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تركنا  بأننا  نعترف  ان  علينا  بدايةً 
شعبنا يعيش في دّوامٍة منذ سنتين، 
مآالت  يومياً  يترقّب  و  يسأل  وهو 
يجد  أن  أمل  على   الحوار  هذا 
المظلم  النفق  نهاية  في  ضوءاً 
الصعد  كافة  على  يعيشه  الذي 
االقتصادية(  ،األمنية،  )السياسية 
ويقّض  بقوةٍ  نفسه  يفرض  ككابوس 
المعاش  الواقع  من  خوفاً  مضاجعه 
وكذلك خوفاً على مستقبل وجوده و 
على  بقائه في وطنه وبيته محافظاً 
واألمن  االستقرار  وعلى  كرامته، 
األدنى،  حده  في  الكريم  والعيش 
وال نجافي الحقيقة بأّن اآلمال كانت 
العادي،  المواطن  لدى  بدايةً  كبيرة 
يقيناً منه بأّن التجربة المّرة الطويلة 
الطرفان  عاشها  التي  والفاشلة 
)المجلس  األساسيان  السياسيان 
اإلتحاد  وحزب  الُكردي  الوطني 

الديمقرطي وحلفائه( كانت
كافية للملمة الصف الُكردي ، خاصةً 
بعد فشل ثالث اتفاقات متتالية، تحت 
البرزاني،  مسعود  الرئيس  رعاية 
على مدار السنوات ٢٠١٢ ،٢٠١٣ 
 pyd عليه  أقدم  وما   ،  ٢٠١٤،
أثناء وبعد كّل اتفاق من ممارساٌت 
قمعية بحق قيادات المجلس الُكردي 
وأنصاره، مما كان يدفع بنا للعودة 
اآلمال  لكّن  األول،  المربع  إلى 
من  أكثر  المرة  هذه  لديه،  كبرت 
لسببين  الحوار  هذا  في  السابق 
انطلق  الحوار  هذا  إّن  األول:   :
سوريا  قوات  قائد  طلب  على  بناًء 
الديمقرطية مظلوم عبدي ، خاصةً 
بعد خسارتها رأس العين وتل أبيض 
عسكرياً أمام تركيا، وسبق ذلك بعام 
ما  وبأّن  أيضاً،   عفرين  خسارتها 
حصل من مآٍس ودمار وتشريد كان 
مراجعة  إجراء  من   pydل كافياً 
العبر  واستخالص  شاملة  جذرية 
السابقة  وسياستها  تجربتها  من 
وبأنه  المقاييس،  بكّل  كلياً  الفاشلة 
الفردية  بهذه  المنطقة  إدارة  اليمكن 
إدارة  على  جوهرها  في  ،المعتمدة 
دفة  وتوجيه  قنديل،  قيادة  ورغبات 
الصراع الُكردي الحقيقي مع النظام 
أنقرة،  باتجاه  الدفع  إلى  دمشق  في 
بعيداً عن كّل طموح وتوّجه ُكردي 
الحركة  تناضل  والتي  سوري، 
حقوقه  لتحقيق  عقوٍد  منذ  الُكردية 
السورية  الدولة  إطار  في  القومية 
وكانت  الديمقراطية،  التعددية 
مشاركة الحركة الُكردية في الثورة 
البداية يصّب في هذا  منذ  السورية 
على  قنديل  دخول  لكّن   ، االتجاه 
الخط منذ البداية والتنسيق مع النظام 
الُكردي،  السياسي  المشهد  أربك 
وتحّول إلى عائق كبير  أمام وحدة 
يحدث  اتفاٍق  كّل  وإفشال  الصف، 
يفترض  كان  لذلك  الطرفين،  بين 
بعد هذه التجربة الفاشلة سياسياً من 
مساره  إلى  النضال  بوصلة  إعادة 
منه،  يؤمل  كان  ما  وهذا  الحقيقي، 

أو لنقل ما يؤمل منه . 
األمريكيين  دخول  الثاني:  والسبب 
على خط الحوار كراعٍ مباشر على 
الطرفين،  بين  المفاوضات  سير 
ألمريكا  ما  نعرف  ونحن  خاصةً 
وال   ، منازع  دون  دولي  ثقٍل  من 

ردي
ُ
امة احلوار الك

ّ
حول دو

هيئة التحرير

دون  دولي  نزاع  أي  معالجة  يمكن 
موافقتها. 

مسار  بأّن  القول  يمكننا  وللحقيقة 
البدايات  في  إيجابياُ  كان  الحوار 
السياسية  “الرؤية  بموجبه  وأنجز 
معوقات  ودون  بسالسة  المشتركة” 
تُذكر، لكن وبدالً من أن يستمّر هذا 
بقية  مناقشة  في  اإليجابي  الزخم 
كملف  األساسية  الخالفية  الملفات 
وتحديد  والبيشمركة  والدفاع  األمن 
ملف  وكذلك   ،  pkk مع  العالقة 
والعقد  والتعليم  اإلجباري  التجنيد 
اإلجتماعي، فقد أهدر الطرفان وقتاً 
والتي  المرجعية  تشكيل  في  ثميناً 
نهاية  في  مناقشتها  يفترض  كان 
قبلها،  وليس  التفاهمات،  مرحلة 
أثّر  األمريكية  القيادة  تغيير  أّن  كما 
الحوار،   تقدم  على  سلبي  بشكٍل 
االهتمام  وعدم  الفتور  سيطر  حيث 
لمسار المفاوضات بين الطرفين من 
قبل القيادة الجديدة، كما بدا واضحاً 
جميعها  تكن  لم   pyd قيادة  بأّن 
منها  قسماً  وأّن  واحد،  رأي  على 
أي  بحصول  أصالً  مقتنعاً  يكن  لم 
تفاهم بهذا الصدد، لذلك كانت تعمل 
و  التوتر وتعميقه،  على خلق  دوماً 
ذلك من خالل الخطابات والكتابات 
البيشمركة  واتهام  ية  االستفزاز 
التخوين  لغة  واستخدام  بالمرتزقة 
بحق بعض قيادات المجلس، إضافةً 
األطفال  خطف  استمرارية  إلى 

وحرق مكاتب المجلس ....الخ.
ومن المؤسف القول إّن َمن يقود هذا 
التيار هو الذي يترأس عملية الحوار 
وعليه  وحلفائه،   pyd جانب  من 
كيف يستوى األمر  والوصول إلى 
وجود  عدم  ظّل  في  مشترك  تفاهم 
الحوار،  بهذا  للتقدم  حقيقية  إرادة 
األرضية  توفير  على  العمل  وعدم 
والبيئة المناسبة إلنجاحه من قبل َمن 
هذه  كّل  ومع  بالذات،  الحوار  يقود 
يتعامل  المجلس  الزال  المعوقات 
مع هذا الوضع السلبي بنفٍس طويل 
وصبر استراتيجي، يقيناً منه بأّن كّل 
الخيارات األخرى لن تخدم شعبنا، 
وال زال يعّول على الدور األمريكي 
يملكون  الذين  وعلى  الضروري، 
الموقف  لوحدة  الحقيقية  اإلرادة 
خاصةً   pyd قيادات  من  الُكردي 
الديمقراطية  قوات سوريا  قائد  وأّن 
بأنه  مراراً  تعّهد  عبدي  مظلوم 
كّل  إزالة  على  جدياً  سيعمل 
يصل   حتى  الحوار  أمام  المعوقات 
إلى مبتغاه، لكن من المؤسف القول 
بأنه لم يعمل كما يجب في محطات 
عدة مفصلية ، نأمل أن تكون الجولة 
للخروج  أمٍل لشعبنا   بارقة  القادمة 
من الدّوامة، رغم ضعف التوقعات 
وسيطرة حالة اإلحباط على الشعب.

حزب الحتاد الدميقراطي املوايل 
يف  احلراك  من  بال�ضد  عمل     pkk ل 

ال�ضارع الكردي.

جاءت الثورة ال�ضورية �ضنة 2011 
�ضوريا  مكونات  بني  اأكرث  الثقة  لتزيد 
الوطني  املجل�س  بان�ضمام  ذلك  وعزز 
الكردي اإىل �ضفوف املعار�ضة ال�ضورية.

 
مل يفقد املجل�س بو�ضلته ، بل بقي 
التو�ضول  يف  �ضعبنا  مب�ضلحة  متم�ضكا« 
اإىل اإتفاق يخدم �ضعبنا ويوحد موقفه 
جتاه م�ضتقبل �ضوريا ، وحقوق �ضعبنا يف 

�ضوريا امل�ضتقبل.

يف  تقدم  اأي  حل�ضول  اآفاق  ل   
لأنه  الد�ضتورية  اللجنة  اجتماعات 
املجتمع  لدى  جدية  اأية  لتوجد 

الدويل لإيجاد حل �ضيا�ضي للأزمة.

موؤمترنا  عقد  على  مقبلون  نحن   
لو�ضع  عالية  مبعنويات  التا�ضع 
بعني  تاأخذ  جديدة  ا�ضرتاتيجيات 

العتبار الظروف التي منر بها.

يقتدون  تعريفية  هوية  للجميع  كما 
بها ويستلهمون منها الكثير ، فللُكرد 
أيضاً رمٌز ،  بذل من أجله الغالي 
والنفيس ، ويُعرفون من خالله من 
عن  عدا  كانوا،  أينما  الغرباء  قبل 
معاني ألوانه المعبّرة،  فإنه غدا لكّل 
عليها  تُسند  التي  الحاضنة  ُكرديٍ 
الغاية  تحقيق  في   ، الجميع  آمال 
المرجوة عبر صونه وبكّل السبل .

فقد   ، نشوئه  سيرورة  عن  بعيداً 
عن  المعبّر  ذاك  وبجدارةٍ  غدا 

في  الثابت  العنصر  إيران  تُعتبر 
نفسها  تجد  لم  السورية،  األزمة 
الشأن  في  معنية  غير  أو  غريبة 
السوري، مع اندالع الثورة السورية 

ضد النظام 
، بل رأت نفسها من أهل البيت، وما 
طهران  على  يقع  دمشق  على  يقع 
أيديولوجي  مجال  ويجمعهما   ،
من  ينطلق  حيوي،  وجغرافي 
وبيروت،  دمشق  إلى  طهران 
مروراً بالمنطقة الخضراء في بغداد 
و امتداداتها ، وتؤّكد إيران في كّل 
مرة على عمق ترابط األمن القومي 
سوريا  إيران  وتعتبر  البلدين،  بين 
حدودها  الغربية، و من المعروف 
أّن إيران و النظام السوري استدعيا، 
في  العسكري  للتدخل  روسيا  معاً، 
السقوط  من  النظام  إلنقاذ  سوريا 
اإليراني  التدخل   .٢٠١٥ عام  في 
في سوريا هو بخالف تدخل جميع 

ميالد جميد
دعوة للحفاظ على آل املسيح

يف املكاشفة واالعتذار والتسامح 
ً
رديا
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شاهين أحمد
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     فرحان مرعي 

    نزار موسى 

 
ً
عندما تكون راية الشمس هدفا

إيران وارتباطها العضوي مع األزمة 
السورية .

الُكرد، ليس فقط في اإلقليم الُكردي 
الدستوري في العراق ، وإنما في 

التتمة في ص3

المتداخلة  األخرى  الدولية  القوى 
تغلغالً  ليس  فهو  الصراع،  في 
عام  تغلغل  هو  بل  محدوداً  جزئياً 
السياسية  النواحي  كافة  وشامل من 
واإلجتماعية  والثقافية  واالقتصادية 

والعسكرية،

 التتمة في ص2

كان  السورية،  الثورة  بدأت  عندما 
هو  سوريا  في  الُكردي  الشعب 
األكثر تنظيماً سياسياً مقارنةً ببقية 

مكونات الشعب السوري..
كيف تقيّمون أداء الحركة السياسية 

الُكردية خالل الثورة السورية؟
 لقد جاء تأسيس أول حزب سياسي 
ُكردي سنة ١٩٥٧ في سوريا، وذلك 
حقوق  لتجسيد  موضوعية  كحاجٍة 
الُكردي، وكرّدٍ عملي على  الشعب 
المتعاقبة  السورية  الحكومات  إنكار 

بعد االستقالل لحقوق الُكرد
 التتمة في ص3

أقّدم صادق  المجيد  الميالد  يوم  في 
والمسييحيين  للمسلمين  التهنئة 
بالسيد  يؤمنون  الذين  سوريا،  في 
ونوره  هللا  سالم  عليه  المسيح، 
هللا،  من  صادقاً  وروحاً  كلمةً   ،
الدهر  آخر  في  للبشرية  ومخلّصاً 

ورسوالً للعالمين.
التهنئة  رسائل  أّن  المؤسف  ومن 
هذا  في  تمّر  ال  النقية  البيضاء 
العقيم  الجدل  بمرارة  إاّل  الزمان 
الذي بات ينتهك كّل أحالمنا الطيبة 
في الرحمة والسالم والمودة، حيث 
الكراهية رصد  هياكل  سدنة  يتولّى 
ثقافة  تكّرس  التي  المظلمة  الفتاوى 

كان ال بّد لي من التوقّف مؤخراً عند 
الدولي  للموقف  رئيستين  محطتين 
القضية  تلك  السورية،  القضية  من 
بفعل  غدت  التي  العادلة  الوطنية 
األّضاد السياسية ومداخالت الغرباء 
والسياسية  الميدانية  تفاصيلها  في 
المعقّدة  الصوف  بكرة  أشبه 
وتداخلت  خيوطها  اشتبكت  التي 
وأصبحت غاية في االستعصاء على 
تلك  الصوف  كرة  معها؛  المتعامل 
التي ندعوها في مصطلحها السياسي 
هي   )Gordian Knot( العالمي 
الشكل الحالي للمعضلة السورية وقد 
تهاوت على عتباتها المدّماة الحلوُل.
محطتي األولى ستطال ملف سوريا 
حالياً  به  المكلّف  المتحدة  األمم  في 
غير  المخضرم،  الدبلوماسي 

بات جلياً للعيان أّن هذه المنظمة  التي 
الجميع،   لدى  معروفة  جهة  تمّولها 
ضرب  هو  واألخير  األول  هدفها 
المناطق  في  واالستقرار  األمن 
عقد  وعرقلة  سوريا،  في  الُكردية 
المجلس  بين   - محتمل   - اتفاق  أي 
»الوحدة  وأحزاب  الُكردي  الوطني 
الوطنية«  التي يقودها حزب االتحاد 

الديمقراطي.. 
الحديث عن َمن المستفيد ومن يمّول 
عن  الكشف  سيتّم  المنظمة  هذه 

التفاصيل الحقاً..  
لماذا الهجوم على معبر سيمالكا في 
المعلومات  ؟  بالذات  التوقيت  هذا 
المتوفرة تقول بأّن هناك ضغوطات 

مامدى حاجتنا كــ تعبيرات سياسية 
- تنظيمية ُكردية ، وكذلك مختلف 
الثقافية  والمنابر  المدنية  المنصات 
في  الُكردي  المكون  وسط  العاملة 
واالعتراف   ، للمكاشفة  سوريا 
ثم  ومن  والتجاوزات،  باألخطاء 
والصريح،  الواضح  االعتذار 
الجروح  والتسامح، والتسامي فوق 
الطريق  قطع  لـ  البينية  والخالفات 
و  الكراهية  نار  في  النافخين  على 
لتجاوز  البينية،  الصراعات  إذكاء 
والخروج  الداخلية،  الخالفات  آثار 
من حالة الترهل، ومن ثم التأسيس 
لمقومات وحدة الموقف والخطاب، 
وتشكيل  الصف  لوحدة  وصوالً 

اإلنسان  فرح  وتحرم  الكراهية 
ألخيه اإلنسان ، وتدعو أبناء األديان 
للتربص بزمالئهم المختلفين عنهم، 

التتمة في ص3

سورية  ُكردية  قومية  مرجعية 
جامعة ومعبّرة عن تطلعات الشعب 

الُكردي في سوريا ؟.
التتمة في ص6-5

د. محمد حبش

مرح البقاعي/ واشنطن
علي تمي

كاتب وسياسي
الرابع  األممي  المبعوث  بيدرسن، 
الصوف  كرة  حلحلة  به  المنوط 
السورية التي شّكّلت بذاتها عقدة في 
الثالثة  للمبعوثين  المهني  التاريخ 

السابقين لبيدرسن، 
التتمة في ص2 

على  مشتركة  سورية   – إيرانية 
إلغالق  الُكردستاني  العمال  حزب 

معبر سيمالكا الحدودي مع اإلقليم
التتمة في ص2 

سليمان أوسو سكرتري حزب يكيتي 
الكردستاني ـ سوريا 

وعضو رئاسة  ENKS  يف حوار خاص مع يكيتي:
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السورية ... التتمة

ن املستفيد من ممارسات )) جوانن شورشكر ((... التتمة
َ
م

مهمتم  من  منسحبين  غادروا  وقد 
لذاك  مستسلمين  أو  المستحيلة 

االستعصاء المذهل. 
كّل  واجتهدوا،  جميعاً  تناوبوا  لقد 
بحسب رؤيته وإمكاناته، على فكفكة 
جدوى  دونما  العقدة  تلك  طالسم 
بالمبعوث  ابتداًء  تُذكر،  نتيجة  أو 
الراحل كوفي عنان، مروراً  األول 
ووصوالً  اإلبراهيمي،  باألخضر 
صاحب  ديمستورا  ستيفان  إلى 
نظرية »السالل األربع« في تحليله 
رقم  األممي  القرار  لبنود  التطبيقي 
بذاته  المكتفي  القرار  وهو   ،٢٢٥٤
بأغلبية  األمن  مجلس  أقّره  والذي 
الحليفة  فيهم روسيا  بما  أعضائه – 
القرار  وغدا   – السوري  للنظام 
لتنفيذ  بها دولياً  المعترف  المرجعية 
في  المطلوب  السياسي  االنتقال 

سوريا.
وإثر جوالت ست للجنة الدستورية 
ومرور  بيدرسن،  ييسرها  التي 
عامين ونيف على تشكيلها لصياغة 
دخل  أنه  يبدو  للبالد،  جديد  دستور 
السياسية  الفقاعة  فراغ  في  مؤخراً 

السياسة

إليها  انتهى  التي  عينها  الضخمة 
»الخطوة  مشروع  وليس  أسالفه. 
غير  في  له  يرّوج  الذي  خطوة« 
تبديالً  إال  وغربية  عربية  عاصمة 
الدستورية  اللجنة  لمسار  جوهرياً 
في  األساس  مهّمته  على  وانقالباً 
للقرار  األركان  المكتمل  التنفيذ 

األممي ٢٢٥٤.
فتنفيذ قرار مجلس األمن هو المهمة 
الحصرية المكلّف بها بيدرسن - بما 
فيها اللجنة الدستورية كأحد ملحقاته- 
على  رسمياً،  عليها  المؤتمن  وهو 
مستوى األمم المتحدة، وشعبياً على 
مستوى عموم السوريين. أما طرح 
النظام  مع  المنافع«  »تبادل  سياسة 
فلن تكون إال طريقاً الرتهان االنتقال 
ولّي  التجاذبات  من  لمزيد  السياسي 
الذراع، األمر الذي سيقلب الطاولة 
على الجميع بما فيهم بيدرسن نفسه، 
األممية  بالمخرجات  ينحرف  وقد 
للقضية السورية نحو نهايات صعبة 

للجميع.
سأحاول  التي  الثانية  المحطة 
فتتوقّف  قرب  عن  تفاصيلها  رصد 
جو  األميركي،  الرئيس  إدارة  عند 
اإلدارة  هذه  كانت  إذا  وما  بايدن، 
قد كّونت رؤية استراتيجية واضحة 

موضوعي  أّس  على  تقوم  المعالم 
للسياسات  جذرية  ومراجعات 
الملف  إدارة  في  السابقة  األميركية 
السوري منذ اندالع الثورة في العام 

٢٠١١ حتى الراهن.
في  العرب  صحيفة  مكتب  تواصل 
اإلعالمي  المكتب  مع  واشنطن 
أفاد  الذي  القومي  األمن  لمجلس 
فعلياً  باشرت  قد  بايدن  إدارة  بأن 
للملف  ومعّمقة  واسعة  تقييم  عملية 
مختلف  فيها  اشتركت  السوري، 
الملف  بهذا  المعنية  المؤسسات 
واألمنية  السياسية  بشؤونه   ،

واإلنسانية كافة. 
من  واشنطن  هدف  أّن  إلى  وأشار 
عملية رصد ما آلت إليه الحال في 
الراهن  الوضع  تقييم  هو  سوريا 
الخيارات  وتحديد  األرض،  على 
لتحسين  بايدن  إدارة  تملكها  التي 
الوضع الميداني ،والدفع نحو المزيد 
من االستقرار وتمكين حالة األمن، 
لتحقيق  الظروف  تهيئة  وبالتالي 
النزاع  لهذا  األشمل  السياسي  الحل 
الشعب  على  طال  الذي  الدامي 

السوري.
لمكتب  اإلعالمي  المصدر  ويشير 

معالم  تغيير  أجل  من  تعمل  إيران 
تشتري  وديمغرافيتها،  سوريا 
الموالين  الغرباء  وتسِكن  عقارات 
المنشآت  يدها على  فيها، تضع  لها 
تفتتح   ، والمطارات  الصناعية 
معابد دينية شيعية، فبدأ يتداول بين 
المواطنين للتندر  مصطلح الضاحية 
دمشق،  جنوب  من  بدالً  الجنوبية، 
الجنوبية  الضاحية  ذلك على غرار 
يقلق  الشيء  وحقيقةً  بيروت،  في 
الغرب من التدخل اإليراني وتوسع 
نفوذها في سوريا، أكثر من الخشية 
اإلسرائيلي،  القومي  األمن  على 
الغرب،  لدى  أحمر  خط  هو  الذي 
المطلب  فإّن  لذا  تجاوزه،  ممنوٌع 
من  األساسي  والروسي  الغربي 
الحدود  عن  اإلبتعاد  هو  إيران، 
الجنوبية من سوريا، حيث إسرائيل، 

لتبقى حدودها الشمالية آمنة .
يثيره  الذي  الثاني  الموضوع  أما 
الغرب مع إيران ، منذ السبعينيات 
ملفها  هو  الماضي،  القرن  من 
النووي، عبر مفاوضاٍت ال تنتهي، 
الخشية من أن تقوم أمريكا،  و هنا 
بالتساوم مع إيران وروسيا في هذا 
الملف، و المقايضة مع ملفات دولية 
على  تكون  قد  ما  منها  و   ، أخرى 
فإيران  السورية،  األزمة  حساب 
تفاصيل  بعض  عن  تتنازل  قد 
تمكين  مقابل   ، النووي  مشروعها 
استالمها  أو  سوريا،  في  نفوذها 
الملف السوري كامالً ، كما استولت 
على العراق ، على مرأى و مسمع 
أمريكا ، بعد سقوط الطاغية صدام 

حسين ٢٠٠٣ م. 
الغرب  بوابة  هي  إيران  أّن  أعتقد 

     فرحان مرعي 

  علي تمي

 كاتب وسياسي

تلك مرح البقاعي/ واشنطن أّن  األميركي  القومي  األمن 
المراجعات خلصت إلى أنه في حين 
سوريا  في  العنف  أعمال  تراجعت 
من  عقٍد  منذ  مستوياتها  أدنى  إلى 
فإّن  الضاري،  االقتتال  من  الزمن 
الوضع االقتصادي هو األسوأ اآلن 

واألكثر توحشاً.
العالمي  الغذاء  برنامج  فتقديرات 
مليون   ١٢ من  أكثر  أّن  إلى  تشير 
انعدام  من  اآلن  يعانون  سوري 
على  تزيد  بزيادةٍ  الغذائي،  األمن 
الماضي.  العام  في  مليون   ٤.٥
كما ويعيش أكثر من 8٠ في المائة 
مدقع،  فقر  حالة  في  السوريين  من 
اليوم،  في  دوالراً   ١.٩٠ من  بأقل 
هي  السورية  اإلنسانية  والكارثة 
اليوم واحدة من بين أكبر الكوارث 
أهل  مأساة  يقارب  بما  العالم  في 

اليمن.
ومما يزيد من حجم معاناة السوريين 
غياب  في   ١٩ كوفيد  وباء  انتشار 
وكذا  عليه،  للسيطرة  ناجعة  خطط 
التي  للجفاف  القياسية  المعدالت 
الزراعية،  األراضي  أصابت 
وانهيار  المحاصيل،  على  وقضت 
وبالتالي  اللبناني،  المالي  القطاع 

تفاقم الحاجات األساسية للناس دون 
توفّر المصادر لتأمينها.

التسعة األخيرة رّكزت  في األشهر 
أساسية  محاور  على  بايدن  إدارية 
يمكن  السوري  الملف  مع  للتعامل 

تحديدها كما يلي:      
المساعدات  دائرة  توسيع   -١
أصحاب  كّل  إلى  لتصل  اإلنسانية 
ومن  سوريا.  أنحاء  في  االحتياج 
هنا انطلقت المفاوضات مع أعضاء 
مجلس األمن الدولي، وفي المرحلة 
تمديد  بشأن  روسيا،  مع  النهائية 
عمل نقطة واحدة عبر الحدود لتقديم 
إلى شمال غرب سوريا،  المساعدة 
والتي تّم إنجازها من خالل اعتماد 
 ٢٥8٥ رقم  األمن  مجلس  قرار 

باإلجماع.
٢- استمرار حملة الواليات المتحدة 
تنظيمي  ضد   الدولي  والتحالف 
داعش والقاعدة، إذ مازال التنظيمان 
دائماً  تهديداً  يشّكالن  سوريا  في 
للواليات  القومي  األمن  لمصالح 
من  التهديد  هذا  ويتفاقم  المتحدة، 
األلف  على  يزيد  ما  وجود  خالل 
محتجز من مقاتلي داعش في منشآت 

مؤقتة في شمال شرق سوريا.

الواليات  التزام  على  التشديد   -٣  
المتحدة بمساءلة نظام األسد ضمن 
في  واالستمرار  الدولية،   المعايير 
تطال  مستهدفة  عقوبات  فرض 
مؤسساته وأفراد من حلقته الضيقة.  
النار  إطالق  وقف  حالة  تثبيت   -٤
وتوسيعها لتشمل األراضي السورية 
على  الحفاظ  على  والعمل  كافة، 
في  به  المعمول  النار  إطالق  وقف 

جميع أنحاء البالد.
فصل المقال يكمن في أّن الواليات 
السبل  تيسير  على  مصّرة  المتحدة 
السياسي  لالنتقال  الكامل  للتطبيق 
في سوريا ضمن بنود قرار مجلس 

األمن الدولي رقم ٢٢٥٤. 
ولن  أبداً  واشنطن  تفعله  لن  ما  أما 
حسب  ودائماً   - عليه  باإلقدام  تفّكر 
إبداؤها ألدنى رغبة  المصدر- فهو 
أو دعم لجهود ترمي إلى التطبيع أو 
بشار  الدكتاتورالغاشم  تأهيل  إعادة 
عقوبة  برفع  تقوم  لن  وأنها  األسد؛ 
واحدة عن نظامه، ولن تسمح بإعادة 
بتقدم  اإلقرار  يتّم  أن  قبل  اإلعمار 
االنتقال  تحقيق  نحو  فيه  رجعة  ال 
السياسي غير المنقوص في سوريا. 

في  الطائفي  الديمغرافي  للتغيير 
التغيير  وليس   ، األوسط  الشرق 
بالحدود  والتالعب  الجغرافي 
الحرب  بعد  حدث  كما  الدولية، 
طريق  عن   ، األولى  العالمية 
السنّي،  السياسي  اإلسالم  إضعاف 
التهديد  أساس  فيه  يجد  الغرب  ألّن 
التيارات  منبع  و  إسرائيل،  ألمن 
اإلرهابية  والجماعات  األصولية، 
وداعش  القاعدة  من  المسلحة، 
وميليشيات متطرفة أخرى، منتشرة 
الشرق  جغرافية  معظم  على 
وعملياً  أفريقيا،  وشمال  األوسط، 
نجحت إيران،  في العراق وسوريا 
مشروعها،  تنفيذ  في  لبنان،  و 
السياسي  الثقل  للسنّة  يعد  لم  حيث 

والعسكري هناك .
إيران  فإّن  تحديداً،  سوريا  في  أما 
بشكٍل  وتتوسع  سوريا  في  تتمركز 
الدولة  مفاصل  كّل  في  أخطبوطي 
والمجتمع،  ورغم الشحن و الصدام 
و  إيران  و  أمريكا  بين  اإلعالمي 
الهجمات اإلسرائيلية المتكررة على 
مواقع عسكرية إيرانية في سوريا، 
اإلسرائيلية،  ورغم  الرواية  حسب 
باستمرار  تصّرح  كانت  أمريكا  أّن 
بأّن سياستها في سوريا هي لمحاربة 
وتحجيم  داعش،  وبقايا  اإلرهاب، 
النفوذ إاليراني ومنعه من الوصول 
األبيض  البحر  شواطئ  إلى 
في   - -أمريكا  أنها  إال  المتوسط، 
موقفها األخير من األزمة السورية 
عبر الكونغرس، لم تشر إلى العمل 
اإليراني،  النفوذ  تحجيم   على 
ومواجهته في سوريا ، وهذه رسالة 
جديدة، ستفهمها  إيران بأنها مهادنة 
أمريكية  إزاء  التدخالت اإليرانية 

في شؤون المنطقة.

بديل(  معبر)  فتح  على  والعمل   ،
 ، بغداد  حكومة  مع  كوجر-   تل   -
عليه  تسيطر  المعبر  هذا  أّن  حيث 
العراق  في  الشعبي  الحشد  قوات 
بفتح  الرغبة   ، أخرى  او  بطريقة 
هذا المعبر هو  مد النظام السوري، 
وبالتالي حزب هللا في لبنان، بالمواد 
من  لمنعهما   إيران  من  األساسية 
على  وااللتفاف  اقتصادياً،  السقوط 
العقوبات  األمريكية المعروفة باسم 

قانون قيصر . 
المعلومات اإلضافية تقول إّن هناك 
مفاوضات بين ) واشنطن ، موسكو 
إمكانية  حول   ) قسد   ، النظام   ،
شرعنة إدارة قسد ولو بشكل جزئي 
النظام  قبل  ، من  الفرات  في شرق 
فتح معبر   مقابل  وبضمانة روسية، 
العراق  مع  الحدودي   كوجر  تل 
لصالح النظام، وإغالق معبر سيمالكا 
الحدودي مع إقليم ُكردستان، وتسليم 
للنظام،  الحدود  وحماية  النفط  ملف 
التحكم  من  األخير  يتمّكن  حتى 
المنطقة،  هذه  وواردات  بصادرات 
ولقطع هذا الشريان ألهداف سياسية 
عنها  الحديث  ،يطول  المدى  بعيدة 

في هذا المقال.
مهام  بتقليص  رغبة  لديها  واشنطن 
مع  بالتزامن  سوريا  في  قواتها 
ألّن   ، داعش  على  الحرب  انتهاء 
تصريحات  بحسب  قواتها،  مهمة 
على  تقتصر  الدولي،  التحالف 
محاربة التنظيم اإلرهابي في سوريا 
والعراق ، المعروف باسم داعش ،  
فجميع المعطيات تقول إّن المستفيد 
سيمالكا  معبر  على  الهجوم  من 
قيادة  على  للضغط  هو  الحدودي 
اإلقليم إلجبارها على إغالق المعبر، 
دولياً،  القضية  لتدويل هذه  وبالتالي 
وإثارة هذه المسائل شعبياً ضد قيادة 

العام،  الراي  أمام  إلحراجه  اإلقليم 
وبالتالي المستفيد األول واألخير من 
ممارسات هذه المنظمة في المناطق 
السوري  النظامان  هما  الُكردية 
بالضغط  منهما  رغبةً   ، واإليراني 
لشروطها  للرضوخ  واشنطن  على 
ألّن  سوريا،  في  موسكو  ولشروط 
الناهي  اآلمر  نفسها  تعتبر  األخيرة 

في هذا البلد . 
»جوانن  منظمة  تطعن  هل 

شورشكر« قسد من الخاصرة ؟.
المناطق  في  عليه  المتعارف  من 
قسد  دخلت  كلما  أنه  هو  الُكردية 
في  الُكردي   الوطني  والمجلس 
صاعدت  كلما   ، مشتركة  لقاءات 
من   « شورشكر  جوانن  منظمة« 
النشطاء  بحق  اإلجرامية  أعمالها 
أكثر  الفرات  شرق  في  والمدنيين 
تشّكلت  التي  المنظمة  هذه   ، فأكثر 
قسد  لطعن  جذورها  من  خصيصاً 
من الخاصرة، ولعرقلة  مشروعها 
الفرات  شرق  في  المفترض(   (
المشروع  هو  هنا  المقصود    ،
تعّمقنا  إن  بالتالي،   ، األمريكي 
بأّن  سنجد  الموضوع  هذا  في  أكثر 
المشاكل واالنتهاكات  الحاصلة في 
المناطق  الُكردية، وخاصةً ما حدث 
حرق  من  مؤخراً  الدرباسية  في 
مقر محلية الدرباسية، هو الصورة 
المكّملة للمشهد الحاصل في سيمالكا 
أمام مرأى ومسمع الجميع، وبالتالي 
هو   - أسلفت  كما   - هنا  المستهدف 
المشروع األمريكي بالدرجة األولى 

.
الغائبة  الحاضرة  هي  التي  طهران 
أوسطي  شرق  مشهد  كّل  في  دوماً 
الرسائل  توجيه  اليوم   تحاول   ،
إطالق  خالل  من  واشنطن  إلى 
 ، العاصمة  أربيل  على  الصواريخ 
الوطني  المجلس  باستهداف  وتارةً  
توافقي)  حل  أي  لعرقلة  الُكردي 
في  المنطقة  بين مكونات  محتمل(  

المرحلة المقبلة ،  وإدانة قسد لهذه  
 « بمثابة   ذلك   كان  الممارسات 
القَشَّة التي قصمت ظهر البعير »و 
والتصادم  الشقاق  عن  الستار  رفع 
حزب  أجنحة  بين  المعلن  غير 
 ، قسد  داخل  الُكردستاني  العمال 
جميع  أيضاً  السطح  على  وطفى 
الشعب  تُحاك ضد  التي  المؤامرات 
تّمت  التي  سوريا،  في  الُكردي 
برمجة  هذه المنظمة  وفق أجندات 
الُكردستاني  العمال  لحزب  سياسية 
تهّمها   المنطقة، واذا كانت قسد  في 
مصداقيتها فعليها ان تتبّرأ علناً من 
وتعلن  اإلجرامية،  المنظمة  هذه 
شريكة  ستكون  وإال  عليها  الحرب 
تصنّف  يوم  يأتي  وربما   ، أفعالها 
معها ، دولياً،ضمن قائمة المنظمات 

اإلرهابية. 
الخالصة : رداً على اإلرهاب الذي 
معبر  وفي  الدرباسية  في  حصل 
المبعوث  عقد   ، بعد  فيما  سيمالكا 
و  بيورال  )ماثيو  الجديد  األمريكي 
براونشتاين(    ديفيد  السابق  السفير 
مع  »اونالين«   عبر  مطوالً  لقاًء 
وتم   ، الُكردي  الوطني  المجلس 
التي  االنتهاكات  إلى  التطّرق 
حصلت على أيدي هذه المنظمة في 
سيمالكا والدرباسية ، هو رد واضح 
الداعمة  ورسالة مباشرة الى الجهة 
لهذه المنظمة وممارساتها في شرق 
الفرات وبالتالي واشنطن لن تسمح 
ضرب  الُكردستاني  العمال  لحزب 
مشروعها في شرق و شمال شرق 
يطالب  األخير  كان  واذا    ، سوريا 
بإخراجه  خدماته،  بثمن  أمريكا 
اإلرهابية،  المنظمات  قائمة  من 
ألّن  يتحقّق،  لن  المطلب  هذا  فإّن 
يتطلّب  القوائم  هذه  من  الخروج 
إعادة النظر في سياستها وممارستها 
والتفاعل اإليجابي مع كافة القضايا 
سوريا  في  الموجودة  المعطيات  و 
تستطيع  حتى   ، وتركيا  والعراق 

هذه المنظومة أن تقنع العالم بأحقية 
في  السياسية  مطالبها  ومشروعية 

المنطقة . 
العنف  دّوامة   ، بالمحصلة 
شرق  في   ) يبدو  ما  ستستمّر)على 
خالفات  هناك  أّن  طالما   ، الفرات 
عالقة  أمريكية   – إيرانية  وملفات 
حول سوريا ولبنان واليمن، بالتالي 
المدنيين  يستهدف  الذي  العنف  هذا 
إلجبار  هو  الُكردية  المناطق  في 
الهجرة  على  السكان  من  تبقّى  ما 
لن  بدورها  وواشنطن  والرحيل،  
في  الزوايا  بتدوير  ألحد  تسمح 
ومصالحها  منطقها  وفق  سوريا 
تعليق  جاء  وبالتالي  اإلستراتيجية، 
لفترة  التركية  العسكرية  العملية 
أخيرة  فرصة  قسد  لمنح   ، معينة 
للدخول في عملية سياسية) حقيقية(  
مع المجلس الوطني الُكردي ،  وأي 
عودة   يعني  المفاوضات  لهذه  فشل 
من  الحرب  طبول  قرع  إلى  تركيا 
جديد حيث تنتظر الصافرة األمريكية 
في  العسكري  للتدخل  جديد   من 
المتاخمة  الحدودية  المناطق  بقية 
لها وفق إتفاقية »اضنة » التي يتّم 
الحديث عنها بين موسكو وأنقرة في 
العمل  هذا   .. بكثرة  األخيرة  الفترة 
قسد  أّن  طالما  منه  البّد  أمريكياً(   (
ال تستطيع ضبط إيقاعات منظمة« 
المناطق  في   « شورشكر  جوانن 
والتخلص  بها  واإلطاحة  الُكردية 
من شّرها  وشّر ممّوليها في سوريا 
قيادة  من  تهّرب  وأي   ، والعراق 
المقبلة على  قسد من  االستحقاقات 
األرض ، والضرب بيٍد من الحديد 
اإلجرامية،  المنظمة  هذه  ألعمال 
األخالقية  بمسؤولياتها  القيام  وعدم 
إتجاه المجلس الوطني الُكردي يعني 
وإلى  ستالحقها  التاريخ  لعنة  أّن 

االبد.
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تاسيس  طبيعة  هو  هنا  أقصده  وما   .
الحركة الُكردية كقوةٍ سياسية معارضة 
متفاوتة  بمستوياٍت  كانت  وإن  للنظام 
قبل الثورة السورية، وتجّسد ذلك جلياً 
عام  المجيدة  آذار   ١٢ انتفاضة  في 
االنطالقة  نعتبرها  ونحن   ،  ٢٠٠٤
السورية  للثورة  والبروفا  الحقيقية 
المعارضة  ضعف  بسبب  والتي 
استطاع  مشاركتها،  ،وعدم  السورية 
العواطف  وتر  يلعب على  أن  النظام 
الشارع  يتجاوب  لم  للعرب،  القومية 
التي عّمت  آذار  انتفاضة  العربي مع 
في  الُكردي  التواجد  مناطق  كافة 

سوريا حتى وصلت دمشق .
السورية  الثورة  انطالقة  وعند    
الُكردي  الشارع  كان   ٢٠١١ عام 
جاهزاً للتضامن مع الثورة ، وعّمت 
أرجاء  كافة  السلمية  التظاهرات 

ُكردستان سوريا.
أما بالنسبة للحركة الُكردية كان هناك 
باالعتصامات  المشاركة  في  ترّدد 
بداية  في  أطرافها  من  البعض  لدى 
بادرت  ما  سرعان  أنها  إال  الثورة، 
متجاوزةً  صفوفها،  توحيد  إلى 
الوطني  المجلس  بتأسيس  خالفاتها، 
الُكردي في ٢٦ أكتوبر ٢٠١١ الذي 
الشبابي  والحراك  األحزاب  ضّم 
والمستقلّين،  واعتبر أّن المجلس هو 
السورية  الثورة  من  يتجّزأ  ال  جزء 
صفوف  إلى  انضّم  الذي   ، السلمية 

المعارضة السورية.
الديمقراطي  االتحاد  حزب  أّن  إال    
الموالي ل pkk بقى خارج المجلس 
وعمل بالضّد من الحراك في الشارع 
مؤسسات  كافة  تسليم  وتّم  الُكردي 

الدولة له في كافة المناطق الُكردية.

نغماً  الطنبور  في  بعضهم  زاد  وقد 
فابتكروا عبادة سوداء كريهة أسموها: 
البغض في هللا وينسبونها ظلماً وعدواناً 
من  ويعتبرونها  سبحانه،  الخالق  إلى 

شرائع التوحيد.
فإّن هذا  الفارغ  الجدل  وبعيداً عن هذا 
الخطاب،  من  آخر  بنوعٍ  معني  المقال 
وهو البحث عن إخوتنا من أبناء السيد 
العقدين  في  واجهوا  الذين   ، المسيح 
في  تهجيٍر  حملة  أسوأ  األخيرين 
األرقام،  غياب  ومع  الشرق،  تاريخ 
الوجود  أّن  تختلف  التقديرات ال  ولكّن 
المسيحي تضاءل بنسبة خمسين بالمائة 
فيه  كان  الذي  الواقع  من  األقل  على 
المسيحيون قبل عقدين من الزمن، وفيما 
المسيحيين  من   %١٢ عن  نتحّدث  كنا 
في األسرة السورية، بات الحديث اليوم 
يكاد  ال  الرقم  وهذا   %  ٥ من  أقل  عن 

يختلف عليه سائر المحلّلين.
تخسر  أن  سوريا  مصلحة  من  فهل 
نسيجها  من  المهم  الفريد  اللون  هذا 
القيادات  قامت  وهل  المجتمعي؟ 
تجاه  بمسؤوليتها  والدينية  المجتمعية 
للمجتمع  والطمأنينة  األمن  توفير 
توقف  بدون  قّرر  الذي  المسيحي 
الرحيل حتى صارت البالد خاوية على 

عروشها من التنوع الديني.
أّن  أؤّكد  أن  هنا  الواجب  من  أجد 
الذهبي  قيامها  الحضارة اإلسالمية في 
ألهمية  عميق  بشكٍل  واعية  كانت 
التنوع الديني ، وحافظت على الكنائس 
والمساجد متجاورة متعاونة، واكتشفت 
في  المسيحية  والمواهب  الكفاءات  أهم 
إلى  بهم  ودفعت  اإلسالمي  المجتمع 
أسباب  لهم  ووفّرت  العطاء  منصة 
مهمة  إشارةٍ  وفي  وعطائهم،  تفوقهم 
هذه  إحدى  الكريم  للقارئ  أروي 
دمشق  تاريخ  من  الغنية،  التجارب 
من  هامة  تغلبية  عائلة  ظهرت  حيث 

تأسيس  في  بقوةٍ  شاركت  النصارى، 
منصور  مع  بأت  وقد  األموية،  الدولة 
بن سرجون الذي قام بدوٍر رئيسي في 
واالجتماعية  السياسية  الحياة  استقرار 
في الشام، ويروي التاريخ أّن سرجون 
لخزانة  مديراً  كان  األول  منصور  بن 
والي  آخرون  يراه  فيما  البيزنطيين، 
وصل  وحين  للبيزنطيين،  لدمشق 
البيزنطيون  وفّر  اإلسالمي  الجيش 
بنقل  وقام   ، الكاملة  المسؤولية  تحّمل 
البيزنطي  الحكم  من  بجدارة  الخزائن 
يزيد  أقّره  وقد  اإلسالمي،  الحكم  إلى 
أبي سفيان والي دمشق في موقعه  بن 
كأمين على خزانة الدولة األموية، وقد 
واألب  الجّد  في  المنصب  هذا  استمّر 
والحفيد منصور بن سرجون وسرجون  
سرجون  بن  ومنصور  منصور  بن 
الثاني الذي خدم في عهد عمر بن عبد 
العزيز واستمّر إلى أيام هشام بن عبد 

الملك.
سرجون  بن  منصور  عجائب  ومن 
اإلسالمية وسعت  الحضارة  أّن  الحفيد 
لم  أنه  مع  والقيام،  النجاح  فرص  له 
يتحّول عن عقيدته الالهوتية قيد أنملة، 
ضد  ضارية  معركةً  خاض  إنه  بل 
الثالث  ليون  البيزنطي  اإلمبراطور 
اإلمبراطور  تحالف  من  الرغم  على 
عمر  األموي  الخليفة  مع  العميق 
الملك  عبد  بن  ويزيد  العزيز  عبد  بن 
حين  وذلك  الملك،  عبد  بن  وهشام 
األيقونات  لمنع  حملةً  البيزنطيون  بدأ 
الدينية في موجٍة سلفية مسيحية متشّددة 
عقائدهم  في  المسلمين  من  بتأثيٍر 
المسيحي  الوزير  ولكّن  التوحيدية، 
البيزنطيين  األباطرة  توّجه  رفض 
وكنيسة القسطنطينية، واختار بشجاعٍة 
الرغم  األيقونات،وعلى  عن  يدافع  أن 
فإنه  األمويين،  لدى  موظفاً  كونه  من 
للمشروع  رفضه  بشجاعٍة  صّرح 
لسياسات  رفضه  وبالتالي  البيزنطي 
مع  التحالف  في  المسلمين  الخلفاء 
الشام  بالد  في  وطاَف  البيزنطيين، 

المؤيّد  موقفه  يدافع عن   ، واألناضول 
القسطنطينية  دخل  إنه  بل  لأليقونات، 
اإلمبراطور  يتحّدى  شجاع  موقٍف  في 
ويطالب بالحفاظ على األيقونات، وفي 
خطوةٍ غريبة قام اإلمبراطور البيزنطي 
لعزل  هشام  الخليفة  إلى  بالكتابة  نفسه 
منصور من الوزارة، وتزيد الروايات 
تفاصيل الهوتية غير موثّقة عن ظهور 
اإلمبراطور  من  نجاته  في  العجائب 
إلى  األمر  به  انتهى  وقد  والخليفة، 
العمل  للعبادة والالهوت وترك  التفّرغ 
الرهبنة  إلى  تحّول  حيث  الوظيفي، 
دير  كنيسة  في  واعتكف  والالهوت 
مجامع  كرسته  وقد  فلسطين،  في  سابا 
المسيحية المتعاقبة قديساً مسيحياً كبيراً 
باسم يوحنا الدمشقي، أو يوحنا دمشق 

كما في المصادر األوروبية.
ومن العجيب أنه ليس في تاريخ القديس 
المسيحي أي موقف مهادنة أو مجاملة 
نقده  في  استمّر  إنه  بل  عقائده،  في 
في  وخاصةً  اإلسالمية،  للعقائد  الشديد 
ذلك  ومع   ، والصور  التماثيل  تحريم 
وفي  عقوٍد  عدة  عمله  رأس  على  ظّل 
سائر الدراسات التاريخية يتأّكد أّن الجّد 
واألب واالبن قاموا باإلدارة االقتصادية 
للدولة األموية إمارةً وخالفةً على وجٍه 
الكفاءة والنزاهة لمدة تقارب  فريد من 

مائة عام.
لم تكن هذه العائلة المسيحية العريقة حدثاً 
كانت  بل  اإلسالمي  التاريخ  في  نادراً 
االجتماعية  للشراكة  واضحة  صورة 
االقتصاد،  وازدهار  الدولة  بناء  في 
الذي  الحضاري  المعنى  على  تأكيداً 
ظّل حاضراً في التاريخ اإلسالمي كله 
وتقديم  والمساجد،  الكنائس  تجاوز  من 
المسلمين  بين  والمودة  المحبة  أشكال 
والمسيحيين على الرغم من االختالفات 

الشديدة في العقيدة والالهوت.
بات مهّدداً  المشترك  العيش  ولكّن هذا 
الدينية  الفصائل  قامت  وقد  اليوم، 
بالطبع  داعش  وأهمها  المتطّرفة 
أرغمهم  للمسيحيين،  منّظٍم  باضطهاٍد 

أّن  ومع  بالرحيل،  التفكير  على 
المسيحيين يعلمون أنّ داعش بالء على 
المأساة  اإلسالم والمسيحية معاً، ولكّن 
هي أّن كثيراً من المؤسسات والهيئات 
اإلسالمية ال تزال تدرس هذا اللون من 
من  أنه  على  المسيحيين  ضد  التمييز 
الزم العقيدة الصحيحة لدفع المشركين 

إلى الدخول في جنة التوحيد!
تدريس  في  الدينية  معاهدنا  وتستمّر 
بذلك من  يرتبط  وما  الذمة  أهل  أحكام 
أحكام الجزية التي يجب أن يؤّدوها عن 
أضافه  ما  وكذلك  صاغرون،  وهم  يد 
وجوب  من  المتطّرفة  السياسة  فقه 
إلزام النصارى بلباٍس خاص ووجوب 
ومنعهم  الطريق  أضيق  إرغامهم على 
الممارسات  هذه  أّن  ومع  أوسطه،  من 
الحديثة،  الدولة  في  تماماً  سقطت  قد 
التي  اإلسالمية،  الدول  كّل  فيها  بما 
الناحية  من  الممارسات  هذه  تجاوزت 
التشريعات في الدول  العملية، ونّصت 
بين  المساواة  على  بوضوحٍ  اإلسالمية 
الدين،  بسبب  التمييز  المواطنين وعدم 
معابدهم  بناء  في  المسيحيين  وحق 
باستثناء  شعائرهم،  وإقامة  وكنائئسهم 
تزاالن  ال  اللتين  وإيران  السعودية 
بناء  التمييز، وتمنعان  تمارسان بعض 

المعابد المحتلفة على أراضيها.
واقع  من  شيئاً  المقالة  هذه  تغيّر  لن 
الحال، فالعناء المسيحي الذي يؤّدي إلى 
 ، المنطقة من المسيحيين مستمرٌّ تفريغ 
أن  من  أكبر  لذلك  الملجئة  والظروف 
اقتصاد  هي  بل  الهوتياً،  جدالً  تكون 
وحروب  دولية  وتحالفات  وسياسة 
ماحقة ودول تقوم وأخرى تترنّح، ولكّن 
هنا هو مسؤولية  يعنيني  الذي  الجانب 
الحفاظ  بأّن  ووعيهم  اإلسالميين  القادة 
مسؤولية  هو  المسيحي  الوجود  على 
وطنية ودينية وتاريخية، وأّن الحضارة 
اإلسالمية في عصر الرشد استطاعت 
أن تقّدم النموذج الحضاري في الحفاظ 
بناٍء  أبيض في  المسيحيين نسيجاً  على 
حيوي لألمة، ورفضاً لكّل الممارسات 
المتطرفون  خاضها  التي  االستئصالية 

خالل التاريخ.

الدول  في  ُكردستان  أجزاء  جميع 
 ، المهجر  في  كذلك   و  الحالية، 
كما في كّل بقعٍة يقطن فيها الُكرد، 
خاض  التي  الراية  تلك  نفسها  هي 
الفائت  القرن  في  الُكرد  أجلها  من 
وبشتى  الكفاح،  من  عدة  مسيرات 
وتلطّخت  هذا،   يومنا  إلى  أنواعه 
أحداٍث  في  حامليها  بدماء  مراراً 
في  جوانبها  أحد  من  للفخر  تدعو 
في  الدفاع  جبهات  في   ، العطاء، 
ذاق  شعب  حرية  و  رفعة  سبيل 
عن  األشرار  ليبعد  األمّرين، 
ُكردستان، ال بل تعّدى ذلك لتصبح 
سواعد البيشمركة من حامليها على 
اإلقليم  به  يقي  منيعاً  حداً  أكتافهم، 
المحيط حتى دول الغرب، من جهلة 
منذ  اإلنسانية  القيم  وأعداء  العصر 
الجانب  أما  مضت.  سنوات  عدة 
اإلساءة  فتمثّل في محاوالت  اآلخر 
الُكرد  بعض  من  الشمس  لراية 
وذلك  الحديث،  تاريخنا  في  أنفسهم 
أحداث  مجريات  في   ٢٠١٧ سنة 
بعد  كركوك،  في  الفؤاد  مّست 
في  الُكردي  الحلم  من  أخرت  أن 
خيانة سّجلت في التاريخ من أوسع 
أبوابه، ناهيك عن منظومات أخرى 
العلم  بهذا  اإلحتفاء  ذكرى  أرعبها 
سوريا  في  الُكردية  المناطق  في 
سنة  كّل  في  تترّدد  فلم  نرى،  كما 

بمحاوالت يائسة لمنع االحتفاء به،
على  ُكردياً  دماً  أسٍف  وبكّل  لنرى 

التجمعات  تلك  في  الَكردية  الرايات 
خاصةً،  الُكردي  العلم  يوم  ذكرى  في 
وتعّدت  لها  متناوبة  عدت  إساءات  و 
مقرات  في  بإحراقها  التوقعات  
والمؤمنة  هناك،  الُكردية  التنظيمات 
بدورها بمعاني و رموز الشعب، التي 

تناضل في سبيل رفع شأنه. 
تلك  أيضاً  الذكر  يستوجب  ما 
إيجاد  في  المشبوهة  المحاوالت 
لرمز  المنظومات،  تلك  من  البدائل 
يصعب  برايات  الراسخ  الُكردية  األمة 
تعدادها وإدراك ماهيتها العائمة، هادفة 
التي  الشمس  اإلنتباه عن  تبديد  بالتأكيد 
أنارت دروب جغرافيتنا ومحيطنا، كما 
وتعّدت ذلك إلستهداف فئة رصينة من 
خاص  علم  إنشاء  و  الُكردي  الشعب 
بهم في استهداف واضح لتحييد األخوة 
جسم  من  وسلخهم  اإليزيديين  الُكرد 

الكيان األم . 
ما هو مؤّكد  أّن البذرة المنبتة ستعود و 
أنماطها الظاهرية نفسها مهما  ستظهر 
مادام  كانت،  غاية  تحويرها، وألي  تّم 
تتضح  وعليه  يبذرها،  َمن  الوجود  في 
الراية  صون  في  الثبات  ضرورة 
الكُردية الخفّاقة، و استذكار كّل معاني 
في  دربا  بها  والعمل  الزاهية،  ألوانها 
إحقاق الحق و حفظ بنات وأبناء الجلدة 
في الوجود كباقي شعوب العالم  ووفقاً 
كلها،  الروحانية  و  اإلنسانية  للقوانين 
كرمز،  حبها  على  المبنية  العقيدة  أما 
وفهم العبر و مابها من رسائل لألجيال 
سبيالً  تنتهج  أن  كضرورة  الناشئة 
في  الكفوئين،  الجدد  لرافعيها  ضامناً 
إنجاز األفضل في نتائج مرجوة تفوق 

ماتّم اكتسابه. 

أتاحت  السورية  الثورة  بأّن  يُقال 
إمكانية  السوري  الشعب  ألبناء  
الشعب  مكونات  كّل  على  التعرف 

السوري القومية و الدينية.
بقية  مع  الُكرد  عالقة  تقارن  كيف 
قبل   ، في سوريا  القومية  المكونات 

الثورة و بعدها ؟.
 لقد عمل نظام البعث طيلة عقوٍد من 
شوفينية  سياسة  ممارسة  على  حكمه 
مشاريع  وطبّق   ، الُكرد  تجاه  مقيتة 
مناطقهم،  وفي  بحقهم  عنصرية 
عنصرية  أفكار  زرع  على  وعمل 
الُكرد،  تجاه  العربي  الشارع  لدى 
سوريا  تجزئة  بمحاولة  اتهامهم  عبر 
وغيرها من األفكار الكاذبة عن الُكرد 
لم  الوقت  وبنفس  مطالبهم.  وحقيقة 
يجب،  كما  الُكردية  الحركة  تعمل 
السوري  الشارع  مع  التواصل  على 
في  الُكرد  مطالب  بحقيقة  وتعريفهم 
  ١٩٩٢ عام  في  حزبنا  وقام  سوريا، 
على  عاماً  ثالثون  مرور  وبمناسبة 
محافظة  في  االستثنائي  اإلحصاء 
لحقوق  العالمي  اليوم  وفي  الحسكة 
اإلنسان  بإلصاق بيانات على الجدران 
تعّّرف  السورية،  المدن  أغلب  في 
بقضية الُكرد المجّردين من الجنسية، 
وكمحاولٍة أيضاً للخروج من القوقعة 
الُكردية إلى كافة أرجاء سوريا ومن 
في  السلمية  بالتظاهرات  قمنا  بعدها 
السورية  المدن  من  وغيرها  دمشق 
حاجز  لكسر  جيدة  خطوة  وكانت   ،
الخوف في الشارع السوري. وبسبب 
صفوف  طالت  التي  االعتقاالت 
 ، الفترة  تلك  في  الُكردية  الحركة 
وتقديم معتقلينا للمحاكم االستثنائية في 

ساهمت  األحداث  هذه  كّل   ، سوريا 
الشارع  تعريف  في  الشيئ  بعض 
مطالب  بحقيقة  العربي  السياسي 
سنة  السورية  الثورة  وجاءت  الُكرد. 
٢٠١١ لتزيد الثقة أكتر بين مكونات 
سوريا، وعّزز ذلك انضمام المجلس 
إلى صفوف المعارضة السورية، إال 
أنه وبسبب تحول الثورة السورية من 
انحرفت  العسكرة،  إلى  سلمية  ثورة 
وسيطرت  مسارها،  عن  الثورة 
من  المتطرفة  اإلسالمية  الفصائل 
جبهة النصرة إلى داعش والكثير من 
على  عملت  التي  األخرى  الفصائل 
انتهاج سياسة شوفينية تجاه الُكرد في 
على  سلباً  وأثّرت  سيطرتها،  مناطق 
العالقة بين المكونات السورية. وفي 
حزب  لسياسة  كان  الُكردي  الجانب 
وممارسات  الديمقراطي  االتحاد 
فصائله المسلحة في المناطق العربية 
هذه  أبناء  موقف  على  سلبياَ  أثراً 
المناطق تجاههم وتعميمها على كافة 

األكراد،
المثقفين  على  يتوّجب  المحصلة  في 
المكونات  كافة  من  والسياسيين 
النسيج  ترميم  على  العمل  السورية 
ثقافة  ونشر  السوري،  االجتماعي 
ونبذ  األهلي  والسلم  المشترك  العيش 
تخدم  ال  التي  العنصرية  األفكار 

سوريا وتهّدد وحدتها.

أين وصل » الحوار الُكردي الُكردي« 
عملية  تقدم  عدم  أسباب  هي  ما  و 

الحوار التي بدأت قبل سنتين ؟
 بدأت المفاوضات الُكردية في أوائل 
اجتماعات  عدة  بعد   ٢٠٢٠ نيسان 
من  )قسد(  قيادة  من  كّلٍ  مع  مكثفة 
ويليام  األمريكي  السفير  ومع  طرف 
روباك من طرف آخر ومشتركة مع 
الطرفين معاً. وبعد أن أصدرت هيئة 
التابعة ل ب  الذاتية  لإلدارة  الداخلية 
المجلس  بأّن  فيه  تعّهدت  بيان  د  ي 
الوطني الُكردي سيفتح مكاتبه ويقوم 
أية  ترخيٍص من  أي  بدون  بنشاطاته 

جهٍة .
أمريكية  برعاية  المفاوضات  وبدأت 
وضمان من رئيس قسد  مظلوم عبدي 
على إلزام pyd بتنفيذ االتفاقات التي 
البداية  وفي  إليها،  التوصل  سيتّم 
إلى  التوصل  في  جدية  هناك  كانت 
السياسية  الرؤية  إنجاز  وتّم   ، اتفاٍق 
المشتركة والتي كانت موضع ارتياح 
لدى الشارع الُكردي والدول الصديقة 
ولدى  السورية  المعارضة  وأطراف 
دول الجوار. ولكّن هذا التوجه لم يدفع 
للوصول التفاٍق ألنه لم يرق ل ب ك ك 
الحاكم الفعلي في شمال شرق سوريا 
وسرعان ما أوعزوا لمسلحيهم بالقيام 
بانتهاكات صارخة من اعتقاالت إلى 
إلى  وأحزابه  المجلس  مكاتب  حرق 
قيادات  تجاه  تخويني  خطاٍب  انتهاج 
المجلس الوطني الُكردي في سوريا، 
القاصرين  اختطاف  الى  باالضافة 
والقاصرات لتجنيدهم، والهجوم على 
التظاهرات السلمية ، من قبل منظمة 
كوادر   ل  التابعة  شورشكر  جوانن 
المنظمة  هذه  قامت  كما   ، ك  ك  ب 
بالهجوم على الطرف اآلخر من معبر 
كّل األعراف الدولية  سيمالكا متحدياً 
بمهاجمة وانتهاك حرمة دولة أخرى، 
واعتقال  ترهيب  بحملة  قاموا  كما 
واستجواب لعوائل البيشمركة التابعة 
وتهديدهم  الُكردي  الوطني  للمجلس 
أبنائهم  على  الضغط  منهم  مطالبين 

لترك صفوف البيشمركة. 
هدفها  كان  األنتهاكات  هذه  كّل 
وإيقاف  فعٍل  رّدة  الى  المجلس  دفع 
المجلس  يفقد  ولم  المفاوضات، 
بمصلحة  متمّسكاً  بقي  بل  بوصلته، 
يخدم  اتفاٍق  إلى  التوصل  في  شعبنا 
مستقبل  تجاه  موقفه  ويوّحد  شعبنا 

سوريا  في  شعبنا  وحقوق  سوريا. 
وثيقة  إنجاز  من  وتمكنّا  المستقبل. 
ديفد  األمريكي  السفير  مع  ضمانات 
اآلن  وحتى  قسد،  وقائد  براونشتاين 
إلى  ليصار  وتطبيقها  إعالنها  يتّم  لم 
استئناف المفاوضات إلنجاز ما تبقّى 
من اتفاقية دهوك ،واآلن نحن بانتظار 

رّد الطرف األمريكي 

إزاء  الدولي  الموقف  تقيّمون   كيف 
عملية التسوية الدولية ، التي بدأت  
حزيران  في  جنيف«  »بمؤتمر 
المعنية بوضع حل نهائي    ،2012

لألزمة السورية ؟
إطار  في  السورية  الثورة  جاءت   
ثورات الربيع العربي، وكانت تعبيراً 
حقيقياً عن معاناة السوريين ورفضهم 
لالستبداد الذي يمارسه النظام، ولذلك 
والكرامة،  الحرية  بثورة  ُسميت 
الدولي  الموقف  كان  البداية  في 
السوريين  مع  التضامن  في  جيداً 
اعتراف  على  المعارضة  وحازت 
للشعب  كممثٍل  دولة   ١٥٠ من  أكثر 
مؤتمر  قرارات  وجاءت  السوري، 
المصالح  عن  معبّرة   ٢٠١٢ جنيف 
لوضع  السوري  للشعب  الحقيقية 
أنه  إال  السورية،  لألزمة  نهائي  حل 
وبسبب تحّول الثورة إلى مسلحة كرّدٍ 
المتظاهرين  ضد  النظام  عنف  على 
على  سلفية  إسالمية  تيارات  وبروز 
لصراعٍ  الثورة  وتحّول   ، الساحة 
طائفي، وظهور داعش، مما أّدى إلى 
عدول وإعادة كثير من الدول النظر 
السورية،  للثورة  الداعم  موقفها  في 
مفتوحة  ساحة  سوريا  وأصبحت 
لتصفية  والدولية  اإلقليمية  للتدخالت 
مصلحة  حساب  على  حساباتها 
الشعب السوري، وبذلك خرج القرار 
وتْعقّد  السوريين  أيدي  من  السوري 
من  وبالرغم  السورية،  األزمة  حل 
في  الدستورية  اللجنة  اجتماعات 
دولية،  برعاية  السوريين  بين  جنيف 
وباعتقادي  نتيجٍة،  أية  تعِط  لم  والتي 
في  تقدم  أي  لحصول  آفاق  ال  انه 
ال  ألنه  الدستورية  اللجنة  اجتماعات 
الدولي  المجتمع  لدى  أية جدية  توجد 

إليجاد حل سياسي لألزمة.

الحزب  مؤتمر  أعتاب  على  ونحن   
وكلنا يعلم بما كانت وآلت إليه االمور 
والتمرد  الحزب  مؤتمر  وبعد  قبل 
وضع  تقيّمون  كيف   .. حصل  الذي 

الحزب تنظيمياً وجماهيرياً اآلن.
 ماحدث قبل المؤتمر الثامن للحزب 
على  كبيرة  مؤامرة  كانت  وأثنائه 
السياسيين،  خصومنا  قبل  من  حزبنا 
للنيل من مواقفه السياسية، واستطعنا 
التعامل بحكمة ومسؤولية مع الحدث  
وبدعم حلفائنا ومساندة الخيرين ضمن 
المجلس، إن نمنع قبول، المطرودين 
بالرغم  المجلس  ضمن  حزبنا،  من 
واللوغو،  حزبهم  السم  تغييرهم  من 
يجعل  أن  يريد  الذي  االتجاه  بعكس 
األسماء  لقبول  كمفرخة  المجلس 
الجديدة المنشقة من أحزابها وبالتالي 
عن  المجلس وجعله عاجزاً  إضعاف 
على  الملقاة  القومية  بالمهام  القيام 

عاتقه.
نعيد  أن  استطعنا  المحصلة  في   
حزبنا، تنظيمياً وجماهيرياً، إلى سابق 
عهده قبل المؤتمر مع أخذ الظروف 
الصعبة التي تمّر بها الحركة الُكردية 

هنا، بعين االعتبار.
نحن مقبلون على عقد مؤتمرنا التاسع 
بمعنويات عالية لوضع استراتيجيات 
الظروف  االعتبار  بعين  تأخذ  جديدة 

التي نمّر بها.
وكذلك إعادة النظر في وثائق الحزب 
) النظام الداخلي والبرنامج السياسي 

للحزب(.



يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

الُكردي  الشعب  ثقافة  خاصية  في 
السياسي،  لواقعه  وكإنعكاس   ،
ضمن  وأّطرت  ثقافته  بقيت  فقد 
الشفاهية  الشعوب  ثقافات  مجموعة 
، والتي تحتاج إلى جهوٍد كبيرة في 
التقاص  ثم  ومن  والتدوين  التجميع 
عمليات  تلي  والتي   ، والمقارنة 
خطوات  ومعها  والتوثيق،  البحث 
مساعدة  علوم  وبواسطة  بحثية 
استعراٍض  وفي   ، للتحقق  عديدة 
لعدة عناوين  هامة ، والتي سنالحظ 
هذه  انتماء  وقوة  جذر  خاللها  من 
الثقافة بإرث ميزوبوتاميا ، من جهة 
ونمط  تراتبية  صميم  وفي  البل   ،
وتواترها  الُكرديين  والغناء  القص 
مع تطور وتقدم الوعي الميثولوجي 
البشري والميزوبوتامي منها خاصة 
ميژو  األساس/  بنيتها  في  فنلمح   ،
بالُكردية وهي غير كڤن أو الكالسيك 
المعيشية  األنماط  انعكاس  / وكذلك 
والبنى اإلقتصادية كما شّكل اإلنتاج 
اندثار  ثم  ومن   ، أدواتها  وتطور 
ِحرف مثالً وظهور أخرى بديلة أو 
أكثر تطوراً .. وباختصار : ستظل 
، كبنية  القصة   ، الغناء   ، األنشودة 
األحداث  اليها  ويُضاف   ، أساسية 
فقط  األسماء  استبدال  يتّم  لربما  أو 
والقصص  األساطير  كّل  كظاهرة 

ردية     
ُ
تساؤالت يف امليثولوجيا الك

   وليد حاج عبدالقادر

 ، بلغتها  حتى  بقيت  والتي  الميدية 
ولم يخُل األمر من تفريس بعض من 
أسماء ملوكها ، وكمثال ومن خالل 
متابعة ظاهرة الوك وتحديداً الوكي 
وفي   ! مادني   ، معدني  أو  متيني 
وطرائقها  الغناء  أنماط  لكافة  تأمل 
الموجود  القسم   : مثالً  سنالحظ 
ت  يادي  أري   / األغنية  بداية  في 
هي  فهل   / بخودكي  أو  بخوكي 
والتاريخ  األم  اآللهة  لمرحلة  امتداد 
الُكردي وبحضاراتها المختلفة تؤّكد 
تاريخياً  الظاهرة  هذه  شيوع  على 
ونصوص  تماثيل  وجود  خالل  من 
كثيرة تثبت ذلك ؟! .. أم لعلها من 
انتشرت  كدين  المسيحية  المؤثرات 
مريم  وظاهرة  كثيراً  ُكردستان  في 
العذراء ؟ . ومن ثم وهنا / الوكي 
متيني .. مادني .. معدني / وارتباطها 
وخاصة  المعدن  اكتشاف  بظاهرة 
الحديد وعالقته باإلله هيفستوس اله 
المنسوب  وأصله  والحديد  المعدن 
الى سهول كيليكية كجغرافية واسعة 
لجرح  نتيجة  األعرج  اإلله  هذا   ،
في قدمه ، والذي خاض صراعات 
العشق  الهة  بقلب  ليحظى  عديدة 
والغرام افروديت ، وما يلفت النظر 
 / الُكردي ظاهرة  اإلرث  في  أيضاً 
تقاطعه  /  ومدى  الوكي زردوشي 

يُقال عن زرادشت والشجرة  أو ما 
واإلستدامة  الديمومة  وظاهرة 
بخودي  وه  بخوكي  ت   - والقسم 
كي - ومناجاة الفتاة البل صرختها 
تعّج  كانت  استدالل وإن  أو  كتشبيه 
أنها  اال  جارفة  عاشقة  بعواطف 
بظاهرة  تومئ  برمزيات  مألى 

ميثولوجية ثرية . 
كما   ، الُكردي  الشعبي  القّص  إّن 
بأمثلة  غني  الكامل  تراثه  هو 
المعيشية  التجربة  أعماق  اختزلت 
ألحانها  وتناغمت   ، الرافدي  للعالم 
وانعكاسات  الرقص  ايقاعات  مع 
المعاش  اإلقتصادي  والنمط  البيئة 
الُكردي  اإلرث  اّن  وبالمختصر   !
في  الفكري  التطور  عصارة  هو 
ظواهر  نرى  حيث   ، ميزوبوتاميا 
كثيرة وآللهة تواترت في  وقصصاً 
كّل حضارات المنطقة ، ووفق النمط 
المعاش وباختصار شديد وبالتدقيق 
جل  كه   / و   / الوك   / ظاهرة  في 
- گوري / وبدراسٍة مقارنة سنرى 
في  عميقة  جّد  بأساطير  تشابكها 
الرافدي  الميثولوجي  الوعي  تكوين 
ظواهر  مالحظة  يمكن  وُكردياً   .
وبعدها  بصيرورتها  تتبّدى  كثيرة 
مجدداً  وتترافق   ، القديم  التاريخي 
منها  تزيح  أن  بعد  المستجد  لتساير 

القديم وتتمأسس ولكن على قاعدتها 
الجديدة ، وعمره ما استأثر المأثور 
الُكردي وارتكز على منهجية التوحد 
واإلستئصال وان نفى القديم أو ماال 
الجديدة  الحقته  وأعطاه  منه  يلزمه 
ظاهرة  إلى  عودة  وفي  وهنا   ،
والمسميات  البل  وتحوالته  الوك 
التي  المتعددة  الحرفية  أو  المناطقية 
وجدت أو تبلورت لتحكى من خالله 
الوكي   ، متيني  الوكي   !! سيرته 
الوكي   ، أباسي  الوكي   ، خرفاني 
اكثر  ولكل الوك   / بياني   / غريب 
في  هنا  يفوتنا  ولن   . حكاية  من 
والتراث  اإلرث  عن   اإليجاز  هذا 
المجتمعات  بكّل  أسوةً   ، الُكرديين 
التي  المرأة  البشرية اإلحاطة بواقع 
وكان   ، بارز  ريادي  بدوٍر  حظيت 
بمحوريتها  دائماً  يرتبط  دورها 
اقتصادي  أو  أساس  أسري  كركن 
تنتج ، ولعلنا نستطيع تلّمس هذا إن 
األساس  في  ُكردستان  بأّن  نقل  لم 
عبادة  ظهور  مركز  هي  كانت 
والمتدفقة  المعطاءة  اإللهة   / المرأة 
حياة ولعّل تماثيل اآللهة األم الطينية 
التي تُعتبر من أقدم التماثيل المجّسدة 
كاني  واشو  في  والمكتشفة  لذلك 
 ٤٠٠٠ من  أكثر  إلى  تعود  والتي 
تمثال اإللهة المجّسدة  سنة وخاصةً 

بتمثال  والمسّماة  أثداء  بأربعة 
اإللهة األم الهورو / ميتانية .. نعم 
أو  تعامات  اإللهة  األم  تجلّت  لقد 
تامات كما اينانا السومرية أو هيرا 
جديد  ومن  منها  ولتتشعّب  اليونانية 
مجموعة اإللهات المتعددة المواهب 
الشريرات  أو  القديسات  منهن 
وفق  الخلوقات  أو  العابثات  وكذلك 
سياقات المرحلة وتجلياتها وبالتالي 
نمط  لتغيير  كانعكاس  المتغيرات 
 ، مستلزماتها  وبالتالي  اإلنتاج 
والعيش  اإلستقرار  مع  فتظهر 
الالئي  اآللهة  من  نماذج  الرغيد 
الذكور مرة  تعبثن وتستبدلن اآللهة 
لربما محترف  أو  فالح وآخر راع 
صناعة  أو  الحّداد  مثل  الحرفة   /
اآللهة  وأبداً  دائماً  وقابلها   / السالل 
سريعة  أقالم  وكرؤوس  العذراوات 
هنا يمكننا ذكر خاتونا زمبيل فروش 
، خجا سيامند ، كجكا جل كزي ، 
ژين  وتبقى  متيني  الوكي  دوستا 
البل  المحور  نقطة  هي  وللحقيقة 
إن  وعالقتها  جديد  من  والمرتكز 
وأعني  استمراريتها  وسّر  بالحياة 
إلى  مثالً  رجعنا  فلو   !! المرأة 
الميثولوجيا السومرية وسجل آلهتها 
األولى  الترجمة  واعتبرنا  النسوية 
لعبارة / ننتي / كسيدة العضو ولتبين 

الغالبية  واتفاق  المكثفة  الدراسات 
السومريات  علماء  من  العظمى 
بأّن ننتي هو االسم السومري لكلمة 
حواء العبرية وبالتالي حياة العربية 
بالُكردية  معناها   / أنا   / وأضيف 
بشيء  لنا  تعني  أفال   / ژين   /
المعجم  نفس  وأن  خصوصاً  ؟! 
لنا اسم مم كواحٍد  السومري يحمل 
األبناء،  لآللهة  األول  النسق  من 
كإله للينابيع والوديان / الماء العذب 
وباختصاٍر   ... آفدار  اإلله  كما   /
حمل  الُكردي  التراث  فإّن  شديد 
التي  المراحل  هذه  كّل  جنباته  بين 
مّرت بها المرأة الُكردية والتي بقيت 
اضافةً إلى ما ذكرناه معزوفة عشق 

ووله مستدام...

رواق األكراد يف األزهر الشريف

القسم الثاني واألخير.

الرواق  عن  الدراسة  لطول  )نظراً 
فقد ارتأينا نشر األهم منها والواردة 
في النص األساسي المنشور تحت 
لذا  واألخير،  الثاني  القسم  بند 

اقتضى التنويه(

كان » رواق األكراد » من األروقة 
لكثرة  وذلك  األزهر،  في  المهمة 
من  الداخل  يمين  إلى  ويقع  طالبه، 
باب المزيّنين ، وله باب قريب من 
آخر  باب  وله   ، المغاربة  رواق 
األزهر  الجامع  صحن  على  يطّل 
يدرسون  الُكرد  الطالب  وكان   .
المذهب  على  اإلسالمي  الفقه  فيه 
الشافعي . . ومن الجدير بالذكر أّن 
ذاتياً  استقالالً  مستقالً  كان  الرواق 
وذلك  ومصروفاته،  موارده  في 
من خالل األوقاف التي كان يوقفها 
الخير  وأهل  العلماء  من  الخيرون 
للرواق  والسلطان  الجاه  وأصحاب 
ُكرداً  أم  مصريين  أكانوا  سواًء   ،
عبارة  أوقافه  وكانت  ؟،  غيرهم  أم 
عن أراض زراعية وبيوت ومحال 
تجارية . ومن الشخصيات الُكردية 
البارزة التي أوقفت أراض زراعية 
األكراد  لرواق  تجارية  ومحال 
السيدة زينب خاتون » ، وهي من 
في  ثروتها  وقّفت  األيوبية،  األسرة 
خدمة العلم والدين وإنشاء المدارس 
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، وعن وقف هذه األميرة أنشأ رواق 
األكراد. 

سري العمليات التعليمية 
واإلدارية يف رواق االكراد:

من  كغيره   - األكراد  لرواق  وكان 
باالنتخاب  يعيّن  شيخ   - األروقة 
الرواق  طالب  من  المباشر  الحّر 
اإلداري  الرئيس  بمثابة  ويعّد   .
الجامع األزهر  أمام شيخ  المسؤول 
عن سير الحركة التعليمية واإلدارية 
 ، به  العناية  يتولّى  فكان   ، فيه 
الكبيرة  مكتبته  على  والمحافظة 
إليه  ويسند   ، بها  يمتاز  كان  التي 
والمخصصات  الرواتب  توزيع 
على طالب الرواق ، كما كان من 
حقه اإلشراف على جميع المطالب 
األكراد  الرواق  بطالب  المتعلّقة 
والدفاع  العصور،  عبر  مصر  في 
أعماله  أهم  ومن   . حقوقهم  عن 
األراضي  على  اإلشراف  أيضاً 
للرواق  الموقوفة  والبيوت  والمحال 
. وكان لرواق األكراد مجموعة من 
يساعدون  الذين  الوظائف  أصحاب 
الرواق في عمله ، منهم : »  شيخ 
وكيل الرواق » ، ويقوم بمهام شيخ 
الرواق في حال غيابه أو انتدابه . و 
الذي كان يقوم بحفظ  الرواق  نقيب 
السجالت التي كان يتقيّد فيها أسماء 
الطلبة وغيرها من سجالت الرواق 
المتعهدين،  من  الجراية  واستالم   ،

في  المستحقّين  على  وتوزيعها 
الرواق . و » مبلغ الرواق » ، وهو 
الذي كان ينادي بوجوب الصالة ، 
في  يئّمهم  الذي   « المسجد  إمام  و 
الصالة ، و » مباشر الرواق » الذي 
يقوم بحراسة الرواق ، و » جابي 
عملية جمع  يتولّى  الذي   « الرواق 
إيراد األوقاف المرصودة للرواق ، 
و » مال الرواق » الذي كان يقوم 
كانوا  وهؤالء   . إليه  الماء  بجلب 
يحصلون على قدر كبير من الجراية 
التي كانت توّزع نظير عملهم فضالً 
 . لذلك  المخصصة  رواتبهم  عن 
العملية  تسير  كانت  الصورة  وبهذه 

التعليمية واإلدارية في الرواق. 

أبرز شيوخ الرواق :
رواق  مشيخة  تولّوا  َمن  أبرز  من 
بن  الرحمن  عبد  الشيخ  األكراد 
الُكردي  الذوقي  محمد  بن  أحمد 
األزهري ، نسبةً إلى حصن الذوق 
إحدى نواحي والية ) بدليس ( أي 
بُكردستان تركيا اآلن، والذي ولد بها 
سنة ١8٦٠ م / ١٢٧٧ هجرَي، ثم 
باألزهر  تحصيله  قدم مصر إلتمام 
في  الفضل  يُنسب  اليه   .. الشريف 
فتح باب الرواق لعموم األكراد. ثم 
العباسي  الرواق  بمسجد  إماماً  عيّن 
)كان رواق يضم عدد من الطلبة من 
بينهم الُكرد( بداخل األزهر. وتولّى 
مشيخة الرواق وأصبح ناظراً على 

أوقافه.
 وآخر َمن وقف على الرواق الُكردي 
والتركي من رجال الدولة العثمانية 
الفريق إبراهيم أدهم باشا األورفلي 
المصري من عشيرة الملّية الُكردية 
الضاربة في شرق وجنوب ) الرها 
َمن  وآخر   .. تركيا  بُكردستان   )
الشيخ  أيضاً  الرواق  مشيخة  تولّوا 
عمر وجدي بن عبد القادر الُكردي 
-١٩٠١  ( المصري   ، المارديني 
١٩٩١م ( ، الفقيه ، المتكلم ، الزاهد 
ُکردستان  في  بماردين  المولود   .
 ، مصر  إلى  رحل  وقد   ، تركيا 
باألزهر  األكراد  برواق  والتحق 
الشريف .. وقد استمّر سير الحركة 
حتى  األكراد  رواق  في  التعليمية 
عام ١٩٦٢ م ، وهو العام الذي تّم 
عهد  في  األزهر  تطوير  قانون  فيه 
تتبعاً  الناصر  عبد  جمال  الرئيس 
جانب  من  الحديثة  العلمية  للمناهج 
 ( الطالب  أعداد  الحتواء  وسعياً   ،
من  المتزايدة   ) ووافدين  مصريين 
أنشئت  أثره  فعلى  ؛  آخر  جانب 
 ، الموسعة  األزهر  جامعة  كليات 
الحديثة  العلمية  التخصصات  شاملة 
اإلنسانية  الكليات  إلى  باإلضافة   ،
بناء  تّم  كما   . والشرعية  واللسانية 
هذه  لطالب  جديدة  جامعية  مدن 
الجامعة : واحدة للطالب المصريين 
والتي  الوافدين  للطالب  وأخرى   ،
تسّمى ب » مدينة البعوث اإلسالمية 

» . ومن ثم تّم نقل طالب األزهر 
من األروقة إلى هذه المدن السكنية 
وإلحاقهم   ، لهم  كسكنى  الجديدة 
 - تخصصه  حسب  كّل   - بالكليات 
العلمية  المناهج  نظم  على  سيراً 
الجديدة . فتّم إغالق جميع األروقة 
رواق  فيها  بما  األزهر  الجامع  في 
هذه  بعض  استخدام  وتّم  األكراد 
 ، المسجد  خدمات  إلدارة  األماكن 
للنساء  كمصلى  األخر  والبعض 
األكراد  الطالب  يسكن  واآلن   .
مدينة  األزهر  بجامعة  الملتحقين 
البعوث اإلسالمية التي توفّر لهم مع 
غيرهم كّل وسائل الراحة من رعاية 
وندوات  ومكتبات  ومشرب  ومأكل 

حتى يتفرغوا فقط لطلب العلم .

اخلالصة :
رواق  أّن  إلى  نخلص  سبق  مما 
أهم  من  كان  األزهر  في  األكراد 
أّن  كما   ، واجتهاداً  نشاطاً  األروقة 
وفق  تسير  كانت  فيه  الحركة  سير 
ملزمة  بقوانين  محدد  إداري  منهج 
الفوضى  تتخلّله  لم  أنه  بمعني   ،
مستقالً  كان  أنه  كما  والعشوائية. 
استقالالً ذاتياً في موارده من خالل 
الخيرون  أوقفها  التي  األوقاف 
إنه  لالنتباه  الملفت  أّن  غير   . له 
اعتراف  هناك  كان  وقتذاك  منذ 
الُكرد  وخصوصية  بذاتية  وإقرار 
األخرى،  األجناس  عن غيرهم من 

وأنهم كغيرهم من الترك أو العرب 
أو األلبان أو األفغان لهم ما يميّزهم 
األخرى  القوميات  من  غيرهم  عن 
خاص  رواق  لهم  كان  ثم  ومن  ؛ 
القومية  الوثائق  دار  وتذخر   . بهم 

المصرية بما يؤّكد ذلك .

علي  محمد  يقول   : مالحظة 
الصويركي في دراسة له  إّن إقفال 
معروفة  غير  ألسباب  كان  الرواق 
في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، 
ما  التي  األخرى  األروقة  بعكس 
ويطالب  اليوم،  إلى  قائمة  زالت 
رواق  فتح  بإعادة  اآلن  األكراد 
ضغط  تحت  أقفل  الذي  األكراد 
بغداد ودمشق ليعود إشعاع األزهر 
ربوع  في  أخرى  مرة  الشريف 

كردستان

المصدر الرئيسي للمقال :
عبر  مصر  في  االكراد  كتاب 
عوني  درية  تأليف  من  العصور 
مصطفى  و  زايد  محمد  محمود  و 
 ٨1  ( صفحات  من  عوض  محمد 

الى ٨٨(
باالضافة الى دراسة ل محمد علي 
بالد  في  الكرد  بعنوان  الصويركي 

مصر الحلقة السادسة.



  ليلى قمر 

شاهين أحمد

يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

هذه  وفي  سابقة  مقاالت  عدة  في    
الزاوية ، تطّرقت إلى جوانب رأيت 
دور  للمرأة  كان  هامة  ركائز  فيها 
الحاجة  أساسي ، ووفق ضرورات 
والمعيشة  الحياة  لطبيعة  العملية 
الصراع  أشكال  من  وكشكٍل   ،
كان  البيئة  كتلك  بيئة  في  خاصةً 
على  البقاء  في  العمل  جداً  مهماً 
 ، الوجود  في  واإلستمرار  الحياة 
 - المحوري  دورها  لها  كان  وقد 
أدوات  وإنتاج  ابتكار  في   - المرأة 
، أصبحت كوسائل ساهمت وعّدت 
أشكال  تطور  في  مهمة  مقدمات 
ظروف  وتحسين  البشرية  الحياة 
المعيشة ،  وبحسب الغالبية العظمى 
وفي   ، والمختصين  المؤرخين  من 
غالبية الدراسات التي تابعت نماذج 
المجتمعات  تطور  وخصوصيات 
الكبرى  التحوالت  البشرية ، وسبل 
التاريخ  بدايات  منذ  تراكمت  التي 
على  النظريات  كّل  توافقت  فقد   ،
غالبية  في  المرأة  دور  مركزية 
العظيمة  والمبتكرات  اإلنجازات 
مركز  كانت  المشيمة  وكما   ،
األسرة  أفراد  بين  االستقطاب 
 ، المتنامية  المجموعات  ثم  ومن 
مروراً  المشاع  عصر  منذ  وذلك 
األمومة  عصر  أو  مرحلة  إلى 
بالترافق  المجتمعية  البنى  وتطور 
حياتية  ومكتشفات  متغيرات  مع 
تبسيٍط مكثف :  جديدة ، وهنا وفي 
القيم  من  بعض  خالل  من  سنلحظ 
في  وحتى   ، المتوارثة  واألعمال 
 - والنقوش  الطقوس  من  نماذج 
أهازيج  إلى  ومروراً   - وتنتنا  نقش 
ورقصات وأغاني ملحمية وتراتيل 
مهن  إلى  إضافةً   ، والحزن  الفرح 
بمضامينها  وغنية  مفعمة  ولوحات 
شكل  على  الشعبية  ذاكرتنا  خزنتها 
 ، تعبيرية  ولوحات  مونولوجات 
والتي تظِهر بجالٍء مدى أهمية دور 
البشري  التاريخ  تطور  في  المرأة 
بيئتنا  في  وخاصةً  األمور  هذه   ،
ظلّت   ، المتناقل  وتراثنا  الُكردية 
لم  التي  بمكنوناتها  تتدفّق  كالينابيع 

عن  الكشف  بها  نقصد  هنا  المكاشفة 
والجرائم  باألخطاء  المتعلقة  الحقائق 
واالنتهاكات والتجاوزات ، وكذلك تلك 
المتعلّقة بالتهم والتخوينات التي شّكلت 
مادةً دسمة في التبرير لالنشقاقات التي 
الُكردية،  التحررية  الحركة  أنهكت 
في  ينتشر  الخبيث  الوباء  هذا  ومازال 
عنها،  الستار  رفع  ثم  ومن  صفوفها، 
ومعاينتها   ، عليها  باالّطالع  والسماح 
وإعالنها   ، المعنية  األطراف  قبل  من 
وتحديد  الشعب،  عامة  أمام  مجاهرةً 
الُمدان  تسمية  وكذلك   ، بها  تسبّب  َمن 
والوثائق  األدلة  ضوء  على  وتحديده 
أن  بها  المتوّرط  الطرف  وعلى   .
ثم  لها،ومن  بارتكابه  ويقّر  يتقبّلها، 
أو  ذويهم  أو  للضحايا  االعتذار 
واستعداده  بها،  المعنية  األطراف 
ذويهم،  أو  الضحايا  هؤالء  لتعويض 
عليها  أوقعت  التي  األطراف  تلك  أو 
عدم  على  والتأكيد  االنتهاك،  أو  الظلم 
أخرى  مرةً  إليها  العودة  أو  تكرارها، 
هي  المكاشفة  إّن  شّكٍ  أدنى  وبدون   .
لالعتراف  تمّهد  التي  األولى  الخطوة 
باألخطاء، وبالتالي االعتذار والتأسيس 
لثقافة الصدق والتسامح والشراكة وال
بناء.                         وشعوب 
وكسوريين  عام،  بشكٍل  منطقتنا 
بصورةٍ خاصة، والعاملين في صفوف 
التعبيرات السياسية - التنظيمية الُكردية 
لألخذ  اليوم  نحتاج  التحديد  وجه  على 
وتطبيقاتها  الضرورية  العملية  بهذه 
بإثارة  وسنقوم  العملية.  وممارساتها 

وواحٍد  ديريك  لفقيد  استذكاٍر  في 
بصمةً  تركوا  الذين  المثقفين  من 
واضحة في الحياة الثقافية والقومية 
الراحل  المربّي  به  ونعني  الُكردية 
االستاذ محمد قاسم حسين ، ارتأينا 
في هذا العدد من الجريدة ، وبزاوية 
المرأة نشر نّصٍ له نقالً عن موقع 
كومونست كورد  حيث يستذكر فيه 
عن  الومضات  من  بعضاً  الراحل 
حياة ودور المرأة البيشمركة األولى 
مارغريت  المناضلة  وهي  كإمرأةٍ، 
االستاذ  / رّد  وأدناه نص   ، جورج 

الراحل القدير محمد قاسم : 
المرحومة  عن  أحدهم  نشر 
ضمن  ،وكانت  جورج  مرغريت 
ايلول  ثورة  في  البيشمركة  صفوف 
يقودها  كان  ،والتي   ١٩٦١ عام 
بارزاني  مصطفى  مال  المرحوم 
الوطنية  للحركة  الروحي  األب   (
أحببت   ,  ) المعاصرة  الُكردية 
التعليق عليه، لكّن ظروف الكهرباء 
حالت بيني وبين التعليق . ثم بحثت 
عنه فلم أجده ، فأحببت النشر عنها 
هنا نقالً عن كتابي » مسار ومسيرة 

»- ص  - ٢8٧ - : 
بتجارب   ) بارزاني  الرجل)  مّر 

رؤيٍة  على  ساعدته  خبرةً  أكسبته 
ومجمل  ومعتقداته  لخطاه  أوضح 
سيرة  عناصر  كّونت  التي  ثقافته 
حسن  على  قدرته  ومنها   ، حياته 
مع   - فيه  والمرونة   - التعامل 
احترام   - لذلك   - فناَل   . المختلفين 
 ، جيرته  في  كانوا  الذين  ومحبة 
 : مثالً  ومنهم   ... إمرته  تحت  أو 
، » مارغريت  مسيحيون. وكمثال 
حريري  فرنسوا   « و   « جورج 
يُكتب  ال  لكي   « كتاب  صاحب   «

التاريخ محّرفاً » وغيرهما .
رجال  الى  رحلة   « كتاب  في 
دانا  يقول   « ُكردستان  في  شجعان 

آدمز شمدت-ص- ٢٣١  :
حّدثني  َمن  أول   ) أسعد   ( وكان 
وهي   ) جورج  مرغريت   ( بخبر 
فتاة كاثوليكية كلدانية المذهب ، تقود 
عقرة   « منطقة  في  صغيرة  وحدةً 
». وكانت مضّمدة في المستشفى . 
هاجم  أن  بعد  الثّوار  إلى  وانضّمت 
إنها  قيل  وقد   . قريتها   ) الجأش   (
الجأش ويُدعى )  قتلت أحد زعماء 
هذا  عن  فضالً  وسمعت   ) معاوية 

البيشمركة مارغريت جورج املرأة واحلِرف من جديد

... التتمة
ً
رديا

ُ
يف املكاشفة واالعتذار والتسامح والتصاحل ك

تستطع كّل تحوالت الوعي الكبرى 
أديان ومعتقدات والصراع بين  من 
الرجل والمرأة حول التسيّد ، خاصةً 
 ، العضلية  القوة  دور  بروز  بعد 
وتداخل  الوعيين  بين  والصراع 
 ، الصراع  أشكال  وتنّوع  كما 
وامتزج هنا عصارة الفكر البشري 
في  الرئيسية  خطوطها  وتشابكت 
وآليات  طرق  البل   ، المواقف 
الصراع الوجودي بين النمطين وإن 
منهما  أي  إنهاء  فكرة  عنها  غاب 
أنني  هنا  طبيعي  وأمر   ، لآلخر 
أقصد مراحل زمنية سحيقة جداً في 
التاريخ ، وقد مّرت مرحلة التحول 
بخطوات حبو بدئية أشبه بالتراشق 
والتداخل وكصراع باطني - داخلي 
المدينة الى  القوة في  مّهدت وبحكم 
اإلنتاج  واجهة  من  المرأة  إزاحة 
تطبيقاً الرتقاء تصوراتها وتحوالتها 
التدجين  مثل  أوجدتها  هي  التي 
والتحول  أولية  بزراعات  والبدء 
 ، مثالً  الموسمي  اإلستقرار  إلى 
َمن  المرأة هي  فإّن  هنا  وباختصار 
السكن  أشكال  وطّورت  ابتكرت 
والبناء وتعزيز أو تحسين الكهوف 
الحاجة  بحكم  ابتكرت  وكذلك 
اإلضافات الالزمة من أبواب ومنافذ 
الحياة  لمتغيرات  ونظراً   , تهوية 
وضرورات  كما  المواد  ووفرة 
تحسين  من  البّد  كان   ، الخزن 
الملحقات  بإضافة  وتوسعته  القديم 
المرأة  بنتها  التي  التجمعات  تلك   ،
ثم  الحجارة ومن  البداية بصف  في 
استخدمت  قد  كانت  وإن   ، تشذيبها 
سعف األشجار وأغصانها في البداية 
واقيات  أو  كمظالت  منها  وعملت 
إلى  تطّورت  ثم  ومن  األمطار  من 
ما يشبه الموانع، توضع على أبواب 
من  حمايةً  والمغارات  الكهوف 
يشبه  ما  إلى  ولتتطور   ، الوحوش 
اكتشفت  ومنها  والشبابيك  األبواب 
ومع   ، الحيوانات  لصيد  الفخاخ 
األرزاق  في  والتوسع  الحياة  تطور 
كان البّد من توفير وسائل تجمع فيها 
الملتقط أو المنتج ، فبرزت صناعة 

بفتاة مسلمة تعمل في خط القتال ».
حّي  معاوية  أن  المعرب  يرى   (
لكنه  البيشمركة  في صفوف  يرزق 
 - الحكومة  صفوف  في  سابقاً  كان 

محمد قاسم (
أخباراً  تتضّمن  ذاكرتي  زالت  ال 
حينها  سوريا  في  الُكرد  كان 
وفيها   ، السيدة  هذه  عن  يتداولونها 
الحقيقية  ببطوالتها  وإشادة  إعجاب 
أو المختَرعة . وكان شباب يحملون 
صورة يُفترض أنها لها في جيوبهم 
وهم فخورون بها لسببين على األقل 

:
 ) بيشمركة   ( مقاتلة  امرأة  إنها   -

وهذا مثار إعجاب .
وهذا   . مسيحية   / آشورية  إنها   -
بين  تعاون  في  رغبة  عن  تعبير 
ننشد  كنا  فقد   . والمسيحين  الُكرد 

حينها نشيداً يقول:
welatê me kurdistane

 kurd û aşûrî û Ermenîne
. şêr û pilingêt şerqîne

 nobedarêt welatîne.
wekî wa kes mêr nîne

وترجمته : وطننا ُكردستان
أسود   = وأرمن  وآشوريون  ُكرد 

ونمور الشرق
حماة )حّراس ( الوطن = ال يوجد 

شجعان أمثالهم .
من   ١٩٩٩ عام   ٩  -  8 العدد  في 
 - الُكردية  -النسخة  كوالن  مجلة 
تصدر في ُكردستان العراق - ينشر 
المؤسسة  رئيس  أفرام  األحد  عبد 
دهوك-   - الكلدانية  والثقافية  الفنية 
إلى  مني  ترجمة   - عنوانه  مقاالً 

العربية -
أيلول  وثورة  ُكردستان  مسيحيو   «

الكبيرة » يقول فيه :
قيادة  كانت  أيلول  ثورة  قيادة   «  
المسيحيون  وكان  قيّمة...  يقظة 
لدى  السيما  متميزة،  مكانٍة  ذوي 
بمثابة  كان  الذي  الخالد  البارزاني 
ُكردستان  لشعب  الروحي  األب 
تأّسس  عندما   ١٩٤٠ العام  ففي   .
ثالثة  كان  للثورة  القيادي  المجلس 
هذه  مسيحيين  المجلس  أعضاء  من 
برواري  منطقة  مطران  أسماؤهم: 
بطرس  القس    - آال  ماريو  باال 

بيداري - كوركيس ملك جكو. .«
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هذه   ، بشرية  حرفة  كأول  السالل 
الحرفة التي خلّدها التراث والوعي 
برائعتها  الُكردي  الميثولوجي 
بمدلولها  وبثنائية  ملحمياً  المغناة 
فروش  زمبيل   - تناحري  كصراع 
- ورغم قدمها إال أنها التزال تحمل 
بين جنباتها ذلك الشكل من الصراع 
الوجودي والذي تحّول - ربما - منذ 
وتنوع   ، تناحر  إلى  طويلة  قرون 
المتداخلة  المواقف  وكذلك  مغازيها 
واختالف  البل  مدى  توّضح  التي 
وكلها  التعاطف  وأشكال  مضامينها 
ذات  على  المحصلة  في  ترتكز 
الصراع ولكن بأسلوب آخر وجديد 
لشكٍل  أّسست  رهبة  وكسالح   ،
الوعي  في  المرأة  تطويع  من  بدئي 
والواقع المعيشي أيضاً ، وهنا الحظ 
قوننة  نواة  الجوانب  بهذه  المهتّمون 
خالل  من   ، التطويع  ذلك  أشكال 
 ، الخصوصية  الى  األسرة  توجه 
وبالتالي حتى في العالقات الزوجية 
وتنامي  ظهور  وبدء   ، وتحصينها 
مفهوم الشرف وحصره بالمرأة ومن 
خاللها بالضبط ظهرت أشكال وعي 
ميثولوجي جديد تكاد أن تكون شبه 
العظمى  الغالبية  ثقافات  في  جمعية 
الذي  التشارك  هذا   ، للبشرية 
العالقات  وضبط  قوننة  على  بُني 
وإضفاء   ، جهة  من  الزوجية 
الشرعية المجتمعية عليها ولتتحول 
الحقاً إلى ركيزة تطويعية من جهة 
استندت  عضلية  لقوة  وأساس   ،
الجنسين  بين  الصراع  آليات  عليها 
وكتراشق اولي نلحظها منذ بدايات 
سيرة اينانا ودوموزي بشخصيتيهما 
الفالح - الراعي، وكيف أنها - اينانا 
- اختارت في كّل بيئة ما يالئمها ، 
وهنا ، وفي ميراثنا الَكردي حاالت 
ومالمح  لقصص  مشابهة  كثيرة 
زمبيل  ملحمة  فإّن  أسلفت  وكما   ،
 ، عليها  مميزاً  نموذجاً  تعّد  فروش 
وكذلك أغنية سينم وما مّرت بها من 
ظواهر ملحمية وكنوعٍ من الصراع 
بذاتها  الملحمة  هذه   ، الوجودي 
لولديها  حّراسها  قتل  خالل  ومن 

ذاتها  عن  الدفاع  في  واستماتتها 
وكرامتها ومن ثم تنّكرها على شكل 
إعادتها  - كجل - ولكن ومن جديد 
إلى البيت لتنظيم أمورها الحياتية .                   
المرأة  أضافته  ما  إلى  التطرق  إّن 
تراكم  من  مخزونها  إلى  الُكردية 
وأدوات  وسائل  هي  المكتشفات 
وسخرتها  البيئة  بها  طّوعت  كثيرة 
ما  ننسى  ال  أن  وعلينا   ، بالتدريج 
كان الكتشاف النار واستخدامه من 
تغيير  في  ساهم  هام  حيوي  دوٍر 
إلى  وإضافتها  األمور  من  كثير 
المتراكم  البشري  المعرفي  الخّزان 
ويجب  بل  البّد  الذي  األمر  هذا   ،
سوياتنا  كانت  ومهما   ، يدفعنا  أن 
المعرفية أن نرّكز عليها جميعاً في 
كتابتها على أقل تقدير ، وأن نتذّكر 
المرأة  دور  وعفوية  بساطة  وبكّل 
وتلك  أخت  أو  زوجة  كانت  سواًء 
العادة المتأّصلة في عادات زواجنا ، 
حيث يتّم عرض فولكلوري كنموذج 
إمراة  قيام   : ذكرته  لما  صارخ 
ولحيف  دوشك   - الفراش  بترتيب 
البدء  وطريقة  العروس   ) لڤين   (
كما فالحة األرض، واللحاف أشبه 
بالنقش على األرض المزروعة وما 

يليها في ليلة الحناء أيضاً.

ثم  ومن  أوالً،  ٌكردياً  الموضوع  هذا 
أمل  وكلنا  حلقات،  وعلى  ثانياً  سورياً 
والمهتّمين سوف  األقالم  أصحاب  بأّن 
الموضوع  هذا  مع  إيجاباً  يتفاعلون 
لتأسيس  المدخل  بتقديري  يشّكل  الذي 
أو  بالخطأ  االعتراف  لثقافة  أرضيٍة 
الجريمة أو االنتهاك والتجاوز، ومن ثم 
لتشخيص  أسٌس  وضع  نحو  االنطالق 
واقعية  رؤى  وصياغة   ، القائم  الواقع 
لمعالجته . وبما أّن الموضوع متشعب 
وكبير ومراعاةً لظروف النشر وكذلك 
وظروف  األكارم  للقّراء  العام  المزاج 
العمل، وكذلك طغيان ظاهرة الوجبات 
القراءة والمطالعة،  السريعة في مجال 
على  الموضوع  هذا  بنشر  سنقوم 
تدرك  علّها  ومتقّطعة  متتالية  حلقات 
مقاصدها آملين من القّراء األكارم ومن 
مختلف االنتماءات والوالءات الحزبية 
والمناطقية تفّهم أهمية الموضوع لجهة 
يكون  قد  التي  األمور  بعض  كشف 
الخدوش  بعض  تحدث  أو  ثقيالً  وقعها 
لكن  نفوسنا،  في  الجروح  حتى  أو 
الجرأة  امتالك  بأّن  ندرك  أن  علينا 
المدخل  يشّكل  بالخطأ  االعتراف  على 
الصحيح من أجل البحث عن المعالجة 
السليمة. وسنخّصص الحلقة األولى في 
اإلشكالي  الوجود  عن  الموضوع  هذا 
لحزب العمال الُكردستاني pkk خارج 
ساحته بشكٍل عام وفي ُكردستان سوريا 

بصورةٍٍ خاصة .
اإلشكالي  الوجود   : األولى  الحلقة 
لحزب العمال الُكردستاني pkk خارج 
ساحته بشكٍل عام وفي ُكردستان سوريا 

بصورةٍٍ خاصة :

إلى  اإلشارة  بمكاٍن  األهمية  من  بدايةً 
أّن ظاهرة النزوح واللجوء إلى الجوار 
البعيدة،  المهاجر  حتى  أو  اإلقليمي 
للعاملين في حقول السياسة -  وخاصةً 
التي تُعتبر من الممنوعات في منطقتنا 
وجزءاً  طبيعية  شبه  ظاهرة  تَعتبر   -
وكذلك  المنطقة،  شعوب  حياة  من 
لمنطقتنا،  العام  والمشهد  الحراك  من 
بلداننا.  في  دائم  شبه  بشكٍل  وتتكّرر 
أّن شعبنا الُكردي  وجدير بالذكر أيضاً 
حركته  في  والعاملين  عام،  بشكٍل 
السياسية بصورةٍ خاصة يشّكالن الجزء 
األهم من تلك الظاهرة . حيث سبق أن 
األحزاب  من  وكوادر  قيادات  نزحت 
العراق  ُكردستان  من  الشقيقة  الُكردية 
ضمناً  وسوريا  اإلقليمي  الجوار  إلى 
في مراحل تاريخية مختلفة، ولكّن ذاك 
النزوح بقي في إطار الضيافة واحترام 
خصوصياتنا، ولم يكن هناك أّي تدخٍل 
من قبل هؤالء األخوة في شؤون شعبنا 
باستثناء  الُكردية  التحررية  وحركتنا 
التدخل السلبي للمرحوم جالل الطالباني 
الحركة  شؤون  في  محدودة  لفترةٍ 
منتصف  في  سوريا،  في  الُكردية 
سبعينيات القرن العشرين . لذلك وتجنباً 
لبس  في  األكارم  األخوة  لوقوع بعض 
عيباً  ليس  نقول:  الظاهرة  هذه  تفسير 
أو  شخص  نزوح  أو  لجوء  نقيصة  أو 
كانت  سواًء  معينة  بشرية  مجموعة 
كبيرة أم صغيرة ونتيجة ظروف قاهرة 
اختيار اللجوء أو النزوح مؤقتاً أو دائماً 
أمام  ألننا  هنا  مختلفة  مشكلتنا  ،لكّن 
اللجوء  أو  النزوح  فيها  تحّول  ظاهرةٍ 
إلى عمٍل منّظم في ديارنا، والتدخل في 

شؤون شعبنا وتعبيراته، والتحّول ألداةٍ 
وحقوقنا،  لوجودنا  ناكِر  نظاٍم  يد  في 
بين  الصراعات  معادلة  في  والدخول 
عن مشروعه،  كلياً  الدول، واالنسالخ 
ونسيان ساحة عمله.             لنعد 
إلى موضوعنا، فبعد تأسيس السيد عبد 
هللا أوجالن لحزب العمال الُكردستاني 
له،  وتزّعمه   ١٩٧8 عام  في   PKK
ورفع الحزب لشعار » تحرير وتوحيد 
المثير  الشعار  ذاك   ،  « ُكردستان 
حٍدّ  إلى  والعاطفي  واالستفهام،  للشبهة 
بعيد ، لكسب وجذب الشباب المتحّمس 
، غادر أوجالن تركيا عام ١٩8٠ إلى 
كوباني  منطقة  ريف  عبر   ، سوريا 
الذي  العسكري  االنقالب  مرحلة  في 
أيلول  في  إفرين  كنعان  الجنرال  قاده 
سوريا  في  منفاه  من  ليعمل   ،١٩8٠
ولبنان، وتنقّل بين دمشق وسهل البقاع 
اللبناني الذي كان يخضع بشكٍل مطلق 
قّدم  حيث  السورية.  األمنية  للسيطرة 
الدعم ألوجالن إلقامة  النظام السوري 
معسكراٍت لتدريب أعضاء pkk بدايةً 
في سهل البقاع اللبناني، ومن ثم نُقلت 
السوري  الداخل  إلى  المعسكرات  تلك 
العاصمة دمشق  إلى محيط   ،وخاصةً 
الحزب  ،ونسج  وغيرها  شبعا  مثل   ،
السوري  النظام  مع  عالقاٍت  وزعيمه 
األمنية،  وخاصةً  الصعد  مختلف  على 
وحزبه  ألوجالن  النظام  سمح  حيث 
علني  بشكٍل  والنشاط  التحرك  بحرية 
في  الُكردي  الشعب  أوساط  داخل 

سوريا، وبدأ كوادر الحزب بجمع 
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يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

ردي واألنا
ُ
املثقف الك

ـــر فيـها!
ّ
فكـ

الديكتاتورية  األنظمة  تسلط  منذ 
سوريا،  في  السلطة  مفاصل  على 
دخل المئات من المثقفين الُكرد في 
معترك السياسة، وسّخروا أفكارهم 
سبيل  في  طاقاتهم  وجّل  وأقالمهم 
والعلمانية  الديمقراطية  ترسيخ 
سوريا  في  تسود  كي  والتعددية، 
المساواة  مكوناتها  جميع  وبين 
والعدالة االجتماعية، ويتحقّق للُكرد 
لشعٍب  الممكن  و  المطلوب  هو  ما 
التاريخية،  أرضه  على  يعيش 
المثال، وليس الحصر،  فعلى سبيل 
المناضل والكاتب أوصمان صبري، 
والشاعر جكر خوين والكاتب رشيد 
تعّرضوا  الذين  من  وغيرهم  كرد، 
اندلعت  أن  حتى  والنفي،  لالعتقال 

وتحّولها  السلمية،  السورية  الثورة 
فيما بعد إلى صراعٍ مسلح، ُزهقت 
وٌهجر  اآلالف،  أرواح  أثرها  على 
وبلداٌت  مدٌن  وُدّمرت  الماليين، 

بأكملها.
االتحاد  حزب  استالم  وبعد  
الحياة  مفاصل   PYD الديمقراطي 
»شمال  في  الُكردية  المناطق  في 
يقم  لم  سوريا«  شرق  وشمال 
بمن  أسوةً  بدورهم  الُكرد  المثقفون 
يشاركوا  ولم  أسماؤهم،  ذُكرت 
اضطهاد  من  شعبهم  وآالم  مآسي 

وحرمان.
إدارته،   PYD حزب  إعالن  قبل 
المتفرجين  من  هناك شريحة  كانت 
بين  متنقّلين  السياسي،  للمشهد 

مكاتب األحزاب الُكردية، يستمعون 
خالل  من  األحزاب  تلك  آلراء 
الندوات الثقافية والسياسية، للتعرف 
دون  األحزاب  تلك  مواقف  على 
صريح،  أو  واضح  موقٍف  إبداء 
وبعد اإلعالن عن اإلدارة واتضاح 
معالم سياسة PYD )من ليس معنا 
من  العشرات  تهافت  ضدنا(  فهو 
اإلدارة  أحضان  إلى  الشريحة  تلك 
لمكاسب مادية وامتيازات شخصية، 
»اتحادات  إلنشاء  وتسارعوا 
وأبحاث  دراسات  ومراكز  للمثقفين 
» وألسباب شخصية وأنانية تفّرخت 
ال  وكي  والمراكز،  االتحادات  تلك 
التي  الشريحة  هذه  اإلدارة  تخسر 
استخدمتها  والمدح،  التصفيق  تجيد 

المصطلحات  من  الكثير  تشويه  في 
و  والديمقراطية  »كالحرية 

المساواة«..
ولم تكلّف تلك الشريحة التي تّدعي 
أو  موقٍف  أّي  بإبداء  نفسها  الثقافة 
مشاركة  حتى  أو  مقالة  أي  كتابة 
يجري  ما  حيال  همومهم  األهالي  
قبل سلطة  الُكردي من  الشارع  في 
األطفال  خطف  من  الواقع،  األمر 
جائرة  »قوانين«  وفرض  والقّصر 
كالتجنيد اإلجباري وفرض األتاوات 
والتعليم، بل طمست رأسها وأقالمها 
من  وهربت  كالنعامة،  التراب  في 
مؤتمرات  عقد  خالل  من  واقعها، 
تثقيفية، أو معارض للكتب بعناوين 
فضفاضة بعيدة عن واقعنا المزري، 

مادحة لمن يحكم بقبضة من حديد.
تجّسد  التي  الشريحة  تلك  تبحث  لم 
في  يوماً  البالط«  »شعراء  وظيفة 
مبتغاها  كان  إنما  شعبها،  معاناة 
األنا  نفسها، أي عن »  البحث عن 
أو  عنوان  أي  تحت  وذلك   ،  «
الشريحة  تلك  وتكالبت  موضوع، 
التي   العناوين  ذات  الَمعاِرض  على 
الُكردي،  للشارع  هماً  تشّكل  لم 
والدافع الوحيد هو حفر اسم الكاتب 
على  كتاب أوقصة، إلبراز النفس 

ليس إال.
من  شريحة  هناك  بأّن  التذكير  البّد 
وشاركوا  تعايشوا  الذين  المثقفين 
وآالمهم،  همومهم  األهالي 
في  أو  الداخل  في  يعيش  وبعضهم 

تلك  قبول  أبوا  الذين  المهجر،  بالد 
من  بالضّد  الشخصية،  المكاسب 

أفكارهم ومبادئهم وضمائرهم.
جديٌر بالذكر أنه يبقى للمثقف الدور 
نقل  في  والريادي  والهام  الطليعي 
من  الحقائق  وإبراز  شعبه،   هموم 
مناسبة  يراها  التي  اآللية  خالل 
بعد  وقريبة من شخصيته، وخاصةً 
الحداثة والتكنولوجية التي باتت في 

متناول الجميع.

قارعة  على  الرصيف،  ذلك  على 
ممتدة كاأللم، هناك، بجوار المدرسة. 
حيث يجلس بلند مع أكياس المحارم. 
المساحة  تلك  على  ببراعٍة  يهندسها 
التقويم،  كما  األمل،  من  المفّرغة 

محافظاً على حضوره اليومي.
إنه توقيته الثابت المتزامن مع ذهاب 
إال  يغيب  ال  المدرسة،  إلى  التالميذ 
الصغيرة  بابتسامته  الجمعة.  يوم 
يستقبل كّل األطفال، حتى آخر طفٍل 
ابتسامته  لتتالشى  المدرسة،  يدخل 

بانتظار أن يُفتح الباب من جديد.
تراقب  نظراته  كانت  كبير،  بشوق 
الكبير.  الباب  ذلك  خلف  يجري  ما 
روحه،  في  ترنُّ  األطفال  أصوات 
تتناغم حركاتهم مع ذكرياته البعيدة، 

هناك. حيث ال تزال تنبض بالحياة.
لعبهم  أوقات  يعرف  أصبح 
كّل  يشاركهم  الدرسية،  وحصصهم 
عبق  من  روحه  في  تبقّى  بما  ذلك 

الذكريات.
بلند، ذو الثالثة عشر خريفاً ، تناثرت 
طفولته على حد شفرات سني األلم ، 
ال  حكايات  مالمحه  على  تراكمت 
نهاية لها،  جعلت منه الرجل الطفل.
والغبار  األطفال  ملعب  صدى 
في  أيقظ  أنفاسهم،  مع  المتصاعد 
التي  تلك  ذكرياته،  أجمل  روحه 

سطرها مع أصدقائه.
مسابقات  مع  المشّوقة  قصصه  أما 
أمام  ماثلة  تزال  فال  الجري، 

زهرة أحمد 
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عمقها  في  جدته  كحكايات  عينيه، 
الالمتناهي.

رياضته  كثيراً،  الجري  يحّب 
كّل  يبتلع  وكأنه  يحّس  المفّضلة،  
الهواء. يمتلئ صدره بعبق الزيتون، 
عندما  إال  الجري  عن  يتوقّف  فال 

ينام.
يسابق الجميع، يفوز كل مرة،  ليس 
في  بل  الرياضة  حصة  في  فقط 

القرية وبين أشجار الزيتون .
قدماه  وساقته  إال  بستاناً  يترك  لم 
إليه، لم تبَق شجرة في بستان بيتهم، 
وبساتين جيرانه إال وتسلّقها، يتسابق 
إال  يتركها  وال  الشمس  مع  حتى 

عندما تغيب، فتغمره نشوة الفوز.
أما كرته، فكان لها الحيّز األكبر، بل 
األجمل من بين ذكرياته، الكرة التي 
أهداها له والده في ميالده السادس، 
ليقنعه بالذهاب إلى المدرسة، فكانت 

رفيقته الدائمة.
عديدة  صور  ذاكرته،  في  تراكمت 
بعد  البيت  إلى  عودته  بعد  لكرته، 
سلسلٍة من مسابقات الجري وطقوس 
كان  كيف  تذّكر  األشجار،  تسلّق 
من  عودته  بعد  الكرة  هذه  يغسل 
الغروب،  عند  وذلك  القرية  ملعب 
عليها  يكتب  ثم  يقبّلها،  يحضنها، 
كلما  الملعب،  في  رفاقه  كّل  أسماء 
يمسح الغبار حروف رسخها تاريخ 

المرح.
على  يتناثر  الملعب  غبار  يزال  ال 

ذكرياته عبقاً.
يكررها لنفسه كلما نبشت الذكريات 

ذاكرته العميقة: 
لكرتي، ورفاق  لملعبي!  أشتاق   كم 

الفريق،
مرة  جميعاً  بهم  سألتقي  هل 

أخرى..؟؟؟
متى سألتقي بهم..؟؟

فقط حضْن والده، ما كان يمدّه بتلك 
القوة لتحّمل كّل تلك األشواق المتّقدة 
أبداً. كّل صباحٍ وقبل أن يخرج من 
يديه،  يقبّل  والده،  يحضن  البيت 
كّل  لمواجهة  يكفيه  ما  منهما  يستمدّ 
ما يعترض طريقه لألمل، فكان كّل 

األمل.
كانت رائحة الزيتون ال تزال تعبق 
أدماها  التي  الشقوق  وتملئ  منها  
الزمن ،وحتى بعد أن أقعده المرض 
مكمناً  جسده  العمل.ليصبح  عن 
وزيتونه  قريته  ترك  أن  بعد  لآلالم 

هناك.
كانت أنياب الحرب كفيلة بجعل كّل 

شي ينزف ألماً.
هاهو الباب ينفتح من جديد، لتشرق 

ابتسامته كما كّل مرة.
كم تشبه معلّمتي األولى.. !!!!!

تتقدّم  كلما  لنفسه،  يكّررها  هكذا 
علبة  لشراء  باتجاهه  معلّمتهم 

المحارم، تغمره سعادة ال توصف.
األول،  الصف  في  بمعلّمته  تذّكره 
رفضه  بعد  المدرسة  أحّب  ألجلها 

فالرجل  يُهدى,  شيئاً  ليست  الحرية 

الطغيان  ظل  في  حتى  حراً,  يعيش 

والدكتاتورية, ويكفيه أن يكون غير 

مؤمن بما يحدث حوله, فالرجل الذي 

يفّكر بعقله هو, ال بعقل غيره، هو 

رجل حر, والرجل الذي يكافح ألجل 

حتى  حر,  رجل  هو  به  يؤمن  رأي 

لو كان كفاحه في الظالم! والعكس 

صحيح,                              فكثيراً 

ما نجد رجاالً يعيشون في أكثر بالد 

من  وبالرغم  بالحرية,  تمتعاً  العالم 

ذلك نراهم في حياتهم كالعبيد, فهم 

ال يفّكرون, وال يعملون

وال يبتكرون...                  فالحرية 

شيء ينتزعه الرجل لنفسه انتزاعاً

ألنها لم تكن يوماً شيئاً نستجديه!.

الحصص  من  وهروبه  المتكرر 
الدرسية.

حتى  يسّميها،  هكذا  األولى  معلّمتي 
معلّمته  كابتسامة  جميلة  ابتسامتها 
نيركز تفوح بالحنان وعبق األمومة.
حتى  أخبارها  عن  يسأل  يزال  ال 
قرية  إلى  وانتقلت  تزّوجت  أن  بعد 

أخرى.
يقرأ  ماحوله،  كّل  بشغف  يراقب 
من  خروجهم  أثناء  التالميذ  مالمح 
المدرسة بابتسامته المعتادة يرتشف 

فرحة التالميذ بمسامات روحه.
بجدائلها  الصغيرة  الطفلة  تلك 
تعيق  التي  الثقيلة  وحقيبتها  الذهبية، 
بأخته  ذّكرته  البريئة،  خطواتها 
يراها  راما  قلبه  حبيبة  الصغيرة، 

األجمل في الكون.
اليوم قّرر أن يفاجئها بشراء لعبٍة لها 

إذا باع المحارم.
لم يبع شيئاً، لكته ليس حزيناً ..!!

كما  منه،  تزعل  لن  أخته  أّن  واثق 
شراء  من  سيتمّكن  بأنه  واثقاً  كان 
ذلك  من  حين.  بعد  ولو   ، لها  لعبٍة 
تتدفّق  المكان  ذلك  في  الرصيف، 
في  حتى  بقوة،  تمدُّه  ذكرياته  ينابيع 

أكثر اللحظات برودة.
ابتعاد  مع  ذكرياته  مسلسل  ينتهي 
لتتوقّف  المدرسة،  عن  تلميذ  آخر 
الصمت  ويبدأ  العزف،  األوتار عن 
بالتغلغل في واقعه، ويخيّم األلم على 

شعوره كما كّل مرة.

إلى  بحاجته  أحّس  والدته،  تذّكر 
يد  يقبّل  روحه.  ليدفئ  حضنها 
آلة  قّوستها  التي  األصابع  تلك  أمه، 
المشهورة.  القرية  خيّاطة  الخياطة، 
تلبّي  تكاد  قديمة  بآلة  تخيّط  اآلن 
تركت  أن  بعد  بالتفصيل،  موهبتها 
آلتها الجديدة هناك كما كّل مكونات 

بيتها تحت األنقاض. 

انتهى الدوام المدرسي كما كّل يوم، 
ذكرياته،  مكمن  عن  الجميع  ابتعد 

وبدأ البرد ينخر كّل جسمه المبلّل.
وضع بلند كيس المحارم على كتفه، 
عكازته،  على  استند  األخرى  وبيده 
حتى  بلّلت  قد  المطر  حبات  كانت 
إلى  مضى  ثقيلة  بخطى  دموعه، 

البيت.
حيث كانت قدمه اليسرى كما كرته، 
تحت  هناك  بقيت  قد  أحالمه،  كما 

األنقاض في عفرين! 

عزف الذكريات

األموال، وتجنيد الشباب من أبناء 
في  وتدريبهم  السوريين  الُكرد  وبنات 
وتدريبهم  وتهيئتهم  المعسكرات،  تلك 
ومن ثم إرسالهم الحقاً إلى جبال قنديل 
المخابئ  ،حيث  العراق  ُكردستان  في 
العمليات  في  الستخدامهم  الجبلية، 
شرارتها  انطلقت  التي  العسكرية 
في   ١٩8٤ عام  آب  من   ١٥ الـ  في 
العمال  بين  الدموي  الصراع  مسلسل 
التركية  والحكومات  الُكردستاني 
المتعاقبة. وبدأ كوادر pkk بالتغلغل في 
سوريا،  في  الُكردي  المجتمع  مفاصل 
فئة  بين  زعيمهم  فلسفة  بنشر  وقاموا 
الشباب المتحّمس ، من خالل شعارات 
لمشاعر  ومدغدغة  كبيرة  عاطفية 
 pkk قيادة  أّن  والمؤسف   . الشباب 
أبناء  واستغالل  التدخل  عند  تقف  لم 
وإرسالهم  سوريا  في  الُكردي  الشعب 
تلك  بدأت  بل  فحسب،  معاركه  إلى 
في  للتدخل  كوادرها  بتوجيه  القيادة 
في  الُكردية  التحررية  الحركة  سؤون 
واالعتداء  منتسبيها،  وتهديد  سوريا، 
في صفوفها،  والناشطين  قياداتها  على 
وكّل ذلك تحت أنظار األجهزة األمنية 
السورية . وتحّول الحزب رويداً رويداً 
إلى رديٍف قوي ومكّمٍل لعمل األجهزة 

ومضايقة  مالحقة  مجال  في  األمنية، 
الحركة  نشطاء  واغتيال  وضرب 
وكذلك  في سوريا،  الُكردية  التحررية 
صراعاته  في  النظام  يستخدمها  أداة 
استمّرت  اإلقليمية.              
األوضاع على هذا النحو ، حتى نهاية 
،عندما  العشرين  القرن  تسعينيات 
وتركيا  سوريا  بين  العالقات  وصلت 
إلى حافة المواجهة واالنهيار، وانزالق 
احتمالية حدوث حرٍب  األوضاع نحو 
فدخل  الدولتين  بين  شاملة  عسكرية 
حسني  الراحل  المصري  الرئيس 
بين  الوساطة  خط  على  مبارك 
توجت  التي  الوساطة  تلك  الدولتين، 
باتفاقية  ُسميت  معروف  أمني  باتفاٍق 
قامت  االتفاقية  تلك  وبنتيجة   ، أضنة 
أوجالن  بإبعاد  السورية  السلطات 
 ١٩٩8 األول  تشرين  في  سوريا  من 
الدولتين  بين  حرٍب  لوقوع  ،تجنباً 
.                        خالل مرحلة 
أوجالن،  خروج  بعد  لما  التحضير 
اآلالف  ترك  بخطورة  النظام  وشعور 
سيصيبهم  الذين   pkk أنصار  من 
وجود  وكذلك   ، النظام  تجاه  الغضب 
تنظيم  بدون  الشباب  من  كبيرة  كتلة 
بصفوف  التحاقهم  من  وخوفاً  وتحكم، 
األحزاب الُكردية السورية المحظورة، 
ذلك  كّل  السيطرة،  عن  خروجهم  أو 

على  السيطرة  بإعادة  النظام  دفع 
أنصار أوجالن من خالل تشكيل جسٍم 
تحت مسمى » التجمع الديمقراطي » 
بقيادة محمد مروان زركي، المعروف 
بقربه وعالقاته مع أوساط النظام. هذا 
االتحاد  انبثق منه الحقاً حزب  التجمع 
أيلول   ٢٠ في   pyd الديمقراطي 
٢٠٠٣.                          الغاية 
من هذا السرد التاريخي السريع للعالقة 
بين حزب العمال الُكردستاني والنظام 
الكريم  القارئ  لمساعدة  هو  السوري 
بين  والتحالف  العالقة  طبيعة  فهم  في 
كفرعٍ  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
 . والنظام  الُكردستاني  العمال  لحزب 
سابقاً ربما االمور كانت تجري بمرونة 
انطالق  بعد  ولكن  باردة،  وبطريقة 
االحتجاجات الشعبية في منتصف آذار 
٢٠١١ ،ومن ثم قيام النظام باالستعانة 
وتسليم  الجديد   – القديم  بحليفه 
سوريا  ُكردستان  من  واسعة  مناطق 
دوكان  اتفاقية  بموجب  الحزب  إلى 
إيراني  بإشراف  والنظام   pkk بين 
االتحاد  حزب  عن  ممثل  وبحضور 
الحزب  سيطر  الُكردستاني،  الوطني 
وبموجب  مختلفة  مسميات  خالل  من 
تلك االتفاقية على كامل مفاصل الحياة 
النظام،  من  استلمها  التي  المناطق  في 
التحررية  الحركة  أحزاب  ومنَع 

الُكردية من نشاطها، والحَق النشطاء، 
أبناء  بحّق  والقتل  الخطف  ومارَس 
الشعب الُكردي، وحّوَل غالبية مناطق 
ُكردستان سوريا إلى مناطق عسكرية، 
المختلفة،  لحروبه  مفتوحة  وساحات 
مجاميع  الشعب  رقاب  على  وسلَّط 
 « منظمة  مثل  مختلفة  بأسماء  منفلتة 
وزّج   ، »وغيرها  شورشگر  جوانن 
باآلالف من أبناء الشعب الُكردي ،من 
بينهم مئات القّصر في معاركه العبثية، 
يسيطر  التي  المناطق  تلك  من  وجعَل 
عليها معسكراٍت مغلقة ومحاَصرة من 
لكّل  طاردة  وبيئة  االتجاهات،  مختلف 
وعمَل  وسياساته،  وجوده  يرفض  َمن 
على إثارة الكراهية وزرع األحقاد بين 
شعبنا وبقية مكونات الشعب السوري، 

وخاصةً المكون العربي الكريم . 
ملّخص الحلقة :

يمكننا القول وباختصاٍر إّن وجود حزب 
العمال الُكردستاني خارج ساحته تحّوَل 
تهّدد  باتت  وكارثة  كبيرة،  مشكلٍة  إلى 
من  أكثر  في  الُكردي  القومي  الوجود 
في  رئيسياً  ُكردستان، وسبباً  جزٍء من 
فيها  يتمركز  التي  المساحات  تلك  بقاء 
مسلحو الحزب كـ محارق ألبناء شعبنا، 
وكذلك شّوه هذا الوجود اإلشكالي وغير 
القانوني الوجه الناصع لعدالة قضيتنا، 
وبالتالي هذه المشكلة تضعنا أمام جملة 

بإلحاح شديد علينا  أسئلٍة تطرح نفسها 
السوري  الفرع  قادة ومناصري  وعلى 

لهذا الحزب ومنها : 
العمال  حزب  مشروع  ماهو   -
الُكردي  بالشعب  الخاص  الُكردستاني 

في تركيا ؟ .
العمال  قيادة  تعي  ال  بأن  أيعقل   -
غير  وجودها  معنى  الُكردستاني 
لها  أخرى،  كيانات  داخل  القانوني 

حدودها اإلدارية والسياسية الدولية ؟.
الُكردستاني  العمال  يترك  لماذا   -
ساحته، ويلجأ ويتدخل في شؤون بقية 
أجزاء ُكردستان ؟.                        - 
إلى متى سنتعامل مع هذا الوجود غير 
ببراءة،  والكارثي  واإلشكالي  الشرعي 
بعد  يوماً  تؤّدي  التي  الطريقة  وبنفس 
أبنائها  من  ُكردستان  تفريغ  إلى  يوم 

ومناضليها وكفاءاتها ؟.
-  متى وأين خدم هذا الحزب مصلحة 
شعب ُكردستان، من يوم تأسيسه وحتى 

اليوم؟.
-  لماذا يتفق ويتوافق هذا الحزب مع 
المعادية  تلك  األطراف وخاصةً  جميع 
لقضية شعبنا، لكنه يعادي كامل أحزاب 
مختلف  في  الُكردية  التحررية  الحركة 
العمل  ويرفض   ، ُكردستان  أجزاء 

واالتفاق معها؟ .
وتتكاتف  تتوّحد  الوقت كي  يحن  ألم   -

الُكردية في  التحررية  أطراف الحركة 
مختلف أجزاء ُكردستان، وتتخذ موقفاً 
مسلحي  وجود  من  وجريئاً  واضحاً 
من  والطلب   ، ساحته  خارج   pkk
والنهائي  الفوري  باالنسحاب  الحزب 
من أجزاء ُكردستان األخرى، والعودة 
جانباً،  السالح  وترك  ساحته  إلى 
السياسي  النضال  في  واالنخراط 
بعيداً  البرلماني  والديمقراطي  السلمي 

عن جميع أشكال العنف؟.
-  مامدى واقعية المراهنة على أمريكا 
العمال  كوادر  بإخراج  يتعلّق  فيما 

الُكردستاني من ُكردستان سوريا ؟ .
- ماهي الخيارات الواقعية المتاحة أمام 
الشعب الُكردي وحركته التحررية في 
سوريا للتعامل مع هذه القضية ، قضية 
 ، الُكردستاني  العمال  مسلحي  إخراج 
التي باتت تهّدد الوجود القومي لشعبنا؟.
مالحظة : الحلقة القادمة ستكون حول 
سوريا  في  الُكردي  الوطني  المجلس 
ضعفه  أسباب  دوره،   ،   ENKS
عالقاته  عمله،  آليات  تركيبته،   ،
داخل  وجوده  مبّررات  وتحالفاته، 
المتمثّلة  الرسمية  السورية  المعارضة 
 ، المعارض  السوري  باالئتالف 
 PYNK مع  التفاوض  في  استمراره 
بالرغم من كّل التجاوزات واالنتهاكات 

المستمرة ...إلخ.

... التتمة
ً
رديا

ُ
يف املكاشفة واالعتذار والتسامح والتصاحل ك

شاهين أحمد



يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

ردستاني...
ُ
وسط احتفاالت يوم العلم الك

 جوانن شورشكر حيرق مكتب اجمللس يف الدرباسية 
وحيتجز أعضاءه بهدف اغتياهلم

ــردستاني
ُ
نشاطات حزب يكيتي يف يوم العلم الك

م ندوات سياسية يف مناطق 
ّ
ردستاني ينظ

ُ
حزب يكيتي الك

رستان العراق
ُ
ردستان سوريا واقليم ك

ُ
خمتلفة من ك

ابراهيم برو يدير ندوة مجاهريية يف خميم كوركوسك 
لالجئني

نشاطات اليوم العاملي حلقوق اإلنسان يف هولري ومشال الراين

م مظاهرة يف فرانكفورت األملانية 
ّ
ـردستاني ينظ

ُ
يكيتي الك

ضد انتهاكات االحتاد الدميقراطي والفصائل املسلحة يف 
ـردستان سوريا

ُ
ك

الُكـردستاني-  يكيتي  حزب  نّظم 
سوريا, اليوم الجمعة السابع عشر من 
كانون األول ٢٠٢١ فعاليات عديدة 
في  الُكـردستاني  العلم  يوم  بمناسبة 
عــدة مناطق مختلفة من ُكـردستان 

سوريا، وإقليم ُكـردستان.
الكاتب  أدار  عامودا،  مدينة  ففي 
تاريخ  ندوة عن  أوسي  محمد زكي 
العام  بداية  منذ  الُكـردستاني  العلم 
كما  الحالي،  يومنا  إلى   ١٩١٤
وأشار إلى وجود عدة أعالم ُكـردية 
في حقبات زمنية مختلفة، إلى حين 

اعتماد العلم الحالي.
قدسية  عن  فيلم  عرض  وتّم  كما 

ورمزية العلم الُكـردستاني.
بلدة  في  يكيتي  مكتب  واستضاف 
دلو،  بافي  دلير  الفنان  لكي  كركي 

١٠ ديسمبر، ٢٠٢١
 – الُكردستاني  يكيتي  حزب  نّظم 
وفي  سياسية  ندوات  ست  سوريا 
مناطق مختلفة من ُكردستان سوريا 
بمناسبة  العراق،  ُكردستان  وإقليم 

اليوم العالمي لحقوق اإلنسان.
مصطفى  محمد  المحامي  افتتح 
عضو اللجنة السياسية أول ندوة في 
تمر، وبحضور شخصيات  تل  بلدة 
عن  وممثلين  ووطنية،  سياسية 

منظمات المجتمع المدني.
كما أدار الدكتور علي صالح ميران 
بمخيم  يكيتي  حزب  مقر  في  ندوة 
العراق  ُكردستان  إقليم  في  دوميز 
األحزاب  عن  ممثلين  وبحضور 

الُكردية وشخصيات ثقافية وُكتّاب.
وبدوره أدار سليمان اوسو سكرتير 
في  جماهيرية  ندوة  يكيتي  حزب 
كبير  بحضوٍر  الحسكة  مدينة 
ومميّز من أبناء المدينة ومن جميع 

الشرائح.
المحامي  أدار  عامودا  مدينة  وفي 
أبراهيم أحمد ندوة في مقر الحزب 
وطنية  شخصياٌت  وبحضور 

وثقافية.
كما أدارت نفيسة علي عضو اللجنة 
ديرك  مدينة  في  ندوة  السياسية 
المجلس  أحزاب  ممثلي  بحضور 
الوطنية  والشخصيات  الوطني 

واالجتماعية والثقافية.
وبدعوةٍ من مجلس محلية الدرباسية 
أدار  الُكردي  الوطني  للمجلس 
الناشط  المحامي موسى حنا عيسى 

لحزب  كوركوسك  منظمة  أقامت 
يوم  الُكردستاني-سوريا  يكيتي 
ندوة   ٢٠٢١/١٢/١٧ الجمعة 

سياسية جماهيرية.
برو  ابراهيم  االستاذ  الندوة  أدار 
عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي 
هيئة  وعضو  سوريا  الكردستاني- 

التفاوض في المعارضة السورية.
دقيقة صمٍت  بالوقوف  الندوة  بدأت 
على أرواح شهداء ُكردستان قبل أن 
لكل  الُكردي  العلم  يوم  برو  يبارك 

الُكرد في جميع أجزاء ُكردستان.
الواقع  بسرد  الندوة  برو  استهّل 
السورية  الساحة  على  السياسي 
وجه  على  والُكردية  عام  بشكٍل 
التطورات  آخر  مبيناً  الخصوص 
السياسية على كافة الصعد ، ال سيما 
الشأن  من  العظمى  الدول  مواقف 
المواقف  تأثير هذه  السوري ومدى 
عام  بشكٍل  السوري  الوضع  على 

الُكـردستاني-  يكيتي  حزب  نّظم 
 ٢٠٢١/١٢/١٢ بتاريخ  سوريا، 
بمناسبة اليوم العالمي إلعالن حقوق 
هولير  في  األولى  ندوتين،  اإلنسان 
والثانية  ُكـردستان،  إقليم  عاصمة 

في شمال الراين بألمانيا.
قاعة  وفي  هولير،  العاصمة  ففي 
بمكتب  قادر  نعسان  عبدي  الشهيد 
استضافت  الُكـردستاني،  يكيتي 
القانون  في  الدكتور  يكيتي  منظمة 
وبحضور  رشيد،  محمــد  الدولي 
والسياسيين،  المثقفين  من  نخبٍة 
بإسهاٍب  المحاضر  خاللها  ســرَد 
وكيفية  اإلنسان  حقوق  مبادئ 
تطبيقها في منطقة الشــرق األوسط، 
بين  الروابط  المحاضر  كما وشرح 
حقوق اإلنسان وحق تقرير المصير 

والفدرالية.
ظاهرة  إلى  المحاضر  وتطّرق 
خطورة  مدى  و  القسري  االختفاء 

انتشارها.

الُكـردستاني-  يكيتي  حزب  نّظم 
عشر  الثامن  السبت  يوم  سوريا، 
تظاهرة   ٢٠٢١ األول  كانون  من 
فرانكفورت  مدينة  في  احتجاجية 
حزب  انتهاكات  ضد  األلمانية 
والفصائل  الديمقراطي،  االتحاد 
المسلحة في عفرين وسري كانييه.

دعت  التي  التظاهرات  في  شارك 
لحزب  ألمانيا  جنوب  منظمة  إليها 
الناشطين  من  العشرات  يكيتي، 
الُكـرد بهدف إيصال معاناة الشعب 

الُكـردي إلى المجتمع األلماني.
وخالل التظاهرة ألقى عضو اللجنة 
ناسو  أنور  يكيتي  لحزب  السياسية 
كلمة باللغة الُكـردية وعضو اللجنة 
جــوان  يكيتي،  لحزب  المركزية 
تحّدثا  األلمانية،  باللغة  كلمة  ولــي 
خاللها عن االنتهاكات بكافة أشكالها 

١٧ ديسمبر، ٢٠٢١
تصــدرت مدينة الدرباسية، المشهد 
ُكـردستان  فــي  الُكـردي  السياسي 
بيوم  االحتفاالت  خالل  سوريا، 
العلم الُكـردستاني، بعــد أن تعرض 
جوان  الشهيد  محلية  من  أعضاء 
لمحاولة  وريفها  المدينة  في  القطنة 
جوانن  تنيظم  إحراق  اغتيال خالل 
العمال  لحزب  التابع  شورشكر 

الُكـردستاني للمكتب.
وقال مراسل يكيتي ميديا أنه ومــع 
من  المحلي  المجلس  نشاط  اقتراب 
هاجم  المقرر  البرنامج  وفق  نهايته 
العشرات من أعضاء تنظيم جوانن 
تجمع  الثورية  شورشكر/الشبيبة 
الٌكـردي،  العلم  بيوم  المحتفلين 
بقنابل  وإحراقه،  المكتب  ومهاجمة 
محاولة  ومع  مضيفاً:  المولوتوف، 
المحلي إطفاء  أعضاء من المجلس 
النيران قام عناصر التنظيم بإغالق 
منهم  محاولة  في  عليهم  الباب 
عن  الناجم  النار  بدخان  اغتيالهم 
منوهاً  المكتب،  محتويات  إحراق 
إلى أن األعضاء تعرضوا للضرب 

المبرح بالحجارة والعصي.
وأشار مراسلنا أن إصابات أعضاء 

وكان  متفاوتة،  كانت  المجلس 
النصيب األكبر من الضرب للناشط 
وعضو المجلس نظام الدين عليكو، 
المشفى  إلى  إسعافه  تم  والذي 

وإجراء إسعافات أولية.
الرئاسة  هيئة  عضو  قال  بالصدد 
المهندس  الُكـردي  الوطني  للمجلس 
سليمان أوسو في تدوينة نشرها على 
حدث  “ما  فيسبوك:  بموقع  حسابه 
جوانن  مهاجمة  من  الدرباسية  في 
المحتشدة  الجماهير  على  شورشكر 
وحرق  الكردي  العلم  يوم  بمناسبة 
الكردي  الوطني  المجلس  مكتب 
أمام  الجماهير  من  العديد  وإصابة 
جبان  عمل  لهَو  األسايش،  عيون 
هذه  وإن  المقاييس،  بكل  ومدان 
من  تنال  لن  الترهيبية  الممارسات 
وتمسكاً  قوة  وتزيدنا  شعبنا  عزيمة 
الُكـردي،  القومي  بالمشروع 
بالرغم  مرفوعاً  العلم  هذا  وسيبقى 

من محاوالتهم اليائسة”.
وقال نظام الدين عليكو في تصريح 
أن عناصر جوانن شورشكر قاموا 
بحجزهم في المكتب بعد إلقاء قنابل 

المولوتوف إلى داخل المكتب... 
وبلدات  مدن  االحتفاالت  وعمت 

ُكـردستان سوريا ابتهاجاً بيوم العلم 
محليات  من  وبدعوة  الُكـردي، 
لكي  كركي  ديرك،  في  المجلس 
قامشلو،  سبي،  تربه  آغا،  وجل 

عامودا، تل تمر، الحسكة.
تل  كوباني،  مدينة  وشهدت  كما 
تمر، ومخيم دوميز احتفاالت مماثلة 
يكيتي  حزب  منظمات  من  بدعوة 

الُكـردستاني- سوريا.
األعالم  رفعت  االحتفاالت  وخالل 
عديدة  كلمات  وألقيت  الُكـردية، 
ورمزية  قدسية  حول  تمحورت 
أبناء  جميع  لدى  الُكردستاني  العلم 
الكلمات  وتطرقت  كما  ُكـردستان، 

إلى تاريخ العلم الُكـردستاني.

خاص  بشكٍل  الُكردية  والمنطقة 
والتحديات التي تمّر بها المنطقة.

التي  التجاوزات  الى  برو  وأشار 
االتحاد  حزب  أنصار  عليها  يقدم 
الُكردية  المناطق  في  الديمقراطي 
واالنتهاكات التي ما زالت مستمرة 
األحزاب  مكاتب  حرق  خالل  من 
وجميع  الناشطين  على  واالعتداء 
وإغالق  سياساتهم  مع  يتفق  ال  من 
كافة السبل إلنجاح اي حوار ُكردي 
ُكردي من خالل الممارسات اليومية 
كل  على  والتهجم  األطفال  وخطف 

ما يخالف آرائهم.
الالجئين  الى أوضاع  وتطّرق برو 
في إقليم ُكردستان والصعوبات التي 
يمّرون بها في الكثير من المجاالت 
وأهمها مجال التعليم والواقع المرير 
بين  الحدودي  فيشخابور  لمعبر 

ُكردستان سوريا وإقليم ُكردستان.
نواف  االستاذ  تحّدث  جهته  ومن 

رشيد عضو اللجنة السياسية لحزب 
ورئيس  الُكردستاني-سوريا  يكيتي 
للمجلس  ُكردستان  إقليم  ممثلية 
من  عدد  حول  الُكردي  الوطني 
وأّكد  الالجئين  تهّم  التي  القضايا 
المناسب  بالشكٍل  يعملون  بأنهم 
بالتنسيق  لها  مناسبة  حلول  اليجاد 
إقليم  حكومة  في  المعنيين  مع 

ُكردستان.
المجال  فتح  تّم  الندوة  نهاية  وفي 
والتي  األسئلة  بطرح  للحضور 

أغنت الندوة.

بألمانيا،  الراين  شمال  في  أما 
المحامي  يكيتي  منظمة  استضافت 
أونالين  تطبيق  عبَر  جلبي  حسين 
السياسيين  من  نخبٍة  وبحضور 
ومنظمات  والُكتّاب  والمثقفين 

المجتمع المدني.
المحامي  سرَد  الندوة  وخالل 
حسين جلبي المبادئ العامة لحقوق 
إلى  بإسهاٍب  وتطّرق  اإلنسان، 
تعّرض  التي  االنتهاكات  مجمل 
تأسيس  منذ  الُكـردي  الشعب  لها 

التي  واالنتهاكات  السورية،  الدولة 
وكري  عفرين  أهالي  لها  يتعّرض 
سبي وسري كانييه من قبل الفصائل 
المسلحة، واالنتهاكات التي يرتكبها 
في  الديمقراطي  االتحاد  حزب 

المناطق التي يسيطر عليها.
وكان حزب يكيتي الُكـردستاني قد 
السليمانية،  في  مماثلة  ندواٍت  نّظم 
عامودا،  كوباني،  قامشلو،  دوميز، 
تمر،  تل  ديرك،  لكي،  كركي 

والحسكة.
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منوعات

بالمناسبة ذاتها، قّدم خاللها مجموعة 
من األغاني القومية الُكـردية.

يكيتي  حزب  احتفل  كوباني  وفي 
اللجنة  عضو  وألقى  بالمناسبة 
المركزية عدنان بوزان كلمةً تطّرق 

فيها إلى تاريخ العلم الُكـردستاني.
من  وبدعوة  تمر،  تل  بلدة  في  أما 
منظمة يكيتي الكردستاني وبالتعاون 
سوريا  ُكـردستان  ُكتّاب  اتحاد  مع 
يوم  إحياء  تّم  الحسكة،  فرع   –
و  شعري  بحفٍل  الُكـردستاني  العلم 
من  مجموعة  بحضور  موسيقي 

الشعراء و الفنان معصوم شكاكي.
يكيتي  منظمة  أعضاء  واحتفل  كما 
رفعوا  بالمناسبة،  دوميز  مخيم  في 
خاللها العلم الُكـردي، وألقى عضو 
كلمةً  حسو،  شوقي  الفرعية  اللجنة 

االهلي،  والسلم  الحقوق  مجال  في 
مختلفة  شخصياٍت  وبحضور  ندوة 

من أبناء المدينة.
عيدي  مروان  أدار  أمس  يوم  وفي 
ندوة  السياسية  اللجنة  عضو 
االجتماعية  التواصل  مواقع  عبر 
السليمانية  مدينة  في  )اونالين( 
وبحضور  العراق  ُكردستان  بإقليم 
مجموعٍة من المثقفين الالجئين من 
المدينة  في  العراق  ُكردستان  أبناء 

ومخيماتها.
حقوق  على  المحاضرون  رّكز 
اإلنسان وتاريخ اتخاذ األمم المتحدة 
على  الضوء  مسلّطين  اليوم،  لهذا 
االضطهاد والحرمان الذي تعّرض 
التاريخ وحتى يومنا  الُكرد عبر  له 
به  قامت  لما  التنويه  تّم  كما  هذا، 
األنظمة الغاصبة لُكردستان، انتهاًء 
المسلحة  الكتائب  به  قامت  بما 
المدعومة تركياً في كّلٍ من عفرين 
من   ، سبي  وكري  كانييه  وسري 
إرهابية  وممارساٍت  وخطٍف  قتٍل 
يقوم  لما  باإلضافة  الُكرد،  بحق 

الديمقراطي  االتحاد  حزب  به 
خطف  من  سيطرته  مناطق  في 
التجنيد  وفرض  والقّصر  األطفال 
التعسفية  واالعتقاالت  اإلجباري 
الحياة  واحتكار  السياسيين  ونفي 

السياسية.. الخ.
الذين  يكيتي  حزب  قادة  نّوه  كما 
أهمية  إلى  الندوات  تلك  أداروا 
تطوير المجلس وأدائه، وإيجاد آلية 
يعيشه  الذي  الترهل  للحّد من  بديلة 
الماضية،  السنوات  خالل  المجلس 
المفاوضات  إلى  أشاروا  كما 
التي  واألسباب  الُكردية   / الُكردية 
ودور  العملية،  هذه  إليقاف  أّدت 
الراعي األمريكي الذي وصفه بغير 

الجّدي.
الُكردستاني  يكيتي  حزب  أّن  يُذكر 
ندوات  عدة  أيضاً  غٍد  يوم  سينّظم 
أخرى في مناطق مختلفة استكماالً 
لحقوق  العالمي  اليوم  لمناسبة 

اإلنسان

ضد الُكـرد في ُكـردستان سوريا، ال 
وتجنيدهم  القاصرين،  خطف  سيما 
عسكرياً، وإحراق المكاتب الحزبية، 
واإلعالميين،  الناشطين  وتهديد 

وتهديد عوائل بيشمركة روج.
كما وتطّرقت الكلمتان إلى انتهاكات 
الفصائل الموالية للجيش التركي في 
وسري  سبي،  كري  عفرين،  مدن 
تحت  وقتل  خطف  من  كانييه، 

التعذيب وفرض اإلتاوات.
منّظمو  قام  ذاته  السياق  وفي 
على  منشورات  بتوزيع  االحتجاج 
توّضح  األلمانية  والشرطة  المارة 

الغاية من التجمع االحتجاجي.
كما وقام منّظمو االحتجاج بإيصال 
في  األمريكية  القنصلية  إلى  رسالة 

مدينة فرانكفورت.
أنصار  تجّمع  متصل  سياٍق  وفي 

حزب العمال الُكـردستاني في مكان 
تخّون  شعارات  مرّددين  التظاهرة 
لتقوم  الُكـردي،  الوطني  المجلس 
الشرطة األلمانية بطردهم من مكان 

التجمع االحتجاجي.
شورشكر  جوانن  منظمة  أّن  يُذكر 
الُكـردستاني  العمال  لحزب  التابعة 
ُكـردستان  في  االنتهاكات  تمارس 
القاصرين  خطف  وخاصةّ  سوريا 

وإحراق المكاتب.

تطّرق خاللها إلى تاريخ المناسبة.
يكيتي  منظمات  شاركت  ذلك  إلى 
في جميع المناطق بإحياء اليوم العلم 
المناطق  جميع  في  الُكـردستاني 
المحلية  المجالس  دعوة  على  بناًء 

للمجلس الوطني الُكـردي.
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Alavên cengan 

Bi hebûn û peydabûna 
mirovan re, li ser 

zemî�nê, nakokî�, alûzî�, 
şer û ceng di navbera 
mirovan de rû didan û 
dibûne rojev û tevlî�hevî�, 
bihevçûn, kuştin, 
talankirin, hilweşandin, 
û dagirkirin incam didan, 
weke nimûne: Herdû 
şerên cenga cihanî�, 
yên yekem û diwem, di 
sedsala bî�stan de, ku 
bêhtirî� ji /55/ milyon 
kes bibûn cangorî�, ji bilî� 
birî�ndaran, têkçûn û 
hilweşandina welatan. 
Sedem û egerên cengan 
jî� evin: Dagirkirina gelan 
û welatan, nakokiyên 
siyasî�, olî�, leşkerî�, xak, 
av, xwarin, teknolociya, 
nakokiyên î�dolocî�, 
rizgarkirina welatan, û 
gelan, rûxandina rijêman, 
ev bûn egerên çer û 
cengan, ji kevin û nû ta vî� 
wextê me. şer û cengên 
berê, bi reng û alavên 
kilasî�k di wan deman de 
ku peyda dibûn, ango 
sî�xurî�, şûr, rim, tî�r û kevan 
, gurz, pî�lan û fî�lebazî�. du 
ber, rû be rû, pêrgî� hev 
dihatin, rojek yan bêhtir, 

Roja Î�nê 17.12.2021, 

Partiya Yekî�tî� 

Kurdistanî� bi boneya 

roja Ala Kurdistanî� 

çendî�n çalakî� li çend 

navçeyên cuda yên 

Kurdistana Sûriyê û 

Herêma Kurdistanê 

vejand . Nivî�skar 

Mihemed Zekî� Osê 

li bajarê Amûdê 

semî�nerek li ser dî�roka 

ala Kurdistanê ji 

destpêka sala 1914an 

heta î�ro bi rê ve bir, û 

herwiha bal kişand ser 

hebûna çendî�n alayên 

kurdî� di heyamên 

cuda de, heta dema 

pejirandina vê ala 

niha. Herwiha fî�lmek 

li ser pî�rozî� û sembola 

ala Kurdistanê hate 

pêşçavkirin. Nivî�sgeha 

Yekî�tî� li bajarê Girkê 

Legê bi heman  

helkeftê mêvandariya 

hunermend Dilêr Bavê 

Li seranserî� Cî�hanê 

roja zayî�na 

Pêximber Î�sa di 25 heyva 

12an de tê pî�rozkirin, û 

li hemû deveran  şahî� 

bi vê helkeftê têne li 

darxistin limêj û qudas 

li dêran tên li darxistin 

têde mirov û betrek ji 

Xwedan dixwazin ku 

aştî� û aramî� li cî�hanê 

cih bigre. Bi vê helkefta 

pî�roz tî�ma rojnameya 

Yekî�tî� dengê xwe tevî� 

wan mirov û bertekan 

Adilê Evdile

layek bi ser diket, û layek 
têk di çû, yan li hevhatin 
pêk dihat, ew ceng bi 
dawî� dihat. Bi hatina 
çerxa bî�stan re, sedem û 
egerên şer û cengan man 
yên berê, lê alavên cengê 
hatin guhertin, piştî� ku 
zaniest û teknolociya bi 
pêşve çû, alavên şer û 
cengê jî� pêşve çûn, firoke, 
tanzer, rokêt, firoke, 
jehrên kî�mawî� û mî�krob 
hatin afirandin, çekên 
agir avêj û etomî� derketin, 
lê dî�sa ew ceng man e 
rû be rûbûn, ango êerê 
bereyan. Bi hatina çerxa 
bî�st û yekan re, ew şer û 
cengên rû be rû û hin alav 
hatin guhertin, çi di warê 
çekan de, û çi di warê 
alavan de, weke nimûne 
di warê çekan de, nema 
dewletên xudan hêz geştî� 
û firokan bi rê dikin,qadên 
şer, firokên bê  ajoker, ku 
ji wan re tê gotin: Dirûn, 
rêdikin dever û cihên ku 
di xwazin têk bibin, ew 
dirûn bi hilmetê di rabe. 
û di warê alavan  de, dî�sa 
ew dewletên xudan hêz, 
xurt û pêşketî�, nema bi 
hezaran şervanên xwe,  

Ferhengok

wan dibine gorepanên 
şer û cengê, lê ji gel û 
partiyên cih, yên rikber, 
ji xwe re bi kar tî�nin, 
di rê ya pêşkêşkirina 
çekan û pereyan wan 
kes û mirovan, ku têne 
naskirin bi navê Mî�lî�şya, 
ewan amade dikin, û wan 
tajon rû be rûbûna şer û 
cengan, di gasî�nan de, lê di 
pişt perdeyan de, rêvebir, 
ew dewletên xurtin, yên 
ku tên kuştin û cangorî�, 
gelên blindest û lawazin, 
ev dî�men û kiryar ku vê 
demê tên bi karanî�n li 
çend welatan ku nakokî� û 
ne aramî� li nav wan hene, 
mina dewletên: Lî�bya, 
Sûrya, Yemen, Îraq û h. d.

 Yekîtî Kurdistanî roja Ala Yekîtî Kurdistanî roja Ala
 Kurdistanî vejand  Kurdistanî vejand 

Bi helkefta roja zayîna Pêximber Bi helkefta roja zayîna Pêximber 
Îsa.. PîrozbahîÎsa.. Pîrozbahî

Hedar             راحة Hilat             شروق Himbêz          حضن  

Hej                 غصن Helbet           مؤكد Henase           نفس 

Helan    الحجر المسطح Helkeft          مناسبة Hemahengî       تنثيق

Dilo kir û tê de komek 

ji stranên netewî� yên 

Kurdî� pêşkêş kir. Li 

Kobanê Partiya Yekitî� 

ev roja pî�roz kir û 

endamê Komî�teya 

Navendî� Ednan Bozan 

axaftinek kir û tê de bal 

kişand ser dî�roka ala 

Kurdistanê. Li bajarokê 

Tel Temrê, li ser 

vexwendina rêxistina 

Yekî�tî� Kurdistanî� û 

bi hevkariya Yekî�tiya 

Nivî�skarên Kurdistana 

Sûriyê – Şaxa Hesekê, 

bi amadebûna komek 

helbestvan û bi hazir 

bûna hunermend 

Masûm Şekakî�, bi 

konserteke helbestî� 

û awazî�, roja Ala 

Kurdistanî� hat vejandin 

Endamên rêxistina 

Yekî�tî� ya li kampa Domî�z 

ala kurdî� hat bilindkirin 

bi boneya vejandina 

roja ala Kurdistanî�, û 

endamê komî�teya Şaxê 

Şewqî� Hiso axaftinek 

kir û tê de bal kişand 

ser roja merasî�mê. 

Herwiha rêxistinên 

Yekî�tî� li hemû herêman 

li ser vexwandina 

encûmenên xwecihî� yên 

Encûmena Niştimanî� ya 

Kurdî� li hemû herêman 

beşdarî� vejandina ala 

Kurdistanî� bûn.

dike û ji Yezdanê  

dilovan dixwaze  ku 

piransî�pên pêxember 

Î�sa belav bibin û aramî� 

û aştî� li cî�hanê cih bigre. 

Di hema boneyê de tî�ma 

rojnameya Yekî�tî� vê rojê 

li hemû xiristiyanan 

pî�roz dike.


