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السوریة  الُكردیة  الوطنیة  الحركة 
الدفاع عن مصالح  بمستحقّات  ُمطالبة 
وتاریخھ  سوریا،  في  الُكردي  الشعب 
بال ھوادة، ذلك بأسلوٍب سیاسي سلمي 
حسب  غیره،  و  إعالمیاً  و  میدانیاً 

الظروف واِالمكانات المتاحة.
بشكٍل  الُكردیة،  الحركة  دافعت  فقد 
الحزام   ” مشروَعْي  ضد  سلمي، 
االستثنائي“  اإلحصاء   ” و  العربي“ 
التاریخ  لمحو  نُفِّذا  اللذْین  العنصریَْین، 
الثقافیة  المعالم  وطمس  الُكردي 
خصوصیات  من  وغیرھما  واللغویة 
منّظمة،  تعریٍب  عملیة  باتّباع  الُكرد، 
المضطَّھدة  الُكردیة  القومیة  لتذویب 
التي طالما  العربیة،  القومیة  بوتقة  في 
اتخذتھا األنظمة االستبدادیة في سوریا 
شعاراً و عقیدةً لھا، وذلك باتّباع تمییٍز 
ثقافیة  إبادةٍ  شكل  على  ممنَھج،  قومي 
جینوساید   ” السوریین  الُكرد  ضّد 

ثقافي” .
و راھناً، تدافع الحركة الوطنیة الُكردیة 
المعارضة  عن مصالح وحقوق الُكرد 
داخل  تواجدھم،  مناطق  جمیع  في 
ُكردستان سوریا وخارجھا، على امتداد 
بالمصلحة  ربطاً  السوریة،  الجغرافیا 

الوطنیة العامة .
الحركة  بأّن  االعتراف  من  بّد  ال  ھنا 
عصیبة،  بلحظاٍت  مّرت  قد  الُكردیة 
للنظام،  األمنیة  القبضة  تشّدد  ظّل  في 
الحركة  عموم  شأن  ذلك  في  شأنھا 
فقد  المعارضة،  السوریة  الوطنیة 
األطراف  لدفع  یضغط  النظام  كان 
السیاسیة السوریة و منھا تلك الّكردیة، 
أفراحھ  في  المشاركة  حّد  معھ،  للتأقلم 
سیاسیة  رسائل  لتكون  وأتراحھ، 
كّل  أّن  من  منطلقاً  والخارج،  للداخل 
خدمة  في  تكون  أن  یجب  الجھود 
االستراتیجي  التوازن  تحقیق   ” شعاره 
أّن  واعتبر  الصھیوني“  العدو  مع 
العمل  وعلیھ   ، حرٍب  حالة  في  البالد 
بین  ما  تتراوح  مواقف  انتزاع  على 
للنظام،  بالنسبة  اإلیجابیة،  و  الصمت 
الجمھوریة  رئاسة  استفتاءات  من 
و  الحاكمة  العائلة  ونعوات  الكرنفالیة، 
یبدو  كان  مما  األب،  األسد  نعوة  منھا 
للحركة  السیاسي  الخطاب  في  تناقضاً 
الُكردیة المعارضة، الخطاب الذي كان 
تنفیذ  عن  النظام  مسؤولیة  على  یؤّكد 
مشروعا  كان  الذي  العربي،  الحزام 
اإلبقاء  عن  كذلك  ومسؤولیتھ  نظریاً، 
االستثنائي،  اإلحصاء  مفاعیل  على 
أّدى إلى تجرید عشرات اآلالف  الذي 

من الُكرد من جنسیتھم السوریة.
األمر الذي كان یسيء للمسار النضالي 
للحركة، المسار الذي كان من المطلوب 
النظام  إلرغام  متصاعداً  یبقى  أن 
التفاوض،حول  طاولة  على  للجلوس 
الشعب  كاھل  عن  االضطھاد  رفع 
مّما  القومیة،  حقوقھ  إقرار  و  الُكردي 
أضعف من مصداقیة الحركة، و أفقدھا  

تأیید المزید من أنصارھا.
وعندما أراد النظام أن یُضِعف الحركة 
راح   أكبر،  بشكٍل  السوریة  الُكردیة 
یستثمر تواجد حزب العمال الُكردستاني 
لیخَرج  السوریة،  الساحة  في    pkk
المأل،  على  أوجالن،  عبدهللا  مؤّسسھ 
إلى  بالعودة  السوریین  الُكرد   ” مطالباً 
تركیا،  في  المزعوم  األصلي  موطنھم 
القائد   مع  أیام  سبعة   ” كتاب  في  ذلك 
آبو ” حین لم یظھر موقٌف موّحٌد من 
الحركة الُكردیة، یستنكر تلك المساومة 

ردي السوري 
ُ
حنو استنطاق العقل الك

وصياغة خطابه اخلاص
جمیع ھیئة التحریر برامج  أّن  رغم  الصارخة، 

على  تؤّكد  الُكردیة  الحركة  أطراف 
و  سوریا  في  للُكرد  التاریخي  الوجود 

االعتزاز بھ .
وعلیھ فإّن الحركة الُكردیة المعارضة، 
إذا ما أرادت أن تطوي تلك الصفحات، 
للمستحقات  المستوفیة  غیر  المرحلیة، 
النضالیة،  و أن تقوم بالدفاع المستمیت 
بّد  فال   ، حقوقھم  و  الُكرد  تاریخ  عن 
األدنى  بالحّد  باِاللتزام  مطالبة  أنھا 
وفق   ” الوطنیة   ” وقواعد  شروط  من 
المعارض،  السوري  الُكردي  المفھوم 
اإلقرار  على  القائمة  الوطنیة  تلك 
الُكردي  للشعب  التاریخي  بالوجود 
شفاھاً  علناً،  عنھ  الدفاع  و  سوریا  في 
عن  الفعلي  الدفاع  كذلك  و  كتابةً،  و 
للشعب  الدیمقراطیة  القومیة  الحقوق 

الُكردي .
 لقد خرج أبناء و بنات الُكرد قبل إحدى 
عشرة سنة مع انطالق الثورة السوریة، 
في عموم أماكن تواجدھم، مع شركائھم 
الحریة  ینشدون  خرجوا  السوریین، 

والتغییر .
عمر  من  األولى  الشھور  في  أنھ  إال 
الحراك  كان  عندما  السوریة،  الثورة 
یقوم  الشركاء،  مع  الُكردي،  الوطني 
بالتظاھرات رافعاً أعالم االستقالل مع 
الوطنیة  والشعارات  الُكردیة  األعالم 
الموحدة، في تظاھرات الجمعة، حینھا 
كان عناصر حزب االتحاد الدیمقراطي 
رفع  على  یعترضون  المسلحة   pyd
الوطنیة  والشعارات  االستقالل  علم 
امتداد أرض سوریا، و  المعتمدة على 
كانوا یالحقون المتظاھرین، نزوالً عند 
الذكرى  النظام، لكن في  تفاھماتھم مع 
السنویة للثورة السوریة في آذار العام 
 ، وملحقاتھ   pyd حزب  قام  الحالي 
بتوجیھ الدعوات إلحیاء ذكرى انطالق 
الثورة، وقام برفع علم االستقالل، بعد 
ن َمن یرفعھ أو یلفظ جملة  أن كان یخّوِ
دفعھ  الذي  فما    ” السوریة  الثورة   ”
بعد  َعلَمھا،  و  السوریة  الثورة  لیتبنى 
شیطنتھما، ال بل تجریمھما على مدى 
عشر سنواٍت ، و ماذا سیقول الحزب 
لفظھم ”  لضحایا مالحقاتھ على خلفیة 
الثورة السوریة“ أو العثور على صورة 
علم االستقالل في جھاز تلفونات أولئك 

المطاَردین؟؟؟.
وملحقاتھ  الحزب  دوافع  كانت  أیاً 
للقیام  بھذا التغییر الذي حصل بدوراٍن 
یتحّدث  َمْن  فإّن   ، المكان  في  كامل 
عن مصلحة سوریا وُكردھا، لیس من 
المصلحة  تلك  بأّن  یقول  أن  المعقول 
ذكرى  إحیاء  ضد  الوقوف  مع  كانت 
عشر  لمدة  علمھا  رفع  وضد  الثورة 
المصلحة،  تلك  صارت  ثم  سنوات، 
بالثورة  االحتفاء  مع  الحالي،  العام  في 

و علمھا.
األحزاب  بأّن  القول   من  بّد  ال  ھنا  و 
المسلحة،  العقائدیة)   ) الدوغمائیة 
حق  سوى  ألنصارھا   تعطي  ال  التي 
التصفیق و الھتاف، وحدھا تستطیع أن 
تغیّر شعاراتھا كما یغیّر اإلنسان ثوبھ.

الرضوخ  تّم  لماذا  ھو  أكثر  یھّمنا  ما 
ذكرى  إحیاء  منع  حول   pyd لموقف 
الثورة و رفع علمھا طول ھذه الفترة ؟. 
السیاسیة  الحركة  فقط  لیس  حیث 
المعارضة رضخت لألمر ، إنما حتى 
المستقلین  السیاسیین  و  المثقفین  معظم 
رضخوا  أیضاً  أخرى  شرائح  من  و 
البعض  لدى  االقتناع  حّد  بلغ  و  لھ، 
موافقاً  االمتناع  ذلك  كان  أحیاناً...فھل 
یقول:  الذي  السوري  الُكردي  للعقل 
حل  مع  إال  الُكردیة  للقضیة  حّل  ال 

عدد  بلغ   2004 عام  إحصاء  في 
من  أكثر  عفرین  منطقة  سكان 
التعداد  ھذا  و  نسمة،  ألف    525
سكان   تعداد  عن  حینھا  یزید  كان 
أّن  إال  السوریة.  المحافظات  بعض 
عن  الصادرة  البیانات  في  ماورد 
حّدد  لإلحصاء   المركزي  المكتب 
عفرین   لمنطقة  السكاني  التعداد  أّن 
بالتدقیق  نسمة.  ألف   172 یبلغ 

الفترة  ھذه  البعض  انشغل 
الوطني  االئتالف  بإصالحات 
السوري المعارض ،وأعتقد أّن ھذه 
للمكونات  عدد  أكبر  شھدت  الفترة 

ممن طالھا التغییر  والتبدیل ..
لإلصالح  االئتالف  تبریرات 
كثیرة؛ وأھمھا: إّن ھذه اإلجراءات 
وافقت علیھا الھیئة العامة لالئتالف 
صاحبة الصالحیة وذلك عبر جمع 

التواقیع
التتمة في ص٥

الباحث السوري وائل السواح 
املختص يف قضايا اجملتمع املدني وحقوق.اإلنسان يف حوار خاص مع ( يكيتي )

بقلم: عبداهللا کدو      

زهیر علي

بهیة ماردیني 

    کاتبة سوریة

أحمد برقاوي 

تصويت االئتالف ووجوب أن تكون 
املساحة مفتوحة للجميع

أضواء على الدورة 
السابعة الجتماعات 
اللجنة الدستورية 
السورية يف جنيف:

الضرورة اإلنسانية 
لالنتقال السياسي 

يف سوريا

التيارات الفكرية يف سوريا

- عسكرة الثورة كانت أحد األسباب يف وأدها .
فرصة    أعطى  قد  أوباما  األسبق  األمريكي  الرئيس  ختاذل  إن   -

العمر للنظام وحلفائه .
- ينبغي أن تكون هناك المركزية حقيقية وليست ديكورا على 

طريقة اإلدارة احمللية يف أيام نظام البعث .
-  سوريا البعثية قد ولت .

عن  بالحدیث  المرء  یبدأ  أن  ما 
نفسھ  یجد  حتى  الفكریة  التیارات 
واقعاً في مشكلة التصنیف، تصنیف 
یلغي  قد  مما  تیاراٍت  وفق  المفكرین 
في  ویحشره   ، المفكر  خصوصیة 
منھا،  اإلفالت  إلى  سبیل  ال  خانٍة 
مع أّن المفكر قد یجد نفسھ في حالٍة 
جدیدة، قد تشّكل قطیعةً مع ماضیھ، 
تسمح  ال  الدراسة  ضرورات  ولكن 
لنا، بأن نصعر خّدنا عن التصنیف؛ 
تیاراٍت  عن  یجري  الحدیث  طالما 

فكریة، ھذه مالحظة أولى . 
تلك  فھي  الثانیة  المالحظة  أما 
المتعلقة بخصوصیة بالد الشام التي 
من الصعب علیھا أن تسمح بالتمییز 

موسی موسی

حسن سعدون

جناح النضال املدني يف عفرين يضعها 
على طريق استعادة عافيتها

للمكتب  اإلحصائیة  بالجداول 
خطأ،  نجد  ال  لإلحصاء  المركزي 
مدروساً  تخفیضاً  نكتشف  وإنما 
لمنطقة  الحقیقي  اإلحصائي  للرقم 
تّم  الذي  الحقیقي  والرقم   ، عفرین 
نفس  من  استخالصھ  یمكن  ذكره 
الغباء  ألّن  اإلحصائیة،  المجموعة 
الشوفیني یمكن كشفھ. و وفقاً لنسبة 
الزیادة السكانیة الوسطیة في سوریا 

ضد  المنتفض  السوري  الشعب  قضیة 
االستبداد .

و ھنا البّد من  تساؤل ، ِمّمن مطلوب 
العقل،  ذلك  استنطاق  سیتّم  كیف  و 
الظواھر  أمام ھذه  الثبات  وتمكینھ من 
السوري  الُكردي  للتفكیر  اإللغائیة 
لتحویل  الساعیة  الظواھر  المستقل، 
اإلعالمیة  للماكینة  صدًى  إلى  الُكرد 
تدجین  على  تعمل  التي  االیدیولجیة، 
مقوالتھا  لترداد  الُكردي،   الصوت 
اإلعالم  ذلك  بمحتواھا،  تفكیر  دونما 
نحو  السوریین  الُكرد  القتیاد  الساعي 
المصلحة  سوى  منھا  الطائل  مزالق 
الحزبیة الضیقة التي تقف وراء النھج 
الھالمي الالمستقر، فقد نامت حاضنة 
التي  ل(ثورتھ)  الوفاء  على    pyd
اعتبرھا انطلقت في  19 تموز 2012

السوریة،   الثورة  ن  تخّوِ ظلّت  التي 
وتمّزق علم االستقالل، واستفاقت على 

( احترام ) الثورة السوریة و علَمھا.
فھل قامت ثورتان في سوریا ( ثورة في 
آذار   2011، و أخرى في تموز عام 
الوطنیین  من  مطلوب  وھل   (2012
الترحیب  الُكرد،  منھم  و  السوریین 
بالموقف الجدید للحزب حول االحتفاء 
اعتداء   تناسي  و  وعلمھا،  بالثورة 
سلطتھ علیھما، و على المدافعین عنھما 

لمدة  10سنوات سابقة؟.
السنوات  طوال  بأنھ  یعرف  الجمیع 
تلتزم  المنظومة  ھذه  كانت  الماضیة 
بالوفاء - عملیاً - للنظام السوري، ورغم 
ال  النظام  بأّن  لھا  تأّكد  فقد  الوفاء  ھذا 
یعترف بأّيٍ من مؤسساتھا، بل یطالبھا 
بإعادة( األمانة) إلیھ ، علماً أّن وقوف 
أبعدھا  النظام  جانب  إلى  المنظومة 
الدولیة  المحافل  التمثیل في جمیع  عن 
كذلك  و  سوریا،  في  بالحل  المتعلقة 
فشلت في إقناع (شركائھا) من العرب 
السوریین ،في مناطق سیطرتھم، بأنھا 
أنھا  و  الوطنیین،  السوریین  من  جزٌء 
مستقلة من قیادة قندیل، حیث أّن أغلب 
بقوة  یسّمونھا  المناطق  تلك  في  الناس 

االحتالل الخارجي.
إّن رفع علم االستقالل مؤخراً  من قبل 
المنظومة ھو  إثبات فشل تجربتھا على 
مدى عشر سنواٍت و دلیٌل على ندمھا 
وذلك  لھا،  مخرجٍ  إلیجاد  ومحاولتھا 

بتبنّي علم الثورة وشعاراتھا.
كّل ھذة االسباب تؤّكد على أّن المجلس 
مكانھ  في  كان  الُكردي،  الوطني 

الصحیح،
جانبھ،  من  الُكردي  المجلس  أّن  إال 
وألسباٍب ذاتیة،  لم یتمّكن ، بَعُد، من 
استثمار ھذا التغییر في موقف الطرف 
اآلخر، الذي وصل إلى حالٍة من الیأس.
النشطاء  لمعظم  بالنسبة  األمر  وكذلك 
رّوجوا  الذین  الُكرد   والمثقفین 

لالنتصارات الخلّبیة لھذه المنظومة.
وفي الختام ال بّد من القول بأنّھ ال بّد 
من إعادة النظر في تقییم المسار، لكّل 
ُكردي  وطني  بعقٍل  یفّكر  أن  یوّد  َمن 

سوري قائم بذاتھ و لذاتھ. 

وائل السواح  باحث سوري مختص 
في قضایاا المجتمع المدني وحقوق 
اإلنسان ومؤلّف للعدید من األبحاث 
المجلس  عضو  المجال.  ھذا  في 
األوسط  الشرق  لمعھد  االستشاري 
مع  منظمة  ورئیس  واشنطن،  في 
www.pro-jus- العدالة األمریكیة

t�ce.org ، ورئیس تحریر موقع 
 .The Syr�an Observer
عمل سابقاً مدیراً تنفیذیاً لمنظمة الیوم 

التالي. وھو مؤلّف مشارك لعدد من 
الكتب باللغتین العربیة واإلنكلیزیة، 
جدل  سوریة؛  اسمھا  روایة  منھا 
العلمانیة  والدیموقراطیة؛  العلمانیة 
الخروج  العربي؛  المشرق  في 
الثوري،  النشاط  الشارع:  إلى 
العالم  في  والدیمقراطیة  االنتفاضة، 
الربیع  (باإلنكلیزیة)؛  العربي 
(بالفرنسیة).  أولي  تقریر  العربي: 
كبیر  عدٍد  في  السواح  شارك  كما 

من المؤتمرات األكادیمیة وورشات 
في  جامعات  نّظمتھا  التي  العمل 
ھولندة وألمانیا وسویسرا والوالیات 
المتحدة، وكتب العدید من الدراسات 

لھذه المؤتمرات.
وفیما یلي نص الحوار :

التتمة في ص۲

عموماً منذ 2004  ولنھایة 2018
ومن واقع عدد السكان في السجل  

        التتمة في ص2

الصفحة ٤

الصفحة ۳

يف يوم الصحافة الكردية...
باسم هيئة تحرير جريدة يكيتي نتقدم بالتهنئة إىل جميع بنات وأبناء شعبنا الكردي، 

العاملني يف مجال الصحافة واإلعالم..ذوي األقالم الحرة و الكامريات اليقظة، التي ال 

متّل عن نقل معاناة و مآثر شعبنا التواق للحرية و السالم.

سوریا  إلى  ینتمي  ما  بین  الشدید 
لبنان  إلى  أو  إلى األردن  أو  الراھنة 

وفلسطین.
التتمة في ص۳
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الباحث السوري وائل
 السواح املختص يف قضايا اجملتمع املدني وحقوق.اإلنسان يف حوار خاص مع ( يكيتي )التتمة

جناح النضال املدني يف عفرين يضعها على طريق استعادة عافيتها... التتمة

 الثورة السوریة بدأت، سلمیاً، قبل 
مثل  وطنیة،  بشعاراٍت  11سنة، 
كیف  واحد“.  السوري  الشعب   “
السیاسیة  المعارضة  أداء  تقیّم 
مثّلت  التي  السوریة  والعسكریة 

الثورة رسمیاً؟
بدأت الثورة سلمیة، ویبدو اآلن من 
كان  انتصارھا  إّن  القول  الساذج 
ممكناً لو استمّرت كذلك. كنت دوماً 
أحد  كان  الثورة  عسكرة  إّن  أقول 
الثاني  السبب  وأدھا.  في  األسباب 
المعارضة  الساحة  إغراق  طبعاً 
بمالیین الدوالرات لتشجیع التعصب 
الدیني والكراھیة الطائفیة والقومیة. 
ومن ثم تأتي أسباب أخرى كالدور 
األمریكي،  الدور  وتخاذل  الروسي 

وغیر ذلك. 
المعارضة الرسمیة لعبت في بدایة 
الثورة دوراً رائداً. ندین مثالً للجان 
الحراك  قیادة  في  المحلیة  التنسیق 
السوریة،  المناطق  كّل  في  الثوري 
تعبیراً  الوطني  المجلس  جاء  كما 
قصیرة.  مرحلٍة  في  رائداً  سیاسیاً 
اإلقلیمیة  التدخالت  بدأت  ذلك  بعد 
طرف  كّل  وبدأ  تزداد،  والدولیة 
جعل  ما  الكعكة،  من  یطلب حصةً 

السياسة

تعلن  السوریة  المعارضة  أطراف 
والءھا لھذا الطرف أو ذاك. وبدالً 
الموّحدة  المعارضة  تستفید  أن  من 
فیھ  لما  اإلقلیمیة  التناقضات  من 
على  انقسموا  السوریین،  مصلحة 
المعارضة  وصارت  أنفسھم، 
بینھا  التناقض  غدا  معارضاٍت 
أحیاناً أقوى من التناقض مع النظام. 
لیس  رخوة  معارضة  لدینا  واآلن 
نخبة  تحمیھا  وال  شعبیة  قاعدة  لھا 
واحد  فكر  یسیّجھا  وال  مثقفة 
قادرة  غیر  وھي  منسجمة،  ورؤیة 
األفراد  أّن  ورغم  المبادرة.   على 
المعارضة  األجسام  یشّكلون  الذین 
ووطنیون  رائعون  أشخاص 
أّن  إال  غالبیتھم)  (في  وصادقون 
السیاسي  أفقھم  وضیف  تنافرھم 
الساحة  في  التأثیر  عدیمي  یجعلھم 

السیاسیة. 
أّدت  التي  األسباب  أھم   ھي  ما   
على  السوریة،  األزمة  أمد  إلطالة 

الصعیدین الداخلي والخارجي؟
والثالث  والثاني  األول  السبب 
وإفساده  وفساده  النظام  إجرام  ھو 
التي  الصغیر  الدكتاتور  وعقلیة 
وزوجتھ  األسد  على  تسیطر 

والبطانة التي تحیط بھ. 
ولكن ھنالك أسباب أخرى تلي ذلك، 
أھمھا :ضعف المعارضة وتنافسھا 
الشخصیة.  قادتھا  وحسابات 
الثورة  عسكرة  ذلك  مع  ویترافق 
الرادیكالي  اإلسالمي  التیار  ونمو 
من  بدعٍم  المعارضة  أوساط  في 
الذي  األمر  اإلقلیمیة،  األطراف 
صمیم  في  كان  ممن  الكثیر  جعل 
تعد  لم  أنھا  یجد  بدایتھا  في  الثورة 

ثورتھ، فانكفأ عنھا.  
روسیا  موقف  ذلك  إلى  إضافةً 
حدود.  بال  للنظام  الداعم  وإیران 
ملعبھا  سوریا  إلیران،  بالنسبة 
ألنھا  جداً  سعیدة  وھي  الرئیسي، 
التابع في العالقة  انتقلت من مكانة 
األب  األسد  حكم  تحت  سوریا  مع 
فھم  الروس  أما  اآلمر.  مكانة  إلى 
في  أوغل  الذي  البوكر  كالعب 
أكبر  بمبالغ  یقامر  فصار  الخسارة 
كالھما  مستحیالً.  انسحابھ  وصار 
ویتقاسمان  حدود،  بال  األسد  یدعم 

في الوقت نفسھ السیطرة علیھ.
رھینة  أیضاً  السوریة  األزمة 
مواقف الغرب المترددة من النظام. 
ولیس من المبالغة القول إّن تخاذل 

زهیر علي

عدد  یكون  سوریا   لعموم  المدني 
لوسطي  وفقاً  عفرین  منطقة  سكان 
نستطیع  سوریا  في  السكانیة  الزیادة 
منطقة  سكان  عدد  أّن  نستنتج  أن 
عفرین في نھایة عام 2018 بلغ أكثر 

من 825 ألف نسمة. 
عفرین  لمنطقة  السكانیة  الكتلة  ھذه 
الشوفینیین  ترعب  كانت  یبدو 
بأكثر من 95٪ والعنصریین، وھي 

ومجتمع  الُكردیة،  القومیة  من  منھا 
إلى  التاریخ  عمق  في  یمتّد  أصیل 
المیتانیین   - الھوریین  حضارات 
اللغوي  والحثیین ومایزال موروثھما 
والحضاري  الثقافي  والمجتمعي 

معاشاً بین أبنائھا. 
مجتمع منطقة عفرین منذ نشأة الدولة 
السوریة اتصف بالحضور القوي لھ 
على كّل الصعد الوطنیة منھا وكذلك 
في الدور الھام  االقتصادي و التقدم 
االجتماعي و التعلیمي والثقافي  .. إن 
خصوصاً  حلب  محافظة  ضمن  كان 
في  یستند  و  عموماً،  سوریا  في  أو 
كّل ھذا على تأّصٍل في القیم والثقافة 
المدنیة فیھ كحالة ملفتة لھ في محیٍط 
ماتزال مجتمعاتھ تعاني من ضعف و 
المجتمع  وثقافة  قیم  تقدم  في  تحدیات 
المدني فیھا، فعفرین معروفة بتحطم 
والطائفیة  العشائریة  الذھنیات 
كان  ما  ھذا  وأعتقد  فیھا  والعنصریة 
یرعب أتباع تلك الذھنیات من مجتمع 

عفرین. 
ومن  المجتمعیة  المعطیات  ھذه  من 
أّن  التأكید  یمكن  جرت  التي  الوقائع 
في   لھ مصلحة  كان  أكثر من طرٍف 
العمل  وحتى  المجتمع،  ھذا  تدمیر 
على اقتالعھ من أرضھ و تّم التخطیط 
لذلك وتّم تنفیذه، وعلى أرض الواقع 
المجتمع  وتحطیم   االقتالع  أّن  نجد 
مادیة  خسائر  بأقل  تّم  العفریني 
عملیات  تحدث  لم  یعني  بھ(  ألحقت 
مثلما  والقرى  والبلدات  للمدن  تدمیٍر 
أخرى  جغرافیات  في  لغیرھا  حدث 
حدث  بل  الحرب  خالل  سوریا  في 
خسأئر  من  یمكن  ما  بأقل  االقتالع 
مادیة ) وھذا یؤّشر أیضاً أنھ كان یتّم 
جدیدة  إسكانیة  لھندسة  مخطٍط  تنفیذ 
لمنطقة عفرین. وال نعرف إن كانت 

مقایضة تامة  دائمة قد جرت كما تّم 
 ، قبلھا  إسكندرون  لواء  عن  التخلي 
ألّن نوعیة سكانھ وقتھا من العلویین 
تكن  لم  وقتھا  والُكرد  والمسیحیین 
تناسب البعض الشوفیني العنصري، 
التي  الُكردیة  المدینة  عفرین  واألن 
كانت بنظرھم تضغط علیھم  التناسب 

ایضاً شوفینیي وعنصریي الیوم. 
أدخلت    2018 آذار  عفرین  كارثة 
العفرنیین  لحیاة  و  األرض  على 
مفھوم النضال المدني كشكٍل نضالي 
المرحلة  مشترك  یتبنّى  مجتمعي 
االجتماعیة   الشرائح  لكّل  الجامع 
ذلك  في  ویعتمد  إنجازه  ویعمل على 
الكفاءة  یمتلكون  على نشطاء مدنیین 

واإلقدام. 
وخاصةً  السابقة  السنوات  خالل 
مدنیة  منظمات  ظھرت   2011 بعد 
والثقافة  القیم  من  عملھا  تستلھم 
المدنیة، تعمل في مجاالت التوثیق و 
الدفاع عن حقوق اإلنسان واإلغاثة... 
الخ ولكنھا لم تتحّول لخوض النضال 
على  للمجتمع  المؤّطر  المدني 

مشتركات المرحلة .. 
النكفاء  ونظراً  عفرین  حالة  في 
الحالة الحزبیة السیاسیة بشكٍل كامل 
عن  المسؤولیة  تتحّمل  وھي  عنھا 
ذلك، كان النضال المدني ھو الشكل 
الحالة  كانت  حیث  المتاح  الوحید 
بالكارثة  تسبّبت  أنھا  عدا  الحزبیة 
العلمیة  المنھجیة  اتباعھا  عدم  نتیجة 
في التشخیص واالستنتاج أیضاً فقدت 
الكارثة،  بعد  لھا   إیجابیة  فعالیة  أّي 
 ، اآلن  إلى  كذلك  الوضع  ومازال 
لیست  لمرحلٍة  كذلك  سیبقى  وأعتقد 

قصیرة. 
ھذا الشكل النضالي المجتمعي المدني 
ولم  واضحاً،  مفھومھ  یكن  لم  بدایةً 
واضحةً،  أیضاً  وأدواتھ  آلیاتھ  تكن 
القومیة  الحركة  تجربة  أّن  وخاصةً 
نضال  لھكذا  تؤّسس  لم  الُكردیة 
العقود  خالل  عملیاً  وال  نظریاً  ال 
بالمختصر  عمرھا.  من  الماضیة 
من  بدًء  الكثیر  علّمتنا  عفرین  كما 
ُكردستان  دیمقراطي  بارتي  تأسیس 
المدني  النضال  علّمتنا   . سوریا   -
األولى  األیام  منذ  أیضاً..  أجلھا  من 
حتى  الشكل  ھذا  إال  أمامنا  یكن  لم 
نتمّكن بھ من االستدارة على الكارثة 

عفرین  مجتمع  لھا  تعّرض  التي 
وباألحرى تّم دفعنا إلیھا  .. و بنفس 
ویستقطب  یتقّدم  كان  الذي  الوقت 
مفھومھ  یتعّرض  كان  شعبنا  كفاءات 
البعض  ویحاول  لتشویٍھ،  وآلیتھ 
لیست  آلیاٍت  واستخدام  لمواقع  أخذه 
ھذا   في  أیضاً  و  إفشالھ،  وبالتالي  لھ 
الحزبي  البعض  دفع  یتّم  كان  السیاق 
المؤدلج من مجتمع عفرین  السیاسي 
ومھاجمة  المدني  العمل  لمناھضة 
النیل  وحتى  فیھ  والناشطین  العاملین 
إتھامات  واتھامھم  شخوصھم  من 
شتى. أو اتخاذ إسلوب آخر ھو العمل 
المدني  باالسم  العمل  عبر  الحتوائھ 
السیاسیة.  الحزبیة  بالشعارات  و 
بفشلھم  یقّرون  ھم  الذي  الوقت  في 
من  الحالة  أصالً  و  المھام   تلك  في 
تحقیق  في  لفشل  فشل  عقود ھي من 
بسبب  الحزبیة  والبرامج  المشاریع 
التشخیص  في  العلمي  المنھج  غیاب 
البرامج  تبنّي  والتحلیل واالستنتاج و 

المناسبة للمرحلة. 
لجھوٍد  یحتاج  الیوم   المدني  النضال 
و  وتوضیحھ،  لبیانھ  أكثر  إعالمیة 
أنھ لیس بالتضاد مع النضال الحزبي 
السیاسي وال یمكن أن یكون كذلك إال 
إذا تلبّس الحزبي لبوساً مدنیاً ووقتھا 
الجھود  ھذه   . مدنیاً  نضاالً  یعود  ال 
اكبر  بھا  یشارك  أن  أیضاً  تستوجب 
المجتمعیة  الكفاءات  من  مایمكن 
ھذه  في  لألسف  ألنھ  المدنیة،  
من  النضال  من  تراجعنا  المرحلة  
أجل تثبیت حقوقنا في الدولة السوریة 
إلى النضال من أجل بقاء وجودنا  في 

الدولة السوریة. 
الحزبي  النضال  أّن  شك  أدنى  بدون 
السیاسي  والمؤدلج منھ بشكٍل خاص 
الُكرد في  بین  أّدى لشروخ مجتمعیة 
سوریا، وذلك لعدم التوافق المجتمعي 
السیاسیة،  الحزبیة  البرامج  تلك  على 
حادة  استقطاب  حاالت  وخلق 
االقتتال  لبیئة  اإلنضاج  لحّد  وصلت 
بیئة  لنضوج  أّدى  وھذا  الداخلي. 
على  الشلل  حالة  مع  الكارثة  وقوع 
كّل الصعد لتالفیھا من الجمیع. علماً 
أّن مشتركات المرحلة الجامعة كانت 
متوفرة وھي دائماً متوفرة، ولكن كان 
یقفز من فوقھا لتنفیذ األجندات الحزبیة 
أو  اإلمالئي  وباألسلوب  السیاسیة 

أوباما  األسبق  األمریكي  الرئیس 
في العام 2013 قد أعطى فرصة 
على  ووّجھ  وحلفائھ  للنظام  العمر 
جعلتھم  قاصمة،  ضربةً  السوریین 

یتوھون في أصقاع األرض.

ھناك إثنیات قومیة ودینیة وطائفیة 
تّم تغییبھا على طول تاریخ الدولة 
مثل  تأسیسھا،  منذ  السوریة 
والتركمانیة  الُكردیة  القومیات 
و  اإلیزیدیة  الدیانة  و  واآلثوریة 
و  الشیعیة  و  العلویة  الطوائف 
تقترح  كیف  والمرشدیة.  الدرزیة 
أن یتّم التعامل مع كّل ھذه المكونات 

المشار إلیھا في سوریا القادمة؟
انفصام  ال  متداخالن  سبیالن  ثمة 
لھما. السبیل األول ھو سبیل سیادة 
القانون والمواطنة المتساویة، فحین 
مساواةً  متساویاً  سوري  كّل  یكون 
القانون  وأمام  القانون  في  مطلقة 
الطرف  بغّض  اآلخر  السوري  مع 
أو  اللون  أو  الدین  أو  العرق  عن 
لحّل  توّصلنا  قد  سنكون  القومیة، 

نصف المشكلة. 
ضرورة  ھو  اآلخر  السبیل 
األمة  بأّن  الدستوري  االعتراف 

السوریة مؤلّفة من قومیاٍت وإثنیات 
وأّن  متعددة،  وجماعات  وأدیان 
بشریة على  كّل مجموعٍة  من حق 
بحریة  تتمتع  أن  السوریة  األرض 
السیاسیة  والممارسات  االعتقاد 
إطاٍر  في  تتّم  مادامت  والثقافیة 
سلمي. یترافق مع ھذا السبیل مبدأ 
ینبغي  وھذه  الالمركزیة.  ھو  آخر 
أن تكون المركزیة حقیقیة ولیست 
دیكوراً على طریقة اإلدارة المحلیة 
تعني  الالمركزیة  البعث.  أیام  في 
أّن حكام األقالیم وممثلیھم یُنتخبون 
من قبل السكان المحلیین ویكونون 
وأّن  فقط؛  ناخبیھم  أمام  مسؤولین 
الثروات  من  حصة  إقلیٍم  لكّل 
الوطنیة الموجودة في منطقتھ؛ وأّن 
الخالفات في اللغة وطرق التدریس 
وحدة  إطار  في  تتّم  طالما  ممكنة، 
مركزیة  حكومٍة  في  السوریین 
الدفاع  و  األمن  على  تشرف 

والشؤون الخارجیة. 
 استطاعت أنظمة الحكم المتعاقبة 
أذھان  في  تغرس  أن  على سوریا 
وحدة  بأّن  السوریین  أغلبیة 
مكان  ال  وبالتالي  مھّددة  سوریا 
في  المركزي  الحكم  نظام  لغیر 

الفدرالي  النظام  شیطنة  بعد  البالد 
(االتحادي)...ما رأیكم في ذلك؟

وسوریا   ، ولّت  قد  البعثیة  سوریا 
أساٍس  تقوم على  أن  بّد  ال  الجدیدة 
من الالمركزیة الحقیقیة التي یتمتّع 
تاریخیة  منطقٍة  كّل  سكان  فیھا 
منطقتھم  حكم  في  بحقھم  وثقافة 
ھذه  السوریة.  الوحدة  إطار  ضمن 
الالمركزیة تعني أن أقوم بانتخاب 
وحاكمي/ التشریعیین  ممثلي 
یفعلون.  عما  أسائلھم  ثم  حاكمتي، 
كّل  تتمتّع  أن  المھم  من  وأیضاً 
الضریبة  من  بنسبة  محلیة  حكومة 
ومن الثروات القومیة في مناطقھا، 
اقتصادیاً  المحلیة  بالتنمیة  لتقوم 

وثقافیاً واجتماعیاً وسیاسیاً. 
أّن  العكس،  على   ، أرى  وأنا 
لوحدة  أكبر  قوة  الالمركزیة  في 
كدولة  سوریا  وسیادة  السوریین 
موحدة ذات سیادة، ألّن كّل مواطن 
انتماءھا  أّن  ستشعر  عندھا  فئة  أو 
الثقافي  انتماءھا  یعّزز  السوري 
وبالتالي ستعمل  والدیني،  والقومي 
بنیٍة  الموحدة  الدولة  دعم  على 

صادقة وعزیمٍة أكیدة.

العنفي كما یقوم بھا البعض المشبوه 
في ارتباطاتھ تواطئاً أو تخاذالً.

یردم  أن  یمكن  المدني  النضال  الیوم 
الشروخ المجتمعیة و یمكن أن یكون 
األداة العابرة للحزبویة واالستقطابات 
اآلمان  لضفة  والعبور   الحادة 
عموماً  في سوریا  للُكرد  المجتمعي  
مانجده  وھذا  خصوصاً  عفرین  وفي 
عادوا  الذین  أھلنا  بین  ملموساً  الیوم 
لعفرین وقراھم وبلداتھم و داسوا على 
الشروخ التي أوصلت الوضع للتفكك 
وصمودھم  وعودتھم  المجتمعي 
التاریخ  سیكتبھا  لھم  مجٍد  أسطورة 

بحروٍف من الذھب. 
والحزبي  المدني  النضال  بین  الفرق 

السیاسي 
النضال المدني مھمتھ تلبیة احتیاجات 
السیاسي  الحزبي  والنضال  الناس، 
وھناك  الناس،  مطالب  تلبیة  مھمتھ 

فرٌق بین االحتیاجات و المطالب.
االحتیاج ھو ضرورة البقاء والوجود 
ھو  والمطلب  المجتمع،  كّل  وقاعدتھ 
وھذا  والتقدم،  االستمرار  لتمكین 
یستوجب برامج وخطط توضع مسبقاً 

وقد ال یكون إجماع كّل المجتمع. 
ھذا الفرق واالختالف بینھما یستوجب 
فرق واختالف في  أیضاً  بل ویحتم  
آلیة التفكیر وآلیة العمل و نوع األداة 
لعدم  الحرص  یجب  و  منھما..  لكّل 
الخلط بینھما ألنھ سیفشلھما كالھما. 

االحتیاج یمتلك كامل المشروعیة وال 
لتحقیقھ وال  أحٍد  من  لتشریعھ  یحتاج 
یستطیع أحد التشكیك بأحقیة حصول 
وللنضال  احتیاجاتھ،   على  اإلنسان 
األبواب  كّل  طرق  یمكن  أجلھ  من 
والتحالف مع أّيٍ كان لتوفیر وتأمین 
توفر  ال  المطالب  بینما  االحتیاج. 
ھذه اإلمكانیة ألنھ بالمطالب لن نجد 
الكّل یتوافق معنا علیھا، وقد النكون 
كمجتمع.  جمیعاً  علیھا  متفقین  نحن 
النضال من أجل المطالب یحتاج أوالً 
وصیاغة  لھا  المشروعیة  تقدیم  إلى 
بل  نحن  نحّددھا  ال  وھذه  خطابھا 
خرجنا  وإذا  الدولیة  القوانین  تحّددھا 
القوانین  تخالف   عنھا سنصبح جھةً 
من  ذلك  على  یترتب  ما  مع  الدولیة 
و  المطلب  بأحقیة  تضّر  مضاعفاٍت 

حتى الوسم باإلرھاب .. 
النضال من أجل المطالب في حال تّم 

التمّكن من امتالك مشروعیتھ وتثبیتھ 
. بعدھا یحتاج لتضافر القوى الذاتیة 
وثم حشد قوى المساندة لھ  لیتضافر 
وبدون  المطلب  لتحقیق  معاً  ذلك  كّل 

ذلك ال یمكن تحقیق اامطلب. 
توفیر  أجل  المدني من  النضال  بینما 
االحتیاج ألصحابھ یمكن ألّي فرٍد أو  
فقط   تحتاج  وھي  بھ  القیام  مجموعٍة 

لفعالیة الفرد أو المجموعة.
توفیر  الیوم   عفرین  في  مثالً 
الناس  احتیاج.عودة  ھو  اإلغاثة 
.اخراج  إحتیاج  ھو  وأرضھا  لبیوتھا 
السكنیة   التجمعات  من  المسلحین 
ھو  المدنیین  من  السالح  وسحب 
ھو   القانون  سلطة  فرض  احتیاج  
إحتیاج، وقف التعدیات على األمالك 
وإذا  احتیاج   ھو  والعامة  الخاصة 
قمنا بربط ھذه االحتیاجات بالمطالب 
أجلھا  من  المدني  النضال  سیجھض 

ویؤّدي لعدم تحقیقھا. 
ھو  االحتالالت  إزالة  مثالً  بینما 
في  الُكرد  حقوق  تثبیت  مطلب، 
األزمة  حل  مطلب،  ھو  الدستور 
عودة  ربط  أما  مطلب  ھو  السوریة 
،بھذه  لھم  احتیاج  ھو  الذي  أھلنا 
قد  ألنھ  عودتھم  عدم  یعني  المطالب 
سنین  السوریة  األزمة  حل  یطول 
وعقود وھذا یعني خطف الناس لتنفیذ 

مشروع حزبي سیاسي.

یشّكل  بإنجازه   المدني  النضال 
لھا  یستند  أن   یمكن  التي  القاعدة 
لتحقیق  السیاسي  الحزبي  النضال 

مطالبھ الحقاً.
قبل كارثة عفرین لم نكن نعي أھمیة 
النضال المدني. وضع عفرین فرض 

علینا امتالك وعي النضال المدني.
ھذا الكالم ال نقولھ  من باب  االنتقاد 
یحتاج  النضال  ألّن  إنما  لالنتقاد 
لھ جدوى  یكون  لكي  السلیمة  الرؤیة 
وإال سیكون آالف الضحایا والتدمیر 
لن  مادیة  وخسارات  المجتمعي 
جمیعاً  ثمنھ  ماندفع  وھذا  تعّوض 
السلبیة تنعكس علینا  كمجتمع وآثاره 

جمیعاً.
األحزاب خصوصاً  وقیادات  أحزابنا 
كارثة  حتى  األخیرة  السنوات  في 
أمیٍة  من  نعاني   أننا  تؤّشر  عفرین  
سیاسیة  سواًء  النضال  أدوات  في 

بین  التوفیق  نستطیع  وال  مدنیة،  أو 
ونعمل  وأداتھا،  نضالیة  مرحلٍة  كّل 
أو  تحصل  قد  ظروٍف  على  باتكالیة 
لیشّخص  أحد  وإذا خرج   ، التحصل 
األداة  ویطرح  بعلمیة  المرحلة 
المناسبة لھا، علیھ أن یتحّمل الھجوم 
علیھ من حماة الھیاكل وعبدة األصنام 
التي الیسمح أن ینافسھا فكر أو أداة 

جدیدة.

النضال المدني ھو  في جانٍب أصعب 
وفي  السیاسي  الحزبي  النضال  من 

جانٍب ھو أسھل منھ :
یكون  أن  یجب  النھ  أصعب  ھو 
الناس  لحاجة  مباشرة  استجابة 
اللحظیة المباشرة  وتلبیتھا لھم وھذه 
تحتاج التفاعل اللحظي معھم والتقاط 

مشترك المرحلة الجامع للكّل . 
ھو سھٌل ألنھ ال یعتمد أطر تنظیمیة 
بیروقراطیة بل یعتمد التفاعل المباشر 
یتخذ  و  احتیاجاتھ  في  المجتمع  مع 
ھرمي  ال  أفقي  بشكٍل  القوى  تجمیع 
المرحلة  مشترك  إنجاز  أجل  من 

الجامع.
في الختام   

تشخیص  نحتاج  عفرین  أجل  من 
المرحلة وأولویات النضال لھا .. كّل 
مرحلٍة ھي تفرض مشتركاتھا وایضاً 
من مصلحتھا  التي  المجتمعیة  القوى 
بإنجاز  المشتركات..  تلك  إنجاز 
سندخل  المرحلة..  ھذه  مشتركات 
ومشتركات  جدیدة  مرحلةً  بعدھا 
قد  مجتمعیة  وقوى  جدیدة  أیضاً 
األولى..  للمرحلة  نفسھا  التكون 
االنتصار.. ھو  اإلنجازات  تراكم 
وفي عفرین اخترنا كما یقال النضال 
اإلنجازات  یراكم  الذي  الممّل 
الصغیرة  ...بعودة أسرة من التھجیر 
والحّد  بیت ألسرة  و  أرض  تسلیم  و 
قدر  واالعتداءات  االنتھاكات  من 
وتأكید  معتقل  واإلفراج عن  اإلمكان 
ُكردیة عفرین وحمایة السجل المدني 

والسجل العقاري 
أخطؤوا   الذین  على  والضغط 
للكارثة  أّدت  التي  بالقرارات 
ألھل  واالعتذار  بھا  باالعتراف 
قویاً  دفعاً  سیعطي  وذلك  عفرین 
عافیتھ  عفرین  مجتمع  لیستعید 

وماسبق نتركھ للتاریخ لیحكم بھ.
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السياسـة

أحمد برقاوي 

حسن سعدون

الضرورة اإلنسانية لالنتقال السياسي يف سوريا

التيارات الفكرية يف سوريا... التتمة

نعلم جمیعاً أّن الشعب السوري خرج 
الوطنیة  وشخصیاتھ  مكوناتھ  بكّل 

متاثراً
 ، البلدان  بقیة  في  الثورات  بربیع 
علماً أّن ھذا الربیع بذرت بذوره بعد 

عام 2000
حیث  دمشق  السوریة  العاصمة  في 
التي  دمشق  ربیع  منتدیات  بدات 

انقّض علیھا 
عشرة  السجن  أودع  إذ   ، النظام 
األوائل من نشطائھا                                   

البّد أن نحّدد أّن فن العمل السیاسي 
عن  معزوالً  یكون  أن  قطعاً  الیقبل 
قیم البشر وحقوقھم في العیش الكریم 
الحّر واآلمن في أوطاٍن تمارس فیھا 

الحریة والحیاة 
حضاري  عادل  قانوٍن  سقف  تحت 
وأھمیة  الفردیة  الحریة  قیمة  یقّدس 
على  البشري  الجنس  لبقاء  السالم 
األرض .                                                              
االستبداد  ألنظمة  الفكریة  البنیة 
والعبودیة وتعظیم الفرد أخذت أبعاداً 
وشّكلت                 ممارسة 
ممارسة  في  أخالقیة  وال  إنسانیة  ال 
وإنتاج جیوش ما بعداالستقالل      

إذ أفرزت طبقة منھا أخذت السلطھ 
ونزواتھا  سلطتھا  ومارست  بالقوة 

بعیداً عن 
احتراٍم  أو  حوكمٍة  أو  قوننٍة  أي 
اختالف  على  الناس  لمشاعر 

مشاربھم وتكویناتھم       
وحرم  العام،  بالشأن  العنایة  وغابت 
الناس من التنمیة والثقافة وانحصرت 
والقائد  الرمز  القائد  فكرة  في  كلّھا 

یحملھا  التي  الجنسیة  وأّن  السیما 
المفكر ال تدّل على الفضاء الجغرافي 
الصفدي  فمطاع   . بدقة  السیاسي 
الفكري  عمره  عاش  الذي  السوري 
كلھ تقریباً في لبنان، ونادراً ما یعرفھ 
سوري  مفكر  ھو  سوري  بأنھ  أحد 
قسطنطین  مع  األمر  وكذا  الجنسیة، 
في  دمشق  جامعة  رئیس  زریق، 
حامالً  مات  والذي  الخمسینات 
الجنسیة اللبنانیة، ومنیف الرزاز ابن 
إلخ   .. الجنسیة األردنیة  حماة حامل 
. ولھذا األمر أنُبھ حین یجري تأریخ 

الفكر العربي السوري المعاصر.
بالمسألة  تتعلّق  األخیرة  ومالحظتي 
أشّد  مرتبطة  فھي  السوریة،  الفكریة 
التاریخي  التقدم  بمشكلة  االرتباط 
فكراً  نجد  ما  ونادراً  بعامٍة،  العربي 
بمشكالٍت  ،أي  سوریاً  یفّكر  سوریاً 
سوریة . ولقد تشّكل الوعي السوري 
النخبوي بوصفھ امتداداً لفكر النھضة 
العربیة في بالد الشام مع اختالٍف في 
الشروط الموضوعیة _ التاریخیة . 

والنـزعة  القومیة  الفكرة  كانت  فإذا 
سادت  قد  الدیمقراطیة  اللیبرالیة 
القرن  نھایة  الشوام  المفكرین  لدى 
العشرین  القرن  وبدایة  عشر  التاسع 
والعراق  الشام  بالد  بقاء  في شروط 
واألمل  العثمانیة،  الدولة  من  جزءاً 
فإّن  الدولة،  ھذه  عن  باالستقالل 
في  انتشرتا  قد  الفكرتین  ھاتین 
للعرب  التجزئة  شروط  في  سوریا 
على  الشام  بالد  وتجزئة  عموماً، 
وخضوعھا  الخصوص،  وجھ 
والبریطاني  الفرنسي  لالستعمارین 
الصھیوني  العنصري  الكیان  ونشوء 
تشابھاً  ھناك  إّن  بل   . فلسطین  في 
بین العریسي والزھراوي من  شدیداً 
جھٍة  من  وعفلق  والحصري  جھٍة 

ثانیة، ولكن في عالمین مختلفین . 
أحّدد  أن  الورقة  ھذه  في  أحاول 

الوطن والخ                                                                 
اللذین  ھؤالء  كون  مع  ھذا  ترافق 
بیئاٍت  من  قدموا  للجیش  انتسبوا 
فقیرة، وكان الجیش ھو سبیل العیش 
فأفسدتھم السلطة التي حصلوا علیھا، 
العسكر  وتسلّط  ضبّاط  ألنھم  فقط 
على المدنیین ،وباتوا یمتلكون قرار 
البلد السیاسي ومقدراتھ االقتصادیة، 
وتعاضدوا كعصابٍة ، ومن یعترض 
سلطتھم  وغّطوا  ویغیب،  یسجن 
االمبریالیة  مقارعة  في  والبلد  أنھم 
دفع  التي  الشعارات  تلك  والرجعیة، 
ومازال یدفع ثمنھا األبریاء البسطاء 

.
الشمولیة  األنظمة  تلك  ید  على 
استمرارھا  یشّكل  التي  االستبدادیة 
البشر  وبني  الحّر  العالم  على  عاراً 

ومحبّي السالم .    
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في سوریا بعد عام 2011
كلّكم یعرف ما جرى ویجري  رئیس 
جیش أجھزة أمن عصابات احتالالت 
جمیعھا  األرض  على  أحنبیة  قوات 

تقتل السوریین األبریاء ,,,,,,
یكن  لم  النظام  ألّن  ذلك  كّل  حدث 
بدوره  للقیام  وإنسانیاً  أخالقیاً  مؤّھالً 

في حمایة
البلد  رھَن  بل  البلد،  وحدود  الشعب 
لَمن ھّب ودّب فقط لیظّل في كرسي 
نحرق  أو  األسد  ومقولة:  الحكم 
ویستمّرون  البلد  أحرقوا  البلد,,طبعاً 

في إحراق ما تبقّى ألّن األسد
ھم  السوریین  مالیین  أّن  یعتبر 
لیخلّص  یحاربھم  وأنھ   ، إرھابیون 

العالم منھم ، ولیظّل

النظرة  ھذه  متجانساً،  مجتمعھ 
بالتمیز  تعتقد  التي  العنصریة 
أّن قیمة المجتمعات  واالنعزال علماً 
الحیة ھي في تنوعھا الثقافي والدیني 

والقومي واالجتماعي.
األسلحة  أنواع  بكّل  السوریون  قُتِل 
من  مباشر  وبدعٍم  النظام  قبل  من 

روسیا وایران.
إنتاج  من  داعش  أّن  نعلم  كسوریین 
التواجد  منذ  ونعلم   ، وایران  النظام 
الدور  ھو  ما  العراق  في  األمریكي 
الذي لعبھ النظام في تدریب وتطویع 
إلى  وإرسالھم  السوریین  الشباب 
الجنود  ھؤالء  ونعوش   ، العراق 
كان  ھناك  قُتلوا  اللذین  األمریكیین 
األسد  نظام  وتنفیذ  تخطیط  حصیلة 
الذي سّھل للفصائل اإلسالمیة العمل 
بعد الثورة فقط كي یقول إنھ إرھاب 
إسالمي وأنا أقاتلھ مستغالً ما أشاعھ 
أبراج  بعد  العالم  في  القاعدة  تنظیم 

2011
من خراب وخلل في العالقات الدولیة 

وفي القاع االجتماعي.
الفني  بشقھا  السیاسة  أّن  تعلمون 
ومحتواھا األخالقي تعمل على ھدف 
تغییر بنیة العقل والسلوكات الیومیة 
والمساواة  والخیر  العدل  قیم  نحو 
والسالم، ھذه السیاسة كانت معدومة 
بل ممنوعة لمدة 50 عام في سوریا 

في حكم األب ووریثھ،
الطاعة  عن  خارج  كالٍم  أّي  ألّن  
بتھمة  وتحاكم  السجن  تودع  أنت   ،
ھیبة  من  والنیل  الدستور  مھاجمة 
أنت  المفھوم  تطّور  واآلن  الدولة، 

إرھابي، أنت إسالمي

النظام  ھذا  ضلّل  البساطة  وبھذه 
أنھ  یعلم  أجمع  العالم  أّن  العالم علماً 

حامي اإلرھاب وحاضنھ ومسیّره .
تنتج  أن  السوریة  الثورة  تستطع  لم 
ھیئات  إنتاج  تّم  بل  لذلك  تتنبھ  قیادة 

لقیادة الثورة،
من  وبرنامجھا  في شخوصھا  كانت 
إنتاج ورعایة دول إقلیمیة، وبالتالي 
لجان  وال  االئتالف  یستطع  لم 
المختلفة  المنصات  وال  التفاوض 
ورأي  مشروع  على  االتفاق  من 
عاٌم موحد وعقد اجتماعي وسیاسي 
بینھا یقطع كلیاً مع نظام العصابة بل 
والمفاوضات  التنازالت  مسلسل  بدأ 
وروسیا  النظام  لیكسب  العبثیة، 
الزخم  بفعل  الثورة  وتتراجع  الوقت 
للنظام،  واالیراني  الروسي  والدعم 
السقوط،  من  یمنعھ  مازال  والذي 
السیاسي  االنتقال  الروسي  عّطل 
واآلن  صغیرة  تفاصیل  إلى  وحّولھ 
المعارضة  تشكیالت  یخترق  ھو 
واھیة  بحجج   النظام  مع  للتطبیع 

وغیر مقبولة
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المطلوب من محبّي الحریة والسالم 
في ھذا الكون الرائع الجمیل الوقوف 
كي  وسوریا  السوریین  جانب  إلى 
والعدالة  واالستقالل  الحریة  تتنفّس 
المنشودة لسوریا وطناً لكّل السوري
ین                                                                

واالتحاد  أمریكا  مسؤولیة  من 
األوربي وبریطانیا العمل على تنفیذ 
إلى  بسوریا  تنتقل  طریق  خارطة 
بحكومٍة  السیاسي  االنتقال  مرحلة 

كاملة الصالحیات 
إن لم یتّم اعتماد خارطة طریق فال 
الشأن  في  التدخل  الستمرار  مبرر 
السوري وال في التواجد على األرض 
كما  بساطة روسیا  وبكّل  ھناك ألنھ 
لحقوق  تفتقد  التي  الدولة  ھي  أسلفنا 
یدھا  وضعت  َمن  ھي  اإلنسان، 
نفط  من  سوریا  مقدرات  على  اآلن 
وغاز وموقع استراتیجي وھي ترتّب 
بل  الحاشیة  وإقناع  ترمیم  للنظام 
الرعیة                       من أجل سوریا 
وحمیع السوریین وحفاظاً على السیر 
قدماً في تثبیت قیم البشریة في السالم 
وشرعة حقوق االنسان یمكن اعتماد 
كخارطة  التالیة  والنقاط  اإلجراءات 
طریق لالنتقال السیاسي في سوریا                                                         
لالنتقال  طریق  خارطة  إجراءات 
السیاسي في سوریا                    

الدولي  األمن  مجلس  من  1*قرار 
بانتقال  یقضي  السابع  البند  تحت 
سیاسي وقیام ھیئة حكم انتقالي كاملة 
وبوجود  أممیة  برعایة  الصالحیات 
المناطق  كل  في  دولیة  سالم  قوات 
الحرب  وقف  تراقب  السوریة 
وحّل  األجانب  المسلحین  وخروج 
اسم  أي  تحت  المسلحة  المیلیشیات 
وردت وتشكیل شرطةمدنیة                                     
أفراد   5 من  رئاسة  ھیئة  2*اختیار 
سوریین                                  ,

3*تعمل الھیئة وفق مبادىء دستوریة 
مدة عملھا سنتان                                ا 
المراسیم  جمیع  الھیئة  4*تعطل 
عام  بعد  صدرت  التي  والقررات 
للشان  ضرراً  سبّبت  2011والتي 
البرلمان وتلغى  والناس ویحّل  العام 

قیادة البعث للدولة والمجتمع 
وطني  لمؤتمر  الھیئة  5*تدعو      
المكونات  یمثّل جمیع  سوري شامل 

واألطیاف                         
والمرأة  الوطنیة  والشخصیات 
عضو   250 وینتخب  والشباب 
كمجلس وطني سوري برلمان مدتھ 
دائم  دستور  مشروع  ینجز  سنتان  
وقانون انتخاب عصري                                                  
أعلى  قضاء  مجلس  6*تشكیل 
ومحكمة دستوریة علیا تشرف على 

انتخاب البرلمان 
وأمني  عسكري  مجلس  7*تشكیل 
الجیش  یتدخل  الجیش وال  بناء  یعید 

في السیاسة  
8*إلغاء محاكم أمن الدولة واإلرھاب 
الراي  سجناء  سراح  وإطالق 
وتعویضھم بعدال                                                          
9*حریة تشكیل األحزاب وجمعیات 
بشرعة  وااللتزام  المدني  المجتمع 

حقوق االنسان
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على  الجدید  الدستور  10*عرض 
األخیر  النصف  في  العام  االستفتاء 
وإجراء  االنتقالیة  المرحلة  من 
دورتھا  ورئاسیة  برلمانیة  انتخابات 
المرحلة  وخالل  ویذلك  سنوات   4
االنتقالیة یكون قد تّم إعادة المھّجرین 
واالاجئین إلى بیوتھم قبل عام 2011
وإزالة كّل تعدي أو تغییر دیمغرافي 
البّد  السالح   وقوة  الحرب  بفعل  تّم 
المشترك  والعیش  السالم  بسود  أن 
بین السوریین بفضل مساعدة الدول 

التي ت

في  الكالسیكیة  الفكریة  التیارات 
أغلب  علیھا  اتفق  وكما  سوریا، 
مشكلة  من  انطالقاً  ولكن  المؤرخین 
األرأس  الھاجس  التاریخي  التقدم 

للمفكر العربي السوري . 
۱_ التیار القومي أو الفلسفة القومیة 

العریبة : 
بجدیٍد  العربي  القومي  التاریخ  لیس 
قل  بل  السویة،  الفكریة  الحیاة  على 
الفكر  التاریخیة ھي منبع  إّن سوریا 
المشكلة  وتنحصر  العربي،  القومي 
كیفیة  في  الفكر  ھذا  في  الرئیسة 
تجاوز حال التجزئة الراھنة إلى حال 
حریتھا  تحقّق  التي  الدولة،   _ األمة 

عبر وحدتھا . 
المفكرون السوریون عن  ولقد بحث 
لیدلّلوا  عموماً  األمة  تكون  شروٍط 
العربیة،  األمة  وجود  واقعیة  عن 
ولھذا استدعوا فلسفة الغرب القومیة 
من أجل التأسیس النظري لوجود أمٍة 
عربیة واحدة، إذ ذاك ستكون التجزئة 

الحاصلة سلباً لحقیقتھا . 
األمة  وجود  أّن  عفلق  رأى  ولقد 
والوضوح،  بالبداھة  تتمتع  ظاھرة 
باالنتماء  الشعور  تخلق  التي  وھي 
فالرابطة  ولھذا  القومیة،  ھو  الذي 
القومیة رابطة روحیة؛ إنھا حٌب قبل 
وفكرة  عقلیة  حقیقةٌ  إنھا  شيء،  كل 

مطلقة حیة . 
كما رأى عبد هللا عبد الدایم : إنھا أي 
العرب،  تجمع  رابطة  لیست  القومیة 
قدیمة  إنھا  العربیة،  األمة  روح  بل 
وخالدة  ذات،  العربي  الوجود  قدم 
منیف  نظر  وجھة  من  العرب  خلود 

الرزاز . 
واستناداً إلى فھم القومیة العربیة على 
إلى  االنتقال  فإّن  رابطة روحیة  أنھا 
األمة الواحدة لن یكون أكثر من بعٍث 

روحي للمجتمع العربي . 
التاریخ  إعادة  ھو  القومي  والبعث 
التاریخ  أّن  ذلك  الصواب،  إلى جادة 
القومیة.  رابطة  تأكید  نحو  یسعى 
جیٍل  من  تنتقل  روٌح  الرابطة  وھذه 

بانتمائھ  جیٍل  كّل  فیشعر  آخر،  إلى 
إلى األمة الواحدة، فھي بھذا المعنى 
ماھیتھا،  من  جزء  وخلودھا  خالدة، 
النوم  تغّط  الروح  ھذه  أّن  بما  ولكن 
أحیاناً فلن یتّم إیقاظھا إال عن طریق 
أبنائھا التي سرت فیھم روح األمة . 
في  ریادیاً  دوراً  اإلرادة  ستلعب  ھنا 
صناعة التاریخ. والحق أننا ال یمكن 
اإلرادة  دور  في  المبالغة  نفھم  أن 
األمة   _ الدولة  تكوین  في  الحرة 
القومي  الفكر  لدى   _ األمة  بعث  أو 
دون أن نفھم إحساس المفكر القومي 

بصالبة الواقع وعناده .
الفاعلة  اإلرادة  صبغت  لقد  أجل 
التاریخ  رأس  تكسیر  على  والقادرة 
من  بدءاً  العرب  القومیین  كّل  فكر 
عفلق  ومیشیل  زریق  قسطنطین 
وإسماعیل  الرزاز  بمنیف  ومروراً 
وانتھاًء  األتاسي  وجمال  العرفي 
الجمالي  وحافظ  مقدسي  بأنطون 
تجربتھما  بعد  سیـنـزعان  اللذین 
والدیمقراطیة  اللیبرالیة  إلى  القومیة 

والحداثة . 
أي أّن التاریخ ھنا صار حقل فاعلیة 
وبالتالي  بھدفھا  الواعیة  اإلرادة 
الواقع  عالقة  الخلف  إلى  تراجعت 
الموضوعي باإلرادة، أو قل لقد أھمل 
الموضوعي  الطابع  كبیر  حّدٍ  إلى 
للتاریخ، وذلك لكي تكون اإلرادة في 
أقصى درجات حریتھا على الفعل . 

التاریخي  الوعي  اصطبغ  ولھذا 
القومي في سوریا،بالنـزعة الطوباویة 
والشوفونیة معاً، وبالنـزعة اإلیمانیة 
المسلحة  اإلرادة  انتصار  بحتمیة 

باألیدیولوجیا القومیة.
وإلى جانب ھذه النزعة القومیة نشأت 
سوریة  قومیة  أیدیولوجیة  حركات 
ال  الجوھر  حیث  من  وُكردیة،ھي 
تختلف عن النزعة القومیة العربیة .

االتجاه  في  للنظر  الفت  ھو  وما 
القومي عموماً ھو أّن العامل الدیني 
من  مقوماً  عنصراً  بوصفھ  غاب  قد 
اإلسالم  تحّول  بل  القومیة،  عناصر 

كما المسیحیة إلى عنصٍر ثقافي عام، 
تجاوز  أنھا  القومیة  في  األصل  ألّن 
الطائفي  واالختالف  الدیني  االنتماء 

عبر الرابطة القومیة. 
القومیة_  األیدیولوجیا  اتسمت  ولھذا 
أو التیار القومي _ بالعلمانیة أي أّن 
دولة  ھي  المنشودة  ا  القومیة  الدولة 

علمانیة . 
وإذا ما تحّدثنا الیوم عن مصیر الفكر 
قد  ھزیمتھ  سوریا،فإّن  في  القومي 
حكمت  التي  السلطة  ید  على  تّمت 
بعض  شوفینیة  باسمھ،وازدادت 

الحركات القومیة الُكردیة. 
بالھم  التفكیر  یمكن  ال  والحق   
العلمانیة  بتجاوز   إال  الوطني 
الضیقة، والنـزعة الشمولیة، وتجاھل 
التي  القوة  ذات  والبنیة  االختالف 

تحّدد فعل اإلرادة . 
الماركسیة السوریة : 

أغلب  في  الماركسیة  انتشرت  لقد 
بقاع األرض ومنھا سوریا في مرحلٍة 
الشیوعي  الحزب  وتأسیس  مبكرة، 
كان  والذي  م،  السوري عام ۱۹۲٤ 
ثم  ولبنان،  سوریا  شیوعیي  یضّم 
اللبناني  الشیوعي السوري_  الحزب 
۱۹٤۳ ثم الحزب الشیوعي السوري 

في أوائل الخمسینات . 
السوري  الشیوعي  الحزب  كان 
النخبة  فیھ  نمت  الذي  المكان  ھو 
إلیاس  بكداش،  خالد  الماركسیة، 

مرقص، وریاض الترك.
الماركسي  التیار  أّن  والشّك 
التطورات  عن  بمعزٍل  السوري_ 
كّل  استخدم  قد  فیھ_  حصلت  التي 
الصراع   : الشیوعي  المعجم  مفاھیم 
البرولیتاریا،  دكتاتوریة  الطبقي، 
االمبریالیة  أزمة  االشتراكیة،  حتمیة 
العالمیة، التحرر العالمي، وحدة قوى 

الثورة العالمیة... إلخ . 
أو  سوریاً  الماركسیة  تعین  أن  غیر 
ید  على  إال  یتحقّق  لم  سوریاً  عربیاً 

إلیاس مرقص تقریباً. 
الكالسیكیة  الماركسیة  إّن  قلنا 

الماركسیة  المفاھیم  استعارت  قد 
لم  ولھذا  تقریباً  كلھا  األیدیولوجیة 
ظاھرة  بصماٍت  تترك  أن  تستطع 
في  الحال  ھو  كما  الماركسیة  على 

الغرب.
ولھذا جاء ھاجسھا لینینیاً، وطرحت 
المجتمع  نقل  یمكن  كیف  السؤال: 
طبقي  ال  مجتمعٍ  إلى  السوري 

اشتراكي ؟ .
الطبقة  بكفاح  االشتراكیة  فُربطت 
على  والمتحالفة  الكفاح  قائدة  العاملة 
أي   _ والمدعومة  الفالحیة،  الطبقة 
االشتراكیة  بالمنظومة  الكفاح_  ھذا 

وعلى رأسھا االتحاد السوفیتي . 
النزعة  سادت  كھذا  وعيٍ  وفي 
المیكانیكیة واإلرادیة معاً، أما النـزعة 
بأّن  باالعتقاد  تمثّلت  فقد  المیكانیكیة 
الطبقة  ھي  العربیة  العاملة  الطبقة 
الثوریة القادرة عبر تنظیمھا الطلیعي 
تحقّق  أن  على  _قادرة  _الحزب 
ھذا   . االشتراكیة   _ األكبر  الھدف 
للتجربة  میكانیكي  نقل  ھو  االعتقاد 
الروسیة إلى الحیاة السوریة، بالمقابل 
لكي  الطلیعي  الحزب  وجود  یكفي 
یكسر رأس التاریخ وینقل مجتمعاً ما 
قبل رأسمالي إلى مجتمعٍ اشتراكي . 
األحزاب  بعض  حكمت  وحین 
العربیة  البلدان  بعض  في  التحرریة 
التیار  استعار  سوریا،  وخاصةً 
الماركسي _الشیوعي مفھوم التطور 

الالرأسمالي من الفكر السوفییتي . 
من  الماركسي  التیار  موقف  أما 
یرى  َمن  موقف  فھو  الدیمقراطیة 
تنظیم  معھا  یمكن  وحالةً  مقدمة  فیھا 
تجاوزھا  من  البّد  ولكن  الحزب 
االشتراكیة،  الدولة  إلى  باالنتقال 

حیث الدیمقراطیة الشعبیة . 
إّن التقدم التاریخي بھذا المعنى : ھو 
یقوم  اشتراكي  مجتمعٍ  إلى  االنتقال 

بدوره بتطویر القوى المنتجة . 
ھذه  ضد  مرقص  إلیاس  وقف  لقد 
للماركسیة  التخطیطیة  النـزعة 
فراح  عموماً،  والعربیة  السوریة 

والحاالت  واستبدادھا  الستالینیة  ینقد 
مؤّكداً  البشریة،  لتطور  الخمس 

مفھوم الممارسة. 
بمعنى  الماركسیة  مرقص  أنسن  لقد 
أّكد  ولھذا  اإلنسان،  مفھوم  أّكد  أنھ 
مرقص:« أّن ما یرمي مفھوم اإلنسان 
علیھ، كلمة اإلنسان والكلمات الشقیقة 
أو المشتقة أناس، بشر، إنساني..إلخ. 
وفي رأینا ال یوجد خیار ثالث : إما 
أن نقول إنسان بشر إنساني، وفي ھذه 
مفھوم  على  نقبض  أن  علینا  الحال 
اإلنسان ، وھذا ما فعلھ ماركس، وإما 
أن نرفض مفھوم اإلنسان أن نرمیھ 
وفي ھذه الحال علینا أن نستغني عن 

الكلمة المذكورة وأخواتھا . 
الممارسة،  ولوغوس  براكسیس 
عمل ومنطق، شغل ووعي، ھذا ھو 
المفترقة  فلسفتنا  ھي  وھذه  اإلنسان، 

المثالیة وعن المادیة السابقة » . 
یمكن القول إّن مرقص قد دافع عن 
الماركسیة اإلنسانیة . حیث اإلنسان 
مركز العالم، اإلنسان بكّل تعیناتھ في 

الحیاة . 
منذ  احتدم  قد  الخالف  أّن  والحق 
األربعینات بین التیار القومي والتیار 
بخاصة،  الماركسي_الشیوعي 
وصار لذا على التیار القومي أن یمیّز 
اشتراكیتھ عن الشیوعیة ھذا ما قام بھ 
میشیل عفلق في «في سبیل البعث » 
حیث دافع عن األمة والقومیة مقابل 
األممیة، وعن الملكیة الخاصة مقابل 
إزالتھا، وعن اإلنسان الروحي مقابل 

المادیة إلخ . 
بالمقابل : فقد اعتقد التیار الماركسي 
عن  تعبیر  ھو  القومي  التیار  أّن 
البرجوازیة الصغیرة التي تقف موقفاً 
عملیة  تقود  أن  تستطیع  وال  وسطاً 

التغیر الثوري. 

- یتبع في العدد القادم
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ھذا  بدایة  في  جداً  المفید  من  لعلّھ 
واالنطالق  البل   ، االستشھاد  المقال 
محمود  العربي  المفكر  مقولة  من 
أمین العالم حیث قال : / إننا نخوض 
 / التراث  أرض  على  معاركنا  كافة 
، ھذه الكلمات المعدودة والتي حوت 
لمناھج  وأطرت  كما   ، اختزلت   -
المختلفة  فیھا مدارسھا  تعّددت  بحثیة 
الواقع  وفي   ، أیضاً  وطرائقھا 
الشعوب  خاصیة  على  وبتطبیقھا 
ولكن   ، الُكردي  الشعب  ومنھا  عامةً 
 ، المفصل  ھذا  في  الدخول  وقبل 
من  الرغم  وعلى  مسبق  وكمثاٍل 
الراحل  العدیدة لمشروع  المالحظات 
من  سعى  والذي  تیزیني  طیب  د. 
لیسبغھا  جھوده  كّل  وبذل  خاللھ 
لم  أنھ  إال   ، ماركسیة صرفة  برؤیٍة 
من شرنقة  الخروج  بالمطلق  یستطع 
وكرؤیٍة  مشروعھ  ضمنھ  صنّف  ما 
جدیدة لما سّماه ھو لفكر عربي جدید 
على  احیاناً  استناده  واضحاً  فبدا   ،
مطلقاً  عفلق  یتجاھل  ولم  األرسوذیة 
، بل ورغم ذكائھ الحاد وجھود بعٍض 
األخیر  حتى  بقي  فقد   ، تالمذتھ  من 
وفیاً لما طرحھ كزعٍم قومي تنویري 
، ولھذا - شخصیاً لم أزل أراه - وقد 
وبدا  السیاق  ذات  في  كثیراً  راوح 
بآراء  وبالتحدید  التخمة  ولحّد  مشبعاً 
البعث ، ولم یكن ھو وحده من اتخذ 
ذات المسار ، بل تاله كثیرون أمثال 
حاوال  اللذین   ، مروة  وكریم  حسین 
كمال  ومعھم  دیالكتیكیاً  الدین  نقد 
التأریخ  تفصیالت  وكذلك  صلیبي 
وآخرون  السواح  عبر  والمیثولوجیا 
منھم  ادوارد سعید ، وسمیر أمین ، 
 ، العالم  أمین  ومحمود  كیلة  وسالمة 
واستشراقیون اختلفت فیھم التوجھات 
القومیة منھا  واالنتماءات بمصادرھا 
من  آفاق  في  ولتتمّدد   ، واألممیة 
كثیرون  فیھا  یرى  قد  التي  األطر 
في  اآلیدیولوجي  الترف  من  نوعاً 
بالي  على  یخطر  وھنا   ، ھذا  زمننا 
وإن كنت ال أتذّكر حقیقةً ھنا اسم ھذا 
المبدع الذي قال : ( .. المبدع عندما 
واقعھ  یكتب  فإنھ  التاریخ  إلى  یذھب 
تذوب  وھنا  مستقبلھ  ویستشرف  ھو 
الماضي   : الثالث  الزمنیة  اللحظات 
وعلى   (  .. المستقبل   _ الحاضر   _
الركون  لنفسي  سأجیز  األساس  ھذا 
عمٍل  في  الشخصیة  تجربتي  على 
من  لبعض  تجمیع  مجرد  أخالھ  كنت 
شذرات أحادیث العجائز ، ولتثبت لي 
أغلبھا  بأّن  بسیطة  وبمقارنات  األیام 
كانت ذھنیة ، وإن كنت وعیت منھا 
مدى تداخل اإلرث البشري ، وبالتالي 
تداخالتھا المتشابكة ، ولكن بخاصیٍة 
وبصمتھا  حضورھا  تفرض  مكانیة 
وكما   ، النقطة  ھذه  ومن   ، اإلثنیة 
ما  على  سأصّر   ، البدایة  في  نّوھت 
خزنتھ ذاكرتي الشخصیة من قصص 
الوك   - فتیان  بسیر  عنت  ومالحم 
وشخوصھم  حضورھم  فرضوا   -
وسماتھم  كما  وھیبتھم   ، االفتراضیة 
فیھا  وجدوا  التي  المرحلة  سیاق  في 
لما  أسست  البل   ، ساھمت  والتي   ،
الذھني  الوعي  ببدایات  تسمیتھ  یمكن 
الوعي  إلى  وصوالً   ، الملموس 
الموروث  ذات  من  انطالقاً  المتجرد 
بعد تطویبھ - تقدیسھ والذي انطلق - 
اتخذ من الطوطم والمبني أصالً كانت 
خارقة  كقوى  المجردات  تلك  على 
للذھن ووعیھ المتشّكل ، ولیتخذ بدوره 
وفي  وھنا   ، القداسوي  الھالم  ذلك 
والوعي  األسطوریة  التراثیة  الذھنیة 
المتشّكل وبالتالي الطریق إّن لمعرفة 
األسطرة بأبعادھا ومن ثم تجلیاتھا ، 
البساطة  الواقع أمر فیھ من  فھي في 
كثیرھا ، كما وعقدھا المتراكبة التي 
قد تحتاج إلى عناوین وعلوم مساعدة 
كثیرة ، وفي واقع إرثنا الُكردي بثقافتھ 
الشفاھیة حتى اآلن ، فقد لعب التناقل 
الحفاظ  في  ھاماً  دوراً  األجیال  بین 
أیضاً  كفیالً  ذلك  كان   ! ولكن  علیھا 

األممي  للمبعوث  جوالٍت  عدة  بعد 
الى سوریا والمیّسر للجنة الدستوریة 
من  عدٍد  إلى  بیدرسون  غیر  السید 
بدورتھا  اللجنة  انعقدت  العواصم، 
السابعة في جنیف في ۲۰۲۲/۳/۲۱
الرئیسین  بین  مشاوراٍت  عقب 
والمبعوث  للجنة  المشتركین 
االممي، السادة ھادي البحرة واحمد 
الكزبري  وغیر بیدرسون، واالتفاق 
على عناوین المبادئ األساسیة التي 
ستتّم مناقشتھا، وقد تّم االتفاق على 
تقدیم أربعة مبادئ أساسیة كمشاریع 

لنصوص دستوریة وھي:
۱- في الیوم األول، یوم االثنین ۲۱
آذار  ورقة(أساسیات الحكم)  من وفد 

المعارضة .
۲- في الیوم الثاني، یوم الثالثاء ۲۲
قبل  من  الدولة)  (ھویة  ورقة  آذار 

بعض مرشحي المجتمع المدني . 
۳- في الیوم الثالث، یوم األربعاء ۲۳
قبل  من  الدولة)  (رموز  ورقة  آذار 

وفد الحكومة.
٤- في الیوم الرابع، یوم الخمیس ۲٤

السلطات  وتنظیم  (عمل  ورقة  آذار  
العامة) من وفد المعارضة.

المعارضة  وفد  حصة  كان  وبھذا 
تّم  الذي  االتفاق  تقدیم ورقتین حسب 
والمبعوث  المشتركین  الرئیسین  بین 
التي  السادسة  الدورة  منذ  األممي 
في  بورقتین  الحكومة  فیھا  تقّدمت 
المعارضة  تقّدم  أن  على  حینھا، 

ورقتین في ھذه الدورة ،السابعة،.
آذار   ۲٥ الجمعة  یوم  اقتصر  وقد   
على تقدیم المقترحات المعّدلة تماشیاً 
الرئیسین  بین  تّم  الذي  االتفاق  مع 
على  األممي،  والمبعوث  المشتركین 
تعكس  مراجعاٍت  الوفود  تقّدم  أن 
األیام  خالل  المناقشات  محتوى 
األربعة الماضیة، وكما العادة لم یقّدم 
المدني  المجتمع  ووفد  الحكومة  وفد 
بما  اكتفوا  المعّدلة، وإنما  المقترحات 
قّدموا في أوراقھم، واقتصرت الصیغ 
المعّدلة فقط من وفد المعارضة، وكان 
من المقرر أن یعقد المبعوث األممي 
وكلٌّ من الرئیسین المشتركین مؤتمراً 
صحفیاً لكنھ ألغي لعدم تحقیق أّي تقدٍم 
ایجابیة،  مخرجات  الى  الوصول  أو 
واكتفى مكتب السید المبعوث األممي  
ببیاٍن  أشار فیھ بأّن بعض األطراف 
بذلك  لم یضمن أي تعدیالت، مشیراً 
الى وفدي الحكومة والمجتمع المدني.
دستوریة  ومبادئ  مختارة  تراتبیة 

مؤجلة:
مضامینھا  بتراتبیة  الدساتیر  تتمیّز 
موضوعي،  وبنسٍق  واضح  بشكٍل 
تبدأ من المقدمة الى أن تنتھي بأحكام 
خلٌط  ھناك  یكون  أن  دون   ، ختامیة 
أو  المقدمة  وبعد  أحكامھا،  بین  فیما 
الدیباجة تكون المبادئ السیاسیة التي 
تعّرف الدولة ونظامھا وھویتھا ولغتھا 
وشعبھا من األبواب أو الفصول التي 
الفصول  ثم  ومن  المقدمة،  بعد  تأتي 
ثم  ومن  والحریات  بالحقوق  المتعلّقة 

وضع سلطات الدولة الثالثة.
وفد  من  المقّدمة  الورقة  رّكزت  وقد 
في  المدني  المجتمع  ووفد  الحكومة 
اللجنة  الجتماعات  السابعة  الدورة 
الدستوریة على ھذه التراتبیة، بخالف 
ورقة المعارضة التي أرادت التركیز 
علیھا وبنفس الوقت االبتعاد عن تلك 
عدم  خالل  من  المطلوبة  التراتبیة 
سیاسیة  مبادئ  على  ورقتھا  تضمین 
بشأن اسم الدولة ولغاتھا وكذلك الدین 
نتیجة  وغیرھا،  اإلسالمي  والفقھ 
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، أو مدخالً إلجراء - تعدیالت عدیدة 
اإللحاقات   - اإلضافات  أھمھا  من   ،
أحیان  وفي  البل  التشذیب  وكذلك   ,
مختلفة  صیاغة  إعادة  لربما  كثیرة 
الذي حیك  الزمني  السیاق  عن  تماماً 
فیھ النمط األساس ، والتي ترافقت مع 
المتغیرات الذھنیة في وعي المجتمع 
واقعنا  وفي   ، وباختصار  وھنا   ،
وحتى  ُكردستان  تقسیم  منذ  الُكردي 
سبعینیات القرن الماضي ، وفي ظل 
الممنھج  والعسف  االستبداد  ھیمنة 
أو  انتباه  لفتة  وألیة  تداخل  أي  ضد 
 ، الُكردیة  والثقافة  التاریخ  في  كتابة 
لالستھداف  تماماً  خاضعة  كانت  فقد 
فقد  ھذا  ومع   ، والعنیف  الممنھج 
غامر كثیرون وعملوا بصمٍت وبجو 
إرھابي - بولیسي عنیف ، األمر الذي 
ذلك  كّل  في  المنتج  معالجاتھم  شاب 
الرھاب كثیر من النواقص والعیوب 
المنھجیة ، ولكنھا ساھمت في المقابل 
وخدمت عملیة الجمع والتدوین ، وإن 
المنھجیة  األحیان  غالب  في  خلت 
المفترضة توافرھا في ھكذا أعمال ، 
باختصار شدید ، وفي  وھنا ومجدداً 
العودة إلى نسقیة اھتمامي الشخصي 
في ھذا اإلطار ، سیما بعد التشبع الى 
زیدان  جرجي  سیر  من  التخمة  حد 
وتأطیره التشویقي لقصص وحوادیت 
في  كانت  المعة  أسماء  سیر  كما 
التاریخ اإلسالمي مروراً إلى نسقیات 
مترجمة لقصص وأساطیر إغریقیة - 
رومانیة .. الخ ومن جدید في العودة 
ممنھجة  غیر  وكمقارنة  المبكرة 
والنسوة  الجّدات  وقصص  لحوادیت 
كبیرات السن واستذكر منھن ( جدتي 
مسلمیني  خاتونا   - مسلمیني  عطوا 
سقا  فرماني  حاجي  كولیا  حاجي   -
دیا  شفیقة   - ریحانیكي  یا  متحي   -
یا  حلي  دیا  خیریا  حاجي   - دورسن 
حلي   - میرمم  یا  - صبحي  دورسن 
 . فرمان  بیكا  عمشة   - دورسن  ژنا 
وعماتي ھدیة وبھیا . وزوجتا الراحل 
قادي بربر - والسلسلة حقیبة تطول ، 
أتذكرھّن  ال  منھن  كثیرات  وأّن  كما 
، ومن المھم جداً ھنا :  إضافة نسق 
عائشات  الزلن  وجدید  آخر  عمري 
وفي  كما  وریفھا  دیریك  في  وتقمن 
بوطان ، وتعتبرن حافظات - ناقالت 
للقص بحرفیة ومھارة ، البل وحتى 
تحفظن  ومازلن  بارع  لفظي  بنطق 
وبذات  األنساق  ذات  وتسردن 
ستین  من  ألكثر  المروي  األسلوب 
تحلق  التي  القصص  لتلكم  سنة خلت 
تالقح  فضاءات  في  بالمھتم  خاصةً 
الثقافات العالمیة المختلفة ، وشخصیاً 
فقد استمعت إلى بعض من السردیات 
الراحلة   - جّدتي  ذاتھا  ألنھا  وخلت 
عطیة - ھي بذات حرفیتھا وانفاسھا 
تسرد ذات القصة وتقف عند الالزمة 
، وھنا سأذكر بأنني ( كنت قد أعددت 
الزمالء  بعض  بمساعدة  مقارنة 
قمر  لیلى  الزمیلة  منھن  والزمیالت 
) نماذج عدة ولنكتشف مدى التطابق 
بین  والتقاص  التقاطع  في  الرھیب 
الُكردیة  باللغة  روایة  المقصوص 
إلى  األخرى  اللغات  من  والمترجمة 
اللغة العربیة ، ھذا من ناحیة السرد 
التقاطع مع سیر  ناھیك عن طفرة   ،
أبطال  أو  نسوة   - فتیات  ومالحم 
أحداث  بعض  وسریالیة   ، الوك   -
أو  بأمثلة  موسومة  مواقع  ویومیات 
في  وترابطھا  وأشجار  مواقع  حتى 
جدیدأشجار  ومن  مواقع  مع  الجوھر 
الوك  دارا   ) شابھ  وما  كھوف  أو 
مسألة  ذلك  إلى  یضاف   ..  ( وكجك 
وھي  كثیراً  نظري  لفتت  ھامة  جد 
 - اإلینومالیش   - بین  التقارن  عملیة 
وافتتاحیتھا - عندما في األعالي - وتلك 
القصص  بغالبیة  التنقل  في  الالزمة 
Dema bi  - و  الُكردیة  الشعبیة 

ba nîve çú - أي ظاھرة األعالي 
المعابد  وزقورات  تالل  كما  والعلیاء 
 ، البشریة  الحضارات  غالبیة  في 

ذات  أیضاً  بالتأكید  تفید  ھنا  وھي 
 ، المیثولوجي  السیاق  في  المعنى 
أراھا   - أھم  أخرى  ناحیة  وھناك 
الوك  ظاھرة  وھي   - نظر  كوجھة 
بالترافق  الُكردي  والغناء  القّص  في 
من  والترابط   - كجك   - ظاھرة  مع 
جدیٍد بین - كجك والوك - أیضاً ھذه 
الفردانیة من جھة والترابط إلى درجة 
التالقح ومعھا الفكاك ، فإّن لكّل منھا 
مدلولیاتھا المیثولوجیة وأیضاً سیاقھا 
لالوك  یبقى   : ولكن   ، التاریخي 
الحرفیة  خاصةً  القصوى  األھمیة 
 ، واإلنتاج  العیش  نمط  تحدید  في 
الحفظیة  الذاكرة  تلقّفتھ  ما  ثم  ومن 
ذھني  كعامٍل  وبالتالي   ، للمجتمع 
المقاربة  األزمنة  بعض  لتحدید  حتى 
وكمثاٍل  للحدث  قدسي  تشارك  آلخر 
- الوكي بیاني / غریب - الذي كانت 
في  كان  الذي  وأھمھا  مراقد  عدة  لھ 
العائالت  تؤّمھ  كانت  ، حیث  بوطان 
من أسرتھا في بالد  تفقد واحداً  التي 
الغربة أو یغرق وال یعثر على جثتھ 
، وفي استقصاٍء زمني لي من خالل 
الراحلة حجي گولي یا فرماني سقا - 
لي  أّكدت  - والتي  دیوار  قرییة عین 
في استقصاٍء بحثي على لسان جّدتھا 
، بأنھا  - جّدتھا - كانت بعمر عشر 
سنوات حیث ذھبت مع أمھا وجّدتھا 
و  بحلوى  محّملین  األقارب  وبعض 
إلى مرقد الوكي غریب  - كولیجا - 
وترّحماً  استذكاراً   - بوطان  في   -
في  غرق  قد  كان  الذي  خالھا  على 
بوطان  من  سفره  أثناء  دجلة  نھر 
ذلك  تقدیر  تّم  وقد   ، الموصل  إلى 
ولیصل  وإیاھا  قبلنا  من  زمنیاً  حینھا 
 ، عمریة  سنة  أربعمئة  حوالي  إلى 
واألمر لم یتوقّف عند ھذا الالوك بل 
تخّطاه إلى الحرفیة كما زمبیل فروش 
مني   .. شفان  وممي  عباسي  الوكي 
كاڤان وغیره ، ال بل تالحم وتداخل 
ولتتقاطع   ، عدیدة  ومالحم  سیر  في 
في  تسّمت  أخرى  ظاھرة  مع  بحدة 
 / كجل   - بظاھرة  الُكردي  القّص 
 - صراعات  أنماط  وتعّددت  گوري 
القوة  وصراع  كفروسیة  إن   - كجل 
البدنیة أو الحكمة والبداھة ، ولألسف 
وكجل  الوك  قصص  الزالت  الشدید 
منھا  وبعض  للفكاھة  تُسرد  وگري 
تداخلت واندمجت البل تیھت أحداثھا 
وباختصاٍر  األمر  واقع  ، وفي  كثیراً 
إرثنا  غنى  مدى  وببداھة  یالحظ   :
من  المیثولوجیة  بطفراتھ  الُكردي 
جھٍة، وتجاھل حقیقي البل یصل في 
اإلھمال  حّد  إلى  األحیان  من  كثیٍر 
المتقّصد تحت بند أّن ھناك األھم من 
ھذه الخزعبالت . كّل ذلك وفي تناٍس 
شدید ألمٍر حیوي یھّم الذاكرة الشعبیة 
لمخزوناتھا  الحافظة  وتعّد  البل   ،
أّي شعٍب  إّن تراث   : ، أجل  العدیدة 
األوسع  العنوان  ھو  الشعوب  من 
للحفاظ على وجوده، ومن ثم التأسیس 
المواءمة  ثم  على ذلك لالرتقاء ومن 
الذاتوي  اإلرث  من  انطالقاً  الواقعیة 
البشریة وتالقح  یخدم  لما  وتسخیرھا 
 ، أوسع  الرتقاٍء  بھا  والدفع  ثقافاتھا 
أرى   - التي  والحقائق  الرؤى  ھذه 
أو  اآلن  تھمل  أنھا   - أسف  وبكّل 
ومسمیات  عناوین  تحت  تجاھلھا  تتّم 
عدیدة ، ومنّظریھا ھم أكثر َمن یعلم 
الركیزة  تستھدف  من  وألجل  لماذا 

األساس لمقومات ھذا الشعب؟.
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التاريخ والتراث

األساسیة  المواضیع  ھذه  حسم  عدم 
بین أطراف ھیئة التفاوض، فقد كان 
اسم الدولة واللغات الرسمیة وتعددیة 
مصدر  القومیة  السوري  الشعب 
ھیئة  أطراف  بین  واختالٍف  خالٍف 
وحقوق  الدین  الى  إضافةً  التفاوض، 
لذلك  الشخصیة،   واألحوال  الُكرد 
االبتعاد عن ھذه  المعارضة  آثر وفد 
المواضیع المھمة واألساسیة التي ھي 
التفاوض،  ھیئة  في  خالٍف  موضع 
التراتبیة  عن  ابتعادھا  كان  وبذلك 
الدستوریة،  المضامین  في  المطلوبة 
التفاوض  ھیئة  بقوى  األجدى  وكان 
أن تصل إلى تفاھماٍت فیما بینھا قبل 
المبادى  التوجھ إلى جنیف، ألّن ھذه 
في  تُعرض  وأن  لھا  بّد  ال  األساسیة 
إلى  تؤّجل  أن  دون  األولى  الجلسات 
لمبادئ  مخّصصة  قادمة  جلسات 
ھذا  كان  وقد  أخرى،  دستوریة 
اللجنة  وفد  بأّن  متابع،  لكّل  ملموساً 
الدستوریة المرّشح من ھیئة التفاوض 
األساسیات  من  الكثیر  على  سیقفز 
دورات  الى  التحویل  أو  بالتأجیل 
قادمة، وقد حصل ما كان متخّوفاً منھ 
فیما یتعلّق باللغة، حیث أحالھا لبحثھا 
والتعلیمیة،  الثقافیة  الحقوق  مبدأ  مع 
یحسم  لم  التفاوض  ھیئة  وفد  أّن  كما 
اسم الدولة؛ وإنما أشار إلى أّن السیاق 
الجمھوریة  اسم  استخدم  الدستوري 
الجمھوریة  اسم  و  السوریة،  العربیة 
السوریة، ما یشیر بأّن وفد المعارضة 
واقٌع بین طرفي الرحى، حیث ال یجد 
الموقف  حسم  على  القدرة  نفسھ  في 
الشعب  تھّم  التي  المسائل  ھذه  من 
رؤى  خلف  ینساق  وإنما  السوري 
وأفكار وأیدیولوجیات بعیدة عن واقع 
المتعددة  ومكوناتھ  السوري  الشعب 

قومیاً.
المتعلّق  الدستوري  للمبدأ  وبالنسبة 
برموز الدولة الذي قّدمھ وفد المجتمع 
المدني أیضاً لم یحسم وفد المعارضة 
القانون،  إلى  أحالھ  وإنما  موقفھ، 
(یبیّن  بحرفیتھ  ورقتھ  في  جاء  حیث 
القانون علم الدولة وشعارھا ونشیدھا 
واألحكام الخاصة بھا، وتُعتبر رموزاً 
السوریة  الدولة  عن  تعبّر  وطنیة 
وتاریخھا  المتعددة  بمكوناتھ  وشعبھا 

الحضاري).
من  الكثیر  عن  التفاھمات  غیاب  إّن 
ھیئة  قوى  بین  األساسیة  المواضیع 
الدولة، ولغاتھا،  اسم  التفاوض بشأن 
واألحوال  الُكرد،  وحقوق  والدین، 
والشعب  سوریا  وموقع  الشخصیة، 
أو  األمة  أو  الوطن  من  السوري 
العالم العربي، كقضایا خالفیة، یجعل 
أن  الدستوریة  اللجنة  في  وفدھا  من 
وقانونیة  دستوریة  مطبات  في  یقع 
وسیطاً  نفسھ  یرى  وكأنھ  ووظیفیة، 
بقیة  وبین  النظام  بین  مناقشاتھ  في 
على  السوري  الشعب  مكونات 
الدستور  فكتابة  المكونات،  حساب 
ذاتھ  بحد  المرحلة  ھذه  في  السوري 
من  وتفاوضاً  سوریاً  سوریاً  ،حواراً 
وعلى  جدید،  اجتماعي  عقٍد  أجل 
على  تكون  أن  المتفاوضة  األطراف 
بكّل  وتناقش  المسؤولیة  مستوى 
الشجاعة  وتتطلّب  وشفافیٍة،  وضوحٍ 
تجاه الواقع المریر واآلالم والضحایا 
وأن  السوري،  الشعب  قّدمھا  التي 
المكونات  كافة  بتمثیل  تكون جدیرة  
وبشجاعٍة  حقیقیاً  تمثیالً  وحقوقھا 
التفاوض  بمقدورھا  لیكون  وقناعٍة، 
وصیاغة القانون األسمى للدولة، وال 
یتوّجب علیھا أن تغمض العیون أمام 
القضایا األساسیة التي تستوجب حلوالً 
لبناء سوریا المستقبل، والتاریخ یؤّكد 

للكثیر  تعّرضت  برّمتھا  المنطقة  بأّن 
والثقافات  والغزوات  الحروب  من 
والھجرات، ولَم تندمج شعوب سوریا 
عنھا  ینتج  ولَم  وثقافیاً،  ولغویاً  قومیاً 
ھویة واحدة للدولة السوریة إلى یومنا 
ھذا، وما زال الشعب السوري یتمیّز 
واللغویة  القومیة  التعددیة  بخاصیة 

والثقافیة.
إّن مقاربة واقعیة لتحدید ھویة الدولة 
والبحث فیھا بناًء على أسس منطقیة 
إشكالیة  من  مخرجاً  یشّكل  وواقعیة 
بأمٍة  والتغنّي  الذات  على  التقوقع 
واحدة،  وثقافٍة  واحدة  ولغٍة  واحدة 
وأحد األركان األساسیة لدولة سوریا 
شعٌب  ھو  الحالیة  الدولیة  بحدودھا 
التاریخ  أّن  كما  القومیات،  متعدد 
والجغرافیا والواقع لم یثبت بأّن أركان 
والشعب  (األرض  الثالثة  الدولة 
دیناً  اللون،  أحادیة  كانت  والسلطة) 
وقومیةً ولغةً وثقافةً، إال ما فُِرَض منھا 
ربط  بمكاٍن  الخطورة  ومن  بالقوة، 
الدولة بواحدةٍ منھا، فالشعب السوري 
من  مضت  قروٍن  خالل  عانى  الذى 
الجانب  أحادیة  أفكار ورؤى  سیطرة 
لم یستطع بناء دولتھ الوطنیة الجامعة 
الھویة  أسس  على  للجمیع  والشاملة 
التاریخ،  عبر  یشھدھا  ولَم  الوطنیة، 
وھذه كانت إشكالیة مستمرة الى الیوم 

والتي جلبت الكثیر من الكوارث.
الواحد  الدین  تقبل  ال  كدولة  فسوریا 
وال القومیة الواحدة وال الثقافة واللغة 
زمٍن  منذ  ھذا  تداركنا  وقد  الواحدة، 
بأّن الھویة الوطنیة السوریة ھي حجر 
األساس الذي تیَحّصن الوطن والشعب 
من األزمات، والیوم نحن أحوج الى 
ھویة  أو  أحادیة  ھویة  فرض  تجاوز 
باستثناء  الدولة  على  محددة  طائفة 
وجامعة،  عامة  سوریة  وطنیة  ھویة 
مع االحتفاظ بھویات مكونات الشعب 
والثقافیة  والدینیة  القومیة  السوري 
الھویة  مع  یتناقض  ال  بما  واللغویة 
الھویات  تلك  واعتبار  الوطنیة، 

الفرعیة متساویة الدرجة.
في  ونكون  الواقع  نتجاوز  ولكیال 
أن  علینا  علیھ،  نحن  مما  وضوحٍ 
فلكّل  ھویةً،  الدین  كان  إذا  نقول: 
مكونات  من  مكوٍن  أو  مجموعٍة 
كانت  وإذا  دینھ،  السوري  الشعب 
ھویة،  الثقافة  أو  اللغة  أو  القومیة 
واللغویة  القومیة  ھویتھ  مكوٍن  فلكّل 
یفرض  أن  ینبغي  ال  لذلك  والثقافیة، 
ھویةً من ھذه الھویات الفرعیة لطائفة 
مكونات  من  مكون  أو  أومجموعة 
الشعب السوري على الدولة والشعب 
وعلى  وثقافیاً،  ولغویاً  قومیاً  المتعدد 
الوفود المشاركة في اللجنة الدستوریة 
استیعاب ھذه المعادلة؛ إذا ما أرادوا 
وعلیھم  الدیمومة،  وشعبھا  لسوریا 
األجیال  لصالح  یعملوا  أن  جمیعاً 
تجمعھم  استراتیجیة  ووضع  القادمة 
كالسلوك  یفّرقھم  ما  یكّرسوا  أن  ال 
الحكومات  مارستھ  الذي  السیاسي 
دمار  نتیجتھا  كانت  التي  السابقة، 
الدولة والشعب، كما نراه الیوم، بفعل 
مستمرة  مازالت  التي  العقلیة  تلك 
وإشاراتھا واضحة في ھیئة التفاوض 
تخندق بعض  في  الدستوریة  واللجنة 
االطراف خلف ثقافات وأیدیولوجیات 
وأفكار ورؤى قاصرة وحالمة إلعادة 
المختلف  اآلخر  مزیّفة بصھر  أمجاد 
وثقافیاً في بوتقة قومیة  قومیاً ولغویاً 

األغلبیة ودینھا ومذھبھا.
بھذه العقلیة ال تُبنى األوطان والدول، 
المفخخات  من  الكثیر  تُزرع  وإنما 

القاتلة والمدّمرة لألجیال القادمة.



املحامي: أحمد رستم

نرمین حاجو 
بهیة ماردیني  

کاتبة سوریة
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في البدایة یجب تصنیف األعمار : 
الخامسة  عمر  حتى  للذكر  فبالنسبة 
عشر سنة یعتبر طفالً واألنثى حتى 
سنة  عشرة  الثالثة  العمر  من  تبلغ 

تعتبر طفلة .
أما سن البلوغ فبالنسبة للذكر البلوغ 
الشرعي من سن ( ۱٥حتى ۱۷ ) 

ویعتبر قاصر 
أما بالنسبة لألنثى فالبلوغ الشرعي 
 (  ۱۷ ۱۳حتى   ) السن  من  یبدأ 

وتعتبر قاصرة 
ھو   : المبكر  الزواج  تعریف   -۱
بلوغ  قبل  القاصرین  األوالد  زواج 
سن الرشد وسواًء كان ذكرأً أم أنثى 
ویعتبر الشخص راشداً بعد أن یبلغ 

من العمر ( ۱۸) سنة للجنسین  
۲- سلبیات الزواج المبكر :

عدم  المبكر  الزواج  سلبیات  من   -
االكتمال الفیزیولوجي للجنسین 

- عدم القدرة على االختیار الصحیح 
للطرف اآلخر
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لمستلزمات  استیعابھم  وعدم   -
الحیاة الزوجیة والتمییز بین الحقوق 

والواجبات 
األطفال  تربیة  على  القدرة  عدم   -

بالشكل الصحیح 
یصعب  تزّوج/ت  إذا  والقاصر/ة   -
علیھ إكمال تحصیلھ العلمي فیتخلّف 
عن التوعیة والتفاھم ، وھذا یؤّدي 
إلى نشوء عائلة ناقصة التعلیم ( أمیة 
/ بدون تعمیم /) فینعكس ذلك سلباً 
احترامنا  ( مع  تربیة األطفال  على 

الشدید لألمھات األمیات )
ھناك   : المبكر  الزواج  أسباب   -۳

أسباب مادیة وأسباب معنویة 
قدرة  عدم  ھو   : المادیة  األسباب 
حتى  األوالد  على  اإلنفاق  األسرة 
األساسي  التعلیم  على  یحصلوا 
یعني  وھذا  والجامعات  والثانوي 

بسبب الفقر والحاجة .
األسباب المعنویة والدینیة : تنطبق 
إلبعاد  والذكور  البنات  زواج  على 

األوالد عن الخطیئة دون النظر إلى 
مستقبلھم. 

قانون  بخصوص  التوضیح  ویجب 
ھذه   :  /۱۸/ المادة  المبكر  الزواج 
المادة من قانون األحوال الشخصیة 
من  بالزواج  اإلذن  أجل  من  وھي 
الجاري خارج  والعقد  القاضي  قبل 
البلوغ  بعد  صحیح  المحكمة  نطاق 

الشرعي وذلك بحضور الولي .
زواج  حول   /۱۸/ المادة  نص   _

القاصرات وھو :
البلوغ  المراھق  اّدعى  إذا   -۱  ))  
أو  سنة   (  ۱٥  ) السن  إكمالھ  بعد 
۱۳ إكمالھا  بعد  البلوغ  المراھقة 
لھما  فیأذن   ... الزواج  وطلباً  سنة 
القاضي إذا تبیّن لھ صدق دعواھما 
واحتمال جسمیھما .     ۲- إذا كان 
على  موافقاً  الجّد  أو  األب  الولي 

ذلك)) 
دون أن ینظر المشرع إلى ما یخلفھ 
ھذا الزواج من أضرار كبیرة على 

The country) ھي قصة قصیرة
of the blind) قام بتألیفھا الكاتب 
اإلنكلیزي ھربرت جورج ویلز سنة 
۱۹۰٤ ونشرھا في مجلة ستراند. 

مجموعة  عن  القصة  تحكي 
ھربوا  البیرو،  دولة  من  مھاجرین 
اإلسباني  االستعمار  طغیان  من 
الظالم. ثم حدثت إنھیارات صخریة 
عزل  إلى  أّدت  األندیز،  جبال  في 
ھؤالء الناس في وادي منفصل عن 

بقیة العالم . 
أّدى  ُمعدي  مرض  بینھم  انتشر  ثم 
البصر  حاسة  یفقدوا جمیعاً  أن  إلى 
!. لكنھم فّسروا ذلك بأنھ عقاٌب من 

هللا النتشار الخطایا بینھم !. 
أسالفھم  توارث  أجیال  عدة  وعبر 
مرض عمى العیون جیالً بعد جیٍل، 
أّن  نسوا  الزمن  وبتقادم  أنھم  حتى 

ھناك شيء اسمھ ”البصر“ !. 
(نیونز)،  القصة  بطل  یظھر  ھنا 
والذي  الجبال،  متسلّقي  أحد  وھو 
في  شاھٍق  من  فھوى  قدمھ  انزلقت 
وادي العمیان وسقط فوق كتلٍة ھشة 

من الجلید ولم یُصبھ أي أذى.
بیوت  كّل  أّن  شاھد  الصباح  وفي 
ھذا الوادي خالیة من النوافذ، وأنھا 
فاقعة وكأّن من  ألواناً  تحمل  جمیعاً 

صبغھا أعمى كالخفّاش. 
وحین خرج الناس من بیوتھم الحظ 
یُبصروه،  أن  دون  بھ  یمّرون  أنھم 
وأنھم جمیعاً ال عیون لھم !!، فتذّكر 
المقولة الشھیرة ((األعور في مملكة 
العمیان ملك))، وتصّور أنھ سیكون 

ملكاً علیھم ألنھ بصیر !.
وراح یشرح لھم أنھ جاء من عالٍم، 
لم  وھنا  یُبصرون،  فیھ  الناس  كّل 
”یُبصرون“،  معنى  ما  الناس  یفھم 
 .! معناھا  التقاط  عن  وعجزوا 
وراحوا یتحّسسون بأصابعھم عینیھ 

مرحلة  یجتزن  لم  اللواتي  الفتیات 
من تقلبات نفسیة وفیزیولوجیة .

وھنا نسأل :ھل ھذه الطفلة تستطیع 
تحّمل أعباء الزواج ومسؤولیاتھ ؟

 وھل تستطیع أن تربّي الجیل وھل 
فیزیولوجیة  فقط مسألة  الزواج ھو 
اكتمال  ھو  الشرط  یكون  حتى 

الجسم؟
 : الظاھرة  ھذه  انتشار  أسباب   -٥
الظاھرة  ھذه  إّن  للسوریین  بالنسبة 
السابق  في  بالبلد  موجودة  كانت 
الحالیة  السوریة  الثورة  ولكن 
أكثر  التخوف  اآلباء  لدى  جعلت 
فكان  لبناتھم  المجھول  المصیر  من 
عنھ  یخفّف  حتى  المبكر  الزواج 
حال  في  والمعنویة  المادیة  األعباء 

الھجرة بھذه الظروف .
وخاصةً  المبكر  الزواج  نتائج   -٦

على المجتمع : 
من نتائج الزواج المبكر ھو تكوین 
بین  متكافئ  غیر  وزواج  عائلة 

حیث  من  القاصر  والزوجة  الزوج 
العمر ومستوى التعلیم والنقص في 
الوعي ، وھذا یؤّدي إلى عدم وجود 
واستمرار  الطرفین  بین  انسجام 
عند  العقل  نضوج  لعدم  الخالفات 
القاصر وكّل ھذا بالنتیجة یؤّدي إلى 
انفكاك  أي  األطفال  الطالق وتشرد 
على  سلباً  یؤثّر  أیضاً  وذلك  العائلة 
الفرد  خسرنا  بذلك  فنكون  الشارع 

والمجتمع معاً .
۷- َمن المسؤول عن ھذه الظاھرة : 
ھذه  عن  األول  المسؤول  أّن  نرى 
الظاھرة ھي مؤسسات الدولة؛ ألنھا 
من  الحّد  ثقافة  نشر  على  تعمل  لم 

الزواج المبكر في المدارس 
أن  الشرعیة  المحاكم  على  وكان 
ذكراً  كان  إن  القاصر  زواج  تمنع 
أم أنثى ووضع غرامات مالیة على 

مرتكبي ھذه الظاھرة .
ولكّن النظام السوري أھمل المواطن 
لیكون  یبقى في جھٍل وتخلٍف  حتى 

وینسى  العائلیة  بمأساتھ  مشغوالً 
المطالبة بحقوقھ األخرى المغتَصبة 

من النظام .
ونحن نطالب المؤسسات اإلعالمیة 
بتوعیة  المستقبل  في  والتعلیمیة 
ھذه  لنبذ  المواطنین  وتوجیھ 
خاصة  مادة  وتدریس  الظاھرة 
لذلك في مرحلة الدراسة األعدادیة 
الزواج  ظاھرة  من  للحّد  والثانویة 
السلبیة على  نتائجھا  وبیان  المبكر 

الفرد والمجتمع .

زواج القاصرات

تصويت االئتالف ووجوب أن تكونبلد العميان
 املساحة مفتوحة للجميع... التتمة

وغریباً  بارزاً  ناتئاً  فوجدوا عضواً 
مشّوه  الرجل  أّن  واعتقدوا  جداً 
ولھذا  كثیرة  خطایاه  وربما  وقبیح 
القاسیة  الطریقة  بھذه  الرّب  عاقبھ 

البشعة !. 
أغلب  یعرفون  الناس  ھؤالء  كان 
وأنوفھم  آذانھم  بواسطة  حولھم  ما 
أو  صوٍت  ألّي  الحساسیة  الشدیدة 
رائحٍة حولھم !، وحین راح یحكي 
لھم عن جمال الطبیعة واأللوان وكل 
كانوا  یروه،  أن  یستطیعون  ال  ما 
یبتسمون ،وھم یسخرون من عقلھ، 
وراحوا یعتبرونھ مریضاً یھذي ألّن 
عینیھ تُسبّب لھ مشاكل وخلط فكري 
مضحك !. وحین أخبرھم أنھ یرى 
منازلھم وراح یشرح لھم تفاصیلھا 
طلبوا منھ أن یشرح لھم ما في داخل 
تلك المنازل !!، لكنھ طبعاً عجز عن 
بالكذب  ذلك فضحكوا منھ واتھموه 

والحیلة !.
الحقوه  منھم  الھرب  حاول  وحین 
وأمسكوا بھ مستعینین بحاسة السمع 
والشم المتفّوقة عندھم بسب عماھم. 
الكنیسة  مع  غالیلو  فعل  وكما 
ھؤالء  مع  (نیونز)  فعل  الكاثولیكة 
وأنكر  لھم  اعتذر  حین  العمیان 
یھذي  ال  بأن  ووعدھم  ُمبصر  أنھ 
كانوا  وألنھم  ابداً.  معھم  یكذب  أو 
واكتفوا  عنھ  صفحوا  فقد  طیبین 

بجلده بضعة جلدات.
فتاة  بینھم  وجد  ذلك  كّل  وأثناء 
جمیلة نوعاً ما قیاساً ببشاعتھم، لكّن 
العمیان لم یكونوا یحبّون ھذه الفتاة 
أي   ،! جمیلة  لیست  برأیھم  ألنھا 
الجمال   ) عن  فكرتھم  تُخالف  أنھا 
من  یخطبھا  أن  حاول  وحین   ،!(
اعتبروا  ألنھم  والدھا  رفضھ  أھلھا 
(نیونز) ھذا متخلفاً وأقّل مستوًى من 
العمیان،  وادي  في  األسویاء  البشر 

أي جرى التصویت علیھا بناًء على 
أعلنھ  ما  وعلى  قانونیة،  أسباٍب 
الوطني  االئتالف  رئیس  مراراً 
االئتالف  المسلط عن إصالح  سالم 
ذلك  قبل  ونوقشت  ھیكلتھ  وإعادة 
إیجاد  في  السوریین  مطلب  وكانت 
دماٍء تجري وتعمل، وھي ال تصّب 
االئتالف  مؤسسة  مصلحة  في  إال 
تجانسھ  وضمان  تفعیلھ  إلعادة 
المسلط  ذلك  یرى  ،كما  ونشاطھ 
قاموا  الذین  االئتالف  وأعضاء 
بالتصویت .. رغم اإلعالن عنھا إال 
أنھا جاءت مفاجأة للبعض الذین لم 

یتخیّلوا تنفیذھا واقعیاً ..  
ھي  إلیھا  أّدت  التي  األسباب  وأھم 
المتكرر،   الغیاب  و  الفاعلیة  عدم 
أي  یحضروا  لم  أعضاء   فھناك 
لكنھم  سنوات،  ثالث  منذ  اجتماعٍ 
فقط  األخیر  االجتماع  حضروا 
ستُتخذ  جدیدة  قراراٍت  بأّن  لعلمھم 
فضالً   ، استبعادھم  وسیتّم   ، بحقھم 
عن غیاب المكون والصفة التمثیلیة 
ینتمي  كتلة  وجود  وعدم  للشخص 
إلیھا بسبب المتغیرات، وغیرھا من 
في  االئتالف  تأّخر  التي  المبررات 
یجب  وكان  حقیقةً،  معھا  التعامل 

التصدي لھا منذ وقٍت طویل  
استبدالھم،  جرى  لَمن  بالنسبة  و   
التي  الكتل  من  بطلٍب  ذلك  تّم  فقد 
تجاھل  باإلمكان  یعد  ولم  یمثلونھا، 
ھذه المطالب. ادأما الحدیث عن ھذا 
االسم أو ذاك فھو أمر جماعي ولیس 
خاصاً بفرٍد . و ما جرى ھو جزء 
أقّرھا  شاملة  إصالحیة  خطة  من 
وبدأت  أشھر،  ثمانیة  منذ  االئتالف 
بلجنة إعادة صیاغة النظام الداخلي 
وتقییم العضویة و ، ھناك خطوات  
قادمة لكّل َمن ال یفعّل دوره تشمل 
معالجة واقع أعضاء الكتل التي لم 
الحراك  كتلة  مثل  وجود،  لھا  یعد 

،وكتلة  الوطنیة  ،والكتلة  الثوري 
المثال  سبیل  على  الُكرد  المستقلین 
االئتالف  توسعة  إلى  باإلضافة   ،
خطٍة  وإقرار  الداخل  تمثیل  وزیادة 

سیاسیة واستراتیجیة للمؤسسة.
یستھدف  ال  اإلجراء  ھذا  أّن  كما 
على  مكوٍن  أّي  أو  العلوي  المكون 
اإلطالق بالعكس كما یؤّكد االئتالف 

ألنھ سوف  یتّم الترمیم سریعاً .
 ولعّل اللقاءات الخاصة التي أجراھا 
تلفزیون سوریا مع رئیس االئتالف 
أوضحت   جاموس  بدر  الدكتور  و 
الكثیر حول أنھ ال استھداف ألحد بل 
أنھا كانت عملیة خضعت لتصویٍت 

داخلي ..
وسیتّم تعویض العضو غیر الفاعل 
العلویة،  الطائفة  عن  اثنین  بممثلین 
للمكونات  بالنسبة  الحال  ھو  كما 

األخرى.
وبالنسبة لما أثیر حول یحیى مكتبي 
االئتالف  عضوي  الدغیم  ومحمد 
الباقیین فھما مثّبتان منذ تّم إنھاء كتلة 
یمثّالنھا  كانا  التي  الوطني  المجلس 
وألنھما ال یتبعان ألّي جھٍة سیاسیة 
على  یبقیا  أن  وقتھا  في  آثرا  فقد 
االستقاللیة،  مع  الثوري  انتمائھما  
تحت  الورد  جمال  و  مكتبي  فكان 
المستقل)  الثوري  (الحراك  بند 
بینما محمـد الدغیم  دخل لالئتالف 
عن   ۲۰۱۳ صیف  توسعة  ضمن 
مقعدي المجلس الوطني في وقتھا، 
وعملیاً ھما شخصیات مستقلة مثلھم 
وعلى  األعضاء،  من  الكثیر  مثل 
العبده  وأنس  البحرة  ھادي  رأسھم 
و  االئتالف  في  السیدات  جمیع  و 
الدكتور  تحویل  وتّم  قرقور،  حافظ 
إلى  مروة  وھشام  الحریري  نصر 
األسف  مع  و  مستقلة  شخصیات 
على  یحصل  لم  الفرحان  یاسر 
اثناء  المطلوبة  األصوات  عدد 

التصویت  في الھیئة العامة، و أما 
إقالتھ نتیجة عدم  جّمال الورد تّمت 
بأّيٍ  مشاركتھ  و  وفعالیتھ  نشاطھ 
من نشاطات االئتالف منذ أكثر من 
سنتین  ..لكن یظّل االئتالف یعاني 
أوراقھ  تزویر  ومن  التسریبات  من 
للمؤسسة  متعمد  استھداف  وھناك 
وشخصیاتھا تكثر أسبابھ وتتشابك.  
لتجاوز  علیھ،  یبقى  األحوال  وبكّل 
مھمٍة أصعب  في  النجاح  ذلك،  كّل 
الكفؤین  االشخاص  اختیار  وھي 
للثورة دون تخوین  التي تعمل بجّدٍ 
حال  في  إال  أقیلوا  أو  تركوا  َمن 

وجود دالئل دامغة  .
وتعقیده،  یجري  ما  كّل  فوسط 
الثورة  مؤسسات  بھ  تمّر  ما  أخطر 
وفبركة  والتسریب  االختراق  ھي 
والفترة صعبة  التزویر،  و  األخبار 
 .. التشرذم  یزداد  فیما  كسابقاتھا 
لیتعّرض  االئتالف  یعود  الیوم  و 
أعتقد  الھجمة  ،وھذه  جدیدة  لھجمٍة 
لم  فقط  واحدة  حالٍة  في  ستمّر  أنھا 
حال  في  وھي   ، بعد  أوانھا  یفت 
استطاع اختیار من الساحة السوریة 
كّل  من  واالستفادة  بالعطاء  الملیئة 
فاعلة  مجموعاٍت  في  المكونات 
بتركیٍز  یعملون  وأعضاء  وحقیقیة، 
من أجل الثورة لنعود إلى وطننا إن 

جاز لنا أن نحلم. 

وأّن عیونھ لیست إال عضو مریض 
وقبیح یُسبّب لھ الغباء واالضطراب 
المخ !، وطلبوا منھ أن یسملوا  في 
صالحاً  زوجاً  یكون  كي  عینیھ  لھ 
وأحبّتھ،  أحبّھا  التي  الفتاة  لتلك 
یقبل  كي  لھ  تتوّسل  راحت  والتي 
بشرط سمل عینیھ من أجلھا وأجل 

سعادتھما معاً !. 
الزماً  شرطاً  العمى  أصبح  وھكذا 
االنحطاط  مرتبة  من  المرء  لیرتفع 
ومشابھاً  كامالً  مواطناً  یصبح  كي 

لبقیة القطیع األعمى !. 
راح (نیونز) ینظر في جمال الغابة 
والوادي والسماء وألوان قوس قزح 
في  ورفض  حولھ  الطیور  ومئات 
عقلھ أن یحرم نفسھ من كّل جمالیات 
الحیاة ونعمھا من أجل فتاةٍ أحبھا !، 
(لیس  المسیح:  السید  یقول  وكما 

بالخبز وحده یحیا اإلنسان)… 
ھرب  نیام  والكّل  الثاني  الیوم  في 
وتسلّق  العمیان  وادي  من  (نیونز) 
إلى  أن وصل  إلى  الوادي  صخور 
الذین  والناس  والخیر  السالم  مدن 

یُبصرون.
مجتمعٍ  كّل  قصة  ھي  العمیان  بلد 
والتعصب  والتخلف  الجھل  یسوده 
مغلوطة  كونكریتیة  أفكار  بسبب 
دعوةٍ  كّل  وحیث  علیھ،  مھیمنة 
والعنف  بالرفض  تواَجھ  تنویریة 

والتشكیك واإلرھاب !.
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ـــر فيـها!
ّ
فكـ الفرنسي  الجنرال  قالھا  جملةٌ   

یقف على ضریح  وھو  غورو،  

یحمل  وھو   ، األیوبي  البطل 

منذ  الثقلى  وذاكرتھ  جعبتھ  في 

أیامات الحروب الصلیبیة، والتي 

الدین  صالح  البطل  لھا  تنّطح 

بقوة  وحد  كسد  بقواتھ  ووقف 

استھدف  الذي  العبث  السیف 

المنطقة  وتركیبة  خارطة  حینھا 

، وبغّض النظر عن أصحیة ذلك 

ھذا  الواقع ھو  ولكنھ   ، دونھ  من 

ھذه  كّل  وبعد   ، وتّم  كان  الذي 

غورو  أفرغ  الزمنیة  القرون 

قلوب  حملتھ  بما  ونطق  جعبتھ 

أّن  في حین   ، أمثالھ  كثیرین من 

وقومھ  الدین  صالح  عایش  َمن 

وتاریخاً  أرضاً  وشاركھم  دھوراً 
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مواضيع ثقافية

الكلمة  صدقة,  الطیبة  الكلمة 

الطیبة لھا فعل السحر , فكلمةٌ 

مثل:

سمحت“  لو  أو  فضلك“  “من 

من  معیناً  طلباً  بھا  بدأَت  إذا 

غیرك

أثٌر طیٌب على  لھا عادةً  یكون 

نفس األفراد الذین تتعامل معھم

وال تحاول اإلساءة إلى غیرك 

باللفظ النابي, وال تكثر الكالم

أضیق  في  كالمك  واجعل 

تستمع  كیف  وتعلّم  الحدود, 

وأن  یقال,  ما  إلى  وتنصت 

ها قد عدنا يا صالح الدين !

األول  صنفان,  األمم  ساسة 

والقوة  القوة,  غیر  یعرف  ال 

الثاني  أما  القانون,  فوق  عندھم 

اإلنسانیة  بالمعاني  یحتمي  فَمن 

األرض,  ھذه  فإنسان  لضعفھ, 

إّما آكٌل وإّما مأكوٌل, والُكرد ھم 

تساورھم الذئاب من كّل صوب, 

فھل ھم مستقیقظون؟

في  خدم  ضابطاً  أن  یُحكى 

النصف  خالل  األمریكي  الجیش 

عشر,  التاسع  القرن  من  الثاني 

یخاف  ال  كثیرة,  حروباً  خاض 

تحول  وال  صیتھ,  ذاع  الموت, 

دون وصولھ إلى غایاتھ عقبات, 

ارممسترونغ  جورج  اشترك 

كستر وھذا اسم الضابط الحقیقي 

في الحرب األھلیة األمریكیة أیام 

أحد أعظم رؤساء أمریكا (ابراھام 

لنكولن), وتّم توجیھ ھذا الضابط 

الحمر  الھنود  قبائل  لمحاربة 

اسم  وكان  ومنعتھم,  قوتھم  إبان 

(قبیلة  إلیھا  وّجھوه  التي  القبیلة 

فاجأ  ھذا  كستر  حیث  شاین) 

في  ھزیمٍة  شّر  وھزمھا  القبیلة 

فما  ۱۸٦۸م,  عام  نوفمبر  شھر 

المھزوم  القبیلة  رئیس  من  كان 

الضابط  مقر  إلى  قَِدَم  أن  إال 

ملتمساً  إلیھ  التحدث  یرید  القائد, 

أرض  وإعادة  السالم  من  شیئاً 

علیھ  ودخل  واألجداد,  اآلباء 

الرأس,  مرفوع  العود,  مستقیم 

شھماً رغم الھزیمة حكیماً, بادر 

القائد األمریكي سائالً: ھل تتقن 

الرئیس  علیھ  فرّد  االنكلیزیة؟ 

بدأ  عندھا  نعم,  األحمر:  الھندي 

دون  موعظتھ  األمریكي  القائد 

مقدمات وسمعھا الھندي األحمر 

واقفاً ساكتاً فقال: 

عسكري  رجٌل  أنا  إليَّ  استمع 

والقوة,  السالح  غیر  أعرف  ال 

القیام  عليَّ  بواجب  ُكلفت  وقد 

على  یترتّب  ما  یعنیني  وال  بھ, 

قیست  ھي  إذا  أعماٍل,  من  ذلك 

بمقاییس أخرى, أنا غالٌب وأنت 

مغلوٌب, وال تحّدثني في األخالق 

وال في الحقوق, فلیست ھي من 

شأن العسكري, أما عن أرضكم 

أن  فاذكر  إیاھا,  سلبناكم  التي 

القبائل  على  تغیر  كانت  قبیلتك 

األرض,  منھا  فتأخذ  األخرى 

كانت  سنةً  كم  تسأل:  أن  دون 

األرض,  ھذه  فوق  تعیش  بقیت 

وما أن فرغ القائد من موعظتھ, 

الھندي  الرئیس  خرج  حتى 

وعاد  بكلمة,  ینطق  ولم  األحمر 

تتّجمع من  بدأت  التي  قبیلتھ  إلى 

وأعاد  وتتحّصن,  وتتقّوى  جدید 

یعرف  لم  الذي  األمریكي  القائد 

یطلب  الحیاة  في  حكماً  القوة  إال 

بنصر  لیحظى  (الشاین)  قبیلة 

ٍماحٍق جدید, ولكنھا قتلتھ وھزمتھ 

شّر ھزیمٍة, وھذا مصیر كّل َمن 

في  واإلقدام  الشجاعة  یستخدم 

غیر موضعھما. 

الموعظة  ھذه  في  لیس  والحّق 

الفارس  فالقائد  جدید,  شيء 

بتنفیذ  یقوم  بأنھ  نفسھ  وصف 

على  جاءه  عسكري,  واجٍب 

سیاسي  مصدٍر  من  أمٍر  شكل 

بقوة  سیاسي  ھدف  ببلوغ  كلّفھ 

إّن  القول:  أراد  وھو  السالح, 

القوة متى بدأت تقطع ما  سیاسة 

رباط,  كّل  اإلنسانیة  وبین  بینھا 

القواعد  وبین  بینھا  ما  وتزیل 

صالٍت,  من  المرعیة  األخالقیة 

ذلك  صّح  لینظر  یتریّث  ال  إنھ 

العمل أم ال, فھو قد نحى القواعد 

والدساتیر جانباً. 

إّن ساسة األمم یعلمون كّل العلم 

حتى  أمٍة,  عند  القوة  تسھم  كم 

إذا ھي لم تستخدمھا, في تحقیق 

العادلة  وغیر  العادلة  مطالبھا 

ترضى  دولٍة  وكّل  السواء,  على 

قوتھا  استخدام  الصدیقة  للدولة 

مطالبھا,  لنیل  الضرورة  لدى 

شرط أال توّرطھا في االعتراف 

بأّن القوة وسیلةٌ معترٌف بھا لنیل 

المطالب, بل ھي قد تزید فتمّدھا 

بالسالح.

لنیل  القوة  تستخدم  التي  والدولة 

تمّھد  فاجرة,  أو  عادلة  مطالبھا, 

الناس  یظّن  أسباٍب  بنشر  دائماً 

ولقانون,  العدالة  صمیم  في  أنھا 

ھذا  وراء  القوة  ظھرت  فإذا 

یعتذر  ما  أسھل  فما   ، الضباب 

نفد,  قد  الساسة  صبر  بأّن  عنھا 

وما نالحظھ أّن األمم التي تتحّدث 

القوانین  بذكر  خصوماتھا  في 

اإلنسانیة,  وبالمبادئ  الدولیة, 

إنما  الدولیة,  بالھیئات  وتستنجد 

ھي األمم التي افتقدت القوة. 

الضعیفة  األمم  تستفید  ماذا  تُرى 

الدولیة,  بالھیئات  استنجدت  إن 

اآلمرة  القویة  الدول  تقبع  وفیھا 

والدول  الُكرد  نفع  ما  والناھیة؟, 

وجمیع  واالفریقیة  اآلسیویة 

القضایا  واألمم صاحبة  الشعوب 

األمم  بھیئة  استنجادھا  العادلة, 

فتصدر  الغلیل,  تشفي  التي 

القرارات بالذي تریده ھذه األمم, 

وتبقى القرارات حبراً على ورق, 

ألّن القوى الكبیرة لم تشترك في 

صنعھا وإنما وضعھا أھل التقوى 

یؤمنون  الذین  أولئك  الضعفاء, 

العقل  وسیادة  القانون,  بسیادة 

تتصل  وبمعاٍن  المنطق  وسیادة 

أدباً  الشعراء  صاغھا  باإلنسانیة 

ولذةٌ،  رائع,  شمیٌم  لھا  رفیعاً, 

ولكن قصیرة العمر, فھي كزھور 

ھذه األرض ، التكاد تقطفھا عن 

شجرھا حتى یسرع إلیھا الذبول.

القوة وفلسفتها

محمد زکي أوسي

طریق  فھو  اإلنصات  تحسن 

الكثیر من المعلومات 

والخبرات. 

حتى  النقد  من  قلّل  ھنا  ومن 

وإن كان بناًء أو في محلھ, ألّن 

یواجھھم  َمن  یكرھون  الناس 

بعیوبھم, 

الفرد  وھذا ال یعني أن یتوقّف 

نھائیاً من نقد غیره, ولكن یحسن 

أن یكون ھذا النقد بأسلوٍب غیر 

النقد  ھذا  یتضّمن  وأن  مباشر, 

لیس فقط الجوانب

یجب  بل  الموقف,  في  السیئة 

عفاف اللسان، قليل الكالم.

، سلبوه وفي وضح النھار انتماءه 

صالح  یا  قم  نعم   .. وخاصیتھ 

 ، جدید  من  عدنا  ھاقد  الدین، 

الدین  صالح  أي  عن  ولكن  

؟  نسیت  ھل  ؟!  یاغورو  تنادي 

ھل نسیتم ما قالھ محمود درویش 

؟ مجد صالح  یاقوم  نسینا  ؟ ھل 

الذي عمدھا  ولكنھا كانت  الدین 

ذات تلك الظھیرة یاقوم ! وكانت 

ألقوھا   .. رموھا   ، رشوھا  سم 

في  األقحوان  أزاھیر  فماتت   ..

حلبجة وسبلت أوراقك یا شتالت 

النرجس وباتت الزھیرات عمیاء 

في سھولك سیروان .. نعم صالح 

الدین ! ھل حدوا من سطوة سیفك 

 .. وجّردوك من كّل شيء جمیل 

وأضحیت  لذواتھم  أنسبوھا   .. و 

الدین  صالح  یا  الُكردي  وأنت 

وھم   .. وھم  قومك  باتوا  أشتات 

من تنّخیت ملبیاً نداءھم .. سیوفھم 

ذاتھا  تطعن  كیف  مطلقاً  تنَس  لم 

سیزر  وأنت  بروتوس  طعنة 

الدین  صالح  السلطان  یا  قومك 

ھذا  في  ُكردیاً  ال  أضحیت  ؟ 

شراذم  وتناولتك  الضائع  الزمن 

قبرك  الطوائف والملل وفقط ھو 

عنوان تاه حتى منھ وفیھ انتماؤك 

.. نعم أیھا الجنرال العتید غورو 

: یحّب لك أن تتباھى وتصرخ : 

انھض یاصالح الدین، ھاقد عدنا 

من جدید وھي فعالً تستحّق ذات 

العبارة : عساھا من عوادة.

الجوانب  أیضاً  یتضّمن  أن 

اإلیجابیة

إلى  نظر  إذا  الفرد  أّن  والواقع 

نفسھ وأدرك عیوبھ, فإّن ذلك 

مع  تسامحاً  أكثر  سیجعلھ 

أخطاء غیره, والنصیحة الغالیة 

وجد  إذا  أنھ  للفرد  الموّجھة 

اآلخرون  یرتكبھ  معیناً  خطأًً 

أخطائھم  لتصحیح  یدعھم  أن 

ذاتیاً, فإّن ھذا أدعى إلى تقلیل 

مقاومتھم وعنادھم وإصرارھم 

على الخطأ.
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فرقة كامكاران من احمللية إىل العاملية (أخافنا أداء فرقة جاميكا
 يف مهرجان إجنلرتا لكننا انتصرنا)

أم  كانت  الُكردیة  الموسیقى  إّن 
بدایة  العالم، وھي  في  الموسیقى 
لكن  الموسیقي؛  التدوین  انطالقة 
طمس  في  المحاوالت  وبسبب 
الموسیقى  وألّن  الُكردیة  الھویة 
ھي ھویة الشعوب ، فقد كانت من 
أولویات أعداء الُكرد في محاربة 
 ، الموسیقى  ھذه  یطّور  ما  كّل 
ولھذا فقد كانت ھذه االم في ذیل 
قائمة التطور الموسیقي سوى من 
بعض العمالقة الذین استطاعو أن 
وإعادةً  البداعاتھم  منفذاً  یجدوا 
مما  الُكردیة  الموسیقى  ألمومیة 
الظروف  من  بالرغم  جعلھا 
تنافس  بھا  مّرت  التي  الصعبة 
من  كثیٍر  في  العالمیة  الموسیقى 

المواقف. 

Kamkar ویمكن اعتبار فرقة 
اإلنجازات  تلك  من  الموسیقیة 
الُكردیة،  الموسیقى  في  العمالقة 
وھي أھم فرقة موسیقیة لألكراد 
حیث   العالم.  مستوى  على 
ُكردستان  شھرتھا  تجاوزت 
الشرقیة التي تعیش فیھا ،ویمكن 
اعتبارھا إلى حد ما ممثالً وسفیراً 
في  الُكردیة  الشعبیة  للموسیقى 
موسیقیة  حفالت  قدمت  العالم. 
في العدید من مدن العالم المھمة 
،أثارت  أوروبا  إلى  أمریكا  من 
بموسیقاھا  الجمھور  إعجاب 
من  بدءاً  والحماسیة  الصادقة 
الغناء والعزف  األول في  عملھا 
متدرجاً في اإلبداع تلو اإلبداع .

Kamkar     ھي فرقة عائلیة 
من أخت واحدة و۷ أشقاء   (األخ 
Hoşeng Kamkar االكبر 
قشنك  ،Bêcengبیجنك  ،

الوحیدة  األخت   Qeşeng
 ،Pêşeng لكامكاران ، بیشنك
أرسالن   ،  Arceng آرجنك 
Erdeşêr أردشیر ، Erselan

، أردالن Erdelan) انضّم إلیھم 
مؤخراً جیل جدید من أبنائھم وھي 
تكبر یوماً بعد یوم. ومن الملفت 
أكثر أّن كّل َمن یدخل ضمن ھذه 
العائلة بالمصاھرة یجب أن یكون 

أیضاً ضمن مجال الموسیقى
أصدرت ھذه الفرقة أكثر من ۱۰

ألبومات حتى اآلن، وھي: 
زردي  عدل.،  ألبومات   
في  وعابیدار،  بحران  خزان، 
برانة،  ذكرى حافظ،شاباھینجام، 
سابا،أفسانة  ذكرى  في  داریا، 
Living بیداري،  سرزامین 

Fire (۱٦ ینایر ۱۹۹٦) - 

الُكردي  الوطني  المجلس  تصریح 
مجموعة  قیام  حول  سوریا,  في 
االتحاد  لحزب  تابعة  مسلحة 
مكاتب  حرق  على  الدیمقراطي 

المجلس و احزابھ: 
تابعة  مسلحة  مجموعة  أقدمت 
الدیمقراطي  االتحاد  لحزب 
من  متأخر  وقت  في   (PYD)
۲۰۲۲ نیسان   ۱۸ اإلثنین  لیلة 
الوطني  المجلس  مقر  حرق  على 
ومكتب  دیرك  مدینة  في  الُكردي 
الُكردستاني  الدیمقراطي  الحزب 
بعد  الدرباسیة  مدینة  في  سوریا   –
وإلقاء  والنوافذ،  األبواب  كسر 
الحارقة  المولوتوف  زجاجات 
علیھا، كما أقدمت ھذه المجموعات 
المكتب  ھذا  حرق  على  المسلحة 
مرة أخرى یوم الثالثاء ۱۹ نیسان 
لیلة األربعاء أیضاً مما أدى لحرقھ 
بالكامل وإلحاق أضرار مادیة بلیغة 
الترھیبي  السلوك  ھذا  وتسبب  بھ، 
بتعریض حیاة المواطنین من سكان 

المنطقتین للخطر.
أكثر من عشرة مسلحین  داھم  كما 
الحزب  مكتب   (PYD) من 
سوریا   – الُكردستاني  الدیمقراطي 
الثالثاء  مساء  الحسكة  مدینة  في 
بترھیب  نیسان ۲۰۲۲ وقاموا   ۱۹
المتواجدین في المكتب من أعضاء 
منھ  وإخراجھم  والضیوف  الحزب 
یقدموا  أن  قبل  السالح  تھدید  تحت 
على حرق المكتب بالكامل بعبوات 

المولوتوف.
لحرق  محاوالت  عدة  جرت  كما 
 – الُكردستاني  یكیتي  مكتب حزب 
ولم  األربعاء  لیلة  بعامودا  سوریا 
یفلحوا بذلك . وحاولوا أیضاً حرق 
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منوعات

المكسور  الجناح  ذو  العندلیب 
(۱۱ مارس ۱۹۹۷) -

أغسطس   ۱۰) الطبول  ترانیم 
۱۷) سیبي  -كاني   (۱۹۹۹

أغسطس ۱۹۹۹) - موسیقى من 
ُكردستان (۲٤ آب ۱۹۹۹) - 

جول نیشان (؟ )، بیابان بیكاران، 
خورشید ماستن

من  العدید  في  وشاركت 
المھرجانات العالمیة.

sina ھذه العائلة ھي من مدینة
الُكردیة في ُكردستان إیران .

المجموعة  أعضاء  جمیع  بدأ 
وكّل  أطفال  وھم  الموسیقى 
منھم متخصص في آلة موسیقیة 
األولى  دروسھم  تلقّوا  مختلفة. 
حسن  والدھم  من  الموسیقى  في 

وتلقّوا  كامكار(۱۹۹۲-۱۹۲۳). 
في  أكادیمیاً  تدریباً  بعد  فیما 

الموسیقى
سطع  الثمانینات  مطلع  وفي 

نجمھم وذاع سیطھم
الممتع  بأدائھا  تشتھر   فھي   
للموسیقى الُكردیة التقلیدیة لشرق 
َكردستان . كما حقّقت ھذه الفرقة 
العائلیة شعبیتھا بعزف الموسیقى 
الشائعة ضمن الحیاة االجتماعیة 
السائدة فكان حافزاً لتطویر أدائھا 
العرض  .ولعّل أھم أعمالھا ذلك 
الموسیقي الذي قّدمتھا في مركز 
البریطانیة  بالعاصمة  باربیكان 
لندن، في األول من شھر أكتوبر 
فعالیات  األول)، ضمن  (تشرین 

مھرجان «ترانسندر»السادس

فرقة كامكاران أثناء تقدیم األغاني 
الُكردیة في قاعة باربیكان

كامكار  أرسالن  الشقیقان  وذكر 
لقاٍء خاص  في  كامكار،  وبیجان 
إّن   ) األوسط»،  «الشرق  مع 
اتّباع  إلى  یرجع  نجاحھما  سّر 
والدراسات  العلمیة  التحلیالت 
البحثیة المرّكزة على الموسیقى، 
إلى  االستجابة  إلى  باإلضافة 
یقّدمون  فھم ال  الجمھور؛  أذواق 
أعمالھم لدارسي الموسیقى فقط، 
یفقدوھم  أن  یریدون  ال  ولكنھم 

الجمھور  على  أعمالھم  بتركیز 
المستھدف.) 

من جانٍب آخر، یُعّد غناء وعزف 
الُكردیة عالمة ممیزة  الموسیقى 
من  «نحن  قائلَین  أردفا  لھم..و 
وكنا  حال،  أي  على  ُكردستان 
والدنا  مع  الموسیقى  نعزف 
الراحل حسن كامكار، الذي كان 
یرّكز في األساس على الموسیقى 
الُكردیة. ولكن في النھایة، نحن ال 
نفّضل أي من الموسیقى الفارسیة 

أو الُكردیة على األخرى»
عائلة  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
على  غریبة  لیست  كامكاران 
أرسالن  ویشیر  العربي.  العالم 
الحلیم  عبد  مع  تجربتھم  أّن  إلى 
وأنھم  ناجحة،  كانت  كركال 
مرةً  تكرارھا  إلى  یتطلّعون 

أخرى.
كركال  «بدأ  أرسالن:  وأوضح 
الشھیر  اللبناني  الفني  المخرج 
موسیقى  وسّجل  معنا  مشروعاً 
لیلة ولیلة). وقد  مسرحیتھ (ألف 
أعمالنا  بشأن  وعرف  عنا  سمع 
وإحدى  الكاسیت  شرائط  من 
تعزف  فرقتنا  وكانت  الحفالت. 
شھرزاد  أوبرا  من  مقطوعات 
ریمسكي  نیكوالي  تألیف  (من 
بولیرو  ومقطوعة  كورساكوف) 
من  وغیرھا  رافیل).  (لموریس 
بآالت  الكالسیكیة  الموسیقى 
كركال  كان  ُكردیة.  موسیقیة 
 ، معنا  بالعمل  للغایة  سعیداً 
(ألف  مسرحیتھ  لمشاھدة  ودعانا 

لیلة ولیلة) في بیروت».
لیلھ  ألف  تعزف  كامكاران  فرقة 

ولیلة لعبد الحلیم كركال *
مؤّسس  كركال  الحلیم  [عبد 
مسرح  أول  كركال،  مسرح 
مدرسة  كانت  راقص.  عربي 
كركال األولى ھي (ثكنة غورو) 
مار  (ثانویة  وكانت  بعلبك،  في 

نقوال) في زحلة مدرستھ التالیة].
یوّضح  ھذا  أّن  أرسالن  یعتقد 
المتحدث  الجمھور  استیعاب 
التي  للموسیقى  بالعربیة 
یعزفونھا. ولكن من المؤسف أّن 

مثل ھذا التعاون لم یستمّر .
ویرى شقیقھ بیجان أّن مثل ھذه 
العالقات تحتاج إلى إقامة جسور 
ال  رأیي،  «في  ویقول:  أقوى. 
الثقافیة  المشروعات  تحظى 
والموسیقیة برعایة قویة. ویجب 
أن تجد مثل ھذه الروابط الثقافیة 

إدریس شیخة

وترویجاً  رعایةً  والموسیقیة 
في  الثقافة  وزارات  بواسطة 
تشھد  وسوف  المعنیة،  الدولة 
شعوب الشرق األوسط مزیداً من 
بھا  اھتّمت  إذا  الثقافي،  التفاعل 

وزارات الثقافة».
أھمیة  على  بیجان  ویؤّكد 
«یحتاج  قائالً:  الثقافي  التواصل 
الفنانون إلى مصدر لإللھام، مثل 
الحب والطبیعة والزھور. ویمكن 
التبادل الثقافي مصدراً  أن یكون 

لإللھام أیضاً».
«الشرق  بیجان  أْطلََع  كما 
مشروعاتھم  على  األوسط» 
فنانین  مع  النور  تَر  لم  التي 
غربیین، حیث قال: «لقد حاولنا 
مع  مشتركة  مشروعات  تقدیم 
والمغني  الشاعر  دیلون،  بوب 
نایمان،  ومایكل  األمیركي، 
ھذه  ولكن  اإلنجلیزي.  الملحن 
أو  تبدأ  لم  أنھا  إما  المشروعات 
لم تستمّر، بسبب عدم وجود دعٍم 
من رعاة أقویاء»إال أن أرسالن 
لمستقبٍل  بنظرتھ  للغایة  متفائل 
التعاونیة،  المشروعات  ھذه  مثل 
الُكردیة  الموسیقى  تقدیم  وفكرة 
أول  ویتذّكر أرسالن  العالم.  إلى 
 : قائالً  الخارج  في  قّدموه  حفٍل 
«كانت أول تجربة لنا في الخارج 
في مھرجان (ووماد) بإنجلترا في 

للبرنامج  ووفقاً  مفتوحة.  ساحٍة 
عرضنا  موعد  جاء  الزمني، 
من  فرقة  عرض  بعد  مباشرةً 
جامایكا. وكان الجمھور متفاعالً 
جیداً مع أداء فرقة جامیكا المفعم 
٦۰۰۰ حولھم  وتجّمع  بالطاقة. 

یرقصون  وكانوا  شخص، 
أننا  وقتھا  ظنّنا  موسیقاھم.  على 
نقدم  عندما  الجمھور  سنخسر 
أداءنا، نظراً ألّن العرض كان في 
ساحٍة مفتوحة. ولكن ما أن بدأنا 
الُكردیة،  الموسیقى  عزف  في 
یتفّرق  ولم  الجمھور.  أحبّھا 
الجمھور عند سماع موسیقانا، بل 
استطاعت  منھم.  المزید  حضر 

مثل  والوتریة،  اإلیقاعیة  آالتنا 
من  مزیٍد  جذب  والسنتور  العود 

الجمھور».
أرسالن،  نظر  وجھة  ومن 
أفضل  الغربي  الجمھور  یستمتع 
إذ  بالحیویة،  الملیئة  بالموسیقى 

الجمھور  یھتّم  ما  «عادةً  قال: 
الحیویة  بالموسیقى  الغربي 
یستوعب  بینما  بالطاقة،  المفعمة 
یدرسون  وَمن  الموسیقیون 
األعمال  الموسیقیة  القواعد 
ویھتّمون  والتقلیدیة،  الكالسیكیة 

بھا».
الدراسة  أّن  نستنتج  ھذا  من  إذاً 
بھا  واالھتمام  للموسیقى  العمیقة 

لممارسیھا  الالزم  الدعم  وتقدیم 
إلى  بأصحابھا  یصل  وأن  البّد 
العالمیة وتعود بالنفع إلى الوطن 

ُكردستان.

اإلرھابیة  األعمال  ھذه  سبقت 
المدن  كافة  مسیرات تحریضیة في 
شعارات  تحمل  الُكردیة،  والبلدات 
والحزب  الُكردیة  للرموز  تخوینیة 
العراق   – الُكردستاني  الدیمقراطي 
ولقوات  الُكردي  الوطني  وللمجلس 
المنطقة  جر  بھدف  البیشمركة، 

للفتنة واالقتتال الداخلي.
بحرق   (PYD) یكتِف مسلحو  ولم 
المكاتب بل أساؤوا لمقدسات شعبنا 
ورموزه، وأحرقوا العلم الُكردستاني 
للقیم  مناف  عدواني  عمل  في 
واألخالق الُكردیة مما یؤكد بأن ھذه 
وتعمل  شعبنا  تستھدف  المنظومة 
المشروعة  قضیتھ  من  النیل  على 
أرضھ  على  یعیش  أصیل  كشعب 

التاریخیة.
االنتھاكات  سلسلة  استمرار  إن 
الواسعة بحق أبناء شعبنا والمجلس 
قبل  من  وأنصاره  الُكردي  الوطني 
لھ  یكون  سوف   (PYD) مسلحي 
المنطقة عموماً،  نتائج كارثیة على 
ویساھم في ھجرة من تبقى من أبناء 
الجنوني  االرتفاع  ظل  في  شعبنا 
وانتشار  األمان  وفقدان  لألسعار 
حاالت السرقة وزیادة نسبة الجرائم 
كنتیجیة للفلتان األمني التي تشھدھا 

المنطقة.
یمارسھ  الذي  الترھیب  سیاسة  إن 
مكاتب  وحرق  شعبنا،  ضد   pyd
وأحزابھ  الُكردي  الوطني  المجلس 
الدولي  التحالف  أعین  أمام  تجري 
األمریكیة  المتحدة  والوالیات 
التي  القوات  لھذه  عسكریاً  الداعمة 
بفتنة  ینذر  ضدنا،  العنف  تستخدم 
بین كافة مكونات المنطقة، وتجرھا 
العمال  حزب  لھ  یخطط  ما  إلى 
الجانب  ندعو  وعلیھ  الُكردستاني، 
الكافي  الضغط  بممارسة  األمریكي 
على قیادة قوات سوریا الدیمقراطیة، 
االنتھاكات وطي ملف  إلیقاف ھذه 

حرق المكاتب بالكامل.
في  الُكردي  الوطني  المجلس  إن 
سوریا یدین ویستنكر بأشد العبارات 
ویحّمل  اإلرھابیة  األعمال  ھذه 
 (PYD) الواقع  أمر  سلطات 
سوریا  قوات  العسكري  وجناحھا 
الكاملة عما  المسؤولیة  الدیمقراطیة 
تؤول إلیھ المنطقة من وضع خطیر 

في المستقبل.

             األمانة العامة
للمجلس الوطني الُكردي في سوریا

          ۲۰ نیسان ۲۰۲۲
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Dahola cengê
Pirsgirêkeke pir 

seyr û alûze, dema, 
gelek sûdê ji ezmûn û 
serpêhatiyên xwe negrin, 
her û her berê xwe didin 
hemen teqan û serêşêyan, 
xuyaye, gelê kurd bi 
nexweşiya ji birkirinê 
ketiye, bi hezarên caran 
ketiye nav hemen gol û 
taqanan de, lê tu carı ̂ bi 
ser hişê xweve nayê.
Em bêjin ku nervın̂a 
gelê kurde, dema biwe 
hesı ̂ û ciranê çend 
gelên bêbext û hov, ku ji 
rijandina xwın̂ê, kuştin û 
talankirinê û bêbextiyê  
pêve, nasnakin, lê ma wê 
ev nervin bi gelê kurd 
re ta kengı ̂ berdewam 
be? dijmin her dijmin e, 
gotina dijmin gotineke  
nexweşe, lê wan ji 
xwere şayst pejirandine, 
lê ka rola gelê kurd, 
siyastmedar, zana, 
serwer û rewşenbır̂ên 
wan çiye, rol û bandora 
wan sebaret parastin 
û berxwedanê ta kıĵan 
rêjeyê ji xwe re sın̂or û 
piroje danın̂ e? 
Li seranserı ̂ dır̂oka 
kurdan, rêber, xiniz û 
sıx̂urên kurdan, xulamtı ̂
ji dijminan re dikirin, 
berê û niha, kevin û nû, 
hin ji kurdan xwe kirin 

Wezareta Derve ya 
Amerık̂a piştrast 

kir ku Hêzên Sûriya 
Demokratık̂ (HSD) di 
binpêkirinên mafên 
mirovan de, di nav de 
ış̂kence, binçavkirina 
ya nerewa, leşkerkirina 
zarokan, û sın̂ordarkirina 
azadiya kombûnê li 
herêmên di bin kontrola 
wê de cih girtiye. .
Wezaretê di Rapora 
xwe ya Mafên Mirovan 
a Cıĥanê ya sala 2021an 
de got ku ”şert û mercên 
zindan û navendên 
binçavkirinê dijwar 
mane, û di gelek rewşan 
de ji ber kêmbûna 
xwarinê, qerebalixiya 
giran, destdirêjiya laşı ̂ û 
derûnı,̂ û ne têra  miqate 
bûne tenduristiyê , şert û 
mercên tenduristiyê” . 
 Li ser asta perwerdeyê jı ̂
di raporê de hat gotin ku 
40 hezar zarokên Kampa 

Çapemenı ̂neynika gelan 
e û yek ji faktorên 

herı ̂ girın̂g ên bandorê li 
raya giştı ̂ dike, çawa ku 
bandorê li jiyan û tevgerên 
gelan dike, di heman demê 
de rastı ̂ bandora wan a 
siyası,̂ dır̂okı ̂û şaristanı ̂ jı ̂
tê, loma dır̂ok û pêşketina 
çapemeniyê bi dır̂oka 
gelan ve girêdayı ̂ye.
Rojnamegerıŷa kurdı ̂ yek 
ji wan amûrên girın̂g û 
pêşeng e di tevgera xebat 
û  rizgarıŷa Kurdistanê di 
hemû waran de, û nexasim 
roleke wê berbiçav heye di 
pêşxistna �ikir û ramanê 
gelê kurd, ku pêşketinên 
cıĥanê digın̂e civaka kurdı,̂ 
loma rojnamegerıŷa kurdı ̂
rastı ̂ gelek astengı ̂ ,kelem, 
sansûr û êrişan dihat bi 
taybetı ̂ ji aliyê dewletên 
Kurdistan dagir kirine.
Ji bo pêdiviya pêşxistina 
hestê netewı ̂ û rakirina 
zilm û zordariyê ji 
ser gelê kurd re, Mır̂ê 
rojnamegerıŷa kurdı ̂
penaberı ̂ Qahır̂eyê bû, ku 
tevgera çandı ̂ lê xurt bû. 
Ji wir rojnameya xwe bi 
zimanê kurdı ̂û bi Alfabeya 
farisı ̂û erebı ̂, ku wê demê 
hatibûn pejirandin dixist.
Rojnameya ”Kurdistan” 
gaveke dır̂okı ̂ bû ji bo 
çapemeniya kurdı ̂ , û 
gihandina zanyarı ̂ û 
bûyerên navçeyı ̂ , cıĥanı ̂
û Kurdistanı ̂ , ku di 22ê 
Nıŝana 1898an de û 
berı ̂ bi 124 salan Mır̂ê 
rojnamegerıŷa kurdı ̂
Miqdad Midhet Bedirxan li 
Qahır̂a , Li paytexta Misirê 
di nav şertên mişextiyê de, 
rojnameyekê bi zimanê 
kurdı ̂ bi navê rojnameya 
“Kurdistan” derdixe ku 
dûrı ̂ xaka Kurtdistanê li 
derveyı ̂welêt belav dike.
U�  ji wê rojê de heta roja 
ır̂o roja 22ê Nıŝanê hemû 
rojnemevan û dezgehên 
ragihandina kurdı ̂ û 
tevahı ̂gelê kurd li her çar 
parçeyên Kurdistanê û li 
derveyı ̂ welêt hersal vê 
rojê bi bır̂ tın̂in û pır̂oz 
dikin.
Rojnameya Kurdistan li 
serhev (31) hejmar jê 
derketibû , 5 hejmarên 
pêşın̂ ên rojnameyê di 
şert û mercên dijwar de li 
Qahır̂eya paytexta Misrê 
hatibûn derxistin, lê piştı ̂
zext û zordariyên dewleta 
Osmaniyan hêjmarên 
wê yên 31-6an ji aliyê 
Ebdurrehman Bedirxan 
ve li Swıŝreyê û Inglistanê 
hatin derxistin.
Çapemenı ̂wijdan û nıĥadê 
civakê ye ku ji ber bûyeran 
tê provokekirin û bi 
profesyonelı ̂wan nûçeyan 
bi şêweyeke temamı ̂ û 
pêwıŝt radigihın̂e, ji ber vê 
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pir û rêzan, dane pêşiya 
dagirkeran,  evjı ̂têra wan 
nedikir û kela dilên wan 
hın̂ik ne dikir, lê êl û hozên 
xwe tanın̂ û tevlı ̂dijminan 
dibûn, weke kurê qewad, 
ku bide pêşiya yaran ji 
dayika xwere bın̂e. ta 
kengı ̂ wê hişê kurdan bi 
serê wanve were? Ta kengı ̂
wê bimın̂in destiyê bivirı,̂ 
û maka xwe bibirin?
Çendı ̂civatên siyastmedar 
û berpirsên kurdan 
dibêjin: pêşiyên me 
nezanbûn, her êlek, hozek 
û keskek li berjewendiyên 
xwe û malbata xwe 
digeran, pirsa netewı ̂
tunebû , yan dın̂ û olan 
mejiyên wan ji rê biribûn, 
heger em van gotinan bi 
sepın̂in, û bawerbikin, lê 
ji vê roj û demê re emê 
çi bêjin? ku ragihandin 
giha erd û ezmanan 
xwendevanan û bır̂ewer 
nayên hijmartin, em ır̂o çi 
bêjin û sedem û bihaneyan 
ji kûve bın̂in? Gelo ne 
şermeke mezine, dema 
ır̂o em dengê daholên 
şer û cengê dibhıẑin? Wê 
partı,̂ rêxistin û rêvebirên 
kurdan
şerê kı ̂bikin, kın̂e dijmin? 
Gelo ma şerme ku em 
li dır̂oka xwe vegerin û 
sûdê jê werbigirin? dema 

serketin û destkeftên 
me, û demên têkçûn û 
serkut kirinên me? Heger 
em bizanin ka dijminan 
çi aniye sere gelê me, û 
çend ji me kuştin e,emê 
matmayı ̂ bimın̂in,  weke 
nimûne di geliyê zıl̂ande, 
piştı ̂têkçûna şoreşa agirı,̂ 
Tirkan pêncı ̂ hezar jin û 
zarok komkirin û kuştin, 
rijêma ır̂an jı ̂ sala -1979
1996 an pênc hezar 
xortên kurdan kuştin, 
rijêmên erebên Iraq û 
sûriyê wan jı ̂ tiştê ji dest 
wan hatiye, biserê kurdan 
kirine.
Ji beriya pêncı ̂salı,̂ heger 
pêncı ̂milyon kurd hebûn, 
ır̂o li seranserı ̂kurdistanê 
bist milyon mane, ew jı ̂
berê wan li nemaê ne, 
heger em hişiyar nebin.
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yekê rojnameya Kurdistan 
hat holê, ku têde Miqdad 
bang li gelê kurd dikir 
ku xwe bi zanist û zanın̂ 
pêşbixin û bi biratı ̂bi gelên 
bindest ên di bin kontrola 
Osmanı ̂de bijın̂, ku siyaset 
û qirêja deshilata Osmanı ̂
dida xuyakirin, di heman 
demê de daxwaza mafên 
Kurdan dikir, û siyaseta 
sultan Ebdulhemıd̂ li 
dijı ̂ kurdan diyar dikir, 
hemdem bang li gelê kurd 
dikir ku xwe çek bikin bi 
zanist û guhdanê bidin 
dır̂ok ,wêje , siyaset û 
nûçeyan bi giştı.̂
Wiha mır̂ê rojnamegerıŷa 
Kurdı ̂ Miqdad di hejmara 
yekê, rûpela yekê di 
rojnameya Kurdistan 
dibêje : ”Keyfa min têt ji 
Kurda re, kurd ji gelek 
qewma zêdetir xweyı ̂
hiş û zeka ne, camêrin, 
di dın̂ê xwe de rast û 
qewın̂ e. Xurtin û dıŝa wek 
qewmên dı ̂ne xwendan e, 
ne dolmendin, dinyayê de 
çi dibe, cır̂anê wan Misqof 
çawa ye, wê çi bike nizanin. 
Loma riya Xwedê de min 
ev cerıd̂eya ha nivıŝı,̂ bi 
ıẑna Xwedê te›ala paş niho 
her pazdeh rojade carekê, 
ezê cerıd̂eyekê binivıŝim. 
Navê wê min kiriye 
(KURDISTAN), vê cerıd̂eyê 
pêde ezê behsa qenciya 
ilim û me›arıf̂eta bikim, 
li kûderê mirov die›lime, 
li kûderê medrese û 
mektebên qenc hene, ezê 
nış̂a kurda bikim. Li kûderê 
çi şer dibe, dewletên 
mezin çi dikin, çawa şer 
dikin, ticaret çilo dibe, ezê 
hemiya hekat bikim. Heta 
niho kesı ̂ cerıd̂ekı ̂ holê 
ne nivıŝiye, ev cerıd̂eya 
mina ha ya ewilı ̂ ye, loma 
wê gelek kêmayı ̂ hebitin. 
Ez hêvı ̂ dikim kêmaya 
cerıd̂eyê ji min re binivıŝin. 
Hemi tişt wekı ̂ nû çêdibin 
kêmin, paşê hinekı ̂ diçe, 
dikeve rê de..).
Bêguman ev rojname di 
hişyarbûna neteweyı ̂ ya 
Kurdan de bandoreke 
mezin li rewşenbır̂iya 
Kurdı ̂ û tevgerên Kurdan 
kiriye. 
Rojnamegerı ̂ pış̂eyeke 
dijwar e û ır̂o li her 
devera cıĥanê yek ji pış̂e 
û kesên ku herı ̂ zêde rastı ̂
tundiyê tên rojnamegerı ̂û 
rojnameger in û bi taybetı ̂
jı ̂rojnamegerên kurd in.
Lê mixabin piştı ̂ 124
salan ji weşana yekemın̂ 
rojnameya Kurdistan û 
digel pêşketina teknolojiyê 
û medyayên cûrbicûr tê 
xuyakirin ku çapemenı ̂ û 
medyaya kurdı ̂ hın̂ dıl̂ê 
hest, gilı ̂ û bindesteya 
dır̂okı ̂ maye, û gelek 
carinan metodolojı,̂ 

lêkolın̂ên zanistı ̂  û 
objektıv̂bûn têde tune ye 
, û tê de diyar dibe kaotık̂ 
û tevlihev e di encama 
nebûna projeyek medyayı ̂
ya yekgirtı ̂ li ser bingeha 
dıt̂in û bernameyên 
siyası ̂ ku pênase û eşkere 
be, ew jı ̂ vedigere di 
encama nebûna navendên 
lêkolın̂ên stratejık̂ û 
girêdana xwezaya gotara 
şandı ̂ bi ıd̂eolojıŷa 
partiyan, 
bi taybetı ̂ li ser asta 
navxweyı ̂ ya kurdı,̂ ku bû 
alık̂ar di �irehkirina kêşeya 
ku berê hebû di navbera 
aliyên kurdı ̂ de, û hat 
eşkerekirin ku dilsozı ̂ û 
wefadarı ̂
ji bo (rêber, serok û partı)̂ 
di gelek qadan de di pêşiya 
dilsozı ̂ û girêdana bi 
kurdayetıŷê re û dûrahiya 
neteweyı ̂ ya peyama 
medyayê. 
Baweriya karê çapemeniyê 
yek ji sedemên sereke ye 
ku rojnamegerı ̂ pêşdikeve 
û bi vı ̂ awayı ̂ bandorê 
li raya giştı ̂ dike, ji ber 
ku rojnamevan raman û 
nirxekı ̂ hildigire ne tenê 
kesê ku ketiye nava karê 
çapemeniyê de. 
ji ber vê yekê dema ku 
bê sıŝtem û pirojeyekê 
be dê bandorekê wê 
neyênı ̂ vegere ser doseya 
Kurdı ̂ li her çar perçeyên 
kurdistanê, loma tê 
xwestin ji dezgehên 
rojnamegerı,̂ partiyan, 
pisporên ragihandinê, 
zane û rewşenbır̂ên kurd 
li ser vê kêşeyê rawestin 
û hişiyarıŷekê bidin 
civaka kurdı,̂ û hewldana 
avakirina saziyeke 
Medyaya neteweyı ̂ bihêz 
ku bi pirziman biaxive û 
navendeke wê girêdayı ̂
bi her çar parçeyên 
Kurdistanê hebe ku raya 
giştı ̂ya navxweyı ̂û derve li 
ser bernameyek sıŝtematık̂ 
ku pisporên ragihandinê û 
zaneyên derûnı ̂ û civakı ̂
di amedekirina peyamek 
netewı ̂ ya medyayı ̂ li 
gorı ̂ pıv̂anên nûjen û 
pêşketinên têknolojı.̂

Holê bê dûrı ̂ perwerdeya 
ku tê xwestin mane. 

 Li gorı ̂ raporê, QSD’ê 
ceza li Mamosteyên 
perwerdeyê yên ku 
Rêbazên wê  nepejirın̂e. 

 Raporê got ku hêzên 
(Asayış̂ê) şeş mamosta 
binçav kirin, ji bo 
hın̂kirina xwendekarên 
qeydkirı ̂ di azmûnên 
zanın̂gehê de, û ew neçar 
kirin ku sozekê ım̂ze bikin 
ku êdı ̂ ew ê bernameya 
xwendinê ya hikûmetê ne 
din careke din. 
 Di raporta xwe de, 
Wezaretê amaje bi 
wê yekê kir ku QSD di 
binpêkirinên mafên 
mirovan de, di nav de 
ış̂kence, binçavkirina 
keyfı,̂ leşkerkirina 
Zarokan, û sın̂ordarkirina 
azadiya kombûnê li 
herêmên di bin kontrola 

wê de ye.
 Wezır̂ê Derve yê Amerık̂a 
Anthony Blinken di 
axaftina xwe ya bi helkefta 
belavkirina raporê de 
got: “Rêveberiya me û 
rêveberiyên berê yên 
Amerık̂ayê nirxên mafên 
mirovan bilind dikin.” 
nıẑama navneteweyı ̂ û 
sepandina cezayan li ser 
kesên ku mafên mirovan 
binpê dikin”.


