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شهر آذار...

ُ

حمطات نضالية ومآسي كردية
هيئة التحرير
لشهر آذار خصوصية لدى شعبنا
ال ُكردي  ،حيث تمتزج فيه األفراح
والمآسي  ،حيث عيد الحرية
والسالم والتحرر ( نوروز )
عندما انتفض كاوا الحداد ضد
الظلم والعبودية وبات نوروز شعلة
الحرية وتاريخا نضاال” ناصعا ،
ونستذكر في آذار وفاة زعيم ورمز
األمة ال ُكردية القائد مال مصطفى
بارزاني ،الذي سطر مالمح
البطولة والتضحية وقاد نضاالت
الشعب ال ُكردي على كافة األصعدة
في زمن صعب ومعقد والتوازن
في موازين القوى  ،لكن بحنكته
وإرادته الصلبة استطاع أن يحفر
اسم ال ُكرد وقضيتهم في التاريخ
المعاصر  ،وكذلك جينوسايد مدينة
حلبجة وحرقها بالكيماوي من قبل
طاغية العصر  ،وفيه نستقبل ذكرى
تأسيس بيشمركة روج الذين قدّموا
دروسا ً في التضحية والشهادة للدفاع
المستميت عن تراب ُكردستان
ضد تنظيم داعش اإلرهابي ،
نتطلّع إلى ذاك اليوم لدخول
هذه القوة إلى ُكردستان سوريا
شبر
لحماية أهلنا وكرامتنا وك ّل
ٍ
من ُكردستان سوريا ،فبطوالتهم
إلى جانب أخوتهم البيشمركة في
ُكردستان العراق أكسبتهم شعورا ً
متناميا ً ومفعما ً باإليمان واإلرادة ،
ونستذكر الذكرى السنوية السابعة
لمجزرة نوروز الحسكة إثر تفجير
إرهابي عشية العيد .
نستقبل هذا العام الذكرى السنوية
الثامنة عشرة النتفاضة 12آذار
ال ُكردية  ،انتفاضة آذار...دروس
في التضحية .حيث انتفض الشعب
ال ُكردي في ُكردستان سوريا بك ّل
فعالياته وأحزابه وتو ّحدت بحنجرة
واحدة ال للظلم...نعم لحقوق الشعب
ال ُكردي  ،ملعب قامشلو كان
الشرارة لرفض الذل وامتدّت من
ديريك الى عفرين مرورا ً بدمشق

بقلم:إسماعيل رشيد
و ُكرد الشتات فكانت انتفاضة
الشعب ال ُكردي العارمة بامتياز ،
وسقط شهداء وجرحى واعتقاالت
همجية .انتفاضة أصابت نظام البعث
بالهستريا ووصفها بالطوفان  ،في
ظ ّل العاصفة ال ُكردية غير المحسوبة
 ،والتي فاجأت النظام والمحيط ،
نعم استطاع النظام إخمادها بالقتل
والترهيب في زمن وظروف
مغلقة سياسيا ً  ،لم تسعف الشعب
ال ُكردي لالستمرارية  ،ولكنها
رسخت قيم الكردايتي والتضحية،
هذه االنتفاضة استطاعت أن تقفز
بالقضية ال ُكردية إلى مصاف
االهتمام الدولي  ،لقد كانت تحوالً
نوعيا ً و ناصعا ً يُضاف إلى سجل
الشعب ال ُكردي الحافل  ،وما تدويل
القضية ال ُكردية وتفاعالتها حاليا ً إال
امتدا ٌد إلنتفاضة  12آذار  ،انتفاضة
الدروس و العبر  ،والتاريخ .
ُ
سنبقى أوفياء لدماء شهداء الكرد
و ُكردستان عبر نضالنا لتثبيت
حقوق شعبنا ال ُكردي دستوريا ً من
خالل دبلوماسية المجلس الوطني
كعنوان عريض لقضية
ال ُكردي
ٍ
شعبنا والتفاعل مع كافة مكونات
المنطقة والفعاليات ال ُكردية وصوالً
لتأسيس دولة اتحادية تعددية تنهي
حقبة النظام المركزي الشمولي
واالستبدادي.
 المجد والخلود لشهداء انتفاضة 12آذار ولشهداء ُكرد و ٌكردستان
ولك ّل شهداء الحرية.

سوريا ،أوكرانيا ،إزدواجية املعايري
األخالقية جتاه البشر
مقاربة متناقضة ،في موضوع
المهاجرين والنازحين من البلدين،
نتيجة الحرب المدمرة التي طالتهما،
يثير أسئلة كثيرة ،
موضوع
واستهجان في نفس الوقت .أوكرانيا
وحضارياً،
،جغرافياً،
،سوريا
منطقتان مختلفتان في ك ّل شيء ،في
الثقافة والديانة والتطور ،تشتركان،
في اآلدمية واإلنسانية ،وهذا يعني
من المفروض أن يتساووا في الحقوق
اإلنسانية .
أوالً  :سوريا بلد ،عربي ،آسيوي،
إسالمي ،في محيط إسالمي مطلق ،
تعرض شعبها ألسوأ أنواع الحرب،
ّ
والتهجير والنزوح ،لم يسبق لها مثيل
منذ الحرب العالمية الثانية ،ولكن
كيف تعامل العالم مع هذه األزمة،
وخاصة المحيط ،العربي اإلسالمي؟
ك ّل التقديرات أ ّكدت أنه

		

ساهم يف هذا العدد

فرحان مرعي
هاجر ونزح أكثر من نصف سكان
سوريا إلى الدول المجاورة ،إلى
األردن ،ولبنان ،والعراق وتركيا،
وإلى القارة األوربية ،كيف استقبل
التتمة في ص3
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حوار مع السياسية واألكادميية السورية

ملى األتاسي

سياسية وأكادميية خمتصة
بالعلوم اإلنسانية ,تدير مركز
استشارات و تدريب مهني
ً
تابع و معتمد حكوميا يف
ً
باريس ،خمتصة أيضا يف البحث
عن املواكبة املهنية يف املناخات
متعددة الثقافات من جامعة
باريس العاشرة ،ضيفتنا
القديرة هي األستاذة ملى
األتاسي بعد الرتحيب املشفوع
ً
بالشكر اجلزيل هلا ملنحنا وقتا
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رسالة تهنئة

باسم هيئة تحرير جريدة يكيتي،

ً
وجهدا كبريين كما وسعة
صدر يف حوارنا وردودها على
ٍ
أسئلتنا:
التتمة في ص5

نه ّنئ أبناء وبنات شعبنا الكُردي ،وعموم
أبناء وبنات شعبنا السوري وشعوب العامل
ِ
املح ّبة للسالم والحرية ،مبناسبة عيد نوروز...
عيد السالم والعيش املشرتك ،ونرجو من الله
أن تنعم بالدنا بالسالم واألمان يف أقرب وقت،
وأن نحتفل بعيد نوروز ،وجميع أعيادنا الدينية
والوطنية بني أحضان طبيعة ومدن وأرياف
سوريا اآلمنة املستقرة.

ُ

الكاتب واإلعالمي ،والباحث يف الشؤون الكردية وليد حاج عبد القادر
يف حوار خاص مع يكيتي
سيكون من المجحف كثيرا ً أن
تحدّثنا باختزال وفي سطور عن
الكاتب وليد حاج عبدالقادر  ،ابن
ديريك الوفي بقي لبيئتها وبساطتها
والكبيرة بتألقها وتنوعها وصدق
وإخالص ناسها ّ ..
إن مجرد استذكار
ديريك ستتتالى لك مئات الصفحات
وآالف الشخصيات الراحلة التي
أصر حاج عبدالقادر أن يبقيهم -
ّ
أقله  -في الذاكرة أحياء  ..احداث
وتجليات  ..قداسات وأرواح تحوم
في األمكنة ومعان تتتالى وتبقى

الكلمات تزخر بمعانيها البسيطة
والصغيرة بمعالمها ولكنها بكبر
تصر
وضخامة الجبال  ،واألرواح
ّ
أن تهيم في عبق الوجدان  ..لقد
حمل كاتبنا هلوساته وتاه بها في
عشق أرضه وشعبه ومدينته  ،ليتوه
هو ذاته  ،وليضيع سنينا ً طويلة
في تحديد هوية عشقه األزلي
وكمعشوقة تأسطرت في ذهنيته
حسب تعابيره ،وعليها ارتكز في
استجالب المضامين وأسس حقيقة
لوجدانية خاصة ببيئته  ..هذه البيئة
التي تملّكته وأصبحت هاجسه

الثورة السورية يف ذكراها احلادية
عشرة ,بانوراما...
تمر هذه األيام الذكرى الحادية
ّ
عشرة للثورة السورية ،بك ّل
نجاحاتها وإخفاقاتها و مآسيها ،التي
تُعتبر بحق من الثورات التاريخية
الرائدة في مقارعة االستبداد
والقمع العاري ،بحثا ً عن الحرية
والكرامة ،والزال الشعب السوري
يدفع الثمن باهظا ً يومياً ،عدا عن
تدمير مئآت اآلالف من المنازل
والمرافق الحيوية كالمدارس
والمستشفيات ،واستشهاد مايقارب
المليون إنسان ،إضافةً إلى تهجير
نصف السكان ،بين نازح ومه ّجر
ومع ك ّل ذلك لم يتم ّكن النظام من

فؤادعليكو
القضاء على الثورة أو السيطرة
على كامل الجغرافيا السورية
بعد ك ّل الدعم الروسي واإليراني
السياسي والعسكري
التتمة في ص2

نوروز ومآالته يف الوضع السياسي
السوري الراهن
كما المعتاد نرى سنويا ً مظاهر
اإلحتفال برأس السنة ال ُكردية في
عيدهم القومي نوروز سوا ًء في
المنطقة عموما ً أو حتى في المغترب
 ،تجمعات تستذكر فيها مآثر
نوروز ومعانيه البل ورسائله لل ُكرد
أنفسهم  ،كما وللشعوب المتعايشة
المغتصبة لحقوقهم
معهم ومنها تلك
ِ
بدورها في المنطقة  ،الدينية منها أو
القومية في ماهية سلطتها  ،والتي
بدورها لم تلتزم ولألسف ليومنا هذا
 ،بما تمليها نوعية هذه الكيانات من
تعاليم بنوعيها تجاه الشعب ال ُكردي
المسالم عبر تاريخه المتعايش وبك ّل

نزار موسى

وئام مع غيره  .ربما فات البعض
ٍ
ّ
ي
أ
وقوة
ديمومة
أن
المنطقة
في
منا
ّ
دول ٍة وغناها تكمن بتنوع مكوناتها
و إحقاقهم جميعا ً
التتمة في ص3

وتغذيه ليتدفّق منه ذلك الزهو
الراقي عشقا ً لمكانه ورقيا أسس
لصيرورة عشق استدام رغم سنين

الدهر الطويلة وهو خارج عن بيئته
هذه :
التتمة في ص3

ّ
حىت ال نكرر املأساة
مواجهة مع ثقافة الدم

تلتهب الساحة الثقافية اليوم بسلسل ٍة
من الدعاوى القضائية التي أقامها
محامون متح ّمسون في مصر
لتأديب بعض المفكرين األحرار
الذين يف ّكرون خارج الصندوق،
ّ
وأن
باعتبارهم مجدفين في الدين
عليهم أن يدفعوا ثمن تجرؤهم على
التابو المقدس الذي يحرم االقتراب
منه.
ّ
ويستحق هؤالء المفكرون أن
يتضامن معهم ك ّل حر ،وغاية ما
يحاكمون عليه أنهم رفضوا بشدةٍ
روايات تاريخية أساسية في تعليمنا
المدرسي ،تعلّم الجريمة على أنها
باب من الجهاد المشروع ،وتدعو
الجيل من جديد لتقديم نماذج جديدة

د .محمد حبش
تبرر البطش بالمخالف
من العنف ّ
وتستند في ذلك إلى رويات تاريخية
نكررها دون أن نعي آثارها المد ّمرة
ّ
في التربية والسلوك.
التتمة في ص2

ْ

الغزو الروسي ألوكرانيا ,إمكانات
ضعيفة وطموحات كبرية
ّ
ّ
ان استمرار موسكو
شك
ال
في غزوها ألوكرانيا واالجتياح
العسكري للعديد من المناطق هناك
 ،وقرع أبواب ” كييف” عن قرب
 ،وعدم اإلصغاء للنداءات الدولية
بوقف آلة الحرب والتهجير  ،ك ّل
ذلك سينعكس سلبا ً على بقية دول
البلطيق التي ستكون الوجبة الثانية
للدب الروسي ،وهذا ما يخشى منه
الساسة في الغرب  ،ولدى موسكو
أطماع كبيرة و رغبة بالسيطرة
على أوروبا إن سنحت لها الفرصة
،وتحاول استخدام الغاز الطبيعي

فؤاد عليكو  -محمد حبش  -علي تمي  -اسماعيل رشيد  -فرحان مرعي  -لمى األتاسي  -نزار موسى
وليد حاج عبد القادر  -محمد زكي أوسي  -الفا عباس  -فيروشاه عبد الرحمن  -ليلى قمر  -إدريس شيخة  Hisret Bavê Alan -ـ Adilê Evdil

علي تمي
كاتب وسياسي

كسالحٍ أساسي في المعركة مع
الناتو
التتمة في ص2

المقاالت المذيلة باسماء
كتابها تعبر عن رأي أصحابها

2

يــكـيـتـي

السياسة
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الثورة السورية يف ذكراها احلادية عشرة ,بانوراما...التتمة
فؤادعليكو
إذ اليزال ما يقارب  %40من
الجغرافيا السورية خارج سيطرة
النظام ،وهذا يقودنا إلى القول
بأنه من الصحيح ّ
أن الثورة لم
تنتصر بعد ،ولكن الصحيح
أيضا ً ّ
أن النظام لم ينتصر ايضا ً .
ّ
لكن ك ّل ذلك اليعفينا من القيام
بمراجع ٍة موضوعية لمسيرة الثورة،
أين نجحنا وأين اخفقنا؟.وهذا يتطلّب
من ك ّل باح ٍ
ث ومتابعٍ سياسي أن يدلو
بدلوه في تقييم تلك المرحلة ،وعليه
يمكننا القول ّ
بأن الثورة السورية
مرت بأربع مراحل أساسية ( السلمية
ّ
والعسكرة واألسلمة والتدويل ).
 ففي مرحلة سلمية الثورة،كانت األجواءالسياسة في العالم
العربي ،خاصةً بعد ثورات تونس
وليبيا ومصر ،تنبّىء بقيام ثورة
في سوريا ،وأن غليانا ً يجري في
ّ
وأن
الشارع السوري  ،خاصة
النظام كان أكثر قسوة ً من النظم
الدكتاتورية اآلنفة الذكر ،ومع ذلك
لم تقم المعارضة السورية التقليدية
بإجراء تقييم موضوعي للمرحلة،
وتحضير جيد لما هو قادم  ،لذلك
انتفض الشارع السوري متجاوزا ً
أطر المعارضة المعروفة  ،لكنه
لم يتم ّكن من تشكيل قيادة موحدة
إلدارة ذلك االنفجار الكبير ،الذي

توسّع بشك ٍل غير مسبوق ،متجاوزا ً
المحافظات والمناطق والنواحي إلى
القرى  ،حيث تش ّكلت على إثر هذا
التوسع الكبير تنسيقيات الحصر
لها  ،دون وجود رابط مو ّحد بينها،
ودون وجود صالت حقيقية بينها
وبين القوى السياسية التقليدية،
لذا أصبحت لك ّل حارة وحي قيادة
خاصة بها ،وهذا ما ش ّكل مقتالً
للثورة الحقا ً  ،إذ كيف يمكن للثورة
أن تنجح بدون قيادة ّ
تنظم العالقة
بين الثوار ،إضافةً إلى فقدان الرؤية
السياسية لسوريا المستقبل ،سوى
إسقاط النظام والمطالبة بالحرية
والكرامة ،األمر غير الكافي لثورةٍ
تغيير سياسي جذري
تهدف إلحداث
ٍ
في بنية النظام ،لكن في الجانب
تحركت القوى السياسية
اآلخر
ّ
ً
مؤخرا للملمة الوضع وإيجاد رابط
مشترك بينها ،فكانت والدة المجلس
الوطني السوري بعد ستة أشهر من
المبرر
الثورة ،وهذا التأخير غير
ّ
انعكس سلبا ً على أدائها فيما بعد
 ،حيث لم تتم ّكن من توسيع دائرة
تمثيلها الشعبي والسياسي كما
يجب ،وحملت معها جنين فشلها،
لذلك لم يطل عمره ألكثر من عام
حتى ابتدأ البحث عن تشكيل إطار
جديد ،فكان االئتالف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية في

ّ

الدوحة في نهاية  2012كبديل
سياسي مقبول  ،ثم ت ّم انضمام
المجلس الوطني ال ُكردي إليه
في  2013فأعطاه طابعا ً أشمل
لتمثيل الشعب السوري ،لكن في
الجانب اآلخر ،وفي تلك المرحلة،
دخلت الثورة مرحلة العسكرة،
ولم يتم ّكن االئتالف من السيطرة
على الحالة العسكرية ،وكانت
نقطة ضعفه األساسية وال يزال.
 مرحلة العسكرة  :نتيجةً للقمعالعاري من قبل أجهزة النظام
بالرصاص الحي وز ّج الجيش في
الصراع لقمع المظاهرات السلمية ،
دفعت الكثير من الضباط وضباط
الصف والجنود وكذلك قوى األمن
الداخلي إلى االنشقاق ،و أعلنوا عن
رفضهم المشاركة في قمع الشعب،
مما دفع والحالة هذه بالعديد من
الضباط إلى اإلعالن عن تشكيل
الجيش الحر  ،لكن ومما يؤسف له
أيضا ً لم تتم ّكن تلك القيادة من تشكيل
قوة عسكرية موحدة ،وأصبح لك ّل
تنسيقية قوة عسكرية خاصة بها
وشعارات متباينة بعيدة عن الهدف
السياسي العام للثورة السورية ،األمر
الذي كان مقتالً اساسيا ً ثانيا ً للثورة
السورية ،فكيف تنجح ثورة دون
وجود قيادة عسكرية موحدة  ،وقد
أدرك االئتالف متأخرا ً هذا المأزق،

حىت ال نكرر املأساة
مواجهة مع ثقافة الدم ...التتمة

د .محمد حبش
وفي مثا ٍل دقيق نشير إلى الروايات
التي تتصل بحروب الردة التي
خاضها الصحابة ألسباب مختلفة،
ومع ّ
أن الصحابة انقسموا بشك ٍل
ق على الحرب
واضح بين مواف ٍ
ورافض لها كعمر،
كأبي بكر،
ٍ
تدرس كما
ولكنها عادت بقدرة قادر ّ
لو كانت سورا ً من القرآن الكريم،
يحرم نقدها أو معارضتها ،ويجب
التسليم بما وقع فيها دون الحاجة
إلى أي تبرير أخالقي.
ومن قصص الردة حادثة رهيبة
تتصل بأم قرفة وهي امرأة معارضة
اتهمت بالردة وت ّم قتلها بطريقة
متو ّحشة ،بربطها بين بعيرين حتى
ُ
شقّت نصفين! وكذلك إقدام خالد
بن الوليد على قتل مالك بن نويرة
وطبخ رأسه وأكله ،ثم التزوج من
زوجته في نفس الليلة!
ولست أدري كيف يمكن أخالقيا ً
تعليم هذه الحكايات المتو ّحشة على
مقاعد التعليم من دون أن يكون
للمعلم موقف من هذه الفواحش
الفظيعة ينكرها ويرفضها مهما
كانت أسانيدها.
أما داعش فقد رأت في هذه
الروايات سندا ً حقيقيا ً لما يجب فعله
على األرض من عنف وإرهاب
تسول له نفسه نقد اإلسالم
بحق َمن ّ
في أصوله أو تاريخه حيث ينبغي
التنكيل بهؤالء وإرهابهم وإرعابهم
بما يدفع شرهم عبر استخدام سائر
أشكال االنتقام.
وفي سبيل تقرير هذا الموقف
فإنهم يحملون من البداية شعار
المصحف والسيف ،وال يجدون
ي غضاض ٍة في القول ّ
بأن اإلسالم
أ ّ
ّ
انتشر بالجهاد ،وأن الجهاد ليس
رياضة سياحية مارسها الصحابة
بل هو رؤوس تتطاير وأعناق تٌنحر
ودماء تُراق منا ومن عدونا حتى
يحكم هللا ....وال يعبؤون في شيء
بدعاوى المستشرقين ّ
أن اإلسالم

انتشر بالسيف ،بل يرفعون شعار:
جئتكم بالذبح وأنا الذبّاح الرحيم!!
ومن المؤسف ّ
أن الذين رفضوا
الروايات واعتبروها مسيئة لإلسالم
وللصحابة الكرام ،يصبّون جام
غضبهم فقط على َمن ينقل إلى
اإلعالم هذه الحكايا السوء ،واعتبار
َمن يرويها ناقدا ً مفتريا ً يريد تشويه
اإلسالم! ،ولكن لم يقم واحد منهم
دونوا هذه
بنقد الرواة األوائل الذين ّ
الروايات في كتبهم منذ اكثر من
ألف عام ونشروها في ك ّل مكان في
الدنيا ،وال زالوا يطبعون هذه الكتب
في الجامعات االسالمية والمعاهد
الشرعية ويعيدون إقراءها للناس،
وال حتى أولئك الذين يصعدون
المنابر اليوم ويتغنّون ببطوال ٍ
ت
كهذه من قتل وطبخ وسبي وذبح
على أنها من ضرورات المعركة
الحاشدة ضد الكفر.
ّ
فإن المواجهة مع
وفي الحقيقة
هذه الروايات تحتاج إلى شجاعة
وإخالص ،وقدرة على مواجهة
نصوص تاريخية محاطة بالقداسة
والتبجيل ،فرواية قتل أم قرفة بهذا
الشكل المريع وردت في معظم كتب
السيرة النبوية ،ابن كثير وابن هشام
وابن اسحق وابن سعد ،وتفاصيل
خبر قتلها األليم قد وردت تحديدا ً
في الكتب التالية :السيرة الحلبية
ومغازي الواقدي وعيون األثر
والكامل في التاريخ البن األثير،
وقد أوردها ابن اسحق ونسبها إلى
صحابي آخر هو قيس بن المسحر.
أما روايات قتل خالد بن الوليد
لمالك بن نويره واعتراض عمر بن
الخطاب الشديد على ذلك موجودة
أيضا ً في معظم كتب السيرة ومنها
السيرة النبوية البن كثير والسيرة
النبوية للذهبي والسيرة النبوية البن
حبان واالكتفاء للكالعي األندلسي
والروض االنف للسهيلي والسيرة
الحلبية لعلي بن برهان الحلبي ،أما
أن خالدا ً
الروايات التي أشارت إلى ّ
قام بطبخ رأس مالك وأكل منه فهي

أيضا ً كثيرة ومنها :البداية والنهاية
البن كثير وتاريخ اإلسالم للذهبي
ومرآة الجنان لليافعي.
المؤرخين
ال نجرؤ أن نلوم هؤالء
ّ
والمحدثين القساة الذين نعصمهم
عادة بعبارات من اإلطراء والثناء
والتقدير ،ونعيد بالتالي تدوير
المشكلة ،ونجعل مجرد التفكير
في انتقادهم نوعا ً من التجديف
بالشريعة.
وما ال أفهمه أبدا ً كيف يعتبرون
النقل من هذه الكتب إلى الصحافة
واإلعالم إساءة وعدوانا ً على
اإلسالم ،في حين ّ
أن رواية هذه
المخازي والفظائع وتدوينها
وتدريسها للطلبة لمئات السنين ال
تثير فيهم أي اعتراض؟؟
ً
والواقع ّ
أن َمن يروي أخبارا بهذه
القسوة ثم ال يعلّق بحرفٍ واحد
عليها إنما يعبّر عن قناعته بما فيها،
ّ
يظن البعض أنه قد أسند
وليس كما
ومن أسند فقد أعذر ...قد يقبل ذلك
في المسائل الحيادية كما لو كان
يروي في صالة أو صيام أو مكارم
أخالق ،ولكن هذا التبرير ال ينفع
أبدا ً في القضايا الجدلية التي تشتمل
على اتهام مباشر ،ففي هذه الحالة ال
ب ّد ّ
أن الراوي مقتن ٌع بما يرويه وليس
مجرد قمع قول يمارس اإلسناد
والرواية البلهاء.
نحن بحاجة إلى ثورة فكرية
حقيقية تنسف باأليقونات جميعاً....
وتعيد االعتبار لقيم اإلسالم العليا
في الرحمة والسالم والتكامل بين
األنبياء ،ورفض ك ّل خطاب كراهية
ومواجهته في مصدره األول دون
خوف من التاريخ ...لقد ارتكبوا
انتصارات وهزائم ،وفتوحا ً وجرائم،
ونجاحات ومظالم ،وهم بشر من
البشر تصدّروا المشهد اإلنساني في
مرحل ٍة من التاريخ ،وحان الوقت أن
نتعامل مع هذا التاريخ بواقع قول
هللا تعالى :تلك أمة قد خلت لها ما
كسبت ولكم ما كسبتم وال تُسألون
عما كانوا يعملون.

وحاول في  2015توحيد هذه
الفصائل ،ولوحظ ّ
أن تعداد أسمائهم
كان مذهالً ،حيث ورد لالئتالف
 1163اسما ً  ،كما لوحظ ّ
أن معظم
تلك األسماء كانت تحمل عناوين
إسالمية أو لشخصيات تاريخية
إسالمية ،وعمل االئتالف على
توحيدها تحت مظلة وزارة الدفاع
في الحكومة المؤقتة ،لكنه فشل
عملياً ،وبقيت الوزارة اسماً ،ليس
إال ،في الواقع العملي وحتى اآلن.
مرحلة األسلمة :لم تو ِل القوىالديمقراطية و اليسارية والعلمانية
الليبرالية األهمية المطلوبة لهذا
التحول الكبير في إتجاه الثورة
من السلمية الى العسكرة ،علما ً
ّ
أن جميع الضباط وضباط الصف
والجنود وهم بعشرات اآلالف
كانوا بعيدين عن التوجه اإلسالمي
نتيجة إبعاد النظام اإلسالميين من
صفوف الجيش بشك ٍل ممنهج،
وبالتالي هؤالء الضباط والجنود
لم يجدوا َمن يحتضنهم سوى التيار
اإلسالمي الذي كان حاضرا ً ونشطا ً
في االهتمام بالجانب العسكري
 ،واستوعب العديد منهم ضمن
صفوفه بطريق ٍة انتقائية تخدم
ّ
،لكن
توجههم السياسي إلى ح ٍد ما
الغالبية العظمى منهم أصبحوا في
المخيمات يعانون ظروف العيش

القاسية ،فكانت الهجرة الى الغرب
المالذ األفضل لهم للخالص
من هذه المعاناة ،وفقدت القوى
الديمقراطية أكبر مخزون داعم لهم
على األرض ،في المقابل استفرد
االسالميون بالساحة العسكرية كلياً،
ومارسوا سياسة االستحواذ على.
القرار السياسي والعسكري للثورة
أو تهميش دورها ،متأثرا ً بما حصل
في تونس ومصر  ،وكان هذا خطأ ً
كبيرا ً ارتكبه ،فقد استغ ّل النظام
هذه الوضعية بتصنيف الثوار
بأنهم إرهابين إسالميين ،خاصةً
وأّن التيار اإلسالمي المعتدل لم يقم
بإبعاد منظمة القاعدة المتمثلة بجبهة
النصرة من المشاركة في الثورة،
ثم خرجت من رحم النصرة منظمة
داعش األكثر تطرفا والتي حاربت
الجميع واستحوذت على نصف
الجغرافيا السورية بطريق ٍة وحشية،
ولم يدرك التيار اإلسالمي المعتدل
خطأهم اال مؤخراً ،لكن بعد أن فقد
الكثير من قواه وجغرافيته لصالح
هذه المنظمات اإلرهابية وفقد
معها سمعته كقوة فاعلة مع القوى
الديمقراطية لبناء سوريا المستقبل.
 مرحلة التدويل :بدأت مرحلةالتدويل بالتدخل العسكري اإليراني
وحزب هللا والفصائل العراقية
الموالية إليران إلى ساحة الصراع

في سوريا منذ  ،2013وبلغ الذروة
بالتدخل العسكري الروسي الكبير
 2015لصالح النظام تحت ذريعة
محاربة اإلرهاب  ،ثم أعقب ذلك
التدخل العسكري األمريكي من
نفس العام لمحاربة داعش ثم
التدخل التركي  2017تحت نفس
ذريعة محاربة اإلرهاب ،وبذلك
تحولت الجغرافيا إلى مناطق نفوذ
ّ
لهذه الدول اضافةً للتدخل العسكري
اإلسرائيلي الجوي في الصراع مع
إيران ،والزال الوضع مستمرا ً
تحول الصراع
حتى اليوم ،وبذلك ّ
ع على سوريا
في سوريا إلى صرا ٌ
بين القوى اإلقليمية والدولية ،مما
خلقت الوضعية هذه اصطفافات
اقليمية ودولية واضحة وفقدت القوى
السورية ،سوا ًء النظام أو المعارضة
الكثير من قرارها المستقل ،وتعقّد
الوضع أكثر أمام إيجاد مخرجٍ
لألزمة على الرغم من تعاقب أربع
ممثلين دوليين حتى اآلن وانعقاد
العديد من الجلسات منذ 2014
تقدم حقيقي،
دون أن يسفر عن أي ٍ
أو حتى بوجود بوادر أمل ،وأصبح
الحل السياسي لألزمة السورية
مرهونا بتوافقات الدول اإلقليمية
والدولية وتحديدا ً التوافق الروسي/
األمريكي وهذا اليزال بعيد المنال،
خاصةً بعد التدخل العسكري في
أوكرانيا.

ْ
الغزو الروسي ألوكرانيا ,إمكانات ضعيفة
وطموحات كبرية ...التتمة

علي تمي
كاتب وسياسي
تحرك جميع
إال أنها حتى اآلن لم ّ
طاقاتها وإمكاناتها وتلعب على
حبل ابتزاز الغرب فقط  ،فبرلين
وباريس وامستردام وبكين ،وحتى
روما المستورد األساسي للغاز
الروسي تخشى من وقوع كارث ٍة
حقيقية في أوروبا بعد االرتفاع
الجنوني الذي تشهده أسعار المواد
األساسية في العالم  ،وبالتالي
ارتدادات هذا الصراع على أوربا
ستكون بالدرجة األولى اقتصادية
،وربما تدفع بهذه القارة العجوز
مع الوقت نحو الفوضى و الهاوية،
والظاهر هذا ما تريد واشنطن
الوصول إليه في نهاية المطاف.
ارتدادات األزمة األوكرانيّة في
الشرق االوسط:
واشنطن اليوم تحشد جميع حلفائها
وأوراقها ضد موسكو وفي ك ّل
أصقاع العالم وأينما وجدت  ،بينما
ق حقيقي
موسكو تجد نفسها في مأز ٍ
داخل أوكرانيا وحرب استنزاف
طويلة المدى  ،وقبل فتر ٍة حاول
وزير الخارجية سيرغي الفروف
تهديد الناتو بالورقة النووية ولم يج ِد
نفعا ً على ما يبدو  ،واليوم يو ّجه
رسائل مختلفة ومن نوع آخر من
خالل حليفتها إيران إلى ”أربيل ”
محذرة ً واشنطن من مغبّة اللعب
بالنار.
ومن المر ّجح أن تمت ّد ارتدادات
الصراع على أوكرانيا على األغلب
إلى الكثير من البقع الجغرافية

في العالم  ،و أربيل من أهم هذه
المناطق الساخنة التي يمكن أن
تشهد فيها التوترات  ،إقليميا ً  ،يمكن
أن يت ّم تحريك ورقة الحوثيين ضد
الرياض وأبوظبي  ،و تحريك حزب
هللا في جنوب لبنان ضد تل أبيب ،
وتحريك حزب العمال ال ُكردستاني
ضد إقليم ُكردستان و تركيا  ،هذه
االحتماالت واردة جدا ً واألبعد من
ك ّل هذا  ،واشنطن حتى اللحظة
غير جادّة بالدفاع عن حلفائها
في المنطقة  ،وجميع المعطيات
والوقائع على األرض تشير إلى
أنها فشلت بسياستها الخارجية في
الشرق األوسط وخاصةً ما بعد
واليوم تحاول تصحيح
2011
هذه الحقبة من خالل وضع النقاط
على الحروف  ،فمثالً ،تسليم
ق من
العراق إلى إيران على طب ٍ
ذهب  ،و منطقة شرق الفرات
داخل سوريا إلى حزب العمال
ال ُكردستاني  ،كما تركت الخليج
رهينة للصواريخ الحوثية دون أن
تتحرك ،واالنسحاب غير المبرر
ّ
وبغض
من أفغانستان ،ك ّل هذا
ّ
النظر عن األسباب جعلتها تفقد
مصداقيتها لدى األوساط الشعبية
والسياسية في المنطقة. .
بالمحصلة ،بات جليا ً أن الصراع
على أوكرانيا سيمت ّد نطاقه ليشمل
جبهات أخرى  ،والحلقة األضعف
ستشهد فيها توترات خطيرة  ،وربما
تمت ّد نيرانها لتشعل سوريا والعراق
ولبنان  ،والروس بدورهم تنتهي
حدود أطماعهم وحروبهم بانتهاء

مصالحهم في الشرق األوسط ،
ويبدو أنهم حسموا أمرهم و قرارهم
بالهيمنة على أوربا  ،من خالل بوابة
أوكرانيا  ،والشرق األوسط بات
اليوم على صفيحٍ ساخن و رهينة
بيد المحور اإليراني  -الروسي ،و
يدفع ثمن تخاذل واشنطن في سوريا
والعراق وتسليم ملفها إلى الروس
ق من ذهب وجعل المنطقة
على طب ٍ
لقمة سائغة للميلشيات اإليرانية
 ،و بنا ًء على ما ت ّم ذكره  ،على
قادة البيت األبيض أن يدركوا ّ
أن
ضربت في الشرق
مصداقيتهم
ُ
األوسط وأفغانستان ،وحتى داخل
أوكرانيا ،واليوم الشعوب المسالمة
في أوكرانيا وسوريا تدفع الفاتورة
بمفردها  ،ومنذ اآلن فصاعدا ً لن
يدافع أحد عن استفراد واشنطن
في قيادة العالم  ،مالم تقم بدورها
و بواجباتها السياسية واألخالقية
إتجاه الظلم والقمع والدكتاتوريات
التي أوجدتها الظروف الخاصة في
الشرق االوسط  ،بعد السبعينيات من
القرن الماضي  ،وال ب ّد من مساعدة
الجميع  ،ووضع حد للهيمنة اإليرانية
في الشرق األوسط ،ومنعها من
التالعب بمصير المنطقة ودفعها
ّ
الخلقة  ،ويجب
نحو الفوضى
العمل على قصقصة أجنحة”بوتين
” داخل سوريا ،ومنعه من احتالل
ّ
وألن حدود أطماع
أوربا العجوزة
موسكو تنتهي بانتهاء مصالحها في
العالم  ،وربما يأتي يوم تخرج فيها
األمور عن السيطرة ستكون له
نتائج ال تحمد عقباها.

يــكـيـتـي

السياسـة

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا
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الكاتب واإلعالمي ،والباحث يف الشؤون الكردية

وليد حاج عبد القادر يف حوار خاص مع يكيتي ...التتمة
لكنه استظ ّل بعفوية درو
واستنجد بلسان أطاش
وابتهل مع نداءات قمو
وتغرب الجئا ً بعيدا ً مع أرسي
ّ
وتغنّى مع العجوز يردّد هاي هاي
ممو
واكتملت كلها كالبدر تضيء
وتعتصر نشوة كالخمرة تتعتق من
روحه
وأينعت في باكورة مالمحه كما
شتالت النرجس تتازل .
بدايةً اسمحوا لي ؟ ودعوني وبك ّل
سرور وتقدير أن أقف أمامكم
وعبر صفحات جريدتكم المركزية
أن أتواجه معكم كحزب يكيتي
وجماهيركم فاأو ّجه لكم أرقى
التحايا النضالية  ،وألصارحكم
تماما ً عما انتابني من الغرور
مرتين  :أولها كان ذلك التكريم
الرائع وكحلم كنت أخاله أن تت ّم
في بلدتي  ،ولكنها منظمة حزبكم
هي من قامت بها  ،شعور هالني
وأدمعني من القلب  ،واليوم ! وها
أنتم من جديد وهاأنذا أستكمل معكم
ذات المستوى وعلى صفحات
أعلى منبر إعالمي عندكم فشكرا ً
لكم من جديد  ..وسأعود إلى الجدل
والرد على أسئلتكم مشكورين على
حرفيتها وجديتها
يف كتاباتك طغت احمللية
بأمكنتها وأحداثها  ،والشخوص
ترتقي فيك لدرجة اهليمنة
ً
ولكنّ احيانا حيتار القارئ أيكما
يتحكم باآلخر األحداث أم أنت ؟،
كيف تعاملت ككاتب وكشخص
مندس ـ حقيقي مع هكذا حالة
 .وماذا عنت  /استطعت اخلروج
من شرنقة احمللية ؟
أقر ّ
بأن المحلية
 نعم وببداهة ّطاغية على أعمالي ووسمت
ببصمتها على جل كتاباتي  ،البل
وارتكازا ً على تلك المحلية سعيت
وحلّقت بها كثيرا ً في فضاءات
عديدة أحمل على ظهري  -تي

ركا غمو كوال  -وأرسم من خاللها
دموع شخوصي وضحكاتهم ،
أوجاعهم ومعاناتهم  ،الظلم واأللم
والموت والحياة  ،أتلقط تلك
الحيوات المتراكبة والمزدوجة ،
الى درجة أبكي مع كل الحروف
التي قد أكون أنا من أشكلها كتابة
 ،واتوه عبرها كمجنون أعطى
لمخياله  -مخيالي ملكات الجنون
بكراكيبها  ،وأبصم على مصداقية
أي هراء فقط ألرضي الجنون
فيزيد في تسعير هواجسي  ،وهنا
صد أمورا ً عديدة ولن أطيل
أنا سأتق ّ
 :نعم أتعامل ككاتب وأتق ّمص
اإلندساس الكامن بباطنية فشل فيها
المرحوم مال محمدي خليفة  ،عبر
قرونه الطويلة  ،وذلك في إيصال
مكنونات ك ّل كتبه بشروحاتها
وتفاسيرها وإيضاحها أوغرزها
كذهنية مفيدة لي  -نا  ..وألكن دقيقا ً
أكثر وبسيطا ً في إجابتي  :أجل ؟
ّ
إن المكان عشق والعشق امرأة قد
تكون أما ً حبيبة اختا ً وهنا هي من
ستبرز متالزمة المكان وصميميته
كما كان  ،والذي صار فيما صار
بين درو وكاسان وليالن ثالثية
مشيمتها كان هو الحب خاصة حينما
تأسطر عشقا ً  ،ولحظتها مهما جنت
بدرو ذرات مخيخه سيبقى المكان
كما هو مشيمة األم أو قلب العاشق
هو الحاضن والحضانة عمرها لن
تثمر سوى حضانة منتجة  ،وهنا
أقر  :انني عندما أخرج
علي أن ّ
من عباءة محليتي سأكون ذاته من
أدرك منذ زمن جد جد جد االمير
ومع ترنيمات آطاش بأنني قد أفقد
ك ّل جذور اإلنتماء ال البريق كما
هي حالتي اآلن  ،اوالزوغان عندما
أندمج بكليتي مع شخوصي فأتوه :
عجبا ً ! من منا يكتب ؟ و من هو
المكتوب عنه  ،وباالمحصلة أستنتج
وبالتراضي مع ك ّل مجانيني أننا
وسأختصر  :من اليبرع في التعبير
عن محليته  ،ومن ال يجعل منها
المرآة ليعكس فيها عالميته سيكون

صفر قيمة موازية من اإلبداع
 ،وعليه فقد طفت ربوع العالم
دونت
أحمل معي مجانيني الذين ّ
وبهم افتخرت  ..نعم  :سأبقى امينا ً
وملتزما ً بمحليتي ومصمم على
تسخير ما ملكت يدي من منافذ
الى العالمية فأصيغها قيمة مضافة
الغنية والحبلى بالمآسي ..
لمحليتي
ُ
الشعب الكردي من الشعوب
ً
الغنية جدا مبوروثها الذهني
الرتاثي ،وأنتم ممن يدعون
اىل مجعها وتوثيقها  ،فهل من
املمكن مجع ماتاه منها ؟
بالتاكيد نعم  ،فالشعب ال ُكردي
صنف من ضمن
اليزال ي ّ
مجموعات الشعوب ذي الثقافة
الشفهية  ،وقد استطاعت عبر
األجيال أن تحافظ على اإلرث
والموروث وتضيف عليها وتشذبها
أيضا ً ومن ثم تتناقلها وتوائمها مع
الزمن المعاش  ،إذن فقد لعب التناقل
الجيلي أي بين اآلباء واالبناء دورا ً
محوريا ً وساهمت في ايجاد صيغ
للتصنيف والبلورة ومن ثم إضفاء
أنماط المعيشة وتشكالت المجتمع
 ،وفي وقتنا الحالي بات األمر
يحتاج إلى تضافر جهود وعوامل
كثيرة وتستلزم مجهودات ضخمة
 ،تبتدئ مهنيا ً بالجمع الممنهج لك ّل
الصيغ واالنساق التي تروى  ،ومن
ثم إخضاعها وفق منهج تطبيقي
لعملية فلترة ومقارنة وتقاص مع
علوم مساعدة عديدة ومختبرات
ومختصون  ،وصدقوني بعدها
سيت ّم الوصول إلى صيغ مقاربة
تدهشنا معرفيا ً وتطبيقيا ّ وتقاطعا ً
مع أرقى الثقافات التاسيسية للوعي
البشري وبخاصيتها الرافدية ،
أجل نسقيات من الطراز األعلى
ألساطير وايضا ً عليا وفق الفهم
العلمي لمصطلح  -األسطورة -
وهذه النقطة هي األهم كر ّد عملي
وتوثيقي على غالة الشوڤينيين
وتاكيدا ً ممنهجا ً على انتمائية

سوريا ،أوكرانيا ،إزدواجية املعايري
األخالقية جتاه البشر...التتمة

فرحان مرعي
المحيط العربي اإلسالمي اخوتهم
المهاجرين السوريين -اخوتهم
في الدين والعروبة والجغرافيا
والمصير والتاريخ؟
لقد كان إحتضان الغرب المسيحي
للمهاجرين السوريين أكثر رحمةً
وإنسانية ،مقارنةً مع اخوتهم العرب
المسلمين ،الذين يدّعون ليل نهار،
أن دينهم هو دين الرحمة والتعاضد
ّ
ولكن العالم رأى كيف
والتآلف،
استقبلت الدول المجاورة لسوريا
المهاجرين السوريين الهاربين من
ويالت الحرب-رغم أنهم رأوا،
بأ ّم أعينهم كيف القى اآلالف
منهم حتفهم في البحار والغابات
والحدود  -لقد استُقبلوا في مخيمات
اشبه ب المعسكرات والمعتقالت
،لقد كانت صور معاناة السوريين
وسوء أحوالهم في هذه المخيمات،
والقمع
للعنف
وتعرضهم
ّ

أحياناً،خاصةً في لبنان وحرمانهم
من أبسط مقومات الحياة ،حتى
ماتوا من الجوع والبرد  -مناظر
ندت لها جبين البشرية ووصمة
عار عليها  ،لقد أصبحت التغريبة
السورية رمزا ً للمأساة البشرية في
هذا العصر!!!،
اما الصورة الثانية ،هي من أوكرانيا
المسيحية ،في محيطها المسيحي،
صورة مختلفة تماماً ،متميزة،
أكثر إنسانيةً ورحمة ،وتعاطفا ً ،
لقد احتضن األوربيون ،المهاجرين
األوكرانيين الهاربين من الحرب،
على صدورهم ،استقبلوهم بالورود
والبسمات ،والدموع  ،لقد فتحوا
بيوتهم لهم و لقططهم وكالبهم،
أيضاً!!!!  ،وبمجرد دخولهم إلى
البلدان األوربية ،المجاورة ُ ،منحوا
حقوق المواطنة األوربية  ،بدون قيد
أو شرط ،فتحوا لهم ك ّل مؤسسات
الصحة والتعليم والعمل مباشرة ً !!
المقاربة مؤلمة ،رغم وحدة الوجود

البشري  ،كيف تعامل األوربيون
المسيحيون مع بني جلدتهم من
األوكرانيين المسيحيين ،وكيف
استقبل العرب المسلمون اخوتهم
السوريين العرب ،المسلمين؟؟؟
صحيح ّ
أن األوربيين يتعاملون
بإزدواجية مع البشر خارج قارتهم
 ،فهم ينظرون إلى الشعوب
اإلسالمية والشرق أوسطية نظرة
دونية ،وكشعوب متخلفة ،تعيش
على هامش الحياة وفائضة عن
الحاجة البشرية ،ولكنهم ينظرون
إلى شركائهم في العرق والدين
نظرة إنسانية ،نظرة إحترام
وتقدير وتعاطف  ،ولكن لماذا
المسلمون،وهم أصحاب الديانة
السماوية الخالدة  ،والرحمة
العالمية -كما يدّعون  -يتعاطون
بهذه النظرة الخالية من قيم التعاطف
والتعاضد والرحمة والالمباالة
والالمسؤولية تجاه شعوبهم؟.

الشعب ال ُكردي لوطنه ُكردستان
وبخاصية النمو واإلرتقاء الثقافي
لبيئة ميزوبوتاميا .
اجلمع بني ثنائية ( السياسي
ـ الروائي ) حيتاج إىل جمازفة
نالحظه
وإرادة التحدي وهذا ما ّ
يف منهجيتكم...كيف توفقون
بني هذه الثنائية ؟ وماهو اإلرث
الذي تستندون عليه كقاعدة
انطالق هذه املعادلة ؟

تاطيرات .
وليد عبد القادر السجني
السياسي يف عهد نظام البعث،
مالذي أضافته هذه التجربة
( سجني سياسي ) على املزج
بني السياسي ـ التارخيي يف
جممل رواياتك ومؤلفاتك وحىت
خطابك السياسي الذي الخيلو
من احليوية يف الطرح واجلرأة يف
النقد ؟

 بتصوري ّإن األمر أبسط من
هكذا بكثير  ،فالسياسي قد يكون هو
كاتب أو روائي وشاعر  ،عكس
الكاتب  ،والمعضلة هي فيما إذا
ما استطاع هذا الكاتب  /السياسي
الموازنة بدقة بين الخطين  ،أي عدم
الفرط في التحيز إذا جاز التعبير ،
هذا األمر الذي سيعيدنا الى أجواء
القرن الماضي وسلوكيات النظم
واالحزاب المؤدلجة  ،ولع ّل من
أبسط مفارقات هذا األمر هو فضاء
اإللتزام والواقعية المفترضة أي
أن تكون حزبيا ً مثالً ام جماهيريا ً
ملتحما ً لفضاء المجتمع وظاهرة
القرد  -المجتمع  -الحزب  -نعم
لقد كتب غوركي رواية األم وجعل
من بافل وأمه أيقونة ولكن سخرهم
كأدلجة متحزبة  ،ولكن صالحة
نسبيا ً لك ّل النسقيات  ،ومع انهيار
النظام الشيوعي بقي غوركي وظ ّل
بافل وأمه  ،ولكن ذهب الحزب ،
وهنا وباختصار أن تتصدّى لقضايا
المجتمع وتلتزم بهمومه وتتبنّاه ،
فسنالحظ كيف ّ
أن المراحل تتغير
سوى القيم بمعاييرها النضالية ،
وستكون هناك التحام شخصاني
عملي ال انفصام تراكبي ومزدوج .
وعليه فأنا من الذين انهارت عندهم
منذ زمن طويل مفاهيم األدب
المؤدلج  -الملتزم  -ودائما ً احارب
األبراج العاجية ومصطلحات أو
اتحادات علي عقلة عرسان وجابر
عصفور و أتحاشى تماما ً الشلليات
الى درجة التوحد هروبا ً من هكذا

أقر ّ
بأن مشروعي
 بدايةً علي أن ّالميثولوجي سباق لفترة اإلعتقال
وبداياتها تعود الى عام  1978حيث
بدأت بالترافق مع دراستي الجامعية
 ،بعد تقديمي بحث تاريخي لقسمي
الجامعي  ،وخضت مجال التجميع
وقدمت عدة مواضيع للجرائد
الحزبية  ،واستخدمت كثيرا ً من
العناوين في قصصي وخواطري
مع شروحات  ،ولكن  :كانت فترة
اإلعتقال ساحة صول وجول مع
األطر العربية النافية الية وجود
تاريخي لنا في ُكردستاننا  ،وهنا
عملت شخصيا ً ويعلم زمالئي في
المعتقل على نسقين  :جمع القصص
والحكايا والمالحم وساعدني فيها
الصديقان يونس حمي الشاعر ابو
سربست والصديق دارا تيريش
وفعالً خرجت من السجن وبجعبتي
عدة مواضيع منها زمبيل فروش -
دراسة  ، -أما النسق الثاني فكان
ذاتيا ً اعتمدت فيها على مكتبة السجن
فلم أترك كتابا ً تاريخيا ً اال ولخصته
 ،وأتذكر بأنني تقدّمت بدراسة
تاريخية موجزة عن الكَرد منذ فجر
التاريخ ردا ً على الناصريين الذين
ربطوا وجودنا بالمد السلجوقي ..
لقد وضعت تجربة السجن الركيزة
التي ال أزال أتمون منها مضافا ً -
ال أنكر  -اإلطالع على مستجدات
الميثولوجيا وباستمرار  ..ان تتتأت
أمام من يخاصمك معرفيا ً فستنهار
وجوديا ً  ،ولهذا فقد كان غالبية
السجناء هم من يضعفون سجاليا

معي  ،وهذه بشهادة رفاق الزالوا
يتذكرون  ،وال أنكر بأنني الزلت
استند على ذات االسلوب في غالبية
اطالالتي اإلعالمية .
منذ أيام قليلة كان هناك حفلة
توقيع كتابني لكم ـ آرسي
واآلفاق اجملهولة رواية ـ ومالمح
ميثولوجية وجهة نظر يف
الذهنبة الرتاثية األسطورية
ُ
الكردية ـ وذلك يف مسقط رأسكم
بديرك...ماذا يعني ديرك
وجداوهلا وتراثها وفلكلورها
بالنسبة لكم ؟ وماهو اجلديد
املستقبلي ُ والذي سينضاف
للمكتبة الكردية ؟
لعلها من أسعد لحظات العمر وسط
هذا الهيجان المضطرب عالميا ً ،
كانت هي هذه المبادرة المركبة ،
نعم المركبة قيميا  ،ان تبادر منظمة
حزب يكيتي ال ُكردستاني  -ديريك
 ،ديريك مدينتي  -بلدتي مالعب
طفولتي وساحات ذكرياتي ..
و لحزب الزلت أرى نفسي فيه
 ..أقر وأعترف  :كانت مفاجأة
كبيرة لي وعنت الكثير  ،واألهم
أن يحضرها شاهد على الليالي
الطويلة في المعتقل وأنا أكتب
بعض من مباحث الكتاب االهم
 ،رفيق المعتقل والصديق الوفي
سكرتير الحزب المهندس سليمان
اوسو ويتشارك معه صديق
الطفولة والسنين الطويلة حسن
جب  ..لقد أدمعوا عيني جميعا ً
وأحسسوني كم مازلت فعالً مقصرا ً
بحق شعبي ومدينتي التي لم أستطع
وعبر آالف الصفحات أن أستفرغ
جزءا ً من ميموري الذاكرة ..
شكرا ً لحزب يكيتي ال ُكردستاني ..
شكرا ً لمنظمتهم في ديريك  ..شكرا ً
للصديق سليمان اوسو سكرتير
الحزب ولنفيسة وحسن وعمر
وليلى قمر ولك ّل جماهير ديريك ..

نوروز ومآالته يف الوضع السياسي السوري
نزار موسى
لكن مانلمسه إلى يومنا هذا هو ّ
أن
هذا المبدأ لم يترسّخ بعد  ،وينادى
للوطنية بمفهوم بعضنا ودون
اإللتفات لمنطق بعضنا اآلخر
ورؤيتهم تجاه ذلك  ،مايؤسف حقا
أننا في ك ّل مراجعة للنقطة التي
نقف عندها وفي ك ّل محطة نوروز
سائرة  ،ال نالحظ المأمول الذي
طال إنتظاره في الهالل الخصيب
الذي يجمعنا.
على الصعيد السوري  ،كانت
التجربة قبل أحد عشر عاما ً كافية
حتما ً لإلستفادة من أخطاء الماضي
في هذا الصدد  ،رغم ّ
أن الوضع
سياسيًا لم يتبلور بع ُد في تفاصيله
 ،لكن وحقيقةً لم تبادر األطراف
ُّ
قط  ،كما ولم تصل
الحاكمة
مبادرات األطراف المعارضة
لمستوى الطموح لدى المراقب
ال ُكردي  ،فبناء الوطن يحتاج للجرأة
والوضوح كذلك كما ولمواقف
جريئة  ،ومن الجميع ليكسب
الجميع  .فالفرصة لم تفت بع ٌد ،
حتى بعد هذا المخاض السوري ،
علّها تكون سبيال إن لم تكن كفيالً
في بلورة الرؤى  ،ولمح بصيص
أمل وبأياد سورية  ،قادرة بالتالي
على تشخيص الحالة السورية

الراهن  ...التتمة

جذريا ً  ،حتى وإن اعتبرناها من
بادرات حسن النية تجاه بعضنا ،
للدفع ببعضنا نحو بعضنا أكثر ،
عنفوانا ً كما نميّز به شعوبا ً في
المنطقة  ،هذا إن لم نكن قد بالغنا
من وجهة نظر تفائلية.
تقييما ً للحالة ال ُكردية سوريا ً  ،ودور
النخب الثقافية كانت أم الدينية أو
حتى السياسية منها  ،كان لها
الدور الفاعل في البناء السوري ،
وكانت قطعا ً خير تجربة على تلك
اإلضافات المثمرة والقادرة على أن
تتكرر بنمطها الجديد وفضائها الحر
ّ
 ،تاركةً البصمة  ،على العكس من
التركة المغلوطة وعبر السنين ،
والتي ت ّمت أدلجتها بصور نمطية
تواق أللوان الحرية
عن شع ٍ
ب ّ
والتعايش المثمر  ،والتي التزال
ترى من آثارها وبك ّل أسف على
البعض من النخب السورية .
أما الدور الذي لعبه بعض الوكالء
لهذه المنظومات اإلستقصائية التي
لم ترد الخير حتى لغير ال ُكرد من
المكونات في المنطقة  ،تحديدا ً تجاه
ال ُكرد و بتلميحات ُكردية مو ّجهة ،
آثرة في خلق بدائل لك ّل مقدّس ذا
قيم ٍة عند الشعب ال ُكردي  ،فما هو
إال الوجه غير المباشر في التمادي
 ،وذلك بالضرب من المصلحة

المشتركة لك ّل الشعوب في المنطقة
ومشتركاتهم  .وهذا مايت ّم مجابهته
في ك ّل إستذكار لنوروز من قبل
المحتفلين سنويا ً  ،مش ّخصين
مايُحاك ضد هذا الشعب األصيل
وقضيته  ،ومزيدا ً في إصراره على
ّ
مايحق له
المساواة والعدل في نيل
كما لغيره من حقوق  ،كفلتها له
الشرائع والقوانين في بقاع األرض
 ،مايمكن إعتباره أسلوبا ً دام
عشرات السنين  ،ويختتم به ما ت ّم
ممارسته على المكون ال ُكردي في
ك ّل بل ٍد يعيشون فيه في مناطقهم .
يعول عليه  ،فهم المكونات
ماقد ّ
لبعضها و إدراكها للغنى المشترك
من التعايش مع بعضها  ،كتجمع
الرئيسية من مكونات الجزيرة
السورية مؤخرا ً مثاال ً ،والتطلع
إلغنائها أكثر كإحدى حاالت
التصالح المجتمعي في سوريا ،
لتش ّكل بفحواها مشاريع سياسية بحد
ذاتها تمضي بالمتعثر في الواقع
السوري الحالي  ،فنوروز واكيتو
 ..و غيرها من تلك المشتركات
وماتحملها في جعبتها من قيم ،
كفيلة بالضرورة في أن تكون
المنطلق في إقناعنا جميعا ً بمصيرنا
الواحد عدالة في تقريره.
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ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا

أولوية الطقس أم األسطورة
في الفهم الجدلي وآلية العالقة

مدى دقة الربط الميثولوجي

تطبيقا ً لألسطورة  ،وهي هنا

ي  ،كما
من تعاطفهم الطبيع ّ

بالقانون الطبيعي  .واعتقد ّ
أن

مابين الطقس واألسطورة ،

في ثقافة بالد النهرين  ،أما في

محاولة إلنتاج بعض اآلثار  ،بنا ًء

مس من
يصيب اإلنسانَ الحديث ٌّ

في مقدوره التأثير في الطبيعة

وبصيغة هل هما في وحدةٍ

السياق التاريخي والمساعي التي

المفترضة للعالم،
على الطبيعة
َ

الكآبة مع سقوط أوراق الخريف

بتطبيق هذا القانون على الوجه

عضوية من جهة وكأجزاء

بٌذلت لدراسة التفكير األسطوري

حيث ّ
أن األسطورة عند تايلور

وما إن نسي العٌبّاد السبب

الصحيح  - .في السحر يعتمد

دينية أم عنصران أساسيّان في

 ،فقد برزت جهود  -فيكو وشيلنغ

 -تهدف إلى شرح العالم على

األصلي غير األسطوري لشعيرة

اإلنسان

ليواجه

ّ
ولكن دقة
الممارسة الدينية ؟ ،

وشيلر ويونغ وفرويد ولوسيَن

أنه نهاية في نفسه  .أ ّما الطقوس

التف ّجع  ،حتى « أنشؤوا أسطورة

الصعوبات

العالقة بينهما التزال قضية

ليفي برول وليفي شتراوس وفري

فتستخدم هذا الشرح للتح ّكم

أدونيس إله النبات الميّت المنبعث

ب وصوب
تهاجمه من ك ّل حد ٍ

بحثية  ،ولع ّل خالف الباحثين

 ،والمدرسة السوفييتية  ،حيث

بالعالم  . -فالطقوس تفترض

ليشرحوا الطقوس »  .وقد وضع

سس للطبيعة
 .فيؤمن بنظام مؤ َّ

حول مسألة « نظرية األسطورة

أع ّد في ثالثينيات القرن الماضي

دائما ً وجود أسطورة سابقة ،

ستينلي إيدغار هيمان في مقالته

يمكن أن يعتمد عليه يقيناً ،ويمكن

والطقوس » والتي يع ّد من أكثر

باحثون سوفييت  ،أمثال جاكوف

وباختصار :تطلع الشعائر من

( النظرة الشعائريّة لألسطورة

أن يغيّره ليجعله كما يريد ) .

األول لألسطورة ...هو النظير
ّ

المتح ّمسين في تبنيها هم م َمن

غلوسوفكر وفرانك كامنك وأولغا

األساطير .

ي ) ح ّجة تشبه ح ّجة
واألسطور ّ

وقد كان للتفكير الخيالي عند

المنطوق للشعيرة المؤدَّاة ».

س َّمون بشعائريّي كامبريدج ،
يُ َ

فريدنبيرغ

باختين

خالفا ً للفكرة البديهية ّ
أن الطقوس

سميث  ،وهنا يجادل هيمان ضد

اإلنسان  ،وكذلك عن الطبيعة

(  ..أعطى هاريسون وهوك

ومضمون النظرية يتل ّخص في -

 -دراسة األسطورة والطقوس

تطبّق النظرية األسطورية ،دعم

القراءة التفسيرية لألسطورة،

والسحر واألهم التفكير الخاطئ

ّ
أن األسطورة ال تقوم بنفسها بل

في األدب الشعبي وفي النظرة

كثير من أنثروبولوجيي القرن

وهي القراءة التي تقول ّ
إن

عن ذلك  ،حيث تجاهل اإلنسان

إلى وصف شعائرهم في صيغة

ال ب ّد أن تقيَّد بشعيرة أو طقس

الكونية للثقافة العامة  ،وفيما

التاسع عشر الرأي المخالف ّ :
أن

صل في محاوالت
األساطير تتأ ّ

قانون النظام الطبيعي المعروف،

ّ
أن الكلمة
روائية .فاقترحا

 ،مع ّ
أن هذه النظرية التزال

بعد دعمت الدراسة السيميائية

األسطورة والعقيدة الدينية تنتجان

شرح أصول الظواهر الطبيعية

و (  ..رمى نفسه بإخبا ٍ
ت تحت

المنطوقة كالطقوس المؤدَّاة ،كان

مح ّل خالفٍ  ،نظرا ً ّ
ألن باحثين

لألسطورة والطقوس -خصوصا ً

ُعرف هذا بفرضيّة
عن الطقوس .ي َ

وأسبابها .إذا ص ّحت هذه القراءة

رحمة كائنات عظيمة محتجبة

ّ
يُعتَقَد ّ
«إن
قوة سحريّة:
أن لها ّ

كثر الزالوا حتى اليوم يرون ّ
أن

التي أجراها بيل ستانر وفيكتور

ّ -أوليّة الطقوس  -وأ ّكد هذا

التفسيريّة  ،فإنها تجعل األسطورة

ُرجع إليها
خلف حجاب الطبيعة ،ي ِ

كقوة الفعل
قوة ً ّ
للكلمة المنطوقة ّ

األسطورة والطقوس تشتركان

تورنر  -االرتباط بين األسطورة

ي(
الرأي ّأول ّ
مرة الباحث الكتاب ّ

أقدم من الطقوس أو مستقلة

ك ّل هذه القوى البعيدة المدى التي

يتطور
في نماذج معيّنة  ،وإن لم
ّ

والطقوس .مع ذلك ،فإنها لم تدعم

نسبة إلى الكتاب المقدّس ) ويليام

عنها  ،وهو ما يقول به إدوارد

كان قبل ذلك ينسبها لنفسه . ) ..

أحدهما عن اآلخر  ،وقد أُط ِلق اسم

فكرة ّ
تطور أو نتج عن
أن أحدهما ّ

روبرتسن سميث  ،وقد ( الحظ

ّ
لكن هيمان
بورنت تايلور .

أي بمعنى  :عندما فق َد اإلنسان

 -مدرسة األسطورة والطقوس -

اآلخر  ،على هدي ما قد يدّعي

الباحث م ِلتنسكي ّ
أن سميث قدّم

يقول ّ
إن الناس إنما يستعملون

إيمانه بالسحر  ،علّل شعائره

على مجموع ٍة من ال ُكتّاب الذين

أصحاب فرضيّة ّأوليّة الطقوس

المصطلح دوغمائيًا ً )  ،وضع

األسطورة ألسباب تفسيريّة بعد

السحرية السابقة بقول أنها تمثّل

ر ّكزوا في أبحاثهم اللغوية على

 .أ ّما ما يراه المجتمع العلمي ،

سميث في محاضراته عن « دين

تستقر  ،أي باختصار  :ال
أن
ّ

أساطير أو تم ّجد كائنات أسطوريّة

على هذه الشعائر التي ترتكز

 -األهداف الشعائرية لألساطير

فهو ّ
أن العالقة بين األسطورة

الساميّين » خ ً
طا ً فاصالً بين الدين

تنشأ األساطير لتكون شروحا ً

 ) ...وحسب فريزر  :أ ّما

ي للنباتات ..
على التجدد السنو ّ

 -مثل  -ويليام روبرتسن سميث

والطقوس إنما هي اشتراكهما في

القديم والحديث  ( :أ ّما في الدين

للظواهر الطبيعية .بل تنشأ

األسطورة فتتغيّر  ،وأ ّما الطقوس

وجيمس جورج فريزر وجين إلن

نماذج عا ّمة  .وهذا اليمنع وجود

الحديث فالعقيدة مركزيّة  ،وأ ّما

األسطورة في رأي هيمان من

فتبقى ثابتة  ،إذ يفعل الناس ما

هاريسون وسامويل هينري هوك

احتما ٍل آخر فيقول :ربّما نجمت

في القديم فالطقوس هي المركزيّة

أداء الشعائر .من ث َ ّم ّ
فإن الطقوس

كان آباؤهم يفعلون  ،وإن كانت

)  ،قالت هاريسون ّ
إن الطقوس

 -وبفرضيّة ّ -أوليّة الطقوس -

الطقوس عن األسطورة  ،تحيي

 .بالعموم ّ
فإن القدماء  -حسب

تأتي قبل األسطورة ،وتعتمد

أسباب آبائهم قد نُ ِسيَت منذ زمن .

وإن كانت سنويّة  ،ولكنها

التي تدّعي ّ
أن  -ك ّل أسطورةٍ

كثير من الشعائر الدينية  -كفصح

سميث  -نزعوا إلى المحافظة

عليها األسطورة في وجودها

إن تاريخ الدين محاولةٌ طويلة

مشتقّةٌ من شعيرة  /طقس معيّن

اليهود  ،وعيد الميالد والفصح

على الشعائر ونقلها إلى أبنائهم

حتّى تجمع مكانةً مستقلّة بوصفها

لتوفيق شعيرة قديمة وسبب

إلى أدوارهم بوصفهم أعضاء

ّ ،
وأن القيمة النسقية لألسطورة

عند المسيحيين  ،والحج عند

بإخالص  .وعلى نقيض ذلك ّ
فإن

صة تفسيريّة ) .
ق ّ

حديث  ،إليجاد نظريّة معقولة

قائمين بأنفسهم في المجتمع .لم

إنما هي إعادة إنتاجٍ لتوارث

المسلمين  -البل وعيد نوروز

األساطير التي تعلّل هذه الشعائر

اما األنثروبولوجي الشهير السير

لممارس ٍة غير معقولة .

فعل الطقوس  ،وهنا يمكننا ذكر

بمفهومه الطقسي  ،وهنا وبعيدا ً

قد تتغيّر .وفي الحقيقة  -حسب

جيمس جورج فريزر فله رأي

اما جين إ ِلن هاريسون وسامويل

بعض اإليحاءات في الذهنية

عن جو األديان التاريخيّة ،

سميث ّ -
فإن كثيرا ً من األساطير

آخر  ،حيث يرى ّ
بأن األسطورة

هينري جين إلن هاريسون فقد

األسطورية ال ُكردية ،وذلك من

ترى فرضية ّأوليّة العالقة بين

أتت إلينا من  -السبب غير

تنشأ عن الطقوس  ،من خالل

رأيا ّ
بأن العالقة بين األسطورة

وأصبح اإلله بعد ذلك إله النبات،

بعض من شذرا ٍ
ت في
خالل
ٍ

األسطورة والطقوس هي كما

األسطوري إذ قد نُ ِسيَت الطقوس

ي
العملية الطبيعية
ّ
للتطور الدين ّ

والطقوس هي عالقة حميمة .

إذ ( كما ّ
أن ال ُمبتدئين يموتون

أغنية  -هري ماالمن  -فنلمح

العالقة بين العلم والتقنيّة  .ومن

بطريق ٍة ما  -وكمثا ٍل يقدّم سميث

 .وتأثّرت معظم أفكاره بأفكار

ولكنهما « خالفًا لسميث »،

فيها كما سبق وذكرنا في مجا ٍل

ي
ّ
رواد هذا الرأي األنثروبولوج ّ

مثاالً على ذلك عبادة أدونيس .

روبرتسن سميث حيث حاج َج

«يرفضان بشدّة» ّ
أن هدف

في المجتمع  ،كذلك إله النبات

آخر ( ده سري قرآني أليف وبي

الرائد إدوارد بورنت تايلور ،

تف ّجع العُبّاد على موت أدونيس

فريزر في كتابه «الغصن الذهبي

األسطورة الرئيس هو تعليل

وكذلك المحاصيل تموت وتنبعث

إقرأ باسم  ،أو سري كالمي قديم

حيث رأى ّ
أن األسطورة محاولة

ي في شعيرةٍ توافق
األسطور ّ

»ّ ،
تطور من اإليمان
أن اإلنسان ّ

شعيرة بإعطائها روايةً تروي

» .مع الوقت ،ينسى الناس

سين وتينا البرودة والسخونة ،

لشرح العالم  ،وهي تعني عنده

الذبول السنوي للغطاء النباتي.

والشعائر مبنيّة على
بالسحر -
ُ

كيف بدأت (  ..كتعليل تف ّجع

الوظيفة االبتدائية للشعيرة ،وال

نيشاني باراني بأنه  -الريح -

ي» .ث ّم تأتي الطقوس
«عل ٌم بدائ ّ

وفقا ً لسميث ّ
فإن شعيرة التف ّجع

السحر  -إلى اإليمان بالدين ثم

عبّاد أدونيس بنسبته إلى موت
ُ

يذكرونها إال على أنها إحياء )

ونيشاني مرني تانه  -السخونة

ثانيا ً  ،كما تأتي التقنيّة تطبيقا ً

هذه لها تفسير غير أسطوري :

إلى العلم .وكانت ح ّجته كما يلي :

أدونيس األسطوري ) .بل

 -مالحظة  :غالبية أفكار النص

الزائدة كمؤشر للموت  -ويالحظ

للعلوم  ،وكذلك تأتي الطقوس

مع ذبول النباتات ( يحزن العُبّاد

ي
(  ..بدأ اإلنسان بإيمان انعكاس ّ

يعتقدان ّ
أن األسطورة ما هي إال

وميخائيل

على

قوته
ّ

والمخاطر

وليد حاج عبدالقادر

التي

وصف روائي لشعيرة موافقة ،
ففي رأي هاريسون ّ
فإن «المعنى

تفسيرا ً لشعور القدماء بالحاجة

. ) ..
أما

هاريسون

فقد

اعتقدت

كفريزر ( ّ ...
أن األساطير قد
تنشأ بوصفها سببا ً ّأوليًا ً لشعائر
سدة .وأعطت مثاالً
منسيّة أو مف َ

مشاركا ً
هذه الشعائر تتض ّمن
ِ
يذهب في مو ٍ
ي ثم يقوم ..
ت مرحل ّ

مق ِدّمة  ،أي إنها تقدّم األفراد

يكن حينئ ٍذ «اإلله» ّإل «إسقاطا ً
للغبطة التي تنشئها الطقوس».
ث ّم ُج ِع ْ
مفارقاً،
لت تلك الغبطة إلها ً ِ

رمزيًا ً ث ّم يقومون أعضا ًء كاملين

مأخوذة وبتصرف من يوكبيديا.

يــكـيـتـي

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا
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أن تنحر باسم العشق تراتيل ندم
كانت األيام التي مضت ثقيلة
بمافيها من لحظات وساعات طال
بها األمد وكأنها أشهر وسنين ،
ّ
تظن بأنها
كانت األيام تمضي بها
هي تلك المعشوقة المتربعة على
عرش أمنياتها  ،وحبيب ظنّته هو
حارسها األمين يص ّد بك ّل عنفوان
نوى الزمن وغدره  ،البل تراها
كذلك الكاهن يستميت في قدسية
معبدها طهرا ً تخاله يظنّها و  ..ندبا ً
أصبحت لروحها الشقية

يااااه أي جحيم هذا الذي أنا فيه األن
؟  ..هل بات العشق وبال وكعهر
يلتحف هذا الجسد البارد الواهم
لربما ألحايين كثيرة فتختلط بال
إرادية بين النفاق والغدر ؟
أي خنجر مسموم ؟ أية طعنة غادرة
؟  .ما كنت أؤمن دائما ً بحدسي  ،بل
كنت أنا البائسة تائهة في وهم  ..ما
كنت فيه حتى لزمن قريب  ..هي
كانت الصباحات تشدو  ..نعم بما
أهوى والليالي تحيك لي أسطورة

عشق كنت أظنّها ستنقش في الجبال
الشماء ليستد ّل ويتكىء عليها ك ّل
عاشق ضاقت به دنياه
أهو حال ك ّل أمرأة تاهت بها
خوالجها لتسقطها في القاع المميت
فهو األبشع من أي موت
في حالتي هذه الموت سيكون جميالً
والعيش مبغض مؤلم
تقول روحي المنهزمة  :أسفي على
ما تغنيت به  ..مما كنت أظنه عشقا ً
وقد غرد خارج سرب النفاق

كنت أظنني وخيالي المجنون بأنـ
الروح ستنسلخ من أسوار الجسد
لكن محال أن يرحل هذا الهيام من
روحي
كم هو األنين صاخب في صمتي
الموجع كما ضجيج الندم القاتل
لكياني أصبحت كما الشقوق في
الحجر
أو يعقل أن تستفيق أنحاءي من
هذا الغدر الموجع وتشفى جروحي
وتنطلق

مجددا ً للحياة
بيضاء كانت القلوب صافية كانت
النوايا هكذا كنت أظن
فكل القصص التي روتها لي جدتي
عن البشر لم تذكر لي قلبا ً جاحدا ً
ورو ًحا منافقة تائهة الضمير كهذا
الذي كنت أظنه ك ّل ما أملك فأعشق
كعمياء البصيرة واإلدراك.

ليلى قمر

حوار مع السياسية واألكادميية السورية ملى األتاسي ...التتمة
بدايةً نرحب بكم على صفحات
جريدة يكيتي ،وسنبدأ بالسؤال
األهم :سوريا المآل بعد هذا
المخاض الدموي العنيف واآلمال؟
بتصوركم  :األسباب التي أودت بنا
جميعا ً إلى هذه األنفاق ؟
تحية طيبة و نوروز مبارك لكلّ
يتقرر
قراء صفحاتكم ،سوريا لم
ّ
ّ
ً
مصيرها مسبقا كما نسمع هنا و
هناك ،و لست م ّمن يعتقدون بنظرية
المؤامرة  .الثورة السورية على
نظام األسد الدموي كانت حتمية ،
ّ
ألن اإلنسان بفطرته يرفض الظلم،
فما بالك ان كان هذا الظلم قديم و
ما بالك لو كان يتفاقم  ..سوريا
قبل عام  ٢٠١١كانت جهنم ألغلب
س ّكانها ،و جنة فقط للمستفيدين ال
لم
قلة.
ّ
يكن يتوفر أي شيء من مميزات
المواطنة الموجودة في الغرب
ً
مثل ..كان حلم الجميع الهجرة .
كان يشعر أغلب السوريين بالغربة
في وطنهم باإلضافة للخوف من
أجهزة األمن التي تحكم بالنار و
السوط و الترهيب.
عندما يتحدّث السوري عن مطلبه
الديمقراطي  ،كان يقصد به أن يسمح
له بالمشاركة بحكم بلده و تطويره؛
يضطر للهجرة ..في البداية
لكي ال
ّ
كان مطلبه يتوقّف عند اإلصالح
فقط .،السوري إنسان حضاري
يحبّ التطور  ،و يصبو لألفضل
 ،و من حقه أن يثور لكرامته و
لمستقبل أبنائنا في سوريا .الثورة
كانت حالة حتمية تاريخية.
الصراع الدولي كان و ما زال كما
نتابع عنيفا ً و قاسيا ً و أكبر من رغبة
السوريين أنفسهم بالحرية و التحرر
في
من حكم الطاغية..
الواقع لم يقف أحد مع ثورة التغيير
و مع السوريين ،كان الهدف
فقط تمرير مصالح دولية بدماء
الشعب .تم اللعب بهم و هنا ال
أتحدّث عن نظرية المؤامرة ،هنا
ب بين
أقصد استراتيجيات حر ٍ
الدول العظمى ،استعملت فيها ك ّل
األطراف و الطوائف و المكونات
ال ب ّد أن
السورية..
نقر ّ
أن ك ّل فئ ٍة كان يت ّم تسليحها ليت ّم
ّ
ممول
أهداف
يخدم
مسار
نحو
ها
جر
ّ
ّ
ٍ
السالح ،بالتالي ال سوريا ..
الثوار الشبان نحو
بعد اليأس
ّ
انجر ّ
عاطفة الدين و تاهوا بشعارات قرو
اوسطية ال واقعية و ال عصرية و
ال تخدم قضيتهم  .انساقوا بالحماس
وبعدها ت ّم تصنيع داعش و قبلها
القاعدة ،الهدف إلغاء المشروع
الوطني الجامع عبر تشويه صورة
األغلبية السورية من عرب و
مسلمين.
ألي مدى شباب األغلبية الثوار هم
مسؤولون عن إضعاف حضورهم
و تشويه صورتهم في الساحة
السورية و الدولية ؟ ألي مدى هم
مسؤلون عن عدم تواجد مشروع

وطني جامع؟
حتما ً ك ّل واح ٍد مخيّر لح ٍ ّد ما  ،لكن
و ليس دفاعا ً عنهم ،لكن للحق
كانت خياراتهم قليلة  ،ولقد تكالب
عليهم المجتمع الدولي غير المعني
بمصالح الوطن السوري؛ و ساقتهم
بعض الدول اإلقليمية نحو الفشل
بهذا الشكل..إن نضحك عليهم كما
يقال  .قيل لهم العالم اإلسالمي
معكم ،و لم يكن أحد ممكن أن يقف
معهم ّ
ألن خطابهم كان و ال زال
ال منطقيا ً  ..هم كانوا بدرجة يأس
و إنهاك كبيرة فصدّقوا كل ما قيل
لهم ،و كان انتحارا ً للثورة التي كان
المفروض أن تعتمد على الطاقات
الشابة.
ّ
بدأت بالحديث عن الشق اإلسالمي
في الثورة ،ألنهم متواجدين شئنا أم
أبينا كفكر و كمنهج  ،و هم جزء
من المشهد  ،و هم طرف أساسي و
رئيسي .حيث هم ينتمون لألغلبية ال
بل هم األغلبية .
طبعا ً أنت تواقة لكي تستمعي لرأيي
بجزء آخر من المشهد السوري ،
و هو الحضور ال ُكردي ؛ أيضا ً
ت ّم استعمال الشعور ال ُكردي و
االنتماء ال ُكردي و القضية ال ُكردية
في سوريا .لكونهم الطرف الثاني
األكثر تأثيرا ً في القرار الوطني
السوري بعد األغلبية ..
ال ب ّد أن أوضّح لماذا ،تاريخيا ً كان
يمكن لل ُكرد في سوريا إنشاء دويلة
عندما أراد الفرنسيون هذا و لكنهم
بمحض إرادتهم وضمن عقد وطني
بنوا سوريا الحديثة
ال ب ّد من توضيح نقطة أنهم لم
لوطن آخر ،بل هم من
ينض ّموا
ٍ
صنّاع الوطن السوري ،هم المكون
الثاني بعد العرب المسلمين و بالتالي
توافق األغلبيتين أنتج القرار المعاند
للقرار االستعماري آنذاك.
سوريا لم تكن وطن ينضموا له هي
من صناعتهم و بقرارهم.
ُ
أما كيف ت ّم إقصاء الكرد فهذا
سأحدّثك عنه الحقاً ،لكن أو ّد أن
أوضّح هنا نقطة :لماذا استهدف
ردي
التحالف العربي اإلسالمي ال ُك َ
في سوريا لتغييب مصالح سوريا
يعني تغيير النظام و تغيير توازنات
القوى في الشرق األوسط كانت
تعتمد على عنصريين أساسيين في
سوريا هم مكون األغلبية و المكون
ال ُكردي  .هم كانوا لو اتفقوا و
تو ّحدوا لكان بإمكانهم إقناع بقية
األطراف كما حصل يوم إنشاء
الدولة و األهم القادرين عمليا ً
ضمان حقوق األقليات في سوريا.
لقد ت ّم إقناع األقليات في سوريا منذ
عهد االنتداب الفرنسي ّ
بأن حامي
األقليات هو األجنبي الغريب عن
أرضنا ..تارة ً الفرنسي و تارة ً
الروسي و تارة ً االميركي و لحد األن
 ،و لألسف لم يعوا ،أقليات الشرق
من مسيحيين لعلويين ،لغير ّ
أن
اآلخرين يصبون لمصالحهم كدول

و لديهم رؤية واسعة للمواطنة في
بالدهم تتجاوز األديان و القوميات
المحلية و يتعاملون بمعيارين هم
علمانيين في بلدهم متشنّجين معنا .
و ال ب ّد أن نعي بأنهم متفقون لم
يساهموا إال بتركيز حكم األقليات
إلضعاف صوت األغلبية و كبت
القضية ال ُكردية  ..و ال ب ّد أن نعي
بأنهم هم َمن ساهم بتفريغ سوريا من
مسيحييها باكرا ً ؛ مع وصول حافظ
البعث للحكم كان عدد مسيحيي
سوريا  ١٨بالمئة و اما عشية
الثورة فهم ال يتجاوز عددهم ال ٨
بالمئة ..لماذا هاجر السريان للسويد
في الستينات و السبعينات هل كان
هذا حبًا ً بالبرد ؟ هل هم ال يحبّون
الجزيرة و الفرات و سوريا ؟ في
الحقيقة في هذا الشرق كنا كلنا
ضحايا ضعف قياداتنا و تشتتها و
األهم عجزنا عن إنجاز سياسات
محلية تخدم المصالح الوطنية و
تساير المجتمع الدولي و ال تدخل
بصراعات الدول العظمى.
اختارت قياداتنا المتأثّرة تارة ً
بالشيوعية و تارة ً بالقومية العربية
و البعثية االنصهار باللعبة الدولية و
الحرب الباردة على حساب مصالح
الشعب محليا ً و اليوم ال ب ّد أن
نتساءل :هل الشعب هو من اختار
هذه النخب التي أحضرت البعث
و بعده ال االسد و أخذت سوريا
و مكوناتها للهاوية ،اليوم .العلوية
البعثية مفرز حرق مراحل تاريخية
بالتطور السوري و مفرز احتقار
النخب لتاريخ سوريا و تراثها
المتعدد.
اليوم نحن نقف على حافة الهاوية
و في مرحلة تاريخية حاسمة من
تاريخ سوريا .أ ّما نجد وسيلة تفاهم
و لغة إنسانية ديمقراطية مشتركة
نقف فيها كلنا متساويين محترمين
بعضنا البعض ،و ال أحد ضيف عند
أحد و أ ّما فعلى سوريا السالم.
عند مجيع شعوب العامل
يعترب التنوع اإلثني والثقايفّ
كنز  ،سوى سوريا حيث مت
اإلنقالبات
استهدافها مع
ّ
العسكرية  ..كيف تتصورون
املستقبل بآفاقها ؟

ليس صحيح عند جميع الشعوب
يُعتبر التنوع األثني و الثقافي كنز:
هذه جملة مثالية غير واقعية
في كافة األبحاث العالمية التي
أجريت عن التعايش و عبور
الثقافات و التعددية  ،نالحظ ّ
أن
هناك خيارات سياسية تنتهجها
الدول في هذا المجال أو ال
العنصرية تقتضي بإلغاء االختالف
الثقافي النوعي  ..يعني على أسلوب
اللباس الموحد و اللغة الموحدة و
ديكتاتورية األغلبية بالمفهوم
الفكري و ليس العددي.
لقد درست الموضوع جامعيا ً و

أجريت أبحاثا ً بالتحديد حول هذا
الموضوع لكي أعي حجم الكارثة
السورية و عملت على التنوع
الثقافي في المجال المهني و وجدت
ّ
أن هناك اليوم تصنيفا ً للمجتمعات
حسب مدى تقبلها أو ال لمفهوم
التنوع و التعايش
على سبيل المثال في الستينات
في فرنسا لم يكن يسمح للمكونات
الفرنسية باستعمال لغاتها المحلية
و كانت هناك ديكتاتورية عنيفة
تُمارس على المكونات المحلية في
فرنسا ؛ التنوع ليس قصرا ً على
سوريا كثير من دول العالم لديها
ذات التنوع و اليوم مع تكاثف
الهجرات سيزداد و لن ينقص..
من خالل عملي وجدت ّ
أن الثقافة
االنجلوسكسونية التي طغت في
تأسيس الواليات المتحدة كانت
سبّاقة بتعزيز فكرة التنوع الثقافي
في مكان ما و نبذ العنصرية .طبعا ً
هذا يعود ألسباب تاريخية يطول
شرحها ،لكن ما أريد أن أوضّحه
هو ّ
أن التنوع لم يكن محبّذا ً  ،و لكن
المجتمعات كلما ارتقت كلما فسحت
المجال الحترام مكوناتها و تعزيزها
و تعزيز فكرة المساواة.
في سوريا ت ّم استهداف التنوع و ت ّم
تشويه التاريخ و ت ّمت حتى تشويه
المناهج التدريسية لألجيال  ،و
اليوم نحن أمام سوريين ال يعرفون
تاريخهم  ،و هذا جزء من المأساة
السورية من إرث البعث  ..أريدت
مشوهة،
لنا هوية عربية موحدة و
ّ
ت ّم ربطها قيما بعد إ ّما بالماركسية
وإ ّما باإلسالم السياسي .ت ّم تشويه
المكون العربي في سوريا الذي لم
يعد يرى نفسه جغرافيا ً في سوريا ،
بل في مناطق جغرافية أخرى ممتدّة
من الخليج إلى المحيط ،و كذلك
اإلسالمي الذي بات يرى نفسه في
مشروعٍ أممي خارج سوريا  ..اخت ّل
التوازن النفسي و الفكري و التغت
البراغماتية السياسية نهائيا ً منذ أن
أصبح السوري يرفض حمل الهوية
السورية ،بل يريد إضافةً لها عربية
 ..عمليا ً ال أحد يطرح هوية عربية
موحدة إال بعض البعثيين  ،و هذا
كان كارثة للشعب السوري الذي
ما زال يرفض العودة للصواب و
االهتمام بسوريا و تعزيز تنوعها.
الذي زاد الطين بلّةً هو ّ
أن هذا
التشويه الممنهج للهوية السورية
العربية المحلية أتت على يد
الستالينين و عقلية الماركسية
الشمولية التي تمنع خصوصيات
تجرده منها ليكون خادما ً
الفرد و
ّ
للمجموعة فقط.
بالمختصر سوريا البعثية مشروع
سوفييتي وضعت فرنسا عليه
لمساتها و موافقتها بيد شخصيات
سورية و لألسف ( عفلق -
البيطار -األتاسي) و كان األنجح
لدعم مصالح الدولتين في المنطقة
في مرحلة الحرب الباردة..

الضحية هي مكوناتها و تعدديتها
و تاريخها و تراثها و ثقافاتها .
وهنا الب ّد من التأكيد على ّ
أن النخب
السورية من كافة المكونات تتح ّمل
هي أيضا ً هذه المسؤولية  ،ولربما
لحل المشكلة علينا أال ننظر إلى
الخلف بل لألمام  ،و أن نتساءل عن
كيفية توعية أجيال تجهل تاريخها و
أصلها لضرورة القبول بأنهم ليسوا
مواطنين عرب في دول ٍة افتراضية
لن تتواجد بل مجرد سوريين
تربطهم مع أرضهم لغات و ثقافات
أخرى بذات مستوى و أهمية الثقافة
العربية  .وباختصار في المفهوم
السياسي السوري للعروبة تعنت
وأكبر الخطر على التعايش.
يف السردية التأرخيية وإنتاج
سورية احلالية ؟ كلنا قرأ دور
ّ
جدكم رجل الدولة هاشم
االتاسي يف تشكيل سوريا
كحلم
احتادية  ،هل نستطيع ولو
ٍ
االقرتاب من ذلك اإلنتاج ـ اإلجناز

الجليل هاشم االتاسي ليس جدّي بل
قريبي  ،ولكنه جدّي الروحي و هذا
ليس ألننا أقارب و من نفس العائلة
الوطنية ؛ لكن ألني أعتبره شخصية
مثالية في مرحلته ،
هو عاش مرحلة والدة سوريا و
عاصر مرحلة صراعات دولية
و كان يتمتّع بانفتاح أفق و ثقافة
و احترام للتنوع السوري يفتقده
أغلب السوريين اليوم .و شتان بين
الوعي الذي كان يتمتّع به للمخاطر
المحيطة و بين التخريب الذي
انتهجته األجيال البعثية و القومية
فيما بعد.
ما ميّز هاشم األتاسي هو أنه كان
يعلم أن ال ُكردي و المسيحي و
الدرزي و العلوي و السرياني و
الشركسي و التركماني و غير
إن كان سوري فهو أقرب له من
ي شخص آخر ال يحمل الجنسية
أ ّ
السورية.
في عام  ١٩٢٠لدى عمله على
الدستور السوري األول لم يكتب في

الدستور انحياز ديني أو طائفي و
كانت سوريا كما كان اسمها للجميع
 ..كان عربيا ً دون الحاجة إلضافة
الجمهورية العربية  ..كان يعي ّ
أن
العروبة بالتحديد ال تعني التدخل
بشؤون دول الخليج و محاولة
تدميرهم كما فعل البعثي صدام
حسين  ..كان يرفض الديكتاتورية
الشيوعيه و فكرة إلغاء الحريات
..كان ديمقراطيا ً قبل عصره ..كان
محترم و نزيه .شريف ..
وللتذكير هو كان موظفا ً عند
الدولة العثمانية و كان واليا ً لبيروت
و بعدها عمل مع الملك فيصل و
انحاز للثورة على العثمانيين و
بعدها ثار على الفرنسيين و نال
احترامهم و استطاع أن يقف و من
معه باحترام و ندية أمامهم
ُ ً
شهر آذار يعني لنا كرديا
أمور كثرية وأهمها يوم املرأة
وسنضيف
واألم،
نوروز
وعيد
ّ
ً
ً
عليها حدثا معاصرا قد نسميه
هبة قامشلو  2004 / 3/12ماذا
تقولني فيها
ك ّل عام و ك ّل ال ُكرد و السوريين
بخير و سالم
نوروز مبارك للجميع و عيد مرأة
مبارك لك ّل نساء سوريا ،
هبة قامشلو هي ذكرى ال يجوز أن
ننساها
حسب ما أعلم أنها معركة صغيرة
قامت ضد البعثيين أتباع صدام و
الفكر اإلقصائي بدأت خالل مباراة
استمرت  ٦ايام
كرة قدم و
ّ
و لألسف ما زال الكثيرون من
أخوتي العرب ال يعون حجم خطورة
الفكر البعثي أسدي أو صدامي ..
ال يعون خطورة القومية العربية و
الديكتاتورية و عدم احترام اآلخر
على مستقبل سوريا كوطن مشترك
.
هذا الفكر بعكس فكر أمثال هاشم
األتاسي هذا مقسم لالوطان  ..و
مهدم للبشر و نظام األسد ما هو إال
مطر غيم البعثيين و الناصريين و
لالسف.
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احلوار التفاوضي ودائرة الثقافات السبع
عندما نكون بصدد التأكيد على ثقافة
التفاوض ومفاهيمها العلمية ,علينا
إدراك ّ
أن معطيات مثل هذه الثقافة
ال ب ّد أن تسود سلوكيات أطراف
الحوار التفاوضي ,وأن تتغلّب على
مجموعة سلوكيات وأنماط الحوار
السلبية في واقعنا ,والتي ترسّخت
في تفاعالتتنا وقضت على عمليات
التفاوض والحوار اإليجابي في
أزماتنا ,والتزال تعمل على تقويض
روح العمل الجماعي البنّاء وتحقيق
نتائج تفاوضية إيجابية في الكثير من
جوانب حياتنا االجنماعية واإلدارية
والسياسية إلى اآلن ,مما أدّى إلى
شيوع ظاهرة (التحلف) ،أي ّ
أن
حركة المجتمع أصبحت كحركة
السلحفاة ,ليس فقط من ناحية البطء,
بل َّ
أن هذه الحركة ينتابها نوع من
(البيات الشتوي) قبل التحرك ببطء
شديد تارة ً أخرى.
وهنا الب ّد من تجنب هذه السلبيات
بأن يكون ممثلو الحوار التفاوضي
ّ
ألن السقوط في
على دراية بها,
براثنها يعني فشل عمليات التفاوض
االجتماعي والسياسي ,أما على
المدى البعيد فعلينا زرع مفاهيم (ثقافة
التفاوض) ومحو سلبيات تفاعالتنا في
العملية اإلعالمية والتعليمية والتي
هي:
أوالً :ثقافة التناحر :ثقافة تعتمد مبدأ
المباراة الصفرية وتهدف سحق
اآلخر أو إقصائه لفرض الهيمنة
وتتّسم باآلتي:
 -1الخطاب المنغلق على الذات م ّما
يؤدّي إلى فقدان جسور التواصل

وإلى االنعزالية بصورها كافة.
 -2التفنن في تكنولوجيا العداء
تجاه اآلخر -3.االنفعال والمناكفات
اللسانية حتى الوصول إلى حد
-4
الحوار بالطلقات.
استخدام الحجج والبراهين ال للداللة
على قوة الرأي بشك ٍل موضوعي
بل للداللة على خطأ التوجه الفكري
والعقائدي لآلخرين.
ثانياً :ثقافة التسلط :وهي أكثر
تداخالً مع دائرة ثقافة التناحر ,ومنها
تم ّخضت الشخصية االستبدادية
التي يكون حوارها أو عدمه إما
تعبيرا ً مختصرا ً مجسّدا ً الستغاللها
سلطات حقيقية ممنوحة لها بحكم
الوظيفة أو السياق ,أو يكون حوارها
انعكاس لذلك اإلرث الناتج عن
طول غياب الديمقراطية ,مع وجود
نظام تعليمي تلقيني جامد ,وشحن
ٍ
تتحرك خارج نطاق
العقول التي لم
ّ
منظومة االستبداد ,بمقوالت اتّسمت
باحتكار الحقيقة ,لقد أوجدت هذه
الثقافة شخصيات تفتقر إلى التوازن
النفسي ,وهنا نجد خضوعا ً وممارسة
األساليب الدونية في الحوار مع
السلطة أو المكانة القوية األعلى.
كثير من
ثالثاً :ثقافة التآمر :في
ٍ
تفاعالتنا ,تتمثّل صور التفكير
التآمري هيمنة على مستوى إنتاج
الحوار أو فهمه مشكلة حقيقية نعاني
نمر بها
منها ,فما أكثر المواقف التي ّ
في حواراتنا ونكتشف من خاللها
ّ
أن متحاورا ً أخطأ في تقدير الموقف
وظلم نفسه قبل ظلمه اآلخرين
بسبب التصنيف التآمري الم ّ
شرع

والمتعسف لمالبسات حد ٍ
ث أو عالق ٍة
اجتماعية أو سياسية ,والسبب يكمن
في سيطرة التصورات المسبقة
واالنطباعات األولية ,وإذا كان ّ
شق
المشكلة األول على صعيد تصنيف
الحوار في ظ ّل هيمنة الفكرة التآمرية,
ّ
ّ
الشق الثاني هو ذلك القبول سريع
فإن
المعقولية ما يقال ودون تحفظ من
قبل المتلقي لمادة الحوار غالباً ,األمر
الذي يجعله ضحية التصور والتفكير
التآمري الوهمي والذي يقوده إلى
مواقف خاطئة.
رابعاَ :ثقافة غيبوبة الماضي :ال شكّ
ثمة ايجابية للماضي والتاريخ إذا
أحسنّا توظيف هذا ,خاصةً ّ
أن من
مصادر قوة األمة أنها في لحظات
تاريخية تستوحي القوة والعزم من
أمجاد الماضيّ ,
لكن الخطورة تكمن
في تحول األمر إلى غيبوبة دائمة
تنسينا األخذ بأسباب التغيير وأسباب
استعادة ما كان مجيدا ً في تاريخنا,
والمتحاورون طبقا ً لهذا يتقسمون
فئتين األولى :تراكمية ترى التاريخ
القديم مرجعا ً أساسيا ً طاغيا ً على
األطر المرجعية األخرى .الثانية :أق ّل
ماضويةً ,ولكنها تج ّمد نشاطها الذهني
والتحصيلي عند نقطة معينة في
الماضي القريب ,والصفات الرئيسية
لثقافة غيبوبة الماضي بفئتيها تجسّد :
 -1تذ ّكر الماضي جيدا ً ولكن نسيان
دروسه بسرعة غريبة.
 -2ترك أمر المتابعة والتطورات
السريعة التي يشهدها العالم في
مجاالت الحياة كافة ,واالستكانة
لألنماط السابقة التي قد تكون حديثة

األوليغارشية
(تعريفها ـ خماطرها)
التعريف التقليدي لها هي (حكم
األقلية )وهي كلمة يونانية األصل
(أوليغارخيا)  ،حيث تكون السلطة
السياسية بيد فئ ٍة أو مجموع ٍة صغيرة
من المجتمع تملك المال أو النسب
أو السلطة العسكرية ،إذا ً فهي حكم
سياسي لألقلية وبذلك يت ّم استبعاد
األطراف األخرى من اتخاذ القرارات
وهو مضاد أو ضد الديمقراطية
،وحسب القاموس السياسي الفرنسي
أنها ” النظام السياسي الذي تكون
معظم القوى في أيدي عد ٍد قليل من
األفراد  ،كبعض العائالت أو جزء
صغير من السكان وعادة ً ما تكون
الطبقة االجتماعية أو الطائفة ،وتكون
مصدر قوتهم الثروة والتقاليد والقوة
العسكرية والقسوة ”
ّ
والمنظرين
وآراء مجموعة الفالسفة
االجتماعيين تذهب في هذا االتجاه،
فإفالطون في كتابه (الجمهورية )
ذهب بقوله على أنها ”حكم ال تلتزم
بالقانون وهي حكم القلة ”
وأما أرسطو
فعرفها بأنها ” حكم األثرياء وتنتهي
ّ
ً
دائما بحكم الطغيان واالستئثار
بالسلطة وهي مسخ لألرستقراطية
” وذهب ميكيافيلي أيضا ً في اتجاه
ّ
”بأن
سابقيه في كتابه (المطارحات )
تحولت إلى
األرستقراطية إذا فسدت ّ
األوليغارشية ”إشارة ً الى السلطات
أو الحكومات التي ال تملك جماهيرا ً
تدعمها في السلطة .
أما أبرز وأحد مؤسسي علم االجتماع
السياسي في كتابه (األحزاب
السياسية -النزعات األوليغارشية
في الديمقراطية ) روبرت ميكلز
والذي وصل بالنهاية الى فكرةٍ
مفادها ضرورة توعية الناس التوعية
السياسية وبشك ٍل جيد حتى يستطيعوا
القيام وممارسة حقهم السياسي
والمشاركة في الحكم للتحول إلى
نظام ديمقراطي  ،وال يجب وال يجوز
التوقف عن ممارسة هذا الحق؛ ّ
ألن

تلك الممارسة والتوعية السياسية
تساعدهم على تجاوز حكم األقلية ،
وتاريخيا ً يمكن تحديد أربعة أنواع من
األليغارشية  :فأوالً األوليغارشيات
المتحاربة وهؤالء المنغمسون مباشرة ً
في الدفاع عن ثرواتهم واألخرى
الحاكمة وهؤالء ال يحاربون بعضهم
وأيضا ً السلطانية وهذا النوع يت ّم فيه
احتكار فرد اإلكراه ليقوم بدور ال َحكَم
بين مجموعة من االوليغارشيين
وأما النوع اآلخير هو المدنية والذين
يعتمدون على جهاز مؤسساتي للدفاع
عن ممتلكاتهم أي بطرق وأساليب
يشرعون فيها القوانين لحماية هذه
ّ
الممتلكات  .وينطبق ذلك على
المجموعات االجتماعية التي تحتكر
اقتصاد الدولة والسلطة السياسية
والتأثير الثقافي وتكون أقرب
الى الديكتاتورية أو االستبداد من
الديمقراطية ،وعلى الرغم من انتشار
الديمقراطية خالل القرن المنصرم،
استمرت األوليغارشية
العشرين،
ّ
في الوجود؛ بسبب عدم المساواة في
الثروة والدخل ،وقد كان ظهورها
أكثر عيانيةً في االتحاد السوفياتي
والتي كانت سببا ً من أسباب انهيارها
في تسعينيات القرن الماضي ،وقد
تكون األوليغارشية عابرة لألوطان
من أجل مصالح تلك الفئات القليلة
لدرجة التحكم بمصير بعض الدول ،
والتي قد تسبّب الحروب.
وتتحول األوليغارشية إلى ثقاف ٍة وهو
ّ
الجانب الخطير فيها ،ألنها ثقافة فوقية
فهي تعمل وتقوم على إبعاد الهويات
األساسية وتبديلها إلى هويات انعزالية
وعدوانية تعمل بوظيفة تتمثّل في
خدمة الفئة الصغيرة ( األوليغارشية)
والتي قد تؤدّي إلى العنف على الهوية
خاصةً من الناس البسطاء والعاطفيين
الذين قد ينحدر بهم إلى اإلرهاب
واألعمال اإلرهابية من خالل إذكاء
الهوية الدينية أو المذهبية وخاصةً
المتشددين وأصحاب النظريات

طبقا ً لتصورات البعض ,ولكنها
قديمة بالية ال تتماشى ومتطلبات
اللحظة الراهنة ,وسرعة حركة الفكر
والتطور اإلنساني المتقدم.
خامساً :ثقافة االستالب واإلحباط.
مالمح هذه الثقافة:
 -1الشعور ّ
بأن هناك من حدث لهم
(التنويم المغناطيسي) من قبل طرف
متحاور ,بحيث ينقادون إلى خطٍ
محدد لهم من قبل آخرين أيا ً كان
توجههم ,وهنا نتساءل كيف استُلبت
إدارة هؤالء؟ وكيف انغلقوا على قيم
معينة بصورة جامدة؟
 -2هؤالء المستلبون ليس لديهم قدرة
على رؤية البدائل ,ويشعرون باألمان
مع القريب لهم ,ومن هنا استعدادهم
للدفاع عن وضعهم الخاطئ إلى حد
الكذب تحت بند التبرير العقالني:
وهم أكثر الفئات مقاومةً للتغيير.
 -3المتحاورون في ظ ّل هذه الثقافة
يجسّدون حالة اإلحباط الشديد
ي صيغ ٍة
ويفقدون القدرة على تبنّي أ ّ
فاعلة ,لذا تعكس حواراتهم شتى أنواع
التعبير عن اإلحباط والشكوى وتبني
ما يس ّمى بحالة الغفران العام ,فتقع
مخالفات جسيمة تبلغ حد الجريمة
وتمر دون اكتراث أو حساب طبقا ً
ّ
لثقافة االستالب ,وتتسم المالمح
الحوارية طبقا ً لهذه الثقافة بما يس ّمى
بـ( :حوارات كبش الفداء) فالمتحاور
مستعد نفسيا ً وذهنيا ً لقصر إشكالية ما
أو تصرفات شخصية ما بعينه دون
النظر إلى الجذور واألسباب المؤدّية
إليها ,والتي عادة ً ال تكون شخصية
كبش الفداء هي السبب الجوهري في

وجودها.
سادساً :ثقافة الصمت والغموض
السلبي :للصمت والغموض آليات
ووظائف عديدة يطرحها علينا خبراء
النفس وعلوم اللغويات العرقية ,ولكن
آللياتها في واقعنا خصوصيتها ,فهي
ترتبط بآليات الالمباشرة في الحوار,
يبرره
واستخدامها قد يكون له ما ّ
كأدوات حوارية في سياقات معينة,
إال ّ
أن ما يجب بيانه ,هو إساءة
توظيف هذه اآلليات في لحظا ٍ
ت
حرجة في عالق ٍة ما حين يستوجب
األمر الوضوح والرأي الحاسم,
وطبقا ً للمعطيات السلبية لهذه الثقافة
ّ
يوظفون آليات الصمت
نجد الكثيرين
لعجز في توصيل المعنى
والغموض,
ٍ
المقصود ,أو االفتقار لشجاعة
المواجهة الصحية ,أو اللعب على
الحبلين والتأويل واالنتهازية تبعا ً
لظروف سير األمور.
سابعاً :ثقافة تبديد الوقت :ال شكّ أننا
نفتقد الجهد والطاقة والمال كثيراً,
بسبب سوء إدارة واستغالل الوقت,
وثمة مالمح كثيرة تد ّل على ثقافة
تبديد الوقت الناتجة عن العادات
االجتماعية السلبية وسوء التنظيم
وإدارة األعمال ,ولكن هناك أمورا ً
تقنية متعلّقة بالقدرة على اإليجاز
والتوضيح في الحوار المسموع
والمكتوب يفتقدها الكثيرون ,كذلك
ّ
فإن هناك أنماط ر ّد الفعل السريع
والمنفعل الذي ينتج عنه خسائر
تحتاج وقتا ً إلصالحها ,وكذلك هناك
أنماط عكسية مثل ر ّد الفعل المتأخر.
المتسرع
وك ّل من نمطي ر ّد الفعل
ّ

محمد زكي أوسي
أو المتأ ّخر من األنماط ذات العالقة
الوثيقة بثقافة تبديد الوقت ,وال شكّ ّ
أن
هناك مهارات كاإليجاز تحتاج تدريبا ً
حتى ال يأخذ من الحوار أكثر مما
ّ
يستحق ونتوه في جدليات الوسائل,
وهنا علينا االجتهاد في حصر ك ّل
مالمح ثقافة تبديد الوقت ,والعمل
على التخلص منها ,مثل التخلص من
مالمح البيروقراطية التي تبدّد المزيد
من الوقت والطاقة للمواطن العادي
والساسة على ح ٍد سواء ,هذا باإلضافة
إلى التخلص من أعراض الثقافات
السابقة التي تؤدّي كما أسلفت إلى
ظاهرة التحلف التي ينبغي القضاء
عليها للوصول إلى ناتجٍ يم ّكننا من
معرفة ما يحدث حولنا ,واالنطالق
لمالحقة اإليقاع الصاروخي الذي
يسير به المتنافسون والخصوم من
حولنا في العالم.

مبدأ سيادة القانون

فيروشاه عبد الرحمن
األيديولوجية القومية واإلسالم
الراديكالي للوصول إلى السلطة كما
ظهر جليا ً  ،بعد ثورات الربيع العربي
 ،كيف حاول الكثير من رجال السلطة
التي كانت تمثّل تلك الفئة القليلة
الحاكمة وانخرطوا في صفوف الثورة
ليكون لهم مكان في النظام القادم؛ إن
تكللت بالنجاح  ،والخطر اآلخر ولكي
تحافظ هذه الفئة أو المجموعة على
كيانها واستمراريتها تتوجّه إلى تشويه
الهويات واختصارها وإهمالها ليعمل
على التصادم األفقي في المجتمع،
وهذا ما يظهر دائما ً في األنظمة
االستبدادية كإيجادها صراعات بين
االثنيات الدينية والعرقية وغالبا ً ما
يظهر في المجتمعات غير المتجانسة
عرقيا ً ودينيا ً  ،فتقوم باستغالل ذلك
للحفاظ على سلطتها وسيطرتها على
مقدّرات المجتمع ؛ ألنها بذلك ستكون
قادرة على قيادة الناس ويصبح
المجتمع سهل االنقياد  ،ولكن هذه
الثقافة التي يزرعها ويرسّخها النظام
األوليغارشي غالبا ً ما ينتهي بعد فترةٍ
معينة وبدل أن يكون الصراع بين
الجماعات والمجموعات الصغيرة
يتحول بين المجتمع وهذه السلطة
ّ
بسبب أخطائها التي تراكمت لفترةٍ
طويلة ،لذلك اليمكن أن تكون
األوليغارشية نظاما ً للحكم بشك ٍل
أبدي بسبب تهديدها لوحدة المجتمع
وتقسيمه الذي يؤدّي به إلى عدم
االستقرار.

الدساتير الوطنية وأيضا ً القانون
الدولي على مبدأ سيادة القانون
باعتباره مبدأ ساميا ً يهدف إلى تعزيز
السلم واألمن الدوليين بالنسبة للمجتمع
الدولي وتحقيق مستوى جيد للعدالة
واألمن الوطني بالنصوص واألمثلة
التي وردت في القانون والعرف
وصف
الدوليين وتعريفه لهذا المبدأ ،
َ
األمين العام لألمم المتحدة سيادة
القانون بأنها “مبدأ للحوكمة ،يكون
فيه جميع األشخاص والمؤسسات
والكيانات ،العامة والخاصة ،بما
في ذلك الدولة ذاتها ،مسؤولين أمام
قوانين صادرة علناً ،وتطبّق على
الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها
إلى قضاءٍ مستق ٍل ،وتتفق مع القواعد
والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير
لكفالة االلتزام بمبادئ سيادة القانون،
والمساواة أمام القانون ،والمساءلة
أمام القانون ،والعدل في تطبيق
القانون ،والفصل بين السلطات،
والمشاركة في صنع القرار ،واليقين
القانوني ،وتجنب التعسف ،والشفافية
اإلجرائية والقانونية”(( .تقرير األمين
العام :سيادة القانون والعدالة االنتقالية
في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما
بعد الصراع ((.))616/2004/S
ويؤ ّكد ترسيخ مفهوم سيادة القانون
ماورد في ميثاق األمم المتحدة
تنص ديباجة الميثاق على
حيث
ّ
أنه كأحد أهداف األمم المتحدة “أن
تبيّن األحوال التي يمكن في ظلها
تحقيق العدالة واحترام االلتزامات
الناشئة عن المعاهدات وغيرها من
مصادر القانون الدولي” .و أحد
المقاصد األساسية لألمم المتحدة في
تتذرع بالوسائل السلمية ،وفقا ً
“أن
ّ
لمبادئ العدل والقانون الدولي ،لحل
المنازعات الدولية التي قد تؤدّي
إلى اإلخالل بالسلم ،أو لتسويتها”.
ويبرز مبدأ سيادة القانون أيضا ً في
االعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام
ينص على أنه “… من
 1948حيث
ّ

الضروري أن تتمتّع حقوق اإلنسان
بحماية سيادة القانون إذا أريد للبشر
يضطروا آخر األمر إلى اللياذ
أال
ّ
بالتمرد على الطغيان واالضطهاد
…”.
وفي الدورة السابعة والستين التي
عقدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة
في  24أيلول/سبتمبر  .2012والذي
تمثّل باالجتماع رفيع المستوى المعني
بسيادة القانون على الصعيدين الوطني
والدولي اجتمعت فيه الدول األعضاء
في الجمعية العمومية والمنظمات غير
الحكومية والمجتمع المدني وت ّم التعهد
بتوطيد سيادة القانون .و استصدار
إعالن وذلك بتوافق اآلراء أ ّكدت
فيه الدول األعضاء التزامها بسيادة
القانون وتناولت بشك ٍل موسع الجهود
المطلوبة لدعم الجوانب المختلفة
لسيادة القانون .ومضمون اإلعالن
وفحواه “سيادة القانون تنطبق على
جميع الدول وعلى جميع المنظمات
الدولية على قدم المساواة ،بما في ذلك
األمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية،
ويستوجب عليها أن تلتزم في ك ّل
ما تقوم به من أنشطة بمبادئ احترام
سيادة القانون والعدالة وتعزيزهما
بما يتيح التنبؤ بأعمالها ويضفي
المشروعية عليها .ويؤ ّكد أيضا ً
ّ
بأن جميع األشخاص والمؤسسات
والكيانات ،العامة والخاصة ،بما فيها
الدول نفسها ،يخضعون للمساءلة وفقا ً
لقوانين عادلة ونزيهة ومنصفة ولهم
الحق في أن يتمتعوا بحماية القانون
على قدم المساواة دونما تمييز”.
وأبرز اإلعالن سيادة القانون بوصفها
مسألة شاملة لعدة قطاعات تربط
الركائز الثالثة لألمم المتحدة :السالم
واألمن ،وحقوق اإلنسان والتنمية.
وهذه الروابط الثالثة بين سيادة
القانون ،وحقوق اإلنسان ،والسالم
واألمن والتنمية جرى تناولها بمزي ٍد
من االستفاضة في اإلضافة لتقرير
األمين العام بشأن تعزيز أنشطة
األمم المتحدة في مجال سيادة القانون

املحامية ،الفا عباس
وتنسيقها لعام2004
ومن أجل تعزيز هذا المبدأ وتطبيقه
بوجه أمثل يتطلّب ذلك استقالل
القضاء لتمكينه لتطبيق القانون على
جميع األفراد على قدم المساواة دون
تمييز أو تفرقة بسبب العرق أو الدين
أو الطائفة أو الجنس أو التفكيير
والمعتقد السياسي
ي
أ
من
أحوج
هو
السوري
والشعب
ّ
وق ٍ
ت لهذا المبدأ وذلك لترتيب البيت
السوري بعد فترةٍ متعب ٍة من الحرب
األهلية والفوضى وعدم االستقرار.

ّ

فكــــر فيـها!

التفكير المنطقي يُعتبر أهم سالح
يواجه الفرد به مواقف الحياة
المتغيّرة والمتنوعة ,فمهما جمع
الفرد من معلومات وخبرة ومهما
قرأ من كتب  ،فلن يفيده هذا في
مواجهة مشكالت الحياة العملية
ب للتفكير
تزوده بأسلو ٍ
مثلما يفيده ّ
المنطقي يساعده على تحليل
المشكالت التي تواجهه تحليالً علمياً,
ويضع الحلول المناسبة لهذه
المشكالت ،وليحذر الفرد التفكير
المشوه ,الذي قد يؤدّي إلى تجسيم
ّ
المشكالت التي يواجهها الفرد بدالً
من حلها.
ومن األمور التي يجب أن يراعيها
الفرد في الحياة العملية أن ينظر
إلى المشكالت التي تقابله نظرة
موضوعية ومحايدة وحتى ال يجد
نفسه متحيزا ً نحو حل معين ،قد ال
يكون أصلح الحلول لهذه المشكلة
وأن يجمع أكبر قدر من المعلومات
والبيانات عن هذه المشكلة
قبل أن يتجه إلى حلها.

يــكـيـتـي

منوعات

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا

ُ
سوريا حتتفل بالعيد القومي للشعب
كـردستان
ُ
الكـردي (( النوروز))

شهر آذار مأساة وحياة

(حممد شيخو سرية مناضل)
(في ك ّل آذار أيقظوني) بإحساس
ع ِل َم محمد شيخو
الفنّان الصادق َ
ّ
أن مسيرة حياته ستنتهي في الشهر
ُ
بامتياز شهر آذار ،لكن ما
ردي
ك
ال
ٍ
ب
لم يكن يعلمه أنه سيسكن ك ّل قل ٍ
و ِلد محمد
في ُكردستان .
شيخو في قرية (خجوكي) ،إحدى
قرى ريف القامشلي()1948/3/9
 ،هو محمد صالح شيخموس أحمد
(بال ُكردية،)Muhemed şêxo :
مغنّي ومؤلّف ومل ّحن ُكردي من
رواد
ُكردستان سوريا  ،يُعتبر من ّ
األغنية القومية ال ُكردية ،تتلمذ على
أيدي الفنانين (حسن توفو وخليل
اليزيدي) وفي عام  1970ذهب
إلى بيروت لدراسة الموسيقى،
كانت انطالقته الحقيقية مع ”لجنة
الفن ال ُكردي في لبنان” قدّم العديد
من األغاني القومية والثورية ،
تأثّر بكبار الشعراء ال ُكرد  ،وغنّى
لهم أمثال( :مالي جزيري وجكر
خوين)  .كذلك غنّى بعض األغاني
باللغة العربية أثناء تواجده في لبنان.
حممد شيخو يف لبنان:
درس المرحلة االبتدائية في قرية
خجوكي ،واالعدادية في القامشلي،
باإلضافة إلى تلقّيه العلوم الدينية
في القرية ،كذلك درس آداب اللغة
ال ُكردية خالل الحلقات السرية التي
كانت تقيمها األحزاب ال ُكردية ،في
تعرض لمرض في عينه
عام ّ 1965
واصيبت عيناه بالنقص مما أدّى إلى
إعفائه من خدمة العلم في سوريا،
وبسبب صعوبة الحياة وسوء
أوضاع عائلته المالية  ،باإلضافة
إلى مرضه ،ترك الدراسة (أكمل
دراسته الحقاً) وعاد إلى القرية
للعمل بالفالحة مع اهله ،ولعمله في
تجول
الزراعة وفالحة األراضي
ّ
في قرى عديدة بمحيط القامشلي،
تعرف في قرية “xirbê kurma
ّ
” على الفنانين( خليل يزيدي
وحسين طوفي وحليم حسو )حيث
رافقهم محمد شيخو إلى العديد من
الحفالت واألمسيات آنذاك ،وتتلمذ
على أيديهم ،تلك المرحلة صقلت
وحولته من ها ٍو
تجربته الغنائية،
ّ
للغناء إلى ٍّ
مغن رصين.
في عام  1970ذهب إلى بيروت
لدراسة الموسيقى ،وفي ذلك العام
كانت ُكردستان العراق تعيش
ُ
حيث كانت الثورة
مرحلة جديدة،
ال ُكردية على أشدها ،وألجل دعم
ثورة ُكردستان العراق قامت لجنة
الفن ال ُكردي في لبنان بالتعاون مع

يبثّان أغانيه على الدوام  ،وذلك
ما ساهم في نيله شهرة واسعة بين
ال ُكرد في ُكردستان العراق ,وفي
تلك الفترة عقد صداقات مع العديد
من الفنّانين في ُكردستان العراق
أمثال( شمال صائب ،كولبهار،
تحسين طه ،محمد عارف جزيري،
عيسى برواري) وكذلك العديد من
الشعراء والشخصيات المثقفة،
وغنى من قصائد الشاعر (بدرخان
سندي ،سكفان عبد الحكيم ،خلف
زيباري ومصطفى االتروشي ).
وفي نفس العام التقى مع الزعيم
كرمه
المال مصطفى البارزاني و ّ
وقدم له علم ُكردستان تقديرا ً لفنه
ووطنيته .
في عام  1974عاد إلى سوريا
وس ّجل أول ألبوماته في دمشق باسم
“  ” Gewrêوالذي تض ّمن ثمان
أغاني قومية وعاطفية ،وبسبب
تعرض
مضمون أغانيه القومية
ّ
للمالحقة من قبل األجهزة األمنية
فاضطر إلى الهرب
السورية ،
ّ

فنانين أمثال ( محمد شيخو ،سعيد
يوسف ،رفعت داري ،عزالدين
تمو ،شيرين برور ورمضان نجم
أومري ) باحياء العديد من الحفالت
واألمسيات الغنائية ,وفي حفلة

ومغادرة سوريا إلى ُكردستان
بصفوف
وااللتحاق
العراق
البيشمركة في جبال كَردستان
العراق.
بعد اتفاقية الجزائر عام 1975

صالة سينما (ريفولي) عام 1972
بحضور رئيس الوزراء اللبناني
األسبق صائب سالم  ،قدّم محمد
شيخو وألول مرة بعض أغانيه
على مسرحٍ كبير ،وأصبح عضوا ً
وتعرف على
في اتحاد فنّاني لبنان،
ّ
العديد من الفنانين اللبنانيين الكبار
أمثال( نصري شمس الدين ،فيروز،
وديع الصافي ،عاصي الرحباني ،
سميرة توفيق).
ومع نشوب الحرب األهلية في لبنان
غادرها عائدا ً إلى سوريا ،في عام
 1972سافر إلى بغداد بغرض
إحياء حفلة فنية ،وقام بتسجيل
بعض أغانيه في القسم ال ُكردي في
إذاعة بغداد ،ثم زارها مجددا ً في
عام  1973وكان القسم ال ُكردي
في إذاعة بغداد وتلفزيزن كركوك
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إدريس شيخة
وخسارة الثورة ال ُكردية في الدفاع
عن ُكردستان ذهب مع فيالق من
البيشمركة إلى ُكردستان ايران ،
وأقام في معسكر ربت ،وأصبح
الجئا ً وش ّكل فرقة فنية من جرحى
المعسكر ،وزار مدينة مهاباد وس ّجل
فيها ألبومه الثاني وأحد أهم أعماله
(  ) Ey Felekوألبوما ً أخر باسم
( من مهاباد منبع دماء الشهداء ji
mihabad kanya xwîna
 ) pekrewanaوبسبب مضمون
أغانيه السياسية والقومية ،تد ّخل
بالكف
السافاك االيراني و طالبه
ّ
عن الغناء ،وت ّم نفيه إلى مدينة
ُكردية بالقرب من بحر قزوين على
حدود اذربيجان ،وهناك تعلّم اللغة
الفارسية ،وهناك قام بتدريس اللغة
العربية في إحدى المدارس الثانوية.
أثناء تدريسه في المدرسة أغرم
محمد شيخو بطالبته نسرين حسين
ملك إلى حد العشق  ،وغنى
لها أغنيته المشهورة ( نسرين
 )Nisrînوهي ابنة أحد زعماء
وتزوجها
بشمركة جمهورية مهاباد،
ّ
رغم المعوقات القانونية ومضايقات
األمن اإليراني لهم ،وأنجبا أربعة
أوالد ،فلك ،إبراهيم ،بروسك وآخر
توفّى اسمه بيكس .
بعد قيام الثورة اإلسالمية في إيران،
وبتهمة الشيوعية أحيل محمد شيخو
إلى محاكم الحرس الثوري ،وت ّمت
تبرئته الحقاً ،وبعد صدور عف ٍو
عنه في سوريا تنقّل بين السفارة
السورية في طهران والدوائر
اإليرانية حتى عاد برفقة عائلته إلى
مدينته القامشلي .
فرقة محمد شيخو الفنية في
ُكردستان إيران..

في عام  1983عاد إلى سوريا
وأقام في مدينة قامشلو ،أسّس فرقة
موسيقية وقام بتدريس دورات
موسيقية وس ّجل آخر أعماله عام
 ،1986وفي عام  1987فتح محل
وإستديو تسجيالت باسم فلك ومن
جديد تدخلت السلطات السورية
وأغلقت محله بالشمع األحمر نظرا ً
لما تحمل أ غانيه ومحتويات محله
ذي الطابع القومي ،وفجأة أصيب
بمرض أدخل على اثره المستشفى
الوطني بالقامشلي ،وتوفّي في
التاسع من آذار عام  1989وشيّعت
جنازته بمشارك ٍة شعبية واسعة ال
نظير لها في مدينة قامشلي وعلى
صدى آخر أغانيه ( عندما أموت،
في
ال تدفنوني مثل الجميع،
ك ّل آذار ،أيقظوني )و دفن في
مقبرة الهاللية ،وفي ك ّل آذار يتج ّمع
الشعب الكردي على قبره ليعيدوه
حيا ً تنفيذا ً لوصيته وتقديرا ً لفنه
الرفيع ولوطنيته الالمتناهية.

احتفل مئات اآلالف من أبناء
ُكـردستان سوريا ،يوم االثنين،
الواحد والعشرين من آذار 2022م,
بالعيد القومي “النوروز” ورأس
السنة ال ُكـردية الجديدة ،وع ّمت
االحتفاالت معظم المناطق على
أنغام ودبكات وعروض الفرق
الفلكلورية.
االحتفاالت ع ّمت جميع المدن
والبلدات ،وأقيم احتفال مدينة ديرك
في قرية “كاني كه رك” وبمشاركة
فرقتي أهين و شيفا .وبحضور
حش ٍد غفير من أهالي المدينة
وريفها ،وبحضور المجلس الوطني
ال ُكـردي وأحزابه السياسية ،وعلى
أنغام ودبكات والعروض المسرحية
للفرق الفلكلورية.
وبحضور حش ٍد غفير من أهالي
بلدتي كركي لكي وجل آغا وقرى
منطقة آليان ،أقيم االحتفال بمشاركة
فرقة زيوا وبرعاية المجالس
المحلية في البلدتين في قرية كيشكا
وقدّمت الفرق الفلكلورية األغاني
القومية ،والعروض المسرحية
والدبكات الفلكلورية.
احتفالية بلدة تربه سبي أقيمت في
قرية دريجيك بمشاركة فرقتي
نارين وأوركيش ،ومدينة قامشلو
في قرية علي فرو بمشاركة فرقة
خالت للفلكلور إلى جانب مشاركة
قيادة المنظمة اآلثورية وفرقتهم
الفلكلورية أورنينا ،والحسكة في
قرية فندي ،إلى جانب احتفاالت
في الدرباسية بقرية سيبيركا ،والتي
أقيمت جميعها بإشراف ورعاية
المجلس الوطني ال ُكـردي.
وأقامت منظمة عامودا االحتفال
في قرية دوكري برعاية المجلس
الوطني ال ُكـردي ،وفرقة خناف
للفلكلور ال ُكـردي ،أما في تل تمر
أقيم االحتفال بقرية كفرا بدعوة من
منظمة حزب يكيتي في البلدة.
وفي مدينة كوباني وبرعاية المجلس
الوطني ال ُكـردي أحيا حزب يكيتي
ال ُكردستاني _ سوريا عيد النوروز

وبمشاركة فرقة فرات عيد نوروز
في غابة كوباني.
وفي مدينة عفرين أقيمت عدة
احتفاالت قدّمت خاللها الفرق
الفلكلورية األغاني القومية وحلقات
الدبكة.
وخالل االحتفاالت ألقيت كلمات
باسم المجلس الوطني ال ُكـردي ،
تمحورت بمجملها حول معاني عيد
وتطرقت
النوروز القومي ،كما
ّ
إلى آخر المستجدات السياسية في
المنطقة ال ُكـردية.
وفي مدينة قامشلو ،ألقى عضو هيئة
الرئاسة للمجلس الوطني الكردي
المهندس سليمان أوسو كلمة قال
فيها :نبارك للشعب ال ُكـردي أعياد
النوروز ،كما ونبارك العيد لعموم
الشعب السوري ،وأضاف :تقام
االحتفاالت هذا العام ومازال أبناء
عفرين وسري كانييه وكري سبي
نازحين تاركين بيوتهم وأمالكهم،
وشدّد على ّ
أن المجلس يناضل من
اجل عودة المه ّجرين ،ومنع التغيير
الديمغرافي ،مؤ ّكدا على ّ
أن المجلس
الوطني يطالب بح ٍّل سياسي لألزمة
السورية واعترافٍ دستوري بحقوق
الشعب ال ُكـردي في سوريا.
ولفت أوسو إلى أنه وبالتزامن مع
االحتفاالت بعيد النوروز يشارك
ممثل المجلس الوطني ال ُكـردي
كاميران حاجو في جول ٍة جديدة من
المفاوضات بين المعارضة والنظام
في جنيف السويسرية.
وتطرق أوسو إلى قضية المعتقلين
ّ

السياسيين في سجون حزب االتحاد
الديمقراطي السيما اإلعالميين
المعتقلين قبل أكثر من شهر ،مؤ ّكدا ً
ّ
أن االعتقاالت لن تثني المجلس عن
مواصلة النضال من أجل قضية
الشعب ال ُكـردي.
وتحدّث أوسو عن األوضاع
االقتصادية الصعبة التي يعاني منها
المواطنون في المنطقة ال ُكـردية.
وبخصوص الحوار ال ُكـردي ،قال
اوسو :بك ّل أسف هذا الحوار متوقف
منذ أكثر من سنة بسبب انتهاكات
حزب االتحاد الديمقراطي ومسلحيه
تجاه أبناء المنطقة.
وقدّم أوسو تهاني العيد للرئيس
مسعود بارزاني ،وعاهد الحضور
بالنضال من أجل حقوق الشعب
ال ُكـردي و المشروع القومي
ال ُكـردي.
كما وشهدت مناطق أخرى من
ُكـردستان سوريا ،تنظيم احتفاالت
عيد النوروز نُ ّ
ظمت من قبل فعاليات
عديدة.
ُ
وفي إقليم كـردستان العراق ،أقيمت
احتفاالت عديدة منها في ناحية
كسنزان التابعة لهولير ،وفي مخيم
كويالن ومناطق أخرى في اإلقليم،
كما وأقيمت احتفاالت في دول
الشتات واللجوء.
يُذكر ّ
أن شعوب آسيوية عديدة
تحتفل بعيد النوروز إلى جانب
احتفال الشعب ال ُكـردي في جميع
أجزاء ُكـردستان وفي دول الشتات
والمهجر.

ُ

ديرك ..االحتفال بيوم ( الــزي ) الكـردي
صادف يوم الخميس العاشر مــن
آذار 2022م ,يوم ” الــزي”
ال ُكـردي ،واحتفل به في عــدة
مناطق ب ُكـردستان سوريا ،ومن
بينها ،مدينة ديــرك.
وبهذه المناسبة ،زار وفد من منظمة
ديرك لحزب يكيتي الكردستاني _
سوريا ،متحف “العم بابي شفان”
وبحضور وفــد من المجلس المحلي
للمجلس الوطني ال ُكـردي ،وعدد
من أهالي المدينة.
وكان قد قام “العم بابي شفان
بتجهيز غرفتين في منزله وعرض

فيها عدة نماذج لأللبسة ال ُكـردية
القديمة والتي تنوعت بين الـزي
الكردي في هريما بوتان” ومنطقة
“كوجرات” والعشائر ال ُكـردية
المختلفة في زيها المنسوج من
األلوان والزخرف المختلفة.
إلى ذلك تفاعل رواد منصات
التواصل االجتماعي بالمناسبة،
وقاموا بارتداء المالبس الفلكلورية
ال ُكـردية معبرين عــن اعتزازهم
بالزي واللباس والتراث ال ُكـردي.
تجدر اإلشارة إلى ان فعاليات عديدة
أقيمت في إقليم ُكـردستان العــراق،

و ُكـردستان سوريا بمناسبة يوم ”
الــزي” ال ُكـردي

تفصيل وخياطة)) يف مكتب يكيتي
دوميــز ..دورة ((
ُ
الكـردستاني
ضمــن نشاطات منظمة دهــوك
لحزب يكيتي ال ُكـردستاني -سوريا،
افتتحت في يوم 10آذار 2022م,
في مكتب الحزب دورة التفصيل
والخياطة وعلــى عــدة مراحل
الدورة بإشراف المـدربة هدية
عبدو ،وتتض ّمن عدة مراحل،
ولكافة األعمار ،وقال عضو اللجنة
المنطقية لحزب يكيتي ،محمد اللو
بأن منظمة دهوك مستمرة بتقديم
الدورات في جميع المجاالت ضمن

خطط وبرامج المنظمة المستمرة
منذ نحو عام.
يذكر ّ
أن منظمة دهــوك لحزب

يكيتي كانت قــد اختتمت قبل أيام
دورة اللغة ال ُكـردية.
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Kurdên Sûrî û perav

Li nivîsgeha Yekîtî Kurdistanî

s

emî�nerek

li

ser

vexwendina

ofî�sa

P

iştî� şerê cihanê yê sazî� û dezgehên dewletê,

jiyana nemir Barzanî�

hate bi rêve
ser

sendî�kan û

an,

birin Li

nivî�skar

Reş

semî�narek li ser jiyana

Barzaniyê

nemir،

li

baregeha Partiya biekarêt

bşloami. Ev sempozyûm

çandî� û nûnerên partiyên

herwiha

neteweyî�

kesayetiyên

şoreşa

1ê

Adara 1979an de kir.

Di Dawiya semî�narê de
hunermend Bavê Alan bi

canê Barzanî� û şehî�dên
ji

behsa

Kurdistanî� dest pê kir، Barzanî�، çûna wî� ber bi
û Mustir navnetewî� de û Rûsyayê û mirina wî� ya di

deqeyek rêzgirtin ji bo
bijarde

çend sitranê li ser rêzdar

Barzaniyê nemir û rola

qurbaniyên ku ji bo gelê

wî� ya qehreman di dî�roka

Kurd dane. Konê Reş gelê Kurd de got.

Newroz

Newroz Newroz Newroz

Bik ronahȋ� şeva reş

Ticar terka te nakim

Bi te dili me tim xweş

Cejn û sersala pȋ�roz

Tû newroza me kurda

Newroz Newroz Newroz

Newroz Newroz Newroz

li ser şax û zinara

Bi xeml û xêza mȋ�tanȋ�

ملعب

Lîstikgeh

û

paşmayên sinî� ew bûn yên hijmar
tirkên gelek,

siyasetmedar

û

li

gor ser

nicadperistiyê

de

xwe welat tajotin, û rêbaza ola

misilmanan, kete destûrê

yan berjewendiyên wan li

netew û rêolên din, tu

netew û nicadan bikin,

de,

weha

ber çavan deynin. Welatê derfetên
Sûrî� tevlî� Libnan, bibû

para Feransî�zan, lê zû gelê

jî�

serokatî�,

wan

neman,

bibûn çî�na didiwan, weku

bindest û kêm indam

Libnan, xwe cuda kirin û bê par xwe ditî�tin,
ji sûrî�, feransî�zan welatê

demeke dirêj derbas bû,

kurd hiştin bê par, çinku

partiya Bes ya nicadperist

sûrî� kirin pênc dewlet, lê
bibûn

di

astengdar,

sala/1937/an
û

bi

ta sala /1963/î� yan, dema
bibû

desthilat,Peyrew

(destûra) welat guhert, di
nav de navê dewletê kirin

hevre komara

sûriyên

ereb,

daxwaza

ku tûj bi ser erebkirina

hemî� gel û nicadên sûrî�,

taybet pirojeyek dijwar

mafê xwe kirin, weke gel û welat de tajotin, bi
Hisret Bavê Alan
Newroz Newroz Newroz

Fransî�zan ew daxwaz bi

Wa soz bi hevre danȋ�n

Neqşên alami ji wan

Ferhengok

sepandin sebaret neman

cî� nanî�n, lê piştî� ku şerê û bişaftina kurdên sûrî�,
cihanê yê diwem dest ev rewş berdewam bû, ta
pêkir, di sala/1939/an

de, fransî�z bibûn beşek

erebên rê ola Elewî� bibûn

desthilat, di sala/1970/î�

ji cengê, welatê Sûrî� de, ewan jî� guvaş li ser
radestî� gelê sûriyên ereb gelê kurd, sepandin, sivik
kirin, di sala/1942/an

nekirin, rêbaza wan jî�

ereb,

bû, siyaseta cudahiyê di

de. Rayedar û desthilatên

Wek Zȋ�n û meme Alan

La

sî�nor

danî�n, bêyî� ku şêwra gel,

avakirin,

Keç û xort bikin dȋ�lan

جانب

û

hevbendiyek

Cȋ�hanê pê da dengȋ�

Newroz Newroz Newroz

artî�ş

/Ingilî�zû ereban kirin, çinku erebên

de, kurd û suriyanan,

Xemlandin deşt û zozan

li ber çavên neyara

saziyên

hêzên perwerdekirinê,radestî�

berjewendiyên

lê

Kulȋ�lkên te sed rengȋ�

bi guvend û reqs û dȋ�lan

nexş

Tirk

Li bajar û li gunda

Bo me ti daxwaz û doz
her dadin Agrê Kawa

weke

osmanî� li hev parvekirin, rewşenbî�rên ereban, bi

bi

Kurd û bi amadebûna

serkeftî�

Imperatoriya

û

helbestvanê kurd Konê

rawesta,

Fransî�zan/

Partiya Yekî�tî� Kurdishî�
Sriyê،

yekem(1918-1914)

bi

rêxistinên civaka sivî�l ên
–
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ku

misilmanên

sinî� bûn, dema navê
dewleta sûrî� hata danî�n

di perewê de, weha bû:

ramanên

partiya

Bes

nav gelên welat de, ango

xwî�na hinan sor e, paqije,
û xwî�na hinan şî�n e,

Dewleta sûrî�, ne eşkere gemare, rêolî� ango (taifî�)

موالي

Lagir

مع

Legel

التوسل

Lave-lav

 حيوان مفترسLawir

تصريح

Lêdwan

الصقر

Laçîn

تراتيل دينية

Lavij

Li kerê mirî digere, da nalan jê bike.- Li hevt avan bide,
qolana pişta wî şil nabe.- Li şûna şêra, Rovî dikin gêre.-

û ne nehî�nî� , nehatibû

pir xurt kirin, di nava

kesin, çi nicad in , çi ol in,

de, ta hin kes neçar man

xuya kirin, ka gelê sûrî� çi

Elewî�, Sinî�, Fileh û kurdan

çi rêol in? netewperistî� ku regeza xwe biguherin,
ne dihate xuyakirin, lê

hinan ola xwe guhertin,

dema zimanê xwendin û hinan
perwerdekirin, erebî� bû,

zaravê

zimanê

Adilê Evdile
xwe guhertin, ta koçberî�
ji welat zêde bibû, ji
guvaş û hejariyê, bertî�l
û gendelî� bibû rêbaz û

destûreke ne nivî�sî�, xelkê

berê xwe dabûne derveyî�

welat, kurd, File, Durzî�
û hin erebên sinî� jî�, ta

şoreşên bi navê buhara

erebî� dest pêkirin, di nav

hin welatên ereban de,

yek ji wan jî� welatê sûrî�
bû, di azara/2011/an de,
derket, wê kurd li kî�jan

peravî� rawestin? Çinku ji

beriya hingî� erebên sinî�
û yên Elewî� tu qencî� bi

kurdan nekiribûn, û şer di

navbera wan de rûda, her
layekî� di xwestin kurdan
ji xwere bikin palpişt û
alî�kar,

siyasetmedar

û

berpirsên kurdan ketin

dan û standinê, bi herdû
aliyan re, ango Elewiyên

li ser desthilatê, û erebên
sine, yên rikber, lê bi egera

ku berpirsên kurdan, ne
yek rêbaz û ne yek nêrî�n
bûn, dijminan bi hesanî� ji

hev dizî�n, û doza kurdên
sûrî� ya rewa beravêtî� bû,

keştiya wan mabû bê
perav.

