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المهّجرين  عودة  انتفاضة  تستمّر 
إلى منطقة عفرين، في وقٍت يسيطر 
الشارع  على  والتشاؤم  اليأس 
يزداد  الهجرة  ونزيف   ، السوري 
يوماً بعد يوٍم ، فبالرغم من المتاعب 
يواجهها  التي  والتحديات  والخطورة 
عفرين  منطقة  من  المهّجرون 
رفعت  وتل  الشهباء  مخيمات  في 
بمثابة  هي  والتي  والزهراء،  والنبل 
سيطرة  تحت  قسرية  معسكرات 
ناهيك   ، الديمقراطي  اإلتحاد  حزب 
المهربين  قبل  من  استغاللهم   عن 
واستفزازهم  المسلحة،  والفصائل 
مادياً ومعنوياً ، وهو المشروع العملي 
أهل  اتّخذه  الذي  والقرار  األنجع 
عفرين بأنفسهم مستمّدين إرادتهم من 
عمق امتداد جذور أشجار الزيتون ،

أعاصير  أمام  تنحني  أن  أبت  والتي 
جغرافيتهم  و  بممتلكاتهم  العابثين 
القرار  فهذا   ، مسّمياتهم  وبكّل   ،
ذوي  مآرب  كّل  سيُفِشل  التاريخي  
االنتهاكات من الفاسدين، وتهديداتهم 
المعسكرات  حّراس  بوعيد  وانتهاء 

المحاصرة في الشهباء وغيرها .
الشّك أّن عودة أهل عفرين إلى قراهم  
لوقف  الوحيد  البيان  هو  وبلداتهم 
ولملمة  الديمغرافي،  التغيير  عمليات 
الجراح ، فهذه الملحمة التي يسّطرها 
أهلنا في عفرين تستوجب من القوى 
المجلس  مقدمتها  وفي   ، السياسية 
الفعاليات  وكافة  الُكردي،  الوطني 
الُكردية ومنظمات المجتمع المدني ، 
للقيام بمسؤولياتها التاريخية، والبحث 
عن آليات تسّهل عودةً آمنة ألهلنا في 
عفرين وباقي المناطق ) سري كانييه 
الالزم  الدعم  وتقديم   ) سبي  وكري 
الجهات  وفضح  ومعنوياً،  مادياً  لهم 
مسّميات  تحت  عودتهم  تمنع  التي 
وكذلك   ، المحلي  لالستهالك  وحجج 
مع  المكثّف  الدبلوماسي  الجهد  بذل 

رون املالحم 
ّ
أهلنا يف عفرين يسط

بعودتهم .
هيئة التحرير

األزمة  في  والمؤثّرة  المعنية  الدول 
السورية لفتح ممرات آمنة وبضمانة 

عودتهم دون ترهيب واستغالل .
على  تقع  الُكردي  الوطني  المجلس 
للتحرك  الكبرى  المسؤولية  عاتقه 
واسعة  شريحة  يمثّل  كونه  العاجل، 
من أبناء شعبنا، ومشارك في العملية 
، فال  السياسية حول مستقبل سوريا 
مايتطلّب  بقدر  التأييد  بيانات  تكفي 
العودة،  انتفاضة  في  االنخراط 
والتمسك بزمام المبادرة ، فهذه لحظةٌ 
مسيرة  في  نوعي  وتحوٌل  تاريخية 
التهجير  عمليات  من  للحّد   ، شعبنا 
وبالتالي    ، الديمغرافي  والتغيير 
تتوقّف  قد  الفردية  العودة  فهذه 
منا  مايتطلّبه  وهو  ما  ظرٍف  تحت 
جميعا تكثيف الجهود لعودةٍ جماعية 
في  أهلنا  فوجود   ، أممي  وباشراٍف 
رهائن  بمثابة  هي  المخيمات  هذه 
وخزان بشري ومالي يتّم استثمارها  
لغايات خاصة متناقضة مع المصلحة 
الوطنية العامة ، ذلك خدمةً ألجنداتهم 
منع  يتم  حيث  وآيديولوجياتهم، 
تعزيز  في  المساهمة  بحجة  عودتهم 

وشرعنة اإلحتالل ؟!
عفرينية  عائلٍة  لكّل  التقدير  كّل 
المشّوشة،  البروباغندا  تجاوزت 
والتاريخي  الشجاع  القرار  واتّخذت 
السياسية  النخب  ولكّل   ، للعودة 
والمدنية والمجتمعية ،والتي ساهمت 
وتبذل جهوداً جبّارة لمسيرة العودة .

لدى  األولى  للوهلة  يبدو   قد 
للواقع  المتابعين  من  الكثير 
الحوار  بأّن  السوري،  السياسي 
االتحاد  وحزب  النظام  بين 
في  يدخل   )pyd(الديمقراطي
بين  السهلة  الحوارات  خانة 
بداية  منذ  معاً  يصطدما  لم  طرفين 
أّن   كما   ، اليوم  وحتى  الثورة 
النظام  بإسقاط  يطالب  ال   pyd
القرارات  تطبيق  أو  تغييره  أو 
السوري  بالشأن  المعنية  الدولية 
يطالب  وال   ،)2254  ,  2118(
السياسيين  المعتقَلين  عن  باإلفراج 
بانتهاج  وال  النظام،  سجون  في 
تشكيل  في  الحقيقية  الديمقراطية 
الدولة،  ومؤسسات  البرلمان 
َمن  بحّق  االنتقالية  بالعدالة  وال 
جرائم  أو  حرب  جرائم  ارتكبوا 
واليطالبون  اإلنسانيه،  ضد 
هيكلية  وتغيير  الفساد  بمحاربة 
جديد  بدستوٍر  وال  والجيش،  األمن 
هذه  ألّن  ؛  انتقالي  حكٍم  وهيئة 
السورية،  المعارضة  مطالب  كلها 
التي  الدولية  القرارات  وفحوى 
عشر  منذ  بشدةٍ  النظام  يرفضها 
رغم   ، اليوَم  وحتى  سنواٍت 

نبي  بن  مالك  عبقرية  تكمن 
القابلية  لمصطلح  طرحه  في 
كتابه  في  وذلك  لالستعمار، 
بسط  حيث  النهضة،  شروط 
القابلية  ظاهرة  في  القول 
الشعوب  أّن  وهي  لالستعمار، 
لمستعمريها  بنفسها  توفّر  البائسة 
واستغاللها  احتاللها  أسباب 
عي  تستد و ، ها ر ستعما ا و
غير  أو  قصٍد  عن  االستعمار 

!! قصد 
في  األدق  الكلمة  كانت  وربّما 
والسوري  األفغاني  الواقع 
الجاذبية  هي  والليبي  والعراقي 

لالستعمار!!!
لسجل  سريعة  قراءةٍ  وفي 
أن  يمكننا  األفغانية  المأساة 

التالية: المراحل  نالحظ 
أفغانستان  دخلت   1980-1973
شاه  ظاهر  حكم  انهيار  منذ 
الحروب  في  عاماً  خمسين  قبل 
من  سنواٍت  خمس  وبعد  األهلية، 
الحرب األهلية صارت أفغانستان 
تستدعيه  لالستعمار،  جاذبة  بيئة 
ما  بكّل  للقدوم  راغماً  أو  راغباً 

وجنون. قسوةٍ  من  معه 
روسي  اجتياح  1980-1990م 
آلٍة  بأقوى  1979م  في  ماحق 

في  السوري  المواطن  يتساءل 
السويداء:  و  درعا  محافظتي 
الحقيقة  ؟  سائرون  نحن  أين  إلى 
بحور  في  نعوم  ننا  نعرف.إ  ال 
نراه  ما  هذا   ، الظلمات  من 
هذه  في  ومراقبين  كإعالميين 
التاريخ  من  القاتمة  المرحلة 

!!! السوري  والمستقبل 
هذه  ستكون  َمن  نصيب  من 
المتنازعة؟  الغنيمة بين االطراف 

الصامتين  الجارين  و 
ينتظران  ماذا  واألردن  إسرائيل 
جغرافيا  مصير  هو  ما  و   ،

؟؟ بهم  المحيطة  المنطقة 
إلى  تحتاج  التساؤالت  هذه  كّل 
الدول  بحصص  مرهونة  أجوبة 
السورية  التركة  على  المنتاحرة 
الفقراء  و  الشهداء  بدم  المخّضبة 

!!!
الوطن  و  السوري  الشعب   
والقوى  النظام  كما  السوري، 
رهينة  أصبح  له،  المناهضة 

المحتلة و  المتنازعة  الدول 
هذه  في  الذبيحة  البقعة  هذه  في 
العراقة  في  المتأّصلة  البقعة 
بأجمل  المكّونة  و  التاريخ  و 

الجميل  البشري  الفسيفساء 
....

 تجّدد الصراع في األيام األخيرة 
المحاصرة،  درعا  مدينة  في 
السورية  الثورة  شرارة  درعا 

، ليتيمة ا
روسيا  من  كّل  تسعى  التي  درعا 

السهل املمتنع يف حوار حزب االحتاد 
الدميقراطي pyd مع النظام السوري

ماهية الصراع يف سوريا

جوالت  من  كبير  عدٍد  حصول 
وتعاقب   2014 منذ  التفاوض 
مشرفين  دوليين  مبعوثين  أربعة 

تلك.  التفاوض  عملية  على 
النظام  يتهّرب  :لماذا  السؤال  إذاً 
طالما   ،  p y d مع  التفاوض  من 
المطالب؟.  هذه  بكّلّ  يطالبها  لم 
االتحاد  حزب  وأّن  خاصةً 
نفسه  يطرح  لم  الديمقراطي 
للنظام،  معارض  كحزٍب  يوماً 
مع  ليسوا  بأنهم  دوماً  يكّرر  وكان 
علماً  النظام،  مع  وال  المعارضة 
كانا  األمني  والتعاون  التنسيق  أّن 

الطرفين  بين  قائمين 
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بقلم:  إسماعيل رشيد

فؤادعليكو 

الدكتور واملفكر

أحمد برقاوي
نهى سلوم

الكاتبة واألديبة السورية
 دكتوراة باإلعالم .

د. محمد حبش 

السورية  الثورةُ  علينا  طرحت 
أسئلةً إّما أنها لم تكن في الحسبان، 
تكن  لم  المعيشة  الشروط  أّن  أو 
عنها،  اإلجابة  أو  بإبرازها،  تسمح 
أن  يستطيع  ال  البليد  العقل  ألّن  أو 
يرى إاّل ما هو في متناول الحس .
الصراع   هل   : األسئلة  هذه  من 
للنظام  الرافضة  القوى  بين  اآلن، 
أم  أفراٍد  صراُع  النظام،  وقوى 

؟ بنًى  صراع 
لو  يلي:  ما  على  تقوم  فرضيتي 
النخبة  من  جمهوراً  جانباً  تركنا 
البنى  فإّن  العالية؛  الفردية  ذات 

. تتصارع  التي  هي 
والمنطقة  والطبقة  فالطائفة 
والمدينة  والقرية  واإلثنية 
دالة  مفاهيم  هي  والحزب  والسلطة 
وتعيد  تاريخياً،  تكّونت  بنًى،  على 
وتغتني   ، جديد  بتكّوٍن  نفسها  إنتاج 
حياة  وشروط  جديدة،  بعناصر 
هو  هذه-  -والحال  فالفرد  متغيرة. 
تمشي  التي  للبنية  الشديد  التكثيف 

قدمين. على 
العالقات  من  جملةٌ  هنا  البنية 
داخلية  عناصر  بين  الترابطية 
على  تحافظ  وذهنية،  مادية 
الذاتي،  واستقاللها  البنية  استمرار 
تاريخية  شروط  تتوافر  لم  إذا 

. النهيارها
تنطوي  بنيةٌ   هي  مثاًل،  فالطائفة، 
أساسية:  عناصر  جملة  على 
الذهنية،  الثقافة،  المعتقد، 
الوعي  الطبقية،  االنتماءات 
العنصر  لكّن  األوهام.  الذاتي، 
الطائفية  البنية  يمنح  الذي  األساس 
الواعي  الشعور  هو  وجودها 

الديني. باالنتماء 
في  تكونت  بنيةٌ  القروية  والبنية 
األرض،  مع  الساكنة  العالقة 
عالقات  ذي  القرية  ومجتمع 
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تطويقها  إلى  النظام  و  إيران  و 
لرأس  إخضاعها  و  تركيعها  و 
الروسي  الغطاء  تحت  النظام،  
في  عمل  ؛والذي  اإليراني 
الخالف  تأجيج  على  السابق 
السويداء  و  درعا  محافظتي  بين 
الجميل  السوري  النسيج  لتفكيك 

هذا سيكون مصّب حديثنا في هذا 
السوري  الجنوب  لوضع  العرض 
إلى  إيران  و  روسيا  عمدت  ؛لقد 
السابق  في  الخالفات  تأجيج 
هذه  تزال  ال  و  قريبة،  فترة  متذ 
بلدة  أهالي  بين  قاىمة  الخالفات 
بمسقط  المعروفة  ،وهي  القريا 
السورية  الثورة  قائد  رأس 
له))سلطان  المغفور  الكبرى 

)) األطرش  باشا 
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النزاع الروسي اإليراني
 يف اجلنوب السوري  

 أفغانستان ـ القابلية لالستعمار

الدم،  رابطة  على  القائمة  القرابة 
والوعي  البسيط،  والمطبوخ 
المدينية  البنية  فيما  بالعالم.  الضيق 
بالحرفة  عالقة  وذات  أرحب،  بنية 
العمل  وعالقات  والسوق  والتجارة 
على  وقٔس  الثقافي.  واالزدهار 
والمهنة  والطبقة  القبيلة،  بنية  ذلك 

وهكذا.
السياسي  بالمعنى  الحديثة،  الدولة 
نقلت  التي  هي  للكلمة،  الفلسفي 
الصلبة  بناه  من  المجتمع  وتنقل 
ذات  مجتمعية  بنية  إلى  المغلقة 
والء وانتماء للدولة، دون أن تلغي 
لكنها  القديمة،  البنى  مظاهر  تماماً 
الدولة  ماهية  عن  تعبّر  ال  مظاهر 
الفكر  عنه  عبّر  ما  وهذا  الحديثة، 
حيث  المواطنة،  بمفهوم  السياسي 
الناس  مساواة  فقط  ليست  المواطنة 
فقط،  والحرية  والواجب  الحق  في 
البنى  سلطة  من  التحرر  وإنما 
من  المجتمع  وتحرير  الضيقة، 
ال  فالطائفة  المغلقة،  البنى  صراع 
الذي  الحديثة، بل  الدولة  تزول في 
تصنع  كبنيٍة  الطائفية  هو  يزول 

لفرد ا
      التتمة في ص2

يحتّل  األرض،  في  عسكرية 
بعد  يخرج  ولكنه  أفغانستان، 
حيث   ، دامية  سنواٍت  عشر 
بمعونٍة  المجاهدون  عليه  ينتصر 
الرئيس  شنق  ويتّم  أمريكية..... 
هللا  نجيب  الروس  من  المعيّن 

الكهرباء.... عمود  على 
المجاهدون  1990-2001م 
الجهاد  في  انتصروا  الذين 
انهزموا  عدوهم،  على  األصغر 
أنفسهم  على  األكبر  الجهاد  في 
والتشرذم  للقتال  وعادوا   ،
مأوى  بالدهم  وباتت  والصراع، 
العالم،  في  الجهاديين  المتشّددين 
وأعلنت  القاعدة  تأّسست  حيث 
مانهاتن  بغزوة  وقاموا  الجهاد 

أمريكي!!! آالف  ثالثة  وقتلوا 

)الدولة  مقالٍة  في  وتناولُت  سبق 
الوطنية والديمقراطية( واآلن : ماذا 
الدولة  القمعية؟        الدولة  عن 
القمعية دولةٌ تتحّكم بها فئةٌ )عشيرة 
– قبيلة – طائفة – طبقة – حزب..( 
وهي ال تحقّق مصالح عامة الناس, 
بل تحقّق مصالح َمن تحكم باسمهم 

أو جزء متميز منهم لسبٍب ما. 
وطبيعٌي أاّل يمكن للقمع أو اإلرهاب 
المنفلت أن يظّل سائداً إال إذا ساندته 
على  تهيمن  ؛  استبدادية  سلطة 
الجاّلدين  لتحمي   ، كله  المجتمع 
تُسِكَت  ولكي  لمصلحتها،  العاملين 
القمع,  على  المحتّجين  أصوات 

محمد زكي أوسي

كلمات عن الدولة القمعية 
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تزيّنه على أنه ضرورةٌ ال بدَّ منها, 
السالح,  السلطة,:سلطة  هذه  ومثال 
أو  الطائفة  أو  العشيرة  أو  العصابة 

الدين أو الدولة. 

 فرحان مرعي

أمريكا دروس وعرب

      التتمة  ص 3

تجوب  يومياً  األمريكية  الدوريات 
بلداتها  الفرات،  شرق  مناطق 
وقراها الطينية، الجنود ينزلون من 
كثيرة،  مراٍت  العسكرية  عرباتهم 
رثة  أطفاٍل  مع  الصور  ويلتقطون 
أسمالهم، حفاة عراة، مع ابتساماٍت 
قطعاً  يعطونهم  وأحياناً  ساخرة، 
من السكاكر والشوكوال، ويسألون 
الناس البسطاء ،الشاحبة وجوههم، 
سنيٍن  عذابات  تحكي  وتجاعيدها 
يسألون  والحرمان،  القهر  من 
باستهزاٍء : ماذا تريدون؟ مارأيكم 

في  نفسها  تفضح  أسئلةٌ  ؟    بنا 
وطريق،  وقرية  وزقاق  مكان  كّل 
تفضحهم  الطينية  القرى  وصور 

وتجيبهم في نفس الوقت ؟!
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ماهية الصراع يف سوريا... التتمة

النزاع الروسي اإليراني يف اجلنوب السوري... التتمة  

و سوريا هي المثال الفذّ الذي يؤّكد 
أطاريحنا السابقة؛ فالذي نخلص إليه 

هو اآلتي:
سائرةً  حديثاً  المستقلة  سوريا  كانت 
والرأسمالية  الرأسمالية،  طريق  في 
اجتماعية   – اقتصادية  تشكيلة 
المجتمع  توحيد  عنها  ينتج  ما  أهم 
الدولة  وقيام  السوق،  توحيد  عبر 
ما  البنى  تحطيم  بعملية  الرأسمالية 
الزراعي  فاإلنتاج  الرأسمالية،  قبل 
الفالحية  الرأسمالي يحّطم العالقات 
التقليدية، وما يرافقها من قيم وعادات 
حركة  انقطاع  أّدى  وقد  ووعي. 
التطور الرأسمالي، قبل إنجاز الحّد 
رأسمالياً،  إنجازه  يجب  مّما  األدنى 

إلى بقاء أساس البنى القديمة.
التي  الحاكمة  الجماعة  تفشل  لم 
 1970 عام  السلطة  على  استولت 
إنجاز  الحديثة؛ ألّن  الدولة  بناء  في 
ضمن  يكن  لم  باألصل  األمر  هذا 
هدفها  كان  إذ  حكمها،  استراتيجية 
عبر  السلطة  في  البقاء  هو  الرئيس 
عصبية  ذات  عنفية  مسلحة  قوة 
مع  عالقاتها  تقيم  وكانت  ضيقة، 
ألّن  الدولة؛  قبل  ما  مجتمعية  بنًى 
بناء الدولة ال يستقيم مع سلطٍة ذات 

السياسة

عصبية ضيقة تحكم بالقوة.
كان ال بّد، من أجل تحقيق ذلك، من 
منذ  العنفية  القوة  مؤسسات  توفير 
وتوفير  جهة،  من  األولى  السنوات 
الطريقة  على  الخارجة  األشكال 
السوفيتية التي ال توحي بالعصبيات 
والتي  ثانية،  جهٍة  من  الضيقة، 

بدورها ستخضع لمؤسسات القوة.
فكانت مؤسسة الجيش المعبَّر األبرز 
على استمرار البنية التقليدية الريفية 
من جهة، والمناطقية والطائفية من 
المؤسسة  هذه  وداخل  ثانية،  جهٍة 
في  عسكرية  ظاهرة  أسوأ  نَمت 
ظاهرة  وهي  العالم،  بلدان  تاريخ 
“سرايا الدفاع” التي قامت على مبدأ 
االستباحة ،خارج أي سلطة عليها، 
من استباحة القيم إلى استباحة الحق 
العنف  مؤسسة  أما  أنواعه.  بكّل 
بكّل  األمن  أجهزة  فكانت  المطلق 
سلطٍة  إلى  تحّولت  وقد  أنواعها، 
على  الحفاظ  هّمها  يكن  لم  مطلقة، 
المسبوق  غير  العنف  عبر  السلطة 
البنى  على  الحفاظ  وإنما  فقط، 
مجتمع  قيام  دون  للحيلولة  التقليدية 
المواطنة.                كّل ذلك 
األهلية  للنخبة  تحطيٍم  مع  ترافق 
والمدينية،  الريفية  واالقتصادية 
اإلسالمية  الطوائف  جميع  ومن 
والمسيحية، التي كانت تتمتّع بسلطٍة 
تحّولت  حيث  واجتماعية،  أخالقية 

ومخبروها  ومفارزها  األمن  فروع 
وبعض قيادات المؤسسات الحزبية، 
غير  ولكن  مفروض،  بديل  إلى 

معترف به أخالقياً.
أنها،  الحاكمة  الجماعة  تدِر  لم 
المجتمع  وحرمان  هذه  بسياستها 
السياسية  شخصيته  تكوين  من 
من  خوفاً  واالقتصادية  والمدنية 
المجتمع، أبقَت على البنى التي ليس 
حين  عنفها،  تلجم  أن  باستطاعتها 

يصير الصراع صراعاً بين بنًى.

ذات  السلمية  الثورة  بدأت  حين 
الطائفية؛  غير  الشبابية  الروح 
بنيته  استخدام  إلى  النظام  سارع 
العسكرية  بأدواتها  فوراً  الطائفية 
واألمنية، وانشق جزء من العاملين 
وصف  ضباطاً  الجيش،  في  السنّة 
الوقت  يطل  ولم  وجنوداً،  ضباط 
كردة  العنف،  استخدام  انتقل  حتى 
الطائفة  فعٍل طبيعية، إلى جزٍء من 
السنية  الحركات  وراحت  السنية. 
في  سنّيتها  عن  تعلن  السنية  وغير 
الصراع، عبر األسماء الدالة عليها: 
فيلق  اإلسالم،  جيش  الشام،  أحرار 
أنصار  الشام، جبهة  فيلق  الرحمن، 
الدين،  أحفاد صالح  لواء  اإلسالم، 
وفي  إلخ،  الخالفة..  دولة  النصرة، 
السنية،  المسلحة  البنى  هذه  مقابل 
العلوية  المسلحة  البنى  أيضاً  كانت 

الدكتور واملفكر 

أحمد برقاوي

نهى سلوم

الكاتبة واألديبة السورية 
دكتوراة باإلعالم .

أبو  لواء  الباقر،  لواء  والشيعية 
فاطميون،  لواء  العباس،  الفضل 
لواء زينبيون، لواء الوعد الصادق، 
هللا”  “حزب  اللبناني،  هللا”  “حزب 
السوري، لواء ذو الفقار، لواء أسود 

الحسين ولواء الرضا.
المسلحة  البنى  األكراد  وكّون 
محّملين  ُكردية  بأهداف  الُكردية 
بإرٍث من الغضب الذي ولّدته سياسة 
القومية،  األيديولوجيا  ذات  السلطة 
تولّوا حماية مناطقهم،  الدروز  فيما 
وغالباً ما وجد بعض المسيحيين في 
“الحزب السوري القومي” الذي هو 
هي  والعشائر  طائفياً،  اآلخر صار 
وهكذا  ميليشياتها.  كّونت  األخرى 
اجتمعت كّل البنى المتخلّفة بماهياتها 
الدينية الطائفية واإلثنية والعشائرية 
في صراع البنى، ولم تعد الجماعة 
الحاكمة إال بنية من هذه البنى التي 
حافظت عليها، وحالت دون انتصار 
وحفرت  الدولة،   – المجتمع  بنية 

قبرها بيدها في الوقت نفسه.
 – الديمقراطية  القوى  وحدها 
نفسها  وجدت  السورية،  الوطنية 
خارج  الوطنية،  موسيقاها  تعزف 
بقادرةٍ  وليست  المدّمر،  النشاز  هذا 
على الدخول في صراع البنى؛ ألنها 
طرحت نفسها باألصل كتعبيٍر عن 
الدولة  وغايتها  السوري،  المجتمع 
الفكرية  هويتها  وألّن  الديمقراطية، 

أحمد  بقيادة  الخامس  الفيلق  وبين 
اصطدم  الذي  درعا،  في  العودة 
المحلية  الفصائل  مع األهالي و مع 
الكرامة  وحركة  الوطني  والدفاع 
السويداء.                           من  المدنيين  والمواطنين 
هو  للمعارك  المباشر  السبب  إّن 
استمّرت  التي  المفاوضات  فشل 
من  وفود  بين  الماضي  آذار  منذ 
درعا والسويداء، وكان القصد منها 
أراٍض  من  الخامس  الفيلق  إخراج 
السويداء،  محافظة  في  لقرى  تابعة 
وهي أراض زراعية، ووضع نهاية 
المحافظتين،  بين  متعّددة  لمشكالت 
والمفاوضات تّمت بإشراٍف روسّي 
بيّن  قد  الروسي  الجانب  كان  و 
و   ، المفاوضات  إفشال  في  رغبته 
ذلك لمحاولته تلقين السويداء دروساً 
و  والحصار  القتل  عبر  إضافية 
بمرجعياتهم  االستهتار  و  التجويع 
التي  السويداء  محافظة  إلخضاع 
تقطنها األغلبية الدرزية متعاونا»مع 
على  السلطة  و  البعث  نظام  أزالم 
اإليرانية  .والرغبة  هويتهم  مسح 
السويداء،  في  وجودها  بتعزيز 
هو  درعا،  من  تقريباً  طردها  بعد 
السبب الحقيقي للصراع الجديد. هذا 
الصراع الذي على ما يبدو سيستمّر
جديدة  حيثيات  ظهور  مع  سيما  ال 
جديدة  مفاوضاٍت  أّن  على  تؤّكد 
السوري  النظام  بين  ستحصل 
رأس  مصالح  إطار  في  وإسرائيل 
النظام السوري في مسارات التطبيع 
إليها  تدعو  و  إسرائيل  تقودها  التي 
و  المتطور  إعالمها  في  بذكاٍء 

عن  البعد  كّل  بعيدةٌ  واألخالقية 
الهويات الطائفية واإلثنية.

اآلن صراع  الصراع  اتّخذ  أن  بعد 
البنى المتخلّفة، ذات الدعم الدولي؛ 
الديمقراطية  القوى  على  فإّن 
الوطنية المترفّعة عن هذا النوع من 
واسع،  بخياٍل  تتمتّع  أن  الصراع، 
التاريخي  للوسخ  بديلة  قوة  لتكون 

كله.
من  المتحّررة  البديلة  القوى  هذه 
بطيء  نحو  على  تنتج  البني  ذهنية 
جداً قوى تجاوز البنى هذه،من أجل 
الديمقراطية  الدولة  جنين  انتصار 
قابلٍة  الذي يحتاج إلى  العلمانية ،   -

قانونية لوالدته.
إّن الخطر الذي يحيط بسوريا اليوم 
هو صراع المتشابهين ،وإّن صراع 
المتشابهين صراٌع زائف ،وال يثمر 

الجديد المتجاوز.
بين  يظهر  الذي  الصراع  فهناك 
متشابهين  و  الشكل  في  المختلفين 
الذي  فالصراع   . الماهية  في 
طرفين  بين  الصراع  شكل  يأخذ 
متعصبين طائفياً لن ينتج اال تعصباً 
طائفياً، وهذا صراٌع زائف.الصراع 
طائفياً  المتحّرر  بين  هو  الحقيقي 
الى  يقود  وهذا  طائفياً،  والمتعصب 
سلطٍة  والى  طائفي،  غير  مجتمعٍ 

غير طائفية.وهذا هو التجاوز.
إّن الصراع بين شّرين ال ينتج عنه 

يصبح  الشّر،.ولهذا  انتصار  إال 
الخيار هنا مؤسساً على مبدأ اختيار 
الناس. بعض  ،عند  الشّرين  أهون 
فهناك َمن يرى أّن النظام أقل شراً 
ُخيّر  ،ولو  وداعش  النصرة  من 

الختار النظام.
ههذا -لعمري- اخطر تزييٍف لحقيقة 

الكفاح السوري .
ليس هناك صراٌع بين حقّين، فالحّق 
بين  الصراع  .،بل  الحقَّ يضاد  ال 
.وبالتالي  حّق-الباطل  والال  الحّق 
سالبي  الحّق ضد  كفاح  هي  الثورة 
لدولة  السعي  في  ،.وبالتالي  الحّق 
في  صراع  هناك  يكون  لن  الحّق 
الوطنية  تأسيس  القومية،بل  الحقوق 

باإلعتراف بالحقوق القومية.
لحقّه  الشعب  انتصار  هي  فالثورة 
ضد سالبيه.وكلمة الشعب هي الكلمة 
الوطن،  في  المتعيّن  للحّق  الجامعة 
في  الشعب  حّق  والمواطنة.انتصار 
الحضور الدائم ضّد الرعية والوالء 
والوفاء ونسبة وطن الى اسم؛ ضد 
هو  .وهذا  حّقٍ اّي  على  االعتداء 

التجاوز.
ومرة أخرى نؤّكد أنها الحرية بكّل 
الكبرى.وعدو  ضالتنا  تعييناتها 
تعييناته  بكّل  نقيضنا  هو  الحرية 
القبيحة.وهذا هو التجاوز الحقيقي. 

المبرمج عالمياً..
الفيلق  تتجاوز  مسائل  هناك  إذاً   
الخامس وفصائل السويداء وتتطلّب 
إخضاع السويداء و درعا معاً حتى 
على  السيطرة  لهم  ليتّم  القنيطرة 
الجنوب السوري و هو يعتبر  إقليم 

المثلت األول 
لمصلحة الدولة الجارة المتحّكمة في 

مستقبل هذه االوطان ) إسرائيل(،
 وهو ما فشل فيه الروس حتى هذه 

اللحظة ؛
واضحة  الصورة  تكون  ولكي 
الفيلق  بأّن  نوّضح  أن  ؛يجب  لدينا 
روسية  بأوامٍر  يتحّرك  الخامس  
روسيا،  من  محمٌي  وهو  مباشرة، 
المرئية  الروسية  الحماية  ولوال 
للعيان ؛لقام النظام السوري وإيران 
باقتالعه من جذوره، والحماية تلك 
النظام،  مع  النسبي  بالتوافق  تجري 
ولكن لروسيا السيطرة الكاملة عليه 

.
في  رفض  قد  العودة  أحمد  كان  و 
المقتطعة  األراضي  إعادة  السابق 
قد  و   ، ألصحابها  القريا  بلدة  من 

استهتر بفالحي و مزارعي البلدة،
و قام بإهانتهم مرات عديدة، و هذا 
إلثارة  دائمة  حجة  هناك  أّن  يعني 
ما  ،هذا  المحافظتين  بين  الصراع 
كان مقّرراً قبل المصالحة المرهونة 
و المزعومة برغبة روسيا ،أن تُبقي 
الذي  ،البعبع  العودة  أحمد  صبيَّها 
يهّدد  و  السويداء  مخافظة  يخيف 
في  و مزارعيهم،  أراضيهم  سالمة 
بلدة القريا المحاذية لبصرى الشام ، 
مكان استقرار قوات الفيلق الخامس 

التابع لروسيا .
يحدث  الذي  االقتتال  و  القتل  إّن 
فرقاء  وبين  الجنوبية،  المنطقة  في 
لمشكالٍت  يؤّسس  طائفياً،  مختلفين 
مستدامة بين المحافظتين الجارتين !

و  المتناحرة  الدول  من  كاّلً  إّن  و 
تعلم  باتت  المنطقة  في  المتنازعة 
جيداً بعد دحر الدواعش في محافظة 
لتقوية  فائدة  هناك  يعد  لم  السويداء 
المسّمى  و  اإلسالمي  التنظيم  هذا 
محافظة  نحو  ودفعه  بالدواعش 
السويداء كما تّم من قبل ،حيث تتكبّد 
روسيا والنظام وإيران خسائر يومية 
الثالثة  ويحاول  التنظيم  هذا  من 
يسيطرون  التي  المناطق  تنظيف 
عليها نسبياً من أجل تعزيز نفوذهم 
وربما من أجل االنتقال إلى مرحلٍة 
الدول  مع  التفاوض  من  جديدة 
المحتلة لسوريا أو تحقيق االستقرار
بين  العبثي  الصراع  هذا  إّن  و 
صورة  هو  المتجاورة  المناطق 
السورية،  المناطق   لكافة  مصغّرة 
الذي  الكبير  التعقيد  يوّضح  وهذا 
أنه  ؛؛واألسوأ  الوطن  عليه  أصبح 
ينبّئ بغياب أّي أفٍقٍ قريٍب لالنتقال 

السياسي.
القراءات  من  الكثير  هناك  لكّن   
السياسية تلّح و تؤّكد على ضرورة 
بعد  سيما  السياسة،  إلى  االنتقال 
قراءات  ولكّن  الحروب،  إخفاق 
السوري  الوضع  أّن  تؤّكد  أخرى 
الخارجية،  السيطرة  تحت  صار 
المعارك  فتح  بعد  أكثر  يتعقّد  وهو 
من  كّلٍ  ودعم   ، عديدة  بأماكن 
طرفيه.  وإيران  وتركيا  روسيا 
وبالتالي  ليبيا،  في  الصراع  وهناك 
،كما  السورية  القضية  أصبحت 
الليبية ، كما اليمنية، كما عدة قضايا 
الدول  هذه  بين  للتفاوض  أخرى،  

ذات المصالح الكبرى .
ليس هناك من   هنا المشكلة. طبعاً 
بالمسألة  منشغلة  سورية،  أطراٍف 
الوطنية، نظاماً ومعارضاٍت، ولذلك 
تهّمشت األحداث السورية و أصبح 
الحدث السوري يمّر عبر الشاشات 

اإلجتماعي  التواصل  وسائل  و 
وكأنه   ، تعليق  أو  اهتماٍم  أّي  دون 
حدٌث من الماضي ؛؛ فما يحدث في 
الجنوب السوري ضمن هذا السياق 
ودور النظام المهمش و المغيّب في 
كافة أرجاء الوطن السوري يجعلنا 

نؤّكد ضبابية الصورة المستقبلية .
المنطقة  في  يحدث  الذي  القتل 
مختلفين  فرقاء  وبين  الجنوبية، 
مستدامة  لمشكالٍت  يؤّسس  طائفياً، 
مشكالٌت  هي  المحافظتين.  بين 
تتطلب مفاوضاٍتٍ مستقبلية و وطنية 

كبرى .
هناك  أّن  حيث  بسيطاً  ليس  وهذا   
على  واالستيالء  واالختطاف  القتل 
األراضي و القهر و الفقر و الحصار 
و التجويع ،جعل من المنطقة منطقة 

حذر و خوف دائم .
يقاتل  الخامس  الفيلق  كان  وإذا   
حيث  شعبي،  دعٍمٍ  وبدون  بمفرده، 
أصبح مكشوفاً، كفصيٍل «روسّيٍ»، 
و  هي  تقاتل  السويداء  فصائل  فإّن 

أهالي المحافظة. 
لهذا وجدنا الداعمين  للمعارك التي 
من  السويداء،  تراب  فوق  جرت 
موالين ومعارضين،  األطياف،  كّل 
من  الرغم  على  ومدنيين؛  مسلحين 
المحافظتين،  بين  ،هذا  االختالف 
التطييف  إلشكاليات  التأسيس  فإّن 
حدث ويحدث ؛ وهو بكّل حاٍل ليس 

جديداً. 
بين  المستقبلية  المفاوضات  ولكّن 
روسية  وبرعايٍة  وإسرائيل،  النظام 
روسية  سيطرة  تفترض  وأمريكية، 
السوري،  الجنوب  على  كاملة 
والنظام  إيران  ترفضه  ما  وهذا 
الفيلق  إنهاء  تريد  األخيرات  معاً. 
السنة»  «يمثل  والذي  الخامس، 
في  الدرزية  األغلبية  ويهاجم 
محافظة السويداء نعم سيتمُّ تصوير 

كهذا  تفكيراً  وستَدعم  كذلك،  األمر 
القوى الطائفية من الجهتين، وكذلك 
مجّدداً،  وإيران.  روسيا  من  كلُّ 
أّن  حالً،  له  يجد  ال  الذي  اإلشكال 
معركة  لفتح  مستعّدة  ليست  روسيا 
الضغط  وزيادة  إيران  مع  كاملة 
على النظام، وإيران ليست مستعّدة 
سوريا،  في  منطقٍة  أّي  عن  للتخلّي 
حيث ستتهّمش بالتأكيد ،وهو مطلب 
في  المتالشية  إيران  لتهميش  دولي 

أنظمتها العسكرية و المدنية.
ولهذا نراها ترفض الخروج الكامل 
في  التمركز  وتحاول  درعا،  من 
أوجه  من  وجه  وهذا  السويداء، 
المعركة األخيرة، وهي تدفع كذلك 
وشرق  إدلب  في  جديدة  حرٍب  إلى 
سوريا، وأيضاً نراها تنتقم من بلدات 
االنتقام  بقصد  «سنية»  سورية 
وهذه  الطائفية،  المشكالت  وإثارة 
تقوم  ،التي  األساسية  بضاعتها  هي 
فيما  وذلك  المنطقة،  في  بعرضها 
و»ليس  درزيّاً»،  «سنيّاً  الصراع 
بين درعا والسويداء» وإنما هو في 
المحافظتين  من  بأدواٍت  يتّم  عمقه 
بأياٍد  تداولها  يتّم  قذرة  وبلعبة  ؛؛ 
روسيّة وإيرانيّة ،، وبغرض تغيير 
والتقّدم  األرض،  على  المعطيات 
نحو الشرط األمريكي والتطبيع مع 
إسرائيل، وتنظيف الجنوب السوري 

بأكمله من الوجود اإليراني !
أبداً  مهتمتين  ليستا  وإيران  روسيا 
بالشعب السوري وبالمحافظتين من 
أصله، يترّكز اهتمامهما على تعزيز 

مناطق نفوذهما ؛؛
سال  الذي  الدم  من  الرغم  على 
مجموعة  هناك   ، المحافظتين  بين 
يحاولون  والوطنيين  األعيان  من 
الذي  الدم  حمام  لوقف  التفاوض 

تغتسل به كال الدولتين. 
الوطنية  المجموعات  هذه  وتعمل 

المجتمع  سالمة  يضمن  اتجاٍه  على 
والجبل،  السهل  وتعايش  المحلي، 
الناس،  مصالح  على  والحفاظ 
لهذا  الطائفية.  النزعات  وتهميش 
درعا  في  كثر  أنصار  االتجاه 
والسويداء، ولكن هناك اتجاه مضادٌّ 
له مدعوماً من روسيا وإيران ؛وهما 
تؤّججه  و  الصراع  ذلك  تجّدد  َمن 

بين الفينة و االخرى .
أما اآلن هناك قضية معقدة، تسليح 
السالح  من  أفضل  الخامس  الفيلق 
إيران  ستعمل  فهل  السويداء،  في 
السالح  تعزيز نوعية  والنظام على 
حرٍب  وإشعال  المدينة،  هذه  في 
أكثر خطورة مما كان في السنوات 

السابقة !!
فهو  الخيال،  في  ضرباً  هذا  ليس 
وإيران  روسيا  أّن  سيما  حالياً،  يتّم 
ليستا مهتمتين أبداً بالشعب السوري 
حيث  أصله،  من  وبالمحافظتين 
يترّكز اهتمامهما على تعزيز مناطق 
النفوذ لهما، وبالتالي هناك خطورة 
حقيقية من تطّور الصراع مستقبالً 
حالياً،  خفَت  ولو  المحافظتين،  بين 
وستكون حصيلته حينها: قتلى أكثر 

ودمار للمنازل وللمحاصيل
السوري  للمواطن  حقيقي  تدمير  و 
في هذه المنطقة و في كّل المناطق 
المتنازع  و  المتنازعة  السورية 

عليها ..
و  بالشرفاء  نهيب  و  نشكر  بدورنا 
الوطنيين من المحافظتين، وفي كّل 
التسليح،  يرفضون  الذين  سوريا، 
من  ويسعون  التطييف،  ويرفضون 

أجل السلم األهلي، 
عاش السالم و عاشت سوريا حرة 
مستقلة مزيّنة بكل أطيافها و أقلياتها 
و قومياتها و بشعبها الحّر المناضل 
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السهل املمتنع يف حوار حزب االحتاد أفغانستان ـ القابلية لالستعمار... التتمة
 الدميقراطي pyd مع النظام السوري... التتمة

أمريكا دروس وعرب... التتمة

كلمات عن الدولة القمعية... التتمة

تجتاح  أمريكا  2001-2021م 
حكماً  وتقيم  2001م  أفغانستان 
عدة  وتعيّن  مباشراً  عسكرياً 
العسكرية  القوة  تحت  حكومات 
أن  دون  عاماً،  عشرين  األمريكية 
صناعة  من  الحكومات  هذه  تتمّكن 

السالم وتحقيق األمن.
وتجتاج  أخرى،  مرةً  المحتل  يرحل 
الفت  استسالٍم  وسط  البالد  طالبان 
سلطانها  وتبسط  األفغاني،  للجيش 
المؤّشرات  أّن  ومع  العاصمة،  على 
المنطق  اختالف  لجهة  جيدة  تبدو 
الذي  السلوك  عن  الجديد  الطالباني 
فإّن  عاماً،  عشرين  قبل  مارسته 
الفرق المتحاربة ال تزال في أركاٍن 
تطبّق  لم  وإذا  البالد،  من  متفرقة 
حقيقية؛  مصالحٍة  سياسة  طالبان 
الجاذبة  نفسها  الظروف  تنتج  فإنها 
لالستعمار، ومن المؤّكد حينذاك أّن 

لوناً آخر من االستعمار قادم. 
تقّدمه تجربة  إنها معاناة واحدة وما 
سوريا،  في  حرفياً  يتكّرر  كابول 
بالحماس  السوريون  يمارس  حيث 
نفسه ثقافة القابلية لالستعمار، وعلى 
نظامية  جيوش  ستة  اليوم  األرض 
محاربة ،ومن ورائها أكثر من مائة 
فصيٍل أجنبي مقاتل، وقد جاء هؤالء 

د. محمد حبش

 بقلم: فرحان مرعي

محمد زكي أوسي

   فؤاد عليكو

بناًء على استنجاد طرٍف من  جميعاً 
كّل  بأّن  القول  ويمكن  السوريين، 
جيٍش موجود في المنطقة فهو رغبة 
نادوه واستغاثوا  من مليون سوري، 
به ،وهم يتوّسلون إليه أن ال يغادر، 
في خصومه،  بالمليان  وأن يضرب 
وأمريكية  تركية  رايات  تزال  وال 
وروسية وإيرانية يرفعها على أرض 
الوطن سوريون من أب وأم، ويرون 
واستقرارهم  ألمنهم  ضماناً  فيها 
ابن  هو  الذي  عدوهم  من  وحصناً 

الوطن نفسه!
إنها حقيقةٌ مرة ولكن لن نتقّدم خطوةً 
أّن االحتالل صنيعة  ندرك  أن  دون 
يقنعك  أن  قادٌر  المحتّل  وأّن  أيدينا، 
بأنه جاء بأهداٍف نبيلة ؛ طالما كنت 

تقّدم له المعاذير.
ليس  والنهضة  والبناء  الحياة  قرار 
بل  واشنطن  في  ،وال  موسكو  في 
كابول!   في  األفغانية  الحالة  في  هو 
دمشق،  في  السورية  الحالة  وفي 
عن  المجتمع  قادة  يتوقّف  وحين 
العلماني  ويقبل  والكراهية،  التحشيد 
بإخالص  معاً  يعيشا  أن  واإلسالمي 
ومحبة، ويتنافسان في إطار اختالٍف 
لغة  يستخدم  ال   ، مشروع  سياسي 
التخوين والتكفير ؛فإننا نتقّدم خطوةً 
أوهام  يتجاوز  راسخ،  استقالٍل  نحو 
المعاذير  ويقطع  واإلقصاء،  اإللغاء 

التي تأتي باالحتالل واالستعمار.
إنني أعتقد أّن أقدس رسالٍة في هذا 
الزمن المرير هي رسالة اإلخاء ؛أن 
تستطيع إقناع المتباغضين بنبل نوايا 
خصومهم، فال أحد يفعل الشّر للشّر، 
وال أحد يمارس البغي للبغي، ونكفر 
بعقولنا حين نفترض الضفة األخرى 

بدون ضمير.
محض  ليست  العمق  في  وهي   
في  إنها  وأخالقية،  تربوية  رسالٍة 
تمنع  سياسية،  رسالة  أيضاً  الجوهر 
أنبل  لفهم  وتؤّسس  الريب،  ثقافة 
لشكل الحياة وروح المجتمع، وتمنح 
المختلفين معاذير االختالف، وتحول 
الخارجي،  المحتل  أطماع  دون 
على  تسّهل  التي  المبّررات  ونقطع 

االستعمار وصفنا باالستحمار.
على  يركب  أن  أحٌد  يستطيع  ال 
وفي  محنيّاً،  وجده  إذا  إال  ظهرك 
السياق نفسه كتب مالك بن نبي، ال 
تضع  فحين  الحق  قول  تصمت عن 
سيضعون  فإنهم  فمك  في  لجاماً 

سرجاً على ظهرك!!
وصف  في  العلمانيون  استمّر  وإذا 
والبالهة،  بالخيانة  السياسي  اإلسالم 
وصف  في  اإلسالميون  واستمّر 
والردة،  بالكفر  العلماني  الخطاب 
فإّن البالد ستعيش عقوداً أخرى في 
عصرالقابلية  والجاذبية لالستعمار.

دخول  تّم  أن  إلى  الثورة  بداية  منذ 
نهاية  في  الخط  على  األمريكيين 
2014 ، أي أثناء هجوم داعش على 
كوباني، حينها فترت العالقة بينهما، 
حصول  أّن  كما  تنقطع،  لم  لكنها 
بعض الحوادث العرضية بينهما في 
قامشلو والحسكة والشيخ مقصود لم 
و  بينهما،   العالقات  توتير  إلى  يؤّدِ 
لم يؤّد  إلى القطيعة، حيث كانت تتّم 
أو عبر  معالجتها بطرٍق ودية دائماً 
الروس، والزالت العالقات والتنسيق 
والشهباء،  حلب  في  قوياً  بينهما 
في  األمنية  المربعات  في  وكذلك 

قامشلو والحسكة.
للنظام  مشجعة  المقدمات  هذه  كّل 
 PYD مع  في حواٍر جّدي  للدخول 
ومجلس سوريا الديمقراطي، خاصةً 
وأنها تحتفظ بمساحٍة تقارب 30% من 
مساحة سوريا، وتمتلك ثرواٍت نفطية 
وغذائية اليُستغنى عنها سورياً، كما 
 ، بها  قوة عسكرية اليُستهان  تمتلك 
إلى  لضّمه  االستعداد   PYD ولدى 

جيش النظام إذا ما حصل االتفاق.
نقطتين  في  يكمن  الجواب  الحقيقة، 

أساسيتين:
في  دائماً   pyd يطرحه  ما  األولى: 
هناك  تكون  أن  يجب  بأنه  بياناته 
ما  وأّن  المناطق،  لهذه  خصوصية 
يجب  األرض   على  حاصل  هو 
يمكن  وال  االعتبار،  بعين  يؤخذ  أن 

العودة إلى ما قبل 2011.
هذا يعني أن يكون هناك خصوصية 
إدارية وخصوصية عسكرية وثقافية 
واقتصادية، وهذا ما يفّسر عملياً أننا 
أمام نظام حكم المركزي قريٍب من 
الفدرالية، إن لم يكن فدرالياً، كما أّن 
الخصوصية الثقافية تعني االعتراف 

كانت  أمريكا   2018 سنة  في 
موجودة في شرق الفرات، وروسيا 
القوات  واجتاحت  غربها،  في 

التركية عفرين؟!
أعلنت   2019 عام  أكتوبر  في 
أمريكا انسحابها من شرق الفرات، 
واآلليات  العربات  وتوّجهت 
العراقية،  الحدود  نحو  األمريكية 
عدة  وخالل   ، الناس  أنظار  أمام 
مدينتي  التركية  القوات  دخلت  أياٍم 
الُكرديتين  ابيض  وتل  العين  رأس 
أمريكا وقتها  ، وعادت وتراجعت 
عن انسحابها ، تحت ضغط بعض 
األمريكية وشخصياتها  المؤسسات 

البارزة في البيت األبيض!! 
باقية  أنها  يومياً  أمريكا  وتعلن 
بقايا  لمحاربة   ، الفرات  شرق  في 
والتوسع  االمتداد  ولمنع  داعش، 

اإليراني في المنطقة!! 
من  أمريكا  تنسحب  واليوم 
من  سنة  عشرين  بعد  أفغانستان، 
 11 هجمات  أعقاب  في  تدخلها 
جحافل  وتركت   ،2001 سبتمبر 
على  للسيطرة  أخرى  مرةً  طالبان 
العالم  استغراب  ظّل  في  الحكم، 
بأسداس،  أخماساً  يضرب  الذي 

لماذا فعلت أمريكا ذلك؟!
من  انسحبت  كذلك  األمس  وفي 

الحشود  إلى  إياها  مسلمةً  العراق 
اإليرانية التي تحكم بالعراق عملياً 

 !!
الحوثي  يد  تركت  اليمن  وفي 
فساداً  فيه  تعمل  إيرانياً  المدعوم 

وخراباً وتدميراً 0
وفي جنوب لبنان حّدث وال حرج !
الفرات  شرق  من  ستنسحب  وغداً 
بأمر  والمحكوم  أصالً  الهش 
انسحابها  فعند  الحرب،  سلطات 
القادم عاجالً أم آجالً، سيلطم أبناء 
شرق الفرات خدودهم ، وسيلعنون 
ليصيحوا  أمريكا  وأبو  أمريكا 

ويصرخوا أمريكا.... خانتنا؟!
باتت  المشروخة  أمريكا  أسطوانة 

تؤذي األذن والسمع 0
بقايا  لمحاربة  باقون  نحن  هنا 
من  إيران  تسّرب  ولمنع  داعش، 
تتغلغل  إيران  بينما  إبرة،  ثقب 
وعقائدياً  ايديولوجياً  جهاراً 
وعسكرياً في كّل المنطقة، وشعبنا 
المسكين يصّدق الرواية األمريكية، 
ستحّرك  غٍد  بعد  إنها  يتخيّل  بل 
أساطيلها البرية والبحرية، لضرب 
وستزيح  في عمق طهران،  إيران 

هذا الكابوس عن صدورنا 0
تجارب الخذالن األمريكي للشعوب 
كثيرة ، ولكنها ال تتِّعظ، فأمريكا ال 
تخون أحداً، وإنما نحن َمن نخون 
تخون  األنظمة   0 البعض  بعضنا 

شعوبها وتكذب عليها 0
 بينما أمريكا هي هي، ونحن كما 
نحن دوماً،  ال ندرك وال نستوعب، 

ُسذّج وبسطاء وسطحيين 0
واضحة،  األمريكية  الرسائل  إّن 
وإّن هذه الشعوب من أفغانستان إلى 
ليبيا مروراً ببالد الشام والعراق ، 
وبناء  نفسها  إدارة  على  تقدر  ال 
دولها الوطنية واقتصاداتها المتينة، 
و أسسها الديمقراطية للحكم الرشيد 
، لذلك تقول أمريكا وبشكٍل واضح 
أدافع  ولن  عنكم  بديالً  هنا  لست   :
الشاهقة  األبراج  لكم  وأبني  عنكم 
وتتركهم   ، أنتم  شأنكم  فهذا   ،
يتخبّطون  عارمة،  فوضى  في 
ويتناحرون ويقتلون بعضهم بعضاً 

0
هو  بل  أمريكا،  ذنب  ليس  والذنب 
مسؤولية األنظمة والحكومات التي 
بناء دولها، بعد سنواٍت  لم تستطع 
عهود  جاءت  ثم  االنتداب،  من 
االستقالل بمايعادل قرٍن من الزمن 
إدارة  استطاعت  ما  البلدان  ،وهذه 
على  اللوم  وتلقي  تأتي  ثم  نفسها، 

أمريكا وروسيا  وأوربا!!!
و  التجارب  هذه  كّل  بعد  فهل 
من  والهزائم  والفشل  االنكسارات 

متّعٍظ ؟؟!!

ال   ، عقاله  من  المطلق  والعنف 
الدولة ضعيفة,  كانت  إذا  إال  يستمّر 
ترعى  ذاتها  الدولة  كانت  إذا  أو 
وتنّميه  اإلرهاب  و  العنف  هذا 
خدمةً لمصالحها, كما أنه يكون من 
الستمرارها,  األساسية  المستلزمات 
الناس  يميل  أن  الطبيعي  ومن 
عليها.  واالعتراض  رفضها  إلى 
العالقات,  وتغير  العصر  فبتقدم 
المتفّردة   العصابات  تشكيلة  وزوال 
باآلخرين وظهور التجمع الذي أخذ 
تعجز  حين  وكذلك  )الدولة(,  اسم 
تحقيق  عن  الحاكمة  القمعية  الفئة 
مصالح الجماهير ألّن هذه المصالح 
القمعية  الدولة  طبيعة  مع  تتناقض 
ووظيفتها, فإّن الحكم يمنع الناس من 
مطالبهم  إيصال  أو  شكاويهم  إعالن 
بالتعبير السياسي المعروف بوساطة 
والنقابات,  والمنظمات  األحزاب 
أّن  أي  الثقافي,  بالتعبير  وحتى 
والفنون  الثقافة  حتى  يقمع  الحكم 
الناس,  هموم  تحمل  التي  واآلداب 
بل تحاول تدجينها ومن هنا ظهرت 
بأقالمهم  المستبّدين  قبح  ُمجّملي  فئة 
ويقمع  يضبط  وكذلك  ذلك,  وغير 
المهنية والسياسية وحتى  التنظيمات 
المواعظ الدينية, وعندها تزداد نقمة 
الناس, فتزداد مخاوف السلطة, مما 
باإلرهاب  قبضتها  تشديد  إلي  يؤّدي 
و  والقتل  والتعذيب  والسجون 
ومنع  والتجويع  العمل  من  التسريح 
التعبير,  حرية  وخنق  التنظيمات 
على  الناس  إجبار  منها  محاولٍة  في 
معه  والتأقلم  الواقع  باألمر  القبول 
تعلم  السلطة  وألّن  عنه,  والسكوت 
بهذه  الناس  اختزال  يمكن  ال  أنّه 
توّسع  فإنها  نهائياً,  اختزاالً  الطريقة 
دائرة المستفيدين من فتاتها وتحّولهم 
في  مصلحٍة  أصحاب  جاّلدين،  إلى 
حماية النظام القمعي, إنهم يتحّولون 
الدناءة  يمارسون  قمعٍ،  وسائل  إلى 
التي  مصالحهم,  عن  دفاعاً  باندفاعٍ 
طغيان  عن  بمنأًى  أنهم  في  تتمثّل 
الدولة, وأنهم يأخذون حقوق غيرهم 
عنوةً, ويعرفون أّن أصحاب الحقوق 
المناسبة  الفرصة  ينتظرون  هذه 
استرداد  و  عليهم  لالنقضاض 
يشعر  لذلك  المغتصبة،  حقوقهم 
في  معّرضون  بأنهم  العمالء  هؤالء 
التي  االمتيازات  لفقدان  لحظٍة  كّل 
لنيلها،  فعلها  مؤهالت  يمتلكون  ال 

الُكردي والسرياني  القومي  بالوجود 
حقوقهما  ممارسة  في  ،وحقهما 
في  تغييراً  هذا  ويتطلّب  الثقافية،  
نظام  شكل  في  وتغييراً   ، الدستور 
مشروع  مطلب  وهو   ، الحكم 
النظام  يرفضه  ما  وهذا  بالمطلق، 
النقاش فيه،  بشكٍل قطعي ؛ واليقبل 
النظام  عليه  يعمل  ما  أقصى  حيث 
في حواره هو تطبيق قانون اإلدارة 
ل  امتيازاتها  وتسليم  لديه  المحلية 
PYD في هذه المرحلة، وكأّن شيئاً 
لم يكن ، )وقد بدا واضحاً في خطاب 
حصر  حيث  األخير  األسد  بشار 
الالمركزية بقانون اإلدارة المحلية(،  
وهذا ما ال يقبله PYD  بعد كّل هذه 

التضحيات الجسام.
النظام  شعور  هو   : الثاني  السبب 
والعمل   ، الحرب  في  انتصر  بأنه 
جاٍر  لتأهيله عربياً ودولياً، ومسألة 
باتت  الدولي  المجتمع  في  قبوله 
الممكنة،  التنازالت  وبأقّل   ، قريبةً 
اتفاقاٍت  إلى  بحاجٍة  يعد  لم  وبالتالي 
أّي  بأّن  يدرك  كما  جزئية،  مناطقية 
العالقات  إعادة  يتطلّب  مرتقب  حٍلّ 
الطبيعية مع تركيا، وهذا يعني بدايةً 
اتفاقية  تفعيل  إلى  تركيا  مع  العودة 
حزب  بخصوص   1998 أضنة 
العمال الُكرستاني pkk، وعليه فإّن 
يعقّد  قد  حالياً   PYD مع  تفاهٍم  أّي 
وهي  مستقبالً،  تركيا  مع  التفاهم 
في  أساسياً  دوراً  لتركيا  أّن  تدرك 
تملكه  لما  مستقبالً،  سياسي  حّلٍ  أّي 
تركيا من حدوٍد جغرافية طويلة مع 
على  القوي  تأثيرها  وكذلك  سوريا، 
يحاول  لذلك  السورية،  المعارضة 
كجسٍم   PYD مع  التعامل  النظام 
خاضعة  مؤقتة  لمرحلٍة  وظيفي 
النظام،  بها  يمّر  التي  للظروف 
على  ضغٍط  كورقة  واستثمارها 
لها  مشجعة  تنازالٍت  لتقديمها  تركيا 

في عملية السالم النهائي.
ل  األنسب  الخيار  أّن  أرى  لذلك 
pyd هو التوّجه إلى الطرف اآلخر 
من المعادلة ،أي االنتقال إلى صف 
أكثر  مرونة  تملك  ألنها  المعارضة 
الدولة  مع  التعامل  في  النظام  من 
الُكردية،  والحقوق  الالمركزية 
ونقطة البدء في ذلك هي في التفاهم 
مع المجلس الوطني الُكردي، خاصةً 
قد  المشتركة  السياسية  الرؤية  وأّن 
تّم االتفاق عليها منذ أكثر من عاٍم ، 
التعامل بمرونٍة مع المجلس  وعليها 
في القضايا الخالفية األخرى،  كما 
وصايته  عن  يتخلى  أن   pkk على 
ذلك  شأن  من  ألّن   ،pyd على 
إفساح المجال أمامه في التعامل مع 
وحتى  الدولي  والمجتمع  المعارضة 
وأّن  خاصةً  بأريحية،  تركيا  مع 
تجربة  السوريين   pyd كوادر  لدى 
ثرية في العمل السياسي، وبإمكانهم 
دون  بجدارةٍ  السياسي  العمل  إدارة 
أو  قنديل  من  كوادر  إلى  الحاجة 
يعرفون  ال  الذين   ، إيران  أو  تركيا 
من  أكثر  السورية  العالقات  طبيعة 
السوريين أنفسهم ، وكما يقول المثل

)أهل مكة أدرى بشعابها(.
فرص  فإّن  ذلك  تحقّق  ما  وإذا 
السياسية  الالمركزية  نظام  تحقيق 
وحقوق  المناطق  وخصوصية 
أكبر،  تكون  األخرى  القوميات 
من  الكثير  أّن  الحظنا  إذا  خاصةً 
مؤخراً  ترتفع  المعارضة  أصوات 
عشائر  بيان  وآخرها  االتجاه،  بهذا 

حوران في 2021/8/7.
خطورة   pyd يدرك  أن  نأمل 
المرحلة من جهة، واهميتها من جهٍة 
الخطورة  تجاوز  واليمكن  أخرى، 
بوحدة  اال  إيجابية  نتائج  وتحقيق 

الموقف الُكردي.

وحتى لو امتلكوا مثل هذه المؤهالت 
التي  القمعية  الدولة  طبيعة  ؛فإّن 
يتعاملون معها, ومن المفترض أنهم 
يعيشون  تجعلهم   – جيداً  يعرفونها 
لتبّدل  نظراً  دائمين  وقلٍق  في خوٍف 
الرضى  فقدان  أو  الحّكام  أمزجة 
وحلول النقمة, هذا إضافةً إلى الحّكام 
الناس  انقالب  من  ،الخائفين  أنفسهم 
قاعدةٍ  على  ارتكازهم  لعدم   ، عليهم 
بحجم  وإلحساسهم   ، حقيقية  شعبية 
الشعب,  وبين  بينهم  العميقة  الهّوة 
في  ومملّقين  جبابرة  تراهم  ولذلك 
آن واحد, والدولة القمعية تبحث عن 
هؤالء وتنّميهم وتعتمد عليهم, يقول 
أن  يحّب  ال  المستبّد  )إنَّ  الكواكبي: 
اضطّر  فإذا  أذكى,  عالٍم  وجه  يرى 
يختار  والمهندس  الطبيب  لمثل 

المتصاغر المتملّق(. 
أما عامة الناس فتعيش حالة الخوف 
يجبرهم  ،والذي  الدائم  والذعر 
وتُظِهر  الدولة,  حّب  في  بالتظاهر 
الدولة ذاتها أنها تصّدقهم ، وهذا بحّد 
ذاته منّية على المواطن والمثقف معاً 
، فهو لم يسجن بعد ومازال يتقاضى 
راتباً, إنه الحّب الذي يذّكرنا بإعالن 
بطل رواية )1984( للكاتب جورج 
للطاغية.  حبّه  سيرته,  في  أورويل 
حيث  طرافةٌ  فيه  الكواكبي  وتفسير 
واإلنسان  إنساٌن,  )المستبّد  يقول: 
والطالب,  الغنم  يألف  ما  أكثر 
فالمستبّد يوّد أن تكون رعيّته كالغنم 
ذالً وطاعةً, وكالكالب تذلالً وتملقاً(. 
ولكنه يصبح أكثر تدقيقاً حينما يقول: 
المطلقة  للحكومة  صفةٌ  )االستبداد 
شؤون  في  تتصّرف  التي  العنان, 
الرعيّة ،كما تشاء بال خشية حساٍب 

أو عقاٍب محققين(. 
كون  من  إّما  االستبداد  ومنشأ 
الحكومة تتجاوز على القانون وإرداد 
حالة  وهذه  تصرفها,  في  األمة 
كونها  من  وإّما  المطلقة,  الحكومات 
تملك  ولكنها  ذلك,  من  بنوعٍ  مقيدة 
تشاء  بما  القيد  قوة  إبطال  بنفوذها 
العقائدية,  الحكومات  حالة  وهذه   ،
إدمون  يقول  السلطوي  العنف  وعن 
تُبتلى  انحراف  أخطر  )إّن   : بالن 
على  يقوم  االستبدادية  الدولة  به 
جميع  يستنفذ  وجودها  بأّن  اعتقادها 
أخرى  وبعبارةٍ  الممكنة,  التحقيقات 
ضرورة  اعتباطاً  تستخلص  فإنها 
إلى  الحاجة  من  الخاصة  سلطتها 

سلطٍة سياسية. 
تعمل  العميقة  الدولة  أّن  والمقصود 
في  تتلّخص  مفاهيٍم  إشاعة  على 

لكان  القمعية,  السلطة  لوال  أنه 
جوعاً  وأكثر  أمناً  أقّل  المواطنون 
خضوعاً  وأكثر  للعدوان,  وتعّرضاً 
هذه  تجد  ذلك  عن  وفضالً  للعدو, 
البلد  على  مؤتَمنة  نفسها  السلطة 
وترى  ومصيره,  الشعب  وارادة 
ويجب  خائن,  هو  معارٍض  كّل  أّن 
بتأييٍد  السياسي  برنامجها  يفوز  أن 
بأمن  مساٌس  هو  نقٍد  وكّل  مطلق 
يجب  هيمنتها  وأّن  ورأسها،  الدولة 
،وكّل  الفعاليات  جميع  تشمل  أن 
تتعّمد  لذا  لها,  خصٌم  مستقل  تنظيٍم 
والقسر  اإلكراه  إلى  القمعية  السلطة 
البوليسي  الجهاز  وتوسع   ، بالقوة 
لصيقة  رقابة  وتمارس  والعسكري, 
وتسّخر  اإلعالم  وتحتكر  دقيقة، 
وتعّزز   ، النظام  لتعظيم  الثقافة 
األحرار  تالحق  و  والعناد  العسف 
وتتمّسك   ، المجتمع  تماسك  وتمنع 
التجديد,  من  تمنعها  متصلّبة  بعقيدة 
لظهور  المطلقة  أحاديثها  وتمّهد 
العنف وتشّجع عبادة الفرد وغطرسة 
ويقف  المتسلّطة  التنظيمات  قيادات 
فتات  من  المستفيدون  هذا  وراء 
لذلك  االستبدادية,  السلطة  هذه  مثل 
حاالٍت  بوجود  قيامها  يبّررون 
األمر  هذا  أخرى,  دول  في  مماثلة 
يشتّد كلما تضاءل المجهود الحقيقي 
والتنمية,  النظام  إلعادة  الرامي 
االستمرار  كلّه  هذا  يفّسر  أال  تُرى 
المدهش لهذه األنظمة؟ يقول ميشيل 
يضطهد  قد  الغبي  )الطاغية  فوكو: 
السالسل  مستخدماً  وتقهيرهم  العبيد 
الحقيقي  السياسي  ولكّن  الحديدية, 
بسالسل  يقيّدهم  أن  يستطيع  الماهر 
بواسطة  الحديد  سالسل  من  أقوى 
أفكارهم هم أنفسهم, وهو يستمّد قوته 
ُصنع  التي  المادة  نعرف  أننا ال  من 

منها(. 
عديدة  تسمياٌت  األنظمة  ولهذه 
 – القمعية   – )االستبدادية 
وكلها  الفاشية(   – الديكتاتورية 
ال  أنها  مفادها  حقيقٍة  إلى  تشير 
بقوة  مفروضة  بل  شعوبها,  تمثّل 
الوصاية  أو  االحتالل  أو  السالح 
شعاراتها  كانت  ومهما  الخارجية, 
تترّدى  قبلها  من  المحكومين  فإّن 
مطامحهم,  وتضمحّل  إنسانيتهم, 
نحو  وينحدرون  آفاقهم,  وتنغلق 
الحيوانية في ذات الوقت الذي تُرفع 
المجدوالسؤدد  حول  الشعارات  فيه 

والكرامة والحرية.
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باديني  رضوان   . د  و  أنا  ُدعيت 
لإلنضمام  آخرين  ُكرديين  وصديقين 
ندوة  ،اسمها  آب  واتس  مجموعة  الى 
على  وطنية  بروحٍ  ووافقنا   ، وطن 
 ، القاطع  مهند  بوجود  ولنتفاجأ  ذلك 
رغم  الزالوا   ، وآخرين  كنعو  وغياث 
كّل مواقفهم العدائية عطشى لعنصريٍة 
أو  تعريفي  مصطلحٍ  أي  لها  ترى  ال 
مفهوم باستدالل تأريخي - معرفي بقدر 
رغائبي  سياسي  بناٍء  إلى  أقرب  ماهو 
على  مبنية  بغيضة  عنصرية  بصيغٍة 
إلى  صارخ  بوضوحٍ  ترتقي  تراكماٍت 
إلغائية وبشوفينيٍة ، وهذا ال ينفي وجود 
بصداقاتهم  أعتّز  الزلت  أخرى  قامات 
وكتعريٍف   ، وثقافاتهم  وعيهم  ورقي 
أولي قمت بمشاركتهم برابط إعداٍد كنا 
ليلى  الكاتبة  والزميلة  أنا  أنجزناه،  قد 
قمر حول المظلومية الُكردية ، فثارت 
أّن  إلى  أشير  كتنويٍه  وهنا   ، ثائرتهم 
هذا العرض بالذات هو لتسليط الضوء 
على آليات الصياغة التاريخية من جهة 
، ونسق التدوين المنفلت والمعتمد على 
القناعات القومية كهوًى وانتماٍء وعلى 
أرضيتها صيغت / تصاغ أنساق وهمية 
تحت بند التدوين والتوثيق التأريخي ، 
وعليه كمدخٍل من المفيد التذكير ببعض 
عبدالعزيز  الدكتور  عن  نقالً  النقاط 
كلية  في  المدّرس  حاجية  فيصل 
الكويت  التاريخ بجامعة  اآلداب - قسم 
والمنشورة في جريدة الرأي الكويتية ، 
بعنوان تدوين التاريخ  عبر العصور - 
عدد 14 ديسمبر 2008 حيث رأى في 
) .. تدّون فيه األحداث  التاريخ سجالً 
الصفات  ، وعّدد   ) العصور  مّر  على 
التاريخ  مدّون  في  توفّرها  المفترض 
وأخالقيات  بصفات  التحلّي   : وأهمها 
للدراسة  محبّاً  يكون  وان   . ؟  المؤّرخ 
وتحليل  سرد  في  والقدرة  واالّطالع 
األحداث وفق المنهج التاريخي بالحجة 
والبرهان ، وأن يلتزم بالحياد والحقيقة 
 . الشهرة  حّب  عن  االبتعاد  وعليه   ،
بصفات  الصفات  تلك  الدكتور  وقابَل 
نقاط  أهم  محّدداً  المزعومين  الكتبة 

ضعفهم بالتالية :

ً
التسويف واالحندار املعريف تأرخييا

جبل األكراد ـ الالذقية ـ دراسة دميوغرافية 

   وليد حاج عبدالقادر

جوان سعدون

1. االفتقار إلى الوعي التاريخي ، أو 
معناها  تحّدد  التي  الواضحة  المعرفة 

وأبعادها 
تؤثِّر  التي  العوامل  بذات  اإلصابة   .2
منها  الذاتية   ، التاريخ  تدوين  في  سلباً 
أو اإلقليمية أو الطبقية أو السياسية التي 

تنسف المصداقية .
التي  أعاله  للنقطتين  وكنتيجٍة   .3
إلى  المزعوم  بالباحث  حتماً  ستؤّدي 
من  واحد  مصدٍر  على  االعتماد 
كحقيقة  واعتباره  التاريخية،  المصادر 

مطلقة .
قراءة  في  الشائعة  األخطاء  أكثر   .4
عن  بالمنُقول  الوثوق  هو  التاريخ 
بالدرجة  ـ  المصدر  وهذا  المتكلّمين 
الرؤى  من  الكثير  ترجع  ـ  األولى 
والتي  القاصرة  أو  الخاطئة  التاريخية 
مثَّلت اتجاهاٍت عريضة في قراءة ونقد 
التاريخ ، وأّسست لطوباويات تاريخية 

ال أساس لها في الواقع . 
إّن اإلستدالل التأريخي يُبنى على تكامل 
األرض  وداخل  فوق  معطيات  عدة 
أّيٍ  على  تفرض  العلمية  والمنهجية   ،
الستكشاف  يستطيع  أو  يشاء  بما  كان 
وبقدر   ، سلبها  أو  تطويبها  ال  الوقائع 
التطبيقية  والوسائل  بالمهنية  االلتزام 
العملية وباحتراف ، أما وضع القاعدة 
أو   ، قداسوي  وبتطويٍب  الشخصانية 
األسس  وتجزيء  تجيير  أدق  بشكٍل 
ثم  ومن   ، واللصق  القّص  قاعدة  على 
قناعات  وتبرير  لتعزيز  عليها  البناء 
مسبقة، فهي هنا ستكشف زيفها بشكٍل 

أسرع .
 - اإلعداد  إلى  العودة  وفي  وهنا 
أثار  والذي   - الُكردية  المظلومية 
الفظيع  وتهّجمهم   ، غالبيتهم  حفيظة 
منها  الغاية  بأّن  تأكيدنا  من  بالرغم   ،
هكذا  انعكاس  إظهار  هي  األساس  في 
على  مواقف ، وكتسليٍط للضوء أيضاً 
المظلومية المستمرة ، وتبرير بعضهم 
واعتبارها  المتعاقبة  األنظمة  لمواقف 
وكواجٍب  صحيحة   - المواقف  لتلك   -

وطني يحتم عليهم الوقوف معها .. نعم 
! من الممكن أن يستغرب بعضهم في 
المسلّمات  من  يرونها  ما  حول  جدلنا 
يشطبون  قلٍم  وبجّرة  بأنهم  متناسين   ،
فهم   ، بشرية  واثر مجموعاٍت   تاريخ 
ولكن  خاصيتهم  تطويب  يستطيعون 
منظورنا  من  األهم  السؤال  وهنا  ؟ 
ُكردياً : هل أُتيح للُكرد أن يعبّروا عن 
شخصيتهم ؟ .. دراسة ونشر تاريخهم 
كّل  فهل   . ؟  لغتهم  تُحاَصر  ألم   .. ؟ 
حينها  مورست  التي  العنصرية  هذه 
السوري  الوضع  تجميل  غايتها  كانت 
السياقية  ذات  إلى  سنعود  هذا  ومع  ؟ 
أرضيتها  على  والتي   ، التاريخية 
كثيرون منهم تطورهم وتأشكلهم  يبني 
كقومية - أمة ؟ وكمثاٍل : هل بمقدور 
حلف  تل  مكتشفات  يحّدد  أن  كان  أّيٍ 
وكشكشوك  وكيشكة  موزان  وكري 
وتل بيدر وتابعيتها كانتماٍء قومي ؟ .. 
سيرّد بعضهم : وما لنا وكّل هذه التالل 
؟     إّن النفي الوجودي هو استئصال، 
هو  المنتصرين  تاريخ  هل   : والسؤال 
األصدق ؟ .. وهل كان الشريف حسين 
مع  مراسالته  في  الُكرد  مع  متواطئاً 
مكماهون ؟ .. نعم ! إّن التاريخ سكين 
بحّدين وبالتالي : ماذا يريد دعاة هكذا 
تصوراٍت ؟ أفال توّدي مخرجاتها إلى 
تبرير كّل ممارسات النظم في مواجهة 
أو  عميالً   جيباً  إما  واعتبارهم  الُكرد 
هنا  وسأضيف   .. ؟  الثانية  إسرائيل 
الدراسات  أرضية  توفّرت  متى   :
وغير  علمية  منهجيٍة  وفق  التاريخية 
هكذا  مفردات  اعتماد  ،وتّم  مؤدلجة 
دراساٍت كتحديٍد انتمائي يمكن االستناد 
عليها ؟ .                        ومن 
جديٍد سأفترض شخصياً ذات التساؤل : 
لماذا هذا التعنّت في اعتبار المظلومية  
تلك  إفرازات  اهم  من  كواحدةٍ  تلك 
ومن   ، نظري  وجهة  من  الطروحات 
المفترض  من  اوليس  ؟  مناقشتها  ثم 
هذه  لحواراتنا  ما  نتيجٍة  إلى  نصل  أن 
؟ . هذا األمر الذي سيؤّدي إلى طرح 

ماهية  حول  نظري  تعريفي  استفسار 
الغاية  كانت  إن  وأهدافها  الجداالت 
تفكيٍر  ونمط  لنوع  التأسيس  هو  منها 
لرؤيٍة جديدة ؟ أم أّن الهدف هو التوكيد 
على صحة كّل اإلجراءات التي طبّقت 
في  أبداً  ترتِق  لم  بأنها  بعضهم  فيراها 
؟!  االستيطاني  للوجود  استهدافها 
الُكردي ؟ . هذا المنطق الذي سيقودنا 
إلى أنماط الدولة - الدول المتشّكلة بحّد 
ثم  ومن   ! قومية  أو  كانت  دينية  ذاتها 
الدولة األموية والتي  إلى نمط  التعرج 
تحت سقف ذات المنحى الذي تقّصدته 
التنظيرات حينها والعقائديات اآلن ومن 
والموالين  العرب  مصطلح  ظهور  ثم 
وهيمنة ذات الفكر والى اآلن في ذهنية 

الكثيرين .
في  كثيرة  ذهنياٍت  على  يعيب  ما  إّن 
البشرية  للمجموعات  التأريخي  تتبعها 
المنقول  الكالم  تطويب  ثم  ومن   ،
مقابل  مضاعفة  بقداسة  إليها  والنظر 
وغيرها  ويوكيبيديا  بغوغل  التسخيف 
مثالً  فنرى   ، المعرفة  مسارات  من 
الرّحالة  مصادر  في  الُكرد  وبخاصية 
اجتزاء  دون  من  مراجعتها  تّمت  لو   ،
أو انتقائية وفي مصادر عديدة وكمثاٍل 
وتتبعنا  الحموي  لياقوت  البلدان  معجم 
المدن  وأسماء  المناطق  سير  خط 
كثيرة  أسماء  معنا  لمّرت  والتجمعات 
التزال حواضرها شامخة حتى اآلن .               
والمراجعات  القراءات  من  كثيراً  إن 
في  استندت  لبعضهم  نراها  التي 
مناحي  تتجاوز  ال  سيٍر  على  األساس 
من  رتّبت  شعبية  كصيغٍ  الحكايا 
من  تستنسخ  وغالبيتها   ، الخيال  وحي 
مسنود  مسبق  وكحكٍم  شخوص  قبل 
 ، واضح  استهداٍف  وذي  ايديولوجيا 
ولو قبلت - شخصياً - استنساخها ُكردياً 
كبيرة  أجزاء  لطوبت  المبدأ  ذات  على 
لتشمل  بُكردستان  ومّططت  العالم  من 
البحار والمحيطات وبالمفهوم التاريخي 
وبال  البشرية  حضارات  وتسلسل 
وهنا   ،  ! مجيرة  جبرية  انتقائية آلراء 

الجبري  النفي  أمام  تاريخي  وكاختزال 
المنطق  تتبع  التزال  قوموية  لشلليٍة 
ُكردياً   - فتنفي  تجلياته  بكّل  العفلقي 
عنها  حكت  التي  السرياليات  كّل   -
وماري  العمارنة  تل  وثائق  ووثّقتها 
وسجالت  المادي  المحسوس  واألهم 
واإلمبراطوريات  الممالك  ملوك 
المتعاقبة وباختصاٍر لو وقفنا قليالً أمام 
كاردونياش  وملوك  الكاشيين  تاريخ 
حسب  الصغيرة  العشيرة   ( تلك  وإلى 
تعبير واحد يعتبر ذاته من تقاة التأريخ 
ارتقت  ما  والتي  ميتان  الهورو  من   )
إلى مصاف القبيلة ؟! .. وأمام كّل هذه 

التسويفات ، هناك 
الخلطة  هذه  من  فعلنا  ردة  ينتقد  َمن 
العجيبة ونمط التفكير الذي يبشرون بها 
َمن  كّل  نحمل  أن  حقنا  فمن  وعليه   ،
السوية  تلك  إلى  كُكرد  ويعيدنا  يتبنّاها 
الرسمية نكراناً كما النظم وبذات النمط 
وكأني  المعرفي  واالجتزاز  االنتقائي 
توصيف  في  الحق  يملك  َمن  فقط  بهم 
وترتيب كّل ما يلزمهم لفرض ما يتمنّوه 
تريد  أين  الى  ؟  هنا  الهام  والسؤال   ..
؟  تصلوا  أن   ) أعّمم  ال  وهنا   ( ون   /
فلو عدنا إلى بداية التاريخ وإلى تعاقب 
المجتمعية  التشّكالت  وتداخل  الممالك 
األنماط    ، األهم  هو  وهذا  وبالتالي 
المنتج  والوعي  التفكير  لقيم  المؤّسسة 
للثقافات كما جذورها ، فسأحيلكم جميعاً 
من جديد ولو متاخراً بالدعوة المفترضة 
وقتها إلى إطالق سراح تماثيل رأسية 
والتي  الجزريين  األثير  ألبناء  كانت 
بتحديد  تكريمهم  يتّم  أن  يفترض  كان 
واسألوا  لهم  الحسكة  مدينة  في  ساحة 
التي  السنين  عدد  عن  اإلدريس  محمد 
غرفة  في  معتقلة  التماثيل  فيها  بقيت 
على  وأرّكز  العربي  الثقافي  بالمركز 

العربي بالمفهوم الذي كان سائداً .
التأسيس  قاعدة  وعلى  يمكن  كان 
لغالبية البحوث !! بأال تنسف بداية في 
االستقراء الخرائطي البشري وكخزاٍن 
خاص  انتمائي  بسور  ومزنّر  محوط 
فتبقي ) سومرييهم ( وكأنهم نزلوا  من 
فضاءات ال مرئية فتنسف ما توّصلت 
أدق  لجان مشهورة ومستندة على  إليه 
فتنفى  المعطيات واإلمكانات العصرية 

 ، الهجرة  منبع  أو  التنقل  صفة  عنهم 
وتنطلق من طروحات تروى كبديهيات 
انتمائية يفترض بنا جميعاً أال ندقّق أو 
الذي  األمر  هذا   . تطويباً  فيها  نشّكك 
يثير تساؤالً ويذّكرني عن وسائل النقل 
برية  كانت  وهل   ، استخدموها  التي 
طائرات  أو  قطارات  عربات  في  أو 
بأنهم   ، المتأّرخين  غالبية  فيسهو    ،
كرؤًى  رغباتهم  يستنطقون  بالفعل 
حقيقة  على  المتمّرس  القفز  خالل  من 
المجتمعات ومعها ظهور  نمو وتطور 
األسر  ثم  ومن  المجتمعية  النمو  آليات 
بجبرياتهم  فولذتها  جديد  ومن  والقبائل 
الجذر  ذي  سوى  مقدم  ألّي  النافية 
التركيز  أحبّذ  وكاستخالٍص   . العربي 
إلى  سنعود  هل   : متشابكة  أمور  على 
تدريس وتسويق ذات هذا التاريخ ؟ .. 
تستوجب  المواطنة  دولة  طريق  وهل 
الشطب  جدولة  وإعادة  الصراع  هذا 

االنتمائي 
ليحصرها  وجدت  العربية  اللغة  هل 
مذهبيات  على  عقديون  مؤدلجون 

تاريخية محّددة وبحكم التاويل ؟ .
وفي العودة إلى بنية التأسيس للمحاور 
قبل  من  عادةً  عليها  التركيز  يتّم  التي 
السير  خط  أتباع  القومويين  بعض 
بشكٍل  أعني  وهنا   ، عندهم  المطوبة 
خاص بداية تشّكل ممالك المدن والتي 
تعّمم بصيغته الجبرية حتى في التوثيق 
رفد  ومصدر  تشّكل  وآليات  التأريخي 
فيما يسّمونه هم بالهجرات التاريخية .

يتبع في القسم األخير
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التاريخ والتراث

مركز  شرق  الواقع  األكراد  جبل 
الالذقية حتى شمال شرقها حيث يقسم 

الجبل إلى ناحيتين :
من  عدداً  وتضم  سلمى  ناحية   –  1
القرى وهي : سلمى ودورين وترتياح 
والكوم  وكفردلبة  خوخة  ومرج 
الكرت  وساقية  والمريج  والمارونيات 
المتناثرة  األراضي  وبعض  وبسوفا 

على شكل إقطاعيات زراعية .
من  عدداً  وتضم   : كنسبّا  ناحية   –  2
وعين  وشلف  كنسبَا   : وهي  القرى 
والعيدو  باصور  ووادي  القنطرة 
وطعوما  كيخيا  ومجدل  وبللة  وشلف 
وعكو  ودويركة  وكدين  وبروما  وآرا 
وعرافيت  ونحشبا  والدوير  والكبانة 
ووادي  وكفرتة  ومزين  ريشة  وأبو 
وعين  وسحاقير  والحمرات  الشيخان 
الحور وبوز الخربة وشير قبور وبرزة 
الوطى  وأرض  والحدادة  والسرمينية 

والمشرفة والقساطل .
على  الممتدة  القرى  من  عدد  وهناك 
طريق ريف إدلب بمحاذاة الجبل وهي 
وتردين  الكندة  مثل  أيضاً  كوردية 

وأوبين واليونسية ..... الخ .
*عدد السكان الكورد في الجبل :

ألف   90-80 بحوالي  عددهم  يقدر 
الكورد  السكان  عدد  جمعنا  وإذا  نسمة 
إدلب  ريف  حتى  الممتدة  القرى  في 

يصل العدد لحوالي150 ألف نسمة .
في  استوطنوا  الذين  للكورد  باإلضافة 
لعدم  ونتيجة  السنين  مئات  منذ  المدينة 
الصدد  بهذا  دقيقة  إحصائيات  وجود 

يصعب تقدير العدد النهائي .
* التركيبة الديموغرافية للجبل :

يقسم الجبل لحوالي 4 عشائر كوردية 
كبيرة حسب المسمى الدارج لدى أهل 

الجبل وهي :
أكبر  من   : الموشان  عشيرة   -1
العشائر الكوردية في الجبل ومركزها 
كالمريج  بها  المحيطة  والقرى  سلمى 

خوخة  ومرج  وترتياح  والمارونيات 
وعكو  والكبانة  والكوم  وكفردلبة 

وبعض القرى التابعة لناحية سلمى .
من  العشيرة  هذه  في  العائالت  وأبرز 
الناحية التاريخية والحيازات الزراعية 
وحمدو  وشمدين  الحاجي  عائلة  هي   :
وفاتو وشاكر ويوجد من العوائل ايضاً 
جاللو  الحصر  ال  الذكر  سبيل  على 
وجعفرو وسيو وحسينو وسينو وبريمو 

و.... الخ .
عشيرة  أيضاً   : العوجان  عشيرة   -2
عدداً  وتضم  الجبل  في  كبيرة  كوردية 
كنسبا ونحشبا وأرض  القرى مثل  من 
الوطى والحدادة وشلف وبعض القرى 

القريبة من ناحية كنسبا .
وبازيدو  زهوري  عائالتها  وأبرز 
وموسى وخليل وطبنجة وخليلو وهناك 
عدد آخر من العائالت يصعب حصره 

بسهولة .
وهي   : )كاخودا(  الكيخيا  عشيرة   -3
أصغر  لكنها  ايضاً  كوردية  عشيرة 
الذكر  السابقتين  العشيرتين  من  حجماً 
وأهم القرى التي تنتمي لها هي مجدل 
كيخيا ودويركة وبروما وآرا وطعوما .
 ( بكري  حاج  هي  عائالتها  وأبرز 
كيخيا ( ألّن أصل عائلة الحاج بكري 
هو كيخيا وهي العائلة األكبر من حيث 
عدد السكان ويصل امتدادها حتى حلب 
إدلب  وريف  الشغور  بجسر  مروراً 
وبرو  وقنزوعة  وبكداش  آغا  وعلي 
وبكور وجوالق وهناك ايضاً آل رجب 

والشيخ و......الخ .

عشيرة  أيضاً   : الشيخان  عشيرة   -4
للجبل  بالنسبة  لكنها  معروفة  كوردية 
التي  القرى  وأهم  قليالً  صغيرة  تعتبر 
تنتمي إليها هي وادي الشيخان ومزين 

والعيدو والقساطل و....الخ .
وعدد  وأوسو  الشيخاني  عائالتها  أهم 

من العائالت األخرى .
-أهمية موقع الجبل :

1- الناحية الزراعية :تنبع أهمية جبل 
األكراد من كونه منطقة جبلية مرتفعة 
وحتى  متر  ارتفاع 300  من  تبدأ  جداً 
لزراعة  منطقة  أهم  وهو  متر   1600
والخضار  األولى  بالدرجة  الفواكه 
والقمح والشعير والبقوليات بشكل عام 
من  جداً  مهم  دولي  تصنيف  وللجبل   ,
حيث نوعية وجودة الفاكهة التي ينتجها 
وأهمها : التفاح والخوخ ثم باقي أنواع 
والمشمش  والسفرجل  كالدراق  الفاكهة 
والتوت  والعنب  والتين  والكرز 
و..........الخ ثم المكسرات كالصنوبر 
الحلبي  والفستق  واللوز  والجوز 
والفول  الحمص  تجد  ثم  .........الخ 
والبصل والثوم والقمح والشعير كماقلنا 
تم  لو  فيما  يصلح  الجبل  فإن  وبالتالي 
سلة  يكون  ألن  جيد  بشكل  به  العناية 

غذائية تكفي منطقة الساحل كاملة .
2- الناحية االستراتيجية :

الطريق  أطراف  على  يقع  الجبل  فإن 
الواصل بين حلب والالذقية حيث يبعد 
 55-50 حوالي  الالذقية  محافظة  عن 
كيلومتر وإحدى قممه عند مدخل قرية 
الغاب  سهل  على  مباشرة  مطلة  عكو 
بدءاً  الوسطى  المنطقة  يصل  الذي 
وحمص  حماه  وحتى  حماه  ريف  من 
بدًء من ريف جسر  الشمالية  بالمنطقة 

الشغور وحتى إدلب وحلب .
- الجبل يتضمن موارد بشرية هائلة من 
المجال  في  وخاصة  العاملة  اليد  حيث 
الزراعي والبناء , ولكن تهميش الجبل 
من خطط التنمية الحكومية أوقع الجبل 
فريسة الجهل والفقر فهناك قلة في عدد 
بعد  فيما  وخاصة  المتميزة  المدارس 
من  تهميشه  وتم   , اإلعدادية  المرحلة 
وزارة  قبل  من  الزراعي  الدعم  حيث 
الجبل  بأبناء  دفع  الذي  األمر  الزراعة 
مما  العيش  لقمة  وراء  للمدينة  للهجرة 
أدى لتدهور القطاع الزراعي في الجبل 
الوادي  منطقة  مياه  سحب  بعد  خاصة 
األزرق ونهرها الذي كان يغذي الكثير 

من األراضي الزراعية حيث تم سحب 
السياحة  احتياجات  لتلبية  المياه  هذه 
الغير مخططة في مصيف سلمى وحتى 

مصيف صلنفة .
- يمتاز اهل الجبل بشكل عام بقوة بدنية 
هائلة ونشاط غير عادي وقد تجلى ذلك 
الشرسة  مقاومتهم  في  واضح  بشكل 
ورغم  األسد  كتائب  وهمجية  لوحشية 
قلة الدعم العسكري إال أنهم وبإمكانيات 
تلو  الهزيمة  إلحاق  من  تمكنوا  بسيطة 
أدرك  وعندما  األسد  بشبيحة  الهزيمة 
على  الجبل  اقتحام  صعوبة  األخير 
األرض لجأ لقصف الجبل بالصواريخ 
عن بعد وعن طريق الطيران الحربي 
وراح يقوم بإحراق الغابات والمحميات 
الطبيعية والثروة الحراجية التي يمتاز 
يحتمون  الثوار  أن  بحجة  الجبل  بها 
بها ويعاني الجبل حالياً من ممارسات 
لزعزعة  ومحاوالت  بحتة  طائفية 
من  الجبل  في  الديموغرافية  التركيبة 
المحاذية  القرى  سكان  تهجير  خالل 
طرق  وفتح  للنظام  الموالية  للقرى 
الزراعية  األراضي  قلب  في  فرعية 

التي يملكها أهل الجبل .
- لعب النظام عبر التاريخ على إضعاف 
الجبل كونه يعرف تاريخ وصالبة هذا 
الجهل  ترسيخ  على  فحرص  الجبل 
والفقر وتجنيد الشباب العاطل بمهمات 
أمنية تحت ستار حزب البعث , واليوم 
الجهات  لجميع  معروفاً  الجبل  أصبح 
الجميع  شعر  وقد  منها  الدولية  حتى 
محاوالت  وهناك  الكبيرة  بأهميته 
تقديم  الجبل من خالل  حثيثة الختراق 
السالح والمساعدات مع اشتراط الوالء 
أهل  تمكن  وقد   , الممولة  للجهة  التام 
الجبل من الصمود حتى اآلن في وجه 
العدوان  استمرار  لكن  المحاوالت  هذه 
تحت  صامدة  األهالي  ببقاء  يسمح  لن 
أعراضها  للدفاع عن  السالح  مغريات 

وشرفها وأرضها ودينها .
- الجبل يحتوي على مواقع أثرية مهمة 

جداً فقد مرت عليه حضارات كثيرة :
ترويجه  تم  كما  كنعانية  وليست  ميديّة 
الميديين  بين  الكبيرة  للحروب  )نظرا 
المنطقة(وسريانية  في  واآلشوريين 
الكثير من  ورومانية وبيزنطية وهناك 
عنها  اللثام  أميط  التي  األثرية  المواقع 
يكشف  لم  منها  الكثير  هناك  زال  وال 

السر عنه بعد .
3-الوضع السياسي في الجبل :

السياسية  الناحية  من  الجبل  تهميش  تم 
الجبل  موقع  أهمية  من  وبالرغم  تماماً 
وموارده الكبيرة إال انه لم يكتب له في 
يوم من األيام أن يكون دائرة انتخابية 

بحد ذاته على سبيل المثال .
البرلمان  دخل  أن  ألحد  يسبق  ولم 
بصفته  إال  الجبل  هذا  من  السوري 
الوطنية  للجبهة  أو مرشحاً  إما مستقالً 

التقدمية .
وعبر تاريخ الجبل الطويل تمكن عدد 
لسدة  الوصول  من  أبنائه  من  قليل 

البرلمان مثل :
نوري الحاجي : وهو من قرية سلمى 
تمكن من دخول البرلمان أيام االحتالل 

الفرنسي لعدة دورات متتالية .
دخول  من  تمكن   : بازيدو  القادر  عبد 
االتحاد  حزب  عن  مرشحاً  البرلمان 
الوطنية  للجبهة  كممثل  االشتراكي 

التقدمية .
فيما عدا هذه االختراقات فإن أهل الجبل 
السياسي  الجانب  إهمال  على  عكفوا 
األوضاع  من  انطالقاً  اهتمامتهم  من 
السياسية المتردية في البالد سواء أيام 
االنتداب الفرنسي أو حكم عائلة األسد .
4- وضع جبل األكراد أثناء االنتفاضة 

الكوردية :
طويلة  فترة  منذ  الجبل  تعريب  تم   -
الجبل  ألبناء  الكوردية  الهوية  رغم 
تنقرض  تكاد  الكوردية  اللغة  وحتى 
ولم يعد يرددها إال ما ندر من العجائز 
وأصبحت األجيال الجديدة تتعايش مع 
عربية  جنسية  ذات  أنها  على  الواقع 
سورية حسب المكتوب بدائرة النفوس 
الحكومية دون النسيان أنهم من أصول 

كوردية .

الجبل  قطنوا  من  أول  هناك  الكورد 
بعد أن خلصوها من الصليبيين وحموا 
الجبل مئات السنوات أيام الدولة األيوبية 
عن  المعاصرة  السياسات  تتوقف  ولم 
هويتهم  بسبب  وقهرهم  مضايقتهم 
الحديث  عصرنا  في  حتى  الكوردية 
الكوردية  االنتفاضة  في  سيما  وال 
لم  حيث   2004 عام  آذار   12 في 
المناطق  في  البعث  اعتقاالت  تقتصر 
فحسب   ً شماال  سوريا  في  الكوردية 
األكراد  جبل  كورد  أيضا  شملت  بل 
إذ  العنصرية  سياسته  للنظام  أّن  وبما 
اهتمام  دون  نائية  مناطقهم  من  جعلوا 
حيث كان هناك تعتيم إعالمي شديد لم 
إال  قامشلو  في  مشكلة  بوجود  يعلموا 
اختصرت  التي  الرياضية  األخبار  في 
المشكلة بقول : «حصلت مشاغبات في 
ملعب الجهاد في القامشلي « , وسمعوا 
أن  دون  المشاكل  بعض  وجود  عن 
شملت  عارمة  انتفاضة  بوجود  يعلموا 
المناطق الكوردية في شمال سوريا كله 
جبل  في  لكن   , السوري  النظام  ضد 
األكراد من كان يتحدث في الموضوع 
تقارير  بسبب  الحقاً  اعتقاله  يتم  كان 

عيون وآذان األمن السوري .
رغم ممارسة سياسة التعريب الطويلة 
لم  األكراد  األهالي في جبل  بين  األمد 
ينسوا أنهم كورد ومن أصول كوردية 
واالعتزاز  االفتخار  عن  يكفّوا  ولم 
تمّسك  سيما  وال  وميّزاتهم  بأصولهم 

الكوردّي بقراراته ووفائه بوعوده .
لغة  فُرضت  أن  منذ  معاناتهم  وتستمّر 
أخرى على لغتهم األم الكوردية بحجة 
الدين أو غيره في سبيل تضييع لغتهم 
األم والدليل واضح في غياب المدارس 
التي تدرس باللغة الكوردية وعدم ذكر 
أي شيء عن الحضارة الكوردية رغم 
سكان  برّمتها  األكراد  جبل  منطقة  أن 

كورد وهم ليسوا بأقلية هناك !
والتحدث  لغتهم  تعلّم  وحرموا من حّق 
بها ألن اللغة في فكر البعث تعني الهوية 
, وكانت كارثة حرمانهم من اللغة هي 
السبب الرئيس في فقدان تواصلهم مع 

أشقائهم الكورد في سوريا .



ليلى قمر 

يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

مع سقوط النظام األفغاني ، ودخول 
السكانية  التجمعات  طالبان  قوات 
مساحة  كامل  على  وسيطرتها   ،
هذا  كّل  بأّن  واضحاً  بدأ   ، الدولة 
أهمية  ذا  يكن  لم  العسكري  الحسم 
البتة  إليها  ينظر  وال  العالم،  عند 
ما  بقدر   ، الكبيرة  الخطورة  بتلك 
انعكست سلبياً مواقف أولئك الرجال 
الفظة  وعنجهيتهم  الكثيفة  بلحاهم 
اإلناث  مع  وتعاملهم  مواقفهم  في 
تّم  وقد   ، العمر  سوية  مختلف  في 
مشاهد  تتالي  مع  ذلك  مالحظة 
وتتالت   ، والقرى  المدن  اقتحامات 
تلك المظاهر في تكرارها بما يشبه 
فيلماً شوهد لمراٍت عديدة من جهة 
صديقة  لقوات  تبادل  لعملية  وتوثّق 
 ، ثانية  جهة  من  متصارعة  غير 
هذا األمر الذي يبدو وكأنه أريد به 
عسكري  وكمشهٍد  فقط  يهيمن  أن 
ظاهري ! ولكن ؟ في الواقع العملي 
وما رافق تلك االقتحامات وشروط 
وبعنفها  والهيمنة  القوة  فرض 
ومظاهر التنمر الغرائزي الذكوري 
والتي   ، معقولة  غير  وبوحشيٍة 
المداهمات  عمليات  أثناء  تجّسدت 
فرض  ثم  ومن   ، واالعتقاالت 
البل   ، بند  تحت  التعسفية  القيود 
 - الدينية  للضوابط   - فظ   استغالل 
غالبية  عجزت  التي  المظاهر  تلك 
عليها  التغطية  اإلعالمية  الوسائل 
أشكال  تزيح من مشاهدها  أن  أو   ،
العسف التي طغت ، وبمظاهر تشي 
المزيج  ذلك  إلى  القهقرى  بالعودة 
القبلية  والتقاليد  العادات  تراكم  من 

نفس  علم  أو  الطفل  سيكولوجية 
الطفل هو الدراسة العلمية للتغيّرات 
والطفرات التي تحدث عند الرضَّع 
واألطفال والمراهقين، يتضّمن ذلك 
الحركية  والمهارات  البدني  :النمو 
شخصيته  تشّكل  التي  والمعرفة 
أيضاً  ويتضّمن  بعد،  فيما  وهويته 
وفقاً  للطفل  النفسية  االحتياجات 
المختلفة،  المراحل  عبر  لتطوره 
المجتمع والبيئة  لتأثيرات  وتعرضه 
الذهنية  والقدرات  فيها،  يعيش  التي 
!!!موضوعات  بها   يُولد  التي 

سيكولوجية
الطفل  :                          يضّم 
علم نفس الطفل مجموعة واسعة من 
الجوانب  تتناول  التي  الموضوعات 
وتطوره،  الطفل  لنمو  المختلفة 

وتشمل ما يلي: 
 النمو البدني:

الطفل  بنمو  المتعلّق  الجزء  وهو   
منذ  المختلفة  أجهزة جسمه  وتطور 

الرضاعة إلى المراهقة. 
 النمو المعرفي:

القدرات  بتنمية  المتعلّق  وهو   
الطفل  مهارات  مثل:  للطفل  العقلية 
المشكالت.                       وحّل  واللغة  الحركية 

النمو العاطفي:
بها  يستجيب  التي  الطريقة  وهي   
حوله  يحدث  ما  لكّل  عاطفياً  طفلك 
من مواقف.                          النمو 

االجتماعي: 
بها  يطّور  التي  بالطريقة  ويهتّم 
االجتماعية  العالقات  طفلك 
حوله.              من  اآلخرين  مع  والتفاعل 
حٍدّ  إلى  وترتبط  الذاكرة:  نمو 
وفيها  المعرفي،  بالتطور  كبير 
الذاكرة  عمل  لكيفية  موضوعات 
واعلمي،  السنين.   عبر  وتطورها 
يبدأ  الطفل  تطور  أّن  عزيزتي، 
تتطّور  إذ  الرحم،  في  جنين  وهو 
الحواس وردود الفعل األولية، لذلك 

)
ً
املرأة وعقلية التغليف )نساء افغانستان منوذجا

الطقوس ومدلوالتها

غالبيتها   ، دينية  بمفاهيم  والمغلّفة 
بعيدة حتى  جيني مشّوه  نتاج وعيٍ 
الدينية  المفاهيم  تلك  من  كثير  عن 
أن يتصّدر  ، وعليه فلم يكن غريباً 
كّل  على  األفغاني  النسوي  المشهد 
األمور األخرى ، حيث دّق جرس 
اإلنذار وانفتح قمقم المردة الذكورية 
الكبير  الخطر  النسوة  واستشعرت 
الفتيات  هروب   / لمغادرة  وكان   ،
كلياتهن  أو  مدارسهن  من  والنسوة 
تقدم  خطوات  مع   ، وظائفهن  أو 
التجمعات  صوب  طالبان  عسكر 
إلى  العودة  وتيرة  معها  ولترتفع   ،
من  سواًء  والمتنوع  الكلي  الدثار 
العباءات وأغطية الرؤوس والوجوه 
وإلى ما تتسّمى بمظاهر - الحشمة 
الغالة  يتصّورها  كما  المفرطة   -
الطلبات  وأزدادت   ، والمتطرفون 
مغالية  لدرجٍة  المالبس  تلك  على 
والمواد  األدوية  من  اكثر  حتى 
الغذائية ، وباتت األرض بحفرياتها 
الوثائق  آلالف  مقبرة  جديد  من 
التحصيل  وشهادات  والصور 
يستدل  مؤشٍر  أّي  حتى  أو  العلمي 
تعليمياً  أية طفلة مركزاً  منه دخول 
اإلخفاء  أو  الحرق  مصيرها  كان 
مئات  وتتالت   ، األرض  باطن  في 
من  مشابهة  حاالت  عن  الشهادات 
خطف للفتيات في سن الثمانية وما 
فوق واعتبارهن سبايا ، هي بالفعل 
مظاهر ومشاهد تتالت وتساوت مع 
وريف  شنكال  في  داعش  جرائم 
 ، اإليزيديين  أخوتنا  بحق  نينوى 
وباختصاٍر وعلى الرغم من فظاعة 

نستذكر  أن  هنا  أوّد   ، الممارسات 
وكإمرأة   ، أساسية  اموراً  جميعاً 
أيضاً سأضيف فيما يتعلّق بالموقف 
في  وخاصةً  لوحظ  حيث   ، منها 
المتعددة  ومجتمعاتها  بدولها  شرقنا 
المختلفة  أنظمتها  وبتوجهات 
وباألخص منها التي تّدعي الليبرالية 
اإلنفتاح  مفهوم  أن  نرى  حيث   ،
أّي  تنتج  ولم  لم ترتِق مطلقاً  عندها 
من  الموقف  في  مجتمعي  وعيٍ 
الظاهري  الشكل  في  سوى  المرأة 
وآلية  المفهوم  في  الشكلية  هذه   ،
ممارسة اإلنفتاح او ما يسّمى بتحرر 
المراة ، والتي ظلّت و - تفرملت - 
أو  اللباس  ناحية  من  االنشراح  في 
دخول المدارس والجامعات والعمل 
 ، السياسي  المجال  حتى  البل   ،
 - المرأة   - ظلّت  لألسف  ولكنها 
تدّون  لقرارات  رهينة  بمصيرها 
فتتحوط بها ، وتتقونن وتنقاد وفقها 
كونها - تلك القوانين - هي نتاجات 
السلطات  من  تستوجب  وكقرارات 
أن  المتعاقبة  آيديولوجياتها  ووفق 
سواها  القانون  باسم  وتنفّذ  تُحترم 
والتي  الموروثة  والتقاليد  األعراف 
بند  بقوةٍ جبرية تحت  تُعّد وتُمارس 
فإّن كّل ما  القانون ، وعليه  مافوق 
يُسّن من قوانين طنّانة ورنّانة تبقى 
دون  ومن   ، للتزيين  ديكوٍر  مجرد 
أية فعالية أو قاعدة وعي قد تساهم 
بالتعامل  لالرتقاء  بالفعل  وتؤّسس 
 ، للرجل  وند  كإنسان  المرأة  مع 
ولكن  توضع  جامدة  قوانين  فقط  ال 
الرئيس  األرضية  تلك  دون  من 

عيب  أو  عدوى  بأّي  اإلصابة  فإّن 
طوال  فيه  تؤثّر  المرحلة،  هذه  في 
لحماية  األولى  فالخطوة  لذا  العمر، 
نفسيته وتطوره المعرفي واإلدراكي 
والعاطفي والسلوكي والبدني أيضاً، 
طيلة  تفعلينه  وبما  بنفسك  االهتمام 
فترة الحمل. بعد الخروج من الرحم 
الطفل  األولى من عمر  السنة  وفي 
في  ويبدأ  وحواسه،  إدراكه  يتطور 
مرحلة  تأتي  وبعدها  اللغة،  تطوير 
الطفولة التي تتطور فيها المهارات 
والعاطفة  والخيال  الحركية 
والذكاء.                              االجتماعي  والتواصل 
هي  الطفولة  في  األخيرة  المرحلة 
تشكيل  طفلك  فيها  ويبدأ  المراهقة، 
ومبادئه  وأخالقه  الشخصية  هويته 
مع  أتعامل  كيف  أيضاً:  اقرئي 
ابني المراهق؟        االحتياجات 
النفسية للطفل من السهل على اآلباء 
واألمهات تحديد االحتياجات المادية 
والنوم  والطعام  المالبس  للطفل، 
العقلية  االحتياجات  أما  وغيرها، 
غير  فتكون  والنفسية  والعاطفية 
واضحة في كثيٍر من األحيان، وألّن 
الصحة النفسية لطفلك ال تقّل أهميةً 
أساسياتها  إليِك  سبق،  ما  كّل  عن 
يجب  المشروط  غير  الحّب  للطفل: 
والقبول  واألمان  الحّب  يكون  أن 
أساس الحياة األسرية، فيحتاج طفلك 
له  أّن حبّك  الوقت  أن يشعر طوال 
على  وال  تصرفاته  على  يعتمد  ال 
إنجازاته، أنِت تحبّينه بكّل ما فيه من 
عيوب وهزائم وأخطاء، الحّب غير 
المشروط أهم قاعدةٍ في بناء نفسيٍة 
بالنفس  الثقة  لطفلك.        سوية 
تريدين  كنِت  إذا  الذات  واحترام 
زرع الثقة بالنفس واحترام الذات في 
طفلِك، فعليِك اتّباع بعض الخطوات:                                               
شّجعيه باستمرار: شّجعي طفلك في 
على  ساعديه  حياته،  خطوات  كّل 
معرفة واستكشاف قدراته والمحيط 

في  باللعب  له  اسمحي  حوله،  من 
اتركيه  حرة،  ،لكنها  آمنة  منطقٍة 
يتّسخ ويقفز بشرط توفير األمان له.                    
واقعية لطفلك: يحتاج  حّددي أهدافاً 
واقعية  أهداٍف  إلى  دائماً  األطفال 
وقدراتهم،  طموحهم  مع  تتوافق 
األنشطة  اختيار  لطفلك  يمكن 
حسب  بمساعدتك  لقدراته  المناسبة 
باإلحباط.                                                           يشعر  ال  كي  عمره 
أبداً  تخفي  ال  صريحةً:  كوني 
سيفهم  فهو  طفلك،  عن  مشاعرك 
أنه  يعرف  أن  المهم  من  ويعرف، 
يرتكب  وجميعنا  األخطاء،  يرتكب 
األخطاء،                  ال تكوني 
مثاليةً في التعامل معه.  ال تسخري 
أبداً: السخرية واالستهزاء ولو  منه 
لطفلك  تبعث  الفكاهة  سبيل  على 
ليستمتع  ساعديه  محبطة.  رسائل 
بما يفعل: كّل ما يفعله الطفل سيؤثّر 
باالستمتاع،  إن شعر  باإليجاب  فيه 
وإن لم يستمتع، فحاولي إيجاد زاوية 
أخرى للموضوع، كي تحّولي العمل 
الشاق إلى آخر أقّل وطأةً وبه بعض 
المتعة أيضاً.                         تمضية 
إن تمضي وقتاً  الوقت مع األطفال 
فإّن  وتتحّدثين،  تلعبين  طفلك،  مع 
واكتساب  اإلبداع  يساعده على  هذا 
ضبط  وتعلّم  المشكالت  حّل  مهارة 
النفس، وغيرها، صحيح أّن األطفال 
وأخوة  أصدقاء  إلى  يحتاجون 
المختلفة،  األلعاب  معهم  يمارسون 
لكنهم يحتاجونك أنِت أيضاً ووالدهم 
اللعب  في  الوقت  لقضاء  كذلك، 
شيٍء  أّي  في  التفكير  دون  فقط 
أجل  من  طفلك  مع  فالعبي  آخر.  
المهمة  ليس  الفوز  فقط،  االستمتاع 
األساسية، والمقارنات ال فائدة منها، 

اتركي  لالستمتاع،  هو  اللعب  وقت 
المنافسة في مجاالت أخرى خارج 
طفلك  يشعر  ال  كي  اللعب،  نطاق 
باإلحباط وهو يقضي وقتاً لالستمت
اع.                              اختيار 
واحدة  المدرسة  المناسبة  المدرسة 
طفلك  صحة  أساسيات  أهم  من 
ممتعة،  تكون  أن  يجب  إذ  النفسية، 
يكرهها وال  إليها، ال  الذهاب  يحّب 
مدّرسين  من  فيها  العاملين  يكره 
توجد  ال  أنه  صحيح  وأصدقاء، 
عن  تتخلي  ال  لكن  مثالية،  مدرسة 
طفلك  يمّكن  الذي  األدنى  الحد 
له.                                                         مناسبة  بيئٍة  في  النشأة  من 
الطفل  يحتاج  والتوجيه  الدعم  تقديم 
وتنمية  لالستكشاف  فرصةٌ  إلى 
عدم  مع  االستقاللية،  مهاراته 
بين  الفارق  تعليمه  ضرورة  إغفال 
سيحدث  وهذا  والخطأ،  الصواب 
في  والتوجيه  الدعم  خالل  من 
المقبولة  السلوكيات  أوالً،  البيت 
األساسية  القواعد  المقبولة،  وغير 
والروتين اليومي، كلها أشياء تؤثّر 
ونفسيته.                                         طفلك  شخصية  بناء  في 
كبير  موضوع  الطفل  سيكولوجية 
في  عنه  التحدث  يمكن  وال  للغاية 
معرفته  عليِك  ما  كّل  واحد،  مقاٍل 
وصغيرة  كبيرةٍ  كّل  أّن  اآلن 
للطفل  النفسية  االحتياجات  تخّص 
يكبر،  عندما  فيه   ،وتؤثّر  مهمة 
في طلب  تترّددي  تهمليها، وال  فال 
إن  النفسي  الطبيب  من  المساعدة 
وجدِت مشكلة ال تستطيعين التعامل  

معه بمفردك.......

العلوم  من  كغيره  هو  االجتماع  علم 
سماتها  أهم  من  تبدو  التي  اإلنسانية 
بالمكنونات  اإلحاطة  هي  المجتمعية 
والتي  مجتمعٍ  ألّي  المتراكمة  المادية 
الجمعية،  الذاكرة  في  كإرٍث  تترّسخ 
وتستمّر لتتمظهر كطوباوياٍت أو ركائز 
جديد  ومن  على،  استناداً  منتج  لوعيٍ 
أنتج وعياً  أنه  يُفترض  ،تراكٍم معرفي 
استطاع أن يستخلص ركائز أّسست - 
مع  وتكثّف  تتراكب  لرمزياٍت  تؤّسس 
الزمن فتكتسب أسماًء أو حركاٍت ولربّما 
إيماءاٍت تتكثّف عبر العصور وتطرح 
ولربّما   ، رقٍص  أو  كمونولوجٍ  ذاتها 
غناء ، أو نمط عبادة ، هذه المسّميات 
معرفي   - علمي  كنسٍق  تتدرج  كلها 
وتتكثّف في أنماط طقسية يتداخل فيها 
وبأنساق  اآللهة   ، والطواطم  العبادات 
في  كلها  وتتدرج   ، الخوارق  أبطالها 
األنساق   / النسق  طرح  وشكل  آلية 
والخرافية  األسطورية  أشكالها  وبتعدد 
بكّل مقاييسها وآفاق نمط الخيال المنتج 
على  للتركيز  العودة  من  البّد  وهنا   ،
الطقوس   - الطقس  وتعريف  ماهية 
لعصارة  جدالً  والمختزلة  المنتجة 
اللوغاريتمات  كما  المكثّف  الوعي 
والمعادالت الجبرية ، فنرى كثيراً من 
والغامضة  منها  الخارقة  المعجزات 
في  الكلمات  ألوف  التكفي  قد  والتي 
التعبير عنها ، ولكنها تختزل - قد - في 
عدة أو سلسلة رسوٍم على جدار كهٍف 
البشري  الوعي  مسيرة  وهكذا   ، مظلم 
إلى  الالحقة  العصور  في  أفضى  الذي 
كّل  يحتضن  مجتمعي  علٍم  تخصيص 
المعرفية  وقيمها  البشرية  الموروثات 
هذا  ومن   ، اإلجتماع  علم  بند  وتحت 
 - الطقس  موضوعة  سنختزل  العلم 
 ..  (  : كالتالي  تعرف  والتي  الطقوس 
للسلوك  رسمي  أسلوب  هو  الطقوس 
ينخرط فيه أعضاء مجموعة أو مجتمع 
بشكٍل منتظم. يمثّل الدين أحد السياقات 
 ، الطقوس  فيها  تمارس  التي  الرئيسية 
لكّن نطاق السلوك الشعائري يمتّد إلى 

شعوب  تجارب  أثبتت  فقد  ولهذا   ،
المكتسبة  المنجزات  كّل  بأّن  عديدة 
نظرية  خطوط  مجرد  نماذج  لهكذا 
بحتة ، وبقيت محنّطة وبقساوةٍ في 
وبنكهٍة  الديكوري  الكمون  طور 
ويطغى  البل   ، ذكوري  وطغياٍن 
التي  المفاهيم  تلك  غالبية  على  بها 
كثيراً  وتلغي  البل  وتستنكر  تنفي 
خاصةً  المنغلقة  المفاهيم  تلك  من 
، وهذا  العقائد والشرف  مفهوم  في 
جديٍد  من  ذاكرتنا  في  يستحضر  ما 
فظائع الجرائم التي ارتكبتها مجاميع 
 ، منّظم  وبشكٍل  المجرمة  داعش 
اللهاث  ذلك  لذات  متكّرٍر  وكصدًى 
النساء ، وصراخهم  تجاه  الغريزي 
للزواج  خلقن  بأنهّن  وجوههن  في 
للبيوت  واقتحامهم  البل   ، والمتعة 
 - عدة  مصادر  حسب   - وأخذهم 
فوق  وما  الثمانية  عمر  في  الفتيات 
والتصريحات المتتالية وفي مناطق 
عديدة بأحقية - كّل مجاهد - أن يتّخذ 

أربع زوجاٍت منهن .. 
منذ  افغانستان  واقع  إلى  العودة  إّن 
وتتبع   ، العشرين  القرن  بدايات 
الملكي  العهد  في  المرأة  واقع 
وصوالً  الملكية  سقوط  ثم  ومن 
بأّن  سنرى   ، الشيوعي  العهد  إلى 
تمارس  كانت  األفغانية  المرأة 
حريتها الشخصية بشكٍل متقّدم عن 
وذلك   ، لها  المجاورة  المجتمعات 
اختيار  وحرية  التعليم  حيث  من 
وكانت  والتوظيف  اللباس  وارتداء 
 ، المجتمعية  الحياة  في  منخرطة 
واستمّرت هكذا مع سقوط الشيوعية 
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، ومع سيطرة طالبان والقاعدة على 
الحكم ، اختفت كّل تلك المظاهر ، 
وأعيدت المرأة الى دهاليز ظلمات 
 ، البيتي  والسجن  والخمار  األقنعة 
والمتعّدد  المبكر  الزواج  وكذلك 
حبيسة  وبقيت  كانت  بها  وكأني   ،
جبال  وقمم  بورا  تورا  كهوف 
حكم  على  القضاء  ومع   ، قندهار 
القاعدة ، والعودة البطيئة لحكوماٍت 
المشهد  بدأ   ، االعتدال  زعمت 
وإن   ، شديد  ببطٍئ  ولكن  يتغيّر 
تجّرأت  نسوية  مجموعات  ظهرت 
 ، البالية  والتقاليد  العادات  وتحّدت 
إال أنها ما استطاعت التأسيس لبنيٍة 
مستقبلية تنّمي وتقّوي إرادة النسوة 
تستند  لوعيٍ  آفاقاً  وتخلق  جهة  من 
للحفاظ على   - النسوة  عليه - ذات 
مكتسباتهن من جهة وتطويرها من 
األساس  ذلك  وعلى   ، ثانية  جهة 
رأينا   ، التأسيسة  البنى  ولهشاشة 
كيف تتالت وضع المرأة والمواقف 
منها والتي لم ترتِق مطلقاً إلى آفاق 
العدالة المجتمعية المساوية للجنسين 
شكل  تغيير  مع  باستمرار  ورافقها 
وهيئتها  المرأة  شكل  بأّن   ، النظم 
تحّدد  تغليفها  وطرائق  الخارجية 
نمط النظم وتوجهاتها ، وأّن ما حدث 
طالبان  حركة  فرض  من  مؤخراً 
كامل  على  نفوذها  وبسط  هيمنتها 
مؤخراً  األفغانية  الدولة  أراضي 
والممارسات  الحدود  تلك  إن   ،
على  ستطبّق  التي  واإلجراءات 
مواقف  عليها  ستبنى   ، النساء 
المجتمع  منظمات  فعل  ورّدات 

تعاطي  وكذلك  العالمية  المدني 
يبدو  والتي   ، العالم  دول  ومواقف 
بأّن باكورة استعدادات العالم أخذت 
أياماً وشهوراً  تتبلور وستشهد  فعالً 
ساخنة . وباختصاٍر شديد وفي نظرة 
عمليٍة لواقع المرأة عامةً وباألخص 
وبالرغم  سنالحظ   ، شرقنا  في 
التي  والقوانين  النصوص  كّل  من 
وصون  وتقوية  دعم  بزعم  صيغت 
حقوقها هي مجرد نصوص وصّفٍ 
تؤّسس  أو  مطلقاً  ترتِق  لم  لكلمات 
لوعي مجتمعي تساند وتحافظ على 
ذلك ،  ولهذا بقيت تتلولح مع هبوب 
أية رياح تغييرية ، هذا الواقع الذي 
في  مرة  من  ألكثر  انكشافه  تتالى 
النظام  شكل  تغيير  مع  أفغانستان 
الحاكم ، وحدث أيضاً في دول عدة 

ولذات األسباب. 

سيكولوجية الطفل 
يف علم النفس...

ما وراء الدين. معظم الجماعات لديها 
 ) ما...  نوع  من  طقوسية  ممارسات 
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واستناداً على مبدأ تكّون علم اإلجتماع 
ومفردات معرفاتها وبخاصية الطقس - 
الفائض  الوعي  منتج  وهيكلة  الطقوس 
فرض  فقد  ترميزها  عبر  بتكثيفها 
الطقس  عبارة  وبات  ذاته  المصطلح 
الوعي  من  هام  جزٍء  لهيكلة  مرادف 
البشري المكتسب ،كأن نقول : طقوس 
 .. الزواج  طقوس   .. المقّدس  الجنس 
احتفاليات  طقوس   .. الموت  طقوس 
رأس السنة مثالً أو أية ظاهرة عبادية 
الطقوس  لغالبية  العامة  الهيكلة  وفي   ،
قد  التقاطع  من  نوعاً  القدم  منذ  لوحظ 
التقليد  الى  األحيان  بعض  في  يصل 
أو  عّدلت  وإن   - كوبي   - وكنسخة 
الخصوصيات  من  بعض  لها  أضيفت 
التشارك  طقوس  أشهر  من  ولعّل   ،
الحياة  طقوس  هي  عالمياً  المجتمعي 
العودة  رمزيات  وأيضاً  والجنائزيات 
المصغّر  العالم  تكوين  أو  الحياة  إلى 
حاالت  في  تتجّسد  والتي  كالعائلة 
خطوبة  من  وتقاليدها  بعاداتها  الزواج 
ومترتبات رمزية الخطوات منذ لحظة 
القرار الى مرحلة انتقاء العروس ومن 
تجليات  بكّل  الزواج  استعدادات  ثم 
األداء من جهة وتجلي الظواهر الخارقة 
تتجلّى  التي  الظواهر  هذه   ، بقداساتها 
كطقوٍس من خالل لوحات اإلستعراض 
مطلقاً  يخلو  ال  وبأداٍء  طقسياً  الرمزي 
أداء  كما  بينياً  الجمعي  اإلنسجام  من 
وكمثاٍل  عبادي  طقٍس  أّي  فروض 
دارها  الى  بالعروس  يؤتى  عندما   :
الجديدة حيث يصعد العريس إلى سطح 
كوكبة  ومعه  عال  مكاٍن  أّي  أو  الدار 
من الوجهاء، ويكون قد حمل مع جرة 
وقد وضعت  ملونة،  بشرائط  زركشت 
العدس  من  وحبات  حلوى  بداخلها 
،وترمى  شابه  وما  والقمح  والحمص 
أمام قدمي العروس لحظة دخولها بيتها 

الجديد .. للحديث بقية ..
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موقع ساحر وشاهد على تاريخ كردستان 
العراق.. هلذا أدرجت هورامان على قائمة 

الرتاث العاملي.

فكــــر فيها !

النفقة الزوجية يف القانون السوري
زوجها  على  الزوجة  نفقة  إّن 

الّن  غنية؛  كانت  ولو  واجبة، 

فإذا  الزواج؛  آثار  من  اإلنفاق 

اعترى الحياة الزوجية ظرٌف من 

الظروف ،أعسر به الزوج بالنفقة 

فما هو موقف الزوجة؟.. 

منزل  إلى  الزوجة  انتقال  بعد 

عنها  مسٔووالً  يصبح  زوجها، 

وملزماً بتوفير حاجاتها من حماية 

عليها  وإنفاق  واهتمام  ورعاية 

بصورةٍ  المنزل  وعلى  شخصياً 

المقال  هذا  وفي  عامة.         

الزوجية  النفقة  عن  سنتحدّث 

الشخصية  االحوال  قانون  في 

السوري،

الزواج  عقد  إتمام  فبمجرد 

نفقة  للزوجة  يترتّب  الصحيح 

زوجها  يلتزم  ،حيث  زوجية 

وسكنها  وكسوتها  بطعامها 

في  المعروف  بالقدر  وتطبيبها 

 ، المجتمع  في  والتقاليد  العادات 

الزوجة  حّق  من  النفقة  وتكون 

تكن  لم  وان  حتى  زوجها  على 

إقامة  والتحرم  دينه،  نفس  من 

الزوجة في منزل أهلها من نفقتها 

حتى إن طالبها زوجها بأن تنتقل 

إلى منزله ورفضت طالما أنه لم 

يدفع لها معّجل )مقدّم ( مهرها أو 

على  مشتمالً  منزالً  لها  يهئي  لم 

شروط المسكن الشرعي.

والتزام الزوج بالنفقة الزوجية هو 

اليمنع  ذلك  ولكّن  أخالقي  التزام 

بنفقتها  المطالبة  من  الزوجة 

في  القضاء  طريق  عن  الزوجية 

االنفاق  عن  الزوج  امتناع  حال 

عليها أو في حالة تقصيره بذلك.

زوجها  على  الزوجة  نفقة  وتقدّر 

المادية،  زوجها  حالة  على  بناًء 

الزوجة  حالة  عن  النظر  بغّض 

أو  امواالً  تملك  ٔاكانت  سواًء 

النفقة  زيادة  وتجوز  شئياً  التملك 

تغير  عند  إنقاصها  أو  الزوجية 

لالسؤا  أو  لألفضل  الزوج  حال 

في  ايضاً  االعتبار  بعين  ،وئوخذ 

في  األسعار  تغيّر  النفقة  زيادة 

البلد.

الموسرة  للزوجة  القانون  سمح 

تراجع  أن  أمواالً  تملك  التي 

أذنه  على  وتحصل   ، القاضي 

تعّسر  عند  األسرة  على  باإلنفاق 

الحالة  هذه  وفي   ، زوجها  حال 

ويحدّد  بذلك  القاضي  لها  يأذن 

مقدار هذا اإلنفاق ، ليكون المبلغ 

 ، الزوج  ذمة  في  للزوجة  ديناً 

عندما  به  تطالبه  أن  لها  ويحّق 

أوضاعه  وتتغيّر  حاله،  تتحّسن 

المادية

أما عن الحاالت التي تخسر فيها 

الزوجة نفقتها فقد حدّدها القانون 

بإحدى حالتين، األولى : امتناعها 

عن اإلقامة في منزل زوجها دون 

مبّرر  أو  عذر  لديها  يكون  أن 

المسكن  يكون  أن  لذلك  ويشترط 

قبضت  قد  تكون  وأن  شرعياً 

معّجل مهرها، ؤااّل يكون الزوج 

قد طردها من المنزل أومنعها من 

اإلقامة فيه .                           والحالة 

المنزل  خارج  عملها  هي  الثانية 

وهنا  زوجها،  وموافقة  أذن  دون 

على  حصولها  تثبت  أن  عليها 

خارج  بالعمل  زوجها  من  األذن 

المنزل حتى تبقى محتفظة بحقها 

في النفقة الزوجية،

عن  الزوجية  النفقة  والتسقط 

لزوجته  دفعها  عند  إاّل  الزوج 

لذمة  الزوجة  إبراء  حالة  في  أو 

زوجها من هذه النفقة

وقد تكون عدم قدرة الزوج على 

إعطاء  عدم  في  سبباً  اإلنفاق 

بالزواج  للزوج  األذن  القاضي 

على زوجته إذا لم يكن قادراً على 
اإلنفاق على زوجتيه معاً

يلتزم الزوج باإلنفاق على زوجته 

عدة  فترة  خالل  طلقها  التي 

نبرة  لهم  هورامان  سكان 
بأغانيهم  بهم  خاصة  صوت 
المشهورة التي يشكل التصفيق 
بكلتا اليدين الموسيقى الخاصة 

بها.
أربيل-  نجحت منطقة هورامان 
تضمن  أن  العراق  بكردستان 
التراث  قائمة  على  مكاناً  لها 
منظمة  أعلنتها  التي  العالمي 

والتربية  للثقافة  المتحدة  األمم 
مؤخرا،  «يونسكو»  والعلوم 
بالثقافة  احتفاظها  خالل  من 

صالح حسن بابان

املحامية: الفا عباس

التقليدي  العيش  ونمط  البشرية 
 3 من  ألكثر  عمره  يمتد  التي 

آالف عام.
وهورامان منطقة جبلية تمتد بين 
محافظتي كردستان وكرمانشاه 
الشمالية  واألجزاء  إيران،  في 
كردستان  إقليم  من  الشرقية 
مناطق  وبالتحديد  العراق، 
بياره وتويله وخورمال وأحمد 
محافظة  ادارياً  تتبع  التي  ئاوه 

بطرازها  والمشهورة  حلبجة 
يُبنى  الذي  الفريد  المعماري 
في أغلبه بشكل عمودي، حيث 

سقف  ما  منزل  سطح  يكون 
منزل آخر فوقه، باإلضافة إلى 
والحرف  اليدوية  الصناعات 
القديمة التي مازالت حية وتعد 

جزءا من ثقافة ونمط حياتهم.
نبرة  المنطقة  هذه  ولُسكان 
بأغانيهم  بهم  خاصة  صوت 
المشهورة التي يشكل التصفيق 
بكلتا اليدين الموسيقى الخاصة 
اللهجة  ويتحدثون  بها. 

الهورامية والتي هي جزء من 
من  )فرع  الكورانية  اللهجة 

اللغة الكردية(.
ومن سمات هذه المنطقة -التي 
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التي  الزوجة  وتستحّق  الطالق 

توفّي زوجها نفقة في عدة الوفاة 

إذا كانت حامالً.

نفقة  التسقط  المخالعة  وفي 

الزوجة واليبرأ الزوج منها  حتى  

من  الزوج  الزوجة   أبرأت  إذا 

المخالعة،  عقد  في  حقوقها  كامل 

في  صراحةً  عليها  نّص  إذا  إال 

عقد المخالعة.

وفي حالة التفريق لعدم اإلنفاق أو 

األعسار :

بمذهب  السوري  القانون  أخذ   

للقاضي  فأجاز  الفقهاء  جمهور 

امتنع  إذا  الزوجين  بين  التفريق 

الزوج عن اإلنفاق أو أعسر بناًء 

على طلب الزوجة.

جاء في المادة ١١٠

طلب  للزوجة  ف١_يجوز 

التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر 

عن اإلنفاق على زوجته ولم يكن 

له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن 

النفقة.

كان  أو  عجزه  أثبت  ف٢_إن 

مناسبة  مدةً  القاضي  أمهله  غائباً 

التتجاوز ثالثة أشهر فإن لم ينفق 

فّرق القاضي بينهما.

لعدم  القاضي  م١١١_تفريق 

أن  وللَزوج  رجعياً  يقع  اإلنفاق 

بالعدة  مادامت  زوجته  يراجع 

ويستعد  يساره  يثبت  أن  بشرط 

لإلنفاق

،،

،،

هو شي منه: معنى األسم )النور( 

قالوا فيه: 

١- آنلي يقول: لقد كان واحداً ممن وضعوا تاريخ العالم الحديث. 

٢- وصفه ديغول الرئيس الفرنسي: بأنه الرجل الذي أذل فرنسا. 

3- قال عنه الزعيم الهندي جواهر الل نهرو: )إنه رجل عبقري(. 

4- هو شي منه قال عن نفسه: إنني لم أتزوج, فلم يكن عندي وقت للزواج

   وبالرغم من هذا, فقد رزقني هللا سبعة عشر مليوناً من األبناء. 

اليونسكو لضمها ضمن  دفعت 
اتسام  العالمي-  التراث  قائمة 
مميزة  بخصائص  فيها  الحياة 
الحادة  المنحدرات  تدريج  مثل 
والزراعة في مصاطب حجرية 
واالرتحال  المواشي  وتربية 
ينتقل  إذ  الموسمي،  الرأسي 
في  للعيش  الموقع  هذا  سكان 
الوديان والمرتفعات على مدار 

العام تبعا لتغير الفصول.
على  اليونسكو  وأشارت 
الطبيعية  المناظر  إلى  موقعها 
الخالبة في هورامان، والتنوع 
وآثار  االستثنائي،  البيولوجي 
لإلنسان  األولى  االستيطان 
األدوات  من  المنطقة،  هذه  في 
والمالجئ  والكهوف  الحجرية 
الصخرية والتالل وبقايا مواقع 

والمؤقتة  الدائمة  االستيطان 
والمقابر  العمل  وورش 

والطرق والقرى والقالع.
موطن  هورمان   هورامي: 
الموسيقية  اآلالت  من  للكثير 
التي يعود تاريخ بعضها إلى 5 

آالف سنة )الجزيرة(
موطن الموسيقى

ويقول الفنان واألستاذ الجامعي 
إن  هورامي  دارا  المتقاعد 
في  خاصة  مكانة  لها  المرأة 
هذه المنطقة، باإلضافة إلى أن 
الموسيقية  اآلالت  من  الكثير 
أبرزها  هورامان،  في  ظهرت 
الطنبور والعود والناي والطبل 
األخرى  اآلالت  من  وغيرها 
إلى  التي يعود تاريخ ظهورها 

نحو 5 آالف سنة.

وشبه  رسمية  لبيانات  ووفقاً 
هورامان  منطقة  فان  رسمية، 
تخلو من حاالت العنف والقتل 
ضد النساء على عكس المناطق 
األخرى في كردستان العراق.

السياحة  هيئة  رئيسة  وتتوقع 
جالل  أمل  اإلقليم  حكومة  في 
أن يسهم قرار اليونسكو بزيادة 
اإلقبال السياحي على المنطقة.

السياحة  إنعاش  سيوفر  كما 
لفئة  كثيرة  عمل  فرص 
تقليل  في  والمساهمة  الشباب، 
األقل  على  فيها  البطالة  نسبة 
الخبير  بحسب  ازديادها،  بعد 
محمد  الكردي  االقتصادي 

حسين.
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نزار موسى يلقي حماضرة سياسية يف 
ردستاني

ُ
مكتب دوميز حلزب يكيتي الك

ردستاني ـ سوريا
ُ
تصريح إعالمي من حزب يكيتي الك حسني علي زاده ورؤيته للموسيقى الكردية 

ة اخلامسة 
ّ
حيي الذكرى السنوي

ُ
ردستاني ي

ُ
يكيتي الك

لوفاة إمساعيل محي

ة األوىل لوفاة إدريس 
ّ
حزب يكيتي حييي الذكرى السنوي

خليل عضو جلنته املنطقية

دورة إسعافات أولية يف دوميــز بإشراف 
ـردستاني

ُ
يكيتي الك

في طهران  زادة  علي  ولد حسين   
وباحث  مؤلف  هو  و   1951 سنة 
أيضا على  يعزف  موسيقي،  ومعلّم 

آلتي) التار والسه
 تار الوتريتين( 

يقول عن الموسيقى الكوردية )هي 
عشاق  من  وانا  بحر،  عن  عبارة 
والشعب  الكوردية  الموسيقى 
الثقافة  على  تعرفت  وقد  الكوردي، 

الكوردية من بدايات شبابي، 
لدرجة  ثرية  الكوردية  الموسيقى 
الثروة  الحالي قيمة  الجيل  ال يدرك 

التي في متناولهم.
 الموسيقى التي عرفتها وأحاول كل 
يوم التعرف عليها أكثر، وسيعرفها 
الموسيقيون العالميون، بحر ال قرار 
له. فعندما أسمع موسيقى كرمانشاه 
حتى   ، التاريخ  أعماق  في  أغوص 
أني أستلهم من الموسيقى الكوردية 
بالكورد.  لها  التي ال عالقة  لألفالم 
لولدها،  األم  ترنيمة  تبعت  عندما 
احتفاالت  في  شاركت  وعندما 
موسيقى  وجدت  الكورد،  وأعياد 
مع  تعاملت  عندما  جداً.  عميقة 
بأني  أشعر  بدأت  الكورد  الفنانين 

قريب من الموسيقى الكوردية،( 
من  عدد  مع  مشتركة  أعمال  له 
الكرد  والمغنين  الموسيقيين  أبرز 
كما   ، ناظري  شهرام  بينهم   من 
لعدة  بتأليف موسيقى تصويرية  قام 
أيضا  )السالحف  منها  كرديه  أفالم 
تستطيع أن تطير( و)نصف القمر( 

للمخرج الكردي بهمن قبادي
مع  متينة  صداقة  لديه  كانت  كما   
فرقة كامكاران، و جمشيد عندليبي 
عازف الناي الذي عزف في الفرقه 
ألول  نينوى  عزفت  التي  السنفوني 
الفرقة   مع  متينة  صداقة  و   ، مره 
مجلس  )جاووش،  جاووش  في 
 1971 العام  في  تأسس  موسيقي 

أحيا حزب يكيتي الُكردستاني – 
األولى  السنويّة  الذكرى  سوريا 
لجنته  خليل عضو  إدريس  لوفاة 
المنطقيّة والرئيس السابق لمحلية 
الوطني  للمجلس  الكورنيش 
بتاريخ  قامشلو  في  الُكردي 

2021/8/26م. 
وبعض  الحزب  قيادة  وبحضور 
بعض  عن  وممثلين  منظماته، 
المجلس وأعضاء محليّة  أحزاب 
من  العديد  ألقيت  الكورنيش، 
الكلمات ومنها كلمة الحزب التي 
اللجنة  عضو  دلي  مجدل  ألقاها 
الدور  سرد  الذي  السياسيّة، 
صفوف  ضمن  للفقيد  البارز 

يكيتي  لحزب  دهوك  منظمة  بدأت 
من  اعتباراً  الُكردستاني – سوريا، 
بإعطاء   2021/8/8 السبت  يوم 
دورة فــي اإلسعافات األولية تحت 
محمود  عبدالحليم  المدّرب  إشراف 
مكتب  في  شهر،  مدتها  حسين 

الحزب في دوميز.
المدّرب  بحسب  تتضمن  الدورة 
حول  العملية  الدروس  من  العديد 
الضغط  )قياس  الحيوية  العالمات 
-النبض -الحرارة -فحص التنفس(, 
وتتضمن أيضاً تعليم الطالب كيفية 
المتعددة،)الحقن  بأنواعها  الحقن 

لحزب  اللجنةالسياسية  عضو  ألقى 
المهندس  الُكردستاني،  يكيتي 
في  سياسية  ندوةً  موسى،  نزار 
بتاريخ  دوميز  في  الحزب  مكتب 
إلى  خاللها  تطّرق   ،2021/8/20
الُكردية  الساحة  على  قضايا  عدة 

والسورية.
الحضور  بوضع  المحاضر  قام 
بصورة الخريطة السياسية اإلقليمية 
والسورية وموقع الُكرد فيها في ظّل 
الظروف والمستجدات الراهنة …

الحوار  على  الضوء  ألقى  كما 
الُكردي  الوطني  المجلس  بين 

اإلعالمية(    ( المنافذ  بعض  تعمل 
الكترونية  ومواقع  صفحات  من 
الديمقراطي  االتحاد  لحزب  تابعة 
مؤخرا،  قبله،  من  وتدار   PYD
كاذبة  وتقارير  أخبار  نشر  على 
يكيتي  حزب  حزبنا،  عن  وملفقة، 
الكردستاني – سوريا وقيادته، ذلك 
في إطار استهداف واضح وممنهج 

لحزبنا.
هذه   فيه  ندين  الذي  الوقت  في  إننا 
هذا  أن  على  نؤكد   ، التلفيقات 

 – الُكردستاني  يكيتي  حزب  أحيا 
سوريا يوم األربعاء 2021/8/18، 
لوفاة  الخامسة  السنويّة  الذكرى 
يكيتي  لحزب  األسبق  السكرتير 
رأسه  مسقط  في  حمي،  إسماعيل 

بقرية تل ديك بريف الدرباسيّة.
شارك في المراسيم وفٌد من اللجنة 
الحزب  سكرتير  برئاسة  المركزيّة 
الهيئة  من  ووفٌد  أوسو،  سليمان 
تل  منظمتي  ووفود  االستشاريّة، 
تمر والدرباسيّة للحزب، والمجلس 

المحلي في الدرباسيّة وريفها.
التأبين  حفل  مراسيم  وبدأت 
روح  على  صمٍت  دقيقة  بالوقوف 
شهداء  جميع  أرواح  وعلى  الفقيد، 
من  إكليل  وضع  مع  ُكردستان، 

الورود على ضريحه.
السياسيّة  اللجنة  عضو  دلي  مجدل 

وشّخص  الوطنية  الوحدة  وأحزاب 
واآلليات  عرقلتها  محاوالت  دوافع 
إنجاحها  لضمان  إتباعها  الواجب 
وضرورة  عليها  القائمين  ودور 
الراعي  من  فاعلية  أكثر  دور  لعب 
األمريكي في سيرورتها والغاية من 
من  األخيرة  الممنهجة  االنتهاكات 

PYD قبل مسلحي
ومواقف  لدور  موسى  وتطّرق 
حزب يكيتي الهادفة ضمن المجلس 

الوطني الُكردي لتطوير آدائه..
وختم اللقاء بواقع أهلنا في مخيمات 
وبعض  العراق  ُكردستان  إقليم 

واآلليات  تواجههم  التي  التحديات 
هذه  إذالل  خاللها  من  يمكن  التي 
التحديات ، واإلشارة للهجرة الحالية 

وأسبابها …

ضم أفضل العازفين الكرد ، وأنتج 
12 ألبوم موسيقى إلى جانب تقديم 
عشرات الحفالت في مختلف المدن 
أعضاء  من  الكثير  كان  اإليرانية( 
لطالما  الكورد،ويقول  من  الفرقة 
في  الكوردية  األلحان  من  أفدت 
أغنية  من  أفدت  وقد  معزوفاتي، 
معزوفات  من  واحدة  في  كوردية 
سنة،   34 قبل   ، توركمن(  ألبوم) 
وقبل 18 سنة ربطت خالل سلسلة 
بين  الخارج  في  موسيقية  حفالت 
التراث الموسيقي لمناطق مازندران 
في  وكنت  وقشقاي،  وكوردستان 
أعرف  أن  إلى  أسعى  أعمالي 
كموسيقي  ال  إيراني  كموسيقي 
الموسيقى  بأن  أقر  وهنا  فارسي، 
باب  وجهي  في  فتحت  الكوردية 
أخرى.ولشدة  ثقافات  على  التعرف 
للفنانيين  الراقي  للمستوى  احترامه 
الكرد وألنه  كان  يكره العنصريه 
لذا وعندما رأى ان بيت الموسيقى 
الشعب األخرى قدم  فئات  يهمشون 

استقالته علماً انه كان سكرتير البيت 
)بناًءعلى  اياهم  منتقدا  قال  حيث 
لدار  األعلى  المجلس  في  تجربتي 
السنوات  مدى  على  الموسيقي 
معنوياتي  أرى  لم  الماضيه  الثالثه 

لذلك  تتماشا معها  الفكريه  ومبادئي 
استقيل دون جدال

مع فائق االحترام....( 
 2007 سنة  زاده  علي  ترّشح 
غرامي  جائزة  على  للحصول 
جيوان  األرمني  الموسيقي  مع 
غاسبريان، عن ألبومهما الموسيقي 
الالمحدودة”.  “الرؤية  المشترك 
لقب  وفي سنة 2008 حصل على 
في  تميزا  األكثر  العام  “موسيقّي 

العالم ”.
وأخيراً يقول حسين علي زاده عن 
مطبوعة  نوا  نَي  نوتة  )إن  نوا  ني 
في  عزفها  أرادوا  وأينما  بالكامل، 
لهم،  النوتة  إرسال  يمكننا  العالم 
وبإمكان أوركيسترا جيدة أن تعزفها، 
ولتحسين األداء يمكن أن نأتي بقائد 
أوركيسترا  وأشرف أنا عليه، ألن 
المعزوفة حساسة وهي عبارة عن 
يجب  الموسيقية  اآلالت  بين  حوار 
لن  وإال  العازفون،  يستشعره  أن 
ينجحوا في تقديمه ولقد تلقيت دعوه 

إقليم كردستان  في  الفن  من وزارة 
البي  وسوف  هناك  نوا  ني  لعزف 
الشعب  احب  فأنا  قريبا  الدعوه 
الكردي ألنهم شعب مسالم ويحبون 

الفن بعنف.
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منوعات

إدريس شيخة

معظم  في  ومشاركته  الحزب، 
أمام  المظاهرة  وأهمها  نشاطاته 
السوري  النظام  برلمان  مبنى 

بدمشق.
كما ألقى عبد الباري خلف عضو 
تحّدث  كلمةً  الكورنيش،  محلية 
ونشاطه  الفقيد  مناقب  عن  فيها 

المميز في المحليّة، شاكراً حزب 
الذكرى  لهذه  إلحيائه  يكيتي 

الهامة.
خليل  بشار  ألقى  وبدوره 
جميع  شكر  كلمةً،  الفقيد  نجل 
الحضور، ذاكراً فيها ما أوّصى 
بأنه  الجميع  واعداً  والده،  به 

ماٍض على دربه.
يُذكر بأّن إدريس خليل من قرية 
خربة غزال تولد 1969/4/14، 
بتاريخ 2020/8/26  فقد حياته 
بعد  قامشلو،  بمدينة  منزله  في 

تعّرضه لجلطٍة دماغيّة.

تحّدث  كلمةً،  ألقى  يكيتي،  لحزب 
الراحل ودوره في  فيها عن مناقب 
وخدمته  الُكرديّة  الوطنيّة  الحركة 
النظام  وجه  في  شعبه  لقضية 
السوري ورؤيته في ضرورة وجود 

قوة ُكرديّة موّحدة.
في  قُدماً  المضّي  على  دلي  وأّكد 

النضال على درب الراحل، معاهداً 
يصل  حتى  طريقه  على  بالسير 

الشعب الُكردي إلى حقوقه.
حمي  إسماعيل  الراحل  أّن  يُذكر 
تُوفّي في مدينة قامشلو إثر إصابته 
في  الثرى  ليُوارى  قلبيّة،  بنوبة 

مسقط رأسه في ريف الدرباسيّة.

العضلي –الوريدي –تحت الجلد –
اختبارات التحسس(

نظرية  دروس  الدورة  وتشمل  كما 
لحاالت  األولية  اإلسعافات  حول 

الكسور،  الجروح،  الحروق، 
الصدمة  اللسعات،  اللدغات، 

الكهربائية، الرعاف، واإلغماء

السلوك الرخيص في نشر األكاذيب 
عن حزبنا، وما يحمله من تهديدات، 
حزبنا،  سمعة  تشويه  في  يفلح  لن 
ولن يثنينا عن مواقفنا،  و لن ينال 
الدفاع  في  وإرادتنا  عزيمتنا  من 
المشروع عن حقوق شعبنا وقضيته 
الوطني  المجلس  ضمن  العادلة، 
والمعارضة  خاصة،  الكردي 
وفي  عامة،  السورية  الوطنية 
مختلف المحافل الدولية، ولن يرهبنا 
أو يمنعنا عن فضح كل االنتهاكات 

والممارسات اإلرهابية التي تمارس 
بحق شعبنا من أية جهة كانت.

قامشلو 25 آب 2021
يكيتي  لحزب  المركزية  اللجنة 

الُكردستاني – سوريا
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Keysebaz 

Kedî�kirin, şêweyeke 

ji şêwe û rêbazên 

jiyanê ne, mirovan bi kar 

tanî� di zemanên berê 

de, sebaret kedî�kirina 

ajelên hov û kûvî�, ku li 

beyaban û daristanan 

dijî�n, mirovan bi davik 

û alavên rav û nêçî�rê 

desteser dikirin, ew ajel 

weke ker, hesep deveh, 

û segan, paşê tanî�n 

rahênan û kedî� dikirin, 

sebaret xizmetguzarî�, 

xwarin, cotkirin û 

hilgirtina baran û h.d. 

Mebest û mijara me ji 

vê gotarê ne kedî�kirina 

ajela ye, mebesta me 

kedî�kirina mirova 

ye, ku xudan hêz, 

desthilat, çek û peran, 

dikarin û bikar tî�nin, 

ji xwere hin mirovan, 

weke siyasetmedar 

rewşenbî�r û zanan ji 

xwere kedî� dikin, û 

nî�r ê xwe tavêjin ser 

stiwê wan û bi wan 

gêrê û coht dikin. 

Hin kes hene, xudan 

hiş, ziman, pênûs, 

zaniest û guhlivin, wan 

Partî�ya Yekî�tî� 

Kurdistanî� – 

Sûriya duh Çarşemê 

18ê Gelawêjê, 

salvegera pêncemî�n 

a koça dawî� ya 

sekreterê partiyê yê 

berê Î�smaî�’l Hemê 

li gundê wî� Til Dî�k 

li gundewarê bajarê 

Dirbêsiyê vejandin. Di 

rêûresmên vejandinê 

şandek ji komî�teya 

navendî� ya Partî�yê bi 

serokatiya Sekreterê 

Partî�yê Silêman Oso 

û şandek ji komî�teya 

şêwirmendê û şandên 

rêxistinên Til Temir û 

Dirbêsiyê yên partiyê 

û Encûmena xwecî�hî� 

ya bajarê Dirbêsiyê 

û gundewarê 

wê beşdar bûn. 

Yara dixwazim Ew 
min dixwaze Rind û 

bedew e Pir gewr û naz e 
Yara dixwazim Şazde salî� 
ye Pir nazelî� ye Çav xezalî� 
ye Yara dixwazim Çi kezî� 
zer e Kofî� li ser e Tifing li 
bere Yara dixwazim Gula 
cûrî� ye Heyva јorî� ye Bav 
Kelhorî� ye Yara dixwazim 
Gula dara ye Bi çar bira 
ye B› xan û sera ye Yara 
dixwazim Gula bana 
ye Јî�r û zana ye B› heft 
zimana ye Yara dixwazim 

Adilê Evdile

delametan bi pereyan di 

firoşin, xwe û zanebûna 

xwe, dibin bazaran, 

amadene bi şev û 

rojan li dahol û zirnan 

bidin, li çepikan bidin, 

stranan bêjin, govendan 

li darbixin, û ser û binê 

xwe bihejî�nin, di ber re 

jî� şabaş û tilî�liyan bidin, 

ji b ê şerefan re. Ax 

pere, ma tu li kû mayî� 

were, weke seydayê 

Cegerxwî�n gotiye, û 

pêşiyên me jî� gotine: 

zêr zanê û zor zanê, 

Tirk jî� dibêjin: Anem 

pere, babem pere, ango 

dayik û bavê min pere 

ne, ev diyarde ne niwe, 

û ne taybete bi gelê 

kurde, ev diyarde li her 

cih û welatî� heye, û di 

her wext û zemanî� de, li 

gorî� darê stûr, potî�n, hêz 

û sincên desthilatan. 

Ew zirnevan û bilûrvan, 

pêdivî�ne weku medya û 

pirobagenda ji xudanê 

tac û textan re, alavên 

ji rêbirinê ne, mikyac 

û dermanên spî�kirina 

kirêt û rûreşiya ne, 

Ferhengok

zirna serê sibihê ne, 

keysperistên dem û 

zemanê xwe ne, ziman 

şayik û telaqreşin, 

xwefiroşên erzanin, 

Beko yê ewanin, çirisî�na 

derhem û diravên 

sextin, korkerin, berê 

gel ji rastiyê û mafdariyê 

diguherin, şûr û 

darê stûrin di destên 

stemkaran [xw›n r;jan 

de, hatine kedî�kirin, û 

perwerdekirî� ne, li ser 

xwehriyê, nandozin. Lê 

hêjayî� gotinê ye ku em 

bêjin hin mêr û camêr jî� 

hene,ku can û rewanên 

xw di ber rastiyê de 

dane, weke Mamoste 

Suqrat û Galî�lî�.

Yekîtî Kurdistanî salvegera Yekîtî Kurdistanî salvegera 
pêncemîn a koça dawî ya Îsmaî’l pêncemîn a koça dawî ya Îsmaî’l 

Hemê vejand Hemê vejand 

YARA MIN 

Edroyî       المصروع    Ebone       اشتراك  Ebluq              الحصار

Eciqandin     الهرس  Ebrû       حاجب العين    Efxanî            النجدة 

Ebor              اقتصاد  Eftin         النباح   Efraz             الصعود  

-Ewrê bi gur-gur û mêrê bi tir-tir, bê Karin- Ev lê-lê ye, hîna lo-lo maye.- 
Ewrê reş, yê baranê ye.-

Rêûresmên vejandinê 

bi rawestandina 

kêlî�kek bêdeng li 

ser giyanê Î�smaî�’l 

Hemê û pakrewanên 

Kurdistanê, digel 

danî�na gurzek gul 

li ser gora wî� dest 

pê kir . Endamê 

Komî�teya konevanî� ya 

Yekî�tî� M. Mecdel Delî� 

gotina partiyê got û 

tê de ronahî� kir li ser 

giyanê nemir Hemê 

û rola wî� di tevgera 

kurdî� ya niştimanî� de 

anî� ziman, û herwiha 

xizmeta wî� ji doz gelê 

wî� re li hemberî� rejî�ma 

Sûrî�yê de, û nêrî�na wî� 

ya ku pêwî�ste hêzek 

Yekbuyî� kurd hebe 

vegot. Delî� tekez kir 

ku dê xebat û têkoşî�nê 

li ser rêka nemir 

bişopî�nin ta mafê 

gelê Kurd biçespî�nin. 

Hêjayî� gotinê ku nemir 

Î�smaî�’l Hemê li bajarê 

Qamişlo di kirî�za dil 

de janê xwe ji dest da, 

û li gundê wî� bi axê 

hat spartin.

Imranê Menteş

Perwî�na ezman Agirê 
çiyan Her dem tê xuyan 
Yara dixwazim Pî�rek 
kevnar e B› morî�k û şar 

e B› gund û baјar e Yara 
dixwazim Pî�rekek kal e 
Xwedî� xirxal e Çayê Şingal 
e Yara dixwazim Bi zêr û 
xoz e Gulek Newroz e Ba 
û bahoz e Yara dixwazim 
Keçek gundî� ye B› şerm 
û fedî� ye Ziman Kurdî� ye 
Yara dixwazim B›petrol û 
zêr e Gur lê diçêre Diјmin 
dihêre Yara dixwazim 
Rind û ciwan e Zî�n a Botan 
e Yar Kurdistan e.
Ji dî�wana Kaniya Jî�nê 
1992


