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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.

ــل أيَّ حكــٍم اســتبدادي، فــي أي مرحلــة مــن مراحــل التاريخ،  » تأمَّ

َتِجــُد انتشــاراً لجميــع الرذائــل«                    إم��ام عب��د الفت��اح إم��ام 

الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(                العـدد/290/  أيلول 2017 م - 2629ك         الثمن: 100 ل.س

كان وكنا ... 
يف احلالــة الســورية 

ومــا املطلــوب؟

دي ميستورا: أكره األلغام
حمادثات جنيف8 بعد شهر

األمــن  مجلــس  عقدهــا  دوريــة  جلســة  خــال 

الدولــي بشــأن ســوريا، يــوم األربعــاء 27 /9 /2017، 

ســتيفان  بســوريا  الخــاص  الدولــي  املبعــوث  أعلــن 

دي ميســتورا عزمــه علــى عقــد جولــة جديــدة مــن 

فــي  وقــد جــاء  فــي غضــون شــهر،  محادثــات جنيــف 

  2إفادته ما يلي:

جناح انتخاب الرئاسات املشتركة للكومينات يف أجواء من األمان والزناهة

)الجزيــرة،  الثاثــة  األقاليــم  مواطنــو  توّجــه 

 2017 أيلــول   22 الجمعــة  يــوم  عفريــن(  الفــرات، 

إلــى صناديــق االقتــراع النتخــاب الرئاســات املشــتركة 

التمثيليــة  الهيئــات  حلقــات  أولــى  للكومينــات، 

 
ً
تنفيــذا لفيدراليــة شــمال ســوريا، وذلــك  اإلداريــة 

فــي  املتخــذ  للفيدراليــة  التأسي�ســي  املجلــس  لقــرار 

جلســته املنعقــدة يومــي 27 – 28 حزيــران 2017، 

 لدعــوات مكونــات املجلــس مــن أطــّر وأحــزاب 
ً
وتلبيــة

مجتمعيــة  ومنظمــات  ومؤسســات  سياســية 

االختيــار  فــي  الفعالــة  4باملشــاركة 
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النظــام  قــوات  تحــرك  مــع   
ً
تزامنــا

الســوري وحلفائــه نحــو مدينــة ديــر الــزور 

وفــك الحصــار عنهــا مــن الجهــة الجنوبيــة، 

ســوريا  لقــوات  العامــة  القيــادة  أعلنــت 

صــادر  بيــان  عبــر  )قســد(  الديمقراطيــة 

بــدء حملــة  عنهــا بتاريــخ 9 /9 /2017 عــن 

أجــل  مــن  الجزيــرة«  »عاصفــة  اســمتها  مــا 

الجزيــرة  أرا�ضــي  مــن  تبقــى  »مــا  تحريــر 

داعــش،  مــن  الفــرات«  وشــرق  الســورية 

وذلــك بدعــم مجلــس ديــر الــزور العســكري 

وبمســاندٍة مــن التحالــف الدولــي املناهــض 

لإلرهاب. ودعت القيادة املدنيين باالبتعاد 

نحــو  والتوجــه  داعــش  تجمــع  مناطــق  عــن 

املحــررة. املناطــق 

»قســد«  قــوات  حققــت  وقــد  هــذا 

انتصــارات عديــدة علــى داعــش قــرب ديــر 

علــى  واســتولت  الفــرات،  شــرق   – الــزور 

بعــض آبــار النفــط والغــاز، والزالــت الحملــة 

تحــركات  مــع  تصطــدم  وهــي  مســتمرة، 

 التــي قصــف طيرانهــا 
ً
قــوات النظــام أحيانــا

قســد. مواقــع  بعــض 

قضايا وطنية

سيدي الرئيس:

))الوضــع، كمــا تعلمــون، ونعلــم، ال 

... علينــا أن نعتــرف بــأن إنشــاء 
ً
يــزال هشــا

مناطــق خفــض التصعيــد خطــوة مهمــة 

 فــي إطــار الجهــد الرامــي إلــى تخفيــف 
ً
جــدا

العنــف فــي ســائر البلــد.

فــي  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم 

األمــم  بنــداءات  ذكــر 
ُ
أ أن  وأود  تقهقــر... 

فــي  املدنييــن  حمايــة  أجــل  مــن  املتحــدة 

أماكــن  وفــي  والرقــة  الــزور  وديــر  إدلــب 

.
ً
دائــرا القتــال  يــزال  ال  حيــث  أخــرى، 

العســكري  العمــل  هــذا  خضــم  وفــي 

 
ً
جميعــا أننــا  مــن  الرغــم  علــى  املكثــف، 

الدولــة  تنظيــم  قتــال  بــأن  نعتــرف 

اإلســامية أمــر هــام، علينــا أن نتذكــر أنــه 

 
ً
مــرة مرتيــن:  املدنييــن  معاقبــة  يمكــن  ال 

تنظيــم  حكــم  تحــت   
ً
أصــا كانــوا  ألنهــم 

ألنهــم،  أخــرى   
ً
ومــرة اإلســامية،  الدولــة 

لســوء حظهــم، فــي املــكان الــذي يــدور فيــه 

القتــال. 

يجــب عمــل املزيــد مــن أجــل حمايــة 

مــن  املدنيــة  التحتيــة  والبنيــة  املدنييــن 

علــى  والعمــل  العســكري،  الهجــوم 

واملســتمر  اآلمــن  الوصــول  ضمــان 

املدنييــن  جميــع  إلــى  عوائــق  دون  ومــن 

كانــوا. أينمــا  ســوريا،  فــي  املحتاجيــن 

علــى  أؤكــد  أن  لــي  اســمحوا  لكــن 

وجــه التحديــد ... فــاآلالف حســب روايــة 

املفقوديــن  عــداد  فــي  يزالــون  ال  أســرهم 

نــر  لــم  املحتجزيــن.  أو  املخطوفيــن  أو 

فــي  ال   - املســألة  هــذه  بشــأن  تقــدم  أي 

أســتانا، رغــم عــدة محــاوالت وآمــال؛ وال 

فــي جنيــف. ولقــد حــان الوقــت ملعالجــة 

إحــدى  باعتبارهــا  اآلن  املســألة  هــذه 

هــذه  فــي  ســيما  ال  الرئيســية،  األولويــات 

نــرى فيهــا حــدوث انخفــاض  الفتــرة التــي 

التصعيــد. فــي 

نتائــج  تتحقــق  أن   
ً
أيضــا وآمــل 

بشــأن  القريــب  املســتقبل  فــي  ملموســة 

املتعلقــة  اإلنســانية  األعمــال  مســألة 

فقــدت  ألننــي  األلغــام،  أكــره   - باأللغــام 

فــي  األلغــام  قتلتهــم  زمائــي  مــن  ثاثــة 

العــراق.((. وفــي  أفغانســتان 

وأضاف:

))ينبغي أن يشــكل خفض التصعيد 

إلطــاق  حقيقــي  لوقــف   
ً
ممهــدا  

ً
عامــا

علــى  والعمــل  البلــد،  نطــاق  علــى  النــار 

الثقــة  وبنــاء  اإلنســانية  األعمــال  جبتهــي 

الفقــرات  فــي  املحــددة  املســائل  وهــي   -

قــرار مجلــس األمــن  مــن  إلــى 14  مــن 12 

2254. ينبغــي النظــر إلــى الجهــد املبــذول 

فــي أســتانا - وكــذا املبــذول فــي عمــان - علــى 

أنــه األســاس لعمليــة جنيــف متجــددة - 

جهــد ينتقــل مــن املحادثــات التحضيريــة 

إلى مفاوضات حقيقية بشــأن املســتقبل 

السيا�ســي لســوريا على النحو املتوخى في 

... وأعتــزم الحفــاظ علــى  القــرار 2254، 

جميــع  مــع  التعــاون  مــن  عــال  مســتوى 

البلــدان املعنيــة واألطــراف الســورية فــي 

القادمــة. األســابيع 

جميــع  مــع  العمــل  وســنواصل 

املشــاركين فــي غرفــة دعــم املجتمــع املدنــي 

واالستفادة من آراء املجلس االستشاري 

للمــرأة. وقــد أكــد لــي املشــاركون مــن كا 

بقــوة توقعــات قطــاع عريــض  الجانبيــن 

إلــى  التوصــل  أجــل  مــن  الســوريين  مــن 

مصالــح  يجســد  شــامل  سيا�ســي  حــل 

حقــوق  علــى  ويرتكــز  الســوريين  جميــع 

وال  والعدالــة.  واملســاواة،  اإلنســان، 

يزالــون يســترعون االنتبــاه إلــى األصــوات 

الغائبــة عــن العمليــة السياســية، ومنهــا 

أصــوات النســاء اللواتــي يشــكلن نصــف 

أن  ينبغــي  أكثــر.  يكــن  لــم  إن  الســكان، 

يكــون لديهــن صــوت متســاو فــي القــرارات 

بلدهــن.((. مســتقبل  تشــكل  التــي 

اعتزامــي  اليــوم  أؤكــد  أن  وأود   ...((

مــن  الثامنــة  الجولــة  عقــد  إلــى  الدعــوة 

محادثــات األطــراف الســورية فــي جنيــف 

- ناقشــت األمــر مــع األميــن العــام باألمــس 

- بعــد نحــو شــهر مــن اآلن، ... وإنــي أدعــو 

الجانبيــن كليهمــا - وأكــرر الجانبيــن كليهمــا 

- إلــى تقييــم الحالــة بواقعيــة ومســؤولية 

بجديــة  والتحضيــر  ســوريا  شــعب  تجــاه 

بــدون  جنيــف  محادثــات  فــي  للمشــاركة 

شــروط  بــدون  نعــم  مســبقة،  شــروط 

مســبقة.((.

أن  علــى  الحكومــة   
ّ

حــث ))ينبغــي 

 
ً
حقــا تريــد  أنهــا  وبالعمــل  بالكلمــة  تبّيــن 

مصداقيــة  ذي  حكــم  بشــأن   
ً
تفاوضــا

وشــامل للجميــع علــى الصعيديــن املحلــي 

 أن املعارضة 
ً
واملركــزي؛ ... ونعتقــد أيضــا

واجبهــا،  مــن  بــل  مصلحــة،  لهــا  بدورهــا 

تريــد  أنهــا  إلــى  إشــارة  تعطــي  أن  اآلن 

وبمنصــة  واحــد  بصــوت  التحــدث   
ً
فعــا

مــع  حقيقيــة  مفاوضــات  فــي  مشــتركة 

لحكومــة  ا

األطــراف  جميــع  أحــذر  أن  وأود 

ــرق 
ّ
الط أحــام  أو  النصــر  أوهــام  مــن 

املختصــرة. فــا يوجــد بديــل عــن عمليــة 

 وقائمــة في 
ً
لألمــم املتحــدة مدعومــة دوليــا

 
ً
 وجامعــا

ً
 شــاما

ً
جنيــف باعتبارهــا نهجــا

 في 
ً
من شــأنه أن يســاعد الســوريين أيضا

إعــادة استكشــاف حــد أدنــى مــن الثقــة 

النــزاع  هــذا  بعــد  والتماســك االجتماعــي 

املريــر.((.

دي مستورا ... . تتمة

بدء محلة عاصفة اجلزيرة
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أستانة 6 ... تطورات ميدانية متسارعة

وإيــران  وتركيــا  روســيا  أصــدرت 

باعتبارهــا الــدول الضامنــة لوقــف إطــاق 

آليــة  بيانــا مشــتركا حــول  فــي ســوريا،  النــار 

فــي  وذلــك  التوتــر،  خفــض  مناطــق  عمــل 

محادثــات  مــن  السادســة  الجولــة  ختــام 

أســتانة – عاصمــة كازاخســتان يومــي 14 

– 15 /9 /2017. حيــث ركــز البيــان علــى 

الثــاث،  الــدول  بيــن  املشــترك  التنســيق 

مكافحــة  فــي  املحــرز  التقــدم  »علــى  وأكــد 

داعــش  تنظيــم  علــى  والقضــاء  اإلرهــاب 

وجميــع  النصــرة  وجبهــة  النصــرة  جبهــة   /

والكيانــات  واملشــاريع  والجماعــات  األفــراد 

جيــش  أو  بالقاعــدة  املرتبطــة  األخــرى 

جميــع  اتخــاذ  »علــى  وتصميمهــا  داعــش«، 

الكفــاح ضدهــا  ملواصلــة  الازمــة  التدابيــر 

وخارجهــا«.  التصعيــد  مناطــق  داخــل 

تتخــذ  أن  ضــرورة  علــى  التأكيــد  كذلــك 

الثقــة،  لبنــاء  تدابيــر  املتصارعــة  األطــراف 

 / املحتجزيــن  عــن  اإلفــراج  ذلــك  فــي  بمــا 

املختطفيــن وتســليمهم، فضــا عــن تحديــد 

أجــل  مــن  املفقوديــن،  األشــخاص  هويــة 

للعمليــة السياســية  تهيئــة ظــروف أفضــل 

والوقــف الدائــم إلطــاق النــار، مــع ضــرورة 

اإلنســانية. املســاعدات  وصــول 

تقرير جديد للجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بسوريا
الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  قَدمــت 

مــن  واملؤلفــة  بســوريا  املعنيــة  املســتقلة 

كاريــن   ،
ً
رئيســا  - بينهيــرو  ســيرجيو  )باولــو 

كونينــغ أبوزيــد و كارال ديــل بونتــي أعضــاًء( 

 إلــى مجلــس حقــوق االنســان 
ً
 جديــدا

ً
تقريــرا

 –  11 والثاثــون  السادســة  دورتــه  فــي 

اســتنتاجاتها  تضمــن   ،2017 أيلــول   29

التــي  التحقيقــات  أســاس  علــى  وتوصياتهــا 

أجرتهــا فــي الفتــرة مــن 1 آذار/مــارس 2017 

 .2017 تموز/يوليــه   7 إلــى 

يــزال  »ال  التقريــر:  موجــز  فــي  جــاء 

الجمهوريــة  أنحــاء  جميــع  يعــم  العنــف 

 
ً
العربيــة الســورية علــى نحــو يشــكل انتهــاكا

للقانــون  األساســية  للمبــادئ   
ً
ســافرا

الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق 

علــى  األول،  املقــام  فــي  ويؤثــر،  اإلنســان 

وخــال  البلــد.  أرجــاء  جميــع  فــي  املدنييــن 

واصلــت  بالتقريــر،  املشــمولة  الفتــرة 

الحصــار  عمليــات  املتحاربــة  األطــراف 

وســيلة  اإلنســانية  املعونــة  مــن  واتخــذت 

املدنيــة  الدعــم  قواعــد  قابليــة  إلضعــاف 

االستســام.« علــى  وإرغامهــا  لاســتمرار 

إليهــا  توصلــت  اســتنتاجات  فيمايلــي 

 : للجنــة ا

أنحــاء  جميــع  فــي  املدنيــون  يــزال  ))ال 

مــن  الســاحقة  األغلبيــة  يمثلــون  البلــد 

واألطفــال  الســوري،  النــزاع  ضحايــا 

أشــد  بيــن  مــن  هــم   
ً
داخليــا والنازحــون 

النــاس عرضــة للعنــف. وقــد أف�ضــى اتفــاق 

أســتانا  فــي  أبــرم  الــذي  التوتــر  تخفيــف 

فــي  ملحــوظ  انخفــاض  إلــى  أيار/مايــو  فــي 

مــن  الحــد  إلــى  وبالتالــي  القتاليــة  األعمــال 

 .ً... املدنييــن،  صفــوف  فــي  الخســائر 

املتحاربــة  األطــراف  واصلــت  وقــد 

واســتخدام  حصــار  عمليــات  تنفيــذ   ...

لفــرض  وســيلة  اإلنســانية  املســاعدة 

... االستســام. 

اســتهدفت هيئة تحرير الشــام وتنظيم 

املجموعــات  ومقاتلــو  اإلســامية  الدولــة 

باســتخدام  الدينيــة  األقليــات  املســلحة 

والتفجيــرات  املفخخــة  الســيارات 

االنتحاريــة والقناصــة وأخــذ الرهائــن. ...((.

إلــى  اللجنــة  توصيــات  جــاءت  وقــد 

والحكومــة  املتحاربــة  األطــراف  جميــع 

الســورية واملجموعــات املســلحة واملجتمــع 

حمايــة  بضــرورة  األمــن،  ومجلــس  الدولــي 

القانــون الدولــي  حقــوق االنســان واحتــرام 

اإلنســانية  املســاعدات  وتأميــن  اإلنســاني 

وفــك الحصــار عــن املــدن والبلــدات وعــدم 

اســتخدام  عــن  والكــف  املدنييــن  إيــذاء 

املرافــق  اســتهداف  أو  الكيمائيــة  األســلحة 

إلــى  الراميــة  الجهــود  وتشــجيع  العامــة، 

ســام  عمليــة  وتحقيــق  املســاءلة  تعزيــز 

وجامعــة.  شــاملة 

تفجير دراجة 

في قامشلي
ضحايــا  الجرحــى  وبعــض  شــهيدين 

وســط  مفخخــة  ناريــة  دراجــة  تفجيــر 

مدينــة قامشــلي، مســاء االثنيــن 18 / 9 

/2017، حيــث اتهمــت قــوات األســايش 

فــي بيــان لهــا مــا يســمى )ميليشــيا الدفــاع 

الوطنــي( التابعــة للنظــام بالوقــوف وراء 

الحــادث.
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االنتخابــات  هــذه  شــهدت  حيــث  الحــّر، 

 علــى الترشــيح والتصويــت، 
ً
 واســعا

ً
إقبــاال

مناســبة  وإجــراءات  تحضيــرات  وفــق 

واملفوضيــة  الذاتيــة  اإلدارة  اتخذتهــا 

تأميــن  مــن  لانتخابــات،  العليــا 

واألمــان  الحمايــة  وتوفيــر  املســتلزمات 

بشــكل  التنفيذيــة  التعليمــات  وتطبيــق 

أو  مؤســفة  حــوادث  وقــوع  دون  جيــد، 

توافــد  اســتمر  وقــد  مســيئة،  تدخــات 

مــن  متأخــرة  ســاعات  إلــى  املقترعيــن 

التصويــت  فتــرة  تمديــد  بعــد  املســاء، 

فــي بعــض املناطــق. ســاعتين إضافيتيــن 

وبهذا الخصوص صّرح لـ »الوحـدة« 

لحــزب  القياديــة  الهيئــة  فــي  أعضــاء 

الوحـــدة الديمقراطــي الكــردي فــي ســوريا 

بمــا يلــي:

حســين بــدر: »بخصــوص انتخابــات 

هادئــة،  أجــواء  فــي  تمــت  فقــد  الجزيــرة، 

أو  خروقــات  أي  هنــاك  يكــن  ولــم 

 ،
ً
جيــدا االقبــال  وكان  تذكــر،  تجــاوزات 

ولــم يقتصــر علــى رفــاق أو مؤيــدي الـــ ب ي 

د، وهنــاك فــوز ملحــوظ للمســتقلين فــي 

الكومينــات«. مــن  كثيــر 

جماهيــر  »ذهبــت  كنــو:  مو�ســى 

صناديــق  إلــى  كوبانــي  مقاطعــة 

السياســية  شــرائحها  بأغلــب  االقتــراع 

واملهنيــة  والثقافيــة  واالجتماعيــة 

النتخــاب رئاســات الكومينــات املشــتركة، 

املرشــحين  بيــن  شــريفة  منافســة  وســط 

 تحــت 
ً
واملرشــحات، وكان اإلقبــال جيــدا

االنتخابيــة،  للدوائــر  مشــددة  حراســة 

والديمقراطيــة  األمــان  مــن  جــو  فــي 

ظاهــرة  الســعادة  كانــت  حيــث  والفــرح، 

تكريــس  بســبب  املقترعيــن،  وجــوه  علــى 

وادالئهــم  ســوريا  شــمال   - فيدراليــة 

تاريــخ  فــي  مــرة  ألول  بحريــة  بأصواتهــم 

رئاســات  فــي  للفائزيــن  نبــارك   ... ســوريا 

القــوات  ونشــكر   املشــتركة  الكومينــات 

العليــا  واملفوضــة  واالســايش  األمنيــة 

علــى  كوبانــي  مقاطعــة  فــي  لانتخابــات 

التاريخــي.«. الحــدث  هــذا  انجــاح 

الناخبــون  »توجــه  شــعبان:  رشــيد 

املشــتركة  الرئاســات  انتخــاب  إلــى 

بــروح  عفريــن  مقاطعــة  فــي  للكومينــات 

شــديد  وحــرص  املســؤولية  مــن  عاليــة 

الديمقراطيــة  التجربــة  هــذه  إلنجــاح 

الجديــدة التــي حرمــوا منهــا منــذ عقــود، 

وذلــك رغــم املحــاوالت العديــدة لإلســاءة 

 وفقــدان 
ً
لهــذه العمليــة االنتخابيــة ســلفا

كانــت  أنهــا  إال  آخريــن،  مــن  بهــا  الثقــة 

والتــزام  للجماهيــر  واســعة  بمشــاركة 

للجــان  وكان  االنتخابيــة،  باألصــول 

صناديــق  علــى  فعــال  دور  املشــرفة 

وبــدون  النزاهــة  علــى  وحــرص  االقتــراع 

أي تدخــل مــن أي طــرف أو جهــة، ووفــق 

إجــراءات أمنيــة مشــددة دون وقــوع أي 

حــادث يذكــر، ممــا خلــق جــو مــن االرتيــاح 

الجماهيــر،  بيــن  واملحبــة  وااللفــة  العــام 

 وتجربــة ديمقراطيــة 
ً
 تاريخيــا

ً
فــكان يومــا

.« وطنيــة 

العليــا  للمفوضيــة  بيــان  وحســب 

صحفــي  مؤتمــر  فــي  أذيــع  لانتخابــات 

املشــاركة  نســبة  أن  عامــودا،  بمدينــة 

الجزيــرة:  إقليــم  فــي  وكان   ،%70 بلغــت 

 تنافســوا علــى )2551( 
ً
)7687( مرشــحا

إقليــم  وفــي   .)5102( منهــم  فــاز  كوميــن، 

تنافســوا   
ً
مرشــحا  )3192( الفــرات: 

علــى )849( كوميــن، فــاز منهــم )1698(. 

 
ً
إقليــم عفريــن: )1440( مرشــحا فــي  أمــا 

تنافســوا علــى )415( كوميــن، فــاز منهــم 

.)830(

الســيد  الحــزب  ســكرتير  أدلــى  كمــا 

فــي مركــز  آلــي بصوتــه  الديــن شــيخ  محــي 

فــي  زكريــا   – دمهــات  الشــهيد  كوميــن 

القديمــة. عفريــن  مدينــة 

االنتخابيــة  العمليــة  نجــاح  وإثــر 

املرحلتيــن  تشــهد  أن  املتوقــع  مــن  هــذه، 

مشــاركة  االنتخابــات  مــن  التاليتيــن 

حمــات  وســط  أكبــر،  وإقبــال  أوســع 

التشــكيك ومســاعي اإلســاءة بحق تجربة 

اإلدارة الذاتيــة ومشــروع الفيدراليــة مــن 

قبــل أوســاط عديــدة، محليــة وإقليميــة.

انتخابات الكومينات .... تتمة

الحزب البديل من أجل ألمانيا

املــارك  دمــج  علــى  محتجيــن  مجموعــة 

األملانــي بالعملــة األوربيــة » اليــورو« تحــول 

باســم   2013 عــام  سيا�ضــي  حــزب  إلــى 

الحــزب البديــل مــن أجــل أملانيــا أو البديــل 

وصــل  أعــوام  أربعــة  وبعــد   ،AFD ألملانيــا 

إلــى البرملــان فــي االنتخابــات الحاليــة كثالــث 

 %12,6 علــى  حصــل  حيــث  حــزب،  أكبــر 

مــن مجمــوع أصــوات الناخبيــن األملــان، فــي 

األحــزاب  أقــوى  فيــه  الــذي حصــل  الوقــت 

 CDU املســيحي  الديمقراطــي  االتحــاد 

مــن  أقــل  علــى  ميــركل  املستشــارة  بزعامــة 

 
ً
33 %. لــم يســتقر الحــزب الجديــد تنظيميــا

 ،
ً
بعد ولم يتبلور مشــروعه السيا�ضــي تماما

إال أن بيانــه التأسي�ضــي الــذي ركــز بشــكل 

أسا�ضــي علــى رفــض االنضمــام إلــى منطقــة 

اليــورو ووقــف تدفــق الاجئيــن، وشــعاراته 

املحليــة  االنتخابــات  فــي  ســواء  االنتخابيــة 

العامــة  االنتخابــات  فــي  أو  )الواليــات( 

إلــى  أملانيــا  »ســنعيد  قبيــل:  مــن  )األخيــرة(. 

املانــي«،  أنــت  بنفســك  »ثــق  أصحابهــا«، 

»ســننجب أطفالنــا بأنفســنا«....   وخطــاب 

قيــادات الحــزب عــن مجــد أملانيــا وتاريخهــا 

واإلســام. الاجئيــن  وعــن 

الكســندر غاوالنــد أحــد زعمــاء الحــزب 

ال  سياســية  بظاهــرة  اإلســام  وصــف 

تناســب أملانيــا، بينمــا شــريكته أليــس فيــدل 

العنــف  علــى  االنتخابيــة  حملتهــا  فــي  ركــزت 

بزيــادة  وعاقتهــا  الجريمــة،  ومعــدالت 

أوربــا وأملانيــا  فــي  املســلمين  الاجئيــن  نفــوذ 

اآلذان  بحظــر  الحــزب  ومطالــب   ،
ً
تحديــدا

والنقاب الشــرعي اإلســامي ومنع بناء مزيد 

دول  مــن  بتمويــل  أملانيــا  فــي  املســاجد  مــن 

خارجيــة، مــع تشــديد الرقابــة علــى الحــدود 

األملانية ضمن االتحاد  ... ربما هذا هو كل 

مــا يعرفــه العالــم عــن الحــزب الجديــد بمــا 

فيهــم األملــان أنفســهم، لكــن موقــع الحــزب 

الجديــد وترتيبــه البرملانــي ســيحتمان عليــه 

القضايــا  جميــع  حيــال  سياســته  توضيــح 

التــي تشــغل الــرأي العــام األملانــي واألوربــي 

ســتوضح  القادمــة  واألســابيع  األيــام   ...

أملانيــا. أجــل  مــن  البديــل  مامــح حــزب 

الحــزب  يعتبــرون  املحلليــن  بعــض 

 علــى غــرار حــركات 
ً
 متطرفــا

ً
الجديــد يمينيــا

أوربيــة  ودول  روســيا  شــهدتها  مماثلــة 

أخــرى، ويتهمونــه بالنازيــة الجديــدة، يعــزز 

تنامــي  مــن  الاجئيــن  مخــاوف  الــرأي  هــذ 

 
ً
دور الحــزب، البعــض اآلخــر يعتبــره قوميــا

مــادة  فاقعــة  مــن مواضيــع  يتخــذ   
ً
شــعبويا

أساســية لشــعبيته، يعتمــد علــى شــعارات 

وعواطــف وليــس لديــه توجهــات سياســية 

واضحــة تجــاه قضايــا أساســية وال هيكليــة 

االســتمرارية،  تؤمــن  صلبــة  تنظيميــة 

رئاســة  فيديــل  أليــس  رفــض  بعــد  ســيما 

كتلــة الحــزب البرملانيــة، وفريــق آخــر يعــزي 

الرئيســية  األحــزاب  لعجــز  تقدمــه  ســبب 

جديــد  لديهــا  يعــد  لــم  حيــث  التقليديــة، 

الترهــل  عــن  ناهيــك  للمواطــن،  تقدمــه 

تصدرهــا  التــي  الحزبيــة  والبيروقراطيــة 

فــي  الدولــة.  مؤسســات  إلــى  األحــزاب  هــذه 

التوقــف  يجــب  أســباب  ثمــة  األحــوال  كل 

الصعــود  فــي  ســاهمت  بجديــة  عندهــا 

وزيــادة  أملانيــا  فــي  البديــل  لحــزب  الســريع 

الصعــود  فــي فرنســا وحتــى  اليميــن  شــعبية 

الصاروخــي للرئيــس ماكــرون الــذي بــدوره 

 فــي أروقــة السياســة األوربيــة 
ً
يعتبــر جديــدا

الناخــب  تصويــت  وكذلــك  والفرنســية 

ترامــب. لدونالــد  املتوقــع  غيــر  األمريكــي 
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حضــر وفــٌد مــن حــزب الوحـــدة برئاســة 

القياديــة  الهيئــة  عضــو   – محمــد  خبــات 

لحــزب  الســابع  املؤتمــر  افتتــاح  للحــزب، 

فــي  املنعقــد   ،PYD الديمقراطــي  االتحــاد 

 27 يومــي  الجزيــرة  إقليــم   – رميــان  بلــدة 

تهنئــة  برقيــة  وقــّدم   ،2017  /  9/  28-

الكرديــة. باللغــة 

وقــد صــدر عــن املؤتمــر بيــان ختامــي، 

جــاء فيــه:

)يؤكــد حزبنــا القيــام بــدوره فــي انجــاح 

لألزمــة  حــل  إليجــاد  التفاوضيــة  العمليــة 

السيا�ضــي  مســاره  أســاس  علــى  الســورية 

مشــروع  علــى  باالســتناد  الديمقراطــي 

واالسترشــاد  الديمقراطيــة  الفيدراليــة 

األزمــة  بحــل  املتعلــق  األممــي  بالقــرار 

ووضــع   .2254 قــرار  تحــت  الســورية 

البرامــج  فــي  اســتراتيجية تضمــن املســاهمة 

املتعلقــة بالحــد مــن الهجــرة مــن كردســتان 

 على مكونات مزوبوتاميا 
ً
التي تشــكل خطرا

 .... الكــردي خاصــة،  الشــعب  وعلــى  عامــة 

عائشــة  مــن   
ً
كا بانتخــاب  املؤتمــرون  قــام 

حســو و شــاهوز حســن للرئاســة املشــتركة. 

 
ً
عضــوا وأربعيــن  تســع  انتخــاب  تــم  كمــا 

املــرأة.(. مــن   23 منهــم  الحــزب  ملجلــس 

تقارير وأخبار 

أربعينية الفقيد عبد الكريم قاسم

أحيــت دائــرة ديريــك لحــزب الوحـــدة 

اإللكترونيــة   )  ÇAR ÇIRA  ( صحيفــة  و 

قاســم  الكريــم  عبــد  الفقيــد  أربعينيــة 

قريــة  رأســه  مســقط  فــي  هفــراز(  )بافــي 

»نبــي ســادي« التابعــة لناحيــة »جــل آغــا 

 9 » - الجزيــرة، عصــر يــوم الجمعــة 29/ 

/2017، بحضــور حشــٍد غفيــر مــن محبيــه 

مجتمعيــة  فعاليــات  وممثلــي  ورفاقــه 

سياســية. وأحــزاب 

بــدأ الحفــل بالوقــوف دقيقــة صمــت 

الشــهداء  وأرواح  الراحــل  روح  علــى 

كلمــات: لقيــت 
ُ
أ ثــم  رقيــب(،  ونشــيد)أي 

1-  محمــد ذـكـي، دائــرة ديريــك لحــزب 

الوحــدة.

الهيئــة  عضــو  شــنكالي،  فــوزي   -2

الرئاســية فــي التحالــف الوطنــي الكــردي ) 

)  HEVBENDÎ

3- نوشــين بيجرمانــي، اتحــاد الكتــاب 

الكــرد فــي ســوريا.

عبــدي،  الديــن  ســيف  محمــد   -4

الكــردي  التقدمــي  الديمقراطــي  الحــزب 

ســوريا. فــي 

5- فســيح بافــي جكــر، حركــة املجتمــع 

.)TEV-DEM( الديمقراطــي

الحــزب  لقمــان،  بافــي  عبــاس   -6

ســوريا  فــي  الكــردي  الديمقراطــي 

. ) رتــي لبا ا (

7- مصطفــى مشــايخ، نائــب ســكرتير 

التحالــف  ورئيــس  الوحـــدة،  حــزب 

ســوريا. فــي  الكــردي  الوطنــي 

عائلــة  قاســم،  الكريــم  عبــد  آريــن   -8

الفقيــد.

ركــزت الكلمــات علــى مناقــب الراحــل 

وخصالــه ونضالــه فــي الدفــاع عــن قضيــة 

وقضايــا  العادلــة  الكــردي  الشــعب 

ومــدى  االنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة 

والوعــي،  الثقافــة  نشــر  فــي  مســاهمته 

وعائلتــه  لرفاقــه  التعــازي  وقّدمــت 

إلــى  بعضهــا  تطرقــت  كمــا  ومحبيــه، 

األوضــاع السياســية وامليدانيــة فــي ســوريا 

العــراق  كردســتان  إقليــم  وفــي  وشــمالها 

كمــا   .
ً
عمومــا الكرديــة  الحركــة  وأوضــاع 

وجميــع  الحضــور  آريــن  الشــابة  شــكرت 

العــزاء. واجــب  قــّدم  مــن 

قصائــد  إلقــاء  الكلمــات  تخلــل 

خالــد،  )آزاد  للســادة  بينهــا  مــن  شــعرية، 

مــن  برقيــات  ــرأت 
ُ
وق ســيرو(،  كريــان 

 
ً
ممثــا الكردســتاني  الوطنــي  )الحــزب 

شــفيق  الدكتــور  العــام  بســكرتيره 

إبراهيــم، منســقية آليــان لحركــة اإلصــاح 

مــروان  الســيد  ســوريا،   – الكــردي 

. ) ن خــا رو صا

الحضــور  ألقــى  الحفــل  ختــام  فــي 

الفقيــد،  ضريــح  علــى  الــوداع  نظــرات 

وســط مشــاعر احتــرام وحــزن علــى رحيلــه 

الباكــر.

عــام  مواليــد  مــن  الراحــل  أن  ُيذكــر 

أليــم  مــروري  حــادث  إثــر  وتوفــي   ،1969

.2017 آب   20 بتاريــخ  ومؤســف 

PYD زيارة وديةحضور المؤتمر السابع لحزب
 ولقاء مشترك

التنســيق  هيئــة  مــن  وفــٌد  زار 

الوطنيــة - حركــة التغييــر الديمقراطــي 

ضم السادة )زياد وطفة - نادر فطوم - 

علــي الســعد( أعضــاء املكتــب السيا�ضــي 

الكــردي  الوطنــي  التحالــف  مقــّر 

بالقامشــلي يــوم األربعــاء 2017/9/13، 

)مصطفــى  مــن  كل  اســتقباله  فــي  وكان 

مشــايخ - نصــر الديــن ابراهيــم - فــوزي 

عثمــان(. أمجــد   - شــنكالي 

، وتبــادل الطرفــان 
ً
كان اللقــاء وديــا

الحديــث عــن األوضــاع الراهنــة.
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صالــة  فــي   ،2017  /9  /  17 األحــد  يــوم 

فــي  الوحـــدة  حــزب  مــن  وفــٌد  شــارك  زاغــروس، 

لحــزب  عفريــن  منظمــة  أقامتــه  الــذي  الحفــل 

الذكــرى  بمناســبة   PYD الديمقراطــي  االتحــاد 

الرابــع عشــر لتأســيس PYD، حيــث ألقــى رشــيد 

 ،
ً
شــعبان عضــو اللجنــة السياســية للحــزب كلمــة

 
ً
تطــرق فيهــا إلــى دور األحــزاب فــي املجتمــع، مؤكــدا

معهــا  تجلــب  ال  الواحــد  الحــزب  سياســات  بــأن 

ومــا  للبلــدان،  والدكتاتوريــة  االســتبداد  ســوى 

 
ً
يحــدث اآلن فــي ســوريا خيــر مثــال علــى ذلــك، مهنــأ

 لــه دوام 
ً
الحــزب الشــقيق بهــذه املناســبة متمنيــا

والنجــاح. التقــدم 

كانيــه  ســري  منظمــة  مــن  وفــٌد  شــارك  كمــا 

فــي  املناســبة  لــذات  قيــم 
ُ
أ  

ً
الوحـــدة حفــا لحــزب 

مركــز واشــوكاني للثقافــة والفــن، بتاريــخ 13 / 9/ 

 
ً
كلمــة ســليمان  الحليــم  عبــد  فيــه  ألقــى   ،2017

وتحــدث   ،PYD حــزب  فيهــا  هنــأ  الوفــد،  باســم 

عــن فيديراليــة شــمال ســوريا وانتخاباتهــا وعــن 

إلــى   
ً
داعيــا العــراق،  كردســتان  إقليــم  اســتفتاء 

الثنائيــة. العاقــات  تمتيــن 

الشــيخ  حــي  منظمــة  مــن  وفــٌد  وشــارك 

مقصــود – حلــب لحــزب الوحـــدة فــي االحتفاليــة 

التي أقامتها منظمة PYD بتاريخ 19 / 2017/9، 

مــن   « نصهــا:  فــي  جــاء  باســمه،   
ً
كلمــة وألقيــت 

واحساســنا  شــعبنا  اتجــاه  واجباتنــا  منطلــق 

بضــرورات العمــل السيا�ســي واملجتمعــي، حيــث 

التــي  واألفــكار  الــرؤى  أهميــة  فأكثــر  أكثــر  تبــرز 

تســعى إلــى تحقيــق التوافــق واالنســجام القومــي 

والتواصــل  الحــوار  وأهميــة   ،
ً
أوال والوطنــي 

واملكونــات  القــوى  كافــة  بيــن  فيمــا  الدائــم 

ثقــة  كلنــا  االرضيــة  هــذه  علــى   ،
ً
ثانيــا الوطنيــة 

يتوانــى  لــن  الديمقراطــي  االتحــاد  حــزب  بــأن 

عــن تحقيــق تلــك األهــداف التــي تخــدم مصالــح 

التقــدم  مــن  املزيــد  إلــى  شــعبنا...  ومســتقبل 

لحزبكــم الشــقيق والتقــدم لشــعبنا التــواق إلــى 

هــذه  فــي  نهنئكــم  أخــرى  مــرة  واملســاواة،  الحريــة 

.». املناســبة 

تقارير وأخبار 

بعد ثالث سنوات من اإلبادة، معاناة اإليزيديين مستمرة ... وتوصيات

تهتــم  التــي   )YAZDA( يــزدا  منظمــة 

تأسســت  العالــم،  فــي  اإليزيدييــن  بشــؤون 

ومهنييــن  طــاب  قبــل  2014مــن  آب  فــي 

التــي  الجماعيــة  اإلبــادة  علــى   
ً
ردا إيزيدييــن 

بدأت في 3 أغســطس 2014، وهي مســجلة 

والعــراق  وأملانيــا  املتحــدة  الواليــات  فــي 

املتحــدة. واململكــة  والســويد 

علــى  منشــور  خبــر  فــي  املنظمــة  ذكــرت 

علــى  أقدمــت  أنهــا  االلكترونــي  موقعهــا 

وضــع  فيــه  تنــاول  مفصــل  تقريــر  إصــدار 

ثــاث  نحــو  مــرور  بعــد  اإليزيدييــن  ـــرد 
ُ

الك

بهــا أبنــاء  إبــادة مســتمرة يمــّر  ســنوات مــن 

إثــر  علــى  العــراق  فــي  االيزيديــة  الديانــة 

هجمــات تنظيــم الدولــة االســامية داعــش 

منشــور  التقريــر   .2014 آب  مطلــع  عليهــم 
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ذكر الخبر:

))إن التقريــر ســلط األضــواء علــى عــدة 

جوانــب تراهــا يــزدا مهمــة لارتقــاء بالواقــع 

اإليزيديــة  باإلبــادة  كاالعتــراف  االيزيــدي 

وهــو  داعــش...  تنظيــم  عناصــر  ومحاســبة 

يبيــن حجــم معانــاة املختطفــات واألطفــال 

اإليزيدييــن فــي أســر داعــش، مــع التطــرق إلــى 

فشــل املجتمــع الدولــي والحكومــة العراقيــة 

)املركــز واالقليــم( فــي تحريرهــم.

معانــاة  إلــى  يشــير   
ً
أيضــا التقريــر 

وأوضــاع  داعــش  قبضــة  مــن  الناجيــات 

وجهــود  النــزوح  مخيمــات  فــي  اإليزيدييــن 

إلــى   2014 عــام  مطلــع  االنســانية  االغاثــة 

علــى االحتياجــات  التركيــز  مــع  هــذا،  يومنــا 

ناحيــة  مــن  الحالــي،  الوقــت  فــي  الضروريــة 

والتربيــة  والنفســية  الصحيــة  الخدمــات 

االقتصاديــة،  واملصــادر  والتعليــم 

فــي  اإليزيدييــن  تواجــه  التــي  والتحديــات 

كانــت  ســواء  الوظائــف  علــى  الحصــول 

داخــل املخيمــات أو فــي الدوائــر الرســمية، 

التــي  املعوقــات  علــى  التركيــز  جانــب  إلــى 

تواجــه اإليزيدييــن فــي العــودة إلــى ديارهــم، 

فــرص  هنــاك  تكــون  أن  ينبغــي  وبأنــه   ...

فــي  اإليزيدييــن  توطيــن  إلعــادة  متكافئــة 

االبــادة  ضحايــا  وخاصــة  الغربيــة  الــدول 

تنظيــم  عنــف  مــن  والناجيــات  والناجيــن 

داعــش.

التقريــر يؤكــد بأنــه توجــد حــاالت تمييــز 

عنصــري ضــد اإليزيدييــن فــي بلدهــم، وأنهــم 

ومســتحقاتهم،  حقوقهــم  مــن  محرومــون 

وأن هــذا التمييــز لــم يتغيــر رغــم تعرضهــم 

مضطهــدون  وأنهــم  األخيــرة،  اإلبــادة  إلــى 

وإقليــم  وســوريا  العــراق  مــن  كل  فــي 

كوردســتان، باالســتناد إلــى عمليــات التحيــز 

إقليــم  مؤسســات  فــي  ضدهــم  والتمييــز 

القوانيــن  حيــث  مــن  والعــراق  كوردســتان 

قطــع   ( املمتلــكات  ملكيــة  و  املجحفــة 

األرا�ضــي، املنــازل(، إلــى جانــب اســتغالهم 

، وخاصــة فــي أوقــات االنتخابــات، 
ً
سياســيا

الــذي  السيا�ضــي  التمثيــل  منحهــم  وعــدم 

الســكانية،  نســبتهم  وفــق  يســتحقونها 

الخنــاق  تضييــق  كيفيــة  إلــى  باإلضافــة 

الحريــات  وتقييــد  املضايقــات  وعمــل 

لألشــخاص والنشــطاء الذيــن يعبــرون عــن 

الحاليــة. باألوضــاع  آرائهــم 

وضــح  السيا�ضــي  الصعيــد  وعلــى 

مناطــق  تقســيم  تــم  كيــف  أنــه  التقريــر 

وفــق  ســنجار  بلــدة  فــي  اإليزيديــة  تواجــد 

ذكــر  مــع  الجهويــة،  املصالــح  سياســة 

جهــة  كل  ودور  تمركــز  ومــكان  أهــداف 

... املنطقــة  فــي  سياســية 

مــن  جملــة  بكتابــة  التقريــر  اختتــم 

الدولــي  املجتمــع  إلــى  املوجهــة  التوصيــات 

اقليــم  وحكومــة  العراقيــة  والحكومــة 

بتحريــر  تتعلــق  جلهــا  كوردســتان، 

االبــادة  وتعريــف  اإليزيديــات  املختطفــات 

اإلبــادة،  ارتــكاب  فــي  املتورطيــن  ومحاســبة 

فــي  إلــى حمايــة األدلــة املتواجــدة  باإلضافــة 

املقابــر الجماعيــة، وبرامــج إعــادة التوطيــن 

إلــى الخــارج، إلــى جانــب إقامــة مناطــق آمنــة 

فــي  لإليزيدييــن واألقليــات األخــرى املتبقيــن 

العــراق تحــت رعايــة أمميــة، ومنــح إداراتهــا 

إليهــا  االســتقرار  لعــودة   
ً
تمهيــدا ألبنائهــا، 

إعمارهــا.((. بإعــادة  والبــدء 

PYD  مشاركة في إحياء ذكرى تأسيس حزب
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إجماع مجلس األمن يتبنى قرار رقم 2379 
                                 لمحاسبة داعش على جرائمه في العراق

مــع  قصتهــا  مــراد  ناديــا  روت  أن  بعــد 

الدولــي  األمــن  ملجلــس  جلســٍة  فــي  داعــش 

الحضــور  عيــون  وأدمعــت   2015 عــام 

التلفــزة،  لشاشــات  املشــاهدين  وماييــن 

 وفــي جلســٍة أخــرى للمجلــس 
ً
وطالبــت مــرارا

عــام 2016 بمحاســبة داعــش، وبنــاًء علــى 

اعتمــد  بريطانيــا،  بــه  تقدمــت  مشــروٍع 

مجلــس األمــن فــي جلســته املنعقــدة بتاريــخ 

 / رقــم  القــرار  باإلجمــاع   2017/  9  /  21

داعــش  تنظيــم  محاســبة  حــول   /  2379

بمــا  العــراق  فــي  ارتكبهــا  التــي  الجرائــم  عــن 

فــي ذلــك التــي قــد ترقــى إلــى مســتوى جرائــم 

الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية واإلبــادة 

الجماعيــة.

العــام  األميــن  مــن  القــرار  وطلــب 

مستشــار  برئاســة  تحقيــق،  فريــق  إنشــاء 

خــاص، لدعــم الجهــود املحليــة الراميــة إلــى 

مســاءلة تنظيــم داعــش عــن طريــق »جمــع 

علــى  العــراق  فــي  األدلــة  وتخزيــن  وحفــظ 

األعمــال التــي قــد ترقــى إلــى مســتوى جرائــم 

والجرائــم  الجماعيــة  واإلبــادة  الحــرب 

األخــرى  الــدول  ودعــا  اإلنســانية«.  ضــد 

مــن  ذلــك  فــي  بمــا  الفريــق  مــع  التعــاون  إلــى 

خــال الترتيبــات املتبادلــة بشــأن املســاعدة 

القانونيــة.

 
ً
أيضــا الجلســة  فــي  وشــاركت  هــذا 

ســفيرة   – مــراد  ناديــة  اإليزيديــة  الناجيــة 

النوايا الحســنة لألمم املتحدة واملستشــارة 

القانونيــة أمــل كلونــي وفريــق منظمــة يــزدا 

اليــاس  حيــدر  املنظمــة  رئيــس  مــن  املكــون 

ومديــر العاقــات الحكوميــة عابــد شــمدين 

مــع الناجيــة االيزيديــة شــيرين جــردو. وقــد 

عقــدت مــراد وكلونــي مــع الوزيــر البريطانــي 

 
ً
 صحفيــا

ً
لشــؤون الشــرق األوســط مؤتمــرا

حــول  نيويــورك  فــي  املتحــدة  األمــم  بمقــّر 

األمــن. مجلــس  مــن  املعتمــد  القــرار 

القــرار،  علــى صــدور  ردهــا  معــرض  فــي 

انتصــار  القــرار هــو  قالــت كلونــي: إن هــذا 

لفتــرة  حاربــوا  الذيــن  داعــش  لضحايــا 

وبهــذا  العدالــة،  تحقيــق  اجــل  مــن  طويلــة 

التصويــت باإلجمــاع أرســلت االمــم املتحــدة 

لــم تعــد  بــأن داعــش  رســالة قويــة مفادهــا 

الجماعيــة  االبــادة  ارتــكاب  علــى  قــادرة 

االنســانية  ضــد  وجرائــم  حــرب  وجرائــم 

دون أن يواجــه العقــاب، وفــي نهايــة املطــاف 

فــي  للضحايــا  يومــا  هنــاك  يكــون  ســوف 

. ملحكمــة ا

ضحايــا  عــن  نيابــة  مــراد:  قالــت  كمــا 

وجميــع  اإليزيديــة  الجماعيــة  اإلبــادة 

أشــكر  أن  أود  داعــش،  جرائــم  ضحايــا 

اململكــة املتحــدة والعــراق وبلجيــكا وجميــع 

وأيضــا  الدولــي،  األمــن  مجلــس  أعضــاء 

أشــكر الكثيــر مــن املنظمــات واألشــخاص 

الحملــة،  هــذه  خــال  معنــا  وقفــوا  الذيــن 

فتحقيــق العدالــة تســتحق أن تأخــذ وقتنــا 

بأننــا  ســعيدة  وأنــا  حياتنــا،  وحتــى  وجهدنــا 

نقطــف جــزء مــن ثمــار هــذا الجهــد اليــوم.

 – بوكوفــا  إيرينــا  رحبــت  جهتهــا  ومــن 

 
ً
املديــرة العامــة لليونســكو بالقــرار، مؤكــدة

مــن  اإلفــات  ظاهــرة  وقــف  إلــى  الحاجــة 

املتعّمــد  التدميــر  »يعــّد  وقالــت:  العقــاب، 

للتــراث جريمــة حــرب. فقــد أصبــح أســلوب 

حــرب يهــدف إلــى تمزيــق نســيج املجتمعــات 

اســتراتيجّية  إطــار  فــي  البعيــد  املــدى  علــى 

الثقافــي  التــراث  حمايــة  وإن  ثقافــي.  تطهيــر 

ضــرورة  بــل  ثقافّيــة،  قضيــة  مجــّرد  ليــس 

أمنّيــة، وال يمكــن فصلهــا عــن الدفــاع عــن 

الحيــاة البشــرّية.«، وأضافــت: »إننــي أرى فــي 

 بأهميــة حمايــة 
ً
 جديــدا

ً
هــذا القــرار اعترافــا

الســام  آفــاق  تعزيــز  أجــل  مــن  التــراث 

واألمــن،...«.

املتحــدة  األمــم  موقعــي  املصــدر: 

يــزدا. ومنظمــة 

تكنولوجيا التعليم ما بين المدّرس والطالب

التعليــم  تطــور  عــن  نتحــدث  عندمــا 

اســتخدامات  مباشــرة  أذهاننــا  إلــى  يتبــادر 

فــي هــذا املجــال الــذي أصبــح  التكنولوجيــا 

ال  ملحــة  حاجــة  الــدول  مــن  كثيــر  فــي 

فــي ســبيل مواكبــة  يمكــن االســتغناء عنهــا، 

األفضــل  وتقديــم  الحاصلــة  التطــورات 

املؤسســات  لتبقــى  للطــاب،   
ً
دائمــا

منافســة  مراحلهــا  بمختلــف  التعليميــة 

 
ً
واقليميــا  

ً
محليــا العلمــي،  الصعيــد  علــى 

مــن  العديــد  طــرح 
ُ
ت وهنــا   ،

ً
دوليــا وحتــى 

وااليجابيــات  الســلبيات  حــول  التســاؤالت 

فــي  التكنولوجيــا  اســتخدام  تواجــه  التــي 

الســيما  الدراســية،  والصفــوف  القاعــات 

أن العديــد مــن املدرســين تتفــاوت معرفتهــم 

الحديــث  التعليــم  وســائل  باســتخدام 

دمــج  فــي  ومصاعــب  مشــاكل  ويواجهــون 

األســاليب واألدوات التكنولوجيــة، املواقــع 

االلكترونيــة واللوائــح الذكيــة وغيرهــا، مــع 

فكيــف  التقليديــة،  التعليميــة  األســاليب 

يمكــن للمعلــم التغلــب علــى هــذه املشــاكل؟.

بأخطائــه  واعترافــه  املــدرس  تقبــل   -1

برؤيــة  للتاميــذ  والســماح  منهــا،  والتعلــم 

علــى  يشــجعهم  قــد  ممــا  األخطــاء،  هــذه 

تقبــل أخطائهــم والتعلــم منهــا، ففــي النهايــة 

املدرســون والتاميــذ بشــر علــى حــد ســواء 

ومعرضيــن للوقــوع فــي الهفــوات واالخطــاء. 

تخصيــص  املدرســين  علــى  يجــب   -2

أدوات  علــى  للتعــرف   
ً
تقريبــا يومــي  وقــت 

مــع  مشــاركتها  وكيفيــة  التكنولوجيــا 

. لطــاب ا

النجــاح  علــى  بالقــدرة  االيمــان   -3

إلــى  للوصــول  املســتمرة  واملحاولــة 

بشــكل  وفهمــا  التعليميــة  التكنولوجيــا 

النصيحــة  وهــذه  صحيــح، 

جهاد محمد أحمد*
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موجهــة باألخــص للذيــن لديهــم ضعــف فــي 

واالنترنــت. الكمبيوتــر  اســتخدام  مجــاالت 

الزمــاء  باقــي  مــن  املســاعدة  طلــب   -4

الذيــن لديهــم معرفــة أكثــر بطــرق التعليــم 

الحديثــة. 

والنــدوات  املؤتمــرات  حضــور   -5

مــن  العديــد  هنــاك  حيــث  االلكترونيــة، 

هــذا  توفــر  التــي  االنترنــت  علــى  املنصــات 

غوغــل  ومنهــا  الخدمــات،  مــن  النــوع 

يتبــادل  خالهــا  مــن  التــي  هانغوتــس، 

وتجاربهــم. خبراتهــم  املدرســون 

6- إيمــان املــدرس بــأن كميــة املعلومات 

التــي  عــن  تقــل  ال  يملكهــا  التــي  واملعرفــة 

التعليميــة. املؤسســة  فــي  زمــاؤه  يملكهــا 

مقــال  هــو  أيضــا  نظــري  لفــت  ومــا 

جــوردن  األمريكــي  واملستشــار  للمؤلــف 

جــاء  حيــث  ريفيــو،  ايــد  لصفحــة  شــبيرو 

: فيــه

عمــل  كيفيــة  فهــم  ســبيل  »فــي 

علينــا  الحديثــة،  التعليــم  تكنولوجيــا 

التقليديــة  العاقــة  إلــى  بالنظــر  نبــدأ  أن 

الحفــاظ  يســهل  إذ  والتلميــذ،  املعلــم  بيــن 

نحــو  موجهــة  تعليميــة  اســتراتيجية  علــى 

تكــون  حيــن  للطــاب،  الفرديــة  الحاجــات 

مباشــرة  عاقــة  املــدرس  مــع  العاقــة 

وفرديــة، فيتــم تقســيم األهــداف واملفاهيــم 

يســهل  أجــزاء  إلــى  التعليميــة  واملهــارات 

علــى التلميــذ فهمهــا، ويتــم شــرح كل جــزء 

يواجــه  وعندمــا  والفــرد.  تتــاءم  بطريقــة 

املعلــم  يقــوم  الفهــم،  فــي  مشــاكل  التلميــذ 

مباشــرة بتغييــر طريقــة الشــرح، فهــو قــادر 

بمــا  وأقلمتــه  مباشــرة  أداءه  تقييــم  علــى 

التاميــذ.«. حاجــات  مــع  يتناســب 

ويوضــح شــبيرو أن املدرســين املميزيــن 

تدريســهم  طريقــة  تكييــف  إلــى  يتوصلــون 

لعــدد  وذلــك   ...  
ً
يوميــا املــرات  عشــرات 

املمكــن  مــن  ليــس  إذ  الطــاب.  مــن  قليــل 

بغــض  الطــاب،  لجميــع  ذلــك  تحقيــق 

بشــر،  فاملعلــم  املعلــم،  نوايــا  عــن  النظــر 

ولقــدرات البشــر حــدود. لذلــك، وألســباب 

كثيــرة ومتنوعــة، يتمكــن بعــض الطــاب فــي 

الفصــول الدراســية التقليديــة االســتفادة 

مــن فوائــد مهــارات املعلــم فــي توجيــه الــدرس 

لطابــه،  الشــخصية  الحاجــات  بحســب 

ذلــك. إلــى  آخــرون  يتوصــل  ال  فيمــا 

املســتوى  أن  األميرـكـي  الكاتــب  ويؤكــد 

مكتســباتهم  وتطــور  للطــاب  األكاديمــي 

اللغويــة يختلفــان باختــاف كميــة ونوعيــة 

خــال  لهــا  يتعرضــون  التــي  املفــردات 

حياتهــم،  مــن  األولــى  الثــاث  الســنوات 

والنوعيــة  الكميــة  هــذه  تكــون  مــا   
ً
وغالبــا

ينتمــون  التــي  االجتماعيــة  بالطبقــة   
ً
رهنــا

إليها. بالنتيجة، يجد املدرسون أنفسهم في 

ظــروف محرجــة ومعقــدة، إذ أن التاميــذ 

الذيــن  هــم  انتباههــم  إلــى  حاجــة  األكثــر 

يواجهــون الصعوبــة األكبــر فــي التعبيــر عــن 

أنفســهم. بالنتيجــة، ال يتوصــل املعلــم إلــى 

إعطائهــم االهتمــام الــذي يحتاجــون إليــه، 

التواصــل  يفضــل  إنســان  كأي  املعلــم  ألن 

خــال  مــن  جهــوده  علــى  يكافئــه  مــن  مــع 

فائــدة  تكمــن  وهنــا  املســتمر.  النجــاح 

بحســب  التعليــم  تكنولوجيــا  اســتخدام 

الحــظ،  لحســن  أنــه  يــرى  الــذي  شــابيرو 

تختلــف الحواســيب عــن البشــر، فــإذا تــم 

وتشــكل  املناســبة،  بالطريقــة  اســتخدامها 

األلعــاب االلكترونيــة وتكنولوجيــا التعليــم 

مــن  املدرســين  تمكــن  أدوات  التكيفــي 

القيــام بعملهــم بفاعليــة ودقــة وعــدل أكبــر. 

وبالتالي فإذا ما اســتخدم أفضل املدرســين 

مــن  ســيتمكنون  الحديثــة  التقنيــات  هــذه 

مميــز. جــد  بعمــل  القيــام 

التقويــم  أن  شــبيرو  جــوردن  ويؤمــن 

االلكترونيــة  األلعــاب  علــى  القائــم 

يقــدم  التكيفــي  التعليــم  وتكنولوجيــا 

ميــن إلــى 
ّ
للمدرســين فرصــة التحــول مــن معل

التعليميــة.  للعمليــة  ومســهلين  مرشــدين 

التكنولوجيــا  هــذه  أن  يتصــّور  وهــو 

للمدرســين مســتقبا أن يكيفــوا  ستســمح 

وبرنامــج  للمناهــج  تدريســهم  أســلوب 

يبقــوا  أن  لهــم  تســمح  بطريقــة  الصفــوف 

قريبيــن وعلــى صلــة بتاميذهــم وحاجاتهــم، 

تســمح  أن  التكنولوجيــا  لهــذه  يمكــن  كمــا 

مــن  القصــوى  االســتفادة  تحقيــق  لهــم 

لهــم جميــع املعلومــات  وقتهــم، ألّنهــا تؤمــن 

وأداء  أدائهــم  لتقييــم  يحتاجونهــا  التــي 

وفعاليــة. بســرعة  وتحســينهما  طابهــم 

مــن  العديــد  بالنــا  يغيــب عــن  طبعــا ال 

بلــدان  الصعوبــات التــي يعانــي منهــا بعــض 

حــروب  مــن  الثالــث(  )العالــم  يســمى  مــا 

التــي  والتجهيــزات  االمكانــات  وضعــف 

حــد  علــى  والطالــب  املعلــم  علــى  تســهل 

العمليــة  مــن  واالســتفادة  للتكيــف  ســواء 

بلدنــا  تحتاجهــا  والتــي  الحديثــة  التعليميــة 

تعــرض  مــا  بعــد  مناطقــه  بجميــع  ســوريا 

أزمــات  مــن  والتعليــم  التربيــة  قطــاع  لــه 

فــي  جمــة  فوائــد  مــن  لهــا  ملــا  ومصاعــب، 

 
ً
مواكبــة التطــورات التــي ســنحتاجها عاجــا

.
ً
آجــا أم 

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

* طالب دكتوراة معلوماتية - أملانيا

كيف رمست املس بيل خارطة العراق؟

اإلمبراطوريــة  تقســيم  تــم  عندمــا 

األولــى  العامليــة  الحــرب  بعــد  العثمانيــة 

ووضــع  -بيكــو،  ســايكس  اتفاقيــة  بموجــب 

كتبــت  البريطانــي،  االنتــداب  تحــت  العــراق 

املنــدوب  مستشــارة  بيــل(  )غيرتــرود  املــس 

الســامي البريطانــي فــي العــراق بير�ســي كوكــس، 

رســالة الــى والدهــا فــي عــام 1920 تقــول فيهــا 

، فقــد قمــت 
ً
» كان عملــي لهــذا اليــوم جيــدا

برســم الحــدود الغربيــة، والجنوبيــة الغربيــة 

.« املرتقبــة  )العراقيــة(  للدولــة 

خارطــة  علــى  نظــرة  يلقــي  مــن  كل  إن 

أن  الفــور،  علــى  ســياحظ  الحاليــة  العــراق 

الحــدود العراقيــة مــع كل مــن ســوريا واألردن 

 
ً
تمامــا مســتقيمة  خطــوط  هــي  والســعودية 

املــس  قبــل  مــن  واملســطرة  بالقلــم  رســمت 

بيــل.

املؤرخيــن  مــن  كبيــر  عــدد  ويعتقــد 

جنســيات  مــن  واملفكريــن  والباحثيــن 

األوســط  الشــرق  خارطــة  أن  مختلفــة، 

الحاليــة بحاجــة إلــى تصحيــح، وأن األحــداث 

العاصفة التي شــهدتها املنطقة في الســنوات 

األخيــرة وتداعياتهــا املتســارعة، قــد تــؤدى الــى 

الظلــم  يرفــع  بمــا  مــن جديــد،  إعــادة رســمها 

الكــوردي. الشــعب  علــى  وقــع  الــذي 

فــي املنطقــة،  الــدول العربيــة  إن معظــم 

الوجــود  إلــى  ظهــرت  سياســية،  كيانــات  هــي 

لعمليــات  نتيجــة  ليــس  العالــم،  خارطــة  فــي 

 
ً
تعبيــرا تكــن  ولــم  طبيعيــة،  ديموغرافيــة 

  ملــا هــو موجــود علــى أرض الواقــع، 
ً
جغرافيــا

بــل فرضــت بالقــوة، بعــد انتصــار الحلفــاء فــي  

الحــرب العامليــة األولــى وانهيــار اإلمبراطوريــة 

قــام الاعبــان الرئيســيان  العثمانيــة  حيــث 

فــي املنطقــة وهمــا بريطانيــا  وفرنســا  برســم 

دول  وتشــكيل  األوســط  الشــرق  خارطــة 

يضمــن  بمــا  حدودهــا،  ورســم  جديــدة 

األخــذ  دون  األول،   املقــام  فــي  مصالحهمــا 

والدينــي  االثنــي  التمايــز  االعتبــار  بنظــر 

املنطقــة. لشــعوب  والثقافــي  والتاريخــي 

لــم تكــن لهــذه الــدول املصطنعــة وجــود 

علــى  حتــى  العثمانيــة،  اإلمبراطوريــة  فــى 

شــكل واليــات أو وحــدات إداريــة - جغرافيــة 

كانــت  املثــال،  ســبيل  فعلــى  منفصلــة. 

تشــغلها  التــي  املســاحة 

جودت هوشيار

»غيرترود بيل دخلت إلى العراق عام 1914 

وتوفيت  فيها عام 1926.«

تكنولوجيا التعليم ... تتمة
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 أثنــاء مراســم 
ً
هــذا وألقــت كوجــر كلمــة

التكريــم، جــاء فيهــا، حســب النــص املنشــور 

فــي موقــع رووداو:

))أشــكر اليونســكو والتحالــف العالمــي 

املراســم  هــذه  لتنظيــم  األمــل،  أجــل  مــن 

الحملــة  شــخصيات  كإحــدى  وتكريمــي 

العامليــة ضــد القــوى املتطرفــة... حربنــا ضــد 

داعش لم تكن فقط من أجل حماية أرواح 

وممتلــكات مواطنــي إقليــم كوردســتان، بــل 

والحريــات  اإلنســانية  القيــم  عــن  للدفــاع 

والســام  والتعايــش  للتســامح  إن  الدينيــة. 

 عريقــة وعميقــة وراســخة فــي ثقافــة 
ً
جــذورا

الجائــزة  هــذه  أقــدم  كوردســتان...  شــعب 

املمنوحــة لــي، إلــى أرواح ألــف و800 مقاتــل 

ضــد  الحــرب  فــي  البيشــمركة  شــهداء  مــن 

بأرواحهــم  ضحــوا  الذيــن  وجميــع  داعــش 

اإلنســانية  والعدالــة  الحريــة  عــن  للدفــاع 

واالضطهــاد.((. الظلــم  ضــد  والحضــارة 

اســوا  راديــو  إلــى  كوجــر  وتحدثــت 

مــن  كنــت  ألنــي  بذلــك  فخــورة  »أنــا   :
ً
قائلــة

التوجــَه  قــررن  اللواتــي  املقاتــات  أوائــل 

داعــش  تنظيــم  ملحاربــة  القتــال  جبهــات  إلــى 

عندمــا  خاصــة  اإلنســانية،  عــن  لندافــع 

ونســتقبلهم  والنازحيــن  املهجريــن  نــرى  كنــا 

. » ونحتضنهــم

فكر ورأي

إيقاظ الفنت النائمة أو لعبة املوت اجملاني

إلــى  املشــرق  بلــدان  مــن  أي  تصــل  لــم 

العصــري  باملعنــى  القانــون  دولــة  مســتوى 

للكلمــة، وحتــى تلــك التــي حــاز فيهــا القضــاء 

لــم  علــى بعــض االســتقالية، مثــل مصــر، 

الجهــات  بعــض  ل  تغــوُّ محــاوالت  مــن  تنــُج 

وقــت  مــن  األمنــي  الطابــع  ذات  التنفيذيــة 

البلــدان  هــذه  أنظمــة  جعــل  مــا  اآلخــر، 

مــع  لكــن  بحــق،  باالســتبدادية  توصــف 

بحلــول  واملســتويات.  الدرجــات  اختــاف 

تلتــه،  التــي  والفو�ضــى  العربــي«  »الربيــع 

وجــدت بعــض القــوى الداخليــة والخارجيــة 

باملكونــات  للتاعــب   
ً
مناســبة الفرصــة 

واملخــاوف،  الفتــن  وإثــارة  املجتمعيــة 

لتمريــر  واألثنيــة،  والطائفيــة  الدينيــة 

ومصالحهــا.  مشــاريعها 

فــي بلداننــا أواخــر  ثمــة حدثــان هامــان 

الصراعــات  وضعــا  املنصــرم  القــرن 

جديــد  مــن  الكمــون  طــور  فــي  املذهبيــة 

بعــد خمودهــا منــذ مطلــع القــرن؛ »الثــورة 

مــن  رافقهــا  ومــا   1979 عــام  اإليرانيــة« 

ع فــي مناطــق مختلفــة  محــاوالت نشــر التشــيُّ

منظمــة  وظهــور  املنطقــة،  بلــدان  مــن 

الســني  اإلســام  مــن  كشــكل  »القاعــدة« 

املتطــرف. وقــد تأثــر املنــاخ الســوري بهذيــن 

غيــر  أو  مباشــرة  بصــورة  ســواء  الحدثيــن، 

مباشــرة.

ــفت تلــك البنــى 
ّ

، تكش
ً
فــي ســوريا، أيضــا

التــي لــم يكــن االســتبداد يســمح بالحديــث 

بهــا،  بالتاعــب  لنفســه  ســمح  لكنــه  عنهــا، 

علــى  وهيمنتــه  تســيده  لــدوام   
ً
ضمانــا

الثــورة  علــى  أشــهر  تمــض  ولــم  املجتمــع. 

حتــى شــاركته قــوى طائفيــة متســلقة علــى 

مطالــب الحريــة والكرامــة هــذا املســعى غيــر 

الحميــد. 

ولئــْن كان الســتخدام الورقــة الطائفيــة 

فــي  بخاصــة  البدايــة،  فــي  الصاعقــة  وقــع 

املناطــق املختلطــة، فقــد تراجــع أثرهــا علــى 

مضطــرد،  نحــو  علــى  الشــعبي  املســتوى 

قــد  الفتنــة  هــذه  بــأّن  اآلن  أقــول  وأكاد 

فــّك  تنتظــر  وهــي  األفــول،  علــى  شــارفت 

فــي »غيتــوات« االســتبداد  الســوريين  أســر 

علــى  ببقاياهــا  ليرمــوا  والحديثــة  القديمــة 

التاريــخ. هامــش 

الطائفــي  الطابــع  ذات  الحــاالت  أولــى 

فــي الثــورة كنــت قــد شــهدتها فــي حــي القــدم 

حيــن   ،2011 آب  شــهر  أواســط  بدمشــق 

ارتقى شبان املنصة ومنعوا األستاذ عارف 

دليلــة مــن إلقــاء كلمــة فــي إحــدى أمســيات 

اإلشــكال  معالجــة  وتمــت  التظاهــر، 

إلــى  عــارف  األســتاذ  انتمــاء  عــن  بالحديــث 

الطائفــة  عــن   
ً
عوضــا األحــرار  العلوييــن 

تصاعــد  علــى   
ً
مؤشــرا ذلــك  كان  العلويــة! 

وليــس  العلوييــن  إزاء  الطائفيــة  املشــاعر 

 علــى 
ً
فقــط ضــّد النظــام، مثلمــا كان مؤشــرا

أخــذ  وإمكانيــة  الشــارع،  ضبــط  صعوبــة 

عواطفــه فــي اتجاهــاٍت متباينــة. بعــد أشــهر، 

أيــدي  علــى  االنفعــاالت  هــذه  مثــل  تحولــت 

إعــاٍن  إلــى  املســلحة  الســلفية  الفصائــل 

»النصيريــة«.  بقتــال  صريــح 

املحيطــة  املنــازل  شــرفات  وعلــى 

شــحات 
َّ
املت النســاء  راقبــت  بالســاحة، 

املضطــرب  الذكــوري  املشــهَد  بالســواد 

مامحهــنَّ  علــى  تبــدو  أن  دون  بتكاســل، 

بالخــوف  شــعرن  ربمــا  محــّددة؛  مشــاعر 

أن  فــي  أملــن  أنهــنَّ  أو  بيــن،  املقرَّ علــى 

تنعكــس التطــورات املرتقبــة علــى حريتهــنَّ 

بالتجربــة  خبــرن  أنهــّن  أو  وســعادتهّن، 

الدينيــة  الشــعارات  علــى  التعويــل  عــدم 

اآلخــر!  الجنــس  يرفعهــا  التــي  والسياســية 

مــن   
ً
انطاقــا املــرء  تقديــم  كان  كــم 

بالنســبة   
ً
مربــكا الطائفــي  الــوالدي  انتمائــه 

وُيــراد  اإلنســاني،  انتمائــه  إلــى  ارتقــى  ملــن 

ســابق  انتمــاء  فــي  ويتقوقــع  يعــود  أن  لــه 

متعــددة  هويتــه  واختصــار  مهجــور،  شــبه 

لــم  الواقــع،  فــي  مكوناتهــا!  بأحــد  الجوانــب 

 
ً
كثيــرا يتجــاوز  النــاس  عمــوم  وعــي  يكــن 

انتماءاتهــم املذهبيــة فــي ظــل مــاءة وطنيــة 

باألكاذيــب. مثّقبــة 

لكــن، مــا إن تظهــر املخــاوف الطائفيــة 

التاريــخ،  أبالســة  كل  تســتيقظ  حتــى 

ســتعاد 
ُ
ــم الشــعور باملظلوميــة، وت

ّ
فيتضخ

منهــا  الحقيقيــة  التاريخيــة،  الذكريــات 

انتماءاتــه  إلــى  الفــرد  ويلجــأ  مــة،  واملتوهَّ

 
ً
مخّيــرا ال   

ً
مجبــرا بهــا،  ليحتمــي  الســابقة 

مــن  يســتجير  وكمــن  الحــاالت،  معظــم  فــي 

 .
ً
أحيانــا بالنــار  الرمضــاء 

، أفضــت املخــاوف التــي أيقظتهــا 
ً
الحقــا

إلــى  املتطرفــة  اإلســامية  التنظيمــات 

والدينيــة  املذهبيــة  األقليــات  اصطفــاف 

بحكــم  األغلــب  علــى  وتضامنهــا،  والقوميــة 

دفعــت  حيــن  فــي  القناعــة،  ال  الضــرورة 

الفئــات الشــعبية لألكثريــة الســنية الثمــن 

فــي  االنتفاضــة  تركــز  بســبب   
ً
مــرة مرتيــن؛ 

قمــع  مــن  ذلــك  تــا  ومــا  وبلداتهــا  مدنهــا 

وتدميــر، ومــرة أخــرى بســبب قــوى التطــرف 

واإلرهــاب التــي حاولــت أخذهــا باتجــاه آخــر 

 .
ً
تمامــا

ســنوات،  ســت  مــن  أكثــر  بعــد  اآلن، 

يمكــن القــول بــأن محاولــة إيقــاظ الفتــن فــي 

ســوريا قــد بــاءت بالفشــل الذريــع، وأنهــا لــم 

كممارســة  الشــعبي  املســتوى  علــى  تتفــش 

علــى اإلطــاق، إذ لــم تبــق منطقــة آمنــة مــن 

بيئات األقليات إال ولجأ إليها أبناء املناطق 

وتلقــوا كل مســاعدة ممكنــة. ال  املنكوبــة، 

بــل أن اختــاط الســوريين فــي زمــن الحــرب، 

ولعــل ذلــك مــن املفارقــات، بــّدد الكثيــر مــن 

 
ً
تجربــة ــل 

ّ
ومث املســبقة،  والــرؤى  األوهــام 

فريــدة ســيكون لهــا آثــار إيجابيــة علــى املــدى 

البعيــد.  

للمشــاكل  الحقيقيــة  الحلــول  إن 

إال  تكــون  أن  يمكــن  ال  واألثنيــة  الطائفيــة 

إلــى  واالرتقــاء  القانــون،  ودولــة  باملواطنــة 

الــذي  املؤسســاتي  الدوالتــي-  املســتوى 

يلغيهــا، لكنــه  يحفــظ هــذه االنتمــاءات وال 

يخضعهــا إلــى انتمــاء املواطنــة األســمى، مــا 

ســلم  فــي  مســتمر  الرتقــاء   ،
ً
جــا تدرُّ يمهــد، 

االنتمــاءات. 

أي  االســتبداد،  مقاومــة  خــط  يمــر 

اســتبداد، عبــر كل الطوائــف والجماعــات، 

التــي  الجديــدة،  ســوريا  قيامــة  كذلــك 

الســوريين  أغلــب  بهــا  يقتنــع  أن  تنتظــر 

كنظــام مواطنــة جامــع. وإن وضــع التخــوم 

األقليــات  أو  األثنيــات  أو  الطوائــف  بيــن 

واألكثريــة أو العــرب واألكــراد، ومــا قــد ينتــج 

ُيبقــي ســوريا علــى  عنــه مــن محاصصــات، 

العنــف.  مــن  متتاليــة  دورات  مــع  موعــد 

الســوريين  وعــي  يشــكل  أن  املأمــول  ومــن 

أجــل  مــن  مهمــة   
ً
رافعــة التقســيم  ملخاطــر 

دفع اليأس واإلصرار على اســتعادة ســوريا 

 للجميــع، يحمــي وال يفــرق، وبالصيغــة 
ً
وطنــا

يرتضونهــا.  التــي 

األخيــرة  الخليجيــة  األزمــة  أثبتــت  لقــد 

يقبــل  ال  وبمــا  الجديــدة،  واصطفافاتهــا 

املذهبيــة  الصراعــات  خدعــة  أن  الشــك، 

هــي مجــرد غطــاء لتحقيــق مصالــح قوميــة 

املثــال،  ســبيل  علــى  فئويــة،  أو  وطنيــة  أو 

إيــران وتركيــا علــى التضامــن  كان اجتمــاع 

وعلــى  مذهبــي.  إطــار  أي  خــارج  قطــر  مــع 

التحريــض  فــي  تورطــوا  الذيــن  الســوريين 

مــن  يســتفيدوا  أن  القاتلــة  للعصبيــات 

دروس الحاضــر علــى األقــل، ويعملــوا علــى 

إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن أجــل مســتقبل 

القادمــة.   أجيالنــا 

د. منير شحود

كوجر دوسكي ... تتمة
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لــن يفيــد أكــراد العــراق العنــاد القاطــع 

فــي وجــه الغضــب العــارم مــن قبــل الحكومــة 

العراقيــة وتركيــا وإيــران واالســتياء األميركــي 

علــى  الكرديــة  القيــادة  إصــرار  مــن   
ً
أيضــا

دولــة مســتقلة  قيــام  علــى  اســتفتاء  إجــراء 

 الى تقسيم العراق. في املقابل، 
ً
يؤدي عمليا

لــن تكــون حكمــة مــن رئيــس الــوزراء العراقــي 

بإرســال  توعــده  ينفــذ  أن  العبــادي  حيــدر 

قــوات الــى منطقــة كركــوك النفطيــة وفــرض 

مــا  العــراق،  كردســتان  علــى  جــوي  حظــر 

م رئيــس إقليــم كردســتان العــراق 
ّ
لــم يســل

مطــاري  علــى  الســيطرة  بارزانــي  مســعود 

أربيــل والســليمانية الــى بغــداد. ثــم أن تعهــد 

العبــادي للبرملــان العراقــي أن الحكومــة لــن 

القيــادة  مــع  ومحادثــات  حــوار  فــي  تدخــل 

االســتفتاء  بإلغــاء  تقــم  لــم  مــا  الكرديــة 

علــى  البــاب  يغلــق  إنمــا  عليــه،  يترتــب  ومــا 

ويشــّرِعها  املمكنــة  السياســية  التفاهمــات 

علــى املواجهــة العســكرية بيــن أهالــي العــراق 

تركيــا  تدخــل  أكــراد وعــرب ويســتدعي  مــن 

وإيــران ضــد األكــراد.

الكرديــة  القيــادات  أخطــاء  تراكمــات 

وعنادهــا أّدت الــى الوضــع الراهــن الخطيــر 

حيــث زج األكــراد أنفســهم فــي زاويــة صعبــة 

بأمــان.  منهــا  الخــروج   
ً
ســها يكــون  لــن 

االســتفتاء  إجــراء  قــرار  الداعميــن  رأي 

إجرائــه  عــن  التراجــع  أن  هــو  موعــده  فــي 

مــن  بارزانــي  ملســعود  سيا�ضــي«  »انتحــار 

حاســم  وموعــد  دوليــة  ضمانــات  دون 

بارزانــي  لقــرار  الناقــدون  لاســتقال. 

يلومونه على املجازفة في وجه كل النصائح 

والتوســات لتأجيــل االســتفتاء كــي ال يكــون 

وهــم  العــراق،  تقســيم  مفتــاح  األكــراد 

بيــن  ينتحــرون  اآلن  األكــراد  إن  يقولــون 

أنيــاب تركيــا وإيــران ودولــة العــراق بســبب 

اآلن  منــاص  ال  االســتفتاء.  علــى  اإلصــرار 

مــن تراجــع جميــع الاعبيــن وهنــاك ضــرورة 

قصــوى لــدور أميركــي ورو�ضــي اســتباقي وآنــي 

العســكرية. واملواجهــة  التدهــور  ملنــع 

الســعودي  الخليجــي،  االنفتــاح 

األخيــرة  اآلونــة  فــي  العــراق  علــى   ،
ً
خصوصــا

إطــار  فــي  إيجابــي  لــدور  يمّهــد  أن  يمكــن 

املوازيــن الداخليــة، ال سيـــــما أن العاقــات 

يقولــه  فمــا  تتحســن.  العـــــبادي  حـــــيدر  مــع 

باتــت  العــراق  دولــة  أن  هــو  العــراق  أكــراد 

الجمهوريــة   
ً
فعليــا عليهــا  تســيطر  مذهبيــة 

اإلســامية اإليرانيــة وأن أحــد أهــم أهــداف 

جــدي  حــوار  فــي  الدخــول  هــو  االســتفتاء 

االســتفتاء  نتيجــة  واســتخدام  بغــداد  مــع 

كونفدراليــة  دولــة  نحــو  ضغــط  كورقــة 

بإخضــاع  امل�ضــي  مــن   
ً
بــدال ديموقراطيــة، 

اآلن  مــاذا  لكــن  اإليرانيــة.  لــإلرادة  العــراق 

الــى درجــات خطيــرة  التشــنج  بعدمــا وصــل 

وجــرى توجيــه اإلنــذارات ليــس فقــط بإلغــاء 

االســتفتاء الــذي تعتبــره بغــداد غيــر شــرعي 

 إمهــال القيــادات 
ً
وغيــر دســتوري، بــل أيضــا

املطــارات  لتســليم  ســاعة   72 الكرديــة 

فــي  الشــمالية  الحقــول  وإعــادة  واملعابــر 

كركــوك واملناطــق املتنــازع عليهــا الــى إشــراف 

فــي  االتحاديــة  النفــط  وزارة  وســيطرة 

بغــداد.

وأصعبهــا  التنــازالت  أســهل  لعــل 

بمــا  االســتفتاء  مهمــة  تعريــف  فــي  يكمــن 

 
ً
بــدال الــرأي  اســتبيان  الــى  أقــرب  يجعلــه 

الــى  للم�ضــي  تخويــل  وثيقــة  اعتبــاره  مــن 

هكــذا  العــراق.  فــي  مســتقلة  كرديــة  دولــة 

يمكــن شــراء الوقــت لبــدء املفاوضــات مــع 

عنــه  التراجــع  يمكــن  ال  بواقــع  االحتفــاظ 

هــو أن 92 فــي املئــة مــن الناخبيــن األكــراد 

صوتــوا ملصلحــة االســتقال. وهكــذا يمكــن 

الحكومــة العراقيــة أن تتراجــع بلطــف عــن 

إلغــاء  وهــو  والامنطقــي  التعجيــزي  طلبهــا 

اســتفتاء تــم إجــراؤه بــكل األحــوال. أوســاط 

أميركيــة عــّدة شــجعت أكــراد العــراق علــى 

قيــام  أن  واعتبــرت  االســتقال  الــى  امل�ضــي 

العــراق  فــي  املســتقلة  الكرديــة  الدولــة 

األوســاط  هــذه  عنــه.  عــودة  ال   
ً
واقعــا بــات 

لكركــوك  الكرديــة  الدولــة  انتــزاع  باركــت 

لهــا،  الرئي�ضــي  النفطــي  املصــدر  باعتبارهــا 

وعلــى أســاس أن فــرض األمــر الواقــع علــى 

التــي  وهــي  لــه،  ترضــخ  ســيجعلها  بغــداد 

أن  العراقيــة  القيــادات  أذهــان  فــي  زرعــت 

الكرديــة  الدولــة  لفــرض  املناســب  الوقــت 

ــت فيهــا 
ّ

املســتقلة هــو اآلن، وهــي التــي ضخ

اإلصــرار والعنــاد باعتبــار أن االســتثمارات 

مــع  الشــراكة  فــي  العســكرية  الكرديــة 

الواليــات املتحــدة إللحــاق الهزيمــة بتنظيــم 

»داعــش« لهــا مردودهــا الــذي حــان قطفــه 

اآلن.

القيــادات  الــى  بالنســبة  أتــت  املفاجــأة 

التــي  ترامــب  إدارة  بمواقــف  الكرديــة 

صدمــت القيــادات وجعلتهــا تعتقــد – ربمــا 

فالقيــادة  جديــة.  وغيــر  لاســتهاك  أنهــا   –

بالدعــم  الثقــة  عارمــة  كانــت  الكرديــة 

هــو  الــذي  االســتقال  ملشــروع  األميرـكـي 

 مشــروع البدء بتقســيم العراق. فهي 
ً
عمليا

 وضعــت األكــراد فــي الصــف األول مــن 
ً
حقــا

الحــرب علــى »داعــش« عبــر »البيشــمركة« 

االســتثمار  ذلــك  أن  واعتقــدت  العــراق  فــي 

واشــنطن. لــدى  مميــزة  مرتبــة  فــي  وضعهــا 

الجمهوريــة  عنصــر  هنــاك  ثــم 

 
ً
مطاطيــا كان  الــذي  اإليرانيــة  اإلســامية 

تلقــوا  تــارة  إذ  العــراق  أكــراد  اعتبــارات  فــي 

الدعــم العســكري مــن إيــران أثنــاء عمليــات 

األحيــان  ومعظــم  »داعــش«  علــى  الحــرب 

اإليرانــي  الثــوري«  »الحــرس  أن  اعتبــروا 

الشــعبي«  »الحشــد  عبــر  نموذجــه  يصــّدر 

مأسســة  بالســلطة.  ليســتفرد  العــراق  فــي 

»الحشــد الشــعبي« أخــاف الجانــب الكــردي 

لفــات  اآلن،  يتحــرك  لــم  إذا  أنــه  واعتبــر 

.
ً
غــدا مــكان  لألكــراد  يكــون  ولــن  األوان، 

فــي  اإليرانــي  املشــروع  عائــق  »نحــن 

كــردي  مصــدر  تعبيــر  وفــق  املنطقــة« 

رفضــت  الكرديــة  »والقيــادات  معنــي، 

لألســلحة  ممــرات  الكرديــة  املناطــق  جعــل 

ُصِدمــت  لذلــك  ســورية«.  الــى  اإليرانيــة 

املوقــف  أتــى  عندمــا  الكرديــة  القيــادات 

اإليرانيــة  املشــاريع   
ً
عمليــا ليدعــم  األميرـكـي 

األكبــر،  لحليفهــم  الــوالء  »فأثبتــوا  للعــراق 

بأنــه  يّدعــون  مــا  رغــم  علــى  إيــران،  وهــو 

ويصــّدر  أصدقائهــم  علــى   
ً
خطــرا يشــكل 

اإلرهــاب«.

األكــراد خائفــون مــن إخضــاع العــراق 

بالتهميــش  يشــعرون  وهــم  إيــران  لهيمنــة 

واإلقصــاء. لذلــك ينظــرون الــى ردود الفعــل 

والعراقيــة  واإليرانيــة  والتركيــة  األميركيــة 

مواقــف  حــدة  ؟ 
ً
وغــدرا  

ً
»ظلمــا فيهــا  بــأن 

أنطونيــو  املتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن 

غوتيريــش ضــد إجــراء االســتفتاء أدهشــتهم. 

والسياســية  الديبلوماســية  الفعــل  ردود 

مجــرد  بأنهــا  حســاباتهم  ضمــن  كانــت  ربمــا 

إنمــا  تهــدأ،  ثــم  قصيــرة،  لفتــرة  زوبعــة 

رئيــس  بهــا  توّعــد  التــي  العمليــة  اإلجــراءات 

الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي، والرئيــس 

والقيــادات  أردوغــان،  طيــب  رجــب  الترـكـي 

أكــراد  دفعــت  التــي  هــي  املختلفــة  اإليرانيــة 

اليقظــة. كابــوس  الــى  العــراق 

عاقــات األكــراد مــع واشــنطن تبقــى فــي 

غاية األهمية وهناك حاجة لتتوقف إدارة 

ترامــب عــن تكــرار اللــوم علــى عــدم تأجيــل 

 – »تنفيســه«  علــى  واإلقــدام  االســتفتاء 

الــى  الوســيلة  ليكــون   – التعبيــر  شــاء  إذا 

املســائل  كامــل  حــول  واملفاوضــات  الحــوار 

يكــون  ـكـي  وأربيــل  بغــداد  بيــن  العالقــة 

 
ً
جــزءا  

ً
الحقــا كردســتان  إقليــم  اســتقال 

 
ً
بــدال وطنيــة  عراقيــة  كونفيديراليــة  مــن 

مــن أن يكــون نقطــة االنطــاق الــى تقســيم 

منفصلــة. أجــزاء  ثاثــة  الــى  العــراق 

فــي هــذه األثنــاء، يمكــن الديبلوماســية 

 
ً
دورا تلعــب  أن   - شــاءت  لــو  األميركيــة 

العــراق  علــى  اإليرانيــة  الهيمنــة  الحتــواء 

برمتــه وفــرض حكــم دينــي عليــه علــى نســق 

الحكــم الثيوقراطــي فــي إيــران. هــذا يتطلــب 

شــاملة  اســتراتيجية  تبنــي  واشــنطن  مــن 

الجمهوريــة  نحــو  ومتماســكة  وجديــة 

 
ً
اإلســامية اإليرانيــة – وهــذا مــا يبــدو حاليــا

 
ً
بأنــه بعيــد املنــال رابضــا

راغدة درغام*
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األكراد يف مواجهة التهديدات والدرس السوري

تناقــش الــدول األربــع التــي يمتــد عليهــا 

والعــراق  وإيــران  )تركيــا  الكــردي  الوجــود 

العــراق  وســورية( قضيــة انفصــال شــمال 

)»كردســتان«( من منظور تحريمي، أو مما 

تعتبــره أمنهــا القومــي، مؤكــدة أن ذلــك غيــر 

قابــل للمناقشــة والحــوار. وهــي- أي الــدول 

تتجاهــل   
ً
عقــودا أمضــت  كانــت  األربــع- 

منهــا   
ً
اعتقــادا الكرديــة«،  »املســألة  وجــود 

النســيان،  إلــى  يــؤدي  قــد  التجاهــل  بــأن 

فــي  والقســر  والعنــف  الحظــر  انتهــاج  وأن 

مواجهتهــا لشــعوبها يقمــع أو يجهــض طمــوح 

كانــت  وبينمــا  بالحريــة.  الشــعوب  هــذه 

املســألة الكرديــة، وال زالــت، عامــل تفريــق 

املشــترك  القاســم  فــإن  الــدول،  هــذه  بيــن 

اليــوم بينهــا هــو توحيــد املوقــف فــي القضيــة 

كردســتان  اســتفتاء  برفــض  نفســها، 

عقوبــات  فــرض  علــى  والتوافــق  العــراق، 

حالــة  تعيــش  إقليميــة  أطــراف  بيــن  عليهــا، 

بينهــا. مــا  فــي  بالوكالــة  بــل وحــرب  خصومــة 

إقامــة  مــن  التخــّوف  يوّحــد  وبينمــا 

الــدول،  هــذه  ديموقراطــي  كــردي  كيــان 

مطالــب  تجاهــل  ذاتــه  الوقــت  فــي  يتــم 

تبــدي  التــي  األكــراد(  )وضمنهــا  الشــعوب 

إطــار  ضمــن  تبقــى  أن  فــي  رغبتهــا  بوضــوح 

إذ   )
ً
مثــاال ســورية  )فــي  الواحــدة،  الدولــة 

النظــام  لســيناريو  املســتبدة  األنظمــة  تيهــئ 

علــى  نتائجــه  تــرى  أنهــا  رغــم  علــى  العراقــي، 

تــدارك أســبابه،  الواقــع، وال تحــاول  أرض 

يقــود  الــذي  الســيناريو  تكــرار  مــن   
ً
منعــا

 الشعوب إلى التفكير باالنفصال، أو 
ً
فعليا

اللجــوء إلــى حلــول شــبه انفصاليــة، ولعــل 

هــذا مــا يجــب أن تفعلــه هــذه الــدول، فــي مــا 

تبقــى لهــا مــن خيــارات متاحــة مــع شــعوبها 

الديموقراطيــة،  الدولــة  نمــوذج  إلقامــة 

بــدل أن  علــى أســاس املواطنــة املتســاوية، 

تقــود تلــك الشــعوب إلــى خيــارات املواجهــة 

مــع التقســيم واالنفصــال، فــي ظــل انعــدام 

الرؤيــا والحكمــة والتقديــر لهــذه األنظمــة، 

بعــض معارضيهــا   عنــد 
ً
أيضــا ومــع األســف 

 2016 ســبتمبر  أيلــول/  لنــدن  )وثيقــة 

التــي تتحــدث عــن رؤيــة املعارضــة لســوريا 

الجديــدة، والتــي تاقــت فيهــا الهيئــة العليــا 

الســعي  تجاهــل  فــي  النظــام  مــع  للتفــاوض 

ملواطنيــن  الديمقراطيــة  الدولــة  إلقامــة 

متســاوين(. أحــرار 

لعــل مــا حــدث فــي العــراق يعطــي الــدول 

 
ً
جديــدا  

ً
درســا االســتفتاء  ترفــض  التــي 

ومجموعــات،   
ً
أفــرادا املواطنيــن  حــق  فــي 

ســوريا  فــي  تفكيرنــا  ويجعــل  قوميــات،  أو 

القادمــة يختلــف عــن األوراق املتناثــرة التــي 

مــا  لســوريا  رؤيتهــا  فــي  املعارضــة  ابتدعتهــا 

بعــد املرحلــة االنتقاليــة، كمــا ينهــي إلــى األبــد 

اإلقصائيــة  الســوري  النظــام  سياســات 

واالســتبدادية، التــي مارســها لنحــو خمســة 

الــذي  الســوري  فالنظــام  ماضيــة.  عقــود 

أكــراد  الســتقال   
ً
معارضــا اليــوم  يقــف 

العــراق، هــو ذاتــه الــذي طاملــا اســتخدمهم 

كمــا  العــراق،  نظــام  ضــد  ضغــط  كورقــة 

األكــراد  اســتخدامها  فــي  تركيــا  حــال  هــو 

إيــران  واســتخدام  العراقــي،  النظــام  ضــد 

الحكــم  نظــام  تركيــا ضــد  وســورية ألكــراد 

الــذي  الحســم  وقــت  فــي  ولكــن  تركيــا،  فــي 

اختــاره أكــراد العــراق، بعــد طــول انتظــار، 

األكــراد،  خدمــات  األنظمــة  هــذه  تناســت 

لهــم،  والســلطوية  الضيقــة  وتوظيفاتهــا 

البينيــة  خافاتهــا  أن  حقيقــة  عــن  كاشــفة 

توافقــات  مكانهــا  لتحــل  تجاوزهــا  يمكــن 

فــي عرقلــة املشــروع أو  املصلحــة املشــتركة 

الكــردي. الطمــوح 

ومــن نافــل القــول أن األنظمــة العربيــة 

االســتفتاء  رفــض  تعلــن  التــي   
ً
تحديــدا

خــال  تســتطع  لــم  والعــراق(  )ســورية 

عقــود مــن اســتقال دولهــا بنــاء مجتمعــات 

املواطنيــن  كل  تجعــل  التــي  املواطنــة، 

يشعرون باالنتماء املتساوي لهذه األوطان 

لهــم  تبــن  لــم  كمــا  والدولــة،  القانــون  وإزاء 

مصالــح تربطهــم بهــا، تجعــل مــن الصعوبــة 

الحــال  بــه  يذهــب  أن  فــرد  أو  مكــون  ألي 

اليائــس مــن أنظمتــه إلــى البحــث عــن ســبل 

للخــاص منهــا، تحــت ظــل الدولــة الواحــدة 

 فقــد كان للعــراق 
ً
أو باالنفصــال عنهــا. ومثــا

خــال  مــن  العــراق،  بــكل  النجــاة،  فرصــة 

الفيدرالــي  الدســتور  فــي  عليــه  اتفــق  مــا 

لكــن   ،)2005( الامركزيــة  اعتمــد  الــذي 

وخضوعــه  إليــران  العــراق  ساســة  ارتهــان 

واملســلحة،  املذهبيــة  ميليشــياتها  لهيمنــة 

مــع  املبرمــة  االتفاقيــات  عــن  والتراجــع 

األكــراد، أعطــى املبــرر، وســهل علــى الرئيــس 

مســعود البرزانــي فــي شــمال العــراق اللجــوء 

 
ً
آخــذا االســتفتاء،  املواجهــة-  خيــار  إلــى 

حلــم  إحيــاء  إلــى  األقــل،  علــى  مؤيديــه  بيــد 

ظنــت األنظمــة أنــه قــد مــات، بفعــل القمــع 

حقــوق  وطمــس  والتعصــب  والتجاهــل 

والقوميــات،  لألفــراد  الكاملــة  املواطنــة 

أشــبه  هــو  اســتفتاء  نحــو  شــعبه  وقيــادة 

اإلقــدام  يســاوي  عنهــا  فالرجــوع  بمغامــرة، 

. عليهــا

عــن  الحديــث  فــإن  املقابــل،  فــي 

لحلــم  املطــاف  نهايــة  وكأنــه  االســتقال 

مــن  عديــد  يشــوبه  بإقامتهــا،  الدولــة 

دولــة  بإقامــة  يرتبــط  لــم  إذا  املشــكات، 

وبأنظمــة  وأحــرار،  متســاوين  مواطنيــن 

للمؤسســات  تخضــع  ديموقراطيــة 

فــي  النظــر  يعتمــد  لــم  وإذا  والقانــون، 

مكونــات  كل  تربــط  حقيقيــة  مصالــح 

وهــو  فــردي  أســاس  علــى   -  
ً
أوال املجتمــع، 

األهــم، ألن املواطنــة هــي التــي تشــكل البنيــة 

- علــى أســاس 
ً
املجتمعيــة األساســية. وثانيــا

فــي اعتبــاره حقــوق املكونــات  جمعــي يأخــذ 

فــي  الطائفيــة،  أو  القوميــة  أو  اإلثنيــة 

هــذا  دون  مــن  أنــه  أي  ذاتهــا.  عــن  التعبيــر 

إزاء  تكــون  قــد  الدولــة  هــذه  فــإن  الترتيــب 

مشــكات تؤجــل وال تمــوت، كحــال مــا هــو 

ســورية.  ومنهــم  العربيــة  بلداننــا  فــي  قائــم 

وعليه فإن ما ورد في »الوثيقة السياسية« 

القوميــة  املكونــات  حقــوق  لضمــان 

علــى  تركيــز  مــن  كردســتان،  فــي  والدينيــة 

التخــّوف  يجعــل  فقــط،  املكونــات  حقــوق 

 ،
ً
أساســا يــدور  الحديــث  حيــث   ،

ً
مشــروعا

أو فــي معظمــه، عــن ديموقراطيــة توافقيــة 

للجماعــات، إذ ســيكون ذلــك محــور الحيــاة 

استرشــد  صاغهــا  مــن  وكأن  السياســية، 

األهليــة  الحــرب  إلنهــاء  الطائــف  باتفــاق 

الطائفيــة(،  )الديموقراطيــة  لبنــان،  فــي 

مــا-  حــد  إلــى  الوثيقــة-  تتجاهــل  وبذلــك 

والتــي يفتــرض أنهــا تؤســس لدســتور جديــد 

لحقــوق املواطنيــن األفــراد املســتقلين عــن 

قــد  مــا  الجمعيــة،  واالنتمــاءات  الكيانــات 

الجمعيــة،  والهويــات  العصبيــات  يكــرس 

حقــوق  حســاب  علــى  الوطنيــة،  قبــل 

الفرديــة. املواطنــة 

األنظمــة  قبــل  مــن  فــــهمه  يجــب  مــا 

واإليرانــي  الســوري  النظاميــن   
ً
وتحديــدا

 25 املا�ضــي  اإلثنيــن  يــوم  حصــل  مــا  أن 

أيلــول ليــس نهايــة مرحلــة، ســيغلق بعدهــا 

بدايــة  هــو  بــل  املنطقــة،  فــي  األكــراد  ملــف 

ملــا يمكــن تســــميته مواجهــة الواقــع، لفتــح 

قــد  يظنــه  بعضهــم  يــزال  ال  الــذي  امللــف 

 
ً
ســــوريا يشـــــمل  وهــذا  األبــد.  إلــى  أقفــل 

األطــراف  علــى  لهــذا  واملعارضــة(،  )النظــام 

ســيما  وال  املســـــتقبل،  بســوريا  املعنيــة 

بطريقــة  تفكــر  أن  املعارضــة،  أطــراف 

أخــرى، ملعالجــة املــــسألة الكرديــة، بالضــد 

مــن الســــياسات اإلقصائيــة التــي اعتمدهــا 

األفــراد  حقــوق  مصادرتــه  فــي  النظــام 

الجماعــة  تجزئتــه  وفــي  والجماعــات، 

فــي  الوطنيــة الســورية، ووضــــعه مكـــــوناتها 

مواجهــة بعضهــا، بــدل العمــل علــى إيجــاد 

قبــل  ســورية،  كوحــدة  بهــا  للنجــاة  فرصــة 

مــع اآلخريــن،  الوحــدة  التشــدق بشــعارات 

ســورية  دولــة  بإقامــة  إال  ينجــز  لــن  وهــذا 

ومواطنيــن  وقانــون  مؤسســات  كدولــة 

ديمقراطيــة  وكدولــة  وأحــرار،  متســاوين 

العالــم  دول  غــرار  علــى   »
ً
مثــا »فيديراليــة 

أســاس  علــى  الفدراليــة  حيــث  املتحضــرة، 

أو  اثنــي  أســاس  علــى  وليســت  جغرافــي 

. ئفــي طا

هــو  هــذا  بــأن  القــول  يمكننــا  هكــذا 

خاصتنــا،  الجديــد  األوســط  الشــرق 

كوندليــزا  عنــه  أعلنــت  كانــت  الــذي  وليــس 

لخارجيــة  الســابقة  الوزيــرة  رايــس 

عــام  منــذ  األميركيــة،  املتحــدة  الواليــات 

األنظمــة  إن  نقــول  أن  واألجــدى   ،2006

العــرب  مــن  تجعــل  التــي  هــي  االســتبدادية 

مــزارع  الوطنيــة  الســيادة  ومــن  عربيــن، 

الســبب  هــي  وبالتالــي  اســتبدادية،  حكــم 

األســاس فــي خلــق »الفو�ضــى الخاقــة« التــي 

مــرة. ذات  رايــس  بهــا  بشــرت 

* كاتبــة ســورية، جريــدة الحيــاة - 29 

2017 أيلــول 

سميرة مسالمة*
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معهد آريا للموسيقا ... جهود مضنية وطموحات جمة

آالٍت  مــن  ينبعــث  املوســيقا  صــوت 

ترقــص عليهــا أنامــل طــاب فــن ومعلميهــم، 

ليتســلل إلــى مســامع املــارة قــرب معهــد آريــا 

فــي مدينــة جنديــرس املنبســطة  للموســيقا 

مقاطعــة   - خصبــة  أراٍض  مــن  ســهٍل  علــى 

)كــرداغ(. عفريــن 

جهــود  مــن  ونيــف  أعــوام  خمســة 

فــي عالــم الفــن،  مضنيــة وطموحــات جمــة 

حيــث إلتمــت مجموعــة مــن خريجــي معهــد 

اعــداد املدرســين بحلــب – قســم املوســيقا 

موســيقي  مركــز  تأســيس  فكــرة  علــى 

منهــا  بقــي   –  2010 عــام  دورات  وافتتــاح 

فــي  لتتــّوج جهودهــا  اآلن ثاثــة مدرســين – 

 2012/5  /5 الســبت  يــوم  املعهــد  افتتــاح 

املثقفيــن  مــن  حشــٌد  حضــره  بحفــل 

واألهالــي.  والفنانيــن 

والعمــل  أشــخاص  ســتة  املعهــد  ُيديــر 

وعــدد  تخصصيــة،  بلجــان  بينهــم  مــوزع 

وإنــاث،  ذكــور  بيــن   /90  / اليــوم  طابــه 

أطفــال وشــباب، أمــا أســعار الــدورات فهــي 

مجانيــة  أو  مخفضــة  وللبعــض  متدنيــة 

اآلالت  علــى  التعليــم  يتــم  حيــث   ،
ً
أحيانــا

بيانــو، كمــان،  تنبــور،  التاليــة:  املوســيقية 

 
ً
غيتــار، قانــون، أوكورديــون، عــود، إضافــة

إلــى التدريــب علــى الغنــاء، مــع فرقــة كــورال، 

حيــث تــم تخريــج دورتيــن )13 طالــب( عامــي 

2016 – 2017 ومنحهــم شــهادات نجــاح، 

التدريــب  علــى  أعــوام   /3-2/ م�ضــي  بعــد 

وإجــراء امتحــان نظــري وعملــي وفــق النظــام 

للمعهــد. الداخلــي 

امــا األنشــطة التــي شــارك فيهــا املعهــد 

فهــي:

1- أمســية موســيقية شــعرية – املركــز 

الثقافــي بعفريــن عــام 2013.

2- حفل نـوروز 2014 – جنديرس.

الكرديــة،  اللغــة  يــوم  إحيــاء  حفــل   -3

اللغــة  وحمايــة  تعليــم  مؤسســة  أقامتــه 

.2016 عــام  ســوريا  فــي  الكرديــة 

مــن   ،2016 نـــوروز  كليــب  فيديــو   -4

طــاب املعهــد، ُعــرض علــى شاشــات بعــض 

التلفزيونيــة. القنــوات 

5- األسبوع الثقافي عام 2016– هيئة 

الثقافــة والفــن بعفرين.

6- نـوروز 2017 – مركز قرية آفراز.

7- رحات ترفيهية لطاب املعهد.

جماهيريــة  أنشــطة  فــي  مشــاركة   -8

. مــة عا

بــوك:  الفيــس  علــى  صفحــة  للمعهــد 

 ،  PEYMANGEHA ARYA YA MÛZÎKÊ

حيــث  الذاتيــة،  اإلدارة  مــن  مرخــص  وهــو 

بعــض  والفــن  الثقافــة  هيئــة  لــه  قــدم 
ُ
ت

املســاعدات.

وفي زيارٍة للمعهد، تحدث إلينا املدّرس 

الدكتــور آزاد رشــو، وهــو مفعــم بالتفــاؤل، 

تقــدٍم  فــي  والغنــاء  »املوســيقا   :
ً
قائــا

ناحيــة  مــن   
ً
خاصــة ســبق،  عمــا  ملحــوظ 

رغــم  وعلميــة،  أكاديميــة  بلغــٍة  التعليــم 

نعانــي  التــي  املســتفحلة  الســورية  األزمــة 

تعانــي  التــي  املناطــق  بباقــي   
ً
ومقارنــة منهــا، 

 
ً
الحــرب والفو�ضــى، تعيــش منطقتنــا أمانــا

ثقافــة  فيهــا  تنتعــش  نســبيين،   
ً
واســتقرارا

الاعنــف، ثقافــة املحبــة واملوســيقا والفــن. 

لقــد ســاعدنا الكثيــر مــن األطفــال والشــباب 

إلــى  محبطــة  نفســية  حــاالت  تجــاوز  علــى 

تقبــل  هنــاك  املوســيقا.  تعليمهــم  جانــب 

للمعهــد،  أبنائهــم  إرســال  فــي  األهالــي  لــدى 

بيــن  مختلطــة  املجموعــات  كافــة  حيــث 

اجتماعــي  دور  وللمعهــد  واالنــاث،  الذكــور 

بــارز فــي نشــر القيــم األخاقيــة والوطنيــة.«

أمــا املدرســة رحمــا محمــد، وهــي متقــدة 

الحيويــة، أكــدت علــى أن املعهــد إلــى جانــب 

يســاعد  الفــن  مجــال  فــي  الريــادي  دوره 

 ،
ً
األطفــال والشــباب، البنــات منهــم خاصــة

 ،
ً
أيضــا االجتماعيــة  تجــاوز مشــاكلهم  علــى 

وخلــق  وقدراتهــم  مواهبهــم  تعزيــز  لــدى 

االرتيــاح فــي نفوســهم، وبالتالــي يســاعد علــى 

واملجتمــع. ســرة 
ُ
األ تماســك 

يعتمــد املعهــد علــى إمكاناتــه الذاتيــة، 

وقــد أشــار الســيد رشــو إلــى صعوبــات يعانــي 

منهــا، مــن قلــة اآلالت املوســيقية الخاصــة 

تّوفــر  وعــدم  الكتــب  طباعــة  وضعــف  بــه 

مقــّره  أن  كمــا  والبروفــا،  التســجيل  غــرف 

عــدة  تغييــره  تــم  حيــث  شــهري،  بإيجــار 

مــرات.

أنــه  حديثنــا  خــال  مــن  وتلمســنا  هــذا 

وأشــمل  أفضــل  مســاعدات  دمــت 
ُ
ق لــو 

نشــاطاته،  لتوســعت  وإدارتــه،  املعهــد  إلــى 

ومــدى  ومدرســيه  طابــه  عــدد  وتضاعــف 

. ليتهــم فعا

الــود  بعبــارات  زيارتنــا  اختتمــت 

جميلــة. غنائيــة  ومقطوعــة  واالمتنــان، 
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فــي الخيــال. إذا بقيــت السياســة األميركيــة 

الباغــة  مــن  تعتمــد  مبعثــرة  الخارجيــة 

واملجاملــة   RETHORIC الخطــاب  فــي 

أمــام  يكــون  لــن   ،LIP SERVICE اللفظيــة 

العــراق ســوى التقســيم ليــس ألن هــذا مــا 

تريــده  مــا   
ً
تمامــا هــو  وإنمــا  األكــراد  يريــده 

أو  القــوس  فــرض  مــن  لتتمكــن  إيــران 

الــى  طهــران  مــن  املمتــد  الفار�ضــي  الهــال 

بيــروت عبــر األرا�ضــي العراقيــة والســورية 

بــا  عليهــا  تســتولي  واشــنطن  تتركهــا  التــي 

احتجــاج.

روســيا شــريك لــكل مــن إيــران وتركيــا 

فــي ســورية تحــت عنــوان الضامنيــن لوقــف 

صيانــة  علــى  حريصــة  كانــت  وهــي  النــار 

»القــوات  أن  مــع  األتــراك  مــن  األكــراد 

الســورية الديموقراطيــة« حليــف أميرـكـي 

في الســاحة الســورية. بعض أكراد العراق 

املتحــدة  الواليــات  ابتعــاد  أن  يعتبــرون 

تكــون  أن  لروســيا  فرصــة  يشــكل  عنهــم 

البديل الشــريك، وهم يشــيرون الى أهمية 

أن يكــون لروســيا موطــئ قــدم فــي العــراق 

 أمــام روســيا 
ً
 أن العــراق مــا زال مغلقــا

ً
علمــا

فــي  لهــا  العــراق  تعتبــر  كانــت  روســيا  وأن 

قبــل  السياســية   – الجغرافيــة  املوازيــن 

 – العــراق  فــي  بــوش  دبليــو  جــورج  حــرب 

قــد  روســيا  أن  هــؤالء،  تقويــم  وبحســب 

تحبــذ وحــدة العــراق لكنهــا »تفهــم وتتفهــم 

حــوار  وهنــاك  الكرديــة«  الوطنيــة  اإلرادة 

قائــم مــع حكومــة إقليــم كردســتان يشــمل 

فيهــا  دور  لألتــراك  وغــاز  نفــط  صفقــات 

.
ً
أيضــا

الرئيــس التركــي، رجــب طيب أردوغان، 

لاســتفتاء  املعارضيــن  أصلــب  مــن  ُيعــد 

أقــل  القريــب  فــي املا�ضــي  اليــوم فيمــا كان 

بتجويــع  يتعهــد  انــه  فجــأة  لــه.   
ً
انتقــادا

العســكري  وبالعمــل  اإلقليــم  فــي  األكــراد 

املشــترك مــع العــراق إذا تطلــب األمــر وهــو 

الطموحــات  الحتــواء  إيــران  مــع  ينســق 

الوطنيــة لألكــراد فــي كل مــن تركيــا وإيــران. 

ممــر  إلنشــاء  قــوات  بإرســال  يهــدد  انــه 

العــراق  وأكــراد  ســورية  أكــراد  بيــن  عــازل 

»لــدرع   
ً
مشــابها ليكــون  دجلــة«  »درع  عبــر 

ســورية. شــمال  فــي  الفــرات« 

 
ً
جــدا خطيــرة  املشــحونة  األجــواء 

أميرـكـي  مبعــوث  الــى  ماســة  والحاجــة 

عبــر  التدهــور  اســتباق  مهمتــه  دولــي  أو 

مقترحــات عمليــة وعادلــة تعالــج التدهــور 

بآليــات وإجــراءات واقعيــة  اآلنــي وتتقــدم 

االســتياء  يكفــي  فــا  قــة. 
ّ
خا حلــول  عبــر 

مــن إجــراء االســتفتاء أو مــن التهديــد بغلــق 

االشــتباك  أن  ذلــك  واألجــواء.  الحــدود 

ســيكون  وهــو   
ً
ليــس مســتبعدا العســكري 

الجثــث  قوافــل  حيــث  الكارثــة   
ً
حقــا

أخــرى  مــرة  العــراق  إلــى  تعــود  والجنائــز 

املتراكمــة. القيــادات  أخطــاء  بســبب 

-----------------------
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ثقافة وفن

المبدع هوزان عبدو ... إخراج سينمائي طموح

»ليلــى«  القصيــر  الســينمائي  الفيلــم 

وطمــوح،  شــاب  ملخــرج  ناجحــة  تجربــة 

وحصــد  مهرجــان   /70/ حوالــي  فــي  شــارك 

ــل 
ّ
مث دقيقــة،   /15/ مدتــه  جوائــز،  عشــر 

املعهــد  مــن  وطــاب  مصريــون  فيــه  وعمــل 

العالــي للفنــون املســرحية – مصــر، حيــث 

أكاديميــة  اســتوديوهات  فــي  تصويــره  تــم 

الفنــون - املعهــد العالــي للســينما )مصــر(، 

واســتغرق تحضيــره وكتابتــه وكافــة عمليات 

، وهــو 
ً
إخراجــه مــدة مــا يقــارب /23 / شــهرا

أول فيلــم فــي املعهــد ناطــق باللغــة الكرديــة. 

تجــري أحداثــه فــي مــكان وزمــان مــا، حيــث 

معروفــة  غيــر  حــرٍب  إلــى  ليلــى  زوج  يذهــب 

وهــي تنتظــر طــوال عمرهــا عودتــه، والــذي 

إلــى  واآلخــر،  الحيــن  بيــن  يراســلها  بــدوره 

أن يعــود ويكــون كاهمــا قــد كبــرا بالعمــر، 

بيــن  والنظــر  بالصمــت  الفيلــم  ينتهــي 

أنهمــا أصبحــا غربــاء  أدركا  اللذيــن  االثنيــن 

بعضهمــا. عــن 

 
ً
املخــرج املبــدع هــوزان عبــدو نــال شــهرة

تخرجــه،  مشــروع   – »ليلــى«  فيلــم  مــن 

 GAZÊ  – كازيــه  قريــة  مواليــد  مــن  وهــو 

عفريــن  منطقــة  1991م،  عــام  الكرديــة 

أملانيــا، حاصــل  فــي   
ً
ُمقيــم حاليــا حلــب،   –

 - بعفريــن  األدبيــة  الثانويــة  شــهادة  علــى 

ســوريا ودبلــوم مــن جامعــة فغيــك - روســيا 

إخــراج  وبكاليوريــس  الســينمائي  لإلخــراج 

املعهــد   - الفنــون  أكاديميــة  مــن  ســينمائي 

اللغــات  ويتقــن  )مصــر(،  للســينما  العالــي 

واإلنكليزيــة،  والروســية  والعربيــة  الكرديــة 

فــي  دراســته  اســتكمال  علــى  أصــّر  حيــث 

مجــال الفــن رغــم ظــروف األزمــة الســورية 

واجهتــه. التــي  والصعوبــات 

 :
ً
ومن أعماله أيضا

)كتابــة  عراقيــة  عائلــة  مســرحية 

البــرد  فــي  تمــوت  لــن  املوســيقا   - وإخــراج( 

املجنــون  مســرحية   - واخــراج(  )كتابــة 

موســكو  )إخــراج(،  جبــران  خليــل  لجبــران 

2011 - مســرحية أنفــاس خفيفــة للكاتــب 

مؤس�ضــي  أحــد   -  2011 )إخــراج(،  بونيــن 

عــام  القصيــرة  لألفــام  عفريــن  مهرجــان 

ومونتــاج  )كتابــة  حالــة  فيلــم   -  2016

وإخــراج(، 2011 - فيلــم الكوبــرا املصريــة، 

تســجيلي قصيــر )إخــراج وتصويــر( - فيلــم 

)إخــراج  قصيــر  تســجيلي  املمثليــن  حيــاة 

خالــد  مــع  مشــترك  وتصويــر  ومونتــاج 

عثمــان( – اخــراج فيديــو كليــب عــدد /2/.

وفــي اتصــال مــع املخــرج الشــاب، قــال 

كتابــة  علــى   
ً
يعمــل حاليــا أنــه  »الوحـــدة«  لـــ 

 ، »األب«  بعنــوان  طويــل  فيلــم  ســيناريو 

املاديــة  الصعوبــات،  بعــض  يواجــه  وهــو 

عــن  دائــم  بحــث  فــي  ولكنــه   ،
ً
خاصــة منهــا 

طريقــه.  تعتــرض  التــي  للمشــاكل  حلــول 

مهرجــان  مؤس�ضــي  مــن  أنــه  أكــد  كمــا 

 ،2016 عــام  القصيــرة  لألفــام  عفريــن 

فــي  للمســاهمة  االســتعداد  أتــم  علــى  وهــو 

ُيقــام  لــم  تنظيــم مهرجانــات أخــرى، حيــث 

تكــون  وربمــا  يجهلــه،  ألســباب  العــام  هــذا 

املنطقــة.  فــي  الراهنــة  باألوضــاع  متعلقــة 

تــم   NRT فضائيــة  مــع  لــه  لقــاء  وفــي 

9 /2017، ذكــر عبــدو  نشــره بتاريــخ 16/ 

انتــاج  مــن  »األب«  فيلــم  ســيناريو  أن 

حاـكـي 
ُ
ت واقعيــة  أحداثــه  ولكــن  مخيلتــه 

عفرينيــة  فتــاة  الختطــاف  حقيقيــة  قصــة 

الكرديــة  باللغــة  وهــو  داعــش،  قبــل  مــن 

إنــه   
ً
قائــا وأردف  الســورانية،  اللهجــة   –

ذاتــه  ُيبــرز  أن  واجبــه  ومــن  كــردي  مخــرج 

بلغتــه. أفامــه  وُيخــرج  الكرديــة 

التوافق األميركي .... تتمة
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فــي  الكرديــة  الجماهيــر  واصلــت 

الخــارج ومنظماتهــا العديــدة أنشــطة دعــم 

وقصبــات  مــدن  شــهدت  كمــا  االســتفتاء، 

تجمعــات  العــراق  كردســتان  إقليــم 

ومهرجانات حاشــدة مؤيدة لاســتفتاء، إلى 

والرئيــس  اإلقليــم  قيــادات  تمســك  جانــب 

األحــزاب  ومعظــم  البارزانــي  مســعود 

موعــده،  فــي  القــرار  بتنفيــذ  واملؤسســات 

عــارم  شــعبي  التفــاف  حالــة  تكونــت  حيــث 

كردســتاني  واجتماعــي  سيا�ضــي  وتعاضــد 

 ملمارســة حــق تقريــر املصيــر.
ً
واســع تأييــدا

هــذا وقــد أصــدرت اللجنــة السياســية 

فــي  الكــردي  الديمقراطــي  الوحـــدة  لحــزب 

 مــع إقليــم كردســتان 
ً
 تضامنيــا

ً
ســوريا بيانــا

العــراق بتاريــخ 2017/09/21، جــاء فيــه:

مــع  بغــداد  فــي  املتعاقبــة  ))الحكومــات 

وتدخــات  طائفيــة  نزعــاٍت  أســيرة  بقائهــا 

إيــران الفظــة فــي شــؤونها، وفشــلها فــي بنــاء 

دولــة املؤسســات والشــراكة الحقيقيــة بيــن 

الدســتورية  بالتزاماتهــا  ــِف 
َ
ت لــم  املكونــات، 

ـــرد واإلقليــم الفيدرالــي، رغــم مرور 
ُ

تجــاه الك

 مــن تعطيــل 
ً
عقــٍد ونيــف مــن الســنين، بــدءا

وضــع  بتســوية  القاضيــة  املــادة/140/ 

كركــوك ومناطــق كردســتانية أخــرى، التــي 

النفــط  ومســألة  زمنــي،  ســقف  لهــا  ُحــدد 

املســؤولين  دور  بتهميــش   
ً
مــرورا والغــاز، 

الحكومــة  فــي مؤسســات  املشــاركين  ـــرد 
ُ

الك

حصــة  بقطــع  وانتهــاًء  والجيــش،  املركزيــة 

بهــدف  االتحاديــة،  املوازنــة  مــن  اإلقليــم 

إربــاك مؤسســات اإلقليــم وإثقــال كاهلهــا فــي 

مرحلــة حرجــة توســعت فيهــا جبهــات الحرب 

ـــرد إلــى جانــب 
ُ

الشرســة التــي شــارك فيهــا الك

داعــش،  إرهــاب  ضــد  الدولــي  التحالــف 

البيشــمركه  احتياجــات  فيهــا  وتضاعفــت 

وإمــداد. مــن ســاح 

شــكلت  والعوامــل  األســباب  تلــك 

رئاســة  اتخذتــه  لقــراٍر  األكبــر  الدافــع 

بتأييــد   
ً
معــززا اإلقليــم  وحكومــة 

ومنظمــات  السياســية  األحــزاب  غالبيــة 

فــي  عــام  اســتفتاء  بإجــراء  املدنــي  املجتمــع 

2017/09/25 علــى تقريــر املصيــر بالبقــاء 

كممارســة  االســتقال،  أو  العــراق  ضمــن 

لحــق مشــروع تكفلــه وثائــق األمــم املتحــدة 

وال يتعــارض مــع فحــوى الدســتور العراقــي، 

حيــث حظــي القــرار بترحيــٍب واســع، تبلــور 

مــن خــال مهرجانــات تضامنيــة فــي الداخــل 

اإلقليــم  برملــان  عليــه  وصــادق  والخــارج، 

.2017/09/15 بتاريــخ 

تاريخــه  وحتــى  القــرار  صــدور  ومنــذ   

طريقــة  مــن  بغــداد  حكومــة  تغيــر  لــم 

فــي  عيــد النظــر 
ُ
تعاملهــا مــع اإلقليــم، ولــم ت

االجــراءات والتدابيــر الجائــرة التــي اتخذتهــا 

بحــق شــعبه، ولــم تتقــدم بمبــادراٍت جديــة 

الحــوار،  إلــى  والعــودة  املوقــف  الحتــواء 

إيــران  مــع   
ً
وعلنــا  

ً
ســرا تنســق  راحــت  بــل 

علــى  التضييــق  مــن  املزيــد  بهــدف  وتركيــا، 

اإلقليــم وخنقــه، لتشــترك معهمــا فــي إطــاق 

العســكرية  القــوة  باســتخدام  التهديــدات 

أبــواب  يشــرع  غريــب  توجــٍه  فــي  ضــده، 

الجــوار،  مــن  عســكرية  لتدخــات  العــراق 

ويضــع العراقييــن أمــام احتمــاالت خطيــرة، 

ســلوكيات  األذهــان  إلــى  تعيــد  مغامــرة  فــي 

البائــد.  النظــام 

الديمقراطــي  الوحـــدة  حــزب  فــي  إننــا 

 مــن توجهنــا 
ً
فــي ســوريا، وانطاقــا الكــردي 

فــي التضامــن والوقــوف مــع حقــوق األشــقاء 

واحتــرام  األخــرى  كردســتان  أجــزاء  فــي 

خياراتهــم، نــرى بــأن عمليــة االســتفتاء شــأن 

عراقــي، ليــس مــن حــق دول الجــوار التدخــل 

فيــه، وأن األمــن القومــي أليــة دولــة ال يعنــي 

عــرب 
ُ
ون أخــرى،  دوٍل  مــع  حدودهــا  تجــاوز 

عــن تأييدنــا لقــرار برملــان إقليــم كردســتان 

االســتفتاء  إجــراء  فــي  السياســية  وقيادتــه 

بلغــت  أن  بعــد  ســيما  املقــرر،  بموعــده 

ونهيــُب  األخيــرة،  مراحلهــا  التحضيــرات 

ــل  حمُّ
َ
باألمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة ت

مســؤولياتها تجاه االقليم وممارســة شــعبه 

نديــن  فــي االســتفتاء، كمــا  املشــروع  لحقــه 

اإليرانيــة   - التركيــة  التهديــدات  ونســتنكر 

املتصاعــدة ضــد حكومــة اإلقليــم وشــعبه، 

 في تناول عنصري 
ً
ـرد عموما

ُ
والتي تطال الك

قبــل  مــن  وقضيتهــم  لحضورهــم  حاقــد 

حكومتــي أنقــرة وطهــران، يحدونــا األمــل فــي 

ولغــة  الجــوار  حســن  بضــرورات  التمســك 

مــن  بــذل كل الجهــود  الحــوار علــى قاعــدة 

 عــن 
ً
أجــل الســلم والحريــة واملســاواة، بعيــدا

لغــة التهديــد وافتعــال الفتــن والحــروب.((.

للتحالــف  الرئاســة  هيئــة  أن  كمــا 

 
ً
بيانــا أصــدرت  ســوريا  فــي  الكــردي  الوطنــي 

فيــه: جــاء   ،2017/  9  /  23 بتاريــخ 

قرارهــم  كردســتان  لشــعب  ))نبــارك 

ســبتمبر  مــن   25 فــي  االســتفتاء  بإجــراء 

فــي  شــعبنا  خيــارات  وندعــم  الجــاري 

إجــراء  بــأن  ونــرى  العــراق  كردســتان 

لجميــع  طبيعــي  حــق  هــو  االســتفتاء 

الشــعوب وســيخدم العيــش املشــترك عبــر 

انتهــاج سياســات حســن الجــوار والحفــاظ 

بيــن  واألخويــة  التاريخيــة  الروابــط  علــى 

املنطقــة  شــعوب  وباقــي  الكــردي  الشــعب 

الوشــائج  مــن  الكثيــر  تجمعهــم  التــي 

الثقافيــة واالجتماعيــة ونؤكــد علــى ضــرورة 

الكرديــة  للقضيــة  عادلــة  حلــول  إيجــاد 

حــد  وضــع  بــأن  ونــرى  املنطقــة  عمــوم  فــي 

فــي  سيســاهم  الكــردي  الشــعب  ملعانــاة 

خلــق االســتقرار ويؤســس للعيــش املشــترك 

وتطويــر املنطقــة وتنميــة دولها وشــعوبها.((.

واألمــان  الحمــاس  مــن  أجــواء  ففــي 

الــذي وفــّره قــوات البيشــمركه واألســايش، 

وحــوادث،  خروقــات  تســجل  أن  دون 

العــراق  كردســتان  إقليــم  مواطنــي  توجــه 

خــارج  الواقعــة  الكردســتانية  واملناطــق 

أيلــول   25 اإلثنيــن  يــوم  االقليــم،  إدارة 

لــإلدالء  االســتفتاء  صناديــق  إلــى   ،2017

العليــا  املفوضيــة  أعلنــت  حيــث  برأيهــم، 

املســتقلة لانتخابــات واالســتفتاء فــي اقليــم 

إلــى  الرســمية، مشــيرة  النتائــج  كوردســتان 

بلغــت  )نعــم(  بـــ  صوتــوا  الذيــن  نســبة  أن 

بـــ  التصويــت  بلغــت نســبة  92.73%، فيمــا 

.%7.27 )ال( 

هــذا وقــد اعتمــد مســؤولي اإلقليــم وفــي 

 
ً
لغــة البارزانــي  الرئيــس مســعود  مقدمتهــم 

حــوا  وصرَّ هادئــة  وسياســية  دبلوماســية 

العمليــة  أن  االســتفتاء  وبعــد  قبــل   
ً
مــرارا

ال تعنــي اســتقال اإلقليــم فــي اليــوم التالــي 

التواصــل  إلــى  دعــوا  بــل  الدولــة،  وإعــان 

وجميــع  بغــداد  حكومــة  مــع  والحــوار 

الفعاليات العراقية لحل املشــاكل القائمة 

وإيجــاد أفضــل أشــكال العاقــة بيــن أربيــل 

 للســلم ومناهضــة اإلرهــاب 
ً
وبغــداد خدمــة

  15في املنطقة.
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وحــدات  أربــع  إلــى  مقســمة  حاليــا  ســوريا 

االعتبــار  بعيــن  تأخــذ  منفصلــة  إداريــة 

بيــن مكوناتهــا. وبعــد  االختافــات الواضحــة 

تــم   ،1919 العــام  فــي  الفرن�ســي  االحتــال 

فــي  واســتقلت  فرنســية  كمحميــة  توحيدهــا 

كثيــرة  تناقضــات  وجــود  رغــم   ،1946 عــام 

صاخــب  خليــط  فإنــه،  لبنــان،  أمــا   ... فيهــا 

مــن املســلمين الشــيعة والســنة واملســيحيين 

والكــورد  واألرمــن  والــدروز  املارونييــن 

يتجــاوز  ال  جيــب  فــي  ويعيشــون  وغيرهــم، 

مســاحته 10 آالف كيلومتــر مربــع، ويحاولــون 

حــل مــا ال يمكــن حلــه وهــو تقاســم الســلطة 

بينهــم. مــا  فــي 

أمــا تأريــخ تشــكيل دولــة األردن كوحــدة 

غرابــة  أكثــر  فإنهــا  مســتقلة،  سياســية 

التــي  األمــم،  عصبــة  شــروط  مــع  وتتناقــض 

تــم بموجبهــا وضــع فلســطين تحــت الوصايــة 

علــى  اخترعــت  اململكــة  هــذه  البريطانيــة. 

مــن  القادمــة  الهاشــمية  للعائلــة  عجــل 

الحجــاز. أمــا الغــزو البريطانــي للعــراق ومــن 

يمثــل  فإنــه  العراقيــة،  الدولــة  تشــكيل  ثــم 

بأســوأ  اإلمبرياليــة  الغطرســة  قمــة  بحــق 

املشــروعة  بالحقــوق  واالســتهانة  صورهــا 

الكــوردي. للشــعب 

مؤتمــر  عقــد   ،1921 ســنة  آذار   12 فــي 

فــي القاهــرة واســتمر أســبوعين برئاســة وزيــر 

تشرشــل.  ونســتون  البريطانــي  املســتعمرات 

االنكليــز  واإلدارييــن  الضبــاط  كبــار  وحضــره 

وناقــش  االنتــداب.  مناطــق  فــي  العامليــن 

املؤتمــر »تحديــد مســتقبل الواليــات الثــاث 

النهريــن » وهــى  بيــن  مــا  بـــ«  مــا كان يعــرف  فــي 

شــكل  واختيــار  واملوصــل،  وبغــداد  البصــرة 

آخــر،  وبتعبيــر  ورئيســه،  السيا�ســي  النظــام 

عاقاتهــا  تنظيــم  إعــادة  بريطانيــا  علــى  كان 

السياســية واملاليــة والعســكرية مــع العــراق 

الواقعيــن  الجنوبيــة  وكردســتان  العربــي 

 .  « النهريــن  بيــن  »مــا  انتــداب  ضمــن 

ونســتون  املســتعمرات  وزيــر  كان 

تشرشــل يخ�ســى من تجاهل مشــاعر الكورد، 

واضطهادهــم علــى يــد حاكــم شــريفي مدعــوم 

كردســتان  بفكــرة  ونــادى  عربــي،  بجيــش 

الدولــة  عــن  سياســيا  منفصلــة  جنوبيــة 

العربيــة فــي بغــداد، وقــرر املؤتمــر عــدم إلحــاق 

وأن  العربيــة،  بالدولــة  الجنوبيــة  كردســتان 

قبــل  مــن  اســتراتيجي  كحــزام  اإلقليــم  يــدار 

ميدانييــن  موظفيــن  عبــر  الســامي،  املنــدوب 

الكــورد،  فيــه  يســتطيع  الــذي  الوقــت  حتــى 

املســتقبل.  فــي  السيا�ســي  مصيرهــم  تحديــد 

البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  صــادق  وقــد 

القاهــرة  مؤتمــر  قــرارات  علــى  جــورج  لويــد 

الجنوبيــة. كردســتان  بخصــوص 

فــي عــام 1921  تشــكلت الدولــة العراقيــة 

مــن واليتيــن عثمانييــن منفصلتيــن همــا واليتــى 

حكومــة  ولكــن   ، فقــط  والبصــرة  بغــداد 

املحافظيــن الجديــدة، التــي تشــكلت بعــد فتــرة 

وجيــزة مــن انتهــاء مؤتمــر القاهــرة، تخلــت عــن 

قــرارات املؤتمــر املذكــور وعملت بحلول ســنة 

1923 علــى إلحــاق واليــة املوصــل )كردســتان 

بعــد إدراكهــا  العراقيــة،  بالدولــة  الجنوبيــة( 

أهميــة نفــط كركــوك ومنافعهــا االقتصاديــة 

 ،
ً
معــا آن  فــي  الوليــدة  والدولــة  لبريطانيــا 

، حتــى 
ً
يكــن مكتشــفا لــم  النفــط  أن  خاصــة 

همــا  أثنيــن  موقعيــن  فــي  ســوى  الحيــن  ذلــك 

كركــوك وخانقيــن وكاهمــا كانتــا ضمــن واليــة 

املوصــل املتنــازع عليهــا بيــن بريطانيــا وتركيــا. 

ســطح  علــى  ظاهــرة  كانــت  النفــط  بقــع 

زمــن  منــذ  كركــر(  )بابــا  منطقــة  فــي  األرض 

ســحيق، ممــا ســهل عمــل خبــراء الجيولوجيــا 

فنزويــا،  مــن  بريطانيــا،  جلبتهــم  الذيــن 

الصينيــة،  والهنــد  ورومانيــا،  واملكســيك، 

وتحديــد  والتنقيــب  االستكشــاف  ألغــراض 

أماكــن حفــر اآلبــار. وفــي 14 اكتوبــر/ تشــرين 

مــن  بغــزارة  النفــط  تدفــق   1927 ســنة  أول 

انتــاج  ، وتــم 
ً
إلــى علــو 43 متــرا بئــر نفطــي  أول 

حوالــي )100( ألــف برميــل خــال عشــرة أيام. 

كركــوك  نفــط  أصبــح  التأريــخ،  ذلــك  ومنــذ 

العــراق،  فــي  السياســية  املعادلــة  مــن   
ً
جــزءا

مدينــة  مصيــر  نفســه  الوقــت  فــي  وتحــدد 

حيــن. إلــى  ولــو  كركــوك 

  واجهــت الدولــة الوليــدة مشــاكل جمــة 

العثمانيــة  الواليــات  يألــف ســكان  لــم  حيــث 

 
ً
كيانــا البصــرة(  بغــداد،  )املوصــل،  الثــاث 

 متماســكا مــن قبــل، وكانــت الواليــات 
ً
سياســيا

وطائفيــة  اثنيــة  بخصائــص  تتميــز  الثــاث 

خاصــة تختلــف كل منهــا عــن األخــرى. وكان 

هــذه  بيــن  الرئيــس  الرابــط  هــو  اإلســام 

الواليات الثاث، ولكن الدين وحده لم يكن 

وتتجلــى  لتوحيدهــا.  الوقــت  ذلــك  فــي   
ً
كافيــا

هــذه الخصائــص املتميــزة بيــن العــراق العربــي 

صــارخ،  بشــكل  الجنوبيــة  كردســتان  وبيــن 

فأصــل الكــورد ولغتهــم وتأريخهــم وثقافتهــم، 

وتنتمــي  العــرب  بالســاميين  لهــا  عاقــة  ال 

- أوروبيــة،  إلــى عائلــة اللغــات الهنــدو  لغتهــم 

مــدى  علــى  وثقافتهــم  حياتهــم  نمــط  وتشــكل 

بعــض  ويقــول  مختلفــة.  ظــروف  فــي  التأريــخ 

الكــرد  بيــن  تشــابه  ثمــة  أن  املستشــرقين، 

الشــعبي  املــوروث  وفــي  التقاليــد  فــي  واألرمــن 

 أكثــر بكثيــر مــن التشــابه بيــن الكــورد 
ً
عمومــا

والعــرب.

الفتــرة  تلــك  لتأريــخ  املتتبــع  ويجــد 

الكــورد  أن  العــراق،  تأريــخ  فــي  الحاســمة 

الجنوبيــة  كوردســتان  إلحــاق  عارضــوا 

زعماؤهــم  ودعــا  الجديــدة  العربيــة  بالدولــة 

مســتقلة. كورديــة  دولــة  إنشــاء  إلــى 

  يتبيــن ممــا تقــدم أن الــدول والكيانــات 

املصطنعــة مــن قبــل الحلفــاء، لــم تكــن قــادرة 

علــى  واملحافظــة  الحيــاة  فــي  االســتمرار  علــى 

حدودهــا الحاليــة إال بوجــود نظــم دكتاتوريــة 

بالحديــد  لهــا  الخاضعــة  الشــعوب  قمعــت 

والنــار.

 علــى ابــرام اتفاقيــة 
ً
بعــد مائــة عــام تقريبــا

ســايكس - بيكــو، الشــرق األوســط يغلــي مــن 

املنشــود، إال  يشــهد االســتقرار  ولــن  جديــد، 

بعــد تحــرر شــعوبها وحصولهــا علــى حقوقهــا 

املغتصبــة. فالشــعوب غيــر العربيــة، ليســت 

شــعوب  بــل  األوســط،  الشــرق  فــي  أقليــات 

عريقــة تعيــش فــوق أرا�ســي اآلبــاء واألجــداد. 

أقليــة،  يكــون  لــن  أرضــه،  علــى  يعيــش  ومــن 

الــى شــعوب أكثــر  تــم ضمــه بالقــوة  حتــى إذا 

.
ً
عــددا

علــى  األبــواب  يفتــح  الجديــد  الواقــع 

التــي  التغييــر،  ريــاح  منهــا  لتهــب  مصاريعهــا، 

لــن يســتطيع أحــد بعــد اليــوم، الوقــوف أمــام 

عــادة  الوقــت ال  حــان  وقــد  الجــارف.  تيارهــا 

حســب  األوســط  الشــرق  خريطــة  فــي  النظــر 

مصلحــة شــعوبها وليــس االســتعمار الــذي لــم 

لــه وجــود. يعــد 

تتمات

 - كــردي  تضامــن  مــن  خوفهــم   -2

بينهــم. الحــدود  خطــوط  يتجــاوز  كــردي 

فــي  الحكومــات  هــذه  عنصريــة   -3

فــي منطقتــي  الكــردي  املكــون  مــع  التعامــل 

الخليــج  وشــمال  املتوســط  شــرق 

أن  �ضــيء مقابــل  أي  لفعــل  واســتعدادهم 

ال يقــوم لهــم قائمــة حتــى و لــو علــى املريــخ.

4-  تعــري وافتضــاح سياســات املكــر 

هــذه  فــي  املتعاقبــة  للحكومــات  والخديعــة 

ـــرد.
ُ

الــدول تجــاه الك

أردوغــان نفســه كان قــد صــرح فــي ديــار 

الكرديــة  القضيــة  بــان   2004 عــام  بكــر 

هــي قضيتــه الشــخصية وبعــد ثاثــة عشــر 

لحــل  خطــوة  أي  حزبــه  يخطــو  لــم   
ً
عامــا

هــذه القضيــة، وزج بــاآلالف فــي الســجون 

واملعتقــات، مــن بينهــم برملانييــن ورؤســاء 

الحديــد  لغــة   
ً
منتهجــا منتخبيــن،  بلديــات 

ـــرد.
ُ

والنــار ضــد الك

الجــوار  إنــكار  تحمــل  الــذي  الشــعب 

لــكل  كامــل  قــرٍن  مــدى  علــى  وتعــرض 

سياســات القهــر والصهــر، لحــروب إبــادة 

جماعيــة، أنفــال وقصــف بالكيمــاوي دون 

اليــوم  ينكســر  لــن  إرادتــه،  تنكســر  أن 

فــي  األمــل  يفقــد  ولــن  جائــر  حصــار  تحــت 

حقوقــه  مــع  العالــم  فــي  الخيريــن  تضامــن 

املشــروعة. 

االستفتاء الكردي ... تتمة

إال أن دول عديــدة، أمريــكا وبريطانيــا 

وفرنســا وأملانيــا وغيرهــا، الجامعــة العربيــة 

اعتراضهــا  أبــدت  الدولــي،  األمــن  ومجلــس 

علــى إجــراء االســتفتاء ألســباب مختلفــة، 

بــدون  حــوار  مبــادرة  بعضهــا  وقّدمــت 

إقليــم  ر�ضــى  تلقــى  لــم  وبالتالــي  ضمانــات 

العــراق. كردســتان 

وطهــران  بغــداد  حكومــات  أن  كمــا 

مخالــف  االســتفتاء  اعتبــرت  وأنقــرة 

لشــعب   
ً
حقــا وليــس  العراقــي  للدســتور 

دولهــا  )ألمــن   
ً
تهديــدا وُيشــكل  اإلقليــم 

شــتى   
ً
ضغوطــا فمارســت  القومــي(، 

وأطلقــت تهديــدات متنوعــة لثنــي اإلقليــم 

وهــي  جــدوى،  االســتفتاء دون  إجــراء  عــن 

واتخــاذ  العنيفــة  تصريحاتهــا  فــي  مســتمرة 

إجراءاتهــا العقابيــة، مــن إغــاق للمطــارات 

واملنافــذ الحدوديــة وإيقــاف بــث القنــوات 

قمــر  علــى  الكردســتانية  الفضائيــة 

كركــوك،  محافــظ  وإقالــة  توركســات 

قبالــة  عســكرية  وتحشــدات  منــاورات 

تتواصــل  وكذلــك  الــخ،  االقليــم...  حــدود 

لتنســيق  عديــدة  قنــوات  عبــر  بينهــا  فيمــا 

املواقــف املناهضــة لإلقليــم وســبل خنقــه 

االســتفتاء،  نتائــج  إلغــاء  نحــو  لدفعــه 

الشــعب  حــق  ضــد  محمومــة  حملــٍة  فــي 

كانــت  مثلمــا  مصيــره،  تقريــر  فــي  الكــردي 

خلــت. عقــوٍد  خــال  تفعــل 

رفــض الرئيــس البارزانــي لغــة التهديــد 

إلــى  املعنيــة  األطــراف  ودعــا  والوعيــد 

احتــرام  العامليــة  القــوى   
ً
مطالبــا الحــوار، 

إرادة املاييــن الذيــن صوتــوا فــي االســتفتاء.

استفتاء كردستان ... تتمة

كيف رسمت املس ... تتمة
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أمــا االســتفتاء علــى االســتقال فــي إقليــم كردســتان فقــد 

انتهــى بســام، قــال فيــه الشــعب كلمتــه بنعــم قويــة وتجــاوزت 

بيــن  فصلــت  حيــن   
ً
قوميــا  

ً
امتحانــا بنجــاح  األحــزاب  فيــه 

قومــي.  اســتحقاق  وبيــن  الحاكمــة  األحــزاب  ممارســات 

لــم يكــن أحــد ينتظــر مباركــة مــن حكومــات دول الجــوار 

لتاريخهمــا  وإيــران،  تركيــا  ســيما  ال  االســتفتاء،  نتيجــة  علــى 

ـــرد فــي نظــر هاتيــن الدولتيــن 
ُ

ـــرد عامــة، فالك
ُ

األســود تجــاه الك

فيهــم  الجيــد  مارقــون،  متطفلــون،  جبليــون،  وافــدون،  هــم 

فــي ثقافــة  لهــم. وكردســتان  قــدره  الــذي يســلم  أو  امليــت  هــو 

 
ً
 تاريخيــة ألربعيــن مليونــا

ً
هــؤالء بدعــة وخيــال وليســت أرضــا

البشــر.   مــن 

تهديــدات تركيــا وإيــران بحصــار اإلقليــم، مســاعي كســر 

إرادة أبنائــه، إغــاق املنافــذ الحدوديــة، إرهابهــم مــن خــال 

أمــور متوقعــة، حتــى   ... التلويــح بعمــل عســكري يســتهدفهم 

بنــاء  يعرفــون  ال  )األكــراد  الترـكـي  للرئيــس  الفوقــي  الخطــاب 

ـــرد 
ُ

 ملجــرد أن قــال الك
ً
 ...( كان متوقعــا

ً
دولــة، ســيموتون جوعــا

نعــم فــي اســتفتاء حــول تقريــر مصيرهــم حتــى دون أن يعلنــوا 

دولتهــم املســتحقة هــذه أو يحــددوا موعــد إعانهــا. 

بغــداد  حكومــة  عقوبــات  هــي  هنــا  لاســتغراب  املثيــر 

علــى ســكان اإلقليــم معــززة بتفويــض مــن البرملــان ...الحظــر 

والحصــار، منــاورات عســكرية مشــتركة مفاجئــة مــع كل مــن 

اإلقليــم. حــدود  علــى  وتركيــا  إيــران 

العســكرية  بالقــوة  اليــوم  تســتنجد  بغــداد  حكومــة 

الــذي  كردســتان  إقليــم  ســكان  إلرهــاب  واإليرانيــة  التركيــة 

 -جــزء مــن العــراق، أي أنهــا تســتعين بقــوات 
ً
مــا زال- رســميا

يعيــد  العــراق  فــي  التاريــخ  مواطنيهــا!  قمــع  أجــل  مــن  أجنبيــة 

الحــوار  منطــق  مــن   
ً
بــدال القــوة  منطــق  إلــى  اللجــوء  نفســه، 

كل  والشــخصيات،  الصــور  تغيــر  رغــم  ذاتــه،  املنهــج  هــو 

هــي  وديمقراطيــة  وتطويــر  تحديــث  مــن  بغــداد  تدعيــه  مــا 

مجــرد شــعارات، ســبق وأن اســتنجد حــكام بغــداد بالجيــش 

الســوري عــام 1963فاســتقدموا لــواء اليرمــوك بقيــادة فهــد 

اتفاقيــة  إيــران  مــع  وقعــوا  الكرديــة،  الثــورة  لقمــع  الشــاعر 

آذار 1975 مــن اجــل خنــق الثــورة الكرديــة، كمــا وقعــوا مــع 

تركيــا اتفاقيــات تســمح لألخيــرة بالدخــول إلــى أرا�ضــي العــراق 

ـــرد، وبعــد كل هــذا يأتيــك مــن يقــول إن 
ُ

ملاحقــة معارضيهــا الك

انفصاليــون!  العــراق  ـــرد 
ُ

ك

لغــة   - الحقيقــة  فــي   – هــي  بالقــوة  والتهديــد  التصعيــد 

عــن: ســوى  تنــم  وال  الضعفــاء 

كيفيــة  عــن  وعجزهــم  الحــوار  مــن  أصحابــه  خــوف   -1

املنطقــة  فــي  الكثيفــة  واملتغيــرات  املســتجدات  مــع  التعامــل 

وانعكاساتها على الساحة الكردستانية.

االستفتاء الكردي
 واالستنفار اإلقليمي

البابا فرنسيس: ما يقوله العلم واتفاقية قمة باريس

الفاتيــكان  بابــا  أن  عامليــة  أنبــاء  وكاالت  ذكــرت 

أن  أعلــن  قــد   ،2017/  9/  11 اإلثنيــن  يــوم  فرنســيس، 

األعاصيــر التــي ضربــت العالــم فــي اآلونــة األخيــرة ينبغــي أن 

تدفــع النــاس لــإلدراك أن البشــرية ســتهلك إذا لــم تعالــج 

البشــرية محكــوم عليهــا  املنــاخ، وقــال: إن  تغيــر  مشــكلة 

لــم تتراجــع عــن موقفهــا الحالــي إزاء التغيــر  بالهــاك إذا 

 مــن أن التاريــخ ســوف يحكــم بالعقــاب 
ً
املناخــي، محــذرا

علــى الذيــن يرفضــون مــا يقولــه العلــم عــن مســببات هــذه 

املناخيــة. الظاهــرة 

كمــا أعــرب الحبــر األعظــم عــن دعمــه التفاقيــة قمــة 

انســحبت  التــي  الحــراري،  االحتبــاس  لخفــض  باريــس 

الواليــات املتحــدة منهــا بعــد تولــي الرئيــس دونالــد ترامــب 

 أن قضية 
ً
مقاليــد الحكــم فــي أوائــل العــام الجــاري. مؤكــدا

املنــاخ تتطلــب التعامــل بجديــة كاملــة، وســبق أن حــدد 

العلمــاء الطريــق الواجــب اتباعــه.

مشاركة يف تأبني الشهيد صادق شرف كندي
شــارك وفــٌد مــن منظمــة إقليــم كردســتان لحــزب الوحـــدة فــي حفــل إحيــاء 

الدكتــور صــادق شــرف  الخامــس والعشــرون الستشــهاد  الســنوية  الذكــرى 

كنــدي الســكرتير العــام الســابق للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني – إيــران 

ورفاقــه علــى أيــدي أزالم النظــام اإليرانــي فــي العاصمــة األملانيــة برليــن، وذلــك 

يــوم اإلثنيــن 18 / 9 /2017 بمدينــة هوليــر.

مؤتمــر  لحضــور  أملانيــا  فــي  كنــدي  الشــهيد  تواجــد  لــدى  أنــه  ُيذكــر 

االشــتراكية الدوليــة، أقــدم عناصــر النظــام اإليرانــي علــى اغتيالــه مــع ثاثــة 

/1992م.  9  /17 تاريــخ  ببرليــن،  ميكونــوس  مطعــم  فــي  رفاقــه  مــن 

كرم من اليونسكو
ُ
كوجر دوسكي - مقاتلة بيشمركه ... ت

تــم تكريــم املقاتلــة الكرديــة كوجــر دوســكي – مــازم بيشــمركه مــع ســتة آخريــن 

مــن قبــل منظمــة األمــم املتحــدة للثقافــة والعلــوم »يونســكو«، يــوم الثاثــاء 19 / 

 لدورهــا الفعــال 
ً
9/ 2017، فــي املكتبــة الوطنيــة العامــة بمدينــة نيويــورك، تقديــرا

فــي الحــرب علــى اإلرهــاب وتنظيــم داعــش، وذلــك بحضــور زعمــاء ورؤســاء عــدة دول.

عمرهــا  فــي  البيشــمركه  صفــوف  إلــى  ســنوات  ثمانــي  منــذ  انضمــت  كوجــر 

العشــرين، وكانــت قــد التحقــت باألكاديميــة العســكرية فــي زاخــو وحصلــت منهــا علــى 

العســكرية. العلــوم  فــي  الباكلوريــوس  شــهادة  15  15


