
1947- 2010

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.

ــرام الفكــرة  ــى احت ــادر عل ــل الواعــي هــو الق »العق
ــم يؤمــن بهــا«          نجيــب محفــوظ ــو ل ــى ول حت
الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(                العـدد/293/  كانون أول 2017 م - 2629ك         الثمن: 100 ل.س

 5

بعد التحرير، تقدمي اخلدمات يف الرقة 
مبا أمكن... وإزالة األلغام

 من عفرين ومنبج
ّ
سورية جرحية ... والطريق إىل القدس ال مير

تعتــرض  التــي  االســتعصاءات  باتــت 

لألزمــة  تفاو�ضــي  حــل ســلمي  إيجــاد  مســار 

شــكل حجــر عثــرة أمــام الجهــود 
ُ
الســورية ت

يبذلهــا  لطاملــا  التــي  واملتشــعبة  الكبيــرة 

املبعوث األممي الســيد دي مســتورا وفريق 

حــرج 
ُ
ت  

ً
أيضــا باتــت  أنهــا  يبــدو  كمــا  عملــه، 

 – اللعبــة  أوراق  خلــط 
ُ
وت النــزاع،  أطــراف 

التعبيــر. جــاز  إن  الصــراع 

إن شراســة الصراع – الحرب في وعلى 

لــم  أنهــا  لهــا تاريخهــا وســماتها، إال  ســوريا، 

 بهذا القدر من املآ�ضي والخراب 
ً
ى يوما

َّ
تتجل

فــي جانبهــا اإلنســاني، وال بهكــذا حجــم مــن 

تكالــب إقليمــي – دولــي فــي جانبهــا السيا�ضــي، 

وتزاحــم أجنــدات ال تمــت بصلــة بمصالــح 

بلدهــم،  ومســتقبل  الســوريين  وكرامــة 

 عــن تف�ضــي مذهــل لنزعــات االنتقــام 
ً
فضــا

التــي  والكراهيــة  التكفيــر  وثقافــة  والثأريــة 

اإلســام  وتشــكيات  قــوى  تنتهجهــا  تبقــى 

السيا�ضــي فــي الجانــب القيمــي والنظــرة إلــى 

مكونــات مجتمــع الشــعب الســوري بكــرده 

األخــرى،  االثنيــة  األقليــات  وباقــي  وعربــه 

الجــرح  يزيــد  ممــا  ومســيحييه...  بمســلميه 

، وتتفاقــم األزمــة 
ً
 واتســاعا

ً
الســوري عمقــا

بــوادر  األفــق  فــي  الحــت  كلمــا  فأكثــر  أكثــر 

واســتحقاقات التوافــق للتوجــه نحــو حــل 

 أخــرى، تنكشــف 
ً
ســلمي لألزمــة،... وهنــا مــرة

ومعظــم  املتابعيــن  أعيــن  أمــام   
ً
عاريــة

وسياســات  أدوار  حقيقــة  الســوريين 

التركيــة  والتنميــة  العدالــة  حــزب  حكومــة 

خلــت،  ســنوات  ســبع  قرابــة  مــدى  علــى 

والتــي تعــد العــدة منــذ مــدة، للقيــام بشــن 

عــدوان عســكري واســع وجديــد فــي الشــمال 

بمنبــج   
ً
مــرورا بعفريــن،   

ً
بــدءا الســوري، 

العيــن  رأس  إلــى   
ً
ووصــوال أبيــض،  وتــل 

وغيرهــا... كمــا هــو مكــرر علــى لســان كبــار 

تركيــا،  فــي  والدولــة  الحكومــة  مســؤولي 

بإقامــة أنشــطة  فــي األمــس  الذيــن ســارعوا 

دينــي  بخطــاب  اســتعراضية  ومؤتمــرات 

شــعاراتي موجــه للعامليــن اإلســامي والعربــي 

بخصــوص مدينــة القــدس املحتلــة، وذلــك 

وسياســاتهم  توجهاتهــم  تمريــر  بهــدف 

توســع  تحقيــق  اليــوم  وأهمهــا  الخاصــة، 

عســكري تركــي جديــد فــي الشــمال الســوري 

وحـــدات  مــن  للنيــل  عفريــن  ضــرب  عبــر 

مزيــد  بغيــة خلــق  واملــرأة،  الشــعب  حمايــة 

مــن الفو�ضــى والفلتــان فــي عمــوم الشــمال 

وإجهــاض مســعى إحــال الســلم فــي ســوريا.

بعــد تحريــر الرقــة مــن داعــش وعــودة 

لجــان  تواصــل   ،
ً
رويــدا  

ً
رويــدا إليــه  األهالــي 

مجلــس الرقــة املدنــي تنظيــم الحيــاة العامــة 

رغــم  مقومــات،  مــن  أمكــن  مــا  وتوفيــر 

بحجــم   
ً
ومقارنــة املتواضعــة،  اإلمكانــات 

املجلــس  يواصــل  حيــث  الهائــل،  الدمــار 

اجتماعاتــه مــع جهــات مــن التحالــف الدولي 

لإلرهــاب. املناهــض 

جملس األمن يعتمد قرارا 
بشأن توصيل املساعدات اإلنسانية إىل سوريا

دير الزور... قوى ضامنة للحلول السلمية

ُبعــد  فــي إطالــه إعاميــة ملفتــة وذات 

مــع  مشــترك  بحضــوٍر  وعســكري،  سيا�ضــي 

كيــم  الكــس  الجنــرال  برئاســة  رو�ضــي  وفــٍد 

األحــد  يــوم  حميميــم،  قاعــدة  قائــد  نائــب 

أولــى  الصالحيــة  حــي  فــي   ،2017/12/3

أحيــاء مدينــة ديــر الــزور الشــمالية، أعلــن 

الشــعب  حمايــة  وحـــدات  باســم  الناطــق 

الــزور  ديــر  ريــف  تحريــر  محمــود  نــوري 

الشــرقي بالكامــل مــن تنظيــم داعــش، وذلــك 

عبــر قــراءة بيــان، جــاء فيــه:

مركز األمم املتحدة 19/12/2017 

عــن  ثاثــة  وامتنــاع  بتأييــد 12 عضــوا 

الدولــي  األمــن  مجلــس  اعتمــد  التصويــت، 

القــرار 2393 املتعلــق بوصــول املســاعدات 

اإلنســانية إلــى املحتاجيــن فــي ســوريا.

والســويد  مصــر  مــن  املقــدم  القــرار، 

واليابــان، كــرر مطالبتــه لجميــع األطــراف، 

الســلطات  وخاصــة 
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من ذاكـرة الوحــــــدة

الوحدة الوطنية احلقيقية
هي الضمانة 

لبناء سوريا اجلديدة

افتتاحية الوحـدة – العدد /232/ -

 تشرين ثاني 2012 - مقتطفات

مكاَنهــا  تــراوح  الســورية  القضيــة  التــزاُل 

فــي األفــق املنظــور، فاملوقــف الدولــي  وال حلــوَل 

حيــاَل أعمــال القتــل اليوميــة الجاريــة فــي ســوريا 

وســاح  الثقيلــة  باألســلحة  املــدن  وقصــِف 

 بالتذبــذب والغمــوض، 
ً
الطيــران، اليــزال متســما

ولــم تحقــق األســرة الدوليــة التــي تمتلــك القــدرة 

الســوري  الــدم  نزيــف   
َ

وقــف مطلــب  والقــرار 

العشــرين  األشــهر  فتــرة  طــواَل  جــدي  بشــكل 

املنصرمــة، حيــث يســتمر تدميــر البنــى التحتيــة 

الصعــد،  كافــة  علــى  وإنهاكهــا  الدولــة  لســوريا 

والتجاذبــات  املصالــِح  تشــابَك  أن  ويبــدو 

اإلقليمية والدولية التي تسببْت في تأخير إيجاد 

أّدى  الســوريين  دمــاء  يحقــن  سيا�ضــي  مخــرج 

وســوف يــؤدي إلــى ظهــور املزيــد مــن العراقيــل فــي 

طريــق الحــل املنشــود ومــن بينهــا ظهــور وانتعــاش 

تتقاطــع  ال  تفجيريــة  تكفيريــة  واتجاهــات  قــوى 

أجنداتهــا مــع أهــداف الثــورة الســورية الراميــة 

تعدديــة  عصريــة  ديمقراطيــة  دولــة  بنــاء  إلــى 

انتماءاتهــم  بمختلــف  الســوريون  فيهــا  ينعــُم 

القوميــة والدينيــة واملذهبيــة بحريتهــم وكرامتهــم 

هــذه   
َ
نفــوذ أن   

ً
واضحــا وبــات  اإلنســانية. 

الجماعــات التكفيريــة بــدأ ينمــو ويتســع فــي ظــل 

مــن  الجرائــم  وارتــكاب  العنــف  اســتمرار دوامــة 

قبــل قــوات النظــام، ممــا يهــدد مســتقبل الثــورة 

هنــا  املنطقــة.  فــي  واالســتقرار  واألمــن  الســورية 

تســريع  وضــروري  ملــّح  هــو  كــم  بوضــوح  يظهــر 

املرحلــة  علــى  الدولــي  املجتمــع  تفاهــم  عمليــة 

 
ً
درءا للســلطة  السيا�ضــي  واالنتقــال  املقبلــة 

تف�ضــي  واحتمــال  واالحتــراب  االنتقــام  لحــاالت 

حــرٍب طائفيــة بغيضــة قــد تــودي بســوريا نحــو 

 كئيبــة وخانقــة علــى شــعوب 
َ
الدمــار وتتــرَك ظــاال

ويضــع  يــدرك  أن  الجميــع  وعلــى  الجــوار.  ودول 

بالحســبان أّن تعاظــَم دور ونفــوذ قــوى التطــرف 

الدينــي املذهبــي – علــى اختــاف لونياتــه - اليــوم 

والتــي تقلــل املعارضــة الســورية مــن شــأنها ويبالــغ 

النظــام فــي وجودهــا وتأثيرهــا، ســوف يصبــُح فــي 

 علــى الجميــع وحجــرة عثــرة فــي 
ً
قــادم األيــام وبــاال

جديــدة. ســوريا  وبنــاء  التطــور  طريــق 

يــوم  فــي  املجلــس،  موقــع  حســب 

اجتمــع   2017/  12  /19 الثاثــاء 

مقــّره  فــي  املســتوى  رفيعــي  ضبــاٍط  مــع 

االجتمــاع  تنــاول  عي�ضــى،  عيــن  ببلــدة 

فــي  املجلــس  نفذهــا  التــي  املشــاريع 

مشــاريع  ومســتلزمات  الســابقة  الفتــرة 

الــري وميــاه الشــرب، وكذلــك مناقشــة 

بعــد  املنتشــرة.  واألمــراض  األوبئــة 

الضيــف  الوفــد  قــام  االجتمــاع  انتهــاء 

املــدارس  علــى  ميدانيــة  بجولــة 

العمليــة  ســير  علــى  واالطــاع  املفعلــة 

التربويــة. كمــا اجتمعــت لجنــة االعمــار 

وزارة  مــن  زائــر  مدنــي  فريــق  مــع 

الســبت  يــوم  األمريكيــة،  الخارجيــة 

املجلــس،  مقــر  فــي   ،2017/12/30

الجســور  وضــع  االجتمــاع  ناقــش 

بالرقــة وريفهــا ومســتلزمات  املتضــررة 

عقــد  املزمــع  ومــن  والخدمــة،  العمــل 

اجتماعــات دوريــة أســبوعية مــن قبــل 

األمريكــي. الفريــق 

األمريكــي  الدفــاع  وزيــر  وكان  هــذا 

علــى  صحفــي  مؤتمــر  فــي  أكــد  قــد 

االســتقرار  لتأميــن  الجهــود  مواصلــة 

مــن  املزيــد  إرســال  خــال  مــن 

لتنظيــم  واملســؤولين  الدبلوماســيين 

االعمــار. وإعــادة  األلغــام  نــزع  شــؤون 

الرقــة  مجلــس  أخبــار  ووفــق 

بمــواد  األهالــي  مســاعدة  يتــم  املدنــي، 

إعانــات  وتوزيــع  وطبيــة  إغاثيــة 

فــي  واملــازوت  شــتوية  ومابــس  غذائيــة 

بعــض املواقــع، حيــث ُيناشــد املجلــس 

املنظمات اإلنســانية والهيئات الدولية 

بضرورة التدخل ملساعدة األهالي. كما 

يتــم إصــاح مــا أمكــن مــن شــبكات ميــاه 

الشــرب والكهربــاء ومحطــات التحويــل، 

الصيانــة  أعمــال  اســتمرار  إلــى   
ً
إضافــة

فــي ســدي الفــرات و الحريــة والشــبكات 

العنفــات. تشــغيل  مــع  لهــا  التابعــة 

ذكــر  األلغــام  إزالــة  مجــال  وفــي 

لجــان  أن  للمجلــس  اإلعامــي  املكتــب 

)االعمار و الخدمات و األمن الداخلي( 

تقــوم بتنظيــف وإزالــة مــا خلفــه تنظيــم 

وألغــام،  ناســفة  عبــوات  مــن  داعــش 

مناطــق  وتأهيــل  تنظيــف  تــم  حيــث 

)املشــلب، رميلــة، منطقــة ســور الرقــة 

امللــك،  بــن عبــد  األثــري، شــارع هشــام 

 
ً
غربــا املحافظــة  ســاحة  إلــى   

ً
وصــوال

املســلخ  باتجــاه  املدينــة  شــرق  وجنــوب 

والتنســيق  بالتعــاون  وذلــك  البلــدي( 

)تاتراتيــك  األلغــام  إزالــة  منظمــات  مــع 

-مــاك_روج(، وتــم وضــع خريطــة العمل 

ضمــن مخطــط هند�ضــي ملدينــة الرقــة.

والتعليــم،  التربيــة  مجــال  فــي  أمــا 

املــدارس  افتتــاح  »تــم  املوقــع:  ذكــر 

بتاريــخ 27 مــن تشــرين األول، وبــادرت 

بتســجيل  والتعليــم  التربيــة  لجنــة 

يــوم  بعــد   
ً
ويومــا والطلبــة،  املعلميــن 

مقاعــد  علــى  الطلبــة  عــدد  يــزداد 

الكلــي  العــدد  وصــل  حيــث  الدراســة، 

للطــاب إلــى 4 آالف طالــب وطالبــة...«.

الدولــي  الدعــم  يــزداد  أن  يتوقــع 

وتأهيــل  إعمــار  إلعــادة  واإلنســاني 

املناطــق التــي تــم تحريرهــا مــن داعــش، 

األمــر  ولكــن  الرقــة،  محافظــة   
ً
خاصــة

لزمــن. يحتــاج 

بعد التحرير، الرقة ... تتمة

قضيتنا قضية سورية بامتياز... هلا األولوية واخلصوصية
ســير  اإلعالمــي  مــع  مباشــر  حــوار  فــي 
)حــوار  برنامــج  عبــر  يوســف  الديــن 
 ،)Bûyer( بويــر  راديــو   – مســؤول( 
تحــدث   ،2017 األول  كانــون   15 بتاريــخ 
القياديــة  الهيئــة  عضــو  بــدر  حســين 
 مــن 

ً
لحــزب الوحـــدة )يكيتــي( عــن جملــة

دور  فبخصــوص  واملســائل،  املواضيــع 
ســوريا  فــي  الكــردي  الوطنــي  التحالــف 
أفاد أنه ائتالف بمشــروع سيا�ســي يعطي 
خصوصيــة للشــعب الكــردي فــي ســوريا، 
وُيعطــي األولويــة لنضالــه مــن أجــل حــّل 
 
ً
 عــادال

ً
فــي ســوريا حــال القضيــة الكردّيــة 

وفــق العهــود واملواثيــق الدوليــة املعمــول 
وأضــاف:  االنســان.  حقــوق  وشــرعة  بهــا 
» اســتطعنا خــالل الفتــرة املنصرمــة أن 
والخــارج  للداخــل  أجمــع،  للعالــم  نثبــت 
أنــه هنــاك إطــار سيا�ســي يتمّيــز عــن باقــي 
ضمــن  املوجــودة  السياســّية  األطــر 
إطــار  هــو  ســوريا؛  فــي  الكرديــة  الحركــة 
علــى  يعــّول  وال  الداخــل  إلــى  يتوجــه 
الخــارج، ينطلــق مــن اإلمكانــات الذاتيــة 
إلــى  يدعــو  ســوريا،  فــي  الكــردي  للشــعب 
 
ً
حــال الســورية  الكرديــة  القضيــة  حــّل 
 القضيــة الكرديــة فــي ســورية 

ّ
، وأن

ً
عــادال

الســلطة  مــع  املباشــر  بالحــوار  تحــّل 
نــا 

ّ
أن أي  دمشــق،  فــي  القابعــة  الســورية 

نعــّول علــى الشــعب الســوري بــأن نجعــل 
 
ً
فــي  ســوريا جــزءا مــن القضيــة الكرديــة 

مــن القضايــا األساســّية فــي ســوريا، ...«. 
ــر انعقــاد مؤتمــر التحالــف قــال: 

ُ
وعــن تأخ

» ليســت هنــاك أيــة معّوقــات ترتقــي إلــى 

أمــور  هــي  بقناعتــي  التأجيــل،  مســتوى 
بيــن  تــام  انســجام  هنــاك  فقــط.  فنّيــة 
الوطنــي  التحالــف  فــي  املؤتلفــة  األحــزاب 
مالحظاتــه  للبعــض  يكــون  قــد  الكــردي، 
سياســته  أو  التحالــف  عمــل  ســير  علــى 
هــذه  أن  بقناعاتنــا  ولكــن  وأنشــطته، 

املؤتمــر.«. فــي  تنحــل  األمــور 
الحــزب  انضمــام  حــوارات  بصــدد 
الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا 
مســألة   « بــدر:  صــّرح  التحالــف،  إلــى 
كانــت  والتقّدمــي  التحالــف  بيــن  الحــوار 
منــذ أكثــر مــن خمســة أو ســتة أشــهر، بعــد 
الوطنــي،  املجلــس  مــن  التقّدمــي  خــروج 
نســعى  نــا- 

ّ
حق وهــذا   – زلنــا  ومــا  كنــا 

سيا�ســّي، ســواء  كإطــار  تحالفنــا  لتطويــر 
مــن جهــة املســتقلين أو مــن جهــة األحــزاب 
السياســّية، وكانــت لنــا حــوارات ولقــاءات 
مــع الحــزب التقدمــي، ولكنهــا وصلــت إلــى 
طريــق مســدود، ولــم يبــق هنــاك أي أمــل، 
ــف، 

ّ
ال أقــول إن الحــوار فشــل، لكنــه توق

والخــالف األسا�ســي بيننــا وبيــن التقّدمــي 
فــي  كتحالــف  وجودنــا  مســألة  هــو 
مجلســين؛ مجلــس ســوريا الديمقراطيــة 
روجآفــا  لفدراليــة  التأسي�ســي  واملجلــس 
فــي  كتحالــف  وجودنــا  ســوريا.  شــمال   –
نقطــة  هــي  السياســيين  اإلطاريــن  هذيــن 
أن  يبــدو  بيننــا.  األساســّية  الخــالف 
الحــزب التقّدمــي ال يرغــب فــي االنضمــام 
لديــه  املذكوريــن،  اإلطاريــن  هذيــن  إلــى 

ــه.«.
ّ

حق مــن  وهــذا  سياســته، 
النظــام  مــع  الحــوار  بخصــوص  أمــا 

لــم  إن  حــوار،  أي  »فــي   :
ً
قائــال بــدر  أردف 

مشــاركة  أو  كــردّي  إجمــاع  هنــاك  يكــن 
عاّمــة ورؤيــة سياســّية واضحــة، وإن لــم 
بحوزتــك مشــروع سيا�ســي واضــح  يكــن 
بأيــة  يــأت  لــن  النظــام،  عليــه  تفــاوض 
أيــار  فــي  »«أصدرنــا  وأضــاف:  نتيجــة«. 
لتالقــي  سياســّية  رؤيــة  مشــروع   2016
الصــف  وتوحيــد  املعارضــة  أطيــاف 
أولــه  بابيــن،  مــن  يتألــف  الكــردي؛ 
بــاب  هنــاك  ســورية،  فــي  ـــرد 

ُ
بالك خــاص 

وأقمنــا  الســوري،  الوضــع  أســميناه 
الجماهيــر  مــع  حواريــة  نــدوات  عــّدة 
املشــروع،  هــذا  ماهيــة  حــول  واملثقفيــن 
الســوري  البنــد  بــاب  فــي  مشــروعنا  فــي 
شــامل  وطنــي  مؤتمــر  انعقــاد  اقترحنــا 
ينبثــق عنــه مرجعيــة سياســية )مجلــس 
الداخــل  مــع  بالتعاطــي  مخــّول  مؤقــت( 
فــي  النظــام  مــع  وبالحــوار  والخــارج، 
كحــزب  نحــن   

ً
إذا دولّيــة.  رعايــة  ظــل 

ليســت لدينــا أيــة مشــكلة فــي الحــوار مــع 
النظــام، وحينمــا نقــول النظــام ال نقصــد 
 معّينيــن، نحــن نقصــد النظــام 

ً
أشــخاصا

ممثليــن  ولــه  دمشــق،  مــن  يحكــم  الــذي 
األمــن،  ومجلــس  العربيــة  الجامعــة  فــي 
مــن  مــع  نتحــاور  نحــن  املتحــدة،  واألمــم 
يحكــم مــن دمشــق بغــض النظــر عــن كل 
الشــعب  مــن  جــزء  ككــرد  نحــن  �ســيء، 
الســوري والجغرافية الســورية، وبالتالي 
نســعى أن تكــون قضيتنــا قضيــة ســورية 

الســوريين.«. لجميــع   
ً
وهّمــا بامتيــاز، 
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شيخ آيل: ال جيوز االستخفاف بالتهديدات الرتكية عىل عفرين
 ،)ANF( لوكالــة  خــاص  حــواٍر  فــي   «

تحّدث سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي 

آخــر  عــن  )يكيتــي(  ســوريا  فــي  الكــردي 

الســاحة  علــى  السياســية  املســتجدات 

علــى  التركيــة  التهديــدات  وعــن  الســورية، 

فــي  لنــا عــن مشــاركتهم  عفريــن، كمــا شــرح 

الســوري  للشــمال  الفدراليــة  االنتخابــات 

االنتخابيــة« العمليــة  نجــاح  ومــدى 

عماد تاالتي- مركز األخبار،

 الجمعـة 15 كانون أول/ديسمبر 2017

مؤمتــرات  الدولــة  الســاحة  تشــهد   -

لألزمــة  حــّل  إليجــاد  عــّدة  وتحــّركات 

وزيــارة  جنيــف8  )ســوتيش،  الســورية 

بوتــن األخــرية لرتكيــا وغريهــا(، مبــاذا يوحــي 

لكــم يف حــزب  بالنســبة  العــام  املشــهد 

الوحــدة الدميقراطــي الكــردي يف ســوريا؟

التحريــض  زخــم  فــي  تراجــع  ثمــة 

بعــض  بــه  ويقــوم  قــام  الــذي  والتمويــل 

العنــف  الســتمرار  وتركيــا  الخليــج  أمــراء 

جماعــات  لصالــح  الســوري  الداخــل  فــي 

اإلســام السيا�ضــي، كمــا تتبلــور اليــوم أكثــر 

وقــٍت م�ضــى ضــرورة حمــل جميــع  أي  مــن 

الخيــار  بــأن  اإلقــرار  علــى  النــزاع  أطــراف 

نحــو  التوجــه  هــو  الوحيــد  بــل  األفضــل 

تســوية تاريخيــة لألزمــة الســورية بإشــراٍف 

أممــي يرتكــز علــى فحــوى القــرار رقــم 2254 

الدولــي.  األمــن  مجلــس  عليــه  أجمــع  الــذي 

إلجــراء  مســبقة  شــروط  ال  مقولــة  وباتــت 

مفاوضــات مباشــرة بيــن النظــام واملعارضــة 

الســير  ألبــواب  الســري  املفتــاح  شــكل 
ُ
ت

الســلمي  الحــل  إيجــاد  نحــو  واثقــة  بخطــى 

الــذي لطاملــا دعونــا إليــه منــذ بدايــات تفجــر 

األزمــة 2011، ممــا يوحــي املشــهد بــأن وتيــرة 

تخــف  ســوف  ســوريا  فــي  والقتــل  العنــف 

الدولــة  مؤسســات  وتســتعيد  باضطــراد، 

إلــى جانــب وجــود  دورهــا ولــو بتــدرج، هــذا 

لفعالياتهــا  التكفيــر  قــوى  تجديــد  مخاطــر 

وهنــاك  هنــا  الظهــور  عبــر  اإلرهابيــة 

ــز فــي املقــام  ِ
ّ

بمســميات وطــرق مبتكــرة، ترك

)الذئــاب املنفــردة( لشــن  األول علــى خيــار 

هجمــات باملفخخــات وســط املــدن وتنفيــذ 

فســد 
ُ
ت قــد  واغتيــاالت  انتحاريــة  عمليــات 

خلط األوراق من 
ُ
مســيرة الحل الســلمي، وت

جديــد، وهــذا مــا ينبــذه معظــم الســوريين 

ميولهــم. اختــاف  علــى 

- مــا متّخــض عــن العالقــات الروســية-

الرتكية-االيرانيــة يظهــر بعــض النتائــج عــى 

األرض، بالنســبة ملناطــق خفــض التوتــر، 

العالقــات  لهــذه  مســتقباًل  تــرون  هــل 

مــن  تشــّكله  أن  ميكــن  ومــاذا  الثالثيــة، 

مخاطــر؟

الدوليــة،   - اإلقليميــة  القــوى  موازيــن 

بامللــف  املتصلــة  امليدانيــة  واملعطيــات 

للــروس  أن  إلــى  بوضــوح  شــير 
ُ
ت الســوري 

اجتماعــات  إيقاعــات  فــي  املايســترو  دور 

ُيعــرف  مــا  تعنــي  التــي  ومخرجاتهــا  أســتانة 

بالــدول الضامنــة الثــاث )روســيا، تركيــا، 

توصيفهــا  الصعوبــة  مــن  التــي  إيــران( 

ومصداقيــة  ثقــة  تجمعهــا  أو  باملتحالفــة 

فــي التعامــل مــع توجهــات بعضهــا البعــض. 

القــوات  توغــل  علــى  الطاغــي  فالغمــوض 

ريــف  فــي  عملياتهــا  غــرف  وانتشــار  التركيــة 

لهــا،  املرتقبــة  واألدوار  الشــمالي،  إدلــب 

 وأن 
ً
شــكل أحــد أبــرز املخاطــر، خصوصــا

ُ
ت

تركيــا تجهــد إلحــراز النجــاح فــي ربــط ميدانــي 

وغــرف  العســكري  لحشــدها  مباشــر 

العســكري  نفوذهــا  مــع  تلــك  عملياتهــا 

املنتشــر فــي إعــزاز والبــاب وجرابلــس، وذلــك 

علــى  شــاءت  مــا  متــى  االنقضــاض  بهــدف 

مداخــل حلــب وعفريــن، وفــي ســياٍق متصــل 

تتعــزز أكثــر فأكثــر روابــط وعاقــات تركيــا 

املريبــة مــع جبهــة النصــرة وشــبكات تنظيــم 

القاعــدة وجماعــات االخــوان املســلمين فــي 

نفوذهــا  ليتنامــى   ،
ً
عمومــا االدلبــي  الريــف 

مظلــة  تحــت  وذلــك  الواقــع،  أرض  علــى 

اإليرانيــة  التركيــة  الروســية  العاقــات 

خطــر  وهــذا  التوتــر،  خفــض  ومناطــق 

حقيقــي مــن شــأنه إعاقــة وإجهــاض مســاعي 

الســورية. لألزمــة  الســلمي  الحــل 

- إىل أّي مــدى ميكــن أخــذ التهديــدات 

ــق  ــا يتعل ــد، في ــل الج ــى محم ــة ع الرتكي

بعفريــن، وماهــي الســيناريوهات املحتملة، 

ســواء اســتمّرت بالقصــف، أو قامــت بغــزٍو 

فعــي؟

عفريــن  إزاء  التركيــة  التهديــدات 

الرســمية  املســتويات  أعلــى  عــن  الصــادرة 

الحكومــة  ورئي�ضــي  الدفــاع  وزيــر  فيهــا  بمــا 

يجــوز  ال   
ً
مؤشــرا شــكل 

ُ
ت والجمهوريــة، 

وأن   
ً
خصوصــا أحــد،  بــه  يســتخف  أن 

مدفعــي  قصــف  يرافقهــا  هــذه  التهديــدات 

عفريــن،  منطقــة  وأريــاف  لقــرى  متكــرر 

وتحليــق شــبه يومــي لطيــران االستكشــاف 

اتســاع  ذلــك  علــى  زد  املنطقــة،  أجــواء  فــي 

اإلعاميــة  الحمــات  وتيــرة  وتصاعــد 

مؤسســات  لهــا  تنشــط  التــي  التحريضيــة 

والتنميــة  العدالــة  لحزبــي  تابعــة  ومراكــز 

AKP والحركــة القوميــة MHP فــي الداخــل 

باتجــاه شــن هجــوم  الدفــع  بهــدف  الترـكـي، 

واســع علــى عفريــن، وكأن تطويــق الفضائــح 

 
ٌ

متوقــف البنيويــة  تركيــا  أزمــات  ومعالجــة 

علــى ضــرب عفريــن، وهــذا أمــٌر تستســيغه 

قــوى التخلــف والتطــرف فــي الوســط التركــي 

أهــل عفريــن يعيشــون  العــام، ممــا يجعــل 

وهــم  هلــع،  أو  اندهــاش  دون  ترقــب  حالــة 

للدفــاع عــن  فــي حالــة اســتعداٍد وجهوزيــة 

تــردد، حيــث  أنفســهم بكامــل قواهــم دون 

 مــع قواتهــم الدفاعيــة 
ً
 واحــدا

ً
يقفــون صفــا

واملــرأة  الشــعب  حمايــة  وحـــدات  املجربــة 

YPG-YPJ . وكبديل لقيام مؤسسة الجيش 

تحضيــرات  ثمــة  عفريــن،  باقتحــام  الترـكـي 

باســم  جهاديــة  ســلفية  تشــكيات  لتهيئــة 

واملعارضــة  الثــورة  وقــوى  الحــّر  )الجيــش 

املهمــة  هــذه  أداء  فــي  إلقحامهــا  الســورية( 

لعفريــن  الترـكـي  فاالســتهداف  املقامــرة.   -

 علــى شــتى الصعــد املحليــة 
ً
لــم يعــّد خافيــا

أهــل  ثقــة  أن  كمــا  والدوليــة،  واإلقليميــة 

عــن  دفاعهــم  ومشــروعية  بعدالــة  عفريــن 

أنفســهم بــكل الســبل والوســائل، وتفانيهــم 

ليــس  غــادر  ترـكـي  عــدواٍن  أي  إفشــال  فــي 

شــك. موضــع 

عــى  الدميقراطيــة  ســوريا  قــوات   -

ــزور، والنظــام يســيطر عــى  مشــارف ديرال

يف  تصــادم  هنــاك  هــل  املدينــة،  داخــل 

املســتقبل القريــب بــن )قســد( والنظــام، يف 

ضــوء ترصيحــات مســؤويل النظــام؟

قــوات  تتعمــد  لــم  علمنــا،  حــد  علــى 

فــي  الدخــول   
ً
يومــا الديمقراطيــة  ســوريا 

كــون  النظــام،  قــوات  مــع  صــداٍم عســكري 

األولويــة لديهــا هــي مواجهــة ودحــّر تنظيــم 

الدولــة )داعــش( ومثياتــه، كمــا وليــس مــن 

مصلحــة النظــام فتــح معركــة مــع )قســد( أو 

ـــرد واســتهدافهم، وبالتالــي مــن 
ُ

اســتعداء الك

4 املســتبعد أن تندلــع معــارك 
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دمويــة بيــن الجانبيــن، بصــرف النظــر عــن 

مصداقيــة وجــدوى التصريحــات املنقولــة 

النظــام. عــن بعــض مســؤولي 

- مــا هــو تقييمكــم لعمليــة االنتخابات 

فعــل  ردود  تشــهد  مل  التــي  الفدراليــة، 

ــه، كيــف  ــة مناهضــة، ويف الوقــت ذات دولي

ميكــن تفســري التاهــي بــن موقــف النظــام 

الوطنــي  واملجلــس  واالئتــالف  الســوري 

ــات؟ ــك االنتخاب ــن تل ــردي م الك

انتخابــات املجالــس املحليــة التــي جــرت 

ــرت عــن  فــي األول مــن كانــون األول 2017 عبَّ

فــي معظــم  الشــعب  أوســع قطاعــات  إرادة 

بينهــا  مــن  الســوري،  الشــمال  مناطــق 

احتــرام  الواجــب  مــن  الكرديــة،  املناطــق 

بوجــٍه  ناجحــة  كانــت  حيــث  نتائجهــا، 

عــام، وشــكلت خطــوة إيجابيــة علــى طريــق 

أفضليــات  وتبيــان  انتخابــي  وعــي  بلــورة 

الفيديرالــي،  واملشــروع  الامركزيــة  خيــار 

مقاطعــة  إلــى  دعــت  التــي  األصــوات  أمــا 

بهــا  االســتخفاف  حاولــت  أو  االنتخابــات 

ذاك،  أو  الشــكل  بهــذا  إليهــا  واإلســاءة 

إال. ليــس  وإفــاس  أفــق  ضيــق  فمردهــا 

- مــن جهــة أخــرى، كيــف تقيمــون 

ــا مرشــحيكم يف  ــي حصــل عليه ــج الت النتائ

االنتخابــات؟ وماهــي برامجكــم املســتقبلية 

ــد املشــاركة يف إدارة املؤسســات  عــى صعي

ــة؟ الفدرالي

عشــرات األلــوف مــن الناخبيــن صوتــوا 

)يكيتــي(  الوحـــدة  حــزب  قائمــة  لصالــح 

فــي  وكذلــك  كوبانــي،  أو  عفريــن  فــي  ســواًء 

تبنــى حزبنــا قائمــة  الجزيــرة، حيــث  إقليــم 

باســم التحالــف الوطنــي الكــردي فــي ســوريا 

 بــأن منظماتنــا 
ً
)Hevbendî(. وال نذيــع ســرا

بــذل كامــل جهودهــا 
ُ
فــي الدوائــر الثــاث لــم ت

لزيــادة رقــم املقاعــد التــي يفــوز بهــا الحــزب، 

الداعــي  األســاس  توجهنــا  ضــوء  فــي  وذلــك 

االنتخابــات  عمليــة  إنجــاح  إلــى   
ً
أوال

وســامتها بصــرف النظــر عــن عــدد املقاعــد 

التــي نفــوز بهــا، وهــذا مــا تحقــق علــى أرض 

 
ً
الواقــع. وإننــا ماضــون باملشــاركة ترشــيحا

محــددة  انتخابيــة  برامــج  وفــق   
ً
وتصويتــا

باللغتيــن الكرديــة والعربيــة  نشــر 
ُ
طبــع وت

ُ
ت

فــي عمــوم املناطــق واملــدن التــي تنتشــر فيهــا 

منظمــات ومؤيــدو الحــزب ومحبــو توجهاته 

، حيــث أننــا 
ً
 كانــوا أم عربــا

ً
ـــردا

ُ
ومواقفــه، ك

والتأســيس  العمــل  مشــروع  مــن  جــزٌء 

إلنجــاح خيــار الامركزيــة االتحاديــة وفــق 

خصوصيــة الحالــة الســورية التــي عنوانهــا 

وحــدة  حمايــة  وبهــدف  والتعدديــة  التنــوع 

عصــري  دســتوٍر  وفــق  البــاد  وســامة 

جديــد.

- يقــال عنكــم أنكــم كحــزب تتعاملــون 

رّس  وهــذا  الذاتيــة،  اإلدارة  مــع  بــذكاء 

جهــة  فمــن  االنتخابــات.  يف  نجاحكــم 

تحّملــون اإلدارة جميــع األخطــاء املرتكبــة، 

ومــن جهــة تتبنــون الجوانــب االيجابيــة 

يف  واضــح  وهــذا  فقــط،  )االنتصــارات( 

التــي  البعــض مــن رفاقكــم  ترصيحــات 

تهاجــم حــزب االتحــاد الدميقراطــي. مــا 

تعليقكــم عــى هــذا املوضــوع؟

هــو  مــا  بقــدر  بــذكاء  يتعلــق  ال  األمــر 

اعتمــاد  فــي  وبداهــة  باملســؤولية،  شــعور 

اإلدارة  مــع  اإليجابــي  التعامــل  مبــدأ 

كونهــا  وتطويرهــا،  حمايتهــا  بغيــة  الذاتيــة 

ضــرورة  قيامهــا  بدايــة  ومنــذ  شــكلت 

وحمايــة  النــاس  أمــور  لتســيير  تاريخيــة 

قــوى  وعدوانيــة  هجمــات  مــن  مناطقنــا 

وأبرزهــا  الجهاديــة  والســلفية  التكفيــر 

داعــش، والتمســك الثابــت بقضيــة الســلم 

الوقــوف  أمــا  املشــترك،  والعيــش  األهلــي 

مــن  البــد  التــي  والســلبيات  األخطــاء  عنــد 

النقــد،  وتوجيــه  وهنــاك،  هنــا  حصولهــا 

واإلصــاح،  الحمايــة  هــو  منــه  فالهــدف 

وليس التشكيك واإلساءة لخدمة أغراض 

حزبويــة، أو إرضــاًء لجهــات متحاملــة علــى 

 لنســفها. فــي حــزب 
ً
اإلدارة، تســعى جاهــدة

 أننــا نحــن مــن حقــق 
ً
الوحـــدة لــم نزعــم يومــا

نقــول  أننــا  إال  واالنتصــارات،  املكاســب 

كان وســيبقى لنــا حضورنــا امليدانــي البنــاء 

حالــٍة  مــن  تحقــق  مــا  فــي  اإليجابــي  ودورنــا 

الشــعب  حمايــة  وحـــدات  وإن  متقدمــة. 

واملــرأة بشــهدائها وجرحاهــا وعوائلهــم مــن 

يحــق لهــم شــرف االدعــاء بتبنــي مــا تحقــق 

االتحــاد  حــزب  مــع  عاقاتنــا  أمــا  لشــعبنا. 

الشــهيدين  حــزب   ،PYD الديمقراطــي 

فهــي  حســو،  عي�ضــى  و  دادلــي  عثمــان 

الكثيــر  يجمعنــا  جيــدة،  أخويــة  عاقــات 

يعرفــه  كمــا  املشــترك  العمــل  مهــام  مــن 

ال  وهــذا  والخــارج،  الداخــل  فــي  الجميــع 

وانتقــادات  ماحظــات  وجــود  مــن  يمنــع 

وآداب. أصــوٌل  ملمارســتها  حيــث  متبادلــة، 

شيخ آلي، حوار ... تتمة

هتديدات تركيا متواصلة ضد عفرين

مختلفــة  ضغــوط  عبــر  تركيــا  تســعى 

لنيــل  عديــدة  دبلوماســية  ومحــاوالت 

موافقــاٍت دوليــة علــى تهديداتهــا تلــك، والتــي 

عســكرية  حشــوٍد  بــزج  األرض  علــى  ترجــم 
ُ
ت

وبإطــاق  االســتطاع  طيــران  وتحليــق 

قذائــف بيــن الفينــة واألخــرى صــوب أرا�ضــي 

مــن  أو  تركيــا  حــدود  خلــف  مــن  عفريــن، 

مواقــع الفصائــل املســلحة املتعاونــة معهــا.

 – املركــزي  املجلــس  دان  وقــد  هــذا 

فــي  الكــردي،  الوطنــي  للتحالــف  عفريــن 

 ،2017/  12/  16 بتاريــخ  لــه  اجتمــاع 

الحشــود العســكرية التركيــة فــي مناطــق مــن 

 علــى تخــوم عفريــن 
ً
شــمال ســوريا، خاصــة

عــزه،  دارة  ســمعان،  )قلعــة 

بــركات.......( والنوايــا  جبــل شــيخ 

أنقــرة،  لحكومــة  العدوانيــة 

وهجمــات التشــكيات الجهاديــة.

كمــا دعــت أحــزاب كرديــة فــي 

بعفريــن،  لهــا  مشــترك  اجتمــاع 

 ،2017/12/27 األربعــاء  يــوم 

والتنميــة  العدالــة  حكومــة 

بالكــف عــن تهديداتهــا، وطالبــت املواطنيــن 

محــاوالت  مــن  والحــذر  الحيطــة  بأخــذ 

األعــداء لزعزعــة أمــن واســتقرار املنطقــة.

مــن جهتــه، وفــي حــوار لــه مــع موقــع آدار 

محــي  أفــاد   ،2017/12/10 بتاريــخ  بــرس 

آلــي - ســكرتير حــزب الوحـــدة  الديــن شــيخ 

: »إن 
ً
الديمقراطــي الكــردي فــي ســوريا قائــا

اســتمرار التحصينــات العســكرية التركيــة 

فــي الريــف اإلدلبــي يبقــى موضــع اســتهجان 

وقلــق الســوريين، وتوســيع غــرف عملياتهــا 

قــرى  مــع  تداخــل 
ُ
امل الشــمالي  جــواره  فــي 

بهــدف  الجنوبيــة  عفريــن  ومناطــق 

يشــدُّ  مــا،  لحظــة  فــي  عليهــا  االنقضــاض 

فــي  أهــل عفريــن وُيعــزز أحقيتهــم  مــن عــزم 

مدعــاة  كونــه  مــن  أكثــر  واملقاومــة  الدفــاع 

ــروج لــه مراكــز ووســائل 
ُ
خــوٍف وهلــع، كمــا ت

كــردي  علــى حضــوٍر   
ً
جــدا ُمتحاملــة  إعــام 

أينمــا بــرز«. وأضــاف: »صحيــٌح أن عفريــن 

، تبقــى ســورية، 
ً
بقــدر مــا هــي كرديــة تاريخيــا

إال  والاذقيــة،  وإدلــب  حلــب  شــأن  شــأنها 

الثابــت  برفضهــا  غيرهــا  عــن  تتمايــز  أنهــا 

التعريــب  أو  خَونــة 
َ
واأل التتريــك  ملشــاريع 

جديــد«. مــن  والتبعيــث 

ُيذكــر أن تركيــا تواصــل بــذل قصــارى 

السيا�ضــي  الــدور  لتطويــق  جهودهــا 

الكــردي عبــر ممانعــة حضورهــم بصفتهــم 

املنعقــدة  االجتماعــات  فــي  التمثيليــة 

بخصــوص ســوريا، الســيما مؤتمــر الحــوار 

املزمــع عقــده فــي منتجــع سوت�ضــي بإشــراف 

رو�ضــي. وتخطيــط 
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لدينا خط فاصل ...

جيمــس  األميرـكـي  الدفــاع  وزيــر  ر 
ّ

الجمعــة حــذ يــوم  الســوري،  النظــام  ماتيــس 

فــي  صحفــي  مؤتمــر  خــال   2017/12/29

أي  شــّن  مــن  )البنتاغــون(،  الدفــاع  وزارة 

الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  علــى  هجــوم 

الشــعب«  حمايــة  »وحــدات  تشــكل  التــي 

عمادهــا وحــررت الرقــة وغيرهــا مــن تنظيــم 

االرهابــي. داعــش 

فاصــل«  خــط  »لدينــا  ماتيــس:  وقــال 

حلفــاء  عليهــا  يســيطر  التــي  املناطــق  بيــن 

الســوري،  الشــرق  فــي  املتحــدة  الواليــات 

النظــام  قــوات  لســيطرة  الخاضعــة  وتلــك 

املدعومــة مــن روســيا فــي الغــرب. وأضــاف: 

»ســيكون مــن الخطــأ تجــاوز هــذا الخــط«. 

وأضاف أن مسؤولين أميركيين سيذهبون 

نــزع  شــؤون  لتنظيــم  ســوريا  شــرق  إلــى 

األلغــام وإعــادة اإلعمــار و«ســترون مزيــدا 

وأن  األرض«،  علــى  الدبلوماســيين  مــن 

مهمــة األميركييــن »ســتنتقل مــن الســيطرة 

االســتقرار«،  تأميــن  إلــى  األرا�ضــي  علــى 

تحــّرك  ســيؤمنون  »العســكريين  وأن 

وأمنهــم«. دبلوماســيينا 

الدومــا  مجلــس  فيــه  وافــق  وقــت  فــي 

بيــن  املوقعــة  االتفاقيــة  علــى  الرو�ضــي 

الوجــود  حــول  وموســكو  دمشــق  حكومتــي 

البحريــة،  طرطــوس  قاعــدة  فــي  الرو�ضــي 

 للتمديــد مــدة 
ً
 قابــا

ً
والتــي مدتهــا /49/ عامــا

.
ً
عامــا  /25/

قامــت  التــي  بطوليــة  مقاومــة  ))“بعــد 

بالتعــاون  الشــعب  حمايــة  وحــدات  بهــا 

املنطقــة  أبنــاء  مــن  العربيــة  العشــائر  مــع 

وحــررت  داعــش  االرهــاب  علــى  للقضــاء 

الفــرات  شــرقي  الــزور  ديــر  ريــف  منطقــة 

ومســاندة  بدعــم  بالكامــل،  اإلرهــاب  مــن 

وقــوات  ســوريا  فــي  الروســية  القــوات 

التحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات املتحــدة 

االمريكيــة.

بهــذه املناســبة ننهــئ الشــعب الســوري 

ونشــكر  النصــر  هــذا  علــى  مكوناتــه  بــكل 

الدولــي  التحالــف  مــن  الدوليــة  القــوى 

حميميــم  فــي  بقيادتهــا  روســيا  وقــوات 

واللوجيســتي  الجــوي  الدعــم  تقديــم  علــى 

األرض،  علــى  والتنســيق  واالستشــارة 

وتأميــن  الدعــم  هــذا  زيــادة  فــي  ونأمــل  كمــا 

الحمايــة الجويــة والتغطيــة الازمــة، ومــع 

أمــام  فإننــا  االرهــاب  ضــد  الحــرب  نهايــة 

تأســيس  فــي  تتمثــل  اســتراتيجية  مهــام 

ليعــود  التحتيــة  والبنيــة  الســلمية  الحيــاة 

لعافيتهــا.((. وطننــا 

 الناطقــة باســم 
ً
وحضــر اإلعــان أيضــا

حملــة عاصفــة الجزيــرة ليلــوى العبــد هللا، 

الــزور  ديــر  ملجلــس  املشــترك  والرئيــس 

اليوســف. غســان  املدنــي 

تشــكيل  بصــدد  »إننــا  البيــان  وأكــد 

رؤســاء  تضــم  مدنيــة  ومجالــس  إدارة 

والشــخصيات  والوجهــاء  العشــائر 

والكافــي  املباشــر  لتمثيــل  االعتباريــة 

للمنطقــة  املكونــات  وكل  والكــرد  للعــرب 

وفــق مبــدأ الديمقراطيــة واالدارة الذاتيــة 

وأخــوة الشــعوب لتكــون مناطقنــا محــررة 

وبنظــام  الديمقراطيــة  ســوريا  مــن   
ً
جــزءا

األساســية  الحريــات  يكفــل  ديمقراطــي 

لــكل املكونــات الشــعب الســوري. ونطالــب 

ســوريا  فــي  العاملــة  الدوليــة  القــوى 

االتحاديــة  وروســيا  أمريــكا  رأســها  وعلــى 

الســلمية  للحلــول  ضامنــة  قــوى  لتكــون 

فــي ســوريا املســتقبل، وأن  والديمقراطيــة 

حتــى  املحــررة  املناطــق  بحمايــة  تتكفــل 

إلــى مســتوى  يعيــد شــعبنا عافيتــه ويصــل 

بنفســه.«. نفســه  حمايــة 

أبــدى اســتعداد وحـــدات حمايــة  كمــا 

عمليــات  وغــرف  أركان  لتشــكيل  الشــعب 

ضــد  الحــرب  فــي  الشــركاء  مــع  مشــتركة 

وإنهــاء  التنســيق  وتيــرة  لرفــع  داعــش 

بالكامــل. اإلرهــاب 

ومــن جهــة أخــرى تبــذل قــوات النظــام 

الغربــي  الريــف  تحريــر  روســية  بمســاندة 

مــن داعــش. بالكامــل  الــزور  ومدينــة 

للوحـــدات  العــام  القائــد  أن  وُيذكــر 

اجتماعــات  عقــد  قــد  حمــو  ســيبان 

فــي  الــروس  مــع  عاليــة  مســتويات  علــى 

فيــه  بــدي 
ُ
ت وقــٍت  فــي  وموســكو،  حميميــم 

ـــرد 
ُ

الك حضــور  علــى  موافقتهــا  روســيا 

عقــد 
ُ
ت التــي  واملؤتمــرات  االجتماعــات  فــي 

تبــذل  وهــي  الســيما  ســوريا،  بخصــوص 

 فــي ســبيل حضورهــم ملؤتمــر الحوار 
ً
جهــودا

سوت�ضــي. منتجــع  فــي  انعقــاده  املزمــع 

دير الزور ... تتمة

الشخصية الوطنية عبد القادر حبش في ذمة الخلود ...

فجــر يــوم 29/ 12 / 2017 فــي مدينــة 

عبــد  الســيد  قلــب  توقــف  األملانيــة  بــون 

عــن  »حبــش«  بـــ  واملعــروف  حبــش  القــادر 

، ق�ضــى معظمــه فــي 
ً
عمــر قــارب /85/ عامــا

أملانيــا(.  - )لبنــان  الغربــة 

ولــد الراحــل فــي قريــة كيــا ســنة 1933، 

 بعــد وفــاة والــده وهــو طفــل فــي 
ً
عــاش يتيمــا

العقــد األول مــن عمــره، ثــم دخــل مدرســة 

بمســاعدة  اعــزاز  مدينــة  فــي  األيتــام  دار 

بعــض الخيريــن. كان مــن املشــاركين األوائــل 

فــي إحيــاء احتفاليــات عيــد نــوروز فــي جبــل 

املنطقــة، وعلــى  أبنــاء  مــن  مــع غيــره  ـــرد 
ُ

الك

رأســهم الراحــل رشــيد حمــو. 

انتقــل إلــى لبنــان عــام 1967، واشــتغل 

اللبنانيــة،  جونيــة   - إســفلت  معمــل  فــي 

ـــرد، 
ُ

وهنــاك تعــرف علــى بعــض النشــطاء الك

محــو،  وجميــل  محــو  إبراهيــم  أمثــال  مــن 

الكرديــة،  الحركــة  صفــوف  فــي  وانخــرط 

حيــث كان لهــم دور كبيــر فــي رص صفــوف 

فعاليــات  بعــدة  والقيــام  الكرديــة  الجاليــة 

الرمــوز  بعــض  مــع  واتصــاالت  وأنشــطة 

الزعيــم  أمثــال  مــن  اللبنانيــة،  السياســية 

واملفكــر كمــال جــان بــوالت، الــذي كان لــه 

ترخيــص  علــى  الحصــول  فــي  البــارز  الــدور 

قانونــي لجمعيــة كرديــة وإقامــة أول حفلــة 

لهــا عــام 1972 فــي مدينــة بيــروت اللبنانيــة. 

 عــام 1976 نتيجــة 
ً
تــرك لبنــان مكرهــا

اشــتداد الحــرب األهليــة وممارســات القتــل 

رأســه  مســقط  إلــى   
ً
متجهــا الهويــة،  علــى 

فــي  اســتقر  حيــث   ،
ً
طويــا يــدم  لــم  كيــا، 

غربتــه بمدينــة بــون األملانيــة ســنة 1979، 

املنيــة.  واقتــه  أن  إلــى 

وحســن  بكرمــه  املرحــوم  ُعــرف 

قضايــا  عــن  الفطــري  ودفاعــه  ضيافتــه 

فــي   
ً
يومــا يتــردد  لــم  حيــث  الكــردي،  شــعبه 

الكرديــة  والفعاليــات  باألنشــطة  املشــاركة 

الجهــة  عــن  النطــر  بغــض  والكردســتانية، 

املســؤولة. كمــا يشــهد لــه كل مــن عرفــه علــى 

مــّر خمســة عقــود مــن الزمــن بأنــه لــم يتــردد 

 فــي خدمــة قاصديــه مــن أبنــاء جلدتــه، 
ً
يومــا

وال نبالــغ إذا قلنــا بــأن بيتــه ســواًء فــي لبنــان 

للكثيريــن.  
ً
مــاذا كان  أملانيــا  أو 

ســيوارى  الفقيــد  جثمــان  أن  ُيذكــر 

الثــرى فــي بــون األملانيــة بتاريــخ 2018/1/4.
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مشايخ في زيارٍة للمقّر الجديد 
لحزب الوحـدة بـ كوباني

 – مشــايخ  مصطفــى  محمــد  حضــر 

)يكيتــي(  الوحـــدة  حــزب  ســكرتير  نائــب 

اجتمــاع قيــادة منظمــة كوبانــي للحــزب، مــع 

محمــد،  )خبــات  القياديــة  الهيئــة  أعضــاء 

مســلم شــيخ حســن، مو�ضــى كنــو(، فــي املقــّر 

الجديــد للمنظمــة، بتاريــخ 2017/12/19، 

.
ً
تجهيــزه مؤخــرا تــم  والــذي 

علــى  صمــت  دقيقــة  الوقــوف  بعــد 

مــن  العديــد  ومناقشــة  الشــهداء  أرواح 

مــن  جملــة  عــن  مشــايخ  تحــدث  املســائل، 

 
ً
مقدمــا والسياســية،  التنظيميــة  املســائل 

فــي كوبانــي  الحــزب  شــكره لقواعــد وقيــادة 

انتخابــات  فــي  بذلوهــا  التــي  الجهــود  علــى 

املحليــة.  املجالــس 

زيارة لمكتب حزب بيت نهرين الديمقراطي بـ هولير
زار وفــد مشــترك مــن لجنــة العاقــات 

الثقافيــة ومنظمــة املــرأة التابعتيــن ملنظمــة 

 6 يــوم  الوحـــدة،  لحــزب  كردســتان  إقليــم 

)اســماعيل  مــن  كل  ضــم   ،2017  /  12  /

شــامو، محمــود يوســف، شــوخان ميــرزا(، 

نهريــن  بيــت  لحــزب  العاقــات  مكتــب 

الديمقراطــي بـــ هوليــر، حيــث اســتقبل مــن 

جانــب )عامــر حزيــران مســؤول العاقــات 

اللجنــة  عضــو  باســا  ارســاتيس  و  العامــة 

بلســم جــورج مســؤولة مكتــب  و  املركزيــة 

هوليــر(. فــي  للحــزب  النســائي  االتحــاد 

تبــادل الجانبــان الحديــث عــن أوضــاع 

الشــعبين  وأوضــاع  ومتغيراتهــا،  املنطقــة 

ـــردي واآلشــوري وتعرضهمــا 
ُ

الصديقيــن الك

علــى الــدوام لسياســات األنظمــة الحاكمــة 

علــى  باســتمرار  عملــت  والتــي  البغيضــة 

الغنيتيــن  الشــعبين  ثقافــة  ونكــران  طمــث 

وتشــابكهما  والتحــرري  اإلنســاني  بالفكــر 

فــي أرض ميزوبوتاميــا  وتكاملهمــا الجغرافــي 

التاريــخ. مــر  علــى 

فــي الختــام أكــد الجانبــان علــى ضــرورة 

التواصــل فيمــا بينهمــا ألجــل تطويــر التبــادل 

فــي  واملشــاركة  الشــعبين  بيــن  الثقافــي 

وغيرهــا. واالجتماعيــة  الثقافيــة  األنشــطة 

زيارة لـ »كونفدراسون الطلبة والمثقفين الُكـرد« في مدينة ساربروكن األلمانية
كونفدراســون  مــن  دعــوة  علــى  بنــاء 

زارالنــد  واليــة  فــي  ـــرد 
ُ

الك واملثقفيــن  الطلبــة 

األملانية، زار وفٌد من منظمة جنوب أملانيا 

لحــزب الوحـــدة مقــّر فــي مدينــة ســاربروكن، 

يــوم الجمعــة 3 /12 /2017، وقــّدم التهانــي 

النجــاح  لهــا  وتمنــى  الجمعيــة  بتأســيس 

واالســتمرارية فــي خدمــة الجاليــة الكرديــة، 

ودعمــه  مســاندته  عــن  الوفــد  عبــر  كمــا 

والفعاليــات  املدنــي  املجتمــع  ملنظمــات 

الثقافيــة التــي تعتبــر إحــدى حوامــل قضيــة 

ـــرد، إلــى جانــب املســتقلين واملثقفيــن كل 
ٌ

الك

وطاقاتــه. ومهامــه  دوره  حســب 

رحيل نوري حسين في بالد الغربة

مشــافي  أحــد  فــي   ،2017/12/10 األربعــاء  يــوم 

بــن  حســين  نــوري  توفــي  األملانيــة،  هامبــورغ  مدينــة 

إصابتــه  نتيجــة  آملتــه  مــرض  مــع  صــراع  بعــد  عــزت، 

فــي مدينــة حلــب، وكان  بشــظية قذيفــٍة وقعــت قربــه 

العــاج. بأمــل  الغربــة  بــاد  إلــى  هاجــر  قــد 

فــي  )يكيتــي(  الوحـــدة  حزبــه  منظمــة  نعتــه  وقــد 

 تعازيهــا إلــى ذوي 
ً
أوربــا، ببالــغ الحــزن واأل�ضــى، مقدمــة

الفقيــد. وأهــل  ورفــاق 

حيــث  ســوريا،  بلــده  إلــى  الراحــل  جثمــان  قــل 
ُ
ن

مــن  جمــوٌع   2017/12  /19 الجمعــة  يــوم  اســتقبله 

رفاقــه ومحبيــه فــي مركــز ناحيــة شــيه - عفريــن، ووري 

بعــد  رأســه.  مســقط   – جقــا  قريــة  مقبــرة  فــي  الثــرى 

باســم  بهجــت  رفعــت  قبــل  مــن  والتقديــم  الترحيــب 

عضــو  محمــد  قازقلــي  ألقــى  للحــزب،  شــيه  منظمــة 

 بخصــال 
ً
 معبــرة، مذكــرا

ً
الهيئــة القياديــة للحــزب كلمــة

أهلــه. باســم  شــكر  كلمــة  وأعقبتــه  الفقيــد،  ونضــال 

مدينــة  فــي  املرحــوم  رفــاق  مــن  وفــٌد  وقــام  هــذا 

أهلــه  وبعــض  عائلتــه  بزيــارة  التركيــة   – اســتنبول 

خيمــة  زار  كمــا  تعازيهــم،  مقدميــن  فيهــا،  القاطنيــن 

وفــٌد  املعزيــن،  جمــوع  إليهــا  توافــد  والتــي  العــزاء، 

برئاســة محــي الديــن شــيخ آلــي – ســكرتير الحــزب الــذي 

عّبــر عــن حزنــه علــى الرحيــل املبكــر للمناضــل نــوري 

جقــا. قــرى  ألهالــي  الحــارة  تعازيــه  وعــن  حســين، 

ندوة سياسية في الدانمارك
أقــام فــرع الدانمــارك لحــزب الوحـــدة )يكيتــي( نــدوة سياســية، 

يــوم الســبت 2017/12/09، بحضــور أحمــد جتــو عضــو اللجنــة 

السياســّية وعــدد مــن ممثلــي أحــزاب كردّيــة ومــن املهتميــن. تحــدث 

فيهــا الســيد جتــو بشــكل موســع عــن آخــر املســتجدات السياســّية 

وتأثيراتهــا علــى املنطقــة، وأوضــح موقــف الحــزب منهــا، كمــا تطــرق 

بيــن  النظــر  وجهــات  تقريــب  فــي  الحــزب  يلعبــه  الــذي  الــدور  إلــى 

أطــراف الحركــة الكرديــة.

وأســئلتهم  مداخاتهــم  لطــرح  الحضــور  أمــام  املجــال  فســح 
ُ
أ

بشــفافّية. تمــت اإلجابــة عليهــا  التــي 

ندوة سياسية في بون األلمانية
بحضــور عشــرات مــن أبنــاء الجاليــة الكرديــة، أقامــت منظمــة 

بــون - أملانيــا لحــزب الوحــدة )يكيتــي( نــدوة سياســّية، يــوم األحــد 

عضــو  علمــداري  صــاح  مــن  كل  فيهــا  تحــدث   ،2017  /12  /  3

اللجنــة السياســية و حبيــب إبراهيــم مســؤول منظمــة أوربــا عــن 

أهــم وآخــر املســتجدات السياســّية، واللقــاءات وملؤتمــرات التــي 

لـــ  التركيــة  التهديــدات  عــن  وكذلــك  ســوريا،  بخصــوص  ُعقــدت 

فــي مناطــق اإلدارة الذاتيــة،  عفريــن وإجــراء االنتخابــات املحليــة 

وشــّددا علــى ضــرورات الحــوار بيــن كافــة األطــر والقــوى السياســية 

ـــرد بوفــٍد واحــد.
ُ

الكرديــة، وضــرورة تمثيــل الك

فسح املجال للحضور بتقديم مداخاتهم وأسئلتهم.
ُ
أ
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بموجــب  اللتزاماتهــا  فــورا  باالمتثــال  الســورية، 

القانــون الدولــي. وأشــار إلــى أن بعــض االنتهــاكات 

فــي ســوريا قــد تصــل  والتجــاوزات التــي ارتكبــت 

ضــد  والجرائــم  الحــرب  جرائــم  مســتوى  إلــى 

نية. اإلنســا

القــرار  باعتمــاد  رحــب  الســويدي  الســفير 

حيويــا  إنســانيا  حيــاة  شــريان  يمثــل  إنــه  وقــال 

إلــى  وأشــار  ســوريا.  فــي  شــخص  ماييــن  لثاثــة 

تجديــد العمــل ببنــود قــرار املجلــس رقــم 2165 

ذلــك ســينقذ  إن  وقــال  اثنــي عشــر شــهرا،  ملــدة 

املعانــاة. ويخفــف  األرواح 

العــام  األميــن  مــن  الجديــد  القــرار  وطلــب 

ســتة  غضــون  فــي  مســتقل،  اســتعراض  إجــراء 

أشــهر، للعمليــات اإلنســانية التــي تقــوم بهــا األمــم 

املتحــدة عبــر الحــدود وأن يتضمــن االســتعراض 

األمــم  آليــة  تعزيــز  زيــادة  ســبل  بشــأن  توصيــات 

آراء  االعتبــار  بعيــن  ويأخــذ  للرصــد  املتحــدة 

الســورية  الســلطات  فيهــا  بمــا  املعنيــة  األطــراف 

والبلــدان املعنيــة املجــاورة والــوكاالت اإلنســانية.

تدهــور  أن  علــى  التأكيــد  القــرار  وكــرر 

يتــم  لــم  مــا  ويتفاقــم  ســيتواصل  األوضــاع 

الســوري.  للنــزاع  سيا�ضــي  حــل  إلــى  التوصــل 

وأشــار إلــى مطالبتــه بالتنفيــذ الكامــل والفــوري 

للقــرار 2254 مــن أجــل تيســير إجــراء االنتقــال 

السيا�ضــي بقيــادة ســورية فــي ظــل عمليــة يمتلــك 

جنيــف. لبيــان  وفقــا  الســوريون  زمامهــا 

تقارير وأخبار

عصمت حسن عضو مجلس الرقة المدني شهيدًا... 
انبــرى لتولــي مهــام وطنيــة وإنســانية، ليكــون 

رافــق  الــذي  املدنــي  الرقــة  مجلــس  فــي   
ً
عضــوا

يــد  علــى  داعــش  مــن  املحافظــة  تحريــر  مســيرة 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة، كمــا عهــده وعرفــوه 

 
ً
 هادئــا

ً
رفاقــه فــي حــزب الوحـــدة )يكتــي(، شــخصا

 ،
ً
جســورا  

ً
ومناضــا  

ً
مخلصــا  ،

ُ
موهوبــا  

ً
وفنانــا

بهــار  فرقــة  فــي   
ً
إداريــا  

ً
 عضــوا

ً
أيضــا عمــل  والــذي 

للفلكلــور الكــردي فــي مدينــة الرقــة قبــل ســنوات 

الســورية. األزمــة 

للحــزب،  كوبانــي  منظمــة  نعتــه  وقــد  هــذا 

انفجــار  إثــر   ،
ً
شــهيدا )كبــو(  حســن  عصمــت 

عبــارة  داخــل  داعــش  مخلفــات  مــن  أر�ضــي  لغــم 

 /28 الخميــس  يــوم  الرقــة،  مدينــة   – الرياضــة 

كوبانــي،  إلــى مدينــة  ونقــل جثمانــه   ،2017/  12

ليــواري الثــرى مــع شــهيٍد آخــر فــي مقبــرة الشــهيدة 

دجلة، وســط مراســم الئقة، من عرض عســكري 

وإلقــاء  وأناشــيد 

وتكريــم  كلمــات 

ووداع.

فــد  ا تو

النــاس  جمــوع 

إلــى خيمــة العــزاء 

فــي  املنصوبــة 

مــن  رأســه،  مســقط  الجلبيــة،   – ســفرية  قريــة 

مجتمعيــة،  وفعاليــات  أحــزاب  ومــن  األهالــي 

اللجنــة  عضــو  حســن  شــيخ  مســلم  ألقــى  حيــث 

نضــاالت  فيهــا  ذكــر   ،
ً
كلمــة للحــزب  السياســية 

: »رحيلــه ليــس خســارة 
ً
الشــهيد وخصالــه، قائــا

ألهلــه وذويــه وحزبــه فحســب، بــل خســارة لجميــع 

 
ً
ومقدمــا الحريــة«،  أجــل  مــن  يناضلــون  مــن 

محبيــه. لجميــع  التعــازي 

رحيل المناضل سليمان علي
منظمــة  نعــت  واأل�ضــى  بالحــزن 

)يكيتــي(  الوحـــدة  لحــزب  الحســكة 

علــي  هللا  عبــد  ســليمان  املناضــل 

صبيحــة  توفــي  الــذي  حاجــو(،  )أبــو 

إثــر   ،2017/  12  /21 الخميــس 

إصابــة   مــن  الزمتــه  طويلــة  إعاقــة 

»الرفيــق  وقالــت:  2000م.  عــام  فــي 

صفــوف  إلــى  انتســب  ســليمان 

الحركــة الكرديــة منــذ ريعــان شــبابه 

وأفنــى جــل حياتــه فــي خدمــة قضيــة 

شعبه دون كلل أو ملل. وقد تعرض 

مــرات  عــدة  واالعتقــال  للتوقيــف 

أن  األمنيــة، دون  األجهــزة  قبــل  مــن 

زاده  بــل  عزيمتــه،  مــن  ذلــك  يثنــي 

للنضــال   
ً
امل�ضــي قدمــا علــى   

ً
إصــرارا

إلــى جانــب رفاقــه وأبنــاء شــعبه حتــى 

حياتــه«. مــن  لحظــاٍت  آخــر 

قريــة  مواليــد  مــن  الراحــل 

الدرباســية   - الشــرقية  العظاميــة 

الفرصــة  لــه  يتســنى  لــم  1950م، 

اللغتيــن  فأتقــن  املدرســة،  لدخــول 

 
ً
وكتابــة  

ً
قــراءة والكرديــة  العربيــة 

بجهــوده الشــخصية، ومنــذ أواســط 

فــي  وتــدرج  ناضــل  الســبعينات 

 
ً
هيئــات الحــزب إلــى أن أصبــح عضــوا

املنطقيــة. اللجنــة  فــي 

رفاقــه  مــن  حشــٍد  بحضــور 

مقبــرة  فــي  الثــرى  وري  واألهالــي 

رأســه. مســقط 

الخيمــة  إلــى  الجمــوع  توافــدت 

املنصوبــة فــي قريتــه لتقديــم واجــب 

مختلــف  مــن  وكذلــك  العــزاء. 

منطقــة  فــي  الحــزب  منظمــات 

. لجزيــرة ا

مشاركة في إحياء ذكرى تأسيس البيشمركه
الديمقراطــي  الحــزب  منظمــة  مــن  بدعــوة 

الكردســتاني – إيــران الشــقيق، شــارك وفــٌد مــن 

يــوم  )يكيتــي(،  الوحـــدة  لحــزب  الســويد  منظمــة 

االثنيــن 30 /12 /2017 بمدينــة كاملــار، احتفــاء 

إحياء الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس قوات 

بيشــمركة الكردســتاني، الــذي حضــره عــدد مــن 

البيشــمركة وأعضــاء مــن الحــزب الشــقيق ومــن 

نســاء  اتّحــاد  ومــن  الكردّيــة  الثقافــة  جمعّيــة 

كردســتان، حيــث ألقيــت عــدة كلمــات، مــن بينهــا 

كلمــة معبــرة باســم منظمــة الوحــدة ألقاهــا عــارف 

مــن  عــدد  تكريــم  تــّم  االحتفــاء  ختــام  فــي  حســن. 

رحيل الفنان آزاد عارفاليبشــمركه.

لحــزب  كوبانــي  منظمــة  نعــت 

أعضائهــا،  أحــد  )يكيتــي(  الوحـــدة 

الــذي  عــارف،  آزاد  الشــاب  الفنــان 

توفــي فــي مدينــة أورفــا التركيــة مســاء 

إثــر   ،2017/12/22 الجمعــة  يــوم 

مفاجئــة. دماغيــة  جلطــة 

 2017/12/23 الســبت  يــوم 

بحضــور  الراحــل  جثمــان  قــل 
ُ
ن

جمــٍع مــن محبيــه، إلــى معبــر )مرشــد 

قــوال  قريــة  إلــى  ثــم  ومــن  بينــار(، 

الثــرى  ووري  حيــث  كوبانــي،  غــرب 

بحضــور  رأســه،  مســقط  مقبــرة  فــي 

حشــٍد مــن رفاقــه ومــن األهالــي ومــن 

أحــزاب وفعاليــات مجتمعيــة، وقــد 

عضــو  حســن  شــيخ  مســلم  ألقــى 

 ،
ً
كلمــة للحــزب  السياســية  اللجنــة 

الفقيــد  مناقــب  علــى  فيهــا  ركــز 

أعيــاد  إحيــاء  فــي  وجهــوده  ونضالــه 

نـــوروز كفنــان موهــوب، كمــا تقــدم 

محبيــه،  وجميــع  ألســرته  بالتعــازي 

والســلوان. الصبــر  لهــم   
ً
متمنيــا

يــوم  الوحـــدة،  لحــزب  حلــب  منظمــة  مــن  وفــد  قــام 

املجتمــع  حركــة  مكتــب  بزيــارة   ،2017/  12  /17 األحــد 

بحلــب. مقصــود  الشــيخ  حــي  فــي   TEV-DEM الديمقراطــي 

بعــد تبــادل عبــارات الــود والترحــاب، تطــرق الجانبــان 

اللغــة  إلــى أوضــاع الحــي الخدميــة )نقــل، كهربــاء، تعليــم، 

تــم  الــذي  التنســيق  ضــوء  علــى  املحروقــات...(،  الكرديــة، 

فــي مدينــة حلــب. مــع الهيئــات اإلداريــة الخدميــة 

إلــى  الكرديــة  اللغــة  تدريــس  اعتبــار  علــى  التأكيــد  تــم 

 يتوجــب تعزيــزه وتطويــره، 
ً
جانــب املنهــاج املدر�ضــي مكســبا

وتمــت اإلشــادة بنجــاح انتخابــات مجالــس إقليــم فيديراليــة 

شــمال ســوريا، واإلشــارة إلى ضرورات تطوير تلك التجربة 

وتافــي األخطــاء واملاحظــات.

لقاء في حي الشيخ مقصود

مجلس األمن ... تتمة
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اإلنرت- نت وصدام الثقافات الطارئ 
مجتمع

مــا يحــدث فــي العالــم منــذ ظهــور البــث 

املجانيــة،  التواصــل  ووســائل  الفضائــي 

طارئــة  توصيــل  عمليــة  الحقيقــة  فــي  هــي 

مــا   ،
ً
وثقافيــا  

ً
زمنيــا مختلفــة  مناطــق  بيــن 

–أوســطية  الشــرق  منطقتنــا  فــي  يحــدث 

ليــس إال مــن تبعــات توصيلهــا الطــارئ مــع 

العالــم الخارجــي، أي توصيــل منطقــة شــرق 

وجنــوب املتوســط بمــا فيهــا مــن تنــوع اثنــي، 

أحقــاد  مزمنــة،  نزاعــات  وطائفــي،  دينــي 

مســتبدين  ومظلوميــن،  م 
ّ

ــا
ُ
ظ تاريخيــة، 

ومقموعيــن، أثريــاء حتــى التخمــة وفقــراء... 

لثاثيــة  ســكانها  يرتهــن  منطقــة  توصيــل 

وبالتالــي  واالســتبداد،  الديــن  التخلــف، 

ثالــوث العيــب، الحــرام واملمنــوع، مــع عالــم 

 
ً
مبكــرا ــن 

ّ
تمك اآلخــر  الطــرف  فــي  متحضــر 

فــي  الديــن  حصــر  االســتبداد،  دحــر  مــن 

بيــوت العبــادة، تــرك أمــور الدولــة لتنافــس 

السياســيين، قوننــة الحريــات العامــة ومنــح 

الفــرد مســاحة كبيــرة مــن حريــة شــخصية. 

مــن الطبيعــي فــي حــاالت التوصيــل بيــن 

بعضهــا  عــن  تختلــف  بشــرية  مجتمعــات 

، حــدوث صــدام ثقافــي نتيجــة الفــارق 
ً
زمنيــا

وبالتالــي  الطرفيــن،  فــي  مســتوياتها  بيــن 

احتماليــة حــدوث تخلخــل وقرقعــات، مــن 

املفتــرض بهــا أن تتــوازن وتســتقر فــي النهايــة، 

 مثــل تــوازن الســوائل وقانــون األوانــي 
ً
تمامــا

املســتطرقة فــي الفيزيــاء، مثــل هــذا الصــدام 

الحضــاري )الثقافــي( ال بــد أنــه حصــل مــرات 

عــدة عبــر التاريــخ، لكــن أقربهــا إلــى الذاكــرة 

الرقعــة  حيــث  مــن  وأكبرهــا  املعاصــرة 

املشــمولة  البشــرية  والكتلــة  الجغرافيــة 

هــي ثــاث نمــاذج )طــارئ، قســري، مبرمــج( 

معمقــة: دراســة  جميعهــا  منــا  تســتحق 

)القســري(  الثقافــي  الصــدام   -1

مثالــه مــا رافــق وأعقــب تفكيــك الســلطنة 

العثمانيــة بعــد تحريــر شــعوبها مــن ســلطة 

دام  جائــر  وســلطان  متخلفــة  رعويــة 

فــي  الرعيــة  لتشــاهد  قــرون،  أربعــة  حكمــه 

 ،
ً
، دســاتيرا

ً
الطــرف اآلخــر مــن العالــم دوال

برملانــات، قوانيــن وحقــوق .... ومــا نتــج عــن 

ذلــك االنفتــاح القســري مــن فو�ضــى وعنــف 

الســلطة  قطعــان  ارتكبتهــا  إبــادة  وجرائــم 

مــن  العديــد  بحــق  )التركيــة(  املنحلــة 

األحــوال  لتســتقر  والطوائــف،  اإلثنيــات 

 بشــكل قســري 
ً
 فيمــا بعــد، لكــن أيضــا

ً
نســبيا

مــن خــال توافقــات بيــن األطــراف املتنفــذة 

الحقــوق. ذوي  إنصــاف  خــال  مــن  وليــس 

)املبرمــج(  الثقافــي  الصــدام   -2

ومثالــه مــا أعقــب تفــكك االتحاد الســوفيتي 

وانهيــار املنظومــة الشــيوعية ومــا نتــج عــن 

ونزاعــات  سياســية  صراعــات  مــن  ذلــك 

إثنيــة محــدودة تــم تطويقهــا قبــل أن تتطــور 

مزمنــة،  وأزمــات  كبيــرة  دمويــة  حــروب  إلــى 

ظهــور  مــن  التفــكك  هــذا  عــن  نتــج  ومــا 

أقاليــم ودول وحــدود جديــدة علــى خارطــة 

ســلطة  مــن  سياســية  وتحــوالت  العالــم، 

االنفتــاح  إلــى  منغلقــة  شــمولية  اشــتراكية 

والديمقراطيــة واقتصــاد الســوق فــي معظــم 

االتحــاد.  انهيــار  عــن  املنبثقــة  الــدول 

)الطــارئ(  الثقافــي  الصــدام   -3

وهــو الحاصــل عــن طريــق البــث الفضائــي 

ووســائل التواصــل )الفيــس بــوك، الواتــس 

األرض  أصقــاع  أوصلــت  التــي  آب...(   –

بعضهــا ببعــض، رغــم املســافات والحــدود، 

واخترقــت دون إذن جميــع العــوازل الدينيــة 

واحــدة. دفعــة  والسياســية 

قــوى  تحالفــت  األولــى  التجربــة  فــي 

إلنهــاء   
ً
علنــا وفرنســا...(  )إنكلتــرا  كبــرى 

الديــن  بلبــوس  قوميــة   – رعويــة  ســلطة 

شاســعة،  حيويــة  بمنطقــة  تتحكــم  كانــت 

القــوى  هــذه  أعــدت  القــوة،  طريــق  عــن 

إلنهــاء  والجيــوش  والخرائــط  الخطــط 

 ،
ً
الســلطنة ثــم أسســت علــى أنقاضهــا دوال

أنظمــة،  ذات  مســتقلة  وإمــارات   
ً
ممالــكا

وقوانيــن. دســاتير  مؤسســات، 

 
ً
أيضــا تحالفــت  الثانيــة  التجربــة  فــي 

قــوى كبــرى )أمريــكا والغــرب...( ضــد مركــز 

والتــي  موســكو  فــي  العامليــة  الشــيوعية 

تمــدد ســلطتها خــال ســبعة عقــود ليشــمل 

ليــس  لكــن  األرضيــة،  الكــرة  ثلــث  حوالــي 

عــن طريــق القــوة العســكرية بــل مــن خــال 

أفــكار وبرامــج اســتنزاف الخصــم مدروســة 

إلــى تخلــي ســلطة  بدقــة متناهيــة، أفضــت 

الســوفيات املركزيــة طواعيــة عــن أعضائهــا 

االتحــاد  أنقــاض  علــى  ليتشــكل  وحلفائهــا 

الفــوالذي دول عديــدة هــي اليــوم أعضــاء فــي 

املتحــدة. األمــم 

النظــام  يكــن  لــم  األوســط  الشــرق  فــي 

الــدول  قبــل  مــن   
ً
مســتهدفا السيا�ضــي 

اجتماعــي  نظــام  ثمــة  يكــن  لــم  إذ  الكبــرى 

يهــدد  أو  الرأســمالي  لنظامهــم  منافــس 

مصالحهــم، والحاكــم املــارق أو الخــارج عــن 

بانقــاب  إزالتــه  املمكــن  مــن  كان  طاعتهــم 

الشــعوب  أبيــض...  انقــاب  أو  عســكري 

حالــة  إلــى  ارتقــت  قــد  تكــن  لــم  جهتهــا  مــن 

وعــي ثــوري ضــد حكامهــا ولــم تحضــر أليــة 

 ،
ً
منتظــرا يكــن  لــم  العربــي(  )الربيــع  ثــورة، 

اإلنترنيــت  وتقنيــة  الفضائــي  البــث  ظهــور 

ومواقــع التواصــل كانــت بمثابــة تيــار طــارئ 

هــدَّ الفواصــل واختــرق الجــدران التــي كانــت 

تفصــل بيــن الشــرق والغــرب، بيــن املواطــن 

الشــرق- أوســطي وبقيــة العالــم، لتنكشــف 

االجتماعيــة  الهــوة  عمــق  املــأل  علــى 

الزمنيــة  املســافة  وبالتالــي  والثقافيــة، 

هــذا  إثــره  علــى  وليحــدث  املنطقتيــن،  بيــن 

الصخــب املــدوي ويتوحــش العنــف البينــي.

 بمقارنــة بســيطة بيــن الحــاالت الثــاث 

الســابقة، فقــط مــن حيــث حجــم الضحايــا 

والدمــار، ُياحــظ بجــاء الفــارق الكبيــر بيــن 

الفلســفة الدينيــة وســلوك ســكان الشــرق 

وشــرق  )جنــوب  اإلســامي  األوســط   –

املتوســط(، ومــا رافــق انفتاحهــا علــى العالــم 

ودمــاء  عنــف  مــن  و3(   1 التجربتيــن  )فــي 

وجرائــم  األقليــات  ضــد  جماعيــة  وإبــادات 

ضــد اإلنســانية بمجــرد تراخــي جزئــي لقــوة 

لــدى  يقابلهــا  مــا  مــع  الضابطــة...  الحاكــم 

الــدول التــي كانــت تعتنــق فلســفة  شــعوب 

الدنيويــة والساســة النســبية التــي تميــزت 

بهــا أثنــاء زوال ســلطة الشــيوعية والتحــول 

الرأســمالية.  نحــو  املفاجــئ 

يتميــز  أوســطي   – الشــرق  املجتمــع   

حكــم  نتيجــة  والطوائــف  األعــراق  بكثــرة 

املنطقــة مــن قبــل امبراطوريــات عديدة عبر 

 لم 
ً
التاريخ، معظم املكونات القليلة عدديا

نصــف فــي هــذه املنطقــة، عاشــت فــي حالــة 
ُ
ت

الــذات  علــى  لانغــاق  دفعتهــا  الغبــن،  مــن 

خصوصياتهــا،  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن 

وعاشــت مــع جاراتهــا حالــة صــراع مؤجــل، 

الحاكــم  لســلطة  جميعهــا  رضخــت  بينمــا 

املســتبد. 

العقــد  خــال  املنطقــة  فــي  يحــدث  مــا 

( هــي حالــة 
ً
األخيــر) العــراق و ســوريا- مثــاال

انفجــار مجتمعــي عنيــف بحجــم مائــة عــام 

حالــة  واالســتبداد،  والكبــت  القمــع  مــن 

افترا�ضــي  خصــم  مــن  عشــوائي  انتقــام 

حالــة  عديــدة...  تســميات  يحمــل  هامــي 

كل  علــى  والخــروج  الغوغــاء  انتعــاش 

فلتــان  حالــة   واحــدة،  دفعــة  الضوابــط 

ثقافيــة،  وفو�ضــى  اجتماعــي،  أخاقــي، 

مــا  لغريــزة  العنــان  فيهــا  طلــق 
ُ
أ سياســية، 

مــا  التحضــر واســتيقظ فيهــا توحــش  قبــل 

قبــل األنســنة نتيجــة التصــادم ) الطــارئ( 

غيــر املنتظــر بيــن ثقافــة الفتــاوى وشــعارات 

املستشــري  والنفــاق  واالدعــاء  القوميــة 

والحريــات  والتقنيــة  والعلــم  الشــرق  فــي 

زالــت  وال  حصلــت  لذلــك  الغــرب،  فــي 

تحصــل حتــى اليــوم مآ�ضــي تفــوق كل توقــع 

حــل.  أي  علــى  وتســتع�ضي 

نزاعــات  مــن  الســطح  علــى  طفــت  مــا 

الــزوال  ُبعيــد  املنطقــة  مكونــات  بيــن 

الحاكمــة  األنظمــة  لســلطة  الجزئــي 

الجهاديــة  للمنظمــات  الســريع  والتمــدد 

أجــل  إلــى  الصراعــات  باســتمرار  ينــذر 

والعناصــر  البيئــة  بقــاء  مــع  ســيما  طويــل، 

املنتجــة للعنــف واإلرهــاب دون معالجتهــا، 

وبقيــة  داعــش  مارســه  الــذي  فالتوحــش 

الجهادييــن وُبثــت مشــاهد منــه عبــر وســائل 

التواصــل )واتــس –آب، فيســبوك( تركــت 

 مــن الحــروب نفســها فــي 
ً
 أكثــر إيامــا

ً
جروحــا

املجتمعيــة.  الذاكــرة 

األوســط  الشــرق  فــي  الفكريــة  النخبــة 

مطالبــة اليــوم بمزيــد مــن الجــرأة والوضــوح 

الســلمي  الجهــد  مــن  ومزيــد  طروحاتهــا  فــي 

ألنظمــة  دمــوي  غيــر  تغييــر  أجــل:  مــن 

بيــن  التقليــدي  الحلــف  إســقاط  الحكــم، 

الحاكــم ورجــال الديــن، إعــادة بنــاء الدولــة 

دســاتيرها،  صياغــة  وإعــادة  العصريــة 

إعــادة صياغــة  الدولــة،  عــن  الديــن  إبعــاد 

املكونــات.  إنصــاف جميــع  التربيــة،  مناهــج 

وإال بقيــت املنطقــة لقــرن قــادم آخــر -علــى 

 ال يطــاق، وعــاش أبنائهــا 
ً
األقــل – جحيمــا

العــذاب.  فــي  أخــرى   
ً
مــرة

صالح علمداري *
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كردستان تدفع «فواتري« االستفتاء... وصراعات أحزابها

سيســتمر  كردســتان  فــي  الحــراك 

البرملانيــة  االنتخابــات  موعــد  حيــن  إلــى 

يشــير  مــا  األفــق  فــي  وليــس  اإلقليــم.  فــي 

ســيكرران  الكبيريــن  الحزبيــن  أن  إلــى 

عقــد  فــي  خاضاهــا  التــي  االقتتــال  تجربــة 

بــل  املا�ضــي.  القــرن  مــن  التســعينات 

الســليمانية،  فــي  الفو�ضــى  تعاظــم  إن 

الوطنــي  االتحــاد  حــزب  طلــب  اســتدعت 

مــن شــريكه الغريــم الحــزب الديموقراطــي 

والســيطرة  األوضــاع  لضبــط   
ً
أمنيــا  

ً
دعمــا

علــى التظاهــرات. كمــا أن تدخــل الحكومــة 

يكتفــي   .
ً
مســتبعدا  

ً
خيــارا يبقــى  االتحاديــة 

بإطــاق  العبــادي  حيــدر  الحكومــة  رئيــس 

التهديــدات. فهــو ال يريــد توفيــر أي فرصــة 

لتقويــض  منهــا  النفــاذ  لخصومــه  تتيــح 

. فهــو يــدرك أهميــة 
ً
ســلطته، وســمعته أوال

قيــادة  فــي  انتصــاره  خلفهــا  التــي  الصــورة 

الحــرب علــى »داعــش«، وفــي كســب املعركــة 

مــع أربيــل فــي إطاحــة االســتفتاء، واالندفــاع 

نحــو الســيطرة علــى جميــع املناطــق املتنــازع 

عليهــا وعلــى رأســها كركــوك، »قــدس الكــرد« 

يصــر  اآلخــر  فهــو  يقولــون.  كانــوا  مــا  وفــق 

علــى االنتخابــات البرملانيــة فــي عمــوم العــراق 

تأجيلهــا  ويرفــض  املقبــل.  العــام  منتصــف 

وبينهــم  حلفائــه  مــع  كســبه  علــى  ويراهــن 

 لتجديــد واليتــه فــي وجــه خصمــه 
ً
كــرد أيضــا

املالكــي. نــوري   
ً
دائمــا املتحفــز 

فــي أي حــال، إن أي قــرار بدفــع القــوات 

»الحشــد  مــن  فصائــل  أو  االتحاديــة 

»ســيكون  كردســتان  باتجــاه  الشــعبي« 

والعــراق  الكــرد  بمصالــح  ويضــر   ،»
ً
مدمــرا

صالــح  برهــم  عبــر  كمــا  ســواء،  حــد  علــى 

رئيــس »تحالــف الديموقراطيــة والعدالــة« 

ذلــك،  مــن  أبعــد  »االتحــاد«.  عــن  املنشــق 

بغــداد  بيــد  ليــس  القــرار  هــذا  مثــل  فــإن 

. فاألميركيــون 
ً
وحدهــا وال حتــى إيــران أيضــا

وحتــى  اإلقليــم.  فــي  موجــودون  وغيرهــم 

واســع.  تدخــل  أي  علــى  تســكت  لــن  تركيــا 

بمواجهــة  قواتهــا  زج  فــي  تتــردد  لــم  فهــي 

شــمال  فــي  الكردســتاني  العمــال  حــزب 

العــراق، بعــد تدخــل الجمهوريــة اإلســامية 

منتصــف  االتحــاد  حــزب  لحليفهــا   
ً
دعمــا

يبــدو  املا�ضــي. وال  القــرن  مــن  التســعينات 

فــي أن تتدخــل دول  إلــى اآلن أن ثمــة رغبــة 

الجــوار فــي مــا يحصــل بيــن القــوى الكرديــة، 

 مــن 
ً
مــا دامــت هــذه الفو�ضــى تلحــق مزيــدا

الضعــف بأحــزاب أربيــل والســليمانية. وال 

 ســيدفع الكــرد 
ً
 خارجيــا

ً
شــك فــي أن تدخــا

إلــى توحيــد صفوفهــم. وهــذا مــا ال يشــتهيه 

خصومهــم فــي بغــداد وفــي دول الجــوار. وال 

�ضــيء يغــري الحكومــة االتحاديــة بالتدخــل 

فــي هــذه املعمعــة. فهــي تتمتــع بموقــف قــوي 

وحصــدت الكثيــر مــن »نتائــج« االســتفتاء. 

لــم   
ً
جامعــا  

ً
ودوليــا  

ً
إقليميــا  

ً
دعمــا ونالــت 

تتوقعــه. ربمــا  تكــن 

خافــات  حــرك  االســتفتاء  أن  واضــح 

ت 
ّ
كامنــة ومتراكمــة. وهــذا واضــح فــي التشــت

حــزب  صفــوف  ويصيــب  أصــاب  الــذي 

زعيمــه  غيــاب  بعــد   
ً
خصوصــا االتحــاد، 

علــى  ورثتــه  وتنافــس  طالبانــي  جــال 

وقيــادات  وأرملتــه  ولديــه  بيــن  الزعامــة 

فــي  الحــراك  تركــز  لذلــك،  أخــرى.  حزبيــة 

مناطــق ســيطرة هــذا الحــزب، وإن وصلــت 

 مــن أربيــل، 
ً
طائــع بعــض التظاهــرات قريبــا

 ،
ً
حيــث قيــادة الديموقراطــي أكثــر تماســكا

 
ً
ومراســا خبــرة  أبعــد  األمنيــة  وقبضتهــا 

الســليمانية  اســتعانت  لذلــك،   .
ً
وتشــددا

بقــوات  أوســع،  الحريــات  هامــش  حيــث 

فشــرطة  اإلقليــم.  عاصمــة  مــن  أمنيــة 

االتحــاد ضعيفــة ومشــتتة. وليســت جديــدة 

تنخــر  التــي  واألجنحــة  التيــارات  ماحظــة 

 منهــا قــادر 
ً
جســم الحــزب. وال يبــدو أن طرفــا

 أن االتحــاد مقبــل 
ً
علــى الحســم، خصوصــا

وانتخابــات  عــام  مؤتمــر  علــى  اآلخــر  هــو 

مــع  األكبــر  االبــن  بافــل  ويقــف  داخليــة. 

والدتــه ومعــه مســؤولون أمنيــون علــى رأس 

األصغــر  شــقيقه  يبــدو  فيمــا  املتشــددين، 

مــع  التعامــل  فــي  براغماتيــة  أكثــر  قبــاد 

حكومــة أربيــل برئاســة نيجيرفــان بارزانــي. 

»الجماعــة  مــع  التغييــر«  »حركــة  وتســعى 

الحزبيــن.  إضعــاف  إلــى  اإلســامية« 

الغاضبيــن  جانــب  إلــى  وقوفهــا  وترجمــت 

وتطالــب  اإلقليــم  حكومــة  مــن  بالخــروج 

انتخابــات  علــى  تشــرف  انتقاليــة  بحكومــة 

وتعمــل  بالفســاد  الــوزارة  وتتهــم  مبكــرة. 

جاهــدة إلســقاط »ســلطة الحزبيــن«. وهــي 

لرئيــس  والتمديــد  االســتفتاء  عارضــت 

 مــن 
ً
اإلقليــم مســعود بارزانــي. وتلقــى دعمــا

 التــي تفيــد 
ً
قــوى عراقيــة ومــن إيــران أيضــا

الحــزب  القــوى إلضعــاف  هــذه  تشــدد  مــن 

الديموقراطــي.

وغيــر  مســؤولين  الكــرد،  يمكــن 

مســؤولين أن يلقــوا باللــوم علــى اآلخريــن، 

وعواصــم  وأنقــرة  وطهــران  بغــداد  علــى 

دوليــة بأنهــا خذلتهــم ولــم تقــف إلــى جانبهــم 

أنفســهم  يســألون  لكنهــم ال  االســتفتاء.  فــي 

إليهــم  آل  مــا  فــي  هــم  مســؤوليتهم  عــن 

علــى  املســؤولية  إلقــاء  قبــل  وضعهــم. 

 داخــل 
ً
 ذاتيــا

ً
الخــارج ملــاذا ال يجــرون نقــدا

كل حــزب وقــوة، وفــي مــا بيــن هــذه األحــزاب؟ 

وراء  واحــد  موقــف  علــى  هــذه  كانــت  لــو 

مختلفــة.  اآلن  الصــورة  لكانــت  االســتفتاء 

لكنهــا تواصــل سياســة املكابــرة والتشــتيت 

باألخطــاء،  االعتــراف  وعــدم  والشــرذمة، 

عشــية  محمــوم  ســباق  فــي  واالنخــراط 

 بعد ثاثة أشــهر 
ً
انتخابات ســتجرى مبدئيا

ويمكــن خالهــا أن يطيــح الكــرد العاديــون 

بجميــع  والخــارج  الداخــل  فــي  املحاصــرون 

مــا حققتــه فتــرة »االســتقال الذاتــي« منــذ 

نهايــة التســعينات حتــى اليــوم. املشــكلة أن 

ال أحــد مــن هــذه القــوى أو األحــزاب يريــد 

أن  يجــب  كثيــرة  فواتيــر  ثمــة  بــأن  اإلقــرار 

يدفعهــا الكــرد قبــل أن يســتقيم الوضــع فــي 

 
ً
اســتثنائيا  

ً
حدثــا االســتفتاء  كان  اإلقليــم. 

وأخطــأوا فــي التعامــل مــع هــذا االســتحقاق 

االعتــراض  حجــم  يقــدروا  ولــم  التاريخــي. 

اإلقليمــي والدولــي علــى تغييــر الخريطــة فــي 

محطــة  كأن  يتصرفــون  األوســط.  الشــرق 

مــن  وباتــت  صفحتهــا  طويــت  الحجــم  بهــذا 

املا�ضــي. وهــم يعملــون للعــودة إلــى مــا كانــوا 

لــم  املا�ضــي.  )ســبتمبر(  أيلــول  قبــل  عليــه 

الســيطرة  بغــداد  اســتعادة  مــن  يعتبــروا 

عليهــا  املتنــازع  واملناطــق  كركــوك  علــى 

البريــة  املعابــر  إدارتهــا  الســتعادة  وتتأهــب 

الحصــار  مــرارة  مــن  يعتبــروا  لــم  والجويــة. 

عائــدات. مــن  حرمهــم  ومــا  اإلقليمــي 

الحــوادث  عجلــة  تعــود  أن  مســتحيل 

إلــى الــوراء. هنــاك فواتيــر كثيــرة علــى القــوى 

السياســية أن تدفعهــا. فواتيــر اقتصاديــة 

الرواتــب،  ينتظــر  الكــردي  فالشــعب   .
ً
أوال

تتمهــل  بغــداد  حكومــة  أن  فــي  شــك  وال 

ألهــل  األجــور  بتوفيــر  وعودهــا  تنفيــذ  فــي 

خســائر  مفاقمــة  فــي  ترغــب  إنهــا  اإلقليــم. 

مــن  مزيــد  حصــد  لهــا  تتيــح  التــي  الكــرد 

العراقيــة،  املحافظــات  بقيــة  فــي  الدعــم 

وهنــاك   .
ً
أيضــا الجيــران  جانــب  ومــن 

السياســية  القــوى  علــى  سياســية  فاتــورة 

الكرديــة كلهــا املســاهمة فــي دفــع ثمنهــا مــن 

أن  أثبتــت  األخيــرة  فالحــوادث  شــعبيتها. 

أو  »الدولــة«  بنــاء  فــي  فشــلت  القــوى  هــذه 

 
ً
فــي تقديــم نمــوذج جــاذب، ســواء كان حكمــا

عــم  املستشــري  فالفســاد  دولــة.  أو   
ً
ذاتيــا

التــي  بأكملــه. وكذلــك املحاصصــة  العــراق 

 فــي توزيــع الثــروة، 
ً
تحولــت فــي اإلقليــم تفــردا

وعلــى  الكبيريــن.  الحزبيــن  بيــن  وباعــدت 

االنتهازيــة  التجاذبــات  تــزال  ال  ذلــك،  رغــم 

أو  الحــزب  هــذا  خطــأ  مــن  لإلفــادة  حــادة 

ذاك، بــدل التاقــي مــن أجــل إيجــاد الســبل 

الضروريــة  حاجاتــه  للشــعب  توفــر  التــي 

مــن خدمــات وأمــن وغيــر ذلــك. صحيــح أن 

األحــزاب،  بيــن  االنقســام  عمــق  االســتفتاء 

توســيع  بمواقفهــا  تواصــل  هــذه  أن   
ّ

إال

الهــوة وضــرب الجســور. ومــع اســتمرار هــذه 

كان  قائمــة.  لكردســتان  تقــوم  لــن  الحــال 

باالســتفتاء  املنــادون  رفعــه  الــذي  الشــعار 

العــراق  وأن  الشــراكة،  ترفــض  بغــداد  أن 

مذهبيــة.  دينيــة  دولــة  إلــى   
ً
تدريجــا ينتقــل 

والحــال اليــوم، أن بغــداد حرمتهــم »نعمــة« 

مشــاركتهم  إلــى  وتســعى  النفــط.  عائــدات 

واســتعادة  واملطــارات،  املعابــر  عائــدات 

عليهــا! املتنــازع  املناطــق  علــى  الســيطرة 

بقــدرة  التفــاؤل  يمكــن  ال  هنــا،  مــن 

مطالــب  اســتجابة  علــى  اإلقليــم  حكومــة 

عمــن  النظــر  بصــرف  العادييــن،  ناســها 

يحرك هؤالء، سواء كانت »حركة التغيير« 

أو »الجماعــة اإلســامية. وإذا كان الحــراك 

يتصاعــد أكثــر فــي »ملعــب« حــزب االتحــاد 

فيمــا تبــدو »ســاحة« الحــزب الديموقراطــي 

 مــن 
ً
، فــإن مــا يصيــب شــطرا

ً
أكثــر تماســكا

 مدمــرة علــى الشــطر 
ً
اإلقليــم ســيترك آثــارا

منقســمة  لكردســتان  معنــى  فــا  اآلخــر. 

اإلقليــم  أحــزاب  جميــع  وعلــى  ذاتهــا.  علــى 

التغييــر  ينشــدون  الكــرد  أن  تــدرك  أن 

أو  القــوة  هــذه  اســتغال  عــن  قيــل  مهمــا 

ســتتمكن  فهــل  العنيــف.  لحراكهــم  تلــك 

مــن تطويــق هــذه الفو�ضــى 

جورج سمعان *

10
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كي ال تظل القدس قضية لالستثمار يف التخريب

لبنــان  علــى  اإلســرائيلي  العــدوان  إّبــان 

الطلبــة  مــن  مجموعــة  كنــا   ،1982 عــام 

الذيــن  دمشــق،  جامعــة  فــي  اليســاريين 

أعَمــت بصرهــم وبصيرتهــم »قضيــة العــرب 

األخبــار،  إلــى  نســتمع  كنــا  وإذ  املركزيــة«. 

األســبق  اللبنانــي  للرئيــس   
ً
ردا املذيــع  نقــل 

لجــورج  تصريــح  علــى  شــمعون  كميــل 

»ســنجعل  »الحكيــم«:  فيــه  قــال  حبــش، 

فــّرد  العــرب«،  ســتالينغراد  بيــروت  مــن 

الرئيــس الراحــل شــمعون: »إذا بــّدك تعمــل 

ســتالينغراد روح عملهــا ببلــدك«. فمــا كان 

أن  إال  املتواجديــن،  اليســاريين  نحــن  منــا 

صرخنا بحماس ومن دون تنســيق مســبق، 

قــال: »عميــل  »عميــل أميرـكـي«!، وبعضهــم 

إســرائيلي«!

»مجتمعــات  فــي   
ً
طبيعيــا ذلــك  كان 

»األيديولوجيــة  مــن  تتغــذى  جماهيريــة« 

ســوى  نتــج 
ُ
ت وال  االشــتراكية«،  القوميــة 

واملعرفــة،  والثقافــة  السياســة  فــي  األوهــام 

ومنهــا ذاك الوهــم الكبيــر: لتحتــرق بيــروت 

فــي  »محطــة  ذلــك  كان  إذا  كلــه،  ولبنــان 

 ،
ً
 أيضــا

ً
الطريــق إلــى القــدس«. وكان طبيعيــا

الحبيــب  »العميــل«  العــرب  خــّون  أن  منــذ 

قــرار  بقبــول  نصَحهــم  عندمــا  بورقيبــة، 

أن  قبــل   ،1947 عــام  فلســطين  تقســيم 

تحتــل إســرائيل األرا�ضــي العربيــة فــي حــرب 

إلــى  االســتقاليين  رؤى  طــَرد 
ُ
ت أن   ،1967

الهوامــش، مقابــل ســيطرة رعاعيــة كاســحة 

بقــوة  يدعمهــا  املجتمعيــة،  املتــون  علــى 

والدينــي  السيا�ضــي  االســتبدادين  تحالــف 

املديــد.

الكبــرى  األيديولوجيــات  تغــّول  ومــع 

)القوميــة  العقيــدة  فكــرة  علــى  املرتكــزة 

مقابــل  االشــتراكية(،  أو  اإلســامية  أو 

تــرى:  التــي  االســتقالية  التيــارات  تهميــش 

 ،
ً
، وفلســطين أوال

ً
، ولبنــان أوال

ً
ســورية أوال

توفيــر  مجــال  القــدس  قضيــة  تغــادر  لــم 

»ذروة مــن ذرى املشــروعية العليــا« لقــوى 

الداخليــة  األهليــة  حروبهــا  فــي  االســتبداد 

القــذرة.

ألم تشــكل القضية الفلســطينية ذروة 

القتــال  فــي  العليــا«  املشــروعية  »ذرى  مــن 

العبثــي واملدّمــر، الــذي نشــب بيــن فصائــل 

والجيــش  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 

أيلــول األســود عــام 1970؟! فــي  األردنــي 

ألم يكن أحد مبّررات اشتراك فصائل 

الحــرب  فــي  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 

األهليــة اللبنانيــة، هــو منــع الحــل الســلمي 

التصفــوي للقضيــة الفلســطينية؟!

الثــورة  »تصديــر  شــعار،  يكــن  ألــم 

العربــي،  املشــرق  بلــدان  إلــى  الخمينيــة« 

 مــع إعــان يــوم القــدس العالمي من 
ً
مترافقــا

قبــل اإلمــام الخمينــي، والــذي كانــت الحــرب 

باكورتــه األولــى، كمــا  العراقيــة– اإليرانيــة 

لــن يكــون آخــر ثمــاره فيلــق القــدس الــذي 

ســليماني؟! الجنــرال  يقــوده 

ألــم يربــط صــّدام حســين خروجــه مــن 

لهــا، بإنهــاء احتــال  الكويــت بعــد احتالــه 

إســرائيل للجــوالن والضفــة الغربيــة؟!

الســورية  املــدن  دّمــر  الــذي  مــن  ثــم 

والعراقييــن  الســوريين  وقتــل  والعراقيــة، 

وهّجرهــم غيــر »فيالــق القــدس« و »ســرايا 

القــدس« و »ميليشــيات القــدس« وجيــوش 

فلســطين«؟! »تحريــر 

بالنســبة  القــدس  طريــق  يصبــح  ألــم 

القصيــر  مــن  يمــر   
ً
طريقــا هللا«  »حــزب  إلــى 

وحلــب؟! وحمــص  والزبدانــي 

وكــي ال تظــل القــدس قضيــة لاســتثمار 

فــي  والتفتيــت  والتدميــر  التخريــب  فــي 

مــن  العربيــة،  املجتمعيــة  األنســجة 

لجملــة  اخضاعهــا  فــي  التفكيــر  املناســب 

وسياســية: ووطنيــة  أخاقيــة  مبــادئ 

القــدس  قضيــة  فصــل  األول،  املبــدأ 

أو  قوميــة  كانــت  ســواء  العقيــدة  عــن 

العــرب  مــن  أقــدر  إســرائيل  ألن  دينيــة، 

 ،
ً
هوّياتيــا القضيــة  تلــك  اســتثمار  علــى 

ومــن مصلحتهــا وهــي تســعى لتحقيــق مبــدأ 

القــدس  قضيــة  ربــط  الدولــة«،  »يهوديــة 

بصــراع  أو  يهــودي،  إســامي–  بصــراع 

عربــي– صهيونــي. فــي املقابــل، إن مصلحــة 

الفلســطينيين والعــرب تقــوم علــى ربــط تلك 

القضية بمسار حرية الشعب الفلسطيني 

وخياراتــه الذاتيــة، وبمســتقبله السيا�ضــي، 

دولــة  بإقامــة  املســتقبل  هــذا  تمثــل  ســواء 

األرا�ضــي  حــدود  فــي  مســتقلة  فلســطينية 

)إذا  تمثــل  أو   ،1967 عــام  احُتلــت  التــي 

ســمح التاريــخ بذلــك( بإقامــة دولــة علمانيــة 

أرض  علــى  القوميــة  ثنائيــة  ديموقراطيــة 

التاريخيــة. فلســطين 

للعــرب  يحــق  ال  الثانــي،  املبــدأ 

فــي  القــدس«،  »تهويــد  إدانــة  وللمســلمين 

أو  »التشــييع«  يمارســون  الــذي  الوقــت 

»التســنين« أو »التعريــب« فــي مــدن وبلــدات 

وأســاليب  بطــرق  عــدة  وســورية  عراقيــة 

»التهويــد«  ضــد  يقــف  فمــن  وحشــية، 

و  »التســنين«  و  »التشــييع«  يديــن  وال 

»التعريــب«، لديــه نقــص فــي املبــدأ. كمــا ال 

فــي مقاومــة ضــد »التهويــد«  الوثــوق  يمكــن 

تقــف فــي الوقــت ذاتــه مــع »التشــييع« أو مــع 

آخــر. هــووّي  مضمــون  أي 

املبــدأ الثالــث، تحريــر قضيــة القــدس 

املســتبّدة«  الطغــم  »جيــوش  احتــكار  مــن 

املذهبيــة  امليليشــيات  احتــكار  ومــن 

والعنصريــة، فــا يمكــن القــدس أن تكــون 

بعــد  إال  الفلســطينيين،   ملســار حريــة 
ً
رمــزا

العســكريتاري–  املســتنقع  مــن  انتشــالها 

املتعّفــن. العنصــري  امليليشــياوي 

قضيــة  تنضيــد  إعــادة  الرابــع،  املبــدأ 

أخــرى،  تاريخيــة  رؤيــة  وســط  القــدس 

األخاقيــة  املبــادئ  تفكيــك  جوهرهــا 

»الصمــود  محــاور  لبقايــا  واإلبســتمية 

التــي  والتصــّدي« و »املقاومــة واملمانعــة«، 

وإنســانية. وطنيــة  ضــرورة  تفكيكهــا  بــات 

ومــن املفيــد هنــا اإلشــارة إلــى ظاهرتيــن 

الســلمية  البدايــات  فــي  األولــى،  هامتيــن: 

أي  ُيرفــع  لــم  العربــي«  »الربيــع  لثــورات 

املتظاهريــن  مــن   
ً
إدراكا لفلســطين،  شــعار 

القضيــة  بيــن  »النجــس«  االرتبــاط  لــذاك 

واالســتبداد. الفلســطينية 

األفعــال  ردود  ت�ضــي  الثانيــة،  الظاهــرة 

العربيــة  »الشــعوب«  قبــل  مــن  الباهتــة 

الســفارة األميركيــة  نقــل  قــرار ترامــب  علــى 

تلــك »الشــعوب« مــن  القــدس، بقــرف  إلــى 

نتائــج الصــراع العربــي– اإلســرائيلي خــال 

أكثــر مــن نصــف قــرن، وقرفهــا مــن أحجــام 

الكــذب والنفــاق والفســاد لــدى القــوى التــي 

الفلســطينية. القضيــة  ألويــة  حملــت 

وطويــل  معّقــد  تاريخــي  مســار  هــذا 

وغيــر حتمــي، لكنــه ممكــن وواجــب، ويبــدأ 

الذيــن  »العمــاء«  إلــى  االعتبــار  بإعــادة 

التاريــخ. ظلمهــم 

 25 - الحيــاة  كاتــب ســوري، جريــدة   *

 2017 األول  كانــون 

منير الخطيب *

تلتقــي  موحــد  بموقــف  العنــف  وأعمــال 

ومصالحهــا  عشــائريتها  مــن   
ً
بعيــدا عليــه 

إنهــا  أم  الخارجيــة؟  وارتباطاتهــا  الضيقــة 

البرملانيــة  االنتخابــات  فــي  نفســها  ســتجد 

قاســية  ونتائــج  تحديــات  أمــام  القريبــة 

الجيــران  وتدخــات  شــرذمتها  مــن  تزيــد 

تمكنــت  إذا  أمــا  والبعيديــن؟  القريبيــن 

النظــام  إنتــاج  إعــادة  مــن  القــوى  هــذه 

التقليديــة  قواعــده  علــى  ذاتــه  الســابق 

بتقاســم الســلطة وتوزيــع املقاعــد، فإنهــا 

»الغنائــم«  توزيــع  عــن  قاصــرة  ســتظل 

االســتفتاء.  قبــل  الحــال  كانــت  كمــا 

الــوراء.  إلــى  تعــود  لــن  الســاعة  عقــارب 

وموازيــن القــوى، السياســية والعســكرية 

واالقتصاديــة، بيــن بغــداد وأربيــل اختلــت 

 ملصلحــة عاصمــة البــاد. وســيبقى 
ً
تمامــا

اإلقليــم إلــى أمــد بعيــد فــي حضــن العــراق 

التــي  حتــى ســداد جميــع فواتيــر األخطــاء 

قادتــه. ارتكبهــا 

األول  كانــون   25 الحيــاة  جريــدة   *

 2017

كردستان تدفع ... تتمة
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ل جرية «داعش« والقاعدة والنظام السوري على األكراد؟
ّ
أردوغان يفض

فــي  تقــع  ســورية  مدينــة  عفريــن 

الســورية،  الخريطــة  غــرب  شــمال  أق�ضــى 

وتتمتــع بــإدارة ذاتيــة أعلنهــا حــزب االتحــاد 

وفــرت  2013؛  عــام  مطلــع  الديموقراطــي 

األمن واالستقرار في املنطقة ذات الغالبية 

الكرديــة ممــا جعلتهــا محــط أنظــار عشــرات 

اآلالف مــن الباحثيــن عــن األمــان والهاربيــن 

مــن أتــون الحــرب املســتعرة واملســتمرة بيــن 

النظــام ومختلــف التلوينــات مــن الفصائــل 

مختلــف  ومــن  واإلســامية،  الجهاديــة 

املناطــق الســورية القريبــة منهــا والبعيــدة. 

املدينــة التــي عانــت التهميــش والتعريــب 

البعــث،  نظــام  حكــم  طــوال  واإلهمــال 

خطابــات  األخيريــن  الشــهرين  فــي  تصــّدرت 

عــدد مــن املســؤولين االقليميــن والدولييــن 

الدولــة  اهتمــام  انصــب  بعدمــا  وبخاصــة 

فــي  امللحــة  ورغبتهــا  ثقلهــا  بــكل  التركيــة 

اجتيــاح هــذه املنطقــة اآلمنــة بذريعــة وجــود 

تهديــد ألمنهــا القومــي واملتمثــل فــي وحــدات 

حمايــة الشــعب الكرديــة. وأثنــاء كتابــة هــذه 

الســطور كــّرر الرئيــس الترـكـي رجــب طيــب 

عفريــن.  ملنطقــة  تهديــده  أردوغــان 

أولويــات  ســلم   
ً
حاليــا عفريــن  تحتــل 

الســبل  بشــتى  وتســعى  التركيــة،  الدولــة 

 
ً
وخصوصــا الدولييــن  الاعبيــن  إلقنــاع 

ميدانيــة  نفــوذ  دائــرة  تملــك  التــي  روســيا 

نهــر  بيــن  الواقعــة  املنطقــة  فــي  واســعة 

وتمتلــك   ،
ً
شــرقا واملتوســط  غربــا  الفــرات 

معســكر  فــي  عســكرية  قاعــدة   
ً
أيضــا

عفريــن.  شــرقي  كفرجنــة 

يأتــي هــذا الــكام بعدمــا أحاطــت تركيــا 

الجهــات  أغلــب  مــن  وحاصرتهــا  بعفريــن 

إطــار  فــي  عســكرية  قواعــد  أقامــت  حيــث 

عمليــة )درع الفــرات( فــي املناطــق املحيطــة 

كمــا  إعــزاز،  مدينــة  جهــة  مــن  بعفريــن 

جلبــت تعزيــزات عســكرية كبيــرة إلــى الريــف 

تحــاذي  التــي  إدلــب  ملحافــظ  الشــمالي 

مــع  االتفــاق  وفــق  وذلــك   
ً
جنوبــا عفريــن 

والــذي  أســتانا6  مؤتمــر  فــي  وإيــران  روســيا 

التصعيــد  خفــض  منطقــة  بإقامــة  ق�ضــى 

فــي محافظــة إدلــب، إال أن تركيــا اســتغلت 

العســكرية  قواتهــا  ونشــرت  االتفــاق 

نــور  وحركــة  النصــرة  جبهــة  مــع  بالتعــاون 

وجبــل  ســعمان  قلعــة  فــي  الزنكــي  الديــن 

الشــيخ بــركات حيــث يطــل هــذا الجبــل علــى 

املنطقــة.  مــن  واســعة  أجــزاء 

إقــدام  أكثــر  تركيــا  حفيظــة  يثيــر  ومــا 

إجــراء  علــى  املعلنــة  الذاتيــة  اإلدارة 

تعــد  والتــي  املحليــة  للمجالــس  انتخابــات 

اللبنــات األولــى لتأســيس نظــام فيدرالــي فــي 

التحالــف  أنظــار  وتحــت  ســوريا،  شــمال 

أرســلت  والتــي  االتحاديــة  وروســيا  الدولــي 

فــي  االقتــراع  مراكــز  لزيــارة  لهــا  مندوبيــن 

إلــى  إضافــة  وكوبانــي،  الجزيــرة  منطقــة 

ووفــد  العــراق  كردســتان  برملــان  مــن  وفــد 

آخــر كــردي مــن كردســتان تركيــا، لاطــاع 

رســالة  فــي  االنتخابيــة  العمليــة  ســير  علــى 

الجميــع  أشــاد  حيــث  واضحــة  سياســية 

 ،
ً
إيجابــا وقّيموهــا  االنتخابيــة  بالعمليــة 

حيــث  املشــاركة  دائــرة  تتســع  مــرة  وألول 

شــاركت أحــزاب وفاعليــات أخــرى منافســة 

العائــدة  الديموقراطيــة(  )األمــة  لقائمــة 

وحلفائــه  الديموقراطــي  االتحــاد  لحــزب 

الوحــدة  كحــزب  الذاتيــة،  اإلدارة  فــي 

ســوريا)يكيتي(  فــي  الكــردي  الديمقراطــي 

فــي منطقــة عفريــن  القاعــدة العريضــة  ذو 

شــارك  حيــث  )كوبانــي(،  الفــرات  وإقليــم 

الجزيــرة  إقليــم  وفــي  مســتقلة،  بقائمــة 

ضمــن قائمــة حلفائــه فــي »التحالف الوطني 

 
ً
الكردي« مما يكســب هذه املجالس تمثيا

وإمكانيــة  أكبــر  جماهيريــة  وشــرعية  أوســع 

أن يتحــول إقليــم شــمال ســوريا إلــى كيــان 

واقعــي فــي ظــروف مشــابهة لتلــك التــي أدت 

إلــى إنشــاء إقليــم كردســتان العــراق مطلــع 

املا�ضــي.  القــرن  مــن  التســعينات 

الحمايــة  وحــدات  تعــزز  جهتهــا،  مــن 

الشــعبية التابعــة فــي عفريــن مــن مواقعهــا 

مــن  املزيــد  تجنيــد  وتكثــف  الدفاعيــة 

 أن 
ً
الشــباب وتضمهــم إلــى صفوفهــا، علمــا

كبيــرة  معــارك  تخــض  لــم  الوحــدات  هــذه 

التــي  املعــارك  بحجــم  عفريــن  منطقــة  فــي 

وغيرهــا.  والرقــة  منبــج  فــي  خاضتهــا 

حالــة  تســود  الشــعبي  الصعيــد  وعلــى 

مــن الترقــب مــع التصاعــد املتزايــد فــي وتيــرة 

التصريحــات والتهديــدات التركيــة القادمــة 

األمــر  األتــراك،  املســؤولين  أرفــع  مــن 

 فــي حركــة التجــارة وقطــاع 
ً
الــذي أثــر ســلبا

العقــارات. 

بــات  املشــحونة  األجــواء  هــذه  ظــل  فــي 

كثير من املراقبين يرى أن عملية عســكرية 

بــل  املؤكــد  شــبه  حكــم  فــي  أضحــت  تركيــة 

التحليــق  كثافــة  مــع   
ً
وخصوصــا وشــيك، 

تركيــة  تنفــذه طائــرات  الــذي  االســتطاعي 

غيــر  بــادرة  فــي  عفريــن  ســماء  فــي  وتجــول 

والــذي  املاضيــة  األعــوام  طــوال  مســبوقة 

يفهــم منــه أن روســيا قــد تكــون راضيــة عــن 

الخطــوة.  هــذه 

الوحــدة  حــزب  ســكرتير  وكان 

محيــي  الســيد  الكــردي  الديموقراطــي 

قــد  عفريــن،  فــي  املقيــم  آلــي،  شــيخ  الديــن 

 
ً
صــرح فــي هــذا االطــار لوكالــة )ANF( قائــا

عفريــن  إزاء  التركيــة  »التهديــدات  إن 

الرســمية  املســتويات  أعلــى  عــن  الصــادرة 

الحكومــة  الدفــاع ورئيســا  فيهــا وزيــر  بمــن 

يجــوز  ال   
ً
مؤشــرا شــكل 

ُ
ت والجمهوريــة، 

أن   
ً
وخصوصــا أحــد،  بــه  يســتخف  أن 

مدفعــي  قصــف  يرافقهــا  هــذه  التهديــدات 

عفريــن،  منطقــة  وأريــاف  لقــرى  متكــرر 

وتحليــق شــبه يومــي لطيــران االستكشــاف 

اتســاع  ذلــك  علــى  زد  املنطقــة،  أجــواء  فــي 

اإلعاميــة  الحمــات  وتيــرة  وتصاعــد 

مؤسســات  لهــا  تنشــط  التــي  التحريضيــة 

والتنميــة  العدالــة  لحزبــي  تابعــة  ومراكــز 

AKP والحركــة القوميــة MHP فــي الداخــل 

باتجــاه شــن هجــوم  الدفــع  بهــدف  الترـكـي، 

عفريــن«.  علــى  واســع 

أن  آخــر  مــكان  فــي  آلــي  شــيخ  ويؤكــد 

لــن  عفريــن  علــى  عســكري  هجــوم  أي 

أنقــرة  ستســتقبل  وقــع  وإن  نزهــة،  يكــون 

جنودهــا  مــن  القتلــى  جثاميــن  وإســطنبول 

 . طهــا وضبا

ســريع  نصــر  تحقيــق  فــي  تركيــا  ترغــب 

بالتعــاون مــع قــوات )درع الفــرات( فــي ريــف 

عفريــن  علــى  والســيطرة  الشــمالي  حلــب 

مناطــق  بيــن  الجغرافــي  الربــط  لتحقيــق 

إدلــب  ومحافظــة  الفــرات  درع  ســيطرة 

الخاضعــة لجبهــة النصــرة بشــكل أسا�ضــي، 

ولكــن تركيــا تخ�ضــى أن تتــورط فــي مســتنقع 

املعركــة  أن  إدراكهــا  مــع  عقباهــا  تحمــد  ال 

لــن تكــون ســهلة بالنظــر إلــى طبيعــة عفريــن 

الجبليــة الوعــرة ومتانــة التحصينــات التــي 

علــى  عــاوة  الكرديــة  الوحــدات  اتخذتهــا 

إمــكان تمــدد القتــال إلــى خطــوط التمــاس 

بيــن مدينــة منبــج وجرابلــس. هــذا األمــر إن 

حــدث وغاصــت فــي »املســتنقع العفرينــي«، 

علــى   
ً
ســلبا ينعكــس  قــد  التعبيــر،  صــح  إن 

تركيــا مقبلــة  الترـكـي وبخاصــة أن  الداخــل 

نيســان  شــهر  فــي  برملانيــة  انتخابــات  علــى 

املقبــل ممــا يجعــل أمــر الغــزو البري لعفرين 

وبســبب  تقديــر.  أقــل  علــى   
ً
مســتبعدا

ذلــك مــن املحتمــل أن تلجــأ تركيــا إلــى شــن 

تخفيــض  بهــدف  وقويــة  ســريعة  ضربــات 

القــدرات القتاليــة للمقاتليــن الكــرد وشــلها 

ملطالــب  الخضــوع  علــى  إجبارهــا  بهــدف 

املنطقــة  إلــى  بالعــودة  الســورية  الحكومــة 

ســبق  أنــه  ســيما  وال  شــروط،  وبــدون 

للــروس والنظــام أن رفعــوا العلــم الســوري 

فــي معســكر »كفرجنــة« شــرقي عفريــن ممــا 

رفــض  إلــى  الكرديــة  الوحــدات  ســارعت 

أن  ويتوقــع  وإنزالــه،  الســوري  العلــم  رفــع 

تر�ضــى أنقــرة بهــذا املخــرج كحــل وســط. إذ 

إن الحكومــة التركيــة تضغــط علــى روســيا 

الخاضعــة  املناطــق  عــودة  باتجــاه  وإيــران 

لســيطرة وحــدات الحمايــة وقــوات ســورية 

النظــام  ســيطرة  إلــى  الديموقراطيــة، 

التبــدل  عمــق  يتكشــف  وهنــا  الســوري، 

فــي ســوريا  الترـكـي  املوقــف  طــرأ علــى  الــذي 

التركيــة  الحكومــة  باتــت  إذ 
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اإلدارة الرشيدة .... 
 - )Çeleng Omer( جلنك عمر

16 ديسمبر 2017

معاييــر اإلدارة الرشــيدة أو )الحوكمــة 

 :
ً
تعريفــا تعنــي  والتــي   ،)Governance  –

سياســية  قيــادات  بــه  تقــوم  الــذي  الحكــم 

منتخبة وأطر إدارية كفؤة لتحسين نوعية 

حيــاة املواطنيــن وتحقيــق رفاهيتهــم، وذلــك 

وهــي  ودعمهــم.  مشــاركتهم  وعبــر  برضاهــم 

تتحقــق مــن خــال تكامــل عمــل مؤسســات 

ومؤسســات  والخــاص  العــام  القطــاع 

املجتمــع املدنــي، وال وجــود للحوكمــة إال فــي 

ظــل األنظمــة الديمقراطيــة، وبالتالــي فهــي 

التاليــة: املعاييــر  تســتوجب 

والرجــل  املــرأة  حــق  أي  1-املشــاركة: 

الــرأي  وإبــداء  والتصويــت  الترشــيح  فــي 

والسياســات  البرامــج  فــي   
ً
ديمقراطيــا

العامــة. والقــرارات 

2-حكــم القانــون: أي أن القانــون هــو 

الجميــع  علــى  تنطبــق  املرجعيــة، وســيادته 

فصــل  يقت�ضــي  وهــذا  اســتثناء،  بــدون 

ووضــوح  القضــاء  واســتقالية  الســلطات 

فــي  وانســجامها  وشــفافيتها  القوانيــن 

. لتطبيــق ا

املعلومــات  توفــر  وتعنــي  3-الشــفافية: 

املجــال  وإفســاح  وقتهــا  فــي  الدقيقــة 

املعلومــات  علــى  لاطــاع  الجميــع  أمــام 

الضروريــة، ممــا يســاعد باتخــاذ القــرارات 

الصحيحــة، وهــذا يســاهم فــي توســيع دائــرة 

الشــعبية. املشــاركة 

علــى  القــدرة  وتعنــي  4-املحاســبة: 

محاســبة املســؤولين عــن إدارتهــم للمــوارد 

عــن  الخــاص  فصــل  وتطبيــق  العامــة، 

مــن تعســف  العــام  الشــأن  العــام وحمايــة 

يخفــف  وبالتالــي  السياســيين،  واســتغال 

الفســاد. مــن  ويحــد  الهــدر  مــن 

قــدرة  وتعنــي  االســتجابة:  5-حســن 

بــدون  الجميــع  خدمــة  علــى  املؤسســات 

اســتثناء، وهــذا يتحقــق مــن خــال مرونــة 

العمــل. آليــات 

علــى  القــدرة  وتعنــي  6-التوافــق: 

التحكيــم والتوفيــق بيــن املصالــح املتضاربة 

مــن أجــل الوصــول إلــى إجمــاع واســع حــول 

العامــة. املصلحــة 

لجميــع  الحــق  اعطــاء  أي  7-املســاواة: 

النســاء والرجــال فــي الحصــول علــى الفــرص 

املتســاوية فــي االرتقــاء االجتماعــي مــن أجــل 

أوضاعهــم. تحســين 

علــى  القــدرة  توفيــر  أي  8-الفعاليــة: 

لحاجــات  تســتجيب  التــي  املشــاريع  تنفيــذ 

إدارة  أســاس  علــى  وتطلعاتهــم  املواطنيــن 

للمــوارد. وراشــدة  عقانيــة 

الرؤيــة  أي  االســتراتيجية:  9-الرؤيــة 

الثقافيــة  املعطيــات  مــن  املنطلقــة 

إلــى تحســين شــؤون  واالجتماعيــة الهادفــة 

والقــدرات  املجتمــع  وتنميــة  النــاس 

. لبشــرية ا

يســتنتج ممــا ســبق أن مفهــوم اإلدارة 

النشــاط  بيــن  بالتكامــل  يرتبــط  الرشــيدة 

والسيا�ضــي  واالقتصــادي  االجتماعــي 

مفاهيــم  إلــى  باالســتناد  والبيئــي،  والثقافــي 

العدالــة فــي التوزيــع واملشــاركة، أي التنميــة 

تحويــل  يمكــن  ال  بدونهــا  التــي  املســتدامة 

بشــرية  تنميــة  إلــى  االقتصــادي  النمــو 

مســتدامة.

Facebook

رياض درار

 2017/12/21

ســيزعج  أنــه  شــك  ال  السيا�ضــي  الحــل 

الذيــن  املتحجريــن  للنظــام  املواليــن 

الشــعب  ثــورة  قبــل  مــا  أحــام  يعيشــون 

فــي  املتطرفيــن  ســيزعج  لكنــه  العظيــم، 

والشاشــات  األنترنــت  وفرســان  املعارضــة 

واملتعطشــين  واملزاوديــن  الفضائيــة 

املعــارك  خــوض  فــي  والشــجعان  للكر�ضــي 

عــن بعــد... والحــل السيا�ضــي يعنــي اســقاط 

النظــام املســتبد وبنــاء ســوريا علــى أســس 

اإلنســان. تمجــد  ديمقراطيــة 

احلل السياسي...

Facebook
تفضــل عــودة النظــام الــذي طاملــا حاربتــه 

املســلحة،  املعارضــة  دعــم  خــال  مــن 

ويتكشف مرة أخرى حجم العداء التركي 

ألي نهــوض كــردي فــي ســوريا، إذ ســبق أن 

فضلــت جيــرة تنظيــم »داعــش« اإلرهابــي 

علــى  الجنوبيــة  حدودهــا  علــى  املتوّحــش 

هزيمتــه فــي املناطــق الكرديــة والحدوديــة 

وحلفائهــا.  الكرديــة  القــوات  مــن 

أمــام جديــة تركيــا فــي عــدم الســكوت 

الجنوبيــة  يحــدث علــى حدودهــا  مــا  علــى 

مــن توطيــد ألركان إدارة ذاتيــة كرديــة أو 

بيــن  تشــاركي  جغرافــي  فيدرالــي  مشــروع 

والتركمــان  والســريان  والكــرد  العــرب 

ســوريا«  شــمال  »إقليــم  مســمى  تحــت 

بالحســبان،  يكــن  لــم  مــا  يحــدث  قــد 

الشــعب  حمايــة  وحــدات  تبــادر  أن  وهــي 

ســوريا  قــوات   « مــن  حلفائهــا  مــع   YPG

اســتباقية  معركــة  الديموقراطيــة« 

 نحــو إدلــب حيــث يقضــم 
ً
والتوجــه جنوبــا

كل مــن قــوات النظــام وتنظيــم »داعــش« 

أرا�ضــي فــي الجنــوب والجنــوب الشــرقي مــن 

املحافظــة.  

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

* صحافي كردي – عفرين

النهار اللبنانية
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أردوغان ُيفضل ... تتمة

رافقهــا  ومــا  الكبيــر،  الســوري  الحــدث 

مــوازاة  فــي  ذلــك  وإحباطــات،  آمــال  مــن 

خذتهــا ســيرورة األحــداث، 
ّ
التحــوالت التــي ات

إيصــال  فــي  األطــراف  كافــة  دور  فيهــا  بمــا 

 مــن النظــام 
ً
األمــور إلــى مــا آلــت إليــه، بــدءا

التاريــخ  بوابــة  نفســه  علــى  أقفــل  الــذي 

واســتخدم الحــل األمنــي ومختلــف أشــكال 

تطلعــات  وأد  بهــدف  بالواقــع  العبــث 

هيمنــة  مــن  للتخلــص  الســوري  الشــعب 

األطــراف  بــدور  وانتهــاًء  األمنــي،  النظــام 

اإلقليميــة التــي عملــت علــى أســلمة الثــورة 

التطــرف. مهــاوي  فــي  وعســكرتها وإدخالهــا 

التــي  الكاتــب،  يوميــات  علــى  وعــاوة 

ومشــاهداته،  عواطفــه  فيهــا  فــت 
ّ
تكث

التحليــات  مــن  بالكثيــر  النــص  اغتنــى 

لتتابــع  الزمنــي  الســياق  فــي  السياســية 

الســورية،  الثــورة  االنتفاضــة/  مجريــات 

إلنتــاج  املضنيــة  املحــاوالت  ذلــك  فــي  بمــا 

أجــل  مــن  معارضــة  سياســية  تعبيــرات 

االنتقــال  حالــة  وتأطيــر  األحــداث  ضبــط 

الكاتــب  وتجربــة  ســوريا،  فــي  السيا�ضــي 

املباشــرة فــي تلــك املحــاوالت والتجــارب، بمــا 

فيهــا حضــور بعــض املؤتمــرات فــي الخــارج، 

فــي  العامليــن  الســفراء  مــع  واللقــاءات 

املعارضــة. وفــود  بيــن  مــن  ســوريا 

أنشــطة  مســاحة  اتســاع  أتــاح  وقــد 

ــت الكثيــر مــن الجوانــب 
ّ
الكاتــب، التــي غط

االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة وحتــى 

بانورامــي  مشــهد  تقديــم  أتــاح  اإلغاثيــة، 

للحــدث، و »التــزام الحياديــة مــا أمكــن، فــي 

 مــن األمانــة 
ً
معالجــة املوضوعــات انطاقــا

للتاريــخ واملســؤولية الوطنيــة فــي توصيــف 

معانــاة الســوريين واملظالــم التــي تعرضــوا 

لهــا علــى اختافهــا« حســب وصــف الكتــاب.

 
ً
الدكتــور منيــر شــحود، عمــل أســتاذا

 في عدة جامعات ســورية، قبل أن 
ً
جامعيا

يتــم فصلــه مــن التدريــس فــي العــام 2006، 

مــن قبــل ســلطات النظــام األمنيــة، بســبب 

توقيعــه علــى بيــان “إعــان بيــروت دمشــق 

العــام  فــي  دعــى  الــذي  بيــروت”  دمشــق   /

2006 إلــى إصــاح العاقــات الســورية مــع 

لبنــان.

– كاتــب وأكاديمــي ســوري مــن مواليــد 

مدينــة دريكيــش فــي محافظــة طرطــوس فــي 

العــام 1958.

– خريــج كليــة الطــب بجامعــة دمشــق 

فــي العــام 1983، وحاصــل علــى الدكتــوراه 

فــي اختصــاص “تشــريح اإلنســان”.

فــي  والجنيــن  التشــريح  أســتاذ   –

وحمــص  حلــب  بجامعــات  الطــب  كليــات 

. قيــة لاذ وا

املؤلفــات  مــن  العديــد  لــه   –

. ت جمــا لتر ا و

االنفجار السوري الكبير ... تتمة
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أصالن معمو: 
مهمتنا األساسية هي زرع الثقافة البصرية والذوق الفني

جمــال  وتــذوق  االبــداع  شــغف 

ضجيــج  عــن  للتخلــي  دفعــه  الطبيعــة 

حلــب التــي ولــد فيهــا عــام 1978 مــن أســرٍة 

هاجــرت قريــة بــركاش – ناحيــة بلبــل )جبــل 

مدينــة  فــي  ليســتقر  ــرداغ(، 
ُ

ك  – األكــراد 

وأبــى أن  عــام 2009  منــذ  الهادئــة  عفريــن 

الفطريــة  الطبيعــة  مــع  فتفاعــل  ُيهاجرهــا، 

عاقــات  وشــائج  معهــم  وأر�ضــى  للنــاس، 

حلــب،  فــي  عائلتــي  »تركــت  ليقــول:  طيبــة، 

عفريــن«. فــي  األكبــر  العائلــة  وبنيــت 

فــي لقائنــا معــه، ذكــر الفنــان التشــكيلي 

الفنانيــن  اتحــاد  عضــو  معمــو،  أصــان 

لـــ   ،2008 عــام  منــذ  بحلــب  التشــكيليين 

»الوحـــدة«:

»تجربتي منذ ما يقارب التســع ســنوات 

وجــود  بداياتــي  فــي  الحظــت  ثقيلــة،  كانــت 

مواهــب طيبــة لــدى أبنــاء شــعبنا، فبــدأت 

 باســم 
ً
بإمكانــات متواضعــة وأسســت مركــزا

إليــه  جــاء  الرســم،  لتعليــم  آرت«  »أصــان 

 خمــس طــاب فقــط، بينمــا تجــاوز اآلن 
ً
أوال

عــدد املنتســبين /2500/ طالــب، منهــم مــن 

يقــارب /15/  تــرك وآخــرون هاجــروا، ومــا 

مهمتنــا  حيــث  مبدعيــن،  فنانيــن  أصبحــوا 

البصريــة  الثقافــة  زرع  هــي  األساســية 

وأضــاف:  عــام«.  بشــكل  الفنــي  والــذوق 

الذاتيــة،  اإلدارة  مــن  مرخــص  »مركزنــا 

عاميــن  دراســة  بعــد  تخــرج  شــهادة  ويمنــح 

تقنيــات  بكافــة  الرســم  فــن  ــم 
ُّ
تعل علــى 

واملائــي  والباســتيل  والفحــم  الرصــاص 

 
ً
ســنة يبقــى  أن  للطالــب  ويمكــن  والزيتــي، 

الخبــرات وتطويــر مهاراتــه،  أخــرى لكســب 

 باســم >ألــوان 
ً
 ســنويا

ً
قيــم معرضــا

ُ
ن حيــث 

حافــز  بمثابــة  الطــاب،  ألعمــال  عفريــن< 

وتشــجيع لهــم وإغنــاًء للحركــة التشــكيلية، 

مــدة  تعليــم  دورة  عــام  كل  نفتــح  وكذلــك 

املتقدميــن  الطــاب  مــن  للراغبيــن  شــهر 

كليتــي   – الجامعــي  القبــول  المتحانــات 

العمــارة والفنــون الجميلــة، مــن بيــن طابــي 

.»
ً
مدرســا أو   

ً
فنانــا أصبــح  مــن 

يرتــاد املركــز فــي فصــل الشــتاء بحــدود 

بحــدود  الصيــف  وفــي  طالــب،   /50/

الفــن  تعليــم  أن  معمــو  وأكــد   ،/150/

 ،
ً
أيضــا تربويــة  عمليــة  بمثابــة  التشــكيلي 

حيــث تســاعد الطالــب علــى تفريــغ طاقاتــه 

الســلبية والتعبيــر عــن ذاتــه بطريقــة أخــرى 

 ويكتشــف 
ً
جميلــة، فيصبــح الطفــل جريئــا

شــخصيته. ويقــوي  قدراتــه 

فــي  اإلعداديــة  يتجــاوز  لــم  معمــو 

الصغــر،  منــذ  موهبتــه  اتبــع  بــل  دراســته، 

تلقــي  فــي  الذاتيــة  طاقاتــه  علــى  واعتمــد 

مهاراتــه،  وتطويــر  التشــكيلي  الفــن  ثقافــة 

جمــة،  صعوبــات  »القيــت  قــال:  حيــث 

عملــت فــي الكاســيك والواقعيــة التــي انتهــت 

لــدي إلــى عصــارٍة اعتمــد فيهــا علــى عنصــر 

والتأمــل  الخيــال  مــن  وبنــوٍع  املفاجــأة 

وبلغــة تعبيريــة. أخــذت مــن طبيعــة عفريــن 

 
ً
، أحيانــا

ً
فــي كل شــجرٍة خيــاال الكثيــر، أرى 

 
ً
توليفــا وأعطيهــا  مباشــر  بشــكل  أرســمها 

ألوضــاع  »حزنــت  وأضــاف:  بعــد«.  فيمــا 

إلــى  مقصــود  الشــيخ  حــي  مــن  النازحيــن 

عفريــن ومعاناتهــم، فعبــرت عنهــا بلوحــات، 

وكذلــك تأثــرت بقصــة درويــش عبــدي، إنهــا 

بافــي  قصــة عامليــة، حيــث اســتلهمني غنــاء 

، ومــن أمنياتــي أن 
ً
صــاح، فرســمتها لوحــة

باســم  معــرٍض  فــي  عديــدة  لوحــات  أقــدم 

وعدوليــة«. دالل 

»فنانــون   :
ً
قائــا معمــو  أردف 

عفريــن،  فــي  باقــون  قائــل  تشــكيليون 

عفريــن  وجمــال  خيــال  أفضــل  أننــي  حيــث 

وطبيعتهــا الخابــة وناســها علــى بــاد الغربــة 

ثمــة  كان  وإن  هنــا،  ســأبقى  وإمكاناتهــا. 

صعوبــات حياتيــة تواجهنــا، وكذلــك عــدم 

وضيــق  للمعــارض  مناســبة  صــاالت  توفــر 

املــواد  وانقطــاع  فيــه  ــدرس 
ُ
ن الــذي  املــكان 

الحصــار«. بســبب   
ً
أحيانــا

شــارك الفنان أصان في /25/ معرض 

جماعــي وأقــام /5/ معــارض فرديــة، بمــدن 

عفريــن وحلــب ودمشــق والاذقيــة وبيــروت 

ســبعة  إقامــة  علــى  وأشــرف  واســتنبول، 

مبنــى  فــي  بصالــٍة  آخــره  لطابــه،  معــارض 

مــن  ابتــداًء  أســبوع  مــدة  عفريــن  جامعــة 

غفيــر  جمهــوٌر  حضــره   ،2017/  11  /28

وشــارك فيــه /25/ طالــب بـــ /145/ لوحــة. 

باالشــتراك مــع الفنــان حنيــف حمــو رســما 

باســم  ســم/   230  - م   1/ بقيــاس   
ً
لوحــة

مبنــى  فــي  معلقــة  وهــي  عفريــن«،  »بانورامــا 

 ملوقــع أثــري 
ً
املركــز الثقافــي، تتضمــن رســما

مشــهورة  أثريــة  ملواقــع  رســومات  وحولــه 

وكذلــك  األربعــة،  كردســتان  أجــزاء  مــن 

حمــو،  )حنيــف  الفنانيــن  مــع  باالشــتراك 

فــي  املنصــوب  كاوا  تمثــال  صممــا  أردالن( 

الجنوبــي. عفريــن  مدينــة  مدخــل 

شــارك وأشــرف فــي ورشــة عمــل الرســم 

 2015 عــام  الريا�ضــي  امللعــب  حائــط  علــى 

بعنــوان / منقدر...نلــون حياتنــا /، وشــارك 

املســرحيات  بعــض  فــي  بأعمالــه   
ً
أيضــا

ومهرجــان  الكــردي  للشــعر  ومهرجانــاٍت 

لأليتــام.

فــي ختــام لقائنــا، وبتفــاؤل قــال معمــو: 

وهــو  عليــه،  عملــت  بالــذي  »أفتخــر 

الســبب األسا�ضــي الــذي حفزنــي أال أهاجــر 

يكــون  أن  أتمنــى  ونا�ضــي،  ببلــدي  وأتمســك 

 فنيــة، وأن نطــور فــي كل 
ً
فــي كل منــزل لوحــة

.»
ً
موهبــة أســرة 

 مــن تفاصيــل الحيــاة 
ً
لعــل الفــن عمومــا

اليوميــة، لكنــه جــزٌء أسا�ضــي مــن محفــزات 

 
ً
إضافــة وتطويــره،  الــذات  حمايــة  ودوافــع 

إلــى مواجهــة تحديــاٍت مختلفــة، فاملولعيــن 

ومدرســين   
ً
طابــا تشــكيليين،  مــن  بــه 

والتشــجيع  الثنــاء  يســتحقون  ومبدعيــن، 

واملجتمــع،  األســرة  مــن   
ً
بــدءا واالهتمــام، 

والفعاليــات  واملؤسســات  بــاإلدارة  انتهــاًء 

املختلفــة. املجتمعيــة 
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هــو  الــذي     Ferheng Erebî - Kurdî

ينشــر  هــو  هــا  والطبــع،  اإلخــراج  قيــد 

 Termên عنــوان  تحــت  الجديــد  نتاجــه 

املصطلحــات   -    Rêzimana Kurdî
الكرديــة،  اللغــة  قواعــد  فــي  املســتخدمة 

صفحــة،   /152/ فــي  يقــع  كتــاب  وهــو 

نصفهــا باللغــة الكرديــة والنصــف اآلخــر 

مؤلفــات  أن  يذكــر  العربيــة،  باللغــة 

جميعهــا  األخــرى  حســن  بــال  الســيد 

الكرديــة.  باللغــة 

ولــد بــال حســن عــام 1933 فــي قريــة 

خالــكا التابعــة لراجــو- عفريــن، انتســب 

عــام  الســوري  الشــيوعي  الحــزب  إلــى 

الحــزب  1957إلــى  عــام  وانضــم   ،1947

املعلــن  ســوريا  فــي  الكــردي  الديمقراطــي 

عن تأسيســه كأول تنظيم سيا�ضــي كردي 

العــام.  نفــس  مــن  فــي حزيــران 

الحــروب  تتخــذ  أن  العالــم  يتوقــع 

يخــوض  وأن  إلكترونيــة   
ً
أشــكاال الحديثــة 

العالــم » حــروب ســيبرانية « فمــا هــو األمــن 

الســيبرانية؟             الحــرب  هــي  ومــا  الســييراني، 

مصطلــح  هــي  الســيبرانية  الحــرب   

واألمــن  اإللكترونيــة  للحــرب  جديــد 

يشــمل  املعلومــات.  أمــن  هــو  الســيبراني 

علــى  املعلومــات  أمــن  الســيبراني  األمــن 

وأصبــح  اآللــي،  الحاســب  وشــبكات  أجهــزة 

بعــد   ،
ً
شــائعا الســيبراني  األمــن  مفهــوم 

انتشــار الهجمــات اإللكترونيــة والقرصنــة 

والبرمجيــات الخبيثــة فــي الســنوات األخيــرة 

واختــراق صفحــات املؤسســات والشــركات، 

ال   
ً
جــزءا الســيبرانية  الحــرب  وأصبحــت 

للحــروب  الحديثــة  التكتيــكات  مــن  يتجــزأ 

الــدول. بيــن  والهجمــات 

الســيبرانية،  الحــروب  إن  ويقولــون 

الــدول  ســيادة  يهــدد  مــا  أخطــر  أصبحــت 

واألفــراد، حيــث تســتطيع أي دولــة أو حتــى 

محتــرف »محتــال إلكترونــي/ قراصنــة« فــي 

العالــم أن يســتغل ثغــرات ونقــاط ضعــف 

تقنيــة وتوجــه ضربــات وهجمــات إلكترونيــة 

ويســتغل  العالــم،  فــي  مــكان  أي  إلــى 

بأشــكال  والهامــة  الحساســة  املعلومــات 

مختلفة ضارة وخطيرة وذات تكلفة هائلة. 

اتخــاذ  إلــى  العالــم  دول  معظــم  دفــع  ممــا 

تدابيــر فــي هــذا املجــال، بــل وأكثــر مــن ذلــك، 

إلكترونيــة  جيــوش  تشــكيل  خــال  مــن 

املهندســين  مــن  مجموعــات  مــن  مكونــة 

حمايــة  مجــال  فــي  واملتخصصيــن  والخبــراء 

أهــداف  ومهاجمــة  واالختــراق  املعلومــات 

وحتــى  واقتصاديــة  سياســية  أبعــاد  لهــا 

الريــاض  قمــة  ففــي  وثقافيــة.  اجتماعيــة 

فــي  ترامــب،  دونالــد  األمريكــي  الرئيــس  مــع 

املجتمعــون  ناقــش  املا�ضــي،  أيار/مايــو 

الســيبراني،  األمــن  مجــال  فــي  الترتيبــات 

ووجــه القــادة، حســب بيــان القمــة، برفــع 

الســيبراني،  واألمــن  العســكرية  الجاهزيــة 

مــن شــباط علــى  الثالــث  فــي  قــد وقــع  وكان 

أمــر تنفيــذي فــي مجــال األمــن اإللكترونــي.

الرو�ضــي  الرئيــس  ناقــش  روســيا  وفــي 

فاديميــر بوتيــن مــع أعضــاء مجلــس األمــن 

فــي  الســيبراني  األمــن  موضــوع  الرو�ضــي، 

البــاد.

املوضــوع  عــن  التحــدث  نريــد  ــا  كنَّ إذا 

مــن  العديــد  إلــى  ســنحتاج  فإننــا  بإســهاب 

جميــع  عــن  نتحــدث  لكــي  الصفحــات، 

ســأحاول  لذلــك  وكفايــة،  بدقــة  النقــاط 

الرئيســية. النقــاط  توضيــح  اإلمــكان  قــدر 

القواعــد  مــن  مجموعــة  هنــاك 

الحــروب  علــى  تطبــق  الدوليــة  والقوانيــن 

املدافــع  فيهــا  ســتخدم 
ُ
ت التــي  التقليديــة 

 هنــاك قواعــد 
ً
والبنــادق والطائــرات، وأيضــا

عــن  املســؤولة  الدوليــة  اللجــان  حددتهــا 

األمــن املعلوماتــي، ولكــن الصعوبــة فــي تتبــع 

املصــادر التــي تتغيــر باســتمرار أثنــاء القيــام 

 
ً
بهجمــات إلكترونيــة، وهــو مــا يشــكل عائقــا

أمــام تطبيــق االتفاقــات الدوليــة، ولعلــى مــا 

األمريكيــة  لانتخابــات  اختــراق  مــن  حــدث 

األخيــرة هــو دليــل علــى صعوبــة إثبــات مــن 

كانــت  وإن  حتــى  الهجمــات،  وراء  يقــف 

روســيا هــي املتهــم األول، ولكــن بــدون دليــل 

دامــغ.

الدوليــة  اللجنــة  تحــث  مــا  ودائمــا 

أثنــاء  الحــذر  بتوخــي  النــزاع  أطــراف 

املدنييــن  دمــاء  حقــن  أجــل  مــن  الحــروب، 

تتعــرض  فعندمــا  الهجمــات،  أثنــاء 

لدولــة  التابعــة  الشــبكات  أو  الحواســيب 

مــا لهجــوم أو اختــراق أو إعاقــة، قــد يجعــل 

هــذا األمــر املدنييــن عرضــة لخطــر الحرمــان 

ميــاه  مثــل  األساســية،  االحتياجــات  مــن 

الشــرب والرعايــة الطبيــة والكهربــاء، وإذا 

عــن   GPS املواقــع  أنظمــة تحديــد  تعطلــت 

صفــوف  فــي  إصابــات  تحــدث  قــد  العمــل، 

املدنييــن مــن خــال تعطيــل عمليــات إقــاع 

املثــال.  ســبيل  علــى  اإلنقــاذ  مروحيــات 

واملحطــات  الســدود  تتعــرض  أن  ويمكــن 

الطائــرات  فــي  التحكــم  وأنظمــة  النوويــة 

علــى  العتمادهــا   
ً
نظــرا ســيبرانية  لهجمــات 

اآلالف  مئــات  يتضــرر  وقــد  الحواســيب، 

مــن النــاس، وُتهــدد صحتهــم وحتــى حياتهــم.

تنشــط  الصراعــات،  هــذه  مثــل  فــي 

عــن  للتعبيــر  دوليــة  قرصنــة  جماعــات 

مثــل  حقوقيــة،  أو  سياســية  مواقــف 

و«أنونيمــوس«،  »ويكيليكــس«،  جماعــة 

 فــي حــاالت األزمــات الدوليــة، 
ً
وكذلــك أيضــا

مثــل التوتــر بيــن إســتونيا وروســيا فــي عــام 

بيــن  املتبادلــة  االختراقــات  وكــذا   ،2007

أو  وروســيا،  املتحــدة  والواليــات  الصيــن 

اتهــام  تــم  بيــن طهــران وواشــنطن، كمــا  مــا 

علــى  إلكترونيــة  هجمــات  بشــن  روســيا 

دفــع  ممــا  وبريطانيــا،  والتشــيك  النرويــج 

الــرد  علــى  قدرتهــا  إلعــان  األخيــرة  الــدول 

ملثــل. با

أيضا، شــنت إيران هجمات إلكترونية 

الخليــج  منطقــة  فــي  نفطيــة  منشــآت  علــى 

بتعــرض  مزاعــم  علــى   
ً
احتجاجــا العربــي، 

األقليــات الشــيعية للتمييــز، كمــا الحــال مــع 

هجمــات فيــروس »دوكــو« فــي عــام 2012، 

ضــد   »2 »شــمعون  فيــروس  وهجمــات 

.2017 ينايــر  فــي  الســعودية 

العالــم  دخــول  مشــكلة  تبقــي  لكــن 

 A Cyber Arms ســباق التســلح الســيبراني

األســلحة  تلــك  ماهيــة  تحديــد  فــي   Race

يملــك  ال  حيــث  اآلخــرون،  يمتلكهــا  التــي 

املجتمــع الدولــي قــدرة ســريعة علــى التدخــل 

لتفعيــل  مجــال  يوجــد  وال  الحتوائهــا، 

حالــة  مثــل  مراقبــة،  كآليــة  التفتيــش 

النوويــة. األســلحة 

القــدرات  بنــاء  عمليــة  كانــت  وإن   

العســكرية فــي مجــال األســلحة اإللكترونيــة 

 :
ً
أوال منهــا  أساســية،  علــى عناصــر  تنطــوي 

الســعي إلــى امتــاك التكنولوجيــا، وأنظمــة 

الحمايــة، وتطويــر قــدرات هجوميــة تعمــل 

 :
ً
وثانيــا التقنــي،  التفــوق  تحقيــق  علــى 

تطويــر القــدرات الهجوميــة، إمــا عبــر بنــاء 

القــدرات الذاتيــة، أو باالســتعانة باألفــراد 

القــدرة  وتطويــر  املتخصصــة،  والشــركات 

ملواجهــة  الجاهزيــة  مــدى  اختبــار  علــى 

 ،
ً
وأخيــرا  :

ً
وثالثــا اإللكترونيــة،  الهجمــات 

املخصصــة  امليزانيــات  توفيــر  علــى  العمــل 

والدفاعيــة،  الهجوميــة  القــدرات  لتطويــر 

وخاصــة مــع قلــة تكلفتهــا، مقارنــة بحجــم مــا 

التقليديــة. الجيــوش  علــى  ينفــق 

األمــن  توافــر  متطلبــات  وتتمثــل   

ســامة  مــن  التأكــد  فــي  الدولــي  اإللكترونــي 

تعرضهــا  وعــدم  اإللكترونيــة،  الدفاعــات 

هــذه  تعالــج  وأال  طــارئ،  فنــي  خلــل  ألي 

املســألة منفصلــة عــن غيرهــا، وإنمــا ضمــن 

 رادعــا 
ً
ترســانة شــاملة للدفــاع تشــكل إطــارا

اســتباقية. حــرب  ألي 

ثقافة وفن

نتاج جديد ... تتمة

الحرب السيبرانية أو الحرب االلكترونية
المهندس جهاد محمد أحمد *
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يقيا ... رسائل ودالئل  ي أفر
ف

أردوغان �

اآلليــة املعتمــدة فــي التحضيــر 

لــه، العــدد الكبيــر مــن املدعويــن 

وإيــران  تركيــا  مــن  كل  وحصــة 

تغييــب  الدعــوات،  هــذه  مــن 

مــن  معارضتــه  مهمــة،  أطــراف 

وتجمعــات  شــخصيات  قبــل 

عديــدة، الســقف الزمنــي املحــدد 

 ... الواضــح  غيــر  العمــل  وجــدول 

هــذه املآخــذ وغيرهــا تقلــل – ربمــا 

لهــذا  السياســية  األهميــة  مــن   -

مضمونــه  مــن  فرغــه 
ُ
وت امللتقــى 

إلــى  أقــرب  وتجعلــه  الحــواري 

مهرجــان أو وليمــة مصالحــة بيــن 

متشــاجرين... تكــون فيــه الكلمــة 

املضافــة.  لصاحــب  الفصــل 

لــن  بالرمــاد  الجمــر  تغطيــة 

تتوافــق  حــل  أي   ،
ً
تمامــا يطفئــه 

عــن  نيابــة  وإيــران  تركيــا  عليــه 

 
ً
ناقصــا يبقــى  والنظــام  املعارضــة 

روســية،  برعايــة  كان  وإن  حتــى 

غالبيــة  عليــه  تتوافــق  لــم  إذا 

األطــر والفعاليــات الوطنيــة، وإذا 

الشــريك  حقــوق  فيــه  يوثــق  لــم 

الســوري. الوطــن  فــي  الكــردي 

سوريون إلى سوت�سي ... تتمة

الوقــت  هــذا  فــي  الترـكـي  الرئيــس  يصــّر 

جماعــة  مشــروع  فــي  امل�ضــي  علــى  بالــذات 

اإلخــوان املســلمين العامليــة املتمثــل بدولــة 

الديــن، كمــا يصــّر علــى حلمــه العثمانــي فــي 

أو ذاك.   هــذا االتجــاه  فــي  التمــدد 

التــي  األخيــرة  األفريقيــة  جولتــه  فــي 

الســودان  مــن  أردوغــان  الســيد  بدأهــا 

بوفــد سيا�ضــي واقتصــادي كبيــر، وإنهاؤهــا 

بـــ 22 اتفاقيــة، أهمهــا منــح حكومــة البشــير 

لحكومــة  اإلخوانيــة  األصــول  ذو  وحزبــه 

أخيه أردوغان حق إدارة جزيرة »ســواكن« 

واســتخدامها  تأهيلهــا  إلعــادة  الســودانية، 

بتشــاد   
ً
مــرورا تركيــة،  بحريــة  كقاعــدة 

قــوات  تدريــب  رأســها  علــى  اتفاقيــات  و5 

يــد خبــرات تركيــة،  عســكرية تشــادية علــى 

األهــم  لعــل  اتفاقيــات   4 و  بتونــس  انتهــاء 

النهضــة  حركــة  فــي  أخوتــه  زيــارة  هــو  منهــا 

الرســمي،  غيــر  موقعــه  فــي  املرشــد  وأخيــه 

مــن  إلــى موســكو  كمــا توجيــه رســالة قويــة 

ليســت  تركيــا  بــأن  السب�ضــي  الرئيــس  منبــر 

 عــن تحضيــرات لقــاء سوت�ضــي 
ً
راضيــة تمامــا

غيــر  وبشــكل   
ً
مجــددا الرجــل  تهجــم  حيــن 

الســوري.   الرئيــس  علــى  متوقــع 

زيارتــه  فــي  الترـكـي  الرئيــس  يخفــي  لــم 

مــع  التنافســية  نوايــاه   
ً
أيضــا األفريقيــة 

فــي املصالــح  اإلمــارات العربيــة والســعودية 

والقواعــد علــى أرض أفريقيــا، كمــا لــم تغــب 

عــن زيارتــه اســتبدال مؤسســات ومــدارس 

الرســمية  غيــر  الخيريــة  غولــن  هللا  فتــح 

التركيــة،  الحكومــة  ترعاهــا  لهــا  بمثيــات 

مــع اإلصــرار علــى إضفــاء بصمــة عثمانيــة 

فــي  ابتــزاز الســودان  علــى زيارتــه مــن خــال 

علــى  وحصولــه  عليهــا  املفروضــة  العزلــة 

واملدلــول  ســواكن  بجزيــرة  التصــرف  حــق 

التاريخــي الكبيــر لهــذه الجزيــرة، رغــم صغــر 

مســاحتها )20كــم2( حيــث كانــت أول مينــاء 

األحمــر.    البحــر  فــي  العثمانــي  للجيــش 

أردوغــان  زيــارة  محللــون  يصــف 

تحــدي  إلــى  وإضافــة  بأنهــا  هــذه  األفريقيــة 

دوليــة  بماحقــة  قــراٍر  فــي  كبــرى  دول  إرادة 

وعقوبــات كانــت قــد فرضتهــا علــى الرئيــس 

يصفونهــا  حــرب،  جرائــم  بتهمــة  الســوداني 

أردوغــان  قبــل  مــن  اقتفــاء  بأنهــا   
ً
أيضــا

احتلــوا  الذيــن  العثمانييــن  أجــداده  آلثــار 

 معظــم دول شــرق املتوســط وجنوبــه 
ً
يومــا

شــعوبها. واســتعبدوا 

»جزيرة سواكن السودانية«

ســيغطي  الحكومــات  بيــن  هــام  اتفــاق  وهــو 

هــي  وهــذه  الدوليــة.  الهجــرة  أبعــاد  جميــع 

العالــم  زعمــاء  فيهــا  ســيبدأ  التــي  اللحظــة 

بشــأن  اآلراء  فــي  توافــق  إلــى  التوصــل  فــي 

مــع   
ً
تمشــيا واملاليــة  السياســية  االلتزامــات 

إعــان نيويــورك بشــأن الاجئيــن واملهاجريــن 

الطفــل.« حقــوق  واتفاقيــة 

أصــدرت  لاجتمــاع،   
ً
وتحضيــرا

 »مــا وراء الحــدود: كيفيــة 
ً
اليونيســف أيضــا

الهجــرة  بشــأن  العامليــة  االتفاقــات  جعــل 

 - املقتلعيــن«  لألطفــال  تعمــل  والاجئيــن 

علــى  الضــوء  يســلط  جديــد  تقريــر  وهــو 

أفضــل املمارســات لرعايــة وحمايــة األطفــال 

التقريــر  ويتضمــن  واملهاجريــن.  الاجئيــن 

املجتمــع  وشــركاء  للحكومــات  عمليــة  أمثلــة 

تعمــل  التــي  املضيفــة  واملجتمعــات  املدنــي 

املشــردين  األطفــال  وإدمــاج  دعــم  علــى 

وأســرهم.

حســب البيــان، قــال تيــد شــيبان، مديــر 

برامــج اليونيســف: »يمكــن للقــادة العاملييــن 

بويرتــو  إلــى  القادميــن  السياســات  وصنــاع 

آمنــة  الهجــرة  لجعــل   
ً
معــا العمــل  فاالرتــا 

الجديــد  تقريرنــا  »إن  وأضــاف  لألطفــال. 

يظهــر أنــه مــن املمكــن حتــى فــي الــدول التــي 

السياســات  تنفيــذ  كبيــرة  بمــوارد  تتمتــع  ال 

تدعــم  التــي  واالســتثمارات  والخدمــات 

بشــكل فعــال األطفــال الاجئيــن واملهاجريــن 

فــي بلدانهــم األصليــة وعنــد عبورهــم الحــدود 

واألطفــال  وجهاتهــم«.  إلــى  وصولهــم  وعنــد 

بوجــه  معرضــون  واملهاجــرون  الاجئــون 

املعاملــة،  وإســاءة  األجانــب،  لكــره  خــاص 

إمكانيــة  وعــدم  الجن�ضــي،  واالســتغال 

االجتماعيــة.  الخدمــات  علــى  الحصــول 

وضــع  الضــروري  مــن  أنــه  التقريــر  وذكــر 

رحلتهــم. خــال  لحمايتهــم  سياســات 

 جــدول 
ً
وُيذكــر أن التقريــر ُيعــرض أيضــا

ســت  مــن  املكــون  اليونيســيف  أعمــال 

نقــاط كأســاس لسياســات حمايــة األطفــال 

رفاههــم: وضمــان  واملهاجريــن  الاجئيــن 

الاجئيــن  األطفــال  حمايــة   .1

غيــر  األطفــال   
ً
وخصوصــا واملهاجريــن، 

االســتغال  مــن  بذويهــم،  املصحوبيــن 

؛ لعنــف ا و

الذيــن  األطفــال  احتجــاز  إنهــاء   .2

يســعون للحصــول علــى اللجــوء أو الهجــرة، 

البدائــل  مــن  مجموعــة  بإدخــال  وذلــك 

؛ لعمليــة ا

طريقــة  كأفضــل  معــا  األســر  إبقــاء   .3

قانونــي  وضــع  ومنــح  األطفــال  لحمايــة 

. ل لألطفــا

الاجئيــن  األطفــال  جميــع  إبقــاء   .4

إمكانيــة  ومنحهــم  يتعلمــون  واملهاجريــن 

وغيرهــا  الصحيــة  الخدمــات  إلــى  الوصــول 

الجــودة؛ ذات  الخدمــات  مــن 

إزاء  إجــراءات  التخــاذ  الضغــط   .5

واســعة  التحــركات  وراء  الكامنــة  األســباب 

واملهاجريــن؛ لاجئيــن  النطــاق 

ملكافحــة  الراميــة  التدابيــر  تعزيــز   .6

فــي  والتهميــش  والتمييــز  األجانــب  كراهيــة 

املقصــد. وبلــدان  العبــور  بلــدان 

العامليــة  البيانــات   
ً
أيضــا البيــان  ونشــر 

املقتلعيــن: األطفــال  عــن  الرئيســية 

علــى  متنقــل  طفــل  مليــون   50 هنــاك   -

مليــون   28 تشــريد  تــم  العالمــي،  الصعيــد 

النزاعــات. بســبب  منهــم 

- قــدم 200 ألــف طفــل غيــر مصحوبيــن 

 فــي 
ً
بذويهــم طلبــات لجــوء فــي حوالــي 80 بلــدا

الفتــرة 2015 – 2016.

طفــل  ألــف   100 علــى  القبــض  تــم   -

بيــن  الحــدود  علــى  بذويهــم  مصحوبيــن  غيــر 

الفتــرة  فــي  واملكســيك  املتحــدة  الواليــات 

.2016  –  2015

- ويمثــل األطفــال مــا يقــرب مــن %28 مــن 

ضحايــا اإلتجــار، علــى الصعيد العالمي.

أفريقيــا جنــوب الصحــراء  فــي  - ويوجــد 

ومنطقــة  الوســطى  أمريــكا  وفــي  الكبــرى 

األطفــال  مــن  نســبة  أعلــى  الكاريبــي  البحــر 

بيــن ضحايــا االتجــار املكتشــفين، 64 و62 

التوالــي. علــى  باملئــة 

اليونيسف تحث ... تتمة
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الحــــرية للمعـتقـــلين السـياسيين ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــالد
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بعــد أن عجــز العنــف والســاح عــن فــرض واقــع أفضــل 

فــي ســوريا ووصلــت الفاتــورة إلــى حــٍد ال يطــاق مــن ضحايــا 

وخــراب، اقتنــع غالبيــة الســوريين بــأن ال حــل إال مــن خــال 

التفــاوض والحــوار الســوري – الســوري، مــن املفتــرض أن 

تكــون سوت�ضــي الروســية إحــدى محطــات هــذا الحــوار. 

روســيا التــي يجمعهــا حلــف ثاثــي قائــم علــى املشــتركات 

رغبتهــا  تخفــي  ال  وتركيــا  إيــران  مــن  كل  مــع  )التقاطعــات( 

العارمــة فــي تتويــج جهودهــا عبــر حميميــم- آســتانا – وملتقــى 

العــام  مــن  األول  الشــهر  نهايــة  فــي  عقــده  املزمــع  سوت�ضــي 

تحــت  وتســويقه  ســوريا  فــي  مــا  سيا�ضــي  بإنجــاز  الجديــد، 

مســمى حــل! كمــا ال يخفــي الرئيــس بوتيــن رغبتــه فــي أن يتــم 

تســجيل هــذا )الحــل( فــي رصيــده السيا�ضــي الشــخ�ضي علــى 

غــرار مــا تــم احتســابه للمستشــار األملانــي الراحــل هلمــوت 

للمصالحــة  رعايتــه  أثنــاء  دولــي  سيا�ضــي  رصيــد  مــن  كــول 

مهــدت  التــي  املصالحــة  تلــك  األلفيــة،  بدايــة  فــي  األفغانيــة 

مــن  قــرن  ربــع  حوالــي  بعــد  أفغانســتان  دولــة  بنــاء  إلعــادة 

ســقوطها، ولكــن... شــتان بيــن هــذا الراعــي وذاك وبيــن هــذه 

وتلــك.  الحالــة 

 فــي الصــراع األفغانــي كمــا هــو حــال 
ً
أملانيــا لــم تكــن طرفــا

األفغانــي حظــي  بــون  ملتقــى  الســوري،  الصــراع  فــي  روســيا 

 عــن 
ً
بموافقــة الــدول الكبــرى واملنظمــة الدوليــة وُعقــد بعيــدا

اإلعــام بخــاف مــا يــروج عــن سوت�ضــي، لــم ُيشــرك املستشــار 

دول الجــوار األفغانــي )إيــران وباكســتان...( فــي رعايــة امللتقــى 

يتــم  بــون األفغانــي، بينمــا  ولــم يق�ضــي أي طــرف عــن لقــاء 

وأطــر  الســوري  الشــمال  ملناطــق  الذاتيــة  اإلدارة  تغييــب 

أخــرى فاعلــة علــى األرض، كمــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

التــي كانــت القــوة البريــة الرئيســية فــي تحريــر كوبانــي والرقــة 

 
ً
حاليــا وتســيطر  )داعــش(  الدولــة  تنظيــم  مــن  الــزور  وديــر 

علــى ربــع مســاحة البــاد، عــن هــذا امللتقــى الســوري بفيتــو 

ترـكـي! 

قائمة املدعوين إلى سوت�ضي – كما تؤكد التسريبات – 

لــم تضعهــا وزارة الخارجيــة أو هيئــة دبلوماســية وال تعتمــد 

االجتماعــي  أو  السيا�ضــي  والثقــل  الشــعبي  التمثيــل  معيــار 

، بــل يتــم إعــداد القائمــة 
ً
  كانــوا أم  أفــرادا

ً
طــرا

ُ
للمدعويــن، أ

بشــكل انتقائي من قبل أجهزة اســتخبارات كل من روســيا و 

تركيا و إيران، يشمل فقط السوريين الجيدين )الجيدون: 

فــي  السياســة  إلــى  األتــراك  الزعمــاء  أدخلهــا  حديثــة  مفــردة 

وبنــاًء  املطيــع(،  يعنــي   = الجيــد  الكــردي  ـــرد – 
ُ

الك مخاطبــة 

علــى نوعيــة الحضــور املفلتــر )الجيــد( لــن يصعــب التكهــن 

بمخرجــات امللتقــى حتــى قبــل انعقــاده وكذلــك بنتيجــة أي 

تصويــت قــد يمــرر فــي هــذا اللقــاء.

ســــوريون إىل ســــــــوتشي... 
وليمة أم حوار؟  

15

اليونيسف حتث قادة العامل على تضمني التزامات حبماية األطفال
يف االتفاقات العاملية بشأن اهلجرة والالجئني

الثانــي  بتاريــخ 30 تشــرين  بيــان صحفــي منشــور  فــي 

مخطــط  عــن  اليونيســف  منظمــة  أعلنــت   ،2017

بيــل 
ُ
ق املتنقليــن، وذلــك  يتنــاول كيفيــة حمايــة األطفــال 

انعقــاد االجتمــاع الدولــي حــول الهجــرة فــي بويرتــو فاالرتــا 

األطفــال  حقــوق  إن  املنظمــة:  وقالــت  املكســيك،   –

املقتلعيــن وحمايتهــم ورفاههــم يجــب أن تكــون التزامــات 

العامليــة. الهجــرة  سياســات  فــي  مركزيــة 

وذكــر البيــان »يمثــل االجتمــاع الــذي يعقــد فــي الفتــرة 

من 4 إلى 6 كانون األول / ديسمبر خطوة رئيسية صوب 

للهجــرة،  العالمــي  االتفــاق  صياغــة 

االنفجار السوري الكبري.... كتاب جديد

15

عــن دار ميســلون للصحافــة والطباعــة والنشــر – 

غــازي عنتــاب صــدر للكاتــب الســوري منيــر شــحود كتــاب 

بيــن  والكرامــة  الحريــة  الكبيــر…  الســوري  »االنفجــار 

مخالــب املفترســين«، يتنــاول األحــداث الســورية خــال 

الثــورة. ســنوات 

التــي  اإلخباريــة  للتفاصيــل   
ً
تأريخــا ليــس  والكتــاب 

الكثيــر  جــاء  وإن  األخيــرة،  الســنوات  فــي  عاشــتها ســوريا 

منهــا فــي هــذا الســياق، إنمــا هــو عــرٌض لإلرهاصــات التــي 

تجربــة  وخاصــة  الســوري«،  »االنفجــار  قبــل  اختمــرت 

الكاتــب امليدانيــة والسياســية والفكريــة، بخاصــة علــى 

عمــر  مــن  األولييــن  العاميــن  12امتــداد 

نتاج جديد ملؤلف عتيق 
رغــم  العطــاء  فــي  يســتمر  أن   Çollbir  - حســن  محمــود  بــال  يصــّر 

ســنوات عمــره البالــغ ثمانيــة عقــود ونيــف، رغــم لوعــة الغربــة التــي لــم تهــدأ فــي 

أعماقــه وجــذوة الحنيــن التــي ال تهــدأ إلــى قريتــه خالــكا وجبــل Gir الصغيــر وقــره 

بيــل وجبــل بــال حبــش املقابــل، ودربونــات القريــة الترابيــة – كمــا يرددهــا هــو 

علــى مســامع محدثيــه.
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