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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا
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أسفر انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية بمقتل ١٠ مدنيين في ٥ محافظات سورية، 

منذ مطلع نيسان الجاري. 

جاء ذلك ضمن توثيقات المرصد السوري لحقوق اإلنسان، التي ذكرت "مقتل ١٠ أشخاص، بينهم 

٤ أطفال وفتاتين، جراء مخلفات الحرب في محافظات درعا والحسكة ودير الزور وحمص وريف 

دمشق، باإلضافة لـ١٢ إصابة بينهم ٧ أطفال و٤ نساء". 

ووّثق المرصد بالتاريخ، الحاالت التي تعرضت للوفاة جراء المخلفان، "ففي ٣ نيسان، قتل شاب 

جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في حي قدور بك، بمدينة القامشلي، وفي ٧ نيسان، 

قتل طفل جراء انفجار لغم في بلدة تل الحرير بريف الحسكة الجنوبي.  

حقوق اإلنسان 

وازدواجية 

املعايري 

حماية حقوق اإلنسان، هذه الجملة متوافقة 

في  وكذلك  األممية  القرارات  كافة  مع 

المؤسسات ومجلس األمن الدولي،  إال أن 

وعلى  في سوريا  انتهكت  اإلنسان  حقوق 

مدى أحد عشر عامًا لم تتوقف كافة صنوف 

االنتهاكات من تهجير وتشريد وقتل ودمار 

وظروف المخيمات والنزوح.. 

َمن  وكلُّ  والداني،  القاصي  ذلك  يعرف 

حتى  أو  السوري  الوضع  في  شأن  له 

السورية  المعضلة  حل  أن  يعلم  المتابع 

المعاناة  الدولي، وإنهاء  التوافق  يكمن في 

وفق القرارات الدولية واألممية  بدءًا من 

وأمريكا  روسيا  الكبار  الدوليين  الالعبين 

وأيضًا الالعبين األقل مثل تركيا وإيران، 

المسألة  في  أيضًا  منقسمة  الدول  وهذه 

أوكرانيا،  االوكرانية وحرب روسيا على 

الحدث الذي أعطى صدًى دوليًا كبيرًا من 

أحد  ال  لكن  االقتصادية،  تداعياته  حيث 

يكترث بتداعياته من أجل حقوق اإلنسان 

والمدنيبن والتهجير.

الحدث ُمرّكز على القضايا االقتصادية بكّل 

الدول  ومواقف  واإلجراءات  كات  التحرُّ

اعتبار  أية  إعطاء  دون  ذلك  على  مبنية 

استغالل  تم  بل  اإلنسان  حقوق  لرسالة 

انتهاك حقوق اإلنسان في خدمة المصالح 

للدول األوربية وغيرها، وإن  االقتصادية 

تعليق  االقتصادية وحتى  العقوبات  فرض 

المتحدة  األمم  مجلس  في  عضوية روسيا 

ارتكابها  بسبب  وذلك  اإلنسان  لحقوق 

لالنتهاكات في أوكرانيا واعتبارها جرائم 

السوري  الشعب  معاناة  متناسين  حرب، 

وروسيا  سنة،  عشرة  إحدى  مدى  على 

اإلنسان  حقوق  كأن  فيها،  دوٌر  لها  أيضًا 

خاصة بشعوب معينة دون أخرى، ال بل 

المصالح  أنه  واضح  األساسي  المحرك 

َمْن  على  ينطبق  المنطق  وهذا  الدولية، 

الحاضنة  إلى  السوري  النظام  إعادة  يريد 

االنتهاكات  من  بالرغم  والعربيه  الدولية 

سوريا،  في  والحجر  البشر  بحق  الفظيعة 

والقيم  المبادئ  على  تغلب  المصالح  لكن 

اإلنسان  حقوق  مسألة  فيها  بما  اإلنسانية 

ولقاءات  مجالس  في  تمامًا  غائبة  وهي 

وهي  العالم،  في  القرار  وقرارات صناع 

تتطلب  عندما  بها  العمل  يتم  وسيلة  فقط 

الموقف  وحدة  فإن  ذلك،  المصالح 

األمريكي واألوربي تجاه الحرب الروسية 

االوكرانية كون مصالحهم تضررت، بينما 

عدم توحيد الجهود والمواقف تجاه األزمة 

السورية ومعاناة السوريين،  ألن المصالح 

واستمرار  األوراق  خلط  في  تكمن  هنا 

وهنا  السوري،  الشعب  ومعاناة  األزمة 

للشعب  الدعم  أشكال  كافة  أن  ننكر  ال 

األوكراني مطلوبة وُمرّحبة بها، لكن يجب 

وألي  كانت  دولة  أية  في  ذلك  يكون  أن 

وعرقهم  دينهم  عن  النظر  بغّض  شعوب 

أو غير ذلك.

المعايير  ما يؤسف له أن االزدواجية في 

قائمة  بمكيالين  والكيل  واألممية،  الدولية 

على الدوام، أي أن العالقات الدولية تقوم 

على المصالح، وليس على المبادئ.

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  أصدر 

الكوردستاني- سوريا تقريره الشهري الدوري عن شهر 

آذار الفائت، رّكز فيها عن جملة من القضايا وأحداث 

المنطقة، والعالم، وحفل التقرير بتحليل ألحداث الساعة 

كرديًا وإقليميًا ودوليًا.

فيما يلي نص التقرير السياسي:

رغم  قائمة  أوكرانيا  على  الروسية  الحرب  مازالت 

إلى  الوصول  بغية  المتواصلة  والمفاوضات  الوساطات 

حلٍّ يرضي الطرفين المتنازعين، كما التزال تداعياتها 

المحيطين  وعلى  عامة  الدولي  المجتمع  على  مستمّرة 

من  العديد  عنها  نتج  حيث  خاصة،  واألوربي  المحلي 

األزمات االقتصادية والمالية ناهيك عن الخسائر الباهظة 

للطرفين في األرواح والمعدات وحتى للممتلكات بالنسبة 

إلى  األوكرانيين  الماليين  هجرة  فضًال عن  ألوكرانيا، 

دول الجوار والدول األوربية األخرى وأمريكا.

الروسي هو اآلخر يعاني من ذات  الجانب  والشك أن 

لتراُجع  أو  العقوبات االقتصادية  الّتداعيات سواء لجهة 

تستمرُّ  قد  العموم  وعلى  الروسي،  السياسي  الجانب 

بل  الدولي،  المجتمع  في  شرخًا  وتحدث  األزمة،  هذه 

صراعًا استراتيجيًا حادًا بين الغرب وروسيا بحلفائها، 

الالزم  الموقف  تأخذ  بالطرفين  المعنّية  الدول  ما يجعل 

دون مواربة.

فيما يتعّلق باألزمة السورية، ال تقّدم على صعيد المبعوث 

في  الدستورية  اللجنة  حيث  بدرسون»   «غير  الدولي 

دورتها السابعة لم تسّجل أّي تقّدم بسبب ما أثارها وفد 

النظام من قضايا - رآها – قد تكون خالفية بين وفد 

باسم  يتعّلق  فيما  العروبية  القضايا  فطرح  المعارضة، 

سوريا والشعارات والرموز الشوفينية بهدف اإليقاع بين 

أطراف المعارضة، إال أن السّيد رئيس وفد المعارضة 

– بحسب المعلومات - تدارك األمر، واستطاع االلتفاف 

القضايا  تلك  يؤّجل  بما  الّنظام  وفد  طروحات  على 

قّدمه  ما  رغم  المعارضة  بوفد  المساس  دون  الخالفية 

الكردي األستاذ كاميران حاجو  الوطني  المجلس  ممثل 

من مداخلة خطية تعرض لتلك القضايا، وأّكد بوضوح 

وقضيته  سوريا  في  الكردي  الشعب  بشأن  يتعّلق  ما 

بوجوده  الدستوري  االعتراف  يتطلب  وما  العادلة، 

القومية  والمكّونات  وثقافته  ولغته  القومية  وحقوقه 

األخرى، وُسّلمت تلك المداخلة الخطية إلى ذات الجهة 

السورية  األزمة  تأثر  جانب  الى  هذا  المعنية،  الدولية 

:PDK-S املكتب السياسي لـ
القوات التابعة حلزب االحتاد الدميقراطي تواصل انتهاكاتها حبق األوساط السياسية واالجتماعية املخالفة هلا

النظام  باألزمة األوكرانية وتداعياتها لدرجة أن يرسل 

متطّوعين سوريين للقتال ضد األوكرانيين والوقوف الى 

الساحة  جعل  ما  األزمة،  بتلك  المنهمكة  روسيا  جانب 

السورية مفتوحًة لدور كل من إيران وتركيا إلى جانب 

التحالف الدولي بقيادة أمريكا، لكن دون أي تغيير يذكر 

حتى اآلن.

من جانب آخر، هناك بوادر خالفات عميقة في االئتالف 

الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لدرجة االنقسام 

في صفوفه حيث إعالن  ائتالف جديد تحت مسمى «تيار 

ذلك  األساسي،  االئتالف  جسم  عن  المنشق  االصالح» 

األعضاء  من  مجموعة  بحّق  الفصل  عقوبة  اّتخاذ  بعد 

دائرة اإلعالم،  لالئتالف ورئيس  السابق  الرئيس  بينهم 

ما يعني أن االئتالف قد ضعف بعد هذا التصّدع، األمر 

الذي يستفيد منه النظام وحلفاؤه، بل ربما يتراجع دور 

االئتالف في عموم جسم المعارضة السورية في وقت 

قد فقدت المعارضة الكثير من بريقها.

تركيا:

حلفائها  جانب  إلى  االصطفاف  منها  المطلوب  رغم 

إال  والغرب،  بين روسيا  الدائر  الصراع  في  التقليديين 

أنها تسعى بالوقت نفسه لالستفادة من األزمة األوكرانية 

من خالل العقوبات االقتصادية المفروضة على روسيا، 

لتسويق  االقتصادي  الوسيط  بدور  قيامها  عبر  وذلك 

المعنية، إال أن أمريكا  الجهات  إلى  الروسية  المنتجات 

بعقد  ربما  ذلك  عن  تركيا  لجم  تحاول  الغرب  ومعها 

توافقات معها في قضايا دولية مباشرة وأخرى إقليمية 

أن  يعني  ما  السوري،  الشمال  في  دورها  تعزيز  بينها 

ما  رغم  والغرب  روسيا  بين  تراوغ  تزال  ما  تركيا 

يربطها بهذا األخير من تحالفات واتفاقيات استراتيجية 

واسعة.

إيران:

تتلقاها من إسرائيل في  التي  المستمرة  رغم الضربات 

قدراتها  وتعزز  نفوذها  توسيع  أجل  من  تسعى  سوريا 

للدفاع عن النظام السوري والتعويض عن دور روسيا 

المؤثر، وتصّعد في صراعها مع الغرب والسيما أمريكا 

على وجه التحديد، هذا فضًال عّما يؤرقها من الوضع 

ومع  وسياسيًا،  واجتماعيًا  اقتصاديًا  المتأّزم  الداخلي 

أساسي  االقتصادية كشرط  العقوبات  برفع  تطالب  ذلك 

الملف  بشأن  المعنية  الدول  مع  اتفاق  إلى  ل  للتوصُّ

النووي، ومع كل ذلك فلم تحد من دورها في العراق وال 

في اليمن وال حتى في لبنان، لكنها تسير باتجاه استنزاف 

طاقاتها وإمكاناتها االقتصادية وعلى حساب حياة شعبها 

ومعيشته الهابط خطها البياني نحو الفقر المدقع لغالبية 

الشعوب اإليرانية.

العراق: 

ما زال الصراع قائمًا بين الكتل واألحزاب السياسية بشأن 

انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، حيث 

شهد العراق في اآلونة األخيرة إشكال التجاوزات على 

الدستورية  الشرعية  أمام  والعراقيل  العراقي   الدستور 

يبدو  السياسية،  العملية  إلفشال  مستمرة  محاوالت  في 

أن هناك فريقًا ال يحلو له وضع العراق على الطريق 

الصحيح، أو أن األجندة الخارجية «إيران» هي الحائلة 

حيث  البالد،  في  الديمقراطية  العملية  استكمال  دون 

العراق يعيش شكًال من الفراغ الدستوري، ألن رئيس 

الجمهورية القائم ال يحمل ثقة البرلمان الحالي المنتخب، 

يعني  ما  األعمال،  لتصريف  هي  القائمة  والحكومة 

تقتضي حًال من  استثنائية صعبة،  أمام حالة  البالد  أن 

برلمانية  انتخابات  إجراء  أو  العليا  االتحادية  المحكمة 

من  مزٍر  وضٍع  في  العراق  يبقى  العموم  على  جديدة، 

المعاناة السياسية، بسبب تلك األجندة الخارجية.

إقليم كوردستان:

تتعّرض قيادة اقليم كوردستان وشعبها في هذه المرحلة 

إلى المزيد من الحمالت اإلعالمية المناوئة لقضية شعبنا 

الكردي وتطلعاته العادلة في خدمة كوردستان وشعبها 

إلى  باإلضافة  اليها،  الالجئين  وحتى  مكّوناتها  بمجمل 

الهجمات الصاروخية بين الحين واآلخر مستهدفة أمن 

واستقرار اإلقليم وشعبه، وهكذا كلما حقق اإلقليم تقدُّمًا 

أو نجاحًا سواء لجهة االنتخابات البرلمانية العراقية أو 

المحلية، أو أحرز أّي تقدُّم وفي أي مجال كان، يتعّرض 

التضليلية  الحمالت  أشد  إلى  النجاح  ذلك  مع  بالتزامن 

من تلك الجهات، كل هذا منذ االستفتاء التاريخي على 

استقالل كوردستان في ٢٥ أيلول ٢٠١٧ وحتى اآلن، 

ومع كل ذلك فإن قيادة اإلقليم وبحكمة قائدها الفذ الرئيس 

المناضل مسعود بارزاني الذي يشهد له القاصي والداني 

بهّمة واقتدار نحو  المرحلة  قيادة  المتميزة في  بجدارته 

ولإلقليم  عامة  للعراق  المكتسبات  من  المزيد  تحقيق 

أن  واثقة  ألنها  الدوام،  على  وحمايتها  خاص  بشكل 

على  المبني  الكوردستاني  القومي  للمشروع  المستقبل 

نهج الكردايتي نهج البارزاني الخالد ..

غرب كوردستان:

مازال الوضع المعيشي في غرب كردستان يتفاقم بسبب 

والسيما  المواد  عموم  أسعار  في  الفاحش  الغالء 

االستهالكية منها، هذا الى جانب رداءة العديد منها 

الخبز  وخصوصًا  الالزمة  للمواصفات  والمخالفة 

الشرائية  والقدرة  تزداد  البطالة  أن  كما  اليومي، 

دون  إلى  تهبط  المجتمع  من  واسعة  شرائح  لدى 

أو  تزداد  المعاناة  ان  والشك  هذا  الفقر،  خط 

سـپـي  وگـري  عفرين  مناطق  في  تتضاعف 

وسري كانييه، سواء لجهة ذات المعاناة أو لجهة 

االنتهاكات الفظة التي يتعرض لها باستمرار رغم 

مساعي الحد منها..

لحزب  التابعة  القوات  التزال  آخر،  جانب  من 

االتحاد الديمقراطي (ب ي د) تواصل هي االخرى 

واالجتماعية  السياسية  األوساط  بحق  انتهاكاتها 

الوطني  المجلس  أحزاب  وخصوصًا  لها  المخالفة 

الديمقراطي  الحزب   " حزبنا  وباألخص  الكردي 

واعتقال  خطف  من  سوريا"   – الكوردستاني 

القاصرين  واختطاف  األهالي،  بين  عب  الرُّ وبّث 

جانب  إلى  هذا  اإلجباري،  للتجنيد  والقاصرات 

الحمالت اإلعالمية المتواصلة ضد المجلس الكردي 

المجلس  وأحزابه وحلفائه، ومع كل ذلك يحّملون 

الوطني الكردي مسؤولية تعطيل المفاوضات بشأن 

المسؤولية  منطلق  ومن  وعليه  الكردي،  التوافق 

القومية والوطنية، نرى أن " ب ي د " واألحزاب 

التابعة له مدعوون إلى انهاء هذه األجواء والتمهيد 

المفاوضات  تلك  لوجود أرضية مناسبة الستئناف 

المتوقفة منذ أمد طويل.

المكتب السياسي 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا

قامشلو ١١ / ٤ / ٢٠٢٢

التقى وفد من ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا بالدكتور حميد دربندي 

-١٤-٤ الخميس  يوم  هولير،  في  بمقره  كوردستان  إقليم  رئاسة  بديوان  السوري  الملف  مسؤول 

٢٠٢٢

ألقى وفد الممثلية الضوء عن الوضع السياسي السوري بشكل عام والوضع الكوردي بشكل خاص.

عضو  رشيد  نواف  والسيد  الممثلية،  رئيس  آزيزي  كاوا  الدكتور  الكردي،  المجلس  وفد  مّثل  وقد 

الممثلية.

بارزاني  ومؤسسة  والمحافظة،  الوزارات،  بعض  مع  تنسيق  آلية  إيجاد  على ضرورة  الوفد  رّكز 

الخيرية، وتقديم المقترحات حول حل هذه المشاكل التي تخص الالجئين الكورد السوريين المتواجدين 

مع  متابعتها  ويتم  عام)  بشكل  (الخدمية  النواحي  من  وخارجها  المخيمات  كوردستان ضمن  بإقليم 

الجهات المختصة.

المشاكل  لهذه  الحلول  إليجاد  التام  استعداده  وأبدى  بالوفد،  دربندي  الدكتورحميد  رّحب  جهته،  من 

ومتابعتها من قبل ديوان رئاسة إقليم كوردستان.

ممثلية ENKS  يف إقليم كوردستان تلتقي 
مسؤول امللف السوري بديوان رئاسة اإلقليم 

أفرجت ميليشيات ب ي د ليلة ١٥ نيسان ٢٠٢٢، عن 

وصبري  صوفي  أحمد   RÊBAZ و   ARK مراسلي 

فخري ودارا عبدو، المختطفين منذ أكثر من شهرين من 

قبل تلك الميليشيات في كوردستان سوريا.

ودارا  فخري  صبري  و  صوفي  أحمد  واإلعالميون، 

الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  في  أعضاء  عبدو  

في  إقامتهم  مكان  من  واهية  بتهم  اعتقلوا  سوريا،   -

كوردستان سوريا، وقد ساقت مواقع الكترونية قريبة من 

" قسد"  وقتها تهمًا باطلة، وقالت إن هؤالء اإلعالميين 

لم يتم اعتقالهم جراء عملهم الصحفي..!!

فقد داهمت ميليشيات PYD بشكل وحشي، منزل عضو 

الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  المنطقي  المجلس 

شباط  شهر  من   ٥ بتاريخ  فخري  صبري  سوريا،   -

إلى جهة مجهولة.  واقتادته  قامشلو  مدينة  في   ،٢٠٢٢

ميليشيات  ب ي د  تفرج عن اإلعالميني الثالثة املختطفني لديها
صوفي  أحمد  اإلعالمي  من  كّل  منزل  داهمت  كما 

عضو المجلس المنطقي للحزب، في قرية "بانه قسري" 

التابعة لمدينة ديرك، ومنزل اإلعالمي دارا عبدو عضو 

المجلس الفرعي للحزب، في مدينة الحسكة، بتاريخ ١٩ 

شباط ٢٠٢٢، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

معرفة  من  العوائل  تتمكن  لم  االعتقال  فترة  وطوال 

مصيرهم، وبعد اعتقال دام ل ٦٩ يوما لصبري فخري و 

٥٥ يومًا ألحمد صوفي ودارا عبدو، أفرجت الميليشيات 

عن اإلعالميين الثالثة الليلة.

"مراسلون  منظمة  دانت  الفائت  أيلول   / سبتمبر  وفي 

بال حدود" االنتهاكات المتعددة ضد حرية الصحافة في 

المنطقة التي تسيطر عليها اإلدارة الذاتية المحكومة من 

حزب ب ي د، ودعت السلطات إلى السماح للصحافيين 

بممارسة المهنة بحرية وضمان بيئة عمل مواتية لهم.
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اجتمع المجلس الوطني الكردي مع المنظمة اآلثورية الديمقراطية في مكتبه بمدينة قامشلو

وكان الهدف من هذا االجتماع تنسيق المواقف ضمن أطر العمل المشترك في جبهة السالم والحرية أو ضمن 

المعارضة السورية ، وتعزيز هذا التحالف على كافة الصعد والتي تخدم الشعبين الكردي والسرياني اآلشوري.

كما تم تقديم للمجلس نماذج عن وثيقة التفاهم التي جرت مؤخرًا بين المنظمة األثورية الديمقراطية وحزب االتحاد 

السرياني.

شدد الطرفان على الدفع بالحوار الكردي الكردي ُقدمًا لما له أثر مهم في تعزيز التماسك الوطني من ناحية وتقوية 

أوراق المعارضة الوطنية السورية من ناحية أخرى.

كما تم مناقشة ناقشنا قضايا وأمور هامة  السيما عمل اللجنة الدستورية، وعمل التحالفي للطرفين ضمن األطر 

التي تجمعهم فيها.

بدعوة من عائلة الشهيد فرهاد محمد علي،  أحيا المجلس 

الوطني الكوردي الذكرى السنوية 18 الستشهاد فرهاد 

محمد علي ، أحد شهداء إنتفاضة قامشلو  آذار  ٢٠٠٤م 

في  له  تعرض  الذي  التعذيب  بسبب  استشهد  والذي 

نيسان/   ٨ الجمعة  اليوم  وذلك  السوري  النظام  سجون 

ابريل ٢٠٢٢م في مقبرة محمقيا في شمال قامشلو .

طاهر  محسن  المحلية  المجالس  رئيس  التأبين  حضر 

ورؤساء مجالس المحلية في قامشلو وأعضائه وقيادات 

من الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا في مدينة 

قامشلو وعدد من األحزاب السياسية وشخصيات وطنية 

ومستقلة وُكتاب وعائلة الشهيد .

الكورد  الشهداء  أرواح  على  دقيقة صمت  الوقوف  بعد 

وكردستان على رأسهم البرزاني الخالد، مع عزف النشيد 

القومي الكوردي أي رقيب. وضعت أكاليل الورود على 

ضريح الشهيد فرهاد محمد علي من قبل المشاركين، ثم 

األستاذ  قبل  من  الكوردي  الوطني  المجلس  كلمة  ألقيت 

محمد صديق شكر رئيس المجلس المحلي لشرقي قامشلو. 

تحدث فيها عن نضال ومناقب الشهيد و بين من خالل 

حاجز  التي كسرت  قامشلو  انتفاضة  أهمية  كلمته عن  

انتفاضة  في  فرهاد  الشهيد  ودور   ، شعبنا  لدى  الخوف 

@Ô‹«@á‡´@ÜbÁãœ@ÜbËìné¸@QX@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a@ıbÓya

قامشلو حيث كان ينقل الجرحى ويسعفهم ، إلى أن تم 

اعتقاله في التاسع والعشرين من آذار بعد وعود زائفة 

لعائلته  بإطالق سراحه بعد انتهاء التحقيق لكنة تعرض 

مع رفاقه ألبشع أنواع التعذيب حتى فقد حياته من أجل 

قضية شعبه وإيمانه بنهج البارزاني الخالد.

وقد القى كلمة عائلة الشهيد األستاذ محسن طاهر رئيس 

مكتب شؤون المجالس المحلية بتكليف من والد الشهيد 

في  الكوردي  الشعب  تعرض  عن  فيها  تحدث  حيث 

النظام لضرب المكون العربي  سوريا إلى مؤامرة من 

الشهيد  صفات  عن  تحدث  كما  قامشلو  في  والكوردي 

وشجاعته في انتفاضة قامشلو. وفي النهاية شكر باسم 

عائلة الشهيد الحضور ومتمنيا ان يتم إحياء ذكرى الشهيد 

في العام القام في كوردستان حرة ومستقلة وشعبنا يعيش 

بحرية في ظل سوريا ديمقراطية.

بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠٢٢ اقامت منظمة الحسكة لحزبنا ( الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا ) مراسيم 

االربعينية االستاذ راغب بشار عضو المجلس المنطقي في منظمة الحسكة ، الذي وافته المنية يوم ٢٦ / ٢ 

/ ٢٠٢٢ اثر تفاقم مرض الكورونا.

بدأ مراسم االربعينية بوضع أكاليل الزهور وعلم كردستان وشعار الحزب على ضريحه وسط حضور جمع 

من الرفاق واالقرباء واالصدقاء في مقبرة العائلة بقرية ( جتلي ) التابعة لناحية عامودا وتحدث االستاذ 

بشار امين عن مناقب الفقيد وخصاله الحميدة ونشاطاته ودوره المتميز في العمل والنضال، كما اعقبه شقيقه 

محمد بشار بكلمة شكر فيها الحضور واثنى على الفقيد ودوره المتميز في العائلة والمجتمع فضال عن دوره 

السياسي. 

واقيم بعد الظهر من نفس اليوم حفل التأبين في مكتب الحزب بالحسكة بحضور  ممثلي المجلس الوطني 

الكردي واحزابه ووفد رفيع المستوى من قيادة حزبنا وآخر مماثل من قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي 

الثقافية واالجتماعية والنسائية والشبابية وادار الحفل الرفيق  الشقيق ، وحضور رفاق الحزب والفعاليات 

مشعل "ابو نسرين" وبدأ بالوقوف دقيقة صمت حدادا واجالال على روح البارزاني الخالد وشهداء شعبنا 

وشهداء الثورة السورية وعلى روح الفقيد العزيز " راغب" مع النشيد القومي اي رقيب. 

والقى االستاذ بشار امين كلمة ترحيبية مقتضبة باللغة العربية شكر فيها الجميع على الحضور والمشاركة 

في التأبين .. وبعد ذلك القت السيدة فصلة يوسف كلمة المجلس الوطني الكردي ، تعرضت فيها لمناقب 

الفقيد وتطرقت الى االوضاع السياسية ودعت الى وحدة الصف والموقف للحركة السياسية الكردية ، ثم القى 

االستاذ محمد اسماعيل مسؤول اإلداري للمكتب السياسي في الحزب وعضو هيئة رئاسة المجلس، تحدث 

عن مناقب المناضل راغب بشار ونضاله الطويل ضمن صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، 

وتحمله اعباء النضال والتأكيد على حقوق الشعب الكوردي ودوره في مستقبل سوريا وتعزيز قيم العيش 

المشترك ضمن مكونات الشعب السوري.  

اما كلمة اصدقاء الفقيد فقد القاها االستاذ احمد سليمان عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي 

العمل  في  وكذلك  الجامعية  الدراسة  أيام  منذ  بالفقيد  الشخصية  معرفته  تحدث عن  سورية،  في  الكوردي 

الوظيفي باإلضافة إلى المجاورة في السكن، حيث أكد عل خصاله الحميدة.

كما القى االستاذ الياس دياربكرلي ابو بشار عضو مجلس السلم االهلي في الحسكة كلمة مقتضبة تحدث فيها 

عن مناقب الفقيد وسجاياه وعن تجربته معه.

القاها االستاذ فتحي درباس ، وكلمة اتحاد كتاب  الكلمات بعد ذلك، كلمة منظمة الحسكة للحزب  وتتالت 

الكرد " فرع الحسكة " القاها االستاذ يونس حمي ، وقصيدة شعرية اهداها الى روح الفقيد الشاعر القدير 

عمران منتش، وكلمة الختام كانت لعائلة الفقيد القاها شقيقه السيد محمد بشار ، شكر فيها الحضور واثنى 

على جهود رفاقه واصدقائه من ايام التعزية وحتى اقامة تأبين اربعينيته، وانهى مدير الحفل المراسم بتقديم 

الشكر للحضور كافة.

صادف يوم السبت 9 / نيسان 2022، الذكرى السنوية 

السابعة الستشهاد البيشمركة محمد رشيد أحمد.

نبذة عن الشهيد

ولد الشهيد محمد رشيد أحمد في قرية (گيري) التابعة 

ديريك  منطقة  في  وطنية  عائلة  من  لكي  لكركي 

بكوردستان سوريا.

درس االبتدائية في القرية 1983 – 1988 وعمل مع 

والده في القرية, سافر إلى دمشق وعمل هناك إلى أن 

التحق بالخدمة اإللزامية 1994 لمدة عامين.

بعد انتهاء من الخدمة اإللزامية، عمل في أفران دمشق 

المزارع  في  عمل  ثم   ،2003 سنة  في  بعدها  ليتزوج 

السورية،  الحرب  بعد  عائلته.  مع  كحارس  الخاصة 

وبسبب سوء األوضاع اضطر لترك دمشق واللجوء إلى 

إقليم كوردستان في 20 11- – 2012 ويستقر في بلدة 

áºc@áÓíä@á‡´@Ú◊ã‡ìÓj€a@ÜbËìnéa@Û‹«@‚aÏ«c@Ú»jé
سيميل التابعة لمحافظة دهوك.

انضمامه لقوات بيشمركة روج

التحق بقوات الزيرفاني الدورة الخامسة في الخنس ليتم 

فرزه في الفوج (الثالث ) بتالونيا آكري زرادشت ضمن 

قرية  تحرير  في  الشهيد  شارك  روج.  بيشمركة  قوات 

)هلوم ( ثم جبل ) هلوم ، كما شارك الشهيد في تحرير 

برج اسكي موصل , كان اختصاصه سائق سيارة دوشكا 

ويتم بعدها فرزه إلى سائق في إدارة الفوج.

استشهاده

قناص  برصاصة   ،2015  .04  .09 بتاريخ  استشهد 

في  األرزاق  بتوزيع  يقوم  كان  حيث  مهامه  في  وهو 

خلوقًا  شابًا  بأنه  الشهيد  عن  عرف  األمامية.  الخطوط 

واجباته  يؤدي  ملل  دون  رفاقه  كل  يخدم  الكل،  لدى 

بالتزام تام هادئا محببا لعمله.

خلف الشهيد ولدا, وثالث بنات , ُدفن الشهيد في مقبرة 

القرية بمسقط رأسه في كوردستان سوريا.

أقدم مسلحو PYD يوم األحد  3/ نيسان 2022، على 

اختطاف عبدالرحمن حجي عمر عضو المجلس الفرعي 

إن  وبعد  سوريا,   – الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب 

إحدی  برية  في  رموه  بالضرب,  عليه  باالعتداء  قاموا 

القرى التابعة لمنطقة آليان بكوردستان سوريا.

خالل مشاركته في نشرة آرك اإلخبارية قال عبدالرحمن 

حجي عمر بأنه وأثناء توجهه من قريته " گرك� ح�ول 

تمام  في   ," لكي  كركي   " بلدة  في  عمله  مكان  إلى   "

الساعة 12 ظهرا, الحقته سيارة من نقطة تفتيش كركي 

لكي التابعة لميليسيات الـPYD إلى مكان عمله, وأثناء 

وصوله إلى مكان العمل هاجمه الملثمين المتواجدين في 

ÚÌ5€a@¿@ÈÓfläÎ@~ÈÓ‹«@ıaán«¸aÎ@ã‡«@Ôvy@Âºã€aáj«@Ä€@@PYD@Ä€a@pbÓìÓ‹Ófl@“b�nÇa@›Óñb–m
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نيسان   /  5 الثالثاء  يوم  مسلحة،  اشتباكات  اندلعت 

2022، بين الفصائل المسلحة في بلدة ميدانكي بعفرين 

بكوردستان سوريا، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

مسلحة  اشتباكات  إن  خاصة:  محلية  مصادر  قالت 

اندلعت بين الفصائل المنضوية في صفوف فيلق الشام 

في بلدة ميدانكي بناحية شرا Şera في مدينة عفرين، ما 

أسفر عن مقتل مسلح وإصابة خمسة آخرين بجروح. 

وبحسب تلك المصادر، أن التوتر ال يزال قائما وسط 

استنفار أمني في البلدة.

التابعة  المسلحة  السورية  والفصائل  تركيا  منذ سيطرة 

المسلحة  الفصائل  تمارس  المؤقتة،  السورية  للحكومة 

الكورد  المواطنين  بحق  يوميًا  واالنتهاكات  الجرائم 

المسلحة  الفصائل  بين  الداخلي  واالقتتال  عفرين،  في 

نفسها، وعمليات االختطاف واالغتيال و فرض اإلتاوة 

على المواطنين وسرقة اآلثار وقطع األشجار والتغير 

السكان  جانب  من  كبير  استياء  وسط  الديمغرافي، 

المنطقة من استمرار هذه االنتهاكات.

السيارة التي كانت تالحقه.

وأضاف عبدالرحمن عمر: تم اختطافي من أمام مكان 

معصوب  سيارتهم  في  ساعات  لثالثة  وبقيت  عملي, 

اإلهانات  إلي  وجهوا  الفترة  هذه  وخالل  العينين, 

ومن  بالضرب  علي  واعتدوا  األخالقي,  غير  والكالم 

ثم رموني في برية تقع بين قرية كورتبان بمنطقة آليان 

قائال: سبب اختطافي  وبلدة كركي لكي. وأردف عمر 

الخالد,  البارزاني  نهج  الملثمين هو ألننا على  يد  على 

الكوردستاني-سوريا،  الديمقراطي  الحزب  وأعضاء 

وأكد عبدالرحمن مهما فعل ميليسيات الـPYD, سنبقى 

أوفياء لنهج البارزاني الخالد.

وفضح   PYD ميليشيات  على  إعالمي  ضغط  بعد 

أعادت  القّصر،  بحق  وانتهاكاتهم  لممارسات  الناشطين 

اليزال  فيما  ذويهما،  إلى  اثنين  قاصرين  الميليشيات, 

مصير اآلخرين مجهوًال.

وفي غضون خمسة أيام, أقدمت منظمة الشبيبة الثورية 

نازحي  من  قاصرين  خمسة  اختطاف  على  الفاشية 

في  مهجر  طفل  آخرهم  حلب,  في  عفرين  ومهجري 

الشهباء.

وقال مصدر مطلع من الشهباء في تصريحات خاصة 

لـ ARK: إن ميليشيات ب ي د اختطفت الطفل والت 

لناحية  التابعة  جاال  قرية  من  ينحدر  الذي  خالد  شرو 

راجو, في مكان عمله في الشهباء بريف حلب.

من جانبه قال مصدر من حلب في تصريحات خاصة 

لـ ARK: إن الشبيبة الثورية اختطفت أربعة قاصرات, 

ثالثة من أمام مدرسة قهرمان في الحي واألخرى من 

المعسكرات  إلى  واقتادتهن  أسود,  أنطوان  أمام مدرسة 

يخضونها  التي  الحروب  في  زجهن  بهدف  التدريبية 

Ôfl˝«g@ �¡Ãö@á»i@b‡ËÌÎà@Ô€g@µ‰qa@ÂÌãñb”@ÒÜb«g

الميلشيات  أعادت  إعالمي  ضغط  بعد  وأكد:  بالوكالة. 

من  تنحدر  طوبال  أحمد  كلستان  وهن:  اثنين  قاصرين 

اختطفت  التي  عامًا,   13 العمر  من  تبلغ  شيه  ناحية 

بتاريخ 1 نيسان 2022, أثناء انصرافها من مدرستها، 

ونزهت صبحي كوجر مواليد 2005 من قرية شاديري 

ناحية شيروا. فيما اليزال مصير كل من: روسيل محمد 

شيخو مواليد 2006 من قرية دراقليا ناحية شرا، ووالت 

شرو مجهوًال. ولم يتسن لنا معرفة هوية القاصر التي 

اختطفت مع روسيل ونزهت من أمام مدرسة قهرمان 

بحي الشيخ مقصود.

أظهر مقطع مصور من منطقة عفرين بكوردستان سوريا, اقتطاع 

عدد من أشجار الزيتون, من قبل الفصائل المسلحة, بهدف البحث 

عن الدفائن واآلثار.

وقال المدني (ن.م) وهو اسم مستعار اليوم 11 نيسان 2022: إن 

مسلحي جيش النخبة قطعوا خمس وعشرين شجرة زيتون في قرية 

شيخ هوتكا Şêx Hotka التابعة لناحية ماباتا, بحثًا عن الدفائن.

أضاف المدني: أن عملية البحث جرت باآلليات الثقيلة (التريكس) 

أسفر عن تجريف الحقل الزراعي وهالك األشجار غير المقطوعة.

ومنذ سيطرة تركيا والفصائل المسلحة, عام 2018 تواصل الفصائل 

وبيعها  بها  االتجار  بهدف  األشجار  قطع  ممنهج  بشكل  المسلحة 

صدرت  إحصائية  آلخر  وفقًا  واآلثار.  الدفائن  عن  بحثًا  أو  حطبًا 

عن منظمة حقوق اإلنسـان في عفرين فإن مايقارب المليونين من 

األشـجار المـثمرة وغير المثمرة والحراجيـة والجبلية تم حرقها 

أو قـطعها.

ÂÌã–»i@bmbibfl@ÚÓyb„@¿@ÊÏnÌç€a@äbvíc@Âfl@�aÜá«@…�‘m@Úz‹èæa@›ˆbó–€a
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كشف الدكتور عبدالحكيم بشار عضو المكتب السياسي 

آخر  عن  الكوردستاني-سوريا,  الديمقراطي  للحزب 

المتغيرات الحاصلة في الوضع السوري. والمستجدات 

الحاصلة في االئتالف المعارض.

ألقى يوم األربعاء ( 2022/4/13 ) الدكتور عبدالحكيم 

سياسية  ندوة  الوطني  االئتالف  رئيس  نائب  بشار 

الحزب  ورفاق  أعضاء  حضرها  أربيل,  مدينة  في 

الديمقراطي الكوردستاني-سوريا.

عن  بشار  عبدالحكيم  الدكتور  تحدث  اللقاء  خالل 

 , عام  بشكل  السوري  الوضع  في  الحاصلة  المتغيرات 

المعارض,  االئتالف  في  الحاصلة  والمستجدات  وآخر 

اللجنة  الجتماعات  السابعة  الجولة  على  الضوء  وسلط 

في  السوري  النظام  ومحاولة  المصغرة,  الدستورية 

تقديمه  خالل  من  االئتالف  صفوف  داخل  البلبلة  خلق 

القتراحات " رموز الدولة ".

وحول المحادثات الكوردية أكد الدكتور عبدالحكيم بشار 

“˝nˆ¸a@¿@Ú‹ñb®a@paávnèæa@ãÇeÎ@äÏè€a@…öÏ€a@pa �7Ãnfl@Â«@ÚÓébÓé@ÒÎá„@Ô‘‹Ì@äbìi@·Óÿ®aáj«@äÏn◊á€a

 PYDبأن المحادثات ال تزال متوقفة بسبب سياسات الـ

الشباب  سوق   , تجويع  اعتقال,  القاصرين,  اختطاف   "

المجلس  ضد  اإلعالمية  الحمالت   , اإلجباري  للتجنيد 

الوطني الكوردي في سوريا".

الوطني  للمجلس  التابعة  تمر  تل  محلية  من  وفد  زار 

نيسان 2022، مكتب  اإلثنين 04  يوم  الكوردي مساء 

الحزب األشوري الديمقراطي من أجل تقديم التهنئة إلى 

البابلية  السنة  رأس  حلول  بمناسبة  المسيحيين  اإلخوة 

االشورية الجديدة وأعياد أكيتو.

حيث ضم وفد المجلس المحلي رئيس المحلية قاسم خليل 

وعضوية كل من إسماعيل حسين-روشن داود و أحمد 

محمود.

إلى  برشم  شليمون  الشماس  قبل  من  الوفد  استقبال  تم 

جانب عدد من أعضاء الحزب .

قدم قاسم خليل التهاني والتبريكات لألخوة المسيحين من 

خالل الحزب األشوري الديمقراطي.

وأكد خليل على ضرورة تعزيز ثقافة التعايش والسالم 

ÏnÓ◊c@áÓ«@fiÏ‹¢@�b˜‰Ëfl@äÏí˛a@lç®a@knÿfl@äÎçÌ@ã∏@›m@ÚÓ‹´@Âfl@áœÎ

بين كافة المكونات ، ومن جانبه شكر برشم وفد المجلس 

المحلي على هذه الزيارة.

وأكد الجانبان على ضرورة اللقاءات والزيارات وتبادل 

وجهات النظر في مختلف المواضيع .

@b‰j»í@“aáÁc@ÊÏó„@Êc@áÁb»„@Z›Ó«b8a@á‡´
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للمكتب  اإلداري  المسؤول  إسماعيل  محمد  قال 

السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا 

في الذكرى الثامنة لتوحيد أربعة أحزاب كوردية:" 

كل التحية والتقدير وأسمى آيات التهنئة والتبريكات 

الديمقراطي  الحزب  قيادة  من  الرفاق  لكافة 

الكوردستاني - سوريا وقواعده وكوادره وجماهير 

التوحيدي  للمؤتمر  الثامنة  الذكرى  في  شعبنا 

للبارتي".

للمكتب  اإلداري  المسؤول  إسماعيل  محمد  صرح 

السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا 

لموقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، 

إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا من 

الرابع  في  التأسيس  منذ  النضالية  مسيرته  خالل 

عشر من حزيران ١٩٥٧ وإلى اآلن يمثل بكل فخر 

واعتزاز نهج الكوردايتي.. نهج البارزاني الخالد في 

معاناة  من  منطلقًا  واإلخالص،  والتضحية  النضال 

شعبنا وطموحاته القومية، ويجّسدها خير تجسيد من 

وجماهيره  الحزبية  وهيئاته  وقواعده  قيادته  خالل 

هو  اساسيًا  هدفًا  أعيننا  نصب  واضعين  الوطنية، 

في  الكردي  لشعبنا  القومية  الحقوق  عن  الدفاع 

سوريا، ووجوده التاريخي األصيل كمشروع قومي 

مقدس اليمكن ربطه بأية اعتبارات دولية أو إقليمية 

نقبل  لن  من تضحيات،  كلفنا  مهما  آنية،  منافع  او 

دون االعتراف الرسمي بوجودنا وحقوقنا القومية.

المزيد من  بذل  علينا جميعًا  لذا  اسماعيل،  أضاف 

وتطويره،  الحزب  على  الحفاظ  أجل  من  الجهود 

و هو مؤهل بفكره ونهجه لتصّدر النضال القومي 

والوطني في سوريا. ونحن مطالبون بزيادة انتشاره 

وقوته التنظيمية، وعمق وعي كوادره لالرتقاء إلى 

@Ú◊ã‡ìÓj€a@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓóÉì€a@ıaç«@ê‹™@¿@⁄äbìm@ENKS@ÚÓ‹rø
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شارك وفد من ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني 

الكوردي في سوريا يوم األحد 10 نيسان 2022، في 

مجلس عزاء الشخصية الوطنية البيشمركة أكرم مزوري 

بمنطقة سوران في إقليم كورستان.

رئيس  آزيزي  (د.كاوا  من:  مؤلفآ  كان  الممثلية  وفد 

شريف،عبدالعزيز  رشيد،شمس  الممثلية،نواف 

السيد  بحضور  الممثلية،  مرعي)أعضاء  وليكا،بارزان 

للمجلس  الخارجية  العالقات  لجنة  عضو  برو  أبراهيم 

الوطني الكوردي.

مزوري  أكرم  البيشمركة  الوطنية  الشخصية  أن  يذكر 

والد الشهيد البيشمركة زيرفان الذي أستشهد في كوباني 

بتاريخ 2015/1/20.

Ü@@l@pbÓìÓ‹Ófl@áÓi@ÎáÓé@Ô‹«@lbì€a@ÜbËìnéa@Û‹«@‚aÏ«c@Òãì«
مرت يوم الثالثاء 5 نيسان 2022 الذكرى السنوية العاشرة الستشهاد الشاب علي سيدو عبدو في منطقة 

عفرين بكوردستان سوريا.

واستشهد الشاب علي سيدو عبدو من قبل ميليشيات ب ي د بتاريخ 5 نيسان 2012، في ناحية راجو التابعة 

لمنطقة عفرين.

الشاب علي سيدو عبدو، كان عضو المجلس الفرعي للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، وينحدر من 

قرية جوبانا Çobana التابعة لناحية راجو.

وشهدت منطقة عفرين وقوع عدة مجازر وجرائم بحق الكورد في عصر ال ب ي د، بسبب معارضتهم 

لسياساته المتبعة آنذاك، و انتمائهم لنهج البارزاني الخالد، لعل من أبشع المجازر التي حصلت هي مجزرة 

جقلمة  شيرفان  الشاب  واستشهاد  شيه،  ناحية  في  آل شيخو  ومجزرة  عبدالو،  برج  ومجزرة  حنان،  شيخ 

وآخرين، واليزال الجناة طلقاء.

جدد والد المختطفة روسيل شيخو, اليوم 11نيسان 

الديمقراطية  سوريا  لقوات  مناشدته   2022

والمنظمات الخيرية واإلنسانية, للكشف عن مصير 

ابنته القاصر روسيل, وإعادتها إلى أحضان ذويها 

ومدرستها.

 ARK عبر  نداءه  روسيل  المختطفة  والد  وجدد 

الدراسة  مقاعد  إلى  وإعادتها  ابنته  عن  لإلفراج 

وأحضان عائلتها، السيما أن مصيرها مجهول منذ 

تاريخ اختطافها حتى اليوم.

من جهتها، كشفت تيريزا شيخو وهي عمة روسيل 

في حديٍث لها لـ ARK عن تفاصيل اختطافها قائلة: 

شهر  من   28 بتاريخ  اختطفت  شيخو  روسيل  إن 

(الشهيد  مدرستها  أمام  من  المنصرم 2022,  آذار 

قهرمان) في حي األشرفية بحلب.

وحيا الشيخ مقصود وقسم من األشرفية, يخضعان 

الكورد  إدارة ب ي د وأغلب سكانها من  لسيطرة 

من  السيما  الكوردية،  المناطق  من  النازحين 

عفرين.

تابعت تيريزا: إن روسيل اختطفت واثنتين من صديقاتها 

في المدرسة, وبالرغم من إعادتهما إلى ذويهما, إال أن 

مصير روسيل مجهول حتى اآلن.

أضافت: توجهت العائلة إلى كافة الجهات والمؤسسات، 

 مكاتب حقوق الطفل, إال أن المسؤولين في 
ً
خصوصا 

اختطافها  عن  مسؤولين  أنهم  االعتراف  أبوا  اإلدارة, 

وأنكروا وجود معلومات عنها.

عامًا,   16 العمر  من  وتبلغ  وحيدة,  أنها  إلى  أشارت: 

بوالديها  منبج  من  اتصلت  واحد,  بيوم  اختطافها  وبعد 

وهي تبكي مناشدة في ضرورة إعادتها إلى المنزل.

عن  المسؤولة  هي  هيفا  المدعوة  أن  تيريزا:  وقالت 

مسؤولة  الحروب, وهي  في  األطفال وزجهم  اختطاف 

في الشبيبة الثورية.

ناشدت قائلة: أحرقتم قلوب األمهات, أعيدوا األطفال إلى 

ذويهم فنحن بحاجة إلى متعلمين ال إلى أطفال يحملون 

السالح.

Úéaäá€a@á«b‘fl@∂g@bËmÜb«gÎ@Èn‰ia@Â«@xaãœ�€@Íıaá„@ARK@5«@Ü�á∞@›ÓéÎä@Ú–�nÉæa@á€aÎ

زار وفد من منظمة دوميز للحزب الديمقراطي الكوردستاني 

 PDK-S للـ  السياسي  المكتب  عضو  برئاسة  سوريا   -

محمد علي إبراهيم والقيادية هيام عبدالرحمن محمد عضو 

المجلس  أعضاء  من  وعدد   PDK-Sلـ المركزية  اللجنة 

 9 السبت  أمس  يوم  الشهداء,  عوائل  ومؤسسة  المنطقي 

بمناسبة  أحمد  رشيد  محمد  الشهيد  منزل   2022 نيسان 

الذكرى السابعة الستشهاده ضد تنظيم داعش اإلرهابي.

واستشهد البيشمركة محمد رشيد بتاريخ 09. 04. 2015، 

بتوزيع  يقوم  كان  مهامه حيث  في  وهو  قناص  برصاصة 

الطعام للبيشمركة في الخطوط األمامية في كوباني.

بقرية  رأسه  مسقط  في  القرية  مقبرة  في  الشهيد  وُدفن 

(ولد  أبناء  أربعة  وله  متزوج  لكي،  كركي  في  (گيري) 

ٌوثالثة بنات) . 

áºc@áÓíä@á‡´@áÓËì€a@Ú‹ˆb«@äÎçÌ@PDKMS@Ä‹€@çÓflÎÜ@Ú‡ƒ‰fl@Âfl@áœÎ

أمانة  األهداف  هذه  وتحقيق  المطلوب،  المستوى 

في أعناقنا جميعًا ومطلب جماهيرنا، وكل الشرفاء 

على  والعمل  ووطننا،  شعبنا  لقضية  والمخلصين 

لدعم  واإلمكانات  والخبرات  الطاقات  استقطاب 

الوطني  المجلس  في  رفاقنا  جانب  إلى  نضاله، 

قوميًا  مكسبًا  أصبح  والذي  سوريا،  في  الكردي 

لشعبنا .

أكد إسماعيل، نعاهد شعبنا على المضي قدمًا في 

ونهجه  البارتي  لمبادئ  أوفياء  ونبقى  النضال، 

الوطني و القومي، ونساند النضال القومي المشروع 

بقيادة  الكردي في كافة اجزاء كوردستان  للشعب 

الرئيس المناضل مسعود بارزاني، وندعم الحركة 

أن  ونعاهد  عالية،  ومبدئية  بوضوح  التحررية 

المشروعة  القومية  وحقوق  شعبنا  أهداف  نصون 

وكل ما هو خير لشعبنا ووطننا.

مرة ثانية، كل التحية والتقدير لكافة أعضاء وقيادة 

التي  المواقع  كافة  في  البارتي  ومؤيدي  وكوادر 

يتواجدون فيها .

ÏÇaå@¿@ÚÌ7©a@Ô„aåäbi@Úèé˚fl@äÎçÌ@PDKMS@Ä‹€@ÏÇaå@Ú‡ƒ‰fl@Âfl@áœÎ
للحزب  زاخو  منظمة  من  وفد  زار 

الكوردستاني_سوريا  الديمقراطي 

PDK-S ، مؤسسة بارزاني الخيرية 

 12 الثالثاء  زاخو.يوم  قضاء  في 

نيسان 2022، 

عضو  عبدالرحمن  هيام  الوفد  ضم 

المركزية للـPDK-S، وعدد  اللجنة 

من اعضاء المجلس المنطقي .

مدير  قبل  من  الوفد  استقبال  وتم 

المؤسسة محمد گولي ، وتم التطراق 

إلى أوضاع ومعاناة الالجئين في زاخو 

وضواحيها والتأكيد على دعم الالجئين 

المخيمات  خارج  يعيشون  الذين 

واالطالع على معاناتهم عن كسب.

الديمقراطي  للحزب  زاخو  منظمة  من  وفد  زار 

الحزبية  الدوائر  من  عددًا   الكوردستاني-سوريا 

مدينة  في  الخيرية  بارزاني  ومؤسسة  والحكومية, 

زاخو.

زار يوم الثالثاء 12-4 الماضي وفد من منظمة زاخو 

هيام  برئاسة  الكوردستاني-سوريا  الديمقراطي  للحزب 

PDK-اللجنة المركزية للـ عبدالرحمن محمد عضوة 

زاخو,  مدينة  في  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  مكتب   ,S

مكتب  مسؤول  كولي  محمد  قبل  من  الوفد  واستقبل 

المؤسسة, وخالل اللقاء تم التطراق إلى أوضاع ومعاناة 

دعم  على  والتأكيد  وضواحيها  زاخو  في  الالجئين 

الالجئين الذين يعيشون خارج المخيمات واإلطالع على 

معاناتهم عن كسب.

الديمقراطي  للحزب  زاخو  منظمة  وفد  وزار  كما 

كار"  دار   " المحلية  اللجنة  مقر  الكوردستاني-سوريا, 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني , واستقبل الوفد من قبل 

صالح عيسى عضو الفرع الثامن ومسؤول اللجنة, وقدم 

وفد الـPDK-S, التهاني والتبريكات لتسنمهم مهامهم 

الحديدة, وتم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا 

والمستجدات السياسية والعالقات بين الحزبيين الشقيقين. 
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كما وقام وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا 

بزيارة قائمقامية قضاء باتوفا, وكان في إستقبالهم قائمقام 

 ,PDK-Sالـ وفد  وقدم  محمود,  فرهاد  السيد  القضاء 

قدم وفد  الجديدة, ومن خالله  لتسنمه مهامه  له  التهاني 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا التهاني ألهالي 

باتوفا بمناسبة القرار الصادر من حكومة إقليم كوردستان 

اللقاء  وخالل  زاخو,  لقضاء  تابعة  ناحية  باتوفا  بجعل 

بها  يمر  التي  األوضاع   ,PDK-Sالـ وفد  استعرض 

على  لإلطالع  وذلك  السوريين,  الكورد  من  الالجئين 

معاناتهم في قضاء باتوفا وريفها.

للحزب  باتوفا  محلية  لجنة   ,PDK-Sالـ وفد  وزار 

الديمقراطي الكوردستاني-سوريا , وكان في إستقبالهم 

مسؤول اللجنة السيد محسن شفيق عضو الفرع الثامن, 

وعدد من األعضاء والكوادر العاملة فيها وأثناء اللقاء تم 

تقديم التهاني والتبريكات لتسنمه مهامه الجديدة, وخالل 

بين  الثنائية  األخوية  العالقات  على  التأكيد  تم  الزيارة 

على  المستجدات  آخر  مناقشة  وتم  الشقيقين,  الحزبين 

الساحة السياسية.

وجدد الليلة والد المختطفة روسيل عبر ARK نداءه 

لإلفراج عن ابنته روسيل.

 2006 مواليد  من  شيخو  محمد  روسيل  القاصر 

لناحية  التابعة   Duraqliya دراقليا قرية  تنحدر من 

ومنذ  سوريا  بكوردستان  عفرين  منطقة  شرا.في 

تاريخ اختطافها المعلومات عنها. 
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شارك يوم الثالثاء المصادف12.4.2022 وفد من ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي في 

سوريا بالصلح بين عشيرتين كورديتين عشيرة الكيكان كورد الموصل وعشيرة الدقوري بكوردستان سوريا 

المتواجدين في إقليم كوردستان بمخيم دار شكران 

وفد الممثلية كان مؤلفآ من السادة:

(د.كاوا آزيزي رئيس الممثلية،نائب رئيس الممثلية الرائد حسن درويش،فاضل دللي،رامان مال،عبدالعزيز 

وليكا،بارزان مرعي).أعضاء الممثلية. 

الوفد الزائر للعزاء من عشيرة الكيكان من تل عدس الموصل كان مؤلفآ من السادة  : 

-الشيخ يوسف سالم اليوسف أبو إسالم شيخ عشيرة الكيكان في العراق

-المختار حسن يونس أبو فالح مختار تل عدس 

-األستاذ علي ملحم الكيكاني مسوؤل تنظيمات  الحزب الديمقراطي الكوردستانيPDKفي الموصل 

-المحامي حاج جمعة األحمد 

-المحامي محمود األحمد 

والوفد المرافق لهم. 

وبحضور النقيب سربست مدير بوليس ناحية ومخيم دار شكران

وممثلي األحزاب الكوردية بمخيم دار شكران،والشخصيات األجتماعية 

ألقي العديد من الكلمات ومنها: 

-كلمة د.كاوا آزيزي رحب بأسم الممثلية وبأسم عائلة الفقيد بالضيوف وبجميع الحضور كما تحدث عن أن 

هذه الحادثة بأنها قضاء وقدر وكلنا أخوة والمصيبة مصيبتنا جميعآ وال يسعنا إال أن نقول إن هللا وإن إليه 

راجعون،كما شكر عزيزي عائلة الفقيد وأبن الفقيد السيد حميد معصوم خلف على موقفهم الرجولي  وترحيبه 

الحار بجميع الضيوف ورفض رفضآ قاطعآ المطالبة بدماء والده الفقيد أيمانآ منهم بأنه قضاء وقدر. 

-كلمة الشيخ يوسف سالم اليوسف شيخ عشيرة الكيكان في العراق حيث شكر ممثلية إقليم كوردستان للمجلس 

كما  الحضور  بجميع  والترحيب  الصلح  في  الفعالة  ومساهمتهم  بالحضور  تلبيتهم  على  الكوردي  الوطني 

شكر أبن الفقيد وعائلة الفقيد على موقفهم الرجولي وأيمانهم بالقضاء والقدر وأثنى عاليآ بأنه محل التقدير 

لنا جميعآ وشكر جميع من ساهم في عقد الصلح بين العشيرتين وبأننا جميعآ كوردآ وأخوة وبأن مصيبتهم 

مصيبتنا جميعآ 

يذكر أن بتاريخ 3.4.2022حدث حادث مروري على طريق الموصل مما أدى إلى وفاة الالجئ معصوم 

أحمد خلف من عشيرة الدقوري أثناء زيارته إلى مدينة الموصل

ممثلي  من  وفد  نيسان 2022  األربعاء 13  يوم  التقى 

لقوى  الوطني  باالئتالف  الكوردي  الوطني  المجلس 

الثورة والمعارضة السورية برئاسة د. عبد الحكيم بشار 

كدو،  (شالل  السادة:  من  وكل  االئتالف،  رئيس  نائب 

عماد برهو) عضوي الهيئة العامة.

وحضر اللقاء السيد إبراهيم برو عضو هيئة التفاوض 

للمجلس  الخارجية  العالقات  لجنة  السورية.وعضو 

الوطني

إقليم  ممثلية  وأعضاء  رئيس  الوفد  استقبال  في  كان 

في  بمقرها  الكوردي  الوطني  للمجلس  كوردستان 

هولير.

تحدث د. عبد الحكيم بشار في بداية اللقاء عن الجولة 

جنيف،  في  الجارية  السورية  الدستورية  للجنة  السابعة 

الجولة  في  قدمت  التي  األربعة  األوراق  فيها  تناول 

أقوى  تقديم  خالل  من  النظام  ومحاولة  األخيرة، 

والعلم  الشعار  تضمنت  والتي  الدولة)   ) باسم  أوراقه، 

والنشيد والعملة، في ما تضمنت ورقة المجتمع المدني 

المحسوب عليه (هوية الدولة)، في محاولة منهم إحداث 

بالفشل،  باءت  أنها  إال  المعارضة،  وفد  داخل  خالف 

السـابعة،  الجولة  إليها  خلصت  التي  النتائج  وعرض 

والتي لم تختلف عن سـابقاتها من حيث عدم التوصل 

األطراف  بين  عليها  متفق  دسـتورية  نقطة  أي  إلى 

المتـفاوضة.

السوري  الوطني  االئتالف  رئيس  نائب  بحث  كذلك، 

التي  األخيرة  والتطورات  األحداث  عن  مفصل  بشكل 
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سوريا.   – الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  احيا 

نيسان   15 الجمعة  يوم  آغا  وجل  آليان  منظمة 

الكادر  لرحيل  االولى  السنوية  الذكرى   ،2022

السياسي وعضو المجلس الفرعي لـPDK-S علي 

رشيد عمر، في قرية ديرنا آغي بمنطقة آليان.

وفي البداية رحب عضو المجلس الفرعي عبد الرحيم 

بدرخان بالحضور وتحدث عن مناقب المناضل علي 

رشيد.

كلمة  عبدو  هسام  المنطقي  المجلس  عضو  ألقى  ثم 

ودوره  الراحل  مناقب  عن  فيها  تحدث  الحزب 

النضالي ضمن صفوف الحزب ومدى التزامه بخطه 

وأيمانه  الخالد  البارزاني  نهج  القويم  ونهجه  القومي 

بعدالة قضيته وحقوق شعبه الكوردي .

قرية  مواليد ١٩٦٢  من  رشيد عمر  علي  المناضل 

في  تبوء   ،1976 عام  للحزب  انتسب  آغي،  ديرنا 

حياته الحزبية عددًا من المحطات والهيئات ثم خاض 

دورة الكادر السياسي عام 2013.

الديمقراطي  للحزب  الفرعي  المجلس  توفي عضو 

 15 في  عمر  رشيد  علي  سوريا   – الكوردستاني 

دام شهر  المرض  مع  بعد صراع  نيسان 2021، 

كامل في أحد مشافي مدينة ديريك
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زار يوم السبت 9 نيسان 2022، وفد من منظمة زاخو 

الكوردستاني-سوريا  الديمقراطي  للحزب  سيميل  فرع 

PDK-S عائلة الشهيد البيشمركة محمد رشيد في مدينة 

زاخو بإقليم كوردستان.

هيام   PDK-Sلـ المركزية  اللجنة  عضو  ضم  الوفد 

.PDK-Sعبدالرحمن وأعضاء فرع سيميل لـ

وتم تقديم صورة الرئيس مسعود بارزاني لعائلة الشهيد، 

كما تم تكريم والدة الشهيد بالعلم الكوردستاني.

 .04  .09 بتاريخ  رشيد  محمد  البيشمركة  استشهد 

كان  حيث  مهامه  في  وهو  قناص  برصاصة   ،2015

األمامية  الخطوط  في  للبيشمركة  الطعام  بتوزيع  يقوم 

في كوباني.

بقرية  رأسه  مسقط  في  القرية  مقبرة  في  الشهيد  وُدفن 

(گيري) في كركي لكي، متزوج وله أربعة أبناء (ولد 

ٌوثالثة بنات) .

شهدت الدورة (61 ) ألجتماع الهيئة العامة لالئتالف، 

واألجتماع الطارئ للهيئة العامة بتاريخ السابع من شهر 

نيسان الجاري، والذي خصص ألقرار تعديالت النظام 

األساسي لالئتالف، وقرارات إنهاء العضوية لعدد من 

أعضاءه، وبعض الكتل والقوى السياسية في االئتالف 

واستبدال  األرض)،  على  ونشاط  فعالية  لها  يعد  (لم 

الرقة،  إدلب،  (حلب،  محافظات  مجالس  أربعة  ممثلي 

رئاسة  وصلت  رسمية  كتب  على  بناًء  الزور)،  ودير 

االئتالف من رؤساء هذه المجالس، وذلك ضمن عملية 

اصالح شاملة يقوم بها االئتالف منذ أشهر.

بعد ذلك، أدلى عضوي الهيئة العامة بما لديهم من آراء 

من  االئتالف  داخل  جرى  ما  بخصوص  ومالحظات 

عملية اصالح داخلية، سواًء من حيث إنهاء عضوية عدد 

من أعضاءه، أو إنهاء وجود كتل وقوى سياسية، وكذلك 

تحدثوا عن كيفية إجراء التصويت من قبل أعضاء الهيئة 

العامة على المسودة األخيرة للنظام األساسي لالئتالف، 

والتي شارك في لجنتها ممثلي جميع مكونات االئتالف، 

وتم التصويت عليها وأقرارها بأغلبية األصوات.

من جهته، تحدث السيد إبراهيم برو عضو هيئة التفاوض 

السورية عن وضع الهيئة، ومسار العملية السياسية وفق 

القرار األممي رقم 2254، وجوالت اللجنة الدستورية.

بعد ذلك، فتح باب النقاش وإبداء المالحظات والمداخالت 

أغنت اللقاء، وتم طرح بعض األسئلة من قبل أعضاء 

الممثلية، تم اإلجابة عليها.

أكدت مصادر محلية ،يوم االثنين 11 نيسان 2022، أن روسيا فتحت باب االنتساب للفيلق الخامس في 

الحسكة وقامشلو في كوردستان سوريا، باالضافة إلى دير الزور شرقي سوريا.

(التشكيل  الخامس  الفيلق  في صفوف  االنتساب  باب  فتحت  الروسية  القوات   " إن   ، المصادر  تلك  وقالت 

العسكري الذي تأسس منذ سنوات بدعم ورعاية من جانب موسكو)على أن يكون العمل في محافظة الحسكة 

ومدينة قامشلو". وبحسب المصادر نفسها، حددت القوات الروسية عدة شروط لالنتساب أبرزها:

أن يكون عمر الراغب باالنتساب من سن 18 حتى سن الـ 45

أن يكون الدوام 20 يومًا من الشهر وبراتب 300 دوالر

إضافًة إلى سالل غذائية وبطاقة أمنية لمنتسبيها .
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أكدت وزارة الخارجية األمريكية، أن قوات سوريا 

حقوق  انتهاكات  في  تورطت  ‹قسد›  الديمقراطية 

التعسفي  واالحتجاز  التعذيب  ذلك  في  بما  اإلنسان، 

في  التجمع  حرية  على  والقيود  األطفال  وتجنيد 

المناطق التي تسيطر عليها.

وقالت الوزارة في تقريرها العالمي لحقوق اإلنسان 

ومراكز  السجون  «أوضاع  إن   ،2021 للعام 

االحتجاز ظلت قاسية، وفي كثير من الحاالت كانت 

مهددة للحياة بسبب نقص الغذاء واالكتظاظ الشديد 

الظروف  كفاية  وعدم  والنفسي،  الجسدي  واإليذاء 

الصحية والرعاية الطبية».

وعلى مستوى التعليم ذكر التقرير أن 40 ألف طفل 

في مخيم الهول يفتقرون إلى التعليم الكافي.

وبحسب التقرير، فإن ‹قسد› فرضت عقوبات على 

الكوادر التربوية التي لم تعتمد مناهجها الدراسية.

ستة  احتجزت  (األسايش)  قوات  إن  التقرير،  وقال 

مدرسين لتعليمهم الطالب المسجلين في االمتحانات 

الجامعية وأجبرتهم على التوقيع على تعهد بأنهم لن 

يدرّسوا المناهج الحكومية بعد اآلن.
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وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى أن ‹قسد› تورطت 

التعذيب  ذلك  في  بما  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  في 

واالحتجاز التعسفي وتجنيد األطفال والقيود على حرية 

التجمع في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وفي كلمة بمناسبة إطالق التقرير، صّرح وزير الخارجية 

واإلدارات  «إدارتنا  بلينكن:  أنتوني  األمريكي 

داعيًا  قيم حقوق اإلنسان»،  تعلي  السابقة  األمريكية 

حقوق  لمبادئ  احترامًا  االنتهاكات  كل  «توثيق  إلى 

اإلنسان والنظام العالمي، وفرض عقوبات على من 

ينتهكون حقوق اإلنسان».

قال محام كوردي إن إحدى المدارس األلمانية وضعت 

وذلك  كوردستان,  إلى  رحلة  باسم  لتالميذها  برنامجًا 

للتعريف بالشعب الكوردي ولغتهم وثقافتهم, حيث يبدأ 

البرنامج اليوم 11 نيسان 2022 ويستمر ألربعة أيام.

خاصة  تصريحات  في  إمام  عبداهللا  المحامي  وأفاد 

 vhs Rhön العليا  الشعبية  المدرسة  "إن   :ARK لـ 

 Bad) بادكونيجسهوفن  بلدة  في   - Grabfeld

بعنوان  برنامجًا  وضعت  األلمانية   (Königshofen

رحلة إلى كوردستان, مخصص لتالميذ المدارس الذين 

تزيد أعمارهم عن أحد عشر عامًا".

أضاف إمام: "يبدأ النشاط اليوم 11 نيسان ويستمر لغاية 

14 من الشهر الحالي ولمدة خمس ساعات يوميًا".

أشار: جاء في البروشور الخاص بالبرنامج عدة أسئلة 

وهي كالتالي: "هل تعرفون الكورد؟ هل تعلمون أين يقع 

بلدهم؟ إنها ثقافة قد وجدت منذ أكثر من 2500 سنة، 

المزيد  معرفة  تريدون  هل  دولة,  بدون  شعب  ولكنهم 

الرقص  الكوردي،  الطبخ  من  ستتمكنون  معنا  عنهم؟ 

''ÊbnéÜäÏ◊@∂g@Ú‹yä''@·ébi@�b™b„ãi@…õm@ÚÓ„bæ˛a@ëäaáæa@Ùáyg@ZÜäÏ◊@�‚b´

حال  أية  وعلى  بالكوردية.  المسرحي  التمثيل  وأيضًا 

معًا سنستمتع  نوروز,  الكوردية،  السنة  برأس  سنحتفل 

كثيرًا وستتعلمون الكثير عن الكورد".

وقال إمام في نهاية حديثه لـ ARK: "إن هذه البرامج 

مدعومة من الوزارة االتحادية للتعليم والبحث العلمي, 

وهوشيار  تايزن  آنجيال  من  كل  البرنامج  وسيدير 

محمد, وهو شاب ينحدر من مدينة كوباني بكوردستان 

سوريا".
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عزالدين مال

هذه  السورية،  الثورة  على   سنة  إحدى عشرة  مضت 

مع  وتحولت  األسدي،  النظام  اندلعت ضد  التي  الثورة 

مرور السنوات إلى أزمة كبيرة عانى خاللها السوريون 

مرتعًا   واصبحت   ، وتشريد  وقتل  دمار  من  الويالت 

لإلرهاب والتطرف، واآلن بعد مرور كل هذه السنوات 

تعود المعارضة والنظام إلى نقطة ، وكأنهم لم يعتبروا 

لكل ما جرى ويجري ضد السوريين ، بقاء تلك العقلية 

التي  البالية  باألفكار  والتمسك   ، والتهميشية  العنصرية 

كانت السبب لهذا الخراب والدمار .

الكثير من أطر المعارضة والنظام على  ما يالحظ أن 

نفس السوية العقلية تجاه المكونات األخرى ، االختالف 

في ألوان علم سوريا وعدد نجومه .

١- ما تحليلك لكل ما يجري اآلن على الساحة السورية 

؟ وعالقة المعارضة بالنظام ؟

والمصطلحات  باألفكار  الطرفين  تمسك  سبب  ما   -٢

والكرامة  الحرية  وهو  الحل  جوهر  وترك  التقليدية 

والتعددية وتقبل اآلخر ؟

٣- هل هناك سبيل للمكونات األخرى وخاصة الشعب 

؟  كيف  ؟  الصعبة  العراقيل  هذه  تجاوز  في  الكوردي 

ولماذا ؟

من  للخروج  اعتقادك  حسب  الجذرية  الحلول  ما   -٤

هذه الدوامة ؟

النظام واللعب بالمصطلحات

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  عضو  تحدث 

الكوردستاني- سوريا ، محمد علي ابراهيم لصحيفة « 

كوردستان » بالقول : « بعد مرور عقد من الزمن على 

بداية الثورة السورية والتي راحت ضحيتها مئات اآلالف 

من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمهجرين ، بسبب 

النظام على إتخاذ قرار الحل العسكري خيارًا  اصرار 

والتدمير  بالقتل  سوريا  في  الوضع  معالجة  في  وحيدًا 

الذي طال الحرب بآلته العسكرية جميع المدن السورية، 

والدولية،  اإلقليمية  القوى  بتدخل  تعقيدًا  الوضع  وازداد 

لوجستيًا  ودعمه  النظام  جانب  إلى  وقف  من  فمنهم 

إيران ـ روسيا )  المستويات (  وعسكريًا وعلى كافة 

 . المسلحة  الفصائل  لبعض  ودعمه  التركي  والتدخل   ،

والوجود األمريكي والتحالف الدولي في شرقي الفرات 

و  النظام  بين  محتدمًا  القتال  وبقي   ، داعش  لمحاربة 

داعميه من جهة والمعارضه بألوانها وأطرها ومنصاتها 

ومستقبل  النظام  حول  الرؤى  في  والمختلفة  المتعددة 

فإن   ، الدولي  الدعم  وكسب  حضورًا  وأكثرها  سوريا 

الهشاشة  بدت  السنوات  و  الزمن  تقادم  ومع  االئتالف 

في جسم المعارضة أداًء وتنظيمًا وموقفًا ، ناهيك عن 

العسكرية  المعارضة  صفوف  في  األمنية  الخروقات 

منها والسياسية ، مما أدى إلى تراجعها في الكثير من 

وتمكن من  الموقف  الذي كسب  النظام  لصالح  المواقع 

السيطرة على الكثير من المناطق والمساحات التي فقدها 

وذلك بدعم إيراني روسي ، إضافة إلى تراجع مستوى 

تلك  مواقف  إكتنف  الذي  والغموض  لها  الدولي  الدعم 

الدول في السنوات األخيرة من النظام، وعلى الرغم من 

والعمل إليجاد حل  المتحدة  لألمم  المنوط  الدور  أهمية 

لألزمة السورية والتي بدأت منذ بداية الثورة واجتماعها 

األول في جنيف  ٢٠١٢ ، واجتماعات جنيف الالحقة 

والمتتالية لم يحدث خطوة نحو الحل . واحتماعات  اللجنة 

المصغرة  الهيئة  بإجتماع  وآخرها  المتكررة  الدستورية 

للجنة الدستورية ، والتي عرضت مناقشة أربع نقاط ١ـ 

الدولة  الدولة ٣ـ رموز  الدولة ٢ـ هدية  إدارة  اسس 

كسابقاتها  الدورة  وهذه   . الدولة  مؤسسات  وظيفة  ٤ـ 

بمواقفه  وتمسكه  النظام  تعنت  بسبب  بنتيجة  تأتي  لم 

تحد من سلطته  التي  المقترحات  السابقة برفض جميع 

المقترحات  على  واإللتفاف  المراوغة  اسلوب  متخذًا   ،

ضمن الحوارات المختلفة . وأعتقد كما أسلفنا سابقا من 

المفاوضات  النظام على طاولة  غير الممكن أن يجلس 

من أجل إيجاد مخارج وحلول لألزمة السورية إال عن 

قبوله  على  النظام  إلرضاخ  دولية  ضغوطات  طريق 

للقرارات الصادرة عن االمم المتحدة ».

يتابع إبراهيم : « لوحة الفسيفساء السورية يضم العديد 

السورية،  الجغرافية  على  المتواجدة  المكونات  من 

الذي  الرئيسية  المكونات  هذه  أحد  الكوردي  والشعب 

سوريا  كوردستان  في  التاريخية  أرضه  على  يعيش 

وهذا   ، عامة  السوريين  بمصير   مرتبط  مصيره  ـ 

منذ  سوريا  في  الكوردية  السياسية  الحركة  إتخذته  ما 

تأسيسه إلى جانب القوى الديمقراطية في البالد بالدعوة 

دستوريًا  يقر   ، برلماني  ديمقراطي  نظام  إقامة  إلى 

حقوقه  يمارس   ، ارضه  على  أصيل  كشعب  بوجوده 

الغبن   من  الرغم  على   . سوريا  في  المكونات  كباقي 

عليه من قبل األنظمة التي تعاقبت على سدة الحكم في 

البالد عبر عقود من الزمن ، وناضل جاهدًا على رفع 

الظلم عن كاهله من خالل الحالة الوطنية في سوريا ، 

وبناء جسور التواصل  مع المكونات األخرى والوقوف 

إلى جانب تلك القوى الديمقراطية إليجاد حل لقضيتهم 

العادلة ، من خالل تحقيق الديمقراطية وارساء العدالة 

االجتماعية ، ونبذ العنف والمفاهيم الشوفينية التي وقفت 

حجرة عثرت أمامها ، ويمكن تجاوز هذه العراقيل من 

خالل وحدة الموقف الكردي . واإلنطالق منها كأساس 

سوريا.. إعادة النظر وتقييم جديد للوصول إىل رؤيا سياسية موحدة... 
وإرادة دولية حقيقية

للتالحم مع القوى الديمقراطية للمعارضه السورية التي 

تتفهم وتقبل التشارك في الحياة المشتركة من اجل بناء 

سوريا للجميع ، بعيدًا عن اإلنكار واالقصاء والعنصرية 

والشوفينية واإلعتراف الدستوري لحقوق كافة المكونات 

بما فيه المكون الكوردي ».

حول  األول  جنيف  مؤتمر  منذ   »  : إبراهيم  يضيف 

، حيث جميع  في حزيران ٢٠١٢  في سوريا  الوضع 

اإلجتماعات والحوارات في جنيف وفي استانا وسوتشي 

واإللتفاف  والتهرب  التنصل  يحاول  دائما  النظام  كان 

الحوارات  االجتماعات وخالل  المقترحات ضمن  على 

مجلس  عليه  والذي صوت   ، تلك  المتعددة  والجوالت 

رقم  القرار  مشروع  على   ٢٠١٥ في  باإلجماع  األمن 

٢٢٥٤ والتواصل إلى وضع السالل األربع ، وإعطاء 

مهلة زمنية من أجل تنفيذه حيث انشاء حكم غير طائفي 

وإجراء  الدستور  لمسودة  زمني  جدول  ووضع  ـ 

انتخابات حرة ونزيهة ـ استراتيجية  مكافحة االرهاب 

. وفي السنوات األخيرة وبعد تحقيق النظام مكاسب على 

األرض على حساب المعارضة ، واآلن النظام يتفاوض 

من موقف القوة وال يبدي استعدادًا أو التساُهل في عملية 

المفاوضات وإيجاد حل أو تسوية للوضع في سوريا من 

خالل اللعب بالمصطلحات وتأويلها لصالحه ».

يضيف إبراهيم أيضا : « باستطالة أمد األزمة السورية 

ألكثر من عقد من الزمن وال يزال أفق الحل غير واضحة 

للجغرافيا  اإلستراتيجي  الموقع  عديدة،  ألسباب  المعالم 

السورية المتأخم لحدود دولة اسرائيل ، البديل األقوى 

في المعارضة إلستالم السلطة كانت القوى الراديكالية 

الغير مرغوبة لدى المجتمع الدولي ، اإلختراقات األمنية 

ضمن صفوف المعارضة ، الدعم الالمتناهي من أيران 

وروسيا مقابل المواقف الغامضة للدول التي أعلنت في 

عديدة  ولعوامل  السوري  الشعب  أصدقاء  الثورة  بداية 

أخرى ، جعلت من األزمة السورية أن تبقى في دوامة 

في  تكمن  أنها  أعتقد  لها،  الجذرية  والحلول   ، مستمرة 

توحيد مواقف المعارضة السورية حول خارطة الطريق 

لبناء سوريا ديمقراطية برلمانية تعددية بموجب دستور 

والمعتقدات  وإحترام  المكونات  حقوق  يضمن  جديد 

وحرية الرأي . ثانيا أن تتخذ الدول والقوى ذات الصلة 

وباألخص التحالف الدولي حول الوضع السوري ، أن 

تكون أكثر جدية في تنفيذ قرار جنيف  ٢٢٥٤ ، وإرغام 

النظام على اإللتزام به » .

إعادة ترتيب األوراق وتكوين رؤى سياسية بناءة

لصحيفة  عكيد  حواس   ، التفاوض  هيئة  عضو  تحدث 

السورية  الثورة  مرت   »  : بالقول   ،  « كوردستان   »

مرحلة  كانت  االولى  المرحلة   ، رئيسية  مراحل  بعدة 

الثورة الشعبية السلمية التي كنا وما زلنا وسنبقى مؤمنين 

بأهدافها وشعاراتها التي نبعت من عمق معاناة الشعب 

وهذه   ، والدينية  العرقية  مكوناته  بمختلف  السوري 

في   . الثورة  مسيرة  في  المشرقة  الفترة  هي  المرحلة 

الفترة الالحقة جاهد النظام لتوجيه الثورة نحو العسكرة 

ألن ميدان السياسة والتعامل مع المطالب المحقة للشعب 

كانت نقطة ضعفه، وميدان العسكرة والقمع كان ميدانه 

الذي يستطيع فيه تطويل عمر سلطته المهترئة ، فقمع 

االعتقاالت  بدأت  وحشية  بكل  السلمية  التظاهرات 

التعسفية وإستقدم المليشيات الطائفية ألنه لم يكن قادرًا 

على خنق جماح الشعب الثائر ، وبالتالي توجهت الثورة 

نحو التسلح والعسكرة ردًا على همجية النظام وداعميه ، 

وتحولت المطالب السلمية إلى مواجهات مسلحة ، سعى 

فيها النظام إلى صبغ المعارضة المسلحة ضده بالصبغة 

االسالموية وأفلت الكثير من المتطرفين االسالميين ذوي 

قادة  السجون لتصبح الحقًا  خلفيات قاعدية جهادية من 

وحدات عسكرية معظمها ذات صبغة جهادية اسالمية 

ليصنع ذرائع بأن الثورة السورية هي عبارة عن حرب 

بين دولة وتنظيمات إرهابية متطرفة ، واستجلب التدخل 

مناطق  إلى  سوريا  تحولت  أن  إلى  والدولي  اإلقليمي 

نفود للدول ذات التأثير على الوضع السوري . وأصبح 

أصحاب  السوريين  تأثير  من  أكبر  الدول  تلك  تأثير 

النظام  يكترث  لم  ذلك  كل  . ورغم  األساسيين  القضية 

بكل تلك المآسي والويالت التي حلت بالشعب السوري 

اآلالف  مئات  دماء  حساب  على  بالسلطة  متشبثًا  وبقي 

ليس  األسف  مع   ، للمعارضة  بالنسبة   . السوريين  من 

معارضات  عن  عبارة  ولكنها  موحدة  معارضة  هناك 

برؤى سياسية مختلفة ، وحاليا الجسم المعارض الوحيد 

بيان  تعتبر  التي   ، التفاوض  هيئة  هو  تفعيله  يتم  الذي 

رياض٢ مرجعية قرارها . وهناك كيانات وقوى أخرى 

خارج هذا اإلطار السياسي ولها رؤى وتوجهات مختلفة 

نتيجة  العطالة  من  الكثير  فيها  التفاوض  هيئة  وحتى   .

خالفاتها الداخلية ».

إلى  يحتاج  العام  السوري  الوضع  ان   » عكيد:  يرى 

سياسية  رؤيا  إلى  للوصول  جديد  وتقييم  النظر  إعادة 

للدفع بالعملية السياسية  موحدة لكل أطراف المعارضة 

وهذا يحتاج إلى إرادة دولية حقيقية للضغط على النظام 

إلجباره على اإلنخراط في العملية السياسية والوصول 

السوري  الشعب  معاناة  ينهي  شامل  سياسي  حل  إلى 

المغبون ».

 يتابع عكيد: « السبب في الحقيقة ينبع من واقع مرير 

النفوذ  نوع  حسب  سوريا  من  المختلفة  المناطق  في 

للحفاظ على  في كل منطقة ، فكل طرف يعمل جاهدًا 

والتصرف   ، يسيطرعليها  التي  المناطق  في  حاضنته 

إنطالقًا من مستوى تفكير ضيق وفق أجندات محدودة 

ال تأخذ مصالح سوريا كوطن بعين االعتبار ، وهذا ما 

يعرقل الحل السياسي ويمنع تقدمه ، والحل االنسب هو 

حل  عن  ويبحث  الضيقة  أجنداته  طرف  كل  يترك  أن 

اإلثني  التعدد  اإلعتبار  بعين  آخذين  سوريا  لكل  شامل 

والديني والطائفي ، ألن تنوع مشارب الشعب السوري 

يعتبر قوة وإرثًا حضاريا  وليس ضعفا كما يراه البعض 

ويتخوف منه ، بناءًا على ذلك يجب السعي لبناء سوريا 

لجميع السوريين وضمان التوزيع العادل للسلطة والثروة 

في البالد على أساس إقامة نظام ديمقراطي المركزي 

تعددي برلماني يضمن عدم إعادة سيناريو االستبداد ».

يضيف عكيد: « بعد مضي أحد عشرعامًا على الثورة 

السورية ، وتدويل القضية السورية ومناقشتها باالستناد 

القضية  اصبحت   ، الصادرة  الدولية  القرارات  إلى 

الكردية أيًضا بإعتبارها جزءًا من القضية الوطنية تناقش 

الدولية ولكن رغم ذلك يجب على أطراف  الحافل  في 

المراحل  وتقييم  ذاتية  بمراجعة  القيام  الكردية  الحركة 

الماضية واضعين المصلحة العليا للشعب الكردي بعين 

االعتبار ، والبناء على المبادئ االساسية التي بني عليها 

تأسيس أول حزب سياسي كردي ، والوصول إلى تفاهم 

حقيقي يكون منطلقا إلى الحوار والتفاهم مع األطراف 

حقوق  يضمن  توافق  الى  للوصول  االخرى  السورية 

جميع مكونات الشعب السوري بمختلف مشاربه العرقية 

إلى  العودة  عدم  وضمان  األوضاع  ومعالجة  والدينية 

سلبيات الماضي وآثارها المدمرة التي أوصلت سوريا 

إلى هذا المستنقع اآلسن ».

إلى مراجعة  بحاجة  المعارضة  يؤكد عكيد: « وضع   

سياسية  رؤى  وتكوين  األوراق  ترتيب  وإعادة  شاملة 

معالجة  تضمن  للحل  واضحة  طريق  وخارطة  بناءة 

العالقة في سوريا . وكل ذلك ال يتم  جميع اإلشكاالت 

إال بوجود إرادة دولية تضغط على النظام  ليتوجه إلى 

الحل وفق القرارات الدولية ، وهذا بحاجة إلى تفاهمات 

بين الدول الفاعلة في الشأن السوري ، أمريكا وروسيا 

بشكل اساسي ، باإلضافة إلى الدول اإلقليمية وخاصة 

تركيا وأيران الذين لهم مناطق نفوذ ال يستهان بها في 

إسرائيل  دور  عن  نغفل  ال  أن  يجب  وأيضا   ، سوريا 

التي لها حضور بشكل أو بآخر في الوضع السوري ، 

والتفاهم الدولي ال غنى عنه للمضي في الحل السياسي 

قدمًا للوصول إلى سوريا المنشودة ».

طرح مشروع وبرنامج وطني شامل

الديمقراطي  للحزب  المركزية  اللجنة  عضو  تحدث 

 » لصحيفة  رمزي  حسن   ، سوريا  الكوردستاني- 

كوردستان » ، بالقول : « استفحال األزمة في سوريا 

وتفاقمت ، حيث تتالطمها األمواج السياسية إلى المياه 

الدولية بدال من أن ترسو إلى شاطئ األمان ، وأصبحت 

جغرافيا سوريا خالل السنوات الحادية عشرة إلى ساحة 

مصالحها  بحسب  واإلقليمية  الدولية  الحسابات  لتصفية 

للمنظمات  مفتوحة  وساحة   ، والسياسية  االقتصادية 

التي  والميليشاوية  واإلرهابية  الراديكالية  والقوى 

إلى صراع  السلمية  السورية  الثورة  تحويل  استطاعت 

أنظار  وتحويل   ، متصارعة  مجاميع  بين  عسكري 

من  بدال  اإلرهاب  ضد  الحرب  على  الدولي  التحالف 

الوقوف إلى جانب الشعب السوري وتطلعاته ، وتركه 

جراء  من  مكوناته  كافة  نصيب  وكان   ، الهامش  على 

ذلك الدمار والقتل  والتشريد وإنهيار البنية التحتية للبالد 

. مع مرور كل هذه السنوات ال زالت تدار األزمة من 

قبل الدول المعنية بالملف السوري ، وليس الذهاب إلى 

إيجاد حل سياسي يتناسب مع التركيبة العرقية والدينية 

للشعب السوري ، رغم وضع المجتمع الدولى قرارات 

الحظناه  ما  وهذا   . األزمة  لهذه  أممية  ومخرجات 

تعنت  من  السبع  الدستورية  اللجنة  جوالت  خالل  من 

اإلعتراف  وعدم   ، الشوفينية  بالعقلية  والتمسك  النظام 

بالواقع التاريخي للدولة السورية وتركيبتها االجتماعية 

الساعة  عقارب  إعادة  ويحاول   ، يكن  لم  شيئا  وكأن 

وتتطابق  تتقاطع  بمفهوم عروبي عنصري  الوراء  إلى 

بعض  أفكار  مع  والمصطلحات  والمفاهيم  األفكار  هذه 

الغير  والعروبية  منها  اإلسالمية  المعارضة  األطراف 

مؤمنة بتقبل وجود اآلخر ، وهذا ما رأيناه في الجولة 

هوية  على  الوقوف  عند  الدستورية  اللجنة  من  السابعة 

الدولة ورموزها متأثرة بالعقلية اإلقصائية السائدة لدى 

النظام البعثي ألنها خرجت من رحمها ».

يتابع رمزي : « لتجاوزهذه العراقيل يجب على الدول 

المعنية بالملف السوري واألمم المتحدة القيام بواجبهما 

واقع  عن  تعبر  دستورية  مسودة  وطرح  جدي  بشكل 

الشعب السوري ، وتتضمن فيها مواد ما فوق دستورية 

لضمان حقوق المكونات حسب نسبة وجودها في البالد 

، والضغط على الطرفين المعارضة والنظام للقبول بها 

سوريا  في  رئيسي  مكون  الكوردي  الشعب  ولكون   .

يلزم على الحركة الكوردية توحيد الموقف وطرح رؤية 

ومشروع متكامل خاص بها ، والتواصل وتكثيف الجهود 

مع الفرقاء والدول المؤثرة واألمم المتحدة لكسببهم إلى 

جانب رؤيتهم حول مستقبل سوريا ».

بنظري  الدوامة  هذه  من  للخروج   »  : رمزي  يضيف 

يتطلب توليف المعارضة من جديد إلعادة ثقة الجماهير 

آمال  عن  ومعبرة  حقيقية  معارضة  ولتكون   ، بها 

وبرنامج  مشروع  وطرح  السوري  الشعب  وتطلعات 

المكونات  جميع  حقوق  يتضمن  تشاركي  شامل  وطني 

وتعاني   . الثقة  هذه  الحالية  المعارضة  فقدت  بعدما   ،

من مشاكل كثيرة ، ولعب المجتمع الدولي بدوره لتفعيل 

سياسيا  السورية  األزمة  لحل  والضغط  األممي  المسار 

بشكل جدي وفعال ولمدة زمنية محددة ، والوقوف إلى 

واإلتيان  محنته  من  لخالصه  السوري  الشعب  جانب 

ناجع وحكم رشيد يرضي جميع أطياف  بنظام سياسي 

الشعب السوري » .

أخيرًا:

الثورة  أهداف  عن  البعد  كل  بعيد  اآلن  يجري  ما  إذا 

السورية ، ويتطلب من المعارضة بكل أطرافه توحيد 

أهدافه ومواقفه والسير على ما قامت الثورة السورية 

عليه ، كما يتطلب إعادة النظر في طروحاتها المتعلقة 

وعدم  الوطن  في  معها  المتعايشة  األخرى  بالمكونات 

والسريان  واآلثور  الكورد  النظام ضد  سيناريو  تكرار 

العكس  على  بل   ، واإلقصاء  بالتهميش  يتعلق  فيما 

إتحادية  المستقبل  بناء سوريا  أجل  بيد من  يدا  العمل 

ديمقراطية ال مركزية.

حسن رمزيحواس عكيدمحمد علي ابراهيم

@L@Ú�‘„@∂g@‚bƒ‰€aÎ@Úöäb»æa@ÜÏ»m@paÏ‰è€a@ÍâÁ@›◊@äÎãfl@á»i@Ê�aÎ
@L@µÌäÏè€a@áö@ã∞Î@Ùãu@bfl@›ÿ€@aÎ5n»Ì@%@·Ë„d◊Î

L@ÚÓìÓ‡Ën€aÎ@ÚÌãó‰»€a@ÚÓ‹‘»€a@Ÿ‹m@ıb‘i
äbflá€aÎ@laã©a@aâ:@kjè€a@o„b◊@>€a@ÚÓ€bj€a@äbÿœ˛bi@Ÿè‡n€aÎ@
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يوم  الكاظمي،  مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  أكد 

الخميس (١٤ نيسان ٢٠٢٢)، أن ذكرى االنفال تدفعنا 

للعمل لبناء عراق ديمقراطي يسوده السالم.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، "تمّر علينا الذكرى 

التي  الكوردي،  شعبنا  أبناء  ضد  األنفال  لجريمة   ٣٤

األبرياء، وفضحت  راح ضحيتها عشرات اآلالف من 

ممارسات النظام الدكتاتوري".

عراق  لبناء  للعمل  تدفعنا  الذكرى  "هذه  أن  وتابع، 

يهدف  سلوك  لكل  ويتصدى  السالم،  يسوده  ديمقراطي 

إلى إحياء الدكتاتورية والسياسات العدوانية".

ويوافق اليوم الذكرى السنوية الرابعة والثالثين لعمليات 

األنفال التي ارتكبت على مراحل من قبل نظام البعث 

البائد بحق الشعب الكوردي، والتي راح ضحيتها ١٨٢ 

ألفًا من الكورد.

وجرت عمليات األنفال على ثماني مراحل، وبدأت في 

واستمرت حتى ٧ حزيران ١٩٨٩،  آذار ١٩٨٦   ١٢

وطالت أكثر من ٤٥٠٠ قرية و٣٠ ناحية.

‚˝è€a@ÍÜÏèÌ@÷aã«@ıb‰j€@b‰»œám@Zfib–„¸a@Ùã◊à@¿@Ô‡√bÿ€a

عثر على رفات نحو ٢٧٠٠ من الضحايا حتى اآلن فيما 

بعد، حيث  المؤنفلين  إخراج رفات ٩٨,٥٪ من  يتم  لم 

المقابر  من  عدد  أكبر  واألنبار  المثنى  محافظتا  تضم 

الجماعية للكورد.

وسبق أن حددت حكومة إقليم كوردستان يوم ١٤ نيسان 

من كل عام يومًا إلحياء ذكرى األنفال.

زاغروس

أكدت حكومة إقليم كوردستان أنها ستواصل التفاوض 

مع بغداد للتوصل إلى اتفاق بشأن ملف النفط والغاز، 

مشيرًة إلى أن الحل الجذري لهذه القضية يكمن في 

بيان  وفق  االتحادي"،  والغاز  النفط  قانون  "إقرار 

الحكومة عقب االجتماع.

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم األربعاء 

(١٣ نيسان ٢٠٢٢)، جلسته االعتيادية، حيث عرض 

نائب رئيس المجلس إيجازًا عن زيارة وفد الحكومة 

االقتصادي  دلفي  منتدى  اليونان ومشاركته في  إلى 

مشيرًا  اليونانيين،  المسؤولين  كبار  مع  واجتماعاته 

للتعاون  استعدادها  "أبدت  اليونانية  الحكومة  أن  إلى 

سيما  وال  المجاالت،  شتى  في  كوردستان  إقليم  مع 

في المجالين السياحي واالستثماري"، كاشفًا أنه من 

المقرر أن يزور وفد يوناني رفيع كوردستان "للعمل 

على توطيد العالقات".

وزير  تطرق  االجتماع،  من  األول  المحور  وفي 

اإلقليم لشؤون التفاوض مع الحكومة االتحادية خالد 

شواني، إلى الزيارة التي أجراها وفد حكومة اإلقليم 

وزارة  مع  واجتماعه  الجاري  األسبوع  بغداد  إلى 

النفط االتحادية.

الوزراء  مجلس  أثنى  والمداوالت،  المناقشات  وبعد 

فيما  المفاوضات"،  الوفد، ووّجهه بـ"مواصلة  على 

إلقليم  الدستورية  والصالحيات  "الحقوق  على  شدد 

كوردستان والدفاع عنها في إطار الدستور العراقي"، 

وعلى ضوء ذلك، ستواصل حكومة إقليم كوردستان 

ملف  بشأن  اتفاق  إلى  للتوصل  بغداد  مع  التفاوض 

@ZÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@ÚflÏÿy
Üb•a@ÊÏ„b”@äaã”g@ÏÁ@åbÃ€aÎ@¡–‰€a@ÚÓõ‘€@äâßa@›®a

العامة، فيما ال تزال  النفط والغاز بما يحقق المصلحة 

يتم  لغاية اآلن، ولم  االجتماعات والمفاوضات مستمرة 

التوصل إلى اتفاق نهائي، وفق البيان.

أن  كوردستان  إقليم  حكومة  ترى  "إذ  البيان  وأضاف 

الحل الجذري لهذه المسألة يكمن في إقرار قانون النفط 

والغاز االتحادي وفق ما نص عليه الدستور، فإنها تجدد 

في  العاملة  النفطية  الشركات  تجاه  القانونية  التزاماتها 

اإلقليم، وذلك لحين التوصل إلى اتفاق نهائي في ضوء 

ويحقق  األطراف  جميع  حقوق  يحمي  بشكل  الدستور 

أعلى منفعة للشعب".

ناقش  االجتماع،  أعمال  جدول  من  الثانية  الفقرة  وفي 

مفاصل  داخل  العمل  آلية  "متابعة  الوزراء  مجلس 

الحكومي  العمل  لتحسين  كوردستان  إقليم  حكومة 

الحكومية  والمؤسسات  الوزارات  بين  التنسيق  وتعزيز 

الوزارات واحتياجاتها  الروتين ومتابعة مطالب  وإنهاء 

للمواطنين  المقدمة  العامة  الخدمات  لتطوير  ومعالجتها 

وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم".

االسم  (نظام  مشروع  على  الوزراء  مجلس  ووافق 

في  كوردستان)  إقليم  في  التجاري  والسجل  التجاري 

ضوء قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢١، والذي يهدف إلى 

إعادة تنظيم إجراءات الحصول على األسماء التجارية 

المعنية  الجهة  وتحديد  التجاري  السجل  في  والتسجيل 

بذلك بوزارة التجارة والصناعة بحكومة اإلقليم، وهو ما 

سيعمل على تقديم التسهيالت للتجار وأصحاب األعمال 

باإلضافة إلى االستفادة من تكنولوجيا المعلومات ومنح 

أرقام فريدة للتجار بغية تسهيل تسيير المعامالت والحد 

من الروتين وتشجيع النشاط التجاري. وفي جزء آخر 

على  "الموافقة  الوزراء  مجلس  قرر  االجتماع،  من 

البلديات والسياحة في  القانون الجديد لوزارة  (مشروع 

البلديات والسياحة  إقليم كوردستان) والذي قدمه وزير 

ساسان عوني"، ووفقًا لما جاء في أسباب إعداد مشروع 

القانون، فإن القانون الجديد يهدف "لجعل الوزارة قادرة 

والبلدات  المدن  وتوسيع  تطوير  لعملية  االستجابة  على 

@Z¡–‰€a@ãÌåÎ
ÚzÓzñ@bË‰fl@Ú˜æbi@XPÎ ''Ú∫ãu@oèÓ€''@ÊbnéÜäÏ◊@ÜÏ‘«

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن العقود النفطية التي أبرمها إقليم كوردستان مع الشركات 

العالمية "ليست جريمة"، مشيرًا إلى أن ٨٠ بالمئة من تلك العقود سليمة.

وأضاف عبد الجبار في مقابلة مع قناة الفرات التلفزيونية مساء السبت، أن المشكلة مع أربيل تكمن في 

وجود ٢٠ بالمئة من تلك العقود تحتاج إلى مراجعة.

وأشار إلى أن هناك "أزمة ثقة" بين أربيل وبغداد بشأن إدارة الملف النفطي في البالد، وقال إن وزارة النفط 

أرسلت ما تراه الحل إلى قيادة كوردستان.

وكان عبد الجبار يشير إلى جملة من اإلجراءات والمقترحات التي أرسلتها وزارة النفط إلى حكومة إقليم 

كوردستان وتتألف من نقاط عدة، بما فيها تأسيس شركة للنفط مقرها اربيل.

وعندما ُسئل عما إذا كان الجانبان سيصالن إلى اتفاق، قال وزير النفط "هذا ممكن جدًا"، مبينًا أن إقليم 

كوردستان له "وجهة نظر" إزاء قرار المحكمة االتحادية األخير.

ومضى عبد الجبار يقول "اإلجراءات التي أرسلناها إليهم (قادة إقليم كوردستان) من الممكن تنفيذها لمصلحة 

كل األطراف".

وتابع "عند أي مشكلة ال بد للطرف أن يتنازل عن جزء من حقوقه، فمن غير الممكن أن يدخل في مشكلة 

ويأخذ حقوقه بالكامل، ال بد للطرف اآلخر أن يتنازل".

@lãì€a@ÍbÓfl@7œÏn€@Ú�Ç@…õm@ÊbnéÜäÏ◊@ÚflÏÿy
—Óó€a@›óœ@fi˝Ç

اجتمع محافظ أربيل أوميد خوشناو اليوم الخميس، مع وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، ووزير 

فصل  خالل  نقصها  ومواجهة  الشرب  مياه  لتوفير  خطة  وضع  بهدف  صالح،  محمد  كمال  الكهرباء 

الصيف.

وتقرر خالل االجتماع حفر ١٣٨ بئرا في المدينة ومحيطها بغرض توفير مياه الشرب.

مبلغ  بتخصيص  بارزاني  مسرور  كوردستان  إقليم  حكومة  رئيس  توجيه  من  أيام  بعد  هذا  ويأتي 

٧,٦٥٤,٥٩٠,٦٨٦ دينار لحفر اآلبار، وذلك لمواجهة النقص الشديد للماء خالل موسم الصيف.

وتقرر بناء غرفة عمليات مشتركة بين وزارة البلديات والسياحة ووزارة الكهرباء ومحافظة أربيل، وأن 

يكون لها الصالحية الكاملة للتحقيق في المشاكل واتخاذ القرارات العاجلة بشأن النقص في المياه.

لمواجهة  ميزانية  توفير  الى  اضافة  اليوم،  في  لمدة ٢٤ ساعة  الكهرباء  توفير  االجتماع  في  تقرر  كما 

الحاالت الطارئة.

كوردستان ٢٤

في اإلقليم، وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم".

ويتضمن مشروع القانون تنظيم الهيكل الجديد للوزارة 

والسياحية  البلدية  والمؤسسات  والمديريات  الدوائر  في 

في المحافظات واإلدارات المستقلة واألقضية والنواحي، 

الوزارة وأنشطتها، مع  أهداف  بما يكون على مستوى 

االستفادة من خبرة تمتد لعشر سنوات خالل تنفيذ القانون 

برلمان  إلى  المشروع  إحالة  تتم  أن  وتقرر  الحالي، 

كوردستان لتشريعه.

مقترح  على  الوزراء  مجلس  وافق  ذلك،  وبعد 

طالباني  بيكرد  المائية  والموارد  الزراعة  وزيرة 

على  والجمرك  والضرائب  الرسوم  رفع  بشأن 

المبارك  رمضان  شهر  خالل  الماشية  استيراد 

أسواق  في  الحمراء  اللحوم  أسعار  ارتفاع  بسبب 

اإلقليم.

أعلنت وزارة البلديات والسياحة اليوم األحد، أنها وافقت 

على تخصيص ما يقدر بنحو ٣٠٠ مليون دينار لترميم 

وذلك ضمن  السليمانية،  محافظة  في  الشواع  من  عدد 

مخطط عام ٢٠٢٢.

وبحسب كتاب صادر من الوزارة فقد تمت الموافقة على 

تخصيص مبلغ ٢٩٩,٩٧٧,٥٠٠ دينار، لتنفيذ مشروع 

تجديد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية ألحياء ضمن 

الحدود اإلدارة لمحافظة السليمانية.

زيادة  على  ستؤثر  الخطوة  هذه  فإن  الكتاب  وأشار 

مستوى الخدمات لألحياء في السليمانية، فضال عن تقديم 

تسهيالت للسائقين والمواطنين في المحافظة.

k٢٤
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د.شاخوان  العراقي  البرلمان  لرئيس  األول  النائب  قال 

عبداهللا احمد ، اليوم الخميس ، ان جريمة االنفال التي 

الجرائم  أخطر  من  كوردستان  شعب  بحق  ارتكبت 

والمجازر ضد اإلنسانية في تاريخنا الحديث وهي إبادة 

محاولة  بهدف  لها  التخطيط  تم  (جينوسايد)  جماعية 

القضاء على الهوية القومية لشعبنا.

 " (باسنيوز)  طالعته  بيان  في  قال   ، عبداهللا  د.شاخوان 

األنفال  لعمليات   (٣٤) السنوية  الذكرى  اليوم  يصادف 

شعب  ضد  البائد  النظام  أرتكبها  التي  الصيت  سيئة 

من  اآلالف  ضحيتها  وراح   ١٩٨٨ عام  كوردستان 

بخالص  نتقدم  األليمة  المناسبة  بهذه   " الكورد"، مضيفًا 

وضحايا  الشهداء  وذوي  لعوائل  والمواساة  التعازي 

تلك الجريمة ، ونعتبرها من أخطر الجرائم والمجازر 

جماعية  إبادة  وهي  الحديث  تاريخنا  في  اإلنسانية  ضد 

(جينوسايد) تم التخطيط لها بهدف محاولة القضاء على 

الهوية القومية لشعبنا ".

وتابع ان " االنفال كانت عملية عسكرية منظمة لتدمير 

الثقيلة  األسلحة  أنواع  كل  فيها  وأستخدمت  كوردستان 

والمحرمة دوليًا، وعمد البعث المقبور وبدم بارد إلى قتل 

المدنيين األبرياء من األطفال والنساء والشباب والشيوخ 
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وهدم المدن والقرى الكوردية."

قرارات  تفعيل  على  نؤكد  المناسبة  وبهذه   " مردفًا 

والقوانين  الدستور  وتطبيق  العليا  الجنائية  المحكمة 

لتعويض عوائل المؤنفلين ماديًا ومعنويًا "، مشددًا بالقول 

لمتابعة ملف  كبيرة  النواب عليه مسؤوليات  " ومجلس 

األنفال وتعريفها دوليًا، والعمل على إنهاء معاناة عوائل 

المعيشة  اوضاعهم  وتحسين  والضحايا  الشهداء  وذوي 

والتشريعات  بالقوانين  لهم  والرعاية  الدعم  وتقديم 

الالزمة"،  وقال " كما ندعو الحكومة اإلتحادية إلستكمال 

على  للقضاء  التنفيذية  والخطوات  القانونية  اإلجراءات 

إجتماعية  معالجات  وتبني  البشعة،  الجريمة  تلك  آثار 

عوائل  لكافة  الكريمة  الحياة  لتأمين  وجذرية  ووطنية 

كافة  االخرى  والجرائم  االنفال  وذوي ضحايا  الشهداء 

في عهد النظام البائد لعموم محافظات العراق".

النائب األول لرئيس البرلمان العراقي د.شاخوان عبداهللا 

احمد ، مضى بالقول " كما ونؤكد على ضرورة حماية 

وتثبيت  الشعب  مكونات  لجميع  الدستورية  الحقوق 

العدل  وتطبيق  الفيدرالي  والنظام  الديمقراطية  دعائم 

المركزية  للعقلية  العودة  محاوالت  ومنع  والمساواة 

الفساد  ومحاربة  بالسلطة  واإلنفراد  بالقرارات  والتفرد 

وحل المشاكل، والمضي بعجلة البناء واإلعمار وتقديم 

الخدمات األساسية لمواطنينا الكرام. "

باسنيوز
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نوافذ 

بعد الضجة اإلعالمية التي أثارها وزير 

السيد  المؤقتة  السورية  الحكومة  داخلية 

محي الدين هرموش عبر منصة االئتالف، 

على أنه يمتلك معلومات بأن هناك بعض 

ما  االئتالف  من  الفاعلين  األعضاء 

السوري  للنظام  معلومات  يقّدمون  زالوا 

عن  النظر  وبغّض  معينة،  تراتبية  وفق 

فحوى هذه المعلومات، أو مصدرها، إال 

أن توقيتها كان دقيقًا، فقد رفعت الغطاء 

عن حزمة من التناقضات الموجودة بين 

األقطاب اإلقليمية والدولية والعربية التي 

ما زالت تتحكم بمفاصل االئتالف، وذلك 

مناصب  تبوؤوا  سورية  شخوص  عبر 

بالغة الحساسية في قيادة المشهد السياسي، 

ووضعوا أنفسهم في خدمة تلك األجندات 

معاناة  حساب  على  وقتية  منافع  مقابل 

وآالم السوريين.

أعقاب  في  الضجة  هذه  أثيرت  وقد 

رئيس  أطلقها  التي  اإلصالحية  الدعوة 

االئتالف الحالي السيد سالم المسلط فور 

مجرد  أن  حيث  الرئاسة،  مقاليد  تسلُّمه 

اإلصالح  تبيح  ال  اإلصالح  إلى  الدعوة 

التوازنات  ضمن  والسيما  بالضرورة، 

اإلقليمية السائدة التي رافقت مسار عمل 

االئتالف منذ النشأة، هذه التوازنات التي 

بُرّمته خالل عقد  السياسي  المشهد  قادت 

كامل من الزمن إلى فضاء الالحل، لهذا 

الدعوة  لتخدم  الضجة  هذه  توقيت  جاء 

اإلصالحية التي القت العديد من الموانع، 

المتنفذين  بعض  وضع  من  بّد  ال  وكان 

الفاسدين الذين يضربون بسيوف أسيادهم 

أمام خيارين، إما الفضيحة المجلجلة، أو 

المشهد دون  للسكوت، ومغادرة  االمتثال 

ضجة.

كونه  جانب  إلى  االئتالف  فإصالح 

الموضوعية  الظروف  تفرضها  ضرورة 

بعد اإلخفاقات المتكّررة التي رافقت عمل 

االئتالف، فهي آلية ستكون ناجحة فيما لو 

تم استثمارها بشكل صحيح، وهذا يرتبط 

اختيار  وآلية  التمثيل،  شكل  في  بدوره 

األعضاء، إلى جانب إيالء األهمية لتمثيل 

وأطيافه  مكّوناته  بكّل  السوري  الداخل 

ومجالس  كيانات  عبر  متوازن،  بشكل 

الناس  بهموم  واالهتمام  منتخبة،  محلية 

وبناء  ومتكاملة،  كاملة  استدارة  عبر 

تهتم  فاعلة  خدمية  اجتماعية  مؤسسات 

والتعليم،  والصحة  البلديات  بأمور 

الذات  على  االعتماد  سبل  عن  والبحث 

الوطنية السورية، وقيادة المشهد ما أمكن 

نحو فرض الحلول السياسية دوليًا، بحيث 

الدولة، وعدم  االبقاء على مؤسسات  يتمُّ 

النظام نحو مستقبل  بعبور  القبول مجددًا 

سوريا دون المرور بمحطات المحاسبة، 

تسببوا  الذين  الحرب  مجرمي  ومقاضاة 

في قتل السوريين، والسيما رأس النظام.

اإلشارة  من  بّد   ال  السياق  هذا  في 

التمثيل  مبدأ  على  العمل  ضرورة  إلى 

أغلب   غرار  على  المتكامل  الجغرافي 

البرلمانات العصرية.
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علي مسلم

االئتالف 

الوطني السوري؟

إنقاذ ما ميكن إنقاذة!

b«äÜ@¡éÎ@bÌãÿè«@açuby@“áËnéa@‚ÏvÁ@¿@‚bƒ‰‹€@ÛyãuÎ@Û‹n”
لقي عدد من قوات األسد مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، أمس السبت، في هجوم خاطف شنه مسلحون 

مجهولون على حاجز عسكري وسط مدينة درعا.

وقال مراسل "زمان الوصل" إن مسلحين هاجموا باألسلحة الرشاشة والقنابل حاجز "القنيطرة" الواقع في 

حي "طريق السد" وسط مدينة درعا، موقعين خسائر بشرية ومادية بقوات األسد المتمركزة عليه.

وأكد أن الهجوم الذي استمر لدقائق قليلة، تسببت بمقتل وجرح عدة عناصر لم يتم معرفة عددهم ألن نظام 

األسد يتكتم على حجم خسائره، مشيرا إلى أن سيارات اإلسعاف هرعت إلى المكان لنقل المصابين إلى 

المستشفى الوطني، كما أرسلت تعزيزات لالنتشار في المكان.

وأوضح مراسلنا إلى أن قوات األسد ما زالت تتعرض لخسائر متالحقة في درعا، إذ تتواصل الهجمات 

على المواقع والحواجز العسكرية، على الرغم من الحمالت األمنية المتالحقة إلسكات أي صوت يخرج 

من هذه المحافظة التي يطلق عليها لقب "مهد الثورة السورية".

زمان الوصل

لألمم  التابعة  اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضة  قالت 

المتحدة ميشيل باشليه إن "السعي لتحديد مكان ومصير 

قسريًا  المختفون  فيهم  بمن  سوريا،  في  المفقودين 

والمختطفون والمعتقلون تعسفيًا، يدل على األلم والخوف 

والمعاناة المستمرة التي سببها الصراع الطويل والرهيب 

في البالد".

لألمم  العامة  الجمعية  في  األعضاء  للدول  جلسة  وفي 

المتحدة، رّحبت باشليه بطلب المنظمة األممية في القرار 

تعزيز  "كيفية  لدراسة  تقرير  على  الحصول   ٧٦/٢٢٨

المفقودين  األشخاص  مصير  لتوضيح  الرامية  الجهود 

في سوريا وأماكن وجودهم، وتحديد هوية الجثث وتقديم 

الدعم لعائالتها".

من  العديد  مع  حاليًا  تجري  مشاورات  أن  وأوضحت 

بشأن سوريا،  التحقيق  لجنة  مثل  الصلة،  ذات  الهيئات 

واللجنة الدولية للصليب األحمر، واللجنة الدولية المعنية 

بالمفقودين، مضيفة أن "الحكومات يمكن أن تسهم بقوة 

في اتخاذ إجراءات بشأن هذه المسألة".

وأكدت المسؤولة األممية أن "حجم المأساة مرّوع، حيث 

يختفي األشخاص في سياقات مختلفة، وال سيما في أثناء 

األعمال العدائية أو النزوح أو االحتجاز"، مقتبسة عن 

إحدى المدافعات السوريات عن حقوق اإلنسان قولها إن 

"كل يوم تأخير يعرض المزيد من الضحايا للخطر، وكل 

يوم يمر دون أي فعل نخسر المزيد من المعتقلين الذين 

يموتون في الحجز".

وأوضحت أنه "على الرغم من العمل الدؤوب للضحايا 

ومجموعات  األسرة  وجمعيات  السوريين،  والناجين 

الهيئات  من  العديد  وجهود  األخرى،  المدني  المجتمع 

الدولية، ال يزال الوضع الحالي لعشرات آالف األشخاص 

أن  وأضافت  مجهوًال".  ومصيرهم  وجودهم  وأماكن 

مصير  تجهل  تزال  ال  المفقودين  عائالت  من  "اآلالف 

إبالغهم  الضروري  "من  أنه  مؤكدة  وأحبائها"،  أبنائها 

بمصير ومكان وجود أحبائهم والسماح لهم بزيارتهم أو 

التواصل معهم".

ودعت السيدة باشليه إلى السماح لوكاالت حقوق اإلنسان 

والوكاالت اإلنسانية بالوصول إلى جميع األماكن التي 

ُيحتجز فيها المعتقلون والمختطفون، مشيرة إلى أنه "في 

من  بمجموعة  االختفاء  هذا  يرتبط  األحيان،  من  كثير 

انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان".

واالنتهاكات  "العقبات  أن  السامية  المفوضة  وأوضحت 

التي تواجهها العائالت في البحث عن إجابات ألقاربهم 

تزيد من صدمة جهلهم بمصير المفقودين، وتشمل هذه 

المخاوف االنتقام عند اإلبالغ عن الحاالت، أو االبتزاز 

والرشا من قبل أولئك الذين يفترسون يأس العائالت".

السوداء  السوق  "المروع بشكل خاص هو  أن  وذكرت 

لتقارير مزورة ومزيفة عن االحتجاز واالستجواب، مما 

أدى إلى تفاقم معاناة العائالت"، مشددة على أن "العائالت 

ضحية أيضًا، ولها الحق في معرفة الحقيقة، وإعمال هذا 

الحق هو خطوة أساسية نحو المساءلة والمصالحة".

األمم  في  المتحدة  الواليات  ممثل  نائب  أكد  من جهته، 

في  المفقودين  أن كشف مصير  هيل  نيكوالس  المتحدة 

المساءلة  جهود  أن  على  مشددًا  أولوياته،  من  سوريا 

"ضرورية لتحقيق سالم دائم في سوريا".

األممي  القرار  عليها  نّص  التي  الدراسة  ووصف 

٧٦/٢٢٨، الذي رحبت به باشليه، بأنها "فرصة لتنشيط 

"التنسيق  أن  مؤكدًا  المهمة"،  األهداف  هذه  نحو  التقدم 

المدني  المجتمع  ومع  المتحدة  األمم  داخل  والتعاون 

السوري وأصحاب المصلحة اآلخرين، جزء ال يتجزأ 

إطالق  في  تقدم  وإحراز  الزخم  لتوليد  جهود  أي  من 

الحكومية  غير  المنظمات  ووصل  المعتقلين،  سراح 

حول وضع  المعلومات  وتوفير  االحتجاز،  مراكز  إلى 

المعتقلين والمختفين".

أهداف  ننَس  "لم  أنه  إلى  األميركي  الدبلوماسي  وأشار 

المتظاهرين السلميين في آذار/مارس ٢٠١١ في سوريا، 

حقوق  باحترام  وطالبوا  التعذيب  بإنهاء  طالبوا  الذين 

حقوق  عن  السوريين  "المدافعين  أن  مؤكدًا  اإلنسان"، 

اإلنسان يواصلون، على الرغم من االنتهاكات الجسيمة، 

الدفاع بشجاعة عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان".

المدن 
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عقد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، في جلسته الـ٤٩ يوم الجمعة ١ من نيسان، تبنى فيها قرارات 

لعّدة بلدان منها تجديد والية لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا لمدة عام.

التفاعلي في دورته  أثناء الحوار  وطلب المجلس من لجنة التحقيق أن تقدم تحديًثا شفوًيا إلى المجلس في 

الخمسين، وأن تقدم تقريًرا خطًيا محدًثا خالل حوار تفاعلي في دورتي المجلس الـ٥١ والـ٥٢.

الدبلوماسي السوري السابق ومسؤول قسم المناصرة والتواصل في ”المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير“، 

داني البعاج، قال في منشور عبر ”فيس بوك“ إن القرار الذي صدر عن المجلس، تضمن لغة قوية، وكان لعدد 

من المنظمات غير الحكومية دور أساسي في الدفع العتماد لغة قوية لجهة حماية حقوق الالجئين ومنع اإلعادة 

القسرية، باإلضافة إلى تشديد اللغة الخاصة بالمطالبة باإلفراج عن المعتقلين وكشف مصير المغيبين قسًرا.

وُأنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في آب عام ٢٠١١، بموجب قرار مجلس حقوق اإلنسان 

التابع لألمم المتحدة، وُعهد إليها بوالية التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان منذ آذار 

من نفس العام داخل سوريا.

وُكلفت اللجنة أيًضا بالوقوف على الحقائق والظروف التي قد ُتصنف ضمن هذه االنتهاكات، والتحقيق في 

الجرائم التي ارتكبت وتحديد المسؤولين عنها لضمان مساءلتهم قضائًيا.

وبجانب التحديثات الدورية، أصدرت اللجنة منذ بداية عملها أكثر من ٢٠ تقريًرا عرضت فيها انتهاكات 

حقوق اإلنسان المرتكبة في جميع األراضي السورية.

@bÌäÏèi@Úñb©a@ÚÓ€Îá€a@’Ó‘zn€a@Ú‰ß@ÚÌ¸Î@áÌá§
‚b«@Òáæ

الباب في ريف  استهدف انفجار، يوم األحد، مدينة 

إصابة  عن  أسفر  مما  الشرقي،  الشمالي  حلب 

مواقع  على  معارضة  مصادر  وذكرت  أشخاص. 

التواصل االجتماعي، أن ٣ مدنيين أصيبوا بجروح 

ناسفة بسيارة عند مدخل مدينة  انفجار عبوة  جراء 

الباب . من جانبها، أفادت وكالة "سانا" نقَال مصادر 

انفجرت  بسيارة  تم زرعها  ناسفة  عبوة  أن  محلية، 

عند   المسلحة  المعارضة  فصائل  أحد حواجز  قرب 

k‹y@—Ìãi@lbj€a@Ú‰Ìáfl@¿@Ú–éb„@ÒÏj«@äbv–„bi@pbibña
عدة  إصابة  عن  أسفر  ما   ، الباب  مدينة  مدخل 

أضرار  ووقوع  المسلحين  من  عدد  بينهم  أشخاص 

مادية بالممتلكات. ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن 

الهجوم. وسبق أن شهدت مدينة الباب بريف حلب 

الشرقي سلسلة تفجيرات ناتجة عن مفخخات وعبوات 

ناسفة راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى.

سيريانيوز

الكيمياوية على خان شيخون ودوما,  المروعة باألسلحة  الهجمات  السفارة األمريكية في دمشق  استذكرت 

والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين وإصابة المئات بإصابات خطيرة.

ونشرت السفارة األمريكية في دمشق على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي " الفيسبوك " منشورا قالت 

فيه : " نتذكر هذا األسبوع الهجمات المروعة باألسلحة الكيماوية على خان شيخون ٤ نيسان ٢٠١٧ ودوما 

٧ نيسان ٢٠١٨ والتي أدت إلى مقتل أكثر من ١٠٠ مدني سوري وإصابة المئات".

وأضافت السقارة األمريكية: " أفعال نظام األسد المروعة ال يمكن أن تنسى ولن ُتنسى

@ZbÿÌãfla
''@Ûè‰�m@Â€Î@Ûè‰�m@Êc@Âÿ∫@¸@Ú«Îãæa@áé˛a@‚bƒ„@fib»œc ''

انتقدت منظمة ”العفو الدولية“ (آمنستي) قانون تجريم 

”تلميع“  إلى  يرمي  أنه  معتبرة  سوريا  في  التعذيب 

عقود من انتهاكات حقوق اإلنسان.

وقالت نائبة مديرة المكتب اإلقليمي للشرق األوسط 

بيان  لين معلوف، في  المنظمة،  إفريقيا في  وشمال 

يوم الجمعة ١/ نيسان، ”بينما نرحب بأي خطوات 

التعذيب  مناهضة  التفاقيات  االمتثال  نحو  تشريعية 

المعترف بها دولًيا، فإن القانون الجديد يرمي فعلًيا 

إلى تلميع عقود من ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان 

بموافقة الدولة“.

وأضافت أن القانون ال يقّدم إنصاًفا لضحايا التعذيب 

أو  للشهود  حماية  تدابير  أي  يشمل  وال  السابقين، 

ضحايا التعذيب، وال يذكر ما إذا كانت أسر ضحايا 

التعذيب ستتلّقى تعويضات، في حالة وفاتهم.

أي  القانون  يذكر  لم  ذلك،  من  األهّم  أن  واعتبرت 

في  التعذيب  حصول  لمنع  اتخاذها  يمكن  إجراءات 

مراكز االحتجاز والسجون في المستقبل.

بشكل  بالسماح  السوري  النظام  المنظمة  وطالبت 

عاجل، للمراقبين المستقلين بالوصول إلى المعتقالت 

@bÌäÏé@¿@kÌâ»n€a@·Ìã§@ÊÏ„b”@ZÚÓ€Îá€a@Ï–»€a
pb◊bËn„¸a@Âfl@a�ÜÏ‘«@…‡‹Ì

الذي  التعذيب  يقع  البالد“، حيث  في  السمعة  ”سيئة 

سنوات،  منذ  واسع  نطاق  على  الموت  إلى  يؤدي 

للحد من  نية حقيقية  للداللة على أي  أولى  كخطوة 

ممارسة التعذيب من قبل موظفي الدولة.

والجمعة، أصدرت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ 

تقريًرا يسخر من قانون ”تجريم التعذيب“ الذي أقّره 

”هذه  بعبارة  تقريرها  المنظمة  واستهلت  النظام. 

ليست كذبة (أبريل)، سوريا التي يعتبر التعذيب فيها 

أمًرا اعتيادًيا أصدرت قانوًنا يجرم التعذيب“.

وتابعت المنظمة أن من الصعب تحديد أهداف النظام 

من إصدار القانون، مشيرة إلى أن من الممكن أن 

بمحاولة  مرتبطة  القانون  إلصدار  الدوافع  تكون 

المحاكمات  إلى جانب  النظام  الدول محاكمة  بعض 

األوروبية لبعض األشخاص الضالعين بالتعذيب في 

السجون السورية.

في  للتعذيب  األشخاص  آالف  تعّرض  ظل  وفي 

الضالعين  محاسبة  تعتبر  السورية،  المعتقالت 

بالتعذيب من خالل القانون ”أمًرا يصعب أخذه على 

محمل الجد“، وفق التقرير.

"سانا"  السوري  للنظام  التابعة  األنباء  وكالة  قالت 

مساء السبت، إن الدفاعات الجوية السورية تصّدت 

وسط  مصياف،  منطقة  سماء  في  معادية  ألهداف 

سوريا. وقال مصدر عسكري سوري ل"سانا"، إنه 

"حوالي الساعة ٦:٤٥ نفذ العدو اإلسرائيلي عدوانًا 

جويًا من اتجاه شمالي لبنان مستهدًفا بعض النقاط في 

السوري  الجوي  دفاعنا  الوسطى، وتصدى  المنطقة 

العمل  ويتم  بعضها،  وأسقطت  العدوان  لصواريخ 

على تدقيق نتائج العدوان". وقالت مراسل هيئة البث 

اإلسرائيلية (كان) شمعون آران إن غارات إسرائيلية 

استهدفت مساء السبت منطقة مصياف غرب محافظة 

استهدفت  الغارات  أن  حماه وسط سوريا. وأضاف 

مخازن للسالح بمواقع ميليشيات إيرانية في مصياف 

بالقرب من معامل الدفاع.

اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  قال  جهته،  من 

إن الصواريخ اإلسرائيلية استهدفت نقاطًا في محيط 

الدفاع  ومعامل  السويدي  قرية  في  ونقطة  مصياف 

في منطقة الزاوي بريف حماة الغربي، حيث تتواجد 

وحزب  اإليراني،  الثوري  للحرس  تابعة  ميليشيات 

اهللا اللبناني.

لالستهداف  تعرضت  التي  المنطقة  في  تتواجد  كما 

الصواريخ،  لتطوير  بحوث  ومراكز  مستودعات 

والطائرات المسّيرة، من دون ورود معلومات عن 

خسائر بشرية.

@ÚÓ„aãÌg@…”aÏfl@Û‹«@ÚÓ‹Óˆaãég@paäbÀ@Z’ìflÜ
“bÓófl@¿

وهذه الغارة هي الثامنة في ٢٠٢٢ وأول غارة منذ 

الجنرال  الجديد  اإلسرائيلي  الجو  سالح  قائد  تولي 

تمير بار مهام منصبه، قبل أربعة أيام. وتأتي بعد 

أكثر من شهر عن آخر مرة قصفت فيها إسرائيل 

األراضي السورية في ٧ آذار/مارس.

المدن 
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critical thinking)هو (باإلنجليزية: النقدي التفكير

للموضوع ُحكم. لصياغة للحقائق
ّ
الموضوعي التحليل

ّ
عقالني تحليل أنه في جميعها تتفق التعريفات من العديد

والحقائق. األدلة  تقييم هو أو متحّيز، غير
ّ
شكوكي

ومتاَبعة ومنّظمة موجهة عملية هو النقدّي التفكير

التوافق يفترض إنه بنفسها.  نفسها  وتصحح ذاتًيا

يتضمن كما لها. اليقظ واالستخدام معينة معايير بشأن

وااللتزام المشكالت، حل على والقدرة الفّعال التواصل

واألعراف المجتمعّية. الفطرّية األنانّية على بالتغلب

على (المقدرة تعريفة ب ربما يتم الناقد، والذي التفكير

أو حقيقية، هي هل األفكار، من االفتراضات، التحقق

حقيقية) وقد يتم أنها غير الحقيقة، أو تحمل جزء من

ما يعتقد على يركز معقول تأملي تفكير " تعريفة ب

الحلول وتقويم فحص وهو ،" بأدائه يقوم أو الفرد به

الشيء. حكم حول قيمة من أجل إصدار المعروضة

أنواع أرقى وهو بلوم، هرم قمة في الناقد التفكير يأتي

عملية على من وجهة نظر بلوم القدرة ويكون التفكير،

محددة. وفق معايير حكم إصدار

الخطوات

المتعلم بها يسير أن يمكن التي الخطوات تحديد ويمكن

النحو على الناقد التفكير مهارات لديه تحقق لكي

التالي:

والمعلومات واألبحاث الدراسات من سلسلة جمع

بموضوع الدراسة. والوقائع المتصلة

بالموضوع. المتصلة المختلفة اآلراء استعراض

وغير منها الصحيح لتحديد المختلفة اآلراء مناقشة

الصحيح.

اآلراء في الضعف ونواحي القوة نواحي تمييز

المتعارضة.

التحيز عن بعيدة موضوعية بطريقة اآلراء تقييم

والذاتية.

تتم الذي الرأي صحة على الحجة وتقديم البرهنة

عليه. الموافقة

استدعى ما إذا  المعلومات من مزيد إلى  الرجوع

ذلك. والحجة البرهان

التالية: التفكير القدرات النوع من هذا ويتطلب

الوقائع واألحداث. مالحظة في الدقة

والقضايا. للموضوعات موضوعي تقييم

العوامل عن والبعد الفرد  لدى  الموضوعية توفر

الشخصية.

ذلك فإن  التفكير، من النوع هذا تنمية يمكن وحتى 

وهي: المتصلة، العوامل من عدد مراعاة يتطلب

يتناقله الشائعة التي االنقياد لآلراء وعدم العلمي، النقد

الناس.

الخاصة النظر من وجهة األمور إلى النظر عن البعد

لها. والتعصب

المتطرفة. النظر وجهات أخذ عن البعد

النتائج. إلى القفز عدم

لمعان االنقياد  وعدم الموضوعية، بالمعاني التمسك

عاطفية.

التاريخ

إلى النقدّي  للتفكير الموثقة المحاوالت أولى ترجع

على سقراط شدد أفالطون. سجلها التي سقراط تعاليم

هؤالء على باالعتماد بلوغها  يمكن  ال الحقيقة أن

والبصيرة. المعرفة ولديهم "السلطة" في الموجودين

ربما العالية والمكانة  السلطة هؤالء ذوي ووضح أن

ألهمّية أسس أنه كما وغير عقالنّيين. يكونون حائرين

قبول قبل التفكير إلى تنفذ والتي العميقة األسئلة طرح

بها. نعتقد ألن مؤهلة باعتبارها فكرة أي

والفحص على أهمية السعي لبلوغ األدلة سقراط شدد

المفاهيم وتحليل واالفتراضات، لالستدالالت الدقيق

لما بل فقط لما ُيقال ليس واللحاق بالتداعيات األساسّية

بـ"التساؤل اآلن التساؤل في منهجه ُيسمى أيًضا. ُيفعل

النقدّي. تعليم التفكير خطط ومعروف في "
ّ
السقراطي

االحتياج على سقراط يشدد التساؤل في طريقته وفي

.
ّ
المنطقي التماسك أهمية وعلى بوضوح، للتفكير

عقالنّية الال مواطن تكشف أن الناس سقراط يطالب

الموثوقة. إلى المعرفة وعندما يفتقرون تفكيرهم، في

موثوقّية تعني ال للسلطة المرء  حيازة أن يؤكد  كما

معرفته. أو أحكامه

العقائد، لمسائلة الصحيحة الطريقة سقراط يؤسس

الدليل على واالعتماد  االفتراضات في والتحقيق

ومارس سقراط، تعاليم أفالطون ل سجَّ السليم. والمنطق

اليونانّيون والشكوكّيون أرسطو عدَّل النقدّي. التفكير

األسئلة  وطرح
ّ
النسقي التفكير سقراط مستخدمين تعاليم

الطريقة عن بمعزل للواقع الحقيقّية  الطبيعة لمعرفة

الظاهر. في األشياء تبدو بها التي

النقدّي، للتفكير  التقاليد من مجموعة سقراط  يضع

والتفريق تأملًيا، والتفسيرات الشائعة العقائد لمسائلة

للدليل تفتقر التي تلك عن منطقًيا السليمة العقائد بين

لألنانّية تبدو ذلك عن رغًما والتي األسس العقالنّية، أو

أو المحدودة مصالحنا تخدم  التي  صحيحة، الفطرّية

الراحة. لنا تسبب

 Richard W. Paul بول دبليو. ريتشارد  يصف

.(١٩٩٤) موجتين من حركة باعتباره النقدّي التفكير

التحليل هو بأنه النقدّي التفكير من األولى للموجة ُيشار

النقد. على  المبني
ّ
العقالني والتفكير الواضح، النقدّي

ك. لباري وطبًقا فه. ُيعرِّ لمن تبًعا تفاصيله وتختلف

أحكام صياغة النقدّي التفكير يعني ، (١٩٩٥) باير

يجب النقدّي، التفكير عملية وأثناء وعقالنّية. واضحة

جيًدا فيها ُينَظر وأن العقل، لحكم األفكار تخضع أن

ّ
القومي المكتب فه يعرِّ المناسب. الُحكم عليها ويطلق

بأنه المتحدة الواليات في النقدّي التفكير في للتفوق

نشط بشكل المفاهيم لوضع فكرًيا منظمة "عملية

المعلومات وتقييم وتركيب وتحليل وتطبيق ومهارّي،

والتأمل واالستدالل والخبرات المالحظات من عة المجمَّ

لالعتقاد والفعل". كمرشد والتواصل

اللغوي الجذر

 critical Grk. كلمة  من  critical المصطلح ُيشتق

النقد؛  تعني وهي  κριτικός = kritikos = "critic

الجذور تعتبر الحكم.  على العقلّية القدرة  وتتضمن

التفكير النقدّي قدم قديمة النقدّي التفكير اللغوّية لكلمة

منذ سقراط ورؤى تعاليم إلى إرجاعها ويمكن نفسه،

لتبرير  لطرح األسئلة وضع طريقة والذي سنة ٢٥٠٠

المعرفّية. االدعاءات

التعريفات

: عدة، منها بتعريفات النقدّي ف التفكير ُعرِّ

وتحليل المفاهيم،  لوضع المتقنة  النشطة العملية 

إلى للوصول المعلومات، وتقييم وتطبيق وتركيب

استنتاج أو إجابة

ومتفتِّح، ّ
/منطقي

ّ
وعقالني واضح

ّ
نظامي تفكير هو

ومدعوم باألدلة

يمكن االعتقاد ما تحديد على يركز
ّ
تفكير منطقي هو

يمكن ال فيه وما

وتحليالت عنه تفسيرات ينتج ومنّظم ذاتًيا هادف ُحكم

الداللّية االعتبارات يشرح كما واستدالل، وتقييم

عليها يقوم التي والسياقّية، والمنهجّية والمفاهيمّية

الُحكم

صياغة في المنطق/العقل باستخدام التزاًما يتضمن

العقائد

,McPeck)
ّ
شكوكي بتفكير ما فعل في االنغماس مهارة

(١٩٨١

وإيضاح لتنظيم  ُصممت بطريقة التفكير في التفكير 

التفكير وتحيزات التفكير. وإدراك أخطاء كفاءة ورفع

المشكالت لحل موجه هو وال النقدّي ليس تفكيًرا صعًبا

يتوجه الشخص).  تفكير  تحسين  غير  شيء أي  (أو

بالتفكير الوصول بنّية الداخل نحو النقدّي التفكير

الفرد يستخدم فال مدى. أقصى إلى للفرد
ّ
العقالني

أجل لكنه يستخدمه من لحل المشكالت، النقدّي التفكير

تفكيره عملية تحسين

الحذر
ّ
التحليلي التقييم عملية

هذه التعريفات المعاصرون النقدّي دارسو التفكير وّسع

األخرى والمفاهيم الصفات بعض لتتضمن التقليدّية

والتعاطف والتفكير واالكتشاف والخيال اإلبداع مثل

نقدي تفكري
والال والغموض والذاتّية النسوّية والنظرّية والمعرفة

الذاتّية. بعض التعريفات الممارسات وتستثني قطعّية.

والعقالنية المنطق

عند مهارة جوهرّية
ّ
المنطقي التفكير القدرة على تعتبر

صياغة كيفية دراسة تعتبر لذلك العقالنّية، الكائنات

التفكير بدراسة الصلة وثيقة صحيح بشكل الُحجج

النقدّي.

أجل من
ّ
المنطقي التفكير من األولى الموجة تكونت

اتبعت لقد التفكير.  في مفهومين  بين الصالت  فهم

وتخلو األفكار، قطار من المفكر فيها ُيعزل فلسفة 

للمفكر. يصف تحيز أي من الصالت والتحليالت فيها

في  اإليديولوجيا هذه Kerry Walters والترز كيري

 Beyond النقدّي التفكير في المنطقّية وراء "ما مقاله

"المقاربة يقول: "Logicism in Critical Thinking

أن التالميذ إلى رسالة توصل النقدّي للتفكير المنطقّية

استخدام حالة في فقط تصح النقدّي التفكير شرعّية

أقل) غير الصورّي (المنطق الصورّي بشكل المنطق

الفحص من أساليب إلى يهدف الجّيد المفكر وأن

والموضوعّية والعمومّية بالتحليلّية تتميز والتقييم

الحكمة في التفكير من النموذج هذا يترسخ والتجريد.

كأنها المدرسين من العديد ويقبلها التقليدّية، األكاديمّية

االعتماد مع المبادئ تلك اعتماد يتوازى وبهذا قانون".

للعالم. الكمّية الرؤية على المتزايد

كيري يعرفها كما النقدّي التفكير من الثانية الموجة في

التمركز حالة من  المؤلفين من العديد انتقل  والترز،

األولى، الموجة في كانت ذات شأن والتي المنطق حول

يلخص والترز العالية. التعليمّية في المؤسسات خاصة

إلى الجّيد التفكير "اختزال بأنها المنطقّية النظرة هذه

."
ّ
المنطقي التفكير

واالستبعاد االستقراء واالستنباط

غير  
ّ
المنطقي االستدالل من أشكال ثالث هناك

الصورّي:

تتبع معطاة مقدمات استنتاج نتيجة من وهو االستنباط

وكل بشرّي، ]س[ مثل: ،
ّ
االستثنائي القياس  منطقًيا

وجه. لديه (س) بالتالي وجه، لديهم البشر

مضمون نمط من النتائج استخراج هو االستقراء

األعداد البناء الذي ُيطبق عليه، مثل: مجموع بصرامة

زوجي. عدد الصحيحة الزوجية

ّ
المهني الحدس باستخدام النتائج استخراج هو االستبعاد

أنا مثل: ما، معرفة يعطينا  أن  المحتمل من والذي

من األبيض وكلهم باللون في الحظيرة، األغنام أراقب

بيضاء. األغنام كل بالتالي زاوية رؤيتي،

والعقالنية النقدي التفكير

يفوق ما  تتطلب العقالنّية أن والترز كيري يجادل

أو التحليل، المشكالت لحل التقليدّية الوسائل أو المنطق

تتضمن أن يجب بل التبريرات)، (حساب يسميه ما أو

التصورّي واإلبداعي والخيال اإلدراكّية "الجوانب أيًضا

على وتركز تلك الوظائف على االكتشاف، والحدس"

المبنّية الخطّية بدًال من المقاربة تجريدّية أكثر عمليات

ّ
الخطي العقل المشكالت. حل أجل من القواعد على

.
ّ
المنطقي العقل في ُيضمنا أن يجب

ّ
تسلسلي والال

ومكوناتها، تركيبها لمعرفة ُحجة؛ تحليل على القدرة

أن على القدرة أن إال ضرورية. واألسباب، األطروحة

ووجهات األخرى البدائل ومدقًقا في مرًنا الفرد يكون

الوظائف وهذه عنها. أهمية تقل ال التقليدّية غير النظر

يتضمن أن النقدّي التفكير تؤهل ما هي المعاصرة

في التقليدّية الطرق مع بالتعاون والحدس الخيال

االستنباط والتساؤل.

الوظائف

المالحظة النقدّي التفكير مهارات قائمة تتضمن

وإدراك والشرح والتقييم واالستدالل والتحليل والتفسير

الفرد  Reynolds ٢٠١١ فإن اإلدراك. وطبًقا لرينولد

اعتباًرا يعطون النقدّي بالتفكير المهتمين المجموعة أو

لتأسيس: خاًصا

ّ
واقعي دليل

عن سياقها المشكلة لفصل مهارات السياق؛

الُحكم ذات الصلة لصياغة المواصفات

الُحكم للتطبيق لصياغة وتقنيات قابلة وسائل

واألسئلة المشكالت لفهم للتطبيق قابلة نظرّية ُبنى

المتاحة

أن الفرد على  يجب النظرّية، للمهارات وباإلضافة 

اليومّية والقرارات المشكالت تضمين من  يتمكن

يكتفي ال النقدّي  فالتفكير  النقدّي.  التفكير  مستخدًما 

فكرّية مواصفات يتبنى ولكنه فقط، المنطق بتوظيف

واألهمّية والعمق والدقة والموثوقّية الوضوح مثل أوسع

والنزاهة.

العملية

على: القدرة النقدّي التفكير يناشد

واقعّية وسائل على والتعرف المشكالت، على التعرف

معها للتعامل

المشكالت في حل األولوّية أهمّية فهم

ذات الصلة تجميع المعلومات

بها ح المصرَّ غير والقيم االفتراضات على التعرف

ووضوح بدقة اللغة واستخدام فهم

والُحجج األدلة وتقييم البيانات تأويل

المنطقّية العالقات  غياب- –أو وجود على التعرف

األطروحات بين

والتعميمات االستنتاجات وضع

إليها وصل  التي والتعميمات االستنتاجات اختبار

المرء

استجّد ما على  بناًء الشخصّية  المعتقدات  بناء  إعادة

خبرات من

في وسمات محددة دقة بشأن أمور أكثر أحكام صياغة

اليومّية الحياة

عادات وسمات العقل

التفكير على المعتمدين األشخاص العقل عادات تميز

أين العقل والدليل اتباع تشمل التي تلك العادات النقدّي،

والتساؤل المشكالت لحل نسقّية ومقاربة بنا، ذهب ما

في االستدالل. واإلنصاف والثقة

النقدّي التفكير فإن وبوند، كومبف لتحليل وطبًقا

وإدراك القرار وصناعة المشكالت حل يتضمن

واالستدالل
ّ
العقالني والتفكير والعقالنّية اإلدراك 

.
ّ
التأملي التفكير مثل

ّ
أخالقي وشق والذكاء والمعرفة

من مستوى إلى الوصول النقديون المفكرون يحتاج

من ومجموعة معين توجه التطور وامتالك في النضج

تعلمها. الواجب المهارات

البحث

Edward M. Glaser أن  غالسير م. إدوارد اقترح

تتضمن ثالث عناصر: نقدًيا على التفكير القدرة

المشكالت في واعية، بطريقة  التفكير  على القدرة

المرء خبرة في تقع التي والمواضيع

واالستدالل
ّ
المنطقي التساؤل مناهج معرفة

المناهج تلك تطبيق في المهارات بعض

التفكير مهارات تطوير إلى التعليمّية المناهج تهدف

وفي المتعلمين، فردًيا من والكبار األطفال عند النقدّي

القرار، وصناعة المشكالت حل سياقات في جماعات

الثالثة. العناصر تعزيز أهمية تلك في واالستمرار

الرئيسة التعليمّية النظم كل في العلمّية الدراسات تشتمل

اإلنسانّية معمل العلوم التفكير النقدّي في مشروع على

للتفكير وتضمين النظم تحسين لتقييم إمكانّية لندن في

النقدّي.

االستدالل/التفكير النفس اإلدراكي المعاصر علم يعتبر

وتفاعلّية. تأملّية معقدة، عملية البشرّي

وترتيباته/ النقدّي التفكير مهارات بين العالقة تعتبر

النقدّي التفكير البعض يمارس تجريبًيا. تصرفاته سؤاًال

المهارات والبعض لديه مهاراته، يفتقرون إلى ولكنهم

أيهما. ليس لديه اآلخر والبعض ممارسة، دون

التعليم

القادة  من  واحًدا   John Dewey ديوي جون  يعتبر 

وإفادة التفكيرّية المهارات  بناء حقل  في التعليمّيين

الديمقراطية. وبالتالي والمجتمع، المتعلمين

األكاديمّية، األوساط في خاصة أهمية النقدّي للتفكير

 Internalization واإلدخال التعليم، عملية في مهم فهو

كما والنظريات. والمبادئ األساسّية األفكار بناء وفي

تدخل حيث التطبيق تعليم في مهم النقدّي التفكير أن

حياة في التنفيذ حيِّز والنظريات والمبادئ األفكار تلك

المتعلمين.

ومفاهيمه النقدّي  التفكير استخدام مجال كل  يكيِّف

المركزّية، المفاهيم في المجاالت كل تشترك ومبادئه.

على يجب موضوع. تبًعا لمحتوى كل تختلف ولكنها

المحتوى. تعلم أجل من فكرهم يستخدموا أن التالميذ

الخاص وبنائه الخاص، تفكيره يستعمل أن الكل على

على يركزون وبالتالي هذا األساتذة يدرك للمعرفة.

ليمتلك العقل  تحفز التي والقراءات واألنشطة األسئلة

موضوع. أي في المفتاحّية والمبادئ المفاهيم

العمليات على  النقدّي التفكير  تعاليم  ركزت تاريخًيا، 

مما الصورّية). وغير (الصورّية فقط المنطقّية

ّ
المنطقي التفكير يعادل الجّيد التفكير أن فكرة رسخ

الثانية الموجة نشأة من الهدف وكان التالميذ. عند

الوسائل أهمية على التأكيد محاولة النقدّي التفكر من

نقدًيا. مفكًرا تكون أن يعنيه ما توسيع مع النقليدّية

المصادر  من العديد  ١٩٩٤ عام والترز كيري جمَّع

تجميعه حيث تضمن ،
ّ
المنطقي التحجيم هذا  متجاوًزا

وُمثل والتعاطف المعرفة أهمية بشأن المؤلفون قاله ما

واألخالقّية والذاتّية الفكرّية والفلسفات الكبرى الجندرّية

رؤاهم نوا يضمِّ التالميذ أن المفاهيم تدعو تلك والتنوير.

التفكير. في وخبراتهم الخاصة

الكفاءة

كفاءة  حول  ١٩٩٥ عام
ّ
استخالصي تحليل ُأجري

الدراسة تلك راعت .
ّ
العالي التعليم في التدريس

حول األعمال ورجال والساسة
ّ
العالي التعليم مخاوف

إخراج في المجتمع احتياجات إلرضاء التعليم فشل

بالرغم أنه  البحث  استنتج  جّيد. تعليم  ذوي  مواطنين 

إال التفكير، تعلِّم التالميذ تحاول أن الجامعات من أن

هو الطالب يتلقاه ما أن تكشف العملية الممارسة أن

من فقط األدنى الحد تستدعي  وحقائق  مفاهيم مجرد

تزرع أو الفكر هذا تطور أن من بدًال وتفكيره، إدراكه

القيم. فيه

 ٣٤١ الباحثون راجع  آخر،  
ّ
استخالصي تحليل وفي

معيارّية مراجع استخدمت  جميعها تجريبّية،  دراسة

الباحثون وتقييم عوائده. يصف النقدّي  التفكير  لقياس

أدوات تصنيف ومحاوالت المختلفة المنهجّية المقاربات

واختبارات معتمدة اختبارات تتضمن والتي التقييم،

النتائج أكدت الباحث. بدور قائمين األساتذة أجراها

الواقعّية للمشاكل التالميذ هؤالء تعريض أهمية على

ُيعتقد الداعمة. البيئة في الحوار على تشجيعهم وأهمية

من العديد في ممكنة النقدّي التفكير تدريس خطط أن

محاولة تظهر تلك المحاوالت التعليمّية. من اإلعدادات

اإليمان وتقليل النقدّي التفكير تدريس في اإلنسانيات

كارولينا نورث من جامعة تلك المحاولة الزائفة، بالعلوم

تلك حققت .North Carolina State University

وأكدوا الباحثون الحظ كما النجاحات بعض المحاولة

الموقف تقييم مهارات توفير في اإلنسانيات قيمة على

السياق. في الكمية والبيانات الراهن

هناك  أن  Scott Lilienfeld ليلينفيلد سكوت  يالحظ

النقدّي التفكير تعليم إمكانّية تدعم التي األدلة بعض

يتعلمونه حالًيا. عما مبكرة سن لألطفال في

األكاديمية األهمية

وكل المهنّية المجاالت لكل مهم عنصر النقدّي التفكير

العلمّية، الشكوكّية مجال  وفي األكاديمّية.  األنظمة

على الحذر الحصول النقدّي التفكير عملية تتضمن

مبرر. استنتاج إلى للوصول  وتفسيرها  المعلومات

سياق أي في النقدّي التفكير ومبادئ مفاهيم تطبيق يمكن

سياق. كل وخصوصّية طبيعة إلى ُينظر أن بشرط

التفكير طرائق من نظاًما النقدّي التفكير ن يكوِّ ولهذا

األنثروبولوجي التفكير مثل والمتداخلة المترابطة

والتفكير
ّ
الرياضاتي والتفكير

ّ
االجتماعي والتفكير 

ّ
القانوني والتفكير   

ّ
البيولوجي والتفكير   

ّ
الكيميائي

ّ
الموسيقي والتفكير

ّ
األخالقي والتفكير

ّ
البيئي والتفكير 

مبادئ عمومّية من بالرغم أخرى، بعبارة أو إلخ..

خاضًعا للسياق تطبيقه يكون أن يجب التفكير النقدّي،

الذي ُيطبق فيه.

األكاديمّية المجاالت في مهًما  النقدّي  التفكير ُيعتبر

ويشرح ويرمم التفكير، ويقّيم يحلل يتيح للمرء أن ألنه

ال زائف. معتقد  تبني احتمالّية من يقلل وبالتالي 

قواعد ومعرفة النقدّي بالتفكير الشخص اشتغال يمنع

األخطاء، في يقع أن  
ّ
المنطقي والتساؤل  االستدالل

لألخطاء تدفع  التي  المؤثرات بعض هناك  ألن  ذلك

الذات وخداع والبروباغاندا والتحيزات األنانّية مثل

على النقدّي التفكير ولهذا يركز المضللة. والمعلومات

علم األبحاث في إلى وبالنظر األخطاء، تلك مثل كشف

يجب المدارس أن المدرسون  يعتقد اإلدراكي،  النفس

تلك وغرس تعليم التفكير النقدّي للتالميذ على تركز أن

بهم. الفكرّية الصفات
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اليوم المسؤولين إلقناع  األرقام بيان من أفصح ليس

أمام وأننا االتصال عصر في بأننا الناس وحتى عامة

هذا في قديمة تقاليد  مع القطع هو بصدد جديد إعالم

لالتصال واإلعالم أمام استخدامات أيًضا وأننا القطاع،

يتصل فيما وخاصة  معهودة قريب زمن إلى  تكن لم

الكرة األرضية سكان أن اعتبرنا ما إذا األفقي. بتمددها

منهم  مليارات  ٣,١٧ فإن  نسمة مليارات  ٧,٣ يناهز

وأن النصف، يقارب ما أي اإلنترنت بشبكة مرتبطون

التواصل  شبكات على حسابات  ٥,٥٤ منهم فرد لكل

مليون يوميًّا فإننا نسجل ذلك، من كل أكثر االجتماعي.

الهاتف االجتماعي على التواصل لشبكات مستخدم جديد

ثانية.  كل في جديًدا ١٢ مستخدًما يعادل ما أي الجوال،

سلم على الفيسبوك موقع يتربع األرقام هذه كل بين من

أما  حساب، واليوتيوب بمليار، بـ١,٧١ مليار الترتيب

٩٠٠ مليون  حدود في فهم آب" "الواتس مستخدمي عدد

بـ٤٥٠ مليون.  ولنكدإن مستخدم،

،٢٠١٥ سنة في وتحديًدا االقتصادي، المستوى على 

قيمته ما الخاصة الشركات من ٪٣٨ من أكثر استثمرت

التواصل شبكات في  لإلعالنات ميزانيتها من ٪٢٠

مقارنة ٪١٣ بنسبة ارتفاًعا ُيمثِّل ما وهو االجتماعي

٨,٥ مليارات  قيمته النسبة ما وتمثُّل تلك .٢٠١٤ بسنة

التواصل شبكات  لصالح إشهارية مداخيل من  دوالر

يتعلق فيما أما .٢٠١٥ لسنة فقط وهذا االجتماعي؛

شبكة فإن والتي لها صلة بالمضامين، الفيديو بمقاطع

"سناب  ا أمَّ اليوم في مشاهدة مليارات ٨ توفر الفيسبوك

وُيعتبر  فيديو،  لمقاطع  مشاهدة  مليارات   ٦ فله شات" 

سبيل فعلى العالم. في مشاهدة الشبكات أكثر بين من

فإن األميركية، المتحدة الواليات في وتحديًدا المثال،

من  و١٦ دقيقة ساعة ما يعادل الواحد يقضي الشخص

الرقمية. الحوامل مقاطع فيديو على مشاهدة في الوقت

تحميل يقع فإنه بالفيديو، الخاصة غوغل منصة على أما

يوازي  رقمًّا خياليًّا يمثِّل ما وهو دقيقة كل ساعة ٣٠٠

وعلينا  شهر. كل مشاهدة فيديو ساعة ٣,٢٥ مليارات

تأتي من هذه الفيديو مقاطع نصف أن إلى نشير هنا أن

في مشاهدة مليار توفر والتي الجوالة الذكية الهواتف

الفيديو هذه. اليوم لمقاطع

بإنتاج يتعلق فيما السبق بدور المدونات تتميز

وجه حشد بال األرقام إىل ديكتاتورية من االجتماعي: واإلعالم اجلديد اإلعالم
٪٦٥ توفر والتي للمستخدمين، الرقمية المضامين

الووردبريس فمنصة الرقمي، المحتوى مجموع من

في  مقاًال مليون ٥٦ لوحدها تنشر (WordPress)

يفوق ما تعالج فهي غوغل إمبراطورية أما الشهر.

ما يقارب ٤٠  الشهر أي في ١٠٠ مليار عملية بحث

وهو ما في الثانية، المحرك في هذا بحث ألف عملية

من وأن الشبكة، في البحث عمليات من ٪٨٩,٣ يمثِّل

عمليات هي و٢٠٪ ١٦ بين هناك ما تلك النسبة بين

أيًضا والملحوظ المحرك العمالق. هذا في جديدة بحث

الذكية الهواتف من تلك تأتي البحث عمليات نصف أن

يدفعنا  وهو ما الشهر بحث في ٥٠ مليار يقارب ما أي

كلما الهواتف الذكية في نفكر أن إلى ضرورة مستقبًال

والطريف رقمية، مضامين تصميم في بالتفكير هممنا

فقط يستهلك غوغل بيانات مركز أن هو هذا كل في

العالم. الطاقة في من ٪٠,٠١

ظاهرة فإن االجتماعي، التواصل يتصل بشبكات فيما

ينخرط فهذه الشبكة األرقام. كل تتصدَّر شبكة الفيسبوك

يعادل ٦  ما أي جديد، مشترك ألف  ٥٠٠ يوميًّا فيها

على مستوى اإلعالنات، ثانية. كل  جدد في أشخاص

شركات  تملكها  صفحة مليون   ٤٠ من مليونين  فإن 

شبكة أما مضامينها. لنشر اإلعالنات ف توظِّ صغرى

ناشط  ٤٠٠ مليون فلها إنستغرام، االجتماعي، التواصل

على  صورة ٨٠ مليون تحميل يمثِّل ما وهو شهر، كل

J’aime-” إعجاب مليارات ٣,٥ موفرة المنصة هذه

.“Like

شبكات عن فكري سجال إثارة إلى سعينا وكلما هكذا،

تلك مثل وجوهنا في ُأشهرت االجتماعي التواصل 

تلك األرقام كل تكذب. ال التي واإلحصائيات  األرقام

الحشد هذا لكن الشبكة، داخل حشد وجود على داللة هي

ها األرقام تكون وقد هوية. بال أي وجه، أنه بال يبدو

نحذر أن أيًضا علينا  لكن الفكري للحديث ُمَغذَِّية  هنا

ونظرية فكرية خلفية وبدون عليها االعتماد أن من

لظاهرة السريع  ْلَعَنة السَّ أثر بحكم وذلك مجازفة،

االحتواء محاوالت وكل وشبكاته االجتماعي اإلعالم

مؤسسة نشرت السياق هذا  في  لها. يتعرض التي

مفادها ميداني بحث نتائج الصحافة لدراسة "رويترز"

المصدر باتت الفيسبوك، مثل التواصل، مواقع أن

بين َتُحول صارت وأنها للشباب، بالنسبة لألخبار األول

األخبار من المالي والعائد الكبرى الصحفية المؤسسات

والنتائج الحقائق الدراسة أكدت جملة من تنتجها. التي

أهمها: لعل متداولة، اليوم باتت والتي المثيرة

العالم أنحاء جميع في الصحافية المؤسسات تتعرض

وذلك العمل نماذج في مسبوقة  غير الضطرابات

التواصل مواقع لتأثيرات المتواصل الصعود مع

االجتماعي.

الذكية الهواتف األخبار إلى قراءة في واالنتقال الهجرة

حقيقة تقنية باتت شبكة اإلنترنت اإلعالنات على وتزايد

واقتصادية ومجتمعية.

في الصحفية، للمؤسسات الخبرية القصص أمست

عند دقة أكثر بمتابعة تحظى وبريطانيا، كندا مثل بلدان

االجتماعي. التواصل مواقع على نشرها

من ٪٥٠ أن السائد االستنتاج  بات بلد من أكثر في 

مواقع عبر األخبار على يحصلون اإلنترنت مستخدمي

عدد يتجه وقت في قبل كل شيء، االجتماعي التواصل

الرئيسي مصدرهم إلى اعتبارها المستخدمين من متزايد

كبريات أن هو الدراسة في هذه أيًضا والمثير لألخبار.

الفيسبوك بمنصة نفسها ربطت اإلعالمية المؤسسات

االنتشار في سعة منها رغبة لتوزيع أخبارها، وغوغل

االجتماعي التواصل مواقع من جعل ما وهو وسرعته،

اإلعالمية للمؤسسات اإلخبارية المواقع عن بديلة وجهة

اإلعالمية المنصات من العديد ففي الضخمة. التقليدية

عبر إليه الولوج  يتم فقط المحتوى ربع بات التقليدية 

زيارة منصات اء الُقرَّ يفضل بينما اإللكتروني، الموقع

المحتوى؛ إلى ذات للوصول االجتماعي التواصل مواقع

أصبح للتوزيع أرحب فضاء إلى االنتقال ألن وذلك

لالنتشار وهو أكبر اإلعالمية فرًصا المؤسسات يمنح

األسمى. هدفها

العنكبوتية الشبكة

الهواتف عالم  في  المتسارعة الثورة بفضل  أنه  يبدو

الذي نفرده الزمن ملحوظ وبشكل تضاعف الذكية فقد

التطبيقات تعدد وخاصة اإلنترنت مواقع لتصفح

الهاتف في باتت حاضرة األخبار إن للشبكة. المصاحبة

أنتج ما وهو اإلنترنت شبكة عبر المتصل الجوال

فكلما واألخبار اإلنسان لالنفصال بين قابل غير تزاوًجا

أمام فنحن إذن، جواله. في األخبار سبقته اإلنسان تنقل

وحركته الشخص انتقال أن وهو جديد فيزيائي معطى

وهو الخارجي العالم مع متواصًال لبقائه عائًقا تعد لم

المكان بين  العجيب التزامن  من جديدة  حالة أنتج  ما

لماذا ر بشكل قاطع هذا يفسِّ وهنا. كل اآلن أي والزمان،

أو الموقع هذا نتصفح ونحن أكثر وقًتا نقضي أصبحنا

ففي تلك. االجتماعي  التواصل شبكات عبر ندردش

على تضاعف الوقت الذي يقضيه المواطنون بريطانيا

أسبوعيًّا  ساعة ٢٠ إلى سنوات عشر خالل اإلنترنت

وقت وفي .٢٠٠٥ عام  خالل ساعات ١٠ من بدًال

 ٢٤ أسبوعيًّا يقضي المواطن كان التليفزيون َمْجِد

وسيلة أية آنذاك تتوافر لم حيث المشاهدة؛ في ساعة

المتحدة الواليات وفي أخرى. بصرية إلكترونية ترفيه

مستخدمي من هم البالغين  غالبية فإن  األميركية،

على بانتظام يحصلون المستخدمين وأغلب الفيسبوك،

مركز بحسب يعني، ما وهو ما، بدرجة منه األخبار

في البالغين من ٪٤٠ نحو أن لألبحاث، األميركي بيو

مصدًرا لألخبار. الفيسبوك يعتبرون  الواليات المتحدة

ا مهمًّ جزًءا هكذا، أصبحت الصحافة وتوصيل األخبار

المحمول. الهاتف على لجذب االهتمام المعركة تلك من

في يحدث ما بشأن أكبر فضول ينتابه المواطن أصبح

والطقس، وماذا المباريات، نتائج تغطية مثل اآلن، العالم

كلها السياسيين، أخبار عن فضًال أصدقاؤهم، يفعل كان

اإلعالم منصات بين الشرسة للمنافسة مجاالت باتت

المنافسة كانت مثلما شرسة منافسة إنها االجتماعي.

غير السبعينات في التليفزيون وشبكات الصحف بين

بكثير. أكبر باتت والسياسية االقتصادية الرهانات  أن

االجتماعي التواصل  شبكات مواقع تصفح أشكال  أما

مليون   ٧٤٨ فإن الفيسبوك بشبكة  يتعلق  فيما  وتحديًدا

الحاسوب جهاز عبر  المنصة  هذه  في  يبحر متصفح

التواصل  شبكات يلج زائر مليون و١,٢٥٩  المكتبي،

مليون   ٢٢١ وفقط الذكية، الهواتف  عبر  االجتماعي

الجديدة الجغرافيا مكَّنت لقد  الرقمية. اللوحات عبر

ميدياتيكي بزمن مدفوعة  األرقام هذه وكل لالتصال

خالل من  وثقافية  اقتصادية نماذج ظهور من  جديد 

عليها ُيطلق بات اإلعالم مجال في جديدة استخدامات

االجتماعي. اإلعالم مصطلح

الشاعر عبدالعظيم صالح

على مباشر اإلعالم مؤثِّر وسائل أنَّ فيه: شكَّ ال مما

تطوير وأن للغة،  استعمالهم وطريقة الناس  لغات

باللغة، النهوض أسباب من لغويًّا  والصحافة اإلذاعة 

في المقترحات  بعض عرض أحاول المقال هذا وفي 

القصد. وراء من واهللا الشأن، هذا

اإلذاعة: أوال:

خالل البرامج من اللُّغة تطوير في اإلذاعة دور يبرز

برنامج يؤثِّر قد حيث الواسعة، الجماهيرية ذات المختلفة

عشرات تؤثِّره ال  ما معدودة دقائق في ُيقدَّم إذاعي

للمكتوبة ما ليس للكلمة المسموعة أنَّ شك فال الكتب،

مهارة إلى احتياجها وعدم متابعتها، لسهولة التأثير؛ من

وغير البرنامج، في مقدِّم العمليَّة القدوة ووجود القراءة،

يخصُّ فيما البارز اإليجابي والمثال أسباب. من ذلك

اإلذاعي قدَّمه الذي الجميلة"، "لغتنا برنامج البحث هذا

أول منذ العلوم ـ دار  كلية خريج  شوشة ـ فاروق

متعدِّدة وسائل على واحتوى ١٩٦٧م، عام سبتمبر

فكانت اء، القرَّ لدى الوعي وتنمية اللغوي للتطوير

لغوية وتحقيقات بالغة القرآن، من تضمُّ: نفحات مادَّته

العامَّة، إضافة العربيَّة باللُّغة العصر وعالقتها في لغة

جمالية في ولمحات العربيَّة، اللُّغة مجمع ه أقرَّ ما إلى

النصوص من وكنوز اللُّغة، في البديعية العناصر بعض

والـُمَلح الطرائف بعض عن والحديثة، فضًال القديمة

في إذاعيًّا المقدَّمة المادَّة في التنوُّع وهذا اللغوية. 

من معايير على المبني واختيارها المذكور، البرنامج

العصري، الذوق من والقرب والجمال والسالسة الجودة

إيجابيًّا وتأثيًرا المستمعين، لدى قبوًال للبرنامج جعل

غير أو العوامِّ من منهم كان َمن لدى حتَّى عليهم،

(
ً
منوذجا العربية (اللغة وتطويرها باللغة النهوض يف والصحافة اإلذاعة دور

قريبٌة محبوبٌة الجماليَّة العمليَّة فالنماذج صين؛ المتخصِّ

عكس اللغات، لتعلُّم المثلى الطريقة وهي النفوس، من

الجافَّة. المنطقيَّة والتقسيمات القواعد والحدود

الصحافة: ثانيا:

وسوء الكتاب، شعبية وهبوط التعليم، أثر تراجع مع

الناس أصبح الصورة، ثقافة وانتشار النشر، دور حال

للغة وأصبح الكتب، يقرؤون ا أكثر ِممَّ الصحف يقرؤون

ألنَّ الناس؛ لدى اللُّغة تغيير في كبير دوٌر الصحافة

الباحثون يعرفها التي اللُّغة تعد لم اليوم العربيَّة "اللُّغة

من التغيير: كثير القديم؛ فقد أصابها التراث العربي في

يعد ولم فيها، الجملة  بناء طريقة وفي  معجمها، في

يجدي يعد  ولم  كثيًرا، يجدي التغييرات هذه  تجاهل 

العلماء يعاني منها المصاعب التي التغاضي عن أيًضا

وإن الصحيح، التعبير إلى يقصدون عندما والمترجمون

للوفاء اللُّغة تطويع سبيل في كبيًرا جهًدا يقتضي األمر

على كاهل كبيًرا عبًئا يلقي وهذا وأولئك، هؤالء بحاجة

هذا الهدف". لتحقيق العلماء واللغويين

إبراهيم الدكتور لألستاذ  بحث على الع االطِّ ولعلَّ

تتركه الَّذي باألثر يوحي ـ  رحمه اهللا السامرائي ـ

في استطاع  حيث العامة، اللُّغة على الصحافة لغة

أن العربيَّة". الصحافة في  التطور من "ضرب بحثه

الصحافة لغة في شاعت وتراكيب ألفاًظا ويتتبَّع ُيحصي

الخروج من شيء وفيها العربي، المشرق في المعاصرة

غضاضة يجد لم لكنَّه العربيَّة، قواعد المألوف من على

ال جديدًة  عربيًَّة  تمثِّل "ألنَّها بها؛  والعمل قبولها في

جديدة لغة  تمثِّل وهي فيها، أدخلناها لو لغتنا تضارُّ

بين الخطأ يميِّز لغويٌّ حسٌّ لديهم ليس صحفيون أحدثها

واب". والصَّ

الشيوع حتى اكتسبت قد العربيَّة هذه اهللا: رحمه يقول

والذي ُيقال الذي في واسعة مساحات تغزو راحت

في الصحف تقرؤه الذي هذا عن بعيدًا ولست ُيكتب،

والجامعة والمدرسة  البيت  في المعربين  تسمع  وأنت

هذا بـ"لغة جملة ترمي فليس لك أن َثمَّ ومن ، والمسجد

األساليب اإلقرار لهذه عموم يقصد أحسبه وال الجرائد"،

بفساد يعترف أنَّه سيَّما ذلك؛ وال والموافقة عليها بقوله

التَّراكيب. تلك بعض في التَّركيب وسوء النَّظم

الدُّكتور إليها أشار الَّتي النقاط أهمِّ إيجاز ويمكن

خصائص يحدد ِممَّا ـ المذكور بحثه في ائي امرَّ السَّ

اآلتية: في األمور ـ للغة الصحافة أسلوبية

باللغات المتأثرة اللُّغة هذه خصائص من إنَّ -١

بحيث الجمل طول  غيرها، أو إنكليزية من  األعجمية

ال ولكنَّك الكالم، ابتداء في إليه المسند ندعوه ما يأتي

، طويل كالم بعد إال المعنى به يتم الذي بالمسند تظفر

القارئ يكاد حدًّا المعترض في طوله هذا يتجاوز وقد

الجملة. أول ينسى فيه

طويلة جملٌة يأتي بعدها ابتداء الكالم بـ"كما" إن -٢

بقولهم آخر مبدوًءا كالٍم على منها المراد فهم في ٌمعلَّقة

أراد القائل َأنَّ القارئ ُيشعر   " ... دولة أّية "فإنَّ :

األسلوب وأنَّ  ، رط الشَّ أدوات من يراد ما بـ"كما"

نعرفه ا ِممَّ هذا وليس بهذا. يشعر الفاء ومجيء ،
ٌّ
َشرطي

المعاصرة. العربيَّة به حفلت جديٌد ولكنَّه ، العربيَّة في

والخطأ واستحداث الصواب مجال عن ابتعدنا إذا  ا أمَّ

األسلوب حيُث من ـ  حافة الصَّ لغة فإنَّ جديدة لغة

ناحية من غيرها، التعقيد من وأبعد عن أيسر ُتعدُّ ـ

األسلوب "هو وأسلوبها اللغوي، والرصف المفردات

حين محاكاته  وعلى فهمه، على الناس يجتمع الذي 

أن على الحرص  يجب ولذلك يكتبون"، أو يتكلمون 

من اللغوية للرخص استعمال ذات اللُّغة هذه تكون

حين لعلَّها أو إلغائها، تحطيم القواعد إلى غير انحدار

على العربيَّة الناس إلى إقبال مدعاًة كذلك تصبح تكون

وفهمها. واستعمالها

العربيَّة بين ـ للفصاحة بمستويات  اإلدراك ولعلَّ

إلى يرشد ـ الفصحى ثمَّ  الفصيحة والعربيَّة العامية 

الحد بمعنى الفصيحة، العربيَّة  نشر على العمل تقبُّل

هو إذ بالصواب؛  االحتفاظ مع الفصاحة من األدنى

أن بمكان عوبة الصُّ ومن التحقيق، إلى األقرب الهدف

هدًفا. الفصحى نضع

الغالب في تنتج أخطاءها أنَّ الصحافة لغة والمالَحظ في

منها: أسباب، عدَّة عن

منه ال ينجو ، الَّذي اللُّغويَّة ليقة للسَّ العامُّ عف الضَّ -١

القليل. إال

عامَّة، وعدم في الدول العربيَّة التعليم نظام ضعف -٢

بشكل يدرسونها التي صات للتَّخصُّ الطالب اختيار

مدروس. عملي

كليات خريجو  يدرسها  التي الدراسة مناهج  أنَّ  -٣

ما فيها الضعف، وليس ذلك ترسيخ تساهم في اإلعالم

آثاره. من يعالجه أو يحدَّ أن يمكن

ـ والصحفيِّين خصوًصا اإلعالميين عموًما إقبال -٤

الغربية، المعلومات مصادر من الترجمة على ـ

استعانة غير من لهم، يعنُّ وجرأتهم على الترجمة كما

البحث، ومراكز صلتهم بالجامعات وانبتات باللغويين،

فيما قرارات  من لها وما اللغوية المجامع فضًال عن

قد الصحافة العاملين في بعض إنَّ بل الترجمة، يخصُّ

في مجال الترجمة. وجهودها ُيدرك نشاط المجامع ال

(المراجعة مجال في صين المتخصِّ بغير االستعانة -٥

المهنة تلك لفوضى نظًرا الصحف، داخل اللغويَّة)

وجود ضوابط لتنظيمها. وعدم

في اللغوية األخطاء بعض إلى هنا اإلشارة وتجُدُر

كاستخدام االرتجاليَّة، الترجمة عن الناتجة الصحافة 

يأتي حيث  الصحافة، في األعظم) تان (القوَّ تعبير

بـ(أل)، المقترن للموصوف مطابق غير الوصف

 The) المقابل اإلنجليزي للمصطلح ركيكًة ترجمًة

لذلك الفصيحة والصورة ،(Two super-powers

فُيقال: للموصوف مطابًقا الوصف يأتي أن التعبير

يدركها الَّتي البَدهيَّات من وهذه الُعظَميان)، (القوتان

تحتاج عن أن فضًال العربيَّة، اللُّغة طالب يدرس أصغر

اللغوية. المجامع أو البحث مراكز إلى

التي  " القائل: قول في  الكاف استعمال  أيًضا ومنها 

في ويكتب يقال مما مأخوذ  هو إذ  كمنطقة"؛ ُتعَرف

العربيَّة في التشبيه ليست  كاف وهي الغربية، اللغات

وشاع المعاصرة  العربيَّة هذه دخلت أنها غير ،

هو حيث الخطط"؛ إطار  "في قولهم: وكذا  استعمالها،

في أصلـها إلى تومئ التي الجديدة التعابـير من

 dons" الفرنسية في فهي غربية؛ أعجمية لغـات

لكلمة ترجمًة خالل" "من كذلك: وقولهم ،"le cadre

."Through"هي إنكليزية

لما تلخيًصا المهمة؛ النقاط بعض إلى أشير الختام وفي

المشكلة: عرض بعد للحلول ووضًعا سبق،

يتضح: عرضه سبق فمما

اإلعالم كلِّيَّات  في  المعتمدة الدِّراسيَّة المناهج أنَّ  -١

في العربيَّة اللغة ضعف عن مباشر بشكل مسؤولة

اإلعالم. وسائل

اللغويَّة العلميَّة سات المؤسَّ عن الصحافة انعزال أنَّ -٢

أهمِّ من  كونها مع ، اللُّغويِّ مستواها انحدار إلى أدَّى

المجتمع. لدى اللغة في التأثير وسائل

العربيَّة اللُّغة بحماية ة الخاصَّ القوانين غياب أنَّ -٣

ـ التَّنفيذ ناحية من أو التَّشريع ناحية من سواء ـ

مجال في ٍة وبخاصَّ ائدة،
َّ
السـ الفوضى اللُّغويَّة سبٌب في

اإلعالن.

المشكلة: هذه حل التي تساهم في المقترحات ومن

وإقرار إدخال اللُّغة اإلعالم، كلِّيَّات مناهج تعديل -١

في العربيَّة اللُّغة مواد تكون بحيث بكثافة، إليها العربيَّة

الجودة. معايير إحدى الكليات تلك

بوضع أيًضا، العربيَّة اللغة أقسام مناهج تعديل -٢

وتسهم المختلفة، وفئاته بالمجتمع الطالب تربط رات مقرَّ

المقترحة: المقررات ومن العمل، لسوق تأهيله في

اللغة مجامع وقرارات الشائعة، اللغوية األخطاء

العربية.

من مكثَّف عدد بتقديم اإلذاعية الهيئات عناية  -٣

والحرص العربيَّة،  اللُّغة بشؤون ُتعنى الَّتي البرامج

رفيع. مستوى على جعلها على

العربيَّة، اللُّغة بمجامع الصحفية  سات المؤسَّ ربط -٤

ما تعميم يتولَّى لغوي اتِّصال مكتب طريق  عن

ة خاصَّ دورات ويضع المجامع،  قرارات  من يستجدُّ

وردِّها الشائعة اللغوية على األخطاء تركِّز بالصحفيِّين

السليمة. وكذلك العناية بالترجمة الصواب، إلى

يشابهها، وما اللغوي) (المراجع  مهنة تنظيم -٥

بضوابطه التنظيم ذلك لتحقيق بها؛ خاصة نقابة وإنشاء

الحقوق وحفظ الدخالء، من المهنة  وحماية المعتمدة،

السليقة وأصحاب لين للمؤهَّ تشجيًعا بها؛  للمشتغلين

ذلك المجال. في اللغوية العاملين

الجامعات في العربيَّة اللُّغة أقسام بين تفعيل التعاون -٦

اإلعالم، ووسائل للدولة الرسمية والهيئات ناحية، من

منها: من الوسائل، عدد طريق عن

الجهات، تلك من في كل جهة لغوي  مكتب إنشاء أ.

الرسمية للمستندات اللغوي التدقيق مهمة يتولَّى

المكاتب اإلعالمية. غرار الصادرة، على

اللغوية الملكة تنمية  إلى تهدف دورات  إجراء ب.

لتنمية الصوتية  الناحية من الجهات، تلك لمنسوبي 

حجم لتقليل الكتابية الناحية ومن اللسان، فصاحة

واألسلوبية. اإلمالئية األخطاء

اإلعالنية اللوحات  بتدقيق تختصُّ لجان إنشاء ج.

والرسامين الخطاطين  محالت على واإلشراف ،

تلك تشكِّل بحيث  رة، ميسَّ برسوم والمصممين،

(ج) والبند (أ) البند في ورد ما يموِّل مورًدا الرسوم

المذكوَرين.
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العمود  هذا  تحته  جاء  الذي  العنوان  هذا  أن  مؤكد 

الصحفي، يحيل إلى دالالت عديدة لدي، ولدى المتابع 

الكريم، السيما أن موعد نشره يتزامن مع بدء فعاليات 

ومهرحانات شعرية افتراضية مابعد سقوط سطوة بعبع 

كوفيد التاسع عشر،وحتى مهرجانات واقعية فيزيائية هنا 

وهناك، وتشارك في كل منها كوكبة من الشعراء، وفي 

ظل غياب النقاد.

ولعل من أول دواعي ذلك، ما قد يحيل إليه العنوان على 

نحو مباشر، وهو عدم إمكان خطاب نقد الشعر أن يكون 

ما  الشعرية، والسيما في  اللحظة  في مستوى تحوُّالت 

بعد  تتم من حولنا،  أن هناك تطورات هائلة  إذا علمنا 

حيواتنا،  في  واالتصاالت  التكنولوجيا  ثورة  أفرزته  ما 

وباتت النصوص المكثفة واقعًا يوميًا، بعد أن  عرفت، 

ضمن  كثيرين،  عالميين  شعراء  أيدي  على  قبل،  من 

خرائط لغاتهم الشعرية

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

وسقوط  كله،  العالم  في  جرت  التي  الكثيرة  التحوالت 

آلة الرقابة، منذ أن غدا في إمكان أي ناص أن يكون 

كتابته،  من  االنتهاء  بعد  المدون،  نصه  ويطلق  ناشرًا، 

بمجرد الضغط على زر"Enter"في لوحة مفاتيح كيبورد 

الكمبيوتر، أو بديله في وسائل االتصال األخرى:الهاتف  

أو اآليباد..إلخ، ما جعل مهمة الناقد تتضاعف، وتتفاقم، 

الفضاء  اتسع  أن  بعد  المشكلة-بأكثر-  تعقدت  وقد 

هذا  لجج  في  مبحر  أي  إمكان  في  وبات  االفتراضي، 

الملتبس  الكتابي،  أثره  يترك  أن  األلكتروني  المحيط 

النصوص  من  إبداعي  هو  ما  استنساخ  بل  بالشعر، 

الشعرية، غفًال من أسماء منتجيه، وهو ما يربك مهمة 

الناقد الحصيف.

طبيعي، أن للناقد الذي بات يغيب شجونه الخاصة، حيث  

رأس  في  يظهرا  وبحضوره   بخطابه،  الالمباالة  أن 

المحاكمة،  أو  الحسابية،  الجردة  هذه  مثل  في  القائمة، 

فيه  غدا  الذي  الداعشي  الزمن  في   والسيما  العاجلة، 

المبدعين،  فيه حتى أضرحة  واستهدفت  تهمة،  اإلبداع 

إبراهيم اليوسف

á‘‰€a@lbÓÀÎ@NNÔ„Î6ÿ€�a@á”b‰€a

ُهنا رقَص الموُت

و عزَف سيمفونيََّتُه األزليََّة 

فاِف جمَع الكواِكَب ُكلَّها في هذا الزَّ

الِم بأحابيِل الباطِل و أقنعِة الظَّ

وُء و ِبُطَمأنينِة المواثيِق ُقِتَل الضَّ

َخُب ... عمَّ الصَّ

و ارتفَعْت حمحمُة الدِِّم المسفوِح

في َجَرياِنها بهيًَّة إلى سهوِلها

في ُتراٍب ال ِرواَء لُه

ُحْلُمُه ال زاَل َيِقظًا

وعناقيُد الُحبِّ ُمْزدانٌة في صدِرِه

بَتْيِن  ِشفاُهُه أيضًا كانتا ُمرطَّ

باحاِت بُقَبِل الَحنيِن و ندى الصَّ

على ُعشِب الذَّاكرِة 

يمُأل ُجعبَتُه مْن ُشُهٍب

و ُشعاعاٍت ُمنسابٍة مْن نهاِر األمِس

حيَن الوداِع نَثَرْت كلَّ النُّجوِم في عيَنْيِه

نبِق َقْتُه بأسراِب الفراشاِت و الزَّ طوَّ

مألْتُه بيَن أهداِبها

كلَّْلُتُه ببراعِم الُحبِّ 

كاَن الموُت كريمًا

مَألَ ُكلَّ ِسالِلِه المئِة

مْن دٍم و ضوٍء

لم يكن عبثًا ِبْدأ تنزيل الوحي بكلمة (اقرأ)، بل كان 

الفرد  اإلنسان  حياة  في  القراءة  أهمية  على  داللة 

لمعرفة اهللا سبحانه وتعالى ومخلوقاته، ومعرفة نفسه 

سطوة  عن  واضحًا  وتعبيرًا  يعيشه،  الذي  والواقع 

الكلمة على الناس بغض النظر عن صدِقها أو كِذبها، 

قسوتها أو مرونتها. 

١٥٢٢م  عام  لوثر  مارتن  األلماني  الراهب  كتب 

أنحاء  معظم  في  عليها  واإلقبال  كتاباته  انتشار  بعد 

أورّبا قائًال: (أنا لم أفعل شيئًا، الكلمة هي التي فعلت 

التي  ُمِحّقًا في ذلك، فالمطبعة هي  كّل شيء). كان 

أوصلْت كلمته إلى الناس. 

قبل اختراع األبجدية كان التواصل بين الناس ونقل 

األخبار والمعلومات يِتمُّ شفهيًا بالتحدُّث واالستماع، 

بعد اختراع األبجدية لم يكن كما قبله، فقد بدأ عصر 

استوجبت  ِبدورها  التي  الكتابة  طريق  عن  التدوين 

لتا معًا ثنائية متكاملة ال ِغنى عنها،  القراءة. لقد شكَّ

إن  الِكتابة  فائدة  وما  الِكتابة؟  لوال  سنقرأ  كنا  ماذا 

لم ُتقرأ، َمثلهما كَمثل البيضة والدجاجة، ولكن دون 

البحث عن أسبقية إحداهما من األخرى.

ومن الجدير بالذكر أّن القراءة غير ُمختصرة على 

أنواع  هناك  بل  بها،  والُنطق  الكلمات  حروف  فك 

الكتب،  أهمية عن قراءة  تقل  القراءة ال  أخرى من 

الوجه  تعابير  قراءة  والمشاعر،  العيون  َكقراءة 

النوطة  قراءة  الَقول،  لحُن  قراءة  الجسم،  وحركات 

المخطوطات  قراءة  األحفوريات،  قراءة  الموسيقية، 

القديمة، قراءة رمزيَّة اللوحات الفنية، قراءة المواقف 

يمكن  سبق  ِمّما  إلخ.   ... األعداء،  ونوايا  السياسية 

تواصل  ِفعل  بأّنها  للقراءة  مبّسط  تعريف  صياغة 

مع الماضي والحاضر والمستقبل، وِرحلة إلى آفاق 

الّدالالت والُرؤى والمعِرفة. 

في حياة اإلنسان الفرد أمور ال يريد ِفعلها، وأمور 

ينبغي ِفعلها، وأمور أخرى يِحبُّ ِفعلها. لعّل القراءة 

من األمور التي ينبغي عليه ِفعلها حّتى وإن لم يِحبُّها. 

وأّنها  خاصّة  يقرأ،  وال  القراءة  يجيد  لمن  عذر  ال 

يتعلَّق  األمر  مادية،  تكلفة  أو  مهارة  أي  تحتاج  ال 

فقط بالرغبة وبعض الفضول لجمع المعلومات. أّما 

الِكتابة فهي شيء مختلف تمامًا، تحتاج إلى الموهبة 

ما  أثر  يترك  أن  بّد  ال  كتابٍة  كلُّ  والثقافة،  والخيال 

الكاتب  ل  ِمّما ُيحمِّ القارئ سلبًا كان أم إيجابًا،  على 

مسؤولية أخالقية فيما يكتب تجاه القارئ والمجتمع. 

عن  اإلعراض  مسؤولية  فقط  يتحّمل  القارئ  بينما 

القراءة أو عدم فهم رسالة الكاتب والغاية حين يقرأ. 

هو  لنفسه  ُيهديه  أن  لإلنسان  يمكن  ما  أجمل  لعّل 

اإلدمان على القراءة منذ الِصغر أو المثابرة على أقلَّ 

تقدير، فوائدها أكثر من أن ُتحصى، كلُّ قراءة فيها 

من الُمتعة ما يجعل القارئ يتنفس المعِرفة كما يتنفس 

الهواء، ويتسلَّح بأفكار جديدة تساهم في زيادة وعيه 

وإتساع مداِركه، هذا فضًال عن كون القراءة إحدى 

أهم وسائل تحصيل المعلومات وتحويلها إلى معرفة، 

والتعمُّق في الموضوعات الُمحّببة إليه إذا أراد. 
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المدني  المجتمع  الناطق الرسمي لقوى  قال حسن قاسم 

يوجد  كوردستان"   " لصحيفتنا  حديث  في  الكوردستاني 

الكثير من منظمات المجتمع المدني  لكورد سوريا في 

األهداف  استغالل  تم  أسف  بكل  لكن  كوردستان  اقليم 

المنظمات  هذه  بعض  قبل  من  لها  والنبيلة  االنسانية 

واستخدمت لغايات شخصية من قبيل الفساد والمحسوبية 

البعض  أن  فضال  شرعية  غير  بطرق  األموال  وهدر 

استخدمها في شبكات تهريب البشر وغيرها لذا كان البد 

من وضع هذه المنظمات في سياقها االنساني.

تاسيسه  المزمع  للفيدراسيون  العضوية  شروط  وحول 

قريبًا قال قاسم: 

العضوية متاحة أمام كل منظمة تؤمن بالعمل التطوعي 

وأهدافه االنسانية في خدمة المجتمع أفرادا أو جماعات 

وتراعي  ألمتنا  القومية  الثوابت  مظلة  تحت  وتعمل 

سيرة  ذات  وتكون  المجال  هذا  في  الناظمة  القوانين 

الداخلي  والنظام  البرنامج  على  وتوافق  جيدة،  وسمعة 

للفيدراسيون

وفيما يلي نص الحوار:

 

لمنظمات   فيدراسيون  لبناء  تسعون  وانتم  مدة  *منذ 

اقليم كوردستان،  في  لكورد سوريا  المدني   المجتمع 

أنجزتم  وهل  هذا  مشروعكم  توضحوا  أن  لكم   هل 

خطوات بهذا االتجاه ؟

ـ أوًال، البد من أشكر أسرة تحرير جريدة «كوردستان» 

كل  ومرجع  شعبنا   أبناء  من  الغيورين  الغراء صوت 

وطني مخلص  يؤمن بحقوق شعبه كاملة على أرض 

آبائه وأجداده

المدني   المجتمع  منظمات  الكثير من  يوجد  انه  تعلمون 

تم  أسف  بكل  لكن  كوردستان  اقليم  في  سوريا  لكورد 

قبل بعض  لها من  والنبيلة  االنسانية  استغالل األهداف 

قبيل  من  شخصية  لغايات  واستخدمت  المنظمات  هذه 

األموال بطرق غير شرعية  والمحسوبية وهدر  الفساد 

البشر  تهريب  شبكات  في  استخدمها  البعض  أن  فضال 

وغيرها لذا كان البد من وضع هذه المنظمات في سياقها 

واالغاثي،  الخدمي  لعملها  ضوابط  ووضع  االنساني 

واالحزاب  المدني  المجتمع  منظمات  أن  تعلمون  وكما 

السليم  الديمقراطي  النظام  أساس  هما  الفعالة  السياسية 

وعلى هذا األساس كان التشاور والتنسيق بين الحزب 

المجتمع  وقوى  سوريا  ـ  الكوردستاني  الديمقراطي 

باشور،   في  منظماتها  عبر  الكوردستاني  المدني 

المدنية الوطنية األخرى على  المنظمات  وبالتعاون مع 

ضرورة تجميع طاقات هذه المنظمات  وتمكين عملها 

لتلعب  المدني  المجتمع  منظمات  فيدراسيون  اطار  في 

الدور المنوط بها على أكمل وجه .، وقد أبدت حوالي 

تنفيذ هذا  السير قدما في  أربعين منظمة موافقتها على 

المشروع، وعلى هذا األساس تم تشكيل لجنة  تحضيرية 

عقدت عدة اجتماعات واتفقت على برنامج ونظام داخلي 

للفيدراسيون كما تم اعتماد لوغو له، ونحن اآلن نستعد 

لعقد المؤتمر التأسيسي .

هل االنتساب الى الفيدراسيون متاح لجميع المنظمات 

المدنية المتواجدة في اقليم كوردستان ؟

بالعمل  تؤمن  منظمة  كل  أمام  متاحة  العضوية  نعم 

أفرادا  المجتمع  خدمة  في  االنسانية  وأهدافه  التطوعي 

القومية ألمتنا  الثوابت  أو جماعات وتعمل تحت مظلة 

ذات  المجال وتكون  الناظمة في هذا  القوانين  وتراعي 

والنظام  البرنامج  على  وتوافق  جيدة،  وسمعة  سيرة 

الداخلي للفيدراسيون .

التي تعملون على تحقيقها من خالل  ما هي األهداف 

كوردستان  ـ  المدني  المجتمع  منظمات  فيدراسيون 

سوريا ؟

وقيمهم  األفراد  ومصالح  حقوق  عن  الدفاع   : اوال 

وثقافتهم 

الكوردي  المدني  المجتمع  تنظيم  على  العمل   : ثانيا 

القيم  يحقق  بما  مؤسساتي  اطار  ضمن  سوريا  في 

في  االنسانية  والحضارة  التطور  ومواكبة  الديمقراطية 

مختلف األصعدة

ألفراد  الضرورية  الحاجات  تأمين  على  العمل   : ثالثا 

وكهرباء  ماء  من  األساسية  الخدمات  وتوفير  المجتمع 

ووقود واالهتمام بخبز الشعب وتحسين نوعيته ومراقبة 

الصحي  والتأمين  التعليم  مجانية  ، فضال عن  األسعار 

والمتوسطة  الفقيرة  للشرائح  المعيشة  مستوى  وتحسين 

التي هي األكثر تضرًرا 

الكوردية  السياسية  الحركة  عمل  أداء  مراقبة   : رابعا 

يعزز  وبما  بايجابية  العامة  سياساتها  في  والتأثير 

األساليب الديمقراطية وممارستها عمليًا.

واالقصاء  والتعصب  التطرف  ثقافة  محاربة   : خامسا 

القومية  المكونات  مختلف  بين  التعايش  ثقافة  وتعزيز 

والدينية والثقافية. 

سادسا : الدفاع عن حقوق الشعب الكوردي في سوريا 

مصالحه  عن  والدفاع  الدولية   والهيئات  المحافل  أمام 

لسوريا  الدستورالجديد  في  تثبيتها  على  والعمل  العامة 

في  السلمي  النضال  واتباع  دستورية  فوق  بنود  وفق 

ذلك

سابعا : التشبيك والتفاعل االيجابي والبناء مع المنظمات 

ديمقراطي  بلد  لبناء  تسعى  والتي  المماثلة  السورية 

تعددي يكرس التعددية القومية والثقافية ويحقق المساواة 

او  العرق  اساس  تمييز على  دون  االجتماعية  والعدالة 

المذهب او الدين بما يعزز المصالحة الوطنية بعيدا عن 

الكراهية وروح االنتقام وثقافة األخذ بالثأر.

ثامنا : التشبيك مع المنظمات الدولية بما يخدم األهداف 

المشتركة في اطار التعاون والتنسيق المتبادل 

تاسعا : إيالء االهتمام بالمرأة والشباب والطلبة وايجاد 

الحلول الناجعة للمشاكل التي تعترضهم وتأمين فرص 

العمل لهم وحقهم في متابعة دراستهم 

@Z·éb”@Âèy
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محمد  د.  عبرالناقد  ولقد  ونصوصهم،  وتماثيلهم، 

صابرعبيد ابن الموصل، في مقال له نشره في إحدى 

وهو  مبدعينا،  إهمال  عن  العربية،  الثقافية  الصفحات 

أن الذ وأسرته  بعد  الخاصة  معاناته  واقعة  ينطلق من 

بالفرار، من شرورهؤالء األفاكين، وباتت مكتبته، وبيته، 

وجامعته، تحت رحمة هؤالء، بعد أن اضطرإلى اللجوء 

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

والسيما من قبل من سلط الضوء على نتاجاتهم، وفي 

هذا مايدل على غبننا بحق ناقدينا، كمتلقين لإلبداع، أو 

كمنتجين له.

جد  باتت  المنصف،  الفاعل،  الناقد،  إلى  الحاجة  إن 

تندلق  التي  الهائلة  النصوص  هذه  ظل  في  ضرورية، 

من شاشات هواتفنا، وكمبيوتراتنا، وتالحقنا أنى حللنا، 

وبينها السمين القليل، إلى جانب الغث الهائل، وأنه من 

من  متفرد  ماهو  على  الضوء  تسليم  فقط  ليس  اللزام 

وإعداد  الشعرية،  اللحظة  تحوالت  واستقراء  بل  بينها، 

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

وشقه  نفسه،  جديد،  نص  فرض  واقع  ظل  في  السيما 

وهلة،  ألول  عسيرة،  تكون  قد  والدة  عبر  الطريق، 

إلى  الشعري  المنتج  في  الكمية  التراكمات  تؤدي  وقد 

وقائع  نشهد  ونحن  إدراكه  يمكن  وهوما  كيفي،  واقع 

انحسارالنصوص المطولة،وغياب النصوص الملحمية، 

في  أنه  رغم  الغموض،  وسقوط  المعرفي،  وعودة  بل 

حدوده الطبيعية، من إلماعات النص الشعري حقًا.

بالطبع ِقّلة من الُقّراء يفعل ذلك، بينما األكثرية تكتفي 

بالُمتعة وجمع المعلومات، وال بأس في ذلك.  ُربِّ 

قراءة  األفضل  من  نقرأ؟  أْن  يجب  ماذا  هنا:  سائل 

كل ما يقع تحت ناِظِرينا، وكل ما يقع بين أيدينا من 

المنشورات والُصُحف والمجّالت والكتب مع األخذ 

نا، ويخصُّ  بعين االعتبار أْن تكون األولوية ِلما يخصُّ

أعداءنا من باب أعرف عدوك، ثّم ما يخصُّ العالم. 

في  تقبع  اإلسالمية  الدول  أغلبية  أّن  المالحظ  من 

الِجهات  عن  الصاِدرة  رات  المؤشِّ جداول  مؤخرة 

الدولية، وخاصة مؤشر عدد الُكتب المقروءة سنويًا 

بصدِدها  ولسنا  كثيرة،  األسباب  بالطبع  فرد.  لكل 

نعم!  القراءة.  عن  العزوف  ها  أهمُّ من  ولكن  اآلن، 

أّمة (إقرأ) ال تقرأ! وإذا قرأْت تقرأ ما يُضر وال ينفع 

صحتها،  في  المشكوكة  (األحاديث)  المروّيات  من 

بينما كتاب اهللا  بها من سلطان،  أنزل اهللا  والتي ما 

دون  فقط  القراءة  ألجل  ُتقرأ  الشريف)  (المصحف 

وطالب  المدارس  تالميذ  أّما  بها.  العمل  أو  تدبُّر 

المقّررة  المناهج  بقراءة  يكتفون  فإّنهم  الجامعات 

قون كتبهم ودفاترهم  لتحصيل عالمة النجاح، ثّم يمزِّ

بعد نهاية االمتحان.

باالختراعات  حاِفل  اإلنسانية  تاريخ  أّن  شّك  ال 

العلم  نشر  في  ساهمت  منها  ثالثة  واالكتشافات، 

والمعرفة على أوسع ِنطاق، ونقل اإلنسان من حال 

المطبعة،  األبجدية،  بالتسلسل  وهي  أفضل،  إلى 

مع  االجتماعي.  التواصل  وبالتالي وسائل  االنترنت 

ومع  سابقًا،  أشرنا  كما  التدوين  بدأ عصر  األبجدية 

المطبعة انتشر الِكتاب والترجمات بمختلف اللغات، 

ولم َيُعْد العلم مقتصرًا على طالب المدارس والمعاهد 

والجامعات. لم ُيعرف أي جانب سلبي لالختراعين 

التي  االجتماعي  التواصل  وسائل  أّما  السابقين. 

استئذان،  دون  حياتنا  دخلْت  فقد  مؤخرًا  ظهرت 

وجعلت العالم ِبحق قرية صغيرة، أحدثت تطّورات 

إيجابية في طريقة تفكيرنا ونمط عيشنا، حيث أصبح 

ال  كان،  أينما  للجميع  ُمتاحًا  ِكتاب  أو  معلومة  أي 

تستغرق عملية الحصول عليه ِسوى دقائق معدودة، 

ليس هذا فحسب بل أصبح بإمكان األّميين الذين ال 

الُكتب  إلى  االستماع  والمكفوفين  القراءة  يجيدون 

الكثير  لعّل  األغاني.  إلى  يستمعون  كما  المسموعة 

ُمّنا يسأل اآلن: ماذا سيأتي بعد االنترنت؟ إذا كانت 

مقدرة العقل البشري على اإلبداع ال حدود لها فمن 

المؤكَّد أّن االنترنت لن يكون النهاية واألفضل ال بّد 

أّنه قادم. لكن بموازة ذلك نمْت ُسلطة تكاد تكون فوق 

جميع الُسلطات، ال سبيل إلى إنكارها أو إبطالها، إّنها 

التواصل االجتماعي والتي  النشر في وسائل  ُسلطة 

قد َتدفن العدالة وتخفي الحقيقة عندما تغدو هي أساس 

أحكام اإلدانة والبراءة. َثّمة نمط جديد من االستبداد 

ُيعكِّر صفَو حياتنا اليومية، إّنه استبداد فوضى الِكتابة 

- االستبدادان  عليه  يتغّذى  والشعوبية،  والُصراخ 

السياسي  والديني- اللذان يكاد يكون اتحادهما مّيزة 

المنطقة  األوسط،  الشرق  بمنطقة  خاّصة  حصرية 

الموسومة بالعيش دون أمل أو أفق.

قبل ظهور وسائل التواصل االجتماعي كانت للنّص 

أو مجلة  للنشر في صحيفة  المكتوب سطوة، وكان 

ال  ومنشورات  بكتابات  اليوم  يزخر  فيما  ِسحٌر، 

في  وكأّننا  األفكار،  من  خالية  غالبيتها  لها،  حصر 

سوٍق يصرخ فيه الجميع لبيع بضاعته، لكن ِقّلة من 

أو  بطريقة  كاتب  هو  شخص  كل  فاليوم  تشتري. 

بالجودة  اإلهتمام  دون  ُشحنِته  لتفريغ  يكتب  أخرى، 

والِصدق، بمعنى ليس كل كتابٍة إبداعًا. َكثرة الُكّتاب 

توازيها قّلة الُقّراء، اإلبداع دائمًا يقتِرن بالقلِّة، بينما 

تشاهد  كانت  الناس  أغلبية  بالِكثرة.  تقتِرن  الّرداءة 

سقوط التفاحة من الشجرة، ولكن لم يتساءل أحد لماذا 

التفاحة إلى األسفل ولم تصُعد إلى األعلى،  اتجهت 

وحده نيوتن شغل تفكيره بسقوطها، فأبدع واكتشف 

الجاذبية األرضية.

عاشرا : حماية البيئة في سوريا عموما وفي المناطق 

صحي  مناخ  لخلق  الخصوص  وجه  على  الكوردية 

اللقاحات  وتأمين  واألوبئة  األمراض  تفشي  ظل  في 

الالزمة.

ما هي خططكم في المستقبل ؟

االقليمية  المدنية  المنظمات  مع  العالقات  تمتين  ـ 

والدولية والتشبيك معها لتحقيق األهداف المشتركة 

ـ التشبيك مع المنظمات المدنية في كوردستان سوريا 

ـ  الفيدراسيون              لفروع  مكاتب  وفتح 

تسجيل الفيدراسيون رسميا في وزارة الداخلية في اقليم 

كوردستان 

لالمكانيات  وفقا  واالغاثي  الخدمي  العمل  تنشيط  ـ 

المتوفرة والتواصل المستمر مع مخيمات اللجوء وتقديم 

المساعدات لهم .

الروابط  تعزز  متنوعة  وفعاليات  بأنشطة  القيام  ـ 

امتنا  تاريخ  من  مستفيدا  المجتمع  أفراد  بين  االنسانية 

وفولكلورها وثقافتها .

ندوة يونس

هكذا أتمَّ حصاَدَه الُمباَرَك

في ِمْهرجاِن الدَِّم الُمباِح وقهقهِة اُألَمِم 

ال رايَة و ال نشيَد في األفِق 

ُنصاِرُع الَخياِل بالَخياِل

نتوكَّأ على ظلٍّ في ِرهاِن الُفجاءاِت

ُد ِللحياِة كاَنْت ُخطواُتُه ُتَمهِّ

و فيُض األحالِم تَتَقدَُّمُه

 ُتراقُصُه ... ُتصاِحُبُه

ُيراِسُل األعياَد بفراشاِت الُحضوِر

و مآِدُب الفرِح عامرٌة بكلِّ األلواِن

هذا نخُبُه قْبَل النَّْزِف

و هروِب العصافيِر

رِّ و تاريِخ الدَِّم قبَل تقويِم الشَّ

مئٌة و عشروَن ُحلمًا و أكثُر

باِح َلْت عْن صهوِة الصَّ ترجَّ

تناثَرْت أوراُقها

يُح ... أخَذْتها الرِّ

بِقَيْت بيضاَء

ْن فيها ُحروٌف لْم ُتَدوَّ

اٍل مْن دبكٍة و ُعرٍس و موَّ

فرُح الدَِّم يمُأل اآلفاَق

نِة و فصُل الدَّْمِع ألغى ُكلَّ ُفصوِل السَّ

راِخ تركوا الفضاَء ِألجنحِة الصُّ

ِحكاُت في موٍج هادٍر اغِتيَلِت الضَّ

و ُجِرَفِت االبِتساماُت

وُفِتَحْت مضائُق الِجراِح

ال جهَة تسمُع النِّداَء

وحَدها التَّوابيُت يقظى

َتسيُر في مواكِب الُحبِّ و الِحرمان
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قيل سابقًا، إذا أردت السالم فاستعد للحرب!، هذه 

منها  الغرض  وال  دعائية،  وسيلة  ليست  المقولة 

وإثارة  المؤامرة  نظرية  خيوط  عن  البحث  هو 

سالمة  تهدد  التي  والتحديات  الجدلية  المواضيع 

البحرية  يستخدمه  شعار  إنما  المنطقة..    وأمن 

البريطانية التي تفرض اليوم هيمنتها على خمس 

البّحارة االمريكيون  العالم، بينما  محيطات  حول 

من جانبها يفسرون عالقة الحرب بالسالم يعني أن 

وقت االستعداد للحرب ليس عندما تكون الحرب 

وشيكة، بل عندما تكون في أوقات السلم.  وبالمثل، 

يمكن لجيش قوي في زمن السلم أن يشير إلى غزاة 

تكون  ال  قد  المعركة  بأن  محتملين  مهاجمين  أو 

تستحق المغامرة من أجلها، وأكد على هذه النظرية 

في  الديمقراطية  مبادئ  وأسس  نشر  الذي  الزعيم 

العالم هو " روزفلت "حيث قال يومًا: "تكلم بهدوء، 

ولكن احمل عصا كبيرة بيدك." هل فعًال يجب أن 

يحمل إقليم كوردستان عصا بيده في أوقات السالم؟  

العراق  أو  سوريا  داخل  الميداني  الوضع  اليوم 

بشكل عام على صفيح ساخن، وهو بمثابة نموذج 

سّيئ للفوضى الخالقة التي أوجدتها األمريكان في 

العراق بعد ٢٠٠٣ التي وصلت إلى حد التدخل في 

أرضها،  والضعيفة، وسيادة  المفتتة  الدول  شؤون 

المحك،  على  أصبح  التي   قرارها  واستقاللية 

وما  يحصل اليوم في العراق من فراغ دستوري  

الجمهورية  رئيس  انتخاب  في  المتكرر  والفشل 

أمام  وشاهد  دليل  خير  هو  الوزراء  وللمجلس 

اإلرهابية خارج  الميليشيات  الجميع، حيث  انظار 

الرسمية، والفلتان األمني، وتغلغل  التغطية  نطاق 

الرئيسية  المفاصل  في  االيراني  الثوري  الحرس 

كما  الداخلية،  في شؤونها  السافر  ل  والتدخُّ للدولة 

هو الحال في سوريا ولبنان واليمن وليبيا، فالوضع 

هو  اليوم  "اإلقليم"  داخل  والسياسي  االقتصادي 

ال  وهذا   واستقرار،  بأمن  ويتمتع  نسبيًا،  مستقر 

قادة  المنطلق يجب أن يستعد  فيه، ومن هذا  شك 

ان  أسلفنا  كما  السالم،  أوقات  في  للحرب  اإلقليم 

منها  يجعل  األلغام  حقل  بين  المنطقة  هذه  وقوع 

هدفًا مباشرًا لمحاور الشر والتي تقودها ايران في 

الشرق األوسط.  من الحكمة أن نقول أن االستعداد 

للحرب في أوقات السالم هو نابع من التفكير السليم 

الوقائع والمعطيات على  والبراغماتية  في قراءة 

فترة  قبل  لإلقليم  ُوّجهت  التي  الرسائل  االرض، 

 عشر صاروخًا، 
ْ
من خالل استهداف أربيل باثَني

وتبني الحرث الثوري اإليراني هذه العملية وألول 

المشهد  في  تاريخها هي سابقة خطيرة  في  مرة  

أن  جميعًا  مّنا  يجعل  العملية  هذه  العام،  العراقي 

الرسائل  هذه  مضمون  على  جاد  وبشكل  نقف 

والغرض منها وتوقيتها، قادة اإلقليم بحكم تجاربهم 

التعامل  في  الحكمة  يجيدون  والميدانية  التاريخية 

وهدوء،  بعقالنية  والمعطيات  التحديات  كافة  مع 

لكن أحيانًا يغرق المرء داخل التفاصيل، ويستحيل 

اليوم بات  له.   المنصوب  المستقبل والفخ  إدراك 

إيراني على  فيتو  هناك  أن  يعلم  والداني  القاصي 

السيد  الكوردستاني"  "الديمقراطي  مرشح  انتخاب 

المواضيع  اكثر  لكن  العراق،  لرئاسة  أحمد  ريبر 

الغموض  حول  هو  التساؤل  يثير  الذي  الجدلية 
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طهران،  توّرط  من   واشنطن  موقف  يلف  الذي 

فالكرد  العراق،  داخل  التوازنات  بقواعد  واللعب 

يومًا  يضعوا  لم  التاريخ  مدى  وعلى  العراق  في 

جميع بيضاتهم في سلة االمريكان، فمعروف عن 

في  والمناورة  والمكر،  المراوغة،  هو  سياستهم 

التعامل مع قضايا المنطقة.

صحيح أن خيارات اإلقليم محدودة أمام هذا الكم 

الهائل من الفوضى والتحّديات االمنية والعسكرية 

يجب  موضوع  هناك  لكن  المنطقة  تواجه  التي 

على قادة اإلقليم التعامل معه بجّدية ودون تردد، 

فحزب العمال الكردستاني بات اليوم قوة عسكرية  

من  مدعوم  والعراق  سوريا  في  أساسيًا  والعبًا 

اللوبي اليهودي داخل البيت االبيض فضًال الدعم 

فرضية  على  المنظومة  لهذه  المباشر  اإليراني 

تالقي المصالح (عدو عدوك صديقك !)، ويجب 

أداة  ألنها   ، الحزب  هذا  بقدرات  يستهان  ال  ان 

إقليم  يواجه  الذي  األكبر  فالخطر  الطلب،  تحت 

هذا  نوايا  هي  خاص  بشكل  وأربيل  عام  بشكل 

الحزب الذي بات إيران تتالعب بها كيفما تشاء، 

إذا كان الكورد في إقليم كوردستان لم يتعلموا من 

الكورد  وتجربة   ،٢٠١٥ في  بكر"  "ديار  تجربة 

ذاتها،  فهذه كارثة بحد  بعد ٢٠١٢،   في سوريا 

فالرئيس مسعود البارزاني له بال طويل في هذه 

التجارب وخاصة كان جزءًا أساسيًا من منظومة 

أسهم  تصاعد  فبعد  تركيا،  داخل  السالم  عملية 

الكورد داخل تركيا واالحتكاك المباشر مع االتحاد 

فيها ،  والتطور  فاز  بلدية  االوروبي ودعم ٢٢ 

الذي شهدته القضية الكوردية في تركيا من الناحية 

السياسية والثقافية كانت سابقة لن تتكرر،  فالعمال 

الكورد،  يد  الفرصة من  هذه  ّضيع  الكوردستاني 

وضرب جميع الجهود بعرض الحائط، بينما في 

سوريا وبعد انسحاب النظام من المناطق الكوردية 

ال  فرصة  كان  المذكور  الحزب  الى  وتسليمها 

تعّوض، كان من المفترض ان يعمل على احتواء 

ودعم  المجتمع،  وتنظيم  السياسية  القوى  جميع 

النظام  همشها  التي  المناطق  لهذه  التحتية  البنية 

لكن   ، اليها  الحياة  وإعادة  الماضية  العقود  طيلة 

الحزب  هذا  فالتجأ  بالحسبان،  يكن  لم  حصل  ما 

المخالفين  ونفي  واالعتقال  الخطف  عمليات  إلى 

له، وحّول القضية الكوردية في سوريا من قضية 

سياسية عادلة إلى جزء من صراع إقليمي ودولي 

الى  أبناءنا  وجّر  ذاك،   أو  هذا  بيد  أجندة  وإلى 

حروب ال ناقة لنا فيها وال حمل، وزرع احتقان 

دير  في  وخاصة  المنطقة  مكونات  مع  تاريخي 

فرصة  بإضاعة  تسبب  وبالتالي  والرقة  الزور 

أخرى على الكورد في سوريا.  

الخالصة:

المحدق  الخطر  يأخذون  اإلقليم ال  قادة  كان  إذا   

بهم من منظومة الحزب العمال الكردستاني على 

اذا كانوا يشعرون  محمل الجد فهذه مصيبة، اما 

بهذا الخطر (اإليراني) وال يولون لها اي اهتمام 

فالمصيبة أعظم، وبعد إضاعة الفرصة التاريخية 

التي منحت للكرد في سوريا وفيما بعد في تركيا  

تنفيذًا ألجندات ايرانية .. 

يبدو هذه األداة تنتظر دورها بفارغ الصبر لعملية 

حفر  الخنادق واألنفاق داخل إربيل وتهجير اهلها 

عندما تتسنى لهم الفرصة والوقت المناسب، بطش 

فهو  التاريخ   وعبر  متوحشًا  كان  مهما  الدول  

نهاية  في  الكوردية  والبلدات  المدن  داخل  ساقط 

هذه  استخدام  إلى  أعدائنا   لجوء  لكن  المطاف  

الوسيلة الخبيثة  اعتمادًا على  الحاضنة االجتماعية 

والتحدي   الخطر   هو   الحزب  لهذا   الداعمة  

األكبر الذي يواجه المجتمع الكوردي بشكل عام 

امام  خيار  ال  السب  لهذا  الحديث،   عصر  في 

الجميع إال التوحد امام هذه الكارثة التي تحل بنا  

وتهدد وجودنا ومستقبل أبنائنا، وأخرجوا القضية 

الكوردية من بعدها القانوني والسياسي، وحّولوها 

بها  يتالعب  الجميع  فبات  الدول،   بيد  لعبة  إلى 

كيما تشاء، فالخطر قادم،  ومواجهته بات خيارًا 

محتومًا وال مفر منه مهما حاول البعض مّنا دفن 

رأسه تحت الرمال .

علي متي 

نشر الرئيس مسعود بارزاني  يوم الخميس ١٤ نيسان 

لمجازر  والثالثين  الرابعة  الذكرى  بمناسبة   ،  ٢٠٢٢

األنفال على حسابه في منصة تويتر التغريدة التالية :

"تعد جريمة األنفال واحدة من أكثر الجرائم وحشية في 

تاريخ الدولة العراقية ومرحلة مظلمة من مراحل القرن 

شعب  وابادة  صهر  تستهدف  كانت  والتي  الماضي، 

أن  اخالقيا  العراقية  الحكومة  كوردستان، ومن واجب 

تعوض أسر ضحايا هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت 

ضد شعب كوردستان".

في  السلطة  الفاشي  الصدامي  البعث  تسلم  ان  ومنذ 

 ،١٩٦٨ عام  تموز  اسودفي  انقالب  بواسطة  العراق 

ابدا لم يقصر هذا النظام البعثي الصدامي الدكتاتوري  

بممارسةكل انواع القمع و الظلم واالضطهاد بحق كافة 

ابناء الشعب الكوردستاني وكان يتفنن و يبدع بامتياز 

والنيل  واالقتصاص   الوجود  من  والمحو  االبادة  في 

من حقوقهم المدنية(الترحيل التعريب التبعيث)، وكانت 

حمالت االنفال السيئة الصيت عالميا ابرز وابشع من 

التي  المقبور  عمه  وابن  صدام  سلطة  زمرة  جرائم 

صدام  عم  ابن  الكيمياوي  علي  الجالد  العريف  قادها 

من  خاص  بأمر  واصبح  السلطة  أزالم  اسوأ  واحد  

واعلن  كوردستان  علی  المطلق  الحاكم  مباشرة  صدام 
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ثاني يوم من تسلمه الحكم باعالن األحاكم العرفية في 

كوردستان، الف حمد هللا حيث ذهب الحقا الى مزبلة 

التاريخ امام عيون الجميع.

القلب  في  وغصة  وألم  وحزن  اسی  بكل  نتذكر  اليوم 

وعيون تدمع دما احمرا.

يقل  ال  ما  ضحيتها  راح  التي  األليمة  الفاجعة  هذه 

وكانت  الف  وثمانون  و اثنان  مائة   ١٨٢٠٠٠ عن 

تشكيالته  كل  الجالد  فيها  استخدم  مراحل  ثمانية  على 

القمعية وأجهزتهم األمنية واالستخباراتية( جميع الفيالق 

،القوات الخاصة، المغاوير الحرس الجمهوري الجيش 

هذه  وبواسطة  الخاصة)  والمفارز  الجحوش  الالشعبي 

احدى  هذه  الصحاري،  في  احياء  دفنهم  تم  القوات 

حمالت الجينوسايد اي اإلبادة الجماعية مورست بحق 

شعب كوردستان العزل وَلم تستطيع بكل قنابل النابلم و 

االسلحةالكيمياوية من ثني عزيمة شعب كوردستان في 

طلب الحرية واالستقالل.  المجد والخلود  االبدي 

(سوران  كوردستان  مناطق  كل  في  االنفال  لشهداء 

وبهدينان) .

زيدو باعدري 

شيرزاد كورداغ 

الشك لدى البحث عن مسببات الترهل والضعف لدى 

الحركة الوطنية الكوردستانية بالعموم في جميع أجزاء 

والخصوص  التحديد  وجه  وعلى  األربعة،  كوردستان 

بالدولة السورية، يتوصل  الملحق  الكوردستاني  الجزء 

حلول  إيجاد  دون  المعلقة  اإلشكاليات  من  لجبل  المرء 

الكوري  الجسد  في  تنخر  وتركها  لألزمات  ومخارج 

بالعمل  دوامة  ذات  حركة  بعد  فيما  لتنتج  السوري 

أن تعطي  بدًال من  باألعطال  الحزبي والسياسي مليئ 

العمل السياسي والحالة الحزبية ديناميكية مطلوبة.

ككل  عمومًا  والسياسي  المثقف  الثنائي  إشكالية  ولعل 

من  تعتبر  الضيقة  بدائرته  الحزبي  المثقف  ومايسمى 

الوطنية  الحركة  منها  تعاني  باتت  التي  المشاكل  أهم 

الكوردية السورية .

لتأطير  مناخ  خير  الكوردية  المجتمعية  الخامات  لعل 

الجهود وتفعيلها ضمن حركة نضالية في الوقت الراهن، 

بأمّس  السوري  الكوردي  بل  السوري  المجتمع  حيث 

الحاجة لإلستفادة من خبراتهم، بدًال من  التعطيل والكتل 

السرطانية التي توجتها الحالة العشائرية والمتخلفة وبل 

من  بأكملها  مناطق  أهملت  والتي  الحزبية،  المناطقية 

الحراك السياسي إال بشكل خجول ومناطق ريف حلب 

الكوردية خير مثال على ما ذكرناه. 

المثقف  يعيشه  الذي  السياسي  الفراغ  بل  -فالبعد   

المفترضة  حاضنتهم  من  بخروجه  السوري  الكوردي 

كورديًا بحجة اإلنشغال بالجانب الثقافي وممارسة العمل 

الثقافي وبلورة الشخصية الثقافية باإلضافة لعجز األطر 

تأطيرًاضمن  حالتها  عن  التعبير  عن  المتوفرة  الثقافية 

الحركة إال بالشكل الخجول.

لذا أرى لزامًا ضرورة إعادة االهتمام كل من الحركة 

والمثقف والسياسي حتى بذواتهما الشخصية والحزبية 

منتزعة  نقدية  بمـراجعة  الغد  قبل  اليوم  من  والبدء 

من الطبع المتعالي كل يرى نفسـه بسـوية وجودية 

الضروري  األخر  يكـمل  الكل  أن  العلم  مع  أعلى 

التواجدمعًا.

واقترح بهذا الصدد البدء بورشات عمل نقدية وتقيمية 

وإستيعاب  اآلخر  امام  األبواب  وفتح  منهما  كل  لدور 

وحتى  الكوردية  بالحركة  واإلندماج  المتباين،  البعض 

بدماء  والسياسية  الثقافية  الروح  لضخ  الكوردستانية 

األطر  ضمن  الخمول  كتل  ولضرب  فعالة  جديدة 

بتطعيميها لكي يبدأ الجميع بأخذ دورهم المنوط بهم 

إلكترونيَا  والتقاني  التكنولوجي  التطور  ظل  في  حيث 

والنخب  الكوادر  العديد من  لدى  الواضح  العجز  ترى 

الفكرية والثقافية والسياسية للتفاعل اإليجابي مع وسائل 

التواصل اإلجتماعي .

الثقافية والسياسية  بالحالة  الترابط اإلعالمي  والبد من 

بشكل  الصحافي   والعمل  اإلعالمية  الحالة  لتنشـيط 

بعد  الكردية  الوطنية  الحركة  بعمل  مـهني  ومتطور 

لـكوادرها  والسـياسي  الثقافي  اإلسـتقرار  بلوغ 

وطاقاتها.

''@ÜäÏÿ€a@ÔébÓè€a@M@—‘ræa@ÚÓ€bÿíg ''
من  لكل  التعالي  أنماط  على  القضاء  الضروري  ومن 

المثقف على السياسي والعكس أيضًا وقبولهم لبعضهم 

البعض والتشارك معًا بمشاريع اإلرتقاء والدمج والتطعيم 

ليكونوا نواة للحراك الثقافي - السياسي في ظل جملة 

المخاطر الوجودية التي باتت تهدد الوجود الكوردي في 

السوري  التناحر  بإستمرار  لكوردستان  الغربي  الجزء 

مراكز  مادام  الحالية  أزمته  سيطول  والذي  -السوري 

والبترول  الطاقة  من  تنال حصصها  لم  الدولية  القرار 

الموطن  لسوريا  اإلستراتيجي  الموقع  نتيجة  السوري 

ضمن خارطة الشرق األوسط الحالية .

حلول  إليجاد  والتوقف  اإلنصياع  عدم  حال  -وفي 

الكوردي  المجتمع  فعلى  اإلشكاليات  هذه  لمثل  جذرية 

السالم بعد جملة الممارسات والتنخير بهيكليته وجسده 

من تهجير للعقول واألدمغة للقارة العجوزة، وباإلضافة 

للتهريم الجزء المتبقي من المجتمع الكوردي السوري 

باألوضاع  وانشغالهم  المتنورة  الشبابية  طاقاته  من 

الوكالة على  في ظل سيطرة سلطة  الصعبة  المعيشية 

وسيطرة  سوريا  شرق  وشمال  الفرات  شرق  مناطق 

الحالة الفصائلية والفوضى العارمة  على مناطق غرب 

الفرات، وحتى المناطق التي تعيش تحت سيطرة النظام 

مع  السلبي  تفاعله  بداية  منذ  والساقط  الهالك  السوري 

بات  لدرجة  البطلة،  بدرعا  السورية  الثورة  شرارة 

السوري يفكر بشكل جدي بالهجرة الطوعية من جديد 

فيما لو فتحت األبواب أمامه.

تعتبر اإلرادة من المفاهيم االساسية التي يعتمد عليها الفرد 

في المحاولة والسعي من أجل تحقيق اهدافه، والعمل في 

مسيرة حياته بالشكل األفضل في مجتمع متكامل، ويمكن 

من خاللها تحقيق أهداف وآمال وحقوق وطنية وقومية. 

اإلرادة هي الدافع في التصميم إلنجاز الغاية المراد تحقيقها 

بغض النظر عن ماهيتها. في اللغة اصالحًا تعتبر الحافز 

والقوة الخفية والطاقة الكامنة لدى الفرد للسعي من أجل 

تحقيق ما يؤمن به. في علم الفلسفة  شغلت اإلرادة الكثير 

من نظريات  الفالسفة بل اعتبرها البعض االساس الخلقي 

واالجتماعي والمنطقي للقيام بأي عمل، إذًا يعتبرها سقراط 

لنفسه حيث مقولته الشهيرة:  االساس في معرفة االنسان 

اعرف نفسك بنفسك. 

أجل  من  والسعي  طاقته،  لحجم  الفرد  معرفة  دون  من 

أهدافه.  بتنفيذ  القيام  عليه  الصعب  من  إمكانيته  تطوير 

ال  الذي  السالح  تعتبر  الكوردي  الشعب  لدى  اإلرادة 

الكورد  إفشال  يضاهيه أي سالحه بل كانت االساس في 

الكوردي،  الوجود  إنهاء  في  األعداء  محاوالت  لجميع 

(أخفقت  قوله  في  الخالد  البارزاني  عنه  الذي عبر  األمر 

جميع محاوالت األعداء وشتى أنواع الظلم الذي مارسوه 

في كسر إرادة الشعب الكوردي). في الثورات الكوردية 

والسيما بعد اتفاقية الخيانة في الجزائر كان لإلرادة الشعب 

الكوردي الدور الكبير في االستمرار بالنضال، حيث قال 

الرئيس مسعود البارزاني (مجرد التفكير في النضال بعد 

اتفاقية الخيانة كان من محض الخيال، ولكن اثبت العودة 

إلى ساحة  النضال بأن مهما فعل األعداء لن يستطيعوا 

كسر إرادة الشعوب في السعي لتحقيق حريته). الشك بأن 

أغلب الصراعات الحديثة في الشرق األوسط وفي النظام 

إطار  إلى  التقليدي  إطارها  من  خرجت  الدولي  العالمي 

صراع كسر اإلرادة. 

ما  ويحاول  سنوات  عشر  منذ  سوريا  كوردستان  في 

تدور  التي  واألحزاب  الديمقراطي  االتحاد  حزب  يسمى 

سوريا  وقوات  د  ي  من ب  العسكرية  فلكهاوأجنحته  في 

السعب  إرادة  لكسر  الوسائل  شتى  استعمال  الديمقراطية 

محاوالت  وجميع  التعليم  وإنهاء  التجويع  عبر  الكوردي 

تجاوز  في  إرادة  بدون  الشعب  جعل  الديمغرافي.  التغير 

الكوردي.  الشعب  حقوق  تحقيق  آمال  وإنهاء  األزمة 

كسر  األزمة  سنوات  طيلة  منذ  السوري  النظام  يحاول 

إرادة الشعب السوري عبر جميع محاوالت إفراغ سورية، 

التغيير الديمغرافية والتجويع وانعدام جميع مقومات الحياة 

لكسر إرادة الشعب من أجل تغيير مفاهيمه بشأن الحرية 

والديمقراطية. 

في  استعماله  إيران  تحاول   التي  اإلرادة  كسر  وسالح 

شعوب  إرادة  حساب  على  أجنداتها  لفرض  المنطقة 

في  الدستورية  االستحقاقات  جميع  افشال  عبر  المنطقة 

لبنان والعراق، وتعميق األزمات الطائفية والمذهبية، ومما 

المنطقة  األمريكي في  اإليراني  الصراع  بأن  فيه  ال شك 

في  الشعوب  مصالح  حساب  على  اإلرادة  صراع  يجسد 

ÒÜaä�a@ãè◊@ aãñ@  المنطقة. الصراع األمريكي الصيني تعبر حقيقية واضحة

في تجسيد جميع  محاوالت فرض اإلرادات وكسر العظم 

وحرب  والفكري  االقتصادي  التنافس  أشكال   جميع  في 

في  هي  االوكرانية  الروسية  الحرب  ان  األيديولوجيات. 

شكلها الظاهر حرب تقليدية، ولكن في معناها الحقيقي فهي 

بين روسيا  اإلرادات  كامل لصراع وحرب كسر  تجسيد 

وحلف الناتو بقيادة الواليات المتحدة من أجل تحقيق شكل 

وكسر  المصالح  تحقيق  على  مبنية  جديدة  عالمية  أنظمة 

أقطاب  تشكيل  إلى  والذهاب  التقليدية،  العالمية  األقطاب 

جديدة في النظام العالمي الجديد. هذا يقودنا إلى االستنتاج 

أنواع  من  جديد  شكل   هي  اإلرادة  كسر  صراع  بأن  

الصراع من أجل تشكيل محاور جديدة في شكل األنظمة 

العالمية الجديدة. بهذا  يبقى المنتصر هو صاحب اإلرادة 

الحقيقة القوية. برأي الشخصي فإن للكورد في المستقبل 

المنظور سيكون لهم دور كبير في الصمود في ظل هذه 

المعمعة المتمثلة في صراع كسر المصالح كون اإلرادة هو 

السالح القوي الذي يتميز به الكورد منذ القديم في جميع 

الصراعات التي وأجهوها من جميع األنظمة الدكتاتورية 

في المنطقة، وكانت اإلرادة هي الدافع المحفز في المقاومة 

ونضال  البارزاني  عبدالسالم  الشيخ  ثورة  من  الكوردية 

البارزاني الخالد وثورة أيلول وكوالن وانتفاضة التحرير 

إلى ملحمة عين عويس بقيادة مباشرة من  الرئيس مسعود 

البارزاني على يد أبطال بيشمركة روز. 

عبداللطيف موسى 

لن تثمر السياسة التي تتبعها تحالف الجاش مع ما يسمى 

االطار  التنسيقي لجرِّ البارتي الى معارك جانبية بهدف 

بغداد  في  الكوردي  الشعب  بحقوق  المطالبة  عن  إلهاءه 

رئيس  منصب  تفعيل  رأسها  وعلى  االصعدة،  كل  على 

الجمهورية لخدمة الكورد والعراق و إنهاء عمالة المنصب 

للجيران.

ليس دفاعا عن البارتي ولست بمحاميه ولكن من باب قول 

الصغار  العمالء  أقول أن تحريك  الحق واالنصاف  كلمة 

على  المسؤولية  تحميل  ثم  الدينية  المراجع  الى  لالساءة 

الحشد  غوغاء  قبل  من  بغداد  في  مقّره  وحرق  البارتي 

الوالئي وتنظيم مظاهرة مأجورة ومدفوعة الثمن في ساحة 

التحرير وحرق علم كوردستان وتوجيه الشتائم الى رموزنا 

من نفس الجماعات في بغداد وبمباركة رئيس الجاش القابع 

منذ اسبوع هناك، هذا كله لن يجدي نفعا ولن يلهي البارتي 

الرئيسية وهي  الصعاب عن مهمته  المتمرس في تخطي 

الدفاع عن حقوق الشعب الكوردي لكونه الممثل الحقيقي 

للكورد، ستفشل هذه المؤامرات كما فشلت الصواريخ و 

الدرونات التي اطلقوها على اربيل بتعاونِِ وتحريضِِ 

من الجاش عيار ٦٦ الذين انكشف دورهم التجسسي 

لمحور الشر ونقلهم لمعلومات كاذبة عن منزل الشيخ 

ان  يصر  الجاش  اعالم  والزال  اسيادهم،  الى  باز 

اعالمهم  يطبل  و  للموساد،  وكرا  كان  المنزل  ذلك 

مهلهال  كان  كما  بغداد  في  البارتي  مقر  لحرق  االن 

للصواريخ التي سقطت على اربيل !

ممارسة السياسة باالكاذيب لن تنجح ابدًا، تلك السياسة 

أوصلت گوالن الى صفر نائب، وسيلتحق بهم ما تبقى 

من الجاش وسترون في انتخابات كوردستان القادمة 

كيف سيعاقبهم الشعب الكوردي ولن يزيد نوابهم على 

عدد اصابع اليد الى أن يتالشوا نهائيًا....

@b»–„@á§@Â€@ıb:�a@ÚébÓé
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وخاصة  صعبة  بمرحلة  يمر  السوري  الشعب 

حرب  إلى  عسكرية  حرب  من  األزمة  تحول  بعد 

الفرد ومعيشته، وما يحز  إقتصادية ومحاربة دخل 

حيلة  السوريين  نحن  أيدينا  في  ليس  أنه  النفس  في 

وبهذا  السورية،  األزمة  سنوات  نحصي  أننا  سوى 

دون  المأساة  على  عاما  عشر  أحد  قد مضى  العام 

سؤال  بعد؟،  ماذا  األفق.  في  يلوح  أمل  بوادر  أي 

يطرحه المواطن السوري بعد كل هذه السنوات من 

المعاناة التي لم يشهدها أي شعب كما شهده الشعب 

مصدر  يكون  أن  بد  ال  كان  من  يد  على  السوري 

األمن واألمان وليس مصدر إرهاب وتسلط.

من  الخامس عشر  في  السورية  الثورة  اندالع  عند 

آذار ٢٠١١ كانت من أجل الحرية من تلك العبودية 

التي استمرت لعقود طويلة، وإلعادة كرامة المواطن 

السوري، ولكن بعد مضي تلك السنوات نال خاللها 

السوريون أقسى أنواع الظلم والقهر من قتل وتدمير 

وتشريد، حتى لم يبَق حجر على حجر. اآلن أن نعود 

إلى ذاك المربع الذي انطلقت الثورة من أجلها، فهذا 

شيء ال يقبله العقل وال الضمير االنساني. 

شعٌب عاش، ويعيش بأرواح متعبة وأجساد متهالكة، 

والشهور  األيام  ستجنيه  ِلما  آمال  ملؤها  وقلوب 

القادمة من مفاجآت، والتمني أن تكون تلك المفاجآت 

فيها بعض الهناء، وأن تحفظ ما تبقى من كرامتهم 

وشيمهم، ودون التفكير بالسنين القادمة، فذلك لم يبق 

لها احتمال.

كل ما يحصل ليس عن فراغ، بل هو من صنع أيدينا 

وتمسكنا باألفكار البالية التي ال تغني وال تسمن عن 

النفس، بل تزيدنا معاناة فوق ما نمرُّ به.

حلول  عن  نبحث  أن  والمنطق  الحكمة  من  أليس 

بالعمالة  الموّجهة  اإلتهامات  عن  عوضًا  لمعاناتنا 

والتنظيرات التخوينية والتهميشية، والتمسك بالقشور 

وترك اللب والجوهر، تلك القشور التي تّم زرعها 

وإنكار  المقيتة  األفكار  تلك  خالل  من  عقولنا  في 

الدولة  وجدت  عندما  موجودة  تكن  لم  التي  اآلخر 

السورية بل وجدت وظهرت خالل الخمسين السنة 

الماضية، غرسها النظام ليهيمن على مقدِّرات البالد 

ونحن نلتهي ببعضنا البعض حتى ال يتيح لنا التفكير 

بمن نهب وسلب وجعل من سورية مزرعة له.  

قوة  أكثر  المرعب  المستنقع  هذا  من  نخرج  لكي 

ومناعة علينا أن نحرر عقولنا وأفكارنا قبل أي شيء 

وآخر  هنا  كلمة  وضع  على  التركيز  وعدم  آخر، 

هناك في العناوين األساسية، كما يفعل البعض في 

حشر كلمة العربية ضمن الجمهورية السورية، وما 

يخرج من مواقف بين الفينة واألخرى إن كانت من 

عن  تدور  كلها  النظام  من  كان  إن  أو  المعارضة 

اإلقصاء والتهميش للمكونات األخرى من هم شركاء 

في األرض والعرض من خالل هذه المصطلحات، 

وكما يقال الوعاء الكبير يستوعب الوعاء الصغير، 

الوقوف  السوريين  العرب  الساسة  على  ما  وهذا 

أن  عليهم  من  هم  األكبر،  المكون  ألنهم  عليها 

يستوعبوا المكونات األخرى وتخوفهم من المستقبل 

ألن الماضي كان تجربة قاسية لهم. 

هذه األفكار المقيتة التي ُجِبَلْت في عقول السوريين 

عزالدين مال

العالقات  ثنايا  في  الطائفية  النزعة  وُغِرَسْت 

في  الحكم  االسدي  النظام  استلم  أن  منذ  االجتماعية 

سوريا، وخاصة بما يتعلق في عالقة اآلخر مع أخاه 

عن  األفكار  تلك  رفد  على  وإجتهد  كما  الكوردي، 

بأنهم يترقبون الفرصة  إتهامات ضد الكورد  طريق 

لإلنفصال أو اإلنقضاض.

ر بها معظم السوريين، مما شّكل  تلك اإلتهامات ُغرِّ

والكوردي،  العربي  المكونين  بين  التنافر  من  جدار 

علما أن ذاك الكوردي خدم وطنه سوريا ال نقول أكثر 

من العربي على األقل بالتوازي معه، هو لم يفكر أبدا 

بالغدر بل كان السند والدعامة ألخاه العربي.

األسد  احتالآلل  تسبق  التي  الفترات  إلى  بالرجوع 

للحكم، عندما كانت سوريا تحت مسمى الجمهورية 

السورية، كانت الديمقراطية في قمة أوجها، لم تكن 

هناك نزعات أو أفكار طائفية وقومية، بل كان التالحم 

مة األبرز لتلك المرحلة،  والتكاتف بين السوريين السِّ

وكما يشير إليه اإلسالم أن التوافق والتعاون والتالحم 

الوقت  ذاك  السورية  الليرة  كانت  لذا  وبركة،  قوة 

السورية  للعملة  القوة  هذه  دوالرات،  ثالث  تعادل 

للسياحة  التوافد  األجانب  والسواح  العمالة  من  جعل 

والعمل.

وبالرجوع أكثر كان الكوردي من السبَّاقين في الدفاع 

عن وطنه سوريا، ظهرت شخصيات كوردية عديدة 

كـ  سورية  وكرامة  تراب  سبيل  في  دمائهم  دفعوا 

يوسف العظمة وإبراهيم هنانو وحسن الخراط والعديد 

العديد بذلوا الغالي والنفيس دفاعًا عن أرضهم.

للجمهورية  حكومة  تشكيل  تم  عندما  قليًال  بالعودة 

السورية بعد جالء الفرنسي، انتخب محمد علي عابد 

رئيسا وكان أول رئيس وهو كوردي القومية، ومن 

الزعيم  أديب شيشكلي وحسني  الرؤوساء,  توالى  ثم 

وغيرهم. تلك كانت أيام العّز والرفاه، وكانت مدينة 

الفرد  دخل  ومستوى  العالم،  مدن  أرقى  من  دمشق 

كان من أعلى المعدالت على مستوى العالم وكذلك 

كان على الئحة  الوقت  ذاك  في  السوري  التصنيف 

الدول المتقدمة.

العربية  الجمهورية  إلى  تحولت سوريا  أن  بعد  لكن 

والتصنيف  السورية،  الليرة  تراجعت  السورية، 

الذيل،  إلى  تراجع  العالم  مستوى  على  السوري 

حرج،  وال  حدث  السوري  المواطن  الفرد  ودخل 

العبارات  وظهرت  التمييز  بدأ  هنا   ،٪١٠٠ تراجع 

هذا كوردي وذاك عربي وهذا درزي وذاك علوي 

هذه  وسرياني،  وآشوري  شيعي  وذاك  سني  وهذا 

هذا  وكان  ذلك،  قبل  موجودة  تكن  لم  المصطلحات 

الفسيفساء والتنوع سبب القوة االستقرار والرفاه .

هنا نتساءل  لماذا وصلنا إلى ما نحن عليه؟ أليس من 

األجدر البحث عن األسباب؟،  بدل المطالب بالعودة 

إلى المربع األول، مربع التمييز واإلنكار.

أجل  من  عاما  عشر  أحد  قبل  السوري  يخرج  ألم 

الحرية والكرامة والديمقراطية؟، أليست تلك الحرية 

هي تحرير من األفكار والنزعات المقيتة كي نتحرر 

من آثار وجذور تلك السلطة التي أطبقت على رقاب 

الشعب عقود عديدة. نعلم جميعا إْن تحررنا من تلك 

الترهات العصبية والعنصرية سنتحرر من هذا النظام 

التي خرجنا جميعا في ثورة ضده.

عليه، يتطلب من الجميع تصفية القلوب وفتح قنوات 

من التسامح والمحبة والتواصل والتعاون بين جميع 

التي  األفكار  كافة  برمي  ونقوم  السورية،  المكونات 

نستطيع  هكذا  ظهورنا.  وراء  والحقد  الكره  تبعث 

رونقها  سابق  إلى  الحبيبة  سورية  بوطننا  العودة 

حياة  مواطن  كل  يجد  وتطورها،  ونموها  وبهاءها 

كريمة يليق به كـ سوري. 

ُسبل  عن  البحث  األجدر  من  لذا  للجميع،  سوريا 

العيش المشترك دون تمييز، والعمل يدًا واحدًا على 

ليعيش جميع  إلى بر األمان،  الجراح والسير  لملمة 

السوريين عربا وكوردا وآشورا وسريانا في سوريا 

المستقبل، اتحادية تعددية ديمقراطية ال مركزية.   

تطل علينا في الرابع عشر من حزيران الذكرى الرابعة 

 - الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  لتأسيس  والستون 

الپارتي في سوريا، الذي كان أول تنظيم سياسي كوردي 

في هذا البلد وذلك في ١٤ حزيران عام ١٩٥٧. استلهم 

الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  من  اسمه  الحزب 

الكوردستاني-  الديمقراطي  والحزب   ١٩٤٥ إيران   -

العراق - ١٩٤٦، حيث ظلَّ محتفظًا بهذا االسم والنهج 

لحاجة  طبيعية  تلبية  والدته  كانت  الحاضر.  الوقت  إلى 

ُيعّبر عن  شعبنا الكوردي في سوريا إلى تنظيم سياسي 

وُيمّثل  والوطنية  القومية  الكوردي  الشعب  طموحات 

إرادته في الحرية واالنعتاق من الظلم واالضطهاد وتأكيد 

صدى  من  نضاله  ُمستلِهمًا  األصيل،  القومي  وجوده 

الثورات واالنتفاضات الكوردية في األجزاء األخرى من 

كوردستان، وخاصًة من الثورات الكوردية المتعاقبة التي 

اندلعت في كوردستان العراق بقيادة البارزاني الخالد.

المرحلة االولى تضمنت  الحزب على مرحلتين:  تأسس 

وضع اللبنة األولى للحزب الوليد من ِقبل كٍل من الدكتور 

وعبد  نويران  وحمزة  صبري  وعثمان  زازا  نورالدين 

الحميد درويش والشيخ محمد عيسى. في المرحلة الثانية 

تّم انضمام كل من رشيد حمو ومحمد علي خوجة وشوكت 

تّم  المرحلتين  بهاتين  الحزب.  الى  خليل  ومحمد  حنان 

نورالدين  الدكتور  ترأسه  الذي  الحزب  تأسيس  اكتمال 

زازا وتبوأ عثمان صبري (أوصمان صبري)سكرتاريته 

في الحزب بعد إعالن تأسيسه. كان تأسيس الحزب حاجة 

في  الكوردية  النضالية  الساحة  في  الفراغ  لملء  ُملّحة 

سوريا. بعد إعالن تأسيس الحزب، رّحبت جماهير غفيرة 

من الشعب الكوردي في سوريا ِبوالدة الحزب وانضمت 

الى صفوفه أعداد كبيرة من شرائح الشعب الكوردي من 

مثقفين وعمال وطلبة وفالحين.

وجود  واقع  من  نضاله  في  انطلق  الپارتي  تأسيس  منذ 

شعب كوردي في سوريا محروم من كافة حقوقه القومية 

والتمييز  القومي  الصهر  لسياسة  ويتعرض  المشروعة 

الجائر  اإلحصاء  وقانون  العربي  كالحزام  العنصري 

خالل  ناضل  لذلك  االستثنائية،  اإلجراءات  من  وغيرها 

العنصرية  السياسة  تلك  آثار  إزالة  أجل  من  مسيرته 

القومية  بحقوقه  التمتع  من  الكوردي  الشعب  وتمكين 

والمشاركة  واالجتماعية  والثقافية  السياسية  المشروعة 

الفعالة في إدارة شؤون البالد رغم االعتقاالت والسجون 

قادة ومناضلو  لها  التي تعرض  واالغتياالت والضغوط 

الحزب من ِقبل الحكومات السورية المختلفة التي تعاقبت 

على الُحكم.

ناضل الحزب وال يزال يناضل من أجل الحل الديمقراطي 

للمسألة الكوردية في سوريا الذي هو الحل األمثل، حيث 

حًال  بحلها  والكفيل  المؤهل  هو  الديمقراطي  النظام  إن 

عادًال في إطار وحدة البالد وتقدمها وإزالة كافة أشكال 

التعصب القومي والديني والطائفي والعشائري واحترام 

البالد  المتواجدة في  المكونات  القومية لكافة  الخصائص 

الثقافي  لإلثراء  الخصائص  تلك  تطوير  في  والمساهمة 

الشعور  مستوى  رفع  في  نجح  كما  البالد.  في  المتنوع 

وتصحيح  الكوردي  للشعب  واللغوي  والثقافي  القومي 

تاريخه الذي تّم إلغاؤه أو تشويهه وتحريفه وإحياء تراثه 

اآلن  الحزب  يصدر  حيث  الشعبي،  وفولكلوره  القومي 

وثقافيًا  منبرًا سياسيًا  التي أصبحت  جريدة (كوردستان) 

تبنت  والتي  والسورية  الكوردستانية  الساحة  في  راقيًا 

في  إصدارها  تّم  كوردية،  جريدة  أول  اسم  من  اسمها 

العاصمة المصرية، القاهرة.

ناضل الحزب بال هوادة من أجل أن تنال المرأة حقوقها 

وفسح لها المجال للمشاركة في إدارة الحزب وأشركها في 

مختلف هيئاته وفعالياته السياسية واالجتماعية والثقافية. 

إهتم الحزب أيضًا بالشباب وأناطهم مسؤوليات مهمة في 

مختلف مفاصل الحزب وتجديد دمائه لمواصلة النضال 

من أجل خدمة شعبهم الكوردي.

كما قام الحزب بنشاط بتوعية المجتمع الكوردي ونشر 

وتنشيط الثقافة فيه لبناء مجتمع مدني عبر نشر المفاهيم 

والقيم المدنية والديمقراطية وأولى أهمية خاصة بالمثقفين 

وبمختلف الشرائح الكوردية وقام بتأسيس مكاتب عديدة 
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غزالة خليل

التي لها طابع أكاديمي.

الكورد  الحزب في رص صفوف  كورديًا سوريًا، نجح 

في سوريا من خالل تأسيس المجلس الوطني الكوردي 

في ٢٧ تشرين االول ٢٠١١ ليكون ممثًال حقيقيًا للشعب 

الكوردي لتحقيق طموحاته في سوريا، والذي يلعب فيه 

تمتع  أجل  من  النضال  هذا  في  محوريًا  دورًا  الحزب 

الشعب الكوردي في البالد بكافة حقوقه القومية، باإلضافة 

من  عدد  مع  السياسي  االتحاد  ِبتشكيل  الحزب  قيام  الى 

األحزاب الكوردية في ١٥ كانون األول ٢٠١٢، لتكون 

مظلة موحدة لتوحيد الجهود لخدمة الشعب الكوردي. كذلك 

وّطد الحزب صالته مع أطراف المعارضة الديمقراطية 

والوطنية السورية للنضال معًا لإلطاحة بالنظام السوري 

أسس  على  مبنية  ديمقراطية،  دولة  وبناء  العنصري 

بالحقوق  واالعتراف  العامة  الحريات  وتوفير  المواطنة 

بما  السورية،  المكونات  لكافة  والدينية  واإلثنية  القومية 

فيها االعتراف بكافة الحقوق المشروعة للشعب الكوردي 

في هذا البلد.

كوردستانيًا، وّطد الحزب عالقاته مع مختلف األحزاب 

الكوردية في إقليم كوردستان، وشمال وشرق كوردستان. 

كما سار على نهج البارزاني الخالد في مسيرته الحزبية 

الديمقراطي  الحزب  مع  عضوية  عالقة  وأقام  ونضاله 

مسعود  السروك  قيادة  تحت  العراق   – الكوردستاني 

بارزاني.

ثار الشعب السوري في ثورة شعبية عارمة في ١٥ آذار 

مدينة  من  االولى  شرارتها  انطلقت  التي   ،٢٠١١ عام 

درعا، والتي امتدت الى معظم المحافظات السورية بعد 

القوة  هو  الذي  الپارتي  والقهر.  االضطهاد  من  عقود 

الشعب  قاد  سوريا،  في  الكوردية  الساحة  على  البارزة 

الكوردي في هذه الثورة، حيث خرجت مظاهرات شعبية 

األيام  منذ  الكوردية  والبلدات  المدن  معظم  في  كبيرة 

األولى لها، ورفض الحزب التحاور مع النظام بالرغم من 

محاولة النظام تحييده من خالل صدور مرسوم التجنيس 

في ٧ ايار ٢٠١١.

إقليميًا، تحّرك الحزب بكل نشاط لبناء عالقات متوازنة 

مع الدول اإلقليمية لخدمة المصالح الكوردستانية العليا. 

ذات  الكبرى  بالدول  االتصال  في  الحزب  نشط  دوليًا، 

النفوذ في العالم، مثل الواليات المتحدة األمريكية وروسيا 

القرار  أصحاب  الى  الكوردي  الشعب  صوت  إليصال 

في هذه الدول وطرح القضية الكوردستانية على طاولة 

المفاوضات الجارية حول مستقبل سوريا.

عندما غزا األوروبيون هذه المنطقة في القرون الوسطى، 

هذه  إلى  قدموا  لقد  الصليب،  صدورهم  وعلى  غزوها 

المنطقة تحت ذريعة أّن مسيحيي الشرق يتعرضون للظلم، 

ويالقون الضيم على يد المسلمين، وبذلك فهم ُمعّرضون 

المسيح  موطن   - أورشليم  المقدس  بيت  وأّن  لإلبادة، 

آنذاك مجموعات  أوروبا  في  كان  لقد  بالدمار،  ُمهّدد   -

بشرية مفّوضة و مدعومة من الكنيسة مهمتها إقناع الناس 

وتجنيدهم في الحملة المتوجهة إلى الشرق، وكان بطرس 

الناسك واحدًا منهم وهو راهٌب هجر الكنيسة بتكليف من 

أّنه  الصليبية، ورغم  الحملة  هذه  ُدعاة  أحد  ليكون  البابا 

كان ذا هيئة زرّية، إذ كان رّث الثياب، وبينه وبين حماره 

شبه كثير، إّال أّنه استطاع بفصاحته وبراعته اللغوية أن 

فكان  حّل،  حيثما  قلوبهم  ويستميل  الفقراء  ألباب  يسحر 

الفقراء والبسطاء من الناس يتسابقون لنزع شعرات من 

جسد وذيل حماره المسكين  طلبًا للبركة، لقد أخذ بطرس 

 الحروب 
ّ
الناسك يقوم بدور الواعظ الجّوال، ولّقب بنبي

الصليبية، لقد كان هذا الناسك خطيبًا قويًا ومتفّوهًا أفلح 

المسلمين،  على  تحريضهم  في  ونجح  الناس،  إقناع  في 

وبذلك يكون األوربيون قد رّوجوا كثيرًا لحربهم، وأّسسوا 

لعقيدة، وبَنْوا إيديولوجيا لحرٍب لم يقوموا بها بعد.

أّن  نجد  مصر  على  الفرنسية  الحملة  نستحضر  وحين 

المخّلص  لباس  يرتدي   وهو  مصر  دخل  قد  نابليون 

لينقذ الشعب  أّنه اتى  والمنقذ لشعب مصر، حيث اّدعى 

المماليك، مع أّن مطامعه في  المصري من جور وظلم 

مصر وأرضها وثرواتها كانت مؤكدة، وقد انطلت الحيلة 

في البداية على عامة الشعب في مصر وخاصة النخبة 

الدينية، ولكن مع األيام انكشف أمر نابليون والقى مقاومة 

من أبناء مصر الغيورين .

أّما اليهود فقد فعلوا األفاعيل عندما أرادوا أن يبنوا لهم 

وطنا في فلسطين، حيث ساقوا آالف الحجج والبراهين 

كانت  التي  فلسطين  استرجاع  في  الحق  لهم  أّن  ليثبتوا 

واّدعوا  داوود،  مملكة ألجدادهم-حسب زعمهم- مملكة 
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صاحل حممود

اليهود عناوين عريضة  لقد وضع   ، الميعاد  إّنها أرض 

إقناع  منها  أرادوا  وعقيدة  أيديولوجيا  وأسسوا  لحملتهم 

من  بفلسطين  وبأحقيتهم  مطالبهم  بشرعية  العالم  يهود 

العرب والمسلمين.

ولعل األلمان كان لهم الباع االكبر في هذا المجال، فهتلر 

العرق  أبناء  بأنهم  األلمان  اقنع  أوروبا  يغزو  أن  قبل  

األعراق  سائر   عن  متميزون  آريون  وبأنهم  األصفر  

ولذلك  واألمم،  االجناس  كل  على  ومتفوقون  األخرى،  

هم وحدهم يستحقون حكم  العالم وقيادته، إذًا أية حرب 

تسبقها مرحلة التهيؤ الذهني ُتديرها الحكومات من خالل  

الشعوب،  عقلية  على  تهيمن  أفكار  مجموعة  صياغة 

وتّحفز الجيوش إلى ساحات الوغى، وتؤهلهم ليصلوا إلى  

حالة من القناعة واإليمان  بأن حربهم مشروعة ويتحتم 

عليهم القيام بها.

أّن  بحجة  أوكرانيا  على  بحملة  الروس  قام  أّيام  وقبل   

يكرهون  متشددون  وقوميون  جدد  نازيون  األوكرانيين 

مختبرات  ويمتلكون  أوكرانيا،  في  القاطنين  الروس 

استباقية  بضربة  بتدميرها  يقوموا  لم  هم   اذا  بيولوجية 

الضارة،  بالحشرات  ويهلكونها  يدمرون روسيا،  فسوف 

وهكذا هاجم الروس أوكرانيا تحت هذه المزاعم، ولكن 

لنا أّن األسباب مختلفة والحقيقة غير ذلك،  الواقع يؤّكد 

وأّن مثل هذه المزاعم  كما غيرها -عبر التاريخ- ما هي 

إّال إطار أيديولوجي يؤّسسه كّل من أراد شّن حرب.

في  اللقاءات  من  والصوالت  الجوالت  هذه  كل   عمليًا، 

جينيف وحول العالم لم تكن هدفًا بعينه، ولكن كان يحدو 

من  مقبول  مؤقت   دستور  إلى  بالوصول  أمل   الجميع 

جميع األطراف السورية قد تقرب االزمة السورية إلى 

حلول مستقبلية واقعية لها. 

اقتراحاته  سوريا  في  المدني  المجتمع  يقدم  عندما  ولكن 

اللجنة  الى  وتقديمها  السورية  لألزمة  كحلول  المحددة 

جميع  من  تام  شبه  بقبول  وبالتالي  المصغرة  الدستورية 

القومية  و  البعثية  التربية  حقيقة  تظهر  فهذه  االطراف، 

و الشوفينية لهم و بأن سوريا هي مزرعة "ألبوهم" وال 

يمكن تغيير أية معالم فيها، ال شكًال و ال مضمونًا.  

هذه هي مقترحات وفد النظام عن المجتمع المدني لهوية 

الدولة السورية 

المبدأ الدستوري: هوية الدولة

النص المقترح:

١. اسم الدولة: الجمهورية العربية السورية.

٢. إن العروبة هوية ثقافة حضارية للجمهورية العربية 

السورية؛ يحكمها االنتماء التاريخي والجغرافي والمصالح 

واآلالم المشتركة للشعب العربي.

٣. الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي، 

والشعب السوري جزء من األمة العربية.

٤. العروبة وعاء حضاري جامع وحاضن لجميع الثقافات 

بتنّوعها وغناها، تتفاعل في إطارها مكّونة حضارة هذا 

الوطن التي أسهمت في إغناء الحضارة اإلنسانية.

التعددية  القانون  ويكفل  ديمقراطية  دولة  سورية  إن   .٥

في  السياسية  الحياة  تقود  التي  والحزبية  السياسية 
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سورية.

هي  السورية  العربية  للجمهورية  الرسمية  اللغة  إن   .٦

العربية

لن  أطيل الحديث في هذا الموضوع ألن الوقائع تثبت 

وألمور   . الجوالت  و  المفاوضات  هذه  جدوى  عدم 

واضحة وضوح الشمس . منها التدخالت الدولية وتفكك 

الدولة السورية ولكن ال الدم السوري وال هجرة الماليين 

والمعذبين والمعتقلين وال الجوع الفقر ال يقرب السوريين 

واقعية  حلول  على  يتفقوا  ان  يجعلهم  وال  بعضهم  عن 

فيها  يتعايش  القانون  ودولة  ديموقراطية  لسوريا  ايجابية 

العربي والكوردي والمسيحي بحقوق كاملة ضمن اطار 

دولة ال مركزية فيدرالية. للعودة الى المقترحات المقدمة 

والمعارضة  مدني  والمجتمع  النظام  أن  يظهر  التي  و 

والجوهرية  األساسية  األمور  هذه  على  مبدئيا  متفقون 

لهوية دولتكم الحلم فاذا لماذا كل هذه الحروب والدمار 

والقتل والمآسي . 

والمطلوب بالدرجة األولى من المعارضة التي لم تظهر 

معارضة كبيرة ضد هذه االقتراحات من النظام و توابعه 

ماذا  و  المعارضة؟  من  تكون  ان  تعني  ماذا  نقول   ،

تعارضون إذا كنتم مع هكذا هوية؟  لماذا تعتبرون أنفسكم 

ديموقراطية  دولة  الحالية  سوريا  ان  قبلتم  اذا  معارضة 

ويكفل القانون التعددية السياسية و الخ …

ال ُيعاتب النظام كونه دمويًا ومجرمًا، ولكن المعارضة 

أغلبها  النظام،  الخارجة من عباءة  الشخصيات  وخاصة 

تدور في فلك النظام نفسه.

ومازالوا  عربي،  غير  هو  ما  بكل  يستهزئون  هؤالء 

هي  واالديان  اللغات  و  الحضارات  منبت  أن  يؤمنون 

على  والوجع  هم.  وهكذا  البعث،  علمهم  هكذا  العربية، 

الذين تدمرت حياتهم ومنازلهم وتهجروا في سوريا وفي 

خارجها.

آن األوان لتأسيس معارضة سورية بعيدة عن العنصرية 

ألي  حق  أي  ينكر  الذي  العروبي  والفكر  والشوفينية 

شخص غير عربي.

ارى أن قسما كبيرا من " المعارضين" متفقون مع النظام 

األمور  في  هي  الخالفات  وتبقى  الرئيسية  األمور  في 

البسيطة ضمن اطار البيت الداخلي مثل ؛ توزيع الخيرات 

ماشـابه  و  والمنـاصب  والمعاشـات  الزعامات  بين 

كل  وفي  األخوة  بين  وتـحدث  عادية  …وهي خالفات 

عائلة. 

واذا كانت المعارضة ترى انها ال زالت مصرة و ثابتة 

فلماذا ال نرى  ولم نسمع اصواتًا  الثورة  على مطاليب 

تقف بوجه المقترحات المقدمة  في جنيف مؤخرا من قبل 

النظام و بالتالي أين مقترحاتهم ؟ 

ام أن عملهم هو محصور و كما نرى في الفترة األخيرة 

في الصراع الداخلي من تصفية حسابات ؟
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قليلة شهره أيام  خالل ألوكرانيا الروسي الغزو سيدخل

والبعيدة، القريبة  أهدافها  روسيا تحقق  أن دون  الثالث

كل عنها نزع فقد  القيادة،  ابتغته مما  العكس  على بل

عظمتها وأفقدها تغطيها، كانت التي التوت أوراق

العالم تهدد  مارقة دولة إلى وحّولها الدولية، وهيبتها 

عن وَعَزلها في كل صغيرة أو كبيرة، النووية بأسلحتها

أزمة في العالم وأدخل والعالمي، االقليمي محيطها كل

قصيرة، فترة خالل يتعافى من نتائجها لن عميقة اقتصادية

السياسية األوضاع مجمل على كبيرة انعكاساتها وستكون

. العالم واالقتصادية والعسكرية في

خطط كما قصيرة ونزهة خاطفة حربًا الغزو هذا يكن لم

الحرة بإرادته دخل هو بل وقيادته العسكرية، بوتين لها

كما منه الخروج من يتمّكن ولن أوكرانيا، مستنقع في

المرتجل التاريخي القرار هذا ثمن سيدفع بل إليه، دخل

أي مكسب منها يحقق ولن أحفاده ينساها لن ضريبة قاسية

في تضررًا أكثر روسيا ستكون بل عسكري، أو سياسي

العالم.

دولة أقوى ثاني العظمى، روسيا الغزو قرار وضع لقد

تخّلى مسالم، جار مواجهة  في  ، العالم في عسكرية

قرار الحرب وٍرطها لقد النووية. أسلحته عن طواعية 

ترتبط جارة، دولة ضد الفّتاكة أسلحتها كافة استخدام في

ودينية، وثقافية واجتماعية اقتصادية عميقة، بأواصر معها

اطماع لمجرد تحقيق والجغرافيا، في التاريخ وتتشاركان

مئات تحشد التي تلك هذه عظيمة دولة فأية إمبراطورية.

الغزو في  أسلحتها  كل  وتستخدم جنودها،  من  اآلالف 

وتقتل وعسكرية،  مدنية ومنشآت كاملة مدنًا وتدّمر

حرب جرائم وترتكب األبرياء، المدنيين من  اآلالف

الذي هذا الغزو بأكمله؟! . ذات سيادة وشعب دولة ضد

زيلينسكي ورئيسه قيادته خلف األوكراني الشعب وّحد

للعالم وأثبت نادرة، ببسالة الروسي المحتل قاوم والذي

يستحقُّ والتقدير، شعٌب االحترام يستحقُّ شعب أنه أجمع

والعسكرية واإلنسانية المادية اإلمكانات كل له يقّدم  أن

استطاع وللمقاومة، الحياة الستمرارية واالقتصادية

كل يحبط أن  دولي عسكري  وبدعم  العظيمة  بمقاومته 

ويدفعه يفقده صوابه، وأن الروسي، العدوان  مخططات

الروسي الجيش أسطورة يحّطم أن واستطاع للتفاوض؛

كييف، العاصمة االوكرانية، وفي المدن كل أسوار على

بعد المناطق هذه من والخروج التراُجع على أجبرها مما

في قواته تموضع وإعادة مدنيين، ضد جرائم ارتكابها

هجوم وانطالق قواعد إلى ليحّولها االنفصالية، المناطق

! أخرى معارك

كارثة الغزو شّكل بوتين شخصّيا، باسم الناطق باعتراف

أرواح ضحيتها وذهبت وجيشها، روسيا على كبرى

على تغيير وأجبرتها ضباطها، وخيرة جنودها اآلالف من

بعد الواجهة في سوريا جزار ووضع العسكرية قياداتها

. مرتزقتها من آالف استخدام

ونتائجها الحرب،  على سيترتب ذلك، على  عالوة

اإلقليمية والمستويات األصعدة كافة على ارتدادات كبيرة

العالم دول معظم وّحدت  أولى،  جهة  من والدولية.

االمريكي، الحضن إلى وأعادتها األوربية الدول وخاصة

أن بعد وتوحيده تأهيله بإعادة الناتو حلف دول وألزمت

الحرب إلى والعودة لتفكيكه، كبيرة احتماالت هناك كان

لتطبيق في العالم حلفاؤها ومعها ودفعت أمريكا، الباردة،

سيكون والتي روسيا على االقتصادية العقوبات أقسى

الروسي االقتصاد على فقط ليس كبيرة انعكاسات لها

االقتصادية األعباء وستزداد العالمي، االقتصاد على بل

أن كما العالم ، أنحاء كل في المواطنين والمعيشية على

وستخلق المحك، على سيكون العالمي االقتصادي النمو

العديد في اقتصادية وانهيارات عالمية، وكوارث أزمات

من الواجهة الى الطاقة حرب وستعيد الفقيرة، الدول من

أوربا وستدفع ، عالمي جديد ببناء نظام والتفكير جديد

العسكرية النفقات وزيادة التسليح إلى أخرى مرة والعالم

والوضع االقتصادي النمو حساب على ستكون التي

لإلنسان الصحي العالم والوضع في  والمعيشي اإلنساني

التكنولوجيا عن بدًال العسكرية التكنولوجيا عن والبحث

. وصحته االنسان تخدم التي

من والصين  أمريكا سيكون واألخير األول المستفيد إّن

و واقتصاديًا، عسكريًا روسيا  ستنهك  التي الحرب هذه

هناك وسيكون العالم، في القوية الدول بين من ستزيحها

أوربا في عن سوقها أبدًا الصين تتخّلى ولن ترتيب جديد،

روسيا. مع مقابل عالقاتها
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على كبيٌر تأثيٌر له سيكون ألوكرانيا الروسي الغزو إن

النووي االتفاق فيينا بخصوص في  الجارية المفاوضات

الحرس اسم إزالة عن الحديث أن وربما إيران مع

على األمريكي واالنفتاح اإلرهابية المنظمات من الثوري

العربية الدول من العديد لدى كبيرة صدمة يشّكل ايران

منطقة على كبيرة ارتدادات له سيكون ما وهذا واسرائيل،

حيث هناك سوريا والعراق، وخاصة على األوسط الشرق

المنطقة، جديدة في اصطفافات بداية عديدة على مؤشرات

بعد وخاصة العراق، في اإليراني ل  التدخُّ زيادة ومنها

وما السابقة، الفترة خالل في العراق ايران أذرع تهميش

بمقاس ليست جديدة عراقية حكومة تشكيل من شهدته

الكبيرة التي وهو ما ظهر في الضغوط ايران وتوجهاتها،

لعدم العراق في أنصاره على  اإليراني  النظام مارسها

الكوردستاني الديمقراطي بين الجاري للّتحالف ُضوخ الرُّ

الجديدة الحكومة تشكيل وبالتالي الصدر، مقتدى والسيد

.

البالستي الصاروخي القصف شّكل السياق هذا ضمن

أشكال أقذر "هولير" عاصمة إقليم كوردستان على االيراني

الحرب لظروف واضح استغالل في اإليراني، الضغط

تداعيات لوال االتجاه، نفس في  اوكرانيا. على  الروسية

وال تجّير الصواريخ، استخدام على تجّرأت لًما الحرب،

الوطني" و"االتحاد الكوردستاني" العمال "حزب أدواتها في

ك والتحرُّ الكوردستاني الديموقراطي الحزب على م للتهجُّ

التي قام أوربا في األخيرة التظاهرات وال تخرج ضده،

التوجه،  هذا عن وقيادته البارتي PKK ضد أنصار بها

. السياق وهذا

إعادة إلمكانية  اإلقليمية المؤشرات بعض هناك أن كما

السفير كعودة المنطقة في جديدة اصطفافات تشكيل

الذي قّدمته الكبير االقتصادي والدعم إلى لبنان السعودي

في السياسي االنفراج وبدء اللبنانية، للحكومة السعودية

على المحسوبين واستبعاد رئاسي  مجلس وتشكيل اليمن

رجب التركي للرئيس دعوة وتوجيه  المسلمين االخوان

التركية. العالقات السعودية وعودة اردوغان طيب

في الروسية العسكرية القوات ترتكبها التي الجرائم إن

مارس وقد السوري، على شعبنا غريبة ليست أوكرانيا

العديد في المحروقة األرض  سياسات الروسي الجيش

حاسب لو حلب ! في خاصة ، سوريا المناطق في من

لما سوريا في جرائمها على روسيا الدولي المجتمع

يبدو ولكن أوكرانيا، في الجرائم هذه وارتكبت تجرأت،

في ويمكن طرُحها أخرى، حسابات له المجتمع الدولي أن

. مواضيع أخرى

العدوانية الحرب  لهذه ستكون السوري، الصعيد  على

والعسكري السياسي المشهد خارطة تغّير قد كبيرة، آثار

. القائمة

السورية، المعارضة  صفوف في حراك من  مايحدث

األوراق وإضعاف من إعادة ترتيب االئتالف، خاصة في

يؤّشر تركيا وبموافقة المختلفة بأسمائه االخواني للمكّون

أن يبنى المنطقة، يمكن في وحقيقية لوجود تحّركات جّدية

االتفاق توقيع قبل العالقة الملفات لباقي قادمة حلول عليها

االيراني. النووي

أمريكية روسية توافقات حدوث احتمال من تقليلها في

فراغ، ينتج  قد  السورية، لألزمة جذرية حلول إليجاد

محتمل توقيع بنتائج مستقوية إيران، تستغله أن يمكن

فيها يتواجد التي  المناطق في وأذرعها نووي،  التفاق

حروب لتفجير خارجها، أو مباشر، بشكل السوري النظام

القائم لصالح العسكري الوضع لتغيير محاولة جديدة، في

. سيطرتها مناطق توسيع

الى المسيطرة القوى أمريكا تدفع قد أخرى، مناطق في

وغربه، الفرات شرق بين معينة توافقات وإيجاد البحث

المفاوضات انجاح أجل  من تمارس ضغوطًا معينة وقد

جديدة لمرحلة يمّهد كردي اتفاق إلى ل والتوصُّ الكردية،

من المفاوضات هذه تواجهه ما رغم المنطقة، في

الديمقراطي االتحاد حزب قبل من وممارسات انتهاكات

الكردي وأحزابه الوطني المجلس ضد األمنية ومؤسساته

ووسائطه الحوار أدوات لتعطيل جاهدًة تسعى وأنصاره،

أّية / الكردي إلى الكردي يصل الحوار االسف، لم مع

اتفاقات، اليها األطراف من ما توصل رغم عملية، نتائج

مرة على من جهة وألكثر من ألكثر أمريكا تأكيد ورغم

الكردي، الصف وعلى أهميته توحيد ، انجاحه ضرورة

آلمال الجميع. مخّيبة النتائج تزال ما

فيما وخاصة  معينة، فكرة توضيح من الختام، في البّد 

بالقضية التاريخية وعالقتها روسيا من بالموقف يتعلق

أن يكترثوا للموقف دون عليها الكردية ومراهنة البعض

والعراق سوريا في الديكتاتورية الداعم لالنظمة الروسي

وتجاهلها الدول هذه في ديمقراطي تغيير ألي ورفضها

. والحاضر الماضي في فيها الكردية للقضية الكبير

bÌäÏé M Ô„bnéÜäÏÿ€a Ô†aã‘∫á€a b‰iç® áÓyÏn€a ã∏˚‡‹€@Ú‰flbr€a Ùã◊â€a ¿

 ٢٠١٤ نيسان  من  ٥ الـ وبتاريخ اليوم، هذا مثل في

بمدينة للمؤتمرات،  اهللا عبد سعدي الشهيد بمجمع ،

المؤتمر أعمال كوردستان العراق، انتهت عاصمة هولير

حزبنا عنه انبثق الذي السياسي التوحيدي ألحزاب االتحاد

حيث  ، PDK - S سوريا - الكوردستاني الديمقراطي

في هامة ورسالة عظيمة، خطوة التوحيد عملية كانت

نحو مباركة واالنشقاقات، وخطوة التشرذم وجه مساعي

مسارات نحو وتوجيهها واالمكانات، الطاقات تأطير

وأهداف شعبنا.

الكوردي، للشارع طمأنة رسالة التوحيد عملية شكلت

مشروع خلف الوقوف بضرورة شعبنا لجماهير ودعوة

الكوردي هو مشروع وجود وحقوق الشعب الذي الحزب،

بنهج التزامه وجّدد أّكد، الحزب أن وخاصة سوريا. في

. " الخالد البارزاني " نهج الكوردايتي

سرور كانت مبعث المباركة - التوحيد الخطوة - هذه

كوردستان، أجزاء مختلف في وأشقائنا لشعبنا وارتياح

وضعها التي األهداف الوطن/ وكانت في وكذلك لشركائنا

تتناسب وكبيرة ونبيلة طموحة أهدافًا برنامجه في الحزب

الحدود داخل كوردستان من وجزء كوردي شعب ووجود

يعيش شعب وقضية السورية، للدولة والسياسية اإلدارية

الظلم صنوف لشتى تعّرض شعب التاريخية، أرضه على

وتعّرضت القومية، هويته لطمس واالضطهاد والقهر

بكل ولكن الديمغرافي . التغيير محاوالت لشتى مناطقه

كوردستان ومناطق عام بشكل المنطقة له ماتعرضت أسف

بشكل العراق كوردستان  من  مناطق وكذلك  سوريا،

ضربة األسود، شكلت الداعشي اإلرهاب خاص لهجمات

الجماهيري للنزوح نظرًا وذلك الحزب، لمخططات كبيرة

الديمقراطي االتحاد حزب مافعله  وكذلك حصل، الذي

ترهيبية  وممارسات  أعمال من وإدارته ومسلحيه   pyd

من الطاقات سوريا كوردستان تفريغ إلى المسؤولة أدت

مما اإلقتصادية، والفعاليات العلمية  والكفاءات الشبابية

الحركية للحاضنة واسعة شرائح ونزوح هجرة إلى أدى

على حصلت التي وكذلك االنحرافات والحزبية وتشتيتها،

خط على الراديكاليين ودخول  السورية،  الثورة صعيد

النظام وإصرار مفاصل مؤسساتها، في وتغلغلهم الثورة

وتخاذل السورية،  لألزمة العسكري الحل فرض على

الالعبين جانب من السلبية المجتمع الدولي، والتدخالت

تحويل أدت إلى في القضية السورية، االقليميين والدوليين

فيها، المتدخلين بين الحسابات لتصفية ساحة إلى سوريا

وبما أننا السوريين عمومًا. من أيدي المبادرة وخرجت

نحن دفعنا  لذلك حراكها، ومن سوريا من جزء أيضا 

شعبنا على ذلك أثرًا كبيرًا حصل، وترك لما تمنثًا أيضًا

عمله نأمل ماكنا تحقيق دون وحال وحزبنا، وحركتنا

الحزب بأن التأكيد بمكان األهمية  من وهنا وتحقيقه.

خالل من العمل أهمية على ومازال  أكد انطالقته منذ 

للمؤمنين  جامع ENKS كإطار الكوردي الوطني المجلس

التغييري السوري، والوطني الكوردي بالمشروع القومي

خالل ونعمل من السوري، الشعب خندق في معًا ومازلنا

لصياغة السورية الوطنية للمعارضة السياسية المؤسسات

مختلفة من شأنها إعادة إنتاج سورية جديدة التي األسس

دراسات هناك التنظيمي الصعيد وعلى البعث. سوريا عن

وإيجاد للحزب، المؤتمر العام لكيفية عقد جدية ومناقشات

توفير شأنها من التي الكفيلة والسبل المناسبة اآلليات

الحزب دور وتفعيل وتقوية المؤتمر، عقد نجاح شروط

حسب ومنظماته مكاتبه هندسة وإعادة عمله، ومأسسة

والشباب المرأة  دور وتفعيل واالختصاصات، الكفاءات

المختلفة. الحزب مؤسسات في

في والضبابية الغموض حقول  من للخروج ونسعى

وندرك العادلة، شعبنا بقضية مايتعلق وكل السياسية

التي الشعبوية بالخطابات  تتحقق لن حزبنا  أهداف أن

موضوعيين نكون أن ونحاول البسطاء، قلوب تستهدف

عبر وواقعي، علمي خطاب خالل من طروحاتنا  في

والجماعية والشراكة الموضوعية وتعظيم األنانية، تحجيم

." من الـ " أنا " بدًال نحن " خالل من

كان دائمًا وكما حزبنا أن على المناسبة هذه ونؤّكد في

وتقويته الكوردي الوطني المجلس دور تفعيل على سيعمل

السياسية الطاقات كافة استيعاب خالل من وتطويره

شريحة أوسع المجلس يمثل حيث  والشبابية، والعلمية

واالجتماعية المدنية والمستقلة الحزبية الفعاليات من

هذا سوريا، في الكوردي لشعبنا والنسوية والشبابية

في واضحًا كورديًا قوميًا  مشروعًا يحمل الذي اإلطار 

الشعب من جزء بقاء حقيقة  وينطلق من سوريا، إطار

اإلدارية الحدود داخل كوردستان وجغرافية الكوردي

التي الدولية االتفاقيات بنتيجة السورية للدولة والسياسية

إنتهائها وبعد  األولى العالمية الحرب خالل حصلت

لعام ١٩٢٣   ١٩١٦ ولوزان بيكو لعام – وخاصة سايكس

الحرب في المنتصرة الدول فرضتها الحدود هذه وبأن

المنطقة، وشعوب الكوردي شعبنا إرادة عن رغمًا

السلمية بالوسائل المجلس خالل ومن  حزبنا ويناضل

الكوردي، ويعتمد الشعب طموحات عن المتاحة للتعبير

الكوردية القومية القضية ويعتبر طروحاته، في الواقعية

واجبًا حلها ويعتبر السورية، الوطنية القضايا أهم إحدى

األساس هذا وعلى  السوريين، الوطنيين جميع  ومهمة

السياسية األطر في  المجلس خالل من حزبنا ينخرط

مع والمجلس الحزب واليتعامل  السورية، للمعارضة

عليه، أسباب التهجم حزبنا ويعي بردات فعل، األحداث

التضليلية الحمالت خلف تقف التي الجهات تمامًا ويعرف

حزبنا بمشروع المتربصين  بأن  ونؤكد تستهدفه،  التي

نتخلى ولن المهاترات، حقول إلى جره في ينجحوا لن

حوار، أو تحرك أي في والوطنية القومية الثوابت عن

والهادفة الجهود الخيرة كافة مع إيجابًا بالتفاعل وسنستمر

الطاقات. لتوحيد

الكوردي البيت وترتيب الصف وحدة قضية أن حزبنا ويعدُّ

المخلصين، لكافة ملح ومطلب استراتيجية قضية هي

الكوردي - الكوردي التقارب حقل في خطوة أية وأن

القومي النضال مساري بين التالزم فهم  في ستساهم 

الحقيقية الشراكة وستعزز السوري، والوطني الكوردي

لعالقات وستؤسس الشعب السوري، مكونات مختلف بين

للدول الداخلية الشؤون  في  التدخل  ومنع  الجوار حسن

الطريق وستقطع خاصة، الجواربصورة ودول عام بشكل

مأساة وتكرار جديدة عسكرية حروب أوتدخالت أية على

(تل سبي وگـري العين) (رأس كاني وسري عفرين

وستجرد كوردستان سوريا، من مناطق أخرى في أبيض)

مكونات بحماية والمتعلقة المكذوبة أوراقه من النظام

نظام إنهاء  في وستسرع عددًا، األقل السوري  الشعب

في هذه المناسبة نجدد كما . البعث اإلستبداد وطي حقبة

اإلقصاء، وعقلية الكراهية خطاب يرفض حزبنا بأن

لشعبنا جامعة مرجعية تأسيس إلى باستمرار ويسعى

التي الطاقات كافة خالل إشراك من سوريا في الكوردي

والشعب) (قضية األرض أعاله المذكورة بالحقيقة تؤمن

مع الكوردي الوطني المجلس خالل من حزبنا وسيستمر

على" سوريا في الوطنيين شركائنا من المخلصين كافة

ودّمرها البعث سرقها التي " السورية الدولة إنتاج إعادة

،والمحافظة الراديكالية  السياسية األسلمة مع بالتعاون

ماتبقى من وإنقاذ سيادتها، واستعادة أراضيها على وحدة

إلى مناطقهم النازحين وإعادة كافة المعتقالت، من شعبها

السياسي عبرالحل  جديدة سوريا أجل من األصلية، 

األممية  والقرارات لعام ٢٠١٢  ١ جنيف مرجعية وفق

ودولة  و٢١١٨  ٢٢٥٤ القرارين وخاصة  الصلة  ذات

الشعب يمثل كافة مكونات بنظام مدني ديمقراطي اتحادية

مسافة واحدة وعلى والمذهبية والدينية السوري القومية

التعددية أساس على قائمة ، المذكورة المكونات كافة من

محددات ووفق للسلطة السلمي والتداول السياسية،

بأننا المناسبة هذه في ونؤكد والتوازن. والتوافق الشراكة

في شعبنا الكوردي طموحات عن الصوت المعبر سنبقى

العادلة قضيته عن وسنستمر في الدفاع الدولية، المحافل

وإخالص. أمانة بكل المشروعه وحقوقه

في الحزب لألشقاء بالتحية المجيدة المناسبة بهذه ونتوجه

شخص وخاصة العراق،  – الكوردستاني الديمقراطي 

البارزاني مسعود " الرئيس السيد الكوردي القومي المرجع

هذه لنجاح ومساندته الالمحدود ودعمه لرعايته الكريمة "

جميع إلى بالتحية نتوّجه كما الكبيرة. الوحدوية التجربة

الداخل في والنضال العمل مصاعب تحملوا الذين رفاقنا

نهج سائرين على سنبقى بأننا ونتعّهد والمهاجر والشتات.

وإخالص أمانة بكل الخالد البارزاني نهج الكوردايتي

شعبنا. أهداف تحقيق حتى

أمحد شاهني
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مدن تشهد الدولية، للمواثيق صارخ انتهاٍك في

إدارة لسيطرة الخاضعة والمناطق سوريا، كوردستان

والشهباء كحلب د، ي ب الديمقراطي االتحاد حزب

النظام من استالمها لطة، أو السُّ اإلدارة تلك
ّ
تولي منذ

أو خطيرة، ظاهرًة السورية، األزمة بداية السوري

والقّصر، األطفال بحق الكلمة معنى بكل جريمًة

الدراسة مقاعد من طفولتهم  وسلب  اختطافهم وهي

التأهيلية المعسكرات التدريبية والدورات في وزّجهم

وال فيها للكورد ناقة  ال حروٍب في إشراكهم بهدف

معارَك أو العربية المدن  تحرير  كمعارَك جمل،

اإليرانية أو المليشيات للنظام السوري وخدمًة ُكرمى

ومحلي. وسط صمٍت دولي وغيرها،

اختطاف عمليات أن إلى عالوة األخيرة، اآلونة في

من مسؤولي سري وإنكار تجري بشكل األطفال كانت

سجل إلى أضيفت  أخرى جريمة  ظهرت اإلدارة، 

االختطاف وهي األطفال، بحق والتجاوزات االنتهاكات

من الهيئات مسبقة وبموافقة المدارس، من أمام علنًا

إحدى في جرى  ما ولعل لإلدارة، التابعة التربوية

بحلب، مقصود والشيخ األشرفية وحيي كوباني قرى

شائكًا مسارًا تأخذ  باتت األمور  أن على دليل خير

الثورية" "الشبيبة تدّخل وهي خطورة، أكثر ومنحى

وعدم الالمباالة  إظهارها  حتى أو إذن  بدون علنًا

بضرورة تنادي التي والمطالبات للدعوات االكتراث

الطفولة. سلب لظاهرة حد وضع

اختطاف الماضية، القليلة األيام في  المنطقة شهدت

من وخمسة كوباني،  من ثمانية طفًال، عشر ثالثة

من وثقت حاالت خمس عفرين، ونازحي مهجري

حي في قهرمان الشهيد  كمدرسة  المدارس،  أمام

الشيخ حي في أنطوان ومدرسة بحلب، األشرفية

كوردية أغلبية ذات حّيان وهما بحلب، مقصود

األشرفية من وقسم مقصود -الشيخ يخضعان

الخطيرة تداعيات الظاهرة لهذه إن د. ي إلدارة ب –

لم تتحرك المجتمع، وإن على ومآالت ونتائج وخيمة

والمنظمات السياسية والحركات المعنية الجهات

حقوق بصون والخيرية والجمعيات المعنية اإلنسانية

إلى بنا ستؤول  المختطفين،  عوائل وكذلك  األطفال، 

المدن وهي إفراغ أبدًا، عقباه ال يحمد حقيقية كارثة

منهم يتطلب ما أكثر ولعل  األصليين.  سكانها من

علنًا كالظهور عوائل المختطفين، هم بواجبهم، القيام

ب إدارة وممارسات لفضح االنتهاكات اإلعالم على

سوريا (قوات والسياسية العسكرية هيئاتها بكافة د ي

حماية الشعب- وحدات حماية الديمقراطية- وحدات

كسر للعوائل والبد إلخ) الثورية... الشبيبة المرأة-

لسلب قبولهم وإبداء امتعاضهم وعدم الخوف حاجز

قائد كوباني مظلوم وإجبار أحضانهم، من األطفال

مع وقعها ما تنفيذ الديمقراطية قسد على سوريا قوات

للظاهرة. حد جذري المتحدة ووضع األمم

عبدي؟ مظلوم وقعها التي العمل خطة ماهي

األمم مع عمل خطَة الديمقراطية سوريا قوات وقعت

دون األطفال تجنيد ومنع إنهاء أجل من المتحدة

حيث الحروب، في واستخدامهم  عشرة  الثامنة سن

األمم وباسم عبدي، مظلوم العام، قائُدها الخطَة وقع

المتحدة لألمم العام لألمين الخاصة الممثلُة المتحدة

في غامبا، فرجينيا المسلح، والنزاع باألطفال المعنية

هذه العمل خطة وبموجب ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠١٩.

الديمقراطية سوريا قوات تلتزم أن المقرر من كان

األطفال تجنيد  ومنع بإنهاء العمل خطة خالل  من

في المجندين وبالتحديد الفتيان والفتيات واستخدامهم،

تدابير ووضع القوات، وفصلهم عن  حاليًا صفوفها 

األطفال بتجنيد يتعلق  فيما وتأديبية وحمائية  وقائية

واستخدامهم.

على سوى ُتقدم سوريا الديمقراطية، لم قوات أن إال

بعض في الطفولة" "حماية مسمى تحت مكاتب فتح

إعادة و العوائل شكاوي تلقي بهدف الكوردية، المدن

عامًا. والمكاتب بدورها  ١٨ الـ سن تحت القاصرين

في بهم ُزج  الذين  من األطفال قليلة قلة إال ُتعد لم

بلة الطين في زاد وما اإلجباري، التجنيد معسكرات

وحدات باسم المتحدث محمود  نوري تصريح هو

في قوات التشكيالت الرئيسية (إحدى الشعب حماية

مصورة تصريحات في قسد)  الديمقراطية  سوريا

زج عن يقال ما "أن لإلدارة: إلحدى القنوات التابعة

وهو الصحة"، عاٍر عن صفوف قواتهم في األطفال

وقعها مظلوم التي خطة العمل مع يتناقض فعليًا ما

علنًا اعترف الذي ،٢٠١٩ عام قسد قائد كوباني

التوقيع أن  علمًا واألطفال. القصر تضم قواته أن

وحدات اسم ورود أعقاب في جاء العمل خطة على

حماية (وحدات حماية الشعب/وحدات الشعب حماية

العام عن األطفال لألمين السنوي التقرير في المرأة)

واستخدامهم األطفال بتجنيد لقيامها المسلح والنزاع

الحروب. في

العام منتصف منبج  تجربة تكرار من البد  أخيرًا،

تظاهرات في األهالي وخروج  ،٢٠٢١ الماضي

حقيقي حد بوضع مطالبين  سلمية  احتجاجية

ما تكرار األطفال، أو بحق وأدواتها، لممارسات قسد

من العام الثاني كانون وعامودا قامشلو شهدتها مدينتا

تنديدًا بالتجنيد اإلجباري سلمية اعتصامات من ذاته،

لم فاألوطان ذويهم، إلى القاصرين بإعادة والمطالبة

والقّصر. باألطفال أبدًا تبنى ولن

عفريني شيخو

L�̋ –† ãì« Úq˝q@“b�nÇa@LÚÓöbæa@Ú‹Ó‹‘€a ‚bÌ˛a ¿@Ú‘�‰æa páËí
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 يعد القلب عضًوا حيوًيا وأساسًيا للحياة، وهاًما للجسم، 

أجهزة وأعضاء  لمختلف  الدم  المسؤول عن ضخ  فهو 

الجسم وغيره من األدوار الهامة.

وعلى الرغم من أننا نهتم بصحة القلب ونحرص على 

ذلك، إال أنه في الكثير من األحيان قد يعاني القلب من 

خطب ما دون دراية منا، وفي حين أن عادة ما ترتبط 

في  وصعوبة  الصدر  في  بآالم  القلب  تدهور  اعراض 

التنفس، إال أن هناك أعراض أخرى غريبة قد تبدو ليس 

عالقة لها بالقلب ال نالحظها، ولكنها على العكس تماًما 

وتشير لتدهور صحة القلب، وهو ما نوضحه فيما يلي 

من خالل مجلة "ميس كيرا":

ألم أسنان

جميع  ترتبط  ال  الكثيرون،  يتوقعه  قد  ما  عكس  على 

مشاكل وآالم الفك أو الفم باألسنان فقط، حيث قد ترتبط 

بالقلب أيًضا.

ففي بعض األحيان قد يشير ألم األسنان إلى نوبة قلبية، 

ويكون ألم مباشر في األسنان أو على طول الفك، كما 

قد يصاحبه ألم في األذن.

فقدان شعر الساقين

القلب،  تدهور صحة  على  الغريبة  العالمات  أبرز  من 

ŸmbÓy@fiç€çm@ÚÓj„bu@äbqe@U@NN_›‡»€a@Û‹«@Âfláfl@o„c@›Á
بين ٨ - ١٠ ساعات،  ما  الموظفين  يعمل معظم 

لكن كثيرين غيرهم يعملون لساعات أطول تصل 

في بعض األحيان إلى ١٨ ساعة في اليوم، وهو ما 

يعد ضارا جدا بالصحة.

نسمع  إننا  الصحية  "كليفالند"  عيادة  موقع  يقول 

الوقت،  طوال  العمل"  مع  الحياة  "توازن  عبارة 

ونحاول الوصول إليها، لكن البعض يركزون على 

العمل لساعات طويلة ويهملون صحتهم.

إن السؤال الذي يفرض نفسه اآلن هو: ما مقدار 

ساعات العمل المقبول؟

العالمية  الصحة  منظمة  أعدتها  دراسة  وخلصت 

 ٥٥ من  ألكثر  العمل  إن  الدولية  العمل  ومنظمة 

ساعة في األسبوع يمكن أن ينطوي على تداعيات 

سلبية على الصحة.

ويتساءل كثيرون عما يمكن عمله للتحقيق التوزان 

بين العمل والحياة؟

يقول الطبيب النفسي، آدم بورالند، إنه يجب على 

اإلنسان أن ينظر إلى عالمات التحذير التي تظهر 

والبحث عن كيف يدير أعباء العمل.

ضار  هو  المفرط  العمل  أن  يجيب  عام،  وبشكل 

بالصحة، مشيرا إلى معدل العمل الطبيعي هو في 

حدود ٤٠ ساعة أسبوعيا، لكنه غير واقعي في هذه 

األيام، حيث تزداد ساعات العمل الكثيرين عن هذا 

الحد بكثير.

 ويشبه الطبيب بورالند أولئك المدمنين على العمل 

الوقود  تريد أن تسير، في حين أن خزان  بسيارة 

مضيفا:  قصيرة،  فترة  وبعد  للغاية،  محدود  فيها 

"نتوقع من أنفسنا الكثير إال أن احتياطاتنا تستنزف 

كثيرا في الوقت عينه".

وفيما يلي أبرز اآلثار الجانبية للعمل المفرط:

ال نوم كافيا:  إن عدم الحصول على عدد ساعات 

كافية من النوم عالمة من عالمات اإلرهاق. النوم 

التقليل  فإن  لذلك  والعقلية،  الجسدية  يعزز صحتك 

على  وقدرتك  التوتر  مع  تعاملك  على  سيؤثر  منه 

التعافي من المرض.

العمل،  في  مغمسا  كنت  إذا  النهار:  أثناء  تأكل  ال 

اليوم،  طوال  الطعام  تناول  تنسى  أن  السهل  فمن 

وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر 

في الدم، وانخفاض طاقة الجسم نتيجة لذلك، وربما 

يؤدي إدمان العمل إلى تناول الطعام غير الصحي 

مثل الوجبات السريعة.

الرياضة،  الرياضة: كلنا نعرف أهمية  تتوقف عن 

لكن العمل المفرط يؤدي إلى التوقف عن هذا النشاط 

الضروري لصحة الجسم.

تهمل عالقاتك: بسبب ضغط العمل، يغيب الموظف 

األسبوع،  نهاية  عطلة  في  حرة  نشاطات  عن 

والخسارة هنا ال تتصل بفقدان هذه األنشطة، بل إن 

الموظف هنا يخسر جزءا من عالقاته االجتماعية.

إلى  يلجأ الشخص  المحتمل أن  خطر اإلدمان: من 

اإلدمان على شيء ما بسب الشعور باإلرهاق، ومن 

المرجح أن يؤدي إدمان المخدرات والكحول على 

إنتاجية الموظف وقدرتها على التركيز.

توزيع  يتم  ما  الطبيعي، عادة  أنه في  إلى  ذلك  ويرجع 

العناصر الغذائية الالزمة لنمو الشعر عن طريق الدم، 

وعدم  الساقين،  في  يظهر  الذي  الشعر  ذلك  في  بما 

أو عدم حصوله على ما  للشعر  العناصر  وصول هذه 

يكفي من األكسجين، يسبب تساقطه.

البلغم األبيض أو الوردي

سعل بلغم باللون األبيض أو الوردي، قد يكون عالمة 

على وجود مشكلة بالقلب، خاصة أن السعال طويل األمد 

المصحوب ببلغم ذو لون غريب وليس شفاًفا، يشير إلى 

إلى  الوردي  أو  األبيض  البلغم  يشير  كما  القلب،  فشل 

تسرب الدم إلى الرئتين.

تورم األطراف

قد تشير الوذمة أو تورم األطراف، إلى مشكلة في نظام 

القلب واألوعية الدموية، وتعد من أبرز العالمات على 

عدم ضخ الدم بشكل صحيح للجسم، األمر الذي يساهم 

عن  األبعد  المناطق  في  طبيعي  بشكل  الدم  تجمع  في 

القلب، مثل القدمين واليدين.

ممن  للكثيرين  معضلة  الحشوية  الدهون  تشكل 

تتواجد  أنها  خصوصًا  وزنهم،  بإنقاص  يرغبون 

تراها في  قد ال  البطن بشكل خاص. وبينما  حول 

البداية يمكن أن تصبح مرئية بعد فترة إذا كان وزنك 

أعلى من الوزن الصحي لفئتك العمرية، وقد يتسبب 

ذلك في صعوبات صحية خطيرة في وقت الحق 

طرقًا  الغذائية  األنظمة  بعض  وقدمت  الحياة.  من 

سهلة وسريعة لخسارة تلك الدهون مقارنة بغيرها، 

حيث ركز عدد منها على استهالك كمية أعلى من 

البروتين، بحسب موقع "إكسبرس" البريطاني.

بروتين أعلى

فقد أظهرت دراسات سابقة أن تناول كميات أكبر 

من البروتين يقلل من الرغبة الشديدة لألكل بنسبة 

.٪٦٠

يعزز  أن  يمكن  البروتين  استهالك  أن  ثبت  كما 

بنسبة ٨٠-١٠٠ سعرة حرارية  الغذائي  التمثيل  عملية 

 ،Obesity في اليوم. وفي أحد األبحاث المنشورة بمجلة

على  الغذائي  البروتين  آثار  تحديد  في  الباحثون  شرع 

الشهية المتصورة أثناء فقدان الوزن.

تقليل الشهية

وحددت الدراسة أن زيادة تناول البروتين لتشكيل ٢٥٪ 

من السعرات الحرارية يمكن أن تقلل من الرغبة الشديدة 

قد  هذا  أن  الى  النتائج  توصلت  كذلك،   .٪٦٠ بنسبة 

إلى  الليل  في  خفيفة  وجبة  تناول  في  الرغبة  من  يقلل 

ارتباطا  يرتبط  البروتين  تناول  أن  ووجدت  النصف. 

مباشرا بانخفاض محيط البطن. في سياق متصل، لفتت 

األبحاث المنشورة بمجلة "نيتيريشن آند ميتابوليزيم" إلى 

أن األشخاص الذين يتناولون المزيد من البروتين لديهم 

منفصل  بحث  المقابل، سلط  في  البطن.  في  أقل  دهون 

ُنشر في المجلة األميركية للتغذية السريرية، الضوء على 

اآلثار المطولة لتناول البروتين.

تخزين الدهون

البروتين  تناول  وأثبت معدو ورقة عام ٢٠٠٦ أن 

كان مرتبطا بانخفاض كبير في فرصة زيادة دهون 

البطن لدى النساء على مدى خمس سنوات. وربطوا 

من  الدهون.  تخزين  بتقليل  والخضراوات  الفواكه 

جانبه، أكد الموقع الطبي "مديسين نت" هذه النتائج، 

مبينا أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات النباتية 

البطن  دهون  من  التخلص  في  يساعد  أن  يمكن 

تعرف  الحشوية  الدهون  أن  بالذكر  جدير  بسرعة. 

بأنها تلك الدهون التي تحيط باألعضاء الداخلية في 

تجويف البطن مثل المعدة والكبد واألمعاء، ويمكن 

أن تسبب العديد من المشاكل الطبية وأمراض القلب 

أنواع  من  عدد  وكذلك  المزمنة  الكلى  وأمراض 

السرطان.

Ú‡»†˛a@›õœc@ŸÓ€g@NNÂ�j€a@ÊÏÁÜ@Âfl@ò‹Én‹€

@NNÊbj€˛bi@lbó«˛a@k‹óm@Ú”˝«@çÃ€@bfl
—ìÿm@ÚéaäÜ

شكلت العالقة بين مرض تصلب األعصاب المتعدد 

أن  إال  مدار سنوات،  لغزًا على  األلبان  ومنتجات 

ذلك  حدوث  تفاصيل  أخيرًا  كشفت  حديثة  دراسة 

وتأثيره على المرضى.

من  ألمان  باحثون  أعدها  دراسة  أظهرت  فقد 

جامعتي بون وإرالنغن نورمبيرغ أن بروتينا معينا 

المناعية  الخاليا  يحفز  أن  يمكن  البقر  حليب  في 

في  العصبية  الخاليا  تلف  في  بتسببها  المعروفة 

مرض التصلب العصبي المتعدد.

وأوضحت ستيفاني كورتن، الباحثة التي تعمل على 

هذه الدراسة منذ عام ٢٠١٨ أن بروتين "الكازين" 

موقع  نشره  ما  بحسب  لذلك،  الرئيسي  السبب  هو 

.New Atlas

المالحظة أكدت االرتباط فقط، في حين  لكن هذه 

كيفية  إلى  بالتوصل  أكثر  مهتمين  الباحثون  كان 

العصبية  الخاليا  تلف  في  الحليب  بروتين  تسبب 

المرتبطة بمرض التصلب العصبي المتعدد.

استجابة مناعية خاطئة

من جهتها، أوضحت ريتيكا تشوندر، باحثة مشاركة 

في الدراسة، أن الفرضية هي أن الكازين يؤدي إلى 

استجابة مناعية خاطئة، مما يعني أنه يجب أن يشبه 

إلى  المناعية  الخاليا  تقود  التي  المستضدات  نفس 

استهداف خاليا الدماغ السليمة بشكل غير صحيح.

بجزيئات  الكازين  مقارنة  تجارب  أن  وأضافت 

مختلفة مهمة إلنتاج المايلين، وهو الغطاء الدهني 

على  العثور  إلى  أدت  العصبية،  بالخلية  المحيط 

بروتين سكري مرتبط بالمايلين، ويسمى اختصاًرا 

.MAG بـ

بشكل  مشابهًا  يبدو  البروتين  هذا  أن  بينت  كذلك، 

أن  لدرجة  النواحي  بعض  في  للكازين  ملحوظ 

أيضًا ضد  كانت نشطة  للكازين  المضادة  األجسام 

MAG في حيوانات المختبر.

حليب الكازين

المناعية  الخاليا  أن  إلى  أيضًا  الباحثون  وتوصل 

البائية المأخوذة من مرضى التصلب المتعدد كانت 

حساسة بشكل خاص للكازين.

األلبان  منتجات  بين  العالقة  أن  إلى  خلصت  كما 

ترجع  المتعدد  العصبي  التصلب  مرض  وأعراض 

إلى  يؤدي  الذي  الحليب  في  الكازين  بروتين  إلى 

تدفق األجسام المضادة المناعية.

وتهاجم هذه الخاليا المناعية عن طريق الخطأ خاليا 

مع   MAG بروتين تشابه  بسبب  الدماغ  في  معينة 

أنها تصيب فقط  ُيحتمل  التي  اآللية  الكازين، وهي 

منتجات  من  من حساسية  يعانون  الذين  األشخاص 

األلبان.

وقالت كورتن إنه يجري حاليًا تطوير اختبار ذاتي 

مما  التحقق  خالله  من  المتضررين  لألفراد  يمكن 

إذا كانوا يحملون األجسام المضادة المقابلة، وعلى 

عن  الفرعية  المجموعة  هذه  تمتنع  أن  يجب  األقل 

تناول الحليب أو الزبادي أو الجبن القريش.

يصيب الدماغ وال عالج له

من  مرض  هو  المتعدد  التصلب  أن  إلى  يشار 

المحتمل أن ُيعيق الدماغ والحبل النخاعي (الجهاز 

العصبي المركزي).

الجهاز  يهاجم  المتعدد،  التصلب  مرض  وفي 

المناعي غمد الحماية (المايلين) الذي يغطي ألياف 

األعصاب، ويسبب مشاكل في االتصال بين دماغك 

أو  تلفًا  المرض  يسبب  أن  ويمكن  جسمك.  وبقية 

تدهورًا دائمين لألعصاب.

فيما ال يوجد عالج شاٍف تمامًا للتصلب المتعدد حتى 

في  العالجات  تساعد  أن  يمكن  ذلك،  مع  اللحظة. 

سرعة التعافي من النوبات، وتعديل مسار المرض 

وعالج األعراض.

’Ìã�€a@Û‹«@ÒáÌáu@pbu˝«@NNÜb®a@Ïiã€a@Ûöãæ@›flc
يعتبر الربو مرضا شائعا للغاية، ورغم أنه قابل للعالج 

فإن هناك حاجة دائمًا لخيارات جديدة.

دورية  نقًال عن   New Atlas نشره موقع ما  فبحسب 

Cell Metabolism، وجد باحثون في جامعة ترينيتي 

كوليدج دبلن أن جزيء "إيقاف التشغيل" للخاليا البلعمية، 

المضادة لألجسام الغريبة والتي تسبب االلتهاب، يمكن 

أن يساعد في عالج الربو الحاد.

فرط نشاط مناعي

ويحدث ضيق التنفس لدى مرضى الربو بسبب التهاب 

الشعب الهوائية. وفي األساس، هو فرط نشاط الجهاز 

أو  الغبار  مثل  الحساسية  لمسببات  استجابة  المناعي 

الدخان أو التلوث أو المحفزات األخرى.

يشار إلى أن األبحاث السابقة كانت ركزت على بروتين 

يسمى JAK١، يلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز االستجابات 

المناعية  للخاليا  إشارات  إرسال  طريق  عن  المناعية 

األجسام  على  تقضي  التي  البلعمية  الخاليا  المسماة 

الغريبة.

بروتين  يصبح  أن  يمكن  أهميته،  من  الرغم  على  لكن 

JAK١ في بعض األحيان مفرط الحماس ويحفز الخاليا 

التهاب،  حدوث  إلى  يؤدي  مما  مفرط،  بشكل  البلعمية 

وهو ما يمكن أن يظهر في مجموعة من الحاالت، مثل 

والربو.  الروماتويدي  المفاصل  والتهاب  مرض كرون 

 ،JAK وقد ظهرت مثبطات جانوس كيناز، أو اختصارًا

كعالجات محتملة لهذه الحاالت.

"itaconate" جزيء

وفي الدراسة الجديدة، حدد باحثو جامعة ترينيتي مثبط 

أن  اكتشاف  وتم  اإلنسان.  جسم  ينتجه  الذي   ،JAK

الجزيء، المعروف باسم itaconate، يعمل كنوع من 

المكابح على  إيقاف تشغيل االلتهاب عن طريق وضع 

الخاليا البلعمية مفرطة النشاط.

كذلك اتضح أنه يعمل أيضًا على JAK١، ويبدو أن هذه 

إيقاف االلتهاب مما يساعد  إلى  األنماط مجتمعة تؤدي 

في مكافحة الربو.

آمال كبيرة

المسمى   itaconate الباحثون أحد مشتقات كما اختبر 

٤-OI على نماذج الفئران المصابة بالربو الحاد، والتي 

لاللتهابات  المضادة  الستيرويدية  للعالجات  تستجيب  ال 

لتقليل تنشيط مثبط  العثور على الجزيء  المعتادة. وتم 

JAK١ وتقليل شدة الربو في الفئران.

في  الرئيسية  الباحثة  رونتش،  ماره  دكتور  وقالت 

الدراسة، إن هناك "آمال كبيرة في أن األدوية الجديدة 

التي تعتمد على itaconate يمكن أن يكون لها إمكانات 

كنهج عالجي جديد كليًا لعالج الربو الحاد، حيث توجد 

حاجة ملحة لعالجات جديدة".

ıb»fl˛a@Âfl@cájÌ@ã∫bÁç€c@x˝«@NNlãÀc@¸Î@ÚéaäÜ
بالطريقة  يتعلق  فيما  الموازين  حديثة  دراسة  تقلب  قد 

والعالج لوقف مرض ألزهايمر الذي حير العلماء على 

مدى عقود، والذي كان يعتقد أن الداء الوحيد له يرتبط 

فقط بالدماغ.

فقد كشفت مجموعة من التجارب العلمية أجراها باحثون 

من  يكون  قد  بديًال  هدفًا  تمثل  األمعاء  أن  بريطانيون 

الغذائي  النظام  تغيير  أو  بالعقاقير  عليه  التأثير  األسهل 

لوقف الخرف.

أمس  البريطانية  برايتون  بمدينة  ُأقيم  مؤتمر  وشهد 

األربعاء، عرض سلسلة من التجارب التي تربط القناة 

الهضمية بتطور مرض ألزهايمر، بحسب صحيفة "ديلي 

ميل" البريطانية.

ميكروبات األمعاء

ُعرضت خالل  التي  التجارب  إحدى  كشفت  ذلك،  إلى 

المؤتمر كيف أن الميكروبيومات الموجودة في األمعاء 

تختلف لدى المرضى الذين يعانون من ألزهايمر بدرجة 

كبيرة عن أولئك الذين ال يعانون من هذا االضطراب.

وتوصلت تجربة أخرى إلى أن القوارض التي ُأجريت 

لها عمليات زرع "براز" مباشرًة من مرضى ألزهايمر 

كان أداؤها أسوأ في اختبارات الذاكرة.

مستويات االلتهاب

في موازاة ذلك، توصلت تجربة ثالثة أن الخاليا الجذعية 

الدماغية التي عولجت بدم من مرضى االضطراب كانت 

أقل قدرة على بناء خاليا عصبية جديدة.

مستويات  على  المرضى  لدى  األمعاء  بكتيريا  وتؤثر 

الدماغ  االلتهاب في الجسم، والتي تؤثر بعد ذلك على 

عن طريق إمداد الدم. كما، يعد االلتهاب عامًال رئيسيًا 

في تطور مرض ألزهايمر.

عالمة  سيالجيتش،  إيدينا  الدكتورة  قالت  جانبها،  من 

األعصاب من "كينغز كوليدج لندن"، والتي شاركت في 

الناس  غالبية  إن  ألزهايمر  مرضى  من  عينات  تحليل 

أي  لها  يكون  أن  يمكن  األمعاء  بكتيريا  أن  من  تفاجئ 

تأثير على صحة أدمغتهم.

أن  إلى  مشيرة  ذلك،  على  تتزايد  األدلة  أن  وأضافت 

العلماء يبنون فهمهم لكيفية حدوث ذلك.

اكتشاف ألزهايمر

أليوس  الدكتور  قبل  من  اكتشف  ألزهايمر  أن  يذكر 

ألزهايمر في عام ١٩٠٦، الذي الحظ تغيرات في أنسجة 

المخ المرأة ماتت بسبب مرض عقلي غير عادي.

عندما  الزهايمر  مرض  األطباء  يشخص  ما  وعادة 

الليفي  والتشابك  األميلويد  لويحات  من  مزيجا  يجدون 

العصبي، إلى جانب األبعاد.

ومن المعروف أن التراكم غير الطبيعي يسبب مرض 

ألزهايمر، والذي يتضمن نوعين من البروتينات: أحدهما 

يسمى أميلويد، والذي تشكل رواسبه لويحات حول خاليا 

الدماغ، واآلخر يسمى تاو، والتي تشكل التشابك داخل 

خاليا الدماغ.
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في  شاركوا  مهاجرين  راودت  مختلطة  مشاعر 

جاء  األولى.  للمرة  الفرنسية،  الرئاسية  االنتخابات 

معظمهم من بالد خاضعة لسلطة أنظمة ديكتاتورية، 

لم تتح لهم فرصة اختبار معنى المشاركة الديمقراطية 

قط. تحدث فريق مهاجر نيوز إلى مجموعة مهاجرين 

شاركوا في االقتراع وسألهم عن رأيهم في المشاركة 

وعن نتائج الجولة االنتخابية األولى.

شهد الالجئون في فرنسا االنتخابات الرئاسية الفرنسية 

في  الحق  لديهم  يكون  أن  دون  من   ٢٠١٧ عام 

المشاركة. حصل بعضهم على الجنسية الفرنسية بعد 

أربعة أعوام، وأصبح لديهم حق االنتخاب والمشاركة 

الديمقراطية. اختبر وراود المهاجرون الذين شاركوا 

فعظمهم  مختلطة،  مشاعر  العام،  هذا  االقتراع،  في 

قدموا من بالد خاضعة لسلطة أنظمة ديكتاتورية تنتهك 

في  المشاركة  لهم  تتح  ولم  قسرا.  والحريات  الحقوق 

انتخابات ديمقراطية قط.

شاركوا  مهاجرين  مجموعة  إلى  نيوز  مهاجر  تحدث 

عن  وسألهم  األولى  للمرة  الفرنسية  االنتخابات  في 

رأيهم بالمشاركة وبنتائج الجولة األولى من االنتخابات 

ماكرون  إيمانويل  تأهل  أي  الفرنسية،  الرئاسية 

ومارين لوبان للجولة الثانية والنهائية من االستحقاق 

الرئاسي.

“صوتي يحدث فرقا” 

"لم أصدق، كان إحساسا فظيعا. للمرة األولى أصبح 

في إمكاني االنتخاب. كانت سعادتي ال توصف ألنني 

التي  األولى  المرة  تلك  كانت  وانتخبت".  سأنتخب 

اختبرت فيها السورية أمل* (٣٩ عاما) معنى المشاركة 

الفاعلة في انتخابات ديمقراطية. حرصت على القراءة 

"ثّقفت  االنتخابات  موعد  قبل  أكثر  لتعرف  والمتابعة 

نفسي لمعرفة من سأختار وكيف سأصّوت ومن هي 

األحزاب المشاركة".

الشابة  إلى  بالنسبة  غريبة  التصويت  تجربة  كانت 

السورية مها* (٢٩ عاما). غريب أن يكون لها صوت 

وأن تؤمن بأن صوتها يحدث فرقا وأن تذهب بإرادتها 

مغلف  استلمت  موظفة  لي  قالت  "عندما  به  لإلدالء 

االقتراع مني، ’تم التصويت‘ غمرني شعور غريب 

أستطيع  ال  إلي،  بالنسبة  تنسى  ال  لحظة  كانت  جدا. 

وصفها". كانت لحظة االقتراع مهمة للمصري سعد* 

(٣٦ عاما) أيضا "كبرت في عصر حسني مبارك ولم 

عرفته  ما  واردا.  ليس  األمر  آخر.  خيار  لدينا  يكن 

طوال حياتي هو وجود أغلبية عظمى مع وفئة صغيرة 

ضد". لذا قرر المشاركة أيضا إذ إنها واجب بالنسبة 

إليه.

بلدي  في  منتهك  حق  األولى،  للمرة  حقا  “مارست 

األم” 

التصويت،  وأثناء  قبل  أمل*  سعادة  من  الرغم  على 

أصيبت بخيبة عقب نتائج الجولة األولى من االنتخابات 

“أنا حزينة ألن الجولة الثانية مقتصرة على اليمين. ومع 

الحياة  يخص  وما  والتعليم  العمل  بمواضيع  اهتمامي 

المهاجرين  مع  والتعامل  الهجرة  ملف  يبقى  اليومية، 

أولوية عند النظر إلى برامج المرشحين، السيما وأن 

هنالك تيار عالمي يغلق األبواب في وجه المهاجرين”. 

رّجحت أمل* التصويت إليمانويل ماكرون في الجولة 

الثانية “فليس هنالك حل آخر”.

ليس لدى السوري فراس* (٣٥ عاما) حق االنتخاب 

وخيبة  "روادني شعور سيء  بالخيبة  لهذا شعر  بعد، 

وأتبنى  أشارك  عندما  أي  فاعل.  غير  مشاهد  ألنني 

وتكون  وأصوت  مرشّحا  وأختار  سياسيا  برنامجا 

جدا.  طبيعي  نحو  على  األمر  سأتقبل  سلبية،  النتائج 

ولكنني حتى اآلن مراقب فقط، مع العلم بأنني سأتأثر 

باالنتخابات على نحو مباشر".

كانت النتائج متوقعة بالنسبة إلى مها* لهذا لم تشعر 

على  يقتصر  ال  التصويت  "موضوع  أبدا  بالخيبة 

تعني  الديمقراطية  فالمشاركة  الرئاسية،  االنتخابات 

أيضا المشاركة في االنتخابات التشريعية واالنتخابات 

البلدية وغيرها، إذ إنها انتخابات تؤثر في الحياة اليومية 

وأدليت  االنتخابات  أنني شاركت في  المهم  والعملية. 

بصوتي ومارست حقا للمرة األولى، حق منتهك في 

بلدي األم". ومثل أمل* ستدعم مها* إيمانويل ماكرون 

سدة  إلى  لوبان  وصول  من  خوفا  الثانية  الجولة  في 

الرئاسة.

استبعد  ألنه  سعد*  يحبط  "االستراتيجي"  التصويت 

الجولة  في  ماكرون  إيمانويل  لصالح  التصويت 

برنامجه  في  اإليجابية  الجوانب  القتصار  األولى، 

على موضوعات محددة. لكنه اآلن مضطر لالختيار 

بينه وبين لوبان “رأيت كثيرا من الناس هنا تصوت 

للشخص األقل ضررا بالنسبة إليهم وهو أمر محبط، 

يعبرعنك فعال.  لمن  أن تصوت لألقل ضررا وليس 

هذه صفعة بالنسبة إلي”.

المحيط مؤثر في مشاركة البعض وامتناع آخرين

أدلت مها* بصوتها رغم معرفتها بأن فرص المرشح 

المرشحين  برامج  “قرأت  جدا  ضئيلة  دعمته  الذي 

نقاشات  خضت  برنامجه،  أعجبني  شخصا  واخترت 

مع أصدقاء سألوني لماذا ستختارين هذا المرشح؟ لن 

ينال أصواتا كثيرة، كنت أجيبهم بأنني حرة وسأصوت 

وإن لم يفض األمر إلى نتائج ملموسة اآلن”. في حين 

الجولة  في  عاما)   ٣١) ناديا*  السورية  تشارك  لم 

عن  المحيط  بكالم  تأثرها  بسبب  األولى  االنتخابية 

الحزب والمرشح الذي أرادت دعمه “كنت كلما أخبرت 

أحدا عن الحزب والشخص الذي سأصّوت له أخبرني 

الجولة  إلى  يصل  ولن  جدا  ضئيلة  فوزه  نسبة  بأن 

الثانية، وهذا ما وجدته في اإلعالم أيضا. شعرت أن 

اآلراء والمرشحين معدين مسبقا وأن صوتي بطبيعة 

الحال لن يحدث فرقا كبيرا، كانت هذه إحدى أسباب 

امتناعي عن التصويت".

سألت أصدقاء وجيران وحضرت اجتماعاتهم لمعرفة 

المزيد عن المرشحين واالنتخابات عموما

بينما تأثرت آراء أمل* بمحيطها في اختيار المرشح 

الذي دعمته في الجولة األولى "فكرت في بادئ األمر 

من  حولي  بمن  تأثرت  لكنني  إيدالغو،  آن  بانتخاب 

على  اآلراء  ساعدتها  ذلك  مع  فتراجعت”.  فرنسيين 

المرشح  وباختيار  المرشحين  ببرامج  معرفتها  تعميق 

آراء من حولي  إلى  “استمعت  إليها،  بالنسبة  األنسب 

وحضرت  وجيران  أصدقاء  سألت  متوازنة،  ألنها 

اجتماعات لمعرفة المزيد عن المرشحين واالنتخابات 

عموما، وعلى الرغم من تأثري في بادئ األمر إال أن 

السؤال واالستماع أعانني على االختيار”.

بين انتخابات عام ٢٠١٧ وعام ٢٠٢٢ 

يعتبر الالجئ السوري طارق* (٣٩ عاما) أن "تأُهل 

األذهان  إلى  يعيد  لوبان  ومارين  ماكرون  إيمانويل 

أمر  وهو   ٢٠١٧ عام  انتخابات  من  الثانية  الدورة 

مخيب لآلمال بالنسبة إلي. وراء هذه الصورة المكررة 

التصويت  نسبة  ارتفاع  مثل  حصلت،  سيئة  أحداث 

حال  كل  على  لكن  وغيرها.  اليسار  وتشتت  لليمين 

غمرتني سعادة كبيرة ألنني مارست حق االنتخاب". 

شهد طارق* انتخابات عام ٢٠١٧ واستمع إلى آراء 

باهتمام،  المجريات  وراقب  وتوجهاتهم،  حوله  من 

لكن لم يكن لديه حق المشاركة حينها، حال كثير من 

الالجئين ومنهم سعد*.

وراء هذه الصورة المكررة أحداث سيئة حصلت

دفعت انتخابات عام ٢٠١٧ سعد* إلى سؤال أصدقاء 

هنا  إلى  قدمت  “عندما  فرنسا،  في  السياسة  عن 

لكل  أحزاب وأن  بوجود  االنتخابات، علمت  وشهدت 

حزب فرصة المشاركة والفوز، بدأت حينها بالسؤال 

واالستفسار ألعرف أكثر”. سأل فراس* وتابع وقرأ 

“لكن  االنتخابات  في  مشاركته  عدم  من  الرغم  على 

أعرف جيدا أنني سأشارك حالما أحصل على الجنسية 

فالمشاركة الديمقراطية عموما واجب وحق. ما همني 

أساسي هو  نحو  اليوم على  ويهمني  في عام ٢٠١٧ 

موقف المرشحين من الموضوع السوري إضافة إلى 

ملف الهجرة والمهاجرين وأهمية الحفاظ على حقوقهم 

وضمان حمايتها”.

تتفق السورية سارة* (٢٩ عاما) مع الشاب فراس* 

وحقوق  المشاركة  أهمية  فكرة  في  عاما)   ٣٢)

انتخابات  منذ  فهمها  بتعميق  بدأت  كانت  المهاجرين، 

عام ٢٠١٧. إذ واظبت الشابة على حضور المناظرات 

الرئاسية والقراءة عن المرشحين "كنت مستمتعة ألنني 

لم أشهد قبال تجربة انتخابات ديمقراطية، رغبت في 

معرفة المرشحين وبرامجهم. تتأثر القوانين وتفاصيل 

وعندما  وحكومته  المنتخب  بالرئيس  اليومية  الحياة 

االنتخابات  في  حتما  سأشارك  الجنسية  على  أحصل 

ليس الرئاسية فحسب، وأعتقد أنني سأشارك أيضا في 

التوعية بأهمية المشاركة الديمقراطية”.

أؤمن  أعد  لم  لكنني  طبعا،  الديكتاتورية  مع  لست 

بالديمقراطية

"هو موضوع  انتخابات ٢٠١٧  في  ما شغل مضر* 

التعامل مع المهاجرين، لهذا لم أرغب في فوز مارين 

لوبان وقتها”. آراء مضر تغيرت اليوم فلم يعد يؤمن 

الديكتاتورية  مع  “لست  الحل  هي  الديمقراطية  بأن 

طبعا، لكنني لم أعد أؤمن بالديمقراطية، فمن يصلون 

الجمهور  استقطاب  كيفية  يعرفون  سياسيون  هم 

والتحدث في المناظرات ليس أكثر، وهناك أشخاص 

االنتخابات.  عبر  عليا  مناصب  إلى  وصلوا  فاسدون 

االنتخابات لعبة وال أعتقد أنني أود المشاركة فيها وإن 

أصبحت فرنسيا”.  

صرح مدير مؤسسة لوتكة (القمة) لشؤون النازحين والالجئين، آري جالل، بأنه ستتم إعادة جثث خمس 

مهاجرين كورد من اليونان الى اقليم كوردستان، احدهم طفل يبلغ عامين فقط.

وقال جالل لشبكة رووداو اإلعالمية، اليوم السبت (٩ نيسان ٢٠٢٢): "خالل االسبوع الجاري، ستتم إعادة 

جثث خمسة مواطنين، كانوا قد قضوا جّراء غرق قاربهم في تاريخ (٢١ ديسمبر ٢٠٢١) في البحر، الى 

إقليم كوردستان".

واوضح رئيس مؤسسة لوتكة لشؤون الالجئين ان "فرق خفر السواحل اليونانية تمكنت من انتشال الجثث 

الخمسة من المياه قرب جزيرة سانتوريني اليونانية، وعلى مراحل مختلفة".

جميع  عن  المعلومات  جمع  اجل  من  الحادث  وقوع  حين  محاوالتها  كّثفت  "المؤسسة  ان  جالل  وذكر 

المهاجرين الذين فقدوا في الحادث، وقمنا بزيارة الناجين في العاصمة اليونانية أثينا".

وعثر على جثث خمسة أشخاص غرقوا في حادث انقالب القارب، وتم التعرف على هوياتهم وهم:

١-جيكر ابوبكر ابراهيم ٢٢ عامًا.

٢-باريز ناصح محمد ٢٢ عامًا.

٣-ژاکاو محمد أمين ٢٣ عامًا.

٤-سيفدا فرياد علي ٦ أعوام.

٥-محمد ريبوار عبداهللا عامين.

·ËÓöaäc@∂a@Êb„ÏÓ€a@Âfl@ÜäÏ◊@µ‰†aÏfl@U@sru@ÒÜb«g

الكثير من الجئ الحرب األوكرانيين يريدون العودة 

العمل  وزير  لكن  وطنهم.  إلى  يمكن  ما  بأسرع 

األلماني أن عودة هؤالء الالجئين قريبا أمر غير 

واقعي، وعلى ألمانيا االستعداد لبقائهم لمدة طويلة 

وتوفير فرص تعليم وعمل لهم.

بأنه  العمل األلماني هوبرتوس هايل  صرح وزير 

األوكرانيين  الحرب  الجئي  من  كثيرا  أن  يرى 

بحاجة لفرص طويلة المدى في ألمانيا. وقال هايل 

لوكالة األنباء األلمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس (١٤ 

الحرب  "تشير وحشية هذه  أبريل ٢٠٢٢)  نيسان/ 

التنبؤ بها إلى  التي ال يمكن  الدمار والمدة  وأوجه 

أنه من المحتمل أن يبقى كثير من األشخاص لمدة 

أطول لدينا... علينا االستعداد لذلك".

يشار إلى أنه تم حتى اآلن تسجيل ٣٤٠ ألف الجئ 

أوكراني رسميا في ألمانيا. ووفقا لتقدير وزير العمل 

األلماني، يمكن أللمانيا استخالص دروس مستفادة 

من موجات تدفق الالجئين السابقة، موضحا أنه بعد 

يتعلق  التي  األزمة  إلدارة  األولى  المرحلة  انتهاء 

إتاحة  يجب  الحتمية،  الرعاية  بتقديم  األمر  خاللها 

الدمج في مرحلة ثانية، وقال هايل: "يمكننا أن نتعلم 

خالل ذلك من خبراتنا".

وأشار وزير العمل إلى أنه "قبل ٣٠ عاما شهدت 

أوروبا حربا في البوسنة" الكثير من الالجئين في 

ذلك الوقت كانوا يأملون بالعودة سريعا إلى بلدهم، 

لكن األمر استغرق وقتا طويال "والكثير من األطفال 

األلمانية  اللغة  وتعلموا  المدارس  في  تالميذ  كانوا 

وحصلوا على شهادات، ويبحثون عن آفاق وفرص 

لدينا".

وقال هايل إن "الترحيب الواسع واالستعداد الكبير 

يجب  ألمانيا،  في  أوكرانيا  من  الالجئين  لمساعدة 

علينا كحكومة ومجتمع االستمرار في ذلك"

@ZÔ„bæc@ãÌåÎ
·:@ôãœ@µfldm@k∞Î@˝ÌÏ†@ÊÏ‘jÓé@ÊÏÓ„aã◊Î˛a@ÊÏ˜u˝€a

في  األوكرانيين  الالجئين  عدد  أّن  المتحدة  األمم  أعلنت 

التدخل  منذ  آالف  و٥٠٣  ماليين   ٤ بلغ  الجوار  دول 

العسكري الروسي في ٢٤ شباط/فبراير الماضي.

وذكرت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

مدنيا   ١٧٩٣ عن  يقل  ال  ما  مقتل   ، األحد  بيان،  في 

وإصابة ٢٤٣٩ آخرين. وأشارت إلى أّن أكثر من نصف 

الالجئين األوكرانيين موجودون في بولندا.

إلى  أوكراني  ألف  و٥٩٣  مليونان  لجأ  البيان  وبحسب 

بولندا، و٦٨٦ ألفا و٢٣٢ إلى رومانيا، و٤١٩ ألفا إلى 

المجر، و٤١٠ آالف و٨٨٢ إلى مولدوفا.

الفترة  في  روسيا  إلى  عبروا  ألفا   ١١٣ أن  وأوضحت 

ولوغانسك  دونيتسك  منطقتي  من  فبراير  بين ٢١ و٢٣ 

شرقي أوكرانيا.

وبّينت المفوضية أن مئات اآلالف من الذين عبروا نحو 

دول الجوار، توجهوا بعدها إلى بلدان أوروبية أخرى.

ماليين   ٧,١ أن  أعلنت  للهجرة  الدولية  المنظمة  وكانت 

مدني نزحوا داخل أوكرانيا.

وفي ٢٤ فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية 

وفرض  غاضبة  دولية  فعل  ردود  تبعتها  أوكرانيا،  في 

عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

أي  عن  أوكرانيا  تخلي  العملية  إلنهاء  روسيا  وتشترط 

بينها حلف شمال  إلى كيانات عسكرية  خطط لالنضمام 

األطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف 

"تدخال في سيادتها".

äaÏßa@fiÎÜ@¿@Ô„aã◊Îc@¯u¸@µÌ˝fl@T~U@ãr◊c@ZÒáznæa@·fl˛a

أكثر من ربع السكان في ألمانيا من أصول مهاجرة، بحسب ما أعلن مكتب اإلحصاء االتحادي األلماني. 

ويتوقع مكتب اإلحصاء أن يزيد عدد األشخاص المنحدرين من أصول أجنبية بشكل كبير في المستقبل 

بسبب التدفق األخير لالجئين األوكران.

علن مكتب اإلحصاء االتحادي األلماني اليوم الثالثاء (١٢ ابريل/ نيسان ٢٠٢٢) أن أكثر من ربع األلمان 

منحدرون من أصول أجنبية مهاجرة،. ووفق هذا التصنيف اإلحصائي يعتبر الشخص من أصول أجنبية 

إذا كان هو أحد والديه لم يكن يحمل الجنسية األلمانية عند الميالد.

وبحسب البيانات، بلغ عدد األشخاص المنحدرين من أصول أجنبية في ألمانيا العام الماضي ٢٢,٣ مليون 

نسمة، ما يعادل ٢٧,٢ في المئة من إجمالي السكان، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها منذ بدء اإلحصاء في 

عام ٢٠٠٥.

ومقارنة بعام ٢٠٢٠، الذي تم فيه تسجيل ٢١,٩ مليون شخص من أصول مهاجرة، يمثل ذلك زيادة نسبتها 

٢ في المئة. وفي عام ٢٠٢٠، كان المنحدرون من أصول مهاجرة يشكلون ٢٦,٧ في المئة من السكان، 

وفي عام ٢٠١٩ كانت نسبتهم ٢٦ في المئة.

ووفقا لإلحصاءات، فإن تركيا هي بلد المنشأ لـ١٢ في المئة من األشخاص المنحدرين من أصول أجنبية 

في ألمانيا تليها بولندا (١٠ في المئة) واالتحاد الروسي (٦ في المئة)، و١ في المئة أو ٣٠٨ آالف شخص 

من أوكرانيا.

وجاء في بيان مكتب اإلحصاء: "نظرا للتدفق األخير لالجئين (من أوكرانيا)، فإن عدد األشخاص المنحدرين 

من أصول مهاجرة أوكرانية قد يزيد بشكل كبير في المستقبل".

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

@ZÚÓ8ä@ÚÓˆbóyg
ÒãubËfl@fiÏñc@Âfl@ÊÎäáz‰Ì@bÓ„bæc@Êbÿé@…iä@Âfl@ãr◊c

وشدد هايل على ضرورة طرح المزيد من دورات 

هؤالء  بمؤهالت  أفضل  بشكل  واالعتراف  اللغة 

والواليات  االتحادية  الحكومة  أن  يذكر  الالجئين. 

األلمانية قررت األسبوع الماضي أنه يمكن لالجئين 

األوكرانيين الحصول على تأمين أساسي للمعيشة 

وأنه من المقرر أن تشرف عليهم مكاتب التوظيف 

على  العثور  خاللها  من  يمكنهم  حيث  الحكومية، 

وظائف بشكل أسهل.

ع.ج (د ب أ)

قالت لوسيانا المورغيزي وزيرة الداخلية اإليطالية، إنه تمت إعادة حوالي ٨٥٠ مهاجرا إلى أوطانهم منذ 

بداية العام الحالي، ووصفت ذلك بأنه "إنجاز تحقق جزئيا بفضل التحاور المستمر الناتج عن االتفاقيات 

التي تم التوصل إليها مع السلطات في تونس، إحدى البلدان التي يأتي منها معظم المهاجرين". جاء ذلك 

خالل استجواب في مجلس النواب اإليطالي، وردا على سؤال طرحه حزب "أخوة إيطاليا" اليميني.

تنفيذ سياسة أوروبية واحدة السبيل الوحيد لمواجهة الهجرة

وكررت الوزيرة أثناء الجلسة "الحاجة إلى إدخال سياسات حاسمة لالتحاد األوروبي في الميدان، إلنشاء 

شراكات استراتيجية مع دول في شمال أفريقيا بدءا بليبيا وتونس، والتي يمكن من خاللها النص على 

إجراءات لمكافحة اإلتجار بالمهاجرين، وكذلك مراقبة الحدود والتعاون في مسألة اإلعادة إلى الوطن".

ولم يتردد حزب "أخوة إيطاليا" اليميني باإلشارة إلى اتفاق رئيس الوزراء البريطاني المحافظ "بوريس 

جونسون" مع دولة رواندا األفريقية لترحيل المهاجرين إليها.

وقالت جورجيا ميلوني، ممثلة الحزب اليميني في البرلمان اإليطالي إن "إعالن رئيس الوزراء جونسون 

المحافظ مرة أخرى ينقض كذب اليسار بأن الهجرة غير الشرعية من المستحيل وقفها".

وأضافت ميلوني "إن منع المغادرين والهجرة غير الشرعية أمر ممكن: ما عليك سوى أن ترغب في 

ذلك".

لكن المورغيزي رأت أن "السبيل الوحيد لمواجهة قضية الهجرة شديدة التعقيد هو وجود سياسة أوروبية 

واحدة". وأشارت إلى أن "استراتيجية احتواء تدفقات الهجرة والتحكم في الظاهرة.  

  ''Ú◊6ìfl@ÚÓiÎäÎc@ÚébÓè€''@Ï«ámÎ@ÂÌãubËæa@pb˜fl@›yãm@bÓ€b�Ìg
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العدسة

قبل أربع وثالثين سنة، قررت الفاشية البعثية 

في العراق إلحاق وجع أبدي بحق الكرد ليس 

مواطن  أربعة  بل  فحسب  الوطن  جنوبي  في 

جهاته، حيث ُدفن أكثر من ١٨٢ الف كردي 

المجرم  من  بقرار  التراب  تحت  أحياء  وهم 

صدام حسين، نفّذه علي حسن الكيماوي الذي 

قرية  آالف  خمسة  إبادة  على  بنفسه  أشرف 

كردية..وقبلها كانت جريمة السالح الكيماوي 

حيث  نفسه،  العام ١٩٨٨  ومن  آذار  في ١٦ 

قضى أكثر من خمسة آالف مواطن كردي في 

مدينة حلبجة الشهيدة ..

في كل عام تتجدد الذكرى فتفتح باب المأساة 

الكردية التي ال يمحوها تقادم األيام..ويحاول 

به  تضج  التي  الوجع  هذا  استذكار  الكرد 

بال  مستقبًال  لغدهم  يرسمون  لعلهم  الجبال، 

ضمير  تناجي  تصرخ..  وهي  األرواح  دفن 

اإلنسانية لئال تغيب بتلك الوحشية التي ما شهد 

مثلها التاريخ..

الظالمون  مازال  عقود،  ثالثة  من  أكثر  بعد 

يرتعون في األرض، ومن قتل هذا العدد الهائل 

من الكرد، ربما غابت رموزه األساسية، لكّن 

كمًا كبيرًا من المجرمين لم تصلهم يد العدالة. 

ويعيش،  مفقودة..  األصل  في  العدالة  أن  أو 

التي  جفونهم  ترف  أن  دون  هؤالء  ويموت 

من اإلجرام قد ُرسمت، وهم يفرغون ظهور 

السيارات ببشر طيبين بال اي سالح اسمهم : 

الكرد..يفرغونها في أرض معدة لهم.. في تلك 

التراب..  عليهم  ويهيلون  القاتلة..  الصحراء 

 .. الصراخ  ذلك  كل  يخمد  قليلة  دقائق  وبعد 

األرض.. وجه  من  ينته  لم  الكردي  ولكن 

الضمير  بقي شامخًا.. وهاهو اآلن يستصرخ 

البشري.. ينادي شرعة األمم أن : 

واعلنوا  تعالوا   .. شهدائنا  لدماء  انتصروا 

قصاصكم األممي بحق المجرمين الذين تسببوا 

في دفن أرواحنا تحت تراب تلك الصحاري.. 

موطن  عن  قصدًا  أبعدوها  التي  األرواح 

الكرد.. وحبيب الكرد :: الجبل.. 

وأما  خافتًا..  مازال  األممي  الصوت  لكن 

بالشكل صورة  محت  التي  الدولة   .. العراق 

المجرم ذاك.. مازال لم يفكر بتضميد جراحنا 

معرفة  ورغم  بعد..  تندمل  لم  التي  الكردية 

يعّوض  الشيء  أن  الكوردستانيين  القادة 

عام  كل  في  لكنهم  الكردية..  الدموع  بحر 

الوطنية"  الحكومة   " يطالبون  المناسبة  وبهذه 

بتعويض أهالي هؤالء الشهداء.. وإعادة رسم 

معالم خمسة آالف قرية كردية سواها الفاشي 

باألرض، لكن كأن سادة اليوم هم سليلو سادة 

ويكتفون  مرة،  كل  في  ويسّوفون  األمس.. 

ذلك  من  والتبرؤ  والتأسف،  اإلنشاء  بعبارات 

يعيد ألهل  ما ال  ذلك  البائد، وفي غير  العهد 

تلك  باطن  في  نامت  التي  أسماله  ولو  الشهيد 

األرض الغريبة..

الحالي  العهد  ومازال  سنة،  وثالثون  أربع 

تلك  ليعيد  حجة  عن   .. طريق  عن  يبحث 

معنى  ما  ثانية..وإال  مرة  الكرد  بحق  المأساة 

شبابهم  بدماء  الكرد  رواها  أرضًا  تجتاح  أن 

حتى حرروها؟ ما معنى أن تغلق طاقة أرزاق 

أنك شريكه في كل شيء،  أن تزعم  الغالبة، 

وال تمنحه أي شيء؟ 

أليست هذه كارثة مستمرة إلى هذه اللحظة؟ 

أربع وثالثون سنة.. 

وأنفلة الكرد 

مستمرة

عمر كوجري 

 ملنظمة تابعة لألمم املتحدة يف العراق
ً
شاب كوردي سفريا

اختارت منظمة تابعة لألمم المتحدة، شابًا كورديًا 

من كركوك، عضوًا وسفيرًا لها في العراق.

برزنجي  صالح  شيخ  ديالن  الكوردي  الناشط 

منظمة  في  عضوًا  أصبح  إنه  تصريح,  في  قال 

«التحالف من أجل اإلنسانية»، وهي منظمة أممية 

مركزها السويد.

وأوضح أن المنظمة لديها ممثلون في ١٩٠ دولة 

السبعة  األهداف  ضوء  في  وتعمل  العالم،  حول 

تحقيق  أجل  من  وتناضل  المتحدة،  لألمم  عشر 

المساواة وإرساء حقوق اإلنسان وتحقيق السالم، 

وتقيم الكثير من المؤتمرات والندوات الدولية.

المنظمة  في  أنهم  إلى  الكوردي  الناشط  وأشار 

سيبدؤون قريبًا نشاطاتهم في قطاع الشباب وحقوق 

والمؤتمرات  التدريبية  الدورات  عبر  اإلنسان 

إلتاحة  سعادته  عن  معربًا  الدولية،  والندوات 

لخدمة  الدولية  المنظمة  هذه  عبر  له  الفرصة 

المجتمع في كوردستان.

علي عمر

أبناء كوردستان سوريا حياته،  فقد شاٌب كوردي من 

يوم أمس الثالثاء، متأثرًا بإصابته بطلق ناري طائش 

في لبنان.

خاص  تصريٍح  في  العائلة،  من  مقرب  مصدر  وقال 

لريباز نيوز، إن عازف ( األورغ) الفنان بالل خليل 

ملهم، (٤٣) عامًا، عند خروجه من منزله أصيب بطلق 

النارية  أثناء شجار باألسلحة  ناري طائش في جبينه، 

بين عائلتبن من جيرانه في لبنان، أودت بحياته.

وأضاف المصدر، من المقرر أن يوارى جثمان بالل 

كتابة  لغاية  لكن  والداه  يسكن  دمشق حيث  في  الثرى 

مراسم  إجراء  المقرر  ومن  بعد،  ذلك  يؤكد  لم  الخبر 

عزاء الفنان بالل اليوم األربعاء في دمشق وفي مسقط 

رأسه .

الفنان بالل خليل ملهم من مواليد ١٩٧٩ قرية آلة قوس 

لبنان منذ  إلى  التابعة لريف ديرك، لجأ  آليان  بمنطقة 

مايقارب ٥ أعوام، بدأ مشاوره الفني كعازف أورغ منذ 

أكثر من (٢٠)عام، وهو متزوج وله ابن وحيد.

وهذه ليست المرة األولى التي يفقد فيها الجئون سوريون 

في  استهدافهم  نتيجة  الجوار  ودول  لبنان  في  حياتهم 

المخيمات أو مشاجرات بين لبنانيين أو أعمال عدائية 

متطرفة أو حوادث سير، حيث فقد المئات حياتهم نتيجة 

تلك الحوادث واالعتداءات.

فنان من كوردستان سوريا يفقد حياته إثر إصابته بطلق ناري طائش

الّطريُق التي تركْت أشواَكها في أنفاسي

عّلمتني كيف أقضُم الغيَم ُحلًما...ُحلًما 

أنا المشطورُة نصفيِن: 

أحُدهما طيٌر 

واآلخُر بعُض سندياٍن. 

عصافيري الّصغيرُة المشاغبُة 

تحلُم ببالٍد بعيدٍة 

جذوري تنبُت في الّصخِر 

أغصاًنا طرّيًة تغري  الماعَز

كبنفسجٍة صغيرٍة 

أستغلُّ عمري القصيَر 

في إغراِء الّصباِح بالعطِر و األلواِن 

كأّن أحًدا لن يقطَفني لحبيبِتِه 

كأّن حبيبَتُه لن تحتفَظ بي 

في دفتِر مذّكراِتها 

بأوراقي المقاومِة للّريِح. 

ألّوُن حجارَة الّطريِق 

أمنُحُه نفسي 

يبتلُعني 

أغيُب كأّني لم أولْد 

أنبُت في أرٍض أخرى 

كأّني لم أمْت.

أمل هندي
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