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الشعب  فيه  يسعى  الذي  الوقت  في 
الشرعيين،  ممثليه  عبر   ، السوري 
عبر  السورية،  للمقتلة  حد  لوضع 
ذات  الدولية  القرارات  تطبيق 
الشأن، التي استتبعت مؤتمر جنيف 

المنعقد في
ومنها   2012 عام  حزيران   30
و  السالم  لتحقيق   ،2254 القرار  
في  المنشود،   الديمقراطي  التغيير 
الدول  بعض  بأن  نرى  الوقت  هذا 
مع  التطبيع  على  تعمل  العربية 
بتلك  عمليا  يعترف  لم  الذي  النظام 
حلّه(  في)  يستمر  و  القرارات 
العسكري الدموي ،  لكن لسان حال 
شعبنا  السوري المكلوم يقول لتلك 
يعني  إنما  التطبيع  هذا  بأن  الدول، 
المحرمة  األسلحة  استخدام  شرعنة 
دولياً، والبراميل المتفجرة في قرى 
و أحياء المدنيين العزل، و شرعنة 
واإلغتيال  اإلختفاء  و  اإلعتقال 
الدساتير و  الكيفي، و شرعنة طي 
الدول   أنظمة  وتغيير  البرلمانات، 
وتحويل   الالدولة،  فوضى  إلى 
حرب  ساحات  إلى  المستقلة  الدول 
تصفية  و  للمقايضة  مفتوحة 
الحسابات بين قوى دولية و إقليمية 
تحويل  شرعنة  هو  و  متدخلة،  
ميليشيات،  إلى  النظامية  الجيوش 
من  أكثر  طرد  و  القتل  شرعنة  و 
نصف سكان الدول، وتحويل الدول 
و   ،“ للمخابرات   “ مزارع   إلى 
شرعنة طمس لغاٍت و ثقافاٍت قومية 
من مكونات الدول باسم الدفاع عن 
و  المزعومة،  الوطنية  المصالح 
القومية  بوتقة  في  قوميات  صهر 
اإلحصاء  مشروعي  فما   السائدة، 
العربي  الحزام  و  االستثنائي 
الكردي  الشعب  ضد  العنصريَْين 
في سوريا، إال  مثاال على ذلك ، و 
كذلك شرعنة االستيالء على أمالك 
و أموال جماعات و أفراد، بموجب 
أجهزة  تنفذها  و  تضعها  قوانين 
شرعنة  و  المتعددة،  المخابرات 
و  البترول  بيع  و  المخدرات   نشر 
الموارد الطبيعية بعيدا عن أي رقابة 
و  التزوير  و   ، أو غيرها  برلمانية 
التشويه بما فيه سحب المادة الفعالة 
و  للسرطان  المضادة  األدوية  من 
العالمات  ومنح  للمرضى،  بيعها 
)المناضلين  ل  العلمية  الشهادات  و 

الموالين للنظام و محازبيه (... 
في  األضعف  األشخاص  جعل  و 
على  مسؤولين  العلمي  التحصيل 
شرعنة  و  تحصيالً،  األعلى  أولئك 

التطبيع مع النظام.. شرعنة 
فوضى الالدولة

هيئة التحرير

ضد  االستثناءات  و  المحسوبيات 
الواحد  للحزب  العودة  و  الكفاءات، 
القضاء  وتجاوز  الفرد  عبادة  و 
و  التعذيب،  تحت  السجناء  قتل  و 
التجويع  و   ، السجينات  اغتصاب 
بأجهزة  الخاص  القطاع  ربط  و 
المخابرات بعد نهب القطاع العام و 
و و ... و شرعنة الموبقات التي ال 

تتسع لها المجلدات .
مؤخراً،  عربيا،  بدأ  الذي  فالتطبيع 
في  العربي  الوجود  أن  بدعوى 
سوريا يفيد في تحييد نفوذ إيران في 
األجنبية  القوات  وإخراج  سوريا، 
إن  حيث  قط،  ذلك  يحقق  لن  منها، 
بإيران  السوري  النظام  ارتباط 
الطرفان  يراه  و  قديم  ارتباط  هو 
القوى  على  ويعتمد  مصيري،  بأنه 
والسياسية  الدينية  الثقافية  الناعمة 
الحكومات  سياسات  أوجدتها  التي 
سوريا  في  السورية   و  اإليرانية 
منذ سنوات ، وعليه فإن النظام لن 
ينفك عن إيران، و سيظل إلى جانب 
القوى و األحزاب المرتبطة بها في 

المنطقة.
التطبيع  حركة  أن  األمر  حقيقة 
تستند  السوري  النظام  مع  العربي 
إلى تراخي الموقف األمريكي إزاء 
وتيرة  وانخفاض  النظام  مقاطعة 
فرض العقوبات عليه، ذلك التراخي 
الذي زاد من تأثير روسيا التي تعمل 
واالستعجال  النظام،   تسويق  على 
في الحصول على “إعادة اإلعمار “ 
بالتالي  الالجئين ، و  تمهيدا إلعادة 
استكمال عملية “ تدوير النظام” ،  و 
جدير بالذكر أن حركة التطبيع هذه 
 “ موجة  صعود  مع  بالتزامن  تأتي 
التطبيع العربي” مع اسرائيل، حيث 
السوري  النظام  موقف  تغيير  إن 
اسرائيل  مع  العلني  التعامل  باتجاه 
- مشروع نقل الغاز المار بأراض 
طريق   يسهل  مثاالً-   سورية، 
مع  للتطبيع  الذاهبة  العربية  الدول 
الحرية  حلم  حساب  على  اسرائيل، 
والديمقراطية للشعب السوري الذي 
أعلن ثورته في موسم ثورات الربيع 

العربي. 

المتكررة  اإلخفاقات  خافيةً  تعد  لم 
الجولة  بدء  منذ  المتحدة  لألمم 
للمفاوضات بين المعارضة  األولى 
والنظام في جنيف2في كانون الثاني 
2014م، وما رافق ذلك من استقالة 
األخضر  الثاني،  الدولي  المبعوث 
الدبلوماسي  وتكليف  اإلبراهيمي، 
الذي  ديمستورا  ستيفان  السويدي 
أجل  من  العمل  على  جاهداً  حاول 
ثاٍن  اجتماعٍ  لعقد  اختراق  حصول 
مثمر ، وفق القرار الدولي 2118 
نتيجة  فشل  أنه  إال    ،2013 لعام 
 « فكرة  مناقشة  النظام  قبول  عدم 
هيئة حكم انتقالي بكامل الصالحيات 
التنفيذية« الواردة في القرار الدولي 
فيينا1  اجتماعات  ذلك   تلت  ثم   ،
وفيينا2  في تشرين األول وتشرين 
فيها  التي شاركت   ، الثاني 2015 
المجموعة  مع  مرة  ألول  إيران 
الدولية المعنية بالملف السوري ،ثم 
تال ذلك اجتماع آخر لمجلس األمن 
 2254 الدولي  القرار  عنه  انبثق 

الُكردي الوكى   األديب واإلعالمي 
رأس   ( كانييه  سري  من  هاجي  
إلى برينا جيانى  الجريحة  العين ( 
ملحمٍة  أطول   ) الحياة  )جرح 

شعرية في العالم ...
َمن هو الوكى هاجي

) سيرة ذاتية(؟
كانييه/  الوكي هاجى مواليد سري 
الحسكة  محافظة  العين  رأس 
ُكردستان إقليم الغرب 1968/2/1 
جالدت  لمنتدى  مؤسس  -عضو 
بدرخان الثقافي بمدينة قامشلو عام 

 2001

 يتوّزع إنتاج النفط في سوريا على 
ثالث مناطق رئيسية، تشمل األولى 
إنتاج  كان  والتي  الحسكة  محافظة 
حقولها يزيد عن 220   ألف برميل 
يومياً من النفط الثقيل عام 2010، 
الزور  دير  محافظتي  والثانية 
والرقة والتي كانت تنتج نحو 140 
ألف برميل يومياً من النفط الخفيف، 
باقي اإلنتاج يتوّزع على  فيما كان 
حقوٍل صغيرة في محافظتي  حماة 
وحمص  وبمجموع نحو  15 ألف 

برميل يومياً.
األزمة  ونتيجة   2011 عام  وبعد   
السورية خسر النظام معظم الحقول 
الكبرى في محافظتي الحسكة ودير 
الزور منذ عام  2012 ، واحتفظ 
حمص  مصفاتي  على  بالسيطرة 
وبانياس، وهذا مادفع بالمجموعات 
المسلحة التي سيطرت على الحقول 

 يف احلديث عن مآالت اجلولة السادسة 
للجنة الدستورية

أشواق كردستان

رد سوريا وقضاياهم اخلاسرة
ُ
»تيتو« ك

اإلعالمي الكردي املميز ومدير قناة اجلزيرة يف هولري ) أربيل ( 
أمحد زاويتي يف حوار خاص مع يكيتي :

بقلم: عبداهلل كدو  

  فؤاد عليكو

شفان إبراهيم

عبداهلل كدو

م / اسماعيل رشيد 

حوار خاص مع الوكى هاجي مؤلف 
أطول ملحمة شعرية يف العامل

تداعيات التكرير البدائي للنفط يف 
مناطق سيطرة إدارة ب ي د

التتمة في ص3

الثقافي  للمركز  مؤسس  -عضو 
عام  دهوك  بمدينة  الُكردي  الوطني 

2006
التتمة في ص6

النفطية إلى تكريره بطرق بدائية.
وكانت لقوات قسد التابعة إلدارة ب 
ي د  حصة األسد من هذه الحقول ، 
وتستثمر هذه الحقول بطرق بدائية 
الطبقي  المخزون  مراعاة  دون 

وطرق الحفاظ على اإلنتاج

الحكم  هيئة  صيغة  استبدل  والذي 
 « صيغة  إلى  الصالحيات  بكامل 
واختلف  مصداقية«  ذا  شامل  حكم 
المعارضة  في  القانونيون  الفقهاء 
للمفاوضات  العليا  بالهيئة  المتمثلة 
 1 رياض  مؤتمر  من  انبثقت  التي 
نهاية 2015  مع النظام حول تفسير 
الفقرة، ما بين حكومة وحدة وطنية، 

كما يفّضلها النظام

التتمة في ص2 

يستطيع  المثقف  ان  أعتقد  ال 
حق  ينكر  أن  أخالقياً  وال  حقوقياً 
حضارتها  بناء  في  الكردية  األمة 
وتاريخها، وال أكتم موقفي من عدالة 
األمة  هذه  وحق  الكردية  القضية 
أرضها  على  لها  يقوم  أن  المعذبة 
كيان  الشامخة  في جبالها  التاريخية 
حقيقي يجمع هذه الطاقات المهدورة 
الشعب  بهذا  يليق  وطناً  بها  ويبني 
الكبير الرائع، ولكن يجب القول أن 
هذا الموقف الحقوقي او األخالقي ال 
يرتبط بأي مشروع سياسي بقدر ما 
يرتبط بنطرية الحق، وال أقدم نفسي 
نفسي  أقدم  ما  بقدر  سياسياً  محلالً 
قارئاً لحركة التاريخ مؤمناً بالعدالة 

يبدو أّن الخّد الُكردي السوري اعتاد 
كثيرة،  الخاسرة  فقضاياه   ، اللطم 
باالنكسارات  مليئة  التاريخ  ُكتب 
منهم  كثر،  أبطالها  واالنشقاقات، 
َمن  ومنهم   ، التراب  واراه  َمن 
البعض  زال  وال  النسيان،  طواه 
المتبقي يلّوح بُحسامِه ُمعلناً ديمومة 
من  منطلقين  الخالفات،  دّوامة 
قاعدة شمولية مقيتة، أنا أو ال أحد. 
شرائح  وجدت  اللذين  أولئك  حتّى 
خيراً،  فيهم  الُكردي  المجتمع  من 
ورأوا في اندفاعهم الثوري خالصاً 
لمستقبل أبنائهم، هؤالء تحّولوا من 
أّن  مبدأ  على  السلطة،  إلى  الثورة 
أنفسهم  فوجدوا  يُقاوم،  ال  شغفها 
حتّى  بل  المناصب،  من  مهزومين 
أصبحوا  مناضليها  من  قسماً  أّن 
رجال أعمال وسماسرة، فقيل فيهم 
إنهم كسبوا الثروة وخسروا الثورة، 

 سرية ذاتية :

الصامتة( عن مأساة حلبجة عرضت يف دهوك عام  )التعزية  وإخراج وبطولة مسرحية  تأليف  ـ   
1992 ويف حلبجة عام 1994.

ـ من مؤسسي فرقة كوردستان الفنية يف دهوك عام 1992 ورئيسها لدورتني .
ـ أشرف على مسرحية )ملحمة دمدم( التي قدمتها فرقة كوردستان الفنية عام 1995 يف دهوك .

العربية  املنتديات  الكردي يف  الشأن  املختلفة يف  املواضيع  ـ  له ما يقارب ثالثة آالف مشاركة يف 
منذ عام 2000 وحىت عام 2003  ، ومن أبرز هذه املنتديات )السقيفة، اخليمة العربية، اخلواطر 

العربية، ملتقى اإلخوان، إسالم اون الين، الساخر.. اخل(
ـ له مشاركات يف الصحف التالية التي تصدر يف كوردستان العراق )رسن ـ االصالة(، )أفرو ـ اليوم(، 
)احلوار(،  احلق(،  رسالة  ـ  راسىت  يامى  )به  املعىن(،  ـ  )رامان  العربية(،  )كوالن  الكلمة(،  ـ  يف  )به 

)آوينة(، )باس(
ـ كانت له مشاركات يف الصحف العربية التالية )دار السالم التي كانت تصدر من لندن ثم بغداد، 

احلياة اللندنية، الراية القطرية، الغد األردنية، اجملتمع الكويتية(
 

اإللهية في العالم وحق اإلنسان في 
حياة كريمة وسعيدة.

التتمة في ص2 

وتالياً ال غرابة أن يتحّول كتّابها إلى 
السياسات  أوركسترا  في  عازفين 
شعراؤها  أما  حاربوها،  التي 
»للسستم«  مغنّين  إلى  فتحّولوا 
قوافيهم  تسخير  في  اجتهدوا  الذي 

لمحاربته .

التتمة في ص3

تنـويه:
نعتذر لقرائنا األعزاء عن الخطأ الفني الذي حصل في 

مقالة هيئة التحرير للعدد291 

التتمة في ص2 

د. محمد حبش
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اإلعالمي الكردي املميز ومدير قناة اجلزيرة يف هولري ) أربيل ( أمحد زاويتي يف حوار خاص مع يكيتي :... التتمة

 يف احلديث عن مآالت اجلولة السادسة
 للجنة الدستورية ... التتمة

أشواق كردستان... التتمة

 مّرت نحو تسعة أعوام على طرح 
الممثلة  الدولية  التسوية  عملية 
الدولية  القرارات  بمؤتمر جنيف و 

التي تبعته، إزاء األزمة السورية.
- ما أسباب عدم تنفيذ محتوى هذه 

العملية حتى اآلن؟.
من أهم أسباب ذلك هو:

الثورة  صف  داخل  1-االختالف 
تمثّل  التي  األطراف  أو  السورية، 
محاور  بين  وانقسامها  الثورة،  هذه 
مثال..  والخليج  تركيا،  منها  عدة: 
اختالف  الخليج حصول  في  وحتى 
وانقسام بين هذه األطراف بين َمن 

السياسة

تميل إلى هذه الدولة أو تلك من دول 
الخليج.. 

التي  الدول  بين  االختالف   -2
كداعمة  موقفها  البداية  في  أظهرت 
للثورة السورية باسم أصدقاء سوريا 
بل  للثورة،  دعمها  في  تستمّر  ولم 
انقلبت بعضها على مواقفها السابقة 

لتعيد عالقاتها مع النظام..
3-اختالف كبير بين القوى العالمية 
سوريا  من  الموقف  في  واإلقليمية 
الذي  األمر  كثورة،  كنظام وسوريا 
أّدى الى تقسيم سوريا بين نفوذ قوى 
عالمية كاألمريكان وروسيا وتركيا 

وايران..
سوريا  في  الصراع  أمد  4-إطالة 
وتحوله إلى حرب أهلية داخلية بدالً 

من الثورة ضد النظام..
مناطق  إعادة  من  النظام  5-تمّكن 
تراجع  مقابل  سيطرته  إلى  واسعة 
في  السورية  المعارضة  قوى 

السيطرة على لك المساحات.. 

وقفت الجماهير في كثير من الدول 
العربية مع ثورات الربيع العربي.

التضامن،  ذلك  توقف  أسباب  ما   -
برأيكم؟.

يمكن أن تكون االسباب أعاله التي 
السؤال  على  جوابنا  في  ذكرناها 
هذا  على  اأجوبة  نفسها  هي  األول 
السؤال مع اإلشارة إلى نقاط أخرى 

منها:
1-صعوبة سقوط النظام، بل وانعدام 
األمل تدريجياً بسقوطه، خاصةً بعد 
قبل  من  للنظام  المستميت  الدفاع 
الشيعية  والمليشيات  وايران  روسيا 
ووصول  هللا،  حزب  رأسها  وعلى 
كالذي  مأساوي  وضع  إلى  سوريا 

يعيشه..
2-عدم نجاح تجارب ما قبل سوريا 
كتونس  الثورات  بعد  ما  الحكم  في 
ومصر وليبيا واليمن، والخشية من 

مصير مماثل لسوريا أيضاً..
وقعت  التي  الجوهرية  3-الخالفات 

و هيئة حكم بكامل الصالحيات كما 
حنكة  ورغم  المعارضة،  ترغبها 
كّل  وبذل   ، ديمستورا  المبعوث 
تقدم ملموس  جهده من أجل تحقيق 
توقّفت  وهكذا  أيضا،  فشل  لكنه 
ديمستورا  لكّن  مجدداً.  المفاوضات 
لم ييأس والتّف على القرار الدولي ، 
وأخرجه من سياقه المنصوص عليه 
إلى  الدولي  القرار  بتقسيم  ذلك   ،
أربع سالل والبدء بالسلة الدستورية 
بدالً من سلة االنتقال السياسي والتي 
من المفترض أن تنبثق عنها اللجنة 
الدستورية كتراتيبية منطقية منسجمة 
الدستور  ألّن  الدولي،  القرار  مع 
اجتماعي/ عقد  هو  الجوهر  في 
دستور  إعداد  سيتّم  فكيف  سياسي، 
شكل  على  السياسي  التوافق  قبل 
الفصل  وكيفية  الحكم  ونظام  الدولة 
القضايا  ومعالجة  السلطات  بين 
الدين  وعالقة  والمذهبية  القومية 
سياسية  القضايا  هذه  كّل  بالدولة، 
بامتياز، وتحتاج إلى توافٍق سياسي 
الدستور  لصياغة  لجنة  تشكيل  قبل 
، كّل هذا أربك مشهد المفاوضات، 
القضايا  بين  ما  التداخل  حيث  من 
فليس  وعليه   والقانونية،  السياسية 
غريباً أن يتعّمد النظام زّج القضايا 
السياسية واالبتعاد، ما أمكن ، عن 
هذا  أّن  ويبدو  الدستوري،  الملف 
الدولي  المجتمع  ،لدى  متعّمداً  كان 
ال  األزمة  إدارة  حيث  من   ، أيضاً 
يقّدم  لم  النظام  أّن  علماً  معالجتها، 
،في  عنده  الوقوف  يستحّق  شيئاً 
سوى   ، الماضية  الخمس  الجوالت 
تضييع الوقت والدخول في مناكفات 
بالعمالة  المعارضة  واتهام  فارغة 

  فؤاد عليكو
د. محمد حبش

بين الدول العربية التي كانت تدعم 
إلى  ذلك  وتحول  السورية  الثورة 
وانشغالها  الدول  هذه  بين  صراع 
ببعضها وانشغال شعوبها بمشاكلها، 
مصر  قبل  من  قطر  كحصار 
والبحرين  واالمارات  والسعودية 
خمس  من  ألكثر  واستمراره 

سنوات.. 

الشعبين  مكونات  لتشابه  نظراً 
يتشكل  حيث  العراقي،  و  السوري 
الجارتين من  الدولتين  في  السكان 
و  الُكردية  و  العربية  المكونات 
اآلشوريين  السريان  و  التركمانية 

و غيرهم.
لألزمة  مناسباّ  ترونه  حل  أّي 

السورية؟.
وجود  عدم  هو  األمثل  الحل 
هناك  يكون  بل  مركزي،  نظام 
تشكيل  فيدرالي،  اتحادي  نظام 
المستوى  على  محلي  حكم  إدارات 
صالحيات  وإعطاء  الجغرافي.. 
والمحافظات  لألقاليم  واسعة  إدارية 
بدالً من المركز، إضافة الى حريات 
ال  تعددي  ونظام  وسياسية  فكرية 
واالنتقال  الواحد..  الحزب  نظام 
السلمي للحكم من النظام الحالي الى 

نظام منتخب..

القوى  مختلف  دور  تقيّمون  كيف 

سنوات  خالل  الُكردية  السياسية 
الثورة السورية؟.

الُكردية  األطراف  تكن  لم  لألسف 
الخالفات  من  بمنأى  سوريا  في 
من  وبمنأى  الداخلية،  والصراعات 
المواقف الدولية واالقليمة والعالمية 
الذي  االمر  بينها،  فيما  المختلفة 
واحد  حزب  تفرد  حالة  الى  وصل 
المناطق  في  بالحكم  واحدة  وقوة 
أيضاً  األحزاب  هذه  الُكردية، 
داخل  النفوذ  قوى  بين  انقسمت 
اإلقليمية  القوى  بين  وكذلك  سوريا 

المتدخلة في الشأن، السوري..
لألحزاب  سانحة  الفرصة  كانت 
الُكردية أن تتمّكن من إدارة شؤونها 
والتعايش  الحرية  من  وإيجاد شيء 
الُكرد  بأن  للعام  رسالة  وارسال 
وأن  بنفسهم  نفسهم  حكم  يمكنهم 
غيرهم،  عن  مختلفين  فعالً  يكونوا 
سيؤثّر  وهذا  يحصل،  لم  ذلك  لكن 
البعيد في مستقبل  المدى  على  سلباً 

القضية الُكردية.. 

له  إعالم  في  تجربتكم  وخالل  أنتم 
واقع  تقيّمون  واسع...كيف  صدى 
بشقه  وخاصةً  الُكردي  اإلعالم 

المرئي ؟
الُكردي  اإلعالم  يتمّكن  لم  لألسف 
المشكلة  من أن ال يكون جزءا من 
تابعاً  كان  بدوره  فهو  الُكردية، 

لألحزاب وليس تابعاً لنفسه.. أي أّن 
هذا اإلعالم لم يكن مستقالً ولم يكن 
أو  الُكردي  الشأن  تناول  في  مهنياً 
الُكردية  األحزاب  بين  العالقة  شأن 

المختلفة أساساً فيما بينها..
اإلعالم الُكردي لم يتمّكن من تجاوز 
حزبيته  تجاوز  حتى  بل  محليته، 

ليكون إعالماً للجميع..  
بحاجة  الُكردي  فاإلعالم  فنياً  أما 

إلى:
1-التطوير في مجال النوع والتوقف 

عن التوسع الكمي..
ذاتية،  تمويل  مصادر  2-إيجاد 

لتجنب التمويل الحزبي
الُكردية  الخالفات  فوق  3-السمو 

الداخلية
4-تجنيب نفسه من أن يكون جزءاً 

من هذه الخالفات..
من  اإلعالمي  بالكادر  5-التطوير 
باالحتكاك  وزجه  تدريبه  خالل 

بالكوادر اإلعالمية العالمية
6-تشجيع الكادر اإلعالمي الُكردي 
اإلعالمية  المؤسسات  في  بالعمل 

العالمية غير الُكردية
7-االعتماد على الكوادر األكاديمية 

بدال من الحزبية.

الجولة  هذه  أّن  يبدو  لكن  للخارج، 
،حيث  سابقاتها  عن  قليلة  مختلفة 
يستجيب وفد النظام لطلبات المبعوث 
تفاصيل  في  اللجنة  تغرق  بطريقٍة 
وقضايا ال فائدة منها، أو تُعتبر من 
وخروج  الدولة  كسيادة  البديهيات، 
القوات األجنية من سوريا ومحاربة 
اإلرهاب وتحرير األراضي المحتلة 
إطار  خارج  سياسية  قضايا  وكلها 
صياغة الدستور، فمن الواضح من 
إلى  قادم  بأنه  القضايا  لهذه  طرحه 
مخرجٍ  إيجاد  في  لقناعٍة  ال  جنيف 
وحّلٍ لألزمة بقدر ما أنه قادم تحت 
ال  روسيا  وخاصةً  حلفائه،  ضغط 
أكثر، وعليه فلم يكن مؤّمالً من هذه 
اختراٍق  أي  حصول  أيضاً  الجولة 
وهذا  التفاوض،  تقدم  في  جدي 
بيدرسون  غير  السيد  عنه  ماعبّر 
الحالية  الجولة)الجولة  نهاية  في 
فشلت ولم نتوّصل إلى أي تفاهمات 
التي نوقشت ( كما  المبادىء  بشأن 
البنود  مناقشة  المماطلة في  أّن هذه 
سنواٍت  نحتاج  سوف  الدستورية 
إلعدادها )ألنهم اتفقوا في كّل جولٍة 
فقط (، هذا  بنود  أربعة  يناقشوا  أن 
إذا تّم االتفاق على البنود األربعة في 
كّل جولة وهذا بعيد المنال أيضاً ألّن 
الحصول  يحتاج  بنٍد  على  االتفاق 
أعضاء  أصوات  من   %75 على 
في  التحقيق  صعب  وهذا   ، اللجنة 
إطار حالة عدم الثقة بين الطرفين .
أّي  إلى  الوصول  يؤمل  فال  وعليه 
 ، أيضاً  القادمة  الجوالت  في  تفاهٍم 
بقوة،  الدولي  المجتمع  يتدخل  مالم 
للمفاوضات  زمني  سقٍف  وتحديد 
بجدية  الدخول  على  النظام  يرغم 
لسوريا  جديد  دستوٍر  صياغة  في 

المستقبل. 

في  سعيدة  دول  تعيش  قرون  منذ 
مثل  صغيرة  ألسر  تنتمي  العالم 
وسيشل  ولينخشتاين  لوكسمبورغ 
على  وتعيش  وجيبوتي  والبحرين 
مساحات صغيرة وهناك 34 مسجلة 
يزيد  ال  المتحدة  األمم  في  رسمياً 
سكانها عن مليون، وهناك 20 دولة 
مسجلة في األمم المتحدة أصغر من 
البحرين ال تزيد عن ألف كم مربع، 
وعند التصويت في الجمعية العامة 
منها صوتاً  لكل  فإن  المتحدة  لألمم 
يساوي صوت الصين والهند! ولكل 
ودستورها  ودولتها  علمها  منها 
التي  واآلمال  الوطني  ونشيدها 
ابناء  وغالب  الشعب،  ذلك  يحملها 
الحضارات  أن  يعتقدون  البالد  هذه 
بالدهم  وأن  ربوعهم  من  انطلقت 
األبجديات  العالم  علمت  من  هي 
والحضارات واالستقرار اإلنساني.

ومن  القيام،  الكردية  األمة  تستحق 
مصلحة البشرية أن يجد هذا الشعب 
ونيروزه  بلغته  المتفرد  العظيم 
سبيالً  وجباله  وبساتينه  وأغنياته 
لتنمو  الجبارة  الطاقات  هذه  لجمع 
تختار  حقيقية  بيئة  في  وتتفاعل 
لها  فيه وتقدم  ما  أجود  اإلنسان  في 
والخير  العطاء  من  المزيد  الطبيعة 

والتحدي.
ليس الكردي نسقاً منفرداً من الناس، 
والخرافة التي تقضي بتميز دم على 
مرفوضة  عرق  على  وعرق  دم 
والحقوقي  البيولوجي  المفهوم  في 
النص  في  مرفوضة  وهي  جميعاً 
اإلسالمي، كما أنها باتت غير واقعية 
المعاصر،  العالم  على اإلطالق في 
وال  وتتشطى  تتداخل  فاألعراق 
أزرق،  عرق  وال  بيو  شعب  يوجد 
وفي المنتخبات الوطنية التي تحمل 
أعالم الدول يمكنك أن تقرأ المشهد 
كامالً فالذين يحملون العلم الفرنسي 

في األولمبياد أفارقة وعرب، والذين 
يحملون العلم البرازيلي ينتمون إلى 
التي  المنتخبات  أفراد  بعدد  أعراق 
الجديد  العالم  وبات  فيها،  يلعبون 
فالجميع  الوطني  باإلنسان  يؤمن  ال 
في  يشتركون  والجميع  مهاجرون 
يحلمون  والجميع  أوطانهم  بناء 
العدل والمساواة، ويرفضون  بدولة 

أي تمييز.
ولكن معاناة الكرد نشأت من وجهة 
نظري من هذا الوعي بالذات، فحين 
سايكس  في  المنطقة  العالم  تقاسم 
الحديث  تم  ولوزان،  وسيفر  بيكو 
عن عالم جديد من المساواة والحرية 
والديمقراطية وأن الشعوب ستعيش 
وتقاليدها  بثقافاتها  تحتفظ  متجاورة 
مجتمع  في  تذوب  ولكنها  ولغاتها 
واحدة له هوية وطنية محددة، وكان 
من الطبيعي أن يقوم المثقف الكردي 
والمساواة  المواطنة  عن  بالحديث 
في  القومية  المطالب  تبقى  وأن 
االجتماعي  والتدافع  الثقافي  الحقل 
يحكمها  التي  السياسة  عن  بعيداً 
بين  يميز  ال  الذي  المواطنة  قانون 
الناس في شيء من أحوالهم ويعلي 
االنتماء  على  الوطني  االنتماء 

القومي.
ولكن ما حصل كان عكس ذلك تماماً 
الكرد  وجد  التالية  العقود  وخالل 
أنفسهم وقد وقعوا في محيط تنافس 
براثن  بين  للغاية،  متعصب  قومي 
ال  قومية  عنصرية  اتجاهات  ثالث 
القائم  الطوراني  فالمشروع  ترحم 
التركي،  العنصر  استعالء  على 
على  القائم  الفارسي  والمشروع 
استعالء العنصر الفارسي ومشروع 
سوريا  في  الماحق  الثوري  البعث 
والعراق، وبات مطلوباً من الكردي 
وهويته  قوميته  عن  يتخلى  أن 
اآلخرين  من  يطلب  فيما  وثقافته 
تعزيز هوياتهم وثقافاتهم وتكريسها 

على الناس بالقوة والجبروت.
إلى  تلقائياً  أدت  فظيعة  خيبة  كانت 

وضع الكردي بين خيارين أن يغير 
ذاته وكيانه ويلتحق بأحد المشاريع 
تحطمه  التي  الثالثة  العصبوية 
بلكلكلها، وينخرط في  أو أن يتمرد 
على العصبيات المهددة له ولألسف 
والغياب  العزلة  ذلك  ثمن  كان  فقد 
تراجع  وبالتالي  التأثير  دائرة  من 
الواقع المجتمعي على الرغم من أن 
للجميع،  واهماً  حلماً  االزدهار ظل 
ولكن بعض الشر أهون من بعض، 

والرمد أشوى من العمى.
السياسية  المشاريع  أن  أعتقد     
يجب أن تبقى محكومة بالواقع، وال 
القانون  فوق  يقفز  أن  أحد  يستطيع 
أن  يمكنهم  الكرد  ولكن  الدولي، 
للديمقراطية  جديدة  رؤية  يقدموا 
والمساواة والعدالة والهوية الوطنية، 
وأن يقوموا بدورهم النبيل في ريادة 
الوعي السياسي واالجتماعي وتقديم 
المؤمن  للمواطن  المتقدم  النموذج 
مطالب  ولكنه  الحديثة،  بالدولة 
التي  القيم  كبير إلحياء  ثقافي  بجهد 
الطيبة  أرضهم  في  الكرد  توارثها 
عبر  جديد  من  للعالم  الكرد  وتقديم 
إغناء  في  الحقيقية  مساهماتهم 
فيها،  الجمال والروح  الحياة وبعث 
المعذب  السوري  الوطن  حق  ومن 
الكردية  األغنية  مهرجان  يشهد  ان 
الكردية  واللغة  الكردي  والتراث 
في  الكرد  وعلماء  الكردي،  والزي 
التاريخ ومساهماتهم في المجتمعات 
العمل  في  ونجاحهم  والحضارات، 

مع الدولة اإلنسانية الحديثة.
إليه  اتجه  الذي  الخيار  كان  لقد 
الكرد  أبناء  من  كامل  جيل  شباب 
دفعهم  فقد  والهجرة،  الخالص  هو 
بالدهم  من  للخروج  والقهر  الظلم 
باحتضانهم  الحضاري  العالم  وقام 
وحقوق  الحضارة  قيم  تقتضي  كما 
الكامل  الذوبان  وبالتالي  اإلنسان، 
وتوفير  الحديثة،  الحضارة  قيم  في 
وأطفالهم،  ألسرهم  الكريمة  الحياة 
من  الرغم  على  الخيار  هذا  ولكن 

- له الكثير من المشاركات في مواقع االنترنيت من أبرزها الجزيرة توك
امتياز جريدة رسن في دهوك من 1992 حتى  إذاعة وصاحب  - مدير 

1999
إلى  الحق( من 2002  - رسالة  يامى راستي  )به  تحرير مجلة  مدير   -

. 2003
- مراسل شبكة إسالم اون الين من 2002 إلى 2004

مراسل إذاعة صوت ألمانيا من 2003 إلى 2004
- مراسل موقع الجزيرة نت من 2004 إلى 2006

- مراسل الجزيرة منذ 2003
- مدير مكتب الجزيرة في اربيل منذ 2004

عدل - من أبرز أعماله الصحفية 
عشرات التقارير الخبرية واإلنسانية والفنية والثقافية في قناة الجزيرة

- تغطية استفتاء جنوب السودان
- فيلم وثائقي عن حياة )مال مصطفى البارزاني( في جزئين األول قصة 

ثورة والثاني قصة عالقة عرض في الجزيرة
- فيلم وثائقي تحت عنوان )دولة الجبل(

لتراث  عدالته ال يعتبر وفاء حقيقياً 
واضحاً  مكاناً  تستحق  غنية،  أمة 
عنق  في  يزال  وال  الشمس،  تحت 
إنسانية  المهاجرين مسؤولية  هؤالء 
الشهامة  قيم  إحياء  في  حضارية 
بها  اتصل  وما  والفداء،  والنجدة 
حرية  وصرخات  وعطاء  نبل  من 
ورسم  وشعر  ونثر  وأدب  وعدالة، 

وموسيقى وإيمان.
لقد استطاعت الثقافة أن تحدث تغييراً 
في مصائر شعوب تعرضت  كبيراً 
فشلت  المظالم، وما  النوع من  لهذا 
وقد  الثقافة،  أنجزته  السياسة  فيه 
استنطاق  إعادة  في  المثقفون  نجح 
وتجتاح  واألزيتا،  المايا  حضارة 
أوروبا اآلن موجة كبيرة من إحياء 
فيه  بما  القديم  الروماني  اإليمان 
طمسها  واعتبار  األولى  الوثنيات 
عمالً عدوانياً على الحضارة والقيم 
ثبوت  من  الرغم  على  اإلنسانية 
بطالنها في معايير العقل والبرهان.
األشواق  يقتل  أن  ألحد  يحق  ال 
الملتهبة في جبال زاغروس، حيث 
يعيش كاوا الحداد في ضمائر الشباب 
بفساتينهم  له  يرقصون  والصبايا 
ويشهد  نوروز،  كل  في  المزركشة 
نمرود  قصة  ديكتاتور  سقوط  كل 
مم  روح  أفيائها  من  تنبعث  جديدة، 
الشمس  علم  على  ترسم  وزين، 
المتدفقة  وشالالته  الجبال  أغاني 
بالعذب الزالل، حيث ال يزال تعيش 
باإلنسان  تؤمن  قلوب  أعطافها  في 

رسالة وفاء وشهامة ومروؤة.
الجيل  من  المطلوب  أن  قناعتي 
الجديد كفاح متواز في دربين اثنين 
سياسياً  يناضل  بأن  مطالب  فهو 
والمساواة  الكريم  العيش  لتحقيق 
الكاملة والمواطنة المحمية بالحقوق، 
وأن يناضل ثقافياً للحفاظ على جانب 
ارتبط  اإلنساني  التراث  من  فريد 
والقلوب  والقهر  والعناء  بالكفاح 

الطيبة ورؤوس الجبال.
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السياسـة

شفان إبراهيم

م / اسماعيل رشيد 

رد سوريا وقضاياهم اخلاسرة... التتمة
ُ
»تيتو« ك

تداعيات التكرير البدائي للنفط يف مناطق سيطرة إدارة ب ي د... التتمة

من أبرز األقوال المتداولة عن 

يوغسالفيا إنها تألّفت »من ست 

إثنيات،  وخمس  جمهوريات، 

ديانات،  وثالث  لغات،  وأربع 

وأبجديتين، وتيتو واحد«. فعند 

العالمية األولى،  الحرب  نهاية 

إقليم  الصرب  الحلفاء  »منح 

كوسوفو مكافأةً على مقاومتهم 

لأللمان والنمساويين. وبموجب 

معاهدة فرساي، أعِطي الشعب 

مملكة  في  السيطرة  الصربي 

جانب  إلى  الصرب  تضّم 

)التي  والسلوفيين  الكروات 

يوغسالفيا(،  الحقاً  أصبحت 

فرساي  معاهدة  واعترفت 

إلى  كوسوفو  بضّم  رسمياً 

صربيا« ، حتى وقعت الحرب 

هتلر  وتمّكن  الثانية،  العالمية 

المهيّأة  يوغسالفيا  تفتيت  من 

بين  التوترات  نتيجة   ، لذلك 

المكونات والشعوب فيها. لكن 

العالمية  الحرب  انتهاء  بعد 

الكرواتي  استطاع  الثانية، 

يعيد  »أن  تيتو  بروز  جوزب 

وأصبح  يوغسالفيا،  توحيد 

للتسوية  المفتاح  هو  شخصه 

السلمية في البلقان... بعد عقوٍد 

والحروب  النزاع  من  عديدة 

تحويل  من  وتمّكن  الطويلة، 

صربيا التي ورثها بعد المقاومة 

هذه  استنزاف  على  معتمدةً 
بالطاقة  وإنتاجها  اآلبار 
لغايات ربحية بحتة،  القصوى 
ولم تلجأ أو تسعى لبناء مصفاة 
مناسبة  آلية  او  نظامية  تكرير 
للتكرير ،بالرغم من اإليرادات 
وبتكاليف  النفط  لثمن  الجيدة 
إنتاج التصل نفقاتها إلى %25 
عمليات  من   ، سابقاً  كان  كما 
حفر وتحسين اآلبار ومعالجتها 

ناهيك عن  المعدات،  توريد  و 
كتلة الموارد البشرية العاملة .

تعيش  الذي  الوسط  يتعّرض   
في  النفط  تكرير  مناطق  فيه 
مناطق إدارة ب ي د، و بطرق 
ستحدث  بيئية  لكارثة  بدائية 
في التوازن البيئي نتيجة  خلالً 
العشوائية وربما آثارها السيئة 

ستمتّد لعقود.       
التي  الغازات  أخطر  إّن     
التكرير  عملية  عن  تنتج 
هي   ) الحّراقات   ( البدائية 
أوكسيد  وأول  الكبريت  غاز 

وهي  الساّمين،  الكربون 
وتنفسية(  )جلدية  مسرطنة 
مسبوق  غير  بشكٍل  وانتشرت 
الحّراقات  وجود  مناطق  في 
المرافق  اإلشعاعي  فالتلوث   ،
المياه  على  يؤثّر  النفط  لحرق 
واليمكن  والجوفية،  السطحية 
بسيطة،  بطرق  منها  التخلص 
عمليات  إلى  بحاجة  وهي 
وبحسب  متطورة،  وتقنيات 
تقريٍر لمنظمة )باكس للسالم ( 
عن  بأبحاث  المعنية  الهولندية 
النزاعات والسالم،أصدرته في  

إلى ست جمهوريات فيدرالية: 

البوسنة- كرواتيا،  سلوفينيا، 

الجبل  صربيا،  الهرسك، 

إبقاء  مع  ومقدونيا،  األسود، 

صربيا،  من  جزءاً  كوسوفو 

منح  العام1974....  في  لكن 

الحكم  من  نوعاً  األلبان  تيتو 

رتبة  كوسوفو  بمنح  الذاتي، 

إقليم مستقل داخلياً«...

تقول ُكتب التاريخ إّن القضايا 

الشعوب  وحقوق  والثورات 

التي انتصرت كان لها أبطالها 

ذوي فكر ورسالة، لكّن سقوط 

بسبب  يكون  ما  غالباً  البطل 

سوء إدارته لبطولته، وتالياً ها 

نحن ذا نقف عل أبواب قضايانا 

والمهزومة،  الخاسرة  الُكردية 

والمؤسف أّن لُّبّ هذه القضايا 

ليست عوالم جديدة بدأت تطّل 

على الُكرد، إنما هي لُبُّ عملهم 

عشرات  منذ  الحثيث  وسعيهم 

العقود، وإن كانت تلك القضايا 

تفرض نفسها بشكٍل أو بآخر، 

سلباً كان أم إيجاباً على وقائع 

لكّن  الُكردي،  الشعب  وحياة 

تبحث  قضيٍة  أيَّ  أّن  الثابت 

العثور  عليها  لها،  نصيٍر  عن 

على طريق االستمرار وحينها 

السياسي  الصراط  يكون 

قضيتنا  لكّن  للُكرد،  المستقيم 

تفتقد للبطل، لتيتو، لَمن ينقذها 

من الغرق القادم الوشيك، حيث 

مسرحية  في  شكسبير  يقول 

»الملك لير« إّن الملك »عندما 

يصل إلى عمٍر معين بعد سنين 

بأنه  يشعر  الحكم،  في  طويلة 

من  غيره  من  هللا  إلى  أقرب 

يرى  فال  الصالحين،  العباد 

نفسه عارياً أبداً«.

صديٌق  إليَّ  أّسَر  يوٍم  ذات 

في  الكتّابة  تحّب  كم  ُمقرب: 

تكتب  يوماً  الخاسرة؟  القضايا 

عن فساد اإلدارة الذاتية، ويوماً 

حالة  على  الضوء  تلقي  آخر 

وغياب  الميداني  االسترخاء 

للمجلس  العمل  ما  سؤال 

ملف  تفتح  وتارةً  الُكردي، 

ضياع حقوق الشباب والطلبة، 

تسبّب  عّمن  تتساءل  وحيناً 

كانييه  وسري  عفرين  بضياع 

يمنع  الذي  وما  سبي  وكري 

ديارهم،  إلى  األهالي  عودة 

لماذا  أتساءل  أال  مني  وطلب 

من  أغلى  للنفط  الُكرد  تجارة 

حديثه:  خاتماً  الُكردي،  الدم 

هذه  فكّل  صديقي  يا  أعقل 

القضايا الخاسرة ما راحت تهّم 

أحداً وال تطعم خبزاً. ما ملكت 

سوى جواباً واحداً ال غير: لقد 

والخالفات  السياسة   قضت 

من  تبقّى  ما  على  الُكردية 

ودّمرت  المستقبلية،  األفكار 

الطاحنة  والحروب  المعارك 

الصاعدة  القومية  بقايا األحالم 

الممكن  من  وليس  والواعدة، 

االنكسارات  عن  االستدارة 

المسرح  على  المعروضة 

اليومي،  الُكردي  السياسي 

انتصاٍر  موقف  على  والعثور 

الُكرد  فتحّول  بديمومة،  واحد 

حيناً  دائم،  باروٍد  برميل  إلى 

لمصالح  وفقاً  بُعٍد  عن  يُشتعل 

دوٍل أو أحزاٍب أخرى، وحيناً 

اليجد َمن يقود نيرانه للحرية.

وفي  كثيراً،  ُملّحاً   بات  ُربما 

المضيئة،  غير  األيام  هذه 

الُكردي،  الحوار  في  والتعنت 

واعتقاد األطراف أنهم المهدي 

المنتظر، وبعد أن تفنّن محترفو 

تمييع الحقوق القومية في تفريغ 

التاريخي  النسق  أحقادهم على 

الُكردي  الشعب  لتضحيات 

سبيل  في  المستمّر  ونضاله 

حقوقه القومية على امتداد أكثر 

يُدركوا  أن   ، قرٍن  نصف  من 

والثقافة  الفكر  شّوهوا  أنهم 

طعناً  فيه  وأمعنوا  واإلعالم، 

وتحريفاً،  وتشويهاً  وتمزيقاً 

تنبّأ  هذا  حالنا  أّن  نسينا  حتى 

والمدونين  الكتّاب  أغلب  به 

منذ عقوٍد طويلة خلت،  الُكرد 

كلهم بّشروا بقضايانا الخاسرة، 

وتنبؤواً  إعالناً  ومّهدوا 

اإلحباط  أعتاب  على  بالسقوط 

منه  نعاني  الذي  السياسي 

ماضيها،  بؤس  كأجياٍلٍ حملت 

القومية  األحالم  أّن  ظننا  حتى 

سوريا  في  الُكردية  والوطنية 

أن  بعد  كوابيس،  إلى  تحّولت 

كان الشغف القومي للُكرد حالةً 

عقلية وموقفاً من معظم األمور 

عندهم  واالقتصادية  السياسية 

الشعوب  مع  تعاملهم  وفي 

المحيطة بهم. 

استجالباً  األكثر  المشكلة 

الُكردي  التاريخ  أّن  لألوجاع، 

كان  القريب  األمس  حتى 

مع  تعاطيه  في  المواقف  سيد 

أو  معارضيه  أو  مناصريه 

األخرى،  األقوام  من  معاديه 

منّّا  جعل  »تيتو«  غياب  لكّن 

دروسه  من  االستفادة  فاقدي 

واقعنا  يشهد  ولم  وعبره، 

سراح  إلطالق  دعوةً  الحالي 

األحزاب  سجون  من  التاريخ 

بعض  بعودة  أمالً  المتحاربة، 

األمور إلى نصابها، وإال لماذا 

طغاة  بأبطال  الُكرد   يرضى 

أو  جاؤوهم طوعاً  يحكمونهم، 

قسراً أو تكليفاً، فينصاعون لهم، 

موبقاتهم  تراكمت  حين  وحتى 

األبرياء،  ضد  وكوارثهم 

فوجد  باألمر؟  وقبلوا  استكانوا 

الشعب الُكردي نفسه بين مثلث 

الفكري  الخراب  نار  نيران: 

والسياسي والبنية التحتية التي 

يعيشها، ونار الرغبة بالتخلص 

من هذا الركام الذي جثى على 

صدورهم، لكّن الخوف يعتري 

قلوبهم مدركين أّن فشلهم سيدفع 

و«النمور  الجبان«  »البطل 

آخر  على  للقضاء  ورق«  من 

أسهل  وال   ، ثائٍر  ألخر  نفٍس 

من تهمة الخيانة التي ستترافق 

وعملية االنتقام، والنار الثالثة: 

مخاوف الناس من تحول رغبة 

والظلم  الظالم  من  الخالص 

والعدو الداخلي إلى ناٍر تحرق 

المحيط واألهالي وليس الحكم 

الذين  وأّن  خاصةً  والفساد، 

أوغلوا في صدورنا ال يأبهون 

بحصاد هشيمها أو مصيرها.

الُكرد في سوريا،  بين  تيتو  ال 

داخلية،  شعبية  مقاومة  وال 

إلى  األمور  إعادة  بهدف 

حياة  وال  حرية  ال  نصابها. 

ال  تلك  وكّل  كرامة،  دون 

تتحقّق ما لم يتّم لمُّ شمل الُكرد 

في مركٍبٍ واحد، وإيصالنا إلى 

بّر األمان، بدالً من المضي في 

الُكرديين  الطرفين  أّن  رداءة 

يُشّكالن  المحليين  الداخليين 

بعضهما  على  مباشراً  تهديداً 

قضية  استمّرت  وإذا  البعض، 

الُكرد  إقصاء  بمفاهيم  الدفع 

الُكردية،  األمة  من  كجزٍء 

فسيتحّول الُكرد في سوريا إلى 

أثٍر بعد عين.

نفطية  تسريبات  عن    2014
بالقرب من محطة تل عدس ) 
حقل رميالن ( طالت أضرارها 
 18 ب  مساحتها  تقّدر  أراٍض 
ألف m3،  وتتصاعد من ريف 
مدينة  تربة سبية) القحطانية( 
30 كم  شرق القامشلي أعمدة 
الدخان من عشرات الحّراقات 
البدائية ، ويتّم تفريغ النفط في 
ومعالجتها  مكشوفة،  أحواض 
مراعاة  دون  بدائية  بطرق 
المهنية  السالمة  قواعد  أبسط 

)safty(

لكلي  دقيقية  إحصائية  اليوجد 
إنتاج النفط من مناطق سيطرة 
حسب  ولكن   ، د  ي  ب  إدارة 
التقّل  والمؤّشرات   المعطيات 

عن  80 ألف برميل يومياً.
والمنهج  المهنية  غياب  إّن 
وتكرير  الستخراج  العلمي 
النفط سيسبب في إماهة  وهجر 
مستقبالً  اآلبار  من  الكثير 
السطحية  المياه  وتلوث    ،
الزراعية  والتربة  والجوفية 
على  جداً  الخطيرة  وتداعياتها 
ففي   ، الطبيعة  مكونات  جميع 

مواطنيها  تحترم  التي  الدول 
السالمة  قسم  يُعتبر  وبيئتها 
المهنية من أولويات اهتماماتها 

وخاصةً على صعيد النفط .
 إّنّ استمرار التكرير العشوائي 
مناطق  في  النفطية  للحقول 
ينذر  د   ي  ب  إدارة  سيطرة 
بكارثة بيئية حقيقية في الوقت 
جّدي  اهتماٍم  أّي  التولي  الذي 
بقدر   ، البشر  بحياة  ومسؤول 
مايهّمها جني األرباح السريعة 
مهما كانت التداعيات والنتائج. 
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اإلجتماعي  التواصل  وسائل  توفر  مع 
ومنابر  حوارية  منصات  إلى  وتحولها 
في  بالفعل  ولتساهم   ، أيضاً  معرفية 
العالم  بمصير  التحكم  وحدانية  إسقاط 
أجمع ، ومنها  سوريا - كمثال - فتنيط 
بأّن  وتثبت   ، كثيرة  خفايا  عن  اللثام 
 ، ومضيف  ضيف  فيه  ليس  الوطن 
وذلك لسبب بسيط ، وهو أّن المعلومة 
لم  اإلنكشاف  وأّن   ، محتكرة  تعد  لم 
الغالبية  الزالت  هذا  ومع   ، معقّداً  يعد 
تلك  من  تخرج  أال  مصممة  المتطرفة 
الشرنقة ، وتصّر أن تبقى بإطار ذات 
وطوباوية  جهة  من  التسلطية  العقلية 

منهج الملكيات المقدسة ..
كبعٍد  وتتهّرب  قومية  إلى  تنتمي  أن 
للبشرية  تشاركي  جهٍد  أية  في  إنساني 
تأّصلت   - لعقدة نقص - ربما  ، وذلك 
فيك أو ديماغوجية فكرية تتلّهى بك و 
.. وقت اإلنعطافات المتأّزمة  تشهرها 
- إلنتمائك القومي ذاك - في وجه َمن 
كان بها يفتخر ؟! .. وهنا : بدايةً علينا 
اإلقرار بأّن االنكسارات لن تتحّول إلى 
هزائم ، إال حينما تتوازى مع الخطايا 
الكبرى ، وفي القضايا المصيرية تسقط 
تماَرس  التي  الشماتة  كما  الذرائعية 
الذاتية  كأبشع أسلوٍب في عقدة النقص 
المبتذلة  المنهجيات  بعض  فتصبح   ،
النظريات  لذات  وتفاسير  كمواقف 
إيحاًء  الصفراء  أوراقها  تبعثر  التي 
الذي  اإلستعماري  الفكر  ذات  من 
الماضيين  القرنين  خالل  مورس 
..                     وعلى الرغم 
حواراٍت  وفي   ، المتعددة  نقاشاتنا  من 
كانت شفاهاً وكتابةً حول الخلط المتعمد 
وكذهنياٍت يراكبها ممارسوها وباجتزاء 
فاقدة ألية مصداقية علمية ، هذا المنهج 
الذي الزالت - منظمة الشباب العربي 
- والتي ينتمي إليها عتاةٌ من الشوفينيين 
أي  نفي  أعينهم  نصب  وضعوا  الذي 
 ، وُكردستاني  ُكردي  تاريخي  وجوٍد 
والُكرد مجرد طارئون على المنطقة ، 
مجرد  هي  مظلومية  أية  فإّن  وبالتالي 
شخصين  وسأذكر   ، مزعوم  ترف 
على  دائماً  يرتكزان  الزاال  كمثاٍل 
فإّن  وللحقيقة   ، معاكسة  مظلومية 
مواقفهما المنكشفة أصالً ال تشي سوى 
دأب  فقد   ، أكثر  ال  شخصانية  لعقد 

ً
التاريخ ومنهجية التزييف ديريك وتعريبها أمنوذجا

   وليد حاج عبدالقادر

جمعة معمو

أية فرصة  البحث عن  كال منهما  في 
ليستهدفا الُكرد والقضية الُكردية ، وفي 
كّل مرةٍ يلتجؤون فيها إلى التقية القومية 
وبمختلف  العرب  األخوة  غالبية  عند 
سوياتهم العلمية وتجاربهم العملية و .. 
حينما يتّم محاصرتهم بالحقائق يختفون 
تماماً وبزعائم متعددة ، هذا األمر الذي 
عن  تاه  الذي  ديريك  وبخاصية  حدث 
الذي  القاطع  عكس  لها  انتمائي  كنعو 
منها  إذاعية  سابقة  لنقاشات  تحاشى 
وتلفزيونية ، وفي العودة إلى طروحات 
فإّن  الكاطع  وببصمة  كنعو  غياث  د. 
قرى  فيها  تغلب   - المالكية   - ديريك 
المالكية  أي  وأنها  المسيحية  األخوة 
بناها األخوة المسيحية ، ولدى تساؤلنا 
محددة  بقومية  األديان محصورة  وهل 
     .. ؟  مسيحيون  الُكرد  بين  ليس  أو   ،
وعليه ومع إصراره على نفي ذلك وإّن 
هو  ديريك  اسمها  كان  والتي  المالكية 
من  استعان  ووو  السريانية  ديرك  من 
غوغل نصاً مع خارطة موضوعة معها 
أراد أن يعتبرها وثيقة، ولدى مواجهته 
الخارطة والمطالبة بمقارنتها مع  بتلك 
له  توضيحي  ثم  ومن  النظري  كالمي 
معنى اسم ديريك الذي عّربه البعث إلى 
المالكية نسبةً الى عدنان المالكي أوائل 
األخير  لتوصيفهم  نفي  وهذا  الستينات 
.. نعم : هو حيٌّ كان لألخوة المسيحيين 
شارعان  بينهما  يفصل  كنيستان  فيها 
،والدير القديم اآلخر كان في حينا وكان 
،أعرف  المسيحيين  لألخوة  بيوت  فيه 
أصحابها باالسم وسأقبل حكم أي واحد 
مغالطة  هناك  أسف  وبكّل  نعم   ، منهم 
متقصدة يمارسها أمثال هؤالء مستغلين 
الخلط اللغوي من جهة وجهلها من قبل 
العامة وأّن االسمين ُكرديان حتى وإن 
وويكيبيديا  بغوغل  واستنجدوا  تسللوا 
معنى  تختزل  األخيرة   ديريك   ..
حسبما  السريانية  في  هو  والذي  الدير 
أعلم - ديرون - أما در يك فهي حسب 
المعجم الملكي السويدي وأيضاً حسب 
التوصيف المكاني فهي استدالل من ده 
لكثافة  كانت  حيث  الطريقان  أي  ريك 
المستنقعات فيها صعوبة كبيرة للعبور 

إال من خالل طريقين ..
فهناك  ؟  ويكيبيديا  عن  نقلوه  ما  أما 
ذاتها  ويكيبيديا  ومن  ذلك  في  تناقض 

وما  الواقع  بين  الخالف  قدر  وعلى 
الدقة  أو  االنتماء  في  سواًء   ، يتمنّونه 
وكنت  بمنطقتي  معرفتي    وبقدر   ،
إال   (  : فترة  قبل  الكاطع  نبّهت  قد 
حكمية  في  حسينو  جدي  وتلة  منطقتي 
أنشأها   ( لقد  نعم   .  ) ديريك  بجانب 
اسم  تحت   1926 سنة  الفرنسيون 
قضاء دجلة بجانب قرية عين ديوار ، 
وفتحوا فيها منذ ذلك الحين باب الحدود 
الُكردي  القائد  تعبير  حد  على  واسعاً 
وذلك الستقبال   ، زازا  الدين  نور   . د 
الُكرد والسريان واألرمن القادمين من 
تركيا ، وشّجعوهم على االستقرار في 
السورية  الجنسية  واكتساب  المنطقة 
..(،      وهنا وفي إطاللٍة سريعة على 
العثمانية  اإلدارية  التقسيمات  خارطة 
واليتي  بين  خرائطياً  تداخالً  سنرى   ،
الموصل وماردين ، وبعد انهيار الدولة 

إلى  العظمى  القوى  ودخول  العثمانية 
العالمية  الحرب  انتهاء  بعد   ، المنطقة 
رابطت  حيث   ، م   1918 األولى 
المنطقة  تلك   في  البريطانية  القوات 
وسعت لضّمها إلى والية الموصل ومن 
 . لها  خضعت  التي   ، العراق  إلى  ثم 
وبعد دخول قوات فرنسا االنتدابية إلى 
بريطانيا  فاوضت   1920 عام  سوريا 
على رسم حدود الدولة الناشئة من جهة 
الجديدة  التركية  الحكومة  ، وكذلك مع 
التي قامت على أنقاض الدولة العثمانية 
بين  الحدود  رسم  اتفاقية  وبموجب   ،
سوريا وتركيا في عام 1928م تّم ضّم 

وأصبحت   ، سوريا  إلى  ديرك  منطقة 
منطقة إدارية مركزها قرية عين ديوار 
بتاريخ   1414 المرسوم  وبموجب   .
18 تموز 1933 أصبحت قرية ديرك 
. في عام  فيها  البلدية  إنشاء  ،وتّم  بلدة 
قائمقامية  إلى  تحويلها  تّم  م   1936
إلى  ديريك  من  اسمها  واستبدل 
. وفي عام 1938  الدجلة(  )قائمقامية 
منطقة  إلى مركز  الفرنسيون  حّولها  م 
الفرنسي  المستشار  مقر  إليها  ونقل   ،
ديوار(  )عين  بلدة  في  قائماً  كان  الذي 
بتاريخ   346 المرسوم  وبموجب   .
المدينة  تّم تغيير اسم  24 آذار 1957 
إلى  وأطلق عليها تسمية المالكية نسبةً 
العقيد عدنان المالكي ( - مابين القوسين 

من ويكيبيديا - .
والعرب  الُكرد  اليوم  يقطنها  وديريك   
 - آشوريون   - )سريان  والسريان 
كلدان( واألرمن ، و نسبة األكراد فيها 
وفي  السكان،  عدد  من  تقدر ب %75 
منطقتها ككل يقدر بحوالي %72.4 . 

كانت   ، اإلسالمي  الفتح  مرحلة  في 
الذي  اإلقطاع  منطقة  ضمن  ديريك 
وهبه عمر بن الخطاب الى ) .. قبائل 
ربيعة التي امتّدت من جزيرة ابن عمر 
واألنبار  تكريت  إلى  شماالً  وماردين 
أصبحت  السالجقة  عهد  في   . جنوباً 
المنطقة تابعة لحاكم مدينة جزيرة ابن 
عمر ، وكان آخرها إمارة البدرخانيين 
عشر  الثامن  القرنين  في  حكمت  التي 

والتاسع عشر . ( . 
هذه  في  األصلية  العشائر  وتعود   (
 ، سبقها  وما  الحقبة  تلك  إلى  المنطقة 
لتلك  القبلية  التركيبة  من  وكانت جزءاً 
مقّسمة  المنطقة  وكانت   ... اإلمارة  
إلى إقطاعيات متباينة المساحة والغنى 
بحسب قوة العشيرة ودرجة قربها من 
فكانت  البدرخانية،  األميرية  العائلة 

منطقة ديريك في حينها تنقسم إلى :
مدينة  من  نزحوا  الذين  اآلزخيين   (
تعّرض  الذي  االضطهاد  نتيجة  آزخ 
له المسيحيون وهي العائالت اآلرامية 
إيليا ، عمسكي ، رازاي ،  وأكبرها ) 

حدو ستو  ، مقسو ( .
حيث   :  ) السهل  وتعني   ( الدشت   -
نهر  بين  المحصورة  المساحة  تشغل 
نهر  ورافده  الشرقي  الشمال  في  دجلة 

) سفان ( في الجنوب ، وكانت منطقة 
سبخية غنية بالمياه والينابيع وتكثر فيها 
المستنقعات ، وكان هذا السهل موطن 
لعشيرة ) هسنا ( وتسّمت باسمهم منذ 
) دشتا هسنا ( ، وهي  زمن قديم جداً 
الزراعة  على  تعتمد  كانت  عشيرة 
جانب  إلى  والماشية  األبقار  وتربية 
بالزراعة  المتعلقة  الصناعات  بعض 
الفالحة  أدوات  صناعة  وأهمها   ،
التي  الحديدية  كالمحاريث  والحصاد 
تضّم  العشيرة  وهذه  بها.  اشتهروا 
لفخذ  التابعين  المسيحيين  مجموعة من 
من  أنفسهم  يعتبرون  ولكنهم  )بشكا( 
 -  .  ) القس  حنا   ( كعائالت  السريان 

ويكيبيديا 
- منطقة البرية : ) وتمتد بدءاً من نهر 
سفان شماالً وحتى جبل سنجار ، وهي 
وأقّل  الدشت  من  خصوبة  أقّل  منطقة 
مراعي  منطقة  كانت  لكنها   ، مطراً 
اعتمدت  التي  للعشائر  ومهمة  غنية 
على تربية الماشية ، وقد تقاسمت هذه 
المنطقة مجموعتان ، األولى هي عشيرة 
) آباسان ( التي كانت وال زالت تقطن 
المنطقة المحيطة بجبل ) كندك ( وهي 
عشيرة زراعية ، وعشائر الكوجر التي 
كانت في المنطقة المحيطة بجبل بروچ 
تلك  تشغل  زالت  وما   ) تشوك  قره   (
المنطقة وهم من العشائر البدوية نصف 

الرحل، والعشيرتان من األكراد.
- ) آليان وهي نقطة واقعة إلى الغرب 

من المنطقتين السابقتين ( 
- وهناك عشائر وافدة استوطنت المنطقة 
في أواخر العهد العثماني وبداية القرن 
العشرين ، ومعظمهم قدموا من الشمال 
 ، الحالية  التركية  األراضي  عمق  من 
من  الجنوب  من  عربية  قبائل  ووفدت 
بادية العراق ومن منطقة نجد وشمالي 
في  وانتشرت   ، العربية  الجزيرة  شبه 
أرجاء المنطقة وشّكل بعضها تجمعات 
توّزع  بينما   ، ألبنائها  متجاورة  قرى 
على  األخرى  العشائر  أفراد  بعض 
لعشائر  ملكيتها  والعائدة  القائمة  القرى 
العربية  العشائر  أهم  ومن   ..  . أخرى 

الموجودة:
المشهورة،  العربية  شمر  قبيلة   ..  (  -
التي   - كوجر  تل   - حول  وانتشروا 
ُعربت الى  اليعربية ، وكذلك استقّروا 

وخصوصاً   ، الرد  نهر  وادي  جنوبي 
في منطقة تل علو .

- شرابيين : وهم فخذ من قبيلة طيء 
العربية، تتوّزع عائالتهم على مختلف 
يعتمدون  حيث  المنطقة  وبلدات  مدن 
وبيع  والجواميس  األبقار  تربية  على 

األلبان . وهم جّوالة أيضاً . 
وفدت   .. العربية   ) طيء  قبيلة   (  -
من  قادمة  المنطقة  إلى  عوائلها  بعض 
ينتشرون في بعض  الفراتية،  الجزيرة 

القرى العربية جنوب الرد .
- عشيرة زوبع وهم من عشيرة عربية 
غربي  بكثافة  قراهم  تتواجد  عراقية، 

منطقة تل كوجر . 
مجموعات  وهم   : الغمر  العرب   -
أسرية تابعة لعدة عشائر عربية قاطنة 
الرقة  بمحافظة   ) الطبقة   ( منطقة  في 
أراض  الدولة  منحتهم   ، السورية 
ديريك  منطقة  في  خصبة  زراعية 
لهم عن  المالكية تعويضاً  الى  المعّربة 
بحيرة  بمياه  َغِمرت  التي  أراضيهم 
األسد. تّم توطينهم في عدة قرى منتشرة 
المنطقة،  وبلدات  مدن  مداخل  على 

يعملون بالزراعة وتربية األغنام.
حسب  الوافدة  الُكردية  العشائر  ومن 
يوكيبيديا : هارونا وهم يتواجدون في 

القرى المحيطة بمدينة ديريك 
أومركا : يتواجدون في القرى المحيطة 

ببلدة رميالن ومنطقة آليان . 
عليكا : يتواجدون في عدة قرى محيطة 

بديريك ورميالن وقامشلي.
بيداري : لهم عدة قرى جنوبي جبل - 

بروچ - قره تشوك....
أعاله  المدّون  النص  من  كبير  قسم   •
من  هي  قوسين  بين  التي  خاصة 
معرفتي  حقيقة  أخفي  وال  يوكيبيديا 
قبل  حتى  المعلومات  تلك  بغالبية 

استخدام غوغل وكّل برمجياتها ..

گري موزان األثري ـ أوركيش ـ
بكافة  البشرية  تنزع  إنسانية  كحالٍة 
خلّفه  وما   ، ماضيها  لمعرفة  شعوبها 
أجدادهم وأسالفهم من أثر ، هذا األمر 
 ، عديدة  أسئلة  معه  يستجلب  الذي 
الماضي  ذات  من  األجوبة  ولتتراتب 
بمن  ابتدأت  وان  أجوبة  معها  فنستنتج 
ماذا  فضاءات  ستعبر  أنها  إال  ؟  نحن 
أنتجنا ؟ وقّدمنا للبشرية ؟ هذا التاريخ 
وأحاديث  قصصاً  ليست  بصفحاته 
البحث  ساحة  دخلت  مادي  منتوج  بل 
معها  واستجّرت  والتنقيب  والتقصي 
 ، المساعدة  العلوم  من  كبيرة  سلسلة 
وتغّرغت   ، ميزانيات  لها  وُرِصدت 
عالية  بتقنيات  وبحثية  علمية  كوادر 
الجميل  الماضي  ذلك  صياغة  إلعادة 

من  لي  البّد  وباختصاٍر   وهنا   ،
التذكير بخاصية علم اآلثار وبعثاتها ، 
المجزأة  ُكردستان  لخصوصية  ونظراً 
خضعت  فقد   ، دول  بأربعة  والملحقة 
من  نوعٍ  إلى  فيها  األثرية  الدراسات 
إلى  وتشويهها  لها  المدّمر  الخضار 
والوثائق  الحقائق  من  كثير  طمر  حٍد 
كما النقوش أو أي مؤّشر ذي خاصية 
ُكردية ، وهنا ساختصر لنقرأ سويةً عن 
أثري هام يقع بالقرب من مدينة  موقعٍ 
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تل موزان: 
 ، عامودا  من  بالقرب  أثري  موقع  هو 
أوركيش.  لمدينة  الحالي  االسم  وهو 
الثالث  األلف  نهاية  في  ازدهرت  التي 
يقع  الميالد،  قبل  الثاني  األلف  وبداية 
تل موزان جنوبي شرق مدينة عامودا 
مدينة  عن  يبعد  قامشلو،  غرب   –
1934م،  عام  في  100كم.  الحسكة 
مالون(  )ماكس  اإلنكليزي  الباحث  قام 
يذهب  أن  قبل  محدودة  بحث  بعمليات 
عام 1984م،  وفي  بازار،  إلى جاغر 
تّم تجديد البحث والتنقيب من قبل البعثة 
األمريكية التابعة لجامعة لوس أنجلوس 
بإدارة عالم اآلثار البروفيسور جورجيو 
وزوجته مارلين كيلي بوتشالتي، حيث 
بالزمن  نعود  نحن  البروفيسور:  يقول 
إلى بداية الحضارات قبل خمس ألفيات 
ولكن  السومريين،  كقدم  بعيداً  ونصف 
فتميّز  سومرية  ليست  الحضارة  هذه 
من  تنحدر  أنها  إلى  يعود  أوركيش 
أصول مختلفة تماماً أال وهم الحوريين، 
في  عظيماً  دوراً  أوركيش  لعبت  لقد 
صبغ  وجلب  بتخيل  وذلك  التاريخ 
والتنظيم  االجتماعية  الحياة  في  جديدة 
من  كان  الوجود،  حيز  إلى  السياسي 
الصعب تحديد العرق من خالل السجل 
الحوريين  قضية  أّن  والسيما  األثري 
للجدل،  مثيرة  الخصوص  وجه  على 
واآلواني  اللغة  مثل  العناصر  أّن  إال 
أوركيش  لعبته  الذي  الرئيسي  والدور 
كافية  القديمة  الحورية  األساطير  في 
كانت  أوركيش  بأّن  االّدعاء  لتبرير 
أوركيش  أّن  وحيث  حورية،  بالفعل 
منتصف  حلول  في  موجودة  كانت 
األلفية الرابعة قبل الميالد فإننا نستطيع 
أن نعتبر الحوريين كسكان أصليين في 

هذه المنطقة .

- هوية أوركيش :
أختام  على  األمريكية  البعثة  عثرت 
مختلفة  أختاماً  من طبقات ستة وكانت 
في  يدعى  وكان  )توبكيش(  للملك 
جميعها )إندن أوركيش( وهو المرادف 
للمصطلح السومري لكلمة ملك، والذي 
يمكننا  وهنا  أوركيش(  )لوغال  هو 
المرادف  هو  )إندان(  بأّن  نستنتج  أن 

الحوري. 
- أوركيش خالل الثالثة آالف عام: 

في 3500 ق.م. كانت أوركيش عبارة 
عن مركز ديني كبير مع وجود مصطبة 
فوق  متراً   20 نحو  ارتفعت  معبد 
مستوى السهل خالل هذه الفترة كانت 
تل براك )ناغارا القديمة( أيضاً مركز 
كانت  2500ق.م  في  آخر  هام  ديني 
مصطبة القصر الضخمة ألوركيش قد 
القديمة مع جدار  بُنيت فوق المصطبة 
المدينة الكبير الذي طّوق مساحة قدرها 
130 هكتار، خالل هذه الفترة كانت تل 
إلى  وصلت  قد  القديمة(  )إيبال  مرديخ 

أوج قوتها أيضاً. 

أكاد  ملوك  استولى  ق.م   2200 في 
على معظم سوريا ما عدا أوركيش التي 
)توبكيش(  الملك  قبل  من  تُحكم  كانت 
الكبير هناك،  الملكي  بنى قصره  الذي 
وقد كان محمياً بحكم أّن ساللته كانت 
األكادية  اإلمبراطورية  مع  متحالفة 
وقد   ، سين(  )نارام  ابنة  كان  وخليفته 
وجدت مجموعة أختام من ضمنها ختم 
للملكة  تتضّمن أحد أختام الملكة )نارام 
آغاد(، من أهم اللقى في أوركيش كانت 
ل نارام آغاد ابنة الملك نارام سين أحد 
أعظم ملوك بالد ما بين النهرين ويشهد 
ختمها على أهمية نسبها، ويظهر الختم 
اآلخر الذي اكتشف في التنقيب المشهد 
الذي  الحيوانات  لصراع  البطولي 
يُعتبر سمة مميزة لدى الساللة األكادية 

الحاكمة. 
معبد األسد: 

مع  الدائري  بشكله  المعبد  هذا  يتميّز   
درج للصعود، وقد بُني تقريباً في عام 
2600 ق.م مع وجود درج، وبقي هذا 
من  ألكثر  الدائم  االستعمال  قيد  الدرج 
تسلق  أّن  النظر  يلفت  وما   . عام  ألف 
 ، عرضياً  تجوالً  يكن  لم  المعبد  درج 
للعالم  سامية  قوة  نحو  صعود  وإنما 
في  المتعبدين  يمنح  كان  وهذا  اإللهي. 
أوركيش شعوراً باالرتفاع إلى ما فوق 
مستوى الحياة اليومية، وبالتالي السمو 

نحو الملكة السماوية.
اآللهة الحورية: 

مخّصصاً  موزان  تل  في  المعبد  كان 
إلى  اب(  )كوماربي:  الحورية  لآللهة 
في  أيضاً  يظهر  وهو  اآللهة  جميع 

النصوص الحورية المتأخرة.  
طقوس حورية – األلتاني: 

حسب النصوص الحورية أّن األفاعي 
كانت تُستخدم في طقوس تكهنية للتنبؤ 

في  تحركاتها  على  اعتماداً  باألحداث 
األلتاني  جرة  على  ُعثر  وقد  الماء، 
المكسورة فوق أرضية القصر مباشرة.

اآلبي: 
في  غموضاً  األكثر  المكان  اآلبي 
وهو  الحوري،  الدين  وفي  أوركيش 
مقابلة  تأمين  كانت  غايته  ألّن  غامض 
المظلم  البناء  اآللهة في هذا  الناس مع 
وعلى  الحجري  البناء  وذي  العميق، 
نزوالً،  الدرج  مع  موائم  دائري  شكل 
يقوم  الحورية:  اللغة  في  اآلبي  يُدعى 
الوسيط باستدعاء أرواح العالم السفلي 
مع  مباشر  احتكاك  في  الناس  ويضع 
وجه  اآللهة  بمقابلة  االعتقاد  آلهتهم، 
الدين  في  جداً  مميز  شيء  هو  لوجه 
السومريين  دين  خالف  على  الحوري 
واألكاديين إذ بالنسبة لهما كانت اآللهة 
للتنبؤ  قابلة  رموز  خالل  من  تتكلّم 
)كتحركات األجرام السماوية(، بالقرب 
كان  تمثال  رأس  على  ُعثر  اآلبي  من 
كحرق  الطقوس  بعض  في  يُستخدم 
وأيضاً  مثالً،  البخور  من  معينة  أنواع 
تمثال الخنزير بشكل فم داخل اآلبي – 
الخنازير الصغيرة والكالب من  كانت 

أكثر الحيوانات شيوعاً للتضحية. 
الكتابة: 

على  الكتابة  أّن  لالهتمام  المثير  من 
األختام كانت باللغة الحورية المستخدمة 
األختام  تلك  من  اإلدارية،  للنصوص 
اثنين من حاشية الملكة )تارام – أغاد(، 
الختم األول بصبغة أكادية وهو لرجل 
أتال(   – )أوريم  حورية  أسماًء  يحمل 
أما األخر فقد تميّز بصبغة شمالية على 
الرغم من أنه كان لرجل يحمل أسماًء 

أكادية )إشار – بيلي(. 
ختم الملكة أوكنيتوم: 

سبقت  التي  أوكنيتوم  الملكة  اختارت 

لختمها،  آخر  مشهداً  أغاد   – تارام 
إلى ابراز دورها كزوجة  فهي عمدت 
رئيسية للملك الحاكم وكأم لولي العهد، 
إلى  تظهر  للملكة  آخر  ختم  وهناك 
الخنازير  أّن  بما  جانب خنزير صغير 
الصغيرة كانت مهمة في طقوس اآلبي 
الحورية  الطقوس  تؤّدي  التي  وللمرأة 

الستحضار األرواح. 
تسليط  من  لنا  البّد   : الختام  وقبل 
في  اكتشفت  أخرى  لقى  على  الضوء 
وقطع  والقالئد  الخرز  مثل   ، الموقع 
الطبقات  مختلف  سوية  من  الفخار 
والمسامير  كالدبابيس  المعادن  وقطع 
البرونزية ورؤوس حرب وإضافة إلى 
والمقاحف  المشارط  من  كبيرة  أعداد 
المصنوعة من الحجر. بقي أن أضيف 
بأّن التنقيب من قبل البعثة األمريكية قد 

توقّف فيها منذ عام 2010 .

المصادر :
اآلثار   عالم  من  والنص  الفكرة 
البعثة  رئيس   ( بوتشيلالتي  جورجيو 

األمريكية في تل موزان( 



  ليلى قمر 

يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

وعلى  سابقاً  استعرضنا  قد  كنا   
صفحة جريدتنا وبعدة مقاالت جوانب  
الدور  تناولت   ، هامة  تأسيسية 
المحوري واألساس التي لعبته المرأة 
اإلجتماعي،  الفهم  في تطور  تاريخياً 
التجمعات  أطر  في  العالقات  وتنظيم 
ثم  ومن  والقبيلة  األسرة  من  بدءاً 
المجتمعات األوسع ، وكيف لعبت ، 
البل وضعت أسس االرتقاء بالمعلومة 
األولى في أية جانب مكتشف أو موثّق 
تحسين  االدوات وكّل سبل  ، وكذلك 
معيشة جماعتها ورفاهيتهم بما يشمل 
واألهم  والحماية  والملبس  المسكن 
، وهنا ودرءاً ألي  األكل ومتتبعاتها 
سأحاول   ، وتكرار  تداخل  أو  تشابٍك 
والفلوكلور  اإلرث  على  وباإلستناد 
الى  اإلنتباه  التركيز ولفت   ، الُكردي 
المعرفي  التوارث   - التناقل  ظاهرة 

نرّحب  يكيتي  تحرير  هيئة  باسم 
السعدي  خديجة  والكاتبة  بالشاعرة 
بعضاً  لنا  منحها  على  ونشكرها 
خديجة  ،والسيدة  الثمين  وقتها  من 

السعدي هي 
جامعة  خريجة  وشاعرة.  كاتبة   
جمهورية   في  للصحافة  مينسك 

بلروسيا .
تكتب في العديد من الصحف العراقية 

و العربية.
 الكتب المطبوعة :

 « بعنوان  شعرية  مجموعة   -1
أزهار الفجر »  بطبعتين في 2003 

و 2006
 « بعنوان  قصصية  مجموعة   -2

قصص صغيرة » سنة 2009
 « بعنوان  شعرية  مجموعة   -3
وأشياء  والغربة  الحّب  عن  قصائد 

أخرى« سنة 2014
 « بعنوان  شعرية  مجموعة   -4

ممرات العبور » سنة 2016
 « بعنوان  قصصية  مجموعة   -٥

عوالم » سنة 201٨
 « بعنوان  شعرية  مجموعة   -6

حصيرةُ أمي » سنة 2021
انتهاك  عوامل  أهم  هي  ما 

باتها؟
ّ
حقوق املرأة ومسب

 ، جداً  قديمة  المرأة  ضد  االنتهاكات 
المرأة  كانْت  القديمة  العصور  ففي 
الكلمة  الربّة، والملكة، وصاحبة  هي 
أول  أيضاً  وهي  المجتمع  في  النافذة 
َمن مارس مهنة الزراعة.، وأول َمن 
كتب قصيدة شعرية في الغزل، ولكن 
االنتهاك  عوامل  ذكر  في  البدء  قبل 
تقليص  إلى  أّدْت  التي  ومسبباتها 
دورها وتهميشها،  يجب اإلشارة إلى 
أّن الحقوق ال تُمنح بسهولة، بل تؤخذ 
وامتالك  العزيمة،  وقّوة  بالُمثابرة، 
التأثير  عملية  في  للمشاركة  الوعي 
نحو  المجتمعي  والتحويل  والتغيير، 

األفضل واألرقى.
ظهرْت  الزراعة  عصر  أواخر  في 
الحاجة إلى العمل الُمكثف، وإلى القوة 
البدنية القويّة في إدارة شؤون العمل، 
الجسدية  القوة  الرجل يمتلك  أّن  وبما 
 ، والشاق  الُمضني  للعمل  الالزمة 
بأخذ  يفّكر  وبدأ  بأهميتِه  يشعر  أخذ 
وإخضاع  العمل  في  القيادة  دور 
توالْت  هنا  ومن   ، لسيطرته  المرأة 
وابعاد  الحقوق  وسلب  االنتهاكات 
المرأة عن العمل وجعلها أسيرة أحكام 
الرجل، ومن األهمية أن يُشار إلى ما 
قامْت به األديان القديمة كافةً من لعب 
الدور الرئيسي في عملية إهانة المرأة 
كانت  ما  خالل  من  حقوقها  وسلب 
ونعتها  بحقها  العبادة«  »دور  تنشره 
بنعوت ال تليق بها وبمكانتها القديمة، 
»المرأة  هي  النعوت  هذه  وأشهر 
الساحرة«  و«المرأة  الشيطانة« 
ومالحقتها ومراقبة تصرفاتها وإلحاق 
األذى بها، عبر كّل الوسائل الُمتاحة، 

حوار مع الشاعرة والكاتبة خدجية السعدي 

ان املعريف
ّ
ردية واخلز

ُ
املرأة الك

بين األجيال وكيفية استخالص العبر 
يمكن  ما  تأسيس  ومعها   ، والنتائج 
تسميته بعلم المأثورات ، هذا المجال 
الذي استخدم كنمٍط ، البل وكنوعٍ من 
الترمبز القاسي لتكثيف وتغليف القيم 
المقّدسة البائرة منها إن صح التعبير 
 ، مصداقيتها  بالتدرج  تفقد  والتي   ،
ويقابلها تلك المستجدة ، والتي تسعى 
رهاب  تحت  والدعوة  القديم  لنبذ 
وسطوة القديم في اللجوء إلى الرمزي 
والملغز واستخدام الفهم المتداول في 
تعريف السهل الممنتع حتى يتمّكن ، 
وهنا وفي العودة إلى الدور الذي لعبته 
فسنالحظ،   ، المجال  هذا  في  المرأة 
ألنها قد استندت على تراكم كثير من 
أيضاً  واتخذت   ، والحكم  المأثورات 
والمالحم  القصص  من  كثيٍر  من 
بارزة  عناوين  منها  تعتصر  ركائز 

الغاية  ومكثفة تبسط لتستسهل تمرير 
والهدف ، وهنا سأستعرض أنموذجاً 
التراث  في  متكرراً  كان  وان  بسيطاً 
يعون  الُكردي وشكل ظاهرة وكنمط 
القداسوي  الغناء  وهو   ، ثقافته  به 
والعابر للطرب ، وسأستذكر أنموذجاً 
تتلمس  طاغية  بحنينة  مشبعاً  غنائياً 
وهي   ، تأويهة  كّل  مع  مصدلقيتها 
غير مفتعلة ، واألغنية تُعرف باغنية 
 - زوك  بهي  مقام  سريلي   - ماالمن 
في  تعريفية  كظاهرة  تبتدئ  والتي 
عن  والواضحة  الصريحة  مقدمته 
التي  المفاهيم  هذه   ، الدينية  المفاهيم 
قد ال يقف كثيرون عندها ومدلوالتها 
البل  الكوجر  نحن  مانفهمها  بقدر   ،
كّل ال - هريم - ، والتي ترتبط حتماً 
بين  والعالقة  والتنقل  المعيشة  بشكل 
تقول   ، الحياة  أشكال  وكّل  المطر 

واالقالل من أهمية دورها.
سبيل  على  الوسطى  القرون  ففي 
القرن  خالل  الكنيسة  قتلْت  المثال 
عشر  والسادس  عشر  الخامس 
والسابع عشر أكثر من خمسة ماليين 
وقتلها  وحرقاً  بالحجارة  رجماً  امرأة 
ُمشابه  والحال   ، الحقاً  بالمقصلة 
بالنسبة لألديان األخرى فلقد تّم منعها 
المراحل  في  وخاصةً  التعليم  من 
الخاطئة  المفاهيم  وزرع  المتقدمة، 
في عقول الغالبية الُمتدينة، والترويج 
لمفهوم المرأة مكانها البيت والمطبخ 
لها  السماح  وعدم  األطفال،  وتربية 
الفعاليات  في  والمشاركة  باالختالط 
االجتماعية المختلفة، وعدم أخذ رأيها 
األب،  رأي  وسيطرة  الزواج،  في 
واألخ األكبر، ومن ثم الزوج، واالبن 
صغيرة  كّل  في  والتدخل  األكبر 
وكبيرة في حياتها الخاصة، وغيرها 
أن  على  ترغمها  التي  األفعال  من 

تكون تابعة للرجل أينما تكون.
وبمرور الوقت بقيْت المرأة خاضعة 
قادرة على عمل  األفكار وغير  لهذه 
الرجل،  لرأي  ُمخالف  شيء  أي 
وتناقلتها  ذاكرتها  في  وترّسخْت 
األخرى  هي  أصبحْت  حتى  وراثيّاً 

تُربّي أطفالها على هذا األساس.
ففي الُمجتمعات الشرقية الحالية يبرز 
بوضوح دور الدين في عمليات إذالل 
لها  السماح  وعدم  وخشوعها  المرأة 
الحرية  أفعال  من  فعل  أي  بممارسة 

الشخصية والعامة.
س: هل توجد عوامل أخرى ساهمت 
في البقاء على الحالة الُمتردية للمرأة؟ 
ج : تلعب السياسة أيضاً دوراً مشّوهاً 
في إبقاء حالة التخلف الدائم للمرأة وإن 
ظهرت هناك مجموعة من النساء في 
مراكز متقدمة وظيفيّاً ، فهّن ُمقيدات 
بالتزامات حزبية وتنظيمية ودورهّن 

ليس فعّاالً كما ينبغي أن يكون.
بعض  وجود  قول  اإلنصاف  ومن 
على  والقادرات  الواعيّات  النساء 
لعب دور القيادة والمشاركة في خلق 
المجتمعي  والتحويل  التغيير  حاالت 
أو  واعيّة  وطنية  أحزاب  في  كونهّن 
الحزب،  خارج  وطنية  ثقافة  مثقفات 
كونهّن  االجتماعية  والتنظيمات 
ولكّن  ُمثقفة،  وطنية  عائالت  من 
الحكومات المتتالية لم تسمح لهّن بأخذ 
واقعات  زلن  ما  ولهذا  الريادة  دور 
تحت وطأة البطش واإلبعاد والتهميش 

وعدم الُمباالة.
ماذا عن قانون األحوال الشخصية؟
الحقيقي  الشخصية  األحوال  قانون   
الذي يمنح المرأة حق ممارسة حياتها 
بشكل طبيعي بعيد عن التبيعة للرجل 
 ، الحالي  مجتمعنا  في  غائباً  زال  ما 
فقانون الزواج الُمبكر، وعدم تسجيل 
الزوجات،  وتعدد  بالمحكمة،  الزواج 
وسماح الدين بزواج الُمتعة، والمسيار 
داخل  ُمبطن  »ُعهر  يُعتبر  والذي 

األديان«، وقتل الحب وهو في المهِد، 
زالت  ما  التي  الحقوق  من  وغيرها 
المجتمعات  المرأة محرومة منها في 

الشرقية كافة.
يقول:  جميل  ياباني  مثل  يُحضرني 
تتعّطل  بدونها  امرأة«  البيُت  »إنما 
الحياة فهي التي تُربي وتُعلّم كّل أفراد 
يقظة  المرأة  تكون  حين  الُمجتمع. 
بأحسِن  يكون  كلّهُ  فالمجتمع  وواعية 

حال.
واجملتمع  العائلة  عن  وماذا 

بشكل عام؟
ما تُعانيه الُمجتمعات هو صورة عن 
تخلف الواقع العام للعائلة بسبب غياب 
ال  الشيء  هذا  وأكيد  الكلي،  الوعي 
ينطبق على الجميع ، فهناك عائالت 
راقية وُمتعلّمة وُمتفهمة لدور المرأة، 
يجعل  الذي  بالمستوى  ليست  ولكنها 
تجاوز  على  قادر  بكامله  المجتمع 
لدور  الواعية  وغير  القديمة  المفاهيم 
الرجل  كان  فلو  المجتمع،  في  المرأة 
واعيّاً وُمدركاً لكانت المرأة واألسرة 

ال تُعاني من أي نقص واحتياج.
هو  المتخلفة  المجتمعات  في  الرجل 
واقعه  تجاوز  على  قادر  غير  اآلخر 
اآلنف  االجتماعي  التخلف  بسبب 
كالهما  والمرأة  فالرجل  الذكر، 
يُذكر،  يكاد  ال  ودورهما  ضعيفان 
على  ُمتفوقاً  الرجل  يجعل  وما  ولكن 
والفوضى  القانون،  المرأة هو غياب 
الجسدية  والقوة  القائمة،  السياسية 
المرأة  حياة  على  يُهيمن  تجعلهُ  التي 

واألسرة بكاملها.
املنظمات  يف  العمل  يكفي  هل 
واحلركات االجتماعية للدفاع عن 

حقوق املرأة؟
ازدادت في اآلونة األخيرة المنظمات 
تقدم  صالح  أجل  من  تعمل  التي 
بدور  وتُطالب  المدني،  المجتمع 
هذه  ُمجمل  ولكن  للمرأة،  وأهم  أكبر 
الُمنظمات غير قادرة على لعب دور 
ذاتها  هي  فالعقلية  والتوجيه،  القيادة 
الخاضعة  الغالبية  عند  الموجودة 
أن  تستطيع  ال  لهذا  فهي  والُمسيّرة 
ظل  في  وأسرتها  المرأة  عن  تُدافع 
التي  القوانين  الغاب، وغياب  شريعة 
ترعى وتهتّم بشؤون المجتمع بكامله، 
الُمنظمات  هذه  داخل  يعمل  فمـن 
وإن  الُمجتمع  هذا  أفراد  من  هم 
واالجتماعية  الثقافية  أفكارهم  تباينْت 

والسياسية قليالً.
عن  يتحّدثون  الرجال  من  الكثير 
خارج  والُمساواة  والحق،  الحريّة، 
حين  يختلف  األمر  ولكن  بيوتهم، 
فهناك  بيوتهم،  داخل  يتواجدون 
العديد من الرجال يضربون زوجاتهم 
وبناتهم ألسباب ال يقتنعون بها ، فأّي 
من  الرجال  هؤالء  مثل  يلعبهُ  دور 

أجل المرأة والعائلة.
وماذا عن املرأة اجلاهلة ؟ 

 ما ينطبق على الرجل الجاهل ينطبق 
كالهما  أيضاً،،  الجاهلة  المرأة  على 
يفتقدان الوعي. الوعي إذاً هو »التزام 
بمعنى  األول،  المقام  في  داخلي« 
عليه أن  آخر أن يكون اإلنسان حّراً 
يعمل ويتصرف بشكل عقالني بدون 
ُمراوغة كالمية ونفاق وتحيّز أعمى.

البشري  العقل  إلى  يدخل  ال  الوعي 
طرق  واستبدال  والمعرفة  بالعلم  إال 
تتماشى  بأخرى  القديمة  التفكير 
جمعاء  للبشرية  العام  التطّور  مع 
الماضي  أخطاء  في  الوقوع  وبدون 

وتكرارها.
الوعي هو أن نمنح ما عندنا لآلخرين 
برؤية  الماضي  ونتجاوز  ندم،  دون 
نحّب  وأن  واعيّة،  وبصيرة  نافذة 
ونتفاعل مع الجميع بروح عالية من 
الواسع  بمفهومه  فالحب  المسؤولية، 
األحياء  جميع  على  بظاللهُ  يُلقي 
القانون  سيسمو  حينها  الطبيعة  في 
المجتمعات  ترتقي  ومعهُ  الطبيعي 
ويسود بينها السالم والمعرفة وصوالً 

إلى المعرفة الكليّة.
 ما أهمية دور القانون يف تنظيم 
يف  موجود  هو  وهل  اجملتمع  

جمتمعنا؟ 
 القانون هو الحّد الفاصل بين التخلف 
تعمُّ  القانون  يغيب  فحين  والتقدم، 
ويغيب  التخلف  ويزداد  الفوضى 
دور الفرد رجالً كان أم امرأة ويفقد 
المجتمع بكامله مكانته بين المجتمعات 

األخرى.
القوانين  بوجود  المجتمع  تقدم  يُقاس 
عنه،  وتدافع  المجتمع  تحمي  التي 
وفي ظّل القانون يتطور وضع المرأة 
هو  وهذا  بكاملها،  واألسرة  والطفل 
بداية درب التطور الطويل للمجتمع.

هي  الثقافة   
ّ
بأن  

ً
جيدا نعرف   

ماذا  اجملتمع  لواقع  انعكاس 
باستطاعتك القول بشأن ذلك؟

المجتمع الذي ال يهتّم بالثقافة وبالتعليم 
بمختلف مراحله، ال يخرج من دائرة 
وضع  في  ويبقى  الداكنة  الُظلمة 
خارج  ويعيش  يتغيّر  ولن  متخلف 

الحضارة اإلنسانية.
النسوي  األدب  حال  هو  كيف 
باقي  وأدب  ردي، 

ُ
والك العربي، 

القوميات يف البالد وما هو دور 
السلطات املسؤولة؟

يأخذ  النسوي  األدب  عن  الحديث   
أُحبذ  ال  شخصيّاً  فانا  ُمختلفة،  أبعاداً 
الدخول في مثِل هذه المتاهات، فاألدب 
رجالً  األديب  وانتباه  إدراك،  يُعكس 
ال  المثال  سبيل  فعلى  امرأة  أم  كان 
الحصر تكتب المرأة برقة وبأحاسيس 
والسبب  ُمختلفة،  وبمجاالت  ُمرهفة، 
المرأة  دماغ  تركيب  كون  إلى  يعود 
الرجل،  دماغ  تركيب  عن  يختلف 
وهذا  التكوين  دائري  المرأة  فدماغ 
في  ُمختلفة  بأمور  تفّكر  يجعلها  ما 

جالسة  المرأة  تكون  فمثالً  واحد،  آٍن 
في المطبخ تُطالع جريدةً أو تقرأُ في 
الموسيقى وتُتتابع  الى  كتاب وتستمع 
حركات طفلها وتهتّم بمراقبة الطعام 
الذي تعّدهُ للعائلة وتُفكر بذات الوقت 
بأمور أخرى تشغُل بالها، أما الرجل 
في  ليختّص  مهيأ  دماغه  فتركيب 
إلى ظاهرة  أشير  ُمحدد، وهنا  مجاٍل 
فحينما  العوائل  غالبية  عند  تحدُث 
برنامج  إلى  يستمع  أو  الرجل  يعمل 
في كتاب، ال يهتّم بما  معين أو يقرأُ 
ال  التي  فالمرأة  ولهذا  حوله  يدور 
تعرف هذه الحقائق العلمية تتذمر من 
الُمباالة  بعدم  وتتهمهُ  زوجها  وضع 
البيت  وبشؤون  بها،  االهتمام  وعدم 
بأشياء  تقوم  المرأة  إّن  وباختصار   ،
يهتّم  حين  في  ُمجتمعة«   « كثيرة 
وباختصاٍص  معين،  بجانب  الرجل 
في  ويخفق  مجال  في  فيُبدع  ُمحدد 
َمن  هناك  هذا  ومع  أخرى،  مجاالت 
يُحاول أن يجمع أفكاره ويُعيد ترتيب 
األمور بشكل أفضل، ولكن النسبة في 

زمننا الحالي قليلة جداً.
هو  األدب  إّن  القول  يمكن  وهنا 
انعكاس لحالة الفرد بغّض النظر عن 

نوع الجنس البشري.      
السلطات  دور  عن  الحديث  أما 
المسؤولة فاألمر أكثر معاناة للجميع، 
الشرقيّة  الدول  كافة  في  فالسلطات 
من  تخرج  أن  اآلن  حتى  تستطع  لم 
واقعها المأزوم، كونها بعيدة كّل البعد 
عن مطالب الناس، وغير قادرة على 
واألسباب  الصحيحة  القرارات  أخذ 
واقتصادية،  سياسيّة،  منها  كثيرة 
بسلسلة  مرتبطة  فهي  واجتماعية 
الدولية،  االرتباطات  من  ُمعقدة 
دينية  قيادات  فيها  وتتدخل  والداخلية 
ومؤسسات سلطويّة كابحة لكل تغيير 
وتحويل قد يحدث، وُمرتبطة بعالقات 
وأياٍد خفيّة  دولية  ُمنظمات  وثيقة مع 
تعمل على إبقاء حالة التخلف، وتفتعل 
لزيادة  وأخرى  فترةٍ  بين  األزمات 
لتدهور  جاهدة  وتسعى  المعوقات 
فوضى  حالة  إلى  سيء  من  الوضع 
وخراب دائم، وخسارات ُمتالحقة في 
كافة المجاالت، والدخول في دهاليز 

ُمظلمة ال ضوء فيها وال أمل.
هناك  يكون  أن  عني 

ّ
تتوق هل 

تغيري  قريب؟
ج : الواقع ال يتغيّّر إال بالشروع في 
تغيير نمط التفكير وُمعالجة األسباب 
التي أّدْت إلى هذا التدهور الُمجتمعي 
اليأس  حاالت  ودراسة  الكبير، 
من  والهروب  واالنتحار  والقنوط 
الواقع وخاصة بين الشباب والشابات 
الُمخدرات  تعاطي  إلى  واللجوء 
التي  التنظيمات  إلى  واالنجرار 
وتعقيد  المجتمع  تمزيق  إلى  تسعى 
عن  الشباب  تُبعد  فالبطالة  األوضاع 
التفكير وخاصةً حين يسود الجهل في 

المجتمع ويُمّزق أوصالِه. 

من  للخروج  حتميّة  ضرورة  اليقظة 
الجماعي،  والقهر  اليأس  حاالت 
واليقظة ال تأتي بدراسِة جانب ُمعيّن 
وطارئة،  مؤقتة  حالة  أو  الحياة،  من 
مجموعة  عن  عبارة  هو  فالمجتمع 
من العالقات قائمة على أدوار عديدة 
تقوم بها جماعات ُمختلفة في التفكير 
والنظرة  واإلدراك  والفهم  والمنطق 
هذه  كّل  فدراسة  لألشياء،  الشمولية 
تجعل  التي  هي  ُمجتمعةً  األمور 
وتُقّرب  »ايجابياً«  البشري  التفكير 
وجود  رغم  الحقاً  النظر  وجهات 
االقتراب  فبدون  االختالفات،  بعض 
بمنطق  والتفكير  معاً  والجلوس 
المنفعة العامة  لن تكون هناك حلول 
الواقع  لتغيير  معقولة  مخارَج  وال 
وتحسين حياة العائلة التي تُشّكل نواة 

كّل المجتمع.
يف  وأهميته.  للقانون  نعود 
فرتة  بني  نسمع  الراهن  ظرفنا 
جديدة،  قوانني  بسن  وأخرى 
ماذا  شيء.  ال  احلصيلة  ولكن 
بصدد كثرة القوانني وما الفائدة 
احلل  هو  وما  منها  ة 

ّ
املرجو

للخالص من الوضع املتأزم؟
هي  الجميع  تحمي  التي  القوانين   
التي تدوم وتتطور، ففي ظّل الوضع 
واألمني  واالقتصادي  االجتماعي 
الُمترّدي ال أهمية ألي قانون، والحل 
القاعدة  تتوسع  حينما  فقط  يأتي 
الحقيقية،  للثقافة  الحاضنة  الشعبية 
الُمترّسخة  الخرافات  على  والقضاء 
لها  تُرّوج  التي  الغالبية  عقول  في 
وخارجية،  داخلية  عديدة  جهات 
للُمجتمع  تجلب  ال  التي  األفعال  عبر 
والخراب،  والدمار  التخلف  سوى 
فنشر العلم والثقافة اإلنسانية الُمدركة 
والواعية هي سبيل الخالص لاللتحاق 
بركب الحضارة اإلنسانية التي عملت 
الدين  بفصل  عديدة  ولقرون  جاهدة 
عن الدولة واالهتمام بالواقع التعليمي 
وأسرتها  المرأة  وإعطاء  والصحي 

الحرية المضمونة بقوة القانون.
وأخيراً إّن توحيد »الكلمة والفعل« من 
قبل الُمنظمات االجتماعية المدنيّة مع 
واألفراد  التقدمية  السياسية  الحركات 
النشطاء من النساِء والرجال، وتغليب 
السلبية  العاطفة  على  العقل  لغة 
التشرد  من  المجتمع  تنقذ  التي  هي 
الكلمة  ووحدة  والخراب  والضياع 
اإلدراك  دروب  من  درٌب  والفعل 

الُمجتمعي الُمتقدم.

مقدمة األغنية ) هيي ماالمن .. سري 
قرآني أليف وبي يا .. وسري كالمي 
سين و تي يا .. نيشانا باراني با يا او 
يا مرني تايا ( وهنا ، لن أتوّسع في 
كّل األغنية وسأرّكز فقط كإمراة على 
يختزل  والذي  جداً  الكبير  المغزى 
الديني   - الميثولوجي  الفهم  تناقضات 
تراكمت  التي  البشرية  القناعات  بين 
حيث ان : ألف وباء تعني القراءة من 
فعل إقرأ ؟ أما سين و ت فهما تعنيان 
سر - برودة وثلوج اما تي فهي تيهن 
وهذه  الصيف  فصل  أو  جفاف  أي 
في  الفصلية  العبادات  إلى  بنا  تعود 
العصر القديم .. وهنا أرى لزاماً علًي 
أن اذّكر بأّن هذه األغنية كانت النساء 
وحنينية  بأنين  تنشدنها  الكوجريات 
ما  الى  إضافةً  وهي  شديدين  وحزن 
وبلغز مكثف  أيضاً  تذكر  أعاله  ذكر 

 ، الزوجات  تعدد  ظاهرة  الى  أيضاً 
كان  مهما  عنها  الناجمة  والمآسي 
أو ذات سطوة ، ومنهن  الزوج غنياً 
هنا كمثال : زواج أحد الملوك العديد 
ونبات  شكر   ( بينهّن  من  النساء  من 
دلي  بر  عزيزي  كجك  و  هندي  ژ 
ماصيين  ديتيا  تكسي  ما   .. باڤينا 
دبن حفت بحرا بمري ژ تيهنا ( هذا 
المثال المكثف لتجليات رائعة تختزل 
جهة  من  الحقيقية  السعادة  مفهومية 
بحنينة  الُكردية  الفتاة  ارتباط  وشدة 
خاصة بوالدها ، واألهّم هو اإلحاطة 
وشكل  الدينية  بالمتناقضات  وبدقة 
في  بسهولة  الممتنع  وعبور  الوعي 
كانت  وان  حتى  الرمزية  استخدام 

بشكٍل قاسي جدا .. 
.....

• للموصوع تتمة في األعداد القادمة 

ومفصلة  مشتركة  دراسة  خالل  من 
لمحتوى ومغزى أغنية - ماالمن من 
أرقى  من  كواحدة   - بهيظوك  مقام 
التجليات الغنائية وضوحاً ميثولوجياً. 
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يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

حوار خاص مع الوكى هاجي مؤلف أطول ملحمة شعرية يف العامل... التتمة

ـــر فيـها!
ّ
فكـ

قامشلو  لجمعية  مؤسس  -عضو 
في  الغرب  إقليم  ُكرد  لمساعدة الجئي 

ُكردستان إقليم الجنوب عام 2012 
إقليم  صحفيي  نقابة  عامل  -عضو 
ُكردستان فرع دهوك 2004 ومازال 

عام  الُكردي  الطفل  عيد  -مؤسس 
من  العاشر  يصادف  والذي   199٥

شهر نيسان من كّل عام 
هجَر مدينته سرى كانييه /رأس العين/ 
منذ عام 2004 نتيجة مالحقة األجهزة 
األمنية له، بسبب نشاطه ونشر األخبار 
عن انتفاضة 12 آذار 2004 ، حيث 
تعّرض منزله مرتين للمداهمة من تلك 
األجهزة االمنية، وباألخص أمن الدولة 
بهدف اعتقاله وهو أحد المجّردين من 
مجّرداً  اليوم  حتى  ومازال  الجنسية 
للمنطقة  هجرته  ومنذ  الجنسية،  من 
يزر  ولم  المهجر  في  يعيش  يزال  ما 

المنطقة أبداً 
صدر للمؤلف 

ديوان شعري باللغة الُكردية وباألحرف 
 Şah باسم   1996 عام  الالتينية 

murûz /الملك الكئيب/ في دمشق
ديوان شعري باللغة الُكردية وباألحرف 
 Wiha bi الالتينية عام 199٨ باسم
/هكذا   Dîrokêre dinivsînim

أكتب للتاريخ/ في حلب 
الُكردية  باللغة  شعري  ديوان 
 200٥ عام  الالتينية  وباألحرف 
 Çirûskin di tarîya باسم 
dîrokêde /شرارة في ظلمة الليل/ 

في دهوك
/ باسم  العربية  باللغة  شعر  ديوان 
 2019 عام  الليل/  و  خلجات  زورق 

في دهوك 
صاحب ورئيس تحرير مجلة لألطفال 
في   2002 لغاية   2000 عام  من 
 Gûlîzar ُكردستان إقليم الغرب باسم

/كوليزار/
عن  الُكردية  باللغة  شعرية  ملحمة 
عهد  منذ  الميالد  قبل  ما  الُكرد  تاريخ 
الكوتيين ماقبل الميالد ب 3000 سنة 

إلى ثورات بارزان عام 197٥ تتألّف 
وزن  على  شعري  بيت   19999 من 
الالتينية  وباألحرف  واحدة  وقافية 
على  شعرية  ملحمة  أطول  وهي 

مستوى العالم من حيث نظامها 
لديواني  مسودتان  هناك  وللمعلومة 
لديوان  ومسودة  العربية  باللغة  شعر 

شعر باللغة الُكردية

حمل  لمبدعٍ  األسطوري  العمل  هذا   
غربته في تقاطع الجهات ، حبذا وضع 
القارئ بمضمون و مآالت هذا اإلنجاز 
العظيم للثقافة الُكردية ؟                        

من حيث المضمون تحتوي في طياتها 
عهد  منذ  الُكرد  تاريخ  رئيسي  بشكٍل 
 3000 ب  الميالد  قبل  ما  الكوتيين 
من  وهم  الكوتيين  حروب  حيث  سنة 
العيالميين  مع  القدامى  الُكرد  أسالف 
االمبراطورية  و  الكئيين  عن  وكذلك 
بالعهد  مروراً  والميدية  الميتانية 
الخالفة  فترة  وباألخص  اإلسالمي 
العباسية و ما أقدم عليه الُكرد من بناء 

على  العهد  ذاك  في  واإلمارات  الدول 
الروادية  الحكومة  المثال عصر  سبيل 
الثورات  لغاية  والشدادية  الدوستكية  و 
ضد  الُكردي  للشعب  المعاصرة 
و  الصفوية  و  العثمانية  اإلمبراطورية 
والتي  لُكردستان  الغاصبة  الحكومات 
عام  آزيزي  بدرخان  مير  بثورة  بدأت 
اإلمبراطورية  ضد   1947_1843
التي  الثورات  أغلب  وعن  العثمانية 
ُكردستان  في  االستعمار  ضد  أندلعت 
سايكس  اتفاقية  بعد  األوصال  مجّزأة 
المثال  سبيل  على   1916 عام  بيكو 
البرزنجي  حفيد  محمود  شيخ  ثورة 
بارزان  وثورات   1922_1918
إقليم  ُكردستان  في   1975_1907
شكاكي  آغا  سمكو  وثورة  الجنوب 
وقيام وانهيار جمهورية ُكردستان التي 
عليها  القضاء  وتّم  عام 1946  أعلنت 
الشرق  إقليم  ُكردستان  1947في  عام 
وثورة شيخ سعيد بيران واحسان نوري 
باشا في ُكردستان إقليم الشمال ،وكذلك 
في  للُكرد  واالنتفاضات  الثورات  عن 

تعّرض  وما  الغرب  إقليم  ُكردستان 
أي   1920 عام  منذ  معاناة  من  له 
عام  بشكٍل  لسوريا  فرنسا  احتالل  منذ 
لغاية  خاص  بشكٍل  الُكردية  والمناطق 
طياتها  في  تحتوي  والتي   1973 عام 
ومقاومة  عفرين  في  المريدين  ثورة 
وكذلك  كوبانى  في  بك  بوزان  آل 
معركة بياندور و حريق سينما عامودا 
جمال  عن  احتضانها  إلى  باإلضافة 
طبيعة ُكردستان السايكولوجية الُكردية 

واللغة الُكردية
 ما الذي توّجهونه للجيل الناشئ من 
األدباء والكتاب في ظّل تراجع االهتمام 
باألدب والكتابة مع سيطرة سوتشيال 

ميديا ؟
ج3: أتمنّى من جيلنا الحاضر و كذلك 
بالقراءة ومنها  القادمة االهتمام  أجيالنا 
فَمن  الُكرد،  وتاريخ  الُكردي  األدب 
شعبه  له  تعّرض  وما  تاريخه  يجهل 
في  يقاوم  أن  الشعب  لهذا  ،اليمكن 

ً الحاضر و يبني مستقبالً مشرقا
الحياة(،  جرح   ( الملحمة  هذه  بعد   

نتاجاٍت  من  مستقبالً  المنتظر  هو  ما 
لالوكى هاجي ؟

وسمحت  لي،  تسنّى  إذا  الحقيقة  في 
الطفولة  لعوالم  سأتفّرغ  الظروف 
/كوليزار/  مجلة  إصدار  وأستأنف 
بعوالم  خاصة  مجلة  وهي   Gulîzar
تسعة  منها  أصدرت  حيث  الطفولة 
من  الغرب  إقليم  ُكردستان  في  أعداد 
و  الُكردية  باللغة   2002_2000 عام 
أهم  هم  األطفال  الالتينية،  باألحرف 
،على  المجتمعات  حياة  في  شريحة 
كثيرة، وهم مستقبل  آمال  تُعقد  أكتافهم 
كبيراً  اهتماماً  نولي  أن  علينا  الشعوب 
أطفالنا  من  لنخلق  أقول  لذلك  بأطفالنا، 

نقطة انطالق نحو الحرية...

تشرين  من  عشر  الخامس  اليوم 
رحيل  ذكرى  تمّر  عاٍم  كّل  في  الثاني 
المناضلة  األصيلة  الُكردية  الشخصية 
نوري  المهندس  البار  السليمانية  ابن 

صديق شاويس.
سنة  شاويس  نوري  الفذ  المناضل  ولد 
)1922(م، في مدينة التضحية والفداء 
أظافره  نعومة  منذ  وتربّى   ، السليمانية 
في أحضان عائلة مثقفة مناضلة ُعِرفت 
وتضحياتها  الجريئة  الوطنية  بمواقفها 
وشبَّ  وُكردستان،  الُكرد  سبيل  في 
أجواء  في  شاويس  نوري  المناضل 
االحتالل البريطاني وأحداث انتفاضات 
بارزان  وثورات  الحفيد  محمود  الشيخ 
ضد هذا االحتالل، انخرط وهو لم يزل 
أمته  لصالح  السياسي  العمل  في  صبياً 
تأسيس  في  وشارك  ُكردستان،  ووطنه 
وقيادة العديد من المنظمات والتجمعات 
مثل:  الُكردية  السياسية  واألحزاب 
)عصبة حرية الُكرد 1935م – عصبة 
األمل  عصبة   – 1938م  الحطابين 
1939م – باإلضافة إلى حزبي شورش 

محمد زكي أوسي

حاوره: محمد اللو

د. محمد جمعان
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العالمية  الحرب  نهاية  في  ورزكاري 
الثانية(. 

تخّرج مهندساً في كلية الهندسة جامعة 
في  لألشغال  كمهندس  وعمل  بغداد، 
ُكردستان  في  والقصبات  المدن  غالبية 

وفي جنوب العراق.
كان هو ووالده المرحوم صديق شاويس 
للحزب  التأسيسي  المؤتمر  أعضاء  من 
الديمقراطي الُكردستاني في 16- آب - 
مسؤوليات  الحزب  في  وتقلّد  1946م. 
ثم  المركزية  اللجنة  في  مختلفة كعضو 
في  وبقي  السياسي  المكتب  في  عضواً 

هذا الموقع حتى عام 1979م. 
1958م،   – تموز   –  14 ثورة  بعد 
المهندسين  نقابة  لرئيس  نائباً  انتخب 
السلم  مجلس  في  وعضواً  العراقيين 
والتضامن العراقي وعضواً في مجلس 
السلم العالمي الذي احتفظ بعضويته فيه 

حتى آخر حياته. 
مع انطالقة شرارة ثورة أيلول )1961(
محاولٍة  بعد  وتمّكن  بالثورة،  التحق  م 
الكريم  عبد  نظام  أزالم  قبل  من  فاشلة 

قاسم إللقاء القبض عليه في بغداد - من 
الثورة  ُكردستان  جبال  إلى  مغادرتها 
بالرغم من العلة الشديدة التي كان يعاني 

منها في القلب. 
كان عضواً ضمن وفد قيادة ثورة أيلول 
أسفرت  التي  المفاوضات  في  المجيدة 
عن اتفاقية 11- آذار – 1970م أصبح 
في  واإلسكان  لألشغال  وزيراً  بعدها 
لجنة  في  وعضواً  العراقية  الحكومة 
االتفاقية،  تنفيذ  لمتابعة  المشّكلة  السالم 
مجدداً  التحق  )1974(م  عام  وفي 
تجِد  لم  أن  بعد   ، الُكردية  بالثورة 
الوسائل السلمية مع الحكومة العراقية، 
عملية  وقتها  لقلبه  أجريت  قد  أنه  رغم 

جراحية كبرى. 
)1975( آذار  نكسة  بعد  ساهم 
للحزب  المؤقتة  القيادة  تأسيس  في  م 
قّررت  التي  الُكردستاني  الديمقراطي 
مواصلة الكفاح وتجاوز حواجز اليأس 

واالحباط. 
نزيهاً  مناضالً  شاويس  نوري  كان 
يهب  الموت،  يهاب  ال  شجاعاً  مستقيماً 

عالم النفاق
الكبير آرنولد  يقول المؤرخ االنكليزي 

تويني: إنَّ
أكبر دليل على أننا نعيش في عالم قائم 

على المجامالت
المتاحف  ازدحام  هو  والنفاق، 

والشوارع والميادين 
بتماثيل السياسيين والفنانين والشعراء 

والموسيقيين
دون أن يقف بينهم تمثال واحد لناقد، 

أياً كان لونه!
كل  في  بيننا  النقاد  هؤالء  عاش  لقد 

العصور وارتفعت
والطغيان  الظلم  ضد  تدوي  أصواتهم 

واالنحراف
تذكير  على  أحد  يجرؤ  لم  ماتوا  فلما 

العالم بهم
يدرسون  لمن  التاريخ  كتب  في  إال 

التاريخ!.

أصدقاؤه  أحبّه  حوله،  لمن  الشجاعة 
واحترمه أعداؤه، وكان إنساناً اجتماعياً 
على مصالح شعبه،  متواضعاً حريصاً 

ملتزماً بفكره وعقيدته.
حياة  شاويس  نوري  الشهيد  فّضل  لقد 
وآالم  ومتاعب  الشاق  والكفاح  الثورة 
الخضوع   على  والغربة،  المهاجر 
الرادة أعداء الُكرد وُكردستان، ويشهد 
وراءه  ترك  بأنه  الناصع  تاريخه  له 
السياسية  الحياة  من  قرن  نصف  زهاء 
النزيهة الحافلة بالعطاء والفداء والعبر 

والقيم النضالية. 
توفّي المناضل الكبير يوم 15- تشرين 
مدينة  في  1973م،  عام   – الثاني 
ليفربول البريطانية وفي 22 من الشهر 
بكافة  الُكردية  الجالية  شيّعت  نفسه 
الطاهر  الجثمان  وميولها  اتجاهاتها 
لندن حيث  في  هيثرو  إلى مطار  للفقيد 
في  األهل  واستقبله  الوطن،  إلى  أرِسل 
العراق ُكرداً وعرباً وتركماناً بأحاسيس 
الطريق  طول  وعلى  وصفها  يصعب 
السليمانية،  ثم  كركوك  إلى  بغداد  من 

وما ان بلغ الجثمان الطاهر مسقط رأسه 
الباسلة  المدينة  جماهير  احتشدت  حتى 
وتشابكت  الصعبة  القمع  ظروف  رغم 
لتطوف  النعش  حاملةً  بيد  يداً  أياديها 
بعد  الحزينة شارعاً  المدينة  به شوارع 
آخر، ثم نُقل إلى مقبرة )سه يران( حيث 
األرض  هذه  الوطن،  تراب  إلى  ُسِلم 
المباركة التي طالما دافع عنها وضّحى 

بكّل حياته في سبيل حريتها.

النفاق هو محاولة الشخص أو الجهة 

أن تظهر نفسها ليس على حقيقتها.  

هناك اشكال عدة للنفاق منها : 

المنافق  يعني  وهذا   ، اجتماعي  نفاق 

ازدواجية  ازدواجية  األخالق،  لديه  

 . األخالقي  والضعف   ، المعايير 

سبيل  في  الذات  على  يكذب  المنافق 

المنفعة و غياب القيم لديه. 

يبحث  َمن  هو  المنافق  أّن  والظاهر 

الشخصية على حساب  المصالح  عن 

الحقائق و األمور المتعارف عليها …

المنافق هو الشخص الذي يدّعي إيمانه 

بشيء، ولكن في الحقيقة ال يؤمن به.و 

بالُكردية يسّمى  

     kesê durû :  

 An durûtî.                            يعني 

كثيرة  جوانب  وهناك   . الوجهين  ذو 

رد
ُ
من أعالم الك

نوري صديق شاويس، حياة حافلة بالنضال والعطاء

تأثري املنافق على اجملتمع 

في هذا الموضوع ، منها : إّن المنافق 

يعني  هذا  و   ، أخالقي  ضعف  لديه 

موقفه  مع  الشخص  سلوك  تعارض 

الفعلي. 

بمواجهته  تكون  المنافق  مواجهة 

بأفعاله. 

وال بدّ من الحذرأثناء مواجهة المنافق 

،ألّن ردة فعله قد تكون سلبية.، ألنه قد 

يحاربك و يواجهك بعنف. 

المنافق  أّن  يعني   : السياسي  النفاق 

لالستهالك  يخاطب  َمن  هو  السياسي 

وللتعبئة، هذا الصنف من البشر يكذب 

وهو  الناس،  على  ليمّررها  يراوغ  و 

نفاٍق  مجرد  إال  ليس  كالمه  أّن  يعلم 

سياسي.و النقاش السياسي يُباع أي أّن 

المنافق السياسي يتبّجح بمواقف  بعيدة 

اإلنسانية  و  المبدئية  المواقف  عن 

تُبنى  عادةً  المبدئية  المواقف  ألّن   ،

 ، التثقيف  و  والوعي  السياسة  عليها 

والحركات السياسية عادةً تُبنى لتوجيه 

الناس و لخدمة مجتمعاتها بشكٍل يقوم 

بهكذا نقاش عقالني . 

والنفاق السياسي قد يؤدّي إلى كوارث 

عن  ناجم  وهو   ، خطيرة  مجتمعية 

حيث  المتدنّية،  المجتمعية  الثقافة 

هذا  السياسيون  المنافقون  يستغّل 

تحقيق  أجل  من  الوعي  من  التدني 

على  المريضة  أهدافهم  و  مآربهم 

حساب القيم و األخالق و األعراف .                

أصبحت  النفاق  ظاهرة  أّن  المؤسف 

لمجتمعاتنا  اليومية  الحياة  من  جزءاً 

و  صعبة  بمراحل  لمروره  نظراً 

ظروف حياة مريرة. 

نتائج  ومآسيها   الهجرة  و  فللحروب 

تفتح  حيث  المجتمعات،  على  كارثية 

الكثير من مجال النفاق السياسي حيث 

لدى  الحقائق  من  الكثير  تغيّر  قد  أنها 

غير  طرق  إلى  توّجههم  و   ، الناس 

صالحة للمستقبل. 

التداعي هو:  أسباب هذا  و من جملة 

المستقبل  من  الخوف  الوعي،  تدني 

و تداعيات الموقف الجريء و ما قد 

الحياة  الموقف على صعيد  يكلّفه هذا 

واالنتهازية  المستقبلية  و  اليومية 

والمصالح الشخصية، الفساد و الخ 

يستلزم  النفاق  من  التخلص  إّن 

األخالقي.  السلوك  وممارسة  إرادة 

هذا  من  التخلص  على  والتصميم 

والثقة  باإليمان  مواجهته  و  السلوك 

لصالح  أفضل  بحلول  اإلتيان  على 

المجتمع و مستقبله. 

فقد  مجتمعنا  على  النفاق  أضرار  أما 

الجهات  استغالل  ألّن  كارثية،  تكون 

السياسية المعادية إليجاد حلول عادلة 

سلباً  تؤثّر  قد  الُكردي  الشعب  لقضية 

على  العمل  إلى  الفرد  توجيه  في 

صحية  و  صحيحة  غير  سبل  إيجاد 

و  المصيرية،  للقضايا  واقعية  وغير 

بالتالي قد يخلق هذا إنساناً غير واثق 

بقضية شعبه  و مهزوز وغير مؤمن 

غير  الُكردي  اإلنسان  بناء  كذلك  و 

الثابت وغير المؤمن بعدالة قضيته ، 

إلى  للوصول  القويم  الطريق  فيضيع 

ِلما يستحقّه شعبه  حّلٍ عادٍل وواضح 

لحقوقه كاملةً. 

في  وآثارها  الحرب  تداعيات  أما 

كافة  وعلى  أناس  برز  فقد  سوريا 

المستويات غير صادقين مع مجتمعهم  

وباستطاعتهم اللعب على عقول الناس 

اآلخرين و بالتالي تشويه الحقائق. 

بناء مجتمعٍ  صحيح ال  لذا فمن أجل 

بدّ من بناء اإلنسان الصادق مع نفسه 

و مجتمعه و األمين و الحريص على 

بناء ذلك المجتمع الصحي. 



يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

عيشة شان تاريخ مليء باملآسي منظمة جنوب أملانيا ـ ندوة حوارية عن 
مشاكل الالجئني وآلية تقديم املساعدة هلم

ردستاني جيري زيارة ملقر حزب 
ُ
حزب يكيتي الك

ردستاني يف دهوك
ُ
الدميقراطي الك

حملية الدرباسية تستذكر الشهيد البيشمركة
 سيبان السينو

ئ املعتقلني 
ّ
ـردستاني يهن

ُ
كركي لكي.. يكيتي الك

السياسيني مبناسبة اإلفـراج عنهم

16 نوفمبر، 2021
 

غادرت الكثير من العوائل الُكردية 
الوطن هرباً من آتون الحرب غير 
البّد  وكان  والعشوائية،  المتكافئة 
إعطاء  الُكردية  السياسية  للحركة 
العوائل،   هذه  الستقبال  أهمية 
و   ، التشرد  لتجنيبهم  وارشادهم 
هذه  مع  لالندماج  لمساعدتهم  
،و  الصحيحة  بالطريقة  المجتمعات 
بناًء على ذلك قامت منظمة جنوب 
الُكردستاني-  يكيتي  لحزب  ألمانيا 
يوم  حوارية  ندوة  بعقد  سوريا 

الجمعة  الساعة الثامنة مساًء.
و  مهمة  مواضيع  عدة  مناقشة  تم 
بالنسبة  جوهرية  نقاط  تُعتبر  التي 
ألمانيا  في  الالجئة  الُكردية  للعوائل 

وهي :

21 نوفمبر، 2021
أجرت منظمة دهوك لحزب يكيتي 
لفرع  زيارة  سوريا   – الُكردستاني 
الُكردستاني  الديمقراطي  للحزب   1
ُكردستان  باقليم  في محافظة دهوك 

العراق.
رشيد  أكرم  يكيتي  وفد  ترأس 
في  وكان  المركزية،  اللجنة  عضو 
مسؤول  هاجاني  يونس  االستقبال 

12 نوفمبر، 2021
القطنة  جوان  الشهيد  محلية  أحيت 
في مدينة الدرباسية و ريفها الذكرى 
المقاتل  الستشهاد  الخامسة  السنوية 
بقوات بيشمركة روج سيبان السينو 

في مسقط رأسه بقرية كركند
أعضاء  جانب  إلى  المناسبة  حضر 
الشهيد،  عائلة  المحلي،  المجلس 
الوطني  المجلس  أحزاب  وممثلو 
ورفعت  الدرباسية،  في  الُكردي 

صور الشهيد، واألعالم الُكردية.
من  أكليٍل  بوضع  بدأت  المراسيم 
الورود على ضريح الشهيد وقراءة 

سورة الفاتحة.

7 نوفمبر، 2021
منظمات  ضّم  مشترك  وفــد  قام 
حزب يكيتي الُكـردستاني في كركي 
لكي وجل آغا وديرك والكوجرات، 
السياسيين  للمعتقلين  التهاني  بتقديم 
حزب  سجون  من  عنهم  المفَرج 
االتحاد الديمقراطي وذلك في مكتب 
الُكـردستاني  الديمقراطي  الحزب 

ببلدة كركي لكي.
االتحاد  حزب  أسايش  وكانت 
الديمقراطي قد أفرجت ليلة الخميس/ 
الجمعة عن ثالثة معتقلين سياسيين 
 112 لمدة  قسرياً  احتجازهم  بعد 
يوماً، وهم: اإلعالمي برزان حسين 
من بلدة كركي لكي، عضو المجلس 
الديمقراطي  للحزب  المنطقي 
الُكـردستاني محمد صالح شالل من 
بلدة جل آغا، إلى جانب محمد آيــو 
من حي الكورنيش في مدينة قامشلو 
المجلس  عضوية  يشغل  والذي 

المحلي في الكورنيش.
وخالل الزيارة قّدم وفد الُكـردستاني 
حسين،  برزان  لإلعالمي  التهاني 

في  علي  شان  عيشة  ولدت   
»شمال  باكور  في  آمد،  مدينة 
وهي   1938 كردستان«عام 
من  أرزروم،  مدينة  من  باألصل 
عائلة فقيرة مكونة من 6 أشخاص 
وهي  ووالديها،  وشاب  فتيات   3  ،
والدها  العائلة،  في  الكبرى  األخت 
محمد أوصمان علي شان، ووالدتها 
المرحلة  حتى  درست  خان،  أليف 
طفولة  عاشت  ،حيث  االبتدائية 
داخل  )عربداشه(  حي  في  قاسية 
أسوار مدينة ديار بكر، فقدت عيشة 
شان والدها أثناء خدمته االحتياطية 
بعد  الثانية  العالمية  الحرب  في 
في  وهي   ، المرض  مع  صراعه 
سن صغيرة، وأثناء اندالع الحرب 

هاجر   ، والروس  العثمانيين  بين 
تلك  وخالل  مدينتهم،  من  أجدادها 
الحرب فقدت عيشة شان عدداً من 

أفراد عائلتها.
من  العديد  يحفظ  والدها  كان   
ليالي  ويقيم   ، الفلكلورية  األغاني 
يجتمع  حيث  منزله  في  السمر 
المغنّون ويتبادلون المواويل الشجيّة 
في  البطولية  المالحم  وقصص 
تشاركهم  وكانت  عفوية،  مبارزات 
في  موهبتها  فاكتشفوا  شان،  عيشة 
الغناء منذ الصغر، وبعد وفاة والدها 
في  فغنّت  لعائلتها  المعيلة  أصبحت 
،حيث  الموالد  وفي  النساء  ُحَجر 
الدينية  القرآن والقصائد  تقرأ  كانت 

لكسب لقمة العيش 
بعد أن شعرت بوجود هذه الموهبة 
وهذا اإلحساس المرهف تجاه الغناء، 
وصوتها،  بنفسها  ثقتها  تعّززت 
حاولت الغناء في األماكن العامة ، 
والمتمّسكة  المحافظة  العائلة  ولكّن 
أمام  عثرة  َحَجَر  وقفت  بالتقاليد 
الشديد  بإصرارها  ولكن  رغبتها، 
سّجلت أول أسطوانٍة لها بشكٍل سري 
عندما كانت في الخامسة عشر من 
عمرها، واشتهرت بها، ولكي تحفظ 
العائلة قيمتها ومكانتها بين المجتمع 
وله  متزوج  لرجٍل  تزويجها  تّم 
أوالد وهو في عمر والدها، ولكنها 
مع  وفّرت  صعبة،  واجهت ظروفاً 
ديار  إلى  ياسمين  الصغيرة  ابنتها 
بكر مجّدداً، وبعد عودتها إلى ديار 
المجتمع  نظرات  واجهت  بكر، 

حتى  عنها،  السلبي  الناس  وحديث 
جركس،  اسمه  رجٍل  من  تزّوجت 
واشترطت عليه أال يمنعها من الغناء 
الثأر  عادة  وبسبب  ولكنه  فوافق، 
الزواج،  من  قصيرة  فترةٍ  بعد  قُتِل 
في  شان  عيشة  اضطّرت  حيث 
نهاية الخمسينيات بعد معاناةٍ كبيرة 
وبدأت  عنتاب،  لمدينة  السفر  إلى 
بالعمل في مكتٍب لبيع بطاقات النقل 
الداخلي، إلى جانب غنائها في إذاعة 

عنتاب المحلية الحكومية.
تعّرفت عيشة شان على عدة فنانين 
من  الغناء  واحترفت  عنتاب،  في 
من  الكثير  وجدت  ،حيث  هناك 
وغنت  الحديثة  الموسيقية  اآلالت 
باللغة التركية في البداية واشتهرت 

باللغة  غنّت  بعد  فيما  هنا،  من 
الُكردية أيضاً، األمر الذي أثّر عليها 
سلباً من جهة الحكومة التركية ألّن 
وبعد  ممنوعة.  كانت  الُكردية  اللغة 
قرابة عامين من العمل في اإلذاعة 
أثّرت  التي  الصغيرة،  ابنتها  ووفاة 
في  العمل  تركت  حياتها،  على 
فيما  لتتوّجه  عنتاب  1961في  عام 
على  وبناًء  إسطنبول،  إلى  بعد 
توّجهت  األصدقاء  بعض  طلب 
الموصل  مدينة  وإلى  العراق  إلى 
الفنانين  مع  وتواصلت  تحديداً، 
محمد  آنذاك  المشهورين  الُكرد 
برواري،  وعيسى  جزيري  عارف 
ومن ثم توّجهت إلى بغداد، وهناك 
سّجلت حلقات فنية في إذاعة بغداد، 
وشاركت في الغناء مع فنانين كبار 
عارف  محمد  طه،  تحسين  أمثال 
وكولبهار  ُكردي،  جزيري، رسول 
وعيسى برواري في إحياء حفالت 
الموصل  هولير،  بغداد،  في  فنية 

ودهوك.
وبسبب  تركيا  إلى  عودتها  وبعد 
تعّرضت  الُكردية  باللغة  غنائها 
أحد  قبل  من  بالسكين  للطعن 

القومويين األتراك
اسطنبول،  إثرها  تركت على  حيث 
ألمانيا  وبعد أن تعافَت غادرت إلى 
عام 1972إلحياء بعض الحفالت و 
غنّت في العديد من الدول األوربية، 
لمدةٍ  تبَق  لم  شان  عيشة  أّن  إال 
إلى  عادت  بل  ألمانيا  في  أطول 
لضغوطاٍت  تعّرضت  و  اسطنبول، 

التركية،  السلطات  قبل  من  شديدة 
عن  التواري  إلى  اضطّرت  حيث 
بناًء على  الزمن  لفترةٍ من  األنظار 
طلب بعض السياسيين الُكرد آنذاك، 
بظروف  الفترة   تلك  في  ومّرت 
أن  إلى   ، قاسية  ونفسية  معيشية 
قامت بتسجيل ثالثة كاسيتات جديدة 
األعوام  تلك  في  الُكردية  باللغة 
في  الُكردية  باللغة  ُسمح  أن  ،بعد 
الرئيس تورغوت اوزال عام  زمن 
 Werin(           .1990  ومنها

 werin
                   Pêşmerge( و) 

.)Newroz(و  )Diyarbekir
فترةِ  خالل  شان  عيشة  حقّقت 
عمرها القصير نجاحاً كبيراً وشهرة 
وجدارة  بحق  حتى صارت  واسعة 
زالت،  وما  الُكردي  الغناِء  سيدة 
مطربة  أيّة  اآلن  حتى  تستطع  فلم 
عيشة  فعلته  ما  تفعل  أن  ُكردية 
بالحب  المفعمة  روحها  إّن  شان،  
بالمشاعر   المليء  وقلبها  الصادق 
الكبير  وحبّها  الرقيقِة  واألحاسيِس 
وإصرارها  وشغفها  لُكردستان 
في  سبباً  كان  الغناء  على  المطلق 
بها  مّرت  التي  الصعبة  الظروف 
لهذه  عندليبة الغناء الُكردي ونتيجةً 
شان  عيشة  عجزت  التي  الظروف 
 ، المطاف  نهاية  في  مقاومتها  عن 
تسلّل المرض  إليها بشراسٍة وعنف 
النقي  الطاهر  جسدها  رحيل  لتعلن 
تواَر  ولم  1996/12/18م،  في 
الفني  بمقامها  يليق  بشكٍل  الثرى 
تركيا  ممارسات  بسبب   الرفيع 
ومنعهم،   الُكردي  الشعب  بحق 
واقتصرت مراسم الدفن على بعض 
الذهبية   حنجرتها  لكّن   الناس، 
األنغام  بأعذِب  تصدح  زالت  ما 
أّن  مفادها  لتخبرنا رسالةً  واأللحان 
الُكردي مهما جارت عليه الظروف 
، وابتعد عن الوطن؛ وتعّرض للقمع  
له  حباً  ازداد  معاناته،  وتعّمقت 
وتمسكاً به حتى لو كانت المعطيات 
تدّل على ضآلة األمل في الحصول 
على هذا الوطن، البّد وان يأتي يوم 
ويعود ويناضل بشتى الطرق حتى 
تشرق  لربما  أنفاسه  في  رمٍق  آخر 
َمن  كّل  قلب  لتنير  ُكردستان  شمس 

في ُكردستان من جديد .

كلمة المجلس المحلي، ألقاها إدريس 
إلى  خاللها  تطّرق  حسن،  شيخ 
البطولي  ودورهم  الشهداء  مناقب 
في الذود عن أرض ُكردستان ضد 
المتمثّلة  التنظيمات اإلرهابية  أعتى 

بتنظيم داعش اإلرهابي.

الشهيد  عائلة  قّدمت  الختام  وفي 
للمجلس  شكرها  السينو  سيبان 
ذاته  الوقت  في  مؤّكدة  المحلي 

سيرها على خطى الشهداء.

إعداد: إدريس شيخة

محمد  المنطقي  المجلس  ولعضو 
ألقاها  كلمة  خالل  شالل  صالح 
لحزب  السياسية  اللجنة  عضو 
خاللها  أّكد  مرعي،  فرحان  يكيتي 
الُكـردي  الوطني  المجلس  دفاع 
لهم،  الدعم  وتقديم  المعتقلين  عن 
ملف  إنهاء  ضرورة  إلى  الفتاً 
مصير  وكشف  السياسي  االعتقال 
المخطوفين، ومن جهته شكر عضو 
للديمقراطي،  السياسي  المكتب 
عبدالكريم محمد وفد حزب يكيتي، 
كما وجّدد أهمية التنسيق بين أحزاب 

المجلس الوطني الُكـردي.
برزان  شكر  ذاته  السياق  وفي 
وفد  شالل  صالح  ومحمد  حسين، 

يكيتي على الزيارة.

المجالس  من  وفود  وزارت  كما 
الُكـردي  الوطني  للمجلس  المحلية 
لكي،  وكركي  وديرك  آغا  في جل 
ووفد  المجلس،  أحزاب  ومنظمات 
التقدمي  الديمقراطي  الحزب  من 
الُكـردستاني  الديمقراطي  مكتب 
زيارة  جانب  إلى  ذاتها  للمناسبة 
شبابية  ومنظمات  شعبية  وفود 

ونسائية.
تجدر اإلشارة إلى أّن آسايش حزب 
االتحاد الديمقراطي ما تزال تحتجز 
في  المحلي  المجلس  عضو  قسرياً 
جل آغا وآليان عبدالغفار محمد منذ 

نهاية أيار من العام الحالي.
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منوعات

النقاط  وأهم  الالجئين  مشاكل   _1
االنتباه  الالجئين  على  يجب  التي 

إليها أثناء تقديم اللجوء
2_ مضمون أسئلة اللجوء

3_المشاكل العائلية و كيفية التعامل 
معها

4_مشاكل األطفال و المدارس
من  المساعدة  يد  تقديم  5_كيفية 

خالل تأمين مترجمين ومختصين.
بدأت الندوة بالترحيب بالضيوف ثم 
جوان  المركزية  اللجنة  عضو  قام 
المطروحة  النقاط  بقراءة  ولي 
للحوار ،و قّدم سرداً للطرق المثالية 
والصحيحة للحصول على اإلقامة و 
أهم النقاط التي يجب على الالجئين 
للمشاكل  يتعّرضوا  ال  لكي  تجنبها 
 . اللجوء  طلب  تقديم  فترة  خالل 
المركزية  اللجنة  عضو  قام  كما 

القوانين  بعض  بشرح  إقبال  محمد  
منها  االستفاده  لالجئين  يمكن  التي 
حين تقديم طلب اللجوء، كما شرح 
امين  بلند  الفرعية  اللجنة  عضو 
على  تُطرح  التي  األسئلة  نوعية 
الالجئين والصعوبات التي تواجههم 
الحلول  إيجاد  وسبل  التحقيق  ءثناء 
اللجنة  قام عضو  ،كما  لها  المناسبة 
عن  بالحديث  علي  احمد  المنطقية 
سبل حماية األطفال وكيفية االلتحاق 
حقوقهم  من  واالستفادة  بالمدارس 
ضمن اتحاد فدراليات ألمانيا و أغنى 
المطروحة  المواضيع  الضيوف 
للحوار بمداخالتهم وأسئلتهم القيّمة، 
بضرورة  الضيوف  طالب  حيث 
وانتهى  حوارات  هكذا  استمرارية 

الحوار على أمل اللقاء القريب.

من  وعدد  الُكردستانية،  العالقات 
أعضاء الديمقراطي.

الجارية  األوضاع  الطرفان  تناول 
وُكردستان  سوريا  ُكردستان  في 
تطويرالعالقات  العراق، وضرورة 
بين الطرفين، لما فيه خدمة للقضية 
الكردستانية  األجزاء  في  الُكردية 

األربعة.
على  الحزبان  أّكد  الختام  وفي 

هذه  استمرارية  وأهمية  ضرورة 
اللقاءات لما فيه خدمة لقضية شعبنا.
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Diz û xudanê malê 

Gelekî� xweş û hêsan e, 
ku mirov têkçûn, û ne 

bi serketina xwe, bavêje 
ser milên hin din, weke 
ku ew dibêjin: Ev nervî�na 
min e, xweda li ser eniya 
min nivî�sandiye, lê li 
xwe mukirnayê û gotina 
rast û dirust, pirr giran 
û zehmete. Pêşiyên 
kurdan li ser vê rûdan 
û serpêhatinê gotine: 
Tiştê ku tê serê me, ji 
destê me ye, çi qenc û 
çi xerab, çinku herçî� 
gelên serkeftî�, ewan li 
ber xwe dane, û çare 
ji pirsgirêk û alûziyên 
xwe re dî�tin e, û li ser 
rawestane, bi hişmendî�, 
çinku tu sifrê zêrî�n, ji 
ber xwe ve, ne hatine ser 
masa tu kesan. Nexweşî� 
û pirsgirêkên rojhilata 
navî�n, hingî� pirrin, 
nayên hijmartin, weke 
heyî�na: Dî�n, netew, rêol, 
êlî�tî�, hozî�tî�, herêmî�…û 
h.d.ev hemî� pace, derî� û 
kulekin, deriyên vekirî� 
ne, rê û rêçikin, ku 
talanker, û êrî�şker, di 
wanre derbasî� welatan 
dibin, bê zehmetî�, û tu 
pasewan û berevaniyê 
bibî�nin. Ma ne şerm û 

Dem 13dê meha 
11da, sal 1960 Di 

êvareke teng de dest 
bi dî�lana mirinê dibû 
Kêm caran zarokan bi 
vê lî�stikê lî�stibûn Agir 
Birajtin û mirin Zeredeşt 
wê şevê ji Girê Şermola 
vedciniqî� û bi lez û 
bez bi hawara Amûdê 
ve dihat li hin dayikin 
şî�rgerim û pêxwas û 
servekirî� rast dihat 

min ne wisa gotiye….?! 
Festî�vala min ne bi canê 
zarokan tê li darxistin 
Gunehkariyeke mezin 
di meydanê de heye 
Hurmiz xwe li dor 
wan pêçaye Twanbar e 
Gunehkar e……. Mirnê 
Sirûda hêvî� ya di nav 

Şanda ENKSê roja 
Î�nê 29ê Cotmeha 

2021an ligel birêz 
Mî�xaî�l Bogdanof cî�girê 
wezî�rê derve û şanderê 
taybet yê serokê 
Rûsyayê bo rojhilata 
navî�n re civiyan. Şanda 
ENKSê behsa piroseya 
siyasî� li Sûrî�yê û 
pêşhatên dawî� di karê 
komî�teya destûrê û 
cî�bicî�kirina biryara 
2254 kir. Herwiha 
rewşa deverên kurdî� 
bi giştî� û pêwî�stiya 
karkirinê bi aliyê Rûsî� 
re ji bo dabî�nkirina 
çareseriyeke ji doza 
Kurdî� li Sûrî�yê û 
misogerkirina mafê 

Adilê Evdile
Enwer Naso 

fediye, ku tu dibî�nî�, li ser 
erdekê, di welatekî� de, di 
bajarekî� de, gelek dijî�, dî�n, 
ziman, netew, pêxember 
û Qurana wan yeke, lê li 
ber hev rawestane, weke 
Dî�kên şer, bi hev diçin, 
bi mebesta ku mala hev 
wêran bikin, pî�lan li ser 
pî�lanan, tor û davkan li 
ber hev vedigrin, hevdû 
berebat dikin, gelo kî� ji 
van tevlî�heviyan sûdê 
werdigre, ji dijminan 
pêve? Em kurd di 
dirêjahiya dî�rokê de, hemî� 
dijmin, û dagerkirkerên 
ku derbasî� welatê me 
bûne, hemî� di rêya mere 
hatin e, em bûne rêzan, pir 
û piştuvan ji wan re, weke 
mî�nak: Di sala/1071/
an de. Elib Erselan ê 
selcoqî�, yê tirk, di şerê 
Melezgî�rê de, artêşa pêre 
ji tirkumenan, çar hezar 
bûn, kurdên me deh 
hezar mêr tevlî� wan bûn, 
zora sed hezar leşkerên 
Romê birin, û ev welatê 
ku ev roj bi navê Tirkiyê, 
û Kurdistan, ji wan re 
ma, ma ne raste gotina 
pêşiyên kurdan, dema 
dibêjin: Diz û xudanê malê 
bi hev re bûne hevkar, Ga 

Ferhengok

di kulekê re derbas kirin, 
weha ev gel û netewên di 
rojhilata navî�n de, hemî� 
dijminên hevin, û rêzan 
û piştuvanên dijminê 
xwe ne, heger ne wisa 
be, ma çi faris û erebên 
Îraqê dighî�ne hev, ji 
bilî� rêoliya şî� e, ku ew jî� 
reftareke xiniziya welatê 
û gelê Îraqê ye, kêşe û 
nakokiyên me ji destê me 
ne, heger Fî�lek ji Efrî�qa 
were welatê me, emê jêre 
bibin alî�gir, û piştevan, û 
li pêşiya wî� xwe hilavêjin, 
di encamê de, vaye firaza 
me lê binêrin, em gelên 
rojhilata navî�n, kozik 
û çeperên me ne jib o 
dijmina ne, lê ji bona me 
xwe bi xwe ne.

JI BO GUNEHKARIYA XWEDÊ JI BO GUNEHKARIYA XWEDÊ 

Şandek ji ENKSê bi cîgirê wezîrê Şandek ji ENKSê bi cîgirê wezîrê 
derve yê Rûsyayê re civiyan derve yê Rûsyayê re civiyan 

Gakovî         المها   Gasîn          الساحة Geda            الشحاذ 

Galte           استهزاء Gastîn           النادي Gef              التهديد 

Gamasî      عجل البحر Gazind          العتاب 

Golikê male، ji Gayê male na tirsê.- Gêsinê bê kar، zinger digre.- Gepa ne 
cûtî، naçe xwar.-

tirafê de tevizand 
Kolanên Amûdê hatin 
alastin Ji zarokan Ji 
lî�stikan Ji dergûşan Ji 
xwendevanan Ji hemû 
dilroniya xewnên te 
Rondek ji rondikan di 
bariyan û berî� didan 
sî�nga dayikan ta hinek 
germbûn bi de laşê wan 
û bi hişê xwe ve weren 
dî�san dî�lokan li ser wî� 
kurê bi tenê bêjin: mirin 

ev mirin e, kurê min 
bila kêfa Cemî�la buhêra 
bê bila ji bihna laşê we 
qonaxan ava bikin bila 
deng li hev bi qî�rin ta 
mirin xwe di bêhna we 
de bikuje Wiha Amûdê 
bi şî�n û girî� rahiştin 
komên hestiwan û berî� 

di dan Girê Şermola gir 
digiriya û digot: barê 
min bi van zarokan giran 
mekin bi van mendalan 
bi van ciwanan bi van 

find û omî�dan ji wê rojê 
de ta î�ro Girê Şermola 
her 13.meha yazda 
hinek goşt ji laşê xwe 
dixwe û findek vemirî� ji 
dilê ciwanekî� di bin dilê 
xwe de vêdixe xwe di 
toşa wan de, dişewitî�ne.

kurdan di destûrê de 
gotûbêj kirin. Ji aliyê 
xwe ve birêz Bogdanof 
tekez kir ser pêwî�stiya 
karkirinê li gorî� 
biryarên navdewletî� 
û berdewamkirina 
hewldanan ji bo 
çareseriya siyasî�. 
Herwiha tekez kir li 
ser piştevanî�ya wan 

ji bo mafên kurdan 
û pêkhateyên din 
li Sûrî�yê di nava 
çarçoveya çareseriyeke 
siyasî� giştî� li Sûrî�yê, û 
wiha dî�t ku yekrêzî�ya 
rêzên kurdî� dê bibe 
alî�kar di hewldanên 
misogerkirina van 
mafan.


