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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا
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بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد، تتقدم أليكم أسرة تحرير صحيفتكم «كوردستان» بأسمى آيات التهنئة 

والتبريكات، وتتمنى لكم أعوامًا حافلة بالعطاء والنجاحات، ويتقدم العاملون في صحيفتنا بالتهنئة 

والتبريك للرئيس القائد مسعود بارزاني، ولشعبننا في الوطن والشتات، كما نتمنى النجاح لحزبنا 

وحركتنا السياسية الكردية في غربي كوردستان، ونرجو أن تكون األعياد القادمة أعياد الحرية..

في سبيل حريتنا  دماءهم  ويبذلون  الشعب،  يسهرون على راحة  الذين  البواسل  بيشمركتنا  ونهنئ 

ومستقبل افضل لنا في أجزاء كوردستان األربعة.

كما يسران أن نهنئ أسر الشهداء البواسل الذين لوالهم لما نعمنا ببهجة األعياد.. ونتمناه عامًا حافًال 

باألعياد والفرح. 

ملاذا 
تصعيد االنتهاكات 

حبق اجمللس؟؟ 

ُمرّكبة  أزمة  يواجه  السوري  الشعب 

اقتصادية وأمنية.. خانقة بعد إحدى عشرة 

سنة من الصراع والفساد وسوء اإلدارة .. 

وانهيار  المالية  األزمة  تبعات  إلى  إضافة 

الليرة السورية ونتائج كوفيد ١٩ وتأثيرات 

وانعدام  وأوكرانيا،  روسيا  بين  الحرب 

الطاقة ووسائل العيش المختلفة وسط أجواء 

ألماكن  اإلسرائيلي  والقصف  الرعب   من 

تواجد القوات والمعدات اإليرانية في سوريا 

إدلب،  مناطق  على  الروسي  والقصف 

الجتياحات  المستمرة   التركية  والتهديدات 

أكثر في البالد، وصراع الميليشيات المختلفة 

وغير المتجانسة التي تسيطر على المناطق 

السورية المختلفة.

تكرار  يبرز  األجواء  هذه  وفي  هنا، 

مسلحي  قبل  من  واالنتهاكات  الممارسات 

ب ي د وبمسمياتهم المختلفة بحق المجلس 

التهديدات  باستمرار  الكردي  الوطني 

واالعتقاالت وحرق مكاتب حزبنا الديمقراطي 

المجلس  وأحزاب  سوريا   - الكوردستاني 

على  للتغطية  وذلك  شراستها  وتيرة  بزيادة 

فشلهم السياسي واإلداري واألمني وانتشار 

من  رضا  تنال  والتي  والمحسوبية  الفساد 

لدن كل من يعرقل الحل السياسي في البالد 

من النظام وروسيا وإيران وأتباعهم إلفشال 

الحوار  إنجاح  في مجال  األمريكية  الجهود 

في  االستقرار  من  نوع  وتحقيق  الكردي 

الكردي  الوطني  المجلس  وإنهاء  المنطقة، 

الكردي  للشعب  القومية  بالحقوق  المطالب 

في  دور  له  يكون  ال  ولكي  سوريا،  في 

اليأس  في سوريا، وزرع  السياسية  العملية 

للميليشيات  ليرضخوا  السوريين  نفوس  في 

والمجتمع  األممية  بالجهود  األمل   وفقدان 

ك  ب  ألن  سوريا.   في  الحل  في  الدولي 

إنهاء  يخشيان من  الديمقراطي  واالتحاد  ك 

دورهما في سوريا عندما تلوح بوادر الحل 

عندها  يعلمون  وهم  األفق،  في  السياسي 

الوطني  للمجلس  األساسي   الدور  سيكون 

ومستقبل  سوريا  مستقبل  في  الكردي  

العملية السياسية،  من خالل موقعه ضمن 

المعارضة الوطنية السورية بطيفها الواسع 

السوري  الشعب  مكّونات  كافة  جانب  إلى 

وكذلك  وااليديولوجية،  والدينية  القومية 

اإلخوة  مع  والحرية  السالم  جبهة  ضمن 

في المنظمة اآلثورية الديمقراطية التي تعد 

للمكّون  السياسية  التنظيمات  أعرق  إحدى 

السرياني اآلشوري، وتيار الغد السوري مع 

المجلس العربي في الجزيرة والفرات الذي 

كانت  التي  العربية  الوطنية  النخب  يمثل 

في  المجلس  ومشاركة  سوريا،  في  مهمشة 

مع  مباشرة  مفاوضات  في  التفاوض  هيئة 

النظام بإشراف أممي، وأيضًا وجود المجلس 

في اللجنة الدستورية بتمثيله للشعب الكردي 

الُمصّغرة مؤخرًا  لجنتها  بدأت  والتي  فيها، 

الجلسة  بدء  وتقرر  دستوربة  مواد  بمناسبة 

في  إضافية  دستورية  مواد  لمناقشة  الثامنة 

أواخر أيار القادم .

النضالي  التاريخ  هو  والواضح  واألهم 

الوجود  أجل  من  وجهوده  للمجلس  العريق 

وحقوق الشعب الكردي في سوريا .

لهذا كله ُيصّعد ب ك ك و ب ي د هجومهما 

يخفى  ال  بذرائع  ويتذّرعان  المجلس،  على 

على أبناء شعبنا، وكل المناضلين من أجل 

الحرية في سوريا.

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  أصدر 

الكوردستاني- سوريا تقريره السياسي الشهري الدوري، 

حول االحداث في كوردستان والمنطقة، عن شهر نيسان 

يوم ١-٥-٢٠٢٢ وفيما يلي نص التقرير:

اآلن،  حتى  أوكرانيا  على  اعتداءاتها  روسيا  تواصل 

ولئن تتعّرض هذه األخيرة لخسائر جسيمة في األرواح 

والممتلكات والعتاد فضًال عن تشريد وتهجير الماليين 

من سكانها، إال أنها حازت على المزيد من الدعم لها 

بالمال والسالح، واكتسبت سياسيًا  الغرب  والسيما من 

روسيا  أن  علمًا  جانبها،  إلى  العالم  دول  معظم  وقوف 

هي األخرى ليست بمنأى من الخسائر ذاتها فضًال عن 

واالقتصادي  السياسي  الجانب  في  منها  المزيد  تكّبدها 

والظاهر  حولها،  الجاري  والحصار  العقوبات  نتيجة 

أنها متوّرطة، وال تتراجع ما دامت أهدافها المعلنة أو 

ستواجه  أنها  ويبدو  بعد،  تتحقق  لم  األساسية  شروطها 

المزيد من العزلة الدولية، وهناك من يتوّقع هزيمتها في 

نهاية المطاف..

أمريكا، أعلنت منذ بداية الحرب عن وقوفها إلى جانب 

أوكرانيا، ودعمتها بالمال والعتاد، وساهمت في توجيه 

االتحاد  ودول  بريطانيا  وخصوصًا  الغربيين  حلفائها 

األوربي بهذا الدعم، ويبدو أن الدعم لها سيظل مستمرًا 

وقد  االقتصادية،  يعّرض روسيا الستنزاف طاقاتها  ما 

جانب  من  المستقبل،  في  صعبة  خيارات  أمام  يجعلها 

آخر تستغل أمريكا انشغال روسيا بالحرب لتعّزز دورها 

في األزمة السورية، وتراجع بعض حساباتها مع دول 

المنطقة والسيما تركيا في سعي للتوافق معها على قضايا 

د بالحل السياسي لألزمة  هامة وأساسية، بل تسعى للتفرُّ

السورية بالتوافق مع حلفائها الدوليين واإلقليميين..

الطيران  أمام  الجوي  مجالها  إغالق  عن  تعلن  تركيا، 

الروسي العسكري والمدني إلى سوريا، كرسالة واضحة 

أو  أوكرانيا  إما تضامنًا مع  بتغيير موقفها مع روسيا، 

تلبية لطلب حلفائها وخصوصًا امريكا، أو نتيجة تفاهماتها 

مع هذه األخيرة، أو لكل تلك األسباب وغيرها، كما انها 

قد تنسج عالقاتها مع النظام السوري في إطار التفاهم 

:PDK-S  املكتب السياسي لـ
الـ ب ي د يقطع أي دابر باجتاة استمرار التفاوض أو احلوار

على القضايا اآلنية المرحلية المشتركة، األمر الذي يثير 

الريبة والقلق لدى بعض المناطق المتاخمة لحدودها من 

واستقرارها،  أمنها  لتهديد  خشية  في  السوري،  الجانب 

ورغم كل ذلك ماتزال تركيا متعلقة بمطامعها االقتصادية 

مع روسيا، والسيما حصول فرص جديدة لها في هذا 

الشأن..

إيران، تواصل تعزيزاتها في سوريا بعد انحسار الدور 

الروسي فيها بسبب حربها على أوكرانيا، ويرى النظام 

السوري أيضًا في إيران الحليف االستراتيجي له، لكن 

إلى متى؟ الى حين ايجاد صيغة تسوية سياسية يفرضها 

الغرب في غياب الدور اإليراني كشرط أساسي، ومع 

كل ذلك تبقى إيران تراوغ مع الغرب والسيما أمريكا، 

تارة في سوريا وأخرى في مفاوضات الملف النووي، 

تركيا..)  (روسيا،  سوتشي  استانا-  دول  مع  وثالثة 

العراق  ومنها  أخرى  دول  بشأن  لها  تدخُّ في  ورابعة 

وهكذا، ما يعني أن إيران تمارس التوتر مع المجتمعين 

الدولي واإلقليمي، وهذا ليس باألمر الهّين بل قد يكلفها 

الثمن الباهظ مستقبًال..

للعراق  الداخلي  الوضع  قضايا  أن  صحيح  العراق، 

منافسة  أو  السياسية،  الكتل واألحزاب  بين  من صراع 

العملية  في  مشروعة  هي  الديمقراطية  العملية  في 

الديمقراطية، لكن هناك من يمارس التعطيل بشكل علني 

واضح، وال يريد للعراق انفراجًا أو وضعه على المسار 

الصحيح، بغية معالجة ملفات الفساد المالي واإلداري، 

وإيجاد حّل للقوات غير الحكومية (ميليشيات)، وانبعاث 

فيه، وهناك من يرى  استتباب األمن واالستقرار  آمال 

سبب ذلك العامل الخارجي بما هو دور بعض الجهات 

الدولية واإلقليمية وضلوعها في ظاهرة هذه الصراعات 

المعطلة للعملية السياسية والديمقراطية في البالد، وربما 

الدبلوماسية  بها  تقوم  التي  التصالح  عملية  في  يكون 

العراقية بين السعودية وإيران كعامل مؤثر في تخفيف 

التوصل  بغية  واألحزاب  الكتل  هذه  بين  التوتر  حدة 

ومستقبل  السياسية  العملية  تخدم  مشتركة  تفاُهمات  إلى 

العراق ..

إقليم كوردستان، تتحرك قيادة اإلقليم في اآلونة األخيرة 

على أكثر من صعيد، سعيًا إليجاد الحلول الممكنة للقضايا 

أو  العراق  في  والتوتر سواء  القلق  تسبب  التي  العالقة 

داخل اإلقليم وبالتالي تخفيف األعباء عن كاهل الجميع، 

جوالت دبلوماسية لدى الجيران واألصدقاء بغية تطوير 

البناء  طريق  على  والسياسية  االقتصادية  العالقات 

القوى  سواء  الداخلية  المساعي  مع  بالتزامن  والتقدم، 

السياسية في العراق أو القوى واألحزاب السياسية في 

جراء  باإلقليم  المحدقة  المخاطر  درء  أجل  من  اإلقليم 

الكشف  وآخرها  وهناك،  هنا  تحاك  التي  المؤامرات 

األسلحة  مخازن  على  واالستيالء  اإلجرام  جهود  عن 

والمتفّجرات في محافظة دهوك والتي كانت معّدة من 

قبل أعداء القضية الكردية بغية استخدامها في استهداف 

والعسكرية،  المدنية  بمؤسساتها  وحكومًة  شعبًا  اإلقليم 

هذا ناهيك عن الحمالت اإلعالمية والعسكرية المستمرة 

على اإلقليم وخصوصًا الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

القائد  رئيسها  بحكمة  عازمة  وهي  المناضلة،  وقيادته 

مسعود بارزاني في التصّدي لها وإحباط كل المحاوالت 

اليائسة من كل من تسّول له نفسه العبث باإلقليم وشعب 

كوردستان..

غرب كوردستان، تزداد يومًا بعد آخر معاناة الجماهير 

على  القدرة  وغياب  المعيشي  الوضع  صعوبة  جّراء 

توفير المواد الضرورية للحياة سواء لغالئها أو ندرتها، 

مع تقلُّص فرص العمل وعدم تناسب األجور مع أسعار 

الوضع  هذا  مع  وبالتزامن  للمعيشة،  األساسية  السلع 

االستقرار  لضرب  د)  ي  (ب  مسلحي  انتهاكات  تزداد 

السياسية  الحياة  األمن واألمان وضرب  استتباب  ومنع 

المجلس  ومقرات  مكاتب  بحرق  تارة  المنطقة،  في 

الحزب   " حزبنا  وخصوصًا  وأحزابه  الكردي  الوطني 

بخطف  وأخرى  سوريا"،   – الكوردستاني  الديمقراطي 

بفرض  وثالثة  اإلجباري،  للتجنيد  والقاصرين  األطفال 

االتاوات لدرجة جمع زكاة الفطر من المواطنين بدعوى 

مساعدة عوائل الشهداء، هذا إلى جانب تعرُّض المنطقة 

للقصف التركي يكاد يكون بشكل يومي وخصوصًا في 

ما  المناطق األخرى،  مناطق زركان وكوباني وبعض 

يعني أن المنطقة أمام حالة توتر وقلق دائم..

وال شك أن الوضع في المناطق األخرى (عفرين، 

گـري سپـي، سري كانييه) أشد إيالمًا والمعاناة 

التي  واالنتهاكات  الضغوط  من  سواء  مستمرة 

تمارسها الفصائل المسلحة هناك، أو هي األخرى 

المتفاقم باستمرار مع  المعيشي  تعاني من الوضع 

عموما  المنطقة  في  االستقرار  عدم  دائرة  توسع 

أن  يعني  ما  أيضًا،  واألمان  األمن  حالة  وغياب 

الوضع في الحالتين (أي عموم المناطق الكردية) 

مع  والتنسيق  بالعمل  تقتضي حلوال سريعة سواء 

المنظمات  إلى  االلتجاء  أو  الصديقة،  األطراف 

والمؤسسات الدولية والسيما التابعة لألمم المتحدة، 

المؤلم  المأساوي  الوضع  لهذا  مخرج  إيجاد  بغية 

للجماهير في تلك المناطق..

فالشّك  الكردي،  التوافق  بموضوع  يتعلق  وفيما 

أن الممارسات واالنتهاكات المذكورة أعاله تحول 

دون االستمرار فيه أو أنها رسائل واضحة من ب 

ي د بقطع أي دابر في اتجاه استمرار التفاوض أو 

قالها بعضهم علنًا وبشكل صريح  بل  الحوار، ال 

التوافق،  إلغاء ما حصل سابقًا من  ودون مواربة 

أي  تحديد  دون  االتجاه  هذا  في  المساعي  ووقف 

سقف زمني لها ..

المكتب السياسي 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا

قامشلو في ١ / ٥ / ٢٠٢٢

في  الكردي  الوطني  للمجلس  العامة  األمانة  أصدرت 

سوريا، بيانًا للرأي العام فيما يخص انتهاكات مسلحي 

يلي نص  وفيما  الماضي،   يوم ٢٦-٤  د،  الـ ب ي 

البيان:

إلى الرأي العام

في  الكردي  شعبنا  أبناء  فيه  يتطلع  الذي   الوقت  في 

كردستان سوريا الى تلبية ما يطالب به مرارا في تخفيف 

صعبة   وحياتية  معيشية  ظروف   من  يعانيه  ما  وطأة 

البعاده  له  االستقرار  وعوامل  واالمان  االمن  وتوفير 

عن البحث في سبل  الهجرة واالغتراب، في هذا الوقت 

بتصعيد  القمعية  وأدواته  األمنية  وأجهزته   pyd يقوم 

خطير يزيد من حالة القلق والتوتر بين الناس من خالل 

بأعمال ترهيبية في  الكردي  الوطني  للمجلس  استهدافه 

قيام مسلحيه باعتداءات متواصلة على مقراته ومقرات 

وحرق  محتوياتها  وإتالف  بحرقها  أحزابه  من  العديد 

الى  واالساءة  الكردستاني  العلم  شعبنا  مقدسات  أقدس 

رموزه على مرأ ى من االهالي واالستهتار بمشاعرهم، 

شعارات  تحت  تحريضية  مسيرات  تحشيد  الى  اضافة 

اجمللس الكردي يدعو أمريكا لردع انتهاكات مسلحي  PYD وحماسبة مرتكبيها
ورموز pkk واختطاف القصر وتهديد عوائل بيشمركة 

روج واطالق حمالت دعائية مغرضة بحق المجلس عبر 

المفبركةلقياداته  التهم  وتلفيق  المتنوعة  اعالمه  وسائل 

وانصاره وتهديدهم  ، ناهيك عن االعتقاالت المتواصلة 

النصار المجلس واالعالميين، بشكل غير مبرر وبذرائع 

يعرفها جيدا ابناء شعبنا بانها ال تمت الى الحقيقة والواقع 

بصلة، ويدرك ايضا ان ما يستهدفه من حمالته تلك هو 

مؤخرا  االمريكي   الجانب  بذلها  التي  المساعي  لنسف 

لرأب الصدع وتوفير مناخ ايجابي يساعد على تجاوز 

العراقيل التي تسببت في تعطيل الحوارات الكردية التي 

جرت  برعايته، وكذلك لالجهاز على حرية الراي وكم 

االفواه  وصوًال النهاء الحياة السياسية  ،والتغطية على 

إليه  المجاالت وبما آل  اخفاقاته في كل  مسؤوليته عن 

الوضع العام  من تذمر لدى الجميع   .

إن المجلس الوطني الكردي وهو يدين كل االنتهاكات 

شعبنا،   ابناء  وبحق  بحقه  مورست  التي  واالعتداءات  

ويرفض االتهامات الرخيصة له ويحمل pyd مسؤولية 

بالنهج  التزامه  يؤكد  ونتائجها،  تلك  الترهيبية  اعماله 

شعبنا  خصوصية  يحترم  الذي  والوطني  القومي  

وقضيته في سوريا ونضاله الدؤوب لتامين عوامل أمنه 

واستقراره، وفي سبيل اقرار  حقوقه القومية وضمانها 

على  أيًضا  يؤكد  كما  المستقبل،  سوريا  في  دستوريا 

حرصه و سعيه الدؤوب  لبناء وحد ة الموقف والصف 

الكردي  .

وفي الوقت الذي يدعو فيه المجلس القوى الكردستانية 

يتعرض  ما  شجب   الى  جميعا  المجتمعية  والفعاليات 

قوى  أيًضا   يدعو  فانه  انتهاكات،  من  المجلس  له 

االمريكية  المتحدة  الواليات  وخاصة  الدولي  التحالف 

بحكم تواجدها في المنطقة وعالقاتها مع قسد ورعايتها 

صراحة   pyd منها  تنصلت  التي  الكردية  للمفاوضات 

على لسان عضو في المجلس العام لالتحاد الديمقراطي 

في الثاني والعشرين  من هذا الشهر  في مدينة ديريك  

بحق  االنتهاكات  تلك  استمرار  بسبب   توقفت   والتي 

المجلس، الى اجراء  ما يلزم  لردعها واتخاذ الموقف 

مرتكبيها،  ومحاسبة  وراءها  يقف  من   بحق  المناسب 

وتوفير مناخاة االمن واالستقرار وحماية  الحياة السياسية 

والعمل السياسي بما يتوافق ومثل الحرية والديمقراطية 

ورفض االستبداد.

كما يريد المجلس أن يؤكد لجماهير شعبنا الكردي 

 pyd ان هذه السياسات والممارسات التي تنتهجها

تخدم  لن  الكردي  الوطني  المجلس  ضد  وخاصة 

بأية حال قضية شعبنا القومية ولن تحمي مصالحه 

بقدر االضرار بها.

األمانة العامة

للمجلس الوطني الكردي في سوريا

٢٠٢٢/٤/٢٦

الديمقراطي  لحزبنا  المركزية  اللجنة  أرسلت 

مسعود  للرئيس  تهنئة  رسالة  سوريا  الكوردستاني- 

بارزاني بمناسبة عيد الفطر المبارك اليوم ١-٥-٢٠٢٢ 

، وفيما يلي نص رسالة التهنئة:

بسم اهللا الرحمن الرحيم

سيادة الرئيس مسعود بارزاني الموقر 

تحية تقدير واحترام وبعد : 

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد يطيب لنا ان نتقدم الى 

سيادتكم باسم حزبنا "الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

– سوريا" ومؤيديه وجماهيره، بأعطر التهاني وأجمل 

الشهداء  عوائل  كافة  الى  خاللكم  ومن  التبريكات، 

اللجنة املركزية حلزبنا 
تهنئ الرئيس مسعود بارزاني مبناسبة عيد الفطر املبارك

 " الشقيق  الحزب  قيادة  والى  البواسل  والبيشمركة 

الحزب الديمقرطي الكوردستاني " وكوادره وجماهيره 

وعموم شعب كوردستان، راجيًا من العلي القدير أن يمد 

يبقيكم  في عمركم مع موفور الصحة والسالمة، وان 

فينا ذخرا لما فيه خير  شعبنا وبما يخدم قضيته العادلة 

مع دوام االمن واالستقرار في ربوع كردستان..

سيادة الرئيس ..

عهد  عبرها  لنجدد  المباركة،  المناسبة  هذه  ننتهز 

الخالد  البارزاني  نهج  الكردايتي  لنهج  والوفاء  الوالء 

سيادتكم  يقوده  الذي  الكردستاني  القومي  والمشروع 

العصيبة،  الظروف  هذه  في  خاصة  واقتدار،  بهمة 

للنيل منه، لكن  التي يتزاحم فيها الخصوم  واالعداء 

ان  الفائقة،  وحكمتكم  الرشيدة  بقيادتكم  عالية  ثقتنا 

المتربصين لن يحصدوا سوى الخيبة والخذالن، ويبقى 

النصر والتقدم حليف شعبنا وقضيته العادلة .

 في الختام، يا سيادة الرئيس اليسعنا اال ان نحييكم مرة 

أخرى ونجدد لجنابكم العزيز أجمل التهاني والتبريكات 

بهذه المناسبة السعيدة راجين المولى القدير أن يعيده 

عليكم وعموم شعب كردستان والشعوب المحبة للسالم 

باليمن والخير والبركة..

اللجنة المركزية

للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا

قامشلو ١ / ٥ / ٢٠٢٢
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نيسان   17 األحد  يوم   (ENKS) سوريا  في  الكوردي  الوطني  للمجلس  كوردستان  إقليم  ممثلية  من  وفد  التقى 

2022 مع رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية وعدد من المسؤولين، بحث الوفد، أوضاع الالجئين الكورد في إقليم 

كوردستان.

وأجرى وفد الممثلية سلسلة من اللقاءات مع كل من: موسى أحمد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، فارزين باكزاده 

مستشار رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، ستاف آسو مسؤولة مكتب هولير لمؤسسة بارزاني الخيرية، آزاد محمود 

مدير مكتب رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، وكارزان نوري مسؤول برنامج مؤسسة بارزاني الخيرية.

خالل اللقاءات تم التركيز على قضايا ومشاكل الالجئين في المخيمات من النواحي التعليمية، والصحية، والخدمية، 

والغذائية، والرياضية، كما تم تقديم المقترحات لتسهيل اإلجراءات المتعلقة بأمور الالجئين من قبل وفد الممثلية، 

وفقًا لبيان من الممثلية.

التنسيق  أهمية  مؤكدا على  الكوردي،  الوطني  للمجلس  إقليم كوردستان  ممثلية  بوفد  أحمد  بدوره، رحب موسى 

وتقديم المقترحات، والعمل الجاد من أجل خدمة الالجئين في المخيمات، وتقديم كافة التسهيالت التي تخفف عنهم 

معاناتهم.

أشار إلى أن هؤالء الالجئين الكورد السوريين، هم أهلنا وإخوتنا، وهم في بيتهم الثاني، وعلى أرضهم، وبين أهلهم، 

وليسوا بضيوف، و تم التأكيد على متابعة المقترحات والمالحظات التي تم تقديمها من قبل وفد الممثلية.

وترأس وفد ممثلية ENKS كاوا عزيزي رئيس الممثلية، وبحضور كل من: نواف رشيد، رامان مال، وائل عمر، 

عبدالعزيز وليكا) أعضاء الممثلية.

أقدمت مجموعة مسلحة تابعة لحزب االتحاد الديمقراطي 

نيسان   ١٨ االثنين  ليلة  من  متأخر  وقت  في   (PYD)

في  الكردي  الوطني  المجلس  مقر  حرق  على   ٢٠٢٢

الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  ومكتب  ديرك  مدينة 

– سوريا في مدينة الدرباسية بعد كسر األبواب والنوافذ، 

وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة عليها، كما أقدمت 

المكتب مرة  هذه المجموعات المسلحة على حرق هذا 

ليلة األربعاء أيضًا مما  نيسان  الثالثاء ١٩  أخرى يوم 

به،  بليغة  مادية  أضرار  وإلحاق  بالكامل  لحرقه  أدى 

وتسبب هذا السلوك الترهيبي بتعريض حياة المواطنين 

من سكان المنطقتين للخطر.

كما داهم أكثر من عشرة مسلحين من (PYD) مكتب 

مدينة  في  سوريا   – الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب 

الحسكة مساء الثالثاء ١٩ نيسان ٢٠٢٢ وقاموا بترهيب 

المكتب من أعضاء الحزب والضيوف  المتواجدين في 

وإخراجهم منه تحت تهديد السالح قبل أن يقدموا على 

حرق المكتب بالكامل بعبوات المولوتوف.

يكيتي  حزب  مكتب  لحرق  محاوالت  عدة  جرت  كما 

الكردستاني - سوريا بعامودا ليلة األربعاء ولم يفلحوا 

تربة  في  المجلس  مكتب  حرق  أيضًا  وحاولوا   . بذلك 

سبي, سبقت هذه األعمال اإلرهابية مسيرات تحريضية 

في كافة المدن والبلدات الكردية، تحمل شعارات تخوينية 

 - الكوردستاني  الديمقراطي  والحزب  الكردية  للرموز 
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البيشمركة،  ولقوات  الكردي  الوطني  وللمجلس  العراق 

بهدف جر المنطقة للفتنة واالقتتال الداخلي.

أساؤوا  بل  المكاتب  يكتِف مسلحو (PYD) بحرق  ولم 

الكوردستاني  العلم  وأحرقوا  ورموزه،  شعبنا  لمقدسات 

مما  الكردية  واألخالق  للقيم  مناف  عدواني  عمل  في 

على  وتعمل  شعبنا  تستهدف  المنظومة  هذه  بأن  يؤكد 

النيل من قضيته المشروعة كشعب أصيل يعيش على 

أرضه التاريخية.

إن استمرار سلسلة االنتهاكات الواسعة بحق أبناء شعبنا 

مسلحي  قبل  من  وأنصاره  الكردي  الوطني  والمجلس 

المنطقة  على  كارثية  نتائج  له  يكون  سوف   (PYD)

عمومًا، ويساهم في هجرة من تبقى من أبناء شعبنا في 

ظل االرتفاع الجنوني لألسعار وفقدان األمان وانتشار 

للفلتان  كنتيجية  الجرائم  نسبة  وزيادة  السرقة  حاالت 

األمني التي تشهدها المنطقة.

شعبنا،  ضد   pyd يمارسه  الذي  الترهيب  سياسة  إن 

وحرق مكاتب المجلس الوطني الكردي وأحزابه تجري 

أمام أعين التحالف الدولي والواليات المتحدة األمريكية 

الداعمة عسكريًا لهذه القوات التي تستخدم العنف ضدنا، 

إلى  وتجرها  المنطقة،  مكونات  كافة  بين  بفتنة  ينذر 

ندعو  وعليه  الكردستاني،  العمال  حزب  له  يخطط  ما 

قيادة  على  الكافي  الضغط  بممارسة  األمريكي  الجانب 

قوات سوريا الديمقراطية، إليقاف هذه االنتهاكات وطي 

ملف حرق المكاتب بالكامل.

يدين ويستنكر  الكردي في سوريا  الوطني  المجلس  إن 

ويحّمل سلطات  اإلرهابية  األعمال  هذه  العبارات  بأشد 

سوريا  قوات  العسكري  وجناحها   (PYD) الواقع  أمر 

المنطقة  إليه  تؤول  الكاملة عما  المسؤولية  الديمقراطية 

من وضع خطير في المستقبل.

األمانة العامة

للمجلس الوطني الكردي في سوريا

٢٠ نيسان ٢٠٢٢

 (PYD) قام مسلحون تابعون لحزب االتحاد الديمقراطي

على  المسلح  باالعتداء  الماضية  القليلة  األيام  خالل 

الديمقراطي  والحزب  الكردي  الوطني  المجلس  مقرات 

الكردستاني  يكيتي  وحزب  سوريا   - الكردستاني 

وعامودا  ديريك  والمالكية  الحسكة  مدن  في  سوريا   –

مداهمتها  خالل  من  كوباني  العرب  وعين  والدرباسية 

وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة عليها.

هذه  العبارات  بأشد  تدين  إذ  والحرية  السالم  جبهة  إن 

أحد  ضد  المقبولة  وغير  المسؤولة  غير  الممارسات 

أبناء  من  عزيزة  شريحة  وضد  السياسية،  مكوناتها 

وذراعها  الواقع  األمر  سلطة  تدعو  فأنها  المنطقة، 

هذه  وقف  إلى  الديمقراطية"،  سوريا  "قوات  العسكري 

الممارسات الميليشياوية المشينة بشكل فوري، ألن من 

شأنها أن تخل بالوضع األمني في مناطق ومدن جزيرتنا 

السورية، وتدق أسافين الخالف بين أبناء المكون الواحد 

@ÚÌã®aÎ@‚˝è€a@ÚËju@Âfl@Ú„aÜg
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وسريان  وكورد  عرب  من  المنطقة  مكونات  وبين 

األهلي  السلم  تهدد  كبيرة  بتوترات  ينذر  ما  آشوريين، 

برمته.

إن أهلنا في مدن الحسكة وديريك وعامودا والدرباسية 

لقمة  وتأمين  واألمان  األمن  إلى  يكونون  ما  أحوج  هم 

العيش ألطفالهم، خصوصا في ظل األوضاع االقتصادية 

القاسية التي تمر بها سوريا والمنطقة عموما، وال يجب 

الزج بهم في صراعات عبثية ال طائل منها.

المجلس  في  اإلخوة  مع  الكامل  تضامننا  نعلن  ختاما، 

يكون  أن  آملين  ومؤسساته،  بأحزابه  الكردي،  الوطني 

هذا االعتداء هو الفصل األخير من مسلسل االعتداءات 

المشينة من قبل هذه الميليشيات على مكاتب األحزاب 

السياسية في المنطقة.

جبهة السالم والحرية

الهيئة القيادية

2022/4/21
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أحيا الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا PDK-S منظمة آليان وجل آغا, يوم الجمعة 15 نيسان 2022، 

الذكرى السنوية االولى لرحيل الكادر السياسي وعضو المجلس الفرعي للـ PDK-S علي رشيد عمر، في قرية 

ديرنا آغي بريف ديرك بكوردستان سوريا.

حيث تم قراءة الفاتحة ووضع أكليل من الزهور على قبرالراحل ، ثم رحب عضو المجلس الفرعي عبد الرحيم 

بدرخان بالحضور وتحدث عن مناقب المناضل علي رشيد، ثم ألقى عضو المجلس المنطقي هسام عبدو كلمة الحزب 

تحدث فيها عن مناقب الراحل ودوره النضالي ضمن صفوف الحزب ومدى التزامه بخطه القومي ونهجه القويم 

نهج البارزاني الخالد وإيمانه بعدالة قضيته وحقوق شعبه الكوردي .

المناضل علي رشيد عمر من مواليد ١٩٦٢ قرية ديرنا آغي، انتسب للحزب عام 1976، تبوء في حياته الحزبية 

عددًا من المحطات والهيئات ثم خاض دورة الكادر السياسي عام 2013.

توفي عضو المجلس الفرعي للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا علي رشيد عمر في 15 نيسان 2021، 

بعد صراع مع المرض دام شهر كامل في أحد مشافي مدينة ديريك.

نيسان  شهر  من   18 في   PYDالـ ميليشيات  بدأت 

الوطني  المجلس  مقرات  على  همجية  حملة   2022

المنضوية  الكوردية  واألحزاب  سوريا,  في  الكوردي 

تحت مظلة المجلس الوطني الكوردي في سوريا وفي 

مقدمتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا.

 PYDالـ ميليشيات  أقدمت  ساعة   48 من  أقل  خالل 

على أحراق ( 9 ) مقرات للمجلس والوطني الكوردي 

في سوريا ومكاتب أحزابه, في مدن وبلدات كوردستان 

سوريا.

مقرات  على   PYDللـ الهمجية  الحملة  تفاصيل 

الـENKS ومكاتب أحزابه:

الليل،  منتصف  في   ,  2022  /  4  /  18 بتاريخ  1ـ 

أقدمت ميليشيات الـPYD على إحراق مكتب الحزب 

الدرباسية  مدينة  في  الكوردستاني-سوريا,  الديمقراطي 

بكوردستان سووريا بقنابل.

2ـ بتاريخ ( 18/ 4/ 2022 ) , في منتصف الليل, 

المجلس  مقر  إحراق  على   PYDالـ ميليشيات  أقدمت 

الوطني الكوردي في سوريا بمدينة ديرك في كوردستان 

سوريا بكامل محتوياته, بقنابل المولوتوف.

3 ـ بتاريخ ( 19/ 4 / 2022 ) في تمام الساعة ( 

 PYD8:20 ) هاجم أكثر من 10 مسلحين تابعين للـ

بحي  الكوردستاني-سوريا  الديمقراطي  الحزب  مكتب 

الكالسة في مدينة الحسكة, وأجبروا الضيوف المتواجدين 

في المكتب على الخروج بعد تهديدهم بالقتل, وبعد ذلك 

أضرموا النيران فيها بقنابل المولوتوف.

4ـ بتاريخ ( 19 / 4 / 2022 ) قبل منتصف الليل, 

الديمقراطي  الحزب  مكتب   PYDالـ مسلحو  هاجم 

الكوردستاني-سوريا بمدينة الدرباسية مجددا, وأحرقوا 

ما تبقى في المكتب بقنابل المولوتوف.

5ـ بتاريخ ( 20 / 4 / 2022 ) في تمام الساعة ( 

9:15 ) ليال, أقدمت ميليشيات الـPYD على إحراق 

مدينة  في  سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس  مقر 

كوباني بكوردستان سوريا.

6ـ بتاريخ ( 20 / 4 / 2022 ) في تمام الساعة ( 

 ,  ENKSالـ إحراق مقر  بالتزامن مع  ليال,   (  9:30

أقدمت ميليشيات الـPYD على إحراق مكتب الحزب 

كوباني  مدينة  في  الكوردستاني-سوريا  الديمقراطي 

التجارية  المحالت  وتضررت  سوريا,  بكوردستان 

الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  لمكتب  المجاورة 

سوريا جراء الحرائق التي اندلعت.

7ـ بتاريخ ( 20 / 4 / 2022 ) في تمام الساعة ( 

حزب  مكتب  إحراق  على  ميليشيات  أقدمت   (  9:50

يكيتي الكوردستاني-سوريا في مدينة كوباني بكوردستان 

سوريا.

8ـ بتاريخ ( 21 / 4 / 2022 ) ليلة ( 20 21 ) بعد 

منتصف الليل, أقدمت ميليشيات الـPYD على إحراق 

بلدة تل  الكوردي في سوريا في  الوطني  المجلس  مقر 

تمر التابعة لمحافظة الحسكة بكوردستان سوريا.

9ـ بتاريخ ( 21 / 4 / 2022 ), اعتدت حركة الشبيبة 

مكتب  على   PKK لمرتزقة  التابعة  الفاشية  الثورية 

حزب الشعب الكوردستاني - سوريا في مدينة كوباني 

بكوردستان سوريا.

10ـ بتاريخ 22 / 4 / 2022 بعد منتصف الليل أقدمت 

ميليشيات على إحراق مكتب حزب الوحدة الديمقراطي 

الكوردستاني في مدينة قامشلو بكوردستان سوريا .

 PYD11ـ بتاريخ 22 / 4 / 2022 كتب ميليشيات الـ

عبارات مسيئة وتخوينية على باب وجدران مكتب شرقي 

قامشلو للحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا.

ÈiaçycÎ@ENKS@Ä‹€@kmbÿflÎ@paã‘fl@Y@÷aãyg@Û‹«@‚á‘m@@PYD@Ä€a@pbÓìÓ‹Ófl@‚bÌc@U@fi˝Ç

µÌáÌçÌ�a@ÜäÏÿ€a@Âfl@…iäc@·Ë‰Ói@ÂÌã–«@∂g@›ˆaÏ«@Ô„b$@ÒÜÏ«
عادت أربع عوائل كوردية مهجرة من الكورد اإليزديين 

إلى مسقط رأسهم في منطقة عفرين بكوردستان سوريا 

 17 األحد  يوم   .  ARK لـ  الواردة  للمعلومات  وفقًا 

نيسان 2022. بالرغم من االنتهاكات التي تحصل في 

المنطقة, إال أن حملة عودة مهجري عفرين إلى مدينتهم 

مستمرة, آخرها عودة ثمانية عوائل كوردية بينهم أربع 

عائالت من الكورد اإليزيديين عادت إلى قرية قسطل 

جندو التابعة لناحية شرا في المنطقة.

االنتهاكات  إن   :ARK لـ  مطلع  مصدر  وقال 

واالشتباكات التي باتت شبه يومية ال تكون عائقة أمام 

مخيمات  من  عفرين  مدينة  نازحي  و  مهجري  عودة 

الشهباء وأحياء مدينة حلب وكذلك من لبنان وتركيا, في 

باتجاه مسقط  الكوردية  للعائالت  تشهد عودة  فترة  كل 

التي  الكوردية  العوائل  إن  المصدر:  أضاف  رأسهم. 

السيما   ,2018 منذ  تهجرت  قد  كانت  مؤخرًا  عادت 

الكورد اإليزيديون, مؤكدًا: أن العوائل األخرى عادت 

إلى مركز ناحية شيه و قرية قرمتلق التي تتبع للناحية 

ذاتها. من جانبه قال الناشط مصطفى شيخو: إن أكثر 

من 400 عائلة كوردية عادت بداية رأس السنة, فيما 

تواصل العوائل عودتها بالرغم من الصعوبات من قبل 

الشهباء وأحياء حلب من  د في مخيمات  إدارة ب ي 

جهة, والفصائل المسلحة في عفرين وجرابلس من جهة 

ضرورة  إلى  والمراقبون  السياسيون  ويدعو  أخرى. 

لحدوث  منعًا  ديارهم  إلى  والالجئين  النازحين  عودة 

أي تغيير ديمغرافي في المناطق الكوردية, السيما في 

عفرين وسري كانيه وكري سبي.

ÂÌã–«@¿@ÜäÏ◊@Ô„áfl@Û‹«@ÔìyÎ@›ÿìi@ÊÎán»Ì@‚bì€a@’‹Óœ@Ïz‹èfl
اعتدى ثالثة مسلحين من فيلق الشام, بالضرب المبرح 

على مدني كوردي بسبب معارضته للرعاة من رعي 

ماشيتهم في حقول كرم العنب العائدة له في إحدى قرى 

منطقة عفرين بكوردستان سوريا.

 ARK وقال الناشط مصطفى شيخو في تصريحات لـ

يوم 23 نيسان 2022: إن المدني الكوردي خليل رشيد 

الذي يبلغ من العمر 54 عامًا تعرض للضرب الوحشي 

أن  أضاف:  الشام.  فيلق  من  مسلحين  ثالثة  قبل  من 

الحادثة جرت في قرية شيخ محمد وهي إحدى القرى 

لناحية  السبعة المعروفة في عفرين بـ (ميدانا) وتتبع 

راجو في منطقة عفرين بكوردستان سوريا, على إثره 

نقل المدني إلى أحد مشافي المدينة لتلقي العالج.

أكد شيخو: أن السبب يعود لمعارضته للرعاة من رعي 

القرية,  في  له  العائدة  العنب  كرم  حقول  في  ماشيتهم 

األمر الذي أدى إلى استقواء الرعاة بالمسلحين ومن ثم 

االعتداء عليه بشكل وحشي.

منطقة  على  المسلحة  والفصائل  تركيا  سيطرة  ومنذ 

عفرين بتاريخ 18 آذار 2018, وتوطين مئات آالف 

من العرب, تنتشر بكثرة ظاهرة الرعي الجائر من قبل 

العرب في حقول المزراعين الكورد, األمر الذي يسفر 

إلى حدوث مشاحنات بين المزارعين الكورد والرعاة 

العرب.
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@Ô„biÏ◊@Ú‰Ìáfl@¿@…öÏ€a@fibÓy@Õ€bj€a@bË‘‹”@Â«@5»m@bÿÌãflc
bÌäÏé@ÊbnéÜäÏÿi

أعربت سفارة الواليات المتحدة األمريكية في سوريا ، يوم االثنين ( 2022/4/25 ) ، عن قلقها البالغ حيال 

تعرض مدينة كوباني في كوردستان سوريا إلى قصف مدفعي تركي.

قالت السفارة األمريكية في تغريدة على حسابها في تويتر: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن 

قصف كوباني ونأسف بشدة ألي خسائر في أرواح المدنيين.

وأضافت السفارة: الواليات المتحدة األمريكية تدعو كافة األطراف إلى التهدئة.

أضرمت ميليشيات الـPYD النيران بمكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا في مدينة الحسكة, 

ولساعة إعداد الخبر, ال تزال النيران مشتعلة, ومسلحو الـPYD يمنعون الناس من إخمادها.

أفادت مصادر خاصة لموقع آرك بأن أكثر من عشرة مسلحين بالزي العسكري بين ملثم ومكشوف الوجه 

تابعين لميليشيات الـPYD, هاجموا, مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا في حي الكالسة 

بمدينة الحسكة في تمام الساعة ( 8:20 ) مساًء, وأشعلوا فيها النيران.

وأكدت المصادر الخاصة: خالل هجوم مسلحي الـPYD على مكتب الـPDK-S, كان قرابة عشرة 

شبان متواجدين في المكتب, حيث دخل مسلحي الـPYD بشكل همجي وأشهروا األسلحة في وجههم, 

ووجهوا إليهم الكلمات النابية, وأجبروهم على الخروج من المكتب.

بمكتب  النيران   PYDالـ ميليشيات  مسلحو  أضرم  الشباب,  إخراج  بعد  الخاصة:  المصادر  وأضافت 

الـPDK-S, وتم إحراق كافة أثاث المكتب.

@Ú◊ã‡ìÓj€a@ÜbËìnéa@Û‹«@paÏ‰é@…jé
Ô�èy@·ÓÁaãig@›óÓœ@Êbõflä

الذكرى  نيسان 2022،  الخميس 21  يوم  تصادف 

السنوية السابعة الستشهاد البيشمركة رمضان فيصل 

إبراهيم حسي.

نبذة عن حياة الشهيد

لناحية  التابعة  بازار  الشهيد في قرية " خراب  ولد 

جل آغا بمنطقة ديريك بكوردستان سوريا، بتاريخ 

15 . 1. 1997، كان ضمن مرتبات اللواء األول 

الفوج الثالث بيشمركة لشکرى روج.

كان والده يسكن سابقًا في قرية دالفى كرا في منطقة 

آليان بريف ديريك، حيث سلب منهم اراضيهم التي 

كانت في ديرنا قلنكا نتيجة سياسات النظام السوري 

في المنطقة وتوزيعها على العرب (الغمر ) وخوفًا 

من اثارة المشاكل التي كانت من المتوقع ضد النظام 

والعرب الغمر الوافدين الى المنطقة تم تعويضهم ب 

4 هكتارات من األراضي في قرية ( شيرو) وذلك 

مقابل االراضي التي سلبت منهم وهي ما تقارب ب 

300 هكتار.

وقسوة  بالتعب  مليئة  حياة  الشهيد  عائلة  عاشت 

االيام فلم يبَق لهم خيار غير الهجرة الى العاصمة 

دمشق وفي منطقة الكسوة تحديدًا حيث دخل الشهيد 

وتخرج   2003 )االبتدائية  صالحة  نهاد  (مدرسة 

يكمل  لم  لكنه  االعدادية  2009ليدخل  سنة  منها 

السورية  الثورة  اندالع  بسبب  االعدادية  دراسته 

حيث المظاهرات التي عمت العاصمة كاملًة وقيام 

حاولوا  من  ومنهم  حديثًا  تشكلت  التي  الميليشيات 

اختطاف الشهيد رمضان آنذاك.

البارزاني  لنهج  بوالئه  معروفًا  كان  والده  لكون 

الخالد لذلك اضطر والد الشهيد الى ارسال ولديه من 

إقليم  الى  الجزيرة ومن هناك  الى منطقة  العاصمة 

كوردستان عن طريق التهريب سرا وبعد وصولهم 

الى كوردستان وسماعه بتأسيس لشكرى روج بادر 

الشهيد باالنتساب الى صفوف البيشمركة في أوائل 

نيسان 2013 ولكن لم يحالفه الحظ بسبب عدم وجود 

دورات لسحب البيشمركة فاضطر لالنتظار لتاريخ 

بنصالوة  في  السادسة  \دورة   2014  \  10\  26

لقد مضى وقت طويل على اعتداءات وإحراق مقرات 

PYD- األحزاب والتنظيمات الكردية غير التابعة لـ

غرب  في   ENKS في  أعضاء  هي  والتي   YPG

في  والحرائق  الهجمات  هذه  حدة  واشتدت  كردستان.  

للحركة  كبير  وقلق  خطير  مكان  هذا  األخيرة.   األيام 

الوطنية.

مكاتب  وحرق  االعتداءات  هذه  أن  بجالء  نوضح 

أعضاء  واعتقال  الكردية  والتنظيمات  األحزاب 

لألوالد  القسري  االختطاف  إن  ؛   الكردية  التنظيمات 

والبنات ليس في مصلحة وخدمة القضية الوطنية للشعب 

الكردي ويتعارض مع جميع المبادئ السياسية والوطنية 

والديمقراطية واإلنسانية.  إنه يمهد الطريق للمصالحة 

الكردية مع األكراد.

منع  على  األمنية  واألجهزة  الذاتية"  "اإلدارة  ونحث 

والتنظيمية.   السياسية  الحقوق  وانتهاك  االعتداءات  هذه 

Ú€Ïj‘fl@7À@ÚÓiãÃ€a@ÊbnéÜã◊@¿@ÚÌÜãÿ€a@pb‡ƒ‰æa@Û‹«@pb‡v:a@Z@TDK@Î@PSK@Î@PAK@Ú◊ãy
؛  عليهم  الالزمة  العقوبات  وإنزال  الجناة  على  القبض 

الهجمات واألعمال غير  لهذه  يكون هناك حد  حتى ال 

القانونية.

الوضع في الشرق األوسط وخاصة في كردستان الغربية 

األوكرانية  الروسية  الحرب  تعقد  كما  للغاية.   معقد 

الوضع الحالي.

في هذا الوضع الخاص والخطير ، تعتبر حماية غرب 

الجزء من  الوطنية في هذا  الحركة  كردستان وتطوير 

وحركة  ومنظمة  حزب  لكل  أساسية  مهمة  كردستان 

من  فقط  ممكن  هذا  كردي.   ووطنية  وفكرية  وطنية 

والديمقراطية.   الوطنية  والوحدة  التعاون  تنفيذ  خالل 

يجب أال ننسى أن التعاون والوحدة بين القوى الوطنية 

الكردية يتماشى بشكل عام مع سياسات القوى الكبرى 

في المنطقة ، وهذا مطلبها.

للعمل   ،  ENKS ، YPG-PYD ندعو  أخرى  مرة 

أربيل  "اتفاقية  حول  وديمقراطي  وطني  خط  على  مًعا 

مدرجة  غير  أخرى  أطراف  بمشاركة   ، دهوك"   -

عدو  والتطرف  الجماعات    .PYNK و   ENKS في 

الحقوق القومية والديمقراطية للشعب الكردي.  وعالج 

القوى  وتضامن  ووحدة  تعاون  في  يكمن  المرض  هذا 

الوطنية!

األحزاب  مقار  على  والحرق  االعتداءات  ندين 

والتنظيمات السياسية!

هذه االعتداءات يجب أن تتوقف فورًا ، ويجب تحديد 

هوية مرتكبي هذه األعمال ومعاقبتهم!

22 أبريل 2022

TDK حركة ، PAK ، PSK 

إحراق  على  نيسان   18 يوم  مجهولون  مسلحون  أقدم 

مكتب المجلس الوطني الكردي في مدينة ديرك(المالكية) 

الكردستاني- الديمقراطي  الحزب  مكتب  وإحراق 

سوريا(أكبر أحزاب المجلس الوطني) في بلدة الدرباسية، 

تاله يوم امس 19 نيسان إحراق مكتب الحزب المذكور 

في الحسكة.

تابعة  مسلحة  مجموعة  الكردي  الوطني  المجلس  اتهم 

لحزب االتحاد الديمقراطي PYD بقيامه بحرق المكاتب 

تصريح  في  الكرد  ضد  الترهيب  سياسة  وممارسته 

في  نيسان،   20 اليوم  للمجلس  العامة  األمانة  أصدرته 

الوقت الذي لم تحرك سلطات اإلدارة ساكنًا.

الديمقراطي  االتحاد  لحزب  اإلعالمية  الوسائل  تتبادل 

االتهامات   ENKS الكردي  الوطني  والمجلس   PYD

في األحوال الطبيعية والتي تتطرق إلى تفاصيل التبعية 

وتركيا  األسد  نظام  مع  والعالقة  الكردستانية  للمحاور 

وإيران وأيضًا حول الهوية الكردية للتنظيم والمشروع 

الحمالت  هذه  أن  األمر  في  الجديد  السياسي…الخ. 

تزايدت بشكل ملحوظ في اآلونة األخيرة، وصلت لحد 

التخوين في سياقات خارجة عن العقل والمنطق في وقت 

تتعلق آمال الكرد والمعارضين السوريين الديمقراطيين 

على الجهود الدولية بشكل عام واألمريكية بشكل خاص 

البيت  لترتيب  كمدخل  الكردي  الداخلي  البيت  لترتيب 

السوري.

تزامنت  اإلعالمية  الحمالت  هذه  ان  بالذكر  الجدير 

@ZÂ†Î@ÒaÏ„MÚ‰†aÏfl@äbÓm
?†Ï€a@ê‹1a@kmbÿfl@÷ã®@ÚÓ”˝Ç˛aÎ@ÚÓ„Ï„b‘€a@ÚÓ€Î˚èæa@›‡znÌ@PYD

معاقل  على  التركية  للقوات  وبرية  جوية  هجمات  مع 

المثلث الحدودي تركيا- الكردستاني في  العمال  حزب 

العراق-إيران الذي يقع جزء كبير منه ضمن حدود إقليم 

كردستان العراق.

يؤسفنا القول أن ثالث اتفاقات (هولير-1هولير-2دهوك) 

على مدار عشر سنوات برعاية الزعيم الكردي (مسعود 

البارزاني) ووثيقة الضمانات الستة برعاية مظلوم عبدي 

الخارجية  الديمقراطية (قسد) وممثل  قائد قوات سوريا 

األمريكية لمناطق شرق الفرات (ديفيد براونشتاين) لم 

الكردي،  الداخلي  البيت  وترتيب  الصدع  رأب  تستطع 

أولوية  البيت  هذا  ترتيب  أن  جديد  من  نؤكد  لكننا 

الموافقة  بالضرورة  يقتضي  وال  ايضًا  سورية  وطنية 

والمصادقة على قناعات وبرامج وأفكار البعض، لكنه 

يستلزم بالضرورة عدم اإلقصاء وعدم استخدام العنف، 

ومطلوب من االدمغة الباردة والقلوب الدافئة واأليادي 

النظيفة في الجهتين العمل على تحقيق ذلك.

أن  وطن  -نواة  مواطنة  تيار  يؤكد  الذي  الوقت  في 

الكرديين  الحزبين  بين  التاريخي  الكردستاني  الصراع 

الكردستاني-العراق  الديمقراطي  (الحزب  الكبيرين 

العمال الكردستاني ) مفهوم في سياق النضال  وحزب 

التحرري القومي للشعب الكردي التي تتنافس األحزاب 

الرئيسي ولكنه  الثقل  نفسها مركز  الرئيسية على جعل 

يؤكد على ضرورة بقائه صراعًا سياسيًا سلميًا بعيدًا عن 

الكرد  على  المباشرة  بتبعاته  يلقي  الذي  العضم،  كسر 

السوريين.

ويؤكد التيار-نواة على أن سلطات اإلدارة الذاتية، التي 

اإلقتراع  تثبت صناديق  أن  إلى  واقع  امر  سلطة  تبقى 

شرعيته او شرعية طرف سياسي آخر، هي من تتحمل 

المسؤولية القانونية واألخالقية لحرق مكاتب الحزب او 

المجلس وهي ملزمة وفق هذه المسؤولية تقديم مرتكبي 

على  والمنفذين  األوامر  مطلقي  الترهيبي،  الفعل  هذا 

حد سواء، إلى القضاء بشكل علني وشفاف ومحاسبتهم 

بشكل عادل.

تيار مواطنة-نواة وطن

مكتب اإلعالم 20 نيسان 2022

زار وفد من مكتب العالقات الخارجية للحزب الديمقراطي 

الكوردستانيPDK ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني 

الكوردي في سوريا بمقرها في هولير.يوم االحد 24 نيسان 

 2022

الديمقراطي  للحزب  الخارجية  العالقات  مكتب  وفد 

حميد  رزكار  السادة  من  مؤلفآ  كان   PDKالكوردستاني

مسؤؤل قسم العالقات اإلقليمية، خضر كريم محمد مسؤؤل 

قسم المنظمات الدولية.

الممثلية،  الوفد من قبل د.كاوا آزيزي رئيس  وتم استقبال 

فاضل دللي، بارزان مرعي، وائل عمر أعضاء الممثلية.

ناقش الجانبان الوضع السياسي بشكل عام والكوردي بشكل 

مكتب  أدان  كما  االقليمي،  و  الدولي  الصعيد  على  خاص 

مكاتب  حرق  الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  العالقات 

المجلس الوطني الكوردي في سوريا ومكاتب أحزابها من 

.PYD قبل

السوريين  الكورد  الالجئين  وضع  على  التركيز  وتم  كما 

ÜäÏÿ€a@?†Ï€a@ê‹v‡‹€@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@ÚÓ‹rø@äÎçÌ@PDKÄ‹€@ÚÓuäb©a@pb”˝»€a@knÿfl@Âfl@áœÎ

وضع  على  االتفاق  وتم  كوردستان  إقليم  في  المتواجدين 

مع  والتواصل  الالجئين  خدمة  في  مشترك  عمل  برنامج 

استمرار  على  الجانبان  وأكد  حلها،  بغية  المعنية  الجهات 

هذه اللقاءات.

بهولير حيث سبقه الى الواجب الوطني أخوه األكبر 

إبراهيم, لتأدية الواجب الوطني وبعد مضي أكثر من 

االلتحاق  أجل  من  المتواصل  التدريب  من  شهرين 

بالجبهة حيث كانت المعارك في جميع الجبهات مع 

إرهابي داعش في أوجها لذلك تم ارسالهم الى الجبهة 

اقليم كوردستان  اشقائهم من  مباشرًة مع قوات من 

(اكرى زرادشت) بقيادة جالل شرنخي.

الشهيد في تحرير قرية حردان – تل شبك  شارك 

– منطقة شنكال – زور افا- ثم انسحب الى الهلوم 

الحلو –الخرايج حيث امضى ما يقارب شهرًا  بئر 

الموصل  الجبل متنقلين بين سد  الهلوم بمحاذاة  في 

ريم  تل   – اسكى موصل  تحرير  بدأ  والهلوم حتى 

– تل ذهب – شندوخا ثم استقروا في تل ريم لمدة 

عام.

استشهد رمضان حسي في محور سهل المالح قرية 

بتاريخ 21  اإلرهابي  داعش  تنظيم  " ضد  "حردان 

. 4 . 2015 وُوري الثرى في مقبرة كوركوسك 

لالجئين الكورد في إقليم كوردستان.

في  روج  بيشمركة  قوات  من  العشرات  واستشهد 

كما  داعش  تنظيم  حربها ضد  في  كوردستان  إقليم 

الدفاع  سبيل  في  المالحم  العشرات وسطروا  ُجرح 

عن أرض كوردستان.

رحل الشخصية الوطنية واالجتماعية حاج محمد صوفي يوسف في قرية الزهيربة التابعة لمدينة ديرك.اليوم 

الخميس 21 نيسان 2022، 

وبمشاركة كوادر وقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا وارى جثمان حاج محمد صوفي يوسف في 

مسقط رأسه في قرية الزهيرية.

حاج محمد صوفي كان من الرعيل األول في صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا.

@ÚÓ«b‡nu¸aÎ@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓóÉì€a@›Óyä@NNN⁄ãÌÜ
—éÏÌ@¿Ïñ@á‡´@xby

و"الشبيبة   PKK وانتهاكات  جرائم  استمرار  ظل  في 

الثورية" الفاشية وميليشيات PYD في كوردستان سوريا، 

اختطفت الشبيبة الثورية التابعة لـ PKK" المعروفة محليًا 

مدينة  في  أخرى  كوردية  طفلة  شورشكر"،  بـ"جوانن 

حلب.

لـ  التابعة  الثورية  الشبيبة  أن  خاصة،  مصادر  وقالت 

PKK" خطفت الطفلة (جوليا طارق ده دو) في 21 من 

نيسان 2022, من أمام مدرستها (مدرسة براءة بن مالك) 

في حي الشيخ مقصود ذات أغلبية كوردية بمدينة حلب، 

واقتادتها إلى جهٍة مجهولة ال معلومات عنها حتى اَالن.

وأضافت المصادر, أن الطفلة جوليا طارق ده دو يتمية 

األب وهي من مواليد 2009 عفرين بكوردستان سوريا. 

k‹y@¿@ÂÌã–«@Ôyåb„@Âfl@Ú‡ÓnÌ@ÚÌÜäÏ◊@Ú‹–†@—�n≤@ÔibÁä�a@ãÿíäÏí@µ„aÏu@·Óƒ‰m
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إعالم منظمة زاخو 

 

زاروفد منظمة زاخو للحزب الديمقراطي الكوردستاني/ سوريا برئاسة األستاذة 

الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  زاخو  محلية  لجنة  يزور  الرحمن  عبد  هيام 

الشقيق يوم 2022-4-28

وتم أستقبال الوفد بحفاوة من قبل األخ سكڤان رمو عضو الفرع الثامن ومسؤول 

وكوادر  األعضاء  من  وعدد  اللجنة  تنظيم  مسؤول  كوجر  علي  واألخ  اللجنة 

اللجنة وقدمت األستاذة هيام عضو قيادة حزبنا التهاني بأسم الوفد بمناسبة تسلم 

األخوة سكڤان رمو وعلي كوجر مسؤليتهم الجديدة متمنيين لهم الموفقية بمسيرتهم 

النضالية وشكر األخ سكڤان رمو بدوره الوفد الزائر وتم توديعهم كما أستقبلوا.

ومن ثم توجه الوفد لزيارة العميد حسين سوري پيشمرگه ثورتي أيلول وگوالن  

بغرض األطمئنان على صحته متنمنين له بدوام الصحة والعافية..

’Ó‘ì€a@Ômäbj‹€@ÏÇaå@ÚÓ‹´@Ú‰ß@äÎçÌ@ÏÇaå@Ú‡ƒ‰fl@Âfl@áœÎ

?ÌÜbi@Û–�ófl@ÊbÓÿflc@xÎä@ãÿì€@áÓËí@Ú‹ˆb«@äÎçÌ@@PDKÄ‹€@Ô„br€a@ ã–€a@Âfl@áœÎ
أكد مسؤول الفرع الثاني للحزب الديمقراطي الكوردستاني بأن الرئيس 

بارزاني دائما يوصي باالهتمام بعوائل الشهداء.

عائلة  الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  الثاني  الفرع  من  وفد  زار 

شهيد بيشمركة لشكري روج أمكيان باديني الذي استشهد في الحرب 

ضد داعش, وأكد بأن عوائل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل 

حماية أرض كوردستان, هم أهلنا, ومحل تقدير الشعب الكوردستاني. 

يوم الخميس ( 2022/4/20 ) 

خالل اللقاء قال أحمد كاني مسؤول الفرع الثاني للـPDK، بتوصية 

من الرئيس مسعود بارزاني الذي يؤكد على وجوب االهتمام بعوائل 

الشهداء, يتم زيارة عوائل الشهداء بشكل مستمر, ألن ذلك يخفف عنهم 

فقدان أحبتهم.

@ENKS@Ä‹€@ÔiãÃ€a@Ô‹0a@ê‹1aNNNÏ‹ìflb”
È€@µjˆb„Î@ÚÓ‹z‡‹€@áÌáu@êÓˆä@kÉn‰Ì

عقدت محلية الحي الغربي في مدينة قامشلو التابعة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا اجتماعها اإلعتيادي 

لشهر نيسان يوم الجمعة 22 نيسان 2022، حيث تم إجراء انتخابات وتم اختيار رئيس جديد للمحلية و نائبين 

له وذلك بعد سلسلة من االنتهاكات التي طالت مكاتب المجلس الوطني في مناطق مختلفة .

بدأ اإلجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكورد وكوردستان، وبحضور أغلبية أعضاء المحلية 

.

تم إقرار جدول العمل المقرر لالجتماع من قبل رئيس المحلية و الحضور ، ليتم من خالله مناقشة جملة من 

المواضيع التنظيمية والسياسية على صعيد سوريا عامة و كوردستان سوريا بشكل خاص .

بعدها تطرق المجتمعون إلى الوضع التنظيمي في المحلية وفروعها الثالثة.

الغربي وحي  الحي  للمحلية وهي فرع  التابعة  الفروع  قبل  التي قدمت من  المقترحات  وتم مناقشة بعض 

الهاللية وحي المعهد مع أعضاء المحلية.

وقد صرح لموقع المجلس الوطني الكوردي، بشير محمد عضو المجلس المحلي للحي الغربي بقامشلو:“ 

عقد المجلس اجتماعه اإلعتيادي بحضور أغلبية االعضاء ،حيث تم الوقوف على الوضع التنظيمي وآليات 

تطوير عمل المجلس وتفعيله ، والوقوف على مقترحات المجالس

الفرعية ومناقشتها ، وكذلك استعراض الوضع السياسي ، والميداني الراهن ، وحرق مكاتب المجلس الوطني 

الكوردي في مناطق مختلفة من كوردستان سوريا ومكاتب بعض األحزاب.

وفي النهاية تم إنتخاب هيئة رئاسة لدورة جديدة ،تطبيقًا لحالة التداول وفق النظام االساسي للمجلس الوطني 

الكردي ، حيث تم انتخاب أدم حسين رئيسًا للمجلس المحلي الغربي لمدينة قامشلو وكل من زكية حسين 

محمد و نسرين ابراهيم حاج يونس نائبين للرئيس.

يذكر أنه يتم إجراء انتخابات دورية في المجالس المحلية التابعة للمجلس الوطني الكوردي النتخاب رئيس 

جديد ونوابه كل ستة أشهر .

الـ   بتاريخ  سنوات  ثالث  وقبل  اليوم  هذا  مثل  في 

أهم  أحد  كوباني  ودعت   2019 نيسان  من   30

قاماتها النضالية الرفيق حجي بالل المعروف بإسمه 

المحبوب "خالو" وذلك وسط  حضور سياسي وحزبي 

وجماهيري الفت ودفن في قرية دولي . 

بدأت مراسم الوداع من هولير عاصمة إقليم كوردستان 

العراق ، حيث وصلها المناضل " خالو " بتاريخ الـ 

28 من نيسان 2019 وذلك بعد رحلة عالج طويلة 

المنية  ووافته  وقامشلو،  ومنبج  كوباني  مشافي  في 

صبيحة الـ 29 من نيسان 2019 في مشفى " شار" 

بهولير العاصمة، وبعد أن سلم "خالو" روحه لباريه، 

وانتشر خبر وفاته توافدت جماهير شعبنا الكوردي 

إلى المشفى المذكور، وبمشاركة وإشراف الرفاق في 

العراق حيث  المختلفة في كوردستان  مكاتب حزبنا 

تمت مراسم الوداع بالشكل الذي يليق به وبمشاركة 

"لشكري  سوريا  كوردستان  بشمركة  أبطال  من  ثلة 

روج " 

يذكر أن الرفيق "حجي بالل" من مواليد كوباني عام 

1945 ، تعلم القراءة والكتابة فيها إال أنه لم يتمكن 

االقتصادية،  الظروف  بسبب  دراسته  متابعة  من 

الكوردستاني -  الديمقراطي  انتسب لصفوف حزبنا 

الحزبية  المراتب  في  وتدرج   ، سنة 1967  سوريا 

حتى نال شرف العضوية في المجلس المنطقي عام 

1983، وبقي ملتزمًا هادئًا صبورًا،مرشدًا لألجيال 

دمث  متواضعًا،  النضال،  في  المنخرطة  الجديدة 

األخالق، حسن المعشر، قوي العزيمة، جديًا اليعرف 

التهاون في الواجبات الحزبية، عطوفًا ومحبًا لرفاقه 

وأبناء شعبه، رزينًا ومستمعًا جيدًا، قليل الحديث،ال 

وكان  حديثه،  حالل  والطالسم  األلغاز  يستحضر 

 . وتواضع  بساطة  بكل  الفكرة  وضوح  على  يعتمد 

يعمل  لمبادئه،  وإخالصه  بصراحته،  معروفًا  كان 

ويناضل بصمت بعيدًا عن الضجة الجوفاء والظهور 

في اإلعالم . الحديث مع الرفيق خالو كان يختفي فيه 

" األنا " ويتسامى فيه الـ "نحن" هكذا كان "خالو 

من  ألكثر  القومي  نضاله  مراحل  مختلف  " خالل 

نصف قرن .

أمثاله في ظاهر األمر أموات،  ولكن في الحقيقة 

أحياء في قلوب محبيهم خالدون. الحديث في مثل 

ال  متواضعًا  مناضًال  نستذكر  ونحن  المواقف  هذه 

يعبر إطالقا عما يجيش في قلوبنا من لوعة وحزن 

الصحاح  الضمائر   " يقال  وكما  فراقه.  على  وألم 

كتبنا  مهما   .  " الفصاح  األلسن  من  شهادة  أصدق 

ال نعتقد أننا سنفلح في إنصافه وأمثاله، ولكن بقى 

قبل كل شيء،  نقول أن شعبك عرفك كإنسان  أن 

ومناضًال صبورًا مثابرًا، رحلت بجسدك عن هذه 

الدنيا الفانية لتعيش بروحك الطيبة خالدًا في قلوب 

ووجدان الكوبانيين إلى جانب رفاقك المناضلين من 

وفندي  نعسان  وعبدي  قطوان  القادر  عبد   " أمثال 

فندي ومحمد حبش وعالء الدين حمام وأحمد قاسم 

...إلخ". إن إظهار التعاطف واستذكار رموز شعبنا 

وعلى   ، عنهم  والكتابة   ، لهم  التقدير  وإبراز   ،

 ، تفاؤل  ومبعث  إيجابيًا  يعتبرشيئًا  المنابر  مختلف 

وتأكيدًا جديدًا بأن شعبنا الينسى مناضليه . 

كلنا راحلون عن هذه الدنيا ، ويبقى فقط من ترك 

أثرًا أو ذكرى أو موقف يستشهد الناس به .

 ''fi˝i@Ôvy''@›öb‰æa@›Óyã€@Úr€br€a@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a@¿

في  الكردي  شعبنا  يترقب  أكثر  أو  سنتين  منذ 

حدوث  كبيرة  وبلهفة   Rojavayê Kurdistan

معجزة خارقة من المفاوضات الماراثونية وباشراف 

أمريكي ليتوصل المجلس الوطني الكردي و أحزاب 

مايسمى باإلدارة الذاتية الى اتفاق سياسي لينجم عنه 

السياسي  الصراع  انهاء  و  الكردي  الصف  وحدة 

الملحق  الكردستاني  الجزء  في  الكبيرة  والتوترات 

بسوريا 

ولكن لالسف الشديد مازالت الهوة كبيرة جدًا والزال 

حزب االتحاد وحلفائه يماطلون ويتهربون من هذا 

االستحقاق الكبير ويضعون العصي في عجالت هذه 

يمارس  لم  االمريكي  المشرف  المفاوضات والزال 

الضغوطات الكبيرة النجاح هذا المسعى في الحوار 

الكردي .  

و االنكى من ذلك يخرج الينا عضو المجلس العام 

لدى PYD خبات محمد و يعلن عن انتهاء سلسلة 

المفاوضات الكوردية الكوردية و هذا ما يترجم بان 

اداة  اال  ما هي  الثورية  الشبيبة  منظمة  به  تقوم  ما 

بيدهم 

إن منظمة جوانين شورشكر التابعة لقنديل ، بدأت 

تمارس اعمال تشبيحية  من حرق مكاتب المجلس 

لمقدسات شعبنا  الكردي وأحزابه واالساءة  الوطني 

الكردي ورموزه وحرق العلم الكردستاني واستخدام 

هذه  سبقت  كما  مهامه،  لتنفيذ  مولوتوف  قنابل 

األعمال  مظاهرات تحريضية في العديد من المدن  

للرموز  تخوينية  شعارات  ترفع  وأوروبا  الكردية 

@PKK@Âfl@PYD@Ä€a@¬bjmäa@ŸœÎ@ã◊@ïäÏí@µ„aÏu@Ú‡ƒ‰fl@›y@∂g@ÊÏ«áÌ@ÜäÏÿ€a@ıb�ì‰€a@Âfl@Ú«Ï‡™
الكردية والقيادات الكردية  ولقوات البيشمركة ، والزال 

مسلسل خطف االطفال وتجنيدهم وفرض االتاوات على 

القيادات  وخطف  بيشمركة  عوائل  تهديد  و  المواطنين 

من  والعديد  الكردي  الوطني  المجلس  احزاب  وكوادر 

االنتهاكات مستمرًا ولم يتوقف ابدًا . 

و هنا يجدر بنا ذكر ما تعرضت اليه عائلة نظام الدين 

عليكو على سبيل المثال ال الحصر من هجوم اجرامي 

و رمي قنبلة في منزله الذي يضم عائلة كاملة نساًء و 

اطفاٍل صغار 

إن ميليشيات PYD ومنظمة جوانين شورشكر ينفذون 

 PKK وكوادر  قادة  من  مباشرة  بأوامر  المهام  هذه 

بالدولة  الملحق  الكردستاني  الجزء  في  المتواجدين 

المزمع   االجتماعي  العقد  قوانين  ضاربة   ، السورية 

بعرض الحائط 

والنيل من  الكردي  تستهدف شعبنا  االنتهاكات  هذه  إن 

التاريخية  ارضه  على  يعيش  كشعب  القومية  قضيته 

وتسعى الى اتساع الهّوة وزرع الفتنة بين ابناء شعبنا 

وجر المنطقة الى حروب أهلية .       

الجالية  خاصة  و  عامة  الكردي  شعبنا  ندعو  اننا 

الكوردية في اوروبا بالخروج في مظاهرات عارمة 

تدين هذه االعمال التشبيحية  والضغط على سلطة 

االمر الواقع بانهاء هذه االنتهاكات ونحملها مسؤولية 

هذه الجرائم بحق شعبنا كما ندعو الوسيط االمريكي 

على  بالضغط  المفاوضات  هذه  على  يشرف  الذي 

التي  شورشكر  جوانين  منظمة  بحل  السلطة  هذه 

كل  اخراج  و  باعمالها   الكورد  اعداء  اال  تخدم  ال 

قيادات وكوادر حزب العمال الكردستاني المسؤولين 

مباشرة عن اعطاء اوامر تنفيد هذه االعمال الفشال 

المفاوضات الكردية . 

مجموعة من النشطاء الكرد 

25.4.2022

الشهيد  الستشهاد  السابعة  السنوية  الذكرى  بمناسبة 

البيشمركة  "رمضان فيصل حسي"، زار وفد من منظمة 

كوركوسك للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا 

يوم  الشهيد مساء  لشكري روج وعائلة  تنظيم  وفد من 

الخميس 21أبريل/نيسان 2022   بزيارة مزار الشهيد 

في مقبرة كوركوسك. 

بداية قام الوفد بقراءة الفاتحة على روح الشهيد و أرواح 

شهداء الكورد وكوردستان وفي مقدمتهم البارزاني الخالد 

وتم وضع اكليل من الورود على ضريح الشهيد. 

الديمقراطي  للحزب  المنطقية  اللجنة  عضو  ألقى  ثم 

الكوردستاني - سوريا PDK-S ، اسود حاجي كلمة, 

أثنى فيها على مناقب الشهداء الذين سقوا بدمائهم تراب 

وطنهم، قائال "نفتخر بتضحيات شهدائنا الذين يرسمون 

بدمائهم حدود الدولة ويجاهدون لتحقيق أهداف الشعب 

الكوردي باالستقالل. 

ليسوا شهداء  الشهداء  بأن  الشهيد  اشار والد  من جانبه 

عائلتهم فحسب بل هم شهداء كل الكورد، وأثنى خالل 

@ŸéÏ◊äÏ◊@·Ó¨@¿@Ôèy@›óÓœ@Êbõflä@Ú◊ã‡ìÓj€a@ÜbËìné¸@Ú»ibè€a@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a@ıbÓyg

تراب  بدمائهم  سقوا  الذين  الشهداء  مناقب  عن  كلمته 

يرسمون  الذين  شهدائنا  بتضحيات  ونفتخر  وطنهم، 

بدمائهم حدود الدولة ويجاهدون لتحقيق أهداف الشعب 

الكوردي باالستقالل. 

من  حسي"  فيصل  "رمضان  الشهيد  إن  بالذكر  الجدير 

آغا  جل  ناحية   / باژار  خراب  قرية    1997 مواليد 

في   2015 عام  استشهد  وقد  ديريك،  لمنطقة  التابعة 

تنظيم  قتال  في  لواجبه  أدائه  أثناء  المالح  سهل  محور 

بأقليم  كوركوسك  مقبرة  في  الثرى  وريَّ  وقد  داعش، 

كوردستان.

ã◊bí@ÚÁbí@Ô‹0a@ê‹1a@Ïõ«@ıaç«@kuaÎ@‚á‘Ì@@PDKMSÄ€a@NNNÔÿ€@Ô◊ã◊
لكي  كركي  فرع   PDK-Sسوريا_ الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  قدم 

 PDK-Sوبمشاركة منظمة المرأة واجب عزاء عضو المجلس المحلي للـ

شاهة حجي حسين شاكر ، يوم الجمعة 29 نيسان 2022، إثر وفاتها بحادث 

سير في دمشق أثناء قيامها بعالج ابنها الوحيد.

وألقى عضو اللجنة المركزية "صالح جميل" كلمة باسم الحزب قدم خاللها 

الحزبي  والنشاط  العمل  في  إخالصها  على  واثنى  الفقيدة  ألهل  التعازي 

ومثابرتها مع رفاقها ورفيقاتها في الحزب حتى آخر أيام حياتها.

الكوردستاني  الديمقراطي  الشكر للحزب  بتقديم كل  الفقيدة  قام ذوو  وأخيرًا 

- سوريا وأثنوا على دورهم المميز ، حيث لم يتوانوا عن تقديم أي نوع من 

أنواع الدعم ومنذ اللحظات األولى لسماعهم بخبر الوفاة .

بدعوة رسمية من االشقاء في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ( الفرع ٦ اوربا) . التقينا يوم ٢٤ - نيسان 

٢٠٢٢ بالسادة . انور مصيفي عضو قيادة البارتي مسؤول الفرع ٦ اوربا وكل من االخوة سكفان صالح و  

خالت شيخ مراد وكاركر توبي اعضاء الفرع. 

- تمحور اللقاء حول مستجدات األحداث في كوردستان .  و تطوير خطة  التنسيق بين منظمات الحزبين  

في عموم اوربا.

واخذ  الحديث عن العالقات التاريخية االستثنائية بين الحزبين الشقيقين حيزًا من االجتماع.

@biÎäÎa@¿@b‰içy@ÒÜbÓ”@Âfl@áœÎ
’Ó‘ì€a@Ômäbj‹€@V@ ã–€a@ÒÜbÓ”@…fl@Ô‘n‹Ì
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مال عزالدين

كثيرة  وتبدالت طرأت تغيرات ٢٠٢٢ الحالي العام خالل

الروسية الحرب بعد وخاصة العالمية السياسة مستوى على

السياسة الحسابات في أعادت الدول من األوكرانية، كثير

لمسات لوضع وأكثر ثنائية تحركات حدثت الخارجية،

العالقات واألهم  المتبادلة  العالقات خارطة في جديدة

فيها شارك حيث نقب قمة ومنها واالقتصادية. األمنية

المتحدة، الواليات إسرائيل، من كال خارجية وزراء

كل من واألهم والمغرب. البحرين مصر، اإلمارات،

والسعودية، واإلمارات مصر نحو التقرب التركي ذلك

دعم النية ترك حسن إلثبات األخيرة اآلونة وخاصة في

المعارضة، االئتالف السوري خالل المسلمين من إخوان

صفوف ضمن وانشقاقات خالفات حدوث إلى أدى كما

تجاه األمريكية السياسة ضبابية أمام ذلك كل االئتالف.

سياستها الخصوص وجه وعلى األوسط الشرق منطقة

سوريا. في

والدولية اإلقليمية الساحة على تجري ما لكل تحليلك ١-ما

واقتصادية؟ تحركات وتبدالت سياسية وأمنية من

تلك ضمن  المعارض السوري االئتالف يتجه ٢-أين

المرحلة في  المعارضة وضع يكون وكيف المعمعة؟ 

القادمة؟

ضمن واالنشقاقات الخالفات تلك الكورد يرى كيف -٣

ولماذا؟ تتجه؟ إلى أين السياسة الكوردية االئتالف؟

للخروج الوطنية والمعارضة الكورد من المطلوب ٤-ما

قوة ومنعة؟ أكثر االنقسامات تلك من

تطلعات تلبي برامج وطرح مستفيضة، مراجعات إجراء

مختلف أبناء سوريا

وعضو الكردي اإلصالح لحركة العام المنسق تحدث

يوسف فيصل الكردي، الوطني للمجلس الرئاسية الهيئة

السياسات «محركات بالقول: «كوردستان»، لصحيفة

الدرجة االولى، في بمصالحها مرتبطة واالقليمية الدولية

الحرب انتهاء ومنذ السياق هذا وفي لذلك، وفقا وتعمل

نظام لبناء ثمة آمال كانت بداية التسعينيات في الباردة

ودعم والديمقراطية  االنسان حقوق قيم تسوده عالمي

على دولها  بناء أجل من ومساعدتها  الشعوب، حقوق 

مستوى لرفع اقتصادها وإنعاش المتساوية المواطنة مبدأ

للغرب. الهجرة نزيف من والحد مواطنيها، معيشة

المؤثرة األحداث بعض وتسببت يحدث لم ذلك أن إال

القاعدة منظمة  قبل من نيويورك في جرت التي  مثل

بإنشاء افغانستان على هجوم من تلتها وما اإلرهابية

اإلرهاب ومحاربة لمواجهة جديدة وتكتالت أحالف

تم حيث وحلفائها، االمريكية المتحدة الواليات قبل من

أو شعوبها بحق االستبدادية األنظمة ممارسات تناسي

األولوية واعطيت االقتصادية. بالتنمية االهتمام  إيالء

لها، ضخمة موازنات وتخصيص العسكرية، للترسانات

النظر دون األخرى الدول  أنظمة   مع  تحالفات وبناء 

حسب بل مواطنيها، على وحكمها سلطتها لطبيعة

بدأت وعندما وخططها. مشاريعها في والسير لها التبعية

على ردا األوسط الشرق منطقة في الشعوب ثورات

أهدافها إلكمال الالزم الدعم تتلق لم واقعها المزري فإنها

قبل من استغاللها النتيجة  فكانت عصرية،  دول وبناء

على دورها وتعزيز هيمنتها، إلعادة طامحة دول كبرى

الجديدة، المرحلة  في  وثوراتهم المنطقة  شعوب  حساب

ويندرج وغيرها، وتونس واليمن سوريا في يحدث كما

حتما ستفضي التي األوكرانية الروسية الحرب ذلك في

هذا العالمي. والتنافس الصراع  من جديدة ألشكال

يتبلور بات االقتصادي الذي الصراع من المشهد الجديد

تستخدم وهي النفوذ، ذات الدولية القوى بين تدريجيًا

الصراعات تأجيج وعبر كأدوات، أخرى دوال ذلك في

للهيمنة سبيال لها الحلول إيجاد دون والدينية القومية 

أمنها مصالح عن الدفاع  " "بحجة والتدخل  والنفوذ

ودولة األمريكية  المتحدة  الواليات "وباألخص القومي

إلعادة العربية الدول تتسابق حين في روسيا االتحادية،

يحدث لما الناشئ بالوضع سلبا تتأثر ال حتى تموضعها

معها عالقات لبناء اسرائيل نحو وتتجه استقطابات، من

أمريكا مع تحالفاتها عن نسبيا وتبتعد أيضًا، بينها وفيما

ذلك كل في والصين. وهي روسيا وتعزيز العالقة مع

على للمحافظة السابقة ومواقفها البينية خالفاتها تتجاوز

ظل والدولية، وفي اإلقليمية بالمعادالت قوية أوضاعها

موقعهما تأخذا كي السباق وإيران تركيا الدولتين تصدُّر

كل وفي بالمنطقة نفوذهما وتوسيع الجديدة المعادلة في

هذه ضحايا هم الشعوب  فإن اسف وبكل  يجري، ما

منطقة في الكردي الشعب ومنهم والسياسات األحالف

يتعرض حيث الماليين، بعشرات وتعداده األوسط الشرق

مرأى على المشروعة لحقوقه ممنهج وهدر ثرواته لنهب

على اإلجابة بأن التنويه البد من وهنا الدول. تلك ومسمع

قبل من واشمل أوسع بشكل لتناوله بحاجة السؤال هذا

بالمطلوب تفي ال اإلجابة المختصرة هذه ألن المختصين

األوجه». كل في جدا المعقد بالمشهد تحيط وال

في المعارض الوطني  االئتالف «نشأ  يوسف: يتابع

مؤيدة  ودولية إقليمية ظروف في  ٢٠١٢ عام أواخر

السلمية السورية  الثورة ترفعها كانت التي للشعارات 

تتوحد كي  ودعمتها، عديدة واعتبارات ألسباب 

والتطرف الراديكالية  نحو تجنح وال المعارضة

المتظاهرين شعارات تظهر بدأت التي االسالمي،

وحرصها الجهادية، المنظمات أمام الطريق وقطع

حكمها ونظام سوريا مستقبل في لها دور على لإلبقاء

واالقتصادية اإلقليمية مصالحها على المستقبلي واإلبقاء

واحلسابات الدولية اخلالفات السورية أمواج على تتالطم السورية.. السفينة
سوريا في األوضاع تبدلت عندما لكن اسرائيل، وأمن

الدول "الداعمة" غيرت تلك فقد ،٢٠١٣ عام من بدءا

الجهادية المنظمات بمحاربة أهدافها وحددت ألولوياتها

اإليراني من النفوذ والحد البالد، دخلت التي اإلرهابية

التدخل عن النظر  وغض للنظام، الداعمة وميليشياته 

المنحى، وأيضا هذا في أمامه المجال الروسي وإفساح

الشمال من واسعة مناطق على وسيطرته التركي للتدخل

أوجد ذلك كل خاص)، الكردية بشكل (المناطق السوري

دول قبل  من السوري الوضع  مع للتعامل  حالة جديدة

لالئتالف نظرتها  وتغيرت السوري"، الشعب "اصدقاء 

على توافقت للمعارضة، حيث الوحيد الممثل  باعتباره

وانشاء  المعارضة، ١و٢ لوحدة الرياض مؤتمرات عقد

كال تستمد فيها وإدخال منصات جديدة التفاوض، هيئة

من بوحي الدوليين، وتتصرف من داعميها التأييد منها

استقالليتها وقدرتها المعارضة قوى أفقدت مما مواقفها،

في المتأزمة  األوضاع لمعالجة القرارات اتخاذ على

إال للمعارضة بالنسبة الموازين هذا تتبدل ولن البالد،

واضحة واستراتيجية  دولية بتفاهمات  مطاليبها بتقاطع 

السياسي».  لتنفيذ الحل

كردية نظرة بوجود القول يمكنني يوسف: «ال يضيف

سواء بالمعارضة  تعصف التي الخالفات حول موحدة

يمكنني بل  التفاوض، هيئة  في أو  االئتالف إطار في

الذي الكردي الوطني المجلس موقف عن التحدث

وحدة وأهمية ضرورة على يؤكد الدوام وعلى كان

والدولية، اإلقليمية التجاذبات عن وإبعادها المعارضة، 

في الكردي الشعب وحقوق باالعتبار مصلحة البالد آخذًا

عقد اتفاقيات التصور وبناء على هذا لكل أبنائها، سوريا

الكردي الموقف لتوحيد  الديمقراطي االتحاد  حزب  مع

المعارضة لوحدة مهما مرتكزًا يكون كي وتعزيزه، 

الدولية، والعالقات السورية المعادلة في الكرد وموقع

هذا وتفرد استئثار أمام  تصمد لم االتفاقيات  هذه لكن 

السياسية الحياة على بالقوة هيمنته ومحاوالت الحزب

مرتكزا تكون بشراكة اآلن  حتى  قبوله وعدم الكردية،

السياسية العملية في مكانا لها تجد عليا، كردية لمرجعية

من وعلى الرغم الجميع، عن تعبر سوريا، وإدارة في

والمجلس بينه المفاوضات رعاية األمريكي الجانب تولي

ومن الكردي الوطني المجلس عموما الكردي. الوطني

عن دفاعه في  ماض المعارضة صفوف بين  موقعه

ويسعى البالد، في والديمقراطية الكردي الشعب حقوق

وحدة الموقف ذلك، ويولي من أجل كل الطاقات لحشد

يؤيد كما استراتيجية، ومسألة قصوى أهمية الكردي

للمراحل مستفيضة مراجعات إجراء بعد المعارضة وحدة

سوريا أبناء مختلف تطلعات تلبي برامج وطرح السابقة،

واإليديولوجيات العقليات عن بعيدا وأديانهم بقومياتهم

االقصائية».

استكمال من فالبد اسلفت وكما  «كرديا يوسف:  يؤكد

وأحزاب الكردي الوطني المجلس بين المفاوضات

عليا، كردية  لمرجعية وصوال الكردية الوطنية الوحدة

بالشأن المتعلقة المجاالت كل في القرار صاحبة تكون

في راهنا المنقسمة المعارضة صعيد على اما الكردي،

الخالفات بتجاوز يكمن فالحل  السورية  التفاوض هيئة

للحل صريح وواضح على برنامج عبر التوافق القائمة

لها التي السورية القوى ودعوة البالد، في السياسي

البقاء في مربع أما السياسي، االنتقال دعم في مصلحة

عامين قرابة الهيئة  عمل لتوقيف  أدت التي  االسباب

قبول وعدم من الضعف، المزيد إال إلى تؤدي ونيف فلن

وتسوية». حل ألي النظام

لمستقبل سوريا واضحة وطنية صياغة رؤية

الديمقراطي الحزب في المركزية اللجنة عضو تحدث

لصحيفة األحمد شاهين سوريا،  الكوردستاني-

محاوالت هناك بالفعل «نعم،  بالقول:  «كوردستان»،

نظام لوالدة والتأسيس الواحد القطب حقبة لطي جدية 

السابق السوفيتي االتحاد بقايا  جانب من جديد دولي

بقيادة المرة وهذه األخرى القوى بعض إليهم  مضافًا 

المحاوالت هذه ولكن مباشرة. وغير خفية صينية

تشهده وما والغرب.  أمريكا  جانب  من رفضًا  تلقى

تأكيد وتعثر  واستنزاف دمار من األوكرانية الساحة

الوالدة هذه منع يحاول أمريكا بقيادة الغرب أن على

كتبنا أن  لنا وسبق وتأخيرها. تأجيلها األقل على أو

هنا اإلشارة ونود مرة، من أكثر الموضوع هذا في

أو تقليدية  حربًا ليست  أوكرانيا في  الحرب أن إلى

لمجرد أو  األرض مساحة من دولتين على بين نزاعًا

حرب هي بل محددة. طمعًا بثروات أو انتخابية، دعاية

ومحاولة لإلرادات، امتحان هي تمامًا، آخر نوع  من

قديم  - جديد  لسياسة للتأسيس جادة صينية  - روسية 

على النفوذ مناطق  تقاسم وإعادة الدولية، العالقات  في

امتحان هو أوكرانيا في  يجري وما  العالمي. الصعيد

في هذه بوتين نجح وحلفائها، والخشية إذا عملي لروسيا

الدولية، العالقات في كبير تحول هناك المعركة، سيكون

مكان. من أكثر في كبيرة جيوسياسية تغيرات وحصول

لدولة عسكريًا اجتياحًا فقط ليس هو ما يجري آخر بمعنى

تشكيل بإعادة محموم روسي سعي بل فحسب، معينة

بنية وتأسيس الناتو، جانب من بها معترف نفوذ مساحات

الشرقي القطب بين الفاصلة المساحات في جديدة أمنية

فيما أدق بمعنى مكتوبة. ضمانات  خالل ومن والناتو

انتقالية أمام حقبة سنكون  النجاح لحلم بوتين، كتب إذا

المستوى على العارمة، والصراع الشرس الفوضى من

جديدة. وبدون بسياسة والعمل اإلقرار يتم حتى الدولي

بالتراجع الواضح مباشرة عالقة له يجري ما أن شك أدنى

وسوريا مثل العراق المناطق مختلف األمريكي في للدور

بمكان األهمية ومن ...إلخ. افغانستان من واالنسحاب

كما ضبابية ليست  األمريكية السياسة بأن  التذكير هنا 

السياسية ألن تمامًا واضحة هي بل البعض، يفسرها

وإغراق الفوضى تعميم على تقوم باألساس األمريكية

الهدامة). – نيران الفوضى (الخالقة أوسع في مساحات

بمشاركة وعلني هام اجتماع من النقب في جرى وما

المتحدة والواليات إسرائيل من كال خارجية وزراء

التقارب ومصر والبحرين والمغرب، وكذلك واإلمارات

وإسرائيل ومصر  واإلمارات السعودية مع التركي

وتعزيز لتشكيل التمهيدية االستقطابات في خانة تصب

اإليراني. - الروسي - الصيني للمحور موازية محاور

على انعكاسات االستقطابات لهذه ستكون شك وبدون

والصراعات الحروب حالة تعيش التي المواقع مختلف

المعارضة مؤسسات  على  وكذلك وغيرها  سوريا  مثل

السورية».

هنا جرت التي المحاوالت  من «بالرغم األحمد: يتابع

مشاكلها، المعارضة وتشخيص تقييم حالة بغرض وهناك

عملها، في تنشيط تفيد رؤى قد أفكار، وصياغة لتوليد

ودفعها والترهل، من حالة الضعف وإخراجها شملها، ولم

المستقل!. السوري الوطني القرار امتالك إعادة  نحو

من المتعثرة السياسية العملية إخراج في المساهمة وكذلك

وترددها. ضعفها تعيش مازالت انها إال العطالة، حالة

وطني لمشروع واضحة  رؤية المتالك تفتقر مازالت

وحقوق االعتبار وجود بعين يأخذ شامل تغييري سوري

والدينية والمذهبية، القومية السوري مكونات الشعب كافة

من السورية الدولة  إنتاج إعادة على للعمل  وتؤسس

والمباشرة، المقنعة االحتالالت أنواع كافة إنهاء خالل

والقطع الوطن، أرض  من والوافدين الغرباء  وإخراج

وحاسم واضح موقف واتخاذ القومية، الشوفينية مع

الظالمية. ومشاريعها الراديكالية  السياسية  األسلمة من

باتجاه خطوة أية المعارضة  هذه تخطو  أن يمكن وال

استعادة على تعمل لم ما حقيقية  وطنية رؤية صياغة

العابرة األجندات عن نسبيًا - - المستقل القرار الوطني

المفروضة اإلمالءات السورية، وخارج الوطنية للحدود

بعين األخذ مع في الميدان السوري المتدخلين جانب من

هذا من مثل وانزعاجها األطراف مختلف قلق االعتبار

استقاللية عن حديث  أي  أن ذكره جدير  وهنا  القرار.

من جملة تتوفر لم ما  الوهم  من  نوعًا  يبقى القرار

تعتبر شك أدنى وبدون لصناعته. الضرورية المقومات

كانت وغيابها المقومات، تلك أهم من الكفوءة القيادة

المعارضة مؤسسات أوصلت التي األسباب أهم بين من

وبالتالي والتابعية. واالنقسام الترهل من الحالة هذه إلى

جديدة قيادة عن البحث هو واألساسي األول  الشرط

واإلخالص الوطنية والقيم والكفاءة الصالبة من تمتلك

مشرفًا وطنيًا القيادة تاريخًا تمتلك تلك وأن والتضحية،

من الواضح موقفها بيان ضرورة وكذلك نظيفًا. وسجًال

الحكم نظام وطبيعة المستقبلي دولتها وشكل سوريا هوية

المختلفة السوري الشعب  وحقوق مكونات ووجود فيها

له تعرض  وما الكوردي شعبنا قضية مقدمتها وفي 

أن الرسمية المعارضة على وكذلك البعث. حقبة خالل

حقيقيًا تمثيًال  المكونات جميع تمثيل االعتبار في تأخذ

عرب من واإلدارية والتنفيذية السياسية مؤسساتها في

ودروز – آشوريين وتركمان وعلويين وسريان وكورد

...إلخ».

االئتالف داخل جرى  ما «بتقديري األحمد:  يضيف

إنما "صحوة"، الـ أو التغيير لمستوى أبدًا يرتقي ال

األسلمة بين أجنحة وتصفيات صراع داخلي عن عبارة

أو أو تقدم تطور أي نشاهد لم أكثر. ألننا ليس السياسية

القضايا تجاه السياسية الرؤية في األفضل نحو تغيير

المتخاصمين الطرفين من المختلفة السورية الوطنية

في الكبير تأثيره آخر له وهناك عامل االئتالف. داخل

جهة، من تركيا بين الحاصل التقارب هو الخالفات هذه

أخرى، جهة من ومصر واإلمارات السعودية وكًال من

األخير الثالثي االعتبار حساسية بعين أخذنا إذا وخاصة

بالكورد يتعلق وما السياسي. اإلسالم جماعات من

وواضحين جريئين نكون أن علينا المعارضة في ودورهم

الكوردي الوطني المجلس ممثلي  أن الجانب هذا في

أنهم فقط ليس كامل  عقد  مدار وعلى  االئتالف  داخل

انضمام بموجبها تم التي الوثيقة تطوير من يتمكنوا لم

من حتى يتمكنوا لم بل فحسب، االئتالف إلى المجلس

وبمضمون عليه بالمتفق من اإللتزام الطرف اآلخر إلزام

كافة الحصر ال  المثال سبيل على أيضًا. الوثيقة تلك 

التنظيمية للمؤسسات الهياكل داخل تتم المراسالت التي

مؤسسات الحكومة المؤقتة مثل لإلئتالف التابعة اإلدارية

العلم مع السورية" العربية "الجمهورية كليشة تحت تتم

تتم المراسالت أن واالئتالف المجلس عليه بين المتفق أن

الموقف وكذلك السورية". "الجمهورية كليشة تحت

للفصائل المستمرة االنتهاكات من لإلئتالف الخجول

الراديكاليين من فعليًا  المقادة السنية العربية العسكرية

ورأس عفرين في االئتالف على والمحسوبة اإلسالميين

تام وغياب سبي، كري وتل أبيض / كاني، سري / العين

التنفيذية المؤسسات في الكوردي الوطني المجلس لممثلي

الشعب مكونات لبقية حقيقي تمثيل أي وغياب المذكورة،

فيها». السوري األخرى

يكون كي الكورد أمام الوحيدة «الضمانة يردف األحمد:

القومية الحقوق صعيد مكتسبات على وبالتالي دور لهم

وتمثيل أوًال، وحدتهم هي الديمقراطية والوطنية -

في سوريا كوردستان لمناطق الجغرافية المواقع كافة

في وكذلك الكوردي، الوطني للمجلس القيادية المؤسسات

التي المعارضة الهيئات ومختلف ومؤسساته االئتالف

وبرنامج واضحة رؤية خالل المجلس، ومن فيها يشارك

تحديات أخرى هناك شك وبدون مجدول زمنيًا. واقعي

والغير اإلشكالي الوجود أبرزها الطريق هذا في  تقف

سوريا  كوردستان pkk في لـ القانوني وغير شرعي

الكوردي، الصف توحيد نحو مساعي أية وعرقلته

الكوردي المجلس داخل  الحزبية المحاصصة  وطغيان

األحزاب من هائل كم نتيجة وجود الكفاءات حساب على

المعارضة، الشوفينية داخل األوساط المجهرية، ووجود

عامة السوري الشأن في والدولية االقليمية والتدخالت

واألمريكي الغربي  الدور  وغياب  خاصًة،  والمعارضة 

جدية وقفة يحتاج إلى وكما ذكرنا أعاله المطلوب. األمر

والوقوف وتقيمها السابقة للمرحلة شاملة نقدية ومراجعة

وإيجاد البرامج، تحقيق  دون التي حالت األسباب على

وتغييرهم، المقصرين ومحاسبة ومختلفة، جديدة آليات

من إليها الوافدين من المعارضة مؤسسات وتطهير

وصياغة المعولمين، والراديكاليين البعث أمن أجهزة

وجود عن تعبر سوريا لمستقبل واضحة وطنية رؤية

عن مختلفة جديدة لحقبة وتؤسس الجميع، وحقوق

السياسية». واألسلمة البعث مشاريع

نموذجية مصغرة سوريا

«كوردستان»، لصحيفة  ملكي دوران الكاتب،  تحدث

نقطة األوكرانية الروسية الحرب «تعد بالقول:

الرئيسية أقطابها عالمية  شاملة حرٍب  إلى االنطالق

وتسعى وروسيا والصين األمريكية المتحدة الواليات

اقتصادية أحالف بناء إلى المتصارعة األطراف جميع

الواليات استطاعت الخصوم. مواجهة في قوية وعسكرية

وكسب الكثير الحلف األطلسي الروح إلى إعادة المتحدة

جانبها، إلى  األوربي واالتحاد الصناعية الدول من

من العديد كسب إلى والصين روسيا استطاعت وبالمقابل

السعودية مثل الغربي العالم على محسوبة كانت الدول

الدول من العديد  وبقيت المتحدة. العربية واإلمارات 

والهند تركيا مثل ومجرياته الحدث أوتار على تلعب

نظامها السياسي باكستان خسرت األحداث مجرى وفي

الواليات المخلوع وزرائها رئيس واتهمت للصين الموالي

وسحب المعارضة لصالح التدخل على األمريكية المتحدة

شهباز شريف الموالي وانتخاب من رئيس الوزراء الثقة

أولويات من اإليراني إحياء االتفاق النووي للغرب. يعتبر

وخاصة الحساسة، المرحلة هذه في األمريكية السياسة

فيها الرئيسي كان المتهم االتفاق على التوقيع تأجيل إن

جعلتها أيران على األمريكية والصين فالعقوبات روسيا

بأبخس اإليراني النفط بحصولها على للصين سائغة لقمة

مجال في أيران بعزل  استفادت  التي  وروسيا  األثمان

تريد عالميًا. مصادر الطاقة الروسية تعزيز في الطاقة

من كامل بشكل  االنسحاب األمريكية المتحدة الواليات

الصراع من المباشر  الخروج  خالل  من الخليج ملف

ترامب دونالد األمريكي الرئيس فترة أوجدته التي

والمتصاص الخليج منطقة في المسارات وتصحيح

لجئت الحالية اإلدارة مواقف على الخليجية النقمة

الخليجية العالقات من االستفادة  إلى المتحدة  الواليات

عربي إسرائيلي حلف بناء وإمكانية اإلسرائيلية،

الحديدية القبة منظومة وإدخال النووي اإليراني لمواجهة

تخشاها التي اإليرانية والصواريخ المسيرات مواجهة في

مواجهة في جدارتها أثبتت إنها وخاصة الخليج، دول

لكي الفلسطينية أيران لحركة حماس ومسيرات صواريخ

وبذلك تستطيع األمريكية، باتريوت منظومة عن تنوب

إحياء وهي  واحدة، بضربة هدفين إصابة من أمريكا 

إلى بفعالية إسرائيل وإعادة اإلسرائيلي، العربي السالم

إنشاء الوقت وبنفس  أوسطي، والشرق العربي  الوسط

إلتزمت حال في أيران لمواجهة عربي إسرائيلي حلف

ما وهذا اإليراني، النووي  الملف ٥+١حيال بإتفاقيات

وزير حضرها والتي النقب صحراء اجتماعات في حدث

الدول خارجية وزراء جانب إلى االمريكي الخارجية

التي والمغرب، والبحرين واإلمارات مصر مثل العربية

الواليات وسوف تساهم إسرائيل رسمي مع بشكل طبعت

هذا للمشاركة في الدول من العديد إقناع المتحدة على

غير بشكٍل ولو واألردن السعودية وخاصة  المشروع

الخليجي الملف في الثغرات سد تستطيع وبذلك مباشر،

في الثغرة سد  استطاعت كما وروسيا، الصين  أمام

مليارات الصين عليها صرفت والتي الباكستاني، الملف

على وسوف تضغط الحرير، طريق إلحياء الدوالرات

روسيا بين الدائر الصراع من موقفها لتعديل الهند

العقوبات». تشديد حيال الغربي والمحور

من الدول جميع تعاني أوسطيًا «شرق ملكي: يتابع

إلى وستؤدي األوكرانية الروسية الحرب تداعيات

وعلى جميع الرمادي، للون وجود ال إذ جديد، تموضع

المعسكر مع  أو مع روسيا إما موقفها  تحدد أن  الدول

من الحياد النظام التركي يحاول الوقوف على الغربي.

وبنفس روسيا مع المميزة عالقاته بحكم الحرب الدائرة

إذا المفر أين ولكن األطلسي، الحلف في عضويته الوقت

األطلسي الحلف فيها وتدخل الحرب هذه نطاق توسعت

الروس وال  تصرفاته عنه راٍض  الغرب فال أيضًا.

البوارج أمام البوسفور مضيق إغالق بعد وخاصة

دائرة بحكم عنه النظر غض  ويتم  العسكرية الحربية

النظام التركي يعاني اآلن. تتوسع حتى لم الصراع التي

مع خالفاته نتيجة واقتصادية سياسية داخلية من أزمات

العدول على تجبره األزمات وهذه بأكمله، العالم الغربي

ردم ومحاولة مؤقت، بشكٍل ولو التوسعية سياساته عن

العربي الخليج دول وخاصة العربي العالم مع الهوة

المسلمين اإلخوان أحزاب على بالضغط وذلك ومصر،

حزب في انشقاق إلى  أدى  مما  نشاطها،  وتقويض

إعادة الحياة الوسائل بشتى وتحاول اإلخوان المصري،

والتحول من وإسرائيل، العربي العالم مع عالقاتها إلى

تأثير تحت  علمانية الشبه  الدولة إلى  الديني الطابع 

وتركيا أردوغان، طيب رجب الرئيس شعبية تراجع

تهدأ سوف األوضاع في سوريا إن المعرفة تعرف حق

وستبقى أوكرانيا. في  بالحرب منشغلون  الروس ألن

إلى مقسمة تبقى سوريا سوف كانت عليه، كما األوضاع

شرق في األمريكي النفوذ هي رئيسية نفوذ مناطق ثالثة

المناطق باقي في الشمال والروسي في والتركي الفرات

طرف يحاول تعزيز منطقة نفوذه». وكل

المسلحة الفصائل على تركيا «تعتمد ملكي: يضيف

أسهم تتراجع يوم عن ويومًا األرض، على المتواجدة

استفحال إلى  يؤدي ما وهذا السياسية، المعارضة 

المسلحة الفصائل لرغبات أسيرة يجعلها مما الخالفات،

الحقيقي التمثيل عن تبتعد وبذلك التركي، النظام وإرضاء

إلى وتحولت ضعفت مهما ولكن السوري. للشعب

يبنى الذي اإلطار سيبقى الحاضر الوقت في الهامشية

موحدة، سوريا إلى االنطالق سيكون ومنه عليه مستقبًال،

الشأن ذات دول من استثناء بدون الجميع رغبة وهو

أصقاع األرض. في السوريين المهاجرين إلى وصوًال 

كوردستان فكانت للجميع، مثاًال كوردستان العراق وليكن

وبنت عامًا، وعشرين  ثالثة  خالل  مستقلة دولة بمثابة

نظام رحيل ولحظة الذات، على باالعتماد المؤسسات

ألن الظروف العراق، وحدة على الجميع توافق الطاغية

جديدة وكيانات دول  إلحداث مهيئة ليست الموضوعية

على لذلك أيضًا، سوريا في األمر هذا وسيحدث

خالل من الوضع  هذا من االستفادة الكردية الفصائل

اإلقليمي، المحيط في التوافقات وإحداث المؤسسات، بناء

نموذجية مصغرة سوريا وإنشاء اآلخر بقبول والدفع

وتكون للجميع تكون بحيث األمريكي، النفوذ منطقة في

هي في اإلدارة الفيصل وسيكون الجميع، من قبل إدارتها

بعد ديمقراطية يجب أن تتم في ظروف التي االنتخابات

والفكرية لها». السياسية األرضية تهيئة

األطراف تتفق أن يجب يقول: «المنطق ملكي: يردف

المكونات، باقي إلى يمتد ثم  أوًال  بينها  فيما الكردية

عن بعيدًا جديد نموذج المنطقة وفق بناء بموجبه ويتم

شيئًا يقول الواقع االستعالء. ومبدأ العنصرية والطائفية

بإرادة يصطدمان العقلي والمنطق السياسي فالواقع آخر،

شرعية، غير  بإرادة أنشأت التي العسكرية الفصائل 

هي سوريا، عموم في الفصائل هذه باألرض وتشبثت

تم إذ ذاته للنظام أو خارجية ألطراف أجندات األغلب في

وهي األمن قوى ودهاليز المخابرات دوائر في تأسيسها

نفعية براغماتية فصائل ألنها الشعب مصلحة تهمها ال

غامضة. لذلك غامضة وتحمل أهدافًا ظروف في تشكلت

القادرين الوحيدين فهم األمريكي الملعب في الكرة يبقى

للتصريحات الجميع، وطبقًا المصالحة بين فرض على

شكًال ستفرض األمريكية اإلدارة مسؤولي من الرسمية

األتراك أمام  الثغرات لسد المنطقة في جديدًا وواقعًا

إلى للوصول والروسي  السوري  والنظام  واإليرانيين 

والتي كانت السورية الجزيرة في والغذاء مصادر الطاقة

السوري. الغذاء سلة تعتبر

الرئيسية األطر األطراف الكردية من انسحاب يعتبر لذلك

أدنى كانت في ولو فادحًا حتى السورية خطًأ للمعارضة

وال المستقبل، لسوريا الشامل اإلطار بصفتها مستوياتها

منطقة في اإلدارة تشكيل مفاوضات في هذا للدخول يمنع

النموذجية». سوريا وتشكيل األمريكي النفوذ

أخيرًا:

لألسوأ عليه ويمكن هي على ما األزمة إذًا، ستستمر

هؤالء وخاصة  العقل،  إلى السوريون يحتكم  لم  إن

سورية في الدّفة السلطة ويديرون على يتربعون الذين

القيام وعليهم  النظام، أو من  المعارضة كانت من إن

والعمل السلبيات وترك وموضوعية، ذاتية بمراجعات

بيد يدًا الوطن، مستقبل يخدم بما اإليجابيات ضمن

بكافة استثناء دون جميعا لنبني المستحيل، يتحقق

اتحادي ديمقراطي  الجديدة، سوريا أطيافها ومكوناتها

مركزي. تعددي ال

دوران ملكيشاهين األحمدفيصل يوسف
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قال ممثل حكومة اقليم كوردستان ديندار زيباري اليوم 

حقوق  بمبادئ  ملتزمة  االقليم  حكومة  ان  األربعاء، 

التي واجهتها و  المصاعب  التحديات و  االنسان، رغم 

محاربة  مقدمتها  في  اآلن  الى  قائمة  تداعياتها  مازالت 

اإلرهاب.

وجاءت تصريحات ديندار زيباري الذي يشغل منصب 

كوردستان،  اقليم  في حكومة  الدولية  التوصيات  منسق 

خالل كلمة ألقاها في اجتماعات جينيف الخاصة باتفاقية 

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية.

وقال زيباري في كلمته "رغم التحديات و المصاعب التي 

واجهتنا و مازالت تداعياتها قائمة الى اآلن في مقدمتها 

محاربة االرهاب، اال ان حكومة اقليم كردستان العراق 

قامت بخطوات جادة في سبيل االيفاء بااللتزامات التي 

تترتب عليها لحماية حقوق االنسان".

واكد ان حكومة اإلقليم صادقت على خطة تضم خطوات 

االنسان  حقوق  مبادئ  لترسيخ  طريق  وخارطة  عملية 

علی  تترتب  التي  االلتزامات  تنفيذ  و  القادمة  لالعوام 

اإلقليم.

قضائية  إجراءات  تتخذ  اإلقليم  حكومة  ان  الى  وأشار 

جهاز  يقوم  حيث  التعذيب،  لمكافحة  فعالة  وإدارية 

االدعاء العام بمهمة التحري عن جميع اشكال التعذيب 

لضمان  واالصالحيات  والتسفير  التوقيف  مراكز  في 

عدم تعرض المحتجزين والمحكومين لسوء المعاملة و 

بالتالي اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق عناصر الشرطة 

واألجهزة األمنية في حال اثبات قيامهم بتعذيب المعتقلين 

و الموقوفين.

االصالحيات  في  النزالء  اوضاع  تنظيم  يتم  انه  كما 

@ZäbjÌå@äaá‰ÌÜ
k«bóæaÎ@pbÌázn€a@·Àä@Êbè„¸a@÷Ï‘y@˘Übj∑@Úflçn‹fl@ÊbnéÜäÏ◊@ÚflÏÿy

ومديريات التوقيف والتسفير اصدر في اقليم كوردستان 

نظام االحتجاز و السجون رقم (١) لسنة ٢٠٠٨، حدد 

التعليم،  اهمها:  من  الحقوق  من  مجموعة  للنزالء  فيه 

الزيارات، الرعاية الصحية و حق االجازات المنزلية، 

وفق ما افاد زيباري.

ولفت الى ان "إجراءات القبض على المتهمين أو المشتبه 

بكافة  المتهم  يحاط  حيث  القانون،  حسب  تكون  بهم 

الموجهة  التهم  و  االعتقال  باسباب  كابالغه  الضمانات 

واالستعانة  وتوكيل  اعتقاله  بمكان  ذويه  وإبالغ  اليه، 

بمحام وإذا لم يكن بمقدوره توكيل محامي فعلى المحكمة 

تأمين محامي له دون أن يتحمل المتهم نفقات ذلك".

قضايا  في  بتورطهم  يشتبه  من  الى  "بالنسبة  وأضاف 

اإلرهاب ولم يبلغوا سن الثامنة عشر يتم التعامل معهم 

ك(ضحايا داعش) وليس أعضاء داعش".

ومن ناحية تقديم الخدمات الصحية للنزالء اكد زيباري 

ادارتها  يتم  السجون  في  صحية  مراكز  انشاء  تم  انه 

مساعدين  و  طبيب  وجود  مع  الصحة  وزارة  قبل  من 

الى  احالتهم  يتم  الطوارئ  دائمة و في حاالت  بصورة 

المستشفيات.

االقليم  حكومة  تبنت  اإلقليم  حكومة  ان  زيباري  وشدد 

تؤيد  ال  و  مناطقهم  إلى  للنازحين  الطوعية  العودة 

االعادة القسرية للنازحين قبل توفير األمن واالحتياجات 

الصحية  الخدمات  المياه،  مثل  األساسية  والخدمات 

األساسية، الكهرباء والتعليم.

الجهات  "تقوم  والصحافة  التعبير  بحرية  يتعلق  وفيما 

الصحفييين  بحق  التعذيب  ادعاءات  بمتابعة  القضائية 

ومعاقبة  منها   (٢) تحريك  تم  حالة،   (٥) بلغت  والتي 

(٣١) شخصا بالغرامة الستعمال العنف ضد الصحفيين 

ضد  العنف  الستعمال  واحدة  قضية  في  والتحقيق 

دعوى  بتقديم  العام  االدعاء  قام  جهته  من  الصحفيين، 

واحدة ضد الصحفيين".

مجال  في  عديدة  بخطوات  االقليم  حكومة  وباشرت 

توعوية  بحمالت  القيام  منها  بالبشر  االتجار  مكافحة 

مع  بالتنسيق  بالبشر  االتجار  مخاطر  حول  تثقيفية  و 

البحوث،  الدينية و مراكز  المدني و  المجتمع  منظمات 

وفق ما صرح زيباري.

واكد ان تعليق تنفيذ االعدام في إقليم كوردستان منذ عام 

تمس  التي  النادرة  الحاالت  في  انه  الى  مشيرا   ٢٠٠٨

احكام االعدام بحق (٣٠٠)  العام، رغم اصدار  الرأي 

متهما دون تنفيذها.

كوردستان ٢٤

@ÚÓ‡Ác@—ìÿÌ@Ô„b�Ìãi@ÔébflÏ‹iÜ@NN''ÚÌbÃ‹€@Úzub„''
Êá‰€@∂g@ÊbnéÜäÏ◊@ÚflÏÿy@áœÎ@ÒäbÌå

قال القنصل البريطاني لدى إقليم كوردستان ديفيد هانت اليوم الثالثاء إن زيارة وفد حكومة اإلقليم إلى 

لندن كانت ناجحة للغاية، مشيرًا إلى أنها أثمرت عن اجتماعات بناءة مع رئيس الوزراء وعدد من كبار 

المسؤولين في المملكة المتحدة.

وأضاف هانت في تصريح لكوردستان ٢٤، أن الزيارة تناولت جملة من القضايا المحورية الهادفة لتعزيز 

العالقات بين بريطانيا وإقليم كوردستان.

وأشار إلى أن "العالقة التي تربط بريطانيا بإقليم كوردستان عالقة ودية وتاريخية وعميقة"، الفتًا إلى أن 

"زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بريطانيا مهمة وإيجابية للغاية".

وشدد هانت على أن "المناقشات مع رئيس وزراء بريطانيا وكبار المسؤولين الحكوميين كانت مهمة جدًا، 

وال سيما في التجارة واألمن وغيرها من المجاالت".

وتابع هانت قائًال "هذه الزيارات والحوارات تعكس مستقبل العالقات بين الجانبين".

وأجرى رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني األسبوع الماضي زيارة رسمية إلى بريطانيا، والتقى 

مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين البريطانيين وبحث 

معهم عددًا من القضايا ذات االهتمام المشترك.

على  موافقته  كوردستان  إقليم  وزراء  مجلس  ابدى 

تخصيص نحو ٥ مليارات دينار لمواجهة مشكلة شحة 

المياه في العاصمة أربيل وضواحيها.

وزارة السياحة والبلديات في حكومة إقليم كوردستان ، 

ققالت في بيان ان مجلس الوزراء وافق على تخصيص 

الوزارة  ميزانية  من  دينار  مليون  و٧٠٧  مليارات   ٤

لالستعدادات الجارية لمواجهة شحة المياه المتوقعة في 

مدينة أربيل وضواحيها خالل الصيف المقبل.

في  المشاريع  من  عدد  لتنفيذ  المبلغ  هذا  وسيخصص 

خـالل  بحدث  قد  شــح  أي  من  للحد  المياه  قطاع 

الصيف.

هذا فيما كان محافظ العاصمة أربيل أوميد خوشناو عقد 

—Óó€a@fi˝Ç@bËÓyaÏöÎ@›Óiäc@Ú‡ñb»€a@¿@ÍbÓæa@Úzí@ÚËuaÏæ@äb‰ÌÜ@paäbÓ‹fl@U@ÏÆ

أكد قيادي في قوات البيشمركة في شنكال ليس للـPKK أي سلطة او نفوذ على المناطق ذات األغلبية العربية في 

المنطقة ، ويقتصر عملهم وتهديداتهم على المناطق الكوردية االيزيدية فقط.

قال قاسم دربو القيادي في قوات البيشمركة في شنكال: ممارسات مسلحي PKK والفصائل األخرى غير الشرعية 

والقانونية في شنكال بمثابة حملة إبادة ضد االيزيديين, والهدف منها إخالء المنطقة منهم.

وأضاف دربو: المناطق االيزيدية فقط هي التي تقع تحت سيطرة PKK والفصائل غير الشرعية االخرى خاصة " 

خانصور وسنوني وسيبا شيخ خضر وجبل شنكال " وليس للـPKK أي سلطة او نفوذ على المناطق ذات األغلبية 

العربية في المنطقة.

وإعمارها  مناطقهم  إلى  يعودوا  أن  االيزيديين  والنازحين  لالجئين  الـPKK اليريد  البيشمركة:  في  القيادي  وأكد 

واستئناف حياة جديدة وهذه إبادة جماعية من نوع آخر. 

@ZÏiäÜ@·éb”
µÌáÌçÌ�a@ÜäÏÿ€a@áö@ÚÓ«b‡ßa@ÒÜbi�a@ÚébÓé@wËn‰Ì@@PKK@Ä€a

الذي  القصف  في  النيابية  التحقيق  لجنة  تقرير  خلص 

اإليراني،  الثوري  الحرس  قبل  من  أربيل  له  تعرضت 

إلى عدم وجود أي أنشطة مشبوهة في المنزل الذي تم 

استهدافه الشهر الماضي.

 ٢٥) اإلثنين  يوم  اللجنة،  نشرته  الذي  التقرير  ووفق 

فإن  خمس صفحات،  في  جاء  والذي   ،(٢٠٢٢ نيسان 

اللجنة وصلت إلى حقائق واستنتاجات مفادها أنها لم تجد 

أي أدلة أو أدوات مشبوهة في الموقع تشير إلى وجود 

أجهزة أو أسالك أو أدوات تجسسية تستعمل ألغراض 

التجسس.

اإلقليم  داخلية  وزير  السيد  "أكد  التقرير  في  وجاء 

والقيادات األمنية فيه وبشكل قاطع عدم وجود أي نشاط 

مخابراتي ألي دولة داخل أراضي اإلقليم وإن سلطات 

أو  اعتداء  أي  لتوجيه  أراضيها  استخدام  تمنع  اإلقليم 

هجوم على أي دولة فضًال عن دور اإلقليم في حظر 

وجود تلك النشاطات".

أن  يثبت  ما  وجود  تلحظ  لم  أنها  اللجنة  وأضافت 

الشيخ  العراقي  للمواطن  والعائد  االعتداء  المنزل محل 

باز البرزنجي قد تم استخدامه في أي حركة أو نشاط 

سياسي".

وأصدرت اللجنة توصياتها وتضمنت أن االعتداء الذي 

وقع على محافظة أربيل يعد انتهاكًا للقوانين واألعراف 

ساحة  العراق  لجعل  محاولة  أي  منع  ويجب  الدولية 

لتصفية الحسابات بين الدول المجاورة.

كافة  اتخاذ  إلى  االتحادية  الحكومة  اللجنة  ودعت 

وسلوك  العراق  وهيبة  كرامة  تحفظ  التي  اإلجراءات 

الطرق والقنوات الدبلوماسية من خالل وزارة الخارجية 
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مع  العراقية،  األراضي  على  هجوم  أي  تكرار  لمنع 

التأكيد بأن أمن اإلقليم جزء ال يتجزأ من أمن العراق 

االتحادية.

كذلك دعت اللجنة الحكومة االتحادية وحكومة اإلقليم إلى 

المستويات  على  األمني  والتعاون  بالتنسيق  االستمرار 

كافة للحفاظ على أمن العراق وسيادته.

واالعتداءات  العراقية  األجواء  خرق  إن  اللجنة  وقالت 

المتكررة أمر مرفوض على المستوى السياسي والشعبي، 

لذا يؤكد مجلس النواب بأن على الحكومة العراقية عدم 

السماح ألي دولة بالتجاوز على سيادة العراق.

وأضافت اللجنة أن من حق المواطن العراقي الذي لحقه 

للمطالبة  القانونية  الطرق  القصف "سلوك  نتيجة  ضرر 

بالتعويض المادي والمعنوي من الجانب اإليراني".

أي  وجود  حال  "في  بالقول  تقريرها  اللجنة  واختتمت 

معلومات للدول المجاورة بخصوص الجماعات المسلحة 

أو األحزاب السياسية المعارضة لدول الجوار أو خاليا 

إسرائيلية فعليهم إخطار الجانب العراقي والتنسيق معه 

لمعالجة هذه المشاكل".

، في ١٤ ابريل/ نيسان الماضي ، اجتماعًا مع وزيري 

البلديات والسياحة ساسان عوني، والكهرباء كمال محمد 

وضع  بهدف   ، الوزراء  مجلس  عن  وممثل  صالح، 

خطة لتوفير مياه الشرب ومواجهة نقصها خالل فصل 

الصيف المقبل.

المدينة  في  بئرا   ١٣٨ حفر  االجتماع  خالل  وتقرر 

ومحيطها بغرض توفير مياه الشرب لمواجهة تداعيات 

موسم الجفاف خالل الصيف المقبل.

حكومة  رئيس  توجيه  من  أيام  بعد   ، االجتماع  وجاء 

 ٧ مبلغ  بتخصيص  بارزاني  مسرور  كوردستان  إقليم 

مليارات و٦٥٤ مليون و ٥٩٠ الف و٦٨٦ دينارًا لحفر 

اآلبار، بهدف مواجهة النقص الشديد للماء خالل موسم 

الصيف.

وزارة  بين  مشتركة  عمليات  غرفة  بناء  تقرر  كما 

أربيل،  ومحافظة  الكهرباء  ووزارة  والسياحة  البلديات 

المشاكل  في  للتحقيق  الكاملة  الصالحية  لها  يكون  وأن 

واتخاذ القرارات العاجلة بشأن النقص في المياه.

كما تقرر في االجتماع توفير الكهرباء لمدة ٢٤ ساعة 

الحاالت  لمواجهة  ميزانية  توفير  الى  اضافة   ، يوميًا 

خطوط  على  التجاوزات  النهاء  حملة  وشن  الطارئة 

الكهرباء والمياه.

باسنيوز

@ZÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”hi@lbÁä�a@Úzœbÿfl
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أصدرت وكالة مكافحة اإلرهاب في إقليم كوردستان 

بيانًا قالت فيه إن مجلس أمن إقليم كوردستان أحبط 

عدد  شن  عبر  اإلقليم  أمن  تستهدف  خطيرة  خطة 

ووفقًا  العسكرية.  والعمليات  التفجيرات  من  كبير 

لوكالة مكافحة اإلرهاب في إقليم كوردستان، "تمكنت 

القوات األمنية في ١٧ نيسان ٢٠٢٢ من ضبط طن 

اضافة   ١٠  .PETN بـ  الشبيهة  االنفجارات  من 

للدبابات و٢٣  إلى صواريخ كونكورسيون مضادة 

مضادًا  قناعًا  و١٢٠٠  المسيرة  للطائرات  موتورًا 

مجلس  ونشر  كالشنيكوف".   سالح  و٣٧٥  للغاز 

يدعى  شخص  اعترافات  كوردستان،  إقليم  أمن 

التحقيق  إجراء  وبعد  سليمان"،  قاسم  أحمد  "يونس 

معه، تبين أن المدعو "يونس سليمان"، حصل على 

مسؤول عسكري  قبل  من  أعاله،  المذكورة  المواد 

الشعب، يدعى "رودي حسين"،  في وحدات حماية 

الكوردستاني  العمال  لمقاتلي حزب  إيصالها  بقصد 

الستخدامها في إقليم كوردستان.  ووفقًا العترافات 

مخيم  في  "يقيم  المتهم  كان  فقد  سليمان"،  "يونس 

تكسي،  سائق  ويعمل   ١٩٧٠ مواليد  ومن  دوميز 

طريق  عن  حسين،  رودي  مع  بالتواصل  وقام 

اتصاالت هاتفية".  المدعو "يونس سليمان"، قال إن 

العمال  حزب  مقاتلي  بأن  "أخبرني  المسؤول  ذلك 

إيصالها  ويجب  المعدات  لهذه  بحاجة  الكوردستاني 

حسين،  "رودي  أن  مضيفًا  غدًا"،  أو  اليوم  لهم 

عملياتهم  في  ستسخدم  المعدات  هذه  بأن  أخبره 

الجاري،  نيسان  الـ١٧  وفي  كوردستان".   بإقليم 

هذه  إليصال  يخطط  سليمان"،  "يونس  المدعو  كان 

المعدات لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني "كريال"، 

لكن قوات أمن إقليم كوردستان ألقت القبض عليه، 

لم  فيما  بحوزته.  كانت  التي  المعدات  وضبطت 

الكوردستاني  العمال  مسؤولي حزب  من  أي  يعلق 

الحادثة  بأي توضيح حول  الشعب  ووحدات حماية 

حتى اآلن. 

روداو

ã–◊@ıbõ”@Û‹«@ÔibÁä¸a@î«aá€@�bflÏvÁ@¡j•@Ú◊ã‡ìÓj€a

نيسان ٢٠٢٢) هجوما شنه داعش االرهابي في منطقة  الجمعة (٢٩  اليوم  البيشمركة ،  أحبطت قوات 

"زنانة" في قضاء كفري التابع الدارة منطقة كرميان وفق ما كشفه اللواء ١٤٤ في قوات البيشمركة.

وذكر اللواء في بيان، أن الهجوم وقع في الساعة العاشرة من ليل الخميس، حيث هاجم مسلحو داعش 

المهاجمين على  لهم وأجبرت  البيشمركة تصدت  قوات  أن  اللواء ١٤٤.مضيفا   في  األول  الفوج  ربايا 

العودة إلى أوكارهم. وأضاف البيان أن الهجوم لم يسفر عن أية أضرار في صفوف قوات البيشمركة. 

هذا ويشن إرهابيو داعش بين الفترة واألخرى هجمات على القوات االتحادية أو البيشمركة ال سيما في 

مناطق الفراغات األمنية

الجدير ذكره أنه يرى بعض المؤرخين أن جذور البيشمركة تمتد إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 

القرن العشرين حين كان هناك حراس حدود قبليون أصبحوا أكثر تنظيما بعد سقوط الدولة العثمانية إثر 

الحرب العالمية األولى.وتنامت قوات البيشمركة مع اتساع الحركة القومية الكردية وإعالن الثورة في بداية 

الستينيات، وأصبحت جزءا من الهوية الكردية العامة، للدفاع عن الحقوق القومية والمطالبة بتوسيعها.
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نوافذ 

شهدت  أفضل،  غد  نحو  شعار  تحت 

المناطق المحررة من النظام في شمال 

أيام  ثالثة  مدى  وعلى  حلب،  وشرق 

متتالية بدءًا من يوم ٢٣ نيسان ولغاية 

البرلمان  انتخاب  فعاليات  منه،   ٢٥

الشبابي، وذلك تحت إشراف وحدة دعم 

فقد  السوري،  الشمال  في  االستقرار 

شمل اليوم األول من االنتخابات مركز 

التابعة  النواحي  وبعض  اعزاز  منطقة 

اليوم  في  تالها  واخترين)  (مارع  لها 

وبعض  الباب  منطقة  من  كل  الثاني 

وقباسين)  (بزاعة  لها  التابعة  البلدات 

ومنطقة جرابلس الحدودية، فيما شملت 

عفرين  منطقة  الثالث  اليوم  فعاليات 

لوحدها.

السياسية  الجهات  عن  النظر  وبغضِّ 

فإنها  الفعاليات،  هذه  خلف  تقف  التي 

كظاهرة تعدُّ متميزة وجديرة باالهتمام، 

انتخابية  فهي من جهة تؤسس لظاهرة 

فريدة من نوعها وسط غياب أي فضاء 

ذلك،  يشجع على  انسيابي  ديموقراطي 

المقدمات  توفر  أخرى  جهة  ومن 

الموضوعية لوالدة كيانات ديموقراطية 

فصياغة  مدني،  اجتماعي  طابع  ذات 

الواقع على نمط جديد يحتاج إلى فعاليات 

النكسة  بعد  والسيما  النوع  هذا  من 

المجتمع  لها  تعّرض  التي  الشمولية 

الذي  الظالمة  الحرب  جّراء  السوري 

شنها النظام على الحجر والبشر، والتي 

أدت إلى فكفكة البنى المجتمعية القائمة، 

ولعل الفئة الشبابية هي من أكثر الفئات 

التي تضّررت من هذه الحرب اللعينة، 

وقد أشار إلى ذلك التقرير المعد من قبل 

اللجنة الدولية للصليب األحمر في مسح 

في  جاء  حيث   ،٢٠٢١ عام  به  قامت 

التقرير "إن شباب سوريا تكبدوا خسائر 

شخصية فادحة خالل الحرب المستمرة 

يقع  يزال  نحو عشر سنوات، وال  منذ 

وطنهم  بناء  إعادة  مهمة  عاتقهم  على 

الممزق".

أما الهدف من انتخاب هذا البرلمان كما 

افاد به بعض القائمين عليه، فهو خلق 

منّصة شبابية واعية من أولوياتها تعزيز 

عي إلى  دور الشباب في المجتمع، والسَّ

توحيد جهود الجميع للخروج من فوهة 

ديموقراطي  مناخ  وتوفير  الزجاجة، 

ومناقشة  أفضل،  سوري  لغد  ُيمّهد 

القضايا المجتمعية العامة من اقتصادية 

وتعليمية واجتماعية وسياسية.

الفرق  البرلمان من بعض  ويتألف هذا 

النوعية الناشطة اجتماعيًا في المناطق 

أخرى  شخصيات  جانب  إلى  المعنية، 

واكبوا عن  أحرار  مستقلة، وإعالميين 

قرب تداعيات األحداث يومًا بيوم.

ُيذكر أن أول برلمان شبابي سوري تم 

انتخابه في اسطنبول عام ٢٠١٣ وكان 

عدد أعضائه ١٢٠ عضوًا، وقد مثلوا 

كلَّ الكتل الثورية والسياسية الشبابية في 

كل المحافظات السورية.

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

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

علي مسلم

انتخابات الربملان 

الشبابي 

يف الشمال السوري

R@M@Q@bÌäÏé@¿@Újÿmãæa@lã®a@·ˆaãu@…ƒœc@Â«@aÏ–ì◊Î@‚bƒ‰€a@paãib¨@ÊÏrybj€a@ áÇ@—Ó◊@NN›Óñb–n€bi
تفاصيل  ذات  فيديو  مقاطع  قصة  التحقيق  هذا  يروي 

ارتكاب جيش  تكشف  مرعبة و مخيفة وغير مسبوقة 

األسد ”مذبحة“ في عام ٢٠١٣ راح ضحيتها ٢٨٨ مدنيًا 

، بينهم سبع نساء و ١٢ طفًال. بلغ إجمالي الفيديوهات 

التي تم تسريبها إلى معدي هذا التحقيق في ٢٠١٩، بلغ 

يظهر  المختلفة،  مراحلها  في  المجزرة  من  لقطة   ٢٧

فيها العسكريون وجوههم أمام الكاميرا بهدوء وبسيطرة 

كاملة قبل إعدام أسراهم المدنيين بدم بارد.

كشف التحقيق الذي استمر لعامين معتمدا على معلومات 

مفتوحة المصدر ومقابالت عديدة ، منها مقابالت مع 

في  كضباط  يعملون  زالوا  ما  الذين  الجالدين  بعض 

المذبحة  أن   ، السورية  العسكرية  المخابرات  وحدة 

وقعت في ١٦ أبريل / نيسان ٢٠١٣ في حي التضامن 

بريف دمشق.

الداخلية  اللقطات المسربة الضوء على األعمال  تسلط 

لنظام األسد الذي اعتمد على عمليات اإلعدام الجماعية 

العشوائي  القصف  إلى  باإلضافة  للمدنيين  الممنهجة 

للمناطق المدنية خالل حرب البالد التي استمرت ١١ 

عاًما.

التحقيق  هذا  تفاصيل  على   New Lines حصلت 

قدمها معدو  التي  اللقطات واألدلة  وتحققت من صحة 

التحقيق.

إلى  العامة  النقاشات  في  االهتمام  يتجه   ، اآلن  حتى 

والضربات  القصف  إلى  أو  الحرب  أثناء  االشتباكات 

التي  المناطق  على  النظام  يشنها  التي  القاسية  الجوية 

الخاضعة  األحياء  لكن  المعارضة،  عليها  تسيطر 

لسيطرة النظام تم إهمالها نسبًيا.

مع  ومقابالتنا  التضامن  لمذبحة  الفيديو  مقاطع  تظهر 

بدأت  كاملة  تطهير  عملية  أن  الناجين،  وشهادة  الجناة 

هذه  أن  أدركنا   ، بحثنا  تعمقنا  عندما  أمامنا،  تتكشف 

للتدمير  بكثير  أوسع  سياسة  في  لقطة  كانت  المجزرة 

واإلبادة التي فرضها نظام األسد في الضواحي الجنوبية 

لدمشق. لقد تجاوز مدى الفيديوهات لمجزرة التضامن 

مفهوم اإلبادة الجماعية وباتت تشمل أربعة أشكال على 

األقل من العنف وهي: القتل الجماعي المنظم ، والسجن 

، والعنف الجنسي ، واالستغالل االقتصادي.

يحظى الجالدان الرئيسيان اللذان يظهران في اللقطات 

 ٣٦) يوسف  أمجد  وهما  التحقيق.  في  خاص  باهتمام 

عاما) الذي كان وقت المجزرة برتبة ضابط و شخص 

آخر قتل الحقا يدعى نجيب الحلبي من مواليد ١٩٨٤ 

ولم يكن يحمل رتبة رسمية ألنه كان يخدم في ميليشيا 

.(NDF) مسلحة معروفة باسم قوات الدفاع الوطني

 ، دقائق  سبع  مدتها  منفصلة  فيديو  مقاطع  ثالثة  في 

يظهر هذان الرجالن في وضح النهار أثناء إعدام ٤١ 

مدنيا. ثم يقومون بإلقاء الجثث في حفرة محفورة مسبًقا 

ومجهزة بإطارات سيارات للحرق.

في اللقطات ، شوهد أمجد يوسف يرتدي زيا عسكريا 

أخضرا وقبعة صياد زيتية اللون، كان إنه مركزًا ودقيقا 

 ٢٥ غضون  في  المهمة  إكمال  نحو  بكفاءة  ويعمل   ،

دقيقة. يرتدي زميله نجيب زيا عسكريا رمادي اللون 

إلى  مباشرة  ويتحدث  بل  ويدخن  ويبتسم  مرتاح  وهو 

ومتكرًرا،  روتينًيا  كان  النار  إطالق  أن  يبدو  العدسة، 

قام أحد الجناة بإخراج مدني معصوب العينين ومربوط 

الكبيرة  الحفرة  إلى  ونقله  بيضاء  شاحنة  من  بسحاب 

هجومية  ببندقية  بإعدامه  آخر  وقام  مسبًقا،  المحفورة 

من طراز AK-٤٧. تم إطالق النار على عدد قليل من 

الضحايا بالمسدسات.

عادي،  إجرائي  بأسلوب  اإلعدام  عمليات  القتلة  ينفذ 

على  الصراخ  أوامر  باستثناء  قليًال  إال  يتحدثون  وال 

الضحايا (”قم“ ، ”اخرج“ ، ”امش“ ، ”اركض“). يقوم 

بإطالق  اآلخران  يقوم  بينما   ، بالتصوير  الجنود  أحد 

النار، من الواضح أنهم يستمتعون بالوظيفة.

في مرحلة ما ، يقلب نجيب الكاميرا ويبتسم لها ويرسل 

الرئيس  أيها  ”تحياتي لك  إلى ”رئيسه“:  رسالة مطيعة 

الذي  الزيتي  وزيك  الجميلتين  عينيك  على  (معلم) 

”العيون  إلى  اإلشارة  فإن  التحقيق  وبحسب  ترتديه.“ 

 ، منتجب  أبو  أو  إسماعيل  لجمال  إما  كانت  الجميلة“ 

وكالهما من قادة الجالدين.

لظروف  اإلعدام  موقع  أعدوا  الجناة  أن  الواضح  من 

ولكن  الضحايا  إلعدام  فقط  ليس  النهاية  وفي  مثالية، 

مرتاحون  إنهم  أثر.  أي  ترك  وعدم  لحرقهم  أيًضا 

ومطلعون على موقع المجزرة ، حيث قتل في وضح 

النهار ، مما يشير إلى أن المنطقة تحت سيطرتهم بشدة، 

ال يبدو أنهم في عجلة من أمرهم إلنهاء الوظيفة وال هم 

قلقون بشأن أي تهديدات، يخدعون بعض الضحايا من 

خالل التلميح إلى أنه سيتم نقلهم إلى منطقة أخرى وأن 

هذا الجزء من الطريق معرض للقناصة.

يجعل  وهو  يوسف  يصرخ  الوغد!“  أيها   ، ”قناص 

النار  ثم يطلق  الجماعية ،  المقبرة  تترنح في  الضحية 

على  ويلومه   ، ينفد صبره   ، الضحايا  أحد  مع  عليه. 

عدم موته من الطلقة األولى والثانية، في الطلقة الثالثة 

، صرخ في وجهه: ”مت ، أيها الوغد! “ وتشير نهاية 

الجناة:  أحد  المجزرة ، حيث يسأل  انتهاء  إلى  الفيديو 

”هل هناك آخرون؟“ أخيًرا ، هناك صمت وال يظهر إال 

أنين خافت من كتلة الجثث تحت أحذية الجناة.

ضابط المخابرات العسكرية أمجد يوسف (جالس) مع 

زميل له في مكان تم تحديده الحًقا على أنه مكتب داخل 

فرع المخابرات العسكرية ٢٢٧. تم التقاط الصورة في 

٣٠ نوفمبر ٢٠٢١

ضابط المخابرات العسكرية أمجد يوسف (جالس) مع 

زميل له في مكان تم تحديده الحًقا على أنه مكتب داخل 

فرع المخابرات العسكرية ٢٢٧. تم التقاط الصورة في 

٣٠ نوفمبر ٢٠٢١َتبرُز وتتميز مقاطع الفيديو لمجزرة 

التي  اللقطات  الساعات من  بين آالف  التضامن ، من 

العنف  عن  كباحثين  المهنية  حياتنا  طوال  فحصناها 

الجماعي واإلبادة الجماعية في سوريا وأماكن أخرى، 

لقد صدمتنا بالفعل بسبب فظاعتها، وقساوتها.

هو  التضامن،  فيديو  مقاطع  في  للصدمة  المثير  األمر 

حقيقة أن ضباط المخابرات الذين ارتكبوا المذبحة كانوا 

في الخدمة وهم يرتدون الزي العسكري. إنهم يقدمون 

ذلك  ومع   ، نفسه  األسد  بشار  الرئيس  إلى  تقاريرهم 

اختاروا إظهار وجوههم في اللقطات التي تدينهم، في 

عدة مرات أثناء الفيديو ، نظروا مباشرة إلى الكاميرا 

أفعالهم  توثيق  في  ومبتسمين،  مرتاحين  يبدون  وهم 

تصوير  خالل  الدقة  الفيديوعالية  جودة  استخدموا   ،

الفيديو.

جرافة  يقود  يوسف  شوهد   ، الفيديو  مقاطع  أحد  في 

يبلغ  التي   ، الجماعية  المقبرة  لحفر  الحًقا  استخدمها 

يحفر  الذي  الشارع  ويبدو  أقدام.   ١٠ حوالي  عمقها 

شامل  دمار  وكأنه  كله  المشهد  ويبدو   ، مقصوفًا  فيه 

من قصف وتفجير واشتباكات. هناك ثقوب الرصاص 

في الجدران، ال أصوات حرب: ال قصف وال إطالق 

نار وال اشتباكات، فقط هدوء، اخترقته طلقات اإلعدام 

وأحياًنا دخان من بنادق القتلة، مصور الفيديو يأخذ وقته 

المقبرة  على  الغالب  في  يركز  اللقطات:  تصوير  في 

الجماعية. ثم يتم إحضار الضحايا إلى اإلطار وإطالق 

بسرعة  القبر  يمأل  اآلخر،  تلو  واحدًا  عليهم  النار 

ويتحول إلى فوضى متشابكة من الجثث والمالبس والدم 

وإطارات السيارات.

عيون الضحايا مقيدة بشريط الصق شفاف أو غالف 

بالستيكي من السيلوفان. أيديهم مقيدة بأربطة بالستيكية 

بيضاء تستخدم عادة لربط الكابالت ببعضها. (تستخدم 

الشرطة في جميع أنحاء العالم هذه األربطة المضغوطة 

مالبس  الضحايا  معظم  يرتدي  بالستيكية.)  كأصفاد 

وبدالت   ، والقمصان  الجينز  رسمية:  غير  عصرية 

الرجال).  يرتديها  بيضاء  (أردية  دشداشة  أو  رياضية 

يوحي  مما   ، داخلية  بيجاما  منهم  قليل  عدد  يرتدي 

باعتقالهم من منازلهم أو من نقاط التفتيش األمنية.

يبدو أن بعض الضحايا فقراء تماًما ، والبعض اآلخر 

لتعذيب  تعرضوا  أنهم  يبدو  ال  ؛  المظهر  حسن  يبدو 

شديد مثل المعتقلين ذو األجساد الهزيلة الذين يحتفظ بهم 

النظام في المعتقالت الشبيهة بمعتقالت ”غوالج“، إنهم 

أوامر  ويتبعون   ، يحتجون  وال  يقاومون  وال  وديعون 

جميعًا  أصيبوا  يقفون.   ، يمشون   ، يخرجون  الجناة: 

بالرصاص.

يموت معظم الضحايا في صمت، بعضهم يتوسل يبكي 

ويصيح ؛ فيما يحاول اآلخرون المساومة أو التسوية أو 

التقبيل، ال أحد من الضحايا ينطق ”بالشهادة“ ، شهادة 

إيمان المسلمين قبل الموت.

يتم ركل بعضهم أو دفعهم إلى الحفرة ، ثم يتم يطلق 

النار عليهم ؛ يتم إطالق النار على البعض ثم ركلهم 

؛ يتم إطالق النار على اآلخرين أثناء السقوط. يتوسل 

لكن   ، علي“  اإلمام  أجل  من  ”أرجوك  الضحايا:  أحد 

الضابط يوسف ال يرحمه ويقذفه ويشتمه: ”اللعنة عليك 

يا ابن العاهرة“.

تحدث بعض الحوادث المؤسفة أثناء عمليات اإلعدام: 

رجل مسن يسير بطريقة غير متزنة إلى الحائط بدًال 

حالة  وفي  األلم.  يتعثر ويصرخ من  ثم   ، الحفرة  من 

أخرى يدفع الجالد ضحية شاب يسقط في الحفرة ويفلت 

يديه، ثم يفرك عينيه ولكن بعد ذلك أصيب برصاصة 

الحفرة  في  تتحرك  الجثث  بعض  أن  يبدو  رأسه،  في 

، لكن زمالء يوسف صوبوا الكالشينكوف بيد واحدة 

وأطلقو الرصاصة القاتلة.

٧ نساء من بين ضحايا المجزرة

الحجاب  يرتدين  اللواتي   ، الوحيدات  السبع  الضحايا 

المسلمات  النساء  مالبس  تميز  التي  والمعاطف 

المحافظات ، يتم قتلهن بشراسة وكراهية مختلفة عن 

قتل الرجال.

تصرخ إحدى النساء وتترجى ألن ال يتم قتله فيصيح 

الجالد : ”قومي ، أيتها العاهرة!“ تسقط توسالتها على 

آذان صماء ، حيث يتم جرها من شعرها وإلقائها في 

الحفرة. ثم تصرخ امرأتان بال مجيب عندما يركلهما 

يوسف في القبر ويقتلهما ؛ يواجه اآلخرون مصيرهم 

في صمت.

الكاميرا حول مجموعة  تدور   ، فيديو آخر  في مقطع 

الرضع  األطفال  ذلك  في  بما   ، القتلى  األطفال  من 

يرقدون   ، بالرصاص  القتل  أو  للطعن  الذين تعرضوا 

يصور  الذي  الشخص  يتحدث  بينما  مظلمة  غرفة  في 

بإيجاز: ”أطفال من حي ركن الدين فداء لروح الشهيد 

نعيم يوسف ”.

على الرغم من أن الغالبية العظمى من الضحايا كانوا 

من السنة (بما في ذلك التركمان) ، إال أن قلة منهم ربما 

أنشطة  يستهدفون  كانوا  اإلسماعيلية، وربما  كانوا من 

سياسية أو عصيان ، كما أظهر تحقيقنا.

انطالقا من تصور الجناة ومواقفهم ، كان الرجال السنة 

لم  ما   ، تعريفهم  بحكم  بهم  العمر مشتبه  منتصف  في 

كان   ، ذلك  وبخالف  لألسد.  وطاعتهم  والئهم  يؤكدوا 

أو عمالء  متعاطفون  أنهم  على  ويعاملون  إليهم  ُينظر 

مختبئون أو مؤيدون محتملون للمعارضة.

الذين حددناهم كانوا من عائالت غير  الضحايا  جميع 

سياسية ، وعاملة ، وعائالت من الطبقة المتوسطة، تم 

اعتقالهم في التضامن أو على الحواجز المحيطة به ، 

ونقلهم إلى موقع المجزرة وإعدامهم، ربما لم يتخيلوا 

أبًدا أن هذا المستوى من العنف يمكن أن يصيبهم.

ضابط المخابرات العسكرية أمجد يوسف خالل محادثة 

فيديو تم تسجيلها في ١٠ يونيو ٢٠٢١

كيف حصلت New Lines على معلومات حول مذبحة 

التضامن؟

مؤتمًرا  يحضر  ”أنجور“  كان   ،  ٢٠١٩ حزيران  في 

أكاديمًيا في باريس حول االستخدامات العلمية لشهادات 

الفيديو للناجين وشهود العيان على العنف الجماعي، و 

الفيديو  لقطات  تحليل  كيفية  حول  تقديمًيا  عرًضا  أعّد 

للجناة.

سوري  به صديق  اتصل   ، جلسته  ينتظر  كان  وبينما 

التقيا  يعيش في باريس وأراد االجتماع بشكل عاجل، 

مقهى  من  الخلفي  الجزء  في  جلسوا  ثم   ، الفور  على 

هادئ حيث أخرج الصديق هاتفه الذكي وحث ”أنجور“ 

على مشاهدة فيديو.

ما رأيناه في هذا الفيديو ومقاطع الفيديو الالحقة صدمنا 

نحن الباحثين المخضرمين في أعمال العنف والفظائع 

الجماعية: نفذت المخابرات العسكرية السورية وقوات 

الدفاع الوطني إبادة ممنهجة للمدنيين في حي التضامن 

في عام ٢٠١٣ وما بعده.

بدأنا بفيديو التنفيذ الرئيسي نفسه، وكان هناك دليل واحد 

جيد للوقت الدقيق للمذبحة ، حيث أن أحد ملفات الفيديو 

كان له طابع زمني في ٤-١٦-٢٠١٣.

كان تحديد موقع عمليات القتل بدقة أكثر صعوبة، تم 

 ، ما  إلى حد  الجماعية في شارع ضيق  المقبرة  حفر 

وتشير الهندسة المعمارية والتصميم إلى أنها كانت في 

مكان ما في ضواحي دمشق ، ولكن سواء كانت في 

غير  المنطقة  كانت  الجنوب،  في  أو  الشرقية  الغوطة 

واضحة.

مباشرة  المقابل  المبنى  أن  بقليل  ذلك  من  أكثر  رأينا 

 ، أحمر  وسقف  زرقاء  شرفة  به  كان  اإلعدام  لحفرة 

وكان أحد الجدران به أعمال فنية من أشجار النخيل، 

هناك  يكن  ولم  بأكملها  قصفها  فتم  المنطقة  باقي  أما 

شيء يمكن التعرف عليه، لم يكن هناك متجر أو الفتة 

أو معلم مرئي.

لكن بعد مشاهدة الفيديو مراًرا وتكراًرا ، الحظنا وجود 

كتابات على أحد الجدران خلف الجاني: ”احتالل بلدة 

يلدا ، ٢٠١٢/٣/١٤“. يشير هذا النص ، الذي رسمته 

فصائل الثوار على األرجح ، إلى أن الموقع ربما كان 

بلدة يلدا الجنوبية ، التي سقطت في أيدي الثوار لفترة 

وجيزة في عام ٢٠١٢. (اتضح أنها منطقة ”التضامن“ 

التواصل  إلى  الجدران  الكتابة على  دفعتنا  المجاورة). 

كانت  التي  الثائرة  والفصائل  المعارضة  نشطاء  مع 

نشطة هناك.

نظًرا ألننا لم نتمكن من السفر إلى سوريا ، فقد طلبنا 

في  وشبكات  خبرة  لديه  باحث  مساعد  من  المساعدة 

مجتمعات الضحايا. قام باستكشاف المنطقة وتصويرها 

مقابالت سرية  ورتب  الضحايا  وبحث عن   ، بالفيديو 

مع الناجين.

تم إجراء هذه المقابالت عبر برنامج آمن نسبًيا ، وتم 

مشاركة أسماء األشخاص الذين تمت مقابلتهم ومعلومات 

لقد  السجالت.  من  ومحوها  منفصل  بشكل  تعريفهم 

اتبعنا إجراءات صارمة لألمن السيبراني، كما أجرينا 

ومدافعين عن  ومارة  عيان  مع شهود  رقمية  مقابالت 

السوري  الجيش  في  سابقين  ومقاتلين  اإلنسان  حقوق 

أكاديميين  كباحثين  االئتماني  بواجبنا  أيًضا  قمنا  الحر، 

لدينا  بأن  الهولندية  الشرطة  وأبلغنا  مقيمين في هولندا 

مقاطع الفيديو هذه في حوزتنا.

الذين حددوا  العديد من األشخاص  بحثنا وجدنا  خالل 

موقع الشارع الذي وقعت فيه المجزرة على أنه ”شارع 

مقاطع  من  لقطات  على  بناًء   ، التضامن  في  دبول“ 

الفيديو التي عرضناها عليهم. وتالقت الروايات لتحديد 

البرادعي  حارة  في  عثمان  مسجد  من  القريب  المكان 

فترة  النظام طوال  ، وهي منطقة كانت تحت سيطرة 

الصراع.

تم تقسيم الحي إلى قسمين بواسطة خط أمامي مستقر 

نيسان ٢٠١٣ عبر   / أبريل  في ١٦  ما، مر  إلى حد 

مسجد عثمان إلى سينما النجوم.

هنا ، رسمنا حدودنا في تحديد الشارع بدقة ، و طلبنا 

الجغرافي  الموقع  تحديد  محللي  من  الفنية  المساعدة 

ومحللي المصادر المفتوحة، وقد قدم الخبراء أدلة قاطعة 

على أساس األعمدة التسعة للمبنى المجاور للحفرة تؤكد 

افتراضنا أن المجازر وقعت بالفعل بالقرب من مسجد 

عثمان في التضامن.

لكن من هم هؤالء الجناة؟ لماذا يرتدي القاتالن الرئيسيان 

زّيين مختلفين؟ واقترح وجود وكالتين أمنيتين مختلفتين 

في العمل ، لكنهما لم يحملوا أي شارات أو بقع على 

لهجة  إلى  األحيان  بعض  في  لهجاتهم  تشير  أكتافهم، 

السورية  العربية  الغالب  في  يتحدثون  ألنهم  إقليمية 

أو  الدمشقية  اللغة  تعبر عن  أن  يمكن  التي  ”المحايدة“ 

لهجة الموظف الحكومي العادي في دمشق وما حولها 

على  كالمهم  يوحي  ولم   ، األصل  عن  النظر  بغض 

يخاطب  لم  حيث   ، هويتهم  أو  مهنتهم،  أو  شخصيتهم 

أحد شخًصا آخر.

إيجاد  علينا  كان  شاقة:  تنتظرنا  التي  المهمة  كانت 

الوكاالت المسؤولة عن الحي ومحاولة تحديد مواقعها 

على اإلنترنت ، إما في وسائل اإلعالم الموالية للنظام 

أو في مجموعات فيسبوك المبهمة على اإلنترنت التابعة 

لوكاالت المخابرات.

بين  شعبية  منصة  فيسبوك  أصبح   ،  ٢٠١١ عام  منذ 

السوريين الموالين للنظام ، بما في ذلك الجناة ، الذين 

المتوفين،  رفاقهم  وصور  قصصهم  ينشرون  ما  غالًبا 

كان السؤال الرئيسي هو: كيف يمكننا الحصول على 

لقد  أي شخص؟  بأمن  المخاطرة  دون  منهم  معلومات 

ملًفا  بالفعل  أنشأنا   ،  ٢٠١٨ عام  في  الحظ:  حالفنا 

شخصًيا على فيس بوك لسيدة شابة موالية للنظام من 

”آنا“.   ، الوسطى من حمص  الطبقة  عائلة علوية من 

مراقبة  هو  المفترضة  الهوية  هذه  من  الغرض  كان 

اإلنترنت  على  بيئتهم  في  كثب  عن  السوريين  الجناة 

والتعامل معهم مباشرة.

مدنًيا  يقود  يوسف  أمجد  العسكرية  المخابرات  ضابط 

محفورة  جماعية  مقبرة  إلى  ومقّيًدا  العينين  معصوب 

مسبًقا قبل إعدامه

لالهتمام.  وإثارة  إفادة  أكثر  الثانية  المقابلة  هذه  كانت 

تحدثنا في وقت متأخر من الليل ، عندما كان يوسف 

في منزله على أريكته مرتدًيا قميًصا داخلًيا أبيض بال 

وجبة  ويتناول  ويشرب  كثيًرا  يدخن  كان  بينما  أكمام 

خفيفة على خيار. أخبرنا أنه ولد عام ١٩٨٦ في قرية 

نبع الطيب العلوية في منطقة الغاب وسط غرب سوريا 

، على بعد حوالي ٤٠ ميًال شمال غرب حماة. االبن 

نشأوا   ، أشقاء   ١٠ من  مكونة  مختلطة  لعائلة  األكبر 

جميًعا بدقة لتكريم اإلرث الديني للعائلة لجدهم األكبر ، 

وهو شيخ علوي بارز، غالًبا ما كان يوسف مع إخوته 

يمارسون الشعائر الدينية في ضريح العلويين المقّدسين 

، بني هاشم ، خارج القرية مباشرًة.

بأكاديمية  التحق   ٢٠٠٤ عام  في  أنه  يوسف  أخبرنا 

المخابرات العسكرية بميسلون بمنطقة الديماس بدمشق 

بالنسبة  أشهر،  تسعة  لمدة  مكثف  لتدريب  وخضع 

ليوسف البالغ من العمر حينها ١٨ عاًما ، كان العمل 

حياة  لعيش  لديه  ما  أفضل  العسكرية  المخابرات  في 

مختلفة عن أسالفه ، الذين عانوا من مشقة العمل في 

حقول التبغ وعانى من أجل كسب لقمة العيش.

الوسطى:  الطبقة  من  كريمة  بحياة  يحلم  يوسف  كان 

منزل ، سيارة ، أسرة. كان لدى يوسف أيًضا رغبة 

خفية في التحرر من والده ، وهو شيخ علوي منعزل 

العمل  لكن  المخابرات.   / الجيش  في  سابق  وعنصر 

في المخابرات عزز صالته بالمجتمع الموالي للنظام ، 

وأصبح ”ابن المؤسسة“ ، على حد تعبيره.

في  طموحه  عكس  على   ، االستياء  من  بشيء  قال 

االستقالل ، فقد أصبح اآلن ”مثل األب ، مثل االبن“، 

عن  يعبر  زال  ما   ، والثالثين  السادسة  سن  في  حتى 

خوف عميق من والده ، ووفًقا ألحد معارفه ، لم يجرؤ 

أبًدا على التدخين في حضور والده.

خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرين ، حقق 

الرتبة  المهنية. ارتقى في  أداًء جيًدا في حياته  يوسف 

عمل  ساعات  مع  محقق  ضابط صف  وأصبح  بثبات 

روتينية في الفرع، و بحلول عام ٢٠١١ ، كان يعمل 

في الفرع ٢٢٧ ، وهي مؤسسة أمنية مقرها كفر سوسة 

، وكان مسؤوًال عن اعتقال وتعذيب وقتل اآلالف من 

المعارضين السياسيين للنظام.

حيث كان تدريبه قاسيا ومعاملته وحشية ، فال بد أن 

عمله كمحقق في الفرع جعله يعتاد على ارتكاب أعمال 

انتفاضة  تكون  أن  يجب  السوريين.  أقرانه  عنف ضد 

دائرة  إلى  إيفاده  تم  أكثر.  حياته  غيرت  قد   ٢٠١١

على خطوط  العسكرية  العملية  بقيادة  وكلف  العمليات 

يونيو  حتى   ٢٠١١ عام  من  دمشق.  بجنوب  الجبهة 

٢٠٢١ ، كان المسؤول عن األمن في الخطوط األمامية 

في منطقتي التضامن واليرموك. هناك بعض اللقطات 

الدعائية لهذه العمليات ، ويظهر يوسف في مقطع فيديو 

واحد ، وعيناه عابسان بشدة ، وسيجارة في يده ، بينما 

يتحدث مع مجموعة من المقاتلين على استعداد القتحام 

التضامن.

خالل المقابالت التي أجريناها ، انتقد يوسف استخدامنا 

منا  وطلب  ذلك  من  وحذرنا  المخابرات   لمصطلح 

استخدام مصطلح ”الجيش“ أو ”القوات المسلحة“.

يسمى  األزمة  في  شيء  يوجد  ال  يوسف:  قال 

المخابرات، كله جيش. أنا ضابط مخابرات. عملت كما 

عمل الجيش. كانت وظيفتي هي عمل الجيش. وظيفتي 

قتال الشوارع واالجتياحات والقنابل وما إلى ذلك، كان 

هذا عملي في األزمة. لم يكن هناك شيء في األزمة 

يسمى المخابرات. كنا كلنا جيش. كانت وظيفتنا نفس 

الوظيفة.
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شيري اليزر

وخونة:كردستان وطنيون شهداء، المعنون كتابي في

للمسألة األبعاد الداخلية بتتبع بدأُت الخليج حرب بعد ما

حرب من الخارجية  المشاكل  مع بالتوازي  الكردية 

التي الكثيرة التطورات  متابعة لدى ولكن  واضطهاد.

أن  ١٩٩٦ أعتقد في عام الكتاب صدور حصلت منذ

قبل. من ذي أكثر باتت ضاغطة األبعاد الداخلية

تحقيق بهدف العالمية الصحافة في بالكتابة بدأت عندما

والغنى والتنوع السحر كل على والحفاظ المساواة للكرد

العديد خاطبت فإنني الكرديتين، والثقافة الموسيقا في

عبر أو ومباشر حي بشكل سواء القراء جماهير من

يعاني التي والمعاناة االضطهاد عن للحديث التلفاز

اآلن بدأت ولكنني وطنه. م المقسَّ الكردي الشعب منهما

بل بعضًا  بعضهم يضطهدون الكرد أن كيف أرى

يفعله األعداء. مما بقليل أكثر يضطهدون أنفسهم

شيء الكردي على الشعب من جديدة تنشئة أجيال تم

الخوف على المبني المجتمع إن الثقة. وعدم الخوف من

والمشاركة الحب  أحاسيس  يكبت أن البد  الثقة وعدم

الحب وإظهار بصراحة للحديث والدعم والتشجيع

جيد هو ما لكل والتقدير المديح من فبدًال والكياسة. 

من بالضيق وشعور وافتراء نميمة ثمة مثًال، وصحيح،

لإلخفاقات الداخلية، ثمة الصريح النقد من وبدًال ذلك.

خطأ عن كل اآلخرين على اللوم إللقاء دائمة محاوالت

الرئيسية الكردية السياسية األحزاب إن قيادات يحدث.

معالجة كيفية على القلق أو  الفهم من القليل تبدي

روحيًا الشعب عامة تنوير وفي الكردية األمة [مشاكل]

يوم في كان يبدو وما داخليًا. االستقالل ومساعدتهم في

إلى نزلت الهمجي االضطهاد وجه في بطولة كردية ما

سياسات خالل من وذلك ذاتها بحد الهمجية مستوى

يبدأ أن بمكان الضروري الداخلي. من والقمع االستئساد

من والحط الكراهية من نفسه بمعالجة الكردي المجتمع

قلبه. في عميقًا المتجذرة والعداوة مكانة النساء

الجالد الضحية إلى من

ألن دومًا معّرض المظلوم أن واسع نطاق على مفهوٌم

سوى شيئًا هو أو هي لم يعرف/تعرف إن ظالمًا ُيصِبح

إلى بالنظر يبدأوا أن  القادة وأساليبه. على االضطهاد

لتسجيل أرقامًا وليس فقط استخدامه به الشعب واالهتمام

في لعبتهم السياسية. النقاط

”قومية ليست ثقافتك وتطّور أمة تصبح ألن التطلع إن

أن الكرد طبيعية. على بشرية رغبة هو  بل بدائية“

واألمريكيين والعرب األتراك إرضاء عن  يتوقفوا

على اإلصرار هذا لماذا منهم. األخوة وتوسل

هم ”أخوة“ يسمون الذين هؤالء باألخوة؟ االعتراف 

ال وهو الماضي القرن في الكرد  آالف ذبحوا الذين 

اإلبادة طابع تحمل بل األخوية الميول  ضمن يندرج

لهم عندما تسنح ولكن الكرَد التاريُخ ظلم الجماعية. لقد

وينتهزوا األمام إلى يقفزوا لكي اآلن التاريخية الفرصة

فإن بحق، كردًا ُيصبحوا  لكي المعروضة  الفرص

الشعب. عامة ميول سحق خالل من قادتهم يظلمونهم

الذات احترام حق من ُيحرمون والعاجزين المهمشين إن

متمايزة. كأمة أنفسهم إلى والنظر

الكردي ال تساعدي قائًال “ مرة ذات نصحني كردي

سبب أن حينه في أفهم لم المساعدة“. هو يطلب لم ما

يمد يد العون غريزيًا يعد لم الكردي الشعب أن هو ذلك

تقديم [في الميل ذلك إن الظلم. من يعاني آخر لشخص

يعني المساعدة تقديم أن في الشك إلى تحّول المساعدة]

سوء من الطويلة السنين إن  شيئًا. منه تطلب أنك 

البشرية الميول  امتهان إلى قادت التي هي المعاملة 

الطبيعية.

والطريقة جديد؛  من طريقهم  يجدوا  أن الكرد  على

قلوبهم إلى  عميقًا النظر في هي لذلك الوحيدة

الشجاعة وامتالك وتطلعاتهم بحاجاتهم واالعتراف

قادتهم وإخبار ذلك لتحقيق واألخالقية السياسية والقناعة

القادة مساعدة في اإلخفاق إن ويتوقعونه. يريدونه بما

يحّولهم إنما البناء والنقد الصحيحة المطالب خالل من

للقادة قديسين. وال آلهة ليسوا القادة ألن طغاة إلى

أال يجب عادي.  شخص أي مثل وعيوبهم أخطاءهم 

الطغيان يمارسوا أن يستطيعون بحيث الكرد القادة نؤله

طبيعية ظاهرة النقد إن العثمانية. الحقبة مثل الذاتي

إلنجاز السياسية،  التنظيمات  ألعلى  حتى وصحية،

الديمقراطية. الهياكل

التعذيب والتصفيات داخل التنظيمات الكردية

األحزاب أن جيد، بشكل موثقة ولكنها مرة، لحقيقة إنها

أعضائها وتصفية  بتعذيب قامت قد الكردية السياسية 

أو موافقتهم عدم  وأظهروا أرائهم عن عّبروا  الذين

وال مطلقًا العمل هذا يمكن تبرير ال معارضتهم للقيادة.

من تحط [كهذه] الوحشية األعمال إن غفرانه. يمكن

اإلنسانية. قدر من تحط إنها كما الكردية القضية قيمة

أجل من يناضلون الذين الكرد للنشطاء السماح يجب

ينتقدوا أن الحقوق في والمساواة واإلصالح التغيير

كانوا إن السياسية  أحزابهم يتركوا وأن تنظيماتهم 

كذلك الكرد عامة يتمتع أن ويجب عنها. راضين غير

من خوف دون من النقد ممارسة في متساوية بحقوق

باالفتراء يقومون الذين هم فاسدون عليهم. التهجم

القيادة بإمكانهم  ليس منتقديهم. ومهاجمة والتعذيب 

الطريق ذلك خلفهم ألن الناس أال يمشي أكثر. ويجب

يّولد سوى الخراب والهالك. الشر شيء ال يؤدي إلى

والعودة السياسية العجلة لتشغيل الوقت حان لقد الشر.

الداخلي العنـف عن بعيدًا الصـحيح المسـار إلى

المفرط. واإلكراه

وكاتبة اإلنسان حقوق عن  مدافعة  صحافية بصفتي

األولى نزعتي العليا، اإلنسانية وبالنفس تؤمن بااللتزام

كنُت إن كان، من كائنًا والمعّذب المظلوم مساعدة هي

ُيطلب أن  ينبغي  أنه أعتقد  ال ذلك. أفعل  أن أستطيع

دأبه قلب محض ينبع من وهو دافع إنساني ذلك. مني

والشفقة. التعاطف

مرة ألول الدافع تعاطيت مع القضية الكردية ذلك وبسبب

فقط الطريقة الفقراء بهذه ُيعامل هؤالء لنفسي لماذا فقلُت

حكومات ظل في هم حيث ُولدوا وألنهم أكرادًا لكونهم

الكرد هؤالء وبين بيني فرق من ما أنه وقلُت معادية؟

الحرية في تجربة لدي صوت ولدي أنا ولكن المساكين

لمصلحتهم أستخدمها أن استطيع التي والديمقراطية

غير أو صحيح غير ذاك أو الشيء هذا أن بالقول

وانتقدُت للمديح  سببًا وجدت  حينما  مدحُت  لقد عادل.

فقط أن المديح وجدُت لكنني للنقد. سببًا وجدُت عندما

من هم قادتهم يمدحون ويتزلفون من وأن لي مسموح

أولئك الذين بينما السياسية األحزاب صفوف في يرتقون

من اإلدارة الشكل هذا وإدانتهم. إقصاؤهم ينتقدون يتم

بصلة. الديمقراطية إلى تمت ال والقيادة

ووصفهم المعاملة وسوء الفساد منتقدي سمعة تشويه

و“الخونة“ و“العمالء“ بـ“العاهرات“

جمعية في كعاملة الكردية المنظمات مع عملُت عندما

والعنف الفساد انتقدُت فإنني األموال، جمع وحملة خيرية

هو من ذلك القصد كان عليه. شاهدًة كنُت الداخلي الذي

للقضية الكردية األبعاد الداخلية

ومن اإلصالح يقاوم من فاعتبرني البناء؛ أجل من النقد

بفعلهم سرية“. ”عميلة الشخصية بمصالحه متشبثًا كان

إلى األمور وإعادة الحقيقة مواجهة يرفضون هذا كانوا

إن بأنفسهم. هم أوجدوها التي التنظيمات في نصابها

وليس شعوبها بخدمة تقوم لكـي موجودة التنظيمات

عامة الكرد الناس من آالف أن نجد ذلك، مع العكس.

المفترض من سياسية كان خدمة تنظيمات على مجبرون

به تقوم ما التنظيمات تلك تبرر بخدمتهم. هي تقوم أن

في ولكنها للشـعب“،  و“تمثيل للشـعب“ ”خدمة  بأنه

اإلطالق. ال تخدمهم على الحقيقة

قبل من جسديًا االعتداء يتم  ما غالبًا  هذه أيامنا وفي

ُيفرض يعارضون ما الذين األشخاص على التنظيمات

األمة توصل  لن الممارسات هذه القيادة. من عليهم 

على حتى داخليًا. وال خارجيا ال مكان أي إلى الكردية

ألن الفرد مكانة تحسين على يعتمد أن الكردي المجتمع

القيادة إن من األفراد. المجتمع هو بالمحصلة مجموعة

الحقيقة لحجب سعيها وفي الناس عن الحقيقة تخفي

التخريب إن والتخريب. بالخيانة اآلخرين تتهم  فإنها

غير المبادئ الداخل- في الذي العفن هو الحقيقي

واالفتقار غير العادلة واألساليب البالي والتفكير  العملية

حب وإلغاء  والتعاطف التماهي وغياب اإلحسان إلى

بعضًا. لبعضهم اإلنسانية

ألن الثقافة الحقيقة أعيننا أمام تتشظى الكردية األمة إن

واألدب التقاليد بخدمة يقوم أحد ال إذ تتالشى  القديمة

المطالبة يمكن ال يتم الحفاظ عليها. والحكمة القديمة وال

الحقوق هذه تنكر عندما والديمقراطية اإلنسان بحقوق

منتقد أي وتدين وشعبك حزبك أفراد على األساسية

تلك. أو الحكومة لهذه بالعميل ووصفه

يحملها التي الباردة الحرب فترة وعقلية التآمر عقلية إن

من جيل ينشأ أن قبل وبسرعة منها التخلص يجب الكرد

المقيدين والخوف بالظلم اإلحساس  هذا  على األطفال

عالية درجة وعلى اجتماعي لمرض هذا إن للحركة.

الفنائية. من

الكردية العنصرية

الشعوب يحبون ال عمومًا الكرد أن اليوم  أرى إنني

أن عمومًا ال يحبون أنفسهم. يعتقد الكرد ألنهم األخرى

معاناتهم بسبب يساعدوهم أن أمثالي من الغربيين على

ومن منهم. تكون قريبًا ال يريدونك أن ذلك مع ولكنهم

هو توصيف أقرب أن يبدو الشخصية تجريبتي خالل

كرديًا“. ألنك لست وشأني اتركني ثم ”ساعدني،

مركز لحماية شخصية تضحيات وقدمت ناضلت لقد

سوء بسبب من اإلغالق بريطانيا] الجالية الكردية [في

لحزب سياسي والسياسي المالي الدعم التصرف وبسبب

الجمعية. لقد قمُت لقانون يشكل انتهاكًا ما وهو معروف

الذي الضغط مقاومة على قادرة كنت بهذا العمل ألنني

الخيرية الذين أرادوا أن يحولوا التبرعات أولئك مارسه

إلى كلها  الجالية  منفعة أجل من عليها حصلت  التي 

شخصًا غير جعلني ذلك على إصراري أخرى. جهات

كنت وقد .
ّ
علي ”العميلة“ صفة وإطالق فيها مرغوب

وتحسين الكرد منفعة  أجل  من فأنا عميلة  بحق كذلك

ذلك. سوى شيء وال الكرديين، التكامل والتضامن

حيث الكردي الكردي االقتتال عيان على شاهد كنت لقد

ذاك، أو السياسي الحزب هذا باسم آخر كرديًا يقتل 

الماضي للحياة. في القابل األعلى المثل من اجل ليس

كردستان. بحلم والحب في قلوبهم يموتون الكرد كان

على وأهملته النبيل الحلم ذلك الكردية القيادة أخذت لقد

لديها األخرى الشعوب كل  لماذا متخلفة“.  ”قومية أنه

ليست االنفصال ذلك؟ في الخطأ وما والكردي ال؟ دولة

هويتهم عن للتعبير من الناس طبيعي ميل ولكنه جريمة

الخاصة دولهم واالسكوتلنديين الويلزيين لدى المستقلة.

فلماذا الماضي، بمآثر الثقافي واعتزاز  تراثهم ولديهم

بشكل الكرد آمن ومتى ذاته؟ الشيء الكرد يكون ال

لديهم ليس وأن دائمًا محقين كانوا أعداءهم نهائي أن

بالوجود؟ الحق

لقناة  وثائقي فيلم بتسجيل أقوم كنت  ١٩٩٦ عام في

قبل  كردستان.  في الداخلية االنقسامات حول ABC

عن ممثلين قابلت  العراق، كردستان إلى  الدخول

والحزب  (أوك) الكردستاني الوطني االتحاد و PKK

عندما ولكن سوريا. الكردستاني (حدك) في الديمقراطي

من (حدك) منعني العراق، كردستان دخول حاولت

بممثلي التقيُت ألنني عليها يسيطر التي المنطقة دخول

 )PKKو (أوك)

أنني وكيف يعرفونني الذين أولئك فكّر عندما أخيرًا

ربيع في الجماعية الهجرة أثناء الجبال في معهم مشيت

دخلوا العمل طاقم بقية بالدخول. لي ُسِمح ،١٩٩١ عام

اللحظة فصاعدًا كنا تلك منذ ولكن وبدأنا بالعمل. بعدي

المتابعة وُنمنع من الطرق حواجز عند مراقبين وُنمنع

عادًال. التقرير يكون حتى نحتاجهم من مع التحدث من

ارتداء ونهاية  شخصية مأساة هذه كانت لي بالنسبة 

”الديمقراطية“ الكردية. عن النظارات الوردية

أوجالن عبداهللا قابلُت الوقت. ذلك منذ سوًء الوضع زاد

مثلي، إنسانًا بصفته .١٩٩٨ األول كانون في روما في

إليه بسبب آل وعلى ما فيه كان على ما باألسف شعرُت

وشجاعتي بالتحدث صراحتي يقّدر أخبرني أنه .PKK

أن  تصديق في راغبًا PKK/KADEK لم يكن إليه كنّد.

هذا ولكن ندًا لـ“شمسهم“ يكون أن يمكن شخص أي

في الحزب كبيرة ضعف نقطة يشكل الموقف الشعبي

اصغى الحرية. أو الديمقراطية إلى تؤدي لن وهي

أمنياتي في مخلصة كنت ألنني قلته ما إلى  أوجالن

أيضًا. والخارجية الداخلية الحرية الكردية- بالحرية

على   KADEK وتاليًا  PKK انتقد وأنا اعتقاله  منذ

عليه، نفوذا يمارسون الذي الكردي، الفرد حق إنكار

بشكل الشخصية قدراته/قدراتها  إدراك  فرصة من

بنية بسبب للفرد حقيقي مكان أي ُيعطى ديمقراطي. ال

تكون أن يمكن ال وهذه السياسة الحزب. وإيديولوجية

مثلما الفرد تمامًا وتثقيف تنمية من شيء يبدأ جيدة. كل

الخطأ من طفًال. ليصبح الرضيع تطور في يحصل

ليس هناك ”الشعب“. أجل من أنه على شيء تبرير كل

تالحم يوجد بالضبط أين أروني ”شعب“. اسمه شيء

هناك على أن تبرهنوا أن أردتم إذا بالمجتمع الكردي

هناك ذلك  من بدًال موجود غير هذا واحد؛  ”شعب“

ناضلوا آالف ممن وعدة المنكوبين األفراد من الماليين

بما يهتمون ومن معافى وسالمين لكي يصبحوا أحرارًا

جلدتهم. لبني يحصل

الحب على المبني المجتمع هو المتكافل المجتمع إن

انتقد ما فإذا والهيمنة. الخوف على وليس والتعاطف

سبيل على  ،KADEK وممارسات سياسات أحدهم

كان وإذا و“الخائن“. بـ“العمالة“ ُيتهم فإنه المثال،

و“الفاجرة“. ”بالعميلة“ بـ توصف فإنها إمرأة، المنتقد

اإلسالمي التطرف صعود وبسبب كردستان، جنوبي في

جدع تم لنسوة ”الشرف“ جرائم من الكثير شهدت فإنها

تام إنكار ومن بأنفسهن النار أضرمن ونسوة أنفوهن

الحب ُيدان اليومية. الحياة في الرجل] [مع للمساواة

أحرارًا الناس ليس  ”جنسًا“. بوصفه قدره من وُيحط

والعيش بالزواج ويرغبون يحبون من يختاروا أن في

معالجة ينبغي األساسية. اإلنسان من حقوق معهم-وهي

به والعمل  وتقويمه االجتماعي-الثقافي االنحطاط هذا

من الداخل. يبدأ

وال الداخلية الحرية ال تجلب  لن النفعية سياسة

الخارجية

كما الملح لن ُتحِدث اإلصالح السياسات النفعية سوف

أتذكر الكردي. للمجتمع الثقافية الحياة في مطلوب هو

عشر والسابع السادس عشر في القرنين الكرد الشعراء

اإلنسان قلب فهموا لقد حياة اإلنسان. فهموا أنهم وكيف

أن يعرفون كانوا الحب، عن كتبوا عندما وحاجاته.

ليست أن الشفقة فقط. وأدركوا يعني الجنس الحب ال

وال خائفات النساء تكن ولم سيئة. بنّية مولودة أنانية

قادة النقاد كان الدعرات. أو بالحقيرات بوصفهن ُيشتمن

خونة. يكونوا ولم

الشباب أن ، يدعو لألسى، ما األخيرة، وهو العقود في

الوقوع عن يمتنعوا أن أحزابهم قبل من ُيؤمرون الكرد

يمتنعوا وأن اإلنسانية لمشاعرهم الحب وأن يتنكروا في

وتربية لألمومة ظهورهن الفتيات تدير وأن الزواج عن

أوجالن باعتقال كردستان“. من ”تزوجن قد ألنهن العائلة

كردستان“ من ”الزواج فكرة  باتت  المطالب، وتغيير

يد في  وهو اليوم. األسر في  أوجالن إن معنى. بال

عامًا؛  عشرين عن تزيد لمدة PKK حاربه الذي العدو

الفتيات واغتصب الكرد رؤوس قطع الذي العدو وهو

بيوتهم في المسنين والرجال النساء وأحرق القرويات

منهم األحياء الكريال ومّثل بجثث الصاروحية بالهجمات

”األخوة“ وضع إلى هكذا من القفز ال يمكن واألموات.

أخوة يكونوا لم األفعال بتلك قاموا الذين إن الحال. في

داخل األشخاص مع مشابهة بأشياء تقومون وعندما لكم

بحد القضية إن عنهم.  مختلفين لستم فإنكم  منظماتكم

عندما صائبًا بايك  جميل قرار كان وقد تشّوه.  ذاتها 

التي  التصريحات استقاللية ١٩٩٩ عام في رفض

القرار هذا زال وما إمرالي. جزيرة من يطلقها أوجالن

به. يحيط عّم مستقل غير فهو صائبًا.

والتفكير الكالم حرية وحماية المطلوب تعزيز

دون به يفكرون بما  بينهم فيما الكرد يتكلم  أن ينبغي

اآلخرين وإلى بعضهم إلى يستمعوا أن عليهم خوف.

لألسف، ولكن، واالنفتاح. النقاش تشجيع مع باحترام

رأيته عما أكتب كنت إن ممنوع. الشيء هذا فإن

هل الماضية سنة خالل العشرين الكرد بين واختبرته

”العاهرة“ صفة  
ّ
علي وُيطلق سمعتي تشّوه  أن ينبغي

يفتح مزعج؟ هذا الوضع الحقيقة ألن قول و“العميلة“ 

داخلية بدون حرية جدًا. مؤلم على أفق مستقبل الكرد

من صفوف صفوفًا خلف بل ديمقراطية لن تكون هناك

كالدمى. الجنود

الحركة في  فّعال وعضو للكرد كصديقة لي، بالنسبة 

أجل من أناضل أن أملي كل المعاصرة،كان اإلنسانية

والعشرين، الواحد القرن في والتعددية والحب اإلبداع

خطير مأساوي حد إلى الكردية القضية وصلت لقد

أكبر أصبحت الداخلية المأسـاة هذه وباختصار

المأسـاة من أكثر للحل ماسـة وبحـاجة اليوم

الـخارجية.

عن تتوقف أن الكردية والتنظيمات كل األحزاب أناشد

الهجمات وشن حركة ومنع والتهديد السمعة تشويه

بروح المرة الحقيقة تواجه وأن واغتيالهم منتقديها على

على جدًا السهل من الكرد. سيكون مستقبل على القلق

الوهم من التخلص طويًال عانوا الذين الكرد أصدقائي

وبصمت.

محمد آل ترجمة راج «مدارات كرد» موقع
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تراجع الدراسة عالقة اإلعالم التقليدي والجديد في سياق 

تمدد اإلعالم االجتماعي وشبكاته، وتبحث في خطاب 

التحوالت  وجغرافية  عالقتهما  وتفسير  لفهم  النهايات 

الدولي، وما  المشهد اإلعالمي واالتصال  التي يعيشها 

تتطلبه الحالة اإلعالمية الجديدة من فهم جديد للصحافة 

باعتبارها ظاهرة اجتماعية متجددة.

الدائر والمتنامي في  الجدل  الدراسة إلى تأطير  تهدف 

بين  العالقة  تداخل  حول  والمهني  األكاديمي  الحقل 

في  الجديد  واإلعالم  التقليدي  اإلعالم  ظاهرة  من  كلٍّ 

سياق تمدُّد اإلعالم االجتماعي وشبكاته. ويبدو أن هذا 

ما  لكل  المتنامي  االستخدام  أحكام  أسير  بات  المبحث 

والفردي وفي  اليومي  التواصل  بتكنولوجيات  له صلة 

واالقتصادي  االجتماعي  الفاعل  لدور  ظاهر  تجاهل 

والسياسي والثقافي. 

في  ًدا  ُمَجسَّ التقليدي،  اإلعالم  بين  العالقة  جدلية  إن 

ظاهرة الصحافة، واإلعالم الجديد، الذي هو في األصل 

االستخدام  حاجات  مع  التقنية  اندماج  ظاهرة  سليل 

َأْعَقُد من أن  البشري المعاصر في مجاالت االتصال، 

مدخًال  النهايات  خطاب  ل  بتوسُّ حولها  جال  السِّ ُيْحَسم 

كما  الصحافة،  ظاهرة  إلى  فبالعودة  والتفسير.  للفهم 

االعتقاد  "إن  قال:  عندما   ١٨٣٥ عام  توكفيل  وصفها 

من  ينتقص  الحرية  تأمين  إال  تخدم  ال  الصحف  بأن 

تقاطعات  تتأكد  الحضارة"،  على  تحافظ  فهي  أهميتها 

نشأتها  منذ  اإلنساني  التطور  مسار  مع  الظاهرة  هذه 

إلى اليوم. 

هكذا علينا مراجعة أن سرعة تقنيات االتصال ونجاعتها 

ر لنا أيًضا فكريًّا وبحثيًّا  في خدمة الناس ال يجب أن ُتَفسِّ

ما  التقنية-  اشتغال  آليات  بذات  -أي  متسرع  وبشكل 

تعيشه ظاهرة اإلعالم والصحافة من أزمة. إن ظاهرة 

االنفالت االستخداماتي للصحافة اليوم، وبحكم التراكم 

الوظيفي لإلعالم االجتماعي وشبكاته، تستدعي ضرورة 

البحث عن حدود لهذه الظاهرة والتي ال يمكن أن تكون، 

وحصيلة  ومعرفية  فكرية  إال  التقنية،  حررتها  ومهما 

جهد وبحث جماعي وليس مغامرة فردية. 

كانت  التقليدي  لإلعالم  قمي  الرَّ غزو  ارتدادات  إن 

وبشكل مواٍز ُمْنِتَجًة لحالة من َأْعَلَمِة شبكات التواصل 

االجتماعي، أي: إن ما ُيَرْقَمُن في اإلعالم التقليدي هناك 

يتحوَّل هنا في اإلعالم االجتماعي وفي شبكات تواصله 

إلى َسْيٍل من األخبار والتسلية والتعليم. هل يمكن القول 

بأن شبكات التواصل االجتماعي هي الفرع في عالقتها 

أيًضا  القول  يمكن  هل  االجتماعي؟  اإلعالم  بظاهرة 

بأن فوارق االتصال واإلعالم باتت ضئيلة؟ فنحن أمام 

اجتماعيًّا  تواصًال  داخله  في  يحتوي  اجتماعي  إعالم 

داخله  في  يحمل  اجتماعي  اتصال  أمام  أيًضا  ونحن 

إعالًما اجتماعيًّا. وتحاول هذه الدراسة أيًضا المقاربة 

في اإلجابة على سؤال لماذا عندما تستعرضنا إشكالية: 

دائًما  نستدعي  ال  ال،  أم  باقية  الورقية  الصحافة  هل 

سؤال: هل الحاجة إلى الصحافة ما زالت قائمة أم ال؟

"لماذا ال ُنسمِّي الصحافة صحافة فقط، وهي التي يمكننا 

أن نمارسها بمختلف األساليب"، الرئيس التنفيذي لموقع 

.BuzzMetrics

تقديم: نهاية خطاب النهايات 

إلى زمن ليس بالبعيد ُكنَّا نتابع وبشكل متواتر شهادات 

وتصريحات لنخبة من الخبراء والمختصين في الشأن 

اإلعالمي وعلم مستقبليات االتصال بأنه مع حلول سنة 

٢٠٢٠ أو حتى قبلها ستنتهي الصحافة الورقية. البعض 

ذهب إلى أن سنة ٢٠٤٠ هي السنة التي معها ستكون 

الصحافة المكتوبة قد انقرضت كليًّا. يمكن وصف مثل 

هذا الخطاب بخطاب النهايات:

نهاية التليفزيون ونهاية الشاشة الكبيرة.

نهاية ثقافة المكتوب ونهاية الصحافة الورقية.

نهاية اإلذاعة.

نهاية الجمهور ونهاية التلقي. 

سباًقا  باتت  المسألة  وكأنَّ  الدائم  التَّْنِجيم  من  حالة  إنها 

القائم  الخطاب  هذا  أمام  علينا  لكن  الغيب.  قراءة  في 

على النهايات القول بأنه حتى مع النهايات توجد دائًما 

وُتْبَعث  صحٌف  س  ُتَؤسَّ زالت  ما  اليوم  فإلى  بدايات، 

كذلك  س  وُتَؤسَّ األرض،  أرجاء  كل  في  مجالت 

تليفزيونات وإذاعات وبأموال طائلة وبجمهور متعطش. 

في ذات اإلطار، فإن استطالًعا لمؤسسة ريدر ديجست 

اء األميركيين يعتبرون قراءة  القرَّ أظهر أن ٧٠٪ من 

الكتاب اإللكتروني ُمْجِهَدًة، وأن عدد الناشرين تضاعف 

ثالث مرات خالل السنوات العشر األخيرة، وأن أكثر 

من ثلث هؤالء يحقق نسب توزيع تتراوح بين ٢٠٠ إلى 

٤٠٠ ألف نسخة. كما أن الجمهور المهتم باألخبار في 

اتساع كبير، بل يوجد حتى من يسعى إلى شراء األخبار 

تشهدها  التي  المجانية  األخبار  فائض  رغم  إلكترونيًّا 

الشبكة. تمر السنون والعشريات وما هو باق هو حاجة 

الناس الدائمة إلى الصحافة من أخبار وآراء. هل ُيْخِفي 

الخطاب القائم على النهايات خلفية تسويقية لمنتج جديد 

لعامَّة  ُنسارع  ولذلك  القديم  مكان  خ  يترسَّ أن  له  ُيراد 

وإن  القديم حتى  نهايات  وقرَع طبول  الناس تضخيَمه 

كان ما زال في القديم مزايا؟ كما أن التمسك بخطاب 

النهايات عجز عن تفسير الجديد الذي سيحل محلَّ القديم 

المنتهي، فيكفينا عناء تفسير تحوالت المشهد الصحفي 

فكرة  ر صالبة  ُنَفسِّ حتى  ستنتهي  الصحافة  إن  القول: 

إذن،  وشبكاته.  االجتماعي  واإلعالم  الجديد  اإلعالم 

اإلعالم  لشرح  النهايات  خطاب  بأن  القول  يصح  هل 

الجديد وحاالت التموقع التي تعيشها الميديا هو عبارة 

اإلعالم التقليدي واجلديد يف سياق متدد اإلعالم االجتماعي وشبكاته
عن مظهر من مظاهر خطاب األيديولوجيا الذي يريد 

تجلياته  في  االتصال  مبحث  على  فكريًّا  يستحوذ  أن 

في  بحثي  أي جهد  وبعيًدا عن  الجديدة  السوسيولوجية 

النهايات  إن خطاب  التحوالت.  تلك  تتبع جغرافية كل 

هاته  تبسيط علمي وجب التذكير بمحاذيره ومن أثر تشوُّ

علوم  في  الكبرى  السرديات  على  اإلبستيمولوجية 

اإلعالم واالتصال ونحن في بداية هذا المبحث. 

التقليدي  اإلعالم  بين  العالقة  موضوع  تناول  هل 

والصحافة  اإلعالم  عن  حديث  هو  الجديد  واإلعالم 

بوصفهما ظاهرة اجتماعية ُمَتَجدِّدة أم حديث عن أوعية 

الصحافة؟ إذا ما كان األمر يتعلق بحديث: هل الصحافة 

باقية أم زائلة بوجود الورقي أم الرقمي؟ فإن الجواب 

قديمة  وتحليلها  األخبار  إلى  اإلنسان  حاجة  إن  بسيط: 

هذه  ستكون  كيف  ونتخيَّل  م  ُنَنجِّ أن  أما  اإلنسان،  قدم 

الصحافة -خبًرا ورأًيا- على هيئة الورقي أم الرقمي 

فإننا نعتقد أن لكل فرد سبيله ولكل أمة طريقها ولكل 

األخبار  سيستقي  من  سيعترضنا  إذ  سياقاتها؛  حضارة 

من الصحف فقط وآخر من اإلنترنت فقط، وآخر في 

الصباح من الصحف وفي المساء من اإلنترنت، وآخر 

من التليفزيون وغيرهم من أشكال قد تكون بدائية على 

هيئة نواد أو مجالس قبلية أو قروية أو أسرية. 

لماذا إذن عوض أن نثير سؤال: هل الصحافة الورقية 

باقية؟ ال نثير سؤال: هل الحاجة إلى الصحافة ما زالت 

قمي أو البردي توجد دائًما  قائمة أم ال؟ بالورقي أو الرَّ

ووظائفها  االجتماعية  الظاهرة  هذه  إلى  ة  ماسَّ حاجة 

األخبار  نوعية  إشكالية  إثارة  بنا  َحِري  والتي  النبيلة 

للصالح  خدمتها  ومدى  واستقالليتها  وموضوعيتها 

العام عوض التنجيم ببقاء الصحف الورقية من عدمه. 

سنة  بداية  في  ونحن  الحديث،  يعد  لم  ذلك،  من  أبعد 

٢٠١٧، عن تقلص حضور الصحافة المكتوبة بل إن 

وأميركا  األوروبية  الدول  أغلب  في  اإلحصائيات  كل 

الالتينية وحتى منها دول عربية تؤكد أن الفئة العمرية 

١٨-٣٥ سنة تستمد أخبارها من شبكة اإلنترنت بعد أن 

كانت إلى زمن ليس ببعيد تعتمد على التليفزيون. أبعد 

من كل ما ُذكر، هو أن النسبة الغالبة لهذه الفئة والتي 

التليفزيون  على  وال  الصحف  على  ال  تعتمد  ال  باتت 

الجوال  الهاتف  على  تعتمد  أصبحت  األخبار  لمتابعة 

شبكات  بمنصات  الساعة  مدار  على  المرتبط  الذكي 

األخبار  لتصفح  رئيس  كمصدر  االجتماعي  التواصل 

التي تضخها وسائل اإلعالم التقليدية. من كان قد تنبَّأ 

بكل هذه التحوالت وبكل هذه الثورة التي بات يعيشها 

المشهد اإلعالمي واالتصالي الدولي؟ 

وراء  من  الفكرة  إن  نقول:  التقديم  هذا  عرض  بعد 

دراسة ظاهرة شبكات التواصل االجتماعي في عالقتها 

هذه  استطاعت  كيف  تتبع  إلى  تعود  التقليدي  باإلعالم 

جديدة  مواقع  يوم  كل  تكسب  أن  االتصالية  األدوات 

في حياة األفراد والمؤسسات كانت غائبة عن اإلعالم 

وسائل  غيَّرت  كيف  إثارة  أيًضا  علينا  كما  التقليدي. 

أن  التواصل االجتماعي عالقتنا بوسائل اإلعالم؟ كما 

هذه الشبكات قد غيَّرت أيًضا ظروف عمل الصحفيين 

وكيف عليهم أن يتأقلموا مع كل هذه التطورات الهائلة 

حدود  مراجعة  إن  الصحافة؟  مهنة  تعيشها  باتت  التي 

عالقتنا  في  ضرورية  االجتماعي  التواصل  شبكات 

بوسائل اإلعالم كمواطنين وكصحفيين وكمسؤولين عن 

الشأن العام أيًضا. 

في  النهايات  خطاب  أن  يعي  أن  الجميع  على  هكذا 

عالقته بالميديا قد انتهى منذ أن أصبح كل شيء رقميًّة، 

الذي بين يديه. سنحاول من  الجميع الحجر  يلقي  وأن 

من  جملة  وعرض  الرؤية  مراجعة  البحث  هذا  خالل 

اإلشكاليات المتصلة باإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد 

يمكن  والتي  وشبكاته  االجتماعي  باإلعالم  وعالقتهما 

حصرها في المحاور اآلتية:

ثورة اإلعالم الجديد: الجديد يولد من أحشاء القديم.

ديكتاتورية  من  االجتماعي:  واإلعالم  الجديد  اإلعالم 

األرقام إلى حشد بال وجه.  

اإلعالم  منظور  من  الجديد  واإلعالم  التقليدي  اإلعالم 

االجتماعي وشبكاته.

اإلعالم االجتماعي وإعادة توزيع األدوار.

التواصل  وشبكات  الجديد  واإلعالم  التقليدي  اإلعالم 

االجتماعي: أية عالقة؟ 

١- ثورة اإلعالم الجديد: الجديد يولد من أحشاء القديم 

بأنه  اإلقرار  علينا  الجديد  اإلعالم  لمفهوم  إثارتنا  عند 

هو  فيه  يستوقفنا  ما  أكثر  وأن  فكريًّا،  دسم  مبحث 

"الجديد" وتعريفه. وتوجد عادة عند  غموض مصطلح 

التغيير  ألن  القديم؛  على  المحافظة  في  رغبة  اإلنسان 

تضحيات  وربما  تنازالت  بعدة  مصحوًبا  عادة  يكون 

التعايش  الفرد  اعتاد  التي  المكاسب  لبعض  وخسارة 

معها. إذن، فالجديد يكون عادة غامًضا وغير معروفة 

بين  هكذا،  ونخشاه.  نصادره  لذلك  النهائية  مالمحه 

الرغبة في المحافظة على التقليدي؛ ألننا نعرفه وتعودنا 

يعيش  مجهول،  ألنه  الجديد؛  لتجنب  وسعي  عليه، 

المشهد اإلعالمي واالتصالي الدولي حالة من التجاذب 

المهني والفكري واالقتصادي بين إعالم تقليدي محافظ 

وإعالم جديد ثوري وبديل. والجديد في اإلعالم الجديد 

ق لها اإلعالم  هو زوايا جديدة في حياة البشر لم يتطرَّ

ومعالجتها  إليها  ق  التطرُّ باستطاعته  ليس  أو  التقليدي 

منه  يجعل  ما  وهو  السياقات،  أو  التقنية  َوَهن  بحكم 

بالفعل تقليديًّا في مقارنتنا له باإلعالم الجديد الذي بات 

يحتلُّ هوامش لم يعد اإلعالم التقليدي قادًرا على الولوج 

إليها. فمشاركة المتلقي في عملية النشر، ومقدرته على 

المعلومة  وإنتاج  اإلعالمية،  المحتويات  مع  التفاعل 

والتي قد ترتقي في بعض األحيان إلى قيمة الخبر الذي 

يأتي به الصحفي هي كلها مناطق كانت محظورة على 

ًدا في الصحافة المكتوبة واإلذاعة  اإلعالم التقليدي ُمَجسَّ

ال  الرقمية.  وحتى  التناظرية  هيئتهما  في  والتليفزيون 

أو  القديم  مصطلح  عند  كثيًرا  نتوقف  أن  علينا  يجب 

الجديد؛ ألنه وبكل بساطة فإن القديم وفي فترة تاريخية 

الذي  الجديد  وأن  جديًدا  كان  محدد  سياق  وضمن  ما 

يوًما  بمزاياه سيصبح  والتهليل  فيه  البحث  نحن بصدد 

ما قديًما. لذلك يعتقد العديد من الباحثين أنه من ُحسن 

الحظ أنه ما زالت توجد وسائل إعالم تقليدية؛ ألنها هي 

التي تنيرنا اليوم وبشكل موضوعي وصحيح عن أخبار 

المجتمعات  في  خاصة  العام  الرأي  واتجاهات  الناس 

انتقال  حالة  تعيش  التي  تلك  وأيًضا  الديمقراطية، 

ه يوحي بميالد مصطلح  ديمقراطي. وقد بدأ هذا التوجُّ

في  تقليدي  إنه  أي  الجديد،  التقليدي  اإلعالم  هو  جديد 

احترامه للرأي العام والمصداقية والخصوصية والتأكد 

وتبنِّيه  رقمية  حوامل  باستعماله  وجديد  الخبر  من 

ر  للتفاعلية ولحضور المتلقي في عمليات النشر والتحرُّ

من َأْسِر تكنولوجيا اإلعالم التقليدي. 

بالعودة إلى كل ما ُذِكر، فإنه وجب علينا، وعلى المستوى 

النظري، بيان أن تناولنا لإلعالم الجديد وربطه باإلعالم 

وشبكاته  االجتماعي  اإلعالم  منظور  من  التقليدي 

التواصلية مردُّه في األصل إلى أن اإلعالم الجديد ليس 

فقط إعالًما جديًدا على مستوى التقنية بل إن جدَّته تكمن 

أيًضا على مستوى المضمون والمحتوى، وخاصة الفكر 

أن  المفترض  من  التي  الجديدة  واألنساق  يحمله  الذي 

داخل  من  المجتمع السيما  داخل  يفرزها سوسيولوجيًّا 

النسق التقليدي لحاجة الناس األزلية لألخبار والصحافة. 

القديم  أحشاء  من  يولد  الجديد  اإلعالم  في  الجديد  إن 

واإلذاعة  الصحف  في  ًدا  ُمَجسَّ التقليدي  اإلعالم  في 

والتليفزيون؛ فرغم حضور تعبيرات اإلعالم االجتماعي 

هذا  واختراق  االجتماعي  التواصل  شبكات  تطور  مع 

النخبوي  واإلعالمي  األكاديمي  الخطاب  المصطلح 

فإننا نؤكد أن اإلعالم االجتماعي وشبكات تواصله ما 

هي إال إحدى إفرازات اإلعالم الجديد وتجلياته. علينا 

إذن في هذا اإلطار إثارة سؤال: من أين جاء اإلعالم 

الجديد؟ واإلجابة تأتي بأنه حصيلة اندماج أو انصهار 

الجديدة  االتصال  تكنولوجيات  بين  التزاوج  أيًضا  أو 

والتقليدية مع جهاز الكومبيوتر وشبكاته والبث الفضائي 

ورقمنته. تعددت اصطالحات اإلعالم الجديد وشبكات 

السيكولوجية  خصائصهما  لكن  االجتماعي  التواصل 

والسوسيولوجية النهائية والداللية اللغوية لم تتبلور بعد، 

ليحدث نوع من التواضع حول تسمية "اإلعالم الجديد"؛ 

ألنه ببساطة منهجية ال يشبه وسائط االتصال التقليدية. 

نادرة  تزامن  حالة  الجديد  اإلعالم  داخل  نشأت  فقد 

وجديدة بين مجموعة من العمليات التي كانت إلى زمن 

النصوص  وإرسال  بث  عملية  لتصبح  متباعدة  قريب 

بشكل  ممكنة  واألصوات  والثابتة  المتحركة  والصور 

حر ومجاني وآني. 

هكذا علينا التساؤل: كيف عدَّلت التكنولوجيا أشكال بثِّ 

المحتوى اإلعالمي؟ ُيمثِّل تعدد الحوامل واألوعية الباثَّة 

للمضامين اإلعالمية حالة من الرشد والنضج التي باتت 

مع  األولى  بدايتها  منذ  تعيشها  االتصال  تكنولوجيات 

مطبعة يوهان جوتنبرج. إنها حالة من االندماج لثالثة 

الشبكات  بنية  وتطور  نضج  باألساس  هي  اتجاهات 

األوعية  تصغير  من  مزيد  نحو  واالتجاه  الالسلكية، 

وأخيًرا  الجميع،  متناول  في  تكون  حتى  االتصالية 

قابلية تلك األوعية للحمل والتنقل ودخولها إلى معترك 

ويبدو  متسارع.  وبشكل  اليومي  األسري  االستعمال 

اآلن أن سوق االتصاالت أصبحت قبل أي وقت مضى 

االستخدامات  من  الفائض  هذا  كل  الستقبال  مستعدة 

تحاول  االتصاالت  ثورة  جعل  ما  وهو  للناس  اليومية 

والعكس  واالستخدامات  المضامين  ثورة  تواكب  أن 

 ٤G, قبيل  من  المصطلحات  فبعض  صحيح.  أيًضا 

 WiMAX, VoIP, CPL, Android, FemtoCell,

 ،TNT, NFC, AJAX, Smartphones, RFID

أيًضا  تغييرها  وأن  االتصاالت،  ثورة  لصيقة  باتت 

من  انطالًقا  لحظة  كل  وفي  قائم  جديدة  ببروتوكوالت 

حاجة االستخدام وضرورات المضمون. 

تاريخيًّا، وفي ستينات القرن الماضي، وفي وقت كان فيه 

ًرا أمام الشاشة الصغيرة -أي التليفزيون-  العالم ُمَتَسمِّ

يتابع نزول أول إنسان على سطح القمر، كان الباحث 

يضع  ماكلوهان،  مارشال  االتصال،  علوم  في  الكندي 

لبنات نظريته اإلعالمية الحديثة القائلة بأن وسائل اإلعالم 

ر  ما هي إال امتداد تكنولوجي لإلنسان وحواسه، وقد فسَّ

ذلك في كتابه الشهير "كيف نفهم وسائل اإلعالم". منذ 

ذلك التاريخ وتكنولوجيات االتصال تتسارع ُمْحِدَثًة حالة 

من النَّْمَذَجة الكونية للمجتمعات من خالل ثقافة إعالمية 

باتت تعرف بـ"القرية الكونية" حسب المقولة الشهيرة 

لماكلوهان نفسه. لقد كان هذا األخير من األوائل الذين 

تحدثوا عن اختفاء ثقافة اإلعالم المكتوب في مواجهة 

ثقافة اإلعالم التكنولوجي، لكنه ربما لم يكن يتوقع إلى 

أية درجة سيكون الرقمي مزعًجا لوسائل اإلعالم وكيف 

يذهب  قد  وتموقعها.  أدوارها  مراجعة  إلى  سيدفعها 

احتفاء  بماكلوهان  االستشهاد  هذا  اعتبار  إلى  البعض 

بالحتمية التقنية. للتفاعل نقول: متى لم يكن للتقنية فعل 

حتمي على اإلنسان؟! كما أن تلك التقنية تخضع بدورها 

إلى حتمية أخرى سوسيولوجية تتمثَّل في االستخدامات 

من  حالة  لتحدث  الجماعية  واالستعماالت  الفردية 

حتمية  كل  وراء  إذن،  التملك.  حدَّ  تصل  قد  التمثالت 

تقنية حتمية اجتماعية وهو ما يجعل من مقاربة خطاب 

مخرجات  تتبع  بنا  وحري  متجاوًزا،  خطاًبا  الحتميات 

تزاوج التكنولوجيا مع حاجات اإلنسان وهو ما ينتظر 

بحكم  وشبكاته  االجتماعي  باإلعالم  المهتمين  الباحثين 

هيئة  في  لكن  التقنية  تعترضنا  استخدام  كل  وراء  أن 

تطبيقات وبرامج بسيطة ُتَمكِّن نفس المحتوى من عبور 

أكثر من محمل إعالمي. لذلك، يرى البعض أن الجديد 

في اإلعالم الجديد هو حاجات جديدة إلنسان جديد في 

سياق تكنولوجي وثقافي جديد. فاإلعالم الجديد هو في 

األصل من فعل اإلنسان وليس من فعل التقنية التي ال 

قيمة لها إن لم يستخدمها اإلنسان وبشكل جماعي ليكون 

أكثر تحرًرا من هيمنة المحيط الخارجي. وقد حسم هذا 

الجدال فرنسيس بال عندما قال: "إن وسائل االتصال، 

تتخذ قيمتها من حقل استخدامها؛ فالتقنية ال تفرض علينا 

شيًئا، فهي تقترح واإلنسان يتدبَّر األمر أو يعيد تركيبها. 

ويتميز مصير وسيلة االتصال عن مصير غيرها من 

التقنيات، بأنه يتعرض للحوادث ويتلقى تشعبات معينة 

اإلعالم  وسائل  فإن  وهكذا،  اتجاهه.  يتغير  ما  وغالًبا 

ما  نادًرا  استخداماتها  أن  ذلك  الدوام،  على  تفاجئنا 

تتطابق مع ما صمَّمه مخترعوها". 

هي  -بالفعل-  التكنولوجي  التجديد  عمليات  ستبقى 

باالستخدامات  ُنسمِّيه  أن  يمكن  لما  األساسي  المحرك 

الجديدة لالتصال، فهي توفر للمستخدمين الجدد وأيًضا 

أبًدا؛  المتجددة  الناس  لحاجات  الشركات حلوًال  لكبرى 

فإذا ما عدنا إلى جهاز الكمبيوتر فبعد أن ُصمِّم كجهاز 

جهاز  إلى  تحول  اآللي  الحساب  عمليات  على  يساعد 

جهاز  إلى  أخيًرا  ليستقر  واإلدارة،  والرقن  لإلخراج 

بمليارات  مرتبط  األول  المقام  في  وتواصل  اتصال 

األجهزة المماثلة في بقية أجزاء العالم. التشبيك الدائم 

تكنولوجيا  أثر  إلى  فباإلضافة  دائم؛  لتواصل  منِتج 

االتصال وأدواتها المتعددة، فإن ظاهرة االرتباط الدائم 

البحثية الكبرى  اليوم من بين الرهانات  بالشبكة يعتبر 

أو  الالتواصل  قبيل  من  قضايا  تثير  أن  عليها  والتي 

الجنوب  الشمال ودول  بين دول  الالتشبيك في مقارنة 

أو بين الريف والمدينة أو بين الفقراء واألغنياء، فنسبة 

في  أما   ٪١١ إفريقيا  في  اإلنترنت  بشبكة  االرتباط 

أوروبا فتصل إلى ٥٠٪. من داخل استعمال التكنولوجيا 

يكون  بدوره  الذي  للتقنية  االجتماعي  االستخدام  يولد 

ُمَولًِّدا لحلول تقنية جديدة تفتح على أسواق جديدة أيًضا، 

وهكذا دوليك حاجات تفتح على تقنية تفتح بدورها على 

حاجات جديدة تذكرنا بمقولة: إن الجديد عادة ما يولد 

من أحشاء القديم.

سامى شرف

الرأي العام هو تكوين فكرة أو حكم على موضوع أو شخص ما، أو مجموعة من المعتقدات القابلة للنقاش، 

وبذلك تكون صحيحة أو خاطئة، وتخص أعضاء في جماعة أو أمة تشترك في الرأي رغم تباينهم الطبقي 

أو الثقافي أو االجتماعي، وذلك تمايزا عن الرأي الخاص الذي يشير إلى أمور ومسائل شخصية تتعلق 

بفرد واحد.

ودن شك، يلعب اإلعالم في وقتنا الحاضر دورًا كبيرًا في صناعة الرأي العام، فهو يشكل عصب الحياة؛ 

نظرًا لذلك الدور والتأثير على مختلف السياسات العامة للشباب، وبكونه سالح ذو حدين أولهما ايجابي 

يساهم في بناء المجتمعات وتوعية الشباب، وسلبي يعمل على تفتيت المجتمع وأذهان الشباب وتخريبها، 

فليس هناك وسيلة معرفية تستطيع أن تؤثر على العقل بقدر اإلعالم فال األصدقاء وال المدرسة وال حتى 

التربية لها دور إال عبر اإلعالم، فاإلعالم هو األداة الحاملة للرسالة بطريقة مثيرة وجذابة.

أداة  مجرد  المعاصر  اإلعالم  يعد  لم  المعلومات،  تكنولوجيا  وثورة  الحديث  اإلعالم  وسائل  تطور  ومع 

لتوصيل المعرفة وتزويد الناس بالخبر أو الحدث، أو حتى مجرد وسيلة للترفيه والتسلية، بل أصبح اإلعالم 

أيضًا أداة فاعلة في صناعة الرأي العام الذي لم يعد مستقبًال للمعلومة أو الخبر فقط، بل صار يتفاعل 

ويتأثر عقليًا وفكريًا وسلوكيًا مع ما يتابعه من خالل وسائل اإلعالم المختلفة.

وتسارع  تعقد  أن  كما  اإلعالم،  واستخدام  وتوزيع  إنتاج  وسائل  في  تحوًال  الرقمي  العصر  أحدث  ولقد 

األحداث السياسية وغيرها، وصعوبة متابعتها من خالل وسائل االعالم التقليدية ساهم في ظهور وسائط 

اعالمية موازية تتسم بالمرونة والسرعة واإلقناع.

العقدين  اإلعالمية خالل  والوسائط  الوسائل  تشهدها  التي  الكبرى  الطفرة  تلك  السياق؛ حدثت  هذا  وفي 

الماضيين، ال سيما مع دخول مواقع التواصل االجتماعي .

وألسباب كثيرة ليس هنا المجال لذكرها، فقدت شريحة الشباب – وهي األكبر عددا وقدرة وتأثيرا ومن 

العربي على  الشباب  اعتماد  التقليدية، وصار  الوسائل  تلك  الثقة في  العربية –  أهمية في مجتمعاتنا  ثم 

الوسائل الحديثة االلكترونية ملحوظ ومؤثر، فتلك األخيرة استحوذت على ثقة الشباب، الذي يسعى للحرية، 

والمشاركة، والشفافية، والتأثير.

وبفضل تلك الوسائل حدث تحول في مسار التواصل بين الوسيلة اإلعالمية والمواطن، ففي عصر االعالم 

التقليدي كان التواصل أحادي االتجاه؛ من اإلعالم للمواطن، فالمواطن مجرد متلقي لما يبث إليه، بينما 

للمواطن ومن  التواصل متعدد األطراف، من االعالم  الموازي أو االلكتروني؛ أصبح  في ظل اإلعالم 

المواطن لإلعالم.

وأصبح المواطن مشارك وفاعل رئيسي؛ صار للجمهور القدرة على خلق األخبار ومشاركتها، بل التدخل 

فيها وتغيير مسارها فى العديد من األحيان، ولن أكون مبالغا إذا ما قلت بأن المواطن صار صانع للخبر 

ذاته، ولم تعد النخبة تمارس دورها االحتكاري في صياغة الرأي العام وتشكيله وتعبئته بعد التطور في 

عملية تدفق المعلومات وإنتاجها.

اليوتيوب  الحي مثل  الفيديوهات والبث  المواطن، واستخدام مواقع رفع  ومن هنا، شغلت فكرة صحافة 

والفيسبوك كوسيلة إعالمية، تنقل األخبار وتحليل األحداث والبرامج التي ينفذها ويؤديها المواطنين بشكل 

عفوي بسيط حيز المنافسة اإلقليمية ربما العالمية، وأصبح العديد من المواطنين ينافسون العديد من كبار 

اليوتيوب  وتحولت صفحات  الحاالت،  من  العديد  فى  عليهم  تفوقوا  بل  المشاهدة،  نسب  فى  اإلعالميين 

والفيسبوك على سبيل المثال لمصدر لألخبار والبرامج الشبابية التى تنقل األحداث بطريقة ساخرة، فضال 

عن التعبير عن الرأي وقضايا المجتمع المختلفة .

وهكذا، أصبح للفرد دور في إنتاج المعلومات وصياغة الرسالة اإلعالمية، وهو ما كشف عن بيئة إعالمية 

جاذبة يستخدمها العديد من النشطاء بعد أن اتسع عدد المشاركين وحجم القضايا 

ومن هذا المنطلق، والعتبارات عدة، ال يمكن التقليل منها أو تجاهلها، البد من ضبط إيقاع سلوك ومهنية 

وسائل اإلعالم الموازية/االلكترونية، بما ال يقيد حرية التعبير، والشفافية في نقل المعلومات، وبما يضمن 

عدم اإلساء للمعتقد الديني، وانتهاك خصوصية األفراد، وخرق قيم وأعراف المجتمع، وتهديد األمن والسلم 

االجتماعي، وتعريض األمن القومي للوطن للخطر ….إلخ من سلبيات الفوضى التي تمأل فضاء اإلعالم 

الموازي/االلكتروني.

الرأي العام يف زمن اإلعالم املوازي
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ُد أحرف نجمُعها ِلنركَِّب كلمًة  الپيشمرگُة ليسْت فقط مجرَّ

ا يجوُل داخلنا عن بسالة مميزات هذه القوة  نعبِّر بها عمَّ

 ، به  نفتخر  إنجازاٍت  و  أمجاٍد  مصدر   أو   ، الشمَّاء 

بل الپيشمرگُة أكبُر من كلِّ ما ُيكَتُب عنه من بطوالت 

بالكلمات  عنه  ُيعبَُّر  و   ، والمقاومة  النصر  ميادين 

أفواه  من  تنطلُق  التي  واإلنسانية  الوطنية  واألحاسيس 

ماليين البشر من جماهير األمة الكرديَّة وغيرها ، تجاه 

معاني هذا االسم بما يوحيِه من الفداء، فالبطُل الِمغوار 

من الپشمرگة يفتدي بأغلى ما لديه ، بل بحياته و أنفاسه 

على  يحمل   ، الوطن  تراب  حريَّة  أجل  من  المقدَّسة 

كتَفيِه بارودَة النخوة ، وعلى مشارف المدن و أسوارها 

المحتلة  يبقى ساهرًا ، و األصابُع على الزناد ، رغم 

اشتياقه إلى بيته وأوالده  وحبيبته ، ومع أناشيد السالم 

،يشم رائحة البالد ،و ُيغنِّي نشيد  الوطن والعلم ، ِليعبَِّر 

عن حبِّه و شوقِه لوالديه و وطنه وبيته وأوالده وخليلته 

ي بالروح والدم لكي نناَم بأمان . ، يضحِّ

و أيضًا فالپيشمرگُة هي حبٌّ و فكٌر و فلسفٌة عميقٌة ، ال 

يدرُكها إالَّ َمْن عرَف قيمَة مجِد هذا االسم الذي يرفرُف 

الجبال والهضاب  والسهول  النسور فوَق  مثَل أسراِب 

في رحاب كردستان األبيَّة ،والقضاء العمادية ، و ميركه 

سور .

تأكد أيُّها الُكرديُّ ، إنَّ ممارسة هذا الشرف باالنِتساب 

كلِّ  عاتق  على  يقُع   
ٌّ
وطني واجٌب  الپشمرگة  كلية  إلى 

إنساٍن ، و كلِّ شخص ُكردّي مهما كاَن فكرُه و معتقدُه 

ألوانها  بجميع  النضال  ثمرَة  تنبُت  التي  الحياة  حيُث   ،

المجاهُد  و  اإلنساُن  ُيمارس  الوطن   ِمحراب  وفي   ،

في  الپيشمرگة  كلمة  طقوس  توسيع  فكرَة  الُكرديُّ 

المجتمع الُكرديِّ ، وكيفية استخدامه ومدى أهمية وجوِد 

تلك الكلمة الشامخة مثَل ِقمم الجبال ، و رمز جمالها مثل 

ربوع و ينابيع نهر دجلة و الفرات و الزاب في تاريخ 

أمل حسن
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المائة  بعد  والعشرون  الرابعة  الذكرى  تمر  اليوم، 

على صدور صحيفة ُكردستان  والتي أدارها باقتدار 

وتحّمَل  بدرخان،   مدحت  مقداد  الكردي  الصحفي 

مشقات هذه المهنة ، رغم العثرات التي اعترضت 

طريق صحيفة " كوردستان وصاحبها إال أنها تبقى 

الكردية على مر  الصحافة  تاريخ  نقطة مضيئة في 

الزمن.

تواجدهم  أماكن  في  الكرد،  والصحفيون  الصحفيات 

يقيمون األنشطة المختلفة بهذه المناسبة الجليلة، رغم 

التحديات التي تواجه عملهم الصحفي، ويبقى النزوع 

إطار  في  محفوفًا  مستقلة  حرة  كردية  نحو صحافة 

المنظور  في  ستتحقق  أنها  يبدو  ال  التي  األمنيات 

القريب، وهذا مرتبط بالوضع الكردي ضمن جغرافيا 

صعبة.

القى الصحفيون في سوريا متاعب كبرى في عملهم 

منذ احتالل البعث للسلطة قبل عقود وحتى اآلن، فقد 

كان الصحفي السوري الذي يفكر خارج دائرة النظام 

على الدوام مستهدفًا في قوته وكرامته وحتى حياته.

وحينما استلم حزب االتحاد الديمقراطي إدارة المنطقة 

الكردية من النظام السوري، فاقت أجهزة هذا الحزب 

على  التضييق  حيث  من  النظام  ومعاملة  أسلوب 

اإلعالم بشكل عام.

الديمقراطي عنفًا   االتحاد  أجهزة حزب  لقد مارست 

وقامت  لرأيها،  مخالف  صحفي  كّل  بحقِّ  منظمًا 

خارج  ونفيهم  أصابعهم،  وتكسير  البعض،  باعتقال 

الحدود دون أي سند قانوني وحتى إنساني، كما أن 

المؤسسات اإلعالمية التابعة لهذه اإلدارة لم تقم بأي 

الصحفيين  عن  األمني  العبء  تخفيف  تجاه  بادرة 

من  الكثير  في  اعتبرت  بل  سوريا،  كوردستان  في 

األحيان كجهة منفذة ألوامر االسايش.

فقبل أيام أفرجت عن ثالثة صحفيين كرد كانت قد 

االعتقال  زهن  ظلوا  أن  بعد  سبب،  دونما  اعتقلتهم 

أكثر من شهرين، وهم الزمالء أحمد صوفي، ودارا 

تلك  في  اعتقلت  قد  وكانت  فخري،  عبدو وصبري 

الفترة الصحفي باور مال أحمد..وفي يوم الصحافة 

نظام  اإلعالمي  منزل  على  قنبلة  إلقاء  تم  الكردية 

علكيو..
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في الصدارة وبكل فخر وإعتزاز حسب أخر احصائية 

لمنظمة الصحة العالمية ، فلقد أخذنا مراتب مرتفعة في 

العشرين األولى  كأكثر شعوب األرض تدخين  القائمة 

إنهاء ظاهرة  قاربت على  العالم  للسجائر، وأغلب دول 

باهرا  نجاحا  نجحت  لمكافحتها  خططها  وكل  التدخين 

نحن  لماذا  أعرف  ال  بصراحة  الماضية.  السنوات  في 

الدراسات  كل  اثبتت  لقد  ،صحيا  السرب  خارج  نطير 

أن  كما   ، أنواعه  بكل  التدخين  الطبية خطر  واألبحاث 

سعره في ارتفاع صاروخي ألن أغلب الحكومات تفرض 

الضرائب التصاعدية عليه . أننا بصدق نحتاج لدراسة 

معمقة لتفشي ظاهرة التدخين حتى يومنا هذا ، ولماذا نحن 

من بين كل بني البشر ما نزال شرهين للتدخين لدرجة 

متوارثة  إجتماعية  أسباب  هناك  هل  والهوس،  اإلدمان 

تشجع على التدخين في مجتمعاتنا ، أم أن التدخين مشكلة 

نفسية وتحتاج لعالج نفسي مختص ..؟؟

في موضوعي هذا ال أستطيع أن أشير وأتهم أحد أو جهة 

بالتقصير أو عدم المباالة فما طبق بالعالم تم تطبيقه عندنا 

بحذافيره من دون أي زيادة أو نقصنا فلماذا نجحوا هم 

وفشلنا نحن فشال ذريعا ال يغتفر. 

فبتنا  الحياة  لهذه  والكره  اليأس  من  لمرحلة  هل وصلنا 

والمتواصل  المستمر  التدخين  عبر  شديد  ببطء  ننتحر 

للسجائر ،أنني أعرف الكثيرين ممن هم قضوا أكثر من 

مدمنين  لسنا  أننا  أي   ، مدخنين  وهم  أعمارهم  نصف 

تماما وهذه  العكس  لفترة قصيرة ال على  التدخين  على 

طامة كبرى .

 

اللجوء إلى القضاء  

قام صديق لي بإقتباس أجزاء من مقال متواضع لي قد 

نشرته في عدد ال بأس به من المواقع المعروفة الرصينة 

أقتبس  صديقي  لكن  طويل،  وقت  منذ  لي  تنشر  التي 

األجزاء دون الرجوع لي، وعلى الفور قمت باإلتصال 

بالموقع الذي نشر فيه لكي أضع النقاط على الحروف، 

فهذا جهدي وتعبي وأنا حر أفعل به ما أريد، والموقع 

قياسي معتذرين وبأن  مشكورا رد على رسالتي بوقت 

لي الحق بأن اللجوء  للقضاء، ومرت عدة أيام وإذ أجد 

إعتذاره،  قبلت  وقد  ونادما  معتذرا  بي  يتصل  صديقي 

فصداقتي معه ثمينة وتمتد لسنوات ال يمكنني أن أنساها 

بسهولة.

وضحت لصديقي بأن الموقع الذي نشر به دعاني بأن 

وذو  محترف  كاتب  أنه  رغم  وصديقي  للقضاء،  ألجأ 

ما  منذ  المهنة  هذه  يمارس  محام  أيضا  فهو  المع  أسم 

من  تنفجر  تكاد  المحاكم  بأن  لي  فأوضح  العقد  يقارب 

المحامون في  والقضاة ومعهم  المرفوعة،  القضايا  عدد 

حالة تعب وإنهاك ووزارة العدل تتعامل مع أطنان من 

المستندات يوميا.

أنني أذكر الماضي حيث كان اللجوء للقضاء هو الخيار 

األخير بعد غلق كل األبواب، والسواد األعظم من الناس 

يرفعون شعار "المسامح كريم"، وفي كل مناسبة كبداية 

شهر رمضان المبارك أو العيدين "الفطر واألضحى" أو 

بداية العام الهجري يأتي صاحب الحق المظلوم، ويقول 

أمام جموع الناس "هذا الرجل ظلمني وفعل بي كذا وكذا 

تعالى  اهللا  لوجه  سامحته  ولقد  سلف  عما  اهللا  عفا  لكن 

بمناسبة هذا اليوم الفضيل"، كما كان يذهب صاحب الحق 

لـ "كبار القوم " كرجل الدين أو كبير العائلة أو جد أو 

وبأقل  قياسي  بوقت  المشكلة  وتحل  عليه  المشتكى  أب 

األضرار.

أما واقعنا الحالي فهو مؤلم للغاية قضايا بسبب أو من 

دون سبب، وعدد من المحامين وتحديد مواعيد للجلسات 

لشهود  إستدعاء  طلب  وأرسل  والثالثة  والثانية  األولى 

الطرف األول والطرف الثاني ملزم بجلب شهوده، وفي 

األحيان شتائم  وإتهامات وفي بعض  كل جلسة صراخ 

واشتباكات باأليدي بين الطرفين "ويصبح الجميع أبطال 

مسلسل درامي مكتظ باألحداث الصاخبة ".

نعم أنا مع اللجوء للقضاء وكما نكرر الجملة المشهورة 

@µÇán€a@¿@›ˆaÎ˛a

الشعب الُكرديِّ ،

الكرديِّ  و  العسكريِّ  االسم  و  الواجب  هذا  قيمَة  متَّبعًا 

جميُعنا   : بالقول  به  نفتدي  الذي   
ِّ
والوطني  

ِّ
السلمي

 ، پيشمرگة  أبناؤنا  و   ، پيشمرگة  أقالُمنا   ، پيشمرگٌة 

وسواعُدنا   ، پيشمرگة  وجهاُدنا   ، پيشمرگة  وكفاُحنا 

پيشمرگة  وجوُدنا  و   ، پيشمرگة  ُتنا  وقوَّ  ، پيشمرگة 

،وشمسنا بيشمركة ، وأملنا بيشمركة ، وحبُّنا پيشمرگة 

، وعيوُننا پيشمرگٌة ، و أنفاُسنا پيشمرگٌة ،  و أرواُحنا 

پيشمرگٌة ، و دماؤنا پيشمرگٌة .

إذًا ، فلُنَزيِّْن سماَء هذا الكون الجميل  و الوطن األغر 

بكل األلوان و األنماِط واللغات  بأجمل و أروع وأغلى 

 ، الپيشمرگة  كلمة  هي   و   ، والحياة  الحب  في  كلمة 

اتنا  نكتُب العباراِت ، و نرسُل سالَم األنبياء إلى جميع قوَّ

ات الپيشمرگة في ساحات الشرف واإلباء ،  المسلحة قوَّ

حيُث خنادق العّز و الشهامة .

تحيَّة إكبار وأجالل "  لپشمرگة روژ " أبناء الشمس ، 

و جميِع پشمرگة ُكردستان ، وعلى رأسهم حامي حمى 

الديار الزعيم والبيشمركه   " مسعود البارزاني " فخر 

البيشمركة   قادة  مع  أجتمع  حين  الكردية   اإلمارة  هذه 

في جبهات القتال  ١٦ - ١١ - ٢٠١٦ ( ال اجد كلمة  

ليس  و  بالبيشمركة،  وفخري   شكري  عن  بها  ألعبر 

تحقيق  على  قادرة  العالم   في  اخرى  قوة  اي   هناك 

االنتصارات التي حققتها البيشمركة .

كما أن الزميل فرهاد حمو مراسل قناة روداو وعضو 

نقابة صحفيي كوردستان- سوريا  اختطف  مجلس 

سيطرة  تقع  منطقة  في  االرهابي  داعش  قبل  من 

االتحاد الديمقراطي  .

ببث سموم  الديمقراطي  االتحاد  إعالم حزب  ويقوم 

الفرقة والبغضاء عبر أذرعه اإلعالمية، يثير الفتنة 

بين المواطنين، ويقوم بانتهاكات يومية ضد المخالفين 

له في الرأي، وهناك بعض القنوات األخرى تلعب 

دورًا سلبيًا في تشتيت الصف الكردي. 

نحن في مجلس نقابة صحفيي كوردستان- سوريا، 

الصحفيين  وجميع  أنفسنا  نهّنئ  الذي  الوقت  في 

والصحفيات الكرد بهذه المناسبة، فإننا نطالب بإبعاد 

الصحافة الكردية والعاملين في حقلها عن الحزازات 

ودونما  بحرّية  للعمل  لهم  المجال  وفسح  الحزبية، 

للصحفي  كريمة  حياة  بتوفير  ونطالب  خوف،  

الكردي في أجزاء كورستان األربعة.

وندعو  الصحفيين،  وعمل  مهام  بتسهيل  ونطالب 

الزمالء لاللتزام بالمعايير المهنية في عملهم،  كما 

الصحافة  فقيد  الجليلة روح  المناسبة  هذه  في  نحيي 

كوردستان-  صحفيي  نقيب  ميراني  جوان  الكردية 

سوريا.

مجلس نقابة صحفيي كوردستان- سوريا

٢٢-٤-٢٠٢٢

"القانون يجب أن يأخذ مجراه "، لكن مع قضايا مطلوب 

البت بشأنها ليس لقضايا سخيفة ناتجة عن حماقة وغباء 

الطرفين وما أكثرها في وقتنا الحاضر.

أخبار من النافذة 

زوجتي تسمع المذياع بترقب، أبني تكاد عيناه أن تخرج 

من رأسه وهو يقفز من صفحة إلى صفحة عبر حاسوبه 

للتلفاز  بعد  التحكم عن  بجهاز  فأمسك  أنا  أما  الصغير، 

أراقب أخر مجريات األحداث. جميعنا متعطشين لألخبار 

المختلفة فاألمور تتجه نحو األسوأ ..!!

ينقطع فجأة التيار الكهربائي، ويحل الهدوء والصمت في 

، وتقول بلهجة ممزوجة بالخوف 
ّ
بيتي تلتفت زوجتي إلي

والهلع: -  لماذا انقطع التيار الكهربائي ..؟؟

انقطع  لماذا  بصدق  أعرف  ال  فأنا  اإلجابة  استطع  لم 

التيار الكهربائي.

ضوء  تحجب  والستائر  مغلقة  فالنوافذ  يغلي  بيتي  بات 

ينهض  المخيف.  كالكهف  المكان  أصبح  لقد  الشمس، 

ابني فيزيح الستائر ويفتح النوافذ، ويتسلل الهواء النقي 

وخيوط الشمس المشرقة. يخرج ابني رأسه من النافذة، 

أن مواقع  أراه  ما  ويقول بصوت مرتفع: - ال أصدق 

االنترنيت تذكر أن منطقتنا تشهد حربا حقيقية..؟؟

فسمعت  أخرى  نافذة  إلى  واتجهت  مكاني  من  نهضُت 

صوت العصافير، وإذ أشعر باالرتياح بعدما كنت شديد 

التشنج بسبب أخبار القنوات الفضائية.

التفُت بوجهي نحو زوجتي وأقول لها: - تبا لألخبار ماذا 

فعل بنا لقد جعلنا كالمجانين وحرمنا من جمال الطبيعة 

ومن هذا الصباح الجميل.

ترتسم ابتسامة على وجه زوجتي وأنا لم أرى ابتسامتها 

منذ وقت طويل.

القادم  المنعش  الهواء  أستنشق  وأنا  دقائق،  عدة  بقيت 

من النافذة وإذ يعود التيار الكهربائي ..!!. يبدأ المذياع 

لقد   - بحماس:  يقول  وهو  للمذيع  أستمع  وإذ  بالعمل 

يكمل كالمه  المذيع  أجعل  لم  االشتباكات.  اآلن  تجددت 

فلقد قمت بركل المذياع بقدمي بكل ما أوتيت من قوة. 

بدأت مالمح الغضب ترتسم على وجهي وابني وزوجتي 

قائال:  صوتي  بأعلى  أصرخ  صامتين.  وهما  يراقباني 

-  كفى أخبار سوف أجعل النوافذ هي وسيلتي اإلعالمية 

فإن حدث أي شيء سوف أعرفه بشكل مباشر.

ابتسم أبني وزوجتي سويا وقد اقتنعا بما قلته وهكذا مرت 

األيام بهدوء وسالم.

حسني علي غالب

اقرأ كل ما يقع بين يديك حتى تكون القراءة عادة 

التي  الكتب   واختر  المعرفة   لذة  تصاحبها  وان 

تعطيك المتعة والبهجة  حتى ال تتوقف عن القراءة  

ركنا  بيتك  في  تجعل  أن  به  تقوم  عمل  وافضل 

بالكتب القيمة.(مكتبة منزلية) وانا اعرف اإلنسان 

أو  تقرأ مئة كتاب  ليست ان  فالعبرة  من مكتبته. 

ألف كتاب بل ماذا تقرأ؟ وكيف تقرأ؟

البوليسية   القصص  قراءة  يحب  (آينشتاين)  كان 

... ومن اقواله:" انني احسد كل مؤلفي القصص 

البوليسيه النهم يعرفون الحل ولكنهم يخفونه عن 

يتقدمون  ...ثم  دمه  وينشفون  ويدوخونه  القارئ 

بالحل في النهاية أما انا فدائخ وريقي ودمي نشف 

ولكن ال اعرف حال لكل هذه المشاكل بين السماء 

واالرض!

يكتب   حين   انه  فيقول  كانط)   ) الفيلسوف  واما 

ان  يريد  النه  ؟  .لماذا  القديمة  االثار  الى  ينظر 

يعيد بناء القديم وان يبني صروحا عقلية جديدة، 

وكذلك الفيلسوف ( برترا ند رسل) يقول :"عندما 

اشرع في الكتابه فانني  أعود إلى الكتب القديمة 

واألساطير القديمة وأجد متعة في ذلك فمن آمالي 

أال اكتب مثلها ... وأال أكون  غامضا مثلها وانما 

أن  أشيع النور والمنطق في كل سطر اكتبه."

القراءة  الدائم هي  االولى وشغلي  فمهنتي  أنا  أما 

،اقرا في كل االوقات واينما ذهبت وحيثما كنت. 

وممتعه  مثيره  النها  لغات  بعدة  القراءة  اهوى 

وألنها العالج الحقيقي والدائم للملل وهي المضاد 

والمشيد  للذات  المتين  والمكون  للجهل  الحيوي 

القراءة  متعة  مثل  شيء  فال  للحضاره.  العظيم 

متعة   .أن  انسانيين  يجعلنا   ابداعي  نشاط  انها   ،

أستغرب   ال  لذلك  الكتابة.  عن  تعيقني   القراءة 

كيف دفع حب الكتب باحمد شوقي  الى ان  يبدل 

األصحاب بالكتب :

َأنا َمن َبدََّل ِبالُكتِب الِصحابا

َلم َأِجد لي واِفيًا ِإّال الِكتابا

صاِحٌب ِإن ِعبَتُه َأو َلم َتِعب

َليَس ِبالواِجِد ِللصاِحِب عابا

ُكلَّما َأخَلقُتُه َجدََّدني

َوَكساني ِمن ِحلى الَفضِل ِثيابا

ُصحَبٌة َلم َأشُك ِمنها ريَبًة

َوِوداٌد َلم ُيَكلِّفني ِعتابا

ر فيِه َعن ُربَّ َليٍل َلم ُنَقصِّ

َسَمٍر طاَل َعلى الَصمِت َوطابا

كاَن ِمن َهمِّ َنهاري راَحتي

 َوالَشرابا
َ
َوَنداماَي َوَنقِلي

ِإن َيِجدني َيَتَحدَّث َأو َيِجد

َمَلًال َيطوي اَألحاديَث ِاقِتضابا

َتِجُد الُكتَب َعلى الَنقِد َكما

َتِجُد اِإلخواَن ِصدقًا َوِكذابا

َفَتَخيَّرها َكما َتختاُرُه

َوِادَِّخر في الَصحِب َوالُكتِب الُلبابا

صاِلُح اِإلخواِن َيبغيَك الُتقى

َوَرشيُد الُكتِب َيبغيَك الَصوابا

أما أنا  فاعشق الكتب  واتشمم غبار الكتب كما تشمم 

الناس افخر العطور الباريسية. اقرأ ال الكتب فالذي 

او  ساعي  معلومات  ناقل  فهو  ليكتب وكفى   يقرا 

اللذائذ  عرفت  بالتبعية.لقد  كاتب  أو  إال  ليس  بريد  

كلها ،فما وجدت امتع من متعة القراءة!

انه  لها  مقال  في  تخيلت  وولف)  (فيرجينا  المبدعه 

ثم  الحساب حيث يحصل كل على مكافاته  في يوم 

ياتي عشاق الكتب وكتبهم تحت اباطهم فينظر اليهم 

القديس بطرس بحسد ويقول لرب العالمين هؤالء ال 

يحتاجون اجرا وليس عندنا ما نمنحهم اياه أفضل مما 

عندهم لقد كانوا يحبون القراءه

هل تعلمون من   علمني حب القراءة ؟ انها معلمتي 

غرست  التي  هي  اهللا  رحمها  األمية   أمي  االولى 

في وجداني حب القراءة كانت تشجعني  على تعلم 

القراءة والكتابة  وهي ال تفك حرفا  ولكنها كانت 

فراخه  لتتغذى  جسمه  في  ينقر  الباتروس  كطائر  

على دمه...

كيفهات أسعد 

بكلماتنا  صباحاتنا  في  كتبناه  ما  يعيد  للبريد  ساٍع 

الرعوية الطّيبة البسيطة، بكالمنا العاصف بالمجاز 

كل  ممارسة  في  القديمة  وبرغبتنا  والبالغة، 

طقوسنا.

في  الطينية صيفًا  بيوتنا  ء 
ّ
َفي في  تسكعنا  لنا  يعيد 

قرى الجزيرة، ونحن نراقب المارة بكل تفاصيلهم، 

والعابرين أيضًا وغبار سياراتهم .

مفقودون في الضباب نبض ديٍك، زقزقة عصفور، 

نحيب أرملة، ضحكة طفٍل، تأمل فتاة لفارٍس يأتيها 

قداسة  من  ويخطفها  االجتماعية  اإلطر  خلف  من 

العزوبية.

وال  سراب  ال  هنا،  السطور  وراء  ما  يوجد  ال 

أحالم.

راقية  روائية  بحبكة  هو  كما  الواقع  الكاتب  يسرد 

أو  منفي  أو  مهاجر  أو  الجئ  وبأبجدية  وزالل، 

عاشق، كلماته وجمله وعباراته منحوتة بلغة صافية 

سلسة.

الفانتازيا  من   تخلو   ال  الضباب،  في  مفقودون 

الروائية حيث يضفي عليها الروائي  أحالمه وآماله 

بتلك األجيال الناشئة في شتات الغربة.

ال تغويني الكتابات الجافة والتقريرية التي من صفحاتها 

هنا  الرواية،  ونهاية  الخاتمة  تخمن  أن  تستطيع  األولى 

يجعلك الكاتب تغوص في أعماق األحداث وأنت تقول: 

أو سمعت  أعرف شخصياتها  أو  ذلك  في  يقصدني  إنه 

بأنه   وتتفاجأ  الرواية  قراءة  تكمل  أن  ويجبرك  عنها، 

مرورا  مجتمعك،  وأمراض  أخطاء  من  العقدة  أعطاك 

منفاك  إلى  الدين،  وشيوخ  البشر  وتجار  بالمهربين 

األخير، مرورا بكل التفاصيل الصغيرة.

مفقودون في الضباب للروائي نور الدين الحسيني ممددة 

القطع  من  صفحة  وخمسين  وأربع  مئتين  سطح  على 

المتوسط

صادرة عن دار النشر j&j   في تركيا.

نورالدين الحسيني

مواليد سوريا القامشلي ٢٦- ٨ – ١٩٧٣

االعمال المطبوعة :

١-  لحن االحتضار ( رواية )

٢- زهوش  ( رواية )

٣-  Awaza taya mirinê  الترجمة الكردية لرواية 
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العالمية  وكذا  المأزومة  السورية  الساحة  تشهد 

تكاد  وعواصف  عّدة،  جذرية  تحّوالت  و  تطورات 

عقب.. على  رأسًا  وتقلبها  العالم،  بموازين  تودي 

وبالتحديد  األوسط،  الشرق  منطقتنا  في  وخاصًة 

ونيف  عقٍد  منذ  األمّرين  تالقي  التي  سوريا  في 

تلوا  واحدًة  األزمات  بها  تعصف  الزمن..حيث  من 

األخرى من كّل حدٍب وصوب؛ فأصبحت ساحاتها 

والتي  للحدود  العابرة  الفوضى  لقوى مرحلة  مرتعًا 

توسم بإرهابيتها..التي مارست إرهابها بحق اإلنسان 

السوري ( بكورده وعربه ) كحالة تأديبية وبإشراف 

مباشر من النظام الديكتاتوري الفاقد لشرعيته، الذي 

فتح أبواب الوطن ونوافذه لتلك الجماعات المسّلحة 

لالنتقام من الشعب األعزل لمجّرد أنه أراد التعبير 

القسري  التهجير  طريق  سلك  من  رأيه..فمنهم  عن 

ال يدري إلى أين يتوجه حيث بالد الغربة والضياع 

غياهب  في  أصبح  أو  ُقِتَل  من  ألكثرهم..ومنهم 

أسوار  بين  أصبح  القليلة  والقّلة  المميتة،  الزنزانات 

السجن الكبير الوطن السوري ينتظر دوره المحتوم..  

أصبح الوطن السوري، والسيما كوردستان- سوريا 

من ديريك إلى راجو ( عفرين ) سجنًا كبيرًا تمارس 

قوى مرحلة الفوضى فيه جميع الموبقات..والجرائم 

التي ترتكب كبيرة جّدًا و على أشّدها..وساحًة لتصفية 

الحسابات وبعلم النظام من دون منازع..

الجرائم التي ترتكب في كردستان- سوريا من عفرين 

اإلنسان  بحّق  والجزيرة  وكوباني  الشهباء  ومناطق 

الكوردي هي واحدة وان كانت تحت مسميات عّدة، 

عفرين  منطقة  تشهد  حيث  واحدة  الجذر  في  فهي 

تقشعّر  يومية  فّظة  وانتهاكات  جرائم  الكوردستانية 

مناطق  باقي  في  مثيالتها  عن  تقّل  ال  األبدان  لها 

كوردستان- سوريا..ال بل أفظع فهناك جرائم ترتكب 

بحق اإلنسان الكوردي، من قتٍل وسجٍن  نفي وبحّق 

فيها  تمارس  مستباحة  ارٌض  والشجر..فهي  الحجر 

جميع الموبقات من قبل االحتالل التركي والعصابات 

المسّلحة من دون حسيب أو رقيب..واألشد تتعّرض 

تجري  والتي  الديموغرافي،  التغيير  لعمليات  ديارنا 

على قدٍم وساق وبشكٍل ملفت وتوطين مئات اآلالف 

من العرب والتركمان النازحين من مناطق الغوطة 

ديار  في  وحلب  إدلب  وأطراف  وحماه  وحمص 

النظام  وإرشاد  بعلم  المستوطنات-  وبناء  الكورد 

الدموي- إلسكانهم وتثبيتهم كسكان المنطقة..وتغيير 

هوية المنطقة ان استطاعوا..

وال  األخرى  الكوردية  المناطق  تشهد  الحال  وكما 

سيما الجزيرة الكوردستانية جرائم فّظة ال تقّل عن 
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للحريات  كّلي  قمٍع  من  المسّلحة  العصابات  جرائم 

اإلنسانية وإكمال ما تّم من  سياسة التغيير ديمغرافي 

الغريبة  وبمنهجية..فالمستوطنات  عقود  من  الجار 

األثنتي  الكوردستانية  الجزيرة  أرض  على  المقامة 

آذار   ٨ العفالقة  حزب  انقالب  بعد  ما  واألربعين 

١٩٦٣ وما بعد تتعّمق أكثر وبمرور الزمن تصبح 

جرحًا واقعًا، وأوالد المستوطنات هم نواة أساسيين 

قوات  شكلوا  النظام  من  "قسد"..!وبإيعاٍذ  تسّمى  لما 

سيفًا  الدموي  النظام  أضحى  للنظام..حتى  رديفة 

والمجموعات  المساكين  العباد  رقاب  على  مسلطًا 

المسّلحة خناجر مسمومة في خاصرة العباد..! يتم 

استخدامها في كّل األوقات في مرحلة الفوضى التي 

تمّر بها سوريا المأزومة، وكوردستان- سوريا..

المناطق  باقي  تشهدها  التي  اليومية  الجرائم  وما 

وليس  الكوردستانية  الجزيرة  وخاصًة  الكوردية، 

أخرها من حرق لمكاتب المجلس الوطني الكوردي 

" درباسية، حسكة، ديريك، كوباني، تل  المدن  في 

تمر.." تأتي في رأي بعد:

- الزيارة التاريخية لدولة الرئيس مسرور بارزاني 

والتي  المرافقة  والترتيبات  العظمى،  بريطانيا  إلى 

الدول  أنظمة  ترهق  التي  األكبر  الهاجس  باتت 

الطورانية،  تركيا   ) لكوردستان  والغاصبة  المحتّلة 

في  الشوفينية  واألنظمة  إيران،  في  الماللي  ونظام 

بين  االستخباراتي  )..والتعاون  وسوريا  العراق 

بإفتعال  )؛  المسموم  الخنجر   ) وأدواتهم  األنظمة 

العدوان التركي الطوراني في المناطق الكوردستانية 

لجّر  الكوردستاني  العمق  في  وحتى  المتاخمة، 

كوردستان إلى معارك مدّمرة..

وفي المشهد الكوردي السوري قاموا بحرق مكاتب 

المجلس الوطني الكوردي تباعًا..لإليقاع بالمشروع 

الحكيمة  وقيادته  الكوردستاني  الكوردي-  القومي 

بارزاني حفظه اهللا ورعاه  الزعيم مسعود  بشخص 

في محرقة العابثين..والخارجين عن مفاهيم ومبادئ 

وثوابت الكوردايتي لشعبنا الكوردي..

 - استغالل حالة الجمود الحاصل في الحوار بين 

 ( الكوردي  الوطني  المجلس   ) الكوردي  الطرف 

الكوردي،  القومي  للمشروع  أساسي  جزء  حامل 

وطرف PYD وانشغال راعي الحوارات الواليات 

أهمية  وذات  جديدة  بملفات  األمريكية  المتحدة 

اإلدانة  التخريبية  األعمال  القت  قصوى..وقد 

واالستنكار الشديدين؛ من لدن أبناء شعبنا الكوردي 

في عموم كوردستان، ومن راعي الحوارات والدول 

األوربية..

فهي  "أمريكا"  وراعيها  ضامنها  لها  الحوارات   -

تحدد موعد االستمرار من حيث ( المكان والزمان 

أن  قبل  دولية  األطراف..وهي مصلحة  وليست   ،(

تكون مصلحتنا..فسنة حوار ومفاوضات أجدى من 

ساعة تخريب وصراٍع مميت.

من  الطلب  تحت  أدوات  الفوضى؛  مرحلة  -قوى 

مرحلة  انتهاء  لحين  اإلقليمية  االستخبارات  قبل 

الفوضى.

الفوضى  مرحلة  بقوى  المناطة  الوظيفية  الحالة  إن 

ستستمر وسترخي بسوادها الحالك على كامل الوطن 

السوري و جغرافية كوردستان- سوريا،  والشرق 

الفوضى  مرحلة  بقيت  والعالمي..طالما  األوسطي 

كفيلٌة  ورموزها..فالُهَدن  ومنظوماتها  بشخوصها 

لتجاوز المرحلة العصيبة واجتياز السراط المستقيم 

ببراعة للضّفة األخرى وبأقل الخسائر الممكنة..

عبدالرمحن آپو 

قيل سابقًا، إذا أردت السالم فاستعد للحرب!، هذه المقولة 

البحث  هو  منها  الغرض  وال  دعائية،  وسيلة  ليست 

الجدلية  المواضيع  وإثارة  المؤامرة  نظرية  خيوط  عن 

إنما  المنطقة..    وأمن  سالمة  تهدد  التي  والتحديات 

اليوم  تفرض  التي  البريطانية  البحرية  يستخدمه  شعار 

هيمنتها على خمس محيطات  حول العالم، بينما البّحارة 

بالسالم  الحرب  يفسرون عالقة  جانبها  االمريكيون من 

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 أو مهاجمين 

محتملين بأن المعركة قد ال تكون تستحق المغامرة من 

أجلها، وأكد على هذه النظرية الزعيم الذي نشر وأسس 

مبادئ الديمقراطية في 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؟  اليوم الوضع الميداني داخل سوريا أو العراق 

بشكل عام على صفيح ساخن، وهو بمثابة نموذج سّيئ 

للفوضى الخالقة التي أوجدتها األمريكان في العراق بعد 

الدول  في شؤون  التدخل  حد  إلى  التي وصلت   ٢٠٠٣

قرارها  واستقاللية  أرضها،  وسيادة  والضعيفة،  المفتتة 

التي  أصبح على المحك، وما  يحصل اليوم في العراق 

من فراغ دستوري  والفشل المتكرر في انتخاب رئيس 

وشاهد  دليل  خير  هو  الوزراء  وللمجلس  الجمهورية 

خارج  اإلرهابية  الميليشيات  حيث  الجميع،  انظار  أمام 

نطاق التغطية الرسمية، والفلتان األمني، وتغلغل الحرس 

ل  الثوري االيراني في المفاصل الرئيسية للدولة والتدخُّ

الحال في سوريا  الداخلية، كما هو  السافر في شؤونها 

والسياسي  االقتصادي  فالوضع  وليبيا،  واليمن  ولبنان 

بأمن  ويتمتع  نسبيًا،  مستقر  هو  اليوم  "اإلقليم"  داخل 

واستقرار، وهذا  ال شك فيه، ومن هذا المنطلق يجب أن 

يستعد قادة اإلقليم للحرب في أوقات السالم، كما أسلفنا 

ان وقوع هذه المنطقة بين حقل األلغام يجعل منها هدفًا 

الشرق  في  ايران  تقودها  والتي  الشر  لمحاور  مباشرًا 

األوسط.  من الحكمة أن نقول أن االستعداد للحرب في 

والبراغماتية   السليم  التفكير  من  نابع  هو  السالم  أوقات 

الرسائل  االرض،  على  والمعطيات  الوقائع  قراءة  في 

التي ُوّجهت لإلقليم قبل فترة من خالل استهداف أربيل 

اإليراني  الثوري  الحرث  وتبني   عشر صاروخًا، 
ْ
باثَني

هذه العملية وألول مرة  في تاريخها هي سابقة خطيرة 

في المشهد العراقي العام، هذه العملية يجعل مّنا جميعًا 

الرسائل  هذه  مضمون  على  جاد  وبشكل  نقف  أن 

تجاربهم  بحكم  اإلقليم  قادة  وتوقيتها،  منها  والغرض 

مع  التعامل  في  الحكمة  يجيدون  والميدانية  التاريخية 

التحديات والمعطيات بعقالنية وهدوء، لكن أحيانًا  كافة 

يغرق المرء داخل التفاصيل، ويستحيل إدراك المستقبل 

يعلم  والداني  القاصي  بات  اليوم  له.   المنصوب  والفخ 

أن هناك فيتو إيراني على انتخاب مرشح "الديمقراطي 

الكوردستاني" السيد ريبر أحمد لرئاسة العراق، لكن اكثر 

المواضيع الجدلية الذي يثير التساؤل هو حول الغموض 

الذي يلف موقف واشنطن من  توّرط طهران، واللعب 

العراق  في  فالكرد  العراق،  داخل  التوازنات  بقواعد 

وعلى مدى التاريخ لم يضعوا يومًا جميع بيضاتهم في 

المراوغة،  فمعروف عن سياستهم هو  االمريكان،  سلة 

والمكر، والمناورة في التعامل مع قضايا المنطقة.

صحيح أن خيارات اإلقليم محدودة أمام هذا الكم الهائل 

التي تواجه  الفوضى والتحّديات االمنية والعسكرية  من 

المنطقة لكن هناك موضوع يجب على قادة اإلقليم التعامل 

معه بجّدية ودون تردد، فحزب العمال الكردستاني بات 

اليوم قوة عسكرية  والعبًا أساسيًا في سوريا والعراق 

البيت االبيض فضًال  اليهودي داخل  اللوبي  مدعوم من 

الدعم اإليراني المباشر لهذه المنظومة على فرضية تالقي 

المصالح (عدو عدوك صديقك !)، ويجب ان ال يستهان 

بقدرات هذا الحزب ، ألنها أداة تحت الطلب، فالخطر 

األكبر الذي يواجه إقليم بشكل عام وأربيل بشكل خاص 

هي نوايا هذا الحزب الذي بات إيران تتالعب بها كيفما 

تشاء، إذا كان الكورد في إقليم كوردستان لم يتعلموا من 

تجربة "ديار بكر" في ٢٠١٥، وتجربة الكورد في سوريا 

مسعود  فالرئيس  ذاتها،  بحد  كارثة  فهذه  بعد ٢٠١٢،  

البارزاني له بال طويل في هذه التجارب وخاصة كان 

تركيا،  داخل  السالم  عملية  منظومة  من  أساسيًا  جزءًا 

واالحتكاك  تركيا  داخل  الكورد  أسهم  تصاعد  فبعد 

المباشر مع االتحاد االوروبي ودعم ٢٢ بلدية فاز فيها 

تركيا  في  الكوردية  القضية  شهدته  الذي  والتطور    ،

تتكرر،   لن  سابقة  كانت  والثقافية  السياسية  الناحية  من 

فالعمال الكوردستاني ّضيع هذه الفرصة من يد الكورد، 

وضرب جميع الجهود بعرض الحائط، بينما في سوريا 

وتسليمها  الكوردية  المناطق  من  النظام  انسحاب  وبعد 

من  كان  تعّوض،  ال  فرصة  كان  المذكور  الحزب  الى 

السياسية  القوى  احتواء جميع  يعمل على  ان  المفترض 

وتنظيم المجتمع، ودعم البنية التحتية لهذه المناطق التي 

همشها النظام طيلة العقود الماضية وإعادة الحياة اليها ، 

لكن ما حصل لم يكن بالحسبان، فالتجأ هذا الحزب إلى 

وحّول  له،  المخالفين  ونفي  واالعتقال  الخطف  عمليات 

القضية الكوردية في سوريا من قضية سياسية عادلة إلى 

جزء من صراع إقليمي ودولي وإلى أجندة بيد هذا أو 

ذاك،  وجّر أبناءنا الى حروب ال ناقة لنا فيها وال حمل، 

وزرع احتقان تاريخي مع مكونات المنطقة وخاصة في 

دير الزور والرقة وبالتالي تسبب بإضاعة فرصة أخرى 

على الكورد في سوريا.  

الخالصة:

إذا كان قادة اإلقليم ال يأخذون الخطر المحدق بهم من 

منظومة الحزب العمال الكردستاني على محمل الجد فهذه 

(اإليراني)  الخطر  بهذا  كانوا يشعرون  اذا  اما  مصيبة، 

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 الدول  مهما كان 

متوحشًا وعبر التاريخ  فهو ساقط داخل المدن والبلدات 

إلى  أعدائنا   لجوء  لكن  المطاف   نهاية  في  الكوردية 

الحاضنة  على   اعتمادًا  الخبيثة   الوسيلة  هذه  استخدام 

االجتماعية الداعمة  لهذا  الحزب هو  الخطر  والتحدي  

في  عام  بشكل  الكوردي  المجتمع  يواجه  الذي  األكبر 

إال  الجميع  امام  خيار  ال  السب  لهذا  الحديث،   عصر 

وتهدد وجودنا  بنا   تحل  التي  الكارثة  هذه  امام  التوحد 

بعدها  من  الكوردية  القضية  وأخرجوا  أبنائنا،  ومستقبل 

القانوني والسياسي، وحّولوها إلى لعبة بيد الدول،  فبات 

الجميع يتالعب بها كيما تشاء، فالخطر قادم،  ومواجهته 

بات خيارًا محتومًا وال مفر منه مهما حاول البعض مّنا 

دفن رأسه تحت الرمال .

كجال درويش

في االونة االخيرة وبعد عدم اتفاق الساسة العراقيين في 

القادمة  المرحلة  تقود  بغداد على تشكيل حكومة جديدة 

السياسية  والمواضيع    األفكار  من  الكثير  تطرح   ،

وتناقش على منصات التواصل االجتماعي وغيرها من 

اجتماعات  هنا وهناك  بين النخبة  السياسية الموجودة 

ما  عراق  هو  العراق  هل  ومنها،  الواقع  أرض  على 

قبل سقوط الطاغية صدام حسين ام بات مقسمًا طائفيًا 

وعرقيًا ؟! 

طبعًا هكذا مواضيع باتت  تشغل الرأي العام والشارع 

المتابعين في دول  الشأن والبعض من  العراقي   بهذا 

الجوار .

من  اشهر  سبعة  بعد  واتفاق  حل  إلى  التوصل  فعدم  

في  الوضع  بان  المتوقع  فمن  الخ   .. ووو  االنتخابات 

تدهور مستمر في ظل تفتت التحالفات التقليدية ..

طبعا ال اخفي عليكم التدخل اإليراني  السلبي في الشأن 

السياسي العراقي والذي ادى الى تدهور الوضع  السياسي 

واالقتصادي في البالد الى حافة الهاوية ، وال استثني 

ايران  ماللي  تدخل   من  العراق  كوردستان  اقليم  منه 

عمل  حيث  القومي  امنه  وضرب  السياسي   شانه  في 

الكوردستاني  العمال  حزب  من  مرتزقته  تحريك  على 

على  والعسكرية  االعالمية  الناحية  من  التهجم  على 

اقليم كوردستان  فهذا الحزب المذكور المفلس اخالقيًا 

وقوميًا  وجماهيريًا بات يعمل لصالح أجندات خارجية  

الى  يهدف  حيث   بالعامية  تقال  كما  أكثر  يدفع  ولمن 

ضرب القضية الكوردية في اجزائه االربعة  ،فلم يعد 

مثل ما كان عليه سابقًا فبعد كشف استراتيجيته المبنية 

على االيديولوجية  المتطرفة االرهابية  البناء الشعب 

الكوردستاني ضعفت قوته الجماهيرية وابتعاد المؤيدين 

مثًال  أوربا  ففي  الخارج  في  او  الداخل  في  كان  ان  له 

اعمالهم التخريبية و محاوالتهم لتشويه صورة الساسة 

والرموز الكوردية باتت بالفشل لقلة عدد المؤيدين لتلك 

األعمال التخريبية .

ايران   وتدخل  بغداد  في  الحكومة  تشكيل  فشل  فبعد 

وكوردستان  العراق  كوردستان  اقليم  في  بمرتزقتها 

سوريا في المنطقة الشرقية الشمالية  لم يعد هناك اي 

أمل بالبقاء على هذا الشكل الموجود حاليًا فهذا تهديد 

طرح  من  بد  فال  الكوردستاني  القومي  لألمن  مباشر 

الكونفدرالية. كما طرحها الرئيس مسرور البارزاني في 

لندن أمام مجموعة كبيرة من المختصين واألكاديميين 

كما  موجودة  فإيران  ذلك  الى  واضافة  البريطانيين 

الكوردية  المناطق  اشرت في شمال شرق سورية اي 

كوردستان  ضم  علينا  الكونفدرالية  فكرة  اكتملت  فاذا 

سوريا الى كوردستان العراق إلعالن الكونفدرالية غير 

ذلك لن نستطيع قطع يد ايران ومرتزقته الموجودة في 

المنطقة والمجاورة  المنطقة والمؤثرة جدًا  على دول 

لكوردستان .

مسرور  الرئيس  قبل  من  الكونفدرالية  طرح  لذلك 

تتأخر  قد  وواقعية   جريئة  سياسية  خطوة  البارزاني 

لذلك  اجًال  ام  عاجًال  وستتحقق  مستحيلة  ليست  ولكن 

ال بديل عن الكونفدرالية في الوقت واألزمة السياسية 

الحالية .فالكورد وزعيمهم مسعود البارزاني كانوا دائمًا 

هو  وها  العراق  في  الفيدرالية  فكرة  لطرح  السباقون 

يطرح  البارزاني  مسرور  االقليم  حكومة  رئيس  نجله 

السياسية  التبعية  من  العراق  النقاذ  الكونفدرالية  فكرة 

اليران واعداء العراق وكوردستان .

@ÊbnéÜäÏÿ€@ÚÓ€aäá–„Ïÿ€a@Â«@›Ìái@¸

@%b»€a@ b‘ñc@·Ëm¸bõ„@oyáñ@ÜäÏ◊@åÏfläÎ@ÒÜb”

@H@Ô„aåäbj€a@Û–�ófl@˝æa@I

شكري شيخاني

لها  شعوًبا  يهدم  والجهل  لها  دول  ال  شعوًبا  يرفع  العلم 

دول!!

من يقرأ التاريخ بتمعن يجد أنه كانت هناك إمبراطوريات 

تحكم

وتستعمر أوطاًنا وشعوًبا كثيرة لكنها بعد فترة من حكمها 

انهارت واندثرت واصبحت أثًرا بعد عين وكما نرى اليوم 

دوًال مثل (سوريا والعراق وليبيا واليمن...) نتيجة الجهل 

الزوال  إلى  أوطانهم  أوصلوا  المستبدين  حكامها  وجهل 

كانت  وبالمقابل  المظلم.  والنفق  األسفل  والدرك  والجحيم 

وال  دولة  ال  أمرها  على  مغلوبة  مضطهدة  شعوب  هناك 

العالم  لها وموزعون على جميع جغرافية و خرائط  كيان 

لها أن  لم يسبق  إبادة  لمآسي وويالت و جرائم  وتعرضوا 

الحديث ، ففي عام  العصر  التاريخ إال في  ذكر في غابر 

١٩٤٥ ارتكبت جريمة المحرقة النازية (الهولوكست) التي 

تمت فيه إبادة وحرق ستة ماليين يهودي أبرياء. لكن إرادة 

إرادة  من  أقوى  كانت  العظيم  اليهودي  الشعب  عند  الحياة 

صناع الموت والمحرقة ..فظهر لدى أبناء الشعب اليهودي 

عباقرة في كافة مجاالت العلوم حيث حصلوا على جوائز 

نوبل في الطب والفضاء والرياضيات والفيزياء وعلى سبيل 

المثال العبقري

وآخرين  آينشتاين  (آلبرت  الفيزيائي   العالم  اليهودي 

كثر...) و كذلك في العلوم الحديثة كالبرمجيات والحاسوب 

والتويتر  كالفيسبوك  التواصل  وشبكات  المايكروسوفت 

النظرية  مؤسس  مثل  والسياسة  اإلقتصاد  علم  بجانب   ...

الشيوعية وعلم اإلقتصاد السياسي اليهودي( كارل ماركس) 

، و ببراعة وذكاء ودهاء أبناء الجالية اليهودية في بريطانيا 

وأوروبا وأمريكا تحكموا في أغلب البنوك وأصبحوا أنبياء 

المال في العالم، وعلى رأسهم العائلة اليهودية (ماجيرا شيل 

روتشيلد) في بريطانيا

أغلب  يملكون  الخمسة  وأبناؤه  ألمانية  يهودية  أصول  من 

العائله أكثر  الدول األوروبية وتبلغ ميزانية هذه  مصارف 

 ( دوالر  تريليون  (خمسمئة  العالم  ميزانية  نصف  من 

والمجالت  الصحف  وأغلب  الكازينوهات  في  ومتحكمون 

وأوروبا  وبريطانيا  أمريكا  في  شهرة  األكثر  واإلذاعات 

في  العمالقة  الشركات  أصحاب  وهم  روسيا  في  وحتى 

العالم.....وكلنا نعلم كيف عاد اليهود المهجرون من أصقاع 

العالم إلى موطن اآلباء

بني  حكماء  أعظم  رأس  مسقط   ( (أورشليم  واألجداد 

ألف  عام  في  وذلك  سليمان)  أوالنبي  إسرائيل(الحكيم  

وتسعمئة وثمانية وأربعين دون أن يطلقوا رصاصة واحدة 

على

والعلم  األدمغة  قوة  إن  فلسطين.أجل  في  العرب  المحتلين 

تجلب المال الضخم وبقوةالمال تستطيع إركاع جميع آلهات 

حكام العالم والحصول على ما تريد ..إن عباقرة

السياسة والمال اليهود بقوة أدمغتهم و مالهم الضخم جعلوا 

حكومة بريطانيا ترضخ لمطالبهم في إصدار قرار بإنشاء 

كيان للشعب اليهودي في فلسطين وطرد العرب المحتلين 

الفلسطينين  المالكين  ترغيب  تم  حيث  سالح  بدون  لكن 

ببيع أراضيهم لقاء أموال يدفع لهم اليهود ..واآلن الشعب 

بإزدراء  إليه  وينظر  ومظلوًما  مشرًدا  كان  الذي  اليهودي 

و  أوروبا  في  المسيحي  والعالم  الكنائس  قبل  وكراهية من 

له  وأجداده  آبائه  أرض  إلى  عاد  اإلسالمي..  العالم  كذلك 

دولة قوية و أصبحت القوة الخفية التي تتحكم في صناعة 

والكل  برمته  العالم  في  المصيرية  القرارات  و  األحداث 

يطلب رضا دولة اسرائيل.

ناتو  يؤسس  سوف  نقب  اجتماع  وبعد  المرحلة  هذه  وفي 

ويستلم  المنطقة  يقود  إسرائيل سوف  بقيادة  اوسطي  شرق 

المهام من امريكا. 

بالتعليم  كوردستان  اقليم  حكومة  تهتم  أن  أتمنى  ختاًما. 

بالطلبة  العلمية واإلهتمام  والجامعات واألبحاث  والمعلمين 

الموهوبين والعباقرة وأصحاب اإلبتكارات وإرسالهم بمنح 

دراسية إلى أرقى الجامعات العالمية في أمريكا واليابان و 

إسرائيل وبريطانيا وباريس وألمانيا ليعودوا إلى وطنهم من 

أجل بنائه وخدمة شعبهم .. وكما نرجو من أهالي الطلبة 

جميع  بتوجيه  اإلقليم  حكومة  في  العالي  التعليم  ووزارة 

الطلبة المتفوقين إلى نيل أعلى الدرجات والشهادات العلمية 

في كافة المجاالت ليكونوا رجاًال أقوياء للمساهمة في بناء 

مجتمعهم على أسس علمانية حضارية قوية تواكب مسيرة 

مجاالت  في  علماء  سيصبحون  هؤالء  المتقدمة...  الدول 

متعددة وسيصبحون مصدًرا لثراء اإلقليم وتقدمه وقوته كما 

طريق  عن  العالم  في  ملياردير  أكبر  ماسك  ايلون  أصبح 

عبقريته في العلوم الفيزيائية وعلم اإلقتصاد ، يتمنى جميع 

رؤوساء العالم كسب وده بكل احترام و هو يحصل منهم 

على مايريد من أجل مصلحة بلده.. إن ثروة العقول العلمية 

المبدعة النيرة لهي أعظم ثروة وثراء تضاهي ثروة البترول 

والمواد الخام..

Ô„bnéÜäÏÿ€a@…‡n1a@äÏ�m@¿@·‹»€a@ãqc

@ÚÓ€aäá–„Ïÿ€a@Åã†
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عبدالباقي أمحد
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من  الدول  مواقف  في  الحاد  التباين  استمرار  إّن 

القضايا الحّساسة ال بّد أن يؤّدي بالنهاية إلى تأجيج 

نار الِصراع بينها، وقد يتطّور الِصراع إلى المواجهة 

المباشرة، األمر الذي يجعل كل دولة ُيَسّخر جميع 

مقّدراته، ويّتِبع كافة الُسبل المتاحة لهزيمة الطرف 

اآلخر إْن أمكن، أو إلحاق أكبر قدر من األذى به 

على أقل تقدير. 

غالبًا ال يتّم اللجوء إلى المواجهة العسكرية في مثل 

إلى  باإلضافة  أخير، ألّنها  َكَخيار  إّال  الحاالت  هذه 

بنسب  كانتا  ُتخلِّفهما -وإن  اللِذيِن  الضحايا والدمار 

لتحقيق  وسيلة  بالنهاية  هي  الطرفين-  بين  متفاوتة 

أهداف سياسية، فإْن أمكن تحقيقها بوسائل أخرى فال 

بأس في ذلك، كالحرب النفسية التي ُتعتبر أشد فتكًا 

من الحرب العسكرية وأقلُّ تكلفة، ويتعّذر المحاسبة 

تستهدف  ألّنها  الدولي،  المجتمع  ِقَبْل  من  عليها 

سلوكها  لتوجيه  الشعوب  إرادة  األولى  بالدرجة 

بإتجاه ما، وإرادة القتال لدى الجيوش المعادية بحيث 

فإّنها  االقتصادية  العقوبات  أّما  قتال.  دون  تستسلم 

تشكِّل  أن  دون  األولى  بالدرجة  الشعوب  تستهدف 

فشل  ذلك  على  والدليل  السلطات،  على  أي ضغط 

العقوبات االقتصادية في تحقيق أهدافها في كل من 

كوبا، ليبيا، إيران، العراق ومؤخرًا في سوريا. .

رغم َنجاعة الحرب النفسية إّال أّنها ال تشكِّل بديًال 

مع  تتعامل  ال  ِلكوِنها  العسكرية  الحرب  عن  دائمًا 

على  الحالي  الروسي  كالغزو  المفاجئة،  األخطار 

أوكرانيا. من هنا تأتي أهمية الردع ِلَثني الُطغاة عن 

العدوان على اآلخرين وتهديد الِسلم العالمي. إذا كان 

األمر كذلك فكيف نفهم الردع؟ 

التلويح بالعصا دون الضرب بها هو شكل من  إّن 

العامة،  لدى  عليه  متعارف  هو  كما  الردع  أشكال 

د هنا على ُوجود العصا، وإال سيكون التلويح  وأؤكِّ

القانون  في  البيضاء.  بالراية  أو  الزيتون  بغصن 

لمنع  رادع  أفضل  به  التهديد  أو  الِعقاب  الِجنائي 

األشخاص من ارتكاب الجرائم. 

األخالق الفاضلة -رغم ندرتها- هي شكل من أشكال 

الردع الناعم إْن لم تُكن أرقاها، ولكن عند تضارب 

بها  الدول ُيضرب  بين  الخالفات  المصالح وتعميق 

عرض الحائط. 

خصمين  بين  تفاعلية  عالقة  هو  كمصطلح  الردع 

لكل  يمكن  بحيث  نسبيًا،  متكافئة  ُقدرات  يمتلكان 

بالطرف  األذى  من  ذاته  المستوى  إلحاق  طرف 

من  كافيًا  قدرًا  يمتلكان  ذاته  الوقت  وفي  اآلخر، 

ِمّما  والخسارة،  الربح  حساب  يِتمُّ  بحيث  العقالنية، 

الحرب  مخاطر  درء  على  يعمل  كل طرف  يجعل 

المحتملة بالمحافظة على قواتها وأسلحتها في حالة 

تأهب كمي ونوعي بالشكل الذي ُيقِنع الطرف اآلخر 

بأّن أي عمل هجومي من ِقبله ستكون تكلفته أكبر 

كان  هكذا  تحقيقها،  إلى  يسعى  التي  المكاسب  من 

واالتحاد  األمريكية  المتحدة  الواليات  بين  الوضع 

السوفييتي خالل الحرب الباردة.

إدارة  نظريات  إحدى  باألصل  هي  الردع  نظرية 

الردع  اقترن  ومؤخرًا  عسكرية،  بأدوات  الصراع 

إلى  أّدى  الذي  األمر  االستراتيجية،  بمصطلح 

ظهور مصطلح -إستراتيجية الردع- في التخطيط 

يعني  ال  ذلك  ولِكن  الدولية،  والعالقات  العسكري 

أّن الردع حديث العهد، بل هو قديم ظهر مع أول 

تطّور ألدوات القتال. امتالك السيف المصنوع من 

الفوالذ ألول مرة كان عامل ردع، اكتشاف البارود 

واستخدامه في المقذوفات شّكل هو اآلخر عامل ردع 

غّير  مرة  ألول  المعركة  في  الدبابة  استخدام  فّعال، 

موازين الِقوى، دخول الطائرة الحربية في الصراع 

نتائج الحروب. فكلُّ  فاِرقًا نوعيًا في  المسّلح أحدث 

سالٍح جديٍد غير مألوٍف يدخل المعركة ألول مّرة هو 

شكٌل من أشكال الردع. 

من المتعارف عليه أّن األسلحة التقليدية هي للدفاع 

الشامل  الدمار  وأسلحة  الوقت،  بنفس  والهجوم 

أي  نجد  ال  نكاد  التاريخ  إلى  بالعودة  لكن  للردع. 

وشاركت  إّال  للردع  كانت  التي  األسلحة  من  نوع 

في الحروب بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل، ِمّما 

فقط.  للردع  بكوِنها  النووية  الدول  مزاعم  ُيدِحض 

لقد ُأسُتخِدمت األسلحة الكيماوية والجرثومية -رغم 

بل  الحروب،  في  فقط  ليس  عديدة  مرات  حظرها- 

وضد المدنيين أيضًا، حيث أسُتخدم ضد سكان قارة 

وفي  األوربيين،  الغزاة  قبل  من  األصليين  أمريكا 

مدينة حلبجة من قبل صدام حسين وفي غوطة دمشق 

من قبل النظام، وغيرها من المناطق. 

أّما األسلحة النووية على الرغم من استخدامها لمّرة 

الحرب  في  اليابان  أمريكا ضد  قبل  فقط من  واحدة 

لمنع  حاليًا  رادع  أي  يوجد  فال  الثانية  العالمية 

استخدامها مستقبًال ِبغّض النظر عن األسباب. حاليًا 

روسيا تهدِّد أورّبا وأمريكا -على لسان رئيسها بوتين 

في  النووية  األسلحة  باستخدام  خارحيتها-  ووزير 

حال تهديد وجودها. وُيذكر هنا أّن أمريكا أصدرت 

التي  الذرية  القنبلة  -منذ عقود- طاِبع عليه صورة 

اليابان  قّدمت  اليابانية،  هيروشيما  مدينة  ُألقيت على 

احتجاجًا على الطاِبع، جاء رد أمريكا كما يلي: هذه 

القنبلة سّرعت في وضع حد للحرب العالمية الثانية. 

قد يبدو ردًا منطقيًا ولِكّنه غير إنساني.

نظرًا للقوة التدميرية الهائلة التي تتمّيز بها األسلحة 

النووية تسعى أغلبية الدول إلى امتالكها بحجة الردع، 

األمر الذي يؤّدي إلى ِسباق التسلُّح بها وتطويرها، 

ِمّما يهدِّد مستقبل اإلنسانية بالفناء. لقد باتْت الحاجة 

استخدام  لمنع  آخر  نوع  من  ردع  عامل  إلى  ماّسة 

األسلحة النووية. إّن معاهدة الحد من انتشار األسلحة 

فّعال  أهميتها- ال تشكِّل عامل ردع  النووية -رغم 

للدول النووية، ألّنها ال تتضّمن عدم استخدام األسلحة 

النووية. منذ دخول المعاهدة حّيز التنفيذ عام ١٩٧٠م 

المعاهدة-  في  أطرافًا  تكن  -لم  دول  ثالث  أجرت 

وكوريا  وباكستان  الهند  هي  علنية،  نووية  تجارب 

أّما إسرائيل رغم حيازتها على عدد غير  الشمالية. 

ح بذلك  معروف من الرؤوس النووية فإّنها ال تصرِّ

كنوع من سياسة الغموض المعتمَّد لتحقيق الردع بأقل 

تكِلفة سياسية ُممِكنة. من المؤكَّد أّن صدام حسين لم 

يكن يتوانى عن استخدام السالح النووي ضد جيرانه 

أو شعبه لو حاز عليها. 

إّن تمكُّن أمريكا من صنع القنبلة الذرية واستخدامها 

في الحرب العالمية الثانية شّجع الدول األخرى على 

حيازتها كما أشرنا سابقًا، حّتى اآلن تمّكن تسع دول 

من تصنيعها. َوِوفقًا لمعهد استوكهولم الدولي ألبحاث 

لألسلحة  العالمي  المخزون  إجمالي  بلغ  فقد  السالم 

النووية عام ٢٠٢١م ثالثة عشرة ألف رأس نووي. 

ُيذكر هنا أّن أوكرانيا سّلمت مئتي رأس َنووي إلى 

بين  بودابست  اتفاقية  بموجب  ١٩٩٤م  عام  روسيا 

أوكرانيا من جهة وكل من روسيا والواليات المتحدة 

األمريكية وبريطانيا من الجهة األخرى، والتي نّصت 

د روسيا بعدم تهديد أو استخدام القوة  أيضًا على تعهُّ

ضد وحدة األراضي األوكرانية واستقاللها السياسي، 

أوكرانيا،  ضد  ُتستخدم  لن  أسلحتها  من  أيًا  وأّن 

باستثناء حاالت الدفاع عن النفس حسب ميثاق األمم 

على  تتجّرأ  تكن  لم  أّن روسيا  المؤكَّد  من  المتحدة، 

إليها.  النووي  سالحها  تسلِّم  لم  لو  أوكرانيا  غزو 

بتفكيك  قاما  وكندا  إفريقيا  جنوب  أّن  أيضًا  وُيذكر 

الحد  معاهدة  إلى  إنضمامهما  قبل  النووية  أسلحتهما 

من إنتشار األسلحة النووية، بينما إيران تسعى جاِهدة 

منذ عقود إلى تصنيعها بأي ثمن. 

إذا كان درهم مال يحتاج قنطار عقل كما يقول المثل، 

فكم تحتاج ثالثة عشرة ألف رأس نووي من العقل 

واألخالق والِحكمة؟!

سنحاول إلقاء الضوء على الصراع العالمي اآلني الحاد، 

انطالقا من مصلحة شعبنا الكوردي في أجزائه األربعة؛ 

وباألخص في باشور وروجآفا كوردستان، وذلك بسبب 

وجود قوات تلك الدول الكبرى المتنافسة أو وكالئها من 

الدول اإلقليمية والمحلية في الجزأين من وطننا حتى ال 

نخطأ، كما الحال عبر تاريخنا الطويل في اختيار التكتيك 

واإلستراتيجية المالئمتين للحفاظ على وجودنا ومصالحنا 

محليا وإقليميا وعالميا، في مجرى هذا الصراع الشرس 

وربما الدموي المرعب بين المعسكرين؛ أمريكا وحلفائها 

في الناتو من طرف، وروسيا والصين من طرف آخر. 

الواقعي  والتحليل  الدقيقة  المعرفة  يستوجب علينا  لذلك  

والمصالح  العسكرية  والخطط  سياسية  الجيو-  لألهداف 

الدعائية  والحمالت  السياسية  والطروحات  اإلقتصادية 

يتعلق  ما  على  التركيز  مع   . العالم  في  الطرفين  لكال 

بالشرق األوسط وكوردستان حصرا.

والتعرض  األولى  الضحية  الكورد  سيكون   ، ذلك  دون 

األضعف  الحلقة  ألننا  والنكبات،  الكوارث  من  للمزيد 

المعسكرين  هذا  بين  المخيف  الصراع  هذا  مجرى  في 

وحلفائهما محليا وإقليميا.  وقد أثتبتت األحداث المأساوية 

خالل القرن الـ٢٠ المنصرم - ٣٠ سنة من بداية القرن 

الـ٢١ صحة ما أصاب الكورد، نتيجة الخطأ في التقييم 

والتحليل . لذا ال بد من الحذر، ثم الحذر من اإلنجرار أو 

التحالف مع أحدهما ضد اآلخر . 

المحتدم  الصراع  هذا  باختصار سبب  لكم  سنبين  واآلن 

حلفائه  مع  األمريكي  المعسكر  يعتبر  إذ  بينهما   اآلن 

هو صاحب  وبالتالي  الباردة،  الحرب  في  المنتصر  هو 

األمر والنهي في العالم على مختلف األصعدة (الجيو-

أما  سياسية واإلقتصادية والعسكرية....الخ)          

معسكر روسيا- الصين مع حلفائهما، فيسعى إلى وضع 

حد لسيطرة منافسه األمريكي وحلفائه بمختلف الميادين 

والمجاالت في العالم (الجيو - سياسي واإلقتصادي......

الخ)

بينهما  والسيطرة  النفوذ  على  الصراع  هذا  انعكس 

أخرى.  تارة  وانخفض  تارة،  ونفه  حدته  وازدادت 

ميزان  إن  على  يدل  فإنما  شيء،  على  دّل  إن  وهذا 

القوى اإلقتصادية و العسكرية متساوية أو متفوقة ألحد 

الفترات  الميادين و  المتصارعين في بعض  المعسكرين 

فقط . و هذا ما نالحظه نحن كشهود عيان على التأرجح 

في كفة ميزان الصراع في العالم ، وال سيما في الشرق 

االوسط (سوريا، ليبيا ، العراق)

في  يجري  ما  على  السريع  الوقوف  من  بد  ال  وهنا 

صراعهما على أوكرايينا.  بادئ ذي بدء  ال يريد أحد 

الدماء.  وسفك  الحرب  عبر  مسألة  اي  حل  بصيرة  ذو 

لكن يجب معرفة سبب وخلفية هذه الحرب الدائرة حول 

أوكرايينا. 

ما أن تفكك اإلتحاد السوفييتي وأصبحت أوكرايينا دولة 

مستقلة . جرت فيها إنتخابات دورية لرئيس الجمهورية 

وللبرلمان واإلدارات المحلية ، حقق فيها مؤيدوا التقارب 

مع روسيا الفوز في أغلب دوراتها حتى عام ٢٠١٤ .  

إنقالب  أطاح   ،  (٢٠١٤ في  (أي  ذاته  العام  في  لكن 

عسكري بالحكومة الشرعية المنتخبة بدعم من دول حلف 

الناتو و تحت إشراف السفيرة األمريكية السابقة فيكتوريا 
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فيصل نعسو 

نوالند و المساعدة الحالية لوزير الخارجية األمريكي ، 

و تعيين حكومة موالية للحلف و من ثم إجراء إنتخابات 

صورية إلعطائها شكال "ديموقراطيا " .

ببسط  فبدأت   ، األيدي  مكتوفة  تقف  لم  روسيا  لكن 

إستفتاء  إجراء  (عبر  القرم  جزيرة  شبه  على  سيطرتها 

الغالبية العظمى عن إنضمامها إلى روسيا) وعلى  عبر 

بعض المناطق من شرق أوكرايينا، التي يشكل الروس 

الغالبية العظمى من سكانها. منذ ذلك الحين ، والصراع 

دائر بين المعسكرين على بسط سيادة ونفوذ كل طرف 

منهما على أوكرايينا ودول أوروبا الشرقية و جمهوريات 

اإلتحاد السوفياتي السابقة وفي باقي مناطق العالم في آسيا 

و أفريقيا و أمريكا الالتينية . 

واآلن، حصل ما حصل .بيد إنه، ما العمل الواجب القيام 

به؟ وما هي المواقف التي الواجب إتخاذها من قبل القوى 

و األحزاب و الشخصيات الكوردية للحؤول دون المّس 

بالمكتسبات المحققة للكورد وتجنب المخاطر المحدقة بنا 

في مجرى هذا الصراع المستميت بين القطبين؟ 

تبدو الحرب األوكرانية للوهلة األولى و كأنها حرب بين 

الروس و األوكران محدودة بمساحة جغرافية. والحقيقة، 

أنها حرب كونية يشارك فيها الجميع بالدعم و الخسارة ، 

لتحديد من هو المؤثر في هذا النظام العالمي الجديد؟

وال  النفوذ،  مناطق  على  بعد  استراتيجي  تفاهم  ال  لكن 

قبول لكل طرف بمصالح اآلخر. يريد الروسي والصيني 

يريد  بينما   . والتكنولوجي  الإلقتصادي  تقدمها  إستثمار 

األمريكي واألوروبي وقف هذا الصعود.  

تحديد  في  أنفسنا  سوى  الكورد  نحن  ينقذنا  ال  وهنا 

مصالحنا أوال، ثم مصالح أصدقائنا محليا وإقليميا وعالميا 

قبل  المتخذة من  المستجدات  اإلعتبار  بعين  األخذ  . مع 

الدول الكبرى  في سياساتها مراعاة لمصالحها الحيوية. 

إعادة  منها  اإلقليمية  و  الكبرى  الدول  بعض  بدأت  فقد 

صياغة إستراتيجياتها. فما علينا نحن الكورد رؤية هذه 

األمور بجالء، واتخاذ ما يجب اتخاذه ، كما أشرنا أعاله 

وباختصار، حسب الظروف واإلمكانيات المتاحة.

الواقع  األمر  سلطات  أن  ودوليًا  قانونيًا  المعروف  من 

المراحل تسعى  العالم وفي معظم  الذاتية في  واالدارات 

قواها  كل  مستغلة  إصرار  وبكل  ومستمر  حثيث  بشكل 

السياسية والدبلوماسية والثقافية واألمنية والشعبية لتقديم 

نفسها كنموذج مدني ديمقراطي لإلشراف على مناطقها 

وإنشاء  دستور  صياغة  خالل  من  المختلفة  بمؤسساتها 

ومحاكم  والوزارات  البلديات  تحاكي  وهيئات  مجالس 

االستقرار  على  للمحافظة  وأمنية  شرطية  وقوة  قضائية 

والسلم األهلي وتأمين العيش بكرامة في مناطق سيطرتها 

إقليميًا  اعتراًفا  الذاتية  وإدارتها  سلطتها  منح  على  لتفوذ 

سليمة  وتجارية  ودبلوماسية   سياسية  وعالقات  ودولًيا 

االقليمية  السياسية  المسارات  في  كطرف  مكانها  وأخذ 

والدولية.

أما بالنسبة لما ُتسّمى اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 

سياسية  أطراف  من  انتقادات  تواجه  وهي  نشأتها  منذ 

في مناطقها ومن منظمات حقوقية ولجان مجتمع مدني 

تقاريرها  خالل  من  الدولية  االنسان  حقوق  ومنظمات 

والمجموعات  األشخاص  حكم  سيادة  بسبب  السنوية 

وقادة المليشيات كسلطات موازية لسلطات اإلدارة الذاتية 

في  تداخل  ولوجود  االجتماعي  عقدها  في  المنصوصة 

السلطات على مستويات مختلفة  والتي تكون سببًا لتفاوت 

تطبيق القوانين وللتعارض بين صالحيات وعمل الهيئات 

بدًال من حكم القانون وسيادة القانون وتصحيح األوضاع 

أمام  المجال  وإفساح  السياسية  الحياة  إعادة  خالل  من 

األحزاب واألطر السياسية الكردية وغير الكردية التابعة 

السياسي  العمل  بحرية  المنطقة  في  األخرى  للمكونات 

والثقافي والمجتمعي بشكل ديمقراطي حر وسلمي.

إال أننا نرى مايحدث في مناطق االدارة الذاتية عكس ذلك 

تمامًا نسمع عن انتهاكات جسيمة لحقوق االنسان، ونسمع 

والشخصيات  األحزاب  بحق  ترتكب  فظيعة  جرائم  أن 

المستقلة المعارضة لسياسات االدارة باإلضافة الى قمع 

االعالم  ومالحقة  السلمي  التظاهر  وحق  الرأي  حرية 

مكاتبهم  وغلق  واالعالميين   والصحفيين  والصحافة 

حاالت  عن  ونسمع  لمهنتهم،  ممارستهم  من  ومنعهم 

قضائية  مذكرات  بدون  واعتقاالت  التعذيب  تحت  القتل 

ليس هذا فحسب  نزيهة وعادلة  إجراء محاكمات  ودون 

بل وخطف أطفال بهدف تجنيدهم قسريًا وحرق مكاتب 

انتهاك  ونسمع  المعارضة  الكردية  السياسية  األحزاب 

وتهديد  الليل  من  متأخرة  أوقات  في  المنازل   حرمة 

تمت  ال  بحجج  والقمع ضدهم  العنف  وممارسة  سكانها 

هذا واليخفى على  بشيء  االنسان  القوانين وحقوق  إلى 

التخدم  فهي  شيء  كل  قبل  الممارسات  هذه  أن  عاقل 

االدارة الذاتية بحد ذاتها، وال تخدم هيبة وسيادة واحترام 

السياسية  ومرتكزاتها  مؤسساتها  وال  االجتماعي  عقدها 

ال  أنه  كما  واالقتصادية  والمجتمعية  واألمنية  والقانونية 

تخدم أيضًا الشعارات التي ترفعها االدارة الذاتية وتقدسها 

وال  الديمقراطية  األمة  شعار  التخدم  أنها  أي  وتمجدها 

معروف  هو  وكما  الحرة،  الهوية  وال  الشعوب  أخوة 

االجتماعي  عقدها  وحسب  الذاتية  االدارة  أن  ومعلن 

واألدبيات التي تصدرها ومنشوراتها وبياناتها وشعاراتها 
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وتصريحات مسؤوليها اإلعالمية والقررات التي تتخذها 

في مؤتمراتها وإجتماعاتها ال تمت ال للكرد كقومية أرضًا 

للقضية  وال  لكوردستان  وال  سياسية  وجغرافية  وشعبًا 

الكردية العادلة ليس هذا فحسب بل العجيب والمستغرب 

أنها ال تدخل في مصلحة تحقيق هدفها في الوصول الى 

كإدارة  ودولي  وإقليمي  ووطني  شعبي  سياسي  اعتراف 

ذاتية وكيان سياسي، وأخذ مكانها كطرف في المسارات 

الخاصة  الكردية والسورية واالقليمية والدولية  السياسية 

بالمشاركة مع  السوري وكمنصة كردية مستقلة  بالملف 

األخرى  الكردية  السياسية  واألطر  الحزبية  األطراف 

المكونات   مع  بالمشاركة  وأوسع  أكبر  منصة  وتشكيل 

(القوميات واألقليات .. ) األخرى في مناطقها وفرض 

والدبلوماسية  السياسية  المسارات  كافة  على  نفسها 

والقانونية التي تتعلق بالملف السوري واألزمة السورية 

وأبرزها مفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف  .

أليس مايحدث أمر مريب يا إدارة ذاتية ؟

االستراتيجيات  هذه  مثل  باتباع  تحقيقه  توّدون  ماالذي 

والتكتيكات والقيام بمثل هذا السلوك، وهذه األساليب التي 

والمعاهدات  المواثيق  مع  وال  المنطق  مع  ال  التتوافق 

الشعب  وتطلعات  طموحات  مع  وال  الدولية،  والقوانين 

الكردي في سوريا الذي يناضل من أجله منذ عقود من 

الزمن ؟

ماهو الهدف وماهو المخطط  وإلى أين؟

هل هكذا تبنى األوطان؟

أال يستدعي الوضع العام السياسي واألمني والدبلوماسي 

والقانوني والمعيشي وحالة االنقسام والتشتت الذي يعاني 

منه الشعب على كل األصعدة مراجعة عامة وشاملة من 

قبل صانعي القرار السياسي لديكم ؟

هل من مجيب ؟

السياسي  االنفالت  ظهر  السورية  األحداث  مع  تزامنا 

واالعتقاالت  الخطف  عمليات  من  التهديدات  تكاثرت  و 

مايسمى  صفوف  في  كبير  بشكل  واالتهامات  التعسفية 

في  قنديل  من  أوامرهم  يتلقون  الذين  شورشكر  بجوانن 

المجتمع  انهيار  إلى  أدى  ما  وهذا  الفرات  شمال شرقي 

الكوردي رويدا رويدا وزاد المشاكل من سلوك التصعيد 

الرموز  ضد  تحريضية  وتصريحات  اليومي  اإلعالمي 

ألبطال  وتحويلهم   عمالئهم  بعض  لتشهير  الكوردية  

ومناضلين في الساحة الكوردية.

هناك سيناريوهات متكررة حتى تكون الخالفات مستمرة 

وذلك لعدم الوصول إلى الحل والتفاهم وإزالة كل العقبات 

من أجل ترتيب البيت الكوردي في سوريا، بل يستغلُّون 
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عبدالرمحن حبش 

الظروف السياسية لصالح األجندات الخارجية لقهر إرادة 

الشعب والمناضلين الشرفاء واستهداف القضية الكوردية 

، واحراق مكاتب احزاب المجلس الوطني الكوردي في 

سوريا وأعتقال النشطاء السياسيين واالعالميين الكورد. 

التطورات  السياسي في  المشهد  وحسب مصادر ووقائع 

الذاتية  األخيرة  بكوردستان سوريا وبعد فشل  اإلدارة 

السياسية  الناحية  من  الفرات  شرقي  في  الشؤون  بإدارة 

واالقتصادية وعدم تأمين الوضع المعيشي للمواطنين لم 

يعد المواطنون يشعرون بانتمائهم لسلطة اإلدارة الذاتية من 

وراء شعاراتهم والوعود الكاذبة من أجل تحسين الوضع 

الكوردي او  بالحوار  السياسي واالقتصادي واألستمرار 

األبتعاد عن منطق االستبداد واختطاف االطفال القاصرين 

و تجنيدهم في معسكرات  مغلقة وزجهم في حروب ال 

ناقة لنا سوى النفاق السياسي والدمار عبر تصريحاتهم 

التي ال تتعدى أن تكون مجرد أكاذيب وال تخدم القضية 

الكوردية، ولذلك في كل فترة تقوم ( ب ي د )  باألعتداء 

على حريات اآلخرين بالتحريض على القتل أو االعتداء 

واختطاف الشخصيات السياسية أو حرق مكاتب احزاب 

غطاء  يتم  بحيث  سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس 

فشلهم في إدارة والسلطة واتهام  مجلس الوطني الكوردي 

في سوريا لعرقلة الحوار وعدم االعتراف باإلدارة الذاتية 

في شرقي الفرات وتدخل ب ي د في شؤون باقي أجزاء 

َكودستان بإعاذ من قنديل لخلق الفوضى وتحريض القوى 

الكوردي  المشروع  أجل ضرب  من  االقليمية  السياسية 

في سوريا وباقي أجزائ كوردستان لخدمة السياسة 

اإلقليمية والدولية وخلق الفتنة والكراهية بين شعوب 

المنطقة المحيطة مع الشعب الكوردي للتعايش بسالم 

وعدم االعتراف بحقوق الكورد.

يقومون  ك  ك  ب  ال  تأسيس  منذ  أنه  نرى  ولذلك 

باستهداف الشعب الكوردي بالحقد والكراهية وتفكيك 

سياسي  مشروع  اي  قيام  لمنع  الكوردي  المجتمع 

اي  نشهد  لم  بالمقابل  تاريخيآ،  أرضها  في  كوردي 

مطالب او تحرك عسكري لل ب ك ك  ضد الدولة 

التركية او إيران او النظام السوري أو العراق إنما 

انشاء ال ب ك ك هو قضاء على الشعب الكوردي 

لتهجيرها من مناطقهم.
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شملت اقتصادي انهيار بحالة  يمر البلد  أن سرًا يعد لم

األفراد على بظاللها  وتلقي والمؤسسات القطاعات كل

الفقر من للمواطن  اليومية المعاناة بدليل والجماعات 

الحياة المتزايدة نتيجة تكاليف مواجهة في  والجوع والعجز

يومًا يزداد الذي الفاحش الغالء وحالة األسعار ارتفاع

العائالت الكثير من تضطر حيث رادع؛ دون أي يوم بعد

للجوء إلى الحال متوسطة مستورة حياة تعيش التي كانت

أو مثًال) (كالتسول كرامتهم بها تهان للعيش مصادر

. يومهم قوت لتحصيل القمامة مكبات في البحث

الحياة مقومات من األدنى الحد إلى يفتقر المواطن أصبح

وغاز كهرباء من  الطاقة على الحصول صعوبة  وأهمها

مع للشرب. ومعاناة صالحة مياه وإلى مصادر ومازوت

بتكرير الوقود البدائية النفط مصافي عن األمراض الناتجة

المنطقة على معتمة تشكل سحابة والتي الحرق طريق عن

من الحيوانات وحتى والنباتات الزراعة تسلم لم برمتها.

ومن الحراقات لهذه المستثمر باإلنسان بالك فما ضررها

شتى وأهمها بأمراض أصيبوا حيث . في محيطها يعيش

الشعب هذا من الكثيرين بحياة أودت تنفسية أمراض

البائس.

المحروق بالوقود  تعمل التي اآلليات زيادة عن ناهيك

يعتمد , والتي كل شارع في مولدات الطاقة المنتشرة ودخان

في وحتى الكهرباء النظامية. توفر مكرهًا لعدم الفرد عليها

الهواء حيث المحروق المازوت يستخدمون التدفئة مجال

المغلقة. في الغرف المحصورة وروائحها الكريهة الفاسد

األمراض زيادة إلى مباشر غير بشكل أدى وذاك هذا كل

منها إال يسلم التي لم السرطان ومنها أمراض كما أسلفنا

أطباء العاصمة. احصائيات القليل حسب

الطاقات كل بتكاتف معالجتها من بد األمور وغيرها ال هذه

ممارسة من شعبنا وبناء القدرات لتمكين وتوفير اإلمكانيات

والقوانين السماوية كل الشرائع أقرته الذي الحياة في حقه

, أوًال المسؤولين مسؤولية وهذا الدولية. والتشريعات

هذه من الكثير تجاوز على قادرون عليها القائمون ألن
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بهلوي خالد

اإلنسان حقوق أبسط  من األساس في وهو الصعوبات

بهموم يشعروا أن يجب ألن هؤالء الكريم، العيش في

صاغية آذان يكون هناك وأن التغاضي عنها, دون الناس

األزمات. وتجار الفاسدين ضد وتحرٌك

فالمستقبل غامض للمواطن، يحدث لما حل ايجاد البّد من

أو االنتحار حاالت وحتى النفسية، األمراض وتزداد

تسعى المتصاص الفاسدة وكل األيادي القسري، التهجير

وطن بناء إعادة مفترض فيه فالوقت الحالي المواطن. دم

واالحتياجات الحقوق عن الجميع يدافع متماسك ومجتمع

دون سعيدة حياة الحرة الشعوب تحيا كما ليحيا األساسية

من المجهول. الخوف

إلى يتطلع  المواطن فإن  ذلك مع كبير  التحديات فحجم 

الشعب بحقوق واالقرار والمفاهيم السلوك احداث تغيير في

الوصول يمكن عادل وشامل لكل حل كأساس المشروعة

النجاح وتحقيق أفضل حياة لتحقيق نوعية نقلة ويحدث اليه

في المنطقة والهدوء واالستقرار واألمان توفير األمن في

المجتمع. فئات كل يشمل

اآلمن. بالعيش والقادمة الحالية األجيال بوجوده تنعم حتى

دور وإعطاء المسؤولية القيادات تتحمل أن الوقت حان

على قادرًا ليكون كفاءاتهم، حسب المجتمع أفراد لجميع

لألجيال أفضل مستقبل الصعبة وبناء المرحلة هذه اجتياز

لكل الوطنيين األحرار مشترك هدف القادمة وأعتقد هو

جو في والعيش للحرية التواق  الوطن  لهذا والمخلصين

وإنسانيته. كرامته واسترداد ديموقراطي

…‰Óm %Î onj„ >€a@ÒäÏr€a

مستقبل نحو تسير الجميع يالحظه سوريا كما األمور في

في
ّ
جلي بشكل تظهر والضبابية الغموض هذا مجهول،

السوري، هذا في الشأن الداخلة والمتداخلة الدول مآخذ 

توازنات فهي لهم بالنسبة أما السوريين، نحن لنا بالنسبة

النفوذ، لمناطق  وترتيب  حسابات  وتصفية  ومقايضات 

حرب صفيح على وتغلي تفور، السورية والساحة

بعد وخطيرة، سيئة تبعات لها شرسة ومعيشية اقتصادية

حرب سعير لفحات إلى يتعرض الشعب هذا كان أن

االنتهاكات أنواع  أبشع السوريون خاللها نال عسكرية

والتشريد. والتدمير التنكيل فنون من

وجود ال بالخير، يبشر  وال يسّر  ال فالوضع اآلن أما

بشعة حرب هي يمارس ما ولكن عسكرية لحرب

ال أو وجود إلى تؤدي أن الممكن من والذي وخطيرة،

وتجويعه العيش حيث محاربة لقمة كامل، لشعب وجود

بحد الجحيم هو هذا وإفنائه، شعب إنهاء المطاف، نهاية في

ممن وخاصة أجمع أمام أعين العالم يجري ذلك كل ذاته،

الديمقراطية عن والمدافعين الحماة من انفسهم يعتبرون

المصير. اإلنسان وحق تقرير وحقوق

الثورة مسار على طرأت التي التحوالت أن علما،

الشعب من جعل السورية األزمة باألحرى أو السورية 

في أدخله وغربا، شرقا وشماال، يمينا يتخبط السوري

لنزالت وتعّرضه والتفاعالت، التناقضات من متاهة 

هول من أحيانا يرتجف والحرارة، البرودة مشاعر

عن بدفاعه يتباهى من وخاصة  الدولي  التعامل برودة

األحيان أكثر وفي اإلنسان، وحقوق الديمقراطية والحرية

ضده تمارس التي والجرائم االنتهاكات شدة من يتعرق

أهل بيته، من هم من وخاصة واألذرع األدوات قبل من

لها األبدان. تقشعّر التي الجرائم وممارسة أبشع

جعله الشعب السوري بجدار النفاق والالمباالة اصطدام ان

العالمية من قبل المنظمة ما يتم الحديث عنه بكل الثقة يفقد

به يصرحون كما اإلنسان حقوق عن المدافعة والدول

نفق إلى جرفته كالسيل هذه الالمباالة نهارا، إن جهارا

يعلمه الذي فقط وجهته، يدري أن دون فيه يسير مظلم،

تفوح مظلم، مستنقع الفناء والموت في يصارع وحده أنه

والنذالة، صفات الخبث وكل النفاق والجشع رائحة منه

وعديمي واللصوص للسفلة سهلة فريسة جعله مما

مصيره. بتقرير يتحّكمون اإلنسانية

المؤتمرات من الكثير وعقد األعوام هذه كل مرور بعد

أستانا من جنيف إلى عديدة واالجتماعات وتحت مسميات

هو ما إنهاء إلى األولى السلة من واالنتقال وسوتشي،

إلى االنتقالي والحكم السياسي بالحل والبدء عسكري

دون جديد دستور لكتابة لجنة تشكيل وهو األخيرة السلة

السياسي. وكأنك تقلب بالحل والبدء األولى السلة إنهاء

حوله، الجلوس إلى وتدعوهم عقب على رأسا الطاولة

حدث ذلك كل مقلوبة. طاولة  فوق  العمل يمكنك كيف

المصلحة بل إنهاءها، تريد ال الدولية اإلرادة ألن فقط

عليه، هو  ما على الوضع بقاء يريد الضمير وفقدان 

هذا ضده، بثورة قمت  ما وتفاوض  تعود  أن واألنكى

شعارها كانت التي الثورة مسار عن االبتعاد بداية كان

النظام. اسقاط

سنوات خالل حدث ما كل أن والخوف الشؤم ومن

الحرب بعد  وخاصة تكن، لم  وكأنها  السورية األزمة 

الجديدة والترتيبات فالمتغيرات  األوكرانية،  الروسية 

أن سورية في الممارس الدولية السياسة من تجعل قد

النور تَر السورية لم األزمة وكأن الصفر نقطة إلى تعود

وتجري جميعها جرى األحداث للتو، وهذه بدأت وأنها 

والعذابات الويالت يتحملون وهم السوريين أعين  أمام

تلك إلنهاء جزئي فقط ولو حل الوصول إلى على أمل

سورية أرض أن للعلن ما يظهر هيهات، ولكن المعاناة،

كل دولة الدولية، والصراعات للمبارزات مرتعًا أصبحت

مخططات في استخدام وتتفنن في حلبتهم، عضالتها تبرز

عسكرية حديثة. وفنون سياسية جديدة

لم السورية الساحة أن اآلنية، األحداث من يتمخض

كـ بقائها  مع ولكن السابق في كما ساخنًا مرتعا  تعد

الروسية الحرب  بعد وخاصة ومقايضة، ضغط  ساحة

السورية أن المشكلة بحيث الخطر، وهنا يظهر األوكرانية،

من وروسيا أمريكا بين والتنافس الصراع دائرة ستبقى

وإيران ضد تركيا لـ حسابات تصفية ساحة جهة وأيضا

أخرى. جهة من والخارجية الداخلية مشاكلهما

السورية، الساحة على يجري  ما  من نكتشفه ما وهذا

مساحات على اإليراني الثوري للحرس انتشار إعادة من

محاوالت وكذلك سوريا، وشرق ووسط غرب من واسعة

من المزيد لكسب الحالية  الظروف االستفادة من تركية

على سيطرته يحاول فرض الذي لها، والنظام االمتيازات

السياسة تردد مستغًال نفوذه تحت ليست أخرى مناطق

لدى القلق والريبة يثير ذلك كل في المنطقة، األمريكية

ينذر خطيرة وانزالقات  جديدة تداعيات من السوريين

مريب. بمستقبل

الغرباء هؤالء  السوريون ينتظر ال أن يجب لذلك

السوري، بل عليهم البيت ترتيب وإعادة إلصالح ما فسد

الداخل. بالترتيب من ويبدؤوا أنفسهم يعتمدوا على أن

والكره الشر غريزة سيطرة نتيجة ويحدث حدث ما كل

واالستمتاع والتملك األنَّا وممارسة السوريين بين

فقط البعض، بعضهم واإلهانة ضد الذّل أدوات باستخدام

دون طائفة، أو دين أو القومية في معه مختلف هذا ألن

األرض والعرض في المختلف يشاركه ذاك أن التفكير

اإلنسانية. في شيء كل وقبل

والمحبة الصالحة البذرة من نبتت التي السورية الثورة

حصل ما السوريين، لكن ومشاعر في قلوب الموجودة

أمام تلك الشذوذ المقاومة تستطع لم أن هذه البذرة أثبت

لعقود السوريين  عقول في  غرسها  تم التي الفكري 

الخروج السوري يستطيع النقطة هذه ومن وهنا طويلة،

سقي على والمحاولة العمل  فقط األوحال،  هذه كل من

بها حتى واالعتناء اآلخر، وتقبل والمحبة المسامحة بذرة

إخوتهم مع ثم أوًال ومن أنفسهم مع المصالحة من يتمكن

معهم، المختلفين

سوريا بناء في أهدافها وتحقق الثورة تينع الحين ذاك عند

وجماًال. رونقًا أكثر سوريا المستقبل،

مال عزالدين
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األنصاري* بكر أبو

العربية الدول وبعض اسرائيل بين العالقات مرت

األنظمة، هذه  بعض لدواعي السرية من  بمراحل

ضد األمني التنسيق جانب في وانتعشـت

على عكسـية نتائج أعطي  ما  وهو المعارضين،

اإلنسان حقوق مجاالت في إســرائيل صورة

مظلومية مع الغربي الشعبي التعاطف وتراجع

. النازية المحرقة ضحايا

بمؤتمر ابتداء التسعينات انطلقت عملية السالم وفي

وكانت هناك عربية، ووادي أوسلو اتفاق مدريد ثم

تبعات من كانت تعاني التي بعض الدول ركبتها موجة

للكويت العراق  غزو  بعد الخليج حرب  مواقفها من

بعض  خليجية بمعاقبة قامت دول عندما  ١٩٩٠ عام

الذي حسين لصدام نصرة شعوبها تظاهر على البلدان

مساندة لبعضهم. له مواقف كانت

تاريخية زيارة أنقرة شهدت الماضية األسابيع خالل

رغم حافل واستقبال تركيا إلى اإلسرائيلي للرئيس

االستقواء كامل  عقد طوال اإلماراتية المحاوالت 

للربيع الداعم التركي الدور ضد إسرائيل مع بالتطبيع

من نسبيا المسلمين اإلخوان جماعة وقرب العربي

محاولة دحالن محمد عبر أبوظبي ودعم أنقرة 

اهللا فتح غريمه  اتهم فيها أردوغان تركيا انقالبية في

. أميركا المقيم في غولن

الموريتانية الحالة االستراتيجي التطبيع تجارب ومن

حيث الطايع ولد معاوية األسبق الرئيس  زمن 

من مستفيدة إسرائيل  مع العالقات إقامة  قررت

ومعاهدة أوسلو اتفاق "توقيع السالم عملية في التقدم

أميركا رضا على  بالده وحصلت " عربة وادي

إلصالح واشنطن وتدخل غربية واستثمارات

بعد متوترة كانت  التي الخليج  دول مع  عالقاتها

العراق مع المتعاطفة  والمظاهرات الخليج  حرب

احداث تبعات من النظام لحماية إسرائيل وتدخل

فشل  إثر  عرقية مشاكل وقوع بعد   ١٩٨٩ عام

األفارقة تحرير حركة بها  قامت  انقالبية محاولة

حليف  موريتانيا وأصبحت  FLAM الموريتانيين

وبوصلتها في ملفات المغاربية واشنطن في المنطقة

اإلسالمية أميركا للدول من اتهامات ونجت الساحل،

مثل  حلفاء منها عانى التي ١١ سبتمبر أحداث بعد

القوة رغم استراتيجيا المهمتين وباكستان السعودية

لواشنطن المناهضة اإلسالمية للتيارات الشعبية

فيها تقاوم وضعية في وأصبحت موريتانيا، في

تتكلم وكانت والمغربية والجزائرية الليبية التدخالت

العملية ولقيت واإلسرائيلي الفلسطيني الطرفين مع

االمازيغ اليهود استحسان الموريتانية التطبيعية

مغاربية دولة  أول ألنها إفريقيا شمال  من القادمين

. إسرائيل مع تطبع

أدواتها األنظمة اإلقليمية تحريك رغم التطبيع استمر

في بالغت التي وإسالمية قومية تيارات الداخلية من

لتلفيق احيانا وصلت عليه واالفتراء النظام شيطنة

أنظمة من ممولة لندن في تصدر عربية صحيفة

النووية النفايات أكذوبة وتسويقها للتطبيع مناهضة

عبد ولد محمد الرئيس انقالب حتى اإلسرائيلية

بعد  دولية شرعية عن وبحثه  ٢٠٠٨ عام العزيز

وبعد ضغوط بالده عضوية االفريقي االتحاد تعليق

األفريقية المنظومة في بإدماجه ووعود القذافي من

 ٢٥ مقابل اإلسرائيلية الموريتانية العالقات قطعت 

العزيز ولد عبد محمد الرئيس دوالر تلقاها مليون

خصومه واحتواء واحتضانه الليبي الزعيم من

زمن التطبيع ضد يحرضون  كانوا الذين  الداخليين

الطابع. األسبق معاوية ولد الرئيس

إسرائيل مع عالقاتها تطبع ان يمكن التي  الدول

التي هي  السالم عملية وتدعم استراتيجية ألسباب

وسوريا مثل مصر معها حروبًا أن خاضت سبق

في بٱخر أو بشكل شاركت فهي والعراق واألردن

بحاجة  ١٩٤٨ و ١٩٦٧ و ١٩٧٣ وأصبحت حروب

"األرض الدولية الشرعية قرارات وفق سالم لمعاهدة

كالشراكة مهمة السالم في الشراكة ألن السالم" مقابل

يهودية جاليات لديها التي الدول أو الحروب في

هجرهم أو طردوا إسرائيل دولة قيام قبل تاريخيا

والمغرب وليبيا واليمن العراق مثل االستعمار

ضمن تطبيعها يكون أن وتريد وتونس، والجزاىر

يدعم قيام دولة الدولتين حل أساس سالم على عملية

مع  التواصل من لتتمكن  ٦٧ حدود على فلسطين

في عالقاتها في إسرائيل وتوظيفها جالياتها اليهودية

. الكبرى  مع القوى

الحروب في تشارك لم المتحدة العربية اإلمارات دولة

يمكن إسرائيل في يهودية جالية لديها وليس السابقة

الدول من تكن ولم التطبيع، ذلك تدعم أو ترعى أن

صدام حسين عام مع شعبها تعاطف التي دفعت ثمن

في  اإلماراتي التطبيع تصنيف يمكن وبالتالي ١٩٩١

عليها بأي يعود لن فهو الدبلوماسي االرتزاق خانة

وفقدان الفلسطيني الشعب خسارة سوى تذكر بفوائد

العالم اإلسالمي. شعوب مكانتها لدى

يحقق لن له يروجون الذي الرخاء االقتصادي حتى

تستجدي فقيرة  دولة ليست إسرائيل ألن الكثير 

مثل الخليجيين من المحسنين الصدقات او المساعدات

الكرم حتى يصبح وبورما وبنغالديش وتشاد  مالي

في االستثمار أن كما لها كبيرًا إنجازًا اإلماراتي

لن بمعنى القومي بالسيادة واألمن مرهون إسرائيل

أطراف حق من هو فيما باالستثمار يسمح لإلمارات

وصناعة والتكنولوجيا المصارف مثل بعينها يهودية

وشبكات العالمي واإلعالم هوليود وأفالم  السالح

وقد معروفة، يهودية لعائالت المملوكة التواصل

ابوظبي تحاول عندما عكسية نتائج التطبيع يعطي

" االقليميين خصومها حسابات مع لتصفية استغالله

مثل األطراف  بعض هذه ألن إيران قطر" تركيا

حزب الليكود في مؤثرة كبيرة جالية يمتلك إيران

على السالم عملية تخريب عن والمسؤولة نتنياهو

أوراق إيران األم وطنها لمنح المسارات جميع

على للتغطية النووي واستخدامه ملفها في مساومة

الفرس اصفهان يهود واستخدامها السنة ضد جرائمها

واشنطن لتشجيع اإلسرائيلي اللوبي منظومة داخل

مثل إيران أعداء ضد استباقية حروب خوض على

العراقي  الجيش وحل  ٢٠٠٣ عام صدام حسين 

قرار قبول على السم وارغمه الخميني جرع الذي

الشيعية  للقوى العراق  وتسليم  ٥٩٨ األمن مجلس

لطهران. الموالية

باختطاف لليكود الفارسية اليهودية تسمح الجالية هل

إنجاز دعائي زايد عبر تقديمه بن طرف محمد من

الفارسي يسمح اللوبي هل وترامب؟ بمعنى لنتياهو

الحاكم الحزب لإلمارات بمشاركته تسيير الليكود في

بدعم التضحية لنتنياهو يمكن وهل إسرائيل؟ في

المغاربة اليهود ضد مواجهاته في أصفهان يهود

غرور إرضاء أجل من  لفساده  المناهضين

اإلقليمية؟ حساباتها وتصفية اإلمارات

حساب على أبوظبي أبيب تل تفضل أن يمكن وهل

بإسرائيل تعترف مسلمة دولة أول األطلسية؟ تركيا

٧ سنوات  منذ معها طبعت خليجية دولة أجل من

حساب لها على علني وتنتصر واآلن بشكل سرا

يمكن  وهل  ١٩٤٩ منذ بها  تعترف اطلسية دولة 

أو بمصالحها وتضر تركيا تخسر أن إلسرائيل

ضدها؟ أبوظبي جانب إلى تصطف

التضحية بحليف اإلسرائيلية الشؤون خبراء يستبعد

مستوى وعلى اإلمارات أجل من تركيا مثل قدير

الستخدام أبوظبي وسعي التنافس القطري اإلماراتي

الدوحة، على نقاط وتسجيل كفتها لترجيح التطبيع

تتحركان الخليجيتين الدولتين إن يقول فالواقع

مثل الفلسطيني الداخلي االنقسام  تكريس  ساحة في

االسد وحافظ القذافي معمر يلعبها كان التي األدوار

عن غزة لفصل قطر حماس حيث تدعم الثمانينات في

الفلسطينية السلطة لشيطنة إعالميا وتدعمها الضفة

مسيرات بالمال لوقف وتزويدها محمود عباس بقيادة

جنوبها الهجمات على ووقف وكسر الحصار العودة

لليكود مريح وهذا الفلسطينية، الوحدة وتمزيق

تدعم الفلسطيني بينما الداخلي االنقسام على لإلبقاء

لتخريب فتح من المفصول أبوظبي محمد دحالن

الموقعين وإضعاف الفلسطينية التحرير منظمة

كداعمة اإليراني النفوذ  لتعزيز  أوسلو  اتفاق على

العرب بعض جر أنه الليكود ليقول للممانعة

المنقسمين للفلسطينين تنازالت تقديم دون للتطبيع

في حفتر دعمها الخليجي الفاسد مثل المال بسبب

أبيب تل  وتستمتع الداخلي التمزق لتكريس ليبيا 

مسخر منهما كل فإعالم القطري اإلماراتي بالصراع

التطبيع بتسفيه تقوم  الجزيرة قنوات  األخرى ضد

وإعـالم عوراته وتتبع اإلسرائيلي  اإلماراتي

اإلرهــاب براعية الدوحة  بوصف  يقوم أبوظبي

. المـسلمين لإلخوان والداعمة

اإلسرائيلي خطوة اإلماراتي التطبيع القول خالصة

الترحيب ورغم وترامب نتنياهو لدعم جاءت مراهقة

خصوم وبقية أبيض  ازرق أحزاب فإن  الظاهري

الشعبية الليكود قواعد أن كما مرتاحين غير نتنياهو

خليجي بتطبيع ترحب الفرس ال اصفهان يهود من

وان اليمين في معسكر على مكانتها يؤثر إسرائيلي

خليفة حفتر ودعمه ليبيا في زايد بن مشاكل محمد

منذ لنتنياهو المعادين األمازيغ اليهود مشاعر يستفز

أدى لسقوط الثاني الذي الحسن مع الملك األدب إساءته

الرفض من  تزيد عوامل  وكلها  األولى،  حكومته

المراقبون ويالحظ نتنياهو لحكم اليهودي الشعبي

نتنياهو  عالقات توثقت بعدما ٢٠١٤ عام منذ أنه

التراجع بدأ أبوظبي عهد  ولي  زايد بن محمد مع

  AIPAC مرشحي من بعض وخسر الكونغرس في

من الكثير في األمريكي اليهودي اللوبي  منظمة

العقابي التصويت  بسبب  الحاسمة والهامة الواليات 

زايد بن من سياسات الجاليات المتضررة طرف من

شبه ومسلمو والشامية المغاربية الجاليات وخاصة

مثل شخصيات ووصول واألتراك الهندية القارة

حلفاء حساب على طليب وزنوج ورشيدة عمر إلهان

على مؤشر وهذا األمريكي، الكونغرس في إسرائيل

يريد الذي  االنتهازي التطبيع من أبيب تل خسائر

أن دون خصومه  مع حسابات لتصفية تسخيرها 

الدور وان حقيقية  استراتيجية أي فوائد لها يحقق

الحقيقي الفرق  يظهر األوكرانية األزمة التركي في

. التطبيعين بين

األزوادي المؤتمر الوطني رئيس *

أم الكوردية للقضية والمكاسب التقدم سيستمر هل

الصراعات والمصالح خالل سيتراجع من او سيتوقف

الساخنة؟ الدولية واألحداث

بيكو سايكس واتفاقية  العالميتين الحربين  بعد

الشعب حساب  على الدول بين  واالتفاقات ولوزان

كوردستان(مهاباد) جمهورية على والقضاء الكوردي

وحركته الكوردي الشعب اتخذ الحمراء، وكوردستان

والعسكري السياسي والعمل الحراك في وجديدا آخر منحى

ضمن السابقة االتفاقيات خذلتهم التي حقوقهم عن للدفاع

العراق، دول (تركيا، اربع بين بعد تقسيمهم اكثر تعقيدات

( إيران سوريا،

هذه بعد  ملحوظا وتقدما تطورا الكوردية القضية شهدت 

باالوراق اللعب الكوردية الحركة تمكنت حيث االحداث

والتي العسكرية وراءها القوة والدبلوماسية ومن السياسية

خط الجوي الحظر وبعد وأمريكا الغرب قبل من دعمت

جديدة  احداث إلى  تحولت العراق كوردستان  في  ٣٦

في قيادة الكبيرة والشخصيات الكوردية األحزاب وشاركت

وعسكرية سياسية مستويات أعلى على الجديد العراق دولة

بعد للعراق الجديد الدستور  كتابة في  شاركوا أنهم كما

في الحاصل بالتطور يشهد العالم و صدام، نظام سقوط

التاريخية الوثيقة هي اإلنجازات واهم اليوم كوردستان

كوردستان، رغم  استقالل حول ٢٠١٧ الشعبي لالستفتاء

االقتصادي حصارهم في الصعبة الظروف بعض خلق

الحشد الشعبي قبل من الكوردية المناطق واحتالل بعض

ولكن إليران التابعة الشيعية القيادات وبعض اإليراني

انتصاراتهم اكبر بل سجلوا األيدي يقفوا مكتوفي لم الكورد

والجيش الحشد تقدم ومنعوا وزمار سحيلة معركة في

للكورد سجل  نقطة  اهم وأيضا اربيل، نحو  العراقي 

بالتعاون الداعشي على اإلرهاب قضائهم هو والبيشمركة

االمريكيه، المتحده الواليات بقيادة الدولي التحالف قوى مع
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أوسو حممود

أنفسهم قيادة في الكورد التفت السياسة مستوى وعلى

خاص ودستور ورئاسة وحكومة برلمان وشكلوا

السياسية المستويات على كافة بنشاط وعملوا لإلقليم

واالجتماعية والثقافية. واالقتصادية

الدولية األخيرة والصراعات األحداث واليوم ضمن

جديدة أجواء خلقت والمالية االقتصادية واألزمات

والاحد وأوروبا والصين وروسيا امريكا مابين

اوكرانيا وخاصة الصراع هذا سيصل أين إلى يعرف

بكل الكورد عالقة ما لكن اليوم االحداث اهم ضمن

الكوردي والتقدم  التطور عجلة ستتوقف ،فهل  هذا

أن الكورد على ماذا آخر و شيء هناك سيكون ام

يفعلوا.

أكبر في جهود بذل واشنطن في الكوردي على اللوبي

يمكن لصالحهم، ما اكثر  كسب  وضغط على شراء

في تقديم الشكاوى عبر الدولية تفعيل المحاكم وأيضا

يفعلها كما الكوردي الشعب بحق الدول تلك انتهاكات

وتقويتها التحالفات في النظر إعادة األرمني، اللوبي

والفعاليات النداوات تنشيط اكثر، الدبلوماسية وتفعيل

اوربا. في الشعبية

والكل الكوردية الكوردية الصراعات ترك نقطة أهم

السياسية بحق التهجمات حدة وتخفيف يلعب بأسلوبه

البعض. بعضهم
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د. حسن محمد صندقجي

سؤال لمريض قلب: فجأة ارتفع وزني من ٩٣ كيلوغرامًا 

إلى ١٠٥ كيلوغرامات، ودخلت المستشفى. وزاد األطباء 

ومرة  الجسم.  من  السوائل  إلخراج  الزكس  دواء  كمية 

واستخدم  كيلوغرامًا،   ١٢٥ إلى  وزني  ارتفع  أخرى 

يوميًا.  مرات   ٣ مليغرامًا   ٨٠ بمقدار  الزكس  الطبيب 

الزكس  دواء  جرعات  من  المقدار  هذا  حتى  واآلن 

تخرج  وال  كيلوغرامًا  وزني ١٢٠  وأصبح  كاٍف،  غير 

السوائل. ما العمل؟

جوابي: هذا ُمجمل سؤلك. وثمة عدة جوانب حول حالتك 

الصحية، في القلب والكلى واألمراض المرافقة وغيرها، 

لم تتضح من رسالتك. وكذلك مقدار العمر، وسبب قصور 

التي  األخرى  واألدوية  حالتك،  متابعة  وكيفية  القلب، 

تتناولها، باإلضافة إلى ُمدرات البول، والمعالجات القلبية 

السابقة، إن كانت قد أجريت لك، وجوانب أخرى.

والحظ معي بداية الحقائق التالية...

بل  مكتمل،  غير  تشخيصي  وصف  القلب،  قصور   .١

يجدر معرفة سبب هذا القصور. ولذا ثمة قصور قلبي 

سابقة)،  قلبية  نوبة  (نتيجة  القلب  شرايين  مرض  بسبب 

القلب  صمامات  أحد  في  مرض  بسبب  قلبي  وقصور 

األورطي  الصمام  أو ضيق  الميترالي  الصمام  (تسريب 

أنواع  أحد  بسبب  قلبي  وقصور  المثال)،  سبيل  على 

اضطرابات نبض القلب، وقصور قلبي بسبب أحد أنواع 

تهاجم  التي  (كالفيروسات  نفسها  القلب  عضلة  أمراض 

عضلة القلب)، وأنواع أخرى. ووفق نوع السبب يكون 

الوصف، كأن ُيقال؛ قصور قلبي نتيجة تسريب الصمام 

الميترالي، أو نتيجة مرض شرايين القلب. وبالتالي تكون 

تناولها،  عليك  التي  األدوية  ونوعية  المعالجة،  خطة 

وكيفية متابعة حاالتك.

٢. قصور القلب قد يكون في الجزء األيسر من القلب، 

قصور  حاالت  وفي  منه.  األيمن  الجزء  في  يكون  وقد 

القلب في الجزء األيسر يحصل تراكم للسوائل في الرئة، 

التنفس  في  ضيق  ويرافقه  والساقين،  البطن  في  وكذلك 

أما  النوم.  الظهر عند  القدرة على االستلقاء على  وعدم 

في قصور القلب بسبب الجزء األيمن، فإن ذلك ال يحصل 

تتراكم  بل  ذلك)  وتبعات  الرئة  في  السوائل  تراكم  (أي 

السوائل في البطن والساقين. وثمة أسباب للقصور القلبي 

في  القلبي  للقصور  أخرى  وأسباب  األيسر،  الجزء  في 

الجزء األيمن.

األدوية  بتناول  فقط  ليست  القلب  قصور  معالجة   .٣

الُمدّرة للبول، بل هناك عدد من أنواع األدوية التي ُتساهم 

تكرار  حصول  منع  في  أيضًا  وُتساهم  القلب  تقوية  في 

عالجية،  تدخالت  عدة  هناك  وأيضًا  الحالة.  انتكاسات 

لتصحيح وضع قصور  الجراحية،  العملية  أو  بالقسطرة 

حدوث  ولمنع  أصًال،  حصوله  في  السبب  وفق  القلب 

االنتكاسات الُمحتملة في أي وقت.

يعتمد  عملها  أداء  في  للبول  الُمدّرة  األدوية  نجاح   .٤

بدرجة كبيرة على كفاءة عمل الكلى، وعلى ضبط تناول 

قدرات  معرفة  الضروري  من  ولذا  والملح.  السوائل 

الكلى، وهل السبب في عدم االستجابة العالجية (إلخراج 

سوائل الجسم) هو ضعف الكلى أم سبب أخر.

القلب (بحصول  االنتكاسة في حالة قصور  ٥. حصول 

له  لذلك)  تبعًا  الوزن  وزيادة  الجسم  في  السوائل  تراكم 

أسباب متعددة. أهمها ٦ أسباب، وهي عدم تناول األدوية، 

واإلكثار من شرب السوائل، واإلكثار من تناول الملح، 

لتزويد  القلب  وحصول قصور حديث في عمل شرايين 

القلب،  نبض  في  اضطرابات  وحصول  بالدم،  العضلة 

ووجود التهاب ميكروبي في الجسم (كالجهاز التنفسي أو 

الجهاز البولي على سبيل المثال).

هذه النقاط يجدر بمْن لديه قصور قلبي أن يسأل الطبيب 

عنها، وأن تكون واضحة جدًا لديه. ذلك أنه بناء عليها 

ستتضح الصورة للمريض، ويفهم كيف ُيمكنه وقاية نفسه 

من حصول أي انتكاسات، ويسهل وضع خطة المعالجة 

وهو  آخر،  جانبًا  معي  والحظ  المستقبلية.  والمتابعة 

القلب». ووفق ما تشير  «الخطة العالجية لحالة قصور 

قصور  لديه  الذي  الشخص  فإن  الطبية،  المصادر  إليه 

اإلرشاد  في  للمساعدة  عمل»  «خطة  إلى  بحاجة  قلبي، 

أوًال  تشمل  ما  وهي  المنزل.  في  الذاتية  الرعاية  إلى 

المبكرة  التحذيرية  العالمات  تحديد  سرعة  كيفية  معرفة 

حدثت  إذا  يفعل  أن  عليه  وماذا  الحالة،  تفاقم  ألعراض 

مع  يتواصل  أن  عليه  متى  وتحديدًا،  تغيرات.  أي  لديه 

الطبيب إذا حدث أي تغيير، ومتى عليه التوجه مباشرة 

إلى المستشفى، وهل يمكنه زيادة جرعات األدوية بنفسه. 

شخص  كل  لدى  تكون  بأن  القلب  أطباء  يوصي  ولهذا 

يعاني قصور القلب خطة العمل هذه. وهي التي يضعها 

لتتناسب بشكل  المريض، وتكون مخصصة  الطبيب مع 

المريض وقدراته  القلب لدى  أفضل مع نوع وفئة فشل 

الخطة  تنقسم  األميركية،  القلب  لرابطة  وفقًا  الوظيفية. 

النموذجية إلى ٣ مناطق...

- أخضر= مستقر. ليس لديك أي تغييرات ملحوظة في 

عالمات أو أعراض فشل القلب. وزنك مستقر. ال تشعر 

تفقد  في  استمر  التنفس.  في  ضيق  أو  الصدر  في  بألم 

به.  الموصى  النحو  على  العالج  وخطة  اليومي  الوزن 

اسأل طبيبك عن وزنك المستهدف.

سعال  لديك  كان  إذا  بطبيبك  اتصل  تحذير.  أصفر=   -

القيام بنشاط، أو زيادة  التنفس عند  جديد، أو ضيق في 

تورم الساقين أو القدمين، أو إذا زاد وزنك من كيلوغرام 
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انخفاض هرمون غريلين يرتبط بارتفاع ضغط الدم 

ومخاطر اإلصابة بالسكري وزيادة دهون البطن

أكثر  بشكل  السيطرة  على  والقدرة  التحكم  إن 

الشهية،  الغريلين، وهو هرمون  إفراز  كفاءة على 

المسؤول عن إرسال إشارات الشعور بالجوع إلى 

المخ، يمكن أن يساعد على تقليل دهون البطن.

ارتفاع ضغط الدم والسكري

ودرس باحثون حاالت ما يقرب من ٣٠٠ مشارك 

يعانون  كأشخاص  تصنيفهم  يتم  كان  متطوع، 

وتبين  الجسم.  كتلة  مؤشر  لقياسات  وفًقا  السمنة 

كانت  السمنة،  من  يعانون  الذين  المشاركين،  أن 

أثناء  منخفضة  غريلين  هرمون  مستويات  لديهم 

الصيام مقارنة بتلك الموجودة في أجسام األشخاص 

أصحاب الوزن الطبيعي، وهو أمر شائع بين أولئك 

الذين يعانون من زيادة الوزن.

كما يرتبط انخفاض هرمون غريلين بارتفاع ضغط 

عن  فضًال  البطن،  في  الدهون  نسبة  وزيادة  الدم 

ارتفاع نسبة الدهون في الجسم بشكل عام ومخاطر 

اإلصابة بداء السكري.

مع  مجموعات  ثالث  إلى  المشاركين  تقسيم  تم 

وضع نهج نظام غذائي مختلف، ولكن قاموا جميًعا 

وصلت  منتظم.  بشكل  البدني  النشاط  بممارسة 

فقدان  مرحلة  إلى  جميعها  الثالث  المجموعات 

الوزن، بغض النظر عن النظام الغذائي المستخدم، 

وشهد المشاركون زيادة كبيرة في مستويات إفراز 

دهون  انخفاض  إلى  أدى  مما  غريلين،  هرمون 

البطن وبالتالي تحسين حساسية األنسولين.

لكن شمل النظام الغذائي للمجموعة األولى عناصر 

الخضروات  مثل  المتوسط،  األبيض  البحر  حمية 

الورقية والشاي األخضر، مع تجنب تناول اللحوم 

الحمراء، وهي المجموعة التي شهدت أكبر زيادة 

في مستويات غريلين.

فقدان الوزن

وقالت إيريس شاي، الباحثة الرئيسية في الدراسة 

بجامعة  التغذية  في  متخصصة  مساعد  وأستاذ 

هارفارد: "تشير هذه النتائج إلى أن فقدان الوزن في 

حد ذاته يمكن أن يغير مستويات هرمون الغريلين 

مثل  الصحية  المخاطر  من  ويقلل  إيجابية  بطريقة 

التمثيل  أمراض  أو  السكري  بمرض  اإلصابة 

الغذائي األخرى".

وتضيف دكتور شاي أنها وزمالئها الباحثين الحظوا 

أيًضا فوائد من حيث صحة األمعاء وتقليل الدهون 

في الكبد، والتي تعد ضرورية أيًضا لتقليل مخاطر 

األمراض المزمنة.

طرق قياس الغريلين

ويمكن التأكد من أن مستويات الغريلين في الجسم 

الخضوع  دون  الصحيح  الطريق  وعلى  مناسبة 

الختبار الهرمون، من خالل رصد انتظام الشعور 

بالجوع واالمتالء بشكل جيد.

أحياًنا  عليه  ُيطلق  الذي  الغريلين،  هرمون  يخبر 

"هرمون الجوع"، بموعد تناول الطعام ويتم إنتاجه 

ترسله  والتي  المعدة  في  الموجودة  الخاليا  بواسطة 

من خالله إشارة إلى الدماغ. على مدار اليوم، يرتفع 

ما  وعادة  كبير،  بشكل  أحياًنا  وينخفض،  الهرمون 

يكون في أدنى مستوى له بعد تناول الطعام.

هرمون الشبع

الشعور  عنه  ينتج  الذي  فهو  اللبتين  هرمون  أما 

والبدء  األكل  عن  للتوقف  إشارات  ويرسل  بالشبع 

يكون  وعندما  الحرارية.  السعرات  حرق  في 

الشخص مصاًبا بالسمنة، فربما وبشكل غير متوقع، 

ويكون هرمون  االرتفاع  إلى  اللبتين  يميل هرمون 

مفيد  ترتيب  أنه  يبدو  ما  وهو  منخفًضا،  الغريلين 

- إال أنه يضعف تنظيم الشهية.

من  كل  يكون  عندما  أنه  شاي  دكتور  وتوضح 

مناسبة  مستويات  في  والليبتين  الغريلين  هرموني 

وعلى المسار الصحيح بعد فقدان الوزن، فإن الجسم 

بالشبع  الشعور  في  أفضل  بشكل  التحكم  إلى  يميل 

عام،  بشكل  الغذائي  التمثيل  يحسن  مما  والجوع، 

وبالتالي التحكم في دهون البطن.

تحتاج  ال  أسبوع.  غضون  في  كيلوغرامين  إلى  واحد 

بالضرورة إلى زيارة العيادة، ولكن ال بد من الحذر. قد 

تحتاج فقط إلى تغيير النظام الغذائي أو الدواء.

اتصل  أو  الطوارئ  إلى غرفة  اذهب  أحمر= خطر.   -

القلب  برقم الطوارئ المحلي لديك إذا كنت تعاني فشل 

في  كيلوغرامات   ٣ من  أكثر  الوزن  في  زيادة  ولديك 

في  ضيق  أو  االستلقاء،  على  القدرة  عدم  أو  األسبوع، 

التنفس عند الراحة، أو زيادة في التورم وعدم الراحة في 

الجزء السفلي من الجسم، أو سعال متقطع مستمر.

وبالنسبة لسؤالك خاصة عن عدم كفاية جرعات ُمدرات 

البول في تحقيق خفض الوزن وإزالة السوائل عن الجسم، 

فإن أسباب ذلك الُمحتملة هي...

على  بالتالي  قدرتها  وعدم  الكليتين،  وظائف  تدهور   -

االستجابة لجرعات أدوية إدرار البول. وهذا أمر ُيدركه 

وهناك  الكلى.  لوظائف  الدم  تحليل  إجراء  عند  الطبيب 

الوضع،  هذا  مع  للتعامل  األطباء  لدى  عالجية  حلول 

إلخراج السوائل من الجسم.

- أن يتطلب السبب المرضي لحالة قصور القلب تدخًال 

عالجيًا متقدمًا، وليس فقط تلقي ُمدرات البول. كأمراض 

أو  النبض  اضطرابات  أو  القلب  شرايين  أو  الصمامات 

العيوب الخلقية في القلب.

قصور  حالة  في  االنتكاسة  سبب حصول  يتطلب  أن   -

القلب، معالجة مخصوصة. مثل وجود التهاب ميكروبي 

ارتفاع ضغط  انضباط  عدم  أو  الجسم،  أجزاء  أحد  في 

الدم، أو اضطرابات في ضبط سكر الدم، أو تقليل تناول 

السوائل أو تناول الملح، وغيره.

- أن تكون تلك السوائل المتراكمة في الجسم مختزنة في 

مناطق تتطلب أن يتم سحبها مباشرة، وليس االعتماد فقط 

تجويف  داخل  السوائل  تراكم  مثل  البول،  مدرات  على 

البطن أو تجويف الصدر.

وتؤكد المصادر الطبية أن قصور القلب هو مرض مزمن 

يحتاج إلى عالج يستمر مدى الحياة. لكن باستمرار العالج، 

قد تتحسن أعراض ومؤشرات فشل القلب ويصبح القلب 

حاالت  أي  مع ضبط  هذا  قوة.  أشد  األحيان  بعض  في 

مرضية مرافقة، كزيادة الوزن ومرض السكري وارتفاع 

ضغط الدم والتوقف عن التدخين وغيره.

وفي بعض األحيان، يتمكن األطباء من عالج فشل القلب 

من خالل معالجة السبب الكامن. على سبيل المثال، قد 

القلب  نظم  أو ضبط  القلب  أحد صمامات  ترميم  يساعد 

إلى معظم  بالنسبة  لكن  القلب.  فشل  في عالج  السريع، 

األشخاص، يتضمن عالج فشل القلب توازنًا بين األدوية 

القلب  تساعد  التي  األجهزة  استخدام  وأحيانًا  المناسبة، 

على النبض واالنقباض بشكل سليم. ولذا من الضروري 

المتابعة مع طبيب القلب.

د. حسن محمد صندقجي

ويستخدمه  اإلنسان،  جسم  في  المعادن  أهم  الزنك 

يمتلكه  أن  يجب  ولذا  لها،  حصر  ال  بطرق  الجسم 

وتصفه  صحيح،  بشكل  ليعمل  كافية  بكمية  الجسم 

المصادر الطبية بأنه معدن الحياة. ورغم احتواء جسم 

الزنك،  إلى ٣ غرامات من  البالغين على حوالي ٢ 

إال أنه موجود في كل خلية بالجسم. ويعاني ما يقرب 

من٢٠ في المائة من سكان العالم من نقص الزنك في 

أجسامهم، أو إما معرضون له.

الزنك ضروري لنشاط أكثر من ٣٠٠ إنزيم يعمل في 

المساعدة على إتمام عمليات التمثيل الغذائي والهضم 

وتواصل األعصاب وكفاءة المناعة، والتئام الجروح، 

والعديد من العمليات األخرى. وهو معدن أساسي في 

تصنيع الحمض النووي وإنتاج البروتين، ولذا يعتمد 

نمو الجسم وتطوره على توفر الزنك. وهو ضروري 

أيضًا لحواس الذوق والشم.

الزنك والمناعة

مجلة  من  الماضي  (آذار)  مارس   ٢٤ عدد  وضمن 

«الدم» (BLOOD)، قدم باحثون أميركيون من مركز 

«فرد هيتشنسون ألبحاث السرطان» في سياتل وكلية 

«جونز هوبكنز» للطب دراستهم عن تأثير الزنك في 

تنشيط مناعة الجسم. وقال الباحثون، إنه في ظروف 

واسعة  مناعية  تأثيرات  رؤية  يمكن  الزنك،  نقص 

 B) النطاق، بما في ذلك خلل في نمو الخاليا البائية

Cell)، وضمور الغدة الصعترية، واضطراب وظيفة 

الخاليا التائية T Cell». وهي أركان رئيسية في قوة 

جهاز مناعة الجسم.

المتحدة  بالواليات  للصحة  القومية  المؤسسة  وتفيد 

الزنك  في  الحاد  النقص  «يؤدي  قائلة:   (NIH)

لدرجات  حتى  ويمكن  المناعة،  وظيفة  تثبيط  إلى 

تضعف  أن  الزنك  نقص  من  متوسطة  إلى  خفيفة 

تبتلع  (التي   Macrophage البالعم  خاليا  وظائف 

 Neutrophil العدالت  وخاليا  وتقتلها)  الميكروبات 

تنبه  وإثارة  وقتلها  الميكروبات  ابتالع  على  (قادرة 

وتفاعل جهاز المناعة) ونشاط الخاليا القاتلة الطبيعية 

التكميلي  النشاط  وأنظمة   Natural Killer Cell

الجسم  Complement Activity. ويحتاج  المناعية 

التائية  اللمفاوية  الخاليا  وتنشيط  لتطوير  الزنك  إلى 

تفسر  وقد  المكتسبة).  المناعة  تكوين  في  (األساسية 

ارتباط حالة  المناعة سبب  التغيرات في وظيفة  هذه 

الرئوي  لاللتهاب  التعرض  بزيادة  المنخفضة  الزنك 

وااللتهابات األخرى».

تأثيرات الزنك

وضمن  الدموية.  واألوعية  والقلب  الزنك   -

عدد أبريل (نيسان) الحالي لمجلة «مراجعات طب القلب» 

(Cardiol Rev)، قدم باحثون من كلية «زوكر للطب» 

مراجعته  نيويورك  في  الطبي»  «ويستشستر  ومركز 

العلمية بعنوان «دور الزنك في أمراض القلب واألوعية 

الدموية». وقال الباحثون: «ركزنا على دور الزنك في 

القلب واألوعية الدموية، بما في ذلك فشل القلب، وتكلس 

النوبات  نتيجة  القلب  واحتشاء عضلة  الدموية،  األوعية 

القلبية. خصوصًا دور الزنك في أمراض القلب واألوعية 

الدموية لدى األفراد المصابين بأمراض الكلى المزمنة، 

المجموعات  وهي  الثاني،  النوع  من  السكري  ومرض 

القلبية  المعرضة بشكل فريد لخطر اإلصابة باألمراض 

الوعائية والوفيات».

ولقد وجد أن نقص الزنك يزيد من االستجابة االلتهابية 

 Oxidative) التأكسدي  اإلجهاد  زيادة  عن  الناتجة 

مرضى  لدى  خصوصًا  الدموية،  لألوعية   (Stress

السكري من النوع الثاني.

القلب  على  الزنك  تأثير  آليات  تزال  ال  ذلك،  ورغم 

أجل  من  أفضل  فهم  إلى  تحتاج  الدموية،  واألوعية 

استخدامها كعالج وقائي وعالج ألمراض القلب واألوعية 

الدموية. وتجدر مالحظة أن بعض عقاقير عالج ضعف 

قد  البول،  ُمدرات  أنواع من  الدم، مثل  القلب أو ضغط 

تتسبب بزيادة مقدار الزنك المفقود في البول.

العناصر  أحد  هو  الزنك  الجنسية:  والقدرات  الزنك   -

والخصوبة  الجنسية  للرغبة  حيوية  األكثر  الغذائية 

واألداء الجنسي. وتشير بعض المصادر الطبية إلى أن 

الجنسية  الهرمونات  إنتاج  في  مؤثرًا  دورًا  يلعب  الزنك 

الذكورة  تستوستيرون  هرمون  خصوصًا  الرجل،  لدى 

البروستاتا  إفرازات  تكوين  وفي   ،(Testosterone)

لتكوين السائل المنوي، وأن اضطرابات هذه العناصر قد 

الجنسية. ليس  الرغبة  تتسبب بضعف االنتصاب وتدني 

هذا فحسب، بل أظهرت دراسة أجريت عام ٢٠١٣ أن 

الجنسية،  للرغبة  الواقع  في  مهمة  تكون  قد  الشم  حاسة 

خصوصًا عند الرجال األصغر سنًا. وهذا يعني أن نقص 

الزنك، الذي يمكن أن يقلل من حاسة الشم، قد يقلل أيضًا 

من الرغبة الجنسية وفقدان القدرة على مالحظة الرائحة 

األنثوية التي تحفز اإلثارة الجنسية.

الهرمونات  في  دورًا  أيضًا  يلعب  الزنك  أن  وتضيف 

للمرأة.  واإلنجابية  الجنسية  للصحة  الضرورية  األخرى 

األستروجين  هرمون  إلنتاج  ضروري  الزنك  ألن 

من  بالعديد  مرتبطان  هرمونان  وهما  والبروجسترون، 

التفاصيل المعقدة للصحة الجنسية لدى المرأة.

هذا وال يزال هذا الجانب بحاجة إلى المزيد من الدراسات 

القدرات  وتدني  الزنك  نقص  بين  العالقة  لفهم  الطبية 

الجنسية لدى الرجل.

الجروح والعدوى التنفسية

التئام الجروح. وعند اإلصابة بجرح، ُينشط   -

الجسم تلقائيًا سلسلة من الخطوات لضمان وقف النزيف 

الدموي، وبقاء الجرح نظيفًا من الميكروبات، ثم يبدأ في 

إصالح الجلد في أسرع وقت ممكن، وصوًال إلى الترميم 

الجروح،  اللتئام  األربع  المراحل  هذه  وفي  للجلد.  التام 

يلعب الزنك أدوارًا أساسية. وبداية يضمن الزنك التصاق 

كما  النزيف.  لوقف  البعض  ببعضها  الدموية  الصفائح 

البكتيريا  قتل  المسؤولة عن  المناعة  يضمن عمل خاليا 

في المنطقة المصابة. ويتسبب انخفاض مستويات الزنك 

في فقدان هذه الخاليا لوظائفها، ما قد يؤدي إلى تراكم 

المرحلة  وفي  المصابة.  المنطقة  في  والعدوى  البكتيريا 

الثالثة، تحتاج الخاليا الليفية Fibroblasts (الضرورية 

وأداء  لتكوينها  الزنك  معدن  جديدة)  جلد  أنسجة  لبناء 

الزنك  إلى  حاجة  هناك  ذلك،  إلى  وباإلضافة  وظائفها. 

لضمان أن خاليا الجلد الجديدة تحافظ على بنيتها. وفي 

المرحلة األخيرة، يعد الكوالجين العبًا كبيرًا في تكوين 

هشاشة  أكثر  الجلد  يصبح  الزنك،  وبدون  الجديد.  الجلد 

وُعرضة لإلصابات في المستقبل.

وهذا الدور للزنك ليس فقط في جروح الجلد، بل تم ربط 

نقص الزنك بتأخر التئام وشفاء قرحة المعدة، خصوصًا 

في المرحلة المبكرة.

الزنك  أن  الباحثون  افترض  البرد.  نزالت   -

البرد  نزالت  أعراض  ومدة  شدة  من  يقلل  أن  يمكن 

الغشاء  الفيروسات في  تثبيط ارتباط وتكاثر  عن طريق 

كانت  ولكن  االلتهاب.  عمليات  وقمع  لألنف  المخاطي 

نتائج التجارب السريرية التي فحصت آثار الزنك على 

نزالت البرد غير متسقة. ومع ذلك بشكل عام، يبدو أن 

الزنك يقلل من مدة األعراض، ولكن ليس من شدتها، عند 

تناوله بعد فترة وجيزة من إصابة الشخص بنزلة برد. 

 ،٢٠٢١ عام  إجراؤها  تم  علمية  مراجع  وفي  وتحديدًا، 

وتأثيراته  الزنك  حول  دراسة   ٢٨ نتائج  تحليل  وشملت 

في  الحظت  الفيروسية،  التنفسي  الجهاز  عدوى  على 

األعراض  اختفاء  إلى  أدى  الزنك  استخدام  أن  نتائجها 

قبل يومين في المتوسط من أولئك الذين عولجوا بدواء 

أكثر  أيضًا  الثالث  اليوم  في  األعراض  كانت  وهمي. 

لكن  الزنك،  استخدموا  الذين  المشاركين  لدى  اعتداًال 

متوسط شدة األعراض اليومية لم يختلف بين أولئك الذين 

عولجوا ولم يتم عالجهم بمكمالت الزنك.

احتياجات الزنك اليومية

وفق ما تذكره المؤسسة القومية للصحة (NIH) بالواليات 

وفق  تتفاوت  للزنك   (RDAs) اليومية  الحاجة  المتحدة، 
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مقدار العمر، على التفصيل التالي:

- الطفل ما دون ٦ أشهر، بحاجة إلى ٢ مليغرام (ملغم) 

يوميًا.

- الطفل ما بين ٧ أشهر من العمر إلى ٣ سنوات، بحاجة 

إلى ٣ ملغم يوميًا.

- الطفل ما بين ٤ إلى ٨ سنوات، بحاجة إلى ٥ ملغم 

يوميًا.

ملغم   ٨ إلى  بحاجة  سنة،   ١٣ إلى   ٩ بين  ما  الطفل   -

يوميًا.

إلى ١٨ سنة، بحاجة  الذكور ما بين ١٤  المراهقون   -

إلى ١١ ملغ يوميًا.

بحاجة  إلى ١٨ سنة،  بين ١٤  ما  اإلناث  المراهقات   -

إلى ٩ ملغم يوميًا.

- البالغون الذكور، بحاجة إلى ١١ ملغم يوميًا.

- البالغات اإلناث، بحاجة إلى ٨ ملغم يوميًا.

- الحوامل بحاجة إلى ١٢ ملغم يوميًا.

- الُمرضعات بحاجة إلى ١٣ ملغم يوميًا.

مصدران للحصول على الزنك

يمكن الحصول على الزنك من خالل مصدرين رئيسيين، 

وهما:

- األطعمة، إذ تحتوي مجموعة متنوعة من األطعمة على 

الزنك بكميات متفاوتة. وأعالها هو المحار، مقارنة بأي 

طعام آخر. وكمية بوزن ٨٥ غرامًا من المحار تحتوي 

على ٧٤ ملغم من الزنك، أي حوالي ٧٠٠ في المائة من 

البقر بوزن  اليومية له. وتحتوي قطعة من لحم  الحاجة 

٨٥ غرامًا على حوالي ٧ ملغم من الزنك. بينما يحتوي 

كل من حوالي ٨٥ غرامًا من لحم الدجاج، وحوالي ٣٠ 

على   ،(Pumpkin Seeds) اليقطين  بذور  من  غرامًا 

المائة  في   ٢٥ حوالي  أي  الزنك،  من  ملغم   ٣ حوالي 

حوالي  مثل  وأطعمة  الزنك.  لمعدن  اليومية  الحاجة  من 

وحوالي  والحليب،  والجبن  الزبادي  لبن  من  ٣٠ غرامًا 

الكاجو واللوز، ونصف كوب  ٣٠ غرامًا من مكسرات 

من بقول الحمص والبازالء، جميعها تحوي حوالي ١,٥ 

(واحد فاصلة خمسة) ملغم من الزنك.

- المكمالت الغذائية: تحتوي المكمالت الغذائية (على هيئة 

أقراص وكبسوالت دوائية) على عدة أشكال من الزنك، 

 ،(Zinc Gluconate) الزنك  غلوكونات  ذلك  في  بما 

الزنك  وخالت   ،(Zinc Sulfate) الزنك  وكبريتات 

(Zinc Acetate). وتختلف النسبة المئوية لعنصر الزنك 

حسب الشكل. وعلى سبيل المثال، يحتوي ٢٢٠ ملغم من 

ولم  الزنك.  من عنصر  ملغم  على ٥٠  الزنك  كبريتات 

بين  اختالفات  توجد  كانت  إذا  ما  الطبية  األبحاث  تحدد 

أشكال الزنك في االمتصاص أو التوافر البيولوجي.

األشخاص األعلى ُعرضة لنقص الزنك

أو  التناول،  ضعف  نتيجة  إما  يحصل  الزنك  نقص 

من  الزنك  فقد  زيادة  نتيجة  أو  األمعاء،  امتصاص 

الجسم، أو نتيجة ارتفاع حاجة الجسم له في ظروف 

لنقص  األعلى عرضة  األشخاص  فإن  ولذا  محددة. 

الزنك هم:

- المصابون بأمراض الجهاز الهضمي. يمكن لجراحة 

الجهاز الهضمي واضطرابات الجهاز الهضمي (مثل 

ومتالزمة  كرون  ومرض  التقرحي  القولون  التهاب 

الزنك  امتصاص  من  تقلل  أن  القصيرة)  األمعاء 

وتزيد من فقد الزنك عبر الجهاز الهضمي وبدرجة 

أقل من الكلى. وتشمل األمراض األخرى المرتبطة 

وأمراض  االمتصاص  سوء  متالزمة  الزنك  بنقص 

الكبد المزمنة وأمراض الكلى المزمنة ومرض فقر 

الدم المنجلي والسكري واألورام الخبيثة واألمراض 

المزمنة األخرى. ويؤدي اإلسهال المزمن أيضًا إلى 

فقد مفرط للزنك.

- النباتيون. إن التوافر البيولوجي للزنك في األغذية 

الغذائية  األنظمة  في  الموجود  ذلك  من  أقل  النباتية 

 ،(Phytates) الفيتات  مركبات  ألن  النباتية،  غير 

الزنك وتمنع  النباتية، تربط  المنتجات  الموجودة في 

امتصاصه. وقد يستفيد النباتيون من استخدام بعض 

الزنك  ارتباط  تقلل من  التي  الطعام  تقنيات تحضير 

البقول  نقع  مثل  الحيوي،  توفره  وتزيد من  بالفيتات 

قبل  ساعات  لعدة  الماء  في  والبذور  والحبوب 

طهوها، والسماح لها بالجلوس بعد النقع حتى تتكون 

البراعم.

- الحوامل والمرضعات. تتعرض النساء الحوامل، 

تدني  بحالة  حملهن  يبدأن  الالئي  أولئك  سيما  ال 

الزنك، لخطر متزايد من أن يصبح الزنك غير كاٍف 

ألجسامهن بسبب احتياجات الجنين العالية من الزنك. 

استنفاد  إلى  أيضًا  الرضاعة  تؤدي  أن  يمكن  كما 

مخازن الزنك لألم. ولهذه األسباب، فإن كمية الحاجة 

الحوامل  للنساء  بالنسبة  أعلى  هي  للزنك  اليومية 

والمرضعات مقارنة بالنساء األخريات.

الرجال  لدى  يكون  أن  يمكن  العمر.  في  التقدم   -

والنساء الذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عامًا مستويات 

منخفضة من الزنك. هذا ألنه مع تقدم العمر، يواجه 

الجسم مشكلة أكبر في امتصاص العناصر الغذائية. 

والنساء  الرجال  بعض  يأكل  أن  أيضًا  الممكن  من 

ألنهم  العمر  في  تقدمهم  مع  اللحوم  من  أقل  كميات 

ارتفاع ضغط  أو  الكوليسترول  تقليل نسبة  يحاولون 

الدم لديهم. ويمكن أن يتسبب النظام الغذائي المختصر 

في حدوث نقص في العناصر الغذائية، مثل انخفاض 

مستويات الزنك.



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

15 خميمات جمتمع14 و كوردستانكوردستانصحة ك ٢٧٢٢ - ٢٠٢٢م /٥/ ١  (٦٧٩) كالعدد ٢٧٢٢ - ٢٠٢٢م /٥/ ١  (٦٧٩) العدد

ÚiãÃ€a k«bófl Â« ÊÏqáznÌ@bœäÎc ¿ Ô„biÏ◊ Âfl ÊÏ˜u¸ NNÒÜÏ»€a ›flc Û‹«
وسوريا  روجآفا من الجئ ألف ٤٢٩ يوجد في رها

منهم و٩٩٪ شخص من روجآفا ألف ١٠٠ منهم نحو

بالتحديد. كوباني مدينة من

كوباني  مدينة من عوائل الجئة ٤ تعيش رها مدينة في

الذي عيسى أبو يدعى  العوائل هذه وكبير  بروجآفا،

عامًا.  ٩٠ العمر من يبلغ

أن وجهاء مدينته إال من كان في كوباني وعندما كان

رووداو لشبكة يقول فقط، عائلته  كبير جعله اللجوء

الذي المكان كان فلو  الغربة في "نحن  : اإلعالمية

بخير"، سنكون ولقمة عيشنا مؤمنة كنا واسعًا نعيش

إليها سنعود  بلدنا في األوضاع تحسنت  "إذا  مضيفًا

يضل مهما كان فالوطن جياع، بقينا إذا بالتأكيد حتى

عزيزًا".

في معاناتهم اإلعالمية رووداو لشبكة تروي علي نازا

في األوضاع استقرت ما "متى مدمعة: بعين اللجوء

وأخواتي أخوتي فما زال حتمًا، إليها سنعود كوباني

هناك". يعيشون وأقاربي

يعيشون، المكان بنفس عوائل "أربع أن إلى ونوهت

يوفرون وبالكاد يعملون صعب، المعيشي ووضعنا

المنزل". إيجار

لدول دعوة يوجه  عيسى محمد الحنان عبد  الالجئ

غلى اكثر لاللتفات اإلعالمية شبكة رووداو العالم عبر

الالجئين. اوضاع

تحتضنان الالجئين وديلوك رها مدينتي إلى أن يشار

الكتابات في ويتوضح ذلك ويتجلى روجآفا من سيما ال

التجارية. المحال على المعلقة

بالمقابل أنه إال مرتفعًا، الفقراء الالجئين عدد كان وإن

نزهت الصائغ، أمثال ممتلكات لديهم منهم الكثير يوجد

السورية يبيع المصوغات الذي درويش،

قائًال: "كنا عمله عن رووداو اإلعالمية لشبكة يتحدث

هذا وفتحنا العمل، هذا بنفس نقوم أيضًا سوريا في

بأس ال جيدة العمل وحركة هنا إلى مجيئنا منذ المحل

كوباني من سواء سوريون الغالب على وزبائننا بها،

العرب". من حتى أو

لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية بحسب

و ٧٠٢ ألف  ماليين ٦ مجموعه ما هناك الالجئين،

ماليين  دولة من هؤالء ٣ في ١٢٠ سوريًا ٩١٢ الجئًا

من  مليون ويعيش نحو تركيا يعيشون في ألفًا ٦٤١

المدن الكوردية. العدد في هذا

مهاجر  آالف ٣ من أكثر مصرع المتحدة، األمم أعلنت

عام خالل األطلسي،  والمحيط المتوسط، البحر في 

أوروبا. إلى التوجه محاولتهم لدى ،٢٠٢١

العليا المفوضية  باسم  المتحدثة لسان  على ذلك  جاء

صحفي. مؤتمر خالل مانتو، شابيا لالجئين،

المتوسط،  البحر في ١٩٢٤ شخصا توفي أنه وأوضحت

الكناري. جزر توجههم إلى لدى شخصا و١١٥٣

خالل المسارين هذين  في الوفيات  عدد  أن وأضافت

بواقع الرقم هذا ازدياد أن مضيفة بلغ ١٥٤٤،  ٢٠٢٠

مثير للقلق. العام الماضي أمر أشخاص في ٤٧٨

دوالر  مليون ١٦٣,٥ تقديم إلى الدولي المجتمع دعت كما

المهاجرين بهدف حماية الالجئين، صندوق مفوضية إلى

الشرعيين. غير
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في المخيمات في السوريين والالجئين النازحين لمساعدة حملة يوم األحد، اإلماراتي الهالل األحمر أطلق

كوردستان. إقليم

المباشر  اإلشراف تنفيذها تحت ويتم أسرة، ١٠,٠٠٠ تقديم المساعدات لـ الحملة أن تشمل ومن المقرر

أربيل. في المتحدة العربية اإلمارات لدولة للقنصلية العامة

إقليم مخيمات بقية على المساعدات توزيع في وستستمر شام وحسن خازر مخيمي في يوم الحملة وبدأت

القليلة المقبلة. األيام خالل كوردستان

المخيمات. هذه تدير والتي اإلقليم، في الخيرية بارزاني مؤسسة مع بالتنسيق اإلمارات مساهمة وتقدم

المحلية: اإلعالم لوسائل الظاهري، أحمد أربيل، في المتحدة العربية اإلمارات لدولة العام القنصل وقال

حسن  مخيمي في ٣٠٠٠ عائلة على المساعدات بتوزيع اليوم نقوم الخيرية، بارزاني مؤسسة مع "بالتعاون

المبارك". رمضان نهاية شهر حتى الحملة وستستمر هذه وخازر". شام

غذائية سلة تشمل المقدمة المساعدات فإن أربيل، في المتحدة العربية اإلمارات لدولة العامة للقنصلية ووفقا

ومالبس وزكاة الفطر.

العربية اإلمارات دولة حكومة تبذلها التي المتواصلة الجهود من جزء هي المبادرة "هذه الظاهري وقال

كوردستان". إقليم في والالجئين للنازحين العون يد لمد المتحدة

احتياجاتهم بجميع وتزويدهم والنازحين الالجئين استضافة على كوردستان إقليم حكومة أشكر "أود أن وتابع

معيشية سهلة". بيئة للحصول على

للنازحين داخليا والالجئين  كوفيد-١٩ لقاحات أيضا آالف اإلماراتي األحمر الهالل قدم العام الماضي، وفي

مؤسسة  بالتعاون مع سينوفارم للسكان الضعفاء لقاح جرعة من ١٥ ألف وخصصت كوردستان. إقليم في

الخيرية. بارزاني

 ٢٤ كوردستان
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المائة  ٩٠ في من أكثر أن الهولندي "nrc" موقع ذكر

عام في لجوء بطلبات  تقدموا الذين السورييين  من

الخاصة،  منازلهم في اآلن  يعيشون أصبحوا  ٢٠١٥

للـ(كوا). المالجئ التابعة في يعيشون يعودوا ولم

أشخاص  عشرة كل من أن تسعة على الموقع أكد  كما

والذين اإليريتيريه، أو السورية الجنسية يحملون 

يعيشون  باتوا  ٢٠١٥ عام في لجوء بطلبات تقدموا

.٢٠٢١/ منذ حزيران/يونيو مستقل بشكل

من  عليها التي حصل البيانات الموقع على واستند  

أن يكشف  الذي لإلحصاء" المركزي "المكتب قبل

الذين من االيريتيريين السوريين و(١١٪) (٤١٪) من

على  حصلوا  ٢٠١٥ عام في لجوء بطلبات تقدموا

.(٢٠٢١) صيف بحلول هولندي سفر جواز

فروا بشكل الناس من كبيرا عددا أن ويوضح الموقع

الحرب إلى أساًسا ذلك ويرجع هولندا، إلى استثنائي

وبحسب ،٢٠٢١ عام صيف وبحلول سوريا، في

من العظمى الغالبية تعد لم اإلحصاء" "مكتب بيانات

يعيشون (٪٩٥) واإلريتريين (٪٩٣) السوريين هؤالء

الستقبال المركزية "للوكالة تابع استقبال مركز في

في مستقل بشكل يعيشون  ولكنهم  اللجوء"،  طالبي

يكون وهو بالعادة لها، يتبعون التي أصبحوا البلديات

المائة  ٧ في حوالي غادر حين في عقارا مستأجرًا،

هولندا. اإلريتريين من المائة في و٥ السوريين من

نحو فان الموقع، عنها كشف التي البيانات وبحسب

لجوء ولم بطلبات تقدموا الذين من في المائة (٤٢)

قد (االريترية) أو (السورية) الجنسيتين يحملون يكونوا

هولندا. نصفهم غادر فيما مستقلة، منازل وجدوا

السوريين نصف حوالي أن إلى البيانات وتشير

على يعيشون كانوا  اإليريتيرين ثلثي  من يقرب وما 

أصبح فيما ،٢٠١٦ عام في بداية اإلحصاء اإلعانات

في اإلعانات على يعيش سوريين كل ثالثة من واحد

.٢٠٢١ عام

عام منذ حالة حرب في سوريا أن الموقع الى وأشار

٦٠٠٠٠٠ شخص  من يقرب ما بحياة أودت ،٢٠١١

عام ٢٠٢١. مليون شخص حتى ( ٦,٧) وشردت

يزال  وال حكم ديكتاتوري، تحت إريتريا  تعيش بينما

كل هولندا إلى هذه البلدان يصلون من الالجئين آالف

ثم يسافرون الذين األشخاص من العديد بينهم من عام.

الموقع. يختم أسرهم، تتبعهم

الوصل زمان
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نيسان   ٢٨) الخميس يوم األنبار، محافظة  كشفت

المخيمات لغلق حكومية إجراءات عن ،(٢٠٢٢

تلك لتدقيق وفيما أشارت إلى تشكيل لجنة العشوائية،

بزيبز. مخيم النازحين في أحصت عدد المخيمات،

مازن النازحين لشؤون األنبار محافظ وقال مستشار

"جميع المخيمات إن الرسمية، األنباء لوكالة ريشة، أبو

بالكامل، أغلقت األنبار محافظة عموم المركزية في

العامرية"، قضاء داخل عشوائية مخيمات تبقى وما

األمنية للقيادات مشترك مؤتمر عقد "تم أنه مبينا

العشوائية". إلنهاء ملف المخيمات الهجرة ووزارة

مشتركة لجنة على تشكيل "المؤتمر اتفق أن وأضاف،

المخيمات في الموجودين لتدقيق األمنية األجهزة من

وسيكون الدولية، الهجرة  منظمة وبالتنسيق مع أمنيًا

إعادتهم إلى األمني لتتم التدقيق بعد مادي دعم هناك

لمن ايجار بدل هناك وسيكون األصلية، مناطقهم

المحافظة". داخل مناطق بالسكن يرغب

وإعادتهم االمني للنازحين التدقيق "عملية إلى أن ولفت

الخدمات أما الفطر، عيد بعد ستبدأ مناطقهم طوعيًا إلى

والطبية الصحية الكوادر قبل من المقدمة الطبية

حيث النزوح، فترة بدء منذ مستمرة فهي والتربوية

عن أمله معربا للنازحين"، خاصًا وفرنا مركزًا صحيًا

ملف النازحين إلنهاء جذرية حلول هنالك "تكون بأن

القادمة". األيام بالكامل خالل

لمخيمات المركزية االدارة  مدير أوضح بدوره،

مخيمات تقطن التي النازحة العوائل "عدد أن بزيبز،

 ٦٥٦٠ يقارب  ما  أي  عائلة   ١٣١٢ يبلغ النازحين

على موزعين المتحدة، االمم احصائية بحسب  فردًا

مخيمات". عشرة

في حاالت وفاة عدة شهدوا المخيم "سكان أن وأكد،

الحرارة درجات ارتفاع بسبب الماضي، الصيف

إنهاء على العمل وينبغي الكهربائي التيار وانقطاع

تداعيات إنسانية". من لما له ملفهم

بـ٢٠٣٣ شخًصا  األلمانية "بافاريا" والية في الحاصلين على الجنسية قائمة السوريون الالجئون تصدر

منذ سنوات. كانت رائدة شخًصا متجنًسا)، والتي ١٩٠١) األتراك محل تجنسوا،

في والية الماضي العام "الجنسية األلمانية" على حصلوا الذين أن عدد األلمانية "بيلد" صحيفة وذكرت

عن المائة في بنسبة (١٤,٧) يزيد هذا فإن الداخلية"، "وزارة وبحسب (٢٣١٥٨) شخًصا، بلغ "بافاريا"

.٢٠٢٠ عام

"يواكيم الداخلية وزير عن الصحيفة نقلت  فيما العدد،  في مؤقت  بانخفاض "كورونا" جائحة وتسببت

االندماج الناجح". على عالمة هو "إن التجنيس اإلحصائيات عرض حول قوله هيرمان"،

من ألكثر المتعددة (الحاملين للجنسيات االتحادية الحكومة خطط انتقد الوزير أن إلى الصحيفة وأشارت

هذا ويؤدي خاطئة، إشارة يرسل أنه "أعتقد اإلقامة الالزمة للتجنس قائال: مدة بخصوص جنسية)، وذلك

بعد". االندماج الكامل وربما لم يحدث الوالء في إلى تضارب

المنطقة أو األوروبي االتحاد منطقة من  يأتون ال الذين األجانب  -أي الثالثة الدول مواطني حالة  في

وفًقا  ٢٠٢١ تعادل ٥٥,٥ بالمائة عام في المتعددة الجنسيات نسبة كانت - (EEA) االقتصادية األوروبية

لإلحصاءات.

يمكن ال من دول أي - وأفغانستان والعراق سوريا من التجنيس زيادة إلى -جزئيًا- ذلك الوزير وعزا

جنسيتها. عن التخلي

كان ٢٤١٨   ٢٠٢١ عام في األوروبي االتحاد داخل بلدان من  المجنسين معظم أن الصحيفة وكشفت 

سوريا حلت األوروبي، االتحاد خارج المنشأ بلدان من بالتجنيس يتعلق وفيما رومانيا، من أغلبهم شخًصا

إيطاليا  تبعتها منذ سنوات، رائدة والتي كانت متجنًسا)، بـ(٢٠٣٣) شخًصا محل تركيا (١٩٠١ شخًصا

(١٠٩٦) وبولندا (٨١٥) والمجر (٧١٨) واليونان (٦٨٢).

االتحاد من بريطانيا خروج منذ األوروبي االتحاد خارج الدول  من واحدة  العظمى بريطانيا كانت

عام ٢٠٢٠ كان  في كبيًرا: انخفاًضا ما يعني المتحدة، المملكة من ٥٧٦ شخًصا تجنيس األوروبي، حيث تم

الصحيفة. بحسب متجنًسا، بريطانًيا هناك ٢٠٨٧ عام ٢٠١٩ كان وفي ٩٠٥ أشخاص هناك

الوصل زمان
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بالترحيل إلى قضائية قرارات اآلن قد يواجهون األفغان، الذين لمئات لجوء طلبات البلجيكية السلطات رفضت

تحسن. قد األمني الوضع البلجيكي العام لشؤون الالجئين، إن المفوض ويقول أفغانستان.

الطلبات معظم هذه األفغان، ورفضت من المواطنين لجوء المئات طلبات بلجيكا في المختصة السلطات تلقت

اآلن. غاية إلى

بشأن  ١٩٢٥ قراًرا الالجئين لشؤون البلجيكي العام المفوض مكتب أصدر ،٢٠٢٢ مارس آذار/ شهر خالل

هذه  إجمالي من أنه مارس/آذار شهر إحصاءات وتظهر ٢٢٤٠ شخًصا. ما مجموعه له أثر على اللجوء، كان

ردًا تلقوا الذين ثلث حوالي ،VRT ووفًقا لقناة األخبار البلجيكية رفض. حالة ١٥٠٠ حوالي هناك كان الطلبات،

األفغان. المواطنين من هم بالرفض

على طالبان سيطرة من ستة أشهر بعد أفغانستان، للوضع في جديد تقييم على أساس صدرت السلبية القرارات

في  الجنسية، وعديمي  الالجئين لشؤون العام المفوض بولك دين فان ديرك . وقال VRTلتقارير وفقا البلد،

لم ولكن هناك عنف، يزال ال الماضية. األشهر خالل أفغانستان األمني في الوضع "قمنا بتحليل للقناة تصريحه

معينة من فئات بل طالبان، قبل من مستهدف شخص كل "ليس وأضاف تعسفي". أو عشوائي عنف يعد هناك

األشخاص".
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العدسة

العريقة  البريطانية  الغارديان  استغلت صحيفة 

دمشق  في  النظام  محاولة  االنتشار  والواسعة 

بلتميع صورته عربيًا وفك العزلة عنه دوليًا، 

بنشر فيديو عن جريمة مرّوعة ارتكبتها قوات 

بحق  الدمشقي  التضامن  حي  في  المخابرات 

٤١ سوريًا وذلك بسوق هؤالء الموقوفين بعد 

حفرة  إلى  ورميهم  وأيديهم،  أعينهم  عصب 

المجزرة،  هذه  ارتكاب  ألجل  خصيصًا  معدة 

حرقهم  بعد  وفيما  عليهم،  الرصاص  وإطالق 

من  أكثر  خالل  المشهور  رحمة..وهو  دونما 

بحق  فظيعة  جرائم  بارتكاب  سنوات   ١٠

السوريين جميعًا حتى الموالين لسلطته الفاشية 

اإلرهابية.

أطباع  في  وتأثيره  اإلعالم  قوة  نتلمس  وهكذا 

الصحيفة  أعادت  وبالتالي  المجتمع،  وأمزجة 

الدبلوماسية إلى نقطة الصفر،  مساعي النظام 

الفيديو -رغم أنه لم ينشر في  فقد القى نشر 

الصحيفة كامًال بل مقتطعًا طبقًا لمعايير مهنية 

منظمات  من  واسعة  إدانة  دقيقة-  واحترافية 

المنشور  الفيديو  وصار  العالم،  حول  كبرى 

والمواقع  الوكاالت  لكبريات  الرئيسي  الحدث 

والصحف العالمية..

كما تم تسليط األضواء على الحدث المرّوع في 

مختلف منصات التواصل العالمية.. 

عالمية  هزة ضمير  تحدث  لم  الحال،  بطبيعة 

فلم  التضامن،  في  الحفرة  فيديو  انتشار  جراء 

يدن  ولم  خاصة،  جلسة  األمن  مجلس  يعقد 

النظام السوري، ولم يهدده أي طرف " كبير" 

ولم  السابع،  بالفصل  والتلويح  النظام  بمعاقبة 

السرطاني  الورم  هذا  إلزالة  الجيوش  تتحرك 

في أجساد وقلوب السوريين منذ العام ١٩٦٣ 

وحتى اللحظة..!!

سنوات،   ٩ قبل  ارتكبت  الجريمة  أن  ورغم 

لكن ظالل جرائم النظام ال حّد لها، ولو شاءت 

الجهات الخاصة بشرعة حقوق  المنظمات أو 

اإلنسان، فلم تبق وسيلة تدمير بحق السوريين 

الشعب  بحق  المجرم  النظام  واستعمله  إال 

على  المنازل  ودك  ثقيلة  اسلحة  من  السوري 

رؤوس أصحابها بالدبابات، اقتلع أحياء كاملة 

مئات  وقتل  المتفجرة،  بالبراميل  الوجود  من 

الرهيبة،  والمعتقالت  السجون  في  اآلالف 

والمقاتلون  الروسي،  الطيران  سالح  وساهم 

اإليرانيون وكل القتلة الطائفيين بتدمير سوريا 

إلى حد يستحيل الحديث عن إعادة إعمار قريبة 

غدًا..كما  أوزارها  الحرب  وضعت  لو  حتى 

نّزح النظام القاتل وهّجر ماليين السوريين في 

الكمياوي  السالح  واستعمل  والخارج،  الداخل 

بحق آالف السوريين في غوطة دمشق دمشق 

وغيرها.. وأوصل الحياة في سوريا إلى النزع 

عضوًا  اللحظة  حتى  مازال  أنه  إال  األخير.. 

في هيئة األمم المتحدة، وربما في الكثير من 

اإلنسان"   حقوق   " عن  تدافع  التي  المنظمات 

إلى  النظام  إلعادة  مستمرة  الجهود  ومازالت 

 " جهود  وثمة  العربية"  الجامعة   " حضن 

لتدوير  العالميين  الدبلوماسيين  كبار  يرتكبها" 

النظام من جديد..

النظام  هذا  إنهاء  الدولي  النظام  أراد  لو  يقينًا 

لفعل ذلك منذ زمن بعيد..

في  اهللا  وكان  سوريا،  شهداء  ألرواح  المجد 

عون السوريين.

سوريا 

يف حفرة 

''التضامن''

عمر كوجري 

منح الشاعر حسني حبش جائزة الشاعر حامد بدرخان التقديرية
جائزة الشاعر حامد بدرخان في الذكرى السادسة 

والعشرين على رحيله

حامد  الكبير  الشاعر  جائزة  إعالن  يتزامن 

بدرخان، ابن عفرين- شيه، مع استمرار احتالل 

هذه  والّزيتون.  السالم  مدينة  ومرتزقتها  تركيا 

المدينة الوادعة التي لها مكانة خاّصة وممّيزة لدى 

الّسوريين عامة والُكرد منهم خاّصة، أيّنما كانوا، 

ثرية  غاباٍت  باحتضان  جغرافيتها  تنفرُد  حيث 

الَكرَم  أهَلها  فيها  الطبيعة  ومنحْت  الزيتون،  من 

والّشجاعة والقيم الكردية النبيلة، بيد أنها تعرضت 

لالحتالل التركي منذ ١٨ آذار ٢٠١٨، من قبل 

تركيا وبعض الفصائل "المرتزقة" التابعة لها، وقد 

عاث فيها هؤالء قتًال، ودمارًا، وتهجيرًا، وحرقًا، 

وسرقة آثار، وموارد، وانتهاكات إلخ، في إطار 

مخطط محاولة محو وجود الكرد في وطنهم.

عفرين  تعيشها  التي  العصيبة  الظروف  هذه  في 

الشاعر  بلدة  وبلداُتها، ومنها «شيه، شيخ حديد» 

الشاعر  جائزة  لجنة  تعلُن  بدرخان،  حامد  الكبير 

االتحاد  يرعاها  التي  لإلبداع،  بدرخان  حامد 

الكتاب  (رابطة  الُكرد  والصحفيين  للكتاب  العام 

ضمن  سابقًا)،  سوريا  في  الكرد  والصحفيين 

سلسلة جوائز االتحاد األدبية، عن منحه الجائزة 

في دورتها الجديدة لشاعٍر كردي ساهم في إثراء 

المشهد الثقافي

بدرخان»  حامد  تحكيم «جائزة  لجنة  تداولت  فقد 

الشاعر الكردي السوري الكبير الراحل "١٩٢٤-�

والمبدعين  المبدعات  من  عدٍد  أسماء   "١٩٩٦

الذين يّتسم منجُزهم األدبي اإلبداعي بإعالء الِقَيم 

اإلنسانية والجمالية التي حملها الشاعر بدرخان، 

التجديد  الحّق، وانتهاج  الحّرية وتوسم  في عشق 

عنها  دافع  والتي  المقاومة؛  ولموقف  والحداثة، 

متحف  إن  سيدا،  محمد  الكاريكاتير،  رسام  قال 

أول  ليكون  لوحاته،  من  سبعًا  اقتنى  السويدي،  يافله 

المتحف  أعماله  تدخل  سوريا  من  كاريكاتير  رسام 

السـويدي.

سيدا وهو فنان كاريكاتور من مدينة عامودا بكوردستان 

سوريا، درس في المعهد العالي للعمارة باإلضافِة إلى 

دراسته في مجال التصميم الصناعي، يقيم في السويد 

"الكومبس"،  لموقع  سيدا  وتحدث  عامًا.  عشرين  منذ 

فنية  لوحة  لي  نشروا  األوكرانية  الحرب  "بعد  قائًال 

أوكرانيا حيث رسمت  الوضع في  وكانت تحكي عن 

العلم الروسي وهو يتحول إلى شفرة حالقة، من بعد 

تلك الرسمة أبدت هيئة المشتريات بالمتحف المركزي 

وقررت  بالرسمة  إعجابها  بوري  يافلي  لمقاطعة 

التواصل معي واالتفاق على جميع  اللوحة، تم  شراء 

التفاصيل". وأضاف "اشتروا مني سبع لوحات، كانت 

على  الروسية  الحرب  طبيعة  تحاكي  فيها  رسماتي 

وعن  المرأة  حقوق  عن  تتحدث  واألخرى  أوكرانيا 

حرية الرأي". وحول مخططاته المستقبلية، ذكر سيدا 

السويد  في  رسوماتي  و  لوحاتي  بعرض  مستمر  "أنا 

وخارجها، في المعارض الفردية والجماعية، هذا جزء 

من عملي كناشط فني بالكاريكاتير والتصميم الصناعي 

بالفخر  أشعر   .١٩٩٦ عام  منذ  التشكيلية  واللوحات 

كوني أول شخص من أصول شرق أوسطية (سوري) 

تدخل أعماله في متحف سويدي".

الطغيان  "لمقارعة  وسيلته  الكاريكاتير  سيدا  ويعتبر 

وتعرية المستبد"، كما يرى أن "الكاريكاتير فن لماح، 

مكثف، ينقل رسائل بليغة بصور وكلمات قليلة ويلتقطه 

معظم الناس، فال يحتاج إلى أية لغة"

متحف سويدي يقتني سبع لوحات لرسام كاريكاتري حممد سيدا

صباح الخير أم ادمون 

لقد قتلوك اليوم 

صباح الخير احمد ليال 

لقد وضعوك في حفرة واطلقوا عليك الرصاص 

واحد 

اثنان 

ثالثة 

واختلط دمنا جميعا في التضامن 

عند الفرن االلي 

رقم البناء ٧

صباح الخير يا كرستين 

لقد ساقوك امامهم 

نادية .. وفاء ..أم مهند..أم كمال .. هيثم .. 

فايزة 

صباح الخير يا جيراننا .. لقد قتلونا جميعا 

بينما نحن احياء االن 

اقتادوننا الى الحفر 

ومثل الكالب الضالة .. الكالب الشريدة 

لم يترددوا باالبتسام 

مجوا سكائرهم بهدوء 

االبتسام للكاميرا 

ومداعبة المصور 

لقد فتكوا بنا 

وأحالونا الى اشالء 

لم نعرف لما لم ندرك السبب؟ ولم يكن حتى 

من فرصة  لرسم الصليب.. أو حتى لنطق 

الشهادتين

 صباح الخير 

يا عجزنا 

يا دمعتنا الباردة التي تملىء األرض 

بصقيعها 

يا دمعتنا التي تسيل بصمت وهدوء 

مثل نحيب أم 

فقدت نطقها إلى األبد 

وهي تدور في المكان 

حول جثة ولد

وفائي ليال

Âflbõn€a@¿@ÒÜäbj€a@b‰n»flÜ@bÌ

لكي  بعمق،  واجتهد  بدأب،  اشتغل  كما  سلوكه،  في 

تنعكس بقّوة وأصالة في نّصه الشعري، بلغات متعددة 

هذه  في  منحها  اللجنة،  قّررت  وقد  ثّرة.  وأسلوبيات 

الدورة للشاعر الكردي حسين حبش. ابن "شيخ الحديد، 

عفرين  مع  تضامنًا  ذاتها،  حامد،  الشاعر  قرية  شيي" 

اإلباء الرازحة تحت نير االحتالل و لما للشاعر حبش 

على  الشعري،  المشهد  في  الفتين  دأب وحضور  من 

�.مستويات عدة محلية وكردية ودولية

والشاعر حسين حبش:

له في الشعر عدد من المجموعات الشعرية منها:

ـ غرٌق في الورد- ٢٠٠٢

ـ هاربون عبر نهر إفروس-٢٠٠٤

ـ أعلى من الشهوة وألذ من خاصرة غزال-٢٠٠٧

ـ ضالالت إلى سليم بركات-٢٠٠٩

ـ مالٌك طائر "نصوص عن أطفال سوريا"-٢٠١٣

ـ مالٌك طائر "نصوص عن أطفال سوريا" باإلنكليزية- 

٢٠١٥

 A flying Angel/ Texts about Syrian) 

(٢٠١٥ children

حمى السفرجل- شعر بالكردية-٢٠١٩

موتى يتجادلون في الردهات-٢٠٢٠

أشجار ثملة- شعر بالكردية- ٢٠٢٢

السالم لعفرين.. السالم لكردستان، أنطولوجيا شعرية 

دار  إصدارات  من  واإلسبانية  باإلنكليزية  عالمية 

َسرَسرا في برلين-٢٠٢١

ضجر تمثال متعب، ديوان بالكردية-٢٠٢١

الشعر  و  األنطولوجيا  في  الكتب  من  العديد  وغيرها 

اللغات  إلى  ترجمت  التي  دواوينه  من  أكانت  سواء 

الكردية  إلى  هو  بترجمتها  قام  التي  تلك  أو  األخرى، 

أو العربية.

ـ ُترجمت مختارات من قصائده إلى عدة لغات، 

الفرنسية،  اإلسبانية،  األلمانية،  اإلنكليزية،  منها: 

الفارسية، األوزبكية، األلبانية، الروسية، الرومانية، 

البلغارية،  المقدونية،  الصربية،  اإليطالية، 

النيبالية، الهندية،  الفيتنامية،  الليتوانية،  السلوفينية، 

البوسنية،  األمازيغية،  التركية،  الماالياالمية، 

(لغة  المندرينية  الصينية،  الهنغارية،  البرتغالية، 

في  المايا  شعوب  (لغة  تسوتسيل  ولغة  تايوان) 

المكسيك).

ـ وردت مختارات من قصائده في أكثر من ثمانين 

أنطولوجية شعرية عالمية.

كل  في  عالمية  شعرية  مهرجانات  في  شارَك  ـ 

كوستاريكا،  المغرب،  نيكاراغوا،  كولومبيا،  من 

ليتوانيا،  اإلكوادور،  السلفادور،  ألمانيا،  المكسيك، 

بلغاريا،  بورتوريكو،  فرنسا،  كوسوفو،  مقدونيا، 

رومانيا، سلوفينيا، كوبا، تايوان، الصين، نيويورك 

سيتي والسويد.

والجدير بالذكر أن الجائزة منحت لعدد من الشعراء 

السوريين منهم: علي كنعان- فرج بيرقدار- فواز 

وترأسها  عبدالمولى،  الدين  عالء  محمد  قادري- 

دورات  في  السوريين  واألدباء  النقاد  من  عدد 

عزت-  حسان  حديدي-  صبحي  ومنهم:  متعددة 

فرج بيرقدار-

وقد تألفت لجنة التحكيم في هذه الدورة من:

زنكي-  دالور  الشاعر  حسكو-  مزكين  الشاعرة 

الشاعر ماهين شيخاني

٢٩-٠٤-٢٠٢٢

األمانة العامة لجائزة حامد بدرخان 

لإلبداع الشعري


