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مسلحو الحماية الشعبية يخطفون بنتا يافعة

صوت األكراد

صوت االكراد  -ديرك :اختطفت مجموعة مسلحة تابعة لقوات (الحماية الشعبية)
يوم  9كانون االول الجاري بنتا يافعة تدعى حمدية قاسم فتاح من مدينة ديرك.
وتبلغ المخطوفة  15عاما من العمر وادعى الخاطفون بانها احد انصار (ب ي د).
وقد وجد اهالي المخطوفة رسالة معنونة باسم المخطوفة تدعي انضمامها لصفوف
االتحاد الديمقراطي ،فيما اكد ذويها بان بنتهم ال تجيد القراءة والكتابة .والمخطوفة
هي بنت السرة من انصار الحزب الديمقراطي الكوردي (البارتي) .ويأتي اختطافها
بالضد من القوانين والمواثيق الدولية ولوائح حقوق االنسان التي تؤكد عدم جواز
اليافعين دون الـ( )18عاما من حمل السالح او انخراطهم في العمل.

الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )
العدد (2012 /12/15 )457م – 2712ك

ظاهرة التسلح
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نصف شهرية  -الثمن (25ل.س)

من اجل وحدة بارزاني :الدعوة للقتال بين الكورد والعرب جريمة كبرى
الصف الكوردي
ان وحدة الصف الكوردي مفهموما يعني
وحدة الخطاب الكوردي التي تجسدها
وحدة الحركة الوطنية الكوردية عبر آليات
ناظمة لعملها ولكيفية تجسيدها لهذا الخطاب
الذي يفترض أن يستند على أسس واضحة
التعبير والمفاهيم ومحددة بدقة وغير قابلة
للتأويل بأشكال وافكار مختلفة الى حد
التناقض .خطاب يعبر بوضوح عن اهداف
وطموحات شعبنا الكوردي ،يستوجب
ترجمته على االرض وفي الممارسة العملية
والتي البد أن تعبر بوضوح عن مايلي:
 -1العمل من اجل اسقاط النظام الدكتاتوري
الدموي بكل رموزه واركانه وفكره
وايديولوجيته ووضع آليات العمل السياسي
الميداني في هذا االطار وبالتالي قطع كل
اشكال االتصال والتواصل مع رموز النظام
واجهزته االمنية ورفض اي شكل من
اشكال التنسيق المباشر وغير المباشر معه.
 -2العمل من اجل توفير البديل الديمقراطي
وهو شرط أساسي الن االنظمة الديمقراطية
هي االكثر قدرة لالستجابة لتطلعات شعبنا
وتوفير ضمانات حقوق االنسان وحرية
الرأي والتعبير وهذا يستدعي منا بالضرورة
ممارسة العمل الديمقراطي داخل احزابنا
وفي العالقات البينية بين االحزاب الكوردية
وتجسيد ذلك واقعا ملموسا في التعامل
مع الشعب الكوردي  .حيث اثبت التاريخ
ان االحزاب الالديمقراطية التي مارست
سلطة االمر الواقع بحق شعوبها كانت
االكثر اعتداء على حقوق االنسان وحقوق
شعوبها واالكثر قمعا واضطهادا لها رغم
كل الشعارات البراقة التي اختبأت وراءها
وسخرت طاقات شعوبها الجندات خاصة
بعيدة عن مصالح الشعوب.
 -3العمل من اجل توفير الحقوق القومية
لشعبنا في كوردستان سوريا في دولة اتحادية
تجسدها الفدرالية كحق مشروع لشعبنا وهو
شرط ضروري لتوفير مستلزمات االمن
واالستقرار.
 -4وألن األمن واالستقرار في كوردستان
سوريا وحماية الشعب فيه والحفاظ على
سالمته وممتلكاته وحقه في حرية الرأي
والتعبير والنقد واالنتقاد هي ضرورة البد
منها في هذه المرحلة فان أي مساس بأمن
المواطنين وممتلكاتهم واالعتداء عليهم
بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية من اي
جهة كانت تجعلها خارجة عن وحدة الصف
الكوردي وبالتالي ال تبحث عن مصلحة
الشعب الكوردي.
الدكتور عبدالحكيم بشار
www.pdksp.net

صوت األكراد -متابعة
المتمركزة على مشارف كركوك بالحفاظ على التآخي والسالم والحرص على
قال رئيس كوردستان مسعود بارزاني ،ان الدعوة للقتال بين الكورد والعرب خدمة جميع مكونات المحافظة والدفاع عنهم من أي اعتداءات محتملة .وشدد
جريمة كبرى ونحن ضدها .جاء ذلك خالل تفقد بارزاني لقوات البيشمركة في بارزاني بأن الدعوة للقتال بين الكورد والعرب جريمة ونحن ضدها.
ومحافظة كركوك يوم العاشر من كانون األول الجاري .وقد أثنى بارزاني على وأكد في ذات الوقت على اهمية الحوار في حل المشاكل .ومن جهته صرح
دور البيشمركة ومهامهم .ودعا رئيس كوردستان أفراد وتشكيالت البيشمركة العميد شيركو رؤوف آمر أحد ألوية قوات البيشمركة في كركوك لوكالة
(بيامنير) بأن رئيس كوردستان بصفته قائدا عاما لقوات البيشمركة ،تفقد
هذه القوات في جبل كاني دومالن وناحيتي قرهنجير وليالن والتقى بالقوات
الكوردية برفقة وزير البشمركة جعفر شيخ مصطفى.
ونقل العميد شيركو عن بارزاني قوله ،إن حل مشاكل العراق يكمن في تطبيق
الدستور ،وحل مشكلة المناطق المتنازع عليها يكمن في تطبيق المادة «»140
التي تدعو إلى التطبيع واالحصاء ومن ثم إجراء استفتاء حول مستقبل كركوك
وباقي المناطق الكوردستانية الموجودة حتى اآلن خارج سلطات حكومة اقليم
كوردستان .يشار الى  350جنديا عراقيا قد تركوا صفوف قوات دجلة أثناء
توجه األخيرة نحو كركوك .وقال مقربون من الجيش العراقي ان هروب
المتطوعين من صفوف الجيش نابع عن عدم ايمانهم بسياسة المالكي وعدم
استعدادهم لمهاجمة قوات البيشمركة.

انعقاد المؤتمر الثاني
للوطني الكوردي مطلع 2013
صوت األكراد -متابعة
كشفت مصادر مطلعة لـ(والتي نت) ان اعضاء المكتب
التنفيذي واالمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي
اتفقوا على عقد مؤتمرهم الثاني في يوم العاشر من
شهر كانون الثاني من العام المقبل ( .)2013وأشار
المصدر الى ان قرار تحديد موعد النعقاد المؤتمر قد
تم اتخاذه في اجتماع للمجلس التنفيذي للمجلس في
قامشلو في االونة االخيرة باالضافة الى ان االجتماع
ناقش بعض المسائل التنظيمية االخرى كانتخاب
هيئة قيادية للمجلس إضافة ألمانة جديدة قبل عقد
المؤتمر .وقد كان من المزمع عقد المؤتمر الثاني
للمجلس الوطني الكوردي في شهر اكتوبر الماضي،
اال ان اسبابا ً حالت دون عقده في موعده المقرر،
منها تصاعد العنف في المنطقة الكوردية ومستجدات
اخرى على الصعيد الميداني والسياسي وكذلك ازمة
تحالف المجلس وحزب االتحاد الديمقراطي.

ديا جوان تشارك الذكرى الستين لنساء كوردستان
صوت االكراد – جوان ميراني
بمناسبة ذكرى مرور ()60
عاما على تأسيس اتحاد نساء
كوردستان ،جرت يوم 12
كانون األول الجاري مراسيم
خاصة في العاصمة اربيل،
حضرها مسعود بارزاني
رئيس كوردستان .والقى
البارزاني كلمة بالمناسبة
اشار فيها الى دور المرأة
الكوردية في جميع مراحل
النضال الكوردي في الماضي
والحاضر والمنتظر منها
في المستقبل .وقد شاركت
الناشطة والشاعرة الكوردية
السورية المعروفة ديا جوان

بدعوة رسمية في مراسم
تلك الذكرى .وفي تصريح
لـ(صوت األكراد) قالت ديا
جوان :تحتل هذه المناسبة
مكانة بارزة ومباركة نفتخر
بها جميعا نحن كنساء الكورد.
وشددت الشاعرة والناشطة
الكوردية السورية بان «اهم
ما يذكرنا في هذه المناسبة

انها (اتحاد نساء كوردستان)
تأسست من قبل وبأرادة الخالد
مصطفى البارزاني قبل ستين
عاما ».وأضافت ديا جوان،
ان تأسيس االتحاد دليل على
قناعة القائد الخالد البارزاني
بامكانيات المرأة الكوردية
واحترامه وتقديره لتلك
االمكانيات ولمكانة المرأة
الكوردية .واكدت ديا جوان
القادمة من غرب كوردستان
للمشاركة في هذه المناسبة،
ان هذه الذكرى تعتبر نقطة
تحول كبيرة في تاريخ المرأة
الكوردية في مختلف اجزاء
كوردستان.

أهالي ديرك تظاهروا دعما للثورة السورية
صوت األكراد -ديرك
بدعوة من منظمة ديرك للحزب الديمقراطي الكوردي في
سوريا (البارتي) تجمع اآلالف من جماهير مدينة ديرك ,وفاء
ً للثورة السورية وشهدائها وتأكيدا ً على االستمرار على نهج
الكوردايتي نهج البارزاني الخالد .والقى عمر اسماعيل كلمة
منظمة ديرك أكد فيها «إننا في البارتي والمجلس الوطني
الكوردي كنا ومازلنا جزء ً أساسيا ً من الثورة السورية ,وأن
سوريا الجديدة ,سوريا الثورة ستكون لجميع مكوناتها ».وشدد
بأن البارتي يدين ويستنكر عمليات الخطف والقتل المرتكبة
بحق الشعب الكوردي من قبل النظام وأذنابه .والقى الطفل أحمد
مسعود وهو أحد طلبة المناضل بهزاد دورسن قصيدة عن دور
استاذه دورسن في المدرسة وبأن «الخاطفين مصيرهم مزبلة
التاريخ ».والقيت كذلك كلمة ائتالف شباب سوا من قبل نيرمين
جانكير ,أكدت فيها على المضي قدما ً في الثورة السلمية.
وأشارت الى انهم (ائتالف شباب سوا) يدينون ويستنكرون

أعمال الخطف بحق أبناء الشعب الكوردي .وطالبوا جميع
األطراف السياسية بالعمل الجاد الطالق سراح بهزاد دورسن
عضو المكتب السياسي لـ(البارتي) .وردد في التجمع األغاني
الثورية والشعارات المطالبة بإسقاط النظام والهتافات التي
حيّت البيشمركة والرئيس بارزاني .ورفع المتظاهرون العلم
الكوردي وعلم االستقالل السوري .وأطلقوا شعارات حيّت
نضال وصمود المدن السورية الثائرة ضد نظام األسد.
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العدد (2012 /12/15 )457م – 2712ك

صوت األكراد -محمد اسماعيل
في ظل الثورة السورية وطيلة أمدها
وكذلك التداعيات والتفاعالت الدولية
الناجمة عنها ،تعاني ساحة العمل الوطني
الكوردي أيضا ً جملة من المصاعب
والسلبيات والعراقيل التي تحد من تنامي
دورها في النضال الوطني الكوردي
إلى مستويات مطلوبة والتي يمكنها
االستجابة لطموحات وتطلعات شعبنا
الكوردي العادلة والمتناسبة مع حجم
القضية الكوردية وتضحيات ونضاالت
شعبنا خالل المسيرة النضالية الطويلة
من جهة والمنسجمة مع الظروف
السياسية وما يستجد على الساحة
الدولية واإلقليمية نتيجة االهتمام الدولي
بالوضع السوري من أية تطورات
ميدانية وسياسية أو أي طارئ في أية
لحظة خاصة وإن القتل والتدمير فاق كل
الحدود وفتح األبواب لكل االحتماالت.
ولعل من أهم المصاعب أمام الحركة
الوطنية الكوردية في سوريا هي حالة
التشرذم المفرط في جسمها وهي
بعيدة كل البعد عن مفهوم التعددية
السياسية المتعارف عليها .فقد تفاخر
شعبنا الكوردي في سوريا بانعقاد
المؤتمر الوطني الكوردي األول
في  2011/10/26بتوحيد الخطاب
السياسي الكوردي .وكذلك توحيد آليات
العمل ،وتوحيد الموقف من الثورة
السورية وتبني الحراك الشبابي منذ

بدايته والعمل مع المعارضة الوطنية
السورية بوحدة الموقف الكوردي
والطلب الكوردي المحدد في اإلقرار
الدستوري بواقع وجود الشعب الكوردي
في سوريا على أرضه التاريخية وهويته

القومية وإيجاد حل ديمقراطي للقضية
الكوردية في سوريا بما يضمن حقه في
تقرير مصيره ضمن إطار وحدة البالد.
أما من جهة العمل المشترك ضمن
المجلس الوطني الكوردي فقد أثبتت
التجربة أضرار التشرذم واالنقسام في
جسم الحركة وبؤسها مما أدى إلى تسميم
األجواء في العديد من المحطات النضالية
وشكل عطالة في سير العمل النضالي
إلى تحقيق حقوقه القومية المشروعة في
ظل الثورة السورية العارمة .إن المؤتمر
الوطني الكوردي في سوريا مكسب مهم
ألبناء شعبنا يجب الحفاظ عليه وصيانته
وتطويره بما يتالءم والظروف الدولية
والمستجدات العالمية .ال أن ينظر إليه
على انه ساحة وميدان للصراعات

الحزبية والتجاذبات من أجل تحقيق
مكاسب حزبية ضيقة أو شخصية إضافة
إلى محاوالت نقل الصراع من ضمن
صفوف الحركة الوطنية الكوردية إلى
صراع ضمن المجتمع الكوردي .وبث
كل أشكال عدم الثقة والمصداقية وروح
العداء وشحن وتسميم األجواء مما يهدد
السلم األهلي والسالم االجتماعي األمر
الذي يخرج عن إطار التعددية في اآلراء
ومبادئ االختالف في اآلراء والرؤى
المتعارف عليها مما يضيف عبئا ً إضافيا ً
ألعباء النضال الوطني الكوردي في
سوريا ومسؤولية كبرى أمام فصائلها
الوطنية على ضرورة التضامن
وتوحيد المواقف من كل ما يجري ألن
األوضاع في سوريا مفتوحة على كل
االحتماالت .ويمكن أن يتم استغالل
التشرذم الكوردي في تبديد الرؤية أمام
شعبنا وحركتنا مما يحد من تحقيق
حقوقه القومية المشروعة ألن التمسك
باألجندات الحزبية والشخصية والعقلية
الذرائعية التي كانت سائدة في الماضي
سيؤثر بالتأكيد على حقوق شعبنا.
إن حزبنا ،الحزب الديمقراطي الكوردي
في سوريا (البارتي) وإيمانا ً منه بالعمل
الوطني المشترك مع القوى الوطنية
السورية من جهة وقناعة راسخة
بضرورة تعزيز دور المجلس الوطني
الكوردي في سوريا وتفعيل لجانه
وإنجاح أعماله وكذلك تنفيذ بنود اتفاقية

هولير بين المجلس الوطني الكوردي
ومجلس شعب غربي كوردستان
وترجمتها على األرض وعدم إفساح
المجال أمام أي شرخ أو تصدع في بنية
مجتمعنا الكوردي الذي عانى الويالت
من سياسات النظام الشوفينية وصنوف
الظلم واالضطهاد وعرقلة تطوره
السياسي واالجتماعي واالقتصادي
خاصة في هذه الظروف العصيبة التي
تمر بها سوريا  .كما نجد أنه ينبغي
العمل من أجل التخلص من العقلية
الذرائعية التي كانت تتذرع بكل ما من
شأنه أن يخلق الصراع والتي كانت
سائدة في الستينيات والسبعينيات في
مجال النضال المشترك وضرورة
إجراء مراجعة نقدية مبدئية وشجاعة
وصريحة أمام شعبنا على ضوء الواقع
السياسي والوطني والشعبي ووضع
المهام الوطنية المشروعة للشعب
الكوردي فوق كل اعتبار حزبي أو
شخصي واستيعاب وتفهم الواقع
الملموس ومتطلباته واالرتقاء إلى
مستوى المسؤولية الوطنية والقومية
وااللتزام بالمصداقية مع نفسها ومع
الغير .كما إننا نؤيد توجه الفصائل
الوطنية الكوردية المتقاربة سياسيا ً
وفكريا ً نحو تحقيق اتحادات سياسية
فيما بينها وأن يكون في أولويات العمل
النضالي ما يخدم القضية الكوردية
وتطلعات شعبنا.

صالح حسين إبراهيم

الرعيل األول

الحركة الوطنية الكوردية والمهام المطلوبة

اعداد :لقمان شرف
ولد (صالح حسين ابراهيم) سنة 1930
في قرية ديرونا منطقة آليان التابعة لقضاء
ديريك .عاش حياة صعبة وظروفا قاسية
في ظل حكم اإلقطاع في بداية حياته ,كما
عانى الحرمان واآلالم في ظل األنظمة
المتعاقبة على سدة الحكم في سوريا ،سيما
نظام البعث السوري الذي لم يترك وسيلة
إال ومارسها بحق الكورد السوريين من
تجويع وقمع واعتقال وقتل.
إضافة إلى كل ما سبق ،كان الراحل
ضمن مئات اآلالف من أبناء وبنات
شعبنا الذين سحبت منهم الجنسية السورية
وفق اإلحصاء الشوفيني الذي جرى في
محافظة الحسكة عام  .1962لكن كل ذلك
لم يقف عائقا أمامه لالنضمام إلى صفوف
البارتي منذ تأسيسه عام  1957والعمل
في المناطق الريفية بإصرار وتفان وثقة
عالية رغم الظروف القاهرة آنذاك .حيث
تدرج في الهيئات الحزبية في البارتي
حتى وصل إلى الهيئة الفرعية التي ناضل
فيها بقوة مدافعا عن نهج الكوردايتي ,نهج
البارزاني الخالد ،إلى أن وافته المنية يوم
 2000/3/31حيث دفن في مقبرة القرية
في مراسيم تليق بالمناضلين.

قيادة المرحلة والمسؤولية التاريخية

الكورد أمامهم فرصة حقيقية لنيل حقوقهم في سورية الجديدة
صوت األكراد -إسماعيل علي -ديريك
الدبلوماسية والعالقات الدولية واللقاءات
الخارجية ضرورية في هذه المرحلة
الخطيرة من عمر الثورة وهي ال تقل
أهمية عن العمل والنضال في الداخل.
هنا يبرز دور قيادات الحركة الكوردية
الموجودة على الساحة في غرب
كوردستان ،فهي مطالبة ببذل جهود
مضاعفة واستثنائية للدفاع عن الحقوق
المشروعة للشعب الكوردي الذي حرم
منها عبر التاريخ في المحافل الدولية.
لكن وجود هذه القيادات بشكل مستمر
أو لفترات طويلة في الخارج خلق لدى
عموم الشعب في غرب كوردستان
عالمات استفهام وتساؤالت عديدة.

إن وجود القادة في الميدان
بين الشعب يعطي زخماً
للحراك الشبابي ويزيد من ثقة
الناس بقياداتهم
عن هذا الموضوع تحدث األستاذ
محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي
للـحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا
(البارتي) الذي يرى بأن جسم الحركة
الكوردية هو في الداخل ،وإن اجتماع
األمانة العامة والهيئة التنفيذية يتم
بحضور جميع األعضاء ،وخاصة بعد
أن سمحت الظروف جزئيا َ بفتح مكاتب
لألحزاب وللمجلس الوطني الكوردي،
فهناك نشاط ملحوظ كما هو واضح في
المظاهرات .كل هذا يوحي بأن القيادات
هي جسم الحركة وهي موجودة في
www.pdksp.net

الجماهير ليس خلفه ".كما أضاف" إن
النضال الخارجي له أهمية كبيرة في
إيصال الصوت الكوردي إلى العالم،
لكن هناك من اختار نضال الفنادق بدل
النضال والعمل في الخنادق ،فهذه كارثة
كبيرة واستخفاف بالقضية والنضال
الديمقراطي الكوردي".

الداخل .وأضاف" :هناك بعض القيادات
بشكل أفراد موجودون خارج الوطن
منوط بهم أيضا العديد من المهام على
صعيد العالقات الخارجية مع األطراف
والهيئات والمجالس في الدول ،سواء
مع المعارضة الوطنية السورية أو مع
حكومات الدول الصديقة" ،وأسترسل
قائال "هؤالء القيادات التي في الخارج
لهم مهام عديدة مؤثرة في هذه المرحلة ما نحتاجه هو وجود القيادة
إذا تم استغاللها بشكل جيد ،ربما هناك الكارزمية الجامعة المندمجة مع
َمن يتباطأ في أداء دوره و وهذا تقصير شعبها وذات اإليمان المطلق
من حزبه أو حركته ،أيضا هناك بالقضية وهو ما نفتقده في
شخصيات كوردية و كوادر من الحركة
غربي كوردستان
الوطنية الكوردية قد غادرت الساحة
خوفا ً من تداعيات الوضع الخطير في الحراك الثوري في غربي كوردستان
هذه المرحلة ،بالتأكيد يكون غيابها عن أفرز العديد من القيادات الجديدة إلى
الساحة خسارة كبيرة لشعبنا و قضيته جانب القيادات التقليدية وهذا قد يؤدي
القومية الوطنية" .الوضع في غربي إلى خروج بعض هذه القيادات من
كوردستان مفتوح على كل االحتماالت ،الساحة في المستقبل .حسب رأي الكاتب
والكورد أمامهم فرصة حقيقية لنيل «إن القيادة بدون شعب ليست قيادة ،و
حقوقهم في سورية الجديدة ،وهذا يتوقف
على مدى قدرة الحركة الكوردية على
المشاركة في رسم الخارطة المستقبلية
لسوريا .األستاذ محسن يوسف عضو
الهيئة التنفيذية في المجلس الوطني
الكوردي عن حزب آزادي يرى:
"ان نضال شعبنا يقوم على ركيزتين
أساسيتين ،النضال الداخلي و النضال
الخارجي واألهم هو النضال الداخلي،
وهو ما يريده شعبنا من قيادة الحركة
الكوردية" وأضاف" على قيادات
الحركة الكوردية أن تعمل على األرض
بين الجماهير وأن تكون دائما في مقدمة

السياسي الكوردي مصطفى آري شفيق
فهي موجودة بشعبها ،والقيادة الحقيقة
هي التي تأخذ دعمها ومصدر قوتها من
الشعب ،والشعب يجد في قيادته القوة
واألمل والسبيل للوصول إلى المستقبل
الذي يريده ،لذلك من الضروري ومهما
كانت الظروف أن تبقى قيادات الحركة
الكوردية بين شعبها ،وأال تتحجج
باألوضاع األمنية ".مؤكدا "ان كان
لديك شعب فال خوف عليك ".وأضاف"
إذا خرجت هذه القيادات دون سبب
واقعي فإنها تفقد ثقة شعبها وبذلك تكون
قد حكمت على نفسها بالموت السياسي".
موضحا ً "هناك أسباب تضطر فيها
بعض القيادات للسفر إلى الخارج وذلك
لدعم قضية شعبه في المحافل الدولية،
وهذا ال أعتبره انفصاال بين القيادة
والشعب ألن ذلك يصب في مصلحة
القضية ".وتابع" كانت الظروف صعبة
في المرحلة السابقة لكن اآلن فإن

الفرصة مواتية لهذه القيادات لتوحد
صفوفها وتنظم جماهيرها وتسعى للعمل
والنضال من أجل تحقيق أهداف شعبها".
و الحديث عن مكوث بعض القيادات
في الخارج بين األوساط الشعبية وفي
اإلعالم بدأ يلقي بظالله على الحراك
الثوري الكوردي في الداخل وهذا األمر
قد يدفع هذه القيادات بأن تعيد حساباتها
من جديد .يقول الناشط السياسي السوري
(م .محمد رشو) ":إن وجود القادة في
الميدان بين الشعب يعطي زخما ً للحراك
الشبابي ويزيد من ثقة الناس بقياداتهم،
وأكبر مثال على اندماج القيادة مع
الشعب هو القائد الخالد المال مصطفى
البارزاني ".وأوضح بانه في حال رحيل
القيادات إلى الخارج يشعر الشباب
الثائر بال ُغبن وتصبح حالة الشعور
بعدم الثقة بالقيادات هو السائد لديهم،
وأضاف" بالتالي ما نحتاجه هو وجود
القيادة الكارزمية الجامعة المندمجة مع
شعبها وذات اإليمان المطلق بالقضية
وهو ما نفتقده في غربي كوردستان في
هذا الوقت المصيري من تاريخ شعبنا،
وعلى القيادات الحالية وضع مصلحة
شعبها نصب عينها فقط دون األخذ
بأية اعتبارات أخرى" .رغم مرور ما
يقارب العامين من عمر الثورة السورية
مازالت الحركة الكوردية في غربي
كوردستان تمر في مخاض سياسي
عسير ،مما سيؤثر حتما ً على مستقبل
الشعب الكوردي ،وهذا قد يؤدي إلى
بقاء القضية الكوردية في مكانها حيث
كانت.

صوت األكراد
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الجئو مخيم دوميز في اقليم كوردستان
صوت األكراد -باس
المهاجرون الكورد السوريون في مخيم دوميز
الذي يقع في شرق مدينة دهوك ،يتبادلون اطراف
الحديث عن ذكرياتهم وسنوات حياتهم التي قضوها
في غرب كوردستان .اي قبل ان يصبحوا الجئين
في المخيم المذكور ،وهم يعيشون تحت الخيم
المنصوبة في منطقة زراعية وعرة .اغلبهم لجؤوا
الى هذا المخيم خوفا من مالحقة ازالم نظام بشار
االسد او نتيجة المعارك الدائرة بين الجيشين الحر
والنظامي .فضال عن الحالة المعيشية المزرية في
اغلب مناطق غرب كوردستان واالزمة الحادة في
الحاجيات االساسية سيما نقص المواد الغذائية

مدير دائرة الهجرة والمهجرين
في دهوك :علينا التفكير جديا
في انشاء مخيم آخر لالجئين

المتفاقمة يلجأ يوميا اكثر من  500الجىء سوري
الى مخيم دوميز ،حسب االحصاءات األخيرة.
معظمهم من كورد غرب كوردستان الى جانب
عدد قليل من العرب والمسيحيين .وبهذا الصدد
قال محمد عبدهللا مدير دائرة الهجرة والمهجرين
في محافظة دهوك لصحيفة (باس) الكوردية
"بسبب ازدياد عدد الالجئين في مخيم دوميز علينا
التفكير جديا في انشاء مخيم آخر لالجئين الكورد
السوريين ".وقالت الالجئة حنان مصطو "بعد عام
من القتل والدمار لمناطقنا اضطررنا من الهرب
والمجيء الى مخيم دوميز خوفا من القتل".
وعن الحاجيات الضرورية الملحة لنزالء المخيم
قالت" :ال يوجد في المخيم مراكز صحية ومدارس
وهنالك نقص في الخدمات االساسية" ،موضحة
"وفي حال هطول االمطار تسوء حالتنا اكثر
فاكثر ".وتشير مصطو الى انهم ال يعرفون الى أين
سيؤول بهم القدر وهم ينتظرون المجهول.

والتأقلم مع البيئة الجديدة رغم المعاناة اليومية التي
يتعرضون اليها.
ويقول (ابراهيم) احد الالجئين الكورد في دوميز:
"يصعب علينا العثور على العمل لعدم معرفتنا
بالمناطق واصحاب المشاريع".
اما الالجىء (ابو شهاب) فيقول "لقد تركنا وراءنا
كل ما نملكه من مال واثاث فضال عن نصف اقاربنا
وحالة القلق التي تنتابنا بسببهم وهم يرزحون تحت
ضربات جيش النظام السوري".
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وقال ايضا "كنا نعيش في وطننا بحالة ميسورة واالن
ظروف المخيم تؤثر علينا كثيرا واطفالنا يفتقدون
الى ابسط وسائل العيش ".واضاف ابو شهاب "ومنذ
ان استقررنا في هذا المخيم تزورنا يوميا عشرات
المنظمات االنسانية الحكومية وغير الحكومية ولكن
الذي تقدمه تلك المنظمات ال تفي حاجياتنا االساسية".
اما الالجىء (عبدهللا) فيشير الى ضرورة انشاء مخيم
آخر نظرا لزيادة عدد الالجئين في مخيم دوميز اي ما
يفوق 60الف الجىء .والعدد في تزايد مستمر ،مع
عدم تمكن المنظمات الخيرية من ايصال المساعدات
الى جميع العوائل بشكل عادل.

عيون تتطلع لسقوط نظام األسد

ومختلف مشتقات النفط والمحروقات عموما حيث
حتى ان وجدت فانها ستكون باسعار خيالية ال احدى الالجئات :في حال هطول
يستطيع المواطن تأمينها نتيجة البطالة
المتفشية االمطار تسوء حالتنا اكثر فاكثر
بين الناس ،الى جانب تعطيل كافة المشاريع في
المناطق الصناعية في المدن الكبيرة في سوريا وقد ترك هؤالء الالجئون منازلهم ومحالتهم
وبالذات في دمشق وحلب .ونتيجة لتلك االوضاع التجارية وهم االن مضطرون لتحمل مشاق اللجوء

العراق يستقبل نحو
 60ألف نازح سوري
 %90منهم في
كوردستان

صوت األكراد
أعلن ديندار زيباري مساعد مسؤول العالقات الخارجية
بمجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان ،أن عدد
النازحين السوريين إلى العراق بلغ  60ألفا و 307نازحا ً
بينهم  51ألفا و 780يقيمون في اإلقليم (ما يعادل )%90
منهم.
وأضاف زيباري في تصريح صحفي أن :النازحين دخلوا
العراق وإقليم كوردستان من خالل النقاط الحدودية في ربيعة
والوليد والقائم وكذلك عبر الرحالت الجوية.
وتابع مساعد مسؤول العالقات الخارجية ،وحاليا يقيم في
إقليم كوردستان  51780نازحا تم إسكان  38274منهم في
محافظة دهوك وباألخص في مخيم دوميز الذي يأوي حاليا
 22500وفي مدينة اربيل يقيم حاليا  10260وفي السليمانية
.3246
وأشار زيباري إلى أن الوكاالت والمنظمات الدولية التابعة
لألمم المتحدة قدمت كل المساعدات الالزمة للنازحين
والمرحلين السوريين إلى إقليم كوردستان.
وقال إن هذه الخدمات تشمل مجاالت التربية والصحة واألمن
وتامين المبيت والكهرباء والمياه الصالحة للشرب وباألخص
لمخيم دوميز في دهوك.
www.pdksp.net

المفوضية العليا لالجئين

مطلع  2013سيصل أعداد الالجئين
السوريين الى  2مليون الجئ
صوت األكراد -متابعة
توقع محمد الدايري الممثل اإلقليمي للمفوضية العليا لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين في القاهرة أن يصل إجمالي أعداد الالجئين
السوريين المسجلين وغير المسجلين في مطلع عام  2013في البلدان
المجاورة لسوريا إلى أكثر من  2مليون ،مقابل حوالي  400ألف
الجىء سوري حاليا .وأوضح الدايري لمراسلة وكالة األناضول بأن
أخر احصائية تتعلق باألعداد المسجلة لدى مفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين في كل من األردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق
وصلت إجماال إلى  392ألف و 473الجئ سوري .غير أنه توقع في
حال استمرار األوضاع في سوريا على ما هي عليه أن يرتفع هذا
العدد إلى أكثر من  2مليون الجئ سوري مطلع العام المقبل .ونفى
الدايري صحة أن يكون عدد الالجئين السوريين في مصر وصل إلى
نصف مليون حاليا كما ذكرت تقارير إعالمية قائال" :هناك اعداد
كبيرة وكثيرة يتم ترديدها في مصر حول عدد الالجئين السورين،
لكن الحقيقة ال يوجد لدينا أي إحصائية رسمية بشأن هذه األرقام وكل
ما نستطيع تأكيده هو أن هناك إجماال حوالي  150ألف الجئ سوري
حاليا في مصر" .وأضاف" :أتوقع أن يصلوا إلى ربع مليون ،أو من
 250إلى  300ألف مطلع عام  ."2013وبحسب الدايري فإن أعداد
الالجئين السوريين تزداد بصورة ملحوظة حيث توقع أن يسجل 30
ألف الجئ سوري أنفسهم إجماال بشكل رسمي في مطلع عام 2013
لدى المفوضية في القاهرة ،مقابل  6473الجئ حاليا ،خاصة أن
هناك  4رحالت جوية يومية من سوريا إلى مصر .ولفت الدايري
إلى أنه في حالة وصول األعداد إلى  30ألف الجئ سوري مسجل
لدى المفوضية في مصر ،فإن المفوضية لديها أمل كبير في الحصول
على تبرعات من الدول المانحة وتتمنى أن تأتي من جانب الدول
الغربية والعربية أيضاً ،وأن يكون هناك "مشاركة من جانب الحكومة
المصرية في هذا الملف" .وعن أولوية المواطن السوري في تحديد
بلد اللجوء ،رأى المسؤول الدولي أن ذلك يتحدد من خالل موقعه
أوال ،فالمواطن السوري الذى يجد نفسه على الحدود مع األردن
يكون ال مفر له من اللجوء إلى األردن ،ويحتمل بعد ذلك أن ينطلق
منه إلى مصر .نفس الحال بالنسبة للمواطن السوري الموجود في
شمال سوريا حيث يعبر إلى العراق أو تركيا .وقال الدايري أننا ال
نستطيع أن نسد حاجتهم بنسبة  %100بسبب ظروف السكن والمعيشة
الغالية ،لذا نضع أملنا على التبرعات .وأشار الى ان "الممول األول
للمفوضية الواليات المتحدة يليها االتحاد االوروبي واليابان والنرويج

والسويد وكندا ،أما في السنوات األخيرة فقد الحظنا أن السعودية
واالمارات تقومان بمجهود ال باس به" .وتشير االحصاءات االردنية
الى ان  100الف سوري يعيشون في االردن ويعملون في الزراعة
والعديد من الحرف .وأكدت مفوضية شوؤن الالجئين الى ان 1,2
مليون سوري أضطروا الى الرحيل من منازلهم داخل البالد .وهنالك
 2,5مليون شخص في البلد بحاجة الى مساعدا انسانية عاجلة.
ومازال العدد في ازدياد ألن األمم المتحدة أعلنت انها لم تتمكن من
الوصول الى مليون شخص آخر هم باشد الحاجة للمساعدات االنسانية
واالغاثة .وقد وصل عدد من الالجئين السوريين الى ليبيا وتونس
والجزائر ،واشير الى أن الجزائر أجبرت أكثر من  60الجئا سوريا
فروا من ديارهم على العودة إلى سوريا ،بعد التنسيق مع النظام
السوري .وان السلطات الجزائرية "تحتجز العشرات من الالجئين
في منافذها البرية والجوية لدى وصولهم بغرض التنسيق مع األجهزة
األمنية السورية لتسليم المطلوبين" وفقا للجزيرة نت.

4

صوت األكراد

العدد (2012 /12/15 )457م – 2712ك

معاذ الخطيب رئيس االئتالف الوطني السوري

سيتم االعالن عن الحكومة االنتقالية قريبا

صوت االكراد – رووداو
ترجمة :جوان محمد ميراني
في اول لقاء له مع صحيفة كوردية بعد
تسنمه منصب رئيس االئتالف الوطني
السوري ،تطرق معاذ الخطيب الى
قضايا عدة تتعلق بمطاليب الطرف
الكوردي والمتضمنة االعتراف
بالفيدرالية كشرط اساس النضمام
الكورد الى االئتالف الوطني السوري
معربا ان ائتالفه مؤسسة ثورية وال
تستطيع اصدار القرارات حول القضية
الكوردية في الوقت الراهن ،كما ان
الخطيب في لقائه ال يخفي اسفه من
موقف رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي السلبي ،في الوقت الذي يقدم
شكره للبارزاني رئيس اقليم كوردستان
عن موقفه االيجابي تجاه ثورة الشعب
السوري .وفيما يلي نص اللقاء الذي
اجرته صحيفة (رووداو) الكوردية
الصادرة من اربيل:

ما حدث في سري كانيي
امر مؤسف
• ثمة تصريحات نشرت نسبت اليك
حول تأجيل المطالب الكوردية الى
مابعد سقوط بشار االسد وان من
يقررها حينها برلمان سوري منتخب
جديد ،وانكم ال تسطيعون اقرارها النها
مسائل دستورية كما اظهرت لنا في
تلك التصريحات .فهل هي تمثل وجهة
نظركم الحقيقية؟
 االخوة الكورد ومنذ اكثر من 35عاما هم في قلبي ،ابراهيم صديقي
ورفيقي الجامعي كان اول كوردي
عرفني على القضية الكوردية .وبعدها
السجينان الكورديان حسين ومصطفى
زميالي في غرفة السجن الباردة .وكنا
نملك بطانية وحيدة نفرشها ونتغطى بها
نحن الثالثة ،وعلى مدى الليالي الطويلة
وبسبب البرد القارس والتعذيب الذي
كانا يتلقياه (حسين ومصطفى) لم تستطع
عيناي النوم طوال الليل وكنت ارى
كيف الدماء تسيل منهما بسبب ضربات
االسواط التي كان يضربها ازالم النظام
على جسديهما .وحول التصريحات التي
نسبت الي ازاء الكورد ربما حرفت
وترجمت بشكل مغاير وال تعبر عن
موقفي الحقيقي تجاه االخوة الكورد .بل
فقط قلت ان هذا االئتالف هو من اجل
قيادة الثورة ودعمها بكل السبل .وائتالفنا
ال يستطيع ان يقرر مستقبل سوريا بل
يجب ان يحدد السوريون بانفسهم وفيما
بينهم مسار مستقبلهم .ومن حق الكورد
ان تكون لهم نظرتهم حول مستقبل
سوريا ،وابناء هذا البلد جميعا وبكل
محبة يحق لهم ان يناقشوا مستقبلهم.

الكورد تعرضوا الى ظلم
ال نظير له
• ما هو موقفك صراحة ازاء القضية
الكوردية؟
 موقفي من حقوق االخوة الكورد ليسشيئا مخفيا .الكورد تعرضوا الى ظلم
ال نظير له .ويجب ضمان حقوقهم الى
جانب كافة المواطنين السوريين في
اطار الوحدة الوطنية.
• كيف تنظر الى االحداث االخيرة التي
حصلت في مدينة سري كانيي،
www.pdksp.net

انا كسوري
ارفض اي
تدخل عسكري
يخالف مصلحة
سوريا ووحدة
ترابه والشعب
السوري
معاذ الخطيب
سيما عندما دخلتها مجموعة مسلحة
واشتبكت مع قوات الـ(ب ي د)؟
 ما حدث في سري كانيي امر مؤسف،وانا ادين كل عمل يؤدي الى القتل
والتهجير وحرق البيوت ونهبها .وان
كانت من اي طرف كان .وتلك ليست
من خصالنا .هناك اطراف تريد ان
تخلق الفتنة والنظام له يد في ذلك .وهو
معروف بالوحشية وال احد ينسى ما
حدث في انتفاضة الكورد عام 2004
حين جوبهت تلك االنتفاضة بوحشية
وفظاعة من قبل قوات النظام .وال احد
يستطيع ان يخلق التفرقة بيننا بسبب
الوشائج واواصر االخوة التي تربط
بيننا .اتصلت مع كافة االطراف ذات
العالقة بالموضوع ،وانا على يقين بأن
العقالء في االطراف جميعا ال يسمحون
باي فتنة بين الناس .والنظام كان له دور
في خلق فتنة بين المكونات الموجودة في
سري كانييه .والنظام مستبد ودكتاتوري
ويقمع الكورد والعرب وكافة المواطنين
السوريين دون استثناء ويستخدم ورقة
االديان والمذاهب لكي يفرض نفسه
على الجميع .فتعالوا لنحل جميع مشاكلنا
فيما بيننا بوسائل الحوار دون اللجوء
الى القتل والعنف النه محرم من الناحية
الشرعية واالخالقية ومرفوض ايضا
من الناحية الوطنية.

ال احد يستطيع ان يخلق
التفرقة بيننا بسبب
الوشائج واواصر االخوة
التي تربط بيننا
• تبرأ رياض االسعد رئيس الجيش
الحر من تلك المجموعة المسلحة التي
دخلت سري كانيي ،برأيكم ما هي تلك
المجموعة ولماذا حدثت تلك االحداث؟
 في الحقيقة ادارة النظام الفاشلةوالوحشية خلقت نوعا من الفوضى.
الثورة بدأت سلمية وبعدها وبهدف
الدفاع عن النفس اضطر الناس الى
اللجوء لحمل السالح .تصرفات النظام
خلفت العديد من الظواهر الغريبة التي
ال نسمح بها نحن ونرفضها .وبكل تأكيد
اي اقتتال داخلي يصب في مصلحة
النظام.

• قرر في اجتماع اربيل االخير بين
المجلس الوطني الكوردي ومجلس
شعب غرب كوردستان ان تكون سوريا
المستقبل فيدالية برلمانية .كما دعا
الطرفان الى االقرار الدستوري بالشعب
الكوردي كشرط النضمامهما الى
االئتالف الوطني السوري فما رأيكم
حول ذلك؟
 ما تم تداوله في اجتماع اربيل يجبان يناقش في لقاءات صريحة ومفتوحة.
وكما ذكرت سابقا ان ائتالفنا تشكيل
ثوري يهدف الى تحرير البالد من
القمع وهو غير خاضع لوصاية احد كي
يطرح رؤاه للمستقبل .االخوة الكورد
واالطراف االخرى من حقهم طرح
ما يرونه مناسبا حول مستقبل سوريا.
باعتقادي ان حضور ممثلي الكورد
في اي اجتماع (للمعارضة) ضروري
ويكون فرصة لطرح رؤاهم بشكل
افضل.
• ثمة اطراف في المعارضة تتهم
حزب االتحاد الديمقراطي الـ(ب ي د)
بالتعاون مع النظام وتحمي له المناطق،
ما موقفكم من ذلك؟
 حسب معلوماتي ان الـ(ب ي د)عضو في هيئة التنسيق وملتزم برؤى
تلك الجهة .وليست لدي فكرة دقيقة
حول موقفهم تجاه الثورة السورية .وال
اريد التعرف عليهم بطروحات مسبقة.
وادعو الى اقامة عالقات معهم الجل
توضيح العديد من المواضيع التي تهم
الجميع .كما اتمنى اقامة افضل العالقات
مع االخوة االخرين ايضا .نحن نرى
انفسنا قريبين من كل الذين يقفون ضد
الظلم .ونرفض كل من يعمل من اجل
زيادة بؤس ومعاناة الشعوب.

من حق الكورد ان
تكون لهم نظرتهم حول
مستقبل سوريا
• يتحدثون عن تنسيق تركي مع
الجيش الحر لدخول المناطق الكوردية
واحتاللها ،هل لديكم معلومات حول
ذلك؟
 تركيا تساعد الثورة السورية بشكلعلني .وليست لدي معلومات حول
دخول تركيا الى المناطق الكوردية في

سوريا .الشيء الذي اعرفه ان االخوة
االتراك حريصون على استقرار
المنطقة وهم ينأون بأنفسهم عن اي
اصطدام .وانا كسوري ارفض اي تدخل
عسكري يخالف مصلحة سوريا ووحدة
ترابها والشعب السوري.
• كيف تقرؤون موقف الحكومة
العراقية وحكومة اقليم كوردستان ازاء
الثورة السورية؟
 ان موقف المالكي موقف يؤسفعليه .لقد عاش المالكي لسنوات طويلة
في سوريا .لقد عايش تفاصيل معاناة
الشعب السوري بعربه وكورده .آلمني
كالمه كثيراً حين قال :ليس باستطاعتنا
تفتيش الطائرات المتوجهة الى سوريا.
فهل هذا يعني انه موافق على السماح
لعبور االسلحة الى النظام السوري ليقتل
بها الشعب السوري؟ وموقفه من الثورة
السورية ال يمكن قبوله باي شكل من
االشكال .لكن السيد مسعود بارزاني
يحاول بشتى الوسائل ان تبقى المنطقة
في امن وامان .انه موقف واضح
وجريء ازاء الثورة السورية ،ويتفهم
مطاليب الشعب السوري في الحرية
والعدالة .وهنا اريد ان اثني على جهوده
واشكره على موقفه باالضافة الى شكري
الى كافة االخوة في اقليم كوردستان
بشعبه وحكومته لموقفهم االخوي
تجاهنا .انهم استقبلوا اكثر من  50الف
من مواطنينا في بلدهم واتمنى ان تسمح
لي الفرصة المناسبة الزورهم.
• متى يتم تشكيل الحكومة االنتقالية؟
وهل بدأتم بالمناقشات حول تشكيلها؟
وماذا تستطيع ان تقدمه الحكومة
المرتقبة للثورة السورية؟
 سيتم االعالن عن الحكومة االنتقاليةقريبا ،وتشكل على اساس الكفاءة
والقدرة .يجب ان تنال ثقة كافة
السوريين وتكون عند حسن ظنهم
جميعا .وتكون من اولوياتها التفكير في
المعاناة السورية.
• كم من الوقت تتوقعون ان يقاوم
النظام وهل انهياره يؤدي الى انهيار
الدولة السورية برمتها؟
 نحن نرغب بسقوط النظام وال نرغبفي انهيار المؤسسات الخدمية في الدولة.
ان الدولة والمؤسسات هي ملك للشعب
وليست صدقة من صدقات النظام .اما

بالنسبة الى النظام فانا اعتقد انه انهار
سياسيا وجماهيريا .والذي نشاهده االن
هو ان بعض الدول تضخ االوكسجين
في صدر النظام في الوقت الذي فارق
فيه الحياة.
• يالحظ في اآلونة االخيرة انتشار
الجماعات السلفية والمتطرفة بشكل
واسع في سوريا .كيف تتعاملون معهم؟
 هناك خطأ وسوء فهم لبعض الجماعاتالمسلحة التي تؤمن باالسالم فعلينا ان
نمييز بينها وبين الجماعات المتطرفة.
هناك من يؤمن باالسالم ويحمل السالح
ومؤمن بمبادىء الثورة وال ينحرف

االخوة الكورد واالطراف
االخرى من حقهم طرح
ما يرونه مناسبا حول
مستقبل سوريا
عن مسارها فهذا ليس تطرفا او ماشابه
ذلك .فرضا لو جاء تركي او كوردي
عراقي ودخل الى االراضي السورية
وقاوم النظام البغيط فهذا شيء ليس
فيه وجه للغرابة بل الغرابة في الروس
وااليرانيين الذين يقفون الى جانب
النظام ويقتلون الشعب السوري.
• آخر كلمة تريد ان تقولها للشعب
الكوردي؟
 كلمتي االخيرة للشعب الكوردي لربماتكون فيها لهفة وحرارة اكثر من اجوبتي
السياسية السابقة .فساقول ما احس به في
خلجات قلبي ،الشعب الكوردي عانى
كثيرا من المآسي والويالت كما ان
العديد من شعوب المنطقة مرت بمراحلة
صعبة في منطقتنا هذه .نحن في النهاية
جسد واحد وروح واحدة .يجب ان يكون
تنوعنا دليل قوتنا وليس ضعفنا .اننا
نرى دوال عديدة تتحد لتشكل قوى أكبر.
ونحن ايضا يجب علينا ان نتحد .شعوب
هذه المنطقة سيما الشعب الكوردي من
اعرق شعوب العالم .ويجب ان يكون
له دور رئيسي .ان الذي يجمع شملنا
اكبر بكثير من الذي يفرقنا .تعالوا لنبعد
يد السياسة عنا فامامنا مستقبل زاهر
ولنؤمن السعادة الطفالنا ونرسم على
شفاههم الفرحة والسعادة ،تحت شعار
مستقبل زاهر ووطن حر.
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المفكر الكوردي فلك الدين كاكه يى

عاش الميديون في الجغرافية التي نعرفها اليوم بكوردستان
()2-2
أعده :طارق كاريزي
علم من اعالم الفكر والثقافة والصحافة
الكوردستانية .كتاباته باللغتين الكوردية والعربية
لها نكهة خاصة وهي تغوص في اعماق الفكر
حيث يطرق ابوابا جديدة ليطرح اسئلة صميمية
غير معهودة .مثقف موسوعي فتح ابوابا مجهولة
نحو عالم التراث والثقافة الكوردية خصوصا
فيما يتعلق بماضي االمة الكوردية والذي مازال
مجهوال لدى العامة ،بل وحتى لدى الخاصة ،من
الناس .كتاباته عميقة وذات اسلوب سهل ممتنع.
فلك الدين كاكه يى
أحد قدامى كودار وبيشمركة الحزب الديمقراطي
الكوردستاني .وبعد انتفاضة عام  1991اصبح
الى مهرجان .وقد حول زرادشت نوروز الى عيد
عضوا في الدورة االولى من برلمان كوردستان-
ديني زرادشتي .ولدى الزرادشتيين واليارسان فان
العراق ،وأصبح وزيرا للثقافة مرتين في حكومة
نوروز هو اليوم السادس واالخير للخليقة .أي ان
اقليم كوردستان .ترأس تحرير العديد من الصحف
االله قد انتهى من خلق الكون في هذا اليوم.
نحوهم
التأريخ
بساط
يسحبوا
أن
في
فطنة
أكثر
كانوا
الفرس
والمجالت الكوردستانية باللغتين الكوردية
• كيف ترى موقع اللغة الكوردية بين لغات
والعربية .خالل هذا اللقاء نتسلل الى عالم فلك
الشرق االوسط؟
الدين:
 الكورد والفرس وسكان الهند وأفغانستان مستقرين فيها وأداموا ألنفسهم السلطة والسيادة  -ان اللغة الكوردية مع كل المصائب والمحن• باعتبارك أحد الملمين باألديان الكوردية وباكستان وطاجيكستان واالرمن والعديد من وأولوا الفن والثقافة والعلوم االهتمام واستخدموا التي عانى منها الكورد فانها مازالت محافظة على
القديمة ،ترى ما الذي بقي من التراث الزرادشتي القوميات االخرى هم جميعا اصولهم آرية حيث لغتهم في جميع المجاالت وخدمموا الكورد أيضا .خصائصها بكل قوة .بالشك فان اللغة الكوردية
حتى اآلن؟
عرفوا فيما بعد بالهندوآريين والهندوأوربيين .هذه حقيقة يجب أن نفهمها كما هي .عليه فان نظرا لمحدودية استخدامها في المجاالت المختلفة،
 الكثير منه باق ،فهناك تأثيرات للزرادشتية الميديون والفرس كانت لهم لغة واحدة وهي اللغة الكورد والفرس بوعي أو من دونه بارداتهم أم من فان اللغات العربية والتركية والفارسية قياساعلى الهندوسية والبوذية والسيخية من جهة ،البهلوية أي لغة اآلفيستا (لغة كتاب زرادشت دون ذلك قد خدموا تراث وثقافة بعضهم البعض باللغة الكوردية أكثر تقدما منها .لكن مستقبل اللغة
واليهودية والمسيحية واالسالم ومذاهبها من المقدس) .بعد مرور قرون انفصال عن بعضهما وتأريخهم متداخل .رغم ان الفرس كانوا أكثر الكوردية يبدو مشرقا ومهما أزداد استعمالها في
جهة أخرى .وكذلك أثرت على الثقافة االوربية البعض .عاش الميديون في الجغرافية التي نعرفها فطنة في أن يسحبوا بساط التأريخ نحوهم .اساسا مختلف المجاالت فانه قليل بحقها والبد من المزيد.
القديمة والحديثة .كل هذه االمور دليل على بقاء اليوم بكوردستان الكبرى بأجزائها المختلفة .وقد فان لفظة (ايران) هي ما تبقى من لفظة (آريا ويج :علينا االكثار في استخدامها في القراءة والكتابة
الجذور العميقة للزرادشتية .وهي جزء من الثقافة طرأت تغييرات على هذه الخارطة بسبب الحروب آريان ويج :موطن اآلريين) والذي هو موطن والبحث والفن والمحادثة اليومية واالعالم والفن
الروحية والمعنوية للبشرية .وتأثيرات الزرادشتية واالحتالل والتخلف وأسباب أخرى .وبصورة الكورد والفرس وباقي الشعوب اآلرية .معلوم فان واالدب .كل هذه االمور طرق تطور وتنمي اللغة
على الحياة االجتماعية والثقافية لشعب كوردستان عامة فان ميديا (بالد ماد) تشغل حيز دائرة واسعة المجتمع الكوردي وألسباب عدة يعاني من التخلف .الكوردية التي كانت تعتبر ابان ثمانينيات القرن
مازالت جلية وبارزة .وقد انشغلت في اآلونة تبدأ من درسيم وآمد وماردين وجزيرة بوتان لكن ثقافته ولغته وفنه وتراثه وجغرافيته وتأريخه الماضي احدى اللغات المهددة باالنقراض.
األخيرة بالكتابة والنشر في هذا الحقل .خالل حتى الموصل وأربيل وكركوك وحدود بغداد باق .يحتاج العادة التنظيم فقط .أنا أقول في عهدنا
هذه االجابة المختصرة فقط أقول بأن الثقافة ومندلي .وتمتد من الشرق من لرستان وكرمنشاه الحالي ال أحد يستطيع أن يضع العراقيل أمامنا .ان
الزرادشتية في وقتنا الحالي في طريقها لالنبعاث وهمدان وموكريان حتى حدود أرمينيا وجزء من أردنا استرداد خزائن ثقافتنا وفننا وتراثنا التأريخي
والنمو مجددا .يوما بعد آخر يتم االهتمام بها من آذربيجان .لقد ظهر زرادشت الحكيم في بالد ميديا فان الساحة مفتوحة أمامنا ونحن أمام فرصة
جميع الجهات .حقيقة انها ظاهرة مدهشة.
بالقرب من بحيرة اورمية ما بين مهاباد ومراغة كبيرة جداً .من اآلن فصاعدا فان االمور تقع على
• كيف ترى العالقة بين ديانة يارسان والديانة وأورمية .البعض يقولون انه ولد في مدينة عاتقنا ان كنا متحمسين لمعرفة ذاتنا وتثبيت كياننا
الزرادشتية؟
سردشت .لكن هذا يحتاج للدراسة والتحليل .لكن الثقافي .وان كنا خاملين ومتقاعسين فالعتب ال يقع
 ديانة يارسان ترتشف الماء اساسا من الثقافة الذي يثبته العلماء والمستشرقون والزرادشتيون اال على أنفسنا.الزرادشتية .هنالك الكثير من الشبه بين الثقافتين أنفسهم هو ان زرادشت قد ولد بالقرب من بحيرة • كيف ترى العالقة ما بين الديانتين المثرائية
بشكل ال يعد وال يحصى .لقد طرحت هذه الحقيقة أورمية بآذربيجان (أي شرق كوردستان) .ولفظة وااليزدية؟
في العديد من المقاالت والندوات .وصدرت العديد (آذر :آزر) تعني النار باللغة الكوردية (آكر :آور - :انهما قريبتان من بعضهما البعض .بل ان االيزدية
من الكتب المهمة في هذا المجال .مثل كتب طيب آهير :آير ..الخ) .للنار باللغة الكوردية العديد قد حافظت على العديد من التقاليد والمراسم
طاهري ومحمد علي سلطاني وأيوب كوخا روستم من األسماء .لذا فان آذربيجان تسمية مشتقة من والطقوس المثرائية .مثل (التجمع سرا) واآلالت
وصفي بوركةيي ...الخ .أنا شخصيا قد نشرت اسم نار المعبد الزرادشتي .أول معبد زرادشتي واألدوات الموسيقية واألعياد والمعتقدات .حتى
عددا من البحوث في حقل اللغة والمعتقدات .مع والذي مازالت آثاره شاخصة يقع في منطقة (تخت ان االفعى المنقوشة على بوابة معبد اللش المقدس
هي من ميراث الثقافة المثرائية تماما .أحترام
ان الديانة الزرادشتية قد ظهرت قبل ديانة يارسان سليمان) شرق بحيرة أورمية .الزرادشتيون
النور والضوء والشمس والنار والتي هي جميعها
مظاهر لتجليات البارئ في الفلسفة المثرائية .تتفرع
من لفظة المثرائية العديد من المعاني :مثرا تعني
الشمس :النور :العهد :الصداقة :الصدق :الرحمة:
العطف .والمهراب هو قبلة المعبد المثرائي.
وتحولت لفظة مهراب في العربية الى محراب
ولها نفس المعنى .المثرائية سبقت الزرادشتية في
الظهور وربما هي جاءت قبلها بآآلف السنين .وقد
أخذت الزرادشتية الكثير من المثرائية .وكذلك
االديان االخرى استفادة أحداها من األخريات.
والعالقة ما بين ديانتي المثرائية ويارسان كذلك
قوية ايضا.
• ما هي جذور نوروز؟
 نوروز موغل في القدم .انه أقدم من المثرائيةوالزرادشتية .هنالك العديد من البحوث والدراسات
حول جذور نوروز .لم تتوصل أي منها الى نتيجة
نهاية حول ذلك .أنا أعتقد بان نوروز عيد طبيعي.
اي ان فهم االنسان لتقلبات الطبيعة قد أوصلته
الى االهتمام بيوم انتهاء الشتاء وبدء الربيع وهو
بالضبط يوم نوروز .كذلك يوم انقضاء الخريف
وبدء الشتاء والذي سمي بعيد مهركان (بالكاف
معبد اللش
الكوردية) وقد تحول المهركان في اللغة العربية
زرادشت
www.pdksp.net
بألفي عام لكن هنالك تشابه في لغة الكتب المقدسة
للديانتين وطريقة الصياغة والحوارات ..عالوة
على عيد نوروز والمغازي الدينية لهذا العيد
وطريقة التصوف والعرفان وأهدافهما متشابه الى
حد بعيد ،حيث ان الكل مبني على الوحدانية االلهية
واألسرار الربانية في الطبيعة وماوراء الطبيعة.
تؤكد هاتان الديانتان على الحقيقة وقيم الصدق
والعمل الصالح .وثالوثها الشهير يقول :الفكر
الصالح ،الكالم الطيب ،العمل الصالح.
• الثقافة والحضارة االيرانيتين بعد ظهور اآلريين
تعودان الى ثقافة وحضارة الميديين (أجداد
الكورد) .الفرس استحوذوا على هذا التراث
والكورد أداروا ظهورهم له .أال تعتقد بأن هذا
االمر يعد كارثة للكورد؟

يزورنه سنويا ويحيون ذكرى ميالد زرادشت
في  26آذار من كل عام أي خمسة أيام بعد عيد
نوروز .الميديون (الكورد) هم أول شعب اعتنق
الزرادشتية .بعد مرور مدة طويلة اقتبسها الفرس.
الشك ان الفرس أيضا قد خدموا الثقافة الزرادشتية
التي تعتبر ثقافة للعديد من الشعوب مثل :الكورد
والفرس والبلوج واآلذربيجانيين واألرمن وجزء
من الهند والطاجيك وأفغانستان وآخرين .العلماء
والمختصون الفرس يعترفون ويقرّون بأن التأثير
االيجابي للكورد على اللغة والثقافة االيرانية
وكيان الدولة االيرانية هي بدرجة لوال وجود
الكورد في جغرافيتهم الحالية لما بقي اسم ايران
وال اللغة وال الكيان االيرانيين ..لكن الذي جرى قد
ثبت الفرس على أرضهم بشكل اكثر وبقوا

أخذت الزرادشتية
الكثير من المثرائية
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تأجيل ملف حقوق ُ
الكورد..

فاروق حجي مصطفى
في البدء ،وعندما غاب الممثل ال ُكوردي عن منبر
المؤتمر اإلعالمي الذي عقدته رئاسة االئتالف
الوطني للمعارضة السورية ،لغاية شرح الخطوط
العريضة ألفق االئتالف الجديد سياسيّا ً وعملياتيّاً،
ُوجّه اللوم الى األداء ال ُكوردي ومقاربته للحالة
السوريّة ،وكذلك مقاربته للمعارضة أيضاً ،وقلنا
ّ
ان ال ُكورد ال يحسنون قراءة المرحلة بشكل دقيق،
وفق استحقاقات المرحلة ُكورديّا ً وسوريّاً .إال انّ
سرعان ما ظهر على المأل ّ
ان المعارضة السوريّة
ُ
أيضا ً ليست جادة في جذب الكورد إلى صفوفها،
ولعل التصريح األخير من قبل رئيس االئتالف،
الشيخ معاذ الخطيب ،والذي أفاد ّ
أن المذكرة التي
قُدمت من ال ُكورد إلى المعارضة بطلب تعديل
خطاب المعارضة السياسيّة بما يتعلق باسم الدولة
وكذلك المقاربة العادلة لوجودهم سكانيا ً ( 15في
المئة) إلى ما بعد انتخاب برلمان ح ّر بعد سقوط
النظام ،بحُجة ّ
أن هذه األمور دستوريّة أكثر من انّها
سياسيّة ،ما هو إال هروب إلى األمام ،ويشي بغياب
إرادة الوحدة بينها وبين القوى ال ُكورديّة.
ث ّمة من يرى ّ
بأن المعارضة السوريّة ،وبخاصة
االئتالف الوطني ،ال تكلف نفسها أن تبادر بإيجابية
بخصوص حقوق ال ُكورد ،ويعزو البعض بأنّه هو
نفسه ما زال يحتاج إلى فرصة أخرى لتحرير
نفسه من غبار االستبداد ،ومن غبار رفض اآلخر،
الذي ما انفكت (وغالبيّة المعارضة) متأثرة بأفكار
العروبة وثقافة االستفراد بالقرار ونبذ اآلخر
مجتمعيّا ً وسياسيّاً ،مع ّ
ان الثورة السوريّة فرضت
وقائع على األرض وكان بوسع المعارضة االستفادة
من فرض الثورة حالة من المساواة وترجمته
سياسيّاً ،فالنظام السابق وبالرغم من وجود مراكزه
األمنية وسلطته القاهرة ،إال انّه عجز عن بناء حيز
من المساواة .وما أمكن فعله من قبل النظام هو فقط
بناء المساواة في ثقافة الخوف ،أ ّما على المستويات
األخرى فاّن النظام قد عجز في ذلك.
الثورة السوريّة استطاعت ان تبلور المساواة في
الحالة العامة في كل سوريا ،من خالل التشبث
بمطالبة سقوط النظام ،وبناء دولة القانون ،وفي
المجال العملي مثل العمل اإلغاثي وكذلك في

التظاهرات واالحتجاجات ورفض القمع والتنكيل
بالناس واإلصرار على المطالبة بالكرامة.
والحال ّ
ان ال ُكورد بدا انهم متمسكون اليوم وأكثر
من أي وقت مضى بحقوقهم ،ولعل السبب انّهم لم
يعد بوسعهم القبول بطي صفحة حقوقهم إلى حقبة
أخرى ،أو أن ينتظروا ثورة أخرى ،خصوصا ً
بعدما تبين لهم ّ
ان قيامهم بالثورة بمفردهم ال يحقق
الغايات ،فالثورة الجامعة تحقق الحقوق الجامعة،
ومن هنا يجب أن تفكر المعارضة ّ
بأن عليها أن
تكون بمستوى الثورة وأهدافها وما المراد من
ٌ
مغبون بعد نجاح
تحقيقها .أي أن ال يشعر أحد بانه
الثورة .استطراداً ..ما كان من المفروض على
االئتالف أن يستبق الدساتير أو اللجان المؤسسة
لدستور ،وال ُكورد ال يطلبون منه (االئتالف) أن
يأخذ مكان الدستور ،لكن الذي يجب فعله هو أن
يؤسس لعقد سياسي بين مكونات الثورة ،وان هذا
العقد سيتم بسهولة لو راعى أي طرف التطلعات
السياسيّة للطرف اآلخر .إال انّه ،ولألسف ،لم يقم
أو يساهم في بلورة ثقافة االحترام لتطلعات اآلخر.
من هنا ،ال نظن ،وحسب احتكاكنا ووجودنا في لب
المسألة ال ُكورديةّ ،
ان قياديا ً ما أو أي حزب معين أو
تكتالً يتجرأ ويقفز فوق حقوق مجتمعه ومصالحه،
ويتجرأ على توقيع اتفاق أو االنخراط في االئتالف
الجديد ما لم يساعده االئتالف ذاته على ذلك ،أي
عبر االعتراف بحقوق ال ُكورد ،التي تنسجم إلى حد
بعيد مع سوريا المستقبل ،سوريا تعددية وبرلمانيّة
وال مركزيّة .المهم هنا ،وإذا أردنا بالفعل أن يكون
ال ُكورد جزءاً من االئتالف القائم ّ
فان على االئتالف:
ـ أن يقدم رؤية ومقاربة واضحة تجاه ال ُكورد
وقضاياهم ،وذلك من خالل طرح الرؤية الشفافة
لسوريا المستقبل.
ـ أن يكون متفه ّما ً للحال ال ُكورديّة ومكوناتها
إن الثورة أيضا ً
المجتمعيّة والسياسيّة ،حيث ّ
فرضت واقعا ً سياسيّا ً وحزبيّا ً جديداً على الحيّز
ال ُكورديّ ،فحال ال ُكورد بعد الثورة ليست مثل قبلها
من حيث الحقوق والتطلعات وحتى االمكانيات
السياسيّة واالقتصادية ،لذلك كان من المفترض
أن تقرأ المعارضة أيضا ً الوقائع على األرض،
ال أن ينظر لل ُكورد كما هم عبارة عن مكون كان
مغبونا ً في زمن نظام االستبداد ولهم حقوق ثقافيّة
وهوية خاصة .اليوم ،وضع ال ُكوردي مختلف ،فما

عاد مصير ال ُكوردي بيد عدد من الشخصيات أو
األحزاب ،فالثورة دفعت بكل ال ُكورد إلى االنخراط
في تأسيس واقع لهم على المستوى ال ُكوردي وعلى
مستوى سوريا كوطن ،لذلك هي (أي المعارضة
وبخاصة االئتالف) مدعوة للقراءة الجيدة ومقاربة
جديدة لل ُكورد وشؤونهم وشجونهم .الخطاب
األخير لرئيس االئتالف بخصوص ال ُكورد ساهم
في تعميق الهوة بينه وبين ال ُكورد ،وفي الوقت
بأن عليهم أن يتعاملوا إيجابيا ً
الذي كان يالم ال ُكورد ّ
مع االئتالف الجديد ،إذ بالشارع ال ُكوردي يتفاجأ
قبل سياسييه بأنه ليس ثمة بوادر ايجابية من قبل
االئتالف تجاههم ،بل ومسألة حساسة مثل مسألة
حقوق الناس والجماعات ال يمكن تأجيلها.
ّ
والحق ّ
البت في الحقوق ال يمكن قبوله،
ان تأجيل
ً
من قبل ال ُكورد خصوصاّ ،
وان ث ّمة تجربة حيّة ما
زالت امام أعينهم حيث ّ
ان ال ُكورد في العراق

قبلوا أن يكون مصير المناطق المتنازع عليها تحت
رحمة الدستور وها قد مرّت عشر سنوات عجز
فيها الدستور أن يحقق بنوده (المادة  )140بل ث ّمة
حرب ( ُكوردية  -مالكيّة) قد تندلع بسبب تأجيل
القضايا المعلقة ووضعها تحت رحمة الدستور
واللجان.
بقي القول ّ
إن تأجيل حقوق ال ُكورد الى ما بعد سقوط
النظام ،وعدم وجود تفاهم سياسي بين المكونات
السوريّة حول حقوق االقليات وال ُكورد ،فانّه يؤجل
سقوط النظام ،فال معنى لسقوط عندما نؤسس
لمرحلة خالفية أخرى .لذا ،فاالئتالف مدعو لتفّهم
تطلعات ال ُكورد سياسياً ،وأن تكون حقوق ال ُكورد
جزءاً من خطابه السياس ّي ،لكي نتجنب مواجهة
الذهنيات المتحجرة في مرحلة ما بعد تغيير النظام.
*نقال عن "المسقبل" اللبنانية.

االختطاف … ظاهرة يرفضها الشعب الكوردي

علينا جميعاً أن نساهم في وحدة الصف الكوردي
www.pdksp.net

صوت األكراد -توفيق عبدالمجيد
ال يخفى على أي متتبع لمسيرة الحركة السياسية
الكوردية منذ انطالقتها في أواسط العقد الخامس
من القرن العشرين وتبنيها للنضال القومي ،أنها
انتهجت الخط النضالي السلمي .ولم تلجأ طوال
هذه السنوات التي قاربت نصف قرن أو يزيد إلى
األساليب العنفية والتصفيات الجسدية للتخلص من
اآلخر المختلف فكراً وممارسة .كما لم تلجأ إلى
الخطف والقتل والتصفيات الجسدية .بل تسلحت
بالكلمة الحرة ،واتخذت الحوار منهجا ً تنطلق
منه إلحقاق الحق الكوردي ،رغم الخالفات
والتباينات الكثيرة في الرؤى والقناعات ،ورغم
االنشقاقات واالنقسامات التي عصفت بصفوف
أحزب الحركة الكوردية ،واالختالفات في الرؤى
والرؤية حول معظم األهداف والتطلعات وسبل
تحقيقها .كما نأت بنفسها وخالل نضالها الطويل
عن هذه األعمال المرفوضة المنبوذة التي مورست
خالل المسيرة النضالية الطويلة ومازالت تمارس
في هذا الوقت الحسّاس وهذا المنعطف التاريخي
الهام الذي يمر به نضال شعبنا اآلن ويجب اجتيازه
بأقل الكلف والخسائر .وبمقدار محاربتها لتلك

األساليب المرفوضة جملة وتفصيالً فإنها في نفس
الوقت لم تلجأ إلى الثأر واالنتقامات من مرتكبي
تلك األعمال ألنها أساليب ارتجالية قد ال تخلو
من المغامرة والمخاطرة والتحريض على خلق
فتنة بين أبناء القومية الواحدة والمصير المشترك
بما ال يحمد عقباه .رغم أن بعض أحزاب الحركة
ضحت بخيرة مناضليها ولم تنجر وتستدرج إلى
حرب أهلية يقتل فيها األخ أخاه .نقول وبصريح
العبارة:
ال للتصعيد باتجاه االقتتال الكوردي الكوردي في
هذا الوقت وأي وقت كان .نعم للتهدئة ...ال للقتل..
ال للخطف ...ال لسفك الدم الكوردي بيد الكوردي.
فهذه األساليب والممارسات بعيدة كل البعد عن
قيم وثقافة مجتمعنا وحركتنا الكوردية وهي
خطوط حمراء محظورة التجاوز .علينا جميعا ً أن
نساهم في وحدة الصف الكوردي ووحدة الموقف
الكوردي ألن الوالدة قريبة ،وقريبة جداً وسيعيش
الكل في ظل دولة ديمقراطية تعددية تسع كل
المكونات ،ويتمتع فيها شعبنا الكوردي بحقه في
تقرير مصيره ،وفق األعراف والمواثيق الدولية .
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الكورد والمعارضة السورية
صوت األكراد
الزالت العالقة بين فصائل المعارضة السورية
والشارع الكوردي مرتبكة ،على الرغم من جهود
الطرفين في محاولة رأب الصدع الذي يزداد يوما ً
تلو اآلخر ،حتى وصلت الحساسية بينهما إلى ح ّد
االتهامات المتبادلة بالتعصّب لقوميته .وتزداد
المسألة توتراً مع انقسام «الجيش السوري الحرّ»
في رؤيته لألكراد .هناك طرف من المعارضين
يعتبرهم فصيالً مهما في الحراك الشعبي السوري،
وهناك من يراهم عدواً لدوداً يعمل لصالح النظام...
وهناك طرف ثالث يفضل التزامهم سياسة النأي
بالنفس .وفي الحالتين األخيرتين ،ال ب ّد من البحث
عن القطبة الخفية أو غير الخفية ،وهي تركيا.
األخيرة تحشد قواتها على الحدود ،ويتهمها بعض
األكراد بتسهيل وصول المقاتلين إلى المناطق التي
يسيطرون عليها .في المقابل ،على الرغم مما
يخرج من مواقف على لسانهم أو آمال بأن «يقلبوا»
المعادلة السورية ،يعود األكراد ليؤكدوا على أن
ال نيّة لدى شارعهم كما لدى قيادات أحزابهم
باالنفصال .الجميع هنا يتفق على مسألة واحدة :لن
نلقي بأنفسنا إلى الهالك.

يجزم الكورد جميعاً أن الحديث عن
دعوات لالنفصال وإقامة الدولة
الكوردية يحمل الكثير من المبالغة
والدعاية اإلعالمية

المعارضة المسلّحة :األكراد موالون للنظام
انتقلت سحابة الصيف التي ظلّلت لفترة عالقة
المعارضة السورية بالفرع الكوردي بشكل أكثر
قوة إلى الجانب المسلّح من تلك المعارضة .األخير
يعتبر أن األحزاب الكوردية التي تسيطر ،بشكل
أو بآخر ،على مناطق الشمال الشرقي في البالد
هي أحزاب تعمل لصالح السلطة في دمشق .ويتهم
«الجيش الحرّ» تلك األحزاب بتشكيل ميليشيات
خاصة بها لقتاله ،وذلك ألنه مص ّمم على دخول
هذه المناطق الممتدة من ريف حلب وحتى الحسكة

في أقصى الشرق .وتتجه أصابع «الجيش الحرّ»
بشكل خاص إلى «حزب االتحاد الديموقراطي
الكوردي» ،الذي تراه المعارضة المسلحة
امتداداً لـ«حزب العمال الكوردستاني» الموالي
للنظام ،على ح ّد تعبيره .ويع ّزز ذلك االتهام أن
«الكوردستاني» هو األكثر سيطرة على األرض

عن استعداده لفرض سيطرته على هذه المناطق
لتجنيب استهداف النظام لهذه المساحات التي
يسيطر عليها «الجيش الحر» .وتجدر اإلشارة إلى
وجود تباين بين المسلّحين حول تعاطيهم مع الشأن
الكوردي ،ففي الوقت الذي ال ينفك فيه بعض قادة
«الجيش الحر» ،وبشكل خاص رئيس المجلس

انتقلت سحابة الصيف التي ظلّلت لفترة عالقة المعارضة السورية بالفرع
الكوردي بشكل أكثر قوة إلى الجانب المسلّح من تلك المعارضة
في تلك المناطق ،باإلضافة إلى أحزاب أخرى
كـ«الحزب الديموقراطي الكوردي» .وتبلغ
المواجهة في اآلونة األخيرة ذروتها في المعارك
قرب منطقة رأس العين من جهة ،والمناطق
الكوردية القريبة من حلب من جهة أخرى .األمر
الذي دفع األحزاب ،عبر «المجلس الوطني
الكوردي» ،إلى تشكيل قوة عسكرية لمواجهة
الكتائب ذات اللون اإلسالمي المتشدد والتي
تصر على معركة «تحرير الجزيرة» .يُذكر أن
تلك الكتائب تتهم «العمال الكوردستاني» بإدخال
مقاتليه من الحدود التركية للقتال إلى جانب النظام
أو تشكيل مجموعات مسلحة تحت مسمى اللجان
الشعبية ،محذرين إياهم من أي عمل قد يتعارض
مع مسار «الثورة» .ما سبق يرفضه األكراد ألنهم
مصرون على حضورهم ودورهم باعتبارهم لن
يقفوا مكتوفي األيدي أمام الم ّد العسكري الذي يعلن

العسكري مصطفى الشيخ ونائب قائد «الجيش
الحرّ» مالك الكوردي بالتأكيد أن ال خالف مع
األكراد ،ترسل «جبهة النصرة» والكتائب المتشددة
رسائل عدائية لهم ،وذلك من خالل استقدامها
لمقاتليها إلى مقربة من المناطق الكوردية ،ما يثير
حساسية الشارع الكوردي.
األكراد :لسنا انتحاريين ..ال نريد االنفصال
في وجه هذه االتهامات التي تنطلق من المعارضة
المسلحة ،يحشد األكراد صفوفهم السياسية
والعسكرية في محاولة للوقوف في وجه الهجوم
المزدوج من «الجيش الحر» ،من جهة ،ومن
تركيا ،من جهة أخرى .هكذا يعتبر ناشطو حلب
من األكراد على سبيل المثال أن ال وجود لـ«حزب
العمال الكوردستاني» في المنطقة ،ويذهب
ناشطون آخرون إلى التأكيد على غياب مقاتلي
حزب عبدهللا أوجالن رغم إشارتهم إلى تبنيهم
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لكثير من مبادئ وفكر أوجالن ،وذلك من دون
أن يحملوا الراية العمالية ،وخاصة لجهة «حزب
االتحاد الديموقراطي الكوردي» الذي يسجل نفسه
عضواً في هيئة التنسيق ،وهي أحد أبرز أقطاب
معارضة الداخل .في المقابل ،يشن عدد من ناشطي
األكراد هجوما ً على تركيا التي يعتبرونها «رأس
األفعى» ،وذلك على اعتبارها ذات دور كبير في
حشد قواتها وتسهيل مرور المقاتلين المتشددين
إلى مناطقهم .وكأن معركة اإلسالميين مع األكراد
هي معركة بقرار تركي أو كرمى لعيون األتراك،
على حد تعبيرهم .يعتبر األكراد أن هؤالء يسعون
إلرضاء تركيا ألنها تسهّل إيصال الدعم المالي
والعسكري للكتائب المقاتلة في الشمال ،إضافة
لدور أنقرة الكبير في الدعم السياسي .ومن جهة
ثانية ،يجزم األكراد جميعا ً أن الحديث عن دعوات
لالنفصال وإقامة الدولة الكوردية يحمل الكثير من
المبالغة والدعاية اإلعالمية ال أكثر .ذلك أن األولوية
تتمثل في االعتراف بحقوق األكراد ولغتهم وثقافتهم
وقوميتهم ،من دون أن يعني ذلك االنسالخ عن
الوطن السوري .ويحمل بعضهم شيئا ً من االستياء
لحالة الكيل بمكيالين ،بين الهجوم العنيف على
األكراد لمجرّد رفعهم لعلمهم الكوردي أو تراجع
حضور راية «الثورة» السورية ،وبين تبرير
الدعوات للخالفة اإلسالمية ورفع رايات «القاعدة»
من دون أي حضور للثورة السورية وعلمها.
ويؤكد ناشطون من رأس العين (أو سري كانيي
كما يسميها األكراد بلغتهم) أن ال الشارع الكوردي
وال األحزاب التي تقود الحراك في الشمال والشمال
الشرقي تفكر بعقلية انتحارية .االنفصال ليس مسألة
تُحسم بساعة وساعتين ،على ح ّد تعبيرهم .ما دام
الشارع يعتبر نفسه جزءاً ال يتجزأ من سوريا فال
مصلحة ألحد باالنفصال ،بغض النظر عما يفكر
فيه جيرانهم في العراق .ويع ّزز هذا االتجاه واقع
أنهم في سوريا يتوزعون ضمن النسيج االجتماعي
في مختلف المناطق السورية ،من دمشق إلى ريفها
وحلب والحسكة وشمالي الرقة .رغم كل هذا
الحديث اإليجابي من ناحية األكراد ،ال يزال التوتر
قائما ً بينهم وبين المعارضة المسلحة ما يفتح الباب
على صراع واسع في المستقبل القريب ،ما لم تحدث
تسوية ال تزال معالمها بعيدة األمد.
*نقال عن "السفير" اللبنانية.

ارتياح كوردستاني لقرار برلماني سويدي عرف االنفال بـ(االبادة الجماعية)
صوت األكراد -وكاالت
صادق البرلمان السويدي في جلسته التي عقدها
يوم  ،2012 /12/5على تعريف الجرائم التي
تعرض لها شعب كوردستان (العراق) رسميا ً
بجرائم ابادة جماعية "جينوسايد" ،وذلك بأغلبية
أصوات أعضاء البرلمان ،حيث تمت المصادقة

جدارية األنفال  -كرميان
www.pdksp.net

على المشروع بموافقة  277صوتا ً  .سبق وأن
كان البرلمان السويدي بصدد مناقشة مشروع
تعريف جرائم الجينوسايد التي ارتكبت بحق
شعب كوردستان عالميا ً في محاوالت جادة منذ
 6سنوات ،بدات بمساعي وجهود بذلتها الجالية
الكوردية وعدد من الناشطين المدنيين والسياسيين
في السويد ،إضافة الى عدد من البرلمانيين
السويديين لتعريف الجرائم التي تعرض لها شعب
كوردستان عالمياً .ومن جهتها أعلنت شاديه
حيدري النائبة في البرلمان السويدي عن قائمة
االشتركيين ،أنه وبعد تصويت جميع أعضاء لجنة
الشؤون الخارجية على تعريف جرائم الجينوسايد
التي ارتكبت بحق شعب كوردستان عالمياً ،تم رفع
هذا الملف مباشرة الى رئاسة البرلمان السويدي
للمصادقة عليه .االنفال سلسلة من العمليات
العسكرية نفذتها سلطات الرئيس العراقي االسبق
صدام حسين على ثمان مراحل في عام 1988
ضد الريف الكوردستاني واستخدمت فيها االسلحة
الكيمياوية وقتل أثناءها حوالي  200ألف مدني
كوردي ودمرت  4500قرية كوردية و 30مدينة
وقصبة كوردية في كوردستان الجنوبية .وقد عثر
على عشرات اآلآلف من ضحايا حمالت األنفال
في عشرات المقابر الجماعية التي اكتشفت في
مناطق مختلفة من العراق بعد سقوط نظام صدام
عام .2003سبق وان تم محاكمة الرئيس العراقي
صدام حسين وعدد من رموز نظامه وعلى راسهم
علي حسن المجيد الملقب بالكيمياوي (لضرب

الكورد بالسالح الكيمياوي) من قبل محكمة
الجنايات العراقية العليا وصدرت أحكاما باالعدام
ضد مرتكبي حمالت االنفال .وكان مجلس النواب
العراقي أول برلمان يعترف باالنفال كحمالت ابادة
جماعية .وجاء برلمان السويد بالمرتبة الثانية من
حيث تعريفه االنفال بحملة ابادة جماعية .ولقي
قرار برلمان السويد لجهة تعريفه االنفال بحملة
ابادة جماعية الترحيب واالرتياح على المستويين
الشعبي والرسمي في اقليم كوردستان ولدى الكورد
في جميع أجزاء كوردستان ،باعتبار ذلك خطوة
لكشف الغطاء عما ارتكب ضد الكورد من جرائم
وحمالت قمع نفذتها حكومات الدول التي تتقاسم
الجغرافية الكوردية .حيث أعرب مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان عن ارتياحه لهذا القرار
الجريء الصادر من برلمان السويد .وكذلك اشاد
نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان
بالقرار معتبرا اياه نصرة للحق الكوردي ورفع

المظلومية عن شعب كوردستان وتضحياته
الجسام .فيما وصف برهم أحمد صالح قرار
برلمان السويد بتعريف عمليات األنفال رسميا ً
بجرائم إبادة الجماعية " الجينوسايد" ،بإنجاز
وطني مهم لشعب كوردستان ،معتبراً هذه الخطوة
ستكون دافعا ً قويا ً لتوجه الشعب الكوردي الى
برلمانات أوروبا للمطالبة بإصدار قرار مماثل
لقرار البرلمان السويدي .ودعا نائب األمين العام
لإلتحاد الوطني الكوردستاني ،شعب كوردستان
بالتوجه نحو بريطانيا وهولندا والنرويج ،للحصول
على تأييد واسع لتعريف جرائم األنفال وحلبجة
ومجازر البارزانيين والفيليين وعمليات التطهير
العرقي بجرائم اإلبادة الجماعية " الجينوسايد" على
المستوى الدولي .وقال صالح :ال بد من محاكمة
مرتكبي هذه الجرائم والشركات التي قدمت لهم هذه
األسلحة و تقديم تعويضات الئقة لذوي الضحايا.

برلمان السويد
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الشتاء و أزمة المحروقات في ظل الثورة السورية

شباب طائشون يخطفون
حقائب النساء في قامشلو

صوت األكراد
"لم نصدق ما تشاهده اعيننا من حوادث غريبة وفريدة من نوعها تحدث ألول مرة في
قامشلو ،وهي سرقة حقائب النساء" ،مشيرا الى ان" عملية النشل هذه تتم من خالل
شخصين يمتطيان دراجة نارية ويتوجهان نحو السيدات ويخطفان منهن حقائبهن في
وضح النهار دون خوف " .هذا ما قاله مواطن من مدينة قامشلو لموقع "والتي نت"
وأضاف "ان والدتي قد تعرضت الحدى حاالت النشل رغم انها كانت مع والدي وفي
وضح النهار"  ،مؤكداً "والدتي ليست الضحية األولى" لقد تكررت الحالة عند "العديد من
النساء بتعرض صديقاتهن للسرقة والنشل في قامشلو" .هكذا حوادث وظواهر غريبة هي
االولى من نوعها لدى مجتمع قامشلو ،في ظل تصاعد االزمة االقتصادية وسوء الحالة
المعيشية للناس في سوريا ،حيث تفاقمت االوضاع منذ بدء الحركة االحتجاجية المناهضة
لحكم بشار االسد منذ مارس  2011وهي تسير من سيىء الى أسوأ مما يزيد حاالت
الطيش والمغامرة لدى الشبان العاطلين.

مجهولون يطلقون النار على مواطنين
مسيحيين في الحسكة

صوت األكراد
اختطف صباح يوم 2012\12\6
أحد مواطني المدينة يدعى داوود
آذن مدرسة النهضة الخاصة في
الحسكة وهو من الطائفة المسيحية
من قبل مجموعة مسلحة بسيارة
سوزوكي إلى جهة مجهولة .وقبل
يومين تعرض عبداألحد باشورة
الذي يبلغ من العمر  70عاما
ونجله يوسف باشورة الطالق
نار من قبل مجموعة مسلحة
مجهولة أمام منزله وأودى الحادث
بحياته فيما نقل نجله إلى المشفى
وجراحه حرجة .الراحل عبداألحد
باشورة كان من اسرة عريقة في
مدينة الحسكة ومن طائفة السريان
الكاثوليك .وهو صاحب محل
ستائر باشورة الشهير في شارع
فلسطين أمام كراج نجمة القديم.

لجنة إلغاثة أهالي سرى كانيي
صوت األكراد
قام المجلس المحلي في ديريك التابع للمجلس الوطني الكوردي في سوريا بتشكيل لجنة
إغاثة مع حملة جمع تبرعات ألهالي سرى كانيي .وقال عمر إسماعيل عضو المجلس
المحلي للمجلس الوطني الكوردي في ديريك لـشبكة (والتي.نت) بان قرار تشكيل لجنة
اإلغاثة جاء في االجتماع الذي عقده المجلس المحلي مؤخرا في ديريك.
واضاف ممثل البارتي في المجلس المحلي بان" :اللجنة ستقوم بجمع التبرعات العينية
والمادية للمتضررين من أهالي وسكان “سرى كانيي” ،وسيؤسس لها لجان فرعية في
األحياء والقرى التابعة لــديريك ".واشار إسماعيل بان :ابناء ديريك توجهوا بأعداد
كبيرة الى مقر الحملة في محالت الحجي بشير قبالة جامع الشيخ معصوم للتبرع بالمواد
الغذائية األساسية والمواد الطبية واأللبسة .وختم عمر إسماعيل حديثه بأن "هذه اللجنة
وغيرها تأتي متأخرة وهي تتماشى واالستحقاقات الحالية واألحداث الطارئة على المشهد
الكوردي" ،واضاف :نحن بصدد اقامة دورات تمريضية ونفعل لجاننا األمنية والخدمية
واإلغاثية ,ومن اآلن وفصاعدا يجب أن نكون مع الحدث مع تأكيدنا على التظاهر حتى
إسقاط النظام .يذكر بان المجلس الوطني الكوردي في سوريا تشكل في  26تشرين االول
عام  2011ويضم  16حزبا سياسيا كورديا باالضافة الى عدد من التنسيقيات الشبابية
ومجموعة من المستقليين والمثقفين الكورد.
www.pdksp.net

عن طريق السماسرة الذين يبيعونها
بأسعار خيالية ،مما أضطر البعض
إلى الوقوف عن العمل والمكوث في
بيوتهم يتأملون الفرج".
وقد لوحظ في الفترة األخيرة توقف
العديد من محطات الوقود عن
العمل ،وحين تم االستفسار عن
السبب أجمع أصحاب المحطات
على عدم تزويدهم بالمحروقات،
وذلك ألسباب عدة منها عدم وجود
طرق آمنة لوصول شاحنات نقل
الوقود من مصفاة حمص إلى
المنطقة ،حيث تعرضت العديد منها
إلى السلب والنهب مما أدى إلى
توقفها عن العمل.

ليرة بدالً من سعره الحقيقي الذي
كان خمسا ً وعشرون ليرة فقط .أما
لتر البنزين فيباع بمائة ليرة وكان
سعره الحقيقي خمسون ليرة فقط،
فأضطر أصحاب السيارات العامة
إلى رفع اجور النقل التي أصبحت
عبئا ً إضافيا ً على كاهل المواطنين
الذين باتوا عرضةً لالستغالل".
ويؤكد الناشط السياسي "شاهين
عبدي" بأن "هناك جهات عديدة
تتوافق مصالحها في خلق حالة
من عدم االستقرار في المناطق
الكوردية ،وإيهام المواطنين بفشل
الثورة السورية .ومع األسف فإن
قدوم بعض المجموعات المسلحة

صوت األكراد
سوار أحمد
إن بقاء نظام الحكم في سوريا إلى
اآلن من جهة ،واستمرار الثورة
السورية دون توقف منذ اندالعها
من الجهة األخرى ،عكس بظالله
على الحياة اليومية للمواطنين ،مما
نتج عن ذلك بروز أًّزمات عديدة
كانت أبرزها األزمة االقتصادية،
فقد لوحظ غالء ألسعار بعض
المواد التموينية األساسية ،وفقدان
بعضها اآلخر مثل المحروقات،
التي ال يُتحصل عليها إال نادراً.
ومع قدوم فصل الشتاء برزت حاجة
المواطنين إلى تلك المواد وخاصة
مادة المازوت ،التي أثرت بدورها
على مفاصل الحياة اليومية حسب
رأي أغلب المواطنين.
أفاد "أبو هوزان" وهو مزارع
كوردي قائال بأنه "لم يستطع زراعة
أراضيه هذه السنة لعدم وجود مادة
المازوت" ،وأردف مضيفا "حتى
لو وجدت ال يمكن الحصول عليها
إال ُبأسعار باهظة ،وكل ما نتأمله أزمة المحروقات
أن نحصل على كمية قليلة منها تقينا ولكن المواطن "شورش حمو" له إلى المناطق الكوردية وخاصة في
برد الشتاء".
رأي آخر ،حيث يقول "مادامت (سري كانيي) باسم الجيش الحر
ومن جهته قال "محمد خلو" الذي المحروقات ال تأتي من مصدرها أال ينصب في هذا المسار".
يعمل سائقا ً لسيارة عمومية في يحق لنا أن نسأل من أين تأتي تلك وتبقى أزمة المحروقات مشكلة
قامشلو "لقد كنا في السابق نقف المحروقات التي تباع في الشوارع إضافية على عاتق المواطن
لساعات في طوابير على محطات من قبل السماسرة وبأسعار باهظة؟ السوري تضاف إلى أزمة الخبز
الوقود ،وندفع أتاوات للحصول مستغلين عدم وجود رقابة من قبل والغاز وباقي األزمات المعيشية
على عدة لترات بشق األنفس ،أما الجهات التي باتت تتحكم بذلك حيث األخرى التي تواجهه في ظروف
اآلن فال يمكن الحصول عليها إال يباع لتر المازوت بمائة وثالثين الثورة حتى إشعار آخر....

خطف واعتداءات في الحسكة
صوت األكراد
نقلت شبكة (والتي نت) اإلخبارية عن مصدر لها من
مدينة الحسكة أنه اختطف مطلع كانون االول الجاري
المعيد في كلية التربية واآلداب بالحسكة عبدالحميد
األحمد ( 27سنة) من قرية فرفرة الواقعة على طريق
تل حميس بعد خروجه من الجامعة بوقت قليل.
و قد شوهد آخر مرة من قبل عدد من الطالب لحظة
اقتياده من قبل عدد من األشخاص الغرباء إلى سيارة
وقد انقطعت أخباره منذ تلك اللحظة.
تسلم أحد الموظفين بالكلية يوم  2012/12/6رسالة
نصية على جهازه النقال تعلمه بأن المعيد قد تم إعدامه.

مدينة الحسكة

ولم يتسن ألحد حتى اآلن التأكد من صحة المعلومة أو
مصدر الرسالة وما إذا كان المعيد ما يزال على قيد
الحياة.
يذكر أن عائلة المعيد عبدالحميد األحمد معروفة
بمعارضتها للنظام و معظم أقاربه يدينون بالوالء للجيش
الحر .وبحسب نشطاء من مدينة الحسكة فإن هذه الحادثة
ال تعتبر الوحيدة في المدينة ،الى جانب عمليات التحرش
والنهب والتشليح تحت التهديد من قبل شباب عرفوا أنهم
من المحسوبين على النظام .
وفي غضون ذلك هاجم عدد من هؤالء الجامعة وقاموا
باالعتداء على الطالبات وسرقة محتويات حقائبهن.
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فرانس برس :سكان حلب يواجهون صعوبة في العثور على الخبز
صوت األكراد -متابعة
يتحول الخبز شيئا فشيئا إلى مادة نادرة في غالبية
المناطق السورية ،ما يحرم السكان من القوت
األساسي في غذائهم ويغرقهم أكثر فأكثر في أزمة
إنسانية صعبة ،بحسب ما يقول بعض هؤالء وعدد
من الناشطين.في األحياء القديمة في مدينة حمص
التي تخضع لحصار من القوات النظامية منذ نحو
ستة أشهر ،يبدو أن الوضع هو األكثر سوءا .ويقول
ناشط في المدينة قدم نفسه باسم «ابو خالد» (30عاما)
لوكالة «فرانس برس» عبر اإلنترنت« :نضطر الى
استخدام طحين منتهي الصالحية ،رمينا نحو ثلث
الكمية ألن الدود كان ينخرها ،كما أننا نفتقد للخميرة.
بالنسبة الى الماء ،علينا تكرير المياه غير الصالحة
لالستهالك ألن مياه الشقة مقطوعة .وبحسب ما يقول

أبوبكر المقيم أيضا في حمص أسوأ ما في األمر
هو «أن الذين يعانون مشاكل صحية ،مثل السكري
او القصور الكلوي ،ال يمكنهم االستمرار على قيد
الحياة مع تغذية مماثلة» .ويضيف« :إنهم يأكلون
البرغل والطماطم المجففة ،لكن إلى متى؟ حتى كمية
الغذاء التي نجدها في المنازل التي هجرها أهلها،
بدأت تنفد ».في مدينة داريا بريف دمشق الذي يشهد
في الفترة األخيرة عمليات عسكرية واسعة ،يحاول
السكان إنقاذ مخزونهم من الطحين .ويقول «ابو
كنان» لـ»فرانس برس» عبر «سكايب» :األربعاء
أخدنا الطحين من الفرن اآللي الذي كان النظام يقيم
حاجزا الى جانبه ،ولم يكن بإمكان أحد االقتراب
منه .وأشار الى أن ذلك تم «بعد تراجع النظام من
المنطقة» ،وأن الناشطين اخذوا الطحين قبل أن يعود
(النظام) ويحرقه كالعادة .وفي ضاحية
جرمانا جنوب شرق دمشق التي تقطنها غالبية
موالية للنظام ،يؤكد محمد ،وهو سائق سيارة
أجرة ،أنه يضطر "لالنتظار ساعتين أو ثالث
أمام المخبز» .ويقول :أقف في الصف خالل الليل
لئال أخسر ساعات العمل خالل النهار .ويضيف:
أبتاع ربطة من  15رغيفا بسعر  15ليرة سورية
( 16سنتا أمريكيا) في السوق السوداء .لكن
البعض يشترون الربطات إلعادة بيعها أمام
الفرن بسعر  50ليرة سورية .في محافظة الرقة
الشمالية على الحدود مع تركيا ،يشير ناشط قدم
نفسه باسم "ثائر الرقي" الى أن "ربطة الخبز
صار ثمنها دوالرين إن وجدت .هناك نقص حاد
في مادة الخبز ".في حلب بات السكان يواجهون
صعوبة في العثور على الخبز للمرة األولى منذ
بدء المعارك اليومية في المدينة منذ أكثر من
أربعة أشهر .ويقول داود وهو شاب في العقد
الثاني من العمر من سكان حي السريان القديم
وسط المدينة إن :الفرنين الموجودين في الحي

ملتقى لصحفيى كوردستان ونظرائهم
الكورد السوريين في دهوك
صوت األكراد -شفق نيوز
اقامت وزارة الثقافة والشباب
في حكومة اقليم كوردستان
ملتق ًى في دهوك للصحفيين
الكورد السوريين ونظرائهم
في اقليم كوردستان بغية
االطالع على معاناة الصحفيين
الكورد في سوريا .وقال مدير
االعالم في محافظة دهوك
وصفي حسن لـ"شفق نيوز"
انه :عقد برعاية وزير الثقافة
والشباب في حكومة اقليم
كوردستان كاوه محمود ،يومي
 5و 6كانون األول الجاري
في مدينة دهوك ،مؤتمرا
موسعا تحت عنوان (ملتقى
الصحفيين الكورد في سوريا
وفي كوردستان العراق) .وقد
تضمن الملتقى عدة محاور،
منها القاء عشر محاضرات
حول واقع الصحافة الكوردية
ومعوقاتها ،ومناقشة توحيد
الخطاب الكوردي في االعالم
الكوردستاني وكيفية تناول
االوضاع في كوردستان
سوريا من حيث التغطية
االعالمية والصحفية .ولفت
www.pdksp.net

مدير اعالم دهوك الى ان :هذه
المحاضرات القيت من قبل
اساتذة ومختصين من كورد
سوريا .وأشير الى انه شارك
 110صحفيا كورديا سوريا
في الملتقى من الموجودين
في سوريا وتركيا واوربا
واقليم كوردستان ،فضال
عن  140صحفيا من اقليم
كوردستان بضمنهم صحفيين
من كركوك وخانقين وسنجار
وشيخان ومناطق كوردستانية
اخرى .وأصدر ثالثة أعداد
من صحيفة خاصة بالملتقى
باسم (بر :الجسر) في اشارة
الى مساعي في أن تكون
دهوك جسرا للتواصل بين
الكورد في االجزاء االربعة
لكوردستان ،بالذات فيما
يتعلق باالطالع على معاناة
الصحفيين الكورد في سوريا،
وكيفية تناول احداث سوريا
في االعالم الكوردستاني،
الى جانب خلق ارضية
للتعارف بين الصحفيين في
كوردستان العراق ونظرائهم
في كوردستان سوريا.

لم يعمال منذ السبت بسبب عدم توافر الطحين
والوقود ،ما زاد من معاناة قاطني الحي المكتظ
بالسكان والوافدين كونه يعتبر من األحياء اآلمنة
في المدينة .وأدى النقص في المادة الى ارتفاع
أسعار الخبز في غالبية أحياء حلب والمناطق
المحيطة بها .ويقول مصطفى وهو أب لخمسة
أوالد إن "توقف األفران عن العمل ترك السكان
تحت رحمة عدد قليل جدا من أفران المعجنات
المصنعة لمادة الخبز أيضا ،حيث تجاوز سعر
ربطة الخبز فيها  200ليرة سورية رغم أن
سعرها الرسمي  15ليرة ".ويوضح ابو سامر،
وهو في العقد الخامس من العمر وصاحب فرن
آلي صغير في حلب ،أن ارتفاع األسعار يعود
الى "عدم توافر مادة المازوت الذي وصلت قيمته
في السوق السوداء إلى أكثر من أربعة أضعاف
السعر الرسمي ،وفقدان مادة الطحين التي باتت
تباع في السوق السوداء من منشأ تركي وبأسعار
نقال عن فرانس برس
مرتفعة.

متظاهرون في كركي لكي طالبو بوحدة الصف الكوردي
صوت األكراد -متابعة
بدعوة من المجلس المحلي التابع
للمجلس الوطني الكوردي في كركي
لكي ،خرجت جماهير بلدة كركي لكي
والقرى التابعة لها يوم  /8كانون األول
الجاري بمظاهرة حاشدة تحت شعار
(رص صفوف الشعب الكوردي).
شارك في المظاهرة كافة الفعاليات
في البلدة حيث بدأت بالوقوف دقيقة
صمت على أرواح شهداء الثورة
السورية وشهداء سري كانيي ،ثم
ردد المتظاهرون جماعيا النشيد
القومي الكوردي (أي رقيب) ،فيما
رفعت الالفتات والشعارات المطالبة
بإسقاط نظام بشار األسد .وقد طالب
المتظاهرون تدخل االمم المتحدة
من خالل المباشرة بمبادرة جدية
للحيلولة دون استخدام النظام لألسلحة
الكيميائية ضد الشعب السوري .ودعا
المتظاهرون عبر شعاراتهم إلى توحيد
الصف الكوردي ونبذ كافة الخالفات
لمواجهة المرحلة الحالية .كما طالب
المشاركون في المظاهرة بالكشف
عن مصير المناضلين والنشطاء
السياسيين ،مذكرين بكل من بهزاد
دورسن وغيره .وقد القيت كلمة

للمجلس الوطني الكوردي من قبل
صالح سمو أشار فيها إلى ضرورة
توحيد الصفوف "الن المرحلة تتطلب
أن نكون متكاتفين وان قطار الثورة في
تقدم ويجب أن يكون للكورد دور فيها
من خالل وحدتنا وتطبيق اتفاقية هولير
على ارض الواقع ".حسب قوله.
ورافق خروج جموع المتظاهرين
أمطار متواصلة دون ان تمنعهم من
مواصلة التظاهر دعما للثورة السورية
وحث القوى السياسية الكوردستانية
للمحافظة على وحدة الصف الكوردي.
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شيركو عباس

نؤيد إقامة جيش كوردي سوري مستقل
صوت األكراد( -ايالف)
شارك الكورد السوريون في الثورة السورية
بشكل سلمي وارادوها سلمية حتى النهاية .وبناء
عليه نأت األحزاب الكوردية السورية بنفسها عن
مظاهر التسلح ما عدا حزب واحد (ب ي د) الذي
يمتلك تشكيالت مسلحة .شيركو عباس ،رئيس
المجلس الوطني الكوردستاني أشار في لقاء نشر
في موقع (ايالف) االلكتروني الى إن أميركا وست
دول أوروبية ستدعم بناء جيش كوردي مستقل في
المناطق الكوردية بسوريا .ونظراً ألهمية الحوار
جاء اعادة نشره نصا في (صوت األكراد):

القوة الثائرة في وجه السلطة الشمولية ،وهم أول
القوى المعارضة التي طالبت بإسقاط النظام .اآلن،
ت يئن شعبنا تحت نتائج األحداث الدموية
في وق ٍ
الواسعة في البالد ،من المهم تشكيل قوة كوردية
عسكرية من أبناء المنطقة ذاتها لحمايتها وتحديد
مسارها من القوات الدينية السلفية والعنصرية
العروبية التي تود اجتياحها ،والتي غايتها ال تختلف
عن غاية النظام األسدي -البعثي ،وهي القضاء
على القضية الكوردية.
• ماذا عن الجيش الكوردي؟
 -نؤيد إقامة جيش كوردي سوري مستقل ،ونعمل

• اتحد أكراد سوريا ضمن قوة عسكرية واحدة
لمواجهة الجماعات السلفية ..هل لديكم نية في
االنخراط فيها؟
 ال تدوم االتفاقيات بين األحزاب الكوردية فيسوريا لتعدد والءات قياداتها ،وتأثير األجندات
الخارجية عليها .وحده حزب االتحاد الديمقراطي
يملك قوات عسكرية .لكن بعض األطراف
الكوردية توصلت إلى اتفاق حول تشكيل قيادة
عسكرية مشتركة فقط ،وليس قوات مشتركة ،وذلك
في االتفاقية األخيرة في هولير.
• أال يذكي تشكيل القوات الكوردية النزاع مع بقية
األطراف السورية؟
 القوات التي تتشكل اآلن ،ونأمل أن تتوحد،مهمتها حماية أمن المناطق الكوردية وليس الدخول
في صراعات مسلحة مع أي طرف سوري آخر
في هذه الظروف الحرجة اآلن .معظم قوى الحراك
الكوردي متوافقون على رفض دخول أي قوة
خارجية إلى المنطقة الكوردية ،ونحن نقبل بتشكيل
تنظيم عسكري كوردي موحد ،شريطة أن يكون
تحت قيادة كوردية عليا فاعلة على األرض ،ال
تأتمر بمرجعيات متنوعة ،ولها القدرة والصالحية
على فرض آرائها وأوامرها الخاصة ،غايتها حماية
المنطقة والشعب المتواجد فيه من األكراد والعرب
واآلشوريين واألرمن وغيرهم من األقليات.
• أال يخدم تشكيل هذه القوات نظام بشار األسد
بشرذمة المكون السوري؟
 جاء العمل على تشكيل هذه القوة على خلفيةاالجتياحات األخيرة للمنطقة ،التي أرادت أن
تزيح قوات الحماية الشعبية ،وأن تظهر األكراد
معارضين للثورة ،وهذا ما أثار الشكوك حول غاية
الجماعات السلفية والعشائر العربية المدعومة من
تركيا ،التي تمكنت من اقتحام المدينة الكوردية في
شمال سوريا ،واتجهت لمحاصرة منابع النفط في
أقصى الجزيرة شرقًا .ال شك أن هؤالء يخدمون
النظام بلباس انتهازي ،ومن الضروري شرح
الواقع الكوردي ،بهدف إزالة الشكوك حول تشكيل
قوات كوردية موحدة مشتركة.
ت تحركات الجماعات السلفية والعشائر
• ألم تأ ِ
العربية ضد المناطق الكوردية بسبب الموقف
الكوردي السلبي تجاه الثورة السورية؟
 يدرك جميع اإلخوة في الثورة السورية أناألكراد ،بقوة عسكرية أو بدونها ،كانوا من أوائل
www.pdksp.net

من أجل تحقيق هذا الهدف ،حتى يتم االتفاق بين
الحركة الكوردية وبين المعارضة السورية على
أسس ثابتة ،تضمن لألكراد حماية أنفسهم بصورة
دستورية وشرعية .وهذا ال يتم إال ضمن فيدرالية
قومية لألكراد .وهذا الجيش سيعمل تحت إشراف
الحركة السياسية الكوردية ،المؤمنة بالحرية
والديمقراطية وحقوق اإلنسان ،ومنها المجلس
الوطني الكوردستاني في سوريا ،الذي يعمل من
أجل هذه المبادئ اإلنسانية العالمية.
• ومن أين ستمولون قيام هذا الجيش؟
 حصلنا على دعم من الواليات المتحدة ومنست دول أوروبية أخرى ،تجمعنا بها وجهة نظر
متطابقة إزاء خطر التيار اإلسالمي المتشدد،
ونعتبر قدوم المتطرفين إلى سوريا خطًا أحمر.
وهذا الدعم مالي ولوجستي وعسكري ،فالغرب
يتطلع إلى الهدوء واإلستقرار في إقليم كوردستان
سوريا .لذلك ،سنبنى جي ًشا يُبعد الحمالت اإلرهابية
المتطرفة المدعومة من دول الجوار.
• هل هو امتداد للبيشمركة في كوردستان العراق؟
 ال طبعًا ..سيتكون الجيش الكوردي المستقلمن نسيج إقليم كوردستان سوريا وسيضم أكرادًا
وعربا ً ومسيحيين ،وستكون غالبية عناصر
الجيش من األكراد بحكم أغلبيتهم السكانية في
كوردستان سوريا .وسيتألف من بعض المنشقين
عن الجيش النظامي وبعض المنشقين عن الجيش
الحر ،باالضافة إلى متطوعين من سكان المناطق
الكوردية .وظيفته األساسية حماية مناطق إقليم
كوردستان من أي تدخل خارجي ،سواء كان من
النظام أو الجيش السوري الحر أو الجماعات

السلفية واإلرهابية التي ال تعترف بحقوقنا ،ولن
نسمح لها بالسيطرة على مناطقنا ،بل سنقاتلها حتى
آخر نقطة دم.
• من أدخل الجماعات السلفية إلى سوريا؟
 دخلت المجموعات السلفية من العراق ولبنانوتركيا واألردن إلى سوريا ،بسبب اإلهمال الكبير
من جانب قوى الحرية والديمقراطية في العالم
لما يجري في سوريا منذ اندالع الثورة الشعبية
فيها .لم تكن القوى الدولية تجهل بما في المنطقة
من حركات وتنظيمات من هذا النوع .أما بالنسبة
للمجموعات التي تسللت إلى مدينة سرى كانيى أو
رأس العين ،فإنها تابعة لعشائر عربية ال تعترف
بالطموح القومي الكوردي ،بالتنسيق مع تركيا،
التي أرادت القضاء على نفوذ حزب االتحاد
الديمقراطي المتزايد في المنطقة الكوردية عمو ًما،
وفي تلك المدينة خصوصًا.
• لماذا ترفضون التعامل مع الجيش السوري الحر؟
 نحن ال نرفض الجيش السوري الحر ،الذيتكون من العسكريين المنشقين من الجيش النظامي
الذي تربى تربية بعثية معادية لألمة الكوردية
جمعاء .وتقوم سياستنا على مبدأ فتح قنوات
الحوار مع الجيش السوري الحر ،إلقناعه بعدالة
القضية الكوردية ،وعلى أساس تكوين جيش
سوري مستقبلي خاضع لإلرادة السياسية للشعب
السوري ،الذي يقلقنا هو سعي الجماعات التكفيرية
واإلرهابية والسلفية للسيطرة على مفاصل وقيادات
ومسار هذا الجيش ،وهذا ما ال نريده في المنطقة
الكوردية .فعلى الجيش السوري الحر البقاء
كحارس للدستور وحدود البالد ،من دون االنخراط
في اللعبة السياسية لألحزاب التي يجب أن تحترم
استقاللية الجيش الوطني ،ألن وظيفة األحزاب
مختلفة تما ًما عن وظيفة الجيش أو األجهزة األمنية.
• إلى أية نقطة وصلت مباحثات األحزاب الكوردية
مع االئتالف الوطني السوري؟
 تقدمت األحزاب الكوردية بشروط لالنضمام إلىاالئتالف الوطني السوري .فرئيسه معاذ الخطيب
كان إمام المسجد األموي في ظل نظام األسد البعثي،
يوم من األيام ساكنًا ضد السياسة
ولم يحرك في ٍ
العنصرية التي كان يمارسها ذلك النظام على
الشعب الكوردي لمحو وجوده القومي وصهره في
بوتقة القومية العربية واغتصاب أرضه وثرواته.
وهذه الشروط الكوردية بسيطة تتعلق بإزالة آثار
السياسة البعثية التي قامت على االستيطان ونهب
الثروات ،من دون أن تتطرق إلى شكل اإلدارة
التي يطالب بها الشعب الكوردي .جوبهت هذه
الشروط بالرفض من قبل رئاسة االئتالف الوطني،
بذريعة أن هذه المسائل دستورية يجب تأجيلها
إلى ما بعد إسقاط نظام األسد وإقامة نظام سياسي
جدي ،بالرغم من أن االئتالف وضع في وثيقته
األساسية مختلف المسائل الدستورية األخرى التي
تهم الشعب السوري ...إال ما يهم الشعب الكوردي.
• أال تخشون من فتنة كوردية كوردية؟
 نسعى لحل كل النزاعات السياسية بين األكرادعن طريق الحوار ،مع فتح المجال الرحب للرأي
الحر المخالف والنقد البعيد عن األساليب الدنيئة.

وبما أن الشعب الكوردي متجانس دينيًا وطائفيًا،
فال مجال إلثارة فتنة طائفية بين صفوفه ،وتدرك
األحزاب الكوردية أن أعداء األكراد يعملون
لتفرقتها ،لذا نأمل منها أن تكون على مستوى
المسؤولية التاريخية التي تحملها اآلن.
* أال تبدو التطورات األخيرة في كوردستان سوريا
مماثلة لما حصل في كوردستان العراق؟
 ال يمكن تشبيه الحالتين من حيث مراكز القوىوالتحالفات اإلقليمية والزعامات الكبيرة ،وقبول
العراقيين بالفيدرالية إلى حد كبير مقارنة بما نراه
من اختالف فظيع في وجهات نظر غالبية القوى
السياسية السورية المعارضة ،وكذلك في النظام
المترنح تجاه القضية الكوردية في سوريا .لكن
يمكن القول إن القضية الكوردية في سوريا اتخذت
مسارًا الفتًا للنظر في الفترة األخيرة ،وستكون
لذلك نتائج مستقبلية ،ربما يحدث تغيرًا في الخريطة
السياسية للقوى المؤثرة فعليًا في الساحة السورية.
* هل شكلت األحداث األخيرة مناسبة لتفجير
الوعي الكوردي بالقومية؟
 الوعي القومي الكوردي في غرب كوردستانعريق تاريخيًا ،لكن األحداث األخيرة في سوريا
قد سارعت في قولبته تنظيميًا وثوريًا ،وأجبرت
الحركة السياسية الكوردية على الخروج من قوقعة
الركون والحراك البطيء إلى آفاق الفعل المؤثر،
والمشاركة إلى حد ما في مسيرات الشعب التي
تعتبر قاطرات هائلة لحشد الطاقات الخالقة بحسب
ما يريده الشعب وليس القيادات التي كانت خاملة
إلى درجة ما سابقًا.
• كيف تنظرون إلى تعامل إدارة الرئيس باراك
أوباما مع الموضوع السوري؟
 كانت السياسة األميركية حتى اليوم هشة وغيرواقعية تجاه ما يجري في سوريا ،خصوصًا مع
تصريحات البيت األبيض بأن استخدام السالح
الكيميائي من قبل النظام أألسدي خط أحمر.
هذا التصريح الذي فهمه النظام كغض للطرف
عن استخدام سائر األسلحة األخرى ضد الشعب
السوري .وقد حاول البيت األبيض استخدام اإلخوان
المسلمين وتركيا األردوغانية كحصان طروادة
لدك قالع الحركات المتطرفة واإلرهابية والسلفية
المتسللة إلى سوريا ،في حال وصولها إلى الحكم
في دمشق ،إال أن هذه الحركات قد فرّخت الكثير
من صغارها وانتشرت في البالد وقويت شكيمتها
وراحت تفرض نفسها على الجيش السوري الحر
بقوة.
• هل انكسرت الجرة تما ًما بين األكراد وبقة
السوريين؟
 عندما احتل الفرنسيون سوريا ،دافع عنهاسبعة سوريين كان بينهم خمسة أكراد .وإذا بنا،
بعد التحرير نجد أنفسنا أجانب في أراضينا ،التي
اغتصبوها بقوانين ومراسيم أصدرها العرب
المتعاقبون على السلطة إلى اليوم .أردنا العرب
السوريين لكنهم ما أرادونا .أبعد هذا علينا أن ال
نطالب بالفدرالية؟

صوت األكراد
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تعريب غرب كوردستان ..سياسة ممنهجة منذ تأسيس الدولة السورية
()2
محمود كيكاني
اذا كان وأد البنات مثلبة من مثالب عرب الجاهلية
فان التعريب مثلبة من مثالب عرب االسالم وما
بين المثلبتين بون شاسع من المفاهيم الفكرية
والمعتقدات الدينية.
فالمثلبة االولى هي ابادة جماعية لجنس االنثى
وهي في المحصلة ابادة للجنس البشري والمثلبة
الثانية هي ابادة لقومية اخرى تقوم على النسخ
والفسخ والمسخ واسميها (التثليث االستئصالي).
الزعيم عبدالناصر
زار الزعيم العربي العروبي جمال عبدالناصر عام
 1959محافظة الحسكة .وكان قد تناهى الى سمعه
ان الكورد يسعون الى اقتطاع جزء من سوريا وانهم
مقبلون على تأسيس دولة كوردية .وكل ذلك يعود
الى نشاطات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في
سوريا فاسرع الرجل ليتدارك االمر قبل استفحاله.
من المعروف انه كان رمز القومية العربية وحامي
حماها من االعداء الخارجين فالبد ان يحميها من
االعداء الداخلين.

القى عبدالناصر خطابا ناريا كعادته مباركا الوحدة
بين مصر وسوريا هذه الوحدة التي جمعت بين
االقليمين الشمالي والجنوبي .وكان من نتاج ذلك
الجمهورية العربية المتحدة .وبعد انتهائه من
الخطاب اسرع الى داخل السراي الحكومي وعقد
اجتماعا سريا مع الطاقم االمني .وقف الرجل
مشدوها واخذته الرعدة وانتابه شعور الخوف
السادي المستبد ،ففكر وادبر ،ثم فكر وادبر ،ثم
نظر فقدر وقال:
(انا عايز االكراد خارج الحدود خالل اربع
وعشرين ساعة).
وكان الى جانبه وزير الداخلية السوري السيء
الصيت (عبدالحميد السراج) فقال له :فخامة الرئيس

هذا وقت غير كاف للقضاء على شعب تعداده
( )150الف نسمة .فرد الزعيم( :او َمال عايزين
أدي ايه علشان تتخلصو منهم؟) فرد السراج:
(اسبوع او اسبوعين او ربما شهر يا سيدي).
ما هذا الحل الذي توصل اليه هذا الرجل للتخلص
من الكورد في جزيرتهم (بريا ميردين)؟ وما
الخطر الذي يشكلونه على الجمهورية العربية
المتحدة؟ واي خطر يشكلونه على مشروعه القومي
العربي ....؟
اي عقل بربري همجي يحمله هذا الرجل واي حقد
دفين يكنه للكورد؟ انني ال انسى كم كان الكورد
يحبونه عندما استقبل الزعيم الكوردي الخالد
مال مصطفى البارزاني حين عودته من االتحاد
السوفييتي وقال له بالحرف( :اهال بالزعيم.....
الحمد هلل على السالمة ...دنتو االكراد احفاد صالح
الدين  .....خيركم سابق علينا) .وكم اطلق الكورد
اسم (جمال) على مواليدهم الجدد ولن انسى عندما
مات الرجل بكت امي وجدتي وقد كنت انذاك في
الصف االول .....وبعد عدة ايام جلب عمي صورة
كبيرة له وعلقها على الجدار .وكان هذا االمر شائعا
في كل بيت كوردي .واقول منذ ذلك الوقت( :يا
لقومي الكورد البسطاء متى سيعرفون عدوهم من
صديقهم )؟!
عود على بدء .......ساد صمت رهيب القاعة
والجميع ينتظر حال سحريا من الرجل .فقال لهم:
(انسوا قضية االربع والعشرين ساعة وترحيل
االكراد خارج الحدود الننا (حننفضح) وما تنسوش
قضية االعالم والغرب .....انا عندي (حل تاني)
وهو االستيالء على االراضي الكوردية وبناء
حزام عربي عليها من القرى العربية بحيث نمنع
االكراد من تجاوز الحزام ده وتشكيل كثافة سكانية
في مدينة الحسكة).
تنفس الحاضرون الصعداء وغمرتهم فرحة ما
بعدها فرحة وقد ظن الجميع ان الرجل يقصد
بالعرب القبائل العربية المجاورة للمنطقة الكوردية.
وعاد الرجل ثانية ليفاجئهم (انا عايز اجيب الدروز
والعلويين والشيعة واسكنهم في الحزام ده .)....
ما اروع هذا الرجل في كل جملة ينطقها يزداد
ابداعا ...فاي فكر استراتيجي يحمله لبناء مشروعه
القومي العربي؟ واي مخططات تكتيكية يجترحها
لدعم تلك االستراتيجيا القومية.
عاد الرجل ثانية ليبسط الوجوه العابسة المكفهرة
(ما تستغربوش انا عملت ده في مصر مع النوبة
واالقباط  .....انا عملت السد العالي في منطقة

هيئات المجتمع المدني في مدينة الحسكة:

النوبة فرحلتهم للمنطقة الشرقية واالقباط من الوجه
والقبلي للوجه البحري).
سأله احد الضباط االمنيين :وكيف سنقنع تلك
االقليات الدينية ونجلبهم الى المنطقة الكوردية؟
فرد عليه الزعيم الخالد (حالل العقد والمشاكل):
"االمر بسيط جدا ...بما اننا دولة نطبق النظام
االشتراكي القائم على قانون االصالح الزراعي
فاننا نقوم باالستيالء على اراضي االقطاعيين
وتو زيعها على الفالحين الفقراء .وبما انني مطلع
على اوضاع تلك االقليات فهم اناس فقراء ال  -2عدم توظيف الكورد في الوظائف الحكومية.
يملكون االراضي فاذا وزعنا على سبيل المثال  -3ممارسة سياسة التجهيل في المنطقة الكوردية.
على كل بيت خمسين او مئة دونم فسيكون حافزا  -4االستيالء على االراضي الكوردية واسكان
لهم جميعا للقدوم الى المنطقة وبذلك نحقق هدفنا العرب فيها عبر اقامة المجمعات (المستوطنات)
ويمتد الحزام العربي االول في عهد عبدالناصر من
المنشود".
شمال مدينة الحسكة من بداية (قفا كيكان) في خط
منحن الى مدينة (سري كانيي -رأس العين).
كل هذا كان يحدث للكورد في الغرف المظلمة
وهم يظنون باخوتهم العرب كل حسن الظن .لقد
كان الكورد غارقين في الخيال القومي الرومانسي
وهم يتجادلون فيما بينهم :هل نحن امة ام شعب
ام اقلية في سوريا على صعيد الفكر القومي
االجتماعي؟ واما على صعيد الفكر الثقافي الحزبي
فكانوا يتجادلون على المصطلحين (الكوردستاني
والكوردي) بخصوص تسمية الحزب .لقد كانوا
يعيشون ارهاصات االنشقاق االول حيث لم يمض
لقد كان الرجل مقتنعا مما يقوم به وكانت (الكاريزما) على تأسيس الحزب عامان او اقل.
عنده طافحة الى حد االنتشاء وصفاقة الغلو ولقد ثم ماذا بعد؟ فاذا كان عبدالناصر قد مارس
كان مستبدا ال يقبل الحوار او حتى النقاش .وال سياسة التعريب تنظيرا وممارسة على الجغرافيا
يرضى بالبديل وهكذا اسس عبدالناصر نظرية والديموغرافيا الكوردية وهي سياسة ممنهجة الكبر
(التعريب) ومارسها عمليا في االقليمين الجنوبي دولة عربية وألحد ابرز رموز االمة العربية وقد
(مصر) والشمالي (سوريا) في جمهوريته العربية جاء الى ارض الكورد فاتحا وان لم يكن على
المتحدة ثم جاء بعده حزب البعث العربي االشتراكي صهوة جواد عربي اصيل فان العقل العربي
مباشرة ليكمل المسيرة وليتمم الرسالة الخالدة المته المستحاثي قد سبقه ومهد لمشروعه العروبي عندما
العربية على حساب الكورد وجغرافيتهم وتاريخهم تنادت عشائر البقارة بمنع قطعان مواشي عشائر
وانثربولوجيتهم وهكذا تم انتزاع اراضي الكورد الكيكان بالوصول الى مراعيها عند سفوح جبل
(عبد العزيز) جنوب غربي مدينة الحسكة .وتلك
على قاعدة قانون االصالح الزراعي.
غادر عبدالناصر القاعة موصيا بالتنفيذ الفوري المراعي لها تسمياتها التاريخية الكوردية وهي:
وسط ذهول الحاضرين .لقد كانوا في نشوة ما بعدها (فيضة السينكان -لهيا سينكان) و(جريب االغا-
نشوة لقد شعروا بانهم في اوج االنتصار وكانهم قد اجما اغا) و(خربكا) وعلى اثر ذلك المنع المتواصل
خرجوا توا من معركة القادسية او نهاوند .وبعد لعدة سنوات قامت حرب عشائرية مازالت لها
يومين اجتمعت الحكومة المحلية في االقليم الشمالي ذيول وذيول وقد ضاعت تلك المراعي التي تمتد
برئاسة عبدالحميد السراج وقد صدر عنها ما يلي :على مسافة اربعين كيلومترا طوال وعرضا وهي
 -1مالحقة اعضاء الحزب الديمقراطي (بريا ميردين) حيث سفوح جبل عبدالعزيز(جايي
عفدل عزيزي -جايي قزوانان)
الكوردستاني وزجهم في السجون.

نطالب الجميع الحفاظ على السلم األهلي والتعايش االخوي

صوت األكراد
أصدرت (هيئات المجتمع المدني في مدينة الحسكة)
يوم العاشر من كانون األول الجاري بيانا حول
األوضاع الحالية للمدينة وعموم منطقة الجزيرة.
جاء في البيان "تمتاز منطقة الجزيرة السورية
بتنوعها القومي والطائفي ..مما يعد ثرا ًء اجتماعيا
وحضاريا ومثاال باهراً للتعايش واالخاء ".وأكد
البيان "عاش سكان الجزيرة من كورد وعرب
ومسيحيين وغيرهم جنبا الى جنب مئات السنين
يتشاركون االفراح واالتراح وامتزجت الدموع
بالدماء و تشابكت القرابات حتى أصبح الجميع
أسرة واحدة ..فيتقاسمون الفرح والحزن معا ً بروح
االخوة والمحبة ".وأردف البيان قائال "لألسف
ظهرت في اآلونة االخيرة بعض السلوكيات غير
المسؤولة والالواعية ..استهدفت ضرب هذا النسيج
الجميل وهذا التعايش السلمي وهي ابعد ما تكون
عن أخالقيات اهل المنطقة بكافة فئاتهم وخاصة ما
جرى من مشاكل في أوساط الطلبة الذين يعدون
الفئة االساسية للشباب ".وشددت هيئات المجتمع
المدني في بيانها و دعامة المجتمع "نطالب جميع
www.pdksp.net

االطراف بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على السلم
األهلي والتعايش االخوي وذلك بالتحرك سريعا
للسيطرة على الموقف ومنع تضخيمه واتساعه
وعدم المغامرة بزج الشباب في أتون الخالفات
السياسية والعمل على معالجة كافة المشاكل
والخالفات بالحوار ونبذ العنف والتجييش الطائفي
والقومي بكافة اشكاله فذلك لن يخدم أهل المنطقة
بأي شكل من االشكال بل على العكس تماما ستكون
النتائج كارثية على جميع المكونات ".حسب ما جاء
في البيان .وأكد البيان "في الوقت الذي ندين فيه كافة
اشكال العنف والتفرقة والتعصب واالعتداء من أي
طرف كان ،نطالب الجميع بالتحلي بروح المسؤولية
وضبط النفس وجعل ثقافة الحوار والتسامح هي
السائدة بين الجميع ".منوها الى ان "هذه الظواهر
الشاذة ..غريبة عن مجتمع مدينة الحسكة بكل
أطيافه وندعو كافة طالبنا بجميع انتماءاتهم الى
التكاتف والتضامن والوقوف بحزم صفا ً واحداً ضد
كافة المحاوالت التي تستهدف النسيج االجتماعي
والسلم االهلي والتحلي بروح االخوة فمنطقتنا هذه
ملك للجميع وهي تتسع للجميع".
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االوربيون واالمريكيون يحثون الكورد
لالنضمام الى االئتالف السوري
صوت األكراد -متابعة
أظهرت اتصاالت حديثة أن الواليات المتحدة
األمريكية وثالث دول أوروبية شجعت المجلس
الوطني الكوردي لإلنضمام إلى اإلئتالف السوري
المعارض .وهنالك اتصاالت أمريكية -أوروبية
مع عضو المجلس وسكرتير الحزب الديمقراطي
الكوردي في سوريا (البارتي) عبدالحكيم بشار
تشجع مجلسه لالنضمام الى أبرز تكتالت المعارضة
السياسية ألن ذلك سيكون في مصلحة الكورد ،حسب
ما أشار موقع «الكردية نيوز».
وحسب بشار فإن السفير االمريكي المكلف بالملف
السوري ،روبرت فورد اتصل به وابلغه أن «من
مصلحة الكورد ومن مصلحة سوريا انضمام
المجلس الوطني الكوردي لالئتالف الوطني
المعارض ومناقشة جميع القضايا داخل االئتالف».
مؤكداً فورد»أن وجود الكورد في المحافل الدولية
ضروري للدفاع عن قضيتم وبالتالي تسهيل مهمتنا
للدفاع عنهم» .وقد أكدت كل من أيطاليا وهولندا
وفرنسا على أن انضمام الكورد يخدم القضية
الكوردية والثورة السورية ،مشيرين الى ضرورة
مناقشة القضايا الخالفية داخل أطر المعارضة.
وكان المجلس الوطني الكوردي قدم ثالثة مطالب
الئتالف المعارضة واشترط تنفيذها قبل االنضمام
منها االعتراف الدستوري بالشعب الكوردي إال
أن رئيس االئتالف ،معاذ الخطيب رد بان ذلك
من مهام البرلمان المنتخب وليس من مهام ائتالفه.
ومن المنتظر أن يعقد لقاء يجمع أعضاء الهيئة
التنفيذية للمجلس الوطني الكوردي للخروج بقرار
نهائي بشأن اإلنضمام من عدمه .واشارت صحيفة
«الشرق األوسط» الى انه قبل يومين من انعقاد
مؤتمر «أصدقاء سوريا» في المغرب ،وافق
المجلس الوطني السوري الكوردي على االنضمام
إلى «االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة
السورية» ،بعد امتناعه عن ذلك ،إثر اإلعالن عن
تشكيل االئتالف الشهر الماضي ،مطالبا الموافقة
على شروط أساسية .ومن أهمها اإلقرار الدستوري
بالشعب الكوردي كشعب يعيش على أرضه
واالعتراف بحقه القومي وتمثيل الكورد في االئتالف
بما يساوي عددهم في سوريا أي  ،%15وأن تكون
تسمية سوريا المستقبلية الجمهورية السورية وليست
الجمهورية العربية السورية ،إضافة إلى أن يكون
نائب رئيس االئتالف كورديا .لكن هذه الموافقة لم

تكن نتيجة تلبية مطالب الكورد ،وجاء دخولهم أتى
من دون النظر إلى هذه الشروط ،بحسب ما أكد عضو
االئتالف الوطني لقوى المعارضة ،أحمد رمضان،
لـ«الشرق األوسط» ،مضيفا« :المشكلة كانت تتعلق
بإجراءات خاصة ونقاش داخل المجلس الكوردي
ومكوناته من أجل التوصل إلى قرار نهائي بشأن
انضمامهم أو عدمهم ،إلى أن تم اإلعالن عن النتيجة
اإليجابية» ،الفتا إلى أن الخطوة الثانية ستكون تمثيل
أعضاء من الكورد في االئتالف وانتخاب أحدهم نائبا
للرئيس .وفيما يتعلق بمطالب الكرد ،أكد رمضان،
أن المجلس الوطني السوري سبق له أن أصدر وثيقة
حول رؤيته للقضية الكوردية في مؤتمر القاهرة،
واألمر نفسه ينطبق على رؤية ائتالف المعارضة
بكل مكوناته .ووصف رمضان هذه الخطوة
بـ«اإليجابية» وهو مؤشر على وحدة الصف الوطني
السوري ودليل على قناعة جميع األطراف بأن نهاية
النظام باتت قريبة وبذل الجهود للعمل المشترك.
متوقعا أن تصدر الواليات المتحدة موقفا داعما
للثورة السورية في مؤتمر أصدقاء سوريا .وقال
رئيس االئتالف السوري معاذ الخطيب في رسالة
له الى رئيس المجلس الوطني الكوردي فيصل
يوسف بأن «المطالب الدستورية ألكراد سوريا
ستترك إلى ما بعد انتخاب برلمان حر ليقرر بشأنها،
وأن االئتالف ال يستطيع القفز فوق رأي وإرادة
السوريين ليقرر في قضايا دستورية اآلن» .ومن
جهته أوضح سكرتير حزب الديمقراطي الكوردي
في سوريا (البارتي) عبدالحكيم بشار لـ(والتي نت)
أن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الكوردي قرر
االنضمام الى االئتالف الوطني السوري .وأضاف
بشار «أن المجلس الكوردي سيعلن رسميا االنضمام
الى االئتالف بعد مباحثات ستتم مع القوى الموجودة
في االئتالف لالتفاق على بعض األمور وذلك في
االجتماع المقبل بمدينة مراكش المغربية»,مؤكداً «
أن المكتب التنفيذي للمجلس الكوردي قرر االنضمام
الى االئتالف» .وقال سكرتير الديمقراطي (البارتي)
«تباحثنا هذا الموضوع داخل الهيئة الكوردية العليا
,فهناك بعض األطراف في المعارضة العربية تقبل
المجلس الكوردي في االئتالف لكنها في الوقت نفسه
ترفض مجلس غربي كوردستان لهذا قرر المكتب
التنفيذي للمجلس الكوردي بعد مباحثات مطولة
االنضمام الى االئتالف».

االكوادور بصدد قبول االسد كالجئ
صوت األكراد -وكاالت
اعلن الرئيس االكوادوري رافاييل
كوريا االسبوع الماضي للصحافة
البرازيلية ان بالده ستدرس طلبا
محتمال للجوء نظيره السوري
بشار االسد الى بالده في حال
قدم االخير الطلب .وقال كوريا
«اي شخص يطلب اللجوء الى
االكوادور سندرس طلبه بالتأكيد،
اذ ياتي من كائن بشري ينبغي
احترام حقوقه» .واضاف ان نائب
وزير الخارجية السورية فيصل
المقداد قام بزيارة كويتو قبل 15
يوما ،لكنه نفى المعلومات التي
نشرتها الصحف البرازيلية انه
بحث معه احتمال لجوء الرئيس
االسد وعائلته الى االكوادور.
واوضح كوريا ان المقداد جاء
الى كويتو لشكر االكوادور على
«موقفها الموضوعي» في شأن
www.pdksp.net

النزاع الدائر في سوريا .واشار
الرئيس االكوادوري الى ان
«االكوادور لم تؤيد ابدا العنف»
 ،وسأل« :هل يمكن ان نصدق
كل هذه االخبار حول مجازر
الديكتاتور؟ فلنتذكر ما قيل حول
العراق ،واسلحة الدمار الشامل.
ومع هذا ،ما تم القيام به كان من
اجل قتل العراقيين بهدوء».
وكان وزير خارجية االكوادور
ريكاردو باتينو نفى االسبوع
الماضي ان تكون بالده عرضت
اللجوء السياسي على الرئيس
االسد .من جهتها ،ذكرت صيحفة بشار األسد
«استادو» في ساو باولو االحد وقالت ان زيارتها كانت شخصية
الماضي ان مستشارة الرئيس والتقت رجال اعمال سوريين في
السوري بثينة شعبان قامت في ساو باولو وبحثت معهم «امكان
أواخر تشرين الثاني الماضي نقل اشخاص وكميات كبيرة من
بزيارة سرية الى ساو باولو وريو االموال من سوريا الى البرازيل»
بحسب الصحيفة.
دي جانيرو وبوينس ايرس.

الكيمياوي السوري وتبعات سقوط النظام
إبراهيم الشيخ(*)
بعد صمت دام عدة اشهر حول مسألة السالح
الكيمياوي السوري ،ها هي قضية هذه االسلحة
تثار مجددا من قبل اطراف دولية وخاصة
من قبل الواليات المتحدة االمريكية .ولكن
السؤال الذي يطرح نفسه ،هو لماذا في هذا
الوقت بالذات تثار هذه المسألة؟ وخاصة من
قبل الواليات المتحدة التي تدعي بانها رصدت
بعض التحركات المريبة حول اماكن تجميع هذه
االسلحة ،وبعد ذلك وحذرت سوريا من استخدام
هذه االسلحة ضد الشعب السوري .ولكن هنا
يجب القول لماذا تحذر الواليات المتحدة من
استعمال هذا السالح وال تتحرك لقتل الشعب
السوري الذي يحدث كل يوم؟ ان كان هذا على
ايدي النظام ام على ايدي المعارضة .ان اثارة
مسألة السالح الكيمياوي في هذا الوقت سببه
التطورات االخيرة التي حصلت على االرض،
واقتراب المعارك من العاصمة دمشق ،ولهذا
تتخوف االطراف الدولية من استخدام السالح
الكيمياوي في الصراع الداخلي ،ولكن النظام ال
يبدو بانه بحاجة الستخدامه فهو يملك امكانيات
كثيرة بديلة عن هذا السالح ،ومن الغباء
استعمال االسلحة الكيمياوية ،الن استخدامها
داخليا ضد المسلحين المعارضين يعتبر انتحاراً
سياسيا ً للنظام ،وتصرف كهذا يعجل بإسقاطه
ويفتح المجال واسعا للتدخالت المباشرة من
قبل القوى االجنبية .ولكن النظام السوري اكد
في عدة مناسبات عندما اثير موضوع االسلحة
الكيمياوية ،بانه لن يستخدم هذه االسلحة ضد
شعبه تحت اي ظرف كان ،وبالتأكيد ان النظام
لن يعطي الفرصة للتدخل العسكري من قبل اي
طرف في بالده .واشنطن التي بدت مترددة في
الفترة الماضية ،تبدو انها بدأت تغير من لهجتها
بعد معرفة ان النظام بدأ يفقد السيطرة على

مجمل االراضي السورية ،ووصول المعارك
الى دمشق ،فواشنطن تريد اثبات وجودها في
المنطقة في حال سقوط النظام ،ولكي يكون لها
دور في رسم مستقبل سوريا والمنطقة .بال شك
ان هناك حربا ً استخبارية متعددة االطراف تدور
لمعرفة مكان االسلحة الكيمياوية ومصيرها،
ومحاولة السيطرة عليها في حال تشتت قوات
النظام ،وفقدان السيطرة عليها ،ولذلك واشنطن
تعمل في الخفاء مع دول الجوار وخاصة مع
تركيا واالردن للتدخل ،لكي ال تسقط االسلحة
في اياد معادية ،واالياد المعادية هي على
االرجح حزب هللا او قوى المعارضة التي لن
تسمح لها واشنطن بامتالك هذه االسلحة ،بحجة
ان هذه االسلحة من الممكن استعمالها ضد
اسرائيل ،ولذلك لن تترك سوريا وشأنها ،ولن
تسمح بان تفلت االمور من بين أيديها بسبب
وجود هذه االسلحة .ولكن السبب المهم الذي
تسعى اليه واشنطن والعالم هو امن اسرائيل،
وان كل هذه الزوبعة التي اثيرت هي من اجل
تهيئة دول العالم للتدخل في سوريا ،ولكن هذا
التدخل لن يحصل االن ،ولكن التدخل ان حصل
فسيكون بعد سقوط النظام ،الن االطراف
االقليمية والدولية ال تريد في الوقت الحاضر
اثارة مواجهة اقليمية بين االطراف التي تؤيد
وتدعم النظام السوري ،والقوى التي تدعم قوى
المعارضة .وبالطبع ان هذه القوى المعنية
لن يكون سهال عليها ترك سوريا بعد سقوط
النظام ،الن الكل يسعى بأن يكون له موطئ
قدم في هذا البلد ،وبدون شك ان مرحلة ما بعد
سقوط النظام هي االهم ،وستكون األخطر ،الن
شظايا وتبعات هذا السقوط سيكون له تاثير على
الدول المجاورة بدون استثناء.
(*) كاتب وصحفي فلسطيني( -ايالف)

كلينتون :من دون حكومة انتقالية
ستسقط سوريا في الفوضى والعنف
صوت األكراد -وكاالت
قالت صحيفة كومرسانت الروسية الثالثاء
الماضية إن روسيا تقاوم ضغوط الواليات
المتحدة كي تقنع الرئيس السوري بشار األسد
باالستقالة .وأوضح التقرير أن روسيا ليست
مستعدة للضغط من أجل إخراج األسد من
السلطة رغم جهودها كي تنأى بنفسها عن
حليفها القديم والمشتري الرئيسي لسالحها.
وجاء فيه «روسيا ال تعتزم إقناع الزعيم
السوري بترك منصبه طواعية» مما يعزز
المؤشرات على أن الفجوة ما زالت قائمة
بعد اجتماعين عقدهما مؤخرا مسؤولون
أمريكيون وروس مع المبعوث الدولي
األخضر اإلبراهيمي .ويسعى اإلبراهيمي
للتوصل إلى حل يستند إلى إعالن جنيف
الذي صدر في  30حزيران والذي دعا إلى
تشكيل حكومة انتقالية إلنهاء الصراع القائم
منذ  20شهرا .وتعثر االقتراح في ذلك الوقت
بسبب قضية مصير األسد وقالت وزيرة
الخارجية األمريكية هيالري كلينتون إن
اإلعالن يوضح ضرورة تنحيه في حين نفى
وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف
ذلك .وقال الرئيس الروسي فالديمير بوتين
ومسؤولون روس آخرون مرارا إن موسكو
ال تحاول تعزيز وضع األسد لكن ال ينبغي
أن تطيح به قوى خارجية استنادا إلى مبدأ
عدم التدخل في شؤون الدول ذات السيادة.
وأشارت صحيفة كومرسانت إلى سبب
يتسم بقدر أكبر من العملية لمقاومة روسيا
للضغوط األمريكية وهو أن «موسكو
مقتنعة بأن األسد لن يخرج طواعية» وهي
تصريحات سبق وأن كررها مسؤولون

روس .وذكر التقرير أن كلينتون أبلغت
الفروف أن حكومة األسد ستسقط إن عاجال
أم آجال وأنه إذا لم تكن هناك حكومة انتقالية
فمن المرجح أن تسقط سوريا في الفوضى
والعنف واالقتتال الطائفي .وأبدت كلينتون
قلقها من احتمال استخدام حكومة األسد
أسلحة كيماوية ضد مقاتلي المعارضة الذين
يحاربونه أو احتمال إقدام حلفائه على هذا
بعد سقوط الحكومة .وتابعت أن روسيا
تشارك الواليات المتحدة مخاوفها بشأن
احتمال وقوع المزيد من العنف وبشأن
استخدام الترسانة الكيماوية السورية لكنها
تعتقد أن خطر سقوط هذه األسلحة في أيدي
متشددين يتجاوز خطر استخدام الحكومة
لها .وأضافت أن كلينتون حثت الفروف
على التفكير في تهديد حكومة األسد بفرض
عقوبات اقتصادية ودبلوماسية مدعومة من
األمم المتحدة ما لم يوقف كل أشكال العمل
العسكري لكن مساعيها لم تكلل بالنجاح.
وتقاوم روسيا والصين مساعي فرض
عقوبات على سوريا واستخدمتا حق النقض
(الفيتو) ثالث مرات ضد قرارات في
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بهدف
عزل األسد بسبب العنف الذي أسفر حتى
اآلن عن سقوط  40ألف قتيل على األقل.
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التشابه بين صدام والمالكي في المسألتين الكويتية والكردية
داود البصري
من متابعة وتحليل نهج التصريحات الكالمية التي
بات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يغرد
بها من خالل المناسبات التي يختارها واألجواء
التي يحيط نفسه بها ،تتكرر وتستنسخ من جديد
أساليب بناء الزعامة اإلستبدادية الدكتاتورية
بمفاهيمها المتخلفة والمغلقة وبأطرها السوداوية
العجفاء ،فضمن األحاديث التي أدلى بها المالكي
أمام الوفد اإلعالمي الكويتي الذي زار العراق
مؤخرا وكانت زيارته بروتوكولية محضة إعتمدت
اللقاء بالقيادات العراقية ولم تتواصل مع القطاعات
اإلعالمية العراقية ،أدلى رئيس الحكومة البغدادية
الخضراء ثمة أقوال غريبة يستنتج منها المتابع
والمحلل الموضوعي إستكشاف طبيعة العقلية
السلطوية لزعيم حزب الدعوة /المقر العام ،وهي
عقلية لم تخرج بطبيعة الحال عن األطر الفكرية
السائدة في الشرق القديم من إنتهاج للفردية ومن
إعتبار الزعيم الحزبي مركز الكون واألب القائد
والذي يفكر نيابة عن الجميع بل ويستشرف
المستقبل بفيوض غيبية ال تتوفر لدى الناس
العاديين!
المهم إن الرفيق نوري دام ظله وأستطالت بركاته
وإفاضاته أكد في حديثه بأن أجواء التوتر األخيرة
بين حكومة بغداد وحكومة كردستان قد أدت كما قال
لهرب رؤوس األموال اإلستثمارية من كردستان
وبأن اإلستثمار هناك قد تناقص بنسبة !!%70وبأن
أحدا ال يريد أن يغامر في منطقة يتصارع عليها
اإليرانيون واألتراك إضافة لحكومة بغداد!!
من تتبع ثنايا القول وخلفياته الموضوعية وظالله
المختفية يمكن القول بأن رئيس حكومة الخضراء
تقلقه كثيرا بل تقض مضاجعه بشكل مؤلم عملية
التنمية والتطور اإلستثماري الناجحة في كردستان
والذي جعلته يشكل حالة تطورية واضحة في
العراق يشار لها بالبنان وحيث تحولت كردستان

لمنطقة جذب للشركات الغربية والشرقية ولورشة
عمل ناجحة حتى أن عاصمة كردستان الجنوبية
وهي (أربيل) قد رشحت لتكون عاصمة للسياحة
(العربية) عام  !!2013الحظوا (السياحة
العربية)!! مما يعني أشياء كثيرة ومثيرة ومقلقة
لنفسيات البعض من الفاشلين ،مع مالحظة بأن
عاصمة العراق ودرة الشرق القديم وزهرة
الحضارة اإلسالمية بغداد المنصور قد تراجع
وهجها وكادت تندثر سمعتها بسبب أحوال الخراب
الشامل التي تعيشها في بلد تجاوزت ميزانيته
المائة مليار دوالر وفي ظل فشل إداري وقيادي
مقيم ومستمر ال سبيل للخروج منه!! والمالكي في
(فرحته) المغلفة بالحرص األبوي المزيف لتعثر
التنمية في كردستان بسبب التهديدات الحربية
القائمة بين المركز واإلقليم إنما يذكرني ويعيد
ذاكرتي النشطة تحديدا لعام  1990وبعد قيام
الرئيس السابق صدام حسين بغزو وإحتالل دولة
الكويت وقيام جحافل المحتلين وقتذاك بنهب

صدام حسين

العاصمة الكويتية الجميلة وتدمير معالمها وتحويلها
ألرض خراب ينعق بوم التخلف في أرجائها ،فقد
تم سؤال صدام حسين عن السبب في تخريب
الكويت بالشكل الذي تم .فأجاب صدام إجابة غريبة
تفضح عن مكنونات نفسيته الحاقدة وتبرمه من
جمال العاصمة الكويتية مقارنة بالمدن العراقية
بما فيها بغداد التي أصابت حروب صدام الكثير
من معالمها وحياتها وطبيعتها ،وحيث كانت إجابة
الرئيس الذي قال (بأنه ال يجوز أن تكون مدينة
أو محافظة عراقية اجمل من العاصمة بغداد!!!)
فتأملوا حالة الغباء التاريخية وغير المسبوقة! فبدال
من التفكير بإرتقاء وتطوير بغداد لتصبح أجمل من
مدن و عواصم الجوار فإذا به يشرع في تخريب و
تقبيح الجميل من أجل الوصول لحالة الخراب بدل
التعمير واإلرتقاء !!! وأعتقد أن الروابط الفكرية
بين عقليتي صدام البائد ونوري السائد أضحت
أكثر من واضحة ،فنوري يتمنى خراب التنمية في
كردستان لكي ال تفضح سوءة نظامه

وإدارته أمام الفروق الميدانية الهائلة في التطور
بين حكومتي بغداد وكردستان .وهي رؤية بات
العراقيون األحرار يقارنون خاللها بين الوضعين،
كما أن المالكي ال يرتاح كثيرا لإلنجازات اإلدارية
الكردية التي أثبتت نجاحها التنموي الهائل في
وقت باتت عاصمة العراق تغرق فيه باألوحال
واألمطار وتعيش شوارعها أرقى عصور األهمال
والتردي وتتحول تدريجيا لمدينة أشباح ال بل أن
التصنيفات الدولية قد جعلت بغداد تتربع على
عرش أسوأ المدن في العالم معيشة!!! وهو إنجاز
كبير يحفظ و يؤرشف لحكومة دولة القانون (دام
ظلها الوارف )!!..في معالجة المسألتين الكويتية
والكردية مالمح تشابه كبير!! فالديكتاتورية في
العراق أفواه ..وأرانب ..وعقليات حاكمة ..ومآسي
مستقبلية كامنة !...فما هو رأيكم  ..دام ظلكم؟
نقال عن (ايالف)

نوري المالكي

الالمركزية نظام أمثل للدولة الحديثة

الالمركزية تحقق المساواة بين مكونات المجتمعات التعددية

أكرم المال
يقول أرسطو في كتابه "السياسة" :إن تركيز القوة
في يد نخبة سياسية ضيقة هو سبب رئيسي لقيام
الثورات .ظل الشكل التقليدي للدولة المركزية
هو المسيطر ولفترة طويلة كما يتضح ذلك في
تجارب العديد من البلدان العربية .اندالع الثورات
أثبت أن مركزية الدولة ال تؤمن الضمانة الكافية
الستمرارها .البد أن نعرج أوالً على مفهوم
الالمركزية ومحاولة فهم أنماط هذا النوع من
السلطة ولو بإيجاز .هنالك تفسيرات عدة لمفهوم
الالمركزية خاصة مع أشكال تطبيقها .هناك من
يعرّفها بأنها شكل للحكم ،الهدف االستراتيجي
تركيز القوة في يد نخبة
منه هو تسهيل انتقال القوة السياسية للمواطنين
العاديين .وهناك من يعرّف الالمركزية بأنها :سياسة ضيقة سبب رئيسي
توزيع المسؤوليات والسلطات والوظائف بين
لقيام الثورات
الحكومة المركزية من جهة واألقاليم (الواليات)
والحكومات المحلية من جهة أخرى .لكن جوهر وهناك أنماط عديدة من الالمركزية السياسية،
الالمركزية هو انتقال السلطات من المركز وهي تتسم بالتوزيع األفقي للسلطة لمؤسسات
إلى األطراف أو توزيعها بشكل متوازن ما بين الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية .وهو الذي
المركز وأطرافه .وأصبحت الالمركزية ضرورة ينعكس في شكل النظام السياسي .وهذا النمط من
في الدولة الحديثة التي تعاظمت وكثرت واجباتها الحكم يسمح بل يمهد الطريق لمشاركة المجتمع
وحصل تنام كمي في الوظائف .وكذلك كثرت فيها المدني بجميع مكوناته االثنية في ادارة البالد
المطالب في المناطق والمحليات .وبذلك أصبحت من دون اقصاء أو تمييز على خلفيات عرقية
الدولة المركزية غير قادرة في كثير من األحيان أو دينية أو غيرها .وبذلك تصبح عملية التنمية
على بتلبية ذلك الكم الهائل من المطالب .العديد من وضمان االستقرار مسؤولية مشتركة تقود لمزيد
الدراسات ونماذج االنظمة السياسية تشير إلى أن من التجاوب والتعاون ما بين أجهزة الدولة
الالمركزية تحقق المساواة بين مكونات المجتمعات وقطاعات الشعب وممثليهم في المنظمات المدنية.
التعددية وتضمن تحقيق المشاركة في ادارة البلد أما الالمركزية الجغرافية فهي عبارة عن توزيع
واالستفادة من امكانيتها المتاحة.
رأسي للسلطة بين المركز والمحافظات والمناطق،
www.pdksp.net

أي على أسس قومية ومناطقية ومحلية تماشيا مع
رغبات السكان وانتماءهم الفرعية ضمن االطار
الوطني للدولة .وهناك الالمركزية اإلدارية التي
تهدف إلى توزيع المسؤولية اإلدارية عن طريق
تقديم الخدمات حيث تعطى للمناطق والمحافظات
بعض السلطات اإلدارية لتتولى المحلية تسيير
الشؤون اإلدارية لمناطقها .وهذا أضعف نموذج
للسلطة الالمركزية .إن ثورات الربيع العربي
فتحت باب الحوار والجدل حول أهمية وضرورة
السلطة الالمركزية كهدف واستراتيجية لنظم
الحكم المستقبلية ،من أجل تجاوز آثار ومخلفات
األنظمة المستبدة والدكتاتوريات التي تهاوت
بفعل الثورات الجماهيرية وانظمة أخرى هي قيد
السقوط .وتعتبر الالمركزية صمام أمان في عدم
تحول نظام الحكم إلى فردي دكتاتوري قمعي.
وهذا أدى بدوره إلى ظهور النقاش حول شكل
الحكم وخاصة ما يتعلق بثنائية البرلماني الرئاسي
أي نمط الالمركزية السياسية  .هناك من يدعو إلى
تبني النظام البرلماني بدالً من الرئاسي خوفا ً من
تجمع السلطات في يد الرئيس .لكن الحقيقة ان في
بنية كال النظامين البرلماني والرئاسي تكون هناك
(قيود) أمام سلطة الرئيس .ويقوم النظام الرئاسي
على مبدأ أساسي هو الفصل بين السلطات وتكون
كل سلطة معرضة للمساءلة بصورة منفصلة
أمام الشعب كما أن من حق كل سلطة مساءلة
السلطات األخرى .والنظام األميركي خير مثال
على ذلك .أما في النظام البرلماني فيكون منصب
رئيس الدولة رمزيا ً أو تشريفيا ً وتكون السلطة
األساسية في يد رئيس الوزراء والبرلمان وهو

الذي يشكل الحكومة كونه رئيس الحزب الحاصل
على األغلبية .وأحيانا ً يتم تشكيل حكومة ائتالفية
بين عدة أحزاب كبيرة وصغيرة في حال عدم
حصول حزب على األغلبية ومن ثم يتم االتفاق
على شخصية رئيس الوزراء ويتم توزيع الحقائب
على الوزراء حسب المقاعد لكل حزب في
البرلمان وبالتالي سيكون في هذه الحالة دمج بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية والنموذج البريطاني
مثال على ذلك .تفيد الخبرات العملية بأن تطبيق
الالمركزية في أي دولة هو أفضل نموذج لتوزيع
المسؤوليات واألعباء والوظائف وتقديم أفضل
الخدمات التنموية للمواطنين على كافة األصعدة
وبشكل متكافئ ما بين المركز واألطراف واألمثلة
على ذلك عديدة حتى في الدول النامية .فكلنا يتذكر
النظام المركزي السياسي في اندونيسيا في عهدي
سوكارنو ومن ثم سوهارتو .أما في مرحلة ما بعد
سوهارتو وخالل تطبيق نظام الالمركزية السياسية
اتسمت اندونيسيا بالسلم األهلي بعد أن كانت تعاني
من صراع االثنيات واالقتتال الداخلي ومن ثم تطور
شهد البلد تطورا اقتصاديا متميزا انعكس ايجابيا
على الوضع االجتماعي وقاد الى تماسك اللحمة
الوطنية للمجتمع األندونيسي .ولكن بالعودة إلى
تجارب دول الشرق األوسط والعربية منها خاصة،
نالحظ ان الالمركزية اإلدارية التي أثبتت فشلها
ولم تستطع أن تقف في وجه الفساد والمحسوبية في
أجهزة الدولة .ولم تكن على مستوى تأمين متطلبات
المواطنين وتقديم الخدمات ألنها كانت مقيدة بسلطة
مركزية سياسية قاسية تحولت إلى غول حاكم ال
يأبه بمعاناة المواطنين وأوضاعهم.
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دور الصحافة الكوردية في تجديد الشعر الكوردي

صوت األكراد  -دلكش رمضان
مفهوم التجديد في الشعر :هو الخروج عن التقليد
واحداث تغيّر في شيء ثابت باضافة سمات وفنون
جديدة للشعر القديم .والمجتمع الكوردي كغيره
من المجتمعات له ادبه وشعراؤه .ومنذ القدم كان
شعراءه وكتابه يكتبون ويؤلفون في صنوف االداب
والفنون .واحدى المعضالت التي تقف أمام نمو
وتطور االدب الكوردي وانتشاره في جميع أنحاء
كوردستان هو توزع الكورد على بلدان عدة حيث
تقتسم الحدود موطنهم ما بين بلدان عدة .أواخر
القرن التاسع عشر ومع تقدم المجتمعات ومعها
المجتمع الكوردي في معظم مجاالت الحياة ،جاءت
الصحافة لتعبر عن مختلف المجاالت االساسية من
الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية
للمجتمع الكوردي .الصحافة هي الطريق الى
اثارة الكثير من المواضيع المعاصرة وتحديدها
ومحاولة ايجاد حلول لها .ولها دور هام في توعية
المجتمع وتطويره ونشر الثقافة بين ابنائه .كما نجد
ان الصحافة الكوردية كانت لها دور مؤثر في
ايقاظ الشعور القومي وظهور حركات تحررية
تنادي بحقوق الشعب الكوردي .وكانت الصحافة
مدرسة للتعريف باللغة واالدب والتاريخ الكوردي
وساعدت في تطوير اللغة الكوردية وساهمت في

ادخال مصطلحات جديدة خاصة بالصحافة واللغة
بشكل عام وتعريف هذه المصطلحات وتوضيحها
للقراء وافراد المجتمع .النه لم يكن مسموحا
للكورد بالدراسة أو القراءة والكتابة بلغتهم االم
في المدارس .إن عالقة االدب بشكل عام والشعر
بشكل خاص بالصحافة هي عالقة متواصلة حتى
اآلن .ويظهر لنا هذا االمر بوضوح حيث كان
معظم اؤلئك االشخاص الذين يصدرون الصحف
والمجالت ويعملون في هذا المجال ،كانوا أدباء
وكتاب وشعراء .وعليه كان من البديهي أن تؤثر
الصحافة فيهم ويؤثروا فيها .إذ كانت الكتابات
تكتب لعدد قليل من الناس قبل ظهور الصحافة
لصعوبة نشرها وايصالها الى القراء .لكن بعد للصحافة الكوردية .فقد كانوا في ذات الوقت كتاب
اصدار الصحف والمجالت اصبح من السهل وشعراء معروفين وتأثيراتهم مازالت موجودة
ايصال مواضيعهم الى الناس وبهذا بدأت معرفتهم ليومنا هذا في مجال الصحافة الكوردية .لذلك نجد
بالشعراء واالدباء وباتوا على عالقة معهم من ان للصحافة دوراً هاما ً في االدب وتجديده ونحن
خالل منشوراتهم .على سبيل المثال كان كل من عندما نتحدث عن التجديد ال يمكن اهمال دور تلك
الشعراء والكتاب الكورد (بيرة ميرد ،مصطفى باشا المجالت والجرائد التي صدرت في البداية والتي
يامولكي ،محمد مهري ،حسين حزني موكرياني ،خصصت عدداً من صفحاتها لنشر مواضيع عن
شيخ نوري شيخ صالح ،رفيق حلمي  ...الخ) االدب
على الرغم من كونهم مسؤولين ورؤساء تحرير والشعر الكوردي الجديد النها كانت المنبر الهام
ومشرفين على المجالت والصحف الكوردية أي لنشر ما يكتبه االديب والشاعر وتعريفهم بالناس
والمجتمع ،مما جعلهم يهتمون بشكل اكبر بما
انهم كانوا من الناحية العملية صحفيين بل روادا

يكتبونه ويراعون فيه كافة طوائف وشرائح المجتمع
الكوردي الذي يقرأ الصحف والمجالت الكوردية
وافسحت المجال امام الشعراء الجدد للظهور امام
القراء حيث كانت تنشر في البداية مواضيع للشعراء
القدماء ولكن بعد ظهور الصحافة بشكل واسع تغير
الوضع ولم تكن حكرا على نوع من الشعراء او
االدباء بل كان منبرا للجميع .ان الصحافة كانت
بمثابة البوابة بالنسبة لهم لتطوير كفاءاتهم وقدراتهم
في الكتابة والتحرير .والبد لنا هنا االشارة الى اول
صحيفة كوردية (كوردستان) حيث صدر عددها
االول في ( )1898/4/22وقد كانت الشرارة
األولى لظهور الصحافة الكوردية حيث صدرت من
قبل ابناء االسرة البدرخانية الذين كان لهم دور هام وبارز
في االدب والفكر الكورديين .فقد اصدرها (مقداد مدحت
بدرخان) في الغربة في القاهرة عاصمة مصر.
نشرت هذه الصحيفة نصوصا شعرية مواضيع
متعلقة باالدب والشعر الكوردي ومثال على ذلك
نشرها لملحمة (مم وزين) للشاعر الشهير احمدي
خاني على شكل حلقات في اعداد هذه الصحيفة.
مما تقدم نجد ان للصحافة دوراً هاما ً ومؤثر في نشر
فكر التجديد في الشعر الكوردي ونشره ايضا والتعريف
بالشعراء الكورد المجددين وايصال صوتهم وفنونهم
وقدراتهم الى المجتمع الكوردي اينما كان.

زاخو تحيي الذكرى األولى لرحيل عمر لعلي
الشهيد الحي
نصر الدين برهك
عندما رأت وطنا ً يستبيحه الغرباء
رفضت هذا الواقع
فوهبت نفسك للقضية
وعندما رأيت فتاة حسناء شابة
تعبث أصابع الجالد بشعرها
صرت أمام خيارين
أخي ورفيق دربي أبا عالء
ال ثالث لهما
إما أن تسحق باألقدام كالنمل عندما
يدب على األرض
أو تحلق في الفضاء كالنسر
فاخترت العيش على القمم
.................................
وهبت النفس والنفيس لقضية آمنت
بها
وحق مسلوب نذرت نفسك
السترداده
وكنت دوما ً مستعداً للتضحية
من أجل األهداف النبيلة
تصديت للقتلة والغرباء واألعداء
بصدرك األسمر
فكان نصيبك رصاصات حقد أسود
أفرغت في جسدك
........................................
رحلت يا أبا عالء
ومازال الغبار يخيم على سوح
النضال
رحلت في وقت
نحن أحوج ما نكون فيه إليك
ونقول للقتلة والجبناء
صدورنا العارية أقوى من
رصاص غدركم
فافعلوا ما شئتم
توفيق عبدالمجيد
www.pdksp.net

اعداد – صوت االكراد
بمناسبة مرورعام على رحيل
الشاعرالكبيرعمرلعلي ومن
باب الوفاء لمسيرته النضالية
ودوره في االدب الكوردي،
اقامت مديرية الثقافة والفنون
في زاخو يوم 6/12/2012
احتفالية استذكارية برعاية
اتحاد األدباء الكورد فرع
دهوك وبحضور جمع غفير
من االدباء و الشعراء والفنانين
والصحفيين من زاخو و دهوك
وعدد من الضيوف القادمين
من الراحل عمر لعلي
غرب كوردستان .وقد اقيمت
االحتفالية في قاعة رئاسة بلدية لالبداع الى الشاعر بيار بافي ،وتيريز وكلش و بي بهار.
بين
زاخو تكريما للذكرى السنوية رافقه توزيع نسخ من الديوان وانتشرت قصائده
األولى لرحيل ابن ديركا حمكو الرابع للشاعر لعلي الذي حمل الناس وهي مغناة من قبل
الشاعرالكبير عمر لعلى المكنى عنوان (والت بناسه :اعرف كبار المطربين الكورد امثال
بـ(رينجبر) .وتخللت المناسبة الوطن) على الحضور .ويعتبر محمد شيخو ومحمود علي
القاء مجموعة من الكلمات الشاعر عمر لعلي من الرعيل شاكروسعيد كاباري وشفان
تناولت جوانب من حياة الشاعر األول في مجال كتابة الشعر برور وبلند ابراهيم.
ونضاله السياسي واالدبي في الكوردي بين كورد سوريا .بروفايل  :ولد الشاعر عام
رفد الثقافة الكوردية .وتم إهداء ينخرط ضمن جيل الشعراء  1935في قرية قصر دلي
جائزة الشاعر عمر لعلي
الواقعة شرقي جزيرة بوطان.
الكالسيكيين امثال جكرخوين

هاجرت اسرته إلى جنوب
غرب كوردستان وسكنت في
قرية عين ديوار ثم في قرية
مزري .وبعدها انتقلت االسرة
إلى قرية تل خنزير حيث درس
الشاعر في مدارسها .وفي
عام  1958انتقلت العائلة إلى
قرية زغات شرقي مدينة ديركا
حمكو حيث ينضم أثناء ذلك
الشاعر إلى صفوف النضال
الوطني والقومي .كتب اول
قصيدة له عام  1958وذلك
بمناسبة عودة القائد مصطفى
البارزاني من االتحاد السوفيتي
(السابق) .هذه القصيدة تفاعلت
مع أحداث ثورة ايلول ،حيث
كانت مفعمة بالروح الوطنية
واالفتخار بالوطن والفداء له.
ومنذ ذلك الوقت كتب قصائد
جميلة عن كوردستان وجمال
طبيعتها وحول الحب والحياة
والمجتمع أيضا .تحولت
قصائده تاليا الى كلمات الغاني
جميله خلدها كبار الفنانين

والت ..شهيد الحرية
صوت األكراد -سوار أحمد
"والت" الشاب البريء الذي لم يتعد
الثامنة عشر سنة من عمره خرج كما
كان معتاداً منذ اندالع الثورة لمشاركة
رفاقه االحتجاج ضد الظلم مطالبا ً بحقوق
المظلومين ،مناديا بأعلى صوته للحق
والحرية .كان يضع روحه على كفيه
دائما ً لكنه لم يفكر يوما بإن الرصاصة
أخ غادر.
التي ستخترق صدره ستأتيه من ِ
"والت" ال تحزن لست لوحدك ،هناك
من طالتهم يد الغدر قبلك وبعدك ،لكنهم
ما استطاعوا ولن يستطيعوا أن يقتلوا
فينا األمل .الم تعلم لماذا قتلوك؟ هناك
"نصرالدين" المنتصر حين تلتقيه اسأله..
لماذا قتلوك؟ سيقول لك :لقد كنت كوردياً،

مخلصاً ،وفياً ،شامخاً ،شجاعاً ،تعشق
الحرية ،تأبى الذل والخنوع .قتلوك النك
كنت األمل والمستقبل.
نعم والت :ليعلموا بإنكم ما رحلتم عنا
يوماً ..مازلتم وستبقون قادَتنا وقدوتنا،
عهداً سنبقى سائرون على دربكم،
ماضون حتى تحقيق ما كنتم إليه
تصبون .فإما أن نكون ....أو ال نكون.
يذكر بأن الشاب "والت" كان عضواً في
الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا
(البارتي) ،أصيب بطلق ناري من قبل
مسلحين تابعين لتنظيم (ب ي د) حينما
اعترضوا المظاهرة التي كان يشارك فيها
بتاريخ  2012/11/9في "كوباني" حيث
أدت إلى استشهاده في اليوم التالي.

الشهيد والت

الكورد ،وكان ابرزها اغنية
(آي لي كولي) التي غناها
الفنان الراحل محمد شيخو
وصارت اغنية مشهورة تناقلها
الناس ورددوها.
اهم نتاجاته:
صدر للشاعر الراحل عمر
لعلي أربعة دواوين باللغة
الكوردية (باالبجدية الالتينية)
وهي:
Xem û sawêr -1
çar çira-2
Tewafa yarê -3
قصيدة طويلة مؤلفة من 1520
بيتا شعريا.
Welat binase -4
وهي عبارة عن خارطة
كوردستان بشكل شعري تحتوي
على الحدود وأسماء المدن
واألماكن والجبال واألنهار .وله
أربعة دواوين غير مطبوعة
أيضاً .باإلضافة إلى كتاب في
الحكم واألمثال الكوردية.
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الحراك الشبابي الكوردي
يطبق خطة إغاثية في
قامشلو
صوت األكراد -متابعة
أصدر المجلس العام للحراك الشبابي الكوردي في
قامشلو بيانا أوضح فيه التشكيالت المنضوية تحت
مظلته وأهدافه وخطته في المجال الغذائي والطبي
واالعالمي واألجراءات التي يتخذها لمواجهة أي
طارئ يحل بالمدينة وتولي مهام ادارتها بالتنسيق مع
مختلف تيارات الحراك السياسية حال سقوط نظام
بشار األسد :وجاء في البيان "بعد الجهود الحثيثة
ألجل توحيد صفوف الحراك الشبابي الثوري
الكوردي في قامشلو .توصلت مجموعة من الحراك
الشبابي في مدينة قامشلو الى تشكيل مجلس عام في
خطوة لتشبيك الجهود والحراك والعمل الميداني بغية
التنسيق الفعال على األرض وتكثيف النشاط الثوري
المدني السلمي باتجاه تحقيق اهداف ثورتنا في
اسقاط النظام برموزه ومرتكزاته والعمل على بناء
نظام ديمقراطي تعددي يحقق آمال مكونات الشعب
السوري في الحرية والعدالة األجتماعية وحقوق
شعبنا الكوردي كامله غير منقوصة" .يضم المجلس
العام للحراك الشبابي الكوردي -قامشلو التشكيالت
المدنية التالية( :ائتالف شـــــباب ســــــــــوا ،اتحاد
تنسيقيات شباب الكورد ،هيئة المتابعة والتنسيق
في تيار المستقبل الكوردي– قامشلو ،تنسيقية
ربيع الشباب الحر ،تنسيقية الوحدة الوطنية ،حركة
كوردستان سوريا ،تنسيقية الشهيد مشعل تمو) .ومن
أهداف المجلس العام كما جاء في البيان( :العمل
على تفعيل الحراك الثوري في مدينة قامشلو .العمل
من اجل الحفاظ على السلم األهلي في مدينة قامشلو.
التنسيق والتواصل مع الهيئات والمنظمات السورية

العربية والكوردية والمسيحية .العمل على تطبيق
الخطة االغاثية الغذائية-الطبية واالعالمية).وأوضح
البيان بأن خطة المجلس العام في المجال االغاثي
الغذائي والطبي والمجال االعالمي في مدينة قامشلو
تتضمن (تشكيل مكتب عام منبثق من المجلس العام
يشرف على كامل العمل االغاثي واالعالمي .تشكيل
اربع مراكز رئيسية موزعه جغرافيا في مدينة
قامشلو تحت اشراف المكتب العام حيث يضم كل
مركز رئيسي كوادر ادارية مختصة في المجال

العمل من اجل الحفاظ على
السلم األهلي والتنسيق
والتواصل مع الهيئات السورية
العربية والكوردية والمسيحية
االغاثي الغذائي والطبي وكوادر ادارية مختصة في
المجال االعالمي .كل مركز رئيسي يشكل بدوره
ثالث مراكز فرعيه ضمن المساحه الجغرافية
المخصصة لها في قامشلو وذلك بغية تغطية المنطقة
اداريا بشكل كامل .المراكز الفرعية الثالث تأخذ
مهامها من المركز الرئيسي المشرف عليها من
خالل العمل في المجال االغاثي واالعالمي).
وتتلخص الخطة االعالمية بأن (يشكل المجلس
غرف تواصل مشتركة "سكايب ،فيس ،يوتيوب،
جمايل ،هوتميل" وذلك بهدف نقل الخبر الصحيح
من مدينة قامشلو الى االعالم المحلي و الخارجي
.يعمل المجلس العام للحراك الشبابي الكوردي في
قامشلو وضع خطة من أجل المشاركة في ادارة
مدينة قامشلو بعد اسقاط النظام الى جانب الحراك
السياسي الكوردي والمسيحي والعربي).

ظاهرة التسليح
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مادية أحيانا أكثر من تعلقها بالدفاع عن المنطقة
بعد تكاثر مقاطع الفيديو المنتشرة على شبكات أو محاربة النظام ومعظم هذه الكتائب عددها قليل
التواصل اإلجتماعي لمجموعات شبابية كردية ال يمكن االعتماد عليها في حالة الحرب وتسليحها
وهي تعلن عن نفسها ككتائب بأسماء وألوان خفيف تصلح أن تلعب دور الشرطة ،حسب قوله.
وأهداف مختلفة .استطلعت شبكة (والتي.نت)
اإلخبارية آراء عدد من المثقفين والنشطاء حول
هذه الظاهرة وتأثيرها على المناطق الكوردية
والمستقبل الكوردي في سورية .الناشط السياسي
"شورش درويش" يقف ضد من هذه الظاهرة

باحث كوردي :إذا دعت
الضرورة لحمل السالح فيجب
أن يكون منضبطا
ويقول بأنه "هناك حالة من تعويم السالح على
المستوى الوطني ،وهناك قلق مستمر من دخول
أو إدخال الكورد نفق الحرب األهلية وبالتالي
قبول صيغة العسكرة" .واضاف الناشط شورش
"بالمقابل هناك صيغة الدفاع عن النفس التي
تشكل ذريعة اضافية لحملة السالح ،بين كل
هذه الحاالت هناك رغبة اقليمية بتسلح المجتمع
الكوردي بغية تكسيره وضربه ببعضه وعدم
قبول السالح بيد واحدة ومنضبطة ".الناشطة
والقيادية في تيار المستقبل الكوردي "زاهدة
رشكيلو" ال تشاطر "شورش" الرأي وتؤكدة بأنها
مع تشكيل هذه الكتائب المسلحة منذ بداية الثورة.
بينما يشير الباحث الكوردي "د .فريد سعدون"
إلى ان التسلح غير المنضبط مشكلة وربما يتحول
إلى كارثة فيما بعد وتؤدي إلى التناحر والتقاتل
الداخلي وستؤثر بالطبع على أمن المنطقة.
ويضيف الباحث سعدون بأنه "إذا دعت الضرورة
لحمل السالح فيجب أن يكون منضبطا ضمن
قواعد وحسب آليات محددة منها أن تكون الجهة
المسؤولة عن ذلك واضحة وقادرة على سحب
السالح عند انتهاء الحاجة ويكون هؤالء ضمن
مجموعات منظمة غير عشوائية ".وهو يرى بأن
إعالن الكتائب ذات صلة بأمور شخصية ومنافع

ناشط سياسي :هناك قلق
من إدخال الكورد في نفق
الحرب األهلية

مصطفى جمعة :اتفقنا على توحيد القوى العسكرية الكوردية وعلى الفيدرالية لسوريا
في تصريح خاص بموقع (كميا كوردا) قال
مصطفى جمعة سكرتير حزب آزادي الكوردي
بتوصل األطراف الكوردية المجتمعة في هولير
إلى إبرام إتفاقية برعاية مسعود بارزاني رئيس
إقليم كوردستان ،تنص على تشكيل قيادة عسكرية
مشتركة وتوحيد الفصائل والقوات العسكرية
الموجودة على الساحة الكوردية 0وهذا اإلتفاق،
مثلما أشار سكرتير حزب آزادي ،خلق إنطباعا ً
بين الجماهير مفاده تشكيل الجيش الكوردي،
األمر الذي لم يحدث بعد .وحسب قوله فقد أتفقت
االطراف المجتمعة على الفيدرالية لسوريا أيضا.
وقال أن اإلتفاقية الموقعة ستبدأ بالتنفيذ فور عودة
وفد المجلس الوطني الكوردي ووفد مجلس الشعب
لغربي كوردستان إلى سوريا .وأضاف أن اإلتفاقية
الجديدة بحد ذاتها أمر عظيم ألن القوة العسكرية
الكوردية مكونة من عدة مجموعات صغيرة إضافة
إلى قوات الـ(ب ي د) .وتوحيدهم تحت قيادة
عسكرية مشتركة يخدم طموح الشعب الكوردي
إلى توحيد القوة العسكرية وعدم هيمنة طرف
على حساب آخر .وعبر األستاذ مصطفى جمعة
سكرتير (آزادي) الكوردي على أن إتفاقية توحيد
القوات العسكرية هي رسالة إلى الشوفينيين الذين
يحاولون إستغالل الخالفات ،حسب قوله.
وتنص اإلتفاقية على بندين أساسيين:
 -1توحيد القوى العسكرية الكوردية تحت قيادة
عسكرية مشتركة ،وفتح باب التطوع بغية الوصول
إلى تشكيل جيش كوردي.
 -2سياسيا أتفقت القوى المجتمعة على حق الكورد
www.pdksp.net

مصطفى جمعة
في سوريا (إتحادية فيدرالية ديمقراطية برلمانية
تعددية) تحفظ حقوق الشعب الكوردي في الدستور
السوري الجديد حسب المعاهدات والمواثيق
الدولية .وأوضح مصطفى جمعة أنه يأمل أن تتقبل
المعارضة السورية بنود اإلتفاقية .وأشار "في حال
عدم تقبلهم لذلك ،فإنهم سيتواصلون مع المعارضة
وسيشاركون في المحافل المستقبلية فيما تخص
سوريا دون إنسحاب كما حصل عدة مرات ".وأكد
"انهم متفقون على ثبات مطلب الكورد في سوريا
بحقهم في الفيدرالية" موضحا "ان سوريا فيدرالية
ستكفل حق الشعوب المتعايشة فيها ،والحل األمثل
هي الفيدرالية ألنها صمام األمان قبل أن تنفجر

الحرب الطائفية في سوريا".
و طالب بارزاني بوجوب التواصل مع القوى
واألحزاب والشخصيات اإلعتبارية السورية بغية
التوصل إلى أقناعهم والتوقيع على وثيقة تقر
بمبدأ الفيدرالية لسوريا .وقال مصطفى جمعة بأن
من "واجب المعارضة السورية تقبل هذا المبدأ
لكي تتقبله األطراف األخرى ،وعلى المعارضة
العربية تفهم وجود كوردستان جغرافيا ً والتي
جزاتها اإلتفاقيات الدولية ووضعتها تحت سيطرة
مغتصبي كوردستان وسوريا واحدة منها ".مؤكدا
"نحن سنطبق الفيدرالية في مناطقنا الكوردية،
ألنه حق من حقوقنا ،ال نستجديه من أحد" حسب
تعبير سكرتير حزب آزادي .سبق وأن صرح
وزير الخارجية التركي داوود أوغلو بأنه لو اتفقت
األطراف الكوردية في سوريا على مبدأ ما ،فإنهم لن
يعارضوه .ونفى مصطفى جمعة ما نشرته صحيفة
ملليت التركية بأن كتيبة صالح الدين األيوبي تابعة
لهم .حيث ان هنالك سبع كتائب عسكرية كوردية
شكلت في شمال حلب في منبج والباب واعزاز
وحلب وقسما ً منها في منطقة عفرين .منتسبوها
كلهم كورد خدموا الخدمة اإللزامية وغالبيتهم
ينتسبون إلى األحزاب الكوردية المختلفة .ولهم
توجهاتهم السياسة المختلفة فيهم من يؤيد حزب
آزادي الكوردي .وأكد سكرتير (آزادي) "أننا أكدنا
أنه ال عالقة لنا بهذه الكتائب واننا حزب سياسي
مدني و لم نشكل بعد أية كتيبة عسكرية".
يشار الى انه أقام الشباب الكورد في قرية برجة
حاجزاً في مدخل القرية وقامت قوات الـ(ب ي د)

باقامة حاجزهم على مدخل قرية باسوطة .ويبعد
الحاجزان عن بعضهما حوالي ( )700متراً،
وهؤالء الشباب مقتنعون بعملهم الذي يبغون من
ورائه حماية قريتهم .و انتشرت في العديد من
القرى ظاهرة التسلح بغية الحماية .وأشار سكرتير
حزب آزادي "نحن نرى أن حمل السالح والحماية
يجب أن يكونا مقتصرين على العسكريين فقط،
وهذا ما سعينا إليه في هولير".
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وفد مجموعة مصطفى البارزاني يزور مرابط
البيشمركة في المناطق المتنازع عليها

فرقة شاريا

شاريا قدمت

الرقص الكوردي في خمس امارات عربية

صوت األكراد -متابعة
شاركت فرقة شاريا الفنية للكورد االيزديين
في محافظة دهوك ،باحتفاالت دولة االمارات
العربية المتحدة بمناسبة الذكرى الحادية
واألربعون لتأسيس الدولة ،ممثلة اقليم
كوردستان .وقال رئيس فرقة شاريا اسماعيل
ميرزو ،لـ(وكالة أنباء بيامنير)" :مشاركتنا
جاءت بعد ترشيحنا من قبل محافظة دهوك
لنمثل اقليم كوردستان في مهرجانات الدولة
للفنون الشعبية بدعوة من ثقافة ابوظبي".
واشار رئيس الفرقة "هذه اول مرة يدعى الى
ذلك المهرجان فرقة فنية من اقليم كوردستان،
وقد استقبل الوفد من قبل ممثل حكومة اقليم
كوردستان بدولة االمارات العربية المتحدة

وكذلك من قبل مكتب السفير العراقي وكذلك
المعنيين بدولة االمارات" .وعن فعاليات
الفرقة ،أضاف ميرزو "قدمنا فعالياتنا الفنية
في خمسة امارات في دولة االمارات ،حيث
قدمت فرقتنا فعاليات فنية وفولكلورية كوردية،
نالت اعجاب الحضور في جميع المهرجات
التي شاركنا فيها" .وفرقة شاريا الفنية ،هي
احدى الفرق الفنية في دهوك ،تأسست منتصف
تسعينيات القرن الماضي وهي من الفرقة
النشطة في مجال الرقص الشعبي الكوردي
وتسنبط لوحاتها الراقصة من فن الرقص
الشعبي الكوردي الذي يؤدي الذكور واالناث
في حلقات دائرية .وجميع اعضاءها من الكورد
االيزيديين.

صوت االكراد
زار وفد من مجموعة مصطفى البارزاني مرابط
قوات البيشمركة المتواجدة في اطراف مدينة
كركوك ،بغية شد أزرهم وتكريمهم بجائزة رمزية
عرفانا باخالصهم وتضحياتهم الكبيرة في سبيل
حماية ابناء شعبنا الكوردي .وتألف الوفد من مجموعة
من الشباب والشابات ،الذين جاءوا من مختلف مدن
كوردستان ،وحاملين على اكتافهم اعالم كوردستان
تعبيرا لتضامنهم مع اخوتهم البيشمركة ،وكان من
بين أعضاء الوفد المحامي سعيد عمر ممثل حزبنا
في اقليم كوردستان .وعند وصول الوفد الى المعقل
االول تم استقبالهم من قبل سيهاد بارزاني قائد قوات
االسناد األولي لبيشمركة كوردستان وقام الوفد
بتكريمه بجائزة البارزاني الخالد ،تخليدا لدوره
في اداء واجباته .وكانت االمطار تنهمر بغزارة
والبيشمركة االبطال يرقصون على انغام (طمبور)
الفنان سعيد كاباري الذي هو ايضا جاء لمؤازرة
البيشمركة بصوته الشجي والثوري .وبعدها توجه
وفد مجموعة مصطفى البارزاني الى مركز مدينة
كركوك متوجها الى مقر آسايش كركوك واستقبل
من قبل اللواء هلو مدير آسايش كركوك وفي البداية
القى مدير االسايش كلمة للوفد الضيف حول اخر
التطورات الحاصلة في منطقة كركوك باالخص
والمناطق المتنازع عليها بشكل عام ،حيث تطرق
في كلمته الى ان البيشمركة هم االن في اوج حماسهم
ومستعدين للدفاع عن المناطق المتنازع عليها بكل
بسالة ،واضاف هلو ان البيشمركة يدافعون عن
مختلف المكونات الموجودة في تلك المناطق من
الكورد والعرب والتركمان واالثوريين ،دون اي
تمييز .وفي الختام قام الوفد بتكريم مدير آسايش

كركوك لجهوده الكبيرة في استتباب االمن واالمان
في مدينة كركوك.

قتله النظام لكنه حصد جائزة "الشعب يريد"
صوت األكراد -متابعة
لم يدر ببال باسل شحادة مخرج سوريا
الدمشقي الذي قتله النظام السوري ،أن
ثمة جائزة ستحمل اسمه في مهرجان
الكاميرا العربية ،ولم يخطر بباله أنه لن
يكون موجوداً عندما يستحوذ فيلمه «هدية
صباح السبت» على جائزة «الشعب
يريد»« .سلفي مسيحي أنا» رددها شحادة
مرة بعد أخرى ،وإن سماه الكثيرون أشجع
الصحافيين في سوريا ،فإن تنقالته في
حمص تحت القصف والرصاص تعطي
لالسم معنى« .هدية صباح السبت»

فيلم موجه لإلنسانية ،بطله طفل صغير
ونيران األسد ،وهو إن وظف حرفيته
وخبرته بالفيلم الذي حاز على جائزة،
فإن وجوده في عاصمة الثورة السورية
كان بهدف تعليم الناشطين والثوار تقنيات
التصوير إليمان الجميع أن مجازر النظام
السوري لن يوثقها إال هم لصعوبة دخول
صحافيين أجانب إلى سوريا .كتب فارس
الحلو بعد أن تسلم الجائزة عن ابن بلده
باسل شحادة :شرف كبير أن أتسلم جائزة
الفدائي السينمائي باسل شحادة .باسل
شحادة من شباب السينما السورية الذين

هجروا امتيازاتهم والتزاماتهم ليلتحقوا
بقيامة شعبهم .لم يكن باسل يصور وينقل
الحقيقة فقط بل كان معلما نشطا لكل شباب
المناطق الساخنة الذين نذروا أرواحهم
لفضح الدجل والتزوير .جائزة باسل هي
جائزة فادي زيدان ورامي ويدن وعروة
وكثيرون من فدائيينا األحرار الذين
خاطروا ومازالوا يخاطرون بأرواحهم
كرما ً لحرية المعلومة واإلنسان .وألول
مرة يقترب مهرجان سينمائي من هموم
شعبه بهذا العزم .فكان أن أطلق على
مسابقته السينمائية «الشعب يريد» وأطلق

رحيل طلحت حمدي إثر أزمة قلبية
صوت األكراد -متابعة
توفي الفنان الكوردي السوري طلحت
حمدي االسبوع الماضي في العاصمة دمشق
عن عمر ناهز  74عاما ،إثر أزمة قلبية
مفاجئة .وقال ابنه (هفال)" :إن الوفاة شكلت
صدمة بالنسبة إلينا ،ألنه لم يكن يشكو من
أي أعراض مرضية خالل الفترة األخيرة".
وشييع جثمانه الفنان الراحل إلى أحد مقابر
دمشق .طلحت حمدي مخرج مسرحي
وتلفزيوني وممثل في المسرح والتلفزيون
والسينما ،وعمل في مجال التلفزيون منذ
فترة طويلة .كما كانت له تجربة في اإلنتاج،
بالرغم من أنها لم تدم طويال ،بسبب سيطرة
الشركات الكبيرة على اإلنتاج التلفزيوني
واحتكارها له .وطلحت حمدي االيوبي من

مواليد الزبداني 1938م ،فارق الحياة وفي
حصيلته  59عمال توزع على المسرح
والدراما والسينما.

الفنان الراحل طلحت حمدي

جمعية روني للمرأة الكوردية في قامشلو تكرم ذوي اإلحتياجات الخاصة
صوت ألكراد -متابعة
في اليوم العالمي لالعاقة وتحت
شعار "عالم متاح للجميع
بال حواجز" نظمت جمعية
روني للمرأة الكوردية في
قامشلو مهرجان تكريمي لذوي
اإلحتياجات الخاصة .وتحدثت
رجاء رشكو رئيسة الجمعية في
المهرجان التكريمي عن اليوم
الذي حددته االمم المتحة للمعاقين
وضرورته .واكدت على ضرورة
مشاركة المعاقين بجميع مناحي
الحياة االجتماعية وخطط التنمية.
وتناولت العقبات التي تعترض

يمكنكم مراسلتنا على صفحة الموقع اإللكتروني للجريدة
| Email : dengekurd@pdksp.net
www.pdksp.net

اسما ً سنويا ً ودائما ً على جائزته باسم
جائزة «باسل شحادة» .بوركت األيادي
البيضاء التي أسست هذا المهرجان»..
باسل شحادة ذو الـ  28سنة ترك دراسته
في مجال السينما في الواليات المتحدة
األمريكية ليعود إلى سوريا لتصوير
ممارسات نظام األسد وبطوالت شعبه،
وإصراره ذلك على البقاء جعله يدفع
حياته ثمنا ً لحرية مات وهو يدافع عنها.
باسل شحادة «أشجع الصحافيين في
سوريا» ينال جائزة «مهرجان الكاميرا
العربية»عن -العربية نت

www.pdksp.net

المعاقين واسرهم ،حيث يعاني
المعاق من المشاركة في النشاطات
التي يرغب مزاولتها .والقت "نغم"
كلمة النساء المعاقات وأشارت فيها
الى دور المرأة في تنمية المجتمع.
ونوهت الى ضرورة األهتمام
بها وتغيير نظرة المجتمع لها.
واضافت" :بأن االعاقة ال تكون
بالجسد بل يمكن للمعاق أن يعوض
ذلك بما يكتسب من مهارات
وما يمتلك من مواهب ".ثم القى
موفق محمد سراج كلمة المعاقين
بدأ بتقديم الشكر لجمعية روني
على اقامة هكذا تكريم واهتمامها

تصميم وإخراج

بهم ودعا الجهات المختصة الى
العمل معا لوضع خطة وطنية
لرعاية وتاهيل االشخاصمن ذوي
االحتياجات الخاصة .ومن جانبهم
تحدث المعاقون عن العقبات التي
تعترضتهم في حياتهم من قبل أفراد
في المجتمع .
واشار اهالي المعاقين الى معاناتهم
وتجاهل المجتمع لهذه الحاالت
وعدم تقديم أي دعم معنوي او
مادي لهم .وإختتم المهرجان بتوزيع
الهداية على ذوي األحتياجات
الخاصة وزيارة كل من لم يحضر
المهرجان في بيته .
ROJAN

info@rojangroup.net

