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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.

»هنــاك مــن ال يريــد أن يبّصــر النــاس بحقائق 
أمورهم.«                                  طه حســين
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انتخابات ناجحة ... مهام ومسؤوليات منتظرة

يصعــب توصيــف مــا شــهدته ســورية فــي األعــوام 

الســتة املاضيــة مــن خــراب وفظائــع ... فالســوريون 

عمــق  ومــدى  املعــاش،  واقعهــم  يدركــون  وحدهــم 

شــتى  علــى  االســتثنائية  واألحــوال  املآ�ســي  وحجــم 

علــى  ويتذوقونهــا  يتحسســونها  كونهــم  الصعــد، 

الصــادرة  والبيانــات  التصريحــات  الســاعة.  مــدار 

أنهــا  تبــدو  وغيرهــا،  جنيــف  حلقــات  مسلســل  عــن 

بخطــوة  بعــد  ــد  تتجسَّ لــم  مفرغــة،  حلقــة  فــي  تــدور 

للتوافــق  التباحــث  طريــق  علــى  األمــام،  إلــى  عمليــة 

وآليــات  ســلمي  سيا�ســي  حــٍل  اعتمــاد  أجــل  مــن 

فــي  املصداقيــة  يضمــن  أممــي  بإشــراف  تنفيــذه، 

ال  أن  بوضــوح  يوحــي  ممــا  العمــل،  ســير  مجريــات 

لتهيئــة  والجهــود  املســاعي  كل  تضافــر  ســوى  خيــار 

شــامل،  وطنــي  حــوار  خــوض  ومســتلزمات  عوامــل 

حــوار ســوري – ســوري ال اشــتراطات مســبقة فيــه، 

وال اســتقواء بالخــارج، حــوار مســؤول وبنــاء يهــدف 

الطــرق  لفتــح  ومحرضاتــه،  العنــف  وقــف  إلــى   
ً
أوال

التــي  الســورية  املناطــق واملــدن  بيــن كافــة  الواصلــة 

اليــزال بعضهــا يــرزح تحــت حصــار النظــام وبعضهــا 

اآلخــر تحــت وطــأة إرهــاب القــوى التكفيريــة، أبرزهــا 

فــي محافظــة إدلــب، واحتــال ترـكـي ملــدن جرابلــس، 

حيــث  الفــرات(،  )درع  مســمى  تحــت  واعــزاز  البــاب 

أن إلحــاق الهزيمــة بحضــور ومواقــع تنظيــم الدولــة 

لقــوات  كان  الــذي  الــزور  وديــر  الرقــة  فــي  )داعــش( 

ســوريا الديمقراطيــة دورهــا البنــاء فــي ذلــك، اليعنــي 

بطــرق  التنظيــم  فعاليــات  تجــدد  مخاطــر  انتفــاء 

بـــ  ُيعــرف  مــا  غــرار  علــى  مبتكــرة،  أخــرى  وأســاليب 

)الذئــاب املنفــردة( و )خايــا نائمــة(، تنشــط للقيــام 

شــأنها  مــن  جبانــة،  واغتيــاالت  انتحاريــة  بعمليــات 

التوجــه  منحــى  إعاقــة  بهــدف  األجــواء،  تســميم 

نحــو عمليــة التســوية السياســية لألزمــة، وإشــاعة 

سياســات  ويغــذي  يخــدم  أمنــي،  وفلتــان  فو�ســى 

التطــرف، ورفــض لغــة الحــوار والتباحــث بيــن أبنــاء 

وتكاتفهــم. تاقيهــم  دون  للحــؤول  الواحــد،  البلــد 

ضرورات احلوار...
وخيار سورية األفضل

مــن  الثانيــة  املرحلــة  »جــرت   ،
ً
متوقعــا كان  كمــا 

لشــمال  الديمقراطيــة  الفيديراليــة  مجالــس  انتخابــات 

فــي  واملقاطعــات  والنواحــي  البلــدات  مجالــس   – ســوريا 

يــوم  عفريــن(،  الفــرات،  )الجزيــرة،  الثــاث  األقاليــم 

مــن  أجــواٍء  فــي  بنجــاح   ،2017 األول  كانــون   1 الجمعــة 

مكثــف  واقبــال  باملســؤولية  وشــعوٍر  واأللفــة  االرتيــاح 

أو  ذكــر 
ُ
ت مؤســفة  حــوادث  وقــوع  دون  التصويــت  علــى 

تدخــات وخروقــات ســوى ســلوكيات ســلبية فرديــة هنــا 

وهنــاك، رغــم ظــروف الحصــار وتبعــات األزمــة الســورية 

املفوضيــة  أجــادت  حيــث  املســتفحلة، 

جمزرة يف مسجد الروضة - مشال سيناء، وصناعة املوت
الروضــة  قريــة  مســجد  فــي  املصليــن  مئــات  تفاجــأ 

الواقعــة علــى الطريــق الدولــي بئــر العبــد - العريــش بشــمال 

بهجــوم   2017 ثانــي  تشــرين   24 الجمعــة  ظهيــرة  ســيناء، 

إرهابــي فظيــع. وقالــت النيابــة العامــة املصريــة إن عناصــر 

»تكفيريــة » ترفــع علــم تنظيــم »داعــش« اإلرهابــي ويقــدر 

عددها بين 25 إلى 30، أحرقوا 7 سيارات خارج املسجد، 

وفتحــوا النيــران علــى املصليــن، مــا أســفر »عــن استشــهاد 

305 أشــخاص مــن املصليــن بينهــم 27 طفــا كانــوا برفقــة 

ذويهم وإصابة 128 آخرين«. وتحركت السلطات املصرية 

علــى مختلــف الجبهــات بعــد وقــوع هجــوم 

حماكمة »ضراب« ُتثري القلق واالرتباك لدى احلكومة التركية

    5

رضــا ضــراب مــن مواليــد 1983 - إيرانــي مــن أصــول 

آذريــة، حاصــل علــى الجنســية التركيــة، قــدم مــع أســرته 

فــي  باملدرســة  التحــق   ،
ً
شــهرا  18 ابــن  وهــو  تركيــا  إلــى 

األســرة  غــادرت  أن  إلــى   ،
ً
خاصــا  

ً
تعليمــا ــم 

َّ
وتعل اســتنبول 

نفيــس  الصرافــة  عــام 1996 وأسســت شــركتي  دبــي  إلــى 

ومركــز الســام، وبعــد ثــاث ســنوات عــاد رضــا إلــى تركيــا 

مــن  لعــدٍد  الشــعر  وكتــب  غراميــة  مغامــرات  لــه  وكان 

بإحــدى عشــيقاته  عــام 2007 فشــلت عاقتــه  املغنيــن. 

مــع  العائلــة  عاقــة  توطــدت  الوقــت  وبــذات  التركيــات، 

فبــدأ  نجــاد،  أحمــدي  الســابق محمــود  اإليرانــي  الرئيــس 

 مــع شــخص إيرانــي آخــر 
ً
 تجاريــا

ً
5    شــريكا
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الســوري  الرئيــس  بعــد تصريحــات   •

بشــار االســد وتهديــدات مســؤوليه بشــأن 

املناطــق  جميــع  علــى  الســيطرة  اعــادة 

تحــت  التــي  املناطــق  فيهــا  بمــا  ســوريا  فــي 

ســيطرة وحــدات حمايــة الشــعب وقــوات 

موقفكــم  هــو  مــا  الديمقراطيــة  ســوريا 

ومــاذا ســيكون ردكــم إذا قامــوا بالهجــوم؟

– تصريحــات وخطابــات حــزب البعــث 

بشــقيه الســوري والعراقــي باألمــس واليــوم، 

، وســبق أن قلنــا فــي أكثــر 
ً
ال ُيعتــد بهــا كثيــرا

فاقــد  الســوري  االعــام  إن  مناســبة  مــن 

فــي  أحــد  علــى  نتجنــى  وال  للمصداقيــة، 

بعناويــن  ســانا  وكالــة  مانشــيتات  تشــبيه 

يتعلــق  فيمــا   
ً
خاصــة أناضــول،  وكالــة 

الحريــات  وقضايــا  الكــردي،  بالشــأن 

الديمقراطيــة وحقــوق االنســان والشــعوب 

عــام. بوجــه 

وعلــى  الســورية  األزمــة  تفجــر  منــذ 

مــدى قرابــة ســبعة أعــوام، شــكلت املناطــق 

 فــي الشــمال 
ً
ذات الكثافــة الكرديــة تاريخيــا

إلــى  تحولــت  آمنــة  شــبه  أماكــن  الســوري 

الســوريين  مــن  األلــوف  لعشــرات  مــاذات 

موقفنــا  وكان  ديارهــم،  مــن  املهّجريــن 

املؤسســات  حمايــة  هــو  الدائــم  وســعينا 

الكراهيــة  خطــاب  ونبــذ  العامــة  واملرافــق 

)الجهــاد والثــورة(  واالنجــرار وراء دعــوات 

مــن  بدفــٍع  كثيــرون  لهــا  تشــاطر  التــي 

الجانــب التركــي مــع غطــاء إعامــي شــعاراتي 

حمايــة  لوحـــدات  فــكان  ومريــب،  صاخــب 

دورهــا  املتواضعــة  بإمكاناتهــا  الشــعب 

العدوانيــة  الهجمــات  إفشــال  فــي  األســاس 

لجماعــات مســلحة حملــت اســم )الجيــش 

فــي  البنــاء  الــدور  هــذا  ســياق  وفــي  الحــّر(، 

حمايــة املناطــق الكرديــة ومعظــم الشــمال 

الســوري تشــكلت إدارات ذاتيــة – محليــة 

مناخــات  ظــل  فــي  النــاس  أمــور  لتســيير 

 
ً
الحــرب والصراعــات، بحيــث بــات واضحــا

الفاعلــة  القــوى  لجميــع املراقبيــن ومعظــم 

علــى الصعيديــن املحلــي واإلقليمــي - الدولــي 

فــي  اإليجابــي  ودورهــم  ـــرد 
ُ

الك حضــور  أن 

مــن  كبــرى،  حقيقــة  الســوري  املشــهد 

الخطــأ تجاوزهــا أو االســتخفاف بهــا، وهــذا 

الشــوفينيين  ــاة 
ُ
غ حفيظــة  ويثيــر  أثــار  مــا 

ـــرد، ســواء مــن 
ُ

املتحامليــن علــى قضيــة الك

لــدى  أو  النظــام   - الســلطة  إطــار  فــي  هــم 

اإلســام  نفــوذ  فلــك  فــي  الدائــرة  املعارضــة 

تجهــد  والتــي  الخليــج  وأمــوال  السيا�ســي 

شــن  باتجــاه  النظــام  لدفــع   
ً
كثيــرا اليــوم 

الشــعب  حمايــة  وحـــدات  علــى  هجمــات 

مــن  ملزيــٍد  تركيــا  مــع  والتواطــؤ  واملــرأة 

املناطــق  علــى  الحصــار  وإحــكام  التضييــق 

عفريــن  منطقــة  اليــوم  وأبرزهــا  الكرديــة 

أمــٌر  وهــذا  وحلــب،  إلدلــب  املجــاورة 

مســتهجن لدينــا، وموضــع إدانــة، ال يخــدم 

الصالــح  وال  ســوريا  ووحــدة  ســامة  البتــة 

العــام ملختلــف مكونــات الشــعب الســوري، 

وجديــدة  تعقيــدات خطيــرة  وُيضيــف  كمــا 

أمــام املســاعي األمميــة إليجــاد حــٍل سيا�ســي 

الســورية. لألزمــة  ســلمي 

دبلوماســية  طــرق  هنــاك  هــل   •

القــوات  مــع  العســكري  الصــدام  لتالفــي 

؟ ية لســور ا

بغنــى  الســوري  النظــام  أن  أراه  مــا   –

عدائيــة  حالــة  اختــاق  علــى  االقــدام  عــن 

معــارك  عبــر  ســوريا  ـــرد 
ُ

ك مــع  جديــدة 

حمايــة  وحـــدات  مــع  صــدام  جبهــات  وفتــح 

قــوات  عمــاد  شــكل 
ُ
ت التــي  واملــرأة  الشــعب 

ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، وإن إلحــاح 

تصريحــات  مــع  املتزامــن  تركيــا  وتهافــت 

النظــام  تشــجيع  باتجــاه  اإليرانــي  للجانــب 

ـــرد خيــار عبثــي، مــن املفيــد 
ُ

علــى ضــرب الك

بــل ومــن األهميــة بمــكان أن تأخــذ القيــادة 

الســورية رأي القاهــرة وموســكو وعاصمــة 

االتحــاد األوروبــي بروكســل بعيــن االعتبــار 

الهجــوم   - املجازفــة  علــى  إقدامهــا  قبــل 

فاألزمــة  ســؤالكم.  فــي  ســميتموه  الــذي 

 
ً
شــأنا زمــن  ومنــذ  باتــت   

ً
عمومــا الســورية 

يقت�ســي  ممــا  فيــه،   الريــب 
ً
دوليــا  -  

ً
إقليميــا

تكثيف املســاعي السياســية والدبلوماســية 

التــي تبقــى مجاالتهــا متاحــة، وذلــك صــوب 

تحقيــق  تضمــن  تاريخيــة  تســوية  تحقيــق 

الســوريين. الســلم والعيــش اآلمــن لجميــع 

• الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 

قــال بانــه ســيناقش موضــوع عفريــن مــع 

الرئيــس الرو�ســي مــا هــي مخططــات تركيــا 

علــى عفريــن؟

- تركيــا بقيــادة حــزب العدالــة والتنميــة 

وشــريكه حــزب الحركــة القوميــة ماضيــة فــي 

فــي املقــام  اعتمــاد سياســة ومواقــف ترمــي 

الحضــور  وإجهــاض  محاصــرة  إلــى  األول 

الكــردي املنتظــم فــي الشــمال الســوري، وفــي 

موضــوع  مــدة  منــذ  يتصــدر  الســياق  هــذا 

رجــب  الترـكـي  الرئيــس  اهتمامــات  عفريــن 

طيــب أردوغــان، ســواًء خــال لقاءاتــه مــع 

اجتماعــات  فــي  أو  الخــارج  فــي  دول  رؤســاء 

مــن  وصحبــه  حكومتــه  أركان  مــع  يعقدهــا 

الداخــل  فــي  والقصبــات  القــرى  مخاتيــر 

أســتانة  اجتماعــات  أن   
ً
خصوصــا الترـكـي، 

التفــاف  فرصــة  اقتنــاص  لتركيــا  وفــرت 

 لغــرف عمليــات 
ً
ومنــاورة حققــت تموضعــا

مجهــزة  عســكرية  وحــدات  ونشــر  خاصــة 

إدلــب  ريــف  فــي  ثقيلــة  هجوميــة  بمعــدات 

جنديــرس  مــن  كل  فــي  بعفريــن  املحيــط 

ميدانيــة  بمســاعدة  وذلــك  وشــيروان، 

)علمــاء  مــن  جماعــة  قبــل  مــن  مكشــوفة 

إســام( وتشــكيات تحــت مســمى معارضــة 

ســمة  عليهــا  تطغــى  حــّر  وجيــش  ســورية 

شــبكات  بينهــا  مــن  الســلفية،  الجهاديــة 

تنظيــم القاعــدة التــي بدورهــا اغتنمــت وال 

تــزال ضبابيــة عمليــات التنســيق بيــن الــدول 

إيــران(  تركيــا،  )روســيا،  الثــاث  الضامنــة 

الحميميــة  العاقــة  مــدى  للمتابــع  ليظهــر 

التشــكيات  تلــك  تتلقاهــا  التــي  والرعايــة 

الجانــب  قبــل  مــن  الجهاديــة  والشــبكات 

حشــد  هكــذا  وجــود  بــات  بحيــث  الترـكـي، 

فــي  النــاس  أمــام أعيــن   
ً
ترـكـي هجومــي ماثــا

 
ً
ترافقــا بعفريــن،  املحيطــة  إدلــب  أريــاف 

أوســاط  عبــر  حثيثــة  جهــود  مواصلــة  مــع 

وقنــوات تركيــة - إيرانيــة بغيــة حمــل النظام 

أنقــرة  إليــه  ترمــي  مــا  تقبــل  علــى  وحلفائــه 

االجتماعــات  فتتاحــق  عفريــن،  بصــدد 

تتوضــح  ريثمــا  وهنــاك،  هنــا  واللقــاءات 

بشــيبها  لعفريــن  وأن   
ً
خصوصــا الصــورة، 

وشــبابها جاهزيتهــا فــي ممارســة كامــل حقهــا 

املشــروع فــي الدفــاع عــن أهلهــا دون تــردد.

العالقــات  لجنــة  رئيــس  نائــب   *

الرو�ســي  الشــيوخ  مجلــس  فــي  الخارجيــة 

حــدوث  عنــد  بأنــه  صــرح  سبســبي  زيــاد 

ســوريا  قــوات  بيــن  اصطدامــات 

الديمقراطيــة ووحــدات حمايــة الشــعب 

فــإن  النظــام،  وقــوات  جهــة  مــن  واملــرأة 

الحيــاد  ســتلتزم  الروســية  القــوات 

وســتحاول لعــب دور املصالحــة بيــن هــذه 

القــوى. كيــف تقــرأون املوقــف الرو�ســي؟

لوحـــدات  أن   
ً
جيــدا الــروس  يعــرف   -

حمايــة الشــعب واملــرأة و )قســد( بإطارهــا 

مخاطــر  دفــع  فــي   
ً
طويــا  

ً
باعــا األوســع 

الهزيمــة  وإلحــاق  السيا�ســي  اإلســام 

الشــمال  معظــم  فــي  )داعــش(  بتنظيــم 

شــعبية  بحواضــن  وتتمتــع  الســوري، 

متناميــة ورشــاقة فــي إدارة املعــارك وأوجــه 

الصــراع، كمــا ولهــا مصداقيتهــا فــي التعامــل 

ليــس  وأن  اآلخــر،  3    مــع 
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ســوريا  ـــرد 
ُ

ك مــع  مشــكلة  )الــروس(  لهــم 

هــذه  يقــدرون  يجعلهــم  ممــا  عــام،  بوجــٍه 

الحقيقــة – املعطــى، ويتعاملــون بإيجابيــة 

تلــك  ماحظاتهــم  نصــوص  صياغــة  فــي 

ـــرد 
ُ

الك إقصــاء  عــدم  بضــرورة  املتعلقــة 

املشــروعة  حقوقهــم  احتــرام  ووجــوب 

وفــق دســتوٍر جديــد يحمــي وحــدة وســامة 

آخــر  جانــب  مــن   .
ً
وشــعبا  

ً
أرضــا ســوريا 

روســيا  دور  يتراجــع  أن  املتوقــع  مــن  ليــس 

وشــرق  ســوريا  فــي  وحضورهــا  االتحاديــة 

يتنامــى  لــم  إن  عــام،  بوجــه  املتوســط 

ويتســع باضطــراد، ممــا يوحــي بــأن الــروس 

مــع حلفائــه  النظــام  لهــم توجــه  يــروق  لــن 

اإليرانييــن باتجــاه افتعــال صــدام عســكري 

وإفســاد  الشــعب  حمايــة  وحـــدات  مــع 

املرتقــب  مــن  حيــث  ـــرد، 
ُ

الك مــع  العاقــة 

 
ً
رادعــا  

ً
إيجابيــا  

ً
دورا موســكو  تلعــب  أن 

الحتمــال تدهــور األوضــاع فــي الشــمال، كــي 

الســوري  الســاحل  علــى   
ً
ســلبا تنعكــس  ال 

وحضــور  قواعــد  هنــاك  لروســيا  حيــث 

عســكري مكثــف بموجــب اتفاقــات رســمية 

معــروف. هــو  كمــا  دمشــق  مــع 

حــدث  مــا  ســتتكرر  هــل  برأيكــم   •

غــرب  فــي  كردســتان  واقليــم  كركــوك  فــي 

؟ ن ســتا كرد

– إن املقاربــة بيــن أوضاعنــا فــي شــمال 

واملشــهد  كركــوك  فــي  حــدث  ومــا  ســوريا 

تبقــى  العــراق  كردســتان  إلقليــم  املحــزن 

جهتنــا  مــن  فنحــن  موفقــة،  غيــر  ضعيفــة 

نرســم سياســتنا وتوجهاتنــا وفــق معطيــات 

وليــس  وحيثياتــه،  الســوري  واقعنــا 

وجزئيتــه  الخليــج  شــمال  أحــوال  بموجــب 

املتمثلــة بمــا هــو جــاٍر فــي إقليــم كردســتان، 

ســواًء قبــل عمليــة االســتفتاء أو مــا تبعهــا 

هنــاك،  الشــعب  كاهــل  أثقلــت  نتائــج  مــن 

شــوفينية  وقــوى  جهــات  بــه  وشــمتت 

حضــور  أي  رؤيــة  تستســيغ  ال  متخلفــة 

كان. أينمــا  الفــت  كــردي 

سكرتير حزب الوحـدة ... تتمة

»إعالن باريس« ... الكشف املبكر عن منابع التطرف ومعاجلتها قبل استفحاهلا 
باتت أسباب وتأثيرات ظواهر اإلرهاب 

فإلــى  الدولــي،  للمجتمــع  الشــاغل  الشــغل 

جانــب محاربــة شــبكاته بحمــات عســكرية، 

ومنتديــات  وقمــم  اجتماعــات  تنعقــد 

فــي الســبل  ومؤتمــرات هنــا وهنــاك للبحــث 

وجهــات  الزالــت  ولكــن  ملكافحتــه،  املمكنــة 

ومؤسســات  دوليــة  أطــراف  وبرامــج  نظــر 

فــي  تلتقــي  وال  تتضــارب  مختلفــة  وقــوى 

منحــى محــدد مفيــد للجميــع، وذلــك بســبب 

تزاحــم املصالــح وتناقــض األدوار، فــي وقــٍت 

الدوليــة  السياســات  تطبيقــات  الزالــت 

اإلنســاني  القيمــي  الجانــب  عــن  بعيــدة 

الشــعوب. وحقــوق 

وإن كان هــدف املؤتمــر الــذي انعقــد فــي 

مدينــة باريــس يــوم الســبت 28 تشــرين أول 

اإلرهــاب  »مناهضــة  عنــوان  تحــت   2017

هــو  األولــى  بالدرجــة  املنظمــة«  والجريمــة 

إدانــة دول بعينهــا )قطــر و إيــران( علــى أنهــا 

إال  ملعاقبتهــا،  والســعي  لإلرهــاب  داعمــة 

باريــس«  »إعــان  بـــ  ســمي  ببيــان  خــرج  أنــه 

هامــة  وماحظــات  توصيــات  يتضمــن 

معالجــة  مجــال  فــي  ومتقدمــة  وضروريــة 

اإلرهــاب. ظاهــرة 

للســام  باريــس  منتــدى  املؤتمــر  ــم 
ّ
نظ

للصحافــة  الدولّيــة  والوكالــة  والتنمّيــة 

فيــه  وشــارك  االســتراتيجّية،  والدراســات 

املختصيــن  الدولييــن  الخبــراء  مــن  عــدد 

دول  مــن  وسياســية  ثقافيــة  وشــخصيات 

عــدة. كلمــات  فيــه  لقيــت 
ُ
أ حيــث  عربيــة، 

املنظمــات  باريــس«  »إعــان  دعــا 

دفــع  تحريــم  إلــى  العالــم،  وبلــدان  الدوليــة 

والعمــل  اإلرهابيــة،  املنظمــات  إلــى  الفديــة 

وأبــدى  ذلــك،  تفعيــل  علــى  منســق  بشــكل 

إليــه  آلــت  مــا  حــول  أســفهم  املشــاركون 

العالــم،  أنحــاء  عبــر  اإلســامية  الجاليــات 

وطالبــوا تلــك الجاليــات كأفــراد وجماعــات، 

مظاهــر  لــكل  منظــم  بشــكل  تتصــدى  بــأن 

أوســاطها،  فــي  املهيــن  والســلوك  العنــف 

والتطــرف،  الغلــو  دعــاوى  مــن  والتبــرؤ 

وتضمــن  دينيــة.  أم  سياســية  كانــت  ســواًء 

األمنيــة  »اإلجــراءات  حــول   
ً
تنبيهــا اإلعــان 

أثبتــت  وحدهــا  باعتبارهــا  الخشــنة«، 

العنــف  ظاهــرة  اســتئصال  فــي  فشــلها 

أكثــر  اللينــة«  »املقاربــات  وأن  والتطــرف، 

منابــع  عــن  املبكــر  الكشــف  فــي  فعاليــة 

اســتفحالها. قبــل  ومعالجتهــا  التطــرف 

وحسب ما جاء في اإلعان:

بضــرورة   
ً
أيضــا املشــاركون  ))أو�ســى 

األمــم  منظمــة  منهجيــة  مــن  االســتلهام 

والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  املتحــدة 

فــي الوقايــة مــن الحــروب،  )اليونيســكو( 

واإلرهــاب  العنــف  ظاهــرة  واســتئصال 

التربويــة  البرامــج  بوســاطة  األذهــان  مــن 

الوســطية،  الدينيــة  والدعــوة  املناســبة، 

أكثــر  اإلعــالم  وســائل  تكــون  وأن 

ومهنيــة. اســتقاللية 

بضــرورة  املشــاركون  أو�ســى  كمــا 

الحمايــة  بتوفيــر  عالمــي  مبــدأ  تفعيــل 

وامللجــأ لضحايــا اإلرهــاب، وإعــادة النظــر 

فــي املعاهــدات الدوليــة لحمايــة الالجئيــن 

لســنة 1951، التــي تكفــل اللجــوء ملــن هــو 

مضطهــد مــن حكومتــه، وتغفــل اللجــوء 

كيانــات  طــرف  مــن  مضطهــد  هــو  ملــن 

إرهابيــة.

ويرى املشــاركون أن كل األديان ترمي 

لتلطيــف الســلوك البشــري ال لتعنيفــه، 

بوضــع  الــدول  املشــاركون  طالــب  وعليــه 

تشــريعات رادعــة لــكل مــن يســتغل الديــن 

لــزرع الفتنــة والترويــج لهــا، والدعــوة إلــى 

العنــف وزهــق األرواح، 

تعــدد  إشــكالية  علــى  املؤتمــر  ــز 
ّ

ورك

املجتمــع  وفشــل  اإلرهــاب،  مفاهيــم 

الدولــي فــي التوافــق حــول تعريــف محــدد 

لإلرهــاب، والعالقــة بيــن الخطــاب الدينــي 

املحرضــة  اإلعــالم  ووســائل  املتشــدد 

علــى الكراهيــة، ودور املجتمــع الدولــي فــي 

الداعمــة  والكيانــات  للــدول  التصــدي 

واإلرهــاب.((. والتشــدد  للعنــف 

حبيــب  املؤتمــر  فــي  شــارك  وقــد  هــذا 

لحــزب  أوربــا  منظمــة  مســؤول  إبراهيــم 

فــي ســوريا،  الوحـــدة الديمقراطــي الكــردي 

 املجتمــع الدولــي فــي كلمتــه للوقــوف 
ً
مطالبــا

دور  وتقديــر  الكــردي  الشــعب  جانــب  إلــى 

القــوات الكرديــة مــن بيشــمركة ووحـــدات 

اإلرهــاب  حاربــت  التــي  الشــعب  حمايــة 

والعــراق. ســوريا  فــي  وجــدارة  باقتــدار 

لغم أريض يتسبب
باستشهاد ثالثة يف
بلدة جلمة - عفرين

جلمــة  بلــدة  مــن  عائلــة  ذهــاب  أثنــاء 

الزيتــون،  لقطــاف  حقلهــا  إلــى  عفريــن   -

ملحافظــة  اإلداريــة  للحــدود  املجــاور 

مــزروع  أر�ســي  لغــم  انفجــر  إدلــب، 

مــن  الزراعــي  الجــرار  مــرور  أثنــاء   
ً
ســابقا

داعــش  مخلفــات  مــن  أنــه  يتوقــع  فوقــه، 

استشــهاد  إلــى  أدى  النصــرة،  جبهــة  أو 

وابنيهــا  )45ســنة(  قــادر  ملعــان  الســيدة 

الشــابان قــادر وجمعــة ســيد، كمــا أصيــب 

مختلفــة. بجــروح  آخريــن  شــخصين 

الجهــة  فــي  تقــع  جلمــة  أن  ُيذكــر 

 
ً
مــرارا وتتعــرض  عفريــن،  لـــ  الجنوبيــة 

الفصائــل  واعتــداءات  لهجمــات 

املدعومــة  املســلحة  املتطرفــة  اإلســامية 

تركيــا. مــن 
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العليــا لانتخابــات ولجــان املراكــز فــي تأميــن 

املســتلزمات وضمــان حســن ســير العمليــة 

قــوات  جهــود  إلــى   
ً
إضافــة االنتخابيــة، 

واألمــان.«.  الحمايــة  تأميــن  فــي  األســايش 

االنتخابيــة  الدعايــة  مــن  فتــرٍة  بعــد  وذلــك 

وجماهيريــة  سياســية  بأنشــطة  والقيــام 

القوائــم  أصحــاب  قبــل  مــن  وإعاميــة 

امتعــاض  تخللهــا  املشــاركة،  االنتخابيــة 

شــمال  فيديراليــة  ملشــروع  الرافضيــن 

فشــل  علــى  الكثيريــن  ورهانــات  ســوريا 

االنتخابــات.

املفوضيــة  عــن  صــادر  بيــان  وحســب 

النتائــج  جــاءت  لالنتخابــات،  العليــا 

 : يلــي كما

هــذه  فــي  املشــاركة  نســبة  ))بلغــت 

.%  )69( االنتخابــات 

قائمــة  حصلــت  الجزيــرة:  إقليــم  ففــي 

األمــة الديمقراطيــة علــى )2718( مــن أصــل 

مرشــح.  )2902(

كمــا حصلــت قائمــة التحالــف الوطنــي 

الكــردي علــى )40( مقعــد مــن أصــل )99( 

مرشــح.

التــي حصــل عليهــا  املقاعــد  وكان عــدد 

 )267( أصــل  مــن   )144( املســتقلون 

. مرشــح

أمــا بالنســبة إلقليــم الفــرات: حصلــت 

مــن   )847( الديمقراطيــة  األمــة  قائمــة 

. مرشــح   )954( أصــل 

الوحــدة  حــزب  قائمــة  وحصلــت 

فــي ســوريا )يكيتــي(  الكــوردي  الديمقراطــي 

مرشــح.  )124( أصــل  مــن   )40( علــى 

وبلــغ عــدد مقاعــد املســتقلين )67( مــن 

أصــل )95( مرشــح.

قائمــة  حصلــت  عفريــن:  إقليــم  وفــي 

مــن  مقعــد   )1056( الديمقراطيــة  األمــة 

.)1175( أصــل 

الوحــدة  حــزب  قائمــة  وحصلــت 

الديمقراطــي الكــوردي فــي ســوريا علــى )72( 

مرشــح.  )197( أصــل  مــن  مقعــد 

الوطنــي  التحالــف  قائمــة  أمــا 

الديمقراطــي الســوري علــى )8( مقاعــد مــن 

مرشــح.  )48( أصــل 

 
ً
مقعــدا  )40( علــى  املســتقلون  حصــل 

مرشــح.((  )86( أصــل  مــن 

كردســتان  برملــان  وفــد  أشــاد  كمــا 

االنتخابــات،  وديمقراطيــة  بنزاهــة  العــراق 

واألمريــكان  الــروس  مــن  وفــوٍد  إلــى   
ً
إضافــة

 HDP الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب  ومــن 

زارت  تركيــا  كردســتان  مــن  وشــخصيات 

االنتخابيــة. املراكــز  مــن  العديــد 

الكــردي  الوطنــي  التحالــف  شــارك 

فــي مقاطعــة الجزيــرة،  فــي ســوريا بقائمــة 

باللغتيــن  االنتخابــي،  برنامجــه  فــي  وجــاء 

والعربيــة: الكرديــة 

الحقــوق  فــي  املســاواة  تحقيــق   -1((

روجآفــا  مكونــات  لســائر  والواجبــات 

ســوريا. وشــمال 

التآخــي  حالــة  تعزيــز  فــي  املســاهمة   -2

الطيــف  مكونــات  بيــن  املشــترك  والعيــش 

الوطنــي فــي روجآفــا وشــمال ســوريا مــن كــرد 

وعرب  وســريان آشــوريين وأرمن وتركمان، 

مســلمين – مســيحيين – إيزيدييــن.

 ... البطلــة  قواتنــا  ومســاندة  دعــم   -3

YPG...YPJ...QSD

عمــل  فــرص  تأميــن  علــى  العمــل   -4

البطالــة. ظاهــرة  ومكافحــة  أكثــر،  بشــكل 

نوعيتــه  وتحســين  الخبــز  تأميــن   -5

عــادل. بشــكل  وتوزيعــه 

والتعليــم  التربيــة  قطــاع  تطويــر   -6

والعمــل بمســؤولية لتجــاوز نقــاط الخلــل، 

التدري�ســي. الــكادر  وتأهيــل 

الواصلــة   
ً
وخاصــة الطــرق،  تعبيــد   -7

وصيانــة  واملــدن،  والبلــدات  القــرى  بيــن 

منهــا. املتضــرر 

8- حمايــة البيئــة، والعمــل علــى إيجــاد 

الحدائــق  وترميــم  ســامتها،  تضمــن  آليــة 

أعدادهــا. وزيــادة 

9- العمــل علــى حــل مشــكلتي الكهربــاء 

وامليــاه فــي روجآفــا وشــمال ســوريا.

جيــل  لــدى  القــدرات  تنميــة   -10

. ب لشــبا ا

الرجــل  بيــن  املســاواة  تحقيــق   -11

واملــرأة.

12- العمل على حماية اآلثار وتوثيقها 

.
ً
تاريخيا

13- تطويــر الواقــع الزراعــي مــن حيــث 

دعــم املــزارع بمســتلزمات الزراعــة.

14- تطويــر القطــاع الصحــي، والعمــل 

لشــرائح  الصحــي  الضمــان  تحقيــق  علــى 

املواطنيــن. مــن  واســعة 

اإلداري  الفســاد  ظاهــرة  15-مكافحــة 

واالقتصــادي ...ووضــع الرجــل املناســب فــي 

املــكان املناســب.

وشــارك حــزب الوحـــدة الديمقراطــي 

مقاطعــة  فــي  بقائمــة  ســوريا  فــي  الكــردي 

االنتخابــي: برنامجــه  فــي  وجــاء  كوبانــي، 

))لنعمل من أجل:

- تحقيــق الحريــات، املســاواة والعدالــة 

االجتماعية.

بغيــة  األهلــي  الســلم  علــى  الحفــاظ   -

املجتمــع. مكونــات  بيــن  املشــترك  العيــش 

الســلطة  االحتــكار،  العنــف،  نبــذ   -

اآلخــر. الــرأي  واحتــرام  الواحــدة 

- تحسين الوضع االداري والخدمي.((.

فــي  بقائمــة   
ً
أيضــا الحــزب  وشــارك 

برنامجــه  فــي  وجــاء  عفريــن،  مقاطعــة 

والعربيــة: الكرديــة  باللغتيــن  االنتخابــي، 

 بيد من أجـل:
ً
))يدا

والعيــش  األهلــي  الســلم  تعزيــز   -1

. ملشــترك ا

 لسوريا.
ٌ
2- سامة عفرين حماية

3- دحّر قوى التكفير والتفجير.

4- نشر ثقافة الحوار والاعنف.

5- وضــع االنســان املناســب فــي املــكان 

املناســب.

6- الحفــاظ علــى قطــرة امليــاه وحمايــة 

الشــجر.

واللغــة  واملعرفــة  التعليــم  تعميــم   -7

األم.

الامركزيــة  مشــروع  إنجــاح   -8

ســوريا. لوحـــدة  ضمانــة  االتحاديــة 

وتشــجيع  الجديــد  النــشء  حمايــة   -9

والفــن. الرياضــة 

بعوائــل  االهتمــام  مــن  مزيــد   -10

. ء ا لشــهد ا

 
ً
هــذا وقــّدم التحالــف الوطنــي اعتراضــا

مقاطعــة  فــي  انتخابييــن  إجراءيــن  علــى 

قبــل  االقتــراع  صناديــق  )فتــح  الجزيــرة 

لعناصــر  االنتخــاب  موعــد  مــن  يوميــن 

االنتخابــات  لجــان  وأعضــاء  األســايش 

دون إعــام التحالــف ألجــل حضــور وكاء 

قائمتــه، وضــع قائمــة التحالــف فــي الترتيــب 

(، وأغلــب 
ً
الثانــي رغــم تســجيله لقائمتــه أوال

املاحظــات التــي قيلــت مــن قبــل املشــاركين 

انحصــرت فــي خروقــات وســلوكيات ســلبية 

املنافســة  القوائــم  أبــدت  كمــا  فرديــة، 

حصلــت  التــي  الديمقراطيــة  األمــة  لقائمــة 

علــى األغلبيــة، تحفظهــا واســتغرابها حيــال 

 
ً
أيضــا املكونــات  حصــة  علــى  اســتحواذها 

)نســبة 40%( فــي أغلــب املجالــس )وفــق مــا 

هــو منصــوص فــي النظــام االنتخابــي( الــذي 

آليــات  ووضــع  لتعديــل  بحاجــة  أنــه  يبــدو 

 
ً
واضحــة لتثبيــت أســماء الفائزيــن - خاصــة

حصــة املكونــات – ألجــل تحقيــق العدالــة 

القوائــم. لجميــع  واالنصــاف 

املجالــس  تنتظــر  النتيجــة  حيــث  مــن 

فــي  جمــة،  ومســؤوليات  مهــام  املنتخبــة 

يكــون  أن  أمــٍل  علــى  صعبــة،  أوضــاٍع  ظــل 

الناخبيــن. ظــن  حســن  عنــد  الفائــزون 

انتخابات ناجحة ... تتمة

»سكرتير حزب الوحـدة يدلي بصوته في مدينة عفرين«

»التحالف الوطني الكردي يعلن برنامجه االنتخابي«
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حي الشيخ مقصود ... 
إزالة أنقاض وفتح ممّر جديد

فيمــا  وأســس  تركيــا،  فــي  زنجانــي(  )بابــك 

بعــد عــدة شــركات، واســتحوذ علــى ماييــن 

صــارت   2012 عــام  وبحلــول  الــدوالرات، 

تحتكــر  الذهــب«  لتجــارة  »ســفير  شــركته 

الجــزء األكبــر مــن ســوق الذهــب التركيــة. 

إبــرو  التركيــة  الغنــاء  نجمــة  مــن  تــزوج  ثــم 

ثمينــة،  هدايــا  أعطاهــا  حيــث  غونــدش، 

طفلــة. منهــا  وأنجــب   ،
ً
شــهرة فاكتســب 

تركيــا  فــي  شــهرين  ضــراب  ُســجن 

أواخــر عــام 2013 بتهمــة خــرق العقوبــات 

املفروضــة علــى إيــران وتقديــم رشــاوى إلــى 

مســؤولين علــى نطــاق واســع، إثــر ماحقــة 

محكمــة تركيــة لــه وألربعــة وزراء فــي حكومــة 

والمســت  آخريــن،  وعشــرات  أردوغــان 

تكــن  ولــم   ،
ً
أيضــا أردوغــان  بــال  القضيــة 

النتيجــة ســوى إعفــاء الــوزراء األربعــة مــن 

ســراح  وإطــاق  القضيــة  وإغــاق  مهامهــم 

أفــراد  إبعــاد  أو  ومعاقبــة  بــل  املوقوفيــن، 

للملــف  املتابعيــن  والقضــاء  الشــرطة 

بعمــاء  وتســميتهم  عنــه،  واملســؤولين 

تنظيــم فتــح هللا غولــن واتهامهــم بمحاولــة 

إلــى  وقــف  الــذي  أردوغــان  علــى  االنقــاب 

بطريقتــه.  املوضــوع  وأنهــى  ضــراب  جانــب 

فعــاد ضــراب إلــى حيــاة املليونيــر وممارســة 

نشــاطاته.

اعتقلــت الســلطات األميركيــة فــي آذار 

أثنــاء  ضــراب  رضــا  األعمــال  رجــل   2016

فيمــا  أســرته،  مــع  لــه  )ســياحية(  زيــارة 

أوقفــت نائــب املديــر العــام ملصــرف »هالــك 

بنــك – Halk Bang« التركــي محمــد هــاكان 

آذار 2017.  فــي  اتيــا 

كثيــرة،  إعــام  وســائل  تناقلــت 

والشــرق  واإليرانــي  الترـكـي  بالشــأن  مهتمــة 

األوســطي بشــكل عــام، أخبــار بــدء ســريان 

ثانــي  تشــرين   14 مــن  املتهميــن  محاكمــة 

2017 فــي أمريــكا، حيــث أكــدت أن العمليــة 

املصــرف  عبــر  ضــراب  يديرهــا  كان  التــي 

الترـكـي وبمســاعدة مســؤولين أتــراك كانــت 

عــن  الناتجــة  األمــوال  غســيل  إلــى  تهــدف 

بشــراء  االيرانييــن  والغــار  النفــط  مبيعــات 

إلــى  وشــحنها  الذهــب  مــن  هائلــة  كميــات 

إيــران وشــحن كميــات كبيــرة مــن الــدوالرات 

االمريكيــة التــي تــم اســتثمارها فــي شــركات 

ومؤسســات إيرانيــة، حيــث يواجــه ضــراب 

لتافــي  معقــد  مخطــط  بــإدارة  اتهامــات 

العقوبــات األمريكيــة املفروضــة علــى إيــران 

علــى خلفيــة برنامجهــا النــووي، بيــن أعــوام 

اآلخــر  بــه  املشــتبه  مــع   ،2015 إلــى   2010

وســبعة  اتيــا  هــاكان  محمــد  املوقــوف 

بينهــم  مــن  آخريــن،  أتــراك  بهــم  مشــتبهين 

ظافــر  الســابق  الترـكـي  االقتصــاد  وزيــر 

شــاغايان.

ضــراب  املتهــم  أن  األخبــار  وأكــدت 

املحاكمــة  فــي  إدعــاء  شــاهد  إلــى  تحــول 

األمريكــي  العــام  املدعــي  مــع  بصفقــة 

وتقديــم  ارتكبهــا  التــي  بالجرائــم  لاعتــراف 

وذلــك  والتفاصيــل،  املعلومــات  كافــة 

العقوبــات  تخفيــف  مــن  يســتفيد  ـكـي 

الباهظــة. املاليــة  والغرامــات 

ملــاذا ســافر ضــراب  البعــض،  تســاءل 

وهــو  ســياحية  زيــارٍة  بادعــاء  أمريــكا  إلــى 

، ولــم يعــود 
ً
يعلــم مــا هــو متــورط فيــه جيــدا

تفســير  أقــرب  ربمــا   ... ؟! 
ً
مثــا إيــران  إلــى 

للحقيقــة هــو اإلفــات مــن عميلــة اغتيــال 

قــد تنفذهــا جماعــة أو جهــة مــا ســتتضرر 

أو  ضــراب،  يمتلكهــا  التــي  املعلومــات  مــن 

اإلفــات مــن محاكمــة إيرانيــة قــد تعاقبــه 

كان  التــي  العمــوالت  تلــك  علــى  باإلعــدام، 

إيــران،  إلــى  األمــوال  تحويــل  مــن  يقتطعهــا 

أعمالــه  ورفيــق  شــريكه  مــع  فعلــت  مثلمــا 

بابــك زنجانــي، الــذي اعتقــل فــي شــهر كانــون 

األول 2013 بعــد انتخــاب الرئيــس حســن 

روحاني، حيث حوكم باإلعدام القتطاعه 

أمــوال طائلــة مــن إيــرادات برنامــج النفــط 

مقابــل الذهــب مــن الســلطات اإليرانيــة فــي 

القتــرة الواقعــة بيــن أعــوام 2005- 2013 

 لهــا.
ً
التــي كان نجــادي رئيســا

علــى األغلــب ســتطال محاكمــة ضــراب 

ثيــر 
ُ
ت لــذا  أردوغــان،  لـــ  الضيقــة  الدائــرة 

أنقــرة،  حكومــة  لــدى  واالرتبــاك  القلــق 

باملزيفــة  املحاكمــة  تصــف  التــي  وهــي 

تركيــا  لتقويــض  ومحاولــة  واملسيســة 

بالوقــوف  وتدعــي   ،
ً
واقتصاديــا  

ً
سياســيا

وراءهــا حركــة فتــح هللا غولــن – الداعيــة 

فــي  واملقيــم  املعــروف  الترـكـي  اإلســامي 

علــى  ألنقــرة  تســليمه  ترفــض  التــي  أمريــكا 

واتهامــه  عليــه  بالقبــض  مطالبتهــا  خلفيــة 

الفاشــلة  االنقــاب  بالوقــوف وراء عميلــة 

.2016 صيــف 

- األمريكيــة  التركيــة  العاقــات  تشــهد 

ويبــدو  القضايــا،  مــن  العديــد  فــي   
ً
توتــرا

أنهــا مرشــحة للتدهــور، ويرجــح املراقبــون 

ضــراب  محاكمــة  واشــنطن  تســتخدم  أن 

إلــى   
ً
إضافــة أنقــرة،  ضــد  ضغــط  كورقــة 

عقوبــات  فــرض  فــي  املتوقعــة  نتائجهــا 

مصــارف  ضــد  باهظــة  ماليــة  وغرامــات 

الحكومــي  املصــرف  رأســها  علــى  تركيــة، 

كبيــر  بشــكل  ســتؤثر  بالتالــي  بنــك،  هالــك 

ســعر  تدهــور  وفــي  الترـكـي  االقتصــاد  علــى 

الليــرة. صــرف 

هــذا وأقدمــت الســلطات التركيــة علــى 

فــي   
ً
اعتقــال أشــخاص ربمــا يكونــوا شــهودا

مذكــرات  وإصــدار  األمريكيــة،  املحكمــة 

اعتقــال دوليــة بحــق ثاثــة مدعيــن ســابقين 

املرتبــط  التحقيــق  علــى  أشــرفوا  فاريــن 

فيــه  أبــرز  وقــٍت  فــي   .2013 عــام  بالفســاد 

أوغلــو  كليجــدار  كمــال  العلــن  إلــى   
ً
أيضــا

رئيــس حــزب الشــعب الجمهــوري املعــارض 

بالفســاد.  وأســرته  أردوغــان  تديــن  وثائــق 

العديــد  عــن  بالكشــف  كفيــٌل  الزمــن 

واملفاجــآت. الخفايــا  مــن 

محاكمة »ضراب« ... تتمة

مســجد الروضــة، إذ أعلنــت حالــة الطــوارئ 

ودائــرة  العبــد  بئــر  مستشــفى  فــي  القصــوى 

الرئيــس  وعقــد  ســيناء،  بشــمال  اإلســعاف 

 
ً
اجتماعــا السي�ســي  الفتــاح  عبــد  املصــري 

الدفــاع  وزيــري  بمشــاركة  األمنيــة،  للجنــة 

العامــة  املخابــرات  ومديــري  والداخليــة 

وتعهــد  أيــام.   3 الحــداد  وأعلــن  والحربيــة، 

بالــرد علــى  الفتــاح السي�ســي،  الرئيــس عبــد 

الهجــوم. مرتكبــي 

املســجد  وصــور  مشــاهد  انتشــرت 

شــبكات  علــى  واســع  نطــاق  فــي  والضحايــا 

الوســائل  وفــي  االجتماعــي  والتواصــل  النــت 

تلــك  أدانــت  وقــد  املختلفــة،  اإلعاميــة 

املؤسســات  عمــوم  املجــزرة   - الجريمــة 

الكنيســة  بينهــا  مــن  املصريــة،  واملنظمــات 

األزهــر  وجامعــة  األرثوذكســية  القبطيــة 

األقبــاط  ومطرانيــة  القاهــرة  وجامعــة 

وأميــن  بورســعيد  محافظــة  فــي  األرثوذكــس 

رؤســاء  وكذلــك  العربيــة،  الجامعــة  عــام 

وفرنســا  وبريطانيــا  وأملانيــا  وروســيا  أمريــكا 

والعديــد مــن دول عربيــة وغربيــة وشــرقية، 

دوليــة. منظمــات  إلــى   
ً
إضافــة

مجزرة مسجد الروضة ... تتمة

مقصــود  الشــيخ  حــي  بلديــة  قامــت 

إزالــة  بحملــة  األخيــرة  اآلونــة  فــي  حلــب   –

بعــض األنقــاض والســواتر، وكذلــك فتــح 

ممــّر جديــد لــه، بتاريــخ 20 /11 /2017، 

معبــر ســكة القطــار املــؤدي إلــى حــي بســتان 

الباشــا ومركــز املدينــة، وهــو الــذي ُيســهل 

حركــة عبــور الســيارات واملشــاة.

األهالــي  ُيطالــب  أخــرى  جهــٍة  مــن 

بصيانــة شــبكة الكهربــاء فــي الحــي وربطهــا 

ميــاه  بشــبكة   
ً
أســوة املدينــة  شــبكة  مــع 

الشــرب، 

الشــعب  حمايــة  وحـــدات  أن  ُيذكــر 

الحــي  أمــور ســكان  ديــر 
ُ
ت التــي  هــي  واملــرأة 

تعــرض  وقــد   .2012 عــام  أواســط  منــذ 

 إلــى هجمــات فصائــل إســامية 
ً
الحــي مــرارا

وتدميــر. هــدٌم  وطالــه  مســلحة، 



الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 292 /  تشرين ثاني 2017 م - 2629ك 6

محاضرة في مكتب حزب الوحـدة بـ كركي لكي
)إعــادة نظــر فــي املشــروع القومــي الكــردي بعــد 

أحــداث كركــوك( عنــوان محاضــرٍة ألقاهــا الدكتــور 

فــي   ،2017/  11/  26 األحــد  يــوم  علــي،  أحمــد  آزاد 

حيــث  ديريــك،   - لكــي  كرـكـي  بـــ  الوحـــدة  حــزب  مقــّر 

حقــوق  نكــران  عــن  تاريخيــة  جوانــب  عــن  تحــدث 

 منعهــم مــن بنــاء كيــان 
ً
ـــرد واضطهادهــم، وخاصــة

ُ
الك

خــاص بهــم، كمــا ســلط األضــواء علــى تجربــة إقليــم 

العــراق وفحــوى االســتفتاء حــول تقريــر  كردســتان 

 والظــروف واألحــداث 
ً
املصيــر الــذي جــرى فيــه مؤخــرا

التــي الحقتــه، وأبــدى اســتيائه مــن النظــام الرأســمالي 

الشــعوب  ويخــدع   
ً
ديمقراطيــا ليــس  بأنــه  الغربــي، 

الكــردي  الوضــع  عــن   
ً
أيضــا وتحــدث  بالشــعارات. 

توحيــد  إلــى  ودعــا  عديــدة  جوانــب  مــن  ســوريا  فــي 

والحزبيــة  الشــخصية  املصالــح  ونبــذ  الصفــوف 

وإلــى مراجعــة ذاتيــة وتافــي األخطــاء والخافــات مــن 

ـــرد بأرضهــم التاريخيــة وزرع املحبــة 
ُ

خــال تمســك الك

فيمــا بينهــم وقبــول النقــد البنــاء بصــدر رحــب وقبــول 

اآلخــر. الــرأي 

هــذا وقــد أجــاب علــي عــن أســئلة واستفســارات 

بمداخاتهــم  املحاضــرة  أغنــوا  الذيــن  الحضــور 

القيمــة، وقــّدم الشــكر لهــم وملنظمــي هــذا النشــاط.

الشــهيد  أربعينيــة  بمناســبة 

األحــد  يــوم  عمــو،  رودي  البيشــمركه 

5 /11 /2017، زار جمــٌع مــن أعضــاء 

الوحـــدة  لحــزب  الدرباســية  منظمــة 

قــره  قريــة  فــي  الفقيــد  قبــر  أهلــه  ومــن 

الزهــور  مــن   
ً
إكليــا ووضعــوا  قــوي 

عليــه مــع قــراءة الفاتحــة علــى روحــه، 

مســؤول  علــي  الرحمــن  عبــد  وتحــدث 

املنظمــة عــن معانــي الشــهادة وخصــال 

الراحــل، ثــم توجــه الحضــور إلــى منــزل 

وتمنيــات  املواســاة  مقدميــن  والديــه، 

والســلوان. الصبــر 

زيارة لمكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني - إيرانأربعينية الشهيد رودي عمو

2017 قــام وفــٌد   / 11 يــوم اإلثنيــن 21 / 

مــن منظمــة إقليــم كردســتان لحــزب الوحـــدة 

ممثــل  محمــد  )محمــود  مــن  كل  ضــم  الــذي 

مســؤول  بــوزان  صالــح  اإلقليــم،  فــي  الحــزب 

املنظمــة، اســماعيل شــامو و ويــس مصطفــى 

مكتــب  إلــى  بزيــارة  املنظمــة(  قيــادة  عضــوي 

ايــران   - الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب 

كل  اســتقباله  فــي  كان  حيــث  هوليــر،  بمدينــة 

مــن )إبراهيــم زيــوي عضــو املكتــب السيا�ســي، 

ئامانــج زيبايــى املســؤول التنظيمــي فــي هوليــر(.

ــر الوفــد عــن تضامــن حــزب الوحـــدة مــع  عبَّ

ضحايــا الزلــزال الــذي ضــرب كردســتان وتمنــى 

الجهــات   
ً
داعيــا للجرحــى،  العاجــل  الشــفاء 

واإلقليميــة  الدوليــة  واملنظمــات  املعنيــة 

حلــت  التــي  الكارثــة  إزاء  مســؤولياتها  بتحمــل 

باألهالــي.

الراهــن  الوضــع  حــول  النقــاش  دار  كمــا 

ـــردي 
ُ

الك والوضــع  عــام  بشــكل  املنطقــة  فــي 

بشــكل خــاص، حيــث دعــى الجانبــان األطــراف 

وحــدة  ضــرورة  إلــى  والكردســتانية  الكرديــة 

الصــف والخطــاب الكوردييــن ملواجهــة األزمــة 

التــي تواجههــا، كمــا تــم التأكيــد علــى مواصلــة 

العاقــات  واللقــاءات ألجــل تطويــر  التواصــل 

الثنائيــة.

وفٌد لـ حزب HDP يزور مكتب الوحـدة في هولير

بعــد ظهــر يــوم األحــد 12 / 11 / 2017 زار 

وفــد مــن ممثليــة حــزب الشــعوب الديمقراطــي

HDP في إقليم كردستان مكتب حزب الوحـدة 

فــي هوليــر. ضــم الوفــد كًل مــن )موزييــن ممثلــة 

الحــزب فــي اإلقليــم، ســيد عابــد آـكـي مســؤول 

العاقــات(، حيــث اســتقبل بحفــاوة مــن قبــل 

)محمــود محمــد ممثــل حــزب الوحـــدة، وصالــح 

بــوزان مســؤول املنظمــة الحــزب، واســماعيل 

شــامو عضــو قيــادة املنظمــة(.

املنطقــة  فــي  الراهــن  الوضــع  مناقشــة  تــم 

والكردســتاني  الكــردي  والوضــع  عــام  بشــكل 

علــى  الجانبــان  أكــد  كمــا  خــاص،  بشــكل 

الكــردي. الصــف  وحــدة  ضــرورات 

نـدوة في دورتموند األلمانية

أحــزاب كردّيــة  مــن ممثلــي  عــدد  بحضــور 

قيمــت 
ُ
أ الوحـــدة،  لحــزب  وأصدقــاء  وأعضــاء 

سياســّية  نــدوة   2017  /  11  /  5 األحــد  يــوم 

لرحيــل  الســابعة  الذكــرى  مــرور  بمناســبة 

دورتمونــد  مدينــة  فــي  وذلــك  عمــر،  إســماعيل 

األملانّيــة، حاضــر فيهــا صــاح علمــداري عضــو 

اللجنــة السياســّية للحــزب، وتحــدث عــن أهــم 

األحــداث السياســّية الراهنــة وموقــف الحــزب 

واالستفســارات.  األســئلة  عــن  وأجــاب  منهــا، 

كمــا قرئــت فــي النــدوة برقيــة وردت مــن االتّحــاد 

.) ) رودوز  النســائي 

حسن حنيفي في ذمة اهلل
يــوم الخميــس  إلــى رحمتــه،  انتقــل 

30 / 11 /2017، حيــث باغتتــه نوبــة 

قلبيــة مفاجئــة، وهــو فــي الثاثيــن مــن 

لثاثــة  أٌب  حنيفــي  حســين  عمــره. 

حمــص،  مدنيــة  إلــى  غــادر  أطفــال، 

الحيــاة. ظــروف  ضغــط  تحــت 

إلــى مســقط  قــل جثمــان الراحــل 
ُ
ن

رأســه - قريــة بنــدر – منطقــة كوبانــي، 

حيــث وورى الثــرى فــي مقبرتهــا، ووســط 

ألقــى مســلم  حشــٍد جماهيــري حزيــن، 

شــيخ حســن عضــو اللجنــة السياســية 

 فــي وداعــه، حيــث 
ً
لحــزب الوحـــدة كلمــة

بيــن  ونضالــه  الفقيــد  بخصــال  ذكــر 

قضيــة  عــن   
ً
دفاعــا الحــزب  صفــوف 

 ملحبيــه وأهلــه 
ً
شــعبه العادلــة، متمنيــا

 
ً
ومقدمــا والســلوان،  الصبــر  وأســرته 

لهــم تعــازي رفاقــه الحــارة.

الراحــل  يتغمــد  أن  هللا  نســأل 

أخلــص  وألســرته  رحمتــه،  بواســع 

لتعــازي. ا

تقارير وأخبار 
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الفقيد الشاب محمد فتحي محمود
نعــت منظمــة إقليــم كردســتان لحــزب 

محمــد  الشــاب  أعضائهــا،  أحــد  الوحـــدة 

صعقــة  إثــر  توفــي  الــذي  محمــود  فتحــي 

مدينــة  فــي  بمنزلــه  لهــا  تعــرض  كهربائيــة 

هوليــر، يــوم األحــد 5 /11 /2017، وعّبــرت 

علــى  مأســوٍف  لفقيــٍد  وأســاها  حزنهــا  عــن 

شــبابه.

قــل جثمــان الفقيــد إلــى مســقط رأســه 
ُ
ن

وســط  الثــرى  ووري  كوبانــي  منطقــة  فــي 

رفاقــه،  مــن  وباهتمــام  جماهيــري  حضــوٍر 

عضــو  حســن  شــيخ  مســلم  ألقــى  حيــث 

 معبــرة فــي 
ً
اللجنــة السياســية للحــزب كلمــة

التعــازي   
ً
مقدمــا وداعــه، 

ومحبيــه. ألهلــه 

مــن  الشــاب  الفقيــد 

 – ميدانــة  قريــة  مواليــد 

كوبانــي عــام 1996، انتقــل 

مدينــة  إلــى  أســرته  مــع 

والفــن،  بالدراســة   
ً
شــغوفا وكان  حلــب، 

إال أن األزمــة الســورية أجبرتــه للعــودة إلــى 

كوبانــي واالنقطــاع عــن اســتكمال تحصيلــه 

إقليــم  إلــى  الهجــرة  ثــم  ومــن  العلمــي، 

كردســتان العــراق بقصــد العمــل. لــم يفقــد 

األمــل، بــل تابــع اهتماماتــه الفنيــة إلى جانب 

الشــعر،  يكتــب  فــكان  اليوميــة،  مشــاغله 

ومعبــرة  جميلــة  تشــكيلية  لوحــات  وَرَســم 

بالرحيــل  فاجــأه  القــدر  أن  إال  عديــدة، 

فــي  أعمالــه  لعــرض  ونيتــه  أحامــه  وإنهــاء 

أربيــل. بالعاصمــة  مــا  مناســبٍة 

وطنيــة  عائلــٍة  مــن  الراحــل  ينحــدر 

 
ً
إلــى درب والــده مناضــا معروفــة، وانضــم 

الديمقراطــي  الوحـــدة  حــزب  صفــوف  بيــن 

قضيتــه  عــن   
ً
مدافعــا ســوريا،  فــي  الكــردي 

العادلــة. الكرديــة 

الصبــر  الشــاب،  للفقيــد  الرحمــة 

ومحبيــه. ألهلــه  والســلوان 

منظمة الدانمارك لحزب الوحـدة ُتكّرم المناضل برهان عبد اهلل

تنفيــذا لقــرار الكونفرانــس الثالــث لفــرع الدانمــارك 

لحزب الوحـدة، قامت مجموعة من أعضائه في مدينة 

كوبنهاغــن بزيــارة املناضــل برهــان عبــد هللا بــن مــا داود 

 لنضالــه الــدؤوب – الــذي تجــاوز أربعــة 
ً
وتكريمــه تقديــرا

 عــن قضيــة الشــعب الكــردي املضطهــد 
ً
عقــود – دفاعــا

تأســيس  فــي  املناضليــن  مــن  كوكبــة  مــع  ومســاهمته 

منظمــة حــزب الوحـــدة فــي أوروبــا، وأول مــن وضــع اللبنة 

األولــى ملنظمــة الحــزب فــي مملكــة الدانمــارك منــذ أكثــر 

مــن عقديــن ونيــف. 

برهــان عبــد هللا مــن مواليــد الدرباســية – الجزيــرة 

عــام  الكرديــة  الحركــة  صفــوف  إلــى  انتســب   ،1953

1968 فــي مدينــة قامشــلو، علــى خطــى والــده املرحــوم 

إلــى  عائلتــه  مــع  انتقــل   1976 عــام  وفــي  داود،  مــا 

مدينــة  فــي   1989 عــام  منــذ  يعيــش  وهــو  دمشــق، 

لهفــكاري  األوائــل  املؤسســين  مــن  ويعتبــر  كوبنهاغــن، 

الكردســتاني، ومعــروف عنــه وفــاؤه وخدمتــه لقضايــا 

شــعبه واحترامــه لجميــع املناضليــن بغــض النظــر عــن 

الحزبــي. انتمائهــم 

امتنانــه  وقــّدم  رفاقــه  هللا  عبــد  شــكر  وقــد  هــذا 

تكريمــه. علــى  الحــزب  ملنظمــة 

زيارة للشخصية الوطنية محمود حسين حاج درويش
مــن  وفــٌد  قــام   ،2017/11/28 الثاثــاء،  يــوم 

منظمــة الدرباســية لحــزب الوحـــدة بزيــارة الشــخصية 

الوطنيــة محمــود حســين حــاج درويــش فــي قريــة الزيديــة 

التابعــة ملدينــة أبــو راســين – الجزيــرة وإهدائــه نســخة 

وذلــك   2017 صيــف   70 العــدد  الحــوار  مجلــة  مــن 

ملســاهمته بمقــال تاريخــي فــي هــذا العــدد، حيــث شــكر 

والزيــارة. اإلهــداء  علــى  املنظمــة 

نـدوة سياسية لـ مسعود تك في هامبورغ األلمانية

باكــور   – الكردســتاني  االشــتراكي  الحــزب  أقــام 

يــوم  األملانيــة،  هامبــورغ  مدينــة  فــي  سياســية  نـــدوة 

أحــزاب  ممثلــوا  حضرهــا   ،2017/  11  /12 األحــد 

ـــرد فــي هامبــوغ 
ُ

كرديــة وكردســتانية وعــن باتفــورم الك

مــن  ووفــٌد  الكرديــة  الجاليــة  أبنــاء  مــن  ومجموعــة 

الوحـــدة. حــزب  منظمــة 

رئيــس   - تــك  مســعود  الســيد  النــدوة  فــي  حاضــر   

الحــزب وتطــرق إلــى عــدة مواضيــع، مــن أهمهــا عمليــة 

وأهميتــه  العــراق  كردســتان  إقليــم  فــي  االســتفتاء 

وضــرورات وحــدة وتاقــي الصــف الكــوردي، كمــا أجــاب 

الحضــور. أســئلة  عــن 

لقاء في فيينا ...
مع شخصيات سورية معارضة

بحضــور حبيــب إبراهيــم عضــو الهيئــة القياديــة ومســؤول منظمة 

أوروبــا لحــزب الوحـــدة، عقــدت منظمــة النمســا لقــاًء مــع شــخصيات 

ســورية معارضــة )مجدوليــن حســن، ســناء حويجــة، ليلــى مليــح، مَنــار 

ياســين،  ِإســماعيل  برمــو،  الشــعار، محمــد  دولــة، عمــر  كــرم  العتــر، 

الحلبــي(،  ــل  أخيَّ إبراهيــم،  وائــل  قابيــل،  أحمــد  ســهف عبدالرحمــن، 

مســاء يــوم الجمعــة 3 / 11 / 2017، فــي العاصمــة النمســاوّية فيينــا، 

حيــث تحــدث ابراهيــم عــن رؤيــة حــزب الوحــدة إلــى الحــل السيا�ســي 

لألزمــة الســورية، وأوضــح املشــروع الــذي قّدمــه الحــزب فــي أيــار 2015 

حــول ممكنــات الحــل السيا�ســي وحــل القضيــة الكردّيــة فــي ظــل األزمــة 

الســورية، وجــرى الحــوار حــول الــرؤى لســورية املســتقبل و النظــام 

فــي  املعارضــة  مؤتمــرات  إجــراء  وإمكانيــة  الدولــة  وعلمانيــة  الفدرالــي 

الداخــل الســوري. كمــا تــّم الحديــث حــول التدخــل العســكري التركــي في 

األرا�ســي الســورية والغايــات التركيــة مــن وراء هــذا التدخــل العســكري 

وأهدافهــا. فــي الختــام أبــدى الســادة الحضــور شــكرهم لتنظيــم هكــذا 

لقــاءات ألجــل تحقيــق وتغليــب لغــة الحــوار ولاســتماع إلــى لــرأي اآلخــر.

ونـدوة أخرى في فيينا

فــي فيينــا  قيمــت 
ُ
أ نـــدوة أخــرى،  فــي   حبيــب إبراهيــم 

ً
تحــدث أيضــا

بتاريــخ 4 / 11 /2017، عــن مواضيــع شــتى، حيــث ركــز عــن الوضــع 

الختــام  وفــي  ســوريا،  فــي  كــردي  وطنــي  مؤتمــر  عقــد  وأهميــة  الكــردي 

اســتمع إلــي األخــوة الحضــور وأجــاب عــن تســاؤالتهم القّيمــة برحابــة 

صــدر.  

وندوة سياسية في مدينة لينز 

قيمــت 
ُ
فــي مدينــة لينــز النمســاوية، يــوم األحــد 5 / 11 /2017، أ

الوضــع  عــن   
ً
متحدثــا إبراهيــم،  حبيــب  فيهــا  حاضــر  سياســّية  نــدوة 

الســوري والكــردي، حيــث ثّمــن بطــوالت وتضحيــات القــوات الكرديــة 

YPG و YPJ، وأكــد علــى ضــرورة تشــكيل وفــد كــوردي موحــد يشــمل 

 
ً
جميــع األطــراف السياســية الكرديــة لتمثيــل القضيــة الكرديــة، إضافة

إلــى التطــرق ملواضيــع أخــرى. حضــر النــدوة جمــع مــن أعضــاء وأصدقــاء 

الحــزب وأعضــاء فــي أحــزاب كرديــة وشــخصيات وطنيــة، الذيــن أغنوهــا 

بمداخاتهــم القيمــة.
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احتدوا إلهناء العنف ضد املرأة
تســليط األضــواء علــى أشــكال العنــف 

ضــد املــرأة والفتيــات وكشــفها ومناهضتهــا 

أولويــات  مــن  ُيعــد  عليهــا  للقضــاء  والســعي 

يتصــدى  أن  يجــب  التــي  اإلنســانية  املهــام 

لهــا مختلــف مؤسســات ومنظمــات وإدارات 

وجماعــات،   
ً
أفــرادا البشــرية،  املجتمعــات 

حيــث اليــزال عــدم املســاواة بيــن الجنســين 

والتــزال  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي   
ً
قائمــا

ضــد  املختلفــة  والعنــف  االضطهــاد  أوجــه 

واســعة  بقــاع  فــي  والفتيــات منتشــرة  املــرأة 

املعمــورة. مــن 

علــى  للقضــاء  الدولــي  اليــوم  لعــل 

الثانــي/ تشــرين   25( املــرأة  ضــد  العنــف 

نوفبــر( مناســبة هامــة للوقــوف علــى حقائق 

مثيــرة فــي واحــدة مــن أكثــر وأخطــر انتهــاكات 

 
ً
واســتمرارا  

ً
انتشــارا اإلنســان  حقــوق 

اليــوم، وكذلــك لتطويــر  فــي عاملنــا   
ً
وتدميــرا

ودعمهــا. املــرأة  نضــاالت 

اإلحصائيــات  بعــض  علــى  لاطــاع 

تقريــر  مــن   
ً
جــزءا نقتبــس  واملؤشــرات 

منشــور باســم األميــن العــام لألمــم املتحــدة 

بعنــوان   2017 أيار/مايــو   11 بتاريــخ 

أهــداف  تحقيــق  نحــو  املحــرز  )التقــدم 

التقريــر  وهــو  املســتدامة(،  التنميــة 

الســنوي الــذي ُيعــد بالتعــاون مــع منظومــة 

التنميــة  أهــداف  حــول  املتحــدة  األمــم 

ومــن   ،/17/ عشــر  الســبعة  املســتدامة 

فيــه: جــاء  الــذي  الخامــس  الهــدف  ضمنهــا 

بيــن  املســاواة  تحقيــق   -  5 الهــدف 

الجنســين وتمكيــن كل النســاء والفتيــات

 فــي 
ً
اليــزال التبايــن بيــن الجنســين قائمــا

أرجــاء العالــم، ممــا يحــرم النســاء والفتيــات 

فرصهــن.  ومــن  األساســية  حقوقهــن  مــن 

وســيتطلب تحقيــق املســاواة بيــن الجنســين 

املزيــد  بــذل  والفتيــات  النســاء  وتمكيــن 

األطــر  ذلــك  فــي  بمــا  الحثيثــة،  الجهــود  مــن 

الجنســاني  التمييــز  ملكافحــة  القانونيــة، 

 مــا ينجــم عــن 
ً
العميــق الجــذور الــذي كثيــرا

ذات  اجتماعيــة  ومعاييــر  أبويــة  مواقــف 

صلــة.

 إلــى بيانــات مســتقاة مــن 87 
ً
- اســتنادا

 فــي الفتــرة مــن عــام 2005 إلــى 2016، 
ً
بلــدا

النســاء  مــن  املائــة  فــي   19 نســبة  أفــادت 

 49 و   15 بيــن  أعمارهــن  تتــراوح  اللواتــي 

جســدي  لعنــف  تعرضــن  قــد  بأنهــن   
ً
عامــا

يــد عشــير حميــم خــال  و/أو جن�ســي علــى 

 الســابقة للدراســة 
ً
فتــرة االثنــي عشــر شــهرا

القصــوى،  الحــاالت  وفــي  االســتقصائية. 

الوفــاة.  إلــى  العنــف  هــذا  يــؤدي  أن  يمكــن 

نصــف   
ً
تقريبــا تــل 

ُ
ق  ،2012 عــام  وفــي 

جميــع النســاء مــن ضحايــا القتــل العمــد فــي 

أرجــاء العالــم علــى يــد عشــير أو أحــد أفــراد 

الضحايــا  مــن  املائــة  فــي   6 مقابــل  األســرة، 

املذكــور.

فــي االنخفــاض،  - زواج األطفــال آخــذ 

ولكــن ليــس بالســرعة الكافيــة. وفــي حوالــي 

عــام 2000، أفــادت امــرأة واحــدة مــن بيــن 

 ممــن تتــراوح أعمارهــن بيــن 
ً
3 نســاء تقريبــا

قبــل  تزوجــن  قــد  بأنهــن   
ً
عامــا  24 و   20

 ،2015 عــام  حوالــي  وفــي   ،
ً
عامــا  18 ســن 

 مــن امــرأة واحــدة 
ً
كانــت النســبة أكثــر قليــا

إلــى  4 نســاء. وُيعــزى هــذا التراجــع  مــن بيــن 

انخفــاض أكثــر حــدة فــي معــدل الــزواج بيــن 

الفتيــات دون ســن الخامســة عشــرة خــال 

الفتــرة. تلــك 

- تراجعــت املمارســات الضــارة املتمثلــة 

فــي تشــويه/بتر األعضــاء التناســلية لإلنــاث 

بنســبة 24 فــي املائــة منــذ حوالــي عــام 2000. 

ومــع ذلــك، اليــزال انتشــار هــذه املمارســات 

الثاثيــن  البلــدان  مــن  بعــض  فــي   
ً
مرتفعــا

التــي تتوافــر عنهــا بيانــات تمثلهــا. وفــي تلــك 

مــن  اســتقصائية  بيانــات  تظهــر  البلــدان، 

فتــاة  مــن  أكثــر  أن  إلــى   2015 عــام  حوالــي 

واحــدة مــن بيــن 3 فتيــات تتــراوح أعمارهــن 

 يخضعــن لهــذه العمليــة 
ً
بيــن 15 و 19 عامــا

مقارنــة بحوالــي فتــاة واحــدة مــن كل فتاتيــن 

فــي حوالــي عــام 2000.

الــذي  الوقــت  يزيــد متوســط مقــدار   -

تســتغرقه األعمــال املنزليــة وأعمــال الرعايــة 

ثاثــة  مــن  بأكثــر  األجــر  املدفوعــة  غيــر 

أضعــاف بالنســبة للمــرأة مقارنــة بالرجــل، 

االســتقصائية  الدراســة  لبيانــات  وفقــا 

وتشــير  ومنطقــة.   
ً
بلــدا  83 مــن  املســتقاة 

الــذي  الوقــت  أن  إلــى  املتاحــة  البيانــات 

تســتغرقه املهــام املنزليــة يمثــل نســبة كبيــرة 

مــن الفجــوة بيــن الجنســين فــي العمــل غيــر 

األجــر. املدفــوع 

بلغــت  العالمــي،  الصعيــد  علــى   -

األحاديــة  البرملانــات  فــي  املــرأة  مشــاركة 

املجلس أو مجالس النواب الوطنية نســبة 

ازدادت  أي   ،2017 عــام  املائــة  فــي   23.4

فقــط بمــا يعــادل 10 نقــاط مئويــة مقارنــة 

البطــيء  التقــدم  هــذا  2000. ويشــير  بعــام 

وتدابيــر  أقــوى  سيا�ســي  التــزام  ضــرورة  إلــى 

تعزيــز  أجــل  مــن   
ً
طموحــا أكثــر  وحصــص 

وتمكينهــا. للمــرأة  السياســية  املشــاركة 

 فــي 
ً
 ناقصــا

ً
- ال تــزال املــرأة ممثلــة تمثيــا

مناصــب اإلدارة. وفــي معظــم البلــدان الـــ 67 

التــي تتوافــر عنهــا بيانــات مــن عــام 2009 إلــى 

عــام 2015، تشــغل النســاء أقــل مــن ثلــث 

وظائــف اإلدارة العليــا واملتوســطة.

نصــف  عــن  بقليــل  يزيــد  مــا  يتخــذ   -

تتــراوح  اللواتــي  املائــة(  فــي   52( النســاء 

املتزوجــات   
ً
عامــا  49 و   15 بيــن  أعمارهــن 

قرارتهــن  اقتــران،  بعاقــات  املرتبطــات  أو 

بالترا�ســي  الجنســية  العاقــات  بشــأن 

واســتخدام وســائل منــع الحمــل والخدمــات 

الصحيــة. ويســتند هــذا البيــان االحصائــي 

إلــى البيانــات املتاحــة مــن حوالــي عــام 2012 

فــي   
ً
بلــدا  43 منهــا   ،

ً
بلــدا  45 عــن  بالنســبة 

الناميــة. املناطــق 

علــى   
ً
كامــا التقريــر  قــراءة  بإمكانكــم 

الرابــط:

 http://www.yek-dem.com/?p=4918
تحقيــق  أن   

ً
أيضــا التقريــر  ويظهــر 

منــع  علــى  ُيســاعد  الجنســين  بيــن  املســاواة 

معــدالت  وترتبــط  الصراعــات،  نشــوب 

بانتشــار  املــرأة  ضــد  املرتفعــة  العنــف 

ال  األدلــة،  مــن  الرغــم  وعلــى  الصراعــات. 

املــرأة  بإدمــاج  املتعلقــة  اإلجــراءات  تــزال 

وكونهــا فــي مواقــع قياديــة وإجــراءات حمايتها 

هنــاك  املناطــق،  بعــض  وفــي  كافيــة.  غيــر 

املحــرز. التقــدم  عــن  تراجــع 

علــى  تســاعد  أخــرى  مبــادرة  هنــاك 

كشــف آفــة العنــف ضــد املــرأة، وهــي مبــادرة 

»اتحــدوا إلنهــاء العنــف ضــد املــرأة« والتــي 

مــن   2008 عــام  فــي  بتنفيذهــا  البــدء  تــم 

مــون،  ـكـي  بــان  الســابق  العــام  قبــل األميــن 

أنطونيــو  خلفــه  الخطــوة  بهــذه  أيــده  وقــد 

غوتيريــش.

الســوري  الواقــع  هــو  املــرء  يؤلــم  مــا 

املــزري واملــأزوم الــذي يشــمل أشــكال ِجــد 

ضــد  والعنــف  االضطهــاد  مــن  مأســاوية 

وتوســعت  تنوعــت  التــي  والفتيــات،  املــرأة 

عاشــتها  التــي  الحــرب  ظــل  فــي  وتعمقــت 

هــي  األمــل  يعــزز  مــا  ســوريا والتــزال. ولكــن 

اإلدارة  اتخذتهــا  التــي  الافتــة  الخطــوات 

 – الكرديــة  املناطــق  فــي  القائمــة  الذاتيــة 

الزوجــات  تعــدد  منــع  مــن  ســوريا،  شــمال 

 - ملراجعــات  بحاجــة  القانــون  كان  وإن   –

املــرأة مــن  ومنــع زواج القاصــرات وتمكيــن 

مجــاالت  فــي  والفعالــة  الجديــة  املشــاركة 

عاليــة،  بنســٍب  واإلدارة  واألمــن  الدفــاع 

وتأييــد  متقدمــة  مجتمعيــة  ثقافــة  ظــل  فــي 

واملدنيــة،  السياســية  األوســاط  معظــم 

بوجــٍه  املــرأة  نضــاالت  توســع  إلــى   
ً
إضافــة

لدورهــا  الداعمــة  األنشــطة  وتعــدد  عــام 

ومكانتهــا.
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منتدى شباب العامل ... من أجل )االبداع، التنمية، السالم(
الفتاة االيزيدية ملياء تُبكي الرئيس املرصي 

احتضنت مدينة شرم الشيخ املصرية 

منتــدى شــباب العالــم تحــت رعايــة الرئيــس 

السي�ســي،  الفتــاح  عبــد  الســيد  املصــري 

ثانــي 2017،  بيــن 4-10 تشــرين  الفتــرة  فــي 

حيــث  مشــددة،  أمنيــة  تدابيــر  وســط 

نحــو  مــن  شــاب  آالف   3 نحــو  فيــه  شــارك 

100 دولــة، وشــهدت الجلســة االفتتاحيــة 

وأمــراء  وملــوك  رؤســاء  مــن  عــدد  حضــور 

دوليــة  وقيــادات  حكومــات  ورؤســاء  دول 

بــارزة، كمــا ألقــى فيهــا شــباٌب مــن جنســيات 

فــي  بــارزة  إســهامات  لهــم  ممــن  متنوعــة، 

قّيمــة. كلمــات  عــدة  مجــاالت، 

هامــة  محــاور  إلــى  املنتــدى  تطــرق 

التنميــة  عامليــة،  شــبابية  )قضايــا 

املســتدامة والتكنولوجيــا وريــادة األعمــال، 

قــادة  صناعــة  والثقافــات،  الحضــارات 

املســتقبل، محــاكاة األمــم املتحــدة(، وشــهد 

.
ً
أيضــا نقاشــات ســاخنة ومواقــف طريفــة 

كان  الــذي  العمــل  فريــق  طــرح 

مكتــب  مديــر  إشــراف  تحــت  يعمــل 

كامــل  عبــاس  الســيد  الجمهوريــة  رئيــس 

ووســم  فيديــو  مقطــع  مباشــر،  بشــكل 

 ( عنــوان  يحمــل  اإلنكليزيــة  باللغــة  تويتــر 

نتحــدث(  أن  نحتــاج    WeNeedToTalk#

مــع ترجمــة إلــى اللغــات العربيــة، واألملانيــة، 

 إلــى عبــارات 
ً
والروســية، والهنديــة، إضافــة

الســام(،  التنميــة،  )االبــداع،  أجــل  مــن 

بمشــاركة  والوســم  الفيديــو  حظــي  حيــث 

واســعة علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي.

مليــاء  االيزديــة  الفتــاة  ألقــت  وقــد  هــذا 

 
ً
كلمــة العــراق  مــن  )19 ســنة(  بشــار  حجــى 

العاميــة  العراقيــة   – العربيــة  باللغــة 

وروت   ،
ً
قليــا بالكرديــة  تحدثــت  أن  بعــد 

اإلرهابــي،  داعــش  تنظيــم  مــع  معاناتهــا 

إلــى  بالوقــوف  واملجتمــع  مصــر  وناشــدت 

ومســاعدتهم. الضعفــاء  جانــب 

مليــاء مــن قريــة كوجــو التابعــة ملنطقــة 

فــي  داعــش  تنظيــم  احتلهــا  التــي  ســنجار، 

فيهــا  املجــازر  وارتكــب   ،2014 آب  شــهر 

نســائها.  وســبا 

اإليزيديــات  آالف  مــن  واحــدة  مليــاء 

والعبوديــة  للعنــف  تعرضــن  الائــي 

قتــل  وبعــد  داعــش،  قبــل  مــن  الجنســية 

ســوق  فــي  بيعــت  الشــباب،  وإخوتهــا  أباهــا 

والرقــة  املوصــل  بيــن  كســبية  النخاســة 

للتعذيــب  وتعرضــت  مــّرة،  مــن  وألكثــر 

كانــت  إرادتهــا  أن  إال   ،
ً
مــرارا واالغتصــاب 

و  )كاثريــن  اثنتيــن  مــع  فهربــت  أقــوى، 

أثنــاء  أر�ســي  لغــم  انفجــار  ولكــن  أملــاس(، 

هربهــن أدى إلــى مقتــل االثنتيــن ونجــت مليــاء 

صيبــت 
ُ
وأ وجههــا  تشــّوه  حيــث  بأعجوبــة، 

عيناهــا مــع نــدوب نفســية عميقــة. فرحلــة 

 بالتراجيديــا واأللــم، 
ً
هربهــا كانــت محفوفــة

مشــفى  إلــى  بيشــمركه  جنــود  نقلهــا  أن  إلــى 

ثــم نقلهــا  تــم فيــه إســعافها ومــن  فــي أربيــل 

  Luftbrucke Irak  ( بواســطة  أملانيــا  إلــى 

مؤسســة  وهــي  الجــوي(،  العــراق  جســر 

خيريــة قامــت بتمويــل عمليتيــن جراحيتيــن 

العيــن  فــي  البصــر  بعــض  الســتعادة  لهــا 

اليســرى، والعــاج بالليــزر لتخفيــف ندبــات 

الوجــه.

وصفــت مليــاء فــي كلمتهــا عناصــر تنظيــم 

داعــش اإلرهابــي بالوحــوش، قائلــة: »هــؤالء 

بقيــت  لكنــى  وحــوش..  مــن  أكثــر  الرجــال 

فــي تحــدى الحيــاة  قويــة ألننــي كنــت أرغــب 

التــي فرضوهــا علــى«.

الدولــة  اإليزيديــة  الفتــاة  وناشــدت 

املصريــة مســاعدة الضعفــاء فــي رفــع الظلــم 

بصفتهــا  الدمــاء،  إراقــة  ووقــف  عنهــم، 

الشــريف  األزهــر  تضــم  عربيــة  دولــة  أكبــر 

والفنانيــن  واملثقفيــن  تــاب 
ُ

الك وآالف 

أن  مؤكــدة  الديــن،  ورجــال  والعلمــاء 

ثقافــة  علــى  تتغلــب  أن  تســتطيع  مصــر 

املأســاة  هــذه  »لــوال  وأضافــت:  الكراهيــة، 

املدرســة،  فــي  مراهقــة  طالبــة  اآلن  لكنــت 

مثــل  شــعرها،  وتصفيــف  بدروســها  تهتــم 

جرائــم  ولكــن  عمــري،  فــي  الفتيــات  كل 

، فقــررت أن أكــون 
ً
داعــش كبرتنــي 50 عامــا

فــي  واملظلوميــن  املظلومــات  كل  صــوت 

هللا  أن  »أؤمــن  بالقــول:  وتابعــت  العالــم«. 

ـكـي أكــون صــوت مــن  خلصنــي مــن داعــش 

واألطفــال  النســاء  صــوت  لــه...  صــوت  ال 

النســاء  عــن  أدافــع  فأنــا ال  الذيــن ظلمــوا، 

وامــرأة  فتــاة  كل  بــل  فقــط،  اإليزيديــات 

الوحشــية.«. األعمــال  لهــذه  تعرضــن 

صيــب الحضــور بالذهــول مــن كلمــات 
ُ
أ

وصفقــوا  واأل�ســى،  الحــزن  وغمرهــم  مليــاء 

 ،
ً
واحترامــا  

ً
تقديــرا لهــا  ووقفــوا   

ً
مــرارا لهــا 

ولــم  منهــم،  الكثيريــن  عيــون  فدمعــت 

الفتــاح  عبــد  املصــري  الرئيــس  يتمالــك 

.
ً
أيضــا نفســه  السي�ســي 

بالجــرأة  تميــزت  مليــاء  الفتــاة  أن  ُيذكــر 

مــراد  ناديــا  مــع رفيقتهــا  ونالــت  والشــجاعة 

 26 فــي  الفكــر  لحريــة  ســاخاروف  جائــزة 

تشــرين أول 2016، التــي منحهمــا االتحــاد 

األوربــي العتبارهمــا رمزيــن للمــرأة املكافحــة 

التحــرر والحيــاة. مــن أجــل 

مشايخ في نـدوة سياسية بمدينة سري كانيه
مصطفــى  تحــدث   2017/  11  /  24 الجمعــة  يــوم 

مشايخ رئيس التحالف الوطني الكردي في ندوة سياسية 

ُعقــدت بمقــّر حــزب الوحـــدة فــي مدينــة ســري كانيــه عــن 

مجمل األوضاع السياســية واملشــروع الفيديرالي لشــمال 

علــى  أكــد  وأهميتهــا، حيــث  املحليــة  ســوريا واالنتخابــات 

مشــاركة التحالــف فيهــا.

فــي بدايــة النــدوة قــّدم كل مــن زهيــة آل ر�ســي وعمــران 

الكرديــة  باللغتيــن  للتحالــف  االنتخابــي  البرنامــج  الســيد 

أســئلة  عــن  مشــايخ  أجــاب  ختامهــا  وفــي  والعربيــة، 

الحضــور.

ندوة سياسية في السليمانية
ُعقــدت يــوم الجمعــة 17 / 11 / 2017، نــدوة سياســية 

ألعضــاء وأصدقــاء منظمــة إقليــم كردســتان لحــزب الوحـــدة 

فــي محافظــة الســليمانية - منطقــة زيرانــوك )كليشــار(، حيــث 

الكــردي  والوضــع  ســوريا  فــي  الوضــع  إلــى  التطــرق  فيهــا  تــم 

وحيــال  املتعلقــة  والقضايــا  األحــداث  مــن  الحــزب  وموقــف 

إجــراء  عــن  وكذلــك  وعفريــن،  ـــرد 
ُ

للك التركيــة  التهديــدات 

املحليــة. االنتخابــات 



الوحـــــدة Yekîtî     العـدد/ 292 /  تشرين ثاني 2017 م - 2629ك مجتمع10

ال يوجد لدينا وقت نضيعه ... مؤمتر للمناخ Cop23 يف بـون األملانية
وباســتضافة  املتحــدة  األمــم  برعايــة 

للمنــاخ   
ً
مؤتمــرا انعقــد  االتحاديــة  أملانيــا 

 18  -  6 بيــن   )  Cop23  –  23 )كــوب 

مدينــة  فــي   2017 الثاني/نوفمبــر  تشــرين 

للبيئــة  صديقــة  وأنشــطة  بترتيبــات  بـــون، 

واملنــاخ، حضــره وفــود 200 دولــة، حوالــي 

مــن  عــدد  بينهــم  مــن  شــخص،  ألــف   20

كبــار املســؤولين واملستشــارة أنجيــا ميــركل 

ماكــرون  ايمانويــل  الفرن�ســي  والرئيــس 

أنطونيــو  املتحــدة  لألمــم  العــام  واألميــن 

غوتيريــش ورئيــس بلديــة نيويــورك الســابق 

كاليفورنيــا  وحاكــم  بلومبيــرغ  مايــكل 

»فرانــك  املؤتمــر  وتــرأس  بــراون.  جيــري 

فيجــي  جــزر  جمهوريــة  رئيــس  باينيمارامــا« 

 متضــررة مــن ظاهــرة االحتبــاس 
َ
أكثــر دولــة

البحــر،  ميــاه  منســوب  وارتفــاع  الحــراري 

والــذي قــال فــي الجلســة االفتتاحيــة: »علينــا 

اتخــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات العاجلــة للحــد 

لاحتبــاس  املســببة  الغــازات  انبعــاث  مــن 

الــذي  باريــس  اتفــاق  إطــار  فــي  الحــراري 

وقعتــه 195 دولــة ... ال يوجــد لدينــا وقــت 

. » نضيعــه

علــى  خيمــت  التــي  التوتــر  أجــواء  رغــم 

املؤتمــر بســبب انســحاب الرئيــس األمريكــي 

دونالــد ترامــب مــن اتفاقيــة باريــس للمنــاخ 

لهــا،  قاســية  ضربــة  شــكل  والــذي   ،2015

إال أن املؤتمــر خــرج باالتفــاق علــى مواصلــة 

فــي   
ً
تطبيــق اتفاقيــة باريــس، وأحــرز تقدمــا

وضــع مســودة قواعــد تفصيليــة لاتفاقيــة 

علــى  االعتمــاد  إلنهــاء   
ً
أساســا تهــدف  التــي 

غــاز(  نفــط،  )فحــم،  األحفــوري  الوقــود 

الوفــود  اتفقــت  كمــا  القــرن.  هــذا  خــال 

مراجعــة  عمليــة  إطــاق  علــى  املشــاركة 

تقييــم  بهــدف   ،2018 القــادم  العــام  فــي 

انبعــاث  مــن  للحــد  الراهنــة  الخطــط 

الحــراري،  لاحتبــاس  املســببة  الغــازات 

وعلــى املســاهمة املاليــة بتأســيس صنــدوق 

تابــع لألمــم املتحــدة يهــدف تخفيف عواقب 

الناميــة«. »الــدول  فــي  املناخــي  التغيــر 

تكــررت   2017 عــام  خــال  أنــه  ُيذكــر 

أعاصيــر  مخيفــة،  طبيعيــة  كــوارث 

بلــدان  وفــي  هائلــة،  وحرائــق  وفيضانــات 

أخــرى جفــاف وموجــات حــّر شــديدة، وإذ 

تشتد حدة آثار تغير املناخ بأنحاء العالم، 

دعــا األميــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو 

مضاعفــة  إلــى  الدولــي  املجتمــع  غوتيريــش 

جهــوده ملســاعدة الــدول علــى االســتجابة ملــا 

املناخيــة. بالصدمــات  وصفهــا 

باملقــّر  الصحفييــن  إلــى  حديثــه  وفــي 

الدائــم، قبــل توجهــه إلــى بــون للمشــاركة فــي 

غوتيريــش: قــال  املؤتمــر، 

»يأتــي مؤتمــر املنــاخ فــي لحظــة محورية. 

مــن  سلســلة  صــدرت  األخيــرة  األســابيع  فــي 

مجــال  فــي  اإلنــذار  جــرس  قرعــت  التقاريــر 

عــن  الصــادرة  املعلومــات  أحــدث  املنــاخ. 

تظهــر  الجويــة  لألرصــاد  العامليــة  املنظمــة 

الكربــون  أكســيد  ثانــي  فــي  خطيــرة  زيــادة 

عقــود  الســبعة  خــال  الجــوي  الغــاف  فــي 

فــي  مســتوياته  أعلــى  إلــى  ليصــل  املاضيــة، 

عــام 2016. تركيــز ثانــي أكســيد الكربــون فــي 

الغــاف الجــوي اآلن هــو األعلــى خــال 800 

برنامــج  عــن  الصــادر  التقريــر  ســنة.  ألــف 

األمــم املتحــدة للبيئــة يظهــر أن مســتويات 

غــازات االحتبــاس الحــراري فــي عــام 2020 

مــن  ســيكون  بحيــث  ســتزداد  مــا  غالبــا 

الصعــب للغايــة الوفــاء بالغايــات املحــددة 

عــام  بحلــول  للمنــاخ  باريــس  اتفــاق  فــي 

».2030

تقريــر  مــن   /13/ الهــدف  فــي  وجــاء 

املســتدامة  التنميــة  عــن  العــام  األميــن 

11أيار/مايــو2017: بتاريــخ  واملنشــور 

للتصــدي  عاجلــة  إجــراءات  ))اتخــاذ 

وآثــاره: املنــاخ  لتغيــر 

عــام  فــي  الكوكــب  احتــرار  اســتمرار 

 
ً
رقمــا الحــرارة  درجــة  بلغــت  إذ   ،2016

مئويــة  درجــة   1.1 يناهــز   
ً
جديــدا  

ً
قياســيا

الثــورة  قبــل  ملــا  الحــرارة  درجــة  فــوق 

العامليــة  املنظمــة  لبيــان   
ً
الصناعيــة، وفقــا

لألرصــاد الجويــة عــن حالــة املنــاخ العالمــي 

الجفــاف  فــي عــام 2016. وســادت ظــروف 

وتفاقمــت  العالــم،  مــن  كثيــرة  مناطــق  فــي 

املنظمــة  وأشــارت  النينــو.  ظاهــرة  بســبب 

بيانهــا  فــي   
ً
أيضــا الجويــة  لألرصــاد  العامليــة 

إلــى أن نطــاق الجليــد البحــري علــى الصعيــد 

قــدره  أدنــى  حــد  إلــى  تقلــص  قــد  العالمــي 

عــام  فــي  مربــع  كيلومتــر  مليــون   4.14

مســجل.  نطــاق  أدنــى  ثانــي  وهــو   ،2016

فــي  الكربــون  ثانــي أكســيد  وارتفعــت نســبة 

لتصــل   
ً
أيضــا قيا�ســي  مســتوى  إلــى  الجــو 

تلــك الســنة.  فــي  املليــون  فــي  إلــى 400 جــزء 

ويتطلــب التخفيــف مــن تغيــر املنــاخ وآثــاره 

االســتفادة مــن الزخــم الــذي تحقــق فــي إطار 

الــذي  املنــاخ،  تغيــر  بشــأن  باريــس  اتفــاق 

الثانــي/ تشــرين   4 فــي  النفــاذ  حيــز  دخــل 

تعزيــز  إلــى  حاجــة  وهنــاك   .2016 نوفمبــر 

الجهــود لبنــاء القــدرة علــى التكيــف والحــد 

والكــوارث  باملنــاخ  املرتبطــة  املخاطــر  مــن 

. لطبيعيــة ا

اتفــاق  فــي  األطــراف  مــن  املتوقــع  مــن   -

مســاهمات  بإعــداد  تقــوم  أن  باريــس 

بشــأنها  واالبــاغ   
ً
وطنيــا محــددة  متتاليــة 

املحــددة  املســاهمات  وتعكــس  وتعهدهــا. 

الرســمية  القطريــة  االســتجابات   
ً
وطنيــا

اإلجــراءات  فــي  واملســاهمات  املنــاخ  لتغيــر 

20نيســان/أبريل  وفــي  العامليــة.  املناخيــة 

صدقــت  قــد  طــرف   143 كان   ،2017

علــى اتفــاق باريــس، وكانــت مــن بينهــا 137 

 واملفوضيــة األوربيــة( قــد 
ً
 )136 بلــدا

ً
طرفــا

 إلــى أمانــة 
ً
أبلغــت مســاهماتها املحــدد وطنيــا

بشــأن  االطاريــة  املتحــدة  األمــم  اتفاقيــة 

املنــاخ. تغيــر 

كانــت   ،2017 نيســان/أبريل   20 فــي   -

بنجــاح  أتمــت  قــد  ناميــة  بلــدان  ســبعة 

وقدمــت الصيغــة األولــى لخططهــا الوطنيــة 

املنــاخ. لتغيــر  اســتجابة  للتكيــف، 

النمــو  املتقدمــة  البلــدان  التزمــت   -

دوالر  بليــون   100 تعبئــة  فــي  باالشــتراك 

ملعالجــة   2020 عــام  بحلــول   
ً
ســنويا

البلــدان  فــي  باملنــاخ  املتصلــة  االحتياجــات 

مــن  املســتوى  هــذا  ومواصلــة  الناميــة 

أســفرت  وقــد   .2025 عــام  حتــى  الدعــم 

الجهــود األوليــة املبذولــة لحشــد املــوارد مــن 

أجــل الصنــدوق األخضــر للمنــاخ عــن جمــع 

10.3 بليــون دوالر، واألطــراف مــن البلــدان 

زيــادة  إلــى  بقــوة  مدعــوة  النمــو  املتقدمــة 

املالــي. دعمهــا 

- عــدد الوفيــات التــي تعــزى إلــى الكوارث 

الطبيعيــة آخــذ فــي االزديــاد، علــى الرغــم مــن 

اســتراتيجيات  تنفيــذ  فــي  املحــرز  التقــدم 

الحــد مــن أطــار الكــوارث. ففــي مــا بيــن عامــي 

1990 و 2015، توفــي أكثــر مــن 1.6 مليــون 

ــغ عنهــا علــى 
َّ
شــخص فــي كــوارث طبيعيــة مبل

الصعيــد الدولــي.

- بــدأت الكثيــر مــن البلــدان فــي تنفيــذ 

للحــد  ومحليــة  وطنيــة  اســتراتيجيات 

الفتــرة  وخــال  الكــوارث.  مخاطــر  مــن 

البلــدان  معظــم  أشــار   ،2015-2014

البيئــي،  األثــر  تقييمــات  أن  إلــى  املبلغــة 

املحميــة،  باملناطــق  املتعلقــة  والتشــريعات 

ومشــاريع وبرامــج التكيــف مــع تغيــر املنــاخ، 

والتخطيط املتكامل، قد كان لها دور كبير 

فــي الحــد مــن عوامــل الخطــر األساســية.((.

 إلــى التغيــرات املناخيــة العامليــة 
ً
إضافــة

مــا  األمطــار،  هطــول  مســتوى  وانخفــاض 

جــرى فــي ســوريا خــال ســتة أعــوام مضــت 

مــن  واملنــاخ،  للبيئــة  بالنســبة   
ً
كارثيــا كان 

واســعة  ملســاحات  وحــرق  وإزالــة  قطــع 

الســدود،  خدمــة  وتراجــع  الغابــات،  مــن 

إلــى  بدائيــة،  بطــرق  النفــط  وتصفيــة 

البلديــة  الخدمــات  مســتوى  انخفــاض 

وغيرهــا،  الجويــة  واألرصــاد  والزراعيــة 

ممــا  الــخ،   ... والنفايــات  األنقــاض  وتراكــم 

يفــرض علــى الحكومــة الســورية واإلدارات 

الذاتيــة الناشــئة مســؤوليات ومهــام جمــة 

مــا  املنــاخ والبيئــة وتطويرهــا  ألجــل حمايــة 

أمكــن.

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

األمــم  موقــع  املعلومــات:  مصــدر 

. ة ملتحــد ا
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د الوحيد
ّ
د رئيسي إىل احملد

ّ
القضية الكردية يف سياسة تركيا السورية: من حمد

الرافديــن  »قطــار  الشــّيق  كتابــه  فــي 

فــي  وكذلــك  عــام 2012  املنشــور  الســريع« 

بــي �ســي«  »بــي  مــع قنــاة  لــه  مقابلــة حديثــة 

الترـكـي  الصحافــي  تشــاندر  جنكيــز  يــروي 

املخضــرم وأحــد أقــرب مستشــاري الرئيــس 

قبــل  أنــه  أوزال،  تورغــوت  الراحــل  الترـكـي 

مــرور أســبوعين مــن انطــاق أحــداث درعــا 

فــي  إعامــي  وفــد  ضمــن  كان  ســورية  فــي 

الترـكـي  الــوزراء  لرئيــس  الخاصــة  الطائــرة 

رجــب طيــب أردوغــان فــي 27 آذار )مــارس( 

2011 بعــد زيــارة للعــراق )بغــداد وأربيــل(. 

عــن  أردوغــان  ســؤال  إلــى  تشــاندر  بــادر 

مــن  أردوغــان  طلــب  ســورية.  فــي  الوضــع 

الصحفييــن أن يضعــوا أقامهــم فــي جيوبهــم 

يدونــوا  وال  الصوتيــة  املســّجات  ويغلقــوا 

صداقتــه  عمــق  عــن  كام  وبعــد  حديثــه. 

الشــخصية والعائليــة مــع الرئيــس الســوري 

أن  أردوغــان  قــال  وعائلتــه،  األســد  بشــار 

ســورية ليســت ســورية فقط... بالنســبة إلي 

تعنــي حلــب، وحلــب تعنــي هاتــاي )أنطاكيــة( 

وعنتــاب، املدينتــان التركيتــان علــى الحــدود 

 ،
ً
الســورية، وســورية تعنــي القامشــلي أيضــا

القامشــلي.  تعنــي  مــاذا  للقــول  ضــرورة  وال 

لوحدهــا...  القامشــلي  ليســت  والقامشــلي 

يشــير  )كان  أخــرى.  كثيــرة  أشــياء  هــي  بــل 

الداخــل  علــى  وآثارهــا  الكرديــة  للقضيــة 

الســماح  يمكــن  ال  أنــه  وأضــاف  الترـكـي(. 

كمــا  تركيــا  الــى  مــن ســورية  بموجــة هجــرة 

 .1991 بعــد  العــراق  شــمال  فــي  حصــل 

ويجــب أن نؤســس خطــوط دفاعنــا األولــى 

أراضينــا،  داخــل  وليــس  أراضينــا  خــارج 

داخــل  عازلــة  منطقــة  فــرض  إلــى   
ً
ملّمحــا

فــي  تشــاندر  يضيــف  الســورية.  األرا�ســي 

مقابلتــه، وهــو العــارف بدهاليــز السياســة 

أن  ُيصــَدم،  أال  املفتــرض  ومــن  التركيــة 

حديــث أردوغــان فــي ذلــك الوقــت املبكــر مــن 

أحــداث ســورية، أي بعــد مــرور أثنــي عشــر 

بمثابــة  كان  درعــا،  مــن شــرارة  فقــط   
ً
يومــا

لــه! قنبلــة 

 حصاد السياسة التركية في سورية

بعــد مــرور أكثــر مــن ســت ســنوات علــى 

وعواصفهــا  باتهــا 
ّ
تقل بــكل  الســورية  األزمــة 

فصولهــا  بعــض  ين�ســى  أن  املــرء  كاد  التــي 

لكثرتهــا وتشــّعبها و دخــول معطيــات جديــدة 

القــول أن رهانــات  اليهــا باســتمرار، يمكــن 

فــي  فــي ســورية واملكثفــة  السياســة التركيــة 

املشــهد أعاه )كســب حلب بثقلها التاريخي 

ومركزهــا  واالقتصــادي  واالجتماعــي 

القضيــة  وتقــدم  تبلــور  ومنــع  الجغرافــي، 

الكرديــة( قــد فشــلت. وبســبب الطموحــات 

للحكومــة  العاليــة  والرهانــات  الواســعة 

الســورية  األزمــة  اســتغال  علــى  التركيــة 

لصالــح الرؤيــة التوســعية للقيــادة التركيــة، 

أرتــدت سياســة تركيــا علــى نفســها بأخطــار 

عديدة. كما ارتدت بأذى كبير على ســورية 

املعارضــة  توريــط  فمــن  والســوريين. 

والتبعيــة  العســكرة  متاهــة  فــي  الســورية 

التركيــة  الوســاطة  فشــل  بعــد  للخــارج، 

لــدى نظــام األســد فــي بدايــة األزمــة مــن أجــل 

الســلطة،  فــي  املســلمين  اإلخــوان  إشــراك 

ورفــع ســقف مطالبهــا ورهاناتهــا الســتعجال 

»إســقاط النظــام« بــأي شــكل مــن األشــكال 

الواقــع  ممكنــات  إلــى  النظــر  دون  مــن 

والوضــع املعّقــد للنظــام والدولــة واملجتمــع 

فــي ســورية وضــرورات العمــل علــى سياســة 

التعــاون  إلــى  تراكميــة موزونــة ومدروســة، 

جهاديــة  فصائــل  مــع  والســّري  العلنــي 

عشــرات  مــن  الجهادييــن  ألــوف  وإدخــال 

الــدول إلــى ســورية عبــر تركيــا، إلــى التغا�ســي 

وفتــح  حدودهــا  علــى  »داعــش«  جيــرة  عــن 

قنــوات تجاريــة وأمنيــة معهــا. وتوجيــه تلــك 

الفصائــل املســلحة باتجــاه معــاداة اإلدارة 

الذاتيــة ووحــدات الحمايــة الكرديــة تحــت 

)قضيــة  خلــق  محاولــة  إلــى  الثــورة،  ســتار 

القضيــة  بمواجهــة  ســورية  فــي  تركمانيــة( 

الحكومــة  بوصلــة   
ً
دومــا كانــت  الكرديــة... 

التركيــة هــي بنــاء نفــوذ تركــي قــوي فــي شــمال 

ســورية يكــون قاعــدة لوضــع ســورية ككل 

أّيــة  وضــرب  التركيــة،  الهيمنــة  إطــار  فــي 

كرديــة. قوميــة  تطلعــات 

بعوائــق  أنقــرة  سياســة  اصطدمــت 

كبحــت  كثيــرة  ودوليــة  وإقليميــة  محليــة 

املخططــات التركيــة املرســومة وطموحــات 

ــم 
ّ

تحك رأســها  علــى  الجامحــة،  أردوغــان 

بالســاحة  تركيــا  مــن  أكبــر  دولييــن  العبيــن 

الســورية، وصمــود النظــام بفضــل الدعــم 

نفــوذ  واتســاع  الهائــل،  والرو�ســي  اإليرانــي 

طــول  علــى  الكرديــة  الحمايــة  وحــدات 

تجنبــت  التــي  تركيــا  مــع  الجنوبيــة  الحــدود 

مــن   
ً
كبيــرا  

ً
دعمــا وتلقــت  النظــام  مواجهــة 

الواليــات املتحــدة، بعــد اكتســاح »داعــش« 

والعــراق. ســورية  مــن  واســعة  ألجــزاء 

 تركيا تستجدي روسيا

إال أن التحــّول األبــرز فــي سياســة تركيــا 

التدخــل  بعــد  جــاء  الســورية  األزمــة  إزاء 

املصالحــة  إثــر   
ً
وتحديــدا املباشــر  الرو�ســّي 

الشــديد  التوتــر  بعــد  الروســية  التركيــة 

الدولتيــن  بيــن  العاقــات  أصــاب  الــذي 

الروســية.  للمقاتلــة  تركيــا  إســقاط  جــّراء 

فــي الواقــع إن التدخــل الرو�ســّي فــي ســورية، 

بطلــب مــن النظــام وبموجــب اتفاقيــة تتيــح 

 فــي ســورية، 
ً
 هائــا

ً
لروســيا االتحاديــة نفــوذا

غّيــر مســار األزمــة الســورّية برّمتهــا، وليــس 

مــن خــال تعزيــز  الترـكـّي لوحــده،  املوقــف 

واســعة  مناطــق  علــى  النظــام  ســيطرة 

األكبــر  الجســم  وهزيمــة  فقدهــا  قــد  كان 

ومناطــق  حلــب  فــي  املســلحة  للمعارضــة 

بمواجهــة  تــوازن  عامــل  وخلــَق  أخــرى، 

تركيــا  مــن  املمولــة  الســورية  الجماعــات 

والخليــج والغــرب علــى األرض. فهمــت تركيــا 

أن مناطحــة السياســة الروســية فــي ســورية 

تعنــي املزيــد مــن الخســارة لتركيــا وســتقّيدها 

أن   
ً
خصوصــا ســورية.  فــي  فأكثــر  أكثــر 

الواليــات املتحــدة، حليفتهــا فــي الـــ »ناتو«، ال 

تجاريهــا فــي سياســاتها الســورية بــل وتدعــم 

املصالحــة  فكانــت  ســورية،  فــي  أعداءهــا 

اســتدارة  مــن   
ً
انطاقــا الروســية  التركيــة 

بــادر  حيــن  موســكو  نحــو  الشــهيرة  أنقــره 

أردوغــان إلــى االعتــذار مــن الرئيــس الرو�ســي 

الروســية  الطائــرة  إســقاط  علــى  بوتيــن 

روســيا. مــع  جديــدة  صفحــة  وفتــح 

إلــى  حاجــة  فــي  كانــت   
ً
أيضــا روســيا 

سياســتها  تنفيــذ  أجــل  مــن  تركيــا  تعــاون 

بالفصائــل  الهزيمــة  وإلحــاق  ســورية  فــي 

نفــوذ  علــى  والقضــاء  املعارضــة  املســلحة 

الحــركات الجهاديــة واإلســامية علــى األرض 

اللوجيســتي  العامــل  بســبب  الســورية. 

الطويلــة  التركيــة  بالحــدود  املتمثــل  املهــم، 

املعارضــة  منفــذ  حيــث  ســورية،  مــع 

وشــريانها الحيــوي، والــذي اســتغلته تركيــا 

الداعمــة  الــدول  مــع  مســاوماتها  فــي   
ً
دومــا

باشــتراط  والغــرب(  )الخليــج  للمعارضــة 

حســبان املصالــح التركيــة علــى أي مشــروع 

النفــوذ  فــي ســورية، وكذلــك عمــق  لــي 
ّ

تدخ

وبالتالــي  املعارضــة.  الفصائــل  علــى  الترـكـي 

فــي  ترـكـي  تعــاون  إلــى  املاســة  روســيا  حاجــة 

اقتصاديــة  مصالــح  إلــى  إضافــة  ســورية، 

خــارج  الدولتيــن  بيــن  مشــتركة  وتجاريــة 

ســورية.

 حلب ... مقابل األكراد

مــع  املصالحــة  بعــد  لتركيــا  أمكــن 

الــذي  نفوذهــا  بعــض  تكســب  أن  روســيا 

حيــن  ســورية.  فــي   
ً
كليــا تخســره  أن  كادت 

مناطــق  باحتــال  لتركيــا  روســيا  ســمحت 

والبــاب  جرابلــس  بيــن  ســورية  شــمال  فــي 

الطريــق علــى  لقطــع  الفــرات(  )عمليــة درع 

ســيطرة  مناطــق  بيــن  جغرافــي  تواصــل 

التــي  الديموقراطيــة(،  ســورية  )قــوات 

عمادهــا،  الكرديــة  الوحــدات  تشــكل 

ومناطــق  وعفريــن  جهــة  مــن  الجزيــرة  فــي 

جهــة  مــن  الشــمالي(  حلــب  )ريــف  الشــهباء 

أخــرى. ولتشــكيل قاعــدة عســكرية وإداريــة 

واجتماعيــة تركيــة فــي تلــك املناطــق لتنفيــذ 

املخططــات التركيــة الخاصــة، ومنهــا تأهيــل 

الوحــدات  ملحاربــة  العســكرية  الفصائــل 

الكرديــة وحلفائهــا فــي )قســد( فقــط وليــس 

املكســب  هــذا  ويبقــى  بالتأكيــد.  النظــام 

تركيــا  الترـكـي علــى أهميتــه دون طموحــات 

اآلن  حتــى  تســتطع  لــم  حيــث  وأهدافهــا 

الكرديــة  الغالبيــة  ذات  املناطــق  اجتيــاح 

وهــي الهــدف األســمى. وكان لهــذه السياســة 

معــاداة  علــى  واملتمركــزة  الضيقــة  التركيــة 

مــع  الوثيــق  والتعــاون  الكــردي  الحضــور 

عاقــة  علــى  خطيــرة  تأثيــرات  الجهادييــن 

فــي  القوميــة  املكونــات 

بدرخان علي *
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مبــادئ  وترســيخ  األوطــان  بنــاء 

الديمقراطيــة يكمــن فــي أهميــة شــعور الناخــب 

العمليــة  فــي  االنتخابــي  صوتــه  تأثيــر  بمــدى 

 
ً
االنتخابيــة، وكلمــا كان لصــوت الناخــب تأثيــرا

تســير  الديمقراطيــة  املســيرة  كانــت  كلمــا   
ً
قويــا

جــرى 
ُ
علــى نهــج صحيــح وســليم فــي البلــد الــذي ت

فيــه االنتخابــات، ســواًء كانــت انتخابــات نيابيــة 

بلديــة. أو 

خــال العقــود الســابقة وفــي ظــل النظــام 

الديمقراطيــة  قيــم  كل  ضــرب  الــذي  البعثــي 

واحتــرام ارادة شــعبه عــرض الحائــط، وجعــل 

علــى  بالضحــك  يقــال  كمــا  االنتخابــات  مــن 

مــا  أقــل  شــكلية  انتخابــات  جعلهــا  الذقــون، 

يمكــن قولــه أنهــا أفســدت مفهــوم االنتخابــات 

لــدى املواطــن الســوري، مثلمــا أفســدت الكثيــر 

مصطلــح  بــات  حيــث  واملبــادئ،  القيــم  مــن 

لــكل  املتازمــة  الصفــات  مــن  الظــل  قوائــم 

بحيــث  املســتويات،  جميــع  وعلــى  انتخــاب، 

فــي ظلهــا كافــة أشــكال  أصبحــت خيمــة تجمــع 

تلــك  أعضــاء  جعــل  عــن  ناهيــك  الفســاد، 

قبــل  مــن  تؤتمــر  دمــى  عــن  عبــارة  املجالــس 

األجهــزة األمنيــة، ممــا جعــل مــن املواطــن يعانــي 

مــن مشــاعر اإلحبــاط التــي دفعتــه إلــى الشــعور 

بعــدم جــدوى املشــاركة فــي االنتخابــات، والتــي 

السيا�ســي  القــرار  صنــع  فــي  تؤثــر  لــن  بدورهــا 

أو تقديــم افضــل الخدمــات لــه، لكونــه يــدرك 

أن املشــاركة االنتخابيــة لــن تغيــر الواقــع، ولــن 

متطلباتــه. لــه  تحقــق 

يقلــب  أن  يســتطيع  االنتخابــي  الصــوت 

االنتخابــات  نظمــت  إذا  السياســية  املوازيــن 

يحددهــا  التــي  الســليمة  للشــروط   
ً
وفقــا

نزاهــة  فــإن  وكذلــك  والدســتور،  القانــون 

لتعزيــز  ضمانــة  االنتخابيــة  العمليــة  وعدالــة 

الشــعب  اختيــار  مــن  النابعــة  الديمقراطيــة 

االنتخابــات  فــي  املشــاركة  إن  لنوابــه وممثليــه. 

 
ً
 واســتحقاقا

ً
 وطنيــا

ً
عــد واجبــا

ُ
النيابيــة وغيرهــا ت

 
ً
تأكيــدا الجميــع،  مشــاركة  يتطلــب   ،

ً
دســتوريا

والحــرص  الديمقراطــي  بالنهــج  االلتــزام  علــى 

الشــعبية  للمشــاركة  املجــال  إتاحــة  علــى 

وأحســن  أفضــل  وتقديــم  القــرار  صنــع  فــي 

للمجتمــع. الخدمــات 

بنــاء عليــه، فــإن مــا يجــري اآلن وفــي هــذه 

فــي  الكرديــة  املناطــق  فــي  الحساســة  املرحلــة 

مســتوياتها  وبكافــة  انتخابــات  مــن  ســوريا 

الثقافــة  تلــك  إزالــة  فــي  عليهــا  البنــاء  يمكــن 

فــي  الفاســد  النظــام  أسســها  التــي  االنتخابيــة 

ترســخ  جديــدة  لثقافــة  والتأســيس  ســوريا، 

قّيــم الديمقراطيــة واالنتخابــات الحــّرة فــي حيــاة 

. ت ملجتمعــا ا

أبنــاء  مــن  الكثيريــن  وكمــا  أنــي  رغــم 

االنتخابــات  هــذه  بــأن  متأكديــن  مجتمعنــا 

وذلــك  عامليــة  بمقاييــس  تكــون  لــن  ســوف 

أهمهــا: األســباب  مــن  لجملــة 

للثقافــة  الناخبيــن  غالبيــة  فقــدان   :
ً
أوال

االنتخابيــة، نتيجــة فقــدان الثقــة بالصنــدوق 

النظــام. أفســده  الــذي  االنتخابــي 

: النظــام االنتخابــي وتعقيداتــه ومــدى 
ً
ثانيــا

مائمــة هــذا النظــام أو ذاك بالشــكل االداري 

للمناطــق والبلــدات.

يعيشــها  التــي  الفو�ســى  حالــة   :
ً
ثالثــا

القــادر  الــكادر  قلــة  وكذلــك  املجتمــع، 

لســنا  عــدة  ألســباب  وذلــك  واملتخصــص، 

هنــا. ذكرهــا  بصــدد 

برامــج  إلــى  القوائــم  غالبيــة  افتقــار  رابعــا: 

االقتصاديــة  الحالــة  مــع  تتناســب  انتخابيــة 

الحــرب. وظــروف 

: واألهــم، الســلطة القائمــة بإجــراء 
ً
خامســا

االنتخابــات واإلشــراف علــى العمليــة وذهنيتهــا، 

تنتــج  املشــوهة  االنظمــة  مفهــوم  مــن   
ً
انطاقــا

معارضــة ومجتمــع مشــوه.

بنــاء  فــي  االولــى  اللبنــة  ســتكون  انهــا  إال 

وإعــادة  العمليــة  لهــذه  الصحيــح  املفهــوم 

إفســاده. تــم  مــا  تصحيــح 

 لضمــان أفضــل عاقــة إيجابيــة بنــاءة 
ً
اذا

ومؤثــرة فــي اإلدارة املنتخبــة، ومــن أجــل توجيــه 

خدمــة  فــي  تصــب  برامــج  نحــو  اإلدارة  تلــك 

املجتمــع، البــد مــن املشــاركة بشــكل أوســع مــن 

قبــل الشــعب فــي عمليــة التصويــت مــن جهــة، 

وأن تتــم عمليــة االختيــار واالنتخــاب بنــاء علــى 

معاييــر دقيقــة وقــراءة فــي طبيعــة ممثلــي اإلدارة 

جهــة  مــن  وبرامجهــم  توجهاتهــم  وفــي  املنتخبــة 

أخــرى.

العمليــة  فــي  املشــاركة  بــأن  أســلفنا  وكمــا 

تعزيــز  فــي  كبــرى  أهميــة  لهــا  االنتخابيــة 

فــي  باألوطــان  والنهــوض  الديمقراطيــة، 

هنــاك  كان  كلمــا  فإنــه  لــذا  املياديــن،  كافــة 

املشــاركة  نســبة  زادت  كلمــا   ،
ً
انتخابيــا  

ً
وعيــا

صوتــه  بأهميــة  الناخــب  إلدراك  االنتخابيــة، 

فــي  الوطــن  ووضــع  الشــعب،  مصيــر  تغييــر  فــي 

الصحيــح. االتجــاه 

 إدراك املواطــن ألهميــة دوره والتزامــه 
ً
إذا

عمليــة  يجعــل  االنتخابيــة،  العمليــة  تجــاه 

.
ً
وتأثيــرا  

ً
فاعليــة أكثــر  االنتخابيــة  املشــاركة 

فــي  السياســية  املشــاركة  أن  كمــا 

فــي  الناخــب  رغبــة  مجــرد  ليســت  االنتخابــات 

وجــود  دليــل  وإنمــا  االنتخابــي،  حقــه  ممارســة 

 
ً
تدريجيــا يتشــكل  واجتماعــي  سيا�ســي  وعــي 

أحــد  ُيعــد  االنتخــاب  وإن  املجتمــع.  داخــل 

النظــم  فــي  السياســية  املشــاركة  مظاهــر 

غيــر  وحدهــا  املشــاركة  أن  إال  الديمقراطيــة، 

يتطلــب  التــي  الديمقراطيــة  لتحقيــق  كافيــة 

الوصــول إليهــا تحقيــق مجموعــة مــن الشــروط 

املؤسســاتية والقانونية والثقافية والسياســية 

فــي الكثيــر مــن النظــم التــي يتمتــع أفرادهــا بحــق 

االنتخــاب.

فكر ورأي

االنتخابات بني دوره وإفساد مفهومه
المحامي علي حبو *

وتركمــان  وكــرد  عــرب  مــن  ســورية  شــمال 

بعضهــا ببعــض، ألســباب سياســية وأخــرى 

نتيجــة األزمــة اإلنســانية واالجتماعيــة التــي 

ترتبــت علــى دحــر »داعــش« و »القاعــدة« 

املناطــق  فــي  معهمــا  املتعاونــة  والفصائــل 

الجويــة  الضربــات  بســبب  تهــا، 
ّ
احتل التــي 

واالنتهــاكات  الدولــي  للتحالــف  فــة 
ّ
املكث

مــن  املناطــق  تحريــر  عمليــة  رافقــت  التــي 

ســورية  وقــوات  الكرديــة  الوحــدات  قبــل 

الديموقراطيــة.

الروســية علــى  املوافقــة  هــذه  غيــر أن 

لــم  املحــددة  املنطقــة  تلــك  فــي  تركيــا  دور 

املقابــل  هــذا  وكان  مقابــل.  دون  مــن  تكــن 

 .
ً
تمامــا وريفهــا  لحلــب  تركيــا  خســارة  هــو 

حة 
ّ

املســل الجماعــات  نفــوذ  وانحســار 

املعارضــة املواليــة لهــا، ودفعهــا إلــى املهادنــة 

النظــام،  مــع  املواجهــة  مــن  واالنســحاب 

أي عكــس مــا كان يشــتهيه الرئيــس الترـكـي 

الرئيســان  يســجله  مــا  وهــذا  أردوغــان. 

بوتيــن وأردوغــان مــن خــال عبــارات الثنــاء 

واملديــح املتبادلــة وتقديــر جهــود بعضيهمــا 

يريــدان  حميميــن  كصديقيــن  ســوريا  فــي 

ســورية! فــي  واألمــان  االســتقرار  تحقيــق 

 تركيا في صف َمْن؟

نــدوة  جمعتنــا  شــهور  عــدة  قبــل 

نقاشــية بحثية )في مركز روداو للدراســات 

بخصــوص  تركّييــن  ْيــن 
َ
باحث مــع  بأربيــل( 

النقــاش  محــور  وكان  الســورية.  األزمــة 

والحــل  ســورية  فــي  اآلمنــة  املناطــق  عــن 

التركيــان  الباحثــان  فاجــأ  السيا�ســي. 

املناطــق  فكــرة  ضــد  تركيــا  بــأن  الحضــور 

دولــة  أول  أنهــا  رغــم  علــى   ،
ً
راهنــا اآلمنــة 

طالبــت بمناطــق آمنــة فــي ســورية وفــي وقــت 

 مــن األزمــة الســورية. ألن ذلــك 
ً
مبكــر جــدا

ســورية،  فــي  الكــردي  املشــروع  يخــدم  قــد 

التركيــة. ومقترحهــا  وفــق هواجــس الدولــة 

نفــوذ  بــه مناطــق  للمنطقــة اآلمنــة يقصــد 

الفــرات«  »درع  غــرار  علــى  وحســب  تركّيــة 

)بعــد  الاجئيــن  عــبء  مــن  للتخلــص 

الاجئيــن  بقضيــة   
ً
مطــوال أوروبــا  ابتــزاز 

عســكرية  مناطــق  وجعلهــا  الســوريين(. 

تركيــة، أي كمــا قــال أردوغــان قبــل مــرور 

األحــداث  شــرارة  انطــاق  علــى  أســبوعين 

مــن درعــا. أن خطوطنــا الدفاعيــة االماميــة 

أراضينــا. خــارج  تكــون  أن  يجــب 

 
ً
 وطوعــا

ً
ــت تركيــا قســرا

ّ
بيــد أنــه إذا تخل

فــي  لهــا  كبيــرة  وطموحــات  أهــداف  عــن 

هاجســها  عــن  تتخلــى  لــن  فإنهــا  ســورية، 

والنهــوض  الحضــور  محاربــة  التكوينــّي، 

العمــل  خــال  مــن  كان،  أينمــا  الكردييــن 

فــي  الكــردي  التبلــور  لضــرب  الــدؤوب 

 
ً
 رئيســيا

ً
شــمال ســورية، الــذي كان محــددا

لسياســة تركيا الســورية وتحول إلى محّدد 

أســاس. وســتواصل أنقــرة ممانعــة القيــود 

املتحــدة  الواليــات  قبــل  مــن  املفروضــة 

وروســيا االتحادية على توســّعها في ســورية 

الكرديــة  الذاتيــة  اإلدارة  لضــرب  الهــادف 

بشــتى الوســائل مــن خــال عقــد تفاهمــات 

جانبيــة مــع إيــران والنظــام الســوري. وهــا 

لتجنــب  تشــترط  التركيــة  الحكومــة  هــي 

هجومهــا علــى أي منطقــة )املباشــر أو مــن 

خــال جماعاتهــا الســورية( أن تكــون تحــت 

ســيطرة النظــام الســوري ـكـي ال يهاجمهــا، 

علــى  الزيــت  صــب  مــن  عــدة  أعــوام  بعــد 

حريق ســورية الاهب، تحت شــعار نصرة 

النظــام! ضــد  الثــورة 

* جريدة الحياة - 2017/11/28 
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التوظيف السياسي لألدب الكالسيكي يف روسيا

لعلنــا ال نجافــي الحقيقــة إذا قلنــا، إن األدب 

الرو�ســي  اإلســهام  هــو  الرو�ســي،  الكالســيكي 
الحقيقــي فــي تطــور الثقافــة العامليــة. فهــو يحتــوي 

علــى عــدد كبيــر مــن الروائــع األدبيــة، التــي ال زالــت 

فــي األدب العالمــي. وهــذه  تحتــل مكانــة مرموقــة 

الرفيــع،  لــأدب  متــذوق  كل  بهــا  يعتــرف  حقيقــة 

الســاحر لعمالقــة  العالــم  إلــى  الدخــول  لــه  أتيــح 

الجياشــة  العواطــف  عالــم  الرو�ســي،  األدب 

واملصائــر التراجيديــة، الزاخــر بالقيــم اإلنســانية 

البشــر،  بيــن  املشــتركة  والروحيــة  واألخالقيــة 

والثقافــة،  والديــن  العــرق  عــن  النظــر  بصــرف 

لــذا فهــي مفهومــة وممتعــة لجميــع محبــي األدب 

هــذا. العالــم حتــى يومنــا  فــي  الحقيقــي 

األدب  علــى  الغربــي  القــارئ  اطلــع  عندمــا 

مــن  الثانــي  النصــف  فــي  الكالســيكي  الرو�ســي 

هــذا  عشــق  فــي  وقــع  عشــر،  التاســع  القــرن 

األدب. ولــم يمــض وقــت طويــل حتــى شــرع نقــاد 

يتناولونــه  أميــركا،  فــي  ثــم  ومــن  أوربــا  فــي  األدب 

بالبحــث والدراســة، وأخــذ عــدد كبيــر مــن الكتــاب 

الكتابــة. تقنيــات  منــه  يتعلمــون  الغربييــن 

الرو�ســي  األدب  قــرن  املا�ســي،  القــرن  كان 

واملســرح  والقصــة  الروايــة  فــي  الكالســيكي 

ودوستويفســكي  تولســتوي  قــرن  والســينما. 

وتشــيخوف، ولــم يســتطع أي أدب قومــي أو وطنــي 

يتجنــب  أن  الفســيح،  مــن عاملنــا  زاويــة  أبعــد  فــي 

روائعــه  ترجمــت  الــذي  امللهــم،  األدب  هــذا  تأثيــر 

إلــى أكثــر مــن )170( لغــة مــن لغــات العالــم مــرات 

عديــدة، وصــدرت فــي طبعــات متالحقــة، وحولــت 

إلــى أفــالم ســينمائية ناجحــة فــي هوليــود وفــي بقيــة 

الســينما  أن  نقــول  أن  ويكفــي  العالــم.  أنحــاء 

مــن  مســتوحاة   ،
ً
فيلمــا  )234( أنتجــت  العامليــة 

منــذ  تشــيخوف،  أنطــون  ومســرحيات  قصــص 

اليــوم. وحتــى  الصامتــة  الســينما  ظهــور 

 « أدب  هــو  الرو�ســي،  الكالســيكي  األدب 

ــاب 
ّ
الكت حــاول  فقــد   ،« األزليــة  املوضوعــات 

الــروس اإلجابــة عــن أســئلة الوجــود األساســية: 

معنــى الحيــاة، وطبيعــة اإلنســان، والخيــر والشــر، 

عــن  اإلجابــة  منهــم  كل  وحــاول  الخالــق.  ووجــود 

وتجســيد  الخاصــة،  بطريقتــه  األســئلة  تلــك 

لزمانــه. النموذجــي  البطــل 

وكيــف  روســيا،  نفهــم  أن  نســتطيع  لــن 

لهــؤالء  نقــرأ  أن  مــن دون  الــروس،  يفكــر  وبمــاذا 

لقــد   
ً
حقــا الــروس.  ــاب 

ّ
الكت كبــار  مــن  ولغيرهــم 

تغّيــر الواقــع السيا�ســي واالقتصــادي واالجتماعــي 

 منــذ ذلــك الحيــن، نتيجة 
ً
والثقافــي فــي روســيا كثيــرا

لأحــداث العاصفــة، التــي شــهدتها خــالل تأريخهــا 

 
ً
الحديــث، ولكــن )الــروح الروســية( بقيــت تقريبــا

كمــا كانــت فــي العصــر الذهبــي لــأدب الرو�ســي فــي 

القــرن التاســع عشــر. ألن تغييــر اإلنســان أصعــب 

مــن تغييــر الواقــع املــادي.

اإلنســان – أي إنســان -  ال يتغيــر، إال ببــطء 

إنســان  خلــق  فــي  البالشــفة  أخفــق  فقــد  شــديد. 

القيميــة طــوال )73(  ســوفيتي وفــق مقاييســهم 

نفهــم  ولــن  األيديولوجــي.  التلقيــن  مــن   
ً
عامــا

روســيا اليــوم، وال الــروح الروســية، إال بالرجــوع 

صحيــح  وهــذا  الكالســيكي،  الرو�ســي  األدب  إلــى 

إلــى حــد كبيــر بالنســبة إلــى بقيــة شــعوب العالــم، 

ألي  الروحــي  العالــم  يعكــس  الحقيقــي  فــاألدب 

وثقافتــه. شــعب 

الحقيقــي  املعبــر  هــو  الرو�ســي  األدب  كان 

عــن الواقــع الرو�ســي، وعــن تطلعــات الجماهيــر 

العصــر  أفــكار  وعــن  وآمالهــم.  وطموحاتهــم 

تشــكيل  فــي   
ً
أساســيا  

ً
دورا ولعــب  التقدميــة، 

وعــي جمعــي يناهــض الظلــم، ويســعى إلــى الحريــة 

املنــاخ  هيــأ  الــذي  وهــو  االجتماعيــة.  والعدالــة 

فــي شــباط واكتوبــر  العــام للثورتيــن الروســيتين 

1917. ولعــل أبلــغ دليــل علــى ذلــك هــو أن زعيــم 

قبــل  كتــب  لينيــن،  فالديميــر  البلشــفية  الثــورة 

ليــف  عــن أدب وآراء  أربــع مقــاالت  اكتوبــر  ثــورة 

الرو�ســي  األدب  فــي  املؤثــر  ودوره  تولســتوي، 

املجتمــع  واســتنهاض  تنويــر  وفــي  والعالمــي، 

الرو�ســي، وبضمنهــا مقالــه الشــهير تحــت عنــوان 

 مــا 
ً
» تولســتوي كمــرآة للثــورة الروســية ». وكثيــرا

كان لينيــن يھاجــم خصومــه عــن طريــق مقارنتھــم 

ھامشــية   
ً
وأحيانــا محبوبــة  غيــر  بشــخصيات 

الرو�ســي. األدب  مــن  اســتمدھا 

ــاب الــروس دومــا معلمــي الشــعب، 
ّ
كان الكت

و« مهند�ســي الــروح البشــرية ». وكانــت أعمالهــم 

للنخــب  وروحــي  فكــري  غــذاء  بمثابــة  األدبيــة 

وكل  السياســية  املعارضــة  كانــت  وملــا  الثقافيــة. 

فــي ظــل  تقمــع بشــدة  الــرأي  التعبيــر عــن  وســائل 

األنظمــة الروســية املتعاقبــة، فــإن األدب أصبــح 
الــدور  هــذا  ولعــل  للمثقفيــن.  الوحيــد  املتنفــس 

العظيــم الــذي نهــض بــه األدب الرو�ســي هــو الــذي 

كســالح  األدب  توظيــف  إلــى  األنظمــة  تلــك  دفــع 

وأهدافهــا. مصالحهــا  لخدمــة  سيا�ســي 

الكرمليــن  وحــكام  الــروس  القياصــرة  كان   

 نهميــن لأعمــال األدبيــة – ليــس ألنهــم كانــوا 
ً
قــراءا

مــن هــواة القــراءة – بــل مــن أجــل فــرز األعمــال 

نظرهــم  وجهــة  مــن   - القائــم  بالنظــام  )املضــرة( 

- عــن تلــك التــي يمكــن توظيفهــا لترســيخ وتعزيــز 

الســلطة. وحاولــوا تحويــل األدب  هيمنتهــم علــى 

الفقــرات  فــي  وســنرى  قويــة،  سياســية  أداة  إلــى 

الالحقــة كيــف جــرى التوظيــف السيا�ســي ألهــم 

الكالســيكية. الروســية  األدبيــة  األعمــال 

 على شعر بوشكين
ً
القيصر رقيبا

الكســاندر  الــروس  الشــعراء  أميــر  يكــن  لــم 

مــع  وفــاق  علــى   )1837  -  1799( بوشــكين 

النتفاضــة  تأييــده  بســبب  القيصريــة،  الســلطة 

تنصيــب  تحــدت   ّ التــي   ،1825 ديســمبر   )14(

األخيــر  هــذا  ومــارس  األول.  نيكــوالي  القيصــر 

الرقيــب  دور  الســلطة  توليــه  بعــد   ،
ً
شــخصيا

بعضهــا.  نشــر  ومنــع  بوشــكين،  نتاجــات  علــى 

وعانــى الشــاعر مــن النفــي والتضييــق. ويقــال إن 

فــي مبــارزة خطــط  الســلطة كانــت وراء مصرعــه 

منــه. للتخلــص  بــذكاء  اإلمبراطــوري  القصــر  لهــا 

قصائــد   
ً
عاليــا ثّمــن  الســوفيتي  النظــام 

والعدالــة،  بالحريــة  فيهــا  تغنــى  التــي  بوشــكين، 

الحاكــم  أيهــا   « القيصــري:  النظــام   
ً
منتقــدا

وتأييــده   « عرشــك  وأكــره  أكرهــك  املتغطــرس 

 ،)1825 ديســمبر  انتفاضــة  )ثــوار  للديســمبريين 

الشــعرية  بملحمتــه  البالشــفة  أشــاد  كمــا 

الرومانســية » غافريليــادا« التــي كتبهــا الشــاعر 

فــي ريعــان الشــباب،  فــي عــام 1821، عندمــا كان 

وهــي محــاكاة ســاخرة ولطيفــة لبعــض األحــداث 

الــواردة فــي الكتــاب املقــدس حــول )حــواء وآدم( 

إيروتيكيــة  مقاطــع  وفيهــا  العــذراء(،  و)الســيدة 
وكان  األنثــوي.  والجمــال  الحــب  عــن  رائعــة 

هــدف النظــام الســوفيتي مــن هــذه اإلشــادة هــو 

، وهــذا 
ً
اإليحــاء للقــارئ بــأن بوشــكين كان ملحــدا

تفســير مغــرض لهــذه امللحمــة البديعــة بصورهــا 

األخــاذة، وطابعهــا املــرح اللطيــف، حيــث تتجلــى 

قصائــده  أمــا  املبكــرة.  بوشــكين  عبقريــة  فيهــا 

الوطنية، التي يمّجد فيها روســيا القيصرية مثل 

وقصيــدة  روســيا«  علــى  املفتريــن  »إلــى  قصيــدة 

»رجــاء املجــد والخيــر« فــكان النظــام الســوفيتي 

يزعــم أن الشــاعر قــد كتبهــا تحــت ضغــط الرقابــة 

القيصريــة.

 
ً
 يناقــض تمامــا

ً
وفــي عهــد بوتيــن نجــد تقييمــا

التقييــم الســوفيتي للمنجــز الشــعري لبوشــكين، 

يــرى النظــام الحالــي أن قصائــد بوشــكين  حيــث 

العظيمــة،  روســيا  فيهــا  مّجــد  التــي  الوطنيــة، 

مناداتــه  أمــا  الحقيقيــة.  الشــعرية  انجازاتــه  هــي 

الثــوار  عــن  والدفــاع  والعدالــة،  بالحريــة 

روســيا  فــي  املضطهديــن  وعــن  الديســمبريين، 

فــي  فهــي  املقــدس،  للكتــاب  ومحاكاتــه  والعالــم، 

نظــر النظــام الحالــي، مــن طيــش الشــباب، ومــن 

أخطــاء الشــاعر الفظيعــة. ويزعمــون أن الشــاعر 

كتابتهــا. علــى  نــدم  قــد  نفســه 
القيصر ليف تولستوي

أليك�ســي ســوفورين  والناشــر  الكاتــب  كتــب 

)1834 – 1912( في دفتر يومياته بتأريخ 29 أيار 

1902 يقــول » لدينــا قيصــران: نيكــوالي الثانــي، 

نيكــوالي  إن  أقــوى؟  أيهمــا  تولســتوي.  وليــف 

الثانــي، ال يســتطيع أن يهــز عــرش تولســتوي، وال 

 ضده، في حين أن تولستوي قادر 
ً
أن يفعل شيئا

وســاللته.  نيكــوالي  عــرش  هــز  علــى  تأكيــد  بــكل 

إنهــم يلعنــون تولســتوي، والســينود أي )املجلــس 
املسكوني( غاضب عليه. ولكن بوسع تولستوي 

أن يــرد عليهــم بمنشــور ســرعان مــا يتلقفــه النــاس 

فــي روســيا، وينشــر فــي الصحــف األجنبيــة. جربــوا! 

مــن يســتطيع أن يمــس تولســتوي بشــعرة؟

إن التأثيــر الطاغــي لعمــالق األدب الرو�ســي، 

فــي املجتمــع،  املتنــورة  الشــرائح  لــم يقتصــر علــى 

بــل شــمل معظــم أفــراده. حتــى الفــالح البســيط، 

كان  والكتابــة،  القــراءة  يعــرف  يكــن  لــم  الــذي 

ومصلــح  عظيــم  كاتــب  تولســتوي  أن  يعــرف 

مهيــب. اجتماعــي 

بالكنيســة  تولســتوي  عالقــة  كانــت 

 « يقــول  وكان  ســيئة.  الروســية  األرثوذكســية 

الديــن  رجــال  ولكــن  صــاف،  مــاء  نبــع  الديــن  إن 

يلوثونــه، ثــم يقولــون للنــاس تعالــوا أشــربوا مــن 

.« املــاء  هــذا 

الديــن،  رجــال  زيــف  تولســتوي  كشــف 

والكنيســة، التــي اتهمهــا بعــدم مناصرتهــا للفقــراء 

فكفرتــه  والظلــم.  القياصــرة  مــع  والوقــوف 

مــن  حرمانــُه  وأعلنــت  عنهــا  وأبعدتــُه  الكنيســة 
.1901 عــام  رعايتهــا 

وبطبيعــة الحــال فــإن الســلطة الســوفيتية 

 .
ً
ايجابيــا  

ً
أمــرأ الســيئة  العالقــة  هــذه  اعتبــرت 

مــع  املتحالــف   – بوتيــن  نظــام  فــإن  اليــوم  أمــا 

عكــس  يــرى   - الروســية  األرثوذكســية  الكنيســة 

مــن  تولســتوي  موقــف  ويعــد   ،
ً
تمامــا ذلــك 

دليــل  أبلــغ  ولعــل  للغايــة.   
ً
ســلبيا  

ً
أمــرا الكنيســة 

الكنيســة،  مــن  التقــرب  بوتيــن  محاولــة  علــى 

لوفــاة  املئويــة  الذكــرى  تجاهلــت  الدولــة  أن  هــو 

ملوقــف   
ً
انصياعــا  )2010  –  1910( تولســتوي 

عــودة  رفضــت  التــي  األرثوذكســية،  البطريكيــة 

بعبقريتــه. اعترافهــا  رغــم  إليهــا،  تولســتوي 

دوستويفسكي بين ستالين وبوتين
، ويقــال أن مكتبتــه 

ً
 نهمــا

ً
كان ســتالين قارئــا

الشــخصية فــي الكرمليــن كانــت تضــم نحــو )30( 

نحــو  الريفــي  بيتــه  فــي  ومكتبتــه  كتــاب،  ألــف 

)10( آالف كتــاب فــي شــتى حقــول املعرفــة، بينهــا 

الروســية  الكالســيكية  األدبيــة  األعمــال  أهــم 

مــن  اقتباســات   
ً
غالبــا يــردد  وكان  والعامليــة. 

العمالقــة،  الــروس  الكتــاب والشــعراء  نصــوص 

ولكنــه لــم يكــن بوســعه أن يغفــر لدوستويفســكي 

عــام  ». وهــي روايــة صــدرت  الشــياطين   « روايــة 

العربيــة  إلــى  الدروبــي  ســامي  وترجمهــا   ،1872

مــن  الســتينات  فــي  الفرنســية  اللغــة  عــن   
ً
نقــال

 .« »املوســومون  اســم  تحــت  املا�ســي،  القــرن 

ويشــير االســم إلى السياســيين املهوســين بالعنف، 

ويشــبههم الكاتــب بالذيــن أصابهــم مــٌس شــيطاني.

تعــد » املوســومون » مــن أفضــل الروايــات 

التنظيمــات  عالقــة  تتنــاول  التــى  السياســية، 

االرســتقراطية  بالطبقــة  املعارضــة  الثوريــة 

حيــث  الروســية،  اإلمبراطوريــة  فــي  الحاكمــة 

ســايكولوجي  بعمــق  دوستويفســكي  فيهــا  يصــور 

فــي  اليســارية  األفــكار  توغــل  مــدى  لــه،  نظيــر  ال 

بيــن طبقــات  املجتمــع الرو�ســي، والصــراع املريــر 

وإحــراق  الــدم،  ســفك  تديــن  روايــة  الشــعب. 

مــن  وتســخر  التغييــر.  إحــداث  أجــل  مــن  املنــازل 

الروايــة  هــذه  وتعــد  والليبرالييــن.  املعارضــة 

البلشــفية  الثــورة  ســلبيات  تستشــرف  نبــوءة 

وصــودرت  الروايــة  ُمنعــت  ولهــذا  وقوعهــا،  قبــَل 

فــي االتحــاد الســوفيتي ودول املعســكر االشــتراكي. 

وقــد حــاول البالشــفة بــكل الســبل، التعتيــم علــى 

عظمــة دوستويفســكي، وعــدم إعــادة نشــر هــذه 

األخــرى. األدبيــة  أعمالــه  مــن  والعديــد  الروايــة 

كمــا منــع البالشــفة نشــر )يوميــات الكاتــب(، 

الراديكاليــة  علــى   
ً
عنيفــا  

ً
هجومــا تتضمــن  التــي 

دوستويفســكي  روايــة  ولقيــت  الثوريــة. 

 ،
ً
شــديدا  

ً
انتقــادا امليــت«  البيــت  مــن  »مذكــرات 

القــراء  ــر 
ّ

تذك كانــت  القيصريــة  املعتقــالت  ألن 

الســوفيتية.   باملعتقــالت 

اإللحــاد  دوستويفســكي،  يقلــق  ممــا  كان 

مؤلــف  كان  لــذا  واالنحــالل،  واإلباحيــة 

نظــر  فــي   
ً
رجعيــا يعــد  والعقــاب«  »الجريمــة 

ومصيــره  الحاكــم،  الحــزب 

جودت هوشيار
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التجاهــل واالهمــال. وكانــت التهــم املوجهــة اليــه، 

الثــورة،  مــن  العدائــي  املوقــف  التشــاؤم،  هــي: 

ذاتهــا  األســباب  وهــي  والتديــن.  الالعقالنيــة، 

الكاتــب  اليــوم  دوستويفســكي  مــن  تجعــل  التــي 

بوتيــن. لــدى  املفضــل 

و  »العبيــط«  و  والعقــاب«  »الجريمــة  إن 

ليســت  كارامــازوف«  »األخــوة  و  »الشــياطين« 

مجــرد روايــات، بــل مؤشــرات علــى مــا يمكــن أن 

يحــدث لروســيا اذا لــم تعــد إلــى جذورهــا، إلــى مــا 

األكبــر. بطــرس  عهــد  قبــل 

ألفــكار  السيا�ســي  التوظيــف 
يفســكي ستو و د

أيديولوحيــة  البوتينيــة  روســيا  تمتلــك  ال 

االتحــاد  كان  كالتــي  وجاذبــة،  مغريــة  عامليــة 

لــذا  الرأســمالي،  الغــرب  بهــا  يواجــه  الســوفيتي 

ــاب 
ّ
الكت مــن  عــدد  وآراء  بأفــكار  تســتعين  فإنهــا 

اســتخدامها  يمكــن  التــي  الــروس،  والفالســفة 

سياســية. لغايــات 

لقاءاتــه  وفــي  الكاميــرات  أمــام  بوتيــن  يبــدو 

ــاب والشــعراء الــروس – علــى النقيــض 
ّ
مــع الكت

مــن ســتالين - مفتونــا بدوستويفســكي، ويحــاول 

محاربــة  فــي  »املوســومون«  روايــة  اســتغالل 

علــى  واليســارية  منهــا  الليبراليــة  املعارضــة، 

الــروس  الناخبيــن  تأييــد  وضمــان  ســواء،  حــد 

األدب  عمالقــة  يبجلــون  أغلبهــم  زال  مــا  الذيــن 

. لكالســيكي ا

وهــذا االفتتــان الظاهــري بدوستويفســكي، 

هــو الــذي جعــل الساســة والصحفييــن فــي الغــرب 

بأفــكار  يؤمــن  بوتيــن  فالديميــر  أن  يعتقــدون 

مجــرد  األمــر  أن  نــرى  ولكننــا  دوستويفســكي. 

الكاتــب  هــذا  أعمــال  لبعــض جوانــب  اســتغالل 

روســيا،  فــي  الحالــي  النظــام  لخدمــة  العظيــم 

النظــام  انتقدهــا  التــي  ذاتهــا  الجوانــب  وهــي 

يعتقــد  العظيــم  الكاتــب  كان  حيــث  الســوفيتي. 

أن لروســيا رســالة ســامية، وهــي تحريــر الشــعوب 

بوتيــن  روســيا.  بزعامــة  وتوحيدهــا  الســالفية، 

بمعونــة  الهــدف  هــذا  تحقيــق  اليــوم  يحــاول 

الكنيســة األرثوذكســية، وبالترويــج لبعــض آراء 

ســعي  مــع  تنســجم  التــي  دوستويفســكي،  وأفــكار 

بوتيــن مــن أجــل اســتعادة روســيا لدورهــا كدولــة 

العالــم. فــي  عظمــي 

 -1877( التركيــة  الروســية  الحــرب  خــالل 

قــد  الحــرب  أن  دوستويفســكي  أكــد   ،)1878

الحريــة  وراءهــا  مــن  كان  إذا  ضروريــة،  تكــون 

اســتعادة  فــي  أملــه  عــن  وأعــَرب  والخــالص. 

املســيحية. البيزنطيــة  اإلمبراطوريــة 

أن  راتــه، 
َ

ُمذك فــي  دوستويفســكي  وذكــر 

 :
ً
 واحــدا

ً
ــا

ّ
الشــعب والقيصــر يجــب أن يكونــا صف

ســلطة  ليــس  القيَصــر  للشــعب،  »بالنســبة 

هــو  بــل   ... النــاس  لبعــض  ُســلطة  أو  خارجّيــة، 

قــّوة وســلطة للجميــع، ولتوحيــد جميــع النــاس«.

دوستويفســكي  فــي  بوتيــن  يجــذب  مــا  إن 

الكاتــب  لروايــات  الســايكولوجي  العمــق  ليــس 

العظيــم، بــل افتنانــه بدوستويفســكي البيزنطــي، 

الــذي طــّور فــي »األخــوة كارامــازوف« وجهــة نظــر 

بانتصــار  يحلــم  الــذي  األرثوذك�ســي،  التصــوف 

الثــوري،  االلحــاد  علــى  والقضــاء  الكنيســة، 

املجتمــع. فــي  الكنيســة  ونفــوذ  دور  يهــدد  الــذي 

ذات مــرة وفــي اجتمــاع عقــده الرئيــس بوتيــن 

الرو�ســي،  االتحــاد  فــي  األقاليــم  محافظــي  مــع 

أوصاهــم بضــرورة قــراءة روايــات دوستويفســكي. 

وقــال: »عليكــم بتصفــح كتابــات دوستويفســكي 

السياســة  فــي  آســيوي  االفــرو  العامــل  حــول 

كتبــت  وكأنهــا  للغايــة،  ممتعــة  فهــي  الروســية، 

اليــوم«. وقــد تبــدو هــذه النصيحــة غريبــة للغاية. 

مــا عالقــة مضاميــن تلــك الروايــات – التــي كتبــت 

فــي  األقاليــم  بــإدارة   - ونصــف  قــرن  حوالــي  قبــل 

العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين؟. 

ازاء  بالغــة  لقــد كان لدوستويفســكي حساســية 

اجتاحــت  التــي  والعدميــة  الليبراليــة  التيــارات 

بوتيــن  ونصيحــة  والغربيــة،  الروســية  الثقافــة 

هــذه  مثــل  مــع  التســامح  لعــدم  صريحــة  دعــوة 

فــي أيامنــا هــذه. التيــارات 

، ويركــز 
ً
ال يشــير بوتيــن إلــى تولســتوي ال نــادرا

يؤمــن  كان  الــذي  دوستويفســكي،  أقــوال  علــى 

 اعتقــاد 
ً
بالتفــوق الرو�ســي. وهــذ يناقــض تمامــا

بغــض  اإلنســانية،  التجربــة  بعامليــة  تولســتوي 

النظــر عــن القوميــة، والثقافــة، والديــن. بوتيــن 

روســيا  يعتبــر  كان  الــذي  دوستويفســكي،  اختــار 

. وال يقتصــر تركيــز 
ً
أكثــر الــدول املتطــورة روحيــا

مــا   
ً
غالبــا بــل  دوستويفســكي،  أفــكار  علــى  بوتيــن 

الــروس  الفالســفة  أقــوال  إلــى  خطبــه  فــي  يشــير 

ايليــن،  وخاصــة  وبيردايــف،  ســولوفيوف،  مثــل 

دوستويفســكي  أفــكار  تأثيــر  تحــت  وقعــوا  الذيــن 

القوميــة.

 أحــب شــعبه 
ً
أمــا تولســتوي فقــد كان وطنيــا

علــى  الــروس  بتفــوق  إحســاس  أو  مغــاالة،  دون 

الشــعوب األخــرى  كمــا هــو واضــح فــي » الحــرب 

شــعوب  مــن  شــعب  لــكل  بــأن  وآمــن  والســالم«. 

املتفــردة. ثقافتــه  العالــم 

يشــق  اإلنســاني  واالبــداع  للفــن  العشــق 

طريقــه نحــو التألــق وإن كانــت األجــواء معيقــة 

وميؤوســة، مــن تخلــف وفقــر أو معانــاة يوميــة 

ومــآٍس ناجمــة عــن هــول الحــروب والصراعــات 

ـــرد 
ُ

الك حــال  العديــدة،  االضطهــاد  وأشــكال 

.
ً
نموذجــا

 - كوبانــي  ابنــت  بــرازي  أفيــن  انطلقــت 

عشــائرية،  ريفيــة  مجتمعيــة  بيئــٍة  مــن  ســوريا 

الفــن  عالــم  نحــو  بتفــاٍن  طريقهــا  لتشــق 

بعــد  وفيمــا  أســرتها  مــن   
ً
مدعومــة واإلخــراج، 

زوجهــا. مــن 

والثانويــة  واالعداديــة  االبتدائيــة  درســت 

فــي مــدارس حلــب، وعاشــت مــع أســرتها فــي حــي 

الشــيخ مقصــود الــذي يمكننــا تســميته بالحــي 

بيــروت  إلــى  ذهبــت  أن  إلــى  الفقيــر،  الكــردي 

فــي  والبصريــة  الســمعية  العلــوم  لتــدرس 

 
ً
ونظــرا الســينمائي،  االخــراج  قســم   - جامعتهــا 

ــحها أســتاذها للعمــل مــع فضائيــة  لتفوقهــا رشَّ

 2006 تمــوز  حــرب  أن   
ّ
إال اللبنانيــة،   MBC

أرغمتهــا للعــودة إلــى حلــب والدراســة فــي املعهــد 

مشــروع  تقديــم  جانــب  إلــى  عاميــن  التجــاري 

تخرجهــا فــي »اإلخــراج« إلــى جامعــة بيــروت بعــد 

إليهــا. كثيــرة  وأســفار  زيــارات 

أخرجــت مجموعــة أفــام قصيــرة )موقــف 

وال  مجــرب  اســأل   – الحــب  ويبقــى   – خــاص 

مــع  لفتــرة  وعملــت  لبنــان  فــي  حكيــم(  تســأل 

الديــرة  وقنــاة  الرســمية  الســورية  الفضائيــة 

أعمــال  ســتة  فــي  شــاركت  حيــث  العربيــة، 

ومخــرج  مســاعد  كمخــرج  وســينمائية  دراميــة 

إخــراج  إلــى   
ً
إضافــة أعمــال،  أربعــة  فــي  منفــذ 

فيلميــن وثائقييــن )مــن عالــم األطفــال - دمشــق 

ــاقها( لقنــاة التربويــة الســورية مــع  فــي عيــون عشَّ

إعــداد وســيناريو مجموعــة أفــام وثائقيــة لهــا، 

مسلســات  ملجموعــة  دوبــاج  إعــداد  وكذلــك 

أمريكيــة لشــركة التنويــر ومسلســات إيرانيــة 

القاســم.  أبــو  الرحمــن  عبــد  لشــركة 

 2011 الســورية  الثــورة  انــدالع  بعــد 

مقيمــة  وهــي  الخــارج،  إلــى  للهجــرة  اضطــرت 

 مــع أســرتها فــي مملكــة الدانمــارك وتعمــل 
ً
حاليــا

األوربيــة. التلفزيونيــة  القنــوات  إحــدى  مــع 

حصلــت املخرجــة أفيــن علــى جائــزة أفضــل 

فيلــم أنيميشــن )رســوم متحركــة( فــي املهرجــان 

الســينمائي االســكندنافي الدولــي - فنلنــدا ســنة 

2016 عن فيلم Starting Over( - من جديد( 

مــراد،  جــواد  الكاريكاريســت  - قصــة وتحريــك 

والــذي قامــت بإنتاجــه وإخراجــه بشــكل ســري 

إلــى حصولهــا علــى شــهادة   
ً
فــي ســوريا، إضافــة

تقديــر مــن مهرجــان الســليمانية الســينمائي - 

اقليــم كردســتان العــراق عــن نفــس الفيلــم.

قالــت  بــرازي  الســيدة  مــع  اتصــال  وفــي 

حياتهــا  علــى  الهجــرة  تأثيــر  عــن  »الوحـــدة«  لـــ 

تبــدأ حياتــك  أن  فــي  الفنيــة: »هنالــك صعوبــة 

مــن الصفــر، فــي جــو جديــد ولغــة جديــدة، فــي 

أن تعيــش غربــة حقيقيــة بــكل تفاصيلهــا، أرى 

الفكريــة  الناحيــة  مــن  الكــوردي  الفنــان  تأثــر 

واالجتماعيــة مــع الغــرب يســاهم فــي خلــق رؤيــة 

الكورديــة  الســينما  مامــح  تكويــن  فــي  جديــدة 

تكــون  أن  أتمنــى  لعودتــي  بالنســبة  أمــا   …

، فأنــا لــم ولــن أعتــد علــى الغربــة«، 
ً
قريبــة جــدا

وأضافــت: »الســينما الكورديــة تصــارع الواقــع 

ومازالــت فــي إطــار املجهــودات الفرديــة ال أكثر«.

باعتــزاز:  أجابــت  كوبانــي  مدينتهــا  عــن 

وأنــا  والبطولــة  الصمــود  مدينــة  هــي  »كوبانــي 

 مــن ذهــب 
ً
قشــت اســما

ُ
أفتخــر بمدينتــي التــي ن

فــي كتــاب البطولــة والثبــات، والعالــم كلــه بــات 

كوبانــي  زيــارة  أتمنــى  أبنائهــا،  ببطــوالت  يتغــزل 

حصلــت  التــي  الكارثــة  مــن  جــزء  ولــو  وتوثيــق 

فيهــا«

أمــا عــن حصــة املــرأة فــي أعمالهــا، أجابــت 

قطــع  الكــوردي  املجتمــع  بــأن  »أظــن  بــرازي: 

مكانهــا  وتســليمها  املــرأة  تقديــر  فــي   
ً
أشــواطا

أن  أريــد  ال  ولهــذا  تســتحقه،  الــذي  الحقيقــي 

أراهــا  بــل  العطــف،  مــن منطلــق  املــرأة  أتنــاول 

ســواء« حــٍد  علــى  ومربيــة  ومقاتلــة  قائــدة 

الســوريين  مآ�ســي  تبعــات  أن  يبــدو 

الفنانيــن  حيــاة  فــي   
ً
جليــة ســتبدو  وتشــتتهم 

 وعلــى أعمالهــم بشــكل خــاص، والبــد أن 
ً
عمومــا

جديــدة.  وأشــكال  صــور  فــي  االبــداع  يتجلــى 

التوظيف السيا�سي لأدب ... تتمة
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دعايــات  ونشــر  االنتخابــات  فشــل 

مغرضــة عنهــا، أثبتــت الوقائــع نجاحهــا 

عــدة. بمعاييــر 

إن القــوى السياســية والفعاليــات 

اليــوم  مطالبــة  والثقافيــة  املجتمعيــة 

أكثــر مــن أي وقــت م�ســى بــأداء دورهــا 

حضورهــا  وتعزيــز  البنــاء  امليدانــي 

اإليجابــي فــي تطويــر الحالــة، ومــن شــأن 

الفرديــة  والســلوكيات  األخطــاء  تافــي 

أن  االنتخابــات  إجــراء  فــي  الســلبية 

الامبالــي  والوســط  الصامتيــن  شــجع 
ُ
ت

.
ً
أيضــا فيهــا  املشــاركة  علــى 

ال الغرور والفوقية ... تتمة

ول 2017... الوقوف أمام املرآة
أ
ن ال �ي ما بعد نكبة 16 ت�ش

بعــد الســقوط املفاجــئ ملدينــة كركــوك 

)قلــب كردســتان و قــدس األقــداس( الــذي 

الكبيريــن، وخاصــة  الغمــوض واللغــز  لفــه 

مــا تــاه مــن انســحابات وعمليــات التســليم 

وقطاعــات  البيشــمركة  بيــن  واالســتام 

بالتزامــن  املهاجمــة،  القــوى  مــن  مختلفــة 

أنقــرة  مــن  داعمــة  تنفيذيــة  إجــراءات  مــع 

بشــكل  اســتخباراتهما  ومشــاركة  وطهــران 

مباشــر فــي تلــك العمليــة، فــي ظــل الســكوت 

امللفــت للمجتمــع الدولــي ... هــل علينــا نحــن 

الكــرد أن نكتفــي بإلقــاء التهــم علــى بعضنــا 

البعــض وتحميــل املجتمــع الدولــي وخاصــة 

حــدث  مــا  وزر  منهــا  املتنفــذة  الجهــات 

وأقصــر  كأفضــل  العــرب،  بجيراننــا   
ً
إســوة

علينــا  أم  املســؤولية؟  مــن  للتهــرب  الطــرق 

أنفســنا  إلــى  والنظــر  املــرآة  أمــام  الوقــوف 

عــن   
ً
وبعيــدا حقيقــة،  عليــه  نحــن  كمــا 

التكابــر أو الغــوص فــي األحــام،  واالعتــراف 

ومواضــع  بأخطائنــا  وصراحــة  جــرأة  بــكل 

إدارة  رافقــت  التــي  الخلــل  ونقــاط  ضعفنــا 

مــن  ونيــف  عقديــن  مــن   ألكثــر  اإلقليــم 

مســؤولياتنا  لنتحمــل  وبالتالــي  الزمــن، 

 
ً
أحيانــا ومؤملــة  جريئــة  خطــوات  ونتخــذ 

واالنطــاق  الكرديــة  البوصلــة  لتصويــب 

وشــفافة   متطــورة  وبأســاليب  جديــد  مــن 

وإزالــة  الداخلــي  الوضــع  مللمــة  علــى  قــادرة 

كافــة العقبــات التــي تعتــرض وحــدة البيــت 

تضــرب  التــي  تلــك  خاصــة  الكردســتاني، 

كل  واســتبعاد  املجتمــع،  عمــق  جذورهــا 

املرحلــة  تلــك  فــي  ســلبي  دور  لــه  كان  مــن 

الســوداء عــن املواقــع الهامــة، وســن قوانيــن 

وإجــراءات تجــرم كل مــن يحــاول إظهــار تلك 

ببنــاء  والبــدء   ،
ً
ثانيــة املســمومة  البضاعــة 

مؤسســات تشــريعية وإدارات تنفيذيــة مــن 

ذوي الكفــاءات واإلمكانــات،  بشــكل خــاص 

 عــن 
ً
فــي مؤسســات الدفــاع واألمــن، بعيــدا

املحســوبية والعقليــة الحزبيــة والعشــائرية 

مهامهــا  لتنحصــر  املناطقيــة،  أو  والقبليــة 

فقــط فــي حمايــة الوطــن واملواطــن، مــع عزل 

الكــردي  االقتتــال  فــي  دور  لــه  كان  مــن  كل 

الكــردي عنهــا. كذلــك اعتمــاد مبــدأ التــداول 

والفصــل  للســلطة  الحقيقــي  الســلمي 

والتنفيذيــة  التشــريعية  الســلطات  بيــن 

واجباتهــا  منهــا  لــكل  حيــث  والقضائيــة، 

عليــه  مســتفتى  دســتوٍر  حســب  ومهامهــا 

وبالتالــي  الكردســتاني،  الشــعب  قبــل   مــن 

لدعــم  خاصــة  وتشــريعات  قوانيــن  ســن 

وتشــجيع خطــط وبرامــج التنميــة الزراعيــة 

اقليــم  ملواطنــي  وغيرهــا  والصناعيــة 

كردســتان، بغيــة تطويــر املجتمــع مــن كتلــة 

كســولة ومســتهلكة تعتمــد علــى الجهــة التــي 

تقــدم لهــا املــال السيا�ســي، إلــى كتلــة فعالــة 

منتوجــات  علــى  تعتمــد  ومؤثــرة   ومنتجــة 

أرض كردســتان الخصــب، وألجــل التوجــه 

االعتمــاد  مــن   
ً
بــدال الذاتــي  االكتفــاء  نحــو 

علــى األســواق املحيطــة وصــادرات البلــدان 

املجــاورة التــي لــم ولــن تتوانــى لحظــة واحــدة 

عن خنق اإلقليم وضربه. وبالتالي النهوض 

بمنحــى  للســير  الكردســتاني  باملجتمــع 

املجــاورة،  املجتمعــات  عــن منحــى  يختلــف 

 - وخاصــة بعــد ثــورات 
ً
حيــث بــات واضحــا

  - صقيــع  إلــى  تحولــت  التــي  العربــي  الربيــع 

بــأن املجتمــع الدولــي لــم يعــد يتحمــل خلــق 

مــا  إنشــاء كيانــات جديــدة علــى شــاكلة  أو 

التــي  بــدول أو مجتمعــات منطقتنــا  يســمى 

لــم تجلــب ســوى املآ�ســي والكــوارث لشــعوبها 

بذلــت  التــي  املتقدمــة  الــدول  ولشــعوب 

خدمــة  فــي  جبــارة  جهــود  تبــذل  تــزال  وال 

أفضــل. غــٍد  نحــو  وتطويرهــا  مجتمعاتهــا 

محمد علي كيال *

وكانــت  حياتــه،  مــن  يــوٍم  آخــر 

وجــه إلــى النظــام 
ُ
دالئــل االتهــام ت

البائــد. العراقــي 

إعــام  وســائل  أجــرت 

صحفيــة  مقابــات  سويســرية 

وانلــي،  مــع  عديــدة  وتلفزيونيــة 

منهــا جريــدة تريبيــون لــو ماتــان 

 /10/  17 بتاريــخ  الورقيــة 

1976، حــول عمليــة االغتيــال 

ومواقفــه  لهــا  تعــرض  التــي 

. ســية لسيا ا

فرهــاد  الدكتــور  ِكــر 
َ

ُيذ

نجــل املحامــي الراحــل محمــود 

محامــون  أن  نعســان  شــوكت 

 
ً
رســالة رفعــوا  ســوريون  ـــرد 

ُ
ك

السويســرية،  الســلطات  إلــى 

 لاهتمــام بقضيــة 
ً
كان لهــا تأثيــرا

التــي  الرســالة  تلــك  صــورة  ونشــر  وانلــي، 

كمايلــي: نصهــا  جــاء 

سيادة رئيس االتحاد السويسري...

 - السويســرية  الســفارة  بواســطة 

مشــق بد

نســتنكر الجريمــة النكــراء التــي تعــرض 

فــي  وانلــي  شــريف  عصمــت  الدكتــور  لهــا 

منزلــه بلــوزان، بســبب دفاعــه عــن حقــوق 

العــراق،  كردســتان  فــي  الكــردي  الشــعب 

الســلطات  ترتكبهــا  التــي  للجرائــم  وفضحــه 

بتشــريد  الشــعب،  هــذا  بحــق  العراقيــة 

واغتصــاب  أطفالــه  وتيتيــم  عائاتــه 

وممتلكاتــه. أماكــه  ومصــادرة 

عــن  الشــريف  بدفاعكــم  وليقيننــا 

نطالبكــم  الشــعوب،  وحــق  اإلنســانية 

باملجــرم  العــادل  العقــاب  أق�ســى  بإنــزال 

خلفــه. ومــن  الجبــان 

وموقــف  جهــد  كل  لدولتكــم  مقدريــن 

الضعيفــة. الشــعوب  لنصــرة 

ن  مــو ملحا ا

األكــراد فــي ســوريا:

عصمــت   -1

شــاهين. 2- نــوري 

محمــد   -3 عــارف. 

 -5 نعســان.  شــوكت  محمــود   -4 منــان. 

)عضــو  الغبــاري  6-عصمــت  بكــر.  محمــد 

مجلــس الشــعب(. 7- علــي مســلم. 8-خليــل 

جعفــر.  الرحمــن  عبــد   -9 عبــدو.  حــاج 

خليــل  رفعــت   -11 عمــر.  رفعــت   -10

)عضــو مجلــس النقابــة(. 12- عبــدو علــو. 

اإلدارة  مجلــس  )عضــو  بــال  رفعــت   -13

حنــان   -  15 خلــو.  شــامو   -14 املحليــة(. 

شــيخو.  محمــد   -16 مصطفــى. 

رسالة دفاع ... تتمة

»صورتان من صفحة د. فرهاد نعسان على الفيس بوك«
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إجــراء  فــي  املبذولــة  والجهــود  املهــام  حجــم  كبــر  رغــم 

ســوريا،  شــمال  فيديراليــة  ملشــروع  املحليــة  االنتخابــات 

بذل فــي املرحلــة الثالثــة منهــا، وكذلــك مــدى أهميــة 
ُ
والتــي ســت

حســب   
ً
نســبيا ولــو  العصيبــة،  املرحلــة  هــذه  فــي  نجاحهــا 

رفــع القبعــات ألولئــك الذيــن لــم 
ُ
تقديــرات البعــض، بحيــث ت

 فــي ســبيل إنجاحهــا... فــا ينبغــي تســجيل هــذه 
ً
يدخــروا جهــدا

الخطــوة كـــ »بــراءة اختــراع« مســجلة باســم أحــد، بــل هــي نتــاج 

حالــة مجتمعيــة متقدمــة وتضحيــات شــعبية جســام تفــرض 

تحمــل  مــن  جديــدة  ملرحلــٍة  االســتعداد  فيهــا  الفائزيــن  علــى 

الغــرور  بــداء  ُيصابــوا  أن  ال  منتظــرة،  ومهــام  مســؤوليات 

 
ً
والفوقيــة، أو ينتابهــم شــعوٌر بالضعــف والتهميــش،  أفــرادا

أم قوائــم كيانــات. كانــوا 

ســوريا  لقــوات  العســكرية  االنتصــارات  كانــت  وإذا 

 فــي دحــرَّ اإلرهــاب، 
ً
الديمقراطيــة فــي غايــة األهميــة، خاصــة

مــع  بالتعــاون   ،
ً
نســبيا ولــو  واالســتقرار  األمــان  ضمــان  مــع 

عمليــة  وتســهيل  األجــواء  تهيئــة  بالتالــي  األســايش،  قــوات 

الفــرات،  )الجزيــرة،  الثاثــة  األقاليــم  مجالــس  بنــاء 

بوجــٍه  الســليمة  وممارســاتها  للسياســة  تبقــى  عفريــن(... 

 عــن نمطيــات الحــزب الواحــد 
ً
عــام دورهــا األســاس، بعيــدا

أحوالنــا  فــي  الطــوارئ  حــاالت  وتبعــات  االســتبداد  وطبائــع 

نبــذ  مــن  فابــد   ...
ً
أحيانــا مبرراتهــا  لهــا  حيــث  االســتثنائية، 

لصالــح  اإلدارة  مجــاالت  فــي  والعســكرية  الفرديــة  العقليــة 

اإلدارة  أشــكال  وتعزيــز  واملجالــس  املؤسســات  دور  احتــرام 

املــكان  فــي  املناســب  االنســان  إلــى وضــع   
ً
الجماعيــة، إضافــة

الكفــاءات. اختيــار  وترجيــح  املناســب 

الحالــة  حمايــة  وتطويرهــا،  اإلدارة  حمايــة  ألجــل 

وتطويرهــا،  ســوريا  شــمال  فيديراليــة  مناطــق  فــي  املتقدمــة 

العمــل علــى تحصيــن الوضــع  مــن  البــد للمجالــس املنتخبــة 

قــراءة  فــي  االجتهــاد  عبــر  الذاتــي،  الجانــب  وتقويــة  الداخلــي 

عناويــن وتحديــات الوقائــع، والوقــوف بجديــة حيــال األخطــاء 

والســلبيات، التقصيــرات والنواقــص، اإلهمــال والامبــاالة، 

الفســاد  تطويــق  مقدمتهــا  وفــي  ومثابــرة،  برويــة  ومعالجتهــا 

أفضــل  تقديــم  إلــى   
ً
إضافــة املحاســبة،  إجــراءات  وتعزيــز 

وممكنــة. عــدة  مجــاالٍت  فــي  الخدمــات 

مــن جهــٍة أخــرى، تلــك املواقــف املســتخفة أو املســتهزئة 

الفتيــة  ســوريا  شــمال  فيديراليــة  لتجربــة  الرافضــة  أو 

حــاالت  وزرع  الخيبــات  ســوى  تجنــي  لــم  األوليــة  وانتخاباتهــا 

اليــأس والعدميــة فــي نفــوس البعــض، مــع إطــاق الشــعارات 

الترـكـي  النظاميــن  مــن  طلقــت 
ُ
أ التــي  تلــك  أبرزهــا  واألوهــام، 

فرغــم  الســورية،  املعارضــة  مــن  وأوســاٍط  والســوري 

علــى  املســبقة  األحــكام  وإطــاق  الرهانــات 

ال الغرور والفوقية ... 
وال االستخفاف بها 
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رسالة دفاع ... الذكرى السادسة لرحيل الدكتور عصمت شريف وانلي

عــن  الغنــي  وانلــي  شــريف  عصمــت  الدكتــور 

التعريف والذي توفي بتاريخ 9 /11 /2011 عن عمٍر 

 لدعــوة مــن الحكومــة العراقيــة زار 
ً
ناهــز الـــ 87، تلبيــة

بحــث قضايــا  بتاريــخ 1976/10/07م ألجــل  بغــداد 

كميــٍن  إلــى  تعــرَض  عودتــه  طريــق  فــي  ولكــن  كرديــة، 

يــودَي  أن  كاد  العراقيــة  االســتخبارات  جانــب  مــن 

بحياتــه، فاحقتــه إلــى سويســرا لتحــاول اغتيالــه فــي 

منزلــه بمدينــة لــوزان، إال أنــه نجــا بأعجوبــة وعانــى 

إلــى  فــي الــرأس  نــاري  آثــار طلــق  15    مــن 

ال يوجد لدينا وقت نضيعه ... مؤمتر للمناخ COP23 يف بـون األملانية

برعايــة األمــم املتحــدة وباســتضافة أملانيــا االتحاديــة 

 للمنــاخ )كــوب Cop23 – 23 ( بيــن 6 - 18 
ً
انعقــد مؤتمــرا

تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017 فــي مدينــة بـــون، بترتيبــات 

 200 وفــود  حضــره  واملنــاخ،  للبيئــة  صديقــة  وأنشــطة 

دولــة، حوالــي 20 ألــف شــخص، مــن بينهــم عــدد مــن كبــار 

املســؤولين واملستشــارة أنجيــا ميــركل والرئيــس الفرن�ســي 

ايمانويــل ماكــرون واألميــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو 

مايــكل  الســابق  نيويــورك  بلديــة  ورئيــس  غوتيريــش 

بلومبيرغ وحاكم كاليفورنيا جيري براون. وترأس املؤتمر 

»فرانــك باينيمارامــا« رئيــس جمهوريــة جــزر فيجــي أكثــر 

 متضــررة مــن ظاهــرة االحتبــاس الحــراري وارتفــاع 
َ
دولــة

10    منســوب ميــاه البحــر.

منتدى شباب العامل ... من أجل )االبداع، التنمية، السالم(
احتضنــت مدينــة شــرم الشــيخ املصريــة منتــدى شــباب العالــم تحــت رعايــة 

الرئيــس املصــري الســيد عبــد الفتــاح السي�ســي، فــي الفتــرة بيــن 4-10 تشــرين 

نحــو 3 آالف  فيــه  أمنيــة مشــددة، حيــث شــارك  تدابيــر  ثانــي 2017، وســط 

شــاب مــن نحــو 100 دولــة، وشــهدت الجلســة االفتتاحيــة حضــور عــدد مــن 

رؤســاء وملــوك وأمــراء دول ورؤســاء حكومــات وقيــادات دوليــة بــارزة، كمــا ألقــى 

فــي مجــاالت،  بــارزة  فيهــا شــباٌب مــن جنســيات متنوعــة، ممــن لهــم إســهامات 

9    عــدة كلمــات قّيمــة.


