
يما يلي بقية مداخالت الندوة الحوارية التي دعت ف..  
إليها هيئة تحرير الرأي اآلخر أواسط شهر نيسان 

دور المرأة في المجتمع ( :الماضي تحت عنوان
 "...)الكردي

 إلى جانب كل رجل عظيم امرأة
 ردروزا كو ١

، َأمن من (الرجل –المرأة )المجتمع يتألف من نصفين   
المنطق أن نلقي بدور التربية على عاتق المرأة فقط وأن ما 
يقوم به أي فرد في المجتمع هو نتاج لتربيتها، وأن ما نعانيه 

 .من أمراض اجتماعية تغزو مجتمعاتنا سببها إذاً المرأة؟
و التربية والتوجيه وأن لن نغفل أن الدور الطبيعي للمرأة ه  

أساس التربية يبدأ منها، لكن هذا الدور يجب أال ينفصل عن 
أداء الرجل ودوره والعمل معاً يداً بيد في شتى مجاالت 
الحياة، أي أال نقيم المرأة دائماً بالوضع الخاص والمستقل 

ألنه  –على حد قول البعض  –والقابل لألخذ بعين االعتبار 
المرأة عن القضايا األخرى للشعوب، إن اليمكن فصل قضية 

نضال المرأة السياسي يبدأ من داخل األسرة بالتربية القومية 
التي تبدأ أوالً بتلقين الطفل وتعليمه اللغة األم، فعملية التعليم 
هذه هي أولى خطوات نضال المرأة في تنشئة جيل مؤمن 

دأ مهمة بقضيته ، وما أن يبدأ الطفل بتعلم لغته والنطق بها تب
األم أيضاً في نقل مبادئ الثقافة القومية إليه بتعزيز هذه اللغة 
عن طريق تعليمه بعض األغاني الكردية وكذلك األغاني 

 "Heve mele deve mele – yekê dike" :التراثية مثل
وغيرها، وشرح من هو الكردي وما هي معاني األسماء 

ريب الطفل وعالم تدل، وكذلك تد (....روجين أو –هوشنك )
على حفظ بعض الكلمات وترديدها بالكردية الصحيحة 
وإطالعه على هويته الكردية بشكل مبسط بدءاَ من القرية 
التي ينتمي إليها ولفت نظره إلى وجود قرى أخرى وتشجيعه 
على تناول بعض األكالت الشعبية الكردية التي تحضرها 

تربية ، ويتسع مجال ال "Boraniyê – Pincar"األم مثل 
من هم الكرد  :القومية عندما يبلغ الطفل مرحلة المراهقة

بشكل أوسع، ماذا يريدون؟ وما هو واجبنا تجاه كورديتنا ؟ 
 .مما نعاني ؟ ما هي المطالب والحقوق التي نناضل من أجلها

يستمر نضال المرأة في المعترك السياسي إلى جانب الرجل 
ويان في ذلك، وإن وال يقل دورها عن دوره، فالطرفان متسا

أي حزب أو جمعية أو تجمع سياسي اليمكن أن يحقق أهدافه 
بالشكل الحقيقي إال بمشاركة المرأة وبتفعيل دورها وإفساح 
مجال العمل والحرية أمامها كتلك المساحة التي يحتلها الرجل 
دونما قيود، صحيح أن الطابع الذكوري يغلب في معظم 

ندعيه من تحرر ردنا أن نطرح ما مناحي الحياة لكننا إذا ما أ
ومساواة على أرض الواقع والفعل فعلينا أال نفصل نضال 
المرأة عن الرجل، وأن نترك ما نعانيه من موروثات وأعراف 
اجتماعية بالية ال تزال تتحكم بعقولنا ولو بشكل غير مباشر 

وتُسند إليها أدوار هامشية،  وتضع المرأة في مرتبة خلف الرجل
رك المرأة في مسيرة النضال السياسي الديمقراطي وأن تشا

السلمي يداً بيد مع الرجل، حيث وصل المجتمع الذكوري إلى 
وقت ليهمس فيه وراء كل رجل عظيم امرأة، الصرخة األنثوية 

 .إلى جانب كل رجل عظيم امرأة تقول

المرأة الكردية والنضال القومي الديمقراطي 
 السلمي

 ديا خناف ٢
 :قبل الدخول في صلب الموضوع أود أن أثير المالحظة التالية  

ضمن  –جاء في فقرة المرأة والسياسة في المجتمع الكردي 
 –لموقرة األسئلة المطروحة من قبل هيئة تحرير الرأي اآلخر ا

كيف يمكن للمرأة الكردية أن تشارك في  :السؤال الذي يقول 
فهذا  .النضال الديمقراطي السياسي السلمي إلى جانب الرجل؟

السؤال يوحي وكأن المرأة الكردية على أبواب البدء بالنضال 
حبذا لو كانت ....الديمقراطي السياسي السلمي إلى جانب الرجل

كيف يمكن للمرأة الكردية أن  :تيصيغة السؤال على الشكل اآل
كون المرأة الكردية لم تبخل ...تتبوأ مكانها في التنظيم السياسي؟ 
بمشاركة  –إن لم نقل قبلها  -يوماً ومنذ نشوء الحركة الكردية 

نشطة في النضال القومي الكردي إلى جانب الرجل حيث شاركت 
ريخ شعبنا وتشارك في جميع المناسبات والمحطات النضالية في تا

 .الكردي في سوريا على مر العقود
فهي كانت في مقدمة النضال المرير لترسيخ وتثبيت االحتفال  

 .بيوم نوروز المجيد وذلك لسنوات طويلة
كما وشاركت بفعالية ونشاط وساهمت بشجاعة في الدعاية   

والتحريض في انتخابات مجلس الشعب ومجالس اإلدارة المحلية 
 –ترشيحاً وتصويتاً  –حركة الوطنية الكردية لصالح قائمة ال

 .وكذلك كانت لها نفس الفعالية والتأثير في حاالت المقاطعة
 –حلبجة )في كل تجمعات وطوابير الحداد على أرواح شهداء  

ولم تتخلف المرأة  .يغلب عدد النساء على الرجال (آذار ١٢
جاجات الكردية عن المشاركة في كل التظاهرات السلمية واالحت

االحتجاجات المتكررة أمام محكمة (التي دعت إليها الحركة الكردية
دعماً لمعنويات )أمن الدولة في كل من مدينة حلب ودمشق

 .المعتقلين من أبناء وبنات شعبنا الكردي في السجون
ننسى أحداث آذار المؤلمة حيث فوجعت المرأة الكردية  وهنا ال 

بدور بارز في االحتجاجات  بولدها وزوجها وأختها وقامت كذلك
والتظاهرات في وجه قتلة أبناء وبنات شعبنا وكانت تدير خيم 
عزاء الشهداء مرفوعة الجبين بتضحياتها، وقد تعرضت العديد من 
النسوة الكرد لالعتقال السياسي والمالحقة والمساءلة األمنية 

 .المستمرة
لكرد ليست إن ممارسة النضال السياسي القومي الديمقراطي عند ا 

حكراً على الرجال وإنما هي حالة مجتمعية تنخرط فيها جميع 
 فئات المجتمع ، فالمرأة هي نصف المجتمع الكردي ودورها ال

الخ ، كما أن ...يقتصر على كونها أماً وربة منزل نشيطة ومرتبة
العمل واالهتمام بالشأن العام الكردي والوطني هي من سمات 

 .شخصية المرأة الكردية
يمكن فصل الحالة االجتماعية عن الحالة السياسية ، فالمرأة  ال 

الكردية التي تقوم بكامل واجبها المنزلي واالجتماعي والتي تكدح 
ليل نهار تبقى منقوصة الحقوق وينظر إليها نظرة دونية، كذلك 
األمر بالنسبة للحالة السياسية رغم المشاركة في كافة أوجه 

تبقى المرأة الكردية بعيدة عن التنظيم النضال السياسي القومي 
السياسي وإن كانت منظمة تبقى بعيدة عن مركز القرار ويظل 

 .وجودها أمراً شكلياً
تتحمل مسؤولية  والبد من اإلشارة إلى أن المرأة الكردية ال  

الهفوات والسياسات الخاطئة التي ارتكبتها الحركة الكردية كونها 
ار السياسي الكردي بل كانت دوماً لم تكن يوماً في مركز القر

ملتزمة ومتعاطفة مع القرارات الصادرة عن هذه الحركة 
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  .المناضلة
ومن المؤسف القول بأن الحركة الكردية وبكافة تنظيماتها لم تقدم   

حتى اللحظة برامج وخطط جدية لتشجيع ودعم التنظيم النسائي 
 .لديها كما يجب

كونه حالة  زاب الكردية اليتعدىفالتنظيم النسائي في كافة األح  
، ومن المعيب ونحن في القرن الحادي والعشرين أن تكون كافة بائسة

قيادات الحركة الكردية خالية من أية وجه نسائي علماً أن المرأة قد 
والننسى أن حضور ومشاركة المرأة  .انخرطت في التنظيم منذ عقود

تبقى خجولة  (...عةاجتماعات موس –مؤتمرات )في المحافل الحزبية 
 .وشكلية

البد أن ندعو الحركة الكردية في سوريا لالهتمام الجدي  :أخيراً   
والمثابر بقضية المرأة وبالتنظيم النسائي وخلق مناخات مالئمة لكي 
تأخذ المرأة الكردية مكانها المناسب في صفوف الحركة جنباً إلى 

 .جنب مع الرجل في مختلف المستويات الحزبية
أتوجه بدعوة خاصة للمثقف والمفكر الكردي للمساهمة النظرية  كما

والفكرية في إبراز أهمية استثمار طاقات النصف الحي من المجتمع 
 .الكردي 

  
 للمرأة دور كبير في بناء وعي قومي سليم

 فيان ٣
بالتأكيد البد أن يكون للمرأة دور في قيادة منزلها والتصرف في   

م سواء في الريف أو المدينة، ولكن يكون شؤون أوالدها ومتطلباته
دور المرأة العاملة في المدينة أكثر نجاحاً من دورها في الريف نتيجة 

نعم  .العالقات االجتماعية في العمل والمجتمع وبذلك تتبوأ دوراً أكبر
فلها الدور الرئيسي في الزيارات والعالقات، فهي في اغلب األحيان 

رجل وزياراته وعالقاته مع أصدقائه أو الموجه األساس لتحركات ال
ضمن العائلة  أقاربه وفي توطيد العالقات االجتماعية األسرية

من خالل توجيههم لكل ما هو صحيح وملزم  .الواحدة المتشعبة
 –موسيقا  وملء وقت فراغهم والترفيه عنهم بنشاطات مختلفة 

المرأة  نعم عندما تكون .(الخ...عالقات اجتماعية –رحالت  –غناء 
متعلمة ستدفعهم للعلم ولكل ما يفيدهم من برامج تلفزيونية أو حتى 
تربوية ، وحتى إذا لم تكن متعلمة فهي ترغب أن يحقق أطفالها ما لم 

 .تستطع فعله
نعم هذا صحيح من خالل رواية القصص التراثية وتنزيل برامج   

م والقيام تعليمية وترفيهية مسلية لألطفال على الكمبيوتر باللغة األ
برحالت إلى المناطق األثرية التي لها عالقة بتراثنا الثقافي 

  .والحضاري والتعرف عليها والتمسك بها
ولذلك أهمية كبيرة في تواصل األجيال مع حضارتهم وتراثهم   

وعاداتهم وتقاليدهم ، وينجز ذلك بنقل المعلومة والفكر السليم 
 .هذا العصربالطريقة السليمة التي تالءم معطيات 

للمرأة دور كبير في بناء وعي قومي سليم في مجتمعنا وذلك   
عندما تربي أطفالها على العادات والقيم وتحدثهم بلغتهم األم وتقوم 
بزيارات سريعة ومتكررة لقراهم وتعويدهم الصراحة وعدم الخجل 
من كونهم أكراداً كانوا يسكنون الجبال وحرفتهم األساسية هي 

 .ضافة لرغبتها في تعليمهم وتثقيفهمالزراعة باإل
نعم هناك مجال إلقامة ندوات ومحاضرات لتوعية المرأة حول دورها 
القيادي التربوي والتعامل مع الفتيات بشكل جدي وعصري اليخلو 

نعم ألنه وكما قال  .من اإلحساس بالمسؤولية عن الحرية التي نالوها
 عباً طيب األعرافاألم مدرسة إذا أعددتها   أعددت ش :الشاعر

من خالل القراءة ومطالعة المجالت والصحف الكردية وإبداء رأيها   
بالمناقشة والحوار وأيضاً التحدث مع الجيران واألقارب حول كل ما 
هو جديد وتراثي يتعلق باألكراد، ومراعاة ظروف الرجل واستقبال 
ية الضيوف وعدم التململ منهم، تستطيع المرأة تنمية دورها وتقو

 .شخصيتها

 أنت البداية
 روناك كرداغي ٤

منذ اللحظة األولى التي يبصر بها النور تكون هي أول من   
ترافقه في كل خطوات حياته ، واألكثر قدرة على التواصل معه 

كافة الوسائل الحسية والبصرية والسمعية أيا كان نوعها، لذا فكل ب
ما يتعلمه المرء باألخص في السنوات الخمس األولى من عمره 
تكون ركيزته األساسية وتبنى عليه جميع المعلومات الالحقة لهذا 
العمر أي أن بناء الشخصية يعتمد على ما يكتسبه الطفل قبل بلوغه 

نا يقع على عاتق األم أن تتواصل معه باللغة الخامسة من العمر، ه
األم وفي حالتنا نحن باللغة الكردية وبما أنها األقرب إليه تستطيع 
أن تغذي ذهنية طفلها بقيم اجتماعية ايجابية وثقافة منوعة من ثقافة 

  .أمتنا الكردية
بالتأكيد ال تستطيع األم الكردية أن تمنح طفلها أيا مما ُأسِلف إن   

أساساً جاهلة وال تعرف شيئا من الوعي القومي وال عالقة  كانت
لها بانتمائها الكردي ألنها لم تكن مهيأة أساسا لتكون أما إنما 

أراد ذلك لها من شدة الفقر  (ولي أمرها  )والدها أو أخوها 
والجهل المتفشي في مجتمعنا لألسف أو ربما هي التي شاءت 

ري بأنها مقدمة على كارثة في الزواج هربا من قهرٍ ما دون أن تد
إنشاء جيل ال مبالي ألن أمهاتهم شئن الزواج فقط دون أي أبعاد 

  .أخرى 
أي أننا نتجاهل بأن غالبية المتزوجات ال تدرين لما تزوجن وهن   

بالمحصلة لم يعملن على ثقافتهن وال على شخصيتهن باستثناء 
وأمهات  تمثيل وإتقان دور ربات البيوت الستقطاب العرسان

  .العرسان فيما هن ال يعين من المسؤولية شيئا 
في حال كانت كل فتاة حريصة على لغة وقومية وثقافة وتراث   

وفن أمتها بالدرجة األولى وعندما تكون أهال لمنح ذلك كله، 
نستطيع األمل بأنها ستنجب أطفاال يحافظون على مفاهيم وهوية 

  .أمتهم 
صادية السائدة وما يحل علينا من لكن في ظل األوضاع االقت  

أزمات سياسية تودي بنا إلى فقر مدقع وتشرد وجهل مزري ال 
يعيه غالبية مجتمعنا ألن ال وقت للتفكير بالنسبة إلى جائع مسئول 
عن عشرة أوالد باإلضافة إلى زوجته بأسباب موت الموروثات 

غتنا األم والثقافة والقيم االجتماعية وال يهمه إن استمر التواصل بل
  .أو باللغة المريخية حتى

لذا إن كنا نشاء أن تكون األم الكردية بأفضل صورة علينا البداية   
من أنفسنا ذكورا وإناثا بالعمل على تقوية شخصياتنا والحفاظ على 

 –زوجة  -حبيبة  –أختا  -لغتنا وثقافتنا، ففي حياة كل ذكر إما 
، بالمقابل على اإلناث مهما ابنة، عليه دعمها للتقدم لمستقبل أفضل

تفاوتت أعمارهن توسيع مداركهن بالتعلم وحسن المشاهدة 
واإلنصات والقراءة واالستفسار دون حرج عن كل ما ال يعرفنه 
وال يفهمنه والسعي وراء التوصل إلى شكل أفضل في التواصل 
مع الذات واألسرة والمحيط  وزيادة االهتمام بالوعي الثقافي 

ارك األخطاء السابقة لألجيال التي مرت ولبناء جيل والقومي لتد
على درجة عالية من الوعي الثقافي ، االجتماعي والسياسي فمن 

ال تستطيع االهتمام  (مربية أجيال  )غير المنطقي أن نتقبل معلمة 
والتواصل مع ابنها أو اإلنصات لمحاوالت تواصله مع الحياة 

  .وتكوينه لذاته 
ي البداية من الذات فإن لم تكوني راغبة بحياة المهمة األولى ه  

أفضل مهما حاول المحيط إنجاحك لن يتمكنوا من ذلك حتى تريدي 
أنت أن تغيري الصورة السلبية السائدة، عليك أن تتمسكي بالحياة، 
بالجمال، بالحب، باألفضل، بكل القيم السامية، لتؤمن الحياة بأنِك 

 .أهٌل لتحيي فيها 
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 والواهمون ...الخطوط الحمر 
 رشــيد .م  :بقلم  •

  الكرديةخلقت سياسات القوى العظمى ومصالحها المشكلة   
بموجب تحالفات ومعاهدات مشؤومة وجائرة ابتداء باالستعمار ثم 
التقسيم والقمع والسلب، والتي استمرت في تطبيقها األنظمة 
الحاكمة بكل قسوة وفظاعة وإلى تاريخه، ففرضت على الشعب 

العمل في السياسة الدفاعية التحررية لحلها، ولما كانت  رديالك
في بنيتها إنسانية وقومية ووطنية وأممية ، فقد  الكرديةالقضية 

استدعت الجميع لتضافر الجهود وتوحيد الصفوف للمساهمة أو 
المساندة، وقد اتسم النضال في هذا المنحى بالشعبي والسلمي 

علق بحقوق اغتصبت ، وحريات والمشروع والمتاح، ألنه عادل يت
 .إلخ...قيدت ودماء سفكت

في سورية  بنفسها عن كل ما هو عنف  الكرديةوقد نأت الحركة   
وإرهاب عبر مسيرتها النضالية، وابتعدت عن التصفيات الجسدية 

مشروعة، في أوج اختالفاتها  واألعمال التخريبية والممارسات الال
التنافس محتدمة وبالرغم من  وذروة معاناتها،  حيث كانت معارك

ذلك، كانت تدور رحاها فقط في فلك الخطابات واألدبيات 
لقد أصبح ) يشهد لها هذه الميزة (والمالسنات والمشاحنات الكالمية

هذا السلوك السلمي والمنهج الحواري تقليداً لدى معظم الفصائل 
بالرغم من بعض موجات الجفاء والخصام وحاالت االنقسام 

طع الحادة التي حدثت فيما بينها أحياناً، لم ترق هذه الخصال والتقا
القوى االستبدادية والشوفينية، فسعت بشتى الوسائل لدس مفاهيم 

 الكرديةغريبة مستوردة وسلوكيات ملوثة وخبيثة وسط الجماهير 
من خالل زرع منظمات ذات أجندات غير كوردية سورية في 

 .ل والمستويات ، ودعمتها بكل األشكاالكرديالجسم 
وقد وئدت بعضها في مهدها واألخرى تحتضر اآلن، بسبب   

صمود الحركة في وجه االستفزازات المتكررة واالستثارات 
العديدة والتهديدات المباشرة وغير المباشرة بغطاء ومؤازرة من 

متى وأينما )منتجيها وصانعيها، ولكن بقي من فيه القابلية للتحرك
كانت تلك المنظمات ومازالت سبباً في ذهاب فقد  .(!طلب منه ؟؟

ضحايا كثر من األبرياء والشرفاء، وضياع العديد من الفرص 
وهدر المزيد من الطاقات، لو استثمرت بصورة حسنة  لقطع 

  .شعبنا أشواطاً  طويلة على طريق النجاة والحرية 
في  الكرديةإن القوى الظالمية الحاقدة تتآمر على القضية   

مارس القتل وتفتعل أحداثاً لتبرر تدخلها في الشارع وت سوريا،
رد اآلمنين والمسالمين بذريعة مكافحة الشغب والقمع ضد الك

، وبالتالي عسكرة الشارع بمزيد  (المزعوم)والخطر واالضطراب 
ات البعثية المسلحة وقوات األمن والجيش لترهيب كل يمن المليش

لمتوجه إلى التغيير من تسول له نفسه الركوب في القطار ا
السلمي في البلد في ضوء التغيرات الهائلة في المنطقة  الديمقراطي

المؤلمة، وأخيراً مجزرة  2004آذار  12، وكانت البداية أحداث 
ليلة عيد النيروز وما بينهما من اعتقاالت  2008آذار 20

واغتياالت، وذلك لغاية التغطية على السياسات العقيمة والفاشلة 
القضايا الوطنية الملحة بشكل عام والكوردية بشكل خاص، حيال 

والتمويه على حالة العزلة الدولية واألزمات الداخلية الخانقة من 
 .غالء وبطالة وفقر

وإزاء هذه األحداث جاءت مواقف الحركة مسؤولة ومتزنة إلى   
حد ما، وفوتت الفرصة على محاوالت التيارات العنصرية في 

جهة ، واألفراد والجماعات الراديكالية  أجهزة السلطة من
المتطرفة والمأجورة من جهة أخرى، التي سعت لتطوير األمور 
وتفاقمها، حيث كانت ستتمخض عنها نتائج وخيمة تهدد السلم 

  .األهلي والتعايش األخوي بين مكونات الشعب

إن االقتتال الداخلي والصراعات الحزبية الدموية واالغتياالت   
السياسية خط أحمر، ونحذر الجميع من عواقبه وتداعياته، فنارها 
ستبتلع القاصي والداني، وخاصة من يشعلها ومن يؤججها، ألن 

إشعال الفتنة مهما من يقتل األبرياء المسالمين بدم بارد يستطيع 
كان شكلها وأداتها ويحاول إعادة الروح والنشاط للملثمين 

للقيام باألدوار التخريبية  (الهيپزين الرعاع واألشرار)والمقنعين 
القذرة، واألحداث الجارية وما رافقتها من مظاهر وتصرفات غير 
 مألوفة وغير مقبولة ، تنذر بما نتنبأ به ونحذر المهتمين والمعنيين

 .بذلك
ردي محرم ومقدس يجب حمايته من العبث الشارع الك  

  ً والتخريب، وينبغي أن يبقى نظيفاً طاهراً آمناً ومسالماً وموحدا
 .للجميع وألجل الجميع

واهم من يظن أن إثارة الشارع والتعرض الستقراره وسالمته ،   
عبر التالعب بالعواطف القومية والمشاعر الحماسية ستحقق له 

 .فوق والسيطرة على الموقف في الساحةالت
واهم من يعتقد بأنه سيصفي حساباته اإلقليمية والدولية أو مع   

زتها األمنية على حساب مصلحة وأجه لكردستاناألنظمة المقتسمة 
 .رد من خالل شارعهالك
واهم من يفكر ويعتقد أنه سيحل أزماته الحزبية والداخلية، أو   

اً من خالل تبني المواقف المتشددة سيحقق مكاسباً ومناصب
 .الكرديوالمتشنجة ، أو رفع الشعارات النارية في الشارع 

واهمٌ من يتأمل من إطاعة أوامر جهات مشبوهة و تنفيذ أجندتها   
تحريفه عن  وصورته ، أو الكرديألجل تشويه حقيقة الشارع (

النجاح والفالح، ألن اليقظة والوعي كافيان  )مساره الصحيح
رد السوريون ف النوايا واألسرار وفضحها، فالكوكفيالن لكش

ينظرون إلى السيادة واالستقالل ووحدة األرض والعلم السوري 
كمقدسات وطنية، شأنهم شأن أي مواطن سوري شريف وغيور 
على سالمة الوطن وأمنه ، مهما كانت قوميته أو مذهبه أو ثقافته ، 

ات تخالف تلك المقدسات هم والذين يرفعون أعالماً وصوراً وشعار
وحدهم يتحملون المسؤولية، و تستطيع السلطات معرفة هوياتهم 

 .ومحاسبتهم
واهم من يرى وحده فقط مناضالً ومكافحاً عتيداً في الشارع   

، ألن الكل معنيون (أو يغرد خارج السرب)ويستفرد به  الكردي
 .وحاضرون بفكرهم وثقلهم ولهم كامل الحق في ذلك

من يتعمد االنطواء على الذات ضمن الحلقة القومية  واهم ومتهور
، أو ينعزل عن البعد الوطني المتمثل (فقد ولى زمانها)الضيقة 

والقومية والحقوقية والمدنية من باقي أطياف  الديمقراطيةبقواه 
، ألنه (التي تسعى إليه القوى الشوفينية المتسلطة)الشعب السوري 

بحرمانها من الرئات التي  الكرديةية بذلك يصر على خنق القض
تستنشق أوكسجين الحياة والتفاعل والنشاط منها، ويصر أيضاً 
على نحر اإلرادة والوجود على مقصلة التمييز العنصري ، وآلة 
فرق تسد االستعمارية، لهذا كان اإللحاح على دعوة جميع مكونات 

ل ال على سبيل المثا)الشعب السوري باالحتفال بعيد نوروز 
، لكي تتسع رقعة المحبة والسالم والتآخي والفرح، حتى (الحصر

تضم الجميع  وتصبح المشاركة واقعاً وتقليداًً ، وهكذا لجميع 
 .المناسبات والنشاطات والفعاليات القومية والدينية والسياسية 

بالمعايير التاريخية )رد جزء من الشعب السوري بما أن الكو  
لهم ما له وعليهم ما )، وشركاء في الوطن (...والسياسية والثقافية

، فالكل يجب أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات، (عليه
وكل القضايا الوطنية والديمقراطية واإلنسانية التي تتعلق بحياة 
المواطن ومعيشته وأمنه وسالمته هي شأن عام ومشترك يجب 

الوطن، وعلى هذا التضامن والتعاون والتكاتف فيه وفي كل ما يهم 
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المبدأ فإن الشارع الكوردي جزء من الشارع السوري، واالعتصامات 
والمظاهرات والمسيرات يجب أن تكون من منطلق التوافق والتفاهم 

 .بين الشركاء في الوطن
وتجنباً للوقوع في المصائد والمكائد المشبوهة ، ولعدم إعطاء   

اتهم المشبوهة وحماقاتهم الفرصة للمتآمرين والمخربين  لتنفيذ مخطط
اإلجرامية ، نهيب باألحزاب الكوردية وكافة الفعاليات الثقافية 
واالجتماعية والدينية والمهنية، بمراجعة حساباتها ومواقفها بروح 
عالية من الشعور بالواجب والمسؤولية تجاه األوضاع واألحداث 

ل الشرعية الراهنة، والسعي الحثيث والجاد لبناء مرجعية كوردية تحم
واألهلية لقيادة الجماهير الكوردية على الصعيدين القومي الخاص 
والسوري العام، وتقطع الطريق على المتربصين الذين يراهنون على 
تمزيق صفوف الشعب الكوردي واقتتالهم فيما بينهم أوالً ، وعزلهم 
عن شركائهم في الوطن من العرب واألثنيات األخرى ثانياً، ومن ثم 

مهم وتخوينهم ، وبالتالي معاقبتهم بتطبيق المزيد من القوانين تجري
التمييزية الجائرة بحقهم ، والمزيد من اإلجراءات االستثنائية المقيتة  

  .ضدهم 
 المرجعية هي الحل

 دلژار بيكه س :بقلم •
يمر التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا هذه األيام بأزمة   

ضم في صفوفه مجموعة من  إطارحادة تهدد مستقبله ك
الشخصيات الثقافية واالجتماعية المستقلة باإلضافة إلى عدد من 

ناضلت  ,األحزاب العاملة على الساحة الكردية في سوريا 
 ,ية التسعينيات أو ما قبلها من القرن المنصرم سويةً منذ بدا

وكان الهدف المركزي لتأسيسه هو مواجهة حالة التشرذم 
ومراكمة الطاقات واإلمكانات لتكوين قوة أو إطار  ,والتشتت

هذه األزمة هي  .يمتلك بعض مقومات أو شروط الحركة
صورة مصغرة لألزمة العامة التي تعصف بالحركة الكردية 

فمنذ ذلك  ,خ أول انشقاق أصاب الحزب الكردي األول منذ تاري
الحين وبوعي أحياناً وبدون وعي أحياناً أخرى أصبحت هذه 
األحزاب تعادي بعضها البعض وتدخل فيما بينها بمماحكات 

بل تصرف جل طاقات  ,ونقاشات بيزنطية ال جدوى منها
وإمكانات رفاقها وأبناء شعبها في هذه الصراعات المجانية 

بتعد وتفقد الكثير من أحزابنا يوماً بعد آخر وظيفتها ومبررات فت
وبدالً من  ,وجودها المفترضة في الدفاع عن حقوق ومطالب

 سعي لتقديم ما أمكن خدمةً لقضيتهاالمنافسة الشريفة بينها وال
يحاول الكثير منها تصيد أخطاء اآلخر وتضخيمها  ,المشتركة

والضعف الذي تعاني منه  والتسلق عليها لتدل على مدى العجز
بعض هذه األحزاب، فهي ال تكفي بعدم التحرك والعمل بل 
تحاول عرقلة ووضع العصي في دواليب من يحاول القيام 

وإذا أرادت الحركة تجاوز هذه  ,ببعض من واجباته تجاه شعبه
األزمة واستعادة دورها في قيادة هذا الشعب إلى بر األمان 

ه باإلسراع واالنطالق بمشروع علي ,وتمثيله أفضل تمثيل
المرجعية الكردية، وأن ال نكون طوباويين كثيراً في هذا المجال 
فنتحدث عن مرجعية تضم جميع األحزاب وذلك من خالل 

التي أثبتت عدم جدواها  ,(إما كل شيء أو ال شيء)طرح قاعدة 
بل ربما يكون  ,وفائدتها في الكثير من الحاالت والمجاالت

ق تلك القاعدة على المرجعية من خالل القول إما محاولة تطبي
نوعاً ذكياً من  ,مرجعية كاملة وشاملة أو يبقى الوضع كما هو

فقد أثبتت الوقائع  ,التعطيل أو اإللهاء يطرحها البعض
والتجارب الكثيرة التي مرت بها الحركة الكردية في سوريا 

خل طبعاً دا ,استحالة توحيد جميع فصائلها في إطار واحد

ويعود ذلك إلى ارتهان بعضها وعدم امتالكها لقرارها  ,البالد
 ,واستقالليتها الكاملة من التأثيرات المحيطة بها داخلياً وخارجياً

ولذلك نفهم أن تلك األحزاب المتخاصمة داخل البالد تستطيع 
التوحد خارج البالد وتؤسس مرجعياتها التي تضم إلى جانب 

كل )لنشطاء الكرد المعروفين فصائل الحركة مجموعة من ا
 ,والقيام بأعمال ونشاطات جديرة باالحترام , (دولة على حدى

كهيئة العمل المشترك ألكراد سوريا في ألمانيا ولجنة التنسيق 
لألحزاب الكردية في السويد ومجلس األحزاب الكردية السورية 

هذه المرجعيات تضم معظم األحزاب والشخصيات  ,في سويسرا
وما كنت أصبوا إليه من خالل سردي لهذه النماذج  ,الفاعلة
هو تطبيق ذلك في الداخل من خالل إمكانية اتفاق  ,السالفة

يعرفها أي مهتم أو مراقب محايد )األحزاب الكردية الرئيسية 
وتشكيلها إلطار جديد يتشارك معهم  , (لنشاطات فصائل الحركة

وبقية فئات وشرائح  فيها ممثلو الفعاليات االجتماعية واالقتصادية
لتكون بمثابة مرجعية مصغرة يكون بابها  ,مجتمعنا الكردي

كما يقترحه (أو تؤسس تلك األحزاب  ,مفتوحاً للجميع 
لجنة لإلعداد والدعوة لبناء المرجعية ال تستثني أحداً على ،)البعض

وأظن بذلك وحده نستطيع  ,أن ال تتوقف، وتتابع عملها بمن يحضر
 .قة الحاصلة بين الحركة وجماهيرها وشعبهاأزمة الث تجاوز

طبعاً كل ما ذكرناه ال يعفي أحداً منا من مسؤولياته تجاه شعبه 
والتي  ,وخاصةً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها شعبنا وبلدنا

تستوجب وجود ممثل أو مرجعية حقيقية تقود نضال شعبنا لتحقيق 
منا أيضاً االلتفاف  أهدافه ومطالبه المشروعة، وذلك يستوجب

 ,حول حركتنا السياسية التي خرجت بعض فصائلها عن مسارها
وليس بالتشاؤم أو  ,لوضعها مرة أخرى على سكتها ومسارها الصحيح

بل  ,فهذا عينه ما تريده السلطة والدائرين في فلكها ,بإدارة الظهر لها
أن نخرج من هذه األزمة بقوة وعزيمة أكبر وبتشكيل إطار أو 

 والتوجه بها نحو العمق ,جعية فاعلة قادرة على الحركة والنضالمر
يثبت يوماً بعد آخر أنه  الذي ،الوطني المتمثل في إعالن دمشق

الطريق الثالث الذي لم يسمح النظام بنشوءه بل إن إستراتيجية السلطة 
على سد ومحاربة هذا الطريق الذي تحرر أخيراً من عقدة الخارج 

من خالل انطالقه  ,(بمحاولة اإلستقواء بالخارج)م ومن خشيته االتها
وإدراكه ألهمية الخارج المتمثل بالهيئات واللجان والجمعيات الحقوقية 
والمدنية األخرى بل وحتى بعض المؤسسات الديمقراطية كمجلس 
اللوردات البريطاني الذي كان حكراً للنظام من خالل جمعية الصداقة 

ه من عقد أول مؤتمر لحركة معارضة في السورية البريطانية، وتمكن
والخطوة األجرئ بالذهاب إلى الكونغرس  ,ذلك المجلس تاريخ

األمريكي وإلى البرلمان األوربي والبرلمان الفرنسي وشرح وجهة 
نظر إعالن دمشق ومحاولة بناء شبكة واسعة من العالقات لصالح 

ه النشاطات كما جاء في بيان اللجنة المنظمة لهذ ,اإلعالن وقيادته
 .  )يكيتي(.حزب الوحدة -حركة العدالة والبناء (

إذاً المطلوب اليوم هو االبتعاد عن الشعارات واألحالم الوردية   
ومخاطبة عقول الناس ال عواطفهم، واعتماد لغة الحوار لحل أي 
إشكال، والعيش والتعامل مع الواقع كما هو واالنطالق منه نحو 

ودعم كل ما هو إيجابي أياً كان  ,وتطويرهاألفضل من خالل تحسينه 
ومحاولة تصويب وتصحيح كل ما هو سلبي أو  ,مصدره أو صاحبه

ومن جهة أخرى بناء إطار أو مرجعية كردية فاعلة ونشطة  ,مضر
تدعم وتقوي المعارضة السورية بشكل عام والمتمثلة في إعالن 

عشرة من دمشق الذي أكد وخاصةً بعد اعتقال واحتجاز حرية ثالث 
أنه أستطاع تجاوز ثالث مراحل صعبة جداً مر بها  ,رموزه القيادية

من خالل  ,وحاول فيها النظام القضاء عليه وإلحاقه بربيع دمشق
 .محاولة احتواءه وضربه من الداخل إلى محاولة إنهاءه وحله نهائياً

 ١٣         اآلخر الرأي   )         ١٧٨(العدد              YEKÎTÎ الوحـــدة


