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ُ
 دحش

 حبل األصهخ السىسٌخ
ٌ
 هشهىى

مارسْت القوى العظمى المتحّكمة بالقرار ودفة السٌاسة 
الدولٌتٌن على مدى أكثر من ثالث سنواٍت ونصف من الحرب 
المدّمرة ومناظر القتل الٌومٌة على عموم خارطة سورٌا، لعبَة 
المصالح وشّد الحبال فٌما بٌنها دوَن أي شعور بمعاناة اإلنسان 
السوري الذي تعّرَض وال ٌزال إلى أفظع أهوال الحروب 
ووٌالتها. فبإٌحاءاٍت من بعض أطرافها أقدمْت بعض دول الخلٌج 
على تقدٌم المال بسخاٍء للكثٌر من الكتائب اإلسالمٌة المتطرفة 
ودفعها للحرب فً سورٌا تحت ٌافطات مهترئة بالٌة من قبٌل 
)محاربة النصٌرٌة( وغٌرها عبر دغدغة مشاعر وعواطف 
البسطاء من الناس المستائٌن أصالً من جور وظلم حكام بلدانهم، 
ٌّنْتها لهم منظماٌت تختبئ بعباءة  وٌجدون فً قٌم وعقائَد وهمٌة ز
اإلسالم وترسم أحالماً وردٌة، َخالصاً لهم من الجور الذي ٌلحق 
بهم وبذوٌهم كل ٌوم، فٌسلكون دروب التطرف لٌقعوا فً ِشرك 
جهاٍت اقلٌمٌة ودولٌة تجهُد الستغاللهم بغٌة تحقٌق مصالحها. فتّم 
فتُح أبواب التطّوع للجهاد فً سورٌا تحت راٌاٍت وأهداٍف لٌس 
للشعب السوري التواق للحرٌة فٌها من ناقة وال جمل، فً الوقت 
الذي كانت تقوم فٌه كل من روسٌا وإٌران بتقدٌم كّل أشكال الدعم 
والمساندة مادٌاً وعسكرٌاً وسٌاسٌاً للنظام السوري الدموي للبقاء 
فً السلطة، مما أّدى إلى استمرار دوامة العنف التً أْودْت وفقاً 
لألرقام الموثقة الصادرة عن األمم المتحدة حتى نهاٌة شهر نٌسان 

ألف مواطن سوري، عدا  9ٔٔإلى إزهاق أرواح أكثر من  ٕٗٔٓ
عن تدمٌٍر مرّوع للبالد لم ٌشهْد له التارٌخ مثٌالً، وتهجٌر ما 
ٌقارب ثمانٌة مالٌٌن مواطن داخل البالد وخارجها وتعقٌٍد للحالة 

 االجتماعٌة واالقتصادٌة والنفسٌة للسورٌٌن.

لم تفلِح الجهود المبذولة من قبل األمم المتحدة والجامعة 
العربٌة التً جاءْت بضغط من الرأي العام فً وقف هذه الحرب 
أو التخفٌف من أهوالها، وذلك بسبب عدم توافق تلك القوى على 
توزٌع مناطق النفوذ ومنابع النفط والغاز والمواقع االستراتٌجٌة 
فً الشرق األوسط وإفرٌقٌا وغٌرهما، مما أدى لفشل جولتً 
مؤتمر جنٌف بسبب تعنت النظام وعدم وفائه بااللتزام بوثائق 

وباستقواٍء من حلفائه الدولٌٌن واإلقلٌمٌٌن. فاستقطبت  ٔجنٌف
الساحة السورٌة الملتهبة المزٌَد من الجهادٌٌن الذٌن وصلوا البالد 
بتسهٌالٍت مكشوفة من جانب دول الجوار، فانتقلت شرارة األزمة 
من سورٌا إلى العراق وتمَّ احتالل الموصل فً التاسع من شهر 
حزٌران الماضً من جانب تنظٌم الدولة اإلسالمٌة ) داعش (، 
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 بسم هللا الرحمن الرحجم

 ٌا جماهٌر كوردستان األبٌة .... 
إن شعب كوردستان الذي امتاز بثقافته فً احترام التعددٌة 
الدٌنٌة والتعاٌش، والذي لم ٌعتدِ عبر تارٌخه على أحد، بل كان 
على الدوام مدافعا صلبا عن نفسه، ورغم ذلك فأن األعداء ال 
ٌكفون عن نهجهم العدوانً وٌحاولون دوما إٌذاء شعبنا بشتى 

 15 ».... .....................                                      .الطرق
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إلى دول أخرى، وقد تمتّد ألسنة نٌرانها إلى العدٌد من 
الدول اإلقلٌمٌة وتهدد السلم واألمن الدولٌٌن ما لم ٌتتتم 
حل القضٌة الستورٌتة متن جتذورهتا بترعتاٌتة دولتٌتة 
تضمن مصالح الشعب السوري على أسس ومقتررات 

 .ٔمؤتمر جنٌف
بعد سٌطرة تنظتٌتم داعتش عتلتى التمتوصتل، بتدَء 
مؤخراً بالتتتحترك بتاتتجتاه اقتلتٌتم كتردستتتان التعتراق، 

، اجتتتتتاحتتت جتتحتتافتتل ٕٗٔٓ/2ٓ/ٖوبتتتتتارٌتتخ األحتتد 
التتتً  -مسلحٌه المدججٌن بأحدث األسلحة األمرٌكٌتة 
قضتاَء  -استولى علٌها من مستودعات جٌش المالكتً 

شنكال ذي الغالبٌة الكردٌة من أتباع الدٌتانتة اإلٌتزدٌتة 
عتام فتً عتمتق  ٓٓٓٗالعرٌقة التً تمتد ألكثتر متن 

التارٌخ البشري، وطالب التنظٌم سكانه بترك دٌانتتتهتم 
األصلٌة واعتناق اإلسالم عنوة. فتقتام التتتنتظتٌتم بتقتتتل 
المئات منهم ذبحاً بالسٌف وسبً نسائهم وبتٌتعتهتن فتً 
أسواق خالفتهم المشؤومة، مما تسبب فً نشر التذعتر 
بٌنتهتم فتفتّروا بتاتتجتاه اقتلتٌتم كتردستتتان فتً ظتروف 
مأساوٌة، سقط العشرات من الشٌوخ واألطفال متوتتى 
بسبب الجوع والعطش وشدة الحرارة. وبسبب امتتتداد 
التنظٌم واقترابه من هولٌر عاصمة إقلتٌتم كتردستتتان، 
ومناشدة رئٌسه المجتمَع الدولً لمتستاعتدة التكترد متن 
خالل تتزوٌتد قتواِت التبتٌتشتمتركتة بتالستالح التحتدٌتث 
لمواجهة التنظٌم اإلرهابً، تجاوبت اإلدارة األمرٌكٌتة 
واالتحاد األوربً والعدٌد متن دول التعتالتم ومتنتظتمتة 
األمم المتحدة مع النداء على وقع متعتانتاة التمتهتجترٌتن 
والمعّذبٌن والمحاصرٌن فً شنكال، وألسبتاٍب أخترى 
تتعلق بمصالح الدول الغربٌة التً تعمل شركاتهتا فتً 
اإلقلٌم إضافة إلتى أّن إقتلتٌتم كتردستتتان التعتراق هتو 
النموذج فً منتطتقتة الشترق األوستط لتلتتتعتاٌتش بتٌتن 
الدٌانات والحضارات واألقوام فً ظل وجتود قتانتون 
ٌحمً الحرٌات الشخصٌتة والتدٌتنتٌتة، ووجتود أعتداد 
هائلة من النازحٌن والمهجرٌن من سورٌا ومحافظات 
العراق األخرى ٌقارب الملٌون والنصف إنسان، اتخَذ 
الرئٌس األمرٌكً أمراً بتوجٌه ضرباٍت جوٌة محدودة 
لتنظٌم داعش وتقدٌم السالح لقتوات التبتٌتشتمتركتة متع 
عدم التدخل البري المتبتاشتر، وكتان متوقتف كتل متن 
فرنسا وألمانٌا وبرٌطانٌتا وإٌتطتالتٌتا متتتمتٌتزاً داعتمتاً، 
وكذلك كتان متوقتف االتتحتاد األوربتً وهتٌتئتة األمتم 
المتحدة مسانداً للكرد فتً دفتاعتهتم عتن التنتفتس ضتد 
تنظٌم داعش اإلرهابً، فً حٌن لم ٌصدر ومع شتدٌتد 
األسف من غالبٌة التدول التعتربتٌتة وال متن متنتظتمتة 
المؤتمر اإلسالمً أٌة وقفة تضامنتٌتة متع التكترد فتً 
محنتهم. أما إٌران التً تشهتد عتالقتاتتهتا متع أمترٌتكتا 

ستٌتاستً  -تحسناً على ضوء التوافق على حل ستلتمتً
ألزمة برنامجه النووي، إضافة الرتبتاطتهتا بتعتالقتات 
تجارٌة مع إقلٌم كردستان فقد اتخذت موقفاً إٌجابٌاً مع 
اإلقلٌم ومع العملٌة الستٌتاستٌتة فتً التعتراق فستحتبتت 
دعمها من نوري المالكً ووافقت على دعم  تترشتٌتح 
السٌد حٌدر العبادي لتشكٌل حكومتة عتراقتٌتة جتامتعتة 
تبدأ بترتٌب البٌت العراقً أوالً، وتطلب من المجتتتمتع 
الدولً مساعدته فً طرد تنظٌم داعش اإلرهابتً متن 
كامل أرض العراق. أما تركٌا التً تربطتهتا عتالقتات 
اقتصادٌة هامة واشتراكها بتحتدود بترٌتة طتوٌتلتة متع 
اإلقلتٌتم حتٌتث لتٌتس متن مصتلتحتتتهتا وقتوف داعتش 

وأخواتها بالقرب من هذه الحدود، ونظتراً الرتتبتاطتهتا 
بعالقات متمٌزة مع أمرٌكا، فقد شجعتها على مساعتدة 
اإلقلٌم فً دفاعه المشروع عن وجوده فً وجه أعتتى 

 التنظٌمات الدولٌة إرهاباً.
كل هذه العوامل إلى جانب وحدة الموقف الكتردي 
وتالحم الشعب الكردستانً الذي وقف صفاً واحداً فً 
محنته، وتصمٌمته عتلتى متواجتهتة داعتش، ووصتول 
السالح النوعً لقوات البٌشمركة الكردٌة، إضافة إلى 
التضامن السٌاسً الكردستانً ومشاركة عسكرٌة متن 
وحدات حماٌة الشتعتب متع التبتٌتشتمتركتة فتً زمتار، 
ومشاركة عسكرٌة رمزٌة من التحتزب التدٌتمتقتراطتً 

اٌتران قتد ستاعتَد فتً انتدحتار التتتنتظتٌتم -الكردستانتً
اإلرهابً فً مختمتور وستد التمتوصتل والتكتثتٌتر متن 
القرى المحٌطة بها تاركتاً ختلتفته متئتات التجتثتث بتعتد 
معارَك حاسمة أظهرت فٌها القوات الكردٌة استبتستاالً 
وشجاعة واعٌة، وال تزال عملٌة مطاردة فلول داعش 
من أرض كردستان ومحتٌتطتهتا تستٌتُر وفتق بترنتامتج 

 عسكري منظم مدعوم من المجتمع الدولً .
ٌبدو أن القوى العظمى باتت تدرك مدى ختطتورة 
الوضع الناشئ من خروج تنظٌم داعش اإلرهابً عتن 
عقاله، وهً تفكر الٌوَم بوضع حدٍّ له، فوعدت اإلدارة 
األمرٌكٌة بمالحقة التنظٌم وإخراجه من العراق فتٌتمتا 
اذا تم تشكٌل حكومة عتراقتٌتة جتامتعتة، وهتً تتدرس 
الٌوَم إمكانٌة توجٌه ضرباٍت جتوٌتة إلتى متقتراتته فتً 
عمق سورٌا. فتإذا متا تتم ذلتك، ومتؤشترات تشتكتٌتل 
الحكومة العراقٌة تبدو واضحة، عندها ستتوجه فلتولته 
إلى سورٌا، ومن التمتتتوقتع أن ٌتكتثتف التتتنتظتٌتُم متن 
هجماته على المناطق الكردٌة، تلك التً تتعاٌش فتٌتهتا 
العدٌد من التقتومتٌتات واإلثتنتٌتات واألقتلتٌتات التدٌتنتٌتة 
والعرقٌة، انتقاماً وثأراً لهزٌمته فتً إقتلتٌتم كتردستتتان 
العراق، مما ٌستدعً من المجتتمتع التدولتً أن ٌضتع 
هذا األمر فً الحسبان، وٌقوم بحماٌتها من بطش هتذا 
التنظٌم الدموي.  فمحاربة هذا التتتنتظتٌتم التذي ٌشتكتل 
بقاؤه خطراً على المجتمع الدولً ٌتطلب تضتافتر كتل 
الجهود العالمٌة إلنهائه، وأن ٌسارَع إلى إحٌاء مؤتمر 
جنٌف لحل األزمة السورٌة سٌاسٌاً، عتلتى أْن تستبتقته 
خطواٌت جادة لتوحٌد المعارضة السٌاستٌتة الستورٌتة، 
ألن دحَر تنظٌم داعش اإلرهابً مرهوٌن بحلِّ القضٌتة 

 السورٌة من جذورها.
فتً هتتذه التتظتتروف االستتتتثتتنتائتتٌتتة، ٌتنتتبتتغتً عتتلتتى 
المجلسٌن الكردٌٌن الوطنً الكردي وغرب كردستتان 
العمل على تجاوز خالفاتهما واالستعداد معاً لمواجهتة 
المرحلة المقبلة بروح مسؤولة، والدفع باتجاه تتمتاستك 
المجتمع الكردي وتقوٌة بنٌانه لتفوٌت التفترصتة عتلتى 
المراهنٌن على الصراع الكردي الكردي الذي تحّرمه 
كل القوى الوطنٌة المخلصة، والبدء بتجترٌتم كتل متن 
ٌعمل على بّث السموم وسٌاسة الفرقة واالنقتستام بتٌتن 
الكرد وقواه السٌتاستٌتة متن وستائتل اإلعتالم أٌتاً كتان 
مصدرها وتتحتت أٌتة ذرٌتعتة كتانتت، وعتدم التتتفترد 
باستصدار القرارات الوطنٌة التً تهمُّ عتمتوَم شتعتبتنتا 
من جتانتب أي طترٍف كتان، والتعتمتل عتلتى تتغتلتٌتب 
المصلحة العلٌا لشعبنا على سواها من المصالح، وكلُّ 
الجهود لحماٌة شعبنتا متن أطتمتاع التمتتتربصتٌتن بته، 
والحاقدٌن على وجوده، وٌداً بٌد للدفاع عتن كترامتتتنتا 

 القومٌة والتشبث بأرض آبائنا وأجدادنا. 

 

 سسبلخ هٌبشذح 
إىل هٍئخ األهن 

 ادلتحذح
السٌد بان كً مون/ 
األمٌن العام لهٌئة األمم 

 المتحدة المحترم

تحححححححٌحححة  نسحححانحححٌحححة 
 صادقة وبعد:

كما تتابعون المشتهتَد 
 ًَّ الستتتوري والتتتعتتتراقتتت
المتأستاوي بتكتل متعتنتى 
التتكتتلتتمتتة ومتتا ٌتتعتتانتتٌتته 
الشعب فً كلتا الدولتٌتن 
متتتتن وٌتتتتالٍت ومتتتت ٍس 
حقٌقٌة نتتتٌتجتة التحترب 
واجتٌاح تتنتظتٌتم داعتش 
اإلرهتتابتتً لتتحتتدودهتتمتتا 
وبسط هٌمنتتته وفترِضته 
قوانٌَن التخلف والجهالتة 
عتتلتتٌتتهتتمتتا، حتتٌتتث ٌتتقتتوم 
بأعماٍل إجترامتٌتة ٌتنتدى 
لهتا التجتبتٌتن متن قتبتٌتل 
فتتظتتائتتِع قتتطتتع رؤوس 
التتتبتتتشتتتر بتتتالستتتكتتتاكتتتٌتتتن 
والتتتتتمتتثتتٌتتل بتتالتتجتتثتتث 
وتتتتفتتتجتتتٌتتتر الستتتٌتتتارات 
المفخخة فتً التمتنتاطتق 
اآلهلة المكتظة بالستكتان 

 المدنٌٌن وغٌرها.

ٌتتبتتدو واضتتحتتاً متتن 
ستتجتتّل هتتذا التتتتتنتتظتتٌتتم 
التتتتحتتتتافتتتتل بتتتتالتتتتقتتتتتتتتتل 
واإلرهتتاب، بتتأنتته متتعتتاٍد 
لتتقتتٌتتم ومتتبتتاد  التتتتتعتتدد 
التتتقتتتتومتتتً والتتتدٌتتتتنتتتتً 
والمذهبً والتعاٌش بٌتن 
الثقافات واألدٌان، وباَت 
ٌمتلك األموال واألسلحة 
الحدٌتثتة، حتٌتث متارس 
سٌاسة التطهٌر المذهبتً 
والتتتتتعتتتتترقتتتتتً بتتتتتحتتتتتقِّ 
المسٌحٌٌن فً الموصتل 
والتكتترد اإلٌتتزدٌتٌتتن فتتً 

 3 »..بكردستان شنكال 
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 رسالة مناشدة ... تتمة

العراق بأبشع صورها عبر قتلهم وطردهم متن 
بٌوتهتم وستبتً نستائتهتم عتلتى مترأى ومستمتع 
المجتمع الدولً الذي لم ٌهّبْ لتقدٌم ٌتد التعتون 

 والمساعدة إلٌهم.

 سٌادة األمٌن العام...

لكً تترسَخ مصداقٌة منظمتكم الدولٌة التً 
ال نخفٌكم بتأنتهتا قتد تتعترضتْت لتالهتتتزاز فتً 
القضٌة السورٌة، فإننا نرى بضترورة تضتافتر 
كل الجهود الدولٌة لدحر هذا التنظٌم اإلجرامً 
الذي ٌحمل ثقافًة دخٌلة عتلتى ثتقتافتات شتعتوب 
المنطقة، إْذ ٌّدعً االنتماء إلى الدٌن اإلسالمتً 
الحنٌف ظاهراً، وٌخفً تتحتت ٌتافتطتة اإلستالم 
ٌَمِه السمحاء حتقتٌتقتتته اإلرهتابتٌتة التمتعتادٌتة  وق
لإلنسان واإلنسانٌة. وٌتطلُّب ذلتك التعتمتَل متعتاً 
على اجتثاث جتذوره عتبتر اإلقتدام عتلتى لتجتم 
طغٌان وجبروت أنظتمتة التحتكتم التدكتتتاتتورٌتة 
الشمولٌة التً تنتهك حقوق مواطنٌها وتتمتارس 
الظلم والقهَر بحقهم، مما ٌؤدي إلى تشكل حالة 
من رّد الفعل وانحٌاز العدٌد متن أبتنتائتهتم إلتى 
دروب التطّرف لٌقعوا بالتمتحتصتلتة فتً ِشترِك 
هذا التنظٌم وفروعه ومدارسه التمتنتتتشترة هتنتا 
وهناك، والتً تتكّفُل باستغاللهم خدمًة ألهدافهتا 
وسٌاساتتهتا. كتمتا ٌتتتطتلّتُب التعتمتَل استتترشتاداً 
بالعتهتود والتمتواثتٌتق التدولتٌتة ولتوائتح حتقتوق 
اإلنسان إعادة الحقِّ إلى الشعوب التتتً ُستلِتبتْت 
حرٌُتها دون وجه حق كشعتبتنتا التكتردي التذي 

ملٌوناً، والذي قّسمْتتُه مصتالتح  ٌٓٗربو تعداده 
الدول العظمى المنتصرة فً الحرب التعتالتمتٌتة 
األولى بٌن أربع دول خارَج إرادته، وال ٌتزال 
محروماً من حرٌته وٌعانً متن وطتأة ستٌتاستة 
التمٌٌز العنصري البغٌضة على أٌتدي أنتظتمتة 
حكم تغتصب إرادته وتتتنتكتر لتحتقتٌتقتة وجتوده 
القتومتً عتلتى أرضته وحتقِّته فتً حتٌتاة حترة 

 كرٌمة.

إننا نناشتدكتم، ومتن ختاللتكتم التمتجتتتمتَع    
ًَّ قتاطتبتًة التقتٌتاَم دون تتأختٌتر بتالتتتدختل  الدولت
الفتوري لتوقتف عتمتلتٌتات التتتطتهتٌتر التعترقتً 
والدٌنً الجارٌة منذ التاسع من شهر حتزٌتران 
التمتتنتتصترم بتتحتتقِّ التتمتتستتٌتحتتٌتتٌتتن واألكتتراد فتتً 
التتمتتوصتتل، والتتثتتالتتث متتن آب التتجتتاري فتتً 
كردستان بتحتق التكترد متن متعتتتنتقتً التدٌتانتة 
اإلٌزدٌة، هذه الدٌانة التً تمتد جذوُرها ألكتثتر 
من أربعٌن قرناً من الزمن فً عتمتق التتتارٌتخ 
اإلنسانً، واإلسراع بتقدٌم كافة أشتكتال التدعتم 
واإلسناد لحكومة إقلٌم كردستان العراق لحماٌة 
حدودها من شترور هتذا التتتنتظتٌتم اإلرهتابتً، 
ومواجهة الحالة اإلنسانٌة المتفاقمة التتً بتاتتت 
تتفتوق امتكتتانتاتتتهتا وتستتتدعتتً مستتاعتدة دولتٌتتة 

 عاجلة.

 مع فائق االحترام لمقامكم

 المجلس الوطنً الكردي فً سورٌا 

 ٕٗٔٓ/  2ٓ/  2سورٌا فً  

 
 
 

 

  عدام الصحفً جٌمس فولً وجحٌم اإلعالمٌٌن السوري
آب الراهن فُجع النشطاء الحقوقٌون واإلعالمٌون فً سورٌا والعالم، 9ٔفً

باإلصدار الذي نشره تنظٌم دولة العراق والشام تحت مسمى: "رسالة إلى أمرٌكا"، 
والذي تضمن كلمة مؤثرة للصحفً األمرٌكً الشجاع "جٌمس فولً" قبل أن ٌقوم 

 .عنصر)داعش(بقتله ذبحاً باستخدام آلة حادة

إننا كشبكة سورٌة وحقوقٌة، إذ ننعى الصحفً الشجاع جٌمس فولً، الذي قدم إلى 
م لٌغطً جرائم النظام السوري ومأساة السورٌٌن فً المناطق ٕٕٔٓسورٌا خالل عام

ٌُخطف فً شهر من ٔٔالتً ٌقصفها النظام وٌحاصرها فً الشمال السوري ، قبل أن 
العام نفسه، دون أن ُتعرف الجهة الخاطفة فً وقتها، فإننا نعتبر هذه الجرٌمة حلقة فً 
السلسلة الطوٌلة والدموٌة من الحرب على الحقٌقة واإلعالمٌٌن فً سورٌا، من قبل 
النظام السوري وتنظٌم دولة العراق والشام، وكل سلطة ُتقٌٌد حرٌة الرأي وتعتقل 
العاملٌن على نقل الحقٌقة، وننعاه كأحد أبطال الحقٌقة السورٌٌن فً هذه الحرب 

 .الدموٌة

فً هولوكوست الحقٌقة هذا، نتذكر مالحقة النظام السوري لكل من اشتبه بقٌامه 
بتصوٌر مظاهرة أو حراك معارض بداٌة الثورة السورٌة ولو كان بكامٌرا الهاتف 
المحمول، وإٌداعهم فً إحدى أبشع المعتقالت فً العالم من حٌث الظروف اإلنسانٌة 
وشدة التعذٌب ونسب المقتولٌن تحت التعذٌب، السٌاسة التً اتبعها تنظٌم دولة العراق 

م، باعتقاله العشرات من النشطاء ٖٕٔٓوالشام أٌضا من بدأ تمدده داخل سورٌا نٌسان
 اإلعالمٌٌن الذٌن تبٌن مقتل العدٌد منهم، فٌما الٌزال مصٌر الباقٌن غامضاً .

ونتذكر هنا مع روح الصحفً النبٌل، أنه قد قتل فً سورٌا منذ بداٌة الحراك 
إعالمٌاً أجنبٌاً ، ٌصنفون على  ٖٔإعالمٌاً بٌنهم 9ٖٙالشعبً وحتى اآلن ماال ٌقل عن

 :النحو التالً

 2ٖٖأوالً : النظام السوري: قتل

 2ٔثانٌاً :تنظٌم الدولة اإلسالمٌة: قتل 

 ٖٔثالثاً :مجموعات مسلحة متفرقة من بٌنها مجموعات كردٌة: قتلت

إعالمٌاً ، وٌحتجز  9ٕٗوحتى اللحظة مازال النظام السوري ٌحتجز ما ال ٌقل عن 
تنظٌم الدولة اإلسالمٌة العشرات من اإلعالمٌٌن، فٌما لم تتمكن الشبكة من معرفة 
مصٌر وأوضاع معظم هؤالء المعتقلٌن بسبب عدم السماح لكوادرنا بالعمل العلنً تحت 
سلطة النظام السوري وتنظٌم دولة العراق والشام، بسبب التهدٌد المباشر والشدٌد 

 .باالعتقال والتصفٌة

ونحًٌ هنا جهود عشرات النشطاء اإلعالمٌٌن والحقوقٌٌن الذٌن ٌعملون بصمت فً 
سورٌا، لنقل الحقٌقة وتوثٌق المأساة السورٌة، متحملٌن فً ذلك إمكانٌة مقتلهم فً أي 
لحظة بقصف الطٌران الحربً والمدفعً للنظام السوري ، أو إمكانٌة االغتٌال 
واالعتقال من قبل تنظٌم دولة العراق والشام، أو أي نوع من المضاٌقات واحتمالٌة 

 .الخطف فً ظروف الحرب والدمار العام

ونذكر هنا أن التعامل بردات الفعل اللحظٌة والمجتزأة دون محاولة حل المشكلة 
السورٌة من الجذور، والمتعلقة بانتهاكات النظام السوري وجرائم الحرب والجرائم ضد 
اإلنسانٌة التً قام بها وسد آفاق الحل السٌاسً، وعدم السعً بتنفٌذ خطوات العدالة 
االنتقالٌة، مع اتباع سٌاسات تشجع على انتشار تنظٌم دولة العراق والشام سواء عبر 
ازدواجٌة المعاٌٌر أو عدم دعم المجتمعات المحلٌة والمجموعات المعتدلة على 
مواجهته، هو تعمٌق لألزمة ،وتشجٌع على استمرارٌة االنتهاكات بحق اإلعالمٌٌن 

 .والمدنٌٌن عامة، واستمرار االستنزاف البشري المهول فً المأساة السورٌة

 ٕٗٔٓآب2ٕاألربعاء

 الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان
www.sn4hr.org                            info@sn4hr.org 

 بيان
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التقى الرفٌق مصطفى مشاٌخ نائب ستكترتتٌتر حتزب التوح تدة 
الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا )ٌكٌتً(، فً ندوتٌتن متنتفتصتلتتتٌتن 
بأعضاء وكوادر من منظمة قامشلو للحزب ، األولتى كتانتت فتً 

، والتثتانتٌتة بتقتاعتة ٕٗٔٓ/2/ٙٔمكتب الحزب بالحً الغربً ٌوم 
الشتتهتتٌتتد ستتلتتٌتتمتتان آدي فتتً التتحتتً الشتترقتتً متتن قتتامشتتلتتو ٌتتوم 

ٔ2/2/ٕٓٔٗ. 

بعد الترحٌب بالرفاق والتوقتوف دقتٌتقتة صتمتت عتلتى أرواح 
شهداء شعبنا وشهداء ثورة الحرٌة والكرامة فً ستورٌتا وشتهتداء 
كارثة شنكال، بدء األستاذ مشاٌخ حدٌثه فً الندوتتٌتن بتالتتترحتٌتب 
بالرفاق الحاضرٌن والتأكٌد على أهمتٌتة متثتل هتكتذا لتقتاءات متع 
الرفاق لوضعهم فً صورة األحداث والمستجدات واالستماع إلتى 

 آرائهم ومالحظاتهم بشكل مباشر.

رّكز مشاٌخ على بداٌات انطالقة التثتورة الستورٌتة ومشتاركتة 
الكرد فٌها منذ أٌامها األولى، واسلوب النظام الوحشً فً قتمتعتهتا 
بمختلف أنواع االسلحة الفتاكة وصوالً إلى المحرمة منتهتا دولتٌتاً، 
والذي حاول منذ البداٌة حرف مسار الثورة السلمٌة لتأخذ التطتابتع 
المسلح الذي نراه الٌوم، ونجح فً ذلتك، حتٌتث تتراجتع أصتدقتاء 

دولة فً آخر مؤتمر لهم،  ٖٓدولة إلى  ٓ٘ٔالشعب السوري من 
إضافًة إلى تشتت المعارضة السورٌة وعدم تمكنها من إٌجاد قٌادة 
موحدة للثورة، كل هذه األسباب وغٌترهتا أدت إلتى إطتالتة عتمتر 

لتم تستتتطتع أن  ٕؤالنظام، حتى المحاوالت السٌاسٌة فً جنٌف 
تحل األزمة، وبرأي الحزب لم تكن هناك نٌة جادة للتوصتول إلتى 
حل، حٌث تصفٌة الحسابات والصراعات الدولٌة مازالت مستمرة 

 فً وعلى سورٌا .

استفاد النظام من كل هذه التناقضتات لتٌتواصتل قتمتعته، حتتتى 
أوصل سورٌة إلى مصاف الدول الفاشلة، ولتسٌطر داعتش عتلتى 

% من األراضً السورٌة، وقسمت سورٌة فعلٌاً، وفً ٓٙحوالً 
ظل األجواء والمناخات الدولٌة إن األزمة ستتتطتول وال حتّل فتً 

 األفق القرٌب.

قال مشاٌتخ : لتالزمتة الستورٌتة متختاطتر وتتداعتٌتات كتبتٌترة 
ناقشناها مع الكثٌر من الجهات وحذرنا متنتذ أشتهتر متن أن تتلتك 
التداعٌات والمخاطر وخاصًة تمدد اإلرهاب إلى دول أخرى ولتن 
تقف إال بعد إٌجاد حل لألزمة السورٌة، طبعاً كل ما ٌتحتصتل فتً 
سورٌة والمنطقة حٌث ٌتحمل النظام مسؤولٌة ذلك، باإلضافة إلتى 
تقاعس المجتمع الدولً فً إٌتجتاد حتل، فتوصتلتت األوضتاع فتً 
المنطقة إلى ما نراه الٌوم.... تعاطف المجتمع التدولتً متع إقتلتٌتم 
كردستان العراق الذي تحول إلى واحة للتدٌتمتقتراطتٌتة والتتتعتاٌتش 
السلمً وهو ٌشهد تنمٌة إقتصادٌة هامة وكبٌرة وأصتبتح نتمتوذجتاً 
ٌحتذى به فً المنطقة، وتحمل المجتمع الدولً لمسؤولٌاته أسعدنتا 
وكل محبً الدٌمقراطٌة والحرٌة فً العالم، كتمتا نتدعتوه لتتتحتمتل 
مسؤولٌاته فً سورٌة أٌضاً، كما أن لصدور قرار متجتلتس األمتن 

 تحت الفصل السابع مفعول كبٌر فً التصدي إلرهاب داعش .

وقال: ال خٌار سوى التحتل الستٌتاستً لتألزمتة فتً ستورٌتة ، 
وعلٌنا أن نقوم بدورنا كحزب وكمجتلتس وطتنتً كتردي ونستعتى 
لعقد مؤتمر وطنً شامل ٌنقذ ما تبقى من سورٌة، وعلتٌتنتا التبتقتاء 
والتشبث بأرضنا والدفاع عنها، علٌنا أن ال نبقى متفترجتٌتن عتلتى 
المشهد المأساوي لألزمة السورٌة، ٌتوجب على مجلسنا التختلت  

من حالة العطالة التً هو فٌها للقٌام بالدور المنوط به، الٌوم نحتن 
أحوج ما نكتون إلتى وحتدة الصتف التكتردي فتً وجته كتل هتذه 
التحدٌات والمخاطر التً تواجه شعبنا، علٌنا أن نمد ٌدنا لبتعتضتنتا 
وخاصًة بٌن المجلسٌن الكردٌٌن، علٌنا ترك خالفاتنا جانباً ور  
صفوفنا فً وقت ٌستهدف فٌه وجودنا كشعتب وكتقتضتٌتة، عتلتٌتنتا 
إٌجاد ممثلٌة إلرادة شعبنا ، والمؤتمر القومتً التكتردستتتانتً كتان 
وال ٌزال حاجة ضرورٌة فً هذا المجال. تنتتتظترنتا إستتتحتقتاقتات 

 كثٌرة ، علٌنا أن نكون مستعدٌن لها .

بعدها أشار إلى أداء المجلس وتتحتضتٌترات متؤتتمتره التثتالتث 
واالشكاالت الموجودة من حٌث المعاٌٌر والتمثٌل، وحول العالقتة 
مع اإلئتالف الوطنً لقتوى التثتورة والتمتعتارضتة، ثتم أشتار إلتى 
الكثٌر من توجهات ومواقتف حتزب التوح تدة حتٌتال التكتثتٌتر متن 
القضاٌتا والتمتواضتٌتع األخترى، ومتا ٌتتتعترض لته التحتزب متن 
ضغوطات نتٌجة تلك المواقف وقراره المستقل، وأكد أن التحتزب 

 سٌواصل مسٌرته حتى تحقٌق مطالب الشعب الكردي العادلة.

أفسح بعد ذلك المجال لمداخالت وأسئلة التحتاضترٌتن، وحتول 
سؤال عن جولة هٌئة التنسٌق فً المنطقة، أجاب الترفتٌتق مشتاٌتخ 
أنه تم عقد لقاء بٌن عدد من أحزاب المجلس مع الهٌئة وتم أتتختاذ 
قرار فً اجتماع أحزاب المجلس الوطنً الكردي الٌوم على عتقتد 
لقاء آخر معهم، حول وحدة المعارضة وإمكانٌة متنتاقشتة مشتروع 
عقد مؤتمر ٌوحد المعارضة السورٌة، ورداً على سؤال عن متدى 
مساعدة نازحً شنكال، أجاب مشاٌخ بالقول : وجهنتا رفتاقتنتا فتً 
تربه سبً وجل آغا ورمٌالن وكركً لكً ودٌرٌك إلى تقدٌتم كتل 
المساعدات الممكنة ألخوتنا، وحتول متوقتف التحتزب متن بتعتض 

وختاصتًة قتانتون تترختٌت   PYDممارسات األساٌش وحزب ال ت
االحزاب والمكاتب والتجنٌد االجباري، أشار نائب السكرتٌتر بتأن 
قرار وموقف حزبنا واضتح فتً هتذا التمتجتال حتٌتث أشترنتا فتً 
تقارٌرنا السٌاسٌة أننا لسنا مع هذه الممارسات واألخطاء وأشترنتا 
إلى أن التفرد فً اتخاذ القرارات القومٌة من قبل حتزب أو جتهتة 
واحدة خطأ كبٌر وننتقد ذلك. هذا وقد وردت العدٌتد متن االستئتلتة 
 األخرى والتً أجاب عنها األستاذ مصطفى مشاٌخ برحابة صدر.

 هصطفى هشبٌخ ًبئت سكشتري احلضة يف ًذوتني سٍبسٍتني ثبلقبهشلً
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 " احلكن الزاتً ألكشاد سىسٌب " 

العنوان أعاله هو للرسالة التً نال بموجبها الطالب الكردي نوري أحمد فائق من سكان راجتو 
 -  ٖٕٔٓعفرٌن إجازة فً العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة من جامعة " إٌبال " الخاصة لعتام  -

ٕٓٔٗ  . 
التقت هٌئة تحرٌر جرٌدة الوحدة باألخ فائق وهتنتأتته أوالً : عتلتى نتٌتلته اإلجتازة فتً التعتلتوم 
السٌاسٌة والعالقات الدولٌة كاختصا  أكادٌمً وثٌق الصلة بالسٌاسة ُحرم من نٌتلته التكتثتٌتر متن 
الطلبة الكرد فً السابق ، وثانٌاً : الختٌاره موضوع " الحكم التذاتتً ألكتراد ستورٌتا "  كتعتنتوان 
لرسالته التً تعتبر خطوة جرٌئة ٌخطوها طالب كردي ، إذ ٌطرح للبتحتث والتنتقتاش متادة كتانتت 
حتى األمس القرٌب مجرد النطق بها من المحرمات على منبر الجامعات مع المدرستٌتن والتطتلتبتة 

 من كل الطٌف السوري .
 كتب األستاذ نوري فائق فً ملخ  مكثف بخط ٌده لجرٌدة الوح دة :

بٌكو أنها قسمت كردستتتان بتٌتن أربتع دول هتً : ستورٌتا ،  -من إحدى نتائج اتفاقٌة ساٌكس
العراق ، اٌران ، تركٌا ، مما أثر على الشعب الكردي الذي وجد نفسه أقلٌة عرقٌة ضمن التحتدود 

الحمحسح لحة السٌاسٌة لدوٍل حدٌثة التكوٌن  ، فخرجت إلى الوجود قضٌة هذا الشعب التً تعرف ب  " 
 " . تتضمن الرسالة تساؤالت  عدٌدة من قبٌل:  الكردٌة
 من هم األكراد ومن أٌن جاؤوا وأٌن هو موطنهم األصلً؟ . –
 متى بدأ الحدٌث فً األوساط السٌاسٌة والفكرٌة عن إٌجاد حل للمسالة الكردٌة؟ . –
لماذا تعالت الصٌحات فً األوساط السٌاسٌة التكتردٌتة بتحتل مشتكتالتتهتم وفتق حتق تتقترٌتر  –

 المصٌر ومٌثاق ومباد  االمم المتحدة ؟
، ومتا هتً  ٕٔٔٓما هو دور أكراد غربً كردستان بعد اندالع األزمة السورٌة فً ربٌع  –

 مطالب التٌارات والحركات السٌاسٌة الكردٌة الٌوم على الساحة السورٌة ؟
لإلجابة على التساؤالت السابقة تم إعداد هذا البحث األكادٌمً على شكل رسالة لنتٌتل االجتازة 

 ٌقول السٌد فائق .  –فً العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة من قبلنا 
ٌبدأ البحث بلمحٍة تارٌخٌة عن األكراد بشتكتل عتام وأكتراد ستورٌتا بشتكتل ختا ، ثتم شترح 
الجوانب القانونٌة والدستورٌة لمفهوم الحكم الذاتً أو اإلدارة الذاتٌة وفق القانون الدولً والتقتانتون 
المحلً وما هً هٌئات الحكم الذاتً واختصاصاتها ، والدفع باتجاه أن الحكم الذاتتً ال ٌتتتعتارض 
مع حق تقرٌر المصٌر لألقلٌات ، إذ ال ٌعدو فً هذه الحالة أكثر من كونه نوعاً من أنتواع اإلدارة 
الالمركزٌة التً تطالب بها الجماعات العرقٌة ضمن إطار الدولة الواحدة ، حتٌتث ٌتعتتتبتر بتدوره 

 أساساً لحماٌة ووحدة الدولة الوطنٌة والمحافظة على التعاٌش والتكامل الوطنً .
أخٌراً ٌعطً البحث لمحة عن أبرز األحزاب والتٌارات والتكتتالت الستٌتاستٌتة التكتردٌتة عتلتى 

، موضحاً األسباب وراء الدعوة صراحًة إلى حكم ذاتً  ٕٔٔٓالساحة السورٌة وأهم مطالبها بعد 
لألكراد ضمن وحدة سورٌا أرضاً وشعباً  ٌكفله دستوٌر للبالد ، مع التنوٌه بتأن متا ٌتنتطتبتق عتلتى 

 األكراد ٌنطبق كذلك على األقلٌات العرقٌة األخرى.  
ٌذكر أن الطالب اعتمد فً بحثه المكثف والغنً إلى العدٌد من المراجع والتقارٌتر والتمتواثتٌتق 

 واألبحاث العلمٌة المنشورة .

االجتوبع ًصف 
 السٌىي 
 لغشفخ 

 ػفشٌي -ادلهٌذسني 
 –ُتعتبر غرفة المهندسٌن 

عفرٌن من المؤسسات المهنٌة 
الفاعلة فً المدٌنة ، تأسست فً 

ولعبت دوراً  ٕٕٔٓنهاٌة عام 
هاماً فً مجال الخدمات 
والتنظٌم ، إضافة الى العمل 
الهندسً قبل إعالن اإلدارة 
الذاتٌة المؤقتة ،وقدمت نموذجها 
فً التنوع الفكري والحزبً 
وعقلٌة اإلدارة الجماعٌة . تضم 
الٌوم تحت سقفها أغلب مهندسً 
منطقة عفرٌن ، ومن كافة 
االختصاصات ، حٌث ٌزٌد 

 \ مهندساً . 2ٕٓعددهم على  \

بسبب زحمة التغٌٌرات 
والمستجدات الحاصلة فً 
المنطقة خالل نصف السنة 
الماضٌة من عمل الغرفة 
وهٌئتها اإلدارٌة ، كان ال بد من 
محطة نصف سنوٌة كان قد 
أقّرها المؤتمر السنوي السابق ، 
ألجل تقٌٌم الفترة الفائتة ووضع 

 برنامج الفترة الالحقة . 

آب الجاري تم عقد  ٖٕفً 
االجتماع الموسع النصف سنوي 

مهندسا  9ٓللغرفة بحضور 
تحت شعار " من أجل تصوٌب 
العمل الهندسً فً منطقتنا " 
وقد خصصت الجلسة األولى 
لكلمات الضٌوف من حركة 
المجتمع الدٌمقراطً والمجلس 
الوطنً الكردي ، ثم تتالت 
جلسات النقاش الخاصة ، وقد 
خرج المجتمعون بعدد من 
القرارات والتوصٌات التً من 
شأنها تطوٌر األداء الهندسً 
والحفاظ على مهنٌة واستقاللٌة 
الغرفة كاتحاد مهنً فً جو 
أخوي مسؤول، وترحٌل بعض 
المواضٌع األخرى الى المؤتمر 

 السنوي للغرفة . 
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 أًب هي
 ثلذ األوجبع...

 آراس  شعبان

سورٌة هً الحارة 
واألصحاب، المدرسة والطرٌق 
الذي تسكعناه مئات المرات، 
هً الطاولة التً درسنا علٌها 
والغرفة التً تشاركنا بها إخوة 
وأخوات، هً همومنا الصغٌرة 
التً كبرت وأحالمنا الكبٌرة 
التً تضاءلت، سورٌة هً 
الحب القدٌم، هً القلب الذي 
خفق فً صدورنا أول مرة، 
هً الغٌرة التً اشتعلت على 
فتاتنا تضحك لرفٌق لتترك فً 

 النفس حرق لذٌذ ...

هً حالوة اللقاء الذي كان 
وربما لن ٌتكرر، هً الحٌاة 
التً انتزعناها من عمر مضى 
 واحتفظنا بها مجرد ذكرٌات ... 

هً ضحك، بكاء، مئات 
الكلمات، أحادٌث وصور 
تبعثرت فً ذاكرتنا ، 
ٌستحضرها الحنٌن وٌحفظها 
الشوق ونحن نعرف بأنه ال أمل 

 لنا فً اللقاء . 

سورٌة هً أٌام عشناها فً 
وطن...نخاف أن ٌضٌع، 
سورٌة هً الحبٌب الذي 
هجرناه ولم نستطع أن نعشق 
سواه، سورٌة هً الماضً 
الذي منه ولدنا وعلٌنا أن 
نحر  لكً ٌكون المستقبل 

 الذي ٌحٌا أوالدنا فٌه... 

سورٌة كلمة عندما نسمعها، 
تشتعل قلوبنا بالمحبة، وتدمع 
عٌوننا الحائرة فرحاً وحزناً، 
وتتلعثم ألسنتنا مثل مراهق ٌرٌد 

 .لفتاته بكلمة أن ٌبوح 

  غضوح داػش وخٍىط اللؼجخ األهشٌكٍخ
 
 
 
 
 

وصلت بهدوء وسرٌة رسالة برٌطانٌة الى وزارة الخارجٌة األمرٌكٌتة، 
الرسالة كانت تتضمن صعوبة احتفاظ برٌطانٌا بهٌمنتها ووصتاٌتتتهتا عتلتى 
مناطق عدٌدة من العالم، ومواجهة المد الشٌوعً فٌها، وخاصة فتً تتركتٌتا 
والٌونان. كانت تلك الرسالة دعوة برٌطانٌة صرٌحة ألمرٌكا لملئ التفترا  

الذي سٌتشكل جراء انسحابها غٌر المعلن، وخوفا من ان ٌشغلها االتحاد الستوفتٌتتتً الستابتق. كتانتت 
، وعلى ما ٌبدو بدأت مع تلتك الترستالتة ) التدعتوة( 9ٗ2ٔالحدث المفصلً فً شباط عام  -الرسالة 

مرحلة جدٌدة من استجماع القوة والنفوذ األمرٌكً فً الشرق األوسط، لدرجة ان وزٌر ختارجتٌتتتهتا 
ٌومئذ )جورج مارشال( وجه خطابا خاصا الى األمرٌكٌٌن حفزهم لتتتحتمتل أعتبتاء التمتستؤولتٌتة فتً 

لتعتبتة ) The Game of Nations :حماٌة أمن وسالمة العالم. هذا ما أكده ماٌلز كوبالند فتً كتتتابته
تعرٌب: مروان خٌر(، كما أسهب: بان السٌاسة األمرٌكٌتة التجتدٌتدة اعتتتمتدت  92ٓٔاألمم. بٌروت 

مبدأ ترومان، اضافة الى مشروع مارشال. جوهر تلك السٌاسة كانت تهدف الهٌمنتة والتتتغتلتغتل فتً 
مناطق واسعة من الشرق األوسط، بمنهجٌة ستلتمتٌتة، ستمتٌتت فتً التوثتائتق التدبتلتومتاستٌتة السترٌتة: 

  "."التخطٌط السٌاسً للصراع على مناطق النفوذ، فً العالم عن طرٌق الحرب الباردة

ما هو مثٌر لالنتباه بعد مرور أكثر من ستٌن سنة على االنطالقة الدبلوماسٌة األمرٌكٌة السرٌة،  
" كان المفروض ان ٌحكحون الحعحراق اود اهحدافحنحا، فحححكحومحتح  أن تلك الخطة قد بدأت من سورٌة: 

بولٌسٌة مكروهة، اال ان الفرٌق المكلف بالتنفٌذ فً العراق لحم ٌسحتحطحا محبحاشحرة ذلحم دون عحلحم 
البرٌطانٌٌن وموافقتهم... كما اسقطنحا محن حسحابحنحا الحتحدخحد فحً شحوون لحبحنحان واالردن ومصحر 

 66العتبارات شتى، وبحساب البواقً فلم ٌبقى امامنا اال سورٌة." ص
استهدفت سورٌة كمفتاح لتغٌٌر الشرق األوسط. وبناء علٌه  قررت امرٌكا تغٌٌر الحكم التمتدنتً  

فٌها برئاسة شكري القوتلً، واعدت ضابط كردي طموح ومغامر هو حسنتً التزعتٌتم لتٌتقتوم بتأول 
انقالب فً سورٌة، وربما فً العالم بعد الحرب العالتمتٌتة التثتانتٌتة. ستعتت امترٌتكتا إلتتختاذ ستورٌتة 

محن  9191محارس  03" كان انقالب حسنحً الحيعحٌحم فحً المساحة األولى لرقعة اللعب األممٌة: 
 30اعدادنا وتخطٌطنا." ص 

شكل انقالب الجنرال الزعٌم عملٌا الخطوة السٌاسٌة االمرٌكٌة األولى فً المنطقة، وتم تتقتدٌتمته  
لٌكون العب أمرٌكا المعتمد. اال ان حستنتً التزعتٌتم فشتل فتً حتكتم ستورٌتة وتتمترد عتلتى طتاقتم 
الدبلوماسٌة السرٌة، ولم ٌلتزم بتطبٌق السٌاسة األمرٌكٌة بحذافتٌترهتا. تتم التبتحتث عتن رجتل جتدٌتد 
لمتابعة المهمة. نفذ مركز اللعبة األممٌة فً وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة، متختطتطتهتا التمتستتتنتد عتلتى 

فدعمت انقالبا عسكرٌا فً مصر، اطاحت المتلتك "اذا لم تربح اللعبة ٌجب تغٌٌر الالعبٌن". قاعدة: 
. كتان التالعتب 9ٕ٘ٔفاروق، واستلم تنظٌم الضباط األحرار الحتكتم، تتحتت عتنتوان ثتورة ٌتولتٌتو 

األمرٌكً الجدٌد ضابطا طموحا من بٌئة فقٌرة هو جمال عبدالتنتاصتر. دعتمتت أمترٌتكتا نتاصتر فتً 
 .الخفاء، حتى أصبح قائدا للعالم العربً، وأحد ابرز زعماء العالم، ومؤسسً دول عدم االنحٌاز

، لتتتعتوٌتض التتتراجتع 9ٗ2ٔتصاعدت الفعالٌة السٌاسٌة األمرٌكٌة فً الشرق األوسط بعد عام   
فً السٌاسة الكولونٌالٌة التقلٌدٌة البرٌطانٌة، ولوقف المد الشٌتوعتً، ولتتتأمتٌتن التمتصتالتح التنتفتطتٌتة 
األمرٌكٌة، اضافة الى توفٌر بٌئة مناسبة لوالدة واستمرارٌة دولة اسرائٌل، عن طترٌتق انشتاء نتظتم 
حكم جدٌدة، تخدم هذه األهداف والمخططات عملٌا، وتعادي أمرٌكا شعاراتٌاً. وكانت قتاعتدة التلتعتبتة 

 .""امرٌكا تجٌد صنا أعدائهااألمرٌكٌة تختزل فً عبارة: 

االستختبتاراتتٌتة -اعتمدت االدارات األمرٌكٌة الحقا على ما اسست له تلك المجموعة الدبلوماسٌة 
(، ولم تتحرر من أسر مخططاتهتا الحتقتا. ان قتراءة واستتتذكتار بتداٌتة 9٘2ٔ – 9ٗ2ٔفً أعوام )

، وكتذلتك الحلحعحب الحعحالحمحًالدور األمرٌكً فً الشرق األوسط، ومعرفة بٌئة انشاء ما ٌسمى بمركز 
الحقا ٌبدو ضرورٌا، ألن السٌاسات التً اعتمدت تثٌر تساؤالت حول جذور تارٌتخ  (CIA) مؤسسة

فً االنقالبات والثورات، وحتى تشكل بعض التدول  (CIA) الشرق األوسط السٌاسً الحدٌث، وثقل
العربٌة فً النصف الثانً من القرن العشرٌن. ان المحلل والمتابع ٌحتاج الى مزٌد من التمتعتلتومتات 

"بدبلوماسٌة محا والحقائق حول تلك الخطط والنشاطات التً عرفت فً وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة: 
 ".وراء الكوالٌس

 15 »........ ان القراءة الراهنة لألحداث السٌاسٌة توحً بتكرارها بصٌغ متحاكٌة فً كل 

 د.آزاد أحمد علي
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 حنى تطىٌش الىػً التٌظٍوً
 
 
 
 
 
 
 

تة لتألنتظتمتة  النقد والنقد الذاتً البّناء ... ٌّ أحد المباد  األساس
ٌّتة ستبتٌتالً  ٌّة فً األحزاب والمنّظمات التً تعتمد الدٌمقتراطت الداخل

 لتطوٌر أدائها من أجل المضً قدماً نحو األهداف المنشودة.
تة بتاعتتتبتاره  ٌّ ٌّة من الحٌاة التنظٌمت إّن النقد هو جزء دائم الفاعل
حّقاً ُمصاناً للعضو وبنفس الوقت ٌتعتتتبتر واجتبتاً متن الضترورّي 

ٌُماَرس؟  ممارسته، لكن ما الغاٌة منه وكٌف 
إّنه تلك الوسٌلة الفّعالة لتلتوقتوف عتلتى األختطتاء والتنتواقت  
لتصحٌحها أو إزالتها، ومن جهة أخرى إعطاء تقتٌتٌتم ستلتٌتم لتكتّل 
ر التقتٌتام  موقف أو نشاط قامت المنظمة أو أحد أفرادها بته أو قُترِّ
به، وٌستلزم ممارسة النقد تحلًّ العضو بالجرأة فً االجتتتمتاعتات 
ٌّة بحٌث ٌتّم رصد نقاط الضتعتف بتغتٌتة تتطتوٌتر  والمحافل التنظٌم
ٌّتة األعضتاء والتهتٌتئتات،  تة لتزٌتادة فتاعتلت ٌّ وتنشٌط الرؤى اإلبداعت
وتطبٌق المبدأ الدٌمقراطتً داختل التتتنتظتٌتم متن ختالل مستاهتمتة 
الجمٌع فً إزالة العقبات والعثرات وتوجٌته األعضتاء والتقتٌتادات 
ٌّتة حتّتتى ال  ٌتتتحتّول التختطتأ  والهٌئات نحو التمتبتادرات اإلٌتجتابت
ٌّتة  ًّ إلى مشكلتة متعترقتلتة لتلتمتستٌترة التنتضتالت ًّ أو السٌاس التنظٌم

 للمنظمة او الحزب.
ٌّة تؤّدي إلتى  إن الممارسة السلٌمة للّنقد حسب األصول التنظٌم
 ًّ ًّ لهذا المبدأ، فتٌتتتّم تتنتاول كتّل عتمتل نضتالت تفعٌل الدور الرقاب
ٌّة المنتاقشتة والتمتشتاركتة فتً صتنتاعتة  ٌّة تجمع بٌن حر بروح نقد
ٌّتة  ٌّة والتروح الترفتاقت ٌّة التنظٌم القرار من جهة وااللتزام بالمسؤول
من جهة أخرى، ومن هنا ٌبدو أن ال ترابط بتٌتن متمتارستة التنتقتد 

 وخلق الفوضى.
ٌّاً أّن الفوضى تعتمد على آراء مخالفة لستٌتاستة  وهكذا ٌبدو جل
المنّظمة والتشهٌر باألعضاء والقٌادات وإنشاء تكّتالت تعتمد علتى 
ٌّة، بٌنما ٌبدو النقد بمثابة بوصلة توّجتهتا ألعضتاء  ٌّة الشخص األنان

 والهٌئات نحو الهدف المنشود.
من جانٍب آخر لكً تكون الهٌئات واألعضتاء فتً التمتستتتوى 
ٌّات واألداء، فال بد أن ٌكون النقتد لتٌتس هتنتا  المطلوب من اإلمكان
للوقوف على األخطاء والعثرات فقط، بتل ٌتجتب أن ٌصتبتح أداة 
لتتتتتوفتتٌتتر التتقتتدرات والتتعتتمتتل عتتلتتى إطتتالقتتهتتا ودعتتم التتهتتٌتتئتتات 
باالختصاصات والكوادر الواعٌة، والعمل عتلتى إزالتة التعتراقتٌتل 
التً تقف فً وجه ممارسة العملٌة النقدٌة وبتتتر متحتاوالت ختلتق 

ٌّة واالستبداد داخل المنّظمة او الحزب .  حاالت األنان
إّن صّحة التنظٌم تتطلّب من الجتمتٌتع بتذل التجتهتود متن أجتل 
تربٌة األعضاء والهٌئات على الممارسة السلٌمة للنقد وقبوله، وقد 
ٌؤّدي هذا إلى توّقف جزء من أداء التمتنتّظتمتة، لتكتّن األمتر أشتبته 
بتقلٌم الشجرة بغرض زٌادة اإلنتتتاج، ألّنته كتلّتمتا تتنتامتى التوعتً 
تة التقتٌتادة  ٌّ ٌّة وجماعت ًّ ازداد الترابط بٌن تطبٌق الدٌمقراط التنظٌم
ًّ البّناء، وهكذا تتحتّقتق التغتاٌتة  والرقابة من خالل النقد والنقد الذات

ٌّة.  من الممارسة النقد
تة التجتّبتارة والتفتاعتلتة إلطتالق  ٌّ وهكذا فإّن النقد هو تلك العمتلت
القدرات والطاقات، والدفع نحو إٌجاد الوسائل المالئمة لجعلها فتً 
خدمة األهداف المنشودة ألعضاء المنّظمة، وهتذا الٌتعتنتً إعتفتاء 
األعضاء والهٌئات التً تمتلك قدرات وطاقتات متن التنتقتد، إذ لتم 

 ُتسّخر تلك اإلمكانٌات فً خدمة أهداف المنّظمة او الحزب .

 طدريس شنكالي

 كلٌب داػش

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

لماذا استغربنا ظهور داعش؟ لمتاذا رأٌتنتا فتً ظتهتورهتم التدامتً 
وسلوكٌاتهم المتحجرة شٌئا نكرا؟ تنتشر وسائل التواصل االجتتتمتاعتً 
بصور وأفالم تسجٌلٌة تسجل بعض أهوالهم وبشائعهم، وهً حلقة فتً 
سلسلة من التارٌخ الدامً الحدٌث والقدٌم بالعراق خصوصا وبمنطقتنا 
العربٌة عموما، ولئتن تتعتمتدت داعتش نشتر فتظتائتعتهتا، فتإن فتظتائتع 
"سوات" المالكً ٌحر  على طمسها، وهتً تتتتشتابته بتدرجتات متع 
شنائع صدام ومن سبقه وال تختلف كثٌرا عما تعج به سجون األنتظتمتة 

 .العربٌة جمٌعا

داعش ٌتصرفون وفقا لترجمتهم للدٌن اإلسالمتً، ومتن التواضتح 
أن انتشار هذه الترجمة وسٌطرتها على عقولهم وغسٌلتهتا لتمتختهتم لتم 
تأت من فرا ، فالقوى الدٌنٌة السٌاستٌتة قتاطتبتة دون استتتثتنتاء تتنتكتر 
تصرفاتهم وتوقٌتها لكنهم ال ٌنتكترون أنتهتم ٌتتتصترفتون وفتق فتتتاوى 
ورؤى دٌنٌة موجودة، قد ٌرون تشددها وٌنكرون توقٌتتتهتا، لتكتنتهتم ال 
ٌنفون وجودها بالكامل، والسؤال هو: كٌف انتشر مثل هتذا التتتطترف 
الدامً وقوانا الدٌنٌة السٌاسٌة المرخصة والتً تعٌش بٌننا تدعتً لتٌتل 

 نهار أنها قوى وسطٌة وتسامح وتعاٌش!؟

الحقٌقة التً ال نستطٌع نكرانها، أن داعش تعتلتمتت فتً متدارستنتا 
وصلّت فً مساجدنا، واستمعت إلعالمنا، وتسّمرت أمام فضتائتٌتاتتنتا، 
وأنصتت لمنابرنا، ونهلت من كتبنا، وأصتغتت لتمتراجتعتنتا، وأطتاعتوا 
أمراءهم بٌننا، واتبعوا فتاوى من لدنا، هذه الحقٌقة التتتً ال نستتتطتٌتع 
إنكارها. داعش لم تأت من كتوكتب آختر، وال هتً خترٌتجتة متدارس 
الغرب الكافر أو الشرق الغابر، وإن كان بعضهم ٌحمل جتنتستٌتة دول 
"الكفر"، ولكن تعبئتهم الفكرٌة والدموٌة أتت من مشاٌخنتا ومتنتاهتجتنتا 

 .ومناهلنا الدٌنٌة السٌاسٌة

جغرافٌا مناهجنا ترسم لهم خرائط الوهم الدٌنتً عتن أمتة كتانتت، 
متجاوزة بذلك مفهوم الدولة المدنٌة التعتصترٌتة، وال تتعتتترف بتحتدود 
جغرافٌة وال واقعٌة سٌاسٌة، فلماذا نستغرب إزالتتتهتم لتلتحتدود وعتدم 
اعترافهم بها؟ وتارٌخ مناهجنا التعلٌمٌة ٌسرد لهم أوهامتا متن ستراب 
الخدٌعة والتزوٌر لحقائق التارٌخ، ٌدرسون التتارٌتخ كسترد لتقتصت  
وخزعبالت ال ٌجوز التحقق منها نتاهتٌتك عتن التتتشتكتٌتك فتً صتحتة 
حدوثها من عدمه، ومبدأ الشك هو أحد أسس دراستة التتتارٌتخ كتعتلتم، 
رواٌات تنسخ وتكرر مع تعدٌالت متفاوتة وبتطترق ستردٌتة متتتفتاوتتة 
حسب الراوي ومقدار العاطفة والدموع والصراخ الدراماتتٌتكتً التذي 
ٌصاحب طرٌقة السرد "لزوم" التأثٌر على صتغتار التجتمتاهتٌتر التتتً 
ٌغرس فً عقولهم قوالب جامدة ال تقبل التشكٌك وال النتقتد والتتتحتلتٌتل 
والتساؤل، وٌرسم لهم تارٌخا طوباوٌا ٌحنون "للعودة" إلٌه، فال ٌهمهم 
المستقبل وال ٌستقرئون خرائطه وتوقعاته بشكل علمً، فلقد اختتتصتر 
له أصحاب "الفتاوى على الهوا" أن تفجٌر نفسه بتالتكتفتار وبتكتل متن 
ٌخالفهم سوف تختزل له المستقبل وتطٌر به فً أحضان الحور العتٌتن 

 15 »وجنان النعٌم.                                ................... 
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بعد طول تجاهل، وبتعتد كتل متا قتام بته 
تنظتٌتم داعتش طتوال عتام متن التزمتن فتً 
سورٌا والعراق من أعمال، أبسط متا ٌتمتكتن 
أن ٌقال عنها أنتهتا جترائتم ضتد اإلنستانتٌتة، 
صحا أوباما فجأة من غفلته لٌأمر بضتربتات 
جوٌة محدودة، وأشدد على كتلتمتة متحتدودة، 
 ضد هذا التنظٌم، فً العراق دون سورٌا!!

لم تكن اإلدارة األمترٌتكتٌتة تتحتتتاج إلتى 
ذرائع لتتتضترب فتً أي متكتان متن التعتالتم 
بدعوى مكافحتة اإلرهتاب التقتاعتدي بشتكتل 
خا . ولم تعر انتباهتاً ألي متن األصتوات 
المعترضة هنا وهناك على جهودها تلك متن 
أٌة جهة صدرت. وقد جتنتدت لتهتذا التهتدف 
أسطوالً جوٌاً كتبتٌتراً متن التطتائترات بتدون 
طٌار، ودعتمتتته كتلتمتا اقتتتضتت الضترورة 
بقوات المارٌنز ووحدات العملٌات الخاصتة. 
هذا بعد تتدختلتهتا التمتبتاشتر فتً أفتغتانستتتان 
والعراق وغزو البلدٌن بتمتئتات اآلالف متن 
جنودها، بعد تسوٌق الذرٌعة ذاتتهتا بضترب 
القاعدة ومناصرٌها. أما وقد جاءت التقتاعتدة 
جهاراً نهاراً لتقوم بعمتلتٌتاتتهتا الشتنتٌتعتة متن 
تهجٌر وقتل ورجم وصلب وقتطتع الترؤوس 
فتتً الشتتوارع ومتتن تتتدنتتٌتتس لتتلتتكتتنتتائتتس 
والمقدسات األخرى وتفجٌترهتا، طتوال هتذه 
المدة إلقامة دولتها التطتالتبتانتٌتة فتً ستورٌتا 
والعراق، أمام سمع ونظر العالم أجمع، وفً 
مقدمتهم األمرٌكان، دون أن ٌعترض سبٌلهتا 
أحد من المتعتنتٌتٌتن فتً متحتاربتة اإلرهتاب، 
ودون أن ٌقول لها أحٌد "أف". البتل إفستاح 
المجال أمام قوات داعش مع كامل أسلحتتتهتا 
للتحرك بأرتالهتا التطتوٌتلتة بتكتامتل التحترٌتة 
ودون أي عائق، بٌن ستورٌتا والتعتراق فتً 
صحراء وطرق مكشوفة، فهذا مدعاة ألكتثتر 
من تساؤل عن الهتدف والتغتاٌتة األبتعتد متن 
سلوك التجاهل من قبل أوباما ألكثر من عتام 
على نشوء هتذا التتتنتظتٌتم واستتتٌتالئته عتلتى 
أراض ومتتدن وبتتلتتدات ستتورٌتتة عتتدٌتتتدة 
وممارسته أبشع الجرائم فٌها لتٌتصتدر قترار 
الضربات الجوٌة المحدودة والمنتقاة بتعتنتاٌتة 

 اآلن. وفقط فً العراق؟؟؟
لتتقتتد حتتاول األمتترٌتتكتتان ومتتنتتذ "غتتزوة 
مانهاتن" الحد من التطرف اإلستالمتً حتول 
العالم وبأسالٌب ومعالجات متختتتلتفتة، كتانتت 
فتتً التتغتتالتتب ذات طتتابتتع عستتكتتري. إال أن 
الحصٌلة لم تكن مرضٌة على الدوام. ولتعتل 
حادث التهتجتوم بتالصتوارٌتخ فتً ستبتتتمتبتر 

على القنصلٌة األمرٌكٌة فً بنغتازي  ٕٕٔٓ
بتلتٌتبتٌتا ومتقتتتل الستفتٌتر األمترٌتكتً وثتالثتة 
آخرٌن، رغم المساعدة الكبٌرة التً قتدمتتتهتا 
أمرٌكا للٌبٌٌن للتخلت  متن التقتذافتً، أبتلتغ 
مثال على ذلك. فبرغم توفٌر أمان نسبً من 
العملٌات اإلرهتابتٌتة التكتبتٌترة عتلتى شتاكتلتة 

. لكن التواضتح 9\ ٔٔ
أن كلفة ذلك التتتأمتٌتن 
النسبً كانت بتاهتظتة 
على التدول التغتربتٌتة 
عموماً وعلى أمرٌتكتا 

بوجه خا . ألنها تتتتطتلتب متراقتبتة دائتمتة 
وعلى مدار الساعة ألي تحرك ٌثٌر الشتبتهتة 
فً أٌة بقعة من العالم حتى ولو كانت رسالة 
إلكترونٌة من بضع كتلتمتات. وهتذا ٌتتتطتلتب 
تجتنتٌتد أعتداد كتبتٌترة جتداً متن التمتختبترٌتن 
والعمالء والمترجتمتٌتن وأجتهتزة متختابترات 
تتضخم باستمرار مع تزاٌد المهام وتعتقتدهتا. 
إضافة إلى تسخٌر أموال طتائتلتة الستتتختدام 
أحدث األجهزة وتطوٌرها باستمرار للتتمتكتن 
من القٌام بالمهام المرجوة للقضاء عتلتى أي 
تحرك أو مشروع هجوم إرهتابتً وهتو فتً 

 المهد.
إزاء هذه المجهتودات التكتبتٌترة لتلتحترب 
على اإلرهاب والوقاٌة منها، ورغم التنتجتاح 
الحالً المتنتظتور فتً التحتد متن التهتجتمتات 
اإلرهابٌة فً الغرب عامتة، لتكتن التتتطترف 
اإلسالمً والنزعة لتلتقتٌتام بتعتمتلتٌتات عتلتى 

سبتتتمتبتر ظتلتت تتتتنتامتى  ٔٔغرار هجمات 
وتتزاٌد بتٌتن األجتٌتال الشتابتة التنتاشتئتة فتً 
المجتمعات اإلسالمٌتة التمتحتافتظتة عتمتومتاً. 
وهكذا ٌظل الخطر قائماً وربما ٌتصاعد متع 
التتتتتقتتدم التتعتتلتتمتتً وقتتدرة التتمتتجتتمتتوعتتات 
والتتتتتنتتظتتٌتتمتتات التتمتتتتتطتترفتتة االستتتتتفتتادة متتن 
تكنولوجٌات متقدمة مما قد ٌمكنها فً لحظتة 
ما من إنتاج سالح تدمٌر شامل أو أي ستالح 
آخر، واستعماله فً غفلة من أجهزة مكافحتة 
اإلرهاب. مما ٌعنً حصول كارثة حتقتٌتقتٌتة 

 الٌمكن تحمل تبعاتها.
وبغض النظر، وحتى لو لم ٌتمكن أولئك 
المتطرفون متن التقتٌتام بتأي عتمتل إرهتابتً 
ناجح فً الدول الغربٌة فً المدى المنظتور، 
فإن الخطر ٌبقى قائماً على التمتدى التبتعتٌتد، 
وربما تزداد فر  نجاحه، إضتافتة إلتى أن 
هذه المجتمعات المنفتحة اقتصادٌاً وستٌتاستٌتاً 
واجتتمتاعتٌتاً وحتركتٌتاً عتلتى التعتالتم أجتمتع، 
الٌمكنها أن تتتتحتمتل عتلتى التمتدى التطتوٌتل 
إجراءات التفتٌش والتتتدقتٌتق الشتدٌتدة ألنتهتا 
تعٌق حرٌة الحركة التً بنً عتلتى أستاستهتا 
ذلك االنفتاح، فتحد بالتالتً تتلتك اإلجتراءات 
متتن إمتتكتتانتتات التتتتتطتتور واالزدهتتار لتتهتتذه 

 المجتمعات.    
 وداوها بالتً كانت هً الداء

تقول وزٌرة الخارجٌة األمرٌكٌة السابقتة 
هٌالري كلٌنتون فً تصرٌحات لها متؤختراً 

الفشحد : “ ونشرتها وسائل اإلعالم األمرٌكٌة
فً بناء قوات مقحاتحلحة ذات مصحداقحٌحة محن 
الححمححعححارظححٌححن لححنححظححام بشححار األسححد، تظححم 

االسححححالمححححٌححححٌححححن 
والححعححلححمححانححٌححٌححن 
ومحححححخحححححتحححححلحححححف 
مكونات محنحطحقحة 

الشرق األوسط، الفشد فحً ذلحم هحو الحذي 
أوجححد فححرا ححا ، وهححو الححفححرا  الححذي محح   

ووافقهتا فتً ذلتك رئتٌتس ”. الجهادٌون اآلن
الوزراء البرٌتطتانتً الستابتق طتونتً بتلتٌتر. 
والتتتتتستتاؤل اآلن فتتٌتتمتتا إذا كتتان ذلتتك فشتتالً 
أمرٌكٌاً أم تفشٌالً متعمداً عن ستابتق تصتور 

 وتخطٌط وتنفٌذ؟؟
الفشل األمرٌكً الواضح لم ٌكن فً هذه 
القضٌة وإنما فً مسألتة متكتافتحتة اإلرهتاب 
والقضاء علٌه بشكل جذري. ولهذا كان البتد 
من التفكٌر بطرٌقة مختلفة، وانتهاج أسالتٌتب 
غٌر عادٌة إلحراز نتتتائتج أفضتل. فتمتجترد 
ضرب اإلرهابٌٌن فتً متواقتعتهتم وتتجتفتٌتف 
منابع تموٌلهم وإصدار قتوانتٌتن وتشترٌتعتات 
تحد من حركتهم ونشاطهم، والسماح لتلتمترأة 
بتتقتتٌتتادة الستتٌتتارة فتتً متتجتتتتتمتتع كتتالتتمتتجتتتتتمتتع 
السعودي ٌبلغ الغلو فٌه أعتلتى درجتاتته متن 
التشدد الدٌنً، أو دعم المجموعات األخترى 
من المعتدلٌن لمواجهتهم، مجرد القٌام بتذلتك 
الٌتتعتتنتتً أن نتتزعتتة التتتتتطتترف فتتً هتتذه 
المجتمعات قد انتهت أو تناقصت. بل العكس 
من ذلك. إن عشرات اآلالف من الجهتادٌتٌتن 
المتطوعٌن "لالستشهاد" فً سورٌا والعراق 
جاؤوا فً غالبٌتتتهتم متن هتذه التمتجتتتمتعتات 
اإلسالمٌة المحافظة، إضتافتة إلتى التتتمتوٌتل 
الكبٌر، بالرغم من كل اإلجراءات الحكومٌتة 
الرسمٌة لمنعهم من ذلك. لتذا كتان البتد متن 
معالجة التربة الختصتبتة التتتً تتنتتتج أفتكتار 
التطرف اإلسالمً تلك. ومن هنا قتد ٌتكتون 

وداوهحا بحالحتحً تطبٌق المثل الشعبً القائتل: 
، التوستٌتلتة األنتجتع لتدحتر كانحت هحً الحداء

 اإلرهاب والقضاء علٌه فً منابته األصلٌة.  
وللشفاء من هذا المرض العتضتال التذي 
استفحل علتى شتكتل تتطترف دٌتنتً عتنتٌتف 
ٌمكننا االستنتاج أن األمرٌكتان عتوضتاً عتن 
مواجهة هذه التنظٌمات المتطرفة  عستكترٌتاً 
والقتضتاء عتلتٌتهتا، قتد ٌتكتونتوا غتٌتروا فتً 
استراتٌجٌتهم وباتوا ٌفسحون المجال أمامتهتا 
للتمدد والتوسع والسٌطرة عتلتى متجتتتمتعتات 
إستالمتٌتة ستنتٌتتة بشتكتل أستاستً لتتتحتكتمتهتتا 
وتمارس علٌها كل ما ٌخطر ببال المتطرفٌن 
اإلسالمٌٌن من سلوكٌات مقززة ٌعتتتبترونتهتا 

 9 » الصحٌح.من أساسٌات الحكم اإلسالمً 

 هل هً اسرتاتٍجٍخ أهشٌكٍخ جذٌذح؟ التذخل األهشٌكً: دسهن وقبٌخ أم قٌطبس ػالج؟ ... 

 سعيد لحدو 
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 التدخد األمرٌكً .... تتمة

وهذا بال شك سٌنفِّر تلك المجتمعات 
منهتا ومتن ستلتوكتٌتات جتهتادٌتٌتهتا. 
وستتحول مشاعر الكراهٌة والتحتقتد 
إلى التتتطترف التدٌتنتً وستلتوكتٌتاتته 
الغرٌبة التتً لتن ٌتتتحتمتلتهتا التنتاس 
عتتوضتتاً عتتن تتتوجتتهتتهتتا ألمتترٌتتكتتا 
والغرب. مما سٌدفع بالنتهتاٌتة بتهتذه 
المجتمعات إلى التنتفتور متن أولتئتك 
المتطرفٌن ونظام حكمهم وبتالتتتالتً 
الثورة عتلتٌتهتم ومتحتاربتتتهتم. وهتذا 
األمر كفٌل بالقضاء على التتتطترف 
وعتتوامتتل نشتتوئتته ونتتمتتوه، بتتعتتد أن 
كتتانتتت هتتذه التتمتتجتتتتتمتتعتتات ذاتتتهتتا 
الحاضنة األساسٌة له والمنابع التتتً 
استمرت طوال السنتوات التمتاضتٌتة 
بتتمتتده بتتالتتمتتتتتطتتوعتتٌتتن واألنصتتار 

 والداعمٌن والممولٌن.
قد ٌكون هذا هو الدافع األساسً 
التتذي حتتدا بتتالتترئتتٌتتس األمتترٌتتكتتً 
لإلحجام عن القٌام بأي عتمتل جتدي 
وفعال على األرض بتمتا فتٌته دعتم 
المعارضة السورٌة المعتتدلتة لتلتحتد 
من تمدد ونمو داعش وغتٌترهتا متن 
التنظٌمات المتتطترفتة، والتتتغتاضتً 
المتعمد عن طرق ووسائل إمتدادهتا 
بالرجال والمتال والستالح وكتل متا 
ٌوفر لها من أسباب القوة والتتتوستع 
على حساب القوى األخرى المعتدلة 
متن أصتتحتاب التتمتشتتروع التوطتتنتتً 

 الحقٌقً.
على ضوء هذا التتحتلتٌتل ووفتق 
هذا المنطق، وبالعتودة إلتى عتنتوان 
المقال نرى أن التتتدختل األمترٌتكتً 
الٌوم بضربات جوٌتة عتلتى بتعتض 
المواقع لداعش فً العراق والمنتقتاة 
بعناٌة وحر  شدٌدٌتن ، نترى أن 
هذا التدخل ال هو درهم وقتاٌتة ألن 
هتتتذا فتتتات أوانتتته والتتتمتتترض قتتتد 
استفحل. وال هو قنطار عتالج، ألن 
المعالجة الجذرٌة تستتتدعتً التبتتتر. 
وهتتتذا لتتتم ولتتتن ٌتتتحتتتصتتتل، وفتتتق 

 تصرٌحات أوباما نفسه. 
القضٌة إذاً ماهتً إال رتتوشتات 
تزٌٌنٌة تتحتفتظ لتإلدارة األمترٌتكتٌتة 
بتتتعتتتضتتتاً متتتن متتتاء التتتوجتتته إزاء 
المنتقدٌن، وتعدل فتً ختط التحتدود 
التتفتتاصتتل بتتٌتتن التتمتتصتتالتتح اآلنتتٌتتة 
والمصالح الكبرى. أما البقٌة فما هم 
إال ضحاٌا ٌسقطتون متع قتلتٌتل متن 
األسف أو ربما بدونه. تلك الضحاٌا 
التً البد منها على طترٌتق مستٌترة 
التارٌخ الكبرى، حتى وإن تجتستدت 
بشكل إبادة جماعٌة لشعوب أصتٌتلتة 
فً المنطقة بتاتتت التٌتوم فتً عتداد 

 األقلٌات.

 الشثٍغ الؼشثً والكشد وادلستقجل
 
 
 
 
 
 
 

عامالن لعبا دورا رئٌسٌا فً تشكل الدول الحالٌة المنضوٌة تحتت 
 لواء هٌئة األمم المتحدة بحدودها المعروفة . 

إن أي مخت  بدراسة تارٌتخ التنتوع  العامد ألود : عامد القوة :
البشري ٌعرف أن النظام اإلمتبتراطتوري ظتل ستائتداً حتتتى متعتاهتدة 

، حٌث االمبراطورٌة لٌس لهتا حتدود نتهتائتٌتة ،  2ٗٙٔوستفالٌا عام 
فهً تتقل  أو تتوسع بحسب قوة جٌش اإلمبراطور ، وٌنتقل الناس من تبعٌة هذه اإلمبراطورٌة إلتى 

 تلك إذا سقطت أراضٌهم تحت االحتالل . 
ساهم فٌه عادات وتقالٌد وتراث ولغة وثقافة وآالم وآمال مشتركة  العامد الثانً : عامد القانون :

 تكونت داخل كل تجمع من تجمعاته على حدة . 
إن عامل القوة كان له الدور األكبر حتى اآلن فً تشكٌل حتدود التدول التحتالتٌتة رغتم تتقتدم دور 

 الحضارة والقانون فً القرون األخٌرة من عمر البشرٌة . 
أكبر مثال على دور القوة فً تشكٌل الدول ٌمكن أن نقدمه من منطقة الشرق األوستط ، فتالشترق 
األوسط تبلور فٌه تارٌخٌا أقوام هم الفرس والكرد والترك والعرب ، لكّن عامل القوة منع تشكل دولته 
على هذا األساس ، فقد تشكلت تلك الدول وفقا لمشٌئة المنتصرٌن فً الحرب العالمٌة الثانٌة، والتذٌتن 
صاغوها بما ٌتناسب مع مصالحهم حسب اتفاقٌة ساٌكس بٌكو ، فالكرد لم ٌحظوا بدولة خاصة بتهتم ، 
والعرب وزعوا الى دول متعددة ، وهٌئة األمم المتحدة ٌتصدرها مجلس األمن ودولته التكتبترى التتتً 

 لها حق االعتراض على تشكٌل الدول إن لم تنسجم مع مصالحها . 
مؤشرات عدٌدة فً كل أنحاء العالم تدل على أن حركة الشعوب لم تعد تقبل الظلم والفقر من قبتل 

 دولها الحالٌة كما كان األمر فً السابق .
الربٌع العربً فً منطقتنا إحدى تلك المؤشرات ، والعالم الرسمً الحالً متع التعترب التحتالتٌتٌتن 
بإماراتهم ومشاٌخهم وسالطٌنهم وحكامهم الدٌكتاتورٌٌن وهو ٌساعدهم على قمع وتروٌتض شتعتوبتهتم 
ومع الٌمٌن االسرائٌلً ضد الفلسطٌنٌٌن . ولكن المارد خرج من القمقم وأصبح من الصعب إن لم نقل 
 من المستحٌل إعادته الى ما كان علٌه . والمنطقة تمّر بزلزال سٌاسً ٌصعب تكهن صورته النهائٌة. 
قد ٌنجح  كبار العالم سواًء كانوا ستة أم عشرٌن فً الحد من فعالٌة شعوب المنطقة مؤقتتتاً ، وقتد 
ٌزٌدوا فً أالمها وتضحٌاتها ، ولكن دور القانون سٌزداد كماً ونوعاً فً القرون التقتادمتة ، وهتو متا 
ٌؤشر الحقاً الى إمكانٌة تغٌر تلك الحدود وتغٌر الهٌئة الدولٌتة التحتالتٌتة التمتستتتنتدة التى فتٌتتتو التدول 
الكبرى . لم تعد ثقافة الجنس البشري تتحمل دولة كبرى مثل روسٌا ترٌد تتوجتٌته حتركتة الترأستمتال 
العالمً ألجل خدمة مافٌا تحركها مصالحها الضٌقة أكثر مما ٌحركها األمن والسلم الدولٌٌن . ولم تعد 
ثقافة الجنس البشري تتحمل أوروبا وأمرٌكا وهما ٌدعمان دولة محتلة بتالتقتوة ألراضتً التغتٌتر متثتل 

 إسرائٌل وتفرضانها فً لجنة تابعة لتصفٌة االستعمار داخل الهٌئة الدولٌة . 
صعوبات عدٌدة تعترض طرٌق شعوب المنطقة ، فالفرس تسٌطر على دولتهم دولتة تتنتتتمتً التى 
القرون الوسطى ودستورها ٌقوم على الولً الفقٌته، والتدولتة االٌترانتٌتة متدجتجتة بتالستالح التذي قتد 

 تستعمله ضد شعبها اذا اقتضى األمر . 
والعرب لهم تارٌخ مدٌد مع تزوٌر تعالٌم الدٌن اإلستالمتً التذي جتاء لتمتحتاربتة حتكتم الستالالت 
المرزولة ، لٌروض فٌما بعد من قبل االستبدادٌٌن وٌصبح داعما لحق  الملوك األبدي فتً الستلتطتة ، 

 ولٌدعم قمع واضطهاد الحكومات المتعاقبة التً انتج اضطهادها داعش وأخواتها . 
والترك ، ومع أن الكثٌرٌن استبشروا بدولتهم ودٌمقراطٌتها ومحاولتها اللحاق بركب العصر ، إال 
أن زعٌمها اإلسالمً الحالً انحرف عن سكة االصالح وانتهج مؤخراً نهجاً محافظاً ضد معتارضتٌته 

 وضد إعالم دولته المنفتح ، وهو ٌسٌر على طرٌق بوتٌن فً روسٌا . 
أما الكرد فلهم تارٌخ مشٍّرف حقاً ، وهو ٌشهد على الدور الوطنً الذي لعبوه فً الثورات على 
المستعمر سواء ضد االنكلٌز فً العراق وضد الفرنسٌٌن فً سورٌا وضد األمرٌكٌٌن فً اٌران . 
والكرد شعب طٌب وغٌر متعصب ال دٌنٌاً وال قومٌاً ، وهو صلب ومبدئً أٌضاً ، كل ذلك ٌظهر 
اآلن فً إقلٌم كردستان العراق ، حٌث قاتل وٌقاتل البٌشمركة ببسالة فً كركوك بٌنما ترك العراقٌون 
أسلحتهم وهربوا ، وإقلٌم العراق اآلن ملجأ لكل من ٌتعرض الضطهاد انسانً من السنة والشٌعة 
والمسٌحٌٌن والٌزٌدٌٌن واآلشورٌٌن والتركمان وغٌرهم بعد أن كان ملجأ لكل من ٌتعرض الضطهاد 

 10 »سٌاسً من أبناء حركة تحرر شعوب المنطقة .                                 .................. 

ل عباس
كام
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 دلبرا التخىف هي 
 إقبهخ دولخ كشدٌخ هستقلخ؟!

 

ما أْن أعلن السٌد مستعتود التبتارزانتً رئتٌتس 
اقلٌم كردستان العراق عن نٌتتته فتً التطتلتب متن 
برلمان اقلٌتم كتردستتتان التبتحتث فتً التتتحتضتٌتر 
إلجراء استفتاء شعبً على تقرٌر مصٌتر االقتلتٌتم 
كحق شرعً له، السٌما بعد األحداث الدامٌة التً 
شهدها العراق خالل الفترة الماضٌة ، خاصة بعتد 
اجتٌاح المجامٌع المسلحة التمتتتطترفتة متن أمتثتال 
داعتتش وأختتواتتتهتتا ثتتلتتث األراضتتً التتعتتراقتتٌتتة 
واالستٌالء علٌها كنٌنوى وصالح التدٌتن ودٌتالتى 
وأطراف من محافظة كركتوك التكتردٌتة ، حتتتى 
ثارت حفٌظة الساسة التعتروبتٌتٌتن ومتن أمتثتالتهتم 
القومجٌٌن المتأسلمٌن ،إذ عارضها البعتض بشتدة 
واعتبرها تقسٌماً ألرض أجتداده متن األعتراب ، 
محاوالً دغدغة عواطف ومشاعر األخوة التعترب 
لجرهم الى مواقف لعلها تسهم فً تعتكتٌتر صتفتوة 
األخوة العربٌة الكردٌة وتتفتستد التبتٌتئتة التوطتنتٌتة 
التمتشتتتتركتتة التتتتً لتطتتالتمتا تتغتتنتى بتهتتا الشتتعتبتتان 
الشقٌتقتان ، وذلتك  ختدمتة  ألغتراٍض ستٌتاستٌتة 
ومصالح فئوٌة وطائفٌة مقٌتة ، متتتوختٌتاً تتوجتٌته 
األنظار عن أعماله وممارساته الخاطئة والفاشتلتة 
التً جرت التبتالد التى متا هتً عتلتٌته اآلن متن 
أزماٍت مستتتفتحتلتة ال تتحتمتد عتقتبتاه ، فتً حتٌتن 
أعتبرها اآلخر كارثة على أمن وسالمة المتنتطتقتة 
برمتها أمثال الرئٌس المصري المشٌر عبد الفتاح 

االستفتاء الذي ٌطاطالطه  ط   ذ ٌقود : ) السٌسً ،

حالٍا األوطزا  اطا  طي وطً  الطر األاطز يال  ط اٌط  

وارثٍ  لتمسٍم العزاق يلى   ٌالت اتنطاحطزت دط ط   

   ل  وز ٌ  دتسر  ع  ذله لطتطلطأطا  رايطً وطً 

سيرٌا ٌعٍش علٍها األوطزا    رطزف وطً األر   

ُ األستبتاب .ٌعٍش علٍها نفس   ناء العزق( متناسٌا
التتتً  متتهتدت لته التطترٌتتق التتى عتترش مصتتر، 
وكالمه  التمتعتستول عتن التدٌتمتقتراطتٌتة وحتقتوق 
اإلنسان ٌبدو أن ذلك كتان بتهتدف التتتستوٌتق فتً 
عملٌتتته االنتتتختابتٌتة وكستب الشتارع التمتصتري 
التواق الى الحرٌة والدٌمقراطٌة  لٌس إال . فتٌتمتا 
قال آخرون بأنه لم ٌحن بعد الوقت إلعالن الدولة 
القومٌة وأن إقامة هكذا دولة ستواجه التعتدٌتد متن 
المخاطر والصعوبات فً الوقت الراهن على حتِد 
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 الربٌا العربً .... تتمة
أنا شخصٌاً ، كان لسان حالً قبل الربٌع العربً ٌقول : الكرد موزعون بشكل 
رئٌسً بٌن أربعة دول هً تركٌا والعراق وستورٌتا واٌتران ، وبتٌتن ثتالثتة دول 
اخرى بشكل أقل هً أرمٌنٌا وجورجٌا وأزربٌجان ، والتدعتوة التى دولتة كتردٌتة 
واحدة قد ٌخلخل دول المنطقة وٌؤثر على السلم واألمن الدولٌٌن ، والمهم أن تتجه 
جهودنا إلى خدمة قضٌة االنسان فً كل مكان فً ظل العولمة بعٌداً عن التقتومتٌتة 

 أو االثنٌة أو العرق أو الدٌن أو الطائفٌة . 
اختلفت الصورة اآلن بعد الربٌع العربً وهناك جدل بتٌتن أفتراد ومتؤستستات 

 وأحزاب المنطقة حول استقالل إقلٌم كردستان . 
 بٌن ٌّدي مقالٌن :

 ٕٗٔٓ/2/ٙاألول : نشر فً جرٌدة الحٌاة اللندنٌة بقلم هوشنك اوسً بتارٌتخ 
أنهاه كما ٌتلتً : عتلتى الشترق   –استقالل كردستان بٌن ممانعتٌن   –تحت عنوان 

األوسط والعالم أن ٌحضرا نفسٌهما لوالدة دولة كردٌة ، وهتذه التدولتة ٌتجتب أن 
تحظى بترحٌب النخب العربٌة ودعمها ، ألنها ستكون أفضل بسنتوات ضتوئتٌتة ، 

بتٌتكتو  وأهتدتتهتا  -من نماذج الدول القومٌة الفاشلة التً فرزتها اتفاقٌتة ستاٌتكتس 
 للعرب والترك والفرس ، والتً بدورها أنتجت دولة "داعش" .

والتتثتتانتتً : نشتتر فتتً جتترٌتتدة الشتترق األوستتط  بتتقتتلتتم أمتتٌتتر طتتاهتتري فتتً  
ٌُقرأ  فٌه المتكتتتوب   –بارزانً ٌحلق بطائرة ورقٌة   –تحت عنوان  ٕٗٔٓ/2/ٔٔ
 من عنوانه . 

 أجد نفسً بوضوح أقرب الى المقال األول .
 / الالذقٌة 

 

 !سىسٌب.. ضشوسح احلل السٍبسً

سقطت الرقة قبل أٌام بٌد قوات "داعش". مساحتتتهتا 
تشكل ضعفً مساحة لبنان. والٌزال النظام السوري ٌتتتعتنتت فتً التحتل الستلتمتً 
والسٌاسً. راح ضحٌة هذه الحالة والحرب األهلٌة ربع ملتٌتون ستوري، ونتزوح 
سبعة مالٌٌن، وتشرد مئات اآلالف داخل سورٌا وخارجها. اضطرا بغٌر مستبتوق 
فً تارٌخ سورٌا كله ،بل وفً تارٌخ المنطقة منذ الحرب العالمٌة الثانٌة. التحتلتول 
التفاوضٌة فشلت فً المؤتمرٌن بجنٌف وال أحد ٌرٌد أن ٌسمع اآلخر، ولتو رأٌتت 
النظرات والعبارات التمتتتبتادلتة إبتان ذٌتنتك التمتؤتتمترٌتن لتهتالتك األمتر وراعتك، 
وتتساءل: أأبناء بلد واحد هؤالء؟! سالت محٌطات من الدماء وصرختات األبترٌتاء 

 !فً كل بقعة من سورٌا صمتا آلذان والعالم لم ٌستطع فعل شًء
منذ الوهلة األولى، أرسل الملك خطاباً إلى الرئٌس السوري، وإلى الستورٌتٌتن 
بضرورة الحفاظ على السلم والتعاٌش وأن ٌكون التغتٌتٌتر ال بتالتدم والستنتان، بتل 
بالحوار واللسان. سفكت كل األطراف بسورٌا الدماء، والتجترائتم أوضتح متن أن 
ٌكتب عنها إذ تعبر عنها األفالم والصور أكثر من الكلتمتات والتحتروف. تصتاعتد 
التأزٌم بٌتن التمتعتارضتة والتنتظتام متمتا جتعتل التوصتول إلتى حتل ستٌتاستً متن 
المستحٌالت، وقد نادى األمٌر سعود الفٌصل قبل أٌام بضرورة التحتستم الستٌتاستً 
للمشكلة السورٌة، وأن تكون ضمن نطاق المشً خطوة لٌمشً التمتختالتف ختطتوة 

لقد أسس الربٌع العربً الدموي لفكرة خطٌرة، وهتً أن التدمتاء أرخت    .أخرى
من الحرٌة! هكذا قالوا، ثم سالت الدماء وبقرت بطون األمهات الحوامل، ولم تأت 
الحرٌة التً ٌنادون بها. ثمة مبالغة بالشعارات حول الحرٌة والدٌمقراطٌة والعدالة 
والمساواة، هناك فن الممكن الذي ٌمكن أن ٌعاش فً بلدان تعٌش وفق إمتكتانتاتتهتا 
وظروفها، من الصعب تطبٌق تجربة دٌمقراطٌة عرٌقة مثل برٌطانٌا عتلتى بتلتدان 

 .محدودة الموارد، ولٌس لدٌها أي تكوٌن سٌاسً
ما أرخ  الدماء التً تسٌل اآلن فً العراق ولٌبٌا وستورٌتا، وكتل ذلتك بتٌتن 

 .طغٌان شرس ٌواجه بشعار فضفاض
 ٕٗٔٓ-2-2ٕ* صحٌفة عكاظ / 

 تركي الدخيل*

 حسين بدر
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 لأاذا التخيف ان ... دتأ 

حططٍططح اططزد السططٍطط  اططالطط  اسططلططم وططً 

استها اما ل   جزا ا الطمطسطم الطىطير ي 

يذاعط  اطيت  اطزٌطىطا اطعط    ط نطنطا   وً

وحطب   وطا ارت وطً  طز  وطير سطتطا  

نزف  ط   الطيلطم لطم ٌطحطن  طعط   عطال  

ال  ل  المياٍ  الىير ٌ ، وي  ل رت  طذ  

ال  ل  على الأضً  االستأزار از ينط  

 لتى الضأانات ان النياحً االجتأاعٍ  

 االلتصا ٌ   نحن نعتمط   ط     ال واعٍ 

 ذ  الضأانات  ٍز اتيوزت  طالطأطسطتطيف 

الأالي  وً الطأطزحطلط  الطزا طنط   لطذلطه 

 نان وً الأطييطيص اطعطا   اطخطا طزت 

 ٌجه الت لٍك  ل نها وأا ٌجه( .

نقتول لتهتؤالء : هتل نستٌتتتم تتارٌتخ  
العراق المعاصر وموقع الكرد فتٌته؟ هتل 
نستتٌتتتتتم مستتٌتترة نضتتال وكتتفتتاح الشتتعتتب 
التكتردي ختالل عتقتود متن التزمتن ضتتد 
األنظمة الدكتاتورٌة المستِبدة التمتتتعتاقتبتة 
على سدة الحكم فً العتراق ومتطتالتبتتتهتم 
بحقهم المتشتروع فتً تتقترٌتر مصتٌترهتم 
على الدوام ، مضحٌن  فتً ستبتٌتل ذلتك 
بعشرات اآلالف من الشهداء ؟. علمتاً أن 
ٌُستفتى فٌهتا  هذه لٌست المرة األولى التً 
الشعب الكردي فً االقلتٌتم عتلتى تتقترٌتر 
مصٌره ، فقد سبقتها عملٌة استفتاء غتٌتر 
ملزم إبان التصوٌت على اختٌار ممتثتلتٌته 
لتشكٌل أول برلمان كردي فً االقلٌم بعد 
أن قام نظام صدام حسٌن بسحب إداراتته 
من االقلٌم ، وكانتت التنتتتٌتجتة بتأن عتبتر 

% من المصوتٌن عن تأٌٌدهتم 9ٓحوالً 
بعد ستقتوط  ٖٕٓٓلالنفصال ، وفً عام 

بتتغتتداد وبتتالتتتتتالتتً ستتقتتوط نتتظتتام صتتدام 
الدكتاتوري كانت الظروف منتاستبتة جتداً 
إلعالن االنفصال ، إال أن القٌادة الكردٌة 
الحالٌة أبت وقتها إال االلتتتزام بتالتعتهتود 
التً قطعتها مع المعارضة العراقتٌتة فتً 
العٌش ضمن عراٍق دٌتمتقتراطتً تتعتددي 
برلمانً ٌضمتن لتكتل متكتونتات الشتعتب 
العراقً حقوقه المشروعة وفتق دستتتوٍر 
متوافٍق علٌه ،رغتبتًة متنتهتا بتالتمتشتاركتة 
الفعالة فً رسم متالمتح التعتراق التجتدٌتد 
)عراق ما بعد صدام ( ، واالنختراط فتً 
العملٌة السٌاسٌة ، لكن طرحه اآلن جتاء 
بشكل ٌواكب متعتاٌتٌتر التوعتً والتثتقتافتة 
السائدة الٌوم ، وبروز المفاهٌم السٌتاستٌتة 
المطروحة بقوة عتلتى الستاحتة التعتربتٌتة 
الستتٌتتمتتا بتتعتتد انتتدالع ثتتورات التتربتتٌتتع 
العربً ، و التتتً نتجتحتت فتً اإلطتاحتة 

بأعتى النظم شمولٌة وأستبتداداً ، إضتافتة 
التتى ظتتهتتور التتمتتجتتامتتٌتتع والتتحتتركتتات 
اإلسالمٌة المسلحة المتطرفة الداعٌة التى 
الجهاد المقدس ضد كل من ال ٌتفق معهتا 
فً الفكر والسٌاسة ، والسعً التى إنشتاء 
الدولة اإلسالمٌة وإحتٌتاء نتظتام التختالفتة 
الذي أكتل عتلتٌته التدهتر وشترب ،عتلتى 
أرٍض ال تفصلها عن أرض كردستان إال 
التتحتتدود التتوهتتمتتٌتتة، نتتاهتتٌتتك عتتن التتنتتهتتج 
الشوفتٌتنتً التمتمتارس متن جتهتة رئتٌتس 
الوزراء السٌد المالكً وحتكتومتتته حتٌتال 
األكراد والتمتتتجتستد فتً إصتراره عتلتى 
تعطٌل التدستتتور والتتتهتمتٌتش واإلقصتاء 
والرفض القاطتع لتحتقتوقتهتم التدستتتورٌتة 
خاصة تلك المتعلقة فً استعادة المنتاطتق 
المقتطعة من االقلٌم فً عهد النظام البائتد 
أو ما تسمى بالمناطق المتنازع عتلتٌتهتا ، 
رغم أن الدستور العراقً قتد نت  عتلتى 

وفتً  ٓٗٔإعادتها باالستناد الى التمتادة 
إال  2ٕٓٓفترةٍ  زمنٌة تنتهً خالل عام 

أن المماطتلتة كتانتت ستٌتد التمتوقتف، بتل 
تجاوز األمر ذلك بتلوٌح السٌتد التمتالتكتً 
بٌتن التفتٌتنتة واألخترى بتاستتتختدام التقتوة 
العسكرٌة ضد اإلقلٌم مختلقاً شتى الحجتج 
ٍ  أو  والذرائع كلما وجد نتفتسته فتً فشتل
مأزٍق سٌاسً حٌال خصتومته . كتمتا إن 
معارضة تركٌا أردوغان لتفتكترة التدولتة 
الكتردٌتة فتً شتمتال التعتراق ٌتعتٌتد التى 
األذهتتان طتتمتتوح التتحتتكتتم التتتتتركتتً فتتً 
الستتٌتتطتترة عتتلتتى متتنتتطتتقتتتتتً التتمتتوصتتل 
وكركوك الغنٌتتتٌتن بتالتنتفتط ، ولتتتوجتٌته 
ضربة الى حركة التتتحترر التكتردٌتة فتً 
اقلٌم كردستان باعتباره ) االقلٌم ( ٌشتكتل 
العمق االستراتٌجتً عتلتى كتافتة الصتعتد 
لتتألكتتراد فتتً بتتقتتٌتتة أجتتزاء كتتردستتتتتان 
المحتلة ،إنها غدت الساحة التتتً ٌتلتتتهتب 
فٌها التحتلتم والتهتم التكتردي التمتدفتون ، 
وٌشكل نقطة االرتكاز لحتمتل التمتشتروع 
التتقتتومتتً التتكتتردي فتتً الشتترق االوستتط 

 الجدٌد.

كلنا ٌعرف تارٌخ المنطقة التحتدٌتث ، 
وٌتتعتترف أٌضتتاً أٌتتن كتتان متتوقتتع التتكتترد 
الجغرافً فً هذه المنطقتة ، وٌتجتب أال 
ٌغٌب عن بتالتنتا الستٌتاستة االستتتعتمتارٌتة 
آنذاك برسم خارطة التمتنتطتقتة جتغترافتٌتاً 
وسٌاسٌاً وفق المصالح الخاصة بهتا دون 
أي اعتبارات للتقالٌد واألعراف والتتنتوع 
القومً الموجود فً منطقة بالد الرافدٌتن 

 )مٌزوبوتامٌا(.

وحول ضرورة الدولتة التقتومتٌتة فتإن 

قراءة سرٌعة لمسٌرة الشعب الكردي فتً 
أجزاء كردستان األربعة ، تبرز بوضوح 
مدى معاناته من القوانٌن العنصرٌة التتً 
تستهدف صهره ، وتمزٌق وإلغاء هوٌتتته 
الثقافٌة القومٌة ، كما أن مجمل المتواقتف 
التً صدرت حٌال االستفتاء علتى إقتامتة 
الدولة الكردٌة فً كردستان العتراق تتدل 
عتتلتتى أنتته الزال التتبتتعتتض متتن التتنتتختتب 
الثقافٌة والسٌاسٌة من العرب وغٌرهم لتم 
ٌتجاوزوا مواقفهم الستلتبتٌتة الستابتقتة متن 
قضٌة الشعب الكردي أو التتعتامتل متعتهتا 
بانفتاح و واقعتٌتة بتعتٌتداً عتن التمتصتالتح 
والتعصب القومً المسًء التى مصتلتحتة 

 األمة العربٌة نفسها قبل غٌرها.

لذلك فإن متن حتق الشتعتب التكتردي 
إعالن دولته القومٌة فً اقلٌم كردستان ، 
انطالقاً من أوالً : إن الشعب الكتردي لته 
خصوصٌته القومتٌتة متنتذ آالف الستنتٌتن 
ومن الطبٌعً أن تكون له دولته القتومتٌتة 

 المستقلة أسوًة بباقً شعوب العالم .

ثتتانتتٌتتاً :إن األكتتراد لتتم ٌستتٌتتئتتوا التتى 
شعتوب التمتنتطتقتة طتوال تتارٌتختهتم فتً 
الماضً والحاضر ، ال بل خدمتوا األمتة 
العربٌة والشعوب التً ٌتعتاٌشتون متعتهتا 
فً الثقافة واالدب والنضال ضد اعدائهتم 
حتى نٌل استقاللهم ، كمتا فتً ستورٌتا و 

 العراق .

ثالثاً: إن التواجتب اإلنستانتً ٌتفترض 
على العرب و شعوب المنطقتة و التعتالتم 
أن ٌعترفوا لتخخترٌتن بتحتقتوقتهتم متثتلتمتا 

 ٌرٌدونها ألنفسهم. 

رابعاً : على الساسة والمثقفٌن العرب 
أن ٌتدركتوا بتأن إقتامتة التدولتة التكتردٌتة 
لٌتستت تتجتزئتة لتلتوطتن التعتربتً ، ألن 
التارٌخ ٌؤكد بأن هذه الخارطة السٌتاستٌتة 
لتواجد الكرد فً التمتنتطتقتة ،قتد ُرِستمتت 
بموجب قراراٍت واتفاقٌتاٍت دولتٌتة بتداٌتة 
هتتذا التتقتترن وإن هتتذه االتتتفتتاقتتٌتتات هتتً 
موضع شجتٍب وإدانتة متن قتبتل الشتعتب 

 العربً برمته قبل غٌره.

خامساً: إن إقامة الدولة التكتردٌتة هتو 
الحل األمثل للحفاظ على أمن واستتتقترار 
المنطقة وحقن الدماء ، ختاصتًة فتً هتذه 
الظروف الراهنة ،التً ٌسعى الكل فتٌتهتا 
الى تفتٌت المنطقة ،إلى كٌتانتات طتائتفتٌتة 
ومتتذهتتبتتٌتتة بتتحتتثتتاً عتتن حتتٍل لتتمتتشتتاكتتلتتهتتا 
المتراكمة والتً لم تعد قتابتلتة لتلتحتل فتً 
المدى المتنتظتور، بستبتب ستطتوة التنتظتم 

 12 »الدٌكتاتورٌة المستِبدة أو ..........
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 األصولٌة الدٌنٌة المتطرفة .

وبتتالتتتتتالتتً متتن األجتتدى عتتلتتى التتنتتختتب 
السٌاسٌة والثقافٌة التعتربتٌتة كستب األكتراد 
إلى جانب األمة العربٌة ، كتجتوار و أختوة 
وأصتتدقتتاء، و التتعتتمتتل متتعتتاً فتتً متتواجتتهتتة 
المخاطر المحدقة بهما بدالً من دق نواقتٌتس 
الخطر حول الخطر الكردي المزعوم التذي 
ال وجود له إال فً عقولهم التمتنتغتلتقتة عتلتى 
نفسها ، والتً التقرأ الحقائق التارٌتختٌتة إال 
بتتالتتمتتقتتلتتوب وبتتمتتا ٌتتنتتستتجتتم متتع نتتزعتتاتتتهتتا 
العنصرٌة التً لم تعد تنسجم إال مع ذهتنتٌتة 

 العصور الوسطى .

ونقول لمن ٌتردد بتأن التدولتة التقتومتٌتة 
بمعناها التقلٌدي لم ٌحن وقتتهتا وإن التوقتت 
غٌر منتاستب إلعتالنتهتا ، إن هتذا التطترح 
) الدولة القومٌة ( لم تعد قضٌة عظٌمة متن 
رؤٌة الحٌاة الٌومٌة لإلنسان ، فحرٌة التفترد 
الفكرٌة وتأمٌن ظروف معٌشٌة الئقة تؤمتن 
له حٌاة كرٌمتة ، واالستتتقترار عتلتى بتقتٌتة 
الصعد النفسٌة واالجتماعٌة والمستقبلٌة فتً 
دولٍة ال قومٌتة )ستوٌسترا متثتاالً (  أفضتل 
بكثٌر من العٌش فً دولٍة قومٌٍة قائمٍة علتى 
االستبداد و خنق الحرٌات ، كما هو التحتال 
فً الدول التً ٌعٌش فٌها الشعب الكردي ، 
إال ان صتتٌتترورة االنستتان والتتمتتجتتتتتمتتع ، 
وجمٌع النظم والنظرٌات االجتماعٌتة تتؤكتد 
عتتلتتى حتتتتتمتتٌتتة التتمتترور فتتً طتتور التتدولتتة 
القومٌة ،كإحتدى متراحتل تتطتور الشتعتوب 
والمجتمعات ، لتأخذ شكلها التمتطتلتوب فتً 
عتتمتتلتتٌتتة التتتتتطتتور، ختتاصتتة متتن التتنتتاحتتٌتتة 

 االقتصادٌة .

إن الصراعات القومٌة وحدٌثا الدٌنٌة قتد 
الحقت بشعوب المنطقة التوٌتالت والتمت ستً 
والتتدمتتار الشتتامتتل بتتكتتل متتعتتنتتى التتكتتلتتمتتة 
) الستتتودان ، الصتتتومتتتال، افتتتغتتتانستتتتتتتان 
سورٌا....( وصرفت كذلك المبالغ الهائلة ، 
التً لو صرفت على التقتدم االقتتتصتادي و 
االجتماعً لدول المنطقة وشتعتوبتهتا ، لتمتا 
كانت مستواها أقل من اوروبا وغٌرهتا متن 
الدول المتقدمة فً العالم ، لذلك إن الواجتب 
ٌفرض علٌنا دعم وتأٌٌد هذه الدعوة النبتٌتلتة 
من قبل اشقائنا فً اقلٌم كوردستان التعتراق 
بكل قوة لعلها تمتد فٌما بعد بشكل أو بتأختر 
إلى أجتزاء كتوردستتتان األخترى ، وعتلتى 
األخوة العرب التعامل متعتهتا عتلتى أستاس 
كسب الشعب الكردي و دولتتته التنتاشتئتة ، 
تجنباً ألن تحاول القوى الخارجٌة إقامة تلتك 
 الدولة ، و بالضد من العرب ومصالحهم .

 الشفبفٍخ دػبهخ أسبسٍخ للذميقشاطٍخ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
إن القائمٌن على األنظمة الدٌكتاتورٌة ٌعملون كل ما بوسعهم على تغٌٌب الشتفتافتٌتة 
وتشجٌع الضبابٌة والغموض قدر المستطاع ألنهم فً مثل هكتذا حتالتة ٌستتتطتٌتعتون أن 
ٌهٌمنوا على كل خٌرات وموارد المجتمع ، وكلمتا إزدادت الضتبتابتٌتة، إزدادت متعتهتا 
طمأنٌنة الحاكم، بأن ال أحدا ٌستطٌع أن ٌفك طالسم فساده وإختالسه وإن كان الباحتثتٌتن 
عن ذلك من أحدق المدققٌن الحسابٌٌن. هذه الزمرة من الحكام والمتستلتطتٌتن ٌتفتضتلتون 
العٌش فً المٌاه العكرة لكً ٌستطٌعوا أن ٌتستروا على فستادهتم وتصتبتح متحتاستبتتتهتم 
صعبة للغاٌة وكلما كانت المٌاه عكرة أكثر كلما إزداد طغٌان وفساد التحتاكتم وبتقتدر متا 

 إنتعش هو وحاشٌته.

من المعروف بأن "النظام" السوري ال ٌعرف ما معنى الشفافٌة وال ٌوجد شٌتئتا متن 
ٌُدخل شٌئتا متا متن الشتفتافتٌتة  هذا القبٌل فً قاموس إدارته للبالد، وإذا أراد أحدا ما أن 
على نظام حكمه، وإستفسر حول موضوع له عالقة بالشأن العام وأصّر على ذلك، فمن 
الممكن أن ٌتم تقزٌمه وتهمٌشه أو ٌصبح مصٌره مجهوال، ألن التحتاكتم ٌترى فتً ذلتك 
شٌئا من المساس بحدود المحرمات، فعلى سبٌل المثال، كان ال أحدا ٌجرؤ على الستؤال 
عن الدخل الذي تحصل علٌه الدولة من مبٌعات البترول السوري والذي كان ال ٌتظتهتر 
فً مٌزانٌة الدولة وكانت قٌمته حوالً خمسة ملٌارات دوالر سنوٌا وكتان هتذا التمتبتلتغ 

 ٌذهب إلى حساب القصر الجمهوري مباشرة. 

إن أحد أهم أسباب إنطالق ثورتنا المجٌدة هو مكافحة الفساد والمحستوبتٌتة وإرجتاع 
إلى المواطن حرٌته وكرامته المسلوبة ، ولكن ما نسمتعته ونتقترأه فتً وستائتل اإلعتالم 
حول تصرفات بعض القائمٌن على إدارة مؤسسات المعارضة السورٌة، مثل اإلئتتتالف 
والحكومة المؤقتة والمنظمات اإلغاثٌة، تدعو إلى الحزن واإلحباط وٌنتابتنتا فتً بتعتض 
األحٌان شعوراً بأن هؤالء "المسؤولٌن" ٌتصرفون وكأن ال حسٌب لهم وال رقتٌتب وأن 
ما ٌقع بٌن أٌدٌهم من قوت لشعبنا الجائع والمشّرد ٌتعتتتبترونته متاالً ستائتبتاً ، وأن لتهتم 

 الصالحٌة الكاملة بالتصرف به كما ٌشاؤون.

نحن نعلم أن لسان الناس ال ٌترحتم وأن هتنتالتك متن ٌضتختم هتذه التمتعتلتومتات أو 
اإلشاعات وٌبالغ بها وبمقدارها وحجمها ، ولتكتن إذا كتان ٌترٌتد التقتائتمتون عتلتى هتذه 
المسؤولٌة أن ٌحموا أنفسهم من تلك اإلشاعات والدعاٌات علٌهم أن ٌلتتتزمتوا بتالتنتزاهتة 
والشفافٌة وخاصة فً هذه المرحلة الحرجة التً تمر بها ثورتنا ، ألننا نعلم بأن هتنتالتك 
عدد كبٌر من األبواق المأجورة من طرف "النظام" وهنالك أجهزة للدعاٌة تتعتمتل لتٌتالً 

 نهاراً من أجل تشوٌه صورة ثورتناً وقتل مصداقٌتها ومصداقٌة القائمٌن علٌها.

 -على إدارة اإلئتالف ورئاسة الوزراء وكل وزٌر فً الوزارة الُمقالتة أن ٌضتعتوا 
أمام أعٌن كل المواطنٌن وبكتل شتفتافتٌتة ووضتوح متا  -إن لم ٌفعلوا ذلك إلى هذا الٌوم 

أنجزوه من مشارٌع خالل تولٌهم لمهامهم وما صرفوه من أمتوال متن أجتل ذلتك وأٌتن 
ومتى ولماذا تم صرفها. إضافة إلى ذلك هنالك من ٌشتكً بأن رئاسة الوزراء وبتعتض 

 وزارات وإدارات الثورة السورٌة تحولت إلى مراكز ومجمعات عائلٌة ومناطقٌة.

على قٌادة المعارضة السورٌة أن تكون قدوة فً النزاهة والشتفتافتٌتة وتتعتمتل عتلتى 
كسب ثقة المواطن وسد األفواه المفتوحة والمهٌئة لنقل الدعاٌات واألكاذٌب وأن تتحتمتً 
نفسها من كل حمالت التهمٌش والتشوٌه بحرصها على شفافٌة ما تقوم به وألن الشفافٌة 

 كذلك من إحدى أهم الركائز األساسٌة للدٌمقراطٌة.

علٌنا أن نتحاشى اإلخطاء وهً صغٌرة ومنذ التبتداٌتة وقتبتل أن تستتتفتحتل وٌتفتوت 
ٌُبنى علٌتهتا فتً عتداد األختطتاء ولتو كتان ذلتك  األوان ألن ما بعد ذلك سٌصبح كل ما 

 صحٌحا.

 جمال قارصلي
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على وقع طبول ثتورات )التربتٌتع التعتربتً(، ولتهتٌتٍب 
جارٍف أطاح عروشتاً أحتٌتطتت بتأستوار عتالتٌتة، واقتتتداًء 
بشعوب سبقونا وأفلحوا فً مسعاهم، عتلتى وقتع التهتروب 
السرٌع لهذا، والسقوط المدوي لذاك، و"الحساب التعتستٌتر" 

لمن جعل من القتل منهجاً وسلتوكتاً، أو تتوافتق عتلتى الترحتٌتل 
 ثارت ثائرتنا.

على وقع التتحترٌتض، واألمتل بتقترب التختال  متن ظتلتم 
مستدٌم، وظالم السنٌن، وشعور بالتتتقتاعتس فتً أمتٍس متهتٌتن، 
وجرح لتلتكترامتة فتً الصتمتٌتم، وصترختات التمتستتتضتعتفتٌتن، 
ودعوات نسوة وشٌوخ تائهٌن، وعنجهٌة التمتتتستلتطتٌتن، وقتهتر 
 كرسوه من عشرات السنٌن، كٌد وكره الحاقدٌن هاجت نخوتنا.

أضحت ثورة تعالت وتعاظمت، ووعدت بالنصتر التعتظتٌتم، 
أمست كارثة بفعل توحش ذوي القربى، بتعتض أبتنتاء التوطتن، 
اختتوة التتتتتراب، والتتدم والتتدٌتتن، تتتقتتاعتتس وختتذالن أصتتدقتتاء 
مفترضٌن، سبب لمعاناة التمتالٌتٌتن، قتتتل واغتتتصتاب، تتدمتٌتر 
وتشرٌد، والختستران التمتبتٌتن، وطتٌن أصتبتح متٌتدانتاً لتحتروب 

 اآلخرٌن.

على امتداد ربوع الوطن ثتمتة متن تتجتمتهتر، لتنتذهتب إلتى 
)فرعوننا( إنه طغى وتجبر، لنقل قوالً طٌباً حكٌماً، و)متوعتظتًة 
حسنًة(، فذلك خٌٌر، أبتقتى وأفضتل، رفتض )التبتاغتً( الستالم، 
وأتى مزٌداً من المنكتر، ستراً وجتهتراً عتانتد وأصتر، أبتى أن 

 ٌنصت لصوت العقل وٌتدبر، ومضى فً طغٌانه أكثر. 

فً أقاصً شمال الوطن كان )هرج ومرج(، شتعتب قتارع 
الطغٌان منذ أمد، دون سند، أنها ثورتنا بمثل ما وجتد، وعتٌتون 
تترقب الوضع عن كثب، الٌوم ننفض عن أنفسنا غبتار ستنتٌتن، 
وكان الوعد وعد، فحدث هنا كما صار فً كل منطقة، وستاحتة 

 وبلد، لكن )للطاغوت( هنا غٌر سلوك، وغٌر خٌار.

فً أقاصً شمال الوطن ثمة ثقافة ووضع مختلف، "ما لتنتا 
من ولً وال نصٌر"، وما لنا من وزٌر وال خفتٌتر، ثتمتة اتتفتاق 
على التشتابتك ور  التبتنتٌتان، وعتدم الستمتاح بتإهتدار الستلتم 
واألمان، أو خلق التعتداوة بتٌتن التنتاس، وأطتٌتاف الستكتان، أو 
 الخروج عما هو باإلمكان، فلٌس فً األفق ما وجد أو ما وعد.

بتتٌتت ( بتتٌتتنتتنتتا، وجتتد  -فتتً غتتمتترة التتجتتدل وال تت )حتتٌتت  
المتربصون مدداً، أوجدوا لهم مرتكزاً هنا وسنداً، فتكتان بتٌتنتنتا 
من تردد، ومتن تتمترد، ومتن ستار عتكتس متا وعتد، فتكتانتت 
المصٌبة والبالء، و"الطامة الكبرى" على السواء، هذا لً دون 
أحد، وتقاسم العطاٌا والتحتصت ، متن نصتٌتب أتتاهتا دون أن 

 ٌحتسب.        

ابتالؤنا األعظم منظومة اعتقدت أن بإمكانتهتا وحتدهتا رفتع 
الحمل الثقٌل، أصرت على أن تغنً خارج السرب، شتاءت أن 
تسٌر لوحدها عبر أشواك الواقع السوري، ومتطتبتات الستٌتاستة 
الدولٌة دون اهتداء، وأٌقنت أن بإمكانها مواجهتهتا، والستٌتطترة 

 على رغبات الناس والتحكم فٌهم كٌفما وحٌثما تشاء.

الجانب الثانتً متن التبتالء متنتظتومتة غتٌتر متنتستجتمتة، أو 
متجانسة من أحزاب أنهكتها التتشتتتت واالنتقتستام، وصتراعتات 
السنٌن، وأفقتدتتهتا التقتدرة )متجتتتمتعتًة( عتلتى التتتنتفتٌتذ التواعتً 

لمشروعها بما ٌستتتوعتب متتتطتلتبتات 
المرحلة، أو القدرة على التجاوب متع 
مستجدات الوضع السوري، وتقلباتته، 

 واستحقاقات الظفر. 

جانبه اآلخر مجموعة اتختذت متن التتتعتطتٌتل مستلتكتاً، متن 
التبعٌة منهجاً، ومن التخوٌن خطاباً وثتقتافتًة، متا فتتتئتت تصتب 
الزٌت على النار، وآمنت إن استحواذهتا عتلتى )حصتة األستد( 
"قاب قتوستٌتن أو أدنتى"، أو أن ستقتوطتاً متدوٌتاً وقترٌتبتاً هتو 
المرتجى واألمل، وفوز عظٌم بال ضرر، بال صدٌق أو شرٌتك 

 فً األمر. 

)مستقلون( تسلق كثٌرهم جدران السٌاسة حدٌثاً، و)مثقفتون( 
وجد بعضهم الفرصتة ستانتحتة لتلتولتوج ختفتٌتًة والصتعتود إلتى 
)القمة(، أناس امتهنوا االرتزاق واتختذوهتا ستٌتاستًة، فتأضتحتوا 
عبئاً إضافٌاً بدالً من أن ٌكونوا عوناً، ارتباطات هنا وانزالقتات 
هناك، لٌس كمثلً أحد، أنا وال أحتد، وكتٌل بتات )ٌتغتنتً عتلتى 

 لٌاله(.

قبل كل ما حدث، ورغم ما حصل، كان وما زال ثمة أمتل، 
ال حلم بالكمال فال كمال ألحد، كد وسعً حثتٌتث، وبتحتث عتن 
درب آمن بٌن المتاهات والعقد، بشرى زفت، فثمة مٌثاق، عهتد 
ووعد، )ال سالح، ال تخاصم، ال تناحر، ال بغً، ال عدوان وال 

 اعتماد على أحد(، ال كلل وال ملل، ومن جد وجد. 

فً )هولٌر( كتان التوعتد، أوجتد التمتعتنتٌتون ستبتٌتالً عتلتى  
مضض، ثمة اتفاق على ورق، ال استتتثتنتاء فتٌته ألحتد، تتفتاهتم 
ووعد أال نكوث بالعهد، لٌس من حق أحد تصٌد أحد، لٌس متن 
حق أحد التحكم بمصٌر البلد، لٌس من حق أحد العبتث بتحتقتوق 
الشعب، ثمة )هٌئة علٌا( لها وحدهتا حتق التقترار، والتبتت بتمتا 

 ٌستجد.    

خٌارات صعبة، وكلفة باهظة، ال تتهتاون، ال تتبتاطتؤ، وال 
استخفاف فٌما ورد، إحداها محتاربتة التختصتم والتوقتوع تتحتت 
رحمة القصف والتدمٌر، والقتتل والتتتشترٌتد، وأخترى متواربتة 
الخصم ومواجهة من هم أدنى شأناً، والتختلتً عتن طترق بتاب 
 الحرٌة، أو تركه )مغلق( إلى إشعار آخر، أو أجل غٌر مسمى. 

هل ثمة خٌارات فضلى؟ أو كان باإلمكان أفضل مما كان؟؟ 
توافق هنا وتخالف هناك، ال وصاٌة، ال إكتراه، و"ال انتفتصتام 
فً العروة الوثقى"، ال عناد أو )تشطٌح(، ال انتحتراف فتً أي 
اتجاه أو مٌالن، أو التٌه والضٌاع بٌن ما هو كائن وما كان، أو 

 التمسك والتشبث باألرض، واالستقرار فً المكان.

لوال دفع بعضنا ببعض، وتحرٌض بتعتضتنتا عتلتى بتعتض، 
وكره بعضنا لبعض، لكان لنا عبتر التزمتان متكتان، لتوال األنتا 
)المتوحشة(، ونزعة االستئثار، وثقافة التسلط والتطتغتٌتان لتكتنتا 
فً اطمئنان تام، لما كان لنا مع الظلم والتحترمتان، والتتتهتجتٌتر 

 قص ، وحكاٌات فً أصقاع األرض بكل مكان.

 اخلٍبساد الفضلى يف الضهي الصؼت 
 دلدار قامشلوكي



 14 ك3232 -م  3102/       آب  352العـدد/       YEKÎTÎآراء ومواقف                              الوحـــــدة 

 هضاٌب الشخصٍخ القٍبدٌخ

 

 

 

 

 

 

مّرت على تارٌخ الحركة الوطنٌة الكردٌة فً ستورٌتة ستتتة عتقتود متن 
النضال الدؤوب فً وجه الظلم واالستبداد والتطتغتٌتان، وستٌتاستات اإلنتكتار 

لوجود الشعب الكردي الذي ٌعٌش على أرضه التارٌخٌة ، حتٌتث عتانتت كتوادرهتا متن التمتالحتقتات 
األمنٌة، وُزج بالبعض منهم فً السجون والزنازٌن تعسفاً دون أي وجه حق، سوى أنهتم كتانتوا دعتاة 

  .حٍق مشروع

وخالل هذا التارٌخ الحافل بالمشقات واآلالم ،بترزت بتٌتن صتفتوفتهتا كتوادر وشتختصتٌتات ذات 
مؤهالت قٌادٌة ال ٌمكن االستهانة بهم ، منهم من انتقل إلى رحتمتة م متختلتفتاَ ورائته لتألجتٌتال إرثتاً 
نضالٌاً، وبصمات وطنٌة تستحق كل االحترام والتقدٌر، وستبقى أسماؤهم ختالتدة فتً ذاكترة الشتعتب 
الكردي. ومنهم مازالوا سائرون على درب النضال، وهم ٌبذلون ما فً وسعهم متن إمتكتانتٌتات بتكتل 

  .أمانٍة وإخال  من أجل نٌل الشعب الكردي حرٌته أسوًة بكل شعوب العالم

إال أّن الحركة الكردٌة منذ عقدها األول وحتى الٌوم بمختلف أحزابها تتعتانتً متن أزمتة التكتوادر 
القٌادٌة بشكل أو آخر، وخاصًة فً الصف األول منها، ولعلها إحدى األسباب التتتً أدت إلتى تشتتتت 

 صفوف الحركة، وتوالً الوالدات القٌصرٌة لألحزاب دون أي مبرر.

عندما نقول الشخصٌة القٌادٌة هذا ٌعنتً أنته ٌتجتب أن تتتتوفتر فتٌتهتا بتعتض التمتزاٌتا والتقتدرات 
والكفاءات التً ال تتوفر فً عامة الناس، على األقل فً المجال الذي تعمل فٌه، ولتكتً تتتتوفتر فتٌتهتا 
المطلوب، ٌجب تنشئتها وتربٌتها وبناؤها مع الزمن، وإٌجاد المناخ المالئم لنموها، حتى تتكتون قتادرة 
ومؤهلة للقٌادة بشكل قوٌٍم وصحٌح بعٌداً عن التملق، وتقدٌم غٌر المهم على األهتم، وغتٌتر التختطتٌتر 
على الخطٌر، وغٌر المستعجل على المستعجل، ولن تجعل من طموحاتها الفردٌة أهدافاً لمتن حتولتهتا 
وجماهٌرها لتحقٌق رغباتها، أو نزواتها، أو للتنفٌس عن أحقادها تجاه هذا وذاك. إن القتٌتادي التنتاجتح 
هو الذي ٌجهد لٌجد لكل مشكلة حّل ،أما الذي ٌسعى لٌجد فً كل حّل مشكلة فهو غٌر متؤهتل، ٌتجتب 

  .إعادة النظر لموقعه الذي تبوأه

فالشخصٌة القٌادٌة لٌست كاآللة تصلحها متى تشاء، بل تحتاج إلى العدٌد من العناصر الهامة التً 
ٌّه من اإلبداع والكفاءة والقدرة على اقتنا  الفر  الجٌدة. إذ ال ٌصلح للقٌتادة إال متن كتان  تخلق لد
عنده من بعد النظر، وقوة اإلدراك لألمور قبل وقوعها. ألن القٌادة لٌست بأمٍر هٌٍن، فهً مثلهتا متثتل 
نهر جار، إنما ٌتكون من قطرات، وهذه القطرات إنما تتجمع من ألف حكمة وحتكتمتة وألتف تتجتربتة 
وتجربة. وتحتاج إلى مقدار من الضبط الذي ٌالزم الهٌبتة والشتختصتٌتة، ال التتتكتبتر والتتترفتع. ومتن 
المعلوم أن الهٌبة والشخصٌة ال تحصالن إال باحترام اإلنسان لنفسه. وأعتقد أن التفترق بتٌتن احتتترام 
النفس وبٌن التكبر، وكما أن الفرق بٌن التواضع وبٌن االبتذال معروفة لتدى عتامتة التنتاس ال داعتً 

 .لشرحها هنا

ومن المعلوم أن لكل نوع من القٌادة، مؤّهالت خاّصة به ،فإذا كانت التختبترة التعتستكترٌتة تتجتعتل 
الضابط قائداً جدٌراً وناجحاً فً عمله ، فإن للقٌادي السٌاسً الناجح مزاٌا ، كتمتشتاورة أهتل الترأي، 
وحسن توظٌف طاقاته بالصورة األمثل، وفرز و تتحتدٌتد األهتداف التكتبتٌترة والصتغتٌترة، التختطتٌترة 
والعادٌة وُحسن ترتٌبها، بإحساٍس عاٍل من المسؤولٌة، وهو الذي ٌؤّثر فً حٌاة التحتركتة أو التحتزب 
الذي ٌعمل فٌه تأثٌراً كبٌراً، والذي ٌتفاعل بشكل إٌجابً متع التمتتتغتٌترات والتمتستتتجتدات. وٌتتتحتمتل 
المسؤولٌة الملقاة على عاتقه بعٌداً عن الشرود الذهنً، وضعف الثقة بالنفس، وقبل هذا وذاك ٌتتتمتتتع  

  .باإلخال  واألمانة فً العمل، وعدم تكرار األخطاء

ومن األمور الهامة أٌضاً التً ٌجب على القٌادي إدراكها، هو أن النتائج تترتب على األعتمتال ال 
على األقوال، وأن القول فً غٌر موضع هو هدره هو أحد أهم عوامل الفشل. وهنا ال بد من استذكار 
شعار أحد األحزاب الكبٌرة فً إندونٌسٌا وهو ) قلة الكالم، وكثرة العمل (، وما أجمتلته متن شتعتار؟. 
ومن طرٌف ما ٌحكى أن عامال، كان ساكتا عن عمله، فكان الناس ٌمدحتونته وأختذ بتعتد ذلتك ٌتمتدح 
عمله، فسكت عنه الناس، فتعجب عن سكوتهم بعد أن كان العمل هو التعتمتل بتال فتارق. وستئتل متن 
بعض عن سبب ذلك؟ فقال: إن الناس كانوا ٌمدحونك حٌن كنت ساكتا، أما إذا مدحت نفسك، فتعتمتلتك 

 .ال ٌستحق مادحٌن، ولذا سكتوا عنك

 مروان بركات

 لفتخ إًسبًٍخ 
 هي خمٍوبد اللجىء 
 عبدالرحٌم  سماعٌد

حتتٌتتنتتمتتا قتتدمتتنتتا متتن غتتربتتً 
كوردستان، هرباً من الفقر وفقدان 
األمتتتان والتتتعتتتمتتتل، التتتى إقتتتلتتتٌتتتم 
كردستان العراق، طالبتٌتن األمتان 
والمأوى وفر  العمل، اسُتقتِبتلتنتا 
متتن التتحتتكتتومتتة والشتتعتتب بصتتدٍر 
رحتتب، وقتتد جتتاءت التتمتتعتتونتتات 
والمساعدات إلٌنتا متن كتل حتدٍب 
وصوب، فتلَتم نتحتس ٌتومتاً بتأنتنتا 
ختتارج وطتتنتتنتتا، متتع احتتتتتفتتاظتتنتتا 
بشعورنا كالجئٌن، ولتكتن حتٌتنتمتا 
هاجمت داعتش اإلرهتابتٌتة عتلتى 
شنَكال، وأصاب أهلها ما أصابتهتم 
من التهجٌر والقتل والهالك جوعاً 
وعطشاً، لم نقف مكتتوفتً األٌتدي 
متفرجٌن على ما ٌحدث إلختوانتنتا 
الكورد، ففً متختٌتم دار شتكتران 
كغتٌتره متن متختٌتمتات التالجتئتٌتن 
الكورد السورٌٌن فً اإلقلتٌتم، قتام 

 -صغٌرهم قبل كبٌترهتم -الالجئون
بجمع السالل التغتذائتٌتة إلختوانتهتم 
المَهّجرٌن فتً نتفتس التٌتوم التذي 
استلموا فتٌته أرزاقتهتم متن األمتم 
التتمتتتتتحتتدة، تتتعتتبتتٌتتراً عتتن دعتتمتتهتتم 
إلخوانهم، متناسٌن حاجتهتم لتتتلتك 
المواد الغذائتٌتة، متبتٌتنتٌتن لتلتعتالتم 
أجمع أن الكورد هم أكثر شتعتوب 
التتعتتالتتم امتتتتتالكتتاً لتتلتتحتتس التتقتتومتتً 
واإلنسانً تجاه إخوانهم، وأنهم ال 
ٌتتنتتستتون التتمتتوقتتف أألختتوي الّتتذي 
قدمه لهم أهتل اإلقتلتٌتم فتً بتداٌتة 

 حضورهم إلٌه.

تعٌش كوردستتان حتّرة أبتٌتة، 
والرحمة للشهداء، والفرج القرٌب 

 لنا ولهم إن شاء م.

 . /مخٌم دار شكران
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 رسالة  لى الشعب الكردستانً ... تتمة

بعد أحداث الموصل وقفت كوردستان تدافع عن نفسها، لكن اإلرهابٌٌن بدأوا 
باالستفزازات والعدوان على كوردستان مما تسبب فً األحداث المؤسفة 
األخٌرة، ولذلك قررنا أن نخرج من وضع الدفاع ونحارب اإلرهابٌٌن إلى 
الرمق األخٌر ، وأصدرنا أوامرنا إلى قوات البٌشمركة والجهات المعنٌة 
بالمباشرة فً الهجوم على اإلرهابٌٌن وأعداء أرض وشعب كوردستان بكل ما 

 .لدٌهم من قوة

إن األحداث األخٌرة فً منطقتً زمار وشنكال، والفاجعة المؤلمة التً 
حلت بأخوتنا االٌزٌدٌٌن، توجب علٌنا جمٌعا حماٌة كرامتهم وطمأنة الشعب 
بأننا لن نتخلى عن شبر واحد من أرض كوردستان، وأن نحافظ على شنكال 
وأخوتنا االٌزٌدٌٌن كحدقات أعٌننا، لٌبقى جبل شنكال شامخا عصٌا على 

 .المعتدٌن، وٌبقى هذا الجزء العزٌز واألصٌل من شعبنا أبٌا كرٌما

إن اإلرهاب مشكلة عالمٌة، والتصدي له بحاجة إلى جهد دولً، وقد كانت 
كوردستان منذ سنوات ضحٌة لإلرهاب واإلرهابٌٌن، وٌؤسفنا القول بأن أحدا 
لم ٌساعد الشعب الكوردستانً فً الدفاع عن نفسه ضد اإلرهاب وبقً وحٌدا 
فً مواجهته، وعلى الرغم من ذلك فقد اعتمدنا فً حربنا ضد اإلرهاب على 
شعب كوردستان وقوات البٌشمركة وأجهزة األمنٌة الكوردستانٌة، مع التزامنا 
دوما بمباد  الحرٌة وثقافة التعاٌش والتسامح المتجذرة فً كوردستان، والتً 

 .كانت نقطة قوتنا لالنتصار على األعداء والحاقدٌن واإلرهابٌٌن

إن قواتنا الباسلة بدأت بشن الهجوم على اإلرهابٌٌن وهً تتقدم بنجاح، 
ولذلك أطالب شعب كوردستان واألطراف السٌاسٌة واإلعالم الكوردستانً 
التعامل بمعنوٌات عالٌة وتوخً الحذر والشعور بالمسؤولٌة والحفاظ على 

 .الوحدة الوطنٌة والقومٌة أكثر من أي وقت مضى

كما أطمئن بٌشمركتنا البواسل بأن الشعب الكوردستانً ٌقف خلفهم 
وٌساندهم بكل قوة وهم ٌضعون كل الثقة بتضحٌاتهم وبطوالتهم ومعنوٌاتهم 

 .العالٌة

وفً الختام، أقدم شكري لكافة أهلنا فً كوردستان وبٌشمركتنا األبطال 
 .والمتطوعٌن وعوائل الشهداء الكرام، بأن غدا مشرقا ٌنتظر شعب كوردستان

 عاشت كوردستان

 المجد والخلود لشهداء الحرٌة

 مسعود الباريانً
4 /80  /4804 

  يوة داعش ... تتمة

من سورٌة ومصر. فبعد مرور أكثر من ثتالث ستنتوات 
على االنتفاضات العربٌة، وتتتتبتع التمتوقتف األمترٌتكتً، 
ٌتبٌن حر  أمرٌكا منذ األٌام األولى على عدم التتتدختل 
الظاهري والتروي، خاصة من قتبتل وزٌترة التختارجتٌتة 
هٌالري كلنتون. إال أن نشاطات السفٌتر األمترٌتكتً فتً 
دمشق روبرت فورد _ والتً المجال لحصرهتا هتنتا _ 
كانت تدل على أن امرٌكا تترغتب فتً متتتابتعتة لتعتبتتتهتا 
السٌاسٌة فً سورٌة، بل ان تجدد اسس اللعبتة بترمتتتهتا. 

الى ان  9ٙ9ٔجدٌر ذكره ان كوبالند  كان قد اشار عام 
النجاح األمرٌكً فتً ستورٌتة ٌتحتتتاج التى رجتل قتوي 
ومتعطش للسلطة، تساعده نخبتة حتاكتمتة، لتكتً تستتتقتر 

. الستفتٌتر 92ٓٔأوضاع التبتلتد. وهتذا متا تتحتقتق عتام 
روبرت فورد فشل فً دبلوماسٌته، التً لم تتكتن تتمتامتا 
تجري وراء الكوالٌس، فاستقال. وعلى الرغتم متن ذلتك 
مازالت االدارة االمرٌكٌة تحتفظ بخٌوط اللعبتة، وان لتم 

حتى اجتماعه األختٌتر متع وفتد  -تقرر بعد بقٌادة اوباما 
كتٌتفتٌتة استتتعتادة  -ائتالف قتوى التمتعتارضتة الستورٌتة 

فرصتها الضائعة، أو اي لعبة ستشارك فٌها. لكن ما هتو 
مؤكد ان أمترٌتكتا عتنتد انتطتالقتتتهتا األولتى التى فضتاء 
السٌاسة العالمٌة قد بدأت من سورٌة، واختتارت طترٌتق 
االنقالبات العسكرٌة  لتنفٌذ مخططتاتتهتا، وان لتم تتوفتق 

 .فٌها

ثمة تساؤل ٌفرض نفسه الٌوم فً ستٌتاق استتتذكتار   
هتتذه األحتتداث التتتتتارٌتتختتٌتتة، فتتٌتتمتتا اذا ارستتلتتت وزارة 
الخارجٌة األمرٌكتٌتة اٌضتا رستالتة سترٌتة التى روستٌتا 
تفصح عن رغبة أمرٌكا فً االنسحاب من المنتطتقتة، او 
الشرق األدنى على أقل تقتدٌتر، تتدعتو فتٌتهتا روستٌتا _ 
كدعوة برٌطانٌا لها قبل أكثر من ستٌتن ستنتة _ لتمتلتىء 
الفرا  االستراتٌجً الذي سٌتتتشتكتل جتراء انستحتابتهتا؟! 
والذي سٌملئ حكما من قبل قوى متحتلتٌتة او متنتظتمتات 
متطرفة. ربما تم فتعتال تتوجتٌته متا ٌشتبته الترستالتة، أو 
الدعوة، واال لماذا كل هذا التخبط األمرٌكً فً سٌاسات 
المنطقة، وهذه الخسارة الواضحة والمتكررة فتً ستاحتة 
لعبتها المفضلة "سورٌة". اال اذا تنبهنتا التى حتقتٌتقتة ان 
الساسة األمرٌكان ٌتفتضتلتون دائتمتا ان تستتتمتر التلتعتبتة 
السٌاسٌة وتطول، وان خسروا فً جوالتتهتا التمتتتكتررة، 
ألنهم مولعون بمتعة التمتمتارستة ذاتتهتا، كتمتا انتهتم عتن 
طرٌق اطالة اللعبة فقط ٌعٌدون اكتشاف مصالحهم، ومتا 
ٌنبغً ان ٌفعلوه بالضبط فً أشواط  اللعبة المتناوبة بٌتن 

 .سورٌة ومصر

 ٓٔأخٌراً ، إن غزوة داعش لمدٌنة التمتوصتل فتً  
 ٖ، وحربها على اقلٌم كتوردستتتان فتً ٕٗٔٓحزٌران 

آب، وتزاٌد الدعم الدولً لتكتوردستتتان فتً التدفتاع عتن 
مواطنٌها، واشتداد حتدة  التمتعتارك، قتد تتجتبتر داعتش 
لالنسحاب من سورٌة. واذا اخذنا تصترٌتحتات الترئتٌتس 
اوباما بافتراضه ان مدة الهجمات الجوٌة علتى مستلتحتً 
داعش قد تطول. فالمشهد برمته بات ٌتثتٌتر التكتثتٌتر متن 
التساؤالت، فهل شارفت اللعبة األمترٌتكتٌتة فتً ستورٌتة 
على االنتهاء؟ أم ان خٌوط اللعبة قد تشابتكتت أكتثتر متن 
المتوقع بعد صعود داعش؟ المؤكد أن االدارة األمرٌكتٌتة 
أبدت مؤخرا فعالٌة وحزما، لدرجة أوحت بأنها الوحتٌتدة 
التً مازالت تمسك بخٌوط اللعبة السٌاسٌة التتتً شتمتلتت 

 .العراق بقوة أكثر من أي وقت آخر

 كلنا داعش ........ تتمة

فلماذا نتعجب من معاملتهم للمسٌحٌٌن وتهجٌرهم أو فرض الجزٌة علٌهتم؟ 
أولٌس هذا القانون فً الدولة الدٌنٌة؟ وهل هناك بٌن وسطٌتٌتنتا متن ٌتنتكتر متا 
قاموا بفعله ضد مسٌحًٌ الموصل من حٌث المبدأ؟ أم أنهم ٌتنتكترون ذلتك متن 

 حٌث التوقٌت وتحاشٌا للصدام فً غٌر وقته ومكانه وحسب؟

داعش هً إعالن إفالسنا كأمة وكدول وكفكر وساسة ومثقفٌن ورجال دٌن 
وإعالم ومناهج ومدارس وتعلتٌتم، هتً إعتالن شتهتادة وفتاة كتل التمتحتاوالت 
البائسة إلقامة الدول المدنٌة العصرٌة التً ٌختلط فٌها الدٌن مع السٌاستة، هتً 
الدلٌل القاطع على أننا سنراوح فً مكاننا ولن نلحق باألمم المتتقتدمتة متا دمتنتا 
نعلم أطفالنا فً المدارس الغٌبٌات والطبٌتعتٌتات فتً آن واحتد، لتنتختلتق جتٌتال 

 .معزوال عن الواقع ومبهورا بتقدم األمم –منفصم الشخصٌة 

باختصار، نحن جمٌعا داعش، نحن الذٌن خلقناهتا وصتنتعتنتاهتا وربتٌتنتاهتا 
وعلمناها وجندناها وشحناها وعبأناها ثتم وقتفتنتا حتٌتارى أمتام أهتوالتهتا التتتً 

 !!صنعناها بأٌدٌنا

 ٕٗٔٓ-2ٓ-ٖٓاألحد  -* الشرق القطرٌة 

سعد بن طفلة العجمً وزٌر اإلعالم الكوٌتً السابق ، عمل مدرساً للغة   )  
اإلنجلٌزٌة فً جامعة الكوٌت، ومدرساً للغة العربٌة فتً جتامتعتة متانشتٌتستتتر، 
وعمل مستشاراً ومترجماً فورٌاً بتمتجتلتس األمتة التكتوٌتتتً ومتدٌتراً لتلتمتركتز 

 اإلعالمً الكوٌتً فً العاصمة البرٌطانٌة لندن (.



 16 ك3232 -م  3102/       آب  352العـدد/       YEKÎTÎاألخـجرة                                    الوحـــــدة 

 راسلونا على العنوان التالً: احلــــشٌخ للوؼـتقـــلني السـٍبسٍني ودلٌبضـــلً شـــؼجٌب الكــشدي يف ســـجىى الجـــالد
 Yekiti@yek-dem.com 

 حشفبى وًقطخ واحـذح ... 
أحدث اإلعالن عن إدارٍة وحكومٍة للمناطق التكتردٌتة متن 
قبل طرف واحد ، وبشكل متسرع فً ذات الوقت التذي كتان 
مشروع االدارة المشتركة بٌن التمتجتلتستٌتن التكتردٌتٌتن عتلتى 
طاولة الحوار وقٌد النقتاش واإلنتجتاز ، أحتدث ارتتبتاكتاً فتً 
الشارع الكردي وردود أفعال متفاوتة فً الوستط التحتزبتً ، 
حتى كاد البعتض ٌتنتزلتق التى درك الصتدام ، إال أن قتٌتادة 
حزبنا ارتأت التهدئة وتغلٌب لغة الحوار والتتتواصتل، ورغتم 
عدم االشتراك فً اإلدارة المعلنة أعلنت التعتامتل والتتتعتاطتً 
معها رغم وجود مالحظاٍت وثغرات فتٌتهتا ، ورغتم حتقتٌتقتة 
كونها أقرب إلى إدارة حزٍب لمجتمع فً زمن مرّفه منها إلى 
إدارة مؤقتة فً زمن طار  . لم ٌتكتن هتذا التتتوجته مستاٌترة 

كتمتا   –لطرف وال نكاٌة بأحد وال خروجاً على نهج التحتزب 
بقدر ما كتانتت   –رّوج له البعض من داخل الحزب وخارجه 

رؤٌة موضوعٌة وتوجهتاً جترٌتئتاً فتً قتراءة التوقتائتع عتلتى 
األرض ، والكٌل بمكٌال الشعب ولٌس الحزب ، فتً التوقتت 
الذي ٌتحاشى فٌه التبتعتض هتذه التمتوضتوعتٌتة حتتتى التٌتوم، 
وٌتمادى فً استغالل عواطف البسطاء وٌبٌعهتم أوهتامتاً متن 
نسج العواطف لٌست إال، علماً أن هذا البعض ودون استثتنتاء 
قد تعامل الحقاً بشكل أو بت ختر متع هتذه اإلدارة وانصتاعتت 
لقراراتها وترددت على مؤسساتها واستتتفتادت متن جتوانتبتهتا 
اإلٌجابٌة، من قبٌل حمتاٌتة التمتنتاطتق والتقترى التكتردٌتة متن 

 قطعان "داعش" والدفاع عنها مثالً. 
 تلخصت رؤٌة الحزب حٌنها فً بعض البدٌهٌات منها : 

هو شتعتار لتحتزبتنتا " اإلدارة الذاتٌة للمناطق الكردٌة"   -
منذ ما ٌقارب العشرٌن عاماً، على الرغم من وجود اختتتالف 
بٌن ما هو مطروح فً برنامجنا السٌاسً وبٌن ما هتو متنتفتذ 
على أرض الواقع، وأصبحت حتاجتة متوضتوعتٌتة مترحتلتٌتة 
لملء الفرا  الذي أحدثه خروج النظام من غتالتبتٌتة متنتاطتقتنتا 
مكرهاً، وإن أّي شتكتل متن أشتكتال اإلدارة هتو أفضتل متن 
الفوضى التً قد تتطور بغٌاب الروادع إلتى حتاالت التفتلتتتان 
األمنً واألخالقً ..... ومن ثتم الستقتوط التمتجتتتمتعتً، كتمتا 

 حدث فً العدٌد من المدن والمناطق السورٌة . 
فً غٌاب التوافق والشراكة، فإن إدارة أي فصتٌتل أو   –

طرف كردي للمناطق الكردٌة وإن بتمتفترده هتو أفضتل متن 
 سٌطرة جهٍة أخرى غرٌبة عن المجتمع الكردي . 

لم ٌكن المتجتلتس التوطتنتً التكتردي متهتٌتئتاً لتختٌتارات   –
االعتماد على الذات، ولم ٌترتتِق التى حتالتٍة صتحتٌتة تتختولته 

 إلدارة المرحلة. 
الغاٌة األسمى هً مصلحة شعبنتا وكترامتتته والتحتفتاظ   –

على السلم واألمان فً مناطقنا، وهذا بتحتد ذاتته ٌتعتلتو عتلتى 
مصلحة أي حزب أو إطار. فً مقارنة موضوعٌة الٌوم بتٌتن 
حال المناطق الكردٌة فً ظل اإلدارة التذاتتٌتة التقتائتمتة وأٌتة 

منطقة سورٌة أخرى من حٌث األمان النسبً ونبض التحتٌتاة، 
سٌتضح بأننا أقل خسارة من باقً السورٌٌن وأن هتذا لتم ٌتتتم 
بفضل التصرٌحات والتنظٌرات بل بفضل أناس عملتوا عتلتى 

 األرض ودافعوا عنها. 
نحن فً حزب الوحدة سنستمرُّ فً قراءاتنا المتوضتوعتٌتة 
للواقع السوري عامًة والواقع الكتردي عتلتى وجته التتتحتدٌتد، 
وسنستمر فً صناعة مواقفنا وتحّمل مسؤولٌاتتنتا التتتارٌتختٌتة 
ودون أن نفرط فٌها بمصلحة شعبنا ٌوماً . ألننتا لتن نتحتجتب 
الشمس بتغتربتال ولتن نصتدق بتأن ٌتداً واحتدة تتقتوى عتلتى 
التصفٌق مهما كانت قوٌة ، وعلٌه ٌمكن صٌاغة موقفنا تتجتاه 
قانون األحزاب الصادر عن اإلدارة الذاتٌة الحالٌة فً اآلونتة 
األخٌرة، ومرة أخرى لٌس نتكتاٌتًة بتأحتد وال متجتاراًة ألحتد، 

 حٌث ٌتمثل موقف الحزب فً النقاط التالٌة : 
الزال حزبنا عضواً فتً التمتجتلتس التوطتنتً التكتردي،  -

والزال المجلس قائماً ومعنٌاً بالشأن الكردي فً ستورٌتا إلتى 
جانب مجلس الشعب لغربً كردستان، وأي تجاوز أو تجاهل 

 لدور مجلسنا هو تجاوز على جمٌع أعضائه . 
إن المجلس ) التشرٌعً ( الذي أعطى لنفسه الحتق فتً   –

إصدار هذا القانون هو مجلس معٌن تتعتٌتٌتنتاً متن قتبتل قتٌتادة 
حزب أو جهة بعٌنها، ولٌس منتخباً من الشعب، وهو متجتلتس 
مؤقت لمرحلة طارئة، من المفروض أن ال تتجتاوز قتراراتته 
إطار األمن والحماٌة والتمتعتٌتشتة والتطتوار  ... إلتى حتٌتن 
إجراء انتخابات نزٌهة لمجلس تشرٌعً دٌمقراطً ٌمثل كافتة 
أطٌاف المجتمع المعنً، ٌكون من حقه حٌنها إصدار قتوانتٌتن 
تنظٌم المجتمع والقوانٌن االستراتٌجٌة األخرى بتاستم الشتعتب 

 الذي انتخبه . 
مهما كانت مسمٌات اإلدارة الحالٌة فتً اإلعتالم، فتهتً  -

على األرض إدارة حزب بعٌنه، ولٌس من الصواب أن ٌتبتوأ 
بمفرده لمهام تنظٌم أشقائه فً األحزاب األخرى، ناهٌتك عتن 
تلقً الشارع الحزبً التكتردي لتهتذا التقتانتون كتاستتتفتزاز لته 
ولتارٌخه وإرثه وتفرٌطاً بإطاره الجامع ) المجتلتس التوطتنتً 
الكردي فً سورٌتا ( ، وتتقتوٌضتاً لتدعتائتم التبتٌتت التكتردي 
الواحد، فً الوقت الذي تتطلب فٌه مصلحة شعبتنتا االستتتفتادة 
من كل كبٌرة وصغٌرة، ومن كل اإلمكانٌات والطاقات، وكل 
األحزاب واألفراد، فً هذا التظترف التتتارٌتختً االستتتثتنتائتً 
وهذه الفرصة المتاحة لبلورة القضٌة التقتومتٌتة التدٌتمتقتراطتٌتة 
للكرد وتأمٌن حقوقتهتم التمتشتروعتة فتً إطتار وحتدة بتالدنتا 

 سورٌا. 
لقد تعاملنا فتً التحتزب بتإٌتجتابتٌتة وال زلتنتا متع اإلدارة 
القائمة ،على أنها ضرورة للمرحلة الكردٌة الراهنة ، ودافعنتا 
عن موقفنا وتناقشنا فٌه متع أقترانتنتا فتً األحتزاب التكتردٌتة 
والكردستانٌة ، آملٌن أن تكون فر  التحتوار متتتاحتة أٌضتاً 
لتداول هذا القانون األخٌر ومناقشته مع األشتقتاء فتً التجتهتة 
التً أصدرته، لقناعتنا التامة بأن الحوار ٌذلل كتل التختالفتات 

 .وأن المرحلة الحالٌة ال تتحمل فكرة من ٌسجل النقاط أكثر
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