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 ميديا شيخة ـ جيندار بركات ـ إدريس شيخة- فريدون قجو

   2004 عام  من  آذار   12 في 
الشعب  بنات  و  أبناء  انتفض 
فعالياته  بكّل  سوريا  في  الُكردي 
الروح  يقظة  وكانت   ، وأحزابه 
جبروت  ضّد  الُكردي  والضمير 
فتوّحدت حناجر   ، النظام وبطشه 
 ، الثائر بصرخة  الُكردي  الشباب 
لحقوق  نعم  واالستبداد،  للظلم  ال 

شعبنا الُكردي المضطَهد..
  ، الشرارة  كان  قامشلو  ملعب   

وتجّسدت فيه روح التضحية 
الُكردي  الشعب   ، الذل  ورفض 
إلى  شرقاً  ديريك  من  انتفض 
و  لدمشق  وصوالً  عفرين،  
فكانت   ، جنوباً  و  غرباً  غيرها 
العارمة  الُكردي  الشعب  انتفاضة 
مدّوياً ضّد الظلم  بامتياٍز احتجاجاً 
والطغيان ، الذي مارسه النظام ، 
جرت  و  وجرحى،  شهداء  فسقط 

اعتقاالت همجية.. 
البعث  نظام  أصابت  انتفاضةٌ 
بالطوفان   ووصفها  بالهستيريا، 
غير  الُكردية  العاصفة  ظّل  في 
النظام  فاجأت  التي   ، المحسوبة 
النظام  استطاع  لكن  والمحيط، 
والترهيب،في  بالقتل  إخمادها 
الشعب  مكّونات  بقية  صمت  ظّل 
السوري، و في ظروٍف لم تسعف 
الُكرد لالستمرارية ، لكنها حقّقت 
السوريين،  لكّل  هامة  مكاسب 
أبرزها ، كسر حاجز الخوف من 
القمع الذي كان يمارسه النظام ضّد 
االنتفاضة  عن  قيل  حتى  شعبنا، 
 ) بروفا   ( كانت  بأنها   الُكردية  
فهي   ، المباركة  السورية  للثورة 
بحّق كانت البداية الحقيقية للثورة 
عام   آذار  في  بدأت  التي  السورية 
2011  ،  واستطاعت االنتفاضة 
إلى  الُكردية  بالقضية  ترتقي  أن 

مجال االهتمام الدولي .
نوعياً   تحّوالً  االنتفاضة  كانت  لقد 
الشعب  نضاالت  إلى  يُضاف 
 ، الفائتة  السنوات  عبر  الُكردي 
الُكردية  القضية  بأّن  أثبتت   فقد 
هي قضيةٌ وطنية بامتياٍز ، و هي 
على  يعيش  أصيل  شعب  قضية 
أرض أجداده ، وليست قضية قوم 
مهاجر وطارئ كما  كان يرّوجها 
العنصريين  القومويين  بعض 
من  األخوة  على  المحسوبين  من 
المكون العربي السوري  ، بل هي 
لتراكمات  المّر  النتاج  القضية-   -
ونتاج   ، للمنطقة  الممنَهج  التقسيم 
على  المتعاقبة  الحكومات  عجز 
معالجتها وطنياً، البل نتاج تنّكرها 
ممارسات  خالل  من  ذلك  لكّل 
بحّق  واستثنائية  عدوانية  تمييزية 

ردية... شرارة 
ُ
انتفاضة آذار الك

الثورة السورية .

هيئة التحرير

تُسد  فّرق  سياسة  واتّباع  شعبنا، 
الوطني  النضال  تنامي  من  للحّد 
النظام  فسياسة   ، الديمقراطي  
تتغيّر  لم  الُكردية  القضية  اتجاه 
مبنية على  منذ عقود،  ثابتة  وهي 
اإلنكار لقضية هذا الشعب المحّب 

للحرية و التعايش األخوي .
بداية  آذار كانت  انتفاضة  انطالقة 
نوعي  وتطوٍر  جديدة  مرحلٍة 
لمواجهة  السلمي  النضال  في 
سلطة االستبداد ،  ومن هنا نرى 
ضرورة التكاتف الُكردي ،ورّص 
قوى  مع  والتفاعل    ، الصفوف 
الوطنية  المعارضة  و  الثورة 
رؤيٍة  وفق  الديمقراطية،  السورية 
القواسم  ،حول  واضحة  سياسية  
الجميع  حقوق  لحفظ  المشتركة 
دون  من  يتحقّق  لن  ذلك  وكّل    ،
انتقاٍل سياسي وفق مرجعية األمم 
ذات  قراراتها  وتنفيذ  المتحدة، 
الصلة بالشأن السوري ، و هنا ال 
القضية  تدويل  بأّن  التذكير  بدَّ من 
هي  الحالية  وتفاعالتها  الُكردية 
امتداد طبيعي النتفاضة 12 آذار ، 
انتفاضة الدروس و العبر والتاريخ 
، فالمرحلة مفصلية تتطلّب بذل كّل 
الجهود وعدم تفويت الفرصة أمام 
الدولية لتوحيد الموقف  المبادرات 
الُكردي، وإنقاذ ماتبقّى من مناطقنا،  
شبح  إلبعاد  الوحيد  السبيل  كونه 
آمنة  وعودة  مناطقنا  عن  الحرب 
إعطاء  و  مناطقهم  إلى  للمهّجرين 
زخم لقضيتنا أمام المحافل الدولية، 
لنيل حقوق شعبنا المشروعة وفق 

العهود والمواثيق الدولية..
12آذار    انتفاضة  لشهداء  وفاؤنا 
شعبنا  حقوق  تثبيت  في  يكمن 
الجهود  خالل  من  دستورياً، 
يقوم  التي  والدبلوماسية  السياسية 
الُكردي  الوطني  المجلس  بها 
الثورة  قوى  أطر  مع  والمتفاعل 
وبإشراٍف  السورية  والمعارضة 
االستبداد  حقبة  إلنهاء  أممي 
االستئثاري  المركزي  والنظام 
لدولة  والتأسيس    ، االستبدادي 
اتحادية تعددية تضمن حقوق كافة 
المكونات السورية ، ومنها شعبنا 
أوفياء  سنكون  عندها  الُكردي، 
 12 انتفاضة  وشهداء  لتضحيات 

آذار .

الخالد,  البارزاني  عن  معروف 
إذا  يتذّمر  ما كان  تواضعه, وغالباً 
لقٍب مماثل,  أّي  أو  بالزعيم,  نودي 
الصحفيين  من  مراراً  طلب  والذي 
الكّف عن إبراز صورته أو اسمه, 
اليوم,  منا  سيغضب  كان  وبالتأكيد 
نفعل  ما  وشاهد  حياً  بقي  لو  فيما 

باسمه وتاريخه وصوره.
التتمة في ص3 

غير  تاريخيةٌ  آذار 2021. زيارةٌ   ٥  
عاديٍة، ال في الزمان وال المكان،ألنها 
أول زيارةٍ بابوية إلى العراق اإلتحادي 
) بغداد، هولير(، يقول بابا فرانسيس: 
إّن قراءته لكتاب ناديا مراد اإليزيدية، 
األسيرة والسبيّة عند داعش دفعته إلى 

زيارة العراق. 
تعمُّ  زمٍن  في  العراق  يزور  البابا 
األمن  مع  مقارنةً  فيها،  الفوضى 

مع انطالقة الثورة السورية السلمية 
كانت  آذار/مارس 2011   18-1٥
عامة  بصورةٍ  السوريين  أنظار 
متّجهةً نحو الُكرد، ودورهم الفاعل 
المرتقَب في الثورة؛  وذلك بعد أن 
كانوا قد قّدموا عبر انتفاضة قامشلو 
غير  نموذجاً   2004 آذار   12
السوري،  المستوى  على  مسبوٍق  
تمثَّّل في المظاهرات واالحتجاجات 
في  بكثافٍة  الُكرد  فيها  شارك  التي 
الُكردية،  المناطق  ومدن  بلدات 
امتّدت  كما  قامشلي.  في  خاصةً 
المظاهرات إلى المدن الكبرى مثل 
الُكرد؛  يتواجد  حيث  وحلب  دمشق 
العواصم  المظاهرات  شملت  بل 
حيث  العالم  في  الكبرى   والمدن 
حّطم  لقد  الُكردية.  الجاليات  وجود 
حاجز  االنتفاضة  هذه  عبر  الُكرد 
سلطٍة  استبداد  مواجهة  في  الخوف 
الرصاص  إطالق  عن  تتواَن  لم 
المتظاهرين والناشطين  الحّي على 
إلى  أّدى  الذي  األمر  الُكرد، 
ُكردياً.  استشهاد أكثر من 30 شاباً 
للرأي  االنتفاضة  هذه  بيَّنت  كما 

ردية يف عشرية 
ُ
أهمية املراجعات الك

الثورة السورية

لقاء خاص مع د. نصر احلريري رئيس االئتالف الوطني
 لقوى الثورة واملعارضة السورية أثناء زيارة إلقليم كردستان العراق.

 الرحال يف بلد احلضارات
ُّ
البابا حيط

العام على المستوى السوري، وعلى 
حجم  والدولي  اإلقليمي  المستويين 
في سوريا.  الُكردية  القضية  وأبعاد 
التي  المزاعم  أّن  للجميع  وتبيّن 
محدودية  حول  يسوقها  النظام  كان 
الوجود الُكردي وعابريته في سوريا 
ال أساس لها من الصّحة، رغم أنها 
األحيان  بعض  في  »تُدعم«  كانت 
قادة  بعض  جانب  من  بتصريحاٍت 
األحزاب الُكردية غير السورية، من 
أولئك الذين كانوا قد نسجوا عالقاٍت 

مصلحية وظيفية مع النظام.
التتمة في ص2

جريدة  تحرير  هيئة  باسم 
و  أبناء  نهنئ   ، يكيتي 
و  الكردي  شعبنا  بنات 
شعبنا  بنات  و  أبناء  عموم  
العالم  شعوب  و  السوري 
والحرية،  للسالم  المحبة 
عيد  نوروز...  عيد  بمناسبة 
المشترك،  العيش  و  السالم 
تنعم  أن  هللا  من  نرجو  و 
األمان،  و  بالسالم  بالدنا  

بقلم:اسماعيل رشيد 

عبدالباسط سيدا

محمد زكي أوسي 

فرحان مرعي

مة
ُ
البارزاني اخلالد... يقظة أ

الشعب  ثورة  جانب  إىل  وقفت  التي  األطراف  أول  العراق من  كردستان  إقليم   -
سوري  الجىء  الف   250 تواجد  خالل  من  بيننا  إنساني  رابط  وهناك   ، السوري 

لديهم .
- ال نعتقد أن تنظيم حزب العمال الكردستاني سيقدم اي تنازالت يف املفاوضات 

PYD بني اجمللس الوطني الكردي وحزب
- متفقني مع قيادة إقليم كردستان على انه جيب إدارة املناطق احملررة بشكل جيد 
وتوفري احلاجات األساسية واحرتام حقوق اإلنسان ،  وتفعيل دور املؤسسات ،  ومنع 

سقوط هذه املناطق بيد النظام.
بشرعية  اإلعرتاف  عدم  اجل  من  مشرتك  وجبهد  الدويل  اجملتمع  مع  العمل   -
اإلنتخابات التي ينوي النظام القيام بها يف شهر متوز املقبل ،  والذهاب اكثر من 
ذلك باجتاه نزع الشرعية عن هذا النظام واعطاء هذه الشرعية لصاحبها احلقيقي 

اال وهو الشعب السوري.
- هناك عدد كبري من احلاالت التي متت إحالتها إىل القضاء وقسم كبري منهم من 
منتسبي اجليش الوطني ألننا ال نقبل ان يكون هناك اي جتاوز على اي احد من 
ابناء شعبنا ، ومت حماكمة عدد منهم ،  ونالوا اقصى العقوبات نتيجة ما اقرتفوه 

من ممارسات خارج القانون .
او  استخدامها  ينبغي  وال  سياسية  حدود  اي  تتجاوز  إنسانية  اولويات  لدينا   -

استثمارها كاداة ضغط سياسي .
-  امثن الدور الذي تقوم به حكومة إقليم كردستان يف مساعدة اهلنا الالجئني 

السوريني يف هذه املنطقة .
وفيما نص اللقاء كامال« :

إلى  زيارتكم  تندرج  مغزى  بأّي 
التوقيت؟  هذا  في  ُكردستان  إقليم 
وماالرسالة التي تريدون توصيلها 

لقيادة اإلقليم ؟
حميمة  عالقات  اإلقليم  مع  تربطنا 
قيادات  حرصت  ودائماً  قديمة، 
العالقة  تكون  أن  على  االئتالف 

مستمرة مع اإلقليم .
فاإلقليم من أول األطراف التي وقفت 
السوري  الشعب  ثورة  جانب  الى 
وهناك رابط إنساني بيننا من خالل 
سوري  الجىء  ألف   250 تواجد 
لديهم ،الذين اضطرتهم اآللة القمعية 
في  يتواجدوا  أن  السوري  للنظام 
االقليم حيث قوبلوا بحفاوة االستقبال 

ومعاملةإانسانية جيدة.

 التتمة في ص2

نحتفل   أن  و  وقت،  أقرب  في 
أعيادنا  نوروز  و جميع  بعيد 
الوطنية و الدينية بين أحضان 
طبيعة و مدن و أرياف سورية 

المستقرة. اآلمنة 

ُكردستان  إقليم  يعمُّ  الذي  واإلستقرار 
العراق، زيارة إلى بلٍد واحد، بصورتين 

متناقضتين وشعبين مختلفين. 
 العالم واكب الموكب البابوي،  القنوات 
زياراته  تتابع  العالمية  التلفزيونية 
اإلسالمية  المقّدسة،  المزارات  بين 
مريم  تمثال   ، العراق  في  والمسيحية 
العذراء في قره قوش، ويؤّدي الصالة 
في باحة حوش حوش البيعة في مدينة 

الموصل  
          التتمة في ص2

رسالة تهنئة
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لقاء خاص مع د. نصر احلريري رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية أثناء زيارة
 إلقليم كردستان العراق... التتمة

ردية يف عشرية الثورة السورية... التتمة
ُ
أهمية املراجعات الك

 الرحال يف بلد احلضارات... التتمة
ُّ
البابا حيط

في  مشتركة  وتهديدات  تحديات  لدينا 
معهم  نتناقش  أن  تستدعي  المنطقة 
اليوم حزب العمال  بخصوصها، فمثالً 
إنسانية  كارثة   PKK الُكردستاني 

وعسكرية وسياسية كبرى .
على الرغم من المفاوضات بين حزب 
الوطني  والمجلس  الُكردستاني  العمال 
لم  األمريكية  الرعاية  تحت  الُكردي 
تماماً  العكس  على  نتيجة،  الى  تصل 
المناطق  في  نراها  التي  الهجمات   ،
المدنيين  المحّررة والتي راح ضحيتها 
ويضطهد حتى األخوة الُكرد، فالمجلس 
الستهداف  يتعّرض  الُكردي  الوطني 
ومصادرة  اإلعالمي  وللهجوم  مقّراته 
وأعضاء  قيادات  من  العديد  أمالك 
الى  ونفيهم  مالحقتهم  ،وتّمت  المجلس 

خارج سوريا .
يعاني  من ويالت  نفسه  اإلقليم  وحتى 
شعوب  تقبله  ال  الذي  التنظيم  هذا 

المنطقة وال تقبله دول الجوار.
العديد  في  وتدّخله  اإليراني  الموضوع 
على  للسيطرة  ومشروعه  الدول،  من 
العمال  المنطقة ،وكذلك دعمهم لحزب 
في  شوكةً  أصبح  الذي  الُكردستاني 
المنطقة.  أو تسوية في  أّي حّلٍ  طريق 
على العكس من ذلك، فإّن  هذا التنظيم 
تستفيد منه الدول واألنظمة ااالستبدادية،  
يعلم  وجميعنا  األسد،  بشار  كنظام 
المجرم  النظام  بين  الوثيقة  بالعالقة 

وحزب العمال الُكردستاني .
الوصول  وعدم  السياسي  األفق  انسداد 
من  نصيب  له  كان  السياسي  للحّلّ 
النقاشات، وهذه الزيارة تأتي في إطار 
الوطني،  االئتالف  بين  العالقة  تعزيز 
بصفته ممثالً لقوى الثورة والمعارضة 
ُكردستان  إقليم  حكومة  مع  السورية 
الموجودين  الالجئين  شؤون  ومتابعة 
في المنطقة، وتنسيق مواقفهم المشتركة 
والتهديدات  التحديات  من  عدٍد  تجاه 
الملّف  يبقى  أن  إلى  االئتالف  وسعي 

السوري على رأس األجندة الدولية . 

ما هي نتائج لقائكم مع الرئيس مسعود 
البارزاني؟

النقاط  من  عدٍد  في  متفقون  نحن 

السياسة

تنظيم  أّن  نعتقد  ال  أولها:  المهمة، 
أّي  سيقّدم  الُكردستاني  العمال  حزب 
المجلس  بين  المفاوضات  في  تنازالٍت 
الَكردستاني،  العمال  وحزب  الُكردي 
في  الخبيثة  اإليرانية  التأثيرات  وأّن 
دولية  معالجٍة  إلى  بحاجٍة  المنطقة 
على  متّفقون  نحن  و  واسعة،  وإقليمية 
في  الطبيعيى  الحّق  لهم  الالجئين  أّن 
العودة إلى أماكن سكناهم األصلية بعد 
ستتشّكل  الذي  السياسي،  الحّل  توفّر 
وانتخاباٍت  دستوٍر جديٍد  ، ووضع  فيه 
بإشراف األمم المتحدة، حتى ذلك الحين 
مسؤولياته  بتحّمل  مطالَب  كله  العالم 
الالجئين  دعم  في  والقانونية  السياسية 
الحّل  فرصة  تحين  حتى  ومساعدتهم، 
السياسي، وكذلك متفقون على أنه يجب 
جيد  بشكٍل  المحّررة  المناطق  إدارة 
واحترام  األساسية  الحاجات  وتوفير 
حقوق اإلنسان وتفعيل دور المؤسسات 

ومنع سقوط هذه المناطق بيد النظام.
ومتفقون حول تبادل وجهات النظر في 

سبيل تحقيق كّل هذه األهداف. 

كانت الخطة) أ( لدى االئتالف السوري 
التسوية  عملية  في  االستعجال  هي 
مؤتمر  بموجب  سوريا  حول  الدولية 
الدوليين 2118  القرارين  و  جنيف1 

و 2254... 
هل  العملية....  تلك  تعثّر  بعد  و  اآلن 

لديكم خطة)ب( ؟.
نحن نعمل  بأكثر من مجاٍل، فالمجال 
الحّل  موضوع  استثمار  هو  األول 
قريباً  لألسف  يبدو  ال  الذي  السياسي 
إصرار  بسبب  اللحظة،  هذه  حتى 
العسكري  النهج  على  وحلفائه  النظام 
للشعب  المشروعة  الحقوق  كّل  وإنكار 
بها،  وطالب  خرج  الذي  السوري 
والتهجير  والتدمير  القتل  واستخدام 
كأدواٍت أساسية في استراتيجية النظام 
السياسي،  للحّل  فرصٍة  أّي  وتعطيل 
العمل  االئتالف  يتابع  ذلك  جانب  إلى 
اإلدارة  وتحقيق  شتى،  قطاعاٍت  في 
الجيدة والحوكمة الرشيدة  في المناطق 
ماليين  خدمة  أجل  من  المحّررة، 
السوريين الذين يتواجدون فيها، وكذلك 

حّل المشاكل التي تعترض سبيل  أهلنا 
السوريين الموجودين في باقي المناطق 
عليها  يسيطر  التي  المنطقة  وأهّمها 
ونسعى  الُكردستاني،  العمال  حزب 
اإلرهابية  التنظيمات  مشكلة  حّل  إلى 
هذه  تخدم  أن  أجل  من  تتواجد  التي 
ضغٍط  أداة  وتكون  المدنيين  المناطق 
سياسي على النظام من أجل العودة إلى 
طاولة المفاوضات والسعي إلى تطبيق 
و2118   22٥4 األمن  مجلس  قرار 
ذلك  مع  وبالتوازي  جنيف1  وبيان 
عدٍد  على  الدولي  المجتمع  مع  نعمل 
هو  ما  منها  األخرى،  الخطوات  من 
ضّد  والجرائم  الحرب  بجرائم  متعلّق 
وفضح  النظام  ارتكبها  التي  اإلنسانية 
على  الضوء  وتسليط  إعالمياً  النظام 
االنتهاكات والجرائم التي يقوم بها ، و 
متابعة العمل مع شركائنا حول متابعة 
النظام  على  االقتصادية  العقوبات 
وهناك  النظام،  حول  الضيقة  والحلقة 
قوانين  استحداث  على  جداً  كبير  عمل 
اعتمدته  الذي  قيصر  لقانون  مشابهة 
الواليات المتحدة وتفعيل مبدأ المحاسبة 
السياسية  العزلة  واستمرار  والعدالة  
والعمل  النظام،  على  والدبلوماسية 
مشترك  وبجهٍد  الدولي  المجتمع  مع 
بشرعية  االعتراف  عدم  أجل  من 
االنتخابات التي ينوي النظام القيام بها 
أكثر  والذهاب  المقبل،  تموز  في شهر 
من ذلك باتجاه نزع الشرعية عن هذا 
النظام وإعطاء هذه الشرعية لصاحبها 
الحقيقي أال وهو الشعب السوري الذي 
في  وموّزعاً  مهّجراً   اليوم  أصبح 

مناطق جغرافية عدة. 

الحكومة  إلدارة  الخاضع  الجزء  في 
االنتهاكات  زالت  ما  المؤقتة  السورية 
مستمرة،  و خاصةً في المناطق ذات 
مثل  الدينية،  و  القومية  الحساسيات 
تواجد  وذات  عامةً  الُكردية  المناطق 
تتناولها  و  خاصةً،  اإليزيدي  المكّون 
كان  فيما  الدولية،  التحقيق  لجنة 
الشعب السوري يرى في الجيش الحّر 

هو المنقذ...
كيف تفّسرون هذه المعضلة ؟.

ورغم تفاعل الشباب الُكردي السوري 
في مختلف المناطق مع الثورة بصورةٍ 
الُكردية  المناطق  في  خاصةً  الفتة، 
الشبابية،  التنسيقيات  تشّكلت  حيث 
وكانت المظاهرات واالعتصامات التي 
شارك فيها الكثير من قواعد األحزاب 
إال  األمر.  بداية  في  السورية  الُكردية 
المشهد  تقرأ  لم  الُكردية  األحزاب  أّن  
كما ينبغي؛ وظلّت مترّددةً، األمر الذي 
أحدث خيبة أمٍل كبرى عند السوريين 
كانت  وقد  النظام،  حكم  على  الثائرين 
المدنية  السلمية  المرحلة  في  غالبيتهم 
القضية  المتعاطفين مع  الثورة من  من 
التي  الكبيرة  الجهود  ورغم  الُكردية. 
الوطني  المجلس  إقناع  أجل  من  بُذِلت 
المجلس  إلى  باالنضمام  الُكردي الحقاً 
أسٍف  بكّل  لم نصل  السوري،  الوطني 

إلى نتيجٍة في الوقت المطلوب.
 ففي البدايات، كما نتذّكر جميعاً، كانت 
الثورة سلمية، ولم تكن القوى المتطّرفة 
الشعارات  تكن  ولم  بعُد،  ظهرت  قد 

وكنيسة  النوري  جامع  ركام  بين 
داستها  التي  المهّدمة  الكنائس  الساعة، 
الدينية  والجماعات  داعش  جحافل 
الرموز  يزور   ، بحوافرها  المتطّرفة  
المشهد  النجف،  في  الشيعية  الدينية 
فيه  تفتك  بلٌد  الحال،  واقع  يتحّدث عن 
وإقليٌم  تزال،  وما  طائفية  صراعاٌت 
البناء  إلى  يسعى  آمٌن  و  هادئ  ُكردٌي 

واالزدهار. 
 الجميع يصف الزيارة، بزيارة السالم 

والدعوة إلى المحبة بين الشعوب. 

عبدالباسط سيدا

فرحان مرعي

المهيمنة،  الطاغية  هي  اإلسالموية 
ولم يكن هناك أّي تشنجٍ عربي ُكردي 
المتطّرفين من  بعض  تسبّب فيه الحقاً 
الجانبين بفعل فاعٍل في معظم األحيان، 
صالح  في  تكن  لم  أهداٍف  ولخدمة 

السوريين والُكرد السوريين وثورتهم.
منذ  يعمل  كان  جهته  من  النظام  ولكّن 
اليوم األول على إبعاد سائر المكونات 
المكّون  عدا  ما  السورية  المجتمعية 
وكانت  الثورة،  عن  السنّي  العربي 
الكثير  سراح  إطالق  تشمل  خّطته 
سجونه؛  في  المعتقلين  المتطّرفين  من 
وسهَّل مهمة دخول وانتشار الكثير من 
المتطّرفين من خارج سوريا، ليتمّكنوا 
من السيطرة على المناطق التي كانت 
لالنسحاب  اضطّرت  قد  النظام  قوات 
الحسكة  محافظات  في  خاصةً  منها، 

والرقة ودير الزور.
على  األول  اليوم  منذ  عمل  أنه  كما 
إدخال قوات حزب العمال الُكردستاني 
قوات  باسم  الُكردية  المناطق  إلى 
وتحت  الحقاً(،  )قسد  الشعب  حماية 

االتحاد  السوري »حزب  فرعه  يافطة 
الديمقراطي«؛ وذلك ليتولّى أمر ضبط 
المناطق المعنية عبر تهميش، إن لم نقل 
إلغاء دور األحزاب الُكردية السورية، 
مع  المتعاطفة  الشبابية  والتنسيقيات 

الثورة.
في  التفصيل  بصدد  لسنا  هنا  ونحن 
حتى وصلنا  التي حصلت،  التطورات 
ندعو  ما  وإنما  الراهن،  الوضع  إلى 
إليه هو ضرورة إجراء مراجعة نقدية 
األحزاب  قيادات  جانب  من  جريئة 
حتى  كانت،  التي  لمواقفها  الُكردية 

نتمّكن من تحديد المطلوب راهناً.
القضية الُكردية السورية هي في نهاية 
الوطنية  المعادالت  ضمن  المطاف 
قضية  القائمة  والدولية  واإلقليمية 
اإلطار  ضمن  تُحلُّ  سورية،  وطنية 
أساس  وعلى  السوري،  الوطني 
احترام الخصوصية والحقوق السياسية 
يضمن  وبما  واإلدارية؛  والثقافية 
اإلدارة  في  عادلة  حقيقية  مشاركةً 

واالستفادة من الموارد.

بأنها  المنطقة  هذه  عن  نقول  نحن 
سوريا المصغّرة، ألّن فيها من مختلف 
مختلف  أبناء  و  والقوميات  األديان 
الناس  وهؤالء  السورية،  المحافظات 
تعجز  كبرى  إنسانية  كارثةً  يعيشون 
عن  المتحدة  واألمم  الدولية  المنظمات 
الوفاء بالتزاماتها تجاهها والعدد كبير، 
في  سوري  ماليين  خمسة  يقرب  ما 
وسٍط فيه تحدياٌت وتهديدات كبيرة مثل 
العمليات العسكرية الكبرى والخروقات 
وروسيا  النظام  قوات  بها  تقوم  التي 
السيطرة  محاولة  اثأجل  من  وإيران 
الخاليا  أو  مجدداً  المناطق  هذه  على 
والنظام  بداعش  المرتبطة  النائمة 
والتي  الُكردستاني،  العمال  وحزب 
التخريبية في تفجيراٍت  تترجم أعمالها 
مكاٍن  من  أكثر  في  المدنيين  تستهدف 

بآٍن واحد.
أولوية  المنطقة  هذه  في  أولويات  لنا 
وأولوية  اإلدارة  أولوية  و  الحماية 
لحياة  يلزم  ما  وكّل  الخدمات  تقديم 
المنطقة،  هذه  في  الموجودين  المدنيين 
ثقافةً  اإلنسان  حقوق  احترام  وأولوية 
المؤقتة  السورية  الحكومة   ، وممارسةً 
وبرامجها  الناشئة  مؤسساتها  عبر 
وخططها التي تضعها في ظّل انقطاع 
دولي شامل عن دعم هذه المؤسسات، 
واإلمكانيات  كبيٌر  المطلوب  فبالتالي 
المتاحة قليلةٌ، وبذلك هناك صعوبةٌ في 

تحقيق االستحقاقات المطلوبة هناك .
ولكن  لالنتهاكات،  نية  لدينا  توجد  ال 
بارزين  محورين  المنطقة  في  هناك 
من  يُبذل  كبير  جهٌد  االول  ،المحور 
المنطقة  في  الموجودة  المؤسسات 
وتحقيق  االحتياجات  توفير  أجل  من 
األمن واالستقرار والعدالة لكّل الناس، 
بالمقابل هناك مخالفات وأعمال خارج 
وليس  فردي  بشكٍل  تُرتَكب  القانون 
على  وأتساءل  ممنَهجٍة  سياسٍة  بشكل 

َمن ستماَرس هذه السياسة الممنَهجة؟.
النظام  قِبل  من  وتعذّبوا  أهلنا  فكلّهم 
والتنظيمات اإلرهابية وواجبنا حمايتهم 
وضمان  اإلنسانية  قيمتهم  ورفع 
التي  الفردية  األعمال  هذه  كرامتهم، 
قبل  من  متابعتها  تتّم  المنطقة  في  تتّم 

الحكومة السورية المؤقّتة، وهناك عدٌد 
كبيٍر من الحاالت التي تّمت إحالتها إلى 
منتسبي  من  منهم  ٌكبيٌر  وقسم  القضاء 
أن  نقبل  ال  ألننا  الوطني،  الجيش 
أحٍد  أّي  على  تجاوٍز  أّي  هناك  يكون 
عدٍد  محاكمة  وتّمت   ، أبناء شعبنا  من 
نتيجة  العقوبات  اقصى  وينالون  منهم 
أو  ومخالفات  أخطاء  من  اقترفوه  ما 
أنّوه  أن  القانون وأوّد  ارتكابات خارج 
عام  موضوٌع  هو  الموضوع  هذا  بأّن 
 ، بعينه  مكّوناً  أو  قريةً  يستهدف  وال 
هو  كلّها  المنطقة  في  األمني  الوضع 
رويداً  تحسينه  إلى  ونسعى  عام  وضٌع 
رويداً ونحتاج في ذلك إلى دعٍم ومساندةٍ 
السوري  الشعب  مكّونات  كّل  قِبل  من 
األسرة  من  حقيقي  دعٍم  إلى  ونحتاج 
الدولية بدعم األعمال التي نقوم بها من 
أجل الوصول إلى نموذج الحوكمة أو 
مؤقٍّت  كإجراٍء  به  نطمح  الذي  اإلدارة 
حتى الوصول إلى الحّل السياسي ألّن 
هو  وأراضيها  سورية  وحدة  احترام 
خط أحمر بالنسبة لنا ال نسمح بتجاوزه 

نهائياً. 

برأيكم ما هي األسباب الرئيسية التي 
أّدت لتراجع االهتمام و الدعم الدوليين 
به  اعترفت  حيث  السوري،  لالئتالف 
أكثر من 120 دولةً، لدى انطالقته...

و ما السبيل لتدارك هذا الخلل ؟
االئتالف له عالقاٌت وثيقة مع عدٍد كبير 
موّزعون  ممثلّون  وله  العالم  دول  من 
ربما  السوري  الملّف   ، العالم  حول 
الدولي  المجتمع  أولويات  من  يعد  لم 
أخرى  مشاكل  ظهور  ظّل  في  خاصةً 
تعقّد المسألة السورية أو ظهور فيروس 
كورونا، وهناك مشاكل داخلية كما أّن 
تأّخر الحّل في سوريا جعل بعض الدول 
السوري  بالملّف  االهتمام  عن  تعكف 
قلة  والثاني هو   ، السابق  كما كان في 
المجتمع  على  تؤخذ  نقطة  وهذه  الدعم 
دعمها  أوقفت  الدول  بعض  الدولي، 
سياسية  بواباٍت  من  السوري  للملّف 
حيث أّن العمليات العسكرية التي جرت 
في شمال سوريا كانت سبباً  في وقف 
دائم عن  بشكٍل  دعهما  الدول  عدٍد من 

المؤقّتة،  السورية  والحكومة  االئتالف 
وأصالً كان ذلك الدعم خجوالً.

إنسانية  أولويات  لدينا  اليوم  نقوله  ما 
ينبغي  وال  سياسية  حدوٍد  أّي  تتجاوز 
ضغٍط  كأداة  استثمارها  أو  استخدامها 
سياسي ألّن َمن يدفع الثمن هم المدنيون 
الموجودون على األرض ، على العكس 
المطلوب من المجتمع الدولي أن يضع 
ويتعامل  أعينه  نصب  النقاط  هذه  كّل 
حماية  تضع  ومسؤوليٍة  بجديٍة  معها 
األساسية  احتياجاتهم  وتوفير  المدنيين 
الدافع األساسي أمام أّي حراٍك سياسي 

داخلي وخارجي. 

معاناة  تتصّدر  الالجئين  مسألة 
السوريين بشكٍل عام ، وهنا في إقليم 
حكومة  على  ضغٌط  يوجد  ُكردستان 
من  كبيٍر  لعدٍد  احتوائه  جراء  اإلقليم 
أو  عمٍل  برنامج  لديكم  الالجئين...هل 
خطٍة لمساعدة هؤالء الالجئين ؟ وهل 
ستقومون بزيارة كامبات الالجئين هنا 

لالستماع إلى محنتهم عن قرب ؟.
واجبنا أن نزور المخيمات وسنزورها، 
اإلقليم  في  مسؤولين  مع  التنسيق  ويتّم 

لترتيب هذه الزيارة .
من  بكثيٍر  أكبر  إنسانياً  المطلوب 
موارد  أّي  لدينا  ليس   ، االئتالف 
دولية  عالقات  لديه  االئتالف  وإنما 
دولية  منظمات  مع  وعالقات  واسعة 
األفكار  بعض  دعم  يتّم  خاللها  ومن 
أهلنا ،وهنا  المتعلّقة بخدمة  والمشاريع 
أثّمن الدور الذي تقوم به حكومة إقليم 
الالجئين  أهلنا  مساعدة  في  ُكردستان 
،وناقشنا  المنطقة  هذه  في  السوريين 
التي  الحيوية  القطاعات  من  عدداً 
يمكن أن يساهم االئتالف بها في تقديم 
ُكردستان  إقليم  في  لالجئين  المساعدة 
شأنهم شأن جميع الالجئين الموجودين 
رأسها  وعلى  العالم،  دول  مختلف  في 
مع  والتنسيق  والتعليم  التربية  قطاعي 
إدارة هذه المخيمات مستمٌر من خالل 
المجلس الوطني الُكردي أو األخوة في 
تقديم  أجل  المستقلّين من  الُكرد  رابطة 
الالزم  الدعم  وتوفير  المبادرات  هذه 

لها. 

يومنا  في  سوريا  تعيشها  التي  الحالة   
على  تتواجد  إذ  طبيعية،  غير  هذا 
من  أجنبية  جيوش  السورية  األرض 
دوٍل عدة؛ كما تتواجد عليها الميليشيات 
العراقية  أم  اللبنانية  سواًء  المذهبية 
والباكستانية واألفغانية، هذا إلى جانب 

جبهة النصرة وأخواتها.
لكّن الثورة السورية لم تنتِه كما يرّوج 
النتكاساٍت  تعّرضت  أنها  بل  بعضهم، 
عديدة  كارثية  أخطاٍء  نتيجة  كبرى 
عندها  للوقوف  هنا  المجال  يتّسع  ال 
بدقائقها. وفي الجهة المقابلة لم ينتصر 
ويرّوج،  يتشّدق  كما  أبداً  النظام 
حاالته؛  أضعف  في  اليوم  هو  بل 
يواجه  وهو  داخلي  لتآكٍل  يتعّرض 
المستوى  على  عميقة  اقتصادية  أزمةً 
السوري العام. أزمةً تسبّب فيها بنفسه، 
الحرب على  بفساده وإفساده، وإعالنه 

الشعب السوري.
السوري  واالقتصاد  أعواٍم  عشرة 
كبيٍر،  لنزٍف  يتعّرض  بل  معّطل، 
وتتراكم ديون الحرب، وتسعى روسيا 

وإيران النتزاع المكاسب الممكنة.
وما يُستَشفُّ من المناقشات الجارية بين 
السوريين عبر مختلف الوسائل، يؤّكد 
إلى  توّصلت  قد  السورية  النخب  أّن 
قناعٍة بضرورة القطع مع لغة التطّرف 
أم  منها  القوموية  سواًء  والشعارات 
مستمرٌّ  حديٌث  وهناك  اإلسالموية؛ 
حول أهمية بلورة معالم مشروعٍ وطني 
ومن  وللجميع.  بالجميع  يكون  سوري 
هنا تأتي أهمية توحيد الموقف الُكردي 
التحديات  مستوى  في  ليكون  السوري 
ضرورة  على  يرّكز  موقٌف  القادمة. 
اإلطار  ضمن  الُكردي  بالحّق  اإلقرار 
الوطني السوري العام، واعتماد الشكل 
اإلداري المناسب الذي يبّدد الهواجس، 
ويعّزز الثقة، مع االتفاق على آليٍة لحّل 
الدستورية  األطر  ضمن  الخالفات 

والقانونية.
وبناًء على ذلك تُطرح قضية االرتباط 
بين حزب االتحاد الديمقراطي وحزب 
أردنا  إذا  ألننا  الُكردستاني؛  العمال 
الخير لُكرد سوريا ال يمكننا بأّي شكٍل 
إلى  قضيتهم  نحّول  أن  األشكال  من 
ورقٍة ضمن حساباٍت إقليمية، ال تراعي 

مصلحة الُكرد السوريين، وال مصلحة 
السوريين بصورةٍ عامة.

متسارعة،  منطقتنا  في  التطورات 
، لذلك ينبغي  واألمور في تغيٍّر مستمّرٍ
أن يتابع الُكرد السوريون، والسوريون 
بصورةٍ عامة المتغيرات والتطورات، 
وأن يستعّدوا من موقع الفاعل لمختلف 
لغةً  يستوجب  ما  وهذا  االحتماالت، 
وطنية جامعة، تطمئن سائر المكونات 
أّي  دون  من  السورية  المجتمعية 
عملية  خطواٌت  تعّززها  لغةٌ  استثناٍء. 
المتباَدلة،  الثقة  ترّسخ  األرض  على 
بكّل  السوريين  تعايش  إمكانية  وتؤّكد 
والمذهبية،  والقومية  الدينية  مكوناتهم 
وطٍن  إطار  في  حصل،  ما  كّل  رغم 
ظّل  وفي  جميعاً؛  لهم  حاضناً  يكون 
نظاٍم سياسي ديمقراطي تعّددي، يضمن 
لجميع  الكريم  الحّر  العيش  مقّومات 
أو  استثناٍء  أّي  دون  من  المواطنين 
تمييٍز، ويفتح اآلفاق أمام الجيل الشاب 

واألجيال المقبلة.

البابا،  لزيارة  الثانية  المحطة 
هولير،عاصمة إقليم ُكردستان العراق، 
عينكاوا، )ساحة فرانسوا حريري،  ( 
الصديق  اآلشوري،  المسيحي  الشهيد 
الحميم للزعيم مال مصطفى البارزاني، 
المسيحيين،  من  آلالٍف  قداساً  ويقيم 
هولير المأوى، وملجأ المسيحيين الذين 
التطّرف  و  داعش  إرهاب  من  هربوا 
هنا   ، والسالم  التآخي  مدينة  الديني، 
استقباٌل شعبي  تماماً،  مختلفة  الصورة 
موكب  سير  طول  على  الناس  مهيب، 
األزهار  ب  موكبه  يرّشون  البابا 
السماء  في  الحمام  يطلقون  واألرز، 

الحقيقي  الوجه  عن   كشفت  الزيارة   ،
والوجه  الديني  والتطّرف  لإلرهاب 
زيارة  للُكرد.  والسلمي  الحضاري 
فتح  الثانية،  المحطة  هولير  إلى  البابا 
الخيال الُكردي على أوسع المدى، بدءاً 
الصليبيين  وهزيمة  حطين  معركة  من 
الُكردي  األيوبي  الدين  يد صالح  على 
المسلم، وقوله لريتشارد قلب االسد في 
نهايات القرن الحادي عشر: لقد خرجتم 
الشرق  إلى  تعودوا  ولن  ديارنا  من 
غورو  الجنرال  بدخول  مروراً  ثانيةً، 
الى دمشق 1٩20 وذهابه إلى ضريح 

الجامع  في  األيوبي  الدين  صالح 
بشماتٍة : ها قد عدنا يا  األموي، قائالً 
الصحة  بمدى  هنا  لسنا  الدين.  صالح 
وإنما  والثاني،  األول  للقول  التاريخية 
بصدد الخيال الُكردي الجامح والطامح 
 : البابا   بزيارة  المتفائل  الحرية،  إلى 
الدولة  إقامة  عن  الغطاء  ُرفِع  هل 
الُكردية؟ ما للبابا من دوٍر مؤثٍّر على 
العالم المسيحي، األوربي، العالم الذي 
كان الرافض األساسي، األول،  إلقامة 
العالمية  الحرب  بعد  الُكردية  الدولة 
بريطانيا  قبل  من  وخاصةً  األولى، 

وفرنسا. 
تخليداً لهذه الزيارة وأهميتها التاريخية، 
اقترحت حكومة إقليم ُكردستان العراق 
قبل  من  بريدية  لطوابع  تصاميم  عدة 
وحملت  واالتصاالت  النقل  وزارة 
فرانسيس،   البابا    صورة  إحداها 
معها خريطة ُكردستان الكبرى، ما أن  
القيامة  قامت  حتى  الصورة،  تسّربت 
في تركيا وإيران وأعلنتا عن غضبهما 
في  تدخالً  ذلك  واعتبرتا   ، وقلقهما 
واجتمعت   ، لبلديهما  الداخلية  الشؤون 
الدولتين  لهاتين  المعنية  الوزارات 
لالحتجاج على الصورة تهديداً ووعيداً 
الموقف  يصبح  هنا   !!!! واستهزاءاً 

على  والبابوي  واألمريكي  األوربي 
المحّك، في الرّد على هاتين الدولتين،   
السياسي، بشقّيه  تتبنّيان اإلسالم  اللتين 
الشيعي والسنّي، ال تعترضان فقط على 
األرض،  على  الُكردستانية  الخارطة 
اليد  ولهما  الورق،  على  حتى  وإنما 
الطولى في الفوضى والحروب الجارية 

في الشرق األوسط.
عن  الغبن  يُرفَع  أن  الوقت  آن  أما 
جديدة مع  الغرب صفحةً  ويفتح  الُكرد 
وُكردستان  العراق  إلى  البابا  زيارة 
بباقي  أسوةً  أصحابه  إلى  الحّق  ويعود 

الشعوب؟؟؟؟
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محمد زكي أوسي 

     1 من 2 
بجريدة  ارتأيناه  وهدٍف  كخطوةٍ 
يكيتي  وموقع  المركزية  يكيتي 
توثيقية  بخطواٍت  القيام  في   ، ميديا 
حسب  األرشفة  يشبه  لما  تمّهد 
اإلمكانات والظروف المتاحة ، تلك 
نتوّخى منها وبجهٍد  التي  الخطوات 
جماعي قد يرتكز في األساس على 
واإلرث  للتراث  التجميعي  البعد 
بأننا  الُكرديين ، وبالفعل - نزعم - 
كان  وزادنا  األولى   بخطوتنا  بدأنا 
الذكريات  ذخيرة  هو  الواقع  في 
المتراكمة ، والتي الزال كبار السّن 
الشذرات  بعض  يحملون  بيئاتنا  في 
 - عملياً  نستطيع  وعملياً   ، منها 
بعض  في  خوضنا  بأّن   - الزعم 
على  باإلصرار  قد حفزنا  مجاالتها 
نبتغي  كهدٍف  وذلك   ، االستمرار 
لبقاعنا  االنتماء  على  التأكيد  منه 
توثيقي  وكتشخيٍص    ، جهٍة  من 
وأنها   ، حيويّتها  نرى  ألموٍر  أيضاً 
تستهدف  كغايٍة  االهتمام  تستحّق 
الذي  األمر  هذا   ، العملي  التوثيق 
من  لواحدةٍ  التركيز  على  حّضنا 
 ، جهٍة  من  االستقرار  عوامل  أهّم 
الحياة  كعنصر  الماء  مع  والتالحم 
وايضاً   ، أخرى  جهٍة  من  األولى 
مصانع   - مراكز  أهّم  من  كواحدةٍ 
اليومي  الطعام  لزوم  الطحين  تنتج 
دليٌل  هي  ذاتها  بحّد  المنشأة  هذه   ،
بشرية  تجّمعاٍت  وجود  في  رئيٌس 
بالمحيط ، واألمر لم ينتِه هنا ، بل 
غدت هذه المطاحن وبنسقية عملها 
عوامل  أهّم  من  كواحدةٍ  بعنفاتها 
وبالتالي  التطبيقي  الوعي  تفتّق 
وكمقدمات   ، الحقاً  التقني  التطور 
ومعها  الكهرباء  وتطوير  اكتشاف 
أمام  تنفتح  أخذت  التي  اآلفاق 
الهندسة الميكانيكية وآالٍت توّضحت 
إلى  عليها  واإلرتقاء  أهميتها  مدى 
لحظتنا هذه، وباختصاٍر شديد هنا، 
الحبوب  طحن  اإلنسان  عرف  فقد 
جرن  عبر  وذلك  التاريخ  فجر  منذ 
بمدقّاٍت  دقّه  يتّم  وكان   - جوهني   -
أو بواسطة حجرتين - دستار - ومع 
لحظة  إلى  الوسائل  تطّورت  األيام 
التاريخ  ويذّكرنا  الطواحين،  ظهور 
ظهرت  قد  منها  المائية  بأّن  هنا 
الرابع  القرن  حوالي  ُكردستان  في 

أن  المؤّرخون  ويكاد   ، الهجري 
يوثّقوا بيقينيٍة على أّن نهر دجلة كان 
عليها  أقيمت  التي  األنهار  أهّم  من 
حوقل  ابن  يذكر  ،حيث  الطواحين 
في كتابه صورة األرض عن واحدةٍ 
المؤّرخ  ،وكذلك  الموصل  في  منها 
في  منها  واحدة  ذكر  اليعقوبي 
وباختصاٍر:   ، البطريق  باسم  بغداد 
على  استناداً    ..  ( التأكيد  يمكننا 
منطقة  بأّن  التاريخية  المعطيات 
حوض المتوسط قد شهدت استخدام 
األول  القرن  في  المائية  الطاحونة 
نوعان  هناك  وكان   ، الميالد  قبل 
من هذه الطواحين ، واليزال النوع 
هذا  يومنا  حتى  التشغيل  قيد  األول 
حروب   -  )  .. عديدة  مناطق  في 
محمد   - الربح  مواجهة  في  ناعمة 

الحمامصي - يوكيبيديا - . 
المائية  الطواحين  تفاصيل  وفي 
حسب الدارسين لها، ومما تعلق منه 
الطواحين  فإّن   ، الجمعية  بالذاكرة 
لها   )  Watermill  ( المائية 
األول  النوع  يزال  وال  نوعان، 
بقاع  في  يومنا  حتى  التشغيل  قيد 
عديدة من العالم، ) ... وهذا النوع 
في  أفقياً  المائية  العجلة  تركيب  يتّم 
أسفل الطاحونة بحيث يدور الطرف 
السفلي لمحورها الرأسي المصنوع 
من الحديد داخل محمل من الحجارة 
ويمّر   ،) منها  الصخرية   ( الثقيلة 
فتحٍة  عبر  للمحور  العلوي  الطرف 
ويتّصل  السفلي  الرحى  حجر  في 
 ، العلوي  الرحى  بحجر  مباشرةً 
لنقل  مسنّنات  إلى  تحتاج  وبذلك 
دوران  سرعة  وتكون  الحركة. 
حجر الرحى مماثلة لسرعة دوران 
العجلة المائية ، وتدار األخيرة بفعل 
مجرى  من  علّوٍ  من  الهابط  الماء 
مياٍه جارية باستمرار . ومنها اتخذ 
الكهرباء  لتوليد  الحديثة  العنفة  مبدأ 
من الماء (. أما ) النوع الثاني من 
الطواحين المائية .. حيث يكون دفع 
الماء في األعلى بدالً من األسفل . 
وهذا النوع انتشر بكثافٍة في الوديان 
وقرب األنهر ) المعرفة - غوغل(. 
للطاحونة  العامة  الفكرة  بساطة  إّن 
وكلفتها  تنفيذها  وسهولة  المائية 
الصيانة،  سهولة  إلى  إضافةً  القليلة 
وفقط   ، إعدادها  زيادة  في  ساهم 

علينا أن نضيف بأنه في هذا النوع 
من الطواحين كان حجر الرحى من 
قطعٍة  أغلى  هو  الصامد  البازلت 
سريع  ماٍء  تيار  يكفي  حيث  فيها، 
يفّسر  الذي  األمر  هذا  لتشغيلها، 
كثرة انتشارها على ضفاف األنهار 
والسواقي. ولضمان استمرار الماء، 
الماء  لتوجيه  قنوات خاصة  ُحِفرت 
من أعلى المجرى ليصّب في برج 
قنطرة  بناء  يتّم  وقد   . الطاحونة 
أحياناً على شكل أقواٍس من الحجر 
تُستعَمل لنقل الماء بين ضفتي النهر، 
وقد استُخدمت هذه التقنية منذ العهد 

الروماني .
طواحين  اهم  الثاني  القسم  في   #
الهواء في منطقة ديريك وعفرين ..

ديريك  منطقة  بركي  طاحونة  بقايا 
المائي  المجرى  توضح  والصورة 
المتجه صوب حجر الرحى لتدوير 

الحجرة – الرحى

من  المتفرع  للجدول  الصورة 
المجرى الرئيسي لجمي بركي الى 
سنفصله  والذي  العلوي  الجدول 
من  المحدثة  والتقنية  األخير  بالقسم 
الملقب  الجزيري  الزمان  بديع  قبل 

بأبو الهندسة الميكانيكية ..

الطواحني املائية

مة... التتمة
ُ
البارزاني اخلالد... يقظة أ

الخالد,  البارزاني  مصطفى  لكّن 
يكن  لم  مماته,  في  أو  في حياته  سواًء 
ملك  اآلن  بعد  يكون  ولن  نفسه,  ملك 
أمثاله  القادة  عظماء  ألّن  بعينه,  أحٍد 
عامة,  وقضيٍة  ظاهرةٍ  إلى  يتحّولون 
والتاريخ,  واألُمة  للشعب  ملٍكٍ  إلى 
ناضل  الذين  الناس  جميع  ملك  إلى 
رئيس  مجّرد  كان  لو  فهو  لتحريرهم, 
حزٍبٍ لَما كان يحوز سوى على اهتمام 
حزبه, لكنه بدأ الكفاح الفعلي قبل ميالد 
سلطٍة,  طالب  كان  ولو  بكثير,  حزبه 
بسرعٍة  عليها  الحصول  يمكنه  لكان 
كان  ولو  حياته,  من  مبكٍر  زمٍن  ومنذ 
ومطامع شخصية,  مكاسب  إلى  يتطلّع 
حيث  أمامه,  فرٍص  من  أكثرها  فما 
ويسٍر,  بسهولٍة  اكتسابها  يستطيع  كان 
اكتسبه  ما  يكفيه  فكان  الشهرة  أما عن 
في  أو  األولى,  بارزان  ثورات  في 
إلى  التاريخية  المسيرة  في  أو  مهاباد, 
االتحاد السوفييتي أو لنقل في 11 آذار 
/1٩70م, ال هذا وال ذاك كان هدفاً لهذا 
وكفاحه  حياته  تلّخصت  الذي  الرجل, 
موجزة  عباراٍت  أو  واحدةٍ  عبارةٍ  في 
مقّدمتها  في  إّن  لقلنا:  الكثافة,  شديدة 

عبارةُ )يقظة أُمة(. 
األرض  هذه  في  وِلد  كأنه  وهو, 
هذه  يوقظ  كي  ُكردستان,  المباَركة 

والعزائم  الهمم  ويستنهض  األُمة, 
أمامهم  ويشعل  وطنه,  ألبناء  المخدَّرة 
نحو  قويٍم  درٍبٍ  دياجير  يشّق  مصباحاً 
التحرر والخالص رغم وعورته, كأني 
به قائُد مسيرةٍ, ال يتوقّف لحظةً وينهمك 
دوماً بالتقدم, منادياً أبناء شعبه ليتقّدموا 
هموم  عن  شيء  يشغله  أن  دون  معه, 
ويمضي  يمضي  ظّل  وهكذا  المسيرة, 
أن  يريدنا  كان  ترّدٍد,  أو  وجٍلٍ  دون 
نتقّدم معه, ولكن ما أكثر المتخلّفين أو 
من أدركه الوهن أو اليأس إال أنه ظّل 
مؤمناً واثقاً شديد العزم, قوي االرادة, 
هذه االرادة التي قلّما تتوفّر في إنساٍن 
من  تنبع  كانت  وروحاً,  جسداً  واحٍد 
التي  القومية واالجتماعية  اليقظة  وهج 
أُمٍة  يبثّها في قلب وذهن  كان يريد أن 
كبيرة أُمٍة بأسرها, لذلك بالذات نرى أّن 
جغرافية كفاحه واسعة سعة ُكردستان, 
وآفاق فكره ونهجه الذي كان يستوعب 
القومية  واالنتماءات  األفكار  مختلف 
والدينية كانت آفاقاً رحبة رحابة الحرية 

والكفاح. 
البسطاء  الناس  ولذلك أيضاً, استوعب 
ألنها  الواضحة  فرسالته  غيرهم,  قبل 
للغاية  بسيطة  مبادئ  من  نابعة  كانت 
وإن كانت غير مكتوبٍة, وكانت منبثقة 
رسالة  جاءت  لذا  الواقع  جذور  من 
من  المنبعثة  الرسائل  وأما  صادقة, 
ينبوع الصدق فستواصل الحياة, وتقاوم 

وتتزايد انتشاراً كلما مّر الزمن. 

الخالد  وِلد  1٩03م.  آذار-   -14 في 
مرارة  وذاق  البارزاني,  مصطفى 
و  طفولته,  منذ  واالعتقال  السجن 
التحّرري  الكفاح  آتون  في  نفسه  وجد 
وظّل  وشبابه,  فتوته  منذ  الملتهب 
رغم  رسالته  في  ثابتاً  وعاش  مقاوماً, 
على  حيّة  شهادات  هي  وتلك  المحن, 
فكان حتى في رحيله,  صدق رسالته, 
إلى  مثوًى  من  مراٍت  عدة  رحيله  بل 
مثوًى , يوقظ شعبه ويثير فيه العزيمة 
مماته  في  حتى  كان  المقاومة,  وإرادة 
المناضلين  من  اآلالف  لعشرات  مالذاً 
رحيله  في  كان  مثلما  والبيشمركة, 
حتى  وأربيل  السليمانية  عبر  األخير 
ومنادياً  داعياً  األسود,  عرين  بارزان 
طاقاته,  وتعبئة  قواه  لتوحيد  شعبه 
فاستحّق منا البارزاني االحتفال بميالده 
أن  من  بدالً  الخالدة  مآثره  واستذكار 
يرثى لرحيله, ذلك أن مثله سيبقى حيَّاً 
ونضراً في ضميرنا وتاريخنا وكفاحنا. 
البارزاني:في  تاريخ  من  األخير  اليوم 
الحراسة  يتناوب  كان  األثناء  هذه 
إدريس  ابنه  من  كلٌّ  عليه  والسهر 
حفيده  وصباحاً  ليالً  يي  دزه  ومحسن 
فرهاد ولقمان البارزاني ومحمد سعيد 
الدوسكي اللذان يستمّران عليها  طوال 
استيقظ  األول  اليوم  فجر  وفي  النهار. 
البارزاني من النوم, ونظر إلى محسن 
من  بالقرب  جالساً  كان  الذي  يي  دزه 
سريره وقال له: لماذا لم تنم يا محسن؟ 

وعندها  جيدة,  حالة  في  إنني  فأجابه: 
أتعبكم  إنني  وقال:  البارزاني  ابتسم 
معي ولكن ال بأس يا محسن فلم يبَق لي 

معكم إال ساعات قالئل, 
إدريس  عليهما  دخل  الحديث  وأثناء 
وأخذ الجميع يتحّدثون في الوقت الذي 
تحسنت فيه صحة البارزاني وأصبحت 
الطبيب  حضور  ولدى  أفضل,  حالته 
في وضعٍ  البارزاني  أّن  أّكد  المختّص 
فقّرر  يشاء,  السفر متى  جيٍد ويستطيع 
أقرب  في  إيران  إلى  العودة  الجميع 
فرصة, وحضر كٌل من فرهاد ولقمان 
ودار  دوسكي  سعيد  ومحمد  البارزاني 
الحديث حول السفر, وتناول البارزاني 
ادريس  من  ُكالً  بشهية, وكلَّف  فطوره 
ومحسن بحجز تذاكر السفر واالستعداد 
للسفر, هذا في الصباح أما في عصر 
يقول فرهاد  آذار – 1٩7٩م.  يوم 1- 

البارزاني: 
ربه,  جوار  إلى  البارزاني  انتقال  قبل 
1٩7٩م.   – آذار   -1 الخميس  عصر 
 – بواشنطن  تاون  جورج  مشفى  في 
موته  أّن  للجميع  أّكد   )413( غرفة 
على  وأّن  آخر,  إنساٍن  أّي  مثل  حقٌّ 
الكفاح  في  االستمرار  ُكردستان  شعب 
للجميع  وقال  أهدافه,  تحقيق  حتى 
أديت واجبي تجاه شعبي و وطني بكّل 
نفس  وفي  لقضيتنا,  ووفاٍء  اخالٍصٍ 
خدمنا  نحن  زائريه,  ألحد  أّكد  الوقت 
إيماننا  من  تنبع  التي  التصّورات  وفق 

المطلق بأنها تخدم مصلحة الُكرد, وإذا 
نترك  فإننا  وانتقادات,  مواقف  ظهرت 
جميع  سينصف  ألنه  للتاريخ  الحكم 
فرهاد  ويستطرد  النهاية,  في  مواقفنا 

البارزاني قائالً: 
الساعة  النوم  من  البارزاني  استيقظ 
الخامسة مساًء وأخذ ينظر إلى أطراف 
الغرفة, والتقت عيناه بنظراتي الحائرة 
بالقرب منه,  الخائفة, حيث كنت جالساً 
واإليمان  االطمئنان  عالمات  والحظت 
والثقة بادية على وجهه, مّد يده إلى حافة 
فأسرعت  للنزول  محاولة  في  السرير 
إليه ومددت يدي لمساعدته, حيث أبدى 
األب  مّد  وعندما  الجلوس,  في  رغبته 
الثانية  محاولته  في  إليَّ  يديه  البارزاني 
للجلوس, شعر بضيٍق في التنفس وألقى 
امتّد  ثم  الحضور  على  األخيرة  النظرة 
الحياة  فارق  حيث  على صدري  رأسه 
والنصف  الخامسة  الساعة  تمام  في 

مساًء. 
شخصيات تشهد على عظمة البارزاني 

الخالد: 
الناصر:  عبد  جمال  الرئيس  أوالً: 
القديم  في  اجتمع  زعيم  البارزاني 

والحديث وهو متفاٍن من أجل شعبه.
كمال  الراحل  اللبناني  الزعيم  ثانياً: 
ظهر  تاريخي  قائد  البارزاني  جنبالط: 
لالنعتاق  ثائر  للحرية,  تّواق  شعٍب  في 

من الظلم والجور. 
مبارك:  حسني  محمد  الرئيس  ثالثاً: 

علينا  البارزاني رجل عظيم  مصطفى 
أن نقرأ تاريخه. 

أوباالنس  ادغار  الميجر  رابعاً: 
المحلل العسكري البريطاني يقول: إنَّ 
قصة  هي  إنما  الُكردية,  الثورة  قصة 

البارزاني الزعيم المحارب. 
د.  األلماني  والباحث  الكاتب  خامساً: 
مراسم  أتابع  وأنا  يقول  دشنر  َكونتر 
اليوم  ذلك  في  البارزاني  مطفى  دفن 
الربيعي عام 1٩7٩م تبيّن لي بوضوحٍ 
أّن جمهور المعّزين لم يكونوا يقومون 
بمجرد القاء النظرة األخيرة على جثمان 
أهّم  إنهم يوّدعون  الُكردي, بل  الزعيم 
شخصيٍة ُكردية سياسية وعسكرية على 
مدى التاريخ منذ صالح الدين األيوبي. 
)البيشوى  الشهيد  وصف  سادساً: 
القاضي محمد( البارزاني أثناء محاكمته 
البارزاني  مصطفى  المال  قائالً: 
يتّصف بكّل صفات الرجولة والكرامة 
والشرف واإلنسانية والشجاعة واإلقدام 
من  بها  اتّصف  التي  والجرأة,  والكرم 
خلّدهم التاريخ, كما أنه يتّصف بصفات 
إيمان  من  اإلسالم  صدر  مسلمي 
والدين  هلل  واخالص  وطهر  وصدق 
يملكه  ما  وحده  )يملك  الفقراء  والناس 

األخيار جميعاً(.

3-1    
البشري  التاريخ  علم  مدّونو  يكاد 
وبطرائقها  التدوين  بدايات  ومنذ  ؛ 
غالبيتهم  في  يتفقوا  أن  المختلفة 
اللغة  بأّن   ، بديهياّ  بات  أمٍر  على 
الوسيلة األساس في نقل  كانت هي 
 ، البشرية  ومكتسبات  الموروثات 
وإنها المعبر كانت - ولم تزل - في 
تحّول البشرية وطرائق تمّردها على 
وتدّرجها  ،البل  وافتراقها  الطبيعة 
هيمنةً على الحيوات األخرى ، هذه 
على  اإلنسانية  اكتسبتها  التي  اللغة 
والتي   ، عديدة  زمنية  عصوٍر  مّر 
السعي  قاعدة  على  أصالً  تمأسست 
فكانت  البقاء،  مستلزمات  الكتساب 
باحثي  غالبية  يكاد  التي  اإلشارة 
تطوره  وأنماط  اإلنساني  الشأن 
يتّفقون بأنها - اإلشارات - اكتسبت 
من خالل مالحظة أصوات الحيوات 
األخرى، وفي تقليٍد ابتدات بإحساس 
ذلك اإلنسان بمراحله الشاقة الحاجة 
من  للخروج  والتقّصي  البحث  في 
شرنقة الخضوع اإلرادي للبيئة إلى 
االستفادة  وبالتالي   ، عليها  التمّرد 
لصالحه  بكلية  وتسخيرها  بيئته  من 
في  يالحظ  أن  البديهي  ومن   ،
البيئة وتحّكم األقوى  عملية صراع 
الطيور  أصوات  مثالً  يتلقّط  أّن   ،
البيني  فعلها  ورّدات  والحيوانات 
من  أيضاً  تقاطع  الذي  األمر  هذا   ،
الفردية  الحياة  نمط  تحوالت  خالل 
أهم  ولعّل   ، المجموعات  وبالتالي 
نقطة تحوٍل أّسست لمتغيراٍت كثيرة 
البدئي  االنفصام  حالة  هي   ، كانت 
والتحول  العيش  وأسلوب  نمط  من 
من حالة التلقّط الى وسائل انتزاعها 
، ومع التنافر البيئي بين الحيوات ، 
نمط  تحول  بداية   ، ، البل  وتداخل 
 ، صراعاتها  إلى  البيئي  التشارك 
البشري  العقل   - دخول  بدء  ومع 
ابتداع  وبالتالي  التنشط  مرحلة   -
حقيقية  ادوات  عّدت  فعلية  وسائل 
في خلق ومن ثم توفير بيئٍة مّهدت 
شكل  في  حتى  كلّيٍ  لتغييٍر  وبقوةٍ 
عليه  يتفق  كأمٍر   - الذي  اإلنسان 
كان   - التاريخية  المدارس  غالبية 
الحيوات  الجسدية  حركاته  في  يقلّد 
من  كثير  أثبتت  حيث   ، األخرى 
أّن  القديمة كيف  الكهوف  جداريات 
قسماً من أوائل البشر كان ينّط نّطاً 

وهلّم  أربع  على  يقفزون  وآخرون 
جرا ، ومع استعداد الصراع البيئي 
من جهٍة ولضرورات الحاجة ، انتبه 
ذلك اإلنسان البدئي وأيقن بأنه قادٌر 
على االرتقاء الذاتي وفرض ارادته 
أيضاً من خالل تطويعه للبيئة ، هذه 
بالبشرية  أخذت  التي  المتحوالت 
تطويرية   - استكشافية  حقوٍل  إلى 
طويلة جداً ، واكبتها مشاق ومعاناة 
بأخطار  حبلى  كانت  وصراعات 
متتالية ، سواًء باحجامها وغموضها 
في  وصلت  التي  األخطار  تلك   ،
مراحل كثيرة إلى درجة االستهداف 
مناطق  وفي   ، للبشرية  الوجودي 
مجاميع  أبيدت  أو  اندثرت  عديدة 

بشرية عديدة .
 نعم ! لقد خاضت البشرية صراعاً 
وجودياً عبر تاريخه ، وكرّدٍ عملي 
 ، المعيشية  المتغيرات  مع  ومتوائم 
في  المجاميع  تلك  وتوّجه   ! واألهم 
أدوات  الكتساب  المتدرج  السعي 
 ، المحيط  تطويع  ثم  ومن  الهيمنة 
أيضاً  أساسية  متغيرات  ذلك  رافق 
كبيرة  انتقالية  متحوالٍت  بظهور 
ممّهدة ، لم تبتدئ مطلقاً من تحّول 
اإلشارات ومداخل األصوات ومعها 
ومدلوالتها  الجسد  أعضاء  حركات 
االرتقاء  في  ولتتدّرج   ، المعرفية 
تطور  عملية  وفي   ، حدة  على  كلٌّ 
أحقاب  وبالتتابع  دامت  مستمّرةٍ 
ابتكار  من  ابتدات   ، طويلة  زمنية 
أدوات ساعدته في الهيمنة من جهة 
التجربة  مع  البل   ، خاللها  ومن   ،
انواعاً  دائماً  ليبتكر   ، يطّورها  أخذ 
بيئتها  كانت  األدوات  تلك   ، جديدة 
من  سواًء  مصدرها  هي  البكر 
حجارةٍ أو عظام أو خشب وماشابه 
، هذه األمور وعبر مسيرةٍ تاريخية 
ساهمت   ، طويلٍة  ألزماَن  امتّدت 
متدّرجٍ  تطّوٍر  في   - باألساس   -
ومتنّوعٍ شمل اإلنسان ككياٍن وكفرٍد 
بالفرد  ابتدأت  المتدّرج  التحّول  في 
الذي أخذ يستفرد في تطويع هيكليته 
وطرائق تفاعله مع مكتسبات البيئة 
االلتقاط  كمثاٍل حالة  واكبت  التي   ،
من األرض أن يتحّرك على قوائمه 
 - مع  تفاعله  في  الحقاً  ولتتواءم   ،
قدميه  على  فيقف   - مثالً  األشجار 
التي  األمور  هذه   ، الثمار  ليقطف 
مّهدت في ، البل دفعه في اختراع 

هذه   - وهي   ، وتطويرها  األداة 
البشرية  لها  تدين  التي   - البيئات 
منها  انطلقت  التي  األساس  لكونها 
والتي   ، البشرية  الخبرات  كّل 
الصرخات  تحويل  في  ساهمت 
ذي  مقاطع صوتية  إلى  والحركات 
مدلوليٍة اكتسبت مع األيام معناها ، 
ولتتراكم تلك األصوات والمرادفات 
تغييراٍت  مع  بالترافق  وتتصقّل 
المجموعات  داخل  تنمو  أخذت 
التدّرج مما  البشرية من جهٍة وآلية 
طموح  في  بالواعية  تسميته  يمكن 
ذلك اإلنسان لتسخير البيئة بحيواتها 
مرحلة   - البشري  العقل   - ودخول 

التفعيل .
إذن ، هي اللغة التي أصبحت وسيلة 
االرتكاز الرئيسية ، ال بل األساس 
في نقل الموروث المكتسب ، وتداول 
التي  الظاهرة  هذه   ، المعلومات 
تأّسست باالرتكاز على عمٍل مستدام 
على  اتُِّفق  ما  مأسسة  في  وطويل 
بالذاكرة الجمعية  تسميته اصطالحاً 
البشرية  الطاقة  بها  ضاقت  والتي 
الحوافز  من  فكانت  األيام،  مع 
أبجديته  ليؤّسس  سعيه  في  الهامة 
إشاراٍت  أو  برسوٍم  نقشاً  األولى 
األساس  أوجدت   ، البل   ، ساهمت 
للذاكرة البشرية موضعياً في بيئاتها 
البيئات  هذه   ، المتنوعة  الجغرافية 
بطرائق  أنماطها  فرضت  التي 
وتوفيرها  إنتاجها  ووسائل  معيشتها 
البقاء ، وهنا ، يتوّجب علينا  لسبل 
في  تمثّلت   ، هامة  معادلة  توضيح 
الخوف المستمّر من كّل شيء ، مما 
دفعتها - البشرية - البتداع وسائلها 
تلك  الستمرار  كآليٍة  المعرفية 
الحقاً  وتطويرها  البدئية  المبتكرات 
المتتبّع لتطور  ، ومن هنا سيالحظ 

 يف التدوين ونشأة التاريخ
 أبد الدهر
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4
 نافذة  المرأة

كوردي  أب  من  مصر  في  ولدت 
علي  محمد  الكوردي  المؤرخ  وهو 
عوني المتوفي عام 1٩٥2 ومن ام 
رفاعي  محمد  زينب  هي  مصرية 
ولها شقيقان هما صالح الدين عوني 

والمهندس عصام الدين عوني ...
درست درية في المدارس الفرنسية 
وهي  فرنسا  في  جامعتها  واكملت 
وكالة  في  تعمل  مصرية  اول 
باريس وكانت  الفرنسية في  األنباء 
العالم  اخبار  عن  بالفرنسية  تكتب 
العربي وتراسل الصحف المصرية 
والعربية باللغة العربية وكانت على 
الفرنسيين  الصحفيين  نقابة  رأس 
وصدرت المئات من المقاالت ولها 
كتب عن القضية الكوردية ومنها :

ام وئام ( و  )عرب واكراد خصام 
) االكراد في مصر عبر العصور ( 
و ) محمد علي باشا اصله كوردي 
( ، وقامت بتوثيق الوجود التاريخي 
الكوردي في مصر بدأ من الميتانيين 
و الفراعنة منذ 13٩0 قبل الميالد و 

الملكة نفرتيتي الكوردية ...
لعبت درية دورا أساسيا في منتدى 
الحوار العربي الكوردي في القاهرة 
عام 1٩٩8 الستقطاب خيرة الكتاب 
المصريين  البارزين  والمثقفين 

العادات  من  الكثير  تجاوزت  امرأةٌ 
واالضطهاد  القمع  ظروف  وتحّدت 
العملين  ميدان  في  وانخرطت 
بشكٍل  والسياسي  االجتماعي 
من  تجعل  أن  ،واستطاعت  فعّال 
لمثيالتها  أنموذجاً  شخصيتها 
جهٍد  من  قّدمته  ما  خالل  من 
القيادة  مسؤولية  وتبّوء  ونضاٍل 
لنيل حقوق شعبها  كواجٍب نضالي 

المضطهد .. 
حوارنا في هذا العدد هو مع األستاذة 
حزب  سكرتيرة  يوسف   فصلة 
الُكردستاني  الديمقراطي  الوحدة 
الرئاسة  هيئة  وعضوة  الشقيق 
في المجلس الوطني الُكردي .. في 
الجزيل  بشكرنا  لها  نتقّدم  البداية 
بالرغم  لنا  الفرصة  هذه  إلتاحتها 

من مشاغلها الكثيرة ......

 كيف تقيّمون نشاط المرأة  الُكردية 
خالل  ومن   ، وسياسياً  تنظيمياً 
تجربتكم هل يساهم العمل التنظيمي 
وتعزيز   المرأة   تقّدم  زيادة  في 

دورها في النشاط السياسي ؟ 
كان  عندما  الوراء  إلى  بالعودة   
العمل السياسي برّمته محظوراً في 
والذي  االستبدادية،  األنظمة  ظّل 
على حضور  خاص  بشكٍل  انعكس 
لذا  السياسي،  المعترك  في  المرأة 
كانت مشاركتها محدودة وغير فعّالة 
في تلك المرحلة، لكّن بداية اندالع 
الثورة السورية السلمية أعطت دفعاً 

إنها فرصة رائعة أن أطلَّ على نساء 
النيروز،  يوم  في  الرائعات  الُكرد 
للمرأة واألّم  ننتظره عيداً  كنا  الذي 
الُكردي  والشعب  والحياة  والربيع 

الرائع.
وحنانها  بحضنها  األّم  يوم  النيروز 
تنادينا  أّمنا األرض  يوم  وهو أيضاً 
التراب  هذا  من  خلقنا  أننا  لنتذّكر 
من  الرغم  على  فيه  أخوة  وأننا 
وأدياننا،  وقومياتنا  ألواننا  اختالف 
وقد ال تلتقي أنسابنا إلى آدم، ولكننا 

لن نختلف أبداً أّن أّمنا األرض.
إنه يوم األرض الخضراء  النيروز 
الناس  على  فيه  هللا  يشرق  الذي 
بجمال هذا العالم البهيج واخضرار 
ألوانه، ومع أنه فرح الرجال والنساء 
ولكن تبقى المرأة في النيروز سحره 
رياحينه  وعبق  وعشقه  وجماله 

وصوت عصافيره.
طفولتي  أيام  إلى  الذاكرة  بي  تعود 
لنشهد يوماً  النيروز  ننتظر  يوم كنا 
جميالً ملّوناً زاهياً تصفو فيه القلوب 
الرجال  ويغنّي  الفرح  وينتشر 

والنساء للحّب والحياة.
في  العام  سائر  اإلنسان  يمضي 
ومبانيها  وأسواقها  الحياة  صخب 
االسمنتية وشروطها القاسية، فيكون 
هذا اليوم موعداً مع األرض والحياة 
نأوي فيه إلى حضن الطبيعة نتذّكر 
وهي  أّمنا جميعاً  التي هي  األرض 
إلينا  تنثر ورودها ورياحينها وتعيد 

ألق الحياة وبهجتها.
ما  وفرحٍ  بغبطٍة  نروي  وكنا 

النريوز يف عيون امراة

ردي 
ُ
يكيتي حتاور فصلة يوسف عضو رئاسة اجمللس الوطني الك

درية حممد علي عوني
) والدة كورد مصر و الكاتبة واملؤرخة الكوردية العنيدة(

والعرب ...
ابرز  هوية  بتأكيد  درية  قامت 
مصر  في  الكوردية  الشخصيات 
امين  قاسم  و  عبده  محمد  ومنهم 
و  العقاد  محمود  عباس  االديب  و 
الشعراء احمد شوقي والعائلة  امير 
بدرخان  علي  والمخرج  التيمورية 
الكبير  باشا  علي  محمد  والخديوي 
الصمد  عبد  عبدالباسط  والشيخ 
والفنانة  و  ظاظا  حسن  والباحث 
نجاة  وشقيقتها  البابا  حسني  سعاد 
الصغيرة والقاء الضوء على رواق 
االزهر  جامع  في  الكورد  السادة 
من  المئات  منه  تخرج  وكيف 
اجزاء  مختلف  من  الكورد  الطلبة 
عبد  جمال  ان  وكيف  كوردستان 
دمشق  من  بضغط  اغلقه  الناصر 
الكوردية  االذاعة  واغالق  وبغداد 
التركي  والسفير  تركيا  من  بضغط 

بالقاهرة ...
وهي  حياتها  عوني  درية  قضت 
تسعى لتعريف العالم بالكورد وكانت 
واعلنتها  بكورديتها  تعتز  دائماً 
عالنية على قناة الجزيرة وفضحت 
الحكومات  انتقدت  و  أردوغان 
التي  بتركيا  تقتدي  التي  العربية 
بالزعيم  والتقت   , الكورد  تضطهد 

    ليلى قمر 

المجد  أيام  المسلمون  يرويه  كان 
النيروز  اإلسالمي من مشاركٍة في 
في  الجميع  كان  حيث  الجميل، 
الشعب  يشارك  اإلسالمي  المجتمع 
وفرحه،  نيروزه  النبيل  الُكردي 
وكان  والحياة،  للحّب  معه  ويغنّون 
يمأل عليك دهشتهم بألوانه ورقصاته 
وأفراحه، وأشهر ما قالته العرب في 

ذلك ما غنّاه الشاعر البحتري:
ضاحكاً  يختال  الطلق  الربيع  أتاك 

**من الُحسن حتى كاد ان يتكلّما
وقد نبَـّه النوروز في غلس الُدجى * 

أوائل ورد كـُن باألمس نَوما
رسالةً  يحمالن  والنيروز  المرأة 
الذي  اإلنسان  أّن  وهي  واحدة، 
وصنع  الحروب  اختراع  في  أبدع 
السالح ونشر الموت قد بات بحاجٍة 
إلى يوٍم تستفيق فيه إنسانيته ويبتعد 
ومكر  وشّره  السالح  رمجرة  عن 
بالصفاء  ويعترف  وغدره  اإلنسان 

والوفاء في حضن أّمنا األرض.
في موقٍف ال يبتعد كثيراً عن روح 
رسول  إلى  النساء  جاءت  نيروز 
يطالبن  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا 
النساء  خطيبة  وكانت  بحقوقهّن، 
بن  يزيد  بنت  أسماء  هي  آنذاك 
واثقةً  أسماء  تقّدمت  وحين  السكن، 
رسول  يا  فقالت  هللا  رسول  أمام 
في  يُذكرون  الرجال  أرى  إني  هللا 
القرآن والنساء ال يُذكرن وإني أرى 
انكم فّضلتم الرجال بالغزو والجهاد، 
في  شركاء  النساء  معاشر  ونحن 
بناء الحياة قواعد بيوتكم وحافظات 

أوالدكم، ونريد اإلنصاف، وننتظر 
بشائركم!

عجيباً  الكريم  الرسول  موقف  كان 
في الوعي بحاجات الحياة، وتحّدث 
للمجاهدين  هللا  ثواب  عن  طويالً 
قال  ولكنه  والمنفقين،  والصابرين 
ألسماء إن تبعل إحداكن يعدل ذلك 

كله.
إّن  الكلمة  لهذه  الدقيق  والتفسير 
والحنان  الجمال  هي  المراة  رسالة 
من  جزء  وإنها  والرضا،  والفرح 
منح  في  وحنانها  األرض  جوهر 

األجيال األمَل والعمَل.
في  النيروز  مناطق  تعيش  اليوم 
أفراحاً  السوري  والشرق  الشمال 
في  النيروز  هذا  جاء  فقد  متميّزة، 
وقٍت أنجز فيه الشعب السوري من 
على  ساحقاً  انتصاراً  وُكرٍد  عرٍب 
الُكردية  المرأة  وكانت  اإلرهاب، 
أن  واستطاعت  ومقاتلة،  مقاِومة 
القوة  في  فريداً  نموذجاً  للعالم  تقّدم 

واإلرادة

د. اسماء كفتارو

عبدهللا اوجالن , وسعت بكل جهدها 
العربي  الكوردي  التواصل  توثيق 
ولم  الكورد  بحقوق  لالعتراف 
الوضع  على  غضبها  تخفي  تكن 
والمأساوي  المزري  الكوردي 
تتم بحقهم واالنكار  التي  والمجازر 
والتهميش المتعمد من كل حكومات 
المنطقة وسكوتهم عما يلحق الكورد 
وكانت  وتشريد  وتهجير  اذى  من 
كوردستان  بأن  الدوام  على  تؤمن 

مهد والكورد اصل البشرية ....
تحلم  وهي  عوني  درية  عاشت 
حرة  وبكوردستان  كوردي  بوطن 
مصر  كورد  والدة  بحق  ولقبت 
عام  في  بفرنسا  ........توفيت 

201٥/3/1٥ رحمها هللا.

قوياً لنشاط المرأة على كافة الصعد، 
والشكَّ أّن انخراط المرأة في الحقل 
السياسي يعدُّ خطوةٌ إيجابية، وحتى 
يترتّب عليها  يكون حضورها الفتاً 
أكمل  الحزبية على  بواجباتها  القيام 
المزيد  وبذل  جدارتها  وإثبات  وجٍه 
حقوقها،  لنيل  والنضال  العمل  من 
ليكون حضورها مؤثّراً في المحافل 
الحزبية، ال مجرد ديكوٍر أو ضيفة 
رسم  في  الرجل  لتشارك  شرٍف 
بصمتها  وتترك  الحزب  سياسات 
السياسي.  القرار  صناعة  على 
وباعتقادي أّن منح الثقة للمرأة لتتبّوأ 
لنشاط  دفعاً  سيعطي  ريادية  مراكز 

المرأة داخل الحزب. 

تجربتكم  خالل  ومن  بتصّوركم   -
 ، شقيٍق  لحزٍب  وقيادتكم  الريادية 
المراة  لعمل  ما  معوقاٍت  من  هل 
التنظيمي ؟ ومامدى تقبّل المجتمع 

الُكردي لذلك ؟ .
للحراك  مثالية  بيئةٌ  تتوفّر  لم   -  
للمرأة  واالجتماعي  السياسي 
يواجه عملها  الُكردية ،حيث الزال 
التنظيمي وكفاحها السياسي تحدياٌت 
جّمة من معوقاٍت وعراقيل سياسية 
بالية  وتقاليد  وعادات  واجتماعية 
النظرة  على  عالوةً  موروثة، 
لها،  الذكوري  للمجتمع  الدونية 
ونضالها  عملها  خالل  من  أنها  إال 
الدؤوب قطعت أشواطاً إلى األمام، 
العقبات،  هذه  من  العديد  متجاوزةً 
الرجل  نظرة  تصحيح  واستطاعت 
وإدراكِه  وعيه  على  والتأثير  لها 

وتقبّله  المرأة،  دور  تفعيل  بأهمية 
لقيادة المرأة وإفساح المجال أمامها، 
المجلس  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
بدوره  ساهم  الُكردي  الوطني 
بها  والنهوض  المرأة  تشجيع  في 
على  بفاعليٍة  للمشاركة  ،ودفعها 
كافة الجوانب السياسية واالجتماعية 
والثقافيّة، وإفساح المجال أمامها في 
جميع هيئاته وتبوؤها مراكز قيادية، 
لتسهم في صناعة القرار السياسي، 
ولتشارك جنباً إلى جنٍب مع الرجل 
في رفع الظلم واالضطهاد عن كاهل 
شعبها وتدافع عن حقوقه المغتَصبة.

-  بصفتكم واحدة من اعضاء وفد 
التفاوض للمجلس الوطني الُكردي 
المتحالفة  واألحزاب  د  ي  ب  مع 
معها ، ورغم ما يتسّرب ويُصّرح به 
بعضهم ، كيف تقيّمون المفاوضات 
وآفاقها ؟ وما مدى ممارسة راعيي 
وإمكانية   ، لدورهما  المفاوضات 

ممارسة الضغط ؟ 
المفاوضات  مسار  أّن  الطبيعي  من 
ليس  المتحاورين  الطرفين  بين 
إلى  ويحتاج  ينبغي،  كما  معبّداً 
ولنا  التضحيات،  وتقديم  اإلرادة 
مع  مريرة  تجارب  الصدد  هذا  في 
معها،  المتحالفة  واألحزاب   PYD
أبِرمت  التي  الثالثة  فاالتفاقات 
المجتمع  وحركة  المجلس  بين 
 )TEV-DEM( الديمقراطي 
البارزاني  مسعود  الرئيس  برعاية 
حّدة  من  صعّد  مما  ميتةٌ،  ولدت 
وكذلك  الطرفين  بين  الخالفات 

الُكردي،  الشارع  في  الشرخ  تعّمق 
الصدع  أّن عملية رأب  يعني  وهذا 
باألمر  ليست  الُكردية  والمصالحة 
مع  تعقيداً  األمور  وزاد  السهل، 
ضّد   PYD لـ  األخير  التصعيد 
المجلس الوطني الُكردي، من خالل 
وأحزابه  المجلس  مقرات  استهداف 
للبيشمركة  المسيئة  والتصريحات 
واالعتقال الكيفي لنشطائه ومؤيّديه، 
األميركي  الراعي  حينها  وناشدنا 
ومنع  االنتهاكات  لهذه  حّدٍ  لوضع 
ازدياد  له  يؤسف  وما  تكرارها، 
اإلعالمي  التراشق  منسوب 
أساءت  والتي  المتبادلة  واالتهامات 
إلى العملية التفاوضية، وانصبّت في 
خدمة جهاٍت ال تريد الخير لشعبنا، 
علماً انه لم يصدر أّي تصريحٍ رسمي 
بتعليق  المتحاورين  الطرفين  بين 
جانٍب  من  إنهائها.  أو  المفاوضات 
إّن المعطيات والمؤّشرات في  آخر 
على  والوقائع  جنيف  اجتماعات 
األرض تُشي بأنه ال يمكن المراهنة 
)وجهان  والمعارضة  النظام  على 
يتهّربان من  فكالهما  واحدة(  لعملة 
ُكرديٍة  قضيٍة  بوجود  االعتراف 
عادلة في سوريا، وأعتقد جازمةً أنه 
الُكردي  الصف  وحدة  عن  بديل  ال 
لدرء الخطر عّما تبقّى من المناطق 
نؤُكد  الذي  الوقت  وفي  الُكردية، 
الطرف  مع  اتفاٍق  أّي  إنجاز  أّن 
الجانب  جّدية  على  يتوقّف  اآلخر 
للمفاوضات،  الراعي  األميركي 
جلياً  وسيظهر  إليه  نتطلّع  ما  وهذا 
بانتظار  ونحن  األيام،  قادم  في 

مواقف اإلدارة الجديدة إزاء الملف 
وكذلك  القلق  ويساورنا  الُكردي 
الشارع الُكردي الذي لم يعد يتحّمل 
مزيداً من خيبات األمل، وعليه فإّن 
له  سيكون  الُكردية  المباحثات  فشل 
تداعيات خطيرة على مستقبل الُكرد 

في سوريا.

أبواب  على  نحن  فصلة  أستاذة   
بمناسباتنا  المليء  آذار  شهر 
يوم  وهناك   ، والمفِرحة  الحزينة 
المراة ونوروز ، ماذا ستقولين في 
رسالتك  وما  ؟  المناسبتين  هاتين 
السياسية  القيادات  من  كواحدٍة 
للمرأة  تقولين  وماذا  ؟  والنسوية 

الكردية ؟
بنا  تعود  آذار  شهر  إطاللة  مع   
يحمله  ما  كّل  إلى  الُكردية  الذاكرة 
هذا الشهر في طيّاته من آماٍل وآالٍم، 
ُكردياً  شهراً  يكون  أن  كاد  حتى 
بامتياٍز، وفي 21 آذار من كّل عاٍم 
القومي  بعيده  الُكردي  يحتفل شعبنا 
وغبطته  فرحته  عن  تعبيراً  نوروز 
الُكردي  شعبنا  ودأب  الجديد،  لليوم 
ظّل  في  نوروز  بعيد  احتفاله  على 
والشوفينية،  االستبدادية  الحكومات 
األول  نوروز  شهيد  أجله  من  وقّدم 
ادي،  سليمان  الشهيد  سوريا  في 
تخيّم  العام  هذا  نوروز  وبحلول 
على  واألسى  الحزن  من  أجواء 
شعبنا في عموم ُكردستان مّما آلت 
وسري  عفرين  في  األوضاع  إليه 
الثامن  وفي  سبي،  وكري  كانييه 
هذا  العالمية  المرأة  عيد  آذار  من 

بفضل  جاء  الذي  التاريخي  المنجز 
قّدمتها  التي  الجسام  التضحيات 
وانعتاقها عبر  تحّررها  لنيل  المرأة 
به  تحتفل  حيث  الغابرة،  األزمنة 
جميع الشعوب المتحّضرة في العالم 
وعطائها،  المرأة  لمكانة  تقديراً 
الحركة  أّن  إلى  اإلشارة  من  والبّد 
من  عقوٍد  ومنذ  الُكردية  السياسية 
الندوات السياسية  الزمن كانت تقيم 
في  اليوم  هذا  وتحيي  العيد  ليلة 
أجواء الطبيعة بالرغم من الظروف 

األمنية الصعبة.
المرأة  عيد  وبمناسبة  الختام  وفي 
التهاني  بأحّر  اتقّدم  نوروز  وعيد 
والتبريكات للمرأة الُكردية المكافحة 
في  الفعّالة  المشاركة  إلى  وأدعوها 
ونعاهدها  المناسبتين،  هاتين  إحياء 
التخلّف  ضد  النضال  بمواصلة 
أجل  من  واإلرهاب  واالستبداد 
تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة 
البالد،  دستور  في  ذلك  وضمان 
والعمل على بناء سوريا ديمقراطية 
برلمانية اتحادية، ينتفي فيها التمييز 
أو  الدين  أو  العرق  أساس  على 

الجنس، سوريا لكّل السوريين.

المجتمع اإلنساني بأّن قانون التطور 
بعٍض من  - في  البشري  واالرتقاء 
االرتقاء  جوهر  يالمس   - مفرداته 
وبالتالي  البشري،  الوعي  بنية  في 
مرحلة  من   ، أنماطه  متحوالت 
التواكل إلى اإلنتاج ، ومعها الوسيلة 
أفردت  التي   ، الناطقة  التعبيرية 
المحاكاة والسرد  أساليبها في  أيضاً 
الشفهية  الروايات  بين  توّزع  الذي 
والقصص التي أضحت في سياقاتها 
تراكم  وسائل  أهم  من  التاريخية 

األحداث  تناقل  وأيضاً   ، الخبرات 
واالخبار المتوائمة أصالً مع وجهة 
وما   ، الناقلة  الجهة  وقناعة  نظر 
اآللهة  وقصص  الكبرى  المالحم 
جهٍة  من  المتدّرج  التجلّي  وآليات 
ومن   ، المقّدس  التطويب  وظاهرة 
أية  ظهور  مع  تحوالتها  في  جديد 
طفرةٍ ، والصراع كبداهة الذي ينمو 
على قاعدة وحدة وصراع متدّرجة 
إلى أن يتمّكن الجديد فيسعى  بداهةً 
هكذا   ، اآلخر  إلغاء  إلى  قوةٍ  وبكّل 

التزال   ، بسيَرها  وقصص  مالحم 
حبلى  للبشرية  الجمعية  الذاكرة 
الحفاظ  سبل  تنّوعت  حيث   ، بها 
معرفياً  صنِّف  ما  إطار  في  عليها 
بالتناقل  تسميته  على  التوافق  وتّم 
أوجدت  والتي   ، للبشرية  الشفاهي 
بالضرورة سبالً الستمرارية تدفقها 
تاريخياً  حساً  وخلقت   ، وألقها 
وأعمال  القصص  مثل   ..  ( متنوعاً 
عنصر  ودخل  واألبطال  البطولة 
الفن والخيال واألسطورة وهكذا نشأ 

 )  ... القصة  وفن  الشفهي  التاريخ 
الفضل  يعود   ..  ( النمط  هذا  وإلى 
المالحم  معظم  على  الحفاظ  في 
والقصص المشهورة التي تتالت عبر 
التاريخ ..  ( وهي تتدّرج في هيبتها 
وتنزاح  وتنكشف  البل   ، وقداستها 
التاريخ  عبر  الخارقة  عنها صفاتها 
، فتتلى أو تُقرأ كسيرة شخوٍص كما 
الحضارة  في  واألوديسة  اإللياذة 
ومن  جلجامش  وملحمة  اليونانية 
قبلها اينانا ودوموزي ، ومعها سيرة 

الجذر  في  المتتالية  ستير   / عشتار 
يعتبر  اليزال  الذي  الُكردي  الثقافي 
أرضاً خصبة وحبلى في نمط الثقافة 
 - اآلن  إلى   - والمتداولة  الشفاهية 
تكون  ما  أشبه  مكثّفة  بطاقٍة رمزية 
المنكشفة  ولكنها   - باللوغاريتما   -
الميثولوجية  مكامنها  عن  بوضوحٍ 
الطقسي  والبناء  الطبيعة  ومناحات 
األساس لبيئتها ونمطية إنتاجها على 
والموت  الحياة  أي  التضاد  قاعدة 
جلجامش  غادر  التي  وأسرارها 

يبحث عنها ... 
سيسرو  توليوس  ماركوس   -  #
 Marcus Tullius )بالالتينية: 
 Cicero شيشرون   -  )Cicero
وخطيب  الروماني  الكاتب   ،-
 106 سنة  ولد  المميّز،  روما 
يعتبر  ضخم  إنتاج  صاحب  ق.م، 
الالتيني  للتعبير  مرجعياً  نموذجاً 

الكالسيكي..
يتبع....
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 مواضيع ثقافية

النظام الفيدرايل هو األنسب  لسوريا املستقبل .

ملاذا تأخرت جناح الثورة السورية ؟؟

الفيدرالي  النظام   ماهي ضرورة  
في سوريا؟ 

وهل يمكن تطبيقه في سوريا؟ 
وهل النظام الفيدرالي قد يتسبّب في  

تقسيم  الدولة  السورية؟ 
من  بدَّ  ال  األسئلة  هذه  عن  لإلجابة 
إمكانية  تبيان  و  سوريا  واقع  شرح 

المستقبل. 
هناك شروٌط هامةٌ لتشكيل 

ترتبط  أن   ،وهي  الفيدرالية  الدولة 
بعصها  مع   الدولة   تلك  شعوب 
القواسم   من  العديد   في   البعض 
أم  التاريخية   سواًء  المشتركة 
القواسم العرقية أو ربما  الدينية أو 
القواسم  هذه  تعمل  ،بحيث   اللغوية 
الناس    تقبّل  زيادة  على  المشتركة 
قبولهم  بالتالي  ،و  البعض  لبعضهم 

للعيش المشترك. 
لتشكيل  والهام  األخر  الشرط  أّما 

الحكم الفيدرالي هو:
المنطقة  لشعوب  الجامحة  الرغبة 
بعضها  مع  تتوّحد   بأن  الدولة  أو 
نظام  يتكون  بالتالي   ،و  البعض 
الحكم  الفيدرالي الجامع بينهم،  مّما  
سيعمل وبشكٍل كبير جداً  على أن 
منهم   واحٍد  كلُّ  يحتفظ   و  يتوّحدوا 

بخصوصياته  و كيانه و ثقافته. 
في النظام الفيدرالي ال بدَّ  من تشكيل 
لجنٍة عليا  تشرف  على هذا االتحاد 

و ديمومته،  و هذه اللجنة تسّمى: 
االتحاد الفيدرالي :و هي  لجنة عليا 
تسيّر حالة  االتحاد العامة و حسب  

الدستور ، 
بتوزيع   المكلّف  االتحاد  وهو 
المحافظات  بين   الوطنية  السلطات 

هكذا  يتميّز  قد   و    ، األقاليم  أو  
دستور  في تحديد للسلطة  الفيدرالية 

العليا بشيٍء من  السهولة  . 
مؤّسسات  الفيدرالي   النظام  في 
مختلفة،  فهناك  مؤّسسات فيدرالية  
منها  لكّل   محلية،   مؤّسسات  و 
ال   وهنا  بها،   الخاصة  صالحياتها 
بدَّ من مقالٍة  البّت فيها،  فال  يسعُنا 

خاصة بهذه  التفاصيل . 
هناك أسباب كثيرة للغاية  لضرورة  
سوريا   في  الفيدرالي  النظام   اتّباع 

المستقبل ، 
يجب علينا االستفادة  من  تجارب 
الدول التي مارست  هذا الشكل من 

االنظمة  و بالتالي نجحت بها. 
تجارب جميع الدول  االتحادية هي 
ديموقراطي   نظام   تثبيت  نجاحها  
في   لكن   و  عادل،    و  متكافئ  
المقابل   النظام  المركزي  أنتج  و 
في أغلبية دول العالم  الدكتاتوريات. 
يزال    وال  كان   سوريا  نظام 
أن  جميع   أي    ، المركزية  شديد  
الصالحيات  و القرارات  إن  كانت  
تخّص  المركز  أو  المناطق  فهي  
بيد  السلطة  المركزية  و اليسمح  
ألية  لجان  محلية أن  تنافسها  أو  
تعارضها  في  قراراتها  حتى  ولو  
و  فقط  المنطقة   تخّص   كانت  

لصالحها. 
مؤلّفة  سوريا   أّن  للعيان  واضٌح 
طوائف  و  وأقليات.  شعوٍبٍ  من 
مختلفة، و جميعها  عانت و ال تزال 
الظلم  و  القهر  من  ظروف  تعاني 
بعينها   طائفة  أو   / محّددة.  فئة  من 
الماضي  وإلى  القرن  منذ ستينيات 

الشعب  خرج   حيث   2011 عام  
للمطالبة  طوائفه   بكّل  السوري 
ومنذ  لكن  .و  الكرامة  و   بالحرية 
ذلك  الحين جابه النظام  العسكري  
السوري  الشعب  المركزية   شديد 
بقوة السالح  إلركاع الجميع  للقبول  
بقراراته الفردية المركزية  ،  فدّمر 
المدن و القرى  و هّجر  الماليين،  
إلرجاع  مستمّراً  الوضع   و الزال 
الجميع و  سيرهم تحت مظلة النظام   

المركزي  المقيت  . 
و هكذا و نتيجةً  للحرب  و القتل  و 
العداء الحاصل  بين كيانات الشعب 
و  ُكرده   و  عربه  من   السوري  
و  ناحيٍة   من  العلويين   و  السنّة  
العرب  والُكرد من  ناحيٍة   أخرى 
الظلم  من  الظروف   لهذه  نتيجةً   ،
  ، الهجرة  و  الحرب    و  والتباعد 
وأسباب أخرى  مثل تعددية الثقافات  
  ، السوري  المجتمع  في  األديان  و 
الكتل  كّل  تعَي   أن   من  بدَّ  فال  
الطوائف   و  والقوميات   السورية  
إلى  العودة   أنه ال يمكن   السورية 
إطالقاً  كالسابق   مركزي   نظاٍم 
للواقع  األنسب  الحّل   لذلك   و    ،
السوري  و درءاً  لمخاطر التقسيم  
الفيدرالي   النظام   إيجاد  من  بدَّ  ال 
في سوريا.  سوريا تحتاج إلى نظاٍم  
جامعٍ و بشكٍل طوعي  يجمع جميع 
األطراف  في  العيش  المشترك،  و 
بالتالي  أن تتحّمل  جميع  األطياف  
و  بواجباتها   تقوم   و  مسؤولياتها، 
الوقت  تحصل على حقوقها   بنفس 
المستحقة و الطبيعية  نتيجةً لتطبيق 

ذلك النظام.  

هي  الفيدرالية   بأّن  نقول   عندما 
سياسية   حالة   أي  سياسي،  نظام 
الجميع  أّن  أي     ، للجميع  مريحة 
يمكن أن  يأخذ دوره بشكٍل عادل،  
و هو أفضل األنظمة  التي   يمكن 

أن تكون  ديموقراطية  . 
لماذا هذا الشكل من النظام ضروري 

لسوريا ؟ 
هي  الحكم  نظام  من  التجربة  هذه 
العالم  مستوى   على   األنجح  
قد  كنا   - جداً   كثيرة   والتجارب 
حول  سابقة  مقاالٍت  في  ذكرناها 
باألمثلة   أوضحنا  و  الموضوع، 
الحية  أّن أغلبية تلك الدول  متقدمة 
عدالة  فيها   و  ديموقراطية،   و 
لللتوزيع   نتيجة   ذلك  و  اجتماعية  
إعطاء  كذلك  و  للثروات  العادل  
المجتمع   لتقدم   المنافسة   حرية 
تأخذ  األقاليم  جميع   أي  عامةً،  
و  المنافسة   في   العادل   دورها 

التقدم . 
تطبيق النظام الفيدرالي على  عالمنا  
الحالي أثبت أنه  نظام حكٍم  يمكن  
تطبيق  أو  تنفيذ  الديموقراطية  ،  
ديموقراطيةً  األنظمة   أكثر  أي هو 
و  المجتمع   تعددية  حال   في  

اختالفات  ثقافاته...
يجب النظر إلى  التجارب  المريرة 
أنظمة  من   الشعوب   عانتها  التي 
خلقت  حيث  المركزية،   الحكم  
بالقرارات   تفّردت  و  دكتاتوريات 
أو  فئاٍت   قبل   من   المصيرية 
قوميات  أو  أشخاٍص  بعينهم  على  
على  تكون  قد  أو  أقليات   حساب 

حساب  األغلبية. 

و   شعوٍب،  من  مّؤلفة  سوريا 
قوميات وطوائف متنوعة ، و وجود 
والثقافية    التاريخية  االختالفات  تلك 
أنًه  أي    ، عادٍل   بشكٍل  تعالج  لم 
هناك في سوريا  قومياٌت وشعوٌب  
مختلفة ،  كٌل لها  تاريخها الخاص  
جغرافية  في  محدودة  هي  و   ، بها 
ٍ  معينة ،و قد عوملت بشكٍل  غير 

عادٍل ، مثل  الشعب  الُكردي .
حقوق  يضمن   الفيدرالي  النظام 
األقليات  القومية  والدينية  والفئات 
األخرى ،   و بالتالي  يزيل  خوف  
االكثرية  سيطرة   من  األقليات  
التي   المريرة   للتجربة   .نظراً  
من  األقليات  تلك   بعض   عانتها  
الخاصة   لهويتها  طمٍس  و  ظلٍم  
بوتقة   في  بالتالي صهرها  و  بها   
األرمن،  مثل   ؛  العربية  القومية 
وهذا    التركمان   و  الشركس   و 
الشعب  كبير   بشكٍل  عاناه   ما 
الُكردي  أيضاً ،  حيث  طبّق  بحقه 
و   ، لبغيضة   العنصرية  المشاريع 
الزال  الفكر  و المنطق  العنصري 
بين   الموقف   سيد  هو   التعالي  و 
األهوال   من  بالرغم  و  السوريين  
و الكوارث التي أصابت  السوريين 
لألنظمة  الخاطئة  السياسات   نتيجة 
المتعاقبة،  والتي لم يستفد أو يتعلّم  

منها السوري. 
النظام   في  ضماناٌت   هناك  
و  كالتالي   وهي   الفيدرالي،  

باختصاٍر  شديٍد : 
قبول   ثقافة   الفيدرالي  هو   النظام 

اآلخر  المختلف  في  التشاركية. 
البرلمان   أو  لألغلبية  يمكن   ال 

حكم   نظام   إلغاء   الفيدرالي  
الفيدرالية.  

للفيدراليات/  المصيرية   القرارات  
الفيدراليات   حّقِ  من  هي   األقاليم  

نفسها . 
ضمانات   هناك   يكون  ان  يجب 
دولية  لتأمين  النظام  الفيدرالي  و 

الحفاظ  عليه و على مؤسساته. 
ضماٌن   هو   الفيدرالي   النظام  

التحاد البلد.  
الضامن   هو  الفيدرالي  النظام 
للحقوق  و المسؤوليات  و الواجبات  

بقدٍر   متساٍو  و يحكمه العدل. 
تشاركي   هو  الفيدرالي   النظام 
في  للمشاركة    الحّر  واالختيار 

القرار .  
اتحاٌد طوعٌي،  الفيدرالي هو  النظام 
و ال يؤّدي إلى  التقسيم و االنفصال 
الفيدرالية   أّن  عن  يُقال  ما  وكّل    ،
تقسيٌم للبلد،   إنما  هو مجرد التهرب 
من االستحقاقات،  ال بل  فإّن  أمثلة  
الدول  االتحادية  في العالم  تثبت  و 
بشكٍل  قاطعٍ  أنه نظام  وحدوٌي  و 

جامٌع للطاقاٍت.

ثوار  يتوقع  لم  الثورة  بدأت  عندما 
لم  لثورتهم  المستقبل  هذا  سوريا 
كافية  ودراية  علم  على  يكونوا 
الزمنية  والمدة  األحداث  لمجريات 
ربما  الثورة  ستستغرقها  التي 
النصر  بنشوة  واحتفالهم  النبهارهم 
.حيث  ومصر  تونس  في  للثوار 
منحى  سوريا  في  األحداث  أخذت 
وأشرس  قساوة  وأكثر  مختلف 

مواجهة .
الثورة  نجاح  تأخر  وراء  األسباب 
كثيرة يمكننا تقسيمها على المحاور 

التالية:  
1-أسباب متعلقة بالثورة والثوار: 

بالمعارضة  متعلقة  األسباب  هذه 
المشهد  تصدرت  التي  السياسية 
على  وتسلقت  األولى  األشهر  منذ 
فيما  لتعاني  الثورة  شباب  أكتاف 
بعد من التشرذم  و االنقسام الفكري 
والسياسي ,ومواقف الثوار المتباينة 

من سلمية وعسكرة الثورة .
أسباب أفرزها الوضع الدولي 

 – )أمريكا  العظمى  الدول  مواقف 
وتركيا  األوربية  والدول   ) روسيا 
 – )قطر  العربية  الدول  وبعض 
التركي  التدخل  ولعل   ) سعودية 
أجندات  وفق  الثورة  ومصادرته 
مصالحها الدولية من أبرز األسباب 
الخارجية إلخفاقات الثورة السورية 
إلى  السورية  األرض  تحولت  حيث 
الرقعة  يدير  كٌل  الشطرنج  رقعة 
مصالحها  حسب  الدفة  ويحرك 
الحسابات  لتصفية  تتحارب  تارة 
األكبر  اللقمة  لقضم  تتفاوض  وتارة 
األرض  على  المقامة  الوليمة  من 
المزادات  سوريا  فدخلت  السورية 

الدولية .
أسباب متعلقة بطبيعة النظام الحاكم 
تكمن هذه األسباب في طريقة النظام 

د. محمد جمعان 

 قانون دولي

حسين أحمد

ميديا شيخة

األحداث  مجريات  مع  التعامل  في 
والتنكيل  القمع  سياسة  انتهاج  من 
الرؤية االنتقامية لرسم  إلى  وصوالً 
األمنية  القبضة  وإحكام  لألزمة  حل 
وانتهاج سياسة فرق تسد هذه السياسة 
التي انتهجها األب ليسير على دربه 
االبن ولعل من أهم ما قام به النظام 
على  اعتماده  هو  الثورة  إفشال  في 
االنقسام الدولي واإلقليمي الحاد في 
المواقف باإلضافة إلى اعتماده على 
اللحظات  منذ  وسعيه  الطائفية  فكرة 
إلى  الثورة  جر  على  للثورة  األولى 
ساحة العسكرة وخندقتهم في مستنقع 
إطالق  عبر  واإلرهاب  السلفية 
التنظيمات  من  المتشددين  سراح 
الجوالني  محمد  أمثال  التكفيرية 
وغيرهم من سجون عدرا وصيدنايا 
السورية  الحدود  لفتح  وتسهيالت 
اإلرهابيين  لدخول  ممنهجة  بطريقة 
والتكفيريين من كافة دول العالم إلى 

سوريا .
من أين أستمد النظام السوري قوته 

في قمع الثورة ؟؟؟  
كما أشرنا سابقاً بأن النظام لعب دور 
مهم في عرقلة مسار الثور ونجح إلى 
حد كبير في وأدها وتغير اتجاهاتها 
التي  األهداف  تحقيق  دون  وأحال 
اإلمكانية  وهذه  أجلها  من  خرجت 
وليدة  ليست  النظام  يمتلكها  التي 
بل  مصادفة  تكن  ولم  اللحظة 
عوامل  لسلسلة  حتمية  نتيجة  كانت 
الشعب  على  مورست  وسياسات 
السوري على مر سنوات حيث كان 
في  الموقف  سيد  واالستبداد  القمع 
 – الحريات  )قمع  السوري  الشارع 
حمالت االعتقاالت التعسفية – تقييد 
الصحافة – احتكار الشارع السياسي 
– التفرد في السلطة  - تأليه الرئيس 
الثورة  قبل  سياسات  كلها   ) ...الخ 

غير  معارضة  إنتاج  إلى  أدى  مما 
ناضجة فكرياً وسياسياً وغير موحدة 
.ومركز أخر يستمد منه النظام قوته 
وهي التي تكمن في سلسلة العالقات 
والخارجية  الداخلية  والتحالفات 
فقد  الدولية  أو  إقليمية  سواء  للنظام 
حماه  سوراً  نفسه  حول  النظام  بنى 
من السقوط من خالل شبكة عالقاته 
وتحالفاته في الداخل السوري معتمد 
له  وعائلية  فردية  والءات  على 
ارتبطت  مع طبقات  وربط عالقات 
بوجوده وتصوير النظام نفسه حامي 
على  واعتمده  والطوائف  األقليات 
استثمار الزعامات العشائرية وابقاء 
مراكز الدولة ودوائر  صنع القرار 
ما  هذا  ومتوارثة   العائلة  ضمن 
إذا  تحميه  داخلية  محمية  حوله  بني 

تعرض إلى خطر السقوط 
وأما إقليمياً: 

عالقات  السوري  النظام  بنى  فقد 
إقليمية  دول  مع  وعميقة  وثيقة 
معها  أقام  الذي  إيران  وأهمها 
الطائفي  التقارب  أساس  على  حلف 
واإلثني من ناحية ومن ناحية أخرى 
التوسعية  وأحالمها  إيران  مطامع 
الطائفي  الشيعي  الهالل  لمشروع 
األساسي  الالعب  هي  إيران  ولعل 
في لعبة الحفاظ واإلبقاء على النظام 
الالعب  إلى  باإلضافي  السوري 
بالوعود  لعابه  سال  الذي  الروسي 
االقتصادية له في المنطقة واالنقسام 
الدولية وال سيما تردد  المواقف  في 
وانتهاجه  اوباما  باراك  الرئيس 
إلى  أسلوب طاولة الحوار مما أدى 
االنقسام  حالة  من  النظام  استفادة 
الدعم  على  الحصول  في  الدولي 
شكلت  حيث  الالمحدود  الروسي 
روسيا حلف دولي لمواجهة الواليات 
روسيا  الحلف  ويضم  المتحدة 

والصين وإيران وغيرها من الدول 
التي دعمت النظام السوري سياسياً 
فكان الفيتو الروسي بالمرصاد ومن 
خلفهم الصين لكل قرار يحاول إدانة 
األمن  مجلس  في  النظام  ممارسات 
الحمراء  الخطوط  تجاوزها  رغم 
الكيماوي  السالح  استعمال  فيها  بما 
الدولي  المجتمع  فبقي  دولياً  المحرم 

عاجزا أمام قوة عالقات النظام .
الخاتمة   

حاولنا من خالل هذه مقالة أن نسلط 
الثورة  دالالت  بعض  على  الضوء 
من خالل بحث تحليلي وسرد لوقائع 
محاولين فهم مجريات أحداث لم نكن 
بهذا  األحداث  شريط  مشاهد  نرى 
تسع  من  أكثر  مرور  بعد  الوضوح 
شرارة  أول  انطالق  على  سنوات 
إلى اآلن  للثورة في تونس وامتداده 
نزال  ال  ونحن   2020 عام  في 
نكتب ونحلل ونفك رموز وشيقرات 
ونجمع بيانات أحداث جرت ونسقط 
رؤية  لتكوين  أحداث  على  أحداث 
للمستقبل في منطقة الشرق األوسط. 

كاريكاتير
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مبشاركة خنبةٍ من السياسيني.. إبراهيم برو يدير ندوة

حوارية يف هولري

تربه سبي.. تكريم معتقلي انتفاضة 12 آذار
رسالة منظمة عفرين حلزب يكيتي الكردستاني ـ سوريا

ـردستان سوريا حتتفل بالعيد القومي للشعب 
ُ
ك

ـردي “النوروز”
ُ
الك

 16 الثالثاء  حوارية،  ندوة  أقيمت 
آذار/مارس 2021 في قاعة الشهيد 
يكيتي  حزب  بمكتب  نعسان  عبدي 
الُكـردستاني- سوريا بمدينة هولير، 
على  سنواٍت  عشر  مرور  بمناسبة 

الثورة السورية. 
السياسية  اللجنة  عضو  الندوة  أدار 
برو،  إبراهيم  يكيتي،  لحزب 
السياسيين  من  نخبٍة  وبمشاركة 

الُكـرد. 
تطّرق  بــرو،  إبراهيم  المحاضر، 
عدة  حول  الحوارية  الندوة  خالل 
مــرور  وهي:  أساسية،  محاور 
عشر سنواٍت على الثورة السورية، 
وسرد مختصر حول بدايات الثورة 
األوضاع  إليه  وماآلت  السورية، 
في  الُكــرد  ودور  انطالقها،  بعــد 

الثورة السـورية. 
تجارب  إلى  برو  وتطّرق  كما 
وموقف  الثورات،  في  الشعوب 
الثورة  حيال  الدولي  المجتمع 
السورية، وعدم قيامه بالوقوف أمام 
الشعب  اتجاه  األخالقية  مسوؤليته 

السوري. 

الوطني  المجلس  محلية  كّرمت 
الُكـردي في بلدة تربه سبي معتقلي 
انتفاضة 12 آذار في البلدة وريفها 
السابعة  السنوية  الذكرى  بمناسبة 

عشرة لالنتفاضة. 
وأحيا المجلس المحلي في تربه سبي 
بمشاركة  آذار   12 انتفاضة  ذكرى 
جمعٍ غفير من أهالي البلدة وريفها. 
وتضّمن استذكار االنتفاضة بحسب 
شهداء  أضرحة  زيارة  مراسلتنا 
قدري  غمكين  روج،  بيشمركه 
وسليمان  قلنكا،  ديرونا  قرية  في 
ووضع  كرديم،  قرية  في  حاجي 
العلم الُكردي وأكاليل الزهور على 

أضرحتهم. 
كما وألقيت الكلمات والتي تمحورت 
والشهداء  االنتفاضة،  أحداث  حول 

المتواضعة  اإلمكانيات  رغم  
عفرين  منظمة  لدى  الموجودة 
أكبر  بتنظيم  قامت  فقد  للحزب، 
التواقيع  جمع  خالل  من  عريضة 
بلغ  والمواطنات  المواطنين  من 
تسعمائة   /  ٩00  / حوالي  عددها 
تفعيل  وإعادة  فتح  أجل  من  توقيع  
لها  التابعة  جامعة عفرين والمعاهد 
في فترة شهري السابع والثامن من 

عام 2018 .
المعنية  الجهات  إلى  تقديمها  وتم 
والمختصة عبر وفد رسمي . وفي 
عام  201٩  قررت جامعة غازي 
عنتاب بفتح كليتي التربية بقسميها ) 
النفسي ( تم  معلم صف و اإلرشاد 
تدريس اللغة الكردية فيها  واألدب 

التركي،
وفي عام 2020  تم افتتاح  كليتي ) 
الرياضيات ( و ) العلم اإلجتماع ( .

أبناء  من  اآلالف  مئات  احتفل 
األحد،  اليوم  سوريا،  ُكـردستان 
 2021 آذار  من  والعشرين  الواحد 
ورأس  “النوروز”  القومي  بالعيد 
وعّمت  الجديدة،  الُكـردية  السنة 
على  المناطق  معظم  االحتفاالت 
الفرق  وعروض  ودبكات  أنغام 

الفلكلورية. 
المدن  جميع  عّمت  االحتفاالت 
والبلدات، وأقيم احتفال مدينة ديرك 
وبحضور  الرافدين  ملعب  خلف 
المدينة  أهالي  من  غفير  حشٍد 
وريفها، وبحضور المجلس الوطني 
وعلى  السياسية،  وأحزابه  الُكـردي 
أنغام ودبكات والعروض المسرحية 

للفرق الفلكلورية. 
أهالي  من  غفير  حشٍد  وبحضور 
آغا وقرى  لكي وجل  بلدتي كركي 
برعاية  االحتفال  أقيم  آليان،  منطقة 
البلدتين،  في  المحلية  المجالس 
المجلس  رسالة  خاللها  وألقيت 
عضو  قبل  من  الُكـردي  الوطني 
زهرة  للمجلس  العامة  األمانة 
أحمد، كما وتّم تكريم عوائل شهداء 
الشهيد  وعائلة  روج،  بيشمركة 
تقديم  إلى جانب  نصرالدين برهك، 
القومية،  لألغاني  الفلكلورية  الفرق 
والدبكات  المسرحية  والعروض 

الفلكلورية. 

الُكـردي  الوطني  المجلس  أحيا 
األول  االثنين،  اليوم  سوريا،  في 
الثانية  السنوية  الذكرى  آذار،  مــن 
مصطفى  المال  لوفاة  واألربعين 
وبلدات  مدن  أغلب  في  بارزاني، 
قرية  وشهدت  سوريا،  ُكردستان 
تجّمعٍ  أكبر  آليان  بمنطقة  حالق 
المناسبة  شهدت  كما  للجماهير، 
حزب  أسايش  بها  قامت  اعتقاالٍت 
ومصادرة  الديمقراطي،  االتحاد 

أجهزة الصوت. 
صور  رفع  المناسبة  وشهدت 
األعالم  ورفع  الخالد،  الراحل 
الشعرية،  القصائد  وإلقاء  الُكـردية، 
المجلس  باسم  كلماٌت  وألقيت  كما 
والحزب  الُكـردي،  الوطني 
سوريا،  الُكردستاني-  الديمقراطي 
والتي تمحورت بمجملها حول دور 
الراحل الخالد في الحركة التحّررية 
الُكـردستانية، ومقتطفات من حياته 
حتى وفاته بتاريخ 1 آذار 1٩7٩ ، 
حزب  أسايش  أقدمت  ذلك  إلى 
مصادرة  على  الديمقراطي  االتحاد 
أجهزة الصوت من ساحة االحتفال، 
مع اعتقال مراسل قناة آرك، أحمد 
المؤّدية  صوفي على أحد الحواجز 
قدومه  أثناء  ديرك  مدينة  إلى 
قصر،  بانه  قرية  من  المدينة  إلى 

صفحة النشاطات من اعداد جيندار بركات  

االنتهاء  بعد  األسايش  وأفرجت 
إعادة  وتّم  “صوفي”  عن  االحتفال 

أجهزة الصوت. 
الديمقراطي  االتحاد  إدارة  وكانت 
قد منعت إقامة المناسبة في المكان 
المحّدد من قبل المجلس المحلي في 
ملعب الجزيرة، لينتقل االحتفال إلى 

ساحة الكهرباء. 
آليان  بمنطقة  حليق  قرية  وشهدت 
أكبر تجّمعٍ للجماهير الُكـردية تلبيةً 
للمجلس  المحلية  المجالس  لدعوة 
الوطني الُكـردي في بلدات، كركي 
لكي، جل آغا وآليان، وتربه سبي، 
الفنانين  من  كاّلً  األسايش  واعتقلت 

الوطني  المجلس  ممثلية  استقبلت 
العراق  ُكردستان  إقليم  في  الُكردي 
من  وفداً  مارس/آذار  شهر  مطلع 
الثورة  لقوى  السوري  االئتالف 
نصر  الدكتور  ترأسه  والمعارضة 
االستقبال  في  وكان  الحريري، 
وعدٍد  الممثلية  رئيس  رشيد  نواف 

من أعضائها. 
باسم  كلمةً  رشيد  نواف  وألقى 
بوفد  مقّدمتها  في  مرّحباً  الممثلية 
االئتالف، الذي شكر الرئيس مسعود 
اإلقليم،  وشعب  وحكومة  بارزاني 
السوريين  الالجئين  استقبل  الذي 
والتسهيالت،  الخدمات  لهم  وقّدموا 
الحكومية  الجهات  ومساعدة  بدعم 
بكّل  السوريين  كّل  إلى  الرسمية، 

مكّوناتهم، دون تمييٍز. 
بارزاني  منظمة  رشيد  شكر  كما 
الخيرية ،التي قّدمت مقّومات الحياه 
رغم  المتوفّرة،  اإلمكانيات  حسب 
الجهات  كّل  من  الحاصل  التقصير 
اإلقليمية واإلنسانية المعنية بشؤون 

بروجي،  وبهزاد  دلير،  بافي  دلو 
ثم  الصوت،  أجهزة  ومصادرة 
أفرجت عنهما بعد انتهاء االحتفال، 

كما وأعادت أجهزة الصوت. 
كما وأحيا المجلس الوطني الُكـردي 
قامشلو، عامودا،  المناسبة في مدن 
الحسكة، الدرباسية، وكوباني، وبلدة 

تل تمر. 
المال مصطفى بارزاني “الخالد” من 
منطقة  في   1٩03 آذار   1 مواليد 
بُكـردستان العراق، وتوفّي  بارزان 
في واشنطن في األول من آذار سنة 

.1٩7٩

  201٩ عام  في  اعتماد  تم  كما 
من  الكردية،  اللغة  مادة  تدريس 
الثالث  الصف  إلى  األول  الصف 
األسبوع  في  بواقع حصة  الثانوي، 
الحكومية  المدارس  جميع  في  ذلك 

في منطقة عفرين . 
وبتاريخ  /28 / 12 / 2020  .

لحزب  عفرين  منظمة  من  بدعوة 
يكيتي الكردستاني - سوريا تم إحياء 

أربعينية المناضل 
اللجنة  عضو  عبدي  محمد  كمال 
اإلستشارية لحزبنا في صالة اللورد 
مدينة  منتصف  في  الفيالت  شارع 
لموقع  تصريح  وصدر  عفرين  
رمزي  »باسم  ستريت  كورد   «
عفريني بصدد هذه المناسبة، وألول 
في  الخوف  حاجز  كسر  تم  مرة 
عفرين حسب ما صرحت بها كافة 
عفرين  داخل   في  األنباء  وكاالت 

وخارجها .
بزيارة  منظمتنا  قيام  إلى  باإلضافة 
الشعبي  السوق  لشهداء  التعزية 
راجو  الهال وشارع طريق  وسوق 
وزيارة  الفردية   والتعازي  بعفرين 
وكذلك   ماديا  ودعمهم  المرضى 

مطلقي سراحهم من السجون .
لحزب  عفرين  منظمة  تقوم  حيث 
يكيتي الكردستاني - سوريا . بفضح 
جميع اإلنتهاكات التي حدثت وتحدث 
بشكل شبه يومي وكما نشكر جميع 
والمؤازرين   األصدقاء  و  الرفاق 
الحزب  منظمة  بمساعدة  لحزبنا 
المنتشرة   في منطقة عفرين ، وذلك 
الفصائل  انتهاكات  جميع  بفضح 
حدثت  التي  اآلن،  حتى  المسلحة 
وتحدث بشكل شبه يومي من النهب 

والسلب والخطف مقابل الفدية .

وشارك الحضور في مناقشة محاور 
الندوة كل حسب وجهة نظره. 

الُكردي  السياسي  تحّدث  بالصــدد 
جدعان علي ليكيتي ميديا عن الندوة 
قائالً: هكذا لقاءات ونشاطات مفيدة 
المستقبل  في  تكرارها  متمنياً  جداً، 
وبمواضيع مختلفة السيما ما يتعلّق 
السياسية  واألوضاع  باألحداث 
الساحة السورية على  الراهنة على 
والسوري،  الُكـردي  المستويين 
لحزب  هولير  لمنظمة  شكره  مقّدماً 
النشاط  هذا  إقامة  على  يكيتي 
بمواضيعه المختلفة وبمشاركة نخبٍة 
من السياسيين الُكـرد ناقشوا خاللها 

الوضع الوطني في سوريا ومستقبل 
السياسة  تقييم  وإعادة  سوريا، 
الوطنية  الناحية  من  الُكـردية 
بين  العالقات  ناحية  ومن  والقومية 

كافة األطراف. 
اليسار  حزب  سكرتير  أّكد  بدوره 
سوريا،  في  الُكردي  الديمقراطي 
الندوة  أهمية  على  كدو  شالل 
تلقّي  أهمية  على  الفتاً  الحوارية، 
النخب السياسية الُكـردية المقيمة في 
إقليم ُكـردستان لألفكار المطروحة، 
تكرارها  إلى  داعيا  اآلراء،  لتبادل 
تنوع  مع  المقبلة  األوقات  في 

المواضيع المطروحة.

الالجئين المتواجدين باإلقليم.
وعدم  التقصير  “إّن  بقوله:  ولفت 
إيالء االهتمام الكافي لهذا الكّم الهائل 
االئتالف،  قبل  من  الالجئين  من 
والمجاالت  الجوانب  كّل  في  وذلك 
حتى   ، والصحة  التعليم  وأهّمها 
االئتالف  لدى  كان  التي  األيام  في 
إمكانيات مادية أكبر، باستثناء مرةً 
واحدة يتيمة، وهي تقديم مبلغ 200 

ألف دوالر في بداية عام 2014. 
انتباه  “نوّد   : بقوله  رشيد  واضاف 

عنايتكم بأننا نحن الُكرد في مناطق 
َمن  أوائل  نحن  تواجدنا،  ومدن 
بعد   ، السورية  الثورة  في  انخرط 
 ، درعا  مدينة  في  البواسل  أهلنا 
السورية  المكّونات  أكثر  كنا  ألننا 
للظلم والحرمان واإلقصاء  تعرضاً 
االعتقال  عن  ناهيكم  والتعريب، 
النظام  هذا  يد  على  والسجون 

الديكتاتوري.
 

للوطن،  أرواحهم  قّدموا  الذين 
والشهداء  الشهادة  بقيم  وااللتزام 

والسير على خطاهم. 
الشهداء  أضرحة  زيارة  وتخلّلت 
بدرعٍ  والتكريم  والثناء  الشكر 
تذكاري من المجلس المحلي لبعض 
وعائلة  آذار   12 انتفاضة  معتقلي 
الشهيد سليمان حاجي، وفاًء لهم لما 

السوري  النظام  سجون  في  عانوه 
والتعذيب الذي تعّرضوا له. 

يُذكر أّن هذه االحتفالية شارك فيها 
العديد من الجماهير من أهالي تربه 
األحزاب  ومنظمات  وريفها  سبي 
في  والنسوية  الشبابية  والمنظمات 

البلدة.

في  أقيمت  سبي  تربه  بلدة  احتفالية 
في  قامشلو  ومدينة  دريجيك،  قرية 
قرية  في  وعامودا  جركين،  منطقة 
فندي،  قرية  في  والحسكة  دوكرن 
الدرباسية  في  احتفاالت  جانب  إلى 
جميعها  أقيمت  والتي  تمر،  وتل 
الوطني  المجلس  ورعاية  بإشراف 

الُكـردي. 
مدينة  في  المقرر  االحتفال  وألغي 
حزب  أسايش  منع  بسبب  كوباني 
االحتفال  إقامة  الديمقراطي  االتحاد 
قبل  من  المقرر  للموقع،  وتخريبهم 
الوطني  للمجلس  المحلي  المجلس 

الُكـردي. 
وفي مدينة عفرين أقيم االحتفال في 
منطقة باسوطة وبدا بالنشيد القومي 
جانب  إلى  رقيب”  “أي  الُكـردي 
وحلقات  القومية  األغاني  تقديم 

الدبكة 
وقال مراسل يكيتي ميديا إّن الحفل 

المقّرر بعيد النوروز في موقع قرية 
عرب أوشاغي تابعة لناحية ماباتا/
معبطلي، ناحية راجو، ناحية شيه/ 
قبل  من  إلغاءها  تم  الحديد،  شيخ 

الفصائل الموالية لتركيا. 
قبل  من  مضايقاٍت  حدوث  وبعد 
منطقة  على  المسيطر  الفصيل 
في  المقام  الحفل  أنِهي  ميدانكي، 
من  ساعاٍت  عدة  بعد  ميدانكي 

انطالقها. 
من   أخرى  مناطق  وشهدت  كما 
احتفاالت  تنظيم  سوريا،  ُكـردستان 
قبل  من  نظمت  النوروز  عيد 

فعاليات عديدة. 
عديدة  أسيوية  شعوب  أّن  يُذكر 
جانب  إلى  النوروز  بعيد  تحتفل 
جميع  في  الُكـردي  الشعب  احتفال 
أجزاء ُكـردستان وفي دول الشتات 

والمهجر.



بهدفين  حماة  عمال  نادي  شباب  على  الجهاد  نادي  شباب  تغلب 
للدوري  المؤهل  الثاني  الدور  مباريات  أخر  في  هدف,  مقابل 

السوري الممتاز لفئة الشباب.
وبهذا الفوز يتأهل الفريق الى التجمع النهائي وفيها سيقابل شباب 

نادي العربي لتحديد المتأهل الى الدوري السوري الممتاز .

حول  المفترض  الجدل  في 
وعمقه  المعنى  نوروز 
الجماهيري المتدرج في معانيه 
المفاهيم  من  بكثير  الحبلى 
نعني  وهنا   ، األسطورية 
المصطلحي  بالفهم األسطوري 
القدسية  الهالة  خاصة  العلمي 
السنين  عبر  تتراكب  التي 
بترانيم  فتحوطها  واألجيال 
قدسية تتراكب حول أساسياتها 
أشبه  الخرافات  جميع  لتبدو   ،
مجرد  وافعالها  خارقة  بعظات 
الخارقة  القدرات  لتلك  انعكاس 
من جهد ، والرمزيات المكثفة 
كنتاج خوف او رعب ، خاصة 
 ، الكبرى  التحول  عمليات  في 
بكثير  حبلى  الكردي  والتراث 
 ، المتدرجة  النمطيات  من هذه 
اإلرثي  بمضمونه  نمط   وكل 
يعطي وببساطة ، البل تنعكس 
مراحل  وضوح  وبكل  فيه 
وتحوالت  البنيوي  التطور 
وهنا   ، البشرية  المجتمعات 
وفي قضية نوروز ، وبعيدا عن 
وببساطة   ، األسطوري  العمق 
يتعمق  حينما  خاصة  شديدة 
المرء في التحوالت المجتمعية 
من جهة ، وانعكاسها الواضح 
 ، المجتمع  ووعي  آفاق  في 
الملموسة  التجليات  وكذلك 
منطق  وفق  وبمقارباتها   ،
تراكم  وتداعيات  المقارنة 
في  ، خاصة  التجريبي  الوعي 
تلك البيئات البكر ، والتي وشت 
وتجاربها  خبراتها  نقشت  او 
كإرث متداول ، واستنادا على 
البيئة  ثقافة  في  األساس  الجذر 
، واعني بها ثقافة ميزوبوتاميا 
على  أصال  المستندة  الطقسي 
الجدب  أي  الماء   - الموه  ثقافة 
والموت  الحياة   - والخصب 
عملية  في  اإلشكالية  هذه   ،  -
 ، للبشرية  الوجودي  الصراع 
النار  واستخدام  اكتشاف  ومع 

سيطر التعادل اإليجابي بهدف 
لهدف، على لقاء سيدات نادي 
محافظة  سيدات  مع  عامودا 
مباريات  ضمن  حمص،  
القدم  بكرة  السوري  الدوري 

للسيدات. 
عامودا  نادي  هدف  وأحرزت 

الالعبة ميسلون محفوظ . 

صفحة الرياضة من اعداد فريدون قجو

شباب اجلهاد يفوز على عمال محاة

حول نوروز الشعبي
 والطقسي

تعادل إجيابي يف لقاء سيدات عامودا 
وحمافظة محص

خسارة جديدة للجزيرة أمام نادي شرطة محاة 

يــكـيـتـي
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7
فن ورياضة

 Kemançe  الكمان الكردي او
جداً  قديمه  كرديه  موسيقيه  اله 
ونصيبين  القامشلي  حول  تُستخدم 
لها  االعراس.  و  االحتفاالت  في 
هذه  مقامات  لعزف  طويل  ذراع 
االحتفاالت وهي متوفره في جنوب 

ً كردستان ايضا
7٥سم  طوله  القامشلي  كمانجة 
ويعزف عليه بواسطة قوس مشدوده 
عليه خيوط غالباً ما تكون من شعر 
من  األله  هذه  وتتألف  الحيوانات 
من  مشتقه  وجميعها  أوتار  ثالث 
sol_Re_( اليمين  إلى  اليسار 
_3.sol_4  .Sol(ًوأحيانا)sol

)Do
وايضاً هناك بعض األنواع األخرى 

من العالمات الموسيقيه
استخدام  يتم  الشرقيه  كردستان  في 
االربعه  األوتار  ذات  الكمانجه 
اي)  واحد  اوكتاف  على  ويحتوي 
سلم موسيقي واحد( ويمكن للعازف 
في  رغب  إذا  اوكتافين  إخراج 
الشعب  عند  مهمه  مكانه  وله  ذلك 
عازفي  اهم  ومن  الكرمانجي 
muradê kinê_(.الكمانجه

اآلالت املوسيقية الكردية ) تتمة(

إدريس شيخة

 fexridînê kinê _koma
 Hezex.. Kurdistana

.)bakur
الكمانجه  لمقاييس  مخطط  وهذا 
واقسامها  اآلله  وشكل  الكرديه 

الشكل) 6و7و8(
آلة Mey. )ص2( 

شمال  أكراد  يسميها  نفخيه  آله 
أكراد  اما   )Mey(ب كردستان 
يسمونها  كردستان  وشرق  الجنوب 
أرمينيا  )balaban(.في 

)dûdûk(تسمى
اآلله  هذه  تتألف  جداً  قديمه  آله 
الفمويه(  او  )الصفاره  جزئين  من 
وطولها  القصب  من  وتصنع 
التقريبي )10cm( اما الجزء الثاني 
)lûle(وتصنع من انواع عديده من 
الخشب مثل خشب شجرة )الجوز، 

التوت، المشمش( ويبلغ طولها
 حوالي)3٥cm (الشكل 

تعرض نادي الجزيرة لخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء 
جمعه مع نادي شرطة حماة.

ويبقى نادي الجزيرة متذيال للترتيب العام بدون نقاط .
وفي نفس المجموعة فاز نادي عفرين على نادي النواعير بهدفين 

مقابل ال شيء, وبذلك يتصدر عفرين المجموعة.

 qurnête(يسميها البعض احياناً ب

( النه مأخوذ من القرنيته االيطاليه) 

فهو  كبير  خطأ  11(لكنه  الشكل 

الكرديه  القرنيته  عن  تماماً  يختلف 

االوكتافات  وعدد  الشكل  حيث  من 

وطريقة العزف والمقاييس

نادي  يرفع  التعادل  وبهذا 
عامودا رصيده إلى 24 نقطة 

في المركز الرابع.
يذكر أن سيدات عامودا أكملَن 
بعد  العبات،  بعشرة  المباراة 
علي  همرين  الحارسة  طرد 

أواخر الشوط األول.

في  حقيقية  ثورة  أحدث  الذي 
 ، األرض  على  الحياة  أشكال 
هذه النار التي أسست لتطويعات 
نمط  بتغيير  تبتدئ  لم  عديدة 
وشكل  البشرية  المجتمعات 
طعامه ، بل ساهمت جذريا في 
كثيرة  وقضايا  األدوات  تغيير 
، ومعها دخول البشرية عصر 
المعدن وتطويعه واستخدامه ، 
األمر الذي شكل انقالبا جذريا 
حتى  مستمرا  الزال  وهو 
الحالة  هذه   ، الحالي  عصرنا 
عليها  وسلطت  استدامت  التي 
الذهنية األسطورية للبشرية في 
توزيعاتها الجغرافية المختلفة ، 
وبرز هيبستوس كواحد من كبار 
آلهة المعدن في مجمع بانثيون 
اإلغريق ، وباختصار وفي هذه 
بأن  التذكير  يتوجب   ، العجالة 
السرد الشفاهي ومعها متواليات 
وكاواي  نوروز  لقصة  التناقل 
ابعادها  في  تتجاوز   ، هسنكر 
اإلحتفاالت  سرديات  العميقة 
اإلينوماليش   - نمطية  على 
عبر  الطقسي  والتجذير   -
عتيقة  رمزية  مسرحيات 
ومشبعة بألغاز تماست صراعا 
لتاسيس نمط  العمل الجدي  في 
لربما  ومتدرج  جذري  وعي 
استهلك عصورا زمنية طويلة 
الرمزية  فيه  واستخدم   ، جدا 
نمط  استطاع  حتى  القاسية 
ان  المكتسب  الجديد  الوعي 
فيصبح حينها هو  ذاته  يفرض 
القديم  والسابق  الكلي  الخير 
على  جديد  ومن   ، الكلي  للشر 
 . المتضادات  صراع  ارضية 
القضايا  من  وتجلياته  نوروز 
انماط  جذرية  في  الحيوية 
 - خاصة  الكردي   - الوعي 
وتحتاج إلهتمام وابحاث علمية 

متعددة ..
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Çapêça Rojava û 12ê Adarê 

Cenga cihanê ya yekem 
bi dawî� hat, saman û 

paşmayên imperatoriya 
Osmanî� hatin dabeşkirin, 
sî�norên dewlet û netewan 
hatin danî�n û xêzkirin, 
her yek ji êrî�şkeran û 
netewan para xwe birin, 
ji bilî� sêwiyên bê dayik û 
bav, ew jî� gelê kurd bûn. 
Dema kurd ji xewa giran 
şiyar bûn, dî�tin ku welatê 
wan biwe zî�var û perçe, 
û hatiyê dabeşkirin li 
ser Ereb, Tirk, û Farisan, 
rewşenbî�r û zanayên 
kurdan dest bi liv û 
tevgerê kirin, kar û bizav 
li seranserî� kurdistanê 
û li derveyî� welat bê 
rawestan ajotin, lê weke 
kurdan gotiye: Derbê cihê 
xwe girtibû. Li rojavayê 
kurdistan, tevgera 
azadî�xwaza kurdistan di 
sala/1927/an de li bajarê 
(Bihemdûn) yê Libnan 
hate damezirandin, dema 
Sûrî� û Libnan yekbûn, 
civat hate li darxistin, û 
komela Xweyî�bûn hate 
avakirin, ji wê demê ta 
roja î�ro kar û xebat ne 
hatiye rawestandin, tevlî� 
zindan, lêdan, birçî�bûn 
û sergunkirinê, lê 
tekoşerên kurdan dest 
di ber xwere neberdan. 
Her dema gelê kurd li 
perçên din ji kurdistan 
li ber xwe didan, şoreş 

Sal du hezar û 
çardeh em li 

mûsimê paleyê ne 
li gundekî� ji devra 
hozên kî�kan yên //
bin xetê// herêmek 
gelekî� bi xêr û bêre 
navê gund //til dî�k// 
gundek ji gundên êla 
//omeran// texma 
diwazdeh rojan me li 
wê deverê paleyî� dikir 
bi //derasê// her 
sibeh bêhn vedana 
min ji servî�sê ango 
dema betlaneyê ,hebû 
zelamek temen şêst û 
pênc salî� lê dî�menên 
riwê wî� mî�na kale 
mêrekî� bi wêneyekî� 
tijî� kul û xem şivantiya 
deh pezan dikir ji 
beyaniyê ta roj diçû 
ava û dinya tarî� dibû 
bi dilekî� şkestî� berî� 
dida malê nava zarok 
û i›yalê xwe sibehek 
xêrê min jê pirsî�. 
Kalo ez dixwazim ji 
te bipirsim min dî�t bi 
keserek kûr û çavên 
wî� tijî� hêsir bûn û got 
de weleh dibe ku ez û 
tu yek temen bin yan 
bi çend salan tu ji min 
meztirbe eger derdê 
min hilgirtiye li kevir 

şî�n hatim serê çiyê 
darek ne hişkim 

terim 
şax û paxêmin pirin 

wek gulî� li hev 
digerim

 mi reh berdane 
erdê mî�na frêzê 

dirim
 bala xwe bid rengê 
min xwî�nê ez çi sor 

kirim
 bi hezara rehêm 

hene tu dibê ezê te 
bibirim 

berî� pêximber ez 
heme tu kiyi mi hilki 

ji qurim 
dema çû mi ne lêyi 
î�ro jî�r û mêrtirim

 evro dema cengêyê 

Ismaîl Sînan
Adilê Evdile

û raperî�n radighandin, 
medya dinyayê nî�şan di 
kirin, ku kurd li sê welatan 
dijî�n,Tirkiya, Iraq û Iran, 
lê ne digotin kurdistan 
coxrafiyeke bi gelê xweve 
hatiye dabeşkirin li ser 
sê welatan, û kurd û 
kurdistana rojava nependî� 
û tune dikirin. Çi dema 
dî�roknas, rojnamevan, 
siyasetmedar û nivî�skaran 
li ser rewşa kurdistanê di 
rawestan, didan xuyakirin 
ku kurd li nav xaka sê 
welatan dijî�n, Tirkiya, Iraq 
û Iran, dî�sa kurdistana 
rojava bi gelê xwe ve 
dihate winda û tunekirin, 
ta roja /12/ê Adara sala 
/2004/an hat, kurdên 
rojava serên xwe hildan, 
dema ku tî�ma gokê ya 
Dêra zorê hatibû Qamişlo, 
da bi tî�ma Qamişlo re bi 
leyize, lê wê tî�ma mêhvan 
ku regezperest bûn, û 
şeyda û evî�ndarên Sedam 
Hsên bûn, serokê Iraqê, 
wê demê Emrî�kiyan ji 
ser desthilatê avêtbû, wê 
tî�pa mêhvan ku hatibûn 
sûtin û tûjkirin dijî� gelê 
kurd, nemaze ku xelkên 
Dêrezorê misilmanê sine 
ne, û regezperestin. Ji 
berya leystik dest pê bike 
handerê tî�pa Dêrezorê ku 
bêhtir ji hezar kesî� bûn, 
silogan û dirûşmên dijî� 
kurdan diyar kiribûn, bi 

Ferhengok

dar û beran êrî�şî� hanederê 
tî�ma Qamişlo kirin, bi 
alî�kariya polî�sên dewletê, 
polî�san çar xortên kurd 
bi gulan kuştin, raperî�nê 
destpêkir, ji seranserî� 
bajar û bajarokan û 
xwendevanên zankoyan 
yên kurd hemî� rabon ser 
piyan. Di encama hevt 
rojan de, ji raperî�nê, /36/ 
kesên kurd canê xwe ji 
dest dan, bi gulên dewletê, 
û bi sedan brî�ndar bûn, û 
bi hezaran ketin zindanan, 
çapêça (dûse) ya kurd û 
kurdistana rojava kete ser 
maseyên cihanê, û kêşa 
kurdan bû weke hev, ji vir 
û pêde wê nema kesek 
karibe kurdistana rojava 
nependî� û tune bike, ew 
jî� bi saya berxwedan û 
xebata tevgera siyasî�, gel; 
kurd;n rojava û xwî�na 
cangorî� û pakrewanan.

Azarên gel yên windayî

Darik ter 
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Av bi dîwaran ve na hilkişe.- Av dilop-dilop, dibe golek.- Agirê dil, daye ser 
agirê cerg.- 

û kuçên çola ba wê 
ew bihiliyana ez hayî� 
xwe bûm û min got ez 
lêbûrî�nê dixwazim û 
bi hêvî� me ku tu derdê 
xwe ji minre bibêje 
dibe ku em jî� alî�karbin 
bi tere keko got erê erê 
keko bi dengekî� bilind 
diyare tu kesina li 
şama paytext nasdike 
.. ma gelo evên tu 
nasdike pile bilindin 
cihê pirsê ne de ka ji 
min re bibêje bi lez 
keko , min got ma ta 
vê kêlî�kê ez derdê 
te nizanim , gote 
min dêmek tu k›erî� 
tu nabhî�zî� , her rojê 
Hezar carî� ez derdê 
xwe dibêjim û bi şev 
û roj , de keko diyare 
ête ne kare nejî� i›mele 
, dibêjin sibeh tê xêrjî� 
pêre de î�şev xwe 
karke xuya dike destê 
te dirêje , hêviya min 
xudanê mezin û tuye 
- de berya banga sibê 
ez û tu berî� didin cihê 
kurê min li leşkeriya 
«neçar» li gundewarê 
şama paytext , ev 
serê sê salane ne i›lm 
û ne xeber , de keko 
êmin dî�sa başe ku bi 

seba evan çend mihan 
ez wexta xwe li çol 
û beyaran derbas 
dikim , hûn jî� li min 
negirin ger ez gelekî� 
dipeyivim , ma î�ja 
xweska te h›alê dayika 
wî� zanî�ba bi şev û Roj 
darikê xwe di erdê 
dide , geh girî� geh ji şer 
bi kufletê malêre , di 
ser kulare birayekî� wî� 
li malê bi nexweşiya 
kezebêye , lê ev demek 
ji nexweşiyê baş bûye , 
bi kêmanî� li ber hilma 
dêka xwe ye , ger na .. 
dibû ku bermalya min 
jî� bi çola keta mî�na 
min ..oof min serê 
we êşand .. de va şev 
jî� ket e›rdê tirsa min 
î�şev ev çend pezên ku 
henejî� wenda bibin de 
şeva we xweş be lê tu 
ji bî�rneke ji bo xwedê 
bo vî� halî� bi kesê herî� 
pile bilindre baxiv 
dibe ku hûn çarakê ji 
mere bikin.

bawer nek gu ez 
bimirim 

lî�stka desta bimir 
nek ne hênikim bê 

cirim 
ger bihejî�nim 

şaxêt xwe ji agir bi 
gurtirim 

ne wek te dev bi 
xwî�nim ne rovî� û 

hirç û gurim
 li ser erdê ez 

kurdim tim bi bî�r û 
bawerim 

goştê min nayê 
xwarin tev jehrim 

goştik çirim
 li jor ez kurdistanim 

mî�na rokê digerim 
li her derê siyamin 
heye tu li kubi ez li 

wirim
 neviyê selah 

eldî�nim lê ji berzanî� 
ne mêrtirim

 te li ber siha xwe 
bibî�nim bawerk ezê 

ted bubhurim. 

Hisret Bavê Alan


