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مما ال شكَّ فيه، بأّن سياسات الدول 
االستراتيجية تتغيّر بتغيّر الظروف 
والمعطيات التي تنتج عن سياساتها 
فشلها  أو  نجاعها  ومدى  السابقة، 
بالك  الجغرافية،فما  البقعة  تلك  في 
بدولٍة مثل أمريكا التي تُعتبَر وحتى 
في  األول واألساسي  الالعب  اليوم 
السياسة الدولية بشكٍل عاٍم والشرق 
حيث  خاص،  بشكٍل  األوسط 
سيطرت على القرار الدولي بشكٍل 
أحادي منذ انهيار االتحاد السوفيتي 
القرن  تسعينات  في  وارسو  وحلف 
وتدّخلت  منازع،  دون  المنصرم 
عسكرياً في عدة دوٍل  لردع أّي نظاٍم 
وهكذا  العامة،  وسياستها  يتّفق  ال 
أسقطت أنظمةً عدة، منها أفغانستان 
في  تجاربها  لكّن  وليبيا،  والعراق 
إدارة هذه الدول بعد سقوط أنظمتها 
تتمّكن  لم  ذريعاً، حيث  فشلت فشالً 
من توفير األمن واالستقرار في هذه 
األلوف  عشرات  زّج  رغم  الدول، 
ففي  ذلك،  تحقيق  في  قواتها  من 
ألف   147 زّجت  وحدها  العراق 
جندي، مما اضطّرها إلى االستعانة 
)صحوات  المحلية   بالمليشيات 
األمن  حفظ  في  تساعدها  ،حتى   )
نفسه  بدرجٍة معينٍة، وحصل األمر 
عهد  وبانتهاء   . أفغانستان  في 
الديمقراطيين  ومجيء  االبن  بوش 
هذه  مراجعة  تّمت  اوباما،   بقيادة 
السياسة برّمتها ، فقّررت االنسحاب 
وأفغانستان  العراق  من  عسكرياً 
تعتمد  ؛  جديدة  سياسٍة  انتهاج  ،وتّم 
المحلية  القوى  على  جوهرها  في 
توفير  بالترافق مع  الدول،  تلك  في 
المجال  الديمقراطي وإفساح  المناخ 
المعتدلة  اإلسالمية  للتيارات 
المشاركة في الحكم وحتّى استالمه 
منه  يقيناً  إيجابياً،  معها  والتعامل 
الحكم  في  طاقمه  ومن   - أوباما   -
صعود  وراء  الرئسي  السبب  بأّن 
هو  اإلسالمي  العالم  في  التطّرف 
على  والتضييق  الديمقراطية  غياب 
القوى اإلسالمية المعتدلة، ووجدت 
العدالة  حزب  تجربة  في  أمريكا 
والتنمية  الناجحة في تركيا نموذجاً 
، من الممكن االستفادة منه في دول 

أخرى .
في  والصدف  األقدار  وشاءت 
إضرام بو عزيزي النار في نفسه، 
امتداد  على  النار  هذه  وانتشار 
تونس، حيث تحّولت إلى ثورةٍ شعبية 
الدكتاتور  نظام  أسقطت  عارمة، 
قوى  واستلمت  العابدين،  زين 
وكان  السلطة،  التونسية  المعارضة 
التونسي  اإلسالمي  التيار  نصيب 
الجمهورية  قيادة  في  األكثر  هو 
تتوقّف  ولم  ديمقراطياً،  الجديدة 
إلى  امتّدت  بل  تونس؛  عند  الثورة 
ليبيا ومصر وسوريا واليمن، وفي 
كّل دولٍة يصعد التيار اإلسالمي إلى 
السلطة سواًء من خالل االنتخابات 
العراق،  في  حتى  عسكرياً  أو 

دات السياسة األمريكية اجلديدة 
ّ
حمد

يف الشرق األوسط

هيئة التحرير

العسكرية  القوة  هذه  وجود  ورغم 
التيار  فقد سيطر  الكبيرة  األمريكية 
اإلسالمي الشيعي على السلطة، وتّم 
اإليراني  التغلغل  عن  النظر  غّض 
على  سيطرت  ،لدرجٍة  العراق  في 

القرار السياسي العراقي. 
اصطدمت  االستراتيجية  هذه  لكن 
حساب،  له  يُحسب  لم  جديد  بواقعٍ 
اإلسالمية  التيارات  أّن  وهو 
ظّل  في  أكثر  انتعشت  المتطّرفة 
تقليص  من  بدالً  المعتدل،  اإلسالم 
دوره ، وهكذا ظهرت النصرة بقوةٍ 
بعض  أّن  كما  داعش،  بعد  ،وفيما 
التيارات اإلسالمية المعتدلة ،خاصةً 
اإلخوان المسلمين في مصر، أعلنوا 
عن نيّتهم جهاراً )بأّن علينا ممارسة 
عام.... حتى ٥٠٠  التمكين  سياسة 
خيرت  العام  المرشد  نائب  خطاب 

الشاطر في الملعب ٢٠1٢(.
تغيير  الى  كل ذلك دفع األمريكيين 
اإليجابي  التعامل  في  استراتيجيتهم 
تّم  وهكذا  اإلسالمي،  التيار  مع 
وأوقِف  مصر،  في  النظام  إسقاط 
في  اإلسالمي  التيار  عن  الدعم 
إسقاط  من  ومنعه  بل  ال  سوريا، 
النظام ، وتحّولت المطالبة من أّن ) 
أيام النظام باتت معدودة ...هيالري 
في  تغييٍر  إلى   )٢٠1٢ كلينتون 
سلوك النظام، أي إجراء إصالحات 
في  المعارضة  ومشاركة  دستورية 

الحكم.
للسياسة  السرد  هذا  خالل  من 
األخيرين  العقدين  في  األمريكية 
السياسة  محّددات  بأّن  نستنتج 
عدة  في  تكمن  المقبلة  األمريكية 

عناصر أساسية منها:
العسكرية  القوة  إلى  اللجوء  عدم   -
األنظمة  إسقاط  في  المباشرة 
عنها  والتعويض  الجيوش  ،وحّل 
)العقوبات  الناعمة  القوة  باستخدام 

االقتصادية(. 
العسكرية  القوى  على  االعتماد   -
على  الضغط  في  المحلية  والشعبية 

األنظمة لتغيير سياساتها. 
اإلسالميين  على  االعتماد  تجنّب   -
يكن  لم  إن  التغيير،  عملية  في 

إبعادهم كلياً.
السودانية  التجربة  اعتماد   -
عملية  في  نماذج  والجزائرية 
التغيير، أي عملية تالقح ومشاركة 
والمعارضة،  النظام  من  قسٍم  بين 
الهادئة  التغيير  عملية  على  والعمل 
دون حدوث رّدات فعٍل سلبية تؤّدي 

إلى انهيار النظام.
 

هو  الُكردي  الوطني  المجلس 
معاناة  عمق  من  انبثق  مشروع 
و  تاريخية  وكمسؤوليٍة  شعبنا، 
تطلعات  عن  للتعبير  نضالية، 
في  وانخرط    ، الُكردي  شعبنا 
مستقبل  حول  السياسية  العملية 
سوريا ،التي ترعاها األمم المتحدة 
في  باالنخراط   خياره  وحسم     ،
المعارضة السورية السلمية، كوننا 
النظام  لسياسات  معارضين  كنا 
السياسية  الحركة  تأسيس  منذ 
بحقّنا  وُطبّقت  سوريا،  في  الُكردية 
السياسات  من  ممنهجة  سلسلة 
)تعريب،  واالستثنائية  العنصرية 
الهوية  طمس  منالجنسية،  تجريد 

المقاالت  األخيرة  اآلونة  في  كثرت 
التي تتحّدث عن ضرورة عودة الدور 
وعن  سوريا،  في  الفاعل  العربي 
سوريا  إلى  العرب  عودة  ضرورة 
وعدم تركها فريسةً لإليرانيين، ورغم 
بعض  المقاالت  هذه  بعض  في  أّن 
الذي  الحّق  باب  من  أنه  إال  الحّق، 
هذه  وأّن  سيّما  وال  الباطل،  به  يُراد 
المقوالت مؤّسسة أصالً على مقوالت 
أّن  أهمها  من  خاطئة،  وافتراضات 

انطالقاً من مبدأ أّن اإلعتناء بالنبتة 
البذرة  من  يبدأ  زراعتها  المراد 
نفسها حتى وقبل بذرها ، وانطالقاً 
من هذه الفكرة البسيطة نالحظ بأّن 
التركيز في المجتمعات التي تعاني 
من االنهيار نتيجة النزاعات  وعدم 

االستقرار  والبناء الخاطئ فيها 

يات املرحلة
ّ
ردي وحتد

ُ
اجمللس الوطني الك
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الوظائف،  الفصل والمنع من  القومية، 
االعتقاالت....إلخ (

 التتمة في ص2

بقلم: فؤاد عليكو 

اسماعيل رشيد

محمد صبرا 
 كبير املفاوضين السوريين سابقًا 

فرهاد شيخو

ليلى قمر 

نزار موسى 

عودة العرب إىل سوريا

رد واحلراك السوري
ُ
الك

اجلوع واألمان

ً
السياسة الرتبوية مسلكا

جة 
َ
 يف نتائجها للرتبية السياسية املمنه

ـ حنن ماضون يف البناء والتنمية وفقا  للقدرات واإلمكانات املتاحة أمامنا .

ـ اإللتزام مببادئ الدستور سيحل مجيع مشكالتنا القادمة .

ـ حنن من مصلحتنا أن ينعم العراق باألمن واالستقرار .

ـ سوريا لن تنعم باستقرار أفضل من دون إقرار حقوق الشعب الكردي 

واالنفتاح على الدميقراطية والتعددية .

ـ الصراع الكردي هو صراع وجود وليس صراع على املناصب واملكاسب .

وفيما يلي نص احلوار كامال«:

ُكردستان  تجربة  مسيرة  من خالل 
نضالية  قاماٌت  برزت   ، العراق 
أثبتت حضورها في مراحل الثورة 
 ، السياسي  و  العسكري  بشقّيها 
 ، الفدرالي  ُكردستان  إقليم  إلى 
والقيادي المعروف كاك سعدي بيرا 
في  المشهورة  القيادات  من  واحٌد 
الُكردستاني  الوطني  االتحاد  حزب 
أهّم  من  واحٌد  ويُعّد   ، وُكردستان 
قيادات نسق صّمام األمان من جهة 
المحايد  أدّق  بعبارٍة  أو  وقبول   ،
على  وذلك   ، انتمائه  صدقية  رغم 
تتلّخص  كقناعة  صارمة  قاعدة 
في: اتركوا الخالفات ورّكزوا على 

تحيي   العزيزة..   المناسبة  بهذه 
يكيتي«    « جريدة  تحرير  هيئة 
و  الكردية  الصحافة  شهداء 
بأجمل  تتقدم   و  تضحياتها 
والعاملين  العامالت  لكّل  التهاني 
متمنية    ، الُكردية  الصحافة  في 
االزدهار  الكردية  للصحافة 
من  المزيد  نحو  االرتقاء   و 
لنقل  الحرفية«   و  »المؤسساتية 
إلى  المضّطهد   شعبنا  قضية 
الدوائر السياسية المعنية و المؤثرة  
، لينعم شعبنا بالحرية و الخالص.

رسالة تهنئة

القاعدة  هذه  وعلى   ، المتوافقات 
لمنحه  والشكر  التقدير  كّل  وبعد 
الحوار،   لهذا  لنا  وقته  من  بعضاً 

سنبدأ بسؤالنا األول لجنابكم : 
الشخصية  تجربتكم  خالل  من 
إلى  المسلّح  النضال  من  االنتقال 
السالم ، وإٔن لم يكتمل وباختصاٍر؟ 
الموقّرة  شخصيتكم  وكأنموذجٍ 
الكفاح  حالة  من  االنتقال  بسالسة 

المسلّح إلى حالة السلم والبناء ؟
مقهوٍر  وشعٍب  أمٍة  كّل  حياة  في   -
 ، المسلّح  للكفاح  مرحلة  هناك 
 ، أبداً  فاالستعباد والظلم ال يدومان 
، ولذلك  أثبت ذلك مراراً  والتاريخ 

من الطبيعي أن تكون هناك أسباب 
ذاتية وموضوعية أمام كّل الشعوب 
على  والثورة  لإلنتفاض  المقهورة 
الظلم واالستبداد العنصري ، ونحن 
طويلة  عقوداً  عانينا  ُكردي  كشعٍب 
العنصرية  األنظمة  طغيان  من 
علينا  استوجب  لذلك   ، الحاكمة 
حقّقنا  والحمدهلل   ، المسلّح  النضال 
تضحياٌت  وهي   ، شعبنا  بتضحيات 
جسيمة وغالية ، أهدافنا في التحرر 
من  وتمّكنّا   ،  1991 عام  منذ 
ما  حّدٍ  إلى  المستقل  كياننا  تأسيس 
إقليم  وحكومة  برلمان  خالل  من 
علينا  استوجب  مما   ، ُكردستان 

النضال  بالتالي االنتقال من مرحلة 
مؤسسات  بناء  مرحلة  إلى  الثوري 
الحكم الديمقراطي . وكانت المسيرة 
طويلة ورافقتها تحديات وصعوبات 
كثيرة ،ولكنّي أعتقد بأّن العالم يشهد 
كبيراً  تقدماً  حقّقنا  بأننا  اليوم  لنا 
الحكم  انتهاء  فبعد   ، المجال  بهذا 
في  نجحنا  بغداد؛  في  الدكتاتوري 
تثبيت كيان إقليم ُكردستان بالدستور 
على  ساعد  ما  وهذا   ، العراقي 
من  بضماٍن  الذاتية  إدارتنا  ترسيخ 
الدستور . ونحن ماضون في البناء 
واإلمكانات  للقدرات  وفقاً  والتنمية 
بذلك  وسنستمّر   ، أمامنا  المتاحة 
العيش  لشعبنا حقوقه في  بما يحقّق 

بسالٍم وأمان واستقرار.

         التتمة في ص2

التتمة ص2

ص3

ص3
التتمة في ص3

،،

استفحال الدور اإليراني في سوريا كان 
نتيجةً للغياب العربي، وأّن بشار األسد 
أداروا  العرب  ألّن  إيران  إلى  ذهب 
ظهرهم له، وأّن الحّل في كّف يد إيران 
عن سوريا غير ممكن إال بدعم بشار 
األسد وتقويته للوقوف في وجه إيران. 

 ، الُكردية  الصحافة  عيد  بمناسبة 
والعشرين  الثاني  يُصادف   الذي 
تمكن  حيث   ، نيسان  شهر  من 
للشعب  البار  اإلبن  و  المثقف 
الكردي و سليل العائلة البدرخانية 
األمير العريقة،   الوطنية 
من   « بدرخان  مدحت  مقداد   «
إصدار أول جريدة باللغة الكردية، 
باسم )ُكردستان( عام 1898 في 
منعطفاً  شكلت  التي   ، القاهرة 
الكردية. األمة  تاريخ  في   كبيرا 
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ردستاني
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القيادي البارز وعضو املكتب السياسي لالحتاد الوطني الك

 كاك سعدي برية يف حوارٍ خاص مع ) يكيتي (... التتمة

يات املرحلة... التتمة
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ردي وحتد

ُ
عودة العرب إىل سوريا... التتمةاجمللس الوطني الك

العراق  ضمن  ُكردستان  إقليم  تجربة 
تُعتبَر  المخاضات  كّل  رغم  الفدرالي 
القضية  مسيرة  في  نوعياً  تحّوالً 
الُكردية .. كيف تنظرون الى مستقبل 
هذه العالقة مع المركز في ظّل وجود 
ملفاٍت مؤثّرة عالقة وخالفات لم تُحسم 

بعد ؟ .
العسيرة  المخاضات  رغم   .. نعم   -
 ، واجهتنا  التي  الهائلة  والتحديات 
التجربة  هذه  نخوض  أن  استطعنا 
في  نوعية  نقلة  كانت  وفعالً   . الجديدة 
نضالنا المستمر من أجل تحقيق أماني 
المسيرة  عموم  وفي  شعبنا  وحقوق 
وقضيته  الُكردي  للشعب  الثورية 

القومية العادلة .
ال نخفي بأّن هناك العديد من المشاكل 
ُكردستان  إقليم  بين حكومة  والخالفات 
والحكومة االتحادية . ولكننا نعي أيضاً 
حقيقة مؤّكدة أّن كّل تلك المشاكل ليست 
الذي  التغيير  وليدة  وال  اليوم،  وليدة 
 ٢٠٠3 عام  بعد  العراق  في  حصل 
وهو عام سقوط الدكتاتورية . فلو أخذنا 
على سبيل المثال مسألة الخالف حول 
وبين  بيننا  عليها  المتنازع  المناطق 
الحكومة المركزية ، فهي ليست وليدة 
اليوم ، بل أنها تمتّد إلى ستينيات القرن 
الماضي ، حين لجأت األنظمة الحاكمة 
ديموغرافي  تغييٍر  إجراء  إلى  حينذاك 
فقد   . الُكردية   المناطق  في  مجحف 
من  العديد  األنظمة  تلك  انتزعت 
المناطق الُكردية عن الحدود التاريخية 
من  اآلالف  هناك   ، ُكردستان  لمنطقة 
تؤّكد  التي  والقانونية  الدولية  الوثائق 
من  المنزوعة  المناطق  تلك  ُكردية 
من  نعاني  ومازلنا   ، اإلقليم  خارطة 

السياسة

تداعيات تلك السياسات الشوفينية التي 
انتهجتها األنظمة السابقة ، وعليه فإننا 
نحتاج إلى وقٍت حتى نتمّكن من التغلب 
على هذه المشكلة، وأعتقد بأّن الجانب 
اآلخر إذا احتكم إلى منطق العقل والى 
الوثائق التاريخية ، وإذا احترم الدستور 
العراقي الجديد الذي وافقنا جميعاً عليه 
، يمكن وبكّل سهولٍة تجاوز هذا الخالف 
، ألّن الدستور وضع األسس والقواعد 

الكفيلة بحّل هذه المشكلة العويصة .
أخرى  مشكلة  لدينا   ، آخر  مثاالً  وخذ 
النفطية وحّصة  الموارد  مستجّدة حول 
وهي   ، الدولة  موازنة  من  ُكردستان 
مشكلة تتجّدد بين فينٍة وأخرى ، وأعتقد 
تتعلّق  الجانب  بهذا  مشكلٍة  إثارة  بأّن 
بالدرجة األولى بتمّسك بعض األطراف 
مركزية  بنظرية  العراق  في  السياسية 
ُكردستان  إقليم  وبقوامتها على  السلطة 
، ويبدو أّن هذا أمٌر توارثوه من عقلية 
االستحكام  بضرورة  السابقة  األنظمة 
فشله   أثبت  منطٌق  ، وهذا  األمور  بكّل 
اليوم  العراق  مشكالت  مجمل  ولعّل   ،
تكمن بهذه النظرة السلطوية مع أّن هذه 
مباديء  مع  تماماً  تتعارض  السياسة 
يؤّكد  الذي  الجديد  العراقي  الدستور 
اتحادي  تعّددي  العراق  في  الحكم  أّن 
االلتزام  بأّن  ألؤّكد  وأعود   . تضامني 
بمبادئ الدستور سيحلُّ جميع مشكالتنا 

القائمة .

الزالت  العراق  في  السياسية  العملية 
تعاني من غياب سلطة الدولة ، بالرغم 
من تناوب األحزاب والشخصيات على 
سّدة الحكم ، ويصفها بعض المراقبين 
بالدولة الفاشلة .. برأيكم الى أين يتّجه 

تِأثير  وما  ؟  ومجتمٍع  كدولٍة  العراق 
ذلك على إقليم ُكردستان ؟؟

 ، المجِحف  الطرح  هذا  مع  لسُت   -
يجب  وال   ، فاشلة  دولة  ليس  فالعراق 
رائدة  دولة  كان  العراق  بأّن  ننسى  أن 
في المنطقة في كافة المجاالت، لكن من 
حظ شعبه السييء أن تسلَّط عليه حكٌم 
بكّل جماليات  أودى  بغيض  دكتاتوري 
هذه الدولة، وقضى على تقّدمه وتطوره 
العراق  حال  لكان  الدكتاتورية  فلوال   ،
وحين حصل   . اليوم  عليه  ماهو  غير 
الدكتاتورية؛تنفّس  وسقطت  التغيير، 
شبح  بزوال  الصعداء  العراقيون 
تعددي  نظام  وارساء  الشمولي  النظام 
ديمقراطي بعد الدكتاتورية، لكن لألسف 
والدولية  اإلقليمية  التدخالت  أتاحت 
لبعض  فرصةً  األحيان  بعض  في 
الرائدة  التجربة  هذه  إلفشال  األطراف 
خلقت  التدخالت  وتلك  المنطقة،  في 
حالةً من الفوضى داخل البلد، وال أريد 
أن أسّمي أطرافاً بعينها ، فالكلُّ يعرف 
حجم التدخالت التي حصلت ومازالت 
، ولكنّي أعتقد بأّن العراق في المحصلة 
سيعود له األمن واالستقرار ، فهو دولة 
ويستطيع   ، باإلمكانيات  وغنية  مّؤثرة 
أن ينهض من جديٍد ، وأّن ما يحصل 
فيه  وتعود  يوٌم  سيأتي  وأنه  البّد  اليوم 
وتسعى   ، رشدها  إلى  السياسية  القوى 
يبقى  وبالمحصلة   . الدولة  بناء  إلعادة 
دامت  فما   ، العراقيين  بيد  كلّه  األمر 
هناك انتخابات تجري ، فمن الممكن أن 
ازدياد  السياسية عبر  المعادالت  تتغيّر 

وعي الشعب العراقي .
على  العراق  أحداث  تأثير  مدى  أما 
ُكردستان ، بطبيعة الحال نحن نتاُثّر ، 

القمع  آللة  نرضخ  لم  ذلك  ومع   
الوسائل  بكّل  وسنسعى    ، العنصري 
حقوق  لتثبيت  الدبلوماسية  والطرق 
الشعب الُكردي إلى جانب حقوق كافة 
دستوٍر  في  السوري  الشعب  مكونات 
الشعب  مكونات  كافة  فيه  يشارك 
الهيمنة  سياسة  عن  بعيداً  السوري 
واالستعالء التي كان يمارسها النظام، 
معاناة  إلنهاء  حلفائنا  مع  وسنعمل 
شامل  سياسي  حّلٍ  وإيجاد  السوريين، 
لألزمة السورية عبر تطبيق القرارات 
الذي   ٢٢٥4 القرار  وخاصةً  الدولية، 
يضمن عملية االنتقال السياسي وينهي 
ومناطق  والدمار  والفوضى  االستبداد 
الديموغرافي  التغيير  وعمليات  النفوذ 
سكناهم  مناطق  إلى  المهّجرين  وعودة 
عبر  المدنية  الحياة  وعودة  األصلية 

نظاٍم ال مركزي سياسي تعددي .
خالل  السورية  الساحة  شهدت  فقد 
األعوام الماضية سلسلة من التحوالت 
بتأثير  الميدانية،  والمتغيرات  السياسية 

عوامل عدة دولية وإقليمية
جعلت طرفي الصراع، النظام والشعب 
عملية  في  األضعف  الحلقة  السوري، 
نتيجة  مصيره،  حول  القرار  اتخاذ 
إقليمية،   - دولية  ومقاربات  تجاذبات 
جعلت الميدان السوري وفضاءه مناطق 
السياسي  العظم  لكسر  ومسرحاً  نفوذ، 
خالل  من  وذلك  األزمة  إدارة  عبر 
حساب  على  عمرها  إلطالة  أدواته 
 ، وتضحياته   السوري  الشعب  معاناة 
ومع ذلك فإّن مطالب الشعب السوري 
لم تتوقّف، وال يعني ذلك هزيمته أمام 
تعنّت النظام وتمّسكه بالحّل العسكري، 
وتعّدد  السورية  المعارضة  وتشتّت 
منصاتها، وانحراف بوصلتها السياسية 
على  لمسلّحة  لميليشيات  وسيطرة   ،
أكثر من بقعٍة جغرافية سورية، ناهيك 
للقيام  الدولي  المجتمع  جدية  عدم  عن 
السوري  الشعب  تجاه  بمسؤولياته 
هذه  كّل  و     ، المرّوعة  ومحنته 
المحّددات لن تنال من عزيمة  الشعب 
السوري  و لن تدفعه لالستسالم ، بعد 

تكتفي  ال  وغيرها  المقوالت  هذه 
والسياسة  المنطق  فوق  بالقفز 
حالةً  تشّكل  أيضاً  أنها  بل  والواقع، 
البريء  والتضليل غير  التعمية  من 
بشار  تأهيل  إعادة  تبرير  بهدف 
تأهيله  أّن  مقولة  ضمن  األسد، 
ضرورة للتصدي للتمّدد اإليراني. 

ودعاة  المقاالت  هذه  ُكتّاب  يتجاوز 
هذا االتجاه عن جملٍة من الحقائق، 
يتركوا  لم  أصالً  العرب  أّن  أولها 
منذ  العربية  والجامعة  سوريا، 
اندالع الثورة السورية، عملت على 
محاولة تقديم حلول عاقلة وعقالنية 
لنظام بشار األسد، وأهمها المبادرة 
العربية للحّل التي قدمتها في نهاية 
عام ٢٠11، لكّن نظام بشار اكتفى 
عبر  جامعتهم  وشتم  العرب  بشتم 
يوسف  الجامعة  في  السابق  مندوبه 
األحمد، ولجأ إلى إيران التي أمّدته 
خطته  لتنفيذ  والمقاتلين  بالسالح 
الثورة  على  بالقضاء  العسكرية 

السورية. 
عهد  منذ  السوري  النظام  كان  لقد 
البيولوجي  وامتداده  األسد  حافظ 
بشار األسد، ينظر إليران باعتبارها 
هذا  وعالقات  االستراتيجي،  عمقه 
الشاه  منذ  قديمة  إيران  مع  النظام 
ومنذ توقيع اتفاقية التعاون والصداقة 
الشاه في عام 1974، واستمّر  مع 
وبين  إيران  بين  والتنسيق  التعاون 
النظام طيلة العقود السابقة، وصوالً 
والتماهي  التعاون  هذا  ذروة  إلى 
االستراتيجي بينهما بعد عام ٢٠٠3 
للتعاون  عميقة  والذي كشف أوجهاً 
والسوري  اإليراني  النظامين  بين 
من  أعقبه  وما  بغداد،  احتالل  بعد 

محمد صبرا - كبير اسماعيل رشيد

املفاوضين السوريين سابقًا 

مازلنا  ألننا   ، أيضاً  بعمٍق  ونتأثّر  بل 
ما  يصيبنا  الدولة،  هذه  من  جزءاً 
مصلحتنا  من  نحن  وبالتالي   . يصيبها 
 ، واالستقرار  باألمن  العراق  ينعم  أن 
بالتأكيد ،فكما  ألّن ذلك سينعكس علينا 
قلت نحن مازلنا جزءاً من هذه الدولة .

األزمة  على  سنواٍت  عشر  مرور  بعد 
السورية الزال أفق الحّل غير واضحٍ، 
بالرغم   . مستمرة  السوريين  ومعاناة 
النظام  بين  الحوار  جوالت  تعّدد  من 
المبعوثين  قِبل  من  والمعارضة 

األمميين .. 
كيف تنظرون لمستقبل سوريا عامةً ، 
وحل القضية الُكردية بصورٍة خاصة ؟
- الحالة السورية تؤلمنا جداً ، فمعاناة 
الحال  يعد  ولم   ، فعالً  طالت  شعبها 
هناك يسعد أحداً مّمن يملك ضميراً حياً 
. فالمأساة كبيرة جداً ، ونحن حزينون 
ِلما يجري ، ألّن سوريا كدولٍة مجاورة 
لنا في المنطقة يهّمنا أن تستقّر. وثانياً 
وهو األهّم عندنا ، هناك أشقاؤنا الُكُرد 
 . يحدث  ما  تبعات  من  يعانون  الذين 
نحن،  به  مررنا  هناك  يجري  ما  إّن 
فالنظام   ، العراق  ُكردستان  في  هنا 
المتاحة  الوسائل  ويكّل  حاول  الحاكم 
 ، القومي  وجودنا  على  القضاء  أمامه 
لجأ إلى كّل األساليب القمعية والوحشية 
 ، ضّدنا  اإلبادة  جرائم  أفظع  وإرتكب 

ولكن ماذا كانت النتيجة ؟
على  نحن  وبقينا  النظام  ذلك  سقط 

األرض . 
اليمكن في مطلق األحوال القضاء على 
الشوفيني  التفكير  فهذا   ، برّمته  شعٍب 
بات من الماضي ، اليوم أجواء العالم 

أكبر  دوراً  يلعب  والميديا   ، مفتوحة 
ما  كّل  اليوم  يرى  فالعالم   ، سبق  مّما 
يجري في أقاصي البلدان ، إذن لم تعد 
حبيسة  الشوفينية  السياسات  هذه  مثل 
إطار الدولة بفضل التعتيم اإلعالمي . 
أو  العراق  في  الُكردي سواًء  والشعب 
سوريا أو تركيا أو إيران بات وجوده 
األنظمة  على  واقعاً  أمراً  ورسوخه 
تتنّكر  أن  ال  معه  تتعامل  أن  الحاكمة 
 . له ، ألنه ال فائدة من اإلنكار مطلقاً 
أن  حقّهم  من  في سوريا  الُكرد  أخوتنا 
يعيشوا بأماٍن في ظّل دولٍة ديمقراطية، 
يتمتّعوا بحقوقهم كبشٍر موجودين  وأن 
اليوم  مطلوباً  وبات   . أرضهم  على 
من  موقفه  السوري  النظام  يراجع  أن 
استقرار  فال   ، هناك  الُكردي  الشعب 
وال أمان من دون حّل القضية الُكردية 
ماذا   ، كمثاٍل  العراق  الى  فلينظروا   ،
تلك  كّل  من  الحاكمة  األنظمة  جنت 
السياسات الشوفينية التي مارستها ضّد 
العراق  مآسي  كل  الُكردي؟،ّ  الشعب 
جرت بسبب عدم حّل القضية الُكردية 
التعددية  ورفض  الديمقراطية  وغياب 
سقوط  كانت  والحصيلة   ، السياسية 
والبقاء  األنظمة  تلك  جميع  وذهاب 
لن  سوريا  بأّن  أؤّكد  وعليه   . للشعب 
إقرار  دون  من  أفضل  بمستقبٍل  تنعم 
على  واالنفتاح  الُكردي  الشعب  حقوق 

التعددية والديمقراطية .

سوريا  في  الُكردي  الُكردي  الخالف 
ُكرد  من  المطلوب  ما  جنابكم،  رأى 
المصيرية  المرحلة  هذه  في  سوريا 
بأنكم من أهّم  وأنتم يُشهد لكم  خاصةً 
عن  وتدافع  تؤّسس  التي  القيادات 

قواعد التفاهمات البينية في ُكردستان 
العراق ؟؟ .

مشاكل  مشكلة  بصراحٍة:  أقولها   -
الُكردية  الُكردي هي الخالفات  الشعب 
 . كثيراً  منها  عانينا  ونحن   ، الُكردية 
تكاد  المنطقة  دول  كّل مشاكل   ، أنظٔر 
تتعلّق  أسبابها  وكّل   ، واحدة  تكون 
بغياب الديمقراطية وعدم تعود شعوبها 
 . اآلخر  الرأي  واحترام  التفاهم  على 
نحن وصل حالنا مع األسف الشديد الى 
حّد االقتتال الداخلي ، ولكن ماذا جنينا 
من ذلك . سقط العشرات بل المئات من 
بيننا  تقاتلنا   ، حق  وجه  دون  الشهداء 
هذا  بعد  ثم   ، المشترك  عدونا  ونسينا 
وتوّحدنا  القتال  توقّف  العبثي  الصراع 
واستطعنا   ، ُكردستانية  جبهة  وأّسسنا 
من خالل هذه الجبهة قيادة ثورة شعبنا 
،ونجحنا في تحرير ُكردستان وتشكيل 
التخدم  الخالفات  إذن   . القومي  كياننا 
تكون  عندما  خصوصاً   ، قضية  أية 
شرساً  عدواً  يواجه  واحد  شعٍب  بين 

كاألنظمة الشوفينية االستبدادية . 
سوريا  في  الُكرد  األخوة  على 
عن  يبتعدوا  وأن   ، يتوّحدوا  أن 
اإلصطفافات المشبوهة ، وأن يوّحدوا 
أداةً  يكونوا  وال  حقوقهم  لنيل  جهودهم 
كبيرة  فرصة  فهناك   ، أعدائهم  بيد 
وليعتبروا   ، القومية  حقوقهم  لتحقيق 
فال   ، الصدد  بهذا  المريرة  بتجاربنا 
التناحر والصراع وخدمة  مصلحة في 
هو  الُكردي  الصراع   ، الغير  أجندة 
على  صراع  وليس  وجود  صراع 

المناصب والمكاسب. 

عن  ناهيك  مهّجراً،  نصفه  أصبح  أن 
والمغيّبين  والمعتقلين  الضحايا  آالف 
إنجاز  تّم  فقد   ، النظام  سياسات  نتيجة 
الوطني  المجلس  بين  مهمة  وثيقة 
السوري  واالئتالف   ENKS الُكردي 
المعارض ) بالرغم من هشاشة تنفيذها(  
تؤّكد على حقوق الشعب الُكردي ورفع 
صفة العروبة عن توصيف الدولة، وتّم 
شخصيٍة  ذي  ككياٍن   ENKS تمثيل 
اعتبارية من الكيانات السبع ضمن هيئة 
التفاوض السورية، ولـ ENKS تمثيل 
مستقبل  حول  الدستورية  اللجنة  في 
الدستورية  اللجنة  وكذلك  سوريا، 
المصغّرة  ، وهناك مفاهيم ومنطلقات 
أفِرزت بالرغم من حّدة النقاشات حولها  
نتيجة تفاعلنا ووجودنا مع اآلخر كاسم 
الالمركزية،  سوريا،  عروبة  الدولة، 
الهوية الوطنية، دولة متعددة القوميات، 
مهمة  وثائق  وهناك  الرسمية،  اللغات 
المجلس  وجهود  بمشاركة  إنجازها  تّم 

الوطني كوثيقة رياض ٢ .
ارتكاز  نقاط  هي  المحّددات  هذه  فكّل 
مهمة للبناء عليها مستقبالً حول صياغة 
كتابة  إلى  وصوالً  الدستورية  المبادئ 
بحقوق  االعتراف  يضمن  دستور 
الُكردية حاضرة على  فالقضية  شعبنا، 
واليمكن  األممية،  المفاوضات  طاولة 
من  الكثير  بأّن  والنخفي  تجاوزها، 
القضايا والنقاشات الحادة والمستعصية 
أصالً  تعود  والمعارضة  النظام  بين 
زال  ال  فالمشوار   ، الُكردية  لمطالبنا 
إلى  بحاجٍة  ونحن  ومعقّداً  طويالً 
المزيد من التفاعل واالستقطاب لكسب 
المؤيّدين إلى جانب قضيتنا وهو خيار 

استراتيجي نتمّسك به . 
فاتورة  دفع  برّمته  السوري  الشعب 
ونحن   ، وكرامته   بحريته  المطالبة 
الُكرد دفعنا ثمناً باهظاً نتيجة ممارسات 

PYD في سوريا
النظام  من  مناطقنا  إدارة  تسلّمه  منذ 
واالعتقال  القمع  فكان  السوري، 
المظاهرات  وقمع  والتخوين 
واالحتجاجات والتفرد، ال بل االستهتار 
بمصير شعبنا عبر ممارسات وقوانين 
وأيديولوجيته  الحزبية  أجندته  تخدم 
من تجنيٍد إجباري وتعليٍم مؤدلج وجّر 
خارج  معارك  إلى  الُكردي  الشباب 

ساحتنا، مما خلق عداواٍت مع المكونات 
األخرى، نحن بغنى عنها، ناهيك عن 
والتي  واإلقصائية  التفردية  سياساته 
ساهمت ببازارات دولية حول العديد من 
مناطقنا وكانت النتيجة كارثية، كّل هذا 
الشباب  وتهجير  هجرة  في  بقوةٍ  ساهم 
من  المنطقة  تفريغ  وبالتالي  الُكردي، 
لعمليات  وتعّرضها  األصليين  سكانها 
كّل  من  وبالرغم   ، ديموغرافي  تغييٍر 
شعبنا  على  الوخيمة  الممارسات  هذه 
الُكردي  الوطني  المجلس  دخل  فقد   ،
أحزاب  مع   التفاوضية  العملية  في 
كخياٍر    PYD بقيادة  الوطنية  الوحدة 
استراتيجي لوحدة الموقف وعدم تفويت 
الفرصة أمام حقوق شعبنا في ظّل وجود 
الراعي األمريكي كضامٍن للحوارات، 
بالمسؤولية  الشعور  من  وانطالقاً 
جهوده  المجلس  بذل  العليا  والمصلحة 
إجراءات   ( األولية  العقبات  لتجاوز 
 ،  PYD بناء الثقة ( والتي لم ينفّذها
ولألسف  بعد مرور حوالي سنة على 
هذه المفاوضات التزال إجراءات بناء 
الثقة مفقودة، وأحزاب الوحدة الوطنية 
الحوارات  هذه  تدخل  لم   PYD بقيادة 
تصريحاتهم  وكّل  جدي،  بشكٍل 
التفاوضية  وممارساتهم التخدم العملية 
ويتطلّب من الراعي األمريكي ممارسة 
لاللتزام   PYD على  الكافي  الضغط 
وإال  التفاوض،   وأخالقيات  بمعايير 
للوقت،  تضييعاً  برمتها  العملية  ستبقى 
والحوار من أجل الحوار فقط ، فالملفات 
الملف   - االجتماعي  )العقد  المفصلية 
العسكري - اإلدارة - العالقة مع حزب 
تراوح  الزالت  الُكردستاني(  العمال 
عن  بعيداً   PYD زال  وال   ، مكانها 
ذهنية وثقافة تقبّل اآلخر ومبدأ الشراكة 
، وعليها القيام  بمراجعة شاملة لمجمل 
سياساتها وممارساتها، وأخذ العبر من 
نتائجها الوخيمة كعفرين وكري سبي/ 
تل أبيض وسري كانييه / رأس العين 
، وستبقى بقية مناطقنا عرضة لمصير 
بمصير  االستهتار  ظّل  في  سابقاتها 
بصلٍة  التّمت  ألجندات  خدمةً  شعبنا 

بقضية شعبنا وحقوقه . 

المشرق  الستباحة  إيرانية  اندفاعة 
الطرفين  بتعاون  تمثّلت  العربي، 
بتنفيذ اغتيال الشهيد رفيق الحريري 
في  عربي  مشروعٍ  من  يمثّله  بما 

لبنان. 
لم يكتِف نظام حافظ األسد ووريثه 
بشار بإيذاء السوريين وقمعهم وقتلهم 
واعتقالهم، بل إّن شرور وجرائم هذا 
العربية  المنطقة  لكّل  امتّدت  النظام 
فاألردنيون  بسوريا،  المحيطة 
يذكرون جيداً محاولة اغتيال رئيس 
وزراء األردن األسبق مضر بدران 
في مطلع الثمانينات على يد عناصر 
يقودها  كان  التي  الدفاع  سرايا  من 
أيضاً  ويذكرون  األسد،  رفعت 
التفجيرات واالغتياالت التي طالت 
أنحاء  كّل  في  أردنيين  ديبلوماسيين 
يذكرون  أوروبا، واللبنانيون جميعاً 
جرائم حافظ األسد والتصفيات التي 
نفّذتها قواته في لبنان، والتي طالت 
أمثال  من  اللبنانيين  الزعماء  كبار 
الحريري  ورفيق  جنبالط  كمال 
الكثير،  وغيرهم  حاوي  وجورج 
تفجير  أيضاً  يذكرون  والعراقيون 
مبنى وزارة الخارجية العراقية في 
عام ٢٠٠9 والتي ثبت ضلوع نظام 
بشار األسد بها، ويذكرون عشرات 
كانت  التي  المفّخخة  السيارات 
تنفجر في قلب بغداد في الثمانينات 
يرسلها  كان  والتي  والتسعينات 
تقف  ولم  السوري،  النظام  لهم 
وامتداده  األسد  حافظ  نظام  جرائم 
البيولوجي عند هذا الحّد، بل طالت 
قامت  والتي  والكويت  السعودية 
اإلرهابي  هللا  حزب  من  عناصر 
إرهابية  تفجيٍر  جرائم  بارتكاب 
من  ومساعدةٍ  بأمٍر ومساندةٍ  فيهما، 
النظام السوري وحليفه االستراتيجي 
من حزب  بهما  المرتبطة  وأذرعها 
و  العراقي،  الدعوة  حزب  إلى  هللا 

وصلت هذه الجرائم إلى حّد محاولة 
الشيخ  األسبق  الكويت  أمير  اغتيال 

جابر الصباح في عام 198٥. 
في  يؤمن  السوري  النظام  يكن  لم 
أّي يوٍم من األيام أّن مصيره وأمنه 
بل  العربي،  يرتبط بمصير محيطه 
كان دائماً يتطلّع إلى إيران بصفتها 
مواجهة  في  االستراتيجي  خّزانه 
كان  الخيار  وهذا  المنطقة،  دول 
النظام  انتهجها  ثابتة  سياسٍة  بمثابة 
على مّر عقود، وليس مجرد خيار 
لمواجهة  له  النظام  اضطّر  طارئ 
الثورة السورية، كما يحاول البعض 

أن يصّور األمور. 
محيطها  إلى  سوريا  عودة  إّن 
وحيوي  ضروري  أمر  العربي 
ألننا  كسوريين،  جميعًا  لنا  بالنسبة 
ومن خالل الثورة السورية نكون قد 
والعظيمة  األساسية  مساهمتنا  قّدمنا 
لحماية أمن واستقرار دول المنطقة 
على  للحصول  فقط  وليس  كافةً 
نظامنا  وبناء  السياسية  حقوقنا 

الوطني الديمقراطي المنشود.
والضرورية  األولى  الخطوة  إّن 
العربي  محيطها  إلى  سوريا  لعودة 
أوالً،  السوريين  إلى  تعود  أن  هي 
األسد  بشار  نظام  حّولها  أن  بعد 
ماللي  أيدي  في  رهينٍة  مجرد  إلى 
إال  ممكن  غير  وهذا  طهران، 
باإلطاحة بنظام اإلجرام في دمشق 
ومحاكمته ليس على جرائم الحرب 
التي ارتكبها بحّق السوريين وحسب، 
بل على الجرائم التي ارتكبها بحّق 
دول وشعوب المنطقة كلّها، وبذلك 
على  قادرون  إننا  القول  يمكن  فقط 
التوسعي  اإليراني  المشروع  هزم 
ومشاريع  المتخلف،  الظالمي 

الهيمنة اإلقليمية األخرى. 
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 يف نتائجها للرتبية السياسية املمنه

ً
السياسة الرتبوية مسلكا

بها  قامت  التي  الثورات  هي  كثيرةٌ 
أرجاء  بمعظم  ،وعصفت  الشعوب 
،وجعلْت  الماضية  القرون  في  العالم 
من بلدانها أيقونةً للديمقراطية والحرية 
السلطة  وتقويض  واإلخاء  والمساواة 
الملكية وجعلها سلطةً دستورية وفصل 
الشعارات  هذه  فكّل  الدولة   الدين عن 
دول  لبناء  األساسية  الركائز  أصبحت 
بحقوقه  المواطن  فيها  يتمتّع  علمانية؛ 
والسياسية  والثقافية  االجتماعية 
احتكار  ويبعد شعوبها عن  والفكرية،  

السلطة بيد فئٍة أو شريحٍة معينة.  
اجتاحت  التي  الحّريات  موجة  ومع 
الشرق األوسط بعد إضرام البوعزيزي 
األنظمة  فقدت  تونس،  في  بنفسه  النار 
بقوة  اإلقناع  على  قدرتها  الحاكمة 
وما  شرعيتها،  وفقدت  السالح؛ 
إالّ  الموجة  لهذه  الشعبية  التفاعالت 
واالنعتاق  بحريٍة  العيش  في  أملها  في 
االستبدادية  األنظمة  هذه  عبودية  من 

الدكتاتورية.. 
الثورة  في  كيفارا  تشي  أّكد  حيث 
محّرراً،  لست  »أنا  بقوله  ذلك  الكوبية 
فالمحّررون ال وجود لهم، بل الشعوب 

وحدها هي من تحّرر نفسها ».. 
الشعب  بحق  اإليمان  يتوّجب  لذا 
عصا  تحت  وليس  بحريٍة  الحياة  في 

الدكتاتورية. 
من  االستفادة  مدى  هو  هنا  يهّمنا  وما 
آليات  في  الشعوب  تجارب  مراحل 
لحقوقها  انتزاعها  وطرق  تحّررها 
وتثبيتها شرعياً في دساتيرها، وصياغة 
قوانينها التي لها عالقة في هذا الشأن. 

األجيال  على  دوماً  بنتائجها  ينعكس   ،
الخطط  تلك  واضعي  قٍبل  من   ، الفتية 
المرجوة في إدامتها لنتائج أفعالهم على 
انطالقتها  في  اليافعة  فالفئة   ، األرض 
تُعتبر فريسة سهلة ألّي طارٍئ في أّي 
مكاٍن وزماٍن ، كما ويتفنّن المخّططون 
في طرائقهم للنيل من هذه الفئة ، لكّن 
محاربة  في  تكون  تلك  الطرق  أسهل 
العلم أوالً ، وذلك عبر إجهاض أدوات 
تربوية  عمليٍة  أّي  في  والتعليم  التربية 

سليمة .
ففي الدول التي تعافت من هذا المرض 
تلك  حينها  حيّدت  التي  و   ، مؤخراً 
في  أدركت   ، فيها  المبعثرة  اآلفات 
تقييماتها بأّن العودة لألسس العلمية في 
ومستقلة  متينة  تعليمية  قواعد  إرساء 
عن الرؤى األثنية والروحية هو الحّل 

في  الوضع  بأّن  خافياً  يعد  لم 
 ، ذروته  الى  وصل  قد  سوريا 
سواًء في التنكيل المرافق للجوع 
كنتيجٍة طبيعية لألزمات المتتالية 
السوري  المواطن  بات  حيث   ،
الذي  الداخلي  الصراع  رهين 
الدولية  للمصالح  كضحيٍة  يشتّد 
أيضاً  البلد  هذا  وباتت خيرات   ،
تتقاسمه المجموعات العسكرية ، 
المعارك  بسبب  وتهمل  تدّمر  أو 

والصراعات المسلّحة . 
لقد بات المواطن السوري رهين 

بعيٍد  أمٍد  منذ  عانى  ُكردي  وكشعٍب 
على  الخارجية  الغزوات  ويالت  من 
للويالت  وتعّرَض  التاريخية،  أرضه 
 ( أوصاله  قطعت  التي  واالتفاقيات 
بيكو  سايكس   -1639 شيرين  قصر 

1916- لوزان 19٢3 (، 
تحديد خريطة  من  يتمّكن عملياً  لم  لذا 
لألسس  الفتقاره  وكذلك  جيوسياسية 
القوى  من  والحلفاء  والدعائم  العملية 
العظمى لبناء استقالليٍة معينة تتمتّع بما 
تسّمى الدولة في العصر الحديث أسوةً 

بباقي الشعوب... 
فضاء  إلى  العودة  عن  النظر  وبغّض 
التاريخ ومدى محاوالت أعداء الشعب 
الُكردي لصهره في بوتقة امبراطوريتها 
إال  الناشئة  دولها  في  ،والحقاً  القديمة 
رغم  بالفشل  باءت  محاوالتهم  كّل  أّن 
بحّق  المستمّرة  العسكرية  الغطرسات 
دول،  أربع  في  وتقسيمه  الشعب  هذا 
بناء  لمقومات  امتالكه  الرغم من  على 
والسلطة  الجغرافي  الحيّز  من  الدولة 
الثقافة  عنصري  وكذلك  والشعب 
الدراسات  تضيفهما  اللذين  والحضارة 
لكن  الدولة،  بناء  لمقومات  الحديثة 
األنظمة  مع  الدولي  المجتمع  تواطؤ 
الغاصبة والمحتلة لُكردستان حال دون 

نشوء الدولة الُكردية.
في جنوب غربي  الُكردية  الحالة  وفي 
عانى  سوريا(  )ُكردستان  ُكردستان 
الشعب الُكردي من محاوالت األنظمة 
المتعاقبة على سدة الحكم في سوريا - 
المنتصرة  الدول  مصالح  وفق  الناشئة 
 -1916 األولى  العالمية  الحرب  بعد 
 ،1946 فرنسا  عن  استقاللها  منذ 
لسياسات التعريب الممنهجة وأن كانت 
بنسب متفاوتة، ولكن مع انقالب حزب 

االشتراكي عام 1963  العربي  البعث 
 ) التعريب  تنفيذ   ( سياسة  بحقّه  جرى 
يسّمى  ما  بتنفيذ  البعث  بدأ  بموجبه  و 
العربي  الحزام   ( األخضر  الحزام 
،حيث   ) الصيت  سيء  المشؤوم 
محافظتي  من  الغمر  عرب  استقدم 
بعمق  استوطنهم  و  الرقة،  و  حلب 
الجغرافيا الُكردية في الجزيرة ،ناهيك 
مثل   عنصرية  إجراءات  فرض  عن 
تجريد الُكرد من الجنسية السورية في 
االستثنائي 196٢« وعدم  »اإلحصاء 
الحدودية  المناطق  في  األراضي  تملّك 
سّكانها  أكثرية  باعتبار  تركيا  مع 
وظائف  في  الُكرد  تشغيل  ومنع  ُكرد، 
شّكٍ  دون  ومن  والجيش،  العليا  الدولة 
الفاشي والعنصري  البعث  حاول نظام 
لشرعنة  كبرى  ديناميكيةً  يعّد  الذي 
أياً  والهوياتية،  الديموغرافية  الهندسة 
تلحق  قد  التي  والجرائم  اآلالم  كانت 
البيت  آل  وحكم  األخرى،  بالقوميات 
والشعب  الُكردية  القضية  ألجل صهر 
الوجود  من  التخوف  وكذلك  الُكردي 
المراسيم  الكردي من خالل إصدارهم 
والقرارات والقوانين المشؤومة، وهذه 
وينبع  يستند  إنما   ، فراغٍ  من  تأِت  لم 
الكراهية  خطابات  في  تراٍث  من 
العمق  شديدة  وثقافات  وأيديولوجيات 
في الوعي والسلوك السياسي السوري، 
إليه  واستندت  واستخدمته  شرعته 
السورية،  السياسية  القوى  مختلف 

طوال تاريخها المعاصر. 
 ومع األسف وبينما كانت األنظار تتّجه 
نحو إسقاط هذا النظام بتكاثف وجهود 
المعارضة  يافطة  تحت  مكوناته  جميع 
الثورة  تمثّل  كانت  والتي  السورية؛ 
يضّم  جامع  وطني  بمشروعٍ  السورية 

سوريا،   مكونات  جميع  أطيافه  بين 
العام  ندخل  ونحن  الوقائع  أثبتت  حيث 
الحادي عشر من عمر الثورة السورية 
عباءة  من  الخروج  تستطع  لم  بأنها 
البعث وفلسفته وإيديولوجيته، ووّجهت 
دفة سفينتها بإتجاه الشعب الُكردي بعد 
إقليمية،  قِبل دول  أن تّمت إدارتها من 
احتالل  من  الجارية  المحاوالت  وما 
الُكردية) عفرين، كري سبي  المناطق 
وسري كانييه(  واالنتهاكات والعمليات 
العنصرية والحاقدة إالّ منهجية واضحة 
الديمغرافي،  التغيير  لمحاولة  تُماَرس 
وتغيير الخريطة الجيوسياسية والتوزع 
الجغرافي للشعب الُكردي في سوريا. 

التعسفية  اإلجراءات  هذه  كّل  ومع 
في  الُكردي  الشعب  بحّق  والقمعية 
على  محافظاً  الشعب  هذا  ظّل  سوريا 
هويته القومية وثقافته وتراثه، ولكّن ما 
للحركة  الخارجي  االنفتاح  ومع  تجلّى 
األزمة  بداية  مع  الُكردية  السياسية 
نقل  تفتقدها في  السورية؛ والتي كانت 
اإلجحاف  ومآالت  ومآسي  تراجيديات 
بحقوقه القومية من قِبل األنظمة الحاكمة 
للمجتمع الدولي، هو عدم قدرتهم على 
والقوى  الدولي  المجتمع  استقطاب 
لرصد  الدولية  والمنظمات  العظمى 
معاناة هذا الشعب الهالك ،واالفتقار الى 
التي  القضايا  معالجة  في  عقلية  سوية 
الطاوالت،  وتحت  الخفاء  في  تُحاك 
التحررية  الحركة  مهندسو  حيث 
يفتقدون  سوريا  ُكردستان  في  الُكردية 
الى أبسط مقومات استراتيجيات العمل 
ألنها  فعّال  دبلوماسي  ونهج  المنّظم، 
السياسة  في  الفقري  العمود  تعتبر 

الخارجية.

لذا يتطلّب من المجلس الوطني الُكردي 
بذل  القومي  للمشروع  حامالً  باعتباره 
اللقاءات  وتكثيف  مضاعفة  جهود 
ومع  األصعدة  كافة  على  الدبلوماسية 
القومية  للحمة  وإعادتها  الجهات،  كافة 
قبل  من  القضية  وتمييع  تشويه  بعد 
للمسّميات  بتغييرها  وذلك   PYD ال 
لخارطة  واستهدافها  الجغرافية 
يافطة  تحت  ُكردستان  غربي  جنوب 
مصطلحاٍت رنّانة ليست ُكردية »شمال 
وأدلجة   ، انموذجاً  سوريا«  شرق 
حزبية  نظرة  وفق  التربوية  المناهج 

مقيتة، والقائمة تطول . 
المنطقة  إفراغ  بلّة هو  الطين  زاد  وما 
الشابة  وطاقاتها  كوادرها  من  الُكردية 
نتيجة االستهتار واحتكار القرارات من 
 PYD قِبل حزب االتحاد الديمقراطي
بمفاهيمه الطوباوية ومشاريعه األممية 
الُكردي  شعبنا  قضية  تخدم  ال  التي 
الشباب  لخيرة  دفعه  وكذلك  العادلة، 
لالستشهاد في مناطق خارج الجغرافيا 
تخدم  سياسية  اتفاقيات  دون  الُكردية 

مصالح الشعب الُكردي في سوريا. 

الُكردية  المنطقة  أّن  من  الرغم  وعلى 
ويمكنها  واحداً  اقتصادياً  فضاًء  تمثّل 
ولكن  ذاتها  على  واالعتماد  االكتفاء 
ظّل  في  الُكردي  الشعب  يعانيه  ما 
إدارة الحزب الواحد يزيد حّدة األسى، 
كيفية   في  فقط  التفكير  إلى  به  ويؤّدي 
تأمين معيشته اليومية وبذلك يبتعد عن 

قضيته. 
من  نتحّرر  أن  البداية  في  يتوّجب  لذا 
الكالسيكي  والعمل  البالية  الثقافات 
حيث  المصيرية  القضايا  معالجة  في 
في  الناجع  العمل  أولويات  من  تعتبر 

ألّن  الغاصبة  الدول  نير  من  التحرر 
التحرر  من  أنجع  الفكري  »التحرر 
بحقّه  الشعب  إيمان  الجيوغرافي«،و 
والعيش بحرية و اتخاذه لقيادة سياسية 
عملها  آلية  تنّظم  ومخلصة  واعية 
وإيقاظ  الشعب  خدمة  في  وترميها 
التي  المؤامرات  من  وتنبيهه  الشعب 
التغيير  إلى  به  ليرسي  له  تُنَصب 
الحقيقي المأمول، فعلى الحركة الُكردية 
في سوريا  االتفاق على صيغة موحدة 
الدولي  المجتمع  بها  لتطالب  وتتبنّاها 
السوري  الشأن  في  الضالعة  والدول 
بإيجاد  سليم  دبلوماسي  نهجٍ  وفق 
حقوقه  إليه  ويعيد  معاناته  ينهي  حّلٍ 
المسلوبة ويكون شريكاً في بناء سوريا 
لكّل  المركزية  فدرالية  ديمقراطية 
السوريين ، وكذلك استقطاب الكفاءات 
الشباب  خيرة  من  والمختّصة  المؤّهلة 
جميع  في  الُكردي  الشعب  وأبناء 
ومزدهر  واعد  مجتمع  لبناء  المجاالت 

وجيل واعي.
ومن جهٍة آخرى على الحراك الثقافي 
الجالية  من  وخاصةً  المثقفة  والنخبة 
بالقضية  التعريف  االوربية  الدول  في 
الُكردية ومآالتها وشرح معاناة الشعب 
الكردي عبر ندوات ومجالس حوارية 
وفضح السياسات العنصرية التي تُحاك 
الوعي  ثقافة  الشعب، وبّث ونشر  ضّد 
قدسيتها  ومدى  القضية  قيم  وغرس 

لألجيال الناشئة .
لذا المسيرة التحررية والتنويرية يجب 
والثقة  القيادة  وعي  فيها  يسود  أن 
بالذات واإليمان بعدالة القضية وتجاوز 
المصلحة  وتفضيل  ونبذها،  الخالفات 

العامة على المصلحة الشخصية، ..

األنجع ، مرّكزين في فحواه على القيم 
الرأي  وثقافة  الملموسة  المجتمعية 
اآلخر وتقبّله ، ال بل وجعلها األرضية 
كلّه  ، هذا  الذات  انطالقة تصويب  في 
يترافق بشكٍل مواٍز لبناء أّي كياٍن جديٍد 

سياسياً وإدارياً ومجتمعياً .
فما يجري و)لألسف( من محاربٍة علنية 
بالطبع  بدوره  اليقبل  والذي   ، للعلم 
 ، البعض  الهّدامة من  السلوكيات  بتلك 
بنيان  األمر  بادىء  وفي  تستهدف  إنّما 
المجتمع ، ورفده بأجيال مبنية على قيم 
مجتمعية زائفة كالسلطة الزائفة المبنية 
على ثقافة  العنف ، وتكريسها كمعايير 
على  استنادا   ، المجتمع  عليها  تبنى 

قاعدة )مسك األرض( حسب زعمها.
التفصيل  من  بشيٍء  التنفيذ  وآلية  قوام 
الكوادر  من  األكفّاء  تحييد  عبر  تتّم 
التعليمية وإستبدالهم بَمن هم أقّل كفاءةً 
، كذلك من خالل توفير مناهج سطحية 
مؤدلجة وغير مجدية في الواقع ، سوى 

للقائمين على وضعها أنفسهم ، كجزٍء 
 ، األرض  على  المتنفّذة  السلطة  من 
الناجح  اإلستهداف  تّم  قد  يكون  وبهذا 
لكّل من المعرفة والقائمين عليها ، كأهّم 
عنصرين أساسيين في العملية التربوية 

المنهجية.
منطقتنا  بأّن   ، نرى  للواقع  وتقريباً 
هذه  إلحدى  ضحية  الواقع  وفي 
مايقارب  ومنذ  وتمّر   ، السنياريوهات 
السبع سنوات المنصرمة على المستوى 
التربوي تتخبّط في سيرورتها ونتائجها 
تتوّضح  ولألسف  فالمناهج  التربوية، 
ممارسيها  عن  ناهيك   ، تمجيدية  بأنّها 
 ، الرصينة  التربوبة  للطرق  المفتقرين 
متناسين بأّن إعداد الكادر السليم  إنّما 
تكون  بنيانه  واستدامة   ، لوطٍن  إعداد 
في مّده بأسس علمية صحيحة ، تربوياً 
بأن  نعلم   وكما  اإلعداد  في  يستوجب 
تكون تلك الكوادر قادرة على ممارسة 
مهارات و طرائق تربوية معينة ، تسّهل 

المعرفية  الذخيرة  إيصال  عملية  من 
المقولة  مع  تماشياً  وذلك   ، لطلبتهم 
التربوية الشهيرة » من الضروري أن 
حتى  المتلقّي  إلى  الوصول  من  تتمّكن 

تستطيع أن تلقّنه ما تريد ».
تدافع هذه الفئة ولألسف عن ممارساتها 
الُكردي  مجتمعنا  كاهل  أثقلت  التي 
بأنهم  منتقديها  على  لترّد   ، خاصةً 
للغتهم   ، بذلك  نقدهم  في  يستهدفون 
 ، المناهج  هذه  بها  تُدّرس  التي  األم 
سوى  تقنع  أن  لها  يمكن  ال  واقعٍة  في 
في  والمدافعة   ، لها  المصفِّقة  الطبقة 
قسمها األكبر عن أفكارها وخططها ، 
في جعل مايتسّرب من العملية التربوية 
من طاقاٍت بشرية تعود لتبرز نفسها في 

كنف هؤالء مجّدداً .
ما يدعو للتخّوف ، هو أن تتصّدر هذه 
الفئة التي أدارت ظهرها أو حتى التي 
مضت في نظاٍم تربوي موّجٍه ، لساحة 
المستقبل والبناء ، وتكون جزءاً والبّد 

بيدهم  التي  الدخيلة  المنظومة  تلك  من 
زمام األمور تنفيذياً ، خاصةً وإٔن طال 
إضافةً   ، عليه  هو  ما  على  الوضع 
لتناسٍب طردي لمصالح ضيقة لهم مع 
مصالح القوى المؤثّرة في المنطقة آنياً 
اآلخر  الرأي  قدرة  غياب  ظّل  وفي   ،
في لملمة إمكاناته والمضي من جديد و 

بأساليب تتناسب والواقع .
طرحه  الذي  التساؤل  مع  تماشياً 
 « فيلهيلم  تيودور  الشهير  التربوي 
ماذا يمكن أن نفعل فيما يتعلّق بالتعليم 
لحماية أنفسنا من اإلنحرافات السياسية 
وللوهلة  للذهن  يتبادر   ،  « ؟  الجديدة 
األولى بأن ندرك بأّن عقبات مايجري ، 
ممتّدة وبالتأكيد لعشراٍت من  السنوات 
، وأنها عقلية دخيلة ، ستكون  القادمة 
بناء  أو  تصحيحٍ  عملية  ألّي  مرافقة 
وممارسيها   المحلية  السياسة  وأّن   ،
قادم  في  متأثرون ال محالة ، وخاصةً 
األيام بتلك السياسة التربوية الممنَهجة ، 

وأّن المهمة في تصويب المسار ستكون 
أصعب في ظّل اإلفراغ الحالي للسياسة 
التربوي  محتواها  من  القائمة  التربوية 

قبل العلمي .
كحركة  تدرك  أن  عليها  تستوجب 
سياسية ُكردية ، ضرورة إبقاء السياسة 
صراعٍ  أّي  خارج  لألجيال  التربوية 
اإلجماع  يتّم  وأن   ، ايديوجية  أطر  أو 
على ترسيخها  ، رغم تمّسك المجلس 
الوطني الُكردي بها كضرورةٍ البّد منها 
ونتائج  عواقب  من  لها  بما  واليقين   ،
قضيٍة  وجود  محّددات  على  كارثية 
عادلة البل وعلى مستقبل المنطقة ككّلٍ 
، وإٔن أمكن العمل على جعلها منطلقاً 
للتصويب العقالني للحالة الخاطئة التي 
بلوٍن  القائم  بالشكل  مناطقنا  بها  تُدار 

واحٍد وفكٍر أوحد .

البحث عن األمن واألمان ولقمة 
العيش المغّمسة بالخوف والقلق ، 
وتجاوز حاجز الفقر عنده ليصل 
الى أعلى المستويات ، وتسّربت 
أمنيات  مجتمعه  مفاصل  إلى 
ولكنها   ، آمن  مالٍذ  عن  البحث 
 ، كبيرة  بمخاطر  محفوفة  أيضاً 
المبعثرة  الخيم  ناهيك عن شتات 
السورية  األراضي  داخل  حتى 
الٌكردية  مناطقنا  جملتها  ومن   ،
بالثروات  غناها  رغم  والتي   ،
 ، الخصبة  واألراضي  الطبيعية 
مظالم  من  تنُج  لم  أيضاً  أنها  إال 

الدائرة  والمعارك  الحروب 
اإلدارة  وممارسات   ، جهة  من 
فرض  خالل  من  المتحّكمة 
اإلجباري  كالتجنيد  إجراءاٍت 
التي تدفع الناس - خاصةً الشباب 
- إّما الى العطالة بسبب االختباء 
التجنيد  إلى  السوق  والخوف من 
معابر  عن  أيضاً  والبحث   ،
دولٍة  أية  أو  أوروبا  إلى  للجوء 
التوترات  ذلك  إلى  يُضاف   ،
؛مّما  الالأمان  وحالة  الحدودية 
أّدى إلى تهجير مساحاٍت واسعة 
من األراضي والبساتين وما شابه 

ذلك . 
الخارطة  على  فرضت  لقد 
متأّزماً  وضعاً  ككّلٍ  السورية 
أزمتها،  بتطور  بكليتها  مرتبطة 
تعيش  كلها  المناطق  وباتت 
 ، أشّد  بويالٍت  الحروب  ازمات 
وأصبحت كّل المعايير الدولية ال 
، وإن  لكّل األطراف  تعني شيئاً 
لتبّرر  بالردود فهي فقط  تكّرمت 
أو تنفي ما يُوّجه لها من انتقادات 
في  مألوفة  ظاهرة  وأصبحت   ،
الساحات السورية واماكن مكبّات 
مجموعاٍت  أّن  كيف   ، النفايات 

أنقاضها  في  تبحث  األطفال  من 
كانت  وإن  استخدامه  يمكن  عّما 
من  وكم   ، عديدة  لمراٍت  مدّورة 
أبرياء  أطفال  فيها  سقط  حادثٍة 
األسلحة  فوارغ  يلملمون  وهم 
المدافع  مقذوفات  وبقايا  النارية 

وماشابه . 
المكشوف  حكم  في  بات  لقد 
المعيشي  الوضع  بأّن  والمحكم 
حقيقية  كارثٍة  نحو  يتّجه  لسوريا 
، وأّن النظام لم يعد يتحّكم بقيمة 
انخفض  التي  السورية  الليرة 
لدرجٍة كبيرة جداً ، وعاد النظام 

مجبراً  التجويع  سياسة  إلى 
ومرغماً عكس مرحلة الثمانينيات 
والغاز  الخبز  قضايا  ولتطفح   ،
األوسع  الفسحة  على  والكهرباء 
، ولسان حال جميع السوريين ، 
الذين لم يِهن الصراع المسلّح من 
عزيمتهم ، سوى الجوع والعطش 
األسلحة  أحدث  ويالت  ومعها 
الفتّاكة ، ونماذج من البدائل التي 
مختلفة  صورةً  تعطي  أن  فشلت 

وواضحةً عن النظام .

اجلوع واألمان



يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

     2 من 2 
األول  القسم  في  ورد  ِلما  استكماالً 
بجريدة   والمنشور  العرض  لهذا 
 ، الماضي  آذار  شهر  عدد  يكيتي 
في  ودورها  الماء  طواحين  حول 
السياق التاريخي ، كواحدةٍ من أهّم 
التوّجه  ثم  ومن  االستقرار  عوامل 
 ، السكنية  والتجّمعات  القرى  لبناء 
والتي ترّكزت على ضفاف ومحيط 
والينابيع  المائية  والجداول  السواقي 

الجارية ، والتي ُعّدت عامالً رئيسياً 
في اختيار المواقع ، كون الماء هو 
الستمرار  األهّم  الحيوي  العنصر 
سالسة  عامل  كان  ودائماً   ، الحياة 
دائم  شبه  وبشكٍل  عليه  الحصول 
أساس  كضماٍن   ، األولويات  من 
من  مستدام  لبقاء  دعٍم  في  ومساهٍم 
بناء  في  أساس  وكعامل   ، جهة 
واقع  وفي   ، التجمعات  وتطوير 
مناطقنا الُكردية و ) كأنموذجٍ خاص 
منطقتي ديريك وعفرين ( ، يمكننا 
غالبية  في   - كمثال   - االستدالل 
سنالحظ   - اإلقليم  بوطان  تجمعات 
منه وشبه  الدائم  االستقرار  أّن خط 
المستقّر، وبما فيه المتنقّل ) الكوجر 
( بقيت محطاتها تلتّف وتتحّوط في 
ومجاري  سواٍق  حزم  على  الغالب 
 ) ) جم  السواقي  منها  نهرية سواًء 
 ( الجريان  دائمة  ولكن  الصغيرة 
 ( مثل  رئيسة  أنهار  أو   ،  ) سفان 
دجلة ( ، هذه المجاري النهرية التي 

استُخِدمت للسقاية والتنقل وما شابه 
بُنِيت على ضفافها سلسلة  ، وأيضاً 
من التجمعات السكنية البشرية التي 
سّهلت ووفّرت لها كّل إمكانات دعم 

اإلستقرار السكني .
مع  وقفٍة  وفي   ، بدء  على  وعود 
والتي   ، العينية  والمشاهدات  الذات 
تمتّد ألكثر من نصف قرٍن ، إضافةً 
المتناقلة  الشفهية  السرديات  إلى 
التي  المائية  الطواحين  سلسلة  عن 
ومحيطها  المدينة  بوطان  طّوقت 
المتتالية  السلسلة  تلك  وباألخّص   ،
قبل  حتى   ، جنوبها  غّطت  التي 
حيث   ، بيكو  سايكس  اتفاق  تطبيق 
لمنطقة  التابعة  القرى  في  نشاهد 
تكاد  عديدة  طواحين  مثالً  ديريك 
أن تكون متقاربة من حيث المسافة 

مثل : 
تقع  والتي   - بركي   - طاحونة   -

تستفيد  كانت  والتي  القرية  جنوب 
من -جمي قسر ديبي - 

ويُعتقد   :  - بيظا  بره   - طاحونة   -
بأنها األقدم وتجاور الكنيسة القديمة 
في المنطقة وهي تتغذّى أيضاً  جداً 
- على ما أعتقد - من جم قسر ديب 
- طاحونة - بانه قسر - : وتقع في 

جنوب بانه قسر  على جم باجريق .
- طاحونة كاساني ..

- طاحونة ديرشوي - في ديريك : 
ديريك  غرب  شمال  في  تقع  كانت 
زغات  طاحونة   -   - جّمها   على 

على جّم زغات 
- طاحونة موزالن على نهر سفان .
وكذلك سلسلة من الطواحين المبنية 
كانت على خط نهر سفان ، ويؤّكد 
الطواحين  هذه  أّن  على  المعّمرون 
بُنيت منذ أكثر من قرٍن ، وتكاد أن 
تتشابه في هيكليتها البنائية وطرازها 
كما هندستها وطريقة عملها ومجرى 
في  حتى  بل  ال   ، المائي  الدفع 
توزيع الغرف واإلسطبالت وكذلك 
مجاري جلب الماء وصرفها ، وفي 
وفي   ، وتطبيقاته  العمل  ميكانيكية 
 198٠ عام  تموز  أواخر  دردشة 
زاكر  حاجي  أمين  مال  الراحل  مع 
 (  199٢ سنة  والمتوفّى  الجزيري 
والذي كان تلميذا ومن ثم نائباً لمفتي 
وواحد  المشهور  وعالمها  بوطان 
شمس  مجلة  في  الكتاب  أشهر  من 
ُكردستان المال شمس الدين الزفنكي 
اثناء   - أمين  مال   - ذكر  ، حيث   )
جولٍة لي معه في محيط قلعة بوطان 
، ووقف فجأةً أمام القسم األعلى من 
لجّر  مآخذ  عند  وبالضبط  جدارها 
وكانت  القلعة  الى  دجلة  من  المياه 
الصحي  للصرف  أنابيب  مسارب 
التزال  النظيف  للماء  وأخرى 
ظاهرةً للعيان ، والتي كانت تخترق 
بارعة  هندسية  وبطريقٍة  الجدار 
المسارب  إلى  النظيفة  المياه  ترفع 
ومنها إلى مواضع في جدار القلعة 
الداخل  من  تتفّرع  كانت  ثم  ومن 
المياه  -حسب وصفه - كما شبكات 
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3-2       
العالم  أمين  محمود  العربي  للمفكر 
المبحث  هذا  في مجال  هامة  مقولة 
كافة  نخوض  إننا   /  : يقول  حيث 
معاركنا على أرض التراث / وفي 
هذا السياق أيضاً ، أّسس د . طيب 
الجديد  الرؤيوي  مشروعه  تيزيني 
أحد  قال  وكما   ، العربي  للفكر 
المفّكرين : إّن المبدع عندما يذهب 
هو،  واقعه  يكتب  فإنه  التاريخ  إلى 
تذوب  ،وهنا  مستقبله  ويستشرف 
اللحظات الزمنية الثالث : الماضي 

_ الحاضر _ المستقبل  - .
في  ورد  ِلما  واستطراداً   ! إذن 
 ، العرض  هذا  من  األول  القسم 
بالتوازي  المكتسبة  اللغة  كانت  فقد 
في  األولى  اإلبداعية  الخطوات  مع 
مسيرة الحياة البشرية ، هي العامل 
ونمو  الوعي  تصقّل  في  األهّم 
الذاكرة الجمعية ، ولتصبح بالتدّرج 
لسبل  إٔن  الناظم  المعرفي  الخّزان 
االستمرار  حوافز  ومعها  التطور 
المجتمعية  الذاكرة  تلك  وترسيخ 
زمٍن  عبر  وأّسست   ، وتصقيلها 
طويل جداً منهجيةً للبحث واالرتقاء 
، ومع تتالي وتراكم الخبرات ومعها 
الحاجة  وبروز  المعرفي  الزخم 
مبدأ  على  وحفظها  لتوثيقها  الماسة 
التي  الحالة  هذه   ، مهنياً  التوارث 
الموائمة  الظروف  وأوجدت  هيّأت 

يف التدوين ونشأة التاريخ

   وليد حاج عبدالقادر

في تحّول التاريخ إلى علٍم له قواعده 
أرضية  وعلى  مستوعباً   ، ومبادئه 
اإلنسان  وإمكانات  ُسبل  كّل  توفير 
منذ  تاريخها  تدوين  في  البدئية 
وبوسائل   ، الكتابة  قبل  ما  عصور 
متعددة كان من اهمها الفنية وبشكلها 
البدائي كالرسم والنقش على جدران 
اتخذها  قد  كان  التي  الكهوف 
وإلى   ، له  مسكناً  أو  ملجأ  اإلنسان 
وتطّورها  الكتابة  اختراع  لحظة 
التعبيرية  وأساليبها  وسائلها  في 
التي  لألطوار  تتبعٍ  ، وفي  المختلفة 
والتي  التاريخي  التدوين  بها  مّر 
بالقصص  وببساطٍة  تحديدها  يمكن 
واألساطير الشعبية ، وتاريخ السيَر 
المصادر  توفّر  ومع   ، والمغازي 
ووفق   ، التاريخية  للمادة  األصلية 
هذا المقياس استخلصت البشرية إلى 
أّن التاريخ ليس سرداً لحوادث تحفظ 
فقط أحداث الماضي وتمّجد األفعال 
البارزة كثقافٍة عامة ، بل أّن الغاية 
من دراسة التاريخ هي الوصول إلى 
الحقيقة التاريخية ذاتها كغايٍة علمية 
، وعلى أساس ذلك ُعّد التاريخ علماً 
منهج  له  التطبيقية  العلوم  كسائر 
بحٍث تاريخي واضح ومختلف عن 
واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  منهج 
األخرى . وكخالصٍة : يمكننا القول 
بأّن التأريخ ابتدأ مع تدوين األحداث 
إنجازاتها  للبشرية  يحفظ  سجٍل  في 

اإلنسان  بدأ  التي  اللحظة  مع  أي   ،
أبنائه  على  يقّص  المدنية  فجر  منذ 
قصص أسالفه الممتزجة بأساطيره 
 ، تباعاً  تطّور  والذي   ، ومعتقداته 
وقد كان اليونانيون سبّاقين في كتابة 
َمن  أول  هيرودوت  ويُعّد  التاريخ 
قائمة  علمية  بطريقٍة  التاريخ  دّون 
على المشاهدة ولُقّب بأبي التاريخ . 
هذا المؤّرخ الرائد ) 484 - 4٢٥ ق 
. م ( الذي استخدم كلمة ) هستوري 
( ألول مرةٍ كعنواٍن لكتابه ، وأحدث 
والتأليف  الكتابة  مجال  في  ثورة 
التاريخي , وذلك من منطلق معنى 
العنوان الذي يعني في اللغة اليونانية 
 .  ) والتقّصي  والمشاهدة  البحث   (
وذلك كرّد فعٍل من هيرودوت على 
كانت  الذين  المؤّرخين  من  سابقيه 
القصص  على  تقتصر  كتاباتهم 
الدقة واألمانة  الممتعة على حساب 
المضامين  عن  بالكشف  وطالب   ،
الحقيقية من معاٍن ودروس في تلك 
القصص ، وذلك كإثاهتماٍم بأحداث 
الماضي وبمخلّفات اإلنسان وآثاره ، 
وكنزعٍة إنسانية عرفتها الحضارات 

البشرية المتعاقبة . 
بأّن  والقول  االستناج  يمكننا  إذن 
المنهج التاريخي ، رأى النور على يد 
اليونان وإّنٔ كانت بوسائطها البدائية 
البسيطة ، لكنها كانت بدايات موفّقة 
، ساهمت في تحرير العقل اإلنساني 

من الخرافة ، وفسحت المجال لتعليل 
 ، معقولة  منطقية  بأسباب  الظواهر 
خاضعٍ  غير  التاريخ  أّن  واعتقدوا 
الطبيعة ، البل يمكن  ألوامر تفوق 
لإلنسان أن يتأّمل عميقاً في أحداثه 
دون  حدوثها  سّر  في  ويتجادل   ،
وكأمثلة  الغيبيات,  على  اإلرتكاز 
الملطي  طاليس  تنبّأ   ..  ( عندما   :
م   . ق  سنة ٥8٥  الشمس  بكسوف 
، حفز هذا األمر اليونانيين ودفعهم 
بعدما  العلمي  والتفكير  للبحث 
والتاريخ   ، التنبؤ  ذلك  بانت صحة 
سيستذّكر دائماً ذلك الهجوم العنيف 
األساطير  على  الملطي  لهكتيوس 
خرافة  مجرد  عّدها  والتي  اليونانية 
القرن  منتصف  في حوالي  وذلك   ،
السادس قبل الميالد .. ( ، وكّل هذه 
مّهدت  التي  هي  وغيرها  المقدمات 
وكانت   ، هيرودوت  أمام  الطريق 
إٔن  والتقّصي  البحث  في  ركيزته 
االّطالع  لسعة  كروافد  او  كمنهجٍ 
واالهتمام ، خاصةً وقد ُعِرف عنه 
الشعوب  بطبائع  الواسعة  خبرته 
كنتاجٍ ألسفاره العديدة ، وكان يتمتّع 
ساعده   , فني  وحّس  علمية  بروح 
بطريقٍة  معلوماته  عرض  على 
سلس,  أدبي  وأسلوب   ، شائقة 
األشخاص  دور  على  كثيراً  ورّكز 
في صناعة التاريخ متأثّراً بالشاعر 
اليوناني ) هوميروس ( ، وفي هذا 

المجال يقول هيرودوت : ) .. لكي 
وتبقى   ، الرجال  أعمال  تطمس  ال 
الباهرة  واإلنجازات  الكبرى  المآثر 
تلك  سواًء  إعجاب  وال  تمجيد  بال 
التي كانت لليونانيين أو للبرابرة ( .
 وقد راكمت البشرية عبر تاريخها 
وحّددت أركان رئيسة يمكن للمؤّرخ  
مصادر  مثل  عليها  يعتمد  أن 
بأشكالها  كاآلثار  المتعددة  التاريخ 
والوثائق  القديمة  والنقوش  المختلفة 
الرسمية  والوثائق  والمراسالت 
األرشيفات  دور  من  المستخرجة 
بالباحث  ويُفتَرض   . التاريخية 
الكتب  على  يعتمد  أال  التاريخي 
والمراجع بقدر اعتماده على خبرته 
والتدوين  المشاهدات  من  الحياتية 
في  أو  اإلنساني  محيطه  في  سواًء 
العالمي  المحيط  من  أوسع  دائرةٍ 
من  الميدانية  الزيارات  وتُعّد   ،
 ، التاريخي  الباحث  مصادر  أهّم  
يُعّد  الذي  الشفاهي  التاريخ  ومعها 
للمعرفة وفق شروط  مهماً  مصدراً 
معينة يفترض توفّرها ، كأن يتمتّع 
الراوي بكامل األهلية ، ) .. وليس 
له غرض شخصي وغير متحيّز ، 
معينة  أيديولوجية  إلى  منتٍم  وغير 

وغيرها .. ( .
الجهد  إلى  تحتاج  التاريخ  وكتابة   
 ، الطويل  والصبر  والتضحية 
عميقة  دراسةً  تحتاج   أنها  خاصةً 

لفحوى الوثائق وتدقيقها ومراجعتها 
 . الوثائق  من  بغيرها  ومقارنتها 
على  هنا  التوكيد  الضروري  ومن 
ترابط علم التاريخ بالعلوم اإلنسانية 
المؤّرخ  يحتاجها  والتي   ، األخرى 
تلك  تُصنّف  األساس  هذا  وعلى   ،
العلوم تحت مسّمى العلوم المساعدة 
من  تختلف  قد  والتي   ، للتاريخ 
وذلك   ، آخر  إلى  للتاريخ  دارٍس 
الجوانب  أو  العصر  باختالف 
في  المختّص  الباحث  يرغب  التي 

دراستها والكتابة عنها .

يتبـــع 

غوغل  من  غالبيتها  المراجع   -  *
ويوكيبيديا
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الحالية ، وربطها حاجي زاكر كلّها 
الزمان  بديع  واختراعات  بإبداعات 
الجزيري ، واستطرد بأّن هذه اآللية 
- تطبيقات الجزيري - كانت من أهّم 
الطواحين  وانتشار  تطور  عوامل 
ومن   ، المنطقة  في  أيضاً  المائية 
وحي إبداعاته كانت هذه اآللية  في 
إيصال الماء بسالسٍة الى األراضي 

المرتفعة عن منسوب ومجرى المياه 
العينية  والمشاهد  المعلومات  هذه   ،
كان لها دور كبير - لي شخصياً - 
ألعود إلى لحظات )الدهشة الكبرى 
( ، وأتذّكر لحظات تأّملي الطفولي 
، وأنا أتأّمل مجرى الماء القادم من 
- جّم - ديريك المنخفض نسبياً وهو 
صوب  الشرق  من  بسالسٍة  يتدّرج 
الطاحونة ) شرقي منزلين فقط كانا 
تتّجه  ( وهي  الشرابية  من  لعائلتين 
منتظم  جدوٍل  وفي   ، الغرب  نحو 
ألكثر من خمسمائة متر ليصل إلى 
المجرى الحجري المبني على ظهر 
الرحى  إلى  وتندفع  الطاحونة  بناء 
الفوقي وتخرج بعد أداء دورها من 
يسري  جدوٍل  وإلى  خاص  مسرٍب 
جديد  من  الساقية  إلى  الماء  بذلك 
كهنيا   - بين  ما  الوسط  وفي  غرباً 

چنا - و - كهنيا عسكريي - .. ) كما 
سنرى في الصور المرفقة ( . 

العمر  لتقدير  ميداني  تقّصٍ  وفي 
الطواحين  هذه  لغالبية  الزمني 
البّد  كان   ، المنطقة  في  المنتشرة 
شفان  أبو  السيد  إلى  العودة  من  لنا 
 ، ديريك  متحف  وصاحب  مؤّسس 
والذي أّكد على أنه سمع من الراحل 
كان  الراحل  عمه  بأّن  كنو  سامي 
طاحونة  في  للقّراش  مساعداً  يعمل 
ديريك سنة 19٢9 ألكثر من عشرة 
آخرون  معّمرون  ويقّدر   ، سنين 
من  ألكثر  وبربيظة  برك  طواحين 

قرٍن . *
تكاد  أيضاً  السياق  هذا  وفي 
الطواحين المائية في جيايي كرمينج  
منهجة  في  تتطابق  أن  عفرين   -
العمل  آلية  وحتى  والهندسة  البناء 
مثيالتها  مع  الزمني  السياق  وكذلك 
في المنطقة عموماً ، وذكر الزميل 
أهّم    ( مشكوراً  عفريني  رمزي 
بالمياه  تُدار  كانت  التي  الطواحين 

الجارية في منطقة عفرين ( هي :
1 _ طاحونة ميدانكي كانت  بجانب 
مياه  بواسطة  وتُدار  عفرين   نهر 
نهر عفرين  أنا رأيتها بعيني قبل أن 
تطمرها  مياه بحيرة سد ميدانكي في 

عام ٢٠٠٥ م .
ناحية  حاجيات  تغّطي  كانت  حيث 
شران وريفها، عفرين . لطحن كافة 

أنواع الحبوب .
٢ _ طاحونة مستكا . تابعة لناحية 
شيه ) شيخ الحديد ( . عفرين .كانت 
شيه  وادي  نهر  مياه  بواسطة  تُدار 
عدة  منذ  الطاحونة  ٱثار  رأيت  وقد 
 ، حالياً  ٱثارها  اختفت  وقد  سنواٍت 
بعد أن أخذ مواطنو القرى المجاورة 

حجارتها .
على  الواقعة  علوش  طاحونة   _  3
رأيتها   ، وقد  أيضاً  نهر وادي شيه 
المياه  بواسطة  تُدار  كانت  بعيني  
أخذ  وقد  شيه  وادي  لنهر  الجارية 
أهالي القرى المجاورة حجارتها قبل 

عدة سنوات .
الى  الذهاب  بأّن  ننّوه  أن  بقي 
الطواحين إياها كانت تستغرق عدة 
أيام ورّوادها كانوا يأتونها على شكل 
فترات فصلية  ، وكان هناك  قوافل 
طحن  عن  الطاحونة  فيها  تتوقّف 
 - لطحن  مثالً  فترةً  وتحّدد  الحبوب 

الجرش ، حيث  أو حتى   - السمسم 
التجمعات  في  خاص  مناٍد  ينادي 
المحيطة يحّدد الفترة الزمنية تلك .

التي  الهيكلية  تمثّل  أدناه  والصور 
ذكرناها في شكل وطرز البناء 

* كل الشكر والتقدير للسيد سردار 
قمر  ليلى  الزميلة  وزوجته  اوسي 
للجهد  عفريني  رمزي  وللصديق 
الصور  من  الكبير  والكم  الميداني 

واإلضافات. 
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يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

يديه جّل طاّلب  تتلمذ على  قامةٌ 
حيث  حولها،  وما  ديرك  منطقة 
بين  قضاها  سنين  مزج  استطاع 
وبين  والمعرفة  الكتب  كنوز 
حتميةعادات  على  بُنِي  مجتمعٍ 
متّفقاً  بعضها  في  كان  وتقاليد، 
لكنه  مختلفاً،  الكثير  ؛وفي  معه 
االحترام  كينونة  على  حافظ 
به  يٌحتذى  مثااًل  ليكون   ، للذات 
األنام  أّن خير  التمّرس على  في 
تقديمه  في  فعّاالً  عامالً  كان  َمن 

الجيّد الممتاز لمجتمعه .
نرّحب باألستاذ القدير

 محمد قاسم حسين 
الفلسفية  الدراسات  في  إجازة 
واالجتماعية من جامعة دمشق، 
مهتّم بشؤون الفكر واالجتماع ،

مدّرس متقاعد  ليكون ضيفي في 
زاوية المرأة ، واخترته في هذه 
كان ومازال صوتاً  الزاوية ألنه 
الهام  الدور  بتفعيل  ينادي  هاماً 

للمراة؛  ليتقّدم بها المجتمع .
أستاذي القدير أرغب بفتح المجال 
فيما  أريحيٍة  على  بالحديث  لكم 
خاصةً   ، فعله  المجدي  من  تراه 
أن  يجب  نسأيية  تشكيالت  من 
تكون مٔوّسسة ومٔوّهلة في مجتمعٍ 
لم يستطع لآلن تجاوز الكثير من 

العقبات أمامه .
وفي شّقٍ آخر :هل عدم وصول 
إلى  الُكردي  المجتمع  في  المرأة 

أستاذة شهناز لك تجارب  حقوقية 
بحقوق  مهتمة  منظمات  مع 
المركز  في  ناشطة  و  اإلنسان 
االستشارات  و  للدراسات  الكردي 
مدى  أي  إلى   ... ياسا  القانونية-  
على  التأثير  في  نشاطكم  انعكس 

الرأي العام ؟
من المهم أن أتحدث عن بعض أوجه 
نشاطنا كمركز ياسا ، لقد ركزنا في 
تنمية  أجل  من  العمل  على  نشاطنا 
على  و  اإلنسان  بحقوق  الوعي 
القضية الكردية في سوريا، ولمسنا 
تأثيرا« كبيرا« على الرأي العام في 
من  تلقيناه  لما  المجتمع  حاجة  ظل 
خبرات و تدريبات على يد مدربين 
وأبحاث  بدراسات  قمنا  و  دوليين، 
حقوق  و  الدولي  القانون  مجال  في 
القضية  على  ذلك  وإسقاط  اإلنسان 
الكردية، لقد نظمنا دورات مكثفة في 
مجال التدريب اإلداري و القضائي 
و اإلعالمي في مناطقنا الكردية  و 
إقليم كردستان باإلضافة لذلك أعدننا 
القضية  ندوات و محاضرات حول 
المدني  المجتمع  دور  و  الكردية 
بحضور  استنبول  في  الرقابة  في 
رئيسه  و  اإلئتالف  أعضاء  بعض 
كذلك  الوقت.  ذلك  في  هيتو  غسان 
بمشاركة  الداخل  في  بندوات  قمنا 
ببذل  قمنا  و  الكردية  األحزاب 
الكردية  األحزاب  لتتشارك  جهود 
من مختلف التيارات السياسية ، لقد 
أردنا خلق فرصة لتتحاور األحزاب 

يكيتي حتاور احملامية والناشطة احلقوقية شهناز شيخة 

حممد قاسم حسني
املهتم بشؤون الفكر واالجتماع يف دردشةٍ مع  ) يكيتي (

لعدم  عائٌد  األولى  الصفوف 
كفاءتها أوآل وقيود العائلة ثانياً؟ 
وكان ألستاذنا القدير هذا الرأي:

المرأة في مجتمع
معرفة حقيقة األشياء واألفكار...، 
قواه  اإلنسان  تفعيل  إلى  تحتاج 
من  اكتسبه  وما  العقل  المدركة، 
عملية...  وخبرةٍ  نظرية،  معرفٍة 
الجملة  في  نضجاً  ذلك  ويقتضي 
وإدراك  والدماغ،  العصبية 
قوى  إدارة  في  ومهارة  وإرادة، 

نفسية .!
في  ُدنيا  قِوى  دور  تغليب  وإّن 
 ... وميول  كغرائز  النفس، 
كالتفكير،  ُعليا،  قِوى  دور  على 
في  تشويٍش  إلى  يؤّدي  واإلرادة 
وينّشط  والبحث،  الفهم  عملية 
إدارة  خارج  وتصّورات  أخيلة 

العقل.
الوعي  أهمية  تأتي  هنا  من 

والخبرة، وللعمر دوره.
مفاهيم،  بين  خلٌط  يحدث  أحياناً 
فقضية  أحدها،  المرأة  موضوع 
البشر.  حياة  في  المرأة مصيرية 

وينبغي فهمها بعمق ومرونة.
ينقسم البشر إلى جنسين متكافئين 
آٍن  في  ومتكاملين  )مختلفين 
واحد(، وفي كّل جنٍس اختالفاٌت 
والتربية،  والثقافة،  العمر  في 
جسدية  وتكوينات  أنشأتها،  وقيم 
وبيئات  بها،  و«شعور«  ونفسية 

تختلف.  قد  واجتماعية  طبيعية 
لعالقاتهما  الصائب  المسار  وإّن 
اإليجابي  بالتفاعل  مرهوناً  يبدو 

بينهما.
فالعالقة الواعية بين الجنسين لها 
دوٌر أساسي في استقرار المجتمع 

وحياة عادلة وقابلة للتطور.
كغيرها، 

سياسياً  المرأة  قضية  تُستثمُر  قد 
بحثها  فينحرف  أخرى،  ولغاياٍت 
المتالعبين  لدى  غاياته.  عن 
المنتفعين. لذا يفرض تناوله حذراً 
الرجل  بين  للعالقة  ِلما  شديداً. 
في  استثنائية  أهميٍة  من  والمرأة 
ونتائجها.  اإليجابية  حالتيها: 

والسلبية وتداعياتها. !
)واإلنسانية(  المرأة  مّرت 
حالٍة  نتيجة  مرتبكة  بظروف 
اجتماعية وظروفها خالل مسيرة 
طويلة كان حّظ المرأة أكبر فيها.  
إنصافها  ضرورة  إلى  هذا  نبّه 
واختلفت  أطروحات  فتعّددت 

غاياتها.
تبرز حساسية وخطورة  هنا  من 
وعي  بناء  وأهمية  القضية،  هذه 
والرجال  النساء  بين  مشترك 
الواقع  في  يجري  ما  لوعي 
أجل  من  والتعاون  االجتماعي، 
»سياٍق  في  للجميع.  كريم  عيٍش 
اجتماعي، تكاملي بين الجنسين«، 
والحذر من ركوب الموج لغاياٍت 

الكردية ، كما أعدننا ندوة مشتركة 
التي  المعاهدات  و  القوانين  حول 
تخص العنف ضد المرأة و حقوقها 
كال  من  محامين  زمالء  بمشاركة 

التيارين الكرديين
 طبعا« كل فرد في ياسا يقوم بإعداد 
من  ننطلق  و  يديرها  التي  الندوات 
مبدأ أن كل منا هو منظمة بحد ذاته 
و نتبنى الثقة و نتبادلها تجاه زمالئنا. 
لقد كان لذلك تأثير كبير على الرأي 
لنا  برهن  ما  ضمن  من  العام. 
ارتياحه  و  الكردي  المجتمع  رضا 
اختياري  تم  حين  هو  به  نقوم  لما 
باإلضافة  حقوقية  شخصية  كأفضل 
لزميلين محاميين آخرين في إحدى 
االستبيانات التي قام بها موقع كورد 
الجهد  أن  يعني  هذا  و   ، ستريت 
الذي نبذله في هذا المجال ال يذهب 
ضرورة  المجتمع  يجده  بل  سدى 
وهو ما أسعدنا أن نقدم شيء حقيقي 
الوصول  أو  للربح  أي هدف  بدون 
لنا  حقيقي  كتجسيد  و  للسلطة 
كمجتمع مدني، فنحن منحازون فقط 
لحقوق اإلنسان و نركز على حقوق 
األخرى  الكردي.الناحية  اإلنسان 
لهذا التأثير على المستوى السوري 
و األممي لمستها حين تلقيت في عام 
٢٠17 اتصاال« هاتفيا« من مكتب 
المبعوث السابق ستيفان ديمستورا، 
تم  و  الحقوقي  نشاطي  تابعوا  بأنهم 
ممثلي  كإحدى  معهم  للعمل  دعوتي 
غرفة  في  الكردي  المدني  المجتمع 

من  والتي  المدني  المجتمع  دعم 
و  الكردية  شرح  استطعت  خاللها 
السوريين  للنشطاء  الكرد  معاناة 
الذين أكدوا تضامنهم كمجتمع مدني 
كذلك  الكردية.  القضية  مع  سوري 
الدول  سفراء  و  لممثلي  بالنسبة 
األوربية و الدول الداعمة لسوريا و 
المانحة لغرفة دعم المجتمع المدني 
لقاء  أول  في  إنهم  الحقيقة  في   ،
النشطاء  بمستوى  تفاجأوا  بهم  لنا 
فمعظمهم  الغرفة،  في  الموجودين 
لبرامج منظماتهم،  قادة أو مديرون 
ينصتون  بدأوا  الحين  ذلك  منذ 
بدأوا  و  الجدية  بمنتهى  لرسائلنا 

بتوسيع آفاق اهتمامهم بالغرفة
 

لقد عملتم في غرفة دعم المجتمع 
األممي  المبعوث  لفريق  المدني 
وبيدرسون  سابقا  ديمستورا 
حاليا..كيف تقيمون دوركم في هذا 
تلمستم  وهل  ؟  األممي  المنعطف 
في  المدني  المجتمع  لدور  الجدية 
الختزال  السياسيين  تزاحم  ظل 
مفاصل األزمة السورية  بكياناتهم 

وأطرهم ؟
أتطرق  أن  أوال«  علي  ربما 
كمفهوم  المدني  المجتمع  لمفهوم 
الناحية  أنه من  حديث نسبيا« رغم 
الواقعية موجود منذ القدم في الحياة 
و  اجتماعي  ككائن  لإلنسان  العامة 
الفكر  في  كان  له  إشارة  أول  لعل 
إليه  أشار  حيث  اإلغريقي  اليوناني 

سقراط عندما قال إن اإلنسان مدني 
بالخير  الشعور  يملك  ألنه  بطبعه 
في  تتحقق  سعادته  أن  العدالةو  و 
المدنية..،  الجماعي في ظل  العيش 
المجتمع  منظمات  تعريف  فيمكن 
اجتماعية،  مؤسسات  بأنها  المدني 
ثقافية، حقوقية ، اقتصادية تطوعية 
أو  للربح  هادفة  حرة و منظمةغير 
تتبنى  سلمي  فاعل  هي  و  السلطة 
العدالة. و نحن نجحنا  قيم الخير و 
ملفت   بشكل  الدور  هذا  تجسيد  في 
سلميين  فاعلين  كوننا  خالل  من 
المدنيين  معاناة  إيصال  هو  هدفنا 
أما  لها،  ننتمي  التي  المناطق  في 
السورية  األزمة  مفاصل  اختزال 
فهو ليس دورنا، لكننا أيضا« بدأنا 
على  الضغط  لبنات  أول  بناء  في 
لن  و  الدولي  و  المحلي  المستوى 
نظرا«  و  لكن  و  نجحنا  إننا  أقول 
خطوة  أجده  المنظمات  هذه  لحداثة 
أكبر  بمصداقية  نتمتع  فنحن  جيدة 
المدني غايته  المجتمع  من كون أن 
بالنسبة   ، السلطة.  ليس  و  اإلنسان 
لتجربتي الخاصة لقد بدأت في أول 
اجتماع لي في غرفة دعم المجتمع 
ستيفان  طاقم  بحضور  المدني 
إحدى  تحدثت  حيث  ديمستورا  
بأن  دمشق  من  القادمات  الزميالت 
الكرد يريدون تقسيم سوريا، عندها 
و  كردي  كشعب  قضيتنا  شرحت  
بأن الكرد ال يتبنون و ال بأي تيار 
التقسيم  مبدأ  ايديولوجياتهم  في 

حل  و  حقوقهم  يريدون  لكنهم  و 
الدستور  في  ووتضمينها  قضيتهم 
أنواع  ألبشع  تعرضوا  كبشر 
كوني  ربما  و  العنصري  التمييز 
اختيار  في  ذلك  يساعدني  كاتبة 
مصطلحات أو ترجمة مشاعر أبناء 
جلدتي بشكل أعمق و أكثر تأثيرا« 
ديمسيتورا  معاون  تحدث  حيث 
الجامعي  المحاضر  و  الدكتور 
نيكوالي سلفادورمطوال« عن مدى 
قوة ما طرحته و مدى تأثير ذلك في 
اإلقناع بقضيتنا، و لكن تبقى الكلمة 
و الدور للسياسة و ليس لنا كمجتمع 

مدني 

ما هي أهم  العوائق التي كانت - و 
ال تزال - تعترض سبيل نشاط  » 
المجتمع المدني » في سوريا ، ما 

عدا عائق االستبداد السياسي؟.
سبيل  تعترض  التي  العوائق  أهم 
المجتمع المدني هي أوال« ضرورة 
ديمقراطية  بيئة  في  منظمات  بناء 
نشطاء  يفهم  أن  ضرورة  و  سليمة 
المدني  المفهوم  المنظمات   هذه 
أهم  من  ثانيا«يعتبر  وشروطه، 
التيارات  هيمنة  أيضا«  العوائق 
نعرف  فنحن  عليها،  السياسية 
بأنها  المدني  المجتمع  منظمات 
ال  تقريبا«  لكن  و  حرة،  منظمات 
توجد منظمات مجتمع مدني مستقلة 
أداء  في  جماحها  يكبح  ما  هو  و 
فعال،و  و  صحيح  بشكل  دورها 

في  واضح  بشكل  ذلك  يظهر  ربما 
مجال  في  تنشط  التي  المنظمات 

حقوق اإلنسان 
 فنحن نقول إن المجتمع المدني هو 
فاعل سلمي و لكنه أيضا« يرفض 
و  أشكالها  بكل  االستبدادية  الدولة 
منظمات  ستقوم  فكيف  مظاهرها،  
تابعة لتلك الدولة بعملها في رفض 
و  معنا  الذين  فالسماء  االستبداد. 
يتمكنوا  لن  دمشق  من  القادمون 
االنتقالية،  العدالة  مبدأ  تبني  من 
الزمالء  يتمكن  لن  نفسه  الوقت  في 
تركيا  في  منظمات  من  القادمون 
من إدانة االحتالل التركي و رفض 
من  التركية  الحكومة  به  تقوم  ما 
لمناطقنا. ممنهج  ديمغرافي  تغيير 
العمل  هو  أيضا«  المهم  العائق 
يسيء  هذا  الربح  بهدف  المدني 
يشوه  و  المدني  المجتمع  لمفهوم 
عمله المنطلق من قيم الخير وخدمة 

اإلنسان.

تؤّدي إلى استغالل ظروفها.
المرأة  حقوق   « مفهوما  يبرز 
الرجل«  مع  المساواة   « و   «

كمفهومين إشكاليين.
وإذا  يتجّزأ،  ال  كلٌّ  فالحقوق 
ُخّصصت، فتخّصص في سياق« 
حالة  في  ال  االنسان«  حقوق 
والرجال،  النساء  بين  انفصال 
اإلنسان  حقوق  لهم-.  تضاد  أو 
تتضّمن حقوق األطفال والرجال 
...الخ.  والشيخوخة  والنساء 

وتحتاج إلى تحديٍد وتنظيٍم.
تكون  قد  »تكافؤ«  لفظة  وإّن 
أدّق تعبيراً من لفظة »مساواة«. 
ولألنوثة  ظروفها،  فللرجولة 
والوالدة  الحمل  ومنها  ظروفها، 
)واألمومة  و....  والرضاعة 
استحقاٌق ال يمكن للرجل أن يبلغ 
ما فيها من قيمة إنسانية وعظمة(. 
خصوصية  حول  التمحور  وإّن 
قد  ومساواتها  المرأة  حقوق 
لدى  بالنقص  شعوراً  يزرع 
الرجل  تقليد  نحو  فيتّجهن  النساء 
خالل  من  حقوقها  تحصيل  ال 
من  قيمتها  تستمّد  فهي  ذاتها، 

خصوصيتها.
القهر  ظروف  إنكاراً  ليس 
المعلومات متاحة  باتت  تاريخياً، 
مالحظة  المهم  )ومن  عنها 
وفّرت ظروف  مناخاٍت  وإدراك 
الى  الوسائل  لتلّمس  قهرها 

معالجتها(،
النصف،  من  أكثر  عددياً  المرأة 
إنساني  سياق  عن  عزلها  واّن 
عام ال يخلو من غايات خاصة، 
فالمرأة، أم وأخت وزوجة وابنة 
وليسا  كذلك  الرجل  و...الخ. 
قضية  )وهذه  مجّردين  كائنين 

مهمة(.
وإّن تضخيم معاناة النساء خارج 
د  يوِجِ قد  مشترك  انساني  سياٍق 
خلالً في ميزان عالقاٍت يُفترض 
فالخلل  ومتكاملة.  مترابطة  أنها 
في حياة النساء ينعكس على حياة 

الرجال ... والعكس صحيح.
نسائية  تجمعات  تشكيل  وإّن 
على  مفيد  طبيعي.  انبثاٍق  في 
للنضال  تشكيلها  أما  األرجح، 
ضّد الرجال، يزّجها في وضعيٍة 

غير مفهومة
حقوقية   / إنسانية  المرأة  فقضية 
الجميع  أّن  يُفترض  متكاملة، 
يتبنّاها في سياٍق انساني كلّي مع 
متميّز  كجنٍس  يخّصها  ما  تحديد 

بالفطرة. 
يقول الدكتور ألكسيس كاريل في 
المجهول«  ذلك  »االنسان  كتابه 

ص 1٠9:
تختلف  المرأة  أّن  والحقيقة   «
فكّل  الرجل  عن  كبيراً  اختالفاً 
تحمل  جسمها  خاليا  من  خليٍة 
نفسه  واألمر   ، جنسها  طابع 
صحيح بالنسبة ألعضائها وفوق 
العصبي... لجهازها  شيء  كّل 
إلى  مضطرون  نحن  ثم  ومن 
النساء  وعلى  هي.  كما  قبولها 
أن ينّمين أهليتهّن تبعاً لطبيعتهّن 
الذكور  تقليد  يحاولن  أن  دون 
،فإّن دورهّن في الحضارة أسمى 

من دور الرجال...«
في  الثقافية  للحالة  أّن  وطبيعٌي 
ايجاد  في  أثرها  المجتمعات 
للمرأة  بالنسبة  مختلّة  اوضاعٍ 
والشيخوخة.  والطفولة  والرجل 
فهٍم  وفق  عالقات  تأسيس  فكان 
وسائل  أهم  من  وصحيح  واعٍ  
ومنها  كلّها  المشكالت  معالجة 

مشكلة المرأة وفي سياقها.
محمد قاسم 

األستاذ القدير  نتقّدم لك باسم هيئة 
المركزية  الجريدة  في  التحرير 
 - الُكردستاني  يكيتي  لحزب 

سوريا بالشكر الجزيل.
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يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

االنتحار.... أسبابه وطرق مواجهته

 على مقتضيات املصلحة العامة
ً
الشاعر الكردي نوزاد جعدانبناء

دائرة الثقافة واإلعالم ـ  إمارة الشارقة

ُشِهدت مؤّخراً عدة حاالٍت لالنتحار 
بُكردستان  متفرقة  مناطق  في 
سوريا ؛ ُعّزت جميعها إلى أسباب 
اجتماعية ونفسية أو ظروف قاهرة 
مّر أو مّرت بها المنتحر/المنتحرة، 
بأنه  االنتحار  النفس  علم  ويعّرف 
روحه  وإزهاق  لنفسه  اإلنسان  قتل 
الفينة  بين  نسمع  لذلك  عدة،  بطرٍق 
واألخرى عن ظواهر عدة لالنتحار 
ولالنتحار  الُكردي،  مجتمعنا  في 
إلى  صاحبه/صاحبته  تدفع  أسباٌب 
من  وبالطبع  وزهقها،  نفسه  قتل 
يُدفَع على فعلٍة كهذه تكون قد ُسّدت 
جميع الطرق في وجهه إليجاد حّلٍ 
مصادفة  أو  ظروفه  أو  لمشكلته 
 ، معها  التعايش  يمكنه  ال  مشكلة 

فيضطّر مجبراً على قتل نفسه.
أسباب  عدة  إلى  االنتحار  ويؤّول 
مجتمعةً، ففي السنوات األخيرة التي 
ألّمت بسوريا بشكٍل عام وُكردستان 
الحرب  نتيجة  خاص  بشكٍل  سوريا 
مؤلماً  واقعاً  أفرزت  التي  الدائرة 
يصعب معايشته نتيجة للضغوطات 
واالجتماعية  والنفسية  االقتصادية 
والتقاليد البالية التي قد تضطّر فيها 
للفضيحة  درءاً  نفسها  قتل  إلى  فتاة 

أّمٍ  إبعاد  أو  طالٍق  حالة  بعد  أو 
مع  مؤخراً  حدث  كما  أوالدها  عن 
طالقها  بعد  قامشلو  مدينة  من  فتاةٍ 
إلى  أوالدها  زوجها  واصطحاب 
النار  فأطلقت   ، العراق  ُكردستان 
مأالت  تحّملها  لعدم  نفسها  على 
الوضع والتعايش مع واقعها المؤلم.

تعريف االنتحار
»حالة  أنه:  على  االنتحار  يُعّرف 
الموت الناتج عن فعل يأتيه الضحية 
وليس  نفسه،  قتل  بقصد  بنفسه، 
أي  آخر،  لشيٍء  بها  التضحية 
الفرد  عليه  يقدم  إرادي  موت  هو 
وصعوباته  مشاكله  من  للخالص 
غير المحتَملة، التي نشأت من حياته 
في الجماعة، ويقوم بنفسه بالوسيلة 

التي تحقـّق له غياباً تاماً«
آرام  الدكتور  النفسي  األخصائي 
يكيتي  لجريدة  حديثه  في  حسن 
محاوالت  أو  »االنتحار  متحّدثاً: 
اإلنسان  به  يقوم  تصّرٌف  االنتحار 
االنتباه  يجب  لذا  حياته،  إلنهاء 
ومحاوالت  االنتحارية  األفكار  إلى 

االنتحار، 
واالنتحار بالمجمل له أسبابه الكثيرة 
وتختلف من شخٍص إلى آخر بسب 

اختالف العمر و الجنس و الثقافة و 
اإليمان«.

أسباب االنتحار
األستاذة نجاح هيفو مسؤولة االتحاد 
النسائي الُكردي - رودوز تقول في 
التي  األسباب  عن  إجابتها  معرض 
تدفع لالنتحار بقولها: »بتصّوري ال 
يمكن وضع أسباب محّددة، أو بناء 
حساب  على  لسبٍب  تفضيلية  حالٍة 
المجتمع  ثقافة  حسب  لكن  سبٍب، 
يمكننا الحديث عن أسباٍب يمكن أن 
تكون سبباً في حاالت االنتحار لدينا؛ 
مثالً: الخوف من الفضيحة! والقصد 
لالنتحار  يلجأن  الفتيات  بعض  أّن 
قبل  بتجارب  مرورهّن  بسبب 
الزواج يرفضها المجتمع، أو العنف 
ال  التي  األسرة،  قبل  من  الممارس 
تملك الفتاة بديالً عن االنتحار بسبب 
وغياب  مساعدتها  المجتمع  رفض 
القوانين الداعمة لها، أو من الممكن 
الفتيات  على  األهل  التعليم وضغط 
التعليمية  المراحل  يدرسن  الالتي 
المهمة، وفيما يخّص الشباب أعتقد 
هما  والحرب  االقتصادية  الظروف 

العامالن األكثر بروزاً«.
أما دكتور الطب النفسي آرام حسن 

فيرجع ذلك ألسباب نفسية كاالكتئاب 
والعاطفية،  النفسية  والصدمات 
حّد  على  السبب  يكون  أن  ويمكن 
قوله نتيجة أمراض نفسية كالهوس 
المشروبات  تناول  في  واإلفراط 

الكحولية وتعاطي المخدرات.
التوعية 

تقول األستاذة نجاح هيفو في رّدها 
والتقاليد  العادات  عن  سؤاٍل  على 
تدفع  التي  مجتمعاتنا  في  البالية 
على  مكرهين  األشخاص  بعض 
والدور  للفضيحة،  درءا  االنتحار 
المنظمات  عاتق  على  يقع  الذي 

النسائية لتوعية األهل والمجتمع؟
»الجهد ال يقع على عاتق منظمات 
بشؤون  المعنية  المدني  المجتمع 
المؤسسات  وإنما على  فقط،  النساء 
والمنظمات  أيضاً  اإلعالمية 
هذه  السلطة.  وعلى  الحقوقية، 
على  تعمل  أن  يمكنها  الجهات 
مثل  لمنع  صارمة  قوانين  فرض 
يُُعرف  بما  المتعلّقة  الجرائم  هذه 
أن  الجهات  لهذه  ويمكن  بالشرف، 
تلعب دوراً في التوعية العامة لمثل 
هذه القضايا، ويمكن أن تقوم بتقديم 
الالتي  للفتيات  النفسية  المساعدة 

يتعّرضن لضغوطاٍت نفسية. المهمة 
كبيرة، وهناك الكثير الذي يمكن أن 

يُعمل به«.
طرق العالج

وهي  عدة  طرق  االنتحار  لعالج 
مسؤولية تقع على الوالدين بالدرجة 
األولى ولإلجابة عن الطرق المتّبعة 
علمياً يقّربنا الدكتور آرام أكثر منها 

بقوله: 
معتمد  هو  كما  طبعاً  »العالج 
ومعروف »الوقاية، التوعية النفسية 
والمجتمعية« هو حجر الزاوية في 
االنتحار  حاالت  من  والتقليل  الحّد 

وكذلك عالج االكتئاب«.
التي  االرتكازية  النقطة  ماهي  لكن 
فبحسب  العالج،  عليها  يترّكز 
التحّدث  »هو  النفسي  االخصائي 
االنتحارية  األفكار  عن  بالصراحة 
ومحاولة  الشخص  تراود  التي 

تصحيحها«.
بأّن  آرام  الدكتور  يرى  النهاية  في 
داعم ومحّسن بدالً من  »اتّباع نهجٍ 
اللوم والعقاب يساعد الشخص على 
واألفكار  العجز  حالة  من  التخلص 

السلبية واالنتحارية«.
من  يرافقه  وما  الحالي  الواقع  إّن 

النفسية  الحالة  تؤرق  صعوبات 
إلى  وتؤّدي  عموماً  مجتمعنا  لدى 
ومشاكل  عقيمة  نفسية  حاالٍت  خلق 
التعامل معها، يساوره شكٌّ  يصعب 
في قيمة حياته ووجوده ويدخل في 
صراعٍ مع نفسه تراوده أسئلة تحرق 
نفسه في ظّل الظروف المحيطة به 
وبعائلته او بشخصه كشاب أو شابة 
حولها  تجد  ال  خاطئاً  طريقاً  سلكت 
لها،  َمن يساندها أو أن يكون عوناً 
تؤّدي  مجتمعةً  األسباب  هذه  كّل 
مفترق  إلى  النهاية  في  بالشخص 
أو  الواقع  مواجهة  أّما  هي  طرٍق 

االنتحار.

كثيراً ما تورد هذه العبارة الرنّانة في 
صياغة مجمل القرارات والمراسيم 

واألوامر اإلدارية .
عليها  يمّرون  الناس  أغلب  أّن  إال 
فيها  التفكير  دون  الكرام  مرور 
تقصده  ما  فهم  أو  عندها  أوالتوقّف 
هذه الجملة، والتي من كثرة سماعها 
وقراءتها هذه األيام باتت وكأنها من 

أتيكيت القرار اإلداري نفسه ،
ألّن  ذلك،  غير  الحقيقة  في  أنه  إال 
المفهوم  كان  وإن  العامة  المصلحة 
واإلدارة  الدولة  بظهور  مرتبطاً 
عند  السلطات  تدخل  عن  ،وتعبيراً 
العامة  المصلحة  لحماية  الحاجة 
تحدٍّ  مواجهة  في  الغالبية  ومصلحة 
أو تعدٍّ عليها أو لنقل حماية مصلحة 
المصلحة  مواجهة  في  الغالبية 
الفردية، ومن قراءة الجملة - جملة 
يتبادر  العامة-  المصلحة  مقضيات 
األولى  للوهلة  القارىء  ذهن  إلى 
أو  مشكلة  يعالج  الشّك  القرار  بأّن 
ولذلك  المجتمع،  يواجهها  أزمة 
أو  الدولة  أو  السلطات  تدّخلت 
الناس  معاناة  عن  للتخفيف  اإلدارة 
أو مواجهة أزمٍة ما و محاولة حلّها. 
مفهوم  العامة  المصلحة  أّن  صحيٌح 
أو  تحديده  واليمكن  فضفاض، 
تعريفه تعريفاً جامعاً،  إال أّن فكرة 
بفكرة  مرتبطة  العامة  المصلحة 
المشروعية والقوة والتوافق بينهما ، 

ونشأت وتطّورت معهما .
تعريف  يتّم  لم  أنه  الرغم من  وعلى 
جامعاً  العامةتعريفاً  المصلحة 
رجال  و  الفالسفة  قِبل  من  ومحدّداً 
تلخيصه  يمكن  أنه  إال  القانون، 

ببعض الكلمات :
خطٍر  أو  أزمة  وجود  من  البدّ   ((
وأرواحهم  الناس  صحة  يهدّد  داهٍم 
أو األغلبية  الجميع  أو يهدّد مصالح 

آشتي تيشي

 املحامي أكرم شمو

،ويستوجب  الناس  من  الساحقة 
لحلّها  فيها  المعنية  السلطات  تدّخل 
أو وقفها أو الحدّ منها، مما يستدعي 
بنائها  في  يستند  قراراٍت   إصدار 

على مقتضيات المصلحة العامة ،
إذاً مناط القرار وجوداً وعدماً مرتبط 

بالمنفعة أوالمصلحة العامة .
واإلدارة  والسلطة  الدولة  بظهور  و 
،وما  العام  الشأن  في  متدّخلة  كجهٍة 
األوامر  فرض  من  معها  ترافق 
على  التنفيذ  واجبة  والقرارات 
القضاء  ظهور  وتبعها  العامة، 
لمراقبة  مستقلٍة  كمؤسسٍة  اإلداري 
ذلك، وليكون له الكلمة الفصل فيما 
لو كان القرار الصادر فعالً يراعي 

المصلحة العامة أم ال .
من  المصلحة  تقدير  له  يعود  والذي 
عدمها في مضمون القرار ، ويمكن 
له توقيف القرار أو إلغائه إٔن كان ال 
يقتضي وال يراعي المصلحة العامة 
لدينا  يكن  لم  إٔن  ولكن  يحميها،  أو 
قضاء إداري يستطيع دراسة القرار 
فيه  فعالً  هناك  كان  إذا  فيما  وبيان 

مصلحة عامة أم ال 
إذاً كيف يمكن لنا تقدير ذلك ؟

من  تُدار  والتي  المجتمعات  أغلب 
التملك  أو  الواقع  األمر  سلطات 
برلمان أو مجالس تشريعية، وتفتقد 
مستقل  إداري  وقضاء  محاكم  إلى 
ودراسات  استبيانات  إلى  ،تلجأ 
لتستطيع  جماهيرية  ولقاءات 
القضية  جوهر  تحديد  إلى  الوصول 
العامة  المصلحة  مقتضيات  وتحديد 
إٔن  حمايتها  ثم  ومن  واستخالصها 
كان لديها مقتضى في إصدار قرار 
يمّس مصالح عامة الناس أو الغالبية 

منهم .
ولكن أن تصدر الدولة أو السلطات 
الحاكمة  اإلدارات  أو  التنفيذية 

قراراتها دون االستناد إلى قانون أو 
استبيان راي جماهيري،  أو  تشريع 
مقتضيات  على  :بناًء  ب  ويصفها 
المصلحة العامة أعتقد أّن هذا ينافي 
 ( المشروعية  مبادئ  من  هام  مبدأ 
مشروعية القرار(  وبالتالي هو قرار 
عديم وغير مشروع هذا من الناحية 
المصلحة  ناحية  من  ،أما  القانونية 
الجماعية يجب أن يراعي  والمنفعة 
القرار مصالح الغالبية بشكٍل واضح 
وإال  الفردية  المصلحة  مواجهة  في 
فالقرار اليمكن إسناده إلى مقتضيات 
المصلحة العامة الفتقاده لعنصٍر هام 
المنفعة  عنصر  ،وهو  عناصره  من 
ألنها  العامة  المصلحة  أو  العامة 

مناط القرار وموجبه .
بسيطين   مثالين  هنا  سنورد  أخيراً 
المشروعية  على  ومتناقضين 
والمصلحة العامة ومقتضياتها حتى 
نستطيع الحكم على أي قراٍر يصدر 
المصلحة  مقتضيات  مع  توافقه  من 

العامة أو عدمه 
1 - مثال: اذا انتشر في منطقة معينة 
 ) كوفيد 19  الكورونا)  كوباء  وباء 
وتدّخلت  بشدة  وانتشر  واستفحل 
السلطات وفرضت قيوداً على حركة 
أو  التجوال  حظر  وفرضت  الناس 
حجر صحي وعلّلت ذلك بمقتضيات 
المصلحة العامة مثالً هنا فيها وجهة 
اقتضت  العامة  والمصلحة  نظر 
على  حفاظ  ,وفيه  واإلجراء  القرار 
وأن  حتى  العامة  وصحة  سالمة 
تعارض ذلك مع المصلحة الفردية، 
هنا البدّ من التفضيل بين المصلحتين 
أّن  والشّك  والعامة،  الفردية 
السماوية  والشرائع  القوانين  مجمل 
العامة  المصلحة  تفّضل  واألعراف 

على المصلحة الفردية .
والفقر  الغالء  ساد  إذا  أما   -  ٢

وتوقّفت  الناس  بين  الوباء  وانتشر 
الحاجات  تأمين  وأصبح  األعمال 
صعبة  الغذائية  والمواد  الضرورية 
قراراً  السلطات  أصدرت  ثم  المنال 
الضرورية  المواد  أسعار  برفع 
وأسندت  مثالًً  كالخبز  واألساسية 
المصلحة  مقتضيات  إلى  قرارها 
العامة دون توضيح ذلك للناس ، أو 
سخط  وتبعها  بذلك  إقناعهم  إمكانية 

جماهيري كبير . 
مصلحة  يقتضي  القرار  هذا  هل 

عامة ؟ 
المصلحة  ماهي  أعلم  ال  أنا  حقيقةً 
العامة في زيادة سعر الخبز في هذا 
الظرف العصيب الذي يمّر به الناس 

؟ 
 اليمكن إيجاد أية مقتضيات مصلحة 
عامة فيه يُبنى عليه القرار وبالعكس 
المصلحة  مقتضيات  يخالف  أجده 
إٔن  ،و  عام  ضرر  وفيه  العامة، 
مستقل؛  إداري  قضاء  هناك  كان 
ألصدر القرار بإلغائه دون شّكٍ لعدم 
عنصر  وهو  األساسي  الركن  توفر 

المصلحة العامة ومقتضياتها فيه .

 / عندي وطن   كان  لو   : توطئة 
/  وما مسحت  الشجن  كتبت  لما 
لكن   / الزمن  طعم  األوراق  عن 
مثلي بال وطن تراه مرآة الحزن  
/ حنين ينهش قلبه بال قلب يُقلُّب 
الحواري  تلك  ويجوب   / الزمن 
من  حقال  تراه  وسن/   بال  بحرة 

القطن بشرارة يغدو كفن..

أنا »الال مدعو« إلى أفراحك يا 
وطني

كانت حفالتَك شهيّة للسّواح 
والغرباء

حتى معالمَك األثرية
أنا الال مدعو إليها

مع أني كنت آتيك بربطة عنق 
فخمة

وبيدي باقة ورد
ال أعرف عدد قالعك وال طعم 

حفالتك الشهية
أسأل السّواح عنها

الذين يعرفون أيضا أيضا
أن الوطن فرح وأن بالدنا جميلة

أنا الجاهل عنها
مع أن بيدي باقة ورد وحذائي 

ملمع
وكما قلُت لك، أرتدي ألجلك بدلة 

رسمية
و عند كل قصر هناك

وعند كل جدار من قالعك التي 
يزورها السّواح
رائحة عرقنا

ولكن يا وطني الحلو الحلو
لماذا تجّرنا معصوبي العينين
نحن الال مدعوون إلى أفراحك

وبيدنا باقات الزهور

إلى سجون قالعك

خذلتني كل أشجارك يا وطني
لذا وقفُت أمام أول صيّاد

ال يصّوب بندقيته باتجاهي
بل يأخذني إلى قفص من أقفاصه
ربّما يهديه لحبيبته، وأنا أشدو 

لوطني
وهي تتذّكر صيّادنا

عيناِك الحلوتان الدائريتان
تنسياني كل أختام المخالفات في 

سجلي الوطني
يدِك التي كقطعة بسكويٍت مدّورة 

تلك التي يحبّها األطفال
تمسك يدي كي أكتب بها

ال بيدي
يد القمر المدّورة كيِد معلمة 

مدرستي
تتدلّى كل يوم كي أمسكها

وأمسح عن سبّورة السماء كل 
هذا الليل

ربما أجد طريقاً إليِك
مع ذلك، وكل ذلك، بقيُت فقط 

أدور حولِك
حتّى أصبحت مخالفة يومية 

ارتكبها
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يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

شخصيات فنية مأثورة
الفنان الكردي قادر عبداهلل زاده

تقرير عن األوضاع املعيشية يف منطقة عفرين

ة يف مدينة احلسكة
ّ
ع مساعداتٍ مالي

ّ
حزب يكيتي يوز

كوباني.. وفد من الدميقراطي التقدمي يزور مكتب 
يكيتي الكردستاني

وفد من اجمللس الوطني الكردي يستقبل نائب املبعوث 
االمريكي ديفيد روبشتاين والوفد املرافق له

يستمّر أهالي مدينة عفرين الخاضعة 
والفصائل  التركي  الجيش  لسيطرة 
بأرضهم،  بالتشبّث  له،  التابعة 
واالنتهاكات  الجرائم  من  بالرغم 
سعي  في  بحقّهم  المرتكبة  اليومية 
على  الُكـرد  إلجبار  الفصائل  تلك 
المدينة  طبيعة  وتغيير  الهجرة 

الديمغرافية.
وإلى جانب تلك الجرائم واالنتهاكات 
عموماً  عفرين  منطقة  تتعّرض 
فترةٍ  بين  عفرين خصوصاً  ومدينة 
الصاروخي  القصف  إلى  وأخرى 
والمدفعي بشكٍل عشوائي من منطقة 
في  الشعب  حماية  وحدات  سيطرة 
نبل   ( النظام  منطقة  ومن  الشهباء 
والزهراء ( مّما أّدى ويؤّدي لسقوط 
والجرحى  القتلى  من  الضحايا 

ويحدث الذعر والخوف والقلق.
عفــرين،  في  ميديا  يكيتي  مراسل 
والرئيسي  األساسي  الهّم  بأّن  أّكد 
واألمان  األمن  بات  للمواطنين 
والسماح بعودة النازحين إلى منطقة 

عفرين لمنع التغيير الديمغرافي.
ريف  في  األوضاع  وبخصوص 
إّن  مراسلنا  قال  عفرين  منطقة 
أراضيهم  بحراثة  قاموا  الفالحين 
مثل  المثمرة  باألشجار  المزروعة 
والفاكهة وزراعة األرض  الزيتون 
مثل  بمحاصيل  والبعليية  المروية 

لحزب  الحسكة  منظمة  قامت 
سوريا،   – الُكردستاني  يكيتي 
 ٢٠٢1 16/نسيان  الجمعة 
بتوزيع مساعدات ماليّة على عدٍد 
في  الفقيرة  الُكرديّة  العوائل  من 

المدينة.
منظمة  في  القيادي  مال  رشاد 
ليكيتي  أّكد  للحزب  الحسكة 
ميديا “أّن منظمة الحسكة لحزب 
اليوم  صباح  وّزعت  يكيتي، 
الجمعة مساعدات ماليّة على عدٍد 
في  الفقيرة  الُكرديّة  العوائل  من 

مدينة الحسكة”.
كما أضاف مال “نرجو أن تبادر 
والمنظمات  السياسيّة  األحزاب 
المدنيّة، بمساعدة العوائل الفقيرة 

الديمقراطي  حزب  من  وفد  زار 
سوريا،  في  الُكردي  التقدمي 
نيسان/ من  العاشر  السبت  اليوم 
يكيتي  حزب  مكتب   ٢٠٢1 أبريل 
مدينة  في  سوريا  الُكردستاني- 

كوباني.
اللجنة  التقدمي عضوي  وفد  ترأس 
السياسية، أحمد سليمان، ومصطفى 
الوفد،  استقبال  في  وكان  حنيفي، 
ويس  السياسية،  اللجنة  عضو 
عضو  بوزان  وعدنان  شيخي، 

اللجنة المركزية.
تبادل الطرفان أخر المستجدات على 
الساحة السورية بشكل عام، وعلى 

استقبل صباح يوم االثنين 19 نيسان 
الوطني  المجلس  من  ٢٠٢1وفد 
الحكيم  عبد  د.  من  مكوناً  الُكردي، 
عمر،   وسعيد  برو  وإبراهيم  بشار 
األمريكي  الرئيس  المبعوث  نائب 
والوفد  روبشتاين  ديفيد  السيد 
المسؤل  السادة   وهم  له  المرافق 
السياسي في القنصلية األمريكية في 
والسيد  هول  موركان  السيد  هولير 
مارك ريدمون من الطاقم السياسي 

للقنصلية.
في  الوضع  حول  الحديث  دار 
سوريا والعملية السياسية في جنيف 
والتصور األمريكي للحل في سوريا 
والذي يستند إلى قرار مجلس األمن 
العملية  من  النظام  وتهرب   ٢٢4٥
التطرق إلدارة  تم  وكذلك  السياسية 
المناطق التي تسيطر عليها قسد في 

شمال شرق سوريا.
الحرب  أن  على  الجانبان  وأتفق 
تعقد  االقتصادي  والوضع  الدائرة 
ال  و  أكبر  بشكل  السياسي  المشهد 
يخدم الحل السياسي في سوريا، كما 
مكونات  بين  الشرخ  من  تزيد  أنها 
وفد  عبر  كما  السوري  المجتمع 

 ولد قادر عبد هللا زاده )قله ميهرا( 
في األول من كانون األول )ديسمبر( 
19٢٥/٢3 في عائلة فقيرة في قرية 
ويعمل   ، إيران  كردستان  كاليجه- 

في الزراعة والرعي منذ الطفولة.
منذ  الشمشال  آلة  على  لعب  لقد   
مهتًما  كان  وألنه   ، طفالً  كان  أن 
لعب  فقد   ، المال  بفنه ولكسب  جًدا 
كل  وفي  مكان  كل  في  الشمشال 
 ، شخص  ولكل  جبل  وكل  مدينة 
كانت  الناس.   الحظه  ما  وهذا 
الطريقة الوحيدة لكسب لقمة العيش 
اكتشفه احد الصحفيين عن  إلى أن 
طريق الصدفه فذاع صيته وأصبح 

في  الشمشال  عازفي  أشهر  من 
دعوته  تتم  كانت  لهذا  كردستان 

سنويًا إلى احتفاالت مختلفة ، 
اإلقليمي  الموسيقى  مهرجان  منها: 
الطالب  ومهرجان   ، لزردشت  
شهداء  ذكرى  وإحياء   ، الموسيقي 
حلبجة  على  الكيماوي  القصف 
واألنفال لشعب كردستان العراق ، 

و اإلذاعة والتلفزيون.
وجده  زاده  هللا  عبد  والد  كان   
وإخوته موسيقيي شمشال البارزين 
يعلمه  لم  انه  قال  والمشاهير.لكنه 
اآللة«.  عبد هللا  العزف على  احد 
زاده اعتبر هللا سيده وقال: كل شيء 
بدأ من حلم.  كان الخريف ، كنت 

طفال ، دعينا إلى حفلة من قبل أحد 
أقاربي ، كان أخي واثنين من أقاربي 
اآلخرين يدخنون في القناة ، لكنني 
لم أستطع فعل ذلك. عندما استطعت 
، بكيت ونمت بشكل صحيح هناك.  
لي:  وقال  المنام  في  أحدهم  جاءني 
 ، باشو   ، القادر  عبد   ، القادر  عبد 
أيًضا  هللا  مللت  لقد   ، كثيًرا  بكيت 
الشمشال  والعب  »اذهب  يتابع:  ؛  
. عندما استيقظت ، بدأت في لعب 
يجاريني  أحد  يكن  ولم   ، الشمشال 

في العزف 
 كان لقبه »قله ميهرا« )أي القدره 
على الصبر ( ، وقد أطلق عليه هذا 

الشيخ  باسم  اللقب شخص معروف 
محمد )شيخ منطقة برهان(.

عبد هللا زاده أحب أغنية »كا النبي 
التي  األغاني  بين  كثيرا  خفاز« 

عزفها.
 اعتاد أن يقول: »فقط عندما كنت 
مزاج  لدي  وكان  حب  حالة  في 
أعبر  كنت   ، انفراد  على   ، شبابي 
في  كانت  التي  الحب  كلمات  عن 
قلبي بسيفي كان  عبد هللا زاده مهتًما 
جًدا بسيفه   النه كان سيفاً تاريخياً 
يصل عمره إلى 1٥٠ عاماًوال أحد 
لديه سيفاً مثله وال يمكنه صنعه.  تم 
استبدال هذا السيف بشاة منذ حوالي 
المتنفذين  احد  ابن  من   ، عاًما   8٠

حب  في  وقع  فقد    . المنطقه  في 
فتاة تدعى )سيد شمس«( .  فذهب 
أن  عليه  وعرض  مرات  عدة  إليه 
النه  يقبل  لم  لكنه   ، سيفه  يشتري 
السيف  لهذا  بامتالكه  يفتخر  كان 
ويحب االحتفاظ به فقد كان يقول لقد 
ورثه من اجداده األكراد .  بعد فترة 
مرض ومات.   فاستبدل سيفه  بشاة 
من ابنه كان سعرها في ذلك الوقت 

خمسة مصاحف«. 
الموسيقا  يحب  زاد  عبدهللا  كان 
الكرديه فقد قال سأطلق العنان آللتي 
األشخاص  يستمع  »لكي  دائًما  
الصم المستمعين للموسيقى األجنبية 
الكردية  الشعبية  الموسيقى  وينسون 

واألصلية.
 لقد أوصى فقال: بعد موتي ، احملوا 
كردستان  متحف  إلى  شمشالي 

العراق ، 
في  شمشاله  حفظ  تم  وفاته  بعد 
في  جثمانه  دفن  ،وتم  المتحف 
حضره  شعبي  مهيب  موكب 
الكردي واالعجمي ، يوم الجمعة 1 
بجوار   ،  ٢٠٠9 يونيو   / حزيران 
زراك  حسن  الكردي  المطرب  قبر 
، على منحدرات جبل نالشكينة في 

منطقة بوتان.
 لقد نال العديد من الجوائز منها :

ألفضل  األلمانية  الجائزة   :1993  
مهاره  وأكثرها  الموسيقيين  أنواع 
جائزته  على  الحصول  يستطع  )لم 

لعام 1993 لعدم إصدار تأشيرة(
 ٢٠٠٢: جائزة األنفال الخاصة في 

السليمانية )بير مارد(
 ٢٠٠3: جائزة بوكانان بيبول

شعب  من  أخرى  جوائز  وعدة   
كوردستان إيران والعراق

الفليفلة والبطاطا . البندورة . الخيار 
. الباذنجان األسود والتادفي . القرع 
. التبغ في بلدة جليمه والقرى القريبة 

منها التابعة لناحية جنديرس.
زراعة  توقّف  إلى  مراسلنا  ولفت 
مؤقّتاً،  السكري  والشوندر  القطن 
وتقليم  تكسيح  انتهاء  إلى  مشيراً 

أشجار الزيتون والرمان وغيرها.
عديدة  شرائح  أّن  مراسلنا  وكشف 
الفقر  تعاني من  في مجتمع عفرين 
وتوقّف  البناء  أعمال  توقّف  بسبب 
مّما  والشركات  المعامل  معظم 
أّدى إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن 

العمل.
التقريبية  األسعار  وبخصوص 
عفرين  منطقة  في  الرئيسية  للمواد 
قال مراسلنا إّن سعر لتر المازوت 
 3٠٠٠ والبنزين  ل.س،   ٢٠٠٠
ألف   4٠ الغاز  واسطوانة  ل.س، 

دوالر   1٠٠ الحطب  وطن  ل.س، 
أمريكي.

الغذائية  والسلع  المواد  أسعار  أما 
زيت  تنكة  سعر  أّن  مراسلنا  فذكر 
دوالر   /4٠/ حوالي  أسيد  حلو 
 /  3٠٠٠/ الرز  وسعر  أمريكي، 
ل.س للكغ الواحد، والسكر ٢٥٠٠ 
ل.س   ٢4٠٠٠ الغنم  ولحم  ل.س، 

والفروج 7٠٠٠ ل.س.
بأسعار  كبير  ارتفاع  إلى  وأشار 

األدوية والمستحضرات الطبية.
في  البناء  أعمال  توقّف  وحول 
المدينة رغم توفّر موادها األساسية 
إلى  يعود  سببها  إّن  مراسلنا  قال 
الوضع األمني غير المستقر ونزوح 
منطقة  من  والتّجار  األغنياء  معظم 
إلى  باإلضافة  خارجها  إلى  عفرين 

الغالء المعيشي. وانتشار البطالة. 

ظّل  في  خصوصاً  والمحتاجة، 
المترّدي،  االقتصادي  الوضع 
والحظر  األسعار،  وارتفاع 

الكلّي”.
يُذكر أّن مدينة الحسكة ومختلف 
تعاني  سوريا  ُكردستان  مناطق 
من أزمٍة اقتصاديّة خانقة، بسبب 

أدى  ما  الدوالر  سعر  ارتفاع 
أسعار  في  فاحش  ارتفاعٍ  إلى 
المواد، دون حلوٍل من قبل إدارة 
أو  السوري،  النظام  أو   ،PYD

حتى المنظمات الدوليّة.

خاص،  بشكل  الُكـردي  الصعيد 
الحوار  محطات  أخر  وناقشا  كما 
المجلس  بين  الُكـردي  الُكـردي- 
الوحدة  وأحزاب  الُكـردي  الوطني 

الوطنية الُكـردية، وتطرق الجانبان 
إلى العالقات الثنائية بين الحزبين.

إعداد: إدريس شيخة

المجلس عن رفضه ألي شكل من 
أشكال التغيير الديمغرافي.

أما بالنسبة للتصور األمريكي حول 
إدارة منطقة شرق الفرات، فقد أكد 
ضرورة  على  األمريكي  الجانب 
الُكردي  الوطني  المجلس  مع  اللقاء 
على  الوقوف  أجل  من  سوريا  في 
وجهة نظره بهذا الخصوص، وأكد 
المتوازن  التمثيل  ضرورة  على 
المسألة  هذه  في  الحقيقية  والشراكة 
المنطقة  مكونات  جميع  ليشمل 
على  وأكد  السياسية،  وقواها 
للمجلس  الفعلية  المشاركة  ضرورة 
في  ستساهم  والتي  اإلدارة  في 
الشفافية اإلدارية والمالية ودمقرطة 

اإلدارة.
من جانبه، أكد وفد المجلس على أن 
واالستقرار  السياسية  الحياة  إعادة 
و عودة المهجرين ورفض التغيير 
بشمركة  وعودة  الديمغرافي 
في  اإلدارة  لتوازن  ضمانة  روج 
للمنطقة  أن  كما  المناطق،  هذه 
القومية يجب  الُكردية خصوصيتها 

مراعاتها.
الوفد  من  المجلس  وفد  طالب  كما 
الُكردية  الحقوق  بمساندة  االمريكي 
المشروعة في المحافل الدولية وفي 

العملية السياسية في جنيف.
هولير 19 نيسان.
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Gerew 

Pirsek ji serkirdeyekî� 
hate kirin: Gelo çima 

win jêravahiya welat ava 
nakin, weke firokxanan, 
parzûnên petrolê, 
rêyên xweş û fereh, 
nexweşxanan û h.d.? 
serkirde yê berpirsiyar ku 
li ser mil û singa wî� dehên 
nî�şanan mil dabûn hev, 
weke wezî�rê berevaniyê 
yê sûrî� yê berê(Mistefa 
Telas) bersiv da û got: Ma 
çi gerew li ber destên me 
heye ku wê ji mere bimî�ne 
ta em komên pereyan bi 
mezêxin? Sed mixabin 
eve hişê di serê serkirde 
û berpirsiyarên rojhilata 
navî�n de, evên ku 
binyada bî�r û hişên wan 
li ser dizî� û talankirina 
welatan hatiye avakirin, 
û perwerdekirin, lê hişê 
sax û aza ne weha ye, ku li 
ser binyada welatperwerî� 
û zindî�kirina welatan 
xudî� bûye, li welatên 
ava wezî�r û serkirde 
xwe dibî�nin karmend di 

Ji erkê dilsozaye ku 
keda welatparêza .. 

xebatkara .. tekoşeran 
bi bî�rbî�ne û keda 
wan ya giranbuha 
têknebe, ji ber vê yekê 
pêwî�ste di vê heyvê 
de û piştî� 15 salan 
li ser damezrandina 
Komî�ta Celadet 
Bedirxan ya hokirina 

Zimanê Kurdî� ked û 
xebata wê bê bî�ranî�n.
26 heyva Nî�sana 
2006 li ser destê hin 
welatparêz zimanzan 
komî�ta Celadet 
Bedrxan di roja 
zayî�na mî�r Celadet 
de hat damezrandin 
û ew roja mî�na cejna 
mamostê Kurd hat 
destnî�şan kirin û ji wê 
rojê de xebatek mezin 
hat encamdan.
Komî�ta ji destpêka 
damezrandina 
xwe û di rewşeke 
zehmet û aloz ji ber 
qedexekirina Zimanê 
Kurdî� ( dema rêjî�ma 

Bes xedenga  ji  wa   
çavan   biweşî�n                                    

Te cerg û  
hinavêmin  kirne  bi  

xwî�n                 
Ne neyarim sûnda  
min  bi  wan   çava                             
evî�ndarim   eşqate   

pir   damin    vî�n                 
pir buharên bi kul û 
derd min buhurtin                                   

evî�nata     jiyanamin     
kirye     rengî�n                

bi awirên xwe pirsê 
dikim  ji  çavên   te                                   
bo çi herdem melûl 

û mest û xemgî�n                
dergehê dil  bê   tu   

Berzan Şêxmûs
Adilê Evdile

welatê xwede, mûçê xwe 
werdigre bi xwêdana 
eniya xwe, welatê xwe ava 
dike ji pêşerojê re, ji zarok, 
nevî� û nifşên ayinde re, 
bêyî� ku çavên wî� li dizî� 
û samanan be, û dema 
dibe xanî�nişî�n berê xwe 
dide mala xwe bê tirs, û 
serbilind, û cihê rêzgirtinê 
di nav gel de, wicdanê 
xwe hêmin û aram dike, lê 
ka em binêrin li cudahiya 
di navbera camêran û 
dizekên ku nî�şanên sext 
ji tûnc û sifir li ser singa 
wan di çrisî�nin, ewên ku 
gel û welatên xwe talan 
dikin, pereyên hejar û 
jaran vediguhêzin bankên 
Ewrupa û Ustraliya, li 
rojhilata navî�n kî�jan serok, 
şah, Mî�r û berpirsiyar 
ne dize? Ne derewî�ne, 
ne diktatore, ne dijî� gel 
û welatê xwe ye? Vaye 
firaza wan berçave, li çêlê 
binêre, û dew jê bixwaze. 
Nav û nî�şanên dinya yê 
hemî� li xwe komkirine, û 

Ferhengok

li ber bejna xwe kirine, 
Dî�moqratî�, wekhevî�, 
gelerî� dademendî�, û 
bavên belengaz û hejaran, 
lê di paş wan dirûşman 
de, hemî� karên çewt, 
bed, dizî�, derew, êlî�tî�, 
olî�tî�, rêolî�, malbatî� û 
xerabiyên bê hempa di 
bin wan nav û nî�şanan 
de, dikin û diveşêrin. Ew 
berpirsiyarê daxwaza 
gerewê dike, ji bo mana 
xwe û malbata xwe, li 
ser desthilata welat, û 
samanên welat û gela, 
dema li ser text dirûne, 
welat û gel dike dî�l û bi 
bend û zincî�ran di pêçe.

1515 sal li ser damezrandina komîta  sal li ser damezrandina komîta 
Celadet BedirxanCeladet Bedirxan

Xedeng  

         Bade              خمر                Babîsok             زوبعة   Bûbelat       المصيبة

            Bafûn          المنيوم                    Bûrîn             سميح     Babelîsk       العاصفة

Bagirti            التورم                 Bacdar              جابي         Babet           الئق 

Bêje, bêje, zimanê te dirêje.- Beriwa ji qalkê xwe der.- Bi çavekî li min 
binêre, ezê bi didiwan li te binêrim.

Bees de) karê xwe kir 
û bi sedan ji Ciwan û 
mendalên Kurdan li 
bajar û gundewarê 
bajarê Amûdê fêrî� 
Zimanê Kurdî� kirin 
û bawernameyên 
fêrkirinê li wan belav 
kir.
Ji bilî� vejandina roja 
26 Nî�sanê ( roja 
jidayikbûna Mî�r 
Celadet) weke cejna 
mamostê Kurd û têde 
mamosteyên xwedî� 
ked di hatin  xelatkirin 
mî�na ( Seydayê Keleş, 
Diham Ebdulfetah, 
Mistefa Deqorî�,….. 
û di heman rojê de 
bawername li ser 
şagirtan di hatin belav 
kirin.
Mixabin … Çend salên 
dawî� karê komî�tê 

hate rawestandin ji 
ber qedexekirina kar 
ji hêla desthilata heyî� 
û di herdû salên bûrî� 

de roja mamostê Kurd 
nehat vejandina ji ber 
metrsiya belavbûna 
veyrûs Korona covid 
19.
Lê bê guman 
rêveberên komî�tê li 
ser berdewamiya karê 
wê rijdin û hêviya wan 
mezine ku wê derfet 
bê û ewê karê xwe 
berdewam bikin.
Damezrênerê Komî�ta 
Celadet Bedirxan 
ya hokirina Zimanê 
Kurdî� di nî�rên zehmet 
de xebateke mezin ji 

Zimanê Kurdî� re pêşkş 
kirin û ji ber wê yekê 
hêjana bi bî�ranî�nê û 
xelat kirinê.

lêde   jiter   vebûn                                   
biwê    silava    teyî�    

cara     yekemî�n                
dil   li    hêviya    

gotinek   ji   wan   lê
va                                   

gelo ew roj wê bê tu  

lê  bike  mizgî�n                
jiyanek    bê    kul    û    

xem   bibûrî�nin                            
bi   dilşadî�    ne   wek  

ferhad  û  şêrî�n                
dest bi dest bi hevre 
bigerin li çol û çiya                                  

li deşt û dehlên 
tevde çî�çek  û  nisrî�n               

ezê    te   di   çavê   
xwede      veşêrim                                  
serî�   deynim   bê   

xem  û  ax  û  nalî�n               
li      goristana      

bajarê      evî�na    me                                  
bela lê  hebin   bi   

rengê  mem  û  zî�n. 

Hisret Bavê Alan


