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عندما كانت الواليات المتحدة االمريكية
تدفع الضريبة لالتراك العثمانيين

8

بسبب التجاذبات خسر التركمان حقيبة وزارية
اربيل
خالل جلسة البرلمان العراقي للتصويت على
تسمية وزراء الــداخـلـيــة و الــدفــاع والصناعة
لـمــرشـحـيــن ت ـقــدم بـهــم رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء حيدر
العبادى وقع خالف تركماني-تركماني ،على
مرشح و ازرة الصناعة ،حيث اتهم النائبان ارشد
الصالحي و نيازي معمار اوغلو  ,السيد جاسم
جعفر طوزلو النائب في دولة القانون بمحاولة
فرض مرشحهم بسبب قُرب االخير من السيد
العبادي ،حيث فشل البرلمان في التصويت
على مرشح الو ازرة المذكورة بسبب رفضه من
قبل النائبان الصالحي و معمار اوغلو.
فــي تـصـريــح لجريدتنا (اربـ ـي ــل) ،اك ــد النائب
جاسم محمد جعفر طوزلو على انه لم يطالب
اح ــدا بــاالتـفــاق على اســم وزي ــر معين والــذي
حصل ان كل االطـراف ارسلوا السير الذاتية
ل ـمــن ي ــرون ــه ك ـف ــوءا الدارة و ازرة الـصـنــاعــة
ومدافعا عن التركمان،فقد ارسلنا نحن اسماء
خمسة مرشحين والجبهة ارسلت اسماء اربعة

مــرش ـح ـيــن وال ـش ـي ــخ ال ـم ــول ــى اسـ ــم مــرشـحـيــن،
واخ ـتــار الـعـبــادي احــدهــم مــن بين احــد عشر
مرشحا  ،لكنه رفض من قبل االخرين وانتهى
االمر على المنصة وذهب المنصب الى غير

الصناعة قائال :نحن في دولة القانون اقترحنا
الدكتور نجم الدين والدكتور عباس تقي رئيس
جامعة كركوك ،والدكتور موسى كهية رئيس
جامعة االمام الصادق ،و الدكتور كمال علي
بسته عميد كلية الزراعة في كركوك ،والقاضي
ســرحــان البياتي واالخـ ــوة فــي الجبهة ارسـلـوا
اسـمــاء اربـعــة مرشحين والـشـيــخ تقي المولى
اقـتــرح مرشحان ،اخـتــار العبادي الدكتورنجم
الــديــن لشغل منصب وزي ــر الـصـنــاعــة النــه
اكــادي ـمــي وت ـك ـنــوق ـراط ويـمـتـلــك ال ــدك ـت ــوراه في
المكائن الكهربائية فيا ترى اين الفرض في
هذا فقد تم اختياره وفق تخصصه  .ثم عندما
اختار العبادي أوميد التكمجي وزي ـ ار للتجارة
رفـضــه االخ ارش ــد واالخ نـيــازي ولــم نرفضه
بل قبلناه وفرحنا ثم تم اقتراح طورهان المفتي
التركمان ،و من يفكر انه هناك وزير للتركمان بدال من أوميد فرحنا ايضا ،لم يكن مرفوضا
فهو واهم».
مــن قبلنا ولكن رفضه االخ ــوة انفسهم ،اؤكــد
وف ـن ــد ط ــوزل ــو االدعـ ـ ـ ــاءات ب ـفــرضــه ال ـمــرشــح ان االختيار كان من قبل السيد العبادي وهذا
ال ــدكــت ــور ن ـجــم ال ــدي ــن ل ـش ـغــل م ـن ـصــب وزي ــر االمر يعرفه االخوة ،ولكن حدث ما حدث.

الحكومة اﻻلمانية تمنح العراق قرضا بمبلغ
 500مليون يورو

اربيل
قررت الحكومة اﻻلمانية منح العراق قرضا بمبلغ بمبلغ
 500مليون يورو ﻻستخدامه في اعادة اعمار المناطق
المتضررة من العمليات اﻻرهابية لتنظيم داعش حيث
اتفق البلدان على قيام برلين بمنح هذا القرض ﻻعادة
تأهيل قطاع الصحة والمواصالت وشبكة مياه الشرب

فــي المناطق المتضررة ج ـراء احـتــال داعــش وكذلك
ضمان عودة النازحين الى مناطقهم واكد بيان اصدره
ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي اﻻل ـمــانــي ب ــان ال ـمــان ـيــا ت ـع ـتــزم م ــد يد
الـعــون للحكومة العراقية والـتـعــاون معها بغية التغلب
على المشاكل الناجمة نتيجة احتالل التنظيم اﻻرهابي
لمناطق في العراق.
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المنتجات الزراعية االستراتيجية و
دورها في توفير االمن الوطني

اربیل

التركمان في االقليم يطالبون بزيادة عدد
مقاعدهم البرلمانية (الكوتا)

عبدالسالم عبدالمجيد شاكر
استاذ جامعي ،باحث و كاتب
في ايامنا الراهنة المنتجات الزراعية في تزايد
مستمر يوما بعد االخر وذلك بسبب ازدياد عدد
سكان العالم من جهة واحتباس الح اررة من جهة
اخرى ،والزراعة هي تلك الركيزة االقتصادية التي
تعد من الركائزاالساسية لبناء الدولة وتنمية قوتها
و امكانياتها في الوقت عينه هناك ارتباط وثيق
بين النشاط الزراعي و قوة البالد .فأهمية الزراعة
تتعدى مسألة توفيرالغذاء الى توفير العمل ألالف
المواطنين عن طريق تشغيل االيادي العاملة كما
وانها تعلب دو ار هاما في توفير االيرادات للوطن
فمما الشك فيه ان الدول القوية هي التي تتمكن من
توفير ( االكتفاء الذاتي ) من المنتوجات الزراعية
لشعوبها اضافة الى تصدير قسم منها الى الخارج
 .و من هذا المنطلق نستطيع تقسيم المنتجات
الزراعية الى مجموعتين االولى المنتجات الزراعية
الغذائية اما الثانية فهي المنتجات االستراتيجية،
وهذه الثانية لهاعالقة بموضوعنا و المقصود
من المنتجات االستراتيجية المنتجات التي تدخل
مجال الصناعة ولها دور مهم في تبيان قوة و
امكانية الدول ،ومن المنتجات االساسية في هذا
المجال هي ( المطاط ) و المواد النسيجية (
الخيوط ) مثل القطن والصوف والكتان و الحرير،
و المطاط يأتي في صدارة المنتجات الزراعية
االستراتيجية ،ألنه يلعب دو ار مهما في استمراية
الحروب ،حيث السيارات و الطائرات و الدبابات
و المدرعات و السفن العسكرية الحربية لها عالقة
بهذا المنتوج الزراعي ،فصناعة دبابة واحدة
تحتاج لطن واحد من المطاط  ،و صناعة طائرة
واحدة تحتاج لنصف طن منة اما صناعة سفينة
حربية فتحتاج لخمسة و سبعين طن من المطاط
 ،وألهمية هذه المادة حاول االلمان انتاج مادة
المطاط االصطناعي لسد احتياجاتهم خالل الحرب
العالمية الثانية .تعد مناطق جنوب شرق اسيا من
اغنى الدول المنتجة للمطاط الطبيعي حيث انها
تنتج نسبة (  ) 85%من احتياجات العالم ،و في
هذا المجال تأتي الواليات المتحدة االمريكية في
صدارة الدول المستخدمة للمطاط حيث تستخدم
نسبة ( )50%من االنتاج العالمي ،لذا اقامت
القواعد العسكرية في منطقة جنوب شرق اسيا من
اجل السيطرة على هذه المادة و الحفاظ عليها .
ومن المنتجات الزراعية االستراتيجية المهمة ايضا
القطن و الذي يساهم في صناعة االزياء العسكرية
و الصناعات االخرى ،ان وجود بعض المنتجات
المهمة في البالد تساهم في تقويتها وتوفر لها
امكانية اقتصادية اكبر ،و الدول التي ترغب
في ان تكون لها ايرادات قوية يجب ان تعتمد
على الصناعات الداخلية و المنتجات الزراعية
االستراتيجية ،و بهذا تتمكمن من االعتماد على
منتجاتها السيما في حالة الحرب وكذلك في حالة
السلم و الحفاظ على حدود بلدانها...

اعداد  /اربيل
يعتقد التركمان ان نظام الكوتا جيد للمرحلة
الراهنة ،لكنهم يطالبون بزيادة عدد المقاعد
المخصصة لهم  ،و اكثرية االطراف
السياسية تساند مطالب التركمان....
الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز باكبر
عدد من مقاعد البرلمان يؤكد انه المشاكل
من زيادة عدد مقاعد الكوتا ،لكن يجب ان
يتم ذلك وفق القانون و التعليمات.
التركمان هم القومية الثانية و فق تسلسل
القوميات في االقليم ،ولهم خمسة مقاعد
في البرلمان و ثالثة مقاعد في مجلس
المحافظة،لكنهم يطالبون بزيادة عدد
مقاعد الكوتا.
وفي هذا الصدد صرح السيد عماد رفعت
رئيس كتلة قائمة اربيل التركمانية في
مجلس محافظة اربيل لجريدة اربيل :نحن
النعرف كيف وعلى أي أساس وضع نظام
الكوتا للتركمان في حينه و ماهي المعايير
 ،لكننا كتركمان نعتقد بوجوب زيادة عدد
تلك المقاعد الن النسبة قليلة ،ففي مجلس
محافظة اربيل خصصت ثالثة مقاعد
للتركمان فقط من اصل  30مقعدا أي
مايعادل (  )30%وخصص خمسة مقاعد
فقط في البرلمان من اصل (  )111مقعدا
وهذه النسبة قليلة جدا واضاف ان النواب
التركمان غير قادرين على تقديم اي مشروع
لوحدهم بسبب قلة عدد مقاعدهم البرلمانية،
كما و اشار هذا المسؤول التركماني الى ان
اكثرية االحزاب كانوا يؤيدون نظام الكوتا
للتركمان في السابق ،لكن بعد ذلك وبسبب
االوضاع السياسية تم التشهير بالتركمان
و سعت بعض االطراف الى تقليل عدد
المقاعد ،لكننا كتركمان لم نقبل بذلك بل
وطالبنا بزيادة عدد مقاعد الكوتا.
وكانت أكثرية االحزاب واالطراف السياسية
قد ساندت رسميا مطالب التركمان فيما
يخص زيادة عدد مقاعد الكوتا،الحزب
الديمقراطي الكردستاني الحزب الذي يشغل
العدد االكبر من مقاعد البرلمان كان قد
اعلن انه ليس لديه أي مشكلة في زيادة
عدد مقاعد (كوتا) التركمان،حيث قال
علي حسين مسؤول الفرع الثاني للحزب
الديمقراطي الكردستاني في حديث له
لجريدة اربيل :في السابق كان ينظر الى
القوميات مثل التركمان و الكلدو اشور
نظرة االقلية ،لكن الحزب الديمقراطي
الكردستاني اكد ان هذه العبارة خاطئة بل
يجب النظر اليهم نظرة المكونات ،و ان
لهم الحق في ممارسة حقوقهم واكثر وفق
الدستور،لذا نحن في الحزب الديمقراطي

الكردستاني نؤيد ان يمارس التركمان حقهم
في التعبير عن وجودهم بأرادتهم وان ينالوا
كافة حقوقهم.
واضاف ان وجود التركمان ليس له عالقة
بعدد نفوسهم وانه لو كان لديهم ()10
مقاعد في البرلمان لن يتمكنوا من تغيير

نضال مشترك ويجب ان تضمن حقوقهم،
وقال ان باستطاعت جميع المكونات تقديم
اي مشروع ومتى ماكان لالخوة التركمان
مشروع سنؤيده ونوقع بالموافقة عليه.
باالضافة لالحزاب واالطراف الكردية ،
بقية المكونات مع زيادة عدد مقاعد (الكوتا)

عضو رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي
الكردستاني :وجود التركمان اليعتمد على تعدادهم
 ،مع ذلك نحن النرى ضيرا في زيادة عدد مقاعدهم
ضمن نظام الكوتا و هذا من حقهم.
القوانين،ومع ذلك نحن ليس لدينا مشكلة التركمان في البرلمان و مجلس المحافظة
في زيادة عدد مقاعد الكوتا و هذا من ....
وفي السياق نفسه قال وحيد هرمز قيادي
حقهم.

قيادى تركماني :النعرف باي معيار خصص ( الكوتا
) للتركمان في حينه لكن عدد المقاعد قليل ويجب
زيادته.
وحول الموضوع نفسه قال بابير كامال
سكرتير حزب كادحو وعمال كردستان
لجريدة اربيل:نحن ندعم اخوتنا التركمان
و المسيحيين في البرلمان لضمان حقوقهم،
لكن فيما يخص زيادة او تقليل عدد مقاعد

في المجلس الكلداني السرياني االشوري
خالل حديثه لجريدة اربيل:نحن نسعى
لتعديل نظام الكوتا و اجراء تغييرات في
النظام اثناء تغيير قانون االنتخابات وان
يزيد العدد ،واضاف ان تخصيص المقاعد

عضو قيادي مسيحي ،من ناحية العدد التركمان و
قوميات اخرى هم من االقلية ،ونظام الكوتا طبق
للحفاظ على حقوقهم ،واليجوز الغاء نظام الكوتا
 ،لكن من الممكن زيادة عدد المقاعد.
الكوتا هذا ليس من شأننا يجب ان يتم
دراسة الموضوع بشكل دقيق و اجراء
االحصاء السكاني لألقليم لمعرفة عدد
سكان القوميات في كوردستان مضيفا
ان المشاركة في االدارة يجب ان يكون
وفق النوعية وليس الكمية مشي ار الى ان
للتركمان و الكرد و باقي القوميات تاريخ و

(الكوتا) للتركمان او ألي قومية اخرى حق
مشروع.مؤكدا ان التركمان وبعض القوميات
االخرى هم من المكونات االساسية ولكن
من اجل الحفاظ على حقوقهم وضع نظام
الكوتا ،واليجوز رفع نظام الكوتا او تقليل
عدد المقاعد ،بل يجب زيادة العدد باالخص
للتركمان...
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االحزاب والحركات التركمانية
وتاريخ تأسيسها

اميد كوبرلو -فنلندا
في العدد السابق من الجريدة تطرقت الى
تاريخ النضال التركماني قبل ،2003
وفي هذا العدد ساتطرق الى االحزاب
والحركات التركمانية وتاريخ تأسيسها ،بغية
تنوير القارىء الكريم .من هذه االحزاب
والحركات:
الحزب الوطني الديمقراطي التركماني
تأسس هذا الحزب في  1979في سوريا من
قبل المرحوم المناضل بهاء الدين قوجاوا،
ويعتبر اول حزب تركماني ينضم الى
الجبهة الوطنية والقومية العراقية ،وكان من
ضمن مؤسسيه السادة المرحوم محمد رشيد
طوزلو و المرحوم الدكتور فاضل دميرجي
و حسن سليمان و عباس عبداهلل قصاب و
انور عزالدين .وكان الدكتور محمد سعيد
كتانه ممثال للحزب في ليبيا و السيد ايدن
بياتلى ممثال للحزب في تركيا .لكن الحزب
قام بتجميد نشاطه و فسخ نفسه وذلك بعد
المشاكل التي حدثت بينه و بين الحكومة
السورية اضافة الى المشاكل الداخلية في
صفوف الجبهة.
الحزب الوطني التركماني العراقي
تأسس هذا الحزب في  11تشرين الثاني
 1988في انقرة بزعامة الدكتور مظفر
ارسالن ،ويعتبر الحزب من مؤسسي
الجبهة التركمانية العراقية التي اعلن عن
تاسيسها في  24نيسان  ،1995وترأس
الدكتور ارسالن الحزب لغاية عام ،1996
ليستلم المرحوم مصطفى كمال يايجلى
زعامة الحزب ،لحين وفاته في حادث سير
قرب قضاء طوز خورماتو في  15ايار
 ،2004عندما كان في طريقه الى بغداد،
اثناء عضويته في مجلس محافظة كركوك.
الحركة القومية التركمانية
تأسست الحركة في عام  ،1993من قبل
العقيد المتقاعد عزيز قادر صمانجي ،لكنها
قامت بتغيير اسمها لـ(الحركة الديمقراطية
الوطنية التركمانية) وذلك في عام ،1994
واتخذت من العاصمة البريطانية لندن
مرك از لها .ومن اهدافها تعريف المجتمع
الدولي بالوجود التركماني في العراق
والمظالم وسياسية التهميش واالقصاء التي
تعرض لها شعبنا من قبل االنظمة العراقية
المتعاقبة .وفي  17تموز  ،1995اعلنت
الحركة عن تجميد عضويتها في المؤتمر
الوطني العراقي الموحد.
االتحاد االسالمي التركماني
تأسس االتحاد في عام  ،1991بزعامة
عباس البياتي ،الذي يشغل هذا المنصب
لحد يومنا هذا ،واختار العاصمة السورية
دمشق مرك از رئيسيا له ،مع ثالثة فروع
في المدن االيرانية شيراز و قم واصفهان،
ويمتلك الحزب جريدة بأسم الدليل .وبعد
القضاء على نظام صدام ،تبوأ رئيس
الحزب عباس البياتي و عدد من رفاقه
مراكز مرموقة في الحكومات العراقية التي

تأسست بعد ،2003و يعيب على الحزب
عدم ايالئه اهمية لقضايا شعبنا التركماني.
حزب توركمن ايلى
تم االعالن عن تأسيس هذا الحزب عام
 1992في جمهورية قبرص الشمالية
التركية ،من قبل ايدن بياضلي و رياض
صارى كهية و محمد علي جادر و مكرم
غريب قصاب و ايهان بيرقدار ،و كان
عند التأسيس يحمل اسم (حزب االتحاد
التركماني) .ويعتبر الحزب الذي يتخذ من
كركوك مرك از له ،من االحزاب المؤسسة
للجبهة التركمانية العراقية ،ويتزعمه السيد
رياض صارى كهية.
حزب الشعب التركماني
اسسه الدكتور طورهان كتانه عام ،1997
والذي يعد الرئيس االول للجبهة التركمانية
العراقية ،وبعد فترة قصيرة قام الحزب
بتجميد نشاطاته.
الجبهة التركمانية العراقية
تأسست الجبهة التركمانية العراقية في 24
نيسان  ،1995بتحالف االحزاب التركمانية
الحزب الوطني التركماني العراقي و حزب
توركمن ايلى و حركة التركمان المستقلين
اضافة الى نادي االخاء التركماني
وجمعيات تركمانية تنشط في الخارج كوقف
توركمن ايلى للتعاون و الثقافة و جمعية
اتراك العراق للثقافة و التضامن ،وكان
مركزها مدينة اربيل ،قبل ان ينتقل الى
كركوك بعد  ،2003عند احتالل العراق من
قبل دول التحالف بقيادة الواليات المتحدة
االمريكية ،وقد عقدت الجبهة مؤتمرين في
اربيل في  1997و  ،2000كما عقدت
ثالث مؤتمرات في كركوك في  2003و
 2005و  ،2008ويعد الدكتور طورهان
كتانه اول رئيس للجبهة ،بعد ذلك شغل
هذا المنصب السادة سنان جلبي و وداد
ارسالن و صنعان احمد اغا ،والدكتور
سعدالدين اركيج و الدكتور فاروق عبداهلل
عبدالرحمن ،ثم الرئيس الحالي السيد ارشد
الصالحي وذلك بعد استقالة السيد سعدالدين
اركيج من منصبه في .2011
حزب العدالة التركماني
اسس عام  2004في كركوك برئاسة السيد
انور بيرقدار الذي يشغل هذا المنصب الى
يومنا الحالي وهو حزب محافظ ،يناضل
مع بقية االحزاب التركمانية لضمان الحقوق
المشروعة لشعبنا التركماني.
حزب القرار التركماني
اسسه الدكتور فاروق عبداهلل عبدالرحمن
عام  ،2005وبعد انتقال الدكتور فاروق
الى لندن واالقامة فيها ،شغل منصبه لفترة
العقيد المتقاعد المرحوم ياووز عمر عادل،
وفي مؤتمره الثالث الذي عقده الحزب في
قاعة الشهيد ابراهيم اسماعيل بكركوك،
انتخب السيد كريم زينل الدباغ رئيسا
للحزب.
حزب الحق التركماني
بدأ الحزب عمله كجمعية في اول وهلة وفي
 2013تحولت الى حزب وفي مؤتمره الذي
عقده عام  2014انتخب السيد طورهان
المفتي رئيسا للحزب.
جمعية القوميين التركمان
ناضلت الجمعية لفترة طويلة في سبيل
تحقيق اهداف شعبنا مدافعا عن قضيتنا
وشغل السيد شمس الدين توركمن اوغلو
منصب الرئيس بجانب كونه شاع ار من
طراز خاص.
الحركة القومية التركمانية
الحركة تنشط في كركوك وتدافع عن الوجود
التركماني في العراق وتوركمن ايلى ،ويرأس
الحركة السيد حسام توركمن اوغلو

اربیل

شروط امام انتخابات كركوك

اربيل
اثار مشروع قانون وجه الى مجلس النواب
العراقي بشأن انتخابات مجلس المحافظة في
كركوك والتي ترتبط بشروط عدة الخالفات
بين مكونات هذه المحافظة ويأتي احتدام
المحادثات حول االنتخابات في كركوك
بعد ان عين حيدر العبادى رئيس الوزراء
العراقي يوم  / 16ايلول  /من العام الجارى
ألجراء انتخابات مجلس المحافظات و
االقضية .مضى على انتخابات مجلس
محافظة كركوك عدة اعوام بسبب عدم اتفاق
االطراف و المكونات على الية االنتخابات
في المحافظة.
محمد عثمان عضو مجلس النواب العراقي
عن مدينة كركوك قال لجريدة اربيل :وصلنا
من الحكومة الفدرالية مشروع قانون أنتخابات
مجالس المحافظات و االقضية وفي المادة
 37من المشروع يذكر ان انتخابات
مدينة كركوك تجرى مع انتخابات باقي
المحافظات ،وحسب مشروع قانون انتخابات
مجالس المحافظات العراقية والتى لم تجرى
المحادثات عنه في البرلمان العراقي،ثمة
شروط عديدة وضعت حيال اجراء االنتخابات
في كركوك اسوة ببقية المحافظات العراقية،
و يقول عثمان ان بين الشروط المطالبة
بتدقيق سجل الناخبين و توزيع المناصب بين
مكونات المدينة واالبقاء على وضع كركوك
على ماهو عليه االن اال ان يقرر البرلمان

ويضع الحل المناسب له واالتفاق حول
انتخابات كركوك يأتي في وقت يطالب فيه
المكونين التركمان و العرب تطبيع اوضاع
كركوك وعدم السماح للذين لم يسجلوا في
احصاء عام 1957بالمشاركة بينما يرفض
الكرد هذا المطلب.
من جانبه اشار نجم الدين كريم محافظ
كركوك في مؤتمر صحفي الى انهم بأنتظار
نتيجة المحادثات بشأن مشروع قانون
االنتخابات وتوقع ان االنتخابات ستجرى في
وحذر بعدم السماح لمواطني
كركوك ،كما ّ
المحافظات االخرى الساكنين في كركوك
من المشاركة في االنتخابات وال لوضع اي
صندوق لالنتخابات في المدينة.
يذكر انه تم اجراء انتخابات مجلس المحافظة
في كركوك لمرة واحدة عام  ،2005في وقت
ان بقية المحافطات ستجرى فيها االنتخابات
للمرة الرابعة
عضو البرلمان العراقي من كتلة االتحاد
الوطني يشيرالى انه في االسبوع القادم ستبدأ
المحادثات حول مشروع قانون االنتخابات
وقال عثمان :نحاول ازالة الشروط التي
وضعت على كركوك ألنه ليس من العدل ان
توضع شروط فقط على مدينة كركوك واذا
كان ذلك بسبب المكونات فهناك مدن اخرى
ايضا متعددة المكونات مثل الموصل و ديالى
و تكريت وبغداد وكوت وهي تعاني من نفس
المعضلة التى تعاني منها كركوك...

السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان المحترم
مشاركتكم ألحزاننا لوفاة شقيقي ( سردار احمد آغا ) محل فخر و اعتزاز جميع افراد اسرة احمد
آغا ،و بأسمي و بأسم جمع افراد العائلة نتقدم بأسمى ايات الشكر لشعوركم النبيل  ،و نبتهل الى
الباري العلي القدير ان يحفظكم و الوطن و الشعب من كل مكروه ،مع فائق شكرنا و تقديرنا
صنعان احمد آغا  -عن اسرة احمد آغا
شكر و تقدير
بأسمي و بأسم جميع اسرة احمد آغا اوجه شكري و تقديري لجميع الذين شاركوا مراسيم تشييع
جنارة شقيقي ( سردار احمد آغا ) والذين حضروا مجلس الفاتحة او شاركو احزاننا بأرسالهم
البرقيات او عن طريق الهاتف او بأيميل من داخل و خارج الوطن من المسؤولين الحكوميين و
الحزبيين و اخص بالذكر السيد رئيس جمهورية العراق و رئيس اقليم كردستان و رئيس حكومة
االقليم و نائب رئيس حكومة االقليم و البرلمانييون و الوزراء ومحافظ اربيل و القنصل التركي و
السفراء والمسؤولون في االسايش و الشرطة و رئيس الجامعة و المسؤولون في المؤسسات الحزبية و
االطراف السياسية و الشخصيات و رؤساء العشائر وكل اللذين شاركونا احزاننا و الهمونا الصبر ،و بعد
شكرنا و تقديرنا لهم ندعوا من الباري العلي القدير ان يحفظهم من كل مكروه و يبعد عنهم الهم ...
صنعان احمداغا  -عن اسرة احمدآغا
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اربیل

سياح كورجي عضو الهيئة العليا المستقلة لآلنتخابات
واالستفتاء :أنا أمثل التركمان

اربيل
سياح كورجي عضو الهيئة العليا المستقلة
لألنتخابات و االسـفتاء في لقاءه بجريدة اربيل
يسلط الضوء على اعمال هيئة االنتخابات في
االقليم و يقول  :الهيئة تبذل جهودها لتصفية
القوائم ،لكن على و ازرة الصحة و المواطنين و
دائرة االحصاء ان يتعاونوا معنا وفيما يخص
انتقادات االطراف التركمانية قال كورجي
الناس احرار فيما يعاتبون وينتقدون لكن أنا
اعلم باني امثل التركمان .
أربيل  /ماشكل عالقاتكم مع الحكومة العراقية
وما نوع تعاونها معكم؟
سياح كورجي  /عالقاتنا مع بغداد جيدة خاصة
بعد زيارة وفد من الهيئة الى بغداد و اجتماعه
بالمسؤولين ،حيث توصل الطرفان الى تشكيل
لجنة مشتركة للتعاون معا و استالم سجل
الناخبين،و في االجتماع الثاني اتفقنا على
نقاط عديدة و وقعنا على مذكرة للتفاهم و
التعاون.
أربيل /الهيئة طالبت حكومة االقليم ان تخصص
مبلغا من المال ألجراء االنتخابات قبل االول من
نيسان المقبل ماذا كان رد الحكومة؟
سياح كورجي :لهذا الغرض زار وفد من الهيئة
الجهة ذات العالقة و تباحث الطرفان حول
هذا الموضوع و ابدت الحكومة استعدادها
للتعاون.
أربيل  /كعضو في الهيئة العليا المستقلة
لألنتخابات و االستفتاء وكممثل عن الشعب
التركماني كيف هي عالقتكم باالحزاب و
االطراف التركمانية؟ هذا في الوقت الذي تصرح
فيه بعض تلك االحزاب ان ممثل التركمان في

الهيئة العليا لم يأت عن طريق االنتخابات،
ماردكم عن ذلك؟
سياح كورجي:
عآلقتي باالحزاب و االطراف التركمانية جيدة
جدا وفيما يخص انتقاد االحزاب فانا اكن كل
االحترام لهم ،هذه هي الديمقراطية التي كنا
نطالب بها  ،فالناس احرار في ابداء ارائهم
الشخصية ،ولو تحدثنا عن االنتقادات و
االنتخابات ،ايضا هؤالء المحترمون تعرضوا
للوم والمعاتبة كثي ار في حينه ،و يجب ان

الننسى اننا منتخبون من قبل برلمان كردستان
و البرلمان منتخب من قبل شعب كردستان،
لذا اعتقد ان اي واحد م ّنا ال يمثل كل الشعب
التركماني بل كل واحد م ّنا يمثل قسما من هذا
الشعب ،وبدعم شعبنا احدنا يكمل االخر و
على الساحة السياسية اليعتبر اي طرف لوحده
رقما.
أربيل  /كثيرا ما نسمع عن اجراء انتخابات
لرئاسة االقليم ،فيما لو اجريت االنتخابات في
شهر آب فما المبلغ الذي تحتاجه الهيئة ؟

سياح كورجي  :في حينه تم تحديد تكلفة
الشخص الواحد ب ( ،)10$لكنني اعتقد ان
هذه التكلفة قابلة لألنخفاض لمراعاة وضع
االقليم المالي .
أربيل  /ما هي عدد موظفي الهيئة وهل هي
بحاجة الى موظفين اضافيين ؟ و هل تقوم
الحكومة بسد احتياجاتكم في هذا الشأن ؟
سياح كورجي :الهيئة تحتاج ل ( )535
موظفا للمحافظات و المقر الرئيسي  ،و
بصورة عامة لتنفيذ سياقات التعيين تم فرز
استمارة ( اونالين ) التي تقدم بها المواطنين
حيث تم فرز تلك االستمارات من قبل اللجنة
المشكلة من لدن الهيئة و بدأت بخطوات
متنوعة للتعيين ومستمرون و الحكومة متعاونة
معنا في هذا الخصوص و ال يوجد تقصير
حسب االمكانيات المتاحة .
أربيل  /بأعتقادكم هل ستجرى االنتخابات في
العام الحالي ؟ وهل ثمة عراقيل امام اجراء
االنتخابات في وقتها ؟
سياح كورجي  :من االجدر ان تسأل االحزاب
السياسية فيما يخص أجراء االنتخابات
من عدمه  ،وكما تعرفون يتوجب تفعيل
البرلمان والتنسيق مع االحزاب لتحسين
اوضاع المواطنين بعد ذلك االستعداد ألجراء
االنتخابات،ونحن جهة تنفيذية لذا فقرار اجراء
االنتخابات اليصدر من عندنا  ،لحد االن انا
ال أرى أي مشكلة امام أجراء االنتخابات ،و
نبذل قصارى جهودنا ألنجاح العملية االنتخابية
و االستفتاء ،ويجب ان الننسى ان الصديق
و العدو يراقبان و ينتظران االنتخابات ودعم
الجميع كفيل بازالة كل العقبات.

انور بيرقدار ,رئيس حزب العدالة التركمانى لجريدة اربيل:
التركمان القوميون يرتكبون خطا كبيرا بابتعادهم تعاليم االسالم

اربيل
السيد انور بيرقدار رئيس حزب العدالة
التركماني يطالب «بجعل كركوك اقليما خاصا،
مع المحاصصة المتساوية لالدارة فيها ،بنسبة
 32%بين المكونات التركمانية والكردية و
العربية في المدينة وذلك بعد ازالة اثار التغيير
الديمغرافي الحاصل بعد  .»2003جاء ذلك
خالل لقاء مع رئيس الحزب التركماني.
وحول تشابه اسم الحزب مع حزب العدالة
والتنمية التركي ،اكد بيرقدار على ان االسماء
تتشابه فهناك في العالم االسالمي وجميع دول
العالم احزاب باسماء متشابهة ،ومنها العدالة،
اما حول العالقة بحزب العدالة والتنمية التركي،
فقال انها كالعالقة بباقي االحزاب التركمانية
والعراقية بدون استثناء.
وعن سبب عدم فتح فرع للحزب في مدينة
اربيل التي تعتبرمركز قرار مهم في العراق بعد
بغداد ،لوجود ادارة و برلمان محلي و قنصليات
لدول ذات تأثير في السياسية االقليمية والدولية،
اكد السيد انور بيرقدار« ،انهم كانوا قد قدموا
طلبا عام  2006لفتح فرع في المدينة ،لكن
طلبهم قوبل بالرفض ،السباب ال يعرفونها ،اما
اليوم فان الظروف المادية تعيق فتح مقر هناك
.
وعن موقف حزبهم من مسألة ايجاد حل لقضية
كركوك ذات االهمية القصوى محليا واقليميا
نظ ار الهمية المحافظة التي تحوي على اكبر
احتياطي للبترول في العراق والشرق االوسط،
حيث تتصارع القوى المحلية فيما بينها من اجل

السيطرة عليها ومحاولة كل طرف فرض رأيه
فيما يخص اجراء االنتخابات بالطريقة التي
يريدها مع وجود خطر تنظيم داعش ،قال السيد
انور بيرقدار رئيس حزب العدالة التركماني «ان
الحل يكمن في المحاصصة المتساوية لالدارة
بنسبة  32%بين المكونات التركمانية والكردية
و العربية في المدينة وذلك بعد ازالة اثار التغيير
الديمغرافي الحاصل بعد  ،2003مع جعل
كركوك اقليما خاصا».
وفي معرض رده على االنتقادات الموجهة
للحزب بسبب قيامه بنشاطات دينية فقط ،اكد
السيد بيرقدار على خلو اسم الحزب من عبارة

اسالمي ،مضيفا»:نحن حزب تركماني ويخلو
اسم حزبنا من عبارة اسالمي .نعم نحن متدينون
والشعب التركماني بغالبيته متدين ،لكننا النقوم
بنشاطات دينية فقط ،كما يتصور البعض ،اذ
نقوم بنشاطات قومية ايضا،وعلى سبيل المثال
نظمنا قبل اسبوعين امسية في ذكرى منح
الحقوق الثقافية للتركمان في  24كانون الثاني
 ،1970من قبل النظام السابق .كما اننا نشارك
في جميع النشاطات والفعاليات القومية المقامة
في كركوك .
وعن اسباب عدم مشاركتهم في النشاطات
التركمانية التي تقام في اربيل ،اكد السيد بيرقدار

انه في حال توجيه الدعوة لهم ،فسيحضرون
جميع النشاطات القومية اينما كانت.
وفي سؤال عن ان االسالم يدعو الى الوحدة
واالخوة  ،ويرفض ان تقوم قومية بالدفاع عن
حقوقها فقط دون القوميات االخرى ،ورأي
حزبه بهذا المبدأ ،كقومية مهمشة ،قال السيد
رئيس حزب العدالة التركماني« :كثيرون ال
يعرفون حقيقة االسالم ،فهو يحث المسلمين
على االهتمام باالقارب وصلة الرحم امر
مهم جدا ،وان االقربون اولى بالمعروف ،لذا
فاننا نرى ان خدمة قضايانا القومية العادلة،
فرض ديني علينا ،ونحن نختلف في هذه
المسألة عن باقي السادة القوميين ،الننا
يجب ان نكون مخلصين في هذه االعمال
لكي يقبلها اهلل منا ،اما االخرون فقد يكون
اقوالهم ادعاء واعمالهم لغاية في نفوسهم.
اهلل تعالى جعلنا شعوبا واقواما ،ففي اختالف
اللغات واالقوام ايات على عظمة اهلل،
فنحن التركمان اية من تلك االيات ،والهمية
القوم في االسالم بعث اهلل لكل قوم انبياء
ومرسلين ففي االية (وما ارسلنا من رسول
اال بلسان قومه ليبين لهم)،فاالية واضحة
وال تحتاج الى تفسير ،لذا ادعو كل من
يحمل االفكار القومية تغيير نظرته في هذا
الشأن ،فالقوميون التركمان يرتكبون خطأ
كبي ار بأبتعادهم عن تعاليم االسالم،فمثال في
تركيا القوميون يشترطون التدين في العمل
القومي .
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في ذكرى الصحافة
التركمانية

اربیل

التركمان ضعفاء في مجال االعالم

احمد سيد يعقوب
بتاريخ  24شباط  1911أي قبل قرن و ستة اعوام
اشعل المفكر و المثقف التركماني (محمد قدسي
زادة) الشمعة النيرة االولى للصحافة التركمانية،و
استطاع هذا المفكر التركمانى الحصول على اجازة
الصدار اول جريدة تركمانية من الدولة العثمانية،و
بتاريخ  24شباط  1911صدر العدد االول من
اول جريدة تركمانية تحت اسم (الحوادث).ان سعي
هؤالء المثقفين التركمان آنذاك كانت خطوة جديدة
للمثقفين التركمان .اتاح صدورجريدة الحوادث فرصة
لكل الكتاب من جميع القوميات لينشروا نتاجاتهم
في جميع المجاالت كما وفر مساحة للنقد االدبي
،و خالل فترة زمنية وجيزة استطاعت الجريدة ان
تكسب شهرة كبيرة و كسب العديد من القراء،و
كانت هيئة تحرير جريدة (الحوادث) تتألف من
محمد زكي قدسي زادة صاحب االمتياز و رئيس
التحرير و عدد من المثقفين والمفكرين منهم احمد
مدني قدسي زادة وآخرون .ان صدور اول جريدة
باللغة التركمانية على أيدي المثقفين و المفكرين
التركمان يعكس حضارة و ثقافة و ادب هذا الشعب.
صدور جريدة الحوادث التركمانية في ذلك الوقت
كانت ضرورة ملحة و مهدت الطريق امام المثقفين
االخرين ان يحذو حذوها فقد تحولت جريدة الحوادث
التركمانية لمدرسة من اجل أعداد وتأهيل عدد
من الكتاب و الصحفيين من التركمان والقوميات
االخرى في المنطقة كما و اصبحت مهدا»لصدور
جرائد اخرى مثل (النجمة) و (الكوكب) و(المعارف)
و (الوكالة) فلسفة الصحافة التركمانية طوال عمرها
كانت قائمة على مبدأ حرية التعبير و التعايش مع
المقابل في الوقت عينه كانت تؤكد على وحدة
الصف و التعايش و االلفة والمثل االبرز و الحي
هو نشر مواضيع جميع الكتاب دون تمييز وهذا
دليل على االيمان بوحدة الصف والتآخي بين
القوميات .ومما يؤسف له ان هذا التاريخ و هذا
المنشور قد تعرضا ألنتقادات هدامة و الذعة وتم
محاربتها بشتى الوسائل ،والمالحظ طوال التاريخ ان
مالية االعالم التركماني كانت على نفقة المثقفين
كما هو حاله اليوم فبقي المعا و ناجحا دون دعم
من الحكومة و السلطة وحتى االحزاب،حيث ان
مثقفي التركمان يدعمون طواعيا الحركة الثقافية
و االدبية التركمانية .ان رحلة الصحافة التركمانية
بدأت واستمرت بحماس وشعور وطني ،لكن مع
االسف نراها في ايامنا هذه ماضية نحو الضعف و
االندثار ،ففي محافظة كبيرة مثل اربيل وعلى الرغم
من وجود هذا العدد الهائل من االحزاب و ممثلي
التركمان التصدر اال جريدة واحدة فقط  ،وهناك
أسئلة عديدة تطرح نفسها في هذا الصدد اهمها
ماهي اسباب تراجع الصحافة التركمانية ولماذا؟
ومن يقف خلف عرقلة رحلة الصحافة التركمانية؟

اعداد  /أربيل

قسم من الصحفيين و االعالميين التركمان يشيرون الى ان
االعالم التركماني هزيل جدا» و في تراجع لذا يجب بذل كل
الجهود لتقويته ،و ناشط اعالمي يقول ان على جميع االحزاب
و االطراف التركمانية و االثرياء ان يدعموا االعالم التركماني
للوصول به الى مستوى جيد .سيصادف  24شباط 2017
الذكرى  106على صدور اول جريدة تركمانية و يعد هذا اليوم
يوما» للصحافة التركمانية ،و في كل عام تمر هذه المناسبة
بفتور بالغ  .وبرغم وجود هذا الكم من االحزاب و االطراف
السياسية و الثقافية التركمانية التوجد سوى جريدة واحدة ،و في
هذا التقرير حمل المتحدثون المسؤولين و ممثلي التركمان اسباب
ضعف وتراجع االعالم التركماني  .آيدن معروف عضو المكتب
السياسي للجبهة التركمانية العراقية يشير في حديثه لجريدة اربيل
الى ان التركمان كانوا نشطاء في مجال االعالم ،لكننا لم نستطيع
االدامة و االستمرار بالنشاط نفسه ألن التركمان لم يمتلكوا
صحيفة يومية لحد االن حتى يتمكنوا من طرح مشاكلهم امام
الرأي العام واضاف يجب على االحزاب و االطراف التركمانية
دعم الصحفيين و االعالم التركماني ،فبسبب اهمالهم نرى ان
االعالم الكردي تقدم خالل العشر السنوات الماضية كثيرا ،لكن
االعالم التركماني لم يتقدم .و حول تراجع االعالم التركماني
وعدم تقدمه وعدم وجود اعالم رصين للتركمان ،قال عبدالسالم
عبدالمجيد استاذ جامعي و متخصص في شؤون التركمان
لجريدة اربيل :عدم وجود معهد خاص لآلعالم التركماني احدى
العوامل الرئيسية لضعف االعالم ،ألن من دون وجود
معهد لالعالم اليمكن ان ننشد التطور وبالتالي سيتسبب في
شحة الكوادر االعالمية بين التركمان لممارسة العمل االعالمي
 ،من جهة اخرى عدم مساندة حكومة االقليم وتقديم الدعم
المالي جمد االعالم التركماني وتسبب في تاخره  ،كل ذلك جعل
للتركمان صحيفة واحدة .وحول ضعف االعالم التركماني قال
ناظم الصائغ وهو صحفي تركماني :في  24شباط من كل
عام نحتفل بالذكرى السنوية للصحافة التركمانية حيث صدرت
اول جريدة تركمانية عام  1911من قبل المثقف و المفكر
التركماني محمد قدسي زادة و عدد من المثقفين التركمان لتصبح
امام انظار القراء ،و بالرغم من الضغوطات والرقابة الصارمة
من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة اتقدت ش اررة الوثبة الثقافية
التركمانية لتصبح حاف از و مشجعا ألصدار جرائد تركمانية اخرى .
ويضيف الصائغ رغم ان منجزات الشعب التركماني كانت مهدا
للحضارة و الثقافة و الفكر اال ان مسيرته االعالمية تمضي
نحو الضعف و الزوال ويشير هذا الصحفي الى احدى االسباب
االخرى التي كانت سببا في اضعاف االعالم التركماني وهو
ان التركمان لم يكونوا يوما على هرم السلطة منذ تأسيس الدولة
العراقية .ويؤكد الصائغ على انه بالرغم من وجود هذا الكم الهائل
من االحزاب و الحركات و الجمعيات و النوادي و اطراف اخرى

* صاحب االمتياز :جريدة اربيل
* المدير الفني :رومان یوسف
جريدة سياسية ثقافية مستقلة عامة نصف شهرية

على الساحة السياسية لكنها لم تتمكن مجتمعة من اصدار جريدة
يومية و يعود ذلك الى ان هناك فوضى عارمة بين تلك االحزاب
و عدم قبولها لبعضها البعض ومن جهة اخرى نحن نمتلك عددا
من الصحفين و الكتاب و المحللين السياسيين وخبراء في مجال
االعالم ،لكن لم تسنح لهم الفرصة للمشاركة واظهار امكانياتهم
لخدمة الشعب التركماني و يعود ذلك الى تفرق االحزاب التركمانية
و عدم انسجامهم و لم شمل هؤالء الصحفيين و الخبراء و الكتاب
و االعالميين واحتضانهم،واستطرد الصائغ قائال :المسيرة
االعالمية في كركوك تختلف قليال نسبة بالمسيرة االعالمية
في اربيل ففي كركوك تصدر عدد من الجرائد و المجالت
وهناك العديد من االذاعات و قناتان فضائيتان،نستطيع القول ان
الحركة االعالمية في كركوك افضل بقليل مقارنة بمحافطة اربيل
حيث توجد في اربيل اذاعة بأسم اربيل و جريدة تحمل االسم
نفسه و تبث و تصدر بأستمرار .وحول وضع االعالم التركماني
في اربيل يضيف الصائغ ان مستوى االعالم التركماني الربيل
في تدني و تصدر بين فينة و اخرى جريدة تركمانية و تدشن
اذاعة هنا و هناك لكن سرعان ما تتوقف الجريدة عن الصدور
و تتوقف االذاعة عن البث وهذا بسبب االمكانيات المادية
ألن التركمان يعتمدون كليا على موردهم المالي الخاص ،و لو
اعتمد التركمان على انفسهم فقط فلن يتمكنوا من ادامة المسيرة
االعالمية بشكل مرضي ،لذا نطالب حكومة اقليم كردستان دعم
المسيرة االعالمية التركمانية وتقديم العون الصدار عدد من
الصحف و المجالت و تدشين قناة فضائية و عدد من االذاعات
المحلية لمواكبة المسيرة االعالمية.
ناشط كردى في مجال االعالم يشير الى ان التركمان لو
ارادوا بيان و افهام قضيتهم السياسية و التاريخية يجب ان
يكون لهم اعالم متطور و رصين .جالل حمه كريم ناشط في
مجال االعالم صرح لجريدة اربيل :لو امعنا النظر سنرى
تقدما ملحوظا للمسيرة االعالمية الكردية ،وهذا بسبب وجود كم
هائل من الجرائد و المجالت و القنوات التلفزيونية الفضائية و
المحلية و اذاعات كثيرة  ،وقد تمكن الكرد من طرح قضيتهم
السياسية من خالل تلك الوسائل االعالمية ،في الوقت نفسه
استطاعوا ايصال و افهام قضيتهم الى جهات عراقية اخرى،
لكن مع االسف هناك ضعف في االعالم التركماني و لم
يتمكن هذا االعالم من طرح قضية التركمان السياسية بالشكل
المطلوب .
ويقول هذا الناشط :من اجل تطوير المسيرة االعالمية التركمانية
يتوجب على جميع االحزاب و االطراف ان يكونوا على الخط،
كما وعلى اثرياء و مثقفي و مفكري التركمان ،ان يكونوا جديرون
بدعم االعالم التركماني ،ألني ارى من الصعب ايجاد الحلول
للقضية التركمانية من دون وجود اعالم متطور و قوي كي
يتمكن من صناعة رأي عام للضغط على المسؤولين في العراق
و االقليم لحل القضايا التركمانية.

* مشرف القسم الكردي  :عيسى عبدالقهار
* مشرف القسم العربي  :ناظم الصائغ
* مــشــرف القسم الــتــركــي  :دلــشــاد تــرزی

العنوان :اربيل محلة زانیاری
شارع /احمد جلبي
 2000نسخة
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اربیل

مؤتمر أستانا ..أداء جيد للمعارضة السورية
وعودة حتمية إلى جنيف

اربيل
أثبت مؤتمر أستانا وما شهده من نقاشات
تمخض عنه من نتائج ،بما
وسجاالت وما ّ
في ذلك البيان الختامي ما قلناه سابقاً لجهة
أننا لسنا أمام آلية جديدة مقابل آلية جنيف،
بل خطوة وحتى محاولة لملء الفراغ ،واشبه
بالوقت المستقطع باتجاه العودة إلى جنيف في
الجغرافيا والسياسة أيضاً ،وأكد المؤتمر كذلك
على حضور المعارضة السورية التي قدمت
إداء جيداً ،وكان موقفها متماسكاً ومنسجماً مع
قناعتها كما القضية المحقة والعادلة للشعب
السوري في مقابل العصابة الحاكمة التي
استقدمت االحتالالت األجنبية على اختالف
أشكالها ومسمياتها.
لعل أفضل ما فعله وفد المعارضة كان
تسليط الضوء على الدور المدمر إليران
والميليشيات الطائفية ،التي جلبتها لحماية
النظام ومنع سقوطه  -فشلت في ذلك لوال
أقر الفروف األسبوع
االحتالل الروسي ،كما ّ
الماضي – ونجح الوفد في وضع الملف على
جدول األعمال السياسي واإلعالمي ،ولو في
مرحلة ما بعد أستانة حيث ستتصدر قضية
الميليشيات األجنبية وضرورة انسحابها ،كون
وجودها غير شرعي وفق كل المواثيق والقوانين
والمعاهدات الدولية..
في السياق نفسه ال يمكن تجاهل رفض وفد
المعارضة تسلم مسودة الدستور الروسية،
فاألمر هنا يتعلق بالمبدأ بعيداً عن الشكل،
ال تملك روسيا كقوة احتالل الحق في كتابة
دستور أو حتى تقديم مسودات له ،وهذا حق
أصيل للمعارضة والشعب السوري وقواه الحية،

هذا الموقف المبدئي والشجاع عجز عنه نظام
العصابة التابعة والخاضعة ،التي ال تمتلك القوة
أو الجرأة لفعل األمر نفسه أو مواجهة القوى
الخارجية التي جلبتها من أجل بقائها في السلطة
مع تسليمها السيادة الفعلية على األرض بما في
ذلك نهب ثروات ومقدرات الشعب السوري..

فيما يتعلق بتركيا ينبغي التأكيد مرة أخرى بدون
تلعثم أو تردد على أنها ليست روسيا أو ايران ،
هي صديق صدوق للشعب السوري  ،واستنبول
أخت حلب و الشام والقدس و الموصل والقاهرة،
تستفيق من القطيعة التاريخية ببطء لكن بشكل
تدريجي متواصل  ،ومصالحها االستراتيجية

متطابقة مع مصالح الشعب السوري والشعوب
العربية األخرى  ،هي ال تفكر بالذهنية األقلوية
أو التقسيمية  ،وحتى االن لم تقدم أي تنازالت
استراتيجية تنال من حق الشعب السوري
األصيل في تقرير مصيره ونيل حريته واستقالله
وكرامته على كامل ترابه الوطني .

مناطق آمنة في سوريا و كوابح ترامب
للحل على الطريقة الروسية

اربيل
فاجأ الرئيس األميركي الجديد دونالد ترامب كعادته
في ق ارراته األخيرة العالم باستعداده لتوقيع أمر
تنفيذي بإنشاء مناطق آمنة في سوريا ،وهو ما
انتقده الكرملين ووصفه بالمفاجئ وأنه ال بد أن
يُفكر في عواقب هكذا قرار بحسب الناطق باسم
الكرملين ،لكن الواضح أن اإلدارة األميركية الجديدة
كبحت جماح الشبق الروسي في تقديم نفسه كقوة
عظمى وعالمية ،واألوضح أن ادارة ترامب ال تزال
تشاطر على ما يبدو إدارة أوباما السابقة رؤيتها
من أن روسيا دولة اقليمية كبرى وليس دولة عالمية
عظمى ،فكان قرار ترامب لكبح االندفاعة البوتينية
في االستانة ،وهي التي مثلت نفسها فيها بمستوى
سفير فقط ،بينما كان الرئيس الروسي يتحدث عن
اتحاد فيدرالي مع سوريا وكتابة دستور وغيره من
أحالم اليقظة التي سريعاً ما أفسدها عليه ترامب
بطرحه المناطق اآلمنة...
هاجس وكابوس المناطق اآلمنة في سوريا هو
كابوس روسي بامتياز ثم إيراني فأسدي ،ولذلك
التقطت المعارضة السورية رأس الخيط حين
رفضت هيئة التفاوض وكذلك االئتالف المعارض
دعوة الخارجية الروسية لزيارة موسكو ،وأصرت
على التوجه إلى مفاوضات جنيف ،فالتسريبات
المتوفرة حتى اآلن هي أن الرؤية األميركية
للمناطق اآلمنة ستكون في ثالث ،إحداها على
الحدود مع تركيا والثانية على الحدود مع األردن
والثالثة في ضواحي دمشق على الحدود مع لبنان،
وبالتالي سيكون من أولى تداعيات المشروع ،كبح
جماح االستفراد الروسي بالحل في سوريا وقيادة
الحرب والسالم فيها ،باإلضافة إلى وقف التمدد
والتوسع اإليرانيين هناك ،وبالتالي فكرة أن تكون
سوريا محافظة إيرانية ،أو أن يكون األسد هو
ال
الزعيم األوحد فيها قد انتهت إلى األبد ،فض ً

صالتها وعالقاتها مع العصابة الطائفية والمشروع
اإليراني والروسي في سوريا ،وستبدأ باإلعداد إلى
مرحلة ما بعد األسد ،وهنا قد يبرز الخالف والتباين
الكبير بين الرؤيتين األميركية والروسية ،فواشنطن
تنظر إلى موسكو على أنها طرف تنفيذي في
محاربة ما يوصف باإلرهاب ونحوه وليس في قيادة
الحل والتسوية السياسية بسوريا...
روسيا ومعها حليفتها إيران «مهجوستان» اآلن
بالتجربة الليبية ،فحين تم فرض المناطق اآلمنة
فيها ،كان ذلك مقدمة إلسقاط القذافي والقذف
بالنفوذ الروسي بعيداً عن ليبيا ولذا فمثل هذه
ال على الطريقة
المناطق اآلمنة قد تكون ح ً
الليبية ،يكون رحيل طاغية الشام أولى ضحاياها،
وهنا ستكون تركيا المستفيد األول من المزاحمة
األميركية لروسيا في سوريا إذ أنها قد تلعب دو اًر
وسيطياً ومحورياً بين الطرفين فيما يتعلق بالمناطق
اآلمنة والرؤية القادمة لرحيل األسد ،فقد عاد وأكد
المسؤولون األتراك عقب طرح المناطق اآلمنة
األميركية على على أن ال مستقبل لألسد في
سوريا الغد .....
يدرك تماماً ترامب أن عدم التعاون مع أوربا وتحديداً
فيما يتعلق بمعالجة هواجسها ومخاوفها والتي يقف
على رأسها اليوم استقبال المهاجرين الذين قد
يتدفقون بشكل أكبر في حال استمرت المعارك في
سوريا ،سيكون وقوداً لالنزعاج األوربي من أميركا،
وهو ما قد يطلق سباق تسلح بين أوربا وأميركا،
ويجعل أوربا تلعب دو اًر تنافسياً مع أميركا ،ولذا
تأتي فكرة المناطق اآلمنة لتحل مشكلة أوربا أوالً،
وثانياً لتُبعد تركيا عن روسيا بعد تقاربها األخير،
يجعل من هذه المناطق فرصة كبيرة للمعارضين خصوصاً وأن الطاقم العسكري الذي أتى به ترامب
للعصابة الطائفية في تجميع أنفسهم وقطع صالتهم يحمل عقيدة عسكرية قديمة مفادها أن تركيا حليف
بسوريا األسد...
تقليدي ال يمكن االستغناء عنه ،وفوق هذا كله
القوى االقليمية والدولية ستتشجع أكثر على قطع استعادة الدور األميركي ريادته في الشأن السوري

يدرك تماما ترامب أن عدم التعاون مع أوربا وتحديدا
فيما يتعلق بمعالجة هواجسها ومخاوفها والتي يقف
على رأسها اليوم استقبال المهاجرين الذين قد يتدفقون
بشكل أكبر في حال استمرت المعارك في سوريا
عن تطبيق أحالم القيصر البوتيني بتكوين اتحاد
فيدرالي سوري ـ روسي ،فوجود هذه المناطق اآلمنة
يعني باختصار أن أميركا والدول المشاركة بالخطة
وّدعت فكرة سوريا واحدة تحت سيطرة األسد ،مما

7

العدد ()20
 15شوبات 2017

الشباب ...جيوب
فارغة و حلول

حسام كمال مصطفى
كلنا نعرف ان لشريحة الشباب
دور فاعل ومؤثر في التغيير
والمساهمة في دفع عجلة التقدم
في المجتمع نحو االمام ،لكن
االزمة االقتصادية الراهنة القت
بظاللها على الشباب فاصابته
بالملل واليأس حاله حال
مختلف شرائح المجتمع ،كما
اثر تعب السنين الطويلة لنيل
الشهادة على ذهنه و تفكيره
والى جانب
سلبيا ...
االزمة االقتصادية و البطالة
ثمة ازمات اخرى هزت الشباب
من االعماق فتركته ضعيف
الشخصية مفقود الثقة بالنفس
فلم يتمكن من ايجاد الحلول
المناسبة و الصحية لمشاكله
ليأخذ دوره الطبيعي للتطور
بالمجتمع بعد ان ضاعت كل
مساعيه من اجل التوظيف في
احدى مؤسسات الدولة،صحيح
ان من صميم واجبات الحكومة
توظيف الخريجين من الشباب
و توفير فرص العمل لالخرين
وتأمين حياة حرة وكريمة له
لكن هذا ليس الحل في الوقت
الراهن كون الحكومة هي االن
تعيش في ازمة ،لكن في مقابل
ذلك يجب ان يكون لديها الحل
البديل ،اذن ماذا يفعل الشباب
من اجل تخطي هذه االزمة؟
قبل كل شيء الثقة بالنفس
ومعالجة ضعف الشخصية،
والخطوة االولى يتوجب على
الشاب ان ينخرط في احدى
غير
المدنية
المنظمات
الحكومية بصورة طوعية بحسب
اختصاصه علما ان ابواب
العديد من المنظمات المدنية
مفتوحة ،وعمله الطوعي هذا
يكسبه خبرة كافية ليكون ناشطا
و فعاال  ،وهذا سيتيح له في
المستقبل فرص العمل اضافة
الى مشاركته في الندوات و
المؤتمرات و االجتماعات
ليكتسب خبرات كافية تساعده
في تقوية شخصيته وتعزز
مكانته في المجتمع ....

اربیل

كلنتون تصدر حكمها على ترامب في كتاب

اربيل
ستروي هيالري كلنتون قصة
مواجهاتها مع دونالد ترامب في
كتاب جديد من المقرر ان يُنشر
عالمياً في خريف هذا العام.
ويجمع الكتاب الذي ما زال بال
عنوان بين دفتيه مجموعة من
المقاالت التي تستوحي اقتباسات
استخدمتها كلنتون لشق طريقها
في حياة محفوفة بالمعارك مع
الخصوم السياسيين واالعالم
وفضائح زوجها الجنسية .ويضم
ايضاً افكارها وخواطرها عن الحملة
االنتخابية التي كانت من اصعب
السباقات الرئاسية االميركية في
التاريخ الحديث  ،وعن ترامب
نفسه  ،كما أفادت دار سايمون
اند شوستر للنشر .وقالت كلنتون
في بيان «ان هذه االقتباسات

ساعدتني على االحتفاء باألوقات
السارة والضحك على األوقات
الالمعقولة والصمود في االوقات
العصيبة وتعميق تقديري لكل ما
تقدمه الحياة» .ورغم ان الكتاب
ليس مصنفاً من الناحية األدبية في
جنس المذكرات فان من المتوقع
ان تركز جميع االنظار على ما
تكتبه عن حملتها التي لم تفلح في
إيصالها الى البيت األبيض وعن
حملة الذم التي تعرضت لها  ،ليس
من ترامب ومؤيديه وحدهم بل من
بيرني ساندرز منافسها على الفوز
بترشيح الحزب الديمقراطي .وكانت
حملة  2016شهدت هجمات على
نزاهة كلنتون واتهامات باستخدام
بريدها االلكتروني الشخصي
الرسال معلومات مصنفة وعالمات

استفهام عن مؤسسة كلنتون الخيرية
التي يديرها زوجها بيل وابنتها
تشيلسي .كما أتى ترامب بنساء
قال ان زوج كلنتون اعتدى جنسياً
عليهن للحديث في ندوات تلفزيونية
وتدخل مدير مكتب التحقيقات
الفيدرالي جيمس كومي باثارة قضية
البريد االلكتروني مجددا قبل اسبوع
لم تكشف
على االنتخابات.
كارولين ريدي رئيسة دار سايمون
اند شوستر للنشر عما ستتقاضاه
كلنتون عن الكتاب الجديد ولكن من
المتوقع ان يكون مبلغاً كبي ارً .ففي
عام  2004تقاضى بيل كلنتون
 15مليون دوالر من دار راندوم
هاوس للنشر عن مذكراته التي
نشرها بعنوان «حياتي» وقبله بعام
تقاضت زوجته التي كانت عضوا

في مجلس الشيوخ  8ماليين دوالر
من دار سايمون وشوستر عن
مذكراتها «تاريخ حي» .وراجت
شائعات بأنها تقاضت  14مليون
دوالر عن مذكراتها التي نُشرت
في عام  2014بعنوان «خيارات
صعبة» .ونقلت صحيفة الغارديان
عن ريدي قولها «نحن سعداء
ان كلنتون تعتقد اخي ار ان الوقت
مناسب لتشارك الكلمات واألفكار
ْرتها  ،وحددت
التي غذتها وأث َ
خبرات حياتها االستثنائية».
سيصدر الكتاب في وقت واحد مع
طبعة مصورة من كتاب كلنتون
« It Takes a Villageاألمر
يتطلب قرية» الذي كان على
قائمة الكتب األكثر مبيعاً في عام
.1996

جديد سلمان رشدي :رواية ما بعدها رواية

اربيل
ستكون رواية سلمان رشدي الجديدة
«رواية ما بعدها رواية عن الهوية
والحقيقة واالرهاب واألكاذيب»
متناوال فيها بشكل درامي السنوات
الثماني الماضية من السياسة
االميركية  ،كما اعلن ناشره .وقالت
دار جونثان كايب ان رواية «البيت
الذهبي» The Golden House
 ،وهي رواية رشدي الثالثة عشرة
 ،تتابع «سينمائياً اميركياً شاباً
تعلّمه عالقته بعائلة متكتمة تالحقها
الفواجع  ،كيف يصبح رجال» .وتبدأ
احداث الرواية مع تنصبب باراك
اوباما في عام  2008لتغطي احداثاً
سياسية واجتماعية راهنة وأخيرة بينها
صعود حزب الشاي اليميني وفضيحة
«غايمغيت» التي كشفت عن انتشار
التحرش الجنسي بالصحفيات اللواتي
يغطين اخبار العاب الفيديو ليطرح
من خاللها قضية اخالق المهنة في

االعالم .ومن الموضوعات األخرى
التي يثيرها رشدي روائياً سياسة
الهوية وربما األقرب الى اهتمامات
العالم اليوم ما يسميه رشدي «صعود
شرير طموح بال حدود  ،نرجسي ،
يتقن استخدام االعالم  ،يستخدم
المكياج وله شعر ملون» .ونقلت

صحيفة الغارديان عن ميكال شافيت
مدير النشر في دار جونثان كايب
قوله «انها الرواية التي ما بعدها
رواية عن الهوية والحقيقة واالرهاب
واألكاذيب»  ،وهي رواية «واقعية
رائعة تقطع نياط القلب لم تصدق
توقعاتها فحسب بل تُرينا واحداً من

أكبر كتاب القصة في العالم وهو
يعمل في ذروة قدراته» .وكان رشدي
اضطر الى االختفاء بعد ان اصدر
آية اهلل الخميني فتوى بهدر دمه
وتلقيه تهديدات بالقتل بسبب روايته
«اآليات الشيطانية» التي نُشرت
عام .1988
وتتحدث روايته األخيرة التي نُشرت
في « 2015عامان وثمانية اشهر
وثماني وعشرون ليلة» ـ تعادل
«الف ليلة وليلة» ـ عن حرب بين
عالم البشر وعالم آخر مأهول
بالجن على امتداد اجيال .ونالت
هذه الرواية اعجاباً واسعاً بين القراء
والنقاد بوصفها عودة الى مذكرات
رشدي التي نشرها عام 2012
بعنوان «جوزيف انتون» عن حياته
األخرى التي قضاها في االختفاء.
قالت دار جونثان كايب ان رواية
رشدي الجديدة ستصدر في سبتمبر/
ايلول هذا العام.
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اربیل

عندما كانت الواليات المتحدة االمريكية تدفع الضريبة لالتراك العثمانيين

اربيل /
تعرضت سواحل الشمال األفريقي في
تونس والجزائر والمغرب لغزو مسلح من
قبل أسبانيا والبرتغال بعد أن سقطت دولة
اإلسالم في األندلس بعد انهماكها في اللهو
والطرب واالنشقاقات تحديدا في أواخر
القرن الخامس عشر الميالدي ،وهو األمر
الذي جعل أهالي الجزائر يستغيثون بالدولة
العثمانية الفتية ،ويطلبون عونها ،فاستجاب
الترك لندائهم وضمت الجزائر لسلطانها
وحمايتها ،وبعثت بقوة من سالح المدفعية،
وألفين من الجنود اإلنكشارية ،وأذن السلطان
سليم األول لمن يشاء من رعاياه المسلمين
بالسفر إلى الجزائر ،واالنخراط في صفوف
المجاهدين تحت قيادة خضر خير الدين
باربا روس باشا الذي نجح في إنشاء هيكل
السطول قوي عظيم ،بفضل المساعدات
التي تلقاها من الدولة العثمانية ،واستطاع أن
يوجه ضربات قوية للسواحل األسبانية ،وأن
يجعل من الجزائر قاعدة بحرية للدولة .
وكان األسطول اإلسالمي قد وصل إلى
درجة عالية من القوة والتنظيم جعلته مرهوب
الجانب مخشي البأس ،واشتهر من قادة
هذا األسطول عدد من قادة البحرية تمكنوا
من «إرهاب» الدول االستعمارية ،وتحرير
المناطق اإلسالمية الواقعة تحت االحتالل
في الساحل الشمالي األفريقي ،من أمثال:
بيري رئيس و قورت بيك..
وقد قامت البحرية العثمانية بدورها على خير
وجه ،فهاجمت السواحل الشرقية ألسبانيا دون
أن تجد من يقاومها ،وكانت تعود في كل
مرة باألسرى والغنائم ،كما هاجمت سواحل

سردينيا وصقلية ونابولي ،وهددت الصالت غاراتهم على السواحل األوربية. ..
البحرية بين ممتلكات اإلمبراطورية األسبانية
أمريكاتدفع الجزية
وممتلكاتها في إيطاليا ..
امريكا حصلت على استقاللها عن إنجلت ار
سنة (1766م).
ومع مرور الوقت
عادت هذه األعمال بالغنى الوافر على البالد ولما كانت الواليات المتحدة تعتبر دولة بحرية
نتيجة للغنائم التي حصلوا عليها ،باإلضافة والتي البد ان تكون لها اسطول بحري كبير
إلى الرسوم التي كان يفرضها الوالت ولكنها كانت عاجزة تمام العجز امام اساطيل
العثمانيون على معظم الدول األوربية نظير
عدم تعرضها لهجمات هؤالء البحارة.
فقد كانت بريطانيا تدفع سنويا  600جنية
للخزانة الجزائرية
وتقدم الدانمارك مهمات حربية وآالت قيمتها
 4آالف لاير شنكو كل عام مصحوبة بالهدايا
النفيسة.
أما هولندا فكانت تدفع  6000جنيه ومملكة
صقلية  4آالف لاير
ومملكة سردينيا  6آالف جنيه
والواليات المتحدة األمريكية تقدم آالت
ومهمات حربية قيمتها  4آالف لاير و10
آالف لاير أخرى نقدا مصحوبة بهدايا قيمة
وتبعث فرنسا بهدايا ثمينة عند تغيير
قناصلها ،وتقدم البرتغال هدايا من أحسن
العثمانيين  ،لذلك اضطرت إلى الصلح وتوقيع
األصناف.
وتورد السويد والنرويج كل سنة آالت وذخائر معاهدة مع والي جزائر العثماني في (21
بحرية بمبالغ كبيرة ،وتدفع مدينتا هانوفر سبتمبر 1795م) ،وقد تضمنت هذه المعاهدة
وبرن بألمانيا  600جنيه إنجليزي ،وتقدم  22مادة مكتوبة باللغة التركية ،وهذه الوثيقة
هي المعاهدة الوحيدة التي كتبت بلغة غير
أسبانيا أنفس الهدايا سنويا.
كانت كل هذه األموال تمد الخزينة العثمانية اإلنجليزية ووقعت عليها الواليات المتحدة
بموارد سنوية هائلة طوال ثالثة قرون ،األمريكية خالل تاريخها الذي يتجاوز قرنين
فضال عن الضرائب التي فرضتها الدولة من الزمان ،وفي الوقت نفسه هي المعاهدة
على األسرى واألسالب والغنائم التي كانت الوحيدة التي تعهدت فيها الواليات المتحدة
تتقاضاها من رؤساء البحر لدى عودتهم من بدفع ضريبة سنوية لدولة أجنبية ،وبمقتضاها

استردت الواليات المتحدة أسراها ،وضمنت
عدم تعرض البحارة الجزائريين لسفنها.
وعلى الرغم من ذلك فقد نكثت امريكا عهدها
وهاجمت االسطول االمريكي فالدالفيا
االسطول العثماني في مياه البحر االبيض .
ونتيجة القتال تحطم االسطول االمريكي و
أسر أفراد طاقمه المكون من  300بحار.
وطلب والي ليبيا قرة مانلي يوسف باشا من

امريــكا حصلــت علــى اســتقاللها عــن إنجلتــرا ســنة
(1766م) .ولمــا كانــت الواليــات المتحــدة تعتبــر دولــة
بحريــة والتــي البــد ان تكــون لهــا اســطول بحــري كبيــر
ولكنهــا كانــت عاجــزة تمــام العجــز امــام اســاطيل
العثمانيين  ،لذلك اضطرت إلى الصلح وتوقيع معاهدة
مــع والــي جزائــر العثمانــي فــي ( 21ســبتمبر 1795م)
الواليات المتحدة غرامات مالية تقدر بثالثة
ماليين دوالر ذهبا ،وضريبة سنوية قدرها
 20ألف دوالر سنويا..
وظلت الواليات المتحدة تدفع هذه الضريبة
حماية لسفنها حتى سنة (1812م)
هل تصدقون أن أمريكا تدفع ألول مرة في
حياتها وتاريخها كله الضريبة السنوية للدولة
اإلسالمية ،وهل تصدقون أن أمريكا توقع
ألول مرة في تاريخها وثيقة بلغة غير لغتها.
هكذا كان العثمانيون :..

