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النضـال مـن أجــل :

*   رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي يف سوريا.

*  الحريات الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان.

*  الحقوق القومية املرشوعة لشعبنا الكردي يف إطار وحدة البالد.

العصبيــات القوميــة ال تــزال، حتــى يف ظــل طغيــان العصبيــات الطائفيــة والدينيــة، ذات قدرة 

هائلــة عــى اســتحضار أســوأ مــا يف ثقافتنــا الســائدة مــن اختــزال للفــرد إىل جــزء مــن قطيــع 

... الشــعب الكــردي يعيــش اليــوم عــرس خمســينات وســتينات العــرب يف القــرن املــايض.

عصام الخفاجي
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ضرب احلضور الكردي يف الشمال السوري، مطلبُ مَنْ ولصاحل مَنْ؟!
شــتى  إعــام  ووســائل  مواقــع  تعــج 

روائــح  منهــا  تفــوح  وحمــات  بعناويــن 

إزاء  ممجــوج  قومــي  وإســتعاء  عنصريــة 

فــي  الكــردي  للمكــون  التاريخــي  الوجــود 

بوجــه  شــمالها  وفــي  عــام  بوجــه  ســوريا 

الــدور  تبلــور  وقــع  علــى  وذلــك  خــاص، 

الفاعــل والبنــاء الــذي تلعبــه قــوات ســوريا 

الديمقراطية )قسد( بإسناد من التحالف 

الدولــي بغيــة دحــّر مــا ُيعــرف بتنظيــم دولــة 

التكفيريــة  ومشــاريعه  )داعــش(  الخافــة 

تحظــى  التــي  القــارات،  عابــرة  التفجيريــة 

برعايــة مــن بيئــات وجهــات عــدة، لتكملهــا 

مســميات   
ً
حاملــة التوجــه،  فــي  مثياتــه 

مــا   
ً
وإنتظامــا  

ً
إنتشــارا أكثرهــا  عديــدة، 

وأفرعــه  )القاعــدة(  بتنظيــم   
ً
عامليــا ُيعــرف 

املتمركــزة فــي محافظــة إدلــب تحــت غطــاء 

ســورية(. )معارضــة 

فــي   
ً
تقدمــا )قســد(  أحــرزت  فكلمــا 

فــي  )داعــش(  مــع  املواجهــات  ميــدان 

إعــام  وســائل  انبــرت  كلمــا  وغيرهــا،  الرقــة 

لتعلــو  عربيــة(   – )تركيــة  وفضائيــات 

أصــوات دق طبــول )الخطــر الكــردي( لدفع 

ـــرد 
ُ

الســوريين بإتجــاه حالــة عــداء حيــال ك

ســوريا، كونهــم يشــكلون ركيــزة )قســد( عبــر 

حضــور مقاتلــي ومقاتــات وحـــدات حمايــة 

الشــعب واملــرأة YPG-YPJ فــي إطارهــا العــام، 

منظومــة  قبــل  مــن  بتضامــن  ويحظــون 

الكردســتاني      2املجتمــع 

يف الذكرى الثالثة لكارثة شنكالقذائف صاروخية تستهدف مدينة عفرين

شــهدت اعتــداءات وتهديــدات القــوات 

مناطــق  علــى  املتكــررة  وأعوانهــا  التركيــة 

 باســتهداف 
ً
 نوعيــا

ً
عفريــن والشــهباء، تحــوال

بالســكان  املأهولــة  عفريــن  مدينــة  وســط 

الجمعــة  ليلــة  ففــي  صاروخيــة.  بقذائــف 

18/ 8 /2017، ســقطت واحــدة منهــا قــرب 

مبنــى ســكني أدت إلــى وقــوع خســائر ماديــة 

واحتــراق ســيارتين وتضــرر ثــاث ســيارات، 

 ،2017/  8/  29 الثاثــاء  مســاء  أمــا 

املدينــة  وســط  قذائــف  ثــاث  فســقطت 

املبانــي  فــي  ماديــة  أضــرار  وقــوع  إلــى  أدت 

وإصابة ســبعة أشــخاص بجروح متفاوتة، 

بليغــة. جراحهــا  طفلــة  إحداهــم 

وفاة املناضل 
عبد الكرمي قاسم

حبادث مؤسف
لحــزب  الجزيــرة   – ديريــك  دائــرة  نعــت 

املنطقيــة – منظمــة  اللجنــة  الوحـــدة عضــو 
6

انتخابات الرئاسات املشتركة للكومينات على األبواب

لكارثــة  الثالثــة  الذكــرى  بمناســبة 

شــنگال آب 2014 التــي وقعــت علــى أيــدي 

مــن  وفــد  قــام  اإلرهابــي،  داعــش  تنظيــم 

للتحالــف  عفريــن   - املركــزي  املجلــس 

إلــى مكتــب اإلخــوة  بزيــارة  الكــردي  الوطنــي 

يــوم  عفريــن،  مقاطعــة  فــي  اإليزيدييــن 

الخميــس 3 / /2017، واســتقبل مــن قبــل 

الشــيخ محمــد وآخــرون مــن املكتــب، حيــث 

الضحايــا  مــع  تضامنــه  عــن  الوفــد  عّبــر 

أهاليهــم، وإدانتــه لتلــك الجريمــة النكــراء، 

عــن  الشــيخ  أقــوال  إلــى  باهتمــام  واســتمع 

اإليزيدييــن واملظالــم التــي تعرضــوا لهــا عبــر 

طــوال.  ســنين 

 
ً
5وتلبية

مجلــس  عــن  الصــادر  للقــرار   
ً
تنفيــذا

ســوريا  لشــمال  الديمقراطيــة  الفيدراليــة 

خال جلسته املنعقدة يومي 27-28 شهر 

الذاتيــة  اإلدارة  اتخــذت  املا�ضــي،  حزيــران 

إلجــراء  الازمــة  التحضيــرات  القائمــة 

انتخابــات الرئاســات املشــتركة للكومينــات 

فــي أقاليــم الفيدراليــة الديمقراطيــة الثاثــة 

)الجزيــرة، الفــرات، عفريــن( فــي 22 أيلــول 

العليــا  املفوضيــة  أعلنــت  حيــث   ،2017

 
ً
اعتبــارا ــح  الترشُّ بــاب  افتتــاح  لانتخابــات 

مــن 16 لغايــة 30 آب الجــاري، وأوضحــت 

الواجــب  4الشــروط 
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اجتامعات يف عني عيسى ومناقشة أوضاع الرقة وحتضريات ملا بعد داعش
العســكرية  العمليــات  مــع  بالتــوازي 

عقــد  داعــش،  ضــد  الرقــة  فــي  املتواصلــة 

ممثلــوا التحالــف الدولــي املناهض لإلرهاب 

اجتماعــات مــع املشــاركين فــي حملــة غضــب 

ورؤســاء  املدنــي  الرقــة  ومجلــس  الفــرات 

عشــائر ضمــن توجهــات سياســية وإداريــة 

الرقــة  فــي  األوضــاع  حــول  للنقــاش   ،
ً
أيضــا

داعــش. بعــد  ملــا  تحضيــرات  واجــراء 

للمركــز  تقاريــر  فــي  جــاء  مــا  حســب 

الديمقراطيــة  ســوريا  لقــوات  اإلعامــي 

)قســد(، وبدعــوة وتنســيق ملركــز التنســيق 

ُعقــد  الدولــي،  التحالــف  مــع  والعاقــات 

ملدينــة  املدنــي  املجلــس  مقــّر  فــي  اجتمــاع 

 / يــوم األحــد 6  ببلــدة عيــن عي�ضــى،  الرقــة 

ضــم  التحالــف  مــن  وفــد  بيــن   ،2017/  8

الخارجيــة  ممثــل  ســتار  )أليكــس  الســادة 

األمريكيــة للشــؤون املدنيــة فــي التحالــف، و 

كامبرللــي بيللــي ممثــل الخارجيــة األمريكيــة 

تــوم  الكولونيــل  و  السياســية،  للشــؤون 

للتحالــف  الخاصــة  القــوات  قائــد  كريــك 

الســادة  ضــم  ووفــد  ســوريا(،  فــي  الدولــي 

ملركــز  السيا�ضــي  املستشــار  ســيدو  ]آمــد 

أحمــد  إلهــام  التحالــف،  مــع  التنســيق 

ســوريا  ملجلــس  املشــتركة  الرئيســة 

محمــد  حســن  )مســد(،  الديمقراطيــة 

فــي  قياديــان  موحــد  القــادر  عبــد  و  علــي 

مجلــس ســوريا الديمقراطيــة، جيهــان شــيخ 

إعاميــان  ناطقــان  ســلو  طــال  و  أحمــد 

فــي  قيــادي  عفيدلــي  عبدالقــادر  قســد،  فــي 

قســد، ليلــى مصطفــى و شــواخ البورســان 

الرئيســان املشــتركان ملجلــس الرقــة املدنــي، 

الرئيســان  روشــن أحمــد و أحمــد شــعبان 

إلــى  إضافــة  الطبقــة[،  ملجلــس  املشــتركان 

إدريــس محمــد القائــد العــام لقــوات األمــن 

الداخلــي فــي الرقــة. وذكــر املركــز أن الهــدف 

مــن االجتمــاع كان تقريــب وجهــات النظــر، 

أو  تواجــه  التــي  التحديــات  كل  ومناقشــة 

كافــة  علــى  التحريــر  بعــد  الرقــة  ســتواجه 

والخدميــة،  واإلداريــة  األمنيــة  املســتويات 

وكذلــك وضــع تصــورات سياســية مشــتركة 

السياســية  املرجعيــة  وبيــن  التحالــف  بيــن 

الديمقراطيــة. فــي مجلــس ســوريا  املتمثلــة 

صّرحــت  االجتمــاع  هــذا  هامــش  وعلــى 

 :
ً
قائلــة اإلعامــي  للمركــز  أحمــد  إلهــام 

التــي  املســتقبلية  التحديــات  »ناقشــنا 

السيا�ضــي،  املســتوى  علــى  ســتواجهنا 

اإلدارة  ســتواجه  التــي  التحديــات  كذلــك 

الرقــة تحصيــل  التحريــر، ألن تحريــر  بعــد 

ناقشــنا  أننــا  كمــا  لنــا،  بالنســبة  حاصــل 

نواجهــه  أن  يمكــن  ملــا  حلــول  تصــورات 

 ، وإداريــة  وأمنيــة  خدميــة  تحديــات  مــن 

التحالــف  فــي  ألصدقائنــا  أكدنــا  وباملثــل 

الديمقراطيــة  ســوريا  مجلــس  أن  الدولــي  

هــو الغطــاء واملرجعيــة السياســية ملجلــس 

الرقة املدني، فمعلوم للجميع أن مجلســنا 

أشــرف علــى تأســيس مجلــس الرقــة املدنــي 

فــي إدارة  لــه كل اإلمكانــات ودعمتــه  وقــدم 

بــدوره  األمريكــي  والجانــب  املنطقــة، 

لهــذا  متفهمــا  كان  و  األمــر  هــذا  علــى  ركــز 

.» التفصيــل.

 ،2017  /8  /  17 الخميــس  ويــوم 

الرقــة  بيــن مجلــس  مــا  آخــر  اجتمــاع  ُعقــد 

فــي  العشــائر  وجهــاء  مــن  وبعــض  ــي 
ّ
املدن

 - ماكغــورك  ]بريــت  وبيــن  الرقــة،  منطقــة 

التحالــف  لــدى  األميرـكـي  الرئيــس  مبعــوث 

الدولــي، مايــكل رايتنــي - املبعــوث األمريكــي 

)الدبلوما�ضــي(، روبــرت جونــز - نائــب قائــد 

قــوات التحالــف فــي ســوريا والعــراق، كارن 

املرتبــط  ســتارت  برنامــج  مســؤول   - داكــر 

بالــوزارة الخارجّيــة األميركّيــة الــذي يعمــل 

علــى الدعــم واالســتقرار[. تنــاول االجتمــاع 

ــدوا 
ّ

أك وقــد  اإلغاثّيــة،  الرقــة  أهالــي  همــوم 

علــى دور قــّوات ســوريا الديمقراطّيــة ودور 

داعــش. ضــد  حربهــا  فــي  التحالــف 

التابــع  العاقــات  مكتــب  عقــد  كمــا 

بتاريــخ   
ً
اجتماعــا قســد  لـــ  العامــة  للقيــادة 

الهيئــة  فــي  أعضــاء  مــع   2017/  8  /  27

وجهــاء  مــن  وعــدد  مســد  لـــ  السياســية 

القيصريــة  بلــدة  فــي  أبيــض،  تــل  عشــائر 

وجهــاء  أحــد  بمنــزل  أبيــض،  تــل  منطقــة   -

العي�ضــى.  إبراهيــم  الشــيخ  الهنــاده  عشــائر 

علــى  العمــل  حــول  االجتمــاع  تمحــور 

تنســيق لعقــد لقــاء جماهيــري لــكل مكونــات 

أجــل  مــن  وريفهــا،  الرقــة  شــيوخ  ووجهــاء 

داعــش  محاربــة  فــي  واالســتمرار  العمــل 

بيــن  والثــارات  االنتقامــات  صفحــة  وطــوي 

أبناء الرقة، والتنســيق إلدارة الرقة بشــكل 

ديمقراطــي ووفــق مــا يــروه أبنائهــا وملناقشــة 

وناقــش  يختارونــه،  الــذي  النظــام  شــكل 

أخــرى. أمــور  املجتمعــون 

قــد  ماكغــورك  الســيد  وكان  هــذا 

صــّرح فــي لقــاء صحفــي بأمريــكا أوائــل شــهر 

يخطــط  داعــش  كان  أشــهر   6 »منــذ  آب: 

ضــد  الرقــة  فــي  كبيــرة  هجوميــة  عمليــات 

اليــوم  لكــن  وشــركائنا،  املتحــدة  الواليــات 

لقــد   ... البقــاء.  أجــل  مــن  داعــش  يحــارب 

تحريــر  بعــد  ملــا  خطــة  وضــع  مــن  انتهينــا 

الرقــة  مجلــس  مــع  نعمــل  نحــن   ... الرقــة 

انتخابــات  بحــدوث  وملتزمــون   .... املدنــي 

مــا  لقــد رســمنا   ... املقبــل.  العــام  الرقــة  فــي 

يمكــن تســميته خــط منــع النــزاع مــع الــروس 

أماكــن  ولتحديــد  الرقــة  عمليــة  لتســريع 

جــدا  هــام  الخــط  وهــذا  وقواتنــا،  قواتهــم 

وقائــم اآلن.... يتحــدث أفرادنــا العســكريين 

ونتبــادل  يوميــا  الــروس  نظرائهــم  مــع 

ويتواصــل  الدبلوماســية  االستشــارات 

الوزيــر تيلرســون مــع الوزيــر الفــروف مــن 

آلخــر.«. وقــت 

تجمعــه  لــه   
ً
صــورا ماكغــروك  ونشــر 

عليهــا   
ً
معلقــا عربيــة،  عشــائر  شــيوخ  مــع 

جميــع  مــع  ممتــازة  »اجتماعــات  بالقــول: 

محافظــة  فــي  الرئيســة  القبائــل  شــيوخ 

ملتزمــون   
ً
جميعــا أنهــم   

ً
مضيفــا الرقــة«، 

وإعــادة  “داعــش”  تنظيــم  علــى  بالقضــاء 

مجتمعاتهــم. إلــى  الحيــاة 

» تحرير املدنيين في الرقة«

ضرب الحضور الكردي ... تتمة

 PKK الكردســتاني  العمــال  وحــزب   KCK

الــذي لطاملــا ســعت وتســعى حكومــة أنقــرة 

وأعوانهــا فــي إلصــاق )صفــة اإلرهــاب( بــه، 

حكومــة  باألمــس  الحــال  عليــه  كانــت  كمــا 

جنــوب إفريقيــا األســبق فــي مســعاها حيــال 

املؤتمــر الوطنــي االفريقــي، وكذلــك مســعى 

التحريــر  منظمــة  إزاء  إســرائيل  حكومــات 

)وصفــة  باتــت  بحيــث  الفلســطينية، 

الكردســتاني  العمــال  بحــق  اإلرهــاب( 

 
ً
أســطوانة مشــروخة، ليــس إال، خصوصــا

بامل�ضــي  تركيــا  تعنــت  اســتمرار  ضــوء  فــي 

ـــرد 
ُ

فــي سياســاتها العدائيــة إزاء قضيــة الك

الحــوار  لغــة  عــن  وتنصلهــا  عــام  بوجــه 

والتفــاوض مــع الجانــب الكــردي، وكذلــك 

األزمــة  ملــف  فــي  مآربهــا  وإفتضــاح  فشــل 

الســورية علــى مــدار قرابــة ســبعة أعــوام، 

اليــوم علــى لســان كبــار مســؤوليها  لُتعلــن 

السياســيين والعســكريين – منــذ مــدة – 

عــن تحضيــرات ميدانيــة متعــددة األوجــه 

واألدوات، بهــدف شــن هجمــات عســكرية 

والشــهباء،  عفريــن  مناطــق  ضــد  مباغتــة 

وكــري  العــرب(  )عيــن  كوبانــي  إلــى   
ً
وصــوال

الســوري،  الشــمال  فــي  أبيــض(  )تــل  ســبي 

الفــرات(  )ســيف  عمليــة  مســمى  تحــت 

إعــام  عبــر  لهــا  التهيئــة  تتواصــل  التــي 

مكثــف وتحــركات مريبــة عنوانهــا عــروض 

إقليميــة  جهــة  مــن  أكثــر  مــع  ومســاومات 

ودوليــة، مــن بينهــا نظامــي طهــران ودمشــق.

إن تشــاطر أصحــاب أقــام وأصــوات 

ســيمفونية الحفــاظ علــى )األمــن القومــي 

ـــرد 
ُ

ك علــى  غضبهــم  جــام  صــب  فــي  الترـكـي( 

ســوريا  )عروبــة  حمايــة  بذريعــة  ســوريا 

وال   ،
َ
أحــدا ينفــع  أنــه  اليبــدو  ووحدتهــا( 

والتآخــي  الصداقــة  أواصــر  البتــة  يخــدم 

الضــرر  كبيــر  ويلحــق  بــل  الشــعوب،  بيــن 

وحســن  املشــترك  العيــش  بمســتقبل 

املنطقــة. فــي  الســلم  وقضيــة  الجــوار 
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226 مليار دوالر خسائر سوريا من احلرب األهلية

بعنــوان  الدولــي  للبنــك  جديــد  تقريــر 

االقتصاديــة  التبعــات  الحــرب:  »خســائر 

واالجتماعيــة للصــراع فــي ســوريا« ُيفيــد أن 

تكبــدت   2017 عــام  أوائــل  لغايــة  ســوريا 

خســائر  دوالر  مليــار   /226/ يعــادل  مــا 

الدائــرة  األهليــة  الحــرب  مــن  اقتصاديــة 

فيهــا.

للتقريــر  مختصــر  عــرض  فــي  وجــاء 

نشــره البنــك، مــن النتائــج التــي توصــل إليــه 

: لتحليــل ا

الحــرب  أن  التقديــرات  أفــادت   •

أكثــر  وفــاة  فــي  تســببت  ســوريا  فــي  الدائــرة 

مــن 400 ألــف شــخص وأجبــرت أكثــر مــن 

ديارهــم  مــن  الفــرار  علــى  الســكان  نصــف 

أو  البــاد  داخــل  ســواء  األمــان  عــن   
ً
بحثــا

حــدوث  إلــى  أدى  ممــا  حدودهــا،  خــارج 

للمدنييــن  الحيــاة  نوعيــة  فــي  كبيــر  تدهــور 

الســوريين. وتشــير التقديــرات إلــى أن 6 مــن 

بيــن كل 10 ســوريين يعيشــون اآلن فــي فقــر 

مدقــع بســبب الحــرب. وفــي الســنوات األربــع 

فقــدان  تــم  الصــراع،  انــدالع  بعــد  األولــى 

 ممــا نتــج 
ً
حوالــي 538 ألــف وظيفــة ســنويا

ال  الذيــن  الســوريين  عــدد  وصــول  عنــه 

أي شــكل  فــي  املنخرطيــن  غيــر  أو  يعملــون، 

مــن أشــكال الدراســة أو التدريــب، إلــى 6.1 

مليــون شــخص. وبلــغ معــدل البطالــة بيــن 

املــدى  وعلــى   .2015 عــام   %78 الشــباب 

فــي  الخمــول  هــذا  علــى  ســيترتب  الطويــل، 

املــال  لــرأس  جماعيــة  خســارة  النشــاط 

البشــري ممــا يــؤدي إلــى نقــص فــي املهــارات 

القصيــر،  املــدى  علــى  وأمــا  ســوريا.  فــي 

الشــباب،  مــن  الســيما  الكثيــرون،  ينضــم 

فــي الحــرب ملجــرد  إلــى املجموعــات املقاتلــة 

الحيــاة.  قيــد  علــى  البقــاء 

ــز الصــراع فــي املــدن 
ُّ

• أدت طبيعــة ترك

إلى تفاقم األضرار املادية، السيما في قطاع 

 الستهداف املنشآت 
ً
الرعاية الصحية نظرا

. وتشــير التقديــرات إلــى أن 
ً
الطبيــة تحديــدا

نحــو 27% مــن مجمــوع الوحــدات الســكنية 

فــي مختلــف   
ً
ُدمــرت أو تضــررت جزئيــا قــد 

وقــد  الدراســة.  هــذه  فــي  املشــمولة  املــدن 

املنشــآت  مجمــوع  نصــف  نحــو  تضــرر 

، فيمــا ُدِمــر نحــو 16% منهــا فــي 
ً
الطبيــة جزئيــا

املنطقــة نفســها. وأدت هــذه األضــرار التــي 

عــام  تدهــور  إلــى  التحتيــة  بالبنيــة  لحقــت 

أنحــاء  مختلــف  فــي  الصحيــة  األوضــاع  فــي 

املعديــة  األمــراض  ظهــور  وعــودة  البــاد 

التقديــرات  وتشــير  األطفــال.  شــلل  مثــل 

إلــى أن الوفيــات الناجمــة عــن انهيــار نظــام 

الرعايــة الصحيــة تفــوق عــدد مــن يموتــون 

 .
ً
القتــال مباشــرة فــي 

• أدت هــذه العوامــل أيضــا إلــى انهيــار 

رت الخســائر  ــّدِ
ُ
فــي النشــاط االقتصــادي. وق

فــي إجمالــي الناتــج املحلــي خــال  التراكميــة 

دوالر،  مليــار   226 بنحــو  الصــراع  فتــرة 

الناتــج  إجمالــي  أضعــاف  أربعــة  حوالــي  أي 

 .2010 عــام  فــي  الســوري  املحلــي 

إضافيــة  خطــوات  التقريــر  يتخــذ 

الضــوء  وإلقــاء  التقييــم  نطــاق  لتجــاوز 

علــى اآلليــات التــي أثــر الصــراع مــن خالهــا 

هــذا  ويســاعد  االقتصاديــة.  النتائــج  علــى 

النظــام  اضطرابــات  أن  إظهــار  فــي  النهــج 

مــن  بكثيــر  أكبــر  أثــر  لهــا  كان  االقتصــادي 

أمــد  طــال  كلمــا  وأنــه  املاديــة،  األضــرار 

الحــرب كلمــا زادت خطــورة عواقبهــا، ممــا 

أكثــر  وبشــكل  التعافــي.  صعوبــة  مــن  يزيــد 

:
ً
تحديــدا

إجمالــي  فــي  التراكميــة  الخســائر   •

النظــام  تعطــل  جــراء  مــن  املحلــي  الناتــج 

عــن   
ً
ضعفــا  20 بواقــع  تزيــد  االقتصــادي 

خــال  املــادي  الدمــار  عــن  الناجمــة  تلــك 

وتثنــي  للصــراع.  األولــى  الســت  الســنوات 

فــي  االنخــراط  عــن  االضطرابــات  هــذه 

األنشــطة اإلنتاجية وتعيق عمل الشــبكات 

ولقيــاس  التوريــد.  وساســل  االقتصاديــة 

بيــن   
ً
مقارنــة التقريــر  يعقــد  خطورتهــا، 

وســيناريو  االقتصاديــة  االضطرابــات  آثــار 

فقــط«  مــادي  دمــار  وقــوع  علــى  »يقتصــر 

الكــوارث  بعــض  جــراء  يحــدث  مــا  مثــل 

الطبيعيــة. ففــي ظــل اقتصــاد جيــد األداء، 

تكــون آثــار الدمــار املــادي علــى االســتثمارات 

محدودة، حيث تتنبأ النماذج االقتصادية 

بانخفــاض االســتثمارات بنســبة ال تتجــاوز 

بنــاء  وُيعــاد  الصــراع.  ســنوات  خــال   %22

ظــل  فــي  جزئــي  بشــكل  املاديــة  املمتلــكات 

التداعيــات  احتــواء  ويتــم  الســيناريو  هــذا 

الدمــار  يترافــق  حيــن  وأمــا  االقتصاديــة. 

االقتصاديــة  األنظمــة  تدميــر  مــع  املــادي 

االضطرابــات  فــإن   ،
ً
أيضــا والربحيــة 

االقتصاديــة تــؤدي علــى النقيــض إلى تقليل 

ظهــر 
ُ
ت حيــث  كبيــرة،  بدرجــة  االســتثمارات 

بنســبة  انخفاضهــا  االقتصاديــة  النمــاذج 

80% خــال ســنوات الصــراع. وتــزداد اآلثــار 

 
ً
األوليــة لاضطرابــات االقتصاديــة رســوخا

تواصــل  إلــى  يــؤدي  الوقــت، ممــا  مــرور  مــع 

الضــرر. 

التدهــور  معــدل  تراجــع  رغــم   •

االقتصــادي علــى مــدار فتــرة الصــراع، فــإن 

اآلثــار تصبــح أكثــر اســتمرارية. ويســتخدم 

لتقديــر   
ً
اقتصاديــا  

ً
نموذجــا التقريــر 

معدالت التعافي فيما يتعلق بأمد الصراع. 

فــإذا انتهــى الصــراع فــي عامــه الســادس وهو 

الفجــوة  فــإن  للحســابات،  األســاس  خــط 

قبــل  ومســتواه  املحلــي  الناتــج  إجمالــي  بيــن 

فــي  بنحــو %41  ســتتقلص  الصــراع  انــدالع 

فــي  عــام  وبشــكل  التاليــة.  األربــع  الســنوات 

الخســائر  ســتصل  الســيناريو،  هــذا  ظــل 

إلــى  املحلــي  الناتــج  إجمالــي  فــي  التراكميــة 

حوالــي 8 أضعــاف مســتواه فــي عــام 2010، 

للصــراع.  العشــرين  العــام  بحلــول  وذلــك 

الناتــج  إجمالــي  يســتعيض  ال  وباملقابــل، 

املحلــي إال 28% مــن الفجــوة القائمــة خــال 

عامــه  فــي  الصــراع  انتهــى  إذا  ســنوات   4

التراكميــة  الخســائر  وســتبلغ  العاشــر، 

نحــو 13 ضعــف إجمالــي الناتــج املحلــي فــي 

ظهــر النمــاذج االقتصاديــة 
ُ
عــام 2010. وت

فــَروا عبــر  الذيــن   أن عــدد الاجئيــن 
ً
أيضــا

يمكــن  آمنــة  ذات  مــا  عــن   
ً
بحثــا الحــدود 

أن يتضاعــف بيــن العــام الســادس والعــام 

الدائــر.   الصــراع  مــن  العشــرين 

يمكنكــم االطــاع علــى نســخة كاملــة مــن 

التقريــر عبــر موقــع البنك:

 www.albankaldawli.org 

التحالف الكردي والتقدمي: دعوة النسحاب المجلس الوطني الكردي من االئتالف والهيئة العليا للمفاوضات وألجل تشكيل منصة كردية
فــي  الكرديــة  القضيــة  تهميــش  حــول 

كرديــة،  منصــة  تشــكيل  ومســألة  ســوريا 

جــاء فــي بيــان مشــترك صــادر بتاريــخ 20 / 8 

الكــردي  الوطنــي  التحالــف  عــن   ،2017/

فــي ســوريا و الحــزب الديمقراطــي التقدمــي 

ســوريا: فــي  الكــردي 

» إننــا نحمــل املجلــس الوطنــي الكــردي 

وممثليــه فــي الهيئــة العليــا للمفاوضــات وفــي 

إليــه القضيــة  آلــت  مــا  االئتــاف مســؤولية 

عــدم  لحــّد  وإقصــاء  تهميــش  مــن  الكرديــة 

املعاِرضــة  وثائــق  كّل  فــي  الكــرد  اســم  ذكــر 

مــن  الفــوري  االنســحاب  إلــى  وندعوهــا 

تشــكيل  إلــى   
ً
معــا والعمــل  الهيئــات  هــذه 

منصــة كرديــة موحــدة تشــمل كافــة القــوى 

السياســية الكردية في كردســتان ســوريا من 

خــال الدعــوة إلــى عقــد مؤتمــر وطنــي كــردي 

القــوى  جميــع  فيــه  يشــارك  عاجــل  ســوري 

املدنــي  املجتمــع  ومنظمــات  السياســية 

موقــف  لصياغــة  املســتقلة  والفعاليــات 

فــي  األطــراف  لجميــع  ملــزم  كــردي  وخطــاب 

مــن  والحساســة  العصيبــة  املرحلــة  هــذه 

». ســوريا  كردســتان  فــي  شــعبنا  تاريــخ 
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انتخابات الرئاسات ... تتمة

توفرها في كل مرشح.

القياديــة/ الهيئــة  أصــدرت  وقــد  هــذا 

الــرأي  إلــى   
ً
بيانــا الوحـــدة  لحــزب  عفريــن 

ناشــدت   ،2017/  8  /  20 بتاريــخ  العــام، 

وجميــع  واملواطنيــن  املواطنــات  فيــه 

إلــى  بالتوجــه  الحــزب  وأصدقــاء  أعضــاء 

 2017 أيلــول   22 يــوم  االقتــراع  صناديــق 

للكومينــات  املشــتركة  الرئاســات  النتخــاب 

 علــى ضــرورة 
ً
فــي مقاطعــة عفريــن، مؤكــدة

وذلــك  املشــاركة.  وواجــب  حــق  ممارســة 

لتســهيل  الجهــود  كل  تضافــر  »بهــدف 

ومقومــات  الضروريــة  الخدمــات  وتوفيــر 

األهلــي  الســلم  وحمايــة  الحيــاة  اســتمرار 

والعيــش املشــترك وبلــورة وعــي انتخابــي علــى 

يعــزز  مســؤول  ديمقراطــي  توجــه  قاعــدة 

املــكان  فــي  املناســب  اإلنســان  وضــع  مبــدأ 

البيــان. فــي  جــاء  كمــا   – املناســب« 

الكــردي  الوطنــي  التحالــف  ودعــا 

الجماهيــر   
ً
أيضــا عفريــن  مجلــس   –

للمشــاركة فــي انتخــاب الرئاســات املشــتركة 

 8  / بتاريــخ 21  لــه  بيــان  عبــر  للكومينــات، 

املســؤولية  روح  مــن   «  
ً
انطاقــا  ،2017/

الحساســة،  املرحلــة  هــذه  فــي  التاريخيــة 

قاعــدة  علــى  االنتخابــي  الوعــي  ولبلــورة 

لكــي  املســؤول،  الديمقراطــي  التوجــه 

املــكان  فــي  املناســب  الشــخص  ُيعــزز وضــع 

البيــان. فــي  جــاء  كمــا   – املناســب« 

 2017/  8  / بتاريــخ 16  لــه  حــواٍر  وفــي 

أجــاب   BuyerFM إم  إف  بويــر  راديــو  مــع 

حــزب  ســكرتير   – آلــي  شــيخ  الديــن  محــي 

االنتخابــات  حــول  ســؤال  عــن  الوحـــدة 

الفيدراليــة  أقاليــم  فــي  إجراؤهــا  املزمــع 

بمايلــي:  ســوريا،  لشــمال  الديمقراطيــة 

 الوعــي االنتخابــي أمــٌر هــام بالنســبة 
ً
)بدايــة

بيــن  عــام  كوســط  بــل  كحــزب  ليــس  لنــا، 

وشــرح  املجتمــع  وأوســاط  الجماهيــر 

وماهــي  اآلليــات  وماهــي  االنتخابــات  ماهــي 

باإلشــراف  املكلفــة  املفوضيــة  صاحيــات 

علــى ســير عمليــة االنتخابــات، هــذه األمــور 

 قبــل ترشــيح هــذا وذاك ونجــاح 
ً
تهمنــا أوال

أي  مســؤولة  مناصــب  لتســلم  وذاك  هــذا 

االنتخابــي  والوعــي  الديمقراطــي  الوعــي 

املفوضيــة  وصاحيــات  دور  علــى  والتأكيــد 

عمليــات  ســير  علــى  باإلشــراف  املعنيــة 

القائميــن  انتبــاه  يلفــت  وهنــا،  االنتخــاب 

بــأن  واملشــروع  الذاتيــة  اإلدارة  علــى 

أكثــر  ويحترمــوا   
ً
كامــا اهتمامهــم  يعيــروا 

املفوضيــة  ودور  صاحيــات  الســابق  مــن 

التــي ســيتم تكليفهــا باإلشــراف علــى نزاهــة 

املســتقبل  فــي  إجراؤهــا  املزمــع  االنتخابــات 

القريــب.

التهديــدات  هــي  اليــوم  األكبــر  خشــيتنا 

الجانــب  مــن  اآلتيــة  امليدانيــة  الحقيقيــة 

وانتقاداتنــا  مآخذنــا  أمــا  وأعوانــه،  الترـكـي 

علــى ســير عمليــة االنتخــاب والتغطيــة علــى 

باملســتغرب  ليــس  أمــر  فهــذا  االنتهــاكات 

عندنا، نرفض الحزب الواحد، واالستعاء 

بالغريــب  ليــس  أمــٌر  غيــره  أو   PYD لــدى 

عندنــا وال نضعــه فــي ســلم األولويــات، نحــن 

قويــة  وصداقــة  تعــاون  عاقــات  وتجمعنــا 

كحــزب  الديمقراطــي  االتحــاد  حــزب  مــع 

سيا�ضــي شــقيق ، ونؤكــد لهــم عبــر لقاءاتنــا 

ومنظمتنــا بضــرورة تجنــب التدخــل الســلبي 

أو الســافر فــي شــؤون االنتخابــات، واحتــرام 

أعمــال وصاحيــات املفوضيــة التــي ســوف 

العمليــة.(. تشــرف علــى ســير 

السلطات اإليرانية تصم المدافعين عن حقوق اإلنسان بأنهم »أعداء الدولة«
»ضحايــا  بعنــوان:  جديــد  تقريــر  فــي 

حقــوق  عــن  املدافعــون  القمــع:  شــراك  فــي 

الهجمــات«،  نــار  تحــت  إيــران  فــي  اإلنســان 

قالــت منظمــة  بتاريــخ 2 آب 2017،  شــر 
ُ
ن

القضائيــة  الهيئــات  إن  الدوليــة،  العفــو 

ت حملــة 
َّ
واألجهــزة األمنيــة فــي إيــران قــد شــن

ضارية على املدافعين عن حقوق اإلنسان 

منــذ أن تولــى الرئيــس حســن روحانــي مهــام 

بتشــويه  وذلــك   ،2013 عــام  فــي  منصبــه 

وســجن أولئــك النشــطاء الذيــن يتجــرؤون 

النــاس. عــن حقــوق  الدفــاع  علــى 

ويســرد التقريــر تفاصيــل عــن عشــرات 

الذيــن  اإلنســان،  حقــوق  نشــطاء  مــن 

مــن  كثيــر  فــي  الحكومــي  اإلعــام  يصمهــم 

أجنبيــة«  لجهــات  »عمــاء  بأنهــم  األحيــان 

للمحاكمــة  تعرضــوا  ممــن  و«خونــة«، 

»باألمــن  تتعلــق  ملفقــة  بتهــم  والســجن 

القومــي«، وقــد ُحكــم علــى بعــض النشــطاء 

بالســجن ملدد تزيد عن 10 ســنوات بســبب 

أفعــال بســيطة مــن قبيــل االتصــال باألمــم 

املتحدة أو االتحاد األوروبي، أو بمنظمات 

حقــوق اإلنســان، ومــن بينهــا منظمــة العفــو 

الدوليــة. حيــث تكــون اإلجــراءات فــي أغلــب 

كبيــر،  حــد  إلــى  مقتضبــة  املحاكمــات  تلــك 

عقــد وســط منــاخ مــن الخــوف، 
ُ
 مــا ت

ً
وعــادة

 مــن 
ً
حيــث يواجــه محامــو املعتقليــن عــددا

انتهــاكات،  علــى  تنطــوي  التــي  اإلجــراءات 

الحــد  الســلطات  محــاوالت  بينهــا  ومــن 

للمتهميــن  زياراتهــم  مــن  تعســفي  بشــكل 

وتأخيــر  انفــراد،  علــى  بهــم  االتصــال  أو 

اطاعهــم علــى ملفــات القضايــا. كمــا يواجــه 

الذيــن جاهــروا  اإلنســان،  محامــو حقــوق 

واملحاكمــات  التعذيــب  علــى  باالحتجــاج 

املضايقــات  مــن  ضاريــة   
ً
أشــكاال الجائــرة، 

 
ً
فضــا املحامــاة  مهنــة  مزاولــة  مــن  واملنــع 

الســجن.  عــن 

قــال  للمنظمــة،  منشــور  خبــر  وفــي 

وأنشــطة  البحــوث  مديــر  لوثــر  فيليــب 

وشــمال  األوســط  للشــرق  التأييــد  كســب 

إفريقيــا فــي املنظمــة: »مــن املفارقــات املؤملــة 

بتعزيــز  تتفاخــر  اإليرانيــة  الســلطات  أن 

واالتحــاد  املتحــدة  األمــم  مــع  عاقاتهــا 

االتفــاق  أعقــاب  فــي  وخاصــة  األوروبــي، 

الوقــت  وفــي  النــووي،  البرنامــج  بشــأن 

نفســه فــإن املدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان 

الذيــن اتصلــوا بهاتيــن املنظمتيــن نفســيهما 

ُيعاملــون كمجرميــن«.  وم�ضــى فيليــب لوثــر 

 مــن ترديــد الخرافــة الخطيــرة 
ً
: »بــدال

ً
قائــا

القائلة بأن املدافعين عن حقوق اإلنسان 

 لألمن القومي، يتعين على 
ً
يشكلون تهديدا

الســلطات اإليرانيــة أن تركــز علــى معالجــة 

بواعــث القلــق املشــروعة التــي يثيرهــا هــؤالء 

فهــم  اإلنســان.  حقــوق  عــن  املدافعــون 

بنــاء  أجــل  مــن  �ضــيء  بــكل  خاطــروا  أنــاس 

ع   وإنســانية، ومــن املــرّوِ
ً
مجتمــع أكثــر عــدال

شــجاعتهم«. علــى  بشراســة  ُيعاقبــوا  أن 

الدولــي،  املجتمــع  علــى  »يجــب  وقــال: 

واالتحــاد األوروبــي علــى وجــه الخصــوص، 

 إزاء املعاملــة املشــينة التــي 
ً
أال يظــل صامتــا

يلقاهــا املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان فــي 

إيــران«.

»صورة عن صفحة املنظمة«
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 13 األحــد  يــوم  مســبق،  موعــد  وفــق 

الوحـــدة  حــزب  مــن  وفــد  زار   2017  /  8  /

عضــو  محمــد  )محمــود  الســادة  ضــم 

اللجنــة السياســية وممثــل الحــزب وصالــح 

بــوزان عضــو الهيئــة القياديــة( مقــّر الفــرع 

الثانــي للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني – 

العــراق الشــقيق، حيــث اســتقبل بحفــاوة 

الســادة قبــل  مــن 

املركزيــة  اللجنــة  عضــو  كانــي  أحمــد 

مســؤول الفــرع الثانــي والســيد اريــان صــاح 

للفــرع  العاقــات  مكتــب  مســؤول  الديــن 

الثانــي، والســيد عبــد القــادر محمــد ســعيد 

ياســين  والســيد  العاقــات،  مكتــب  عضــو 

العاقــات. مكتــب  عضــو  صــادق 

الضيــف،  بالوفــد  الترحيــب  بعــد 

اســتعرض الســيد محمــود محمــد األوضــاع 

العامــة ووضــع الشــعب الكــردي فــي ســوريا، 

بإســهاب  الوحـــدة  حــزب  موقــف  ووضــح 

مــن مجمــل القضايــا املطروحــة والتناقــض 

الكــردي  الوطنــي  املجلــس  بيــن  املوجــود 

التحالــف  ومحــاوالت  القائمــة  واإلدارة 

بينهمــا،  الصــدع  لــرأب  الكــردي  الوطنــي 

ودعــوة التحالــف ألكثــر مــن مــرة إلــى الحــوار 

أثنــى  جهتــه  ومــن  االختافــات.  لتذليــل 

األســتاذ أحمــد كانــي أشــاد بمواقــف الحــزب 

الداعيــة لوحــدة املوقــف الكــردي وكذلــك 

الثنائيــة  العاقــات  تمتيــن  إلــى  الداعيــة 

بيــن الحزبيــن الشــقيقين، خدمــة للقضيــة 

الكرديــة. القوميــة 

فــي ختــام اللقــاء اســتودع الوفــد بمثــل 

مــا اســتقبل مــن حفــاوة وتكريــم.

تقارير وأخبار 

22 حزبًا ُتطالب بإعادة هيكلة هيئة التفاوض وعقد مؤتمر وطني للحوار
فــي بيــان موجــه إلــى الــرأي العــام، بتاريــخ 

 
ً
ســوريا  

ً
حزبــا  22 ــرت  عبَّ  ،2017/  8  /  10

الديمقراطيــة  الفيديراليــة  ضمــن  تعمــل 

توجهاتهــا  ملخــص  عــن  ســوريا  لشــمال 

حيــال األوضــاع فــي ســوريا، وطالبــت بإعــادة 

باشــراك  وذلــك  التفــاوض  هيئــة  هيكلــة 

الســلمي  بالحــل  واملؤمنــة  الفاعلــة  القــوى 

مــع   - البيــان  فــي  جــاء  كمــا   – الديمقراطــي 

للحــوار إليجــاد مخــرج  عقــد مؤتمــر وطنــي 

الســورية. لازمــة  ســلمي 

القــوى واألحــزاب  تلــك  حيــث لخصــت 

فيمايلــي: رؤيتهــا 

الســورية  األزمــة  تعقيــدات  ظــل  ))فــي 

نتيجــة استشــراء القتــل والتدميــر وتضــارب 

الدوليــة  القــوى  ومصالــح  أجنــدات 

بظالهــا  تلقــي  باتــت  والتــي  واإلقليميــة 

الخطيرة على املنطقة وتهدد الســلم واألمن 

حــل  نحــو  األمــور  تتجــه  لــم  اذ  العالمــي، 

سيا�ضــي توافقــي واحتــرام إرادة الشــعوب، 

وإيجــاد الحلــول علــى أســاس حــوارات جــادة 

دوليــة. وبضمانــات  ومســؤولة 

افرزتهــا  التــي  املســتجدات  ان 

 
ً
مجــاال يقبــل  ال  بمــا  تؤكــد  االحــداث 

السياســية  التوجهــات  صحــة  للشــك 

ســوريا  لشــمال  الديمقراطيــة  للفيدراليــة 

واملشــروع  والعســكرية  السياســية  بقواهــا 

الــذي  التشــاركي  التعــددي  الديمقراطــي 

واملشــاركة  الشــعوب  اخــوة  علــى  يســتند 

مــن  املنطقــة  مكونــات  كل  مــن  الفاعلــة 

واألشــور  والســريان  والعــرب  الكــرد 

وأيزيديــن  ومســيحية  مســلمين  والتركمــان 

اإلدارة. فــي 

وقــد نجحــت قواتنــا العســكرية املمثلــة 

بمحاربــة  الديمقراطيــة  ســوريا  بقــوات 

الدواعــش  وتحاصــر  واالســتبداد  اإلرهــاب 

وتســيطر  )الرقــة(  املزعومــة  عاصمتهــم  فــي 

هــذه القــوات علــى أكثــر مــن ثلــث األرا�ضــي 

الســورية.

ومــن نافلــة القــول بأننــا نشــكل القــوى 

حــل  أي  وأن  األرض  علــى  اليــوم  الفاعلــة 

لازمــة الســورية لــن يكتــب لــه النجــاح دون 

إيجــاد  إلــى  الهادفــة  املباحثــات  حضورنــا 

الســورية. لازمــة  ســلمي  مخــرج 

ومــع  العنــف  ضــد  بأننــا  نؤكــد  كمــا 

ســوريا  بنــاء  أســاس  علــى  السيا�ضــي  الحــل 

ديمقراطيــة تعدديــة المركزيــة )فيدراليــة( ، 

كمــا نجــد مــن الضــرورة إعــادة هيكلــة هينــة 

التفــاوض وذلــك باشــراك القــوى الفاعلــة 

واملؤمنــة بالحــل الســلمي الديمقراطــي ومــع 

للحــوار إليجــاد مخــرج  عقــد مؤتمــر وطنــي 

الســورية.((. لازمــة  ســلمي 

في الذكرى الثالثة ... تتمة

الاجئيــن  مجلــس  مــن  مشــتركة  لدعــوة 

واالتحــاد  الســليمانية  بمدينــة  ـــرد 
ُ

الك

مــن  وفــد  شــارك  الكردســتاني،  الوطنــي 

الســليمانية  منظمــة   – الوحـــدة  حــزب 

قيــم بهــذه 
ُ
بتاريــخ 2017/8/2، فــي حفــل أ

املناسبة. حاضر في الحفل السيد لطيف 

املركــزي  املجلــس  عــن   
ً
ممثــا نيــرةوي 

لهــا  تعرضــت  التــي  املأســاة  عــن  لاتحــاد 

كمــا  لهــا،  داعــش  احتــال  إثــر  شــنكال 

أشــار إلــى تهميــش شــنكال مــن قبــل القــوى 

الكردســتانية قبــل وبعــد املجــزرة متمنيــا 

تجــاوز الخافــات الحزبيــة لصالــح العــام.

ذكــرت مؤسســة »يــزدا« املتخصصــة 

الزال  أنــه  اإليزيدييــن  عــن  الدفــاع  فــي 

قبضــة  فــي  منهــم  املختطفيــن  مــن   2700

فــي األســر  داعــش ومئــات تأكــدت وفاتهــم 

واألمــراض. املجاعــة  بســبب 

لقاء مع الفرع الثاني للحزب الديمقراطي الكردستاني

دورة تدريبية على اإلسعافات األولية في عفرين
أقامــت منظمــة املــرأة – عفريــن لحــزب 

الوحـــدة وبــإدارة الدكتــور بــوزان رمــو دورة 

لعــدد  األوليــة  اإلســعافات  علــى  تدريبــة 

حيــث  أســابيع،  ثاثــة  ة  مــد  أعضائهــا  مــن 

يــوم االربعــاء 2017/8/2. وشــكرت  انتهــت 

القيمــة  املعلومــات  علــى  الطبيــب  املنظمــة 

فــي  جهــوده  وعلــى  للمتدربــات  قّدمهــا  التــي 

الــدورة. إنجــاح 

نـدوة سياسية في ناحية بعدينا

بعدينــا   – املــرأة  تنظيــم  عقــد 

نــدوة  الوحــدة  لحــزب  عفريــن   -

سياســية فــي مقــّر مركــزه بتاريــخ 18 / 

8/ 201 نـدوة سياسية، حيث رحب 

ودعاهــم  بالحضــور  حنــو  نــوري 

للوقــوف دقيقــة صمــت علــى أرواح 

محمــد  واســتعرض  الشــهداء، 

تتعــرض  التــي  املســتجدات  جعفــر 

الوضــع  عــن  وتحــدث  عفريــن  لهــا 

الســوري والكــردي، ثــم قّدمــت أمــل 

املــرأة  حقــوق  عــن  مداخلــة  حبــش 

ألســئلة  االســتماع  وتــم  وواجباتهــا، 

االرتيــاح  مــن  جــو  فــي  الحضــور 

واملــودة.
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لحــزب  النمســا  منظمــة  مــن  بدعــوة 

وفــد  حضــر  ســوريا،  فــي  الكــردي  يكيتــي 

مــن منظمــة النمســا لحــزب الوحـــدة حفــل 

السيا�ضــي  لرحيــل  األولــى  الذكــرى  إحيــاء 

ليلــة  توفــي  الــذي  الكــردي إســماعيل حمــه 

فــي   18/8/2016 بتاريــخ  األربعــاء  يــوم 

قلبيــة. نوبــة  إثــر  قامشــلو  مدينــة 

مســؤول  آيانــه  لقمــان  الســيد  ألقــى 

فيهــا  أشــاد  كلمــة  الوحـــدة  حــزب  منظمــة 

القضيــة  أجــل  مــن  الراحــل ونضالــه  بــدور 

الكرديــة فــي ســوريا، رغــم كل الضغوطــات 

واملاحقــات األمنيــة لــه، حيــث عــاش طيلــة 

حياته مجردا من الجنســية الســورية، كما 

للحركــة  أّن رحيــل حمــي كان خســارة  أكــد 

الكــردي،  وللشــعب  الكرديــة  السياســية 

 التعــازي لرفاقــه وعائلتــه ومحبيــه.
ً
مقدمــا

تقارير وأخبار 

وفاة املناضل عبد الكريم ... تتمة

قاســم  الكريــم  عبــد   املناضــل  آليــان 

اإلعاميــة  اللجنــة  وعضــو  هفــراز(،  )أبــو 

 Çar  « صحيفــة  تحريــر  ورئيــس  للدائــرة، 

Çira « اإللكترونية، الذي توفي مساء يوم 

مــروري  حــادث  إثــر  آب 2017  األحــد 20 

صبيحــة  جثمانــه  ــيع 
ُ

ش وقــد  مؤســف، 

االثنيــن ووري الثــرى فــي مقبــرة قريــة » نبــي 

لناحيــة  التابعــة  رأســه  مســقط   » ســادي 

ومجتمعــي  سيا�ضــي  بحضــور  آغــا،  جــل 

مجلــس  لــه  قيــم 
ٌ
وأ حاشــد،  وجماهيــري 

عــزاء علــى مــدار ثاثــة أيــام، زارتــه جمــوع 

مــن  عديــدة،  برقيــات  ووردت  املعزيــن، 

ومنظمــات  كرديــة  وشــخصيات  أحــزاب 

قيــم لــه مجلــس عــزاء 
ُ
حــزب الوحـــدة. كمــا أ

 8  /  26 بتاريــخ  األملانّيــة  هيرنــه  مدينــة  فــي 

الحــزب هنــاك. مــن قبــل منظمــة   2017/

مــن  العديــد  وداعــه  فــي  لقيــت 
ُ
أ

مصطفــى  كلمــة  بينهــا  ومــن  الكلمــات، 

حيــث  الحــزب،  ســكرتير  نائــب  مشــايخ 

الفقيــد  وخصــال  مناقــب  علــى  ركــزت 

املجتمــع،  بيــن  والثقافــي  النضالــي  ودوره 

ورفــاق  ألهــل  التعــازي  أخلــص  وقّدمــت 

هفــراز. أبــو  الراحــل  ومحبــي 

أبو هفراز من مواليد ۱۹6۹، حاصل 

علــى شــهادة معهــد إعــداد معلميــن، حيــث 

ألســباب  التدريــس  ســلك  مــن  فصلــه  تــم 

أمــن  علــى  )خطــر  وبذريعــة  سياســية، 

الدولــة(، ولــه ثاثــة أوالد )هفــراز - جــودي 

توريــن   - )همريــن  بنــات  وأربــع  بلنــد(،   -

الــى  انتســب  قــد  وكان  آريــن(،   - عيشــة   -

.۱۹۸۷ عــام  الحــزب  صفــوف 

بأخلــص  الوحـــدة  أســرة  تتقــدم 

التعــازي إلــى رفــاق وذوي ومحبــي الفقيــد 

والســلوان. الصبــر  لهــم  وتتمنــى 

نـدوة سياسية في سالزخيتر األلمانّية

مــن   
ً
شــخصا  150 مــن  أكثــر  بحضــور 

أحــزاب  وممثلــي  الكرديــة  الجاليــة  أبنــاء 

الســيد  تحــدث  وكردســتانية،  كرديــة 

السياســية  اللجنــة  عضــو   – جتــو  أحمــد 

املســتجدات  آخــر  عــن  الوحـــدة  لحــزب 

السياســّية  الســاحة  علــى  السياســية 

 
ً
خصوصــا والكرديــة  عمومــا  الســورّية 

كل  تضافــر  ضــرورة  علــى  كلمتــه  فــي  ــز 
ّ

ورك

الشــعب  حقــوق  عــن  الدفــاع  فــي  الجهــود 

 عــن الصراعــات 
ّ

الكــردي فــي ســوريا والكــف

البينيــة والحمــات اإلعامّيــة بيــن األحــزاب 

علــى  ــد 
ّ

أك كمــا  القائمــة،  الكرديــة  واألطــر 

املجتمــع  ولجــان  جميعهــا  إشــراك  ضــرورة 

اتخــاذ  فــي  وطنّيــة  وشــخصّيات  املدنــي 

القــرار الكــردي، ونــدد التهديــدات التركّيــة 

اســتمرار  علــى   
ً
مؤكــدا عفريــن،  ملنطقــة 

فضــح سياســات أنقــرة الراميــة إلــى وأد أي 

ـــرد لحقوقهــم 
ُ

مشــروع قــد يــؤدي إلــى نيــل الك

املشــروعة. القومّيــة 

فــي الختــام أجــاب عــن أســئلة الحضــور 

واستفســاراتهم.

فــرع  أقامهــا  سياســية  نـــدوة  فــي  وذلــك 

 8  /  13 بتاريــخ  الوحـــدة،  لحــزب  هانوفــر 

األملانّيــة. ســالزخيتر  فــي  بمدينــة   2017/

لقاء مع حزب آزادي كردستان - إيرانمشاركة في إحياء ذكرى الراحل إسماعيل حمه
مســؤول  )خليــل  الســادة  ضــم  وفــد  زار   2017  /  8  /  14 اإلثنيــن  يــوم  ظهــر  بعــد 

العاقــات، والبيشــمركة هوشــيار أحمــدي( مقــّر حــزب الوحـــدة فــي هوليــر، حيــث اســتقبل 

مــن قبــل الســادة )محمــود محمــد وصالــح بــوزان و ويــس مصطفــى(، بعــد الترحيــب تــم فــي 

فــي كل  فــي كردســتان وضــرورة وحــدة املوقــف الكــردي  اللقــاء مناقشــة األوضــاع العامــة 

جــزء، حيــث أن الظــروف الدوليــة مؤاتيــه للقضيــة الكرديــة التــي تســتوجب علــى الحركــة 

السياســية الكرديــة فــي كل جــزء توحيــد مواقفهــا مــن خــال تغليــب التناقــض األسا�ضــي 

علــى الثانــوي.  فــي ختــام اللقــاء تــم التأكيــد علــى تطويــر العاقــات الثنائيــة بيــن الحزبيــن.

حضور مؤتمر حزب العمال وفالحي كردستان - العراق

وفاحــي  العمــال  لحــزب  الثانــي  املؤتمــر  لعقــد  التحضيريــة  اللجنــة  مــن  بدعــوة 

كوردســتان – العــراق الشــقيق، شــارك وفــد مــن منظمــة إقليــم كردســتان العــراق لحــزب 

الجلســة  فــي  مصطفــى(،  ويــس  بــوزان،  صالــح  محمــد،  )محمــود  الســادة  ضــم  الوحـــدة 

تهنئــة. برقيــة  وقــّدم   ،2017/  8  /  3 بتاريــخ  للمؤتمــر  االفتتاحيــة 
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االعتراف بجريمة اإلبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية بحق اإليزيديين

الثالثــة  الســنوية  الذكــرى  بمناســبة 

جــددت لجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة 

تحقيــق  إلــى  دعوتهــا  بســوريا  املعنيــة 

إلــى  الدولــي  املجتمــع  وطالبــت  العدالــة، 

التــي  الجماعيــة  اإلبــادة  بجريمــة  االعتــراف 

ارتكبهــا تنظيــم الدولــة اإلســامية »داعــش« 

الخطــوات  واتخــاذ  اإليزيدييــن  بحــق 

العدالــة.  إلــى  القضيــة  إلحالــة  املناســبة 

جميــع  إلــى  توصيتهــا  علــى  التأكيــد  وتعيــد 

فــي  النظــر  داعــش  تحــارب  التــي  األطــراف 

اإليزيدييــن. األســرى  إنقــاذ  خطــط 

»جــاؤوا  بعنــوان  تقريــر  فــي  جــاء  وقــد 

ليدمــروا: جرائــم تنظيــم الدولــة اإلســامية 

ضــد اإليزيدييــن« كانــت اللجنــة قــد رفعتــه 

:2016 األول  تشــرين   16 بتاريــخ 

 3 صبــاح  مــن  األولــى  الســاعات  ))فــي 

الدولــة  أطلقــت   ،2014 أغســطس   / آب 

فــي  اإليزيدييــن  علــى  هجومهــا  اإلســامية 

أعدمــت  التاليــة،  األيــام  وخــال  ســنجار. 

الجماعــة اإلرهابيــة مئــات الرجــال وأســرت 

اإليزيدييــن  إن  واألطفــال.  النســاء  آالف 

معتقداتهــا  تعــود  متميــزة،  دينيــة  جماعــة 

وممارســاتها إلــى آالف الســنين، ويحتقرهــم 

أنهــم  باعتبــار  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم 

كفــار.

خــذن 
ُ
أ والفتيــات  النســاء  مــن  العديــد 

كرقيــق  بيعهــن  تــم  حيــث  ســوريا  إلــى 

مقاتلــي  قبــل  مــن  جنســًيا  واســتعبادهن 

معتقــدات  البنيــن  تلقيــن  وتــم  التنظيــم. 

فــي  واســتخدامهم  وتدريبهــم  التنظيــم 

األعمــال القتاليــة. وخلــص التقريــر إلــى أن 

تنظيم الدولة اإلسامية قد ارتكب جريمة 

تدميــر  إلــى  بالســعي  الجماعيــة  اإلبــادة 

واالســتعباد  القتــل  خــال  مــن  اإليزيدييــن 

الجن�ضــي واالســترقاق والتعذيــب والتهجيــر 

القســري ونقــل األطفــال والتدابيــر الراميــة 

اإليزيدييــن.((. األطفــال  والدة  منــع  إلــى 

: »هــذه اإلبــادة 
ً
وتقــول اللجنــة مجــددا

الجماعيــة مســتمرة وال تــزال دون معالجــة 

إلــى حــد كبيــر، علــى الرغــم مــن التــزام الــدول 

اإلبــادة  جريمــة  منــع  اتفاقيــة  فــي  األطــراف 

 1948 لعــام  عليهــا  واملعاقبــة  الجماعيــة 

عليهــا.  واملعاقبــة  الجريمــة  هــذه  بمنــع 

والفتيــان  الرجــال  مــن  اآلالف  يــزال  وال 

الجماعــة  تــزال  وال  مفقوديــن،  اإليزيدييــن 

اإلرهابيــة تعــّرض حوالــي 3000 امــرأة وفتــاة 

ذلــك  فــي  بمــا  املــروع،  للعنــف  ســوريا  فــي 

والضــرب.  الوح�ضــي  اليومــي  االغتصــاب 

حتجــز بعــض النســاء والفتيــات حالًيــا فــي 
ُ
وت

قــوات  هجــوم  تكثيــف  ومــع  الرقــة.  مدينــة 

الدولــي  والتحالــف  الديمقراطيــة  ســوريا 

محاولــة  عــن  تقاريــر  ظهــرت  الرقــة،  علــى 

والفتيــات  النســاء  بيــع  التنظيــم  مقاتلــي 

محاولتهــم  قبــل  املســتعبدات  اليزيديــات 

ســوريا.« مــن  الفــرار 

كمــا تو�ضــي اللجنــة إلــى جميــع األطــراف 

التي تقاتل تنظيم الدولة اإلسامية للنظر 

األســرى  إنقــاذ  إلــى  الراميــة  الخطــط  فــي 

الوســائل  جميــع  واســتخدام  اإليزيدييــن 

املتاحــة لضمــان تحريرهــم خــال العمليــات 

املجتمــع  علــى  ويجــب  الجاريــة.  العســكرية 

تنظيــم  بــأن  يعتــرف  أن  أيًضــا  الدولــي 

اإلبــادة  جريمــة  يرتكــب  اإلســامية  الدولــة 

يتخــذ  وأن  اإليزيدييــن  ضــد  الجماعيــة 

العدالــة،  إلــى  القضيــة  إلحالــة  خطــوات 

بمــا فــي ذلــك املحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو 

جغرافــي  اختصــاص  ذات  خاصــة  محكمــة 

تكريســها  عــن   
ً
فضــا صلــة،  ذي  وزمنــي 

املــوارد الازمــة لرفــع القضايــا أمــام املحاكم 

الوطنيــة، ســواء فــي إطــار الواليــة القضائيــة 

ذلــك. غيــر  أم  العامليــة 

وفاة الشاب تيلفان ايبش في الدنمارك

توفــي   ،2017/  8  /14 االثنيــن  صبــاح 

الشــاب تيلفــان أحمــد إيبــش فــي الدانمــارك 

حيــث  مؤســفة،  بطريقــة  املهجــر  بلــد   –

تقريــر  أن  لــه  ومقــّرب  متابــع  مصــدر  أفــاد 

ألي  ُيشــر  لــم  األخيــر  الدنماركيــة  الشــرطة 

الحــادث. فــي  جرمــي  ســبب 

تيلفــان شــاب عــازب مــن مواليــد قريــة 

 ،
ً
عامــا  27 عمــره  قــارب  عفريــن،   – كيــا 

كان يعمــل /نجــار بيتــون/ فــي لبنــان، ومنــذ 

مملكــة  إلــى  هاجــر   
ً
تقريبــا ونصــف  عــام 

الدنمــارك. ُعــرف عنــه حبــه للعمــل وطيــب 

إلــى  انتســب  وكذلــك  الغيــر،  مــع  عاقاتــه 

صفــوف حــزب الوحـــدة – منظمــة لبنــان، 

للحــزب. الدنمــارك  بمنظمــة  التحــق  ثــم 

هــذا ونقــل جثمانــه إلــى مســقط رأســه 

األهالــي  بحضــور  تشــييعه  وتــم  كيــا  قريــة 

فــي  دفــن  حيــث  حزبــه،  رفــاق  مــن  وجمــع 

مقبرتهــا.

والصبــر  املرحــوم  لــروح  الرحمــة 

وأصدقائــه. ورفاقــه  ألهلــه  والســلوان 

تكريم طالب متفوقين في الدرباسية

بتاريــخ 19 / 8 /2017، قامــت منظمــة 

الدرباســية لحــزب الوحـــدة بتكريــم طــاب 

 - الثانويــة  الشــهادة  فــي   
ً
دراســيا متفوقيــن 

الفــرع العلمــي، حيــث قــام وفــد منهــا بزيــارة 

وألهاليهــم،  لهــم  التهنئــة  وتقديــم  منازلهــم 

مــع هدايــا رمزيــة، وذلــك تقديــرا لجهودهــم 

وهــم: وتفوقهــم، 

1- ساره جمعه بشار 233عامة

2- مندانا صاح العمر 231عامة

3- روشن راشد حسين 229عامة
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التحالف الوطني الكردي ُينصف عرب الغمر

قصــد  عــن  واللغــط  الســجال  كثــر 

صــدور  وُبعيــد  األخيــرة  اآلونــة  فــي  دونــه  أو 

املرســوم رقــم /2/ تاريــخ/2017/7/28 عــن 

 – روجأفــا  لفيدراليــة  التأسي�ضــي  املجلــس 

شــمال ســوريا وتحديــد القانــون االنتخابــي 

العــرب  أحقيــة  مــدى  حــول  للفيدراليــة، 

فــي  املســتوطنين(   - )الوافديــن  الغمــر 

الفيدراليــة  مجالــس  بانتخابــات  املشــاركة 

 عــن 
ً
الديمقراطيــة لشــمال ســوريا ، بعيــدا

الصــادر  وقرارهــا  ومجالســها  الفدراليــة 

حــق  بمنحهــم  والقا�ضــي  الخصــوص  بهــذا 

ومجالــس  للكوميــن  والترشــح  االنتخــاب 

القــرى والبلديــات لحيــن تســوّية وضعهــم فــي 

 . ســواه  دون  سيا�ضــي  حــل  إطــار 

البعــض  أن  املوضــوع،  فــي  امللفــت    

ويهويــه  والهمــس،  الهمــز  لغــة  يجيــد  ممــن 

يحــاول  العكــر،  املــاء  فــي  االصطيــاد 

بعينهــم  طرفيــن  بيــن  وحصــره  صرعنتــه، 

يخــص طــرف سيا�ضــي  وكأنــه شــأن خــاص 

بــأن   
ً
متجاهــا أو   

ً
متناســيا غيــره،  دون 

حــدث اســتقدام األخــوة العــرب الغمــر مــن 

حــوض الفــرات إلــى منطقــة الجزيــرة وتوزيــع 

فــي  جــاء  عليهــم،  األصلييــن  مالكيهــا  أرا�ضــي 

ســياق مخطــط شــوفيني عنصــري ممنهــج 

مــن قبــل القيــادة القطريــة  لحــزب البعــث 

العربــي االشــتراكي  وبقرارهــا املشــؤوم رقــم 

بتنفيــذ  للبــدء   1974  /6/24 تاريــخ   521

املرســومة  الخطــط  وفــق  العربــي  الحــزام 

أبنــاء   فصــل  بهــدف  وذلــك   ، قبلهــا  مــن 

فــي  –الســيما  ســوريا  فــي  الكــردي  الشــعب 

كردســتان  فــي  إخوتهــم  عــن   – الجزيــرة 

بشــري  حاجــز  ووضــع   ، وتركيــا  العــراق 

لــه  بينهــم ، إذن املوضــوع  غريــب مصطنــع 

تبعاتــه السياســية يخــص جميــع الكــرد مــن 

 علــى مســتقبل 
ً
أبنــاء الجزيــرة، ويؤثــر ســلبا

حــّدِ  إلــى   
ً
وديموغرافيــا  

ً
سياســيا املنطقــة  

مــا، وال يمــت بصلــة إلــى أّيــة نــوازع حقديــة 

الحيــاة  مــن  إقصائهــم  محاولــة  أو  كــره  أو 

توصيفــه،  للبعــض  يحلــو  كمــا  السياســية 

مــن خــال اإلشــارة إلــى أن التحالــف الوطنــي 

الكــردي فــي ســوريا )يق�ضــي( العــرب الغمــر 

فــي  السياســية  الحيــاة  فــي  املشــاركة  مــن 

.وهنــا  ســوريا  شــمال   – روجأفــا  فيدراليــة 

نــود الوقــوف وبعجالــة علــى كلمــة أو مفــردة 

التحالــف  بــأن  نقــول  (؟عندمــا  )ُيق�ضــي 

ُيق�ضــي  يأتــي الفعــل هنــا بمعنــى اإلبعــاد ، 

الغمــر  )ُمقــٍص( والعــرب  التحالــف  أي أن 

؟!. )مق�ضــًى( 

ليــس بخــاف علــى أي عاقــل مــن أبنــاء 

الكــردي،  الشــعب  أبنــاء  وخاصــة  ســوريا، 

الكرديــة  السياســية  الحركــة  موقــف 

لهــذا املشــروع منــذ األيــام األولــى  الرافــض 

الســلطات  قبــل  مــن  عنــه  الكشــف  مــن 

املنطقــة  أبنــاء  رّدِ  أّول  ،وكان  الســورية 

 بالعرائــض التــي قدمهــا املتضــررون 
ً
متمثــا

للمســؤولين واملعنييــن، يطالبونهــم بإيقــاف 

بــادرت  كمــا  العنصــري،  املشــروع  هــذا 

إصــدار  إلــى  الكرديــة  األحــزاب  بعــض 

هــذا  تديــن  التــي  واملنشــورات  البيانــات 

الوطنيــة  بالوحــدة  يضــر  الــذي  املشــروع 

إلدراكهــا  ومقاومتــه،  رفضــه  الــى  وتدعــو 

الكامــل بخلفياتــه وتداعياتــه السياســية ، 

فــكان رد الســلطات عليهــم آنــذاك باللجــوء 

إلــى املزيــد مــن الضغــط واالضطهــاد، وقــد 

موقفهــا  ثمــن  السياســية   الحركــة  دفعــت 

هــذا عشــرات الســنوات مــن الســجن لخيــرة 

ميــرو  دهــام   : أمثــال  وقيادييهــا  كوادرهــا 

الكــردي  الديمقراطــي  الحــزب  ســكرتير   -

عكيــد،  كنعــان   ( والقيادييــن  )البارتــي( 

محمــد نذيــر مصطفــى، محمــد أميــن شــيخ 

علــي،  مــا  هللا  عبــد  مشــايخ،  خالــد  كليــن، 

االضطهــاد  عــن  ناهيــك  فخــري(  محمــد 

 ، التعســفية  واالعتقــاالت  واملاحقــات 

والتــزال البرامــج السياســية ملعظــم األحــزاب 

جرائدهــا  وصفحــات  الكرديــة   السياســية 

الحزبيــة إلــى يومنــا هــذا  تؤكــد علــى رفــض 

هــذا املشــروع االســتيطاني، وإعــادة الحــق 

التــي  األضــرار  عــن  وتعويضهــم  ألصحابــه 

هــذا  جريــان  ســنيين  طــوال  بهــم  لحقــت 

 . املشــروع 

نحــن  رافــض،  موقــف  لنــا  كان  فــإذا 

ســوريا  فــي  الكــردي  الوطنــي  التحالــف  فــي 

النقــاش  مــن  متتالييــن  يوميــن  مــدى  وعلــى 

والجــدال مــن محاولــة منــح حــق املشــاركة 

السياســية ألبناء األخوة الغمر  في مجالس 

الفيدرالية في روجآفا – شــمال ســوريا، إال 

أو  إقصائهــم  محاولــة  تحــت  ينــدرج  ال  أنــه 

تهميشــهم أو حرمانهــم مــن ممارســة حقهــم 

وبجــاء  يعّبــر  وإنمــا  ســوريين،  كمواطنيــن 

الراســخة  قناعاتنــا  عــن  مواربــة   أيــة  دون 

سيا�ضــي  كمشــروع  لهــم،  والرافضــة 

الســلطات  لــه  خططــت  ممنهــج  عنصــري 

العربــي  البعــث  بحــزب  متمثلــة  الســورية، 

االشــتراكي علــى قــدم وســاق، ونفذتــه علــى 

األصلييــن  الســكان  شــعبنا،  أبنــاء  حســاب 

كان  وإن  الحقيقييــن.  األرض  وأصحــاب 

البعــض فــي قــرارة نفســه يظــن أنــه يمدحنــا 

الغمــر  عــرب  يق�ضــي  التحالــف   « بعبــارة 

ألن  املذمــة،  عــداد  فــي  هــا  نعدُّ فإننــا   «

اإلقصــاء ليــس مــن ســلوكنا وال يمــت بصلــة 

كــردي،  كشــعب  األخاقيــة  بمنظومتنــا 

ومــن ذاق مــرارة اإلقصــاء والتهميــش طيلــة 

يتمثــل  أن  يمكــن  ال  ومــازال،  خلــت  عقــود 

يمكــن  أي ال  مــع ســلوك ظامليــه،  ويتماهــى 

أن يتحــول مــن الضحيــة إلــى جــاد ، وإنمــا 

إلــى  اإلشــارة  هــو محاولــة  األمــر،  فــي  مــا  كلُّ 

أن املســتقدمين الغمــر عليهــم أن يعلمــوا، 

األيــام  مــن   
ً
يومــا يكونــوا  ولــن  ليســوا  بأّنهــم 

مــن الســكان األصلييــن فــي الجزيــرة، وعليــه  

لهــم حقوقهــم فــي مســاقط رؤوســهم وليــس 

فــي  الحــق  لنــا  ليــس  ديــار األخريــن، كمــا  فــي 

 . الفــرات  حــوض  فــي  وأماكهــم  أراضيهــم 

ويبــدو أن التاريــخ يعيــد نفســه، فكمــا 

الكــرد  واملاكييــن  الوجهــاء  بعــض  أن 

غّضــت  )املحليــة(  السياســية  والقــوى 

الطــّرف أو نــأت بنفســها عــن هــذا املشــروع 

فــي حينــه، بعضهــا اآلخــر رحــب  العنصــري 

اآلن  تحــاول  ذكــره،  بصــدد  لســنا  بــه، 

بعــض األحــزاب ولفيــف مــن الشــخصيات 

السياســية ترســيخ وشــرعنة هذا املشــروع، 

مــن خــال منــح حــق املســاهمة واملشــاركة 

الجزيــرة  فــي  املغموريــن  ألبنــاء  السياســية 

الديمقراطيــة  الفيدراليــة  بمجالــس 

وبالتالــي  ســوريا،   شــمال   – لروجآفــا 

األصلييــن  الســكان  عــداد  فــي  جعلهــم 

وتســليط ســكاكينهم علــى رقــاب مــن ُســلبت 

مشــروع  إطــار  فــي  وقراهــم  أراضيهــم  منهــم 

رائحــة  منــه  تفــوح  ممنهــج  اســتيطاني 

. لعنصريــة ا

حسين بدر

إنهم يسعون 
لدولة دينية

رياض درار

 2 أغسطس ، 

2017

إنكــم تحلمــون أن تتجــاوز النصــرة 

حتــى  وال  إســامية،  دولــة  إقامــة  هــدف 

يتجــاوز  لــن  إســامي  فصيــل  أصغــر 

واإلخــوان  ســواء  فكلهــم  الهــدف،  هــذا 

املســلمين مــن ورائهــم، لــن يتراجعــوا قيــد 

املواطنــة  دولــة  ادعــاءات  وكل  أنملــة، 

صادقــة. ليســت  املدنيــة  والدولــة 

إنهــم يســعون لدولــة دينيــة، فمــاذا 

فاعلــون؟ أنتــم 

Facebook
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في الذكرى الثالثة إلبادة اإليزيديين
سامان نوح*

ايزيــدي  ألــف   100 الــى   90 بيــن  مــا  ـ 

تقديــرات  بحســب  البــاد،  خــارج  هاجــر 

بحســب  ألــف   120 ونحــو  مســؤولين. 

مســتمرة  والهجــرة  نشــطاء،  تقديــرات 

دوائــر  ممــرات  فــي  يتكدســون  فتراهــم 

الجــوازات بحثــا عــن جــواز يحملهــم خــارج 

ســنوات  خــال  مهــددون  هــم  الحــدود.. 

التاريخيــة. أرضهــم  علــى  بالفنــاء  قليلــة 

الخيــم  فــي  مازالــوا  اآلالف  عشــرات   -

وشــتاءهم  الاهــب  صيفهــم  يقضــون 

القــارس وال أمــل يلــوح بعودتهــم الــى قراهــم 

األحــزاب  تتقاســمها  التــي  ومجمعاتهــم 

كاملشــتبهين. تعاملهــم  التــي  والحشــود 

خــاص  وبشــكل  االيزيديــة  املناطــق   -

الــى  تصــل  بنســبة  مدمــرة  ســنجار، 

التاريــخ  وخــارج  خدميــا،  ومنهــارة   %70

بحســابات السياســيين، اال بمقــدار خدمــة 

. لحهــم مصا

- التمثيل االيزيدي الحقيقي في مواقع 

صفــر،  واربيــل  بغــداد  بحكومتــي  القــرار 

وممثلــو املكــون يمثلــون بامتيــاز احزابهــم، 

أنفســهم. تمثيــل  يســتطيعون حتــى  وال 

- مــن ثبــت تقصيــره فــي حمايتهــم، ومــن 

ثبــت فشــله فــي خدمتهــم، لــم يحاســبوا ولــو 

فــي  يراوحــون  او  يصعــدون  وهــم  شــكليا، 

مواقعهــم الحزبيــة والوظيفيــة بــكل تقديــر.

- الكثيــرون ممــن تورطــوا فــي ابادتهــم، 

دشاديشــهم  وعلقــوا  لحاهــم  شــذبوا 

وعــادوا  أســلحتهم،  واخفــوا  القصيــرة 

املحيطــة  والبلــدات  القــرى  فــي  لحياتهــم 

بســنجار بــا حســاب وال كتــاب وال قلــق وال 

جــزع.

والدفــن  والذبــح  للقتــل  تعرضــوا   -

والســبي  ولألســر  احيــاء،  الجماعــي 

تنــزف،  مازالــت  جراحهــم  والعبوديــة... 

تتواصــل،  منهــم  الناجيــات  وقصــص 

بضعــة  وهــم  ضحاياهــم  مــن  واملفقــودون 

القصــص  مئــات  عنهــم  تحكــى  آالف، 

الصادمــة التــي ســيتناقلها األجيــال ... لكنهــم 

اجتماعيــا مازالــوا يعاملــون كمواطنيــن مــن 

أســوأ. وربمــا  الثانيــة  الدرجــة 

أحــد  يذكــر  هــل  املصائــب،  كل  بعــد   -

متــى زار مســؤول كــردي كبيــر )مــن الصــف 

القيادي األول او الثاني( مخيما للنازحين، 

حتــى  بــل  فحســب،  معنوياتهــم  لرفــع  ليــس 

لــو كان فــي ســبيل الدعايــة الحزبيــة!

- ومــازال الخطــاب والتعاطــي السيا�ضــي 

الكارثــة،  مــن  أعــوام  ثاثــة  بعــد  ذاتــه،  هــو 

شــعارات ووعــود وبيانــات مواســاة... ومــازال 

الفاشــلون يعينــون إلدارة منطقــة تعرضــت 

شــهدتها  التــي  الجرائــم  أكبــر  مــن  لواحــدة 

البشــرية فــي العقــود األخيــرة....... وكأن شــيئا 

لــم يحــدث!

- جــزء مــن الحــال ينطبــق علــى مســلمي 

ســنجار )شــنكال( وان لــم يتعرضــوا لإلبــادة 

الشــيعة  بعــض  باســتثناء  االيزيدييــن  مثــل 

منهــم، فقــد خســروا كل مــا كانــوا يملكونــه، 

وخســروا مــا بنــوه طــوال عقــود مــن الزمــن 

القا�ضــي الــذي هددهــم بالتعريــب واذاقهــم 

الغــزوة  تحــول  ان  قبــل  الترحيــل،  مــرارة 

األخيــرة مدينتهــم الــى ركام هائــل بعــد ان ُنهــب 

او أحــرق كل مــا فيهــا.

األســطر  لكتابــة  دفعنــي  مــا  تنويــه: 

قرأتهــا  التــي  الخطابــات  ســيل  هــو  اعــاه، 

والتــي  املاضييــن،  اليوميــن  فــي  وســمعتها 

الحزبــي  االنشــاء  لغــة  قولبــة  علــى  أصــرت 

محاولــة  أي  بــا  الفضفاضــة  والشــعارات 

معالجــات  وايجــاد  باألخطــاء  لاعتــراف 

املتراكمــة. للمصائــب 

 2017/8/5 - NRT موقع *

العواقب السلبية لحكم الحزب الواحد على الحياة العامة

الشــعب  بيــن  القائمــة  العاقــة  إن 

فــا  تفاعلــي،  جدلــي  طابــع  ذات  والســلطة 

سياســية  ســلطة  أو  حكومــة  أليــة  يمكــن 

بصــورة خاصــة البقــاء واالســتمرار وكســب 

جماهيــري  التفــاف  دون  مــن  الشــرعية 

لهــا  الــوالء  واعــان  الســلطة،  تلــك  حــول 

األمــر  انتخابــات حــّرة ونزيهــة، كذلــك  عبــر 

لنخبــة  بحاجــة  فهــو  للشــعب  بالنســبة 

دفــة  إدارة  علــى  قــادرة  واعيــة  سياســية 

بهــا،  موثــوق  مرجعيــة  وتشــكيل  الحكــم 

يعتمدهــا أفــراد الشــعب لتنظيــم أمورهــم 

ملشــكاتهم  حلــول  فــي  والبــت  الحياتيــة 

لهــا. ناجعــة  مخــارج  وايجــاد 

بتســيير  واحــد  سيا�ضــي  حــزب  فقيــام 

دون  مــن  والعبــاد  البــاد  وشــؤون  أمــور 

ممارســات  تنتقــد  وطنيــة  معارضــة  وجــود 

الســلطة الســلبية وتبــدي ماحظاتهــا، ألجــل 

الصحيحــة،  الوجهــة  نحــو  بالبــاد  الســير 

الحــزب  ذاك  اعتمــاد  يعنــي  فيمــا  يعنــي 

املتســلط النهــج الفــردي والشــمولي والــذي 

يســير بالبــاد إلــى التهلكــة، حيــث استشــراء 

مظاهــر الفســاد واملحســوبية فــي ظــل غيــاب 

أنظمــة وقوانيــن عصريــة حديثــة، واألمثلــة 

، لكــي ال 
ً
علــى ذلــك كثيــرة، ســوريا نموذجــا

، فالكل يعلم كيف كان نظام 
ً
نذهب بعيدا

وحكــم  البــاد  بمقــدرات  يتحكــم  البعــث 

الشــعب مــن خــال إحــكام القبضــة األمنيــة 

املختلــف،  االخــر  بالــرأي  االعتــراف  وعــدم 

الدولــة،  عضــد  فــي  ينخــر  الفســاد  فظــل 

ممــا أدى إلــى انهيــار النظــم األخاقيــة وهــدر 

سياســات  اتبــاع  وكذلــك  املواطــن،  كرامــة 

الكــردي  الشــعب  بحــق  تمييزيــة  شــوفينية 

القوميــة  مــن أبســط الحقــوق  ُحــرم  الــذي 

األعــراف  فــي  عنهــا  املنصــوص  واإلنســانية 

واملواثيــق الدوليــة، بــل تــم اعتمــاد سياســة 

فــي  العامــة  الحريــات  ومصــادرة  التعريــب 

بوتقــة  فــي  ـــرد 
ُ

الك لصهــر  حثيثــة  محاولــة 

جهــدت  وباملقابــل  العربيــة،  القوميــة 

أحــزاب الحركــة الوطنيــة الكرديــة ودافعــت 

بقــوة عــن الوجــود القومــي للشــعب الكردي 

نشــر  علــى  والتركيــز  التأكيــد  خــال  مــن 

وتعليــم الثقافــة واللغــة الكرديــة وتعريــف 

بعدالــة  والعالمــي  الســوري  العــام  الــرأي 

الوثيــق  وارتباطهــا   الكرديــة  القضيــة 

االنســان،  الديمقراطيــة وحقــوق  بمســألة 

وكان حــزب الوحـــدة الديمقراطــي الكــردي 

 فــي هــذا املجــال، 
ً
فــي ســوريا واليــزال ســباقا

فبعــد انهيــار االتحــاد الســوفييتي ومنظومــة 

االشــتراكية  الــدول 

يونس آلي
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حرية الرأي، التعبير والنقد، حٌق مصان ...

محمد علي كيال

املخالــف  والــرأي  النقــد  يخ�ضــى  مــن 

 
ً
 أو ســكرتيرا

ً
 أو رئيســا

ً
 مــن كان - حزبــا

ً
كائنــا

شــأنه  كبــر  ومهمــا   -  
ً
شــخصا أو   

ً
مثقفــا أو 

نفســه  علــى  يحكــم  فإنــه  قوتــه،  وعظــم 

عميــق  قبــر  فــي  والدفــن  االنتحــار  وبنفســه 

عليــه  يتوجــب  لــذا  يــرزق،  حــي  وهــو 

لــكل االنتقــادات   
ً
اإلصغــاء والتمعــن جيــدا

واالســتفادة  اليــه  املوجهــة  واملاحظــات 

مواقفــه.   وبنــاء  فكــره  تصقيــل  بغيــة  منهــا، 

ومــن جهــة أخــرى نقــول لألخــوة املنتقديــن 

، ومــن 
ً
- مــا يحــق لكــم يحــق لغيركــم أيضــا

املبــدأ عليــه مراجعــة ذاتــه  يشــذ عــن هــذا 

.
ً
أيضــا

انطاقــا مــن هــذه القناعــة املتواضعــة 

أود وبكل هدوء مناقشــة انتقادات موجهة 

فــي  الكــردي  الديمقراطــي  الوحــدة  لحــزب 

بــأس  ســوريا - يكيتــي - مــن قبــل لفيــف ال 

بــه، مــن حيــث الكــم والنــوع، مــن املثقفيــن 

واألدبــاء والسياســيين والنشــطاء العامليــن 

فــي مجــاالت عديــدة، حيــث يمكــن أن نوجــز 

مجمــل تلــك االنتقــادات واملاحظــات حــول 

أساســيتين  مســألتين  مــن  الحــزب  موقــف 

املناطــق  فــي  القائمــة  الذاتيــة  اإلدارة  همــا: 

 
ً
ومؤخــرا تديرهــا،  التــي  والجهــة  الكرديــة 

مســألة حضــور الجلســة التشــاورية ملؤتمــر 

كردســتاني. قومــي 

الوحــدة  حــزب  يعــرف  مــن  كل   
ً
بدايــة

وُمطلــع علــى أدبياتــه، يعــرف موقــف الحزب 

منــذ  والكردســتانية  الكرديــة  الحركــة  مــن 

تأسيســه إلــى يومنــا هــذا، حيــث يــرى الحــزب 

بأن جميع األحزاب الكردية والكردســتانية 

أشقاء ضمن العائلة الواحدة، رغم بعض 

املاحظــات والتحفظــات واالنتقــادات علــى 

املنطلــق  هــذا  فمــن  تلــك،  أو  الجهــة  هــذه 

 فيه، 
ً
الذي كان للبعض من املنتقدين دورا

إيجابــي  بشــكل  يتعامــل  أن  للحــزب  يحــق 

مــع أي طــرف كــردي أو كردســتاني، حيــث 

وال  مواقفــه  عــن   
ً
مســؤوال الحــزب  يبقــى 

يتحمــل وزر مواقــف الطــرف اآلخــر املقابــل 

بــأن  واحــدة  ملــرة  ولــو   
ً
يومــا أتذكــر  لــه، وال 

 
ً
 واحــدا

ً
 سياســيا

ً
حــزب الوحــدة تبنــى موقفــا

لعــب  أو  ذاك،  أو  الطــرف  لهــذا   
ً
منحــازا

وأن  خاصــة  مــا،  لجهــٍة  إعامــي  بــوٍق  دور 

قــراءة متميــزة وتحليــل  للحــزب ولســكرتيره 

خــاص وتوقعــات ومواقــف تتأكــد صوابيتهــا 

الحــزب  يمتلــك  وبالتالــي  يــوم،  بعــد  يــوم 

السيا�ضــي  العمــل  ممارســة  علــى  القــدرة 

فــي كل الظــروف واملجاهــرة بمواقفــه أمــام 

الخــاص  ولــه اســلوبه  املــأل،  الجميــع وعلــى 

إطــار  فــي  الخافيــة  القضايــا  معالجــة  فــي 

والكردســتانية.  الكرديــة  الحركــة 

الذكــر  الســالف  املنطلــق  ذات  ومــن 

وحــدة  أجــل  مــن  تــردد  بــا  الحــزب  ناضــل 

املرجعيــة  مشــروع  وتبنــى  الكــردي  الصــف 

فــي  املنعقــد  الرابــع  مؤتمــره  فــي  الكرديــة 

نهايــة 2001، وكان مــن مؤس�ضــي املجلــس 

محــي  الســيد  ولســكرتيره  الكــردي  الوطنــي 

الديــن شــيخ آلــي دور بــارز فــي إنجــاح أعمــال 

املســتقلين  أحــد  بشــهادة   - االول  املؤتمــر 

الحــزب  وضــع   
ً
وأيضــا  - الرقــة  مدينــة  عــن 

نصــب عينيــه علــى التقــارب بيــن املجلســين 

غربــي  شــعب  ومجلــس  وطنــي  مجلــس   -

للحــزب  كان  بعــد  وفيمــا   – كردســتان 

 أساســيا فــي توقيــع اتفاقيــة 
ً
وســكرتيره دورا

دهــوك1 التــي اغتيلــت قبــل أن تــرى النــور، 

 لجهــة إقليميــة  معروفــة بمعاداتهــا  
ً
خدمــة

 . وكردســتان  للكــرد 

اإلدارة  مــن  اإليجابــي  املوقــف  أمــا 

الكرديــة،  املناطــق  فــي  القائمــة  الذاتيــة 

يعــود  والتجــاوزات،  الســلبيات  كل  رغــم 

اإليجابــي  الحــزب  موقــف  إلــى  باألســاس 

وإلــى   ،
ً
أوال الكرديــة  األطــراف  جميــع  مــن 

الضــرورة املجتمعيــة اليوميــة للنــاس ودرًء 

للفو�ضى املدمرة للمجتمع مثلما هو سائد 

يعلــم    .
ً
ثانيــا الســورية  املناطــق  معظــم  فــي 

الديمقراطــي  املجتمــع  بــأن حركــة  الجميــع 

فــي  األســاس  الطــرف  هــو   Tev-Dem

لحــزب  يكــن  ولــم  اإلدارات،  هــذه  تأســيس 

ســيطرة  كيفيــة  فــي  وال  فيهــا  دور  الوحـــدة 

طــرف سيا�ضــي بعينــه عليهــا وبالتالــي تحكمــه 

بالواقــع الكــردي فــي غربــي كردســتان، وفــي 

لــذاك  قدمــت  كردســتانية  جهــة  الحقيقــة 

لألزمــة  األولــى  الســنوات  خــال  الطــرف 

مختلــف   -  
ً
طبعــا مشــكورة   - الســورية 

االقتصــادي،  السيا�ضــي،   ( الدعــم  أنــواع 

بــل  فحســب  هــذا  ليــس  العســكري(، 

ووضعــت قاعــدة النصــف لــه فــي اتفاقــات 

التــي  الجهــة  نفــس  وهــي  ودهــوك،  هوليــر 

الكردســتاني  العمــال  حــزب  مــع  اتفقــت 

وشــكلت  كردســتاني  قومــي  مؤتمــر  لعقــد 

ضمــت  إجرائيــة  وأخــرى  تشــاورية  لجــان 

بعــض القيادييــن الكــرد مــن ســوريا - حــزب 

 لســبب يعلمــه البعــض.
ً
الوحــدة كان مغيبــا

حــزب الوحــدة يقــدم قراءتــه لألحــداث 

رؤيتــه  وفــق  السياســية  مواقفــه  ويتخــذ 

املشــاعر  دغدغــة  عــن   
ً
بعيــدا املســتقلة، 

والعواطــف وبشــكل علنــي وصريــح ويتحمــل 

وبالتالــي  وجماهيــره،  رفاقــه  أمــام  نتائجهــا 

أو  املعصوميــة  يدعــي  وال  الشــعب،  أمــام 

الحقيقــة. كامــل  امتــاك 

األخــوة املنتقديــن، لكــم كامــل الحــق فــي 

بالتركيــز  أناشــدكم  بــل  موقــف  أي  انتقــاد 

تصويــب  ألجــل  اآلن  عليــه  هــو  ممــا  أكثــر 

قــراءة الحــزب للوضــع العــام وبنــاء مواقــف 

إلــى  اإلشــارة  مــن  البــد  وهنــا  واقعيــة،  أكثــر 

ومــن  كانــت  جهــة  ألي  االنتقائــي  النقــد  أن 

النقــد  مضمــون  يفقــد  كان  شــخص  أي 

النقــد  قيمــة  مــن  يقلــل  بــل  ال  ورونقــه، 

والناقــد.

الزلــزال  مــن  ســنوات  ســت  بعــد 

قــال  مــا  كل  وبعــد  ســوريا،  فــي  الصــادم 

وســكرتيره،  وقياداتــه  الحــزب  عــن  وقيــل 

الوطنيــة  بتوجهاتــه  متمســكا  الحــزب  بقــي 

والديمقراطيــة وبحقــوق الشــعب الكــردي 

فــي ســوريا وقضيتــه العادلــة، دون متاجــرة 

بالشــعارات، وال بــد أن يكــون للتاريــخ كلــم

تــه.                                         

كوبنهاغن 

العواقب السلبية ... تتمة

وارســو  حلــف  فــي  منضويــة  كانــت  التــي 

والكاسنســت  البريســترويكا  وظهــور 

املــّد  وانحســار  غورباتشــوف  عهــد  فــي 

الواضــح  مــن  بــات  العالــم،  فــي  الشــيوعي 

للقا�ضــي والدانــي أن الشــرعية وطنيــة وال 

دوليــة لحــزب واحــد فــي أي بلــد كان يقــود 

ومنظــوره  ايدولوجيتــه  وفــق  املجتمــع 

. ص لخــا ا

 ،
ً
ففــي إيــزان نظــام املالــي وتركيــا مثــا

توجهاتهمــا  اختــاف  مــن  الرغــم  وعلــى 

القاســم  أن  إال  واملذهبيــة،  الفكريــة 

مصــادرة  فــي  يتمثــل  بينهمــا  املشــترك 

حركــة  أيــة  وقمــع  العامــة  الحريــات 

صاحيــات  كل  وجمــع  معارضــة  سياســية 

إيــزان، وبيــد حــزب  فــي  املالــي  بيــد  الدولــة 

فــي  أردوغــان  وزعيمــه  والتنميــة  العدالــة 

تركيــا ومــا حملــة االعتقــاالت الجاريــة فيهــا 

والتيــارات  األحــزاب  جميــع  طالــت  والتــي 

السياســية املعارضــة وحتــى املدنيــة منهــا، 

حيــث أن الشــعب الكــردي هــو املســتهدف 

فــي  يجــري  ومــا  العمليــات،  تلــك  مــن  األول 

 مــن خنــق للحيــاة السياســية 
ً
إيــزان أيضــا

التــي  اإلعدامــات  وجملــة  والعامــة 

سياســيين  ونشــطاء  كــوادر  بحــق  تجــري 

تحــت  وغيرهــم،  ـــرد 
ُ

الك مــن  وحقوقييــن 

مظلــة الديــن ويافطــة فتاويــه لــذر الرمــاد 

عــن  النــاس  أنظــار  وحــرف  العيــون  فــي 

 
ً
دليــا إال  واملصيريــة،  اليوميــة  قضاياهــم 

األنظمــة  تلــك  شــمولية  علــى   
ً
قاطعــا

االســتفراد  فــي  وتوغلهــا  وديكتاتوريتهــا 

بالســلطة، ممــا يدفــع املجتمــع الدولــي علــى 

نبذهــا. وهكــذا تنتفــض الشــعوب املغلــوب 

 
ً
معلنــة الزمــن،  مــن  غفلــٍة  فــي  أمرهــا  علــى 

قبــل  مــن  واالذالل  الشــاذ  للواقــع  رفضهــا 

 بالحريــة 
ً
حفنــة مــن املتســلطين، ومطالبــة

الوقــت  ذات  فــي  مدركــة  وهــي  واالنعتــاق، 

ولكــن  الثمــن،  باهظــة  ذلــك  فاتــورة  بــأن 

بثمــن.  تقــدر  ال  املواطــن  وكرامــة  حريــة 
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األكراد يريدون... فماذا أعطاهم اآلخرون؟!

األكــراد  لــدى  اليــوم  غالــب  ميــل  ثمــة 

تضــم  التــي  البلــدان  عــن  االنفصــال  إلــى 

دولتهــم  وبنــاء  التاريخيــة  كردســتان  أجــزاء 

املقــرر  االســتفتاء  وجوهــه  أحــد  القوميــة، 

حــول  املقبــل  )ســبتمبر(  أيلــول  فــي  إجــراؤه 

ثــم  العــراق،  كردســتان  إقليــم  اســتقال 

إلــى  ذاتــه  الشــهر  فــي  ســورية  أكــراد  دعــوة 

انتخــاب جمعيــة تأسيســية التحــاد شــمال 

ذاتيــة  ســلطة  إلقامــة   
ً
تمهيــدا البــاد 

يســيطرون  التــي  املناطــق  فــي  فيديراليــة 

. عليهــا

بتنامــي املشــاعر  ميــل ال يتعلــق فقــط 

القوميــة الجامعــة وبوفــرة التضحيــات التــي 

بذلــت مــن أجــل ذلــك، أو بدافــع إحســاس 

األكــراد العميــق باملظلوميــة وبشــدة القهــر 

والتمييــز والتهميــش التــي لــم تفــارق حياتهم، 

وإقليميــة  دوليــة  بظــروف   
ً
أيضــا وإنمــا 

 علــى تحقيــق حلمهــم، 
ً
تشــجعهم موضوعيــا

 
ً
عامليــا الشــعبوية  ظواهــر  تنامــي  لجهــة  إن 

ونزعــات االنغــاق علــى الــذات، وإن لجهــة 

مــا آلــت إليــه أوطانهــم واملنطقــة مــع تصاعــد 

وتنامــي  البينيــة  والحــروب  الصراعــات 

وعافيــة  النــاس  حيــوات  املهــددة  األخطــار 

والدينــي. اإلثنــي  التنــوع 

لكــْن، مــا كانــت غالبيــة األكــراد لتصــل 

النخــب  قدمــت  لــو  النتيجــة  تلــك  إلــى 

التــي  البلــدان  فــي  والثقافيــة  السياســية 

ومســلكيات  مواقــف  كنفهــا،  فــي  يعيشــون 

تشــجعهم علــى خيــار االنتمــاء إليهــا، فكيــف 

تركيــا  فــي  حكومــات  تعاقــب  مــع  الحــال 

بحــق  مارســت  وســورية،  وإيــران  والعــراق 

الشــعب الكــردي أشــنع أشــكال االضطهــاد 

علــى  يســاعد  أن  يمكــن  مــا  كل  وهتكــت 

واملســاواة،  املواطنــة  قيــم  تكريــس 

االجتهــادات  أبســط  محاربــة  وتقصــدت 

مكونــات  حقــوق  الضامنــة  الدســتورية 

بانتمائهــا  وتقنعهــا  تطمئنهــا  ـكـي  املجتمــع 

نهائــي. طوعــي  كخيــار  الوطنــي 

اإلســامية  الســلطة  نجحــت  إيــران  فــي 

ومحاصــرة  الكرديــة  الثقافــة  بتغييــب 

متوســلة  إجهاضــه،  بــل  القومــي،  الحلــم 

املعمــم،  والقمــع  الدينيــة  األيديولوجيــة 

وفــي  أو سيا�ضــي،  مــن دون رد فعــل شــعبي 

أردوغــان  حكومــة  خطــر  يتنامــى  تركيــا 

علــى الخصوصيــة القوميــة الكرديــة، بعــد 

االنقــاب  مواجهتهــا  ســياق  وفــي  تمكنهــا، 

ســطوتها  فــرض  مــن  الفاشــل،  العســكري 

 
ً
خصمــا تعتبــره  كانــت  مــن  كل  وقمــع 

باســتهتار  مطيحــة  اإلســامي،  ملشــروعها 

مشــين باتفاقهــا املبدئــي مــع حــزب العمــال 

الكردســتاني، والــذي أعلــن بموجبــه وقــف 

كخيــار  التركيــة  بالدولــة  والتزامــه  العنــف 

يضمــن  ذاتــي  حكــم  إطــار  فــي  اســتراتيجي 

يقــول  بينمــا  الثقافيــة،  حقوقهــم  للكــرد 

حجــم الدمــار والخــراب وتهتــك مؤسســات 

 األكــراد 
ً
فــي ســورية، مكرهــا الدولــة كلمتــه 

حيواتهــم  عــن  بأنفســهم  الدفــاع  علــى 

العنــف  فو�ضــى  مواجهــة  فــي  وحقوقهــم 

وتمــدد التطــرف اإلســاموي، فــي حيــن شــوه 

نظــام املحاصصــة البغيــض فــي العــراق دور 

الدولــة العمومــي ومفهــوم املواطنــة وأجــج 

وطنيــة،  دون  مــا  خافــات  مكوناتــه  بيــن 

إلــى  ســعت  فاســدة  حكومــات  ترعاهــا 

إيجــاد  حســاب  علــى  �ضــيء  بــكل  االســتئثار 

وبنــاء  والثــروة  الســلطة  لتقاســم  حلــول 

أبنائــه. لــكل  متكافئــة   
ً
فرصــا يوفــر  وطــن 

الليبرالييــن  مــن  نخبــة  اســتثنينا  وإذا 

التي كانت وال تزال تناهض الظلم والتمييز 

 
ً
الذي يقع على الشــعوب، وتدعم دســتوريا

 حــق األكــراد فــي تقريــر مصيرهــم، 
ً
وقانونيــا

فــإن غالبيــة القــوى السياســية املعارضــة، 

تجــاه  حــذت  والدينيــة،  القوميــة  بخاصــة 

األكــراد حــذو أنظمتهــا، فمنهــا مــن لم يعترف 

بهــم كشــعب لــه حقوقــه وثقافتــه القوميــة، 

واســتمر فــي تعميــم أفــكار شــوفينية تطعــن 

 
ً
معتبــرا تقريــر مصيرهــم،  فــي  األكــراد  بحــق 

صنعــه   
ً
طارئــا  

ً
مؤامراتيــا  

ً
حدثــا وجودهــم 

مســبقة  اشــتراطات   
ً
وفارضــا االســتعمار، 

قبــل التعــاون مــع أحــزاب كرديــة ـكـي تبقــى 

مــن  ومنهــا  الوطنيــة،  السياســات  أســيرة 

حــاول التذاـكـي وااللتفــاف علــى حــق تقريــر 

املواطنــة  لدولــة  بالترويــج  إن  املصيــر، 

وإن  للمشــكلة،  األمثــل  الحــل  بصفتهــا 

مــن   
ً
بمنــح األكــراد هامشــا التنــازل  بادعــاء 

لهــم خصوصيتهــم  الذاتيــة يضمــن  اإلدارة 

فــي الثقافــة واللغــة والتمثيــل، واألســوأ مــن 

رفــع الســقف وتقصــد تقديــم وعــود كاذبــة 

كمــا  واســتخدامهم،  األكــراد  ود  لكســب 

فــي  وورقــة  صراعاتــه  فــي   
ً
وقــودا األنظمــة، 

مفاوضاتــه.

بتعقيــدات  نعتــرف  إذ  والحــال، 

وتبايــن  املنطقــة  شــعوب  مشــكات 

إعــادة  يمكنــه  �ضــيء  ال  وبــأن  مصالحهــا، 

املتبــادل  بينهــا ســوى االعتــراف  الثقــة  بنــاء 

تقريــر  بحــق  واألهــم  املتكافئــة،  بحقوقهــا 

الكــردي مــن دون مواربــة  املصيــر للشــعب 

الشــعوب  بــأن   
ً
أيضــا نعتــرف  غمــوض،  أو 

نخبهــا   
ً
وأساســا أمرهــا  علــى  املغلوبــة 

قلوبهــا  علــى  أياديهــا  تضــع  الديموقراطيــة 

نحــو  يتجــه  الكــردي  املــزاج  تــرى  بينمــا 

تتفهــم  ال  ألنهــا  فقــط  ليــس  االنفصــال، 

القهــر  بعــد  الســتقال  إلــى  األكــراد  حاجــة 

ألنهــا  وليــس  لــه،  تعرضــوا  الــذي  التاريخــي 

جاهــز  غيــر  الدولــي  املجتمــع  بــأن  تعتقــد 

املنطقــة،  خرائــط  تغييــر  تبعــات  لتحمــل 

مســؤول  غيــر  حــذر  كمــا  وتتحســب، 

أميرـكـي، مــن ســهولة تخلــي واشــنطن، عــن 

موقفهــا اإليجابــي والداعــم األكــراد، وليــس 

 
ً
كتــا تضــم  التــي  البلــدان  حكومــات  ألن 

وتســعى  الخيــار،  هــذا  ســترفض  كرديــة 

والفاتحــة  إجهاضــه،  إلــى  الوســائل  بــكل 

لــوأد  وطهــران  أنقــرة  بيــن  التعــاون  تعزيــز 

أي تقــدم سيا�ضــي جديــد للشــعب الكــردي 

 ألن خطــوة 
ً
أو تمــدد جغرافــي، وليــس أيضــا

فــرض كيــان سيا�ضــي كــردي باإلكــراه ومــن 

طــرف واحــد، قــد تــؤدي إلــى نــزاع عســكري 

العتيــدة  الكرديــة  الدولــة  بيــن  يطــول  قــد 

الشــعب   
ً
محمــا املركزيــة  بغــداد  وحكومــة 

 مــن الخســائر والتضحيــات، 
ً
العراقــي مزيــدا

االســتقال  صــورة  ألن   ،
ً
أخيــرا وليــس، 

، فــي العــراق 
ً
الكــردي النســبي القائــم حاليــا

ضــوء  فــي  محبطــة  صــورة  هــي  وســورية، 

الســقف املحــدود للنمــاء والتطــور وقصــور 

معالجــة الفســاد، واألهــم فــي ضــوء ضعــف 

واملواطنــة  الديموقراطيــة  قيــم  ترســيخ 

واالســتئثار  االســتبداد  نزعــات  وطغيــان 

 
ً
أساســا وإنمــا  الســلطة،  اســتغال  وســوء 

خــوف  يحــدوه  مشــترك  إنقــاذي  دافــع  مــن 

يف�ضــي  أن  مــن  خــوف  ورجــاء...  وقلــق 

إلــى  الشــوفينية  بنزعاتــه  القومــي  املشــروع 

 
ً
مزيــد مــن وأد املســار الديموقراطــي، محــوال

الفكــرة القوميــة الكرديــة إلــى أيديولوجيــة 

بعــد  أي  مــن  ومفرغــة  مغلقــة  اســتبدادية 

إنســاني أو حضــاري... وقلــق ممــا قــد يخلفــه 

يراقبــون  الحيــاد  علــى  األكــراد  وقــوف 

مئــات  العيــش  شــاركوها   
ً
شــعوبا بســلبية 

الســنين وهــي تغــرق فــي محنتهــا بــا منقــذ أو 

أمــل... ورجــاء بــأن تســتثمر القــوى الكرديــة 

بمواجهــة  غيرهــا  مــن  أكثــر  املعنيــة  الحيــة 

هــذه  واإلرهــاب،  والعنــف  التســلط  قــوى 

الديموقراطــي  العمــل  تتقــدم  ـكـي  الفرصــة 

معاييــر  إلــى  يســتند  وطنــي  بنــاء  لنصــرة 

املواطنــة وحقــوق اإلنســان ويصــون حقــوق 

 
ً
دســتوريا واإلثنيــات  القوميــات  جميــع 

، بمــا فــي ذلــك مشــاركتها املتكافئــة 
ً
وقانونيــا

وتقريــر  والدولــة،  الســلطة  إدارة  فــي 

واألســاليب  الســلمية  بالوســائل  مصيرهــا 

الديموقراطيــة.

* جريدة الحياة - األحد، 20 أغسطس/ آب 2017 

أكرم البني *

رياض درار
2017/8/20

الــذي  الحــزب 
يطلــب. وال  يعمــل 

يؤمن وال يدعي.
يحرض على خير العمل.

ويشارك من غير شروط.
للمشــاركة  يدعــو  الوحـــدة  حــزب 
املشــتركة  الرئاســات  انتخــاب  فــي 

عفريــن. مقاطعــة  فــي  للكومينــات 
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مع )ديوان عمر الخيام( – مدلوالت سامية، فضاءات ثقافية ورقي لغوي

الخیــام(  عمــر  )ديــوان  کتــاب  یمثــل 

تــراث  منــه  یســتنبط   ،
ً
متمّيــزا  

ً
أدبیــا  

ً
حقــا

معرفــي وروحــي یف�ضــي إلــی فضــاءات ثقافیــة 

والتاریــخ،  والنقــد  اللغــة  فــي  متشــعبة 

إلــی ترجمــة رباعّيــات الخیــام  وثمــة مدخــل 

حيــث  الســامیة،  الفلســفية  ومدلوالتهــا 

الســرد  أســلوب  رقــي  القــاریء  یستشــف 

املعلومــات  وتمنحــه  للکتــاب،  املوضوعــي 

وترجمــة  تكتنفــه  التــي  واألفــكار  واألقــوال 

.
ً
إیجابّیــا  

ً
إنطباعــا البديعــة  األشــعار 

الخالــدة  الخیــام  أشــعار  تعــود 

عشــر  الحــادي  القــرن  إلــی  بالفارســية 

ولغــوي  زمنــي  تبایــن  هنــاك  أي  امليــادي، 

وثقافــي، لکــن الرقــي اللغــوي للمؤلــف قــّرب 

خصوصیــة  وصــان  الزمنــي،  البعــد  هــذا 

لغتهــا الشــعرية، وراعــى ماهیتهــا الفلســفیة.

أدبــی  إنجــاز  الخیــام(  عمــر  )دیــوان 

جــال  الباحــث  االســتاذ  قدمــه  متمّيــز 

باکــورة  ويعــد  م،   2010 ســنة  زنگابــادي 

بيــن  تجمــع  التــي  الخّياملوجّيــة  بحوثــه 

وترجمــة  والنقــد  والدراســة  التحقیــق 

رســائل وأشــعار الشــاعر االیرانــی الحکیــم 

باللغــة  کتــاب   
ً
أيضــا ومنهــا  الخیــام،  عمــر 

الکردیــة.

أكثــر  دام  الــذی  املضنــي  الجهــد  بهــذا 

مــن عشــر ســنوات، إبتغــى زنگابــادي تقدیــم 

التشــویه  عــن  بعیــدة  إیجابیــة  صــورة 

الخیــام ضمــن  أشــعار  إلــی حقیقــة  وأقــرب 

حــدود قدراتــه وثقافتــه الذاتیــة املشــهودة 

البحــث. هــذا  خــال 

أقســام،  عــدة  یتضمــن  الدیــوان  هــذا 

باختصــار  یتطــرق  املتواضــع  املقــال  وهــذا 

 269 فــي  الدیــوان  يقــع  منهــا.  البعــض  الــی 

صفحــة، یضــم 74 رباعیــة و 29 بیــت شــعر 

مــن قصائــد فارســیة وعربیــة، إســتندت إلــى 

تحقیقــات الباحــث االیرانــی الکبيــر األســتاذ 

)1940-2010م(  ملــک  رضــازاده  رحیــم 

ولــه  الخیــام،  وأدب  علــم  فــي  تبحــر  الــذي 

العديــد مــن البحــوث حــول هــذا الشــاعر.

بخصــوص  زنگابــادي  األســتاذ  یقــول 

أن  فــی  شــک  وال   « الخیاملوجيــة:  بحوثــه 

تراجمــي وتألیفــي بهــذا الخصوص ســتصدم 

تآلفــوا  النــاس عامــة وخاصــة ممــن  أغلــب 

)الســائدة(  املشــّوهة  الخیــام  صــورة  مــع 

ملقاصــد  ؛ 
ً
أساســا الغربیــون  رّوجهــا  التــي 

بــل وســاهم فيهــا  لبیــب،  أّي  ال تخفــی علــی 

لهــذه  کبيــرة؛  مســاهمة   
ً
أیضــا املشــارقة 

»! تلــك  أو  الغایــة 

تســتقبل  بعتبــة  الدیــوان  یســتهل 

ترجمــة  حــول  متباینــة  نظــر  وجهــات 

الشــعر، ثــّم یطــرح املؤلــف رأیــه عبــر تعلیلــّي 

األصیــل  »الشــعر  کیــف؟«،  و  »ملــاذا؟ 

لألحاســیس  املجســدة  بالصــور  الحافــل 

للترجمــة«،  القابــل  هــو  العمیقــة  واألفــکار 

اآلراء  مــن  الکثيــر  یعــرض  املجــال  هــذا  فــي 

الترجمــة  فــي  مهمــة  مراجــع  تعتبــر  التــي 

الجاحــظ  مثــل  والفاســفة  األدبــاء  لکبــار 

ویرصــد  وآخريــن،  وأدونیــس  دریــدا  وجــاک 

ویناقشــها  واملخالفــة  املوافقــة  مواقفهــم 

فــي رأیــه علــى   
ً
بأســلوب أدبــي لبــق، معتمــدا

مفهــوم  ملســاندة  اســتخدمها  اجتهــادات 

تثيــر  بصــورة  القــاریء  ومفهــوم  بحثــه، 

التفکيــر والقناعــة، ومــن هــذه االجتهــادات 

)مترجــم  أو  مترجــم(  )شــاعر  لـــ  یمکــن  هــو 

متقاربــة  لغــات  بيــن  یترجــم  أن  شــاعر( 

ولغــات  والفارســیة،  الکردیــة  مثــل   
ً
عائلیــا

 مثــل الفارســیة 
ً
- حضارّیــا

ً
متجــاورة ثقافّیــا

فــي   
ً
ضلیعــا یکــون  أن  بشــرط  والعربیــة، 

والثقافتيــن. اللغتيــن 

الفارســیة  اللغتيــن  یتقــن  الــذي 

األصیلــة  بأشــعارهم  ومتأثــر  والعربیــة 

ســیدرک  الدیــوان؛  هــذا  ویقــرأ  ویتذوقهــا، 

أن »العتبــة« واجتهاداتهــا الفکریــة وســبلها 

قــد  األصیــل  الشــعر  ترجمــة  فــی  املبدعــة 

 إلــی عالــم الترجمــة 
ً
أضافــت توجهــا جدیــدا

مــن  لتزیــد  ابتکــرت  أنهــا  حيــث  األدبّيــة، 

الثقافــات  بيــن  األصیــل  الشــعر  صیانــة 

»املنظومــة«  فاألشــعار  والحضــارات، 

للخیــام ترجمــت بأســلوب مرهــف وســاحر 

 فــي 
ً
 مدهشــا

ً
بحیــث تعطــي الناظــر انطباعــا

مجــال الشــعر املترجــم؛ ففــي هــذا الديــوان 

باســم  ترجمتــه  زنگابــادی  األســتاذ  مّيــز 

واملفاهیــم  الســبل  إلــی   
ً
نســبة »املنثومــة« 

»ومــع  یقــول:  فهــو  فيهــا،  اســتخدم  التــي 

مــا 
ّ
ذلــك لــْم أنعــت ترجمتــي بـــ )املنظومــة( إن

والنثــر  النظــم  بيــن  املازجــة  )املنثومــة(  بـــ 

 
ً
إلتزامــا ألتــزْم  لــْم  دمــت  مــا  ؛  املســجوع 

 باســتخدام كّل بحــر علــى حــدة 
ً
أرثذوكســّيا

أولوّيــة  بترجيــح  االهتمــام  إليائــي   
ً
طبعــا ؛ 

نقــل املعنــى علــى االنصيــاع لجمــال املبنــى«

وعالــم  العلمــاء  )شــاعر  قســم  یرکــز 

إلــی  ويشــير  الخیــام  ســيرة  علــی  الشــعراء( 

مقامــه األدبــي املتألــق الــذي تجــاوز الحــدود 

قلــة  فرغــم  والحضاریــة،  الجغرافیــة 

أشــعاره، فقــد حظیــت بأعــداد مذهلــة مــن 

یعــود  ولــذا  العالــم؛  لغــات  إلــى  الترجمــات 

اللغــة  تعریــف  فــي  لــه  العظیــم  الفضــل 

جمیلــة. بصــوره  إیــران  ووطنــه  الفارســیة 

یذکــر املؤلــف مقولــة الباحــث االیرانــي 

العالــم  الخّيــام  عــن  فروغــي  علــي  محمــد 

 
ّ

إال یؤلــف  ال  کان  »حیــث  والفیلســوف: 

وهنــا  التکــرار«،  ویتفــادی  بالضــرورة، 

مکثفــة  دراســة  زنگابــادي  الباحــث  یقــدم 

وتحقیقــات  معلومــات  إلــى  مســتندة  رائعــة 

عدیــدة  موثقــة  مصــادر  مــن  اســتقصیت 

وعــام  الخیــام،  ونســب  أصــل  فــي  تبحــث 

عــاش  التــي  والظــروف  وعلومــه  والدتــه 

القســم  هــذا  فــي  القــاريء  یتلقــی  فيهــا. 

وجمــال  باإلدهــاش  مقترنــة  معرفیــة  متعــة 

منهــا  ویســتخلص  الســردي،  األســلوب 

فلســفة  فــي  الحقیقــي  اإلنســاني  املفهــوم 

أشــعاره، واملعنــى اإلبداعــي لإلنســان املثالــي 

الفیلســوف. الخیــام  عنــد 

وفــي قســم )الخيــام فــي اللغــة العربيــة( 

العربیــة  التراجــم  عــن  ــف 
ّ
املؤل یتحــدث 

ویقــارن  الخّيــام،  لرباعیــات  الکثيــرة 

الشــاعرین  ترجمتــا  وهمــا  أفضلهــا  بيــن 

و)صالــح  النجفــي(  )الصافــي  العراقیيــن 

الشــاعر  ترجمــة  ویفضــل  الجعفــري(، 

)1897-1977م(  النجفــي  الصافــي  احمــد 

الترجمــات  أفضــل  جودتهــا  تضاهــي  والتــي 

بكــون  ذلــك  ــل 
ّ
ويعل والغربیــة؛  الشــرقیة 

 ویتقــن 
ً
 کبيــرا

ً
 عربیــا

ً
الصافــي النجفــي شــاعرا

الفارســیة، وحســب ســيرة حیاتــه عــاش فــي 

فــي  إیــران بضــع ســنوات، وقــد ولــد وعــاش 

مدینــة النجــف، حيــث يتحــدث النجفّیــون 

الحــوزة  لوجــود  ثانیــة  کلغــة  بالفارســیة 

عــن  ناهيكــم  االیرانیيــن،  والــزوار  الدینیــة 

أن الكثيريــن فــي املجتمــع النجفــي ینحــدرون 

والهجــرة،  التــزاوج  بســبب  ایــران  مــن 

عربیــة  ثقافتيــن  ذات  مدینــة  فهــي  وعليــه 

مــن أفضــل  ایرانیــة، ولهــذا کان الصافــي  و 

وقّدمــت   .. الخیــام  لرباعیــات  املترجميــن 

 
ً
قــا

ّ
موث  

ً
تعليــا الخیــام  لرباعیــات  ترجمتــه 

الباحــث زنگابــادي والــذی إســتقراه  لطــرح 

 « یقــول:  حیــث  ملمــوس،  أدبــي  واقــع  مــن 

یمکن لـ )شــاعر مترجم( أو )مترجم شــاعر( 

 -
ً
)ثقافّیــا متجــاورة  لغــات  بيــن  یترجــم  أن 

( مثــل الفارســیة والعربیــة بشــرط 
ً
حضارّیــا

 فــی اللغتيــن والثقافتيــن«.
ً
أن یکــون ضلیعــا

یحتــوي  الكتــاب  مــن  األخيــر  والقســم 

الخيــام،  ألشــعار  البدیعــة  الترجمــة  علــى 

تعــد  حيــث  ومبهــر؛  جميــل  قســم  وهــو 

اللغــة  عيــون  مــن  الخیــام  رباعّيــات 

الفارســیة والثقافــة اإلیرانیــة التــي تعلقــت 

وتولعــت بهــا الثقافــات األخــرى؛ لکونهــا مــن 

مــع  تتآلــف  وحکمــة  جزالــة  األشــعار  أکثــر 

متعــة  املتلّقــي  وتمنــح  اإلنســاني،  الحــس 

مدهشــة مميــزة عــن أكثــر أشــعار الشــعراء 

القدامــى.

چنار باشي

»الكاتب جالل زنكابادي«

13
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تمــوز  بيــروت،   – الفارابــي  دار  عــن 

»الفعــل  بعنــوان  كتــاب  صــدر   ،2017

ومســألة  األرمنيــة  اإلبــادة  املشــين، 

الترـكـي  للبروفســور  التركيــة«  املســؤولية 

تنــار أكچــام، ترجمــة إلــى العربيــة كيڤــورك 

منيــر  الدكتــور  مراجعــة  وانيــس،  خاتــون 

شــحود، يقــع فــي 512 صفحــة مــن القطــع 

. ملتوســط ا

عــن  التركيــة  املســؤولية  مســألة  إن 

باســتمرار  تثيــر   »1915 األرمــن  »إبــادة 

النقاشــات  كل  ضمــن  لكــن   ،
ً
كبيــرا  

ً
جــدال

هنــاك ســؤال واحــد فقــط واضــح ويتطلــب 

اإلجابــة: هــل مــن أدلــة علــى نوايــا وتخطيــط 

العثمانيــة  الســلطات  قبــل  مــن  مركــزي 

لتدميــر كل أو جــزء مــن الشــعب األرمنــي؟

لهــذا  جــواٍب  عــن  يبحــث  الكتــاب 

خبــر  مضمونــه  أوجــز  حيــث  الســؤال، 

العربــي  أزتــاك  ملحــق  موقــع  فــي  منشــور 

 ،2017 آب   3 بتاريــخ  األرمنيــة  للشــؤون 

: يلــي بما

))يصــف املوقــف الرســمي التركــي مــوت 

لكنــه  باملأســاة  األرمــن  مــن  اآلالف  مئــات 

متعمــدة  غيــر  ثانويــة  حصيلــة  يعتبرهــا 

علــى  الحجــة  هــذه  فــي  ترتكــز  وهــي  للحــرب. 

أيــة  مــن  العثمانيــة  املصــادر  خلــو  ادعــاء 

أدلــة تشــير إلــى سياســة متعمــدة مــن القتــل 

املمنهــج. 

فــي هــذا الكتــاب، والــذي يعتمــد بشــكل 

كبيــر علــى مصــادر عثمانيــة، يثبــت الكاتــب 

معمقــة  دراســة  خــال  مــن  ذلــك  عكــس 

عــدة ســنوات.  دام  أكاديمــي  وبحــث 

سوســيولوجية  دراســة  الكاتــب  يقــدم 

مبســطة للدوافــع التــي تقــف وراء اإلصــرار 

اإلنــكار  علــى  والحكومــي،  الشــعبي  الترـكـي، 

املتكــرر. وال ين�ضــى أن يبحــث فــي الــدور غيــر 

فــي مأســاة  الــدول الكبــرى  املباشــر ملصالــح 

خــال  مــن   ،1915 قبــل  الشــعب؛  هــذا 

مــن  امتيــازات  علــى  الحصــول  إلــى  ســعيها 

حمايــة  بورقــة  باللعــب  العثمانيــة  الدولــة 

اإلبــادة  وأثنــاء  واإلصاحــات،  األقليــات 

»الرجــل  تركــة  تقاســم  أجــل  مــن  وبعدهــا 

أرشــيف  علــى  ذلــك  فــي   
ً
معتمــدا املريــض«. 

القــوى الفاعلــة آنــذاك )بريطانيــا، فرنســا، 

 الواليــات املتحــدة(. 
ً
أملانيــا، روســيا، والحقــا

عــن   
ً
خاصــا  

ً
فصــا الكاتــب  ويفــرد 

اتخــاذ  فــي  والترقــي  االتحــاد  جمعيــة  دوافــع 

 بالكثيــر مــن الوثائــق 
ً
قــرار اإلبــادة، مدعمــا

املؤرشــفة.

ملجريــات  التفصيلــي  العــرض  ُيشــكل 

التــي  القضائيــة،  واملاحقــات  التحقيقــات 

قامــت بهــا املحاكــم العســكرية االســتثنائية 

الفتــرة  فــي  فــي إســطنبول  تــم تشــكيلها  التــي 

فشــلها،  وأســباب   1922  -1919 مــن 

يعتمــد  والتــي  الكتــاب  هــذا  أعمــدة  أحــد 

فيهــا الكاتــب بشــكل رئي�ضــي علــى األرشــيف 

العثمانــي.((.

جــاء فــي تعريــف للكاتــب والكتــاب علــى 

غافــه األخيــر:

بعــد  العمــل،  هــذا  فــي  أكجــام  ))يعيــد 

دراسته وبحثه في أسباب التدمير الشامل، 

استكشــاف مخطــط هــذا التدميــر وتنفيــذه 

مــن قبــل أجهــزة الدولــة والجيــش والحــزب 

املحــاوالت  بعــرض  يقــوم  كمــا  الحاكــم، 

الفاشــلة العديــدة ملحاكمــة املســؤولين عــن 

هــذا الفعــل املشــين.

ولــد تنــار أكجــام فــي محافظــة آردهــان 

باالهتمــام  وبــدأ   1953 عــام  فــي  )تركيــا( 

بالحيــاة السياســية فــي تركيــا فــي ســن مبكــرة. 

الديمقراطيــة  عــن  جــريء  مدافــع  فهــو 

فــي   
ً
طالبــا كان  أن  منــذ  التعبيــر  وحريــة 

التكنولوجيــة  األوســط  الشــرق  جامعــة 

حقــوق  مجــال  فــي  ناشــط  وهــو  أنقــرة،  فــي 

الدولــي. املســتوى  علــى  اإلنســان 

ســبعينيات  منتصــف  فــي  أكجــام  كان 

مجموعــات  فــي   
ً
ناشــطا العشــرين  القــرن 

عقــب  فــي  للديمقراطيــة  مناصــرة  طالبيــة 

انقــاب 1971 فــي تركيــا. ونتيجــة لنشــاطاته 

لجريــدة  لتحريــر   
ً
رئيســا وعملــه  وآرائــه 

والحكــم  اعتقالــه  تــم  الثــوري(،  )الشــباب 

عليه بالسجن حوالي 9 سنوات، باإلضافة 

إلــى 3 ســنوات تحــت املراقبــة. أطلقــت عليــه 

منظمــة العفــو الدوليــة، خــال محاكمتــه، 

لقــب ســجين الــرأي. بعــد ســنة مــن ســجنه، 

ــن مــن الهــرب مــن ســجن أنقــرة املركــزي 
ّ

تمك

وحصــل علــى اللجــوء السيا�ضــي فــي أملانيــا، 

درجــة  علــى  وحصــل  دراســته  أكمــل  حيــث 

 
ً
حاليــا وهــو   .1995 عــام  فــي  الدكتــوراه 

فــي قســم دراســات اإلبــادة األرمنيــة  أســتاذ 

اإلبــادة  لدراســات  ستراســلير  مركــز  فــي 

كارك.(( جامعــة  فــي  والهولوكوســت 

ثقافة وفن

مع )ديوان عمر الخیام( ... تتمة

مقالــه  فــي  زنگابــادي  األســتاذ  یقــول 

منتهــى  فــي  خیانــة  اإلبداعیــة  )الترجمــة 

األمانــة(: » توّصلــت إلــى قناعــة أن الشــعر 

املجّســدة  بالصــور  الحافــل  الجّيــد 

لألحاســيس واألفــكار العميقــة، هــو القابــل 

بــل هــو عيــن الشــعر الحقيقــي،  للترجمــة، 

الترجمــة«  أمــام  الصمــود  معيــاره  والــذي 

هــذه  دائــرة  فــي  تقــع  الخیــام  وأشــعار 

 أمــام 
ً
 رائعــا

ً
القناعــة؛ فقــد حققــت صمــودا

عــرف  الــذي  زنگابــادي،  األدیــب  ترجمــة 

واأللفــاظ  الکلمــات  أجمــل  یختــار  کیــف 

العربیة املوازیة للفارسیة في الدقة واملعنى 

 
ً
 متمّرســا

ً
 ومترجمــا

ً
والجــرس ؛ لکونــه شــاعرا

بخبراتــه  إســتعان  وقــد  لغــات،  بضــع  عــن 

معنــى  بيــن  التــوازن  علــى  للحفــاظ  األدبّيــة 

فــإن  وعليــه  املترجمــة؛  الرباعّيــات  ومبنــى 

هــذه الترجمــة تعــد والدة جدیــدة لرباعّيــات 

روحّيــة  بقــّوة  مشــحونة  األصيلــة  الخّيــام 

آســرة تغــري القــاريء بمعــاودة قراءتهــا، فــي 

والفكــر،  الحــس  تثيــر  ابــة 
ّ

جذ عربّيــة  ــة 
ّ
حل

حيــث ال يشــوب املعنــى واملبنــى أّي ضعــف؛ 

)املنظــوم(. أصلهــا  تضاهــي  يجعلهــا  مّمــا 

»الترجمــة  جاکوبســون:  رومــان  یقــول 

اإلبداعــي  النقــل  هــي  املمکنــة  الوحیــدة 

القصیــدة  کتابــة  إعــادة  أي  الخــاق، 

بــه  قــام  مــا  وهــذا  جدیــد«،  مــن  وإنتاجهــا 

الترجمــة. هــذه  فــی  زنگابــادي  األســتاذ 

الشــاعر  أن  هــو  بالذكــر  والجديــر 

ــد 
ّ
تول زنگابــادي  جــال  واملترجــم  والباحــث 

)1951م( فــي جنوبــي کردســتان، وعصامــي 

النشــأة والثقافــة، وقــد بــدأ بالکتابــة ســنة 

األدب  وتقديــم  ترجمــة  فــي  وبــرز  1963م، 

عــن  وترجــم  العربّيــة،  اللغــة  إلــى  الکــردي 

لغــات أخــرى إلــى العربّيــة والكردّيــة، وصــدر 

العديــد  ولــه   ،
ً
كتابــا عشــرين  مــن  أكثــر  لــه 

مــن  واملئــات  املخطوطــة،  فــات 
ّ
املؤل مــن 

املقــاالت والدراســات املنشــورة فــي املجــات 

 
ً
مــا

ّ
معل عملــه  إلــى  باإلضافــة  والجرائــد، 

عقــود. أربعــة  مــن  ألكثــر   
ً
وصحافّيــا

----------------------------------

جــال  الكاتــب  صفحــة  املصــدر: 

بــوك. الفيــس  علــى  زنكابــادي 

في قضية اإلبادة األرمنية ... سؤال واحد فقط

تــم   DAR النشــر  دار  مــن  بدعــوة 

مــن  كتــب  ثاثــة  توقيــع  حفــل  تنظيــم 

وهــي:  DAR النشــر  دار  إصــدارات 

»كردســتان أول صحيفــة كرديــة« 

أوركيــش  »مملكــة  عثمــان،  فــارس  لـــ 

نضــال  لـــ  مــوزان«  تــل   - الخوريــة 

»نهضــة  درويــش،  حــاج  محمــود 

لـــ  هــاوار«  مجلــة  فــي  الكرديــة  الثقافــة 

زنكــي.  دالور  ترجمــة  حبــش-  حســين 

 2017-8-13 األحــد  يــوم  وذلــك 

بمدينــة  الوحـــدة  حــزب  مكتــب  فــي 

كّتــاب  ومشــاركة  بحضــور  قامشــلو، 

منطقــة  مــن  ـــرد 
ُ

ك وسياســيين  وأدبــاء 

الجزيــرة.

قــام  بالضيــوف،  الترحيــب  بعــد 

درويــش،  حــاج  )عثمــان،  الســادة 

عــن  مختصــرة  ملحــة  بتقديــم  زنكــي( 

منهــا. نســخ  علــى  والتوقيــع  كتبهــم، 

حفل توقيع 
ثالثة كتب 

 DAR من إصدارات دار النشر

في قامشلو
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 /  8  /  19 الســبت  يــوم  ظهــر  بعــد 

اقليــم  منظمــة  مــن  وفــٌد  شــارك   ،2017

ضــم  الوحـــدة  لحــزب  العــراق  كردســتان 

بــوزان  صالــح  و  محمــد  )محمــود  الســادة 

اســماعيل  القياديــة،  الهيئــة  أعضــاء 

شــامو َوَعَبــد القــادر حمــى( فــي حفــل إحيــاء 

فــي إيــران  ذكــرى مقاومــة الشــعب الكــردي 

ضــد فتــوى آيــة هللا الخمينــي بإحــال قتــل 

األكــراد وهجــوم الجيــش اإليرانــي مــن ثاثــة 

محــاور علــى كردســتان الشــرقية وتصــدي 

لــه. الكــرد 

خمســة أحــزاب )الحــزب الديمقراطــي 

الحــزب  إيــران،   – الكردســتاني 

كومــا  الكردســتاني،  الديمقراطــي 

كوردســتان،  زحمتكيشــاني  شورشــكيري 

إيــران،   – كوردســتاني  خباتــي  ســازماني 

كومــا شورشــكيراني كوردســتان( شــاركت 

مــرور  ذكــرى  املناســبة،  هــذه  إحيــاء  فــي 

الفتــوى  تلــك  علــى  عــام  وعشــرين  ثمانيــة 

األحــزاب  تلــك  ممثلــو  ألقــى  وقــد  الجائــرة، 

مســتقله،  شــخصيات  وكذلــك  كلماتهــم، 

والفنــان  عثمــان  محمــود  الدكتــور  أمثــال 

الوطنــي ناصــر رزازي، حيــث أكــد الخطبــاء 

علــى أهميــة وحــدة املوقــف الكــردي فــي كل 

جــزء، وتخلــل الحفــل العديــد مــن الفقــرات 

. لفنيــة ا

الوحـــدة  حــزب  منظمــة  وفــد  قــدم 

 باســمها، أكــدت علــى التضامــن مــع 
ً
برقيــة

فــي أجــزاء كردســتان األخــرى، مــع  األشــقاء 

احتــرام خصوصيــة كل جــزء دون التدخــل 

الداخليــة. شــؤونه  فــي 

ودوليــة  إقليميــة  أفعــال  ردود  وســط 

متباينــة، يواصــل إقليــم كردســتان العــراق 

عمليــة  اجــراء  نحــو  وتحضيراتــه  نشــاطاته 

فــي  العــراق  االســتفتاء علــى اســتقاله عــن 

الـــ 25 مــن شــهر أيلــول، حيــث أكــد الرئيــس 

كمــا  املوعــد  بقــاء  علــى  البارزانــي  مســعود 

هــو دون تأجيــل أو إلغــاء.

بغيــة الترويــج لاســتفتاء، يــوم الســبت 

كولــن  مدينــة  فــي  قيــم 
ُ
أ  ،2017/  8  /26

حاشــد،  جماهيــري  مهرجــان  األملانيــة 

أبنــاء الجاليــات وممثلــي منظمــات  حضــره 

وأحــزاب وأطــر كرديــة وكردســتانية، حيــث 

ومــن  األكبــر،  النصيــب  ســوريا  ـــرد 
ُ

لك كان 

وقيــادات  أعضــاء  مــن  كبيــر  عــدد  بينهــم 

فــي  الكــردي  الديمقراطــي  الوحـــدة  حــزب 

وبرملانييــن  كّتــاب  حضــره  وكذلــك  ســوريا، 

أجانــب. وسياســيين 

فقــرات  املهرجــان  فعاليــات  تضمنــت 

غنائيــة ودبــكات فولكلوريــة وإلقــاء خطــب 

وكلمــات، أبرزهــا قــراءة رســالة مــن الرئيــس 

البارزانــي، ليغــدو الحفــل كعــرس عّبــر فيــه 

 
ً
إضافــة وفرحتهــم  هويتهــم  عــن  الحضــور 

إجــراء االســتفتاء. قــرار  مــع  لتضامنهــم 

حــزب  مــن  وفــد  شــارك  قــد  وكان 

اللجنــة  أقامتهــا  باحتفاليــة  الوحـــدة 

فــي  وذلــك  كولــن،  لفاســتيفال  التحضيرّيــة 

مدينــة ديســبورغ األملانّيــة، يــوم األحــد 13 

آب 2017، حيــث ألقــى محمــد بيــرم كلمــة 

باســم الحــزب، هنــأ فيهــا الشــعب الكــردي 

الخطــوة،  هــذه  علــى  كردســتان  إقليــم  فــي 

لفاســتيفال  التحضيرّيــة  اللجنــة  وشــكر 

كولــن، كمــا تحــّدث عــن التهديــدات التركّيــة 

قيــادة  وقــوف   
ً
متمنّيــا عفريــن،  ملنطقــة 

 
ً
ـــرد فــي عفريــن، داعيــا

ُ
اإلقليــم إلــى جانــب الك

لــرّص  يــوٍم  إلــى  يــوم االســتفتاء  ألن يتحــول 

الكرديــة. األطــراف  ووحــدة  الصفــوف 

فــي  الكرديــة  الجمعيــة  مــن  وبدعــوة 

مدينــة شــفاينفورت التابعــة ملقاطعــة بايــر 

األملانيــة، شــارك وفــد مــن حــزب الوحـــدة فــي 

التظاهــرة الداعمــة الســتقال كردســتان، 

 ،2017/  8/  12 بتاريــخ  خرجــت  التــي 

حيــث وجهــت برقيــة باللغــة الكرديــة باســم 

الوحــدة. للحــزب  أوربــا  منظمــة 

سويســرا  منظمــة  شــاركت  وكذلــك 

قيــم 
ُ
أ مهرجــان  فــي  بوفــد  الوحـــدة  لحــزب 

االســتفتاء. إلجــراء   
ً
دعمــا جنيــف  بمدينــة 

قضايا كردستانية

أنشطة لدمع االستفتاء

ان ي إ�ي
ف

حفل إحياء ذكرى مقاومة الشعب الكردي �

وفــي   2017/  8  /  24 الخميــس  يــوم 

مؤتمــر صحفــي قــال ممثــل االتحــاد الوطنــي 

أن  كالــي  بهــروز  الســيد  الكردســتاني 

اغــاق ممثليــة االتحــاد فــي أنقــرة يعــود إلــى 

االتحــاد ألحــزاب شــمالي كوردســتان  دعــم 

الديمقراطــي.  الشــعوب  حــزب  وخاصــة 

أبلغــت  قــد  التركيــة  الســلطات  وكانــت 

انقــرة  بمغــادرة  األربعــاء،  مســاء  كالــي 

املمثليــة. وإغــاق 

الشــعوب  حــزب  بينمــا 

لــه:  بيــان  فــي  قــال   )HDP(الديمقراطــي

تركيــا  فــي  عمــل  الــذي  كالــي  بهــروز  »طــرد 

، انتهــاك للقانــون واالتفاقــات 
ً
مــدة 17 عامــا

التركيــة  الســلطات   
ً
مطالبــا السياســية«، 

وحــل  وممثلــه،  االتحــاد  مــن  باالعتــذار 

الحــوار. خــال  مــن  املســألة 

 PUKmedia من جهٍة أخرى نقل موقع

بيــره  أحمــد  ســعيد  لـــ  خــاص  تصريــح  عــن 

الوطنــي  عضــو املكتــب السيا�ضــي لاتحــاد 

الكردســتاني إلــى إذاعــة صــوت أمريــكا يــوم 

عمليــة  إن   «  :2017  /8  /  25 الجمعــة 

اســتخبارية تركيــة تمــت بحــدود محافظــة 

الوطنــي«،  االتحــاد  علــم  دون  الســليمانية 

حمــل االتحــاد الوطنــي 
ُ
 أن أنقــرة ت

ً
موضحــا

عمليتهــا  فشــل  مســؤولية  الكوردســتاني 

ليــس  تركيــا  أن  إلــى   
ً
مشــيرا االســتخبارية، 

لهــا الحــق بإجــراء عمليــة اســتخبارية بدولــة 

أخــرى. ... وقــال: إن الطلــب التركــي بمغــادرة 

الكوردســتاني  الوطنــي  االتحــاد  ممثــل 

االتحــاد  ملواقــف  كضريبــة  يأتــي  ألنقــرة 

الوطنــي اتجــاه أجــزاء كوردســتان االخــرى.«.

اتخــذت   
ً
أيضــا ســريعة  فعــل  وكــردة 

منــح  بمنــع   
ً
قــرارا التركيــة  الســلطات 

محافظــة  ملواطنــي  الدخــول  تأشــيرات 

. نية لســليما ا

فــي  التركيــة(  )الزمــان  موقــع  وذكــر 

 ،2017/  8  /  27 بتاريــخ  نشــره  خبــر 

اعتقــل  الكردســتاني  العمــال  حــزب  أن 

كانــا  املســتوى  رفيعــي  مخابــرات  ضابطــي 

مــن  مهميــن  قــادة  الغتيــال  يخططــان 

خلفيــة  وعلــى  العــراق،  شــمال  فــي  الحــزب 

التركيــة  الحكومــة  فرضــت  االعتقــال  هــذا 

علــى  وسياســية  اقتصاديــة  عقوبــات 

كردســتان،  بإقليــم  الســليمانية  محافظــة 

الدبلوماســية  عاقاتهــا  قطــع  ضمنهــا  مــن 

مــع االتحــاد الوطنــي الكردســتاني. وتابــع أن 

العمليــة كانــت تســتهدف خطــف أو اغتيــال 

املجتمــع  منظومــة  رئيــس  بايــك  جميــل 

الكردســتاني، أثنــاء زيــارٍة لــه إلــى الســليمانية 

حــزب   « أن  إال  طبيــة،  فحــوص  إلجــراء 

اعتقــال  مــن  تمكــن  الكردســتاني  العمــال 

نصــب  أن  بعــد  التركييــن  الضابطيــن 

جميــع  كذلــك  واعتقــل   ،
ً
محكمــا  

ً
كمينــا

 الــى 
ً
افــراد الخليــة واقتــاد الضابطيــن فــورا

كانــت  التــي  األمــوال  قنديــل وصــادر  جبــال 

بحوزتهــم.«.

نية ف أنقرة والسل�ي ب�ي
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اإلدارة الذاتية ... تتمة

محاربــة الفســاد وتطويــر أشــكال املراقبــة 

مــن  اإلدارة    يحمــي  بمــا  واملحاســبة، 

حقــق 
ُ
النخــر، لُتقــدم أفضــل الخدمــات وت

مصــادر  وفــر 
ُ
وت واملائــي،  الغذائــي  األمــن 

ســليمة  بيئــة  علــى  حافــظ 
ُ
وت الطاقــة 

تطويــر  إلــى   
ً
إضافــة هامــة،  تحتيــة  وبنــى 

مــن  وغيرهــا  والتعليــم  التربيــة  مجــال 

والزراعــة  والتجــارة  االقتصــاد  مجــاالت 

الشــخص  وضــع  خــال  مــن  والصناعــة، 

 عــن 
ً
املناســب فــي املــكان املناســب، بعيــدا

الفجــة. الوصايــة  وأشــكال  املحســوبيات 

 مــع مبــدأ فصــل الســلطات، 
ً
انســجاما

لوضــع  كاٍف  اهتمــام  إيــاء  مــن  البــد 

عصريــة  هيكليــة  وتأســيس  القضــاء 

محليــة  خبــرات  مــن  باالســتفادة  لــه، 

وأجنبيــة، وفــق أحــدث الطــرق والتقنيــات 

الفرديــة ومــن  النزعــات  العلميــة، وإبعــاد 

وعلميــة  قانونيــة  كفــاءات  يمتلــك  ال 

وتافــي  واســتدراك  القــرار،  مراكــز  عــن 

ووضــع  املحدثــة،  القوانيــن  فــي  األخطــاء 

بمــا  واملزاجيــات،  للتجــاوزات  حــٍد 

حقــوق  وشــرعة  القيمــي  الجانــب  يراعــي 

خصوصيــات  احتــرام  مــع  اإلنســان، 

املدنــي. املجتمــع  مؤسســات 

لتحديــات  خاصــة  تلــك 

إدارة  أمــام  مطروحــة  واســتحقاقات 

 
ً
ومطلبــا  

ً
شــعارا كانــت  لطاملــا  التــي  ذاتيــة 

 
ً
حقيقــة أصبحــت  واآلن   ،

ً
جميعــا لنــا 

أجلهــا  مــن  دمــت 
ُ
ق الواقــع،  أرض  علــى 

مســؤوليتها  كانــت  إن  جســام.  تضحيــات 

تقــع علــى عاتــق مــن انبــرى لتحملهــا، فهــي 

وفعاليــات  أحــزاب   ،
ً
جميعــا منــا  تنتظــر 

مجتمعيــة، جماعــات وأفــراد، املســاهمة 

فــي ترســيخها وتطويرهــا وحمايتهــا، لتغــدو 

طريقهــا  وتشــق  الثنــاء  تســتحق  تجربــة 

الســلم  وتحقيــق  الديمقراطيــة  نحــو 

واملســاواة. والحريــة 

جوانا باني ... تتمة

وأنــا  ســوريا  مــن  عودتــي  »منــذ  قالــت: 

للمســؤولين،  حقيقتــي  إظهــار  أحــاول 

ال  والتطــوع،  والعمــل  الدراســة  حاولــت 

يكــون  ال  أن  أخ�ضــى  لكــن  الحكــم،  أعــرف 

املحكمــة  تتفهــم  أن  فقــط  آمــل   ،
ً
إيجابيــا

لذلــك.« دفعنــي  الــذي  الســبب 

وهــي  اكتســبتها  التــي  املهــارات  حــول 

مــع  »تدربــت  أوضحــت:  صغيــر،  عمــر  فــي 

املســلحة،  الكرديــة  والجماعــات  الحركــة 

عائلتــي تضــم مقاتليــن بشــمركه ومنهــم أبــي 

كنــت  منــذ  معهــم  أتــدرب  وكنــت  وجــدي، 

تركــت  عائلتــي   ... العمــر  مــن  التاســعة  فــي 

فــي  بقيــت  كردســتان  لكــن  كردســتان، 

داخلــي«.

ســوريا،  إلــى  ذهابهــا  دوافــع  وحــول 

عاقــة  ال  جغرافيــا  »ربمــا  بانــي:  أضافــت 

لــي، لكنــي أشــعر بارتبــاط كبيــر، األمــر يمــس 

األكــراد  يمــس  األمــر  امــرأة،  وأنــا  املــرأة 

تريــد  أخــرى،  ومجموعــات  واملســيحيين 

بكفــاح  أشــعر  أنــا   .
ً
صوتــا لهــا  يكــون  أن 

أحباءهــم  يفقــدون  وأفهمــه،  الســوريين 

وأنــا كذلــك، اضطــروا لتــرك منازلهــم مثلنــا، 

ضحــوا بحقوقهــم لينقــذوا أفــراد عائاتهــم 

، هــذا يمســني وأريــد وضــع نهايــة 
ً
مثلنــا أيضــا

لــه.«

ســألتها ســماح الطويــل: مــا هــي أصعــب 

القتــال،  أثنــاء  بــك  مــّرت  التــي  اللحظــات 

أجابــت  لــك؟،  بالنســبة  التجــارب  أصعــب 

فــي  رأيتــه  مــا  أصعــب  كوبانــي،   « بحســرة: 

 
ً
صعبــا كان  الحــرب  واقــع   ... لليــوم  حياتــي 

».
ً
جــدا  

ً
جــدا

محاميهــا  طريــق  عــن  بانــي  علمــت 

مليــون  وضــع  داعــش  أن  الســجن  فــي  وهــي 

املحامــي  علــم  حيــث  رأســها،  مقابــل  دوالر 

مــن خبــر مــذاع فــي قنــاة عراقيــة، قــد باعــه 

حيــث  األخبــار،  فــي  اســمها  وتــردد  داعــش، 

فــي  داعــش  مــن  عناصــر  »هاجمنــي  قالــت: 

األولــى.« محاكمتــي  قبيــل  الدانمــارك 

انتهــاء  بعــد  وضعهــا  ســيكون  وكيــف 

املحاكمــة أجابــت: »إن ربحــت أم خســرت 

ســأبقى ذات الشــخص والثــورة مســتمرة، 

فأنــا  ســجنوني،  إذا  فــرق  ال  بدونــي،  حتــى 

فــي  جســدي  يكــن  لــم  لــو  حتــى  سأســتمر، 

لــن  والورقــة،  بالقلــم  ســأواصل  الحــرب 

اســتغنيت  يوقفنــي.  أن  الســجن  يســتطيع 

ســبيل  فــي  للقتــال  الشــخ�ضي  نجاحــي  عــن 

العدالــة للجميــع، سأســتمر، فالكثيــر مــن 

أصدقائــي ماتــوا فــي امليــدان، ولــن أخذلهم.«

فــي  شــاركت  بعدمــا  املذيعــة:  ســألت 

تغيــر  الــذي  مــا  أهوالهــا،  وعرفــت  املعــارك 

وإنســان؟،  وامــرأة  كشــابة  داخلــك  فــي 

والحيــاة  للمــوت  أنظــر  أعــد  »لــم  أجابــت: 

 فــي املــوت وتســاءلت 
ً
كالســابق، فكــرت كثيــرا

لــن  لكــن  املــوت،  بعــد  ينتظرنــي  مــاذا 

فــي  اإلجابــة،  علــى  العثــور   
ً
أبــدا أســتطيع 

املــوت،  مــن  قريبــة  كنــت  املعــارك  بعــض 

فــي  فعلتــه  �ضــيء  أي  علــى  أنــدم  لــم  عندهــا 

حياتــي، بــل علــى األشــياء التــي لــم أحققهــا، 

كإكمــال تعليمــي، ورؤيــة عائلتــي وأصدقائــي 

ســعيدين وآمنيــن، وأن أذوق طعــم الحريــة 

تغيــرت  لقــد  أجلهــا.  مــن  أحــارب  التــي 

 أفضــل، فقــط االنســان 
ً
وأصبحــت إنســانا

الــذي انحــدر إلــى قــاع األرض، يســتطيع أن 

ُيقــدر جمــال املنظــر مــن قمــة الجبــل، ألنــه 

تعــرف علــى ظلمــة القــاع، هكــذا أصبحــت 

للحيــاة.« نظرتــي 

ديل بونتي ... تتمة

التــي  بونتــي،  ديــل  نجحــت  قــد  وكانــت 

الجنائيــة  للمحكمــة  عامــة  مدعيــة  عينــت 

أواخــر  الســابقة  ليوغوســافيا  الدوليــة 

عــام 1999، فــي التوصــل إلــى مثــول رئيــس 

الدولــي  القضــاء  أمــام  األولــى  للمــرة  دولــة 

الصربــي  الرئيــس  وهــو  حــرب،  بجرائــم 

ميلوشــيفيتش. ســلوبودان  الســابق 

لجنــة  اإلنســان  شــكل مجلــس حقــوق 

التحقيــق املســتقلة التابعــة لألمــم املتحــدة 

فــي آب 2011، بعــد بضعــة أشــهر مــن بــدء 

األزمــة الســورية، وانضمــت إليهــا ديــل بونتــي 

»لــم  بونتــي  ديــل  وقالــت   .2012 أيلــول  فــي 

يعــد بإمكانــي أن أبقــى فــي هــذه اللجنــة التــي 

مجلــس  أعضــاء  متهمــة  شــيئا«،  تفعــل  ال 

األمــن »بعــدم الرغبــة فــي تحقيــق العدالــة«.

البرازيلــي  يرأســها  التــي  اللجنــة  رفعــت 

باولــو بينيــرو تقاريــر عــدة، لكــن دمشــق لــم 

 
ً
لهــا بدخــول ســوريا، وطلبــت مــرارا تســمح 

الســوري  امللــف  إحالــة  األمــن  مــن مجلــس 

دون  الدوليــة،  الجنائيــة  املحكمــة  إلــى 

الفيتــو  بســبب  منــه  قــرار  أي  يصــدر  أن 

الرو�ضــي.

جميــع  »اآلن  بونتــي  ديــل  قالــت  كمــا 

جهــة  فــي  تصطــف  ســوريا  فــي  األطــراف 

جرائــم  ارتكــب  األســد  نظــام  أن  إذ  الشــّر. 

فظيعــة ضــد اإلنســانية واســتخدم أســلحة 

تضــم  تعــد  فلــم  املعارضــة  أمــا  كيميائيــة، 

 « وأضافــت  واإلرهابييــن«.  املتطرفيــن  إال 

الفظيعــة  الجرائــم  مثــل  أر  لــم  صدقونــي 

التــي ارتكبــت فــي ســوريا، ال فــي روانــدا وال فــي 

الســابقة«. يوغوســافيا 

توفيق الحاق

2017/8/22

بالحريــة  نؤمــن  كنــا  إذا 

الكــورد  علــى  ننكــر  فكيــف  والعروبــة، 

ألمتهــم؟ واالنتمــاء  الحريــة  فــي  حقهــم 

Facebook

سيسه
أ ي ذكرى �ت

ف
ي �

قراطي الكردستا�ف نئة احلزب الد�ي �ت

بمناســبة الذكــرى الواحــدة والســبعون 

الديمقراطــي  الحــزب  لتأســيس   )71(

دعــوة  علــى  وبنــاًء  العــراق،   - الكردســتاني 

األربعــاء  يــوم  صبــاح  زار  منــه،  رســمية 

إقليــم  منظمــة  مــن  وفــد   2017  \  8  \  16

مجلــس  مقــر  الوحـــدة  لحــزب  كوردســتان 

تنظيمــات   - الشــقيق  الحــزب  قيــادة 

للعاقــات،  املركــزي  واملكتــب  هوليــر، 

حيــث اســتقبل مــن قبــل أعضــاء قيادييــن 

املكتــب. وأعضــاء 

الســيد  قبــل  مــن  التهانــي  تقديــم  وبعــد 

السياســية  اللجنــة  عضــو  محمــد  محمــود 

بهــذه  تهنئــة  برقيــة  تســليم  تــم  للحــزب 

املناســبة.
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ســوريا  لشــمال  الديمقراطيــة  الفيديراليــة  إعــان  مــع 

الثاثــة  أقاليمهــا  فــي  مجالســها  انتخابــات  بإجــراء  والبــدء 

 
ً
)عفريــن، الفــرات، الجزيــرة(، تدخــل اإلدارة الذاتيــة مرحلــة

جديــدة مــن التحديــات واالســتحقاقات، بعــد مــا ُيقــارب أربــع 

ســنوات مــن تجربــٍة كانــت األفضــل فــي ســوريا مــن حيــث تأميــن 

اســتقرار وأمــان نســبيين وإدارة أمــور النــاس الحياتيــة، رغــم 

النواقــص والســلبيات. مــن  العديــد 

حالــة الحــرب القائمــة تفــرض مظاهــر حــاالت الطــوارئ 

علــى اإلدارة واملجتمــع، باتخــاذ تدابيــر اســتثنائية والقســوة فــي 

ممارســة الســلطة، كمــا أن الظــروف املوضوعيــة واإلمكانــات 

الذاتيــة ليســت مثاليــة، حتــى تكــون اإلدارة فــي الفتــرة املقبلــة 

علــى قــدر طموحــات الشــعب.

واملنظمــات  واألحــزاب  القــوى  مــن  العديــد  دام  مــا 

الفيدراليــة  مشــروع  إعــداد  فــي  ســاهمت  قــد  واملكونــات 

 بتوطيــد التعدديــة 
ً
وإعانــه، فللوهلــة األولــى يبــدو األمــر جيــدا

الخطــوات  وباكــورة  املجتمعــي،  التنــوع  واحتــرام  السياســية 

وشــفافة  نزيهــة  انتخابــات  إجــراء  فــي  ســتكون  الســليمة 

اإلدارة  اآلن  مســؤوليتها  تتحمــل  والتــي  الثــاث،  بمراحلهــا 

 ،Tev-Dem الديمقراطــي  املجتمــع  حركــة  برعايــة  الحاليــة 

نحــو تأســيس فيدراليــة بعيــدة عــن سياســات الحــزب الواحــد 

ومؤسســاتها  هيئاتهــا  توظيــف  ودون  االســتبداد،  ومظاهــر 

االيدلوجــي. الحزبــي  السيا�ضــي  للعمــل 

يبقــى التحــدي األمنــي ودرء املخاطــر الخارجيــة والدفــاع 

اإلدارة  مهــام  صــدارة  فــي  اإلرهــاب  ومحاربــة  الــذات  عــن 

املقبلــة، ممــا يتطلــب صــون الوضــع الداخلــي وحمايــة النســيج 

املجتمعــي، إضافــة إلــى تطويــر وتعزيــز قــدرات وحـــدات حمايــة 

الشــعب واملــرأة واألســايش وتنظيــم عملهــا بمــا يراعــي لوائــح 

 
ً
حــدا ويضــع  الدولــي،  اإلنســاني  والقانــون  اإلنســان  حقــوق 

النتهــاكات تقــع هنــا أو هنــاك.

كيفيــة  هــو  األبــرز  فعنوانــه  السيا�ضــي،  التحــدي  أمــا 

إدخال مشروع الفيدرالية أو فحوى المركزية الدولة إلى أي 

تســوية سياســية وإلــى مشــروع دســتور ســوريا املســتقبل؟، 

والدبلوما�ضــي  السيا�ضــي  العمــل  تطويــر  هــذا  يتطلــب  حيــث 

والتأثيــر فــي الــرأي العــام وكســب املزيــد مــن األصدقــاء وإبعــاد 

شــبح تهمــة االنفصــال والخطــر الكــردي املزعــوم. 

موازنــة  وضــع  مــا،  حكــم  إدارة  نجــاح  أساســيات  ومــن 

ماليــة لهــا، وتنظيــم وارداتهــا وصادراتهــا، مــع ضوابــط لفــرض 

 إلــى 
ً
الضرائــب وأوجــه الصــرف، إضافــة

اإلدارة الذاتية ...
حتديات واستحقاقات
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جوانا بالني:
جمال المنظر من قمة الجبل ... أصبحت إنسانًا أفضل

إيــران تحمــل الجنســية  مــن كردســتان  فتــاة كرديــة 

أوقفــت  السياســية،  العلــوم  كليــة  دخلــت  الدنماركيــة، 

الشــعب  حمايــة  وحـــدات  بصفــوف  والتحقــت  دراســتها 

فــي ســوريا عــام 2011 بعمــر 19 ســنة، فعملــت مقاتلــة 

إلــى  عوتهــا  بعــد  عديــدة.  معــارك  وخاضــت  قناصــة 

الدانمــارك عــام 2016 اعتقلــت مــن قبــل الشــرطة لفتــرة 

بتهمــة  واملحاكمــة  التحقيــق  ذمــة  فــي  ســراحها  طلــق 
ُ
وأ

فــي ســوريا وكســر  املســلحة  الفصائــل  بأحــد  »االلتحــاق 

حظــر ســفر الرعايــا االوروبييــن إلــى ســوريا«، ربمــا تواجــه 

طــارد 
ُ
 بالســجن قــد يصــل إلــى 10 ســنوات، وهــي ت

ً
حكمــا

مليئــة  حيــاة  اآلن  تعيــش   ،
ً
أيضــا داعــش  أزالم  قبــل  مــن 

والقلــق. بالخــوف 

مخيــم  فــي  األولــى  طفولتهــا  ســنوات  بعــض  عاشــت 

الرمــادي بالعــراق، ثــم انتقلــت مــع العائلــة إلــى الدنمــارك، 

وفــي أيــام صباهــا أصبحــت تتنقــل بينهــا وبيــن كردســتان.

فــي حلقــة مــن برنامــج »ضيــف وحكايــة«، التي ُســجلت 

 DW فــي كوبنهاغــن، وبثــت علــى القنــاة الفضائيــة األملانيــة

بتاريخ 6 / 8/ 2017، تحدثت باني إلى اإلعامية سماح 

15الطويــل عــن تجربتهــا باعتزاز.

زيارة إلى مقبرتي الشهداء في عفرين

 ،2017/  9  /  1 املبــارك  األضحــى  عيــد  صبيحــة 

زار  الجليلــة،  وتضحياتهــم  األبطــال  للشــهداء   
ً
اســتذكارا

فــي  الكــردي  الديمقراطــي  الوحـــدة  لحــزب  قيــادي  وفــد 

ســوريا، فــي مقدمتــه ســكرتير الحــزب محــي الديــن شــيخ 

مقبرتــي  الحــزب،  منظمــات  أعضــاء  مــن  جمــٍع  مــع  آلــي، 

)الشــهيد رفيــق قــرب قريــة متينــا، الشــهيد ســيدو قــرب 

كفرصفــرة(. قريــة 

النصبيــن  الزهــور علــى  مــن  اكليليــن  آلــي  وضــع شــيخ 

دقيقــة  الحضــور  مــع  ووقــف  املقبرتيــن،  فــي  التذكارييــن 

صمــٍت علــى أرواح الشــهداء، ثــم تجــّول بيــن أضرحتهــم، 

 تحيــات إجــال، وســط مشــاعر االفتخــار ألولئــك 
ً
ملقيــا

ـــرد واإلنســانية.
ُ

الك  عــن 
ً
أرواحهــم دفاعــا الذيــن قّدمــوا 

إعــام  وســائل  تناقلــت  الجــاري  آب  شــهر  أوائــل 

عديــدة نبــأ رغبــة املدعيــة العامــة الســابقة املتخصصــة 

فــي جرائــم الحــرب كارال ديــل بونتــي فــي تقديــم اســتقالتها 

الخاصــة  الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  فــي  عضويتهــا  عــن 

بعــدم  األمــن  مجلــس  أعضــاء  اتهمــت  حيــث  بســوريا، 

العدالــة. تحقيــق  فــي  الرغبــة 

ديل بونتي تقدم استقالتها للجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا
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