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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا
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قالت واشنطن في بيان أصدره موقع السفارة األميركية في دمشق يوم  السبت ١٤ أيار ٢٠٢٢, إن 

هناك قلقا كبيرا من هجمات عبر الحدود بين تركيا وسوريا استهدفت مناطق مدنية, فيما يلي نص 

البيان: نشعر بقلق عميق إزاء الهجمات األخيرة على الحدود السورية والتركية والتقارير الواردة 

عن إطالق النار العشوائي على مناطق مدنية, لذلك ندعو جميع األطراف إلى خفض التصعيد ودعم 

االستقرار اإلقليمي. وجاء هذا لبيان, بعدما استهدفت مسيرات تركية ، صباح يوم األربعاء ١١ أيار 

٢٠٢٢، مسؤولين في حزب العمال الكوردستاني PKK وسط مدينة كوباني وريفها في كوردستان 

سوريا مع ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية. وقالت مصادر من داخل كوباني: إن "مسيرات 

تركية استهدفت كوادر PKK الذين يديرون المنطقة في حي كوباني الجديد وسيارة تقل مسؤولين 

على طريق حلب" .

إعادة الالجئني 
السوريني 
من تركيا 

السوريين  الالجئين  إعادة  مسألة  إن 

كما صّرحت به مؤخرًا  تركيا وعلى 

لسان مسؤولين كبار فيها، والتي تندرج 

الحمالت  إطار  في  إعالمية  كماّدة 

الحزب  بين  والّتجاُذب  االنتخابات 

حيث  تركيا،  في  والمعارضة  الحاكم 

يجري الحديث عن إعادة توطين نحو 

مليون الجئ سوري إلى مناطق مختلفة 

سري  من  سوريا  في  حدودها  على 

العين» وگـري سـپي  كانييه «رأس 

«تل أبيض» وجرابلس وأعزاز وعلى 

مراحل.

أربعة ماليين  أكثر من  تركيا  يقيم في 

الجئ سوري، وقد مضى على وجودهم 

أكثر من عشر سنوات، خلق هذا التواجد 

واقٌع  عليها  يترتب  أوضاعًا  تركيا  في 

جديٌد، حيث أن قسمًا كبيرًا منهم حصل 

كبيرة  وأعداد  التركية،  الجنسية  على 

شركات  قانوني  بشكل  افتتحوا  منهم 

واستثمارات  ومؤسسات  ومكاتب 

وخارجية،  داخلية  وتجارة  وأعمال 

البنية  من  أساسيًا   جزءًا  اآلن  وباتوا 

االقتصادية والخدمية واإلنتاجية لتركيا، 

وعقارات،  منازل  اشترى  من  وهناك 

وعشرات اآلالف من المحال التجارية 

على  المتوزعين  المستأجرين  وماليين 

كافة الواليات التركية من أقصاها إلى 

ّكاني  السُّ الّتداُخل  إلى  إضافة  أقصاها، 

 الحدود بينها وبين سوريا، 
ْ
بين طرَفي

والقضية المهمة هي أن تركيا كغيرها 

من الدول المؤثرة في الملف السوري 

إعمار  إعادة  في  المشاركة  إلى  تطمُح 

في  نصيب  لها  يكون  وأن  سوريا، 

بيئة  تعاني من  لكن سوريا اآلن  ذلك، 

منها  يؤمل  ال  وميليشياوية  عسكرية 

وبعد  الحالية،  الظروف  في  االستقرار 

السورية،  لألزمة  السياسي  الحل  أفق 

والنقطة األهم من كل ذلك هي أن مسألة 

إعادة مليون الجئ سوري بالشكل الذي 

القرار  مع  مخالف  به  الّتصريح  تّم 

األممي ٢٢٥٤ حيث ينص الفقرة ١٤ 

إلى  الماسة  الحاجة  على   «يؤكد  منه 

اآلمنة  للعودة  المواتية  الظروف  تهيئة 

داخليًا  والنازحين  لالجئين  والطوعية 

إلى مناطقهم األصلية وتأهيل المناطق 

أي  الدولي».  للقانون  وفقا  المتضّررة 

إلى  مناطق  من  الالجئين  تزج  أن  ال 

وإحداث  سوريا،  من  اأخرى  مناطق 

التغيير الديمغرافي الذي يرفضه الشعب 

رفضه  كما  يكون    وأينما  السوري، 

وهناك  النظام،  ممارسات  من  سابقًا 

المجتمع  على  يترتب  أخالقية  مسألة 

الرعاية  توفير  ضمان  وهو  الدولي 

والعمل  والخدمات  واإلقامة  والتعليم 

التي  فالدول   ... السفر  وثائق  وتقديم 

تقبل اللجوء تمنح أيضا الحقوق، إال في 

مشكالت  حدوث  وعند  فردية،  حاالت 

من  السوريين  بعض  أن  وهنا  معينة، 

كان لديهم مشكالت يمكن إعادة توطينهم 

أو إبعادهم كما حدث في حاالت سابقة. 

أي ال يمكن إعادة الالجئين، وال يقبل 

إال  مكّوناته   بكل  السوري  الشعب  به 

بمعطيات واقعية  وقانونية.

طالبت ثالثة أحزاب كوردية في تركيا يوم األحد ١٥-٥-٢٠٢٢ حزب العمال الكوردستاني بإنهاء معاداته إلقليم 

كوردستان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

االشتراكي  والحزب  الكوردستاني  الحرية  حزب  وهي  الثالثة،  األحزاب  أصدرته  مشترك  بيان  في  ذلك  جاء 

الكوردستاني والحركة الديمقراطية الكوردية.

وأضافت األحزاب الثالثة في بيانها أنه يتعين على جميع الجهات حماية المنجزات المتحققة في إقليم كوردستان 

وعدم التسبب في إضاعتها.

وذكرت أن حزب العمال الكوردستاني يبرر الهجمات التركية واإليرانية على أراضي إقليم كوردستان.

وجاء في البيان "من الضروري أن يراجع حزب العمال سياسته تجاه إقليم كوردستان".

ودعت األحزاب الثالثة على حزب العمال إلى احترام سيادة إقليم كوردستان وسلطاته.

يجدر الذكر أن األحزاب الثالثة اصدرت بيانها المشترك بسبب استمرار حزب العمال الكوردستاني التدخل في 

الشؤون الداخلية إلقليم كوردستان.

ثالثة أحزاب كوردية يف تركيا تطالب حزب العمال بإنهاء معاداة إقليم كوردستان

بالرغم من االنتهاكات التي تحصل في المنطقة, إال 

أن حملة عودة مهجري ونازحي والجئي عفرين 

إلى مدينتهم وقراهم مستمرة، آخرها عودة عدد من 

العوائل إلى ناحية شيه وقرية سعرينجك.

وقال مصدر مطلع لـ ARK يوم ١٥ أيار ٢٠٢٢: 

إن االنتهاكات واالشتباكات التي باتت شبه يومية 

نازحي  و  مهجري  عودة  أمام  عائقة  تكون  ال 

عودة أكثر من ٤٥ عائلة كوردية إىل ناحية شيه بعفرين

أعلنت لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكي، أنها تعتزم تنظيم ورشة عمل علنية حول السياسة 

األمريكية في سوريا.

وتحمل الورشة عنوان ”المضي قدمًا في السياسة األمريكية حول سورية: اإلستراتيجية والمساءلة“، ومن المقرر 

عقدها يوم األربعاء ١٨/ أيار الجاري.

ومن المقرر أن تتحدث في القسم األول من الورشة، نائبة وزير الخارجية األمريكي فيكتوريا نوالند، فيما سيتحدث 

في القسم الثاني مديرة كلية القانون في كليفالند الدكتور ميلينا ستيريو، والشاهد السوري ”حفار القبور“.

و“حفار القبور“ هو شخص منشق عن نظام األسد، كشف أمام القضاء األلماني جانبًا من انتهاكات األفرع األمنية 

التي عاينها قبل انشقاقه، وذلك أثناء محاكمة الضابط أنور رسالن.

وقدر ”حفار القبور“ عدد الجثث التي كانت تنقل إلى المقابر الجماعية في كل نقلة، بين ٣٠٠ و٧٠٠ جثة، موضحًا 

أن الشاحنات التي كانت تنطلق إلى المقابر الجماعية بين الساعة الرابعة والخامسة فجرًا من مستشفيات تشرين 

وحرستا ومزة العسكرية، إلى مقبرتين جماعيتين في القطيفة شمال دمشق، ونجها جنوبها حيث يتم تفريغ الجثث 

بشكل عشوائي في حفرة عمالقة عمقها ٦ أمتار وطولها مائة متر، وقد يستغرق ملؤها قرابة الـ١٥٠ نقلة.

جملس الشيوخ ينظم ورشة عمل حول السياسة األمريكية يف سوريا

@�bflb«@TX
@ÜbËìnéa@Û‹«
@Ú‹öb‰æa
·éb”@Û‹Ó€ 3512

@NNÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@ÚébÓé
@ÒáÌáu@÷bœeÎ
@Ú”ãìflÎ

@á«aÎ@ÜäÏ◊@›j‘nèæ

@Òıaã”
@ÜäÏÿ€a@…”aÏ‹€
@ÂÁaã€a
@bÌäÏé@¿

والجئي مدينة عفرين من مخيمات الشهباء وأحياء 

مدينة حلب وكذلك من لبنان وتركيا, ففي كل فترة 

مسـقط  باتجاه  الكوردية  للـعائالت  عودة  تشهد 

رأسـهم.

الكوردية  العوائل  من  عددًا  إن  المصدر:  أضاف 

شيه  ناحية  في  رأسها  مسقط  إلى  عادت  عادت 

وقرى النواحي األخرى.

أكثر  إن  شيخو:  مصطفى  الناشط  قال  جانبه  من 

عمشة  أبو  إبعاد  قرار  بعد  عادت  عائلة   ٤٥ من 

قائد العمشات في ناحية شيه، مؤكدًا أن أكثر من 

و  السنة,  رأس  بداية  عادت  كوردية  عائلة   ٤٠٠

١٥٠ عائلة عادت بداية شهر نيسان, فيما تواصل 

قبل  من  الصعوبات  من  بالرغم  عودتها  العوائل 

إدارة ب ي د في مخيمات الشهباء وأحياء حلب من 

جهة, والفصائل المسلحة في عفرين وجرابلس 

من جهة أخرى.

ضرورة  إلى  والمراقبون  السياسيون  ويدعو 

منعًا  ديارهم  إلى  والالجئين  النازحين  عودة 

المناطق  في  ديمغرافي  تغيير  أي  لحدوث 

كانيه  وسري  عفرين  في  السيما  الكوردية, 

وكري سبي.
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قام وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا  11 أيار 2022، بزيارة إلى عدة مقرات للحزب 

الديمقراطي الكوردستاني PDK في دوميز بمحافظة دهوك، بهدف توطيد العالقات بين الطرفين.

ترأس الوفد كريم ميراني، عضو اللجنة المركزية للحزب ومسؤول منظمة روج، وبحضور مجموعة من 

كوادر الحزب من أعضاء اللجنة المنطقية للمنظمة وأعضاء من مؤسسة الشهداء /فرع إقليم كوردستان، 

حيث زار الوفد مجلس محلية فايدة للحزب الديمقراطي الكوردستاني PDK، وريكخراوا كوردستان وآزادي 

في دوميز.

جاء ذلك بهدف توطيد العالقات األخوية واالجتماعية بين الطرفين.

عبد  هيام  األستاذة  برئاسة  زاخو  منظمة  من  وفد  زار 

الديمقراطي  لحزبنا  المركزية  اللجنة  عضو  الرحمن 

سوري   حسين  العميد  من  كل  سوريا  الكوردستاني_ 

من   ( وئ  هه  محمدئ   ) ب  المعروف  سعيد  ومحمد 

الپيشمه رگه القدامة لغرض تقديم التهاني بمناسبة العيد 

حيث زار الوفد الپيشمه رگه عبد الحميد عمو( أبو هه 

فال)من مرتبات له شكه رئ روژ لإلطمئنان على صحة 

على أثرحادث وأصابة بجروح  وتقديم التهاني بمناسبة 

وفد  رگه  الپيشمه  األخوه  شكروا  جانبهم  ومن  العيد 

حزبنا علی الزيارة أدام اهللا عليهم وعلى كل المناضلين 

والبيشمه ركه  األبطال الصحة والعافية ..

ومعايدة عوائل الشهادء 

من  وفد  المبارك   الفطر  عيد  أيام  أول  اليوم  في  زار 

منظمة زاخو لحزبنا الديمقراطي الكوردستاني _سوريا 

برئاسة عضو اللجنة المركزية  األستاذة هيام عبدالرحمن  

من  كل  عائلة  وهم  أعيادهم  وشاركهم  الشهداء  عوائل 

الشهيد كمال أحمد درويش األمين العام السابق لحزبنا 
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الكريم  عبد  والت  والشهيد  عيني  أحمد  سعيد  والشهيد 

خضر والشهيد علي أحمد صالح  وذلك لإلطالع على 

أوضاعهم عن كثب وإدخال الفرحة في قلوبهم والتخفيف 

الجسام  تضحياتهم   أمام  واجب  أقل  وهذا  حزنهم  من 

عوائل  جانبهم  ومن  بزيارتنا   جدآ  سعدوا  وبالتأكيد 

الشهداء شكروا وفد حزبنا  على الزيارة  المجد والخلود 

لشهدائنا األبرار وفي مقدمتهم البارزاني الخالد عاشت 

كوردستان حرة

مسلحو  أقدم  ٢٠٢٢م   /  ٥  /  ٤ األربعاء  يوم  في 

PYD على اختطاف السيد حنان شيخ بهاء عضو 

اللجنة المركزية لحزب الشعب الكردستاني إلى جهة 

التصعيدية  سياستهم  إطار  في  ذلك  يأتي  مجهولة، 

ضد أبناء شعبنا وحركته السياسية وكل من يخالفهم 

الرأي.

إن المجلس الوطني الكردي وهو يدين هذه األعمال 

من  تزيد  والتي  الحرية  قيم  عن  والبعيدة  الترهيبية 

يطالب  الكردي،  الشعب  ابناء  لدى  والقلق  االستياء 
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باإلفراج عنه والكف عن هذه الممارسات المشينة بحق 

وافتعال  الكردي،  الوطني  المجلس  وبحق  شعبنا  أبناء 

الحجج الستمرارها.

إلى  قسد  وقيادة  االمريكي  الجانب  المجلس  يدعو  كما 

وضع حد لهذه االنتهاكات واعمال الخطف التي ال تخدم 

بأي حال استقرار المنطقة و أبنائها.

األمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا
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زار وفد من منطمة دهوك فايدة للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، مقر لجنة ناحية فايدة للحزب 

الديمقراطي الكوردستاني، في دوميز بمحافظة دهوك.

ترأس الوفد حاجي كالو عضو اللجنة المركزية ومسؤول منظمة دهوك فايدة للحزب، حيث استقبل من قبل 

مسؤول اللجنة فاروق يوسف.

كما زار الوفد لجنتي كوردستان وآزادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في دوميز، واستقبل من قبل حسين 

محمد وسكفان كوجر مسؤولي اللجنتين

بحث الجانبان آخر التطورات السياسية في المنطقة عمومًا والمستجدات في إقليم كوردستان وكوردستان 

سوريا باإلضافة إلى أوضاع الالجئين الكورد في اإلقليم.

بعثت مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني السورية العاملة 

العراق  كوردستان  اقليم  وفي  سوريا  وشرقي  شمال  في 

البالغة عددها ( 125 ) مؤسسة ومنظمة رسالة إلى لمؤتمر 

بروكسل السادس.

نص الرسالة:

الخارجية  للشؤون  األوروبي  لالتحاد  األعلى  الممثل  السيد 

والسياسة األمنية جوزيب بوريل.

السيد مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سوريا، السيد، غير 

بيلرسون.

السادة في اللجنة المشتركة لالتحاد األوروبي واألمم المتحدة 

المنظمين لمؤتمر بروكسل السادس.

السعادة  أصحاب  المانحة  والمنظمات  الدول  ممثلي  السادة 

السيدات والسادة األعزاء

إنناء مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني السورية العاملة 

العراق،  كوردستان  إقليم  وفي  سوريا  وشرقي  شمال  في 

تهميشنا  تم  الذي  الوقت  وفي  الرسالة،  هذه  على  الموقعة 

واقصائنا من جميع المسارات والفعاليات السياسية والمدنية، 

بما فيها مؤتمركم الموقر هذا واللجنة الدستورية السورية؛ 

الحل  بضرورة  الراسخ  إيماننا  الدوام  على  نؤكد  أننا  إال 

السياسي والتحول الديمقراطي في سوريا وفقا لمسار مؤتمر 

جنيف والقرار الدولي (٢٢٥٤) كطريقة وحيدة لحل القضية 

أشكاله،  بكافة  العنف  ذاته،  الوقت  في  رافضين  السورية، 

ومن جميع األطراف العسكرية على حد سواء. خاصة وإن 

الصديقة  الدول  لكل  بينت  أوكرانيا،  الروسية على  الحرب 

للشعب السوري، أن المجتمع الدولي عاجز عن إيجاد أي 

صعوبة  من  زاد  العجز  هذا  وأن  السورية،  للقضية  حل 

العسكرية  القوى  أمام  المجال  وأتاح  اإلنسانية  الظروف 

المستفيدة من تقويض حلول السالم وزادت من الخناق على 

المدنيين.

السيدات والسادة الكرام

يقع على عاتق االتحاد االوروبي تحمل مسؤولياته انطالقًا 

خالل  ومن  بها  يلتزم  التي  الدولية  والمواثيق  العهود  من 

قيمه السامية التي ينادي بها بعيدًا عن التجاذبات السياسية 

وانطالقًا من قيمه اإلنسانية النبيلة من أجل:

أوال: قضية التهجير القسري والتغيير الديموغرافي

السكان  وطرد  الممنهجة،  القسري  التهجير  عمليات  إن 

التغيير  لعمليات  تؤسس  التي  مناطقهم  من  األصليين 

الديموغرافي وبناء المجمعات السكنية للمستوطنين في عدد 

من المناطق خاصة في (عفرين ورأس العين وتل أبيض)، 

مكونات شمال  بين  المجتمعي  السالم  على  سلبية  آثار  لها 

وشرقي سوريا ما يعيق عملية السالم المستدام في سوريا؛ 

البحث  إلى  والسوريون  الدولي  المجتمع  يسعى  حين  ففي 

عن الحلول الممكنة إلعادة السكان األصليين إلى مناطقهم، 

تعمل تركيا، وفقا لما تعلنه رسميا، إلى إعادة مليون سوري 

قسرا من خالل ترحيلهم وتوطينهم في المناطق المحتلة مثل 

عفرين ورأس العين وتل أبيض، بعد بناء مجمعات سكنية 

لهم، وبالتالي تسعى إلى خلق تصادم اجتماعي بين المكونات 

السورية فيما بينها.

الفوري من  التدخل  الدولي بضرورة  المجتمع  لذا، نطالب 

إعادة  على  والعمل  القسري  التهجير  عمليات  وقف  أجل 

المتضررين،  وتعويض  مناطقهم،  إلى  األصليين  السكان 

ونؤكد  هذه،  التهجير  عمليات  من  الناجمة  اآلثار  وإزالة 

نصف  من  ألكثر  مستدامة  حلول  إيجاد  ضرورة  على 

وشرقي  شمال  في  يعيشون  سوري  ونازح  مهجر  مليون 

سوريا، جلهم من مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض، 

يفتقدون ألدنى مقومات الحياة والحماية، فضًال عن احتالل 

مدنهم واالستيالء على أمالكهم ومنازلهم واستمرار أفظع 

االنتهاكات بحق من فكر بالبقاء من قبل الفصائل المسلحة 

الموالية لـ تركيا.

ثانيا: حماية المساحة المدنية

يؤكد  انعقاده،  عند  عام  كل  في  بروكسل  مؤتمر  أن  رغم 

على ضرورة مواصلة العمل مع المجتمع المدني السوري 

وتقديم الدعم المالي وبناء القدرات له، وإشراكه في صناعة 

بسوريا،  الخاصة  والمباحثات  السالم  في  واإلسهام  القرار 

إال أن المنظمات العاملة في شمال وشرقي سوريا لم تنل 

في  المدني  المجتمع  مؤسسات  تزال  وال  المطلوب  الدعم 

من  العديد  في  ممثلة  مهمشة وغير  شمال وشرقي سوريا 

المسارات والمنصات المدنية والسياسية التي تناقش مستقبل 

السالم في سوريا.

العاملة في شمال وشرق  المتحدة  وال تزال وكاالت األمم 

سوريا تتحفظ عن العمل مع المنظمات المحلية غير المسجلة 

لدى حكومة النظام السوري في دمشق، في ظل استمرار 

المخاطر األمنية على النشطاء المدنيين للتعامل مع الدوائر 

والدعم  التمويل  ضعف  عن  ناهيك  النظام،  حكومة  لدى 

في  مباشر  بشكل  تعمل  التي  الدولية  المنظمات  المقدم من 

المنطقة، وعدم اعتماد نظام الشراكة مع المنظمات المحلية 

العاملة في شمال وشرق سوريا ومعظمها ناشئة بدأت العمل 

بعد القضاء على تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" وتحرير 

لذلك  الحسكة.  محافظة  وريف  الزور  ودير  الرقة  مناطق 

فإنه من الضروري العمل على إيجاد آليات واضحة لحماية 

والقانونية  واألمنية  االقتصادية  الناحية  من  المدني  العمل 

وزيادة  مؤسساتيًا  وتطويرها  المنظمات،  عمل  الستمرار 

استجابتها  لتفعيل  الدوليين  الفاعلين  وبين  بينها  التنسيق 

في  المجتمعية  المشاركة  وتعزيز  المجتمع،  الحتياجات 

صناعة القرار المحلي والوطني.

ثالثا: األمن الغذائي:

التي  في شمال شرق سوريا  السورية  الجزيرة  منطقة  إن 

تقع تحت سلطة اإلدارة الذاتية، والتي كانت ومازالت تعتبر 

القمح،  إنتاج  في  األول  ومصدرها  الغذائية،  سوريا  سلة 

تشهد تراجعًا في اإلنتاج الزراعي والحيواني نتيجة الجفاف 

غير  المصادر  إّن  إذ  البذار؛  تأمين  وصعوبة  والتصحر، 

الرسمية لدى السلطات المحلية تشير إلى أن مخزون القمح 

في شمال وشرق سوريا تضاءل لحد عدم إمكانية توفرها 

ألكثر من ثالثة أشهر، مما دفع إلى استخدام حبوب الذرة 

في صناعة الدقيق إلنتاج الخبز.

حاد  ارتفاع  إلى  أدى  الزراعي  اإلنتاج  تراجع  إن  كما 

الوضع  فاقم  والذي  المستوردة،  الغذائية  المواد  أسعار  في 

المعيشي لمعظم المواطنين في شرقي الفرات.

كبيرة،  زراعية  مساحات  سوريا  وشرق  شمال  في  تتوفر 

وموارد مائية تتحكم بها تركيا ويتم قطعها بشكل مستمر، 

استثمار  أجل  من  للدعم  تحتاج  عالية  خبرات  وتتوفر 

فإن  لذا  الزراعية بشكل واسع وعلمي صحيح،  األراضي 

صغيرة  زراعية  مشاريع  خالل  من  التنمية  سياسة  اتباع 

الزراعية  بالتنمية  مرتبطة  وصناعات  وكبيرة  ومتوسطة 

سوف توفر موارد مادية وبشرية في المنطقة ويخلق فرص 

األمن  حماية  في  تساهم  سوف  وبالتالي  الذاتي،  لالكتفاء 

التي  الدولي  المجتمع  بذلك الضغط على  الغذائي، وتخفف 

للسوريين،  اإلنسانية  المساعدات  تقديم  في  أزمات  تعاني 

خاصة في ظل انشغالها بمناطق صراع أخرى وعلى رأسها 

الحرب الروسية على أوكرانيا.

رابعا: تدهور االقتصاد وتأثيره على المجتمعات المحلية

عانت مناطق شمال شرقي سوريا من اإلهمال والحرمان 

المناطق  هذه  اقتصاد  وكان  الزمن،  من  عقود  مدى  على 

كامل،  شبه  بشكل  الحيوانية  والثروة  الزراعة  على  يعتمد 

في ظل غياب الشركات والمعامل والمصانع، وبعد دخول 

األزمة في سوريا عامها العاشر تدهورت البنية االقتصادية 

في هذه المناطق ألسباب عديدة مرتبطة بالعمليات العسكرية 

راديكالية،  وأغلبها  المسلحة،  الفصائل  قبل  من  المستمرة 

التابعة لالحتالل التركي حتى اللحظة، واآلثار التي نجمت 

عن العقوبات المفروضة على سوريا والتي أدت إلى ارتفاع 

سعرصرف العمالت األجنبية، وانخفاض الرواتب مقابلها، 

وغياب  اليومية،  للحياة  الرئيسية  السلع  أسعار  وارتفاع 

الحوكمة في مؤسسات السلطات المحلية، وغياب الشفافية، 

وانتشار الفساد واالحتكار وهيمنة تجار الحرب على محاور 

االقتصاد، وتدهور قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية كل 

ذلك أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وخاصة بين الفئات 

الشبابية، وانتشار األمراض بين السكان المحليين، وانتشار 

كالسطو  الجرائم؛  في  وزيادة  والعدوانية  العنف  مظاهر 

والسرقة والنهب والتهريب عبر الحدود واستنزاف مقدرات 

الشعب ومدخراته، األمر الذي دفع األهالي بأبنائهم الصغار 

لسوق العمل عوضًا عن التعليم والدراسة، أو توجيه أبنائهم 

البالغين للهجرة أو االنضمام لألعمال المسلحة.

لذا، يتوجب على المجتمع الدولي واالتحاد األوربي تحسين 

الوضع المعيشي لألسر والعوائل وخاصة النازحين والنساء 

وذوي الهمم، واتباع سياسات اقتصادية تكاملية ناجعة تعمل 

والمواد  السلع  توفير  نحو  اإلنتاجية  الطاقات  توجيه  على 

للقطاع  الالزم  الدعم  وتقديم  المواطنين،  لحياة  الضرورية 

الزراعي، ودعم المشاريع االقتصادية والتنموية الصغيرة، 

والمتوسطة، والكبيرة.

خامسا: في مسألة الالجئين والنازحين والمهجرين

إن إحدى أهم المشاكل التي أفرزتها األزمة في سوريا مسألة 

سوريا  داخل  السورين،  والمهجرين  والالجئين  النازحين 

استثناء  ليست  سوريا  شرقي  شمال  ومناطق  وخارجها، 

فالمعارك  المتضررة،  المناطق  أبرز  تكن  لم  إن  ذلك،  في 

المدنيين  آالف  مئات  أجبرت  األطراف  مختلف  بين 

للنزوح باتجاه المناطق األكثر أمانًا واإلقامة في المخيمات 

تشير  أنه  حيث  الكريم،  العيش  مقومات  ألدنى  تفتقد  التي 

في  يقطن  أنه  المحلية  السلطات  لدى  األولية  اإلحصاءات 

شمال وشرق سوريا أكثر من مليون نازح ومهجر، يفتقدون 

االقتصادي  الوضع  تدهور  الحياة في ظل  مقومات  ألبسط 

واألمني والغذائي، لذلك، يتوجب إيالء االهتمام بالنازحين 

والالجئين والمهجرين في شمال وشرقي سوريا، من خالل 

دعم المشاريع اإلنسانية واإلغاثية وتنمية قدراتهم وتمكينهم 

اقتصاديا من خالل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير 

الخدمات الصحية.

السيدات والسادة الكرام

في  السوريين  المواطنين  معظم  آمال  الرسالة،  هذه  تمثل 

الذين  العراق،  كوردستان  وإقليم  سوريا  وشرقي  شمال 

عاشوا سنوات طويلة من الحرب، وال زالوا يترقبون بحذر 

ويتعرضون  البالد،  في  والسياسية  العسكرية  التطورات 

لهجمات عسكرية عنيفة تشردهم من ديارهم؛ وهذه الرسالة 

وأولوياتهم  الناس  حاجات  عن  للتعبير  محاولة  إال  ليست 

الضرورية، وتجاوز مخلفات الحرب التي أثرت على حياتهم 

االجتماعية وظروفهم الخدمية، ولم يفقد سكان هذه المنطقة 

بعد األمل في االنتصار على الحرب، وأنهم مصممون على 

دولي  دعم  بحاجة  اليوم  فهم  ذلك،  كل  ولتحقيق  تجاوزها، 

حقيقي يمهد الطريق لتحقيق حياة مستقرة أمنة في ظل نظام 

سياسي جديد.
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للمجلس  أوربا  لممثلية  هولندا  محلية  مجلس  عقد 

المصادف في  األحد  يوم  اجتماعه  الكردي  الوطني 

٨/٥/٢٠٢٢وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح 

شهداء الثورة السورية وشهداء كردستان .

بكلمة  االجتماع  عيسى  رستم  المحلية  رئيس  أفتتح 

من  العديد  و  المحلية  وضع  عن  تحدث  مقتضبة 

في  المحلية  دور  تفعيل  في  تساهم  التي  المواضيع 

عبد  أوربا  ممثلية  لرئيس  المجال  أفسح  ثم  هولندا 

الكريم حاجي وعضو ممثلية أوروبا والمشرف على 

ليتحدثا  داوود  شيرزاد  هولندا  في  المحلي  المجلس 

الملقاة  والواجبات  هولندا  محلية  مجلس  دور  عن 

واإلتصال  دورها  تفعيل  وضرورة  عاتقهم  على 

مع الجالية الكوردية في هولندا ،وان تكون صوت 

الكوردية  الجالية  بين  الكوردي  الوطني  المجلس 

والتواصل مع الطاقات والخبرات المهمة بين أبناء 

الجالية الكوردية واالستفادة منها للمساهمة في تفعيل 

دور المجلس الوطني الكردي بما يخدم قضية شعبنا 

القومية ،كما تم التأكيد على ضرورة التواصل مع 

مراكز القرار في هولندا لشرح معاناة شعبنا.

وفي نهاية االجتماع تم تشكيل مكاتب مجلس محلية 

هولندا

مجلس محلية هولندا

٨/٥/٢٠٢٢
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اعتقلت الشرطة المدنية في منطقة عفرين بكوردستان 

تابعة  قرية  في  مسنان  بينهم  مدنيين  أربعة  سوريا 

لناحية ماباتا.

وحصلت ARK على معلومات تفيد باعتقال الشرطة 

العسكرية بتاريخ 8 من شهر أيار 2022, لكل من 

شوكت  و  عامًا   77 محمد  قره  مصطفى  المسنين 

 ,Dar Girê رفعت علي 64 عامًا في قرية داركير

ب  إدارة  أيام  الحراسة  نوبات  في  خرجوهم  بتهم 

ي د.

في  اعتقلت  المدنية  الشرطة  أن  المصدر:  أضافت 

مدنيين  المسنين,  اعتقال  من  يوم  بعد  القرية  نفس 

اثنين وهما أكرم حسين قادر 42 عامًا و وليد أحمد 

حنان 32 عامًا بتهمة التجنيد اإلجباري لدى إدارة 

ب ي د.

وتواصل الفصائل المسلحة انتهاكاتها ضد المدنيين 

في  المتبقين  أغلب  أن  علمًا  عفرين,  في  الكورد 

نوبات  في  الخروج  على  أجبروا  والذين  المنطقة 

الحراسة أو اإلخضاع للتجنيد اإلجباري أيام سلطة 

ب ي د, قاموا بتسوية أوضاعهم ودفعم مبالغ مالية 

لقاء ذلك.
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الثامنة  مر  يوم 12 أيار 2022 الذكرى السنوية 

التي  قاسم،  ليلى  المناضلة  الستشهاد  واألربعين 

عام  البائد  العراقي  البعثي  النظام  بيد  أعدمت 

.1974

نبذة عن تاريخ الشهيدة ليلى قاسم

(عروس  الفيلي  ملکشاهي  حسن  قاسم  ليلى  ولدت 

كوردستان) في السابع والعشرين من كانون األول 

خانقين  مدينة  في  مسفا  قرية   1952 عام  من 

وأمضت االبتدائية والمتوسطة فيها, و كان والدها 

(داالهو قاسم) عامل بسيط في مصفاة خانقين وبعد 

تقاعده أقام في بغداد حيث تدرس ابنته الشهيدة علم 

االجتماع بكلية اآلداب وعملت في الصحافة وكانت 

وبدأت   , الهماوندي  جواد  و خطيبها  سام  وأخوها 

حياتها النضالية في حزب الديمقراطي الكوردستاني 

بنشاطات  وقامت  السبعينات  بداية  في  ذلك  وكان 

سياسية ضد ظلم حكومة البعث العراقية القي القبض 

عليها وعلى خطيبها جواد الهماوندي مع عدد من 

رفاقها في 29 نيسان 1974 ومن رفاقها (نريمان 

فؤاد مستي و آزاد سليمان ميران و حمه ره ش-

حسن محمد رشيد-)

وفي الّزيارة األولى لوالدتها وشقيقتها لها بعد سجنها 

القادمة  الّزيارة  في  لها  يحضرا  أن  أوصتهما   ,

(مقص ومالبس جديدة). وبعد أن أحضرتا لها ما 

تريد في الّزيارة الثانية , أخذت المقص وقّصت به 

لتبقى  إلى شقيقتها  , وأهدتها  خصالٍت من شعرها 

ذكرى وشاهدة على نضالها وتحّديها للموت والطغاة 

, وأجابت أختها التي سألتها عن سبب طلبها إحضار 

ثوبها الجديد أجابتها بثقة وابتسامة: أختاه سأصبُح 

أن  أحّب  لذلك  كوردستان)  (عروس  أّيام  بعد 

تحتضنني األرُض وأنا بكامل أناقتي.

@ÔèÓédn€a@ã∏˚‡‹€@Ôflbn©a@ÊbÓj€a
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المدني  المجتمع  لمنظمات  الريادي  للمركز  تعزيزًا 

عمومًا وفي كوردستان سوريا على وجه الخصوص 

وتفعيًال للدور المحوري الذي يشغله المجتمع المدني 

دعت  فقد  ورقيها،  المجتمعات  تطور  سياق  في 

إقليم  في  العاملة  المدني  المجتمع  ومنظمات  قوى 

بين  والتعاضد  التكاتف  ضرورة  إلى  كوردستان 

وتوحيد  الفاعلة  المدنية  المجتمعية  القوى  مختلف 

صفوفها واالستفادة من طاقاتها وكفاءاتها بما يمكنها 

القيام بواجباتها تجاه مجتمعها على أكمل وجه.

مؤتمر  لعقد  الدعوة  توجيه  تم  فقد  عليه،  وبناًء 

تأسيسي تحت عنوان (فيدراسيون منظمات المجتمع 

المؤتمر  لينعقد   ( سوريا  كوردستان  ـ  المدني 

كوردستان  إقليم  عاصمة  أربيل  في  التأسيسي 

بتاريخ 2022/5/5 بحضور نخبة مجتمعية مدنية 

المؤتمر، ويباشر األعضاء بجدول  ليفتتح  عريضة 

أعماله عبر انتخاب لجنة مشكلة من خمسة أعضاء 

الدارة جلساته تالها إقرار البرنامج والنظام الداخلي 

للفيدراسيون بعد مناقشة مستفيضة ثم انتخاب مجلس 

إدارة الفيدراسيون عبر تصويت سري نال الفائزون 

من خالله ثقة األعضاء في أجواء ديمقراطية شفافة 

ليختتم المؤتمر أعماله مكلًال بالنجاح والتفاؤل.

وبتاريخ 11/5/2022 عقد مجلس اإلدارة المنتخب 

جلسته األولى بحضور كافة األعضاء في جو تسوده 

األلفة والمحبة واإلحساس بالمسؤولية حيث افتتحت 

شهداء  أرواح  على  دقيقة صمت  بالوقوف  الجلسة 

الشعب الكوردي األبرار تال ذلك انتخاب األعضاء 

لرئيس مجلس اإلدارة ونائبيه عبر التصويت السري 

على الشكل التالي:

1ـ  انتخاب االستاذ حسن قاسم رئيسًا لمجلس إدارة 

الفيدراسيون باإلجماع.

أول  نائبًا  السينو  بشار  بلند  المحامي  انتخاب  2 ـ 

لرئيس مجلس االدارة باالجماع.

3 ـ انتخاب األستاذ محمد شريف محمد نائبًا ثانيًا 

لرئيس مجلس اإلدارة باإلجماع.

لجانه  الفيدراسيون  إدارة  مجلس  انتخب  كما 

بالتصويت السري و تم انتخاب كل من :

ــ السيدة مريم شيخو أمينًا للسر ومسؤولة للجنة 

التنظيم.

العالقات  للجنة  مسؤوًال  كرو  سليمان  األستاذ  ــ 

وعضوية كل من السيدتين حمدية إسماعيل وغزالة 

خليل.

ــ األستاذ كمال السينو مسؤوًال للجنة اإلعالمية

للجنة  مسؤولة  ابراهيم  سرويناز  السيدة   -

النشاطات.

المالية  للجنة  مسؤوًال  قاسم  حسن  األستاذ  ــ 

وحمدية  محمد  شريف  محمد  من  كل  وعضوية 

اسماعيل

ثم تم فيما بعد استكمال مناقشة باقي أجندة االجتماع 

واختتم االجتماع على ما ورد أعاله.

السوري  الشعب  يعيشه  الذي  المزري  الواقع  أمام 

سنوات  مدى  وعلى  خصوصًا  والكوردي  عمومًا 

طويلة من بدء الثورة السورية واألوضاع المريرة 

واللجوء  النزوح  معاناة  وتواكب  واكبت  التي 

الكوردي،  المجتمع  بنية  في  العميقة  واالنزياحات 

كان البد لقوى المجتمع المدني الكوردية ومنظماته 

مجمل  ودراسة  والتبصر  مليًا  التفكير  من  الفاعلة 

والتأكيد  اإلنساني،  دورها  ترسيخ  بغية  الخيارات 

أجل  من  لمسؤوليتها  والتصدي  وجودها  على 

التخفيف من مفعول االنزياحات العميقة التي طالت 

بنيان المجتمع الكوردي والوقوف على األذى الغائر 

بوجوب  قرارها حاسمًا  فكان  أوصاله  الذي أصاب 

من  للحد  والمنتج  الحازم  وتدخلها  صفوفها  توحيد 

فداحة المآسي اإلنسانية وتجلياتها اللحظية المروعة 

والدفع نحو عالج مجمل آثارها.

إن تأسيس فيدراسيون المجتمع المدني ـ كوردستان 

مقاربة  في  جذرية  تحول  نقطة  هو  سوريا 

كوردستان  في  الكوردي  المدني  المجتمع  مفهوم 

المخلصة  المضنية  للجهود  استكماًال  سوريا،وتأتي 

المبذولة في إطار بناء المجتمع المدني الكوردستاني 

وتتويجًا لها.

سوريا  كوردستان  في  المدني  المجتمع  عانى  فقد 

االنسانية  األوضاع  هول  ظل  في  عصيبة  ظروفًا 

وشح اإلمكانات وحالة التشرذم والتشتت التي أعاقت 

تأسيس  فجاء  النبيلة  أهدافه  تحقيق  على  قدرته  من 

هذا الفيدراسيون ليحل كمرآة مجتمعية واعية مدركة 

تعكس الواقع بآالمه ومآسيه وحاجاته وآماله مستهدفًا 

مدرك  فاعل  تشاركي  كوردي  مدني  مجتمع  بناء 

لمكانته وألدواته ومهامه وأهدافه وقادر على القيام 

تأسيسه  فتجسد  شعبه  أعباء  وتحمل  وتحقيقها  بها 

كإعالن صادق عن السخط الكوردي الجمعي العارم 

على سوء األحوال االنسانية التي يعاصرها وعلى 

التقصير المديد الفادح في مسار تقديم الدعم اإلنساني 

لمستحقيه من أبناء الشعب الكوردي في كوردستان 

الحل  مسار  بطء  على  استهجان  وكاشعار  سوريا 

األممي المبني على مقررات جنيف والقرار 2254 

يدق  واستنكار  الخصوص  وجه  على   2015 لعام 

ناقوس الخطر ازاء العطالة األممية في إيجاد الحلول 

لالنسان  تضمن  التي  العادلة  المستدامة  الشاملة 

واألمان  األمن  له  وتحقق  حقوقه،  وتحمي  كرامته 

واالستقرار.

اربيل في 11/5/2022

ككل  ”شأني  التعذيب:  أثناء  صرخت  أنها  يروى 

أجل  من  الزكية،  بدمائهم  ضحوا  الذين  االوفياء 

التصدي للظلم الذي يمارس بحق الشعب الكوردي، 

من قبل أزالم السلطة الدموية، في بغداد سجنا وذبحا 

وتهجيرا ونفيا.

صورية  محاكمة  ورفاقهما  وخطيبها  لها  وأجريت 

أيار  . وفي 12  باإلعدام  المحكمة عليهم  وحكمت 

1974 تم إعدامها شنقًا حتى الموت دون محاكمة 

من  بأقل  نفسه  االعتقال  مكان  وفي  تذكر  قانونية 

أسـبوعين من تاريخ سـجنها بعدما أفقعوا عينها 

من  فـظة  بصورة  جسـدها  شّوهوا  و  اليمنى 

أيـام  له  تـعرضت  الذي  الشديد  التعذيب  خالل 

االعتقال.

جثمانها  سلم  اإلعدام  تنفيذ  من  الثاني  اليوم  في 

الطاهر إلى أهلها وهي في زّيها الكردي الجديد و 

ليتم دفنها في مدينة النجف االشرف – مقبرة وادي 

السالم – بعيدًا عن ديار أهلها ومواطن طفولتها و 

بعيدًا عن مناقب ذكرياتها.

سيرته ونضاله

الذكرى  أيار 2022, مرور  اليوم 11  يستذكر الكورد 

عكيد،  كنعان  المناضل  رحيل  على   26 الـ  السنوية 

سوريا  في  الكوردي  الديمقراطي  الحزب  في  القيادي 

الحالي),  سوريا   - الكوردستاني  الديمقراطي  (الحزب 

مع  لسنوات طويلة  الذي صمد  الجسور  المناضل  ذلك 

رفاقه :السكرتير حاج دهام ميرو, محمد نذير مصطفى, 

محمد أمين شيخ ُكلين، خالد مشايخ – عبداهللا مال علي 

– محمد فخري، وحميد حاج سينو في سجون األنظمة 

الدكتاتورية, مطالبين برفع الظلم واالضطهاد عن الشعب 

في  المشروعة  القومية  بحقوقه  واالعتراف  الكوردي، 

البالد, والعدول عن قرار الحزام العربی عام 1970.

نبذة عن حياته ونضاله:

دخل كنعان عكيد معترك الحياة وتحمل مسؤولياتها وهو 

فتى صغير اليتجاوز الثالثة عشر من العمر بعد وفاة 

والده "عكيد آغا" عام 1952.

سوريا  في  الكوردي  الديمقراطي  الحزب  وبتأسيس 

عام 1957, أصبح كنعان أحد األعضاء النشيطين في 

لسلطات  األمنية  األجهزة  ألقت   1960 عام  صفوفه. 

من  واآلالف  الحزب  قيادة  على  القبض  الوحدة"  "نظام 

أعضائه وكان "كنعان" واحدًا من أولئك المعتقلين. وفي 

عام 1964 ألقي القبض عليه ثانية.

سوريا  في  الكوردي  الديمقراطي  الحزب  رئيس  يقول 

الدكتور نور الدين ظاظا عنه: أبدى كنعان عكيد شجاعة 

مما  أحد جالديه,  أوامر  تنفيذ  رافضًا  السجن  في  فائقة 

دفع ذلك الجالد إلى توجيه مزيدًا من ضرباته الموجعة 

إليه.

الدين ظاظا (الذي كان معتقًال معه  الدكتور نور  يذكر 

NNNáÓÿ«@Êb»‰◊@›öb‰æa@›Óyä@Û‹«@bflb«@RV@äÎãfl@Ùã◊à

في نفس الزنزانة) في كتابه "حياتي الكوردية أو صرخة 

الشعب الكوردي): أبدى كنعان عكيد شجاعة فائقة في 

رجل  بضرب  جالديه  أحد  أوامر  تنفيذ  رافضًا  السجن 

الجالد  ذلك  دفع  مما  معهم,  معتقًال  كان  مسن  يهودي 

إلى توجيه مزيدًا من ضرباته الموجعة إلى وجه وجسد 

كنعان.

وفي عام 1970 تم انتخاب المناضل كنعان عكيد عضوًا 

في  الكوردي  الديمقراطي  للحزب  المرحلية  القيادة  في 

سوريا, حينها بدأت مرحلة جديدة من النضال من أجل 

عكيد  كنعان  كان  سوريا.  في  الكوردي  الشعب  حقوق 

عندئذ في أوج عطائه الحزبي والسياسي, ولكن السلطات 

والحماس,  النشاط  لذلك  حدًا  وضعت  البعثية-األسدية 

الكردي في سوريا -  الديمقراطي  الحزب  السيما كان 

”البارتي“ - قد أصدر بيانًا حول مشروع الحزام العربي 

أراضيهم  من  الكورد  حرمان  إلى:  يهدف  كان  الذي 

المأساة.  هذه  بإيقاف  البيان  طالب  حيث  تهجيرهم,  ثم 

السلطات عام 1973  اعتقلت  الرد سريعا, حيث  فكان 

أعضاء القيادة (السكرتير حاج دهام ميرو – كنعان عكيد 

– محمد نذير مصطفى – محمد أمين شيخ ُكلين، وثالثة 

االستشارية هم: خالد مشايخ – عبداهللا مال  اللجنة  من 

علي – محمد فخري، وبعد أربعة أعوام اعتقل القيادي 

حميد حاج سينو.وبقي الجميع في السجون ثمانية أعوام. 

الكوردي  الديمقراطي  للحزب  قوية  ضربة  تلك  كانت 

ولمجمل نشاطه في وسط المجتمع الكوردي.

أيار عام 1996  توفي كنعان عكيد آغا في حلب 11 

بعد معاناة طويلة مع مرض عضال. وشييع جثمانه في 

جنازة مهيبة إلى مثواه األخير في مقبرة مدينة ديريك 

بكوردستان سوريا.

مرت يوم 11 أيار 2022، الذكرى السنوية السابعة 

قبل  من  نعسان  عبدي  المناضل  الغتيال  والثالثين 

PKK في مدينة كوباني بكوردستان سوريا.

َمْن هو القيادي عبدي نعسان؟

ولد عام 1947 في إحدى قرى كوباني, تخرج من 

أحد الجامعات التركية في سبعينيات القرن الماضي 

حزب  لصفوف   1978 عام  انتسب   ," صيدلة   "

عام 1982  انتخب  في سوريا,  الكوردي  اليساري 

عضوًا في اللجنة المركزية لحزب الشغيلة الكوردية 

في سوريا

@Êbè»„@áj«@›öb‰æa@fibÓnÀa@Û‹«@�bflb«@ÊÏq˝qÎ@Ú»jé
لمع نجمه بين أبناء الشعب الكوردي على كافة األصعدة 

وحقوقه  الكوردي  شعبه  قضية  عن  مدافعا  كان  إذ 

المشروعة وكان يتميز بصفاته الخلقية الحسنة

في  الكوردية  القوى  صف  توحيد  إلى  يدعو  كان 

القوى  مع  العالقة  جسور  وبناء  سوريا,  كوردستان 

العربية المعارضة لحزب البعث

 PKK في بيته فكافأه PKK استقبل عبداهللا أوجالن زعيم

باالستيالء على بيته ومصادرة أمالكه في كوباني.

 PKK أزالمه ونفذها  المؤامرة,  السوري  النظام  خطط 

أول  الكورد  السياسيون  ويعتبر   1985/5/11 بتاريخ 

عملية اغتيال سياسي في كوردستان سوريا.

مرت ثالثون عامًا على اغتيال خليل سيدو بيد PKK في منطقة عفرين بكوردستان سوريا.

وضمن الجرائم واالنتهاكات التي نفذها PKK بحق الكورد في كوردستان سوريا, فبعد اغتيال عبدي نعسان 

المناضلين  أو  السياسيين  سواء  الكورد,  بحق  واالنتهاكات  الجرائم  بارتكاب  واصل  عام 1985,  كوباني  في 

ممن يعارضون سياسته, والجريمة التي ارتكبت بحق المناضل خليل سيدو أحد الجرائم التي ارتكب في منطقة 

عفرين.

خليل سيدو ينحدر من قرية كاواندا Gewanda في قرى ميدانا التابعة لناحية راجو في منطقة عفرين, اغتيل 

بتاريخ 5 - -11  القرية, بسبب معارضته لهم  أمام أعين زوجته في  بيد PKK, حيث قتل  بطريقة وحشية 

1992. باإلضافة إلى خليل سيدو, اغتال PKK القيادي عبدالحميد زيباري في قرية معمال Mamila وذلك 

ضمن عمليات االغتيال السياسي في المنطقة.

ومرت يوم أمس الذكرى السنوية السابعة والثالثين الغتيال عبدي نعسان بيد PKK في مدينة كوباني, كأول 

عملية اغتيال سياسي في كوردستان سوريا.
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في مثل هذا اليوم، قبل سبعة عشر عاما، في العاشر 10 

الشيخ محمد معشوق  أيار عام 2005, اختطف  من شهر 

النظام  قبل  من  اختطافه  من  يوما  عشرين  بعد  الخزنوي، 

السوري في دمشق العاصمة، استشهد تحت التعذيب وألقي 

بجثته في محافظة ديرالزور.

من هو الشيخ معشوق الخزنوي؟

هو محمد معشوق ابن الشيخ عزالدين الخزنوي واحد من 

تل معروف  قرية  ولد في  المنطقة،  في  الدين  كبار رجال 

الخامس  في  سوريا،  بكوردستان  قامشلو  لمدينة  التابعة 

شخصية   .1958 عام  الثاني  كانون  شهر  من  والعشرين 

سوريا،  في  البعث  لحكم  معارضة  وطنية  دينية  كوردیە 

ترك أثرا ملموسا في المجتمع الكوردي والسوري، اختطف 

من قبل النظام السوري وتعرض في أقبية البعث ألشد أنواع 

التعذيب الجسدي والنفسي.

دراسته

سبعة  عام  العامة  الثانوية  شهادة  على  الخزنوي  حصل 

للعلوم  معهد  في  للدراسة  دمشق  إلى  توجه  ثم  وسبعين، 

من  اإلسالمية  العلوم  في  إجازة  على  حصل  الشرعية. 

اإلسالمية  الدراسات  في  الماجستير  درجة  ونال  السعودية 

عام 2001.

مشاركته ودوره في انتفاضة 2004

بعد االنتفاضة الكبيرة أخذ على عاتقه مسؤولية إيقاظ الكورد 

إضافًة  الجوامع،  في  يلقيها  كان  التي  الخطب  خالل  من 

للندوات والمحاضرات المناهضة للسياسة القمعية التي كان 

الخطب  أقوى  ومن  الكورد،  بحق  البعثي  النظام  يمارسها 

Ï„ç©a@÷Ïì»fl@á‡´@ÑÓì€a@“b�nÇa@Û‹«@�bflb«@QW

التي ألقاها الشهيد كانت تلك التي ُألقيت في عيد النوروز، 

إضافًة إلى كلمته النارية في سنوية شهيد انتفاضة قامشلو 

نيسان عام  الثامن من شهر  في  فرهاد محمد علي  الشهيد 

.2005

النظام  أن  جيدا  ويدرك  لالستشهاد,  ماض  بأنه  يردد  كان 

يحيك مؤامرة اغتياله ولم يكن ليستسلم في المطالبة بحقوق 

العاصمة دمشق في  الكورد أو يتراجع, حتى اختطف في 

أجهــزة  قبل  من   2005 عام  أيلول  شهر  من  العاشر 

مخابرات النظام السوري.

لـ  خـاصة  لمـصادر  وفقًا  تعذيب  وكيفية  اخـتطافه 

ARK

الكورد  بحقوق  مطالبته  و  البعثي  للنظام  معارضته  بسبب 

ومشاركته في انتفاضة 2004 التي عمت مدن كوردستان 

أيار 2005, خالل  بتاريخ 10 من شهر  سوريا, اختطف 

وجوده في السجن, أشرف ماهر األسد شقيق بشار األسد 

رئيس النظام السوري على تعذيبه، وُنتفت لحيته وحواجبه 

ثالثة  إلى  جسده  قطع  كما  لذلك،  نــتيجة  جسده  وشوه 

من  الواحد  في  استشهاده  عن  اإلعالن  تم  فيما  أجزاء. 

حزيران من العام ذاته أي بعد اختطافه بعشرين يوما. عندما 

وحواجبه  ولحيته  مشوهتين,  يداه  كانت  جثته  ذووه  استلم 

على جـثته  الوحشي  التعذيب  وآثار  كامل,  بشكل  منتوفة 

واضحة.

مواراته في الثرى

سرعان ما انتشر خبر استشهاده, لبى الكوردستانيون النداء 

وتجمع أكثر من مليون كوردي في مدينة قامشلو حيث شيع 

الشهيد إلى مقبرة قدور بك, ووري الثرى هناك.

Ú€Ï�j€aÎ@ÚÓzõn‹€@�̧ brfl@Êb◊
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بعد أن هجر أغلب الكورد في المنطقة جراء سياسات الحزب التي أدت إلى عمليات التغيير الديمغرافي, 

بدأت إدارة حزب االتحاد الديمقراطي PYD، السبت 7 أيار 2022، بإحصاء السكان في منطقة الجزيرة 

بكوردستان سوريا.

وقال مسؤول في إدارة PYD، إن الهدف من اإلحصاء السكاني هو «الحصول على أرقام دقيقة لعدد 

السكان، من فئة الشباب وكبار السن واألطفال والمرضى والمتزوجين».

فيما يرى مراقبون كورد أن الهدف من إجراء إحصاء في هذه الفترة هو تكريس لعملية التغيير الديمغرافي 

السيما أن أغلب الكورد هم خارج كوردستان سوريا.

وكان المجلس التنفيذي لإلدارة في إقليم الجزيرة قد أعلن عن إجراء إحصاء لسكان مدن وبلدات ريف 

قامشلو، داعيا السكان إلى التعاون مع اللجان وااللتزام بالبقاء في المنازل لتسهيل عملية اإلحصاء.

آراء حول اإلحصاء الذي يجريه ال ب ي د في غربي كوردستان

سليمان أوسو: 

االحصاء الذي يجريه PYD جاء لنسف بارقة أي أمل للشارع الكوردي

قال سليمان أوسو عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا في تصريح خاص لموقع الحزب 

الديمقراطي،  االتحاد  التابعة لحزب  الذاتية  اإلدارة  لقد جاء قرار  الكوردستاني - سوريا:"  الديمقراطي 

بإجراء إحصاء سكاني في مناطق سيطرتها، ومن ثم إجراء انتخابات في هذه المناطق، هذه القرارات 

جاءت لنسف بارقة أي أمل للشارع الكردي بإمكانية استئناف المفاوضات الكردية – الكردية".

أضاف أوسو، أن قرار إجراء االنتخابات من طرف PYD يأتي بالضد من اتفاق الطرفين: تقوم المفوضية 

العليا لالنتخابات باإلعداد إلجراء االنتخابات (بعد سنة من توقيع االتفاق بين الطرفين) في كافة المناطق 

الكردية وفي مخيمات اللجوء في الداخل والخارج.

أوضح أوسو، جاء قرار حزب االتحاد الديمقراطي على لسان أحد قيادي الحزب في اجتماع جماهيري 

والقاضي بعدم التزامهم بأي شيء تم االتفاق عليه مع المجلس الوطني الكردي.

أكد أوسو، بالنسبة لقرار اإلحصاء جاء ليثبتوا بأن الكرد أصبحوا أقلية في مناطقهم األصلية بسبب نزيف 

الهجرة التي طالت المناطق الكردية هربَا من الظلم الذي مارسوه على المواطنين الكورد ، ليثبتوا ما يقوله 

النظام وبعض الشوفينيين من المعارضة بأن الكورد أقلية في مناطقهم.

في نهاية تصريحه قال سليمان أوسو عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا:" اجماَال هذا 

اإلحصاء غير قانوني، وهي سلطة غير منتخبة وإننا ال نعترف بنتائج هذا اإلحصاء".

بشار أمين: 

االحصاء الذي يجريه PYD ، ال يدخل في سياق االحصائيات الرسمية المعتمدة

قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا بشار أمين:" أن االحصاء الذي 

يجريه PYD ، ال يدخل في سياق االحصائيات الرسمية المعتمدة".

الحزب  لموقع  سوريا   – الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  أمين عضو  بشار  صرح 

الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، أن لإلحصائيات عادة اهدافها المتعددة، منها معرفة الجانب االجتماعي 

في المجتمع او االقتصادي او السياسي او لمعرفة التركيبة السكانية والموارد البشرية، بغية وضع الخطط 

الالزمة بموجب ذاك االحصاء، اما الذي اإلحصاء السكاني الذي يجريه اآلن PYD فربما ألغراض او 

اهداف تعنيهم و اطراف اخرى لمعرفة نسب المكونات االجتماعية استعدادا النتخاباتهم المنتظرة، او ربما 

لمعرفة نسبة المهجرين من الباقين .

أوضح أمين،إن اإلحصاء السكاني الذي يجريه PYD اآلن هي ألغراض تخصهم وجهات معنية اخرى 

، وليس لمعرفة الخط البياني للتنمية البشرية او االقتصادية" .

محمد سعيد وادي: 

اإلحصاء السكاني الذي يجريه PYD  ال مصلحة للكورد فيه 

قال محمد سعيد وادي عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، أثناء مشاركته 

في نشرة ريباز نيوز، إن اإلحصاء السكاني الذي يجريه اآلن PYD في الوقت الذي ال تزال فيه 3 مدن 

كوردية تحت سيطرة تركيا والفصائل السورية المسلحة وأكثر من نصف الشعب الكوردي ُمهّجر بسبب 

سياساته, ال مصلحة للكورد فيه وهو محل استغراب حقيقًة.

وأضاف وادي، من المعروف في كل بقاع األرض، أن أي عملية إحصاء سكانية يجب أن تكون على 

أسس وجود أمن وأمان واستقرار للسكان, وهذه الشروط غير متوفرة في المناطق الكوردية, والمستفيد 

الوحيد في هذه العملية سيكون النظام السوري والمكون العربي.

وفي السياق، تسائل وادي:"هل يود أن يثبت PYD في الوضع الراهن ،أن الشعب الكوردي أقلية كما 

استند سابقًا بشار األسد على إحصائهم السابق حينما قال" ال قضية كوردية في سوريا والكورد قدموا من 

تركيا إلى هذه المناطق في سوريا؟".

وأشار القيادي الكوردي إلى أن PYD ال يقدم على أي خطوة فيها خدمة الشعب الكوردي، بل على العكس 

من ذلك ينفذ كل قرار وخطوة ليست في صالح الشعب الكوردي، وال آمال ُتعَقد على PYD نهائيًا بعد 

تهجير الشعب والسياسات واالنتهاكات التي يمارسها.
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كوردستان

أوربا  في  سوريا  كردستان  كتاب  اتحاد  ممثلية  عقدت 

 2022 /مايو  آيار   14 السبت  يوم  الثاني  كونفرانسه 

في قاعة آفستا بمدينة أوبرهاوزن األلمانية تحت عنوان 

«عفرين زيتونة كو

ردستان» بمشاركة العديد من الكتاب والمثقفين والمهتمين 

بالشأن الّثقافي ووفود األحزاب الكردستانية والجمعيات 

والمنظمات الكردية.

بدأ الكونفرانس بدقيقة صمت على أرواح شهداء الكرد 

.«Ey Reqîb » وكردستان مع النشيد القومي الكردي

بالحضور،  شنكالي  دلبرين  والّصحفي  الكاتب  ورحب 

وفيما بعد ألقيت في الحفل عدة كلمات منها: كلمة األستاذ 

وكلمة  أوربا  في  االتحاد  ممثلية  رئيس  صبري رسول 

للكتاب  العام  االتحاد  وفد  ممّثًال  إبراهيم  جميل  األستاذ 

الّصحفي  للكاتب  وكلمة  سوريا  في  الكرد  والصحفيين 

القفقاس  الكرد في  عينايت ديكو، وكلمة من قبل كتاب 

الشاعرة  قدمتها  السابق  السوفيتي  االتحاد  وجمهوريات 

رئيس  الدين  سيف  السيد  وكلمة  ممو  كوهار  والكاتبة 

جمعية أفستا الكردية (قاعة المستضيف)، وأّكد الجميع 

في كلماتهم على أهمية وضرورة العمل الجاد والّتعاون 

تاريخ  في  األخطر  هي  مرحلة  في  الثقافية  األطر  بين 

الُكرد، ثم ُعِرض فيلم وثائقي عن أهم محطات االتحاد 
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والصحفي  الكاتب  تقديم  من  اليوم  وإلى  تأسيسه  منذ 

برزان حسين وأغنى الفنان الالمع زبير صالح مع الفنان 

مسعود شنكالي بمقاطع موسيقية، وأغاني كردية جميلة. 

وتلّقى الكونفرانس عدة برقيات للتهنئة منها:

برقية المكتب التنفيذي التحاد كتاب كردستان سوريا.

السادس  /الفرع  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  برقية 

العاملة  الهيئة  عضو  صالح  سكفان  السيد  وبحضور 

ومسؤول المنظمات الجماهيرية والمهنية للفرع السادس 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني في أوربا.

برقية الحزب الديمقراطي الكردستاني-إيران وبحضور 

وفد من الحزب برئاسة الكاتب سياوه ش .

برقية الحزب الديمقراطي الكردستاني -سوريا بحضور 

وفد قيادي (السيد نافع بيرو والسيد محمد سعدون)

مستقبل  تيار  سكرتير  شيخموس  ريزان  السيد  برقية 

كردستان

برقية الحقوقي والسياسي المستقل مصطفى اوسو

برقية السيد نادر دوغاتي رئيس فيدراسيون الجمعيات 

الكردستانية في ألمانيا

برقية مركز الجالية الكردستانية في ألمانيا

برقية الكاتب والمؤرخ حامد كوهري

برقية الكاتب والباحث بوبي أسر

برقية رابطة أكراد مصر

برقية جمعيات كومكار للحزب االشتراكي الكردستاني، 

إضافة الى برقيات تهنئة هاتفية وشفهية أخرى.

الجلسة  عقدت  االفتتاحية  الجلسة  من  االنتهاء  بعد 

عدة  اتخاذ  تّم  االتحاد،  أعضاء  بمشاركة  التنظيمية 

قرارات تنظيمية لتفعيل الشكل المناسب لإلدارة الجديدة 

مع وضع ظروف األعضاء في بلدان الشتات في عين 

االستاذ  وانتخاب  إدارية جديدة  هيئة  وانتخاب  االعتبار 

صبري رسول باإلجماع رئيسا للممثلية.

ممثلية اتحاد كتاب كردستان سوريا في أوربا

14.05.2022

قتل أب لستة أطفال على يد لصوص، اقتحموا 

الكورنيش بمدينة قامشلو  الكائن في حي  منزله 

بدواعي  سوريا)،  (كوردستان  روجافا  في 

السرقة، أثناء محاولة األب منعهم من ذلك. 

وبحسب ما أفاد به مراسل رووداو في قامشلو، 

يوم األحد (15 أيار 2022)، فإن المواطن "يكّنى 

بأبو تيسير، ويبلغ 38 عامًا، وقد قتل مساًء عبر 

إطالق النار عليه، خالل صده القتحام اللصوص 

لمنزله بغرض السرقة، أمام زوجته وأوالده في 

اللصوص  أن  مبينًا  الكورنيش"،  بحي  منزله 

"تمكنوا من نهب اموالهم والذوا بالفرار".

مصرعه  آخر  مواطن  لقي  ذلك،  سياق  وفي 

يد  (تحتاني)،على  ليلي  بركو  بقرية  منزله  "في 

لصوص إزاء اقتحام منزله بدافع السطو". 

قد حصلت حادثة  فإنه  لمراسل رووداو،  ووفقًا 

"اقتحم  حيث  الماضية،  الساعة  الـ24  ثالثة خالل 

قامشلو،  غربي  الهاللية  بحي  منزًال  ملثمين  ثالثة 

عقب  المنزل،  من  والمجوهرات  األموال  وسرقوا 

ترويع األسرة باستخدام السالح". 

يأتي ذلك في إطار تصاعد معدل الجريمة في مختلف 

مناطق سوريا، إزاء الوضع المعيشي المتدهور في 

ظل ارتفاع األسعار وقلة الدخل المادي. 

وفي الـ12 أيار الجاري، رصد المرصد السوري 

أقدم  حيث  عائلية،  قتل  "جريمة  اإلنسان،  لحقوق 

مواطن ينحدر من بلدة صرين بريف كوباني / عين 

العرب، على قتل ابنه من خالل رميه بأربع طلقات 

نارية، بسبب خالف نشب بينهما وتهديدات سابقة".

منع  (األب)  "القاتل  فإن  المرصد،  لمصادر  ووفقًا 

إسعاف ابنه إلى حين التأكد من مفارقته للحياة، ثم 

الذ بالفرار إلى جهة مجهولة".
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محمد سعيد واديبشار أمينسليمان أوسو
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من  وفد  ايار 2022،  المصادف 15  األحد  يوم  التقى 

في  الكوردي  الوطني  للمجلس  كوردستان  إقليم  ممثلية 

هيمن  الدكتور  الداخلية  وزير  مكتب  مدير  مع  سوريا 

ميراني.

في البداية بارك الوفد للدكتور منصبه الجديد وتمنى له 

التوفيق والنجاح في عمله.

عام  بشكل  السوري  السياسي  الوضع  الجانبان  ناقش 

سوريا  كوردستان  يعانيه  وما  بشكل خاص  والكوردي 

األمر  سلطة  وسطوة  ديمغرافي  وتـغيير  هجرة  من 

الواقع.

األولى  هامتين  نقطتين  إلى  الممثلية  وفد  تطرق  بعدها 

إلى  دخولهم  وتأمين  السوريين  الكورد  الحجاج  وضع 

إقليم كوردستان والسفر من خالل مطار هولير إلى بيت 

اهللا الحرام والعودة إلى الوطن من خالل مطار هولير.

البالغ عددهم من 2000  الالجئين  تم بحث وضع  كما 

ألفين الجئ من كورد سوريا المقيمين بإقليم كوردستان 

الذين غيرو اقامات العمل إلى اقامات الالجئين منذ أكثر 

من خمسة سنوات واألن مديرية اإلقامات ترفض هذا 

التغيير والعودة إلى اقامات العمل.

هؤالء  أمام  كبير  وعائق  مكلف  القرار  هذا  ويعتبر 

الالجئين لذا طالب وفد الممثلية أن يتم عفو هؤالء من 

العقوبات والسماح لهم بتمديد إقاماتهم كالجئين.

وفي نهاية اللقاء شكر الوفد حفاوة االستقبال واالستماع 

إلى هذه المطالب.

…ÓöaÏæa@Âfl@Üá«@î”b‰Ì@Î@È«b‡nua@á‘»Ì@Ôÿ€@Ô◊ã◊@ÚÓ‹´@ê‹™
إعالم المجلس الوطني الكوردي

الوطني  للمجلس  التابعة  لكي  كركي  محلية  عقدت 

آيار/   4 االربعاء  يوم  االعتيادي  اجتماعها  الكوردي 

بلدة  في  وذلك  األعضاء  اغلبية  بحضور   2022 مايو 

كركي لكي.

أرواح  دقيقة صمت على  بالوقوف  اإلجتماع  بدأ  حيث 

البارزاني  رأسهم  وعلى  وكوردستان  الكورد  شهداء 

مكتب  من  الوارد  التقرير  االجتماع  تناول  ثم  الخالد، 

السياسي  الوضع  الحضور  ناقش  ثم  المحلية،  المجالس 

العام في سوريا و حرب روسيا على أوكرانيا وتداعيات 

السوري  والوضع  للعالم  العام  الواقع  األزمة على  هذه 

على وجه الخصوص .

كما ناقش الحضور اخر المستجدات السياسية على الساحة 

المحلية ومنها حرق مكاتب المجلس الوطني و احزابها 

من قبل pyd ، واستنكر الحضور هذه الممارسات من 

قبل مسلحي حزب االتحاد الديمقراطي ومن جهة آخرى 

وما  المتردي  االقتصادي  الوضع  الى  الحضور  تأمين مستلزمات تطرق  في  المنطقة من صعوبة  ابناء  الحياة اليومية.يعانيه 

ÜbÓn«¸a@bË«b‡nua@á‘»m@=é@Èiãm@ÚÓ‹´
عقد مجلس محلية تربه سبي للمجلس الوطني الكردي 

اجتماعه االعتيادي يوم الثالثاء 3 . 5 . 2022، في 

مكتب المجلس المحلي في تربة سبي .

بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء 

الكرد وعلى رأسهم البارزاني الخالد.

ثم تم قراءة التقرير الوارد من مكتب المجالس المحلية 

فيها،  جاء  ما  ومناقشة  الفروع  من  الواردة  والتقارير 

وتطرق االجتماع الى الوضع التنظيمي.

المنطقة  في  السياسي  الوضع  المجتمعون  ناقش  كما 

بشكل عام والكردي بشكل خاص، وكذلك حرق مكاتب 

المجلس وأحزابه من قبل مسلحي pyd وموقف المجلس 

من األحداث الجارية.

ÚjníÏ”@·Ó¨@¿@ÚÓˆbË‰€a@Òaäbj‡‹€@äÏõ®bi@⁄äbìÌ@ENKS@ÚÓ‹rø@Âfl@áœÎ
: شارك يوم الخميس المصادف 2022.5.12 وفد من ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا بالحضور للمباراة النهائية لكرة القدم في مخيم 

قوشتبة لالجئين الكورد السوريين.

وفد الممثلية كان مؤلفآ من السادة:(د.كاوا آزيزي رئيس الممثلية،فاضل دللي عضو الممثلية).

أستقبل الوفد بحفاوة من قبل اللجنة المنظمة لدوري كرة القدم ، حيث شارك في الدوري 16 فريقآ من داخل وخارج المخيم .

بحضور األحزاب السياسية، ومنظمة لشكري روز، ومؤسسة بارزاني الخيرية، واسايش المخيم، ومجلس المخيم، وإدارة دوري روج آفا في هولير، ونخبة من رياضيي 

كوردستان سوريا بهولير والمخيمات التابعة لها ورياضيي مخيم قوشتبة وجمهوره .

يذكر أن فريق سري كانيه نال البطولة بعد فوزه على فريق ناز.

كما وتم تكريم ممثلية المجلس وشكرهم على حضور المباراة ودعمهم للشباب في مجال الرياضة.
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5 تقارير ككوردستان ٢٧٢٢ - ٢٠٢٢م /٥/ ١٥  (٦٨٠) العدد

مال عزالدين

أنظار ومحط استراتيجيًا مركزًا أصبح كوردستان إقليم

حكومة رئيس بها قام  التي المكوكية  الجوالت  العالم،

وعالمية، إقليمية لدوٍل البارزاني مسرور كوردستان إقليم

دليل الدول تلك وملوك رؤساء قبل من الحافل واالستقبال

حكومة كوردستان. تلعبه الذي مكانة ودور على

إلى أرقى الزمن من عقدين خالل كوردستان تحّول إقليم

التطور تحقق حيث اإلقليمي، العراق ومحيطه في منطقة

النواحي. وفي جميع واالزدهار

وتعليميًا. وسياسيًا اقتصاديًا واجتماعيًا

إقليم أوضاع النوعية في القفزات  هذه  تفّسر كيف -١

الماضيين؟ العقدين كوردستان خالل

إقليم حكومة لرئيس المكوكية تحليلك بالجوالت ما -٢

والحار الكبير واالستقبال والدولية، اإلقليمية كوردستان

له؟

الكبير والدولي اإلقليمي االهتمام هذا لماذا برأيك، -٣

كوردستان؟ بإقليم

مرتبطا يبقى هل كوردستان؟ إقليم بمستقبل رأيك ما -٤

ولماذا؟ مستقلة؟ دولة يصبح أم بالعراق؟

كوردستان؟ حققه إقليم تجاه ما شعورك ما -٥

متكامل إقليم كوردستان

الديمقراطي للحزب المركزية اللجنة عضو تحدث

لصحيفة آبو عبدالرحمن سوريا، الكوردستاني-

وليدة ليست كوردستان  » بالقول: «كوردستان»، 

السياسية الخبرات من الهائل الكم نتيجة هي بل اللحظة؛

من طويلة أزماٍن وعبر  المضنية، العريقة  والتجارب

الصعد. جميع على المسّلح والكفاح السياسي النضال

الثائرين على األبطال البيشمركة الطليعة المقدامة بفضل

القيادة استطاعت الخالد، البارزاني نهج الكوردايتي نهج

أمتنا زعيم بشخص المتمّثلة كوردستان في الحكيمة

الرشيدة كوردستان وحكومة بارزاني، مسعود الرئيس

بدء الكوردية منذ أمتنا تاريخ في هامة تسّجل محطات أن

التسعينيات: والفسحة الدولية أوائل االنتفاضة

(إدارة من كوردي كيان  بناء  وقواعد  أسس وضع -

وتضمين كوردستان)، مناطق كافة تشمل كوردية

الفيدرالي. العراق دستور في الفيدرالية

بفريق جدًا، بدبلوماسية عالية دول الجوار نحو التوّجه -

البناء ضفة  بين جسٍر مّد متمّرس،  دبلوماسي أكاديمي 

األعداء. وضّفة

اللّين بين والجمع والدبلوماسي، السياسي األسلوب بهذا

واالستثمارات االقتصادية  المصالح وعبر والصلب،

والمصالح اإلقليم الجوار دول مع كوردستان في النامية

على سويتها كوردستان، حافظت كوردستان الدولية في

سياسة خطوة وراء خطوة وباتزان. عبر

التحديات (الداخلية رغم كوردستان ألوضاع المتابع إن

والتقدم، مسيرة التطّور تعترض الجّمة التي والخارجية)

والمحتّلة، المستقطعة الكوردستانية المناطق ووجود

كوردستان إال أّن بالوكالة، اإلرهابي داعش حرب ورغم

نجاحًا وحققت التصاعدي، البياني  خطها على حافظت

.« الهادئة الحكيمة القيادة بفضل باهرًا

مسرور الرئيس دولة األخيرة قام الفترة « في يتابع آبو:

الخليجية ودول الجوار الدول إلى جوالت بعدة بارزاني

كوردستان موقع في تتمحور قصوى؛ أهمية ذات ودولية

دول تربط والتي الطاقة) (خط الدولي المشروع من

المتوسط، األبيض البحر ثم ومن بكوردستان الخليج

ولكوردستان جّدًا، مهم حيوي استراتيجي مشروع وهو

خط المشروع ( إمداد هذا في ودوٌر كبير أهمية كبرى،

دعوة القصوى؛ لكن األهمية لها الزيارات كّل ،( الطاقة

كانت بارزاني مسرور الرئيس لدولة العظمى بريطانيا

وعموم كوردستان. وشعبها لكوردستان عهٍد جديد بداية

الحديث التاريخ بداية منذ العظمى بريطانيا أن معلوم

العالمية، السياسات طويل في رسم باٌع لها اآلن وحتى

والزيارة القرار، صنع في  الرئيسي المطبخ وهي

واستقباله بارزاني مسرور الرئيس لدولة التاريخية

لكوردستان جديد الحفاوة تعتبر بداية عهٍد وبهذه الرسمي

.« األوسط والشرق

االستراتيجي، كوردستان موقع  بحكم » آبو: يضيف

تجاه العالمي القرار أصحاب لدن من جديد باٍب وفتح

الحلفاء دول ألحقه الذي التاريخي والغبن كوردستان،

وحسب كوردستان، إعطاء من بّد ال الكوردية؛ باألمة

" الطبيعية بالثروات جّدا غنّية كوردستان ) المصالح

،( الضخمة االستثمارات حيث والظاهرية" الباطنية

تحت الشمس. ظاهرًا موقعًا

عنها تغيب ال التي اإلمبراطورية هي بريطانيا العظمى

العالم، في القرار الدولي والسياسيين مركز وهي الشمس،

بريطانيا الخام، ( إسرائيل تمتلك والسياسة الواقع هكذا

موقع بحكم  .( العالم على تفصله الخام، أمريكا تصنع

الباطنية بثرواتها جّدًا والغني االستراتيجي، كوردستان

التواق والمثابر والعنيد السموح شعبها وواقع والسطحية،

على حكيمة قوية متماسكة  قيادة ووجود  لالنعتاق،

مرجعها كوردستان، عموم  بها تستظّل  صلبة أرضية

تدرك بارزاني مسعود الرئيس الزعيم واألساسي األعلى

العالم تتجه جعلت أنظار ذلك المصالح كل أهمية ودور

.« معترف سياسي جغرافي- كواقع كوردستان نحو

حٌق مستقّلة  كدولة كوردستان  أن  إلى » آبو: يشير 

وتتدّرج ومرنة، هادئة  سياسة  تخطو  وهي مشروع،

الدولية للظروف مباشرة يتبع والذي الدولي القانون وفق

فيدرالية - ذاتي (حكم المصالح، بسياسة المرتبطة

ملستقبل كوردي واعد ومشرقة جديدة وآفاق كوردستان.. إقليم سياسة

كوردستان وقد قطعت مستقلة)، دولة  - كونفدرالية –

إنجاز الكيان الكوردستاني المتكامل؛ في مضمار أشواطًا

األمة  زعيم بقيادة ٢٠١٧ التاريخي االستفتاء ولعّل

الَلِبنة األساسية يعتبر بارزاني مسعود الكوردية الرئيس

الدولي الظرف أن إال االستقالل، نحو الرائدة والخطوة

زيارة ولعّل المشروع. الكوردي الحّق بإحقاق يسمح لم

ودّق العظمى بريطانيا بارزاني إلى مسرور الرئيس دولة

البارزاني الخالد كما فعل العالم بيديها )؛ ( مفاتيح بابها

مطالبا موسكو في "الكرملين" باب يديه بكلتا دّق عندما

طالب دولة الماضي، القرن في الكوردي بحقوق الشعب

.« بالكونفدرالية صراحة الرئيس

والسّلم لألمم، مشروع حقٌّ الكونفدرالية  » آبو: يؤكد

مستقّلة، دولٍة في كوردستان  حّق ثّم  ومن األخير قبل

المصالح، وسياسة الدولي بالظرف مرتبط ذلك وكّل

اللغة متناقضة في عدة عديدة ألقواٍم جوار فهناك دول

والعيش الجوار حسن تحّتم المصالح لكن والتوّجه والدين

دولًة كوردستان تكون أن من الضير فما المشترك،

مستقّلة؟.

جدية معوقات وجود من وبالرغم متكامل إقليم كوردستان

الناحية من وخاّصة في "بغداد" المسيطرة الفئوية تفتعلها

وفق العامة الميزانية من كوردستان واستحقاقات المالية

إّال عدة؛ سنواٍت  منذ وقطعها  ،٪١٧ والبالغ الدستور

الصعد، على جميع نوعية قفزات كوردستان قفزت أّن

أرقى والخدمية تضاهي العمرانية من الناحية باتت حتى

األقدام. على واألهم أجمع)، كوردستان (مدن العالم مدن

العالم قبلة أصبحت كوردستان عاصمة هولير واإلطالق

حضاري كصرح العالم  بقاع كافة من الناس  يؤمها

في عموم األحرار الكورد لجميع وقبلًة علمي، سياحي

.« رؤوم كوردي كبيٍت كوردستان،

العالم على وانفتاحها الكوردية الدبلوماسية نجاح

الكوردي، أمانة العامة للمجلس الوطني عضوة تحدثت

«كوردستان»، لصحيفة قاسم  أحمد  زهرة القانونية

العراق في  والالأمن الالاستقرار ظل «في بالقول:

الكثيرة والتجاذبات  اإلقليمي، والمحيط االتحادي

في مباشرة وغير مباشرة تأثيرات  من ذلك ومارافق

شهد فقد شامخة، إنها بقيت إال كوردستان إقليم أوضاع

المستويات وعلى ملفتًا كبيرًا ازدهارًا كوردستان إقليم

المستويات على وحتى كافة، واالقتصادية السياسية

الدولية. والعالقات الدبلوماسية

من فبالرغم االقتصادي، واالزدهار العمراني الصرح

الحكيمة، وقيادته لإلقليم يسجل المعيقة العوامل كافة

اآلخرون يفتعلها التي األزمات من الخروج كيفية أيضًا

الفت. انتصار وهو

بغداد قبل من اإلقليم ميزانية قطع من فالبرغم  أجل،

بالنفط والغاز المتعلقة السياسية القرارات وغيرذلك من

مكانة إلجهاض الحثيثة والمحاوالت اإلرهاب، ومحاربة

أنظار محط كوردستان إقليم   
َّ
بقي فقد المميزة اإلقليم

المنطقة، وقبلة في واستقرارًا أمنًا األكثر والمحطة العالم

للعراقيين. اآلمن حتى والحضن السلمي للتعايش

واألحداث الصراعات ظل في كوردستان إقليم استطاع

يحقق أن العالقات في الخالقة" و"الفوضى  المتسارعة

بما الدولية والعالقات السياسية المعادالت في  توازنًا

المشروعة، وحقوقه  الكوردي الشعب مصالح  يحقق

الحرية في الكوردي الشعب إرادة بأن للعالم ليثبت

بفضل وذلك التحديات، كل  من  أقوى  الكريمة والحياة

واإلنجازات والقيادة الفتية مسعود بارزاني الرئيس حكمة

من جسر وبناء المستويات كافة على حققتها التي

دماء الشهداء وبفضل ودوليًا، وتمتينها إقليميًا العالقات

الراسخ الكوردي الشعب وإيمان البيشمركه وانتصارات

الحصن بمثابة  كان ذلك كل المشروعة، حقوقه بعدالة 

التي حاولت الهوجاء العواصف تلك كل وجه المنيع في

والتي الكوردي  الشعب بمكتسبات المساس وتحاول 

والثورات. والبطوالت  الدماء  من  تاريخ عبر حقتتها

التوازنات كل في المميز الرقم كوردستان إقليم ليصبح

البارزانية إنها المدرسة األوسط. الشرق والمعادالت في

لالنتصارات». الضامنة

إلقليم الناجحة الدبلوماسية «السياسة قاسم: تتابع

ساهمت الدول كافة مع المتينة وعالقاتها كوردستان

وعسكريًا سياسيًا كوردستان انتعاش في وستساهم 

لرئيس الحافل االستقبال المجاالت. كافة وعلى واقتصاديًا

علم رفع بارزاني مع مسرور إقليم كوردستان حكومة

والدولية اإلقليمية للدول  زياراته في  رسميًا كوردستان

الساحة في المميزة كوردستان إقليم مكانة على دليل

الكوردية الدبلوماسية نجاح والدولية. السياسية اإلقليمية

ثقل لها التي تلك وخاصة كافة الدول على انفتاحها في

المصيرية. المرحلة مالمح قد ترسم واقتصادي سياسي

كبيرة على كوردستان أهمية رئيس حكومة كانت لزيارة

وتمتين تعزيز بإتجاه إيجابية وخطوة المستويات، كافة

آخر نجاحًا وتضيف بريطانيا، مع التاريخية العالقات

تحقيق في ظل واالنفتاح للخارج اإلنجازات سلسلة إلى

أشار ما وهذا المجاالت. كافة وعلى المصالح المشتركة

رئيس مع اجتماعه في البريطاني الوزراء رئيس إليه

لمساعدة بالده استعداد وجدد كوردستان إقليم حكومة

دعمه أبدى  كذلك كافة، المجاالت في كوردستان  إقليم

االتحادية والحكومة كوردستان إقليم بين المشاكل لحل

والتعاون التنسيق على  وأثنى الدستور،  أساس على

فيما كوردستان إقليم حكومة لرئيس اإليجابي والدور

القنصل صرح كما المهاجرين. قضية بمعالجة يتعلق

"لدى بريطانيا العالقات: تلك بأهمية هولير في البريطاني

مجاالت في  متينة عالقات  العراق كوردستان وإقليم

غيرها"». والكثير والصحة التربية واألمن

في أهمية األكثر كوردستان إقليم «يبرز قاسم: تضيف

التي عرفت المشرفة النضالية مسيرته في األوسط الشرق

للشعب المشروعة  وبالحقوق الكوردية بالقضية العالم 

إقليم بها يتمتع التي المميزة للمكانة ونظرًا الكوردي،

والثقافية واالقتصادية السياسية النواحي من كوردستان

العالقات صعيد وعلى  المجاالت  كافة وفي والسياحية

األكثر المكان يبرز اإلقليم ودوليًا. كما إقليميًا الدبلوماسية

الجميع قبلة هولير لتصبح المنطقة كل في وأمنًا استقرارًا

الذي الدور اإليجابي مكانه. في أمن ال لمن آمنًا ومكانًا

الجديد العراق في بارزاني  الرئيس مسعود ويلعبه لعبه

مكانة تعاظمت كما العراقية. للمشاكل الحلول إيجاد وفي

التي الكبيرة  االنتصارات بعد عالميًا كوردستان إقليم

الهام دوره  وعززت اإلرهاب، على البيشمركه  حققتها

الالاستقرار ظل في المنطقة في التوازنات تحقيق في

المنطقة في بأن الاستقرار ليثبت للعالم المصالح. وصراع

رئيس حكومة أعرب للكورد دور فيه. يكون دون أن من

لبريطانيا زيارته أثناء بارزاني مسرور كوردستان اقليم

إقليم في البريطانية تزداد االستثمارات أن في أمله عن

أشكال كل تقديم في جهدًا يدّخر لن الذي كوردستان 

الناجحة الحكيمة السياسة إنها للمستثمرين. التسهيالت

وتحقيق المشتركة المصالح تحقيق إلى كوردستان إلقليم

عزز كل ذلك على كافة المجاالت. والتطور االزدهار

موضع فكان المستقبل في وسيعززها اإلقليم وضع من

اهتمام اقليمي دولي».

اتفاقيات كوردستان وبموجب «فرضت على قاسم: تردف

وبدون كوردستان انقسامية جائرة قسمت خارطة دولية

وال المتعاقبة حكوماتها مارست دول بين شعبها إرادة

عنصريتها في تتبدى المتجذرة القاسية طقوسها تزال

الكردية القومية لطمس يائسة محاوالت في االستبدادية

حق الشعوب مبدأ من انطالقا تعريبًا وتتريكًا وتفريسًا.

الدولة مقومات إلى واستنادًا بنفسها، مصيرها تقرير في

الخرائط رسم من إعادة البد الدولي، القانون الحديثة في

إقليم تقرير مصيرها. في وحقها وإرادة الشعوب لتتوافق

حسب الدولة مقومات كافة يملك العراق كوردستان

في السياسي اإلنسداد أزمة استمرار الدولي. القانون

ستدفع المستقل  الوطني القرار غياب ظل في العراق 

مستنقع في واإلنغماس األسوأ إلى السيء باألوضاع من

تتيقن حين " بارزاني مسعود الرئيس قالها كما الالحل.

الوطني وقرارها  إرادتها باستقالل السياسية األطراف

فإن لذلك السياسي". االنسداد ويزول  األزمة تنفرج

إقليمية بأجندات المرتبط الوطني القرار استقاللية عدم

يشكل كما االنسداد السياسي، في االستمرار إلى تؤدي

وإنما على السياسية وحدها على العملية جديا ال خطرا

السياسية األزمة خضم في ومكوناتها. العراق مستقبل

في انتخاب السياسية الكتل وفشل الحل، وانسداد طرق

فإن جديدة  اتحادية حكومة وتشكيل الجمهورية رئيس 

العراق، في السياسي للحل األمثل الحل هي الكونفدرالية

مصيرها تقرير في بحقها المشروع المكونات كل ليتمتع

كوردستان حكومة إقليم رئيس اليه ما أشار وهذا بنفسها.

أجراها مناقشة في وخالل مشاركته لبريطانيا زيارته في

في بلندن (Chatham House) هاوس" "تشاتام معهد

في الكونفدرالية أن تطبيق نظام فيها وأكد نيسان، /٢٠

أكثر، مضيفا قوة  العراق في المكونات العراق سيمنح 

مختلف بشكل العراقيون يعمل كي حان قد الوقت "أن

المآسي تكرار عدم لضمان والترهيب، الخوف عن بعيدا

حدثت في الماضي"». التي

قائلًة: وتختم له، حدود ال بالفخر واالعتزاز قاسم تشعر

عظيمة وإنجازات مكتسبات كوردستان إقليم حقق »

ودماء البارزانية الثورات بفضل الكوردي للشعب

للشعب االستقالل وإرادة البيشمركه وبطوالت الشهداء

المصالح لتحقيق  متينًا  أساسًا شكل ذلك كل الكوردي،

الكوردي. للشعب المشروعة القومية والحقوق العليا

في القومية والمكتسبات  اإلنجازات تلك كل توجت

االستقالل أجل  من االستفتاء  بثورة العراق كوردستان

البارزاني مسعود الزعيم  األسطورة البيشمركة بقيادة

الشعب ليقول عام ٢٠١٧، ٢٥ أيلول في قاد شعبه الذي

فكان لالستقالل، نعم بلى"  " التاريخية  كلمته الكوردي

قادها التي المجيدة أيلول  ثورة لنهج  ثوريًا امتدادا

االستراتيجية، وأرسى دعائمها وأبعادها الخالد البارزاني

سياسية تاريخية، وثيقة وأهم إنجاز أعظم االستفتاء ليكون

غير االستقالل قاموس في الكوردي للشعب وقانونية

بنفسه. وكان لشعب أراد أن يقرر مصيره لإللغاء قابلة

على قانونية كمراقبة االستفتاء في المشاركة شرف لي

المتجذرة ألكون شاهدة على إرادة االستقالل االنتخابات،

كما ننحني االستبداد. لن أساطير حطم أبجدية شعب في

.« بارزاني مسعود الرئيس قالها

ومنطقي عقالني كوردستان سياسة إقليم

تمي علي  الكردي،  الوطني المجلس عضو  تحدث 

كوردستان اإلقليم » بالقول:  «كوردستان»،  لصحيفة

السياسة اليوم يمارس البارزاني مسعود الرئيس برئاسة

أنفسهم إلى ينظرون اي  العقالنية والمنطق منطلق من

السياسة يمارسون الحزبية، العقلية عن بعيدًا الدولة قادة

ال الدول، مع المتبادلة المصالح  تحقيق أساس على

ما رغم وبالتالي االمر كلف مهما لالبتزازات يرضخون

يتعاملون نجدهم ال المتكررة الهجمات لها من يتعرضون

فوق جميع اإلقليم مصلحة يضعون وبالتالي الفعل بردات

.« االعتبارات

السياسي العمل في الخبرة الطويلة نتيجة » تمي: يتابع

البارزاني مسرور االقليم حكومة  رئيس اليوم بان نجد

االمارات من اإلقليم الى السلف، فجولته خلف لذلك خير

االولى، بالدرجة اقتصاديًا طابعًا يحمل وبريطانيا وتركيا

العراق انابيب الغاز من لمد تركيا تفاهم مشترك مع هناك

الى أن الزيارة واعتقد تركيا، عبر الى اوروبا واإلقليم

المشترك والتنسيق  التشاور إطار في تأتي بريطانيا 

اإليرانية والهجمات النفط بموضوع يتعلق فيما وخاصة

عمق بمدى يعلم  والجميع اإلقليم على  المـتكررة

أزمـات إدارة  في التـاريخية البريـطانية الـخبرة 

الـمنطقة».

ألنهم وهو وحيد لسبب االول االهتمام ان » يرى تمي:

فاستقبال ، الدول لدى جميع الثقة  ومكان الدول رجال

هو االتراك زعماء قبل من بحفاوة انقرة في البارزاني

احترامهم فرضوا انهم بمعنى الكوردية للقضية انتصار

بعين األمنية تركية مخاوف  ويراعون  الجميع، على

على تبنى السياسية العالقات في النهاية الن االعتبارات

.« المبادئ وليست المصالح

بحكم موقعه االستراتيجي « إقليم كوردستان تمي: يضيف

بالدرجة اإليرانية لالبتزازات معرضًا  سيكون فهو

وجود االقليم ككيان يواجه الذي االكبر والخطر االولى

الحزب هذا ألن الكوردستاني العمال حزب سياسي هو

الكوردية القضية لطعن حادة أداة الى تحّول األسف مع

مرتبط اإلقليم ان مستقبل ارى وبالتالي انا اينما وجدت،

في امني ملف اي تحريك الن برمته  المنطقة  مستقبل

اإلقليم، في الداخلي الوصع  على سلبًا  ينعكس المنطقة 

مستبعد فهو دولة الى اإلقليم يتحول ان موضوع اما

جديدة سياسية بكيانات االعتراف المنظور، المدى على

العقلية في  وارد بشكل فوري غير االوسط الشرق في

مع يتعاطون االمريكان الن التحديد وجه االمريكية على

االزمات وإدارة المصالح منطلق  من المنطقة ازمات

حتى سيستمر القائم الوضع  السبب  لهذا  حلها من بدًال

.« آخر إشعار

من اإلقليم يمارسون السياسة قادة قلت كما » تمي: يردف

وخاصة العام الشأن مع التعاطي في البراغماتية خالل

مع دول السياسية واالقتصادية العالقة بطبيعة فيما يتعلق

في ديناميكيين نجدهم االحيان  من الكثير وفي الجوار

الرئيس طالما اقليم على خوف بالتالي ال القرارات اتخاذ

.« الحياة قيد على البارزاني مسعود

أخيرا:

واإلزدهار بخطى نحو الرقي كوردستان يسير إقليم إذًا،

اإلقليمية المعادالت في صعبا رقما واصبح حثيثة،

من المتبعة السياسة  تلك تجاهله، يمكن ال  والدولية

ومشرق جديدة آفاق تفتح كوردستان إقليم حكومة قبل

باهر. كوردي لمستقبل

آبو أحمدعبدالرحمن تميزهرة علي
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الكوردستاني،  الديمقراطي  الحزب  باسم  المتحدث  أكد 

 ،(٢٠٢٢ أيار   ١٢) الخميس  يوم  محمد،   محمود 

العراق،  في  السياسي  االنسداد  لمعالجة  الحزب  سعي 

أن  على  مشددًا  االنتخابات،  بنتائج  القبول  وضرورة 

"هناك يدًا خارجية ال تريد أن يكون العراق مستقرًا وذو 

سيادة. ونحن ضد هذا االتجاه، فالعراق يجب أن يحكمه 

العراقيون، وكل القرارات يجب أن تكون عراقية".

وقال محمد في مقابلة مع مؤسسة كوردستان الفضائية 

بشأن إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان 

"تفعيل  المقبل إن  المقررة في األول من تشرين األول 

تعطيل  لكن  ضروري،  أمر  االنتخابات  مفوضية 

البرلمان أمر سيء أيضًا، ألنه يجب أن ينهض البرلمان 

بواجباته التشريعية والرقابية"، مبينًا أن "أبواب الحزب 

الديمقراطي الكوردستاني مفتوحة أمام جميع األطراف 

من أجل معالجة الخالفات عن طريق الحوار".

وشدد على وجوب إجراء االنتخابات في موعدها المقرر 

"فالحجج التي ُتقدم لتأجيل العملية غير مقنعة".

الحكومة  وتشكيل  العراق  في  الراهن  الوضع  وحول 

في  السياسي  االنسداد  لمعالجة  "نسعى  قال:  الجديدة، 

العراق وإقليم كوردستان"، مبينًا: "في حين ُيفَتَرض أن 

البرلمان  كان  المشكالت،  لتسوية  مكانًا  البرلمان  يكون 

العراقي موقعًا إلثارة الخالفات، لذا تم إجراء االنتخابات 

واآلن ال بد من القبول بنتائجها".

في  المكونات  جميع  مشاركة  ضرورة  على  وشدد 

الحكومة الجديدة، وتابع أنه "بعد إكمال الُمهلة الممنوحة 

للمستقلين سيكون هنالك قوٌل آخر".

وردًا على مبادرة اإلطار التنسيقي، قال المتحدث باسم 

@ZÔ„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lç®a
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الديمقراطي الكوردستاني: "ال تحمل المبادرة أي شيء 

جديد يمكنه إزالة العقبات".

وبشأن الوضع في شنكال/ سنجار واالتفاق المبرم بين 

كان  "االتفاق  إن  االتحادية  والحكومة  كوردستان  إقليم 

ُيمكن أن يكون نموذجًا لمعالجة الخالفات  جيدًا، وكان 

بين أربيل وبغداد، لكن الحكومة االتحادية ُمقصرة في 

تنفيذه، فهي الطرف المعني، وحكومة اإلقليم ليس لديها 

اآلن في شنكال القوة واآلليات الالزمة لذلك".

وأرجع "عدم تنفيذ االتفاقية إلى أن بعض المسؤولين عن 

تنفيذ االتفاقية ليسوا معها وبالتالي ال يقومون بتطبيقها"، 

 ،٢٠١٤ منذ  مستمر  شنكال  أهالي  "ظلم  أن  إلى  الفتًا 

أهالي  ضد  داعش  تنظيم  مارسه  الذي  للقمع  امتدادًا 

شنكال، ولكن بطريقة مختلفة".

وشدد على أن تعويض أهالي شنكال عما تعرضوا له 

إعادتهم  يجب  "بل  مخيم  بفتح  فقط  يكون  ال  ظلم  من 

تنتهي  فلن  وإال  شنكال،  أوضاع  وتطبيع  أرضهم  إلى 

التوترات".

شنكال  في  القانون  عن  الخارجة  القوات  تلقي  وبشأن 

"لألسف  أنه  أوضح  مسلحة،  مجموعة  قبل  من  الدعم 

هناك في الحكومة االتحادية مجموعة أطراف ومسلحين، 

ال يطبقون أي قانون عندما يتعلق األمر بهم، وال يمكن 

فرض القانون عليهم".

السياسي  الوضع  في  الخارجية  التدخالت  وبشأن 

يدًا خارجية ال تريد أن يكون  العراقي، قال إن "هناك 

االتجاه،  هذا  ضد  نحن  سيادة.  وذو  مستقرًا  العراق 

العراق يجب أن يحكمه العراقيون، كل القرارات يجب 

أن تكون عراقية".

إن  محمد  محمود  قال  كركوك،  في  التوترات  وحول 

متطورة  وقانونية  دستورية  معالجة  هي   ١٤٠ "المادة 

لقضية كركوك، فإذا لم يتم تطبيع األوضاع في كركوك 

مبينًا  الخلل"،  يشوبه  العراقي  الحكم  من  جزءًا  أن  أي 

أن "عدم االستقرار في كركوك يمنح داعش المزيد من 

الفرص".

الديمقراطي  للحزب  عشر  الرابع  المؤتمر  عقد  وبشأن 

سابقًا  المؤتمر  عقد  "أجلنا  أنه  إلى  لفت  الكوردستاني، 

بسبب الظروف السياسية والصحية، وفي اجتماع مجلس 

قيادة الحزب األخير، تقرر البدء بإجراءات عقد المؤتمر 

خريف هذا العام"، مؤكدًا "عقد المؤتمر ضروري لتكيف 

الحزب مع الوضع السياسي والدبلوماسي واالقتصادي 

في البالد".

واسعة  حملة  والزراعة،  الصحة  وزارتا  اطلقت 

لمراقبة األسواق وخصوصا محال بيع اللحوم، وذلك 

كإجراء وقائي لمنع تفشي وباء الحمى النزفية.

ويأتي هذا بعد تسجيل أول حالة إصابة بوباء الحمى 

النزفية في عاصمة إقليم كوردستان، أربيل.

وبدأت لجان مختصة من وزارتي الصحة والزراعة 

''ÚÓœç‰€a@Û‡®a''@Ôì–m@…‰æ@Ú‹º@’‹��m@›Óiäc

الديمقراطي  للحزب  الخارجية  العالقات  مسؤول  زار 

الكوردستاني، هوشيار سيويلي،  يوم الجمعة (١٣ أيار 

٢٠٢٢)، البرلمان األلماني تلبية لدعوة رسمية.

األلماني  الخضر  حزب  كتلة  قبل  من  الدعوة  ووجهت 

زاخويي  طاهر  قاسم  األلماني،  البرلمان  في  والنائب 

الحزب  عالقات  ومسؤول  سيويلي،  هوشيار  من  لكل 

بهجت  بأوروبا،  السادس  الفرع  في  الديمقراطي 

مصيفي.

طاهر  قاسم  األلماني،  البرلمان  في  النائب  وتحدث 

بشكل مفصل عن عمل البرلمان األلماني ودور حزب 

الديمقراطي  الحزب  مع  العالقات  ومستقبل  الخضر 

الكوردستاني.

األلماني،  البرلمان  عمل  على  اإلطالع  من  وللمزيد 

شارك وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في إحدى 

جلسات البرلمان.

للحزب  الخارجية  العالقات  مسؤول  أن  إلى  يشار 

مع  برلين  في  أيضًا  اجتمع  الكوردستاني  الديمقراطي 
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بشأن  ندوة  في  وشارك  الديمقراطي  المسيحي  الحزب 

من  وفود  حضرها  التي  للحزب،  الخارجية  السياسة 

أحزاب مختلفة في العالم.

الحزب  عالقات  سيويلي  استعرض  الندوة،  وخالل 

الديمقراطي الكوردستاني مع مجمل األحزاب األلمانية 

عمومًا، والحزب الديمقراطي المسيحي بشكل خاص.

بتفتيش محالت بيع اللحوم، حيث أغلقت أكثر من ٣٠ 

محال يبيع اللحوم بشكل غير قانوني وصحي.

كما عمدت اللجان الى معاقبة كل من يبيع اللحوم بشكل 

غير قانوني في الشوارع.

لكوردستان  فرهاد،  توانا  الصحية  الوقاية  مدير  وقال 

٢٤، ان هذا الوباء خطير وينبغي أن تتم متابعته واتخاذ 

كافة اإلجراءات الكفيلة بالحد منه.

وتؤكد لجان المراقبة على ضرورة ذبح الحيوانات 

في المذابح المخصصة ووضع ختم الطبيب البيطري 

عليها. من جهة أخرى اطلقت وزارة الزراعة حملة 

توعية بين المواطنين، للتعريف بوباء الحمى النزفية 

ومخاطره واعراضه وطرق الوقاية منه.
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زار نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.شاخوان 

عبداهللا أحمد االربعاء وزارة الدفاع، والتقى  الفريق 

أركان  رئيس  يااهللا  رشيد  األمير  عبد  الركن  أول 

الجيش العراقي. وجرى خالل اللقاء بحث مستجدات 

تطورات  مجمل  إستعراض  وتم  األمني،  الملف 

القوات  وتمكين  الساحة  على  األمنية  األوضاع 

العسكرية من مسك األرض ومواجهة التحديات.

إستمرار  ضرورة  على  أكد  المجلس  رئيس  نائب 

وقوات  الجيش  بين  المشترك  والتنسيق  التعاون 

المناطق  في  وباألخص  المناطق  لتأمين  البيشمركة 

الجهد  رفع  أهمية  على  شدد  فيما  الرخوة، 

اإلستخباراتي العسكري ومالحقة ماتبقى من الخاليا 

اإلرهابية النائمة ومعالجة الخروقات وفرض األمن 

لتعزيز اإلستقرار في عموم البالد.

كما أكد على إستمرار دعم مجلس النواب للمؤسسات 

العسكرية واألمنية للقيام بمهامها ومسؤولياتها الكبيرة 

في حفظ األمن وحماية أرواح المواطنين.

نائب  بزيارة  سعادته  عن  ياراهللا  أعرب  جانبه  من 

رئيس المجلس لمقر رئاسة األركان وحرصه على 

إلى  مشيرًا  العسكرية،  المؤسسات  عمل  متابعة 

صنوفها  بكل  العسكرية  للقوات  الجهود  مواصلة 

التهديدات،  ومنع  اإلرهاب  لمحاربة  المزيد  وبذل 

وتعزيز  المواطنين  حماية  أجل  من  والتضحية 

اإلستقرار في جميع محافظات العراق.

التآخي
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أعلن الناطق الرسمي لقيادة حرس الحدود المنطقة 

االولى، العقيد كاروان خوشناو، عن فتح فتح طريق 

والتهريب  التسلل  عمليات  من  للحد  قلعة  وانشاء 

بالمناطق الحدودية المتاخمة مع تركيا.

وقال خوشناو لشبكة رووداو االعالمية، يوم السبت 

(١٤ ايار ٢٠٢٢)، ان "اللواء الركن الحقوقي حماد 

فاضل هادي دزيي قائد حرس حدود المنطقة االولى 

وبحضور الشيخ سيهاد بارزاني قائد كتيبة اإلسناد 

والفريق عيسى عزير المستشار العسكري للرئيس 

لقوات  األمامية  النقاط  تفقدوا  بارزاني،  مسعود 

قاطع  ضمن  وميروز  بيشون  في  الحدود  حرس 

اللواء الثاني". واشار الناطق الرسمي لقيادة حرس 

الحدود المنطقة االولى، العقيد كاروان خوشناو الى 

بيشون،  قلعة في منطقة  وبناء  "فتح وإنشاء طريق 

وذلك للحد من عمليات التسلل والتهريب".

وسبق أن عقدت قيادات عسكرية من الجيش العراقي 

والبيشمركة عدة اجتماعات بهدف تنسيق الجهود في 

مواجهة التحديات االمنية.
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اإليراني  بالقصف  المنددة  األصوات  تزايدت 

مع  حدودية  مناطق  على  مؤخرًا  الوتيرة  المرتفع 

إقليم كوردستان، محملة بغداد مسؤولية اتخاذ موقف 

إزاء استمرار الهجمات اإليرانية.

تصريح  في  الدوبرداني،  شيروان  النائب   واعتبر 

أيار   ١٢) الخميس   يوم  الجديد"،  لـ"العربي 

٢٠٢٢)، أن بغداد مسؤولة عن اتخاذ موقف إزاء 

استمرار الهجمات اإليرانية من وقت آلخر.

وقال إن "الذرائع التي تساق لقصف أربيل واهية، 

اإلقليم،  في  وغيرها  مقار إلسرائيل  أي  توجد  وال 

وأن التحقيقات أثبتت ذلك"، مؤكدًا أنه "إذا ما كانت 

القنوات  مع  بحثها  فيجب  ذرائع  أو  حجج  هناك 

الرسمية العراقية، الممثلة بوزارة الخارجية، ال أن 

تنتهك سيادة البالد بقصف مستمر دونما رادع".

وأشار إلى أنه "يجب أن يكون هناك احترام لسيادة 

البلد، وأن يتم وضع حد لتلك االنتهاكات".

األربعاء،  أمس   إيرانية،  مسيرة  طائرة  وقصفت 

موقعين في قرية بإقليم كوردستان ، وذلك بعد أقل 

استهدف  إيراني  مدفعي  قصف  على  ساعتين  من 

أربيل،  شمالي  سوران  منطقة  ضمن  أخرى  قرية 

دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وأفادت وكالة "إرنا" اإليرانية الرسمية بأّن السالح 

قصف  اإليراني  الثوري"  بـ"الحرس  البري 

أربيل  في  إرهابية"  "مجموعات  مواقع  بالمدفعية 

للمعارضة  مواقع  إلى  إشارة  في  العراق،  شمالي 

الكوردية اإليرانية.

السابق  السياسي  المستشار  اتهم  ذاته  الوقت  في 

إيران  محمود،  كفاح   ، كوردستان  إقليم  لرئيس 

بالسعي إلى نقل أزمتها الداخلية إلى اإلقليم.

الداخلية  أزمتها  تنقل  "إيران  له:  تغريدة  في  وكتب 

كوردستان،  إقليم  إلى  معارضيها  مع  وصراعها 

أن  إلى  الجوار"، مشيرا  لعالقات  مراعاة  دون  من 

"نتائج لجنة البرلمان العراقي لتقصي الحقائق حول 

ادعاءات إيران ومبرراتها في العدوان على اإلقليم 

أثبتت أنها كاذبة ومجرد افتراءات".

ويؤكد مسؤولون أمنيون في كوردستان أن "القصف 

اإليراني بات مصدر قلق ألهالي اإلقليم، وال سيما 

ألهالي المناطق التي يتم استهدافها".

إن  اإلقليم)،  (أمن  األسايش  قوات  وقال ضابط في 

"هناك مخاوف من قبل أهالي المناطق الحدودية مع 

أي  في  القصف  تكرار  من  أربيل،  شمالي  إيران، 

لحظة، وال سيما أن إيران تتذرع بذرائع متعددة، وال 

توجد أي تفاهمات معها لمنع القصف".

زاغروس

كوردستان،  اقليم  حكومة  في  الصحة  وزارة  نفت 

من  االتحادية  الحكومة  لمنع  تدخلها  االثنين،  يوم 

إرسال األدوية والمستلزمات الطبية إلى دائرة صحة 

الوطني  االتحاد  نائب عن  على  رد  في  السليمانية، 

الكوردستاني بهذا الخصوص. وقال المتحدث باسم 

الصحة  وزارة  بيان،  في  حويزي،  آسو  الوزارة، 

حصص  توزيع  عملية  في  تتدخل  ال  اإلقليم  في 

المحافظات من األدوية وأن ذلك يتم مباشرة من قبل 

الشركة العامة لتسويق األدوية والمستلزمات الطبية 

في بغداد. وأضاف أن، النائب في البرلمان العراقي 

@@@ÚÓ„b‡Ó‹è‹€@ÚÌÎÜ˛a@fiÏñÎ@…‰∑@bË‹Çám@Ô–‰m@ÚÓ„bnéÜäÏÿ€a@Úzó€a
عن االتحاد الوطني الكوردستاني، بريار رشيد، ادعى 

أن وزارة صحة إقليم كوردستان تمنع وصول األدوية 

من بغداد إلى محافظة السليمانية، ومن هنا ُنعلم الرأي 

العام ومواطني السليمانية أن ما قيل ال أساس له وعاٍر 

عن الصحة، وليس سوى وسيلة لتحقيق مآرب سياسية 

وإثارة عواطف مواطني السليمانية األعزاء.

وأشار إلى أن النائب أدلى بهذا التصريح دون أن أي 

يملك أي دراية بآلية وصول األدوية من بغداد وتوزيعها 

على  حويزي  وشدد  كوردستان.  إقليم  محافظات  على 

في  األدوية  ومستودعات  مذاخر  إلى  ُتنقل  األدوية  أن 

الشركة  عبر  بغداد  من  مباشر  بشكل  المحافظات 

العامة لتسويق األدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) 

دون مرورها بمستودعات وزارة صحة اإلقليم أي 

أن األخيرة ال تقوم بتحديد حصص المحافظات من 

األدوية. وختم بالقول ،تخصيص الجزء األكبر من 

الموازنة الخاصة بمكافحة جائحة كورونا المرسلة 

وبناء  للسليمانية  كوردستان  إقليم  إلى  بغداد  من 

المستشفى األلماني خير دليٌل على األعمال المنجزة 

في المحافظة"، عادًا خدمة جميع المحافظات بدون 

تمييز من واجبات الوزارة.
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نوافذ 

االقتصادي،  االستقرار  تحقيق  بغية 

وعودة الحياة الطبيعية إلى بعض المناطق 

من  والحّد  النظام،  سيطرة  عن  الخارجة 

الخزانة  وزارة  أصدرت  الهجرة،  ظاهرة 

بياًنا  أيار،   ١٢ الخميس  يوم  األمريكية 

جاء فيه أنها سمحت ببعض االستثمارات 

شمال  في  الواقعة  المناطق  في  األجنبية 

وشمال شرق سوريا، والتي اعتبرتها خطوة 

تنظيم  هزيمة  لديمومة  تهدف  استراتيجية 

المنظور،  المدى  في  اإلسالمية"  "الدولة 

االقتصادي،  االستقرار  تحقيق  خالل  من 

أمام  العمل  فرص  من  المزيد  وتوفير 

أمام  الطريق  وقطع  المحليين،  السكان 

التي  اإلرهابية،  المنظمات  بعض  أنشطة 

غير  المعاشية  الظروف  استغالل  تحاول 

إليها  لالنضمام  وحضهم  للسكان  السوية 

في  كبير  أدلى مسؤول  وقد  الفاقة،  بسبب 

إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن، لوكالة 

رويترز، إن "استثمار القطاع الخاص في 

احتمالية  تقليل  في  سيساعد  المناطق  هذه 

عودة التنظيم من خالل محاربة الظروف 

الجماعات  تجنيد  شبكة  تتيح  التي  اليائسة 

اإلرهابية ودعمها"

التي تضع  الخطوة  هذه  أن  محللون  يرى 

المناطق التي تخضع للنفوذ األمريكي في 

قوات  تديرها  والتي  سوريا،  شرق  شمال 

سياسية  سوية  في  الديمقراطية  سوريا 

الخاضعة  المناطق  مع  تامة  واقتصادية 

الجيش  يديرها  والتي  التركي،  للنفوذ 

الوطني، وهذا ما يخدم استراتيجيًا الفكرة 

األمريكية القائمة على إحداث تقارب بين 

السورية، وقوات  المعارضة  ائتالف قوى 

سوريا الديمقراطية، هذه الفكرة التي جاءت 

على صيغة الدعوة إلى جلسة استماع لبحث 

السورية،  الساحة  بها  تمر  التي  الظروف 

قامت بها اللجنة األمريكية للحريات الدينية 

الدولية، وكان مقررًا أن تعقد هذه الجلسة 

لم  لكنها  الجاري،  الشهر  من  العاشر  في 

تعقد بسبب تردُّد رئيس االئتالف السوري 

سالم المسلط.

التي  العقوبات  أن وتيرة  الذكر  المفيد  من 

كانت قد فرضتها وزارة الخزانة األمريكية 

على النظام السوري والمتعاونون معه من 

بين  قيصر  قانون  عبر  وكيانات  أشخاص 

انخفاًضا  سجلت  و٢٠٢٠،   ٢٠١٩ عامي 

النظام  أعطى  ما   ،٢٠٢١ عام  في  حاًدا 

انطباًعا  اآلخرين  والمراقبين  السوري 

في  جاّدة  تعد  لم  المتحدة  الواليات  بأن 

أن  إلى  العقوبات،  فرض  في  االستمرار 

االنخفاض  هذا  قد عزا  األمريكي  الجانب 

إلى  ل  للتوصُّ محاولة  كانت  أنها  على 

اتفاقات مع الروس بشأن تسليم المساعدات 

اإلنسانية، وبعض القضايا األخرى من هذا 

تفاقم الوضع في أوروبا،  النوع، لكن مع 

لم يعد هناك أي احتمال للعمل مع الروس 

بشأن هذه األمور.

هذا يعني أنه ال ينبغي أن يكون هناك ما 

يعوق اإلدارة األمريكية عن التنفيذ الكامل 

للعقوبات من اآلن فصاعد
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علي مسلم

قيصر 

وقياصرة 

والجئون؟ 

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

الذي  الخاص  الشهري  تقريرها   ،٢٠٢٢ أيار   /  ٧

يرصد حالة حقوق اإلنسان في سوريا، واستعرضت 

يد  على  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أبرز  حصيلة  فيه 

أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان 

٢٠٢٢، وأشارت إلى أن النظام السوري يصدر مزيدًا 

من "القوانين" التي تعارض جوهر القانون وهي أقرب 

إلى نصوص أمنية تهدف إلى شرعنة انتهاك حقوق 

المواطنين.

استعَرض التَّقرير -الذي جاء في ٢٣ صفحة- حصيلة 

أبرز االنتهاكات التي وثقها في شهر نيسان ٢٠٢٢، 

يد  على  قتلوا  الذين  المدنيين،  الضحايا  حصيلة  من 

أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة 

حاالت االعتقال/ االحتجاز واالختفاء القسري، وسلَّط 

الضوء على عمليات االعتداء على األعيان المدنيَّة، 

التي تمكن من توثيقها.

المستمرة  المراقبة  عمليات  على  التَّقرير  اعتمَد 

مع  واسعة  عالقات  شبكة  وعلى  واألخبار  للحوادث 

تحليل عدد  إلى  المتنوِّعة، إضافة  المصادر  عشرات 

كبير من الصور والمقاطع المصورة.

بينهم  مدنيًا،   ١٠١ مقتل  نيسان  في  التقرير  ل  سجَّ

الكوادر  بالغة)، و١ من  ١٧ طفًال و١٤ سيدة (أنثى 

الطبية، النسبة األكبر منهم على يد جهات أخرى، كما 

سجل مقتل ٦ أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد 

أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقًا للتقرير فإنَّ ما ال يقل عن ١٩٤ حالة اعتقال 

(أنثى  سيدة  و٣  طفًال،   ٦ بينها  احتجاز  تعسفي/ 

بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى 

المسيطرة في سوريا في نيسان، كانت النسبة األكبر 

منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف 

دمشق فدمشق تليها الرقة.

يقل عن ١٠  نيسان ما ال  فقد شهد  التقرير  وبحسب 

 ٤ كانت  مدنيَّة،  حيويَّة  مراكز  على  اعتداء  حوادث 

يد  الديمقراطية و١ على  قوات سوريا  يد  منها على 

القوات الروسية، و١ على يد جميع فصائل المعارضة 

المسلحة/ الجيش الوطني و٤ على يد جهات أخرى. 

ومن بين هذه الهجمات كانت ٢ على منشآت تعليمية، 

و٢ على منشآت طبية.

ملحوظًا  ازديادًا  شهد  نيسان  أن  التقرير  في  جاء 

النظام  قوات  نفذته  الذي  المدفعي  القصف  وتيرة  في 

سوريا  غرب  شمال  في  إدلب  منطقة  على  السوري 

مقارنة بأشهر سابقة في هذا العام. وقد تركز القصف 

على قرى وبلدات في جبل الزاوية، كما طال بلدات 

الشمالي والشرقي،  إدلب  الغربي وريفي  ريف حلب 

الطلعات  وتيرة  في  ارتفاعًا  التقرير  رصد  كما 

والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا 

السوري  الحلف  قوات  وشنت  آذار.  بشهر  مقارنة 

على  الجوية  الغارات  عشرات  نيسان  في  الروسي 

البادية السورية مستهدفًة آليات ومناطق يتحصن فيها 

عناصر تابعة لتنظيم داعش.

الديمقراطية  سوريا  قوات  استمرت  التقرير  وبحسب 

في شنِّ هجمات أرضية على مناطق في ريف حلب 

الشمالي الغربي والشرقي.

فيما شهدت مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني في 

منطقة عفرين وريفي حلب الشمالي والشرقي تصاعدًا 

الوطني  الجيش  مكونات  بين  االشتباكات  حدة  في 

مقارنة بشهوٍر سابقة.

وعلى صعيد التفجيرات، سجل التقرير انفجار عبوات 

ناسفة في محافظات درعا والحسكة وحلب. كما سجل 

األلغام  بسبب  مدنيين  وإصابة  مقتل  في  استمرارًا 

ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في 

الزور  ودير  درعا  محافظات  في  تركزت  سوريا، 

ضحايا  حصيلة  بلغت  وقد  وحماة،  وإدلب  والحسكة 

األلغام في نيسان ١٣ مدنيًا بينهم ٤ طفًال وسيدتين. 

أطفال  بينهم  لمدنيين  اغتيال  التقرير عمليات  ورصد 

وسيدات على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد 

هويتهم في محافظات عدة، كان معظمها في محافظتي 

درعا والحسكة، كما شهدت محافظة دير الزور وفقًا 

مسلحين  يد  على  القتل  عمليات  في  ارتفاعًا  للتقرير 

نعتقد أنهم يتبعون لتنظيم داعش.

المعيشي  الوضع  تدهور  استمر  فقد  للتقرير  وفقًا 

سوريا،  مناطق  عموم  في  نيسان  في  واالقتصادي 

النظام  الخاضعة لسيطرة قوات  المناطق  وقد شهدت 

المواد  معظم  أسعار  ازدياد  في  استمرارًا  السوري 

التموينية والغذائية، وُشحًا في الخدمات خصوصًا في 

قطاع الكهرباء والماء.

وأشار التقرير إلى توقف توزيع الخبز في حيي الشيخ 

مقصود واألشرفية بمدينة حلب، الخاضعين لسيطرة 

قوات سوريا الديمقراطية، منذ ٥/ نيسان، وذلك بعد 

إثر  المستودعات،  في  المخزنة  الطحين  كمية  نفاد 

الحصار الذي فرضته قوات تابعة للنظام السوري على 

مداخل الحيين منذ ١٣/ آذار المنصرم ومنعها دخول 

والمحروقات  الطبية  والمستلزمات  واألدوية  الطحين 

بشكل كامل.

شهدت مدينتا الحسكة والقامشلي اشتباكات بين قوات 

النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية في الخامس 

من نيسان، وفرضت قوات سوريا الديمقراطية حصارًا 

على كل المراكز األمنية التابعة لقوات النظام السوري 

فرضته  الذي  الحصار  على  ردًا  المدينتين  كال  في 

قوات النظام السوري على حيي الشيخ مقصود وحي 

األشرفية بمدينة حلب.

استمرت  التقرير  قال  سوريا،  غرب  شمال  وفي 

معاناة المدنيين من غالء أسعار المواد االستهالكية؛ 

هذه  تجارة  على  الشام  تحرير  هيئة  لهيمنة  نظرًا 

لها،  موالين  تجار  قبل  من  أسعارها  وتحديد  المواد 

إضافة إلى انخفاض قيمة الليرة التركية -المستخدمة 

للتداول هناك- أمام الدوالر، في ظل شبه انعدام للقوة 

انتشار  بسبب  المنطقة  في  القاطنين  لدى  الشرائية 

البطالة وارتفاع نسبة الفقر وبحسب التقرير ال يختلف 

الوضع االقتصادي في شمال شرق سوريا عن بقية 

المناطق السورية، وقد شهدت األسواق ارتفاعًا كبيرًا 

شهر  مع  بالتزامن  االستهالكية  المواد  أسعار  في 

رمضان بلغ قرابة ١٠٠ ٪.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري استمرت 

معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، وعلى وجه 

االقتصادية  األوضاع  تدهور  ظل  في  الخصوص 

الركبان، على  تزامنًا مع شهر رمضان. وفي مخيم 

قاطنيه  معاناة  تستمر  األردنية،  السورية  الحدود 

دخول  ومنع  المخيم  على  المفروض  الحصار  جراء 

العائالت على  المساعدات اإلنسانية؛ ما أجبر بعض 

الذهاب إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري. أما 

في مخيمات شمال شرق سوريا، فما زالت األوضاع 

كارثية، ال سيما في مخيم الهول بريف الحسكة.

أنَّ  إلى  ُتشير  جمعها  التي  األدلة  أنَّ  التقرير  ذكر 

وقد  مدنية،  وأعيان  المدنيين  ضدَّ  ُوّجهت  الهجمات 

ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة 

من القتل خارج نطاق القانون، إلى االعتقال والتَّعذيب 

وعمليات  هجماتها  تسبَّبت  كما  القسري،  واإلخفاء 

القصف العشوائي في تدمير المنشآت واألبنية، وهناك 

ارتكاب  تم  بأنَّه  االعتقاد  على  تحمل  معقولة  أسباب 

جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في 

كثير من الحاالت.

القانون  خرقت  السورية  الحكومة  أنَّ  التقرير  وأكَّد 

وقرارات مجلس  العرفي،  والقانون  اإلنساني  الدولي 

 ،٢١٣٩ رقم  القرار  خاص  بشكل  الدولي،  األمن 

والقرار رقم ٢٠٤٢ المتعلِّق باإلفراج عن المعتقلين، 

والقرار رقم ٢٢٥٤ وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير 

المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات 

الدولي  للقانون  واضحًا  خرقًا  تعتبر  الكردية  القيادة 

اإلنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم 

حرب.

طالب التَّقرير مجلس األمن باتخاذ إجراءات إضافية 

القرار رقم ٢٢٥٤ وشدَّد على ضرورة  بعد صدور 

الدولية  الجنائية  المحكمة  إلى  السوري  الملف  إحالة 

ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي 

بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

قرار خاص  بإصدار  األمن  التقرير مجلس  وأوصى 

بحظر استخدام الذخائر العنقودية واأللغام في سوريا 

وأن  الكيميائية  األسلحة  استخدام  حظر  غرار  على 

األسلحة  تلك  مخلفات  نزع  لكيفية  نقاطًا  يتضمَّن 

الخطيرة.

ة ببذل  كما طالب كل وكاالت األمم المتحدة المختصَّ

اإلنسانية  المساعدات  صعيد  على  الجهود  من  مزيد 

فيها  توقَّفت  التي  المناطق،  في  والطبية  الغذائية 

ومتابعة  داخليًا  المشردين  مخيمات  وفي  المعارك، 

الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات الالزمة.

الحماية  مسؤولية  مبدأ  تطبيق  إلى  التَّقرير  دعا 

(R٢P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية 

العدائية  عبر جميع االتفاقات وبيانات وقف األعمال 

إلى  اللجوء  ضرورة  على  مؤكدًا  أستانا،  واتفاقات 

الذي  الحماية،  مبدأ مسؤولية  وتطبيق  السابع  الفصل 

ته الجمعية العامة لألمم المتحدة. أقرَّ

وأوصى التقرير كًال من لجنة التحقيق الدولية المستقلة 

فيه وما  الواردة  الحوادث  بفتح تحقيقات في   (COI)

سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية 

األدلة  من  بمزيد  والتزويد  للتَّعاون  اإلنسان  لحقوق 

األلغام  قضية  على  التركيز  إلى  ودعا  والتَّفاصيل. 

والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

بإدانة  سوريا  إلى  األممي  المبعوث  التقرير  طالب 

مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين األساسيين في 

التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية  اتفاقات خفض  تدمير 

روسيا  محاوالت  بعد  الطبيعي  شكلها  إلى  السالم 

الحكم  هيئة  على  الدستورية  اللجنة  وتقديم  تشويهها 

االنتقالي.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري 

المناطق  واستهداف  العشوائي  القصف  عمليات  عن 

السكنية والمستشفيات والمدارس واألسواق واستخدام 

واالمتثال  المتفجرة،  والبراميل  المحرمة  الذخائر 

العرفي  والقانون  الدولي  األمن  مجلس  لقرارات 

اإلنساني.

سوريا  لقوات  الداعمة  الدُّول  على  أنَّ  أكَّد  كما 

غط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في  الديمقراطية الضَّ

جميع المناطق والبلدات التي ُتسيطر عليها. وأضاف 

أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن 

تجنيد األطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، 

والتَّعهد بإعادة جميع األطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف 

عمليات التَّجنيد فورًا.

وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني 

بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة 

المدنية  واألهداف  العسكرية  األهداف  بين  التميِّيز 

واالمتناع عن أية هجمات عشوائية.

المنظمات  قيام  ضرورة  على  التقرير  شدَّد  وأخيرًا 

تأمين  بهدف  عاجلة  تنفيذية  خطط  بوضع  اإلنسانية 

وتزويد  داخليًا.  للمشردين  كريمة  إيواء  مراكز 

المنشآت واآلليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية 

يمكن  فارقة  والمدارس وسيارات اإلسعاف بعالمات 

تمييزها من مسافات بعيدة.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان"، ما اليقل عن ٤١٩ شخصًا تم اإلفراج عنهم من قبل نظام األسد 

من ُمختلف السجون المدنية والعسكرية في المحافظات السورية، منذ بداية الشهر الجاري.

وأفادت الشبكة بأن من بين المفرج عنهم، ٤٤ سيدة و٨ أشخاص كانوا أطفاًال حين اعتقالهم، وذلك في 

الفترة الممتدة من ١-٥-٢٠٢٢ وحتى ٩-٥-٢٠٢٢، مشيرة إلى أنها ما زالت تتابع عمليات رصد 

ومراقبة حاالت اإلفراج عن المعتقلين على خلفية المرسوم ٧/ ٢٠٢٢.

ولفتت إلى أن معظم الُمفرج عنهم ينتمون لمحافظات دمشق و ريف دمشق و درعا وديرالزور وحلب، 

وقد تراوحت مدة اعتقال معظمهم من ٣ إلى ٨ أعوام وسطيًا، وكان قد قضى العديد منهم أكثر من 

ثلثي مدة أحكامهم.
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ردًا على التقارير الصحافية التي تحدثت عن إطالق النظام السوري سراح عدد من المعتقلين السياسيين من 

السجون السورية بناء على عفو رئاسي، أكد متحدث باسم الخارجية األميركية للحرة أن الوزارة اطلعت على 

هذه التقارير وتنظر في صحتها.

وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "ال يزال النظام السوري مسؤوًال وخاضعًا للمساءلة عن موت 

التعسفي  ومعاناة عدد ال يحصى من السوريين وتشريد أكثر من نصف سكان البالد قبل الحرب واالعتقال 

واالختفاء القسري ألكثر من ١٣٠ ألف رجل وامرأة وطفل."

وأضاف المتحدث "ال تزال حكومة الواليات المتحدة ملتزمة بشدة بضمان المساءلة عن الفظائع التي يواصل 

نظام األسد ارتكابها ضد السوريين". وشدد على أن "المساءلة والعدالة عن الجرائم واالنتهاكات والخروقات 

المرتكبة ضد السوريين ضروريتان لتحقيق سالم مستقر وعادل ودائم في سوريا والمنطقة".

اإلرهابية  الجرائم  "بمنح عفو عام عن  السبت، مرسومًا قضى  األسد، أصدر  بشار  السوري،  الرئيس  وكان 

المرتكبة من السوريين" قبل ٣٠ إبريل ٢٠٢٢، "عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون 

مكافحة اإلرهاب".

وُيعد المرسوم، وفق ناشطين، األكثر شموًال فيما يتعلق بجرائم "اإلرهاب" كونه ال يتضمن استثناءات كما قضت 

العادة في المراسيم السابقة.

وذكرت وزارة العدل السورية قي بيان، الثالثاء، أنه "تم خالل اليومين الماضيين إطالق سراح مئات السجناء 

الموقوفين من مختلف المحافظات السورية"، على أن يصار الى إطالق جميع المشمولين بالعفو "تباعًا خالل 

األيام المقبلة" في انتظار استكمال اإلجراءات. ولم تنشر الوزارة قوائم بأسماء أو أعداد من يشملهم العفو.

انتظار وصول  في  دمشق،  في  قرب جسر  العراء  في  األربعاء،  الثالثاء-  ليلة  السوريين  وأمضى عشرات 

أقربائهم من السجناء المشمولين بقانون العفو الرئاسي.

وبحسب المرصد السوري لحقوق اإلنسان، جرى حتى اآلن اإلفراج عن أكثر من ٢٥٠ معتقًال بموجب مرسوم 

العفو. وقد خرج بعضهم من سجن صيدنايا الذائع الصيت.

وجاء صدور العفو الرئاسي بعد نشر صحيفة "غارديان" البريطانية ومعهد "نيوالينز" األسبوع الماضي مقاطع 

فيديو مروعة تعود لعام ٢٠١٣ تظهر تصفية عشرات األشخاص على أيدي عناصر من القوات الحكومية في 

حي التضامن في دمشق.

وتعد قضية المعتقلين والمفقودين من أكثر ملفات النزاع السوري تعقيدًا.

وقد تسّبب النزاع منذ اندالعه عام ٢٠١١ بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائال بالبنى التحتية 

وأدى إلى تهجير ماليين السكان داخل البالد وخارجها.

الحرة
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العام  في  سوريا  غرب  لشمال  الممنوحة  الدولية  المساعدات  تناقص  إنَّ  الدولية  العفو  منظمة  قالت 

الماضي ترك نحو ٣,١مليون شخص، من بينهم ٢,٨ مليون نازح داخلًيا، في مواجهة أزمة صحية 

تكافح فيها المستشفيات والمرافق الطبية األخرى للعمل بموارد شحيحة. تعتمد المرافق الطبية في هذه 

الناحية من البالد، على تمويل المجتمع الدولي بشكل كامل لتقديم خدمات صحية وأدوية مجانية. وعلى 

مدى األشهر العشرة الماضية، تراجعت المساعدات الدولية لقطاع الصحة بأكثر من ٤٠ بالمئة، بسبب 

خفض إجمالي في المساعدات الدولية المقدمة لسوريا. وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب اإلقليمي 

للشرق األوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: ”من المفترض أن يكون بديهًيا، بعد عامين من 

الوباء، أنَّ أنظمة الرعاية الصحية هي خدمات حيوية يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة. لقد أدى 

االنخفاض الهائل في التمويل في العام الماضي على الفور إلى إغالق المستشفيات والخدمات الحيوية، 

وترك ماليين السوريين – الذين عانوا من الصراع والعنف – يكافحون من أجل الحصول على األدوية 

وخدمات الرعاية الصحية األساسية ”. وأضافت ”ينبغي على المانحين الدوليين إعطاء األولوية لضمان 

التمويل الكافي للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات األساسية، فماليين األشخاص في شمال غرب 

سوريا يواجهون خطر حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية وسط األزمة المتفاقمة. يجب حماية 

حق كل فرد في الصحة، مما يعني القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية عند الحاجة، من دون 

القلق بشأن التكلفة المالية“. أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع ثمانية أطباء وعاملين صحيين، 

المساعدات  مجال  في  عاملين  وأربعة  للحصول على رعاية طبيةـ  مؤخًرا  أشخاص سعوا  وأربعة 

اإلنسانية، ووصف كل منهم كيف أدى خفض التمويل إلى نقص اإلمدادات الطبية واألدوية، ما أدى 

بدوره إلى تقليص عدد العمليات وسواها من الخدمات األساسية. من جانبه أفاد مكتب األمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية أنه تم تأمين ٢٥ بالمئة فقط من األموال المطلوبة للقطاع الصحي في سوريا 

اعتباًرا من ديسمبر/كانون األول ٢٠٢١، مقارنة بـنسبة ٦٧ بالمئة في يوليو/تموز ٢٠٢١. ووفًقا 

لمديرية صحة إدلب، فقدت ١٠ من بين ٥٠ مستشفى، بما في ذلك ست مستشفيات ألمراض النساء 

واألطفال، و١٢ مركًزا للرعاية الصحية األولية وثالثة مراكز طبية متخصصة التمويل في ٢٠٢٢. 

كما ستكون مرافق الرعاية الصحية األخرى التي لديها عقود أطول لألشهر أو السنوات القليلة المقبلة، 

معرضة لخطر اإلغالق إذا لم يتم تجديد العقود.
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بعد اندالع الحرب الروسية - األوكرانية، ودخول الغرب 

وضخهما  األزمة،  خط  على  وبريطانيا  أمريكا  وخاصة 

الحرب،  أمد  إلدامة  المعركة  ميدان  في  نوعية  أسلحة 

وتوسيع رقعة الدمار، ودوام االستنزاف لمختلف أطراف 

الصراع وخاصة روسيا، وتداعيات ذلك على أوربا بشكل 

عام وألمانيا وفرنسا بصورٍة خاصة نتيجة استخدام سالح 

المواد  وكذلك  الروس،  جانب  من  والغاز)  (النفط  الطاقة 

الكبير،  والتشابه  ومشتقاتهما،  والذرة  القمح  مثل  الغذائية 

نظرًا  والسوري  األوكراني  الملفين  بين  المعقد  والتداخل 

ألن األطراف األساسية المتورطة بقوة في كلتا الساحتين 

يؤثر  سوف  أوكرانيا  في  مايجري  وبالتالي  نفسها،  هي 

مستقبًال  نجد  وقد  السوري،  الميدان  على  مباشر  بشكل 

كل  البلدين.  في  معينة  مساحات  على  محددة  مقايضات 

ذلك يضعنا كسوريين - مواالة ومعارضة - إلى التحّلي 

والخروج  الفرصة،  واستغالل  المبادرة،  وأخذ  بالشجاعة 

من حالة الضعف والترهل، والبحث عن مخارج واقعية، 

ودينيًا  قوميًا  المتنوعة  سوريا  حقيقة  عن  معبرة  وصيغة 

ومذهبيًا  وتعريفها كما هي، وتحديد هويتها الوطنية بعيدًا 

تسميتها  وكذلك  الديني،  ف  والتطرُّ القومية  الشوفينية  عن 

المستقبلي  دولتها  وشكل  المذكور،  التنوع  مع  المتوافقة 

وطبيعة نظام الحكم فيها، وصياغة مشروع وطني سوري 

كافة مكوناتها،  تغييري جامع ومعبر عن وجود وحقوق 

جديد  اجتماعي  عقد  صياغة  فيها  يتم  لمرحلة  والتأسيس 

ومختلف إلعادة إنتاج سورية جديدة، والتخلص من كافة 

أنواع االحتالالت المباشرة والمقنعة. 

على  الطريق  وتقطع  الجميع،  حقوق  تضمن  صيغة 

األحقاد  نتيجة  السوريين  مستقبل  تنتظر  التي  االنتقامات 

حملت  التي  الجهات  مختلف  ارتكبتها  التي  والجرائم 

والكورد  باالطمئنان،  العلويين  تشعر  صيغة  السالح. 

والسريان بالشراكة،والسنة باالنصاف والدروز والتركمان 

بالمواطنة الحقيقية...إلخ . من األهمية بمكان هنا التذكير 

آذار  في  السلمية  الشعبية  االحتجاجات  انطالقة  قبل  أنه 

٢٠١١، ربما كان مجّرد التفكير بطرح هكذا مواضيع مثل 

تغيير شكل الدولة، وتعريف هويتها الوطنية المعبرة عن 

حقيقة تنوعها المكوناتي، وطبيعة نظام الحكم فيها، وكيفية 

الديمقراطي  البديل الوطني  التخلص من االستبداد وإقامة 

يعد انتحارًا ألن األجهزة األمنية لنظام البعث كانت تزج 

بكل مخالف في غياهب السجون واألقبية األمنية حتى إذا 

كانت تلك المطالب في الجوانب الخدمية واإلدارية. لكن 

بعد انطالق تلك االحتجاجات بدأت أوساط وشرائح غير 

قليلة من الشعب وخاصًة المشاركين في تلك االحتجاجات 

بالتفكير جديًا، والبحث عن األسباب التي أدت بالبالد إلى 

هذا الجحيم، والبحث عن السبل الكفيلة بإخراج البالد من 

شكل  ألن  ونظرًا  وهنا  البعث.  أدخله  الذي  المظلم  النفق 

الدولة الحالي والنظام المركزي الشمولي كانا السبب في 

الحرمان واالضطهاد والدمار، فكان البد للسوريين العقالء 

والمخلصين البحث عن شكل مختلف للدولة ونظام الحكم 

فيها، ألن الشكل الحالي للدولة والنظام القائم منذ ستة عقود 

أثبتا فشلهما التام العملي والنهائي في الميدان، وبالتالي أية 

محاولة لإلبقاء عليهما أو تكرارهما أو إعادة استنساخهما 

تعني  بل  فحسب،  السوري  الشعب  بحق  جريمة  التعتبر 

دوام المأساة وتدمير ماتبقى من سوريا، وقتل وتهجير من 

تبقى من شعبها. وهنا نرى في الفدرالية كشكل ناجح للدولة 

الحكم  لنظام  التوافقية  والديمقراطية  المستقبلي،  السورية 

المحرقة.  من  البالد  إلخراج  واقعيًا  خيارًا  يشكالن  فيها 

تريد  وأخرى خارجية ال  داخلية سورية  قوى  هناك  لكن 

في  الواقعي  المخرج  هذا  تشويه  تحاول  للسوريين  الخير 

نظر السوريين وتحويله إلى فوبيا إلخافة الشعب من هذا 

الطرح الواقعي النبيل!. وهنا يجد المرء نفسه في مواجهة 

السؤال : 

ذهنية  في  فوبيا  وجعلها  الفيدرالية  تشويه  يتحمل  من 

السوريين؟!

السياسية  واألسلمة  البعث   
ْ
منظومَتي أن  شك  أدنى  بدون 

تتحمالن الجزء األكبر من تلك المسؤولية، والعامل اآلخر 

الفيدرالية  المذكورتين في تشويه  المنظومتين  الذي ساعد 

القانوني  وغير  الشرعي  وغير  اإلشكالي  الوجود  هو 

من  واسعة  مناطق  في  الكوردستاني  العمال  حزب  لـ 

كوردستان سوريا، وجعله لتلك المساحات ساحات حرب 

مفتوحة لـ صراعه الدموي المفتوح مع الدولة التركية، 

حدودها  على   pkk وجود  نتيجة  تركيا  توجسات  وتأثير 

المعارضة  داخل  السني  العربي  المكون  على  الجنوبية 

اإلعالم  بضعف  تتعلق  منها  أخرى  وعوامل  السورية 

المهني الموجه لدى مؤيدي هذا الطرح (الفيدرالية)، وجهل 

غالبية الشعب السوري لمزايا الفدرالية. ومن جهة أخرى 

تستطع  لم  المكونات  السوري ومن مختلف  الشعب  نخب 

تكوين تصوُّر متقّدم وإجماع وطني من مختلف المكونات 

حول نجاعة هذا الخيار. علمًا أن الجميع يعلم بأن الدولة 

السورية بحدودها السياسية واإلدارية المعروفة، هي نتاج 

التقسيمات التي تعرضت لها المنطقة وذلك خالل الحرب 

عام  بيكو   - سايكس  اتفاقية  وبموجب  األولى  العالمية 

١٩١٦ ووفق إرادة المنتصرين في تلك الحرب، ورغمًا 

عن إرادة شعوب سوريا والمنطقة .

السياسية  واألسلمة  الشوفيني  البعث  منظومتا  حقًا  هل 

يدفعون بسوريا حنو التقسيم ويتهمون الكورد ! 
الراديكالية تشكالن معًا الركيزة األساسية لتقسيم سوريا؟

أن  وخاصة  السؤال،  هذا  من  الكريم  القارئ  يتفاجأ  قد 

االشتراكي  العربي  البعث  حزب   - المذكورين  المكونين 

واألسلمة السياسية بأجنحتها المختلفة - هما أكثر جهتين 

عليها  تطغى  كبيرة  بشعارات  الوطن  ساحات  أغرقتا 

وسيادتها  سوريا  وحدة  على  الزائد  النظري  الحرص 

وسالمتها، وهما بنفس الوقت أكثر جهتين أضرتا بسوريا 

سيطر  الذي  البعث  حيث  ومستقبلها.  وعالقاتها  وشعبها 

بدأت  التي  االنقالبات  من  سلسلة  من خالل  سوريا  على 

بنفق  سوريا  وأدخل   ١٩٦٣ آذار  من   ٨ الـ  في  رسميًا 

وناسها،  المتنوعة  بمواردها  للدولة  اغتصابه  منذ  مظلم 

وزور تاريخها، وهمش مكوناتها األصيلة، ودّمر نسيجها 

قوموية  شعارات  ورفع  والمتعايش،  المتنوع  االجتماعي 

التربوية  المناهج  السياسية، وغّير  الحياة  شوفينية، وألغى 

والتعليمية بما تنسجم مع المخطط الشوفيني للحزب، وجعل 

الحزب المسار الوحيد المتاح أمام المواطن كي يدخل من 

خالله إلى مؤسسات الدولة المهمة، وتحّول الحزب شيئًا 

فشيئًا إلى حاضنة أمنية، أفرز نوعًا من الطائفية السياسية 

وباتت  الزمن،  مرور  مع  والشمولية  للدكتاتورية  كحامل 

الكوردي  الشعب  مقدمتها  وفي  األصيلة  سورية  مكونات 

فإن  أجداده!.وكذلك  أرض  على  وفقيرًا  بلده،  في  غريبًا 

الثانية المتمثلة في األسلمة السياسية لم تكن أقل  الركيزة 

خطورًة من البعث، فإذا كان البعث قد سلب سوريا الدولة 

بمواردها المختلفة، فإن األسلمة السياسية قد سرقت الثورة 

تمامًا،  إلى مكان آخر  السوريين، وحرفتها، وأخذتها  من 

وعمقت الشرخ المجتمعي الذي عمل عليه البعث منذ ستة 

عقود، وحاولت والتزال استكمال ما بدأه البعث من خالل 

إعطاء انطباع بأن كل السوريين الثائرين هم من أتباعها، 

وتسّببت في إدخال الراديكاليين اإلسالميين المعولمين إلى 

مفاصل الثورة، ومن ثم المعارضة المسلحة، وكذلك فإن 

المعارضة السورية الرسمية هي األخرى لم تنُج من شرور 

األسلمة السياسية. ومن المفارقات المضحكة أنه بعد كل 

هذه الممارسات من جانب هاتين المنظومتين بحق سوريا 

والتقسيم  االنفصالية  تهمة  إلصاق  تحاوالن  ومكوناتها، 

بطرحها  تاريخيًا  المعروفة  الكوردية  التحررية  بالحركة 

على  وتعمل  موضوعيًا،  طرحًا  الكوردي  الشعب  قضية 

حلها حًال وطنيًا داخل الحدود السياسية واإلدارية المعروفة 

التهمة بقوات سوريا  للدولة السورية، وكذلك تلصق هذه 

الديمقراطية  " قسد " - التي لنا مئات المالحظات عليها 

وعلى من يقودها من حيث التركيبة والدور واألهداف - 

والمكونة أساسًا من مزيج من العرب والكورد والسريان 

أي  أساسًا  والتملك  واضحة،  عربية  وبغالبية  والتركمان 

مشروع قومي أو ديني أو مذهبي انفصالي في سوريا!. 

بين  األساسية  المشتركات  ببعض  التذكير  من  البد  وهنا 

السياسية  واألسلمة  الحاكم  العربي  البعث  منظومتي 

المعارضة والتي تشكل األرضية لتعميق الشرخ واالنقسام 

المجتمعي ،وتدفع بمكونات سوريا األقل عددًا سواًء كانت 

قومية أو دينية أو مذهبية إلى التفكير جديًا بكيفية التخلص 

نفسها  المذكورتين وضمان حماية  المنظومتين  من هيمنة 

منهما :

١ - غياب مشروع وطني سوري تغييري جامع وشامل 

الشعب  مكونات  كافة  االعتبار وجود وحقوق  بعين  يأخذ 

السوري القومية والدينية والمذهبية لدى منظومتي البعث 

واألسلمة السياسية.

التي  الرسمية  المعارضة  رؤية  في  الكبير  التشابه   –  ٢

تسيطر عليها األسلمة السياسية مع رؤية نظام البعث فيما 

يتعلق بشكل الدولة السورية المستقبلي، وهويتها، وطبيعة 

نظام الحكم فيها .

٣ – المساهمة المشتركة من جانب المنظومتين المذكورتين 

المصالحات  نتيجة  االحتقان  وزيادة  الكراهية  نشر  في 

المحلية التي حصلت بين المنظومتين، وترك تلك الفصائل 

والتوجه  النظام  مع  القتال  جبهات  المسلحة  اإلسالمية 

صوب المناطق الكوردية والمسيحية في الشريط الشمالي 

والشمالي الشرقي األمر الذي أدى إلى نزوح مئات اآلالف 

تقديم  في  المعارضة  فشل  وكذلك  األصليين،  سكانها  من 

نموذج حكم مختلف (حوكمة رشيدة)، وخدمات، ومساحات 

لحرية الرأي أفضل من النظام أوحتى من مناطق سيطرة 

قسد .

ملخص الحديث 

نحن اليوم بحاجة ماسة إلى التفكير بحكمة وواقعية، وقبول 

بعضنا البعض، والخروج من مستنقع الطائفية والشمولية، 

وأن  الوطنية.  والشراكة  التوافق  مساحات  إلى  واالنتقال 

الذي  االعتالل  عن  أساسًا  ناتٌج  الفيدرالية  من  الخوف 

ذهنية  في  تاليًا  السياسية  واألسلمة  أوًال،  البعث  زرعه 

المواطن السوري. ألن الفدرالية هي المخرج الوحيد الذي 

فئة  أيدي  من  والثروة  السلطة  تحرير  يمكن  خاللها  من 

جميع  على  وتوزيعها  عقود  لستة  سوريا  اغتصبت  قليلة 

اإلبقاء  ومحاولة  فشلهما،  على  وللتغطية  المواطنين، 

المنظومتين  نرى  والقرار  والثروة  بالسلطة  واالستئثار 

المذكورتين تحاوالن تشويه الفدرالية ومزاياها في ذهنية 

المواطنين، متناسين أن أكثر من ٧٥ ٪ من الدول المتقدمة 

في العالم هي دول فدرالية مثل أمريكا وألمانيا وسويسرا 

أكثر  وبعد  وبالتالي  المتحدة وغيرها.  العربية  واإلمارات 

من ١١ عامًا من المقتلة السورية، وتراكم األحقاد،وتفشي 

المجتمعي  واالنقسام  الطائفية،  الروح  وتعميق  الكراهية، 

لنا  بد  فال  ...إلخ.  بالثأر  واألخذ  االنتقام  وروح  الحاد، 

على  الحفاظ  تضمن  التي  الصيغة  عن  البحث  كسوريين 

بلدنا موحدًا ومستقرًا وقابًال للعيش المشترك بأمان وسالم . 

وهنا يجد المرء نفسه في مواجهة السؤال: ماهي الخيارات 

الواقعية المتاحة أمام السوريين للحفاظ على بلدهم موحدًا 

صياغة  على  والعمل  القبول  ،سوى  وآمنًا  ومستقرًا 

لعموم سوريا، والديمقراطية  الجغرافية  الفدرالية  مشروع 

التوافقية أساسًا للشراكة وحكم البالد؟ وخاصًة أن المشهد 

الرئيسية  النفوذ  مناطق  في  تمامًا،  واضحًا  بات  السوري 

وواإلقصاء  القمع  لجهة  مشتركات  وجود  نالحظ  الثالث 

واالنتهاكات، وما يهمُّ الشعب السوري هنا المعارضة التي 

كان يعلق عليها الشعب آماًال كبديل لنظام البعث، فغالبية 

الفصائل العربية السنية المسلحة التي تنتمي لحقل اإلسالم 

وتصرفات  تصريحات  خالل  ومن  الراديكالي،  السياسي 

قادتها تهدد العلويين والكورد والمسيحيين والدروز ...إلخ، 

وتؤكد أن المجازر والمقابر الجماعية تنتظر أبناء المكونات 

السياسية  الواجهات  إصرارغالبية  عن  ناهيكم  المذكورة، 

اإلسالمية كمصدر  الشريعة  الفصائل على حصرية  لتلك 

المستقبلي  العقد االجتماعي  للتشريع في  وحيد أو رئيسي 

المسيحية  الديانات  معتنقي  حرمان  لـ  تمهيدًا  لسوريا!. 

واإليزيدية واليهودية...إلخ من جزء أساسي من حقوقهم. 

وبالتالي نحن اليوم أمام لوحة واضحة تمامًا وهي: سوريا 

منقسمة ومحتقنة وملتهبة، لن يقبل فيها العربي السني بعد 

من  ذلك  كلفه  مهما  العلوي  حكم  تحت  يعيش  أن  اليوم 

تمامًا  يدرك  ألنه  للسني  السلطة  العلوي  يسلم  ولن  ثمن، 

اليوم  بعد  الكوردي  يرضى  ولن  ينتظره،  الذي  المصير 

أن يعيش مهمشًا محرومًا من حقوقه كما كان خالل حقبة 

اآلشوري  وال  المسيحي  وال  الدرزي  يسمح  ولن  البعث، 

وهكذا  الدين،  بإسم  الراديكالي  اإلسالمي  فيه  يتحكم  بأن 

بالنسبة للتركماني وغيره. هنا يجد المرُء نفسه في مواجهة 

واحد  بلد  في  سويًا  نعيش  أن  نريد  هل  مصيري:  سؤال 

ماهو  إذًا  قطعًا،  باإليجاب  سيكون  والجواب  ؟  جديد  من 

حقوقها  وللمكونات  وحدتها،  لسوريا  يحفظ   الذي  الشكل 

وخصوصياتها، ويقطع الطريق مستقبًال أمام سيطرة مكون 

محدد على مقاليد السلطة بإسم الدين أو القومية أو األكثرية 

أن  يمكن  فقط  ووحيد  واحد  خيار  هناك  بساطة  بكل  ؟. 

والحفاظ  الشمولية  من  التخلص  لجهة  ذكره  ماتم  يحقق 

مشروع  صياغة  خالل  من  وذلك  موحدة،  سوريا  على 

وطني سوري تغييري جامع وشامل يأخذ بعين االعتبار 

وجود وحقوق جميع المكونات القومية والدينية والمذهبية، 

ويقطع الطريق أمام محاوالت إعادة إنتاج منظومة استبداد 

وتكرار تجربة مشابهة لتجربة البعث، ويؤسس لـ سوريا 

فدرالية بنظام قائم على أساس ديمقراطي - توافقي، يتم 

فيها الفصل بين السلطات، ويتكون برلمانها من مجلسين، 

األول نيابي يعتمد مبدأ النسبية في تمثيل الشعب لتشريع 

القوانيين اإلدارية، واآلخر "توافقي" للمكونات، وبيد األخير 

القرارات السياسية والمصيرية األساسية داخليًا وخارجيًا. 

ويبقى السؤال: 

للحفاظ  السوريين  أمام  واقعية  أخرى  خيارات  هناك  هل 

على بلدهم موحدًا ومستقرًا وآمنًا ؟

شاهني أمحد

لذا  الطوال،  المقاالت  يقرؤون  ال  واألحباب  الشباب  ألن 

رغم  المطروح  السؤال  عن  واإلجابة  الحديث  سنختصر 

أهميته في هذا الوقت بالذات.

قبل كل شيء أتوّجه بالتحية للشعب األوكراني الذي يدافع 

عن تراب وطنه وشعبه وقوميته، في وجه الغزاة الروس 

الذين يشكلون القوة العالمية الثالثة عسكريًا بعد الواليات 

الرئيس  وأحّيي  الشعبية.  والصين  األمريكية  المتحدة 

األوكراني الذي ينتقل من مكاٍن إلى آخر ضمن حدود بالده 

تنهمر  التي  بالصواريخ والقذائف  وخارجها غير مكترٍث 

البواسل  أزر مواطنيه  يشد من  على مدنه وأريافه، وهو 

الشجعان. وهل ثمة ما هو أثمن من الوطن وحماية الشعب 

وتراثه ولغته ووجوده، سوى في كوردستاننا، حيث ثمة 

من ال يدافع عن الوطن والقومية وإنما يسعى للقضاء على 

وجود الوطن بذريعة أن العالم قد تجاوز مرحلة القومبة، 

فإذا انتهى عصر الحدود واألعالم الوطنية وتراب الوطن، 

لماذا إذًا يدافع هذا الشعب األوكراني، بل تسانده في كفاحه 

كل الشعوب المتحّضرة؟

بايق  السيد جميل  ويقوده  رئيسه  الذي ورثه عن  الحزب 

(دون حق  يسمى  أفكاره  فكرها عن  في  التختلف  وقيادٌة 

بالكوردستاني)، حيث يعتبر بعض مسؤوليه أن النضال من 

بالعمالي  أجل كوردستان ليس من أخالقياتهم، وليس هو 

حيث منذ تأسيسه في أواخر سبعينيات القرن الماضي بدأ 

من  وليس  والقرويين  الفالحين  أبناء  من  طالبية  كحركة 

كان  أعلنه  الذي  والمانيفستو  والمصانع،  المعامل  عمال 

يتحّدث عن "حركة تحرر وطني" كوردية وليس عن ثورة 

على غرار الثورة البلشفية في روسيا عام ١٩١٧ أو الثورة 

من  كان  بايق  جميل  السيد  والد  بأن  سمعنا  وقد  الكوبية. 

الماركسية،  لألفكار  كارهًا  وكان  والتنمية،  العدالة  حزب 

في حين أن السيد جميل ذاته قد صّرح في إحدى المناسبات 

أمام معلمه عبد اهللا عمر عبد اهللا (أوجالن): " أنت خلقتني 

يا رئيسي آبو!"، بمعنى أنه تشّرب مبادىء األممية الفاشلة 

السياسي.  العمل  في  إنخراطه  منذ  "الرفاقي"  والخنوع 

تحّول  وإنما  فحسب  مبادئه  عن  يتخّل  لم  نفسه  والرئيس 

من زعيم تحرق البنات والبنون من أجل حريته نفسها الى 

العدو األّول  خادٍم مطيٍع للطورانية ومخلٍص لإلتاتوركية 

جميل  السيد  أن  إال  وكوردستان،  الكورد  على  واألخطر 

بعشرات  الذي ضحى  "خالقه!"  سلوك  من  يتبرأ  لم  بايق 

شعبه  مسيرة  عن  انحرف  ثم  الكورد  شباب  من  األلوف 

تضع  التي  رئيسه  باستراتيجية  مؤمًنا  ظل  بل  المغدور، 

كل حزٍب منافس له في خانة األعداء، وهذا يعتبر نقطة 

لنهج  التابع  للوريث  السياسي  السلوك  في  ضعف خطيرة 

معلمه، والذي ال يتمكن من التشبث بقضية شعبه ويضع 

سياسات حزبه فوق المصلحة القومية أو الوطنية ال يمكن 

أن يصبح قائدًا ألمته. 

معلوٌم أن الرئيس التركي أردوغان القادر على تغيير ألوان 

جلده يوميًا قد سخر من الحزب األوجالني بمشروع وهمي 

الدافع وراء تسليم  السالم في كوردستان، وهذا كان  عن 

التركية،  للحكومة  مقاومة  دون  أنفسهم  أوجالنيين  كوادر 

ضد  للحزب  مقاومٍة  كل  من  كوردستان  شمال  وإخالء 

التركية  القوات  قبل  من  األرض  الميداني ومسك  التوّسع 

بالقوة  إّال  منها  التخرج  فإنها  أرضًا  دخلت  ما  إذا  التي 

الماركسي –  الحلم  العسكرية. ومنذ ذلك الحين خمد نار 

اللينيني للحزب األوجالني في شمال كوردستان، واضطر 

مقاتلوه الجنياز الحدود التركية – العراقية لالنتشار على 

جنوب  اقليم  داخل  الحدودية  المناطق  من  واسعة  رقعٍة 

المواطنين  على  الستاليني  نظامه  وفرض  كوردستان 

القاطنين فيها، والتصّرف بقسوٍة بل بوحشية مع "الرفاق" 

المحررة  المناطق  تلك  حيال  السياسة  تلك  رفضوا  الذين 

إداري  أو  كل وجود عسكري  من  البيشمركة  أيدي  على 

للحكومة العراقية المركزية. ويجدر الذكر بأن السيد جميل 

الحزب  تطهير في صفوف  أجرى عدة عمليات  قد  بايق 

باستخدام الرصاص على صدور الشباب التابع له، وظل 

األمر دون تحقيٍق ومحاسبة حتى اليوم. 

األتراك  قبضة  في  بايق  جميل  السيد  معلم  أن صار  منذ 

ماذا يريد مجيل بايق؟
وتالميذه ال يخرجون من خطأ إّال ليقعوا في خطٍأ آخر، 

ومن تلك األخطاء الجسيمة:

مناطق  إلى  المحسوبة  غير  العودة  على  قدرتهم  -عدم 

القيام  عليهم  وكان  كوردستان،  شمال  في  "ثورتهم!" 

فشل  بعد  كوردستان  جنوب  من  للخروج  جادة  بخطوات 

محاوالت تحقيق السالم مباشرة.

-محاولة بناء سلطة بديلة عن سلطة حكومة اقليم جنوب 

كوردستان باالستمرار في سياسة العداء لها وبمنع قوات 

قد  كانوا  مناطق  في  بحرية  التحّرك  عن  البيشمركة 

األمد ضد  طويلة  حرٍب  في  جسيمة  بتضحياٍت  حرروها 

جيش الحكومات العراقية المتعاقبة على الحكم.

والشعبية  والقتالية  السياسية  بالقوة  لإلضرار  -السعي 

األهم في االقليم الكوردي، أال وهو الحزب الديموقراطي 

الكوردستاني وقيادته في ظل الشخصية الكاريزمية للسيد 

فحسب  العراق  في  الكورد  بين  ليس  البارزاني،  الرئيس 

لدى  رفيعة  بمكانٍة  يحظى  بل  بأسره،  العراق  في  وإنما 

الكورد وأصدقائهم في العالم أجمع. 

التي  الكوردية  لألمة  القومية  الراية  ومحاربة  -رفض 

تحترمها كل أحزاب وجمعيات ومنظمات وهيئات ومجالس 

على  دليل  وهذا  العالم.  أنحاء  شتى  في  الكورد  وأندية 

الشذوذ الفكري والسياسي للعصبة التي تتحكم في قرارات 

ولكن  واحدة،  راية  أمٍة  فلكل  لقنديل،  التابعة  التنظيمات 

جماعة جميل بايق مصرون على أن هذا علم البارزاني، 

ويرفعون عشرات األعالم عوضا" عن راية ثورة آغري 

وجمهورية كوردستان في مهاباد وثورة أيلول المجيدة وما 

يزعمون هو افتراء صارخ، ويؤّدي إلى مواقف سلبية في 

المجتمع الدولي من الكورد وقضيتهم القومية والوطنية.

مدينة  المتطرفين  اإلسالميين  فصائل  هاجمت  -عندما 

كوباني البطلة، سارع السيد الرئيس البارزاني إلى إرسال 

قوة من البيشمركة لمساعدة إخوتهم المدافعين عن المدينة، 

ورأينا كيف استقبلتهم الجماهير في شمال كوردستان على 

الكيلومترات  مئات  دامت  التي  التاريخية  سفرتهم  طول 

الشاحنات  آثار  قّبلوا  الكورد  بعض  أن  لدرجة  بحرارة، 

داعش  خطر  زال  وعندما  البيشمركة،  يركبها  كان  التي 

جنوب  في  مواقعهم  إلى  عادوا  البيشمركة  مهمة  وانتهت 

لقتال  جاؤوا  الذين  اآلبوجيين  أن  حين  في  كوردستان، 

معاقلهم  إلى  العودة  رفضوا  شنغال  منطقة  في  داعش 

بعد أن تم طرد اإلرهابيين من قبلهم ومن قبل بيشمركة 

يأخذ  المنطقة  باسم  مسّلحًا  تنظيمًا  شّكلوا  بل  كوردستان، 

العراقية. واآلن  أفراده رواتبهم من قوات الحشد الشعبي 

البارتي  يتهمون  العراقي شرعوا  الجيش  بعد أن هاجمهم 

الديموقراطي بالهجوم.

جبل  منطقة  سيحتلون  بأنهم  بالتهديد  األتراك  بدأ  -عندما 

يالن  قره  مراد  السيد  وسمعنا  رأينا  عفرين،   - الكورد 

القيادي في الحزب األوجالني كيف أعلن التحدي الكبير 

لقوات تركيا التي تشّكل الجيش الثاني في حلف النيتو من 

حيث القدرات العسكرية، ومن أقواله المأثورة آنذاك: "-إذا 

كان لهم شرف وناموس فسيهاجمون، وإّال فإنهم بال شرف 

هذا  وكذب  هاجموا...!!!"  إن  أنقره  وسنحرق  وناموس، 

النار  أنه لم يكن يحمل قداحة إلشعال  الذي يبدو  القيادي 

ومن  الكوردي،  الشعب  سخرية  مثار  فأصبح  أنقره،  في 

قبل كان سيحرق بغداد إن هاجمت قواتها، فظهر أن قادة 

الحزب األوجالني كانوا من المؤيدين للهجوم العراقي على 

قلب كوردستان: كركوك، وهذا ما اعترف به نجل السيد 

جالل طالباني بافل عالنيًة. فهل يعقل أن السيد مراد أبو 

الحرائق الفانتازية كان يصّرح تصريحاته بصدد كركوك 

وعفرين دون علم قيادته ورفيق دربه جميل بايق؟

الحزب  مرشحي  اآلبوجية  شنغال  حماية  قوات  -منعت 

إلى شنغال  السير  متابعة  الكوردستاني عن  الديموقراطي 

عساهم  ألنفسهم  المشروعة  االنتخابية  الدعاية  بهدف 

يحظون على دعم الشعب الكوردي األيزيدي في المنطقة، 

فتراجع المرشحون دون اعتراٍض منهم أو من قبل الحزب 

الديموقراطي، إّال أن نتائج االنتخابات العراقية قد أظهرت 

غباء مسؤولي هذه القيادة المصّرة على فرض الذات قي كل 

مكان وكل حين، وصوتت أغلبية الكورد االيزديين لصالح 

مرشحي البارتي دون غيره في االنتخابات العراقية. 

عن  كوردستان  جنوب  اقليم  لمنع  بايق  السيد  -يسعى 

المنتوج  هذا  ألن  وبخاصة  العالم،  إلى  والنفط  الغاز  بيع 

مواطني  من  الماليين  حياة  الستمرارية  الضروري 

كوردستان يمّر عبر تركيا، ولكنه ال يقّدم البديل عن الغاز 

والنفط، وال يقول لنا بأي طريٍق يجب أن يبيع االقليم نفطه 

الكوردستاني،  البترول  بقطع خطوط  يهدد  وإنما  وغازه، 

بصورٍة  الخارجي  العالم  إليه  يحتاج  الذي  الوقت  في 

مّلحة وبأسعار جيدة. فهل يجب تسليم النفط الكوردستاني 

لزعماء اإلرهاب في طهران ، أم إعطاءه لحكومة بغداد 

التي تحجب عن الكورد حقوقهم المالية حسب ما تشاء؟ أم 

بيعه عن طريق الفيلسوف الجاهل في " اقليم الجزيرة!"

-السيد جميل بايق يرفض عودة بيشمركة الكورد السوريين 

إلى مواطنهم في غرب كوردستان، كما يرفض مصطلح 

كل  يسميه  بل  طويًال،  استعماله  بعد  كوردستان"  "غرب 

فترة بتسمية جديدة، ومؤخرًا تم استخدام "اقليم الجزيرة!" 

الضرب طويًال  بعد  "شمال – شرق سوريا"  عوضًا عن 

يعترف  ال  بايق  جميل  والسيد  "الكانتونات"،  طبول  على 

باإلدارة الكوردية القائمة وفق الدستور العراقي، في حين 

تتصّرف  التي  الجزيرة  اقليم  في  الذاتية"  "اإلدارة  يدعم 

كدويلة مستقلة، إّال أنها ال تقطع حبل الصّرة السري مع 

دمشق...

فماذا يريد السيد جميل بايق حقًا؟

أوامر  دون  من  التصّرف  على  قادر  غير  إنه  بالتأكيد 

وموافقة رئيسه الذي "خلقه!" والرئيس المسكين ال يستطيع 

الذهاب إلى المرحاض من دون إذن القائمين على معتقله 

منذ عشرين عامًا أو أكثر، إن كان فعًال سجينا!!! وهذا 

خاطئة  لسياسات  يؤسس  للغائب  التام  الشخصي  الخنوع 

ومدمّرة لحزبه وللشعب الكوردي عامًة. 

بائق في أن يخرج رئيسه من معتقله،  السيد جميل  يحلم 

ويقود العالم كله إلى حياٍة في األممية الشاملة، ويحلم في 

التي  الفاشلة  البائسة  لقيادته  كلها  كوردستان  تخضع  أن 

الزاب  ثم أسست جمهورية  بوتان وفشلت  أقامت حكومة 

وفشلت والتي حررت منطقة جبل الكورد/ عفرين وباعها 

حتى  منطقة  تدخل  أن  ما  التي  القيادة  تلك  لتركيا،  رفاقه 

تحتلها القوات التركية، وكأن بين هذه القيادة وحكومة أنقره 

إتفاٌق سري ال ندري عنه شيئًا... 

لألمة  الكبير  األمل  ينهي  أن  بايق  السيد جميل  يحلم  كما 

الكوردية في الحرية واالستقالل وتتحّول أرض كوردستان 

إلى قاعدة للثورة األممية التي ستطيح بكل حدود الدول، 

اقليم جنوب  فيدرالية  للقضاء على  يسعى  ذلك  أجل  ومن 

الحليف  على  أوًال  السيطرة  من خالل  وذلك  كوردستان، 

مدينة  في  الكوردستاني  الديموقراطي  للحزب  الضعيف 

الكوردستاني،  الوطني  االتحاد  حزب  وأعني  السليمانية، 

على  للقضاء  االقليم  عاصمة  على  للهجوم  االنتقال  قبل 

أو  طهران  في  الفرس  للحلفاء  مفاتيحها  وتسليم  الحكومة 

ال  ربما  أنه  إّال  العراق.  في  الشعبي  الحشد  من  نوابهم 

الديموقراطي  البارتي  لّقنه  الذي  السابق  الدرس  يتذّكر 

يتّوعدون  كانوا  حين  أعوام،  قبل  حزبه  وحلفاء  لحزبه 

بالسيطرة على "سه ري ره ش" وتقديم العائلة البارزانية 

فعله  ما  لتصفيتها على غرار  تمهيدًا  الشعبية  للمـحاكمة 

لينينهم مع عائلة القيصر الروســي أثناء اندالع الثورة 

الحـمراء... 

فيا له من عجوٍز حالم!... 

جان كورد 

@Úébfl@Úub¢@‚ÏÓ€a@ÂÆ
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@LÚÓ€Ï‡ì€aÎ@ÚÓ–ˆb�€a@…‘‰nèfl@Âfl
@’œaÏn€a@pbybèfl@∂g@fib‘n„¸aÎ
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األمين موسى محمد

الصحافة اإللكترونية ضمن في مستقبل الدراسة تنظر

الصحافي االصطناعي الذكاء  تطبيقات  بروز إطار

بوابة بعض اإلعالمي من العمل باب تلج بدأت التي

التي للرقمنة مواكبة العالمية، اإلعالمية المؤسسات

تطبيقات أبرز وتستعرض الحياة. مناحي كافة شملت

لمعرفة الصحافي العمل مجال في الذكاء االصطناعي

اإلحالل في التطبيقات لهذه المستقبلية القدرة مدى

ونقاط القوة نقاط في االعتبار أخًذا الصحافيين،  محلَّ 

في الصحافية المؤسسات تطور وسيرورة الضعف

الرقمنة. عصر

اإلبداعية القدسية بنزع تهدد االصطناعي الذكاء تطبيقات

يقتصر الذين الصحفيين عن الصحافة، واالستغناء عن

(غيتي) الراتبة األخبار عملهم على

في اإلنترنت ثورة أحدثتها التي الجذرية إن التغييرات

الماضي، القرن أواخر منذ اإلنساني التواصل بنية

المهنية تمظهراته في اإلعالمي العمل على انعكست 

تجمع التي والعالقات مكوناته بنية وفي االحترافية،

اإللكترونية الصحافة ظهور إلى أدى الذي األمر بينها؛

نفسها وجدت التي  الورقية للصحافة محتمل  كبديل

حيث من تفوقها التي  البدائل من بمجموعة  محاصرة

التواصلية. والقدرة والشمول االقتصاديات

المحدود غير الدعم من اإللكترونية استفادت الصحافة

التواصلي الفضاء باعتبارها الويب شبكة لها تقدمه الذي

المستقبل، وفي اليوم عالم في رحابة األكثر والمعرفي

الصحافة من اإلعالم راية لحمل أهلية لتصبح األكثر

التواصل ترسيخ في الفضل  لها يعود  التي الورقية

مستقبل عن والحديث مضت.  قرون  طيلة اإلعالمي

على قدرتها إلى بالضرورة يقود اإللكترونية، الصحافة

في العمل وإدماجها الرقمية التكنولوجيات مواكبة تطور

االجتماعي التواصل شبكات تنافس بكيفية اإلعالمي

المفاهيمية النظرية  األسس من العديد  غيَّرت التي

والجمهور والتلقي اإللقاء (كمفهوم اإلعالمية للممارسة

اإللكترونية الصحافة تعد لم إذ الراجعة...)؛ والتغذية

ويتفاعل التواصلية الرسائل يتلقى جمهور مع تتعاطى

مستخدم مع راجعة، بل تغذية خالل من شاء- -إن معها

إلنتاج تؤهله التي والمهارات الوسائل كافة يمتلك رقمي

عالمي/ نطاق على وإدارته ونشره اإلعالمي المحتوى

الوسائط من واسع نطاق على يتوفر مستخدم كوني.

تستطيع التي المخصوصة النشر ومنصات التواصلية

المجتمع الُمتعوِلم. فئات من أية فئة تجذب أن

اآلفاق بحث إلى الدراسة هذه تهدف السياق، هذا وفي

إلكترونية)، إلى لة (المتحوِّ الورقية للصحافة تلوح التي

معززة اإلعالمي، بالتواصل قدًما للسير تؤهلها والتي

توظيف الذكاء خالل أكثر فعالية، من وجاعلته أدواَره

التواصل باقتصاديات شبكات الذي ارتقى االصطناعي

اقتصاديات المعرفة، تتصدر صارت االجتماعي حتى

يعد فلم اإلنساني. التواصل مستقبل مالمح وترسم

ضرورة بل  تكنولوجيًّا، ترًفا االصطناعي الذكاء

وسهولة التواصل فعالية تقتضيها  وبنيوية وظيفية

نأخذ أن وعلينا االقتصادية. والمردودية االستخدام

تشير إذ الرقمنة؛ نحو المتزايد التحول االعتبار في

مليار   ٥٠ وجود  احتمال إلى  ٢٠٢٥ لعام التقديرات

خمسة حوالي من البيانات جمع تستطيع رقمي جهاز

اإلنترنت. مستخدم متصل بشبكة مليارات

المعرفة كافة تجعل لدرجة المعرفة لرقمنة تزايد هناك

بكيفية إليها الوصول يمكن رقمية، تكون تكاد اإلنسانية

امتياًزا الرقمي االصطناعي الذكاء يعطي وهذا  ما،

إال امتداد هو ما االصطناعي خاصة أن الذكاء دائًما،

والتكامل التفاعل بفضل يتعاظم والذي البشري، للذكاء

بينهما.

مستخدمين إلى الصحافة اء قرَّ جماهير حولت الرقمنة فقد

المحتوى تلقي أجل من الرقمية األجهزة يتعاطون مع

ممارسة خالل من وإثرائه معه،  والتفاعل اإلعالمي

التقنيات استخدام على القائمة المواطنة صحافة هواية

تجعلها شعبية بكيفية الرقمية الذكية األجهزة توفرها التي

في إحداث تغيير إلى أدى ما وهذا متناول العامة. في

مع المحدود أو التفاعل السلبية القائم على التلقي مفهوم

المحتوى اإلعالمي.

تواجه التي التحديات أبرز إلى الدراسة وتخلص

تشكيل البديل في األوسطية الشرق اإللكترونية الصحافة

المجتمعات في نظيراتها ومواكبة التقليدية، للصحافة

وسعت الرقمية الثورة  مع  التكيف  في  سارعت التي

في اإلعالمي التواصل تقاليد روح على للمحافظة

مجاًال تدع ال فالوتيرة المتسارعة للرقمنة الوقت ذاته.

فيه تتوافر الذي الوقت في الركب، عن والتخلف للتردد

عربية إلكترونية صحافة إليجاد والمقومات المبررات

المستقبلية. بأدوارها تنهض

للدراسة والنظري المنهجي اإلطار -١

الدراسة إشكالية أ-

تكيُّف نتاج أنها على اإللكترونية النظر للصحافة يمكن

من قدَّمت وما الرقمنة ثورة مع المطبوعة الصحافة

الوسائل كافة عن االستغناء على قادرة للنشر منصات

نشأت فقد الممغنطة).  واألشرطة (كالورق التناظرية

واتصفت الويب  شبكة رحم من  اإللكترونية الصحافة

ثمار تجني وبدأت خدماتها،  من واستفادت  بصفاتها

فضاءات جعل الذي االصطناعي الذكاء مجال التقدم في

ويسعى المعرفة عن يبحث من لكل كريًما الويب مالًذا

(١) االصطناعي الذكاء عصر يف الصحافة اإللكرتونية مستقبل
ونشرها. وتحريرها وتحليلها لجمعها

تتجسد تناولها إلى الدراسة تسعى التي اإلشكالية إن

للصحافة يمكن التي المستقبلية المسارات غموض في

تطبيقات نحو التسارع ظل في تسلكها أن اإللكترونية

البشرية العوامل بين  والتشابك االصطناعي  الذكاء

تجذب شاملة رقمنة ظل في مًعا المتفاعلة والتكنولوجية

اإلنسانية. األنشطة كافة نحوها

الصحافة مسارات غموض  في  النظر ويقترن

اإللكترونية الصحافة  مستقبل باستشراف اإللكترونية 

االصطناعي الذكاء تطبيقات توظيف تنامي ظل في

الكتابة بينها مجاالت ومن الرقمنة، مجاالت  كافة في

تسعى متعوِلمة بيئة في اإلعالمي والنشر والتحرير

الذي أرسى التناظري الماضي مع قطيعة إلحداث جاهدة

العمل الصحافي. وتتجلى ممارسة قرون من تقاليده عبر

االصطناعي الذكاء تطبيقات  أن كذلك، في اإلشكالية،

في جذري تغيير إلى قادت اإللكترونية الصحافة في 

الرقمي الذي المستخدم مفهوم إلى مفهوم المتلقي/القارئ

الذكاء أن ذلك ذاتها؛ بالكفاءة  والتلقي  اإللقاء يمارس

العنصر محل الحلول منحى ينحو الرقمي االصطناعي

الحسابية العمليات تنفيذ على بالقدرة يتعلق فيما البشري

والمعلومات، البيانات من هائل كمٍّ وتخزين السريعة،

صالحة وجعلها وتحليلها وتصنيفها المعلومات وفرز

ونشرها. تحريرها عن فضًال لالستخدام،

األتمتة اتجاه في اإللكترونية  الصحافة تسير فهل

األخبار يكتب الذي الصحافي تحت من البساط وسحب

تطبيقات بفضل ويحررها، التحريرية) الفنون (ومختلف

الذكاء إدماج انعكاسات وما االصطناعي؟ الذكاء 

فنون على اإلعالمية  الممارسات في االصطناعي

تشكِّل التي المهن مختلف وعلى الصحافي، التحرير

التواصل اإلعالمي؟

منهج الدراسة ب-

التحليلي الوصفي المنهج تطبيق إلى البحث يستند

المستقبلية، الدراسات مناهج مع تقاطعاته خالل من

تفترض التي التكنولوجي التنبؤ تقنية وباألخص

البنيات في التغيير محدثات أهم أحد التكنولوجيا أن

تأثيرها في وتفوق واالقتصادية، االجتماعية والسياسية

التغيير. فمن عن المسؤولة األخرى المتغيرات أغلب

اقتحمت التي االصطناعي الذكاء تطبيقات وصف خالل

بالجانب يتعلق ما خاصة اإللكترونية، الصحافة مجال

يمكن عامة، بصفة واإلنتاجي خاصة بصفة التحريري

األنشطة كافة بمستقبل مقروًنا الصحافة بمستقبل التنبؤ

الشكل حيث من تأثرت بالرقمنة وتغيرت التي اإلنسانية

والمحتوى.

نظري مدخل ج-

االصطناعي الذكاء مفهوم أوًال:

على اإلنسان لمسيرة مالزم االصطناعي الذكاء  إن

لكي اآلالت  استخدام في بدأ أن منذ األرض، كوكب

الذكاء إن  القول:  يمكن هكذا أعماله. تنفيذ في  ُتِعينه 

تتم حيث اإلنسان؛ صنعها آلة أية في كامن االصطناعي

أن تستطيع حتى الذكاء الطبيعي لآللة جزء من إعارة

امتداًدا مخصوص وتصبح جانب اإلنسان في عن تنوب

عنها. بديًال أو أو تطويًرا لها، الذاتية، لقدراته

أتى االصطناعي، الفهم الشامل للذكاء هذا من انطالًقا

للذكاء (Marvin Minsky) مينسكي مارفن تعريف

باألشياء تقوم اآللة جعل  "علًما باعتباره  االصطناعي

ظهور ومع اإلنسان". بها يقوم عندما ذكاء التي تتطلب

اآللة أصبحت العشرين، القرن منتصف في الرقمنة

في التمظهر نحو تميل  االصطناعي للذكاء المتضمنة

ناعم). (عتاد (جهاز) وبرمجيات ملموس عتاد شكل

مؤتمر االصطناعي" إلى "الذكاء مصطلح ويعود ظهور

تم الذي األميركية، المتحدة الواليات في دارتموث

 John) مكارثي وجون مينسكي مارفن ِقَبل من تنظيمه

(Claude Shannon) شانون  وكلود   (McCarthy

عام ،(Nathaniel Rochester) روشستر وناثان

على اآلالت بقدرة المشاركون تنبَّأ حيث ١٩٥٦؛ 

المصطنع. الذكي السلوك من المزيد اكتساب

"علم التعامل بأنه االصطناعي الذكاء ف ُيعرِّ من وهناك

تنفيذ إلى تهدف التي  (الحواسيب) األجهزة  بناء مع

للذكاء كبديل  القرارات واتخاذ  الحوسبة إجراءات 

من قدرتها الذكية الخوارزميات قوة البشري. وُتستمد

المتغيرات، من العديد مع المعقدة المواقف دراسة على

اليقين". عدم من مختلفة مستويات مراعاة مع

هو مسعى الذكاء االصطناعي القول: إن يمكن هكذا،

أكثر وجعله الطبيعي ذكائه تطوير نحو أبدي لإلنسان

الفطرية عيوبه تقليص من خالل وإثماًرا، وفعالية قوة

واإلعياء واالنفعال كالنسيان البيولوجية أو الثقافية أو

الفردي الذكاء تمرير ألن والمرض،  واالنتقائية

مذهلة بنتائج يأتي لآللة وإكسابه اإلنسان لبني والجمعي

-خاصة األعمال من بالعديد القيام من اإلنسان تعفي 

التطور. في ويسهم منها- الروتينية

الرقمي والمستخدم االصطناعي الذكاء ثانًيا:

اإلعالمية الفضاءات في للرقمنة الطاغي الحضور إن

اإلعالمية التواصلية للرسائل المتلقين تحول إلى أدى

مستمعين، اء، (قرَّ مخصوص جمهور أفراد مجرد من

التفاعل على  القدرة  لهم مستخدمين إلى  مشاهدين) 

وتخزينه نسخه خالل من واستخدامه  المحتوى مع

أخرى. رسائل إعداد في استخدامه وإعادة ومعالجته

الرأي بإبداء والتفاعل التلقي على أدوارهم تقتصر ولم

القيام إلى تعدته  بل واالتجاه، الموقف عن والتعبير

الذي يضاهي اإلعالمي المحتوى وتقديم اإللقاء بأدوار

خالل من التحول هذا ويتعزز المحترفون. يقدمه ما

أنواع مختلف في االصطناعي الذكاء تطبيقات تنامي 

االجتماعي رأسها التواصل اإلنساني، وعلى التواصل

للبحث يدفعنا  ما وهذا اإلعالمي. والتواصل الرقمي

يسعى التي وحاجياته الرقمي المستخدم خصائص عن

لتلبيتها. االصطناعي الذكاء

الرقمي المستخدم خصائص أ-

بما التقليدي اإلعالم عن متلقي الرقمي المستخدم يتمايز

إلى الوصول في فعالية من االصطناعي الذكاء له يوفره

التالية: بالخصائص مصحوًبا معها، والتعاطي المعرفة

التواصلية اإلمكانيات من االستفادة على القدرة  .١

في: ممثلة اإلنترنت، شبكة  توفرها  التي الهائلة

مواقع الويب، وتصفح البريد اإللكتروني، عبر التراسل

االجتماعي، والتخاطب التواصل شبكات في واالشتراك

ومنصات االجتماعي التواصل شبكات عبر والتحادث

عن الشامل والبحث والفيديوية،  الصوتية  المكالمات

الويب شبكة عبر البحث محركات باستخدام المعرفة

الملحقة األجهزة أو في المدمجة التخزين وسائل في أو

بها.

تمكِّن والتي  االستخدام، سهلة البرمجيات وفرة .٢

التواصلية الوسائط معالجة  من  الرقمي المستخدم

المنصات مختلف  عبر ونشرها وإنتاجها وتصميمها 

والبيئات الرقمية.

شبكة توفره مما انطالًقا التفاعل على العالية القدرة .٣

من تمكين المستخدم فرص من لمنتجي المحتوى الويب

التي البحث وبفضل محركات فيما يتلقاه. بدلوه اإلدالء

استخدام الذكاء االصطناعي، طويًال في شوًطا قطعت

للتعبير المالئم المحتوى إيجاد عن يعجز المستخدم ال

أو التمرير أو النسخ/اللصق خالل من تفاعله به عن

المتشعبة. الروابط باستخدام اإلحالة

مصداقية واختبار المحتوى  من التحقق  إمكانية .٤

العالمية فالطبيعة الزيف.  وكشف  المحتوى مصادر

يتم الذي الهائل المحتوى تجعل الويب لشبكة والشعبية

للتزييف وقابًال والسمين، للغثِّ متضمًنا تداوله عبرها

والهواة؛ العميق) التزييف (أصحاب المحترفين لدن من

قبل تداوله يتم فيما الوثوق عدم يستدعي الذي األمر

وسائل في  يرد  بما بالمضاهاة  الصدقية  من  التحقق 

وقنوات وإذاعات  وصحف (كتب التقليدية اإلعالم 

مواقع باإلضافة إلى عبر الويب، مواقعها في أو تلفزية)

موثوقة. الرسمية لجهات الويب

ما توفَّر مضطر لتلقي غير أصبح المستخدم الرقمي .٥

لدرجة الرقمي المحتوى غزارة بسبب محتوى، من

(قراءة التقليدية بالكيفية التلقي على المستخدم قدرة تفوق

والتلفزي اإلذاعي البث ومشاهدة كاملة النصوص

قد التي كثرة الوسائل عن ففضًال متواصلة). لساعات

بمرونة الرقمي المحتوى يتسم ذاته، المحتوى تعرض

الذكاء أن كما المستخدم. ظروف مع تتكيف التي التلقي

بجعل كفيل البحث محركات في المستخدم االصطناعي

في المتلقي اهتمامات ضمن يندرج الذي المحتوى

تجد). (َسْل يقول: حالها ولسان يده متناول

الرقمي المستخدم حاجيات ب-

الشاملة الفعالية في الرقمي المستخدم حاجيات تتمثَّل

والوصول التكاليف وتقليل الوقت الستثمار المؤدية 

في تجعلها  سهلة بكيفية منها  واالستفادة  المعرفة إلى

الذكاء تطبيقات من خالل متناول الجميع، وهذا يتأتى

وعلى المختلفة المعرفية المجاالت في االصطناعي

الرقمي فالمستخدم اإلعالمي. التواصل مجاالت رأسها

عن البحث في وقته هدر في يرغب ال المعاصر

تأتيه أن ل  يفضِّ بل باهتمامه، العالقة ذات المعلومات

تطبيقات به  تقوم ما وهذا يديه. متناول في  وتصبح

والمحتوى البحث محركات في االصطناعي الذكاء

مفتاحية وكلمات  متشعبة بروابط المرتبط اإلعالمي 

من الوصول المستخدم ُتمكِّن والتي شبيهة، ومواضيع

استثماره وأكثر، وتجعل معلومات فيه من يرغب ما إلى

الكفاءة دون شرط بإرادته رهيًنا معرفة يديه من بين لما

توافر خالل من  الكبيرة المادية والتكلفة االحترافية 

المجانية. التجريبية والنسخ المفتوحة المصادر

اإلعالمي للمحتوى المعاصر المستخدم حاجات إن

معلومات من اإلعالم التقليدية وسائل تتجاوز ما توفره

بتوفير والتمكين المساعدة إلى واالستهالك قابلة للتلقي

اآلخرين، إنتاج المحتوى ومشاركته مع تنفعه في أدوات

ما مع تجاوًبا الراجعة التغذية وتقديم التفاعل عن فضًال

الصحف رأسها وعلى الجديد، اإلعالم وسائل تقدمه

اإللكترونية.

اإللكترونية الصحافة تحديات .٢

الناتجة التحديات من اإللكترونية جملة الصحافة تواجه

البيئة البيئة التناظرية إلى السلس من االنتقال غير عن

ومطلوبات االقتصاديات جوانب في خاصة الرقمية، 

فالفضاءات المحتوى. إنتاج وتحديات البشري العنصر

اعتادت التي  الممارسات من العديد تتجاوز الرقمية 

المحتوى إنتاج مجاالت في التقليدية  الصحافة  عليها

التي الويب خصائص من انطالًقا ونشره، اإلعالمي

والمكان، الزمان ُبعدي، مع التعاطي في ثورة أحدثت

للتلقي وصالحيته اإلعالمي المحتوى وجود وفي

البحث. عبر محركات واالنتشار

اإللكترونية الصحافة تواجه التي التحديات أبرز إن

اآلتي: في تتمثَّل

من شعبيتها اكتسبت بيئة في مالية مداخيل تحقيق أوًال:

التكلفة بسبب قلَّة وشبه المجانية المعرفة المجانية توفير

به تنفرد العالمي. فما الحضور الهواة وتعزيز وتشجيع

يمكن شرائها، ثمن ويجعلها تستحق الورقية الصحيفة

المفتوحة الويب فضاءات في ما بكيفية عليه الحصول

وال الضوء. بسرعة المعلومات  فيها  تنتشر والتي

الذكاء خالل تطبيقات إال من التحدي هذا لتجاوز سبيل

التجارية اإلعالنات  أصحاب تجذب التي االصطناعي

التي وتلك الفعليين؛ الزبائن استهداف بفعالية وتغريهم

نوعي محتوى إنتاج من اإللكترونية الصحف تمكِّن

الشراء. يستحق

القائمة الويب خصائص مجاراة بين التوفيق ثانًيا:

اإلعالمي المحتوى تجويد وبين والفورية السرعة على

تقاليد أرست وقد الورقية الصحافة عليه دأبت الذي

للقب لها  أهَّ الذي الجيد المحتوى إعداد في عريقة

مجبرة الصحافة اإللكترونية أن الرابعة". ذلك "السلطة

تتيح ال التي الويب عبر النشر سرعة مجاراة على

اللغوي المعلومات والتدقيق من مصادر للتحقق المجال

كما الصحافي. السبق ميزة فقدان دون والمعرفي

المصادر على اإللكترونية الصحافة اعتماد كثرة  أن

محتوى نشر لمخاطر يعرضها الويب عبر المتوافرة

استخدام سهولة إلى  المستند العميق للتزييف  تعرَّض

محتواها وتزييف الوسائط معالجة في البرمجيات

المحترفين لدن من إال  كشفها يصعب لدرجة وشكلها

والعتاد الالزمين. المسلحين بالبرمجيات

الورقية البيئة التقليدية بعض الصحافيين من ثالًثا: تحوُّل

الصحافة خصائص ف على التعرُّ دون الرقمية البيئة إلى

يقتضيه الويب، وما خصائص من اإللكترونية المستمدة

فنون إيجاد وضرورة الكتابة في جديدة أساليب من ذلك

الشاشات عبر التواصل مع متناغمة جديدة تحريرية

الكتابة في  فاالستمرار والويب. باإلنترنت المرتبطة

فعاليتها اإللكترونية الصحافة ُيفِقد القديمة لألساليب وفًقا

المحتوى مجاراة على قادر محتوى إنتاج على وقدرتها

والذي تهيمن االجتماعي، التواصل شبكات عبر الرائج

التفاعل وجاذبية التلقي وسهولة المتعددة الوسائط فيه

االستخدام. التمرير وإعادة وإمكانية

االصطناعي الذكاء دروب في للسير االستعداد رابًعا:

األقل على أو اإلنسان،  محلَّ اآللة بحلول  ُيهدِّد الذي

واإلحاطة السرعة على القائمة في األعمال اإلنابة عنه

االسترجاع على الفائقة والقدرة والدقة واالنتقاء والحفظ

المجال في االصطناعي الذكاء تطبيقات إن الذاكرة. من

بها تدثَّرت التي اإلبداعية القدسية ُتهدِّد بنزع الصحافي

عمن االستغناء يجيز الذي األمر لقرون؛ الصحافة

الراتبة التي األخبار كتابة على الصحافي عملهم يقتصر

الذكاء على ومعتمدة رقمية  كذلك،  مصادرها، تكون

االصطناعي.

الصحافة في االصطناعي الذكاء تطبيقات .٣

اإللكترونية

مجاالت في االصطناعي الذكاء تطبيقات تقتصر  لم

الرقمية للبيئة الدعم تقديم على اإللكترونية الصحافة 

تعدَّته بعدما اإللكترونية، الصحافة فيها تعمل التي

صناعة في المباشر والتأثير الصميم في الدخول إلى

يستهدف الذي االصطناعي  الذكاء أن ذلك المحتوى.

الروتيني العمل تجاوز اإلنسان، محلَّ اآللة حلول

واقتراح اإللكترونية الرسائل على التلقائي الرد (مثل

المتلقين-المستخدمين...) من  قرًبا األكثر المواضيع

لتعديلها للمحررين  هامش وترك األخبار كتابة إلى

تلقائيًّا. ونشرها تحريرها أو بنشرها، القرار واتخاذ

على باالستحواذ الذكاء االصطناعي تطبيقات بدأت فقد

حيث به الصحفيون سابًقا؛ كان يقوم البسيط الذي العمل

الترفيهية واألخبار الصحفية البيانات كتابة أصبحت

مؤتمتة. الطوارئ خدمات وأخبار

في المجال االصطناعي الذكاء تطبيقات تدخل أدى لقد

المؤتمتة" "الصحافة مفهوم ظهور إلى الصحافي

مات فها يعرِّ والتي ،(Automated Journalism)

الخوارزمية بـ"العمليات (Matt Carlson) كارلسون

مع سردية إخبارية نصوص إلى البيانات ل تحوِّ التي

األولي" البرمجي التدخل عدا ما البشري التدخل انعدام

األكواد). بكتابة المبرمجون يقوم (عندما

مجال في االصطناعي الذكاء تطبيقات وتتراوح 

التي البسيطة الخوارزمية األكواد بين الصحافة

في وتضعها البيانات قواعد من األرقام تستخلص

المقاربات إلى سلًفا  معد إخباري قالب  ضمن خانات

المزيد على للحصول البيانات معالجة في تطوًرا األكثر

هنا، إقناًعا. أكثر إخبارية  قصص  وكتابة الرؤى من

االصطناعي الذكاء خوارزميات أن إلى التنويه من البد

األحداث، تدور فيه الذي الفعلي مع الواقع تتعاطى ال

الذكاء يعمل حيث رقميًّا؛ المرمَّزة البيانات مع وإنما 

للصحافي المعرفية القدرات محلَّ ليحل االصطناعي

البيانات، قواعد بوضع ويقوم  خوارزميًّا؛  ويرمِّزها 

الكشف عن  فضًال الخوارزميات، بناء مبادئ ويوِجد

مزيفة. أخبار توليد إمكانية في الروبوتات تورط عن

مجال في االصطناعي  الذكاء تطبيقات قادت لقد

الروبوت" بـ"صحافة يسمى ما ظهور إلى الصحافة

غوغل تجربة إلى وتعود ،(Robo-journalism)

"خدمة مشروعها: ضمن آليًّا  محرًرا طوَّرت عندما

والتي ،(Google News Service) غوغل" أخبار

في اإلنسان يتدخل ال حيث  ،٢٠٠٢ عام إطالقها تم

تسميتها- من -انطالًقا صحافة وهي التحرير. عملية

والحلول الصحافي العمل في البشري الوجود تستهدف

عن التالية: التنقيب الوظائف ضمن األقل، على محلَّه،

المنشور- المحتوى  على التعليقات إدارة البيانات- 

األخبار. كتابة المواضيع- اختيار

في امتياز من للصحافة تبقى ماذا التساؤل: يبرز وهنا

التواصل شبكات أن خاصة التواصلية، الرسائل إنتاج

مسنودة التواصلية الوسائط  -بدعمها لكافة االجتماعي

وجعلتها األجهزة وفرت التي الرقمية بالصناعات

محدودة غير كمستودعات برزت اليد- متناول في

المستخدمين، ماليير من الواردة والمعلومات للبيانات

تطبيقات يجاري  أن الصحافي يستطيع ال  والتي

الصالح وفرز عنها التنقيب في االصطناعي الذكاء 

إليها يستند التي الفلسفة أن علمنا وإذا الطالح؟ من

مستمرة بكيفية اآللة إلى تعلُّم تدعو االصطناعي الذكاء

التطبيقات هذه فإن قدرة تطوِّر ذكاءها)، (أي ومستدامة

في األقل  على واردة، الصحافيين على التفوق على

على األدلة بين ومن المذكورة أعاله. األربعة الوظائف

للصحافيين االصطناعي الذكاء خوارزميات مزاحمة

على ُأجريت دراسة وتحريرها، األخبار كتابة مجال في

بين التمييز على قدرتهم لمعرفة المتلقين من جمهور

االصطناعي الذكاء تطبيقات ِقَبل من رة المحرَّ األخبار

فقد أوضحت الصحافيون. حررها التي باألخبار مقارنة

نوعي بين التمييز في ملموسة فروق وجود عدم النتائج

من نظيرتها المؤتمتة أجود األخبار بدت حيث األخبار؛

أو أضعف، بأنها األخيرة هذه تصنيف أو التقليدية،

ويكمن الضعف. أو  الجودة ضمن مًعا  تصنيفهما

خوارزميات أن في النتيجة لهذه المنطقي التفسير

والتحرير الكتابة في المختصة االصطناعي الذكاء

في البشرية الممارسـات أفضل على ُمنبنية الصحافي

وفنـون القـيم اإلخبارية من حيث الصـحافة مجال

الكـتابة.

تدعيم الذكاء خالل االنتفاع من دائرة ع يوسِّ وثمة من

باآلتي: األخبار لغرف االصطناعي

مساعدة خالل من اإلعالمي، العمل سير  تسهيل

وهو أال عمله، ما يتقنون التركيز على في الصحافيين

قدرات إلى تحتاج ال (التي العادية المهام أتمتة التحرير.

المزيد طبخ ورصدها. األخبار تتبع آخر مثل إبداعية)،

اإلعالمية الرؤى استكشاف والمعلومات. البيانات من

المتفرقة. المعلومات بين الروابط إيجاد خالل من

المادة األخبار من توليد الكاذبة. األخبار على القضاء

الخام.

الفوائد واقع حيث من األخبار أتمتة عن  تقرير وفي

الذكاء استخدامات من مجموعة وردت والمخاطر،

أبرزها: الصحافي، المجال في االصطناعي

المحلية، االهتمام باألخبار األخبار: أتمتة مميزات أولى

المحتوى. من هائل كمٍّ وتحرير النشر، وسرعة

بزاوية االهتمام عن عوًضا األخبار بقيمة  االهتمام

للجميع. مهمة تعتبر التي المعالجة

صالحة الخبرية القصة تجعل التي الكتابة جودة

إلى مستندة الخوارزميات أن (باعتبار الفوري للنشر

والتحرير الكتابة مجال في  البشرية  الممارسات أجود

الصحافي).

على جذب قادر جديد محتوى إنتاج على األتمتة قدرة

المحتوى تلقي يجعل الذي األمر المعلنين؛ من مجموعة

مباشرة. الثمن بطريقة غير مدفوع

من االستفادة  في التفكير  إعادة على  األتمتة تحث

الصحافيين.

للصحافيين إنذارات إرسال المؤتمتة األنظمة تستطيع

بحيث معدَّة الخوارزميات أن ذلك األحداث؛ بمستجدات

بين الخفية  بالعالقات التنبؤ على قدرة أكثر تصبح

المعلومات.

مع التعاطي في الشفافية  ناحية  من األتمتة  امتياز

والمعلومات. البيانات

البشري، الذكاء هو االصطناعي الذكاء أن مصدر وبما

بقي مثلما قائمة،  تبقى مًعا تعاونهما إلى الحاجة  فإن

إشراف اإلنسان األقل على -أو اآللة اإلنسان بين التكامل

التأثير يبقى بحيث المجاالت، كافة قائًما في اآللة- على

بدقة والمرتبطة والروتينية العضلية المهام على السلبي

والذكاء الصحافيين  بين التعاون يظل هكذا التنفيذ. 

محتوى أجل من جنب إلى جنًبا يسير االصطناعي

يتطور أن  يقتضي الذي األمر تطوًرا؛  أكثر إعالمي

المتعلقة باالستعانة مهاراته تحسين في مجال الصحافي

عن فضًال فعاًال، توظيًفا وتوظيفه االصطناعي بالذكاء

نقل المعلومات. مهارات

تستعين العالمية اإلعالم  وسائل  كبريات أصبحت لقد

وعلى إنتاج المحتوى، في االصطناعي الذكاء بتقنيات

بوست" و"واشنطن  تايمز" "نيويورك صحيفة رأسها: 

وموقع "ياهو" رويتر" و"وكالة برس" األسوشيتد و"وكالة

بل الكتابة اإلخبارية، األمر على يقتصر ولم اإلخباري.

والروايات. كتابة الشعر اإلبداعية مثل الكتابة إلى تعداه

البريطانية الصحافة رابطة فإن المثال، سبيل وعلى

سيسد االصطناعي الذكاء بأن المؤمنين من (وهي 

الصحافية المكاتب عن  االستغناء عن الناتجة الفجوة

في االصطناعي الذكاء تستخدم الصحافيين) وفائض

شهريًّا. خبرية قصة ألف ٣٠ من أكثر إنتاج
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الكلمة التي يرددها مليارات البشر، وعديد  المرات كل 

لها  تنتمي  التي  لغتها  أو  معناها  أحد  يعرف  وال  يوم، 

والكهنة والمشايخ والمراجع كل يجتهد ما يخطر له. 

شعوب  ومعظم  المؤمنون،  يواظب  السنين  آالف  منذ 

اليهودية  الثالث  الديانات  أتباع  وباألخص  العالم، 

والمسيحية واإلسالم على قول كلمة ًأاامين في كل صالة 

لهم وفي كل دعاء لهم  وبكل اللغات. 

في  األلف  لفظ  العربية في طريقة  اللغة  قواميس  تذكر 

كلمة َأاامين أنها بالقصر والمد معًا والمد أكثر. 

في اإلسالم هناك إختالف على جواز نطقها بنهاية سور 

لتأكيد  وتستشهد  وتحبذها  ذلك،  تجيز  فالسنة  الفاتحة، 

ذلك بعدد من اآلحاديث المسندة والصحيحة.. و مراجع 

إسالم السنة تعتبر كلمة ًأاامين إثبات على تواتر القرآن 

عن التابعين والصحابة والنبي محمد وأخرج حديث عن 

(ما   : قوله  النبي  عن  عائشة  عن  أيضا  و  عباس  ابن 

حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا 

من قول آمين ) 

بينما الشيعة  يعتبرون نطقها إبطاًال للصالة ألنها ليست 

من القرآن  وعن الخميني عند تعداده لمبطالت الصالة 

يفتي :  " تاسعها: تعّمد قول (آمين) بعد إتمام الفاتحة، 

إّال مع التقية فال بأس به كالساهي.[١٣][١٣] الخميني، 

تحرير الوسيلة" ج ١، ص ١٩٠.  

طوائفهم  كل  عند  عليها  متفق  والمسيحية  اليهودية  في 

ومذاهب هم، وهي جزء مهم من الصلوات في اليهودية 

والمسيحية بكل الطوائف. 

أصل كلمة ًأاامين ومعناها : 

في العربية يقال ان أصلها سرياني ... والسريَان يقولون 

مصدرها،   يعرف  ال  العبرية  وفي  عبري  اصلها  ان 

التأكيد،  وبعضهم يقول ان معناها من أمان واألمن أو 

وبحسب قاموس الكتاب المقدس فإن كلمة أاامين  تعني 

اليقين ، الصدق ، األمانة ، وانتفاء الشك. ولكن ال   :

يشير من اين هذه المعاني وهي ليست من العبرية او 

اآلرامية؟

فعند اليهود فإن التكتف وكلمة (آمين) لهما معان مقدسة 

تترتب عليها عواقب وخيمة لو ِسخر منها إنسان وهي 

من عالمات اليهود التي تميزهم عن غيرهم في الصالة 

يرددونها بعد قراءة الفصل االول من الصالة كما في 

ْعِب:  الشَّ َجِميُع  سفر نحميا االصحاح ٨ : ٦ ((َوَأَجاَب 

بِّ  ِللرَّ َوَسَجُدوا  وا  َوَخرُّ َأْيِدَيُهْم،  َراِفِعيَن  آِميَن!  آِميَن، 

قراءة  من  االنتهاء  فبعد  اَألْرِض))  ِإَلى  ُوُجوِهِهْم  َعَلى 

الفصل األول يركعوا ثم يخروا سجودا إلى األرض، و " 

اقتبستها المسيحية ألن يسوع المسيح لم يرفض الناموس 

ــ التوراة ــ بل قبلها بما فيها ومن هنا دخلت  كلمة 

آمين  إلى صالة  المسيحية لتصبح جزءًا منها"  منقول 

من دراسة مسيحية أكاديمية. 

اليقين  معناها   أن  البعض  عند  يرد  ايضا  اإلسالم  في 

ان  اي  إستجب  معناها  ان  يقول  والبعض   .. والصدق 

المسلم يقول في نهاية سورة الفاتحة لربه إستجب ... 

َأاامين  معنى  في  الجميع  عند  التخبط  سبق   مما  نجد 

وطقسها وترديدها سواء دينيا أو قيميًا مجتمعيا عند كل 

صالة أو دعاء. 

كلمة َأاامين عند الديانات اليهودية والمسيحية واإلسالم 

البيان كيف  يستطيع  يعرف وال  الجميع ال  أن  تشعرك 

دخلت هذه الكلمة للطقوس الدينية عندهم .. اال الفرس 

الشيعة يبدو يعرفون اصلها ومعناها لذلك اعتبروها من 

مبطالت الصالة وقالوا ان التكتف و أاامين في الصالة 

ولذلك  مجوسية  أنها  يقول  وبعضهم  اإلسالم  من  ليستا 

يعتبرونها مبطلة للصالة. 

من  تتألف  الكوردية  باللغة     Em în َأااامين  كلمة 

مقطعين

الرفع  ضمير  نحن  تعني  التي    Em المقطع    -

المنفصل   

- المقطع În  و تعني يقين أو إيمان  و أسم المصدر 

منها  Înan وأسم الصفة لها هو înantî و كلمة în هو  

أسم يوم الجمعة بالكوردية يوم اليقين الصدق  او يوم 

اإليمان .. و هكذا يكون كلمة َأاامين بقصر ومد األلف  

Emîn   تعني نحن على اليقين او نحن على اإليمان  .. 

وهذا يطابق معنها وطقسها و كانت طقس في صلوات 

الزرادشتية  و  الميثرائية  القديمة  دياناتهم  في  الكورد 

وإنتقلت لليهودية والمسيحية واإلسالم وعبرت لكل لغات 

شعوب العالم.

زهري علي

@Emîn@@@@µflaaa�c@Ú‡‹◊@ÊÏ‡õflÎ@Û‰»fl

الصحفيون حول العالم يحتفلون في الثالث من مايو 

وقد  الصحافة،  لحرية  العالمي  باليوم  عام  كل  من 

الحصار  الصحافة تحت  الحالي «  العام  كان شعار 

الرقمي»

«على  الضوء  العام  هذا  احتفال  موضوع  يركز 

الجوانب المتعددة لتأثير ما استجد من تطورات في 

وجمع  الحكومية،  وغير  الحكومية  الرقابة  وسائل 

البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي على الصحافة 

وحرية التعبير والخصوصية.»

لقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة العام ١٩٩٣ 

يوم ٣ مايو- أيار يومًا عالميًا لحرية الصحافة من 

بأهمية  والمجتمعات  والحكومات  الدول  تذكير  أجل 

لهذه  القصوى  األهمية  إيالء  وبضرورة  الصحافة، 

المهنة.  

الكرد  الصحفيون  فيهم  بمن  السوريون،  الصحفيون 

الوطن،  حدود  والنفي خارج  لالختطاف  يتعّرضون 

توجيه  دون  أمنية  معتقالت  في  لسنوات  واالعتقال 

أي تهمة لهم، وغالبًا ما ينتهي بهم األمر بالتصفية 

الجسدية.

كوردستان- سوريا  نقابة صحفيي  مجلس  في  نحن 

نرى أن شعار هذا العام جاء بالتوازي مع ما يتعرض 

له الصحفيون من خوف وإخفاء معلومات وحقائق، 

Úœbzó€a@ÚÌã®@Ôæb»€a@‚ÏÓ€a
CÔ‡”ã€a@äbó®a@o•@Úœbzó€aD

وعلى الصحفيين تناول الحقيقة كما هي دون محاباة 

ألية جهة كانت. 

كوردستان-  نقابة صحفيي  مجلس  يهّنئ  الختام  في 

مستوى  على  الصحفيين  وزمالءنا  زميالتنا  سوريا 

العالم، ونخّص الذكر الصحفيين الكرد الذين يقومون 

بمهامهم في غربي كوردستان.

   

مجلس نقابة صحفيي كورستان- سوريا

 ٣-٥-٢٠٢٢

َيّتِخذه  أْن  واألجمل  جميل!  عنوان  أّنها  شّك  ال 

السائقين شعارًا ُيترَجم سلوكًا وعمًال على الشوارع 

والذوق  الفن  أين  هنا:  سائٍل  ُرّب  والُطرقات. 

المركبات اآللية (السيارات)؟  واألخالق في سياقة 

كل عمل فيه إبداع هو شكل من أشكال الفن، وكل 

هو  بإتقان  ويماِرسه  عمله  يحبُّ  موهوب  شخص 

فنان من نوٍع ما، ُيظِهر كل ما هو جميل غائب عن 

أنظار الناس وأسماعهم لُيسِعد به نفسه واآلخرين. 

المركبة ليست مجّرد وسيلة ركوب، بل هي جزء 

بها  ويسير  يعشقها  عندما  السائق،  شخصية  من 

باآلخرين،  األذى  إلحاق  أو  مخالفة  إرتكاب  دون 

الموسيقية  آلته  يحُضن  الذي  كالفنان  بذلك  فهو 

إلسعاد  األلحان  أجمل  عليها  يعزِف  منه،  كجزء 

جلس  من  كل  ليس  بالطبع  بِرفقته.  والذين  نفسه 

خلف الِمقَود وأدار مفتاح تشغيل المحرك ُيتِقن فن 

العزف وُيقدِّر نعمة المركبة، فالسياقة بالنسبة إلى 

هؤالء ليس أكثر من مفتاح تشغيل المحرك والِمقَود 

(الدركسيون)، أّما الفن والذوق واألخالق فال يعني 

الذي يجعل من سياقتهم  الكثير، األمر  لهم الشيء 

َهم وَغم وأذى.

لشخصية  مرآة  المركبة  ِسياقة  النفس  ِعلم  حسب 

السائق وَذوِقه وأخالقه، فالسياقة ليست شأنًا شخصيًا 

وحياته  بالمجتمع  يتعّلق  نشاط  هي  بل  فحسب، 

نفسه،  السائق  وسالمة  حياة  عن  فضًال  وسالمته، 

والُمشاة،  والُركاب  الذات  احترام  في  ذلك  ويتمّثل 

األخرى  المركبات  تجاه  وواجباته  حدوده  ومعرفة 

وخاّصة اإلطفائية، اإلسعاف، النجدة، المراسم. 

أول  كانت  كما  رفاهيًة  اآللية  المركبات  تُعد  لم 

وبداية  عشر  التاسع  القرن  نهاية  في  ظهورها 

لألفراد  ماّسة  حاّجة  أصبحت  بل  الماضي،  القرن 

بأي  عنها  االستغناء  يمكن  ال  بحيث  والمؤسسات 

التي  الِنعم  أهم  من  ِبحق  إّنها  األشكال،  من  شكل 

أّدى  الذي  األمر  استثناء،  دون  الجميع  بها  يتمّتع 

إلى زيادة طردية في عددها مع مرور الزمن، ِمّما 

المرور  لتنظيم  وضوابط  قواعد  وضع  استوجب 

العامة،  الطرقات  على  وخارجها  المدن  داخل 

من  كفرع  المرور  هندسة  إحداث  تّم  ومؤخرًا 

الجامعات،  بعض  في  المدنية  الهندسة  كلية  فروع 

ِمّما يؤّكد أّن قواعد المرور هي ِعلم قبل أن تكون 

مخالفة وغرامة مالية، وُتَعَرف ِبمجموعة القوانين 

حركة  م  ُتنظِّ التي  والبرامج  والخطط  واألنظمة 

يضمن  بما  بسالسة  المشاة  وتحُركات  المركبات 

السالمة العامة، أّما الضوابط فهي آلية االلتزام بها 

وعواِقب مخالفتها. 

ُيعتبر إحترام قواعد المرور واإللتزام بها أحد أهم 

المظاهر الحضارية في كافة أنحاء العالم، لكِّن واقع 

أي  عن  البعد  ُكل  بعيد  البلدان  بعض  في  المرور 

مظهر حضاري، أغلب السائقين فيها يعتبر سياقة 

المركبة برعونة شجاعة وبطولة، متناسيًا أّنها تعكس 

األنظار.  ولفت  والظهور  التباهي  وحب  الجهل  فقط 

حياة  أو  حياته  الثمن  يكون  قد  المكروه  يقع  وعندما 

على  ونفسية  سلبية  آثار  ترك  عن  فضًال  األبرياء، 

أصحاب  تتكّبدها  مادية  وأضرار  والمجتمع،  األفراد 

قّلة  تعتبر  السياقة  تعليم  مدارس  بينما  المركبات. 

المثالية،  السياقة  معايير  أهم  من  المكابح  استعمال 

يحتاج السائق هنا إلى قراءة الطريق الذي يسلكه ليس 

بعقله فحسب بل ِببصيرته أيضًا.

أذُكر فيما أذُكر أّن البعض كان ُمدِمنًا على شراء بطاقة 

اليانصيب، والبعض اآلخر إْن لم يكن الجميع ال بّد أْن 

اشتراها ِعدة مرات على أمل الفوز بالجائزة الُكبرى 

بإحدى  أو  جدًا-  ضعيف  بها  الفوز  إحتمال  -رغم 

ُنباِلغ إذا شّبهنا إرتكاب مخالفة  الجوائز األخرى. ال 

المرور بِشراء بطاقة اليانصيب، في إحصائيات إدارة 

المرور ينتج عن كل نوع من أنواع المخالفات نسبة 

معينة من الحوادث أعلى بكثير من نسبة الفوز بجوائز 

كل  يؤّدي  أن  بالضرورة  ليس  بمعنى  اليانصيب، 

مخالفة إلى وقوع حادث، لِكن في حال وقوعه، تكون 

جائزته الُكبرى الموت، وجوائز أخرى ال تقلُّ عنها 

الدائمة، فضًال عن جوائز ترضية  كالعاهات  بشاعة 

على شكل خسارة مادية. 

العالم إلى ثالثة  ُتشير اإلحصائيات في مختلف دول 

مسبِّبات ِلحوادث المرور، يأتي في مقدمتها العنصر 

البشري -السائق- بنسبة تتجاوز تسعة أعشار إجمالي 

الحاالت  السائق في إحدى  الحوادث، غالبًا ما يكون 

استعمال  الَثمالة،  (النعاس،  الحادث  قبل وقوع  اآلتية 

الهاتف الجوال). ويأتي بنسبة أقل عنصران جامدان 

هما الطريق والمركبة، وعنصر متغيِّر هو الطقس. 

لكل ِمسبِّب من الُمسبِّبات السابقة قواعد سالمة خاّصة 

به، فإن لم يكن الجميع ُملّمًا ومتقّيدًا بها سيبقى المجتمع 

معّرضًا لمخاطر ال ُتحمد عقباها. من هنا تأتي أهمية 

الَغرامة المالية وسحب إجازة السياقة والِعقاب إلجبار 

السائقين على التقيُّد بقواعد المرور ِبغرض الحّد من 

حوادث المرور والمحافظة على السالمة العامة. 

السائق لوحده  المرورية ليست مسؤولية  السالمة  إّن 

وإن كان يتحّمل الجزء األكبر منها، بل هي مسؤولية 

للِعلم  السوق،  إجازة  منح  معايير  من  بدءًا  جماعية، 

رة  المتحضِّ الدول  في  السياقة  إجازة  على  الحصول 

أنواع  كافة  في  مباشرة  للسياقة  صاحبها  ل  يؤهِّ

الطرقات وأصعب الظروف، بينما في الدول األخرى 

ال بّد من الحصول على إجازة السياقة كي يتم التدريب 

عليها وإتِقانها فيما بعد. أّما وسائل اإلعالم والمناهج 

الدراسية فإّنهما ُمطالبتان ِبنشر ثقافة المرور وتدريس 

قواعدها. 

في  ِبِكثرة  دة  المتعمِّ المخالفات  إنتشار  الُمالحظ  من 

ها استعمال الهاتف المحمول  أوساط السائقين، من أهمِّ

التوقُّف  األمان، عدم  القيادة، عدم وضع حزام  أثناء 

ليًال عندما تكون اإلشارة الضوئية حمراء وال يوجد 

اإلشارة  عند  التوقُّف  خط  تجاوز  المرور،  شرطي 

الضوئية إلى ممر المشاة بحيث ال يراها عندما تصبح 

المنبِّه  استعمال  إلى  اآلخرون  ِمّما يضطر  خضراء، 

السرعة  تجاوز  أجلها،  من  ُوِجَد  التي  الغاية  لغير 

لتخفيفها  المكابح  واستعمال  الطرقات  على  المحّددة 

السرعة،  وقياس  التصوير  بكاميرات  يتفاجأ  عندما 

األمر الذي يؤدي إلى عرقلة السير أو التسبُّب بحادث، 

ع الذي يفصل بين المسارين،  السير فوق الخط المتقطِّ

.... إلخ. 

بعدم  إّال  السابقة وغيرها  السلوكيات  تفسير  يمكن  ال 

احترام قواعد المرور أو بالخوف من الغرامة المالية 

االحترام  عن  بديًال  يكون  عندما  والخوف  والِعقاب، 

فإّنه يعني شيء واحد فقط هو عدم احترام الذات.

@÷˝ÇcÎ@÷Î�àÎ@Â�œ@Ú”bÓè€a

 حممد رجب رشيد 

الصحفيين  لمقتل  والكبيرة  الشديدة  إدانتنا  من  بالرغم 

أال   … االعالمي  الحقل  في  العاملين  ولكل  والنشطاء 

 " عاقلة  أبو  شـــيرين   " الجزيرة  مراسلة  مقتل  أن 

حالة  استنباط  في  وعرة  طرٍق  سلك  الى  دفعني  اليوم، 

من التوازن في التحليل والتركيب، والذهاب الى ساحاٍت 

بعيدة جدًا عن ساحة المعركة األصلية.

اليوم  عاقلة  أبو  شيرين   " السيدة  مقتل  يكون  أن  أيعقل 

… هو بداية تشكيل محوٍر وعصٍر جديد في العالقات 

والتوازنات.! ولذا أردت أن أطرح على نفسي هنا، جملة 

وموضوعية  ارتدادية  كحالٍة  العامة  االستفسارات  من 

على هذه الحادثة :

خارجية  وزير   " الڤروف   " وشبَّه  نعَت  لماذا   -  ١

بالنازي واليهودي  الرئيس األوكراني زيلينسكي  روسيا 

والمارق وما شابه ذلك من كلمات غير الئقة في الحقل 

الدبلوماسي.؟

بوتين  فالديمير   " الروسي  الرئيس  أعتذر  ولماذا   -  ٢

الكلمات  تلك  على  االسرائيلية  للدولة  مباشرًة  بعدها   "

والعبارات .؟

األمني  وجودها  تكثيف  روسيا  تحاول  لماذا   -  ٣

الدول  بطون  في  والسياسي  والمالي  واالستخباراتي 

األفريقية .؟

 - الطلب  تحت  مقاتلي   " جماعة  انضمت  ولماذا   -  ٤

جماعة " اآلبوجية " مباشرة الى الحلف الروسي، وهددت 

الغاز  وأنابيب  لخطوط  ضربهم  عبر  الغربية  المصالح 

والبترول في كوردستان … وبدأت عبارات الرأسمالية 

واالمبريالية تتسلقان الى االعالم اآلبوجي من جديد .؟

اقليم  عاصمة   " هولير   " إيران  قصفت  لماذا   -  ٥

كوردستان كحالة استباقية واستطالعية.؟

٦ - لماذا تقصف تركيا اليوم وبقوة مراكز " اآلبوجية 

" وبال هوادة  .؟

هذا  في  وخاصة  العراقية  الحكومة  قامت  ولماذا   -  ٧

التوقيت بالذات وبالتحديد، بمحاربة اآلبوجية وقطع رأس 

الثعبان في شنگال قبل فوات األوان .؟

عزمها  عن  الكوردستانية  الحكومة  أعلنت  لماذا   -  ٨

ونيتها في إمداد وإغراق الغرب بالنفط والغاز واالنضمام 

الى الحلف الغربي .؟

٩ - لماذا ممنوع على الرئيس الروسي " فالديمير پوتين 

االنتصار  اعالن  أو  سياسية  نجاحات  أي  إحراز  من   "

في أوكرانيا.؟

١٠ - ما هو سبب عودة النشاط الروسي المحموم الى 

الذاكرة  الحثيثة إلحياء  الفلسطينية ومحاوالته  األراضي 

المنسية بين الفلسطينين والّروس .؟

الساخنة  الفلسطينية  المظاهرات  هذه  أليست   -  ١١

AN  ''@Ú‹”b«@Ïic@ÂÌ7ÄÄÄí ''@›n‘æ@›–é˛a@Âfl@Òıaã”

والمفتعلة إيرانيًا وسوريًا، هي حالة منعكسة وتنذر بعودة 

الدب الروسي الهائج الى المنطقة … وما مقتل " شيرين 

أبو عاقلة " إال رسالة لالعبين والمتفرجين والمشجعين 

باألمن  مساس  أي  بأن  الحارة،  في  الجدد  والغوغائيين 

والدماء … ال  القتل  االسرائيلي … مصيره  الجغرافي 

غير .؟

- في األخير : 

- أعتقد بأن مقتل الصحفية " شيرين أبو عاقلة " سيجلب 

والمساندة  الدعم  من  الكثير  األيام  قادمات  في  معه 

روسيا  من  كٍل  قبل  من  الفلسطينية  للقضية  واالهتمام 

والصين وكوريا وسوريا وإيران ومعها االسالم السياسي 

في العالم من األخوان الى األفغان الى الشيشان  .!

- فمنطقة الشرق األوسط اليوم … هي أمام منعطفاٍت 

حاّدة ودراماتيكية في الحدود والوجود .!

عنايت ديكو

الّليُل المّتكُئ على الّنافذِة

 طائٌر ُمصطاٌف

 غمرْتُه نشوُة القناديِل

 ألقاَب الّريِش في كؤوِس الّصباِح
َ
 فنسي

 الّليُل الذي جّفَف زهوَر قتالُه

 في ظالِل الّشطوِط

 شّردتُه قوارُب الّتيِه

 فصاَر نبًعا يتبُع حبوَر الماِء

 إلى زهوِة الّشماِل

 يتمّطى البنفسُج المخاتُل

 في مساراِت الهوى الفّضاِح

 يراعاٌت 

من َنسِل البريِق

 تحوُم في غضارِة الّسهِل الخفيِض

 وسبُع غماماٍت تستريُح في خاصرِة المقاماِت

 ينسرُح سريُر الكوِن في خياِل الفجِر

 سماواٌت مديدٌة تنسلُّ في خاطِر الّريِح

 العتمُة
َ
 في رجِع الّصدى وهي

 لها أْن تأخَذ أقماَر الّصحِو

 بنشوِة األغاني 

 تكتمُل استدارُة القمِر

 على خرائط الّصباِح

 والّنجوُم التي أخطأُت 

في عدِّها دالء

 حبيباٍت يرشفَن العذوبَة من سواقي الكالِم

 رويًدا.. رويدًا

 تنهُض أساطيُر الفتنِة في فِم الهبوِب

 وعلى سياِج الغبشِة تغفو

 هواجُس الّزفرِة األولى

 يهيُم طائُر المصطافيَن

 في غمرِة األنوثِة الِبكِر

 كأّنما الّسالفُة حليُف الّريِش

 وكأّنما الّليُل نجٌم تشّظى

 في مخّيلِة المرايا

 يا طائَر الحكمِة البيضاِء

 يا المقروُن بقاماِت الغيِب

 يا الّطالُع من مزاِج الّطيِن

 من غّرِة الكواكِب البعيدِة

 في صدِرَك ُتغرِغُر أسراُر الّضوِء

 وعلى لساِنَك تهِدُل حماماُت الّشفاعِة

روشن علي جان

@ �pb«aãÌ
�’Ì5€a@�›è„@Âfl
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مشروع التغيير الديمغرافي لكوردستان كان ومازال 

األربع  الدول  لدى كل  والمعتمد  الرئيسي  المشروع 

الكوردي  الوجود  على  للقضاء  لكوردستان  المحتلة 

ففي  الشعوب..  تلك  بوتقة  في  الكورد  وصهر 

للجزء  الديمغرافي  التغيير  على  العمل  بدأ  سوريا 

االنتداب  فترة  منذ  بسوريا  الملحق  الكوردستاني 

الفرنسي على سوريا وخاصة عام ١٩٤٤ وما بعده، 

فحكومة االنتداب دعمت ما تسمى الحكومة الوطنية 

العربية  العشائر  دعمت  بدورها  والتي  بدمشق 

بالسالح لطرد وتهجير العشائر الكوردية من سهولهم 

و مراعيهم، وسيطرت على تلك المراعي والسهول 

واآلن  سوريا)   - كوردستان  من  شاسعة  (مناطق 

نحن الكورد نسميهم عرب األصل او عرب المنطقة 

بمشروع محمد طلب  بدأت  الثانية  المرحلة  أن  كما 

ياسي المالزم أول  هالل الذي قدمه ضابط األمن السِّ

محمد طلب هالل في منطقة الجزيرة الكوردستانية 

في ستينيات القرن العشرين والذي تضّمَن مشروع 

اإلحصاء ومشروع الحزام العربي ….

ستينيات  بداية  في  دمشق  في  البعث  حكومة  قامت 

من  االول  الجزء  بتنفيذ  مباشرة  الماضي  القرن 

عملية  جرت  حيث  اإلحصاء)  (مشروع  المشروع 

بموجبه  وتم  الكوردستانية  الجزيرة  في  إحصاء 

تجريد اكثر من ٢٥٠ ألف مواطن كوردي من حقوق 

المواطنة ال يملكون حتى األوراق الثبوتية التي تثبت 

على أنهم بشر. وسموهم األجانب السوريين (تسمية 

غريبة جدًا) 

@ÊbnéÜäÏ◊@lãÃ€@¿aãÃ∫á€a@7ÓÃn€a
أما الجزء الثاني من المشروع فقد باشرت حكومة 

استقدمت  حيث   ١٩٧٣ عام  في  بتنفيذه  البعث 

عشرات اآلالف من العوائل العربية من محافظتي 

الرقة وحلب وبنوا لهم ٣٩ قرية نموذجية على امتداد 

أكثر من ٣٥٠ كيلو مترًا وعرض اكثر من عشرين 

الشعب  يفصل  عربي  حزام  شكل  على  مترًا  كيلو 

الكوردي على طرفي الحدود بين كوردستان سوريا 

باالستيالء  الدولة  وقامت  كوردستان،  أجزاء  وبقية 

على أراضي المالكين والفالحين الكورد في منطقة 

العربية  العوائل  تلك  على  توزيعها  وتم  االستيطان 

بسندات ملكية.

استبشر   ٢٠١١ عام  السورية  األزمة  أحداث  بعد 

العمل على استرداد  الكورد خيرًا وبدأوا  الفالحون 

يسمى  ما  تشكلت  بالذات  الوقت  هذا  وفي  ارضهم 

بدور  قامت  التي   (  PYD إدارة  الذاتية(  اإلدارة 

نفذت  انها  كما  المستوطنات  لتلك  الحامي  الشرطي 

التعريب  تخدم  قرارات  وتصدر  تنفذ،  ومازالت 

الكوردي على  الوجود  وإنهاء  الديمغرافي  والتغيير 

التجنيد  فقرار   … سوريا   - كوردستان  أرض 

االلزامي وسوق الشباب الكورد الى مقاصل الموت 

معارك ال ناقة للكورد فيها وال جمل سببت بتهجير 

أغلبهم  كوردي  ماليين  ثالثة  من  اكثر  وتشريد 

سكان  عدد  لجأ ضعف  وبالمقابل  الشباب  جيل  من 

الرقة وحلب  العربي من عرب  مستوطنات الحزام 

الى أهلهم وذويهم في تلك المستوطنات وبحماية ال 

PYD ألن المنطقة الكوردية كانت آمنة نسبيًا عن 

بقية مناطق سوريا .

يبدو بعد كل ما أنجزته األنظمة السورية المتعاقبة 

ومنظومة ال PYD لم تشف غليل تركيا التي تستعد 

عربي  مليوني  من  ألكثر  مستوطنات  بناء  اآلن 

سوري لتكملة الحزام العربي من سري كانييه الى 

البحر المتوسط وذلك لعزل كل الجزء الكوردستاني 

الملحق بسوريا عن بقية أجزائه، وجعل الكورد أقلية 

القضية  وإنهاء  العربية  البوتقة  في  صهرهم  عبر 

أرض  كقضية  سوريا  كوردستان-  في  الكوردية 

عرقية  أقلية  مشكلة  الى  القضية  وتحويل  وشعب 

الكوردية مطالبة  تعيش في سوريا . لهذا فالحركة 

الجديد،  التركي  المشروع  هذا  تنفيذ  ضد  بالوقوف 

كما أنها مطالبة بالوقوف ضد سياسات منظومة ال 

الصف  وحدة  بحجة  التقاعس  تبرير  وعدم   PYD

الكوردي ورفض الصراع واالقتتال األخوي .

بهزاد قاسم 

يقول الشاعر العباسي المتنبي "َعلى َقدِر َأهِل الَعزِم َتأتي 

الَعزاِئُم.. َوَتأتي َعلى َقدِر الِكراِم الَمكاِرُم".

نهج  على  وطنه  و  شعبه  حقوق  عن  دافع  صباه  منذ 

من  كاريزمية  شخصية  له  وأصبح  جده،  و  والده 

العدالة  تناضل من أجل  التي  التجارب وخبرات عائلته 

و الديمقراطية، بقدراته وقابليته أصبح عضوا قياديا في 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

حصل على شهادات عليا في السياسة و العالقات الدولية 

بلده و  و  ليخدم شعبه  تكريس كل جهده  حاليا  ويحاول 

توفير الحياة الكريمة و األمان و االستقرار.

يزور بلدان متقدمة لالستفادة من خبراتهم وتجاربهم و 

نقلها إلى كوردستان.

إنه مسرور بارزاني رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان، 

الفساد  مكافحة  المنصب على  هذا  تولى  أكد حين  الذي 

والقضاء عليه، وخالل فترة وجيزة من تولي المنصب 

ظهر صدق نواياه لمكافحة الفساد.

هناك  كانت  الدول  من  للعديد  األخيرة  زياراته  خالل 

القضايا  يخدم  ما  حول  الجانبين  بين  مشتركة  تفاهمات 

الزيارة  أن  إال  زياراته  جميع  أهمية  رغم  المشتركة، 

األخيرة للملكة المتحدة لها أهمية خاصة حيث قابل كبار 

من  المتحدة  المملكة  وتعتبر  والساسة،  الدولة  مسؤولي 

على  تأثيراتها  و  الدولية  السياسة  في  الكبار  الالعبين 

القرارات العالمية.

فبريطانيا لها عالقات قديمة مع العراق عامة وكوردستان 

البريطاني  االحتالل  تحت  العراق  كان  حيث  خاصة، 

الماضي، رغم خروجها من  القرن  من  العشرينات  في 

مشتركة  مصالح  و  عالقات  لها  كانت  أنها  إال  العراق 

مع العراق.

الفعالة  ومشاركتها  بقوتها  تتمتع  الزالت  بريطانيا  اليوم 

في  التتحرك  السمكة  "بأن  يقال  و  الدولة  الساحة  على 

كافة  تأثيرات على  لها  بريطانيا" فهي  بدون علم  البحر 

الفر،  و  الكر  بين  كانت  بالكورد  وعالقاتها  األصعدة، 

ساعدت لندن الكورد حين الهجرة المليونية ومع فرنسا 

إرهابي  على  الحرب  وخالل  اآلمنة،  المنطقة  اقترحتا 

داعش ساعدت لندن كوردستان ولها قنصلية في أربيل 

من أوائل الدول التي فتحت قنصلياتها في اإلقليم.

ولقائه  األخيرة  اإلقليم  وزراء  مجلس  رئيس  زيارة  بعد 

البريطانيين منهم رئيس  القادة و الساسة  العديد من  مع 

الوزراء الحالي و الرئيسين السابقين وعدد من الوزراء 

فتحت صفحة  األعمال،  الشركات و رجال  و أصحاب 

السيد  الطرفين، وقد كان  تهم  التي  العالقات  جديدة من 

بارزاني رائعا و دبلوماسيا محنكا في تعامله معهم فيما 

وأبهر  أدهش  ما  وهذا  وطنه  و  شعبه  مصلحة  يخص 

البريطانيين وسيؤدي لتغيير وجهة نظرهم حول الكورد 

و كوردستان، حيث كانت سياستهم خاطئة تجاه اإلقليم 

إال أن هذه الزيارة غيرت الرؤية.

وكانت جميع زيارته إلى الدول خالل هذه الفترة ناجحة 

وذات منافع و مصالح مشتركة، ولكن لكون بريطانيا من 

الدول العظمى لذا زيارته كانت لها مغزى آخر.

إن زيارات السيد مسرور بارزاني إلى هذه الدول وتلك 

المنطقة و كوردستان في  العراق في  أهمية  تؤكد على 

الواقع  في  تهميشهما  يمكن  ال  التي  السياسية  الخارطة 

الجيوسياسي المسيطر على المنطقة، ويجب أن يعامالن 

السيد  رسالة  وأن  المنطقة،  في  سياسيين  كالعبين 

البارزاني إلى قادة تلك الدول كانت واضحة، رسالة سالم 

واستقرار في المنطقة وحل الخالفات على مبدأ التفاهم 

البناء، ربما البعض من هنا وهناك يفسرون  و الحوار 

زيارته بعيدا عن أجنداتها من أجل تضليل الرأي العام 

في المنطقة حول مغذى و أهمية هذه اللقاءات التي تمت 

ضمان  و  المنطقة  في  االستقرار  و  السالم  فحواها  و 

الحقوق الكوردية ضمن هذه الدول.

ونختم بما قال الشاعر العباسي

"َتُمرُّ ِبَك اَألبطاُل َكلمى َهزيَمًة  َوَوجُهَك َوّضاٌح َوَثغُر".

÷ãìæa@›j‘nèæaÎ@Ô„aåäbi@äÎãèfl

شريكو حبيب

الرابع والعشرون من شهر شباط قد يغزو صفحات التاريخ 

البشرية،  تاريخ  وجهة  غيرت  التي  الشرارة  شهد  كيوم 

اليوم  منذ  المستمرة  التصعيد  وتيرة  استمرت  أذا  فيما 

التي  والتبريرات  اوكراينا،  على  الروسي  للعدوان  األول 

وذات  جارة  لدولة  لغزوها  الروسية  االوليغاركية  اختلقتها 

سيادة دون أي اصغاء للنداءات الدولية واألممية، واضعة 

نصب اعينها دحر إرادة الشعب األوكراني لضم أوكراينا 

التي  حساباتها  ضوء  على  الروسية  اإلمبراطورية  إلى 

كانت ممكنة من وجهة المقارنة بين قوة كال الدولتين من 

كافة الجوانب بأستثناء جانب اساسي والحاسم في العملية، 

والتي يبدو موسكو حتى لم تعيره االهتمام الكافي في ظل 

من  بدءا  االخير،  العقد  العالمي خالل  نفوذها  دائرة  توسع 

بشمال  مرورا  األسيوي  بالشرق  وانتهاء  األفريقي  العمق 

أفريقيا والشرق األوسط، وتعطشها لحقبة الهيمنة السوفييتية 

وتقاسمها لمناطق النفوذ مع اوربا الغربية وامريكا.

يؤكده  كان  ما  وحسب  تقضي  كانت  الروسية  الحسابات 

كبار القادة المدنيين والعسكريين أن عمليتها العسكرية ضد 

الروسي  الجانب  من  والمتهم  فيها,  القائم  والنظام  أوكراينا 

إلى  اوكراينا  وتعود  أسابيع  خالل  تنتهي  سوف  بالنازية، 

القاضي  المثل  أن  الحقا  بدا  كما  لكن  الروسي،  الحضن 

انطبق  قد  الحقل  حسابات  تطابق  لم  البيدر  حسابات  بان 

على العملية العسكرية الروسية ضد أوكراينا، حيث مضى 

األساسي،  هدفها  روسيا  تحقق  أن  دون  شهرين  من  أكثر 

وحتى تلك األهداف التي استطاعت تحقيقها بحسب تقديرات 

الخبراء العسكريين فإنها تعتبر قليلة جدا مقارنة بالخسائر 

األمر  وسياسيا،  واقتصاديا  عسكريا  روسيا  تكبدتها  التي 

العملية  الروسي من  للهدف  النظر  إلى  بالمتتبع  الذي يأخذ 

برمتها من منظور بنية النظام الذي أرساه فالديمير بوتين 

في روسيا منذ استالمه زمام السلطة في روسيا، ومحاوالته 

الحثيثة لـ لملمة مكونات االتحاد السوفيتي السابق، وتوسيع 

خارطة النفوذ الروسية في العالم على غرار التجربة النازية 

في ألمانيا وإن بشكل يواكب تغيرات النظام العالمي الحديث، 

وهذا مقلق للغرب وتحديدا الواليات المتحدة األمريكية التي 

أوكراينا،  في  الروسي  للتورط  بالغة  أهمية  ترى  باتت 

وبالتالي استغالل األزمة تلك كمستنقع لإليقاع بروسيا فيه، 

ووضع حد لطموحاتها التوسعية بعد قضمها ألجزاء واسعة 

من جمهوريات استقلت بعد انهيار اإلتحاد السوفيتي، ولعل 

الذي لم  الواضح على ذلك هو إطالة أمد الحرب  المؤشر 

يكن لوال الدعم الكبير من الجانب الغربي والواليات المتحدة 

ألوكراينا، واالتساع المتزايد لدائرة العقوبات التي تفرض 

على روسيا.

المؤشر هذا والذي ان كان في الحسابات الروسية فلميكن 

بتلك األهمية التي يعول عليها الغرب الذي يتجنب صراع 

هائلة  لترسانة  روسيا  امتالك  ظل  في  روسيا  مع  مباشر 

النووية،  فيها  بما  المتطورة  األسلحة  صنوف  مختلف  من 

وبالتالي البد من استغالل عامل الزمن كجزء من استراتيجية 

المواجهة كمحاولة لشل قدراتها الهجومية أو اضعافها على 

أقل تقدير، وفي هذا السياق كان اإلجتماع الذي دعت إليه 

دعم  تنظيم  بهدف  بألمانيا  رامشتاين  في  المتحدة  الواليات 

األمريكية  اإلدارة  اتبعتها  والذي  ألوكرانيا،  بلدا  أربعين 

بتفعيل قانون اإلعارة والتأجير لعام ١٩٤١، الذي أصدره 

 ١  ٩٣٩) الثانية  العالمية  الحرب  خالل  روزفلت  الرئيس 

العسكري  الدعم  من  يمكن  ما  بتقديم  والقاضي   ،(١٩٤٥–

للبلدان الصديقة التي تتعرض للعدوان. من جهتها أدركت 

األذهان  إلى  أعادت  التي  التطورات  هذه  فحوى  روسيا 

اجتماع  سواء  الثانية  العالمية  الحرب  مظاهر  من  البعض 

رامشتاين أو قرار اإلعارة والتي حظي في حينها اإلتحاد 

األمر  وهو  النازي،  المد  لمواجهة  منها  بجزء  السوفيتي 

توسيع  بإمكانية  الروسي  الرئيس  اثره  على  لوح  الذي 

دولية  أية جهة  إنخراط  في حال  الروسية  الهجمات  مجال 

إلى جانب أوكراينا، كما سارع في الوقت ذاته إلى وضع 

وأمريكا،  الغرب  اختارها  التي  لتلك  مضادة  استراتيجية 

واإلنتقال إلى صيغ جديدة في التعامل مع المستجدات على 

الجيوسياسية  التطورات  واالقتصادي.  الميداني  الصعدين 

إلى  ليمتد  الغربي  التحالف  دائرة  بإتساع  المرافق  األخيرة 

الشرقين األوسط و اآلسيوي واليابان والتي تدفع بموسكو 

إلى ردود أفعال تجاهها، خاصة وأنها ترى أن بقاء روسيا 

على  حربها  في  اإلنتصار  على  متوقفا  بات  ونظام  كدولة 

النزاع  دائرة  توسع  إحتمال  ترجح  بمجملها  هذه  أوكراينا، 

لتتجاوز الحدود األوكرانية، وبالتالي وضع المجتمع الدولي 

أمام حرب عالمية ثالثة في ظل ترسانات هائلة من أسلحة 

بالنتائج  التنبؤ  يمكن  ال  الصراع  طرفي  لدى  فتاكة  نووية 

الكارثية إلستخدامها سوى أمرين إثنين. األول، دمار شامل 

للعالم ولنتاج قرن من البناء. والثاني، إعادة رسم خارطة 

المتالحفة  للقوى  نفوذ  للعالم تغطيها خارطة  سياسية جديدة 

المنتصرة.

@_@äâ‰Ì@aàb∑@b‰Ìaã◊Î¸@ÔéÎã€a@ÅbÓnu¸a

شريف علي 

 Kنشأته منذ  بالديمقراطية  المنادي  الدولي  المجتمع 

وحتى يومنا هذا لم يلتفت الى القضية الكوردية في 

المصلحة  اطار  في  اال  االربعة  كوردستان  أجزاء 

الحلفاء التفاقية  تنكر  الذاتية، وخير مثال على ذلك 

سيفر، وأيضًا نتائج استفتاء اقليم كوردستان وتهميش 

االمة الكوردية اينما وجدوا سواء كانوا على أرضهم 

التاريخية (كوردستان) أو كانوا الجئين في دول العالم 

كوردستان  أجزاء  في  أو  أرضهم  على  نازحين  أو 

من  كوردي  الف   ٢٥٠ وجود  ذلك  على  مثال 

كوردستان سوريا منذ اكثر من ١٠ سنوات في اقليم 

كوردستان  وما زالوا طالبي لجوء، اي بمعنى حتى 

الالجئين  لم يحصلوا عليه كغيرهم من  اللجوء  حق 

بالرغم من وجود منظمات االمم المتحدة ومنظمات 

حقوق االنسان بينهم في الكثير من االحيان.

اب ١٩٢٠ من  في  ١٠  التي عقدت  سيفر  اتفاقية 

الكوردية،  القضية  شملت  والتي  الحلفاء  دول  قبل 

للكورد  ذاتي  بحكم  لالعتراف  محاولة  هناك  وكان 

تحت   ‘٦٤  ،٦٣  ،  ٦٢ المواد  تطبيق   خالل  من 

اشراف عصبة االستقالل والتي شكلت بدورها لجنة 

الخطوات  لمتابعة  (اسطنبول)  القسطنطينية  مقرها 

 ٦٤ البند  في  وجاء  الكورد،  استقالل  الى  المؤدية 

من االتفاقية (خالل عام بعد هذه المعاهدة، اذا طالب 

المادة ٦٢، من  المذكورة في  المناطق  الكورد، في 

عصبة األمم االستقالل ،واذا اثبتوا أن غالبية الكورد 

يرغبون االستقالل واعترفت جمعية االمم ان الكورد 

واللجان  القرارات  تلك  ان  اال  االستقالل)  يستحقون 

والمواد المتعلقة بحرية واستقالل الكورد لم تكن اال 

حبرًا على ورق بالنسبة الى دول الحلفاء، بل كانت 

@NN@lÏ»ì€bi@·ÿzn€a
@ÚÓiãÃ€a@ÚÓ†aã‘∫á€a@Âfl@ÚÌbÃ€aÎ

أوراق ضغط سياسية على المعارضة التركية التي 

كانت بدورها تسعى الى قلب نظام السلطنة العثمانية 

الرؤية  مع  متوافق  علماني  جمهوري  نظام  الى 

البريطانية والغربية بشكل عام،.

وقد ظهر تنكر الحلفاء الى بنود اتفاقية سيفر المتعلقة 

الجمهورية  عن  االعالن  بمجرد  الكوردي  بالشأن 

طالبت  عام ١٩٢٢   الثاني  تشرين   ١ في  التركية 

الدولة التركية الجديدة بقيادة مصطفى كمال اتاتورك  

رأسهم  وعلى  الحلفاء  دول  مع  جديد  مؤتمر  بعقد 

بريطانيا حيث وصلوا الى نتيجة بعقد اتفاقية لوزان 

عام١٩٢٣ والتي تنكر فيها الحلفاء لمقررات اتفاقية 

سيفر بخصوص االمة الكوردية، وهكذا انهار الحلم 

الكوردي في بناء دولة وكيان مستقل.

وحقيقة   ٢٠١٧ عام  كوردستان  إقليم  استفتاء  أما 

المجتمع  قبل  من  االستفتاء  بنتائج  االعتراف  عدم 

المتحدة  بالواليات  المتمثل  االول  الديمقراطي 

السياسي  القرار  على  المهيمن  باعتباره  االمريكية 

الذي  الديمقراطي  للفكر  اخر  خزالنًا  اال  يكن  لم 

هيمن على طريقة الحياة االجتماعية لمعظم المجتمع 

و  المنصرم  القرن  في  االوسطي  والشرق  الغربي 

القرن الحالي.

اما قضية الالجئين الكورد في اقليم كوردستان وعدم 

منحهم حق اللجوء بعد مرور اكثر من ١٠ سنوات 

على تواجدهم في مخيمات اللجوء امام نظر المجتمع 

الدولي فهذا اجحاف وانكار اخر لإلنسان الكوردي 

المجتمع  منظور  في  الكورد  ان  الى  اخر  ودليل 

بالديمقراطية  يتغنى  الذي  الغربي  خاصة  الدولي 

والمساواة ليسوا اال اوراق ضغط رابحة على الدول 

الغاصبة لكوردستان.

 ١٠٠ من  اكثر  ومنذ  الغربي  الديمقراطي  المجتمع 

بشكل  الكوردية  القضية  مع  يتعامل  يزال  ال  عام 

ثانوي واالمة الكوردية كأقلية عرقية، وهذا التعامل 

مناٍف لألسس الديمقراطية وحرية الشعوب في حق 

تقرير المصير خاصة أن المجتمع الغربي يعلم بواقع 

بخصوص  سواء  غيره  من  اكثر  الكوردية  االمة 

للشعب  الديمغرافي  والتوزع  الجغرافية  الحدود 

الكوردي، وأيضًا الثقافة الكوردية حيث تجتمع في 

االمة الكوردية مقومات الدولة بكل المقاييس، اال أن 

المصلحة االقتصادية والقدرة على كسب الصفقات 

التجارية والتحكُّم بمصير الشعوب هي الغاية المبطنة 

للمجتمعات الديمقراطية وهذا ما يتوصل اليه الفكر 

الحر اذا ما تابع ودرس الواقع الكوردي في المئة 

عام االخيرة .

زيد حسن 

إن الحقيقة التي ال تدع المجال للشك بها  أن المشروع 

بارزاني  مسعود  الرئيس  يتبناه  الذي  الكوردي  القومي 

كافة  عليه  تتحطم  الذي  المنيع  والسد  األول،  الخط  هو 

تحاول  التي  واالقليمية،  الدولية  والخطط  المؤامرات 

تنفيذ أجنداتها على حساب الشعب الكوردي. األمر الذي 

ومن  الكورد  أن  هي  الحقيقة،  هذه  على  للتأكيد  دفعني 

والمحتلة  الطامعة  األنظمة  مع  المريرة  تجربتهم  خالل 

لكوردستان، قد استعملت تلك األنظمة شتى الوسائل من 

قتل وتشريد وحمالت األنفال، ومحاوالت كسر االرادة 

ومحو الهوية القومية للشعب الكوردي في كل لحظة كان 

البارزاني  نهج  جسده  الذي  الكوردي  القومي  المشروع 

الخالد، ووضع المبادئ األساسية والخطوط العريضة له 

تلك  الذي يصمد ويقف في وجه كل  المنيع   السد  كان 

المحاوالت والخطط  تجاه الشعب الكوردي.

قلعة  البارزان  من  مباشر  بدعم  كانت  الحفيد  ثورة  إن 

لثورة  األكبر  الداعم  كانت  حيث  والتصدي،  الصمود 

الشيخ  ارسل  الشمالية عندما  في كوردستان  شيخ سعيد 

لمساعدة  البارزاني  مصطفى  المال  اخاه  بارزاني  أحمد 

كانت  بارزان  أن  من  الرغم  على  الشمالية  كوردستان 

السلطات  ورائها  ومن  العراقية  الملكية  ضد  ثورة  في 

البريطانية الحاكمة.

في  مهاباد  جمهورية  لتأسيس  بارزان  دعم  ان  وكما 

كوردستان الشرقية والدور الكبير للخالد المال مصطفى 

أشكال  أبهى  مهاباد  جمهورية  تأسيس  في  البارزاني 

دعم  وكذلك  الكوردي.  القومي  المشروع  لهذا  التجسيد 

عندما  الغربية  لكوررستان  البارزاني  مسعود  الرئيس 

ارسل جنابه الكريم قوات البيشمركة لتحرير كوباني من  

تنظيم داعش اإلرهابي، وكذلك محاوالت شخصه الكريم 

الكوردية  السياسية  الحركة  لتوحيد  الجهود  كل  بذل  في 

هولير  لالتفاقيات  التوصل  عبر  سورية  كوردستان  في 

٢/١ ودهوك ١، وجميع جهود الرئيس مسعود البارزاني 

في جعل القضية الكوردية في جميع دول مراكز القرار 

القومي  المشروع  هذا  عظمة  على  يدل  هذا  العالمي، 

بيشمركة  الكريم. إن قوات  يقوده جنابه  الذي  الكوردي 

روز وكوردستانيتها أعظم هدية قدمها سيادته للمشروع 

القومي الكوردي. لذا من خالل عرض القليل من الكثير 

استنتاج جملة  الكوردي البد من  القومي  المشروع  عن 

من الحقائق أهمها بأن المشروع القومي الكوردي الذي 

يقوده الرئيس مسعود البارزاني هو الصخرة التي تتحطم 

عليها جميع المؤامرات على الشعب الكوردي، كما أن 

القومية  للهوية  تجسيد  هو  الكوردي  القومي  المشروع 

الكوردي  القومي  المشروع  أن  و  الكوردي،  للشعب 

الرتباط  والوجدانى  الذاتي  االنتماء  عن  التعبير  هو 

حقوقه،  عن  والدفاع  قضيته  بثوابت  الكوردي  الشعب 

إرادة  عن  التعبير  هو  الكوردي  القومي  المشروع  وأن 

تحرير  حتى  النضال  استمرار  في  الكوردي  الشعب 

وتوحيد كوردستان، وأن المشروع القومي الكوردي هو 

التعبير عن اصالة الشعب الكوردي ونبل قضيته، وأن 

كوردستان هي عامل األمن واألمان واالستقرار لجيران 

الكوردي  القومي  المشروع  ان  الكوردي، وكما  الشعب 

المحبة  في  األصيل  الكوردي  المجتمع  لصورة  تجسيد 

والعيش بسالم وتعزيز لثقافة للتعايش السلمي.

وإن المشروع القومي الكوردي تعبير حقيقي عن نضال 

الشعب الكوردي في دحر اإلرهاب والتطرف من خالل 

بسالة وتضحيات قوات البيشمركة في محاربة اإلرهاب. 

والحقيقة األهم أن المشروع القومي الكوردي هو تجسيد 

للوحدة الكوردية في المعاناة، والعمل على تحقيق كل ما 

كوردية  دولة  وإنشاء  كوردستان  توحيد  أجل  من  أمكن 

حق  على  مستندة  الكورد  فيها  يعيش  ومستقلة  موحدة 

تقرير ضمن مقررات والمواثيق الدولية، بأن لكل شعب 

الحق في تقرير المصير. 

إقامة  في  البارزاني  مسعود  الرئيس  جسده  الذي  األمر 

الشعب  وتصويت   ،٢٠١٧ كوردستان  اقليم  استفتاء 

الكوردي بنعم لصالح إقامة الدولة الكوردية. وال يسعني 

الذي  الكوردي  القومي  المشروع  بأن  الختام  قبل  القول 

األول  الدفاع  خط  هو  البارزاني  مسعود  الرئيس  يقوده 

ضد  واالجندات  المخططات  جميع  وجه  في  للوقوف 

الكامل لعظمة ونبل  الكوردي، والتجسيد  الشعب  حقوق 

وقدسية القضية الكوردية في إقامة الدولة الكوردية في 

كوردستان موحدة ومستقلة ومنارة لتضيء محبة وتعايش 

بجميع مكوناتها.

paãfla˚æa@ÚËuaÏfl@¿@ÜäÏÿ€a@ÔflÏ‘€a@ Îãìæa
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السياسية  الجوانب  ماهي  الحقائق:  معرفة  يجب 

الحزب  هذا  نشأ  كيف   ( (  ب ك ك  لدى  السلبية 

ومن أجل ماذا؟؟؟ وهناك تاريخ ووثائق وكتب حول 

مفهوم نظرية ب ك ك  واستغالل الشعب الكوردي 

استقالل  نحو   الضبابية   الوهمية  بالشعارات  

تركيا   في  المسلح  الكفاح  طريق  عن  كوردستان 

ولكن عمليا العكس تمامًا . 

ومحاولة  اإلقليمية  الدول  مخطط  لتفيذ  التنظيم  نشأ 

الكوردستاني  القومي  المشروع  على  القضاء 

المرحلة  ظروف  واستغالل  السياسية  والمكتسبات 

الراهنة، ويعمل من أجل مصلحة الدول الداعمة لها 

وإفشال  الكوردي  الشعب  لمحاربة  والسالح  بالمال 

المشروع السياسي الكوردي في أجزاء كوردستان. 

في  السياسية  الساحة  في  حاليًا  الراهن  الوضع 

َكوردستان سوريا في حالة عدائية  لتصعيد هجمات 

ب ي د على المجلس الوطني الكوردي في سوريا  

وزيادة  وتنظيميًا   فكريًا  و  سياسيًا  ومحاربته  

الحوار  لعرقلة  السياسية  المواقف  حول  الخالفات 

(الكوردي، _الكوردي)  أصبح الوضع  مخيفا جدا 

بينهم  فيما  األعداء  ويتعاضد  يتفق  أن  في  ومفزعًا 

،بينما يختلف ب ي د مع المجلس الوطني الكوردي 

في سوريا ويصل األمر بهم  إلى أن يصفى بعضهم 

وهذا ما يريده ب ك ك من ب ي د  أن يتفق مع الكل 

إال مع المجلس الوطني الكوردي في سوريا. 

إن استهداف مقرات المجلس الوطني الكوردي في 

من  يتجزأ  ال  جزء  شورشگر  جوانن  من  سوريا 

القومي  المشروع  لمحاربة  ك  ك  ب  استراتيجية 

الحوار  هو  القائم   الحالي   والسبب  الكوردستاني، 

ك  ب  لمصلحة  ليس  ألن  الكرديين  الطرفين  بين 

السوري  النظام  رأسها  وعلى  اإلقليمية  والدول  ك 

قامشلو   األمريكي   الراعي  زار  كلما  نرى  ولذلك 

وطلب عقد اجتماع  بين الطرفين  ب ي د والمجلس 

الوطني الكوردي  واستكمال الحوار والتفاهم وإنهاء 

نهائي  اتفاق  إلى  والوصول  بينهم  فيما  الخالفات 

يتدخل جوانن شورشگر بإيعاز من قنديل بمهاحمة 

وكوادر  قيادات  على  واالعتداء  وإحراقها  المكاتب 

المجلس الوطني الكوردي و اعتقالهم.. 

ألن أي تقدم في الحوار وترتيب البيت الكوردي ليس 

لمصلحة ب ك ك ال من قريب وال من بعيد. 

هو  تأسيسها  منذ  ك  ك  ب  سياسة  مشروع  إن 

القضاء على الشعب الكوردي وتهجيره من مناطقه 

وتوطين الغرباء وطمس الهوية الكوردية  والتغيير 

القوى  بين  والكراهية  الفتنة  وخلق  الديمغرافي 

يفكر  من  كل  وضد  الكوردية  واألحزاب  السياسية 

ويطالب بحقوقه القومية المشروعة أو من  يناضل 

القومي الكوردستاني،  على  في صفوف المشروع 

وباألخص  والعالم  المنطقة   دول  جميع  أن  الرغم 

الشارع الكردي بمعرفة وجود ب ك ك  في الساحة 

االقليمية  الدول  سياسة  مصلحة  يخدم  الكوردستانية 

شعوب  بين  والنزاعات  المشاكل  وخلق  والدولية 

المنطقة. 

بدًال   ، الكوردي  الشعب  مصالح  على  التركيز  إن 

معين،  موقف  على  والتركيز  واحد،  موقف  من 

بغض  وذلك  الموقف،  هذا  تكرار  في  واالستمرار 

التي ستؤدي  النظر عن مصلحة األطراف األخرى 

إلى إغالق الطرق أو تؤدي إلى صراعات ال يتحملها 

الشعب الكوردي .

فقد  صحيح،  بشكل  الخالف  مع  التعامل  يتم  لم  إذا 

يتسبب ذلك في ضرر كبير للعالقة ومع ذلك، إذا تم 

التعامل معه بموقف إيجابي ومسؤولية ، فإن النزاع 

بغض  الطرفين،  بين  الروابط  لتقوية  فرصة  يوفر 

يمكن  والنزاعات،  االختالفات  أسباب  عن  النظر 

الحفاظ على قوة العالقات  الكوردية  وتطويرها من 

خالل التجارب السياسية لحل النزاعات.  إال أنها إذا 

كانت تستند على أسس وقيم ومبادئ وليس على أسس 

الحركة  إلى  تؤدي  ستظل  فإنها  الحزبية،  المصالح 

في  تحتمل  السياسبة ال  األوضاع  أن  والتقدم، حيث 

بقاء هذه الحالة بين الطرفين الكرديين المختلفين على 

اآلخر  الطرف  األطراف من  تطلب كل  كما  األقل، 

اقتراح أنواع مختلفة من المبادئ والقيم، حيث أن هذا 

يقلب الحالة التقليدية ويدفع االتفاق إلى األمام.

ومن جانب آخر مطلوب من (ب ي د) تغيير سياستها 

اتجاه الحركة السياسية الكوردية وحل النزاعات مع 

وتعزيز  وسياسية  دبلوماسية  بطرق  الجوار  دول 

عالقات حسن الجوار وقطع العالقات مع ب ك ك  

وايجاد وسيلة لحل المشاكل والخالفات بين المجلس 

والمسؤولية  بالجدية  سوريا  في  الكوردي  الوطني 

واالعتراف  أوراقها  ومراجعة  مناورة  اي  بدون 

وقوة  الفردية  القرارات  إلى  اللجوء  دون  بأخطائها 

العقلية االستبدادية والتسلطية والعدائية  بهذه  السالح 

ال يخدم مصلحة الشعب الكوردي ، وهذه هي الخطوة 

القضايا،  من  كثير  في  التوافق  إلى  للتوصل  األولى 

كما أنها فرصة تاريخية لحقوق الشعب الكوردي في 

سوريا 

الواجب القومي الكوردي  هو ترتيب البيت الكوردي 

صفا  والوقوف  الكوردي  الصف  بوحدة  والتمسك 

واحدا في مواجهة المخاطر ومن يعتدي على حقوقنا 

واالعتراف  الدولية  المواثيق  حسب  المشروعة 

والزال  التاريخية   أرضهم  على  كشعب  بالكورد 

الشعب  وجود  وإنكار  ايراني  بفعل  الطائفي  النظام 

الكوردي في سوريا ،بغيض ومقيت ،بعد أن اجتاحته 

باالتفاق  الكوردية  المناطق  في  التركية  القوات 

الروسي والنظام السوري بال وجه حق وبدون موافقة 

مجلس األمن الدولي وسلمته للنظام األسد على طبق 

من ذهب إلى الدولة التركية ،أخطر عملية في تاريخ 

الهوية  على  والقضاء  الديمغرافي  للتغيير  البشرية 

و  دفينا على شعبنا  يحمل حقدا  ،وأكثرهم  الكوردية 

تدخل ب ك ك في شؤون َكوردستان سوريا ، بات 

تحت قبضة أطراف دول إقليمية عليه  وب  ك ك ا 

تكاتف كل أشرار الكون لتدمير كوردستان  بطولها 

وعرضها ،وها هي َكوردستان العراق وكوردستان 

تركيا وكوردستان إيران  يتنازع األشقاء بينهم بينما 

يتعاضد أعداء الشعب الكوردي لالجهاز عليها. 

مستمرة،  قائمة  الكوردي  الشعب  على  الحرب  إن 

ولم يبادر ب ك ك و ب ي د بالحوار السلمي مع 

الحركة الكردستانية  للوقوف صفا واحدًا في مواجهة 

أعداء أمتهم، حتمًا ستطال هذه النار المستمرة  في 

مختلف أجزاء كوردستان  الكل ،بال استثناء ،لكون 

أراضي  كل  افتراس  الكوردية  القضية  أعداء  هدف 

َكوردستان..  

ك  ك  قيادة ب  في  والمسؤولين  الجهات  كل  وعلى 

وفروعها في األجزاء األخرى من َكوردستان العمل 

بعضهم  أن  الموجع  والوسائل، ومن  السبل  بمختلف 

الزال يتجاهل كل ما يحل بأبناء شعبنا من الجرائم 

الكوردي   الشعب  حقوق  وانكار  والفظائع  والقتل  

،طالما النار لم تصل بعد إلى صفوفهم وعلى أمنهم، 

غير مكترث بحال الماليين من أبناء الشعب الكردي 

من القتلى والجرحى والمهجرين، وكأن األمر ال يعنيه 

مطلقا، إذا لماذا ال يتحمل هذه المسؤولية الكبيرة مع 

لمواجهة  الكوردستانية  الوطنية  الحركة  في  أشقائه 

األخطار والمطالبة بحقوق الشعب الكوردي والدفاع 

عن مكتسبات الشعب الكوردي أو محاربة تلك الدول 

التي يتواحد فيها الشعب الكوردي وحل القضية.  

روجآفا كوردستان وكورد روجآفا كوردستان يستحقون 

منا كامل التقدير!

الوطن  إلى  ينتمون  أنهم  أثبتوا  الطويل  بتاريخهم  فهم 

هو  كبير،  شعب  من  جزء  أنهم  كوردستان،  الكبير 

يبخلوا  لم  أنهم  األربعة،  أجزائه  في  الكوردي  الشعب 

بالغالي والرخيص، تعبيرًا عن حّبهم للكوردايتي، وإلى 

هذه اللحظة .

الجهات  لكورد  والكبير  الدافىء  الحضن  دائمًا  كانوا 

الثالث، والصوت الكوردي العالي والشجاع والمضحي، 

حين يذهبون إليهم، بروح الكوردايتي يتعاملون معهم.

وقد  بنضاالتها.  معروفة  كوردستان،  روجآفا  هذه 

قوة  أكثر  الكورد  أعداء  مواجهة  في  التجارب  جعلتها 

منذ  كبار،  وسياسيون  كتاب  برز  ففيهم  وكوردايتية. 

أكثر من قرن، عندما انتقلوا من "سرخت" إلى "بنخت" 

رافضين الحدود المصطنعة من قبل األعداء، ليجدوا في 

الجزء الكوردستاني هذا مكانًا آخر لكورديتهم، لم تمنعم 

من ذلك آلة ظلم األعداء، وأحقاد األعداء .

من المنتمين إلى العائلة البدرخانية: من ينسى جالدت 

بدرخان بك، وكاميران بدرخان بك، وروشن بدرخان 

بك، حيث أبصر ألفباء الكوردية النور في هذا الجزء 

المبارك . إلى عائلة جميل باشا: ومن ينسى أكرم جميل 

باشا، وقدري جميل باشا .

عموم  في  ذاع صيتهم  كبار  شعراء  أسماء  ينسى  من 

كوردستان: جكرخوين، أوصمان صبري، رشيد كورد، 

تيريز، سيدا كلش، ديا جوان...؟

رغم  الضوء،  تحت  دائمًا  كوردستان  روجآفا  كانت 

المساحة الصغيرة، بإرادة أهلها الكورد، الذين استقبلوا 

أحبَّتهم من أشقائهم الكورد في أيام المحنة الصعبة، أيام 

غير  لهم،  الكبير  السند  وكانوا  حسين،  صدام  طغيان 

بالتهديدات، ليكون لموقفهم الكوردي الصلب،  مهتمين 

الصدى الطيب في روح كل كوردي في كل كوردستان، 

في قلب كل كوردي داخل الوطن المجزأ وخارجه .

يجد  سوف  وكوردستان،  الكورد  تاريخ  يقرأ  ومن 

قوة  يتلمس  الواحدة. سوف  الكوردية  الروح  هذه  مثل 

روجآفا،  كورد  أشقائنا  نفوس  في  وعزيمتها  الكوردية 

"باشوري  في  الكورد  ثورة  أخبار  يتابعون  وهم 

@ky@¿
ÊbnéÜäÏ◊@bœfuÎä

شفان شيخ علو

كوردستان" ويفتخرون بها، ويقّدمون كل ما يستطيعون 

الخالد مال مصطفى  للثورة في شخص  ماديًا ومعنويًا 

بارزاني. ولم يتوقف هذا التفاني، وهذا اإلخالص حتى 

بعد رحيله، حين يعتزون بما تحقق للكورد في جنوب 

كوردستان من استقالل ذاتي، بسبب نضالهم الدؤوب، 

المشروع،  الكوردستاني  حقهم  نيل  على  وإصرارهم 

عن  تعبيرًا  الكوردية،  والروح  الكوردي،  الدم  ليتوحد 

األمل المشترك كوردستانيًا .

ولهذا، فإن جنوب كوردستان حين يهتم بهم، ويحرص 

بعد  محنتهم،  في  الوسائل،  بمختلف  سالمتهم،  على 

وفي   ،٢٠١١ آذار  في  سوريا،  في  المتفجر  الوضع 

شخص الرمز الكوردي مسعود بارزاني، إنما يعترف 

بجميل َدينهم وحبهم للكورد وكوردستان ( ومن ينسى 

ذلك االستقبال الكبير الذي القاه القائد الكوردي الكبير 

مسعود بارزاني، في قامشلو في أواسط تسعينات القرن 

به،  بين  مرحَّ األلوف  بعشرات  تجمعوا  وقد  الماضي؟ 

هاتفين باسمه وباسم كوردستان، رغم الرقابة الصارمة 

للنظام هناك ؟ ) .

أجزاء كوردستان  روجآفا كوردستان جزء عزيز من 

العزيزة، وكورد روجآفا كورد كوردستانيون، مخلصون 

لمن يخلص لحب كوردستان وشعب كوردستان .

روجآفا  في  لكوردنا  وتقديري  حّبي  عن  أعّبر  لهذا 

كوردستان، ويشاركني في ذلك كل كوردي داخل اإلقليم 

وخارجه، وفي كل الوطن الكوردي وخارجه، مجددًا، 

هذا الحب وهذا التقدير.

الوي كورداغ 

بالدنيا  حياتك  مادامت  والجنة  للدين  قديمًا: التدُع  قيل 

الحالة  على  بحذافيره  ينطبق  هذا  والمثل  جحيمًا، 

بحالنا  الجيد  التمعن  لدى  السورية  الكوردية  السياسية 

العربي  الربيع  بداية  منذ  ككل،  وترهالتنا  وحركتنا 

بسوريا بآذار ٢٠١١ وحتى اآلن. 

فلم يمر يوم منذ البداية وإال شوهت سلطة أمر الواقع 

المتمثلة بالحزب االتحاد الديمقراطي وسطوته العسكرية 

لجأت  كيف  رأينا  وبالضد  الكوردي،  التآخي  مفهوم 

األحزاب  وسائر  الكوردي  الوطني  المجلس  أحزاب 

والمرواغة  والمرونة  الالعنف  طريق  لتتبع  البقية 

من  وشعبنا  الكوردي  الشارع  لجر  تفاديًا  السياسية 

متبعين  الكوردي  الكوردي  تتال  لال  الكارثية  النتائج 

أسلوب النشاط السياسي إلدارة ما حل بقضيتنا وشعبنا 

كان  الذي  السياسي  الفراغ  نتيجة  جمة  مخاطر  من 

تعيشه الحركة قديمًا ولتقديم ما يمكن من خدمات للكرد 

األجزاء األخرى من كوردستان فكانوا جسورًا دائمة 

لتمتين أواصر القربى والعمق واإلمتداد الكوردستاني 

تاريخيًا كون هناك الكثير فيما يجمعهم من قواسم نضالية 

مجتمعية  نضالية  لحالة  الوصول  أمل  على  مشتركة 

مرتكزات  إلكتمال  كوردستاني  قومي  لمؤتمر  تؤهلهم 

متكامل  كمشروع  القومية  الكوردية  الشخصية  بناء 

الوطن    - المعاصرة  القومية  الدولة  حلم  لهم  يحقق 

الحقب  واألجداد رغم  اآلباء  الذي رافق مسيرة  الحلم 

المتجاوزة طوال حياتهم إال أن إصرار وتصميم وقيام 

حوامل مرتكزات ما سمي بأخوة الشعوب الديمقراطية  

  pyd pkkومرتكزها   به   تغنى  الذي  المشروع 

ألجنداتهم  تنفيذًا  الكوردي  القومي  المشروع  لمحاربة 

السورية  الكوردية  للمناطق  اإلفراغ  بغاية  المشبوهة 

الطاقات  لهدر  باإلضافة  الكوردستاني  الجزء  هذا  في 

المجتمعية شبابيًا واقتصاديًا وتفتيت، بل تمزيق الحركة 

النضالية بتشويه نضالها أمام الجماهير وزرع األحقاد 

والفتن القومية وإستهداف كوادر األحزاب المعارضة 

السجن  مثل  والزنازين  بالمعتقالت  وزجهم  لسياستهم 

األسود السيئ الصيت والعديد من أمثاله واغتيال العديد 

منهم بأساليبهم الرخيصة كما حصل آلل  شيخ نعسان 

وحنان وبقريتي جقلمة وبرج عبدالو وزركا وعامودا 

المئات  والحسكة .....الخ ، ناهيك عن عشرات وبل 

اإلستهدافية  واإلعالمية  التحريضية  الحمالت  من 

لإلعالميين والسياسيين ورجال الفكروالرأي عبر شبكة 

العديد من  الحقيقي،  وعرقلة  المجتمع  اإلنترنت وفي 

الذي  والتضيق  األخرى  السياسية  األحزاب  نشاطات 

اإلجتماعية  الفتن  خالل  من  الجماهير  على  مورس 

وحمالت التبرعات اليومية المستمرة على مدى عشر 

لحروب  أبيض  وتل  عفرين  مناطق  وجر  سنوات 

لدى  الخوف  وزرع  جمل  وال  فيها  للكورد  الناقة 

المقصودة  اإلجباري  التجنيد  حمالت  عبر  الجماهير 

وتهريب األجيال عبر الحدود والقارات عبر عصابات 

منظمة وممنهجة للوصول بـهم إلى الدول األوروبية 

إلى كهوف  بالتهريب  وماديًا مستقبًالأو  إلمتصاصهم 

قنديل  وتطويع الشبان منهم مرافقين في قوافل التهريب 

بالمثلث الحدودي لبقاء على حيـوية الشركة األبوجية 

والمادي  البشري  التهريب  جعلت  التي  الشركة  تلك 

غاية أساسية لإلستمرار بمعاداتهم للمـشروع القومي 

القومي  المحدثةللحلم  النواة  ولـضرب  التاريخي 

بهولير 

الكورد  الكوردستاني  العمال  منظومة  أستغلت  أي 

بأجزائهم األربعة لتفريغ القضية القومية الكوردية من 

مضمونها على كافة األصعدة والدولية، فقاموا بطرح 

فكرة الكنتنة المناطقية لمناطق غرب كوردستان وزاد 

عبر  الكوردي  والشباب  الفتيات  بإستغالل  بلة  الطين 

مؤسسات كرتونية شكلية السلطة للكوردي بها والقرار 

بدوامة  الشعب  ليعيش  إدارة.  للقنديل  تابع  الفعلي 

مستمرة تجعله يكره والدته كورديًا عبر ربط مصيره 

المعيشي بالكومينات ومؤسساتهم حصريًا وبرزت لقيادة 

والتقارير  الضبوط  اليومي  هؤالء حثالة مزيفة عملها 

وأمنهم،  دمشق  لطاغية  وحتى  بهم  المختصة  للجهات 

@ÔÇfn€a@ÒÏ«Ü
@@@Ò5‘æa@∂g

ممنهجة  بسرقات  والتعليم  واإلغاثة  الخدمات  وربط 

ومنظمة....الخ  والتهرب المستمر من حيثيات تطبيق 

االتفاقيات  العديد من  اتفاق كوردي كوردي رغم  أي 

كل  الحائط  عرض  ضاربين  بحضورهم  المبرمة 

اإلتفاقيات الموقعة 

في حين بقي الخطاب الكوردي السوري محافظًا على 

الخد  دعاة  وخصوصًا  األحزاب  ولكل  السوية  ذات 

المرن والنهج الخالد ليتم إستغالل بساطتهم القومية بكل 

بالخروج  األمل  غدا  حتى  قنديل  ثعالب  قبل  من  مرة 

من الوضع الكارثي صعبًا وجدًا كونهم أصبحوا على 

لمقاومة  الرئيسية  داعمتهم  أمريكا   متينة مع  عالقات 

باإلضافة  نفوذها  بمناطق  وخطره  داعش  ارهاب 

حتى  والبترول  واألموال  الطاقة  مصادر  إلدارتهم 

الوقود  التهريب  بمصادر  يتحكمون  يبدون رقم صعبًا 

راعية  كجهة  والمعارضة  النظام  لمناطق  والطاقة 

لتوزيع الخيرات ،للوصول إلى حالة جعلت التفاوض 

والعسكرة  السالح  مالكي  كونهم  متوزان  غير  معهم 

وامتناعهم لقبول بشمركة روج الشريك المفترض حين 

لعائالتهم  العلني  الهجوم  وبل  بينهما  إتفاق  أي  توقيع 

بعمق غرب كوردستان ،

روج  لتتحول  معيشيًا  كلها  األمور  بزمام  ولتحكمهم 

خصوصًا  ودعاته  للتأخي  كمقبرة  فاال  روج  إلى  آفا 

الكوادر  واعتقال  األحزاب  مكاتب  حرق  حمالت  بعد 

والهروب لألمـام دومًا عبر سياسـة الكر والفر حيث 

تراهم مثل الضفادع يتقربون من ممثلي شعبنا عندما 

بعد  وتراهم  طارئ  ألمر  معهم  الجلوس  منهم  يطلب 

اللقاء يقومون بتخوينهم حتى دون حياء.

والحلول ومخارج للخروج من المقبرة المعيشية (مقبرة 

لنفس  باللجوء  سوى  الخالد  النهج  دعاة  أمام  التآخي) 

بالمظاهرات  الخروج  أو  معهم  التعاطي  في  أساليبهم 

الجماهيرية لتقليب الشارع الكوردي في وجههم رغم 

بتشكيل تشكيالت معادية  أو  الحل حقيقة  خطورة هذا 

لهم بالتعاون مع الجميع  والقيام بكل الوسائل لفرض 

شروط رضوخهم لقطع عالقاتهم مع قنديل.  

في مقدمة هذه القراءة ودون مواربة لست في موقع الدفاع 

عن موقف أي طرف من األطراف المتصارعة على مقاليد 

إدارة المناطق الكوردية وما آلت إليها تلك المناطق. ومن 

خالل إجراء مقارنة ولو بسيطة حول الموقف السياسي لكل 

من المجلس الوطني، ومن يديرون اإلدارة الذاتية في الشمال 

السوري، وخاصة في المناطق التي ما زالت تخضع لسلطة 

ما  الطرفين  موقف  من  نستنتج  الديمقراطي  اإلتحاد  حزب 

يلي :

المجلس الوطني يتكون  أكثر من ١٤ حزبا سياسيا وأكثر 

من  والكثير  المدني  المجتمع  منظمات  من  منظمة  من ١٦ 

الشخصيات المستقلة .

الديمقراطي  اإلتحاد  حزب  يقودها  الذاتية  اإلدارة  بينما 

بمفرده.

وحسب تعليقات بعض الفيس بوكيين يقولون بأن المجلس لن 

يوافق على أي نسبة في حال إذا دعت الحاجة لعقد مؤتمر 

كوردي جامع في سوريا، بحجة أن قرار المجلس ليس بيده، 

@bÌäÏé@¿@ÂÁaã€a@ÜäÏÿ€a@…”aÏ‹€@Òıaã”

شكري بكر 

أي هو بيد االتراك. 

هنا سؤال يطرح نفسه :

لماذا األتراك لم يقوموا بتفتيت وتشتيت المجلس، ولماذا لم 

يسندوا مناطق التي سيطروا عليها في الشمال السوري إلى 

وكريه  كانيه  وسرى  عفرين  من  كل  في  الوطني  المجلس 

سبي؟ على غرار ما فعله النظام السوري مع حزب اإلتحاد 

الديمقراطي الجناح السوري لحزب العمال؟

هناك  طالما  األسوأ  نحو  يذهب  الكوردي  الواقع  أن  حقيقة 

إلى  التوصل  للكورد  يمكن  ال  العقلية  بهذه  التخوين،  ثقافة 

تتمتع  والتي  السائد  التخوين  عقلية  هناك  طالما  إتفاق  أي 

بها بعض الشرائح السياسية من المجتمع الكوردي، والذي 

يساهم مساهمة كبيرة بدفع الخالف الكوردي الكوردي نحو 

الهاوية على  الكوردية نحو  القضية  التصعيد، ومن ثم دفع 

أقل التقدير في سوريا .

الخارج  من  الكوردية  القضية  على  المؤامرة  كانت  فقديما 

أي من الدول التي تم توزيع الكورد عليها بموجب إتفاقية 

سايكس بيكو ، أما اآلن فقد نجحت هذه الدول بنقل الصراع 

إلى داخل البيت الكوردي.

بعض  في  وخاصة  الكوردي  المجتمع  في  السائدة  فالثقافة 

والتفرد  اآلخر  إقصاء  ثقافة  هي  منه  السياسية  األوساط 

بالسيطرة على مقاليد اإلدارة في المنطقة الكوردية بمفرده 

، حيث الشراكة مرفوضة وبأي صيغة كانت، أعتقد أنه ما 

زال تحكمنا العواطف ال المنطق والواقعية والعقالنية إنطالقا 

من المصلحة القومية العليا للشعب الكوردي في سوريا .

وفي سياق متصل بالموضوع لنقرأ البرنامج السياسي لكال 

الطرفين المجلس الوطني، وحزب االتحاد الديمقراطي نرى 

ما يلي :

فالبرنامج السياسي للمجلس الوطني الكوردي يطالب بإقامة 

النظام االتحادي الفدرالي لسوريا المستقبل .

بينما ال يتضمن البرنامج السياسي لحزب االتحاد الديمقراطي 

أي مشروع قومي كوردي ، بحجة أن زمن القوميات قد ولى 

. فقط أنه يتضمن نظرية األمة الديمقراطية ، هذه النظرية 

التساؤالت  من  والعديد  الغموض  من  الكثير  تكتنفها  التي 

وأهمها :

هل المقصود بهذه النظرية هو إقامة أمة كوردية ديمقراطية 

في منطقة الشرق األوسط وعلى كامل التراب الكوردستاني 

؟.

من  كل  تشمل  ديمقراطية  أمة  نظام  إقامة  به  المقصود  أم 

إيران تركيا العراق سوريا والكورد فيه الطرف الخامس؟.

ديمقراطي  أوسطي  شرق  نظام  إقامة  به  المقصود  أن  أم 

هو  النظرية  هل   ، األوسط  الشرق  دول  مجمل  تشمل 

ينادب  الذي مال زال  العربي السوري  الموقف  إلسناد 

ب أمة عربية واحدة وذات رسالة خالدة ، وكذلك هل 

هو داعم للموقف األمة اإلسالمية الذي يطالب بتوحيد 

الدول اإلسالمية تحت شعار ال إله إال اهللا ومحمد رسول 

اهللا ؟.

ومعقدة  شائكة  قضية  هي  الكوردية  القضية  أن  حقيقة 

جدا، حيث كل دول المنطقة لهم مصالح خاصة ومصالح 

عامة، الهدف من هذا النموذج من المصالح هو الحفاظ 

على كياناتهم القائمة، أما الكورد فال مصالح خاصة وال 

البعض  مناطحة  يريد  من  هناك  أن  لهم، سوى  العامة 

بالثوابت  ملتزمًا  لكونه  السياسي  الواقع  عن  إلزاحته 

القومية للشعب الكوردي في سوريا . 

أعداء  خدمة  في  كبيرة  مساهمة  هي  المناطحة  هذه 

الكورد، وتدمير بيت الكوردي  وإفناء للقضية الكوردية، 

وهذا ما كان يتمناه األنظمة المتعاقبة على السلطة في 

سوريا، وخاصة بعد إنقالب حزب البعث في ستينيات 

القرن الماضي .

ومعقد  طويل  بحث  لهو  المضمار  هذا  في  والحديث 

جدًا.

عبد الرمحن حبش
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مرادف  جمعي  مجتمعي  وبمفهوم   " وهمية  "منظمة 

تشير هذه التسمية إلى " عصابة مؤسسة للسرقة ولجمع 

األموال" . 

لقد درج استعمال هذا التعبير لوصف منظمات المجتمع 

المدني الكوردي غير المرخصة، وخاصة تلك المنظمات 

التي قام نشطاء الكورد من غرب كوردستان بتأسيسها 

سواء في الداخل أو في أماكن تواجدهم في الخارج.

عادة ما تتلقف المجتمعات من أفواه مثقفيها الكثير من 

التسميات والمفردات دون تمحيص أو تدقيق، وتتداولها  

وتسقط دالالتها دون دراية  أو تفكير بماهيتها، و ال يشذ 

المجتمع الكوردي عن تلك الحالة، فقد ارتبطت تسمية 

فاسد  هو  ما  بكل  أبنائه  مخيلة  في  الوهمية  المنظمات 

وما هو قميء فتم تصنيفها على أنها بؤر ومرتع للنهب  

والسرقة  واالرتزاق.

توصيف مثير يشير الى قصور النخب الكوردية في أداء 

واجباتها  وممارسة مهامها الفكرية.

اإلشكالية  التسمية  لهذه  المختصين  إخضاع  عدم  ان 

لكل  موطئًا  جعلها  المستفيض  والبحث  العقلية  للمحاكاة 

من هب، ودب للدلو بدلوه والتعبير عن رأيه فيما ال يفقه 

نشطاء  سمعة  بهدر  اإلفتاء  حد  إلى  األمر  حتى وصل 

المجتمع المدني  واعتبارهم هدفًا مستباحًا ال جدال  وال 

نقاش بشأن مصيرهم المحتوم.

التسمية  هذه  هنا  أناقش  سوف   " وهمية  "منظمات 

اللغط  أذلل  أن  أحاول  و  ومآالتها،  ودالالتها  االشكالية 

بخطئها  جازمًا  اعتقد  فرضية  حولها ضمن  من  المثار 

نافيًا صحة إطالقها على منظمات المجتمع المدني غير 

المرخصة مفندًا اعتبارها دالة على عدم النزاهة  وانعدام 

الكفاءة  والفعالية  والنشاط  محاوًال إثبات خطأ القراءة 

الجمعية لمفهوم " المنظمات الوهمية  " مسخرًا جهدي 

هذه  خطأ  إلثبات  والمنطق  القانونية   بالحجة  مؤزرًا 

عبر  الصحيحة  المنطقية  لوجهتها  وتصويبها  التسمية  

ترسيخ االسم الصحيح الواجب اعتماده بصددها اال وهو 

" منظمات المجتمع المدني غير المرخصة " للداللة على 

المنظمات التي يقوم نشطاء المجتمع المدني الكوردي في 

غرب كوردستان بتأسيسها لممارسة دورهم الريادي في 

مجتمعاتهم في مسيرة العطاء  والرقي. 

التسمية ان  تلك  لتفنيد أس  لزامًا في مثار سعيي  وأجد 

و  اال  بخطئها  اعتقد  راسخة  متداولة  مفاهيم  إلى  أشير 

هي :  

- المنظمة وهمية ألنها منظمة غير مرخصة .

- المنظمة وهمية ألن عدد أعضائها قليل، وال يتجاوز 

عدة أفراد.

غير  منظمة  فهي  إذًا،  محدود  المنظمة  أفراد  عدد   -

نشطة.

- إن دافع تأسيس المنظمات الوهمية هو جمع األموال 

ونهبها.

نجد فوارق مهولة بين ما دعي بـ " المنظمات الوهمية  

 " المرخصة  غير  المدني  المجتمع  منظمات   " وبين   "

فآليت تحديد معالمها وإيراد بعضًا من السمات الجوهرية 

للمنظمات الوهمية والغرض المرجو من تأسيسها:

- عمومًا يمكن للمنظمة أن تكون وهمية سواء أكانت 

مرخصة او غير مرخصة،  ولكن غرض جمع األموال 

بشكل  مرخصة  المنظمة  تلك  تكون  ان  عادة  يستوجب 

اصولي لدى الجهات المختصة بما يمكنها من ممارسة 

بظالل  مستظلة  األموال  جمع  في  مشبوه  نشاط  أي 

القانون وسلطانه.

مرخصة  أوغير  مرخصة  المنظمة  بكون  يعتد  ال   -

لإلقرار بأنها وهمية أو غير وهمية و انما يرتبط مفهوم 

التزامها بتطبيق أهداف تأسيسها  المنظمة بمدى  وهمية 

المعلنة من عدمها حيث ان عدم تسخير األموال لألهداف 

المحددة في النظام األساسي للمنظمة يفيد بوهميتها وكذلك 

حصولها على أموال غير مشروعة بقصد تبييضها يفيد 

بأن المنظمة بأصلها وهمية وقد أسست لغرض تبييض 

األموال، اي أن معيار وهمية المنظمة من عدمها يتحدد 

من خالل تتبع درجة اتساق أهداف المنظمة المعلنة مع 

المشروع  الفعلي  نشاطها  توافق  فإن  الفعلية،  نشاطاتها 

مع أهدافها الحقيقية المشروعة فهذا يعني بأنها منظمة 

غير وهمية وإن خالف نشاطها الحقيقي أهدافها المعلنة 

المشروعة فهذا يعني بأنها منظمة وهمية انشئت كستار 

لغرض يخالف مبادئ تأسيسها.

نشاطها  بطبيعة  يرتبط  المنظمة  وهمية  مفهوم   إن 

الحقيقي  ووجوده أصًال، فال يمكن تصوروجود منظمة 

الترخيص  استحصالها على  دون  األموال  لجمع  تسعى 

قانوني   بشكل  األموال  من جمع  تتمكن   لن  فإنها  وإال 

وبسهولة ويسر ، إال أن وهمية المنظمة في هذه الحالة 

تتأتى من تعمدها جمع األموال بشكل مشروع لتسخيرها 

في غير مبتغاها المحدد في أنظمتها، كما تتحقق حالة 

وهمية المنظمة في صورة أخرى حين يعمد مؤسسوها 

إلى نهب تلك األموال لحسابهم الخاص عبر اتباع وسائل 

احتيالية.

- و قد تتراءى الحالة التطبيقية للمنظمات غير المرخصة 

العالم  في  تأسيسها  يتم  منظمات  شكل  على  الوهمية 

البالبل  وإطالق حمالت  االفتراضي سعيًا وراء خلق 

التشويه ممنهجة تستهدف شخصيات أو كيانات أو دول 

او يكون الغرض من تأسيسها نشر فكر ما أو ايديولوجية 

ال  بطبيعتها  المنظمات  تلك  أن  إال  ذلك  غير  أو  معينة 

تملك من األدوات ما يمكنها من جمع االموال اال بأضيق 

الحدود  وعبر انتهاج طرق احتيالية قد تكون من خالل 

جمع تبرعات بشكل سري أو باستخدام حسابات وهمية 

في وسائل التواصل االجتماعي، وعمليًا ال يمكن النظر 

إلى تلك المنظمات اال بوصفها أداة احتيالية، وسرعان 

ما يتم كشفها او كشف غاياتها مما يخلق نفورًا عامًا يحد 

من فعاليتها وأثرها.

استطرادًا في مسار تذليل هذه االشكالية المثارة موضوع 

كيفية  الى  التطرق  من  لي  بد  ال  المؤطر  البحث  هذا 

تسجيل منظمات المجتمع المدني لدى الجهات الرسمية 

وأفرادًا  محددًا  جغرافيًا  نطاقًا  آخذ  وسوف  المختصة  

الحكومية  غير  المنظمات  تأسيس  شروط  من  بعضًا 

الغموض  إجالء  في  سيسهم  مما  كوردستان  إقليم  في 

وااللتباس بهذا الخصوص:

تأسيس  حين  الحكومية  غير  المنظمات  دائرة  تشترط 

المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان ما يلي : 

١ – وجوب أن ال يقل عدد المؤسسين عن ثالثة أعضاء، 

وتتمتع المنظمة بعد اكتمال أركان تأسيسها بالشخصية 

االعتبارية المستقلة عن أعضائها  وهنا نستخلص نتيجة 

مفادها ان القانون قد أقر بأن ثالثة أعضاء هو عدد كاف 

لتأسيس منظمة غير حكومية . 

٢ – وجوب مسك المنظمة المزمع على تأسيسها دفاتر 

رسمية موثقة أصوًال لدى كاتب العدل مع وجوب ترقيم 

بشكل  بالعدل  الكاتب  بختم  ودمغها  صفحاتها   كافة 

يمنع حدوث اي تمزيق او تالعب او تحريف في تلك 

الدفاتر. 

المنظمة  باسم  مصرفي  حساب  فتح  وجوب   –  ٣

أصوًال. 

٤ – تلتزم المنظمة حين تجديد ترخيصها على أن تتقدم 

لدائرة المنظمات غير الحكومية بموازنة عامة أصولية 

عن السنة المالية الفائتة  وبأن تكون تلك الميزانية معدة 

من قبل محاسب قانوني معتمد، وأن يتم تصديقها بشكل 

أصولي من قبل دائرة المحاسبين القانونيين.

بتدقيق  الحكومية  غير  المنظمات  دائرة  تقوم    -  ٥

كافة سجالت المنظمة  وميزانيتها العامة، وتقوم بجرد 

و  أنشطتها  كافة  وتدقيق  وأصولها  ومعداتها  تجهيزاتها 

ونفقاتها  ومصاريفها، وتفاصيل حسابها المصرفي  وكل 

متعلقات المنظمة ليتم تجديد الرخصة لسنة إضافية بعد 

التوثق من صحة مجمل البيانات ومطابقتها .

سأكتفي هنا بهذا االستعراض وسأنتقل الى مناقشة اشكالية 

البحث من خالل ما ورد من معايير قد تم إدراجها أعاله 

محددًا مبادئ أقر القانون بها في هذا الشأن:

المبدأ االول:

بكفاية  مقرًا  االعتبارية  بالشخصية  القانون  يعترف   -

يشترط  أن  ودون  التأسيس   عملية  التمام  أفراد  ثالثة 

اضافة أي أعضاء جدد للمنظمة.

النتيجة : ال صحة ألي ادعاء يفيد بأن قلة عدد أعضاء 

أو  كفاءتها  عدم  على  او  وهميتها  على  يدل  المنظمة 

اعتبار العدد سببًا معيقًا لفاعليتها او لنشاطها .

المبدأ الثاني:

- ال يمكن للمنظمة غير المرخصة ان تستلم اي مبالغ 

بحكم القانون مما يؤدي الستنتاج منطقي يفيد باالرتباط 

المفصلي للدعم المالي بحيازة الترخيص حيث ال دعم 

الحساب  في  إيداعه  عبر  يتم  إنما  و  جزافًا  يقدم  مالي 

رسمية  مالية  لرقابة  يخضع  والذي  للمنظمة  المصرفي 

مشددة من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية مما ينفي 

أي إمكانية لحدوث اي تالعب او نهب لالموال و بشكل 

يمكن من المحاسبة والعقاب في حال حدوث اي خرق 

او تجاوز . 

النتيجة : يخضع دخول األموال إلى حساب المنظمات 

لميكانيزما محددة تحجب إمكانية التالعب بمآل األموال 

تعتبر  وال  صارمة  قانونية  عواقب  دون  اختالسها  او 

المرخصة  وغير  المرخصة  المدني  المجتمع  منظمات 

هيكلية  اي  حال  حالها  األموال  الختالس  آمنة  بيئة 

خاضعة للرقابة و المحاسبة.

المبدأ الثالث : 

أن  أصوًال  مرخصة  غير  منظمة  أي  على  يحظر    -

تقبض أو تستلم أي مبالغ تحت أي ذريعة أو سبب و ال 

أن تجمع اي تبرعات باسم المنظمة  وحتى من أعضائها 

بأي حال من األحوال.

النتيجة:

جمع   إمكانية  تمتلك  ال  المرخصة  غير  المنظمات  إن   

بشكل  و  جدا  محدود  نطاق  اال ضمن  االموال  وسلب 

يعاقب عليه القانون . 

إذًا: ما هو سبب اقدام األفراد ( النشطاء الكورد ) على 

تشكيل تلك المنظمات غير المرخصة؟

إن االجابة على هذا التساؤل تستند الى عدة اعتبارات 

أهمها:

- عدم توفر االمكانات الواجب توافرها  وخاصة المالية 

منها لالستحصال على الترخيص. 

- نقص األموال - حجب الدعم  والتبرعات .. الخ  

تشكيل  الى  الكوردي  المدني  المجتمع  نشطاء  لجوء   -

المنظمات غير المرخصة  مدنيين نتيجة عدم رغبتهم في 

االنخراط ضمن األطر السياسية فشكلت تلك المنظمات 

العامة   الحياة  في  المشاركة  من  يمكنهم  ميسورًا  سبيال 

وكوسيلة متاحة للتعبير عن آرائهم و كآلية تمكنهم من 

دعم تطلعات شعبهم  والتفاعل مع قضاياه بشكل ملموس 

معلن.

وتلقي  الندوات  وعقد  االجتماعات  حضور  بقصد   -  

الندوات والفعاليات المختلفة المحلية  الدعوات لحضور 

واإلقليمية والدولية.

- سبيل متاح للتعبير عن آالم شعبهم و شجب الممارسات 

التي تجري بحقه  والمساهمة في نشر الوعي و األفكار 

للحشد  الدراسات  والبحوث و نشرها والدعوة  وإعداد 

والمناصرة او عبر اصدار البيانات او التصاريح  وغير 

ذلك من االساليب النضالية المدنية . 

الى  والوصول  للتسلق  البعض  يستغلها  قد  كوسيلة   -

مآرب شخصية  وألغراض متعددة منها حب الظهور 

او لتأمين حيز جماهيري  والتأثير عليه او الثارة الرأي 

أجندات  لمواجهة  او  محددة  قضايا  في  الكوردي  العام 

معادية او الوقوف بوجه شخصيات اشكالية محددة . 

الخالصة:

المنظمات العتبارات عديدة أهمها  يعود عدم ترخيص 

المجتمع  نشطاء  دفع  مما  المالية  اإلمكانات  توفر  عدم 

المدني الكوردي إلى إيجاد بدائل في متناول اليد و ال 

العقل   على  وتعتمد  اإلمكانات،  من  الكثير  الى  تحتاج 

والحبر والورق وعلى وسائل االتصاالت الحديثة، وهي 

متوفرة في متناول الغالبية العظمى، وقد صاحبت مسألة 

المدني  المجتمع  محاوالت  أولى  بزوغ  الترخيص  عدم 

نظام  حكم  إبان  واستمرت  صفوفها،  ترتيب  السوري 

والممارسات  العراقيل  ووضع  التضييق   بسبب  البعث 

االستبدادية التي مارسها النظام بحق معارضيه سواء بما 

يشمل األطر المدنية والسياسية المعارضة على اختالفها 

حتى أن مجمل أحزاب الحركة السياسية الكوردية منذ 

نشوئها  وحتى اآلن هي ليست مرخصة كحال حراك 

المجتمع المدني السوري إال ما ندر  ولفترات محدودة، 

السورية  الثورة  وانطالق  الشعبي،  الحراك  بدء  مع  و 

فقد اتسع المجال لنشطاء المجتمع المدني لتشكل أدواتهم 

هي  والتي  السورية  الثورة  تنسيقيات  عن  اإلعالن  فتم 

بطبيعة الحال غير مرخصة، ولم يطرح ملف ترخيص 

منظمات المجتمع المدني السوري  والكوردي على وجه 

الخصوص إال بعد دخول السوريين معترك اللجوء بما 

مكن من ترخيص بعض تلك المنظمات وفقا لقوانين البلد 

المستضيف  وضمن نطاق محدود  وتبعًا لطبيعة تلك 

التشكيالت  ومتطلبات عملها ونشاطها.

قبل  من  الترخيص  على  الحصول  على  التركيز  إن 

كوردستان  إقليم  في  العاملة  المدني  المجتمع  منظمات 

مفارقة  الى  يقودنا  الترخيص  بوجوب  كينونتها  وربط 

المعارضة  نتيجة مفادها ان كافة األطر  عجيبة تفضي 

السورية كانت عبارة عن أطر وهمية على اعتبار أنها 

لم تكن مرخصة و ال في يوم من االيام و ان اطالق 

سيل االتهامات والشبهات على المنظمات غير الحكومية 

غير المرخصة يأتي ضمن حمالت التشويه و االعاقة 

وتصيب بنية المجتمع المدني السوري بمجمله في مقتل، 

ويخرجه من وضع الضحية، ويضعه في موضع االتهام 

بينما إن مجمل الحقائق تؤكد على ان المجتمع المدني 

التغيير والبناء واألمل الذي ستبنى  السوري هو عمود 

الجناة  النجاح، وإن محاوالت بعض  عليه كل رهانات 

هو  الكورد  النشطاء  ضد  الكوردي  العام  الرأي  تأليب 

تمزيق  و  الكوردي  المجتمع  هدم  يستهدف  مدان  عمل 

النشطة  الفاعلة  الكوردية  النخب  ضرب  عبر  أوصاله 

والرقي  والتطور  لالصالح  التقليدي  الحامل  بوصفها 

شعبها   ألجل  التضحيات  تقديم  في  تتواَن  لم  والتي 

وحقوقه االنسانية والقومية المشروعة.

النزاهة  دعاة  يشنها  التي  الشرسة  الهمجية  الهجمة  إن 

المجتمع  لنشطاء  المتعمد  للتحييد  محاوالت  إال  ليست 

المنظمات   " عنوان  تحت  وذلك  الكوردي،  المدني 

الوهمية "  ويعتبر هذا السلوك سلوكًا إجراميًا ممنهجًا 

بحق الشعب الكوردي الذي عانى من االقصاء والتغييب 

حاولت   متعاقبة  حاكمة  أنظمة  قبل  من  طويلة  لعقود 

أبسط  من  وحرمانه  وجوده  من  النيل  الوسائل  وبشتى 

ارث   تملك  حتى  أبنائه  عن  فمنعت  األساسية،  حقوقه 

على  الحصول  وجوب  يافطة  تحت  وأجدادهم   آبائهم 

تمنح  لم  المقيتة  الممارسات  تلك  القانوني،  الترخيص 

الكورد اال تراخيص قتلهم  وترويعهم  والزج بهم  في 

غياهب السجون والمعتقالت.

إن الحمالت الشعواء التي تقودها شريحة حاقدة موتورة 

المجتمع  نشطاء  بحق  ازالمها  عبر  معروفة  كوردية 

و  الجمعية  صورتهم  تشويه  بقصد  الكوردي  المدني 

تحييدهم وابعادهم عن مضمار عملهم  ليست إال خدمة 

العداء الكورد للجم اي أمل أو بريق نور قد يتأتى من 

كفاحهم، وعنائهم في سبيل رفعة شعبهم وإن االصرار 

على نعت منظمات المجتمع المدني غير المرخصة بـ 

وإعدام  ونفاق  وتضليل  وإنكار  هو جحود   " الوهمية   "

ألي قدرة على النهوض  واالرتقاء إال أن تلك االفعال 

تمر  لن  ألركانها  مستكملة  كاملة  جريمة  تمثل  التي  و 

مرور الكرام، وسنعمل على تجميع وأرشفة مجمل أدلة 

االدانة بحقهم حتى يتسنى للقانون أن يفصل في أمرهم 

ويذيقهم من شر ما فعلت وتفعل أيمانهم بما يجعلهم عبرة 

للمارقين الحاقدين.

 بلند بشارالسينو

@Ô„áæa@…‡n1aÎ@Ô‹Á˛a@…‡n1a@µi@÷ã–€a
أحمد مصطفى الرحبي  

المجتمعات  بميزات  األهلي  المجتمع  تّتسم عالقات 

التقليدية ما قبل الوطنية، من عائلية وعشائرية وقبلية 

والجوار  القرابة  روابط  إلى  تستند  التي  وطائفية، 

والمذهب والطائفة والعشيرة. بناه مغلقة، ألّن األقلية 

فيه اليمكن أن تتحّول إلى أكثرية، على العكس من 

المجتمع المدني، ذي البنية المفتوحة، الذي يمكن أن 

تتحّول األقلية السياسية فيه إلى أكثرية سياسية. وال 

بّد أن نشير في هذا السياق إلى أّن عالقات المجتمع 

األهلي كانت تشّكل حماية للناس في مواجهة الغرباء 

ورموز الدولة السلطانية. إضافًة إلى روابط القربى 

روابط  هنالك  كانت  والعشيرة،  والطائفة  والدين 

العمل  وتنّظم  والمهن  الحرف  أهل  تجمع  أخرى 

 " إطار  في  والتجارة  الحرفي  اإلنتاج  وعالقات 

األصناف " أو "الطوائف" الحرفية. 

بيد أّن ما حصل في إطار المجتمع العربي في القرن 

واإلستهالك  اإلنتاج  نظم  في  تغيرات  من  الماضي 

في  كما  والمدينية،  األسرية  والعالقات  والتعاون 

طرق التعبير ونظم األخالق والمطامح واآلمال، لم 

يكن انقالبًا شامًال في بنية المجتمع، بل كان انتقاًال 

تدريجيًا من بنى المجتمع التقليدي إلى بنى وعالقات 

المجتمع الحديث. ومّما الريب فيه أّن زيادة االستقالل 

المجتمع  بها  يتمتع  كان  التي  الدولة،  عن  النسبي 

والتعليم  االجتماعي  التنظيم  بأدوار  وقيامه  األهلي 

وتقديم بعض الخدمات الصحية واالجتماعية، عبر 

مؤسسات متجّذرة في التاريخ االسالمي مثل الزكاة 

والوقف والزوايا والتكايا، قد زاد في تعقيد إشكالية 

العالقات بين المجتمع المدني والمجتمع األهلي. لكّن 

األهلي  المجتمع   " قيام  عن  الناجمة  اإلشكالية  هذه 

" ببعض الوظائف واألدوار، خصوصًا في فترات 

ضعف أو غياب الدولة، اليعني التطابق وال يبّرر 

إذ  األهلي.  والمجتمع  المدني  المجتمع  بين  التماثل 

المجتمع   " مصطلح  استخدام  حصر  اآلن،  يطرح 

المدني " بالعصر العربي الحديث،على أن يستبدل به 

مصطلح " المجتمع األهلي" بالنسبة للعصور العربية 

البعد  تتجاوز  أهمية  التفريق  هذا  ويّتخذ  السابقة. 

التاريخي بالنسبة لكثير من الباحثين الذين يرون أّن 

العالقات والخصائص الحاسمة في        " المجتمع 

عالقات   - ذكرنا  أن  سبق  كما   - هي   ،" األهلي 

القرابة والمحّلة والمذهب والطائفة والعشيرة.. الخ، 

الخصائص  فإّن   " المدني  للمجتمع   " بالنسبة  أّما 

تتمركز   - أوردنا  كما   - فيه  الحاسمة  والعالقات 

المزيج  هذا  فيها.  وتترّكز  المواطنة  عالقات  حول 

والخليط من المجتمع األهلي والمدني معًا، هو الذي 

بكل  الراهنة،  االجتماعية  حياتنا  في  عليه  نتعرف 

والصراعات،  والتوترات  والمشكالت  التعقيدات 

التي تنطوي عليها مثل هذه الصيرورات التاريخية 

االنتقالية عادًة. 

وقد خلقت هذه البنية المتراكبة تجادًال بين المجتمع 

المدني واألهلي، ولكن بقدر ما نرّسخ أسس الدولة 

والمساواة  المواطنة  مبدأ  أساس  على  الحديثة 

ما  بقدر  والعدالة،  التنمية  وتحقيق  والديمقراطية 

فيه  تندمج  بحيث  المدني،  المجتمع  دور  يتوّطد 

األهلي.  المجتمع  من  وأفراد  شرائح  فأكثر  أكثر 

زعامات  تحت  ينضوون  لمن  األساسي  فالجسم 

الشرائح  من  هم  والعائالت،  والطوائف  العشائر 

المصلحة  أصحاب  من  فإنهم  وبالتالي،  المسحوقة، 

دوراألحزاب  تعاظم  وكلما  اإلجتماعي.  بالعدل 

المهنية  واإلتحادات  والنقابات  الديمقراطية  الوطنية 

والجمعيات  والروابط  والفكرية  الثقافية  والفعاليات 

في  والنجاح  التقدم  تحقيق  في  المدنية  والمنظمات 

الناس  وتعريف  الديمقراطية  والثقافة  الوعي  نشر 

بمصـالحهم الوطنية واإلجتـماعية، كلما ازدادت 

نسـبة االنتقال من بين صفـوف المجـتمع األهلي 

التـحول  هذا  ليسـاهم   , المدني  المجـتمع  إلى 

الوطنيـة  الـقوى  وتقوية  تعزيز  في  واإلنـتقال 

الديـمقراطية. 

@3bóæa@ aãñ
ÚébÓè€a@Ú‰�ÓíÎ

الحرب الروسية األوكرانية التي أربكت العالم، ومن 

انهيار  من  جديدة  لمرحلة  بداية  تكون  أن  المحتمل 

لم  قديمة  واقتصادية  سياسية  ومؤسسات  منظومات 

تبِد فعاليتها في الحفاظ على األمن والسلم العالميين 

وتشكيل أطر جديدة أكثر فاعلية في الوضع الالحق 

الجديد لتتماشى مع مصالح وسياسات دولية قادمة.

منذ أن بدأت هذه الحرب واألمن واالستقرار العالمَيين 

مهدَدين باالنهيار، وتراجع االقتصاد العالمي الذي قد 

الكرة  سكان  أرباع  ثالثة  بها  يتأّثر  بالمجاعة،  ينذر 

األرضية في حال استمراره لفترة طويلة.

ما تم تداوله في األيام األولى من الحرب بأن روسيا 

هذا  االستعداد،  أهبة  على  النووي  وضعت سالحها 

تتخذ  أن  األوروبية  والدول  أمريكا  من  الخبر جعل 

الرئيس  نفذ  حال  في  والحذر  الحيطة  إجراءات 

باستخدام  به  يهدد  ما  بوتين  فالديمير  الروسي 

حال  في  غيره  قبل  يعلم  وهو  النووي،  السالح 

قبل  سيلحقه  فالدمار  التنفيذ،  حيز  التهديد  هذا  دخل 

إن شعر  االتجاه  ذلك  في  السير  نستبعد  وال  غيره، 

الرئيس الروسي بوتين بالخسارة، وهم في هذه الحال 

أن  الحرب دون  هذا  إنهاء  الوسائل  بشتى  يحاولون 

يخرج الجميع بالخسارة الحتمية، فقط ما تحاول القيام 

به الدول الغربية هو إنهاك الهالة العسكرية الروسية، 

وكسر غطرسة بوتين في التمادي كل ما سنحت له 

منتصرا  شبه  األقل  على  بوتين  وإخراج  الفرصة، 

أمام شعبه والرأي العام الروسي وحلفائه.

التخوف اآلخر هو ما يخيم على الوضع االقتصادي 

النفط  أسعار  ارتفاع  من  الفترة  هذه  خالل  العالمي 

إلى مستويات غير مسبوقة وكذلك الغاز الذي تجاوز 

الكثير  اقتصاد  في  الكبير  والتضخم  الخيالية  الحدود 

الغربية  الدول  بعض  أربك  ما  وهذا  الدول،  من 

والعالم، كما أحدث خالفات بين أمريكا وأوروبا في 

جانب  ومن  روسيا.  على  إضافية  عقوبات  فرض 

ارتفعت  الذي  القمح  كـ  الرئيسية  الغذائية  المواد 

والزيوت  الذرة  وكذلك  أكثر من ٤٠٪  إلى  أسعاره 

المنتجين  أكثر  من  وأوكرانيا  روسيا  تعد  النباتية، 

القمح والذرة  إنتاجهما من  المواد حيث يصل  لهذه 

إلى أكثر من ٣٠٪ من اإلنتاج العالمي، هذا يعني 

أن األمن الغذائي العالميين مهددان باستمرار ارتفاع 

انتشار  إلى  يؤدي  مما  الرئيسية  المواد  هذه  أسعار 

من  وخاصة  العالم  الدول  من  العديد  في  المجاعة 

هذه  تأمين  في  وأوكرانيا  روسيا  على  تعتمد  كانت 

المواد إن لم تجد البديل، حتى إن وجدت قد ال تكفي 

أمام التزايد السكاني الحاصل.

الجميع قلق من هذا الحرب، وال خيار أمامهم سوى 

المضي قدمًا باتجاه تحقيق سياسة المصالح والنفوذ، 

هذا قد يكلف الكثير على حساب إبادة شعب كامل 

أو شعوب عديدة، فالخوف من المستقبل ونفاذ المواد 

مضاجع  يؤرق  ما  والديمومة  لالستمرار  الرئيسية 

الكثيرين وخاصة من هم في القمة.

الكرة األرضية، وصلت الطاقة االستيعابية للسكان 

إلى حد ينذر بالخطر، حيث تضاعف السكان أكثر 

من عشرة أضعاف ما كان عليه قبل مئة وخمسين 

سنة، ال استبعاد النتقال من حروب الطاقة واالقتصاد 

إلى حروب المياه.

العديد  الزائد في  التبذير  البشرية  يهدد  قبل ذلك ما 

أجياال  يبقي  عليها  حافظنا  إن  التي  المواد،  من 

البيئي  التلوث  إلى  إضافة  مستفادة،  قادمة  عديدة 

والسيارات  المصانع  وأبخرة  دخان  من  فقط  ليس 

جمعنا  إن  الذي  وحرارته،  اإلنسان  يتنفسه  ما  بل 

تلك الَنَفس والحرارة يزيد على تلوث وحرارة الكرة 

األرضية بمئات األضعاف ما كانت عليه قبل دهٍر 

من الزمن.

كل ما تم ذكره يوحي بأن هناك من يفكر أن األرض 

ملك له وعليه أن يعيش هو وَمْن ِمْن فصيلته والبقية 

هم زوائد، والحتمية هي إزالتهم التخلص منهم، دون 

حكرا  وليس  الجميع  ملك  اإلنسانية  أن  يعلموا  أن 

ألحد.

أو  واحد  مبدأ  على  الثبات  يمكن  ال  السياسة  في 

تلك  تعمل  بل  محدد،  لهدف  والتعاون  التشارك 

لجميع  مخالف  وهذا  لألقوى،  البقاء  على  السياسة 

الدولي  والقانون  اإلنسان  حقوق  والقوانين  الشرائع 

إلى  المصالح  صراع  تتحول  لذلك  واإلنساني، 

أساليب الشيطنة في السياسة لتنفيذ األجندات. 

هو  به  تفكر  ما  دائمًا  الشريرة  العقل  أن  وعليه، 

الرحمة  تولد  أن  يمكن  ال  وهذا  والجشع،  األنانية 

والمحبة. ما نمر به من أحداث في أوكرانيا وقبلها 

في سورية وشرق األوسط ظروف خلقها هذه العقول 

الشريرة من خالل األفكار واإليديولوجيات التي تمَّ 

وللتخلص  الكثيرين.  ونفوس  عقول  في  غرسها 

من ذلك هو التكاتف والوقوف بحزم في وجه تلك 

عليها  عفى  التي  الخبيثة  واإليديولوجيات  األفكار 

الزمن ونشر أفكار الرحمة والمحبة والتسامح. بذلك 

نستطيع جميعا خلق سد متين أمام َمن يحاول خرق 

أدبيات الشعوب وثقافاتهم.    

عزالدين مال
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المنتخبة  الهيئة  من  بيان  يصدر  أن  قبل  حتى 

سوريا،  كوردستان   – المدني  المجتمع  لمنظمات 

بذلك  وأثاروا  المسعى،  هذا  بتفشيل  كوردنا  "بلش" 

غبارًا الداعي له..

بهم،  عهدنا  كما  التفشيل  نعوت  بشتى  وبدؤوا 

دونما انتظار تبيان الخبر الصحيح، وكأن البعض 

أي  وتحت  مسعى  أي  إفشال  مهمتهم  هؤالء  من 

مسّمى..

الديمقراطي  للحزب  مملوكة  قاعة  وفي  البارحة 

المؤتمر  بدأ  العاصمة،  هولير  في  الكوردستاني  

فمن  سياسي،  لحزب  تابعة  القاعة  وكون  أعماله، 

الحزب،  وأعالم  صور  هناك  تكون  أن  الطبيعي 

ورغم كون البارتي الشقيق حزب كوردستاني عريق 

ومدافع أصيل عن الكرد، وفي كل األوقات، إال أن 

هؤالء المتصيدين، وجهوا سهامهم المسمومة بالقول 

إن هذا المؤتمر ال يمكن أن يمثل منظمات مدنية، 

طالما أن انعقاده تم في قاعة تابعة لحزب.. وكوني 

اجتماعات  وعقدنا  التحضيرية،  اللجنة  في  عضوًا 

نقابة صحفيي كوردستان  نقابتنا –  عديدة في مقر 

لتجمع  ناجح  لمؤتمر  التحضير  أجل  – سوريا من 

المنظمات المتواجدة في كوردستان، والتي يديرها، 

ويعمل بها كرد من غربي كوردستان، وكان هدفنا 

أجندة  أي  عن  بعيدًا  التجمع  هذا  إنجاح  األساسي 

حزبية ضيقة..

وبالفعل عقد المؤتمر، وكان من الطبيعي أن يكون 

تحضر  أن  وشكله،  نوعه  كان  مهما  محفل  ألي 

كضيوف، ومنها ممثلو المجلس الوطني الكردي في 

سوريا، وكذلك فعاليات مدنية وسياسية من جنوبي 

كوردستان، لكن هذا األمر أشعل منصات التواصل 

االجتماعي، واتهموا الفيدراسيون بأنه ينعقد برعاية 

احزاب كردية، وحددوا باالسم : الحزب الديمقراطي 

الكوردستاني- سوريا..

في الحقيقة،  نعم هناك أشخاص حضروا المؤتمر، 

ليس  أنه  وأعتقد  كردية،  ألحزاب  منتسبون  وهم 

الحزبيون مبعدين عن أي  يكون  أن  أساسيًا  شرطًا 

نشاط مدني، واألحزاب السياسية جزء من منظومة 

الحراك المجتمعي المدني.

من  ذلك  وتصوير  المتعمد،  التسريب  يخص  فيما 

قبل بعض المغرضين وكأنه عراك باأليدي، فكان 

يمكن تدارك األمر بروية قليلة، وصبر، ومع ذلك 

المؤتمر،  تخريب  تعّمد  أو  تصعيد،  أي  يحدث  لم 

أما إرسال الفيديو لبعض األشخاص، خارج القاعة، 

مسّرب  كان  من  كائنًا  أخالقي"  غير   " عمًال  فكان 

الذي  الشخص  على  الكالم  هذا  وينطبق  الفيديو، 

سّرب رسالة من الواتس لبعض األشخاص، رسالة 

تخص مجموعة من رفاق حزب كردي، فيها دعوة 

لدعم رفاقهم، والعمل إلنجاح التجّمع المدني والبعد 

عن أي تأثير حزبي في الهيئة اإلدارية، وفي رئاسة 

الفيدراسيون، ونوابه..!!

منه  مأموٌل  المدني،  التجمُّع  هذا  حال،  أية  على 

تتواجد  وفاعلة  قوية  منظمات  هناك  ألن  النجاح، 

حينما  ستتالشى  فهي  الضعيفة  المنظمات  أما  فيه، 

يبدأ العمل الفعلي للبرنامج الذي وضعه الفيدراسيون 

قادمات  في  وغيرها  كوردستان،  في  أهلنا  لخدمة 

األيام.

سعيها  على  وشعبًا  حكومة  لكوردستان  الشكر  كل 

إلنجاح أي أفكار ومشاريع تخص أهلنا في غربي 

كوردستان.
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وتربية  البيت  ألمور  متفرغة  المرأة  كانت  قديما 

يلزم  ما  كل  تقديم  مهمته  كان  والرجل  األطفال 

المرأة  عدا  وتعليم:  نفقات ومصاريف  من  لألسرة 

في الريف كانت تساعد زوجها في أمور الزراعة 

إضافة  المحصول  وجمع  الحصاد  أيام  وخاصة 

تفرغت  الزمن  عامل  ومع  المنزلية  واجباتها  الى 

المرأة الريفية أيضا للعمل المنزلي والرجل لألمور 

الخارجية بتامين مستلزمات البيت كان الرجل يعمل 

افراد  فعدة  االن  اما  افراد؛  عدة  من  اسرة  ويعيل 

يعملون معا إلعالة اسرة واحده.

من  المنزل  مصروف  والتقاليد  العادات  حسب 

ان تصرف  حقها  فمن  عليها  لزامًا  ليست  الزوجة 

البيت  فمصروف  الشخصية؛  لحاجياتها  راتبها 

مسؤولية الزوج: اما في الوقت الحالي اختلف كثيرا 

تحمل  الشريكين  على  لزاما  فأصبح  المفهوم  هذا 

وتربيه  المنزل  أمور  في  والمساعدة  البيت  أعباء 

األطفال دون قيود او حواجز بان المجتمع سيعيب 

على  او وضعه  اطعمه  او  طفله  نظف  إذا  الرجل 

سريره للنوم او استفاق ليال لحاجة الطفل.

مع صعوبات المعيشة وغالء األسعار وعجز الرجل 

لوحده من تامين نفقات اسرته اضطر الرجل الى 

فرض  بالمقابل   . ابنته  او  الزوجته  براتب  العون 

المنزل  بواجبات  زوجته  يساعد  ان  الزوج  على 

طالما االثنان يذهبان   الى الدوام ويقضيان ساعات 

في انجاز العمل للحصول على مرتب إضافي: اما 

مساءا  بعمل  ويتبعه  يعمل صباحا  الرجل  كان  إذا 

هنا يكون من الصعوبة مساعدة الزوجة في أمور 

البيت.

اما اذا كان الرجل لديه فراغ فمن الحكمة مساعده 

زوجته مثال غسل االطباق وترتيب البيت والعناية 

بالطفل والطبخ. كل هذا لن ينقص من عظمة واهمية 

بالعكس ستزداد  المجتمع  البيت وال في  الرجل في 

المحبة والمودة بين الطرفين.

فال يوجد فرق بين الزوج والزوجة، والتعاون يجعل 

العالقة بين الزوجين في أفضل حاالته؛ ألنه يشعر 

مسؤوالن  وانهما  بعضهما  يكمالن  بانهما  الطرفان 

معا عن تامين نفقات البيت وتربيه األطفال وتامين 

مستقبلهم .

في  خاصة  كثيرا  الزوج  سيساعد  الزوجة  راتب 

الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها كل اسرة 

ان راتبها  يعتبرن  النساء  لكن بعض  سورية.     

عنها  الزوج  تخلى  إذا  الزمن  غدر  ضد  سالحها 

لتامين  راتبهن  يمنحن  وعندما  في ظروف صعبه. 

نفقات البيت يعتبرن ذلك مساواة مع الرجل وتجاهل 

خدماته او الخضوع لطلباته: بانها لم تعد تلك الكائن 

الضعيف المحتاج لرعاية وحماية الرجل من الفقر 

والعوز. 

لألسف تمردت الكثير من النساء وخاصة مع اول 

يوم من وصولهن أوروبا حيث تفتحت عيونهن على 

الكثير  من األمور وخاصة عندما وجدن ان الرجل 

الغسل  وفي  الطفل  تربية  في  يشارك  األوروبي 

والطبخ وترتيب  البيت وتغيير حفاضة الطفل:  لذلك 

تطلب من زوجها تقليد الرجل األوروبي وفي حال 

الرفض ومع تراكم  سلبيات وخالفات في الماضي 

بين الزوجين تطلب المرأة الطالق وتعتبر ذلك حقها 

الشرعي وانها أصبحت بإمكانها االعتماد عل نفسها 

كونها تملك بيت وراتب ومن حقها حضانة األطفال 

حسب القوانين األوروبية     لذلك من الطبيعي ان 

المانيا  في  مثال  كبير  بشكل  الطالق   نسبه  ترتفع 

حسب االحصائيات  يوجد ٩٧٥٣ حالة طالق بين 

االسر السورية .

الوالدين منسجمين  ان  األوالد  بالمقابل عندما يرى 

البيت،  ومصروف  بخدمة  ومتعاونين  ومتفاهمين 

الهادئ  للبيت  النموذجية  الصورة  لديهم  يترسخ 

والناجح: فقد يتعلم منهم أطفال آخرين عند االختالط 

بهم ويحاولوا تقليدهم. وبذلك يصبح خدمة ونفقات 

عن  النظر  بغض  عامة  ثقافة  الزوجين  بين  البيت 

منذ  وتعلموها  عليها  تربوا  التي  والتقاليد  العادات 

الطفولة
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في  الحقيقي  بالمعنى  مدني  مجتمع  يوجد  ال  الحقيقة 

المدني  المجتمع الكردي في سوريا، فتنظيمات المجتمع 

الكردي قبل الحراك الشعبي  في آذار ٢٠١١ كانت شبه 

كانت  التي  والنوادي  الجمعيات  بعض   من  إال  غائبة 

الكردية  وباللغة  الشعبية  الرياضية  الفرق  بتشكيل  تهتم 

وبـالفنون  والفلكلور كالرقص واألزياء الكردية التقليدية 

علمًا أن بعضًا من هذا الجمعيات والمنظمات إن لم نقل 

كلها كان على عالقة وثيقة باألحزاب السياسية، وتعمل 

األحزاب  تطوير  سبيل  في  منها  وبدعم  رعايتها  تحت 

وكانت   ككل،  الكردي  المجتمع  في  الجماهيري  ودورها 

يمارس  كان  ما  بسبب  وسري  محدود  بشكل  تعمل 

عنصرية  وسياسات  إجراءات  من  الكردي  الشعب  ضد 

تستهدفه في وجوده كشعب وأرض وجغرافية  إستثنائية 

سياسية بهدف صهره في بوتقة القومية العربية باإلضافة 

إلى القمع الذي كان ُيمارس بشكل عام تجاه أي حراك 

سياسي ومجتمع مدني في البالد .

حيث كان ال يسمح بقيامها في االصل في سوريا وكان 

ذلك يرتبط بطبيعة الحكومات التي تولت الحكم في مرحلة 

عسكرية  سلطوية  نظمًا  أقامت  حيث  االستقالل  مابعد 

ومدنية هيمنت على السياسة واالقتصاد والمجتمع ما حال 

دون تطور المجتمع المدني في سوريا .

أما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الكردية التي تشكلت 

بعد آذار ٢٠١١ خالل األزمة السورية، فبعضها تأسست 

خارج  اآلخر  بعضها  وتشكلت  الكردية،  المناطق  في 

سوريا وأغلبها في اقليم كوردستان العراق وأن معظم هذه 

المنظمات كانت جل تفكيرها ودورها والتزال  مقتصرًا 

على أن المجتمع المدني هو عبارة عن منظمات إغاثية 

خيرية تعمل خالل الحروب، وتهدف الى تقديم الخدمات 

الطبية من طبابة ودواء وسالت الغذاء

وحتى في هذا الجانب لم يفلحوا ولم تكن تفكر بالتوجه 

الى العمل على تنمية الذات والقدرات والمهارات وتنمية 

عن  الخبرات  واكتساب  المتطوعين  لدى  العطاء  روح 

طريق إقامة ورشات العمل والندوات والمنتديات وإلقاء 

المحاضرات أو منظمات تكون بمثابة عين الشعب  على 

أداء األحزاب واألطر السياسية أو اإلدارة. 

تلك  ظلت  فقد  أعاله  ذكرها  سبق  التي  لألسباب  ونظرًا 

وعدم  والتخبط  والهشاشة  الضعف  تعاني  المنظمات 

عديدة  ألسباب  والبرامج  الرؤى  ووضوح  االستقاللية 

وهي :

١ - ألنها كانت تفتقر الى الدعم بأي شكل من األشكال 

من قبل المنظمات الدولية وألنها كانت محلية .

بنية متريفة  الكردية هي  المدن والبلدات  بنية  ٢ - ألن 

ذات  التقليدية  االجتماعية  بالتكوينات  ومتأثرة  ومتصلة 

الطائفية  أو  والمناطقية  العائلية  أو  العشائرية  االمتدادات 

أو خليط منها غير قادرة على أن تلعب الدور نفسه الذي 

لعبته المدن االوربية في نشأة مؤسسات المجتمع المدني 

فعال  نحو  على  حركته  واحتضان  وتطورها  وتكويناته 

بإتجاه المسألة الديمقراطية . 

وكما تعلمون هناك بين المجتمع المدني واألحزاب السياسية 

باستقاللية  المس  ذلك  يعني  أن  دون  التكامل  من  نوع 

أحدهما عن اآلخر حتى يتمكنوا من التعبير عن مطالبهم 

ورغباتهم لخلق مناخ تسوده الديمقراطية ألننا سواء نظرنا 

الى المجتمع المدني من منظور فلسفي أو سياسي أو من 

خالل تبلور مكوناته على أرض الواقع فإنه يظل مجرد 

فال  ولذلك  الديمقراطية  أصول  عن  بعيدًا  مادام  تصور 

يمكننا الحديث عنه في غياب منهجية ديمقراطية واضحة 

المعالم ألن المجتمع المدني رغم أنه عبارة عن مجموعة 

األفراد والهيئات غير الرسمية بصفتها عناصر فاعلة إال 

التربوية  المجاالت  معظم  تشمل  المركزية  وظائفها  أن 

واالقتصادية والصحية والحقوقية واإلغاثية والخيرية...

الخ لذلك ترى أنه في أوربا يستبعد في مفهوم المؤسسات 

او  اإلثنية  والطائفة  والقبلية  كالعائلة  األولية  االجتماعية 

المذهبية كما تستبعد منه المؤسسات السياسية و الحكومية 

ليبقى ذا طابع تطوعي محض حيث ينظر الى المجتمع 

المدني على أساس مشاركة المواطنين بطريقة فعالة في 

تكوين جماعات طوعية تهدف الى تحقيق الصالح العام 

وهذا مايفتقر إليه المجتمع الكردي لذلك فإن الحديث عن 

وإمكانية  الليبرالي  النمط  وفق  المدني  المجتمع  صيغة 

والمضمون  الشكل  حيث  من  مقوماته  توفر  أو  تطبيقه 

والخطيرة  الحساسة  المرحلة  في  الكردي  المجتمع  في 

السياسية واألمنية الراهنة فرضية غير قابلة للتحقق ألن 

المجتمع الكردي اليزال يسود فيه نمط المجتمع األهلي 

مع  تتعاطى  مازالت  وألنها  وقيمه  وتشكيالته  بتركيبته 

السياسي  اإلطار  في  المدني  للمجتمع  المجرد  المفهوم 

– االجتماعي الضيق للنخبة الليبرالية من المثقفين وبعض 

أو  النخب  هذه  بمصالح  يضر  ال  بما  المتنفذة  األحزاب 

حلفائها في الداخل والخارج .

وإلى مستقبل أفضل

شادي حاجي 

بداية ال ُبد من التأكيد على إنُه ال إنسان وال عمل مالئكي 

أن  ُبد  والكمال هللا وحدُه وعليِه ال  الحياة  كامل في هذه 

الغاية  من  نابع  إنساني  ونشاط  عمل  ألي  تقيمنا  يكون 

والهدف المنشود تحقيقه وما مؤتمر فيدراسيون منظمات 

المجتمع المدني- كوردستان سوريا  سوى وسيلة وأداة 

لتنظيم أداء وعمل مجموعة من منظمات وقوى المجتمع 

المدني في إقليم كوردستان الملحق بسوريا رأت بالعمل 

دورهم  األنجح ألداء  الوسيلة  موحد  إطار  في  الجماعي 

النقابي النضالي لخدمة مجتمعهم المدني  وكانت الخطوة 

مؤتمرهم  بعقد   ٢٠٢٢/٥/٥ يوم  في  السليمة  األولى 

والوطني  القومي  النضال  عاصمة  هولير  في  األول 

الكوردستاني الكبير وذلك ما أثار حقد أعدائنا التاريخيين 

ومرتزقتهم من الشرذمة الشاذة عن محور الفكر والنضال 

أخوة  منظومة  أنصار   مثل  الكوردي  والوطني  القومي 

النباح  أصوات  كل  جندت  التي  الشعوب(اآلبوجية) 

بعد  لم  يعرف  الذي  الوطني  الفيدراسيون  لمحاربة هذا 

خيره من شره وبحجج واهية قذرة مثل تبعيتها للمجلس 

الوطني الكوردي  أو لحزب ال PDK-S وكأنهما أعداء 

الكورد و كوردستان متناسين إنهما جسم قومي ووطني 

كوردستاني يمثالن شريحة جماهيرية وسياسية كبيرة في 

أخطاء  لهما  كان  وإن  بسوريا  الملحق  كوردستان  إقليم 

أول  من  وسأبقى  وكنُت  للنقد  تحتاج  سياسية  ومواقف 

الناقدين لهم و للخطأ أينما وجد وأجزم بأن ذلك مرحب 

بِه لدى معظم قياداتهم السياسية  .

ولكن أن يتجاوز النقد للحقد والتشهير القذر  المسبق لدى 

المرجوة  واألماني  األهداف  مجمل  على  الحثالة  بعض 

من ذلك المؤتمر وأعضائِه الحاضرين والمنتخبين فذلك 

قومي  نشاط  لكل  منظم  وتدمير  تخريب  وإنما  نقدآ  ليس 

الشر  بقيادة محور  ووطني كوردي وكوردستاني شامخ 

يوميآ  تؤكد  التي   Pkk ال  منظومة  وعناصر  اإليراني 

بأفعالها المعادية لحقوقنا القومية والوطنية العادلة وآخرها 

وليس أخيرها نيتهم في إجراء إحصاء سكاني في مناطق 

الشبه  إفراغها  بعد  بسوريا  الملحق  كوردستان  إقليم 

الكامل لسكانها الكورد األصليين بغية تأكيد نتائج التغيير 

األسدية  العصابة  مارستها  التي  الممنهج  الديمغرافي 

ويتممها إدارتها الذاتية الخرندعية .

الملحق  كوردستان  إقليم  وأبناء  عامة  الكورد  نحن  أي 

بسوريا خاصة أمام مشروعين اليوم و ال ثالث لهما وهو 

أن تكون كوردي شامخ والذي يقوده فخامة األخ الرئيس 

مسعود بارزاني ومؤيدِه من أحرار كوردستان الكبير أو 

كوردي باألسم ولكن ذليل ومهين بقيادة اآلبوجية والحياد 

بينهما اليوم تعتبر  خيانة عظمى  .

المنظمات  لكل  مفتوح  الفيدراسيون  باب  بأن  أوآل  أختم 

المشترك  الجماعي  بالعمل  الراغبة  المدنية  والقوى 

البناء  بالنقد  تنبيهنا  فيحتم  بالعمل  نخطأ  قد  بأننا  وثانيآ 

عطرة  نضالية  تحية  أرق  ومع  الهدام  التجريح  وليس 

وتقدم  لنجاح  والهادفة  الحقيقية  الناقدة   األصوات  لكل 

الفيدراسيون ولكل مشـروع خـدمي و نـضالي آخر 

الُحر  الكوردسـتاني  والوطن  اإلنسـان  بناء  ألجل 

الكريم
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سليمان حممد كرو 
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محمد مروان 

ما المقصود بالمجتمع المدني؟

مفهوم المجتمع المدني تعريف المجتمع لغة واصطالحًا 

تعريف  محتويات ١  المدني  المجتمع  منظمات  تعريف 

 ٣ المدني  المجتمع  خصائص   ٢ المدني  المجتمع 

 ٥ المدني  المجتمع  مبادئ   ٤ المدني  المجتمع  دور 

المجتمع  ُيعّرف  المدني  المجتمع  تعريف  المراجع 

المجتمع  بأّنه   (Civil Society (باإلنجليزية:  المدني 

عن  مستقل  بشكٍل  ومنظماته  مؤسساته  تكونت  الذي 

سلطة الدولة؛ حيث يجمعها فيما بينها رابطة اختيارية 

طوعية،[١] كما أّنه يقوم على العمل االجتماعي لتحقيق 

الخيرية،  والجمعيات  كاألحزاب،  المشتركة؛  المصالح 

االجتماعية،  والحركة  الحكومية،  غير  والمنظمات 

أّنه  والنقابات، ومنظمات حقوق اإلنسان، وغيرها، إال 

ال ُيعّد مجتمعًا متجانسًا نظرًا لعدم وضوح الحدود بينه 

وبين الحكومة أو الجهات التجارية.[٢] ُيعد بناء المجتمع 

المدني معقدًا ومتباينًا إلى حد ما، ولكنه مهم وأساسي 

للتعبير عن غير المسموعين من الناس من خالل تعزيز 

المشاركات المحلية في صنع القرارات السياسية وتوفير 

الخدمات،[٢] باإلضافة إلى أّنه ُيعتبر القطاع الثالث في 

المجتمع إلى جانب الحكومة واألعمال التجارية. 

الثمانينات  في  المدني  المجتمع  مصطلح  ظهور  بدأ 

للنظم  المعارضة  الحكومية  غير  الحركات  خالل  من 

االستبدادية في المناقشات السياسية واالقتصادية، ويتمّتع 

صانعي  على  للتأثير  الكافية  بالسلطة  المدني  المجتمع 

السياسات، كما ُيعّد في تطور مستمر نتيجة التطورات 

مثل:  باستمرار،  تحدث  التي  والتغيرات  التكنولوجية 

للطبيعة،  العالمي  والصندوق  الدولية،  العفو  منظمة 

هذه  تختلف  كما  العمال،[٣]  لنقابات  الدولي  واالّتحاد 

المنظمات باختالف حجمها وأساسها وسياساتها، فهناك 

جماهيرية،  وحركات  دولية،  حكومية  غير  منظمات 

ومنظمات صغيرة ومحلية،[٤]

وُيعّد التعاون من أجل البقاء أحد أهم أهدافها من خالل 

أساليب  بعّدة  بينها  والتنسيق  االجتماعية  الممارسات 

المدني  المجتمع  مصطلح  ُيعّد  ومعاصرة.[٥]  قديمة 

مصطلحًا عالميًا خاصًة بعد ظهور حركات الديمقراطية 

وإيجاد  السياسية  الحياة  تنشيط  على  تعمل  إذ  الحديثة 

المفاهيم  للمشاكل االجتماعية، ويعكس عددًا من  حلول 

والمنفعة  التعددية  أهّمها  الحديث  العصر  في  واألفكار 

االجتماعية؛ والتي ُتعّد مهمة من أجل تحسين الظروف 

كالتعصب،  تحقيقها؛  دون  يحول  ما  العالم وحجب  في 

ومهددات حرية العمل واالعتقاد، وغيرها،  

وهي كاآلتي:[٦] التبادلية: (باإلنجليزية: Reciprocity)؛ 

ُتشير إلى قدرة المجتمعات المدنية على التعاون، والعمل 

تحقيق  يضمن  بشكل  والموارد  األفكار  وتبادل  معًا، 

المساواة، وبالتالي التمّكن من التفاعل معًا من أجل حل 

النزاعات بطرق سلمية، وعليه حدوث أي خلل في هذه 

الجماعية:  األطراف.  بين  بالمشاكل  يتسبب  الخاصية 

(باإلنجليزية: Commonwealth)؛ ُتشير إلى الخاصية 

االقتصادية المتمثلة بقدرة المجتمع المدني على المشاركة 

في التبادل المفتوح من خالل اإلنتاج، والتقسيم، وتبادل 

السلع والموارد، وبالتالي تعزيز الروابط بين المجتمعات 

المدنية. التشاركية: (باإلنجليزية

: Participatory)؛ تتمثل هذه الخاصية بمشاركة جميع 

ويظهر  القرارات،  اّتخاذ  في  المدني  المجتمع  أعضاء 

ذلك جليًا من خالل المنظمات والوكاالت المجتمعية التي 

تعمل من أجل الصالح العام وتحقيق األهداف المشتركة. 

العدالة: (باإلنجليزية: Justice)؛ تتمثل خاصية العدالة 

السياسية،  العملية  في  القانون  سيادة  اّتباع  خالل  من 

يقع على  والخاصة، حيث  العامة  الحقوق  والدفاع عن 

األعضاء  حقوق  عن  الدفاع  المتبقين  األعضاء  عاتق 

اآلخرين فيما لو اسُتبعدوا من العملية السياسية. مراقبة 

الخاصية  هذه  وتشمل  العام:  الصالح  أجل  من  الموارد 

بالموارد  والتحكم  المراقبة  على  المدني  المجتمع  قدرة 

البشرية، والموارد المادية، والطبيعية، وغيرها، وترتبط 

اتـخاذ  على  القدرة  الشـعب  بامتالك  الخاصية  هذه 

المـحلية  االقتـصادات  بتعزيز  وُتسـهم  القرار، 

وتحسـينها.

االتحاد: (باإلنجليزية: Association)؛ ُتشير إلى قدرة 

المجتمعات المدنية على االتحاد معًا والتفاعل مع بعضهم 

بحرية ودون قيود، والعمل لصالح المجتمع، وتقديم الدعم 

الذي يعزز بدوره هذه الرابطة. السيادة: (باإلنجليزية: 

Sovereignty)؛ تتمثل خاصية السيادة بقدرة المواطنين 

واّتخاذ  السياسي  الحكم  جوانب  في  المشاركة  على 

القرارات المتعلقة بالحياة العامة من أجل تحقيق مصلحة 

هذه  تتمثل  Equity)؛  (باإلنجليزية:  المساواة:  الجميع. 

الخاصية بقدرة جميع أفراد المجتمع على الحصول على 

تحقيق  لضمان  متساوي  بشكل  والموارد  الفرص  ذات 

(باإلنجليزية:  المسؤولية:  العدالة واإلنصاف لآلخرين. 

السياسية  الجهات  بتحميل  تتمثل  Accountability)؛ 

بعض  خالل  من  أعمالها  عن  المسؤولية  واالقتصادية 

األنشطة، مثل: إجراء االنتخابات بشكل نزيه، وحرية 

والصحافة  المجموعات،  في  التنظيم  وحرية  التعبير، 

المجتمع  يقوم  المدني  المجتمع  دور  وغيرها.  الحرة، 

الخدمات:  تقديم  كاآلتي:[٤]  وهي  أدوار،  بعدة  المدني 

المدارس  وإدارة  الصحية  الرعاية  خدمات  كتوفير 

االبتدائية. الدفاع والمحاماة: كالضغط على الحكومة فيما 

يتعلق بحقوق الشعب والبيئة. المراقبة: من خالل مراقبة 

الفعالة: من  المواطنة  بناء  للمطالب.  الحكومات  امتثال 

التفاعل  وتحفيز  محليًا،  المدنية  المشاركة  تحفيز  خالل 

مع الحكومة المحلية واإلقليمية والدولية. المشاركة في 

عمليات اإلدارة العالمية.        
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خالد بهلوي 

عمر كوجري 
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كرمت منظمة التنمية الدولية في ألمانيا يوم االحد ٠٨ 

ايار ٢٠٢٢، الرسامة الفلكلورية تركية شمو الملقبة بـ 

(ليلى قاسم) في قاعة كوباني بمدينة بيليفيد األلمانية.

للحزب  السياسي  المكتب  عضو  بيرو  نافع  بحضور 

كوادر  من  وعدد  سوريا  الكوردستاني-  الديمقراطي 

الحزب، تم تكريم الرسامة والفنانة الكردية ليلى قاسم 

"تركية شمو" من قبل السيد بيوار مراد مسؤول منظمة 

التنمية الدولية في ألمانيا.

يذكر ان الفنانة ليلى قاسم هي ناشطة سياسية وشاعرة 

منزلي  معرض  ولديها  تربسبية  مدينة  ريف  من 

الكردي  والتراث  والنقش  الرسم  من  ثمين  فلكلوري 

القديم.

أقامت منظمة مخيم كوركوسك للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا PDK-S أربعينية البيشمركة 

البيشمركة عيسى  والد  منزل  أمام  وذلك  المصادف ٢٠٢٢/٠٥/٠٩  االثنين  يوم  مساء  ريبرعلي  عيسى 

ريبرعلي.

روز  منظمة  من  ووفد   PDK-S لـ  كوركوسك  منظمة  وكوادر  أعضاء  البيشمركة  أربعينية  حضر 

لـ PDK-S فرع كوركوسك وعائلة البيشمركة عيسى ريبرعلي ومنظمة بيشمركيي خوبخش وممثلي 

االحزاب الكوردية واهالي المخيم.

بداية رحب الرفيق جالل عيسى بالحضور ومن ثم دعاهم بالوقوف دقيقة صمت مع سرودة اي رقيب على 

روح الشهيد وأرواح شهداء الكورد وكوردستان وفي مقدمتهم البارزاني الخالد.

ومن خالل مراسم احياء أربعينية البيشمركة عيسى ريبر علي األقيت عدة كلمات:

كلمة منظمة كوركوسك للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا ألقاها الرفيق عبدالعزيز كامل عضو 

PDK-S المجلس المنطقي لـ

كلمة منظمة روز لـ PDK-S فرع كوركوسك ألقاها النقيب هاشم

كلمة عائلة البيشمركة عيسى ريبرعلي ألقاها الرفيق حسين علي

أرض  عن  الدفاع  سبيل  في  البيشمركة  وتضحيات  روز  لشكري  شهداء  مناقب  عن  فيها  تحدثوا 

كوردسـتان

أربعينية قدم منظمة كوركوسك لـ PDK-S ومنظمة روز لـ PDK-S فرع كوركوسك  نهاية  وفي 

ومنظمة بيشمركيي خوبخش صورة البيشمركة عيسى ريبرعلي لعائلته . 

أثناء  البيشمركة عيسى ريبر من قوات لشكري روج، توفي إثر صعقة كهربائية  بالذكر : إن  والجدير 

اإلجازة في المنزل بتاريخ ٠٣/٢٨/ ٢٠٢٢، في مخيم دوميز. 

وقد شّيع جثمانه من مخيم دوميز إلى مقبرة شاخكي في محافظة دهوك بإقليم كوردستان
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أن  لها،  تقرير  في  الهولندية  (تروا)  صحيفة  ذكرت 

غير  ماتزال  الجديدة،  الحكومة  في  االئتالف  أحزاب 

متفقة حول قضية إعادة اطفال "تنظيم الدولة الهولنديين" 

الى البالد.

الحزبين  بين  االتصاالت  أن  الصحيفة  وكشفت 

(المتصدرين للمركز الثاني والثالث من ناحية ترتيب 

بضرورة  المطالبان  النواب)،  مجلس  في  األصوات 

إعادة "أطفال التنظيم" من سوريا، مترددان حاليا في 

اتهامهما  من  خوفُا  األطفال  إعادة  بضرورة  المطالبة 

من قبل حكم (VVD) صاحب األغلبية بعدم اإلمتثال 

التفاق التحالف.

وقالت الصحيفة يبدو أن "السالم" مع شريك التحالف 

يعتبر أكثر أهمية لكال الطرفين من مصير ما يقارب 

من (٦٠) طفًال هولنديًا يقيمون في"المخيمات الكردية" 

ان  الواضح  من  وانه  سنوات،  ثالث  من  أكثر  منذ 

االطفال سيعودون في النهاية ولكن بعد عام أو أكثر 

يبدو أن ذلك اليشكل فرقًا لدى األحزاب.

*صدمة شديدة  

سنوات  بضع  إن  الواقع  "في  قائلة  تساءلت  الصحيفة 

شباط  في  كبيًرا،   فرًقا  ُتحدث  المخيمات  في  أخرى 

ألن  سوريا  من  نساء   ٥ الهولندية  الحكومة  سحبت 

القاضي هدد بوقف الدعوى الجنائية ضدهن، ثم تبين 

أن أطفالهم الـ (١١) تعرضوا لصدمات شديدة عند 

عندما  حتى  ذلك  يتحسن  لم  هولندا.  إلى  وصولهم 

انفصلوا عن أمهاتهم بعد وصولهم.

لم  أنهم  لدرجة  للغاية  سيئة  كانت  حالتهم  أن  وتبين 

يتمكنوا من الذهاب إلى والديهم "بالتبني"، وكان ال بد 

من اصطحابهم إلى "مؤسسة رعاية الشباب" حيث ال 

يزالون، وبعد ٣ أشهر تقريًبا بنفس الحال.

الذين  األطفال  أن  في  أملها  عن  الصحيفة  وعبرت 

سيظلون  سنوات،   ٥-٦ بين  اآلن  أعمارهم  تتراوح 

قادرين على النمو ليكونوا أطفال هولنديين عاديين.

األطفال  على  ينطبق  ال  هذا  ان  الـ(تروا)  وأكدت 

الستين المتبقين إذا "تركناهم" في سوريا لبضع سنوات 

بأيديولوجية  متزايد  بشكل  يتأثرون  سوف  أخرى، 

"التنظيم" في المخيمات، مما يعني أن فرصة االندماج 

الناجح في هولندا ستصبح أصغر وأصغر.

هناك(  يزال  ال  الحالي  الوقت  في  انه  الى  وأشارت 

٧٣٠٠ )طفل من الدول الغربية في المخيمات الكردية، 

واختارت بعض الدول األوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا 

األطفال  إعادة  بالفعل  والدنمارك  والسويد  وفنلندا 

وأمهاتهم إلى الوطن.

*ال يمكن اإلنتظار

أشارت الصحيفة الى انه حتى روسيا استعادت بالفعل 

أخرى  دول  تزال  ال  فيما  األطفال،  من  مئات  عدة 

العودة  عن  تسمع  أن  تريد  ال  وإنجلترا،  فرنسا  مثل 

إلى الوطن، هذه هي البلدان التي عانت من هجمات 

وحيث يشعر السكان بنفور كبير من كل ما له عالقة 

"بالتنظيم".

"جميع  على  يتعين  للصحيفة،  وفقًا  النهاية،  في  لكن 

يمكن  وال  بالدهم؛  إلى  العودة  واألطفال"  النساء 

أجل  إلى  المخيمات  مراقبة  في  االستمرار  "لألكراد" 

غير مسمى، في كانون الثاني/ يناير من هذا العام، شن 

مقاتلو التنظيم هجوًما كبيًرا على سجن كردي حيث تم 

سجن زمالئهم المقاتلين، وتم "تحرير" ما ال يقل عن 

١٠٠ طفل دون السن القانونية.

بسرعة،  المتبقين  األطفال  بإعادة  نقم  لم  "إذا  وقالت: 

فهناك فرصة جيدة ألن يقعوا هم أيًضا في أيدي تنظيم 

الدولة".

الى  تنظر  األوروبية  الدول  أن  الصحيفة  واعتبرت 

بعضها البعض إلى بعضها البعض لمعرفة من يبدأ في 

"االستدعاء". كانت هولندا تقول إن االستدعاء الفعلي 

من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل دبلوماسية مع البلدان 

المجاورة لنا. اآلن وقد بدأت تلك الدول المجاورة تقدم 

على العملية بنفسها ، تم إسقاط هذه الحجة.

وختمت الصحيفة ,إذا قررت هولندا أيضًا "االستعادة"، 

فسيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على فرنسا وإنجلترا 

للتخلي عن مقاومتهما لها. وقد يكون الحل النهائي لهذه 

المشكلة في األفق.

توفيت شاباتان كورديتان من كوردستان سوريا, بعد غرق القارب الذي يقالنها قبالة السواحل اللبنانية قبل 

أيام في محاولة الوصول إلى أوروبا.

مصادر ARK أفادت اليوم ١١ أيار ٢٠٢٢, بوفاة كل من جاندا سعيد التي تبلغ من العمر ٢٧ عامًا وإيناس 

عبدالسالم ٢٣ عامًا, بعد غرق القارب أثناء محاولتهما الوصول إلى ألمانيا قبل أيام.

جاندا سعيد تنحدر من بلدة كركي لكي التابعة لمدينة ديرك, فيما تنحدر إيناس من مدينة قامشلو, وكانتا 

تأمالن أن يصل بهما القارب إلى أوروبا بهدف إتمام معاملة زواجهما من شقيقين اثنين في ألمانيا.
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ألمانيا  في  المسجلين  األوكرانيين  الالجئين  عدد  فاق 

فيما  بالدهم.  في  الحرب  بدء  منذ  الجئ  ألف   ٧٠٠

الجئ  ألف   ٢٠ أن  األلمانية  الداخلية  وزيرة  ذكرت 

مع  الحدود  عبر  بالدهم  إلى  يوميا  يعودون  أوكراني 

بولندا ومن بينهم من كانوا في ألمانيا.

رغم عودة بعض الالجئين بالفعل إلى وطنهم، استمر 

عدد الجئي الحرب من أوكرانيا المسجلين في ألمانيا 

في االرتفاع مؤخرا. وبحسب تقرير لصحيفة "فيلت آم 

أيار  مايو/  األحد (١٥  أمس  األلمانية صدر  زونتاج" 

ألفا و٢٠٥ الجئ  تم تسجيل وصول ٧٢٧   ،(٢٠٢٢

من أوكرانيا إلى ألمانيا في السجل المركزي لألجانب، 

منذ بداية الهجوم الروسي في ٢٤ شباط/ فبراير وحتى 

األربعاء الماضي.

كما ذكرت الصحيفة، استنادا إلى بيانات وزارة الداخلية 

ãib‘æa@pbœby@Û‹«@Âœá€a@NN@Êb„ÏÓ€a@¿@ÊÏ˜u¸

األلمانية أن ٣, ٩٨٪ من هؤالء الالجئين المسجلين 

منهم.   ٪٨١ النساء  ويشكل  أوكرانيون،  مواطنون 

األشخاص  بعض  أن  إلى  الوزارة  تشير  ذلك،  ومع 

الذين سجلتهم السلطات ربما سافروا إلى دولة أخرى 

في  أوكرانيا  إلى  عادوا  أو  األوروبي،  االتحاد  في 

وقت الحق.والتسجيل شرط أساسي لتلقي إعانات من 

الدولة.

وفي سياق متصل، أوضحت وزيرة الداخلية األلمانية 

نانسي فيزر أن تدفق الالجئين من أوكرانيا إلى ألمانيا 

بوست"  "راينيشه  لصحيفة  فيزر  وقالت  تباطؤ.  في 

ألفي  نحو  فقط  يصل  الراهن،  الوقت  "في  األلمانية 

شخص من الفارين من أوكرانيا إلى ألمانيا كل يوم. 

وفي منتصف آذار/ مارس، كنا نستقبل حوالي ١٥ 

ألف شخص يوميا". 

ÚÓflbè€aÎ@µ‡‹è‡‹€@Üb»fl@âÓ‡‹m@ÍãiÜ@Úéäáfl@Û‹«@‚ÏvÁ@¬bjyg@M@bÓ„bæc
ألمانيا  بغرب  دوسلدورف  بمدينة  العام  االدعاء  أعلن 

يوم الخميس (١٢ مايو/ أيار ٢٠٢٢) أنه تم بدء إجراء 

إعداده  في  االشتباه  خلفية  على  تلميذ  ضد  تحقيقات 

لجريمة تعرض أمن البالد للخطر.

وقال متحدث باسم االدعاء وآخر باسم وزارة الداخلية 

المحلية بوالية شمال الراين-فيستفاليا اليوم إن االدعاء 

تولى  دوسلدورف  في  اإلرهاب  بقضايا  المعني  العام 

"هجوم  بأنها  وصفت  التي  القضية  في  التحقيقات 

إرهابي نازي مشتبه به".

المراهق  غرفة  إيسن  مدينة  في  الشرطة  واقتحمت 

ليًال، واحتجزته واكتشفت ١٦ "قنبلة أنبوبية"، وبندقية 

في  معقوف  صليب  على  عثرت  كما  الصنع،  محلية 

غرفتة الشاب فضًال عن مواد معادية للسامية ومعادية 

فوكوس  موقع  ذكر  ما  بحسب  والسود،  للمسلمين 

األلماني. كما ُعلم من المحققين أن التلميذ كان يخطط 

(بها  الثانوية  بوسكو  دون  مدرسة  على  هجوم  لشن 

اليوم أو غًدا الجمعة،  التحق بها،  التي  تلميذ)،   ٨٠٠

يضيف فوكوس.

وتعتقد الشرطة أن الشاب كان يتصرف بشكل منفرد. 

"يمكننا  الخميس:  اليوم  "تويتر"  على  الشرطة  وكتبت 

عامًا   ١٦  - ألماني  تلميذ  هو  به  المشتبه  أن  التأكيد 

- بمدرسة دون-بوسكو الثانوية".

وذكر مصور صحفي تابع للوكالة األلمانية أن الشرطة 

ضبطت حربة وأسلحة بيضاء بالمسكن، موضحًا أن 

إلى  صناديق  وعدة  األسلحة  حملوا  الشرطة  أفراد 

شاحنة.

وذكرت الشرطة أنها أبلغت بواسطة مراهق آخر بأن 

الشاب المشتبه به "يريد وضع قنابل في مدرسته"، التي 

تتخذ  جعلها  ما  منزله،  من  متر   ٨٠٠ بعد  على  تقع 

قرارًا بإغالق المدرسة، وكذلك مؤسسة تعليمية أخرى 

حيث أجرى المحققون عمليات تفتيش دقيقة استعانت 

فيها بالكالب البوليسية المدربة للتأكد من عدم وجود 

أي قنابل في الموقع.

وأفاد موقع فوكوس األلماني أن والدي الشاب كانا في 

صدمة شديدة جراء المفاجأة، وأنهما على ما يبدو ، لم 

يكن لديهما أي فكرة عن خطط ابنهم اإلرهابية.

 ، دوسلدورف  في  العام  المدعي  مكتب  وسيتولى 

المسؤول عن قضايا حماية الدولة ، القضية.

"يعاني من مشاكل نفسية"

لوالية  المحلي  الداخلية  وزير  رويل  هربرت  وقال 

شمال الراين فيستفاليا، إن بعض القنابل األنبوبية التي 

ُعثر عليها كانت تحتوي على مسامير، لكن الضباط 

كانت  المواد  أن  وأكد  أي صواعق،  على  يعثروا  لم 

صالحة بالفعل لكنها لم تكن جاهزة بعد لصنع القنابل، 

وأضاف أن هناك "مؤشرات تشير إلى أن الشاب يعاني 

من مشاكل نفسية خطيرة وأفكار انتحارية".

وتابع المسؤول األمني أن المواد التي تم العثور عليها 

حتى اآلن في غرفة المشتبه به تتضمن كتاباته الخاصة 

التي شكلت "دعوة للحصول على مساعدة عاجلة من 

قبل شاب يائس".

الستهداف  يخطط  كان  به  المشتبه  التلميذ  أن  ويعتقد 

التي درس فيها  الحالية أو مدرسته األخرى  مدرسته 

سابًقا. ما جعل الشرطة األلمانية في مدينة إيسن تقوم 

احتمالية  في  االشتباه  خلفية  على  مدرستين  بتفتيش 

وجود متفجرات بهما.

شيء  يحدث  لم  الحظ  "لحسن  المتحدثة:  وقالت 

أن  موضحة  حاليًا"،  تحقيقات  وتجري  بالمدرستين. 

وكان  دون-بوسكو،  بمدرسة  مقيد  به  المشتبه  التلميذ 

قبل ذلك في المدرسة األخرى التي خضعت للتفتيش 

أيضًا اليوم.

يوآخيم  الوالية  وزراء  رئيس  نائب  قال  جانبه،  من 

مشتركة  مهمة  لديهم  الديمقراطيين  "كل  ستامب: 

وشكر   ، والكراهية"  والوحشية  العنصرية  لمحاربة 

نازي  إرهابي  هجوم  "منع  لـ  جهدها  على  الشرطة 

مشتبه به".

من  االعتداءات  من  العديد  شهدت  ألمانيا  أن  يذكر 

جانب اليمين المتطرف في السنوات األخيرة، ما أثار 

اتهامات للحكومة بالتقصير وعدم فعل ما يكفي للقضاء 

على عنف النازيين الجدد.

من  المحرومين  المكلومين  للمسلمين  المزدوج"  "األلم 

مقبرة في أثينا، طفل أفغاني الجئ قتل ودفن في مقبرة 

مسيحية بسبب عم توفر مقبرة للمسلمين. ورغم تنازل 

كنيسة اليونان عن قطعة أرض لجعلها مقبرة للمسلمين 

لكن البيروقراطية تعيق تنفيذ المشروع.

في المقبرة المسيحية األرثوذكسية في شيستو، إحدى 

ضواحي أثينا الغربية، ُيمكن بالكاد تمييز قبر حسيب 

اهللا فكيري الذي ُقتل العام الماضي، حين كان يبلغ من 

العمر خمس سنوات في مخيم للمهاجرين في اليونان.

"األلم  بالرخام  المحفور  األفغاني  الطفل  اسم  يحيي 

المزدوج" لوالديه اسفنديار فكيري وزارنيغر نزاري: 

فاألمر ال يتعلق بفقدان أحد أطفالهما الخمسة بعد أقل 

من عام على وصولهم إلى اليونان فحسب، ولكن بعدم 

على  أيضًا،  أثينا  في  لدفنه  إسـالمية  مقبرة  وجود 

قبر  أمام  برس،  فرانـس  لوكالة  الوالد  أوضـح  ما 

طفله.

كان  بينما  اهللا،  حسيب  عامة  أشغال  شاحنة  صدمت 

يلعب مع أطفال آخرين بالقرب من مدخل مخيم ملكاسا 

في شمال أثينا، حيث يعيش مع أسرته منذ نحو أربعة 

يناير  الثاني/  كانون   ٩ في  مقتله  إلى  أدى  أشهرما 

.٢٠٢١

 ع.خ/ ( ا ف ب) 
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العدسة

أن  الديمقراطي  االتحاد  بمقدور سلطة  يعد  لم 

تتخفى تحت أية عباءة، فرائحة الجرائم أقوى 

ال  إعالم  وسائل  قبل  من  اإلخفاء  تقّصد  من 

يسيطر  التي  المنطقة  تصّور  التي  د،  ي  ب 

عليها أو يحكمها هذا الحزب، وكأنها سويسرا 

الشرق، حيث الرخاء االقتصادي واالجتماعي، 

والحرية السياسية، وصون حق المعارضة وما 

إلى ذلك.. !!

في  مريع  بشكل  تتدهور  المعيشية  األوضاع 

مجمل المناطق التي يسيطر عليها ال ب ي د، 

وكّل يوم ثّمة ارتفاٌع في سعر صرف العمالت، 

وفرص العمل بالغة القلة إال للذين يدورون في 

فلك منظومة العمال " الكردستاني" أو من في 

يبررون شناعة أخطائها، والبنية التحتية مدّمرة، 

شركات  والتأسيس  عمل،  فرص  توجد  فال 

تستقطب أيدي عاملة كثيرة، والتحسين البيئة، 

والتصليح حال الطرق، واإلدارة تستحوذ على 

كل خيرات المنطقة من ثروة نفطية، وأراضي 

صالحة للزراعة البعلية والمروية، ولم تحدث 

التي  الصعد  على  المجتمع  بنيان  في  طفرة 

وتمنحه  معيشته،  مستوى  من  وتحّسن  تهمُّه، 

األمان واالطمئنان على حاله وأسرته..

النفوس،  ضعاف  تشّجع  السلبيات  هذه  كل 

المحاكم  من  المحميين  حتى  أو  والمنفلتين 

وجرائمهم  حقدهم،  سيف  ليسلطوا  والقوانين 

لغاية  الكردي،  الشعب  من  تبّقى  من  على 

لقمة عيشه،  في  وتشتيته، ومحاربته  تهجيره، 

سكنتها  من  الكردية  المنطقة  إفراغ  وبالتالي 

كبير  ديمغرافي  خلل  وإحداث  األصليين، 

لصالح الجميع ما عدا الكرد..

ال يكاد يمّر يوٌم، إال ونسمع عن جريمة سطو 

وسلب  ونهب  السرقة،  بدافع  قتل  أو  مسلح، 

في  النهار،   وضح  في  المواطنين  ممتلكات 

األجهزة  من  خوف  دون  كوردستان،  غربي 

ألجل  ليس  د  ي  ب  ال  يرّبيها  التي  األمنية 

الحفاظ على األمن واستتبابه، بل ألجل محاربة 

الكرد، ومن بقي منهم، فقبل يومين ُقتل الشاب 

لص  يد  على  داللي  حسن  فرحان  عبدالغني 

وأجهز  منزله،  مافي  كل  منه  سلب  مجرم، 

قتل  نفسه  اليوم  وفي  قتيًال..  وأرداه  عليه، 

الشاب يحيى سليمان دوشي..

جميع  وفشل  المرعبة،  اللوحة  هذه  إزاء 

لجم  في  د  ي  ب  لل  التابعة  األمنية  األجهزة 

في  األمان  حياة  وتوفير  والمجرمين،  القتلة 

المنطقة، وازدياد التسيب، والفلتان األمني، ما 

حدا بدعوات أكبر من كونها فردية، ومحدودة، 

المواطنين،  قبل  من  السالح  حمل  بضرورة 

طالما  والسلب،  النهب  من  بيوتهم  وحراسة 

األمن  توفير  تستطيع  ال  األجهزة  هذه  أن 

للمواطنين..

يبدو أن ثمة حيتانًا ال تعرف الشبع، وال تملك 

المسؤولية  واجهة  في  وهي  المسؤولية،  حس 

األمنية، لكن من ربما من مصلحتها استمرار 

الحال على هذا التدهور المريع..

أيًا كانت األسباب، والنتائج، ف طالما أن سلطة 

ال ب ي د تتزعم المنطقة، فعليها وليس على 

وضرب  األمن،  توفير  مسؤولية  تقع  غيرها 

طويلة  هؤالء  أيدي  كانت  إذا  إال  المخربين، 

ال توجد قوة عسكرية، لديها القوة والصالحية 

على بترها.. 

غربي كوردستان.. 

االختطاف.. 

القتل .. 

السرقة

عمر كوجري 

خدمة  إلى  السورانية  الكردية  غوغل  شركة  أضافت 

لغة  الترجمة، وكذلك ٢٤  البحث في مجال  محركات 

جديدة، من بينها اللهجة "الكردية السورانية"، التي تقول 

هذه  يتحدثون  شخص  ماليين  ثمانية  نحو  إن  غوغل 

هدفها  أن  الشركة  وأكدت  العراق.  في  أغلبهم  اللغة، 

هو تمكين الناس في جميع أنحاء العالم من التواصل 

مع بعضهم البعض، وبإضافتها هذه اللغات الـ ٢٤، 

أصبح عدد اللغات المدرجة في خدمة ترجمة غوغل 

للغة  العليا"  "الكرمانجية  اللهجة  وكانت  لغة.   ١٣٣

الكردية، مدرجة في خدمة الترجمة لغوغل منذ فترة، 

في  للمستخدمين  متاحة  السورانية"  "الكردية  وستكون 

ليست  هذه  أن  إلى  الشركة  وأشارت  المقبلة.  الفترة 

اللغات األكثر شيوعًا في العالم، ولكن بعضها يستخدمها 

العالم. على سبيل  ماليين األشخاص في جميع أنحاء 

المثال، اللغة األكثر استخدامًا التي يتم إضافتها قريبًا 

الهند  شمال  في  ُتستخدم  والتي  البوجبوري،  لغة  هي 

الهند،  في   ٢٠١١ عام  لتعداد  وفقًا  وفيجي.  ونيبال 

يستخدم ما ال يقل عن ٥١ مليون شخص اللغة.

التي  باللغات  شخص  مليون   ٣٠٠ من  أكثر  يتحدث 

أضافتها غوغل إلى خدمة الترجمة، ومن بين اللغات 

التي أدرجت في هذه الخدمة:

-ا لكردية السورانية، ويتحدث بها نحو ثمانية ماليين 

شخص.

- آساميسي، التي يتحدث بها نحو ٢٥ مليون شخص 

في شمال شرق الهند.

في  شخص  مليوني  نحو  بها  يتحدث  التي  أيمارا،   -

تشيلي وبيرو.

- بامبارا، يتحدثها ١٤ مليون شخص في مالي.

في  شخص  مليون   ٥٠ نحو  يتحدثها  بهوجبوري،   -

الهند ونيبال وفيجي.

الكردية السورانية تضاف خلدمة ترمجة غوغل مع ٢٤ لغة جديدة

ال تنظري إلى عقارب الساعة

فالوقت بالنسبة لي ولكي

قد توقف

منذ أن أستسلمنا للقدر

و لمشيئة السماء

أعلم

نعم أعلم

ليس في عقلي

وال في لساني

إال بضع كلمات

لعلها تنقذ الموقف

ممزوجة بأحالم مؤجلة

بعضها قد تحقق

واآلخر بات طي النسيان

دعي نظراتنا البريئة

تكافئ حبنا

لنحلق عاليا

بكل حرية

إلى اإلمام

ال نهتم بشيء

كأسراب الطيور

التي تهاجر

قبل حلول فصل الشتاء

á«Ïæaمبناسبة يوم اللغة الكوردية 
ً
 ثقافيا

ً
احتاد كتاب كردستان سوريا حييي أسبوعا

كوردستان- قامشلو

اتحاد كتاب كوردستان سوريا بإحياء اسبوع  بادر 

ثقافي بمناسبة يوم اللغة الكوردية الذي يصادف ١٥ 

أيار ٢٠٢٢، حيث كان اليوم األول عن موضوع 

ضيوف  كان  تعيقها،  التي  العقبات  وبعض  اللغة 

والكاتب  عبدالفتاح  دحام  الكاتب  الموضوع،  هذا 

عبدالحكيم محمد.

أرواح  على  دقيقة صمت  بالوقوف  المناسبة  بدأت 

الكاتب  بادر  ثم  ومن  وكوردستان،  الكورد  شهداء 

الضيفين  إلى  األسئلة  بتوجيه  محمود  عبدالصمد 

الكاتبين.

سبب  عن  محمد  عبدالحكيم  الكاتب  حديث  كان   

اللغة  لـ  يوما  أيار  من  عشر  الخامس  يوم  جعل 

الكوردية عام ١٩٣٢، وقال: كان صدور العدد األول 

لمجلة هاوار في هذا اليوم والذي أصدره المير جالدت 

ذلك  قبل  الكوردية  اللغة  عن  وتحدث  كما  بدرخان، 

التاريخ .

وتحدث الكاتب دحام عبدالفتاح عن غنى اللغة الكوردية 

عن  تابع  كما  والمشتقات،  والمرادفات  بالمصطلحات 

في  توحيد  وجود  وعدم  الكوردية  اللهجات  في  التعدد 

لهجة الواحد وهذا يسبب ضعفا في اللغة الكوردية.

حضر المناسبة العديد من الكتاب والشعراء الذين أغنوا 

هذا الموضوع  بالمدخالت القيمة والمفيدة.

واليكم مواعيد المواضع األخرى خالل االسبوع الثقافي 

والتي ستستمر إلى ١٩ أيار.

اليوم األول، ١٥/ ٥/ ٢٠٢٢، موضوع النقاش: اللغة 

وبعض العقبات التي تعيقها، الضيوف الكاتب دحام 

عبدالفتاح – الكاتب عبدالحكيم محمد

اليوم الثاني، ١٦/ ٥/ ٢٠٢٢، موضوع النقاش : 

األدب الكوردي بين الواقع والطموح ، الضيوف: 

برادوست  الكاتب   – محمد  باقي  محمد  الكاتب 

ميتاني

النقاش،  ٢٠٢٢،موضوع   /٥  /١٧ الثالث،  اليوم 

الضيوف:  الكوردية،  الصحافة  حول  نقدية  رؤية 

الصحفي محمد حسين- الصحفي مسعود حامد

قراءة  موضوع:   ،٢٠٢٢  /٥  /١٨ الرابع،  اليوم 

الشعر والقصة، الشعراء تورجين رشواني- جيان 

مراد- الشاعرة عبير دريعي

اليوم األخير، ١٩/ ٥/ ٢٠٢٢، منح جائزة االتحاد 

السنوية، يحييها الفنان: بهاء شيخو

حسني علي غالب


