعكس محتوى المناقشات خالل األيام األربعة 

الماضية“.

وتابع: ”قدمت جميع الوفود على األقل بعض التنقيحات 

التعديالت  المقدمة، وبعض هذه  على بعض النصوص 

المناقشات  لعكس مضمون  محاولة  إلى  تشير  المجسدة 

وتضييق الخالفات بين األطراف، فيما لم يضمن البعض 

أن  إال  البعض,  هذا  تحديد  دون  تغييرات“.  أي  اآلخر 

مصادر المعارضة، أكدت أن ”النظام لم يقدم على أي 

توافقات بالمبادئ المطروحة“, بحسب ”األناضول“.

عامين  ”بعد  أنه  بيانه،  في  األممي  المبعوث  وأشار 

ونصف من إطالق اللجنة، هناك حاجة واضحة لتجسيد 

االلتزام في عملها، بحيث تبدأ القضايا الموضوعية في 

الظهور، وأن تبدأ اللجنة في التحرك بشكل جوهري إلى 

األمام، بشأن واليتها إلعداد وصياغة إصالح دستوري 

للموافقة الشعبية“.

وختم بالقول: ”تحقيقًا لهذه الغاية، سأفعل كل ما بوسعي 

مع  وأتواصل  األعضاء،  بين  النظر  وجهات  لتقريب 

األطراف المعنية“.

ومن جانبها, أعلنت هيئة التفاوض السورية المعارضة 

السابعة  الدورة  ”أعمال  أن  الرسمي،  موقعها  عبر 

الجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف اخُتتمت 

لها، بحضور  الموضوع  األعمال  الجمعة، وفق جدول 

اللجنة  في  المشاركة  الثالثة  األطراف  تمثل  وفود 

الدستورية، وبتيسير من األمم المتحدة“.

الدورة  لهذه  األربعة  األيام  خالل  ”نوِقشت  وأضافت: 

صياغات مقترحة ألربعة مبادئ دستورية“ وهي :

– مبدأ ”أساسيات في الحكم“ : قدمه ممثلو هيئة التفاوض 

السورية.

وفد  أعضاء  من  عدد  به  تقدم  الدولة“:  ”ُهِويَّة  مبدأ   –

المجتمع المدني.

– مبدأ ”رموز الدولة“: تقدم به وفد النظام.

– مبدأ ”تنظيم وعمل السلطات العامة“: تقدم به وفد هيئة 

التفاوض السورية.

وقالت المصادر: إن ”الجولة انتهت دون التوصل إلى 

الجولة، ولم  انتهت عمال  تفاهمات مشتركة، حيث  أي 

يتم التوصل إلى أي تفاهمات مشتركة“.

للتفاهمات  التوصل  عدم  أسباب  ,أن  المصادر  وأكدت 

يتم  ولم  وأسباب،  لديه حجج  دائمًا  السوري  النظام  أن 

اتفاقًا  هناك  أن  ورغم  المطروحة  النقاط  على  التوافق 

على منهجية عمل اليوم األخير، لكن هذه المنهجية غير 

بمقترحاته  تمسك  والنظام  تطوير،  إلى  مكتملة وبحاجة 

ولم يقبل التعديل عليها.
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قال السفير السوري لدى روسيا رياض حداد بأن سورية تطالب العالم بالتخلي عن الدوالر وهي مستعدة 

لبحث التسويات المتبادلة مع روسيا بالعمالت الوطنية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن حداد قوله ان "سورية كانت أول من دعا العالم إلى التخلي عن هيمنة الدوالر، 

ألنه األداة الرئيسة في الهيمنة األمريكية على النظام االقتصادي العالمي، ومنذ عام ٢٠١١ أضافت سوريا 

الروبل الروسي واليوان الصيني إلى محفظتها من النقد األجنبي".

وهذا  المالي.  المجال  ذلك  في  بما  الجانبين  مصالح  يخدم  بما  روسيا  مع  تتعاون  "سورية  أن  حداد  وشدد 

الموضوع بالطبع يحتاج إلى بحث تقني بين المختصين من الجانبين".

وعما إذا كانت الزيارات الرسمية المتبادلة مع روسيا االتحادية مخططة في ظل الظروف الراهنة، أكد حداد 

أن "الزيارات المتبادلة بين الجانبين السوري والروسي لم تتوقف".

واضاف حداد بانه "ال يمر أسبوع بدون وفد سوري في روسيا أو وفد روسي في سوريا، ويرجع ذلك إلى 

المستوى العالي للعالقات بين البلدين في جميع المجاالت، السياسية واالقتصادية والعسكرية والثقافية وغيرها 

متبادلة  زيارات  خطط  عن  الحديث  دائما  الممكن  من  لذلك،  الصديقين.  البلدين  بين  التعاون  مجاالت  من 

لمسؤولي البلدين".

يشار إلى أن روسيا هي أهم دولة داعمة للسلطات السورية سياسيا وعسكريا واقتصاديا.

سيريانيوز
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مبيعًا.

دمشق،  في  التركية  صرف  سعر  بقي  حين،  في 

مستقرًا، ما بين ٢٥٩ ليرة سورية للشراء، و٢٦٩ 

ليرة سورية للمبيع.

ما  مستقرًا،  إدلب،  في  التركية  سعر صرف  وبقي 

بين ٢٥٨ ليرة سورية للشراء، و٢٦٨ ليرة سورية 

للمبيع.

الدوالر  مقابل  التركية  صرف  سعر  تراجع  فيما 

في إدلب، إلى ما بين ١٤,٥٨ ليرة تركية للشراء، 

و١٤,٦٨ ليرة تركية للمبيع.

"دوالر  المركزي،  سورية  مصرف  ويحدد  هذا، 

الحواالت"، بـ ٢٥٠٠ ليرة سورية.

اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
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كوردستان قضايا8 العدد (٦٧٧)  ١ /٤/ ٢٠٢٢م - ٢٧٢٢ ك

تمر اليوم ٧٥ عاما على إعدام القائد الكوردي قاضي 

شهيدا,  وارتقائه  كوردستان  جمهورية  رئيس  محمد 

الجمهورية التي أعلنها الكورد في العام ١٩٤٦ بشرقي 

عاصمتها  وكانت  إيران)،  (كوردستان  كوردستان 

مهاباد.

نبذة عن القائد:

ولد قاضي محمد في مدينة مهاباد عام ١٩٠١. والده 

هو القاضي علي بن قاسم بن ميرزا أحمد، وأمه من 

مملكة  في  الصيت  الذائعة  بك›  اهللا  ‹فيض  عشيرة 

موكريان.

في  الشخصيات  ألمع  من  واحدًا  محمد  قاضي  ويعّد 

بسبب  واسعة  بثقافة  يتمتع  كان  إذ  الكوردي،  التاريخ 

والدين،  اإلسالمي  والفقه  الشريعة  أمور  في  تبحره 

والفرنسية  والفارسية  والتركية  العربية  اللغة  وإتقانه 

واإللمام باللغة اإلنكليزية والروسية إلى جانب لغته األم 

الكوردية، فضًال عن شخصيته الساحرة التي تثير محبة 

وإيمانه  وتواضعه وشجاعته  يقابله،  وتعاطف كل من 

العميق بحقوق شعبه في الحياة وضرورة النضال من 

أجل تحقيق هذه الحقوق المشروعة

وبالرغم من انحدار قاضي محمد من أسرة غنية في 

المنطقة، إال أن ذلك لم يدفعه إلى الغرور أو االبتعاد 

أوساط  بين  الوثيقة  بعالقاته  فتميز  شعبه،  معاناة  عن 

حاجاتهم  تلبية  على  وحرصه  والمعدمين  الفقراء 

من  أزماتهم،  وتجاوز  مشكالتهم  حل  في  ومساعدتهم 

خالل حرصه على االستماع إليهم والرد على أسئلتهم 

الدينية والشرعية والدنيوية.

كما كان يدعو إلى نشر التعليم والثقافة بين الكورد من 

أجل مواجهة االضطهاد والظلم الذي كان يقع عليهم.

وخالل سنوات حياته كان قاضي محمد متفهمًا للواقع 

المرير الذي تعيشه الجماهير الكوردية متلمسًا معاناة 

الناس وإحساسهم بالغبن والتغييب الذي يقع على كامل 

القضية الكوردية، لذلك فقد كان يكرس كل وقته وجل 

مستقبلهم  نحو  والتطلع  الكورد  مصلحة  في  اهتمامه 

وحياتهم ليس في منطقة مهاباد فحسب، بل في مجمل 

المناطق التي تعيش فيها المجتمعات الكوردية.

في ثالثينيات القرن المنصرم، انضم قاضي محمد إلى 

حزب ‹خويبون›، الذي أعلن نضاله في العام ١٩٢٧ 

بمعاونة إحسان نوري باشا في كوردستان الشمالية.

وفي العام ١٩٤٤ تشكلت منظمة كوردية باسم ‹جمعية 

الديمقراطي  الحزب  لقيام  مهدت  الكوردي›،  اإلحياء 

الكوردستاني في إيران، الذي أصبح قاضي محمد من 

مؤسسيه.

الحرية  بتحقيق  يتلخص  الحزب  هذا  برنامج  وكان 

ً
مخس وسبعون سنة على إعدام القائد قاضي حممد وارتقائه شهيدا

الحدود  داخل  لكوردستان  الذاتي  والحكم  إيران،  في 

وكل  األذربيجاني  الشعب  مع  واإلخاء  اإليرانية، 

األقليات غير الفارسية.

ساحة  في  غفير  جمع  وسط   ١٩٤٥/١٢/١٦ وفي 

كبيرة  احتفالية  أجواء  وفي  مهاباد،  في  جرا›  ‹جوار 

انقطاع  التاريخي  اليوم  ذلك  في  محمد  قاضي  أعلن 

علم  فنكسوا  طهران،  حكومة  عن  موكريان  منطقة 

حكومة طهران من المؤسسات والمدارس ورفعوا علم 

كوردستان بدًال منه.

وبتاريخ ١٩٤٦/١/٢٢ أعلن قيام جمهورية كوردستان 

بقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وسط ظروف 

عاصمة  مهاباد  مدينة  وأصبحت  ومعقدة،  شائكة 

للجمهورية الفتية.

العاصمة  أكبر ساحة من ساحات  العالم ووسط  وأمام 

للجمهورية  رئيس  أول  محمد  قاضي  انتخاب  تم 

االحتفاالت  هذه  في  حاضرة  وكانت  الكوردستانية، 

المهيبة وفود من جميع أطراف منطقة كوردستان.

وبعد أن ألقى الرئيس الجديد كلمته، تم وألول مرة في 

التاريخ الكوردي رفع العلم الكوردستاني الذي يتشكل 

من اللون األحمر واألصفر واألخضر، كما تم طرح 

البرنامج الكفاحي الشامل للجمهورية.

وقد تجسد الحلم المشروع في قيام دولة كوردية على 

وصية الشهيد قاضي حممد رئيس مجهورية كوردستان قبل اعدامه
يا أبنائي وأخوتي األعزاء

يااخوتي الذين هضمت حقوقهم يا شعبي المظلوم 

لكم  أقدم  حياتي  من  األخيرة  اللحظات  في  ذا  أنا  ها 

بعض نصائحي :

بعض  على  بعضكم  يبغي  ال  أن  باهللا  أناشدكم  تعالوا 

..توحدوا وتعاضضوا.. أثبتوا أمام عدوكم .........ال 

تبيعوا أنفسكم لعدوكم بثمن بخس ....ومتى واستنفدت 

عنكم  يعفو  وال  محالة  ال  منكم  ينتقم  فانه   ، أغراضه 

وال يرحم ..

، مستبدون وال  ، هم ظلمة  كثيرون  الكرد  اعداء  أن 

يرحمون .. وعالمة وطريق نصر أي شعب أو أمة 

، يكمن في وحدتهم وكذلك في المناصرة ، واال فهم 

يرزحون تحت و طأة المتجبرين ...

أيها الشعب الكردي !! :

لستم بأقل من أي شعب على وجه البسيطة ،انما انتم 

في الرجولة و الشهامة والقوة متقدمون على كثير من 

الشعوب ..فالشعوب التي تخلصت من قبضة المستبدين 

،، هم ، أمثالكم ، ولكن أولئك كانوا متحدين .. كفتكم 

بالوحدة ونبذ  فقط  العبودية .. وأن تحررتم مروهون 

الحسد ورفض العمالة لألجنبي ضد شعبنا .

اخوتي !!

لونه  كان  ايًا  عدو  ....فعدوالكورد  العدو  اليخدعنكم 

وجماعته وقومه ..الشفقة له وال رحمة ضمير ، وال 

بينكم  ويثير   ، والتقاتل  الفتنة  بينكم  ويوقع   ، يرحمكم 

يحض   ، واألكاذيب  الخدعة  طيق  عن   .. األطماع 

بعضكم ضد بعض ..

وألعن  ظلمًا  أكثر  فهم   ، أعدائكم  أعدى  هم  والعجم 

يتورعون عن  ال   .. الجميع  من  فسقًا رحمة  أكثر  و 

أقتراف أي جريمة بحق الشعب الكردي .. وهكذا كانوا 

دائمًا ، فالبغض والكراهية متأصالن فيهم طوال التا{يخ 

ولحد اللحظة .

بدءأب  شعبكم  زعماء  مع  تعاملوا  كيف  أنظروا 

آغا  جوهر  بأخيه  ))وأنتهاء  شكاك  آغاي  ((اسماعيل 

وحمزة المنكوري وآخرين كثر ..لقد خدعوهم جميعًا 

 ، البداية  في  واللين  بالمرونة  معهم  تعاملوا  حيث   ،

بكل  قاموا  وأخيرًا  ن  وجمعهم  شملهم  فرقوا  ثم  ومن 

خسة ودناءة بتصفيتهم .. لقد خدعوهم بأن أقسموا لهم 

وأنهم  تجاههم  العجم  نية  بان  اليهم  ، وأوحوا  بالقرآن 

يحسنون صنعًا معهم ..

ولكن وأسفاء على سرعة تصديق الكورد الذين انخدعوا 

بيمين وعهود العجم التي قطعوها لزعماء الكرد ،وكل 

ما قطعوه لم يتجاوز حدود الكذب والخداع ..

لذا أناشدكم وكأخ صغير لكم باله ، وأقول : اتحدوا وال 

تتفرقوا .. وتيقنوا بأن العجم لو منحوكم العسل ، فانهم 

يدسون السم فيه .

ال يخدعنكم قسم وعهود العجم .. فانهم لو حافوا يمينًا 

وبالقرآن ألف مرة ووضعوا أيديهم عليه ووعدوكم ، 

حينئذ تأكدوا بأنهم يريدون خيانتكم ومخادعتكم ..

ها أنا ذا في اللحظات األخيرة من حياتي ، أنصحكم 

هللا ... أقول لكم بأن ماكنت قادرًا على فعله قد فعلته ، 

واهللا أعلم ..لم أقصر في تقديم النصائح وتبيان الطريق 

عليكم  أعيده   ، الحال  الوقت  وفي  واآلن   .. الصحيح 

وأطالبكم بأال تنخدعوا أكثر بالعجم وال تصدقوا حلفهم 

اليعرفون  النهم   ، وعقودهم  بعهودهم  وال  بالقرآن 

القيامة وال  بيوم  به وال برسوله وال  يؤمنون  اهللا وال 

بالحساب وال الكتاب ومادمتم كوردًا ، فانكم في نظرهم 

.....من  مسلمين  كنتم  لو  حتى  ومحكمون  مجرمون 

مباح  وأرواحكم  وأموالكم  رؤوسكم  فأن   ، ذلك  أجل 

وحالل بنظرهم ، ويعتبرون كل ما يقومون به ضدكم 

غزوة ..

ما كنت أتمنى أن أغادر الحياة وأن أترككم وأنتم تعانون 

في  كثيرًا  فكرت  لقد  الحاقدين  العداء  هؤالء  ظلم  من 

زعمائنا ورؤساءنا الذين خدعهم العجم باليمين والكذب 

والحيل ومن ثم ألقوا القبض عليهم بالتالي قتلوهم ... 

وقد حدث هذا بعد أن عجزوا عن هزيمتهم واالنتصار 

عليهم في معارك البطولة ولم يصمدوا أمامهم فأقدموا 

وعن طريق الكذب و األحتيال والدجل على خداعهم 

وبالتالي قتلهم ..

أن أتذكر كل ما حصل ألولئك الزعماء ، ولم أثق في 

الى هنا وعن طريق  بالعجم .. وقبل أن يعودوا  يوم 

كوردية  شخصيات  وأرسال  والتوصيات  الرسائل 

أي  دون  ومن  كثيراص  وعاهدوا  وعدوا   ، وفارسية 

تريد  الشاه  رأسها  وعلى  العجم  دولة  بأن  بهما  وفاء 

واحدة  دم  قطرة  تسقط  أن  نيتها  في  وليس  الخير  لهم 

أعينكم  بأم  أنتم اآلن ترون  ..... وها  في كوردستان 

نتائج الوعود التي قطعوها ..ولو أن رؤساء القبائل و 

العشائر لم يخونوا ولم يبيعوا أنفسهم للعجم ، لما حصل 

لنا ولكم ولجمهوريتنا ما حصل 

نصيحتي لكم ووصيتي لكم هي :

بأقل  لسنا  فأننا   ، العلم  طلب  على  أبناءكم  تحثوا  أن 

من الشعوب األخرى وال ينقصنا شيء غير العلم .. 

تعلموا حتى التتأخروا عن ركب الشعوب .. فالعلم لدى 

عدوكم هو سالحه القاتل في وجهكم ..

تأكدوا لو أنكم أتفقتم وأتحدتم وأوليتم العلم اهتمامكم ، 

فانكم سوف تنتصرون على أعداءكم نصرًا عزيزًا .

مقتلي  عزيمتكم  على  ويقضي  يحبطكم  أن  ينبغي  ال 

ومقتل أخي وأبناء أعمامي ، ألنه ومن أجل أن تصلوا 

الى آمالكم وأهدافكم ، يجب أن يقدم الكثير من أمثالنا 

التضحيات من أجلها ...

سوف  الذين  اآلخرين  من  الكثير  بأن  يقين  على  وأن 

يقضي عليهم بالحيل والنفاق ..

أن على قناعة بأن هنالك الكثيرمن الذين هم أعلم وأقدر 

منا سوف يقعون في شرك وخداع ومؤامرات األعاجم 

.. لكنني آمل أن يكون مقتلنا وعبرة للمخلصين منأبناء 

الشعب الكردي ..

لدي نصيحة أخرى وهي ::

نصيركم  يكون  وأن  وتعالى  سبحانه  مناهللا  ترجو  أن 

حينئذ   ... الشعب  هذا  أجل  من  نضالكم  في  ومعينكم 

أكون على ثقة بأنه سوف يمدكم عونه ..

قد تسألونني لماذا لم أنتصر ولماذا لم أفز ؟؟!!

وعند الجواب أقول لكم ::::::واهللا لقد أنتصرت وفزت 

........أي نعمة وأي نصر وفوز أكبر من أن أفدي 

برأسي ومالي وروحي في سبيل شعبي ؟!

تأكدوا أن مطلبي في الحياة كان أن أموت موته تجعلني 

مرفوع   ، وقومي  وشعبي  والرسول  اهللا  أواجه  وأن 

الرأس ...انالموته هي نصر لي ..

أحبائي

في  فرد  أن كل  كما   ... الجميع  بيت  كوردستان هي 

البيت يقوم بعمل محدد فيه وال يحتاج األمر أن يتدخل 

فان  كوردستان  مع  األمر  ،وكذلك  شأنه  في  اآلخر 

البيت  هذا  بأن  تعرفوا  ....عندما  البيت  كمثل  مثلهما 

داع  هناك  وليس   ، ليعمل  دعوة   ، ما  بعمل  بأمكانه 

ومسوغ لوضع العوائق أمامه أوتكتنبوا وتأخذكم الغيرة 

الكبرى ... ألنه حينما  لكون أحدكم تحمل المسؤولية 

يتحمل شخص ما عمًال عظيمًا ويديره ،يعني هذا أنه 

عالم به ويحمل على عاتقه مسؤولية عظمى أمام هذا 

الواجب ....

البغض  الكردي أفضل لك .. والعدو يحمل  تأكد بأن 

مسؤولية  أتحمل  أكن  لم  ولم   ... قلبه  في  والكراهية 

حبل  تحت  واقفًا  اآلن  كنت  لما   ، عاتقي  على  كبيرة 

تجاه  الطمع  بكم  يستبد  ال  أن  يجب  لذا   .... المشنقة 

بعضكم ..

الذين لم ينفذوا أوامرنا ، لم يقتصروا فقط على عدم 

أننا  أيضًا وبما  انما عادونا   ، التنفيذ والطاعة فحسب 

أعتبنا أنفسنا خدمًا لشعبنا ، فهم اآلن في بيوتهم وبين 

بسبب  لكننا   ... البال  متاحوا  وهم  ينامون   ، أوالدهم 

حبل  تحت  واقفون  اآلن  هانحن   ، لشعبنا  خدما  كوننا 

بهذه  انهاء آخر لحظات حياتي  المشنقة ، وأنا بصدد 

 ، الكبرى  المسؤولية  اتحمل  أكن  لم  ولو   ... الوصية 

كنت أغط اآلن في نوم عميق ...

وهذه النصيحة التي أقدمها لكم ، هي اقدمها لكم ، هي 

أيضًا من احدى المهام التي على عاتقي .... وأنا على 

يقين بأنه لو كان هناك شخص آخر تحمل مسؤولياتي ، 

ال صبح هو اآلن في مكاني تحت حبل المشنقة ....

التي على عاتقي  اهللا  أن أرضي  وأنا اآلن ومن أجل 

الطيب  العمل  اجل  ومن  للشعب  خادم  وككوردي   ،

((األمر بالمعروف))قدمت لكم بعض النصائح ...

أرجو أن تأخذوا منها الحقًا العبر و أن تنصتوا اليها 

تمامًا على أمل أن ينصركم اهللا تعالى على أعدائكم :

١_ أن تعتقدوا باهللا و((بما جاء من عند اهللا ))وتعبدوه 

، وتؤمنوا برسوله ((ص))

ويكون أداؤكم للفرائض الدينية قويًا ومتينًا ....

٢_احفظوا وحدتكم وأتفاقكم في صفوفكم ... التقترفوا 

األعمال المشينة تجاه بعضكم وال تكونوا طماعين وال 

سيما تسلم المسؤولية ..

ودرجة  والعلم  الدراسة  مستوى  رفع  في  ٣_أجتهدوا 

تحصيلكم ، حتى ال تتخدعوا بالعدو كثيرًا ...

٤_ال تثقوا باألعداء ، السيما العجم ، ألنهم يعادونكم 

ودينكم  ووطنكم  شعبكم  أعداء  فهم   ، مختلفة  بأشكال 

..والتاريخ أثبت بأنهم يبحثون عن كل ذريعة لاليقاع 

بكم ، ويقتلوكم ألدنى سبب وال يتورعون عن القضاء 

على الكورد بتاتًا ...

٥_التبيعوا أنفسكم للعدو طمعًا في بقاء زائل في الدنيا 

الدينية ،الن العدو هو نفس العدو وال يمكن االعتماد 

عليه ..

في  وال  السياسة  في  ال   ، بعضًا  بعضكم  يخن  ٦_ال 

الخائن  العراض أل  في  األموال وال  األرواح وال في 

السيء يحيق  ذليل ومجرم عند اهللا والناس ، والمكر 

بصاحبه في األخير ...

٧_ لو أن أحدًا منكم تمكن من أداء أعمالكم فتعاونوا 

تقفوا ضده  أن  والطمع  األستنثار  يجعلنكم  ، وال  معه 

أوال سامح اهللا أن تتجسسوا عليه لصالح العدو ......

صرفه  أجل  من  هو   ، هذه  وصيتي  في  ٨_المذكور 

على باقي المساجد والمستشفيات والمدارس ...عليكم 

أن تطالبوه جميعًا وتستفيدوا منه ..

حتى   ، والجهاد  والدأب  النضال  عن  تتوقفوا  ٩_ال 

قيمة  ال  األعداء  نير  من  الشعوب  كباقي  تتحرروا 

الحرية  لكم وطن وأمتلكتم  لو أصبح  الدنيا ....  لمال 

وأصبحت أموالكم وأرضكم ووطنكم لكم ن عند ذاك 

ايمكن أن يقال بأنكم أصحاب أموال وثروة ، وكذلك 

أصحاب دولةوعزة ....

١٠_ ما أظن أن ألحد علي حق سواء حق اهللا ..ولكن 

ثروة  تركت  فأنني   ، حق  علي  له  أن  يعتقد  أحدًا  أن 

كبيرة ، فليذهب الى الورثة ويأخذه منهم ....

.........ال  تنتصروا  لم  فأنكم  دمتم غي متوحدين  ما 

يظلم بعضكم بعضًا ألن اهللا يقضي على الظالم بأسرع 

وقت ويخزيه ...وهذا وعد اهللا دون زيادة أو نقصان 

...الظالم سوف يسقط ويخزي ، واهللا ينتقم من ظلمه 

.....

على  اهللا  ينصركم  وأن   ، بنصيحتي  تأخذوا  أن  آمل 

األعداء ، وأقول كما قال الشيخ سعدي ::

مراد ما نصيحت بود و كوفتيم

حاولت باخدا كرديم ورفتيم

يعني :

كان قصدنا نصيحة مجرد نصيحة وقلنا

وسلمنا األمر هللا وذهبنا

خادم الشعب والوطن

القاضي محمد ...

ترجمة : محسن جوامير

برهم لطيف

في  حّيًة  تاريخيًا وتظل  أحداثًا  األحداث تصبح  بعض 

األذهان بشكل دائم، مثل جمهورية كوردستان (مهاباد) 

التي كانت حدثًا جديدًا لم يسبق له مثيل، حيث أن الذي 

أبقاها حّيًة هي روح القيادة، التي أثبت وجود القضية 

القومية.

الباشا قاضي محمد، أول رئيس لجمهورية كوردستان، 

الرموز  وأحد  الكردياتية،  األخالق  يملك  قائدًا  كان 

الدائمة للروح الفدائية والنضال القومي والوطني.

في مثل هذا اليوم، قبل ٧٥ عامًا، تعرض قاضي محمد 

التي  مهاباد  بمدينة  جارجيرا  ميدان  في  اإلعدام  إلى 

كانت عاصمة جمهورية كوردستان، وترك خلفه ميراثًا 

الفداء  ميراث  وهو  الكردية،  الوطنية  للقضية  كبيرًا 

لألمة والشعب والوطن. قاضي محمد ابن قاضي علي، 

ولد يوم ١ آذار سنة ١٨٩٣ في مدينة مهاباد بشرقي 

بالقضية  وتؤمن  متدينة  عائلة  كنف  في  كوردستان، 

وامتهن  مدينته،  في  والدين  العلوم  درس  الكردية. 

القضاء بعد وفاة والده، وهو سبب إطالق اسم القاضي 

عليه. كان قاضي محمد يتقن إلى جانب لغته الكردية 

األم، اللغات العربية والفارسية، باإلضافة إلى اللغتين 

الفرنسية واإلنكليزية، والبعض من الروسية.

أعلنت قاضي محمد عن جمهورية كوردستان يوم ٢٢ 

بمدينة  ميدان جارجيرا  الثاني سنة ١٩٤٦ في  كانون 

أولى  الكوردستاني  القومي  المجلس  وعقد  مهاباد، 

اجتماعاته في الجمهورية يوم ١١ شباط من العام ذاته، 

وأعلن فيه أن اللغة الكردية هي اللغة الرسمية في البالد، 

واعتمد نشيد ”آي رقيب“ نشيدًا وطنيًا للجمهورية.

وصف الجمهورية

ولم  فقط،  شهرًا   ١١ لـ  مهاباد  جمهورية  عمر  امتد 

يحولها قاضي محمد إلى نظام دولة يمنع فيها الحريات، 

ولم يشكل منها دولة قومية تضطهد الثقافات األخرى، 

وكان يسعى إلى بناء جمهورية تدير شؤونها بنفسها.

أرضية  كوردستان  من جمهورية  محمد  قاضي  صنع 

الحرية،  لمفهوم  الكردي، حيث كان مستوعبًا  للوجود 

وسمح للمكونات األخرى من اليهود والكلدان واآلشور 

والتركمان بتأدية دور هام ضمن الجمهورية.

حكرًا  كوردستان  جمهورية  وقيادة  إدارة  تكن  لم 

قاضي  نّصب  إنما  كوردستان،  شرقي  أبناء  على 

األخرى  الكوردستانية  األجزاء  من  أشخاصًا  محمد 

المال  بينهم  من  الجمهورية،  ضمن  عليا  وظائف  في 

كوردستان،  جنوبي  من  المنحدر  البارزاني  مصطفى 

والذي منحه قاضي محمد رتبة الجنرال.

مكانة المرأة في جمهورية كوردستان

عليها  استندت  التي  والقيم  المرتكزات  أهم  أحد 

حيث  دورها،  المرأة  منح  هو  كوردستان  جمهورية 

في  بالمرأة  الخاصة  والمنظمات  الجمعيات  ساهمت 

توعية وتعليم النساء ومنحهن الثقة بأنفسهن للمشاركة 

في العمليات السياسية واإلدارية في الجمهورية.

مع اإلعالن عن جمهورية كوردستان، أسست زوجة 

قاضي محمد، مينا خان، جمعية ”يايا“ الخاصة بالمرأة 

وترأستها. وأدت هذه الجمعية دورًا كبيرًا في تخريج 

نساء شاركن في قيادة الشؤون السياسية واإلدارية في 

البالد.

أهمية األدب الكردي

أولى قاضي محمد أهمية كبيرة للغة واألدب الكردي، 

وحسن  مكرياني،  وهيمن  هجار  األدباء  من  واتخذ 

قزلجي مستشارين خاصين له.

المدارس  من  العديد  افتتاح  مهاباد  مدينة  شهدت  كما 

مرة  التعليم  لغة  الكردية  اللغة  وأصبحت  والمكتبات، 

والمجالت  الكتب  من  العديد  وأصدرت  فيها،  أخرى 

باللغة الكردية.

كما صدرت في فترة جمهورية كوردستان، ألعديد من 

مثل  المتنوعة،  واألدبية  السياسية  والمجالت  الصحف 

صحيفة كوردستان التي تعتبر من أهم الرموز الخاصة 

بالجمهورية.

انهيار الجمهورية واعدام القاضي

الكردي،  الصف  توحيد  كوردستان  جمهورية  حاولت 

أجل  من  الكردية  العشائر  من  العديد  مع  وتواصلت 

االنضمام لها، لكنها لم تستطع أن تلقى الدعم الالزم، 

لم تستطع أن توسع من حدودها خارج منطقة  لذلك، 

إطالق  في  السبب  وهو  مهاباد،  محيط  وفي  مكريان 

تسمية جمهورية مهاباد عليها.

عانت الجمهورية من الناحية االقتصادية كثيرًا، بعد أن 

بدوره  أدى  السوفيتي عن دعمها، وهو  االتحاد  تخلى 

إلى توقف العشائر التي شاركت في إعالن الجمهورية 

عن دعم قاضي محمد، وتركوه وحيدًا.

يشن  اإليراني  الجيش  بدأ  التطورات،  هذه  جانب  إلى 

هجوم على الجمهورية، وتمكنت يوم ١٧ كانون األول 

مهاباد،  مدينة  قلب  إلى  الوصول  من   ١٩٤٦ سنة 

عاصمة الجمهورية. هرب بعض رؤساء العشائر من 

المنطقة أثناء الهجوم، إال أن القاضي محمد ظل يقاوم 

التاريخية  السرود  بعض  وتقول  لفترة.  زمالئه  برفقة 

أن القاضي محمد قام بتسليم نفسه إلى القوات اإليرانية 

لمنع وقوع مجازر بحق أبناء الجمهورية. لتقوم القوات 

اإليرانية بإعدامه يوم ٣١ آذار سنة ١٩٤٧ (وحسب 

التقويم اإليراني يصادف الشهر األول من السنة الجديد 

في الـ ٢١ من اذار وينتهي في ٢٠ نيسان أي تم اعدام 

قاضي محمد في ١٠ من الشهر األول و يصادف هذا 

اليوم ذكرى اعدام قاضي محمد حسب التقويم االيراني) 

مع رفاقه في ميدان جارجيرا وسط مدينة مهاباد.

وصية القاضي محمد

شّيع اآلالف من أهالي مدينة مهاباد جثمان قاضي محمد 

ورفاقه إلى مزار مال جامي حيث وري الثرى هناك، 

اإلعدام،  قبل  عينيه  عصب  رفض  قد  القاضي  وكان 

حيث أخبر معدميه أنه يريد أن ينظر إلى جمال وطنه 

حتى اللحظات األخيرة من حياته.

الكردية،  باللغة  وصيًة  خلفه  محمد  القاضي  ترك 

من  بترجمتها  قام  الوصية  من  مقتطفات  هنا  وسنذكر 

الكردية إلى العربية الكاتب نواف بشار عبداّهللا.

مجهورية كوردستان ووصية القاضي حممد

أرض كوردية لشعب يتمتع بجميع مقومات االستقاللية 

والدولة الحديثة من دون أن يؤثر هذا على سيادة أو 

كيان أي دولة من الدول المحيطة بها.

الشعب  بها  يتعلم  رسمية  لغة  الكوردية  اللغة  وعّدت 

وتلتزم بها الدوائر الرسمية، وتم فتح المدارس وأنشأت 

الصحافة والمسارح، ودخلت المرأة في معترك الحياة 

الكوردستانية الجديدة، وقامت عالقات تجارية مع دول 

الجوار.

حاول  إذ  طويًال،  الكوردية  الجمهورية  عمر  يكن  لم 

حول  طهران  حكومة  مع  التفاوض  محمد  قاضي 

عالقة الجمهورية الكوردية بوصفها سلطة حكم ذاتي، 

بالحكومة المركزية، فرفضت إيران التفاوض، وأرسلت 

حملة عسكرية نجحت في قمع الحركة الديمقراطية في 

الجمهورية  على  وقضت  بوحشية،  إيران  كوردستان 

من  وتمكنت  أمريكي،   – بريطاني  بدعم  الكوردية 

استعادة مهاباد وبسط سيادتها على اإلقليم.

وفي ٣٠ مارس/ آذار ١٩٤٧، وبعد محاكمة صورية، 

أعدم رئيس الجمهورية قاضي محمد وعشرات آخرون 

جرا›  ‹جوار  ساحة  في  الكورد  ومناضلي  قادة  من 

بمهاباد، شنقًا حتى الموت.

الحرية والحق  فكرة  لكن  الشهيد قاضي محمد،  رحل 

واالستقالل ظلت حية في ذاكرة الشعب الكوردي، الذي 

تطلعاته  وتحقيق  حريته  لنيل  كفاحه  ويواصل  واصل 

اإلنسـانية المشروعة إلى يومنا هذا. 
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الفعلية التغيير ادوات أحد  المدني  المجتمع بات لقد

تقديم على دوره يقتصر يعد  لم بحيث والناشطة،

ناشطا أساسيا أصبح بل ال فحسب، التنموية الخدمات

الفساد ومحاربة الديمقراطية والحريات عن الدفاع في

خالل من اإلنسان حقوق عن  والدفاع  اشكالة، بكل 

والمناصرة المدافعة حمالت وتنظيم والرصد المراقبة

في تؤثر التي الخيارات صنع في للمشاركة والدعوة

المجتمع مهمة فان آخر، وبمعنى  المواطنين. حياة

واقع من به االنتقال المجتمع من اجل تمكين هي المدني

المجتمع. بناء في والمشاركة المواطنة إلى الرعية

األهداف وعرض التحدث كافيا مجرد  يعد لم وبذلك،

التغيير ضرورية مسألة باتت بل ال فحسب، والحقوق

االجتماعية مكوناته  بكل  المدني المجتمع  فيها  ينخرط

ومما اإلعالم. وسائل فيه بما والثقافية واالقتصادية

والمتابعة التوعية والتعبئة في لإلعالم دور فيه ان الشك

والتنظيم. والرصد

تقوم التي الميدانية للحمالت التخطيط مراحل  وفي

التغيير تستهدف والتي المدني المجتمع منظمات بها

، بارزا دورا اإلعالم يلعب  مستوياته،  مختلف على

اإلعالمية "اإلستراتيجية اصطالحا عليه ما يطلق وفق

المدني المجتمع يتمكن ولكي السياق، هذا وفي الفعالة".

اإلجابة من بد ال من اإلعالم، القصوى االستفادة من

منظمات ينشأ تحالف بين كيف اثنين : تساؤلين  على

التخطيط يتم وكيف ، اإلعالم؟ ووسائل المدني المجتمع

وسائل اإلعالم التوجه نحو اإلعالمية وبالتالي للحملة

إلى تساهم ان اإلعالم لوسائل يمكن واستثارتها؟ كيف

كشريك الحمالت في المدني المجتمع مؤسسات جانب

التغيير؟ عملية في معني

المدني والمجتمع بين وسائل اإلعالم متينة عالقة إلقامة

وفي الطرفين. لكال المشتركة تراعى المصالح يجب ان

المدني المجتمع  منظمات سعي نراعى ان يجب  ذلك

التي والتحركات للنشاطات اإلعالمية  التغطية لتأمين

في فيساهم الن يكون إعالنيا اقرب دور وهو بها، تقوم

الجمهور توعية وفي عليها تعمل التي للقضايا الترويج

المجتمع. في الالعالم الكبير التأثير من مستفيدا ، لها

وتتبناها الحمالت، في اإلعالم وسائل تنخرط إن و

العام الرأي إثارة في فتساهم األساسية، كإحدى قضاياها

املدني اجملتمع و االعالم
على قادر عام رأي في صناعة تساهم بل وتعبئته، ال

. تحديات التغيير االستجابة إلى

اإلعالم وسائل بين التقريب  في  وللمساهمة إذن

من بد ال المدني المجتمع ومنظمات واإلعالميين

تستقطب فغالبا ما اإلعالم. لدى االهتمام وجهة تغيير

البلد في األمني والوضع ، المثيرة القصص اإلعالم

،وأعضاء الحكومات وممثلو ، السياسية الوجوه أو ،

حساب على واالهتمام األولوية فيعطونهم ، البرلمان

وبالتالي المدني. المجتمع منظمات تنظمها التي األنشطة

هذه الحاجة قدر اإلمكان ان تراعي األخيرة هذه على

ذلك ان يؤثر غير إلى توفيرها من التسويقية وتسعى

المواطن. إلى إيصالها المطلوب الرسالة مضمون على

المجتمع ومنظمات اإلعالم بين الثقة بناء من ال بد إذن

اطالعهم وعدم اإلعالميين بكفاءات تشكك التي المدني

من يمكنهم  بما ودراستها كاف بشكل الملفات على 

اإلعالميون يعتبر وبالمقابل، جيدة. بطريقة عنها التعبير

الكافي االهتمام توليهم المدني ال المجتمع منظمات ان

صورتها تلميع وبمحاولة  الظهور بحب  ويتهمونها

اغلب المانحة،وان إلى جهاتها واالنحياز وبالوصولية

هذا وفي فقط. المال عن البحث هدفها المنظمات هذه

يركزوا ان  واإلعالميين اإلعالم وسائل على السياق،

إلى إيصالها على ويعملوا الرسالة مضمون على

عن بمعزل الممكنة  المهنية الوسائل بأكثر المواطنين 

من هذه المنظمات. موقفهم

جهودا يتطلب تواصل مفقود الحالتين، هناك كلتي وفي

اإلعالميون يعطي بحيث  ، الطرفين كال  من متبادلة

المدني المجتمع منظمات  لممثلي  الكافي  االهتمام

المجتمع منظمات تولي حين في وبرامجهم، وألنشطتهم

وتراعي اإلعالمية بالوسائل كافيا اهتماما المدني

وإيصال نشر في المالئم التوقيت  وتحترم  ظروفها 

التركيز الحالتين  في والمطلوب المعلومة. أو  الخبر

التغيير المطلوب في اإلحداث واألهداف الرسالة على

ومنظمات اإلعالم مشترك الوسائل هدف ،وهو المجتمع

المجتمع المدني.

اجملتمع يف اإلعالم دور
أحمد عقاب

المواطن ويفيد فيه، يحدث ما كل عن والحقائق بالمعلومات المجتمع تغذية فى هاما دورا لإلعالم إن

انه ال كما والمصيرية، الهامة القرارات اتخاذ يفيده في مما بأول أوال المستجدات كل الوقوف على في

وعينا ناصحا رأيا وليكونوا ألداء رسالتهم، أهل اإلعالم خاللها من يعمل الحرية التي دون حقيقي إعالم

فيفقد والدول والمجموعات األفراد نفوذ معارك  في اإلعالم توريط محاولة دون سامية، ورسالة ناقدة

معنى بال إعالما مسيسا يكون وبالتالي رسالته عن كليا ويبعده وموضوعيته، ومصداقيته اإلعالم مهنيته

هدف. وال

وعي المجتمع تنمية في ايجابيا يكون حيث الوقت، نفس في وسلبي ايجابي دور له اإلعالم فإن كذلك

دور الجارية، وله لألحداث المباشر النقل بفضل صغيرة قرية العالم أصبح اذ العالم، حول باألحداث

لصالح وتعمل الشعوب بين الطائفية النعرات اثارة على تعمل والتي الصفراء، الصحافة يسمى بما سلبي

داخل العام الوضع بالسلب على يؤثر اهدافها مما تعمل لتحقيق سياسية ولصالح جهة اآلخر، دون طرف

والمنطقة. البلد

وذلك والعالمية، المحلية والمجتمعات الدول هاما في كل دورا يلعب اإلعالم فإن ذلك من الرغم وعلى

الناس، وإدراك وتأهيل ثقافة مدى من يزيد مما والمعلومات، باألخبار العالمي العام الرأي حيث تعبئة من

بها اهتم فقد الوسائل هذه بها التي تضطلع لألهمية ونظرا حولهم، من الذي المجتمع مع وبالتالي تفاعلهم

البرامج لمتابعتها، وخاصة الزمن من مساحة لها يفرد منهم فرد كل وصار كبار وصغار، من الجميع

كل فرد. رغبة مع التي تتوافق

وبالتالي حوله، كل من مواطنا صالحا يحترم الوسائل فإنه يصبح في تلك يقدم له الفرد مما يستفيد حينما

من تناقشه بما ربطه عبر المجتمع حال يصلح

ثم يعمل ومن وسياسية، واجتماعية قضايا اقتصادية

بوطنه وقيادته، المجتمع والتفاف زيادة لحمة على

صوت ال لمن صوتا اإلعالم وسائل تعتبر وعليه

اإلعالم بأن وسائل مع العلم رأي الشعب، وتمثل له

هي االجتماعي بالتواصل الحاضر وقتنا في المتمثل

قضايا عن  تدافع التي  وخاصة انتشارا،  االسرع 

ما كل تجاه منيعا سدا تشكل فهي ومشاكله، الشعب

سيئة. عادات من بالمجتمع يسبب اإلضرار

بث على ومفكرين من علماء العالم مثقفو ويحرص

بحوث من منه، البشرية استفادة يمكن ما كل ونشر

يمكن تبادل كما واكتشافات، وتجارب واختراعات

المتلقي، عقول يثري لما واألفكار النظر وجهات

تزداد وبالتالي األمام للتقدم الى المجتمعات يدفع مما

وسائل خالل ومن الجميع، لدى والمعرفة الثقافة

تسول من المضادة لكل الحمالت تنفذ اإلعالم أيضا

حبك منطلق من وذلك بالوطن، المساس نفسه له

في قوة من أوتيت ما بكل لوطنك ووالئك وانتمائك

العزيز. البلد هذا تراب على المحافظة سبيل

وأنواعها اإلعالم وسائل أهمية
أساسّيًا مصدرًا العتبارها وذلك بشكٍل عام، العالمّية المجتمعات كبيرة في بأهمّيٍة اإلعالم تحظى وسائل

االقتصادّية، السياسّية، واألخبار المعلومات وتبادل نقل في لدورها باإلضافة وترفيهِه، اإلنسان لتثقيف

المختلفة. وأنواعها اإلعالم، وسائل أهمّية ذكر عند سنتوّقف يلي فيما واالجتماعّية،

االعالم: وسائل أهمية

اإلبداعّية القدرات تعزيز وعلى اإلنسان، لدى والثقافة الوعي مستوى على رفع االعالم وسائل تساعد

في مختلف واالجتماعّية االقتصادّية األوضاع وتقّدم تطّور في أساسّيًا دورًا اإلعالم وسائل تلعب لديِه.

المجتمعات.

انتشار سرعة على تساعد كما بين الشعوب، والثقافات وتبادل الحضارات نقل على اإلعالم تساعد وسائل

وتوطيدها اإلنسانّية العالقات االعالم بتقوية وسائل تساهم العالم. بلدان المستخدمة في واللهجات اللغات

وتمكينِه. االجتماعي التماسك زيادة طريق عن

واألفالم المسلّية للبرامج تقديمها طريق عن وذلك للفرد، الرفاهّية توفير على اإلعالم وسائل تساعد 

والملل. أوقات الفراغ على التي تقضي والمسلسالت

في اإلنسان يحتاجها التي السلع والمنتجات لبعض والترويج لإلعالن كبير اإلعالم وبشكٍل وسائل ُتستخدم

اليومّية. حياتِه

لُه. المهمة النصائح وتقديم وإرشاده، اإلنسان لتوعية واسع وبشكٍل االعالم وسائل ُتستخدم

والمشاهدين الجمهور وتعريف مواهبِه عرض على مساعد اإلنسان في دورًا أساّسًا اإلعالم وسائل تلعب

بقائها مكبوتًة. بدًال من بها

البرامج طريق عن سلس بإسلوٍب المعلومات تلقي على ومساعدتهم األطفال االعالم بتثقيف تساهم وسائل

ما أو المسموعة كاإلذاعة  اإلعالم وسائل اإلعالم: وسائل أنواع انتباههم. التي تجذب الكرتون وأفالم

بالراديو. ُيسّمى

والمنشورات اليومّية، الصحف الشهرّية، أو اإلسبوعّية المجالت  وتشمل المطبوعة االعالم وسائل

واألسواق. العامة في الشوارع التي تستخدم الورقّية والُملصقات

والسينما. كالتلفاز المرئّية اإلعالم وسائل

آب، الواتس كالفيسبوك، االجتماعي التواصل مواقع تشمل والتي اإللكترونّية االعالم وسائل

واإلنستغرام.

اإلعالم وسائل سلبيات

الصحيحة والتي تفكيرِه وطريقة اإلنسان لعقل تسيئ التي الهادفة غير والوسائل القنوات بعض انتشار

جر تحاول الشعوذة والسحر والتي على تحّرض التي القنوات بعض انتشار الخطأ.  نحو  لجرِه تساهم

التي والقتل العنف مشاهد وسائل اإلعالم لبعض تقديم الخاطئة. األمور بهذِه االعتقاد واإليمان اإلنسان نحو

والمجتمعات. البشر بين الجريمة انتشار على تشجع

ارتكاب على الجنسّية التي تحّرض واألفالم للمشاهد اإلعالمّية المحطات وبعض اإلعالم وسائل عرض

الزنا.

إلى النظر دون كبير، مالي دخل خاللها على من تحصل التي وسائل اإلعالم لبعض المنتجات ترويج

لشركات السجائر كالترويج العامة، وسالمته اإلنسان على صحة السلبّية وآثارها المنتجات هذِه ضرر

والكحول. والتدخين،

على ُيدمن كان حال في خاص وبشكٍل باإلنسان الصحية بعض األضرار اإلعالم بإلحاق وسائل تساهم

البصر. وضعف الظهر، بأوجاع كاإلصابة متابعتها،

االعالم: وسائل فوائد

أو عنها بالنيابة الرقابي الدور بأداء القيام في اإلعالم وسائل على تعتمد أن الدولة أجهزة تستطيع 

التعبير فرصة ومعتقداتهم وتوجهاتهم ثقافاتهم اختالف على األفراد أمام وسائل االعالم مساعدتها. تتيح

التي المعلومات تقديم عبر األفراد ثقافة المجتمع توسيع في الوعي نشر صوتهم. وإيصال آرائهم عن

خالل االقتصادي من االنتعاش األخبار آخر االّطالع على والحياتية. المعيشية المجاالت في تساعدهم

النفس. عن والترويح الترفيه وبرامج التسلية والسلع نشر والخدمات للمنتجات والدعاية التسويق عمليات

الفوائد من العديد لنا ُتقدم أن ُيمكن أي ذو حدين، سالٌح اإلعالم وسائل بأّن عزيزي ُيمكننا القول وأخيرًا

خاطئ. بشكٍل اسُتخدمت حال األضرار في من والعديد صحيح، بشكٍل اسُتخدمت حال في

سعد البدراني تهاني

 

لإلنسان ال ُيمكن المعلوماتية، الثورة عصر اليوم، في

ففي اإلعالم؛ وسائل عن حياتها تفصل أن وللمؤّسسات

الستقبال والمنّظمات الشركات تضطّر كثيرة أحياٍن

أمٍر استيضاح  مثل  األسباب، لُمختلف اإلعالم وسائل

آراء على أو الحصول خاص، تغطية حدث أو ُمعّين،

إشاعات أو أخبار عن التقّصي حتى أو معلومات، أو

ُمعّينة. ُمنظمات أو بشركات ُمرتبطة وفضائح

تتواصل مع أيضًا والُمّنظمات والمؤسسات الشركات إّن

محاولة مثل األخرى، ألسباٍب ُتهّمها هي اإلعالم وسائل

أو الدعم، على الحصول العام، أو الرأي على التأثير

لتعزيز أو ُمعّين، لموضوٍع النظر لفت أو األموال، جمع

الجمهور. لدى صورتها

وسائل مع للتعاطي ُمستعًدا  يكون أن  باإلنسان يجدُر 

إذ الُمنظمات؛ صعيد فردّي أو على صعيٍد على اإلعالم

مع وسائل سيتعامل التي السياسة ويعتمد أن ُيفّكر يجب

عملها طبيعة ُيدرك أن  وعليه خاللها،  من اإلعالم

المقابالت إلجراء استعداًدا أكثر يكون وأن وهيكليتها،

أكبر. بثقٍة والتعاُمل معها اإلعالم الُمختلفة، وسائل مع

المستخدمة الوسائل أهم  من اليوم  اإلعالم أصبح

المجتمع وطبقات والحكومات، األفراد مع للتخاطب 

إيصال القضايا يسهم في سواء، والذي على حد كافة

ُيعّبر كافة، وهو المجاالت وفي المجتمع في المختلفة

أفراد في  كبير تأثير وله قّوتها، أو األمة ضعف عن

وحياتهم. األمة

مجتمع، كل مهمًا داخل دورًا المجتمع في اإلعالم يلعب

مصادر من مهّمًا مصدرًا اإلعالم وسائل تعّد حيث

كبير تأثير ذات المجتمعي، وهي الفكر  وبناء التوعية

التأثير جانب إلى الجماهيري، الرأي تكوين عملّية في

والسياسية، الفكرية وتوجهاتهم  اهتماماتهم  تكوين في

واالجتماعية، واألكاديمية الفكرية مستوياتهم وتطوير

أصبح األخيرة اآلونة في أّنه  إلى  التنويه من بد وال 

أحيانًا ُتغطي جّمة ومخاطر سلبيات اإلعالم لوسائل

تؤدي أنها كافة. كما األصعدة في المهّمة إيجابياتها على

على الّشباب وتحفيز الشعوب وعي تنمية في مهمًا دورًا

ومواجهة البالد نهضة والّتعاون ألجل المجتمع  تنمية

العوائق. كل

أشياء لتعلم وسيلة تكون أن يمكن اإلعالم وسائل إن

وتعليم المختلفة، بين الثقافات انسجام بناء مثل جديدة،

وجه على األطفال يستفيد أن ويمكن التعاون، أسس 

أساسيات ومعرفة لغتهم لتحسين منها الخصوص

وسائل مشاهدة يجب أنه بالذكر الجدير من ولكن العلوم،

التعليمية العملية على تؤثر  ال  حتى باعتدال اإلعالم

سلبي. بشكل

القطاعات أكثر من الحديث العصر في اإلعالم وسائل

وتوجيهها؛ المجتمعات في مهمًا دورًا تلعب التي

اهتماماتهم بمختلف للّناس الوصول تستطيع إنها حيُث

من أكثر األساليب من  بكثيٍر فيهم لتؤثر  وخلفياتهم،

خالل من عن غيرها ُيمّيزها ما آخر، وهذا قطاٍع أي

وتواصلية واجتماعية اقتصادية قضايا من تثيره ما

تعتبر وبالتالي والمواطنين؛ المؤسـسات مختلف مع

صوت من ال أصوات لرفع وسيلة  اإلعالم وسـائل

لهم.

على اجملتمع اإلعالم وسائل تأثري

الناس يقضي رقمًيا كل شيء فيه أصبح الذي عالمنا في

جعل ما اإلنترنت، استخدام في يومهم من سبع ساعات

مضى، وقت أي أهمية من الرقمي أكثر اإلعالم

المحتمل من أو عملك عمرك ومهما كان كنت فأينما

اإلعالم مع التفاعل في يومك من طويًال تقضي وقًتا أنك

في الواقع أنت اآلن المقال هذا فخالل قراءتك الرقمي،

الرقمي. اإلعالم مواد من مادة تستهلك

هذا أتى أين من تحديًدا؟ الرقمي  اإلعالم ما هو لكن

يشملها؟ التي  العديدة األنواع عن وماذا المصطلح؟

المقال.. هذا في عنها سنجيب أسئلة

الرقمي؟ هو اإلعالم ما

كل معنى بتحليل الرقمي يمكننا البدء لتعريف اإلعالم

إلى ”اإلعالم“  مصطلح يشير فبينما حدى، على كلمة

أن ”الرقميات“ نجد إيصالها، أو إذاعة المعلومات طريقة

األرقام بسلسلة من ممثلة بيانات أي أنها على  ُتعّرف

(١ و ٠).

الرقمي اإلعالم يشير عادي شخص لذلك بالنسبة ألي

الشاشات خالل من بثها يتم المعلومات من نوع أي إلى

،(… – الهاتف – اللوحي الحاسوب – (الكمبيوتر

التطبيقات أو الويب مواقع عبر عليها العثور ويمكن

وغيرها. وألعاب الفيديو والبرامج

؟ الرقمي مامعنى االعالم

الرقمي مصطلًحا اإلعالم  من يجعل هذا أن تعتقد قد

الناحية فمن ذلك محق في وأنت بالفعل للغاية، واسًعا

أي هي الرقمي اإلعالم مواد أن القول يمكننا العملية

ذلك ومع الرقمية، األجهزة من خالل إليه نصل شيء

المفهوم لجعل تحديًدا األكثر األمثلة أدناه بعض سنقدم

واقعية. أكثر

الرقمي االعالم

الرقمي اإلعالم أنواع

لتقسيمات وفقا الرقمي اإلعالم مواد تصنيف  يمكننا

أو شكلها، أو لتنسيقها تبًعا  مثًال  مختلفة، وتصنيفات

إليها، في الوصول المستخدم أو الجهاز منها، الغرض

في معنا استمر إلدراكها،  نستخدمها  التي حواسنا أو 

اإلعالم الرقمي. حقيقة لتستوعب القراءة

الصوتيات

ندركها التي الرقمي اإلعالم إلى مواد الصوتيات تشير

عبر ما صوت إلى االستماع فيمكننا السمع،  عبر 

 mp٣. ملفات إلى االستماع أو اإلنترنت، عبر تشغيله

باإلنترنت. االتصال دون وغيرها mp٤. أو

يلي: ما أمثلة الصوتيات الرقمية بعض تتضمن

سبيل المثال (على بث الفيديو لمواقع األغاني المنتجة

يوتيوب)

الصوتية والكتب  (Podcasts) الصوتية المدونات

(Audiobooks)

مثل األسواق (عبر رقمًيا  بيعها يتم  التي األغاني

(Google Play و iTunes

الكمبيوتر. أو الفيديو أللعاب التصويرية الموسيقى

 VoIP – Voice over) اإلنترنت عبر الصوت خدمة

سكايب. مثل (IP

الفيديوهات

يمكن الصوتيات، مثل تماًما وسمعية مرئية الفيديوهات

بعض يلي وفيما وبدونه، اإلنترنت عبر إليها الوصول

الرقمية: مواد الفيديو على األمثلة

الفيديو. بث لمواقع المنتجة الفيديو مقاطع

اإلنترنت. من تنزيلها أو تشغيلها يمكن أفالم

محادثات المثال سبيل (على المباشرة الفيديوهات

اإلنترنت). عبر المؤتمرات أو والصورة بالصوت

التوضيحية الرسوم الصور/

كل في التوضيحية والرسوم الصور على العثور يمكن

من النوع هذا يعد حيث الرقمية، على األجهزة مكان

ألجهزة المستخدم واجهات من أساسًيا جزًءا الوسائط

عليك فما اللوحية،  واألجهزة  والهواتف الكمبيوتر

الكمبيوتر جهاز مكتب سطح على نظرة إلقاء سوى

رسم هو هناك من الرموز كل رمز أن لتجد بك الخاص

(أيقونة). صغير توضيحي

اجملال هذا عن معرفته حتتاج ما كل الرقمي؟ هو اإلعالم ما
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أمام الحجم اليومي الهائل من الكتابات األدبية، في حقلي 

والمعلومات،  التكنولوجيا  ثورة  في ظل  والشعر،  النثر 

وبعد أن صار 

باستطاعة أي كاتب، بل أي شخص أن يوجد لنفسه مايشاء 

من أوعية ووسائل نشرإلكترونية، حيث تم تالشي الزمن 

مابين لحظتي االنتهاء من الكتابة والنشر، وغدا في مكنة 

الكاتب أن يجمع بين دوره كمنتج للنص وكناشر في آن 

واحد،  وانحسر دورالرقابة، بما في ذلك الرقابة الفنية 

والتقنية التي كان من شأنها أن تضع ضوابط لمجاالت 

الكتابة، كافة، قد أصبحنا، فجأة، ومنذ عقد ونيف، أمام 

الصفحات  باتت  إذ  المختلفة،  النتاجات  من  يومي  سيل 

اإللكترونية، ومواقع التواصل االجتماعي تحتضن يوميًا 

ماليين النصوص المختلفة، حيث بات الغث يوضع إلى 

جانب السمين، بل إننا أمام حالة التباس شديدة، مدمرة، 

إذ يختلط هذان النوعان من الكتابة، إلى تلك الدرجة التي 

يمكن تقديم مادة هابطة، ال تمتلك شروط النشر، على 

أوسع مجال ممكن، وقد يتمكن صاحب مثل هذه المادة 

الهابطة، أن يهيء لنصه عددًا المتناهيًا من  المتهافتة، 

القراء، وبأكثر مما يمكن أن يوفره الكاتب األصيل.

المعلوماتية  مجال  في  الكبرى  الثورة  هذه  إن  طبيعي، 

واالتصاالت، حققت إنجازًا مهمًا في ميدان توفير فرص 

النشر للكتاب أصحاب التجربة الحقيقية، باإلضافة إلى 

أي  بمقدور  صار  إنه  بل  الواعدة،  المواهب  أصحاب 

أوعية  من  متناهيًا  ال  عددًا  لكتاباته  يؤمن  أن  شخص 

ووسائل النشر، حيث حققت حرية النشر والرأي فتوحات 

كبرى، وهو ما انعكس إيجابيًا على عملية القراءة، إذ 

الهائلة،  التحوالت  هذه  نتيجة  القراءة،  عملية  تطورت 

لتحقق أعظم مدى لها حتى اآلن.

الجديدة،  الحالة  هذه  ظل  في  الكتابة،  إيجابيات  ومن 

أننا صرنا على موعد يومي، وعلى مدار الساعة، بل 

الدقيقة، وحتى الثانية،  مع كتابات هائلة، يعجز القارىء 

كان  وما  جدد،  كتاب  اكتشاف  أتاح  ما  متابعتها،  عن 

لمواهبهم أن تظهر، في ظل سياسات  وإمكانات النشر 

التقليدية، مادام أن توافر وعاء النشر اإللكتروني كسر 

جدار الخوف، واحتكار النشر، لذلك فقد برزت ظاهرة 

الكاتب/المواطن، األمر الذي فتح المجال أمام طاقات ما 

إبراهيم اليوسف

á‘‰€a@Ú«a�çœ

خوناف محمد 

كاوا ابن حي قدور بك .. جارنا الشاب العشريني النابض بالحياة أنهى الخدمة العسكرية 

منذ ستة عشر يومًا ويرغب بشدة اتقان الدبكة (الكرمانجية)، فأمه وعدته بتزويجه هذا 

العام .

بالموسيقا الصاخبة،  ولكن ال أحد  الجيران  إلهي كم هو متحمس !صدع رؤوس  يا 

منزعج منه ، كيف ال ؟ وهو العريس الذي انهى خدمته العسكرية وبدأ الدخول بجدية 

في معترك الحياة ويحق له االحتفال، والكل يشاركه فرحه، وفرحة قلب أمه. 

واآلن .... بعد هذا التاريخ المشؤوم ٢٠٠٤/٣/١٢ كاوا ابن (روج آفا) جثة ذات مالمح  

باهتة ، نابض باليأس ، أنهى خدمة الهوية منذ ستة عشر عامًا ، همه الوحيد أال يكتشف 

أحد أنه بلل فراشه ، حلمه الشعور بوجود أطرافه بعد أن حضنت رصاصة الغدر حبله 

الشوكي ، ويرغب بشدة عطف الموت عليه ... 

كم كاوا تحتويه كوردستان بأجزائها األربعة؟!!.

انتفاضة قامشلو التي لم يسمح النظام لشعبه معرفة ما يعانيه  إخوانه في الجهة األخرى 

بوجه شعبها  السالح  كانت شعبية ضد حكومة رفعت  قامشلو  انتفاضة   ، من سوريا 

بأسماء  حقيقية  قصة  وهذه  البلدي...  الملعب  أرض  على  القتلى  عشرات  أردت  و 

مستعارة...

االبتسامة  لماذا  حياتك؟  غادرت  إنني  حقًا  أتصدق 

والدموع تنهمران من عينيك، كل الوقت كنت تقول 

لك وأقول: ال  ابتسم  وأنا  قبلِك  الحياة  لي: سأغادر 

ال أنا من سيرحل ....أنا من سيرحل وكنت ابحث 

من خالل ذلك عن مقدار حبك لي ومقدار تمسكك 

بوجودي في حياتك ..... وال مرة  جعلتني أشعر  

أدري.... السمعك.....ال   
ُ
انتظر  كنت   ... بذلك 

أكنت تحبني  أم ال؟

أم أنك هكذا أنت ال تفصح عما تشعر به في الغالب 

منك  احتاجت  التي  كالشجرة  ولكن..........كنت 

التي  اللحظات  وتطول  ورعاية  اهتمام  لحظة  لكل 

انتظر فيها لسماع الكلمة اللطيفة التي تكون سببًا في 

الحياة.............. لمتابعة  استعادة طاقتي وقوتي 

نعم لقد غادرتك..

معك  لست  فأنا  أدري  ال  اآلن؟  بذلك  تشعر  اتراك 

ألحكم عليك أو باالحرى، ما نفع ذلك إن كنت تشعر 

لننَس  سيان........حسنًا  فاألمر  تشعر،  ال  إنك  أم 

التي  الجميلة  اللحظات  بعض  ولنتذكرمعًا  هذا،  كل 

تلك  على  جالسين  كنا  عندما  أتذكر  معًا،  قضيناها 

كم  أتذكر؟  ارتباطنا  بداية  التلة  أعلى  في  الصخرة 

تحدثنا كثيرًا قلنا سنفعل هذا وذاك وسنؤسس لحياة 

تجمعنا معًا حياٌة ملؤها الفرح والسرور هل تتذكر؟  

أخبرتك إنني أريد أن أنجب منك ولدًا وبنتًا.....ال 

يهم ماذا سنسميهم بل المهم أن أكّون معك أسرة...... 

وأنت ماذا كنت تقول: أريد فريقًا من األوالد عندها 

ضحكت طويًال وقلُت:أتراني أرنبًة ألنجب لك اثني 

عشر طفًال وطفلًة؟.كانت أيامًا جميلًة.

مرت السنوات، ونحن نعيش معًا تارًة بفرح وتارًة 

بحزن ولكن لم نترك لليأس مجاًال ليؤثر على عالقتنا 

أبدًا، وعندما كنت أراك وأنت تهتم بي وتساعدني في 

كل أمور الحياة كنت أستمد منك كل قوتي وأشعر 

حزينًا  فيه  أراك  الذي  اليوم  أما  معنى  للحياة  بأن 

لدرجة ال  ثقيًال  يمر  أحسبه  من عمري، وكان  ال 

تحتمل. 

أبكي فيها دون أن أدعك ترى دموعي وهي تنهمر 

بغزارٍة، كانت اآلهات والحسرات تمأل قلبي، وعندما 

تزول  الغمامة  تلك  كانت  إلي  وتتحدث  تأتي  كنت 

وتختفي.  ثم ابتسمت وقالت: أتذكرعندما رزقنا بأول 

طفٍل لنا؟ ال ال قبل ذلك أتذكر عندما أخبرتك بأنني 

حامل بطفلنا األول، جئت إليك وهمست في أذنك...

ستصبح أبًا........يا اهللا ........الحظت كل جزء 

التي رسمت على  فيك يطير فرحًا وتلك االبتسامة 

وجهك لن أنساها أبدًا، وكأنك استمدت مخزونًا من 

الطاقة  شعرت بأن قلبك سيخرج من جسدك لشدة 

وقع الفرحة عليه.

نعم  لقد تعبنا معًا كثيرًا ولكننا ساندنا بعضنا البعض 

في تربيته على األخالق الحميدة، في كل مرة كنت 

باستطاعتي  ما  أفعل  كنت  منهكًا  العمل  من  ترجع 

هي  ربما  أدري  قليًال......ال  ولو  عنك  ألخفف 

طريقتي الخاطئة أو ربما أنك أنت الذي لم تفهمني 

ألنني في أغلب مراحل حياتي معك وباألخص في 

الشدائد لم أجدك بجانبي لتدعمني. كم تمنيت في قمة 

حزني ويأسي أن تضّمني بكلتا يديك وأن تسمعني 

كلمة تخفف عني حزني.

كنت أنتظر طويًال، ولكن دون جدوى!! ال ال تبرر 

حبك  عن  لي  تعبر  تكن  لم  ذلك،  يفيد  يعد  فلم  لي 

واهتمامك ..ال أدري هل كنت تحبني أم ال؟ ولكنني 

ال  رجعة،  غير  إلى  غادرتك  نعم  غادرتك،  اليوم 

اشعر  لن  فراقي...ألنني  على  الدموع  تذرف  ال 

بعيدة  أصبحت  اآلن  ألنني  لماذا؟  بحزنك....أتعلم 

قلبي  في  بقيت  التي  الغصة  عنك.......ولكن  جدًا 

أبدًا هي صغيرتي سالف  يندمل  لن  الذي  والجرح 

أٌم  بأنني  حقًا  شعرت  والتي  بها  اهللا  أكرمني  التي 

تلعب حولي   الوقت كانت  أنجبتها.... طوال  عندما 

اليوم ألف مرة  تالعبني، كبرت وأنا أشكر اهللا في 

ألنه أعطاني إياها.

وهي  الوقت  طول  تالحقني  كانت  سالف  ابنتي 

تطلب مني أن أحضنها وأنا أقول لها ليس هذا وقت  

وهكذا مرت  أردها عني،  مرة  كل  في  األحضان  

األيام دون أن أشعر أنني أفقد فرصًة لن تعوض أبدًا، 

وهكذا كبرُت وصحتي تدهورت نتيجة المرض، ولم 

يعد بإمكاني استرجاع تلك اللحظات السعيدة .

أه  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه  ستكبر،  قلبي،  في  غصًة  ستبقى 

وأنا لم أشبع من احتضانها كل الوقت باألحرى هي 

والدتها  يوم  أتذكر  ومحبتي،  حضني  من  تشبع  لم 

وكأن عرسًا في بيتنا؟

كثيرًاعلى  ربي  حمدُت  حياتنا،  نورت  كالقمر  بنت 

تلك النعمة التي أنعم بها علينا، لكن ال أدري ربما 

أنا التي تغيرت .....فأنا عصبية كل الوقت، وتلك 

العصبية  قد حرمتني  من كثير من األمور  الجميلة 

في الحياة كالشعور بالفرح ومحبة من حولك.

بالبكاء،  وأجهشت  أعتذر،  منِك،  أعتذر  صغيرتي، 

ولم  واالهتمام  الرعاية  من  حقك  أعطِك  لم  ألنني 

ولن  ستكبرين   ،
َّ
علي وحسرتي  باهتمامي  أشعرِك 

حياتك  في  وتساندك  لتدعمك  بجانبك  أمك  تجدي 

ال  عليِك..........ولكن  ...حسرتي  وقراراتك 

تحزني يا بنيتي فلك أٌب طيب القلب  وإخوٌة يحبونك 

بقدر أرواحهم.

وماذا بعد؟ اآلن بدأت تتنهد ألنك شعرت برحيلي، 

ال،  أو  تشعر  بدأت  كنت  الفائدة؟إذا  ا  ماذا؟  لكن 

ما  فوق  بعدت  قد  بيننا   كثيرًا  بعدت  قد  فالمسافة 

تتصور، فقد كنت البارحة معكم، واليوم ال.

اعتذر منكم جميعًا، إذا بدرت مني أي بادرة أزعجتكم 

أو أي موقف أشعركم بحزٍن، اعذروني ألنني دائمًا 

كنت لكم خير سند ...نعم .... لقد ساندتكم حتى آخر 

يوم في عمري، واآلن،حان وقت الفراق...فالروح 

قد غادرت الجسد....ولكن ال .... ال تحزن......

أياٌم وستنسى ربما ستنسى ...أو ربما ال ....ولكن 

وتعشقك  تحبك  إنسانة  هناك  كانت  إنه  تذكردائمًا 

استطعت  إن  عذرًا  واعطها  تُلمها،  بطريقتها...فال 

....ألنك واهللا لو بحثت في كل الكون فلن تجد مثيًال 

لها في حبها وإخالصها.

إلى  وصلنا  قد  فعًال  فنحن  يفيد  ال  فالندم  يقال  كما 

عذرًا  شٍي..استميحك  في  يفيد  الندم  يعد  لم  مرحلة 

سوف اذهب ألن الروح قد غادرت ولم يعد لي خيار 

غير الرحيل والمضي إلى قدري ...ولكن وصيتي 

عني  حدثهم  الصغار  وجوه  على  قبالتك  اطبع  لك 

بطريقة تبقيني في ذاكرتهم  أخبرهم إنني أعتذر منهم 

ألنني غادرتهم  باكرًا وقل لهم أن يسامحوني فكثيرة 

هي المرات التي سامحتهم فيها

تصعب  ال  الفراق  لحظة  حانت  فقد  يدي  اترك 

طريقك.....فالحياة  في  .أمِض  كثيرًا،   
َّ
علي األمر 

.......واجعل  خلفك  النظر  تطيل  أمامك.....ال 

أجلي. من  ألوالدنا  سندًا  وكن  األمام  إلى  وجهتك 

أتستطيع؟أخبرني........أريد أن أطمئن قبل الرحيل 

........حسنًا ........الوداع.........الوداع

Úèˆbi@ÅÎä@Òbub‰fl

ليلى عثمان 

@paà@Úru
@ÚnÁbi@|fl˝fl

اختفت المقاعد خلف معمعة األجساد الشاحبة، المحركات 

السجائر  خيوط  ضمن  تصدح  غريبة،  أصواتًا  تعزف 

الماضي  رائحة  وهناك،  هنا  المتناثرة  الغبار  ونفحات 

كبيرة  المقاعد  بقوة،  الحاضر  مسامات  في  مندمجة 

تناسبني  التي  الهيئة  بداخلها  اّتخذ  أن  بإمكاني  وواسعة 

وأتكئ عليها بكل أريحية.

عابسة  قدمي  أصابع  جانبًا،  ووضعته  حذائي  خلعُت 

غاضبة، تتناقر فيما بينها، انكمشت بكامل جسدي داخل 

كلما  أتحرك  أن  إال  أستطيع  ال  هالمي  كجسٍم  المقعد، 

ازدادت ساعات الرحلة، كاد ظهري يصرخ من األلم، 

تتناثر وتعود من  القطار،  أجزاؤه كمقصورات  تفككت 

لرفع  اضطررُت   ، معًا  اصطداماتها  حركة  عند  جديد 

طاقتي  السترجاع  محاولة  في  األعلى  نحو  قدماي 

المهدورة وتجنبًا النتفاخهما.

حولُت نظري الى الممر الممتد على طول المقصورة، 

تتمرجح  المقاعد،  المسافرين على جنبات  أعناق  كانت 

العالية،  الضجيج  معزوفات  أنغام  على  أحالمها  في 

األحداث،  تتلصص  الفضولية  الرؤوس  بعض  وامتدت 

أيقظت نعاسي  كدُت أغمُض عيناي، لوال رنة ضحكة 

عروقي  في  الدماء  تجّمدت  نحوها،  استدرت  البليد، 

للحظٍة، أخذتني الدهشة من يدي بعيدًا عن جسدي عن 

الذكريات  صور  أللملم  األصداء،  جميع  وعن  مقعدي 

تتغير، إال أن ربطة  لم  السابق  الغائبة ، كما كنت في 

العنق تلك أضافت إليك مالمح جديدة ال تشبهك، ترتدي 

بدلة رسمية، تجلس بهدوء شاعر تلقي نظراتك قصائد 

نثرية، ويجيد ثغرك األخرق صنع ابتساماٍت دبلوماسية 

، لم تنتبه لوجودي وأنا أسترق النظر إليك.

ابتسامة حنين دافئة، وأنتشى  المنهكة   ابتسمت روحي 

جسدي المتعب برعشة اشتياٍق مجنونة، مزقتها مخالب 

العقد  في  قطٌة  سيدها،  بأنك  للحظٍة  شككت  ما  قطٍة 

حركاٍت  في  وتبتعد  تدنو  المداعبة،  تجيد  العشرين، 

تجتذبك  أنوثتها،  عطر  تسقيك  ومدروسة،  منسقة  جد 

نبيذ  فوق  مخمورًا  تسقطك  الفضية،  شعرها  خصالت 

شفتيها القرمزيتين، بارعٌة في الكر والفر قطتك الشقية، 

بعينيها الصارختين صنعت منك كرة الصوف التي تلعب 

بها.  ال أدري كيف لمع في خاطري ، رصيد قصائدك 

ماكنت  مسامعها،  على  المراوغ  بأسلوبك  تلقي  وأنت 

تخبرني فيما مضى على أنها مشاعر حقيقية، بصرُت 

ذاتها،  األماكن  في  معًا  أطيافكما  االسود  فنجانك  من 

والتي كانت يومًا ملجًأ لمواعيدنا، لم يعد مهمًا إن وقعت 

لها على وثائق العهود والوعود، إن كانت تواقيعك كلها 

أقنعتني  دومًا  أفكاري!!  وسذاجة  لحماقتي  يا  مزورة، 

بأنك رجل وسّيد شرقي، وبأنني أنثى غبية، خلقت لتكون 

القناعة، وتكبل  ترتدي ثوب  أوامر سيدها،  تطيع  عبدة 

فمها بالسالسل، ومهرًة أصيلًة حين تمتطيها، مالي أراك 

أيها النبيل، في حضرة أميرتك ُتكاغي مثل طفل جائع، 

تضم بين يديك أصابعها الكرستالية، تنحني بكل إجالل، 

تمنحها قبلة قائظة طويلة، ثم تنظر مستسلمًا الى عينيها 

مرتجيًا منهما الرضى؟؟ بينما قلبي المنمل في صدري، 

ينبض  ما  يومًا  كان  الذي  هذا  به،  أواسيه  ما  أجد  لم 

يراه  ما  بأن  أأخبره  لسماع صوتك،  يدق طربًا  بحبك، 

األرجح  على  هي  بل  صداقة،  تكون  لربما  أو  خيانة، 

نزوة من نزواتك.

الالمباالة،  ابتلعت جمرة تكورت في حلقي، اصطنعت 

لم  قطعًا  عنوًة،   
ّ
عيني أغمضت  مقعدي،  داخل  اختبأت 

تطاردها  فراشة،  حلم  الى  تحولت  البلل،  من  أمنعها 

كوابيس الظالم.

 .. تمايلت   .. قليًال  تاهت..ضاعت..أسرعت..انحدرت 

ارتفعت مجددًا .. تمزقت جوانحها .. سقطت في أحشاء 

الظالم                     

حليمة حسني 

ÒÎç‰€a

منذ  ثالثة  آالف  عام 

خمسُة  أنهار 

خمسُة  أنهاٍر  عظيمٍة  حمراء 

خرجت  للبحِث  عنِك 

و لم  َتُعْد  حتى  اآلن ؟! 

ارٌة  واحدة  نظَّ

صديقان  قصيرا  النََّظر 

ٌة  على  الرصيف  متٌَّة  ُمرَّ

ُتكبُِّر  َمشهَد  الغياب 

جميالٌت  ُيخبِّئَن  آخر  دموع  آذار 

كَّر  داخل  ُعلبِة  السُّ

سريعٌة ... 

ال ُتمحى ... 

افين _ _ كصداقات  القطَّ

َخلفهنَّ   القادمة   الياماها   اجات   درَّ أصوات  

من  بعيد !! 

قمٌر  أحمُر  فوق  شارع  حمص 

أخضُر  فوق  شارع  حماه 

أبيُض ... 

أبيُض ... 

أبيُض  فوق  كلِّ  بيٍت  و مسجٍد  و حانة 

الشعراُء  الصغار 

يتجمَّعون  كالكؤوس  عند  الُمفتَرق ؟!

َستمرُّ  عازفُة  الكمان  َبعد  قليل !!

صامتٌة .... 

تمرُّ  خيوُط  الوروار  فوق  معمل  سيروبيان  

المهجور  

أمَّهاٌت  يتعانقَن  من  بعيد 

ِمن  بعيٍد ... 

بعيٍد ... 

بعيد ... 

النائمون  تحت  التراب  في تل عرك  والصّيادة  

و المزيرعة  يبتسمون  اآلن 

َسَلمية 

َسَلمية  َتتَِّسُع  لنا  جميعآ 

فتعاَلوا !! . 

فراس الضمان

@ëÎ˚ÿ€b◊@ÊÏ»‡vnÌ
÷6–æa@á‰«

كان لها أن تظهر، في الحالة العادية.

هذه الحالة الجديدة، من التكاثر المذهل ألسماء الكتاب في 

أسماء جديدة،  بات يفرض حضور  المجاالت،  مختلف 

صار بعضها يشق طريقه إلى المؤسسات الثقافية، وهذا 

ما جعل المؤسسة ترفد بدماء جديدة، بيد أن هذه األسماء 

الجديدة، غدت أحوج إلى أن  يتم تناول كتاباتها نقديًا، 

باإلبداعية،  تختلط  الدعية، صارت  األسماء  إن  السيما 

وهذا ما يجعلنا أمام ضرورة إخضاع  إنتاج مثل هذه 

األسماء للغربلة النقدية.

النقد األدبي، بأدواته، وإمكاناته  وإذا كان صحيحًا، أن 

التي تنتمي إلى مرحلة ما قبل هذه الثورة المعلوماتية، 

وجه،  أكمل  على  مهمتها،  بأداء  القيام  على  قادر  غير 

جديدة،  حالة  لتكوين  كبرى  حاجة  في  يجعلنا  وهوما 

وبالتنسيق مع المؤسسات الثقافية، والجامعات، يستطيع 

فيها النقد لعب دوره، على أكمل وجه، السيما وإن ذائقة 

انتشار  بالتلوث من جراء  باتت مهدَّدة  الجديدة  األجيال 

النتشار  قياسًا  سرطاني،  نحو  على  المتهافتة  الكتابات 

الشبكة العنكبوتية نفسها. إال أن المتابع للمشهد الثقافي 

تتمكن من  لما  الثقافية،  الصروح  هذه  أن  يجد  األدبي، 

لعب دورها المطلوب، في هذا المجال، ناهيك عن أن 

هناك بعض المؤسسات المعنية التزال تريد من النقد أن 

أدائها، ألن  لتلميع صورتها، ودرجة  بها،  ملحقًا  يكون 

بعض القائمين عليها- ولدواع وظيفية ال أكثر- يدعون 

بعين  ينظرون  بل  مزور،  زخرفي،  تزييني،  نقد  إلى 

التي  المادة األدبية  الذي يمس  النقد  إلى  الريبة والحذر 

هذا  أن  من  بالرغم  يديرونها،  التي  المنابر  على  تقدم 

التقدير من قبل هؤالء، أنى وجدوا، غير دقيق، البتة.
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من المالحظ أننا نمضي في سنوات األزمة السورية 

يولج  أمل  بصيص  على  حسرات  تنبض  وقلوبنا 

انفراجًا لمعاناة طال أمدها، ونحن في آذار، شهر 

النمو واالخضرار، ولكن ما زال هذا الربيع بعيد 

األولى  الصرخة  كانت  الشهر  هذا  خالل  المنال. 

للثورة السورية، ثورة ضد الظلم واالستبداد، هذه 

إلى صرخات وصرخات،  تحولت  التي  الصرخة 

السنوات تمضي، وما تزال صرخات األلم والمعاناة 

تضج في أروقة الحناجر.

آذار الذي حمل عشق الحرية والكرامة في حناياه 

التاريخ  مجرى  َغيََّرا  مهمين  لحَدثين  حضنًا  كان 

الحدثين  بين  الزمني  والُبعد  المعاصر،  السوري 

سبع سنوات، ولكن الفارق بينهما كبير مع تشابه 

الضوء  تسليط  المقال  هذا  في  نستطيع  بسيط، 

لالستفادة  عريضة  وخطوط  موجز  بشكل  عليهما 

من دروس الحدثين وأخذ العبرة.

نظاٍم  قبل  من  عامًا  ألربعين  حكمت  التي  سوريا 

بقبضة من حديد،  مستبد، حكم سوريا  دكتاتوري 

ُاستخدمت مختلف أساليب التضييق وكتم األنفاس، 

جعل من شعار وحدة حرية اشتراكية بوابة كسب 

العاطفة والشعور القومي العربي إلى جانب نداء 

المقاومة والتصدي لإلمبريالية والصهيونية لتوجيه 

الفساد  عن  وإلهائه  الخارج  نحو  الشعب  أنظار 

خصبة  تربة  كان  الذي  الداخل  في  واالستبداد 

لنمو العنصرية واألنانية ولخلق فتن بين مكونات 

الظلم  من  الرغم  على  الواحد،  السوري  الشعب 

والنقص الذي عانى منه المكّون العربي قبل غيره 

من المكونات األخرى من ممارسات النظام.

نقطة  كان  التشابه  الحدثين،  شرارة  إلى  العودة 

فاالختالف  ذلك  وغير  آذار،  شهر  في  االنطالق 

كبير وشاسع، انتفاضة الثاني عشر من آذار ٢٠٠٤ 

السلطة  غطرسة  واجهوا  بامتياز،  كوردية  كانت 

الحاكمة بصدور عارية، أما انتفاضة الخامس عشر 

من آذار ٢٠١١ كانت سورّية عامًة، وهذه كانت 

نقطة الفصل في التمييز والعنصرية الذي غرسه 

النظام بين مكونات الشعب السوري الواحد.

الكورد وحضارتهم العريقة

الزمن  بهم  يعود  تاريخ عريق،  الكورد شعب ذو 

إلى إمبراطوريات وممالك حكمت المنطقة لمئات 

السنين، وكانت تلك اإلمبراطوريات لها شأن كبير 

قدمت  الكوردية  والحضارة  العصور،  تلك  في 

لإلنسانية إنجازات كبيرة وكثيرة في كافة نواحي 

الكورد خير  كان  االجتماعي  المجال  ففي  الحياة، 

يد  لهم  قدموا  األخرى،  واألمم  للشعوب  جيران 

العيش  في  أخوة  الشعوب  تلك  واعتبروا  العون، 

الكورد  كان  االقتصادي  المجال  وفي  المشترك، 

لهم  يقدمون  لهم،  الجارة شريكة  األقوام  يعتبرون 

كان  العلمي  المجال  وفي  ألنفسهم،  يقدمونه  ما 

اإلنسانية،  الحضارة  في  عظيمة  بصمة  للكورد 

فقد برعوا في مختلف العلوم من الطب والكيمياء 

والفيزياء والرياضيات والفلك، وخاصة في العصر 

اإلسالمي، فالكورد من أكثر الشعوب التي حافظت 

على الدين اإلسالمي، واستمراريته حتى اآلن.

الكورد وسوريا الحديثة

الكورد في كوردستان سوريا، وكما هم في أجزاء 

كانوا  الصفات،  كوردستان األربعة، تجمعهم هذه 

أوفياء للشعب السوري، قدموا الكثير من اإلنجازات 

لهم  وكان  الوطني،  المستوى  على  والتضحيات 

من  هم  الحديثة،  سوريا  بناء  في  عظيمة  بصمة 

قارعوا االستعمار إلى جانب العرب، وقد برز من 

الكورد شخصيات كانوا رؤوساء وعلماء وفنانين 

خالل السنوات السبعين الماضية، ورغم ذلك كان 

رد الجميل من قبل أخيه العربي، بالنظرة الدونية 

النظام  عهد  في  وخاصة  الشوفينية،  العنصرية 

وأساليب  ممارسات  حقه  في  ُطبق  حيث  البعثي، 

إلى  الجائر  اإلحصاء  من  بدءًا  رهيبة  عنصرية 

الحزام العربي، وغير ذلك من األساليب الظالمة، 

مواطنًا  للكوردي  اعتبارهم  هو  ذلك  من  واألكثر 
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شكري شيخاني

والعظماء  القادة  لسير  وموزن  هادىء  استعراض  في 

عبر التاريخ، نجد أن كل قومية تحتفل وتحتفي بذكرى 

عظماؤها وقاداتها إن كان ذلك في مماتهم أو في مولدهم. 

ويذكرون الخصال الحميدة والمآثر النضالية والبطولية، 

عبر سنين الكفاح أو تولي مهمة النضال والقيادة، وهذا 

حق لكل شعب وقومية، إال أن مناسبة هذا المقال جاءت 

الجماهير  عيون  فتح  شعبي،  قائد  على  الضوء  لتسليط 

على حقوق كانت مهضومة ( والزالت البعض من هذه 

الحقوق ممنوعة).

جموع  وسط  انخرط  جماهيري  قائد  عن  نتحدث  اليوم 

المحبة  فأعطوه  والتفاني،  اإلخالص  أعطاهم  شعبه 

أو  به  يلتقي  من  كل  أجبر  رجل  عن  نتحدث  والوالء. 

يعامله على أن يحترم ويقدر هذه القومية وشعبها. نتحدث 

الكلمة خاض حروبًا ومعارك، أثبت  عن جنرال بمعنى 

سحقه،  أو  محوه  يمكن  ال  تاريخيًا  حقًا  للكورد  أن  فيها 

أكثر من  يقاوم وعلى  السنين ظل  وعلى مدى عشرات 

جبهة. 

اهللا  عبد  السالم  عبد  محمد  مصطفى  المال  عن  نتحدث 

البارزاني (١٩٠٣ - ١٩٧٩) وهو بكل المقاييس زعيم 

إلى  نسبه  يرجع  الجنوبية،  كوردستان  من  كوردي، 

 ،١٩٠٣ آذار   /١٤ في  البارزاني  ولد  العمادية.  أمراء 

في منطقة بارزان، وشارك أخاه األكبر أحمد البارزاني 

بالحقوق  للمطالبة  الكوردية  الثورية  الحركة  قيادة  في 

قبل  من  الحركة  هذه  إخماد  تم  ولكن  للكورد،  القومية 

المحتلة  البريطانية  والقوات  العراق  في  الملكية  السلطة 

التي استخدمت وألول مرة في التاريخ األسلحة الكيميائية 

ضد المناطق التي سيطر عليها الثوار الكورد، وهو والد 

رئيس أقليم كوردستان العراق السابق مسعود البارزاني.

البارزاني إلى مدينة  وفي عام ١٩٣٥ تم نفي مصطفى 

السليمانية مع أخيه أحمد البارزاني.

في عام ١٩٤٢ فّر البارزاني من منطقة نفيِه ليبدأ حركته 

الثورية الثانية، وفي إيران وبدعم من االتحاد السوفيتي 

الكورد في عام ١٩٤٥ أول جمهورية كوردية في  أقام 

البارزاني كرئيس ألركان  المال  إيران، خدم  في  مهاباد 

قصيرا  كان عمرها  والتي  مهاباد  في جمهورية  الجيش 

الحكومة  قبل  من  وأدها  تم  نشوئها  من  شهرا  فبعد ١١ 

من  السوفيتية  القوات  انسحاب  بعد  وذلك  اإليرانية 

مركزة  التي  الكبرى  القوى  ضغط  تحت  إيران  شمالي 

قواتها جنوبي إيران، وكانت القوات السوفيتية قد دخلت 

األراضي اإليرانية أبان الحرب العالمية الثانية.

توجه  مهاباد،  في  الوليدة  الكوردية  الدولة  أنهيار  بعد 

السوفييتي مع ٥٠٠ من مسلحيه  االتحاد  إلى  البارزاني 

سيرًا على األقدام مجتازين حدودا جبلية وعرة في إيران 

وتركية وصوال إلى الحدود األذربيجانية السوفييتية.

دعى  العراقية  الجمهورية  إعالن  ومع   ١٩٥٨ عام  في 

إلى  للعودة  البارزاني  قاسم  الكريم  عبد  العراقي  الزعيم 

بعض  الكورد  إعطاء  حول  مناقشات  وبدأت  العراق 

مطالبهم القومية، لكن مطالب البارزاني والشعب الكوردي 

لم تتطابق مع ما كان في نية الرئيس عبد الكريم قاسم 

إعطاءه للكورد، فأدى ذلك إلى تجدد الصراع مرة أخرى 

معاقل  على  بحملة عسكرية  قاسم  الكريم  عبد  قام  حيث 

البارزاني عام ١٩٦٠.
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الحكم  عارف  السالم  عبد  العراقي  الرئيس  تولي  وبعد 

وعسكريين)  (سياسيين  الكورد  القادة  من  عدد  مع  إتفق 

ومن ضمنهم البارزاني على حل شامل للقضية الكوردية 

تضمن  والذي  ١٩٦٤م،  عام  أبريل  اتفاق  أعلن  حيث 

منح الكورد الحقوق الثقافية واالسهام في الحكم وبعض 

الحقوق األخرى، إال أن التيار القومي العربي تمكن من 

فاستمرت  عليه  اتفق  ما  كل  ونسف  السلطة  إلى  التسلل 

الدولة بإجراءاتها القمعية للشعب الكوردي، فتجدد النزاع 

تؤرق  الكوردية  القضية  وظلت  الطرفين،  بين  المسلح 

حكومة بغداد والبارزاني يقّض مضجع القيادة العراقية.

البارزاني  بقيادة  الكورد  بعد ٩ سنوات من الحرب بين 

البارزاني  مع  اإلتفاق  إلى  العراقية  الحكومة  أضطرت 

للكورد عام ١٩٧٠م، والتي لم  الذاتي  الحكم  إتفاقية  في 

تدم طويًال بسبب انقالب قيادة حزب البعث على إتفاقية 

الحكم الذاتي عام ١٩٧٤م وتوقيعهم إلتفاقية مع شاه إيران 

المطالبة  وعن  العرب  شط  عن  العراق  بموجبها  تنازل 

العسكري  الدعم  تقديم  إيران عن  باألحواز مقابل توقف 

مدعومًا  البارزاني  كان  فقد  الكورد،  للثوار  واللوجستي 

من الشاه اإليراني محمد رضا بهلوي الذي قطع دعمه 

للبارزاني على أعقاب هذه اإلتفاقية إتفاقية الجزائر التي 

أبرمت بين إيران والعراق بمبادرة أمريكية جزائرية كان 

عرابها وزير الخارجية الجزائري عبدالعزبز بوتفليقة.

األمريكية  المتحدة  الواليات  إلى  البارزاني  بعدها  غادر 

جورج  مستشفى  في  ١٩٧٩م،  عام  فيها  توفي  حيث 

واشنطن.

مصطفى  المال  العظيم  الكوردستاني  القائد  لروح  المجد 

البارزاني

من الدرجة الثانية.

االنتفاضة الكوردية ٢٠٠٤

عام  في  الكوردية  االنتفاضة  خالل  حصل  ما 

٢٠٠٤، أظهر بشاعة وحقد النظام على الكورد، 

انفراجات  من  تحقق  لما  وكرهه،  حقده  ِلُيفرغ 

بعد  العراق  كوردستان  في  كوردية  وإنجازات 

كورد  على  البعثي،  الصدامي  النظام  إسقاط 

مدينة  قامشلو،  مدينة  في  حصل  والذي  سوريا، 

فكانت  يوسف،  سعيد  الراحل  وصفها  كما  الحب 

حناجر  بأصوات  ُرِفعت  التي  الحاقدة  الشعارات 

والتي  الزور،  دير  مدينة  من  القادمين  العرب 

العاطفة  واستفزاز  إلهانة  الكورد،  رموز  طالت 

الكوردية، ورغم ذلك اتسم الكورد بضبط النفس 

وعدم التعرض لهم، ولكن تلك الشعارات لم ُتشِف 

غليلهم، فقاموا برمي الحجارة التي حملوها سلفًا 

معهم بالتواطؤ مع قوات األمن التابعة لنظام األسد 

المجرم قبل دخولهم ملعب الجهاد، ولكن الكورد 

فأخرج  أرضهم،  وعلى  اإلهانة  تلك  يتحملوا  لم 

لسنوات  لوه  تحمَّ الذي  لظلمهم  الثأر  نار  الكورد 

طويلة.

واجه الكورد هذه اآللة األمنية المجرمة بصدور 

تقبل  ال  التي  الكوردية  الغريزة  وبقوة  عارية، 

الذل واإلهانة، فكسرت جميع القواعد الدكتاتورية 

النظام  نهاية  بداية  وكانت  وترهيب،  خوف  من 

هذا  وضع  حيث  سوريا،  في  الشوفيني  البعثي 

الكورد  فأثبت  االختبار،  تحت  الكورد  الحدث 

في كوردستان سوريا جدارتهم، وعشقهم للحرية 

هّز  الذي  الكوردي  الطوفان  فكان  واالنعتاق، 

عرش النظام في عقر داره بدمشق، وجعله يعيد 

حساباته ألف مرة. 

األفكار  كل  فوق  كانت  الكوردية  االنتفاضة 

بأن  الكورد  األيديولوجية والحزبية، وحدت كلمة 

الحديثة،  سوريا  لبناء  حتمية  ضرورة  التغيير 

سوريا اتحادية تعددية ال مركزية، فكانت قوة ال 

يستهان بها، هذه االنتفاضة التي أعطت درسًا لكل 

من يستهين بحقوق الكورد.

االنتفاضة السورية ٢٠١١

هذه الثورة التي انطلقت شرارتها من درعا، أقصى 

الجنوب الغربي السوري، كانت ضد الظلم والقهر 

األيدي،  مكتوفي  الكورد  يقف  لم  هنا  واإلذالل، 

إلى جانب  الشرارة األولى  بل وقفوا بحزم ومنذ 

االنتفاضة  بعكس ما حصل في  السورية،  الثورة 

وحيدين  الكورد  واجه  حيث   ،٢٠٠٤ الكوردية 

أحد  يتحرك  ولم  للنظام  الضخمة  العسكرية  اآللة 

من باقي المكونات، بل ظهر من وقف إلى جانب 

السلطة ضد إخوتهم الكورد.

الفارق بين الحدثين

قصرها،  رغم  هدفها  حققت  الكوردية  االنتفاضة 

النظام  استخدام  وانتهت سلمية رغم  بدأت سلمية 

عرش  ت  هزَّ أوًال  الكورد.  ضد  المفرط  للعنف 

البلد  يحكم  بأنه  القائمة  والنظرة  الحاكم  النظام 

بقبضة من حديد. 

القومية  الكوردية  الحقوق  أحقية  أثبتت  ثانيًا، 

لنظام  النهاية  بداية  وكانت  في سوريا،  والوطنية 

مستبد جعل من سوريا حديقة للقلة القليلة.

سلمية،  بثورة  بدأت  التي  السورية،  االنتفاضة 

عسكرة،  إلى  تحولت  الزمن  مرور  مع  ولكن 

تحقق  ولم  وأدوات،  مرتزقة  إلى  الثوار  ومعظم 

هدفها في الحرية والعدالة.

الدروس والعبر

السوريين،  جميع  من  يتطلب  ذلك،  علي  بناء 

كوردًا وعربًا وسريانًا وآشورًا، ترك كل األحقاد 

وتوحيد  الجراح  للملمة  معًا  والسير  والعنصرية، 

الصفوف، والعمل على توحيد الرؤى واألهداف، 

األطياف  جميع  بين  حقيقية  شراكة  وتحقيق 

لضمان  السورية  الوطنية  المعارضة  والمكونات 

السوري  الدستور  في  الجميع  وواجبات  حقوق 

الحدثين،  من  والعبر  الدروس  ِلـنجمع  الجديد، 

ال  سوريا  المستقبل،  سوريا  لبناء  منهما  ونستفيد 

مركزية.

عز الدين مال

إن روسيا االتحادية دولة قوية، ويحسب لها الف حساب 

بين المعادالت والموازين الدولية، وتعد من اكبر الدول 

في العالم مساحة وتقع اراضيها في قارتي اسيا واوروبا، 

القدرات  حيث  من  ايضا  االولى  الدولة  تعتبر  وربما 

تفوق  وربما  والبحرية،  والجوية  البرية  منها  العسكرية 

البالستية  والصواريخ  النووي  السالح  حيث  من  امريكا 

لالتحاد  الشرعي  الوريث  وهي  والمدمرة،  المتطورة 

بوتين  فالديمير  الرئيس  وعودة  السابق،  السوفياتي 

لروسيا هيبتها  اعاد  والدولية  السياسية  للرئاسه وللساحة 

ومكانتها الدولية من كافة النواحي السياسيهة واالقتصادية 

والعسكرية  وبذكاء سياسي محنك.

المتحدة  للواليات  يروق  ال  المقدمة  في  ذكرته  ما  وهنا 

االصعدة،  مختلف  على  الهائل  التطور  هذا  االمريكية 

وبدأت الواليات المتحدة االمريكية وبالتعاون مع حلفائها 

الغربيين باستدراج روسيا في حربها مع جارتها اوكرانيا 

بعض  من  وبالرغم  بينهم  فيما  سابقة  خالفات  ولوجود 

االتفاقيات المبرمة فيما بينهم عام ١٩٩٤ وكذلك الخالف 

حول جزيرة القرم التاريخية وجزيرة دونباس.

انه  اثنان  عليه  يختلف  فال  بوتين  لشخصية  بالنسبه  اما 

رجل ديكتاتوري شأنه شأن هتلر وصدام حسين وغيرهم 

ضمن  المهمة  الدولة  مؤسسات  اغلب  حصر  والذي 

صالحياته الخاصة، وأصبح اآلمر الناهي في دولة روسيا 

االتحادية ولذلك شهدنا تغيير ٤ رؤساء للوياليات المتحدة 

بشكل سلس وديمقراطي وبقي هو الوحيد مايقارب ٢٠ 

عاما والمهيمن على كل مقدرات البلد واالمريكان استغلوا 

بوتين  بلعها  الطعم،  له  والقوا  واستدرجوه  الفرصة  هذه 

وبعد مرور شهر بالكامل على هذه الحرب المدّمرة والتي 

الغزو  من  االولى  االيام  وفي  واليابس  االخضر  أكلت 

الروسي تقدمت جحافلها العسكرية، واحتلت مواقع وقرى 

في  ولكن  العسكرية،  المواقع  من  الكثير  وعلى  عديدة، 

بداية االسبوع الثاني من المعركة وصل الدعم العسكري 

حسنا  بالء  وابدوا  االوكراني  الجيش  الى  واللوجستي 

كما اوقعوا خسائر جسيمة في صفوف القوات الروسية 

عدم  من  وبالرغم  تقدمهم   واوقفوا  هجومهم  وصدوا 

التكافؤ العسكري بين الطرفين المتحاربين وبدا السيد جو 

بايدنمع حلفائه  بوضع قيود صارمة وعقوبات اقتصادية 

قويه على االقتصاد الروسي والتي شملت معظم الجوانب 

الحياتية وباالساس اقتصادها هش، وال يحتمل العقوبات، 

وتورطت بالحرب وال تعرف متى تنتهي وربما تطول، 

وتطول وتداعياتها ستجلب مشاكل خطيرة لعموم المجتمع 

الدولي.
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ثمنا  روسيا  لدفع  هذه  كل  من  االساسية  الغاية  وكانت 

كبيرة  عسكرية  ومعدات  بشرية  خسائر  وتكبدها  باهظا 

والمتهورة  العنجهية  بوتين  سياسة  ثمن  شعبها  وسيدفع 

لسنوات طويلة.

وهنا ستتفرغ امريكا للمنافس القوي والعمالق جمهورية 

الصين وكسر التحالفات بين المتحالفين، مثال ذلك الصين 

وروسيا وكوريا الشمالية وايران والمكسيك، وامريكا هنا 

تسعى لنظام عالمي جديد ذي القطب الواحد، وال تنجو 

 الكماشة.
ْ
منها حتى تركيا فستكون بين  فَكي

حياديا  وتكون  المتفرج  موقف  تقف  ان  يمكن  وال 

لتخفيف  االيرانيون  هم  الشي  بعض  المستفيد  .وربما 

اذا تنازلت او اوقفت   العقوبات االقتصاديه عليها  بعض 

برنامجها النووي.

اما بالنسبة ل اوكرانيا .ستنهار البنية التحتية واالقتصادية 

والعسكرية ودمار شامل للكثير من مناطقها والتي تدور 

رحى الحرب فيها، وهزيمة اوكرانيا تعني هزيمة حلف 

الناتو بالكامل واظن هذا ال يسمح به.

وبالمقابل ستحتل روسيا بعض المناطق وتحاول فرض 

وربط  ورونتسيك  لوغانسك  يسمى  ما  على  سيطرتها 

جزيرة القرم بطريق مع جزيرة دونباس لسهولة السيطرة 

وتبقى تحت رحمتها، وسيكون على الشكل التالي:

تحييد اوكرانيا وعدم انضمامها لحلف الناتو ولكن ستنضم 

الى االتحاد االوربي، وتخسر بعض مدنها وتكون تحت 

رحمة الروس، وستطول الحرب وكلما زادت العقوبات 

القاسية زادت رقعة اتساع الحرب..

باختصار يمكن القول:

إننا  حاليًا نعيش في مقدمات الحرب العالمية الثالثة ألن 

صراع العالم اصبح على الغاز والمياه.

فيصل نعسو 

شڤان شيخ علو

والكل  بها  يحتفلون  ومناسباتهم  أعيادهم  الشعوب  لكل 

على طريقته الخاصة , وتمارس هذه االحتفاالت حسب 

 , لآلخر  أتت من جيل  التي  الموروثة  والتقاليد  العادات 

الذي  الجيل  إلى  والطقوس  الشعائر  هذه  ينقل  جيل  فكل 

يليه وهكذا ... وكل شعوب العالم وحسب ما هو معروف 

ومعلوم تحترم هذه الطقوس وتقدرها وتعتبرها موروث 

حضاري وإنساني البد أن يحترم ويأخذ بنظر االعتبار 

على إنه حق شخصي وجماعي اليمكن المساس به ... 

ومن هذه الشعوب هو الشعب الكوردي فإنه شعب يمتلك 

من التاريخ واإلرث الحضاري الممتد على طول التاريخ 

البشري ومنذ الخليقة .... 

وفي هذه األيام يحتفل شعبنا الكوردي بالعيد المجيد عيد 

نوروز وهو عيد مهم وكبير بالنسبة لنا وهو الذي يملك 

إرثا حضاريا و وطنيا ويعتبر مفخرة األعياد ألنه يمثل 

عيد النصر وعيد انتصار الحق على الباطل , ففي كل 

عام يحتفل شعبنا الكوردي صغيره وكبيره بهذه المناسبة 

العطرة وتعم األفراح والمسرات وتقام الدبكات في ربوع 

أنحاء  بجميع  الكورد  مناطق  وباقي  كوردستان  وطننا 

العالم وأين ما وجد كورديا ففي مثل هذه األيام يحتفل بعيد 

نوروز الخالد , فعيد نوروز له طعمه الخاص فهو يمثل 

لمدة  تستمر  فاالحتفاالت  األعياد  عيد  الكوردي  للشعب 

العيد  أيام  في  كوردستان  جبال  يشاهد  والذي  أيام  ثالثة 

الجبال وهي تضيء  قمم  يشاهده على  لما  مبهورا  يقف 

بمشاعلها ومواقدها التي توقدت بمناسبة هذا العيد راسمة 

لوحة فنية جميلة وهي تحتضن قمم الجبال الشامخة لتكون 

بذلك لوحة من ألواح النصر والخلود لتقف متباهية أمام 

الشعب الكوردي ومفتخرة بأنها تعود إلرث هذا الشعب 

العظيم.

والذي يراها سوف يأخذ منها المعاني الواضحة وكأنها 

الكوردي  الشعب  حب  من  مستوحاة  سيمفونية  تعزف 

المضيئة  المشاعل  فهذه   .... وتاريخه  لوطنه  وعشقه 

تمثل الحياة بمعناه الحقيقي , وتعطي من ضيائها درس 

أصبح  حتى   ... الظالم  على  المظلوم  وانتصار  النصر 

المظلوم يقف بكل فخر واعتزاز وقد رسم بيده المباركة 

معاني الحياة الحقيقة وأوقد هذه المشاعل على قمم الجبال 

وزاد  الظلم  أمد  طال  مهما  ليقول  البيوت  من  وبالقرب 

طغيان الطغاة فالبد لليوم الذي يأتي وهو يحمل في طياته 

النصر والحرية وإن الشعوب هي التي تنتصر بإرادتها 

الحرة وإن الحق ال بد أن يضيء درب المناضلين والبد 

لمشاعل النور واالنتصار من على قمم الجبال تبقى تنير 

وترسم  النجوم  لتعانق  السماء  عنان  في  وهي  الدروب 

أقواس النصر , بل أصبحت هذه المشاعل دروس وعبر 

لكل الذين يبحثون عن المجد لهم ولشعوبهم .... فالشعب 

للنصر وأصبح  اتخذ من عيد نوروز يوما  الكوردي قد 

التاريخ  أجداده من مجد ومالحم عبر  بما حققوه  يتغنى 

القديم والحديث .

الشعب  يستذكر  عام  كل  ومن  آذار  شهر  من   ٢١ ففي 

والمهرجانات  الفعاليات  أجمل  ويقيم  العيد  هذا  الكوردي 

من طقوس وعادات وعلى مدى األيام الثالثة ينسى الشعب 

الكوردي كل همومه ومشاغله ويصب جل اهتمامه بهذا 

الذي  بالنصر  وفخره  فرحه  مدى  عن  يعبر  لكي  العيد 

تحقق على يد أجداده العظام وتكون االبتسامة هي الشعار 

والتعبير الجلي لهذه المناسبة .

عيد  بمناسبة  االحتفاالت  تقام  أن  وجميل  ممتع  هو  فكم 

نوروز العظيم والطاغية مكانه في مزابل التاريخ.. وكلنا 

@ÜäÏÿ€a@ÑÌäbn€a@ÚiaÏi…@åÎäÏ„
يتذكر كم حاول الطاغية وغيره من طواغيت العصر أن 

يمحو ويحولوا هذه األعياد لمناسبات تمجيد وتحميد لهم 

ولكن الشعب الكوردي أصر وقاوم كل المحاوالت لطمس 

حقيقة ومعنى هذه األعياد وبقي محافظا على روح العيد 

ومعانيه المجيدة فلم يتغير عيد نوروز وبقي عيد النصر 

واالنتصار وسط ظلمة الطواغيت وجحورهم وسجونهم, 

فبقي الموروث التاريخي والوطني على حاله وكما تعود 

الخاصة  طقوسه  ممارسة  من  الكوردي  الشعب  عليه 

والسيما إيقاد المشاعل على قمم الجبال وهذا ماكان يخيف 

الظالمين , كل هذه العادات والتقاليد الشعبية العفوية قد 

بدمه  وامتزجت  أمه  حليب  مع  الكوردي  الطفل  شربها 

فاليمكن أن يفارقها إال في حالة موته فاآلم الكوردية هي 

التي نقلت هذا الموروث الحضاري والوطني ألبنائها من 

خالل حليبها التي تدره في أفواه أبنائها , فاألم الكردية 

األصيلة هي التي أنجبت األبطال والثوار كونها عجنت 

ولحمها  دمها  في  والحضارية  الوطنية  الموروثات  تلك 

... وبهذه المناسبة المجيدة تحية لألم الكوردية بل ولكل 

النساء من شعبنا الكوردي ...

ننسى  الفرح والنصر البد أن ال  ومن عيد نوروز عيد 

شهدائنا الذين هم من ضحوا لكي يوقدوا أول شعلة لعيد 

نوروز , فتحية لهم وألرواحهم الخالدة التي هي بالتأكيد 

ترفرف بهذه األيام السعيدة حول محبيها ...

وتحية لألبطال الذين قاتلوا وناضلوا الطواغيت وهم اليوم 

يحتفلون معنا سوية , وألنهم ساهموا بأن تبقى شعلة عيد 

ونقبل  أمامهم  رؤوسنا  نحني  أن  البد   , مضيئة  نوروز 

أياديهم الطاهرة التي رفعت عنا الظلم والحيف ..... 

العطرة  المناسبة  بهذه  السياسيين  لقادتنا  التبريكات  وكل 

وعلى رأسهم الرئيس بارزاني وإلى كل القادة الكورد ... 

وإلى الشعب الكوردي العظيم تحية حب وتهاني بمناسبة 

بألف  الكوردي  والشعب  عام  وكل  المجيد  نوروز  عيد 

خير وبركة .....

@ÜÏ»Ì@L’Ìã«@ÑÌäbm@Îà@k»í@ÜäÏÿ€a
@Ÿ€bøÎ@pbÌäÏ†a5flg@∂g@Âflç€a@·Ëi
@Lµ‰è€a@pb˜æ@Ú‘�‰æa@o‡ÿy
@Êdí@b:@pbÌäÏ†a5fl�a@Ÿ‹m@o„b◊Î

@LäÏó»€a@Ÿ‹m@¿@7j◊
@ÚÓ„bè„�€@oflá”@ÚÌÜäÏÿ€a@Òäbõ®aÎ

@Ò7r◊Î@Ò7j◊@paåb≠g
@@LÒbÓ®a@ÔyaÏ„@Úœb◊@¿

@ãó‰€aÎ@Åã–€a@áÓ«@åÎäÏ„@áÓ«
@·Á@ÂÌâ€a@b‰ˆaáËí@Ûè‰„@¸@Êc@ái¸

åÎäÏ„@áÓ»€@Ú‹»í@fiÎc@aÎá”ÏÌ@Ôÿ€@aÏzö@Âfl
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÷ãì€a@Âfl@‚Üb‘€a@ã�ì€a

الِقوى  بدأت   الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  مع 

األوسط  الشرق  منطقة  من  باالنسحاب  العظمى 

وخلَّفت  إسرائيل،  دولة  والدة  في  ساهمت  أْن  بعد 

وراءها دول مستقلِّة ذات حكومات تابعة لها بشكل 

من األشكال. وكّلفت شاه إيران بلعب دور شرطي 

العام  في  المنطقة.  في  مصالحها  لحماية  الخليج 

بإبرام  الكوردية  بالثورة  إيران  شاه  غدر  ١٩٧٥م 

قد  وكان  العراق،  مع  المشؤومة  الجزائر  إتفاقية 

وقّعها عن الجانب العراقي صدام حسين الذي كان 

نائبًا للرئيس. ولِكّن عدالة السماء أبْت إّال أن تقول 

أعمالهما،  شرِّ  في  االتفاقية  طرفا  وقع  لقد  كلمتها، 

الثورة  انتصار  من  سنة  وبعد  ١٩٨٠م  العام  ففي 

إتفاقية  حسين  صدام   ألغى  إيران،  في  اإلسالمية 

على  الحرب  وأعلن  واحد،  طرف  من  الجزائر 

إيران، استمرت ثماني سنوات ثم عادت إلى نقطة 

البداية بخسارة الطرفين دون انتصار أحدهما على 

أثر  على  الكويت  احتالل  مغامرة  وجاءت  اآلخر. 

إيران، تالها  بنهاية حربه مع  إفالس صدام حسين 

حرب تحرير الكويت من ِقبل التحالف الدولي بقيادة 

الواليات المتحدة األمريكية، تلك الحرب غّيرت وجه 

المنطقة بالتزامن مع األحداث التالية:

 - اعتماد مجلس األمن القرار رقم ٦٦١ الصادر 

في ٦ آب عام ١٩٩٠م بعد الغزو العراقي للكويت 

على  شامل  تجاري  حظر  بفرض  القاضي  بأيام، 

العراق باستثناء اإلمدادات الطبية والمواد الغذائية.  

 - صدور قرار مجلس األمن رقم ٦٨٨ تاريخ ٥ 

نيسان عام ١٩٩١م، الذي طالب العراق بالكف عن 

مالحقة واضطهاد الشعب الكوردي واحترام حقوق 

اإلنسان في شمال العراق، تاله فرض منطقة حظر 

جوي بين خطي العرض ٣٦ شماًال و ٣٢ جنوبًا من 

المتحدة،  والمملكة  األمريكية  المتحدة  الواليات  قبل 

أّدى  لقد  السابق.  األمن  مجلس  قرار  إلى  باالستناد 

دول  على  زوال خطر صدام حسين  إلى  القراران 

مخالبه  وتقليم  أنيابه  بخلع  وذلك  المنطقة،  وشعوب 

وقصقصة أجنحته.

الخليج  التحالف في منطقة  لقوات  الدائم  التواجد   -

بعد تحرير الكويت، وانشاء قواعد ثابتة لها مازالت 

قائمة إلى يومنا هذا. 

الثاني  تشرين   ٢٦ في  السوفيتي  االتحاد  تفكُّك    -

الجمهوريات  باستقالل  واالعتراف  ١٩٩١م،  عام 

السوفيتية السابقة. 

إيران ما بعد الحرب لن تكون كما قبلها، لقد تخّلت 

عن لعب دور شرطي الخليج بعد خلع الشاه، وقررت 

باألقل  (التضحية  الشطرنج  لعبة  لنفسها  تلعب  أْن 

أهمية للحفاظ على األهم) مع الُكل بما فيهم الشياطين 

اإلمبراطورية  أمجاد  إحياء  بمشروع  ُقُدمًا   
ِّ
للمضي

الفارسية على حساب شعوب ودول المنطقة، مستغلِّة 

بعض األحداث المذكورة سابقًا، ومستفيدة من غياب 

أي مشروع عربي لمستقبل المنطقة، والوالء األعمى 

على  لها  المنطقة  دول  في  الشيعية  الطائفة  ألبناء 

حساب والئهم الوطني، واستخدامهم فيما بعد كوقود 

لمشروعها. وكانت قد جلبت بعض العلماء والخبراء 

لالستفادة  انهياره  بعد  السابق  السوفيتي  االتحاد  من 

منهم في التصنيع العسكري والبدأ بالبرنامج النووي. 

ِصلة  على  كانت  المسلمين  اإلخوان  جماعة  وللِعلم 

مع الخميني منذ ما قبل الثورة، باركت بالثورة بعد 

قيامها، ومازالت على تواصل مع قيادتها إلى اآلن. 

مشروع  اإليراني  المشروع  أّن  يظن  من  ُيخطئ 

شيعي، إّنه مشروع فارسي بامتياز، يستخدم الشيعة 

والُسنَّة كوقود له. 

كمال  إيران  خارجية  وزير  الصحفيين  أحد  سأل 

لقد  ٢٠٠٣م:  العام  في  بغداد  سقوط  بعد  خرزاي 

سقطت بغداد، وجاء الَدور على طهران لتسقط هي 

األخرى، فماذا أنتم فاعلون؟ أجابه: إّن ما حدث في 

حسين  صدام  أخطأ  إيران،  في  يتكّرر  لن  العراق 

نحن  أّما  بغداد،  أبواب  على  أمريكا  حارب  عندما 

إشارة  في  ودمشق!  بيروت  أبواب  على  سنحاربها 

واضحة إلى مدى انتشار نفوذ إيران. 

بالفعل كانت البداية من لبنان مع تنصيب حسن نصر 

اهللا أمينًا عامًا لحزب اهللا عام ١٩٩٢م خلفًا لعباس 

موسوي، بدأ نشاطه العسكري بمحاربة حركة أمل 

الوطنية  المقاومة  في  حلفائها  مع  ِلتحييدها  الشيعية 

اللبنانية آنذاك ضد إسرائيل، بهدف حصر المقاومة 

قرار  للسيطرة على  تمهيدًا  فقط،  بنفسها  المزعومة 

حممد رجب رشيد 

الِسلم والحرب في لبنان، وصوًال إلى تعطيل الدولة 

بيد  كرهينة  عليها  واإلبقاء  اآلن،  حاصل  هو  كما 

إيران للمساومة عليها مع أمريكا. 

ُمسرطنة  أذرع  زرع  على  الفارسي  المشروع  يقوم 

عليها،  والسيطرة  تفكيكها  لسهولة  الدول  جسد  في 

الُسبل  جميع  ِبإّتباع  الوسيلة  تبرر  الغاية  مبدأ  وفق 

م في العسل وتقديمها إلى  الُمتاحة بما في ذلك دس السُّ

في  للتدخل  تمهيدًا  الفضة،  من  طبق  على  اآلخرين 

في  الحسينيات  وبناء  التشيُّع  مراكز  بإقامة  شؤونهم 

المناطق النائية والفقيرة، مع بعض المعونات المادية 

إيران  رها  تفجِّ موقوتة  قنبلة  ليكونوا  تشيُّعهم  مقابل 

بعد  فيما  عليها  تتفاوض  أزمات  لخلق  اللزوم  عند 

مع الِقوى العظمى ِلحل مشاكلها على حساب شعوب 

المنطقة. واألخطر من كل ما سبق هو دعمها ألحزاب 

وجماعات -موجودة أصًال- ومدِّها بالمال والسالح 

على  وتعمل  دولها،  جيوش  من  أقوى  تصبح  حتى 

تعطيل مؤسساتها، فتصبح دول مشلولة وفاشلة بكل 

المعايير ثم إلغائها تمامًا، وفرض نفسها بقوة السالح 

كبديل عنها والسيطرة على مركز صنع القرار، كما 

هو حاصل اآلن في لبنان واليمن والعراق.  إّن اليد 

الذي يصافح إيران ولو لمّرة واحدة ال يمكن سحبه 

بسهولة متى شاء صاحبه، وإْن تمّكن من سحبه لن 

يكون سليمًا ُمعافى، كما هو الحال مع حزب العمال 

ويحارب  إليران،  قراره  رهن  الذي  الكوردستاني 

المشروع الكوردي أينما كان. ال يختلف األمر كثيرًا 

بيد إيران  التي وضعت يدها  بالنسبة لحركة حماس 

منذ أكثر من عقدين، ومازالت على خالٍف حاد مع 

تجعل  ِمّما  إسرائيل  بدولة  تعترف  ال  فتح،  حركة 

الفلسطينية.  الدولة  قيام  أمام  عثرة  حجر  نفسها  من 

إيران على حساب  مع  تكن عالقتها  فلم  أّما سوريا 

عالقتها مع الدول العربية وخاصة السعودية في عهد 

إّال أّن  الكفة راجحة لصالحها.  األسد األب، وكانت 

وخاصة  األبن  األسد  عهد  في  جذريًا  تغّير  الوضع 

إلنقاذ  ثقلها  بكل  إيران  وتدّخل  ٢٠١١م  عام  بعد 

بعد  بأحسن حال  ليس  السقوط. والعراق  النظام من 

منه،  اإلنسحاب  قبل  أمريكا  قبل  من  إليران  إهدائه 

تديره كيفما تشاء، ولها حصة من جيشه المتمثِّلة في 

ميليشيات الحشد الشعبي التابعة لها، تأتمر بأوامرها 

ِغرار  على  العراقي  الجيش  قيادة  إلى  العودة  دون 

حزب اهللا اللبناني. وتشن بين الحين واآلخر هجمات 

بغداد  في  الدبلوماسية  البعثات  مقر  على  صاروخية 

وعلى إقليم كوردستان بأوامر مباشرة من إيران. ال 

يختلف األمر كثيرًا بالنسبة لليمن. 

الخارجية  وزارة  الئحة  على  صدارتها  ولتأكيد 

قامت  لإلرهاب،  والراعية  الداعمة  للدول  األمريكية 

فيما  -وداعش  القاعدة  تنظيم  ورعاية  بدعم  إيران 

طارق  ذلك  وأّكد  تشاء.  حيث  إلى  لتوجيهها  بعد- 

الهاشمي نائب الرئيس العراقي سابقًا حيث قال: أثناء 

زيارتي إليران قّدمت للمسؤولين هناك األِدّلة القاطعة 

العمليات  تنفيذ  في  القاعدة  لتنظيم  إيران  دعم  على 

اإلرهابية في العراق، لم يستطيعوا إنكاره فقط قاموا 

بتبريره ووضعه في سياق محاربة الوجود األمريكي 

العدناني  كان  بل  فحسب  هذا  ليس  المنطقة.  في 

المتحدث باسم داعش -قبل قتله في شمال حلب عام 

٢٠١٦م)  قد قال على قناة العربية: كنا نطلب من 

الظواهري السماح بتنفيذ عمليات داخل إيران، إّال أّنه 

كان يرفض، ويبرر رفضه بكون إيران تساعدهم في 

نقل المجاهدين واألسلحة من أفغانستان إلى العراق، 

لهم معسكرات تدريب وإيواء على أراضيها،  وتقيم 

 بعض القادة الميدانيين يتم 
ّ
ثم أضاف العدناني: حتى

تعيينهم من قبل الحرس الثوري اإليراني.

ها  لنُعد إلى األذرع الطويلة إليران وهي كثيرة، أهمُّ

اّللذان  العراقي،  الدعوة  وحزب  اللبناني  اهللا  حزب 

نفَّذا الكثير من العمليات اإلرهابية في العالم بأوامر 

تفجيرات  سلسلة  بعضها:  نذكر  إيران،  من  مباشرة 

الكويت عام ١٩٨٣م، ومحاولة اغتيال أمير الكويت 

وتفجير  ١٩٨٥م،  عام  الصباح  األحمد  جابر  الشيخ 

األرجنتين  عاصمة  في  اليهودي  الثقافي  المركز 

بيونس ايروس عام ١٩٩٤م، واغتيال رئيس وزراء 

لبنان السابق رفيق الحريري عام ٢٠٠٥م، وتفجير 

حافلة تقلُّ سّياح يهود في بلغاريا عام ٢٠١٢م، و ... 

والقائمة تطول. 

إّن اكتفاء أمريكا بالقيادة من الخلف فيما يُخص منطقة 

حلول  إيجاد  دون  األزمات  وإدارة  األوسط،  الشرق 

عادلة لها كقضية فلسطين والقضية الكوردية، وغض 

النظر عن انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل األنظمة 

في  تخريبي  بدور  للقيام  إيران  ع  يشجِّ الشمولية، 

المنطقة. تجّلى ذلك بوضوح في عهد الرئيس السابق 

بين  ٢٠١٣م  عام  النووي  االتفاق  مهندس  أوباما 

المتحدة  األمم  زائد  الخمسة  الدول  ومجموعة  إيران 

والتي جاءت على حساب أمن شعوب المنطقة، حيث 

منح إيران مزايا الدولة النووية دون امتالك السالح 

النووي، وذلك بإطالق يدها في المنطقة للتدخل في 

شؤونها والعبث بأمنها واستقرارها. 

ح ِمّما سبق أّن خطر إيران يتجاوز حدود المنطقة  يتضِّ

إلى جميع أنحاء العالم في حال امتلكت السالح النووي 

أو ُتِركْت دون ِرقابة وعقاب. إّن نجاح مشروعها ال 

ُقدمًا  المضي  تركيا هي األخرى على  أن يشجع  بّد 

الُحر  والعالم  أمريكا  على  العثماني.  مشروعها  في 

أن تمنع إيران من امتالك السالح النووي، وأْن تعلم 

ها أقل بكثير من  ل إلنقاذ العالم من َشرِّ أّن ثمن التدخُّ

ل. ثمن عدم التدخُّ

والظروف  الدراماتيكية  لألحداث  المتتبع  يالحظ 

المتسارعة التي تعصف بالعالم على وجه العموم، وبدول 

الشرق األوسط واقليم كوردستان على وجه الخصوص 

في  وصراع  باألجندات  المليء  للواقع  تجسيد  بأنها 

السباق التنافسي نحو تحقيق المصالح بين الدول العالمية 

واإلقليمية يتم تنفيذه على حساب إرادة الشعوب وحقوقها 

في  الدولية  القرارات  على  مستندة  مصيرها  تقرير  في 

حق تقرير المصير، وتعبير الشعوب في امتالك قرارها 

في تحقيق طموحاتها في إرساء مجتمعات يسودها العدالة 

والديمقراطية. أن غالبية شعوب المنطقة والسيما الشعب 

الكثير  عانى  الحياة  في  الطويلة  مسيرته  عبر  الكردي 

من الظلم واالضطهاد والمعاناة ومحوالت كسر اإلرادة، 

التي  المستبدة  األنظمة  الكردية من خالل  الهوية  وتغير 

مع  المعاناة  ابشع  عانت  كردستان  حكمه.  على  تعاقبت 

التقسيم من خالل جالديران، ومن ثم التقسيم في العصر 

الحديث من خالل اتفاقية سايكس بيكو، لذا اختار الشعب 

الكردي النضال السبيل الوحيد من أجل المحافظة على 

هويته القومية وحقه في الوجود التي حاول األعداء بشتى 

الوسائل سلبها منه. كانت ثورات بارزان العامل المجسد 

في االنتماء القومي الكردي في النضال من أجل حقوق 

الكردي  الشعب  وقدم  الثورات  فقامت  الكردي.  الشعب 

اآلالف من الدماء الذكية وقرابين األنفال والكيمياوي في 

مقاومة محاوالت محو الهوية واالنتماء القومي الكردي. 

اقليم كردستان ظل من خالل هولير رمزًا في  النضال 

القومي الكردي، وبمساعدة من الكرد في أجزاء كردستان 

استمرارية  خالل  من  الكردية  الكرامة  كأيقونة  األربعة 

تنكسر  التي  الصامدة  القلعة  هولير  اصبحت  النضال. 

الرئيس  بقيادة  الدولية  المؤامرات  كل  عليها  وتتحطم 

الكردي  الشعب  معاناة  أوصل  الذي  بارزان  مسعود 
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وحقوقه إلى كبرى مراكز القرار العالمي وعواصم الدول 

العظمى التي ترسم فيها مستقبل المنطقة من خالل النضال 

تضحيات  عبر  الجماهيري  النضال  بموازاة  الدبلوماسي 

اإلرهاب  حاربت  التي  األبطال  البشمركة  قوات  وبسالة 

نيابة عن العالم. اثبتت تلك التضحيات بأن هولير عامل 

األمن واألمان لدول الجوار ورمز ثقافة التعايش السلمي 

بين جميع المكونات التي تعيش على الجغرافية الكردية، 

ذلك التعايش الذي ارسى دعائمه نهج البارزاني الخالد. 

األمن  في  وثقافتها  الكردي  النضال  في  هولير  شعلة 

والتعايش السلمي، األمر الذي اصبح كالشوكة في حلق 

األعداء الذين ينتهزون الفرص من أجل النيل من قدسية 

هولير، لذا استخدموا كافة االساليب والخطط القذرة في 

كسر إرادة الشعب الكردي من خالل المحاوالت الجبانة 

للنيل من عزيمتها وعنفوانها  البائسة في ضرب هولير 

وشموخها. 

التي تفشل جميع  الشامخة والقلعة  المنارة  هولير ستبقى 

الكوردي  القومي  النضال  وستبقى رمز  األعداء،  خطط 

لتمد أجزاء كوردستان األربعة شموخًا وعنفوانًا، وستبقى 

الشعاع الذي يمد الجيران والمنطقة بالمحبة والسالم لتعبر 

واإلخوة  التسامح  عنوانها  في  اصيلة  كردية  ثقافة  عن 

التضحيات  وتقديم  الحقوق،  استرداد  أجل  من  والنضال 

الرئيس مسعود  بقيادة  الكوردية  الدولة  حتى تحقيق حلم 

بارزاني. 

إن الحروب التي حدثت في الماضي القريب والبعيد كانت 

وباًال على البعض وفضائل على البعض األخر، إذ رافقت 

الحروب الدمار والقتل لماليين البشر، وفي الطرف اآلخر 

تستطع  لم  التي  الضعيفة  الشعوب  من  الكثير  تحررت 

التطور  بعد  الذاتية، وخاصة  بإمكاناتها  تنال حريتها  أن 

األسلحة  وإكتشاف  الحرب،  معدات  في  والتقني  العلمي 

النارية التي غيرت من الحروب التقليدية التي كانت تعتمد 

على الكثرة والقوة والشجاعة واألدوات التقليدية كالسيوف 

والرماح والخيول، فإستطاعت دولة مثل بلجيكا الصغيرة 

الكونغو  مثل  دولة  تحتل  أن  سكانها  وتعداد  بمساحتها 

الصليبية،  الحروب  في  إشتركت  التي  الدول  وجميع 

رجعت  دحرها،  األيوبي  الدين  صالح  إستطاع  والتي 

وأفريقيا وكان  آسيا  في  الدول اإلسالمية  وإحتلت جميع 

الحروب  إن وقعت  إلى  للغاية  أمرًا صعبًا  منها  التحرر 

أمريكا  في  المستعمرات  بسبب  اإلستعمارية  الدول  بين 

وأستراليا وأسيا وأفريقيا، وراحت ضحيتها الماليين من 

البشر إلى أن أقروا اإلنسحاب من المستعمرات، ورسمت 

خرائط جديدة في الدوائر اإلستعمارية بناًء على مصالحها 

لتتحول الحروب إلى حروب إقتصادية، وهكذا إستطاعت 

الكثير من الدول الحالية الحصول على إستقالل شكلي من 

الناحية السياسية لتبقى مستعمرة من الناحية اإلقتصادية، 

الغربية  الدول  وأهواء  مصالح  أسيرة  كردستان  بقيت 

الكبرى والدول النافذة في المنطقة مثل تركيا وأيران.

في  بدأت  جديدة  عالمية  حرب  بوادر  نالحظ  اآلن 

أوكرانيا ولكن في حقيقة األمر بين روسيا وأغلب الدول 

الديمقراطية في العالم تقريبًا، وهي حرب متعددة األوجه 

عسكرية وإقتصادية وإجتماعية، وألن العالم الحديث أبدع 

أسلحة متطورة غير عسكرية بإمكانها تولد مجاعات في 

دول دون إطالق طلقة واحدة وتعزل شعوب أخرى عن 

المحيط الخارجي وتعيده إلى الحياة البدائية.

الشعب  هو  األولى  الضحية  سيكون  الحرب  هذا  في 

األوكراني الذي سوف يتدمر بالده، ويتم تجريب جميع 

األسلحة الحديثة في تدميرها وقتل شعبها وتشريدهم في 

أصقاع العالم كما حدث للشعب التتري إبان حرب القرم، 

فقد كان شبه جزيرة القرم موطن الشعب التتري واليوم 

ال نسمع عن التتر إال إذا كان شخصًا يحمل في الحقة 

إسمه كلمة تتري.

خارطة  من  شعوبًا  وينتهي  تطول  سوف  الحرب  هذه 

العالم وستسفيد شعوبًا أخرى تملك موقعًا جغرافيًا مناسبًا 

ومخزونًا طاقيًا يحتاجه العالم في عجل.

كردستان بأجزاءها األربع تستطيع أن تنوب عن روسيا 

بشكٍل  إستثمرت  إذا  بالغذاء  العالم  دعم  في  وأوكرانيا 

مناسب وتستطيع أن تنوب عن النفط والغاز الروسي إذا 

تم إستخراجها في األجزاء األربعة، فلماذ ال يكون العين 

عليها من أغلب الدول األوربية وأمريكا، وخاصة اليوم 

العالم على مشارف أزمة الطاقة والغذاء، وبما ان بالدنا 

تبعات  من  بمأمن  أوًال  فستكون  العنصرين  بهزين  غنية 

الحرب من دمار وإنتقال الحرب إلى جعرافية كردستان 

وستصبح مثل عش الطائر مأمن حتى التفريخ.

نفط  في  باألستثمار  األجنبية  الشركات  ستقوم  عاجًال 

بايدن  كردستان سوريا بعد قرار الرئيس األمريكي جو 

وستتبعها  قيصر،  قانون  من  الفرات  شرق  بإستثناء 

المياه  توفر  بسبب  زراعية  وصناعية  زراعية  شركاٍت 

واألراضي الزراعية الخصبة لإلستثمار وسد النقص في 

الغذاء العالمي، وإستكمال خطط الكشف عن مخزونات 
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جديدة  من الطاقة وإستخراجها. لذا يتطلب من الواليات 

وجه  في  الفرات  بحماية شرق  القيام  األمريكية  المتحدة 

تقوية  ثانيًا،  األسد.  بشار  ونظام  والروسي  التركي  المد 

وسوريا  العراق  كردستان  من  كٍل  في  الداخلي  الوضع 

مواجهة  تستطيع  صلبة  ووطنية  سياسية  أرضية  وبناء 

خصومها. ثالثًا، العمل على تشكيل كونفدرالية إقتصادية 

بين كردستان العراق وسوريا ليتم ربطها بالبحر األبيض 

المتوسط عبر تركيا.

بحسب الوعود األمريكية على لسان نائب وزير الخارجية 

سيتم العمل على إعادة إستكمال اإلتفاق الكردي-الكردي، 

تستدعي  العالمية  األوضاع  المرة ألن  هذه  وهم جديون 

السوري  النظام  أمام  الثغرات  ولسد  القصوى  السرعة 

وروسيا، وإلنشاء كيان سياسي من شعوب المنطقة قاطبة 

إلدارة شؤون شرق الفرات، وإزالة جميع العوائق التي 

تركيا،  مع  الحساسيات  جميع  وإزالة  سبيله،  تعترض 

تتعايش  متكامل  إقليم  إلى  الفرات  شرق  يتحول  وبذلك 

فيه جميع الفئات وترتبط مصالحم، ويتولد الفكر السلمي 

العنصرية والقومية  النعرات  الذي يحول دون  التعايشي 

والدينية الذي كان يلعب عليها النظام البعثي في إستمالة 

العرب والمسيحيين إلى جانبه ضد الشعب الكردي.

قوات  لتوحيد  حثيثة  بجهود  األمريكية  اإلدارة  تقوم  كما 

الرئسيين  الحزبين  بين  العراق  كردستان  في  البشمركة 

إلى  اللجوء  دون  يحول  بذاته،  قائم  كيان  إلى  ليتحول 

اإلقتتال األخوي وسد جميع المنافذ أمام التدخل األيراني 

في الشؤون الداخلية لكردستان العراق.

مرحلة  إلى  لإلنتقال  متاحة  الموضوعية  الظروف  كل 

أفضل، ويجب أن يرافقها تهيئة الظروف الذاتية واإلستعداد 

للمتغيرات في قادم األيام، واإللتفات إلى مصالح الشعب 

وجميع  وأشورييه  وسريانه  وعربه  بكرده  الكردستاني 

فئاته المتعايشة منذ مئات السنين.

لذا يتحتم على جميع القيادات السياسية في كل من كردستان 

وببعد  الوضع  بجدية على هذا  الوقوف  العراق وسوريا 

الديمقراطي،  الغربي  العالم  مع  مصيرهم  وربط  نظر، 

والتخلي عن السياسات ذات البعد القصير، واإلبتعاد عن 

ال  كي  الغربية  المصالح  وجه  في  تقف  التي  المحاور 

نصبح ضحية هذه الحرب الطاحنة.

وثقافية  اجتماعية  أطر  هي  المدني:  المجتمع  منظمات 

ومهنية مستقلة وطوعية غير ربحية، ليس لها أي هدف 

أطيافه  بكل  المجتمع  طاقات  لتنظيم  وتعمل  سياسي، 

لتكون قوة فعالة تخدم العدل والقانون والرقي االجتماعي 

والتعايش السلمي، لكنها ال تستطيع أن تعمل بمعزل عن 

الدولة، ألن الدولة هي الحاضنة القانونية لهذا المجتمع.

منظمات  إطارها:  في  المدني  المجتمع  منظمات  تضم 

الشباب والرياضة واألندية االجتماعية ومنظمات النساء  

والنقابات المهنية والمؤسسات الثقافية والدينية والمنظمات 

اإلغاثية واإلنسانية ومجاالت أخرى ال حصر لها.

الشعب  بين  المنظمات دورًا ضروريًا وهامًا  تلعب هذه 

المجتمع  مصلحة  لتحقيق  قانونية  وصل  كصلة  والدولة 

وتفعيل دوره في بناء الوطن وتقدمه الحضاري، وتنسجم 

وهي  المجتمع،  أطياف  كل  مصالح  مع  المنظمات  هذه 

المجاالت  تعمل في كل  والنطاق، كونها  النشاط  واسعة 

ما  وهو  رمزية  أو  مجانية  خدماتها  وجل  الحياتية، 

يميزها.

وأّي مجتمع يفتقر إلى هذه المؤسسات  هو مجتمع بعيد عن 

المدنية والمساواة  وال يستطيع أن يواكب الحضارة.

مؤسسات  تصنع  الدول  من  الكثير  هناك  أن  ننسى  وال 

في  تشاء  ما  وتفعل  وراءها،  لتتستر   , صورية  شكلية 

الحكام  إال  تخدم  الصورية ال  المؤسسات  الرعية، وهذه 

bËmb»‹�mÎ@bË”bœe@NNÔ„áæa@…‡n1a@pb‡ƒ‰fl

علي شيخو برازي

ومصالحهم للبقاء في السلطة، وخداع المجتمع وتضليل 

الرأي العام،  وقد أثبتت هذه الدول أنها ال تستطيع أن 

تعمل لتنمية بلدها، وصون حرية المواطن  وحقوقه، وكل 

كالم عن الديموقراطية والمساواة وحرية الفرد والمجتمع، 

هو ذر الرماد في عين الزمن ما لم يصب رافد هذا الكالم 

في صالح المنظمات المذكورة والمجتمع.

مشاريعها   المنظمات  لهذه  أن  لكّل  معروف  هو  كما 

وآفاقها، وتطلعاتها نحو مجتمع أكثر انسجامًا بين مكوناته 

وأشد التزامًا بالعمل الطوعي خدمة للبلد والشعب، لكن 

و  الموضوعية  من  الكثير  إلى  تحتاج  عملها  إطار  في 

الشفافية خاصة في مصادر تمويلها حتى تكون بمستوى 

الهدف المنشود وغايتها السامية.

التقاء خطوط هذه المنظمات مع خطوط األحزاب ينخر 

في بنيانها التنظيمي ويشل عملها ألن السياسة هي اآلفة 

وعدم  عملها،  وسوية  برامجها  سير  على  األكثر خطرًا 

االستقاللية هذه المنظمات جعل مجتمعنا الكردي، وخاصة 

في rojava روجآفايي كوردستان سلعة يحاولون بيعها 

في مزادات آيديولوجياتها ومصالحها الحزبية الضيقة.
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تبدو -  التي  الكتب  الحمراء من  السيمفونية  ُيعتبر كتاب 

عند ظهورها - أشبَه بقنبلة يسمع العالم كّله َدوّيها، فما 

 بهذا االهتمام؟
َ
قصة هذا الكتاب؟ ولماذا َحظي

من  ُمقّرٌب  بها شخص  أدلى  أقوال  مجموعة  هو  الكتاب 

تروتسكي ُيدعى راكوفسكي، وذلك أثناء التحقيق معه في 

القرن  ثالثينات  في    KGB السوفيتية  المخابرات  أقبية 

الماضي .  

الطبيب  بتدوينها  قام  صفحة   ٤٠٠ من  يتألف  والكتاب 

البلغاري  الندوفسكي الذي كان قد اكتشف أدويًة ُمهدئًة 

لألعصاب، األمر الذي جعل المخابرات السوفيتية تستعيُن 

ومن  الحروب  في  الجرحى  آالم  تخفيف  في  بأدويته  

يعانون التعب النفسي أو العصبية الشديدة .

ولكن من هو راكوفسكي هذا  الذي استحّق التحقيق معه 

يهود  من  تاجر  ابن  هو  راكوفسكي  األهمية؟  هذه   كّل 

بلغاريا، اعتنق الشيوعية منذ نعومة أظفاره، ونشأْت بينه 

وبين تروتسكي صداقٌة قوّية نال من خاللها ثقة تروتسكي، 

للتروتسكيين  ماليًا  مسؤوًال  ليصبَح  الثقة  هذه  أّهلْتُه  وقد 

كان  كما  لهم،  األسود  الصندوق  بمثابة  فأصبح  جميعًا، 

كالماسونية  سّرية  جمعيات  مع  وعالقات  اتصاالت  له 

والنورانية، كشف عنها أثناء التحقيق معه .

من  التخّلَص  الماضي  القرن  ثالثينات  في  ستالين  قّرر 

امتلك  الذي  الشخص  هذا  بخطورة  إلحساسه  تروتسكي 

شعبية واسعة بين جماهير البروليتاريا والطبقة العاملة في 

روسيا وخارجها، لقد ُاعتبر تروتسكي أحد أنبياء الشيوعية 

شعبية  تضاهي  شعبيته  وكانت  الكبار،  أعمدتها  وأحد 

فالديمير لينين، وقد تمّيز تروتسكي عن ستالين بأنه كان 

صاحب منهج خاّص به في النضال، حيث كان تروتسكي 

من أنصار الثورة الدائمة والثورة المستمرة، وعمل بقوة 

من أجل انتشار الشيوعية في كّل بلدان العالم عن طريق 

الشيوعية  تطبيق  مع  كان  ستالين  أن  حين  في  الثورة، 

روسيا  تقوم  ثم  ومن  روسيا،  هو  واحد  بلد  في  وقيامها 

بتأييد ودعم الثورات في مختلف أنحاء العالم، وبذلك تكون 

روسيا هي المركز والمحور دون أن تكون غايتها إثارة 

االنتفاضات والثورات  في العالم، لقد عارضه تروتسكي 

في هذا األمر، فهو مع الثورة الدائمة والمستمرة  وإقامة 

دول شيوعية متعددة، وكان يعمل جاهدًا على تحقيق ذلك، 

وقد طرح كّل أفكاره وتوجهاته في كتابه " الثورة الدائمة 

والمستمرة ".

لقد تبّيَن من خالل التحقيق مع راكوفسكي أّن هناك أسبابًا 

األسباب  وهذه  وتروتسكي،  ستالين  بين  للخالف  أخرى 

هي صلب موضوع السيمفونية الحمراء، لقد قام ستالين 

حتى وصل  التروتسكيين  لتطهير  وشرسة  واسعة  بحملة 

اللَذْيِن  وزونييف،  كامنييف  من  كلٍّ  إعدام  إلى  األمر  به 

كانا من أقرب الناس إلى لينين، وكانت ُتسمى قيادة لينين 

هذه  وكانت  الثالثي،  أي  بالترويكا  وزونييف  وكامنييف 

لكّن  الروسي،  الشيوعي  والحزب  روسيا  تقود  الترويكا 

قام  بل  بذلك،  يكتِف  ولم  حديد  من  بيٍد  ضربها  ستالين 

بنفي تروتسكي إلى سيبيريا عام ١٩٢٨ ومن هناك انتقل 

إلى  بعدها  انتقل  ثّم  عّدة سنوات،  فيها  وبقي  تركيا،  إلى 

من  ُيكثر  كان  أّنه  رغم   - اغتياله  تّم  وهناك  المكسيك، 

تغيير مسكنه - حيث ُقِتل بضربة فأس على رأسه .

لقد انتهى ستالين من تروتسكي، ولكن ثّمة رجٌل ال يزال 

حّرًا يشغل بال ستالين وتفكيره، ولن تقّر عيُنه إال حين 

يتمّكن منه، إّنه راكوفسكي المسؤول المالي للتروتسكيين 

وكاتم أسرارهم، والذي كان يشغل منصب السفير الروسي 

في فرنسا.

تّم اإلمساك براكوفسكي في نهاية األمر، فاّدعى أّن لديه 

وحين  وحَده،  لستالين  إال  بها  يدلي  لن  مهّمة  معلومات 

مع  بالتحقيق  منه  ُمقّربًا  ضابطًا  كّلف  بذلك  ستالين  علم 

راكوفسكي باللغة الفرنسية والتي ُيتقنها راكوفسكي، وذلك 

كما  التحقيق،  محتوى  سّرية  على  ستالين  من  حرصًا 

أقوال  بتدوين  الفرنسية  ُيجيد  ثالث  بأن يقوم شخٌص  أمر 

راكوفسكي واعترافاته، وهنا وقع االختيار على الطبيب 

البلغاري  الندوفسكي، الذي انتزعْته  المخابرات الروسية  

KGB من أسرته وأوالده وأسكنوه في غرٍف لديها، وذلك 

على  الفائقة  وقدراته  الطبيب  بعبقرية  ويقينها  لمعرفتها 

اختراع أدوية هم بأمّس الحاجة إليها.

المخابرات  جهاز  أقبية  في  تاّمة  بسرية  التحقيق  جرى 

احتفل  الذي  الجهاز  هذا   ،  KGB السمعة  سّيئ 
ّ
الروسي

بقتله مليون شخص بعد عام فقط من تأسيسه وتّم توزيع 

المناسبة، رغم  بهذه  الروسية  والفودكا  والحلويات  الكيك 
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صاحل حممود

أّن أغلب القتلى كانوا من الروس.

بدأ التحقيق مع راكوفسكي، وكان األمُر بوجوب أن ُتصاغ 

أقواله على شكل كتاب مؤلف من نسختين، إحداها تكون 

لستالين والثانية لرئيس KGB ، لكّن الطبيب الندوفسكي 

زاد نسخة كربونية ثالثة له، لُتصبح ثالث نسخ للكتاب، 

الذكاء  المحقق كان على درجة عالية من  وألّن الضابط 

أعصاب  ُيهّدئ  دواء  تحضير  الندوفسكي  من  طلب  فقد 

من  عنده  ما  كّل  يقول  التحقيق، حتى   أثناء  راكوفسكي 

المحقق  رأى  فقد  خوف،  دون  أريحّية  وبكّل  معلومات 

إلى  التعذيب مع راكوفسكي سيؤّدي  أّن استخدام أسلوب 

معظمها،  في  غير صحيحة  بمعلومات  وإقراره  اعترافه 

بينما يحتاج ستالين إلى حقائق ال إلى أكاذيب.

كان الندوفسكي يحضر التحقيق حامًال معه علبة الدواء 

كما طلب منه المحّقق وكان يضع قطرات منه خلسة في 

أدويته  حققت  وقد  لراكوفسكي  ُيقدَّم  كان  الذي  الشراب 

النتائج المرجّوة منها، ودامت عملية التحقيق أيامًا وليالي 

عديدة، وُجمعت أقوال راكوفسكي على شكل كتاب  ُقّدم 

إلى ستالين وعندما اّطلع عليه قال: ال يمكن أن ُينشر هذا 

الكتاب في حياته ألنه سيشكل قنبلة ذّرية .

ولكن كيف خرج هذا الكتاب من أقبية المخابرات الروسية 

لينينغراد الذي  أثناء حصار  النور؟ لقد حدث هذا  ورأى 

دام سنتين في الحرب العالمية الثانية من قبل قوات هتلر، 

وكان من ضمن القوات المكلفة بحصار لينيغراد - تلك 

المدينة المحاطة بالغابات واألشجار- فرقٌة إسبانية تتعاون 

مع القوات النازية وتعمل معها، وقد لجأ أحد جنود هذه 

الفرقة إلى كوخ يحتمي به ووجد فيه جثة رجل بجانبها 

مجموعة مخطوطات وأوراق من ضمنها مخطوطة كتاب 

هذه  بأهمية  الجندي  ذلك  شعر  وقد  الحمراء،  السيمفونية 

الجندي  عاد  الحرب  انتهاء  وبعد  بها،  فاحتفظ  األوراق 

إلى بالده وبحوزته تلك األوراق، حيث سّلمها لصديٍق له 

كان من أكبر مالكي الصحف في مدريد، والذي عكف مع 

فريقه على دراستها على مدى سنتين، وبعد التوثيق الكامل 

والدقيق والتأكد من األسماء التي أوردها راكوفسكي في 

الكتاب تّم نشر الكتاب باإلسبانية، ونظرًا ألهميته العالية 

ُترجم إلى أهم اللغات األوروبية وأخذ شهرة واسعة  ولم 

يترجم إلى العربية إال متأخرًا منذ حوالي السنتين تقريبًا.

لقد تطرق الكتاب إلى سيرة النورانيين والماسونيين وآل 

أّن  هو  الكتاب  في  جاء  ومّما  الخمسة،  وأبنائه  روتشيلد 

 ،١٧٨٩ عام  الفرنسية  الثورة  هي  نورانية  ثورة  اوَل 

أحد  الذي كان  بتروتسكي  أتوا  الذين  النورانيين هم  وأّن 

قواد الثورة الروسية عام  ١٩٠٥، وهو مازال شابًا في 

العمال  الخامسة والعشرين من عمره وقاد مجلس نواب 

في بطرسبورغ وُنفي إلى سيبريا وعاد وظهر مرة أخرى، 

وكان يصرف آالف الدوالرات أثناء تنقالته ويحجز في 

السياسة  نيويورك، في حين أن عمالقة  الفنادق في  أفخم 

الروسية مثل بليخانوف ولينين كانوا ال يستطيعون حتى 

دخول روسيا.

آل  شركاء  أحد  ابنة  الثانية  تروتسكي  زوجة  كانت  لقد 

روتشيلد الذين يملكون نصف ثروة العالم، فقد قيل :" إذا 

وآل روتشيلد   " فروتشيلد رسوله  العصر  إله  الماُل  كان 

يصنعون األسلحة ويتاجرون بها، ولهم مصانع أدوية على 

مستوى العالم، وفي معرض سؤالهم عن هذا األمر، رّد 

أحدهم :"صديقي أعط السّم للناس وبْع لهم الترياق" .

يعتبر روتشيلد مؤّسس هذه العائلة، كان لديه خمسة أبناء 

لكّل واحد  مالية  بإنشاء مؤّسسة  أوروبا وقام  نشرهم في 

منهم، وعائلة روتشيلد مّتهمة بقتل ستة من رؤساء أمريكا 

جانب  إلى  وكنيدي...،  وجاكسون  لنكولن  إبرهام  منهم 

منظمات  تأسيس  وراء  هم  وكذلك  روسيا،  قياصرة  أحد 

عالمية كالماسونية والنورانية، وتعني كلمة روتشيلد الدرع 

(العلم  الشيوعية  األعالم  لكّل  خلفيًة  تشّكل  التي  األحمر 

الروسي ،العلم الصيني..)، وترمز النجمة الخماسية التي 

تتوّسط العلم الشيوعي إلى أبناء روتشيلد الخمسة.

عندما غزا هتلر هولندا، سويسرا، بلجيكا وفرنسا، كان قد 

شّكل فرقة عسكرية مهّمتها جمع الوثائق عن النورانيين، 

لقد كان لدى هتلر رغبة قوية في معرفة من هم هؤالء 

النورانيين؟ ومع من يتصلون؟ وماذا يريدون بالضبط؟، 

أرشيفهم  على  وحصلت  ذلك  في  هتلر  فرقة  أفلحت  لقد 

المخابرات  وكانت  األرض،  تحت  قبٍو  في  تجميعه  وتم 

الروسية على علم  بما جرى آنذاك، لذلك كان أحد أهداف 

الجيش األحمر أثناء هزيمة ألمانيا واجتياحها هو االستيالء 

على هذا األرشيف، حيث تّم تكليف فرقة خاصة  للبحث 

الفرقة أن تستولي  عن هذا األرشيف، واستطاعت  هذه 

على آالف الوثائق  من أرشيف الجمعيات السرية، وتّمت 

وقد  الروسية،  اللغة  إلى  ستالين  من  بأمر  كّلها  ترجمتها 

ُاعتبر جزء من هذا  األرشيف سريًا للغاية ال يّطلع عليه 

إال الرؤساء والمقربون منهم، لقد كان من بينها أرشيف كلٍّ 

من  ماركس وأنجلز وتروتسكي ولينين، وبعد عام ١٩٩١ 

تّم السماح بنشر أرشيف كلٍّ من األربعة السابقين.

لقد تبّين بعد كشف ملف تروتسكي أّن نسيبه الذي هو أحد 

شركاء عائلة روتشيلد كان قد حّول له مبلغ عشرة آالف 

دوالر عندما ذهب من  إسبانيا إلى نيويورك، وعندما عاد 

تروتسكي إلى روسيا عام ١٩١٧ أثناء ثورة أكتوبر كان 

يحمل معه الكثير من األموال وقد ُقبض عليه في كندا، 

وقال وايزمان رئيس المخابرات البريطانية آنذاك: إّنه البد 

من سجن تروتسكي ألنه ُاشيع عنه أّنه عميل المخابرات 

البريطانية، لذلك البد من سجنه إلعادة فرمتته، وتّم سجنه 

شهرين في معتقل هاري فاكس ومن ثّم تّم إطالق سراحه 

من  آالف  عشرة  برفقته  كان  روسيا  إلى  عاد  وعندما 

الى  باإلضافة  الخاّص  كحرسه  أصبحوا  اليهود  البالشفة 

مبالغ مالية ضخمة.

لقد أّسس تروتسكي الجيش األحمر، وكان أصدقاء رحلته 

البالشفة هم النواة األساسية في جيشه، وأصبح  لتروتسكي 

مهّمات عديدة بعد عودته إلى روسيا، وأولى هذه المهمات 

هي تدمير روسيا وإعطاء جزء من أراضيها إلى ألمانيا، 

األسطول  وتدمير  ألمانيا،  لصالح  الروسي  الذهب  ونهب 

األلمانية  المخابرات  أّن  أحد  على  يخفى  وال  الروسي، 

تم  لينين،  إلى  دوالر  مليون   ٢٠ مبلغ  دفعت  قد  كانت 

باالنقالب  ليقوم  بطرسبورج  إلى  مغلق  بقطار  توصيله 

والتنازل  ألمانيا،  مع  الحرب  إيقاف  مقابل  الحكم  ويتسّلم 

عن أجزاء من أراضي روسيا لصالح ألمانيا، وتعويض 

ألمانيا عن خسائرها في الحرب .

لقد بعث لينين تروتسكي للتفاوض مع األلمان بعد تسّلمه 

في  كم هي خسائركم  تروتسكي:  لهم  فقال  حكم روسيا، 

الحرب؟ فقّدر األلمان الخسائر الحربية ب ٣ أو٤ مليار 

منه  وطلب  مارك،  ٧مليار  تروتسكي  لهم  فدفع  مارك 

وليتوانيا  والتفيا  أستونيا  البلطيق(  جمهوريات  األلمان 

كّلها  هذه  وقال:  أوكرانيا،  إليها  تروتسكي  فأضاف   (

الروسي،  الذهب  وهو  لأللمان  أخير  بقي طلب  لقد  لكم، 

وكان احتياطي الذهب الروسي في قازان، لقد أمر لينين 

فتلكأ تروتسكي،  للحفاظ عليه  الجيش   تروتسكي بتسيير 

التشيكي االستيالء عليه،  وبذلك  الجيش  مّما سّهل على 

لصالح  الروسي  الذهب  في عملية سرقة  أسهم  قد  يكون 

األلمان، ولم يبق سوى األسطول الروسي الذي كان بقوة  

األسطول اإلنكليزي، وكان راسيًا في بحر البلطيق آنذاك، 

يصدر  بأن  لتروتسكي  التعليمات  اإلنكليز  أعطى  لقد  

بأّي  عليهم:  فرّد  الروسي،  األسطول  بإحراق  األوامر 

حّجة  سأحرق األسطول؟ فأعطاه اإلنكليز المبّرر لحرق 

االسطول وهو الخوف من استيالء األلمان عليه، عندئذ 

الذي كان  الروسي  الجنرال  إلى  أعطى تروتسكي األمر 

مسؤوًال عن األسطول بإحراقه على الفور، لكّن الضابط 

الروسي رفض تنفيذ األوامر ولم يحرق األسطول بحّجة 

خطرهم،  من  مأمن  وفي  األلمان  متناول  عن  بعيد  أّنه 

فأرسل تروتسكي وراء هذا الضابط وتّم إعدامه في قبو 

وزارة الداخلية في موسكو وُأحرقت جثته بعد إعدامه، ثّم 

فتّم له  البديل بإحراق األسطول،  أمر تروتسكي الضابط 

ذلك، وبذلك يكون تروتسكي قد ناَل من روسيا وفعل بها 

ما لم يستطع عليه ألّد أعدائها 

وحفيده  وابنه  األولى  تروتسكي  زوجة  ستالين  قتل  لقد 

وبعض أخوته، ومن ثم قتله هو اآلخر.
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سوريا والعراق بلدان متجاوران جغرافيًا، وقبل مائة عام 

تقريبًا كانا جزءًا من الدولة العثمانية والخالفة اإلسالمية 

منتجات  أيضًا من  المنطقة، وهما  بقية دول  السنية مثل 

العالمية  الحرب  في  المنتصرين  بين  الدولية  االتفاقيات 

حيث  من  ومتشابهان  بيكو،   - سايكس  وخاصة  األولى 

التنوع القومي والديني والمذهبي. 

من  مايجري  هو  الموضوع  هذا  في  الخوض  مناسبة 

مناقشات دستورية في جنيف إلنجاز اختراق في العملية 

السياسية المتعثرة، وخاصة أن البنود التي تم إدراجها في 

جدول أعمال الجولة السابعة والمتعلقة بالمبادئ السياسية 

ورموزها  وشكلها  وإسمها  الدولة  هوية  مثل  األساسية 

ليست هامة ومصيرية فحسب  فيها  الحكم  نظام  وطبيعة 

بل ستكون لها تأثير على االستحقاقات األساسية المتعلقة 

بوجود وحقوق مكونات الشعب السوري المختلفة والعالقة 

بين الدين والدولة ...إلخ. 

ونظرًا ألن نظام البعث الحاكم في سوريا محسوب على 

من  النظام  ماارتكبه  كل  وأن  الكريمة،  العلوية  الطائفة 

جرائم بحق الشعب السوري ُيحمل في جانب منه " زورًا 

االحتجاجات  انطالق  بعد  العلوية وخاصة  الطائفة  "على 

النظام  ونجاح  عامًا،  أكثر من ١١  منذ  الثورية  الشعبية 

حرف  في  السياسية  األسلمة  أجنحة  بعض  مع  بالتعاون 

حقول  وإدخالها  العسكرة  مستنقع  إلى  وجرها  الثورة 

الطائفية المقيتة، وما ترتب على ذلك من رد فعل سلبي 

المسيحيين  غالبية  وكذلك  العلوية  الطائفة  بأبناء  دفع 

للوقوف إلى جانب النظام. 

من  واسعة  شرائح  هناك  أكثر،  صريحين  نكون  وكي 

المكون العربي السني الكريم - نظرًا لحجم المجازر التي 

ارتكبها النظام بحق جميع السوريين وخاصة تجاه المكون 

النظام  ارتكبها  التي  الجرائم  أن  تعتبر  السني -  العربي 

يتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر الطائفة العلوية التي دفعت 

هي األخرى ثمنًا باهظًا من دماء أبنائها وممتلكاتها في 

هذه الحرب المجنونة التي دمرت سوريا، وهجرت خيرة 

نسيجها  وقسمت  والعلمية،  االقتصادية  وفعالياتها  شبابها 

بشكل  الكراهية  ونشرت  األحقاد  وراكمت  المجتمعي 

مخيف. وما يهمنا في هذه العجالة هو مايتعلق بمستقبل 

اليوم  يأتي  أن  بد  فال  األزمة  طالت  مهما  ألنه  سوريا، 

الذي تنتهي فيه الحرب وتوضع أسس إعادة إنتاج الدولة 

السورية الجديدة، وبالتالي على جميع السوريين ونخبهم 

االستعداد الكامل للبحث والتفكير بطريقة مختلفة إليجاد 

تخدم عملية  أفكار  توليد  شأنها  وتوافقات من  مشتركات 

الوطني  البديل  إلقامة  والتأسيس  األزمة  من  الخروج 

الديمقراطي لجميع السوريين وبجميع السوريين. 

ومن هنا على النخب الواعية لمكونات الشعب السوري 

بشكل عام وتلك المنتمية للطائفة العلوية بصورة خاصة 

البعث  نظام  صممها  التي  القوقعة  تلك  من  الخروج 

تمامًا،  مختلفًا  سيكون  المستقبل  ألن  عقود،  ستة  طوال 

من  جزءًا  وأصبح  انتهى صالحيته  قد  النظام  هذا  وأن 

لحين  مؤقتًا  األزمة  إلدارة  أداة  عن  وعبارة  الماضي، 

التوافق بين كبار المتدخلين في الميدان السوري. ولكن 

بكل أسف ماهو مالحظ أن النخب المنتمية للطائفة العلوية 

السورية الكريمة مازالوا واهمين ومتمّسكين بنظام البعث 

والسياسية  الفكرية  ومرتكزاته  ورموزه  شخوصه  بكل 

التي  الحصون  تلك  في  ومتقوقعين  واألمنية  والعسكرية 

بمستقبل  مايتعلق  كل  عن  تمامًا  بعيدين  البعث،  رسمها 

سوريا المختلف عن حقبة البعث. وهنا يجد المرء نفسه 

هذه  محور  يشكل  الذي  األساسي  السؤال  مواجهة  في 

المساهمة:  

هل سيكرر المكون العلوي في سوريا نفس الخطأ الذي 

وقع فيه المكون العربي السني في العراق بعد سقوط نظام 

البعث في بغداد؟

حقبة  البعث  ظل  في  عاش  العراق  بأن  جميعًا  نتذّكر 

مماثلة تمامًا لسوريا، حيث كان البعث العراقي الذي هو 

مفاصل ومقدرات  بكامل  متمسكًا  السوري  للبعث  امتداد 

الدولة والمجتمع، وأفرز طائفية سياسية مشابهة لتلك التي 

التي  للدكتاتورية  بهوية سنية كحاضنة  وإنما  في سوريا 

دمرت العراق وألحقت أضرارًا جسيمة بكامل المنطقة. 

ومعلوم أن منظومة البعث العراقي سيطر عليها العرب 

ّنة الذين يشّكلون أقلية عددية مقارنة بالشيعة العرب،  السُّ

وحكموا العراق من خالل حزب البعث الذي شارك في 

أول حكومة بعد ثورة ١٤ تموز التي قادها عبد الكريم 

قاسم، ومن ثم سيطر على الحكم بدايًة لمدة قصيرة قرابة 

ثمانية أشهر من ٨ /٢/ ١٩٦٣ حتى ١٨ تشرين الثاني 

 ١٧ انقالب  بعد  الحكم  إلى  ثانيًة  وعاد  نفسه،  العام  من 

عام   من  نيسان   ٩ حتى  مسيطرًا  وبقي   ،١٩٦٨ تموز 

البائد. وعقب عملية تحرير  النظام  ٢٠٠٣ حيث سقوط 

العراق من قبل التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة 

األمريكية، وما رافقتها من انتقامات وعمليات ثأر ومن 

الطائفة  للجيش واألمن وخسارة  للبعث وحل  ثم اجتثاث 

ومكاسبها،  وسلطتها  لقوتها  حاكمة  كانت  التي  السنية 

نسخة  وظهور  الجديد،  المشهد  عن  قياداتها  وتغييب 

جديدة لمنظومة حكم مختلفة عن تلك التي حكمت لعقود. 

ولكن المؤسف أن كل تلك التحوالت لم تغير في البداية 

في طبيعة ونمط تفكير نخب المكون العربي السني في 

من  أوهامهم  أسرى  وبقوا  رأسهم  ركبوا  الذين  العراق 

أيام حكم صدام وبطوالته الخلبية، حيث رفضوا مقترح 

القيادة الكوردية المتعلق بضرورة ترك األحالم للتاريخ، 

اقليم  بوجود  والمطالبة  بواقعية،  الجديد  المشهد  وقراءة 

أنهم  المفارقة  ولكن  كوردستان،  اقليم  على غرار  للسنة 

القيادة  بنصيحة  يأخذوا  لم  فقط  ليس  السنة -  العرب   -

الكوردية أيضا!.  الفدرالية  الكوردية فحسب بل رفضوا 

ودفعوا ثمن تلك األوهام، وعانوا التهميش بسالح األغلبية 

ألن  وتهجيرهم   حواضرهم  تدمير  تم  أن  بعد  الشيعية 

األغلبية الشيعية التي تعّرضت للتهميش والظلم من قبل 

ومن خالل  بغداد  في  الحكم  على  سيطرت  نظام صدام 

صناديق االنتخاب مارست اإلقصاء والتهميش بحق بقية 

المكونات. 

الذين  العلويين  إلى أن  ومن األهمية بمكان هنا اإلشارة 

أقلية  أيضًا  هم  البعث  يحكمون سوريا من خالل حزب 

فرضوا  حيث  سوريا  في  السنة  بالعرب  مقارنة  عددية 

نتاج  باألساس  هو  والذي  البعث  حزب  على  قبضتهم 

عفلق وصالح  ميشيل  بقيادة  العربي  البعث  حركة  دمج 

البيطار، والبعث العربي بقيادة زكي األرسوزي، وذلك 

البعث  حزب  مسمى  تحت   ١٩٤٧ نيسان   ٧ بتاريخ 

العربي االشتراكي  الحزب  العربي، واندماجه الحقًا مع 

بقيادة أكرم الحوراني في عام ١٩٥٢ ليشكال معًا حزب 

البعث العربي االشتراكي. هذا الحزب الذي سيطر على 

 ٨ بتاريخ  انقالب عسكري  في سوريا من خالل  الحكم 

آذار ١٩٦٣ ومازال متمسكًا بما تبّقى من سوريا المدمرة 

كل  من  بالرغم  فيها  المتدخلين  بين  فعليًا  والمقسمة 

العواصف والخالفات الداخلية بين الحرس القديم والجديد 

منذ تأسيسه وحتى اليوم وخاصة في منتصف الستينات 

"حافظ  السبعينات  وبداية  األسد"  حافظ   - جديد  "صالح 

األسد". وبالتالي تجربة سنة العراق قد تتكرر في سوريا 

حيث مازالت نخب المكون العلوي سابحة في بحٍر من 

األوهام وغير مهتمة بكل مايتعلق بمايجري من صياغات 

سالح  من  لحمايتهم  جديدة  صيغة  إليجاد  دستورية 

العراقية  التجربة  ألن  مستقبًال.  الحتمي  السنية  األغلبية 

توافقات  حصول  فور  سوريا،  في  تتكرر  قد  المذكورة 

خالل  من   المؤكد  والتغيير  الكبار،  مصالح  بين  دولية 

صناديق االنتخاب التي ستؤدي إلى فوز المكون السني 

سيطرته  وبالتالي  البرلمان  نواب  من  الساحقة  باألغلبية 

على الحكومة ومؤسساتها السياسية والتشريعية والتنفيذية 

والعسكرية واألمنية ...إلخ ونظرًا لألحقاد التي زرعت 

هناك  تكون  قد  الدموية،  األزمة  مرحلة  خالل  وخاصة 

انتقامات وانتهاكات واسعة بدون أدنى شك لذلك وتجنبًا 

في  العلوي  المكون  مع  العراق  لسنة  ماحصل  لتكرار 

سوريا على النخب المنتمية للمكون المذكور أن تتحرر 

من األوهام وتفكر بشكل جدي في الضوابط والضمانات 

والحفاظ على  التي من شأنها حماية مكونهم  الدستورية 

حقوقه في سوريا المستقبل. وليس من مصلحتهم إطالقًا 

العروبية  بالهوية  المنتهي صالحيته وال  بالنظام  ك  التمسُّ

التي ألبسها البعث على سوريا رغمًا عن إرادة مكوناتها 

األصيلة، والبشكل الدولة المركزية وطبيعة نظام الحكم 

عن  البحث  في  تكمن  مصلحتهم  وإنما  فيها،  الشمولي 

المشتركات الوطنية مع ممثلي ونخب كل مكونات الشعب 

السوري، وهنا ونظرًا لفشل النماذج والخيارات التي جربها 

البعث الشوفيني أو تلك التي تبتدعها وتروج لها أجنحة 

النخب  تلك  أمام  ليس  لذلك  المختلفة،  السياسية  األسلمة 

وكذلك جميع السوريين إال التالقي واالتفاق على الفدرالية 

القائمة على التوافقية كـخيار وحيد وواقعي للحفاظ على 

سوريا موحدة ومستقرة. ومن أجل طي صفحة الذكريات 

المؤلمة وخاصة بعد كل هذا الدمار، البد من البحث عن 

السبل الكفيلة لتحقيق مطالب الشعب السوري المشروعة، 

والتخلص من االستبداد والدكتاتورية، وإنهاء كافة أنواع 

االحتالالت المقنعة والمباشرة،من خالل مشروع وطني 

السورية  الدولة  إنتاج  إلعادة  شامل  تغييري  سوري 

والتوازن،  والتوافق  الشراكة  أركانها  جديدة  أسس  على 

وإقامة البديل الوطني الديمقراطي المعتمد على المساواة 

التامة بين جميع المواطنين ومراعاة خصوصيات جميع 

والمذهبية،  والدينية  القومية  السوري  الشعب  مكونات 

وضمان صيانة هذه الخصوصيات في إطار وحدة سوريا 

وسيادتها ألن التاريخ لن يعود إلى الوراء. 

شكًال  ولو  هدفت  التي  المسارات  مختلف  لفشل  ونظرًا 

المبادرة  هو  الوحيد  المسار  فإن  لألزمة  مخارج  إليجاد 

بكل جرأة لطرح جملة مبادئ على الرأي العام والمهتمين 

أبناء الشعب السوري المكلوم والمعني أوًال وأخيرًا  من 

بمستقبله ومستقبل بلده كي يكون مختلفًا تمامًا عن حقبة 

البعث، واإلعالن عن ضرورة البحث عن صيغة تضمن 

والمشاركة  وقيادته  الوطن  بناء  في  الجميع  مشاركة 

الشكل  أن  هنا  بمكان  األهمية  ومن  وثروته.  إدارته  في 

االتحادي (الفدرالي) على أساس جغرافي مع األخذ بعين 

االعتبار التوزع المكوناتي يعتبر المخرج الواقعي الوحيد 

للحفاظ على سوريا موحدة ومستقرة. وذلك بتقسيم سوريا 

إلى عدة أقاليم جغرافية ترتبط بالعاصمة االتحادية دمشق 

والثروة  السلطة  وتوزيع  دستورية،  ضوابط  خالل  من 

وفق آليات تتناسب ومختلف المواقع الجغرافية والنسب 

الذي  الغبن  جراء  االستثنائية  الحاجات  وكذلك  السكانية 

جراء  المتضررين  وتعويض  األقاليم،  ببعض  لحق 

التخلص  بمكان  الضرورة  ومن  البعث.  حقبة  سياسات 

من االنطوائية واالنعزالية، وإعالن القطيعة مع المشاريع 

تأخذ  واقعية  رؤية  وفق  والسير  وطنية،  الفوق  الوهمية 

بعين االعتبار اللوحة السورية كما هي، وعدم االستسالم 

إليه  وصلت  الذي  المأساوي  والمشهد  المزري  للواقع 

االمور في بلدنا. 

خالصة القول 

المستقبلي  السوري  الدستور  يضمن  أن  الضروري  من 

مكونات  مختلف  لحقوق  ضامنة  دستورية  فوق  مواد 

الشعب السوري، ووفق ضوابط واضحة، لقطع الطريق 

على أية محاولة من جانب المكون ذي األغلبية العددية 

من  عددًا  األقل  المكونات  حرمان  شأنها  من  والتي 

مبدأ  وفق  الديمقراطي  العمل  آليات  وبيان  استحقاقاتها، 

ودينيًا  قوميًا  المتنوعة  مجتمعاتنا  يناسب  الذي  التوافق 

عملية  في  الجميع  لمشاركة  المجال  إلفساح  ومذهبيًا، 

البناء واإلدارة والحكم، وهنا من األهمية أيضًا أن نشير 

إلى أن البرلمان السوري المستقبلي يجب أن يتكون من 

غرفتين أو مجلسين. مجلس للمكونات تتخذ فيه القرارات 

بالتوافق وتناط به صالحيات القرارات المصيرية داخليًا 

وخارجيًا، ومجلس لنواب الشعب على أساس النسبة لكل 

مكون وكل منطقة، ويعود إليه صالحية التشريعات. وإذا 

الملبي  بالنموذج  لبلدنا فنحن محكومون  أردنا االستقرار 

لطموحات شعبنا والمتمثل في الديمقراطية التوافقية الناتج 

قوميًا  المتنوع  مجتمعنا  تركيبة  تمليها  ضرورات  عن 

ودينيًا ومذهبيًا. وهذا التنوع ليس عيبًا أو بدعة أوضعفًا 

أو تآمرًا من أحد كما يفسره أصحاب الذهنية الشوفينية 

إغناء  وعامل  به،  نؤمن  وقدٌر  نعيشه،  واقع  هو  إنما 

وقوة وفخر لنا جميعًا، كون سوريا حالها حال بقية دول 

المنطقة تم رسمها وتصميم حدودها اإلدارية والسياسية 

من قبل القوى الدولية ووفق مصالحها ورغمًا عن إرادة 

مساحة  عن  البحث  وبالتالي  السوري،  الشعب  مكونات 

وطني  مشروع  خالل  ومن  الوطنية  للمشتركات  جامعة 

إنتاج الدولة السورية وإنهاء كافة  تغييري شامل إلعادة 

النموذج  واعتماد  والمباشرة،  المقنعة  االحتالالت  أنواع 

الديمقراطي التوافقي الليبرالي المسنود على الالمركزية 

السوريين  أمام  الوحيد  الخيار  يشكل  ربما  السياسية 

العادلة في الحكم واإلدارة والحفاظ على بقاء  للمشاركة 

البلد موحدًا ومستقرًا .

شاهني أمحد 
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د. أسامة أبو الرُّب

سنناقش في هذا التقرير دور أحد أنواع الزيوت النباتية 

في الوقاية من مرض سرطان الثدي، ثم نفحص ما تقوله 

الدراسات العلمية حول الموضوع.

جانيل  التركية  والحمية  التغذية  أخصائية  مع  نبدأ 

من  غراما   ٣٠,٥ تناول  إن  قالت  التي  سايار،  أونير 

زيت الزيتون يوميا، أي ما يعادل ٣ مالعق صغيرة، 

نقلت وكالة  لما  وفقا  الثدي،  السيدات من سرطان  يقي 

األناضول.

وأوضحت سايار في مقالة نشرتها على موقع مستشفى 

ميديبول الجامعي، أن زيت الزيتون يعد عنصرا أساسيا 

في ما يعرف بحمية البحر األبيض المتوسط.

ولفتت إلى أن معدل استهالك الشخص في منطقة البحر 

المتوسط من زيت الزيتون، يبلغ ١٥ كيلوغراما سنويا.

كما أفادت بأن حمية البحر األبيض المتوسط تسهم في 

المزمنة،  واألمراض  بالسرطان  اإلصابة  خطر  تقليل 

والقلبية، والضغط.

 ،(E) "وأشارت إلى أن زيت الزيتون غني بفيتامين "إي

غني  أنه  كما  ونضارتها،  البشرة  حماية  في  يسهم  ما 

تأخر  في  دورا  يلعب  يجعله  ما  األكسدة،  بمضادات 

عر. الشيخوخة، إلى جانب فوائده الكبيرة على الشَّ

وأضافت أن زيت الزيتون مفيد أيضا لحاالت اإلمساك، 

وتسهيل عملية الهضم، وتنظيف األمعاء.

تناول  من جهة أخرى، حذرت سايار من اإلفراط في 

زيت الزيتون على المدى البعيد، ما قد يؤدي إلى بعض 

النتائج السلبية.

يوميا،  سعرة  ألفي  يحتاج  الذي  الشخص  أن  وأردفت 

يتناول نحو ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سعرة من زيت  يكفيه أن 

الزيتون، ما يعادل ملعقتي طعام من الزيت.

زيت الزيتون يقلل مخاطر اإلصابة بسرطان الثدي

مخاطر  بتقليل  الزيتون  زيت  استهالك  ارتفاع  ويرتبط 

عام  نشرت  لدراسة  وفقا  الثدي،  بسرطان  اإلصابة 

 JAMA) ميديسين"  إنتيرنا  "جاما  مجلة  في   ٢٠١٥

ár€a@Êb†ãé@Âfl@Ô‘m@ÊÏnÌç€a@oÌå@Âfl@Ò7Ãñ@’«˝fl@t˝q
.(Internal Medicine

التي نشرها موقع هارفارد هيلث أن  الدراسة  ووجدت 

النساء األكبر سنا في إسبانيا الالئي تناولن نظاما غذائيا 

أقل  كن  البكر،  الزيتون  بزيت  معززا  تقليديا  متوسطيا 

عرضة لإلصابة بسرطان الثدي.

النساء.  من  مختلفة  مجموعات   ٣ الباحثون  وفحص 

باإلضافة  المتوسط  األبيض  البحر  إحداها حمية  اتبعت 

إلى حصص إضافية من زيت الزيتون. واتبعت الثانية 

من  إضافية  حصص  إلى  باإلضافة  الغذائي  النظام 

الثالثة  المجموعة  في  أولئك  دعوة  وتمت  المكسرات. 

لتقليل تناولهن للدهون. وتابعت الدراسة حوالي ٤٣٠٠ 

 ٥ لمدة  عاما  و٨٠   ٦٠ بين  أعمارهن  تتراوح  امرأة 

سنوات.

 خالل فترة الدراسة، تم تشخيص ٣٥ إصابة بسرطان 

في  السرطانات  من  أقل   ٪٦٢ هناك  كان  الثدي. 

بزيت  المعزز  الغذائي  النظام  تناولت  التي  المجموعة 

الزيتون، مقارنة بالنساء الالئي قيل لهن للتو أن يقللن 

من تناول الدهون.

ومع ذلك يجب أن نفهم أنه مع أن زيت الزيتون فيما 

فإنه من  الثدي،  تقليل خطر سرطان  في  دور  له  يبدو 

غير المحتمل أن يكون زيت الزيتون هو الحل للوقاية 

دورا  تلعب  أخرى  عوامل  فهناك  الثدي،  سرطان  من 

في المرض.

بحاجة للمزيد من البحث

Meta-) ووفقا لمراجعة بحثية باستخدام التحليل التلوي

Analysis) بحثت عالقة زيت الزيتون وخطر اإلصابة 

الزيتون  استهالك زيت  أن  يعتقد  فإنه  الثدي،  بسرطان 

ربما  الثدي،  بسرطان  اإلصابة  بمخاطر  عكسيا  يرتبط 

غير  األحادية  الدهنية  األحماض  نسبة  ارتفاع  بسبب 

المشبعة فيه والبوليفينول.

وقام الباحثون بتحديد ١٠ دراسات قائمة على المالحظة، 

 British) ونشرت نتائجها في المجلة البريطانية للتغذية

.(Journal of Nutrition

وخلصت المراجعة البحثية إلى أنه قد يكون هناك ارتباط 

عكسي محتمل بين تناول زيت الزيتون وسرطان الثدي، 

ومع ذلك ونظرا ألن مستوى اليقين منخفض جدا، هناك 

أفضل  تقييم  مع  إضافية  مستقبلية  دراسات  إلى  حاجة 

الستهالك زيت الزيتون.

عوامل للوقاية من سرطان الثدي

تقول منظمة الصحة العالمية إن نصف سرطانات الثدي 

محددة  خطر  عوامل  لديهن  ليس  نساء  يصيب  تقريبا 

لإلصابة بسرطان الثدي بخالف الجنس (أنثى) والعمر 

(أكثر من ٤٠ عاما). وتزيد عوامل معينة خطر اإلصابة 

والسمنة،  العمر  في  التقدم  فيها  بما  الثدي  بسرطان 

وتعاطي الكحول على نحو ضار، ووجود سوابق إصابة 

بسرطان الثدي في األسرة، وسوابق تعرض لإلشعاع، 

وسجل الصحة اإلنجابية (مثل العمر عند بداية الدورة 

والعالج  التبغ  وتعاطي  األول)،  الحمل  وعند  الشهرية 

الهرموني التالي لسن اليأس.

ومن النصائح لتقليل خطر اإلصابة بسرطان الثدي:

الرضاعة الطبيعية.

النشاط البدني المنتظم.

التحكم في الوزن.

تجنب التبغ والكحول.

تفادي استخدام الهرمونات لفترة مطولة.

تجنب التعرض المفرط لإلشعاع.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لألسف، حتى لو أمكن 

السيطرة على جميع عوامل الخطر القابلة للتعديل، فإن 

إال  الثدي  بسرطان  اإلصابة  يخفض من خطر  ذلك ال 

بنسبة ٣٠٪ كحد أقصى.

’ˆb‘®a@Û‹«@á‡n«aÎ@pbœaã©a@⁄ãma@NNÔzñ@çjÇ@—ÓÀä@äbn¶@aâÿÁ
غير  غذائيا  أسلوبا  الخبز  تناول  يعد  لكثيرين،  بالنسبة 

صحي ألنه غني بالكربوهيدرات ويسهم في زيادة الوزن 

إذا تم تناول كمية كبيرة منه.

بوست"  "واشنطن  صحيفة  نشرته  تقرير  في 

الكاتبة  تقول  األميركية،   (Washington Post)

جينيفر كوك إنه في ظل التحذيرات من أضرار تناول 

الخبز األبيض، ال يعد العثور على رغيف صحي غني 

السكريات  من  القليل  على  يحتوي  الكاملة،  بالحبوب 

المضافة والصوديوم، أمرا سهال بالمّرة.

وتقول أخصائية التغذية إيمي كيتنغ إن "أقل من نصف 

أنواع الخبز التي نظرنا إليها، والتي ُصنفت على أنها 

متعددة الحبوب أو الشوفان أو المصنوعة من الحبوب 

الكاملة، تحتوي فقط على دقيق الحبوب الكاملة. وحتى 

يكون مصدرا  قد  الكاملة  الحبوب  المصنوع من  الخبز 

للسكريات المضافة والصوديوم والمواد المضافة التي قد 

ترغب في تجنبها".

ويبدو األمر مربكا إلى درجة تجعلك تتخلى تماما عن 

تناول الخبز، لكن عليك في البداية أن تعرف عددا من 

الخرافات والحقائق العلمية بهذا الشأن.

حرارية  سعرات  على  الخبز  يحتوي  األولى:  الخرافة 

بدون قيمة غذائية

البذرة"  "سويداء  أجزاء:   ٣ من  الحبوب  تتكون 

و"البذرة"   (Bran) و"النخالة"   (Endosperm)

فقط،  السويداء  من  األبيض  الدقيق  ويتكون   ،(germ)

في حين يوجد العديد من العناصر الغذائية للحبوب في 

النخالة والبذرة.

الخبز  البروتينات، ومعظم  الخبز األبيض بعض  ويقدم 

الموجود في المتاجر مصنوع من الدقيق الغني بفيتامين 

من  يتكون  الذي  الخبز  ويحتوي  والحديد.   (B) "بي" 

الحبوب الكاملة على كثير من العناصر المفيدة، وإضافة 

إلى فيتامين "بي" والحديد، فإنه يمد الجسم بفيتامين "إي" 

(E)، والمعادن مثل "الزنك" و"المغنيسيوم"، و"الفالفونويد" 

ومضادات األكسدة األخرى والبروتين واأللياف.

يجب  المتحدة،  الواليات  في  الغذائية  لإلرشادات  ووفًقا 

أن يتناول معظم البالغين ٦ حصص من الحبوب يوميا، 

ويجب أن يكون نصفها على األقل من الحبوب الكاملة. 

لكننا نتناول في المتوسط أقل من حصة واحدة يوميا من 

الحبوب الكاملة.

وحصة الخبز تعادل شريحة واحدة أو قطعة خبز وزنها 

نحو ٢٨ غراما.

الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أفضل من الناحية 

يعني  الخبز  عن  "التخلي  إن  كيتنغ  وتقول  الصحية. 

إقصاء إحدى أسهل الطرق إلدخال الحبوب الكاملة في 

نظامك الغذائي".

الخرافة الثانية: تناول الخبز يؤدي إلى زيادة الوزن

ال يحتوي الخبز على نسبة عالية من السعرات الحرارية، 

قد  األبيض  الخبز  أن  إلى  تشير  األبحاث  بعض  لكن 

القليل  احتوائه على  بسبب  الخصر، ربما  يوسع محيط 

مقارنة  رغيف،  لكل  أقل  أو  واحد  (غرام  األلياف  من 

مع ٢ غرام أو أكثر في الرغيف المصنوع من الحبوب 

واحتمال  للشهية  المحفزة  تأثيراته  عن  فضال  الكاملة)، 

زيادة نسبة السكر في الدم.

وتظهر األبحاث أن الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة 

أقل تسببا في زيادة الوزن. ووجدت دراسة ُنشرت في 

مجلة التغذية -شارك فيها أكثر من ٣ آالف من البالغين 

وكبار السن- أن األشخاص الذين يتناولون ٣ حصص 

أو أكثر من الحبوب الكاملة يوميا، لديهم زيادة أقل في 

محيط الخصر مقارنة باألشخاص الذين تناولوا أقل من 

نصف الكمية.

حتى  الحبوب  كل  تجنب  األفضل  من  الثالثة:  الخرافة 

الحبوب الكاملة

-بشكل  الحبوب  تعد  العصرية  الغذائية  األنظمة  بعض 

السكري  ومرض  الوزن  زيادة  عن  مسؤولة  عام- 

والخرف ومجموعة من األمراض األخرى. ولكن ُتظهر 

-بما  الكاملة  الحبوب  أن  األبحاث  من  كبيرة  مجموعة 

في ذلك الموجودة في الخبز- تقلل من خطر اإلصابة 

بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع 

السرطان. وقد تساعد الحبوب الكاملة أيضا في السيطرة 

الصحية  األمعاء  بكتيريا  وتعزيز  االلتهابات  على 

ووظائف الجهاز المناعي.

وتحتوي الحبوب على "الغلوتين"، وهو بروتين يوجد في 

القمح والجاودار والشعير، وهو يسبب مشاكل لنحو ٧٪ 

أو  الهضمية  باالضطرابات  المصابين  األميركيين  من 

بالنسبة لألشخاص األصحاء،  الغلوتين، ولكن  حساسية 

\_ÙÏ”c@|jóm@Êc@¿@·Óqaãßa@á«bè„@—Ó◊^

بالدارجة  الناس  يدعوه  ما  أو  الحيوية  المضادات 

"حبوب اإللتهاب" هي أدويٌة من المفترض أن تقتل 

أو تثبط نمو الجراثيم. 

معظم  تقتلها  أن  من  أقوى  باتت  الجراثيم  لكن 

نسبيًا،  الثمن  الزهيدة  و  اآلمنة  الحيوية  المضادات 

ألنها  ُتسَتعَمُل من قبل عامٍة الناس وأيضًا من ِقبل 

بعض األطباء و العاملين في القطاع الصحي بشكٍل 

غير مدروس. 

أحد الطرق التي نساعد الجراثيم بها على مقاومة 

أو  بجرعٍة غير صحيحة  الدواء  بأخذ  أدويتنا هي 

زوال  بمجرد  أخذه  عن  التوقف  أو  متقطع  بشكٍل 

األعراض قبل انتهاء المدة التي أوصى بها الطبيب. 

من  أكثرنا  كلما  أدويتنا  تقاوم  أن  تتعلم  الجراثيم 

ألبنائها، خاصًة  المقاومة  هذه  تورث  و  استعمالها 

قويٍة  أدويٍة  استعمال  أو  داٍع  دون  استعمالها  عند 

لألدوية  تستجيب  بسيطٍة  ألمراض  الثمن  وباهظة 

األبسط واألكثر أمانًا. 

فالمضادات الحيوية ال تقتل الفيروسات التي تسبب 

معظم األمراض المعدية الشائعة كالتهاب اللوزتين 

و اإلنفلونزا لكن حالما يعطس طفٌل مثًال يهرع والداه 

للصيدلية ليداووه "بأقوى إبرة التهاٍب" معتقدين أنها 

ستجعله يتحسن فورًا! 

بينما يكون مسبب المرض فيروسًا أساسًا و كل ما 

يحتاجه الطفل هو مسكُن ألٍم و خافُض حرارة. 

من  التي  األدوية  على  الجراثيم  نعّود  بذلك  نحن 

المستعصية…  لألمراض  نّدخرها  أن  المفترض 

لمقاومة  كفاية  قويًة  البكتيريا  تصبح  فشيئًا  وشيئًا 

بذلك  فتجبرنا  أمانًا  واألكثر  األرخص  خياراتنا 

الكثير  تمتلك  والتي  األغلى  الخيارات  إلى  للتوجه 

من التأثيرات الجانبية مسببًة عبئًا على اقتصادنًا و 

صحتنا على حٍد سواء… 

أصبح  الدولة.  و على مستوى  الفرد  على مستوى 

التوعية بشأن استخدام المضادات  من الضروري  

أيدي  على  البشرية  تنتهي  ال  حتى  بحكمة  الحيوية 

"جراثيَم خارقة" !

نركز إدريس شكر
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نازدار ميرزو

سألت الدكتورة  سمر شيخ بكر عن مرض العقم 

عند النساء، فأجابت مشكورة 

العقم: هو عدم حصول حمل لدى زوجين يقوموا 

أسبوعيا    مرات  الى٣   ٢ بمعدل  جنسية  بمناسبات 

لسنة كاملة وهو نوعان: أولي وثانوي. األولي هو 

عدم حصول حمل بتاتا، وثانوي أن يحصل حمل 

لمرة أو أكثر ثم يتوقف.

أسبابه: قد تكون من الزوج أو الزوجة

الزوج: تكمن في عدد وحركة ونوعية الحيوانات 

المنوية، عندما يطرأ عليهم نقص أو إنعدام اإلنتاج 

هناك  وكذلك  المطلوب.  المستوى  دون  ويكونوا 

اسباب تكون خارج الخصية.

موضعية ضمن   األسباب  تكون  قد  الزوجة:  اما   

األعضاء التناسلية، مهبلي عنق، رحم،    أبواق، 

الدرقية  الغدة  الجسم   غدد  من  أسباب  أو  مبايض 

والنخامية.

المضاعفات والخطورة: 

مادية  نفسي، وخسارة  ألم  يسببه من  ما  في  تكمن 

ومشاكل عائلية بسبب عدم اإلنجاب

فوق  باألمواج  التصوير  بمساعدة  يتم  التشخيص: 

وتحاليل  للزوجة،  ظليلية  صور  أو  الصوتية 

هرمونية للزوجين، وتحليل سائل منوي للزوج.

العالج:

يكون حسب السبب الموجود، كدعم الحركة وزيادة 

انتاج الحيوانات المنوية لدى الزوج والتخلص من 

فتكون  الزوجة  أما  مثال،  الدوالي  مثل  معوقاتها 

مسدودة،  كانت  أن  األبواق  وفتح  اإلباضة  لتقوية 

وتصل أحيانا أن تفشل العالجات الخفيفة فيلجأ إلى 

عملية الزرع طفل انبوب.

عالج العقم:

سن  في  الخصيتين  بفحص  يكون  الرجال  لدى 

الصحيح  التوضع  من  للتأكد  سنوات  الـ١٠  تحت 

العقم  من  الطفل  يقي  الفحص  هذا  للخصيتين، الن 

بهذه  سهل  حلها  مشاكل  توجد  وألنه  المستقبل  في 

هذا  يتعدى  عندما  حلها  يستحيل  حين  في  األعمار 

العمر.

 ولدى النساء تكون الوقاية وهذا حديثا تلجا النساء 

إلى تجميد بيوضها في مراكز الزرع   لالحتفظ بها 

واستخدامها في حال تأخر سن الزواج، خاصة في 

هذه الظروف حيث يتأخر سن الزواج لدى البنات 

وتخسر قدرتها اإلنجابية عندما تتأخر في الزواج.

هناك القليل من األدلة التي تشير إلى أي فوائد صحية 

لتجنب الغلوتين.

نيكوال  التغذوي  األوبئة  علم  في  المتخصصة  وتؤكد 

ماكيون أن "معظم الدقيق والمنتجات الخالية من الغلوتين 

ليست غنية بالمواد الغذائية، مما يعني أنها ستكون ذات 

قيمة غذائية أقل مقارنة حتى بالخبز األبيض".

الخرافة الرابعة: الحبوب المكررة مثل الحبوب الكاملة

"التغذية  مجلة  في   ٢٠٢٠ عام  ُنشرت  دراسة  وجدت 

والصحة العامة" أنه بناًء على معلومات التعبئة والتغليف، 

فإن ما يقرب من نصف المشاركين قد بالغوا في تقدير 

المصنوع  والبسكويت  الخبز  في  الكاملة  الحبوب  كمية 

أساسا من الحبوب المكررة.

يمكنك  التي  الوحيدة  المعلومة  أن  "وجدنا  كيتنغ  تقول 

االعتماد عليها للتأكد من أن الخبز ال يحتوي على دقيق 

كامل  قمح  أو   ٪١٠٠ كاملة  حبوب  عبارة  هي  مكرر 

بنسبة ١٠٠٪".

ابحث عن رغيف صحي

الخبز الذي يحتوي على حبوب كاملة مثل دقيق القمح 

يحتوي عادًة على حبوب  المبرعم ال  القمح  أو  الكامل 

مكررة. وتحتوي بعض أنواع الخبز أيضا على غرامات 

من الحبوب الكاملة في الرغيف الواحد. وتقول كيتنغ إنه 

"كلما زاد عدد الحبوب الكاملة، كان ذلك أفضل. ولكنها 

ليست المعيار الوحيد للخبز صحي".

بعين  أخذها  عليك  يتعين  التي  النقاط  أهم  يلي  ما  في 

االعتبار عندما تقرر شراء رغيف من الخبز:

السكر: بعض أنواع الخبز تحتوي على ٤ غرامات أو 

أكثر لكل رغيف، في حين أن أفضل كمية مسموح بها 

غرامان أو أقل.

لذيذا،  ليس  الملح  من  الخالي  الخبز  طعم  الصوديوم: 

ولكن بعض أنواع الخبز تحتوي على أكثر مما يحتاج 

الذي  الخبز  رغيف  باختيار  ُينصح  لذلك  الجسم،  إليه 

يحتوي على نحو ١٥٠ ملغراما أو أقل من الملح.

تختاره  الذي  الخبز  أن  دام  ما  والبذور:  المكسرات 

مصنوع من الحبوب الكاملة، فإن الحصول على رغيف 

يحتوي على المكسرات والبذور يمكن أن يوفر المزيد 

من الدهون الصحية.

األسماك  أكل  لمحبي  غريبة  نصيحة  علماء  قدم 

خصوصًا السلمون، بتناول علفه بدًال منه، خصوصًا 

أنه يتكون من أسماك سلمون صغيرة الحجم.

بيانات من  فقد حلل علماء من جامعة كامبريدج، 

اسكتلندا  في  المستزرع  السلمون  إنتاج  عمليات 

لعام ٢٠١٤، بغرض مقارنة حجم أسماك العلف، 

السلمون  سمك  بحجم  البرية  من  يتم صيدها  التي 

نشره  ما  بحسب  حصادها،  تم  التي  المستزرع، 

.New Atlas موقع

ألف  استخدم ٤٦٠  عام ٢٠١٤  في  أنه  واكتشفوا 

طن من األسماك البرية إلنتاج ١٧٩ ألف طن من 

السلمون.

التي  األسماك  من   ٪٧٦ فإن  ذلك،  على  عالوة 

ما  عادة  التي  األنواع  من  كانت  البرية  في  اصطيدت 

يأكلها البشر، مثل األنشوجة والسردين.

ومن خالل تحليل هذه األرقام على نطاق عالمي، قدر 

العلماء أنه إذا كان سيتم استخدام األسماك التي اصطيدت 

من البحار والمحيطات كغذاء للبشر بدًال من استخدامها 

كما يحدث حاليًا كعلف السلمون، فسيمكن ترك ما يقرب 

من ٤ ماليين طن من األسماك، التي تصطاد حاليًا في 

البحر كل عام، ومن ثم سيصبح حجمها أكبر وتصبح 

مصدرًا متاحا كغذاء بشري.

الثروة السمكية العالمية

وأقر الباحثون في الدراسة التي تم نشر نتائجها في دورية 
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بأن أرقامهم تستند إلى إنتاج السلمون لدولة واحدة 

خالل عام واحد، لذا فإنه سيتعين إجراء المزيد من 

األبحاث على نطاق أوسع، على الرغم من أنه ُيعتقد 

أن الدراسات الالحقة سترسم صورة مماثلة.

كما أضافوا أن "السماح بزيادة إنتاج أسماك السلمون 

من خالل النهج الحالي سيضع ضغطًا استثنائيًا على 

المخزونات السمكية العالمية".

إذ تشير النتائج إلى أن الحد من حجم األسماك البرية 

ربما  المستزرع  السلمون  علف  إلنتاج  المستخدمة 

مع  البرية  األسماك  مخزون  على  الضغط  يخفف 

لالستهالك  المغذية  البرية  األسماك  إمدادات  زيادة 

البشري.
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الكوردستاني الديمقراطي للحزب دوميز منظمة قامت

حيث دوميز مخيم في النوروز شعلة بأيقاد سوريا -

وبعدها كوباني وعفرين مدرستي اوال بين التجمع تم

اعالم رافعين االهالي من كبير بتجمع الذهاب تم

ايقاد الشعلة. اجل من ساحة االطفائية الى كوردستان

ابراهيم علي محمد السيد التجمع هذا في حضر وقد

السياسي المكتب وعضو دوميز منظمة مسؤول

مخيم في جانب ممثلين عن الجهات االمنية الى لحزبنا

عوائل الى باالضافة والبوليس االسايش من  دوميز

المنطقية اللجنة في والرفاق سوريا كوردستان شهداء

مخيم اهالي من غفير وجمهور والمحلية والفرعية

دوميز.

علي السيد محمد قبل من كلمة القاء في البداية تم حيث

عيد لهم وبارك الحضور بجميع فيها رحب ابراهيم

هذا في والفرح  والسعادة الخير  لهم وتمنى النوروز 

كوردستان في السياسي الوضع الى تطرق وكما العيد

الكوردية الكوردية المفاوضات وخاصة سوريا

الى بأنهم يتطلعون اكد حيث البيت الكوردي وترتيب

ودخول سوريا كوردستان في وجزري نهائي حل

ورجوع واالمان  االمن وعودة اليها روج بشمركة

وكرامة. بحرية والعيش اراضيهم الى الالجئين كافة

عضو ابراهيم علي محمد السيد من كل قام ذلك بعد

والسيدة لحزبنا دوميز منظمة مسؤول السياسي المكتب

لحزبنا المركزية اللجنة عضوة عبدالرحمن هيام

وممثلي دوميز مخيم  في االمنية  الجهات وممثلي 

نوروز شعلة بأيقاد  سوريا كوردستان شهداء  عوائل

اغاني بأداء الموسيقية الفرقة قامت الختام وفي سوية

تخللها حيث الحضور اعجاب نالت كوردية قومية

وابتهاجا احتفاال واسـع جماهيري ورقص دبكات

النوروز. عيد بقدوم
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أن قبل الموسيقى ثاني" "برولين السورية الطفلة تعلمت

في فيها عاشت التي البيئة وساهمت والكالم، المشي تتعلم

صوت جذب حيث العزف، في الموسيقية موهبتها تنمية

أكثر اهتمامها الكبيران شقيقاها عليه يعزف الذي الكمان

ونما عمرها، في هم لمن المعتادة األطفال ألعاب من

بلغت وعندما وكبر داخلها في الموسيقي اإلحساس هذا

الذهبية" "النوطة جائزة نالت عمرها من عشر الحادية

للموسيقا بجامعة "فيينا" االلتحاق من وتمكنت النمسا، في

أكاديمية وأصبحت ،١٨١٧ عام تأسست التي والفنون

١٩٠٩ وجامعة ١٩٩٨. حكومية ومؤسسة

في السريانية عينو" "ريش مدينة  من "برولين" وتنحدر

قام النمسا إلى وبعد انتقال عائلتها العين"، "رأس منطقة

مدارس علمية في اآلخرين  أطفاله مع بتسجيلها والدها

أوركسترا. معهد وفي

طفلته أن الوصل" ثاني" لـ"زمان "جورج والدها ويروي

الكمان، آلة على العزف الفتة في جدارة الصغيرة أثبتت

٥٠٠ تلميذ لتدرس  بين من الختيارها المعهد دفع إدارة ما

قد عمرها يكن ولم لموهبتها وتميزها نظرًا أعلى مرحلة

سنوات حينها. ٦ تجاوز

عمرها من التاسعة في قادت "برولين" أن محدثنا وتابع

من  عازفين وطفلة طفًال ٦٠ من مكونة أوركسترا

يا تك تك  "تك أغنية  خاللها  وعزفت مختلفة جنسيات

أختها قادت فيما "فيروز"، المعروفة للمطربة سليمان" أم

في أغنية "أنت عمري" ألم كلثوم. الفرقة

عمرية لفئات عدة فنية مسابقات بعدها "برولين" وخاضت

علمًا المراكز األولى، "سميدرا" أختها وحققت مع مختلفة

العربية  للموسيقى طالبا تدرس سنة ١٧ شقيقتها أن

الكونسرفتورات من الكثير عزف عود عازف وشقيقها

الحفالت. من العديد وأقام

اللجنة أمام ممتحنة *أصغر

عمرها شاركت من عشر الحادية "برولين" أن بلغت بعد

المركز وحققت النمسا في الذهبية" "النوتة مسابقة في

اختيارها تم األخير التكريمي الحفل وفي فيها،  األول

وعادة في النمسا للموسيقا مكان أعرق وأهم في لتعزف

ليحجز سنتين أو سنة إلى مشهور عازف أي يحتاج ما

التلفزيون معها أجرى فيها العزف وبعد فيه، للعزف دورًا

المسؤولة البرفسورة الحفل وحضرت مقابلة النمساوي

والفنون للموسيقا "فيينا" جامعة في المتميزين الطالب عن

وتضم العالم في موسيقية جامعة أكبر تعد التي المسرحية

الجامعة  في فطلبت ضمها للدراسة وطالبة، ٣٥٠٠ طالب

تحديد وتم يقول- -كما للعائلة مفاجئًا األمر وكان لتميزها

من  ١٢ بروفسور أمام في العزف لتقديم امتحان موعد

العازفة والد يقول- -كما ذاتها  الجامعة في دول عدة

في الفترة هذه خالل كانت العائلة أن مضيفًا المتميزة،

للجامعة التقدم شروط من ألن من الترقب والخوف حالة

األمر هذا وكان فيه، تدرس معهد أي من فصلها يتم أن

فستحتاج الجامعة تقبل في فصلها ولم فإذا تم لنا تحد بمثابة

ثانية. مرة التسجيل في دورها ليأتي سنتين من أكثر إلى

أمام ممتحنة  أصغر  كانت ابنته أن المصدر  وأردف 

عن إيقافها وتم لـ"فيفالدي"، مقطوعة وعزفت اللجنة

والمعزوفة  المعزوفة، تكمل أن وقبل ٣ دقائق بعد العزف

دقيقة بعد والثالثة  دقيقتين من أقل بعد إيقافها تم  الثانية

للتسجيل اختارتها التي البروفسورة من وعلمنا ونصف

العازف أثبت إذا للعزف محدد بوقت تكتفي اللجنة أن

بعد الموافقة العزف، وجاءت في  عال ومستوى جدارة

وهي ،mdf اإللكتروني لتلتحق بجامعة البريد عبر ذلك

طالبة أصغر لتكون عمرها من عشر الحادية في تزال ال

على ومضى العالم مستوى على المرموقة الجامعة في

سنوات. ثالث دراستها

الملك قصر إلى "موزرات" منزل *من

"الجوهرة" اآلرامية في اسمها يعني التي "برولين" وشكلت

بالفن للتعريف "بالميرا" فرقة وسيمندرا" "مسعد شقيقيها مع

السيد  برئاسة سوريا - الكوردستاني الديمقراطي للحزب دوميز منظمة من وفد ٢٠-٣ الماضي يوم قام

في الرفاق من عدد جانب الى دوميز منظمة ومسؤول لحزبنا السياسي المكتب عضو ابراهيم علي محمد

استشهدت العام التي / عبد الملك حسين ايجان نوروز الشابة / الى عائلة شهيدة بزيارة اللجنة المنطقية

احتفلوا الذين بعض الالمبالين قبل من رأسها في اصابتها طائشة طلقة الليلة جراء نفس هذا في الماضي

التعازي بتقديم الوفد حيث قام العيارات النارية باطالق وذلك حضارية وغير همجية بطريقة النوروز بعيد

مصابهم. على والسلوان للعائلة الصبر وتمنوا الفاجعة لهذه وحزنهم اسفهم وعبروا عن ايجان الشهيدة لعائلة

على السياسي لحزبنا المكتب دوميز وعضو منظمة مسؤول علي ابراهيم محمد الرفيق النهاية اكد وفي

مرة المأساة هذه تتكرر ال حتى اطالق العيارات النارية عن بطرق حضارية واالمتناع االحتفال ضرورة

. ضحايا بال افراحنا وتكتمل اخرى

åÎäÏ„ ÒáÓËí Ú‹ˆb« ÒäbÌå
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يد  على وذلك القلمون السوري باتجاه عرسال من الحدود عبور عندما حاولوا مصرعهم ٣ أشخاص لقي

النظامي. الجيش

السوري  الجيش يد على قتلوا القلمون، جرود في جراجير قرية من ٣ أشخاص بأن "٢٤ "لبنان موقع وقال

القلمون". باتجاه عرسال اللبنانية بلدة الحدود من عبور محاولتهم أثناء

علي وزهير ياسر، أبو المعروف وابنه إبراهيم كبار كبار، "ياسر بان اإلخباري، "٢٤ "لبنان موقع واشار

الشرعية المعابر غير عبر لبنان إلى من سوريا صناديق الخيار وتهريب للذهاب إلحضار يتحضرون بكر،

فقتلوا". سعره، ارتفع بعدما لبيعها ليصار القلمون) باتجاه عرسال (من

سيريانيوز
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أشهر ثالثة خالل عادت الكوردية مئات العوائل إن ٢٧ آذار ٢٠٢٠, اليوم شيخو مصطفى الناشط قال

وقراها. ونواحيها عفرين مدينة إلى

إلى منطقة  السنة بداية عادت ٤٠٠ عائلة كوردية من أكثر إن :ARK لـ خاصة قال في تصريحات شيخو

تعود وتركيا, لبنان في والالجئة حلب, في والنازحة الشهباء, في المهجرة العوائل أن مضيفًا: عفرين.

رأسها. إلى مسقط أدراجها

الوطني, الجيش في المسلحة الفصائل ترتكبها التي اليومية واالنتهاكات الصعوبات بالرغم من شيخو: أكد

الديمغرافي. مخططات التغيير من أقوى وقراهم لمدينتهم وحبهم الكورد العفرينيين إرداة أن إأل

في المنطقة. ديمغرافي أي تغيير لحدوث منعًا واألجداد اآلباء أرض العودة إلى إلى شيخو الكورد ودعا
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بيت في مميزًا حفًال قدموا حيث الموسيقا عبر السوري

وبشهادة "زالتسبروغ". في موزارت  العالمي الموسيقار

سمعت موزارت منزل فإن جدران الحفل مقدمة الصحفية

عامًا  ٢٣٠ من بعد أكثر العربية المعزوفات مرة  ألول

ومعزوفة مقطوعات كالسيكية تم عزف حيث وفاته على

كلثوم وأم فيروز السنباطي وبعض أغاني لرياض اللونغا

السرياني في السوري الفولكلور من مقاطع كما عزفت

دعيت أن برولين المصدر وتابع في بولند، الملك قصر

(موزاييك بقاعة موسيقي كونسيرتو حفل في للعزف

الموسيقا دور  قاعات أهم  احد  وهي  فيينا في  فراين)

والشهادات الجوائز من العديد خاللها حصدت العالمية

موسيقيي أشهر يد على والتدريب للتعلم دعوة أهمها كان

والتشيك. ألمانيا في العالم

االستعدادات الموسيقية أن واالجتماع النفس علماء ويرى

لدى الموسيقية المواهب من  الكثير وهناك موروثة

مثًال (موزارت) كـ التاريخ  في البارزين  المؤلفين

ثالث أو سن سنتين قبل وأحيانًا السادسة سن اكتشفت قبل

إلى الحديثة واالجتماعية النفسية األبحاث وتشير سنوات

ارتقاء  في ٦ - ٧ سنوات من العمرية المرحلة أهمية

األولى السنوات أن وإلى األطفال الموسيقي لدى اإلحساس

مع الطفل فيها يتآلف التي األرضية تشكل الطفولة من 

والمحاكاة من اإلدراك األولى تجاربه يبدأ الموسيقى كما

إيقاعي كله بشكل  جسمه ويحرك التي يسمعها لألغاني 

قد يكون السادسة سن وعند بالمتعة خالله يشعر فريد

ثم يقوم ومن الموسيقية الرموز مع نشطة عالقة اكتسب

من الدقة. متزايدة بدرجات واإلدراك واألداء بالعزف

الوصل زمان

أوكراني ماليين أربعة من أكثر أن المتحدة األمم كشفت

روسيا على تشنها التي الحرب بداية منذ بلدهم فروا من

الحرب أوروبا منذ لالجئين لم تشهده تدفق في بالدهم،

من أكثر داخليا  النازحين عدد بلغ فيما الثانية، العالمية 

ماليين. ستة

غراندي المتحدة لشؤون الالجئين فيليبو األمم مفوض قال

(٣٠ مارس/آذار  األربعاء أوكرانيااليوم إلى وصل الذي

من الالجئين عدد "أصبح تغريدة في أوكرانيا إلى (٢٠٢٢

بدء على أسابيع خمسة بعد ماليين، أربعة اآلن أوكرانيا

المتحدة لألمم وقالت المفوضية السامية الروسي". الهجوم

عبر أوكرانيا من فروا الذين  عدد  إن الالجئين لشؤون

الروسي الذي الغزو لبالدهم منذ الحدودية المعابر مختلف

ويمثل  األربعة ماليين. تجاوز شباط/فبراير، ٢٤ بدأ في

الباقين ومعظم الالجئين، هؤالء نصف أكثر من األطفال

عدد بلغ الدولية الهجرة منظمة أرقام وحسب النساء. من

شخص.  ماليين ٦,٤٨ قرابة أوكرانيا داخل النازحين

شخص، من عشرة ماليين أكثر المجموع، اضطر  في

منازلهم عابرين السكان، إلى مغادرة ربع أكثر من أي

في أوكرانيا. مكان آخر مالذ في عن باحثين أو الحدود

لمفوضية الالجئين  التوقعات األولية عدد يتخطى وهكذا

وإن الحرب، بداية في الالجئين لشؤون  المتحدة األمم

حوالي  ليبلغ ٢٢ آذار/مارس منذ كبير بشكل التدفق تباطأ

الشؤون  مفوضة ونبهت اليوم. في شخص ألف  ٤٠

االثنين جوهانسون إيلفا األوروبي االتحاد في الداخلية

بولندا مغادرة  على الالجئين تشجيع المهم  "من أنه إلى

وإال أيًضا، األخرى الدول األعضاء إلى الذهاب ومحاولة

يكون الوضع محتمًال". فلن

حيث البقاء يريدون الالجئين  معظم أن إلى  وأشارت

يمكنهم األوكرانيين الالجئين  أن من الرغم على هم

االتحاد أخرى من بلدان في نفسها على الحقوق الحصول

تضامن منصة األعضاء الدول ووضعت األوروبي.

تطوعي أساس على لديها االستقبال إمكانات فيها تدرج

مولدوفا. المجاورة، مثل البلدان العبء عن لتخفيف

األوكرانيون الفارون تمكن آذار/مارس، بداية ومنذ

األوروبي في االتحاد الموقتة الحماية من  االستفادة من

الحصول لهم تتيح وهي سنوات، ثالث إلى تصل لمدة

االجتماعي والنظام  والتعليم العمل وفرص السكن  على

اآلن  واستخدم ٢٠٠١ عام صدر بموجب قرار والصحة،

للحصول على  ٨٠٠ ألف شخص حوالي تقدم مرة. ألول

بدون البقاء لثالثة أشهر لألوكرانيين ويمكن هذا الوضع.

شنغن. منطقة في تأشيرة

االثنين، اليوم فيزر نانسي األلمانية الداخلية وزيرة وقالت

على قائم توزيع نظام إلى بحاجة األوروبي إن االتحاد

الالجئين إليواء الثابتة  الحصص وليس  "التضامن"

اجتماع لوزراء وأمام . األوكرانية الحرب من الفارين

توصل التكتل إن  فيزر قالت األعضاء، الدول داخلية

ذلك تريد تعريض ال ألمانيا وإن مشترك تفاهم إلى بالفعل

الحصص". بنظام الصارم التمسك "عبر للخطر

ألمانيا إلى أوكرانيا من القادمين أن عدد الالجئين يذكر

و٣٣٨ ألفا ٢٧٢ إلى وصل الروسي الهجوم بدء منذ

الداخلية وزارة  حسب الماضي، االثنين حتى الجئا

للقادمين الفعلي العدد يكون أن المرجح ومن األلمانية.

وجود لعدم المسجل نظرا العدد ملحوظ من بشكل أعلى

األوروبي، الداخلية لالتحاد الحدود ثابتة على تفتيش نقاط

تأشيرة. بدون بالدخول مسموح لهم أن األوكرانيين كما

أ) ب د ف ب، ع.ج.م/أ.ح (ا
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العدسة

تأسيسها  ومنذ  الكردستاني"   " العمال  منظومة 

اإلعالم،  على  هائلة  أموال  بضخ  دأبت 

ونجحت في شمالي كوردستان، وتفرعاتها في 

باقي أجزاء كوردستان في التأثير على أدمغة 

أعداد كبيرة، وخاصة من األجيال ذات الخبرة 

أمام  الحقائق  عنق  ولي  الضعيفة،  السياسية 

الجماهير، وخلق رأي عام يرى في األخطاء 

الصواب  أنها  على  المنظومة  لهذه  المريعة 

مازالت  اإلعالم  بفضل هذا  والمطلق،  الكامل 

فكر  ومناصري  مؤيدي  من  مقبولة  قطاعات 

العمال" الكردستاني" ترتهن إلرادة هذا الحزب، 

بحق  ترتكبها  التي  األخطاء  عن  وتتغاضى 

الشعب الكردي في أجزاء كوردستان األربعة، 

وخصوصًا في جنوبي كوردستان، حيث تعطي 

ليتوغل  التركي  للجيش  "الرخيص"  المسوغ 

تحت  القرى  أصحاب  ويهّجر  السكان،  ويقتل 

حيث  كوردستان،  غربي  وفي  الذريعة!!  هذه 

والسالح  المال  وتمتلك  المنظومة،  هذه  تحكم 

والنفط والزراعة، وكل مقومات القوة.

لهذا  تابعة  ووهميٌة  حقيقيٌة  صفحاٌت  ثّمة 

استهداف  عينها  نصب  وضعت  الحزب، 

القضية  بعدالة  المؤمن  الكوردستاني  التيار 

تخصُّ  ونبيلة  واضحة  أهداف  وله  الكردية، 

كوردستان  أجزاء  في  الكوردستاني  المجتمع 

األربعة، وكرد الشتات، وله نهج قومي ثابت، 

للكرد دور  يكون  أن  أجل  يقاتل بضراوة من 

واحترامهم  كلمتهم  تكون  وأن  محيطهم،  في 

ه السياسي  وتقديرهم بين األمم، ويقود هذا التوجُّ

والحزب  بارزاني،  مسعود  الرئيس  والشعبي 

الديمقراطي الكوردستاني، ولهذا النهج أنصار 

كثر بين جميع الكرد..

في سوريا  الكردي  الوطني  المجلس  أن  وبما 

الذي تشّكل عبر ائتالف أهم االحزاب التاريخية 

كبير  وبدعم  كوردستان،  غربي  في  والعريقة 

من الرئيس مسعود بارزاني..

القومية  ولمواقفه  يتلّقى  المجلس  هذا 

الهجوم  والمشّرفة،  الواضحة  الكوردستانية 

اإلعالمي السيئ والمخطط له من قبل منظومة 

العمال "الكردستاني" وال تترك هذه المنظومة 

وتلصقه  إال  باطًال  اتهامًا  أو  مقذعًا،  كالمًا 

وجه  وعلى  وأحزابه،  الكردي  بالمجلس 

الخصوص الحزب الديمقراطي الكوردستاني- 

سوريا كونه الحزب األكبر ضمن المجلس..

قبل أيام ضجت صفحات الفيس بوك، بمنشورات 

موّجهة عن قصد ضد المجلس الوطني الكردي، 

حيث زعم أصحاب هذه الصفحات أن المجلس 

بصورة  يتبع  وريفها،  عفرين  في  المحلي 

مباشرة للمجلس الوطني الكردي، وهذا محض 

وإداريوها  المحلية  فالمجالس  افتراء رخيص، 

للمجلس  وليس  الكردي،  للمجلس  يتبعون  ال 

أي دور في إدارة مدينة عفرين وريفها، وهذه 

تعيين أعضائها بصورة  يتم  المحلية  المجالس 

مباشرة من قبل تركيا، وصار هؤالء ينشرون 

 " افتتاح  في  شارك  بل  بارك  المجلس  أن 

مستوطنة" جديدة في ريف عفرين، وبدأت هذه 

الصفحات في توجيه اإلساءة المتعمدة للمجلس 

الوطني الكردي، وزعمت أن المجلس يتعاون 

البنية  تغيير  في  ويساهم  وغيرها،  تركيا  مع 

الديموغرافية للسكان!!

وكل هذا محض افتراء وتدليس رخيص..

مع  المتخالفين  بعض  حتى  أنه  يوجع  ومما 

منظومة  وإعالم  بدعاية  تتأثر  المنظومة  هذه 

األسطوانة  نفس  وتكرر  الكردستاني..  العمال 

وضعت  التي  المنظومة  لهذه  المشروخة 

نصب عينها " مقاتلة" الكرد عبر كل الوسائل 

المتاحة!!   

منظومة العمال 

وسالح الدعاية اإلعالمية!!

عمر كوجري 

صادفت يوم األربعاء ٢٣ آذار ٢٠٢٢ الذكرى السنوية 

العشرون لرحيل الشاعر الكوردي سيداي تيريج.

نبذة عن حياته

الشاعر تيريج "مال نايف حسو" من مواليد عام ١٩٢٣ 

قامشلو  لمدينة  التابعة   "Necmûk "نجموك  قرية  في 

عمره  من  السادسة  بلغ  وعندما  سوريا،  بكوردستان 

انتقل للسكن إلى قرية "توكى Tokê", حيث بقي فيها 

قرابة نصف قرن, ومن ثم انتقل إلى قرية "سى متكى 

نوافSê Mitkê" بالقرب من مدينة عامودا حيث تلقى 

الكريم,  القرآن  علوم  الكولي"  "إبراهيم  المال  يد  على 

األدب  وكذلك  والنحو.  والصرف,  والدين,  والشريعة 

الكوردي.

إلكمال  ”عامودا“  مدينة  إلى  توجه  عام ١٩٣٧م  وفي 

تلك  وفي  أعوام.  خمسة  هناك  درس  حيث  دراسته، 

األدباء  من  عدد  على  تيريج  سيداي  تعرف  الفترة 

أمثال  من  معاصريه  من  الكورد  والشعراء  والمثقفين 

الدين ظاظا وحسن هشيار  الشاعر جكرخوين، ونور 

تلك  منذ  وبدأ  بهم،  تأثر  وقد  وغيرهم،  جان  وقدري 

الفترة بكتابة الشعر باللغة الكوردية.

في عام ١٩٥٢ اعتقل الشاعر تيريج من قبل سلطات 

أحد  األمن  قوات  صادرت  كما  البعثي،  النظام  أمن 

دواوينه وأتلفته مما أدى إلى ضياع الكثير من قصائده 

في تلك الفترة.

تجول الشاعر تيريج بقصائده في معظم مناطق ومدن 

شعره،  دواوين  اآلالف  واقتنى  وسوريا،  كوردستان 

الجالية  رغبة  على  بناء  ألمانيا  زار  أنه  إلى  إضافة 

الشعرية  األمسيات  من  العديد  أحيا  حيث  الكوردية 

عشرون عاما على رحيل الشاعر سیدای تیریج

ذكرى األوىل لرحيل اإلعالمي 
كرمي صياد

تمر يوم ٢٧ آذار الذكرى األولى لرحل اإلعالمي كرمي صياد الذي عمل في راديو يريفان.

كان يعمل كرمي صياد وزوجته منذ نحو خمسين عاما في القسم الكوردي بإذاعة يريفان، في 

والثقافة  اللغة  أرمينيا. كرمي صياد مثقف كوردي معروف، عمل على نشر واحياء  عاصمة 

الكوردية عبر عمله كإعالمي. يقول كرمي صياد في أحد مقابالته: تخلت الحكومة االرمينية 

عن دعم القسم الكوردي لإلذاعة ألسباب اقتصادية في فترة ما فاضطر ١٢ عامال في الراديو 

لترك العمل. ويتابع: أنا وزوجتي تابعنا عملنا ومن دخلنا الخاص تمكنا من االبقاء على القسم 

الكوردي حيًا واالستمرار في البث.

ويؤكد كرمي صياد: أنه كان يسير يوميًا نحو ٢٤ كيلو مترًا وذهابًا وايابًا بين االذاعة ومنزله.

وكان يعتبر نفسه مقاتًال كورديًا، وهذا يشعرني بأنني أقوم بواجبي تجاه وطني ولغتي وثقافتي.

ويعمل ابنه وابنته صياد في اإلذاعة الكوردية بيريفان، فيما الزم كرمي صياد المنزل منذ عام 

٢٠١٤ بسبب تدهور وضعه الصحي، حتى وافته المنية في ٢٧ آذار ٢٠٢١. وهو من مواليد 

أرمينيا عام ١٩٣٨.

في  وناشد  الكورد،  الفنانين  من  العديد  مع  والحفالت 

نسيان  بعدم  هناك  الكوردية  الجالية  أمسياته  معظم 

من  شيء  أي  على  اإلقدام  وعدم  كوردستان،  الوطن 

شأنه اإلساءة إلى سمعة الشعب الكوردي.

العديد  ألغاني  جميلة  مواد  الشعرية  قصائده  أصبحت 

تيريج  قصائد  منهم  العديد  غنى  حيث  الفنانين،  من 

ومحمد  كاباري،  سعيد  الفنان  ومنهم  بذلك،  وافتخروا 

نجيم  ورمضان  برور،  شفان  شيخو،  بهاء  شيخو، 

الفرق  من  العديد  إلى  إضـافة  وآخرون،  أومري، 

الموســيقية الكوردية.

ترك سيداي تيريج العديد من الدواوين والمواد الثقافية 

خــالت،  ومنها:  الكوردي  األدب  بها  يفتخر  التي 

النبوي  المولد  مخطوط  إلى  إضافة  جودي.  زوزان، 

الكوردي  الفولكلور  من  الثاني  والجزء  الكوردي، 

وقصائد متفرقة لم تطبع.

وفاته:

غادر الحياة مساء السبت ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٢، وتّم تشييع 

الكوردي  الشعب  أبناء  من  اآلالف  بمشاركة  جثمانه 

صباح يوم االثنين ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٢ من مدينة الحسكة 

إلى مثواه األخير في قرية "كر كفتار".

الشاعر الذي غىن للكورد و كوردستان


