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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا
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حماية  وحدات  مقّر  أمام  شـنكال،  لقضاء  التابعة  سـنوني  ناحية  أهالي  من  العشرات  احتشد 

شـنگال التابـعة لحزب العمال الكوردسـتاني PKK، مطالبين برحيل الميليشـيات ومغـادرتها 

للمديـنة.

وُنّظم االحتشاد بعد تعّرض مقر لوحدات حماية شنگال في سنوني، اليوم لقصف جوي تركي خّلف 

وراءه قتلى وجرحى، وإلحاق اضرار مادية بممتلكات المواطنين ومنازلهم.

المتواجدين في  القصف استهدف مسّلحي PKK وبعض مسؤوليها  أن  الواردة،  المعلومات  ووفق 

المنطقة، وأثار الهلع والخوف بين أهالي ناحية سنوني.

وتظهر لقطات فيديو سكان غاضبين في المكان اشتبك بعضهم مع مسلحي الحزب الذين حاولوا 

االعتداء على المحتجين. وطالب سكان الناحية مسلحي PKK بترك شنگال ومغادرتها. 

يف ذكرى 

تأسيس البارتي 

اخلامسة والستني

في كل عام، وفي الرابع عشر من حزيران، 

وجماهيره   وكوادره  ورفاقه  حزبنا  يحتفل 

الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب  تأسيس 

سوريا، وهو يوم مشهود في الحياة السياسية 

الحاجة  دعت  حيث  سوريا،  كوردستان  في 

يؤمن  ثوري  سياسي  حزب  لتشكيل  الملّحة 

بالقضية الكردية كقضية تحمل أبعادًا إنسانية، 

المتنورين الكورد، ويرى  على يد نخبة من 

أنه ال بد للكرد من حامل سياسي، وصوت 

قوي يطالب بحقوقهم، ويناضل من أجل إثبات 

التاريخي األصيل، ومساهمتهم في   وجودهم 

صفحات  في  مغّيبة  لكنها  المنطقة،  حضارة 

اإلهمال.

حاجة الكرد في كوردستان سوريا إلى تنظيم 

ملّحة،  كانت  وجماهيري  قوي،  سياسي 

جسم  في  حصلت  التي  االنشقاقات  ولكن 

 ١٩٥٧ التأسيس  عام  بعد  فيما  الحزب  هذا 

وحتى اآلن، وبزيادة مفرطة ال مبرر لها، لم 

تجعل هيبة الحزب من أن  تتداعى في نظر 

حزبها   على  عّولت  التي  الكردية  الجماهير 

من  وأنصاره  وكوادره  قياداته  عانت  الذي  

والتغييب  واالعتقاالت   المالحظة  ويالت 

في السجون لسنوات طويلة، وخاصة الجيل 

كافة  وفي  بعدهم  ومن  المؤسس.  األول 

التي  الصعبة  الظروف  بمعاناة من  المراحل 

مروا بها .

واالنشقاقات  التصدع  حالة   من  بالرغم 

للبتة، فقد حاولت إضاعة  التي ال مبرر لها 

على  والغيورين  المناضلين  أمام  البوصلة 

مصير شعبهم وتحقيق تطلعاته  .. وصارت 

الحركة السياسية بشكل عام تعاني من تعدد 

البرامج  وتعدد  األهداف،  وتعدد  األسماء، 

دون  ولكن  الداخلية،  واألنظمة  السياسية، 

تحقيق أهدافها ماساهم في زرع حالة اليأس 

بين الجماهير الوطنية   التي استبشرت خيرًا 

من حركتها السياسية في بداية التأسيس، وإلى 

أعوام قليلة بعد ذلك.. 

الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب  حزبنا.. 

وآالم  آمال  ترجم  تأسيسه،  ومنذ  سوريا، 

الحكومات  ضد  ملموس  واقع  إلى  جماهيره 

التي آلت على نفسها إلحاق أكبر أذى بشريحة 

خاصة  وحاولت  سوريا،  في  وكبيرة  مهمة 

حكومات البعث وعن سبق ترصد إذابة الكرد 

حزبنا  على  فضغطت  العربية،  البوتقة  في 

العشرات  باعتقال  وقامت  الحزب،  وكوادر 

من رفاق الحزب، ومن باقي األحزاب، بغية 

التي  المشروعة  المطالب  تحقيق  عن  ثنيه 

كان ينادي بها..وبالتالي تفريط ثقة الجماهير 

الكوردايتي،  معين  من  نهل  الذي  بحزبها 

واختار لنهج البارزاني الخالد سلوكًا ومنهجًا، 

وهو  األسمى  الهدف  عينه  نصب  ووضع 

بتمجيد  الكردي، وطالب  الوجود  الدفاع عن 

أن  انبعاثها، ورأى  الكردية، وإعادة  القومية 

ال سبيل للكرد سوى االعتزاز القومي طريقًا 

للوصول الى تحقيق أهداف أعلى وأسمى .. 

اآلن .. وبعد خمسة وستين عامًا من النضال، 

وتبدل الظروف،  وتحقيق الوحدة بين سبعة 

احزاب مؤمنة بهذا النهج القويم يتطلب األمر 

كل  وعلى  وتقويته،  التنظيمي  دوره  تعزيز 

والدبلوماسية   والسياسية  التنظيمية  الصعد 

شعبنا  صوت  بحق  لنكون  والجماهيرية، 

في كوردستان سوريا وعلى مساحة سوريا 

التطور  مع  تتناسب  جديدة  آليات  ..عبر 

مع  والتنسيق  المستويات..  كل  في  الحاصل 

المعارضة الوطنية السورية ومن خالل جبهة 

الوطني  المجلس  وكذلك  والحرية،  السالم 

الكردي في سوريا.

في  -سوريا  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  تأسس 

ظروف محلية وإقليمية ودولية دقيقة ومتشابكة، في ١٤  

حزيران ١٩٥٧ حيث استطاع الحزب في مدة وجيزة 

وفعاليات شعبنا  فئات  كافة  قّطاعات واسعة من  تأطير 

والوطنية  القومية  تطلعاته  عن  بصدق  وعّبر  الكردي، 

األصيل  القومي  بوجوده  اإلقرار  أجل  من  والنضال 

وحقوق القومية المشروعة   .

الفتية  الِقوى  بانضمام  تأسيسه  بداية  في  الحزب  حظي 

الكردي  الشعب  شرائح  ومختلف  والطلبة  الّشباب  من 

بين  القومي  الشعور  تأجيج  على  وعمل  سوريا،  في 

باللغة  االرتقاء  نحو  بجدية  وخطا  الكردية،  الجماهير 

واألدب والتراث وتاريخ الثورات واالنتفاضات الكردية، 

وتشكيل الفرق الفنية إلحياء الفلكلور الكردي واالحتفاء 

بالمناسبات القومية والتاريخية لكوردستان .

للضغوط  الحزب  وكوادر  أعضاء  معظم  تعّرض 

الجمهورية  في   األمنية  األجهزة  قبل  من  والمالحقة 

معظم  واعتقل  الثاني)  (المكتب  آنذاك  المتحدة  العربية 

أعضاء قيادة الحزب بمن فيهم رئيس الحزب المناضل 

الحزب  قيادة  رفضت  أن  بعد  زازا  نورالدين  الدكتور 

يركن  لم  الحزب  لكن  األحزاب،  لدعوة حل  االنصياع 

أجل  من  النضال  في  واستمر  والمهادنات،  للمساومات 

فضح السياسات الشوفينية الجائرة والمشاريع العنصرية 

البغيضة (الحزام العربي واإلحصاء االستثنائي وسياسات 

المتعاقبة  التعريب ..الخ) من قبل الحكومات واألنظمة 

منذ عهد الوحدة مرورًا باالنفصال وصوًال لسلطة حزب 

كلمة قيادة الـ PDK-S مبناسبة الذكرى اخلامسة والستني لتأسيس احلزب 

يوم  سوريا   - الكوردستاني  الديمقراطي  حزبنا  تلقى 

١٤ حزيران ٢٠٢٢، برقية تهنئة من المكتب السياسي 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني الشقيق بمناسبة مرور 

٦٥ عامًا على تأسيس الحزب.

وفيما يلي نص رسالة التهنئة

الديمقراطي  الحزب  سكرتير  المال،  سعود  السيد 

الكوردستاني - سوريا

الحزب  وقيادة  السياسي  المكتب  أعضاء  السادة 

الديمقراطي الكوردستاني – سوريا:

بمناسبة مرور ٦٥ عامًا على تأسيس الحزب الديمقراطي 

لكم  التهاني  بأطيب  نتقدم  سوريا،   - الكوردستاني 

العريق  ومؤيدي حزبكم  وأعضاء  األعزاء  ولكوادركم 

دائمًا  المستمر  التقدم والتطور  لكم  والمناضل، ونتمنى 

والقومية  الوطنية  الحقوق  كافة  تحقيق  في  والنجاح 

والديمقراطية للشعب الكوردي في غرب كوردستان.

كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا، أول 

حزب سياسي كوردي تأسس في كوردستان سوريا قبل 

٦٥ عامًا، وكان أحد أهم محطات النضال السياسي في 

لنيل  الجهود والقدرات وتوجيه الشعب،  لتنظيم  سوريا 

حقوق ومطالب الشعب الكوردي في سوريا.

كحزب  سوريا   - الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب 

غرب  شعب  قبل  من  تأسس  بالثقة  وجدير  شجاع 

الصفوف  ضمن  اآلن  وهو  الماضي،  في  كوردستان 

ئ حزبنا الدميقراطي الكوردستاني- سوريا
ّ
املكتب السياسي لـ PDK يهن

األولى في ساحات النضال والتضحية دائمًا، ومحطات 

المختلفة في سوريا هي  الكوردستاني  الشعبي  النضال 

ليعّبر  جاء  الذي  الحزب  نضال  هذا  على  تشهد  التي 

في  رائدًا  كان  و  سوريا  كوردستان  شعب  معاناة  عن 

النضال من أجل نيل حقوق وحريات الشعب الكوردي 

في سوريا.

وبهذه المناسبة، نؤكد من جديد تحالفنا القوي وصداقتنا 

المدني  النضال  في  الحق  مبادئ  تعزيز  على  ونصرُّ 

والديمقراطي وتحقيق جميع أهدافنا في السالم والحرية 

والديمقراطية.

 - الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  نهنئ  ثانية،  مرة 

سوريا، في الذكرى الـ ٦٥ لتأسيسه، ونحن على يقين 

الحركة  أجل  من  النضال  تعترض  التي  العقبات  بأن 

مؤقتة، وأن النضال الحقيقي سيستمر في نهاية المطاف 

المثمرة  لألحزاب العريقة والشعبية، واالستمرارية 

ستبقى لنضالكم المدني والديمقراطي.

بالنجاح والتوفيق

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي الكوردستاني

١٤  حزيران ٢٠٢٢

البعث الجائرة.

في  الكردي  الشعب  فّجرها  التي  أيلول  ثورة  جاءت 

كوردستان العراق بقيادة البارزاني الخالد (مال مصطفى 

البارزاني) عام ١٩٦١ لتعطي صداها قوة وزخمًا لنشاط 

الحزب، فاّتسعت رقعته التنظيمية أفقيًا خاصة بعد إعالن 

الحزب الوقوف إلى جانب الثورة الكوردستانية ودعمها 

ينهالن  الحزبان  الممكنة، وراح  والوسائل  السبل  بكاّفة 

من معين الخالد البارزاني، ويستمدان الدُّروس النضالية 

معاهدين  النضالية،  مدرسته  من  العملية  والتجارب 

الكوردايتي  نهج  النضالية على  مسيرته  في  االستمرار 

استقالل  دعائم  أرسى  الذي  الخالد،  البارزاني  نهج 

كوردستان من خالل انتزاع البيان التاريخي من النظام 

العراقي البائد في ١١ آذار ١٩٧٠ ومرورًا بالفيدرالية 

ووصوًال إلى االستفتاء التاريخي في ٢٥ أيلول ٢٠١٧  

أيها الحضور الكريم:

على  والّتشاُبك  التعقيد  بالغة  ظروف  في  اليوم  نحتفل 

معاناة  ظل  في  والدولي  واإلقليمي  المحلي  المستوى 

المحرقات  وندرة  األسعار  جّراء غالء  المعيشية  شعبنا 

 (pyd) وشح المياه والكهرباء مّما يدل على فشل إدارة

األساسية  الحياة  ومقّومات  مستلزمات  أبسط  تأمين  في 

الكردي  الوطني  للمجلس  المعادية  لألعمال  إضافة 

وتضييق الخناق على قياداته وكوادره، وزّج العديد منهم 

القومية  الشراكة  من  به  تهرُّ عن  ناهيك  المعتقالت  في 

والوطنية وتعطيله المتعّمد للمفاوضات الكردية الكردية، 

والعسكرية  السياسية  بالقرارات  واستفراده  واستحقاقاته 

واالقتصادية، كما أن شعبنا في منطقة عفرين وگـري 

سپـي وسري كانييه ليس بأحسن حاًال جّراء ممارسات 

بعض الفصائل المسلحة والمتحّكمة بمصير الناس وقوته 

اليومي والمحاوالت المستمرة لفرض التغيير الديمغرافي  

فيها.

أيتها األخوات واالخوة :

إن حزبنا الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا لم 

يتواَن  يومًا في رعايته ومساندته لوحدة الموقف والصف 

الكرديين، وقد تمكن مع أحزاب الحركة الكردية الشقيقة 

تشكيل العديد من التحالفات وصوًال في مساعيه المتميزة 

في تأسيس المجلس الوطني الكردي في سوريا بالتزامن 

سياسيًا  مكسبًا  أصبح  والذي  السورية،  الثورة  مع 

كما  الدولية،  المحافل  في  لشعبنا وقضيته  مهمًا  وقوميًا 

استطاع وبجدارة إنجاز الوحدة االندماجية بين عدد من 

األحزاب الكردية في تنظيم واحد (الحزب الديمقراطي 

وتطلُّعاته  شعبنا  لقضية  خدمة  سوريا)   – الكردستاني 

القومية والوطنية في البالد، ولم تقتصر مساعي الحزب 

في تجميع القوى الكردية فحسب بل ذهب لبناء األطر 

المعارضة  صفوف  في  وانخرط  الوطنية،  والتحالفات 

جانب  إلى  وعمل  السلمية،  السورية  الثورة  اندالع  مع 

القوى الوطنية التي تنشد الحرية والديمقراطية، ويدعو 

لسوريا  وصوًال  والنضال  العمل  لمواصلة  الدوام  على 

اتحادية برلمانية تعدُّدية ذات نظام ديمقراطي، تتمتع في 

ظلها جميع المكونات القومية والدينية والمذهبية بحقوقها 

القومية والديمقراطية بما فيه شعبنا الكردي وفقًا للعهود 

والمواثيق الدولية.

في الختام :

وضع  في  ساهموا  الذين  لكّل  وإجالل  حب  تحية 

الديمقراطي  الحزب  لتأسيس  األولى  اللبنات 

الكوردستاني- سوريا 

والكوردستاني  الكردي  شعبنا  شهداء  إلى  تحية 

وشهداء الثورة السورية.

تحية إلى القابعين في زنازين النظام وفي محتجزات 

 p.y.d

مصطفى  المال  الخالد  روح  إلى  عطرة  تحية 

بارزاني 

اللجنة المركزية

للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا

تصريح

ظروفًا  شعبنا  أبناء  فيه  يعاني  الذي  الوقت  في 

إدارة حزب االتحاد  اقتصادية وأمنية سيئة، تستمرُّ 

الديمقراطي بتضييق الخناق عليه ليعيش حالة القلق 

وعدم االستقرار عبر ممارسات إرهابية من خطف 

الّرصاص  إطالق  من  جرى  وما  ...الخ،  وتهديد 

على حميد مروان عيدي، العضو في حزب يكيتي 

األحد  يوم  مدينة عامودا  الكردستاني - سوريا في 

ومحاولة  د  ي  ب  مسلحي  قبل  من  حزيران   ١٢

اغتياله، واختطافه فيما بعد مع سيارته هو دليل قاطع 

اجمللس الوطني الكردي: حزب ب ي د  ماٍض يف سياسة بث الرعب والرتهيب وتفريغ كوردستان سوريا
الديمقراطي ماٍض في سياساته  على أن حزب االتحاد 

لبث الرعب والترهيب وبالتالي تفريغ كوردستان سوريا 

من أهلها، في الوقت الذي يعاني فيه كل أبناء المنطقة 

ظروفًا معيشية مزرية نتيجة سياسات هذه اإلدارة.

لم  شعبنا  وبنات  أبناء  بحق  الترهيبية  األعمال  هذه  إن 

نضاله  متابعة  الكردي عن  الوطني  المجلس  تثني  ولن 

شعبنا  بحقوق  لالعتراف  وصوًال  السلمي  السياسي 

حقوق  تضمُن  تعدُّدية  ديمقراطية  دولة  ضمن  الكردي 

كافة مكّونات الشعب السوري، ومن هنا ندعو الجانب 

األمريكي صاحب النفوذ في مناطقنا للقيام بمسؤولياتهم 

الديمقراطي، وأيضًا على  االتحاد  إدارة  والضغط على 

قسد لوقف هذه الممارسات وإطالق سراح حميد مروان 

عيدي وجميع المخطوفين والمعتقلين، كما نطالب أبناء 

والثقافية  المجتمعية  وفعالياته  السياسية  بحركته  شعبنا 

وفضحها،  الممارسات  هذه  برفض  للتكاتف  والحقوقية 

بحق أبناء شعبنا في هذه المرحلة المفصلية التي تمرُّ بها 

سوريا عامة ومناطقنا بشكل خاص.

المجلس الوطني الكردي في سوريا

 ١٥-٦-٢٠٢٢

بمناسبة الذكرى الـ ٦٥ لميالد حزبنا أرسل الفرع 

الشقيق  الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  السادس 

برقية  نص  يلي  وفيما  الماصبة،  بهذه  تهنئة  برقية 

التهنئة

الحزب  لتأسيس   (  ٦٥  ) الـ  الذكرى  بمناسبة 

بأخر  نتقّدم  سوريا   / الكوردستاني  الديمقراطي 

التهاني وأجمل التبريكات الى السكرتير العام و قيادة 

الفرع السادس للحزب الدميقراطي الكوردستاني يف اوروبا يهنئ حزبنا مبناسبة التأسيس
وأعضاء ومؤيدي حزبكم المناضل متمنين أن يبقى هذا 

الحزب دومًا في طليعة قافلة النضال والتضحية لتحقيق 

كافة الحقوق المشروعة للشعب الكوردي في كوردستان 

سوريا، وأن تضطلع كافة مؤسساته في أوروبا بدورها 

الريادي الفعال على كافة الصعد لتعزيز مكانة الكورد 

والدفاع عن حقوقه المشروعة .

إن العالقات التي تربط حزبينا سنواظب على تعزيزها 

وتقويتها من أجل تحقيق كافة االهداف والسالم والحرية 

والديمقراطية.

الديمقراطي  الحزب  في  االخوة  نهنئ  أخرى  مرة 

له  متمنين  السنوية  ذكراه  في  سوريا   - الكوردستاني 

النجاح  في مسيرته النضالية لتحقيق كافة حقوق شعبنا 

الكوردي في كوردستان  سوريا .

الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

الفرع السادس - أوروبا  



www.pdk-s.com

كوردستان نشاطات2 العدد (٦٨٢)  ١٥ /٦/ ٢٠٢٢م - ٢٧٢٢ ك

@�aáœÎ@›j‘nèm@ENKS@Ä€@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@ÚÓ‹rø
ÊaãÌg@M@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á‹€

الوطني  للمجلس  كوردستان  إقليم  ممثلية  استقبلت 

الديمقراطي  الحزب  الكوردي في سوريا, وفدًا من 

من  الـ8  األربعاء  يوم  الكوردستاني-إيران، 

حزيران 2022 بمقرها في أربيل.

قادري -  الزائر كًال من محمد نزيف  الوفد  وضم 

الديمقراطي  للحزب  العام  للمسؤول  الثاني  النائب 

الكوردستاني - ايران و رستم جهانكيري - مسؤول 

قادري  الحزب ومحمد صالح  المراقبة في  مؤسسة 

- مسؤول العالقات الكوردستانية للحزب.

واستقبل الوفد من قبل د. كاوى آزيزي رئيس ممثلية 

إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي وأعضاء 

 ،ENKS  الممثلية. وبحسب الموقع الرسمي لممثلية

الوضع  قادري عن  اللقاء، تحدث محمد نزيف  في 

كما  إيران،  في  األوضاع  إليه  آلت  وما  اإليراني 

أشار بأن المعارضة اإليرانية قد رفعت من مستوى 

شعاراتها من اإلصالح إلى إسقاط نظام الماللي.

اإليرانية  مؤتمرالشعوب  نشاط  إلى  قادري،  وأشار 

وحدة  على ضرورة  مؤكدًا  فيه،  الكورد  ومشاركة 

الصف الكوردي في كوردستان إيران ومدى التقارب 

بين الحزبين الديمقراطيين، مشيرًا إلى "نعد بسماع 

أخبار مبشرة قريبا لعودة الوحدة بين الحزبين".

من جهته، تحدث رئيس الممثلية د .كاوا آزيزي عن 

الوضع السوري بشكل عام والكوردي بشكل خاص، 

سوريا  كوردستان  في  الصعب  الوضع  إلى  وأشار 

للدفاع عن  الجبهات  ونضال ENKS على مختلف 

حقوق الشعب الكوردي في سوريا.

التي  والعراقيل  الصعوبات  إلى  عزيزي  وأشار 

الكوردي،.ومن جهة أخرى  الصف  تعترض وحدة 

تم الحديث عن نشاط وأهمية جبهة السالم والحرية 

التي تجمع بين ENKS والعرب والسريان.

الجاد  العمل  على  الجانبان  أكد  اللقاء  نهاية  وفي 

والمستمر وتطوير العالقات الثنائية و وحدة الصف 

الشعب  قضية  بخدم  بما  والكوردستاني  الكوردي 

الكوردي .

@Âfl@�aáœÎ@›j‘nèm@ENKS@Ä€@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@ÚÓ‹rø
›Óiäc@¿@ÚÌÜäÏÿ€a@pbÓ€bßa@ÊÏÓéaäá–„Ï◊

استقبلت إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي 

من  وفد   ,2022 أيار   7 الثالثاء  يوم  سوريا  في 

الممثلية  مقر  في  الكوردية  الجاليات  كونفدراسيون 

بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

رئيس  كامل  إسماعيل  من  كل  الوفد  وضم 

مموي  ومامى  الكوردية  الجاليات  كونفدراسيون 

الكوردستاني  للكونفيدراسيون  المركزية  اللجنة 

وسالم كوردي لجنة األشراف للكونفيدراسيون.

تم استقبالهم, من قبل د. كاوا آزيزي رئيس ممثلية 

وأعضاء  سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس 

الجالية  عن  الحديث  تم  االجتماع,  في  الممثلية. 

الهياكل  واستكمال  وأهميتها  ومالمحها  الكوردية 

وعن  العالم,  دول  مختلف  في  فروعها  وتأسيس 

الجالية الكوردية في روسيا والجمهوريات السوفيتية 

دول  في  الكونفيدراسيون  أهمية  إلى  وأشار  السابقة 

الكورد في  السابق نظرا النتشار  السوفيتي  االتحاد 

معظم هذه الدول.

من جانبه, تحدث رئيس الممثلية د.كاوا آزيزي عن 

أهمية تأسيس اتحاد الجالية الكوردستانية في الخارج 

ومدى أهميتها ودورها في تعريف القضية الكوردية 

للرأي العام العالمي, كما وأكد على تعاون المجلس 

الوطني الكوردي مع الكونفيدراسيون.

وتجنيدهم  والقصر  األطفال  اختطاف  تستمر ظاهرة 

 PYD ميليشيات  قبل  من  سوريا  كوردستان  في 

المناطق  تشهد  حيث  الفاشية,  الثورية  والشبيبة 

اختطاف  حاالت   PYD إدارة  لسيطرة  الخاضعة 

واختفاء األطفال يوميًا, آخرها اختفاء طفل في مدينة 

قامشلو بكوردستان سوريا.

توجد  ال  بأنه  قامشلو  مدينة  من  ناشطون  وكشف 

الطفل سامي شيراز بوظو من مواليد  أي معلومات عن 

2007 في مدينة قامشلو, حيث اختفى عن األنظار منذ يوم 

األربعاء 8 حزيران 2022 عند خروجه من المنزل.

وبالرغم من محاوالت عائلته لمعرفة مصيره إال أن كل 

محاوالتهم باءت بالفشل.

وطالبت عائلة سامي االتصال على الرقم 0939257423 

لمن لديه أي معلومات عنه.

·Ë‰ia@7ófl@Úœã»æ@ÊÎáíb‰Ì@ÍÎÎàÎ@‚bÌc@â‰fl@ �—n¨@ãñb”@NNNÏ‹ìflb”

التقى يوم األربعاء 15 حزيران 2022, وفد مشترك من لجنة العالقات 

بممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا واتحاد 

معلمي كوردستان سوريا، بهيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي في 

سوريا بمحل إقامتهم في هولير عاصمة إقليم كوردستان.

خالل اللقاء، جرى النقاش على مجمل المشاكل والتحديات التي تواجه 

الوضع  بإقليم كوردستان ومنها  المقيمين  السوريين  الكورد  الالجئين 

المشاكل،  هذه  لحل  عمل  آلية  ايجاد  على  التنسيق  وكيفية  التعليمي، 

األخرى  والخدمات  الزيارات،  واإلقامات،  التعليمي،  الوضع  ومنها 

اللجوء في كوردستان، وسيتم تسليم كتاب خاص بهذه  في مخيمات 

المسؤولة  الجهات  إلى  إليصالها  المجلس  رئاسة  هيئة  إلى  المطالب 

في اإلقليم.

›Óiäc@¿@ê‹1a@Úébˆä@Ú˜ÓÁ@Ô‘n‹Ì@µ‡‹»æa@Üb•aÎ@ENKS@ÚÓ‹rø@Âfl@áœÎ

على هامش اجتماعات اللجنة الدستورية, التقى وفد من 

الكوردي  الوطني  للمجلس  الخارجية  العالقات  مكتب 

المكتب،  رئيس  حاجو،  كاميران  برئاسة   ENKS

غولدريتش  األمريكي  الخارجية  وزير  مساعد  نائب 

في جنيف.

عضو  برو  إبراهيم  حضره  الذي  االجتماع  خالل 

الكوردي  الوطني  للمجلس  الخارجية  العالقات  مكتب 

في سوريا, أكد الطرفان على الحاجة لدفع حل سياسي 

األمن  مجلس  لقرار  وفقًا  السورية  لألزمة  شامل 

.2254

وانتهت يوم الجمعة 3 حزيران 2022, أعمال الجولة 

الثامنة من اللجنة الدستورية في جنيف التي استمرت 

أربعة أيام نوقش خاللها أربعة نقاط مقترحة من الوفد 

الثالثة المشاركة.

—Ó‰u@¿@înÌäá€ÏÀ@Ô‘n‹Ì@?†Ï€a@ê‹v‡‹€@ÚÓuäb©a@pb”˝»€a@Âfl@áœÎ

زار وفد من لجنة محلية "ده ر كاري" التابعة للفرع الثامن 

صالح  برئاسة   PDK الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب 

الديمقراطي  الحزب  مقر  الكوادر  من  ومجموعة  عيسى 

الكوردستاني - سوريا في مدينة زاخو وقد كان في استقبالهم 

هيام عبد الرحمن، عضو اللجنة المركزية للحزب، وعدد 

من أعضاء المجلس المنطقي.

بين  التنسيق  وسبل  الالجئين  اوضاع  الطرفان  تباحث   

التحديات  إلى  الجانبان  تطرق  وكذلك  لمساعدتهم  الجانبين 

الحزبيين  بين  التاريخية  والعالقات  السياسية  والمستجدات 

القضية  عدالة  خدمة  في  ترسيخها  على  والتأكيد  الشقيقين 

الكوردية ومشروعيتها.

ÏÇaå@Ú‡ƒ‰fl@∂a ''äb◊äÒÜ''@ÚÓ‹´@Âfl@áœÎ@ÒäbÌå

زار  يوم السبت ٤ حزيران ٢٠٢٢، وفد من مكتب المراءة والطفولة مجلس 

محلية الشهيد نصرالدين برهك في بلدة جل آغا.

ضم الوفد آريا جمعة ومنار عثمان وتم استقبالهم من قبل أعضاء المجلس المحلي 

ورحب رئيس المجلس السيد رسول عمر بالوفد.

آريا  الزيارات، ومن جانبها تحدثت  أهمية هذه  التأكيد على  تم  الزيارة  وخالل 

و  واالجـتماعية  السـياسية  الحياة  في  الكـوردية  المرأة  دور  عن  جمعة 

االقتـصادية.

@ENKS@Ä€@Ú€Ï–�€aÎ@Òcãæa@knÿfl@Âfl@áœÎ
ŸÁãi@ÂÌá€aãó„@áÓËì€a@ÚÓ‹´@ê‹™@äÎçÌ

االجتماعية  الوطنية  الشخصية   
َ
ُتوفِّي

من مدينة الحسكة تولُّد عامِّ : ١٩٥٧ 

، بتاريخ : ١/٦/٢٠٢٢م ، بعد عناء 

مريٍر مع المرض ، و قد ُوِرَي ُجثماُنُه 

الطاهُر في قرية حسي أوسو ، و كاَن 

الوطنية  الشخصيات  من  المرحوُم 

الجزيرة  منطقة  في  البارزة  الكردية 

السورية ، كان ُمِحبًَّا لوطنِه و شعبِه ، 

انتسَب إلى صفوف الحزب الديمقراطي 

الكردستاني في بداية السبعينات ، و قد 

القضية  لُنصرة  النضاُل  عنه  ُعِرَف 

الخالد ،  البارزاني  الكردية على نهج 

وهو أٌب ألربعة شباب ، هم : لوند ، 

ابنة واحدة  آمد ، و  آلند ، جومرد ، 

هي نياز .

و لديه العديُد من األحفاد من بنيَن و 

محمود  ُمنيرة  هي  زوجتُه  و   ، بناٍت 

يونس.

كاَن المرحوُم شخصيًة معروفًة بأناقته 

ُمحبًِّا   ، الحياة  أمور  لكافة  وتنظيمه 

ألهله و يشاركهم األفراَح و األتراَح.

كاَن ُمِحبًَّا عطوفًا ألبنائه ، يفتخُر بهم و 

يرعاهم على الِقَيِم و المبادئ الوطنية 

أبنائِه و  ُقدوَة  كاَن  اإلنسانية ، كما  و 

َمَثَلهم في كافَّة مجاالت حياتهم .

األوساط  في  ُمحبَّبًة  شخصيًة  كاَن 

المحيطة به ، وقد احتلَّ مكانًة مرموقًة 

في قلوب كلِّ َمْن عرفُه أو تعامَل معه، 

لذا شكََّل رحيلُه صدمًة لدى ُمحبِّيه.

@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓóÉì€a@›Óyä
@á„Ï€@Ïic@!a@áj«@µèy@xby@›Ó‹Ç

المصادف 2022.6.12 وفد من ممثلية  يوم األحد  قام  

سوريا،  في  الكوردي  الوطني  للمجلس  كوردستان  إقليم 

بزيارة لمنزل الشخصية الوطنية السيد موسى زاخوراني 

لالطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكه صحية.

وفد الممثلية كان مؤلفآ من السادة:

مال،  رامان  الممثلية،  رئيس  نائب  درويش  (الرائد حسن 

فاضل دللي، برزان مرعي) أعضاء الممثلية. 

زاخوراني  موسى  السيد  قبل  من  بحفاوة  الوفد  أستقبل 

وأعرب عن سعادته بزيارة وفد الممثلية لألطمئنان على 

صحته.

وفي الختام تمنى الوفد الصحة والسالمة للمناضل موسى 

زاخوراني

@7€ÏÁ@¿@Ô„aäÏÇaå@ÛéÏfl@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓóÉì€a@äÎçÌ@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”hi@ENKS@ÚÓ‹rø@Âfl@áœÎ

@bÌäÏé@M@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lçz‹€@7€ÏÁ@Ú‡ƒ‰fl
lç®a@êÓédn€@µnè€aÎ@Úèflb©a@Ùã◊â€a@ÔÓ �•

نّظمت منظمة هولير للحزب الديمقراطي الكوردستاني 

حزيران/يونيو 2022،   14 الثالثاء  يوم  سوريا   -

لتأسيس  والستين  الخامسة  الذكرى  بمناسبة  احتفالية 

الحزب  قياديي  من  عدد  الحفل  في  شارك  الحزب. 

الديمقراطي الكوردستاني - سوريا ووفد من ممثلية 

إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا 

شهداء  وعوائل  الحزب  مناضلي  عوائل  من  وعدد 

وأعضاء  كوادر  من  غفير  وجمع  روژ  بيشمركة 

.PDK-S

رمضان  نيجيرفان  الحفل  عريف  رحب  البداية  في 

على  صمٍت  دقيقة  بالوقوف  الحفل  وبدأ  بالحضور 

أرواح شهداء الكورد وكوردستان تاله النشيد القومي 

الكوردي (أي رقيب).

ألقى نوري بريمو، عضو اللجنة المركزية ومسؤول 

عن  فيها  تحدث  كلمة   ،PDK-Sلـ هولير  منظمة 

ظروف تأسيس الحزب ودور البارتي الريادي في 

تقديم  في  واستبساله  الكوردية  القضية  عن  الدفاع 

في  الكوردي  الشعب  سبيل  في  والنفيس  الغالي 

سوريا.

وعدد  القومية  األغاني  من  العديد  الحفل  تخلل 

ونهج  البارتي  تمّجد  التي  واألشعار  القصائد  من 

الكوردايتي نهج البارزاني الخالد.

إعالم منظمة هولير

للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا
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الديمقراطي  الحزب  ميالد  بأن  كوردية,  قيادية  قالت 

كوردي  سياسي  حزب  كأول  سوريا   - الكوردستاني 

سياسية  ضرورة  كان  وسوريا,  سوريا  كوردستان  في 

في  الكوردي  للشعب  القومية  الحقوق  لتثبيت  كوردية 

سوريا.

في الذكرى الخامسة والستين لميالد أول حزب سياسي 

كوردي في كوردستان سوريا وسوريا على أيدي كوكبة 

قالت  سوريا,  في  الكورد  والمناضلين  المثقفين  من 

للحزب  المركزية  اللجنة  في  عضو  عبدالرحمن  هيام 

مشاركتها  خالل  سوريا   - الكوردستاني  الديمقراطي 

أن   "  :2022 حزيران   13 نيوز,  ريباز  نشرة  ضمن 

سوريا   - الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  ميالد 

القومية  الحقوق  لتثبيت  كان ضرورة سياسية كوردية، 

للشعب الكوردي في سوريا حيث أنه لم يرد في الوثائق 

األساسية في مرحلة التأسيس للدولة السورية، التي ُكتبت 

في عهد االستقالل أي ذكر لتلك الحقوق "

@ZÂºã€aáj«@‚bÓÁ
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وأضافت : " سبق ميالد الحزب تأسيس جمعيات وكيانات 

سياسية ساهمت في إيقاظ الشعور القومي لدى شريحة 

بأفكار  تأثروا  الذي  الكورد  والمتعلمين  المثقفين  من 

التحرر القومي الثوري في إقليم كوردستان وكوردستان 

إيران ومن هؤالء كان المؤسسين األوائل للحزب".

المؤسسين  القادة  وتضحيات  الحزب  مسيرة  وعن 

شك  ال   " عبدالرحمن:  هيام  الكوردية  القيادية  ذكرت 

في أن الحزب تعرض منذ مرحلة التأسيس للمضايقات 

األمنية  األنظمة  سلطات  قبل  من  األمنية  والمالحقة 

المتعاقبة على حكم سوريا، بسبب أهدافه في الدفاع عن 

القومية  هويته  على  والحفاظ  الكوردي  الشعب  حقوق 

والمطالبة برفع االضطهاد والظلم".

وأردفت : " أن قيادات الحزب المؤسسين والكثير من 

كوارده وأنصاره تعرضوا لالعتقال والتعذيب من قبل 

النظام السوري, وبعد الثورة السورية, تعرضت قيادات 

الحزب وكوادره لالختطاف واالغتيال على أيدي وكالء 

ومفرداته,  الكوردستاني  العمال  النظام ومرتزقة حزب 

 PYD فمصير القيادي بهزاد دورسن المختطف من قبل

والنظام السوري اليزال مجهوًال منذ 2012، كما ُاغتيل 

." PYDالقيادي نصرالدين برهك أيدي النظام و

@Êb‰nflaÎ@ãÿí@Ú”b�i
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واالمتنان  الشكر  بجزيل  حسن،  محمد  عائلة  تتقدم 

 ," بارزانی  بارەگای   " بارزاني  الرئيس  لمقر 

تايبةتا  هيزا   " قائد  بارزاني,  إدريس  روان  وللقائد 

الكوردستاني-سوريا  الديمقراطي  والحزب  يةك".  

والمجلس  والخارج،  الداخل  في  تنظيماته  وجميع 

وجميع  سوريا  كوردستان  في  الكوردي  الوطني 

الشخصيات  وكافة  والخارج،  الداخل  في  هيئاته 

وضباط  الكوردية,  والسياسية  واالجتماعية  الثقافية 

وبيشمركة " هيزا تايبةتا يةك ", وضباط وبيشمركة 

لشكرى روژ. 

ولكل من حضر لخيمة العزاء في قرية سويدية, وكل 

من واسانا برحيل فقيدتنا "سلطانة علي " سواء عن 

بيرزين  العزاء في مجمع  لمجلس  الحضور  طريق 

عبر  االتصال  طريق  عن  أو  أربيل,  لمدينة  التابع 

الهاتف أو شبكات التواصل االجتماعي. 

إن عزاءكم لنا منحنا الصبر، وخفف عنا مصابنا، 

جميعا  وأمواتكم  أمواتنا,  يرحم  أن  المولى   ونسأل 

ويسكنهم فسيح جناته, وأن ال يفجعكم بعزيز, و يبعد 

عنكم كل مكروه.

سرحان محمد حسن 

عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي 

الكوردستاني-سوريا

@NNNÍÜbËìnéa@Ùã◊à@¿
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صادف اليوم 12 حزيران 2022، الذكرى السنوية 

الرابعة الستشهاد أحمد شيخو، نائب رئيس المجلس 

لناحية شيه بعفرين في كوردستان سوريا،  المحلي 

العمشات،  سجون  في  التعذيب  تحت  قضى  والذي 

فيما اليزال الجاني حرًا وطليقًا.

وفي التفاصيل: قبل أربعة أعوام بتاريخ 8 حزيران 

المدنيين  منازل  العمشات  مسلحو  داهم   ،2018

الكورد في ناحية شيه في منطقة عفرين، و اختطفوا 

ما يقارب خمسة عشر شخصًا، وسرقوا مبالغ باهظة 

بعد  الناحية.  في  المحلي  المجلس  مخصصات  من 

شيخو  أحمد  استشهد  المختطفين،  سراح  إطالق 

تعرضه  بسبب  البليغة  بإصابته  متأثرًا  بساعات 

للضرب المبرح والتعذيب الشديد.

أحمد محمد شيخو، نائب رئيس المجلس المحلي لناحية 

 - الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  وعضو  شيه، 

سوريا، تعّرض للضرب والتعذيب الشديد في سجون 

العمشات، على إثره استشهد بعد ساعات من إطالق 

سراحه بتاريخ 12 من حزيران 2018.

وتسيطر العمشات (نسبة إلى محمد جاسم أبو عمشة)، 

على مركز ناحية شيه وبعض قراها، ومنذ سيطرتها 

واالنتهاكات  الجرائم  بارتكاب  تستمر  الناحية  على 

بحق من تبقى من الكورد فيها دون رادع.

ورفعت العائلة دعوى قضائية منذ أن استشهد أحمد 

تم  األخيرة  اآلونة  في  لكن  و  أعوام،  أربعة  قبل 

تحريك القضية من قبل جهات مسؤولة في الحكومة 

السورية المؤقتة.

وقال مصطفى شيخو شقيق الشهيد في تصريح لـ 

ARK: إن العائلة تخشى أن يتم تمرير القضية دون 

مسلحي  قياديو  وهم  الحقيقيين  الجناة  إلى  الوصول 

الرسمية  الجهات  مطالبًا  شيه.  ناحية  في  العمشات 

أشد  وإنزال  المحاكم  إلى  والقتلة  الجناة  تحويل 

العقوبات بحقهم، مؤكدًا: أنهم يملكون وئاثق و شهود 

سحون  في  التعذيب  تحت  استشهد  شيخو  أن  تثبت 

العمشات.

سرقة  على  أقدموا   ،2020 شباط   18 وبتاريخ، 

كافة محتويات منزلهم بعد فترة، فقد نشرت زوجة 

مقطعًا  شيخو-  أحمد  شقيق   - شيخو  مصطفى 

مصورًا على منصات التواصل االجتماعي تحدثت 

فيه عن إقدام مسلحي العمشات في ناحية شيه على 

وشقيقه  شيخو  أحمد  الشهيد  منزل  محتويات  نهب 

مصطفى في الناحية.

وبالرغم  الجريمة،  على  أعوام  أربعة  مرور  وبعد 

من تثبيت التهمة بتعرض أحمد شيخو للتعذيب في 

أبو  وإبعاد  ذلك،  إثر  واستشهاده  العمشات  سجون 

طلقاء  اليزالون  الجناة  أن  إال  الناحية،  من  عمشة 

ومستمرون في انتهاكاتهم بحق الكورد في الناحية.

استذكر الكورد  يوم 12 حزيران 2022، الذكرى 

قوات  في  البيشمركة  الستشهاد  السادسة  السنوية 

إسكان،  قهرمان    Leşkerê Roj روج،  لشكرى 

أرض  عن  دفاعًا  القتال  جبهات  في  استشهد  الذي 

روج،  لشكرى  بيشمركة  واستشهد  كوردستان. 

شهر  من   12 اليوم  هذا  مثل  في  إسكان  قهرمان 

بإقليم  خازر  محور  جبهة  في   ،2016 حزيران 

@Ú◊ã‡ìÓj€a@ÜbËìnéa@Û‹«@‚aÏ«c@Úné
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كوردستان في معركة ضد إرهابيي داعش.

الشهيد قهرمان إسكان، كان من مرتبات اللواء الثاني في 

قوات بيشمركة لشكرى روج، من مواليد 1996، من 

أهالي مدينة عامودا بكوردستان سوريا.

وبحضور المئات من أهالي كوردستان، نقل جثمانه من 

إقليم كوردستان إلى مسقط رأسه في كوردستان سوريا 

ووري الثرى هناك.

المعيشي  الوضع  يزداد  السورية،  األزمة  تفاقم  مع 

أنحاء  عموم  وفي  يوم،  بعد  يومًا  سوءًا  واالقتصادي 

تزداد  السورية  فالليرة  متباينة،  بدرجات  وإن  البالد 

هبوطًا أمام العمالت الصعبة ومنها الدوالر األمريكي، 

ومعها ترتفع أسعار المواد التموينية الضرورية للمعيشة 

مع تزايد الهوة بين األجور وتلك األسعار، هذا فضًال 

عن حالة البطالة المزرية، كما أن األزمة تشتد سياسيًا 

سوريا  إلى  الدولي  المبعوث  أن  رغم  آخر،  بعد  يومًا 

الثامنة  الدورة  عقد  من  تمّكن  قد  بدرسون  غير  السيد 

للجنة الدستورية في جنيف لكن دون نتائج عملية تذكر، 

في وقت ينحسر فيه دور المعارضة السورية خاصة بعد 

انقسامها ما يقتضي البحث عن بديل سياسي فاعل، ولعل 

نواة  وأفضل  إطار   أنسب  هي  والحرية  السالم  جبهة 

لتأسيس معارضة فاعلة ومتقدمة، حيث تشمل  المكّونات 

إطارها  لتوسع  جادة  وهي  األساسية،  والدينية  القومية 

القومية  حقوقها  ضمان  مع  كافة  المكونات  تشمل  كي 

والوطنية..

األراضي  باجتياح  المتتالية  التركية  التهديدات  ومع 

السورية ما يزيد الوضع قلقًا نظرًا لضرب أمن واستقرار 

 " تحديدًا  رفعت  وتل  منبج  منطقتي  وفي   " المنطقة، 

لحدود  المحاذية  المناطق  عموم  باتجاه  أولية  كخطوة 

بحسب تصريحات  ذلك  كم  وبعمق 30  التركية  الدولة 

(المنطقة  مشروع  تنفيذ  يعني  ما  األتراك،  المسؤولين 

اآلمنة) الذي تلّوح به تركيا منذ عام 2013 وحتى اآلن، 

القومي،  أمنها  وضمان  المخاطر  درء  تزعم  ما  وذلك 

أسموها  لما  المناطق  تلك  في  مستوطنات  ببناء  والبدء 

حين  في  ومهّجر،  الجئ  مليون  عن  يقل  ال  ما  عودة 

إلى مناطقهم  المهّجرين لكن  أننا مع عودة آمنة لعموم 

الشأن  ذات  الدولية  القرارات  ووفق  سكناهم،  وأماكن 

(2254) وكأحد الشروط األساسية التي تسبق المرحلة 

االنتقالية، ال بشكل غير آمن، ويهدف إلى تغيير الطبيعة 

الديموغرافية في تلك المناطق ..

عمومًا يبدو أن تركيا جادة في تهديداتها تلك، ألنها ليست 

المرة األولى بل سبقتها اجتياحات ثالثة، وفي كل مرة 

حصل   عفرين  فاجتياح  معنية،  دولية  جهة  مع  بتوافق 

وگـري سـپـي  كانييه  وسري  روسيا،  مع  بالتوافق 

ترامب،  دونالد  الرئيس  عهد  في  أمريكا  مع  بالتوافق 

واليوم غير مستبعد يكون بتوافق الطرفين معًا "الروسي 

إعالميًا،  تعارض  األخيرة  هذه  أن  رغم  واألمريكي" 

وتهّدد تركيا بالعقوبات االقتصادية، إال أنها تصّرح في 

الوقت نفسه وغير مرة، عن أهمية الدولة التركية بالنسبة 

المنطقة، وكحليف استراتيجي وعضو  لها ودورها في 

في حلف الناتو، والحاجة لموافقة تركيا النضمام كلٍّ من 

السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، ما يعني أن امريكا قد 

الطاولة هذه  لكن من تحت   " الضوء األخضر  تعطيها 

المرة" األمر الذي يثير المخاوف والقالقل في المناطق 

المعنية.

وروسيا مع انهماكها العميق في اعتداءاتها على أوكرانيا، 

ومع انحسار دورها في الشأن السوري، إال أّنها تسعى 

هي األخرى الستمالة تركيا إلى جانبها في هذه الظروف 

الهامة بالنسبة لها، فهي أحوج ما تكون إلى تركيا أكثر 

التوافق  من  يمكن  ما  لها  وتبدي  آخر،  وقت  أي  من 

وتقديم التسهيالت الالزمة على مستوى عموم المنطقة، 

اللعب  تجيُد  جانبها  من  وتركيا  السوري،  الشأن  ومنها 

في هذا المجال مع الجانبين "األمريكي والروسي معًا " 

وقد نجحت في ذلك إلى حد ما، وما تزال تمارس هذا 

الدور حتى اآلن ..

الروسية  االنسحابات  محّل  اإلحالل  تحاول  إيران، 

النسبية من بعض المناطق السورية، كما تسعى لتعزيز 

عنها  بالتخفيف  تساهم   أن  عسى  روسيا  مع  تحالفها 

حّدة الضغط في الملف النووي والسيما في مفاوضات 

فيينا، وما ينبغي من توفير عامل الزمن لها، ومع ذلك 

الداخلي  فالوضع  باألعباء،  "ايران" مثقلة  فهي األخرى 

واالحتجاجات  المظاهرات  حيث  ساخن"،  "صفيح  على 

المستمرة في العديد من المناطق والسيما مدينة عبادان 

المزري  المعيشي  الوضع  بسبب  وغيرهما،  واألهواز 

أمام  إما  إيران  أن  يتوّقع  من  لدرجة  الخانق،  واألمني 

ثورة الجياع أو انتفاضة جماهيرية عارمة، حيث تزامن 

ولقاءاتها  "مريم رجوي" خارجيًا  مجاهدي خلق  تحرك 

حصل،  الوقت  ذات  في  والفرنسيين،  األمريكان  مع 

ويحصل تراجع ملحوظ لحلفائها في المنطقة "خسارتهم 

في االنتخابات األخيرة لكل من العراق ولبنان " وحتى 

في اليمن حيث تراُجع الحوثيين، ما يعني أن ايران أينما 

ذلك  المدقع، وكل  والفقر  والدمار  الخراب  تخلف  تحل 

على حساب اقتصادها ومستقبل شعبها ..

حيث  قائمة،  السياسية  األزمة  التزال  العراق، 

للعملية  المعطل  الثلث  عبر  العمل  بآلية  تتحكم  األقلية 

بُرّمتها  واإلدارية  السياسية  العملية  بل  الديمقراطية، 

متوقفة، وهكذا يبقى العراق أسير النزعات الفئوية التي 

االنتماء  الخارجية، وتخشى من حراك  األجندات  تخدم 

واإلداري،  المالي  الفساد  معالجة  إلى  الهادف  الوطني 

والمبادئ  القيم  عن  والخارجين  المسيئين  ومحاسبة 

الدستورية والقانونية، وإلغاء الميليشيات غير الحكومية 

العراق، ومن  واستقرار  أمن  في زعزعة  تتسّبب  التي 

والتي  الخارجية  األيدي  أجل سحب  بجد من  العمل  ثم 

أمام  مسدود  السبيل  أن  ويبدو  البالد،  بمقدرات  تعبث 

األغلبية  وحكم  الديمقراطية  يحقق  موضوعي  حل  أي 

أو  البرلمانية  االنتخابات  إعادة  من خالل  إال  الوطنية، 

فصل البعض بتجميد عضويتهم في البرلمان إلى حين 

تسوية األوضاع السياسية والبدء بانطالقة جديدة أو أي 

طرف  ألّي  إيجابية  مبادرة  خالل  من  يحصل  قد  حل 

سياسي ممكن..

إقليم كوردستان، قيادة اإلقليم تتحّرك مجددًا على أكثر 

بين  النظر  ُوجهات  لتقريب  تسعى  تارًة  صعيد،  من 

األحزاب والكتل السياسية الكوردستانية من أجل إنهاء 

حالة الخالف في عموم العراق كي تأخذ العملية السياسية 

نفس  في  تتجه  كما  والقانوني،  الدستوري  مجراها 

الوقت نحو توحيد فصائل البيشمركة ودعوة المكونات 

الكوردستانية األخرى لالنضمام إليها، واعتبارها عمليًا 

جزءًا من المنظومة الدفاعية العراقية كما هو منصوص 

إنهاء  إلى  القيادة  تسعى  كما  العراق،  دستور  في  عنها 

حالة الخالف بين أربيل وبغداد والسيما موضوع المادة 

140 من الدستور "المناطق المتنازع عليها" أي المناطق 

الكوردستانية التي التزال تابعة إداريًا للمركز، حتى ولو 

ذلك،  في  المتحدة  األمم  هيئة  أو  دولية  أطراف  بدعوة 

كما تّتجه القيادة أيضًا نحو إنشاء شركة نفط وغاز في 

كوردستان بدعم دولي بعد األزمة األوكرانية، ما يعني 

ر والتقدُّم، ومن  أن اإلقليم أمام مرحلة جديدة من التطوُّ

ه السياسي على الصعيدين العراقي والكوردستاني  التوجُّ

..

غرب كوردستان، الوضع بشكل عام قلق وغير مستقر، 

يزداد سوءًا،  المعيشي  الوضع  أن  منها  عديدة  ألسباب 

لندرتها،  االرتياح  على  تبعث  ال  الزراعية  والمواسم 

ومصاريفه،  نفقاته  يعّوض  ال  قد  منها  المروي  حتى 

وظاهرة البطالة تتسع، وأسعار المواد والسلع األساسية 

الجانب األمني حيث ازدياد عمليات  تتضاعف، وهكذا 

األطفال  اختطاف  حاالت  وازدياد  والسرقة،  السطو 

ر، ناهيك عن التهديدات التركية المستمرة باجتياح  والُقصَّ

المناطق الحدودية كما ذكرنا، وقصفها لبعض المناطق 

البعض  وتعّرض  القلق،  يسّبب  ما  واآلخر  الحين  بين 

للقتل والجرح، وتعطيل الناس عن أعمالهم وخصوصًا 

الفالحين والمزارعين، هذا في عموم المناطق، أما في 

" فالوضع أكثر إيالمًا  مناطق "عفرين، ، سري كانيي 

وخصوصًا  المواقع  بعض  في  أشدها  على  والمعاناة 

عفرين، ويذكر أن الدولة التركية قد عينت لها واليًا " 

محافظًا " بشكل رسمي يدير شؤونها، وهذا توجه نحو 

انضمامها إلى الدولة التركية بشكل رسمي، األمر الذي 

ك لدى المجتمع  يثير السخط واالشمئزاز، ويقتضي التحرُّ

ه السياسي.. الدولي لعدول تركيا عن هذا التوجُّ

وفي سياق آخر، من المالحظ أن المسيرات والمظاهرات 

التابعة  والقوى   ( د  ي  ب   ) ينظمها  التي  االحتجاجية 

بالهجوم واالجتياح بسبب  لتركيا  الذرائع  قد تعطي  لها 

عامل  تكون  ما  أكثر  ترفعها  التي  والشعارات  الصور 

احتجاج جماهيري بوقفها أو إلغائها، ومن الجدير ذكره، 

تفيد بتوجه  التركية األخيرة، معلومات  التهديدات  وبعد 

(ب ي د) وبشكل أكثر جدي نحو الحوار أو التفاوض 

أو  توافق  إلى  التوصل  أمل  على  السوري  النظام  مع 

اتفاق بين الجانبين..

المكتب السياسي 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا

قامشلو 5 / 6 / 2022

@RPRR@äbÌc@ãËí@Â«@LbÌäÏé –@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lçz‹€@ÔébÓè€a@ãÌã‘n€a

وجهت منظمة لبنان للحزب الديمقراطي الكوردستاني سوريا يوم السبت 11 حزيران 2022, برقية تهنئة بانتخاب 

أحمد حسن كممثًال للمجلس الوطني الكوردي في سوريا في االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية, 

فيما يلي نص البرقية:

االستاذ أحمد أصالن حسن من مواليد1968, قرية طرميشاه التابعة لناحية شيه منطقة عفرين, خريج جامعة حلب 

كلية العلوم قسم الرياضيات.

تلقينا خبر حصولكم على ثقة المجلس المحلي(عفرين) للمجلس الوطني الكوردي في سوريا بأن تكون ممثال له في 

االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بكل سرور.

نحن كمنظمة لبنان للحزب الديموقراطي الكوردستاني - سوريا بهذه المناسبة نتقدم إليكم ومن خاللكم إلى المجلس 

التبريكات, متمنين  التهاني وأجمل  الكوردي في سوريا وأهالي عفرين أحر  الوطني  للمجلس  المحلي في عفرين 

لشخصكم الكريم التوفيق والنجاح في القيام بالمهام المسندة إليكم والتي أنتم أهل لها ودمتم محروسين بعين اهللا.

“˝nˆ¸a@¿@@ENKSÄ€@�̋ rø@Âèy@áºc@lbÉn„bi@¯‰Ëm@@PDKMSÄ€@Êb‰j€@Ú‡ƒ‰fl

في  الكورد  والصحفيين  للكتاب  العام  االتحاد  دعا 

سوريا إلى الحضورفي الندوة السياسية على تطبيق 

في  إيران  كوردستان  أوضاع  عن  للحديث  زووم 

الوقت الحاضر, فيما يلي نص الدعوة:

االتحاد العام للكتاب و الصحفيين الكورد في سوريا 

ÊaãÌg@ÊbnéÜäÏ◊@…öÎ@fiÏy@Òãöb´@·ƒ‰Ì@bÌäÏé@¿@ÜäÏÿ€a@µÓ–zó€aÎ@lbnÿ‹€@‚b»€a@Üb•¸a
السياسية  الندوة  يدعوكم إلى الحضور و المشاركة في 

التي نستضيف فيها األستاذ سلطان گلوي ممثل الحزب 

الديمقراطي الكردستاني-ايران (في المانيا).

الوقت  في  إيران  كردستان  اوضاع  حول  الموضوع: 

الحاضر.

على   18.06.2022 السبت  اليوم:  و  التاريخ 

و  أوروبا  بتوقيت  الساعة 9:00 مساًء   ”Zoom„

10:00 مساًء بتوقيت سوريا.

يدير الندوة االستاذ صديق شرنخي



www.pdk-s.com

كوردستان نشاطات4 العدد (٦٨٢)  ١٥ /٦/ ٢٠٢٢م - ٢٧٢٢ ك

احيا الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا الذكرى السنوية 

65 لميالده يوم الثالثاء 14 حزيران 2022، في المكتب الغربي 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني_سوريا بمدينة قامشلو .

 ، السياسية  األحزاب  من  وطنية  شخصيات  الحفل  حضر 

من  شخصيات  وبحضور  وثقافية  نسائية   ، شبابية  منظمات 

قيادات وأعضاء و كوادر الحزب .

الكورد  شهداء  ارواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  الحفل  بدأ 

وكوردستان وعلى روح األب الخالد مال مصطفى البارزاني.

وتم القاء عدة كلمات:

كلمة المجلس الوطني الكوردي القاها طاهر حصاف

كلمة جبهة السالم والحرية كبرئيل موشى

كلمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا محسن طاهر

الكوردستاني PDK من  الديمقراطي  الحزب  برقية  قراءة  وتم 

قبل نافع عبد اهللا ، كلمة االتحاد النسائي الكوردستاني من قبل 

األستاذة آريا جمعة، وكلمة اتحاد كتاب كوردستان سوريا لقمان 

نارين  فرقة  قبل  القومية من  باألغاني  الحفل  . واختتم  يوسف 

للفكلور الكوردي.

Ï‹ìflb”@¿@ÍÜ˝Óæ@VU@Ùã◊â€a@ÔÓ �±@b‰içy@bÌäÏé –@Ô„bnéÜäÏÿ€a@lç®a
ŸéÏ◊äÏ◊@·Ó¨@¿@ÍÜ˝Óæ@VUÄ€a@Ùã◊â€a@ÔÓ �±

الديمقراطي  للحزب  كوركوسك  منظمة  أقامت 

بذكرى  جماهيريًا  احتفاًال  سوريا   - الكوردستاني 
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في مخيم كوركوسك لالجئين الكورد السوريين في 

إقليم كوردستان.

المكتب  عضو  بشار  الحكيم  عبد  د.  الحفل  حضر 

لـ  العام  التنظيم  ومسؤول   PDK-S لـ السياسي 

حسن"  وسرحان  كوردستان  إقليم  في   PDK-S

الديمقراطي  للحزب  المركزية  اللجنة  عضو 

الكوردستاني - سوريا ومسؤول منظمة كوركوسك 

PDK- كوادر ومؤيدي ومؤازري ،PDK-S لـ

S، جمع غفير من أهالي المخيم، فرقة (نارين) للفن 

الكوردي ولشكري روج عوائل الشهداء  والفلكلور 

ومجلس المخيم واسايش وبوليس المخيم .

عضو  محمد"  "نجاح  الحفل  عريفة  رحبت  بداية 

المجلس المنطقي بالحضور ومن ثم دعاهم بالوقوف 

دقيقة صمت على أرواح شهداء الكورد وكوردستان 

النشيد  عزف  مع  الخالد  البارزاني  مقدمتهم  وفي 

القومي الكوردي " أي رقيب " .

منظمة  باسم  كلمة  حسن  سرحان  القى  وبعدها 

الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  كوركوسك 

هذه  على  الحضور  خاللها  من  شكر  –سوريا 

التي  الصعوبات  عن  تحدث  كما  القيمة،  المشاركة 

واجهت المناضلين الذين ساهموا في تأسيس الحزب 

وعن مساهمة الحزب في تعزيز الروح القومية لدى 

الكورد والحفاظ على نهج الكوردايتي نهج البارزاني 

اليوم  هذا  الكوردي  الشعب  جميع  وبارك  الخالد 

العظيم يوم ميالد الحزب .

ومن ثم ألقى د. عبد الحكيم بشار كلمة رحب بجميع 

حزبنا  تأسيس  يوم  العظيم  اليوم  هذا  في  الحضور 

الذي  سوريا   - الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب 

تأسس في مثل هذا اليوم قبل 65 عامًا بين جماهير 

شعبنا الكوردي كما وبارك جميع الشعب الكوردي 

في هذا اليوم العظيم ومن خالل كلمته تحدث بشكل 

سوريا  في  السياسية  المستجدات  آخر  عن  عام 

وباألخص الوضع الكوردي في كوردستان سوريا. 

وكما تخلل االحتفال بأغنية قومية عن ميالد الحزب 

 . الكوردي  والفلكلور  للفن  (نارين)  فرقة  قبل  من 

وفي نهاية االحتفال تم تكريم عدد من عوائل الشهداء 

من قبل منظمة لشكري روج

احيت منظمة زاخو للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا الذكرى الـ 

65 لميالده في مدينة زاخو يوم الثالثاء 14حزيران 2022.

حضر الحفل وفد من الفرع الثامن للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة 

مجلس  مسؤولة  فكري  فاطمة  الثامن،  الفرع  لجنة  من  ووفد  عوني،  علي 

المرأة في زاخو، عميد حسين سوري، وفد من لشكري روج، وفد من اتحاد 

دقيقة صمت  بالوقوف  الحفل  بدأ  افا.  الكوردستاني – روز  والشباب  الطلبة 

كلمة  الكلمات:  من  عدد  القاء  وتم  وكوردستان،  الكورد  شهداء  ارواح  عل 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا القتها عضو اللجنة المركزية هيام 

عبدالرحمن، كلمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني القاها علي عوني.

ÏÇaå@¿@ÍÜ˝Óæ@VU@Ùã◊â€a@ÔÓ �±@b‰içy

الديمقراطي  الحزب   " حزبنا  قيادة  بقرار  عمال 

منظمات  معا  بالتضامن  اقامت  سوريا"   - الكردستاني 

حزبنا في : ( الحسكة ، عامودا ، درباسية ، تل تمر ، 

ابو راسين ) يوم ١٤ حزيران ٢٠٢٢ حفال جماهيريا 

واسعا في قرية " تل افندي " بمناسبة الذكرى الخامسة 

 /  ٦  / في ١٤  التأسيس  حيث  حزبنا،  لميالد  والستين 

١٩٥٧ ، وسط حضور جماهيري الفت ، مع الفعاليات 

السياسية والثقافية واالجتماعية، والنسائية ، والشبابية، 

المجالس  المجلس وممثلو  حيث حضور بعض احزاب 

االهلي  السلم  المناطق، وممثل مجلس  تلك  في  المحلية 

بالحسكة .. 

واالستاذ  خليل  مهاباد  اآلنسة  من  كل  معا  الحفل  ادار 

ادريس حج طاهر و كان توقيت الحفل الساعة الخامسة 

والنصف مساء، وبدأ بالوقوف اجالال وحدادا على روح 

الباراني الخالد ، وارواح عموم شهداء شعبنا مع موسيقا 

النشيد القومي اي رقيب .. 

عضو  القاها  مقتضبة  ترحيبية  بكلمة  الحفل  وافتتح 

المكتب السياسي للحزب الرفيق بشارامين رحب خاللها 

السياسبة  الظروف  الى  باختصار  وتعرض  بالحضور 

التي سبقت ميالد الحزب ، وتعرض لنهج الحزب واهمية 

نهج الكردايتي نهج البارزاني الخالد في توحيد صفوف 

التوحيدي  المؤتمر  بعد  والسيما  دوره  وتعزيز  الحزب 

في نيسان ٢٠١٤ وما حقق من زخم جماهيري ، واكد 

مجددا على االلتزام بذاك النهج المبارك .. 

b‰içy@Ü˝Óæ@VU@Ä€a@Ùã◊âi@µéaä@Ïia –@ã∏@›m@MaÜÏflb« –@ÈÓÓèÓiäÜ –@Úÿè®a@pb‡ƒ‰fl@fib–nya

@⁄ÏÁÜ@¿@bÌäÏé@M@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lç®a@pb‡ƒ‰fl
ÍÜ˝Óæ@VU@Ùã◊â€a@ÔÓ �•

اقامت منظمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني - 

سوريا, في دهوك يوم الثالثاء 14 حزيران 2022, 

احتفاًال جماهيريًا أمام مكتب الحزب بدوميز وذلك 

الحزب  لميالد  والستين  الخامسة  الذكرى  بمناسبة 

الديمقراطي الكوردستاني - سوريا.

إبراهيم,  علي  محمد  الجماهيري  الحفل  في  شارك 

دوميز  منظمة  ومسؤول  السياسي  المكتب  عضو 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا, حاجي 

كالو عضو اللجنة المركزية ومسؤول منظمة دهوك 

المركزية  اللجنة  عضو  ميراني  الكريم  عبد  فايدة, 

عضو  جوان  ديا  وصباح  روژ،  منظمة  ومسؤول 

الوطني  المجلس  أحزاب  وممثلي  المركزية,  اللجنة 

الديمقراطي  الحزب  ولجان  سوريا  في  الكوردي 

والحكومية  اإلدارية  والجهات   PDK الكوردستاني 

في دوميز.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء 

الكوردي  القومي  النشيد  وتاله  وكوردستان  الكورد 

"أي رقيب", ثم ألقى كلمة الحزب محمد علي إبراهيم, 

تاريخ  عن  فيها  تحدث  السياسي,  المكتب  عضو 

الحزب النضالي في سبيل حقوق شعبنا المشروعة. 

تخلل الحفل الجماهيري عدد من القصائد واألغاني 

القومية.

@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a@ÔÓ �±@bÌäÏé_@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lç®a
ŸÌãÌÜ@¿@ÍÜ˝Ófl@Û‹«@VU

_سوريا  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  أحيا 
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حزيران 2022 في مدينة ديرك.

وفود  وبمشاركة  غفيرة  جماهير  الحفل  حضر 

وفد  الكوردي،  الوطني  للمجلس  المحلي  المجلس 

المنظمة  من  ووفد  الكوردستاني  يكيتي  حزب  من 

االثورية الديمقراطية.

بدأت الذكرى بالوقوف دقيقة صمت اجالًال واكبارًا 

مقدمتهم  وفي  وكوردستان  الكورد  شهداء  على 

الديمقراطي  الحزب  ومؤسسي  الخالد  البارزاني 

الكوردستاني - سوريا.

المكتب  محمد عضو  عبدالكريم  الحزب  كلمة  القى 

السياسي ومسؤول التنظيم العام للحزب تحدث فيها 

عن المحطات األساسية بتاريخ الحزب ثم تطرق إلى 

المستجدات والتطورات الحالية واستراتيجية الحزب 

الدكتور اسماعيل ميرو كلمة  ألقى  في المستقبل ثم 

المجلس المحلي.

السياسي  المكتب  برقية  صوفي  احمد  قرأ  وقد 

فيها  هنأت  التي  العراق  الكوردستاني  للديمقراطي 

سكرتير الحزب االستاذ سعود المال وقيادة وقواعد 

الديمقراطي الكوردستاني _سوريا وقد قرأ الشاعر 

قاسم مرعيكا قصيدة بهذه المناسبة.

علي  االستاذ  الكردي  الوطني  المجلس  كلمة  القى  وقد 

الهمية  تعرض  للمجلس،  العامة  االمانة  عضو  داوود 

الذي  المميز  بالدور  واشاد  الظروف  هذه  في  المجلس 

يلعبه pdk- s كما تطرق الى االوضاع السياسية القائمة 

وما ينبغي له من تضافر الجهود في مواجهة الصعاب. 

وادي  سعيد  محمد  االستاذ  القاها  فقد  الحزب  كلمة  اما 

الحديث  في  واسهب   ، للحزب  المركزية  اللجنة  عضو 

وتاريخ  لظروف  وتعرض  والعربية  الكردية  باللغتين 

من  المتميزة  االسماء  بعض  ذكر  مع  الحزب  تأسيس 

المؤسسين، واكد هو اآلخر على التزام الحزب المستمر 

الحفل  وتخللت  الخالد،  البارزاني  نهج  الكردايتي  بنهج 

 " الفنية  عامودا  فرقة  ادتها  فولكلورية  فنية  عروض 

سرخبون" وسط اعجاب الجمهور ، مع المطرب الشهير 

معصوم شكاكي وفرحان ابو ميديا واغنية للرفيق عمر 

شبلي ( ابو رشو ) كما وردت للحفل عدة برقيات تهنئة 

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  برقية  ابرزها 

الكردستاني الشقيق وتالها الرفيق برزان سليمان، كما 

القيت كلمات : اتحاد الشباب والطلبة القاها الرفيق جوان 

علي ، واالتحاد النسائي الرفيقة بيريفان حسو ، وكلمة 

اتحاد الكتاب والمثقفين القاها مع قصيدة شعرية االستاذ 

سيف الدين القادري ، هذا وقد تم تكريم االخ محمد حج 

سليمان صاحب القرية ب لوكو الحزب تقديرا لجهوده 

ودوره في نجاح الحفل ، واختتم الحفل ببعض الدبكات 

الشعبية ، حيث كان الحفل موضع ارتياح الحضور ..

حزيران   14 الثالثاء  يوم  سوريا   _ الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  احيا 

2022، الذكرى السنوية الخامسة والستين لميالده في قرية تل افندي التابعة 

وعبدالرحمن  السياسي  المكتب  عضو  أمين  بشار  بحضور  الحسكة،  لمدينة 

عبطان عضو اللجنة المركزية. بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على ارواح 

الوطني  المجلس  وكلمة  الحزب  كلمة  وألقيت  وكوردستان،  الكورد  شهداء 

الكوردي. وتخلل الحفل العديد من االغاني القومية التي تمجد الذكرى.

@VU@Ùã◊â€a@ÔÓ �±@bÌäÏé@M@Ô„bnéÜäÏÿ€a@lç®a
á‰œa@›m@ÚÌã”@¿@ÍÜ˝Óæ

اقامت منظمة قوشتبة للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا احتفاًال جماهيريًا بذكرى الـ 

65 لميالد الحزب يوم الثالثاء 14حزيران 2022 في مخيم قوشتبة لالجئين الكورد السوريين 

في إقليم كوردستان. حضر الحفل عبدالباسط حمو عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي 

واعضاء   PDK-Sللـ المركزية  اللجنة  عضو  ملك  أحمد  الدكتور  سوريا،   - الكوردستاني 

المجلس المنطقي للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت عل أرواح شهداء الكورد وكوردستان، ثم القى الدكتور أحمد 

ملك عضو اللجنة المركزية للـPDK-S كلمة باسم الحزب تحدث فيها عن الصعوبات التي 

واجهت المناضلين الذين ساهموا في تأسيس الحزب وعن مساهمة الحزب في تعزيز الروح 

القومية لدى الكورد والحفاظ على نهج الكوردايتي نهج البارزاني الخالد وبارك جميع الشعب 

الكوردي هذا اليوم العظيم يوم ميالد الحزب، وتخلل الحفل عدد من األغاني القومية.

ÍÜ˝Óæ@VU@Ä€a@Ùã◊â€a@ÔÓ•@@PDKMSÄ‹€@ÚjníÏ”@Ú‡ƒ‰fl

أحيت منظمة كركي لكي للحزب الديمقراطي الكوردستاني _سوريا الذكرى السنوية 65 لتأسيسه 

يوم الثالثاء 14 حزيران 2022 في مكتب الحزب ببلدة كركي لكي. بدأ الحفل بالوقوف دقيقة 

صمت على ارواح شهداء الكورد وكوردستان، ثم القى كلمة الحزب حسين سليمان عضو اللجنة 

المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا ركز فيها على مسيرة الحزب في النضال، 

كما تطرق الى األوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.

@VU@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a@ÔÓ•@PDKMS@ÄÄ‹€@Ôÿ€@Ô◊ã◊@Ú‡ƒ‰fl
lç®a@êÓédn€
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مال عزالدين

الجمعة يوم الدستورية،  للجنة المصّغرة الهيئة  أنهت

اللجنة  الجتماعات الثامنة الدورة أعمال حزيران، ٣

المبادئ الثالثة األطراف وفود استعرضت الدستورية،

هذه أيام خالل  تقديمها تم التي األربعة الدستورية

طرف بها كل التي قام إلى التعديالت واستمعت الدورة،

المقترحة. للصياغات المشاركة األطراف من

قد الدستورية للجنة الثامنة الدورة اجتماعات وكانت

االنتقالية“ ”العدالة مبدأ األربعة، األيام خالل ناقشت

ومبدأ المدني، المجتمع وفد من أعضاء سبعة قّدمه الذي

قبل الُمقّدم من وتعزيزها“ الدولة مؤسسات ”الحفاظ على

الجانب أحادية القسرية ”اإلجراءات ومبدأ النظام، وفد

وفد من أعضاء ثمانية قّدمه الذي دستوري“ منطلق من

االتفاقيات وتراتبية الدستور ”سمو ومبدأ المدني، المجتمع

التفاوض السورية. هيئة وفد قّدمه الدولية“ الذي

الدستورية اللجنة عضو حاجو، كاميران وشارك

للمجلس الخارجية  العالقات مكتب ورئيس المصغرة

وفد ضمن االجتماعات هذه  في  الكوردي، الوطني

القانون هو الدستور يكون أن وجوب وأّكد المعارضة،

أية أو قانون أي أن يصدر وال يمكن الدولة، األسمى في

المعاهدات أن على يشّدد كما له، مخالفة إدارية تعليمات

حقوق وُترتب الدولة، على التزامات ُترّتب الدولية

المعنية الدولية االتفاقيات فيها بما السوريين، للمواطنين

اإلنسان. بحقوق

اللجنة الدستورية لقاءات من يجري تحلل ِلما كيف -١

الدورة الثامنة؟ بـ تّم ترقيمها والتي

اللجنة اجتماعات  في التسـلسلي الدفع هذا لماذا  -٢

إدارة أم السوريين؟ إلهاء هي هل الدسـتورية؟

تلك مواعيد يحـدد وَمن معـينة؟ لفترة األزمـة

االجتـماعات؟

والبدء والثانية األولى السلتين فوق القفز تم كيف -٣

هذا القفز وهل الدستور؟ تعديل سلة أي بالسلة الثالثة،

المقايضات لمصلحة أم السوري الشعب لمصلحة

ولماذا؟ الدولية؟

القريب المدى على سوريا  مستقبل  تفسر كيف -٤

والبعيد, كورديا وسوريا؟

تحكمها ممزقة سورية جغرافية أمام الدستورية اللجنة

إدارات أربع

الكوردستاني- يكيتي السياسية لحزب الهيئة عضو تحدث

بالقول: «كوردستان»، لصحيفة عليكو فؤاد سوريا،

إلدارة لقاءات فهي الدستورية، اللجنة للقاءات «بالنسبة

الدولي المجتمع من قبل (كما تفضلت) السورية األزمة

وليس األقل على حاضرة السورية القضية تبقى حتى

من قبلها منجزًا شيئًا ال نتوقع أن علينا عليه حلها، وبناء

الثماني الجوالت متابعة  خالل فمن المرحلة، هذه  في

تم سنتين،  مدار وعلى الدستورية اللجنة عمل حول 

األخيرتين الجولتين في دستورية مبادئ ثمانية مناقشة

المقدمة المبادئ خاصة بالدستور، لها عالقة معظمها ال

ومع المدني، المجتمع كتلة من وانصاره النظام قبل من

بأن وال أعتقد واحد حتى اآلن، االتفاق على بند يتم لم ذلك

المرجوة إلى النتيجة ستفضي وبهذه الطريقة المسار هذا

متى السوريين لدى المطروح السؤال فإن لذلك منها،

بهذه استمرينا ما اذا هذه؟. الدستور مسودة انجاز سيتم

خطوة نتقدم ولن السنين عشرات إلى نحتاج قد الطريقة

تحديدًا المعارضة من يتطلب ما وهذا مجدية، واحدة

بنفس وكارثي عبثي وضع  أمام فهي  موقفها مراجعة

هو فالنظام النمطية، العمل وفق هذه استمر ما إذا الوقت

يتطلب لذلك من العمل، اآللية هذه من الوحيد المستفيد

العبثية هذه أمام الحمراء البطاقة رفع المعارضة من

باستمرار واالجتماعية السياسية حاضنتها تفقد ألنها

المناهض للنظام». للشارع تمثيلها وبالتالي تفقد

تشكيل  ٢١١٨ على الدولي القرار «ينص عليكو: يتابع

لجنة عنها تنبثق الصالحيات بكامل انتقالية هيئة حكم

االنتخابات. قانون إلعداد ولجنة الدستور لصياغة

ذي  حكم تشكيل على ينص  ٢٢٥٤ الدولي والقرار 

عنها وتنبثق أشهر ستة  في غضون وشاملة مصداقية

اضاف ثم االنتخابات وقانون الدستور إلعداد لجنة

إذًا المعارضة. عليه ووافقت اإلرهاب سلة النظام

هذه تقوم ثم توافقية حكومة تشكيل على يؤكدان القراران

وعندما لالنتخابات،  والذهاب دستور بإعداد الحكومة

نتيجة ذلك تحقيق استحالة الدوليون المبعوثون عجز

على االلتفات  إلى ديمستورا لجأ منها، النظام تهرب

وهذا الدستورية، بالسلة البدء واقترح الدولي القرار

سيتم فكيف العربة، خلف الحصان بوضع يكون ما اشبه

عقد وجود ودون السياسي االتفاق دون دستور صياغة

كان وهذا دستور، إعداد في عليه يرتكز جديد اجتماعي

لرغبات تنفيذا بقبول ذلك ارتكبته المعارضة كبيرًا خطأ

منها، قناعة عن وليست السوري بالملف المعنية الدول

من تبعات ذلك». التخبط واآلن نعاني هذا

المدى على سوريا مستقبل عن «الحديث عليكو: يضيف

اآلن فنحن المعايير، كارثي بكل فهو والقريب الحالي

ولكل أربع إدارات ممزقة تحكمها جغرافية سورية أمام

وكل بها الخاص ومشروعها قوانينها حكومتها إدارة

الفكري في التوجه جدا كثيرا اآلخر عن يختلف مشروع

بينها فيما معابر جمركية إلى وجود اضافة والسياسي

بعضها بين التجارة على واالتاوات الرسومات وفرض

وهذا بينهم، متداوًال تعد لم السورية العملة حتى البعض،

الالحل إىل احلل سالل فوق والقفز الدستورية اللجنة

بين الواقع  أرض على عمليًا  مقسمة سوريا أن يعني

تطلعات تعبر واحدة إدارة توجد وال األربع، اإلدارات

الكريم، حيث والعيش الحرية في السوري ثورة الشعب

الخاصة بطريقتها األفواه وكم القمع تمارس إدارة كل

بقوة السوري الشعب على ايدولوجيتها وفرض بها

لإلشراف دوليًا  أو إقليميا راعيًا إدارة ولكل  السالح،

بكل سوداوية لوحة أمام أننا نرى لذلك وحمايتها، عليها

في المدمر الهجرة نزيف استمرار يعني وهذا المعايير

عن خالص يبحث فالكل  استثناء دون المناطق  جميع 

السياسي مستقبًال فالحل اما السورية. الجغرافية خارج

وأمريكا روسيا بين وخاصة دولي بتوافق مرهون

في ألنهما دخال المنظور المدى في مستبعد وهذا تحديدًا

طرف أن اي يستطيع وال أوكرانيا ضرورس في حرب

رقعة تتوسع قد بل ال اآلخر، للطرف أو يتنازل يتراجع

أوربا. كل لتشمل الحرب

التفكير يمكن  المستقر ال غير الدولي الواقع  هذا إزاء

) دول عدة في حاليًا الملتهبة المنطقة قضايا  بحل

اضحت مهيئة دول هناك وكذلك ،( اليمن سوريا، ليبيا،

لبنان، السودان، ) ايضًا فيها الخالفات الداخلية لتصعيد

أن مستقبل سبق ما كل من نستنتج .( العراق، تونس

كبيرة بتحولها وتنذر المعالم واضحة غير ككل المنطقة

عن بشيء ال يختلف كرديا فواقعهم اما ال يعرف مداها.

ومستقبله ومصيره ككل المزري السوري الشعب واقع

وراهنًا السوري. الشعب ومستقبل بمصير ايضًا مرتبط

االئتالف إدارة - بين إدارتين. أساسي بشكل متواجد هو

ومع منه جزءًا الكردي الوطني المجلس يعتبر والذي

التي اإلدارة هذه مع التعامل المجلس ترفض ذلك

من االنتهاكات الكثير العسكرية بعض فصائلها تمارس

المجلس وتكتفي حق، وجه دون اإلتاوات وفرض

الى بالعودة المواطنين وتطالب اإلدانة بيانات بإصدار

ومسؤولية بجدية الواقع التعامل مع من مناطقهم، بدًال

جميع في مقراتها فتح وكذلك الحكومة، بمشاركة وذلك

ورأس العين (سرى عفرين وخاصة مناطق تواجد الكرد

أهاليها للعودة ودعوة ( سبي كري ) أبيض ) وتل كانية

من التعديات ومنع بيوتهم في وتمكينهم وحمايتهم إليها

التعامل رفضت الفصائل حال الفصائل. وفي هذه قبل

أي ال يوجد حينها على األرض، المجلس مع بإيجابية

هذه تتبنى  الذي  االئتالف في المجلس لوجود مبرر

أيضًا ذلك مسؤولية المجلس ويتحمل عمليًا الفصائل

الثانية اإلدارة - في اإلدارة. لم يشارك أم شارك سواًء

المواطنين تمارس التعدِّيات، بحق أيضا قسد التي إدارة

اإلجباري التجنيد على الشباب وتلزم األطفال وتخطف

قاس معيشي  واقع من يعاني والشعب التعليم ودمر 

حالما تسمح الواقع، هذا من للهروب منافذ ويبحث عن

ي د ب المجلس مع حوارات أن كما له الظروف بذلك،

ك ك تدخل ب نتيجة منه، المرجوة النتيجة لم يفض إلى

خطوة للقيام بأي لهم السماح وعدم د ب ي شؤون في

وهيمنتهم وجودهم أن بل ال االتجاه، هذا  في إيجابية 

خلق مما أيديولوجيتهم  فرض في اإلدارة قرار على 

أنصار بما فيهم التدخل هذا من عامًا شعبيًا استياًء ذلك

التركية التهديدات السوريين، ناهيك عن د ي ب ورفاق

هكذا الوضع استمر ما وإذا تواجدهم، بسبب المستمرة

وهذا مطلقا، الهجرة نزيف تتوقف فلن معالجة دون

الكردي في الشعب المقاييس لوجود بكل وضع كارثي

سوريا».

اللجنة الدستورية مهمتها الدورات التسلسلية للقاءات

السوريين إلهاء

الوطني للمجلس كوردستان إقليم ممثلية رئيس تحدث

الديمقراطي للحزب  المركزية اللجنة وعضو  الكردي

لصحيفة أزيزي كاوا سوريا، الكوردستاني-

اهمية وال اللقاءات «ستتوالى بالقول: «كوردستان»،

حل اي إلى الوصول يتم  ال ان  هو المهم لألرقام,

نقاط أية  يجمعها  ال المفاوضة األطراف الن سوريا.

من ليس الراعية  األطراف أخرى جهة  من مشتركة,

أكثر المستفيدين كون السوري  النزاع  إنهاء مصلحتها

طرف». من

اللجنة للقاءات التسلسلية الدورات «تبقى أزيزي: يتابع

تطعم ال بوعود السوريين إلهاء مهمتها الدستورية,

ألنه الوقت لتضييع األزمة إدارة هو  ومهمتها جائع.

نهائي حل  لوضع الوقت  بعد ينضج لم  يبدو ما  على

من المواعيد تحديد ويبقى سورية. في األهلية للحرب

بعدها ومن الكواليس خلف من الراعية الدول قبل

مكان وزمان على التفاوض وهيئة النظام من موافقة كل

الثمانية». الدورات

واجراء السلطة انتقال يمكن  «كيف أزيزي: يضيف

تغيير النظام حتى مناقشة يقبل ال وقت في االنتخابات

الحالي. النظام السوري، أعني النظام الدستور والوضع

السوري الوضع في تغيير أي لمناقشة مستعدا ليس

اإليراني. الروسي الدعم على تعنته في ويعتمد الراهن،

الدستورية لإلصالحات السلة الثالثة الى االنتقال وبالتالي

واألمم العالم  بأن  السوريين عيون في الرماد  لذر  هو

طبعا سورية. في الحرب إلنهاء مازالت تعمل المتحدة

المادة لبنود خرق واضح هو األولى والثانية السلة إهمال

عن  القفز وان االمن الدولي. مجلس عن الصادر ٢٢٥٤

للمقايضات الوقت لتوفير هو والثانية األولى السلتين

سوريا في عسكريا  تتدخل  والتي  المؤثرة  الدول  بين

النفوذ. او لتقسيم مناطق مصالحها وحماية النظام لحماية

يستطيعون ال والسوريين السوريين بيد تعد لم  سورية

دولي دون تدخل من -سوري سوري إلى حل للوصول

السابع». البند تحت

ال فاشلة دولة «مستقبل سوريا ستكون أزيزي: يردف

الحالي التقسيم ان يبدو  القريب. المستقبل  في مركزية

المسموح غير ومن المطلوب دوليا، الحد إلى وصل قد

وهي الحالية النفوذ  لمناطق الجغرافية الحدود  تغيير

يسيطر التي والمنطقة النظام. سيطرة تحت التي المناطق

شرق وشمال السورية, المعارضة وفصائل تركيا عليها

األمريكي سيطرة قسد. وما وحدة الموقف تحت سورية

ما مناطق قسد في عسكري تركي تدخل والروسي ضد

على المدى سورية مستقبل أما الكالم. لهذا تأكيد إال هي

ان اتوقع باهرا. بأن يكون مستقبال متفائل إنني البعيد,

وواجبات حقوق فيه يتحقق سورية، جمهورية تكون

ديمقراطية دولة مرن، بنظام يكون المكونات، جميع

بجيش والمذاهب، واالديان  الثقافات متعددة فيدرالية

وتصفير الجوار مع دول محايدة، التصالح ودولة صغير

بعد اسرائيل مع اتفاق سالم الجيران، وعقد مع المشاكل

السورية». الدولة حقوق تأكيد

مؤلف مسلسل  مجرد هي الدستورية اللجنة جلسات 

عديدة حلقات من

الوطني المجلس وعضو والسياسي الكاتب تحدث

«انا بالقول: «كوردستان»، لصحيفة تمي علي الكردي،

ال جزء هي في جنيف الدستورية اعمال اللجنة ان اعتقد

سوريا، داخل األزمة إلدارة واشنطن مشروع يتجزأ من

جنيف في الدستورية اللجنة جلسات انعقاد أهمية رغم

واضحًا بات أنه إال فيها المتعددة  األطراف  وحضور

السوري، السياسي المشهد في  الجديد هو ما تقدم ال

لطالما المجال هذا في اختراق أي يحدث لن باعتقادي

طهران، بين موسكو ومعها في وجهات النظر تباين هناك

حتى ستستمر الدوامة هذه بالتالي انقرة، ومعها وواشنطن

يعتقد السوري». بالشأن المعنية الدول بين االتفاق يتم

واضح السورية، األزمة إلدارة هو اسلفت «كما تمي:

تركز السابقة اإلدارات خالل ان السياسة االمريكية ومن

على القوى الستنزاف جميع وبالتالي الوقت، على عامل

من هو مطروح حتى يرضخوا بشكل كامل لما االرض

على أوكرانًيا عمََّق الصراع االمريكي، وكذلك الجانب

في السياسية األزمة عمر وأطال السوري الجرح من 

سوريا، داخل حساباتها إعادة إلى بواشنطن ودفع البالد

بوادر هناك وخاصة نحو التصعيد آهلة المنطقة وبالتالي

االوسط». الشرق في الطاقة عن الصراع بظهور

مجرد هي الدستورية اللجنة جلسات «أن تمي: يؤكد

الحاضرين جميع من الحلقات، العديد من مؤلف مسلسل

وحتى ال يمتلكون قرار التقديم أو التأخير فيها باعتقادي

هي الفصل  كلمة وبالتالي ذاك،  أو لهذا الحقوق منح 

حلفاءها، مع مقدمتها واشنطن الكبار، في الالعبين لـ

شّد معارك من يحصل ما  كل  حلفائها.  مع وموسكو

فيما بينهم وتقسيم مقايضات بهدف تحقيق هو  وجذب

للسورين يمكن بعد فيما دولة، كل مصلحة وفق الكعكة

بينهم». فيما العريضة الخطوط على اإلتفاق

دوامة في يعيش عام بشكل «سوريا تمي: يتابع

بغض واإلقليمية، الدولية األطراف بين الصراعات

اتساع رقعة الميدان، في طرف كل أدوات النظر عن

حل إيجاد أخر من مما وواشنطن بين موسكو المواجهة

ومع الكوردي الجانب وفي سوريا، في السياسية لألزمة

والقسد، الكردي الوطني المجلس بين توافق أي غياب

واألخالقية السياسية إلتزاماتها من األخيرة وتهرب

حزب فدخول المحك،  على المنطقة مستقبل  وضع

الكردية القوى ومنع الجبهة خط على الكردستاني العمال

المنطقة مصير من جعل بينها فيما اإلتفاق السورية من

طبول يقرع التركي الجانب وخاصة ساخن، صفيح على

غياب رؤية مع األيام هذه في كوباني على أبواب الحرب

في السياسية القوى بين توافق إليجاد واضحة أمريكية

حزب العمال الكردستاني الفرات، وإخراج كوادر شرق

وبالتالي أخرى، حرب من المنطقة لتجنيب المنطقة من

دوليًا المطلوب وهذا هو نحو التصعيد، ذاهبة المنطقة

وإقليميًا بالضبط».

الساحة على وجودها إثبات المعارضة وجوب

السورية

لصحيفة ميركان درويش القانوني، المستشار تحدث

الدستورية اللجنة «اجتماعات بالقول: «كوردستان»،

لجهة سواء سابقاتها عن تختلف لم الثامنة دورتها في

لن دوامة إنها العسير, المسار هذا في التقدم أو النتائج

عليه هو ما  على الوضع استمر إذا نهاية لها  تكون

المحسوب المدني المجتمع من  والثلث فالنظام اآلن,

أو حتى حل إيجاد ليس من شأنها أوراقا يقدمان عليه 

هذا في بجدية خالله اإلنطالق من يمكن مشتركة أرضية

سياسي إتفاق وجود من البد كان ذلك أجل من المسار,

) عامة مبادئ وضع خالله من األطراف يتم جميع بين

متعدد الحالة السورية كبلد يراعى فيه دستورية ) فوق

النصوص هذه هدى وعلى واألديان، واالثنيات القوميات

وتنشأ االستبداد، دستورية تنهي حالة خارطة رسم يتم

من آمن لجو ُيمهد الصالحيات انتقالي كامل حكم هيئة

دولية». ومراقبة بدعم الحرة اإلنتخابات

السلة هذه فرض ان القول يمكن  «لكن ميركان: يتابع

األولى السلة وخاصة السالل  بقية على (الدستور)

جاء الجميع، يضم طائفي غير حكم بإنشاء المتمثلة

األربع السالل إدارة في الدولي المجتمع عجز نتيجة 

أوال دون اإلرهاب سلة بحث على النظام وإصرار معا،

بحثها المعارضة طالبت التي السياسي االنتقال عملية 

،٢٢٥٤ األمن مجلس قرار حيثيات تسلسل وفق أوال

اآلمنة البيئة توفير إلى نحتاج تنجح حتى العملية وان

الحالي, النظام ظل صعب تحقيقه في أمر وهو والحيادية

سلة ببحث  وسط حل إلى  الدولي المجتمع  لجأ لذلك 

حين إلى العربة بذلك الحصان خلف واضعين الدستور

المجتمع من جدي بشكل  السورية المعضلة  في البت

بعد خاصة الطاولة تحت ما اجتماعات وانتهاء الدولي

األوكرانية». الحرب بروز

وجودها على المعارضة إثبات «أنه على يشدد ميركان:

خطط وكشف وجدي، مهني وبشكل الدستورية الساحة

مختلف على  والعمل والتسويف، المماطلة في النظام 

وعلى والمغيبين قسريًا. المعتقلين خاصة ملف الملفات

مستوى على السوري للحل الجمود حالة من الرغم

نافذة والسوريين للسوريات يبقى الدستوري الملف

سنة   ١١ مرور بعد العالمي الضمير يصحى أن أمل

هذه مصالح للحظة  ولو وتترك السورية المأساة  من

مقايضة الدم على طوال هذه الفترة فتئت ما الدول التي

في العليا اليد أصحاب الساسة بورصات في السوري

والكرد عامًة السوري أمل هو  األمل هذا العالم, هذا

خاصًة».

غينز موسوعة اصحاب  «الكرد ميركان:  يضيف

في وكذلك أرض، بدون األرض على قومية ألكثر

والتتريك العروبة بواتق في والتصهير حقوقهم هضم

لعقود المشتركة والجيرة الدين في إخوتهم والتفريس،

طويلة.

ومشترك مشرق مستقبل في دومًا األمل لدينا لكن

والشركس والتركمان  واألرمن والسريان  العرب مع

سيادة دولة  في والطوائف والقوميات الملل ومختلف 

السوريين». لكل دولة القانون

أخيرًا:

خالل من السوريين إللهاء ممارسات من يجري ما أن

أساليب سوى ليست الدستورية اللجنة اجتماعات سلسلة

الدول من بين الكبار اإلتفاق أن يتم إلى األزمة إدارة

والمصالح، النفوذ توافق وتقايض في من الطاولة تحت

اإلنتظار. سوى ذلك في شيء للسوريين وليس

أزيزي تميكاوا ميركانعلي درويش عليكو فؤاد
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‹يونامي›،  العراق  لمساعدة  المتحدة  األمم  بعثة  وصفت 

بطائرة مسيرة بـ «العمل  أربيل  استهداف  الخميس،  اليوم 

الطائش» مؤكدة ضرورة محاسبة الجناة.

وقالت ‹يونامي› عبر تويتر: «طائرة مسيرة مفخخة ضربت 

إلى  وأدت  الدين)  بيرمام (مصيف صالح  أربيل –  طريق 

وقوع إصابات وأضرار في صفوف المدنيين. عمٌل طائش 

آخر».

حكام  الى  بحاجة  ليس  العراق  سابقًا،  قلنا  «كما  وأضافت 

الدولة  سلطة  وتأكيد  زعماًء.  أنفسهم  ينصبون  مسلحين 

تشخيصهم  ينبغي  معروفين،  الجناة  كان  إذا  أساسي.  أمر 

ومحاسبتهم».

انفجرت، مساء األربعاء،  قد  وكانت طائرة مسيرة مفخخة 

أسفر عن  ما  الدين،  أربيل – مصيف صالح  على طريق 

إصابة ٣ مدنيين بجروح.

@Z›Óiäc@“aáËnéa@Â«@Òáznæa@·fl˛a
Òb‰ßa@Újéb´@k∞@NN@ãÇe@îˆb†@›‡«

فيه  أدانت  بيانًا  كوردستان  اقليم  رئاسة  أصدرت 

 ، أربيل،  مدينة  على  وقع  الذي  الهجوم  "رسميًا" 

داعية  "اإلرهابي"،  بـ  ووصفته  مسيرة،  بطائرة 

والحكومة  األمنية  مؤسساتها  بين  التعاون  لتوثيق 

االتحادية في بغداد  إليجاد الضالعين بالهجوم على 

أربيل.

وجاء في بيان رئاسة اقليم كوردستان، يوم الخميس 

(٩ حزيران ٢٠٢٢)، "ندين بشدة الهجوم اإلرهابي 

الذي ُشن، ليل االربعاء ٨-٩ حزيران ٢٠٢٢ على 

مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، بطائرة مسيرة 

المدنيين  من  عدد  بإصابة  تسبب  والذي  مفخخة، 

وتضرر عدد من السيارات".

وذكرت رئاسة اقليم كوردستان في البيان، "نحن في 

@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”a@Úébˆä
›Óiäc@Û‹«@‚Ïv:bi@µ»€bõ€a@Üb∞�@ÜaáÃiÎ@ÚÓ‰fl˛a@bËmbèé˚fl@µi@ÊÎb»n€a@’ÓqÏn€@Ï«ám

األفعال  هذه  تكرار  بأن  نؤمن  كوردستان  اقليم  رئاسة 

اإلرهابية يضر بأمن واستقرار ووضع العراق السياسي 

بشكل عام وكذلك المنطقة، ويخدم اعداء اقليم كوردستان 

رئاسة  تدعم  مرة،  كل  "مثل  انه  وأضافت  والعراق". 

بين  والتنسيق  التعاون  وتوثيق  زيادة  كوردستان  اقليم 

المؤسسات األمنية إلقليم كوردستان والحكومة االتحادية 

الضالعة  واألطراف  األشخاص  إيجاد  بقصد  العراقية، 

في هذه الهجمات". 

المسؤولة في  اقليم كوردستان األطراف  وتدعو رئاسة 

أمام تكرار  الطريق  الى "سد  الدولي  العراق والمجتمع 

هذه الهجمات، وبذل المحاوالت واتخاذ خطوات جدية، 

والتي سيكون لها تأثير كبير على استقرار المنطقة بشكل 

عام".

أربيل  طريق  على  مفخخة  مسيرة  بطائرة  هجوم  وقع 

– مصيف صالح الدين في مدينة أربيل، وأسفر الهجوم 

عن اصابة ثالثة مدنيين وتضرر عدد من السيارات.

وانتشرت اقاويل عن استهداف الطائرة المسيرة لسيارة 

تابعة لمؤسسة استخبارية إسرائيلية، وفي هذا الخصوص 

الذين  "أولئك  ان  كوردستان  اقليم  أمن  مجلس  أوضح 

ينشرون هذه الدعاية، يريدون تغطية فشلهم وضعفهم، 

وإال فليقوموا بحفظ أمن مدنهم ومحافظاتهم".

الذي   ١٢ الـ  الهجوم  هو  هذا  كامل،  عام  وخالل 

ايلول   ١١ وفي  ونواحيها،  أربيل  مدينة  له  تتعرض 

٢٠٢١، تعرضت مدينة أربيل الى هجوم بطائرة مسيرة 

استهدفت مطار أربيل، دون ان يوقع الهجوم اي خسائر 

بشرية.

@›Óiäc@‚ÏvÁ@â–‰fl@—ìÿÌ@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@Âflc@ê‹™
È‡«açfl@á‰–ÌÎ

قال مجلس األمن في إقليم كوردستان  يوم الخميس، 

ان ميليشيا حزب اهللا في العراق، هي من تتحمل 

ليلة  اربيل  مدينة  استهدف  الذي  الهجوم  مسؤولية 

أمس األربعاء.

اإلرهابي  "الهجوم  ان  بيان،  في  المجلس  وقال 

الذي وقع الليلة الماضية على أربيل هو استمرار 

إقليم  على  الضغط  بهدف  ُتنفذ  التي  للهجمات 

كوردستان".

ُاستخدمت  التي  المسيرة  الطائرة  أن  الى  وأشار 

بالهجوم تم توجيهها من حدود بلدة "پردي" من قبل 

ميليشيا حزب اهللا باتجاه أربيل.

واضاف البيان أنه بعد الهجوم، ذكرت عدة مواقع 

رسمية تابعة لقوة إقليمية، كما في المرات السابقة، 

اإلسرائيلي،  للموساد  سيارة  استهدف  الهجوم  بأن 

وزعمت أنها قتلت شخصا واحدا.

أكاذيبهم  باستطاعتهم ترويج  "ربما  البيان  وأوضح 

لرأيهم العام، ولكن بالنسبة لسكان أربيل والمنطقة، 

الذين شاهدوا بأعينهم موقع ونوع الهجوم ، كانت 

الخميس ٩ حزيران  الكويتية يوم  الخارجية  أعربت وزارة 

يوم  أربيل  استهدف  الذي  للهجوم  استنكارها  عن   ،٢٠٢٢

امس.

"إدانة  عن  تعرب  إنها  بيان  في  الخارجية  وزارة  وقالت 

واستنكار دولة الكويت إلستهداف مدينة أربيل عاصمة إقليم 

كردستان بطائرة مسيرة مفخخة، مما أدى إلى إصابة عدد 

من األشخاص".

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس "تضامن دولة 

تأييدها في كل ما  الشقيق و  العراق  الكويت مع جمهورية 

تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، متمنيًة 

للمصابين الشفاء العاجل".

›Óiäc@Û‹«@ÈÉÉ–fl@Ò7èfl@Òãˆb�i@‚Ïv:a@ãÿ‰nèm@oÌÏÿ€a

 ,٢٠٢٢ أيار   ٩ الخميس،  يوم  الفرنسية   السفارة  أدانت 

االعتداء الذي ُنفذ بطائرة مسّيرة مفخخة على مدينة أربيل، 

عاصمة اقليم كوردستان أمس، داعية الى التعاون بين أربيل 

وبغداد لوضع حد لهذه الهجمات.

فرنسا  "إن  بيان:  في  قالت   ، العراق  في  الفرنسية  السفارة 

تدين الهجوم بطائرة مسيرة مساء أمس في أربيل و تعبر عن 

تضامنها مع جرحى الهجوم". ودعت السفارة حكومتي اإلقليم 

الهجمات.  لهذه  حد  لوضع  الوثيق  التعاون  إلى  واالتحادية 

مؤكدة: "أن للعراقيين الحق في العيش بسالم وأمن".

أمس  مساء  انفجرت،  قد  مفخخة  مسيرة  طائرة  وكانت 

الدين  صالح  مصيف   – أربيل  طريق  على  األربعاء، 

بجروح  مدنيين  إصابة ٣  أسفر عن  ما  العاصمة)،  (شمال 

وإلحاق أضرار بأحد المطاعم وبعدد من سيارات المواطنين 

المدنيين.ش

›Óiäc@Û‹«@‚Ïv:a@ÂÌám@bè„ãœ

هذه األخبار مصدرا للسخرية".

وقالت مديرية مكافحة اإلرهاب في إقليم كوردستان 

انفجرت امس األربعاء،  إن طائرة مسّيرة ملغومة 

بعد سقوطها عند الساعة ٠٩:٣٥ مساء على طريق 

أربيل – صالح الدين (بيرمام).

@Òãfl@RPP@oÿËn„a@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@ÜÎáy@ZäÎbÌ@äbju
Ô€b®a@‚b»€a@…‹�fl@â‰fl

جبار  البيشمركة،  شؤون  وزارة  عام  أمين  كشف 

ياور، عن أن االنتهاكات التي حصلت لحدود اقليم 

كوردستان بلغت ٢٠٠ مرة منذ مطلع العام الحالي، 

ولغاية ٣١ من شهر ايار الماضي.

وقال ياور لشبكة رووداو االعالمية، يوم الجمعة 

(١٠ حزيران ٢٠٢٢) ان "أجواء إقليم كوردستان 

انتهكت ٩٣ مرة منذ مطلع العام الحالي"، مؤكدًا أن 

مرة  انتهكت ٢٠٠  البرية  كوردستان  إقليم  "حدود 

ايار  الحالي ولغاية ٣١ من شهر  العام  منذ مطلع 

الماضي".

من  كوردستان  إقليم  أجواء  "حماية  أن  أكد  ياور، 

"طائرات  ان  مردفا  العراقية"،  الحكومة  واجبات 

كثيرة تدخل أجواء العراق، وال أحد يعرف ما هي 

ومن أين أتت". يشار الى ان جهاز مكافحة اإلرهاب 

في كوردستان، اعلن في بيان له أن "طائرة مسيرة 

بين  الرابط  الرئيس  الطريق  على  سقطت  مفخخة 

مدينة أربيل وناحية بيرمام (مصيف صالح الدين) 

وأسفر الحادث عن إصابة ثالثة مواطنين بجروح 

من  وعدد  بمطعم  مادية  أضرار  وإلحاق  طفيفة، 

السيارات".

ان  الى  نوه  البيشمركة،  شؤون  وزارة  عام  أمين 

البيشمركة  تزويد  على  وافق  الدولي  "التحالف 

بطائرات مسّيرة، لكن الحكومة العراقية رفضت"، 

الحصول  طلبت  البيشمركة  "وزارة  ان  موضحًا 

على مسّيرات منذ أكثر من ثالث سنوات، ووزارة 

البيشمركة ال تمتلك أي منها، بينما تمتلك فصائل 

مسلحة خارج المؤسسة العسكرية العراقية طائرات 

مسّيرة".

ياور، لفت الى أن "قسمًا من تلك المسّيرات يصنع 

خبراء  فريق  "إرسال  الى  داعيًا  العراق"،  في 

مع  المسّيرات  مسألة  لبحث  كوردستان  إقليم  من 

قواته  توحيد  في  فشل  "العراق  أن  وأكد  العراق". 

المسلحة، وهو ال يمتلك دفاعات جوية ورادارات 

للقوات  العامة  القيادة  "أبلغنا  مضيفًا:  متطورة"، 

العراق  وعلى  االنتهاكات،  بكل  العراقية  المسلحة 

أن يضع حدًا لالعتداءات التركية واإليرانية".

النواحي  من  ضعيف  "العراق  ان  ياور  واوضح 

الدفاعية ومراقبة األجواء، وقد تم انتهاك حدود إقليم 

كوردستان ٢٠٠ مرة منذ مطلع العام الحالي وحتى 

٣١ من أيار الماضي".

بدوره، أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان أن المسيرة 

أربيل  في  االربعاء  ليلة  انفجرت  التي  المفخخة 

ميليشيا  قبل  من  كوبري  آلتون  ناحية  من  "أطلقت 

كتائب حزب اهللا باتجاه أربيل". وأشار مجلس أمن 

الخميس (٩  يوم  بيان أصدره  إقليم كوردستان في 

تابعة  رسمية  "مواقع  أن  إلى   ،(٢٠٢٢ حزيران 

في  وكما  الهجوم،  وقوع  بعد  ذكرت  إقليمية،  لقوة 

تابعة  سيارة  استهدف  الهجوم  أن  السابقة،  المرات 

للموساد اإلسرائيلي، وزعمت أن شخصًا قتل خالل 

عندهم  العام  الرأي  تغذية  بإمكانهم  ربما  الهجوم. 

كوردستان  وإقليم  أربيل  أبناء  لكن  األكاذيب،  بهذه 

ما  وآثاره،  الهجوم  ونوعية  موقع  بأنفسهم  شاهدوا 

جعل من تلك األنباء موضع سخرية واستهزاء".

عن  تتحدث  أطراف  بثتها  التي  الشائعات  وعن 

استهداف سيارة تابعة لجهاز االستخبارات اإلسرائيلي 

(موساد)، أشار مجلس أمن إقليم كوردستان في بيانه 

يحاولون  إنما  الشائعات  تلك  يبثون  "الذين  أن  إلى 

التغطية على فشلهم وضعفهم، وإال فليحافظوا على 

األمن في قلب العاصمة وفي مدنهم". 

إقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم  قال وزير داخلية 

االربعاء، إن حكومة االقليم على اتصال مع الحكومة 

الذي  الهجوم  مصدر  لمعرفة  بغداد،  في  االتحادية 

مفخخة،  مسيرة  طائرة  عبر  اربيل  مدينة  استهدف 

والعمل على عدم تكرار مثل هذه الهجمات.

وقال احمد للصحفيين، خالل زيارته الجرحى الذين 

اربيل  مستشفيات  احدى  في  الهجوم  جراء  اصيبوا 

"لالسف الجماعات الخارجة عن القانون مثل العديد 

اخرى  مرة  اربيل  تستهدف  السابقة  المرات  من 

بطائرة مسيرة مفخخة".

واضاف "نجم عن االنفجار اصابة ثالثة اشخاص، 

واحد منهم إصابته خطيرة".

بالتحقيق  بدأت  االمنية  "المؤسسات  أن  أحمد  واكد 

حكومة  ان  الى  مشيرا  الحادث"،  مالبسات  لمعرفة 

لمعرفة  االتحادية  الحكومة  اتصال مع  اإلقليم "على 

مصدر الهجوم والعمل على عدم تكراره".

›Óiäa@Û‹«@pb‡v:a@äaãÿm@‚á«@Û‹«@›‡»‹€@ÜaáÃi@…fl@›ñaÏn„@Záºc@5Ìä

الكاظمي  مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  وأجرى 

إقليم  حكومة  رئيس  مع  هاتفيًا  اتصاًال  األربعاء  يوم 

بطائرة  االعتداء  بشأن  بارزاني  مسرور  كوردستان 

اإلرهاب  مكافحة  مديرية  وقالت  أربيل.  على  مسيرة 

في إقليم كوردستان إن طائرة مسّيرة ملغومة انفجرت 

بعد سقوطها عند الساعة ٠٩:٣٥ مساء على طريق 

أن  وأضافت  (بيرمام).  الدين  صالح   – أربيل 

بجروح،  مواطنين  ثالثة  إصابة  إلى  أّدى  االنفجار 

مشيرة إلى أن التفجير ألحق أضرارًا مادية بمطعم 

وعدد من السيارات على الطريق.
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نوافذ 

التي  اإلقليمية  التجاذبات  اعتبار  يمكن 

يتعّرض لها العديد من المناطق في الشمال 

السوري، بمثابة الحدث السياسي األبرز في 

الحذر  الهدوء  بعد  والسيما  المرحلة،  هذه 

الذي رافق هزيمة تنظيم داعش اإلرهابي 

عام ٢٠١٩ على يد التحالف الدولي بقيادة 

الواليات المتحدة األمريكية، وهذا في واقع 

الحال لم يكن هدوًءا لو أخذنا بعين االعتبار 

جملة الّتهديدات المتجّددة التي باتت تفرض 

فالتقييمات  واآلخر،  الحين  بين  نفسها 

أستانا  أطر  ضمن  سادت  التي  السياسية 

توافقات  صيغ  تحمل  تكن  لم  وسوتشي، 

مخرجات  أّن  كما  األمد،  طويلة  سياسية 

بالمقبولية  تحَظ  لم  بدورها  األممية  جنيف 

الكافية ال على المستوى اإلقليمي، وال حتى 

باب  بقي  وبالتالي  الدولي،  المستوى  على 

الصراع مفتوحًا على كل االحتماالت.

فالكيانات الشكلية التي استطاعت أن تدير 

بعض المناطق خالل السنوات المنصرمة، 

الفوضوي  الوضع  من  باالستفادة  وذلك 

هشة،  أرضية  على  تقف  زالت  ما  القائم، 

وال يمكن أليٍّ منها سواًء في الشمال، أو 

الشمال الشرقي من سوريا أن تستحوذ على 

الّتجاُذبات  ظل  في  والسيما  االستمرارية 

دراسة  في  الماثلة،  واإلقليمية  الدولية 

تناولت  للدراسات  الجزيرة  مركز  أعدتها 

فيها واقع الكيان الذي يقوده حزب االتحاد 

التي  السورية،  الثورة  (بأن  الديموقراطي 

اندلعت في آذار ٢٠١١، أحدثت تغيُّرات، 

السوري  الواقع  في  جذرية  وتبدالت 

السياسي، والعسكري، واالقتصادي؛ حيث 

استغلت  وتشكيالت  تنظيمات،  ظهرت 

لتحصل  تكن  لم  مكاسب  لتحقيق  األحداث 

التنظيمات  هذه  أبرز  ولعلَّ  سابًقا،  عليها 

استفادت من  والتي  السورية  الساحة  على 

االتحاد  حزب  هو  الثورة،  بعد  ما  واقع 

والمؤسسات  والتنظيمات  الديمقراطي، 

المرتبطة به عسكريًّا، وسياسيًّا.

 " بلدي  عنب  حسب   " ذلك  الى  يضاف 

فصائل  عليها  تسيطر  التي  المناطق  تلك 

 ،٢٠١٧ عام  منذ  السورية  المعارضة 

دويلتين،  شبه  إلى  عد  فيما  تحّولت  والتي 

مدينة  على  ”اإلنقاذ“  حكومة  سيطرة  مع 

إدلب، والحكومة المؤقتة“ على ريف حلب 

الشمالي والشرقي.

حدود  وجود  فرضت  السيطرة  هذه 

للبضائع  مرور  نقاط  بينها  تنتشر  داخلية، 

اقتصادية  لقرارات  تتبع  واألشخاص، 

وعسكرية تحّدد شكل التنقل بين المنطقتين، 

المناطق  إلى  التنقل  شروط  تحّدد  كما 

عليها  تسيطر  التي  سوريا  في  األخرى 

الشمالية  المنطقة  في  الذاتية“  ”اإلدارة 

المناطق  في  النظام  وحكومة  الشرقية، 

المتبقية.

ومهما يكن من أمر فإن هذه المواقع اإلدارية 

المؤقتة ال يمكن لها أن تحظى بالديمومة، 

ليس ألنها تدار من قبل ميليشيات فحسب، 

خاضع  برّمته  اإلقليمي  المشهد  ألن  بل 

لتجاذبات إقليمية -دولية جديدة، قد تنسف 

خرائط  رسم  وتعيُد  بيكو،  سايكس  تبعات 

كامًال،  األوسط  للشرق  جديدة  طبوغرافية 

يبقى  ال  وقد  ظلها،  في  االتجاهات  تغيب 

ومن  جنوبًا،  الجنوب  وال  شماًال،  الشمال 

الواضح أن هذه الخرائط ستكون ممهورة 

بأختام إقليمية.
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علي مسلم

جنوب الشمال 

ومشال 

اجلنوب!

@ëÏflbu @äái @lbÉn„a @Â‹»m @ÚÌäÏè€a @üÎb–n€a @Ú˜ÓÁ
�aáÌáu@�bèÓˆä

عن  المعارضة،  السورية  التفاوض  هيئة  أعلنت 

انتخاب بدر جاموس ليكون رئيسًا لها خالل دورتها 

اجتماعًا  فإن  إعالمية،  مصادر  وبحسب  القادمة. 

جرى  المعارضة،  التفاوض  هيئة  أعضاء  ضم 

السورية  المعارضة  مؤسسات  عمل  بحث  خالل 

وانتخاب رئيس جديد.

الشهر  اعتمد  السوري"  الوطني  "االئتالف  وكان 

الفائت بدر جاموس مرشحًا لرئاسة "هيئة التفاوض 

السورية" في المرحلة المقبلة خلفًا ألنس العبدة.

سالم  "االئتالف"  رئيس  بحضور  االجتماع  وجاء 

أنس  السابق  التفاوض"  "هيئة  ورئيس  المسلط، 

الدستورية"  لـ"اللجنة  المشترك  والرئيس  العبدة، 

هادي البحرة.

األوضاع  "مستجدات  حينها  المجتمعون  وبحث 

المقبلة  االنتخابات  واستحقاق  والسياسية،  الميدانية 

في هيئة التفاوض".

ولم تفض الجوالت السبع السابقة من "الدستورية" 

عن أي نتائج، بينما وصفها بيدرسون بأنها "مخيبة 

لمسار  بالنسبة  كثيرًا  األمر  يختلف  وال  لآلمال"، 

"أستانا".

اقرأ أيضًا: بريطانيا تقيل مسؤوًال مسلمًا احتج ضد 

فيلم يجسد شخصية فاطمة الزهراء

ُيذكر أن مساعدة األمين العام لألمم المتحدة، جويس 

مسويا قد حّذرت، في أبريل / نيسان الماضي، من 

أن سوريا على وشك أن تصبح "أزمة منسية"، بينما 

يكافح ماليين السوريين من أجل البقاء.

استقدمت ميليشيا "حزب اهللا" العراقي عوائل عناصر تابعة لها من األراضي العراقية برا لتستقر في جنوب 

دمشق.

وقال مصدر مطلع لـ"زمان الوصل" إن حافالت ركاب وصلت مساء أمس السبت إلى مدينة البوكمال 

بريف دير الزور قادمة من العراق تقل أكثر من ٢١ عائلة من جنسيات عراقية وأفغانية.

وأشار إلى أن ست حافالت محملة بالعوائل توجهت إلى بلدة "حجيرة" جنوب العاصمة دمشق، برفقة ٥ 

سيارات عسكرية تابعة لميليشيا "الحرس الثوري اإليراني" وميليشيا "حزب اهللا" لحمايتها.

وأوضح مراسلنا أن العوائل تم وضعها في منازل تقع بالمنطقة الفاصلة بين البلدة ومدينة "السيدة زينب"، 

كانت الميليشيا قد سيطرت عليها سابقًا، وتم تجهيزها بكافة احتياجات العوائل.

وأكد أن المنطقة التي استقرت العوائل فيها تعتبر مربعًا أمنيًا للميليشيا اإليرانية، وتعتبر من أكثر المناطق 

استنفارًا وحراسًة على مدار الساعة.

يذكر أن الميليشيات اإليرانية تتعمد نقل عوائل عناصرها األجانب إلى سوريا لإلقامة في منازل معارضين 

للنظام، بهدف تكريس نفوذها ضمن عملية التغيير الديمغرافي التي تتبعه في المنطقة.

@¿ @äaã‘né˝€ @Ô”aã»€a  ''!a @lçy'' @Âfl @ãñb‰« @p˝ˆb« @‚aá‘néa
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إلغائها  قضية  السورية  الجوية  الخطوط  أوضحت 

مطار  في  والمغادرة  القادمة  الجوية  رحالتها  جميع 

”دمشق الدولي“، حتى إشعار آخر.

وفي بيان أكدته وسائل إعالم محلية اليوم األحد، في 

١٢ من حزيران، قالت الخطوط الجوية إن الرحالت 

مطار  عبر  والمغادرة  القادمة  واإلضافية  النظامية 

من   ١٠ تاريخ  من  اعتباًرا  ُألغيت  الدولي،  دمشق 

جديدة  مواعيد  عن  اإلعالن  حتى   ،٢٠٢٢ حزيران 

للتشغيل.

وجاء في البيان، أنه ”نتيجة للعدوان اإلسرائيلي الغاشم 

التحتية  البينة  واستهداف  الدولي،  دمشق  مطار  على 

إلى  باإلضافة  الطائرات“،  مهابط  وخروج  للمطار 

الخدمة،  عن  الفنية  التجهيزات  بعض  عمل  ”توقف 

إلغاء  عن  باالعتذار  الجوية  الخطوط  مؤسسة  تتقدم 

رحالتها“.

تنفيذ  إمكانيتها  عدم  السورية،  الجوية  وأوضحت 

وجود  بسبب  القطر  مطارات  بقية  عبر  رحالتها 

الدولي،  طائرات أسطولها على أرض مطار دمشق 

بحسب البيان.

عند  التشغيل  استئناف  سيجري  أنه  إلى  وأشارت 

انتهاء عمل كوادر وزارة النقل والوزارات المختصة 

والشركات العامة والوطنية من إزالة أثار ”العدوان“ 

بالمطار،  لحقت  التي  الكبيرة  األضرار  وإصالح 

بحسب تعبيرها.

التذاكر المصدرة خارج  وبّينت الجوية السورية، أن 

والمحجوزة على  (أفراد ومجموعات)  القطر  وداخل 

الحالي،  حزيران   ١٠ تاريخ  منذ  الملغاة  الرحالت 

ستعالج بالشكل التالي:

السعرية ودون  القيمة  بنفس  تذاكر  األفراد  إما حجز 

تحصيل أي فارق سعري منهم، وذلك بحسب إمكانية 

الحجز التي ستتوفر على الرحالت المبرمجة ما بعد 

تاريخ إعالن إعادة تشغيل المطار.

أو تعاد القيمة المالية نقًدا، ويغض النظر عن حاالت 

التقييد بمنع إعادة القيمة إن وجدت، وفي حال استخدام 

مقطع واحد من التذاكر، تعاد قيمة المقطع الثاني على 

في  المدرجة  السعرية  للقيمة  وفًقا  الملغاة،  الرحالت 

نظام الحجز.

الحجز،  (تغيير  المطبقة  الخدمات  أجور  من  وتعفى 

تخلف عن السفر، إعادة القيمة).
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أفادت مصادر محلية بدخول قافلة مساعدات أممية جديدة من مناطق سيطرة نظام األسد عبر معبر 

الترنبة - سراقب إلى المناطق المحررة في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وأضافت المصادر، األحد، أن القافلة التي تتكون من ١٤ شاحنة محملة بالمواد الغذائية، دخلت بمرافقة 

عناصر من "هيئة تحرير الشام" التي تتولى تسيير القافلة وحمايتها.

وأوضحت أن مصدر هذه المساعدات هو مكتب األمم المتحدة "WFP" في العاصمة دمشق، على أن 

تقوم بتفريغ حمولتها ضمن مستودعات إغاثية بريف إدلب، ليتم توزيعها الحقًا من قبل منظمات شريكة 

لبرنامج األمم المتحدة على المدنيين.

بدوره، قال فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان، إن هذه الدفعة تعتبر الخامسة منذ بدء تطبيق القرار 

األممي ٢٠٢١/٢٥٨٥ بعدد شاحنات كلي ٧١ ضمن كافة الدفعات.

وأشار إلى أنها تأتي قبل أربع أسابيع فقط على تجديد القرار األممي أو التصويت على القرار الجديد 

بالملف  للتحكم  روسيا  إرضاء  على  الدولي  اإلصرار  أن  على  وأكد  اإلنسانية.  المساعدات  إلدخال 

اإلنساني السوري بحجة المخاوف من توقف المساعدات اإلنسانية عبر الحدود، يناقض تصريحات 

المندوبة األمريكية في مجلس األمن الدولي.

المساهمة ولو بنسبة ٠,٥٪ من االحتياجات  اليوم لن تستطيع  التي دخلت  المساعدات  إلى أن  ولفت 

اإلنسانية، ويظهر التالعب الكبير من قبل روسيا ونظام األسد بالملف اإلنساني.

وتابع: "لم تدخل أي قافلة عبر خطوط التماس منذ أكثر من شهر، وهو أمر ال يمكن انتظاره لتحقيق 

احتياجات المدنيين في المنطقة".

ودعا الفريق المجتمع الدولي واألمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها اإلنسانية واألخالقية بشكل جدي تجاه 

الملف السوري، وقطع الطريق أمام كافة المحاوالت الروسية لقطع المساعدات اإلنسانية عبر الحدود، 

والتي تقدم خدماتها ألكثر من ٣,٦ مليون مدني، من أصل ٤,٣ مليون نسمة تقطن في المنطقة.

@ÚÓ◊ãm@M@ÚÌäÏé@paäÏì‰fl@lãy
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التواصل  وسائل  عبر  محلية  شبكات  تداولت 

إن  قالت  ورقية  لمنشورات  صوًرا  االجتماعي 

على  الجو  عبر  ألقتها  السوري  النظام  قوات 

ريف  في  المعارضة  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 

حزيران،  من   ١١ السبت،  اليوم  الشمالي،  حلب 

وذلك بعد أيام على منشورات ألقتها طائرات تركية 

على مناطق خاضعة لسيطرة النظام.

بريف  المحتلة  بـ“المناطق  المنشورات  وعنونت 

وجاء  األخيرة“،  اإلرهابيين  مقبرة  الشمالي  حلب 

آخر  في  المدنيين  من  الكرام  أهالينا  ”إلى  فيها 

المحتل من  الوطن األم سوريا  بقعة جغرافية من 

اليوم أدوات  أنتم  الجديد،  العثماني  قبل االستعمار 

دوره،  انتهى  التركي  االحتالل  سوريا،  بها  تقسم 

وقياداتكم اآلن يعيشون حياة مرفهة على حسابكم 

وحساب أبنائكم وأرضكم خارج سوريا..“.

قال  فيما  بالمساعدة  األهالي  المنشور  طالب  كما 

إنها ”حماية التراب السوري“، باعتبار أن ”سوريا 

للجميع، والجميع كان مجبًرا على فعل الكثير دون 

أن يدرك“.

عسكرية  بعملية  أيًضا  لوح  المنشورات  نص 

على األبواب ”عودوا إلى رشدكم كما فعل بعض 

القيادات التي أعلنت انشقاقها وتوجهت إلى مناطقنا 

اآلمنة“.

العامة  بـ“القيادة  المنشورات  تذييل  وجرى 

(صاعقة  المشتركة  العسـكرية  العمليات  لغرفة 

الشمال)“.

الناطقة  اليوم“  ”روسيا  قناة  مع  مقابلته  وخالل 

النظام  رئيس  قال  الماضي،  الخميس  بالعربية، 

التركي“  ”االحتالل  ستواجه  قواته  إن  السوري 

عسكرًيا إذا كانت األدوات مناسبة، الفًتا في الوقت 

نفسه إلى ما وصفها بـ“المقاومة الشعبية“ في تلك 

قوات  بين  سابقة  صدام  لحالة  ومشيًرا  المناطق، 

النظام والجيش التركي.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد 

مواصلة بالده التحضيرات الستكمال الخط األمني 

في الجنوب التركي، وقال إن تركيا مزقت الممر 

الجنوبية  حدودها  على  تشـكيله  المراد  اإلرهابي 

عمليات  لتنفيذ  وتحضر  السابقة،  عملياتها  عبر 

جديدة.

وأضاف خالل كلمته في اجتماع تشاوري لحزب 

الحالي،  حزيران  من   ٤ في  والتنمية،  العدالة 

بمحاذاة  كيلومتًرا   ٣٠ بعمق  الممتدة  ”المنطقة 

نريد  وال  األمنية  منطقتنا  هي  الجنوبية  حدودنا 

هذا  في  بخطوات  ونقوم  هناك،  أحد  يزعجنا  أن 

الخصوص“.

الماضي، تداول ناشطون عبر  أيار  وفي ٢٥ من 

لمنشورات  صوًرا  االجتماعي  التواصل  وسائل 

منغ،  بلدة  في  ألقتها  التركية  الطائرات  إن  قالوا 

عن  االبتعاد  على  األهالي  تحث  حلب،  شمالي 

المقرات العسكرية في البلدة، بالتزامن مع الحديث 

عن عملية عسكرية قد تجريها تركيا في المنطقة.

ونص أحد المنشورات الموجهة إلى أهالي بلدة منغ 

وما حولها على مناشدة األهالي باالبتعاد عن جميع 

المقرات العسكرية من البلدة ومحيطها.

الكشف  فحص  تكلفة  تعويض  أنه سيجري  وأضافت 

لم  الذين  للمسافرين   (PCR) ”كورونا“  فيروس  عن 

المقررة  الزمنية  المدد  رحالتهم ضمن  بإلغاء  يبلغوا 

التقدم  بعد  وذلك  المقصود،  للبلد  الفحص  إلجراء 

بالثبوتيات الالزمة.

البيان أصحاب مكاتب السياحة والسفر إلبالغ  ودعا 

(ترانزيت)  متابعة  رحالت  لديهم  الذين  المسافرين 

بالوضع الراهن، وتقديم التسهيالت الممكنة.

األضرار  أوضحت  السورية  النقل  وزارة  وكانت 

لمطار  اإلسرائيلي  القصف  استهداف  عن  الناجمة 

”دمشق الدولي“ وخروجه عن الخدمة.

وقالت الوزارة، في ١٠ من حزيران، عبر صفحتها 

الغاشم  اإلسرائيلي  العدوان  ”تسبب  بوك”،  ”فيس  في 

باستهداف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي وخروج 

مهابط الطائرات عن الخدمة حيث تضررت في أكثر 

من موقع وبشكل كبير، مع اإلنارة المالحية“.

الصالة  مبنى  أيًضا  استهدف  القصف  أن  وأضافت 

لهذه  ونتيجًة  مادية،  بأضرار  وتسبب  للمطار  الثانية 

األضرار تم تعليق الرحالت الجوية القادمة والمغادرة 

عبر المطار حتى إشعاٍر آخر.

وقال عبر حسابه في ”تويتر”، ُتظهر صورة األقمار 

الصناعية لمطار دمشق الدولي آثاًرا جديدة للغارات 

الجوية على كال المدرجين.

كما نشرت شركة استخبارات إسرائيلية صوًرا عبر 

مدارج  في  كبيرة  أضراًرا  تظهر  الصناعية  األقمار 

الطائرات، والتي قالت إنها عطلت المطار بأكمله.

(سانا)  لألنباء  الرسمية  السورية  الوكالة  وكانت 

قالت في ١٠ من حزيران، إن مدنًيا ُأصيب بقصف 

وذلك  دمشق،  العاصمة  جنوب  استهدف  صاروخي 

بعد ساعات على مقابلة لرئيس النظام السوري، بشار 

األسد، انتقد فيها الضربات اإلسرائيلية.

وقال مصدر عسكري للوكالة، إنه ”في تمام الساعة 

٠٤:٢٠، نّفذ العدو اإلسرائيلي عدواًنا جوًيا برشقات 

المحتل،  السوري  الجوالن  اتجاه  من  الصواريخ  من 

وقد  دمشق،  مدينة  جنوب  النقاط  بعض  مستهدًفا 

العدوان  لصواريخ  الجوي  دفاعنا  وسائط  تصدت 

وأسقطت معظمها“.

عنب بلدي 

والهاون،  المدفعية  بقذائف  التركي،  الجيش  استهدف 

برج ”سيرتيل“ في قرية حلونجي شمال مدينة منبج 

قاعدة  ”قسد“  تتخذها  التي  الشرقي،  حلب  ريف  في 

وقالت  حزيران.  من   ١١ السبت  يوم  لها،  عسكرة 

من  جنوًدا  إن  التركية،   “Yeni Şafak” صحيفة 

في  ”مضايقة“  لنيران  تعرضوا  الوطني“  ”الجيش 

ساعات الصباح الباكر في أثناء مناوبتهم على خطوط 

التماس، من المناطق التي تتخذها قوات ”حزب العمال 

الكردستاني“ و“وحدات حماية الشعب“ مقًرا لها.

فوًرا  رد  الوطني  ”الجيش  أن  الصحيفة،  وأضافت 

على الهجوم بأسلحة ثقيلة، وضرب مقر ”اإلرهابيين“ 

ألعمدة  كثيف  تصاعد  إثره  شوهد  ”تاو“،  بصاروخ 

”اإلرهابيين“،  من  العديد  مقتل  عن  وأسفر  الدخان، 

العسكري  ”المجلس  أكد  الصحيفة. من جهته  بحسب 

التابع  الرسمي،  موقعه  على  وريفها“  منبج  لمدينة 

”سيريتل“  لبرج  التركي  الجيش  استهداف  لـ“قسد“، 

نطاق  عن  خروجه  إلى  أدى  ما  موجه،  بصاروخ 

الخدمة. في حين قدرت وكالة أنباء ”هاوار”، المقربة 

من ”قسد“، سقوط قرابة عشرة قذائف على المنطقة.

التركية عدة  القوات  الماضي قصفت  خالل األسبوع 

قرى بالقرب من خطوط التماس في ريفي منبج الشمالي 

والغربي، وبلغت حصيلة القصف التركي ٤٤٥ قذيفة 

منبج  لـ“مجلس  وفًقا  األخيرة،  العشرة  األيام  خالل 

تحلقان  روسيتان  مروحيتان  وشوهدت  العسكري“. 

قوات  بين  التماس  خطوط  فوق  منخفض  علو  على 

النظام و“قسد“ مع ”الجيش الوطني“ والقوات التركية 

إلى  المروحيات  تعود  أن  قبل  الشمالي،  بريف حلب 

نقطة انطالقها في مطار ”كويرس“، وفًقا لـ“المرصد 

السوري لحقوق اإلنسان”.

وتحلق المروحيات الروسية يومًيا، منذ ١١ يوًما فوق 

التركي  الرئيس  تجديد  بالتزامن مع  التماس،  خطوط 

تهديداته بشن عملية عسكرية  رجب طيب أردوغان 

”نورث  وكالة  ذكرته  حسبما  السوري،  الشمال  في 

برس”.

وسبق أن قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 

في ١ من حزيران الحالي، إن بالده بصدد االنتقال 

إلى مرحلة جديدة في قرارها المتعلق بإنشاء ”منطقة 

آمنة“ على عمق ٣٠ كيلومتًرا شمالي سوريا، و“تطهير 

منطقتي تل رفعت ومنبج من اإلرهابيين“.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي بالتزامن مع تعزيزات 

لقوات النظام السوري، المدعومة من روسيا، مواقعها 

العسكرية المشتركة مع ”قسد“ المدعومة أمريكًيا على 

جبهات القتال مع فصائل ”الجيش الوطني السوري“ 

المدعوم من تركيا شمالي الرقة.

لـ“قسد“  مواقع  التركية  العسكرية  القوات  وتستهدف 

الكردستاني“  ”العمال  لحزب  امتداًدا  تعتبرها  التي 

(PKK)، وبدورها ترد ”قسد“ باستهداف مناطق نفوذ 

”الجيش الوطني“ المدعوم من تركيا شمالي حلب. 
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مدينة  في  ١٩١٩ عام شباط في ظاظا نورالدين ولد

عائلة كردستان تركيا من في دجلة عند منابع نهر معدن,

وفريدة. عريقة كردية أرستقراطية

مصطفى هزم التركية االستقالل حرب سنوات  وفي

المقابل وعد وفي الكرد. مساعدة بفضل اليونانيين كمال 

ذاتي بحكم رسمي احتفال في الكردي الشعب أتاتورك

تنتمي المشهور: التركية, وكان الشعار الجمهورية ضمن

التركية). ولكن واألمة  الكوردية (األمة أمتين إلى تركيا

وتنكر  لوزان بمعاهدة سيفر معاهدة ١٩٢٣ استبدل عام في

عدائيًا موقفًا وعوده للكرد واتخذوا لكل مصطفى كمال

لهم.

جبران قبيلة سادة أحد جبري بك خالد كان األثناء هذه وفي

وكان والضباط بالمثقفين نفسه أحاط قد موش منطقة في

قصير استطاع وقت وفي ومتحمسًا, مثقفًا وقوميًا خالد بك

كردية بثورة القيام على وعزموا المجتمع بصفوة االتصال

شاملة.

أخطاء ونتيجة القصيرة والدتها نتيجة فشلت الثورة ولكن

من شخصًا ثالثين حوالي اعتقال تم معدن وفي عديدة،

من فترة وبعد أفندي، عثمان عمه وابن نورالدين والد بينهم

التركية السلطات رشوة من نورالدين عائلة تمكنت الزمن

سراحهم. أجل إطالق بمبالغ باهظة من

(وان) مدينة  من وهو سليم ممدوح طلب على فبناًء 

بعض أسس السياسية. والعلوم الحقوق في مجازًا كان 

استقالل يهدف إلى سوريا في سياسيًا تنظيمًا مثقفي الكرد

هذه الحركة وحاول أعضاء (خوي بون) كردستان وسمي

حركة مسلحة وتنظيم تركيا إلى العبور األرمن مع بتحالف

فرنسا من أخضر بضوء كمال مصطفى قام ولكن ضدها،

فأحرقت الكرد  إلبادة جديدة بحملة إيران شاه ومساعدة

الكرد من اّالالف ونفي ارارات مناطق في مئات القرى

رحيله بضرورة الدكتور نافذ تركيا، وابلغ غرب الى إلى

الدكتور فرفض يريده, منصب أي تركية مدينة أي إلى

يطاق ال حدًا الضغوطات بلغت أن بعد ولكن األمر هذا

( زلفي وشوكت عباس (عارف مع نافذ الدكتور غادر

من العاشرة بلغ الذي نورالدين أخوه معهم مصطحبين

سوريا. ولجئا إلى عمره

شارع في عيادة نافذ الدكتور وفتح حلب, سكنا البداية في

ولكن داخلية مدرسة  نورالدين دراسته في وتابع  الخندق

مغادرة نافذ الدكتور قرر دمشق  في الكورد من بإلحاح

لهذا ّاخر عامل  ثمة ولكن  دمشق,  في واستقر  حلب

زلفي وشوكت عباس لعارف البائسة الحالة وهو االختيار

في ذلك يجدا عمًال في حلب وكان لم حيث البطالة بسبب

أحد وكان منزله في زلفو ّاغا علي ١٩٣٠فاستقبلهما عام

يعج زلفو علي ّاغا منزل وكان في دمشق الكرد زعماء

ومن والفرنسية التركية السياسة ضحايا من الكرد بالمنفيين

وهم من باشا جميل أبناء وقادر وأكرم محمد بين أولئك

وأبناؤه هفيركان عشيرة زعيم اغا حاجو وكان بكر. ديار

بدرخان, جالدت األمير وأيضًا وجاجان وجميل حسن

مقسي بك حمزة وكان لحية صغيرة ذو القامة طويل وكان

في السجن سنوات قد أمضى عشر مقس من مدينة وهو

خاني وكان أحمد العظيم الكردي الشاعر لنشره مؤلفات

الشخصيات فيه يجمع بمثابة منتدى زلفو اغا علي منزل

السياسة عن الحديث أطراف فيه يتجاذبون المهمة الكردية

األمسيات تلك  وخالل  الكردية, القضية وعن والفلسفة

نورالدين لدى الكردي القومي  الفكر  يستيقظ الطويلة

في غاية كان رجال إذ ّاغا زلفو) (علي إعجابه بـ ويبدي

١٩٢٥ عندما  عام ففي سوريا, لوطنه واالخالص النزاهة

علي ترأس  الفرنسيين ابتزاز وجه في سوريا نهضت 

الفرنسيين وكبد حيه أبناء من  الكرد متطوعي زلفو ّاغا

(عرنوس) حي في فترة من إقامتهم وبعد فادحة, خسائر

والعمل رائعة كانت دمشق في معيشتهم أن ورغم بدمشق,

إذ مصيره عن راضيًا يكن لم نافذ الدكتور فإن  متوفرًا

من بل المصالح المادية اجل من بالده واسرته لم يغادر

الكرد. أجل

الفرنسيين ولكن شديدة الجزيرة إلى بالذهاب رغبته وكانت

الحدود من مقربة على باإلقامة  له ليسمحوا يكونوا  لم

قتل جاء الفرج إذ وأخيرًا أنقرة, لحكومة إرضاء التركية

على وهكذا تم الموافقة ديوار, الشرعي في عين الطبيب

يكن لم إذ ديوار عين في شرعيًا طبيبًا نافذ تعيين الدكتور

أخيه برعاية باشا جميل أكرم أوصى أن وبعد منافس له

الفرنسية. الثانوية في دراسته يتابع كان حيث نورالدين

ويقول ديوار. إلى عين متوجهًا دمشق الدكتور نافذ غادر

في الفنون درس بأنه باشا جميل أكرم عن نورالدين

من وأول الزراعية, والمكننة بالمطالعة شغفًا وكان لوزان

مناطق كبقية ديوار عين وكانت سوريا إلى الجرار أدخل

بلدية رئيس اتلفت أشجارها فشجع الدكتور نافذ قد الجزيرة

على الكردي الوجيه صادق مال  عبدالكريم ديوار عين 

فاستقدم حوله, وإنشاء روضة في حوض النبع مياه تجميع

باسم والعراق وتركيا دمشق من الفاكهة أشجار الكريم عبد

سنوات بضع وبعد الوادي جانبي على وزرعها البلدية

ديوار عين أسوق في تباع األشجار تلك ثمار  كانت

القطن زراعة عام١٩٤٥أدخلت وفي وقامشلي. وديريك

الدكتور وصول  ولدى الجزيرة.  منطقة  إلى مرة  ألول

في المتفشية الرئيسية شخص األمراض المنطقة إلى نافذ

وتمكن والسفلس والتراخوما كالمالريا السكان بين المنطقة

من المطلوبة األدوية الفرنسي من جلب المالزم بمساعدة

الدكتور نافذ تلك األمراض وظل من والحد الصحة وزارة

قامشلي إلى انتقل ثم ,١٩٣٥ عام حتى ديوار عين في

.١٩٣٧ حتى عام الدائم الحكومي بصفة الطبيب

باللغة ّارائهم عن للتعبير للكرد المجال الفرنسيين وفتح

لمدة هاوار  مجلة  بدرخان جالدت األمير فأصدر األم,

نتيجة الكرد الفرنسية السلطة هاجمت حتى سنوات ثالث

النضال  ١٩٣٧ في سنة السوريين للقوميين الكرد مساندة

ضد قسرية إجراءات فاتخذت سوريا, استقالل أجل من 

وتدمر دمشق إلى نفيهم خاصة وتم والمثقفين عامة الكرد

مرتزقة كانوا الذين السريان المأجورين كان حين في

بالقتل ويهددونهم الكرد إرهاب على يعملون للفرنسيين

ديريك. يغادروا لم إن

تعرض لها التي بالويالت شديدًا تأثيرًا ظاظا نورالدين تأثر

السلطات التركية يد على ديرسم وخاصة في ساسون الكرد

وفد من فترأس بدمشق الفرنسية الثانوية في وهو مازال

احتجاجًا على السفارات لبعض مذكرة وسلموا الكرد طلبة

جمعية  ١٩٣٧ أسس عام وفي كردستان في يجري كان ما

وأيقظت النشاطات من بالعديد الجمعية هذه وقامت هيفي

لتأسيس األرضية عمليًا ومهد الكرد لدى القومي الشعور

الحزب هذا سوريا في  الكردستاني الديمقراطي  الحزب

عام١٩٥٧وأصبح في صبري وعثمان هو أسسه الذي

له. رئيسًا نورالدين

فطلب األكبر أخيه تعجب  لم لألمور نورالدين رؤية إن

قرر مصيره قد نورالدين كان الطب, لكن أن يدرس منه

والعمل النضال في  االنخراط وهو فيه رجعة ال قرارًا

محاوًال الكرد  بين أعيش أن  حرصت ويقول: السياسي 

في الوضع فيه يتغير الذي اليوم الستقبال وتنظيمهم تثقيفهم

خارطة أن الواضح من كان حيث األوسط منطقة الشرق

من متوالية بسلسلة مرتبطة كانت التي األوسط الشرق

العالمية األولى الحرب بعد الطارئة الظروف والتسويات

ستتغير.!

الذين ضحوا الكرد تكشفت وفجع بها قد وكانت الظروف

مذبح على المنطقة في أخرى  الشعوب  لصالح بأنفسهم

هو المرة هذه يهمنا ولكن العظمى للدول العليا المصالح

لنفرض الفرصة ونغتنم للمباغتة نتعرض أنفسنا ندع ال أن

شاقة النضال ظروف كانت وكم شرعية األكثر حقوقنا

والجهل األمية  بسبب السبات يعيش وسط في ومريرة 

الكبير بالدور نورالدين ويشيد المدقع, والفقر المطبق

لدى الكرد. القومي الشعور إليقاظ جكرخوين للشاعر

إلى حلب  من بالقطار نورالدين ١٩٤٢سافر  عام وفي

في تركي موظف وبين بينه ساخنة لمجادلة نتيجة قامشلي

الشرطة هويته فحاولت قد كشف األخير أن القطار يبدو

اللحظة وفي  نورالدين ولكن عليه القبض إلقاء التركية 

الموت المحقق. ونجا من القطار نفسه من األخيرة رمى

الهروب  البارزاني  مصطفى استطاع   ١٩٤٣ عام وفي

مئات حوله جمع إلى بارزان وسرعان ما السليمانية من

وعرض اربيل إلى الجيش العراقي وسار وهزم المقاتلين

الوقت الئحة بالمطالب ذلك في قوة الذي أصبح البارزاني

اعتراف على  العراقية الحكومة من وحصل الكردية 

في شديدة رغبة نورالدين فتملكت  الكردية, بالحقوق

رفضت االنكليزية السلطات ولكن بالبارزاني, االلتحاق

العراق. إلى دخول تأشيرة إعطائه

طريق عن سرًا العراق نور الدين عام١٩٤٤دخل وفي

بالبارزاني اللقاء امل البارزانيين على هيوا أعضاء أحد

في سنة وقضى عليه  قبضت العراقية السلطات  ولكن

كل أنواع القى حيث وبغداد, موصل في العراقية السجون

الموصل سجن في القمل  غزاه حيث والتعسف  العذاب

اهتمامي السجن تركز ويقول نورالدين: في هذا المركزي

واضغط إبهامي بين أظافر فكنت أضعها القمل, قتل على

غريبة متعة يمنحني سحقها عن الناتج الصوت وكان عليها

الكوردي شعبي أعداء العمل بهذا اصرع بأنني أعتقد وكنت

نتيجة األحمر باللون يتلون إبهامي  كان حتى الحقيقيين.

الموصل في  الكرد المحامين بعض حاول ولقد دمائها. 

فأضرب منعتهم  السلطات ولكن المسجونين عن الدفاع 

اعتقال خبر وصل حتى الطعام عن أيام عشرة نورالدين

تنظيم ممثل حمدي طريق عن البارزاني إلى نورالدين

والعراقية, اإلنكليزية السلطات لدى وتدخل البارزاني هيوا

نائبًا عشر ستة تدخل السلطات. ومن ثم تلك تستجب ولم

سراحه, إلطالق سعيد لدى نوري السوري البرلمان من

سجون إلى سجن في سجن من نورالدين نقل  يتم  وكان

السجناء من الكثير على تعرف هذه التنقالت وأثناء العراق

األمن سلم  شهرًا عشر اثنا  وبعد  العرب،  وكذلك الكرد

نقطة الحدود في السورية السلطات إلى العراقي نورالدين

العلوم معهد في نورالدين سجل فترة وبعد كوجر بتل

ببيروت, الفرنسية  الجامعة في واالقتصادية السياسية 

في بدرخان األمير كاميران محل وحل إلى هناك وسافر

األثناء هذا وفي  بيروت. بإذاعة الكوردية البرامج  قسم

مهاباد جمهورية إعالن وشك على إيران في الكرد كان

البارزاني. لمحاربة العدة يعدون واإلنكليز

ممثًال أصبح قد كان  كمذيع نورالدين نشاط  جانب وإلى

يتحدث وكان جميع أجزاء كردستان, في الكردي للشعب

القومية القصائد  ويقرأ عامة الكردية القضية عن  علنًا

اللبنانية السلطات الفت حتى الكرد إليقاظ الحماسية

مدرسة  نورالدين ١٩٤٦ فتح عام وفي الكردية. البرامج

عام حتى األم باللغة  وكتابة قراءة الكردية. لتعليم  ليلية

العلوم في إجازة على حصل السنة هذه وفي .١٩٤٧

دكتوراه, رسالة لتحضير سويسرا إلى وسافر السياسية

قضية تعريف سبيل في بالعمل نورالدين باشر وهنا أيضًا

واإلذاعة الصحافة إلى فلجأ السويسري العام بالرأي شعبه

في  نورالدين كان  ١٩٤٨ عام وفي المحاضرات. إللقاء

في الكردية القضية إثارة فحاول بمهمة, تشيكوسلوفاكيا

سويسرا إلى فأعيد شديد برفض قوبل ولكنه براغ إذاعة

أيها السيد. الباب أخطأت لقد قائلين له

المهجر في  الكرد قبل  من وكلف نورالدين  ييأس  لم

القضية وشرح المتحدة  األمم أعضاء إلى مذكرة بتسليم 

سوريا كوردي يف سياسي حزب أول ملؤسس مناضل سرية ظاظا... نورالدين الدكتور
يوغوسالفيا مندوب ماعدا صاغية يلق ّاذانًا لم ولكن لهم

ستحصل فيه الذي اليوم سيأتي لهم: وقال الذي شجعهم

استقاللها. على كردستان

في  الكرد الطالب رابطة نورالدين اسس ١٩٤٩ عام وفي

كردستان) (صوت باسم صحيفة إصدار وقرروا أوربا

والفرنسية, واإلنكليزية  الكردية باللغة تنشر أن على

المسيطرة الحكومات قبل من  النشاطات هذه وحوربت

لدعوة واستجابة الشيوعية. وأحزابها كوردستان على

في انعقد الذي العالمي الديمقراطي الشباب مؤتمر من

أمل طرح القضية على المؤتمر بودابست حضر نورالدين

من محاربته تمت أيضًا وهنا المحفل هذا  في  الكردية

وسوريا تركيا من كل في الشيوعية األحزاب جانب

وعميل للرجعية ونشبت كمنبوذ وإيران وحاولوا تصويره

عنيفة كالمية حرب ونورالدين األحزاب هذه ممثلي بين

تقريره تقديم من نورالدين لمنع وسعهم في ما كل وعملوا

إلقاء من نورالدين تمكن عنهم رغمًا ولكن الكرد باسم

الكردي الزعيم حول الجمهور من ّاالف خمسة أمام قصيدة

للطلبة الدولي اتحاد في  قبوله وتم  البارزاني, مصطفى

عن سويسرا تركيا لدى تتدخل لكردستان وكعادتها كممثل

جميع سحب سيتم وإال نورالدين لطرد سفيرها طريق 

. وفي يطرد إن وكاد لوزان, جامعة من األتراك طالب

الدكتوراة  دراسة أنهى أن ١٩٥٦ وبعد حزيران شهر نهاية

إلى نورالدين لوزان توجه جامعة التربوية من العلوم في

لتنظيم العدة يعد بدأ سورية إلى وصوله وبجرد سورية,

وتأمين في إطار ما للدفاع عن وجود الكرد الكرد جهود

يجمعهم. تنظيم لهم يكن لم حيث حقوقهم

والمناضل  نورالدين الدكتور ١٤ حزيران ١٩٥٧ أسس ففي

سوريا في الكوردستاني الديمقراطي الحزب صبري عثمان

فترة قصيرة وفي للحزب. رئيسًا الدكتور نورالدين وانتخب

وكان األعضاء اّالالف من صفوفه في الحزب ضم نسبيًا

من المفروضة ومصر سوريا بين الوحدة يعارض الحزب

وقامت بالخونة واالنفصاليين فاتهمتهم السلطة ناصر, قبل

/٥٠٠٠/شخص من أكثر وأوقف واسعة اعتقاالت بحملة

بوحشية, وعذبوا الحزب وعثمان صبري رئيس بينهم ومن

الضابط مكتب إلى نورالدين الدكتور ادخلوا وحينما

وقع الدكتور هو ها  (ّاه أخيرًا: صاح بالتحقيق المكلف

من تناضل العربية  األمة كانت  بينما  قبضتنا  في أخيرًا

العربية الجمهورية من جزء اقتطاع حاولتم وحدتها اجل

ال اتهاماتكم إن نورالدين: الدكتور عليه فرد المتحدة).

العنصرية سياستكم سوى نواجه ال ونحن الحقيقة, توافق

بأسرها. الكردية  واألمة الكردي الشعب بحق الجنونية

تقرير. تقديم نورالدين الدكتور من الضابط طلب حينئذ

إذا قائًال: تقريره نورالدين الدكتور كتب التالي وفي اليوم

فهذا سوريا في الكردي الديمقراطي الحزب أسسنا قد كنا

العسكرية  السلطات تفعل ١٩٤٩ لم يعود إلى أنه منذ عام

في الديمقراطية على بقدمها داست إنها سوى المتعاقبة

.
ً
الكرد تاريخيا. بها كان يتمتع التي وألغت الحقوق سوريا

أكثر السياسة هذه جعلت وسورية مصر وحدة وإن

كردي ضابط هناك ليس واليوم واستبدادًا, وفاشية عنصرية

وال اإلدارة, وفي مستوى عال موظفون ذو وال الجيش في

يبدو لنا ...فالمستقبل الكردية المناطق في شرطة كردية

تقريره الدكتور تغيير من وطلب فغضب الضابط مظلمًا..

من كلمة أية أحذف  لن قائًال: نورالدين الدكتور فرفض

الضابط سمع شيئًا...وحينما عليه تصريحي ولن أضيف

انك : قائًال صرخ الفاشية مصطلح نورالدين الدكتور من

الفاشية, عن بعيدة العربية فالقومية كلماتك اختيار تحسن ال

التي الجامع, بشكلها العربي إن القومية نورالدين عليه فرد

ناصر ليست الرئيس اليوم يمارسها والتي البعث ينادي به

بعينها. فاشية إال

دمشق إلى من حلب تم نقلهم ثانية من أيلول الثامن وفي

البذيئة, والمسبات الوحشي التعذيب ينتظرهم كان حيث

لتجنب ويمينًا يسارًا يركضون نورالدين رفاق فكان 

مكانه في فيبقى صامدًا نورالدين الموجعة أما الضربات

نورالدين: فقال أنت من  وسأله السجن  مدير أغاظ مما

وبعد اسمه يعرف  أن المدير فأصر كردي. ببساطة  أنا

الحزب.. حسنًا سأصحح رئيس أنت إذًا قال: عرف أن

ضد صعدتها التي الجميلة  القضية أجل  من مسارك لك

عليه. أغمي حتى بضربه وبدأوا العروبة.

الدكتور رفض واإلرهاب التعذيب أساليب كل  ورغم

كانوا التي السخرة وأعمال الركوع بعناد نورالدين

ينفذون الجميع كان في الوقت الذي السجناء على يفرضونها

المسؤول صرخ يوم وذات األعمال. هذه األوامر ويؤدون

إلى ومجموعته ظاظا والمحاكم: السجون بين العالقات عن

عن الكتاب سألوا نورالدين وفي المحكمة غدًا... المحكمة

وكان مجزأة) بالد (كردستان اإلنكليزية باللغة الصادر

باألحرف الكردية اللغة إلى الكتاب ترجم قد نورالدين

لغة نورالدين: فأجاب  هذا؟. ما قائًال: فسأل الالتينية

الكردية؟ باللغة تكتبون أهكذا القاضي, فاندهش كردية.

يستعمل عامًا من أربعين أكثر نعم, فمنذ الدكتور: فأجاب

للغتهم الموافقة الالتينية الحروف وتركيا سوريا في الكرد

وأنت جدًا عجيب عجيب, أمر هذا القاضي: فقال الكردية.

نورالدين الدكتور: رد جيدًا؟ الكردية باللغة  تكتب أيضًا

القاضي سأل المحكمة جلسات أحد وفي ذلك.. أعتقد نعم,

الديمقراطي بإنشاء الحزب بادرت نورالدين: أنت الدكتور

أنا. نعم كذلك؟. أليس سوريا, في الكردي

المشروع؟ بهذا قمت لماذا

القاضي وطلب العربية. الشوفينية ضد أنفسنا عن لندافع

تمييز وجود فيه يثبت تقرير كتابة نورالدين الدكتور من

تقريرًا رفاقه مع بالتعاون  الدكتور وكتب  الكرد. حيال

السلطات وعزم الكرد, ضد العنصري التمييز حول مطوًال

الكردية والصحافة المدارس بغياب الكردية الثقافة قتل على

في القاطنين من كبير لعدد السورية الجنسية منح ورفضهم

المناطق في الجاري والتعريب أجيال, عدة منذ سوريا

وإغالق بعرب واستبدالهم قراهم من الكرد وطرد الكردية

الكرد. الكليات الحربية والشرطة أمام باب

إنزال السياسية السلطة من بتوجيه النيابة وكيل طلب

وعثمان ظاظا نورالدين الدكتور من بكل اإلعدام عقوبة

حمو!. ورشيد صبري

قبل من المستمر الرفض  وبسبب  المرات  إحدى وفي

إلى السجن مدير سحبه السخرة, أعمال أداء نورالدين

مئة يجلده وقام وشعبه وأسالفه وأبيه بأمه وشتمه مكتبه

الشفقة تخلى وال يلتمس يتحرك ال واقفًا كان أنه وبما جلدة.

كانت نورالدين, إلى فكي ووجه لكمة سوطه عن المدير

عن وغاب أسنانه أحد درجة كسر إلى جدًا قوية ضربة

مستوصف في نفسه رأى رشده إلى ثبت وحينما الوعي,

على وردًا المرافعات  وأثناء  المزة  سجن وفي  السجن.

محامي صاح المعتقلين, إلى توجيهها تم التي العمالة تهمة

أمامكم إن السادة. ...أيها ذلك من شيء عربي: كال ال

الشعب وتقاليد وثقافة لغة احترام يطلبون شرفاء أناس

الشعب هذا أنقذنا لقد  . األمر في  ما كل هذا الكردي,

نمنع لماذا ومحنة. ألف محنة والمقاتل من واألمين الباسل

حين في الكردية باللغة مدارسهم لهم تكون أن من الكرد

والسريان؟!. واألرمن اليهود إلى الحق هذا نمنح

ورفضها الدينية للطوائف ثقافية حقوق منح العدل من فهل

والسويد ولبنان العراق في الكرد وقام هام؟. قومي لكيان

األصدقاء من  والعديد وإيطاليا وإنكلترا وبلجيكا وألمانيا 

واسعة احتجاجات بتنظيم السويسريين واألدباء والعلماء

تم وبالنتيجة ورفاقه, نورالدين الدكتور سراح إلطالق

في عام...وذلك وبنصف بعام وحكموا اإلعدام حكم إلغاء

إطالق  تم العام نفس من ّاب ٨ في عام١٩٦١. ّاذار /٥/

كشف حينما الدكتور كبيرة أمل كانت خيبة وكم سراحهم.

خالل نهب قد الستيراد والتصدير واألدوية أن مستودعه

سويسري فرنك ب/٥٠/ألف خسارته وقدر اعتقاله فترة

وفي المستودع). بنهب  قام من كل معرفة  تمت (ولقد

نحالوي  العقيد قام ١٩٦١ عام أيلول من والعشرين الثامن

المصرية واإلعالن السورية الوحدة بإنهاء والعقيد كزبري

الكرد الدكتور فشجع سوريا في حرة إجراء انتخابات عن

العنصرية السياسة وكانت للنيابة نفسه لترشيح نورالدين

مئة كان إذ الجزيرة, في  بالكرد فعلها  فعلت قد للسلطة

تسمية حسب (أجانب) الجنسية من محرومين كردي ألف

وكانت العلم  خدمة يؤدون  كانوا  ذلك  مع لهم السلطة 

أن كما الداخلي. للتنقل خاصة  هويات يمنحهم الجيش

لم تدون المدني السجل في المسجلين ّاالف عشرات هنالك

أنفسهم وجدوا  وّاخرين االنتخابية, اللوائح في أسماؤهم

كردية قائمة تشكيل وتم االقتراع. حق من محرومين

كرديين نورالدين الدكتور إلى باإلضافة تضم وكانت

السلطة, لرغبات مخالف بشكل أي مستكرد وسرياني

قاطع بشكل رفض ولكنه قائمته تغيير الدكتور من فطلب

الجيش من مدعمة مضادة قائمة بتشكيل السلطة فقامت

عن يعبر الجزيرة مناطق كل في الكردي الشعب وكان

نورالدين. للدكتور الالمحدود دعمه

نورالدين سيارة بمحاصرة  الجماهير قامت  عامودا وفي

قبل من نورالدين  فاستدعي أكتافهم, على ووضعوها 

الشعب إن نعلم نحن  دكتور  يا له:  قائلين  السلطات

بما ولكن  لتنتخب,  دعاية إلى  بحاجة لست وأنك  يحبك 

اال فمن األولى المنطقة أهالي مشاعر أن شخصيتك تثير

االنتخابات...!. نهاية قبل بيتك من تخرج

بتوقيف قامت  بل االستدعاء بهذا السلطة  تكتف ولم

وطردوا وضربوا  القائمة, في  ورفيقه  نورالدين الدكتور 

مؤيديه من على الصناديق واعتقلوا العديد الدكتور ممثلي

أن علمًا السلطة قائمة أنجحوا بالنتيجة االنتخابات وزوروا

نورالدين للدكتور شرطي وصف وحسب األصوات فرز

ظاظا...ظاظا... مكان كل في ظاظا- قائمة سوى تمر لم

انقالب وحل المجلس وقع حتى قصيرة فترة سوى تمر ولم

الدستور. وألغي النيابي

إلى  البعث بحزب  جاء ّاخر انقالب وقع ّاذار ٨ وفي

الشخصيات أسماء تضم سوداء  قوائم  وشكلوا السلطة

يذاع وكان نورالدين الدكتور اسم ضمنهم ومن المعروفة

الناس.! إلرهاب باليوم مرات عدة بالراديو البيان هذه

جديد, من مالحقًا  نفسه نورالدين الدكتور وجد وهكذا

الكردي والمثقف المناضل سليم ممدوح منزل إلى فلجأ

إلى من بيت نورالدين الدكتور نقل يتم المعروف. وكان

بدمشق األكراد  حي في الفقراء الكرد بيوت من بيت

سافر سرًا أن إلى ترحيب أيما به يرحبون وكان الجميع

كبيرة إلى لبنان وكانت قد تشكلت جالية كردية بالصهريج

من كردي أكثريتهم إلف مئة إلى وصل عددها لبنان في

من وبتشجيع جدًا, صعبة حياة يعيشون وكانوا ماردين

وبدعم هناك الكردية الشخصيات لبعض نورالدين الدكتور

من العديد تقدم خيرية جمعية تشكلت جنبالط كمال من 

هناك. للكرد والرياضية والطبية الثقافية الخدمات

الكردية اللغة خاصًا لتعليم مكانًا للدكتور نورالدين وأعد

وخاصة كثب عن األحداث يتابع الدين الدكتور نور وكان

ضارية معارك تجري كانت  العراق حيث كردستان في

بالجيش ألحقت قد وكانت العراقي والجيش البشمركة بين

بالبعث العراقي  البعث واستنجد فادحة خسائر العراقي 

السوري من رجال الجيش ّاالف عشرة السوري فانسحب

لينقل الشاعر فهد الجنرال بقيادة اإلسرائيلية الحدود من

فادحة خسائر تكبدت أن وبعد العراقية القوات إلى دعمه

األول كانون في سوريا. إلى وعادت المعركة من انسحبت

من  العديد تنشر اللبنانية الصحف وكانت  ١٩٦٣ عام

بأقالم العراق يجري في عما واألكاذيب المشوهة الكتابات

نورالدين الدكتور  فبدأ العراقي. النظام قبل من  مأجورة

أقنع أن الصحيحة بعد بالمعلومات الصحف اللبنانية بتغذية

ولسان والنهار كالحياة الصحف من العديد تحرير رؤساء

السفير بين نتيجة تواطؤ ولكن النهار والمساء, وشرق الحال

نورالدين. الدكتور اعتقال اللبناني تم األمن ومدير العراقي

ال (كي الالزمة األوراق له جهزوا السرعة وعلى وجه

الداخلية)، وزير جميل وبيير جنبالط كمال إلى العلم يصل

وفي األردن. إلى تسفيره وتم بيروت مطار إلى أخذوه

السجن. وأودعوه األردنيين قبل من توقيفه تم عمان مطار

مطول بتحقيق بأنه شخصية كردية بدأوا عرفوا أن وبعد

جديد. وجد من طائرة به حطت التالي اليوم وفي معه, 

بوضع اللبنانية السلطات فقامت اللبناني األمن يد نفسه في

محاطًا برجال في سيارة الندروفر ووضعوه يده في قيد

نورالدين الدكتور ويصف سوريا. إلى وسلموه الدرك

فالسماء جميًال، آنذاك النهار ...كان الطريق في مشاعره

الجبال تشرق على كانت الربيع وشمس صافية  زرقاء

أشجار اللوز وكانت شفاف موصللي بحرير وكأنها تغطيها

كل في ساحرًا أريجًا المزهرة ترسل والدراق والمشمش

طفولته بسنوات ذكره  قذ المشهد هذا وكان  االتجاهات

الى المزة هذه  السورية السلطات واقتادته كردستان  في

منفردة. زنزانة في  وضعوه " حيث حسن "الشيخ سجن

المالزم بأنه بنفسه  وعرفه رجل عليه دخل  يوم وذات

أال وقال: عامودا سابقًا ناحية وكيل مدير رمضان محمد

الجزيرة في  الكرد أهز جميع كنت  أنني أعلم تعرفني؟. 

ألدوس وأبيد تكفيني واحدة دبابة ...أتفهم؟؟ واحدة بدبابة

بوتقة ترفضون االنصهار في ألنكم سوريا.. كرد واسحق

حرق طويل في باع الشخص لهذا وكان القومية العربية...

عامودا". "بجالد معروفًا وكان عامودا في السينما

وتعذيبه وقام بضربه مكتبه إلى هذا الجالد نورالدين أخذ

العسكري المزة مشفى  إلى الدكتور نقل  حتى بوحشية

إطالق تم منفردة زنزانة في السجن من أشهر سبعة وبعد

مجموعة زاره وهناك الدروز. جبل إلى ونفيه سراحه

ألسباب كعقوبة السلطة نقلتهم الذين الكرد المعلمين من

إلى نورالدين الدكتور ١٩٦٧نقل عام وفي نهاية عرقية.

ابن عمه جاء  دمشق وفي الجبرية. اإلقامة تحت دمشق

سرا تهريبه تم وهكذا إلى تركيا. بالذهاب وأقنعه تركيا من

وطفولته رأسه مسقط حيث تركيا, إلى األلغام حقول وعبر

برماز في طفولته باإلقامة منذ وكان يحلم األهل. وذكرى

سهل صغير ورائع.. وهو

ملف  بوجود كبير عرفوا من موظف ما سرعان  ولكن

في السياسي نشاطه يحوي  نورالدين الدكتور  باسم كبير

بحفاوة استقبل حتى الدكتور إلى أنقرة شقيق فسافر بيروت

الوزراء. سليمان ديميريل رئيس قبل من

التركية المخابرات كانت  ولكن  وعد  من أكثر وأخذوا

بأنه الدين  نور الدكتور  اقتنع  أن  وبعد بالمرصاد.  واقفة 

وهو سويسرا إلى سوريا استعد للتوجه إلى ويسلم سيعتقل

وطنه. يرى فيها مرة اخر هذه بأن بالحزن ويعرف مفعم

عام صيف في سويسرا إلى نورالدين الدكتور وصل وهكذا

والسجون  والعذاب بالشقاء ومليئة طويلة رحلة ١٩٧٠ بعد

اإلصرار جانب إلى هذا كل واالختفاء, والضرب والنفي

كردستان. سبيل في المقاومة على

سويسرية فتاة من تزوج عمره من والخمسون الثالثة وفي

اسمياه طفل له فافر", ولدت اسمها "جيلبير لألكراد صديقة

.(ŞENGO VALIRI)

الكثير ونشر وكتب عمل شبابه في كان مثلما أيضًا وهنا

إحدى مستشفيات المنية في وافته القضية الكردية حتى عن

/١١/ االثنين يوم  في  ودفن  ١٩٨٨/١٠/٧ في لوزان

أقيمت  بعد أن لوزان مقبرة مدينة األول١٩٨٨ في تشرين

متواضعة. تأبينيه مراسيم له

سوريا الكوردستاني- الدميقراطي حزبنا على تأسيس
ً
عاما ٦٥
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هاني ادريس

نهتم بل للمغالطة التقليدية التصنيف طرق نتبع لن

في تتمظهر المغالطات بعض لها، المتداولة بالصور

تحصى من وال تعد األمثلة ال أن شّتى. وبما صور

ويدخل إّال. ليس باألمثال هنا فالعبرة المغالطة، صور

أو المشاهد  تمكين في المغالطات هذه تشريح فعل 

الضروري الوعي  من اإلعالمية للمادة  المستهلك

ديكتاتورية اإلعالم. سطوة من لتحصين نفسه

الخصم تبشيع مراكمة أو التنميط مغالطة

تستند إليها وسائل التي المغالطات نتحّدث مرارا عن

إعادة في وأساليبها الحقيقة لتحريف الموّجهة اإلعالم

المتلّقي فيها لدى تحدث التي األحداث بالصورة إنتاج

اإللغاء الممنهج لقناعاته من نوعا أو التباسا أو تشويشا

الحصر نوع من الطبيعية. وسأذكر بعضها تباعا في

هو المغالطة أنواع دراسة أّن غرو االستقرائي. وال

ضّد أشكال الممانعة من الوعي لتمكين األيسر السبيل

داللة لهما والمفهومان الوعي. واحتواء الوعي كي

ّ
كي مفهوم فأّما ملّيا. عندها الوقوف من بّد ال دقيقة

على للوعي بناء المحو الكاسح من فهو نوع الوعي

يمكننا األنوار، تطفؤ التي الصاعقة تشبه صدمة

يوحي بواقع الوعي صدمة بالفورمتاج. تشبيهها

االستسالم. بضرورة

يعلون، موشيه الحرب وزير استعمله الوعي كي مفهوم

جيش االحتالل منصب رئيس أركان كان يشغل حين

الوعي إصابة هو الغرض كان الثانية. االنتفاضة إبان

جديدة محاوالت يفّكر في ال لكي بالشلل الفلسطيني

مع ليس إسرائيل المفهوم استعملته هذا المواجهة. من

جعلت بحيث العربية الدول  بل مع فقط الفلسطينيين

على حّتى قضية ممتنعة في المواجهة التفكير مجّرد

فقط ليس تاريخية لحظة تموز معركة وكانت الخيال.

مارست الوعي بل كي ضّد مناعة مستوى خلق على

اإلسرائيلي العام الرأي  تجاه المعكوس  الوعي كي

صعيد على ملفتا انتصارا تحقق المقاومة جعل مما

النفسية. الحرب

استراتيجية الوعي هو  احتواء هنا به  أقصد  ما لكن

هذه مثل في اإلعالم  وسائل أّن بها قصدت مختلفة 

عن محتواه وتغيير الوعي محو إلى تسعى ال الحالة

من شكل هو بل المفرط والعنف الصدمة طريق

من للتخفيف الوعي على التشويش على يقوم التغيير

شكل زرع الهدف هو المبدئي. قناعاته ووازعه ثقل

شأنه أمر من وهو الوعي منطق في األدلة تساوي من

داخله إذا الوعي ألّن والموقف، الوعي بين يفصل أن

تجعل الطريقة وهذه الموقف. في تراخى اإللتباس

جدل في يدخل الوعي الجمعي لهذا أو الفردي الحامل

إليه ما اهتدى أّن ويحسب الحيرة، إلى حّد ذاته مع

الحرب من شكل هو بينما الّتأمل على مبنية قناعة هو

بما بل الوعي  كي برسم ليس  الوعي على الناعمة 

أداة فهي المغالطة وأّما الوعي. احتواء عليه اصطلحنا

ينتهي منطقي مسار الوعي ضمن احتواء أدوات من

إلى الوعي عملية احتواء وقد تنجح الوعي. بتحريف

العدمية. أنواع أسوأ إلى تؤّدي قد درجة

للمعنى تيسيرا  أيضا أسميها مغالطة هنا سأتناول 

في ممارسات نظائر له شكل وهو بالتبشيع التراكمي،

أي إخفاء منه والغاية  الخصوم بين الّرمزي  العنف

وهي سلبية. األكثر الجوانب وإبداء للّشخص مكرمة

بتقنيات اليوم تمارس لكنها وبدائية غريزية أساليب

الشكل من  أبعد  لغايات اإلعالم وسائل في متطورة

به. مورست الذي البدائي

الطائفية في معاركهم شيوخ الوهابية بين نقاش جرى

االتجاه وكان والتجريح. بالموازنة عندهم سّمي ما حول

من ليس أّنه التجريح أي اتجاه نظرهم هو في الغالب

ال حتى ذكر مكارم الشخص المجروح به المسموح

أن شأنه من ما على فقط االقتصار بمكارمه بل يفتتن

يستند من أن يخشون الحقيقة في وهم منه الّناس. ينّفر

التبشيعية الصورة لنقض واحدة مكرمة على المتلّقي

ليصبح لالستناد عليه مرتكز أي أمامه ينسفون لذلك

وطبعا المضمون. تبشيعية موّحدة صور تواطؤ أمام

الحقائق بتر أساليب اعتماد  من البّد  المهمة إلنجاح

شروطها خارج وإعادة تركيب الصور سياقاتها من

النهـج هذا اختالق الصور. وكان عن فضال الواقعية

أّنه مقارعاته لخصومه حّتى ابن تيمـية في نهج هو

آثارهم. من اقتباساته في عليهم يحل لم

اإلعالم وسائل في يمارس الذي التبشيع فعل تراكم

يسمع ألن  قابل غير  المتلّقي يصبح حّد  عند يوقفك

وسائل في تجريحهم تّم من حّق في تذكر مكرمة أي

صانع الصورة المّوجهة ظاهرا أو خفيا. ألّن اإلعالم

المتلقي الوعي في يحدث المتراكمة النمطية التبشيعية

أي لسماع تقبله عدم في تظهر آخر نوع من قناعة

قبل الشخص. عن النمطية للصورة مخالف شيء

الشخصيات، بعض حول يناقشني إعالمي كان  أّيام

المتاحة بالمعلومات ينطق أّنه إلى ملتفت غير وهو

أنذاك. منافس لها يكن لم  التي  اإلعالم وسائل في

في الشخصية تلك بهما اتهمت تهمتين بّررت وحين

تجعل اآلن ليقول: أنت محاوري حملة التشويه، قفز

محاوري كان ووو يخطئ ال مالكا، معصوما، منه

التبشيعي الفعل تراكم  ضحية كان لكنه  تطّرفا أقل

بناه الذي المنيع السور أكتشف جعلني مما والتنميطي

اإلعالمية السياسة اخلصم يف تبشيع مراكمة أو التنميط مغالطة
نمطية صورة يفّرط في أن يريد ال ألّنه وعيه حول

واالستسالم. بها القبول حّد عقله بها آنس مزمنة

من نّطيت فوق مجموعة اآلن انت له: قلت وحينئذ

اآلن نقاشنا كّلي. نحن حتى لتنقلنا إلى حكم المراحل

وهنا كّلية. أحكام جزئية وليس في وحاالت قضايا في

للمعلومات الخاطئة نقضي أمام أّن محاوري عرفت

لم أنت له  قلت الكّلي. مغالطة  إلى هرب الجزئية 

ما، حول شخص ثالثة أو تهمتين  أنقض أن تتحمل

منه لتجعل كافيا الدعايات تلك تكذيب أن وتعتبر

جّسد هو إن المقاوم الشخص أّن حين في هذا مالكا.

مالكا فقط ليس واعتقاد فهو فيها بإيمان واستمات قيمه

حتى أنا المالئكة. على يتفوقون من البشر من بل

شخص تصور  فهل تهمتين، سوى أنقض لم اآلن 

إلى المالئكية به يرقى التهمـتين دون هاتين من ما

تعريفك هو تعريفك للمـالك وما هو ما والعصمة؟

للعــصمة؟

في إطار الحجاج تعمل بأساليب العالج أحيانا تكون

اإلعالم مرضى ألّن بالفكر. النفسي العالج أو النفسي،

آليات تستعمل دقيقة لتقنيات يخضعون التضليلي

إذا حاول اإلعالم إّن اإلقناع. الوعي والالوعي في

من يسعى إلى تنميطهم االستناد إلى تهمة واحدة ضد

على مراكمة فيعمد الصورة تثبيت في أن يفشل يمكن

التبشيعية الصور بهذه المشبع المتلقي ألن التبشيع،

في كّلها فيصبح عنها يتخّلى أن عليه المتراكمة يعّز

وحده الكالم بفعل  تقوم أن المنطقي غير  من نظره 

واحدة فلن نسف التهم، فإن قبل منك هذه بنسف كل

من شكال يعتبرها ألنه الصور باقي نسف منك يقبل

تنهي تريد أن وكأّنك الخاصة، ممتلكاته االعتداء على

وهي الممتلكات، تلك شيء من معه يبق ولم النقاش

استنادا المحترف التضليلي يستعملها اإلعالم طريقة

تصحيح يعتبر أحيانا بل والّطفالة، الثباتية عقدة إلى

ترى يا هل حاله: لسان ويكون لوعيه. إهانة الصورة

وهنا عجيب؟ صحيحة، والحقائق غير التهم هذه كّل

صور بنسف  مطالبة ألنها عناء في  الحقيقة تصبح

التحقيق يصبح فيما  األصل هي أصبحت تضليلية 

هو واقع لتغيير ومحاولة ثانويا عارضا والتحقق

احتواء تقنيات إلى استند مفتعل افتراضي واقع أصال

مغالطة طّبقت الجذور. راسخ واقعا ليصبح الوعي

عامة وشخصيات وعلماء قادة ضّد التبشيع مراكمة

مراكمة مغالطة لنسف منطقي مستند هناك أخرى.

بشع كائن يوجد أن يمكن ال الواقع أّنه في التبشيع، هو

فلنفّتش التضليلية، اإلعالم وسائل تصوره كما مطلقا

الشخصيات مكارم من اإلعالم يحجبه ما في ونحقق

هي حّد أي  إلى لنكتشف التنميط لمغالطة الخاضعة 

إّياها. المغالطة بليدة

المغشوش العقلي الحصر مغالطة

واإلعالم المنطق بين بأّن العالقة التذكير إلى أحتاج ال

اعتبار من الخطأ يصبح بحيث المتانة بمكان من هي

االختصاص. هذا عن أجنبية المنطقية الصناعة أّن

اإلعالم بموضوع معني المنطق أّن أيضا لنتذّكر

هو الوظيفية نشأته أصل  في  األخير هذا بوصف

التمييز على قادر المنطق ووحده تواصلية. رسالة

القسم أّن باعتبار التواصل  وطبقات  مستويات بين

وفي المغالطة. هو التواصل أزمة مسببات من األكبر

من محترفة بتقنيات األزمات تكريس  يتم اإلعالم

من النوع لهذا خضع المهنية مفهوم حتى بل التغليط،

المقصود (بالتاء=  تورّيا منها يقصد المغالطة بحيث

يقصده وال  تقصده آخر معنى يحمل بلفظ الحديث

بأنك إحساسه دون من المتلّقي  خداع  تقنية المتلقي)

المهنية من األخالق النوع لهذا القيمة الجديدة تغالطه.

المتلّقي يشعر ال أن هو (professional ethics)

حين الخداع من تمنع ال أن المهنية أي تخدعه، بأّنك

ال الخداع يصبح بل عالية، ومهارات بتقنيات يكون

يكون تقنّيا. حين ال أخالقيا

الوظيفية الوسائط إليها  تستند  أخرى  مغالطة وهناك

بمغالطة عنه التعبير يمكن ما هو الوعي احتواء في

هنا ناظر المغشوشية وقيد المغشوش. الحصر العقلي

باعتباره المفهوم هذا يصيب  الذي االنحراف في

صورة تعتمد المغالطة أّن ومعلوم منطقّيا. مفهوما

بناءها تخفي حقيقتها  في هي بينما ومنطقه  الصدق

المنطقية. المقّدمات مستوى على وخداعها الهّش

من للفكر عاصما دائما  ليس نظري  في فالمنطق

والخداع لالستـغالل  مجال أيضا هو بل الخطأ

من إّال  االسـتغالل من النوع لهذا يفطن يكاد وال

أشـكال بكل علما وأحزر الصناعة هذه في تفّنن

استغالل في األخطر الشكل هي باعتبارها المغالطة

الحصر العقلي بمغالطة أقصد ترى يا المنطق. ماذا

المغشوش؟

تتّبع على يقوم استقرائي  إّما المنطق  في الحصر

اليقين معها  يحصل التي الكثيرة والعينات الحاالت 

الّنفي بين ثنائيا عقلّيا حصرا أو القائم على اإلطمئنان

يحّددها للحصر أخرى صور عن ناهيك واإلثبات،

تعداد يقتضيه ما حسب محّدد عدد في المخاِطب

وهو يراها كما المناسبة الّنقاط أو والعّينات األقسام

العادة في ويحصل المخاِطب يبرره جعلي حصر

شروط يستوفي ال الحاالت أسوأ في ألّنه تسامح حوله

في النقاش محاور  تحديد شأن هو كما النظر  كمال

في تنطلق المغالطة فإّن يخفى ال وكما ما.  قضية

استنتاجات إلى وصوال خاطئة مقّدمات من  العادة

يظهر ال المقّدمات خطأ فإّن الغالب في لكن خاطئة،

الصحيحة المقّدمات وتحقيق  بتتّبع  الخبير لغير

في تحضر كانت المغالطة إذا الصحيح، بل لالستدالل

المخاِطب يلقي ال غالبا بصورة عفوية قد التخاطب

ضحّية كالهما كالمخاَطب المخاِطب ويكون باال، لها

عليه تقوم الذي القياس فساد وبالتالي المقّدمات فساد

هناك الموّجهة اإلعالمية السياسة ففي مجال المغالطة

يباشر اإلعالم أّن باعتبار بخطوات االستدالل وعي

فيها يلعب قد فاسدة مقّدمات  وفق  الحجاجية مهّمته

المقدمة تكون حيث  أساسيا، دورا البصري  الخداع

مقّدمة نفسها هي البصري الخداع تقنية إلى تستند التي

غير صحيح. باستنتاج فاسدة تنتهي

مقّدمات يستعمل الميديولوجي الحجاج في فالخداع

أن ويكفي والصورة، والسمع القول من تركيبية

لتفسد بالخداع مشوبة المستويات هذه من واحدة تكون

تواطؤ الصوت في الفكرة تنقل برّمتها ألّنها البوصة

المغالطة هذه من  صورة معا. آن  في والصورة

من نفسها الحصر صورة نحّرف أن في تكمن

نكون بأّن وذلك عقلي، حصر إلى استقرائي حصر

اإلعالمية السياسة تعمل لكن  متعددة حاالت أمام

ذاتها مغالطة حّد في وهي لعبة االختزال خالل من

مغالطة إّن بل المغشوش، الحصر مغالطة تؤازر

مغالطة جوهر هي عنها سنتحّدث التي االختزال

الحصرين صورة تنتهي بتحويل المغشوش، الحصر

أّنه أي اإلقناع، سياقات ولعبة بحسب بعضهما نحو

حالتي في  الحاالت نختزل أن األمر يقتضي أحيانا

الحاالت اختالق مغالطة إلى نلجأ وتارة وإثبات نفي

الحصر من لنجعل االختزال مقابل وهو المغشوشة 

المثال األّول وفي مغشوشا. استقرائيا العقلي حصرا

اإلعالمي الوسيط يفرض االختزال- مغالطة -مثال

تتطّلب قضية عن يجيب أن السياسي المحلل على

والمبّرر ال، أم بنعم االستقرائي حاالت الحصر تعداد

هو أمران صورتهما: دائما

نعم أجب: الموضوع، عن الخروج نريد ال نحن -

ال أم

أم ال نعم مضغوطون بالوقت، أجب: - نحن

ويجد الحاالت تعداد إيقاف في الّزمن سلطة تدخل 

الخروج يمكن ال حقيقي حصار أمام نفسه  المحلل 

الحصر وتحويل االختزال لمغالطة باالستسالم إّال منه

عقلي. حصر إلى االستقرائي

الحاالت توليد مغالطة -مثال الّثاني المثال وفي

المحّلل على اإلعالمي الوسيط يمارس المغشوشة-

شكال يمارس بحيث القّش، رجل مغالطة السياسي

تهما باستعمال الحصرية طريقته على الهجوم من

والنزعة باالختزال اتهامه مثل: السياسي المحلل ضّد

والمبرر الفكري واإلرهاب األفق ومحدودية المتطّرفة

أمران: هو

من أكثر لها قضية على محدودا رأيا تفرض أنت -

الخطاب دكتاتورية ضّد نحن ورأي، وجه

عصر نعيش نحن أخرى، آراء إلى نستمع دعنا -

يستمر أن وعلى الّنقاش الديمقراطية

فاقدة آراء اعتماد إلى اإلعالمي الوسيط العادة يلجأ في

الجمهور من بآراء استعان وربما المنطقية للمتانة

العلم اختالط أي الميكرو-طروطوار، على اعتمادا

المنطقية المتانة سطوة وكسر الحقيقة لتمييع بالجهل

لالستدالل.

حينما مراده يجد الوسيط اإلعالمي العقلي الحصر في

إعالمية ما. إلى رسالة أو يخطط روبورتاجا يحبك

في القضية حصر على تقوم هنا االختزال مغالطة

هذا المعاكس. االتجاه برنامج بهما يوحي  عّينتين

على تفرض ميديولوجية استراتيجيا يعكس البرنامج

ضغط تحت يوحي  ثنائي  لحجاج  صورة  المتلّقي 

اإليحاء إلى الممسرحة والحركات الصوتي الصراع

وإثبات، بينما نفي حالة بين وبالتالي رأيين بأّننا أمام

الغالب الحاالت األخرى. في أو الثالث الرأي يغيب

بخالف االستقرائي، هي بنتيجة العقلي الحصر ينتهي

عقلي إلى االستقرائي  الحصر يتحّول حينما لكن

حكم الحصر مثل يصبح االختزال من مغالطة بإسناد

الوفاض. خاوي االستقرائي

كثيرة صور المغشوش العقلي الحصر لمغالطة

محاصرة يتّم المثال سبيل وعلى متعّددة، ومستويات

أسوأ. واآلخر سّيئ أحدهما نموذجين في المتلّقي

إثبات، أم  نفي الوضعية هي وضعية تكون وبالفعل 

حصري نحو على بينهما  االختيار ديكتاتورية أي

يختار أن على المتلقي اإلعالم يفرض مثال ووجودي،

الّنصرة..بين أو داعش القاعدة.. بين أو اإلخوان بين:

عزمي أو الزرقاوي  بين العرعور..  أو القرضاوي 

حصرا عقلّيا اإلعالم بوصفه في يظهر بينما بشارة..

الواقع لها في الحقيقة ألّن كذلك، ليس الحقيقة في لكنه

شّتى وحلول سياسية متنوعة واختيارات ثالث طريق

اإللهاء إلى يستند خداع أمام األصل نحن هنا في بل

اإلمكان أّنه ليس في بفكرة القبول إلى حّد  البصري

(السّيئ واألسوأ) كليهما الحقيقة أّن بينما مما كان، أبدع

مصطنعة، ونجوميتهما نفسه، اإلعالم من إنتاج هما

الجيوستراتيجية.. األنظومة لذات ينتميان وكالهما

الماركوتين في حتى تستعمل التي التقنيات من وهي

المستهلك على تفرض احتكارية سياسات على بناء

صورة تنقلب مّر.. أحالهما أمرين بين يختار أن

فكرة تبرير بصدد المغالط ويصبح اإلعالم المغالطة

بين أو وإثبات نفي بين يحصر أن يمكن ال األمر أّن

جرى فيما له مثاال نضرب وجوديين، وذلك أمرين

الطاحنة بين الميديولوجية الحرب من خالل سنوات

الّتبعية. ومحور الممانعة محور

مغشوش لموقف تصوير إلى اهتدى األخير المحور

اإلستبداد بين خيارا تفرض إياها معتبرين الممانعة

ليس أّنه على جاء الجواب الفلسطينية.. ثم والقضية

أن أجل في الديمقراطية من نفّرط الضروري أن من

ثم أّوال الديمقراطية نكّرس ال لماذا فلسطين، نحرر

الحجاج من هذا ضرب كان فلسطين.. وطبعا نحّرر

تتبع وال دساتير تملك ال التي الّرجعية أروقة في نبت

صناديق وال القوانين وسّن للّنقاش فيها تسمح برلمانات

التي التبرير صور من الكثير هناك وطبعا اقتراع..

الكثير تخفي المغالطة هذه لكن المديولوجيا، تتيحها

مفارقة إلى المطاف نهاية في تحيلنا التي العوامل من

تكذيبه يستند إلى ما تصديق أمر أّن كريت: أي كّذاب

صدق. كذب وإذا كذب صدق إذا والعكس،

قضية حيث أّن للحقيقة، األخرى الوجوه ُتحجب هنا

وهي السياسي االقتصاد في أسس لها الديمقراطية 

السياسات مجال في والتحكم السيادة لمصير مرهونة

داخل الوطنية الدولة وضع والدولية: اإلقليمية

في اإلمبريالية دور االختالل، قضية الدولي، المجتمع

وفي كثيرة. باالقتصاد، وقضايا الديمقراطية مقايضة

المغالـطة هذه عن المافحين أّن وجدنا المطاف نهاية

كّل معها فقدوا واشـتراطات  لمسـاومات  خضعوا

واالسـتراتيجية.. والمبدئية السيـاسية بكارتهم

تنتهي العربية الحراكات  جعلت التي المغالطة  إّنها

الّدولة في قبل ما عهد إلى المنطقة أعاد إلى خراب

وهيمنة القيمي المعمار وانهدم الّتطرف ازدهر حين

بمغالطة االختزال يوما قبلوا ألنهم هذا وكّل الهشاشة،

فّن تجيد إعالمية لسياسات ضحايا ونقيضها، وكانوا

االستحمار..

أو المرجع مغالطة المصدر

صور هي جوهرها في المغالطة  بأّن  تباعا ُنذّكر

بين العالقة تدبير فساد وهي أال واحدة لحقيقة متجّلية

يعيه خّلل هو لنقل أو ونتائجه، االستدالل مقّدمات

قياس قوامه االستدالل بنية في يعيه ال أو المخاطب

أّن على  أيضا نؤّكد  وعليه خاطئ.. واستنتاج  فاسد 

تجّليات ذات  واحدة حقيقة  هي  حيث من المغالطة 

منها بل صور ليس كمغالطة واحدة قد تظهر متعددة

تصادفون وسوف أنواعا لها. البعض  يعتبره ما هو

ولكن في أنواعها بعض على اإلحاالت من الكثير هنا

وجه المغالطة يسند كل لصور الحقيقة هناك تجلّيات

المطاف نهاية في المغالطة  ألّن اآلخر الوجه منها

لوجوه إحصائي بأّن أيضا وأذكر واحدة. مّلة هي

ألّنني استقرائي حصر أي إلى ينتمي ال المغالطة

ال متعّددة بوجوه  واحدة حقيقة المغالطة بأّن  مقتنع

هو لكن  أنواعها عن أتحّدث هنا ومن لها، حصر 

ليس وجوهها هو هنا المعنى  ألّن  متسامح،  تعبير

اصطلح عليه ما مع بعض قد أتوافق أّنني إّال. كما

بشكل عنها أتحدث قد ولكن  أنواعها  من المناطقة

ناشئة لحاالت جديدة ورصد متنّوع مختلف وتخريج

والتجربة. المالحظة من

السياسة في باختصار وجه آخر للمغالطة سأتناول وهنا

في كما الحظنا التضليل في المتخّصصة اإلعالمية 

يتعّلق المّرة هذه الرجعيين. وحلفائها اإلمبريالية إعالم

وهي المرجع. بمغالطة نسميه أن يمكن بما األمر

وجوه إلى وتستند أيضا، متعّددة  صور لها مغالطة

كمغالطة السلطة. من المغالطة أخرى

في مع مغالطة السلطة صورة مغالطة المرجع تندمج

أو بوعي فيلجأ المغالط موارد الحجاج، في التخاطب

ومصادر مراجع إلى باستناده التذكير إلى وعي بغير

في يتراجع أن الخصم  يضطر مما ودقيقة،  خاّصة

تكتفي ال فهي اإلعالم وسائل  أّما  الحجاج. موارد

الحقيقية مظانها  من المعلومة مصادر عن  بالبحث

الصورة وحي  من  جديدة وقائع إنتاج إلى  تلجأ  بل

تنتج فهي ذلك  من أبعد بل تقنيا،  إنتاجها تعيد  التي

المعلومة مصادر إنتاج  عملية  الخاصة.  مصادرها

معّينة لغايات النجوم إنتاج  لعبة  خالل من وتمكينهم

يتحّولوا من أن النجوم لهؤالء فرصة يمنح نفسه هو

على بناء والتحليل  للمعلومة ومصادر خبراء  إلى

المغشوشة المراجع مغالطة تقوم مغشوشة. معطيات

وإنتاج إعالم وسائل في الخبراء صناعة لعبة على

السياسات تمليها مواصفات ذات محّددة وشلل قبيلة

والمصالح.

اعتماد هو المصدر أو المرجع  مغالطة صور من

شهرة وإكسابها المعلومات وتدوير التكرار سلطة

المعلومة بالّتواتر بينما مصدرها واحد. تدور توحي

هو كما وتماما النفاية، المعلومة- وسميتها سبق التي

الصناعة قلب لزميل من العبارة زبالة - تدوير فعل

هي منافس تحقيق  غياب في وتظل - اإلعالمية 

أشكال التحليل عليها تنهض التي المعلومة المرجعية

أب بال يتيمة المعلومة تسقط  المغشوش. السياسي

بها ينتهي التكرار فعل أّن غير غافل، مشهد في

وجود مع المرجعية. - المعلومة مقام احتالل إلى

فخ في  بدورهم  يقعون الذين اإلعالميين من جيش

ال حيث من يساهمون للمعلومة المغالط التدوير هذا

الغالب وفي حقيقة. أّنها على تكريسها في يدرون

في المغالطة لهذه  المناهض السياسي التحليل  يحشر

دون جدوى. الّالنهائي ومن الّدفاع زاوية

يبررون أّن إّياها فهم المغالطة اإلعالميون ضحايا أّما

فال النحو هذا على المشهد في مطروحا مادام األمر

بالمتداول يهتم هنا فاإلعالمي إثارته ومناقشته، من بّد

يختفي من فقد المغالطة صانع أّما بالتحقيق، وال يهتم

من رجعي بأثر أكذوبته ووّثق عاد وربما المشهد

الحاالت هذه مثل في المغشوش. التداول فعل خالل

والمعلومات اإلشاعات بكل  المغالطة  صاحب  يكتفي

هذا من يحّشد الفاشل أن سيما ال الصحفي هّم ويكون

بوازير من شيئا ويمنحها معلومات-زبالة، من الّلون

أكثر اإلثارة. بمزيد من يتم المعلومة لحجب اإلنشاء

اليوم وتناقلها الصحافة تداولها في يتم المعلومات التي

أو مغرض أو أحمق  أو مجهول مصدر  ذات هي

بفضل التداول سلطة من قوتها تكتسب ولكنها بليد

بتدارك حتى تسمح  وال فيها متحّكم إعالم وسائل 

لتّيار المجال تفسح بيئة في المغالطة. وإحباط الخطأ

والمنع معّينة اتجاهات تخدم  التي المعلومات من

المعركة الحقيقة ستكون لبيان الممنهج التجاه يسعى

الوسائط تكون هنا متكافئة. غير والّزيف الحقيقة بين

خدمة الّزيف. في

الذين المحللين من عدد في الّنفخ على الوسائط تعمل

الخبير بلقب يفوزون ما سرعان ثم منابرها يعتلون

لدى ويكثر وتحليل. إخبار مصادر ذلك بعد ليصبحوا

بأنهم الجمهور تنطلي على عادة ما ادعاءات هؤالء

بمصادر وموصولين  دقيقة معطيات من ينطلقون 

مسرحية خبراء أشبه تستمر المزاعم خاصة. وبهذه 

مغالطة وفق ويضللونه العام الرأي يخدعون بنّصابين

المرجع. أو المصدر

كّل في وتتكرر  تحصى،  وال تعد ال هنا األمثلة

مصادر بين يمّيز ال المتلّقي أّن وبما الساحات.

الّرصيف وبين مصادر العلمية بمعايير الجودة موثوقة

أو األكاذيب فيها تنتج التي الغوغائية والمجالس

لها معّينة جهات تضخها التي المشبوهة المعلومات

بالصحفي-المرتزق أسميه  ما أي  صراعية، خلفية

فوضى في يساهم الذي الصحفي-المافيوزي  أو

مثل في حيث المهنة، أخالقيات وخرق المعلومات

هذا يوقف من يوجد أن بالمستطاع ليس الحالة هذه

وحده والمهني الذي المناضل سوى الصحفي النزيف

المديولوجية بالوسائل المغالطة دحض أساليب يملك

مصادرها تصنع  اإلعالم  وسائل أّن وكما المتاحة.

وتمكينهم مغشوشين وخبراء قادة صناعة خالل من

لتمييع محاولة في األلقاب اإلعالم وخلع وسائل من

إنشاء هو الخداع من أكبر وجوه واحدة فإّن المشهد،

يقف تقارير بإعداد  معنية ودراسات أبحاث  مراكز

عن تقارير تقدم األخيرة هذه معّينة، تيارات خلفها

تصدر ثم  لنفسها تريدها التي الصورة وفق نفسها 

مع وهكذا  مختلفة، مواقع في  وتشيعها التقارير هذه 

يستند مصادر نفسها هي تصبح نشاطاتها تراكم

وتقارير وثائق باعتبارها  والمحللون  الباحثون  إليها

والصحيفة الصحفي يأتي معلومات. ومصادر

في زمالءهم أنتجها التي إياها التقارير على وتحيل

التي مصادره اإلعالم ينتج وهكذا المنظومة، ذات 

بعد. فيما سيعتمدها

ألّنه بالحقيقة،  معنّيا المغشوش المحلل يبدو ال  قد

عدد تكاثر فمع اإللتباس، في التموضع  اختار

للشغل فرص وغياب التنافس حالة وبروز الصحفيين

منهم، ومن االحتياطي الجيش باستغالل المقاولة تقوم

الوضع إن هذا هو نفسه ضحية الصحفي هنا يصبح

المهنة يستغلون الذين االنتهازيين نفسه من يكن هو لم

في تستعملهم. التي الجهات لصالح الواقع تحريف في

أّنهم الحّظت  من الصحفيين، النوع هذا مع تجربتي

بشخصيات اإلطاحة فاشية تهدف إلى بمجموعات أشبه

لسيرتهم تجدهم أي تحليل تفسي بل ألهداف غامضة،

وأحيانا المهنة  ومن  المجتمع من انتقام  وضعية  في

المهنة. في زمالئهم على حتى للتآمر يسعون

تطور مع ازدادت  المصدر بأهمية الوعي أّن  وبما

المجال فتح كبير اهتمام هناك بات فإنه اإلعالم مهنة

يكفيهم حيث المصدر دور يلعبوا لكي المتطّفلين لبعض

الحقائق بعض مع وخيالية وهمية أقاصيص يخلقوا أن

تظهر في ساحات عديدة، وهي ظاهرة تروج المتاحة،

مجال في واالحتيال النصب  أهل  من عينات فيها 

ضحاياهم من الكثير هؤالء يوقع وهكذا المعلومة،

جلب شباكهم..الهوس في في اإلعالم مهنة من داخل

تراخي في يساهم األخبار من ممكن عدد  أقصى

ال طالما الرقيب في غياب ال سيما الّتحقق في الواجب

اإلعالم مغالطات على يقضي أن يستطيع قانون يوجد

النضالية اإلعالمية بالطرق نفسه اإلعالم إّال المضّلل

من اإلعالم رسالة وتحصين المعلومة جودة لحماية

االستعمال واالستغالل.

قوانين غياب في  لكن اإلعالم وسـائل تطورت 

من واحدة حيث والمحاسبة المهنة لتنظيم صارمة

اإلعالمي خاللها من يتهرب التي المغالطات أكبر

الذي القسـم وغياب مسـؤولياته من التضليلي

السـلطة مغالطة هي الطب، في أبيقراط قسم يضارع

اإلعالمية الصناعة في المغالطات أّم وهي الّرابعة،

خاصا له كالما سـنفرد ما وهو اليوم، التـضليلية 

بعد.. فيما
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األدب  أو  التاريخ  أو  الفكر  في  كتاب  الى  اهتديت  كلما 

ليروي  المظلمة   الدروب  لي  ينير  جديدا  صديقا  أعتبره 

عطشي للمعرفة التي ال تعرف االرتواء.  لكن, دائمًا هناك 

شيء ما ينخر في بواطن البعض من الكتب التي لها صلة 

ينفخ  بوقًا  يكون  أن  مثًال  كتابًا,  يكون  أن  إال  شيء  بكل 

في ساحات الزيف واألكاذيب واالشاعات المصنعة تاريخيًا 

وفكريًا وأدبيًا وإعالميًا.

الكتاب الذي لن يكون صديقًا إال ألعداء الشعب الكوردي 

 ) كتاب  هو  خاصة  سوريا  في  الكوردي  والشعب  عامة 

السيد  بقلم  ثقافية, سياسية)  اجتماعية,  آشيتا دراسة  منطقة 

التقدمي  للحزب  السياسي  المكتب  عضو  شمدين  علي 

الديمقراطي الكوردي في سوريا.  

هذا الكتاب الذي يحمل الكثير من التناقضات والمغالطات 

كنور  ويجهر  الغالف  الى  الغالف  من  التاريخي  والزيف 

الشمس في وضح النهار تواطئه مع األقالم الشوفينية أمثال 

السموري  ومحمد  الكاطع  ومهند  باروت  جمال  محمد  

األنظمة  قبل  المندسين من  أكثر من هؤالء  وما  والخ..., 

الشوفينية التي تتكالب على مرأى الجميع وتطرح مشاريع 

من  بقعة  لكل  والديمغرافي  الجغرافي  للتغيير  مستبدة 

كوردستان عامة وكورستان سورية خاصة.

التناقض المهم واألهم من كل المغالطات التاريخية المزيفة 

التي وردت في كتاب " منطقة أشيتا" هو بضعة كلمات ورد 

(تكريمًا  قائًال:  منطقته  ألبناء  تكريمًا  اإلهداء  صفحة  في 

ألبناء هذه المنطقة الذين مازالوا متشبثين بترابها بأظافرهم 

دون  ويجاهدون  والحرمان,  والجوع  القهر  أساليب  رغم 

يأس من أجل إيقاف ألة التعريب وإجهاض مشاريع التغيير 

الديمغرافي, التي تستهدف كل المالمح القومية لهذه المنطقة 

والمناطق الكوردية األخرى في سوريا." ١" ) 

في   ليكتب  ويعود  اإلهداء  في  كتب  وما  نفسه  ينسى  لكنه 

مدخل كتابه ما يلي: (مما زاد الطين بلة هو انتقال حاجو 

آغا الى منطقة الجراح واستقراره في تربسبية ليصبح فيما 

بعد جزءًا من المشاكل القائمة بين فرنسا وتركيا, وبالتالي 

لتكون المنطقة ميدانًا للصراع بين هذه األطراف, فإنقسم 

الكورد بين طرفي الصراع, حتى أنه أشيع بأن حاجو طلب 

لمواجهة  معه  التعاون  المنطقة  في  الكوردية  العشائر  من 

المكون العربي, والعمل على إجتثاثه – أي العرب_ منها, 

إال إن العشائر الكوردية األصيلة في المنطقة رفضت ذلك 

األخرى  و  الخط  تحت  هنا  قدمي حاجو  إحدى  إن  بحجة 

فوق الخط.."٢")

المشكلة  (بدأت  الكتاب:  من  آخر  موضع  في  يقول  ثم 

بشكل  و  العرب-  الشوفينيون  اعتبر  عندما  اكثر  تتفاقم 

متعمد-  تاريخ قدوم حاجو الى تحت الخط واستقراره في 

الجزيرة, بداية للهجرة الكوردية إليها وصاروا يأخذون هذا 

التاريخ دليًال للتأكيد بأن الكورد حديثو الوجود في الجزيرة 

وطارئون عليها.."٣")

األكاديميين  زمالئه  أحد  الكاتب  ينتقد  الكتاب  مدخل  وفي 

الشوفيني  الباحث  ساعد  ألنه  علي  ازاد  د.  وهو  الكورد 

"التكون  كتاب  وإخراج  إعداد  في  باروت  جمال  محمد 

إنتقاده  ينسى  لكنه  السورية"  للجزيرة  الحديث  التاريخي 

لزميله في مدخل كتابه وفي الوقت ذاته يتبنى 

كتاب" التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية" مرجعًا 

رئيسيًا وأساسيًا له في الكثير من األحداث التاريخية وتحديدًا 

المتعلقة بعشيرة هفيركان والزعيم حاجو آغا.

هنا ال بد من القول إن التالل الكوردية والوثائق والشواهد 

منطقة  في  الكوردي  الوجود  تثبت  التاريخية  واألدلة 

مزوبوتاميا او بالد ما بين النهرين منذ أقدم الحضارات وال 

داعي للسيد علي شمدين وأمثاله أن يسنوا ويشحذوا أقالمهم  

لتشويه صورة ومسيرة نضال زعيم كوردي بقامة حاجو 

آغا بحجة وصوله الى الجزيرة واالستقرار فيها. 

من  يكونوا  أن  إال  شيء  أي  يشبهون  الكتبة  بعض  هناك 

أصحاب القلم ومنهم السيد علي شمدين يتهمون حاجو آغا 

طلبت  الحكومة  هذه  وبأن  التركية  الحكومة  مع  بالتواطؤ 

من حاجو آغا إزالة الكرسي من تحت قدمي الشيخ سعيد 

بيران أثناء إعدامه إثر فشل الثورة عام ١٩٢٥. ما دمتم 

تتهمون هذا المناضل بمثل هذه التهمة المجرمة بحقه أوًال 

وبحق مسيرته النضالية للدفاع عن حقوق الشعب الكوردي 

ومطالبته بحكم ذاتي لهذا الشعب ثانيًا. لو كان متحدًا مع 

الحكومة التركية لماذا لجأ  الى الجزيرة السورية واستقر 

مع عائلته هناك؟ لماذا ال تسألون ضمائركم الحاقدة, لماذا 

شكري  الدكتور  فعل  كما  تركيا  الى  أغا  حاجو  يرجع  لم 

سكبان وخدم كمال أتاتورك الى آخر عمره؟

بالتأكيد ال يوجد اي رابط بين الوجود الكوردي في سوريا 

وبين لجوء حاجو آغا ورجاله الى كوردستان سوريا ألن 

لكن  الوجود,  هذا  القديمة وحدها شاهدة على  الحضارات 

الشيء الذي يحاول الكاتب التهرب منه هو إن لجوء حاجو 

القومي في  الوعي  لنشر  آغا كان األساس األول والمتين 

كوردستان سوريا ومن بعد استقراره في سوريا لجأ إليه 
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رأسهم  وعلى  خويبون  جمعية  أسست  التي  المثقفة  النخبة 

أمراء جزيرة بوتان وآل جميل باشا و د.نافذ بك وزازا و 

د.نورالدين زازا وأبدع األمير جالدت بدرخان في وضع 

أزقة  بين  الالتينية  األبجدية  الكوردية  للغة  األساس  حجر 

يستند  كان  التي  الصخرة  زالت  ما  و  وبيادرها  تربسبية 

إليها( صخرة جالدت بك) شاهدًا على والدة هذه الحروف 

التي أغنت لغتنا و ميزتنا عن أعدائنا من كافة الجهات.

يسخط السيد علي شمدين في وسط كتابه  ألن حاجو آغا 

في  النضالية  سياسته  عبر  المنطقة  ابناء  احتواء  استطاع 

يتوقف  وال  المستويات.  كافة  على  الكورد  حقوق  مطالبة 

سخطه بل يلوم الزعيم حاجو آغا على ذلك النضال قائًال: 

( رغم أن حاجو آغا عرف كزعيم عشائري استطاع أن 

كقائد  سوريا  في  الكوردي  الشعب  تاريخ  يدخل صفحات 

قومي يدعو الى تشكيل كيان كوردي في الجزيرة إال إنه 

في النتيجة ليس فقط لم يتحقق هذا الحلم وحسب, إنما رتبت 

على الكورد فيما بعد ضريبة قاسية دفعوها غاليًا على يد 

أفعاله ودوره سيفًا على رقاب  الذين استخدموا  الشوفينين 

الكورد السوريين واختصروا الوجود الكوردي في سوريا 

بتاريخ وصول حاجو الى الجزيرة أي عام ١٩٢٦ "٤" ).

ثم يذكر آنفًا مقتبسًا  جمًال من إحدى مقاالتي عن الزعيم 

حاجو: ( نقل عن حاجو قوله الداعي الى تطهير المنطقة 

من العرب, لو تعاونت معي العشائر الكوردية ومدت إلي 

يد المساعدة لطردت من المنطقة كل من يقول خبز " ٥")

قبل مجيء حاجو آغا الى كوردستان سوريا كانت العشائر 

وتأخذ  النهار  وضح  في  الكوردية  القرى  تغزو  العربية 

منهم األتاوات بالقوة وال شك أن أجداد السيد علي شمدين 

قصوا عليه تلك األحداث. لكن, بعد أن جاء حاجو آغا و 

شاهد سيطرة العشائر العربية وبطشهم وإذاللهم للكورد ثار 

ضدهم وطلب من العشائر الكوردية مساندته لوقف الهجوم 

على كل قرية كوردية ولوال محاربته لتلك العشائر العربية 

غرب  الواقعة  القرى  كل  لكانت  تهاجمهم   كانت  التي 

وجنوب غرب القامشلي تحت سيطرة العشائر العربية, في 

تلك المحنة قال حاجو آغا كلمته الشهيرة وبشهادة الكثيرين 

من الشوفينين العرب: (لو تعاونت معي العشائر الكوردية 

ومدت إلي يد المساعدة لطردت من المنطقة كلها كل من 

يقول خبز).

وتحزبيًا  حزبيًا  الشوفيني  التعبير  وهذا  التناقض  هذا  مثل 

إنما ينصب في خانة تزوير التاريخ وقلب الحقائق حسب 

ما  هناك  كان  ان  هذا  وضميريًا  نفسيًا  المتقلبة  األمزجة 

تبقى من ضمير كما حصل مع  كتاب منطقة أشيتا, الذي 

يعتبر مجرد منفس يتنفس عبره الكاتب عن الحقد والكراهية 

والبغض  وزيف الحقائق التي يصبها على مسيرة حاجو آغا 

ونضاله المسلح وكذلك نضاله السياسي ويحاول جعل هذه 

المسيرة النضالية عشائرية وعائلية ويبرأ نفسه من الخوض 

في مسائل عائلية وعشائرية وشخصية لكنه يعمل العكس 

إذ يقول:( تجنبنا بمسؤولية الخوض في الخالفات والقضايا 

بيوار ابراهيم

الذكرى  حزيران,  من  الـ٨  األربعاء  يوم  صادف  

القدير  الكوردي  الشاعر  لرحيل،  الخامسة  السنوية 

الكورد  الشعراء  أهم  كأحد  ُيَعد  الذي  عجمو،  فرهاد 

المعاصرين الذين خدموا الشعر واألدب الكوردي على 

مدى أكثر من ثالثة عقود من العمل واإلبداع.

عجمو  فرهاد  الكوردي  والمهندس  الشاعر  ورحل 

الـ٨ من شهر حزيران  )، في   Ferhad ê Içmo)

عامًا،  الـ٥٧  ناهز  عمر  عن   ،٢٠١٧ عام  /يونيو 

قامشلو  مدينة  في  عضال،  مرض  مع  صراٍع  بعد 

مقبرة  في  الثرى  جثمانه  ووري  سوريا،  بكوردستان 

(حي الهاللية) غربي قامشلو.

ولد فرهاد عجمو في مدينة قامشلو، وبدأ مسيرته في 

أصدر  المنصرم،  القرن  سبعينات  في  الشعر  مجال 

خاللها سبعة دواوين شعرية، وهي:

شعر   - المهد١   - أحبك   - ماذا  بعد   - "المصائف 

@ÜäÏÿ€a@ã«bì€a@›Óyä@Û‹«@paÏ‰é@êΩ
@Ï‡v«@ÜbÁãœ

لألطفال - المهد٢ - شعر لألطفال - الصرخة األولى 

- األوراق البيضاء".

والعربية،  الكوردية  باللغتين  قصائده  الراحل  وكتب 

واألطفال  والمرأة  والجمال  وللحب  لقامشلو  وكتب 

والطفولة والسياسة واألخالق والدين.

الفنان  أمثال  من  الكورد  الفنانين  كبار  قصائده  وغنى 

الفنانين  من  وكًال  شيخو،  محمد  الراحل  الكوردستاني 

أوركييش  وصفقان  شيخو  وبهاء  ورونيجان  شيدا 

وغيرهم .

قامشلو  مدينة  في  الشعبية  المظاهرات  في  انخرط 

قوائم  في  اسمه  وأدرج  السورية،  الثورة  بدايات  منذ 

التابعة  األمن  أجهزة  قبل  من  والمالحقين  المطلوبين 

دمشق،  في  للمعالجة  سفره  منع  ما  السوري،  للنظام 

في ظل الحصار المفروض على مدينة قامشلو آنذاك, 

بحسب ما أكدته مصادر محلية مطلعة.

االشكالية, العشائرية منها العائلية وحتى الشخصية.. "٦"). 

وال يكتفي بذلك فقط بل يزور المصادر والمراجع ومثال 

تاريخ  مكدول"  ديفيد  كتاب  من  مقطع  على  استناده  لذلك 

األكراد الحديث" وكأنه يقول ال تقربوا الصالة ويتناسى أن 

يكتب وأنتم سكارى. وهذا هو النص الحرفي لما ورد في 

كتاب ديفيد مكدول:

(ساعد حاجو آغا الفرنسيين في استتباب األمن في شمال 

وكان  لهم  سياسيًا  المقربين  من  وأصبح  سورية  شرق   –

المتحدث الرئيسي لخويبون في المنطقة و يساعد في إيقاظ 

الشعور القومي بين القبائل الكوردية.. " ٧ ")

أوالده  الكوردية وحارب مع  القومية  آغا  تبنى حاجو  لقد 

القومية  قواهم من أجل هذه  وأحفاده حتى آخر رمق من 

ليس  في عام ١٩٢٧  وهذا  دولة كوردية  بإقامة  وطالب 

نبويته,  أو  وإلوهيته  لتمجيده  تلصيقًا  او  نسخا  او  نفخا 

والفرنسية  البريطانية  الوثائق  دار  من  موثقة  حقائق  هذه 

والعثمانية والسورية والعراقية. 

أو  شعب  التاريخي ألي  الوجود  عن  البحث  أن  اعتقد  ال 

العائلية  و  الشخصية  األمور  نبش  الى  يحتاج  زعمائهم 

الخاصة والتي ال تمت بصلة لهذه األبحاث التاريخية وال 

يخدم أحدًا سوى من يعادي هذا الشعب وكينونته.

يمجد   كوردي  كاتب  بقلم  كتاب  نقرأ  أن  حقُا  المخجل  من 

الكوردي  والتصدي  للصمود  قلعة  بمثابة  ويجعلها  قريته 

األساسي  المعقل  كانت  والتي  تربسبية  مدينته  ويتناسى 

والحين  الحين  بين  ويقول  والسياسي  الثوري  للنضال 

تخونه  ال  حتمًا  األسماء.  أتذكر  وال  الذاكرة  تخونني 

الذاكرة بل يخونه الضمير وعدمية األخالق ألنه ال ينسى 

المناضلة في منطقة  الشخصيات  الكثيرين من  يتناسى  بل 

آشيتا ألنه يركز على حوالي أكثر من مائة شخصية من 

منتسبي الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا في منطقة 

الذين  وأحفاده  حاجو  أبناء  من  المناضلين  ويتناسى  آشيتا 

لو ذكرهم لكان نصف كتابه يتضمن نضالهم وكفاحهم في 

آغا حاجو ومن  الكورد وكوردستان وتحديدًا حسن  سبيل 

بعده جميل آغا حاجو الذي إعتقلته السلطات السورية في 

في  منزله  المسلحة  القوات  داهمت  حيث   ١٩٦٦ صيف 

تربسبية وأخذته تحت قوة السالح في الساعة الثالثة فجرًا 

صارخين بوجهه ( أخرج يا رأس األفعى) وذلك كان تمهيدًا 

لتنفيذ مشروع محمد طلب هالل وزرع الحزام العربي في 

المناطق الكوردية  "٨".

وتناسى ذكر مناضل بقامة مجيد جاجان حاجو الذي كان 

من مؤسسي الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا عام 

الذين  المعتقلين  بين  من  كان  بل  فقط  هذا  وليس   ١٩٥٧

أعتقلوا بسبب إنتمائهم  القومي لحزب كوردي وكان إبن 

عمه فرهاد جميل حاجو من أوائل المنتسبين الى الحزب 

أبناء  من  الكثيرين  انتسب  وكذلك  الطالبي  التنظيم  ضمن 

وأحفاد حاجو آغا الى هذا الحزب.

ينبش الكاتب بين بيادر القش فقط ليعثر على دبوس صغير 

ليوخز به صفحات بيضاء من تاريخ مناضل ويدرك جيدًا 

التي تشفي  اإلبرة  الدبوس وال على  يعثر ال على  لن  أنه 

غليله وأمثاله في خياطة ثوب من األكاذيب بإسلوب سطحي 

صوتها  يتعدى  ال  شعبية  برامج  مجرد  مصادره  وأغلب 

حدود قريته مثل برنامج ( يا رايح على ضيعتنا) وبرنامج 

(قريتي- Gundê mino) ومن بعض الشخصيات المنتسبة 

الشيوعي  والحزب  االشتراكي  العربي  البعث  الحزب  الى 

الذين يفصلون التاريخ واألحداث حسب أمزجتهم  الشوفينية 

الذي  جزيري  علي  بالذكرالكاتب  أخص  هنا  والتحزبية, 

والزيف  السم  نشر  الكتاب وساعد في  مثل هذا  ساهم في 

على تاريخ زعيم بقامة حاجو أغا الذي ال يعرف التسمم 

أجل حماية  من  والتضحية  النضال  ترياق  فطم على  ألنه 

أرضه والحصول على حقوق شعبه المصيرية.   

 

المراجع:

ثقافية,  إجتماعية,  دراسة  آشيتا(  منطقة  كتاب    -  ١

السياسي  المكتب  عضو  شمدين  علي  للكاتب  سياسية) 

الكتاب  الكوردي في سوريا.  التقدمي  الديمقراطي  لحزب 

من مطبوعات األكاديمية الكوردية في اربيل سنة ٢٠٢١    

" ص٧ ".

٢- المصدر نفسه ص ٢٢

٣- المصدر نفسه ص ٢٤

٤- المصدر نفسه ص ١٥٣

٥- المصدر نفسه ص ١٥٤

٦- المصدر نفسه ص ٣١ 

مكدول   ديفيد  للكاتب  الحديث  األكراد  تاريخ  كتاب   -٧

ص    الفارابي  دار  منشورات  من  محمد  آل  راج  ترجمة 

   ٦٩٦

٨- حوار مع األستاذ فرهاد جميل حاجو, أجراه الصحفي 

عزالدين المال و نشر في صحيفة كوردستان العدد" ٦٥٩"  

بتاريخ ١-٧-٢٠٢١.

أوشكت األعوام الستة أن تمرَّ على ذلك الحدث المهول  

ومازال الوجوم يخيم على المكان ال تزال اآلنات تسمع 

والفاجعة ماثلة كأنها حدثت اآلن. 

الذكرى  إقتراب   مع  ينسى  لن  الذي  الحدث  نستذكر 

السنوية السادسة للتفجير اإلرهابي الجبان الذي طال 

القامشلي، صور لكوكبة من  الغربي في مدينة  الحي 

الشهداء األبرياء ضحايا الغل االسود  تتصدر  جدارا 

مشرفا على الشارع العام، حجم الحقد شاخص بكمية 

الدمار ( دور سكنية، محال تجارية، أبنية قيد االنشاء 

عيادات،..... ) والضحايا الذين ناهز عددهم  الخمسة 

وسبعين شهيدا على األقل ُجلهم أطفال ونساء وجمعيهم 

والمصابين،  الجرحى  لعشرات  إضافة  المدنيين،  من 

تطهرت أرض الكارثة بالدماء الزكية فإكتسبت قدسية، 

تدخل إليها منحيا ال شعوريا إجالال ألرواح الشهداء وتقف 

وصامتا ولمعة العينين تسرد قصة األلم. 

صورة الحريمة:

مبتسمة،  نشطة وجوه  الصباحات حركة  ليس ككل  صباح 

الجميع يرمي السالم على من يلقاه، االصدقاء يتعانقون بلهفة 

التحايا وكأنهم قادمون من سفر طويل، جلسات  ويتبادلون 

صباحية اعتيادية منعقدة أمام المحال وأبواب المنازل لشرب 

قهوة الصباح مع االصحاب، بعض العابرين تستوقفهم رائحة 

ليستدعيهم  الحدادة   محل  نظر صاحب  ذلك  فيلفت  القهوة 

بإبتسامته المعهودة  لتناول فنحان ُترّيح اعصابهم. الحركة 

دائبة في الشارع الرئيسي، اصوات األبواب المعدنية تحدث 

ضجيجا صاخا وهي ترفع إيذانا لبدء يوم عمل جديد، وذاك 

الطبيب الصيدلي الخلوق يقف على عتبة الناصية رافعا يده 

فمه،  ملء  واالبتسامة  له  المجاورين  على  يصبح  مناديا  

رجال ونساء يسيرون ذهابا وإيابا كل قاصدا عمله، رجل 

مسن يقبض مقود دراجته الهوائية يسير معها بهدوء، سائق 

السرفيس ينظر إلى المارة بإمتعاض ألنهم أختاروا السير 

الشباب  وبعض  يركضون  األطفال  سيارته،  يستقلوا  ولم 

المارين،  ليتأملوا  لهم  موقفا  المطحنة  زاوية  من  يتخذون 

وذاك الخجول يتفقد مولدته ويهيئها للعمل، الكل منشغل هذا 

وتصفيف صناديق  بتوزيع  واآلخر  المحل  واجهة  بتنظيف 

الفاكهة وذاك المغترب القادم من بالد المهجر ينتظر قريبه 

إنفجار  لمرافقته لمركز، وفجأة؟! يعم الصمت يسمع دوي 

هز أركان المدينة وأريافها، أعمدة اللهب والدخان والغبار 

وخالل  حدث،  عما  يتساءل  الجميع  المدينة،  سماء  يلبدان 

لحظات يتوجه الجميع إلى مصدر الصوت ومكان انبعاث 

الغبار.  

فقط تلك العجوز المحتجزة داخل مدخل بناء مهدم تستنجد 

المالئكة ليرأفوا بها ظنا منها أنه يوم الحشر. فرق اإلنقاذ 

تخرج الضحايا والمصابين من تحت األنقاض والمسعفين، 

واألهالي يتولون نقلهم إلى المشافي، يستمر العمل لساعات 

طوال حتى تأكدهم من عدم وجود ناجين. من جديد يتساءل 

نقل  شاحنة  أن  الشهود،  أحد  يجيب  حصل:  ماذا  الجميع 

إال  هي  وما  هنا  استقرت  البهائم  لنقل  مخصصة  طويلة 

لحظات حتى إنفجرت محدثة هذا الدمار. ثم يسأل هو نفسه 

كيف لشاحنة كهذه أن تخترق  كل تلك الحواجز األمنية؟؟، 

والسؤال األهم، كيف دخلت لداخل أحياء المدينة؟؟ ويقول 

مبديا إستغرابه توقف أمام نقطة أمنية؟! يضرب كفا بكف 

ويجيب على نفسه أنه المال الحرام هي تلك النفوس الجشعة 

التي ال تقيم حرمة لألدمية. 

الحدث:

مركبة شحن طويلة (قاطرة) مفخخة  بمئات الكيلو غرامات 

المدنين  تستهدف  دفين  بحقد  ومثقلة  المتفجرة  المواد  من 

عشرات  وتصيب  العشرات  أرواح  تزهق  العزل،  اآلمنين 

اآلخرين بإصابات بالغة، وتحدث في نفوس أبناء الحي 

أنهم  سوى  لسبب  ال  الزمن،  يمحوها  ال  ندب  جميعا 

كوردا. شاحنة الغل والموت تقطع مئات األميال، تمر 

على كافة الحواجز المفروض أنها مجهزة بتقنيات معدة 

لكشف المفخخات، وتدخل داخل المدينة وتنفذ عمليتها 

 " بقليل  اإلنفجار  بعد  للدم،  نهمها  وتروي  اإلجرامية 

داعش"  تتبنى العملية وتعلن أنها نالت من " الملحدين" 

العمل  لذالك  والشجب  اإلدنات  توالت  نوعية،  بعملية 

الجبان، والكثيرين أبدوا تعاطفهم مع العوائل المنكوبة، 

العون  يد  ومدوا  هرعوا  والمهاجرون  والمهجرون 

لمساعدة أبناء المنطقة. لم تنتهي القصة، ال يزال ذاك 

الجرح مفتوحا لم يضمد ولم يندمل، وال تزال النفوس 

ترنوا إلنصاف الضحايا لتهدئة أرواحهم. أوال وأخيرا 

أتى  إرهابي  إجرامي  إال عمل  العملية  تلك  ما  نقول: 

نتيجة هزائم تنظبم داعش اإلرهابي المتتالية على يد 

أبناء الشمس والنار.  المجد والخلود والسالم لألرواح 

الطاهرة البريئة. والعار للخونة واإلرهابيين.

عبداحلميد مجو

@@pÏæa@Ú‰ybí

والتي  رصاصة  آخر  لتطلق  الزناد  على  يدها  وضعت 

استقرت  في رأسها...

لم تكن هذه البلدة الصغيرة تعشق القتال أو تمضي بإحتالل 

عليهم  فرض  ولكن  بلدتهم  إلى  وتضمها  المجاورة  القرى 

القرى  بكافة  بالفتك  تسعى  ظالمة  قوى  قبل  من  الحرب 

كافة  بإحتالل  وسعيهم  طريقهم  في  تقف  التي  والبلدات 

الجبال والوديان وحتى قبور األموات!

جنبًا  رفيقاتها  من   العشرات  جانب  إلى  شيرين  تطوعت 

إلى جنب مع الشباب في ساحة القتال حيث هناك ال يعلو 

األصوات فوق صوت الرصاص والقنابل التي تمطر على 

بلدتهم الجميلة ،

روح العزيمة ودافع النصر يزداد لحظة تلو األخرى عند  هيثم مراد 

’®a@Úñbñãi@ombfl
شيرين ورفاقها فيتقدمون قليًال بإتجاه العدو ولكنهم سرعان 

ما يتراجعون كثيرًا ،اوجه المقارنة وفارق القوة  كبيرة بين 

القوتين فالمحتل يملك أحدث األسلحة والكثير من المقاتلين 

أما المدافع فال يملك إال األسلحة البدائية باإلضافة إلى العدد 

القليل القليل من المقاتلين.

البلدة  مدخل  على  السيطرة  ليتم  القتال  في  األعداء  تقّدم 

البلدة  أصبحت  بعدها  ومن  الشوارع  بعض  على  ثم  ومن 

الكثير  بكاملها تحت سيطرتهم ومحتلة من قبلهم ،استشهد 

من  محاصرين  والبقية  البلدة  عن  المدافعين  المقاتلين  من 

كافة األطراف حتى أصبحت دائرة الحصار تضيق أكثر 

البقية وأخذهم أسرى ،أما شيرين  القبض على  ليتم  فأكثر 

كان لها كلمة أخرى وموقف مغاير من الطموح واالطماع 

التي يسعى إليها المحتلون بأسر المقاتلين،

عن  دفاعًا  األخيرة  اللحظة  حتى  تقاتل  شيرين  كانت 

الحق وعن الحرية ولكن ال مفر أمامها فقد اقترب منها 

األعداء وتعالت األصوات بأن يسلموا أنفسهم أو يقتلوا 

األخيرة  الرصاصة  تكون  بأن  شيرين  تتردد  لم  ،هنا 

،وضعت  حصتها  من  مسدسها  مخزن  في  المتبقية  

فوهة المسدس على رأسها تاركة خلفها العشرات من 

األسرى والمئات من الموتى ،

ماتت ولم ترضخ للعدو الذي سلبهم أرضهم 

ماتت وهي تحلم بأن تكون حرة 

ماتت برصاصة الحق .

شيرين صوت الحق ...
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تاريٌخ يكتب تاريخًا..

الكتاب من حيث القطع هو من القطع الوسط، أما من 

حيث المضمون فهو وثيقة تاريخية متميزة من حيث 

أغناها بالمعلومات.

تأليف شخص مشارك في معظم  تقرأ كتابًا من  أن 

معظمها.  على  وشاهد  فيه.  المنشورة  األحداث 

أمام  فإنك  منها  والكثير  الكثير  في  القرار  وصانع 

سيرة ذاتية وكتاب تاريخي.

للتاريخ.

كتاب يحمل بين طياته مأساة شعب أراد الحرية وحقه 

المشروع في إقامة دولته. كتاب ثري جدًا بمعلومات 

عن مأساة الشعب الكوردي وحراكه النضالي خالل 

منه  جزء  وإلحاق  كوردستان  تقسيم  بعد  عام.  مائة 

وإبادات  حروب  من  ذلك  عن  ومانتج  بالعراق  

جماعية وويالت عانى منها الكورد.

كما يبرز الكتاب من خالل سرد الكاتب وهو زعيم 

أظفاره،  نعومة  منذ  النضال  غمار  خاض  كوردي 

والده  بقيادة  الكوردية  التحرر  كبيشمركة في حركة 

في ستينيات القرن الماضي.

شعوره باإلحباط في التعامل مع حكومة بغداد.

بعد أن ساهم الكورد في إعادة هيكلة العراق الجديد 

وبعد سقوط نظام البعث الديكتاتوري في ٢٠٠٣ على 

أسس ديمقراطية.

مواطنين  الكورد  وجعل  الدستور،  يطبق  أن  وبدل 

إقصاؤهم   تم  مشروعة.  وقضية  حق  وأصحاب 

وجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة.

هذا ماجعل الكورد يصلون إلى طريق مسدود.

ويبرز الكتاب ان الكورد لم يقبلوا التبعية، كأقلية، بعد 

مائة عام من الحروب واإلبادات الجماعية والتهجير 

والتنكيل.

فقد أوضح الكاتب أنه ومنذ العام ٢٠١٥ بدأ رحلة 

البحث عن مخرج يأخذ الحيز األوسع من وقت هذا 

الزعيم التاريخي.

الكتاب يحمل بين طياته الكثير من الوقائع، ويظهر 

المواقف والجهات العراقية والشرق أوسطية والقوى 

دولة  إنشاء  أمام  سلبي  بشكل  وقفت  التي  الدولية 

كوردستان،

كما أبرز الكتاب خفايا وأسرارًا تتعلق باالستفتاء.

والذي كان قرارًا تاريخيًا. أثبت نجاحه وذلك بعد أن 

صوت نحو ٩٢،٧٣٪ لصالح االستقالل. 

@@NNÔ„aåäbi@ÜÏ»èfl@êÓˆã€a
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وأكد القرار أن االستفتاء لم يكن جريمة بل هو حق 

شرعي ودستوري مارسه الشعب الكوردي. 

واألسباب  األحداث  من   عددًا  الكتاب  ويبرز 

الكرد  على  وانعكست  تمت  التي  الكارثية  والنتائج 

جراء التناقضات السياسية للقوى الكبرى (الواليات 

المتحدة  االمريكية) وعقلية حكام بغداد تجاه القضية 

القومية قبل سقوط بغداد وبعده.

كما أبرز الكتاب خيانة ١٦ اكتوبر.

نتائجها على األحداث والتطورات التي طرأت على 

كوردستان وخاصة كركوك.

ومن خالل سرد الكاتب لألحداث التي توالت على 

اإلقليم قبل االستفتاء وإقصاء الكورد وجعلهم أقلية. 

ورفض الكورد التبعية 

وبشكل خاص حينما ظهرت نوايا بغداد أثناء حرب 

الكورد ضد داعش وتنظيمه. 

 يبرز الكتاب اللقاءات التي جمعت الزعيم  بالكثيرين 

من زعماء الدول وأصحاب القرار في العالم.

ومن أبرز اللقاءات التي تم طرحها في الكتاب لقاء 

الزعيم الكوردي بالرئيس االمريكي (أوباما) 

الحرب  في  االولوية  اعطى  أنه  الكاتب.  اكد  حيث 

ضد داعش. وبانهم مقبلون على االستفتاء وأن بغداد 

ال تقبل الشراكة ونحن النستطيع أن نقبل التبعية. اذا 

السياسة. فنحن النستطيع  استمرت بغداد على هذه 

االستمرار معهم. 

اوباما  أن  لألحداث  سرده  خالل  من  الزعيم  وأكد 

(جوزيف  بيد   والعراق  الكورد  قضية  ان  اخبره 

بايدن)   

حيث أبرز الزعيم من خالل كتابته لتفاصيل اللقاء 

وقضايا  تفاصيل  عن  والحديث  االستضافة  وبعد 

بأن  كوردستان  استقالل  وقضية  األوسط  الشرق 

بايدن قال له ( أنا وأنت كالنا في عمرنا سنرى بأم 

أعيننا استقالل كوردستان) 

هو لم يكتب تاريخًا فقط. 

الذي  واالستغالل  الواقعية  الحياة  ببيان  أكده  بل 

تعرض له الشعب الكوردي. 

التي قدمها الشعب الكوردي في  وأبرز التضحيات 

حربه ضد داعش. 

 ١٠٦٥٧ و  شهيدًا   ١٩٢١ حصيلتها  كانت  والتي 

جريحًا و ٦٣ مفقودًا. 

كان  الذي  االستفتاء  وبعد  كتابه،  في  الكاتب  وأكد 

ردًا على كل االقاويل. وعلى كل النتائج التي حدثت 

بعد االستفتاء. 

ان( اليوم ليس كاألمس وغدًا لن يكون مثل اليوم)

حق  هو  بل  جريمة  يكن  لم  االستفتاء  ان  مؤكدًا 

شرعي ودستوري مارسه الشعب الكوردي. 

كتاب للتاريخ. وثيقة تاريخية متميزة من حيث غناها 

بالمعلومات. 

شعب  تاريخ  يكتب  قضية  بحجم  كاتب  امام  فنحن 

ناضل وحارب وقدم التضحيات في سبيل نيل حقه 

المشروع . 

كان االهداء (الى الذين  الينحنون). 

الى الذين ناضلوا ورفضوا الذل والخنوع. 

تاريخ يكتب تاريخًا.

شريين أوسي
إن استذكار أي شعب لمناسبة قومية أو وطنية ليس فقط 

االحتفاء بالمناسبة، وإنما أخذ الدروس والعبر واالستفادة 

منها لمستقبل أفضل، ورفع القدرات ِلما هي خير للشعب 

وضع  استذكار  سنة  كل  في  يتم  وكما  معينة،  لفئة  أو 

أساسات لمشاريع جديدة أو وضع خطط وبرامج سياسية 

تلك  تنفيذ  على  والعمل  اجتماعية  وحتى  واقتصادية، 

البرامج والخطط خالل تلك السنة لتبدأ في االستذكار يليها 

خطط  وضع  أو  أخرى  لمشاريع  أخرى  أساسات  وضع 

أو  الفئة  لتلك  ِلما هو خير  لتنفيذه وهكذا  أخرى  وبرامج 

جماعة أو شعب.

للعهد  تجديد  هو  مناسبة  ألي  االستذكار  أن  يعني  هذا 

والوعد ِلَمْن ضحوا وجاهدوا في وضع لبنات األولى ِلسلَّم 

األهداف المشروعة نحو بناء المجتمع أو شعب وتطوره 

وتحرره من األغالل والقيود للوصول إلى مستقبل أكثر 

بالماضي  االفتخار  هو  االستذكار  أن  أي  ونقاًء.  جماًال 

وما حققوه من انجازات، ورسم خريطة إلكمال ما حققوه 

لغٍد مشرق.    

وفي  كوردستان  غربي  في  الكوردية  السياسية  الحركة 

كوردي،  حزب  أول  تأسيس  بمناسبة  تحتفل  عام،  كل 

ممن  اليافعين  المناضلين  من  مجموعة  أسسته  والذي 

إلى  آنذاك إضافة  السورية  الجامعات  كانوا يدرسون في 

النضال ضمن  غمار  يخوضون  كانوا  وطنية  شخصيات 

و...  خويبون  جمعية  مثل  كوردية،  ومنتديات  جمعيات 

و... ، قبل الخوض في غمار الماضي، وما قّدموه من 

تضحيات في سبيل القضية الكوردية ورقّيها في سوريا، 

علينا أن نتحدث عن ما فائدة استذكار مناسبة تأسيس أول 

حزب واالحتفال به؟؟، وما الذي يجب أن نستخلصه من 

القيم والعبر لتكون المنارة التي تضيء مستقبلنا؟؟.

وما نالحظه، أن معظم أحزاب الحركة السياسية الكوردية 

وتنسبها  بها  وتحتفل  المناسبة،  تلك  تستذكر  سوريا،  في 

تلك  من  الدروس  خالصة  منها  تأخذ  أن  دون  لنفسها، 

قوتها  أوج  في  الحكم  أنظمة  كانت  والتي  الزمنية  الحقبة 

وجبروتها وشوفينيتها. وكيف أن فرقاء تلك الحقبة جابهوا 

جبروت النظام البعثي الشوفيني بصدور عارية وعزيمة 

وإرادة قوية، وكان رئيس الحزب الدكتور نورالدين ظاظا 

أساليب  لمختلف  وتعّرض  المجابهات،  تلك  مقدمة  في 

بقي  التعسفي والنفي, ورغم كل ذلك  التعذيب واالعتقال 

صامدًا ومدافعًا عن قيم الكوردايتي، ولم يتزحزح قيد أنملة 

عّما كان ينادي به الحزب من أطروحاٍت وأهداٍف في تلك 

الحقبة الزمنية.

بعد مرور خمسة وستين عاما، أين تقف الحركة السياسية 

الكوردية ؟ وماذا فعلت؟ منذ بداية األزمة السورية وكما 

الحال قبلها بسبع سنوات أثناء االنتفاضة الكوردية، ضربت 

الحركة الكوردية حالة هيستيريا وإرباك وعدم االستقرار 

في اتخاذ القرار الصائب عندما تعرضت لرياح الحدثين 

ألنها لم تتهيأ ألي طارئ قد يحصل، وكأنها لم تفكر يومًا 

أن طارئًا سيحدث، كل تلك الحركات في الشارع الكوردي 

من االنتفاضة الكوردية وإلى بداية الثورة السورية كانت 

شعبية شبابية بامتياز، القرار كان قرار الشباب الكوردي 

من  عدة  أشهر  مرور  وبعد  حزبية،  إمالءات  عن  بعيدًا 

غمار  خوض  الكوردية  الحركة  قررت  الشبابي  الحراك 

خالل  من  الشبابي  الحراك  تشتت  بداية  وكانت  الثورة، 

فكانت  الشبابي،  البيت  داخل  إلى  الحزبية  األيادي  خرق 

بداية التشتت.

أن  بعد  الكوردية  الحركة  في  التشتت  استمّر  وعليه، 

انقسم إلى طرفين كورديين ومن هذين الطرفين تم تفريخ 

فاق  العشرات من األحزاب والتيارات والتنظيمات حتى 

تعدادها المائة.

يمنة  تترنح  التاريخ  ذاك  مذ  الكوردية  السياسية  الحركة 

أي  وإلى  سفنها  ترسي  شط  أيِّ  على  تعلم  وال  ويسرة 

وجهة تسير؟! بل بقيت بال مشروع متكامل وال برنامج 

بعيدة عنها  أنها  الخطط  آني وال مستقبلي، حتى  سياسي 

وال فكرت أو حاولت العمل عليها، فقط من هم في القمة، 

يتحاورون ويتناورون بعيدًا عن الواقع الكوردي المزري 

الذي يعيشه، ويعد هذه المرحلة من أسوأ مراحل الشعب 

الكوردي على االطالق.

اآلن  الكوردية  الحركة  تفعله  ما  أن  سبق،  مّما  تبّين 

بالمقارنة مع بداية تأسيس أول حزب كوردي سوري، يعد 

من أفشل المراحل سياسيًا واجتماعيًا، وتراجعت عّما سبق 

لتدارك  وال خطط  برامج  وال  مشروع  ال  عديدة،  أمياًال 

الخطر المحدق بالكورد السوريين، فقط وضع اليد على 

الخد وانتظار من يحقق لهم ما يتمنوه هم فقط دون الشعب 

الكوردي.

موجودًا  األمل  ومازال  عاما،  وستين  خمسة  مرور  بعد 

مازال ضمن  السوري  الحل  هناك فرصة ألن  ومازالت 

سياسة الصراعات الدولية، والفرصة تبدأ بالنية الصادقة 

واإلرادة الحقيقية للخروج من هذا المأزق. 

أمام  ومثقفيها  مستقليها  مع  الكوردية  الحركة  قيادات 

ال  أن  فقط  تجاوزه،  الصعب  من  وليس  امتحان صعب، 

ال  مدانون،  الجميع  البعض،  بعضهم  على  فشلهم  يرموا 

على  والعبء  الكل،  يتحمله  الثقيل  الحمل  بريء،  أحد 

نبدأ  وأن  المدمّرة،  األنا  نتجاوز  أن  فقط  الجميع،  ظهر 

من ذواتنا.

بداية  والستين  الخامس  كوردي  حزب  أول  ميالد  ليكن، 

مراجعة الذات، والعمل على دراسة وتحليل كافة الجوانب 

السوري  الوضع  تكتنف  التي  واالقتصادية  السياسية 

والكوردي، ومن ثم وضع خطط وبرامج ومشاريع تتوافق 

مع المرحلة الحالية إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، الوضع المعيشي 

والمقايضات  والتجاذبات  والصراعات  طاقة،  له  يعد  لم 

التي تحدث حول الشعب الكوردي لم تعد تحتمل، الخطر 

يحوم حول الجميع، والكارثة ستبتلع الجميع، وللتدارك فقط 

تحتاج إرادة االعتراف بالضعف والفشل في التشتت، وما 

الجانبية  الصراعات  وترك  النفوس  فتح  سوى  المطلوب 

والعمل والتفكير بالبدء في الخطوات الوحدوية، لرفع من 

معنويات الشعب ليكونوا السند والعون لهم ووضع الخطط 

والبرامج المستقبلية، وهل هناك آذان صاغية؟   

@fibõ‰€a@Âfl@�bflb«@ÊÏnéÎ@ÚèΩÎ@NNÊbnéÜäÏ◊@ÔiãÀ@¿@ÚÌÜäÏÿ€a@Ú◊ã®a

عزالدين مال

شيء محزن ومخيب لال�مال أن نرى في مدن باكور 

بشعبية  تحظى  كوردية  غير  شخصيات  كوردستان 

واسعة ال يحظى بها الشخصيات الكوردية، وشاهدنا 

اردوغان امس في مدينة "وان" الكوردية العريقة وهو 

يلقى خطابًا حضره حشد جماهيري عريض لم يكن 

استبيان  دوائر  توقعات  بخالف  وجاء  هو،  يتوقعه 

في  اردوغان  شعبية  بانخفاض  تشير  كانت  التي  الرأي 

على  َتركََّز  ساعة  نصف  استغرق  الذي  خطابه  باكور، 

قدمها   التي  والخدمات  ومكرماته  بأفضالِه  أهلها  تذكير 

لمدينتهم وبالغ فيها كثيرا حسب اقوال البعض من اهلها، 

الجميل  ردَّ  منكم  "اُ�ريد  السياسة   لغة  في  يعني  وهذا 

بالتصويت لي في االنتخابات القادمة" !

ومع زيارته هذه تزامن زيارة اخرى ألحمد داود اوغلو 

رئيس حزب المستقبل قام بها الى كبرى المدن الكوردية 

ا�ستمالة  محاوًال  بکر  ئامد/ديار  مدينة  وهي  باكور  في 

ا�هلها الى جانبه بكالمه المعسول ! وقبل ا�يام و لنفس 

الغرض زارها كل من كمال كليجدار رئيس حزب الشعب 

الجمهوري وقبله زارها علي بابا جان وهو ايضا رئيس 

حزب.

اردوغان  الستقبال  حضر  الذي  الغفير  البشري  الحشد 

يدل  العريقة  الكوردية  "وان"  مدينة  في  خطابه  وسماع 

"وان" وإذا عرفنا  القوی في مدينة  الشعبي  على رصيده 

السبب َبَطل العَجب! والمثل الشعبي يقول «إيه َرماك َع 

الُمّر؟ قال الّلي َأَمّر منه»، وهذا بالضبط ما ينطبق على 

بين  االختيار  االنسان  على  يتحتَّم  فعندما  الجماهير،  تلك 

السيء واألسوء فيختار السيء درءًا لألسوء وهذا ما لجأ 

السيء  وكليجدار  اردوغان  يختارون  باكور،  كورد  اليه 

للتخلص منpkk األسوأ.

 ممارسات pkk الشنيعة هي التي دفعت بغالبية الشعب 

الكوردي في باكور للدوران في فلك أحزاب أردوغان 

و كليجدار واحمد اوغلوا و علي بابا جان !

الثقل الجماهيري لهؤالء ال يأتي من فراغ ! 

ئاڤا  وروژ  وباشور  باكور  في   pkk تقوم  عندما 

بفرض اال�تاوات وتهريب المخدرات وتدمر القرى 

الكوردية وتنفذ عمليات  اغتيال للشخصيات الكوردية 

والبيشمركة وتخطف الكبار من اجل الفدية، وتخطف 

وتقوم  والديهم  أحضان  بين  من  والصبيان  الصبية 

صفوفها  في  ُتجّندهم  ثم  لهم  الدماغ  غسل  بعمليات 

الموت  الى  وقريالن  بايك  جميل  زمرة  بهم  وتدفع 

خدمًة لال�جندة المعادية للكورد، وعالنية تحولوا الى 

والحشد  االيراني  الثوري  للحرس  وعمالء  مرتزقة 

أينما  و  السوري،  والنظام  التركي  والميت  الشعبي 

في  االن  هو  كما  وخرابًا  فسادًا  فيها  عاثوا  حّلوا 

شنكال  وفي  وباشور  باكور  بين  الحدودي  الشريط 

فلسفتهم  عن  يعلنون  هذا  كل  وبعد  ئاڤا،  روژ  وفي 

السخيفة ويقولون انهم ضد قيام الدولة الكوردية وانهم 

الشعوب  نظام  مع  وانهم  المنطقة  دول  تقسيم  ضد 

الديمقراطية !!! 

هذا هو سبب جماهيرية اردوغان وكليجدار وغيرهم 

 pkkل الکوردية  الجماهير  تلك  لكره  باكور،  في 

حبًا  ليس  و  االجرامية  ممارساتها  من  غضبهم  و 

بأردوغان وكليجدار... 

@È‰fl@�ã�fl�c@Ô�‹€a@fib”@_�ã�æa@� @⁄bfl�ä@ÈÌg

حممد صاحل ابراهيم

فرهاد حبش

الشرق  دول  إلى  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  جولة 

السياسة  في  التغييرات  من  الكثير  سيجلب  األوسط 

الدولية و اإلقليمية وسيتم البحث عن كثير من الملفات 

السياسية و االقتصادية و أبرز هذه الملفات هي مقتل 

النفط  ملف  و  خاشقجي  جمال  السعودي  الصحفي 

النفوذ  توسع  ملف  و  إسرائيل  مع  التطبيع  و  والغاز 

اإليراني في المنطقة. 

الكل يترقب هذه الزيارة الرئيس جون بايدن إلى شرق 

األوسط  منها إلى السعودية ومعالجة الملفات العالقة 

التي يجب تسويتها مع السعودية بإعتبارها دولة مهمة 

و اعتبارية في المنطقة وايضا السعودية تحتل مركز 

الثاني من حيث  االحتياطي و اإلنتاج النفط في العالم 

ولها حدود مائي مشترك مع إسرائيل 

وزيارة جو بايدن إلى السعودية إلعادة العالقات بين 

البلدين التي تراجعت مستوى عالقتهم بسبب الحرب 

تحديد  عدم  وبسبب  أوكرانيا  و  روسيا  بين  الدائرة 

السعودية موقفها من الحرب الجاري في شرق أوروبا 

وزيادة  النفط  السعر  تخفض  لم  أيضا   البداية  في  و 

إنتاجها إلى أن تدهورت العالقات بينهم وأيضا الملف 

تصديرها  و  اإلنتاجها  زيادة  و  النفط  السعر  خفض 

الروسي  والغاز  النفط  من  بدال  األوربية  دول  إلى 

كافة  من  روسيا  األضعاف  على  تعمل  أمريكا  ألن 

النواحي.

و سيتم التطرق إلى  ملف مقتل الصحفي السعودي 

جمال خاشقجي ألنها أصبحت عامال تهديدًا للسعودية 

الواليات  و  األوربيين  منها  لالستفادة  الضغط  ورقة 

المتحدة األمريكية واعتقد اليوم التي سيتفيد  من هذا  

ملف مقتل خاشقجي من أجل زيادة اإلنتاج النفط في 

من  سيحسن  النفط  اإلنتاج  زيادة  و  العالمي  السوق 

الوضع الحالي و عزل روسيا من المشهد اإلقتصادي 

مواضيع  من  ستكون  إسرائيل  مع  تطبيع  وايضا 

المهمة إلى سيناقش الطرفين والتي يتوسطها الواليات 

التطبيع  عملية  إجراء  وإن  بينهم  األمريكية  المتحدة 

مهمة لطرفين السعودي و إسرائيلي خاصة بعد تسليم 

مدخل  في  تقعان  التي   وصنافير،  تيران  جزيرتي 

البحر  عن  العقبة  خليج  تفصل  التي  تيران  مضيق 

األحمر، وهما في خضم انتقالهما من التبعية لمصر 

اتفاقية  على  بناًء  السعودية  العربية  للمملكة  لتصبح 

 ٨ في  البلدين  بين  الموقعة  البحرية  الحدود  تعيين 

أبريل ٢٠١٦ والتي أقرت بتبعية الجزيرتان للمملكة 

العربية السعودية 

و  السعودية  بين  العالقة  من  سيزيد  التسليم  هذا 

على  تقع  ايضا  اإلسرائيلي  الحدود  الن  إسرائيل 

بحر األحمر وإن السفن اإلسرائيلية ستمر عبر هذا 

المضيق و جزيرتين التي تكون سيادتهم للسعودية و 

نقل  من  الطرفين  بين  تطبيع  على  األمريكي  تركيز 

االنابيب الغاز و النفط من قطر إلى السعودية ومن 

للطرفين  يعني  وهذا  أوربا  إلى  اإلسرائيل  عبر  ثم 

جلب  بعد  للسـعودية  خاصة  للتطبيع  مصلحة 

الصحفي جمال خاشقجي  للملف  المـتحدة  الواليات 

المحاكمة  في  و  إعالميًا  أبرازها  و  ترويجها  لعدم 

األمم المتحدة 

مع  السعودية  التطبيع  العملية  هذه  مثل  إنجاح  وان 

ينجح  بايدن  جو  لرئيس  ملف  أول  سيكون  إسرائيل 

فيها في سياسته الخارجية و هذا النجاح سيزيد نوعا 

ما من شعبيته في داخل أمريكا التي نقص بعد بدء 

الحرب الروسية األوكرانية و تأثيرها اقتصاديًا على 

أمريكا و بعد ارتفاع نسبة التضخم اإلقتصادي فيها. 

المنطقة  في  اإليراني  توسع  عن  البحث  يتم  وفيما 

بسبب  الحرب الروسية األوكرانية و خلق الفوضى 

في منطقة الشرق األوسط خاصة في سوريا و العراق 

و اليمن ولبنان عبر ميليشياتها المتطرفة

@¡éÎ˛a@÷ãí@¿@áÌáËn€aÎ@…Ój�n€a@µi@ÊáÌbi@ÒäbÌå

رودي سعيد 

المقال  عنوان  كان  إذا  أدري  ال 

موفقًا أو معبرًا عن الرسالة التي 

أريد إيصالها؟ 

الخزانة  بقرار  يتعلق  األمر  لكن 

االمريكية، حيث صدر قرار من 

الخزانة األمريكية، هو التالي:

واشنطن العاصمة.

مكتب مراقبة األصول األجنبية

لوائح العقوبات السورية

 ٣١ CFR  الجزء ٥٤٢

رقم الترخيص العام. ٢٢

قطاعات  في  األنشطة  ترخيص 

اقتصادية معينة في المناطق غير 

الخاضعة لسيطرة النظام

غرب  وشمال  شرق  شمال 

سوريا

أندريا م جاكي

المدير

مكتب مراقبة األصول األجنبية

بتاريخ: ١٢ مايو ٢٠٢٢

المرفق

مناطق شمال شرق وشمال غرب 

الترخيص  فيها  يتم  التي  سوريا 

الرخصة  بموجب  لألنشطة 

مع   ،٢٢ رقم  العامة  السورية 

مراعاة الشروط الواردة في الفقرة 

(ج) من هذا الترخيص العام، بما 

في ذلك استبعاد المعامالت التي 

السورية،  الحكومة  فيها  تشارك 

هي كالتالي:

(أ) محافظة حلب

(١) قضاء منبج ما عدا األقضية 

التالية:

(-) ناحية الخفسة

(-) ناحية مسكنة

(٢) منطقة الباب ماعدا النواحي 

التالية:

(-) ناحية تادف

(-)ناحية دير حافر

(-) ناحية رسم حرمل اإلمام

(-) ناحية الكويرس الشرقي

 

(٣)  منطقة عين العرب

باستثناء  إعزاز،  منطقة   (٤)

النواحي التالية:

(-) ناحية تل رفعت

(٢) ناحية نبل

(٥) منطقة جرابلس

(ب) محافظة الرقة

(١) مديرية مركز الرقة باستثناء 

النواحي التالية:

(-) ناحية معدان

(-) منطقة تل أبيض

باستثناء  الطبقة  مديرية   (٣)

األقضية التالية:

(-) ناحية المنصورة

(-) محافظة دير الزور

الزور  دير  مركز  مديرية   (١)

الفرات  غرب  مناطق  باستثناء 

فيما يلي

المناطق الفرعية:

 

(-) مركز دير الزور

) ناحية تبني

(-)ناحية موحسن

(-) ناحية خشام

باستثناء  الميادين  مديرية   (٢)

مناطق غرب الفرات فيما يلي

المناطق الفرعية:

- ناحية مركز الميادين

- ناحية العشارة

باسـتثناء  البوكمال  قضاء   (٣)

فيـما  الفرات  غرب  منـاطق 

يلي

المناطق الفرعية:

- ناحية مركز البوكمال

-ناحية الجالء

(د) محافظة الحسكة

(١) مديرية مركز الحسكة

(٢) مدينة المالكية

(٣) مدينة  القامشلي

(٤) منطقة رأس العين

إن  هذا القرار يمنح استثناء من 

بموجب  االمريكية  العقوبات  

عشر  اثني  وفي  قيصر  قانون 

قطاعًا

يفترض  واسعة   مناطق  في 

خارج سيطرة النظام

الخاضعة  المناطق  في  وتحديدًا 

(سلطة  الواقع   األمر  لسلطة 

حيث  الفرات  شرق   ( الوكالة 

يتقاسم النظام  السوري مع حزب 

خالل  من  (الكردستاني)  العمال 

فرعه السوري السلطة  في تلك 

المنطقة

وأيضًا منح استثناء من العقوبات 

الشمال  في  المناطق  بعض  في 

الغربي، ولم يشمل ذلك االستثناء 

هيئة  عليها  تسيطر  التي  إدلب 

تحرير الشام وهو استثناء يمكن 

منظمة  سيطرة   بحكم  تفسيره 

اإلرهاب،   لوائح  على  مصنفة 

االستثناء  ذلك  يشمل  لم  وكذلك 

مدينة عفرين وهو موقف وقرار 

كانت  فإذا  إطالقًا،  مفسر  غير 

تسوقها  التي  األمريكية  الحجة 

الفصائل  بعض  من  موقفها  هي 

الفصائل  لتلك  فإن  المسلحة 

وتل  العين  رأس  في  تواجدًا 

اسـتثناؤها  تم  والتي  أبيض 

من العقوبات لذلك هذه الحـجة 

مردودة ، وهذا التفسير غير مقنع 

المطروح:  السـؤال  يبقى  إذا 

تلك  من  عفرين  ُتستثَن  لم  لماذا 

العقوبات؟ 

هل ألنهم أكراد كورد، و ليسوا 

إرضاء  هو  أم  أمريكا؟  أكراد 

عفرين  أهل  معاناة  لزيادة  لقسد 

ليتم  الهجرة  من  للمزيد  ودفعهم 

استثمارها قسديًا.

ومشروعا  مفتوحًا  يبقى  السؤال 

على اإلدارة األمريكية.
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حٍد  إلى  متشابهان  مصطلحان  والقطيع،  الجماهير 

أّن  أهّمها  من  الجوهرّية،  الفواِرق  بعض  مع  ما 

أحيانًا  الطوعّية  العبودية  تختار  من  هي  الجماهير 

ر منها متى  في سبيل تحقيق هدٍف ما، ويمكنها التحرُّ

شاءت، بينما القطيع ُتفرض عليه العبودية قسرًا بعد 

سلب إرادته ومصادرة حريته، بحيث يتعايش معها، 

االنتقال  وأّن  الزمن.  مرور  مع  سعادته  فيها  ويجد 

من مرحلة الجماهير إلى مرحلة القطيع يكون بِفعل 

ك طاِلح، ِخالفًا ِلحركة التطّور من  ض أو ُمحرِّ محرِّ

البشرية إلى اإلنسانية والتي كانت مع نفخة الروح 

من اهللا سبحانه وتعالى. كيف نفهم ذلك؟ 

من المعلوم أّن اإلنسان الفرد ُيشكِّل اللبنة األساسية 

عات تختِلف عن بعضها  ع إنساني، والتجمُّ ألي تجمُّ

لعّل  أفرادها،  بين  الرابط  أهدافها،  تشكيلها،  بكيفية 

ها. الجماهير والقطيع من أهمِّ

ُتعرف الجماهير بالظاهرة االجتماعية التي تتِصف 

عن  النظر  بغضِّ  ألفرادها  موّحدة  نفسية  بحالة 

وأّيًا  وُعمرهم،  مهنِتهم  جنسهم،  دينهم،  قوميتهم، 

مباريات  َكمشاهدي  جمعتهم،  التي  المصادفة  تكن 

الشوارع  في  المتظاهرين  الملعب،  في  القدم  كرة 

الُجمع،  أيام  المساجد  في  الُمصلُّين  والساحات، 

بالطبع  ِبمّكة.  اهللا  بيت  في  والُمعتمرين  الُحجاج 

العفوية  أو  العادية  عات  التجمُّ تختلف عن  الجماهير 

كتلك التي نجدها في صاالت المطارات أو محطات 

القطار أو الساحات العامة.

لم  لكّنه  التاريخ،  ِعبر  ما  دوٌر  للجماهير  كان  لقد 

اليوم في  الزخم واألهمية كما هو عليه  بنفس  يكن 

السياسية  التقاليد  أصبحت  فقد  الديمقراطية.  الدول 

التأثير  عديمة  والُحّكام  للملوك  الفردية  هات  والتوجُّ

صوت  وأصبح  قليًال،  إّال  األحداث  مسار  على 

الجماهير راجحًا، األمر الذي جعل مستقبل الشعوب 

ُيرسم في مجالس الشعوب بدًال من بالط الُحكام. 

السياسية  الحياة  في  الشعبية  الطبقات  دخول  إّن 

وتحّولها التدريجي إلى طبقات قائدة يمثِّل أحد أبرز 

مازالت  التي  الدول  باستثناء  العصر،  خصائص 

أفراد  تنصهر  حيث  والتاريخ.  العصر  خارج 

الجماهير في روح واحدة وعاطفة مشتركة تقضي 

على التمايزات الشخصية، كالمرّكب الكيميائي الناتج 

تذوب في بعضها،  ِعّدة عناصر مختلفة  اتحاد  عن 

وتفقد خواصها األولى لصالح المرّكب الجديد. إّال أّن 

السلوك الال واعي للجماهير والتناقض الواضح في 

األفكار واآلراء مازاال يفعالن ِفعلهما، فاألفكار هنا 

ال تحتمل المناقشة، إّما أن تقبل قبوًال تامًا، أو ُترفض 

رفضًا مطلقًا، أّما اآلراء فإّنها تنقِلب إلى نقيضها من 

حيٍن إلى آخر بمنتهى السهولة.

في  مقابل  دون  للتضحية  مستعّدة  الجماهير  تبقى 

أو  كها  ُمحرِّ كان  طالما  السامية  األهداف  سبيل 

الرموز  من  كان  إذا  أّما  صالحًا،  رمزًا  ضها  محرِّ

أو  عنه  والدفاع  الدين  نشر  يّدعي  َكداعّية  الطاِلحة 

منافق فاِسد يّدعي السياسة والدفاع عن القضية، فإّنه 

مجِرمة  عمياء  قوة  ذا  قطيعًا  الجماهير  من  سيجعل 

ومدمِّرة، ال تميِّز بين الحق والباطل، وبين البطولة 

ر، هذا إن دّل على شيء فإّنما يدّل على أّن  والتهوُّ

العبودية ال تقتصر على قيود في األيدي واألرجل، 

بل إّن العبودية الحقيقية هي موت اإلرادة واستسالم 

العقل للغير أو تعطيله، فالعبودية حاِضرة حيث يكون 

ف الديني أو االستبداد. من هنا جاء مصطلح  التطرُّ

سلوك القطيع، والذي كان باألصل ُيطلق على نشاط 

الحيوانات في القطيع، أو الطيور في السرب. ويشير 

التي  عات  التجمُّ في  لألفراد  الجمعي  السلوك  إلى 

ينتمون إليها دون تفكير أو إرادة أو تخطيط ُمسبق، 

ُمحّدد  مسار  في  والسير  الذات  إلنكار  واستعدادهم 

د  ِألداء الدور المرسوم لهم ِبدّقة دون اعتراض أو تمرُّ

أو مجّرد التفكير فيهما، ِمّما يؤّدي إلى حدوث تغيير 

على نفسّيتهم مشابه للتغيير الذي يتعّرض له اإلنسان 

يتبِّع  المغناطيسي، فكل فرد في القطيع  التنويم  أثناء 

أقرانه في أي فعل بغضِّ النظر عن صحته أو بطالنه، 

هذا األمر ُيسهِّل عملية َسوقهم إلى مظاهرات للدفاع 

عن رموزهم الُمزّيفة والمستبّدة بما يضرُّ وال ينفع، 

بين  ذلك  يحدث  الشرفاء.  المناضلين  إلى  واإلساءة 

الحين واآلخر في مناطق اإلدارة الذاتية بكوردستان 

سوريا، وآخرها كان في مدينة كوباني.

يتفق علماء النفس على أّن نفسّية األفراد المنخرطين 

إْن  فما  الفردية،  نفسّيتهم  عن  تختلف  القطيع  في 

ينخرط الفرد فيه حّتى يصِبح كالعبد المملوك، يتخّذ 

فضًال  قبل،  من  فيه  موجودة  تكن  لم  ِسمات خاصة 

عن تعطيل العقل، وبالتالي غياب أّي دور للِفكر، ال 

شك أّن هذا السلوك يخلو من المعرفة واإلبداع تمامًا 

أتباعه  من  الُمقّدس  الواحد  الفرد  تابعًا إلرادة  ِلَكوِنه 

إلى درجة العبادة.

بالمشاعر  مرتبطة  للقطيع  الموّجه  الخطاب  قوة  إّن 

التي تثيرها، حّتى وإن كان بعيدًا عن معانيه الحقيقة، 

دقيق  بشكل  معانيها  تحديد  يصعب  التي  والكلمات 

(الحرية، الديمقراطية، المساواة، العدالة االجتماعية، 

أكبر  تمتلك  التي  البطالة، ...إلخ) هي  القضاء على 

حلوًال  تحمل  أّنها  لو  كما  والِفعل،  التأثير  من  قدر 

لجميع مشاكلها، ِلَكونها تجمع بين المطامح الال واعية 

واألمل بتحقيقها. أّما الدين لدى القطيع فال عالقة له 

باألخالق الفاضلة، هو مجّرد استيفاء للشكل والمظهر 

نقاب،  قديمة،  وتقاليد  (لحية، جلباب قصير، عادات 

تقتصر  التي  القطيع  ثقافة  األخطر  ويبقى  ..إلخ). 

على الكذب، االحتيال، التخوين، تكفير كل مختلف، 

اإلفتاء بقتله دون أي حرج أو شعور بالذنب أو تأنيب 

الضمير إّال حين تفوتهم إحدى الصلوات. 

في الحياة نجد سلوكيات جماعية عفوية تشبه سلوك 

القطيع إلى حدٍّ ما، عندما تخرج مظاهرة يلتحق بها 

البعض بشكل عفوي، فتكُبر خالل دقائق َكُكرة الثلج، 

وكلما كُبَرْت تصبح أكثر إغراًء لالنضمام إليها، في 

صالة المسرح يصفق أحد الحضور فيصفق الجميع 

ع بالمال يزداد كلما  دون تفكير، إقدام المرء على التبرُّ

شيئين  بين  المفاضلة  أثناء  عين.  المتبرِّ قائمة  كُبرت 

عادة ما يختار المرء األكثر رواجًا، ويزداد إعجابه 

بسلعة ما فقط ِلِكثرة األشخاص الذين يشترونها، .... 

إلخ. ما أكثر الُقْطعان حولنا! وما أقل الجماهير!

كي ال نكون من ضحايا سلوك القطيع يجب اإللمام 

والحرص  الحشود،  ضجيج  خلف  السير  وعدم  به، 

عندما  جانبًا  عاطفتنا  وترك  عقولنا،  احترام  على 

في  فالعاطفة  ومستقبلنا،  واقعنا  بتهديد  األمر  يتعلَّق 

يقول  مهزومة،  تكن  لم  العقل  مع  األبدي  صراعها 

جميع  (في  اهللا-:  -رحمه  شحرور  محمد  الدكتور 

كتاباتي احترمت فقط عقول الناس دون عواطفهم). 

السالكين،  ِقّلة  نا  يضرُّ وال  الحرية،  طريق  لنسُلك 

ونتجّنب طريق العبودية، وال نغتر بِكثرة السالكين.

على  واطّالعي  المتواضعة  متابعتي  وبحسب  الحقيقة 

في  الكردية  السياسية  واألطر  األحزاب  أدبيات  بعض 

لقاءات    - بالغات   - تصريحات   - (بيانات  سوريا 

أن  أرى   (  .. وو  توضيحات   - وصحفية  تلفزيونية 

هناك نوعًا من عدم الشعور بالمسؤولية واالستعداد بال 

حدود للتماهي الواضح والصريح مع مفاهيم األحزاب 

المعارضة  العربية  السياسية  والمنصات  واألطر 

بمختلف تسمياتها وتوجهاتها ومواقفها بهدف الوصول 

إلى نوع من التوافق مع مفاهيم تلك الجهات إلى درجة 

والتسميات  ومصطلحاتها  سياساتها  تفصل  بأن  القبول 

والكردستانية  الكردية  والقانونية  والسياسية  الجغرافية 

بما هم يطرحونه .

التالية  المصطلحات  الحصر  وليس  المثال  سبيل  فعلى 

:  ( المناطق المحاذية للحدود التركية - شرق الفرات 

آڤا  روژ   - سوريا  شرق  شمال   - الفرات  غرب   -

وو.. نموذجًا ).

وهنا حيث يمكن القول إن حزب ال ب ي د بدأ بطرح 

بعض من تلك التسميات والمصطلحات،  والمصيبة أن 

األخرى  الكردية  السياسية  واألحزاب  الكردي  االعالم 

وبشكل غير مدروس كّرستها واستخدمتها في أدبياتها 

على  وتأثيراتها  معانيها  يدركوا  أن  دون  السياسية 

القضية الكردية .

السياسية  األدبيات  في  المصطلحات  هذه  استخدام  إن 

الحزبية، وفي االعالم الكردي، وعلى صفحات الّتواُصل 

سياسيًا  تراجعًا  أعتبره  تطبيقاتها  بمختلف  االجتماعي 

خطيرًا غير مقبول، بل ومرفوض جملة وتفصيًال فمثل 

هذا التراجع السياسي عملية خطيرة على مستقبل قضية 

الشعب الكردي في سوريا .

التي  مصطلحاتها  لها  أمَّة  وكل  َشعب  كلَّ  أن  حيث 

وحضارتها  ُهويَّتها  على  والدالَّة  بها  الخاصة  تتداولها 

العامة  وإنتاجاتها  وعلمها  وتاريخها  وأصولها  وثقافتها 

ولذلك فأمر المصطلح أمر مهمٌّ .

ودالالته  ومضامينه  مفاهيمه  مصطلح  لكل  أن  حيث 

والدستورية،  والقانونية  والسياسية  الفكرية  ومدلوالته 

من  خاللها  من  ماتطرح  حيث  من  أهميته  منها  ولكل 
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والمفاهيم  المصطلحات  فضبط  ورؤى،  وأفكار  حقائق 

ليس إجراًء في الشكل بقدر ما هو عملية تمسُّ صميم 

القومي  واألمن  العليا  الكردية  القومية  المصلحة 

الكوردستاني العام، وحق تقرير المصير للشعب الكردي 

بكل أبعاده االستراتيجية والمنهجية والفكرية .

(كرديًا)  هناك  يكون  أن  الوقت  حان  أنه  أرى  لذلك 

الكردي  المجتمع  قادة  قبل  من  عالية  مستويات  وعلى 

ومستقلين)  حزبيين  مدني  ومجتمع  ومثقفين  (سياسيين 

مراجعة سياسية قانونية علمية للمصطلحات التالية على 

سبيل المثال وليس الحصر :  (المناطق المحاذية للحدود 

غرب   - آڤا  روژ   - سوريا  شرق  شمال   - التركية 

الفرات - شرق الفرات -المناطق الكردية - المناطق 

غرب   - سوريا  كردستان   - الكردية  الغالبية  ذات 

االدارة   - واحدة  ادارة  كردستان  اقليم   - كردستان 

الكونفدرالية -  الفيدرالية -  الذاتي -  الذاتية - الحكم 

حق تقرير المصير وو.. نموذجًا ) .

فكل مصطلح من هذه المصطلحات له مدلوالت فكرية 

وسياسية وقانونية ودستورية مختلفة كليًا عن المصطلح  

ومضامين  وواجبات  تبعات  مصطلح  ولكل  اآلخر، 

مختلف عن األخرى .

الكردي في سوريا  المجتمع  المسؤول عن إغراق  من 

مسؤولية  يتحّمل  ومن  المريبة؟؟  المصطلحات  بهذه 

مراجعة تلك المصطلحات وتصحيحها بما يخدم قضية 

الشعب الكردي األساسية ؟

ال نضيف جديدًا في هذا الوقت العصيب الذي تمر به 

دول المنطقة ككل، وكوردستان بأجزائها األربعة بشكل 

محدد إلى تحديات تعلق بالمصير، وإذا تتبعنا الوضع 

هذا  وفي  هنا،  جديد  من  نتأكد  كوردستان  غربي  في 

التوقيت الحالي، أن  التهديد التركي جدي على المناطق 

يكرر  قد  التركي سابقًا  الجيش  فعل  الكوردية، و كما 

تركيا،  أمام  كثيرة  والخيارات  مفتوح  والباب  الحدث، 

والظروف  احترافي  بشكل  لعبته  يلعب  وأرودغان 

هجوم.  لهكذا  للتحضير  تساعده  والخارجية  الداخلية 

وكل االحتماالت مفتوحة أمامه . 

موقف روسيا هو مع دخول جيش النظام في المناطق 

الخارجية   . للنظام  تسليمها  و  عليها  السيطرة  أي 

األميركية موقفها هزيل، وال يدل شيء على أن امريكا 

المسؤلين  بعض  وموقف  الجهوم،  من  تركيا  ستمنع 

األمريكيين يتضح بما يلي : 

الحرب ضد  سيضعف  سوريا  على  تركي  هجوم  أي 

اإلرهاب.

وتقول وزارة الخارجية اننا نتخذ خطوات لحمل تركيا 

على التخلي عن خططها المتهورة في سوريا. وبأنهم 

قلقون من هجوم تركي في سوريا رغم تحذيراتنا. ولكن 

االدارة ال تعمل شيء يغير الوضع لدرء الخطر. 

الواقع على االرض ال يظهر أي تغيير في شكل وال 

في مضمون االدارة، وما تصريح قره ايالن وقادة ب 

ك ك إال تأكيد انهم ماضون في ادارة المنطقة بأوامرهم 

و كوادرهم و ايديولوجيتهم. 

تصريحات رئيس قسد مظلوم عبدي تتضمن على انه 

تجنب  بحلول  يأتي  ال  هو  سيحارب،   بأنه  وكالعادة 

المناطق من الخطر وسماها ب " حرب التاريخ".

االدارة وألسباب كثيرة بقيت الى االن مسيطرة على 

زمام االمور منها: 

داخليًا ؛ استطاعة و باالعتماد على االعالم الديماغوجي 

الكوردي. وبالمال  الشباب  الكثير من  في كسب رأي 

الكثيرين الى جانبه ليمتدحوا   والنفاق استطاعت جلب 

الكورد  عن  المدافعين  الوحيدين  انها  على  سياساته 

و  الكوردية  القضية  عن  كليا  بعيدون  انهم  العلم  مع 

استحقاقاتها. إال اللهم ان وقود حروبهم هم الكورد. 

ولكن  التعاطف،  بعض  كسبوا  الكورد  باسم  خارجيًا؛ 

هم فشلوا بذلك عندما اتبعوا سياسة االمة الديموقراطية 

وحقوقه  الكوردي  الشعب  والمدافع عن  كممثل  وليس 

المخالف له  بالسلطة وتخوين اآلخر  القومية  والتفرد 

بالرأي ولم يظهروا حقوق الكورد والدفاع عن مظلوميته 

وخسارتهم الكبرى تكمن في مخالفاتهم للقوانين الدولية 

وسجن  وتجييشهم  حروبه  في  االطفال  زج  في  وذلك 

ومخالفة المعارضين له سياسيا ومحاربته لالعالم الحر 

وسد جميع المنافذ امام الرأي والرأي اآلخر . ال أحد 

@@@ÂÁaã€a@“ãƒ€a@¿@Üãÿ€a@?†Ï€a@ê‹1a@äÎÜ
في المجتمع الدولي وباألخص دول صاحبة القرار في 

سوريا تدافع أو تحاول حماية االدارة الذاتية من الهجوم 

التركي المرتقب. امريكا تحاول البقاء على قوات قسد 

لقد   . تزال  ال  و  واستغلته  داعش  وجه  في  للوقوف 

شوهة صورة ونضال الشعب الكوردي عندما سماهم 

ترامپ بالمرتزقة . رفع صور قادة ب ك ك وادارته 

الشعب واالرض وكذلك  يهدد  آڤاي كوردستان  لروچ 

يعطي التبريرات لتركيا للهجوم  وبالتالي تتفهم أغلبية 

الدول التبريرات التركية . 

رفع شعارات هالمية/ بعيدة عن الواقع الكوردي .قد ال 

يكون الهجوم وشيكًا نظرًا لتعارض مصالح  لتك الدول 

…ولكن المنطقة ستكون في خطر وبشكل دائم، وعدم 

استقرار هو الهاجس الوحيد، وهذا وضع مأساوي ألن 

الكورد وبعد كل هذه التضحيات لن يجنوا شيئا تحت 

هكذا ادارة وسياسة. 

المجلس  من  مطلوب  اآلن  واألهم  العاجلة  الخطوة 

مشروع   / بعمل  القيام  سوريا،  في  الكردي  الوطني 

مناطق  في  كامل  تغيير  الى  يفضي  وحاسم  عملي 

والعالم  المنطقة  مستوى  على  دعمًا  ويكسب  االدارة، 

والقيام  االدار  هذه  ومضمون  شكل  تغيير  في  وذلك 

بمسؤلياته الكبرى،  ويكمن بخروج الكادرو ومشاركة 

االدارة  تكون  بحيث  االدارة  في  الكردي  المجلس 

الجديدة مقبولة من جميع االطراف الدولية والمنطقة. 

وبالتالي الحفاظ على مكتسبات الشعب الكوردي ووقف 

هذا العبث وتهديد مستقبله.

الحل واألمل اآلن هو في عمل جدي من قبل المجلس 

الكردي وعليه  أن يأخذ دوره الفاعل في هذه المرحلة 

الحساسة والتاريخية وتقديم مشروع عملي يأخذ دوره 

مع شركائه في حماية المنطقة وكذلك لحماية مكتسبات 

شعبنا ولتأمين حقوقه القومية والوطنية. 

التحالف  خاضها  التي  الثانية  الخليج  حرب  نتذكر 

المقبور  نظام  ضد  المتحدة  الواليات  بقيادة  الدولي 

صدام حسين، وتعرض الكورد إلى الهجرة المليونية، 

حينها طالبت الواليات المتحدة األمركية بإقامة مالذ 

@AAÚ‰fl�a@Ú‘�‰æaÎ@—ó‰æa@›®a@µi@äÏè€a@fib‡ì€a
آمن في كوردستان العراق، فسقط صدام

.السوفيت  كوردستان  إقليم  تشكل  وبموجبه  دستور  وُكتب 

ودول أخرى حينها عارضوا بشدة الطرح األمريكي، كما 

تعارض اليوم الطرح التركي، حيث قالوا أن هذا الطرح هو 

بداية مشروع تقسيم العراق. ونفس الموقف يتكرر

في ١١  السورية  الثورة  اندالع  بعد  السوري،  المشهد  في 

آذار عام ٢٠١١ والتي قتل فيها النظام وهّجر الماليين من 

الشعب السوري بكل مكوناته نحو دول الجوار ومنها إلى 

تركيا، ثم التوجه برًا وبحًرا نحو الدول األوربية، وال زال 

يتواجد على األراضي التركية قرابة ٤ ماليين من الالجئين 

منطقة  بإقامة  تركيا  طالبت   ٢٠١٣ عام  في  السوريين، 

السوري  الشمال  أن  السوري، ومعروف  الشمال  في  آمنة 

اإلدارة  سلطة  قبل  من  والمحكوم  الكوردية  األغلبية  ذو 

السوري  الجناح  الديمقراطي  االتحاد  حزب  بقيادة  الذاتية 

لحزب العمال الكوردستاني، وحتى تتمكن تركيا من إقامة 

غير خاضعة  المنطقة  تلك  تكون  أن  يجب  اآلمنة  المنطقة 

تقوم  تركيا  فإن  لذا  لتركيا،  معارضة  سلطة  أو  قوة  ألية 

القوة  استخدام  السالح عن طريق  المناطق من  تلك  بعزل 

العسكرية وعبر شن عمليات عسكرية إلبعاد حزب اإلتحاد 

متر،  كيلو   ٣٠ بمسافة  السوري  الداخل  إلى  الديمقراطي 

باستهداف  تركيا  قيام  األسباب في  أحد  أعتقد  ما  هذا على 

فالمرحلة  مراحل،  وعبر  العسكرية  بالعمليات  مناطق  عدة 

األولى كانت مدن إعزاز والباب، ثم عفرين المرحلة الثانية، 

الثالثة، والمرحلة  المرحلة  كانييه وغري سبي في  وسري 

الرابعة يتم التحضير لها، هنا سؤال يطرح نفسه :

الثانية  الخليج  أثناء حرب  الطرح األمريكي  بين  الفرق  ما 

في العراق حول إقامة المنطقة اآلمنة في الشمال العراقي، 

الشمال  األمنة في  المنطقة  بإقامة  الراهن  التركي  والطرح 

السوري؟

في سياق متصل بالسؤال هناك أسئلة تطرح نفسها:

ما هو الدافع التركي وراء طرح إقامة المنطقة اآلمنة في 

هذه  لمثل  بحاجة  السوري  الشمال  هل  السوري؟  الشمال 

لتقسيم سوريا؟ أم هو مشروع تركي  المنطقة أم هومدخل 

لضم الشمال السوري لتوسيع نفوذها بسوريا؟ أم أنها تشن 

حزب  لسلطة  خاضعة  ألنها  السوري  الشمال  في  حربا 

من  العديد  ومعها  تركيا  تصفه  والتي  الديمقراطي  اإلتحاد 

الدول األخرى باإلرهاب؟

واألهم من كل هذا وذاك يا ترى لو كان الشمال السوري 

على  تركيا  أقدمت  قد  كانت  هل  النظام،  لسلطة  خاضعا 

إجتياح عفرين ومناطق أخرى في الشمال السوري؟

وأداة  اإليراني،  النظام  يديرها  إقليمية  لعبة  هناك  أعتقد، 

تنفيذ هذه اللعبة هو النظام السوري .وواضح في األفق أن 

هناك خالفات  إيرانية تركية، وعلى األغلب هي خالفات 

دينية (سني شيعي) لكي تعطي إيران ديمومة لهذه الخالفات 

فإنه قام بإقناع رأس النظام بتسليم الشمال السوري إداريًا 

تركيا،  لقلق  لتبقى مصدرًا  الديمقراطي  االتحاد  إلى حزب 

بالقرب من  العمال  لحزب  قاعدة  لتكون  أخرى  ومن جهة 

الحدود التركية، لالنطالق منها بشن عمليات عسكرية ضد 

بمنظومة  وإنشغالها  تركيا  إلهاء  ثم  ومن  التركية،  الدولة 

حزب العمال، بهدف إبعادها عن العمق السوري وتفاعالته، 

والتغافل التركي عن نظام األسد.

أن  تمامًا  يدركان  والسوري  اإليراني  النظامين  أن  أعتقد 

سوريا لم تعد ذات نفوذ مركزي بهيمنة نظام األسد .فالطرح 

التركي سيجابه بداية بقرارات دولية وإقليمية، لكن باالخير 

سيحدث ما حدث سابقا في عفرين واعزاز والباب وسري 

في  الدولي  المجتمع  أن  بدافع  ربما   . سبي  وغرى  كانيه 

جعبته حل آخر، وان عجز عنه عندها من الممكن جدا أن 
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تعطي ضوءًا أخضر لتركيا بتننفيذ عمليتها العسكرية 

نهائيا  دوره  وانهاء  الديمقراطي،  اإلتحاد  ضد حزب 

عدة  هناك  سيكون  عندئذ   ، السوري  الشمال  في 

سيناريوهات حول مستقبل المنطقة :

تحت  بقائها  ،أو  دولية  حماية  تحت  بوضعها  إما 

حرة  إنتخابات  إجراء  يتم  ريثما  التركية  الحماية 

ونزيهة  وتسليم المنطقة لمن يفوذ في اإلنتخابات .

أو تسليم المنطقة إلى قوة حليفة ألمريكا بنفس الوقت 

تنال رضى تركيا، ومن المرجح أن تسند المنطقة إلى 

جبهة الحرية والسالم  التي تشتمل على كافة مكونات 

العموم  الشمال السوري. على  المجتمع السوري في 

إن األزمة السورية ما زالت متوقفة على تحقيق توافق 

والتوجه  الشامل،  الوطني  المشروع  بإنجاز  داخلي 

السياسي  بالحل  واإلقرار  الدولي  المجتمع  نحو 

ومرجعيتها قرارات مؤتمر جنيف  ١  والقرار رقم 

يكون سوريا  أن  التي تنص على  ٢٢٥٤ وملحقاته، 

لكل السوريين، بفسيفسائها السياسي والقومي والديني 

مدنية  ديمقراطية  سوريا  نحو  والطائفي،  والمذهبي 

تعددية حرة .

حممد مجعان 

شكري بكر
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@pbÌázn€a@ÚËuaÏfl@¿@ãóÓ”@ÊÏ„b”@Âfl@ÔÿÌãfl˛a@ıb‰rné¸a

نشرت وزارة الخزانة األمريكية على معّرفاتها الرسمية 

بتاريخ الـ ١٦ من أيار الماضي ٢٠٢٢ بيانًا حددت فيه 

١٢ قطاعًا يسمح لألجانب االستثمار فيها تحت مسمى 

البيان  وبحسب   .  "٢٢ رقم  العامة  السورية  "الرخصة 

المذكور فإن أمريكا استثنت قطاعات "الصحة والتعليم 

وخدمات  واالتصاالت  والزراعة  والتجارة  والتصنيع 

الكهرباء ومياه الشرب والطاقة النظيفة ومعالجة النفايات 

إليها  ...إلخ" مضافًا  والنقل والتخزين  والتمويل  والبناء 

السماح بشراء المشتقات البترولية ذات المنشأ السوري 

بـ  المعروفة  العقوبات  قائمة  من  ضرورية  كونها 

حزيران  من    ١٧ الـ  في  دخل  الذي  قيصر  قانون 

٢٠٢٠ حيز التطبيق، واستهدف عزل النظام اقتصاديًا، 

أية مساعي إلعادة اإلعمار، والحد  والوقوف في وجه 

من تدفُّق السالح، ومنع النظام من االستفادة من التقنيات 

الحديثة ...إلخ، للضغط عليه وإجباره على القبول بالحل 

السياسي وفق القرارات األممية الخاصة باألزمة السورية 

وخاصة القرار ٢٢٥٤ حسب "مزاعم واشنطن"!. وذلك 

في بعض المناطق التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم 

الدولة اإلسالمية "داعش" والخارجة عن سيطرة النظام، 

من  الشرقي  والشمالي  الشمالي  الشريط  في  والواقعة 

سوريا بهدف التعافي المبكر. 

ومن األهمية بمكان التذكير هنا أّن البيان األمريكي أّكد 

على نقطة في غاية األهمية والحساسية والخطورة وهي: 

"أن التراخيص المطلوبة ال تسمح بأية معامالت تشارك 

فيها حكومة النظام واألشخاص المحسوبين عليها" وهنا 

يقع المراقب في حيرة حقيقية نتيجة الغموض الذي يكتنف 

المشروع األمريكي في سوريا بشكل عام و"االستثناء" 

واسعة  مساحات  استثناء  لجهة  خاصة  بصورة  األخير 

النظام والتي تسمى  الخارجة عن سيطرة  المناطق  من 

بـ (المحرر) من هذا االستثناء، وإبعاد مؤسسات النظام 

من أية معامالت تتعلق بالتراخيص المطلوبة والناظمة 

التراخيص  تلك  وقوننة  شرعنة  وكيفية  لالستثمار، 

ومسارات التمويل، وشمول االستثناء مساحات موزعة 

بين منطقتين متصارعتين: األولى تحت نفوذ المعارضة 

تحت  والثانية  لتركيا،  الموالية  المسلحة  السنية  العربية 

مع  المتحالفة  "قسد"  الديمقراطية  سوريا  قوات  نفوذ 

أمريكا وعلى عالقة جيدة مع النظام وحلفائه. وبررت 

أمريكا خطوتها تلك بأنها تأتي ضمن استراتيجية محاربة 

ومكافحة تنظيم داعش اإلرهابي ومنع عودته من خالل 

دعم الخدمات األساسية في المناطق المحررة من سيطرة 

األكبر  الجزء  تدمير  في  تسبب  الذي  اإلرهابي  التنظيم 

من البنية التحتية لتلك المناطق. لكن التفسيرات للخطوة 

في  تأتي  أنها  البعض  يعتبرها  حيث  تتباين،  األمريكية 

آفاق  بفتح  المتعلقة  بايدن  للرئيس  جدية  رؤية  إطار 

النظام  على  الضغط  خالل  من  شاملة  سياسية  لتسوية 

للقبول بالحل السياسي. بينما يرى آخرون أنها تأتي في 

إطار المناورة وإرسال رسائل ألكثر من جهة. وبغض 

إذا  األمريكية  الخطة  فإن  المختلفة  الردود  عن  النظر 

التحول  في  تساهم  قد  فإنها  والتطبيق  النجاح  لها  كتب 

والمساعدات  اإلغاثات  على  المعتمد  االقتصاد  من 

إنتاجي مستقر ومستدام وتحسين  اقتصاد  إلى  اإلنسانية 

الوقـع  لها  وسـيكون  واألمنية،  المعيشية  الظروف 

في  المدنيين  من  تبقى  من  صـمود  لجهة  اإليـجابي 

تلك المنـاطق. 

التحديات التي تواجهها الخطوة األمريكية 

األمريكية  الخطوة  أن  التذكير  هنا  بمكان  األهمية  من 

المناطق  بعض  على  العقوبات  أثر  لتخفيف  الهادفة 

السورية الخارجة عن سيطرة النظام أثارت ردود فعل 

جانب  من  والرافضة  المرحبة  بين  تراوحت  متباينة 

األراضي  من  أجزاء  على  والمسيطرة  المؤثرة  القوى 

السورية، وجدير ذكره هنا أن الرد التركي كان األعنف 

من بين تلك الردود الرافضة، حيث ذهبت القيادة التركية 

بعيدًا في انزعاجها من الخطوة المذكورة، وعادت لغة 

التهديد باجتياحات عسكرية جديدة في المناطق المشمولة 

المناطق  غالبية  أن  وخاصًة  األمريكي،  باالستثناء 

قوات  سيطرة  تحت  تقع  األمريكية  بالخطوة  المشمولة 

حزب  كوادر  فعليًا  يقودها  التي  الديمقراطية  سوريا 

دموي  صراع  له  الذي  التركي  الكوردستاني  العمال 

والعديد  األخيرة  وتصنفه  التركية،  الدولة  مع  مرير 

من دول االتحاد األوربي وأمريكا في قائمة اإلرهاب. 

والملفت أن االستثناءات شملت كافة مناطق سيطرة قسد 

باستثناء "الحزام الحامي" لبلدتي نبل والزهراء الشيعيتين 

تلك  تشمل  لم  بالمقابل  ولكن  حلب.  غرب  شمال  في 

اإلعفاءات غالبية المناطق التي تسيطر عليها الفصائل 

لتركيا  والموالية  المعارضة  السنية  العربية  العسكرية 

الذي  األمر  الغربي،  حلب  وريف  وعفرين  ادلب  في 

زاد من غضب الجانب التركي. وعبرت القيادة التركية 

القرار  اعتبرت  حيث  األمريكية  للخطوة  رفضها  عن 

السورية  ومسمياته   pkk لوجود  شرعنة  األمريكي 

المختلفة، وترجمت تركيا رفضها بالتهديد بتنفيذ عملية 

عسكرية جديدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة قسد. 

والنظام السوري هو اآلخر عّبر عن انزعاجه من القرار 

األمريكي واعتبر الخطوة األمريكية "مؤامرة جديدة"على 

المحللين  غالبية  ويجمع  وشعبها!.  سوريا  وحدة 

تحديات سياسية وعسكرية  بأن هناك جملة  والمراقبين 

وأمنية وميدانية وقانونية تواجه الخطوة األمريكية ومن 

أهمها:

المنطقة:  في  الكوردستاني  العمال  حزب  وجود   -١

سيطرة  مناطق  في  قنديل  كوادر  وجود  يشّكل  حيث 

الذي  األبرز  السلبي  التحدي  الديمقراطية  قوات سوريا 

وذلك  واالستثمارات  الشركات  قدوم  يعيق  أو  يؤثر  قد 

كون وجود تلك الكوادر يعني أن المنطقة في حالة من 

العسكرية  والعمليات  الحرب  أجواء  وأن  الدائم،  التوتر 

تبقى مخّيمة عليها نظرًا لوجود تلك المناطق على طول 

الحدود مع تركيا وحساسيتها المعروفة من هذا الوجود 

 . pkk نتيجة الصراع التاريخي - الدموي بينها وبين

وبما أن االستثمارات تتطلب بيئات آمنة لذلك فإن القلق 

والتوتر المشار إليهما ستحدان من تدفق األموال وقدوم 

المستثمرين.

وجود  يشكل  اإلسالميين:  الراديكاليين  وجود   -٢

المتطرفين في غالبية الفصائل التي تسيطر على مناطق 

المعارضة المشمولة باالستثناء تحديًا سلبيًا بارزًا ال يقلُّ 

خطورًة عن وجود كوادر pkk في مناطق قوات سوريا 

تم  داعش  قيادات  من  العديد  أن  حيث   . الديمقراطية 

يشّكل  مما  الفصائل،  تلك  سيطرة  مناطق  في  تصفيتها 

عائقًا أمام قدوم الشركات وتدفق رؤوس األموال، وبقاء 

المنطقة عرضة للقصف من جانب مختلف الجهات.

التابعة  الذاتية  السياسي باإلدارة  ٣ - غياب االعتراف 

لحزب االتحاد الديمقراطي وكذلك اإلدارات القائمة في 

اإلدارة وسلطات  أن  يدرك  الجميع  المعارضة:  مناطق 

األمر الواقع الموجودة في المناطق المشمولة باالستثناء 

من  ال  سياسيًا،  بها  معترف  غير  المذكور  األمريكي 

جانب النظام وال من جانب المجتمع الدولي، وال حتى 

السالم  وجبهة  الكوردي  الوطني  المجلس  جانب  من 

والحرية. بمعنى آخر أن الجهة المسيطرة على األرض 

العقود  لقوننة وشرعنة  تحتاج العتراف سياسي تمهيدًا 

في  باالستثمار  ستقوم  التي  الجهات  مع  ستبرمها  التي 

تعجز  لخطوات  يحتاج  األمر  وهذا  المساحات.  تلك 

كوادر  من  فعليًا  مقادة  كونها  المذكورة  اإلدارة  عنها 

تابعة عضويًا لمركز قنديل لحزب العمال الكوردستاني 

التركي. وموضوع االعتراف السياسي باإلدارة الحالية 

العنف  الدولي سوف يجابه بمنتهى  المجتمع  من جانب 

وإيران وروسيا، مما  والنظام  تركيا  والشدة من جانب 

يتطلب إيجاد حل لوضعها وتركيبتها ومصدر قراراتها 

المعارضة  سيطرة  مناطق  مع  األمر  وكذلك   . ...إلخ 

نظرًا لوجود االنتهاكات الفظيعة التي ترتكبها الفصائل 

ووجود  الرشيدة،  والحوكمة  األمن  وغياب  المسلحة، 

التي  العالمية  الشركات  فإن  وكذلك  فيها.  الراديكاليين 

المؤقتة  الحكومة  أو  الذاتية  اإلدارة  مع  عقودًا  ستوقع 

للمعارضة تريد أن تحمي نفسها من أية عقبات قانونية 

الحقة. وهناك عامل آخر مشترك بين منطقتي اإلدارة 

المدنية  اإلدارة  غياب  هو  السورية  والمعارضة  الذاتية 

حيث أن كلتا المنطقتين سواًء في غرب الفرات أو شرقه 

هي إدارات عسكرية فعليًا مجملة شكًال بواسطة إدارات 

مدنية.

٤- غياب البيئة اآلمنة: لخلق مناخات مناسبة لتشجيع 

آمنة  بيئة  توفير  من  البدَّ  والمستثمرين  الشركات  قدوم 

البيئة غير متوفرة حاليًا ال في غرب  ومستقرة، وهذه 

الفرات وال في شرقه، ألن الطيران الروسي في سماء 

غرب الفرات تصول وتجول وتقصف من تشاء؟ ومتى 

تريد؟ كون تلك المنطقة هي منطقة نفوذ روسية لجهة 

المراقبة الجوية. وكذلك فإن مناطق شرق الفرات هي 

مناطق مفتوحة أمام الطيران التركي المسير، ومدفعية 

الفصائل العسكرية الموالية لتركيا. إذًا األمر يحتاج إلى 

قرار فرض حظر جوي وبري على المناطق المشمولة 

باإلعفاءات المذكورة، وسحب الحجج والذرائع من خالل 

المناطق،  تلك  من  والراديكاليين  الغرباء  كافة  إخراج 

وتشكيل قوات حفظ سالم من بيشمركة روج وأبناء تلك 

بقيادة  األقل  على  أو  أممية،  وقيادة  وبإشراف  المناطق 

التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وتشكيل إدارات 

محلية مدنية منتخبة من أبناء مكونات المنطقة، وجمع 

السالح العشوائي، ووضع حد نهائي لظاهرة الميليشيات 

والسالح المنفلت. 

٥- المعابر التجارية: إن فتح المعابر بين تلك المناطق 

ضرورة  يعتبر  رسمي  بشكل  واقليميًا  محليًا  والجوار 

خالل  ومن  المناطق،  تلك  وإلى  من  الحركة  لتسهيل 

تحسين  في  والمساهمة  التجارة،  لتشجيع  وثائق رسمية 

إلى  الالجئين  لتشجيع عودة  للسكان  المعيشية  الظروف 

مناطقهم األصلية وإعادة اإلعمار واالستقرار.

مؤسسات  كافة  نقل  يجب  السورية:  المعارضة   -٦

فلترتها  بعد  المناطق  هذه  إلى  السورية  المعارضة 

استخبارات  من  والوافدين  الراديكاليين  من  وتنظيفها 

البعث، وإعادة هيكلتها  وتشميل وتوسيع وتمثيل جميع 

مؤتمر  لعقد  تمهيدًا   . فيها  السوري  الشعب  مكونات 

وطني شامل من كل المؤمنين بالتغيير الشامل والتخلص 

من االستبداد وإقامة البديل الوطني الديمقراطي.

خالصة الحديث

بدون أدنى شك أن القفز على التحديات المذكورة يعني 

لالستهالك  رسالة  عن  عبارة  األمريكي  االستثناء  أن 

اإلعالمي ليس أكثر، وبالتالي كي تجد الخطوة األمريكية 

طريقها إلى التطبيق البد من معالجة تلك التحديات معالجة 

المعارضة  مؤسسات  "فلترة"  من خالل  وواقعية  علمية 

والفصائل العسكرية المعتدلة المحسوبة عليها من كافة 

الوافدين من األجهزة  الراديكالية، وكذلك من  العناصر 

مختلف  وتمثيل  هيكلتها،  وإعادة  البعث،  لنظام  األمنية 

مكونات الشعب السوري في مؤسساتها، وإخراج كافة 

كوادر pkk الذين اصولهم من خارج كوردستان سوريا 

من المناطق المشمولة باالستثناء األمريكي بشكل كامل 

ونهائي، وفك ارتباط pyd عن قنديل، وإنجاز اتفاق شامل 

بين المجلس الوطني الكوردي ENKS وأحزاب الوحدة 

الوطنية PYNK، ومن ثم إنجاز اتفاق جامع بين محتلف 

مكونات المنطقة من كورد وعرب وسريان - آشوريين 

وتركمان ...إلخ وإعادة قوات بشمركة روج إلى أرض 

مختلف  من  مشتركة  عسكرية  قوات  وتشكيل  الوطن، 

ومن  السوريين،  بدماء  أيديهم  تتلطخ  لم  الذين  الفرقاء 

والتعفيش  السرقة  بعمليات  والمتورطين  المتهمين  غير 

لممتلكات الشعب ،وبمساعدة التحالف المناهض لداعش. 

ومن جهة أخرى فإن معالجة تلك التحديات ستفتح آفاق 

حقيقية لعودة شرائح كبيرة من الالجئين من أبناء تلك 

المناطق من تركيا وكوردستان العراق ولبنان وغيرها 

إلى مناطقها ومنازلها. 

ويبقى السؤال :

من  األمريكي  االستثناء  لـ  يكون  حتى  المطلوب  ما 

قانون قيصر مفعوله العملي ؟.

شاهني أمحد
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متى يسود المرء؟ ما عالقة العمل بالسيادة؟ لماذا ساد 

السبب  هل  المرأة؟  َتُسد  ولم  التاريخ  مّر  على  الرجل 

حقًا  وهل  وعمله؟  الصلبة  الرجل  طبيعة  إلى  يعود 

العمل هو مصدر سيادته وهيمنته على المرأة ؟ أم أن 

عوامل أخرى جعلت المرأة خاضعة له، وحبيسة المنزل 

طوال هذه القرون، وجعلته هو من يقود الدّفة، ويتسّلم 

زمام األمور؟ أم أن ظروفًا قاهرة تعّرضت لها المرأة 

فأجبرتها على التنازل عن سيادتها مثل ضرورة بقائها 

الخبرة  اكتسب  الرجل  أطفالها؟    المنزل ورعاية  في 

القرون واكتسب  في اإلدارة والسيطرة خالل كل هذه 

طريق  عن  عليها  الحفاظ  سبل  وكذلك  أيضًا،  السيادة 

القوة البدنية والعقلية التي يتحّلى بها وعن طريق العمل 

وكسب الرزق لنفسه ولعائلته واالستماتة لتوفير األمن 

حقيقة  لنا  تؤكد  مجتمعة  األمور  وهذه  لها،  والحماية 

جوهرية وهي أن الذي يعمل، وينتج هو الذي  يسود، 

والذي ينفق هو الذي يعطي األوامر والتوجيهات .

التي  هي  القوية  وبنيته  الفيزولوجية  الرجل  طبيعة  إّن 

@ aãó€a
@@biäÎc@¿@k„bu˛a@Û‹«

يبدو كلمة الصراع ثقيلة بعض الشيء، ولكني لم 

أر أفضل منها 

 " الصراع محوران :محور أوربي ومحور  لهذا 

وطني " .

تسعى حكومات الدول األوربية التي استقبلت عددا 

كبيرا من األجانب كدولة ألمانيا أو مملكة هولندا 

استثمار  إلى  جاهدة  وغيرها  السويد  مملكة  أو 

التدفق الكبير لألجانب إلى أراضيها.

وشكلت  لهم،  ضخمة  ميزانيات  خصصت  إنها 

من  الكثير  وغيرها  واالندماج  الهجرة  وزارة 

المؤسسات الحكومية واألهلية التي تعتني األجانب 

المؤسسات  .عدا  وعائالت  أفرادا  الوافدين  

الصليب  منظمات  تسعى  الحكومية،  الرسمية 

بالوافدين،  االعتناء  وغيرها  ودياكوني  األحمر 

وتقدم لهم تسهيالت مادية ومعنوية  كثيرة، بدءًا 

من تقديم لوازم المنزل وأمور الترجمة والمساعدة 

باألمور اإلدارية، وتعيبن موظفين لديها وبمعاشات 

مقبولة وانتهاء بتسيير الرحالت الترفيهية العديدة 

.وتتحمل هذه المنظمات مصاريف كبيرة وأمواال 

ضخمة سنويا .

تحصل المنظمات األهلية على قسم من المساعدات 

من الدولة إال أن القسم األكبر تقدمها جهات أهلية 

واقتصادية واجتماعية عديدة كالشركات الضخمة 

أو نوادي الرياضة وغيرها .

المؤسسات تسعى من وراء  أن هذه  طبيعي جدا 

هذه المساعدات إلى أهداف معينة .تسعى منظمة 

دينيا  األجانب  ود  كسب  إلى  األحمر  الصليب 

بينما تسعى الشركات العديدة إلى كسب األجانب 

عمليا وخاصة المتعلمين منهم بينما يبحث النوادي 

الرياضية عن المواهب العديدة الكامنة لدى الجيل 

الجديد من األجانب رياضيا.

انهم يعلمون أن األكثرية الساحقة من الوافدين لن 

يعودوا إلى بالدهم األصلية، وأن األكثرية الساحقة 

منهم لن  يقعدوا عاطلين عن العمل سنوات كثيرة،  

وبالتالي سيدخلون سوق العمل عاجال أم آجال .

هنا  بالمدارس  سيدرسون  األجانب  أطفال  وأن 

شهادات  على  السنوات  قادم  في  وسيحصلون 

على  والتطبيقية  االنسانية  العلوم  بمختلف  علمية 

حد سواء وبالتالي سيخدمون الدورة  االقتصادية 

المستقبل.  في  والسياسية  والثقافية  واالجتماعية 

وصيدليا  ومهندسا  طبيبا  منهم  الكثير  سيتخرج 

من  الكثير  .سينتمي  المختلفة  بالمهن  ومختصا 

اوالدنا إلى األحزاب السياسية األوربية وقد يتبوأ 

العديد منهم مناصب ومراكز ومهمات مهمة في 

السلم الحزبي وبالتالي الحكومي، سيجلس اوالدنا 

وسيقرون  والواليات  الدول  برلمانات  مقاعد  في 

القوانين .

الهيئات  مختلف  في  منهم  نماذج  ترى  اننا 

الدولة  لدى  موظفون  واإلدارات  والمؤسسات 

على  السيطرة  يحاول  آخر  محور  هناك  .ثم 

الوجود األجنبي هنا في أوربا،  أعني حكومات 

البلدان التي هرب منها اصال الوافد .تسعى هذه 

سعي  في  وطنية  روابط  تأسيس  إلى  الحكومات 

إلى كسب مواطنيها السابقين، انها تعلم أن هؤالء 

يشكلون زخما اقتصاديا واجتماعيا  قويا جدآ كما 

السياسي  الضغط  من  نوعا  الجاليات  هذه  تشكل 

لذلك ودرء  الميدانية،   نشاطاتها  عليها من خالل 

التقرب  الحكومات  تلك  تحاول   " الرأس  لوجع   "

من الكثير من الشخصيات العامة وكسبها و تقديم 

 " كلمتهم  تمشية  و"  لهم  معينة  لوجستية  خدمات 

المهاجرين  وتطمين  الوطن  في  المسؤولين  لدى 

في  واالستثمار  الوطن  زيارة  إلى  ودفعهم  إداريا 

اقتصاده.

كسب  في  كبيرا  نجاحا  نجحت  ما  الحكومات  من 

الحكومات  مثل  وسياسيا  اقتصاديا  المهاجرين 

التركية المتعاقبة والمصرية  و غيرها .حيث قال 

الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات ذات 

مرة :والدنا بالخارج دفعوا نصف ديون مصر .

هذا القول المهم يختصر بشكل مكثف مجمل أهمية 

وحيوية وجوهر االمكانيات الضخمة التي يختزنها 

المهاجر تجاه بلده األصلي. 

قد  األوربية   - التركية  االقتصادية  الدورة  لعل 

الدوالرات  بالماليين  تقدر  ضخمة  أرقاما  خطت 

وهي مازالت في صعود واضح .

مثل   دول  تصرف  أن  وال صدفة  ليس صدقة  إذ 

كثيرة   اموال  وغيرها   وإسرائيل  وروسيا  تركيا 

والمؤسسات  والجوامع  األهلية  الجمعيات  على 

الثقافية واالجتماعية العديدة لهذه الجاليات في أوربا 

بغية ربط اهتمام و فكر المهاجر بوطنه .

ومن الدول ما فشلت في كسب ود األكثرية الساحقة 

ما  حد  والى  إيران  حكومة  مثل  مواطنيها  من 

الحكومة السورية.

مجمل ما أود قوله هنا في هذه المقالة المختصرة 

هو لفت انتباه 

كوردستان  إقليم  حكومة  في  المعنية  الجهات 

واالجتماعي  والثقافي  االقتصادي  المخزون  إلى 

والسياسي للجالية الكردية في أوربا؟ تشكل الجالية 

الكردية في المهجر إحدى أكبر الجاليات األجنبية 

وانشطها ميدانيا وتخطى  عدد أبناء الجالية الكردية  

عتبة المليون شخص، ولكنها، الجالية الكردية في 

السيطرة  تحاول  جهات  عدة  بين  تتخبط  المهجر، 

عليها والزج بها في خدمتها .

تفتقر  ولكنها  قلت  كما  نشيطة  الكردية  الجالية  ان 

الكرد  أبناء  .يشكل  والمساعدة  والدعم  السند  إلى 

هنا في أوربا جمعيات كثيرة ولكن ال يكتب النجاح 

بالدرجة  ماديا  لفقرها  نظرا  عمرها  ويقدر  لعملها 

األولى. 

ثم تفتقر الجالية الكردية إلى ثقافة "المجتمع المدني" 

بشكل عام لذلك ال يحمي أبناء الكرد هذه الجمعيات 

من التدهور واالنحالل واالندثار السريع بعد مدة 

إن  وجميال  مهما  سيكون  تأسيسها،  على  وجيزة 

لدى  االجتماعية  بالشؤون  المعنية  الجهات  انتبهت 

الكردية  الجالية  إلى حال  إقليم كوردستان  حكومة 

هذه  تشكل  لما  بأمورها  واعتنت  المهجر  في 

الجاليات من زخم اقتصادي كبير لعجلة االقتصاد 

في كردستان من خالل تسهيل األمور اإلدارية في 

السفارات العراقية بالخارج   و تأسيس بنية تحتية 

مناسبة لجلب السياحية إلى كوردستان ..

يصرف أحدنا عدة آالف من العملة الصعبة على 

اسبانيا  في   الساحلية  المدن  في  والسياحة  السفر 

وتركيا وإيطاليا وكرواتيا واليونان  أو في المدن 

النمسا  و  سويسرا  مثل  عديدة  دول  في   الجبلية 

... الخ .

في  السياحة  مقومات  معظم  كوردستان  تملك 

ربوعها الجميلة .

الهادئة  والبحيرات  الرائعة  الجبال  تملك  انها 

والسفوح الدافئة ومنابع األنهار الصافية .

بقاعة  عميقة  دراية  على  باتوا  اناسا  تملك  انها 

السياحة والترويج لها .

الدكتور: حممد زينو

مع  عالقته  في  القيادة  يتسّلم  أن  ورشحته  ساعدته 

المرأة، وانحازت إليه ظروف الحياة القاسية والصعبة 

صيد  في  األولى  ومهنته  عمله  من  بدءًا  التاريخ  عبر 

والزراعة  التربة  وقلب  الحجارة  نقل  إلى  الحيوانات 

وتوفير الحماية لألسرة من المخاطر والوحوش.

دائمًا  جعلتها  واللّينة  الضعيفة  طبيعتها  فإن  المرأة  أّما 

بحاجة إلى كائن آخر قوي يحميها، ويؤمن لها الرعاية، 

وهذا الكائن هو الرجل، وزاد الطين بلة عوامل أخرى 

المرأة  على  فرضا  اللذين  األطفال  وتربية  كاإلنجاب 

المنزل والتي جعلت من  الدائمة والجبرية في  اإلقامة 

سيادتها تنتقص كما عّرضتها لالستغالل، إّن لين المرأة 

وبنيتها الضعيفة أجحفا بحقها بالدرجة األولى وقهرتها 

عبر التاريخ أكثر من أي أمر آخر، أما الرجل فعلى 

ساعدته  والصلبة  القوية  بنيته  إن  حيث  تمامًا  العكس 

كثيرًا، وسمحت له بالخروج إلى الصيد وممارسة أشّق 

األعمال وأصعبها، وكذلك ساعدته في موضوع الهيمنة 

على المرأة، لقد كان العامل الفيزيولوجي وراء تأخر 

وتراجع المرأة بامتياز. وقد جاءت التطورات األخيرة 

اكتشاف  بعد  خصوصًا  المرأة  لمصلحة  المجتمع  في 

الكهرباء، وما تبعها من تطوُّرات في التكنولوجيا، لقد 

منح العصر الحديث دورًا للمرأة لم تكن تحلم به عبر 

استطاعت  ومجاالت  آفاق  للمرأة   وُفتحت  التاريخ!! 

من خاللها أن تنال سيادتها، وال يخفى على أحد أنها 

تسّلمت أعلى المناصب .والعامل األساسي الذي أنهض 

العاملة  المرأة  إن  العمل واإلنفاق،  المرأة، ومّكنها هو 

تستطيع اإلنفاق على نفسها وأوالدها وهذا األمر ُيسهم 

ورّبما  سيادتها،  تكسب  وأن  تحّررها،  في  كبير  بشكل 

المفكرة المصرية نوال السعداوي تؤكد  هذا ما جعل  

أنفقت  إذا  إال  كالدول ال تكسب سيادتها  {النساء  قائلًة: 

على نفسها} إذًا موضوع اإلنفاق هو األساس في عالقة 

الرجل بالمرأة. والطرف الذي ال يعمل ال يملك إرادة 

كان  سواء  التبعية  سوى  أمامه  خيار  وال  هيمنة  وال 

كثيرة عبر  نسائية  قامت حركات  لقد  امرأًة.  أم  رجًال 

التاريخ وال شك ان هذه الحركات ساهمت بشكل كبير 

في تحقيق مكاسب كثيرة للمرأة ولكن يبقى العمل 

فمن  للمرأة،  الرئيسي  والمحرر  المخّلص  هو 

تكون  وأن  حريتها،  المرأة  تنال  أن  المستحيل 

نفسها،  على  وتنفق  تعمل  أن  دون  سيادة  ذات 

تناسب  عمل   فرص  وتوفر  األحوال  تغير  ومع 

المرأة  أثبتت  الحديث  العصر  في  المرأة  طبيعة 

األداء  من  جدًا  عاليًا  مستوًى  وأظهرت  جدارتها 

وأثبتت  تفوقها على الرجل في كثيٍر من المجاالت 

العمل  إلى  الملحة  حاجتها  إلى  يعود  ذلك  وسبب 

كوسيلة للخالص وأخذ دورها الطبيعي، وتحقيق 

أحالمها في التحرر والتخلص من هيمنة وسلطان 

الرجل..

المرأة على أن تشق طريقها  الحياة ساعد  تطور 

جعلتها  أشواطًا  تقطع  أن  على  و  المستقبل  نحو 

تحتل مواقع من المستحيل أن تتركها او تتراجع 

هذه  على  الحفاظ  موضوع  وأصبح  عنها، 

المكتسبات مطلبًا شرعيا للمرأة  .

صاحل حممود
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المتقاعد الذي قضى عمره وخيرة شبابه في العمل ضمن 

او  مدني  موظف  او  عامل  بصفة  سواء  الدولة  قطاعات 

ان يحصل على  بأمل  الوظيفي  العمل  واختاروا  عسكري 

ان  يستطيع  ولكي  الزمن  غدر  من  يحميه  تقاعدي  راتب 

يعيش بكرامته وان ال يتوسل الحد وال يشحذ في اخر أيام 

عمره ليعيش حياة سعيدة في السنوات األخيرة من عمره 

وان يتحول راتبه لزوجته بعد وفاته او ألوالده القاصرين. 

مع ارتفاع أسعار المواد وغالء وصعوبة المعيشة أصبح 

حالة المتقاعد يرثى لها حيث أصبح يعجز          عن 

حاجته  عن  ناهيك  ألسرته  الحياة  مستلزمات  ابسط  تامين 

بالنسبة  والبروستات  والديسك  والضغط  السكري  الدوية 

لغالبية الرجال. 

يعيش المتقاعد حالة خوف من المرض ومن الفقر والعوز 

ويعجزمن تامين ابسط متطلبات اسرته وال يستطيع    ان 

يزاول مهنة جديده لوضعه الصحي وأنهاك قوته وعزمه 

مع سنوات العمل التي قضاها بخدمة الدولة..

والتعليمات  األوامر  يعطي  مسؤوال  كان  ان  بعد  المتقاعد 

في  وجلوسه  تقاعده  بعد  والعاملين  الموظفين  من  لجيش 

اسرته  من  حتى  والالمباالة  االهتمام  عدم  يالقي  البيت 

بكل  فيتدخل  لإلزعاج  مصدر  البيت  في  وجوده  فيصبح 

وتعليقات  واستفسارات  أسئلة  ويطرح  وكبيرة  صغيرة 

واوامر مثل تدخالته بنشر الغسيل، وطبخ الطعام وتوفير 

وعدم  الغاز  أسطوانة  وإغالق  األحذية،  وترتيب  الزيت، 

واطفاء  الكهرباء.  لمبة  إطفاء  الساخن،  الماء  صرف 

المروحة وغيرها من تفاصيل الحياة اليومية

يدخن  بالمقهى  طويال  وقتا  جلوسه  في  يجد  منهم  البعض 

اركيله ويلعب طاولة زهر ويعلم ان الجلوس طويال يضر 

بصحته مع ذلك يعتبر قضاءه أكثراوقاته في المقهى نجاة 

وتخفيفا له من هموم الحياة وطلبات االسرة التي ال تنتهي 

والبعض يقضي جل وقته امام التلفزيون وقراءة الصحف 

او توصيل احفاده الى الروضة  

يقول أحدهم ليس سهال ان تجد نفسك متسوال على أبواب 

الجمعيات الخيرية لتامين سله غذائيه او علبه دواء     ال 

اريد ان اشتكي همي الحد. وال ان تصلني الصدقات من 

هنا وهناك   ويضيف من حقي ان أعيش بكرامتي  بعد كل 

هذه السنوات من عمري التي  قضيتها في خدمة العمل. 

اجتماعية رفيعة  لهم حياة  ان يضمن  السن  كبار  من حق 

تليق بهم وبمكانتهم بعد ان قضوا طفولتهم وشبابهم وحياتهم 

التي  اإلمكانات  ضمن  المجتمع  وخدمة  االسرة  بناء  في 

اتيحت لهم فمن الطبيعي ان ينالوا الراحة والهدوء والرعاية 

الصحية وتامين كافة احتياجاتهم الشخصية بأمان ويسر في 

مراحل أعمارهم األخيرة.

للمتقاعد  الصحي  الوضع  ضمان  المسؤولة  الجهات  على 

وصرف أجور النقل له. ومنحه تعويض سنوي        عن 

حاجته لشراء البسة شتوية دافئة.  وزيادة رواتبه بما يضمن 

له معيشه تحفظ له كرامته وهيبته 

ة بالمتقاعدين؛ للمحافظة  إنشاء أندية صحيَّة ورياضية خاصَّ

على صحتهم الجسميَّة والنفسيَّة والعقليَّة.

لألسف البعض يقول ان كبار السن لم يعدو منتجين وان 

مستهلكين  ألنهم  المجتمع  على  عالة  أصبح  منهم  الكثير 

ويشغل كل واحد منهم منزل ويشغلون مقاعد في المشافي 

ألصابتهم بكثير من االمراض. 

على المنظمات ومؤسسات الرعاية الصحية ان توفر لهذه 

الشريحة العيش الرغيد في وسط بيئتهم او مكان والدتهم 

في  السابقة  وتجاربهم  خبراتهم  من  االستفادة  يستمر  وان 

التي  والخبرة،  والمعرفة  بالحكمة  يتمتعون  كونهم  الحياة 

القادمة. كما أن وجودهم وسط  ينقلوها لألجيال  يمكن أن 

العائلة يزيد من الترابط األسري، ويساعد في تربية األطفال 

والشباب وترسيخ القيم األخالقية والثقافية في نفوسهم.

بالشكل، في  بالمساواة اال  التي ال تؤمن  في مجتمعاتنا 

هذه المجتمعات التي ينخرها داء التخلف والتبعية والجهل 

والمرض، ال يستوي شيء مفيد لإلنسان كإنسان، وكأنه 

يريد عن سابق قصد تكبيل روحه ونفسه بالقيود الثقيلة، 

ويريد أن يتحرر، كيف؟ حتى هو ال يدري.

للرجل،  مسموح  شيء  كل  المتخلفة،  مجتمعاتنا  في 

تدفع حياتها  فإنها  المرأة خطأ صغيرا  ارتكاب  ومجرد 

به،  له كل مايرغب  الشرقي يحق  لذلك...فالرجل  ثمنا 

وال حرج عليه.

-ففي العالقات يفتخر وهو البطل واألنثى وحدها تدفع 

ثمن ذلك.

-سمعة العائلة تتوقف على المرأة فقط.

بعدها  ويتزوج  ويفتخر،  زوجته  يطلق  -الرجل 

تدفع  من  هي  بينما  لم؟  يسأله  أحد  وال  ١٠نساء،  ب  

الثمن، وتتحمل ضريبة هذه الكلمة المكروهة في عرف 

المجتمع.

الحياء،  قليلة  فهي  حياتها  شريك  اختارت  إذا  -الفتاة 

والرجل هو الشجاع -جرأة المرأة وقاحة وجرأة الرجل 

بطولة ..؟

جديرة،  تكن  لم  المرأة  يقولون  الفاشل:  -عندالزواج 

والرجل هو الضحية 

-زواج المرأة من جنسية أخرى جريمة وكأن الوطنية 

لها وحدها بينما هي مفخرة للرجل.

-في القانون إذا أحب رجل أن يتخلص من زوجته فهو 

يستطيع ان يتهمها في عرضها وحتى اليطلب أحد منه 

الشهود .
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عن  دفاع  بأنه  ذلك  ويسوغ  سبب،  بال  زوجته  -يقتل 

الشرف ويبرىء ذاته.

-يتزوجون مثنى وثالثا ورباعا، والدين حجة وذلك عار 

إن فعلته المرأة.

_اذا كان الولد عاق ينسب المه(ابن امه )اما اذا صالحا 

ينسب الباه(ابن ابيه)

هي  يقولون  وال  الرجال،  أخت  قائلين:  بنتا  -يمدحون 

امرأة بمعنى الكلمة .

والوطنية  والسمعة نحن،  والعذاب نحن  العرض نحن، 

نحن فلنا فخرنا ووجودنا، ولكم االنتكاسات والتخلف .

هذا وضعنا واغلبه وليد ظروف تاريخية وعادات وتقاليد 

كالفهم  خاطئة  دينية  وممارسات  مرنة،  غير  اجتماعية 

بشروط  مشروطة  هي  والتي  الزوجات  لتعدد  الخاطئ 

النسيان بات أحد أهم الحاالت التي تزعج اإلنسان

تزعج  التي  الحاالت  أهم  أحد  النسيان  أصبح  بينما 

اإلنسان، يحاول العلم جاهدًا إيجاد الحلول المناسبة.

فعالة   ٧ بحيل  كثيرة  عالمية  دراسات  نصحت  فقد 

نشرته  لما  وفقا  وذلك  وحمايتها،  الذاكرة  لتقوية 

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أولها

بينها الجلوس لوقت طويل، حيث أثبتت الدراسة التي 

أجرتها جامعة كاليفورنيا، وشملت ٣٥ من البالغين 

جالسين  يومهم  معظم  يمضون  من  أن  األصحاء، 

هم أكثر عرضة للمعاناة من ترقق الفص الصدغي 

للذاكرة  مهمة  الدماغ  من  منطقة  وهي  اإلنسي، 

واإلدراك.

كبير  تأثير  للنوم  أن  أيضًا  المعلومات  أوضحت  كذلك 

يؤثر  األرق  أن  إلى  مشيرة  واإلدراك،  الذاكرة  بتعزيز 

وأقل  توترًا  أكثر  ويجعله  لإلنسان  العصبي  الجهاز  على 

تركيزًا.

انتبهوا..

الغذائي، ألن  بالنظام  الدهون  تجنب  الضروري  كما من 

الذاكرة،  على  سلبًا  يؤثرا  أن  يمكن  والسكريات  الدهون 

نظرًا لما ينتج عنهما من التهابات بالدماغ.

ولكثرة المهام أيضًا آثارها، فتعدد األعباء ال يمنح العقل 

النهاية أيضًا على  الذكريات ما يؤثر في  لتكوين  فرصة 

عقل األشخاص وتركيزهم.
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غادة شكري

الغناء أو العزف على آلة موسيقية أو حتى االستماع 

إلى الموسيقى يمكن أن يحسن الصحة العقلية

ترتبط الموسيقى بشكل كبير بتحسين الحالة المزاجية 

خاصة  لديهم،  التوتر  وتقليل  الناس  من  لكثير 

الموسيقى الهادئة التي ال تحتوي على كلمات، حسب 

العديد من الدراسات.

أن  تبين  دراسة  لـ٢٦  شمولي  تحليل  إجراء  وبعد 

الغناء أو العزف على آلة موسيقية أو حتى االستماع 

إلى الموسيقى يمكن أن يحسن الصحة العقلية فضًال 

عن تأثيره اإليجابي على الصحة النفسية بما يعادل 

"بولد  موقع  في  جاء  ما  حسب  الرياضة،  ممارسة 

سكاي" المعني بالصحة.

كما أظهرت ٨ دراسات ضمن هذا التحليل أن إضافة 

يرتبط  أن  يمكن  المعتادة  العالجات  إلى  الموسيقى 

بإحداث تغيرات مهمة سريريًا في مستوى الرفاهية 

من  مجموعة  في  بالصحة  المتعلقة  الحياة  ونوعية 

الحاالت.

إحدى  في  جرونينجن  جامعة  في  باحثون  وأظهر 

lb˜n◊¸a@Âfl@ò‹Én€aÎ@ãmÏn€a@›Ó‹‘n€@ãzé@›y

مجيلة حسن ( كوباني)

اضطرارية مما يجعل الرجل يمارس هذه الخطاية 

خارج إرادته لالسباب المذكورة، والدليل ان اغلب 

المجتمع  في  المراة  بدور  اشادوا  قد  المستشرقين 

بالخوض  لها  المجال  الرجل  وافساح  الكوردي، 

في الحياة العامة، وانها قادت بعض منهن العشائر 

،قيادة وحكما،وكما هناك امثلة بتضحيات عزيزة ك 

ليلى قاسم وامثلة كثيرة. 

إلى  دعوة  وإنما  للرجل  انتقاصًا  ليس  هدفي  هنا 

التكافل والتكامل لخلق مجتمع سليم وتجاوز المحن 

الوطنية والقومية بكل ابعاده. 

هل من مجيب ؟! .

شيماء يوسف   

  

دور  عن  أهمية  يقل  ال  المجتمع  في  المرأة  دور 

الرجل، فهي عضو هام فيه، وهي العامل األساسي 

واالبنة  والزوجة  واألخت  األم  فهي  المجتمع  في 

حيث تتحمل الكثير من الضغوط وظروف الحياة، 

الحياة  وفي  المجتمع،  تنمية  في  بارز  دور  ولها 

السياسية واالقتصادية والتنموية والتربوية، وشغلت 

العديد من المناصب على مر العصور، وقد أعطت 

للمرأة دورها وحقها في أن تكون جزًءا  الديانات 

أصيًال وفعاًال في المجتمع.

ما أهمية دور المرأة في المجتمع؟

يعتبر دور المرأة في المجتمِع دوًرا كبيًرا  يمكن 

شديد  دور  فهو  الوضوح،  بالغ  أثره  مالحظة 

الحساسية، وضياع المجتمعات يأتي من تحييد دور 

قدراتها،  يفوق  بشكل  إمكانياتها  واستغالل  المرأة 

ما قد يترتب عليه تشتت وهدم األسر ويمكن أن نرى 

إسهامات المرأة ودورها البارز في المجتمع الذي يتمثل 

في عدد من األدوار الرئيسية التي ال يمكن أن يقوم بها 

سوى المرأة ومن هذه األدوار:

ينشئ  ألنه  واألهم  األبرز  الدور  وهو  األمومة  دور 

المجتمعات والحضارات، وتخرج العلماء ومن يحدثون 

في الحياة تغييًرا وتطوًرا كبيًرا، وهذا الدور يعني عدة 

باألسرة  االهتمام  وهي  األمومة  مفهوم  ضمن  أدوار 

ومشاكلها وترابط أفرادها وتواصلهم السليم مع بعضهم 

القيم  وتعليم  السليمة  والتربية  التنشئة  وتعتبر  البعض، 

األول،  المقام  في  المرأة  مهمة  واألخالق  والمبادئ 

مهاراتهم  وتنمية  كاملة  أجيال  إعداد  عن  مسؤلة  فهي 

األدوار  وهذه  مجتمعاتهم،  حقوق  وتعليهم  االجتماعية 

تنشئ مجتمعا متزنا نفسًيا ومستقرا عاطفًيا، ويتميزون 

بالقيم التي تنمى وترقى بالمجتمعات والحضارات، واألم 

مدرسة إذا أعددتها أعددت شعًبا طيب األعراق.

العلوم  تتعلم  أن  يجب  فالمرأة  المجتمع  خدمة  دور 

_…‡n1a@¿@Òcãæa@äÎÜ@ÚÓ‡Ác@bfl
التي تستطيع أن تبرع بها وتمكنها من العمل في كافة 

التي يمكنها أن تحقق نجاًحا وتقدًما ملحوًظا  المجاالت 

بها، كما يجب أن تتلقى العلوم الشرعية التي تساعدها 

ديني، وحتى  أساس  تقوم على  تربية  األبناء  تربية  في 

يمكنها تعليم غيرها من النساء العلوم الشرعية وتوعية 

النساء األخريات بحقوقهن في الحياة والتي كرمها اهللا 

لها  وما  الرجال  مع  بحقوقها  وتعريفها  بها،  وجل  عز 

وما عليها.

دور مساندة الرجل وهو من األدوار الهامة والتي يكون 

لها كبير األثر في ترابط األسرة سواء كان هذا الرجل 

أخا أو زوجا فيجب عليها مساندته معنوًيا ودعمه حتى 

المالئم  المناخ  وتوفير  الحياة،  مواجهة مصاعب  يمكنه 

ماديا  دوًرا  الرجل  مساندة  في  المرأة  دور  ويكون  له، 

في بعض األحيان وهو ليس بواجب عليها ولكنه دور 

تقل  له وال  بأنه مكمل  وقناعتها  نفسها  نابًعا من  يكون 

أهمية عنه.

المجتمع  في  المرأة  دور  هو   للمرأة  الدعوي  الدور 

الناجح، ومن أهم األدوار لها وهو دور أعزها اهللا به 

فمنهن الصحابيات وزوجات رسول اهللا صلى اهللا عليه 

الدين  علوم  تعليم  في  دور  لهن  كان  وجميعهن  وسلم، 

اإلسالمي ونشر دعوته بما ال يقل عن دور الرجل في 

شيء، ومنهم الخنساء والتي كان لها دور بارز كمقاتلة 

والثبات  والصبر  التضحية  في  ودورها  الحروب  في 

عندما علمت باستشهاد جميع أبنائها دفاًعا عن دينهم.

لماذا دور المرأة في المجتمع

أصبح كثير من النساء والفتيات ال يكترثن بدورهن في 

بناء المجتمعات، وأصبح الكثير يصرفن تركيزهن عن 

المهمة الرئيسية لتقوم المرأة على إثر ذلك بأدوار تهدم 

حيث  المجتمعات  هذه  في  األساسية  ووظيفتها  مكانتها 

يجب أن:

يكون لها دور في المنزل حيث إن دورها أساسي وكبير 

فهي األم التي تقوم بتربية األبناء، وتقدم جميع الواجبات 

متميز  بشكل  منزلها  بترتيب  تقوم  أنها  كما  المنزلية 

وتستطيع أن توفق بين عملها وواجباتها.

المعلمة  تكون  فهي  العمل  في  دور  للمرأة  يكون 

المرضى  لعالج  الطبيبة  وتكون  األجيال  لتربية 

وتستطيع أن تقوم بالعمل في الكثير من الوظائف 

اإلدارية  الشركات والوظائف  الهامة األخرى في 

الهام  الدور  لها  يكون  كما  العديدة.  الهيئات  في 

وذلك في الشؤون السياسية حيث إنها نجحت في 

أن تقوم بإثبات نفسها وذلك في الوظائف القيادية 

المتاحة  القرارات  باتخاذ جميع  تقوم  من أجل أن 

في الكثير من المواقع.

يكون دور المرأة في المجتمع فعاال في األعمال 

الخيرية حيث تعتبر هي األكفأ في هذا المجال ألنها 

تتميز بقوة العاطفة عن الرجل، فقد ثبتت قدرتها 

في التواصل واإلقناع خاصة في الهيئات التي تهتم 

وكل  اإلنسان،  وحقوق  والمجتمع  األسرة  بشؤون 

ال  والتي  حقوقها  وهدر  المرأة  بتعنيف  يتعلق  ما 

يستطيع أن يتعامل معها الرجل بنفس الكفاءة.

من األفضل إقران الموز بأطعمة أخرى وتناولها في 

الوقت المناسب لتجنب تأثير اإلجهاد الناتج عن ارتفاع 

السكر

وهو  البوتاسيوم  من  عالية  نسبة  على  الموز  يحتوي 

أحد األمالح الضرورية لوظائف الجسم خاصة توازن 

الماء وضغط الدم والهضم وحتى تقلص العضالت، 

الموز وجبة خفيفة بشكل خاص  يعتبر  السبب  ولهذا 

البدنية. إال أن  المهتمين بالصحة واللياقة  لألشخاص 

الجانبية  اآلثار  من  يحذرون  التغذية  خبراء  بعض 

لتناول الموز على معدة فارغة، وفقا لما نشره موقع 

."wellandgood "ويل آند غوود"

فتناول موزة على معدة فارغة أول شيء في الصباح 

مدينة  في  التغذية  وفًقا ألخصائية  جيدة،  فكرة  ليست 

نيويورك جينيفر ماينغ، حيث تشرح قائلة: "يزيد جسمك 

بشكل طبيعي من نسبة السكر في الدم في الصباح، وإذا لم 

تكن مصاًبا بمرض السكري، فسوف ينتج جسمك المزيد 

من األنسولين لموازنة نسبة السكر في الدم لديك، ولهذا 

وقت  أفضل  ليس  الصباح  في  الموز  تناول  فإن  السبب، 

لتناول نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة واألطعمة 

منخفضة األلياف".

وهذا ال يعني أنه ال يمكنك أبًدا تناول الموز، من األفضل 

الوقت  في  وتناولها  أخرى  بأطعمة  الموز  إقران  فقط 

المناسب لتجنب تأثير اإلجهاد الناتج عن ارتفاع السكر.

والدهون  والبروتين  األلياف  فإن  التغذية  خبيرة  وبحسب 

يمكن أن تساعد في إبطاء امتصاص السكر في الجسم، 

سكر  في  حادة  وانهيارات  ارتفاعات  حدوث  يمنع  مما 

الرياضة وتغيير الروتين

ولعل ممارسة الرياضة لها وقع مختلف حيث أكدت 

الجري  مثل  الهوائية،  التمارين  أن  مختلفة  دراسات 

والمشي والسباحة، يمكن أن تحسن الذاكرة.

في حين أوضحت كشفت دراسة أجراها باحثون من 

الزائد  القلق  أن  شخصًا،   ١٥٠ على  نابولي  جامعة 

يؤثر على الذاكرة بشكل ملحوظ، حيث إنه قد يدفع 

والسلبية  المؤلمة  الذكريات  لتذكر  األشخاص  أدمغة 

فقط ونسيان الذكريات اإليجابية.

الروتين  القلق بكسر  بإبدال  الخبراء  وبالتالي، نصح 

اليومي وصنع ذكريات جديدة وجميلة تعمل من أجل 

تنشيط المخ وتحفيزه.

الدم.

بعد  األنسولين  من  الكثير  جسمك  ينتج  أن  ويمكن 

تناول وجبة كربوهيدرات بسيطة كبيرة "مثل 

تلك التي تحتوي على الموز"، مما يجعل 

نسبة السكر في الدم منخفضة للغاية، 

الفعل  رد  يؤدي  أن  ويمكن 

الرغبة  من  المزيد  إلى  هذا 

السكر  تناول  الشديدة في 

جسمك  يحاول  حيث 

السكر  نسبة  إعادة 

في الدم إلى

 مستوى 

آمن.

المهارات  واكتساب  الذاكرة  على  إيجابي  تأثير  له 

إلى  االستماع  أن  األعصاب  علماء  ووجد  والتعلم. 

الموسيقى يعزز المشاعر اإليجابية من خالل مراكز 

المكافأة في الدماغ ، مما يحفز إفراز الدوبامين الذي 

يمكن أن يجعلنا نشعر بالرضا والسعادة البالغة.

فريد  بشكل  الموسيقى  ترتبط  القول،  وخالصة 

بمشاعرنا، وتظهر األبحاث أنها يمكن أن تكون أداة 

فعالة لدرء التوتر وتخفيف أعراض االكتئاب.

التجارب أن االستماع إلى الموسيقى الحزينة أو المبهجة 

ال يمكن أن يغير مزاج الناس فحسب، بل يغير أيضا ما 

يالحظونه، ففي دراسة أجريت عام ٢٠١١ ، استمع ٤٣ 

عندما  الخلفية  في  حزينة  أو  مبهجة  موسيقى  إلى  طالبا 

ُطلب منهم تحديد الوجوه السعيدة والحزينة، وعند عزف 

الموسيقى المبهجة الحظ المشاركون وجوها أكثر سعادة 

والعكس صحيح بالنسبة للموسيقى الحزينة.

كما وجدت إحدى الدراسات أن االستماع للموسيقى المبهجة 

Åbjó€a@Ûœ@ÚÀäbœ@Òá»fl@Û‹«@åÏæa@fiÎb‰nm@¸@kjè€a@aâ:@NNãÌâ•

بعد  األنسولين  من  الكثير  جسمك  ينتج  أن  ويمكن 

تناول وجبة كربوهيدرات بسيطة كبيرة "مثل 

تلك التي تحتوي على الموز"، مما يجعل 

نسبة السكر في الدم منخفضة للغاية، 

الفعل  رد  يؤدي  أن  ويمكن 

الرغبة  من  المزيد  إلى  هذا 

السكر  تناول  الشديدة في 

جسمك  يحاول  حيث 

السكر  نسبة  إعادة 
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بعد  األنسولين  من  الكثير  جسمك  ينتج  أن  ويمكن 

تناول وجبة كربوهيدرات بسيطة كبيرة "مثل 

تلك التي تحتوي على الموز"، مما يجعل 

نسبة السكر في الدم منخفضة للغاية، 

الفعل  رد  يؤدي  أن  ويمكن 

الرغبة  من  المزيد  إلى  هذا 

السكر  تناول  الشديدة في 

جسمك  يحاول  حيث 

Åbjó€a@Ûœ@ÚÀäbœ@Òá»fl@Û‹«@åÏæa@fiÎb‰nm@¸@kjè€a@aâ:@NNãÌâ•

خالد بهلوي 
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كشف إعالمي كوردي بأن مسلحي PYD قد تنقل مهجري عفرين إلى مناطق سورية أخرى, وأهالي عفرين في 

مناطق الشهباء يحاولون بأشد الوسائل من الشهباء.

قال اإلعالمي روهات محمد إن تعزيزات عسكرية للميليشيات المسلحة وصلت إلى مناطق التماس مع الوحدات 

الكوردية في مناطق الشهباء.

وأوضح أن مسلحي النظام وميليشيات إيران التي انتشرت في عدة قرى تابعة لعفرين، وكذلك في محيط مناطق 

.PYD الشهباء هي لحماية بلدتي نبل والزهراء (الشيعيتين) وليست لحماية مناطق سيطرة مسلحي

وأوضح اإلعالمي الكوردي: أن أهالي عفرين في مناطق الشهباء يحاولون بأشد الوسائل الخروج من الشهباء حيث 

يتجه البعض منهم الى عفرين والبعض إلى مدينة حلب قبل تنفيذ تركيا لتهديداتها.

وقال إن مسلحي PYD قد تنقل مهجري عفرين إلى مناطق سورية أخرى, وحذر من وقوع كارثة إنسانية في حال 

الهجوم التركي على مناطق الشهباء التي تأوي أكثر من مائة ألف من أبناء عفرين في ريف حلب الشمالي.

باسنيوز

@äbÌá€a@Â«@ÂÌã–«@ãvËfl@Üb»ig@Ï‰Ì@@PYD@Ä€a@
@ÙãÇc@ÚÌäÏé@’†b‰fl@∂g@·Ë‹‘‰i

@NNNÔ«b‡ßa@›‡»€a@pbiÏ»ñ@pá•@Úiã§
bÓ„bædi@fiÎ˛a@·Áã∏˚fl@ÊÎá‘»Ì@ÊÏÌäÏé@Ú€ÜbÓñÎ@ıbj†c

السوريون  أيار/ مايو أصبح األطباء  في مطلع شهر 

أكبر مجموعة من األطباء األجانب في ألمانيا. الخبر 

جاء قبل أيام من عقد نحو ٣٥٠ طبيبًا وصيدالنيًا من 

سوريا مؤتمرهم األول في مدينة فرانكفورت.

كشف تقرير ألماني أن النظام الصحي في ألمانيا يعتمد 

بشكل كبير على المهاجرين وذوي األصول األجنبية 

وأنه لوال هذه الفئة لكان نظام الرعاية الصحية األلماني 

ألف طبيب  ألمانيا نحو ١٣٠  إذ يعمل في  انهار،  قد 

لديهم خلفية مهاجرة، عدد السوريين بينهم نحو ٥٤٠٠ 

طبيب وطبيبة.

 ٦ السوريين  األطباء  عدد  تضاعف  التقرير  بحسب 

مرات منذ عام ٢٠١٠، لكن الطريق إلى سوق العمل 

أبدًا، لذلك وجد األطباء السوريين حًال  لم يكن سهًال 

لمساعدة بعضهم البعض انطالقًا من الفيسبوك. ومن 

ثم من خالل تأسيس جمعية مرخصة عقدت مؤتمرها 

شهر  منتصف  األلمانية  فرانكفورت  مدينة  في  األول 

طبيب   ٣٥٠ نحو  اجتمع  حيث   ،٢٠٢٢ أيار/مايو 

وطبيبة وصيدالني وصيدالنية سورية لتأسيس: "جمعية 

األطباء والصيادلة السوريين في ألمانيا".

مطر  سامر  الدكتور  الداخلية  األمراض  أخصائي 

لـ"مهاجر  يشرح  للجمعية  المؤسس  الفريق  وهو من 

نيوز" كيف بدأ كل هذا: "في عام ٢٠٠٩ وقبله كان 

الشهادات  تعديل  بمتاهة  يضيعون  السوريون  األطباء 

وصعوباتها واختالفاتها من والية ألمانية إلى أخرى، 

بعض  قبل  من  الفيسبوك  على  مجموعة  نشأت  لذا 

والتجارب  المعلومات  تبادل  هدفها  كان  األطباء، 

خاصة حول موضوع تعديل الشهادات وصعوباته في 

الواليات المختلفة".

ويضيف الدكتور مطر: "القصة بدأت بطريقة عفوية 

وبدأت األسئلة حول األمور التقنية تتوسع لتشمل أسئلة 

تدريب  أماكن  أو  عمل  أو  سكن  عن  بالبحث  تتعلق 

مراسلة  أو  الذاتية  السيرة  بكتابة  المساعدة  طلب  أو 

المستشفيات".

يعتقد الدكتور سامر أن أحد أهم أسباب نجاح مجموعة 

الفيسبوك "األطباء السوريون في ألمانيا"، والتي تضم 

على  تركيزها  كان  عضو،  ألف   ٦٥ حوالي  اليوم 

األسئلة المتعلقة بالطب والقوانين وإبعاد كل موضوع 

مثير للخالف سياسيًا أو دينيًا، وهذا ما جعل المجموعة 

تستقطب الكثير من األطباء.

أصبحت  المواضيع  وتعددت  التجارب  كثرت  عندما 

المجموعة تحوي شبه بنك معلومات لذلك بدأ التفكير 

باالنتقال إلى شيء أكثر تنظيمًا. في نهاية عام ٢٠١٩ 

السوريين  األطباء  االفتراضية  المجموعة  مدير  دعا 

بعض  األمر  استغرق  جمعية.  لتأسيس  اجتماع  لعقد 

الوقت حتى تم ترخيص الجمعية في بداية عام ٢٠٢١ 

األطباء  "جمعية  اسم:  تحت  ربحية  غير  كجمعية 

والصيادلة السوريين في ألمانيا"، بجهود تطوعية.

شعار الجمعية

شعار الجمعية

طريق ليس معّبدًا بالزهور

في عام ٢٠١٦ وصل من سوريا ٥٠٠ طبيب جديد 

بحسب صحيفة فرانكفورت ألغماينه تسايتونغ، وأصبح 

عدد األطباء السوريين بعام ٢٠١٧ نحو ٢٩٠٠ طبيب 

بينما كانت تعاني ألمانيا من نقص باألطباء ُقّدر وقتها 

بـ١٥ ألف طبيب.

السوريين  األطباء  من  العدد  هذا  وصول  رغم  لكن 

اللغة  امتحان  من  تبدأ  عديدة  مصاعب  هؤالء  واجه 

شواغر  عن  البحث  إلى  الشهادة  تعديل  امتحان  إلى 

األطباء  يضطر  األحيان  بعض  وفي  لالختصاص، 

دون  الصفر  نقطة  من  البدء  إلى  السوريون وغيرهم 

حساب سنوات الخبرة السابقة في سوريا.

يشرح الدكتور مطر لـ"مهاجر نيوز": "خالل الوباء 

نحو  حضرها  محاضرة   ٤٤ فنظمنا  افتراضيًا  عملنا 

فيها  شارك  محاضرة  و٢٥  وطبيبة  طبيب   ٢٠٠٠

العمل  حول  المواضيع  معظم  كانت  الصيادلة،  مئات 

في ألمانيا أو تأسيس عيادة أو عرض تجارب األطباء 

بين سوريا  والفروقات  التعديل  أو  االختصاص  حول 

الطبي  العمل  سوق  دخول  متطلبات  وكذلك  وألمانيا، 

في ألمانيا. كذلك حاولنا تشبيك طالب الطب والصيدلة 

الدارسين هنا مع الجامعات األلمانية".

لوجه  وجهًا  اللقاء  أن  المجموعة  رأت  كورونا  بعد 

أفضل من العمل من وراء الشاشات. ومن هنا اجتمع 

نحو  الجاري، ٢٠٢٢،  العام  من  مايو  أيار/  في ١٤ 

٣٥٠ طبيب وصيدالني في فرانكفورت.

نعمل عليه حاليًا هو مشكلة  ما  "أهم  ويضيف مطر: 

المختلفة،  الواليات  بين  التعديل  شروط  اختالف 

يجب  الواليات  ببعض  فمثًال  التعديالت،  لمنح  والمدد 

لشهادة  باإلضافة  سوريا  في  الدراسية  الخطة  ترجمة 

التعديل  ويتم  عليه'  حكم  'ال  وشهادة  اختصاصية  لغة 

خالل ٣ شهور، بينما تشترط بعض الواليات تصديق 

بعض الشهادات واألوراق من السفارة األلمانية بدمشق 

المغلقة، أو من بيروت وهذا بتطلب نحو ٧ أشهر أو 

أكثر من االنتظار".

السابقة  بخبراتهم  االعتراف  عدم  من  األطباء  يعاني 

أهم  كانت  لذلك  العمل،  بسوق  التحاقهم  يؤخر  ما 

هيئات  مع  التواصل  نشأتها  منذ  الجمعية  خطوات 

األطباء  بالدفاع عن حقوق  مختصة  وجمعيات  نقابية 

التي   ،Marburger Bund ماربورغ"  "رابطة  مثل 

تضم نحو ١٣٠ الف عضو بألمانيا بين أطباء وطالب 

طب، وتدافع عن حقوق األطباء ويصل صوتها عادًة 

الصحة:  ووزارة  الطبية  والنقابات  األلماني  للبرلمان 

للمؤتمر  دعوتها  وتمت  الرابطة  بقيادة  التقينا  "لذلك 

ضمن  بسوريا  الخبرة  فترة  حساب  مشكلة  وطرحت 

الدكنور  يقول  باالختصاص"،  الطبيب  خبرة  احتساب 

مطر.

بعض الحضور 

بعض الحضور

أسباب النجاح؟

"األطباء  جمعية  منها  بدأت  التي  المجموعة  أن  رغم 

في  الوحيدة  تكن  لم  ألمانيا"  في  السوريين  والصيادلة 

األكثر  كانت  لكنها  سنوات،  منذ  االفتراضي  الفضاء 

نجاحًا وتنظيمًا، وذلك يعود بسبب الدكتور مطر إلى 

الدينية  الفروقات  وتحييد  معين  شيء  على  التركيز 

والسياسية واالجتماعية وغيرها، وصب االهتمام على 

الصعيد  على  حتى  البعض  بعضهم  األطباء  مساعدة 

إحدى  ففي  المهني،  المجال  عن  وبعيدًا  الشخصي 

المرات قام أعضاء المجموعة بجمع تبرعات لشخص 

بضائقة مالية.

إزالة  استطاعتنا  بقدر  "نحاول  مطر:  الدكتور  يقول 

كل عوامل التشويش، وأن نبقي فروقاتنا الفردية على 

صفحاتنا الشخصية خارج الجمعية".

وعن القدرة على استمرار العمل يقول الدكتور سامر: 

"العمل بدأ بتمويل ذاتي من تبرعات المؤسسين، لتصميم 

الموقع وشراء حقوق بث على زووم ألكثر من ١٠٠ 

حسابهم  على  األطباء  حضر  المؤتمر  وفي  شخص. 

بعض  من  تمويل  على  حصلنا  حين  في  الشخصي، 

شركات التأمين والشركات األلمانية المهتمة بالشؤون 

الطبية، لتمويل حضور بعض الطالب الذين ال يمكنهم 

الضيوف  ودعوة  المكان،  وحجز  التكلفة،  تحمل 

المؤثرين من الجمعيات األلمانية، بينما نخطط للتمويل 

نشاطاتنا وعملنا من اشتراكات األعضاء".

ويضيف: "نحن ال نّدعي تمثيل كل األطباء والصيادلة 

المنتسبين  الجمعية  أعضاء  وإنما  بألمانيا،  السوريين 

إليها والداعمين ألهدافها وطريقة عملها، وهذه نقطة 

مهمة، ونأمل بأن نصبح المكان الذي يجد أي طبيب 

سوري قادم إلى ألمانيا إجابات أسئلته لدينا".

راما الجرمقاني- مهاجر نيوز

لمنطقة  األوربي  لالتحاد  الرسمي  الناطق  كشف 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو 

االتحاد  قدمها  التي  المساعدات  حجم  إجمالي  أن 

بلغ  السوريين،  الالجئين  لدعم  لألردن  األوروبي 

نحو ٣,٣ مليارات يورو لمساعدة األردن منذ عام 

.٢٠١١

وقال بوينو لقناة "المملكة" األردنية إن "المساعدات 

األوروبي  االتحاد  صندوق  خاص  بشكل  شملت 

لدعم  يورو  مليون   ٥٢٢ بمبلغ  لسوريا  االئتماني 

قطاعات  في  المستضعفين  واألردنيين  الالجئين 

التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي ومعالجة 

النفايات والحماية االجتماعية".

لألردن ٤٠٠  قدم  األوروبي  "االتحاد  أن  وأضاف 

مليون يورو كمساعدات إنسانية لتلبية االحتياجات 

األكثر إلحاًحا لالجئين السوريين، إضافة إلى ١,٨ 

مليار يورو لمساعدة األردن في معالجة التداعيات 

االقتصادية لألزمة في سوريا".

وبلغ عدد الالجئين السوريين في األردن لغاية نهاية 

العام الفائت، نحو ١,٣ مليون سوري بينهم ٦٧٢ 

الالجئين  مفوضية  في  مسجًال  الجئًا  و٩٥٢  ألفًا 

التابعة لألمم المتحدة.

الالجئين،  لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  وقالت 

موازنتها  في  العجز  حجم  إن  الفائت،  العام  نهاية 

للعام  األردن  في  الالجئين  الحتياجات  السنوية 

٢٠٢١ بلغ نحو ١٦٦ مليون دوالر.

الذي  بروكسل  مؤتمر  في  دوليون  مانحون  وتعّهد 

ُعقد، في آذار ٢٠٢١، بتقديم ٦,٤ مليارات دوالر 

السوريين،  والالجئين  لألردنيين  المساعدات  من 

المتحدة  األمم  حددته  الذي  الهدف  كان  حين  في 

 ٤,٤ التعهدات  هذه  وتشمل  دوالر،  مليارات   ١٠

مليارات دوالر لعام ٢٠٢١ ومليارين لعام ٢٠٢٢ 

والسنوات الالحقة.

@ZÔiÎäÎ˛a@Üb•¸a
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ÚÓ„bæ˛a@ÚÓè‰ßa@Û‹«@µ‹ñb®a@µÌäÏè€a@Üá«@¿@Ò7j◊@ÒÜbÌå
أعداد  أن  االتحادي  اإلحصاء  مكتب  بيانات  كشفت 

زاد  األلمانية  الجنسية  على  حصلوا  الذين  السوريين 

ثالث مرات في عام ٢٠٢١ مقارنة مع ٢٠٢٠، بعد 

بين ٢٠١٤ و٢٠١٦  فروا  كثيرون ممن  استوفى  أن 

الشروط المطلوبة للتجنيس.

ألمانيا  في  تجنيسهم  تم  الذين  األجانب  نسبة  ارتفعت 

العام الماضي بمقدار ٢٠ بالمائة مقارنة بعام ٢٠٢٠، 

أعلن  حسبما  منهم،  األكبر  النسبة  السوريون  وشكل 

مكتب اإلحصاء االتحادي اليوم الجمعة (١٠ حزيران/ 

يونيو ٢٠٢٢) في فيسبادن.

وبحسب بيانات المكتب، تم تجنيس ١٣١ ألفا و٦٠٠ 

بيان  في  وجاء  الماضي.  العام  ألمانيا  في  أجنبي 

الكبير  العدد  إلى  الزيادة  هذه  "يرجع نصف  للمكتب: 

من المجنسين المنحدرين من سوريا".

وبحسب البيانات، حصل ١٩ ألفا و١٠٠ سوري على 

ثالثة  قدرها  بزيادة  الماضي،  العام  األلمانية  الجنسية 

أضعاف مقارنة بعام ٢٠٢٠. وحل في المرتبة الثانية 

ثم  األتراك (١٢٢٠٠ شخص)،  الجدد  المجنسين  بين 

 ٥٥٠٠) والبولنديون  شخص)   ٦٩٠٠) الرومانيون 

شخص) واإليطاليون (٥٠٠٠ شخص).

الجنسية  على  الذين حصلوا  األجانب  ينحدر  وإجماال 

الماضي من ١٧٣ دولة، ويحمل نحو  العام  األلمانية 

بالمائة منهم جواز سفر دولة عضو في االتحاد   ٢٥

األوروبي. ويتطلب التجنيس توفر شروط عديدة من 

ومتوفر  األلمانية  للغة  مجيدا  األجنبي  يكون  أن  بينها 

لديه سبل عيش آمنة.

توقعات باستمرار زيادة عدد السوريين المجنسين

وأوضح اإلحصائيون أن "العدد الكبير من المجنسين 

عن  الباحثين  السوريين  بهجرة  مرتبط  السوريين 

الحماية في السنوات من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦، والذين 

يستوفون اآلن بشكل متزايد متطلبات التجنس".

ألمانيا  في  الشخص  يعيش  أن  يتعين  عام،  وبشكل 

ثماني سنوات على األقل ليكون مؤهال للحصول على 

الجنسية، إال أن غالبية السوريين استوفوا المعايير في 

مدة أقل بعد ٦,٥ سنوات في المتوسط ألنهم أظهروا 

في  األسد  نظام  سيرة  مناطق  من  وتهريب  تسلل  محاولة  أحبطت  أنها  األردنية  المسلحة  القوات  أعلنت 

سوريا إلى األردن على الحدود السورية- األردنية. وصرح مصدر عسكري أردني مسؤول في القوات 

المسلحة في بيان، الجمعة، أن أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع األجهزة األمنية وإدارة مكافحة 

األراضي  إلى  سوريا  من  وتهريب  تسلل  محاولة  واجهاتها  إحدى  على  اليوم  فجر  أحبطت  المخدرات، 

األردنية. وأضاف المصدر أنه بعد تطبيق قواعد االشتباك، انسحب المهربون إلى داخل العمق السوري، 

وبتفتيش المنطقة ُعثر على كميات من المواد المخدرة، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر على أن القوات المسلحة األردنية ستتعامل بكل ”قوة وحزم“ مع أي محاوالت تسلل أو تهريب 

لحماية الحدود، ومنع كل ”من تسّول له نفسه العبث باألمن الوطني األردني“، بحسب البيان.

الثاني، قد تحدث في وقت سابق عن تصعيد محتمل على الحدود  وكان العاهل األردني الملك عبد اهللا 

الروسي في  الوجود  إن  العاهل األردني،  المنطقة. وقال  الوجود اإليراني في  السورية األردنية، بسبب 

جنوب سوريا، كان يشكل مصدرًا للتهدئة. وأضاف أن "هذا الفراغ (دون أن يحدد طبيعته) سيملؤه اآلن 

اإليرانيون ووكالؤهم، ولألسف أمامنا هنا تصعيد محتمل للمشكالت على حدودنا".

يذكر أن الجيش األردني اعترض منذ بداية العام الجاري أكثر من ١٧ علبة حشيش و١٧ مليون حبة 

كبتاغون قادمة من سوريا، بينما اعترض ١٥,٥ مليون حبة كبتاغون في كامل العام ٢٠٢١، و١,٤ مليون 

حبة في العام ٢٠٢٠.

شبكة ارام 
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عبر  المثال  سبيل  على  لالندماج،  خاصا  استعدادا 

إن  المكتب  وقال  وااللتزام.  القوية  اللغوية  المهارات 

عام ٢٠٢١ شهد أكبر زيادة في أعداد الحاصلين على 

الجنسية مبكرا، وكان عددهم أقل بقليل من ١٢٤٠٠. 

وكانت نسبة السوريين بينهم ٤٣ بالمئة.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد السوريين الذين يحصلون 

بحلول  إنه  المكتب  وقال   .٢٠٢٢ في  الجنسية  على 

في  أمضوا  سوري  ألف   ٤٤٩ كان  العام،  هذا  بداية 

أربعة  من  أكثر  أي  األقل،  على  سنوات  ألمانيا ست 

أمثال العدد في بداية ٢٠٢١

ع.ج (رويترز، د ب أ)
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العدسة

يقوم  التي  المحاوالت  جميع  أن  واضحًا  بات 

بها قادة حزب االتحاد الديمقراطي في التنصل 

من الجرائم التي يرتكبها تنظيم" الشبيبة الثورية 

السورية" ضربًا من الفشل الذريع..

جهة  التنظيم  هذا  أن  بعضهم  يصّرح  فحينما 

غير واضحة بالنسبة لهم، أو يزعم بعضهم أن 

هؤالء فوضويون، وال قدرة لنا على ضبطهم، 

ونحن أبرياء من ارتكاباتهم الشنيعة من اختطاف 

األطفال من أمام مدارسهم أو حتى من أحضان 

التي  الكردية  أمهاتهم، وحرق مكاتب األحزاب 

الذي  الديمقراطي  االتحاد  حزب  مع  تتعارض 

يستبد حتى بالقوى السياسية التي تتحالف معه، 

الوعي تصرفات مستهجنة  كامل  ويمارس عن 

وسياسات ممنهجة إلفقار شعبنا، وضرب البنية 

التحتية، ونشر الرعب والخوف بين المواطنين 

إلجبار من تبقى متشبثًا حتى اآلن بأرضه إلى 

شبه  لتغيير  جديدة  معالم  رسم  وبالتالي  تركها، 

في  الكرد  للسكان  الديموغرافية  للبنية  كامل 

على  القدرة  كوردستان..وعدم  غربي  موطنهم 

من  الوطن  في  الحياة  مقومات  أبسط  توفير 

تستقطب  جديدة  مشاريع  وفتح  وكهرباء،  ماء 

أغلى  الوطن  أن هجر  بعد  المتبقية  العاملة  اليد 

شريحة، وهي شريحة الشباب..

ولوال المعونات التي يرسلها الشباب المهجرون 

من كوردستان وأوروبا ألهاليهم لوصل الوضع 

في وطننا إلى حد الجوع الفاتك..خصوصًا مع 

الزراعة،  على  رئيسية  بصورة  أهلنا  اعتماد 

الزراعية  المواسم  األمطار، وضرب  واحتباس 

مجدي  دعم  أي  وجود  وعدم  متتالية،  لسنوات 

للفالحين من تأمين متطلبات الزراعة الناجحة، 

من بذار مثالية وأسمدة وعدم االعتماد على مياه 

األمطار، والتوجه نحو زراعة السقي، كل هذا 

بعيد تمامًا عن برامج حزب االتحاد الديمقراطي 

الذي هو المسؤول عن كل مشاكل البالد كونه 

يحكم وبقوة السالح طبعًا.

تنظيم  من  والتبرؤ  التنصل  من  مفر  ال  إذن: 

قبل  قسد  فرئيس  اإلرهابي،  شورشكر  جوانين 

مدة اجتمع بوقد " قيادي" من قبلهم، وأثنى على 

على  والتطاول  اإلجرام  في  طبعًا  نضالهم"   "

الرموز الكوردستانية، والعلم الكوردستاني، وكل 

ما ومن يمّثل االعتزاز بالكرد وكوردستان.

وال يكاد يمر يوم إال ونقرأ نشاطًا علنيًا جديدًا لهذا 

لم تخمد  التي  التهديدات  التنظيم، فهاهي ورغم 

الجتياحات  تركيا  قبل  من  السابقة  األيام  طيلة 

ينظم  جوانين شورشكر"   " تنظيم  هاهو  جديدة، 

كردستان  جبال  في  الكريال  مقاومة  لدعم  حفًال 

في الحسكة شمال وشرق سوريا معاهدين على 

المقاومة حتى النصر"

في األفق القريب، يبدو الوضع أكثر من مأساوي، 

إذ أن أي بوادر حقيقية للخروج من هذا النفق 

غير متوفرة، بل المعاناة تتشظى، وتتعّوم، حيث 

كثيرة عن  استنكاف عوائل  إلى  الحالة  وصلت 

إرسال أوالدها إلى المدارس خوفًا من اختطافهم 

من قبل مجرمي هذه الشبيبة..

وقد تطور الوضع اإلجرامي مع هؤالء إلى حد 

اإلجهار باالغتياالت العلنية وفي وضح النهار، 

وهو ما حدث خالل األيام الماضية من محاولة 

فشلت  وحينما  كردي،  قيادي  ابن  شاب  اغتيال 

ألقت  شورشكر"  جوانين  هي  غالبًا   " الجهة 

أسايش ال ب ي د القبض على الشاب بذريعة 

حمايته من االغتيال، وإلى اآلن ال تعطي الجهة 

األمنية أية معلومات عن مصير الشاب المتخفي 

لديها..!!

هذه بالدنا تنتظر أفقًا قد يتأخر حتى تتفرق غيوم 

الفرقة والحقد.

الشبيبة التي تنشر 

الرعب يف بالدي

عمر كوجري 

أعلنت رئيسة هيئة السياحة في إقليم كوردستان أمل جالل، يوم السبت، وضع خطة طولية األمد تستمر 

ثماني سنوات وأخرى متوسطة وقصيرة بشأن تطوير السياحة، فيما توقعت وصول عدد السياح إلى 

أكثر من ٢٠ مليونًا سنويًا .

وقالت جالل في مؤتمر صحفي، إن «أكثر من مليوني سائح دخلوا اإلقليم خالل األشهر األربعة األولى 

من هذا العام»، مرجحة أن يدخل اإلقليم خالل العام الحالي أكثر من ٦ ماليين سائح.

وأضافت أن «معالم الخطة ستظهر بوضوح خالل العامين المقبلين، إذا ما تم توفير جميع مستلزماتها 

من بنى تحتية وتسهيالت إدارية، إضافة إلى توحيد وتقليل الرسوم والضرائب، وذلك بسبب ارتفاع 

األسعار داخل اإلقليم مقارنة بدول الجوار».

وأشارت رئيسة هيئة سياحة كوردستان، إلى أن «الهيئة وضعت ضمن خطتها أن تكون لكل محافظة 

مناطق  لجميع  السياح  جذب  يتسنى  حتى  األخرى،  المحافظات  عن  المختلفة  السياحية  مشاريعها 

اإلقليم».
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أيها الغريب
محمد عفيف الحسيني

ـ  الشمالية  (بالكردية  الشعري  الكتاب  مؤخرًا  صدر 

بترجمة  أو  ـ  الغريب  "أيها   Xerîbo الكرمانجية) 

الغريب"، عن دار Ajans J&J في اسطمبول، للشاعر 

عدنان حسن، الكردي المقيم في السويد منذ عقود.

الكتابة  علمه  الذي  والده  إلى  االهداء  الكتاب  يتصدر 

تعريف  في  صغيرة  مقدمة  ثم  الصغر،  منذ  بالكردية 

للقارىء،  بليونة  األحاسيس  نقل  وكيفية  الشعر. 

ويستخلص إلى أن الشعر يجب أن ُيقرأ بلغته، ودون 

ترجمته إلى لغة ثانية.

يشتغل عدنان على جملته الشعرية مثل صائغ: يدّور 

وديمومته،  الحب  بالغة  من  قوتها  ويستمد  الجملة 

كثيرًا  اليلتفت  المبتكرة.  الغرائبية  االستعارات  ومن 

الميته، بل يأخذ عذوبتها من  المعجمية  المفردات  إلى 

المجازات والتشبيهات الصادمة، في نصوص قصيرة 

صراخ  دون  همس  العظيمة:  الهايكو  نصوص  تشبه 

مثلما في أغلب النصوص الشعرية الكردية المعاصرة، 

الذين يستمدون بالغتهم من لغة جكرخوين.

***

قصائد وشوشة خافتة للحياة والحبيبة واأللم والموت، 

ُتقرأ بسالسة ومتعة، وهذا ماقصده الشاعر في مقدمة 

بهدوء  منقولة  بالشاعر  الخاصة  األحاسيس  الكتاب: 

للقاريء بالكردية.

هنا مختارات قصيرة من الكتاب، بترجمتي التي ليست 

ِحرفية وليست دقيقةـ  ربماـ  فالترجمة خيانة وتتحول 

من فاكهة يانعة إلى فاكهة مجففة، كما يقولون.

***

لقد أينع قلبي في ربيع ضحكتِك

وقعت في عشق رائحتِك.

***

تكتب دموُعِك التي على شفاه المساء

حكاية الخريف.

***

بعد مماتي

الترشي علي أمطار ضفائرِك.

***

عندما انفصل عنا المكاُن

سقطنا أعلى وأسفل الوقت.

***

إن وجدِت في صدرِك قلبين

كالهما لي.

***

عندما ضعِت مني

عرفُت بأن الزمن ابتلعني.

***

القلب الذي تركِته عندي

الزال يحفق في صدري.

***

على أوتار أية آلة

تضفرين عشقي وعشقِك؟.

أنا نصف قصيدة.

***

عندما دسِت على حلمي

انتفضُت من النوم.

لدينا  ما  وكل  شيء،  أي  فى  مفكرون  لدينا  ليس 

ال يزيد عن (أتباع، تالميذ أبديين،، ذيول، ظالل، 

أشباح ..) هكذا فى جميع المجاالت / والويل كل 

الويل لمن يحاول أن يعلن عن نهج جديد ..

معلوم أن طرح األسئلة الجديدة، هو بداية الطريق 

نحو النهج الجديد، والقطعان (المعدة للذبح) ال تمتلك 

الجديدة،  األسئلة  على طرح  قادرة  غير  أو  أسئلة 

الراهنة سوى  قانعة بما تفعل وليست حياتها  فهي 

تكرار  لحياة من سبقوها - هكذا، فاألجوبة القديمة 

هي الحقائق المطلقة (المقدسة)، هذا وبنفس القدر 

الذي تتحول به القطعان إلى حراس للمطلق، فإنما 

يتحول المطلق نفسه إلى ضامن لقطَعَنة القطعان.

الحقائق  مجتمع  هو  الشبحي)  (القطيع  مجتمع 

وال  شيئًا،  ينتظر  ال  المجتمع  هذا  ومثل  المطلقة، 

إلى  الذبح  له  يحوِّ أن  فى  (أمال  الموت  يريد سوى 

الوهم  مع  تماهيا   ، هكذا  ؛  قرابين"  أو  "أضحيات 
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عندما تتحول الحياة نفسها إلى (رغبة فى الموت) 

يصير (اآلخر) القابع خارج العالم ، هو ما نكتمل 

به ... 

 - نعتقد  هكذا  أو   - بالموت  نكتمل  نحن  نعم،   

لذا ال نعرف (التاريخ) ما نعرفه فقط هو (الزمن) 

(آنات - جمع  بل  استمرارية،  ليس  لدينا  والزمن 

آن) أي لحظات منفصلة، ال يربط بينها سوى إرادة 

فى  يعثر   - المقدس   - المتعالى  هذا  (المتعالى) 

المتعالي (السياسي) على تحققه األرضي ...

المستمر لدينا هو (اآلخر، المتعالى، المفارق للعالم) 

غريبا  وليس   / الحياة  شهوة  الشهوة،  هدف  وهو 

ففي  الشهوة،  تلك  لدينا - هو جوهر  الموت-  أن 

الحد  هو  الموت  يصير  الحياة)،   / (الموت  ثنائية 

األعلى، المعياري، الذي نقيس به الحياة، أو نحكم 

به على الحياة 

طوال تاريخنا لم نفعل شيئا سوى أننا كنا نتقاتل، 

يمكن  الذى  األفضل)  (السكين  حول  نزال،  وال 

للمتعالي (بأشكاله العديدة) أن يذبحنا به.

أمحد إمساعيل إمساعيل


