ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا

شرق الفرات  ...رهينة التوافقات الصعبة
هيئة التحرير
تمر بعامها
األزمة السورية التي
ّ
الحادي عشر ،بات حلها حديث الساعة
،لدى القوى المتأثّرة بها و المؤثّرة
متدرج.
فيها ،و ذلك بشك ٍل
ّ
فمن المعروف ّ
بأن النظام الحاكم ال
ي ح ٍّل سياسي لألزمة
نيّة له بقبول أ ّ
السورية ،و هذا الموقف الرافض منه،
إنما يُبنى على التفاهم المستند على
الرؤى المشتركة بينه وبين داعميه
األساسيين ،ممثّلين بك ٍّل من إيران و
روسيا ،أما روسيا المتد ّخلة في الشأن
السوري عسكريا ً و سياسيا ً و أحيانا ً
إدارياً ،منذ أيلول  ،2015بنا ًء على
ب رسمي من النظام ،فهي على
طل ٍ
عجلة من أمرها في انتظار الحل الذي
يرضيها  ،حيث ّ
أن استمرار بقائها
في سوريا بالشكل الحالي ،بعد ك ّل ما
قدّمته إلنقاذ النظام من اإلنهيار الذي
كان وشيكاً ،يش ّكل استنزافا ً حقيقيا ً
لطاقاتها المالية و العسكرية و غيرها.
رغم ّ
أن موسكو تريد أن تس ّخر
وجودها في سوريا لخدمة تواجدها
العسكري و السياسي و غيره في
مواقع أخرى ،أيضاً ،خارج روسيا،
منها أوكرانيا ،إال أنها  -روسيا -
تسعى بشتى الوسائل لالستعجال في
ّ
لكن
الخروج من األوحال السورية،
الواليات المتحدة األمريكية المتواجدة
في شرقي الفرات ليست على عجل ٍة من
أمرها في انتظار ح ّل األزمة السورية،
و هي بالتالي تدفع نحو الح ّل الموافق
للقرارات الدولية ،و المناسب لشروطها
التي تمليها مصالحها الوطنية ،المتمثّلة
بالقضاء التام على تنظيم الدولة
(داعش) إضافةً إلى شرط إضعاف
دور النظام وحليفه اإليراني الذي يم ّد
جبهته بمزي ٍد من الدعم و الميليشيات
الطائفية الشيعية العراقية و اإليرانية
و غيرها ،ذلك الدعم الذي يصبّ في
خانة مساعي اكتمال “ الهالل الشيعي”
الذي يرمي ،فيما يرمي ،إلى سيادة
قوى الالدولة في المنطقة.
و هنا يأتي الدور على منطقة شرق
الفرات ،الخاضعة لنفوذ قوات سوريا
الديمقراطية “ قسد” المدعومة من
التحالف الدولي و خاصةً أمريكا ،حيث
ّ
أن روسيا تريد أن تعلن إتمام سيطرة
النظام على معظم األراضي السورية،
حتى تضع اإلدارة األمريكية أمام
األمر الواقع ،أي قبول التعامل مع
النظام و رفع العقوبات عنه ،و القبول
ب “إعادة اإلعمار”.
فإن روسيا ترى ّ
و عليه ّ
بأن حصول كلّ
ما سبق يستدعي إدماج قسد في جسم
النظام ،عبر إيجاد تفاهم بين النظام
و قسد ،ينهي بموجبه حالة التنافر
الطارئة ،بينهما ،التي بدأت مع دخول
قوات حماية الشعب التابعة لحزب

ُ

االتحاد الديمقراطي  pydفي شراك ٍة
عسكرية ،بدون شراكة سياسية ،مع
األمريكان  ،حيث يؤ ّكد مسؤولو مسد،
ّ
بأن الواليات المتحدة هي
إعالمياً،
ً
شريكة لهم ،عسكريا ،في مواجهة تنظيم
داعش ،لكنهم لم يأخذوا منها إجابات
حول الشراكة السياسية ،ولم تساعدهم
أمريكا في العملية السياسية الجارية،
وذلك منذ بدء إعالن التحالف الدولي
ضد داعش في سوريا  ،و حيث ّ
أن
حزب  pydهو من يدير قسد ،ويش ّكل
واجهة لحزب العمال ال ُكردستاني pkk
في سورياّ ،
فإن تهدئة مخاوف تركيا
المعلنة تجاه  pydتستدعي تغييبه  ،و
ال تجد روسيا سبيالً لذلك إال في عقد
صفقة بين الطرفين ،النظام و ،pyd
اللذيْن كانا حليفين “على طول الخط”
قبل العالقة العسكرية ،بين األخير
واألمريكان لمحاربة داعش ،وهذا
ما يفسّر دعوة موسكو رأس النظام
للحضور إليها ،و رغم اتهام النظام
قسد بأوصاف خيانية الرتباطها بما
تس ّميه بالمحتل األمريكي ،نرى ّ
بأن
الرئيس الروسي يشير بوضوحٍ إلى
أهمية شرق الفرات و اإلدارة الذاتية،
لتستقبل موسكو وفدا ً من مجلس سوريا
الديمقراطية “ مسد “.
حيث نشرت الخارجية الروسية حول
اللقاء بيانا ً ورد فيه “ :جرى تبادل
صريح لآلراء حول الوضع في سوريا،
والتركيز على األوضاع شمال شرقي
البالد ،و ت ّم التأكيد فيه على “ أهمية
مواصلة الحوار بشك ٍل فعّال بين قوات
سوريا الديمقراطية ودمشق للوصول
إلى اتفاقيات مناسبة تلبّي التطلعات
المشروعة لجميع مواطني سوريا،
آخذة ً في االعتبار الخصائص اإلقليمية
والتعددية العرقية والثقافية للمجتمع
السوري “ .
تحركات
من الجدير بالذكر بأنه تأتي
ّ
مجلس سوريا الديمقراطي ،الواجهة
السياسية لقسد ،ولقاءاته وتصريحاته
المتناقضة ،في اآلونة األخيرة ،حيث
التقرب من تركيا و االئتالف
إظهار
ّ
ً
ً
السوري تارة  ،وتارة يحاول التواصل
مع الروس ومع النظام بشك ٍل مباشر،
وأحيانا ً يحاول إظهار التخفيف من
هيمنة  pkkفي مناطق سيطرته بهدف
الحفاظ على (مكتسباته ) التي حصل
ب
عليها ،على خلفية الخوف من انسحا ٍ
للقوات األميركية بشك ٍل مفاجئ من
سوريا ،مثلما حصل في أفغانستان.
ففي خالل األيام األخيرة ،أخذت موسكو
تعمل على تكثيف اتصاالتها حول
الوضع في منطقة شمال شرقي سوريا،
بالتوازي مع االتصاالت الروسية
األمريكية الجارية حول سوريا ،وتع ّمد
الرئيس الروسي ،خالل لقائه رأس
النظام السوري في الكرملين ،التركيز
على ّ
أن المشكلة الرئيسية تكمن في
الوجود األجنبي في سوريا ،وجاء

أيلول
لثورة
بالعودة
ال ُكردستانية  ،يستلهمنا أن هكذا
ثورة فاصلة في تاريخ الحركة
التحررية ال ُكردية في المنطقة
 ،أتت كمحاولة لتصويب تلك
والمنقلبة
الراجحة
العقلية
على ذاتها في التعامل مع
القضايا الوطنية الشريكة  ،فما
سبق وتزامن قيام ثورة أيلول
 ١٩٦١هو ّ
أن حاكم العراق
		

ساهم في هذا العدد
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إبراهيم برو ...عضو جلنة العالقات احلارجية لـ ,ENKS
وعضو هيئة التفاوض السورية يف حوار خاص مع يكيتي:

،،

 من أخطاء المعارضة السورية افتقادها لمشروع وطني واضحيطمئن جميع السوريين.
 أصبحت القضية الكُردية أكثر وضوحا ً خالل سنوات الثورةالسورية.
 السبيل للحل الوطني العام من دون مشاركة جميع السوريين. أهم أسباب تعثر الحوار الكُردي تتعلق بالبنية اآليديولوجيةلمنظومة  pkkواألحزاب المتفرعة عنها.

بقلم :عبداهلل كدو
استقبال وفد مجلس سوريا الديمقراطي
في الخارجية الروسية مؤخراً ،لتوجيه
رسال ٍة جديدة في هذا الصدد ،حيث ّ
أن
موسكو حرصت على تكرار دعواتها
لتنشيط الحوار بين دمشق ومسد،
بهدف التوصل إلى تسوي ٍة تستجيب
لتطلعات الطرفين.
لكن يبقى السؤال المطروح ،ما هي
العناصر المشتركة القادرة على تحقيق
التوافق ما بين الروس واألمريكان
واألتراك و النظام ،حتى تنعم منطقة
شرق الفرات باألمن و االستقرار،و
ذلك بعد التذكير ّ
بأن المصير الذي
سيقت إليه المنطقة ،لم يكن مبرمجا ً
البتة من قبل َمن يتح ّكم بإدارتها ،و
كذلك بعد استحضار المعلومة التي
تقول ّ
بأن  pydعندما قبل بالوقوف
مع النظام في بداية الثورة السورية،
بموجب صفقة مبرمة بين الطرفين،
على أساس استالم المناطق ال ُكردية
من قبل  pydإلى أن يطلب النظام
اِستعادتها في الوقت المناسب ،حيث
كان  pydحينئذ ينشر في أوساط
لتتسرب إلى
حاضنته ،سردية شفهية،
ّ
بقية األوساط ،ذلك كقوة ناعمة بالترافق
مع غيرها من قوى السالح و المال،
تبرر قبول حزب  pydالصفقة
سردية ّ
ّ
المذكورة ،مفادها أن حالة الحرب
والفوضى في سوريا ستمنحه الفرصة
المناسبة لالحتفاظ بالودائع و األسلحة
التي أودعها النظام لديه ،الستخدامها
في الدفاع عن المناطق ال ُكردية ،عندما
يكون النظام قد مني بالهزيمة ،لكن
واقع األمر كان التالقي ،غير المشروط
بينهما ،هو المتوقع و هو األصل ،و
ليس الطارئ و االستثناء ،ذلك اعتمادا ً
على استحضار تاريخ العالقة بينهما،
بمكان
و اآلن قد يكون من الصعوبة
ٍ
وضع ح ٍّل لمعادلة شرق الفرات ،التي
وضع عناصرها  pydلوحده ،انطالقا ً
من غاية تمكين  pkkفي صراعه مع
تركيا ،وليس انطالقا ً من متطلبات
المصلحة القومية للشعب ال ُكردي في
سوريا خصوصاً ،أو المصلحة الوطنية
للشعب السوري عموماً ،ذلك بعد
أن تم ّكن من إقصاء ك ّل المكونات
السياسية و القومية و المجتمعية في
المنطقة ،بالتوافق مع النظام.

ولبنات
ردستانية،
ثورة أيلول الك
ً
ً
البنيان فيها تارخيا ومستقبال
آنذاك عبدالكريم قاسم  ،وبعد
نجاح ثورة تموز  ١٩٥٨دعا
المال مصطفى البارزاني الخالد
للعودة إلى العراق  ،بعد لجوئه
ورفاقه لإلتحاد السوفييتي ،
لينقلب قاسم نفسه على دعوته
تلك ،ويعلن التضييق والحرب
على التطلعات ال ُكردية  ،ضامنا ً
حكمه المطلق لذلك البلد ،
فجعل منها أولوية سبقت ركائز
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نزار موسى

بناء الدولة بمفهومها العصري
باستقرار يمنح
المؤ دّي للسير
ٍ
الجميع حقوقهم .
التتمة ((ص ))2

،،

rojnama.yekiti@yahoo.com

يــكـيـتـي

تمر بعامها الحادي
األزمة السورية ّ
عشر ،و لم تجد القرارات الدولية
إزاءها ترجمة لها.
 ما رأيكم بالمواقف  -العملية -للدولالمؤثّرة في الشأن السوري؟
من أهم القرارت الدولية التي صدرت
بخصوص سوريا كان بيان جنيف١
بتاريخ  ٣٠حزيران ٢٠١٢م.

ومنذ صدور هذا القرار كان يفسّر
بطريقة إشكالية بين ك ٍّل من روسيا
وأمريكاّ ،
لكن المشكلة الحقيقة التكمن
ّ
بتفسير القرار بل بتخلي المجتمع
الدولي عن واجباته تجاه الشعب
السوري ،وخاصةً بعد ما تصدّر
المشهد اإلسالمي الثورات في بلدان
عربية عدة ،سبقت الثورة السورية،

ُ

على عكس حلفاء النظام الذين ساندوه
اقتصاديا ً وعسكرياً.
فقد تُرك مصير الشعب السوري
للدول اإلقليمة ،والحقا ً تخلّت الدول
العربية أيضا ً عن الشعب السوري
بسبب انشغالهم بأوضاعهم الداخلية أو
تجنبا ً من إغضاب إيران ،فظلّت تركيا
الدولة الرئيسية الحتضان المعارضة
السورية.
((التتمة ص ))2

اجمللس الوطني الكردي وأهمية املراجعات النقدية
ما تواجهه الحركة ال ُكردية
السياسية السورية بمختلف أحزابها
وتياراتها من صعوبا ٍ
ت ومراوح ٍة
في المكان ،إن لم نقل تراجعات
وانقسامات ،إنما هو في واقع األمر
حصيلة جمل ٍة من التراكمات التي
سبقت الثورة السورية ،وتفاعلت
خاللها ،حتى وصلت إلى ما هي
عليه راهنا ً.
مكان
وإذا كانت هناك رغبة في
ٍ
ما ،أو لدى جه ٍة ما ،في معالجة
هذه الوضعية غير السوية ،غير
المبشرة ،التي تعاني منها الحركة

المذكورة ،فال ب ّد أن يسبق ذلك
تشخيص دقيق ألسباب ما حصل،
ٌ
وذلك من أجل البحث في امكانية
تجاوزها ،ووضع الحلول المطلوبة
الدو امة العقيمة التي
للخروج من
ّ
لم ،ولن ،تسفر عما هو مفيد ،وبما
يرتقي إلى مستوى التحديات ،وذلك
استمر ت األمور على حالها.
إذا ما
ّ
فقبل الثورة ،كانت األحزاب
ال ُكردية تعاني من االنقسامات
البينية والداخلية ،األمر الذي أ دّى
بالكثير من الكوادر المؤ ّهلة

ّ

((التتمة في ص 2

عبدالباسط سيدا

))

تركيا بوابة احلل لقضايا الشرق األوسط
لم تشهد تركيا ،بعد انهيار اإلمبراطورية
العثمانية وتأسيس جمهورية تركيا،
استقرارا ً سياسيا ً رغم طول فترة حكم
مؤسسها مصطفى كمال اتاتورك
خمسة عشر عاماً( ،)١٩٣٨ -١٩٢٣
الذي انشغل بتحديث الجمهورية
من التركة العثمانية من ناحية اللغة
والدين والعلمنة والجيش والتعليم
والقانون والصناعة وك ّل ما يرتبط
بقيم اإلمبراطورية ،إال أنه لم يلتفت

إلى قضية الحرية السياسية والتعددية
وقضايا القوميات وحقوق اإلنسان،
فشهدت الدولة براكين الحركات
واالنتفاضات الشعبية والقومية التي لم
تجد حالً لقضاياها في ظ ّل الجمهورية
الحديثة والدولة المعاصرة ،لكنها
لم تستطع أن تحقّق نجاحا ً تحت
الضربات الموجعة التي تلقّتها من
فتحولت إلى
قوة الدولة العسكرية،
ّ
نار تحت الرماد تنتظر متنفسا ً لتندلع
ٍ

موسى موسى
باحث قانوني وسياسي

من جديد باألساليب التي توفّرها لها
الظروف.
((التتمة ص ))3

مآسي
ممارسات ب ي د تزيد من
ً
شعبنا ( التعليم املؤدجل منوذجا).
مهما كتبنا وقلنا و ن َّ
َظ ْر نا  ،ال يمكننا
تقدير قيمة العلم ونبل السعي من
أجل الحصول عليه.
والمف ّكرين
الفالسفة
جميع
والمرشدين َ ،حضُّوا على العلم
وقدسية التعلم ؛ واألمثلة كثيرة
ال تكاد تحصى  ...؛ أولها قول
الحكيم زرادشت Ma kesên ( :
zana û kesên ne zan ,
 ) weke hevinأي هل يستوي
الذين يعلمون والذين ال يعلمون!؟.
وآخرها قول أحد فقهاء علم

ّ

القانون  ( :افتح مدرسة  ،تغلق
سجنا ً ) .
لسنا اآلن بصدد مناقشةبنود
قرارات األمم المتحدة  ،الداعية
ّ
حق ك ّل األمم في
جميعها إلى
التعلم بلغاتها األم  ،فالقرارات
واضحة واألهداف ِج ُد بديهية ؛
ولكننا بصدد مناقشة الوضع
التعليمي في مناطق حكم (اإلدارة
الذاتية ) .
 - ١فرض مناهج باللغة ال ُكردية
كأمر
وبأدلجة معينة حصر ا ً ،
ٍ

مصطفى بكر
واقع ومن طرفٍ واحد  ،غير
قانوني البتة .
 - ٢إستثناء بعض المناطق من
التدريس بمناهج اإلدارة الذاتية ،
جاء إما تحت ضغوط اإلحتجاجات
الشعبية أو ألسباب جيو  -سياسية
بحتة .
((التتمة ص ))3

احلبال بني واشنطن
هل بدأت معركة شد ُ
وحزب العمال الكردستاني؟
األمريكان يبذلون اليوم مساعٍ حثيثة إلعادة ضبط الفلتان األمني الحاصل
في شرق الفرات ،من خالل اللقاء مع العشائر العربية ،باإلضافة مع القوى
ال ُكردية السورية الرئيسية ،لفرض قواعد جديدة إلدارة هذه المنطقة ،بحيث
يتشارك في بنيتها وهيكليتها جميع مكوناتها وأطيافها.

د .عبد الباسط سيدا  -إبراهيم برو  -موسى موسى  -عبدهللا كدو -علي تمي  -نزار موسى  -مصطفى بكر
وليد حاج عبد القادر  -برزان شيخموس  -إبراهيم اليوسف  -كاظم خليفة  -محمد زكي أوسي  -إدريس شيخة.
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ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا

إبراهيم برو عضو جلنة العالقات احلارجية
لـ  ,ENKSوعضو هيئة التفاوض السورية
يف حوار خاص مع يكيتي :التتمة
من أهم المحطات التي أصابت فيها
المعارضة السورية كانت محطة
تشكيل المجلس الوطني السوري ،ثم
تشكيل االئتالف الوطني السوري،
كإطار سياسي معارض اكتسب
ٍ
ّ
الشرعية الدولية ،ومثل الشعب
السوري في المحافل الدولية ،لكن
بنفس الوقت أخطأت حين رفضت
الموافقة على بيان جنيف 1إال بعد
مرور عام ونصف بعد صدوره،
حيث انعقدت جنيف 2أوائل عام
2014م.
وخالل هذه الفترة ظهرت جبهة
النصرة وكذلك كانت بداية تش ّكل
داعش ،باإلضافة إلى بعض الفصائل
المتطرفة ،فأصبحت الكفة
المسلحة
ّ
راجحة لصالح النظامّ ،
ألن المجتمع
الدولي انشغل بمحاربة اإلرهاب
متجاهالً تغيير النظام السوري.
كذلك من أخطاء المعارضة السورية
افتقادها لمشروع وطني واضح
يطمئن جميع السوريين بمختلف
انتماءاتهم.

في سوريا ،إال ّ
أن المعارضة
السورية كانت محصورة في نخب ٍة
سياسية صغيرة ،لكن حاليا ً أصبح
جزء كبير من المجتمع السوري
يهت ّم بالشان السياسي ،إضافةً إلى ّ
أن
العالقات توضحت وأصبحت أكثر
رسمية منذ دخول المجلس الوطني
ال ُكردي الى االئتالف السوري
المعارض في عام 2013م,
وذلك بموجب وثيقة موقّعة بين
الطرفين ،وكذلك شراكة المجلس
ال ُكردي مع المنصات المنضوية
في هيئة التفاوض السورية واللجنة
لكن المؤسف أحيانا ً
ّ
الدستورية،
حبر
تصبح وثائق الشراكة مجرد
ٍ
على الورق ،بسبب ّ
أن ك ّل طرفٍ من
األطراف المشاركة يهت ّم بما يتناسب
وأولويات أهدافه ومصالحه ،في
حين يتطلّب من الجميع العمل على
تحقيق جميع المطالب المنصوص
عليها في الوثائق المتوافق عليها في
األطر العامة ،و تفضيل المصالح
الوطنية العليا التي تستوعب ك ّل
االنتماءات القومية أو الدينية ،على
المصالح الفئوية الضيقة.

كيف تقيّمون العالقة القائمة -
راهناً -ما بين القوى السياسية
السورية المعارضة و شركائها من
القوى السياسية الكُردية؟
العالقة بين الحركة السياسية
ال ُكردية والقوى السورية المعارضة
راهنا ً تختلف عن مرحلة ما قبل
الثورة السورية ،حيث أصبحت
القضية ال ُكردية أكثر وضوحا ً خالل
سنوات الثورة لدى السوريين غير
ال ُكرد ,رغم النضاالت الطويلة
للحركة السياسية ال ُكردية المطالبة
بالحقوق السياسية والقومية للشعب
ال ُكردي ،ودفاعها عن الديمقراطية

ُ

كيف تقيّمون أداء الحركة الوطنية
الكُردية في سوريا قبل الثورة و
بعدها؟.
الحركة الوطنية ال ُكردية قبل
تتعرض لضغوطات
الثورة كانت
ّ
النظام ،حالها حال جميع القوى
الوطنية السورية ،رغم ذلك
كانت أكثر تنظيما ً من باقي قوى
المعارضة السورية ،أما خالل
فتعرضت الحركة السياسية
الثورة
ّ
ال ُكردية إلى الكثير من الفوضى
واالنشقاقات ،رغم تنظيمها ضمن

إطارين رئيسيين ،المجلس الوطني
ال ُكردي واألحزاب القريبة من ب ي
د التي غيّرت اسمها لمرات عديدة،
لكن بسبب عدم انسجام األحزاب
المنضوية في هذه األطر ،أحياناً،
ّ
معطالً ،بدل
يصبح العمل الجماعي
أن يكون أكثر فعاليةً وجدوى.
أما من الناحية السياسية فيت ّم
التعامل بردود األفعال ،وعليه
تظهر مواقف سلبية لبعض أطراف
المعارضة ،فيت ّم تناسي القضايا
الوطنية العامة ،والتشنج و التأهب
إزاء بعض المطالب ال ُكردية فقط،
علما ً أنه السبيل للحل الوطني العام
دون مشاركة جميع السوريينّ ،
ألن
شراكتنا جميعا ً ضرورة حتمية و
هي قدرنا ،وليس نحن َمن نختارها.
ما هي أسباب تعثّر الحوار ما بين
المجلس الوطني الكُردي في سوريا
و حزب  pydو حلفائه ؟.
ُ
أهم أسباب تعثر الحوار الكردي
تتعلّق بالبنية االيدولوجية لمنظومة
حزب العمال ال ُكردستاني pkk
المتفرعة عنه في باقي
واألحزاب
ّ
أجزاء ُكردستان ،حيث لم يسبق
لها أن قبلت بالشراكة مع أي
طرفٍ ُكردي آخر ،باإلضافة إلى
عدم وضع جدول زمني محدد
لهذه الحوارت ،و كذلك ّ
فإن الجهة
الضامنة لـ  pydالمتمثّلة بقائد
قوات سوريا الديمقراطية« قسد«
ال يستطيع أن يلزم أصدقاءه في
صل اليه الحوارات،
 pydبما تتو ّ
مما يزيد االنتهاكات بحق المجلس
ال ُكردي ،وتتكرر دون أي رادعٍ،
وهذا ال ينسجم مع دور و مهمة
الراعي األمريكي أيضاً.

ثورة أيلول الكردستانيةً ،ولبنات البنيان فيها
ً
تارخيا ومستقبال ...التتمة
نزار موسى

استمرت حتى بعد قطاف
تلك اآلية
ّ
ثمار ثورة أيلول ونيل الحكم الذاتي
ظهور لتلك
عام  ، ١٩٧٠ليليها
ٌ
العقلية الطاغية مجددا ً في أغلبيتها ،
حيث بادر وقتها صدام حسين بقمع
ال ُكرد بوحشي ٍة رغم مساهمته نفسه
باتفاق آذار القاضي بمنح ال ُكرد
تكرر المشهد
حكمهم الذاتي  ،وها قد ّ
لمرا ٍ
ت في مرحلة مابعد  ٢٠٠٣في
المحورة ومن
العراق  ،وبصيغته
ّ
معارضي تلك األنظمة الشمولية
آنذاك .
من أحد العوامل التي تجعلنا نعود
ونستذكر ثورة أيلول  ،مابها من
مالحم وعبر  ،وما يجذبنا لها ،
هو بعض المبادئ التي كانت فاعلة
في إنجاحها  ،في كونها حركة
تحررية متكاملة  ،عالجت إنكار
اآلخر  ،وبيّنت ال إرادة تسلب
من شعب مطالب بحقوقه  ،ناهيك
عن أنها شملت مكونات المنطقة
الجغرافية تلك  ،فكانت ُكردستانية
بإمتياز  ،كما وترافقت بدبلوماسية
مو ّجهة وصحية  ،فحقّقت نتائج
ّ
وعززت من ثقة الفرد
ملموسة ،

ال ُكردي بنفسه  ،وبإمكاناته  ،رغم
مرورها بمحطا ٍ
ت صعبة مما أدّى
الستكمالها بثورة كوالن  ١٩٧٦بعد
تآمر الوسط وأن سادت العقلية تلك
فنتجت اتفاقية الجزائر . ١٩٧٥
ما يستوقفنا هو المنطق المخالف
للعيش المشترك  ،والقائم على
صعوبة تقبل تطلعات قومية محقة
لشعب له ك ّل مقومات قضيته
ووجوده المشترك  ،وبعد أن ت ّم
إدراك قيم وأبعاد ثورة أيلول
ونجاحاتها  ،ظهر تح ٍ ّد مفتعل ومن
نوعٍ آخر للوقوف في وجه السير
بتطلعات هذا الشعب  ،فبدأت بعض
القوى بالتحضير لوالدة حركا ٍ
ت
جديدة في نهاية السبعينيات تتولى
المهمة  ،بعد بروز كيان ُكردي
قائم  ،بعد النجاح ال ُكردي الملموس
ووضع أولى لبنات فرض الذات .

ال تتشابه الظروف والحالة في
أجزاء ُكردستان األخرى  ،ولكن
يسود المنطق آنف الذكر في النظر
للغير في المنطقة كك ٍّل  ،ففي الحالة
السورية مثاالً وفي شكلها العام  ،فال
السلطة الحاكمة بعد  ،تخلصت من
تلك العقلية رغم مرورها بتقلبا ٍ
ت

ّ
هزت من كيانها  ،وذلك تجاه المكون
ال ُكردي ووجوده وتطلعاته المحقّة ،
وال بعض أطياف المعارضة نفسها
بادرت بشكلها السياسي واألخالقي
المطلوب لإليفاء بمستلزمات العيش
المشترك  ،وأسس البناء الحديث ،
والزالت تترقّب بعضها بعضا ً في
ذلك  ،رغم اإلنفتاح ال ُكردي في
رؤاهم لسوريا المستقبل .

إذا ً وإلختصار الكثير  ،و تغلبا ً
على هذه العقلية المزمنة في بيئتنا
المتنوعة حيويا ً  ،يستوجب منا
جميعا ً أن ندفع بحوار مكوناتي
حقيقي في المنطقة  ،وأن تلعب
فيها الطبقة المثقفة والمفكرة دورها
الريادي  ،واضعين نصب أعينهم
قيم سامية تنصبّ في خدمة الفرد
أوالً والجميع ثانيا ً  ،مستلهمين العبر
مما سبق  ،ومالها من تداعيات
كانت  ،البل واستذكار الحالة
واألسباب التي زامنت ثورة أيلول
في معالجتها للفكر ذاك  ،ولكن هذه
المرة بحوار له أسسه  ،و متكيف
مع وقتنا وظروفنا الحالية.

ُ

اجمللس الوطني الكردي
وأهمية املراجعات النقدية ...التتمة
عبدالباسط سيدا

والكفاءات إلى ترك العمل الحزبي.
كما ّ
أن األحزاب المعنية ،التي كانت
قد اعتادت العمل السري ،كانت
تعيش عوالمها الخاصة ،ولم تتم ّكن
من م ّد الجسور مع األوساط الشعبية؛
بل كانت في معظم األحيان تقف في
وجه منظمات المجتمع المدني ،على
حين
ضعفها ،التي كانت تتش ّكل من ٍ
إلى آخر؛ وتعمل على التدخل في
شؤونها األمر الذي كان يؤدّي إلى
تفتيت الجهود وتبديد المردود.
ومن الواضح ّ
أن تلك األحزاب
كانت تخشى من أية جهو ٍد جادة
تستهدف صيغ ٍة ما من التنظيم
خارج صفوفها .بل ّ
أن الطريف
في األمر ّ
أن تلك األحزاب كانت
تعتبر نفسها مصدر الشرعية ،وتثير
الشكوك حول أي نشاطٍ ال يخضع
لهيمنتها.
وقد بُذلت محاوالت ،سوا ًء في
الداخل أم في الخارج ،خاصةً بعد
انتفاضة قامشلو  12آذار /مارس
 ،2004من أجل توحيد الموقف
ال ُكردي السوري ،بغية التعريف
بالقضية ال ُكردية السورية بوصفها
قضيةً وطنية سورية؛ وكذلك لبيان
مدى أهمية هذه القضية على الصعيد
ال ُكردستاني ،وعلى المستويين
اإلقليمي والدولي.
ّ
ولكن الحسابات الحزبية الضيقة
كانت تحول باستمرار دون تطوير
تلك الجهود ،بل على النقيض من
ذلك ،فقد كانت تعرقلها؛ وتدفع
بالكثير من النشطاء إلى ترك
الساحة ،واالنشغال بالمشاريع
الخاصة.
لهذه األسباب وغيرها ،كانت الحركة
السياسية المعنية هنا غيرمستعدة
كما ينبغي للثورة السورية ،ولم
تتم ّكن من تحديد الموقف المطلوب
في الوقت المناسب .وأمام واقع عدم
وجود إطار جامع ،لم يت ّم التوافق
على المطلوب ُكرديا ً في سوريا،
وإنما كانت هناك اجتهادات وتباينات
بين مختلف األحزاب.
ومع تحرك األوساط الشبابية من
المستقلين ،وحتى من جانب أعضاء
الكثير من األحزاب ممن لم يلتزموا
بقرارات وتعليمات قياداتهم ،ومع
تشكيل التنسيقيات الشبابية ال ُكردية
في معظم مدن وبلدات المناطق
ال ُكردية ،شعرت تلك األحزاب ّ
أن
البساط يُسحب من تحت أقدامها،
لذلك سارعت إلى لملمة صفوفها،
وتجاوز خالفاتها ،ورفعت سقف
المطالب من دون العمل على توفير
اآلليات والمقدمات الواقعية لبلوغها.
كما أجرت مجموعة من األحزاب
ال ُكردية السورية االتصاالت مع
حزب االتحاد الديمقراطي ،واجهة
حزب العمال ال ُكردستاني ،الذي
كان قد دخل إلى الساحة ال ُكردية
السورية بموافقة ورعاية ودعم
النظام؛ وقد ت ّم ذلك على الرغم
من الخالفات العميقة بين الجانبين

على صعيد التوجه والمطالب
والمرجعية .وقد أدّى هذا األمر
إلى وضع ح ٍ ّد لنشاط التنسيقيات
الشبابية ال ُكردية المستقلة؛ هذا في
الوقت الذي كان من المفروض فيه
أن يسعى المجلس الوطني ال ُكردي
نفسه الذي تش ّكل مع بدايات الثورة
السورية  2011إلى االستثمار في
تلك التنسيقيات ،وتفعيل العالقة مع
نشاطاتها ،والعمل المشترك معها،
وهو األمر الذي كان سيصبّ في
مصلحة الثورة وفي مصلحة ال ُكرد
السوريين في الوقت ذاته.
ومع تم ّكن حزب االتحاد الديمقراطي
من ترسيخ أقدامه بعد أن حصل
على المشروعية السياسية بموجب
االتفاقيات التي ت ّمت بينه وبين
المجلس الوطني ال ُكردي ،تم ّكن من
إقصاء أحزاب المجلس نفسها ،كما
تم ّكن من اإليقاع بين تلك األحزاب،
بل استطاع أن يسحب العديد منها
إلى جانبه.
كما ّ
أن عدم النجاح في توحيد
الجهود بين المجلس الوطني
ال ُكردي والمجلس الوطني السوري
في بدايات الثورة قد تسبّب في
الكثير من الخسارة ،سوا ًء بالنسبة
إلى المجلس الوطني ال ُكردي ،أم
بالنسبة إلى ال ُكرد السوريين وكذلك
بالنسبة إلى السوريين عموماً .فقد
كانت الفرصة مواتية لبلوغ اجماعٍ
وطني سوري على مشروعية
وعدالة القضية ال ُكردية السورية،
خاصةً بعد أن أصدر المجلس
الوطني السوري وثيقته حول
القضية المعنية في نيسان .2012
وما ترتّب على ذلك ،تمثّل في
توتير أجواء العالقات العربية
ال ُكردية بفعل ممارسات ومواقف
حزب االتحاد الديمقراطي الذي
كان يسعى بك ّل الوسائل من أجل
مصادرة الورقة ال ُكردية السورية،
وذلك لصالح مشروع حزب العمال
ال ُكردستاني.
وبعد التوافق بين المجلس الوطني
ال ُكردي واالئتالف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية في
صيف  ،2013ودخول المجلس
إلى االئتالف بموجب الوثيقة التي
توافقا حولها؛ لم تبذل الجهود
المطلوبة للتعريف بتلك الوثيقة
وتسويقها سوا ًء على المستوى
الوطني السوري أم على المستويين
اإلقليمي والدولي ،هذا على الرغم
من النصائح الكثيرة التي قُدّمت
لقيادة المجلس في هذا المجال.
ومع إعالن حزب االتحاد
الديمقراطي عن مشروع إدارته
الذاتية ،واعتماد الجانب األمريكي
عليه بعد ذلك في حملة محاربة
ب عدة باتت معروفة،
داعش ألسبا ٍ
يطول الحديث حول تفصيالتها هنا،
وجد المجلس الوطني ال ُكردي نفسه
خارج نطاق التأثير ضمن األوساط
ال ُكردية السورية ،بل ّ
أن الكثير من
قياداته وقواعده وجمهوره هاجروا
سوا ًء إلى إقليم ُكردستان العراق

أم إلى تركيا وأوروبا .وقد تفاقمت
الهجرة ال ُكردية مع قيام حزب
االتحاد الديمقراطي بتطبيق التجنيد
اإلجباري ،وفرض منهجه الدراسي
األيديولوجي غير المعترف به
رسميا ً من قبل أية جهة؛ وكل ذلك
لم يُواجه باستراتيجية متكاملة من
جانب المجلس ال ُكردي ،األمر الذي
أدّى إلى غياب دوره ،وضعف
فاعليته.
ومع سيطرة حزب االتحاد
الديمقراطي على المزيد من الموارد
المالية الخاصة بالمعابر والتجارة
والضرائب والموراد الطبيعية
،ال سيما النفط والزراعة وغيرها
من المصادر ،تم ّكن من توظيف
الناس مقابل رواتب مرتفعة نسبيا ً
مقارنةً مع الرواتب الحكومية.
ونتيجة ذلك فق َد المجلس الكثير من
رصيده الشعبي ،إال ّ
أن ما أضعفه
أكثز تجسّد في عقلية االتكال،
وعدم طرح مبادرات جادة واقعية،
وعجزه عن تح ّمل المسؤولية .هذا
إلى جانب إخفاقه في تفعيل نشاطه
في مختلف الميادين.
فالمجلس كان عليه أن يفعّل جهوده
وتحركاته الجماهيرية في مختلف
المناطق ال ُكردية السورية؛ كما
كان عليه أن ينشط ضمن الجاليات
ال ُكردية السورية خاصةً في أوروبا،
ويقوم بحمال ٍ
ت دبلوماسية واعالمية
منظمة وعبر كوادر مؤهلة ممن
يمتلكون الخبرة والمصداقية؛ إال أنه
آثر سياسة االنتظار ،األمر الذي
أصابه بما يشبه الشلل .ومن الواضح
ّ
أن واقع الترهل الذي تعيشه قياداته
له تأثير سلبي كبير في هذا المجال.
فالمستجدات المتالحقة تتطلّب وجود
قيادات شابة قادرة على التحرك
الفاعل في سائر المجاالت ،وعلى
مختلف المستويات .
المجلس يحتاج إلى مراجعات
جريئة مسؤولة لمواقفه وتوجهاته،
واالعتراف بأخطائه ،والعمل
على م ّد الجسور مع األحزاب
بحزم
التي غادرته ،والتمسّك
ٍ
بشرط ضرورة ّ
فك االرتباط بين
»حزب االتحاد الديمقراطي«
و«حزب العمال ال ُكردستاني«
ق على توحيد الموقف
قبل أي اتفا ٍ
ال ُكردي السوري السياسي ،الذي ال
يمكن ،وال ينبغي ،أن يكون بعيدا ً
عن التفاعل مع الموقف الوطني
السوري العام .وتجدر اإلشارة في
هذا السياق إلى ّ
أن مشاركة المجلس
في جبهة السالم والحرية تع ّد خطوة
صحيحة في الطريق الصحيح،
ولكنها خطوة تحتاج إلى التطوير
والتوسيع ،وتعزيز العالقات مع
األطراف السورية المختلفة التي
تغيير سياسي يطمئن
تعمل من أجل
ٍ
سائر المكونات السورية ،وعلى
قاعدة االعتراف بخصوصياتها
وضمان حقوقها في إطار وحدة
الشعب والوطن.

يــكـيـتـي

السياسـة

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا

ّ
تركيا بوابة احلل لقضايا الشرق األوسط ...التتمة
موسى موسى
باحث قانوني وسياسي
عصمت اينونو ،الذي ينتمي الى
حزب الشعب الذي أسّسه مصطفى
كمال ،تولّى حكم البالد كامتدا ٍد لحكم
خلفه مع بروز الظاهرة القومية في
عهده إلى أوجها ،سعى إلى التوجه
نحو الديمقراطية والتعددية الحزبية،
كبداي ٍة ألفول نجم الزعامة القومية،
بعد أن خرجت الجمهورية منهكة
من الحرب العالمية الثانية اقتصاديا ً
وسياسيا ً واجتماعياً ،دون أن يولي
اهتماما ً بالقضايا األساسية التي كانت
تدغدغ مشاعر الشعوب والقوميات
المختلفة في تركيا ،حيث منعته
الزعامة القومية التي كان يراها في
شخصه من أن يرى ما هو من غير
العنصر التركي ،وكانت خسارة
حزبه( حزب الشعب الجمهوري)
في انتخابات  ١٩٥٠البرلمانية إشارة
واضحة على عدم مقبولية نهج وسلوك
وحكم الحزب الجمهوري ،إضافةً إلى
اإلصالحات التي قام بها الحزب
الديمقراطي الفائز واستالم رئيسه
جالل بيار رئاسة الدولة وعدنان
مندريس رئاسة الوزراء اللذان ينتميان
سياسيا ً إلى حزب الشعب الجمهوري
( مؤسسه مصطفى كمال اتاتورك)
ومن ثم خروجهما مع غيرهما من
الحزب بعد رفض طروحاتهم في
ضرورة إزالة بعض المواد المناهضة
للديمقراطية في النظام األساسي
للحزب عام  ،١٩٤٦وتأسيس الحزب
الديمقراطي الذي فاز بحكم البالد عام
 ١٩٥٠وانتهى عام  ١٩٦٠أثر انقالب
عسكري ،قام به قائد سالح الجو
التركي جمال غورسال وحكم البالد
ب
الى وفاته عام  ،١٩٦٦كأول انقال ٍ
في تاريخ الجمهورية وتدخل الجيش
في السياسة والحكم ،دون أن يلتفت
قادة الحزب الديمقراطي كما سابقيهم
قادة حزب الشعب الجمهوري وقادة
االنقالب إلى قضايا الحرية الحقيقية
وقضايا حقوق اإلنسان وح ّل قضية
الشعب ال ُكردي.
هذه النماذج الثالث ،المختلفة،
حزب الشعب الجمهوري والحزب
كرسوا
الديمقراطي وحكم العسكرّ ،
برامجهم للحكم ،وما يحفظ حكمهم
أكثر من االهتمام باالقتصاد والتنمية
ومعالجة الفقر والبطالة والحرية
ومعالجة قضايا الشعوب رغم
توافق األغلبية البرلمانية والرئاسية
في عهدي اتاتورك واينونو ،حيث
رئيس الدولة ورئيس الحكومة من
نفس الحزب الوحيد الموجود على
الساحة السياسية التركية واالهتمام
ببناء الجمهورية دون التركيز على
الديمقراطية التي كانت غائبة مع
سيطرة الرئيس واالستفراد بالحكم
رغم النظام السياسي البرلماني مما
وفّر استقرارا ً في الحكم -وليس
في السياسة -دون وجود معارض ٍة
سياسية اعتمادا ً على سيطرة ووجود
ب واحد ومنع التعددية ،ولَم تكن
حز ٍ
فترة والية الرؤساء الثالث قصيرة

ومع ذلك استبعدت قضية الحرية
والديمقراطية والتعددية الحزبية وح ّل
القضايا القومية مغيّبة ،مما كانت
ّ
بأن تركيا ستعيش
إشارة واضحة
زالزل سياسية وعدم استقرار سياسي
وحكومي بمجرد توافر ظروف
داخلية وخارجية ،وقد شهدتها فترة
السبعينيات وما بعدها من قصر والية
األحزاب الحاكمة ،خاصةً رئاسة
الحكومات ،والحكومات االئتالفية وما
رافقتها من ضعف التنمية والتضخم
المالي والديون المتراكمة وانتشار
البطالة والفقر وخاصةً بانتهاء الحرب
العالمية الثانية التي شعر الرئيس
اينونو باستحالة استمرار األوضاع
كما كانت عليه في سابق وبداية عهده،
وإلنقاذ البالد من المستقبل المزلزل
رأى في الديمقراطية والتعددية
الحزبية سبيالً ،فكانت البداية لتأسيس
األحزاب والمنافسة في االنتخابات
وأصبح عدم توافق األغلبية البرلمانية
والرئاسية أمرا ً محتماً ،وعدم
االستقرار الحكومي والسياسي وعدم
القدرة على وضع الخطط والمشاريع
وتنفيذها ناتجا ً سلبيا ً لذلك الوضع
ويدفع بالحكومات إلى السقوط وعدم
القدرة على تشكيل حكومات ائتالفية
مستقرة.
منذ سبعينيات القرن الماضي بدأ
تفكير القادة والساسة األتراك بالتوجه
نحو النظام السياسي الرئاسي على
أعقاب األزمات التي عاشتها في
عهود النظام البرلماني والحكومات
االئتالفية الضعيفة الذي ح ّمله ساسة
تركيا وقادة أحزابها ورجاالت الدولة
ّ
ّب
بأن النظام البرلماني هو علّةٌ يسب ُ
عرقلة وإعاقة االستقرار االقتصادي
والسياسي والحكومي في البالد،
لذلك كان التفكير بالتوجه نحو النظام
الرئاسي ربما حالً للوضع االقتصادي
والسياسي المتردي في تركيا ،وأصبح
ذلك التوجه يأخذ حيّزا ً من النقاشات
في اجتماعات ومؤتمرات األحزاب
وبرامجها منذ ذلك الحين وخاصةً
لدى( حزب النظام الوطني منذ
 )١٩٧٠وحزب السالمة الوطني منذ
 ،١٩٧٣وكذلك نادى به ألب أرسالن
توركيش الذي تزعم الحركة القومية
لفترة طويلة ،ونادى به تورغوت
أوزال بعد وضع دستور ،١٩٨٢
والحقا ً سليمان ديميريل دون أن ينتج
ذلك خطوات عملية وتضمينه في
الدستور ،وقد شهدت أعوام التسعينات
تستمر
حكومات ائتالفية ضعيفة بالكاد
ّ
سنتين ،إال في األلفية الثانية في والية
حزب العدالة والتنمية الذي شهدت
تركيا في ظلها استقرارا ً سياسيا ً
واقتصاديا ً دون أن تنال الديمقراطية
نصيبها من التقدم في ظ ّل حكم حزب
العدالة والتنمية ،حيث طرح الرئيس
اردوغان في نهاية عام ٢٠١٥
مشروعه في االنتقال السياسي للنظام
من البرلماني إلى الرئاسي وإصدار
دستور جديد كخطوة عملية وت ّم
طرحه في البرلمان بعد أن تحالف مع
حزب الحركة القومية دون أن يحصل
المشروع على األغلبية البرلمانية

لتمريره لكنه حصل على النسبة التي
تخوله لعرضه على االستفتاء الشعبي
الذي جرى في نيسان  ٢٠١٧ووافق
الشعب عليه بنسبة فاقت ٪٥١،
وبذلك كانت االنتخابات الرئاسية
والبرلمانية لعام  ٢٠١٨أول انتخابات
في ظ ّل التعديالت الدستورية والنظام
السياسي الرئاسي وقد فاز فيها الرئيس
لتستمر واليته خمس سنوات
اردوغان
ّ
بموجب التعديالت الدستورية والنظام
السياسي الجديد إلى .٢٠٢٣
موجبات السعي نحو النظام الرئاسي
مبررات مقابل
في تركيا كانت لها
ّ
اعتراض بعض القوى السياسية
كحزب الشعب الجمهوري وحزب
الشعوب الديمقراطي وبعض القوى
األقل جماهيريةً في عهد حكومات
العدالة والتنمية والتي كانت تستند
على قناعات نشوء الدكتاتورية
وترسيخها وعرقلة الديمقراطية.
بنهاية والية الرئيس اردوغان في
عام  ٢٠٢٣ستصل تركيا الى مفترق
طرق بنا ًء على تقييم مرحلة النظام
الرئاسي بالنظر إلى قضايا التحول
الديمقراطي الذي لم تشهده تركيا رغم
المناخ الديمقراطي في انتخاباتها دون
تحوالت ديمقراطية والحرية وقضية
الشعب ال ُكردي مما يزيد من اتساع
جبهة المعارضة التي قد تتش ّكل من
حزب الشعوب الديمقراطي وحزب
الشعب الجمهوري وحزب المستقل
التركي الذي يتزعمه احمد داوود
أوغلو وحزب الديمقراطية والتقدم
الذي يتزعمه علي بابا جان الذي
تكون فيه قضية الشعب ال ُكردي
أساسا ً لهذا التحالف المستقبلي إذا
ما لعب حزب الشعوب الديمقراطي
دورا ً مميزا ً بحنك ٍة سياسية وحكمة
دبلوماسية قد يفتح مجاالً لح ٍّل طالما
غضّت الحكومات التركية أعينها
عنه ،كما ّ
أن قضايا الحرية وحقوق
ً
اإلنسان ال تق ّل أهمية إذا ما نُ ِظ َر اليها
بعين وطنية وانسانية مما يجعل من
ٍ
تركيا بوابةً لح ّل القضايا المهمة داخل
تركيا وتأثيراتها على دول الجوار
الذي تش ّكل القضية ال ُكردية فيها
قضايا محورية ،وخاصةً ّ
أن ما يتميّز
به الرئيس اردوغان من شخصية
متطلعة نحو استمرارية حكمه
وطموحه في الترشيح لوالية أخرى
بعد عام  ٢٠٢٣في ظل عدم سماحية
الدستور له ذلك مما يجعل صراعا ً
محتمل النشوب بينه وبين المحكمة
الدستورية العليا أو تدخل الرئيس في
الضغط عليها ورضوخها له أو حلها،
وبذلك ستدخل تركيا في مرحلة ح ّل
القضايا أو تكريس الدكتاتورية الذي
ينتج من بطونها معارضة قوية تضع
بركان من االرتدادات
تركيا على
ٍ
السياسية ،هذا الوضع يتطلّب من
والتحالفات
الديمقراطية
القوى
المستقبلية الذي يكون أساسه ومحوره
حزب الشعوب الديمقراطي العمل
بحكمة مع القوى السياسية ال ُكردية
األخرى واألحزاب التركية المعارضة
لعدم إضاعة الفرصة لح ّل الكثير من
القضايا األساسية.
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هل بدأت معركة شد احلبال بني واشنطن
ُ
وحزب العمال الكردستاني ؟ ...التتمة
علي تمي
ك ّل ذلك يأتي بُعيد االنسحاب العسكري
من أفغانستان وتسليم هذا البلد ذي
ق من
الموقع االستراتيجي على طب ٍ
ذهب لحركة طالبان ،التي كانت
سها مطلوبا ً لدى حيتان
يوما ً ما رأ ُ
البيت األبيض  ،رغم ذلك ،الرئيس
ّ
بأن
بايدن يقول بأنه »غير مقتنع
حركة طالبان تغيّرت منذ ممارساتها
الوحشية مطلع األلفية«.
االنسحاب األمريكي من أفغانستان
ترك الكثير من التساؤالت حول
احتمال تكرار السيناريو في سوريا
واالنسحاب من شرق الفرات أيضاً،
التي تحتفظ واشنطن بـ 2000
عنصر من قواتها في هذه المنطقة
بهدف محاربة داعش بالتنسيق مع
قوات سوريا الديمقراطية ،علما ً ّ
أن
»الواليات المتحدة تواجه تهديدا ً في
سوريا أكبر من افغانستان« ،بحسب
ما قاله الرئيس بايدن منذ فترة ليست
ببعيدة لوسائل اإلعالم األمريكية،
ومن هنا بدأت واشنطن تُغيّر قواعد
اللعبة في سوريا وتحديدا ً في شرق
الفرات حول طريقة التعاطي مع
التصعيد القائم في شرق الفرات ،وهذا
المشروع يصطدم اليوم بالتحركات
العسكرية الروسية  -التركية والتنسيق
الهش فيما بينهم حول هذه المنطقة،
وبات واضحاًّ ،
بأن كل منهما يحضّر
عض األصابع ضد اآلخر
لمعركة
ّ
ً
وهذا ما بات جليا بين التصعيد
الروسي في ادلب ،و يقابله التصعيد
التركي في شرق الفرات .
● ماذا تريد موسكو من حزب العمال
ال ُكردستاني ؟ .
الروس يؤ ّكدون اليوم وعلى المأل
بأنهم لوال قواتهم المتواجدة في
سوريا ،لكان هناك اآلن تنظيم داعش،
أسوأ من حركة طالبان في أفغـانستان،
هذا الكالم يقودنا إلى فرضي ٍة أخرى
مصرون على
بأنهم ( أي الروس)
ّ
دفع األمور نحو المواجهة المحتملة
مع واشنطن من خالل أدواتها في
شرق الفرات التي تحمي حتى اللحظة
منظومة ( القسد) من التفكك .
بينما أنقرة هي األخرى صعّدت من
لهجتها وتحركاتها العسكرية في شرق
الفرات ،فطيرانها المسيّر قصف
خالل الفترة األخيرة ثالثة أهداف
لقوات سوريا الديمقراطية واإلصابات
كانت مباشرة ،رغم تنديد ومعارضة
قسد لهذا القصف إال ّ
أن السؤال األكبر
الذي يدور في أذهان المراقبين حول
صمت واشنطن حيال هذا التصعيد،
فقد يترك ذلك الكثير من اإلشارات
والتساؤالت حول احتمالية وجود
تفاهم تركي  -أمريكي حول شرق
الفرات وتبادل األدوار فيما بينهم .
بينما اإليرانيون بدورهم مشغولون في
مناطق مثل درعا وريف دير الزور
ويحاولون الوصول إلى أقرب نقط ٍة
من الحدود االسرائيلية ،ولهذا السبب

قال بايدن ّ
إن الخطر القادم من سوريا
أكبر من افغانستان ،وكان يشير على
ما يبدو حول محاولة طهران الوصول
الى الحدود االسرائيلية بالتالي التقرب
من مفاعل (الديمونة) النووي أكبر
قدر ممكن ،لتهديدها من العمق
ومحاولة استخدام الفصائل الفلسطينية
كورق ٍة إضافية في وجه تل أبيب عن
قرب .
●ماذا يحمل نائب المبعوث األمريكي
في جعبته إلى شرق الفرات؟ .
شهر من اآلن  ،عاد نائب المبعوث
قبل ٍ
االميركي (ديفيد براونشتاين) وفريقه
الى شرق الفرات بعد غياب دام
شهرين ،بعد ان ت ّم استدعاؤه إلى
واشنطن للتشاور والعمل على تغيير
قواعد اللعبة في شرق الفرات .
نائب المبعوث االمريكي عرض على
أصحاب القرار في واشنطن استقبال
وفد موسع من شرق الفرات ( المجلس
الوطني ال ُكردي  ،المنظمة اآلشورية
 ،أحزاب » الوحدة الوطنية«،
شخصيتان عشائريتان من العرب
في شرق الفرات) ّ
لكن هذه المبادرة
ضربت بعرض الحائط كما حدث مع
مبادرة زيارة ( قصر االليزيه) قبل
فترة قصيرة  ،برونشتاين فور عودته
إلى الحسكة التقى بقيادات المجلس
الوطني ال ُكردي واستمع إلى شكواهم
حول سياسات االتحاد الديمقراطي
القمعية بحق كوادره وأنصاره ،واتفقا
على مواصلة الحوارات خالل الفترة
المقبلة وأن تكون بنّاءة وحاسمة .
ما يعيق المشروع األمريكي في شرق
الفرات اليوم هو وجود أكثر من
 400عنصر من كوادر حزب العمال
ال ُكردستاني ممن يحملون جنسيات
مختلفة ،فيعملون على الدوام لخطف
المعارضين لهم واعتقالهم ،وبالتالي
إلحراج موقف واشنطن أمام الرأي
صلت
العام ،وبعد التفكير والدراسة تو ّ
واشنطن إلى قناعة ّ
أن كوادر حزب
العمال ال ُكردستاني يسيطرون على
إدارة شرق الفرات من األلف الى
الياء ،وينسّقون مع طهران من خالل
قياداتهم في (قنديل) ويبدو ّ
أن صبر
واشنطن قد نفد حيال التعاطي مع
الملف الشائك والمعقد .
وفور عودة (نائب المبعوث
األمريكي) إلى شرق الفرات ،بدأ
الطيران المسيّر يطارد كوادر حزب
العمال ال ُكردستاني داخل سوريا في
كل زاوية وزقاق ،فت ّم استهداف ثالثة
أهداف ،واإلصابات كانت مباشرة،
ك ّل ذلك تحت صمت األمريكي.
ما حمله نائب المبعوث األمريكي
(ديفيد) في جعبته إلى شرق الفرات
يمكن استخالصه بوجود التفاهم
مع أنقرة لمطاردة حزب العمال
ال ُكردستاني الذي بات يش ّكل عبئا ً
على مصالح واشنطن ،و عامل عدم
االستقرار في المنطقة ،وبالتالي
السماح ألنقرة بالتمدُّد عسكريا ً نحو
المزيد من المناطق في شرق الفرات
في حال لم يرضخ هذا الحزب

لمطالب واشنطن حول سحب كوادره
من شمال شرق سوريا و (بالتي هي
األحسن).
ّ
فإن
بحسب المعلومات المتوفرة ،
واشنطن وأنقرة توصلتا الى تفاهم
حول كيفية التعاطي مع ملفات سوريا
وافغانستان بشك ٍل عام وشرق الفرات
على وجه الخصوص ،موسكو
بدورها مازالت تعيق تنفيذ تفاهم
(أنقرة  -واشنطن) ألنها تطالب بجبل
الزاوية كرشوة مقابل قبولها لتنفيذ هذا
التفاهم على األرض .
موسكو تطالب اليوم بحصة األسد
في جبل الزاوية مقابل التخلي عن
مناطق أخرى في شرق الفرات من
بينها (كوباني وعين عيسى) وهذا ما
ترفضه أنقرة ألنها ترى ّ
أن تفاهمها
مع واشنطن يش ّكل حجر الزاوية لبناء
استراتيجيتها البعيدة المدى داخل
منطقة شرق الفرات.
الخالصة:
ال يمكن لواشنطن أن تنتظر أكثر وهي
تنظر الى حزب العمال ال ُكردستاني
الذي يحاول المساس بقواعد اللعبة التي
فرضتها في شرق الفرات ،وتترافق
مع ذلك ،الرسائل الموجّهة لهذا
الحزب من خالل المسيّرات التركية
التي تفتك بمواقعهم واحدة تلو أخرى،
بينما موسكو ترى نفسها اليوم أنها
سيدة سوريا األولى ،وتطالب الجميع
بالرضوخ والركوع لها وألجنداتها،
ّ
جيش
لكن لجوء واشنطن إلى تشكيل
ٍ
للعشائر السورية في شرق البالد
لحماية الحدود السورية العراقية و
لمنع طهران وردعها من التغلغل في
هذه المنطقة ما هو إال للتحضير لطبخ ٍة
أخرى لموسكو و على نار هادئة ،بعد
لتتفرغ لهذه
ان استغنت عن افغانستان
ّ
الساحة ،و طهران هي األخرى تتقدّم
يوم نحو الحدود اإلسرائيلية
يوما ً بعد ٍ
من خالل ميليشياتها  ،واللعب بورقة
حزب العمال ال ُكردستاني في وجه
واشنطن ما هو إال لعب بالنارّ ،
ألن
الطيران التركي واإلسرائيلي يقومان
بأدوار بين شرق وجنوب سوريا تحت
الصافرة االمريكية ،بالتالي استغناء
واشنطن عن كابول لصالح حركة
طالبان ما هي إال صافرة البداية
لفتح مواجهة مفتوحة مع موسكو التي
تتغلغل قواتها ليل نهار قرب قواعد
الناتو النووية داخل تركيا ،وبنا ًء
على ك ّل ماورد  ،يتعيّن على قسد
ّ
وألن
أن تح ّد َد موقعها الجيوسياسي
عامل الوقت ليس لصالحها  ،وإال ّ
فإن
وستجر الكثير
الكارثة آتية ال محال،
ُّ
من األطراف على طريقها ّ ،
ألن
كلمة الحسم داخل سوريا في الختام
ستكون ألنقرة وتل أبيب وتحت مظلة
واشنطن التي ّ
توزع األدوار لالعبين
داخل هذا الملعب وفق امكانات
وقدرات ك ّل طرفٍ معني بالصراع
القائم في الشرق االوسط على سوريا.

ممارسات ب ي د تزيد من مآسي شعبنا
ً
( التعليم املؤدجل منوذجا) ...التتمة
مصطفى بكر

اآلن  ،تدعو إلى ضرورة التعليم
الرسمي في المناطق ال ُكردية بلغة

 - ٣الشيئ المخزي األكثر إيالما ً

أهلها ؛ لكن ما يتردّد حاليا ً على

هو ّ
أن أغلب قيادات اإلدارة الذاتية

ألسنة ( خطباء ) اإلدارة الذاتية
ّ
بأن

 ،ال تثق بمنهاجها التعليمي بل

المدّعية

ترسل أوالدها إلى مؤسسات النظام

يمنعون التعلم باللغة األم  ،ما هو

التعليمية .

سوى ( ديماغوجيا ) إعالمية ليس
إالّ .

 - ٤لقد كانت وال تزال الحركة
الوطنية ال ُكردية منذ نشأتها وإلى

أحزاب

الحركة

 - ٥ليس الناس ضد التعليم باللغة

ال ُكردية  ،بل هم مص ّممون على

كانت...

المعلمين أو في بيوت الطالب .

تبريرها لعدم مشاركتها في الدعم

شيئين :

 - ٦أعتقد  - ...كحل وسط مرحلي

ا  -ضرورة حصول اإلدارة

 -أن يُترك الخيار الحر للطالب ،

يتو ّجب على جميع أحزاب الحركة
الوطنية ال ُكردية  ،وعلى جميع

بقول :

على اعتراف منظمات اليونيسكو

بدراسة منهاج اإلدارة أو منهاج

منظمات المجتمع المدني في
ُكردستان سوريا  ،دعم ومساندة

التربوية ؛ فما نفع شهادات ال

 - ١إما في المعاهد التعليمية

النشاطات السلمية لطلبتنا  ،الداعية

يعترف بها العالم أجمع  ! ...؟ ..

المختصة التي ينبغي الموافقة على

لضمان

المنهاج

 - ٢ينبغي على أي منهاج دراسي

تراخيصها

الدراسي الحكومي أو منهاج

كان  ،أن يخلو من أية أدلجة

 - ٢وإما في بيوت األساتذة

اإلدارة الذاتية ؛ أو على األقل عدم

واليونيسيف

،

بتلك

المناهج

النظام

حق

إختيار

( ال ينبغي تسييس اإلعتصامات) .
أتساءل : ...
من أجل ماذا تش ّكلت األحزاب
والمنظمات المدنية ! ...؟ .
أم ّ
أن الموضوع صغير  ...صغير
جدا ً  ، ...ال يستأهل المجازفة!...؟.

4

يــكـيـتـي

التاريخ والتراث
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 3من 3
في هذا الجزء وبعيدا ً عن الجدل
المترف مع مجموع ٍة تع ّمدت في دجل
عقيدة البعث  ،وسعت إليجاد آليات
ترويجها بشتى السبل  ،وساذكر منهم
كمثا ٍل مهند القاطع وماهر حميد ،
ببعض من مقاطع رد لمهند
وسأبدأ
ٍ
القاطع تحت عنوان  -أنا ابن منطقة
الجزيرة :
(  ..يش ّكل األكراد نحو ٪٢٧ من
الجزيرة ؟! ..
ً
أعطيني مثاال عن نموذج اإلفقار
والتهميش المتع ّمد في محافظة الحسكة
نال األكراد أكثر من العرب في هذه
المحافظة؟ حيث توفر الطرق والمياه
الصالحة للشرب والكهرباء وحتى
وفرة المحاصيل الزراعية في خط
العشرة في منطقة مثل ديريك مثالً
أفضل أم وضع القرى العربية  ..مثل
جزعة وريف اليعربية وريف تل
حميس و ...؟!! ( هنا يحاسبنا القاطع
على هبة هللا )
عندما اعلنت محافظة الحسكة منطقة
منكوبة بعد انحباس األمطار لسنوات
متتالية سنة  ٢٠١٠هل اقتصرت
النزوحات باتجاه دمشق وحوران
للعمل في المزارع ومختلف أصناف
العمل للعوائل ال ُكردية أم لجميع سكان
المحافظة ؟
ً
ً
النيروز ألم يكن نشاطا ثقافيا يحتفل به
األكراد في عهد المقبور حافظ االسد
وعهد بشار االسد ؟  ) ..ويضيف القاطع
( أسماءكم جيل الخمسينات والستينات
والسبعينات كلها عربية ،أليست أسماء
مواليد جيل الثمانيات وحتى يومنا
هذا من أبنائكم هي كلها ُكردية ؟ فاين
المنع ؟ ماهي البلدات والمدن التي
تزعم أنها ُكردية وت ّم تعريبها؟ ألم يكن
تبديل األسماء األعجمية أو غير لالئقة
معموالً به منذ عهد هاشم اآلتاسي ؟
ألم يكن اسم عين العرب سنة ١٩٣١
( عرب بينار) قبل أن تصبح قصبة
وتسمى عين العرب؟ ) .
خذ على سبيل المثال قرب الميادين
هناك ناحية اسمها ( الفاطسة) ت ّم
تبديلها إلى الطيبة!  ..وكذلك على
مسميات قرى ُكردية وسكانها أكراد
أيضا ً حيث ت ّم اتخاذ الترجمة العربية
األقرب السم القرية األصلية! لذلك
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ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا

ً
التسويف واإلحندار املعريف تأرخييا

ال يجب هنا اعتبارها سياسة تعريب
تستهدف األكراد !! ثم ندّعي ّ
أن بلدة
مثل القحطانية ُكردية !! علما ً انها
خليط سكاني واسمها األقدم عربي (
قبور البيض)  ،ديريك اسمها عربي
(تصغير دير) وتعربت إلى المالكية
ومعظم سكانها اليوم أكراد ولم تكن
كذلك قبل  ٥٠سنة مثالً! فال يجب خلط
األمور بأثر رجعي .
ناحية اليعربية اسمها األصلي ( تل
كوجك) نالحظ استخدام اسم تل العربي
وكوجك العثماني !
بلدة الجوادية سكانها خليط واسمها
القديم عندما كانت قرية هو اسم كردي
( جالغا)  .المحصلة التي أريد قولها
اعتماد المبالغات في المظلوميات
ومحاوالت حصرها بنا ًء على العرق
نظام شمولي هي فكرة
أو الدين في ظ ّل
ٍ
غير صائبة! . ) ..
(  ..أما الحزام العربي ومشروع طلب
الهالل فهي عناوين لمظلوميات متخيلة
أكثر منها واقعية أو لها أساس مظلومية
. ) ..
وهنا وببساطة لم يستطع القاطع مطلقا ً
الخروج من شرنقة التناقض ونزعته
العدائية لل ُكرد  ..ك ّل ما طرحه تستند
في األساس على جين ٍة اندمجت في
شخصيته وبات ال يهمه سوى احتكار
الحقيقة كتشو ٍه فكري  ،وأصبح مجرد
الرد على تسويفاته مضيعة للوقت !
 :نعم ال ُكرد يشكلون  %27ولكن من
مجموع سكان سوريا إن لم تكن أكثر
 ،والتغيير الممنهج وبنزعة شوفينية
عنصرية ألسماء المواقع وبغير لغة
قاطنيها هو استهداف لم يستطع القاطع
برر ترجمتها الى
تمريره  ،حينما ّ
معان أقرب الى معانيها بال ُكردية ؟ إذن
 وحسب تعليله  -كان االسم ال ُكردييشوهها !  .والبغيض في األمر هو أنه
ّ
 القاطع  -يلجأ كعادته إلى طهرانياتيتصورها هو كهروب من اإلستحقاقات
ّ
إلى تاريخٍ نعرف جميعا ً في أية دوائر
صيغت  ،ومع هذا علينا اإلقرار ببراعته
في الهروب من النقاشات وبناء مملكة
من التأريخ كما تملي عليه هواجسه ال
التاريخ  .وهنا ال أدين أي كان ضمن
الخارطة السورية المتش ّكلة بموجب
خرائط عام  1916ومتتاليات الضم
واإللحاق وذلك كنتاج لنقص معرفي

الطواحني املائية

! ولكن بذات القوة ندين االستبداد
العرقي كثقافة ممارسة وبغطاء شفاف
لحق ٍد كمين كانت والتزال تنتج ثقافة
ّ
ان التطويب
الكراهية ..
الشخصاني في االنتماء وقداسة الملكية
اإللهية التأريخية والكهنوتية الممارسة
تجاه اآلخرين ورؤيتهم مجرد حواش
تعود بنا إلى مسالك المواالة والتبعية
للمواطنة المتسيدة ! أفال يدرك
مب ّ
شروها أنها فشلت  ..الهوية الجامعة
ال تنتجها األبراج العاجية وال تشتيت
القوى وشرذمة البنى المجتمعية ..
أتصور  -بأننا ُكرديا ً
وبالمختصر - :
ّ
لسنا بحاجة لتقديم شهادات اإلنتماء أو
خضوع لتجارب ال دي إن إي لنثبت
انتمائنا إلى األرض التي نعيش  ،ومن
يصر على إقتفاء آثار وخطى
اليزال
ّ
جحافل العابرين فليتبارك بذلك  ،ومع
هذا لم نزل نتوقّع خطوات لمشاريع
تأسيسية ترتقي على هكذا سوية في
النقاش  ،في اعتبار الفئة هذه دخيلة
وأخرى مهاجرة أو مكتومة ال قيد لها
أو أجنبي  ..ذات المنهجية التي أنتجت
مظلومية راكمت الشرخ البنيوي
الذي رقص بعضهم على أنغامه ..
هناك إصرار غير معقول على جعل
مخرجاتهم الهوتا ً مقدسا ً  ،وهنا أتساءل
 :هل هناك نقاء صرف ألية مجموعة
بشرية ؟ ومعطوفا ً على ذلك  :هل
يراد هنا التأسيس على هذه األرضية
لمشروعٍ ما وبطروحات قوموية محددة
 ..أو ليس المهم بعد هدم جدران العزل
ب يفترض
أن نسعى للتعريف بشع ٍ
أنه شقيق ! وأن نم ّهد األجواء لحوار
تعريفي حقيقي لغاية أساس وهو
تسليط الضوء على ما أخفته النظم
المتعاقبة ! ولألسف ّ
فإن ك ّل مقدمات
ومخرجات كما وسائل النظم تستخدم
هنا كثوابت في محاضر النيابات ،
وعليهم أال يستغربوا من ردنا على
ك ّل هذه التقوالت وبجمل ٍة واحدة  :إننا
ب ُكردي منتمون تأريخيا ً لبقاعنا
كشع ٍ
وهذا لن يثنينا عن والئنا الوطني ،
وسنبقى نناضل لسوريا ديمقراطية
تلغي االستئثار القومي وفوضى الرشق
الثقافي  ،وحينها سنطالب بدراسات
محايدة لتاريخ المنطقة وكشف ما ستر
منها ودون ذلك  :فهي لهم وهاهو مهند
القاطع الذي يبذل ك ّل جهده في التبشير

ٌ

بهكذا ترهات  ،وما فكر لحظة خارج
أسوار أمانيه المخيالية وتصوراته
بعيدا ً عن مآسي سوريا كاملة  ..وأؤ ّكد
هنا بأنني ال أعني القاطع كفرد بل
مدرسة جمعية منظمة  ،وساختصر هنا
بجمل ٍة في الجانب التعريبي والمشاريع
العنصرية وسأتعفّف حتى لمجرد
الرد على شوفيني مريض ومتشبّع
بنزع ٍة تستولد الكراهية  ،مذ ّكرا ً إياه
وأمثاله ّ ،
بأن المدافع عن مشاريع أية
منظومة سيكون هو جزء  -فرد من
ذات المنظومة التي فشلت في هدم
الخاصية ال ُكردية والذاكرة الجمعية
للشعب ال ُكردي  ،ولتبقى  -گري ڤرا -
كمدلول وبجرس موسيقي أصدق من
المعربة
ترجمتها إلى  -تل الصدق -
ّ
 ،أما عن المظلوميات والخدمات !
فحدث وال حرج ؟  ..يبدو ّ
أن القاطع
ال يزال يبصم على شرعية إجراءات
النظم ولكن بإيهام ساذج ! كما مثال
الخدمات ؟ فيتناسى هو تلك الخدمات
التي ت ّم توفيرها لمستعمرات الغمر
وبجانبها القرى ال ُكردية األصيلة التي
لم يت ّم توفير ذات الخدمات لها إال بعد
سنين طويلة ! .
وباختصار ّ :
إن العقدة هي في إعادة
قراءة الوقائع ال بمنظور أمني -وال
باإلرتكاز على وثائقها ومخرجاتها
 ،وكذلك ال يمكن وبالمطلق االستناد
على مواقف اوجالن في الخاصية
السورية واعتبارها كوثيقة  ،مع أنها
لم تخدم سوى النظام وك ّل الشوفينيين
وباتت ورقة تعرض حين اللزوم
 ،وهنا ! قد ال نلوم غالبية من لم
يتعرفوا على واقع ال ُكرد
يتعايشوا أو
ّ
وحركته السياسية عكس القاطع ؟ .
فهل يتذ ّكر القاطع أولئك الطلبة الذين
اعتقلوا  -مثالً  -أوائل السبعينيات
لمجرد هتافهم في مهرجان بعثي ب
عاشت األخوة العربية ال ُكردية  ،هذا
الشعار المثبت كبند رئيس وكواحدة من
أهداف معظم أحزابها وكانت تتصدّر
أدبياتها ؟ هل يعلم غالبية السوريين
غير ال ُكرد ّ
بأن الحركة ال ُكردية كانت
ولم تزل تعتبر القضية ال ُكردية كجزء
رئيس من القضية الديمقراطية في
سوريا وعلى تلك األرضية رفضت
دعوة رأس النظام لهم وإرساله طائرة
خاصة عادت من دونهم إلى دمشق ؟ .

وبالمقابل  :كنا ك ُكرد أيضا ً مغيّبين عن
المعارضة العربية سوى في المعتقالت
 ،وحتى فيها كانوا يواجهوننا بذات
مواقف وتهم األنظمة  ،هذا األمر الذي
استمر لسنين  ،نعم ! ّ
إن ما يحيرنا
ّ
ُكرديًا هو أن يتخذ بعضهم وكهواية
يشهر قلمه وبدل أن يكتب ! يطلق
طلقات وأزاميل تؤسس لشرخٍ بنيوي !
األمر الذي يدفع إلى التساؤل  :بدل ك ّل
هذه التنظيرات الشبيهة بالكثبان الرملية
؟ والخلط المتعمد بخاصية القضية
القومية ال ُكردية في سوريا واإلصرار
األوحد على بناء تصورات مبهمة عنها
وكمثال :
غالبية مخرجات الحركة القومية
ال ُكردية في سوريا ومنذ تاسيس أول
حزب سياسي لها كان اإليمان بدولة
مواطنة مدنية ديمقراطية
اعتبرت قضيتها جزءا ً رئيسيا ً وحلها
مرتبط بالديمقراطية
لم تلتجئ مطلقا ً إلى أي نوع من أنواع
الصراع على أساس استهداف قومية
معينة البل انحصر صراعها مع النظم
المتعاقبة وممارساتها العنصرية ضد
الشعب ال ُكردي والسوري عامةً .
رغم ك ّل ممارسات النظم وفي ك ّل
الشدائد كانت قواها الشعبية والسياسية
تقف مع قضايا الوطن السوري
كثير من التكتالت
بالرغم من مواقف
ٍ
ً
واألحزاب وأيضا شخصيات تأ ّمل
منهم ال ُكرد غير تلك المواقف والتي
أدّت إلى تعميق الشرخ الوطني  ،ومع
هذا ورغم القمع الممنهج للنظام سنة
 2004واستباحته للمناطق ال ُكردية لم
يتفاعل أحد من تلك القوى مع الشعب
ال ُكردي ،عكس الحركة ال ُكردية التي لم
تقف على الحياد في قضايا مماثلة  ،بل
ت صريحة ّ
أ ّكدت في بيانا ٍ
بأن القضايا
لن تح ّل تحت وطأة جنازير الدبابات .
ّ
إن التعميم الممارس من قبل فئة ليست
بقليلة  ،والتي أصبحت ظاهرة شللية
أيضا ً  ،والتي تسعى بك ّل جهودها
لترسيخ مفاهيم خاطئة بحق الشعب
ال ُكردي وكمثا ٍل ّ :
إن العصابة االسدية
ب
ال تعادي اإلنفصاليين ؟ وذلك في قل ٍ
مشين للحقائق  ،حيث ّ
أن النظام اعتبر
ال ُكرد والقضية ال ُكردية أعداء له ،
العراب التنفيذي لك ّل المخططات
وهو ّ
العنصرية والشوفينية التي ُ
طبّقت بحق

وليد حاج عبدالقادر
ال ُكرد  ،نعم ! ّ
إن
العصابة األسدية وديماغوجيتها
الممارسة كانت والتزال هي ذاتها
المنهجية التي يرتكز عليها ك ّل دعاة
سوريا الدولة الوطنية التشاركية ولكن
بلبوس قومي مستفرد أيضا ً  ،وعلى
ٍ
أرضيتها يمارسون ذات السلوك
اإلقصائي .
ُ
لقد أثبتت الحركة الكردية في سوريا
بأنها حركة وطنية بامتياز ّ
وأن نضالها
ديمقراطي  ،ولم يغيّر من قناعاتها
ك ّل التسويفات والتصورات القوموية
اإلقصائية ومن أية جهة كانت  ،وهنا :
أفال ّ
يحق لنا التساؤل ؟ هل اقترب أولئك
ّ
واطلعوا
الغالة العنصريين من ال ُكرد
على أدبيات ومواقف الحركة ال ُكردية
؟ أم ّ
أن مواقفهم ظلّت على ذات القاعدة
ُ
(  ..أنت كردي إذن أنت انفصالي ؟ )
والسؤال األهم الذي سيطرح نفسه هنا
؟ وإن كان انفصاليا ً ؟ أو ليس األهم
أن يبحثوا في أسباب توجّهه نحو ذلك
ّ
إن ك ّل
الخيار ؟ ..
السياقات أعاله تفترض اإلقرار ّ
بأن
ك ّل َمن يقصي وينفي وووو يدعو إلى
المواطنة ! هو موقف ديماغوجي ال
أكثر ؟ ّ ..
يحض على الكراهية
ألن َمن
ّ
والتطرف والعداوة بين مكونات وأخوة
وطن لمجرد إقرارنا وإصرارنا في
الرد على َمن ينكر حقوقنا ؟ فسأذ ّكرهم
بأمر مهم ! بأنني لم أستغرب خالل
ٍ
سنوات عمري كلها على وحدانية ذات
الئحة االتهام من محكمة أمن دولة
النظام سنة .. 1992

متحف احلاج نعمان إجناز عظيم جبهود شخصية
بال أدنى شك تحت ّل مدينة عامودا مكانةً
رائدة في جميع المجاالت واألصعدة
بين المدن ال ُكردية في عموم ُكردستان
 ،كونها ّ
ولدة لعشرات بل مئات
المبدعين والمميّزين في جميع نواحي

بجمع أدوات مستعملة ليس أكثر ,إال
ّ
أن محتويات المتحف تبهر العين وتخلد
في الذاكرة والقلب ؛ ليس للكد والتعب
والوقت الذي استغرقه الحاج في الجمع
والبحث  ،بل ّ
ألن ما قام به الحاج إنجاز
ب ،ثقافته وتراثه مهدّد باالندثار
لشع ٍ

األدب والفن والثقافة  ،منجبة المثقفين
والكتاب لمبدعين  ،وكان لها نصيب
موازي من الكوارث والمصائب
كخرج أو ضريبة إلبداعات أبنائها
وثقافتهم العالية إلهاما ً لرفع الوعي العام
،األمر الذي لم يرق لألنظمة الحاكمة
في دمشق .
ع جديد مختلف تعجز الحكومات
إبدا ٌ
عن إنجازه والحفاظ عليه كمورو ٍ
ث
ب أو أمة قام به الحاج
حضاري لشع ٍ
ُ
نعمان حاج يونس كنرش من خالل
إقامة متحف تراثي ،يحتضن في جعبته
تاريخ أمة من خالل الحفاظ على آالتها
وأدواتها البدائية التي ّ
شق بها اإلنسان
حياته بغية الوصول إلى مستقب ٍل أفضل
وحداثة مرجوة.
يمكن أن ال يلفت األمر بال القارئ أو
المتابع كثيرا ً في بادئ األمر  ،و يصفه

والضياع والتالشي ،كون الشعب
ال ُكردي لم يكن صاحب حكومات أو
وزارت تهتم بالتراث  ،ولم ينشئ له
أحد متاحف ومعارض.
الحاج نعمان حاج يونس ُكنرش من
مواليد مدينة عامودا  ،حاصل على
شهادة الثانوية منذ عام  ،1980أُجبِر
على ترك تحصيله العلمي بعد وفاة والده
ليتفرغ إلدارة محله ( باب رزقه) كونه
ّ
أصبح معيل أسرته ,الحاج نعمان إلى
جانب عمله كان مل ّما ً باألدب والثقافة
وصدر له
ال ُكردية وخاصةً الشعر،
َ
أكثر من ديوان شعريُ ,كنرش معجب
ومتيّم بقصائد ودواوين الشاعر الكبير
ماليي جزيري وهناك العديد من أبناء
المدينة الذين تتلمذوا على يديه في حفظ
وإنشاد أشعار الجزيري.
فيض أمام
من
غيض
ك ّل ما مضى يع ُّد
ٌ
ٍ
اإلنجاز الكبير الذي قام به الحاج نعمان

من خالل إنشائه لمتحفه القابع في باحة
داره وقبوه ،والذي يحوي في جنباته
عديد األدوات واآلالت التراثية التي
استخدمها اآلباء واألجداد في سبيل
ديمومتهم ،إلى جانب التحف الحجرية
التي ترمز إلى وجود الشعب ال ُكردي
في هذه األرض منذ آالف السنين
مدحضةً األقاويل التي تدّعي بأنه
مهاجر ،وقد ح ّل في المنطقة منذ أم ٍد
ليس بالبعيد.
الحاج نعمان كنرش استضافته جريدة
يكيتي إللقاء الضوء على متحفه والذي
أعاد سبب تأسيسه للمتحف إلى حبه
واحترامه لكد وجهد اآلباء واألجداد في
ديمومة حياتهم رغم الظروف الصعبة،
من خالل تلك األدوات البدائية وارتأى
بنفسه ضرورة االحتفاظ بها وحمايتها
من خالل مكان صغير تجمع فيه ليكون
متحفا ً ومعرضا ً لألجيال القادمة،
ليرى بنفسه كيف ّ
شق السلف طريقه
لديمومة هذا الشعب ,كنرش أوضح أنه
كان يتل ّمس ّ
أن معظم األهالي كانوا ال
اهتمام لتلك األدوات خاصةً
يولون أي
ٍ
بعد قدوم االحدث واألكثر تطورا ً إلى
المنطقة ،فأضحت معظمها مهملة وأداة
للبيع والشراء من خالل المقايضة مع
متجولين مقابل بضائع جديدة منها
باعة
ّ
الزجاجية أو البالستيكية.
ابن مدينة عامودا قال« في بادئ
األمر قمت باالحتفاظ باألدوات
واآلالت القديمة والتراثية التي كانت
موجودة في منزلنا  ،ومنها سالل القش
واألواني الفخارية والنحاسية باإلضافة
إلى األدوات التي كانت تستعمل منها
في حراثة األرض وجني المحصول
،ويذكر منها األواني المصنوعة من

النحاس كاألواني والحلل وأدوات ل ّم
المحاصيل والقش وأدوات درسها
باإلضافة إلى المحراث القديم الذي كان
تجره الدواب«.
ّ
المعرض يذهل المرء وتنطبع صوره
في الذاكرة والقلب مما فيه من أحاسيس
ومشاعر مرهفة تعيد باإلنسان إلى عه ٍد
جميل قد مضى ّ ،
خطه اآلباء واالجداد
بكدّهم وجهدهم وعمل عظيم ابتدعوا
من خالله زهد وبساطة الحياة التي
كانت مفعمة بالمشاعر واألحاسيس
والقيم النبيلة بعيدا ً عن التصنع
والتزلف.
المتحف األنيق والذي يجمع في طياته
ما بين التراث ومشقة الحياة مختلف
األدوات واآلالت من أواني المنزل
إلى المطبخ إلى النجارة إلى الغزل
إلى الزراعة والحصاد إلى أدوات
التحميل والعتالة إلى أدوات التجارة
والبيع والشراء من خالل ميزان بدائي

كان يحمله العمال بغية وزن المواد
والمنتجات المعروضة في األسواق
حينها.
في جول ٍة داخل المتحف تحدّث
نعمان كنرش عن ّ
أن معظم المواد
المستخدمة حينها ت ّم جمعها من خالل
تبرع
شرائها من البعض وأخرى
ّ
بها أصحابها للمتحف بغية الحفاظ
عليها ,ومن ضمن محتويات المتحف

معظم المواد التي استخدمها السلف
من أواني نحاسية وفخارية ومنها
الحلل والصحون والمناسف وآالت
الطبخ والطهي واإلنارة من خالل
نماذج عدة تشهد تقدمها عبر أعوام
وعقود ،منها المعتمدة على المواد
األولية كالحطب وصوالً إلى المشتقات
النفطية ,باإلضافة إلى معدا ٍ
ت كانت
تستخدم إلنتاج مؤونة الشتاء وعلى
رأسها حلة طهي القمح وطحنه من
خالل تواجد حجارة كبيرة مجوفة مع
مطرقة كبيرة خشبية تستخدم ّ
لدق القمح
ضمن الحجر إلى جانب عدة أنواع من
حجر الرحى التي كانت تستخدم لطحن
القمح والعدس مع وجود حلل نحاسية
كانت تستخدم لطهي اللحم قبل تخزينه
كمؤونة للشتاء (قلي) وأخرى تستخدم
لصناعة الدبس من العنب.
ق آخر يحوي المعرض أدوات
في سيا ٍ
العمل كأدوات النجارة مثل المنشار
الكبير الذي أشار اليه لنا الحاج وأدوات
أخرى كانت تستخدم ألثاث البيت
المنزلي والذي كان يعتمد أغلبه على
الخشب من أبواب وشبابيك وخزن
باستخدام القليل من الحديد والحجارة
للتثبيت وتسهيل حركتها من خالل
الفتح واإلغالق.
في السياق ذاته أرشدنا الحاج نعمان
إلى أدوات الحراثة كالمحراث القديم
الذي كانت تجره الدواب وأدواته من
رأس المحراث (هالت) إلى الحبال
التي كانت تربط بها الدواب إلى القطع
الخشبية التي كانت توحّد عمل الدواب
والمس ّمى (نير) ,باإلضافة ألى أدوات
الحصاد والدرس كالمناجل والجنجرة.
باإلضافة إلى ك ّل ما ذكر هناك العديد من

برزان شيخموس
المصنوعات النسيجية والمصنوعات
من القش والتحف واألسلحة القديمة
المرصعة ومزهريات وزخارف
متحف عظيم رغم اإلمكانات
ولوحات,
ٌ
المتواضعة ،يحوي في جنباته ما يعجز
عن وصفه ضمن مادة إعالمية أو عدة
مواد إعالمية وهو نتاج عمل عظيم
وايمان راسخ أنتجه شخص الحاج
نعمل ليكون هديةً للخلف وجزا ًء لك ّد
السلف  ،وفي سبيل ترسيخ دعائم
ب يعاني هو وموروثه من
وأسس شع ٍ
الضياع واالندثار من خالل المحاوالت
المتالحقة لطيه في صف النسيان
وإزالة وجوده من خالل حمالت عديدة
منها محاولة مصادرته والمحاولة
مجددا ً في تعريبه وتتريكه وفرسنته ,
لكن بال أي شك سيظ ّل التاريخ الناصع
ب أصيل
راسخا ً ليكون األساس لشع ٍ
يعيش على أرضه التاريخية رغم جميع
محاوالت صهره من خالل المناضلين
أمثال الحاج نعمان وك ٌٌّل في مجاله.

يــكـيـتـي

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا
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وباء كوفيد 19الكوني
مل مل يستنفر كتابنا يف مواجهته كحرب إبادة عظمى وحامسة؟
حالة ذعر عام:
إنها نهاية التاريخ!
إنها نهاية العيش على هذا الكوكب!
ثمة هواجس كثيرة انتابت ك ّل فرد،
تعامل مع اللحظة التي آلينا إليها بعمق،
وبدأت أسئلتنا الوجودية حول سبب هذه
األزمة الكونية العظمى التي عاشها
العالم كله .أسئلة هائلة ،بينها المؤتلف
الذي يجمع ك ّل امرىءٍ في الكون
عليها ،كما ّ
إن هناك أسئلة مختلفة،
يطلقها ك ّل امرىء من موقعه ،من حيز
مكانته .من زاوية رؤاه ،من مصلحته،
وضمن إطار ثقافته ،السيما إذا غدونا
أمام سؤا ٍل حاد مفاده:
هل يروق لك أن تعيش بخير وحدك؟
كيف تقرأ هالك اآلخرين من حولك؟
ما الذي يمكنك أن تفعله من أجل
اآلخرين؟ هل عليك أن تسكت ّ
ألن ال
أحد يسمع صوتك؟
مصير تتوقعه للعالم؟
أي
ٍ
هل إنك تشمت بمصائر الطغاة؟
من الذين تعنى بهم -أكثر -في هذه
القيامة االفتراضية؟
ماالذي كان عليك أن تنجزه ولم تفعل؟
ماذا عن أسرتك؟ ماذا عن أصدقائك؟
محبّيك؟
ماالذي لم تقله عبر حسابك على
صفحات التواصل االجتماعي ،بعد أن
غدا لك صوتك ،كما ّ
إن لدونالد ترامب
حسابه الشخصي؟« مع االعتراف
بفارق المتابعين نظرا ً لظرف خارج
يديك«
استمرت بك الحياة
ماذا ستفعل إن
ّ
مابعد كورونا؟
هل أنت تخاف حقاً؟ وما سبب ذلك؟
في قفص االتهام:
غيض من فيض األسئلة
ما سبق أعاله
ٌ
التي ال ب ّد وإن انتابتنا جميعاً ،أينما
كنا ،سوا ًء أاعترفنا بهذا الخطيرالعظيم
المحدق أم لم نعترف ،ألنها أسئلة
وجودية ،شريطة توافر عنصر الوعي
نتصوره -هنا -ونحن نستعرض
لدى من
ّ
واقع المأساة البشرية العظمى التي لما
نزل نعيشها ،إال ّ
أن كثيرين من بيننا ،لم
يتصرفوا بالمسؤولية الالزمة إزاءها،
ّ
ّ
وفي هذا منتهى الخطورة ،ولعل من
نصنّفهم في عداد-النخبة -لم ينتبه،
كثيرون منهم إلى التهديد الجدي الذي
ش ّكله ويش ّكله انتشار جائحة كوفيد،19
لك ّل قارات العالم ،بعد أن استطاع
فيروس -زنيم -غير مرئي أن يهدّد
البشرية كلها بالزوال ،ما أحدث عطالةً
في حياة مليارات الناس ،وتدهورا ً في
اقتصاداتهم ،وحيواتهم ،على اختالف
لغاتهم ،وأجناسهم ،وأديانهم ،وأعراقهم،
وهو ما يحدث ألول مرة ،إذ ّ
إن األوبئة

التي عرفت عبر التاريخ كانت مكانية،
شبه كسيحة ،تتمركز في قارة ما ،أو
أكثر ،ولم يتح لها االنتشار الذي تحقّق
لهذا الفيروس الذي داهم هدأة العالم،
وهو يودّع سنة مريرة ،ليستقبل سنة
أخرى ،بدت أكثر رومانسية من قبل،
لربما من خالل قراءة -سيميائية-
جامدة ،نتيجة تكرارالرقم 20مرتين،
بل تكرار الرقم اثنين ،ومن ثم الصفر،
وفق هندسة جاذبة!
إال أنه ومع بداية العام ،2021شهد العالم
أحداثا ً عديدة ،كان أكبرها ،و أع ّمها
انتشار هذا الوباء غير المسبوق من
يستمر إلى اللحظة ،ولعله
قبل ،والذي
ّ
يدخل عامه الثالث ،بعد أسابيع فحسب،
إذ ّ
إن بطاقته الشخصية التي تنسبه إلى
سالالت -سارس -والتي يكتنفها الكثير
من الغموض ،ليس في ما يتعلق بذلك
السجال بين َمن يرى طبيعية الفيروس،
مقابل َمن يرى بيولوجيته ،وإنما لما له
من خصائص االنتشار بسرعة تكاد
تكون على مقاسه ،مسجلة له سرعته
الخاصة في االنتشار بما جعل قارات
العالم كلها تحت وطأة الرعب بسببه،
السيما ّ
وإن بعض المتحكمين بمصير
العالم باتوا يرتعشون أمام هيبته ،ومنهم
من أوهم إليه أنه قد التقطه ،ألنه صافح
آخر مصابا ً به ،كما إن اجتماعات
رفيعة في العالم أجّلت إلى إشعار
آخر ،غيرمس َّمى ،في إطارالوقاية منه،
وفي ظ ّل إغالق أبواب المطارات،
والحدودّ ،
ألن هذا الفيروس لم يكن
ّ
أرضيا ً فحسب ،وإنما تمكن من تأمين
مزورة ،أو رسمية،
تأشيرات مرور
ّ
ليكون أحد ركاب الباخرة في البحر،
والطائرة وهي في أحضان السماء ،بل
إنه يتسلّل حتى مع ضحاياه في باطن
األرض ،أي ليكون إمبراطور الجهات
الست ،بحق ،كما سميته!
ولع ّل عجز العلم .نكسة مخابر الطب
والصيدلة ،و هزيمة عقول العلماء،
إلى وقت طويل -كما يخيل إلي -من
االهتداء إلى دواء شاف :للمعالجة
وللقاح ،لمواجهة هذا الفيروس ،اللعين،
أزاد من هلع العالم ،السيما عندما غدا
من بين ضحاياه أطباء عالميون كبارا ً
واجهوه ،في الحرب عليه ،ما أوقعهم
في مصائده ،بالرغم من حكمة هؤالء،
وحذرهم ،ليبدو داهية ،غدّاراً ،متجبَّراً،
السيما عندما يفتك بأحدهم .كفريسة تقع
بين خيوط شباكه المنصوبة على امتداد
القارات ،إذ ّ
إن جميع َمن حوله – أي
هذا الفريسة -ينفرون منه ،مهما كان
قدره ،ليت َّم العمل على التخلص منه،
وسط إجراءات متشددة ،بل ّ
إن ك ّل
واقع في فخاخه يغدو له رقمه العالمي،

ويصبح موضع اتهام ،وإن ضمن
ظروف اللحظة األكثرإحراجاً!..
لم يبقَ أحد أحد ذو حكمة وصواب في
هذا العالم ،إال وكان من عداد متابعي
أخطار هذا الفيروس المختلف عن
سالالته التي ت َّم االهتداء إلى إيجاد
يتحرك
أدوية لمواجهتها ،بينما راح
ّ
مطمئناً ،ضمن مخططه الذي ال ينجو
منه أحد ،وهو يبدّل مالمحه وهويته،
متطوراً ،متب ّدالً ،وإن في لحظة سهو،
ليتردّد اسمه في ك ّل بلد ،وك ّل مدينة ،أو
قرية نائية ،أو شارع ،أو بيت ،ليوقن
كل ذي بصيرة أن ال أحد ينجو من
براثنه الفتاكة ،السيما عندما عرف
عنه بأنه متحول ،متجدد ،و أنه
سيظ ّل حاضرا ً على مسرح التاريخ،
يفني واليفنى ،واستطاع أن يلقّن
العالم :صغيره وكبيره دروسا ً قاسية،
سرعان ما باتت تالحظ على سلوكيات
جميعهم ،وأول ذلك حذر جميعنا من
جميعنا ،وممارسة دكتاتوريته داخل
ك ّل بيت ،وك ّل امرىء ،فال أحد خارج
دائرة الرعب العظيم ،فهو وحده أغلق
مدارس العالم .وحده من َّ
عطل الدوائر
الرسمية .وحده من ألغى كبريات
مهرجانات األدب والفن ،واجتماعات
قادات األمم ومجالس حقوق اإلنسان.
وحده من أغلق أبواب المعابد .وحده
ألغى الح َّج ألول مرة في التاريخ .ألول
مرة منذ أكثر من ألف وأربعمئة سنة !
تجربة شخصية
في صيغة مرافعة فحسب:
من هنا ،فقد كنت من عداد هؤالء
الكتاب الذين رأوا أنه من الضروري
توثيق ما يت ُّم .تتبع خطى هذا الفيروس،
ليس من ذلك الباب الذي يلجه المختص
بعالم األرقام واإلحصاءات ،وال من
ذلك الباب الذي يطرقه العارف بأمور
الصحة ،أوالتخطيط ،وال من موقع
اإلعالمي المعنيّ ،
ألن اإلعالم العالمي
لم يبخل بمتابعة الحدث الجلل-في
بداياته فحسب وفق إرادة السياسي -بل
من موقع الكاتب الذي عليه أن يكتب
عن -هذا االمتحان اآلدمي -السيما بعد
أن تردّد على ألسنة كبار الخبراء في
مجال علوم األوبئة بأننا أمام كارثة
بشريةّ ،
وأن هذا الفيروس يق ّدِم أوراقه
الثبوتية ليكون مواطنا ً عولمياً ،يعيش
وحده على مسرح األرض الذي راق
له ،وعلى حساب ساكنه القديم الذي
هُزم في حربه الكونية الكبرى ،وراح
يمارس بطشه بحق أخيه اإلنسان،
ناسيا ً عدوهما المشترك ،ولعله كان
سببا ً في والدة هذا الفيروس ،إن من
خالل فوضاه ،أو من خالل عتوه،
وضالله ،وإفساده لبيته الكبير ،أو من

خالل جشعه ،وميل بعض جيرانه إلى
الدمار ،والقتل ،عبر امتالكهم أعظم
َّ
ليمط لهم لسانه،
القوى واألساطيل
قائالً :إني الالمرئي أهددكم!
وهكذا فقد كتبت انطباعاتي ،مرة
تحت وطأة القلق ،وأخرى في حالة
من هدوء أنى الحت تباشير الخالص
من هذه الكارثة البشرية المهدّدة،
وأخرى من موقع الراصد لمتاعب
الناس ،السيما هؤالء المجوعين الذين
ت ّم أسرهم في بيوتهم -داخل الوطن-
وهم اليملكون ثمن رغيفهم ،أو حسوة
مائهم ،وال وسائل تكييف منازلهم،
أوأدوية أطفالهم ،بل وهؤالء الذين
هم بال بيوت .هؤالء المطرودون من
بيوتهم ،الهاربون من -بطش وسائل
الدمار -خارج حدود أوطانهم ،أو على
أطرافها ،ليكونوا فرائس بين مخالب
هذا الفيروس اللئيم الذي اليوازيه إال
قادة مجرمون ،قتلة ،أفاقون ،كذابون،
فاسدون ،سارقو أوطان وثروات!
رحت -من جهتي -أكتب في مجاالت
متعددة ،ضمن فضاء العزلة :على نحو
يومي ،ضاق بها كمبيوتريّ ،
فوزعتها-
على طريقتي -وأنا الفاشل ،في
الهندسة األخيرة لما أكتب ،على ثالث
مخطوطات .منها ما يكاد يشبه الشعر،
ومنها مايكاد يشبه القص ،ومنها ما
يكاد يشبه الرواية ،أو المذكرات ،أو
البحث ،أو الدراسة ،أو المقال ،وذلك
بعد أن استبعدت -ما أمكن -المنشور
الفيسبوكي ،االستهالكي -ولعلي
مخطىء في هذا -هذا المنشور الذي
قد يكون له الوعاء الحاضن ،في جولة
أخرى ،ألشعر أني قدّمت شيئا ً ما،
لطالما ليس لدي إمكان اكتشاف لقاح،
أو عقار ،أو تأمين خيمة لمشرد ،وال
لقمة طعام لمجوع ،وال رفعا ً للظلم -في
المدى القريب المباشر -عن كاهل
مظلوم ،ليكون مجمل ما أقدّمه -هنا-
وفي مخطوطات أخرى ،مرافعة عن
أحوال كائن بشري مسلوب اإلرادة ،ال
حول له والقوة أمام صرخة مريض،
يكاد يختنق في محجره المنزلي ،أو
في مشفى ما ،ألنني أعتبره قد سبقني،
ليلتقط الفيروس عني ،مغدورا ً به،
وليس استمراريتي ،اآلن ،في الكتابة،
إال ألنني أعيش مصادفةً ،والضمانة
لي ،أو ألحد في أن يعيش وسط هذا
التهديد اللحظي من لدن عدو غاشم
اليهدأ وال ينام والينتهي وعيده أو
نذيره.
ثمة أمر وحيد أريد قوله ،وهو وإن
دونت هواجس الناس ،سوا ًء
كنت قد ّ
أسمعتها منهم ،أو وصفت أحوالهم،
أو تخيّلت ك ّل ذلك ،فإن إيمانا كبيرا ً

ُ

يحدوني في ّ
أن الحياة لمستمرة ،وأنه
ال ب َّد لآلدمي أن يجتاز هذا االمتحان
العسير ،إال ّ
أن ج َّل ما أرجوه هو أن
نستفيد .أعني نحن معاشر بسطاء العالم
كله .نحن« األكثرين«» .األكثرون«،
من هذه الدروس الصعبة ،بعد أن
كابدنا في محاجرنا ،وعشنا أشهر
قلق رهيب ،كي يولد صوت كوني
واحد ،في مواجهة فاسدي األرض،
وقتلة الناس ،وتجار الحروب ،إلعادة
رسم خريطة العالم ،كي يكون لكل
منا حضوره على مسرح الجغرافيا،
سواء بسواء ،بعد أن خذلنا التاريخ ،ما
بين ضحية وقاتل وجبان ،ألني أرى
أنه يجب أن يكون عالم ما بعد هذه
الجائحة مختلفا ً عما قبله ،ولمصلحة
البشرية جمعاء .لمصلحة سكان عمارة
هذا الكوكب جميعاً .لمصلحة بيئة هذا
الكوكب :أرضه ،ومائه ،وسمائه ،على
حد سواء.
عود إلى بدء:
ما سبق ،وطرحته ،من أسئلة متخيلة،
مفترضة ،إنما هي -في الحقيقة-
غيض من فيض،األسئلة التي يمكن
استخالصها ،وطرحها ،عبر استقراء
مرحلة العزلة الرهيبة التي فاجأت
العالم ،وجعلت الكون كله متهماً،
مطلوب الرأس ،معتقالً من قبل
كويئن المرئي ،ليكون في هذا المعتقل
الجماعي :القاتل والضحية ،على حد
سواء ،وإن كان لك ّل واحد من هؤالء
إن كالً
أسئلته الخاصة والعامة ،إذ ّ
يتصرف انطالقا ً من مصلحته،
منهما
ّ
لتكون هناك هوة بين السؤال الخاص
لدى المرء وصنوه ،بحسب موقعه،
بعكس سؤال الخالص العام ،وهكذا،
وكأننا في مركبة كونية واحدة ،مع
سوانا من شعوب العالم :العوام،
والقادة .الرؤساء والمرؤوسين.
رجال
والمصلحين.
اللصوص
الدين والمالحدة .أصحاب الشركات
االحتكارية الكبرى والمتضورين
جوعاً .الشعراء .الصحفيين .الكتاب.
السينمائيين .الموسيقيين .الرسامين.
المسرحيين .رجال السياسة .القوادين.
العاملين في منظمات حقوق اإلنسان.
القضاة .المعلمين .الطلبة .مصارعي
الثيران .الرياضيين .األمراء .الملوك.
السالطين .المرضى .األصحاء.
كتّاب التقارير .المخبرين .العسس.
العسكر .العلماء .العباقرة .األغبياء.
العمال .التجار .الفالحين والمزارعين
الكبار .النساء .الرجال .األطفال.
الشباب .الصبايا .وغيرهم وغيرهم،
من كل التصنيفات التي تخطر أو
ال تخطر على البال ،بحيث ينتظرنا

إبراهيم اليوسف
مصير واحد ،وإن كان ك ّل المستغلين.
الجبابرة .وأتباعهم من بين ركاب
السفينة ،وهم تحت سطوة رهاب هذا
الفيروس من جهة إال إنهم ،من جهة
ّ
يخططون ألجل
أخرى ،اليزالون
مزي ٍد من استغالل الرعية التي تشغل
ك ّل مقاعد هذه المركبة العظمى!
وإذا كان لك ٍّل منا ما يمكن اعتباره،
وبعيدا ً عن معياري القبح والجمال
التقليديين ،أمام ما النهاية من األسئلة
التي تطرح في ما يتعلّق بعالمنا
الجوانيّ ،
فإن بقية ركاب السفينة الكونية
كذلك ،يمكن التمعن في أحوالهم،
وتناول ماهم عليه ،من منظور جمالي،
وإن ضمن صيغتي السؤالين :الفردي
العام ،لنجد ّ
أن عالما ً من التناقضات
التي يمكن تناولها من قبل :التشكيلي،
والموسيقار ،والسينمائي ،والمسرحي،
والكاتب ،والشاعر ،بدءا ً من حياة
أعتى دكتاتور أو سفاح ،وانتها ًء بحياة
وواقع أصغر طفل رضيع فتح عينيه
على الحياة والمركبة بين عباب بحر
التحدي المتالطم ،مجهول المصير!
من هناّ ،
فإن الكتابة عن هذه المرحلة
تذ ّكرني بمغامرات المعنيين بشؤون
الفلك الذين يترقّبون سنوات طويلة
حركة كوكب ما ،أو نجم ما .الشمس.
القمر .النيازك ،ضمن دورتها ،باعتبار
ّ
التتكرر ك ّل مئة سنة.
أن هذه الحالة
ّ
أو ك ّل كذا سنة ،ما يدفعهم للمغامرة،
واإلبحار ،أو السفر ،القتناص مجرد
ثوان ،من حياة هذا الكوكب العابر،
ضمن وظيفته التي جند ألجلها.
الكتابة عن مرحلة كورونا ،ليست ترفاً،
وإنما هي مهمة مطلوبة منا ،فلربما ّ
إن
كثيرين منا -وأنا أحدهم -لما نقارب ،أو
لم ولن نقارب حقيقة مايدور ،إال أننا
نمتلك القدرة على رصد ما نراه .رصد
تصوراتنا لك ّل ما يدور من حولنا ،وفي
هذا أعظم خدمةٍ -كما أزعم -لوظيفة
الكتابة...؟

زكية إمساعيل حقي قاضية عراقية حقوقية كردية
زكية إسماعيل حقي هي سياسية
عراقية شغلت منصب عضوة في
مجلس النواب العراقي في دورته
األولى من عام  2005إلى 2010
وهي من مواليد بغداد  18نوفمبر
 82( 1939سنة) ،وتعتبر أول قاضية
تعيّنت في العراق والوطن العربي
،وقد ولدت من عائلة ُكردية فيلية
معروفة في العاصمة بغداد ،في نهاية
عقد الثالثينات .عرفت بحبها لطلب
العلم ،وأكملت دراستها الجامعية في
الحقوق بجامعة بغداد بدرجة امتياز
في عام  ،1957وحصلت على
شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال
من إحدى الجامعات السويسرية
عام  ،1966ثم حصلت على شهادة
ماجستير في القانون من جامعة بغداد
بدرجة امتياز ايضا ً في عام .1972
ثم حصلت على الدكتوراه في القانون
الدولي من إحدى الجامعات األمريكية .
عملت كمحامية منذ تخرجها حتى
تعيينها كأول قاضية في العراق في
 9شباط /فبراير  1959خالل فترة
حكم عبد الكريم قاسم  ،في المحكمة
الشرعية ببغداد .ثم عينت بمنصب

مستشارة قانونية عام  1964في
المعهد الحكومي ،وعملت كمديرة
عامة للشؤون اإلدارية والقانونية
في المؤسسة العامة للدواجن حتى
عام  ،1969حيث عينت كمستشارة
وخبيرة في الشؤون القانونية بوزارة
الزراعة حتى التحاقها بالثورة ال ُكردية
التي اندلعت في العراق عام 1974
بقيادة مصطفى البارزاني  .وبعدها
عملت محامية لحين سفرها خارج
العراق عام .1996
وهي متحدثة جيدة وتتقن خمس
لغات هي اللغة ال ُكردية ،والعربية،
والفارسية ،واألفغانية واإلنكليزية.
ولقد نشرت دراستين حول الحقوق
الدستورية كجزء من دراستها
االكاديمية .ولها بحوث ودراسات
كثيرة ومقاالت منشورة حول خروقات
حقوق اإلنسان في العراق ودور المرأة
العراقية في تسريع نسبة التطور
االقتصادي في المجتمع .وقد دافعت
عن كثير من المتهمين العراقيين
واألكراد في المحاكم العسكرية نظرا ً
لوعيها المبكر في مجال حقوق اإلنسان
وحقوق المرأة ،وشعورها بمظلومية

قومها.
وعندما التحقت بالحركة التحررية
ال ُكردية كانت من روادها ،حيث كانت
من المؤسسات التحاد نساء ُكردستان
في  11كانون األول  ،1952وكان
االتحاد أول تنظيم نسوي في العراق ،
وقد شغلت منصب رئيسة االتحاد منذ
بدايته ولغاية عام  ، 1975وذلك بعد
فشل الثورة ال ُكردية عقب إبرام اتفاقية
الجزائر من نفس العام.
وقد انتخبت للجنة القيادة في الحزب
الديمقراطي ال ُكردستاني في مؤتمر
الحزب عام  ،1970وكانت المرأة
الوحيدة في تلك القيادة .وخالل الثورة
ال ُكردية عام  1974انتخبت كعضوة
في المجلس القانوني الخاص للتحضير
لمسودة دستور مستقبلي لعراق
فيدرالي وإلقليم ُكردستان العراق.
كثير من
ومثّلت الحزب واالتحاد في
ٍ
المؤتمرات العالمية في العديد من الدول
األوربية واآلسيوية ولمرا ٍ
ت كثيرة ومن
هذه البلدان :المملكة المتحدة ،وفرنسا،
والنمسا ،وإيطاليا ،والسويد ،وألمانيا،
وجيكوسلوفاكية ،رومانيا ،االتحاد
السوفيتي سابقاً ،والصين ،ومنغوليا،

وإيران ،والهند ،وتونس ،والسودان،
ومصر ،واألردن ،وسوريا ولبنان.
تعرضت لالضطهاد نتيجة
وقد
ّ
جردت من
لمواقفها السياسية ،حيث ّ
منصبها كقاضية في  6حزيران
 1962الشتراكها في تظاهرة مطالبة
بالسالم في ُكردستان ووقف العمليات
العسكرية ضد الشعب ال ُكردي وثورته،
في ثورة أيلول التي اندلعت في عام
 1961بقيادة مصطفى البارزاني،
وبعد تنصل الثورة من تنفيذ مطالب
الشعب ال ُكردي المشروعة في حكم
ذاتي .نفّذ فيها حكما ً باإلقامة الجبرية
لمدة تزيد على  21عاما ً ما بين االعوام
 1996-1975صدرت بحقها من قبل
سلطة حزب البعث ،ولحين مغادرتها
العراق إلى الواليات المتحدة  ،ولكن
كانت خير سفيرة للمضطهدين في
تنس قط انتمائها ال ُكردي
العراق ،ولم َ
حيث كانت سبّاقة للدعوة للكشف عن
مصير ابنائهم المحتجزين في العراق،
وتوضيح معاناة ال ُكرد الفيلية في وسط
المجتمع األمريكي.
وانتخبت كناطق رسمي لمجلس
العراقيين األمريكان في عام .1996

وكذلك عضوة في مشروع القانون
االنتقالي منذ عام  ،2002وفي مشروع
الشفافية ومحاربة الفساد ومجلس
اعادة إعمار العراق منذ عام .2003
وعادت إلى بغداد بعد ذلك لتستلم
مهامها كمستشار أقدم في وزارة العدل
وخبيرة ،لتساهم في تحديث النظام
القانوني للعراق  ،فمثّلت الحكومة
العراقية ضمن وف ٍد مكون من اربعة
أعضاء والذين قدموا إلى لندن في
تشرين األول  2003للمطالبة بحقوق
العراقيين ضد المشاركين في فضيحة
استيراد «الدم الفاسد إلى العراق»
ابان الحكم السابق والتي شغلت الرأي
العام لفترة .كما كانت ضمن الوفد
القانوني المفاوض الذي سافر إلى ك ٍّل
من فرنسا والواليات المتحدة في كانون
األول  2004لرفع دعوة قضائية ضد

الشركات المساهمة في تلك الفضيحة
وتفويض مجموعة من المحامين
األمريكان للمطالبة بالتعويضات ألسر
الضحايا.
وترأست منظمتين محليتين غير
حكومية تسعى من خاللهما إلى تزويد
ك ّل النساء واألطفال المشردين بالخيام
كسكن مؤقت .ولقد عيّنت بمنصب
مفتشة عامة لوزارة العمل والشؤون
االجتماعية في آذار  . 2004ثم
انتخبت كعضوة إلى الجمعية الوطنية
العراقية في االنتخابات التي جرت
في  30كانون الثاني  2016عن
قائمة العراقيون  .وساهمت في ثالث
لجان منبثقة من الجمعية هي  :لجنة
النزاهة ومكافحة الفساد ،ولجنة السيادة
ولجنة صياغة مسودة الدستور العراقي
الجديد.
بتصرف من غوغل
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جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا

ّ

حول ظاهرة التنمر
هناك فئة ليست بقليلة من

في مجاالت الحياة  .فيكون ج ّل

إلى الحرية واالنعتاق واعتماده

رفضه ومحاولة إلحاق األذى به

أدوات التواصل االجتماعي التي

الناس السلبيين الذين اتخذوا
التذمر واالنتقاص من ك ّل ما
حولهم سبيالً للتعبير عن ذاتهم،

اهتمام وشغف أولئك المتنمرين

على مكنونه العاطفي في العمل

واالنتقاص منه وبذلك يكون هذا

باتت تستخدم على نطاق واسع

هو البحث عن سلطة سياسية

من أجل حقوقه المشروعة

السلوك التنمري من العوامل

ويعبّر من خاللها المتنمرون عن

أو اجتماعية  ...الثبات الذات

والتي تقابلها ال أخالقية سياسات

األساسية في ضعف وتخلف

عظمتهم وقيمهم الوطنية والقومية

وقد يمتلك البعض من هؤالء

واستخدام كافة الوسائل في سبيل

الدول التي تستخدم القوانين

المجتمعات التي التملك القدرة في

العالية مقابل احتقار اآلخرين

القدرة على التأثير بنهجهم في

االنتقاص من اآلخرين وإيذائهم

األممية لحقوق اإلنسان في خدمة

إيجاد آليات البناء السليم لالنسان

وما يمتازون به من سوء وفساد

اإلفراط بذكر عيوب اآلخرين

سوا ًء من خالل العنف اللفظي
أوالجسدي وذلك من أجل تحقيق
غاياتهم في إشباع َو ْهم العظمة

مصالحها  ،وغير ذلك من القيم

حتى يواكب تطورات الحياة

التعليمية و االجتماعية والدينية
الموروثة ش ّكلت ردّة فعل و

.وليس بخافٍ ما تعانيه الحركة
السياسية ال ُكردية اليوم من هذه

وخيانة بحسب رؤيتهم  ،سوا ًء
كان ذلك بصور ٍة علنية وبأسماء
صريحة من خالل ادّعائهم لقول

في شخصهم ضد سلبية اآلخر

لديهم لشعورهم الدائم بالنقص

دوافع بحث عند البعض لتحقيق

التي يجب محاربتها وفضحها
س ّميت بالتنمر بل
فيش ّكلون حالةً ُ

 .واليمكن اعتبار التنمر حالة

األنا الفردية وتعظيمها فابتعدوا

الظاهرة السلبية ألنها قد أضحت
مرتعا ً خصبا ً لنمو هذه الظاهرة

الحقيقة و ممارسة النقد أو بأسماء
وهمية مختفية لينفّثوا مايشاؤون

مستحدثة أو خاصة بمجتمع دون

عما يخدم المصلحة العامة

واستفحالها نتيجة ما تعانيه

من تراكمات الحقد والكراهية

إعادة النظر في الكثير من القيّم

تحولت هذه الحالة إلى ظاهرة
ّ
إجتماعية ،سياسية  ،دينية ....

اآلخر ،ولكن البيئة التي يكتسب

وفضلوا مصالحهم الشخصية

الحركة من تشتت وانشطار

في أنفسهم على اآلخرين .

الموروثة-

والدينية

منها االنسان سلوكياته لها الدور

بغية لفت اإلنتباه إليهم والحديث

وبروز عدد يثير االشمئزاز من

وقد عايش غالبية المتنمرين

واإلجتماعية -...ودراسة هذه

 ،وأكاد أن أجزم االعتقاد بأنها

االكبر سوا ًء في تفشي هذه الظاهرة

عن انتصاراتهم المزيفة  .وال

األحزاب والمنظمات غير الفاعلة

مراحل حياة سادها االضطراب

الظاهرة بصورة علمية لكشف

من أكثر الظواهر السلبية في

أو في محاولة لجمها والحدّ منها ،
ويعاني المجتمع ال ُكردي من هذه

يقتصر التنمر على سلوك الفرد

حيث يستغل أولئك المنهزمون

والقلق والشعور بفقدان االهتمام

األسباب وتشخيصها والبحث في

فحسب بل تستخدمه األنظمة

هذا الواقع السيء وهم يخلطون

الظاهرة السلبية أكثر من غيره

االستبدادية وبعض األحزاب

بقص ٍد بين الصالح والطالح

والعطف من قبل المحيطين بهم
واعتقدوا ّ
بأن اتباع سلوك التنمر

طرق العالج للحد من انتشارها

لما عاناه من اضطهاد وظلم على

والقوى

والدينية

ويصبّون جام حقدهم على كل

و التطبّع به تعتبر الوسيلة الوحيدة

يد األنظمة االستبدادية الغاصبة

واإلجتماعية أيضأ بغرض فرض

من يعمل في الحقل العام بداعي

التي ستمنحهم القوة والسعادة في

لحقوقه القومية واإلنسانية على
مدى تاريخ ليس بقصير ،ولع ّل
التواقة
طبيعة اإلنسان ال ُكردي ّ

هيمنتها و التحكم باآلخر وبهذا

إبداء الرأي والنقد الذي اليمكن

الحياة ليحققوا ذاتهم الضعيفة

تمارس عدوانيتها للديمقراطية

أن يتجاوز الجانب السلبي منه
وخاصةً في ظل عالم التكنلوجيا و

الفاقدة للثقة بالنفس .ولمعاجة

وتداول األخبار السيّئة متوهمين
وموهمين ّ
سدة
بأن اإليجابية متج ّ

مجتمعنا على وجه الخصوص
بشقّيه الظاهر والمبطن ولعلها
حالة سلوكية موروثة فرضتها
أنظمة استبدادية متخلّفة على
أناس يعانون من الشعور بالنقص
وعدم الثقة بالنفس مقابل مايحقّقه
اآلخرون من نجاح وتفوق عليهم

السياسية

و وعدم التشاركية مع اآلخر بل

كاظم خليفة

التربوية

وخطورتها.

هذه الظاهرة السلبية البدّ من

ُ

كي ال ننسى حسن هشيار سردي الكاتب واملناضل الكردي الكبري

محمد زكي أوسي

وشـقائكم) ،تُرى ماذا سـيقول مال
حسـن ُكـرد لـو رأى واقـع ال ُكـرد
وحركتهـم السياسـية اآلن وكيـف
يتـ ّم العبـث بهـا وفـق األهـواء
والغرائـز مـن قبـل العابثيـن.

فكــــر فيها !

،،

قال حكيم الصين (شنك يى):
نمر يبحث عن فريسة له في الغابة ،فعثر على ثعلب
خرج ٌ
وعندما هجم عليه ليفترسه صاح الثعلب( :قف أيها العظيم،
ال تفعل ذلكّ ،
إن اآللهة عيّنتني ملكا ً على هذه الغابة،
وإن كنت ال تصدق قولي هذا فأتبعني لنجد كيف
تخافني الحيوانات جميعها وتحترمني).
مرا بحيوان
فسار الثعلب في الغابة وخلفه النمر وكانا كلما ّ
هرب من أمامهما موليا ً األدبار خوفا ً من النمر ال من الثعلب،
فعندئذ صدق النمر كالم الثعلب وتركه ومضى.
(فكم من ضعيفٍ يتظاهر بالقوة مستغالً قوة
سلطان ظالم يسنده).

،،

فـي هـذا الشـهر (أيلـول) عـام
تمـر الذكـرى السـابعة
2021م
ّ
والثالثـون علـى وفـاة فـارس
ُكـردي مجاهـد ،ناضـل بالقلـم
والبندقيـة معـاً ،لـذا وجـدت مـن
بمـكان التذكيـر بـه
الضـرورة
ٍ
كشـعل ٍة أنارت لنـا طريق النضال
والخلاصّ ،
إن رجلاً مثل حسـن
هشـيار سـردي يجـب أن نحتفـي
بذكـراه العطـرة ،ألنـه كافـح فـي
سـاحات النضـال بالقلـم والبندقيـة
وهـذا ال يتأتّـى إال للعظمـاء ،فهـو
عانـى كثيـرا ً في سـبيل ال ُكردايتي
وتح ّمـل مـا ال تتح ّملـه الجبـال في
سـبيل أمتـه وقوميتـه ،وتج ّ
شـم
المتاعـب الج ّمـة في خدمـة الكلمة
ال ُكرديـة وتدويـن التاريخ ال ُكردي
بحماسـ ٍة وموضوعيـة منقطعـة
النظيـر.
سـيرة حياة حسـن هشـيار سـردي
(ملا حسـن ُكرد) :حسـن هشـيار
سـردي (ملا حسـن كـرد)
فـارس القلـم والبندقيـة مـن خيـرة
المناضليـن فـي سـبيل ال ُكردايتي،
ومـن علمـاء اللغة واألدبـاء ال ُكرد
الـذي يعـدّ مـن القطـع النـادر،
ومـن حقـه علينـا جميعا ً أال يُنسـى
وتضيـع ذكـراه فـي سـراديب
التاريـخ ،ولـد فـي قريـة (سـروه)
منطقـة (هينـي) التابعـة لواليـة
(آمـد) عـام ( )1907م ،أنهـى
تعليمـه االبتدائـي فـي مركـز
المنطقـة ،ثـم تابـع دراسـته فـي
(آمـد) وحصـل علـى الثانويـة،
تـزوج مبكـرا ً ولـه مـن العمـر
( )19عامـاً ،التحـق بالجنديـة
بعدهـا وخـدم فـي ناحيـة (قولـب)
تميّـز بالشـجاعة والغيـرة علـى

شـعبه ،وكان جـوادا ً سـخيا ً كريـم
األخلاق ومثـاالً للعمـل البنّـاء
والتضحيـة ،محبّـا ً للعلـم والثقافـة
والتاريـخ.
ملا حسـن ُكرد،صفحـة مشـرقة
مـن النضـال وال ُكردايتـي :تأثّـر
حسـن هشـيار بدافع وعيه وثقافته
و وطنيتـه بالظلـم واالضطهـاد
الواقـع علـى كاهـل شـعبه وأمته،
وبعـد أن أمضـى تسـعة أشـهر
فـر منهـا والتحـق
فـي الجنديـة َّ
بصفـوف مقاتلـي ثـورة الشـيخ
الشـهيد (سـعيد بيـران) ،وكان
صديقـا ً حميمـا ً للشـيخ عبـد
الرحيـم شـقيق الشـيخ سـعيد،
وبعـد تراجـع الثـورة لجـأ حسـن
هشـيار مـع صديقـه إلـى الجبـال
وخـاض حـرب العصابـات ضـد
ظلـم األتاتوركييـن وتعسـفهم،
وفـي نهايـة القتـال أسـره األتراك
كـم باإلعـدام مـن قبـل محكمـة
و ُح َ
(االسـتقالل) التـي اسـتبدلت حكـم
اإلعـدام بالسـجن ثالثيـن عامـاً،
بعـد أن أمضـى فتـرة مـن حكمـه
فـي السـجن خـرج حـرا ً بموجـب
عفـ ٍو حكومـي ،ونُفـي إلـى مدينـة
(نغـدة) فـي األناضـول ،لكنـه
هـرب مـن منفـاه والتحـق بثـورة
جبـال (آغـري) التـي كانـت فـي
نهايتهـا ()1934م ،وألقي القبض
عليـه ثانيـةً ليحكم باإلعـدام ،لكنه
تم ّكـن مـن الفـرار ودخـل جنـوب
غـرب ُكردسـتان و وصـل بلـدة
(الدرباسـية) ثـم منهـا انتقـل إلـى
ناحيـة (عامـودا) وسـاهم بفعاليـة
نشـطة فـي النضـال ضمـن
(جمعيـة خويبـون) ومـن بعدهـا
الحركـة السياسـية الوطنيـة.

ملا حسـن ُكـرد والثقافـة :بعـد
ّ
حـط رحالـه فـي سـوريا
أن
واسـتقر ،امتشـق قلمـه واهتـ ّم
ّ
بالثقافـة ال ُكرديـة وكتـب فـي اللغة
واألدب ال ُكردييـن ،ونشـر مقاالته
وقصائـده العصمـاء فـي مجلـة
(هـاوار) وفـي عـام ( )1955م
أنشـأ بمسـاعدة أصدقائـه (جمعيـة
الثقافـة والتعـاون ال ُكـردي) التـي
رفعـت أسـم وصـوت ُكردسـتان
عاليـا ً وعرفـت العالـم بالقضيـة
ال ُكرديـة ،وبـدأ كتابـة تاريـخ
الحركـة التحرريـة ال ُكرديـة منـذ
عـام ( )1957م ،وكتـب عـددا ً
كبيـرا ً مـن األبحـاث والمقـاالت
والكتـب حـول اللغـة واألدب
واسـتمر علـى هـذه
ال ُكردييـن
ّ
الحـال إلـى أن وافتـه المنيـة فـي
مدينـة (قامشـلو) يـوم السـبت
( )1984/9/14م .ودُفـن جثمانه
الطاهـر فـي مثـواه األخيـر فـي
قرية (دى كرى) شـرق (قامشلو)
إلـى جانب رجـاالت ُكرد آخرين.
أهـم نتاجاتـه التاريخيـة واللغويـة
واألدبية والفكريـة :كان المرحوم
يتقـن اللغـة ال ُكرديـة ويكتـب
بهـا إلـى جانـب اللغتيـن العربيـة
والتركيـة وتَـركَ آثـارا ً هامـة
أغنـى بهـا المكتبـة ال ُكردية وهي:
 -1خمسـة مجلـدات عـن تاريـخ
ال ُكـرد منـذ ( )8000عـام ق.م
وحتـى القـرن التاسـع عشـر.
 -2خمسـة مجلدات من المذكرات
بين عامي ()1983 – 1914م.
 -3ديوان شعر.
 -4زرادشـت ونـوروز ،بـوذا
و كو نفو شـيو س .
 -5فلسفة النضال الوطني.

 -6صرخـة واسـتغاثة بيـن
وزازا.
زاغـروس
 -7العروض ال ًكردية.
 -8الدشداشـة البيضـاء واليـد
السـوداء.
 -9تسـعة عشـر عـدد مـن مجلـة
(آكاهـي).
 -10مذكرات قدري بك
(مترجمة).
 -11عشـر مذكـرات أعطيتهـا
إلـى ثـورة جنـوب ُكردسـتان.
 -12ثورتـا الشـيخ سـعيد و
آرارات.
والجديـر بالذكر ّ
أن جميع مؤلفاته
هـذه التـي لـم يجاريـه بهـا أحـد
مـن ال ُكتـاب ال ُكـرد فـي سـوريا
شـكالً ومضمونـا ً لـم تطبـع حتـى
اآلن باسـتثناء المجلـد األول مـن
مذكراتـه.
فـي عـام ( )1970زار األسـتاذ
ُكردسـتان،
الكبيـر جنـوب
وذكـر كثيـرا ً مـن وقائـع ثورتهـا
وحركتهـا التحرريـة فـي كتاباتـه
و أبحاثـه.
وال نبالـغ القـول فـي ّ
أن حسـن
هشـيار ّكـرس حياتـه كلهـا مـن
الـوالدة إلـى الممـات للعمـل فـي
سـبيل خدمـة القضيـة ال ُكرديـة
حربـا ً وسياسـةً وعلمـا ً وثقافـة
يكرس ولو ثانية
ولغـة وأدباً ،ولـم ّ
واحـدة مـن حياتـه في سـبيل جمع
المـال أو مصالحـه الشـخصية
رغـم المصاعـب والمحـن ،ومـا
كان سـعيه مـن وراء ذلـك إال
إلعالء شـأن شـعبه ووطنه ،يقول
مخاطبـا ً أوالده فـي وصيتـه قبـل
الوفـاةّ :
(إن ك ّل مصاعـب الحيـاة
وآالمهـا لـم تسـتطع أبـداً ،اضمـاد

الـروح الوطنيـة فـي نفسـي بـأي
شـكل مـن األشـكال ،ويبـدو هـذا
بينـا ً مـن خلال النضـال المريـر
الـذي خضتـه ،دفاعا ً عـن وطني،
ّ
وألن ذلـك األسـر واالضطهـاد
اللذين عانى ويعاني منهما شـعبي
كانـا ماثليـن أمـام عينـي ،دائمـا ً
وال سـيما أحـداث عـام ()1925
حولـت الدول
م ،ومـا بعـده حيـث ّ
الغاصبـة والمصالـح الدوليـة
حيـاة شـعبي إلـى ماهـو أشـبه
بأفلام الكرتـون ،وفـي ُكردسـتان
اآلن ( )35حزبـا ً سياسـا ً يقـوم
اآلخـرون باشـعال نـار الخالفات
بينهـا بيـن الفينـة واألخـرى
وضربهـا ببعضهـا ،هـذا مـا َّ
حـز
ّ
وبـث األسـى
فـي نفسـي كثيـراً،
فـي قلبـي أكثـر مـن أي وقـ ٍ
ت
مضـى ،وهـذا هـو سـبب شـقائي

يــكـيـتـي

منوعات

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا

الدبكة الكردية ..لغة الرتاث وإيقاعات احلداثه .
ال ُكرد من الشعوب التي تتميّز بحبها
للغناء والرقص ،وتطرب روحهم
تغرد
عند سماعها وخصوصا ً عندما ّ
تلك اآلالت الموسيقية اإليقاعية،
فال ترى الكَردي إال وقد ّلوح بيديه
وتمايل مع نغمة (ال ُد ْم) مطلقا ً لجسده
العنان للتعبير عن ذاته بحركة
عفوية صادقة ،لينطلق إلى الحياة
وجمالها وهي إرادة رفض الخنوع
واالستسالم في تطور مستمر
حسب العصور والتاريخ ( وهو ال
يعلم أنه ترجم حالته إلى لوحة فنية
تدرس في األكاديميات ) والتي كان
ّ
يعبّر عنها في معابده وعلى جبهات
مواجهة أعدائه ومن قمم جباله
وعمله في الرعي والزراعة.
ُ
والز ْرنا
فبين ال ُكردي والطبل
صداقة حميمة ،وال يستطيع الصبر
بعيدا ً وهو يسمع نداءهما ،كما أنهما
يمنحانه استراحة من عناء المهام
الرعوية والزراعية الشاقة ،ويقدّمان

على إيقاع الدف والناي ،وكذلك
أتباع الطرق الصوفية ال ُكردية،
وال سيما الطريقة القادرية (نسبة
إلى الشيخ ال ُكردي عبد القادر
ال َگيْالني) .وقد نجد ّ
أن لبعض
الرقصات عالقة بمواسم الحصاد أو
بمناسبة إعداد (الب ُْر ُ
غل)أو بالحياة
الرعوية أو بالحرب.
لذلك نراهم متأثرين بالبيئة في
تصميم تلك الدبكات ،فعندما ،
يتحركون في أماكنهم هبوطا ً
ّ
وصعودا ً وفق إيقاع مديد وبطيء،
على إيقاع الدفوف أو طبالت
أغان
صغيرة ،أو حتى على إيقاع
ٍ
شعبية على شكل حلقة نصف
دائرة ،وترت ّج فيها األجساد على
شكل رجفات سريعة ،في ثبات ،
تحرك ببطء شديد هي تجسيد
أو
ّ
لطبيعة نمط حياة ال ُكردي في الجبل،
ففي الر ّجات السريعة الحاصلة في
النصف العلوي من الجسد ،هي

له قسطا ً من المتعة واالنسجام مع
الذات.
و الحياة في القرية والمخيمات
الرعويه تقوم على التضامن
والتكافل ،وال تسمح العادات
والتقاليد باالنعزال في المناسبات
ّ
ألن عدم المشاركة في
العامة،
مناسبات اآلخرين سلوك غير الئق
في المجتمع ال ُكردي  ،وخصوصا ً
انه سيقيم عاجالً أو آجالً حفلة
عرس ،وسيكون سعيدا ً عندما تكون
حفلته عامرة بالمشاركين وهي سمةٌ
ي بها منذ نشأته
ُ
ع ِرف ال ُكرد ُّ
فالعادات تقتضي أن يرسل صاحب
الحفل قبل موعد العرس بعدة أيام
هدايا رمزية (وشاح أو ما شابه )
إلى ك ّل بيت ،رمزا ً لدعوتهم إلى
المشاركة ،كما ّ
أن مجموعة من
نساء صاحب الحفل يقمن -قبل
موعد العرس بيوم واحد -بالدوران
على جميع بيوت القرية ،ومعهن الـ
()Gewendeقارع الطبل ونافخ
ُّ
الز ْرنا ،وهن يدعين أهل ك ّل بي ٍ
ت
رسميا ً للمشاركة في الحفل وتختلف
هذه الطقوس بين منطقة وأخرى .
ّ
وألن ال ُكردي عاشق للطبيعة فهو ال
يشعر بالراحة النفسية ما لم يتواصل
مباشرة ً مع الطبيعة (السماء،
الجبال ،األشجار ،المروج).....
فكيف له أن يتمتّع ببهجة العرس في
غياب الطبيعة فهي المكان التقليدي
يمارس
لألعراس والمناسبات التي
َ
فيها الرقص ال ُكردي.
ّ
إن التراث الشعبي ال ُكردي غني
بأنواع الرقصات ،وفي جميع البيئات
ال ُكردية (اللورية ،والسورانية
والكردمانجية ،والزازا) ،والتنوع
في الرقصات يد ّل على خصوبة
هذا الفن الفولكلوري في المجتمع
ال ُكردي التي تعود بنا إلى عهود
المشاعية ،وعهود األسالف القدماء،
بدءا ً من الگوتيين وانتها ًء بالميديين
وكانت هي الكنوز التي حصلت
عليها فيما بعد شعوب ُكردستان
فرجال الدين األيزيدي في معبد
اللش كانوا يؤدّون تلك الرقصات

حركة مجموعة من راكبي البغال،
وهم يقودونها في شعاب جبلية
وعرة ،ومعروف ّ
أن البغل هو
الحيوان األنسب للبيئات الجبلية
ّ
الهزات والر ّجات
الوعرة ،وفي
والرجفات التي تعتري األجساد فهو
تعبير على برد جبال ُكردستان،
يقوي هذا التفسير ّ
أن الر ّجات
وما ّ
السريعة تختفي في رقصات ُكرد
المناطق الغربية والغربية الجنوبية
السهلية  ،فهي على شكل نصف
دائرة ،أو ما يقترب من الدائرةّ ،
وأن
ثمة على الدوام قائدا ً يقود المشاركين
في الحلقة ،وهو الذي يحمل المنديل
ويلوح به ،وال
( ُچوپی )çopî
ّ
ّ
يتخطاه  ،وغالبا ً
يجوز ألحد أن
ما يكون قارع الطبّل ونافخ ُّ
الز ْرنا
وكثيري االهتمام به.
قريبَين منه،
َ
ويمكننا تفسير الشكل الدائري على
ضوء جغرافيا الجبال من ناحية،
وعلى ضوء دائرة ( )Mandela
العريقةفي القصص األسطوريه
ال ُكردية والتي بقيت حية في الدين
األيزيدي ،وبقيت ظاللها في عملية
(ضرب ال َم ْن َدل) عند المن ّجمين،
للتنبّؤ بأحداث المستقبل .ويمكننا
تفسير الشكل الدائري أيضا ً على
ضوء المجلس العام ألفراد القبيلة،
أو لقادة القبائل المتحالفة في
العهد الميدي ،والذي كان يسمى
(( )Hagmatanaنسبةً إلى مدينة
أگباتانا عاصمة ميديا)والتي كانت
تُعقد فيها هذه المجالس وكان مجلسا ً
دائري الشكل ،يتساوى فيه الجميع،
باعتبار ّ
أن زعماء القبائل الميديه
يشاركون بروح الجسد الواحد في
إدارة الدوله وحل أمورها ،ويشبهها
في العرف السياسي الحديث
مصطلح (الطاولة المستديرة).
ويمكننا تفسير انتظام الجميع في
مناطق سهليه في حلقة واحدة ،يدا ً
بيد ،وكتفا ً إلى كتف ،والتحرك جميعا ً
ي إخالل
وفق إيقاع معيّن ،دونما أ ّ
أو نَشاز ،وسيرهم جميعا ً خلف
قائد واحد ،يحمل الراية (المنديل)،
ويلوح بها مباهياً ،ومحدّدا ً مسار
ّ

إدريس شيخة
أفراد الحلقة جميعاً ،على أنه تعبير
عن وحدة أفراد القبيلة ،وسيرهم في
صف واحد خلف زعيم القبيلة ،أو
على أنه تعبير عن وحدة زعماء
القبائل ضمن تحالف واحد ،بقيادة
شخص منتخَب يمتلك كفاءات
القيادة ،فتوضع الراية في يده،
وتكون له الصدارة ،وهذا يعني ّ
أن
الرقصات ال ُكردية عموما ً تجسّد
روح الوحدة واالنضواء تحت قيادة
واحدة.
ويتجلّى في إيقاع اجتماعي وسياسي
متناغم ومتجانس؟عند أسالف ال ُكرد
في العهد الميدي والعهود المتتالية
والمال َحظ ّ
أن
لحياة ال ُكردي .
هذا النمط السريع شائع في الشمال
والشرق والجنوب
فالرقص الشعبي ال ُكردي
الحديث هو إمتداد لتلك الطقوس
التي مارسها أسالفهم مع بعض
السمات الحديثة التي أدخلها  ،فقد
كانت العادة في القرى الشرقية
لقامشلو أن تعقد األعراس لمدة
ثالثة أيام اليوم األول يتوافد
المدعوون ويستقبهلم أهل القريه
بك ّل حفاوة ويشاركون في الدبكات
وهنا يكون اخو العريس هو اآلمر
الناهي ويس ّمى ( )bira zavaأما
في يوم العرس فمنذ الصباح تعقد
حلقات الدبكة ويجلس العريس وسط
ص شعره ثم يُ َحمم في بيت
الحلقة يُقَ ُ
كبير القرية وسط دبكات من مكان
العرس إلى بيت المختار أما في
المناطق الغربية ل ُكردستان سوريا
فكانت تنصب الخيم الشعرية لمدة
سبعة أيام كلها دبكات على أنغام آلة
الطنبور وكانت مكبرات الصوت
آنذاك بدائية تس ّمى البوق وفي
عفرين ثمة رقصة شهيرة تس ّمى
()Giranîويعني اسمها بال ُكردية
(الوقور/الرزين ) ،وهي رقصة
يزخر إيقاعها بالوقار  ،ورغم
تتحرك األقدام
ي قرعات الطبل،
ّ
دو ّ
ببطء ورزانة لمسافة قصيرة جداً،
وينصب التركيز هنا على القائد،
ّ
ويكون عادة ً في القمة من الوقار؛
رغم ّ
أن عليه التفنّن في إبداع
الحركات ،مستعمالً أصابع القدمين،
والحوار بالحركة مع قرعات الطبل
ُّ
الزرنا .ومن صالحيات
وأنغام
القائد أن يبتعد عن رديفه خطوة أو
خطوتين ،ويخرج عن مسار الدائرة
متو ّجها ً إلى الداخل ،ألداء بعض
الحركات الفنية الخاصة ،لكنه يبقى
على تواصل مع الجماعة من خالل
منديل طويل يمسكه من الطرف
رديفه التالي له من حيث الترتيب،
وعليه أال يطيل في االبتعاد ،وإنما
العودة إلى االنتظام في الصف من
جديد.
وعند ختام العرس (عصر يوم
الخميس) يخرج الرجال من حلقة
الرقص ،وتصبح خاصة بالنساء،
ومع ذلك كانت القيادة تبقى للرجل،
إذ كان أحد الكهول المعروفين
بالرزانة والخبرة بالرقص يأخذ
دور القائد ،وكانت تؤدّى حينذاك
رقصة خاصة بالنساء تس ّمى
(خاتوني).
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حزب يكيتي الكردستاني يكرم الطلب املتفوقني يف
خميم دار شكران

كرمت منظمة هولير لحزب يكيتي
ّ
ال ُكردستاني – سوريا مجموعة
ّ
المتفوقين في الشهادة
الطلب
من
ّ
الثانوية ،في مخيم دار شكران بإقليم
ُكردستان العراق.
وبحضور أعضاء اللجنتين المنطقية
كرم فرع دار شكران
والفرعيةّ ،
ب من
لحزب يكيتي سبعة طال ٍ
المتفوقين من أبناء ُكردستان سوريا
ّ

وذلك بتسليمهم دروع تذكارية،
وهم – :مصطفى سليمان سعيد– .
روسيم محمد سليمان – سناء محمد
علي – جميلة يحيى علي – آية كالو
– ساوير رفعت حاجي – هولير
محمد سيد خضر.
وأثنى أحمد عيدو ،عضو المنطقية
لحزب يكيتي ،على الجهود التي
المتفوقون وذووهم ،أمالً أن
بذلها
ّ

تتبلور هذه الجهود في المراحل
القادمة ،لما فيه خدمة الشعب
والقضية ال ُكردية.

عامودا ..ورشة تدريبية عن إدارة الوقت يف
مكتب يكيتي

على مدى يومين أنجزت منظمة
عامودا لحزب يكيتي ال ُكردستاني
– سوريا ورشة تدريبية عن إدارة
الوقت ،يس َّر الجلسات نائب سكرتير
الحزب المهندس عبداإلله عوجي.
ور ّكزت الورشة بحسب مراسل
يكيتي ميديا على أهمية الوقت
،وشرح الميسّر خالل الجلسات
طريقة التخطيط للوقت والتخلص
من مضيّعات الوقت ،وأهمية تنفيذ
الخطة بوقتها المحدّد ،وضرورة
تحديد األهداف.
وأشار إلى أهمية تفويض المهمات

لآلخرين بعد اختيار الشخص
المناسب وإعطائه اإلرشادات
الالزمة للمه ّمات الموكَلة.
تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من

الورشات التي تُقام لبناء القدرات
القيادية وزيادة مهارات المشاركين.

دوميــز ..ختريج دورة ُإسعافات أولية بإشــراف يكيتي
الكـردستاني
بعــد شهــرين من الدروس العملية،
والنظرية ،أنهت منظمة دهوك
لحزب يكيتي ال ُكـردستاني ،أمس
الجمعة ،دورة اإلسعافات األولية،
وتوزيع الشهادات على الطالب.
استمرت لشهرين ،وتض ّمنت
الدورة
ّ
أهم مبادئ اإلسعاف األولي،
وإسعافات الجروح ،الكسور،
الحروق ،العالمات الحيوية،
اللدغات واللسعات ،الصدمة
الكهربائية ،االختناق ،اإلغماء،

مبادئ عامة في الصحة ،وأنواع
الحقن والحقيبة اإلسعافية.
الدروس وبحسب مراسلنا كانت
على مرحلين ،الدروس النظرية،
والدروس العملية وبإشراف
حسين،
عبدالحليم
الممرض
واختتمت بإجراء فحص للطالب،
وتــوزيع الشهادات على الطالب
بحضور مسؤول التنظيم في
دهــوك ،أكــرم رشيد.
تجــدر اإلشارة إلى ّ
أن نشاطات

عــديدة تقــوم بها منظمات حزب
يكيتي في ُكـردستان سوريا ،وإقليم
ُكـردستان ضمن خطط وبرامج
المنظمات الحزبية.

سليمان أوسو يدير ندوة مجاهريية يف
حملية الدرباسية
أدار سليمان أوسو عضو هيئة رئاسة
للمجلس الوطني ال ُكردي وسكرتير
حزب يكيتي الكَردستاني – سوريا،
صباح اليوم أمام محلية جوان قطنا
في مدينة الدرباسية ندوة جماهيرية،
تحدّث فيها عن األوضاع السياسية
في سوريا ،وبشك ٍل خاص المتعلّقة
ب ُكردستان سوريا.

وأ ّكد أوسو ّ
أن المجلس الوطني

وتحدّث أوسو عن انتفاضة العودة

بعد الوقوف دقيقة صم ٍ
ت على
أرواح شهداء ال ُكرد و ُكردستان  ،بدأ

ال ّكردي مستمر في عمله السياسي

ألهالي عفرين ،وأهمية هذه الخطوة

ومع شعبه.

وإيجابيتها على األهالي ،وضرورة

اوسو بسر ٍد موسّعٍ للوضع السياسي

نوه عضو الهيئة الرئاسية إلى
كما ّ

الحد من أي تغيير ديمغرافي

على وجه الخصوص،مر ّكزا ً على

ممارسات  ،PYDبحق ال ُكرد،

للمناطق ال ُكردية.

من حرق مكاتب المجلس واعتقال

وفي نهاية الندوة ُ
طرحت عدة أسئلة

وضع النازحين في مدينة عفرين

ّ
وإن هذه الممارسات ال
أعضائه

ومداخالت من قبل الحضور ،تتعلّق

وسري كانييه وكري سبي وعلى

تخدم المفاوضات ال ُكردية ،ووحدة

باألوضاع الراهنة والمفاوضات

عودة أهالي عفرين إلى مناطقهم.

الصف ال ُكردي.

ال ُكردية/ال ُكردية.

الراهن بشك ٍل عام والمنطقة ال ُكردية

YEKÎTÎ
Rojnameyeke mehaneye komîta navendî ya P.Y.KP.Y.K-S Wê derdixe

rojnama.yekiti@yahoo.com

37emîn
37
emîn salvegera koça dawî ya sînemakar
û derhênerê Kurd Yilmaz Guney

A

ktor,
derhêner
û
nivî�skarê Kurd Yilmaz
Guney, di 1ê Nî�sana 1937an
de li Edeneyê tê dinyê, di 9ê
Rezbera 1984an li Parî�sê
xatir ji dinyê dixwaze Î�ro
37emî�n salvegera koça dawî�
ya sî�nemakar, hunermend
û şoreşgerê Kurd Yilmaz
Guney e. Ku Yilmaz Guney
ji ber darbeya 1980ê ya
Tirkî� ji hemwelatiya Tirkiyê
hatibû derxistin, û hatibû
sirgûnkirin loma ji ber vê
yekê, li paytexta Fransayê,
li Parî�sê koça dawî� kir û ew
li wir bi axê hatiye spartin
. Yilmaz Guney di sala
1937an de li gundê Edenêyê
bi navê Yenî�ceyê hate dinê û
yek ji 7 zarokên malbateke
karker e, bi eslê xwe Kurdê
Zaza ye. Bi navê xwe yê rast
Yılmaz Putun, wekî� Yılmaz
Guney tê naskirin. Ew li
ser trajedî� û drama xelkê
xwe rawestiya ye û hunera
xwe bi vî� awayî� derxist
pêş. Jiyana Yılmaz Guney:
Dibistana seretayî� û ya navî�n
li Edeneyê qedandiye. Ew ji
9 saliya xwe ve dest bi kar
dike. Guney, ji karên pembo
bigre heta hesabgeriyê,
gelek
karên
cî�hêreng
kiriye. Di van salan de wêje
bala wî� dikşî�ne û dest bi
nivî�sandina çî�rokan dike.
Lî�seyê li Edenê dixwî�ne, li
zanî�ngeha Enqerê, Hiqûq,
li zanî�ngeha Stembolê jî� li
fakulteya î�qtî�sadî� dixwî�ne
lê naqedî�ne. Di salên lî�seyê
huner bala wî� dikşî�ne,
wan salan de kovareke
hunerî� ya bi navê ‘Dorûk
(Lûtke)’ derdixe û çî�rokan
dinî�vî�sî�ne. Dema xwendina
xwe berdewam dike, rejî�sor
Atif Yılmaz nas dike. Bi
alî�kariya Atif Yılmaz dibe
nivî�sarê senaryo, lî�stikvan
û alî�karê rejî�sor. Herwiha
di sala 1957an de ji bo
xwendina fakulteya î�ktî�sadê
diçe Stenbolê, lê nikare
berdewam bike. Ji ber ku ji
sala 1955an ve ye takî�bat û
dadgeha di derbarê wî� de bi
dawî� bûbû û di destpêkê de
7 sal û nî�v bi cezayê zî�ndanê
û 2 sal û nî�v cezayê sirgûnê
tê cezakirin. Paşê dadgeha
temyî�zê biryarê xera dike
û di encama dadgehên nû
de cezayî� wî� dibe salek û
nî�v zî�ndan û 6 meh sirgûn.

Lewma dibistana wî� nî�vco
dimî�ne û rêyek tenê li ber
wî� dimî�ne. Bi gotina wî� ew
neçare di dibistana jiyanê
de û bi rêya mamosteyên
ku jiyan qebûl dike xwe
perwerde û hî�n bike û ew
wisa dike. Di vî� warî� de ew
wiha dibêje; “Dibistana min
pirtûk in, sinema ye, girtî�geh
e, qanûnên jiyanê yên tund
e, zextên civakî� ye, xayî�ntî�
û mêrxasî� ye. Mamosteyê
min jî� jiyan e.” Guney, di sala
1972an de bi sedema ku
tevlî� bûyerên sî�yasî� bûye tê
girtin û 2 salan di girtî�gehê
de dimî�ne û paşê serbest
tê berdan. Yilmaz Guney
dema li Edeneyê fî�lmê
bi navê ‘Endî�şe’ dikşî�ne,
dozgerê Yumurtalıkê ji ber
haqaretê lê dike, wî� dikuje
û bi 18 sal cezayê zî�ndanê tê
mehkûmkirin. Yilmaz Guney,
di sala 1981ê ji girtî�geha
Spartayê direve û bi awayekî�
veşartî� derdikeve derveyî�
welêt. Guney, herwiha di 9
î�lona 1984an de, di 47 saliya
xwe de li Fransayê diçe ser
dilovaniya xwe. Ew di fî�lmên
xwe de, li ser tengasiya
jiyana gelê Kurd radiwestiya,
herwiha, xebatên xwe li ser
çî�rok, ceribandin û senaryo
nivî�seriyê jî� hebû. Wî� di
jiyana xwe ya hunerê de
gelek berhemên giranbuha
li dû xwe hişt. Fî�lmê Yilmaz
Guney ê bi navê Yol (Rê) jî� yek
ji van berhema ye. Rê, di sala
1982an de, bi fî�lma ‘Wenda’
ya rejî�sorê yewnanî� Costa
Gavras re xelata Palmiye ya
Zêrî�n parvekiribû. Fî�lmên
Yilmaz Guney Fî�lmên ku
Guney tê de weke nivî�skarê
senaryoyê, derhêner û aktor
rol heye, ev in: At, Avrat,
Silah, (Hesp, Jin, Çek) (1966)
– Bana kurşun işlemez (Gule
li min nake) (1967) Pire
Nuri-Seyithan (Kêç Nûrî�Seyî�dxan) (1968) Aç kurtlar,
Bir çirkin adam (Gurên
birçî�, Mêrekî� netî�tal, nerind)
(1969) Umut, Piyade Osman,
Yedi Belalılar (Hêvî�, Piyager
Osman,
Heftbelayan)
(1970) Kaçaklar (Fî�raran)
– Vurguncular (Rêbirran) –
Ibret (Sosretî�) – Yarın son
gündür (Sibeyê roja dawî�n
e)-Umutsuzlar (Bêhêviyan)
– Acı (Jan) – Ag˘ıt (Lorî�n)
– Baba (Bav) (hemî� di

sala 1971an de) Zavalıllar
(Belengazan) (74/1972) an
de Arkadas (Heval) (1974)
Fî�lmên ku tê de weke aktor
û nivî�sarê senaryoyê kar
kiriye Alageyik (Karxezal)
– Bu vatanin çoçuklari
(Zarokên vê welatê) (herdu
di sala 1959an de) İ�kisi de
Cesurdu (Herdu jî� wêrek
bûn) (1963) Her Gün
Ö� lmektense (Heya her roj
bimirî�) – Kamalı Zeybek
(Zeybekê bi singo) – Koçero
(hemî� di sala 1964an de)
Kasımpaşalı (Qasimpaşayî�)
–
Kasımpaşalı
Recep
(Recebê Qasimpaşayî�) –
Konyakçı (Konyakxwir) –
Krallar Kralı (Keyê keyan)
(hemî� di sala 1965an de)
Aslanların Dönüşü (Vegera
şêran) – Es¸ref Pasalı
(Eşrefpaşayî�) – Hudutların
Kanunu (Zagona tixûban)
– Yedi Dagın Aslanı (Şêrê
Heftçiyayan) – Tilki Selim
(Rovî� Selî�m) (hemî� di sala
1966an de) At Hırsızı (Dizê
Hespan) Banus – S¸eytanın
Oglu
(Lawê
Ehrî�man)
(hemî� di 1967an de) Azrail
Benim (Ez im Ruhstî�n)
– Kargacı Halil (Qijikvan
Xelî�l) (hemî� di sala 1968an
de) Belanın Yedi Türlüsü
(Heft
cureyê
belayan)
(1969) İ�mzam Kanla Yazılı
(Mora min bi xwî�nê hatiye
nivî�sî�n) – Sevgili Muhafızım
(Parêzvanê min ê xoşevî�st)
– Şeytan Kayaları (Zinarên
Ehrî�man) (hemî� di sala
1970an de) Fî�lmên ku tê
de weke nivî�sarê senaryoyê
kar kiriye Karacaoğlanın
Kara Sevdası (Evî�nreşiya
Karacaoğlan) (1959) Yaban
Gülü
(Gulbejî�)
(1961)
Ö� lüme Yalnız Gidilir (Tenê
ye çûyina mirinê) (1962)
Burçak Tarlası (Zeviya
xalxalî�) (1966) Endişe
(Bedgumanî�) (19.
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Çima genîbûn?

G

enî� bûn, gendelî�, bertî�l
yan dizî�, bi kurmanciya
rûtik, çima, çilo, çawa, kengî�
rû dide, û serê xwe hildide
û dibe yasa di nava gel de,
û li ber çavên rayedaran? Ji
bo bersiva vê pirsê, weke
ku em di bî�nin, û di zanin
emê bidin xuyakirin. Li
ser dema rijêma Beis, û
Elewiyan, weke ku me dî�tî�
û bûrandî�, bi vî� awayî� bû:
Endamên partiya Beis ya
ereb, serkirde û rayedar,
gundî� bûn, zarokên cotyar
û karkeran bûn, gelek
hejarî� û belengazî� dî�tibûn,
ji çî�neke blindest, karker û
ne xwenda, bûn ji nişkê ve,
derketin meydanê, bûne
desthilat, û rayedar, heyî� û
neyî�, yasa û saman, ketin
bin himbêza û destên wan
de, bi ser van arî�şan de,
pêwendiyên xwe bi Urusan
ve girêdan, ango ew jî� hejar
û birçî� bûn, ev qûnaxa
yekem bû, qûnaxa didwan,
piştî� rê ola Elewî� bûne
desthilat, di sala hevtiyan
de, ew jî� gundî� û hejar bûn,
û ji bal erebên ola Sine ve,
blindest û serkutkirî� bûn,
welatê Sûrî�, bi ax, av, saman,
û xelkên xwe ve, kete bin
destên wan de, xwestin wî�
zikê xwe yê birçî� dagrin,
ji mal, samanên gel, û
dewletê, bertî�l û pere bibûn
yasa û rêbaz, perofesorê
zanî�ngehê Dr.Teyb Tî�zî�nî�
digot: Evê rijêmê kesê ne

diz û genî� bû, ew jî� kirin diz
û genî�. Her welatiyekî� dema
di xwest çi karî� bike, yan
niyazên xwe bi rêve bibe,
rêya rast bertî�l bû, rayedar
bi her kesî� re, hevpişk
bûn, dizî� û genî�bûna herî�
mezin di nav efserên artêşa
welat de bû. Qûnaxa sisyan,
dema p.y.dê û hevalbendên
wê ji kurdên Sûrî�, bibûn
desthilat, di cih û deverên
kurdan de, dî�sa mal, saman,
kar, artêş, rê, zevî�, rêbend û
dergehên sî�norî�, hemi ketin
bin destên wan de, yek ser
kete bin himbêz û bandora
biryar û yasayên desthilatê,
samanên welat weke: petrol,
xaz, genim û berhemên din,
kirî�n û firotin, rêbend û
dergeh, destûrên derketina
ji welat, bazirganiya eşkere,
di dergehên sî�noran re, û
karvedanên gel, hemi hatin
kontrolkirin, di gel hemiyan
alî�kariya di salê de, çend
caran, evan karvedanan
çend encamên metisî�dar
û xerab dane diyarkirin,
evên jêrî�n jî� hin ji wane: -1
-1Valabûna heêmên kurdan
ji gel nemaze çî�na xortan, ku
xelkê xanî� û samanên xwe
bi erzanî� di frotin, ta malbat
yan xortekî� xwe, derxistin
derveyî� welat. -2 -2Ji tirsa
nebûna derfetên kar û
xwendinê, hin xelkan berê
xwe dane şmê, yan derveyî�
welat, ji bona xwendina
zarokên xwe, da beyhûde ne

Adilê Evdile
çe. -3 -3Hin kesên ku li cem
rêvebiriyê rahiştin karan,
weke bazirganiyê, dest bi
diziyê kirin, weke ku welat
bêndereke bê xudan be,
ser xwe û bin xwe dagirtin.
-4 -4ketina perey;n Sûrî�,û
buhabûna kel û pelên jiyanê,
weke xwarin, sotemenî�, cil
ûberg, bêyî� çavdêr çareyê
jêre deynin. -5 -Serkutkirina
deng û nerî�nên azad, 5
-6 -Nebûn û qedexekirina
rikberiy-7 6 Ev çend bendên
ku me anî�ne rojevê, û hin
sedemên din, î�ro bûne weke
benî�ştê di hemi devan de,
li herêmên kurdan, û biwe
gotubêjên civatan, lê care
çiye? dema kî� li rojhilata
navî�n bibe desthilat xwe
dibî�ne xwe dike, fermandar
û yasa [ xudanê qamçî�, li gor
pî�van û berjewendiyên xwe
tajo, û datî�ne, bêyî� guh bide
dengên azad û rikber.

Pêwîstiya parastina Jiyana hevbeş

J

i destpêka jiyanê li
deverên me Kurdistan
û derdorên wê pêkhatên
deverê jiyanek hevbeş bi
hevre berdewam kirine
û tabloyên zî�rên di warê
hevjiyanê de nî�gar kirine.
Kurd û Ereb û Xirî�stiyan
di heman deverê de û bi
taybet li Sûriyê û Iraqê ( li
gor nexşeya nû) di gelek
êş û azarên hev de hevpar
bûn û li gel hev jiyan
berdewam kirne û pêwî�ste
hemû pêkhatên deverê wê
hevjiyanê bi parêzin.
Di pirtûka bî�ranên Salih
Elyûsifî� de ya ku keça
wî� Zozan çap kiriye û
weşandiye
wêneyeke
balkêş heye li ser hevjiyanê
û çawa pêkhatên deverê
li hev xwedî� derkitine li
dijî� kiryarên hikûmetên
diktator, Elyûsifî� dibêje
ku di salên 60 de dema ku
şoreş li Kurdistana Iraqê
gûr bibû serkirdeyê Kurd
Salih Elyûsifî� tevlî� şoreşê bi
bû û berpirsê ragihandinê
bû ji ber wê yekê hikûmeta
Bexdê gef û fişar li kevanî� û
zarokên wî� di kir û di dawî�

Berzan Şêxmûs
de ew sergonî� bajarê Şirqat
li parêzgeha Mûsilê kirin ew
bajarê ku bi tevaya xwe ji
Ereban pêk dihat.
Zozan di wê wêneyê de navê
kesayetiya Ehmed Sultan
Elcibûrî� tî�ne ziman yê ku ew
di mala xwe de bi cih kirin
bê beranber û di heman
demê de Elcibûrî� û piraniya
neşteciyên Elşurqat bi wan
re alî�kar bûn.
Heman wêne li cihên din
qewimî�ne
mî�nak
şêxê
Ê� la Şemer Himêdî� Diham
Elcerba di hevpeyvî�nekê de
li gel kenala Elhura dibî�je
dema ku diya min bi min
ducanî� bû bavê min ji ber
Englî�ziyan sorgon bibû û di

wê demê de diya min tûşî�
nexweşiya Tî�fo bi bû û di wê
demê de yê bi tî�fo dikit di hat
şewtandin lê mirovên me ew
ji nexweşxaneyê revandin û
ew li maleke Kurdan bi cih
kirin da ku ez hatim jiyanê û
ew saxlem bû.
Di wêneyên din de dema
fermana
Ermeniyan
gelek maldar û serokên
Ê� lên Kurdan li devera
me
koçberên
Ermenî�
pêşwazkirin û hin zarokên
Ermenî� li xwe girtin mî�na
Hac Şêxmûsê Heso li gundê
Tilhebeşê ku mendalekî�
Ermenî� li xwe girt û li cem
wî� ma ta bû xort û bi navê
Berho di hat nasî�n, herwiha
malbata hac Derwêş li
gundê Qermanê mendalekî�
Ermenî� xwedî� kirin û ew bi
cih û zemî�n kirin.
Wêneyên
balkêşin
di
dî�roka me de û ta vê demê
berdewamin tevî� hewldanên
hikûmetên nejatperestan ku
wan piransî�pan têk bi bin lê
ew têkilî� man û wê bi mî�nin
û pêwî�ste em tev de wan bi
parêzin.

