
  

يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
العدد  304   ت�شرين الثاين   2022z / 2634kجريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

المقاالت المذيلة باسماء
 كتابها تعبر عن رأي أصحابها

ساهم يف هذا العدد 

rojnama.yekiti@yahoo.com

د. عبدالباسط سيدا - د. محمد حبش -عبدهللا كدو - إسماعيل رشيد - فرحان مرعي - محمد زكي أوسي - نزار موسى
Adilê Evdile  - وليد حاج عبد القادر - ليلى قمر - أدهم شيخو - الفا عباس- د. محمد جمعان - إدريس شيخة 

المناطق  وبقية  السوري  الشمال  إّن 
السورية  التركية -  للحدود  المجاورة 
حيث  والمخاطر،  للتهديدات  عرضة 
تواجد   هناك  بأّن  تقول  تركيا  أّن 
الُكردستاني  العمال  حزب  لكوادر 
إدارة  بمفاصل  وتتحكم   ،  PKK
 ،  PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب 
باإلضافة لصراع النفوذ والمقايضات 

على األرض السورية.
لقد أعلنت تركيا في أكثر من مناسبة 
المجموعات  لهذه  تسمح  لن  أنها 
أن  إرهابية،  بأنها  عنها  تقول  التي 
تركيا  بالمقابل  القومي،  أمنها  تهّدد 
بوعودها  وفائها  بعدم  واشنطن  تتهم 
بينهما  حصلت  التي  والتفاهمات 
قوات  إبعاد  بخصوص   2019 سنة 
عن  )قسد(  الديمقراطية  سوريا 
ففي    ، لها  الدعم  وإيقاف  حدودها 
الرئيس  تعّهد  الجاري  يونيو  شهر 
عمليٍة  بشّن  برلمانه  أمام  التركي 
عسكرية على منبج وتل رفعت ؛ لما 
فمنبج   ، جيوسياسية  أهمية  من  لهما 
عليها  تسيطر  التي  الوحيدة  المنطقة 
قسد في غربي الفرات ، وتل رفعت 
نقطة  تشّكل  التي  الوحيدة  البلدة  هي 
تسيطر  والتي  عفرين  مع  االتصال 
التعهد  هذا  ولكّن   ، أيضاً  قسد  عليها 
أن  بعد  تأجيله  تّم  التركي  والتهديد 
خطيرة   تداعيات  من  أمريكا  حذّرت 
للهجوم ، ويبدو أّن الحرب الروسية- 
من  الكثير  خلطت  قد  األوكرانية 
األوراق والمعطيات ، وهي مادفعت 
األخيرة  مدريد  قمة  الستثمار  بتركيا 
هجوٍم  لشّن  المبدئية  الموافقة  ألخذ 
عسكري على طول حدودها الجنوبية 
هذه  عن  وروسيا  أمريكا  وتغاضي 
انضمام  تسهيل  مقابل  الهجمات 
السويد وفنلندا إلى الناتو، وهي مسألة 
مهمة للناتو عندما تنتشر قواتها على 

مسافة1300كم مع روسيا. 
الجوية  العسكرية  العملية  هذه  إّن 
لتركيا يبدو أّن أهدافها كانت محدودة 
لقسد  عسكرية  مواقع   فاستهدفت   ،
نفوذ  تحت  الواقعة  النفطية  والحقول 
أحمر  خطاً  كانت  والتي  أمريكا 
وخارج نطاق مسرح الهجمات حتى 
الستهداف  باإلضافة  القريب  بالوقت 
البنى التحتية وسقوط ضحايا ، وهذه 
رسالة مهمة بأّن أمريكا بدأت تتجاوب 
منابع  لتجفيف  التركية  الضغوط  مع 
 pkk دعم قسد وإضعاف دور كوادر
خاصةً بعد فشل الوساطة) األمريكية- 
قسد  إلقناع   ) البريطانية   - الفرنسية 
التركية - األمريكية  التفاهمات  حول 
العسكرية،  الحملة  وقف  مقابل   ،

الشمال السوري يف ظل التهديد 
الرتكي بالعملية العسكرية الربية

هيئة التحرير

ومن هنا فإّن تفجير اسطنبول األخير 
قد  فيها   PKK واتهام تركيا بضلوع 

زاد المشهد تعقيداً وخطورةً.
الجوية  العسكرية  العملية  هذه  إّن 
فيه  يتعّرض  وقٍت  في  تأتي  لتركيا 
حزب العدالة والتنمية لضغوط كبيرة 
مايتعلّق  وخاصةً  المعارضة  من 
بتدهور الليرة التركية وملف الالجئين 
السوريين  وبالتالي التمهيد قدماً لتنفيذ 
الجديدة  القديمة-   - اردوغان  وعود 

حول إنشاء المنطقة اآلمنة.
 من جهٍة أخرى فإّن روسيا ما يهّمها 
مباركة  وبالتالي  قسد؛  إضعاف  هو 
عودة  وبالتالي  وقسد  النظام  تحالف 
النظام للمنطقة ، وروسيا لن تصطدم 
اقتصادية،  ألسباب  تركيا  مع  ميدانياً 
لروسيا  المزعج  غير  تركيا  ودور 
باإلضافة   ، أوكرانيا  مع  حربها  في 
حول  أستانة  مسار  على  للحفاظ 

األزمة السورية .
هناك  تفاهم أمريكي - روسي حول 
32 كم عن حدود  لمسافة  إبعاد قسد 
تركيا الجنوبية، وروسيا تعلن خيارها 
صراحةً لعودة النظام للمنطقة ، ولكن 
الغموض في الموقف األمريكي حول 

البديل.
بشكٍل عام معّرض  السوري  الوضع 
غياب  ظّل  في  والتهديدات  للمخاطر 
لوضع  الدولي  المجتمع  لدى  الجدية 
وباتت  السوريين،  لمأساة  النهاية 
الحرب الروسية- األوكرانية تتصّدر 
تداعيات  لها  وهذه  العالم،  اهتمامات 
عامةً،  السوري  المشهد  على  سلبية 
االنتخابات  أجندات  عن  ناهيكم 
بظاللها  تلقي  والتي  المقبلة  التركية 
هنا  ومن   ، السوري  المشهد  على 
الُكردي  الوطني  المجلس  يتطلّب من 
الدولية  المحافل   في  متواجد  ،كونه 
سوريا،  في  السياسية  العملية  حول 
أن   ، الُكردية  الفعاليات  لكافة  إضافةً 
تتحّمل مسؤولياتها و تزيد من رّص 
المناسب  البديل  لطرح  صفوفها  
بالتنسيق والتوافق والمشاركة مع بقية 

مكونات المنطقة وأطرها. 

تنفيذ  في  الحاصل  التعثر  ظّل  في 
سوريا  بخصوص  الدولي  المسار 
والقرار  جنيف  بمسار  والمتمثّل   ،
 ،  ٢٢٥٤ الشأن  ذي  الدولي 
وخصوصاً فحواه األساسي بوجوب 
كأساٍس  إنتقالي  حكم  هيئة  تشكيل 
في  األخرى  بالموجبات  لالنطالق 
طريق الحّل السوري ، والذي لطالما 
انتظارهم  طول  في  السوريين  أّرق 
مع استمرار معاناة الشعب السوري 
اللجوء  في بالد الشتات وتحت خيم 

المتعبة .
ومن هنا ونظراً لبروز قضية العودة 
عنواناً  السوريين  لالجئين  الطوعية 
السوري  الموضوع  تناول  تصّدر   ،
العودة  أشكال  أحد  كونه  واحتمالية 
بالالجئين كما هو بوجهه المعلَن في 
 ، تركيا  في  المخفي  ووجهه  لبنان 
فقد بادرت الرابطة السورية لكرامة 
خارطة  مسودة  إلعداد  المواطن 

طال  الذي  التدمير  حجم  أّن  شّك  ال 
مثله،  يحصل  لم   ، هائالً  كان  سوريا 
طال   ، الثانية  العالمية  الحرب  منذ 
والتحتية  االجتماعية  البنى  التدمير 
نصيحتين  شكل  على  ذلك  جاء  للبلد. 

من النظام مع بداية ثورة السوريين
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التهجري والتغيري الدميغرايف سر

استمرار األزمة السورية.....

اآلثار  بأنه  التراث  يُعَرف  التراث: 
والمنجزات  األعمال  أو  المكتوبة 
يخلفها  التي  المتميزة  التاريخية 
اإلنسان بعد حياته, ويشمل التراث 
جوانب عديدة من العلوم والمعارف, 
فيقال مثالً: التراث الفكري, التراث 
التراث  العسكري,  التراث  العلمي, 

الفلسفي وهكذا. 
التراث العسكري للبارزاني الخالد: 
ساحة  الخالد  البارزاني  اقتحم 
على  والوطني  القومي  النضال 
جنوب  و  الُكردية  األمة  صعيد 

عشرينيات  منتصف  في  ُكردستان 
هذا  طريقه  وشّق  العشرين  القرن 
بالصعاب والمشاق حتى  المفروش 
1979م,   – آذار   -1 يوم  رحيله 
طوال نصف قرن, وظّل طوال هذه 

الخلق كلّهم عيال هللا، وأحّب الخلق 
إلى هللا أنفعهم لعياله.

لمدرسٍة  العنوان  هذا  يؤّسس 
أنها  يفترض  حقيقية  اجتماعية 
بناء  وهي  الكريم،  الرسول  رسالة 
أسرة إنسانية واحدة، تنعم باالنتساب 
إلى هللا على قدم المساواة والعدالة، 
كريم  نبوي  حديث  من  جزء  وهي 
والهيثمي  والبيهقي  الطبراني  رواه 
من  آخر  راوياً  و7٤  والمناوي 

الفقهاء والرواة. 
ومع أّن هذه الغاية منطقية وطبيعية 
وتتصل باألهداف العليا للدين ولكن 
في  والتمييزية  اإلقصائية  التيارات 
اإلسالم السياسي وقفت في مواجهٍة 
تشّكك  النصوص،  هذه  مع  مباشرة 
تسقط  فهي  دالالتها،  وترفض  فيها 
المجتمع  في  الالهوتية  الفوارق 
المساواة  لقيم  االعتبار  وتعيد   ،
عن  النظر  بغّض  والمواطنة، 
أو  الفلسفة  أو  الدين  في  االحتالف 

القناعة أو التوجه.
وأستطيع أن أؤّكد هنا أّن هذا التوجه 
إلنكار أحاديث المساواة والمواطنة 
بالفعل  يرتبط  حديٌث،  اتجاهٌ  هو 
وأنه  السياسي،  اإلسالم  بطاهرة 
المعروف  الوجه  تاريخياً  يكن  لم 

الفترة حديث الناس، خارج وداخل 
الُكردي  وشعبنا  عامةً  العراق 
وسائل  اهتمام  محّط  وكان  خاصةً, 
البارزاني  وترك  المتعددة,  اإلعالم 
على  بصماته  الفترة  هذه  خالل 
كافة جوانب تاريخ الحركة القومية 
وفعاليات  الُكردي  لشعبنا  والوطنية 
الديمقراطي  والحزب  البيشمركة 

الُكردستاني. 

مؤمتر جنيف والبحث يف خارطة طريق 
لبيئة آمنة يف سوريا 

-  الئتالف الوطني ال�شوري املعرَتف به ر�شميًا من "الأمم املتحدة " فمازال 
متمتعًا، اأي�شًا بال�شرعية الثورية .

خا�شع  رو�شي،  اأمريكي  بتوافق  يتعّلق  ما،  خرق  بانتظار  ال�شورية  الق�شية   -
لعتبارات وق�شايا  كثرية،  

-املجل�س الوطني الكردي كان خياره الطبيعي هو البقاء مع ال�شعب ال�شوري 
دميقراطية  �شوريا  نحو  �شيا�شي  انتقاٍل  لتحقيق  النظام  �شد  انتف�س  الذي 

تعددية .
ي�شتنكر  و  اخللل  ملعاجلة  با�شتمرار  ي�شعى  �شيا�شية  كموؤ�ش�شة  الئتالف   -
النتهاكات احلا�شلة يف املناطق الُكرديةو كذلك يف اإعزاز والباب وجرابل�س 

وغريها ...
- معظم الدول التي تهّم تركيا ت�شّوغ لرتكيا خماوفها ؛ و بالتايل اإجراءاتها 

على حدودها اجلنوبية املطّلة على املناطق التي يديرها pyd و ق�شد .

وفيما يلي ن�س احلوار :

الثورة  لقوى  الوطني  االئتالف 
اعتراف  نال  السورية  والمعارضة 
أكثر من 120 دولةً لدى انطالقته، 
بتلك  يتمتّع  االئتالف  الزال  هل 
الشعبية والشرعية الدولية، أم أنه 
بات إطاراً كباقي منصات المعارضة 

السورية؟.
من  المتذّمرة  الشعوب  أّن  تعرفون 
ربيع  دول  في  القمعية،  أنظمتها 
من  تتمّكن  لم  العربية،  الثورات 
قواها  على  باالعتماد  تغييرها 
الذاتية،  ِلما تمتلك تلك األنظمة من 
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قمعية،  وسائل  و  وأدوات  عالقات 
الذي  السوري،  الشعب  فإّن  وعليه 

انتفض سلمياً ضد النظام

طريق لبيئٍة آمنة في سوريا ، وذلك 
المحاميين  رابطة  مع  بالتعاون 
من  وبرعايةٌ  األحرار  السوريين 
 ،  EIP للسالم  األوربي  المعهد 
للنقاش  آلياتها  في  طرحت  حيث 
في جنيف مؤخراً ، وذلك بحضوٍر 

أممي ودولي وسوري ملفت ، 

عبدالباسط سيدا

د. محمد حبش

محمد زكي أوسي 

لقد أثارت خطوة قيام وزير العدل 
والتنمية  العدالة  حزب  حكومة  في 
التركي، بكر بوزداغ، بزيارة مقر 
الذي  الديمقراطي،  الشعوب  حزب 
عدد  جهة  من  الثاني  الحزب  يُعّد 
مقاعده في البرلمان التركي؛ جملةً 
بصورةٍ  تمحورت  التكهنات،  من 
العملية  إحياء  إمكانية  حول  عامة 
و التركية  الحكومة  بين  السلمية 

 .PKK
قوى  أّن  يبدو  التي  العملية  وهي 
معينة داخل PKK ، وأخرى ضمن 
الدولة التركية، هذا إلى جانب قوى 
إيران،  مقدمتها  في  ودولية  إقليمية 
وإنما  عليها أصالً؛  موافقة  تكن  لم 
كانت تجد فيها تهديداً على مواقعها 
من  أسهمت  لذلك  ومصالحها، 
مواقعها المختلفة في عرقلتها، ومن 

ثم إيقافها، األمر الذي انعكس سلباً 
تركيا،  في  والمجتمع  الدولة  على 
وأثّر سلباً على واقع الُكرد في دول 
المنطقة، خاصةً في تركيا وسوريا 

والعراق، وحتى في إيران.

التتمة في الصفحة 2

ويبقى احلل السلمي العادل للموضوع 
ردي يف تركيا هو املخرج

ُ
الك

اإلسالم،  في  االجتماعيين  للقادة 
وبدالً من فتاوى التكفير التي تنتشر 
العيش  الهشيم كان  اليوم كالنار في 
والكنائس  المآذن  المشترك وتجاور 
في  وعادياً  طبيعياً  أمراً  والديارات 
الحواضر  وفي  اإلسالمي،  التاريخ 
مئات  الكبرى  سوريا  في  العريقة 
خالل  ظلّت  التاريخية  الكنائس 
وتعظم  أجراسها  تدّق  التاريخ 
عامرة  مكتباتها  وظلّت  صلبانها، 
ولم  واأليقونات،  التثليث  بكتب 
يتعّرض لها أحد في سياق المجتمع 
األفراد  من  يكون  ما  إال  اإلسالمي 
المهووسين بالتكفير وهو أمر يتكّرر 

في كّل وقت.
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عبداهلل كدو، 
عضو اهليئة السياسية لالئتالف الوطني  لقوى الثورة واملعارضة السورية يف حوار مع يكيتي ... التتمة

 حظي في بداية الثورة بدعٍم وتأييد 
المستوى  على  وسياسي  إعالمي 
درجة  بلغ  الذي  واإلقليمي  الدولي 
رأس  برحيل  ”اإلعالمية”  المطالبة 
النظام ، إال أّن النظام الذي استخدم 
المفرط،  والعسكري  األمني  الحّل 
ومنها  األسلحة،  صنوف  واستخدم 
الكيماوية، ضد المنتفضين ، ألكثر 
من مرة، لم يلَق الرّد العملي الالزم، 
لوقف  الدولي،  المجتمع  قبل  من 
جرائمه على األرض، أما االئتالف 
الوطني السوري المعتَرف به رسمياً 
من ”األمم المتحدة ” فمازال متمتعاً، 
حامالً  الثورية،  بالشرعية  أيضاً 
الشعارات التي رفعها المتظاهرون 

على امتداد بقاع سوريا. 

 األزمة السورية مّرت بعدة مراحل 
منصات  وتنّوعت  ومنعطفات، 
قرارها... ومصادر  المعارضة 
والمحددات  العوامل  ماهي  برأيكم 
التي جعلت األزمة السورية تراوح 

مكانها في محطاتها األممية ؟.
الروسي  العسكري  التدخل  بعد   
جانب  إلى    2015 عام  نهاية  في 
اإليراني إلنقاذ النظام من السقوط، 
تُركت القضية السورية أسيرة للفيتو 
األمن  مجلس  أروقة  في  الروسي 

عملية  كانت  ما  سرعان  ولكن 
شارع  في  اإلرهابية  التفجير 
-13( اسطنبول  في  االستقالل 
التي  العملية  وهي   ،)2022-11
اتّهمت فيها السلطات التركية حزب 
أّن  حين  في  الُكردستاني،  العمال 
هذا األخير أنكر صلته بها. وكذلك 
فعل فرعه السوري: حزب االتحاد 
الديمقراطي، الذي يتحّكم من خالل 
كوادر حزب العمال نفسه بـ ”اإلدارة 
الذاتية”، كما يتحّكم بـ ”قسد”. ومن 
التركية  القصف  ثم جاءت عمليات 
الحزب  مواقع  من  لعدٍد  االنتقامية 
في  األماكن  من  وعدٍد  المعني، 
من  كّلٍ  في  الحدودية  المناطق 
سوريا والعراق. وهي عمليات تثير 
األمريكي  الموقف  حول  التساؤل 
العلنية  التصريحات  ، رغم  المعلن 
العامة التي دعت إلى ضبط النفس، 
الموقف  إلى  بالنسبة  األمر  وكذلك 

الروسي.
وجود  يُستنتج  أخرى  ومرةً 
أم   ،PKK سواًء ضمن   أطراف، 
التركيين،  واألمن  الجيش  ضمن 
من  تجد،  ال  خارجية،  أطراٍف  أو 
لها في أي  مواقع مختلفة، مصلحةً 
في  الُكردية  للقضية  سلمية  مقاربٍة 

تركيا.
ولكن رغم كّل ما حصل، ويحصل، 

السياسة

عبدالباسط سيدا

بانتظار  هذا،  يومنا  حتى  الدولي 
أمريكي  بتوافق  يتعلّق  ما،  خرق 
روسي، خاضع العتبارات وقضايا  
كثيرة،  وربما موزعة في أكثر من 
األمر  مقايضة،  شكل  على  دولة، 
األزمة  لنتائج  سيخضع  ربما  الذي 
التي تسبّبتها الحرب الروسية على 
ضعف  ظّل  في  ذلك  أوكرانيا، 
واإلسالمي  العربي  الحضور 
على  هذا  السورية،  القضية  إزاء 
أما  الموضوعية،  الظروف  صعيد 
أصوات  فهناك  الذاتي  المجال  في 
القوى السياسية و  كثيرة من داخل 
من المجتمع المدني السوري تقول 
كان على االئتالف أن يوّجه خطاباً 
معتدالً،  واضحاً  وطنياً  سياسياً 
يالمس حالة جميع السوريين أفراداً 
وجماعات، لزرع الثقة و الطمأنينة 
خلق  إلى  إضافةً  الجميع،  لدى 
التي  المناطق  في  رشيدة  حوكمة 
أفضل  االئتالف،  حكومة  تديرها 
من تلك لدى السلطات األخرى في 

البالد .

في  الُكردي  الوطني  المجلس   
سوريا، تجمعه وثيقة مع االئتالف 
الوطني السوري، تعتبر جيدة، لكن 

العبرة في التطبيق.

كيف تقيّمون العالقة بين المجلس 
الوطني الُكردي واالئتالف ؟ .

الذي  الُكردي  الوطني  المجلس   
عقوٍد  ستة  من  أكثر  تجربة  يحمل 
من النضال ضد استبداد الحكومات 
على  عملت  طالما  التي  المتعاقبة 
حرمان الشعب الُكردي من حقوقه 
مختلف  بحقه  ومارست  القومية، 
العنصرية،  التمييز  سياسات 
في  وإصهارهم  الُكرد  لتعريب 
نهجٍ  من  انطالقاً  العربية،  البوتقة 
شوفيني قائم على اختالق العراقيل 
للشعب  الديمقراطي  النضال  أمام 
السوري، الذي يهدف إلنهاء احتكار 
المجلس  هذا   ، والثروة  السلطة 
مع  البقاء  هو  الطبيعي  خياره  كان 
انتفض ضد  الذي  السوري  الشعب 
نحو  سياسي  انتقاٍل  لتحقيق  النظام 
مكان  ال  تعددية  ديمقراطية  سوريا 
فيها...  واالضطهاد  للديكتاتورية 
الوطني  فاالئتالف  باختصار،  و 
و  خطاب  تبنّى  الذي  السوري 
الثورة السورية، يجمع في  مطالب 
القومية  المكونات  مختلف  صفوفه 
مكونات  من  غيرها  و  والدينية 
بحقوق  يؤمن  السوري،  الشعب 
وخصوصياته  الُكردي  الشعب 
لمختلف  تلك  جانب  إلى  القومية، 

مكونات الشعب السوري.

الفصائل  بعض  ممارسات  س٤- 
لالئتالف  التابعة  المسلحة 
من  كّلٍ  في  تركيا  من  والمدعومة 
عفرين وسري كانييه وتل أبيض، 
بحّق  تماَرس  التي  واالنتهاكات 
المدنيين في تلك المناطق ، تشّكل 
ضغطاً كبيراً على المجلس الوطني 
االئتالف،  في  وممثليه  الُكردي 
كون هذه الفصائل تابعة لالئتالف.

هذه  وتقيّمون  تتابعون  كيف   -
االنتهاكات وما دور االئتالف فيها؟ 
ج ٤- الفصائل المسلحة التي تشّكل 
له  الذي  السوري  الوطني  الجيش 
االئتالف،  في  ممثالً  عشر  خمسة 
النموذجية   الحالة  تلك  تحقّق  لم 
تتعّزز  لم  حيث  النظامية،  للجيوش 
بعد الحالة المؤسسية، مثل مركزية 
التسلسل  و  والتدريب  القرار 
الهرمي و إلخ، و عليه هناك حاالت 
من االنتهاكات في عفرين و سري 
أبيض  تل  و  العين  رأس   / كانييه 
الذين  من  المهّجرون  زال  ما  و   ،
تواجههم  إليها  العودة  في  يرغبون 
صعوبات  يعانون  و  عراقيل 
أعداد غير كبيرة  تعود  كثيرة،حين 
أّن االئتالف  إلى منازلها، إال  منها 

باستمرار  يسعى  سياسية  كمؤسسة 
لمعالجة الخلل و يستنكر االنتهاكات 
الُكرديةو  المناطق  في  الحاصلة 
كذلك في إعزاز والباب وجرابلس 
كثيرة  ... و هناك حاالت  وغيرها 
و  ألصحابها،  الحقوق  إعادة  من 
االنتهاكات  أّن نسبة حصول  أعتقد 

في تضاؤل واضح.

 التهديدات التركية للشمال السوري 
والمناطق الُكردية لم تتوقّف بسبب 
العمال  منظومة  وتحكم  تواجد 
 ، المناطق  تلك  في  الُكردستاني 
هذه  أخذت  األخيرة  الفترة  وفي 
التهديدات منحًى آخر بقصٍف جوي 
تركي وألهداف محددة...برأيكم هل
ميدانية  تطورات  هناك  ستكون 
أم  ؟   برياً  كالتدخل  خطورةً  أكثر 
هي رسائل محدودة تتعلّق بمسألة 
االنتخابات التركية المقبلة ؟ بمعنى 

ما الذي تريده تركيا تحديداً ؟..
ليس بخاٍف على أحد بأّن الحكومات 
الثمانينيات،  منذ  المتعاقبة،  التركية 
الُكردستاني   العمال  حزب  تعتبر 
يسري  األمر  و  لها،  عدواً   pkk
على جميع المنظمات التي تدور في 
 ypg  و قسد pyd ومنهاpkk فلك
تتمتّع  التي  تركيا  و  ملحقاتها،  و 

بحظوةٍ الفتة لدى كّلٍ من الواليات 
المتحدة األمريكية و روسيا ألسباب 
يساعدها  هنا،  لذكرها  مجال  ال 
المنظمات  قائمة  في   pkk إدراج 
من  كبير  عدٍد  لدى  اإلرهابية 
معظم  فإّن  ،وعليه  القرار  عواصم 
الدول التي تهّم تركيا تسّوغ لتركيا 
إجراءاتها  بالتالي  و  ؛  مخاوفها 
المطلّة  الجنوبية  حدودها  على 
 pyd يديرها  التي  المناطق  على 
اعتراض  إلى عدم  إضافةً  قسد،  و 
الداخل التركي على توجيه السالح 
و  الجنوبية،  الحدود  نحو  التركي 
حول  المطروح  السؤال  يصل  هنا 
أّن  هو  السائد  واالعتقاد  الحل، 
أن  إلى  هجماتها  في  ماضية  تركيا 
واألمريكان  الروس  من  كلٌّ  يقوم 
بطمأنة تركيا و تنفيذ االتفاقات التي 
الحكومة  و  منهما  كّلٍ  بين  وقعت 
من  العاشر  الشهر  في  التركية 
أن  استطاعت  التي   ..2019 عام 
التركية  العسكرية  العملية  توقف 
حينذاك، األمر الذي يجنّب المنطقة 
المنظومة  مابين  النزاع  تبعات  من 
الموالية للعمال الُكردستاني التركي 

و الحكومة التركية. 

للقضية  السلمي  العادل  الحل  يبقى 
المطلوب  هو  تركيا  في  الُكردية 
تغيير  في  سيساهم  ألنه  المفيد، 
االستراتيجية  في  األساسية  الرؤية 

التركية المتبعة في المنطقة. 
الُكردية  القضية  تغدو  لن  إذاً 
منها،  التخلص  من  بّد  ال  مشكلةً 
المعالجة  سياق  في  ستصبح  وإنما 
جسراً  لها،  المقبولة  الموضوعية 
المنطقة  مجتمعات  مع  للتواصل 
الُكردية  الجغرافيا  أّن  باعتبار 
البشرية  الَكردية  والكتلة  األكبر، 

األكبر تقعان في تركيا. 
التذكير  هنا  القول  نافل  من  ولعله 
مجدداً بأّن حل المسألة الُكردية في 
تركيا سيساهم في ترسيخ مرتكزات 
المنطقة  في  واالستقرار  األمن 
بعد  الجميع  ولصالح  بأسرها، 
والحروب،  الصراعات  من  عقوٍد 
الكثير  إزهاق  في  تمثّلت حصيلتها 
من  الكثير  وتبديد  األرواح   من 
سلباً  انعكس  الذي  األمر  الموارد، 
على مقدمات وضرورات عمليات 
التنمية في المنطقة، وهي العمليات 
األبواب  فتح  شأنها  من  كان  التي 
أمام أجيالها المقبلة عبر القطع مع 
أساليب التجييش  بمختلف أشكالها.

ظلّت  طالما  يتحقّق  لن  ذلك  ولكن 
العقليات التي تتحّكم بتوجيه األمور 
هنا وهناك على حالها، وكان اللجوء 
إلى العنف هو الوسيلة الرئيسة في 

حسم الخالفات. 
لتجاوز  والمفيد،  المطلوب  الحّل 

و  تركيا  بين  التصعيد  وضعية 
في  المختلفة  وواجهاته   PKK
العملية  إلى  هوالعودة  المنطقة، 
توقّفت  التي  إليها  المشار  السلمية 

ألسباب متعددة كما أسلفنا.
اإلشارة  تجدر  السياق  هذا  وفي 
بين  اليوم  واضح  تباين  وجود  إلى 
في   PKK قيادة  وأوامر  تعليمات 
حزب  وتوجهات  قنديل،  جبال 
في  وكوادره  الديمقراطي  الشعوب 

تركيا.
انضّموا  الذين  الُكرد  من  فالكثير   
إلى هذا الحزب األخير وجدوا فيه 
عن  للدفاع  مناسباً  سياسياً  إطاراً 
األقليات  وحقوق  الُكردية،  الحقوق 
في  األخرى  والمذهبية  القومية 
عبر  تأمينها  على  والعمل  تركيا، 
الديمقراطية  اللعبة  قواعد  احترام 
البلد،  العلماني المعتَمد في  والنظام 
المالحظات  من  الكثير  رغم  هذا 
والثغرات، خاصةً بعد اعتماد النظام 
الصحافة،  حرية  وتقييد  الرئاسي، 
نشطاء  من  الكثير  على  والتضييق 
المدني  والمجتمع  اإلنسان  حقوق 
اإلرهابيين  محاربة  شعار  تحت 

واإلنقالبيين. 
والحكومة التركية، تستطيع في هذا 
اإلطار، إذا كانت لديها الرغبة، أن 
تقّدم  مشروعاً يجّسد وجهة نظرها 
حول الحّل الذي تراه مناسباً ممكناً 
يكون  تركيا،  في  الُكردية  للقضية 
التي  والمناقشات  للحوارات  أساساً 
يُفترض أن تكون بينها وبين حزب 

خالل  ومن  الديمقراطي،  الشعوب 
يتّم  والحوارات  المناقشات  هذه 
المقّدمة  األفكار  تطوير  أو  تعديل 
في ورقة الحكومة التركية. ويمكن 
المتحاورين  دائرة  توسيع  مستقبالً 
لتشارك األحزاب التركية والُكردية 
البرلمان  داخل  من  األخرى 
توافق  هناك  يكون  حتى  وخارجه، 
المقترح  الحّل  حول  عام  وطني 

لموضوعٍ يهّم الجميع.
للجانب  يمكن  المجال  هذا  وفي 
مع  وبالتعاون  األمريكي، 
الجهد  يبذل  أن  األوروبيين، 
الُكردستاني،  العمال  حزب  مع 
إلقناعه  السورية،  واجهاته  عبر 
أو  السلمية،  العملية  دعم  بضرورة 
أجل  من  السعي  عدم  األقل  على 
أو  المباشر،  بالتنسيق  تفجيرها 
المتضّررة  القوى  مع  غيرالمباشر 
أم  التركي  الداخل  في  سواًء  منها، 

في الجوار اإلقليمي.
نهاية  في  الجهود  أسفرت  وإذا 
المطاف إلى اعتماد حّلٍ عادل مقبول 
للموضوع الُكردي في تركيا، ضمن 
فهذا  والشعب،  البلد  وحدة  إطار 
األحزاب  مختلف  لصالح  سيكون 
المجتمعية  والمكونات  السياسية 
في تركيا، كما أنه سيساهم في فتح 
اآلفاق أمام حّلٍ مطلوب في سوريا، 
السياسية من أجل  الجهود  وسيدعم 
على  العراق  في  االستقرار  تحقيق 
أساس احترام السيادة الوطنية، وفتح 
تساهم  اقتصادية  تنميٍة  أمام  اآلفاق 

في حّل مشكالت العراق بعيداً عن 
الذي  األسطوري  الفساد  مخاطر 
يمّكّن  ذلك  وكّل  المقدرات.  يلتهم 
لمواجهة  االستعداد  من  المنطقة 
في  والدولية  اإلقليمية  التحديات 
انتفاضة  وتصاعد  استمرارية  ظّل 
لحكم  المناهضين  اإليرانيين 
أجواء  وفي  والفساد؛  االستبداد 
أوكرانيا،  على  الروسية  الحرب 

وتفاعالتها ومخاطرها.
أما إذا استمّر حزب العمال في نهجه 
الحالي، فإنه سيساهم في المزيد من 
الُكردي  المستوى  على  االنهيارات 
بصورةٍ  المنطقة  مستوى  وعلى 
المطاف،  نهاية  في  فتركيا  عامة. 
حظيت   أساسية،  إقليمية  دولة  هي 
بين  الباردة  الحرب  في  مهم  بدوٍر 
المعسكرين الشرقي والغربي، وهي 
اليوم تعود إلى هذا الدور من بوابة 
أوكرانيا،  على  الروسية  الحرب 

واحتماالت اتساع نطاقها.
المتحدة  الواليات  أّن  حين  في  هذا 
وبوصفها  ناحيتها،  من  األمريكية 
مستوى  على  األكبر  القطب 
المطاف  نهاية  في  ستلتزم  العالم، 
وهذا  االستراتيجية،.  بمصالحها 
أمر من المفروض أن يدركه جيداً 
PKK ؛ خاصةً أنه بطبيعته حزٌب 
المواقع،  يغيّر  انتهازي،  براغماتي 

والشعارات من دون أن حرجٍ. 
نقدية  مراجعة  هناك  ستكون  هل 
المذكور على أسس  ضمن الحزب 

عقالنية موضوعية، أم ستستمر لعبة 
المنسجمة  واالتهامات  الشعارات 
اإلقليميين  حلفائه  مع  التزاماته  مع 
ونظام  األسدية  السلطة  األساسيين: 

” ولي الفقيه” في إيران؟

هل سنشهد تناغماً بين حزب العمال 
الُكردستاني والقيادات السياسية في 
بعد  الديمقراطي  الشعوب  حزب 
قناعٍة  إلى  األخير  هذا  يصل  أن 
توّجهه  بين  التوفيق  باستحالة 
حّل  في  الديمقراطي  السياسي 
الموضوع الُكردي في تركيا، وبين 
النزوع العسكري التسلطي لقيادات 

قنديل؟
من جهٍة أخرى، هل سيقتنع حزب 
وأهمية  بضرورة  والتنمية  العدالة 
على  عادل  حّلٍ  إلى  الوصول 
للموضوع  العام  الوطني  المستوى 
مع  يتعامل  سيظّل  أنه  أم  الُكردي؟ 
الموضوع  كورقٍة انتخابية لتحقيق 
أّن  حين  في  هذا  حزبية،  مكاسب 
يضمن  شامل  حلٌّ  هو  المطلوب 
اآلفاق  ويفتح  واالستقرار،  األمن 
لتنميٍة مستدامة، يستفيد منها الشعب 
جميع  وفي  مكوناته  بكّل  التركي 

المناطق؟
انتظار  في  ملّحة،  مشروعة  أسئلة 
أحداث  ستساهم  التي  اإلجابات 
األيام المقبلة في صياغة خطوطها 

العريضة.

الـبــارزانـي املقــاتـل احللقة الثالثة... التتمة

محمد زكي أوسي 

البارزاني مقاتالً: ظهرت شخصية 
ثورة  في  العسكرية  البارزاني 
بارزان األولى أواخر عام 1931م, 
البرادوستيين  مع  االشتباكات  في 
مع  قواته  خاضتها  التي  والمعارك 
الجيش العراقي في معركتي برقي 
مقدرته  ونمت  ودوالفازاي،  بك 
العسكرية تدريجياً في ثورة بارزان 

1945م,   –  1942 عام  الثانية 
الجيش  قوات  ضد  القتال  أثناء 
في  والمرتزقة  العراقية  والشرطة 
معارك خيرزوك ومه زنه وميدان 
وعقدة,  بالندة  وجبهات  موريك 
في  العسكرية  كفاءته  ونضجت 
المعارك  خالل  ُكردستان  شرق 
قواته  بها  التي اضطلعت  البطولية 
وبعد  خالل  الفارسي  الجيش  ضد 
نهاية  ُكردستان  جمهورية  انهيار 
فاراوا  معارك  في  1946م,  عام 

ومل قره ني و نه لوس وكوجاري, 
ووصلت مقدراته العسكرية النادرة 
العمليات  خالل  أوجها  المثيل 
انسحابه  رافقتا  التي  العسكرية 
السوفييتي  االتحاد  إلى  األسطوري 
في شهر أيار وحزيران )1947(
إيران  من  كّلٍ  جيوش  عبر  م 
وتركيا والعراق, مضيفاً إلى قيادته 
العسكرية المقدامة لقوات البيشمركة 
)1961م(  أيلول  ثورة  اندالع  منذ 
ولغاية )1975م( تلك الثورة التي 

راحت  إنما  عسكرياً,  تنتكس  لم 
األطراف,  متعددة  مؤامرة  ضحية 
البارزاني  مقدرة  أثارت  لقد 
واهتمام  اعجاب  العسكرية  الخالد 
ووضعه  واألصدقاء,  األعداء 
في  العسكريون  االختصاصيون 
مصاِف كبار قادة حروب األنصار 

عالمياً. 
عوامل تكوين شخصيته العسكرية: 
يبدو لكّل متتبع للجوانب التفصيلية 
للمعارك التي قادها البارزاني أثناء 

من  أكثر  وهي  العسكرية،  حياته 
أن تحصى, دون أن يخسر واحدة 
عدداً  األعداء  تفوق  رغم  منها, 
وعدةً وتكنلوجياً, فما سّر ذلك كلّه؟

إّن األسباب الكامنة وراء ذلك تعود 
قبل كّل شيء إلى: 

وإقدامه  البارزاني  شجاعة  أوالً: 
وجسارته. 

لألرض  األمثل  االستخدام  ثانياً: 
على  الدقيق  واالطالع  وطبيعتها 
جوالته  خالل  من  تضاريسها 

ُكردستان  طول  في  المستمّرة 
وعرضها. 

إلى  المستمّرة  التوجيهات  ثالثاً: 
المقاتلين بالصبر وضبط النفس 

وعدم  العتاد,  في  واالقتصاد 
دخول  قبل  الرمي  في  المباشرة 
المحددة  القتل  مناطق  إلى  األعداء 

من قبله سلفاً.
رابعاً: تواضعه وتعامله اإلنساني 

ردي يف تركيا هو املخرج... التتمة
ُ
ويبقى احلل السلمي العادل للموضوع الك
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مؤمتر جنيف والبحث يف خارطة طريق لبيئة آمنة يف سوريا ... التتمة

عيال اهلل... التتمة

متتالين  يومين  على  وذلك   ،
وباستضافة ممثلي أهم الدول الفاعلة 
في الملّف السوري بجنيف ، وكذلك 
ممثلي هيئات األمم المتحدة المعنية 
من  ومندوبين  الالجئين  بشؤون 
، وخبراء  السورية  التفاوض  هيئة 
سياسيين  و  االنتقالية  العدالة  في 
بإشراك  و   ، ودوليين  سوريين 
من  سورية  فعاليات  من  إلكتروني 

الداخل السوري و من تركيا .
بعرض  الحدث  فعاليات  تقّدمت 
مرئية  برسالٍة  السورية  المأساة 
شخصية  من  للمؤتمر  موّجهة 
القيصر ، موثق ومسّرب االنتهاكات 
المعروف للحاضرين ، مع عرض 
التي  االنتهاكات  تلك  من  جانٍب 
األمريكي  الكونغرس  في  ُعرضت 
، في محاولٍة لربط الجانب السياسي 
للقضية السورية بجانبها الحقوقي و 
وحصر   ، العدالة  تحقيق  ضرورة 
وتقديم  السوريين  بحّق  االنتهاكات 
كإحدى   ، الدولية  للعدالة  الجناة 
أبرز مقومات تأمين أي بيئٍة صحية 
بلدهم  إلى  السوريين  لعودة  مالئمة 

، ولتكامل الصورة فقد تّم التطرق 
لطرح الهيئات األممية لمبدأ التعافي 
المبكر ، ومواقف األطراف المختلفة 
منها ، ومقارناتها مع مفهوم إعادة 
في  البحث  جدوى  وكذلك   ، البناء 
والمطروح  بخطوة  الخطوة  مبدأ 
هذه  مابين  والتجاذبات   ، مؤخراً 
، وتموضع هذا  المذكورة  المبادئ 
الخليط في سلم اهتمامات األطراف 
اآللية  عن  البحث  مع   ، المختلفة 
البيت  مالمح  لتوظيف  المناسبة 
السوري اآلمن في إغناء معظم هذه 
االنطالق  غرس  وإمكانية  المبادئ 
الجديد ، في محاولٍة للوصول إلى 
ركب مسيرة الحّل السوري الشامل 
السوري  للشعب  والمرضي   ،

بمختلف ألوانه .
 ، بعضاً  بعضها  اآلراء  شاطرت 
في إيالء االهتمام بالعدالة االنتقالية 
مع   ، سوريا  في  ومضامينها 
البعد األهم يكمن  أّن  التركيز على 
في أّن المسألة هي سياسية بامتياٍز 
سياسية  حلوالً  بالتالي  وتتطلّب   ،
أبعادها  في  البحث  مع   ، جذرية 
اإلنسانية و تبعاتها على السوريين 
البحث  هو  كله  هذا  يسبق  وما   ،

الواجب  والشروط  األسس  عن 
توفرها في سوريا كبيئٍة تالئم عودة 
من  وتقيهم   ، السوريين  الالجئين 
الكريمة  الحياة  وتضمن   ، التغييب 
تلك  البحث عن  مع   ، لهم  واآلمنة 
مساٍر  في  الالزمة  الضمانات 
معروف ، أساسه الحلول السياسية 
، وأهدافه مناخات آمنة وحيادية ، 
على  الكثيرون  التّف  فقد  واجتهاداً 
من  قربها  في  البوسنية  التجربة 
الحالة السورية ، وآليات السير بها 
 ، سوريا  منها  االستفادة  وإمكانية 
بها  وامتداداً   ، عرضها  بعد  وذلك 
نحو أوربا الوسطى والشمالية ، فقد 
غّطى التأمل والرغبة في أن تلعب 
والمغيّب  المطلوب  دورها  أوربا 
 ، السوري  الملّف  في  ما  نوعاً 
و  األوربية  القيم  إلى  استناداً 
بعد  المشتركة ، وخاصةً  المصالح 
جراء  مؤخراً  الحاصل  التمازج 
الطقس  والتقاء   ، اللجوء  موجات 
على  الشرقية  بالثقافات  األوربي 

أراضيها .
أن  ، هو  األغلبية  ما حرص عليه 
من  اآلمنة  السورية  البيئة  تعرف 
وخاصةً  أنفسهم،  السوريين  قبل 

ممن الزالوا في الداخل السوري ، 
وأن يضعوا هم خصال وشكل هذه 
البيئة في تعريفها ، ضمن محددات 
واضحة المعالم وغير قابلة للتأويل 
مشتركات  طياته  في  ولّد  مما   ،
عديدة ، وبارتياحٍ غربي واضح من 
هكذا أطروحات من حيث المبدأ ، 
وذلك بضرورة توظيف هذه المادة 
الدسمة الصاعدة ، في الدفع بالمسار 
والقرارات  سوريا  حول  الدولي 
من  وإخراجها   ، المعنية  األممية 
السبات الملّم بها ، خدمةً للسوريين 
تحقيقاً   ، كذلك  الدولي  والمجتمع 
مع   ، ككّلٍ  المنطقة  في  لالستقرار 
السوريين  إشراك  على  اإلجماع 
وتوسيع نطاق تناوله مستقبالً حتى 
إكمال أركان مضامينه ، وموجباته 
والحقوقية  السياسية  النواحي  من 
مؤّكدين   ، المختلفة  واإلنسانية 
وعقٍد  لمشروعٍ  بحاجٍة  سوريا  أّن 
خالله  من  تُطرح   ، جديد  سياسي 
تستند   ، محكمة  سياسية  حلول 
والمأساة  الدولية  المقررات  على 
سبيالً  العدالة  وتحقيق   ، اإلنسانية 

للقاء السوريين ببلدهم سوريا. 

ينظر  ظّل  اإلسالمي  المجتمع  ولكّن 
في  يعرف  وال  باحترام،  للجميع 
إسالمية  دولة  قيام  السوري  التاريخ 
أو  كنيسة  مكتبة  بإحراق  محترمة 
بل  كاهن،  قتل  أو  صليب  تنكيس 
الشيخ  بين  التاريخية  الشراكة  إّن 
والصليب،  والهالل  والمطران، 
المحمدي  والشيخ  اليزدي  والراهب 
كانت مصدر إلهام في األدب العربي، 
نزوره  أن  يمكن  أوضح مكان  ولعّل 
الحقيقة هي كتب  لالطالع على هذه 
األديرة  زيارات  كتب  أي  الديارات، 
وفالسفة  شيوخ  بها  يقوم  كان  التي 
التثاقف  بهدف  مسلمون  وشعراء 
الدير،  رهبان  مع  المعرفة  وتبادل 
باسم  كامل  أدب  ذلك  من  نشأ  وقد 
الديارات  منه  أذكر  الديارات  أدب 
والشابستي،  والشتيوي  لألصفهاني 
عن  للحديث  مخصصة  كتب  وهي 
الديارات )األديرة( وهي مكان تجمع 
كتب  تولّت  فيما  والكهنة،  الرهبان 
األدب العربي جميعاً فصوالً خاصة 
فيها للحديث عن األدب المشترك بين 

الكاهن والفقيه.
الغالبة  هي  المعنى  هذا  روح  كانت 
في المجتمع اإلسالمي قبل أن يصبح 
اإلسالم نفسه مشروعاً سياسياً، وهكذا 
يحظى  هللا  عيال  مصطلح  كان  فقد 
دقيقاً  مدخالً  بوصفه  كبير،  باحترام 
مساحة  وبناء  عباد هللا  بين  للوصال 
الرب،  العبد وبين  بين  لقاء ووصال 
األسرة  على  مباشراً  وتنصيصاً 
الناس  وتالقي  الواحدة،  اإلنسانية 
أديانهم بوصفهم عياالً  على احتالف 

وأفراداً في عائلة واحدة تحت هللا.
ومع  الجميل  المصطلح  هذا  ولكن 
يتعّرض  أصبح  السلفي  التيار  تنامي 
احد  بوصفه  شديد  لنقٍد  باستمرار 
وعباده،  هللا  بين  التشبيه  أشكال 
فالعيال ابن وأخ وأم وأب تعالى هللا 
هؤالء  ويرى  كبيراً،  علواً  ذلك  عن 
أّن هذا الوصف مؤامرة على التوحيد 
يقصد بها التزلف للنصارى واألديان 
الشرقية التي تعزز مكان البشر أسرة 
واحدة تحت هللا، فيما يتعيّن علينا أن 
نطالب بإله يعرفه المسلمون ويجحده 
كّل البشر، ويعتقدون فيه عقيدة الزيغ 
أسرة  ليست  اإلنسانية  وأّن  والباطل، 
واحدة وليست عياالً هلل، بل إّن التوحيد 
للمسلمين والبراء من  الوالء  يفرض 
كّل  هم  هنا  والمشركون  المشركين، 
ومذهبها  أديانها  بمختلف  البشرية 

وعقائدها، حيث يتّم اعتبارهم جميعاً 
بتعين  وشرك  وضالل  زيغ  عقائد 

البراءة منها وبغض أتباعها في هللا.
أنه يجب رّد مثل هذه  ويرى هؤالء 
والعالم  هللا  أّن  توهم  التي  األحاديث 
أّن  من  الرغم  وعلى  واحدة،  أسرة 
األقل  على  أربعة  في  روي  الحديث 
الطبراني  األصول:  الكتب  من 
يعلى،  وأبي  والحارثي  والقضاعي 
غير  من  آخر  كتاباً  سبعين  وفي 
السلفي  التحقيق  قلم  ولكّن  األصول، 
حشرته في زاوية النصوص المخالفة 
إبطالها  من  بّد  ال  والتي  للعقيدة 
ورّدها، وأفضل الطرق لذلك هو رّد 
والحديث  ودحره،  وتوهينه  اإلسناد 

إذن منكر بالكلية.
هللا  لتنزيه  األسلوب  هذا  اّن  قناعتي 
حب  عالقة  بناء  في  يفيد  ال  تعالى 
وشوق بين هللا والعبد، ويكّرس مكان 
على  يتعالى  مفارقاً  خالقاً  تعالى  هللا 
وال  ويتجبّر،  عليهم  ويتكبّر  عباده 
عباده،  به  يتصل  وال  بعباده  يتصل 
وقد انقطع ما بينهم وبينه من خطاب 
هللا  وأّن  طويلة،  قرون  منذ  السماء 
متكبّر منتقم قاهر، ذو البطش الشديد 
بطشه  يصيب  ال  المريد،  والغضب 
البلد  بل يصيب  الذين ظلموا خاصةً 
الخاطئة بما جناه العصاة فيها فيقلب 
من  حجارة  ويمطرها  سافلها  عاليها 

سجيل منضود.
السلفي  التوجه  هذا  أّن  أشّك  ال 
موجود  سبحانه  الرب  لفهم  الجاف 
والسنة  الكتاب  نصوص  ظاهر  في 
يمطروك  أن  للقوم  ويمكن  باألدلة، 
التي  التوحيد  بما شئت من نصوص 
على  المواطنين  بين  الفصل  توجب 
أساس  وعلى  وكافر،  مسلم  أساس 
مسلم ونصراني، وعلى أساس سني 

وشيعي وإسالمي وإزيدي.
هذه  يلتزم  ال  الكريم  القرآن  ولكّن 
وفي  للسلفيين،  المتأخرة  القواعد 
تذكر  كثيرة  نصوص  الكريم  القرآن 
أيها  يا  الواحدة،  اإلنسانية  األسرة 
وأنثى  ذكر  من  خلقناكم  إنا  الناس 
لتعارفوا،  وقبائل  شعوباً  وجعلناكم 
يتناقض  لتعارفوا  معنى  أّن  شّك  وال 
ولتحاربوا  لتقاتلوا  منطق  مع  تماماً 
القرآن  وفي  بعضاً،  بعضكم  وليلعن 
آدم،  ابن  كرامة  إلى  إشارة  الكريم 
ولقد كّرمنا بني آدم وحملناهم في البر 
على  سابقة  الكرامة  وهذه  والبحر، 
نزول الكتب وظهور األنبياء، بل إّن 
المالئكة  له  سجدت  الذي  نفسه  آدم 
السماوي،  المهرجان  في  أجمعون 

طائفة،  وال  بفقه  موصوفاً  يكن  لم 
ولم يكن رسوالً باتفاق، بل إّن كثيراً 
من الفقهاء لم يعتبره نبياً أصالً وإنما 
الذي  اإلنسان  األول،  اإلنسان  هو 
يحمل رسالة هللا في المحبة واإلخاء، 
والمكلّف بإنشاء أسرة هللا في األرض 

وبناء المحبة والرحمة بين عياله.
هذا  على  الرّد  في  آخرون  وذهب 
الحديث بأنه حديث يشتمل على تشبيه 
الشبيه  عن  منزه  وهللا  هلل،  وتمثيل 
وتدّل من هللا  تواضع  وفيه  والمثيل، 
والجبروت  بالتكبر  موصوف  وهللا 

والقهر....
السلفي  االصطفاف  هذا  ولكّن 
السياسي ضد معاني الرحمة والحنان 
منقوض  تعالى  هللا  في  والتواضع 
ففي  أيضاً،  القرآن والسنة  بنصوص 
السنة النبوية ذكر هللا الضاحك، وهللا 
السعيد  الغاضب وهللا  الفرحان، وهللا 

وهللا المتعجب.
عباده  قنوط  من  ربكم  فيقول ضحك 
فرحاً  أشد  هلل  وقال:  غيره،  وقرب 
بتوبة العبد، وقال: أال أدلّكم على ما 
تتقون به غضب ربكم، وقال: عجب 

ربكم من إياسكم وقنوطكم.
القرآن  أّن  هو  أقوله  أن  أردت  ما 
يشتمل  وأنه  هذا  من  أوسع  الكريم 
على خيارات تجل وتدل وقرب بين 
هللا وبين العبد، ال يرضاها شيوخ علم 
الكالم، وفي موقف جد صادم ألوهام 
اإلقصاء والصرامة االعتقادية الحادة 
أّن  الصحيح  في  البخاري  أخرج 
ربه  عن  يرويه  فيما  قال  رسول هللا 
وال يزال عبدي يتقّرب إلي بالنوافل 
سمعه  كنت  أحببته  فإذا  أحبّه  حتى 
يبصر  التي  وعينه  به  يسمع  الذي 
بها ويده التي يبطش بها ورجله التي 

يمشي بها!!!
والتمثيل  التشبيه  في  كالم  يوجد  ال 
غير  راويه  أّن  ولو  هذا  من  أجرأ 
البخاري لتوالوا على تكفيره وتبديعه 
وتفسيقه، وفي البخاري من هذا أيضاً 
شبراً  عبدي  إلّي  تقّرب  وإذا  قوله: 
إلي  تقّرب  ، وإن  ذراعاً  منه  تقّربت 
أتاني  ،وإذا  باعاً  منه  تقّربت  ذراعاً، 

يمشي أتيته هرولة!!! 
بما  لنذكر  تنبيه  أي  إلى  نحتاج  وال 
مباشر  نقض  من  الحديث  هذا  في 
الصارم  أهل  من  السلفية  جفاة  لنهج 
والحلول  التشبيه  أهل  على  المسلول 
االعتقاد،  مسائل  في  اإللحاد  وقامع 
حيث يبدو النبي الكريم هنا من غالة 
الصوفية والقائلين بالحلول واالتحاد، 
وباعاً  شبراً  يقترب  بأنه  هللا  يصف 

كانت  تهٌم  وهي  ويهرول!!  ويمشي 
هذا  يقرا  َمن  تأكيد  بكّل  ستطال 
الحديث أو يجرؤ على روايته لو لم 

يكن في صحيح البخاري!!
األسود حول  التابو  َمن صنعنا  نحن 
مسائل علم الكالم، واعتبرناها مسائل 
وال  جدل  فيها  يجوز  ال  التي  العقائد 
خالف، وأنها قطعيات محسومة، َمن 
شّك في واحدة منها كفر، وَمن تأّولها 
خالف ما رآه السلف فقد أراد الدين 

بإلحاد بظلم، وبّشره بعذاب أليم..
ولن  الالهوت  في  درساً  هذا  ليس 
تكون هذه الصفحة مناسبة لالهوت، 
التفكير  لمواجهة  محاولة  ولكنها 
العقائد  مسائل  في  الصارم  السلفي 
الصوفية  بتكفير  عقيرته  رفع  الذي 
ثم  االعتقاد،  مسائل  في  لتهاونهم 
يتولّى تكفير الفرق اإلسالمية األخرى 
التي ال تتطابق في الفهم االعتقادي، 
وتكفير التيارات العلمانية ألنها تقول 
األديان جميعاً  القرآن، وتكفير  بخلق 
ألنها ال تلتزم تفاصيل مسالة التوحيد 
فقهاء  من  المحقّقون  عليها  نّص  كما 

السلف.
درس  كبير  بشكٍل  تتجاوز  المسألة 
والخلف،  السلف  وجدل  التوحيد، 
وتطرح  ومؤوله،  اللفظ  وظاهر 
اإلسالمي  الوفاق  سؤال  بوضوحٍ 
صوفياً  المسلم،  وأخيه  المسلم  بين 
بشكٌل  وتفتح  وشيعياً،  وسلفياً، وسنياً 
واضح سؤال اللقاء بين المسلم وأبناء 
لمراجعة  وتدعونا  األخرى،  األديان 
مسائل  العقائد  أّن  السائدة  الفكرة 
حسم صارم، وأّن الخلل فيها يوجب 
الخروج من الملة والخلود في النار. 
الخالف  اعتبار  عن  سنتوقّف  متى 
اإليمان  بين  فيصالً  العقائد  في 
والكفر، والتوحيد واإللحاد، واألخيار 
واألشرار، واإلنسانيين والشيطانيين، 

والوطنيين والخونة؟؟ 
العقائد  في  الخالف  أّن  ندرك  متى 
ليس إال الخالف في الرأي الذي بات 
سطوعاً  الحريات  مسائل  أكثر  اليوم 
حقيقةٌ  وهي  العالم،  في  ووضوحاً 
أشار إليها القرآن الكريم في مجموعة 
تتجاوز  وهي  الالإكراهية  اآليات 
العشرين آية، ولو شاء ربك آلمن َمن 
أفأنت تكره  في األرض كلّهم جميعاً 

الناس حتى يكونوا مؤمنين؟
إنها حقيقة عبّر عنها الشيخ اإلمام ابن 
كلّهم عيال هللا،  الخلق  بقوله:  عربي 
توقر  حتى  شيئاً  الدين  من  تبلغ  ولن 

جميع الخالئق.

وتواجده  المقاتلين  مع  الرفيع 
ضمنهم 

بل في المقدمة دائماً, واالستماع إلى 
والمساواة,  بالعدل  وحلها  مشاكلهم 
بدقة  بينهم  فيما  الواجبات  وتوزيع 
يجعله  مما  المعركة،  خوض  قبل 
قدوة لهم وامتثالهم المطلق ألوامره 

وتوجيهاته. 
خامساً: ما يسّميه القادة العسكريون 
)تقدير الموقف( المسبق والصحيح 
القائم على المعلومات االستخبارية 
وقدراته  الخصم  عن  الدقيقة 
النصر  تحقيق  بقصد  مفصالً, 
سريعاً, اعتماداً على مبدأ المباغتة 
من  ممكن  عدد  وبأقل  والمراوغة 
الخسائر, وهذا دليل ثقافة عسكرية 
فائقة  ومقدرةٍ  نظيرها,  قّل  وخبرة 
على التحكم بمجرى األحداث بقوة 

وحكمة واقتدار. 
األمثلة والشواهد: وهي غيض من 
شاملة  بمراجعة  القيام  ألّن  فيض, 
قواته  خاضتها  التي  المعارك  لكّل 
يتكبّد  لم  أنه  تؤّكد  حجماً  وأكبرها 
رغم  كبيرة,  خسائر  معظمها  في 
فداحة الخسائر التي تكبّدها الخصم 
في العدد والعدة, ويمكن ذكر أمثلة 

وشواهد عليها: 
في  هندرين   جبل  معركة  أوالً: 
تّمت  والتي  1966م,  عام  ربيع 
السديدة,  وتوجيهاته  إشرافه  تحت 
واقتدار  بكّل شجاعة  ونفّذ خّططها 
هللا  )عبد  البيشمركة  أركان  رئيس 
العسكرية  اللجنة  ورئيس  بشدر( 
ادريس  البطل  الشهيد  الحزب  في 
المعركة  أدارا  اللذين  البارزاني 
أفضل  وهي  عملياً  فيها  وشاركا 
مئات من  ألحق بضع  مثال, حيث 
)إبادة(  منكرة  هزيمة  البيشمركة, 
الثانية  الفرقة  من  الرابع  باللواء 
كان  الذي  العراقي  الجيش  من 
ذلك  في  المذكور  بالجبل  متحّكماً 
الوقت, والذي بادر إلى الفرار أمام 
الذي  والصاعق  المباغت  الهجوم 
قتاله  تاركاً  البيشمركة  قوات  شنّته 
ساحة  في  معداته  وكامل  وجرحاه 
لدخول  سبباً  كان  وهذا  المعركة, 
في  البزاز  الرحمن  عبد  حكومة 
وإصدار  الثورة,  قيادة  مع  الحوار 
النار  إطالق  بوقف  يقضي  بياٍن 

لفسح المجال أمام المفاوضات. 
على  العدوان  استئناف  أثناء  ثانياً: 
تمّكن جيش  )1969م(  شعبنا عام 
دربند  مضيق  اختراق  من  النظام 
من  وكان  دزة،  قلعة  باتجاه  رانية 
التي  الكثيرة  والربايا  المواقع  بين 
قوية  ربية  المنطقة,  في  أقامتها 
شيّدتها في نقطة حساسة بين سينه 
شهيدان,  دولي  ومدخل  ر  سه 
وكان تدميرها وازاحتها ضرورياً, 
على  تأثيرها  وقوة  الستراتيجيتها 
فأمر  البيشمركة,  قوات  حركة 
البارزاني رئيس حرسه )عمر آغا 
المهمة  هذه  بتنفيذ  ري(  مه  دوله 
صائبة  بتوجيهات  إياه  مزّوداً 
في  وكان  العملية,  نجاح  لضمان 
القوات  من  سرية  من  أكثر  الربية 
خمسين  من  أقّل  آغا  عمر  فأخذ 
العسكرية  القواعد  ،عكس  مسلحاً 
القاضية بأن يكون عدد المهاجمين 
المدافعين, وفي غارة  ضعف عدد 

وقتل  الربية  تحرير  تّم  صاعقة 
ما  على  واالستيالء  أفرادها  جميع 
أما  كالشنكوف،  مئة  من  يقارب 
فكانت جريحان  البيشمركة  خسائر 

فقط, 
بالنفس  العالية  البارزاني  ثقة  إّن 
األساسية  المقومات  إحدى  تعتبر 
ومصدر  العسكرية,  لشخصيته 

القوة واإللهام لقوات الثورة. 
ثالثاً: خالل النصف األول من عام 
الحكومة  قوات  شنّت  )1965م( 
ُكردستان،  شعب  على  عدواناً 
مناطق  في  تقدماً  فيه  أحرزت 
والتي  كركوك  محافظة  من  كثيرة 
الفرقة  قوات  عنها  تدافع  كانت 
المقدم  بقيادة  للبيشمركة  الثالثة 
عزيز عقراوي, وتمّكنت كذلك من 
السهلية  المواقع  بعض  في  التقدم 
وتواصلت  أربيل،  محافظة  في 
بشدة  العراقي  الجيش  هجمات 
في  الصامدة  البيشمركة  إلخراج 
الفرقة  قاطع  مالك  سفين  جبل 
رشيد  بقيادة  للبيشمركة  الثانية 
سندي, وقد كان لهذا أثر سلبي على 
السياسي,  المكتب  في  المعنويات 
في  الموقف  هذا  عن  تحّدث  الذي 
الخالد،  البارزاني  مع  خاص  لقاٍء 
بأنه  وبساطة  هدوٍء  بكّل  فأجاب 
يتوقّع استيالء الجيش العراقي على 
جميع مناطق الفرقة الثالثة وبعض 
للبيشمركة,  الثانية  الفرقة  مناطق 
قوة  تنظيم  إلى  بنفسه  وسيضطّر 
مع  بيشمركة   )400( من  ممتازة 
الستعادة  بقيادته  هاون  مدافع  ستة 
عليها  استولت  التي  المناطق  كّل 
القوات الحكومية, ذكرنا هذا مثاالً 
بعيداً  بنفسه  الالمتناهية  ثقته  على 
كانت  بل  والتظاهر,  التبّجح  عن 
نابعة من اإليمان القائم على دعائم 

ثابتة من التجارب السابقة. 
كان البارزاني باإلضافة إلى ما ذكر 
اإلحساس  على  كبيرة  قدرة  يملك 
وتحديد  مصدره  وتحديد  بالخطر 
األولويات, فقد أدرك بدقٍة منذ بداية 
االستراتيجية  األهمية  أيلول  ثورة 
من  اعتباراً  بالك  لمنطقة  المركبة 
كلي علي بك وإلى نقطة الحدود في 
منطقة حاجي عمران من النواحي 
والتموينية,  والسياسية  العسكرية 
للثورة  الفقري  العمود  واعتبرها 
صائباً,  تقديره  وكان  الُكردية, 
لذلك أمسك وبقوة بهذا المحور منذ 
كّل  1975م, رغم  1963 وحتى 
للجيش  الفاشلة  البائسة  المحاوالت 

العراقي.
 إننا نالحظ هذه األيام الكثرة الكاثرة 
للمسؤولين  المرافقين  عدد  في 
وهدير  والعسكريين,  السياسيين 
تنقالتهم,  أثناء  سياراتهم  أسطول 
الخاصة  الحماية  أفراد  كان  بينما 
للبارزاني ال يتجاوز عددهم ثالثين 
شخصاً أثناء جوالته راجالً, وكانوا 
يحشرون في سيارتين أو ثالث إذا 

كانت الجولة بالسيارات. 
هذا هو تراث البارزاني العسكري, 
المستند على مجموعة مبادئ ثابتة 
في العلم العسكري مقترنةً بالتطبيق 
ُكردستان  أرض  على  لها  المبدع 
الذاتية  بالمواهب  وممزوجة 
العبقرية لهذا القائد الشعبي الباسل.

الـبــارزانـي املقــاتـل
 احللقة الثالثة... التتمة



يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

  1 من 2 
الرشيد  حجر  اكتشاف  لعب  مثلما 
دوراً   ، الفرعونية  مصر  ،في 
الكتابة  لغز  حّل  في  هاماً  محورياً 
الهيروغليفية ، هكذا كان الكتشاف 
صخرة بهيستون، والكتابة المنحوتة 
في  وحاسم  مفصلي  دور  عليها، 
هذه   ، المسمارية  الكتابة  اكتشاف 
في  اكتشفت  والتي  النقش   - الكتابة 
موقع بجبل بيهستون - بيستون في 
حيث   ، إيران  بُكردستان  كرمنشاه 
نقٍش  بتوثيق  األول  دارا  الملك  قام 
بداية  من  ابتدأت  لمرحلٍة  حجري 
إمبراطورية  على  ملكاً  تتويجه 
ووفاته  م   . ق   ٥٢٢ فارس صيف 
النقش  هذا   ، م   . ق   ٤68 خريف 
الذي وفّر فيه داريوس سلسلةً طويلة 
مقتل  أعقبت  التي  األحداث  من 
الذي  الثاني  وقمبيز  العظيم  قورش 
خاض تسع عشرة معركةً خالل سنٍة 
واحدة ) المنتهية في ديسمبر ٥٢1 
تمّرد  حركات  أخمد  حيث   ) م  ق 
اإلمبراطورية  أرجاء  في  عديدة 
لتفاصيل  سرد   منها   . الفارسية 
تلك  التمرد  لحاالت  وصفاً  شملت 
كورش  مقتل  عن  أسفرت  التي 
وفي   . الثاني  قمبيز  وابنه  الكبير 
عودةٍ إلى النقش ومواصفاته ياُلحظ 
مختلفة  لغات  بثالث  دّونت  بأنها 
الفارسية   : وهي  مسمارية  وبكتابٍة 
واللغة   ، العيالمية  اللغة   ، القديمة 
في وقت الحق من  ) شّكل  البابلية 
األكدية ( ، وعّدت هذه الصياغات 
نظم  رموز  فّك  في  األهّم  كالوثيقة 
الكتابة النصية المسمارية التي فقدت 
سابقاً ، والذي أصبح مفتاح اكتشاف 
لغز الكتابة المسمارية ، وجاء ذلك 
السيارة   : بعنوان  مطّول  بحٍث  في 
العدد   .. الرسالة  مجلة   .. الملعونة 
الكتابة  مفتاح  بيهستون  حجر   81
المسمارية ، األستاذ كوركيس  حنا 
وجود  من  الرغم  وعلى   . عواد 
المبحث  هذا  كثيرة على  مالحظات 
المواصفات  من  كثيراً  ذكر  أنه  إال 
والمطابقات  بالمعطيات  أرفقها 
المقارنة  الدراسات  آليات  ثم  ومن 
باسم  قديماً  ُعرف  الصخر  وهذا   ،

وثانيهما:  البلد،  نحرق  أو  األسد   
)عائلة  للحكم،  استالمنا  مع  سوريا 
األسد،( ) 197٠( كان عدد سكانها 
ستة ماليين، فال ضير من بقاء هذا 
النظام  عليه  اشتغل  ما  وهذا  العدد، 
والروس  اإليرانيين  من  وحلفاؤه 
خالل  بهم،  المرتبطة  والميليشيات 
البلد  أكثر من عشر سنوات، حرق 
فمدٍن  زالوا،  وما  سكانه،  وتهجير 
وبلدات وأحياء ُدّمرت بالكامل على 
أطراف  على  وخاصةً  ساكنيها،  
وحمص  ودرعا،   ، وريفها  دمشق 
وحماه وادلب وحلب والرقة، ودير 
الزور، وكّل التقديرات وإحصائيات 
أّن  تؤّكد  المعنية  الدولية  المنظمات 
صاروا  سوريا  سكان  من   ٪6٠
بحدود  أي  ومهاجرين،  نازحين 
نازحٍ  بين  مليوناً  عشر  ثالثة 
ومهاجر، خمسة ماليين ونصف في 
لبنان،  تركيا،  سوريا،  جوار  دول 
انتشروا  والبقية  العراق،  األردن، 
في باقي دول العالم ، وخاصةً أوربا 
أضخم  سوريا  أصبحت  حتى    ،

صخرة بيهستون املعىن والداللة

   وليد حاج عبدالقادر

جبل باغستان البالغ ارتفاعه 38٠٠ 
على  التسمية  هذه  أطلقت  وقد  قدم. 
القرية  تلك  لوجود  نظراً  األثر  هذا 
الصغيرة المسماة بهستون عند أسفل 
التسمية  هذه  وأصبحت  الصخر، 
اآلثار  علماء  بين  المتعارفة  هي 
والتاريخ من األجانب ، وقد استعار 
التسمية  السيد هنري رولنصن هذه 
في  أتى  الذي  الحموي  ياقوت  من 
هذه  ذكر  على  الجغرافي  معجمه 
القرية وينبوعها فقال : ) قرية بين 
همذان وُحلوان. . . وجبل بهستون 
إلى  يرتقى  ال  ممتنع  مرتفع  عال 
إلى  أعاله  من  ووجهه   .  . ذُروته. 
ومقدار  منحوت،  كأنه  أملس  أسفله 
نحت  قد  األرض  من  كثيرة  قامات 
الناس  بعض  فزعم  وُملس،  وجهه 
يتخذ  أن  أراد  األكاسرة  بعض  أّن 
حول هذا الجبل موضع سوٍق ليدّل 
وعلى  وسلطانه،  عزته  على  به 
مكان  الطريق  بقرب  الجبل  ظهر 
 . جاٍر.  ماء  عين  وفيه  الغار  يشبه 
آراء  إلى  التنويه  علينا  وهنا   .  )  .
تقول بأّن تيودرس الصقلي المؤّرخ 

قد سبق ياقوت الحموي في ذلك . 
وفي العودة إلى الطريقة التي شذب 
فيه اللوح/ الصخرة وبراعة التنسيق 
اخنير  الذي  والموقع  واالستقامة 
تعبره  كطريٍق  مائي  نبع  بجانب 
الجيوش  معظم  وكذلك   ، القوافل 
الفرس  أرض  من  تعبر  كانت  التي 
إلى شمالي بابل ، وعليه فقد َعّدت 
لوجودها  مقدسة  الجدارية شبه  تلك 
هذا   ( عند  ديودوروس  يقول  كما 
النبع المتفجر ( من ناحية ، وكذلك 
فتبدو  المتقن  الهندسي  الشكل 
وقد   . مستقيم  بلوٌح  أشبه  الصخرة 
ولوحات  بصور  نحتت  و  زخرفت 
تجّسد مشاهد مختلفة، إن للبطوالت 
المنجزة أو حاالت خذالن األعداء . 
و ) .. يبلغ طول واجهة المنحوتات 
قدماً   18 وعرضها  أقدام   1٠ نحو 
؛ أما ارتفاع شكل داريوش فخمسة 
كّل  وارتفاع  عقد،  وثماني  أقدام 
أما  عقد،  أقدام وعشر  ثالثة  سجين 
رأسه  أعلى  من  أورامزدا  ارتفاع 
إلى منتهى أشعته فثالثة أقدام وتسع 
عقد، وارتفاع كّلٍ من تابعيه أربعة 

ومنتهى عرضه  أقدام وعشر عقد، 
أربعة أقدام وعقدتين ( . 

المنحوتات  لوحة  تفاصيل  وفي 
وهي  رئيسة،  كتابات  هناك  ياُلحظ 
في بالغ األهمية، ومؤلفة من خمسة 
اعمدة / حقول لغوية متجاورة يبلغ 
منها حوالي 1٢  واحدة  كّل  ارتفاع 
عدد  أما   ، أقدام   6 وبعرض  قدماً 
 ( الترتيب  على  فتشتمل  أسطرها 
 36  +  9٢  +  9٢  +  98  +  96
وهي   .ً  ) سطراً   ٤1٤ والمجوع 
واألصح   ( القديمة  الفارسية  باللغة 
الكردية الصورانية - مني وليد - ( 
، لكنها مكتوبة باألحرف المسمارية 
 ، حرفاً   39 من  المتألفة  الجديدة 
ُدّون  وقد   . الفرس  ابتكرها  والتي 
داريوش  نسب  األعمدة  هذه  على 
جميع  على  وانتصاراته  وغزواته 
المتعددة  الثورات  وإخماده  أعدائه 
واقتحامه  تتويجه،  أعقبت  التي 
من  وغيرها  متعددة،  شعوباً 
حكمه  خالل  بها  قام  التي  األعمال 
الفارسية  الكتابة  يسار  وعن   ،
وضعت  أخرى  أعمدة  ثالثة  هناك 
باللغة السوسيانية وُكتبت باألحرف 
)العيالمية(،  السوسيانية  المسمارية 
األعمدة  ترجمة  على  تشتمل  وهي 
األربعة األولى من النص الفارسي. 
الترتيب  على  هو  أسطرها  وعدد 
ملحق   (  3  +  9٤  +  8٥  +  81
( والمجموع ٢63 سطراً. وتتراوح 
أبعادها ما بين 1٠ - 11 قدماً طوالً 

و 7 أقدام عرضاً ..( 
المنحوتات  يسار  على  وهناك   (
الصخر  من  أخريان  واجهتان 
عليهما كتابة باللغة البابلية، وُكتبت 
باألحرف المسمارية البابلية المتألفة 
من بضع مئات . . وتبلغ أسطرهما 
معاً نحو 11٢، ويتراوح ارتفاعهما 
بين 1٠ - 1٤ قدماً ؛ أما عرضهما 
، ويوجد  قدماً   1٥  - فبين 11  معاً 
أربعة  المنحوتات  يمين  على 
 ، المسماري  بالخط  تكميلية  أعمدة 
التكميلية  األعمدة  تتعلّق هذه  وربما 
العمود  على  المسرودة  بالحوادث 

الخامس من النص الفارسي( . 
إال أّن العوامل الجوية قد أثرت في 
فأصابها   ،ً سيئا  تأثيراً  التكملة  هذه 
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حتى   ، والمحو  الخدش  من  ألوان 
في  متعذّراً  أصبح  قراءتها  أمر  أّن 
الوقت الحاضر، ، إال بعض كلماٍت 
باللغة  المكتوب  األول  العمود  من 
معالم  ضاعت  وقد   . السوسيانية 
وإن  القسم  هذا  أسطر  عدد  وحتى 
المقروءة  الكتابات  مجموع   كانت 
ويالحظ   ، تقريباً  سطر   8٠٠ تبلغ 
على لوحة المنحوتات كتابة فقرات 
صغيرة تبيّن أسماء تسعة متمردين 
 3٢ الفقرات  هذه  مجموع  ويبلغ   ،
و1٢  بالفارسية   11 منها   ، فقرة 
وفي   . بالبابلية   9 و  بالسوسيانية 
العودة إلى أقدم مصدر تاريخي ذكر 
تاريخ   - فهو  بهستون  حجر  فيه. 
الذي نشأ في   - الصقلي  ديودورس 
القرن األول الميالدي فذهب إلى أّن 
هذه المنحوتات قد أحدثتها ) الملكة 
طريقها  في  لتكون   ) سميراميس 
وحسبما  وأكبتانا.  بابل  بين  ما 
يرتأي هذا المؤرخ ، أّن هذه الملكة 
عند  معسكرها  قد ضربت  العظيمة 
 ، الصخر  أسفل  في  الواقع  الينبوع 
أما   .  .  . هناك  بستاناً  وقد غرست 
دقيقة  غير  فهي  للمنحوتات  وصفه 
، إذ زعم أن الشكل الذي لداريوش 
إلى  وذهب   ، لسميراميس  هو  إنما 
المحيطين  رجالً  عشر  االثني  أّن 
بالملك هم في الواقع مائة من َحَملة 
ملكتهم  حول  شخصوا   ، الرماح 
أوعز  فقد  الكتابة  وبخصوص   .  !!
وأضاف   ، السريانية  حروفهاإلى 
بأّن سميراميس تمّكنت من الصعود 
أحمال  بتكديس  الصخر  أعلى  إلى 
وسروج حيواناتها شيئاً فوق شيء. 
إال أّن هذه اآلراء بعيدة كّل البعد عن 
الحقيقة وعارية عن الصحة ككّل ما 
 . الوهمية  الملكة  هذه  إلى  يُنسب 
آخر  موضع  في  ديودورس  وذكر 
زار  الكبير  االسكندر  أّن  كتابه  من 
سوسا  من  سيره  في  الصخر  هذا 
كثير  ذكر  وقد   .  )  ... أكبتانا  إلى 
العرب  وإلرّحالة  الجغرافيين  من 
في   ( واألصطخري  حوقل  كابن 
وياقوت   ) الميالدي  العاشر  القرن 
عشر  الثالث  القرن  في   ( الحموي 
التي  والكتابات  المنحوتات  هذه   )
نُقشت في بهيستون ، ولكن على ما 

يبدو أّن أحداً منهم لم يهتّم بأمر هذه 
الكتابات والمنحوتات ، وال الحروف 
السيّاح  أقدم  ومن   . بها  ُكتبت  التي 
األوربيين الذين زاروا بهستون في 
التاجر  كان   ( المتأخرة  العصور 
 17٠٥  -  16٥٢  ( بمبو  أمبرجيو 
البندقية  أهالي  من  إيطالي  وهو   )
الربع  الفرس خالل  بالد  إلى  رحل 
عشر،  السابع  القرن  من  األخير 
وأعطانا - بالنسبة إلى حالة زمنه - 
وصفاً دقيقاً لهذه المنحوتات ، وبعد 
المضمار  هذا  في  تابعه  سنة  ستين 
 17٠7( أوتر  السويدي  المستشرق 
بالد  في  ساح  الذي   )17٤8  -
الفرس وفحص المنحوتات، وكانت 
 ، الخطورة  قليلة  عنها  مالحظاته 
 ( أورامزدا  اإلله  شكل  اعتبر  وقد 
ستين  انقضاء  وبعد   ) للخير  نذيراً 
سنة أخرى ) زار أولفيير ) 17٥6 
- 181٤ ( العالم الطبيعي الفرنسي 
المنحوتات  وفحص  الفرس،  بالد 
صورة  لها  ورسم   ، بهشتون  في 
 . كتاب رحلته  في  ذلك  بعد  طبعها 
أما هذه الصورة فخاطئة جداً؛ ألنها 
عرش،  على  جالساً  داريوش  تمثّل 
كرسي  على  مستندتان  ورجاله 
لبقية  استنساخه  أّن  كما  صغير؛ 
أشكال المنحوتات ليس صحيحاً أبداً 
( . ومن الغريب أننا نجد هوك في 
أحاديث  جانباً  يطرح   1818 كتابه 
إليها  يُركن  التي  وآراءه   ) بمبو   (
ويوثق بصحتها إلى درجة غير قليلة 
، ويعّول بالدرجة الرئيسية على ما 
أتي به أو ليغيّر من المعلومات التي 
ال تتفق مع الحقيقة دائماً . ( . ) ولم 
تتوقّف التأويالت عن الصخر حيث 
وصفها من جديد جاردان ) 176٥ - 
18٢٢ ( والذي توقّع بأّن اورامزدا 
صليبى،  هو  إنما  النورية  وأشعته 
تمثّل  تحته  التي  األشكال  أّن  وزعم 
االثني عشر رسوالً ! . . . ( . وبعد 
 ( كينير  قام   (  ، قالئل  سنين  عدة 
178٢ - 183٠ ( بعدة رحالت إلى 
خمن  َمن  أول  وكان   ، فارس  بالد 
تعود  بهشتون  في  المنحوتات  بأّن 
فيه  نشأت  الذي  العصر  ذات  إلى 
آثار برسبوليس . ووافقه في الرأي 
الذي   )  1891  -  1799  ( كبل 

المنحوتات  هذه  وصف  في  أسهب 
في كتاب رحلته . وفي عام 18٢٢ 
طبع بورتر أبحاثاً قيّمة عن رحالته 
وفارس  جورجيا  في  بها  قام  التي 
 -  1817 خالل  وبابل  وأرمينيا 
18٢٠، وإليه نحن مدينون بوصف 
وفي  بهشتون.  لمنحوتات  مسهب 
 .. للمنحوتات  رسوم  الكتاب  هذا 
تُعتبر من أحسن ما ُرسم لهذا األثر 
الحظ  وقد   . الكتاب  صدور  حتى 
الغابرة  المنحوتات  هذه  قدم  عموماً 
ذهب  فقد   ، مآلها  يفهم  لم  ولكنه   ،
البارزة  المنحوتات  هذه  أّن  إلى 
الشهيرة إنما عملها شلمناصر ) ملك 
اكتساحه  بها  ليخلد   ) وميديا  أشور 
األسرى  أّن  . وزعم  إسرائيل  لبني 
من  هم  إنما  داريوش  أمام  الواقفين 
األسباط العشرة ، واعتبر أّن شكل 
داريوش لشلمناصر ، إلى غير ذلك 
من التعليالت التي نستغربها اآلن  . 
. ومع هذا فإنها تطلعنا على وضع 
وتدلّنا  العصر  ذلك  في  اآلثار  علم 
وبشكٍل واضح على فهم الناس لبقايا 

السلف

* يتبع في القسم الثاني
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وخاصة  المعلومات  غالبية   *
هي  قوسين  ضمن  الموضوعة 
 - حنا عواد  لكوركيس  دراسة  من 
الموصل في بحث مطول بعنوان : 
السيارة الملعونة .. مجلة الرسالة 
.. العدد 81 حجر بيهستون مفتاح 

الكتابة المسمارية. 

أزمة نزوح وتهجير في العالم، وما 
الديمغرافي  والتغيير  التهجير  زال 
المخّطط،  منهجية  لتؤّكد  مستمرين 
في ظّل انسداد آفاق الحّل السياسي 
في سوريا وتعثّره ؛ألنه من ضمن 
بنود الحّل السياسي، وفق القرارات 
إعادة   )٢٢٥٤  ( وخاصةً  الدولية 
المهّجرين  وعودة  اإلعمار، 
أّن  إال   ، مناطقهم  إلى  والنازحين 
على  البقاء   : طويالً  يخّطط  النظام 
الموالين له سياسياً  وطائفياً ، وعلى 
أمن  على  خطراً  يشّكلون  ال  الذين 
يفتعل  النظام  فإّن  ؛ولذلك  إسرائيل 
واالقتصادية  السياسية  األزمات 
 ، والحّل  االنفراج  طريق  في 
حيث  الهجرة،  على  الناس  إلجبار 
ال مستقبل أمامهم  سوى الهجرة ، 
ولمنع عودتهم أو فقدان الرغبة في 
العودة ،في هذه الظروف ؛ألنه كلّما 
طال أمد األزمة، اندمج المهاجرون 
وأصبحت   ، منافيهم  في  واستقّروا 
نفسياً  صعوبة،  أكثر  عودتهم 

وواقعياً.

األهداف  أحد  على  خافياً  يكن  لم 
النظام  عليها  عمل  التي  األساسية 
حلفائه،   مع  بالتنسيق  السوري، 
المحلية  والقوى  اإليرانيين  وخاصةً 
مرأى  وعلى  بهم،  المرتبطة 
واإلقليمية،  الدولية  القوى  ومسمع 
السورية  الساحة  على  المتصارعة 
مناطقهم،  ترك  إلى  الناس  بدفع 
عبر إشعال الحروب فيها وتدميرها 
التغييرات  وإجراء   ، وتخريبها 
 ، طائفية،   أسس  على  الديمغرافية 
والقوميات  المكونات  أكثر  وكان 
هم  المشروع،  هذا  من  المستهَدفة 
الطائفة السنية)عرب السنة( ،ممثاّلً 
وإحالل  السني،  السياسي  باإلسالم 
الصراع  بسبب  ؛  مكانهم  الغرباء 
التاريخي الطويل بين السنة والشيعة 
، والصراع على السلطة،أّي صراع 
التهجير  أّن  كما   ، وديني  سياسي 
المناطق  الديمغرافي شمل  والتغيير 
سوريا(  )ُكردستان  من   الُكردية 
ثقافية  كخصوصيٍة  الُكرد  ألن  ؛ 
وقومية متميّزة، لهم مشروع قومي، 

وفق  القومية،  بحقوقهم  ويطالبون 
المواثيق واألعراف الدولية الخاصة 
للشعوب  المصير  تقرير  بحق 
على  يعيش  وكشعٍب  المضَطَهدة، 
ال  أنه  ورغم  التاريخية،  أرضه 
ورسمية،  دقيقة  إحصائيات  توجد 
والميدانية  العينية  التقديرات  أّن  إال 
من   ٪7٥ أّن  تظهر  الملموسة، 
مناطقهم،  من  تهجيرهم  تّم  الُكرد 
نتيجة الظروف األمنية واالقتصادية 

الصعبة التي مّرت على المنطقة. 
وميليشياتهم  وحلفاءه،  النظام  إّن 
على  الثورة،  بداية  منذ  خّططوا، 
إضعاف هذيين المكونيين ، الشعب 
الُكردي و الطائفة السنية ، وتشتيتهم 
القدرة-  يفقدون  بحيث،  وتهجيرهم، 
مع مرور الزمن - على المواجهة، 
بالحقوق،  المطالبة  على  والقدرة 
ولألسف-  السلطة.  على  والمنافسة 
هذا  في  ما  درجٍة  إلى  نجحوا  أنهم 
بضرب  وذلك  والهدف،  المشروع 
وبإشعال   ، ببعضها  المكونات 
الحروب الداخلية واألهلية،  فضرب 

القوى  طريق  عن  بالسنة،  السنة 
الدينية السنية المتطرفة، وصنع لهم 
الخالفة اإلسالمية  باسم دولة  دويلة 
)داعش( كما ضرب الُكرد بالُكرد، 
الراديكالية  القوى  طريق  عن 
الُكردية، التي عملت تحت مسميات 
وشعارات، فضفاضة وغير واقعية 
الديمقراطية  األمة  مثل  طوباوية، 

وأخوة الشعوب.
التوازن  اختلّت  المحصلة  في 
واالجتماعية  السياسية  القوى  بين 
والقومية في البلد،  وحصلت خلخلة 
للمجتمع  االجتماعية  البنى  في 
يسمح  ،بحيث  عموماً  السوري 
وتسلطه  هيمنته  بفرض  للنظام 
للدول  البالد، كما سمحت  على كّل 
على  إرادتها  فرض  من  الكبرى 
ففقدت  العام،  السوري  القرار 
القوى المعارضة عامل االستقاللية 
الواقع  مع  للتعامل  الضروري 
الجديد، كما فقد الُكرد، نتيجة عمليات 
الديمغرافي،  والتغيير  التهجير 
العوامل األساسية في البناء القومي 

من  أسوأ  الديمغرافي  التغيير  ؛ألّن 
دون  من  واألرض   االحتالل،  

سكانها األصليين ال قيمة لها . 
الحل  أّن  إلى  تشير  الدالئل  كّل 
من  يعد  لم  سوريا  في  السياسي 
وخاصةً  الدولي،  االهتمام  أولويات 
الروسية  الحرب  اندالع  مع 
األوكرانية التي احتلّت الصدارة في 
تداعياتها  نتيجة  الدولي،  االهتمام 
على  واالقتصادية  الجيوسياسية 
حرب  نشوب  واحتماالت   ، العالم 
عالمية أو حرب نووية تهّدد كوكب 
األزمة  تحّولت  بينما  األرض، 
وإلى   ، ثانوية  مسألٍة  إلى  السورية 
وفتح   ، وإغاثة  إنسانية،  قضايا 
التطبيع  إعادة  ومحاوالت  معابر، 
اإلنسان  فقد  وعندما   ، النظام  مع 
السياسي،  الحّل  في  األمل  السوري 
 ، المنظور  المدى  على  األقّل  على 
بات  المستقبل،  من  الخوف  وانتابه 
الهجرة  في  التفكير  إلى  مضطّراً 

والرحيل.

 استمرار األزمة السورية..... التتمة
ّ
التهجري والتغيري الدميغرايف سر
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  1 من 2
األسرة  من  قاماٍت  أمام  نقف  أن 
نقاء  النقية  البدرخانية  األميرية. 
 ... وهوزاميري  وهركول  ليالف 
بعض  طلة  في  عميقاً  نتأّمل  أن 
عتق  حملن  وقد  األميرات  من 
وامراًء  وفرساناً  ثواراً  البدرخانيين 
وملوكاً ، أن أقف أنا، ليلى علي قمر 
تلة عين ديور أو تحت  ، من على 
أقدام برا بافت، فأستنشق من هناك 
أو  غيدوكي  األميرة  حديقتك  أريج 

غيداي .. 
منهم،  وأنا  الُكرد  من  كثيرون 
فينا  وتكبر  نكبر  الرضاعة  ومن 
دايكا  لوريين   ( و  أهازيج  ومع 
والربيع   - سريلي   - المآتم  وفي   )
حينما يفوح بعطر أزاهيره ، وتلكم 
التي  الزهور  ذات  وأريج  النسمات 
أصّرت أن تينع تحت سنابك فرسان 
أساطير  أبطال  أهم   .. البدرخانيين 
بالفعل عظمة  أسطرتهم  أم  ؟  كانوا 

أفعالهم ؟ 
هذا الكّم الكبير من القصائد والحكايا 
تلك  عن  ناهيك  واألقاصيص، 
البصمة الرائعة والخالدة لهم ، بقي 
فيه  يتباهى  ازلي  كإرث  وسيظّل 

الُكرد بأجزاء وطنهم المقّسم  .. 
ونحن  صّدقوني،  أطيل،  لن 
المعتّقون انتماًء لهذه البيئة، كنّا منذ 
عبير  ..نتنّسم  أثرهم  نتلقّى  طفولتنا 
عطرهم وفوح مباسمهم .. ودعوني 
أختزل : البدرخانيون إرث وأصالة 
عالية  كهامات  سيبقون  ُكردستانية، 
العصور  ستتذّكرهم  مستدامة، 
ويبقون كما هي : برجا بلك .. مير 
اميري  قصرا  أو  مدرسا   .. آفدلي 
الخاتون  بخجي  أو  غيدوكي   ..
نسوة  أيضاً  كّن  وهّن  غيدوكي، 
خاتونات ،كانوا وظلّوا تفوح إثرهن  
غيداي  خاتونا  أزاهيرك  بقايا  كما 
تهرول،  األصابع  كما  واللسان 
حتى  عاجزة  فأنا  أميرتي  صّدقيني 
أجل  إليه؟  أسعى  ما  صياغة  عن 
ولما ال خاتون ؟ فها أنذا وكأني أمام 
أبيكّن،  جد  جد  وهاهو  بلك،  برجا 
وها   ، بدرخان  مير  العظيم  المير 
 .. الجليالت  األميرات  أنتّن  هّن 
أبدعوا  وقد  األمراء  كانوا  هم  نعم 
الطغاة،  منهم  تمّكن  وإن  كفرسان، 
وهّن األميرات أصّرين أن تسطعن 
ُكردستان  فضاءات  في  نجوماً 
في  الخوض  وقبل   ، علينا  وهنا   ،
من  بعٍض  عن  الموجز  العرض 
نوجز  أن  البدرخانيات،  األميرات 
بالعائلة  تعريفاً  شديد  وباقتضاٍب 
وبالتشارك  كتب  حيث  البدرخانية 
عثمان  سروة  األستاذة  من  كلٌّ 

 درتا بوطان .. روشن وابنتها سينم بدرخان 
،وهي أديبة وكاتبة ُكردية، واألستاذ 
كاتب  وهو  عبدالعال،  فتحي  محمد 
لهم  موضوعاً   ، مصري  وباحث 
بعنوان - شخصيات ُكردية صنعت 
التاريخ عائلة بدرخان 1-٢ - وذلك 
في قطوف الحضارات / الحضارة 
  ٢٠19  ,16 آذار/مارس  الُكردية  
سيرة  في  نسبياً  وتوّسعا   ٢٥93
حياة هذه العائلة المنسوبة إلى جدها 
أمير   باشا،  بدرخان  مير  األول 
وقام  لوالده،  خلفاً   .. بوتان  جزيرة 
بإصالحات وتوسيع حدود إمارته .. 
دراسٍة  ففي  حوله،  اآلراء  وكثرت 
  ٢٠1٥ عام  مارس   1 بتاريخ  له 
تاريخ  من  مقتطفات   ( بعنوان   •
الُكردي  ونضالهم  البدرخانيين 
السياسي والثقافي ( أّن البدرخانيين 

ُعرفوا ب : 
) - أزيزان : نسبةً إلى أحد أجدادهم 
بن  سليمان  بن  العزيز  عبد  القدماء 
خالد أمير إمارة بوتانية في 6٢٠ هـ 
وينتمي إلى عشيرة بختي الُكردية ( 
فال  الوليد  بن  خالد  إلى  تنسيبهم  ما 

اساس له ألنه لم يترك ذرية ..
هذه  إليهم  أتت   : البدرخانيون   -
التسمية من األمير بدرخان بن عبد 
عندما  بوتان  جزيرة  أمير  خان  آل 
18٤8م  وحتى   181٢ في  تسلّمها 
عمره  من  عشرة  الثامنة  في  وهو 
قوية  إمارةٍ  تأسيس  من  وتمّكن   ،
بمعنى  الدول،  إلى مصاف  وصلت 
،وصنع  النقود  سّك  إذ  الكلمة، 
السلطان  على  وتمّرد  المدافع، 
العثماني في منع الضرائب والجباية 
مما  إمارته،  في  العثمانية  للسلطنة 
بجيٍش  يهاجمه  بأن  للسلطان  حدا 
المير  ترك   ( وقد   ...  ) كبير  
منهم  ولداً    /  ٤٢   / بك  بدرخان 
/٢1/ ابن و /٢1/ ابنة .. ( كان لهم 
الدور األكبر في المجاالت السياسية 

والثقافية الُكردية .
على  بالتأكيد  اإلشارة  تهّمني  وهنا 
أنني أسعى في تقديم إيجاٍز تعريفي 
بأميرتين من هذه العائلة المعطاءة، 
سينم  وابنتها  روشن  األميرة  وهما 

خان : 
كوني  الُكردي  الكاتب  كتب  فقد 
رش في ذكرى وفاة األميرة روشن 
ايار   3٠ بتاريخ  مقاالً  بدرخان 
المرأة  إنها   (  : فيه  قال   ٢٠1٢
الُكردية األولى التي كتبت وترجمت 
اللغة  إلى  والُكردية   التركية  من 
العربية  المكتبة  وأغنت  العربية، 
إلى  باإلضافة  المختلفة،  بترجماتها 
األحرف  الُكردية   باللغة  كتابتها 
)193٢م(  هاوار  بمجلة  الالتينية  
األمير  زوجها  جانب  إلى  بدمشق، 

عمها  وابن  بدرخان  جالدت 
بدرخان،  كاميران  الدكتور  األمير 
صبري  وأوصمان  وجكرخوين 
وفطاحل الشعراء والكتّاب واللغويين 
من ُكردستان الجنوبية مثل : توفيق 
بيروت،  صوري،  هفندي  وهبي، 
نشاطاتها  إلى  وأيضاً   .. وكوران 
من  كرمٍز  دمشق  في  المختلفة 
رموز الثقافة العربية والُكردية معاً، 
 .. والمعرفة  القلم  كشهيدة  وبالتالي 

 . )
 ويضيف الكاتب كوني رش :

أنها من ساللة أمراء  البدرخانيين ) 
اآلزيزية ( ، المشهورة  في ُكردستان 
وواحدة   ، األوسط  الشرق  ومنطقة 
من طالئع وأقطاب الثقافة الُكردية، 
)األمير  بلغة  تتكلّم  كانت   والتي 
سينم  األميرة  ولديها  مع   ) بدرخان 
الهجرة  رغم  جمشيد  واألمير  خان 
ُكردستان...  عن  والبعد  القسرية 
كون المتبقّين من البدرخانيين نسوا 
لغتهم األّم ... حيث يتكلّمون بلغاٍت 

أخرى متعددة .. 
بدرخان  روشن  الراحلة  ولدت 
يوم  11 تموز 19٠9م ،في مدينة 
 ( والدها  كان  حينها  قيصري، 
األمير صالح بدرخان ( منفياً هناك 
أمضت  وأباً،  أماً  بدرخانية  ، وهي 
أربع سنوات من سني طفولتها في 

استانبول.
األتراك  نفى  1913م  عام  وفي 
البدرخانيين مرةً أخرى إلى مناطق 
حينها  األوسط،  الشرق  من  مختلفة 
اضطّرت إلى االستقرار في دمشق ، 
برفقة والدها األمير صالح وأعمامها 
مثل يوسف بدرخان ... درست في 
مدارس دمشق حتى أكملت دراستها 
 ..  19٢3 عام  المعلمات  دار  في 
شرق  في  الزمن  من  فترةً  عملت 
والكرك  عمان  مدينة  وفي  األردن 
ما بين عامي 19٢٥م – 19٢8م، 
وفي عام 19٢8م عادت إلى دمشق 
عيّنت   .. الفرنسية  اللغة  ودرست 
مثل  دمشق  مدارس  في  معلمة 
)خولة بنت األزور وليلى األخيلية(، 
إلى  انتسبت  193٤م  عام  وفي 
ومثّلت  النسائي(  )االتحاد  جمعية 
عام  القاهرة  مؤتمر  في  سوريا 
19٤٤م، وفي عام 19٤7م عملت 
كانت  ، حيث  السورية  اإلذاعة  في 
ركن  في  وحكاياٍت  قصصاً  تروي 
القصص  من  العديد  ولها  األطفال، 
في  ونشرت  أذيعت  والمحاضرات 
وفي  المختلفة.  والمجالت  الصحف 
عام 193٥م تزّوجت من ابن عمها 
الباحث  بدرخان  جالدت  األمير 
طالقها  تّم  أن  بعد  اللغوي،  والعالم 

من زوجها األول عمر مالك حمدي، 
وخلّفت منه ابنة هي أسيمة خان عام 
بـ )زهير علي  تزّوجت   ، 1931م 
القاهرة  في  وعاشت   .. زلفو(  آغا 
أنا ربيبة   ( دائماً:  .. و كانت ترّدد 
وهكذا  بدرخان..(  جالدت  األمير 
بدرخان  روشن  األميرة  أمضت 
سبعة عشر عاماً مع األمير جالدت 
سينم  ولدان   منه  ولها   .. بدرخان 
هو  وابن  1938م،   /٠3/٢1 خان 

جمشيد ٠9/11/ 1939 .. ( . 
من  حالة  روشن  األميرة  دخلت 
االكتئاب وأيضاً تعّرضت لكثيٍر من 

المتاعب 
األمير  ابنها  سفر  بعد  بعد  خاصةً 
دراسته  لمتابعة  ألمانيا  إلى  جمشيد 
19٥8م  عام  الطب  في  الجامعية 
خان  سينم  األميرة  ابنتها  وزواج 
باألستاذ صالح سعد هللا عام1961م 
،  ورغم المشقة مشت في الطريق 
الذي سلكه ابن عمها األمير جالدت 

بدرخان .. 
مع  ساهمت  19٥٥م  عام  في   
في  الُكرد  المثقفين  من  مجموعٍة 
إحياء  جمعية  بتأسيس-  دمشق 
ومنهم    - أنجومن  الُكردية:  الثقافة 
عثمان صبري وحميد حاج درويش 
19٥6م  عام  وفي  وغيرهم... 
نوري  الدكنور  جانب  إلى  شاركت 
وآخرين  هشيار  وحسن  ديرسمي 
جمعية  بتأسيس  ودمشق  حلب  في 
 ، الُكردي(  والتعاون  )المعرفة 
وبواسطة األميرة روشن وصداقتها 
)يوسف  اللبناني  بالصحافي  المتينة 
البدرخانية،  العائلة  صديق  ملك(، 
مع  الجمعية  عالقات  توّطدت 
المناهض  اليوناني  )ايوكا(  حزب 
للعنصرية. وفي عام 19٥7م نتيجة 
األميرة  كانت  الجمعية،  نشاطات 
الوحيدة  الُكردية  بدرخان   روشن 
لتمثّل  اليونان  إلى  ذهبت  التي 
مكافحة  مؤتمر  في  الُكردي  شعبها 
كانت   ..... والعنصرية  االستعمار 
عديدة  لغاٍت  تتقن  روشن  األميرة 
إضافةً إلى لغتها األم، ومنها العربية 
واإلنكليزية  والتركية  والفرنسية 
وقد   . باأللمانية  اإللمام  بعض  مع 
الُكردية  من  الترجمة  على  اشتغلت 
إلى  العربية ، إضافةً  إلى  والتركية 
التأليف ، ولألسف لم تكتمل بعض 
من أعمالها مثل :  جالدت بدرخان 
كما عرفته ) تأليف ( .. و - العوامل 
  ) ترجمة   ( أدرنة  لسقوط  الحقيقية 
و - مذكرات روشن بدرخان -  ( .

عصفورة  أو  معلمة  مذكرات   -1
 : نوري  بك  رشاد  تأليف   : السياج 

في ثالثة أجزاء، ترجمة 19٥٤م.

مكرم  تأليف  وآالمي:  غرامي   -٢
كامل، ترجمة  19٥3م.

كوزيدا  تأليف  امرأة:  مذكرات   -3
19٥3م.طبعة  ترجمة   صبري،  

ثانية دمشق1996
للشاعر  الُكردي  الشعب  رسالة   -٤

كوران: ترجمة 19٥٤م.
الُكردي:  األدب  من  صفحات   -٥

تأليف وترجمة 19٥٤م.
بدرخان:  صالح  مذكراتي:   -6

ترجمة 1991م.
مصطفى  الغازي  إلى  رسالة    -7
كمال باشا: لألمير جالدت بدرخان، 

ترجمة  199٠م.
الكوسموبوليتيه:  على  الرّد   -  8
تأليف محمود حسن شنوي،  ترجمة.
9 - األمير بدرخان: لمؤلفه لطفي، 

ترجمة.
1٠ – نظرة إلى التاريخ العثماني: 

د. نوري ديرسمي. ترجمة.
وتوفّيت األميرة في الساعة الرابعة 
من صباح يوم االثنين ) 1 حزيران 
بانياس  مدينة  في   ) 199٢م 
الساحلية، وحسب وصيتها، تّم دفنها 
في مقبرة الشيخ خالد النقشبندي في 
حّي األكراد بدمشق، في تلك المقبرة 
األمير  جدها  رفات  تضّم  التي 
)بدرخان  الكبير: 18٠٢ – 1868 
بدرخان  األمير جالدت  وزوجها   )
..معلومات من مقال لالستاذ كوني 

رش في موقع والتي مه . 
وتضيف الكاتبة بيمان قاسم أيضاً في 
ُكرد  مدارات  بموقع  هام  موضوع 
وعنوانها   ٢٠19  /  1٠  /  11 في 

البارز جملة لألميرة تقول فيها 
أُعِطك  الُكرد  وحدة  أعطنِي   ..  (
ُكردستان مستقلّة (  وتضيف الكاتبة 
 ..  ( روشن   األميرة  عن  قاسم 
تمّكّنْت من الدخول في محراب العلم 
والثقافة واألدب من أوسع أبوابه ... 
وعاشت في األجواء الثقافيّة للعائلة 
البدرخانية الشغوفة بالسياسة والعلم 
سة للثقافة واألدب الُكرديين  والمؤّسِ
وتطويرهما، وتأثّرت بثقافات البالد 
التي عاشت فيها، وتشّربت بها وال 
تكتب  فَغَدت  العربيّة،  الثقافة  سيما 
وحبكة  وببالغة  حيّة  عربيٍّة  بلغٍة 
بالمفردات  مستعينةً  فريدة  أدبيّة 
اللغة  لتلك  اللغوية  والمدلوالت 
فيه  كاشفةً  محيطها  في  نشأت  التي 
الُكردي  إحساسها  عن  بصدٍق، 
قاهٍر  واقعٍ  من  ينبلُج  الذي  العميق 

ومقهور في آن واحد .. 
 .. قاسم  بيمان  الكاتبة  وتضيف 
الُكردية  والكاتبة  األميرة  َشهدت 
روشن بدرخان األحداث الكبيرة منذ 
سنوات طفولتها األولى، مثل أحداث 

وشاركت  الكبرى،  السوريّة  الثورة 
السياسيّة،  األنشطة  من  الكثير  في 
الدولية  المؤتمرات  في  وساهمت 
في  ساهمن  الالتي  النساء  كإحدى 
 ، والتقّدمي  الوطني  النضال  مقدمة 
كما شاركت في تأسيس جمعيات و 
منظمات سياسيّة وُكرديّة في مختلف 
وانتَمْت  األوسط،  الشرق  دول 
التحاٍد نسائّيٍ ُكردّيٍ في القاهرة، ثم 
أّسست اتحاداً في حاجي عمران في 
االتحاد  وأسمته  العراق  ُكردستان 
من  وهي   ... الُكردي  النسائي 
وتنظيمات  جمعيات  أول  مؤّسسي 
سياسيّة ُكرديّة في استنبول وسوريا 
لفيف  جانب   إلى  والعراق ومصر 
من أمراء آل بدرخان الذين دّرسوا 
الدوليّة  المدارس  في  الُكرديّة  اللغة 
بمدينة  فرنسا  في  الشرقيّة  للغات 

باريس ... 
األميرة  الكاتبة..   وتضيف   
كبيرة  أهميةً  أولت  بدرخان  روشن 
رأْت  ألنّها  االجتماعي  للجانب 
من  جزءاً  يشّكل  الجانب  هذا  بأّن 
تزور  كانت  فقد  الوطني،  واجبها 
بدمشق  النساء  في سجن  السجينات 
فكانت   ،)19٤٤  -19٤1( عامي 
والتحّدث  السجون  بزيارة  تقوم 
مشاكلهّن  لمعرفة  السجينات  مع 
آالمهن؛  تخفيف  في  والمساهمة 
 .. بالحياة  الثقة  لهّن  تعيد  لكي 
الُكرديّة  الشخصيات  تزور  وكانت 
الوطنية البارزة بصحبة ابنتها سينم 
خان، مثل الدكتور نور الدين زازا 
في  حاجو  ومجيد  صبري  وعثمان 
سجن  ثّم  ومن  بدمشق  المّزة  سجن 
القلعة أيضاً حين نُِقلوا إليه  .. وفي  
العراق  إلى  توّجهت   1971 عام 
تلبيةً لدعوةٍ من قائد الثورة الُكرديّة 
البارزاني، وأّسست  الماّل مصطفى 
االتحاد  عمران،  حاجي  مدينة  في 

النسائي الُكردي .. ( .
األميرة روشن  األول عن  القسم   -
عن  سيكون  والثاني  بدرخان 

األميرة سينم خان.
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الموضوع  هذا  ألهمية  نظراً   -
المأساوية  وآثاره  جوانبه  وتعدد 
ُكردها  من   ، السورية  العائلة  على 
وآثار   ، عموماً  والالجئين  وعربها 
العائلة  على  المأساوية  الحالة 
 ، أوروبا  في  ومستقبلهم  واألطفال 
اوّد االستمرار بالكتابة عنها، وذلك 
والتجربة  الحقائق  على  اعتماداً 

اليومية التي أملكها …
موضوع  سيكون  الحلقة  هذه  في   -

بحثنا هو مرحلة : 
بنقل  أو  بأخذ االطفال  القرار  اتخاذ 
األطفال والخالفات االجتماعية  .               
الكثير والكثير جداً  الشديد،  لألسف 
بتأمين  حلمها  يصطدم  العوائل  من 
بواقعٍ  ألطفالها   أفضل  مستقبل 
وأنظمة  أوروپا،  في  عليها  غريب 
معها  التكيف  تستطيع  ال  وقوانين 
اليومية  أمورها  لتيّسر  واستيعابها 
واألنظمة  القوانين  لتلك  مراعاةً 

صارمة  تبدو  قد  والتي   ، المرعية 
بّد من  ، وال  األحيان  كثيٍر من  في 
فإّن  وهنا   ، فيها  جدال  وال  تنفيذها 
حالة  من  تتحّول  السورية  العائلة 
إلى خسارة  األحالم   إلى  الوصول 
العائلة  بالتالي ضياع  و  شيٍء،  كّل 
و تفككها ، فتبدأ مرحلة الدفاع عن 
النفس ، وتحاول المراوغة والكذب 
على السلطات والمحامين ، و حتى 
يحترمون  بأنهم  أطفالهم،  على 
والتعامل  الطفل  وحق  القوانين 
االيجابي ضمن العائلة الواحدة، بأّن 
هذا هو في األصل من صميم أخالقنا 
وديننا ، وأننا نربّي أطفالنا بالطريقة 
التي تتماشى مع تلك الخلفيات، وأّن 
والمنظمات  السلطات   تقوله  الذي 
و يتهموننا بها هي في األصل ضد 
ديننا ، ولمحاربة حضارتنا وأخالقنا 

الحميدة .
بأّن هؤالء هم ضد  البعض  ويفّسر 

بالتسامح  مليء  وتاريخنا   ، ديننا 
والتربية  الرأي  حرية  و  التفاهم  و 
وإخالص   ، لألطفال  الخاّلقة 
و   ، بينهم  فيما  الزوجين  وصدق 
وتبرير  بتفسير  العائلة  تعتمد  هنا 
بينها  فيما  وعالقتها  تصرفاتها 
حسب  وبحجج  بالدين  أو  بشكلياٍت 
الحاالت  تلك  تفسير  ولكن  منطقها، 
االنسانية  المنظمات  تلك  قبل   من 
 ”  : ب  االطفال  حماية   ومنظمة 
العائلة  تفّسر  الرعاية” ، عادةً  فشل 
العنف  واستعمال  االعتداءات  تلك 
التجاوزات   و  والخروقات  العائلي 
تلك  اّن  وتقول  تربيتنا،  من  بجزٍء 
إفهامنا  تستطيع   ال  المنظمات 
تبّرر  وهكذا   ، واألخالق  للتربية 
العائلة فشلها وأخطائها، وال تستطيع 
وتبّدل  الجديد،  الوضع  استيعاب 
وتغيّر أقوالها حسب المكان والزمان 
، وقد تتهم في كثيٍر من األحيان بأّن 

المترجم كان قد ترجم أقوالهم خطأ، 
فيحاولون تبديل وتغيير كّل ما حدث 
أهوائها ومصالحها  ويحدث بحسب 
وطموحها  األنانية  و  الشخصية 
أخذ  أو  الشريك  على  السيطرة  في 
المساعدات المالية وحتى فتح حرب 
ال هوادة فيها من أجل السيطرة على 
السلطات  من  المقّدمة  المساعدات 
إلى األطفال أو بسسب غرورها و 
عدم استطاعتها فهم القوانين ، وبأنه 
هو أو هي  األصح، وبالتالي ال تبالي 
جميع  على  ستنهال  التي  بالعواقب 
الصّح،  هي   / ألنه  العائلة؛  أفراد 
الكارثة  حجم  فهم  يستطيعون  وال 
إنهم  وأكّرر  وأقول  تنتظرهم،  التي 
تنتظر   التي  الكارثة  حجم  يعون  ال 
أوالدهم ومستقبلهم ، وقد يفّسر أحد 
بالحرية  الزوجية  الخيانة  الوالدين 
و  نتائجها،  تعي  وال  الشخصية، 
عدم  األطراف  أحد  تفسير  بسبب 

فهم الحرية الشخصية، تصبح مثالً 
أنواع  من  نوعاً  الزوجية   الخيانة 

تلك الحرية ..
مصانة  الحرية  تلك  أّن  ويعتقدون 
بجانبهم  القانون  وبأّن  بالقوانين، 
دون أن يعرفوا أو يّطلعوا على تلك 

القوانين . 
ذلك  تبرير  الوالدان  حاول  مهما 
والفشل  الكبار  بين  بالتفاهم  الفشل 
برعاية األطفال، لكن تلك المنظمات 
،رعاية االطفال والبوليس، يعتمدون 
والوقائع  اإلثباتات  على  وفقط  فقط 
االّدعاءات  وأما   .. واالعترافات 
تنفع  فال  والدموع  والتبريرات 

بشيء. 
بمجرد البدء بمشاداٍت كالمية  بين 
الزوج والزوجة  تكون قد أظهرت 
 ، العائلية  الخالفات  تلك  من  حالةً 
الخالفات  وتتعّمق   ، النقاش  ويبدا 
هذه  في  أحد  وال  رادع،  دون 

المجتمعات الجديدة  يستطيع التدخل 
والمساعدة في رأب الصدع . 

في  معروف  هو  وكما  وممكن 
المجتمعات الشرقية أن تدخل العائلة 
قد  العائلة  تلك  شؤون  في  الكبيرة 
تعّمق  قد  أي  بلة،  الطين  في  تزيد 
كثيرة  ألسباب  وذلك  الخالفات؛  

منها 
التتمة في الصفحة 6



يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

مرتبطاً  كان  الصحافة  وجود  إّن 
وجدت  وعندما  المطبعة،  بوجود 
المطبعة سنة 1440 من قبل جوهن 
إلى  الصحافة  ظهرت  كوتنبرغ  
الوجود، حيث صدرت أول صحيفة 
ستراسبورغ  مدينة  في  سنة 1609 
انتشرت  وبعدها  األلمانية،  وباللغة 
تباعاً.  األوربية  المدن  في  الصحافة 
في  صحيفة  أول  صدرت  فمثالً 
هولندا سنة 1619 ، وفي لندن سنة 
وفي   1640 روما  وفي   ،  1622

بولونيا سنة 1661 ......الخ. 
الشرق  الصحافة صدرت في  ولكّن 
ظهورها  من  متأخر  وقٍت  في 
الدولة  ففي  أوربا.  في  وانتشارها 
جريدة  أول  صدرت  العثمانية 
رسمية من قبل الدولة سنة 1831. 
أما األرمن فقد أصدروا أول جريدة 
لهم سنة 1812. وكان نصيب الُكرد 
الشرقية  الشعوب  آواخر  من  بأنهم 
فمتى  بلغتهم.  الذين أصدروا جريدة 
وأين  ُكردية؟  جريدة  أول  صدرت 
الذي أصدرها؟ وما  صدرت؟ ومن 

هي مواضيعها؟ .......الخ. 
كما نعلم بأّن هنالك مراحل مصيرية 
تنسى  ال  وأيام  تاريخية  ومنعطفات 
يوم  وإّن  واألمم.  الشعوب  حياة  في 

أدهم شيخو
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مبارك  يوٌم  لهو   1898 نيسان   22
حيث  الُكردي،  الشعب  تاريخ  في 
أول  بدرخان  مدحت  مقداد  أصدر 
القاهرة،  مدينة  في  ُكردية  جريدة 
وتحمل اسم / ُكردستان / ،وقبل أن 
أن  علينا  ُكردستان  جريدة  نتصفّح 
نتعّرف على مقداد مدحت بدرخان. 

من هو؟ 
لألسف ال نملك إال النذر اليسير جداً 
، فال  العظيم  اإلنسان  عن حياة هذا 
وفاته.  أو  والدته  تاريخ  حتى  نعلم 
أبناء  من  بأنه  عنه  نعرف  والذي 
األمير بدرخان، وفي سنة 1906 تّم 
نفيه إلى مدينة مكة المكرمة من قبل 
مؤسسي  من  وهو  العثمانية،  الدولة 
الُكردية  المعارف  نشر  جمعية 
في   1910 سنة  تأسست  والتي 
جمعية  في  عضواً  وكان  إستنبول، 
تعالي ُكردستان. أما الدكتور نوري 
بأّن  مذكراته  في  فيذكر  ديرسمي 
”مقداد مدحت بدرخان كان متصرفاً 
وقد   .”1912 سنة  ديرسم  لمدينة 

من  واثنين  واحدة  بنت  هللا  رزقه 
الذكور وهما / فاروق – آية هللا /. 

بدرخان  مدحت  مقداد  أصدر  وقد 
جريدة  من  فقط  أعداد  خمسة 
العدد  من  وإعتباراً  ُكردستان، 
فقد  األخير  العدد  وحتى  السادس 
الرحمن  عبد  شقيقه  أصدرها 

بدرخان. 
من  الخمسة  األعداد  صدرت  وقد 
في  وطبعت  القاهرة،  في  الجريدة 
مطبعة الهالل وُكردستان. وإعتباراً 
تصدر  أصبحت  السادس  العدد  من 

ومن  السويسرية.  جنيف  مدينة  في 
العدد 20 ولغاية العدد 23 صدرت 
في القاهرة أيضاً. أما العدد 24 فقد 
صدرت في لندن. والعدد 25 ولغاية 
فولكستون  مدينة  في  صدرت   29
األخيران  والعددان  البريطانية. 

صدرا في مدينة جنيف. 
من   31 األخير  العدد  صدر  وقد 
نيسان  بتاريخ 14  ُكردستان  جريدة 
متوفرة  األعداد  وجميع   .1902
فهي  عشر،  التاسع  العدد  بإستثناء 

مفقودة لم يحصل أحد عليها.  
ُكردستان  جريدة  لصدور  كان  -لقد 
صدًى واسعاً في الصحافة العالمية. 
 – عثمانلي   ( صحيفة  نجد  فمثالً 
إلى  يتطّرقان  العثمانيتين   / الخليفة 
الجرائد  وكذلك  ُكردستان.  جريدة 
صدور  إلى  تتطّرق  األرمنية 
الصحف  وكذلك  ُكردستان،  جريدة 
كان  وكذلك  واألوربية.  األمريكية 
الشعب  أبناء  بين  كبير  صدًى  لها 
الثالث من  العدد  في  فمثالً  الُكردي. 
الجريدة هنالك رسالة منشورة باسم 
/ الوى شيخ فتاح / من الشام وتقول 
الرسالة ) ......لقد حصلت على أحد 
الُكرد  بجمع  وقمت  الجريدة  أعداد 
من حولي وقرأت لهم الجريدة، وقبل 
الجريدة  بتقبيل  جميعاً  قمنا  القراءة 
فرحوا  وقد  جبيننا،  على  ووضعها 

كثيراً ...... ( 
وفي العدد الخامس هنالك رسالة من 

مدينة أضنة مرسلة من – علي سيد 
رسالته:  في  ويقول   – بوتي  طاهر 
لقد صدرت  تعالى  هللا  أشكر   ....  (

مرادنا  هللا  حقّق  ولقد  الجريدة  هذه 
قمت  وقد  الجريدة   هذه  بصدور 
لهم  وقرأت  حولي  من  الُكرد  بجمع 
كثيراً وقد طلب  الجريدة وقد فرحناً 
مني المجتمعون أن أحصل لهم على 
نسخة   20 ثمن  وأعطوني  الجريدة 
وإنني أسألكم كيف أستطيع أن أرسل 
لكم ثمن أعداد الجريدة ....... ( ونجد 

مبدية  الجريدة  على  تنهال  الرسائل 
وطرابلس  بكر  ديار  من  إعجابها 

الشام وجزيرة بوطان و......الخ. 
العثمانية  الدولة  وضعت  وقد   -
من  ومنعتها  الجريدة  أمام  العراقيل 

دخول حدود الدولة العثمانية.  
-أما بالنسبة لمواضيع الجريدة فكان 
مدار  هو  وأخيراً  أوالً  الُكردي  الهّم 
مواضيع الجريدة: فنجد التعليم يحتّل 
وذلك  الجريدة،  في  األولى  المرتبة 
بسبب انتشار األمية بين الُكرد. ففي 
مدحت  مقداد  يخاطب  الثاني  العدد 
بدرخان األغنياء الُكرد قائالً: ) ..... 
أيها األغنياء لقد رحل آبائكم عن هذه 
شيئاً  معهم  يأخذوا  ولم  الفانية  الدنيا 
وأيضاً أنتم سترحلون، لذا عليكم أن 
وتعليم  المدارس  ببناء  الخير  تفعلوا 

األطفال ليرضى هللا عنكم ...... ( 
وفي العدد الثالث يكتب مقداد مدحت 

الُكرد  أرى  إنني   .....  ( بدرخان 
يعيشون حالة من البؤس والفقر وهم 
بعيدون عن الفنون والعلوم العصرية 
..... ( ولذا ال دواء لنا إال بالتعليم . 

وكذلك نجد بأّن الجريدة كانت منبراً 
والقومي  الوطني  الشعور  إلحياء 
العدد  ففي  الُكردي.  الشعب  لدى 
بدرخان:  مقداد مدحت  يكتب  الثاني 
والباشوات  األغوات  أيها   .....  (
فعلتم  ماذا  أسألكم  أن  أريد  الُكرد! 
لوطنكم؟ إّن محبة الوطن تعني بناء 
يتعلم  لكي  المدارس  وبناء  الوطن 

أوالدنا المعارف والفنون ...... (
عبد  يكتب  السادس  العدد  وفي 
الرحمن بدرخان: ) ..... إّن محبتي 
إصدار  إلى  قادني  الُكردي  لشعبي 
تبني  الحكومة  حيث  الجريدة، 
حيث  التركية،  المدن  في  المدارس 
من  األموال  بجباية  الحكومة  تقوم 
الُكرد وتقوم بصرفها على األتراك، 
وإنني  الحكومة  أسرى  هم  والُكرد 
سبيل  في  نفسي  أفدي  أن  أحاول 

شعبي ...... ( 
وفي العدد الثامن يكتب عبد الرحمن 

 – الوطن   – بعنوان  مقالة  بدرخان 
ويقول فيها: ) ........ أيها الُكرد إّن 
وطنكم يعاني البؤس والحرمان وإذا 
الحرمان  فإّن  وتستيقظوا  تنتبهوا  لم 
والبؤس والفقر سيزداد بينكم، كفى! 
أياديكم  وأرفعوا  عيونكم  افتحوا 
يحرق  الوطن  إّن  سيوفكم،  وسلوا 
أمام أعيننا وأنتم أيها الشعب تعيشون 
في التهلكة، لذا ال أمان لكم وال أمان 
تتفقوا  أن  وعليكم  والنساء  لألطفال 

 ) ......
الرحمن  عبد  يكتب   27 العدد  في 
تعملوا  أن  عليكم   .....  ( بدرخان 
وسالمة  أنفسكم  سالمة  ألجل 
أوالدكم. فمن العار أن تعيشوا تحت 

نير األتراك ...... (  
وحتى في المواضيع الدينية المنشورة 
له  الكردي  الهم  فإن  الجريدة  في 
يكتب  الخامس  العدد  ففي  األولوية. 
إّن   .....  ( بدرخان:  مدحت  مقداد 
هللا تعالى يأمرنا قائالً – اسألوا أهل 
ويقول   – تعلمون  ال  كنتم  إن  الذكر 
العلم ولو في الصين.  النبي: اطلبوا 
 ....... بالمنفعة  مليئة  خزينة  فالعلم 
القرآن  آيات  استخدم  بأنه  فنجد   )
تشويق  سبيل  في  النبي  وأحاديث 

الٌكرد لطلب العلم. 
ومن مواضيع الجريدة نذكر: 

روسيا  من  -التخوف   -
ما  وهذا   ( ُكردستان  على  للهجوم 

حصل الحقاً (   
-فضح استبداد السلطان عبد الحميد 
هم  الذين  الحميدية  األلوية  وفضح 
وينفّذون  الحميد  عبد  السلطان  خدم 

سياسته – حسب الجريدة – 
ُكردستان  جريدة  فإّن  وأخيراً: 
تاريخ  من  مكتوباً  جزءاً  أصبحت 

الشعب الُكردي.

بالعائلة  نكاية  ومنها  مادية  :أسباب 
الكبيرة  العائلة  أّن  أي  األخرى، 
تصبح طرفاً لتأجيج الصراع ضمن 
وال  أوروبا،  في  الصغيرة  العائلة 
والتفاهم  لالستقرار  مصدراً  تكون 
مجتمعٍ  إلى  المهاجرة  العائلة  بين 
بعدم  باألصل  تتمتّع  والتي  جديد، 
وحتى  واجتماعياً،  مادياً  االستقرار 
أو  صحياً  األحيان  من  الكثير  في 

نفسياً . 
تلك   شرارة  انطالق  بمجرد 
الحوارات والمشادات  والجداالت، 
فإّن صداها يصل وبسرعة إلى : ” 
منظمة حماية األطفال ” وفي أغلب 
األطفال  تكون عن طريق  الحاالت 

نفسهم . 
وكما ذكرنا سابقاً قد يكون اإلخطار 
بطرق  العائلة  في  الحالة  تلك  عن 
قد  أي  ؛  شتى  وبأساليب  كثيرة  
إليهم  العائلة  حال  واقع  خبر  يصل 
بطريقة قد يريدها األهل، ويتقّصدها 
أو  اآلخر  الشريك  على  بالضغط 
يتقصدوا،  أن  دون  الخبر  يصل  قد 
منظمة حماية   ” تدخل  أّن  والنتيجة 
شؤون  في  حتمية  تكون   ” الطفل 
المقالة  في  ذكرنا  كما   - العائلة 

السابقةً .
مندوبيها  المنظمة  تبعث  وهكذا  
وروضة  المدرسة  وإلى  البيت  إلى 
وبشكٍل  الجميع  وتراقب  أطفالها، 
مكثف ، وتطلب تقارير عن وضع 

العائلة من جميع النواحي : الصحية 
وخلفياتهم،  والمالية  واالجتماعية 
البوليس  من  حتى  تقريراً  وتطلب 
من  وبالتالي   ، العائلة  وضع  عن 
مع  تواصل  لها  التي  الدوائر  جميع 
العائلة  موافقة  بعد  وذلك  العائلة، 
على هذا التواصل و الطلب ؛ ألّن 
بأنه  إخطارهم  حالة  وفي  العائلة، 
والتدقيق  الفحص   ” ب  قرار  اتخذ 
تستنفر  العائلة  فإّن   ، والمتابعة” 
بأنهم  إلظهارها   طاقاتها  كّل 
القرار  ذلك  مع  إيجابياً  سيتعاونون 
،و تلك التحقيقات، وإنها وخوفاً من 
تقبل  فإنها  النتائج  من  و  العواقب 
حتى  اإلجراءات،  تلك  على  وتوقّع 
المنظمة  فإّن  ان لم يوافقوا عليها ، 
االستمرار  القانون  لها وبحكم  يحّق 
اإلجراءات،  تلك  وتنفيذ  بتطبيق 
منها،   الصادر  قرارها  وحسب 
قرارها،  لتطبيق  بسهولة،  وتحصل 
على موافقة المحكمة، فتتعاون تلك 
بالمعلومات  سترفدهم  التي  الدوائر 
واألطفال  العائلة  وضع  عن 
دكتور  كعيادة  المعنية  والدوائر 
العائلة ومدرسة األطفال والروضة 
و دائرة الشؤون االجتماعية- المالية 

والعمل والبوليس والخ. 
قانونياً  ملزمة  الدوائر  تلك  كّل 
بالتالي  و  المنظمة  مع  بالتجاوب 
توضيح وضع العائلة بتقارير رسمية 
العائلة  عن  بالمعلومات  وتزويدها 
وتجيب على أسئلتها بكّل دقة . تجمع 
هذه التقارير، وبعد ثالثة أشهر من 
التحقيقات و المتابعة المكثفة، تقّرر 

تلك المنظمة أحد اإلجراءات ، وهي 
قد تكون متنوعة ،وقد يكون إجراًء 
 ، قاسية  اخرى  إجراءات  وتليها   ،

وتليها أقسى وأقسى…
عادةً قرارات  منظمة حماية األطفال 
مساعدة  بمسّمى  البداية  في  تكون 
العائلة وتعاون مع العائلة، وما هي 
إال وتبدأ بعدها بإجراءاتها الصارمة 
والمختلفة ، وقد تكون إجراًء واحداً 

أو إحراءات عدة و متتالية . 
تلك  وقف  إما   - يكون   قد  القرار 
التحقيقات بشكٍل مؤقت لعدم ظهور 
أدلة قاطعة ضد العائلة، أو إّن العائلة 
على  ،واتفقت  الوضع  استدركت 
توحيد الكلمة وبمساعدة المحاميين،  
المخاطر  درء  في  نجحت  وبالتالي 
، فتتأّجل اإلجراءات بشكٍل مؤقت، 
المنظمة  تلك  عين  تبقى  ولكن 
وإن  بعيد،  من  تراقبهم  الساهرة 
سمعوا أي بادرة جديدة فاالنقضاض 

يكون سريعاً من جديد.
وفي أحيان كثيرة يمكن تمديد فترة 
التحقيقات و تستمّر العائلة في العيش 
العقوباًت  وطأة  وتحت  الخوف  في 
كشف  من  تخاف  العائلة  ؛ألّن  هذه 
وهي  وجودها  حال  في  أسرارها 
التفاهم  عدم  أي  موجودة  بالتأكيد 
قرار  يكون  وقد   . والخالفات 
المنظمة صارماً وحازماً فورياً وذلك 
يتّم  وذلك   . مباشرةً  األطفال  بأخذ 
بطرق عدة، وأغلب األحيان يذهب 
الروضة  أو  المدرسة  الى  موظفون 
فيأخذون األطفال مباشرةً من هناك 
تأخذ   . لهم  مقدماً  مجّهز  بيٍت  إلى 

المدارس  المنظمة األطفال من  تلك 
بدالً من البيت وذلك تجنباً لما تحدثه 
أو  إعالمية  ضجٍة  من  العملية  تلك 
ردود  تتجنّب  لكي  أي  اجتماعية، 
فعٍل األهل ، وتدخل البوليس،  وهذه 
البوليس  مع  االطفال  بأخذ  الطريقة 
وبإنصاف كانت متبعة سابقاً، ولكن 
هذه الطريقة قليلة؛ وذلك ألّن ردود 
المجتمع كانت ضد هكذا أسلوب أو 
تعامل، وقد تخسر المنظمة القضية 

؛نظراً لضغط الرأي العام . 
هذه  فتنفّذ  األخيرة  السنين  في  أما  
اإلجراءات بشكٍل سلس أكثر سريةً،  
ويأخذون  الموظفون  يذهب  حيث 
من  ودراية  هدوء  بكّل  األطفال 
المدرسة أو من الروضة؛ ألًن هذا 
ويأخذون  فيه،  رجعة  ال  القرار 
عوائل  إلى  ويسلّمونهم  األطفال 
من  كثيٍر  وفي   ، غريبة  أخرى 
عائلة  إلى  طفٍل  كّل  يسلّم  األحيان 
يعرفون  وال   ، األخرى  عن  بعيدة 
بين  االتصاالت  وتنقطع  بعضهم 
الوالدين  بين  و  الواحدة  العائلة 

وأطفالهم . 
الخالفات على شيء  بدء  - مرحلة 
بين  هناك خالفات  كانت  إذا  أو  ما 
الكثير  ففي   . السابق  من  الزوجين 
من الحاالت تبدا الزوجة بعدم القبول 
بهذا الوضع ولن تقبل االستمرار به 
، وتهّدد الزوج على اإلبالغ ؛ فإن  
أو  بخالفاتهم  المسؤولبن  بلّغت  هي 
األطفال أخبروا المدرسة أوالدكتور 
وما شابه بالخالفات بين الوالدين . 

المنظمة  إلى  الخبر  بالتأكيد سيصل 

؛ألّن  األطفال  المسؤولة عن حماية 
تلك الجهات ملزمة قانونياً بالتواصل 
مع تلك المنظمة وإخطارها عن حالة 
العائلة األجنبية ومشاكلها ، فيبدأون 

مباشرةً بالتواصل مع العائلة. 
 ، وكبيرة  كثيرة  مآسي  تبدأ  وهكذا 
منها أّن الخالفات بين الوالدين تزداد 
وتتطّور، وقد تأخذ اشكاالً عديدة . 

زوجية  خالفات  هناك  كانت  إذا 
سابقة، فإنها تزداد وتتعّمق ، وهذه 
صعبة  ظروف  هكذا  في  طبيعية 
الزوجة  ،وهنا  للغالبية  ومتوترة 
يزداد وتنصح  التضامن معها  ترى 
من تلك المنظمة، والتي عادةً تتألف 
مطلقات،  موظفات  من  أغلبيتها 
أن  يمكن  للزوجة  فنصائحهن 

تتمحور حول المواضيع التالية: 
بأّن الزوجة وفي حالة االنفصال   -
مستقلة  و  حرة  تصبح  والطالق 
سيساعدونها  وبأنهم  بقرارها  
مادياً، وسيكون لها معاشها الخاص 
 ( اجتماعية  مساعدة  عملياً  وهي 

سوسيال(. . 
-  وأنهم مستعدون أن يقّدموا لها كّل 

وسائل الراحة . 
تقّدم طلب على  بأن  وينصحونها   -
العيش ببيٍت لوحدها  دون الزوج . 

أي ال تحتاج لهذا الرجل. 
- ويعدونها  بأنها يمكن أن تتصّرف 
باألوالد - حق الرعاية ، ومن  كّل 

النواحي …
- وإلى أن ينجحوا معها بأن تنفصل 
األغلب  على   ، نفسها  وتطلّق 
نتيجةً   ، أيضاً  األوالد  تخسر  هي 

للخالفات المستمرة بين الوالدين .. 
من  كلياً  األطفال  بفصل  فيقّررون 
العائلة المنفصلة . وهكذا تبدأ العائلة 
الوسائل  بكّل  عملت  الواحدةوالتي 
إلى  أو  أوروبا  إلى  الوصول  ألجل 
جمع شمل العائلة، تتشرذم واألوالد 
غريبة  أخرى  عوائل  إلى  يسلّمون 
عنهم كلياً، وهكذا يتحّول البيت الذي 
ونجاحات  سعيدة  بحياة  حلم  لطالما 
ألوالدها وبفترةٍ قصيرة إلى بيوتات 
حزينة قلقة ونادمة في وضع ال ينفع 
فيه الندم . وفي كثيٍر من هذه الحاالت 
حين ال تريد الزوجة االنفصال يقال 
بأطفالك  االلتقاء  أردت   إذا  لها 
تنفصلي عن  أن  بّد  فال   ، بيتك  في 
يكون  قد   - به  تلتقي  وال  زوجك 
شرط من شروط اللقاء مع األوالد. 
الزوجة  األحيان  من  كثير  وفي 
وذلك  لوحدها،  السكن  على  تجبر 
وجود  ألّن   ، أوالدها  تستقبل  لكي 
واحد ومع بعض  بيٍت  في  الوالدين 
ال يمكن لألطفال  زيارتهم. وفي هذا 
الوضع يتمّسك كال الزوجين بجبهته 
والدفاع عنها وذلك عبر محاٍم لكّل 
منهم ، وتبدا المعارك بينهما . تلك 
المعارك تكون عند المحامين وكذلك 
وكذلك  المنظمة  ضد  المحامين  مع 
لهكذا  المخصصة  المحاكم  في 
قضايا.  وكّل محامي بالطبع يحاول 
وضع التهم والخالفات بحق الطرف 
اآلخر، وهكذا فإّن الهوة تزداد بينهم 
تكون  والمأساة  تتعّمق  والخالفات 

على الجميع.



يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

ثها اجلميع
ّ
املوسيقى لغة عاملية يتحد

العالم قطر  أغاني كأس  أطلقت   
 ، غنائي  ألبوم  ضمن   ٢٠٢٢
متنوعة  أشكال  مزج  إلى  يهدف 
بين  الجمع  وإلى  الموسيقى،  من 
والجماهير  والفنانين  الالعبين 
من مختلف أنحاء العالم، باعتبار 
أّن الموسيقى لغة عالمية يتحّدثها 

الجميع .
جونغ  الكوري  المغني  أمتع  فقد 
كوك الذي غنّى أغنية كأس العالم 
 ،  Dreamers بعنوان   ٢٠٢٢
قطر  مونديال  افتتاح  في  وذلك 
٢٠٢٢ في استاد البيت. الجمهور 
فهد  الغناء،  وشاركه  والعالم، 
فرقة  عضو  وتألق  الكبيسي، 
من  بجاكيت  جونغكوك   BTS
و  ألف   ٢1 بقيمة  فيرساتشي 

٢٢7 أورو.
الجنوبي  الكوري  المغني  وأّدى 
التي   ،”Dreamers“ أغنية 
في  الحضور  معها  تفاعل 
مدرجات استاد “البيت” بحرارة.

قوائم  الحالمون  أغنية  وتصّدرت 
 1٠٠ من  أكثر  في   iTunes
الرسوم  ألحدث  وفقاً  دولة، 

البيانية.
مخططات  األغنية  وتصّدرت 
بما  دولة،   1٠٢ في   iTunes

للشخص  الدولي  القانوني  التعريف 
عديم الجنسية هو كما يلي: ”الشخص 
مواطناً  دولة  أي  تعتبره  ال  الذي 
وبكلمات  تشريعها“.  بمقتضى  فيها 
أبسط، يعني ذلك أّن الشخص عديم 
بلد.  أي  جنسية  يحمل  ال  الجنسية 
عديمي  األشخاص  بعض  ويولد 
آخرون  يصبح  بينما  الجنسية، 
عديمي الجنسية في فترةٍ الحقة من 

حياتهم.
نتيجةً  الجنسية  انعدام  حاالت  تنشأ 
لعدٍد من األسباب، منها التمييز ضد 
مجموعات إثنية أو دينية معيّنة، أو 
الجنس؛  نوع  أساس  على  التمييز 
أو ظهور دول جديدة أو نقل ملكية 
األراضي بين الدول القائمة؛ إضافةً 
قوانين  في  فجوات  وجود  إلى 
فإّن  السبب،  كان  ومهما  الجنسية. 
وخيمة  عواقب  لها  الجنسية  انعدام 
على األفراد في كّل بلد تقريباً وفي 

جميع المناطق حول العالم.
الجنسية  انعدام  أسباب  وترجع  
ثغرات  وجود  إلى  رئيسي  بشكٍل 
في قوانين الجنسية تؤّدي إلى انعدام 
قوانين  بلد  ولكّل  الجنسية.  في  
تحّدد الظروف التي تُعطى الجنسية 
بموجبها للفرد أو تُسحب منه. وإذا 
لم تَُصغ هذه القوانين بعناية وتُطبّق 
بعض  يُستبعد  فقد  صحيح،  بشكٍل 
من  يُصبحون  أو  ويكونون  الناس 
عديمي الجنسية. ومن األمثلة على 
ذلك األطفال الذين ال يكون أهاليهم 
تُكتسب  بلد  في  أصالً  معروفين 
النسب.  أساس  على  الجنسية  فيه 
قوانين  معظم  فإّن  الحظ،  ولحسن 
تعترف بهؤالء األشخاص  الجنسية 
كمواطنين في الدول التي يتواجدون 

فيها.
هناك عامل آخر قد يساهم في تعقيد 
األمور ويتمثل في انتقال األفراد من 

البلدان التي ُولدوا فيها. 
الذي  الطفل  يتعّرض  أن  ويمكن 
التحّول  لخطر  أجنبي  بلٍد  في  يولد 
لم  حال  في  الجنسية  عديم  إلى 
يسمح هذا البلد بمنحه الجنسية على 
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منوعات

في ذلك فرنسا والواليات المتحدة 
والمملكة المتحدة واليابان وكندا. 
بعد أقل من يوٍم من إصدارها يوم 

األحد الساعة ٢ ظهًرا.
مرحة  أغنية  هي  “الحالمون” 
مع  العالم  كأس  روح  تجّسد 
 ، نحن  من  “انظر  مثل  كلمات 

نحن الحالمون”.
الموسيقي  الفيديو  مقطع  وتجاوز 
 Jungkook يُظهر  الذي 
مليون   ٢.6 االفتتاح  حفل  في 
مشاهدة. بعد حوالي سبع ساعات 
على  الفيفا  قناة  على  تحميله  من 

.YouTube
الفنان  ظهور  الحفل  وشهد 
فريمان،  مورجان  األمريكي 
مباريات  أولى  افتتاح  تقديمه  في 
المونديال ٢٠٢٢، التي تستضيفها 
قطر. وظهر مورجان فريمان مع 
شاب من ذوي القدرات الخاصة 
له  يحكي  وبدأ  استقبله.  الذي 
وفكرة  القبيلة  فكرة  عن  الشاب 

الخيمة ورمزها عند السامية.
األغاني  أبرز  نعرض  وهنا 
الرسمية التي أطلقت بمناسبة هذا 
ينتظره  الذي  العالمي،  الحدث 

الجميع بفارغ الصبر:
أغاني كأس العالم قطر: 

 –  أغنية هيا هيا
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أطلق 
الرسمية  أغانيه  أولى  “فيفا” 
العالم قطر ٢٠٢٢  لبطولة كأس 
)نحن  هيَّا  “هيَّا  عنوان  تحت 
في  شارك  والتي  معاً(”،  أفضل 
ترينيداد  األمريكي  النجم  أداءها 
األفريقي  والمغني  كاردونا، 
القطرية  والفنانة  دافيدو،  الشهير 

عائشة.
الموسيقي  الفيديو  ويشهد 
تعتبر  التي  لألغنية،  المصاحب 
قطر  العالم  كأس  اغاني  إحدى 
مؤثرات  على  تعتمد  التي   ،
الريغي،  وموسيقى   ”R&B“
مع  الثالثة  الفنانين  أداء  على 
وعلى  الصحراء  في  راقصين 
البحر ، وتتخلّله مشاهد  شاطئ  
العالم  كأس  نهائيات  من  مؤثرة 

السابقة.
مدير  ماداتي،  كاي  وقالت 
للـ”فيفا”:  التجاري  الشؤون 
من  أصوات  جمع  خالل  “من 
والشرق  وإفريقيا  األمريكيتين 
إلى  األغنية  ترمز هذه  األوسط، 
وكرة  للموسيقى   يمكن  كيف 
إلى  ُمشيرةً  العالم”،  توحيد  القدم 
أّن الموسيقى التصويرية متعددة 

إدريس شيخة

املحامية: الفا عباس 

تقريب  في  ستساهم  األغاني 
روح  من  المتحمسة  الجماهير 

كأس العالم.
لكرة  الدولي  االتحاد  وأصدر 
القدم “فيفا”  األغنية للمرة األولى 
على اإلطالق في قرعة البطولة، 
التي انطلقت في الدولة الخليجية 
تشرين   / نوفمبر   ٢1 بتاريخ 

الثاني.
عائشة  القطرية  الفنانة  وأعربت 
قائلة:  بالمشاركة،  سعادتها  عن 
أن  ويشّرفني  محظوظة  “إنني 
المثيرة،  األوقات  أعيش في هذه 
حيث أشهد وأكون جزءاً من هذا 
اإلنجاز الضخم لبلدي قطر.. إنه 
قرعة  في  ألشارك  تحقّق  حلم 
النهائية وأكون جزءاً من  الكأس 

هذه األغنية المهمة”.
وأشرف على إنتاج األغنية المنتج 
 ،RedOne المغربي  السويدي 
عالميين  فنانين   مع  عمل  الذي 
ليدي  األمريكية  المغنية  أمثال 
غاغا ومغنية الراب نيكي ميناج.

لكرة  الدولي  االتحاد  أطلق  كما 
القدم األغنية الرسمية الثانية التي 
العالم  كأس  أغاني  إحدى  تعتبر 
قطر ٢٠٢٢ تحت اسم “ارحبو” 
 ، االنجليزية  النسخة   Arhbo

الراب  مغني  أدائها  في  وشارك 
غيمز  الكونغولي  الفرنسي- 
أوزونا،  البورتوريكي  والمغني 
جوائز  عدة  على  حصل  الذي 

بالتينية ألكثر األلبومات مبيعاً.
أما بالنسبة الختيار اسم “ارحبوا” 
المصطلح  فهذا  األغنية،  على 
يعتبر مصطلحاً عامياً ويقصد فيه 
الكلمة،  اختيار  وجاء  الترحيب، 
التآلف  إلى  تدعو  األغنية  ألّن 
العالم  كأس  بطولة  في  والوحدة 

التي تستضيفها قطر .
األغنية،  فإّن  االسم،  على  وبناًء 
كأس  اغاني  إحدى  تعتبر  التي 
العالم قطر ، تعكس طيب الترحاب 
لمحة  تستعرض  كما  قطر،  في 

بسيطة عما سيتَوقّعهُ الجمهور.
العربية  النسخة  أصدرت   كما 
وشارك  “ارحبو”،  أغنية  من 
ناصر  القطري  الفنان  أدائها  في 
السعودي  والفنان  الكبيسي 
حنين  الكويتية  والفنانة  عايض، 
محمد  إخراج  من  وهي  حسين، 
أستوديوهات  وإنتاج  اإلبراهيم، 

كتارا.
تدعو  عبارات  الكلمات  وضّمت 
حيث  والكرم،  والمحبة  للسالم 
جاء فيها: “يا دوحة الناس يا حب 

المحيا..يا  ذا  يا  حيى  واحساس 
وقياس غني  يا حد  الناس  دوحة 

للعالم هيا”.
كأس  خالل  األغنية  وأطلقت 
بين  ما  فترة  في  لوسيل  سوبر 
شوطي مباراة الزمالك والهالل. 
طرحت  المونديال  اغاني  إّن 
تمزج  مختلفة  موسيقية  أشكاالً 
والبري  البحري  قطر  إرث  بين 
في الجملة الموسيقية، إلى جانب 
الموسيقية  الجملة  من  أجزاء 
المنتشرة  الراب  وأغاني  الحديثة 

في العالم.
العام  الطرح  أّن  على  ويشّدد 
بين  الدمج  محاولة  هي  لألغاني 

مختلف الثقافات.

أساس الوالدة فقط، وإذا لم يكن بلد 
بمنح  الوالَدْين  ألحد  يسمح  المنشأ 
الروابط  أساس  على  لطفله  جنسيته 
األسرية. باإلضافة إلى ذلك، تعتبر 
القواعد التي تحّدد من يستطيع نقل 
جنسيته إلى أوالده وَمن ال يستطيع 
القوانين  تسمح  فال  أحياناً.  تمييزيةً 
جنسيتهّن  بمنح  للنساء  بلداً   ٢7 في 
السورية،  الدولة  ومنها  ألطفالهّن 
قيوداً  البلدان  بعض  تفرض  بينما 
األعراق  لبعض  الجنسية  منح  على 
حالة  في  لذلك  كماحدث  واإلثنيات 
مكتومي القيد واالجانب من القومية 
الُكردية في سوريا ،حيث تّم تجريد 
الجنسية  من  الُكردية  العوائل  مئات 
الجنسية  منحهم  عدم  أو  السورية 
لكونهم ينتمون إلى القومية الُكردية 

بعد إحصاء عام 196٢
األخرى  المهّمة  األسباب  ومن 
في  وتغيير  جديدة  دول  نشوء  هي 
الحاالت،  من  العديد  وفي  الحدود. 
على  محددة  فئات  تحصل  ال  قد 
عندما  ،وحتى  لذلك  نتيجةً  الجنسية 
تسمح البلدان الجديدة بمنح الجنسية 
األقليات  تواجه  ما  فغالباً  للجميع، 
صعوبةً  والدينية  والعرقية  اإلثنية 
في إثبات صلتها بالبلد المعني. وفي 
البلدان التي ال تُكتسب فيها الجنسية 
انعدام  ينتقل  النسب،  خالل  من  إال 

الجنسية إلى الجيل التالي.
انعدام  ينتج  أن  يمكن  وأخيراً، 
الجنسية أيضاَ عن خسارة الجنسية أو 
البلدان،  الحرمان منها. وفي بعض 
يمكن أن يخسر المواطنون جنسيتهم 
ببساطة بسبب عيشهم خارج بلدانهم 
ويمكن  الزمن.  من  طويلة  لفترةٍ 
المواطنين  تحرم  أن  أيضاً  للدول 
التغييرات  خالل  من  الجنسية  من 
مجموعات  تترك  التي  القوانين  في 
كاملة من األفراد من دون جنسية، 
على  تمييزية  لمعايير  وفقاً  وذلك 

غرار اإلثنية أو العرق.
ديباجة  في  جاء  وقد 
     UNIVERSAL اتفاقية 

INSTRUMENt

عديمي  األشخاص  وضع  بشأن   
الجنسية

المتعاقدين،  السامين  األطراف  ”إن 
أّن ميثاق  اعتبارهم  إذ يضعون في 
العالمي  واإلعالن  المتحدة  األمم 
لحقوق اإلنسان الذي أقّرته الجمعية 
 1٠ يوم  المتحدة،  لألمم  العامة 
قد   ،19٤8 األول/ديسمبر  كانون 
أّكدا مبدأ وجوب تمتع جميع البشر، 
والحريات  بالحقوق  تمييز،  دون 

األساسية،
أّن  اعتبارهم  في  يضعون  وإذ 
برهنت  قد  المتحدة  األمم  منظمة 
اهتمامها  على  مناسبات  عدة  في 
الجنسية  عديمي  باألشخاص  البالغ 
وحاولت جهدها أن تضمن لعديمي 
الجنسية أوسع ممارسٍة ممكنة لهذه 

الحقوق والحريات األساسية،
أّن  اعتبارهم  في  يضعون  وإذ 
الالجئين،  بوضع  الخاصة  االتفاقية 
تموز/يوليه   ٢8 يوم  المعقودة 
عديمي  من  تشمل  ال   ،19٥1
الجنسية إال أولئك الذين هم الجئون 
في الوقت نفسه، وأّن هناك كثيرين 
من عديمي الجنسية ال تنطبق عليهم 

تلك االتفاقية،
وإذ يرون أّن من المستحسن تنظيم 
وتحسينه  الجنسية  عديمي  وضع 

باتفاٍق دولي،”
قانون الجنسية السورية هو القانون 
الذي ينّظم اكتساب الجنسية السورية 
السورية  الجنسية  وفقدانها.  ونقلها 
هي صفة المواطن السوري ويمكن 
الوالدة  عليها عن طريق  الحصول 

أو التجنس
. فيما يتعلّق  بقانون الجنسية السوري 
الذي صدر  في عام 1969 بموجب 
هو   .٢76 التشريعي  المرسوم 
القانون الذي ينّظم اكتساب الجنسية 
وحسب  وفقدانها.  ونقلها  السورية 
هي  السورية  فالجنسية  القانون  هذا 
ويمكن  السوري  المواطن  صفة 
الوالدة  عليها عن طريق  الحصول 

أو التجنس
حيث ينّص قانون الجنسية السوري 

على أنه يُعتبر  سوريا حكماً:
آ- َمن ولد في القطر أو خارجه من 

والد سوري.
ب- َمن ولد في القطر من أم  سورية 

ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً.
والدين  من  القطر  في  ولد  َمن  ج  
مجهولين أو مجهولي الجنسية أو ال 
جنسية لهما ويُعتبر اللقيط في القطر 
ُعثر  الذي  المكان  وفي  فيه  مولوداً 

عليه فيه ما لم يثبت العكس.
له  يحّق  ولم  القطر  في  ولد  َمن  د- 
عند والدته أن يكتسب بصلة البنوة 

جنسية أجنبية.
للجمهورية   بأصله  ينتمي  َمن  هـ- 

السورية.
الجنسية السورية تحّددها في الغالب 
مايعرف   وذلك  )األب(  األبوة 
بقانون حق الدم فمكان الوالدة غير 
ال  سوريا  في  والوالدة  صلة،  ذي 
الجنسية  في  التلقائي  الحق  تمنح 
أغلب  في  يعني  وهذا  السورية. 
من  يعتبرون  األفراد  أّن  الحاالت 
المواطنين السوريين بصرف النظر 
عما إذا كانوا يولدون داخل سوريا 
يحمل  أبوهم  دام  ما  خارجها  أو 

الجنسية السورية
وال تمنح الوالدة ألم سورية الجنسية 
تلقائياً. إذا تزّوجت امرأة سورية من 
زوج أجنبي، فإّن أطفالها سيحصلون 
وليس  األجنبي  الزوج  جنسية  على 
لديهم أي مطالبة بالجنسية السورية، 
في  وترعرعوا  ولدوا  لو  حتى 
القانونية  التداعيات  وتتمثّل  سوريا. 
يواجهون  أّن هؤالء األشخاص  في 
عدم  أحدها  العقبات،  من  عدداً 
قدرتهم على العمل في القطاع العام.
في  الوالدة في سوريا التمنح  لذلك 
حد ذاتها الجنسية السورية  ألّن حق 

مسقط الرأس اليطبّق.
ومن حاالت اكتساب  الجنسية لعديم 
الجنسية أو مكتوم القيد إثبات نسبه 
الجنسية  على  الحاصلين  أبويه  إلى 
إثبات  دعوى  خالل  من  السورية 

النسب
الولد  إلحاق  بأنه  “النََسْب”  ويُعَّرف 

من  ذلك  على  يترتّب  وما  ألبيه، 
من  بينهما،  المتبادلة  االلتزامات 
وتربيته  ولده  على  األب  عطف 
والتوريث  أشده  يبلغ  حتى  وتعليمه 
فيما بينهما وغير ذلك من االلتزامات 
األب  عطف  من  بينهما،  المتبادلة 
حتى  وتعليمه  وتربيته  ولده  على 
بينهما  فيما  والتوريث  أشده  يبلغ 
وغير ذلك من االلتزامات والحقوق 

األدبية والمالية.
جنسية  حمل  في  الولد  لحق  إضافةًً 
فهو  أمه  إلى  الولد  نسب  أما  أبيه، 
ثابٌت في كّل حاالت الوالدة شرعيّة 
ال  ومما  شرعية،  غير  أو  كانت 
من  النسب  موضوع  أّن  فيه  شّك 
جداً،  والحّساسة  الهامة  المواضيع 
نتائج  من  عليها  يترتب  ما  بسبب 
االجتماعية  العالقات  على  تؤثّر 
والمالية كنفقة القرابة واإلرث، وما 
تولّد  قانونية  آثار  من  ذلك  يرتّبه 
أفراد  من  فرد  لكّل  قانونية  مراكز 

هذا المجتمع.
ع  المشِرّ عيّنها  التي  والحاالت 
السوري في قانون األحوال وحسب 
النقض  لمحكمة  القضائي  االجتهاد 
النسب  يثبت  يلي:”  ما  السورية 
أو  بالزواج  أو  بالبنوة  باإلقرار 
من  للمّدعي  والبّد  بشبهة،  بالوطء 
إيضاح دعواه على ضوء ذلك كله”.
األحوال  قانون  جاء  وقد   –
رقم  المواد  في  السوري  الشخصية 
1٢8 وحتى 136 منه على حاالت 
حاالت  أهم  ومن  وثبوتيته،  النسب 
ثبوت النسب وأكثرها شيوعاً النسب 
الناشئ عن عقد الزواج ألنه األصل 
بأبيه،  االبن  يلحق  وبه  النسب،  في 
نحو  بواجباته  منهما  كّل  ويلتزم 
من  الولد  نسب  ثبت  ومتى  اآلخر، 
هناك  يعد  لم  الزواج  بواسطة  أبيه 
حاجة إلى إثبات النسب عن طريق 
)الشهود(. البيّنة  أو طريق  اإلقرار 
المشرع  أخذ  فقد  ذلك  على  وبناًء 

السوري لثبوت النسب إّما:
1- ثبوت النسب باإلقرار: وذلك في 
قانون  من   136 إلى   13٤ المواد 

التي  السوري  الشخصية  األحوال 
نّصت على أن:” اإلقرار بالبنوة ولو 
النسب  لمجهول  الموت  مرض  في 
إذا كان  المقّر،  النسب من  يثبت به 
فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة. 
أو  باألبوة  النسب  مجهول  وإقرار 
األمومة يثبت به النسب، إذا صادقه 
بينهما  السن  فرق  وكان  له  المقّر 

يتحّمل ذلك.
النسب  غير  في  بالنسب  واإلقرار 
بالبنوة واألمومة ال يسري على غير 

المقّر بتصديقه“.
٢- ثبوت النسب بالبينة: فإذا لم يثبت 
النسب بالعقد الصحيح بين الزوجين 
قبل  من  كالشهادة  باإلقرار،  أو 
الطبيب المختص أو شهادة بالشهرة 
البينة  به  تقبل  لما  وفقاً  والتسامع 
فيترتّب  مشهوراً،  كان  إذا  بالزواج 
آثاره،  جميع  الزواج  إثبات  على 

حتى لو لم يعرف العقد وتاريخه.
في  الحق  لالبناء  فإّن  تقّدم  ومما 
اكتساب جنسية آبائهم واجدادهم وإن 
من يمّت بأصوله إلى دولة معينة له 
الحق بالتمتع بجنسية تلك الدولة بما 
لها من حقوق وواحبات دون تمييز 
بغّض النظر عن دينه وعرقه وألنه 
موجود بشخصه أو أصوله  قبل تلك 
جردته  التي  والمراسيم  القرارات 
من جنسيته أو لم تمنحه بدون وجه 

سبب قانوني أو  إنساني.

ما هو انعدام اجلنسية؟
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Hijmara kurdan li Rojava

Ji bilî� hin erebên Besî� 

û şofen, tu kes di 

welatê sûrî� de, hebûna 

kurd û parçeyekê ji 

Kurdistan ê, nade 

mandelê, û dema xaka 

sûrî� hate desteserkirin, 

jib al ferensî�zan ve, di 

sala/1920/ê, de, ewan 

jî� dan û standin bi 

kurdan re kirin, weku 

pêkhatekî� netewî�, 

lewra di sala/1937/ê 

de, serhijmarek ji 

kurdên rojhilatî� 

çemê ferat pêkanî�n, 

û dî�tin ku hijmara 

kurdan/82000/ in 

,himber/42000/kes ji 

netewa ereban.

Bi nûjenkirina dewleta 

sûrî�, li ser destên 

ferensî�zan, û avakirina 

bajaran, dibistanan, û 

peydabûna derfetên 

kar, û xweşkirina 

jiyan ê, û peydabûna 

derman û nûjdaran, 

derbasbûna terektor, 

patoz û alavên çandinê, 

ev hemî� bibûn hoyên 

pêşketin û xweşkirina 

jiyanê, û zêdebûna 

hijmara kurdan.

Piştî� erebên Besî� yên 

şofen, bûne desthilat, 

dane ber çavên xwe, 

tunekirin û ji navbirina 

kurdan, wan çend piroje 

û astengî� danî�ne pêşiya 

kurdan, bi sepandina 

hin yasa û zagonan, ku 

derfetên kar ,xwendin 

û jiyanê, li kurdan 

asteng dikirin, weha 

kişandina nasnameyên 

hemwelatiyê, û 

nehiştina avakirina 

xaniyan, û destdanî�n 

Duh roja sêşemê 

22ê mijdara 2022an, 

Şandek ji Encûmena 

E� zêdiyên Sûriyê 

serdana ofî�sa partiya 

Yekî�tiya kurdistanî� 

-Sûriya kir..

Û�  herwiha ev şanda 

Encûmena E� zî�dî� ji 

aliyê Serhan Hesen 

serok û endamê 

serkirdayetê Mizgî�n 

Yûsif pêk hat..

Û�  ji aliyê endamên 

komî�teya siyasî� 

Ibrahî�m Biro û Newaf 

Reşî�d û endamê 

Adilê Evdile

li ser erd û zeviyên 

kurdan, û qedexekirina 

karmendiyê di pênc 

wezaretan de, lê dî�sa 

gelê kurd karî�bû xwe 

pêş bixe, di gelek waran 

de, weku xwendin û 

bazirganiyê, û hijmara 

kurdan di bin siha 

desthilata sûrî� de, ji 

beriya buhara ereban, 

weku nav lê tê kirin, 

weku ku dihatin 

naskirin, hijmara 

kurdan, gihabû di 

navbera/4-3/milyon 

kes de.

Buhara ereban, di 

sala/2010/ê de dest 

pêkiribû, pirûskên 

şoreşê gihabûn gelên 

sûrî� jî�, weha herêmên 

kurdan jî�, lê çekdaran 

şoreş beravêtî� kiribû, 

bi egera hin sedeman, û 

di encamê de, nî�vê gelê 

welatê sûrî� koçber bibû, 

di nava welat û ji derve 

jî�.

Ka em binêrin, li dox û 

rewşa kurdan, bi taybet 

li ser hijmarê, ka çend 

kes koçber bûn, û çend 

man, û sedem çibûn?

-1Kurdên rojava ji 

welatê xwe koçkirin, 

derveyî� welat, bi egera 

şerê navxweyî�.

-Koçkirin bi egera 

leşkeriya neçar, û tirsa 

koştin ê.2

-Nemana derfetên kar û 

pêdiviyên jiyanê.3

-4Astengiyên li pêşiya 

xwendinê, çinku welat 

bibû çend parçe, û her 

parçeyekî�, ketibû bin 

destên milî�sên cûr be 

cûr de.

Ferhengok

-5Qedexebûna çûn û 

hatinê .

-6Nemana dewlet, 

weku rêjî�m, û tunebûna 

alî�kariyan, weku 

pêdiviyên nexweşiyan, 

çûn û hatin di navbera 

bajar û herêma de.

-7Têkçûna pereyên 

sûrî�û nizimbûna nerxê 

wan, himber pereyên 

biyaniyan, ku kirî�na 

xwarin û pêdiviyên 

jiyanê, zor û buha bûn.

-8Hişkbûna erdan 

û zeviyan, û 

nebaranbarî�n, çend 

salan.

-9Tunebûna derfetên 

şobûna xort û keçan, 

çinku bi hezaran xort 

derketi derveyî� welat.

-10Bê hî�vî� ji dî�tin û 

peydabûna çareyanji 

kirî�z û qeyrana welat 

re.

Bi egera van sedem 

û hoyan, kurdistana 

rojava vala bibû ji 

gelê xwe, saman û 

destkeftên wan ji xelkê 

re man, çend pî�r û kal 

mane, di pêşerojê de, 

wê rewşa kurdan pirr 

zor û xerab bibe, heger 

di zûdemê de care new 

meydan ê.

Partiya Yekîtiya kurdistanî -Sûriya, Partiya Yekîtiya kurdistanî -Sûriya, 
pêşwazî li şandeke Encûmena pêşwazî li şandeke Encûmena 

Êêdiyên Sûriyê kirÊêdiyên Sûriyê kir

Sext            تقليد Sebet        صندوق Siruşt         طبيعة

Sazî         منظمة Sersaxî           عزاء Sarinc           براد

Sepandin          تطبيق Siza          عقوبة Sar              بارد

Serma ye, sobe dada ye.-
Sar e, serma ye, agir bav û bira ye.-
Se, goştê sa naxwe.-

komî�teya navendî� ve 

hatin pêşwazî�kirin..

Û�  herwiha di 

naveroka vê serdanê 

de her du aliyan bi 

giştî� ser bûyer û 

pêşhateyên herî� dawî� 

li kurdistana Sûriyê 

behiskirin û herwiha 

kêşe û metirsiyên li 

pêş navçeyê hatin 

gotûbêjkirin û 

pêwî�ste ku hemû 

hewlên dî�plomatî�k 

ji bo nehiştina wan 

metirsiyan bên 

yekkirin ..

Û�  herwiha ji rexekî� 

din ve her du aliyan 

di vê civatê de ser 

rewş û kêşeyên ku 

nehiştin Encûmena 

Niştimaniya kurd li 

Sûriya kongirê xwe 

yê 4emî�n li darbixe 

ji aliyê PYD ê ve 

behiskirin..

Û�  di dawiya vê 

serdanê de her du 

aliyan tekezî� li ser 

pêwî�stiya peywendî� 

û hemahengiyê ji bo 

xizmetkirina doza 

gelê kurd kirin.


