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 اَـطاللـت جـدٚـدة نٕدـدة انصـف انكسد٘

إن انسداد األفق السٌاسً فً األزمة السورٌة ، وضراوة 
المعارك متعددة األوجه وتدهور البالد نحو الهاوٌة ، وَتشُكل جماعة 
إرهابٌة متطرفة تمتلك إمكانات كبٌرة بعد سٌطرتها على مساحات 
واسعة من العراق وسورٌا ، وإعالن خالفة أبو بكر البؽدادي 
االسالمٌة فٌها ، واشتداد المخاطر على المناطق الكردٌة ، وبعد 
طول جفاء فً العالقات البٌنٌة ، ومع وقوع مؤساة شنكال ومإشراتها 
الخطٌرة تزامناً مع أجواء دولٌة ضاؼطة ، ... دفعت بالعدٌد من 
القوى الكردٌة والكردستانٌة للبحث الجاد عن حٍل لمعضلة انقسام 
وتشِت أطراؾ الحركة الوطنٌة الكردٌة فً سورٌا وضرورة إٌجاد 
تمثٌل جامٍع إلرادة الشعب الكردي فً سورٌا ، فبذل األخ الربٌس 
مسعود البرزانً جهوداً مضنٌة وبدوٍره األخوي النبٌل وبدعٍم من 
برلمان إقلٌم كردستان العراق ومباركٍة من باقً األطراؾ 

وحركة  ENKSالكردستانٌة اجتمع وفدا المجلس الوطنً الكردي 
الشهر  ٕٕو  ٗٔما بٌن  TEV - DEMالمجتمع الدٌمقراطً 

الجاري بإشراؾ رباسة االقلٌم حول طاولة حوار ونقاش تمخض 
عنه توقٌع اتفاقٌة دهوك فً أجواٍء من الجدٌة واالحساس بالمسإولٌة 
التارٌخٌة على وقع أحداث كوبانً المإلمة وهجرة سكانها وتعرضها 
ٌُصد بمقاومٍة  لحرٍب ممنهجة من قبل تنظٌم داعش االرهابً الذي 

 . YPGبطولٌة من أبنابها إلى جانب بواسل وحدات حماٌة الشعب 

لقد قرأ المجتمع الدولً جٌداً ثقافة المجتمع الكردي من التسامح 
والروح القومٌة االنسانٌة الدٌمقراطٌة واعتناقه لمبادئ الالعنؾ 
والسلم والعٌش المشترك مع الشعوب الجارة ، ووفابه ألواصر 
األخوة والصداقة ، ووقوفه ضد سٌاسات الظلم واالستبداد التً عانى 
منها على مّر العقود، وتضحٌات أبنابه من أجل الحرٌة والكرامة ، 
والمكانة التً تتمتع بها المرأة الكردٌة ، ومدى جدٌة الُكرد فً 
محاربة االرهاب الذي بات ٌقلق وٌرهب مجتمعات الؽرب والشرق 
والفكر االنسانً الدٌمقراطً والمدنً عامًة . كما شاهد العالم أٌضاً 
التظاهرات العارمة التً أطلقها أبناء الُكرد وقواهم السٌاسٌة فً 
عموم قرى ومناطق أجزاء كردستان األربعة وفً بالد المهجر 
ها بٌد العون والمساعدة . فسارع التحالؾ  تضامناً مع كوبانً ومدِّ
الدولً بقٌادة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ومشاركة خمس دول عربٌة 
الذي َتشكل بهدؾ محاربة االرهاب إلى التقاط اللحظة التارٌخٌة 
والوقوؾ إلى جانب كوبانً وضرب قطعان داعش الؽازٌة ، واألمر 
الذي شجعه أٌضاً على ذلك دور وفاعلٌة إقلٌم كردستان العراق شعباً 
وبرلماناً وحكومًة ورباسًة وكذلك إعالن اتفاقٌة دهوك الكردٌة 

 2 »السورٌة ، مما حدا بوسابل االعالم العالمٌة لُتسلط األضواء .... 

 بٛاٌ دْـٕن
 
 
 
 
 
 
 

فً الوقت الذي تتعرض فٌه المناطق الكردٌة لهجمات مرتزقة 
 2 »وبناء على ........ داعش مستهدفة الوجود القومً الكردي، 

 ”لٕاث انبٛشًسكت يٍ ْٕنري إىل كٕباَٙ ” 
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على كوبانً وتبرز صورتها اإلنسانٌة المقاومة للتطرؾ التفجٌري ، فأؤكسأبأتأهأا تأعأاطأفأاً قأّل 
نظٌره لدى الرأي العام العالمً . فً هذه األثناء التبس الموقؾ التركً بٌن الؽموض والتأردد 
والتشنج أحٌاناً سعٌاً وراء تحقٌق أجندات خأاصأة ، إال أن دبألأومأاسأٌأة الأربأٌأس الأبأرزانأً 
ومصداقٌة وصالبة المقاومة الكردٌة على األرض ودعم التحالؾ الدولً حقق نجاحأاً مأمأٌأزاً 
فً إلقاء كمٌاٍت من األسلحة والذخٌرة من الجو للمأقأاتألأٌأن الأكأرد الأمأدافأعأٌأن عأن كأوبأانأً 
وإرسال قواٍت من البٌشمركة مع أسلحة ثقٌلة فً رحلٍة تكاد تكون كرنفالٌة من هأولأٌأر عأبأر 

التً لأطأالأمأا قألأنأا أنأهأا  YPGاألراضً التركٌة وصوالً إلى كوبانً لتقاتل إلى جانب قوات 
 تشكل قوات دفاع مشروعة عن المناطق الكردٌة وُتقدم تضحٌات جسام فً سبٌلها .

ثمة تساإالت وأحٌاناً استنتاجات وتحركات تنم عن قراءات خاطبة أو مأواقأؾ مأتأشأنأجأة 
وربما شوفٌنٌة حاقدة عن الوضع الكردي فً سورٌا واالهتأمأام الأؽأربأً الأخأان بأكأوبأانأً 
والدفاع عنها ، فً هذا الصدد وعلى الرؼم من إٌماننا العمٌق بسبل الأحأوار والأتأواصأل مأع 
شعوب المنطقة وفعالٌاتها الوطنٌة والدٌمقراطٌة وضرورات بناء أوطأاٍن خأالأٌأة مأن الأظألأم 
واالستبداد وترسٌخ أسس الشراكة والعدالة االجتماعٌة ، ورؼم تقبلنا للرأي اآلخر ... نأقأول  
سبمنا من سماع األقاوٌل والُتهم الزابفة التً لن نردَّ علٌها ، حٌأث بأاتأت الأحأقأابأق مأعأروفأة 
وساطعة ، وهً أن وجود الشعب الكردي فً سورٌا حقٌقة تأارٌأخأٌأة دامأؽأة وٌأعأٌأش عألأى 
أرضه منذ األزل وٌقارب تعداده ثالثة مالٌٌن نسمة وله حقه فً الدفاع عأن نأفأسأه وحأمأاٌأة 
مناطقه وتشكٌل إدارته الذاتٌة السٌاسٌة واالجتماعٌة ، وهو الذي شارك فً بناء سورٌا ودافأع 
عنها ، وِعبر حركته السٌاسٌة وعلى مّر عقود طالب بحقوقه ورفع االضطهاد عنه وٌأنأاضأل 
لٌعٌَش فً دولٍة دٌمقراطٌة عصرٌة ، وشاركت فعالٌاته وأحزابه فً الثورة السورٌة السلأمأٌأة 
ولم تنزلق إلى أتون الحروب الداخلٌة ودعت مراراً وقدمت مأبأادرات لأحأٍل سألأمأً لأ زمأة 
السورٌة نحو التؽٌٌر وحقن الدماء ، وهم ال ٌعادون حقوق الؽٌر ووجوده ، وال ٌرتهنون إلأى 
مشارٌع خلبٌة ، ولٌس لدى الكُرد فً سورٌا مشارٌع انفصالٌة بل ٌرٌدون تكأوٌأن ذاتأهأم فأً 

 إطار سورٌا المستقبل ، سورٌا دٌمقراطٌة تعددٌة برلمانٌة المركزٌة .

لٌس للُكرد ذنٌب فً تنصٌب نظام استبدادي أمنً قمعً على سورٌا حكم البالد أكأثأر مأن 
فً إقأدام الأنأظأام   –ال من قرٌب أو بعٌد   –خمسٌن عاماً بلؽة الحدٌد والنار ، ولٌس لهم ذنٌب 

على ارتكاب جرابم ضد اإلنسانٌة بحق الشعب السوري عامًة ، ولٌس لأهأم ذنأٌب فأً تشأتأت 
صفوؾ المعارضة السورٌة وانتكاسة الثورة وانتشار الفصابل االسالمٌة المسلأحأة الأمأتأشأددة 
وسٌطرة داعش وأخواتها على مناطق واسعة من سورٌا ، ولٌس لهم ذنٌب فً ؼٌاب السٌأاسأة 
عن الساحة السورٌة وسطوة السالح على المٌدان وتتالً مشاهد القتل والدمأار ، ولأٌأس لأهأم 
ذنٌب فً تسعٌر الصراع الطابفً والمذهبً البؽٌض ، ولٌس لهم ذنٌب فً إطأالأة أمأد األزمأة 
السورٌة التً لم تلَق حالً فً ظل استقطابات إقلٌمٌة ودولٌة حادة . وإذا كأان هأنأاك بصأٌأن 
أمٍل فً نجاح الثورة وتؤكٌٌد على قٌمها فهو متوفر نسبٌاً فً المناطق الأكأردٌأة ل الأجأزٌأرة ، 

شمال سورٌا من حضور ل حزاب والفعالٌات المجتمعٌة وتعاٍط أخأوي    –كوبانً ، عفرٌن ( 
مع المكونات األخرى ووجود صحافة وإعالم وندوات ونقاش سٌاسأً وتأعأزٌأز دور الأمأرأة 
وشعارات عن الوطن وحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة والحرٌة والكرامة ، فأمأن هأذه الأوقأابأع 
 جاء االهتمام الدولً بكوبانً التً أصبحت رمزاً لبداٌة االنتصار على التطرؾ واالرهاب.

وما دامت األخطار المحدقة بنا باقٌة فً أجواء سورٌا الحالكأة ، ٌأتأوجأب عألأى أطأراؾ 
حركتنا السٌاسٌة دراسة األمور بدراٌة وعمق واالقالع بقأاطأرة دهأوك وفأق خأطأى حأثأٌأثأة 
وإرادة صادقة نحو تمتٌن وحـدة الصؾ الكردي وتنفٌذ بأنأود االتأفأاقأٌأة بأالسأرعأة الأمأمأكأنأة 
وتجاوز العقبات بروٍح أخوٌة مسإولة ، حٌث بدا جلٌاً أنه الٌمكن لطرؾ بعٌنه تحأمأل كأامأل 

 األعباء وٌستطٌُع تمثٌَل وإدارة الشعب الكردي فً سورٌا والدفاع عنه لوحـده .

ومن جهتنا نحن فً حزب الوحـدة الدٌمقراطً الكردي فأً سأورٌأا ل ٌأكأٌأتأً ( سأنأبأذل 
قصارى جهودنا فً سبٌل إنجاح اتفاقٌة دهوك ، كما كنا ندعو دابماً إلى وحـدة الُكرد وتآلفأهأم 
، ومثلما عملنا على تبٌان الوقابع والحقابق للمعنٌٌن وعلى تأقأرٌأب وجأهأات الأنأظأر وطأرح 
رإى توافقٌة ، وبدا ذلك واضحاً ومعروفاً للكثٌرٌن وبشكل خان ألبناء شعبنأا الأكأردي فأً 

 سورٌا أثناء التحضٌر لحوارات دهوك واالتفاقٌة التً نجمْت عنها بعمل جماعً مضٍن .

ًَ هأذه الألأحأظأة  جدٌٌر بنا نحن أبناء الشعب الكردي فً سورٌا وأطأره السأٌأاسأٌأة أن نأعأ
التارٌخٌة الحساسة والدقٌقة جداً ونستوعب تفاصٌلها ونكون على قدر المسإولأٌأة ونأدرك مأا 

 ٌتوجب علٌنا القٌام به ، ونمٌز بٌن المهم والهام واألهمِّ، وأْن نتقَن ترتٌَب أولوٌاتنا.

 بيان دهوك .... تتمة

الدعوة الكرٌمة من السأٌأد مسأعأود 
الأأبأأارزانأأً ربأأٌأأس إقأألأأٌأأم بأأاشأأور 
 "جأأنأأوب كأأردسأأتأأان" وفأأً مأأدٌأأنأأة

 ٕٕوحأأتأأى  ٗٔدهأأوك وبأأتأأارٌأأخ 
تشرٌن أول الأجأاري اجأتأمأع وفأدا 
 الأأأمأأأجأأألأأأس الأأأوطأأأنأأأً الأأأكأأأردي

ENKS وحأأأأركأأأة الأأأأمأأأأجأأأأتأأأأمأأأأع
 TEV-DEM الأأأأدٌأأأأمأأأأقأأأأراطأأأأً

وبإشراؾ ممثل ربٌس إقلٌم بأاشأور 
الدكتور حمٌد دربندي حٌث تنأاقأش 
الطرفان وبمسإولٌأة كأل الأقأضأاٌأا 
التً تهم مصأالأح شأعأبأنأا الأكأردي 

 .وحقوقه القومٌة

ونظراً ألهمٌة توحأٌأد الأمأوقأؾ 
الأكأأردي تأأقأأرر تشأأكأأٌأل مأأرجأعأأٌأأة 
كردٌة مهمتها رسم االستراتٌجأٌأات 
العامأة لألأكأرد وتأجأسأٌأد الأمأوقأؾ 
الكردي الموحد فً كافة المأجأاالت 
المتعلقة بالشعب الكردي فأً رو  
آفا وسورٌا، وتأتأشأكأل مأن حأركأة 
المجتمع الأدٌأمأقأراطأً والأمأجألأس 
الأأأوطأأأنأأأً الأأأكأأأردي واألحأأأزاب 

 .األخرى خار  إطار الطرفٌن

وفأأً مأأجأأال اإلدارة الأأذاتأأٌأأة 
الدٌمأقأراطأٌأة فأً رو  آفأا تأقأرر 
الشراكة الفعلٌة فٌها وفً الأهأٌأبأات 
التابعة لها وتطوٌر الشكأل الأراهأن 
إلدارة الأأمأأنأأاطأأق الأأكأأردٌأأة نأأحأأو 
توحٌدها سٌاسٌاً وإدارٌاً والعمل من 
أجل توثٌق تمثٌل مختلؾ المكونأات 

 .األخرى فٌها

وبشؤن الحأمأاٌأة والأدفأاع وجأد 
الجانبان أن واجب الحماٌة والدفأاع 
عن رو  آفا مهمة تقع على عأاتأق 
أبأأنأأاءهأأا، وقأأدر االجأأتأأمأأاع عأأالأأٌأأاً 
االمكانٌات الدفاعٌأة والأتأضأحأٌأات 
الكبٌرة التً قدمتها وحدات حأمأاٌأة 
الشأأعأأب، وتأأوصأأل الأأجأأانأأبأأان إلأأى 
قأأرارات مأأهأأمأأة بشأأؤن تأأعأأزٌأأز 

 .القدرات الدفاعٌة

وفأأً الأأخأأتأأام نأأتأأوجأأه بأأالشأأكأأر 
لأأربأأٌأأس إقأألأأٌأأم بأأاشأأور مسأأعأأود 
البارزانً لدعمه للأشأعأب الأكأردي 
فً رو  آفا عامة ولمقاومة كوبانً 

 .بشكل خان

 ٗٔ-ٕ-ٓٔ-ٕٕ -دهوك 

المجلس الوطننني النكنرد   ني 

 سوريا

حركة المجنتنمنل الندينمن نراطني 

TEV - DEM 
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يالال ٕٚسف شا٘ ٔ كاٚالش ساتٕازثٙ 
 4102فاشا بـجائصة َٕبم نهسالو 

، أعلن ربٌس لأجأنأة  ٕٗٔٓ/  ٓٔ/ ٓٔصباح ٌوم الجمعة 
ربأٌأس وزراء الأنأروٌأج   –جابزة نوبل ثوربٌأورن ٌأاؼأالنأد 

 1ٔ  –سابقاً  ، فوز الناشطة الباكستانٌأة مأالال ٌأوسأؾ زاي 
عاماً مناصفأًة  ٓٙ  –عاماً والناشط الهندي كاٌالش ساتوارثً 

، وهأً عأبأارة عأن شأهأادة  ٕٗٔٓبجابزة نوبل للسالم لعام 
ملٌون دوالر ، وٌأتأم  ٔ,ٔومٌدالٌة ذهبٌة وجابزة مالٌة قدرها 
كانون األول من كل عأام  ٓٔتسلٌمها فً حفل رسمً بتارٌخ 

، 98ٙٔفً ذكرى وفاة مإسس الجأابأزة ألأفأرٌأد نأوبأل عأام 
رجل الصناعة السوٌدي الثري الذي اخترع الدٌنامٌأت، وقأّدم 
بضعة توجٌهات لكٌفٌة اختٌار الفابزٌن بأجأابأزتأه، مأإكأداً أن 
لجان منح الجابزة ٌجب أن تكافا أولبك الذٌن "ٌقدمون أكأبأر 

 ."قدر من المنفعة للبشرٌة

الشابة ماالال ٌوسؾ زاي ناشطة فً مجال حقوق التأعألأٌأم 
وخاصة للنساء، أطلقت علٌها النٌران فً رأسها داخل حأافألأة 

علأى ٌأد مسألأحأٌأن مأتأطأرفأٌأن مأن  ٕٕٔٓمدرسٌة فً عام 
طالبان  ، و كاٌالش ساتوارثً، فهو ناشط هنأدي فأً مأجأال 
حقوق األطفال ، وألنه "حافظ على تقالٌد المهاتما ؼاندي فأً 
استخدام مختلؾ أشكال االحتجاجأات السألأمأٌأة، مأع تأركأٌأزه 

كأمأا  ."على االستؽالل الخطٌر ل طفال لتحقٌق مكاسب مالٌة
 قالت اللجنة .

ولهذا المنح معنى رمزي إنسانً ، ألن نضالهما من أجأل 
الدفاع عن األطفال جاء فً وقت تعانً فٌها الطأفأولأة مأآسأً 

 . وآالم كبٌرة فً العالم ، وٌعتبر تكرٌماً للطفولة المعذبة

أصأؽأر   –قررت تصفٌة مالال  «طالبان»ٌذكر أن حركة 
، بأعأدمأا 8ٓٔٔإنسان ٌحصل على الجابزة منذ تؤسٌسها عام 
هٌبة اإلذاعة »بدأت تكتب باسم مستعار فً مدّونة على موقع 

لبأً بأً سأً( بألأؽأة األوردو، راوٌأًة أجأواء  «البرٌطأانأٌأة
الأأرعأأب فأأً وادي سأأوات، ومأأدافأأعأأة عأأن تأأعأألأأٌأأم الأأبأأنأأات. 

، «صنأدوق مأالال»واستقرت الفتاة فً برٌطانٌا حٌث أّسست 
كما تساعد جماعات مدافعة عن الحّق فً التعلأٌأم، خصأوصأاً 

 .فً باكستان ونٌجٌرٌا واألردن وسورٌة وكٌنٌا

حأركأة إنأقأاذ »أما ساتوارثً فهو مهندس كهأربأاء أّسأس 
المسٌرة الشاملة ضأد »، وٌرأس حركة 89ٓٔعام  «الطفولة

والأتأً تضأم نأحأو ألأفأً جأمأعأٌأة وحأركأة  «عمأل األطأفأال
 .بلداً  ٓٗٔاجتماعٌة فً نحو 

  شجياث لسسٚت ٔأسهًت نإلٚصٚدٚني
عن  ٕٗٔٓ/ ٓٔ/ٕٔجاء فً تقرٌر لـ هٌومن راٌتس ووتش  نشر فً 

الجرابم التً ترتكبها ما ٌسمى الدولة االسالمٌة بحق اإلٌزٌدٌٌن فً 
 : العراق

ال تفتؤ قابمة الجرابم المروعة التً ترتكبها الدولة اإلسالمٌة بحق 
اإلٌزٌدٌٌن فً العراق تتزاٌد، وقد سمعنا قصصاً صادمة عن أسلمة 
وزٌجات قسرٌة، بل واعتداءات جنسٌة واسترقاق ـ وكان بعض الضحاٌا 

 " " فرٌد آبراهامز، المستشار الخان .من األطفال
إن الجماعة المسلحة المسماة بالدولة اإلسالمٌة تحتجز المبات من 
الرجال والسٌدات واألطفال اإلٌزٌدٌٌن من العراق كؤسرى فً مراكز 

 .احتجاز رسمٌة ومإقتة فً العراق وسورٌا
وقد عملت الجماعة بشكل ممنهج على فصل الشابات والمراهقات عن 
أسرهن، وأرؼمت بعضهن على الزوا  من مقاتلٌها، ... كما احتجزت 
الدولة اإلسالمٌة ما ال ٌقل عن عدة عشرات من المدنٌٌن من أقلٌات دٌنٌة 
وعرقٌة أخرى، ومنهم مسٌحٌون وشٌعة شبك وتركمان، بحسب قول 

 .ممثلٌن لتلك الجماعات وكذلك أقاربهم

 عمليات الطرد وال تل واالختطاف
وأثناء موجة االعتداءات التً شنتها الدولة اإلسالمٌة فً سنجار 

أؼسطس/آب، قام مقاتلوها بقتل عشرات أو ربما مبات من  ٖوحولها فً 
 المدنٌٌن اإلٌزٌدٌٌن الذكور

ٌونٌو/حزٌران، استهدفت الدولة  ٓٔومنذ االستٌالء على الموصل فً 
اإلسالمٌة طوابؾ األقلٌات العراقٌة من اإلٌزٌدٌٌن والشٌعة الشبك والشٌعة 
التركمان والمسٌحٌٌن على نحو ممنهج، فؤمرت المسٌحٌٌن فً مدٌنة 
الموصل باعتناق اإلسالم أو دفع الجزٌة، أو الفرار أو "مواجهة السٌؾ". 
وقد وثقت هٌومن راٌتس ووتش كٌؾ قامت الدولة اإلسالمٌة وؼٌرها من 
الجماعات السنٌة المتطرفة بخطؾ إٌزٌدٌٌن وؼٌرهم من المنتمٌن إلى 

 .أقلٌات أخرى، أو طردهم أو قتلهم، قبل هجمة ٌونٌو/حزٌران

 احتجاز أقليات أخرى
تنتمً األؼلبٌة الساحقة لمحتجزي الدولة اإلسالمٌة إلى طابفة 
اإلٌزٌدٌٌن، لكن الجماعة أسرت أٌضاً أعداداً أقل من أقلٌات دٌنٌة وعرقٌة 
أخرى، بحسب قادة تلك الطوابؾ ونشطاء حقوقٌٌن ومقابالت مع أقارب 
لمحتجزٌن. وقد قال أحد قادة طابفة الشٌعة الشبك إن معه قابمة تضم 

رجالً فقدوا منذ استٌالء الدولة اإلسالمٌة على مناطقهم شرق  1ٖٔ
الموصل فً أؼسطس/آب. وقال ناشط آخر من الشبك إن الجماعة تحتجز 

 .من الشبك ٓ٘ٔما ٌصل إلى 

 ظروف االحتجاز
ٌقوم مقاتلوا الدولة اإلسالمٌة باحتجاز األشخان فً عدة مواقع، 
معظمها فً مدن الموصل وتلعفر وسنجار الشمالٌة، ولكن أٌضاً فً بلدات 
عراقٌة أصؽر مثل رابعة القرٌبة من الحدود السورٌة، وفً مناطق 

 تسٌطر علٌها الجماعة فً شرق سورٌا

 اختطاف عائالت ممتدة
قال بعض أقارب المحتجزٌن لـ هٌومن راٌتس ووتش إن أعضاء 
الدولة اإلسالمٌة اعتقلوا العشرات من أقاربهم دفعة واحدة، وبٌنهم جدود 
وأمهات تحملن رضعاً حدٌثً الوالدة. وقال خضر، الرجل الذي احتجزته 

من أقاربه وأرؼمتهم  1ٕأٌام، إن الجماعة أخذت  9الدولة اإلسالمٌة لمدة 

 .على قٌادة سٌاراتهم الخاصة إلى مدرسة فً سورٌا حٌث تم حبسهم

 اختطاف الصبية والفتيات
بعد فصل األسرى إلى مجموعات، كانت الدولة اإلسالمٌة فً بعض 

  .الحاالت تؤخذ الصبٌة والفتٌات الصؽار، كما قال سبعة من الفارٌن

زيجات قسرية ... بيل سيدات و تيات ... خطر االنتحار ... أسلمة 
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 نماء سٛاسٙ بأعضاء احلصب يف ْٕنري

التقى األستاذ محً الدٌن شٌخ آلً سكرتٌر حزب الوحـأد 
الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا بجمٍع مأن أعضأاء مأنأظأمأة 

/  ٓٔ/   ٖٓالحزب فً إقلٌم كردستان العراق ، ٌوم الخمٌس 
، وقد أوردت المنظمة خبراً فً صفحتها على الفٌس  ٕٗٔٓ

 بوك جاء فٌه  
بدأ اللقاء بأدقأٌأقأة صأمأت عألأى أرواح شأهأداء سأورٌأا 
وكوردستان وشهداء كوبانً المأقأاومأة، واسأتأهأل سأكأرتأٌأر 
الحزب حدٌثه مأرحأبأاً بأالأرفأاق، وعأرض شأرحأاً مأوجأزاً 

فً السنوات األربعة من عمر الثورة  -لسٌاسة حزب الوحدة 
السورٌة، حٌث وضح أن الحزب كان ٌقدر عأالأٌأاً انأطأالقأة 

، واعأتأبأر أّن الأجأمأاهأٌأر ٕٔٔٓالثورة السلأمأٌأة فأً آذار 
الشعبٌة التً خرجت إلى الشوارع وساحات مختألأؾ الأمأدن 
السورٌة من دٌرٌك والقامشلً إلى درعا كانت متمٌزة بنبلهأا 
ومطالبها لطالما أٌدنا وأكدنا دعمنا وتؤٌٌدنا لها، إاّل أن نأطأام 
حزب البعث الذي تعامل مع تلك الحشود الجماهٌرٌة بالحدٌد 
والنار من جهة وكذلك تدخل جهات عدٌدة من دول المنطأقأة 
ودفعت الثورة باتجاه العسكرة وقد نأجأحأت مأع األسأؾ فأً 
ذلك المسعى المشإوم، وأكد الرفٌق شٌخ آلً أّن حزبنا حأذر 
مراراً وتكراراً من مخاطر إجهاض الثورة عبر عسأكأرتأهأا، 
حٌث كانت للجارة تركٌا دوراً كبٌراً فً ذلأك عأبأر دعأمأهأا 
وتنشٌطها لإلسالم السٌاسً والمجموعأات الأمأتأطأرفأة عألأى 
وجه الخصون مما فرخ كل ذلك للأعأدٌأد مأن الأتأنأظأٌأمأات 
االرهابٌة على رأسها داعش وجبهة النصرة وؼٌرها، وقأال 
مإكداً أن المسإول األول عن كأل ذلأك هأو نأظأام الأحأزب 
الواحأد الأذي قصأؾ مأخأتألأؾ الأمأدن واألرٌأاؾ السأورٌأة 
بمختلؾ صنوؾ األسلحة الخفٌفة والثقٌلة من األرض والجأو 
أز  مخلفاً وراءه مبات األالؾ من الشهداء والأجأرحأى والأُعأجَّ

أما على الساحأة الأكأردٌأة . ؼٌر آبه بدعوات الحوار السلمً
ومستجداتها اكد سكرتٌر الحزب أن عنوانها الٌوم هو خأطأر 
داعش االرهابً على وجود الكرد عبر المأجأازر الأمأروعأة 
التً تمارسها بحق الشٌأوخ والأنأسأاء واألطأفأال دون وازع 
وتدمٌر كل شًء، مما حدا بنا نحن كمجلس وطأنأً كأوردي 
ومجلس الشعب لؽربً كوردسأتأان وبأرعأاٌأة ربأٌأس إقألأٌأم 
كوردستان كاك مسعود بارزانً الذي لم ٌوفر جهداً لتحأقأٌأق 
التبام وتوحٌد الصؾ الكردي فً سورٌا ، حققنا اتفاق دهوك 
وتم اإلعالن عنه ، حٌث شكل ذلك نجاحاً لنا جمٌعاً وتحقأٌأقأاً 
لرؼبات شعبنا الكردي فً رو  آفأا وكأان لأحأزبأنأا والأحأق 
ٌقال دوراً فعاالً فً ذلك ، وأكد أننا كحزب سنظل ملأتأزمأٌأن 
بوحدة الصؾ الكردي ولن ندخر جهداً لحماٌته ، كأمأا وأنأنأا 

من مشكلة بٌنٌة بل كنأا دومأاً جأزءاً مأن كحزب لم نكن ٌوماً جزءاً 
 .الحلول فً كل المراحل

ثم أجاب سأكأرتأٌأر الأحأزب عألأى تسأاإالت الأحأضأور 
 .بهدوبه المعهود

 امساعٛم عًس يف ذكسٖ زدٛهّ انسابعت

ربٌس  –توافد جموع من رفاق وأصدقاء ومحبً الراحل اسماعٌل عمر 
حزب الوحـدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا ل ٌكٌتً ( إلى قرٌة قره قأوي 

، للمشاركة فأً إحأٌأاء ذكأرى  ٕٗٔٓ/   ٓٔ/   9ٔالدرباسٌة ، ٌوم السبت  –
رحٌله الرابعة ، حٌث رّحب األستاذ حسن برو بالحضور ودعاهم لألأوقأوؾ 
دقٌقة صمٍت على روح الفقٌد عمر وأرواح شهداء الُكرد وسورٌا ، ثم ألأقأى 

عضو الهٌبة القٌادٌة كلمًة ، شكر فٌها الأرفأاق عألأى   –األستاذ خبات محمد 
وفابهم لقٌم الراحل الكبٌر ، متحدثاً عن مناقبه ورإٌته الثاقأبأة ، كأمأا شأكأر 

 الحضور على محبتهم ألبا شٌار .

وقد تردد الحضور فً زٌارة الضرٌح وقراءة الفاتحة على روح الأفأقأٌأد 
الطاهرة . كما تجدر اإلشارة إلى أنه تمَّ إحٌاُء هذه الذكرى فً كل  من إقألأٌأم 

 كردستان العراق وفً مدٌنة استانبول.

 ٔداد عمسأ٘ تُال جائصة " فٛفس " 
 ٔتٓدٚٓا إىل شُكال ٔكٕباَٙ

 

 ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٖٔخالل حفل خان فً " بٌت السالم " بمدٌنة أوسلو ٌوم 
 -مقّرها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌأة   –، قّدمت مإسسة المصالحة " فٌفر " 

منظأمأة  -إلى ربٌسة منظمة الدفاع الدولٌة  ٕٗٔٓجابزة السالم الدولٌة لعام 
ؼٌر حكومٌة مكرسة للسالم والدٌمقراطٌة والدبألأومأاسأٌأة وحأقأوق اإلنسأان 

عن عملها فً االمم المتحدة ضأد الدكتورة وداد عقراوي  -والبحوث الطبٌة 
 أنتشار االسلحة الخفٌفة و العنؾ الجنسً فً مناطق الصراع.

للأسأفأر مأن  88ٔٔعقراوي مواطنة كردٌة أوربٌة ، اضطرت بعد عام 
وطلب اللجوء السأٌأاسأً ، حأٌأث حصألأت كردستان العراق إلى الدانمارك 

على المواطنة وعلى درجة الماجستٌر فً علم الوراثة ومن ثم الدكتوراه فً 
 الصحة والسرطان وعلم األوببة الدولٌة.

مأن قأبأل لأٌأو و  898ٔتؤسست جابزة السالم الدولٌة لفٌفر( فً عأام  
فرٌدا فٌفر لتكرٌم أولبك الذٌن ٌعملون من أجل السالم مع العدالة فً جأمأٌأع 

 أنحاء.
 بعد استالمها للجابزة أهدتها إلى كوبانً وشنكال .
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 يٓسجاٌ انشعس انكسد٘ 
 انثاَٙ ٔانعشسٌٔ يف عفسٍٚ

أقٌم مهرجان الشعر الأكأردي الأثأانأً والأعأشأرون فأً مأدٌأنأة 
 ٕٗٔٓ/   ٓٔ/    ٕ٘صالة ژٌأن ، ظأهأٌأرة ٌأوم السأبأت   –عفرٌن 

بتحضٌٍر من اللجنة ل دٌرسم ممو ، د.عبد المجٌد شٌخو ، مأروان 
بركات ، إلهام عثمان ، تموز شمالً ، عثمان عٌسو ( ، ومأقأدمأً 
الحفل   مصطفى مال و هشمند منان ، حٌث زٌنت منصة الصأالأة 
بلوحات فنٌة وصورة تشكأٌألأٌأة لألأشأاعأر الأراحأل جأكأرخأوٌأن ، 

عاش تعاون الشنعنا النكنرد  منن أجنل كنوبنانني   وبشعارٌن   
 . عاشت م اومة كوباني

بدأ المهرجان بالترحٌب بالحضور والوقوؾ دقٌقة صمت على 
أرواح الشهداء وشهداء كوبانً على أنؽام النشٌد أي رقأٌأب ، ثأم 
ألقى الشاعر دٌرسم ممو كلمًة باسأم لأجأنأة الأمأهأرجأان ، مأرحأبأاً 
بأأالشأأعأأراء والضأأٌأأوؾ ومأأمأأثأألأأً الأأمأأجأأالأأس واألحأأزاب والسأأادة 
الحضور ، مإكداً على ضرورة االستمرار فً إعالء شؤن الكألأمأة 
، خاصًة فً هذه الظروؾ العصٌبة ، وقال   إن كوبانً فأً قألأب 
األكراد عمأومأاً ، ونأوه إلأى مسأٌأرة مأهأرجأان الشأعأر الأكأردي 

 ومعانٌه .
وألقى كل من الشعراء التالٌة أسماءهم قصابد جمٌلة على أنؽام 
موسٌقا الطنبور والكٌتار ، كانت معظمها عأن كأوبأانأً ومأقأاومأة 

 أبنابها األبطال ، وهم  
كردستان تركيا (   با ي جنكي     –إبراهيم سونكر من ) وان 

نهر  كوراني   زمدار  زند    مروى بريمو   بندر  شنمنو   
نوزاننينه ونندا   دوسنتنينه  باراني جوميه   عارف تلسنلنور    هز
جوميه   منان جعفر   شركليه كورد   أ يندار   محمد عبد هللا   
حجي كدرو   برخودان دلسوز   كمال عبد    عثمنان عنينسنو   
تموز شمالي   مروان بركات   ديرسم ممو   مصطفن  منال   د. 

 عبد المجيد شيخو .
وقد منحت لجنة المهرجان شأهأادة تأقأدٌأر وتأكأرٌأم لألأشأاعأر  

الدكتور عبد المجٌد شٌخو ، كونه صاحب الأفأكأرة األولأى إلقأامأة 
المهرجان بمناسبة رحٌل الشاعر الكردي الكبٌر جكرخوٌأن فأً ل 

( كأل عأام ، والأذي كأان عضأواً فأً لأجأنأة  89ٗٔ/  ٓٔ/  ٕٕ
فأً حضأن قألأعأة الأنأبأً  88ٖٔالمهرجان األول الذي أقٌم عأام 

 هوري بمنطقة عفرٌن .
وفً الختام قّدم كل من مروان بركات وتموز شأمأالأً الشأكأر 
واالمتنان للسادة الشعراء والحضور الكرٌأم وبأاركأوا الأمأهأرجأان 
الذي أقٌم فً منطقة الجزٌرة ، كما حٌوا كوبانً والمقاومة الباسلأة 

 فٌها وسط حماس وتصفٌق الحضور .

ت
ّ
 صٕزة ادلماتهت انكسدٚ

ٌ
 مجٛهت

 
 
 

النساء الكرد الأمأقأاتأالت دفأاعأاً عأن الأذات والأحأٌأاة واألرض 
ٌصنعن صوراً ال تمّر بها العٌن هكذا. ففً صورهن ما ٌنفأض عأن 

 .العٌون بعضاً من سابٍد اكتساها ولوى النظر فٌها
المرأة التً ترمق الصورة وعلى كتفها بندقأٌأتأهأا، فأً مأا ٌأبأدو 

والمرأة التً تواجه الكأامأٌأرا مأبأتأسأمأًة فأً  .«استراحة محاربة»كـ
صورٍة استعٌدت من ماضٌها، إذ فّجرت للتّو نفسها بعدوها. والنسأاء 
اللواتً ٌتنّقلن بقنابل بٌن أٌدٌهن. والرصأاصأة األخأٌأرة بأحأوزتأهأا، 
ٌّزها  فؤطلقتها على نفسها كً ال تقع أسٌرة. صوٌر تختار العٌن أن تم
فً الواقع الخانق، لماٍض فً هذه العٌن، لحاضٍر فأً هأذه الأقأصأة، 

 .ولقوٍة مشتهاة، برؼم مصٌر المعركة
ٌّز صور المقاتالت الكرد عأن بأقأٌأة مأا نأراه،  إحساٌس طاٍغ بتم
برؼم حّدة ما نراه. نرى األعناق ُتجّز والرإوس تطأٌأر، الأطأابأرات 
ترمً القذابؾ واألطفال ٌموتون، دولة تولد وأنظمة تترّنح مأتأشأبأثأًة 
بما تبقى فٌنا ومّنا لتستقأٌأم، ... نأرى الأكأثأٌأر، لأكأن تأبأقأى لصأور 

 .المقاتالت الكرد نظرةٌ خاصة
 نساء هذا الزمن

تكّثؾ حضور الأنأسأاء فأً الأزمأن الأعأربأً الأراهأن، بأتأسأارٍع 
، منا الأمأنأاضأالت  ًّ مفاجا. قبله، كنا ماضٌات فً صراعنا المجتمع
ًّ ال  ومنا الٌابسات ومنا الالمبالٌات ومنا المدافعات عن نظاٍم اجتماع
ٌّأة،  ٌّلن حٌاتهن خارجه، ومنا أخرٌات. نجتهد لنإكد الحّق واألحقأ ٌتخ
بدءاً من البدٌهٌات.. حتى السٌر بؤماٍن فً الشارع، احتجنأا ونأحأتأا  

 .إلى مبادرات صارمة للمطالبة به والدفاع عنه
مع حلول الزمن الراهن، تكّثؾ استحأضأار الأنأسأاء فأً الأثأورة 
كشرٌكاٍت محتفى بهّن فً الصورة الجامعة الجمٌلة. وبٌنأمأا الأنأسأاء 
الثابرات والعأامأالت والأنأاشأطأات فأً شأوارع الأثأورات الأعأربأٌأة 
وخارجها انتزعن بؤٌدٌهن كل حّق امتلكنه وٌحاربن للمزٌد، فقد أتأى 

عأامألأهأا »، أحٌاناً وكثٌراً، على طأرٌأقأة  «المجتمعً»هذا االحتفاء 
 .«احترمها كما ترٌد ألمك أن ُتحترم»، «كما ترٌد ألختك أن ُتعامل

ٌّة الرجأل  ٌّة، ملك ما ٌعنً، بشكٍل مباشٍر، أن الخالؾ لٌس حول الملك
للمرأة، وإنما حول كٌفٌة التصّرؾ بهذه الملكٌة. كؤختأك إذاً، ولأٌأس 

 .كنّد فً اإلنسانٌة والمجتمع
ثم حّل الصراع وتكّثفت المعارك، وتكّثؾ حضور النساء فٌها، 
ٌّة الصرٌح الوجه، بال اعتناٍء بما اكتسبه  بما نقلهّن إلى مرّبع الملك

 «األصالة»لنا النضال النسوّي فً بالدنا، وبال مكٌاٍ  ٌزاو  
فً المعارك، بدت الحال عارٌة، أشّد تجلٌاً، تكّثفاً،  .«الحداثة»و

وصراحة  النساء ؼرٌض للنكاح، نكاح الجهاد أو نكاح الوداع أو 
 14 »............ االؼتصاب الحربً، ... وفً مقابل هذا المّد الذي 

 ”الشهيدة بيريفان ”  ”الشهيدة آريه ” 

 سحر مندور*
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 كٕباَٙ تتأمل ... نكُٓا تتأنك يف انفضاء انعادلٙ
كوبانً تتؤلم ، فهً تدفع ثمناً باهظاً فً مقاومتها ضد هجمات داعش الؽادرة ، وهً تصد عدوان أشرس تنظٌم إرهابً بات ٌأهأدد األمأن 

 صأةً والسلم العالمٌٌن ... لكنها أصبحت رمزاً لالنتصار على اإلرهاب التكفٌري ، وبدأ العالم ٌشاهد بطوالت أبنابها ومقاومتهم الأبأاسألأة وخأا
ن مالحم الفداء والدفاع عن الحرٌة والكرامة ، فهب الشعب الكردي فً أرجاء المعمورة للتضامن معهأا والأتأفأت  أولبك الفتٌات اللواتً سطرَّ
اء التحالؾ الدولً للدفاع عنها ، فؤصبح اسم كوبانً على كل لسان لتتؤلق فً الفضاء العالمً وٌركز علٌها وسابل االعالم المختلفة ، وقأد جأ

   -مقتطفات  –فً بعضها 

 باإلذٌ.. عني انعسب.. يف أيريكا!
 4102/ 01/ 01جريدة المست بل  -علي نون 

تتو  معركة عٌن العرب لكوبانً( الكردٌة مفارقات الحرب على اإلرهاب.. أو باألحرى القرار األمٌركً باالنخراط فأً تألأك الأحأرب 
التً طال انتظارها  تقول واشنطن إن القصؾ الجوي لن ٌكون كافٌاً لكنها ال تنزل على األرض لالفخ!( وال تترك ؼأٌأرهأا ٌأنأزل. أي أنأهأا 

الى أنه، حأتأى  «الطمؤنة»تشن حرباً ال ترٌد االنتصار السرٌع فٌها! بل واألنكى، أنها هً ولٌس ؼٌرها، من ٌبث المزٌد والمزٌد من برقٌات 
 القصؾ الجوي هذا لن ٌكون كافٌاً لمنع سقوط عٌن العرب!

معركة عٌن العرب زادت من وتٌرة األسبلة المحرجة ولم تقللها. وكشفت وتكشؾ المزٌد من مفارقات السٌاسة األمٌركٌة المتأبأعأة.. الأى 
التركٌة لم ٌماثله إال مواقؾ طهران وموسكو وبقاٌا سلطة األسد! فً حٌن أن فرنسا مثالً لم تأتأردد فأً دعأم  «العروض»حّد أن موقفها من 

 أنقرة وخصوصاً فً شؤن إقامة منطقة عازلة داخل األراضً السورٌة.
هذه واحدة من أؼرب حروب واشنطن  ترٌد خوضها على الموجة البطٌبة والفوز فٌها على المدى الطوٌل لكن من دون أن تتكلؾ شٌبأاً، 

 بل على حساب السورٌٌن والعرب واألتراك والمسلمٌن واألكراد.. وعٌن العرب، على ذلك، شاهدة وشهٌدة!

 بني انُصسة ٔكٕباَٙ
  4102/ 01/ 00جريدة السفير  –سمير العيطة 

ٌّة. إّن انتقال الصراع فً صٌؾ  ًٌّة عبث ٌّة، بل حرب فوضو إلى حرٍب نوعاً مأا مأنأّظأمأة، لأم  ٕٕٔٓما ٌجري فً سورٌا لٌس حرباً تقلٌد
ًّ فأً الأوضأع السأورّي  ٌّة وؼٌرهـا من المـدن. كما أّدى إلى استعصاء جدٌد عسكرّي وسٌاس ٌفـض فً الواقع سوى إلى تدمٌر حلب التارٌخ

 العام. 
ٌّاً تنظٌمات تتحالؾ مع  ٌّاً وال سٌاس ، وأّن أكأراد عأٌأن » النصرة« وٌكمن مفترق الطرق الحقٌقً بؤّن الوالٌات المتحدة لن تساعد ال عسكر

ٌٌّن، ولٌس األكراد وحدهم، للدفاع عنها. ٌّة السور ٌّون ٌجب أن ٌقؾ بق  العرب، كوبانً، سور

 ٚمتضٙ لٕاث بسٚت «اندٔنت اإلساليٛت»ددس 
  4102/  01/ 01جريدة الحياة   -مايكيل باربيرو 

 «الدولة اإلسالمٌة»أعتقد بؤن الربٌس باراك أوباما سٌضطر الى ارسال قوات خاصة أمٌركٌة. فالحاجة ملّحة الى قوات قادرة على طرد 
ٌّأؾ  الأدولأة »من معاقلها. واستراتٌجٌة الضربات الجوٌة هً جسر إلى الركود والمراوحة من ؼٌر تبدل مأوازٌأن الأقأوى. وٌأرجأح أن تأتأكأ

مع هذه الضربات، وتسعى فً توسل ثؽراتها ومكامن ضعؾ الحملة الجوٌة. وٌعم اإلحباط اوساط العأسأكأرٌأٌأن وخأبأراء األمأن  «اإلسالمٌة
 ازاء الوضع هذا.

والمعركة الٌوم هً معركة استخبارات وجمع معلومات عن األهداؾ البارزة، وتبرز الحاجة الى ارساء نظام جمع معلأومأات ٌأعأتأّد بأه. 
وسعها الجمع بٌأن الأوسأابأل  «القاعدة»، حٌن قاتلت القوات األمٌركٌة 1ٕٓٓوهذا ٌقتضً قوات برٌة تساهم فً توجٌه القوات الجوٌة. وفً 

البرٌة والجوٌة واالستخباراتٌة  قوات خاصة وؼارات من اجل مصادرة هواتؾ خلٌوٌة وأجهزة كومبٌوتر محمولة وقوات تقلٌدٌة وطأابأرات 
ومقاتالت جوٌة تإدي دور المٌّسر أو الممّهد للعملٌات. وكل هذا ال تقوم له قابمة من ؼٌر انأتأشأار آالؾ مأن الأجأنأود فأً مأٌأدان  «درون»

 المعارك.

 تسكٛا األزدٔغاَٛت حماصسة
  4102/  01/ 01جريدة الحياة   -مراد يتكن 

وما فاقم الضأؽأط هأو بأروز رأي  .«داعش»فالمجتمع الدولً ال ٌفهم كٌؾ تتخلى تركٌا عن إنقاذ كوبانً التً قد تواجه مذبحة على ٌد 
وٌتهمها بدعم هذا التنظٌم من أجل إطاحة نظام لالربٌس السوري( األسد. لذلأك، أي مأذبأحأة  «داعش»عام دولً ٌحّمل تركٌا مسإولٌة تمدد 

ٌرتكبها التنظٌم على حدود تركٌا ستلقى مسإولٌتها على أنقرة! لٌس الؽرب فحسب من ٌضؽط على الحكومة. فإٌران وروسٌا وجهتا رسأابأل 
 تهدٌد إلى تركٌا وحذرتاها من التدخل فً سورٌة.

 عني انعسب: يعسكت يصريٚت نألكساد ٔاإلزْابٛني
 أ ف ا  -بيروت  - 4102/  01/ 01جريدة الحياة  

تحولت عٌن العرب خالل شهر من المعارك، من مدٌنة صؽٌرة مؽمورة على الحدود السورٌة مع تركٌأا، إلأى رمأز لصأراع بأٌأن حألأم 
 أعلنها تنظٌم جهادي وٌقاتل من أجل توسٌعها وفرضها بالقوة. «خالفة»كردي بإقامة إقلٌم ٌتمتع بحكم ذاتً، و 

، إن األكأراد ٌأنأظأرون الأى احأتأمأال «فرانس برس»وٌقول الباحث فً المعهد الفرنسً للشرق األدنى فً عمان سٌرٌل روسٌل لوكالة 
 7 »......................   .«مشروع إقامة إقلٌم كردستان سوري ٌتمتع بحكم ذاتً»ستصٌب فً الصمٌم  «مؤساة»خسارة كوبانً على أنها 



 7 ك5252 -م  5102/       تشرين األول  522العـدد/       YEKÎTÎآراء ومواقف                  الوحـــــدة 
 كوباني تتألم ... تتمة

سٌجد األكراد مالذاً لهم فً الحسكة فقط، حٌث ٌمأكأن أن »للجهادٌٌن، و  «ستصبح عفرٌن حٌنها الهدؾ التالً»وٌتابع الباحث الفرنسً 
 .«ٌتعرضوا لهجمات أٌضاً، فاذا أُخر  األكراد من كوبانً، فهذا ٌعنً أنه قد ٌتم إخراجهم من مناطق أخرى كذلك

تتعرض لضؽوط. علٌها »، إن هذه المجموعة «فرانس برس»وٌقول الباحث فً الشإون السورٌة فً مركز كارنٌؽً أرون لوند لوكالة 
بالنسأبأة إلأى األكأراد، هأذه »وٌضٌؾ  .«أن تبرهن أنها لن تترك األكراد، وأنها مستعدة لخوض المعركة حتى آخر رجل فٌها، وآخر امرأة

 وحدات حماٌة الشعب. «هً المسؤلة األساس التً تستند الٌها شرعٌة وجود

 يٍ كٕباَٙ إىل اجلُٕب انهبُاَٙ
 4102/ 01/ 01جريدة المست بل  -حازم يحي  العريضي 

باتت فً األٌام األخٌرة عنوان الصراع االقلٌمً وبوابة الدخول إلى مرحلة جدٌدة ُتحسم فأٌأهأا شأروط الصأراع فأً  «كوبانً»لَم ال، و
هناك، دون أن ننسى اعأتأراض وزٌأر  «بري»المنطقة بحسب مراقبٌن ٌستطٌعون مالحظة شدة التحذٌر اإلٌرانً ألي دور تركً عسكري 

فً دمشق على التدخل البري التركً ألنه اختراق لسٌادته بٌنما امتهان األجواء السورٌة بمبات الؽارات الجوٌة فال  «السٌادة»خارجٌة نظام 
 بؤس به !!

هو أزمة مفتوحة، ولكن إلى متى؟ وما هً الأنأتأابأج  «الحرب على اإلرهاب»بات الجمٌع الٌوم ٌعلم أن ما ٌدور فً سورٌا أو ما ٌسمى 
 الممكنة ؟

إضافة إلى كون سورٌا الٌوم ساحة لتجارة السالح العالمٌة وعقدة لمشارٌع الطاقة ومشروعا مؽأرٌأا إلعأادة اإلعأمأار بأعأد انأتأهأاء هأذه 
الحروب، وهً دوافع قد تكون أجبرت أوباما على االنتقال إلى المرحلة الثانٌة من عهده لما توهمه البعض انقالبا ؼأٌأر مأرتأب مسأبأقأاً فأً 
 سٌاساته الخارجٌة(، إال ان هذه الحرب وتجارتها لها معادالتها السٌاسٌة التً تقتضً استمرار لعبة العنؾ والصراعات المسلحة على قاعأدة

 .«ارتباط األدوار السٌاسٌة بالمشاركة فً الصراعات المسلحة واستمرارها»

 ٔاالستثُاء انكسد٘ »عني انعسب«
 4102/ 01/ 01جريدة المست بل  -عبدهللا أمين الحالق 

إلى الواجهة هما إشكالٌتا التسلح والدفاع عن النفس أوالً، ودور العامل الخارجً والقوى الأدولأٌأة  «كوبانً «ولعل أهم ما أعادته معركة
وعلٌها ٌترافق مع هدٌر طٌران الأتأحأالأؾ الأدولأً فأً  «كوبانً»واإلقلٌمٌة فً النزاع الحاصل ثانٌاً، خصوصاً وأن صوت الرصان من 

، وهاتان مسؤلتان شكلتا إحدى أكثر اإلشكالٌات الثقافٌة والسٌاسٌة فً حدٌث السورٌٌن والمهتمأٌأن بأالشأؤن السأوري «حربه على اإلرهاب»
ذ عموماً منذ انطالق الثورة، وال ٌمكن اعتبارهما تفصٌالً أو هامشاً حتى لو جاء الكالم عنهما فً مدٌنة تختلؾ من حٌث الٌومٌأات فأٌأهأا مأنأ

 وحتى الٌوم، عن مدن أخرى داخل العمق السوري ولٌس على الحدود. ٕٔٔٓآذار 
وفً ظل التجاذبات التارٌخٌة بٌن الكرد والعرب بشؤن موقع األكراد وموقفهم من الكٌان السوري أو من فكرة االنفصأال، وهأً مسأابأل 

الٌوم تبقى عأالمأة  «عٌن العرب»، فإن «داعش»وما حولها فً مواجهة  «عٌن العرب»رّحلتها إلى األفق الٌوم تلك المعارك الضارٌة فً 
فارقة فً مسٌرة األعوام األربعة األخٌرة من عمر سورٌا، لٌس فقط بسبب الصمود البطولً ألهلها فً مواجهة تنظٌم انهأارت أمأامأه مأدن 
سورٌة بشكل درامً أكثر سرعة، ولٌس بسبب بروز عقدة قومٌة دفٌنة أتٌح لها النمو وادعاء التفوق لدى بأعأض مأن الأكأرد، وإنأمأا ألنأهأا 
أعادت إلى الواجهة ذلك النقاش الذي ؼٌبه صوت الرصان والقذابؾ، أال وهو السالح والتدخل الخارجً ودوره فً ساحة سورٌة ملتهبأة، 
لٌس أبناإها هم من فتح الباب أوالً وثانٌاً وثالثاً للعسكرة والتدخل الخارجً بشكله الؽربً أو الروسً أو الأخأمأٌأنأً، عألأى أمأل أن تأحأطأم 

 أٌضاً أسطورة نجاح الدولة اإلسالمٌة فً السٌطرة على كل بقعة سورٌة تستهدفها. «كوبانً»

 انتّٛ يف أداجٙ انسٛاست األيريكٛت
 4102/ 01/ 01جريدة المست بل  -د. ن وال زيدان 

المخاوؾ والمطالب الدفٌنة لدى األنظمة فً المنطقة، فكما لدى طهران مطالبها حول ملفها النووي وتخفٌؾ  » داعش« لقد أٌقظت حرب 
العقوبات كذلك لدى أنقرة شروطها لدفع قواتها البرٌة الضخمة نحو كوبانً لعٌأن الأعأرب( فأاألكأراد قأد تألأقأوا مأا ال ٌأطأاق مأن السأالح 
العصري المتطور. واألسد باق بضمانات أمٌركٌة. أما لبنان فباق بال ربٌس وملؾ رباسته األولى فً جملة الملأفأات الأعأالأقأة فأً عأواصأم 

فً بداٌتها وبالتالً كما ٌقول األمٌركٌون فإن حسمها سٌؤخذ وقتاً طوٌالً، فما الفأابأدة مأن  «داعش»المنطقة والعالم. وما دامت المعركة ضد 
 عقد المإتمرات، ما دام مستقبل العدٌد من دول المنطقة ما زال على المحك.

 حناصس اإلزْاب ، ياذا عٍ انُتائج؟
 4102/ 01/ 01جريدة السفير  -سليمان ت ي الدين 

طوٌلة، معقدة، تستهدؾ بداٌة البنٌة التحتٌة، ولٌست مضمونة النتابج. ال أهداؾ موحدة لدى أطأرافأهأا وهأنأاك  «اإلرهاب»الحرب على 
 تجاذب مصالح وتطورات لنتابجها وما سٌؤتً بعدها.

 ال نقٌس هنا على المسؤلة الكردٌة ومعاناة هذا الشعب بالذات منذ الحرب العالمٌة األولى، وقد جاءت الرٌاح اإلقلٌمٌأة والأدولأٌأة مأإاتأٌأة
لكً ٌحقق طموحاته وحقوقه عملٌاً، بل نقٌس على جماعات مذهبٌة لم تكن فً وارد الطموح إلى كٌان سٌاسً مستقل وهً ما زالت كأذلأك، 

 وانخراطها فً حروب أهلٌة كان وما ٌزال أقرب إلى النزاع السلطوي السٌاسً منه إلى فكرة االستقالل واالنفصال. 
لذلك ال نمٌل إلى القول إن إعادة تكوٌن النظام اإلقلٌمً أو الكٌانات السٌاسٌة سوؾ ٌحل المشكالت ما لم تأكأن األهأداؾ األسأاسأٌأة هأً 
تبدٌل عالقة السلطة بالجمهور، عالقة الحكم بالمحكوم ومباشرة، إصالح سٌاسً واجتماعً وثقافً ٌخر  الأعأرب والأمأسألأمأٌأن مأن دابأرة 
البحث عن الذات من دون بذل الجهد الستثمار اإلمكانات والطاقات العربٌة وإطالق مناخ الحرٌة والمشاركة والأتأطألأع إلأى مأعأٌأار حأقأوق 

 8 ».............. ...اإلنسان والمواطنة.                                                                                                         ..
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 كٕباَٙ ٔأخطاز اخلطاب انشٕفُٛٙ
  4102/  01/ 01جريدة الحياة   -بشير هالل 

ل عالمٌاً إلى رمٍز ثالثً األبعاد كردي تحرري وإنسانً و  أصولأً،  «أنتً»فٌما كانت كوبانً تتحوَّ
ى نسبٌاً إلى حجب المسإولٌة التؤسٌسٌة للنظام األسدي فأً  فإن التركٌز اإلعالمً على مسإولٌة تركٌا أدَّ

مأمأاثألأة ال تألأتأفأت الأٌأهأا الأخأطأط  «كأوبأانأٌأات»ما آلت إلٌه اوضاع كوبانً وإزاحة النظر عن وجود 
 والتصرٌحات األوبامٌة وال المٌدٌا. 

وبمعنى ما، فإن التركٌز االعالمً الؽربً على إنقاذ كوبانً له بالطبع كأل مأا ٌأبأرره انسأانأٌأاً أوالً 
ولكونه ٌتصل بشعب مضطهد ثانٌاً، إال أن إهمال نظابرها السورٌة ال اخالقً بالمقدار نفسه. لكنه إهماٌل 
ل مسإولٌته اهل كوبانً وال األكراد بعامة، بل القوى التً تواصل مساعدة نظام األسأد بأالسأالح  ال ٌتحمَّ
والمقاتلٌن وتمنع اتخاذ اي قرار دولً ملزم لمعاقبته ولفرض تسوٌة سٌاسٌة، وكذلك الأوالٌأات الأمأتأحأدة 
بصفتها القوة الدولٌة الكلٌة التً تراجعت قٌادتها األوبامٌة أمام معسكر االستبداد العالمً وسعٌه الحأثأٌأث 

والتً ال  «واجب الحماٌة»و  «حق التدخل اإلنسانً»لجهة  «النظام الدولً»الى إعادة النظر بمكاسب 
 تستطٌع التذرع بجهل مخابراتها بوقابع تهٌإ التربة واألدوات لنمو المسوخ الجهادٌة أمام ناظرٌها.

السٌاسٌة الربٌأسأة فأً جأهأتأً الأحأدود، أن  -ومع ذلك، كان ٌمكن القوى الكردٌة وخصوصاً حزب العمال الكردستانً قوتها العسكرٌة 
ٌُأجأّسأر الأعأالقأة مأع سأابأر فصأابأل  تكون أقل تجاهالً للمطالب الرسمٌة المعلنة لتركٌا بما ٌخفؾ التوتر وال ٌهدد مكاسب التسأوٌأة مأعأهأا و

 -وحواضنها الشعبٌة التً ترى مصلحة مإكدة لها بفرض المنطقة الأعأازلأة الأتأً أٌأدتأهأا فأرنسأا  «داعش»المعارضة السورٌة المعادٌة لـ 
ن بعدما تجاوز الأالجأبأو -وضمنها الكردٌة  -وحدها بٌن الدول الؽربٌة والتً تستجٌب حاجة إنسانٌة عاجلة  -المإٌدة تقلٌدٌاً للقضٌة الكردٌة 

 السورٌون إلى تركٌا رقم الملٌون ونصؾ الملٌون.
ٌُّد الخطاب الشوفٌنً المتعـــدد المصـــادر وأضراره اآلن وؼداً. ولكن...  كان لذلك أن ٌخــفـــؾ تس

 

 «شَمت، شَمت»دشس األكساد: 
 44/01/4102جريدة السفير  -ربيل بركات 

ٌخوض األكراد فً مدٌنة كوبانً/عٌن العرب معركة تكاد تكون وجودٌة. ٌقولون للعالم إنهم لٌسوا لقمة سابؽة، وٌإكدون بقتالهم أنهم لن 
، رمز االنحطاط القومً لدى العرب، حدودهم الجنأوبأٌأة فأً كأل مأن «داعش»ٌرضوا بتفوٌت فرصتهم التارٌخٌة مرة أخرى. لقد رسمت 

 سورٌا والعراق فً العقد الثانً من القرن الواحد والعشرٌن، بعدما ظلمهم القرن الذي سبقه طوٌالً.
 واألكراد لٌسوا مستعدٌن الٌوم لدفع أثمان االنحطاط المذكور. 

هكذا، ٌقاتل األكراد فً كوبانً فً ظل تضارب فً إستراتٌجٌات وبرامج الالعبٌن المتوسطٌن والكبار، كمن ٌسٌر فً حقل ألأؽأام بأالأػ 
ٌُقِدمون على المعركة، إذ ال شًء ٌخسرونه، ولدٌهم ما ٌربحونه لناحٌة تثبٌت الوجود والهأوٌأة. وهأم ٌأجأتأهأدون، بأرؼأم كأل  التعقٌد. لكنهم 

 الظروؾ المحٌطة، لحفر دورهم بؤظافرهم.. وللتؤكٌد على أن الجمٌع، بحاجة إلٌهم أٌضاً.

 تسكٛا.. اندٔنت ادلًس!
  4102/ 42/01جريدة السفير  -محمد نور الدين 

عكست التطورات األخٌرة المتعلقة بمدٌنة عٌن العرب لكوبانً( السورٌة مدى التخبط فأً السأٌأاسأة الأتأركأٌأة تأجأاه مأجأمأل األوضأاع 
 اإلقلٌمٌة، وال سٌما المسؤلة الكردٌة.

لقد أظهرت التطورات األخٌرة أن تركٌا مهما وصلت خالفاتها مع الوالٌات المتحدة إلأى الأذروة، فألأٌأس أمأامأهأا سأوى الأرضأوخ فأً 
 النهاٌة، فً حال كانت واشنطن مصرة على مطلب معٌن، وهو ما حصل فً تطورات عٌن العرب.

وإصابة فً قلب النظرة التركٌة التً اشترطت عألأى أكأراد الأمأدٌأنأة  «الحكم الذاتً»ودفاع أمٌركا عن عٌن العرب هو دفاع عن فكرة 
 لتبادر إلى مساعدتهم. «الحكم الذاتً»التخلً عن فكرة 

لقد حولت تركٌا أراضٌها على مدى ثالث سنوات إلى ممر كبٌر وواسع لكل أنواع المسلحٌن من أنحاء العالم فً طرٌقأهأم إلأى سأورٌأا. 
دولأة »، إلى عٌن العرب. وباتت تركٌا فأً أذهأان الأرأي الأعأام أنأهأا «البشمركة»ولٌس كثٌراً علٌها بالتالً أن تفتح ممراً، ولو صؽٌراً، لـ

الأتأً أرادت  «حزب العدالة والتنمأٌأة»، سواء بإرادتها أو رؼما عنها. وهذا كله لٌس سوى نتا  السٌاسات الخاطبة والطامعة لسلطة «ممر
 أن تتفرد فً الهٌمنة على سورٌا والمنطقة، فإذا بها ؼٌر قادرة على ممارسة سٌادتها على أراضٌها نفسها.

 عني انعسب: يماتهٌٕ حيهًٌٕ بسصاصت انشسف
  42/01/4102جريدة السفير  -نبيه عواضة 

أبناء عٌن العرب متمسكون بمدٌنتهم ٌقاتلون حتى آخر طلقة، ومن بٌنهم مقاتلون لهم باع فً المعارك، بسبب خبرة راكموها ضد الجٌش 
 التركً. وسطر المدافعون عن عٌن العرب، التً تحولت إلى مدٌنة أشباح، بطوالت وثقها الصحافٌون.

انهمرت دموع شابٌن تحوال سرٌعا إلى مقاتلٌن، ودخان القصؾ ٌتصاعد خلفهما، وفً جعبة كل منهما صور كثٌرة لمقاتالت ومأقأاتألأٌأن 
عأامأا،  8ٌٔحلمون باستخدام رصاصة الشرؾ، تماما كما فعلت المقاتلة بٌرٌفان ساسون، تلك الطالبة الجامعٌة التً لم ٌتأجأاوز عأمأرهأا الـأ

والتً حوصرت مع مجموعتها فً الجهة الجنوبٌة، وقالت لرفاقها عبر جهاز الالسلكً بعدما نفد سالحها من الذخٌرة واستأشأهأد مأن مأعأهأا 
 .«سامحونً، لم ٌبق لدي إال رصاصة الشرؾ، سوؾ استخدمها. أفضل الموت على الوقوع فً األسر»

 9 ».                                  ................... لحظات ويدو  صوت الرصاصة  ويختفي صوت بيريفان .. وتب   عين العرا

 ”مقاتلة كردية في كوباوي ” 

 كوباوي تتألم ..... تتمة
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كسد، عسب ٔتسن، 
 ٔأيريكٌٕٛ...

 -ياسين الحاج صالح 
/  01/  41جريدة الحياة 

4102  

لٌس لدى الكرد ذاكرة مّرة 
حٌال الؽرب. هأً أقأرب إلأى 
ذاكرة حلوة فً الأواقأع. عألأى 
رؼم خذالن كرد الأعأراق عأام 

، إال أن األمأأٌأأركأأٌأأٌأأن 81ٗٔ
حأأمأأوا مأأا ٌأأقأأارب اسأأتأأقأأالل 

 88ٔٔكردستان العراق بأٌأن 
. وفً هذا العام حمأوا ٖٕٓٓو

اإلقلٌم نفسأه قأبأل شأهأور مأن 
، وتزامأنأت حأربأهأم «داعش»

فً سورٌة مأع  «داعش»ضد 
هجوم هذه على مأنأطأقأة عأٌأن 
الأأأعأأأرب لكأأأوبأأأانأأأً(، وهأأأم 
لاألمأأٌأأركأأٌأأون( الأأذٌأأن قأألأأمأأا 
سأأاعأأدوا سأأورٌأأٌأأن مأأقأأاومأأٌأأن 
للأنأظأام، حأتأى حأٌأن واجأهأوا 

 مطلع هذا العام. «داعش»
فً النتأٌأجأة، اآلخأر الأذي 
ٌعرؾ الكرد أنفسهم قباله الٌوم 
هأأو الأأتأأرك والأأعأأرب، ولأأٌأأس 
بأأحأأاٍل الأأؽأأرب. وهأأذا ٌسأأهأأل 
درجة مأن الأتأمأاهأً بأالأؽأرب 
عأألأأى الأأمأأسأأتأأوى السأأٌأأاسأأً 
والثأقأافأً. ٌأحأصأل أن ٌأدافأع 
ناشطون كأرد عأن إسأرابأٌأل، 
وهذا لٌس مصأدره عأدم فأهأم 
الحساسٌات، بل هو تعبٌر عأن 
ٌُأأظأأهأأر  الأأدوس عأألأأٌأأهأأا. وال 
ناشطون عرب، وذوو الأهأوى 
اإلسأأالمأأً بأأخأأاصأأة، انأأتأأبأأاهأأاً 
لحسأاسأٌأات الأكأرد الأنأفأسأٌأة، 
وخصأأوصأأاً عأأداءهأأم لأأتأأركأأٌأأا 
الأأذي ٌأأقأأارب عأأداء الأأعأأرب 
إلسأأرابأأٌأأل. ٌأأتأأمأأاهأأى أولأأبأأك 
الأأنأأاشأأطأأون الأأعأأرب بأأتأأركأأٌأأا 
أرودؼان تماهٌاً أعمى، مسٌأبأاً 
الى القضٌة السأورٌأة، ولأٌأس 
فقط الى حساسٌات مواطأنأٌأهأم 

 الكرد.
هذه أوضاع مفتوحة عألأى 
كل صنوؾ التباعد والأخأصأام 
والذاكرات المسأمأومأة. األمأل 
لٌس قأوٌأاً بألأمألأمأتأهأا بضأرر 
قأألأأٌأأل، لأأكأأن ال بأأد مأأن بأأذل 

 الجهد.

 يشسٔع انشسق األٔسط اجلدٚد كوباني تتألم .... تتمة
 ٚطبخ عهٗ َاز ْادئت ٔٚطفٕ إىل انسطخ يسة أخسٖ

 
لقد جاءت أؼلب الثورات التً عرفت بالربٌع العربً نتٌجة الأقأمأع 
واالضطهاد الذي مارسته الحكومات واألنظمة الدٌكتاتورٌة فً منطقأة 

الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا، وبدأت شرارتها من تونس وانتقلت إلى مصر ولأٌأبأٌأا والأٌأمأن وأشأرفأت 
على نهاٌتها فً سورٌا والعراق. وربما ٌكون هناك رأي ٌقول بؤن هذه الثورات لم تنبع من إرادة شعوبها 
أو أنها كانت كذلك لكنها حرفت عن مسارها ، وذلك بتحرٌض مأقأصأود مأن قأبأل أطأراؾ أخأرى كأمأا 
حصل فً الثورات الرمادٌة فً منطقة البلقان، حٌث كان للملٌاردٌر الٌهودي جور  سوروس الهنأؽأاري 

 األصل وأمرٌكً الجنسٌة باع طوٌل فٌها.
لم ٌأكأن بأعأٌأداً عأن تأمأوٌأل حأركأات الشأبأاب الأمأصأري   –سوروس   –وتبٌن مإخراً أنه هو نفسه 

ومنظمات المجتمع المدنً فً مختلؾ بلدان الربٌع العربً، ومن المعروؾ أن هذا الرجل هو الذي حطأم 
، وهو الذي أطاح بالربٌس األمرٌكً جور  بوش اإلبن، كما ساهم بشكل كأبأٌأر  88ٖٔبنك إنجلترا عام 

فً تصعٌد نجم الدٌمقراطٌٌن والربٌس باراك أوباما. ولٌس بخاؾ على المتابعٌن أن جور  سوروس هو 
أحد األعضاء البارزٌن فً مجموعة األزمات الدولٌة، وهو واحد من الخمسٌن الذٌن ٌتحكمأون بأمأصأٌأر 
العالم. طبعاً هو ٌعمل فً إطار االستراتٌجٌة األمرٌكٌة لبناء الشرق األوسط الجدٌد وهو قرٌأب جأداً مأن 
مخططً السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة ومركز القرار األمرٌكً، األمر الذي ٌشٌر إلى أن مشروع الشرق 
األوسط الجدٌد ٌطفو إلى السطح مرة أخرى. وخاصة بعد تعثر نتابج الثورات الأتأً أطأاحأت بأاألنأظأمأة 
الدكتاتورٌة فً المنطقة، والمحاوالت الحثٌثة للدول العظمى والدول االقألأٌأمأٌأة فأً إفشأال نأجأاح ثأورة 
الحرٌة والكرامة فً سورٌا من خالل إفساد فصابلها المختلفة بقوة المال السٌاسً والسأالح. األمأر الأذي 
ٌترك الباب مفتوحاً أمام لعبة األمم وخاصة االثنان الكبار ل أمرٌكا وروسٌا ( ومن ٌدور فً فألأكأهأمأا أن 
ٌطبخوا مخطط الشرق األوسط الجدٌد على نار هادبة وقودها ركام القتل والدمار الأذي ٌأعأانأٌأه الشأعأب 
السوري منذ أكثر من ثالث سنوات ونصأؾ مأن الأحأرب الأمأجأنأونأة الأتأً فأرضأهأا الأنأظأام السأوري 
والتنظٌمات االسالمٌة المتطرفة أمثال داعش وأخواتها من خالل تورٌط البعض مأن دول الأجأوار مأثأل 
تركٌا ودول الخلٌج مثل قطر والسعودٌة وال نستبعد إٌران فً دعمها وتموٌلهأا بأالأمأال والسأالح، وذلأك 
ظناً منها بؤن هذه التنظٌمات سوؾ تخدم أجنداتها ومصالحها فً منطقة الشرق األوسط التً باتت تعأرؾ 

 بمؤساة القرن الواحد والعشرٌن.

 تســاؤالث
اإلرهأأاب هأأو اإلرهأأاب.. سأأواًء كأأان إرهأأاب أفأأراد أو إرهأأاب 
تنظٌمات أم إرهاب دولة، لٌس له هوٌة وال انتماء سوى عقٌدة متطرفة 
ٌُراد تحقٌقها بكافة وسابل القتل واإلجرام ودحّر القٌم اإلنسانٌة وتأدمأٌأر 
أوجه الحضارة والتطور العلمً . ولعل ما ٌقوم به تنأظأٌأم ل داعأش ( 

اإلرهابً والتكفٌري من أعمال وحشٌة فً العراق وسورٌة وخاصًة فً كوبانً و شنكال لهو خٌأر دلأٌأل 
على أن هذه الظاهرة السرطانٌة تعادي كل أشكال الحٌاة والتعاٌش السلمً والدٌمأقأراطأً بأٌأن الشأعأوب 

 أٌنما ُوجدت. 
وبالرؼم من أن جوهره ـ أي اإلرهاب ـ ٌظل واحداً ، فإن أشكاله وأدواته وتكتٌكاته تختلؾ وتأتأطأور 
بسرعة مع الزمن، وٌستمد دٌمومته من الحاضنات التً ترعاه ، وفً مقدمتها األنظمة المستبدة والجهات 
ًٌّ محض. وهذا الواجب  ًٌّ وإنسان الدٌنٌة المتطرفة، حٌث القضاء علٌه وعلى تلك الحاضنات واجُب أخالق
ٌقع على عاتق كل المناصرٌن للحرٌة والدٌمقراطٌة، ومن ٌهمهم األمن والسالم العالمٌان، وفً مقدمأتأهأم 
تلك القوى التً تمتلك اإلمكانٌات واألدوات القادرة على إنهاء هذه الأظأاهأرة واجأتأثأاثأهأا مأن جأذورهأا، 
وتخلٌن العالم من شرورها وأفكارها الظالمٌة التفجٌرٌأة، وإال سأتأعأبأُر الأقأارات كأمأا عأبأرت بأعأض 
الحاالت من وباء ل إٌبوال ( الفتاك من أفرٌقٌا إلى بعض الدول األوربٌة والقارة األمرٌكٌة خأالل الشأهأر 

 الماضً.
ومما ال شك فٌه، أن التحالؾ الدولً الذي تشكل مإخراً لمحاربة تنظٌم ل داعش ( اإلرهأابأً بأقأٌأادة 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، ومن ثم ضرب مواقع هذا التنظٌم ومقراته فً العراق وبعض المأنأاطأق فأً 

 سورٌة وخاصًة فً كوبانً، هً خطوة صحٌحة ومتقدمة فً مواجهة اإلرهاب. 
إال أّنه تبقى هنالك جملٌة من التساإالت التً تحتا  إلى األجوبة وهً  ألٌس فشل المجتأمأع الأدولأً ـ 
إن لم نقل تخاذله ـ  فً إٌجاد حل سٌاسً ل زمة السورٌة منأذ الأبأداٌأة أدى إلأى تأنأشأٌأط الأمأجأمأوعأات 
اإلرهابٌة فً المنطقة عموماً وخاصًة فً سورٌة والعراق، والتً باتت محاربتها والقضاء علٌها ٌأتأطألأب 
جهداً دولٌاً أكبر؟ ، ألم ٌكن هذا الفشل هو سبٌب من األسبأاب الأتأً أفسأحأت الأمأجأال لأهأإالء الأوحأوش 

 10 »............ اإلرهابٌة فً ارتكاب المجازر التً تندى لها جبٌن البشرٌة وبخاصة فً شنكال وحالٌاً 
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 تساؤالت ... تتمة

فً كوبانً وؼٌأرهأا مأن 
الأأمأأنأأاطأأق فأأً الأأعأأراق 

 وسورٌة؟ .
هأأل قأأتأأُل الأأوالدات 
المشّوهة عقألأٌأاً وفأكأرٌأاً 
وأخالقٌاً والتً ال تنتأمأً 
بشكل مأن األشأكأال إلأى 
اللطٌفأة اإلنسأانأٌأة ـأ مأا 
نقصأده هأو اإلرهأابأٌأٌأن 
وعلى رأسهم الدواعش ـ 
، دون استبصال األرحام 
الأأتأأً هأأً أصأأل تأألأأك 
الوالدات ُمجٍد إلنهاء هذا 
الأوبأاء الأذي بأات ٌأهأأدد 

 العالم؟ .
ألأأأأٌأأأأس الأأأأنأأأأظأأأأام  

السأوري الأأذي ٌسأأتأأخأأدم 
كأأافأأة أنأأواع األسأألأأحأأة 
ومنها المحرمة دولٌاً فأً 
قتل الشعب السوري منأذ 
ما ٌقارب األربع سنأوات 
مدخالً البالد والعبأاد فأً 
وٌأالت قألَّ مأثأأٌألأأهأا فأأً 
التارٌخ الأبأشأري الأقأدٌأم 
والحدٌث، هو إحدى تلأك 
األرحام الأنأشأطأة لأوالدة 
 اإلرهاب بكل أشكاله ؟ .

ألٌس هذا النظام فأً  
مأأقأأدمأأة األنأأظأأمأأة الأأتأأً 
تأأمأأارس إرهأأاب الأأدولأأة 
بحق شعبأهأا لأعأقأوٍد مأن 

 الزمن ؟؟!! .
وماذا عن الأعأشأرات 
من الأقأنأوات الأفأضأابأٌأة 
الأأتأأابأأعأأة لأألأأجأأمأأاعأأات 
اإلرهابأٌأة والأتأكأفأٌأرٌأة، 
والأأأتأأأً تأأأبأأأث سأأأمأأأوم 
أفأأأكأأأارهأأأا الأأأمأأأعأأأادٌأأأة 
لأأإلنسأأانأأٌأأة، وتأأحأأرض 
على القتل بأاسأم الأجأهأاد 
لٌل نهار ؟؟ ، وماذا عأن 
بأأعأأض الأأمأأجأأمأأوعأأات 
المسلحة التً دخلت إلأى 
سأأأورٌأأأة مأأأن خأأأار   
الحدود منذ بداٌة األزمة، 
وهأأأً تأأأقأأأتأأأل الشأأأعأأأب 
السوري جنباً إلأى جأنأب 

 مع النظام  ؟ .
ألأأأٌأأأس قأأأطأأأع ذٌأأأل 
األفأأعأأى دون تأأهأأشأأٌأأم 
الأأأرأس، ٌأأأعأأأنأأأً أنأأأك 
مأأعأأرٌض لأألّأأدغ فأأً أٌأأِة 
لأأحأأظأأٍة..؟ ... تسأأاإالت 
بحاجة إلى أجوبٍة معمأقأة 

 ومفٌدة .

سد ٔانكـهًت 
ُ
 انك

 
 

 

 

 

 

 

 

 

... جمٌلة وقبٌحة ، سامة وعلٌلة ، قد ترسم بها البسمة على شفتً طفل ٌتٌم، أو تنأسأً بأهأا آالم جأرٌأح  
ٌابس إن أجدت صناعتها، وقد تقتل بها مشاعر دافبًة كما تقتل الرصاصات نبض الحٌاة إن صنعتها مفأخأخأًة 

 مثل سٌارات " داعش" ، و نطقتها ،أو كتبتها ، فً ؼٌر زمانها وؼٌر مكانها . 

 . ولكن ما أدراكم ما الكلمة ؟ .  الكلمةإنها باختصار 

حروٌؾ هً رموز، ٌتعلمها كل إنسان وهو صؽٌر، وفً كأل بأقأاع األرض، لأٌأصأنأع مأنأهأا فأٌأمأا بأعأد 
كلمات ، وٌشكل بها جمالً ،هً لؽة التخاطب والتفاهم بٌن مجموعة الموطن الواحد أو العأرق الأواحأد ...ثأم 
تترجم كل لؽة الى لؽات أخرى ، لتؽدو الكلمة بؽض النظر عن أبجدٌتها وهوٌتها إلى وسأٌألأة الأتأفأاهأم بأٌأن 

 البشر على األرض . 

جمع الحروؾ فً كلمات، وربط الكلمات فً جمل مفأٌأدة ، واخأتأٌأار الأمأكأان والألأحأظأة واألسألأوب ، 
إلٌصالها إلى المتلّقً ، هو علم بحد ذاته ، ٌسمى فً العالقات الدولٌة بالدبلوماسٌة ، وال تقل مهمة مخأاطأبأة 
اآلخرل الدبلوماسٌة ( أهمٌة عن أي مهنة إنسانٌة أخرى وممارستها تحتأا  الأى مأهأارات وال ٌأمأتأهأنأهأا إال 

 -مأثأالً   –الجدٌرون. لكل شعوب األرض خالصة تجاربها وخبرتها فً صناعة الكلمة وإلقأابأهأا ، فأالأروس 
صرٌحون الى درجة الصفاقة ، والٌابانٌون  قلٌلو الكالم إلى درجة الملل، والمصرٌأون ٌأتأحأدثأون بصأخأب 
وعصبٌة وعجل ، واالنكلٌز ٌستعٌضون عن الخطاب المباشر بالتلمٌح...... أما كردٌاً وفً الوقت الذي أبدع 
فٌه شعراإهم وأدباإهم فً صٌاؼة الكالم الجمٌل والمعّبر، أخفق ساستهم  فً صناعة خطابهم السٌاسً حتى 
اآلن ، سواًء الموجه منه إلى الداخل الكردي ، أو الموجه الى الشعوب الجارة والصدٌقة أو حتى الموجه منه 
الى الخصم ، رؼم عدالة القضٌة التً ٌدافعون عنها، و مقولة " ٌخسر الكردي على طاولة الحوار ما ٌكسبه 
فً أرض المعركة " لم تطلق صدفة وال زالت سارٌة المفعول، فمنأذ أن دخأل الأعأالأم عصأر الأفأضأابأٌأات 

لم تنتج  كل البٌوتات الحزبٌة والسٌاسٌة الكردٌة أبواقاً عذبة ُتأطأرب  -على سبٌل المثال -واالتصال المباشر 
بها مسامع اآلخرٌن ، أو كوادر إعالمٌة أو دبلوماسٌة ذات كارٌزما مإثرة ، ومعظم الناطقٌن والأقأادة الأذٌأن 
تستضٌفهم وسابل اإلعالم وقنوات التلفزة المختلفة، لم ٌفلحوا حتى فً إقناع المتلقً من بنً جلدتهم ، بعأدالأة 
طرحهم وقضٌتهم ، ما بالك بالؽرٌب؟ ، معظمهم ٌبدون على الشاشات إما منحازٌن سلفأاً ومأتأخأشأبأٌأن ، أو 
مترّددٌن صاؼرٌن ، وكؤنهم ٌخوضون امتحاناً لمادة الرٌاضٌات ، حٌث فقط األرقام ووحأدات الأقأٌأاس ومأا 
إلى ذلك دون أٌة مقدمات تمهٌدٌة وال دبلوماسٌة وال فن السٌاسة والكٌاسة والتماسك واالتٌكٌت ... واألكثرٌة 
تنزلق الى درك الخالفات البٌنٌة واالتهامات وحتى التخوٌن ، من أول سإال حتى وإن كأان سأإال اإلعأالم 

حأتأى وبأعأضأهأم   –مثالً   –عن حالة الطقس! ، بخالؾ الكثٌر من الساسة اللبنانٌٌن والفلسطٌنٌٌن والعراقٌٌن 
ٌدافع عن رإى قاصرة ، حٌث فصاحة اللسان ومساحة المناورات والروح الرٌاضأٌأة ، وعأنأدمأا تسأمأعأهأم 
تشعر بمتعة الحدٌث وُتفِتُنك بدابع الدبلوماسٌة وٌجذبك فن الحوار...فكٌؾ إذا كأنأت صأاحأب قضأٌأة كأبأرى 
بحجم معاناة الكرد عبر التارٌخ ، وعدالُتها بدٌهة ال تحتا  إلى كثٌر من األدلة والبرهان ؟!.... حتى شأرٌأؾ 
 شحاده وهو ٌدافع عن دٌكتاتور زابل ، ٌبدو أقوى من المتحدث الكردي الذي ٌدافع عن قضٌته العادلة !!!.

أما اإلعالم الكردي نفسه والقنوات التلفزٌونٌة التً من المفترض بها أنها ورشات تجمٌع الكالم وتطبٌأقأه 
وتحسٌن جودته ، والتً من المفترض أنها أٌضاً تلتزم القضٌة ، فأحأّدث وال حأر  إلأى درجأة أن بأإمأكأان 
المشاهد التعرؾ على القناة وصاحبها والحزب الممّول لها بمجرد سماع الصوت والنبرة حتى دون أن ٌلتفت 

 إلٌها وٌشاهد الشارة والصورة . 

إلى طاولة حوار مفتوحة والى الكثٌر من النقاش البٌنً والى إعادة صٌاؼة  -بنظرنا  –حاجة الكرد ماسة 
خطابهم القومً والوطنً ، وإعادة النظر فً ثقافتهأم السأٌأاسأٌأة ومأإهأالتأهأم الأدبألأومأاسأٌأة واإلعأالمأٌأة ، 
وضرورة مقارنتها بالتؤهٌل والمهنٌة واألكادٌمٌة ، حتى وإن كانت األولوٌة اآلن ... هً للدفاع عأن الأنأفأس 

 والحفاظ على الهوٌة. 

صالح علمداري
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لقد تركت الحرب التً تدور رحاها على 
أرض الوطن خراباً امتد إلى جمٌع المٌادٌن، 
وطال لقمة العٌش التً ٌأحأٌأا بأهأا اإلنسأان. 
فؤصبح الحأصأول عألأى لأقأمأة الأعأٌأش هأو 
هاجس الجمٌأع فأً أٌأام أصأبأحأت بأمأرارة 
العلقم. وأصبح المعٌل ٌفٌق عند كأل صأبأاح 
 ولٌس له هم سوى تؤمٌن الرؼٌؾ ألوالده. 

لقد تدهور النظام االقأتأصأادي فأً بأقأاع 
واسعة مأن أرض الأوطأن وانأعأدم األمأان، 
واختفت ورشات العمل فضالً عن الأمأعأامأل 
والشركات الكأبأٌأرة الأتأً كأانأت تسأتأقأطأب 
أعداداً كبٌرة من العمال. وأصبح البحث عأن 
عمل كالبحث فأً السأراب. وضأاقأت سأبأل 
العٌش، وضاقت بالناس منازلهم وشوارعهأم 
ومدنهم وقراهم، وضاقت بأهأم األرض بأمأا 
رحبت. ما أجبرهم إلى السعً فأً مأنأاكأبأهأا 

 والفرار من الفقر والحرب سواًء بسواًء. 

والخٌارات المتاحة أمام الشأبأاب الأذٌأن  
ٌحاولون دعم أسرهم دون االضطرار لحمل 
السالح قلٌلة. فاألعداد الضخمة مأن عأمأالأة 
المدن الكبٌرة لجؤت إلى الرٌؾ، وفأّرت مأن 
األوضاع األمنٌة المتوترة لتجد بعض األمان 
فً الشمال حٌث القرى الكردٌة الأتأً تشأهأد 
أماناً نسبٌاً، وال تملك هذه المناطق بأطأبأٌأعأة 
الحال طاقًة استٌعابٌة لألأٌأد الأعأامألأة الأوافأدة 
بكثرة، والتً تضاؾ إلى الطاقات اإلنتأاجأٌأة 
الموجودة أصالً فً المناطق الكردٌأة والأتأً 
هً بطبٌعأتأهأا زراعأٌأة. ومأع تأوفأر أعأداد 
خجولأة مأن ورشأات الأخأٌأاطأة، ومأحأاولأة 
الناس االنخراط فً أٌة أعمأال تأدر عألأٌأهأم 
قوت ٌومهم سواء بتجارة المواد الؽأذابأٌأة أو 
األلبسة أو الدخول فً الصناعات الأتأقألأٌأدٌأة 
الخفٌفة، إال أّن الٌؤس كان ٌدبُّ فً النأفأوس، 
والخوؾ من اشتأداد الأفأقأر كأان ٌأخأٌأم فأً 
األفق ما دفع الكثأٌأرٌأن لألأهأروب إلأى دول 
الجوار للحصول على عمل ٌحفأظ لأهأم مأاء 

 وجههم.

لم ٌفلح الشبان الذٌن توجهوا إلأى لأبأنأان 
بصورة عامة فقد تواصلت حاالت االعأتأداء 
على العمال السورٌٌن فً أنحاء مختلفأة مأن 
لبنان، وكانت اآلالم أكبر بكثأٌأر مأن اآلمأال 
التً عقدها الشأبأاب عألأى الأجأارة الأقأرٌأبأة 

 لبنان.

مصأأر اسأأتأأقأأطأأبأأت رجأأال األعأأمأأال 
وأصحاب الفعالٌات االقتصادٌة الذٌن سأعأوا 
وراء مصالحهم والبحث عن األرضٌة الأتأً 
توفر لهم استمرار الربأح ضأاربأٌأن ُعأرض 
الحابط بمصالح آالؾ العمال الذٌن استلمتهأم 
البطالة، ومنعوا من أسباب الكسب. والشبأان 

الذٌن توجهوا إلأى مصأر وقأعأوا فأً حأالأة 
 مشابهة لحالتهم فً سورٌا.

استقبلت المأخأٌأمأات أعأداداً كأبأٌأرة مأن 
الرجال والشبان الذٌن كانوا باألمس القأرٌأب 
ٌشكلون الٌد الأعأامألأة الأمأنأتأجأة والأخأبأٌأرة، 

 فجلسوا هناك ٌنتظرون رحمة المعونات.

أمأأا الأأخأأٌأأار األفضأأل الأأذي ركأأن إلأأٌأأه 
الشبان السورٌون فهو الأوجأهأة إلأى تأركأٌأا 
التً كانت مٌّسرة بعض الشًء. فلم ٌتقاعس 
الشباب عن سعٌهم الأحأثأٌأث إلٌأجأاد فأرن 
عأأمأأل، وتأأوفأأٌأأر الأأدخأأل الضأأروري الأأذي 
ٌنتظره أفراد العابلة. لقد قالوا بملء أفواههأم 

 إذا لم نعمل لن تؤكل أسرنا".   “

وتعد تركٌا مأن الأدول الأمأوقأعأة عألأى  
االتفاقأٌأة الأدولأٌأة لأحأمأاٌأة حأقأوق الأعأمأال 
الوافدٌن وأفراد أسأرهأم. والأتأً تأدعأو إلأى 
المساواة فً الحقوق بٌأن الأعأمأال الأوافأدٌأن 
والمواطنٌن حتى فً الحاالت التً ال ٌأكأون 
فٌها لدى الموظفٌن تصأرٌأح عأمأل أو عأقأد 
مكتوب.  ٌمضً ساعات طوٌلة فأً الأعأمأل 
المجهد واضعاً عقله وجسأده وكأل خأبأراتأه 
تحت تصأرؾ أصأحأاب الأعأمأل، وٌأرضأى 
باألجر القلٌل على أن ٌفقد عأمألأه، فأفأرصأة 
العمل باتت صعبة المنال أمام التدفق الٌومً 
للعمالة السورٌة إلى تركٌا. كمأا إن الأوجأود 
السوري إجماالً فً تركٌأا صأار مأوضأوعأاً 
مثٌراً للجدل، فالشارع التركً فً أكأثأر مأن 
مدٌنة مشحون سلباً ضأد الأوجأود السأوري، 
وبؽض النظر عن أسباب هذا االحتأقأان فأإن 
العمالة السورٌة التً كانت تأنأتأظأر قأوانأٌأن 
جدٌدة تمنحهم إقامات وتصارٌح العمل باتأت 
الٌوم تخشى الترحٌأل إلأى الأمأخأٌأمأات. وال 
ٌزال الشبان الوافدون إلأى تأركأٌأا مأن أجأل 
العمل ٌتهٌبأون مأن اسأتأحأصأال الأبأطأاقأات 
المخصصأة كأبأدٌأل عأن اإلقأامأة، أو الأتأً 
تدعى إقامات اللجوء. والكثٌر منأهأم ٌأتأطألأع 
للهجرة إلى أوربا لٌتركوا خلفهأم كأل هأمأوم 
بأأالدهأأم. وٌأأتأأحأأٌأأنأأون الأأفأأرصأأة الأأمأأنأأاسأأبأأة 
لٌتحرروا مأن حأالأة عأدم االسأتأقأرار الأتأً 
ٌعٌشونها فً تركٌا لأٌأشأّقأوا طأرٌأقأهأم عأبأر 
أموا  البحر إلى الٌونان، وما أكثر القصن 
المؤساوٌة التً نسمعها بٌن الفٌأنأة واألخأرى 
من ؼأرق الأمأراكأب إلأى حأٌأل الأمأهأربأٌأن 
وخأأأدعأأأهأأأم، إلأأأى تصأأأرفأأأات شأأأرطأأأة 
الحدود...برؼم كل ذلك تأبأقأى الأهأجأرة إلأى 

 أوربا حلماً ٌدؼدغ عقول الشباب.

ومأأع ارتأأفأأاع أسأأعأأار الأأمأأواد الأأؽأأذابأأٌأأة 
بصورة كبٌرة فً سورٌا أصأبأحأت الأمأبأالأػ 
التً ٌأحأولأهأا الشأبأاب مأن الأخأار  تشأكأل 

شرٌان الحٌاة الربٌس ل سر التً عدمت كل 
موارد الرزق، ومن الملفت أّن هذه األسر لم 
تضن حتى بؤطفالها، بل دفعتهم إلى مأٌأادٌأن 
العمل، حالهم حال أرباب األسر، بل لقد ؼدا 
األطفال أرباباً للعدٌد من األسر الأتأً فأقأدت 
شبابهأا ورجأالأهأا فأً أتأون الأحأروب. وال 
تتأوفأر أرقأام فأعألأٌأة حأقأٌأقأٌأة عأن عأمأالأة 
األطفال، إال أن المشاهدات تشٌر إلأى تأفأاقأم 

 هذه الظاهرة واتساعها.

وال ٌخفى على أحد أن المناطق الكأردٌأة 
حافظت على توازنها االقتصادي نتٌجة تدفق 
العملة األجنبٌة إلٌها عأبأر الأقأوى الشأبأابأٌأة 
العاملة فً تركٌا وكردستأان، والأتأً ُتأدخأل 
عأألأأى الأأدوام مأأبأأالأأػ تسأأاعأأد عأأوابأألأأهأأم فأأً 
معٌشتهم. وتأوفأر فأرن الأعأمأل بأمأخأتألأؾ 
مستوٌاتها سواء فً تركٌا أو إقلٌم كردسأتأان 
جذب أعداداً متزاٌدة من الأعأوابأل والشأبأان، 
وجعل من أمر الأهأجأرة وبأاًء تأفأّشأى عألأى 
العموم، دون أن ٌسلط الضوء على الأجأانأب 
اآلخر من قضٌأة الأهأجأرة، أال وهأو إفأراغ 
المنطقة الكردٌة من عنفوان شأبأابأهأا. وهأذا 
األمر حاصل شبنا أم أبأٌأنأا نأتأٌأجأة الأتأدفأق 
الٌومً من شبابنأا إلأى تأركأٌأا وكأردسأتأان، 
وأسباب هذا التدفق ال تنحصأر عألأى الأبأعأد 
االقأتأصأادي آنأؾ الأأذكأر، بأأل ٌأتأأعأدى إلأأى 
عوامل أمأنأٌأة أخأرى تشأكأل تأهأدٌأداً عألأى 
طموحات الشباب التً لم تأعأد تأتأعألأق فأقأط 
بالهوٌة القومٌة. فالعقل الجمعً للشباب ٌكأاد 
ٌأأنأأفأأر مأأن االقأأتأأتأأال الأأمأأسأأتأأمأأر، واألهأأوال 
والجبهات التً ال تنقطع، وبسأبأب السأنأوات 
التً استؽرقتها هأذه الأجأبأهأات ٌأكأاد األمأل 
بأفأأر  قأأرٌأأب أن ٌأأكأأون مأعأأدومأأاً، وأحأأالم 
الشباب بأعأٌأش هأانأا رؼأٌأد خأار  حأدود 

 الوطن قابلة للتحقٌق.

لٌست المناطق الكردٌة فحسب مأعأرضأة 
لتؽٌٌر دٌموؼرافً فكري إٌدٌولوجً، بل إن 
مجمل الوطن ٌعٌش تحت نفس التهدٌد، وإذا 
كنا نتحدث هنا عن هجرة العمالة فأال ٌأعأنأً 
ذلك أننا نسأٌأنأا هأجأرة الأعأقأول والأخأبأرات 

  والصناعات.

وال تزال الرحلة مستمرة آلالؾ الأعأمأال 
الذٌن ٌحاولون أن ٌستخرجوا اللقمة من قلأب 
الصأأخأأرة، وٌصأأارعأأوا فأأً سأأبأأٌأأل إرسأأال 
النقود لذوٌهم فً الداخل. ضأاربأٌأن عأرض 
الحابط بكل ما ٌجري على الساحة السٌاسأٌأة 
والعسكرٌة، دون أن ٌدروا إلى أٌن سأٌأإدي 
بهم المطاؾ. وأٌأن سأتأرسأً بأهأم مأراكأب 

 التشرد واللجوء. 

عماد كوسا ْجسة انعًانت                                    
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فً الحدٌث عن وحأدة الأقأرار والصأؾ 
الأأكأأردي شأأإون وشأأجأأون، اتأأفأأاق وعأأودة 
الخأالؾ واشأتأداد االسأتأقأطأاب، مأن اتأفأاق 
هولٌر مروراً بتفاهماته إلى اتفاق دهوك ثمة 
فارق زمنً بؤحداث متسارعأة، ثأمأة وقأابأع 

 جدٌدة وعقبات متجددة، ومعضل دابم.

فأأً الأأمأأبأأاديء األسأأاسأأٌأأة والأأخأأطأأوط 
العرٌضة وبعٌداً عن التفاصٌل الجزبٌة، فأإن 
االتفاق الذي تم مإخراً فً دهأوك بأٌأن كأل 
من المجلس الوطنً الكأردي فأً سأورٌأا ل

ENKSوحركة المجتمع الدٌأمأقأراطأً ل ،)
TEV- DEM ال ٌختلؾ كثٌراً فً بأنأوده ،)

ومضمونه عأن سأابأقأه لاتأفأاق هأولأٌأر( إال 
بتجاوزه مسؤلة المنأاصأفأة إلأى حأدود أدنأى 
فٌما ٌخن حصة كل طأرؾ لأٌأتأرك نسأبأة 
عشأرون بأأالأمأأابأأة لأألأأفأعأأالأأٌأات والأأمأكأأونأأات 
األخرى خار  اإلطارٌن، وأخذ ما استجأدت 
من أمور بعٌن االعتبار، فهل سٌستطٌع هأذا 
االتفاق الجدٌد تجاوز المتارٌس الأمأنأصأوبأة 
التً وقفت عابقاً دون تأنأفأٌأذ مأا سأبأقأه مأن 
اتفاقات وتفاهمات، وهل سٌأحأقأق مأا عأجأز 
اتفاق هولٌأر فأً تأحأقأٌأقأه خأاصأة أن ثأمأة 
عقبات جدٌدة وجدٌة تعتري طرٌق تطبأٌأقأه، 

 ومتارٌس ٌتم نصبها منذ البدء.

المأالحأظ أن االتأفأاق خألأق أجأواًء مأن 
السأأرور والسأأعأأادة كسأأابأأقأأه فأأً الأأوسأأط 

بأتأؤٌأٌأد  -على مأا ٌأبأدو   –الكردي، وحظً 
ومأأبأأاركأأة ؼأأالأأبأأٌأأة أبأأنأأاء الشأأعأأب الأأكأأردي 
وتعبٌراته السٌاسٌة، لكن القضاٌأا األسأاسأٌأة 
التً كانت عابقاً أمام تنفٌذ اتفاقٌة هأولأٌأر ال 
زالأت مأأوجأودة وقأادرة عألأى الأتأأؤثأٌأأر فأأً 
مجرٌات األمور، خاصة مسؤلة تشأكأٌأل قأوة 
كردٌة مشتركة ومرجعٌة سٌاسٌة تكأون لأهأا 
وحأأدهأأا حأأق الأأقأأرار والأأبأأت فأأً الأأقأأضأأاٌأأا 
األساسٌة، ولعل مسأؤلأة مشأاركأة الأمأجألأس 
الوطنً فً اإلدارة الذاتٌة بعد إجراء بأعأض 
التأعأدٌأالت عألأٌأهأا بأاتأت تأعأد مأن األمأور 
الٌسٌرة نسبٌاً، ومن الممكن حلها بسهولة إذا 
لم ٌتم تعطٌل العمل باالتفاقٌة للخأالؾ حأول 

 القضاٌا األخرى.

بالنظر إلى مستجدات الوضع الكردي إذ 
ٌتهدد وجوده عألأى أكأثأر مأن صأعأٌأد مأمأا 
ٌأأفأأتأأرض االبأأتأأعأأاد عأأن الأأنأأواٌأأا السأأٌأأبأأة، 
والتعطٌأل الأمأتأقأصأد، فأإن الأعأقأبأة األولأى 
والربٌسٌة فً وجه هذا االتفاق هأً تشأكأٌأل 
قأأوة كأأردٌأأة مشأأتأأركأأة أو مأأوحأأدة بأأٌأأن 

المجلسٌن، ذلك لٌس باألمر الهٌن فالأمأجألأس 
الوطنً الكردي ال زال حتى اآلن ال ٌأمأتألأك 
أٌة قوة مسلحة مدربأة قأادرة عألأى مأجأاراة 
نظٌرتها أو مشاركتها فً مهامها، وإن تبأنأً 
بأعأأض أطأأرافأأه لأأقأأوى مسأألأأحأأة أو كأأتأأابأأب 
تشكلت من الشباب الكرد المهاجأرٌأن الأذٌأن 
تأأطأأوعأأوا وتأأدربأأوا فأأً إقأألأأٌأأم كأأردسأأتأأان، 
وطرحها كقوة للمجلس الوطأنأً الأكأردي ال 
ٌزال بحاجأة إلأى حصأول تأوافأق بشأؤنأهأا، 
وٌبدو أن تبنٌها أمر فً ؼاٌة التأعأقأٌأد نأظأراً 
لطرٌقة تشكٌأل هأذه الأقأوات، والصأعأوبأات 
التً تواجه إمكانٌأة الأدمأج بأٌأنأهأا وبأٌأن الـ 

YPG  ألسباب عدٌدة لعل أبرزهأا اخأتأالؾ
طرابق التدرٌب وأسالٌبه فٌما بٌن الأقأوتأٌأن، 
العقٌدة القتالأٌأة ومأدى الأتأؤهأٌأل، واخأتأالؾ 
اٌدٌولوجٌا ومرجعٌة كل طأرؾ مأن جأهأة، 
ومدى امكانٌة تحرر كل منها من مرجعٌاتهأا 
لصالح المرجعٌة الأمأشأتأركأة الأمأوحأدة مأن 
جهة ثانٌة، كما أن قضٌة عأودة هأإالء إلأى 
الوطن لم تعد اختٌارٌة ومرتأبأطأة بأإرادتأهأم 
المحضة بل بأتأشأابأكأات الأقأضأٌأة السأورٌأة 
بشكل عام وارتباطاتها االقلأٌأمأٌأة مأن جأهأة 
ثالثة، وهأً تأحأتأا  إلأى قأرارات سأٌأاسأٌأة 
جأأرٌأأبأأة وؼأأٌأأر خأأاضأأعأأة لأألأأتأأجأأاذبأأات 
واالصأأطأأفأأافأأات مأأن جأأهأأة أخأأرى، ومأأع 
افتراض تجاوز كل هذه العقبات فإن امكانٌأة 
وصول هذه القوات إلى كل مناطق الأتأواجأد 
الكردي تبدو مستأحأٌألأة فأً ظأل الأظأروؾ 
الراهنة والمنظورة، خاصأة تألأك الأمأنأاطأق 
البعٌدة عن حدود إقلٌم كردستان، وال ٌأمأكأن 
لها تحأقأٌأق ذلأك إال عأن طأرٌأق عأبأورهأا 
ألراضً الدولة الأتأركأٌأة وضأمأن الشأروط 
التً تضعها، وفً حأدود دنأٌأا مأمأا ٌضأفأً 
تعقٌدات إضافٌة على القضأٌأة الأكأردٌأة فأً 
سورٌا، بالنظر إلى ما سبق ذكره فأإن الأبأدء 
بأتأأشأأكأأٌأل قأأوة مسألأأحأأة خأاصأأة بأأالأمأأجأألأأس 
سٌستؽرق وقتاً طوٌالً نسبٌاً مما ٌجعل الدمج 
بٌنها وبٌن القوة المدربة المأوجأودة حأالأٌأاً ل

YPG ،أمراً صعباً من الناحٌة العأمألأٌأاتأٌأة )
فضالً عن اسأتأفأهأامأات عأدٌأدة حأول قأدرة 
المجلس الكردي علأى تأحأقأٌأق ذلأك بسأبأب 
تدمٌر البنٌة الأتأحأتأٌأة لأمأثأل هأذا الأتأؤسأٌأس 
كنتٌجة لهجرة الؽالبٌة العظمى من الشأبأاب، 
وحالة عدم االنسجام وقلة الثقة بٌن مكوناتأه، 
إضافة ألسبلة عدٌدة تتعلق بماهأٌأة الأجأهأات 
التأً سأتأقأوم بأتأدرٌأب وإعأداد هأذه الأقأوة، 
ومصادر تسلٌحها وتموٌلها إذا ما اعتبرنا أن 
هذه المصادر ستختلؾ حأكأمأاً عأن مصأادر 

نظٌرتها وإال فال معنى وال مبرر لتأشأكأٌألأهأا 
أصالً، وحتى فً حال تجهٌز هذه القوة فإننأا 
سأأنأأكأأون أمأأام عأأقأأد أخأأرى تضأأاؾ لأألأأعأأقأأد 
الموجودة حالٌاً وتتعلق بامكانٌات الأتأخأطأٌأط 
والتنسٌق فٌما بٌنها، توزٌأع مأنأاطأق الأنأفأوذ 

 والسٌطرة وأمور أخرى كثٌرة. 

العقبة الثانٌة هً تشكٌل مرجعٌة سٌاسٌة 
بٌن مجلسٌن وفعالٌات مستقلة عأنأهأمأا، كأمأا 
هو معروؾ أن أحد طرفً هأذه الأمأرجأعأٌأة 
لن ٌعانً أٌة مشاكل فً تحدٌد مندوبٌأه، أمأا 
الطرفٌأن اآلخأرٌأن الأمأتأمأثألأٌأن بأالأمأجألأس 
الوطنً الكردي والمكونات األخرى فسأوؾ 
ٌعتري الكثٌر من العقبات فً طرٌق التوافق 
على مندوبٌها، وقد ٌستؽرق ذلك وقتاً طوٌأالً 
نسبٌاً خاصة وإن المجلس الكردي لم ٌستطع 
حتى اآلن عقد مإتمره ألسباب ذاتٌة مأردهأا 
الخالفات الأحأادة حأول نسأب الأتأمأثأٌأل فأً 
المإتمر بشكل ٌهدد تماسكه وكٌانه، وأسبأاب 
موضوعٌة متعلقة بآلأٌأات وامأكأانأٌأات عأقأد 
المإتمر فً الظروؾ الحالٌة، وإذا ما أخأذنأا 
بأأعأأٌأأن االعأأتأأبأأار أن هأأذه الأأنأأسأأب سأأتأأكأأون 
األساس فً مشاركة كل طأرؾ فأً اإلدارة 
الذاتٌة بصٌؽتها النهابٌة المتفق عألأٌأهأا، فأإن 
مأأعأأٌأأقأأات أخأأرى تضأأاؾ مأأن جأأانأأب الـ 

ENKS .والقوى األخرى 

إذاً فالطرٌق إلى تطبٌق االتأفأاق الأجأدٌأد 
ٌبدأ بإخضاع القوة المسلحة الموجودة فأعألأٌأاً 
للمرجعٌة السٌاسٌة الموحدة ومإسساتها التً 
سٌتم تشكٌلها الحقاً، وفأك ارتأبأاطأهأا بأجأهأة 
بعٌنها، وإعادة هٌكلتها بشكل ٌسأتأوعأب كأل 
التشكٌالت والكتابب األخأرى وبأمأا ٌأنأاسأب 
الوضع الجدٌد، وفتح باب التطوع للراؼبٌن، 
والكؾ عن نزعات الهٌمنة واالسأتأبأثأار، أو 

 التماٌز والتفرد، والمحاصصات الحزبٌة.

 اتفاق دْٕن ايكاَٛاث انتطبٛك ٔفسص انُجاح

دلدار قامشلوكي
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 سري داعشٛت
 

 

 

 

ٌستٌقظ سعدان بن ؼضنفر الكلبً منتصؾ اللٌل مذعورا ، وهو مأن عشأٌأرة حأمأٌأر بأن 
ضبعان الثعلبً والملقب بؤبً بؽل النؽلً ، لقد راوده وحً إلهً ٌؤمره بالؽزو والتوجأه نأحأو 
الشمال حٌث الخٌر الوفٌر ونساٌء حور العٌن وصبٌان شقر طوٌل ، لم ٌتردد النؽلً هأذا مأن 
تحقٌق الرإى اإللهٌة فً الؽزو والسلب والسبً والتخرٌب طالما فٌه تحفٌز للؽرابز البهٌأمأٌأة 
وابتعاد عن سلوك اإلنسانٌة ، فجمع من حوله كل سفهاء الكرة األرضٌة من ٌابان إلى كأورٌأا 
فالصٌن الشعبٌة مروراً بؤمرٌكا الشمالٌة أو الجنوبٌة فؤوربا وبأالد الأروس وصأوال إلأى كأل 
القاذورات فً الدول العربٌة إلعالن خالفة إسالمٌة ، لنشر عقٌدته أطلق علٌها اسأم ل دٌأانأة  
محمدٌة إلهٌة ( وقال   إنها سماوٌة ، فٌها القتل والذبح والسطو والسبأً والأزنأً ، وكأل مأا 
ٌتنافى مع األخالق اإلنسانٌة ، فؤي إله ٌحمل كل هذا الؽل والحقد على الجنس البشري لٌأؤمأر 
بهذا ، وأي وحً ال ٌعرؾ التعامل إال مع منتو  تالقح كل أنواع الكابنات الحٌوانٌة ، فتكأون 
الضحٌة بلدة هادبة وادعة شمالٌة ، التسامح الأدٌأنأً واإلثأنأً شأعأارهأا، واحأتأرام الأقأوانأٌأن 
والعادات نظامها ، وحب ووفاء األرض وما علٌها أساسها . تتوسطها فسحة واسأعأة رسأمأت 
بٌد فنان بكل دقة وإتقان ، ربما لها أن تكون معرضأا لألأورود واألزهأار والأعأطأورات ، أو 
مركزاً لتجارة مختلؾ صنوؾ اآلالت والتجهٌزات ، أو ربما متنزه حدٌقة ٌجمع فأٌأهأا سأابأر 
أنواع الطٌور والحٌوانات  ، فهناك تسمع أهازٌج العصافٌر وشدوها الٌفهم سرها إال عأاشأق 
مؽرم ولهان، وركن آخر فٌها بحرة تحتوي على كل المخلوقأات الأمأابأٌأة ، وهأنأاك أقأفأان 
للوحوش البرٌة منها األسود والفهود والضباع إضافًة إلأى دبأب قأطأبأٌأة ، وتأحأتأهأا جأحأور 
وأوكار ل فاعً والعقارب وكل الحشرات والفقرٌات ذات األذٌأة ، إال أنأت أٌأهأا الأداعشأً 

 حتى هنا لٌس لك موطا قدم أو جحٌر تؤوٌك .

ولكن هٌهات ... هٌهات ....أن ٌحلم أحد باألمن واالستقرار فً ظل ل وحً وإله ودٌأن ( 
بهذه األوصاؾ ، فتنفلت جحافل الدواعش من عقالها ومن خألأفأهأم قأطأعأان مأن الأداعشأٌأات 
الشبقات السادٌات ، تهلهلن ، تزؼردن ، تشجعن على مزٌد من الذبح وسأفأك الأدمأاء ، ومأن 
تحت نقابهن تتلصصن و تتصٌدن أكثرهم فحولة لتكملن نكاحهن التاسعة بعد التسعأٌأن ، وإن 
كان أكثر فهذا أفضل ، إنهن تجاهدن بالنكاح ، وٌستمر الأقأتأل والأرعأب لسأاكأنأٌأهأا والسألأب 
والنهب ألثاثها ، والحرق والتدمٌر لكل ما فٌها جمٌل من بنٌانها ، وتكسو الأمأدٌأنأة سأواد فأً 
سواد ،وتفرض على من تبقى من قاطنٌها قواعدهم الفظة الشٌطانٌة فتتحول ركن من السأاحأة 
الحلوة إلى سوق وبازار لعرض شبان وصباٌا للبٌع واالتجار، إنها ل طقوس إسالمٌة ( ،فهأذا 
داعشً ٌلزمه ؼالم ، فاستهوى صبٌا اشتراه من حّر ماله لٌستخدمأه فأً كأل مأا ٌأحألأو لأه، 
وهاك خنزٌر آخر إقتنى طفلة لم تنهً بعد خلع أسنانها اللبنٌة لٌرتمً بجسده الضأخأم عألأٌأهأا 
كثور هابج ، لٌفرغ فٌها كبته األزلً وهً مضرجة بأدم عأذرٌأتأهأا تأبأن و تشأٌأح بأوجأهأهأا 
المالبكً حتى ال تشتم رابحته النتنة ، إنه ٌقلد أسالفه فً نكاح األطفال . وفً الأركأن اآلخأر 
من الساحة تقام المحكمة الداعشٌة إلقامة الحدود ل اإلسالمٌة ( ، حٌث ٌجلس هأنأاك شأخأن 
ٌشك أنه إنسان ، ٌلبس فً وجهه جراباً متسخا داكن األلوان ، والى جانبٌأه ِعأدد مأتأواضأعأة 
سهلة المنال ، سٌؾ حاد ال ٌنفك فً شحذه كلما سنحت له الفرصة ، سكاكأٌأن خأنأاجأر لأبأتأر 
األطراؾ ، مثاقب لفقؤ العٌون ، سٌاط لجلد اآلثمٌن. البارحة كان منزعأجأا ألدابأه الأبأاهأت ، 
اكتفى بفصل رأس واحد وبتر ٌدٌن وفقؤ ثالثة عٌون وقطع أذنٌن فحسب ، ربما ٌأكأون الأٌأوم 
أفضل ، فعجوز مدخن ٌنتظر الجلد ، والعدٌد حكم علٌهم ببتر األطأراؾ الأعألأوٌأة والسأفألأٌأة 
ومنهم قطع األعناق ، وهناك طفل وطفلة لم ٌبلؽا الحلم إال قألأٌأال، كأعأصأفأورٌأن، كأوردتأٌأن 
ذابلتٌن ٌتبادالن ابتسامات شاحبات باستحٌاء ، ربما ال ٌعٌان ما تعنٌه مابة جلدة من جالد قأذر 
نتن ، لهفوة لم تكن محسوبة المآل ، تالطفا فتعانقا وتبادال الحب بكل براءة لما تعنٌه الطفأولأة 
ولم ٌتماسكا لقدوم شٌخ ٌقرأ علٌهم ، إلستباحة ما كان ممنوعا فكان مأا كأان ، ومأن الأجألأدة 
األولى ٌنفر من جسدٌهما الؽض الطرٌد ماء وردي عطر فاتح األلوان ، ٌكفٌهما ثالثة جلدات 
حتى ٌكفرا بكل النظم واألدٌان وكونهما خلقا كإنسان ، وال أحد ٌتوقع أن ٌكمال إلأى الأعأشأرة 

 إال وٌتعانق أرواحهما فً الطوابق السماوٌة .

ٌا إله األرض والسماء والطٌر والشجر ، ٌا رب العالمٌن وٌا أحكم الحاكمٌن وعالماً بٌأوم 
الدٌن ، وٌا محمدا بن عبد هللا خاتم األنبٌاء والمرسلٌن ، كٌؾ تجرإ هذه الوحأوش الأبأربأرٌأة 

 على ارتكاب هذه الجرابم والفظابع والؽلو والطؽٌان باسم ل هللا والدٌن االسالمً ( .

ت كًا 
ّ
انسٔح انمٕيٛ

ًٓا 
ّ
ٚفرتض أٌ ٚتعه

سد
ُ
 انعسب يٍ انك

 

طأأوال الأأعأأقأأود الأأمأأنأأصأأرمأأة، كأأان 
االضطهاد الأذي ٌأعأانأً مأنأه الأكأرد فأً 
الدول األربع التً تتقاسأم أراضأً وأقأوام 
كردستان هأو اضأطأهأاد تأمأارسأه قأومأٌأة 
لقومٌة أخرى، وبحّجة أّن الدولة الأوطأنأٌأة 
فً شرقنا هذا مركزٌة تكون أو ال تأكأون، 
وأّن األكأأراد هأأم أتأأراك فأأً ؼأأفأألأأة عأأن 
تركٌتهم، أو إٌرانٌون ٌنكرون إٌأرانأٌأتأهأم، 
أو عرب ٌلزمهم التركٌز على عروبتهم... 
وكأأان االنأأتأأشأأار الأأكأأردي خأأار  نأأطأأاق 
كردستان حجة على األكأراد بأدالً مأن أن 
تكون لهم، مثلما اتخذ القومٌون العرب من 
كردٌة صالح الدٌن األٌوبً حجة لأفأرض 
العروبة على الكرد، واعأتأبأرهأم األتأراك 
أتراكاً ألن عشابر منهم قاتلت الأى جأانأب 
العثمانٌٌن ضد الصفوٌٌن فً تشأالأدٌأران، 
هأأذه الأأمأأعأأركأأة الأأتأأً كأأان الأأمأأحأأاربأأون 
الصفوٌون فٌها من التركمأان أسأاسأاً، فأً 
واحدة من المفارقات، اذا مأا نأظأر الأٌأهأا 
بأالأأمأأقأأاٌأٌأأس الأأراهأأنأة. كأأذلأأك الأأمأأشأأاركأأة 
الكأردٌأة فأً حأرب االسأتأقأالل الأتأركأٌأة 
صارت حجة ضأد األكأراد، بأدالً مأن أن 

 .تكون مدخالً إلقرار دولة ثنابٌة القومٌة

بأأالأأتأأوازي، انأأتأأشأأر تأأركأأٌأأاً واٌأأرانأأٌأأاً 
وعربٌاً التبرٌر التالً  األكأراد عأاجأزون 
تارٌخٌاً عن إقامة كأٌأان وطأنأً لأه شأكأل 
دولة موحدة ومستقلة، إذاً ٌنبؽً حرمأانأهأم 

 .من النزعة القومٌة بؤي شكل من األشكال

بوجه كل هأذا الأتأارٌأخ الأحأدٌأث مأن 
االضطهاد الأقأومأً، الأتأركأً واإلٌأرانأً 
والأأعأأربأأً، لأأ كأأراد بأأحأأجأأة أّنأأهأأم أتأأراك 

الأأدولأأة »وإٌأأرانأأٌأأون وعأأرب، جأأاءت 
لتقأول لأهأم  أنأا أقأّركأم عألأى  «اإلسالمٌة

جنسكم هذا، كؤكراد، وكما للشأٌأشأانأً فأً 
أن ٌأؤمأر الأنأاس فأً الأرّقأة أو  «داعش»

رٌؾ حلب بأالشأٌأشأانأٌأة، كأذلأك لألأكأردي 
حرٌة الكتابة والنطق باللؽة الأتأً حأاربأهأا 
ٌّون فً الدول الوطنٌأة األربأع الأتأً  القوم
تتقاسم كردستان. وأكثر مأن هأذا، ٌأعأطأً 

ل كأراد حألأمأاً بأكأسأر  «داعش»مشروع 

 14 »الحدود التً تفصل الكردي ........ 

آراس رشواني
 

وسام سعادة*
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عن أخٌه الكردي، بما أنه قانون ٌلؽً الأحأدود فأً دٌأار 

 .«شٌنؽن إسالمٌة»االسالم، وٌطّبق نوعاً من 

الأأى مأأحأأاربأأة األكأأراد.  «داعأأش»بأأعأأد ذلأأك تأأمأأضأأً 
تحاربهم، تقول، لٌس ألنهم أكراد، بل ألنأهأم ٌأعأصأون أمأر 
الخلٌفة، الخلٌفة الضامن لألأحأقأوق الأثأقأافأٌأة لأكأل األجأنأاس 
اإلسالمٌة، والمحّطم لصنم الوطنٌة والقومٌة سواء كأان هأذا 

 .الصنم إٌرانٌاً أم تركٌاً أم عربٌاً أم كردٌاً 

الكالم لأؽأٌأرهأا. تأتأركأه  «داعش»عند هذه النقطة تترك 
فً العراق والشام  الدولة البعثٌة. قأنأوات  «الدولة العمٌقة»لـ

 «داعأش»هذه الدولة العمٌقة تنقسم مذهبٌاً بٌن من ٌناهأض 

على طول الخط وبٌن مأن ٌأحأّبأذ أن تأدور دابأرتأهأا عألأى 
أعدابه أوالً. لكن، عندما ٌتأعألّأق األمأر بأجأٌأب مأن جأٌأوب 
األكراد، ٌعود اإلجماع الى هذه الدولة الأبأعأثأٌأة الأالمأربأٌأة، 
العمٌقة. ٌسود التعّجب  عالَم ٌستبسل الكرد فً الأدفأاع عأن 
أتأهأم فأً حأٌأن لأم ٌشأعأر الأعأراقأٌأون  ٌّ صنم وطنٌتهم وقومأ

 !؟«داعش»والسورٌون بحساسٌة قومٌة فً مواجهة 

فً الماضً القرٌب، كان ٌتم اضطهاد الكرد على أساس 
ٌّون عن قأومأٌأة إٌأرانأٌأة أو  قومً، وبحّجة أّن الكرد انفصال
تركٌة أو عربٌة ال مفّر لهم منهأا، أو بأحأّجأة أّنأهأم، عأالوة 
ٌّون مأفأتأنأون لالأٌأسأار الأمأتأطأرؾ الأتأركأً  على ذلك، أمم

الكأردٌأة  «جمهورٌة مهاباد»بفصابله كافة له نكهة كردٌة، و
السأأوفأأٌأأاتأأٌأأة فأأً إٌأأران لأأهأأا فأأً الأأذاكأأرة الأأكأأردٌأأة فأأعأأل 
النوستالجٌا(. أما الٌوم، فٌجري تعوٌم الحرب الداعشٌة علأى 
األكراد بحّجة أن األكراد ٌعانون من نقن فً األممٌة! بأمأا 

أممٌة، والعرب، والوها أو حاربوها، تأعأامألأوا  «داعش»أن 
أتأهأم،  ٌّ معها بؤمأمأٌأة، ٌأفأتأرض بأالأكأرد الأتأؽأافأل عأن قأومأ

 !«المنطقة»واالستتابة الى الروح األممٌة الضاربة بـ.. 

ًّ لـ ، ٌلفتأون الأى مأا «داعش»لكن الكرد، بتحّدٌهم القوم
مذهبٌة، تقاتل  -، الى مزدوجة إثنٌة «داعش»لٌس أممٌاً فً 

المخالؾ فً المذهب حٌناً، والمختلؾ فً القوم حأٌأنأاً آخأر، 
وكانت األممٌة الجهادٌة فً أفأؽأانسأتأان وقأعأت سأابأقأاً فأً 
مطب من هأذا الأنأوع، ٌأوم آثأرت الأبأاشأتأون السأّنأة عألأى 

 .الطاجٌك واألوزبك السّنة

الٌوم ثمة ربٌع جدٌأد  «داعش»فً المقاومة الكردٌة ضد 
للفكرة القومٌة، ربٌع ٌأربأطأهأا بأمأبأدأ كأونأً  حأق تأقأرٌأر 

على األكراد ثمة صأورة  «الداعشً»المصٌر. وفً الهجوم 
الأمأذهأبأٌأة  -بالنٌؽاتٌؾ للفكرة القومٌة  االزدواجٌة اإلثأنأٌأة 

التً تتقاذفها األهواء، مرة ٌأتأحأّرك مأرّكأبأهأا اإلثأنأً أوالً، 
 .ومرة ٌتحّرك مرّكبها المذهبً أّوالً 

وإذا كان األكراد ٌتمّسكون بالروح القومٌة فأً مأواجأهأة 
ٌّعه العرب الٌوم فرصة مشأهأدٌأة لأتأعألّأم «داعش» ، فما ٌض

القومٌة من األكراد، كقضأٌأة حأقأوق ثأقأافأٌأة وحأق تأقأرٌأر 
مصٌر، بدالً من استمرار تجّرع التعلٌم البأعأثأً لأهأا، وبأدالً 

، فأٌأمأا «هنا»من موقؾ عدمً عربً، ٌتنكر للفكرة القومٌة 

 .«فقط»ٌدافع عنها ل كراد 

  ٕٗٔٓتشرٌن األول  ٖٔ* جرٌدة المستقبل   اإلثنٌن 

 ..... تتمة  جميلٌة صورة الم اتلة الكردّية

أعاد تحجٌمها كأجأسأٍد ال وكأالأة لأهأا عألأٌأه، نشأط الأحأّس 
هً التً ٌجأب أن تصأان   «وظابفها»الدفاعً بما ٌثّبت أهمٌة 

ٌّة»فً فوضى العنؾ، هً آخر دلٌٍل على  المجتأمأع. مأا  «صح
ٌعٌدنا إلى حالٍة من السلطة ٌتداخل فٌها الحب والبؽض، التقدٌأر 
والتشٌا، المفعول به والمفعول ألجله. فً سأنأواتأه الأحأمأاسأٌأة 
والدامٌة األخٌرة، حجز لنا العالأم الأعأربأً حضأوراً ال ٌأطأٌأق 

 .الحرٌة واللّذة، ال فً الثورة وال فً النكاح

ٌّم على عالمنا العربً المستٌقأظ مأن حألأمأه  وبٌنما الشبح ٌخ
على باقٍة من الكوابٌس، تسلّلت إلى العٌأن صأوٌر مأؽأاٌأرة، بأدا 
وكؤن اإلعالم/الخطاب السابد ٌحتفً بهأا، الأخأطأاب ذاتأه الأذي 

  هً صورة المقاتالت الكرد، واالحأتأفأاء ٌأؤتأً »صوننا«ٌرٌد 
بوضوح االستثناء. فهل االستثنأاء مصأدره أنأهأن كأرد، ولسأن 

ًّ »عربٌات، بحٌث ٌكون امتالك المبادرة نتٌجة اختالؾ   «ثقاف

بٌن عرٍب وكرد؟ أم أن االحتفاء ٌأؤتأً لألأداللأة عألأى خأطأورة 
الظرؾ الذي استلزم خروجهّن من مطابخهّن إلى البندقٌأة، بأمأا 
ٌوحً ضمناً ببدٌهٌة عودتهن إلى هذه المطابأخ عأنأدمأا ٌأنأتأهأً 

تأجألّأت فأً  «ظاهرة عجأٌأبأة»الظرؾ؟ أم أنه احتفاء االنبهار بـ
السالح لال ظأاهأرة فأً ذلأك(، بأمأا  «من منطقتنا»حمل امرأة 

ٌذكر بمتابعة اإلعأالم المأرأٍة تأقأود طأابأرة مأدنأٌأة، أو تأعأمأل 
 .كجّراحة أعصاب مّخ مثالً 

التساإالت كثٌرة، وال بد من وجود سواها. لكن المإكأد هأو 
أن األطر اإلعالمٌة السابدة والحاكمة فً المجتمع سارعت إلأى 

، نحن الأنأسأاء الأمأقأاتأالت اجأتأمأاعأٌأاً ونأحأن «معنا»االحتفاء 
ٌّة تأقأرٌأر الأمأصأٌأر، بصأورهأّن  المدافعٌن عن حّق الكرد بحر
اآلتٌة من سورٌا ومن العأراق. كأمأا إنأهأا سأارعأت لأالحأتأفأاء 
بصورهن. وفأً الأحأالأتأٌأن، أي بأالأتأجأاور مأع الأنأسأاء ومأع 
المدافعٌن بشكل عام عن الحق الكردي، ال ٌتوقأع الأمأرء، بأنأاًء 
على الخبرات األخٌرة والخبرات المتأراكأمأة عألأى حأّد سأواء، 

أّي تؽٌٌٍر فً السأٌأاقأات السأابأدة   «االحتفاء»بؤن ٌنتج عن هذا 
ستبقى المقاتالت الكرد استثناًء ٌعّزز قاعدة التأمأٌأٌأز، إن عألأى 

ٌّة  .مستوى الجنس أو على مستوى الهو

 الكرد  ي المعركة

ال تشبه صورة المرأة المقاتلة فً صأفأوؾ الأكأرد، صأورة 
. كالهما  ًّ المرأة التً تقود طابرًة حربٌة فً جٌش الخلٌج العرب
ٌحارب عدواً واحداً، هدفاً واحأداً، لأكأن صأورة األولأى مأ ت 
العٌون لوالقلوب( بطاقٍة ونور، بٌنما سقطت الثانٌة من العأٌأون 

 .بسهولة. وفً هذا التباٌن دالالت كثٌرة

، وما ٌرافقه من مكتسبات، وحماٌأة.  ًّ ربما هو الزّي الرسم
فأأدخأأول الأأمأأرأة اإلمأأاراتأأٌأأة إلأأى الأأجأأٌأأش ٌسأأاهأأم فأأً تأأدعأأٌأأم 
المإسسات الحاكمة، فً العسكرة وفأً الصأورة الأعأامأة وفأً 
ًّ بالسٌادة الذكورٌة. ولأٌأس فأً  المجتمع، ولٌس له دور تشكٌك
ٌّة القّوة. فً المقابأل، فأإن  ، هً صورةٌ فوق ًّ فعلها خطر استثناب
صورة المرأة الكردٌة المقاتلة، التً تأحأارب فأً مأعأادلأة هأً 
األضعؾ فٌها، والتً تضطر أن تفّجر نفسها، توقظ فً الأنأفأس 

 .مادًة استثنابٌة تجتاح المرء  الثورة، التمّرد، القوة فً الٌدّ 

 ..................« 15 
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أما اللوحة الوسطٌة فقد تضمنْت صورًة شخصٌة للراحل ضمن رٌشة قلم فأً إشأارة 
إلى ما كان ٌتمتع بها الراحل من علم وثقافة ومأعأرفأة ومأكأانأة سأامأٌأة فأً مأجأتأمأعأه، 
 وُحفرت بدقة وإبداع فً الرخام األسود حٌث أنجزها الفنان فرٌد حسو فً وقٍت قٌاسً.

أما إكساُء الضرٌح بالرخام األسود المنقط باللون الفضً، فأقأد تأّم إنأجأازه مأن قأبأل 
الفنان المسرحً الكردي األستاذ  عبدالرحمن إبراهٌم الذي أنهى مهمته بإتقان، فأتأمأكأنأنأا 

بأعأد ذلأك، بأدأنأا   بذلك من إنجاز العمل األساسً قبل مناسبة األربعٌنٌة بأوقأٍت قصأٌأر. 
بدراسة وتنفٌذ السور وتصمٌم المظلة البٌتونٌة المكسّوة باآلجر األحمر، حأٌأث قأام األخ 
تختور ٌعقوب من كركً لكًلمعبدة( بتنفٌذ اإلكساء الحجري بشكل مأنأاسأب ومأتأنأاسأق 
مع التصمٌم. كما كان من المقرر أن ٌتّم رصؾ األرضٌة بؤحجار طأبأٌأعأٌأة مألأونأة ٌأتأم 
جلُبها من منطقة عفرٌن بحٌث ُتتَرُك بٌنها مسافاٌت صؽأٌأرة ُتأكأسأى بأالأعأشأب األخضأر 
ًَ رونقاً وجماالً إضافٌاً على الضرٌح، إال أن هأذه الأخأطأوة لأم تأنأفأْذ بأكأل أسأؾ،  لتضف
بسبب الظروؾ القاهرة التً اجتاحت البالد والمناطق الكردٌة، آمألأٌأن اسأتأكأمأالأهأا بأعأد 

 استتباب األمن والسالم. 

كل تلك الجهود مجتمعًة أّدْت إلى ظهور ضرٌٍح أنٌق ومهٌب، والذي أصأبأح مأنأجأزاً 
بشكله الحالً الستقبال الزّوار من محبٌه ورفأاقأه وأبأنأاء شأعأبأه الأوفأً قأبأٌأل الأذكأرى 

 السنوٌة األولى لرحٌله.

 زيجات قسرية  ... تتمة 
 ال انون الدولي 

بموجب القانون الدولً، تشتمل الأجأرابأم ضأد اإلنسأانأٌأة عألأى جأرابأم االضأطأهأاد 
المرتكبة بحق جماعة دٌنٌة، وكذلك السجن ؼٌر المشروع واالسترقأاق الأجأنأسأً أو أي 
شكل آخر ذي خطورة مماثلة من أشكال العنؾ الجنسً، عند ارتكابها على نحو ممأنأهأج 
أو واسع النطاق كجزء من سٌاسة لجماعة منظمة. كما أن بعأض االنأتأهأاكأات الأمأحأددة 
التً ارتكبها أعضاء الدولة اإلسالمٌة، كجماعة مسلحة فً نزاع، قد ترقى إلأى مصأاؾ 
جرابم الأحأرب إذا ارتأكأبأت بأنأٌأة إجأرامأٌأة، مأثأل الأعأنأؾ الأمأنأصأب عألأى األرواح 

 .واألشخان، بما فً ذلك المعاملة القاسٌة، والمساس بالكرامة الشخصٌة

أما الزٌجات القسرٌة فتنتهك الحق فً حرٌة الرضا بالزوا  كما تنن عألأٌأه الأمأادة 
من العأهأد الأدولأً  ٓٔمن العهد الدولً الخان بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، والمادة  ٖٕ

 .الخان بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة
 التوصيات 

على الدولة اإلسالمٌة أن تقوم على الفور بلم شمل األطفال على عأابأالتأهأم، وإنأهأاء 
الزٌجات القسرٌة، والتوقؾ عن االنتهاكات الجنسأٌأة، واإلفأرا  عأن جأمأٌأع الأمأدنأٌأٌأن 
المحتجزٌن. وعلى األطراؾ الدولٌة والمحلٌة التً لها نفوذ علأى الأجأمأاعأة أن تضأؽأط 

 .التخاذ تلك اإلجراءات، بحسب هٌومن راٌتس ووتش

لقد أمر مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان فً األول مأن سأبأتأمأبأر/أٌألأول بأإجأراء 
تحقٌق أممً فً الجرابم الخطٌرة التً ارتكبتها الدولة اإلسالمٌة، وٌنبؽً لهذا الأتأحأقأٌأق 
أن ٌكون عاجالً ومدققاً، وأن ٌتوسع لٌشمل االنتهاكات الجسٌأمأة الأتأً ارتأكأبأتأهأا قأوات 

 .الدولة العراقٌة والملٌشٌات الشٌعٌة المتحالفة معها

وٌتعٌن على العراق أن ٌنضم إلى عضوٌة المحكمة الجنابٌة الدولٌة إلتاحة المأالحأقأة 
لجرابم من قبٌل جرابم الحرب والجرابم المرتكبة ضد اإلنسانٌة من قبل كأافأة األطأراؾ 
فً النزاع. وٌمكن للسلطات أن تمنح الأمأحأكأمأة االخأتأصأان فأً الأجأرابأم الأخأطأٌأرة 
المرتكبة فً العراق منذ تارٌخ دخول اتفاقٌة المحكمة حٌز التنفٌذ، فً األول من ٌأولأٌأو/

 .ٕٕٓٓتموز 

وعلى الهٌبات اإلنسانٌة المحلٌة والدولٌة العاملة فأً كأردسأتأان الأعأراق، بأمأا فأٌأهأا 
وكاالت األمم المتحدة، أن تزٌد من الخدمات الطبٌة والنفسٌة المقدمة للنازحأٌأن الأفأارٌأن 
من زحؾ الدولة اإلسالمٌة. وعلى الوكاالت أن تولً اهتماماً خاصاً الحتٌاجات الناجأٌأن 
من العنؾ الجنسً، الذٌن ٌنبؽً أن ٌحصلوا على رعاٌة ما بأعأد االؼأتأصأاب الشأامألأة. 
وٌجب على هذه الخدمات منح األولوٌة القصوى لسرٌة هوٌات الضحاٌا وخصوصٌتأهأم، 
اتفاقاً مع المعاٌٌر الدولٌة، كما ٌنبؽً تقدٌمها على نحو ال ٌأعأزز الأوصأمأة أو ٌأعأرض 

  .الضحاٌا للتنكٌل

  جميلٌة صورة الم اتلة النكنردّينة

 ..... تتمة

الكرد ممنوعون من الأهأوٌأة فأً 
بالد العرب. مقأتأولأون، مأهأّجأرون، 
مضطهدون، مأمأنأوعأون حأتأى مأن 
اللؽة، ومن القٌادة السٌأاسأٌأة طأبأعأاً. 
هم قوٌم تلقوا جأرٌأمأة الأعأرب، ومأا 
زالوا ٌتلقونها، وقع بهم ظلم مستمر، 
وما زالوا ٌقاومونه. ابنة هذا التارٌخ 
النضالً بمسأاحأتأه الأنأسأوٌأة، ٌأؤتأً 
التمّرد قرٌن صورتهأا  مأن الأنأسأاء 
اللواتً ٌحملن البأنأدقأٌأة الأٌأوم، إلأى 
النساء الثالث، سكٌنة وفٌدان ولٌلأى، 
اللواتً تأم اؼأتأٌأالأهأن مأنأذ عأامأٌأن 
تقأرٌأبأاً فأً بأارٌأس، إلأى سأواهأّن. 
ننظر إلى وجوههّن، لنرى ؼأٌأر مأا 
ٌراه الخطأاب السأابأد. ونأنأظأر إلأى 
زنأودهأن، فأنأشأأعأر بأأالأمأقأأاومأة فأأً 

 .أجسامنا

فً وجه الكردٌة المقأاتألأة، نأرى 
ٌّة التأً تأركأض خألأؾ  وجه المصر
الأأمأأتأأحأأّرش بأأهأأا لأأتأأنأأتأأزع وجأأهأأه 
بؤظافرها. نرى وجأه الأفألأسأطأٌأنأٌأة 
الأأتأأً تأأقأأاوم شأأّد األذرع األمأأنأأٌأأة، 
المحلٌة والمحتلّة، بٌنما تتشبث بوجه 
أرضها. نأرى وجأه السأورٌأة الأتأً 
قالوا إن األٌدي تقأاذفأتأهأا فأً حأفألأة 
نكاٍح مجنونة. نرى الأمأرأة السأوداء 
وهً ترفض أمر النزول من البان 
األبٌض، نرى الحّرة ؼٌر المأخأتأبأبأة 
فأأً ذاتأأهأأا وهأأً ُتأأحأأـأأـأأَرق. نأأرى 
الحقٌقً الواقأعأً الأحأاصأل، ونأرى 
ٌّل. نرى حدود األمل، لكأنأـأنأا  المتخــ
نأأرى وجأأوهـأأـأأهأأن أٌضأأـأأـأأاً. نـأأرى 
الظــلم، رفضــه، العــدالة والأتأـأـأوق 

 .إلٌـها

هً واحدةٌ من أحألأك الألأحأظأات 
التً تعٌشها هذه المرأة الكردٌة، وال 
ٌوجد مٌـأـأٌل لأقأراءة الأواقأع بأؤعأٌأن 
وردٌة. لكنــها صــورةٌ أٌقظــت فأً 
الأأذهأأن مأأبأأادئ الأأنأأضأأال والأأحأأرٌأأة 
والأأعأأدالأأة، بأأعأأدمأأا اسأأتأأحأأال األمأأل 
العــربً جــرٌمًة.. وٌأبأدو أن لأهأذه 
الأأمأأبأأـأأـأأادئ جـأأـأأذوراً فأأً عأأٌأأـأأـأأوٍن 
عدٌدة. تلك العٌون التً نظأرت إلأى 
صورهأّن، تأنأاقألأتأهأا، احأتأضأنأتأهأا، 

 .وابتسمت لها بقلٍب مطمبن

/  ٓٔ/   ٓٔ  –السأفأٌأر  * جأرٌأدة
ٕٓٔٗ  
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لأقأاَءي "جأنأٌأؾ" بأٌأن وفأدي   فشأل  بعأد
الأأنأأظأأام والأأمأأعأأارضأأة ، وتأأعأأطأأٌأأل اتأأفأأاَقأأً 
"هولٌر" بٌن المجلسٌن الكردٌٌن ، بدأ الناس 
ٌشمبزون من األرقام الملحقة بؤي لقأاء بأٌأن 
األطراؾ، لما لها من صأٌأت سأٌأا هأو أن 

 االتفاق لم ٌتم بعد. 

لأأقأأاء دهأأوك الأأذي تأأم مأأإخأأراً ، بأأٌأأن 
المجلس الوطنً الكردي، وحركة المأجأتأمأع 
الدٌمقراطً ، ومن ثم نقاط االتفأاق الأمأعألأن 
عأأنأأهأأا ، بأأعأأد تسأأعأأة أٌأأام مأأن الأأجأألأأوس 
والجوالت ، بمإتمر إعالمأً ولأٌأس بأبأٌأان 
ختامً ، أصبأح مأثأار تسأاإالٍت ومأخأاوٍؾ 

"  ٔلدى الكرد السورٌٌن ، من أن "دهأوك 
لم تأحأسأم األمأر وقأد ٌضأطأرون النأتأظأار 

 " وهكذا... ٖ" و "  ٕ"دهوك

ٌجب أن ال نستهٌن بمساحة الجفأاء بأٌأن 
الطرفٌن الكردٌٌن ، وال أن نتنّكر أن طأرفأاً 
بعٌنه تلكؤ عن أداء دوره فً ساحة الأنأضأال 
والعمل ، فً الوقت الذي كان فاعألأٌأتأه هأً 
المطلوبة ، وأن الأطأرؾ اآلخأر قأد عأمأل 
بمفرده على األرض ، وفق تجربة وفألأسأفأة 
خاصة به ، قد نختلؾ معها فً الأعأدٌأد مأن 
المفأاصأل والأنأقأاط ، لأكأن لأن نأقأفأز فأوق 
إنجازاٍت تعتبر الٌأوم مأكأاسأب لأكأل الأكأرد 
السورٌٌن. مع كل ذلك نعتبر أن لقاء دهأوك 
هو خٌار استراتٌجً ، ال رجعة عأنأه ، وال 
بدٌل له ، ونأقأاط دهأوك الأثأالثأة ال بأّد أن 
ُتأَفأصأل فأأً لأقأاءاٍت ُتسأتأؤنأؾ ُبأأعأٌأد عأأودة 
األطراؾ من كردستان الجنوبٌة ، وال بد أن 

آفأا ،  -ُتَترجم علأى أرض كأردسأتأان روز
ولزاماً على الجمٌع إدراك حجم المأسأإولأٌأة 
التارٌخٌة ، والتحلً بأالأمأرونأة ، وامأتأالك 
اإلرادة الصأأادقأأة ، واسأأتأأعأأداد كأأل طأأرؾ  

 لبعض التنازل ألخٌه فً الطرؾ اآلخر. 

ُكرد العراق خرجوا أكبر المستفٌدٌن من 
حرَبً الخلٌج األولى والثانٌة،  وُكرد سورٌا 
 -هم أقل الخاسرٌأن فأً الأحأرب السأورٌأة 

أم الأعأالأم  ٌّ فأٌأزداد بأرٌأق الأنأجأم  -هكذا ٌأقأ
الكردي ، وٌتؤلق الكرد كؤمة تشأق طأرٌأقأهأا 
نحو الحضارة ، أما الشوفٌنٌة الأقأومأٌأة فأً 
الدول الؽاصبة لكردستان فتزداد حنقاً ، وال 
ٌستبعد أبداً تورطأهأا فأً تأمأوٌأل وتأحأرٌأك 
"داعش " على تخوم كردستان ، بطول ألفً 
كٌلومتر من "خانقٌن" الى "عفرٌن" لحأجأب 

 نور الحرٌة المنبثق بعد طول ظالم . 

القضٌة الكردٌة هً أمانة شعأٍب عأرٌأق 

أأه وأحأأزابأأه وقأأادتأأه ،  ٌّ فأأً أعأأنأأاق سأأٌأأاسأأٌأأ
و"دهوك" هو االمتحان الفصل ، عألأٌأنأا أن 
ندرك أن زمن الأفأرد والأحأزب الأواحأد قأد 
ولى، والمستقبل هو للكتل والتحالفات ، وأن 
ثقافة التكامل فً الأنأهأوض والأتأشأارك فأً 
اإلدارة ، هأأأً مأأأن سأأأمأأأات الشأأأعأأأوب 
المتحضرة ، وأن دول العالم لن تساند حزبأاً 
مهما كان قوٌاً ، لكنها قأد تسأانأد مأجأمأوعأة 
أحزاب متحالفة متعاضأدة تأمأتألأك قضأٌأة ، 
ورسالة التحالؾ الدولً القابم لم تخر  عأن 
هذا الفحوى ، إذ بدأت ؼاراته عألأى مأواقأع 
"داعش" حول خاصرة "كوبانً" ٌوم جألأس 
الطرفان الكردٌان لالتفاق فأً "دهأوك " ، 
وقأأد تأأتأأوقأأؾ ؼأأاراتأأه الأأمأأسأأانأأدة لصأأمأأود 
 –المقاومٌن فً داخل المدٌنة ، حٌن ٌنتكس 

اإلتفاق الكردي . اتفاق دهوك   –ال سمح هللا 
ممنوع من الفشل على أٌة حال ، ألنه ٌأمأثأل 
رؼبة وإرادة شعبنا الأكأردي فأً سأورٌأا ، 
وكأأل الأأكأأرد عأأبأأر الأأعأأالأأم، وألنأأه ٌأأحأأظأأى 
بمباركة كل الأقأوى الأكأردسأتأانأٌأة . اتأفأاق 
دهوك ممنوع من الفأشأل ، ألن فأً دهأوك 
تلتقً اإلرادة الكردٌة فً الحرٌة مع الرؼبأة 
الدولٌة فً تأوسأٌأع الأمأسأاحأات الأمأشأمأسأة 
الخضراء فً الشرق األوسط عألأى حسأاب 
الأأمأأسأأتأأنأأقأأعأأات والصأأحأأاري حأأٌأأث تأأنأأمأأو 
الطفٌلٌات وتعٌش العقارب ... مأمأنأوع مأن 
الأأفأأشأأل ألنأأه ٌأألأأتأأقأأً مأأع رؼأأبأأة األشأأقأأاء 
واألصدقاء والأمأإٌأدٌأن لألأقأضأٌأة الأكأردٌأة 
وللشعب الكردي ، وألنه الحل الأذي بأدونأه 
سٌتسع الشرخ  وٌأزداد الأجأفأاء بأٌأن أفأراد 
البٌت الواحد وٌصعب بعده الأردم وااللأتأبأام  

 أو ٌصبح بال معنى .    

لنكن شجعاناً هذه المرة ، و لنأخأر  مأن 
شرنأقأة الأتأحأزبأات ، وقأوقأعأة الأحأسأابأات 
الصؽٌرة،  إلى رحاب أوسع، ولننظأر عأبأر 
األفق نحو األبعد، نتصور حأجأم الأمأخأاطأر 
المحدقة بنا كأُكأرد ، وحأجأم الأمأؤسأاة الأتأً 
تنتظر أجٌالنا الأقأادمأة، لأنأصأنأع مأن بأإس 
حاضرنا منطلقاً لمستأقأبأل مشأرق ٌأنأعأم بأه 
أطفالنا ، لنحافظ على العأهأد الأذي تأعأاهأدنأا 
علٌه أمام الربٌس مسعود البرزانً و نأعأمأل 
بإخالن من أجل تنفٌذ اتأفأاق دهأوك عألأى 
األرض ..... مأن أجأل عأدم إرهأاق بأنأات 
وأبناء شعبنا فً انتظار لقاءاٍت الحقأة عألأى 

 أنقاض لقاءاٍت سابقة .... 

لنننننبننذل قصننارى الننجننهننود مننن أجننل أن  

 تب   دهوك ......... بال أرقام. 

 يٍ أجم " دْٕن "... بال أزلاو  
 يف انركسٖ انسابعت نسدٛهّ
دٕل تصًٛى ضسٚخ انسادم 

 إمساعٛم عًس ٔيسادم تُفٛرِ

 المهندس نواف عبدهللا

بعد الوفاة المفاجا لألأراحأل الأكأبأٌأر 
األستاذ إسماعٌل عمر الأذي كأان بأوّدي 
أن أقوَم فً ٌوم من األٌام بدراسة وتشٌٌد 
قصٍر له ٌلٌق بمكانته وإنسانأٌأتأه وطأٌأبأة 
قلبه التً ٌقرُّ له بها كل إنسان عاشَره ال 
أن أشٌَد له ضرٌحاً!.. إال أّن الأقأدَر كأان 

 له كالٌم آخر فً ذلك.
لقأد ُطألِأَب مأنأً أن أقأوم بأتأصأمأٌأم 
ٍز للفقٌد الخالد شرٌطة  ٌَّ وتشٌٌِد ضرٌٍح مم
أن ٌتمَّ إنجازه قُبٌل تؤبٌن أربعٌنٌته. فقمنأا 
برفقة بعض الرفاق واألصأدقأاء بأزٌأارة 
عدٍد من األضرحة القدٌمة والجدٌأدة فأً 
كل من الدرباسٌة ومقبرة دوكر الأقأرٌأبأة 
من تربه سبًلالقحأطأانأٌأة( وؼأٌأرهأمأا.. 
واستقٌنا منها معلومات مفٌدة أعانتنأا فأً 
دراستنا. ثم قام الفنان الأكأردي الأخأطأاط 
األستاذ فرٌد عبدالأكأرٌأم حّسأو مشأكأوراً 
بتنفٌذ الشاهدتٌن واللوحة الوسأطأٌأة بأعأد 
االتفاق على التصمٌأم والأقأٌأاسأات الأتأً 
تتناسب مع حجم الضرٌح الذي اعتمأدنأاه 
فً الأدراسأة، حأٌأث تضأمأنأت الشأاهأدة 
األولأأى شأأعأأار الأأحأأزب واسأأم الأأراحأأل 
وتارٌخ والدته ووفاته بأالألأؽأة الأكأردٌأة، 
والشأاهأأدة الأأثأأانأأٌأأة كأأالٌم نأأثأأرٌي بأأالأألأأؽأأة 
الكردٌة كتبها األستاذ محأً الأدٌأن شأٌأخ 
آلً/سكرتٌر الحزب، ٌأتأحأدث فأٌأه عأن 
ٌَمِه والخأسأارة الأجأسأٌأمأة  خصاله وُنبل ِق
 التً لحقْت بنا جّراء رحٌله، وهذا نصه 
Ji bo me, xebatkar û cefakêş 

bû tu , 
Dilsoz û hişmend, mirovhez 

bû tu , 
Doza te aştî, azadî û wekhevî 

bû , 
Ji bîr nabî tu.      …….. » 15 
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