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الوطني  المجلس  انطالقة  منذ 
  2011 اكتوبر   26 في  الُكردي 
وبرنامجاً  نضالياً   مشروعاً  تبنّى 
تطلعات  عن  للتعبير   ، سياسياً 
بالحالة  وربطها  الُكردي  شعبنا 
االنخراط  عبر  السورية،  الوطنية 
السلمية،  السورية  المعارضة  في 
وصوالً  استراتيجي  كخياٍر 
السياسية  العملية  في  للمشاركة 
حول مستقبل سوريا، التي ترعاها 
من  وبالرغم   ، المتحدة  األمم 
بشأن  المتعددة  الدولية  المحطات 
قرارات  وتبني  السورية  األزمة 
القرار  وخاصةً  للحل  دولية 
عملية  يضمن  والذي   2254
دستور  ووضع  السياسي  االنتقال 
جميع  وحقوق  تطلعات  عن  يعبّر 
وعودة  السوري  الشعب  مكونات 
تأمين  وبالتالي  للمهجرين  آمنة 
انتخابات  إلجراء  المالئمة  البيئة 
حرة ونزيهة ، فكّل هذه المحددات 
يتّم  ولم  عدة،  صعوباٍت  واجهت 
نتيجة  فيها،  يُذكر  تقدم  إحراز 
للقيام  الدولي  المجتمع  جدية  عدم 
دائمة  الدول  وخاصةً  بمسؤولياته 
العضوية في مجلس األمن الدولي، 
النظام السوري واستقوائه  وتعنت 
واإليراني،  الروسي  بالحليفين 
وكذلك تشتت المعارضة السورية 
وتعدد منصاتها ومراكز قرارها ،

صاغ  الُكردي  الوطني  فالمجلس 
قوى  ائتالف  مع  جيدة  وثيقة 
الثورة والمعارضة السورية، رغم 
وكذلك  عملياً،  ترجمتها  هشاشة 
تمثيل المجلس ككيان ذي شخصية 
اعتبارية من الكيانات السبع ضمن 
وكذلك  السورية،  التفاوض  هيئة 
التمثيل في اللجنة الدستورية وهناك 
تفاهمات ومصطلحات أدرجت في 
بالهوية  تتعلق  المعارضة  وثائق 
ودولة  والالمركزية  الوطنية 
متعددة القوميات واللغات الرسمية 

كوثيقة رياض2 ، 
نقاط  هي  المحددات  هذه  فكّل 
ارتكاز مهمة للبناء عليها، بالرغم 
المعارضة  البعض من  من تمسك 
القوموية  النزعة  بإرث  السورية 
الحالة  على  وتغليبها  العروبية، 
إلى  والعودة  السورية،  الوطنية 
 ، الشمولي  الفكر  طغيان  ثقافة 
على  حاضرة  الُكردية  فالقضية 
األممية  المفاوضات  طاولة 

ردي بني 
ُ
اجمللس الوطني الك

حتديات املاضي وأفق املستقبل

هيئة التحرير

طمسها،  أو  إنكارها  واليمكن 
كونها خرجت من الدائرة المحلية 
،  فالمشوار اليزال طويالً ومعقداً 
الجهود  بذل  إلى  بحاجٍة  ونحن 
المزيد  لكسب  الطاقات  وتوحيد 
، وهذا  العادلة  إلى جانب قضيتنا 
الوطني  المجلس  من  يتطلب 
شاملة  مراجعة  إجراء  الُكردي 
المرحلة  في  سياساته  لمجمل 
أكثر  آلياٍت  عن  والبحث  السابقة 
المرحلة،  مع  وتفاعالً  انسجاماً 
عقده  المزمع  مؤتمره  انعقاد  قبيل 
قريباً  والتي تتلخص بعدة خطوط 
عريضة منها عل سبيل المثال ال 

الحصر :
تخّص  مؤسساتية  مكاتب  بناء   -
 - القانونية   ( النواحي  جميع 
ومن   ) المجالس.....الخ  اإلعالم- 
ذوي الكفاءات والمهنية بعيداً عن 

المحاصصات الحزبية .
- إيجاد مقاييس ومعايير النضمام 
المجتمع  ومنظمات  األحزاب 

المدني والفعاليات الُكردية .
استقطاب  هناك  يكون  أن   -
والكفوءة  االكاديمية  الشخصيات 
ليكونوا  جيدة  بنسبة  وتمثيلهم 

مساهمين في صناعة القرار .
وآلية  الوطنيين  المستقلين   -
النزاهة  معايير  وفق  اختيارهم 
لدفع  األمان  صّمام  فهم  والكفاءة 

عجلة المجلس وتطويره . 
بأّن  القول  يمكننا   ، باختصار 
مراجعات  إلى  يحتاج  المجلس 
مسؤولة واعتراف بمكامن الخطأ، 
لمحاسبة  بالشجاعة  والتحلي 
مع  الجسور  ومد   ، المقصرين 
إطار  خارج  الوطنية  األحزاب 
مع  الروابط  وتمتين  المجلس، 
مفصلية  فالمرحلة   ، الجماهير 
ومعقدة ومحدقة باألخطار ،  تحتاج 
الصفوف  ورّص  التكاتف  إلى 
مجلساً  ليكون  الثقة  مبدأ  وترسيخ 
طموحات  عن  يعبّر  كردياً  وطنياً 

وتطلعات شعبنا بجدارة. 

أكثر من عشر سنوات على انطالقة 
خضم   في  السورية  »الثورة« 
»الربيع العربي« الذي أسقط أنظمة 
عربية ،حكمت بلدانها لعقوٍد بالحديد 
والنار،  إال أنه في سوريا سرعان ما 
قاٍس،  خريٍف  إلى  »الربيع«  تحّول 
بالرصاص  الحرية  نداءات  واجه 
ثم  وأحالمهم،  الشباب  أعمار  قاطفاً 
البالد  ديمغرافية  ،غيّر  قظاً  صيفاً 
وليس  الشتات  إلى  السكان  وهّجر 
أخيراً إلى شتاٍء قارٍس في مخيمات 

الذل والهوان.
بتعقيداتها  السورية  األزمة  تزال  ال 
مستمرة، بعد أن أصبحت األراضي 
السورية مرتعاً للتنظيمات اإلرهابية 
اإلقليمية  للتصفيات  وساحةً 
ارتبط مصير سوريا  والدولية حتى 
التي ربما ستحدث على  بالتفاهمات 
أن  بعد  دولية،  مقايضاٍت  حساب 
على  كبار  العبون  كعكتها  اقتسم 

قَِدَم  جديد  عام  هو  وها  عام مضى 
إلينا، والسؤال هو ماذا يحمل العام 
الجديد إلينا؟ الحظ هيغل الفيلسوف 
يُعَِلّْم  لم  التاريخ  )أّن  يوماً  األلماني 
أحداً أيَّ شيء بعُد( وهذا صحيح،، 
البشرية  يُعلّم  أنه  ولكّن األصح هو 
وأضعف  ومفيدة،  حكيمة  دروساً 
المرء  يتعلّم  أن  هو  اإليمان 
ولو  والعبر،  الدروس  استخالص 
أخطاء  نفس  يرتكب  وأاّل   ، لحين 
األسالف، وبهذا الشكل فإّن المسألة 

وحدها  » الواقعية » هي التي تنتج 
للمعضالت  الخسائر  بأقل  الحلول 
السياسية،  تلك  خاصةً  و  الكبرى، 
بين  ما  الواقع  المسار  طول  وعلى 
لحظة طرح الحل و لحظة تحقيقه، 
المتضّررين  المغَرضين،  أّن  إال 
من الحل، يسعون، دوماً، الستثمار 
لصالحهم،  استمالته  و  المسار 
ويعملون على إطالة الحّل، بإدخاله 
في تعرجات حادة، إمعاناً في تأخيره 
أو عدم وصوله، هذا كالم عام يُقال 
التي  الحلول  مسارات  جميع  عن 
و  الجرحى  من  المعذَّبون  ينتظرها 
المعتقلين و المهّجرين وغيرهم ، و 
منها مسار الحل السوري بشكٍل عام 

و الُكردي السوري بشكٍل خاص.
انقسام  وسط   ، الٌكردية  الحالة  في 
ما  حول  السوري  الُكردي  الشارع 
يجري ألبناء وبنات الشعب الُكردي 

قسد ولعبة شد احلبل بني أمريكا 
وروسيا

الدكتور أمحد طعمة رئيس احلكومة السورية املؤقتة سابقا، عضو اهليئة السياسية 
لالئتالف املعارض ورئيس وفد املعارضة إىل أستانة يف حوار خاص مع ) يكيتي ( .

تغيري املفاهيم بني االمس واليوم

بقلم: اسماعيل رشيد    

  فؤاد عليكو

فؤاد عليكو
عبداهلل كدو

عبداهلل كدو

 محمد زكي أوسي

ردية عام مضى.. عام قادم
ُ
األمة الك

ًالالواقعية يف اخلطاب السياسي الشعبوي/ 
االحتاد الدميقراطي مثاال

ال تكمن في دروس التاريخ،

التتمة في ص6 

ـ  الكثري من القضايا العالقة يف جنيف مت حلحلنها يف أستانة 
وهذا دعم مباشر للمسار األساسي يف جنيف .

ـ اجمللس الوطني الكردي جسم أساسي وأصيل يف املعارضة .
وهذا  مصدرها  كان  مهما  انتهاكات  بأية  نسمح  أن  الميكن  ـ  

مبدأ قويم الميكن التنازل عنه .
ـ حنن منذ زمن بعيد اتفقنا مع اخوتنا الكرد يف إعالن دمشق 
على إجياد حل عادل للقضية الكردية يف ظل وحدة سوريا أرضا 

وشعبا .
وفيما يلي نص احلوار :

في   الُكردية،  المناطق  مختلف  في 
مرحلة الثورة السورية، منها حسب 
الخاضعة   تلك  الزمنية،  األسبقية 
الديمقراطي    االتحاد  حزب  إلدارة 

 ، pyd
 التتمة في ص2

آنية  تفاهمات  ترسم  التي  موائدهم 
تمهيداً للقسمة النهائية، آخذين بعين 
الوطني  وأمنهم  االعتبار مصالحهم 
التي  فروسيا  األولى،  الدرجة  في 
خالل  من  الدافئة  المياه  إلى  عادت 
سوريا تسيطر اليوم فعلياً إلى جانب 
إيران على كافة المناطق الخاضعة 
لتسيطر  السوري،  النظام  لسيطرة 
أمريكا بدورها على حوض الفرات 
سوريا  غذاء  بسلة  يُعرف  الذي 
النفط والغاز، ولتقحم تركيا  ومنابع 
وتسيطر  بقوةٍ  المشهد  في  نفسها 
على الجزء الشمالي الغربي كدولٍة 
جارة بحجة »حماية أمنها الوطني« 
العمال  حزب  عدوها  ومحاربة 
األراضي  لتصبح  الُكردستاني، 
نفوذ  مناطق  إلى  مقّسمة  السورية 

بين القوى المسيطرة فعلياً.
التتمة في ص3 

وفد  تترأس  2016وانت  منذ  
مؤتمر  في  السورية  المعارضة 

ألننا  عذراً،  أستميحكم  البداية،  في 
رويداً  الموضوع  لُّب  من  نقترب 
مثل  كتابة  من  القصد  ليس  رويداً، 
االساءة  أو  التجريح  المواضيع  هذه 
ما  بقدر  معينة،  جهة  أو  ٕانسان  إلى 
الطالع  المتكررة  محاوالتنا  هي 
البالد،  في  والقرار  الرأي  أصحاب 
المستديرة  الطاولة  على  ووضعها 
في  اليه  يلتفوا  أن  عسى  أمامهم، 
وقت من أجل جبر الكسر الحاصل 
من  لعدٍد  المجتمع  مفهوم  تغيير  في 
القضايا على أقل تقدير، ألننا نعتقد 
األولى  المرحلة  هو  التشخيص  أّن 

الشّك أّن قوات سوريا الديمقراطية 
االتحاد  حزب  السياسي،  وحاملها 
اآلن  يعيشان   ،pyd الديمقراطي 
لم  إن  عليه،  يحسد  ال  وضعٍ  في 
كيفية  حول  حقيقي  مأزق  في  نقل 
العظيمتين  القوتين  مع  التعامل 
الظروف  شاءت  اللتين  عالمياً، 
في  المعقد  الجيوسياسي  والوضع 
عسكرياً،  معاً،  يتواجدا  أن  سوريا 
لدرجة  جغرافية صغيرة،  بقعة  في 
العسكرية  آلياتهما  تصطدم  أن 
في  كما حصل  واحد،  على طريق 
الرميالن، أو حتى التشابك باأليدي 

كما حصل في بلدة تل تمر، علماً أّن 
لكّل دولة أجنداتها الخاصة، 

 التتمة في ص2

عبداهلل جعفر كوفلي

 باحث ٔاكاديمي 

الجولة  أنهيتم  أيام  ومنذ   ، آستانة 
17، والسؤال : ما االنجازات التي 
تحقّقت للشعب السوري في آستانة 

دقيقاً  التشخيص  كان  وٕاذا  للعالج، 
وسليماً فسيكون العالج سهالً، 

التتمة في ص2 

البقاء أو األنسحاب األمريكي من شرق 
الفرات... معضلة اسرتاتيجية لإلدارة 

األمريكية

17جولة؟.  و  سنوات  خمس  بعد 
وإذا لم يتحقّق شيء ملموس في كّل 
هذه الجوالت فلماذا االستمرارية؟.

قد  مهمة  إنجازات  أّن  المؤّكد  من 
في  المباحثات  خالل  من  تحقّقت 
ما  كّل  نحقّق  لم  أننا  رغم  آستانا، 

يطمح اليه الشعب السوري . 
منجزات  بثقٍة عن  التحدث  ويمكننا 
رغم الصعوبات الجمة التي واجهتنا 
إلى  الوصول  المنجزات  هذه  وأهم 
القوات  بين  التماس  خطوط  تثبيت 

قدرة  عدم  وبالتالي   ، المتحاربة، 
النظام على تغيير الواقع العسكري 
فيه  وهذا  اليوم،  بعد  األرض  على 
ضمانة  الحفاظ على األرض ليس 
الشمال  بكّل  بل  وحدها  ادلب  في 

المحّرر
التتمة في ص2

إعداد وحوار: آشتي تيشي ـ زارا سيدا
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تغيري املفاهيم بني االمس واليوم... التتمة

... التتمة
ً
الالواقعية يف اخلطاب السياسي الشعبوي/ االحتاد الدميقراطي مثاال

قسد ولعبة شد احلبل بني أمريكا وروسيا... التتمة

الدكتور أمحد طعمة رئيس احلكومة السورية املؤقتة سابقا، عضو اهليئة السياسية لالئتالف املعارض ورئيس
 وفد املعارضة إىل أستانة يف حوار خاص مع ) يكيتي ( .... التتمة

يعجب  ال  نكتبه  ما  أّن  المٔوكد  من 
الكثيرين ألنه ضّد مصالحهم الذاتية 
وتفكيرهم الضيق، لكننا نقول أيضاً 
للمريض ال  المر  الدواء  ٕاعطاء  إّن 
يعني بأّي شكٍل أّن الطبيب هو عدٌو 

له أو ال يريد الخير له.
إّن تشخيص ما يعاني منه المجتمع 
المثقفين  مهمة  الُكردستاني 
األقالم  وأصحاب  والمصلحين 
الرغم من  السياسيين، على  وأخيراً 
العمالة من قبل  اتهامهم بالخيانة أو 
أكتاف  على  والمتكئين  المتطفلين 

المخلصين العاملين بنزاهة.
من المفاهيم التي جرى عليها التغيير 
الجيل  قبل  من  خاصةً  المفهوم  فى 
االنتفاضة  بعد  ولدوا  الذين  الجديد، 
لم  أنهم  اي   1٩٩1 عام  الشعبية، 
الشعب  منه  يعاني  كان  ما  يروا 
على  ومعاناة  اآلم  من  الُكردستاني 

أيدى أنظمة الحكم في العراق.
القومية والوطن...

 إّن حب الوطن والقومية فطرة إلهية 
مزروعة في النفوس، ونستطيع أن 
أن  الممكن  غير  من  قطعاً  نقول 
نرى ٕانساناً ال يحّب وطنه وقوميته، 
ٕاليهما  وينتمى  به  يفتخر  ما  ألنهما 

السياسة

ويضّحي من أجلهما بأغلى ما يملك. 
إّن االنسان الُكردستاني يعلم جيداً أّن 
ما عاناه في العراق من قتل وتدمير 
وتخريب منذ تأسيس الدولة العراقية 
عام1٩21 ال لشئي إال لكونه ينتمي 
في  ويعيش  الُكردية  القومية  الى 
دول  أربع  بين  المقّسمة  ُكردستان 
لذا  الدولية،  المصالح  وفق  عنوةً 
كان شعاره ) ُكردستان او الموت( 
وطبّق الشعار على الواقع فما أكثر 
الشهداء والمناضلين الذين سعوا ليل 
المشروعة،  حقوقهم  أجل  من  نهار 
التي  الُكردستانية  األحزاب  وإن 
كانت تملك المشاريع القومية كانت 
وتاثيراً  تنظيماً  واألكثر  االقوى 

اللتفاف الجماهير حولها.
خاصةً  الشعبية،  االنتفاضة  بعد 
معترك  في  األحزاب  دخول  بعد 
على  يتفاوضون  وباتوا  السياسة 
توزيع المناصب والوزارات) جميع 
األحزاب دون استثناء( وجّل همهم 
بسط النفوذ وتقوية السلطة، وبعد أن 
أصبح بمقدور الشعب الحصول على 
الحقأيق من مصادر مختلفة ورٔوية 
للتطور  عديدة  جهات  من  األمور 
ما  على  معتمداً  كان  بعدما  العلمي 
يصل إليه من معلومات من مصادر 
على  أثّر  فإنه  الحزبي،  اإلعالم 
درجة حبه وانتمائه للوطن بالسلب، 
طبعاً وافتخاره بقوميته، مع احترامنا 

السابق،  نهجهم  على  للباقين  الكبير 
ٕاّن ما نقوله نابع من حرصنا وحبنا 
بهما  نعتز  اللتين  وقوميتنا  لوطننا 
ولكننا نلمس هذا التغيير في الواقع، 
واختار  الوطن  ترك  شاٍب  من  فكم 
رجعة،  دون  الغربة  في  العيش 
وكم من عاطٍل عن العمل قاعد في 
المقاهي وجيبه فارغ اذا تفّوه بكلمة 
من  وكم  هنا،  بقأيه  ذم  في  يكون 
مريٍض يئّن من مرضه الذي ألّم به 
وهو ينتظر َمن يساعده لشراء دواٍء 
أو إجراء عملية في مستشفى أهلي 
تأّسف  مناضٍلٍ  من  وكم  يرحم،  ال 
ناضل  ما  ،ألّن  لسنين  نضاله  على 
لآلخرين،  غنيمة  أصبح  أجله  من 
وكم من أسرةٌ ال تملك قوت يومها 
بالمليارات  البعض  مقابل ترف  في 
والسيارات الفخمة واألبراج العاتية 
واإلجازات  الواسعة  المزارع  في 
الطويلة الى الخارج للتمتع والعالج 
وعدم استعدادهم للنزول إلى هٔوالء 
الذين كانوا يوماً ما سندهم ومصدر 
للوطن  يعد  لم  باختصار  رزقهم، 
الكثير  عند  حب  وللقومية  معنًى 
يستدعي  ما  وهذا  الشعب  أبناء  من 
قبل  من  عليه  والوقوف  العالج 
ببقاء  إقرارنا  مع  القرار  أصحاب 
االستعداد  أهبة  على  اليزال  قسٍم 
لحبّه  الوطن،  أجل  من  للتضحية 

العميق له. 

فؤاد عليكو عبداهلل جعفر كوفلي

  المختلفة عن األخرى سياسياً حيال  باحث ٔاكاديمي 
إلى  فأمريكا تقف  السورية،  األزمة 
سياسياً  وتدعمها  المعارضة  جانب 
ومادياً الى حد ما في مواجهة النظام 
عقوبات  فرضها  إلى  إضافةً   ،
قاسية من جانب واحد عليه )قانون 
الدول  على  وتضغط  قيصر(، 
الراغبة في بناء عالقات مع النظام 
أجل  من  ذلك  كّل  ذلك،  من  لمنعها 
إرغامه  بغية  النظام  على  الضغط 
الدولي لألزمة  السياسي  الحل  على 
السورية وفق القرار الدولي 2254 
فهي  الرؤية  هذه  مع  وتماشياً   ،
بالذهاب   pydو قسد  على  تضغط 
عملياً إلى صف المعارضة السورية 
الموقف  بتوحيد  البدء  خالل  من 
لفتح  انطالق  كنقطة  اوالً،  الُكردي 
العربية  القوى  مع  أشمل  حوار 
غربه،  أو  الفرات  شرق  في  سواًء 
وإذا ما تحقّق لها ذلك فإنها ستحقّق 
عاملين هامين، األول: تشكيل جبهة 
عريضة في مواجهة النظام و روسيا 
التي  الجغرافية  المساحة  حيث  من 
والتي  المعارضة  بحوزة  ستصبح 
سوريا  مساحة  من   %40 تعادل 
ووجود كتلة سكانية سورية تقّدر ب 
14 مليون نسمة والتي تعادل %60 
من سكان سوريا اذا ما أضيف إليهم 
الالجئين السوريين في تركيا، وهذا 
ما سيحقّق التوازن الجيوسياسي بين 

األمنية  المربعات  تتخلّلها  التي 
في  السوري  للنظام  الخاضعة 
منذ  القامشلي  و  الحسكة  من  كّلٍ 
ُسميت  ما  إطالق  حيث  عام2012 

بثورة روجافا . 
السورية  الثورة  اندالع  فبعد 
السلمية ضد النظام ، أعلن  االتحاد 
في  المشاركة  رفض  الديمقراطي  
المطالبة  السورية  الثورة  أهداف 
على  والقضاء  النظام  بتغيير 
اإلدارية  و  السياسية  مرتكزاته 
االتحاد  وأخَذ   و....،  األمنية  و 
الديمقراطي على كّلٍ من الحراَكْين 
الُكرديَْين،  السياسي  و  المدني 
مع  تضامنهما  والمستقل،  الحزبي 
الذي  العربي  الحراك   « أسماه  ما 
للشعب  القومية  بالحقوق  ال يعترف 
موقفه  الحزب  بّرر  و   ،« الُكردي 
سوري،   ُكردي  حزب  بأنه  ذلك، 
المناطق  في  يجري  بما  له  شأن  ال 
غير  وأنه   ، سوريا  من  العربية 
الفعاليات  مع  للتضامن  مستعد 

إضافةًالى ذلك تّم تثبيت اتفاق وقف 
استمرار  من  بالرغم  النار  إطالق 
فترة وأخرى.  بين  النظام  انتهاكات 
صحيح أّن استمرار انتهاكات النظام 
يسبّب  النار  إطالق  لوقف  المجرم 
المواطنين  ألخوتنا  شديداً  ضرراً 
العودة  من  النازحين  يمّكن  وال 
أّن  المؤّكد  من  لكن  ديارهم،  إلى 
االنتهاكات من قبل النظام أصبحت 
الجيش  تصدي  ظّل  في  بكثيٍر  أقل 
وردعه  االنتهاكات  لهذه  الوطني 
لها ورّده بقوةٍ على مصادر النيران 
متسلحاً بتثبيت وقف إطالق النار. 

أيضاً قام مسار أستانا بأدوار ايجابية 
كبيرة في دعم مسار جنيف ، فكثير 
من القضايا العالقة في جنيف قد تّم 

دعم  هذا  وفي  آستانا  في  حلحلتها 
مباشر للمسار األساسي في جنيف.

المعتقلين  ملف  اصبح  أيضاًً  اآلن 
الجولة  وفي  األهمية  بالغ  ملفاً 
األخيرة حصل تقدم في مناقشة هذه 
السوري  النظام  كان  التي  القضايا 

يرفض مناقشتها.
لنا  أّن  لذلك نرى  وغير ذلك كثير. 
مصلحة في االستمرار بهذا المسار 
سيستفيد  لمخاطر  نتعّرض  وربما 
في  بقينا  لو  فيما  اإلبادة  نظام  منها 

بيوتنا.

شارك المجلس الوطني الُكردي في 
الجولة األولى من مؤتمر آستانة ... 
ما أسباب إبعاد الُكرد في الجوالت 

القضايا  يتّم مناقشة  الالحقة، وهل 
السياسية في المؤتمر؟.

عن  الُكرد  األخوة  إبعاد  اليمكن 
الوطني  والمجلس  المسار  هذا 
في  وأصيل  أساسي  جسم  الُكردي 
األخ  معنا  شارك  وقد  المعارضة، 
نائب  بشار  عبدالحكيم  الدكتور 
رئيس االئتالف في إحدى الجوالت 
الوزير  معالي  أّن  كما  األخيرة 
معنا  يشارك  سليمان  سعيد  األستاذ 

في جميع الجوالت. 

 االئتالف يطلق على المناطق التي 
المسلحة  الفصائل  عليها  تسيطر 
والمدعومة من قبل تركيا )عفرين 
 ) أبيض  تل   - العين  رأس   -

النظام والمعارضة، وما يترتّب على 
األمريكي  الموقف  تقوية  من  ذلك 
التعامل مع األزمة  ٍكبير في  بشكل 

السورية أمام روسيا وحلفائها.
التقارب  فإّن  الثاني:  والعامل 
سيفضي  وقسد  المعارضة  بين 
قسد  بين  التفاهم  إلى  بالضرورة 
إليه  تسعى  ما  وهذا  أيضاً،  وتركيا 
للتوافق  طويلة،  فترة  منذ  أمريكا 
تركيا(  االستراتيجي)  حليفيها،  بين 
تسبّب  وما  )قسد(،  والمرحلي 
كبيرة  خالفات  من  ذلك  ويتسبّب 
بين تركيا وأمريكا حول ذلك، لكن 
حزب  رفض  في  تكمن  الصعوبة 
صاحب   pkk الُكردستاني  العمال 
في  وقسد   pyd ل  النهائي  القرار 
وجود  بدون  التوجه،  بهذا  الذهاب 
تفاهم بينه وبين تركيا، وهذا مستبعد 
لذلك  الحالية،  الظروف  ضمن 
يفّضل pkk التعامل مع النظام على 
 - وأنه  ،خاصةً  تركيا  مع  التعامل 
إيران  مع  عالقاته  رّسخ    -  pkk

والحشد الشيعي في العراق. 
رؤية  من  تنطلق  فإنها  روسيا  أما 
متكاملة واضحة المعالم في وقوفها 
امكاناتها  بكّل  النظام  جانب  إلى 
وعملت  والسياسية،  العسكرية 
وتعمل باستمرار على سيطرة النظام 
على كامل الجغرافيا السورية، بغية 
تأهيله دولياً من جديد، وعليه فأنها 
بالذهاب   pyd تضغط على قسد و
الى الحوار مع النظام، على غرار 

المناطق  من  العديد  مع  حصل  ما 
وحمص  دمشق  كريفَي  السورية، 
ودرعا دون تقديم ضمانات وتوفير 
للخصوصية الجغرافية لقسد خارج 
حالياً  به  المعمول  الدستور  إطار 
النظام  مع  التفاهم  يعني  ،وهذا 
المحلية  اإلدارة  قانون  إطار  في 
المعمول به حالياً ، األمر الذي  ال 
يستطع قسد و pyd قبوله بعد كّل  
قّدموها  التي  الكبيرة  التضحيات 
المقترح  رفض  فإّن  وبالتالي   ،
إلى  بروسيا  يدفع  كلياً  الروسي 
التلويح بسحب يدها من االلتزامات 
الموقّعة بينها وبين تركيا في 201٩ 
سوريا  في  التركي  التدخل  لوقف 
للتدخل  عرضةً  قسد  مصير  وترك 
التركي، كما حصل في عفرين عام  
2018، خاصةً إذا علمنا أّن معظم 
ومنطقة  الحدودي  الشريط  مناطق 
الشهباء خاضعة للحماية الروسية. 

جلياً  يتضح  تقّدم  ما  ضوء  على 
المأزق الحقيقي ل قسد وpyd فمن 
النظام  مع  التوقيع  اليستطيع  جهة 
كما يريده النظام و من جهة أخرى 
االئتالف  مع  التفاهم  يستطيع  ال 
بسبب  أمريكا  تريده  كما  وتركيا 
فإّن  وعليه   ، للفكرة   pkk رفض 
وحبلى  المقبلة حرجة جداً  المرحلة 
بتطورات جديدة، وقد يكون التفاهم 
األمريكي/الروسي حول حل األزمة 
مقبوال  السورية بشكٍل عام مخرجاً 

ل pyd من هذا المأزق.

عبداهلل كدو

بالمناطق المحّررة ، وهناك توثيق 
باالنتهاكات الفظيعة من قبل بعض 
الفصائل بحق المدنيين وممتلكاتهم 
من تعذيب وقتل وأتاوات واعتقاالت 

وفدية ...الخ
هذه  مرتكبي  تقيّمون  كيف 
لم  ولماذا  ؟  الفظيعة  الممارسات 
رسمياً  تنديداً  اليوم  حتى  نالحظ 

بحق مرتكبي هذه الجرائم .؟
أننا ال يمكن ان نسمح   من المؤّكد 
بأية انتهاكاٍت مهما كان مصدرها ، 
الناس وحريتهم  فالدفاع عن حقوق 
ورفع الظلم عنهم مبدأ قويم اليمكن 
التنازل عنه ، وليس مقبوالً اإلساءة 
كان  مهما  سوري  مواطن  إلى 
العمل  مع  دائماً  كنا  نخن  انتماؤه. 

وحماية  انتهاٍك،  أّي  وقف  على 
المواطنين من أي إيذاٍء مهما صغر، 
وهناك الكثير ممن تّم عرضهم على 
كماأّن  اإلساءات،  نتيجة  القضاء 
بأدواٍر  قامت  المظالم  رّد  لجان 

إيجابية في ضبط الوضع. 
بزيارة  قمت  الماضي  األسبوع 
في  أهلنا  خاللها  زرت  تفقدية، 
في  الوضع  أّن  لكم  وأؤكد  عفرين 

تحسٍن مستمر.

لكّل سياسي  نسأله  تقليدي   سؤال 
سوري.

كيف يرى الدكتور أحمد طعمة حّل 
القضية الُكُردية في سوريا؟.

لهم  وأخوتنا،  أهلنا  هم  الُكرد 

بيننا  تربط  ماعلينا،  وعليهم  مالنا 
والتاريخ  الجامعة،  الوطنية  الهوية 
المشترك والمصاهرة ورابطة الدين 

والعالقات الطيبة عبر العصور.
مستعدون  إننا  مراراً  قلنا  نحن 
جو  ظّل  في  القضايا  كّل  لمناقشة 
فيه  اآلراء  تُطرح  ديموقراطي، 
لفرض  السعي  عن  بعيداً  بحرية 
منذ  ونحن  السالح،  بقوة  األفكار 
الُكرد  أخوتنا  مع  اتفقنا  بعيد  زمٍن 
حلٌّ  إيجاد  على  دمشق  ٱعالن  في 
عادٍل للقضية الُكردية في ظّل وحدة 

سوريا أرضاً وشعباً.

طالما  السورية،  العربية  السياسية 
بعد،  صراحةً   ، إعترافها  تعلن  لم 
وعليه   ، للُكرد  القومية  بالحقوق 
ينشر  ملحقاته،  و  الحزب،  راح 
بأنه  الثالث، وعّرفه  مصطلح الخط 
الخط الحيادي الُكردي المستقل عن 
ما  لكن  معاً،  المعارضة  و  النظام 
حياديته  تخلّى عن  أن  الحزب  لبث 
المزعومة، و بدأ بالتهجم على العَلَم 
الوطني السوري )علم اإلستقالل( ، 
و الشعارات و الهتافات و األسماء 
الثورية أليام الجمعة التي كانت تُرفع 
مارس  و  سوريا،  بقاع  معظم  في 
السالح  استخدم  و  العنف  الحزب 
كانت  التي  التظاهرات  قيام  لمنع 
تنّظمها الحركة الُكردية وغيرها من 
القوى السياسية السورية، بمشاركة 
الحراك المدني،  و كذلك َمنع رفع 
العلم الُكردي الرمز التاريخي لألمة 
الهتافات  إطالق  منع  و   ، الُكردية 
تطلقها  كانت  التي  الموّحدة  الثورية 
الثائرين،  المتظاهرين  كّل  حناجر 
سلمياً، على امتداد أرض سوريا، و 
بدأ الحزب القيام بمظاهراٍت خاصة 
مختلفة   ، ولوناً  تعبيراً  و  إسماً  به 

الحراك  ينّظمها  كان  التي  تلك  عن 
الوطني الُكردي و غيره من الحراك 
و  شكالً  مختلفة  العام،  السوري 
علمه  الحزب  رفع  حيث  مضموناً، 
الخاص، المختلف عن العلم الُكردي 
صور  كذلك  رفع  و   ، التاريخي 
العمال  لحزب  تابعة  شعارات  و 
مقدمتها  في  و    pkk الُكردستاني 
أوجالن«  عبدهللا   « رئيسه  صور 
، في سياق االلتزام ببرنامج حزب 
االتحاد الديمقراطي الذي يتبنّى  فكر 
و فلسفة مؤسس العمال الُكردستاني 
إظهار  دون  ذلك  »أوجالن«... 
موقف علني واضح، رافض للنظام 
أو منّدد به ، إنما كان هناك موقف 
إعالمي ينّدد بحزب البعث، و ليس 
برأس النظام الذي أزال صفة البعث 
القيادية للدولة والمجتمع في دستوره 
هذه  حتى  ذلك   ،  )2012 الجديد) 

اللحظة. 
أنهت  أن  بعد  شديد،  باختصار  و 
العملية العسكرية لفصائل المعارضة 
في  المنضوية  المسلحة،  السورية 
من  والمدعومة  السوري  االئتالف 
االتحاد  سيطرة  التركي،  الجيش 

عفرين  من  كّل  على  الديمقراطي  
، و تل أبيض و سري كانييه/ رأس 
بدأ  لوحده،  يديرها  كان  التي  العين 
الحزب، بإطالق الدعوة لخوض ما 
العصر« السترداد  أسماه »مقاومة 
تلك المناطق و إخضاعها لسيطرته. 
 ، سيحّررها(   ( كيف  ندري  ال  و 
بالفصيح  يعلنون  األمريكان  حيث 
بأنهم عائدون إلى بالدهم، و عندئذ 
ما السبيل أمام  االتحاد الديمقراطي 
المعارضة  من  كاّلً  يعادي  الذي 
التي  تركيا  و  السورية  الوطنية 
من  أكثر  طول  على  سوريا  تحادد 
إلى  العودة  سوى   ، متر  ٩00كيلو 
الثورة  بداية  في  منه  انطلق  حيث  
النظام  إلى  العودة  أي   ، السورية 
الذي ظّل حزب العمال الُكردستاني 
مع  بتحالفه  يفتخر  لسنوات طويلة  
الوطني  الثالثي  التحالف  أسماه  ما 
ليذّكرنا   ، الليبي  اإليراني  السوري 
إيقاع  و  بنوع  الديمقراطي  االتحاد 
التي  الشعارات  و  الخطاب  نفس 
العمال  يرّدده   ، مازال  و  كان، 
 ، سنة  أربعين  منذ  الُكردستاني، 
وقنديل و شنَكال/  ذلك من مخمور 

شرقي  من  ثم  العراق،  في  سنجار 
و  رفعت  تل  و  كوباني  و  الفرات 
منبج وغيرها  من المناطق الواقعة 
أي من  في شمال و شرق سوريا، 
خارج ساحته الواقعة في الجغرافيا 
وانطلق  إليها  ينتمي  التي  التركية 
منها ،  و هي - الدعوة - من نفس 
مادة و شكل الشعارات والخطابات 
اللبناني  هللا  لحزب  العنترية«   «
إيرانية   شيعية  بأجندة   يعمل  الذي 
للنظامين  تابعة  فلسطينية  قوى  و 
من  غيرها  و  واإليراني،  السوري 
ينحصر  التي  الشمولية  التنظيمات 
الموّجه،  المسلح  العمل  في  أداؤها 
عملياً، لخدمة أجندات عابرة للحدود 
ذلك   ، الدولتي  للمفهوم  رافصة  و 
و  القاصي  يعرف  الذي  الوقت  في 
و  المحلي  المستويْين  على  الّداني، 
فُرص  ال  بأنه  الدولي،  و  اإلقليمي 
الالدولة  أساليب »  مناسبة العتماد 
و  والعنفية،  المسلحة  الحلول  و   «
المنطقة،  لمشاكل  المجتزأة،  خاصةً 
سواًء داخل الدولة الواحدة ، أو فيما 
 ، المنظور  المدى  في  الدول،  بين 
بدليل أّن  منظمة األمم المتحدة التي  
تسعى لطرح الحلول الممكنة ضمن 
مع  تفاعلت   ، الدولية  التوازنات 

الحاالت الليبية و اليمنية و السورية 
و غيرها، ووّجهت على أّن الحلول 
إنما  فيها  الصراع  إلنهاء  المناسبة 
من  و   ، السلمية  السياسية  تلك  هي 
فحسب،  الدولية  الشرعة  صلب 
االيديولوجيات  كّل  عن  بعيداً 
ترى  التي   ،  « للوطنية   « العابرة 
ال  التي  األوساط  ضمن  صدًى  لها 
إمكانية معرفية لها لتفهم و استيعاب 
السياسة بمعناها القائل بأّن السياسة، 
»عدم  هذا  و  الممكن،   فن  هي 
منتشراً   ترونه  ما  غالبا   ، التفهم« 
في األوساط التي عانت ،و تعاني، 
و  التعليم  مجال  في  صعوبات  من 
خاصةً في المناطق المتخلفة الفقيرة،  
االعتبارات  تحركها  تزال  ما  التي 
دون  هي  التي  األقوامية  والمفاهيم 
تلك الوطنية، لتقوم النخب الشعبوية 
بالشرعية  المستهترة  الشعاراتية 
االنتقام  نزعة  باستثمار  الدولية، 
الغائرة  القبلي  و  العائلي  و  الفردي 
في النفوس،  لخدمة انتشار خطابها 
ممارسة  على  القائم  الشعبوي 
العنف لتنفيذ ما تسّميها » األهداف 
إخضاعها  يجوز  ال  المقدسة«التي 

ألي نقد أو تقويم.
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إعداد وحوار: آشتي تيشي ـ زارا سيدا

البقاء أو األنسحاب األمريكي من شرق الفرات... معضلة اسرتاتيجية لإلدارة األمريكية... التتمة

اليوم  تتوّزع  األمريكية  فالقوات 
في كّلٍ من محافظة  في 26 موقعاً 
الحسكة والرقة ويترّكز  ديرالزور، 
آبار  على  رئيسي  بشكٍل  وجودهم 
المثلث  في  التنف  ومعبر  النفط 
األردنية  الحدود  على  الحدودي 
وجودهم  ليشّكل  العراقية،  السورية 
- حسب محللين- ورقة ضغٍط على 
الروسي  وحليفه  السوري  النظام 
للتسريع في الحل السياسي وتقويض 
كما  سوريا،  في  اإليراني  الدور 
المسؤولون  ويصّرح  صّرح 
بأّن  مناسبات  عدة  في  األمريكيون 
هو  في سوريا  االستراتيجي  هدفهم 
مالحقة فلول تنظيم الدولة اإلسالمية 
وضمان عدم عودته مجّدداً، أي أّن 
آني  سوريا  في  وجودهم  مستقبل 
وانسحابهم الكلي ليس إال فترة وقٍت 
مرتبط بإنهاء تنظيم داعش وخالياه 

النائمة.
تمدٌد روسي تركي قائم على حساب 

التواجد األمريكي
 بعد وصول الرئيس األمريكي جو 
الكثيرون  توقّع  الحكم  لسدة  بايدن 
حدوث انفراجٍ في السياسة األمريكية 
استراتيجيات  ووضع  المنطقة  في 
واضحة لملفاٍت عدة، لكن إلى اآلن 
لم تعلن اإلدارة األمريكية أية رؤية  
استراتيجية واضحة للملف السوري 
الطرف  غّضت  تكون  وتكاد   ،
وانحصار  تفاصيله  من  الكثير  عن 
محاربة  على  العلنية  استراتيجيتها 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  خاليا 
»داعش«، في الوقت ذاته ال تخفي 
واشنطن رغبتها في مواجهة الوجود 
الروسي والتمدد األيراني في شمال 

شرق سوريا.
حلزب  السياسية  اللجنة  عضو 
سوريا  ـ  ردستاني 

ُ
الك يكيتي 

وعضو جلنة العالقات اخلارجية يف 
ردي

ُ
اجمللس الوطني الك

 ابراهيم برو

ما،  نوعاً  مغايرة  رؤيٍة  إلى  ذهب   
وعبّر عن قناعته أّن »أمريكا لم تبِد 
يوماً انزعاجها من التمدد الروسي، 
حساب  على  قائم  فهو  العكس  بل 
التواجد األمريكي في مناطق شرق 
أّي ردة فعٍل رافضة  الفرات، دون 
يتم  العكس  على  بل  التواجد   لهذا 
تسليمهم كّل المناطق رويداً رويداً«.
مناطق  الُكرد  خسر  المقابل  في 
 ، التركي  التمدد  لصالح  واسعة 
لوال  منها  المزيد  يفقدون  وكادوا 
فيتبادر  الكابح،  األمريكي  الموقف 
الممكن  من  هل   : األذهان  إلى 
لفهم  الموقف  هذا  على  التعويل 
االستراتيجية األمريكية تجاه الملف 
يضيف  الصدد  هذا  في  الُكردي؟ 
ليس  »الموضوع  بأّن  برو  ابراهيم 
باغوز،  معركة  انتهاء  فمنذ  هكذا، 
بدأ االتراك بالضغط على األمريكان 
داخل  كم   32 بعمق  مناطق  بتسليم 
لهم  تّم  ما  وهو  السورية  األراضي 
أبيض،  تل  حتى  العين  رأس  من 
المناطق  باقي  تسليمهم  سيتّم  وكان 
الحدودية، لكّن دخول الروس على 
خط األزمة  وهو ما حال دون ذلك، 
أكثر،  االتراك  بتمدد  يسمحوا  لم  إذ 
على عكس الموقف األمريكي الذي 
كم   32 قسد  بانسحاب  يقضي  كان 
فالمنطقة  وبالتالي  األتراك  ودخول 
للسيطرة  ستخضع  كانت  الُكردية 
الروس  دخول  مع  لكن  التركية. 

على  وتواجدهم  الفرات  شرق  في 
 / كانييه  سري  شرق  من  الحدود 
مالكية   / ديرك  حتى  العين  رأس 
ومن غرب تل أبيض حتى كوباني 
غيّر من قواعد اللعبة ومحاولة إقناع 
النظام  بجلب  وإرضائهم  األتراك 
األتراك  مخاوف  وتبديد  السوري 

من تواجد قسد هناك«.
أّن  إلى  أيضاً  برو  أشار  كذلك 
وأمريكا  األتراك  بين  »لمشاكل 
أخرى  جهة  من  والروس  جهة  من 
حصلت  التي  االتفاقيات  تلك  سببها 
بين األتراك واألمريكان في سنوات 
قبلت  والتي   ، و2018   2017
لألتراك بعدم تواجد قسد على طول 
كاملةً،  تنفّذ  ولم  الحدودي  الشريط 
كما كان متفقاً، أّما الخالف الروسي 
التركي فقد بدأ منذ قدوم الروس إلى 
لمشروعهم  تنفيذهم  وعدم  المنطقة 
اتفاقية  بتعديل  القاضي  األتراك  مع 
اضنة لصالح األخير، مع أّن هناك 
الحدود  على  مشتركة  دوريات 
لم  قسد  لكّن  والترك  الروس  بين 
بالكامل،  المناطق  تلك  من  تنسحب 
قسد  الروس  يخيّر  ذلك  على  وبناًء 
األتراك  وأّما  النظام  أما   : بخيارين 

بدخول المنطقة«.
انسحاب أمريكي عاجالً أم آجالً 

عضو لجنة العالقات الخارجية في 
ابراهيم  الُكردي  الوطني  المجلس 
الندوات  أحد  في  صّرح  برو 
لتصريحات  استناداً  السياسية »بأنّه 
بالشأن  المعنيين  المسؤولين  جميع 
أرض  على  نشاهده  وما  السوري 
التواجد  بأّن  لنا  يتأّكد  الواقع 
سوريا،  في  مطوالً  ليس  األمريكي 
مهمتهم  انتهاء  بعد  وسيغادرونها 
حسب قولهم، لكننا نحن الُكرد أحياناً 
مقاساتنا  الدول حسب  موقف  نفّسر 
وبما يالئم طموحاتنا، وكأن أمريكا 
أتت لتبني لنا دولة اسمها ُكردستان 
أو  المتوسط،  البحر  حتى  ستصل 
مع  األمريكية  المصلحة  إّن  نقول 
بالنفط  غنية  منطقتنا  ألّن  الُكرد، 
عن  تخلّوا  األمريكان  بأّن  ونتناسى 
في  النفط  من  براميل  مليون   5,5
ما  أو  إليران،  وتركوها  العراق 
لنحافظ على  نملكها  التي  القوة  هي 
المنطقة  في  األمريكية  المصالح 
حليفتها  تركيا  عن  التخلي  مقابل 
في  قوة  أكبر  وثاني  االستراتيجية 
الناتو«. ليضيف »بأّن هذه المسألة 
غّض  لكن  ُمّرة  أنها  ولو  واضحة 
على  يضحك  كَمن  عنها  النظر 
نفسه«، في إشارةٍ واضحة منه على 
»مؤقت«  األمريكي  التواجد  أّن 
عليه  الُكرد  رهان  وأّن  سوريا  في 

كحليف استراتيجي »خاسر«.
مستقبل  عن  تعقيبه  معرض  في 
سوربا  في  األمريكي  التواجد 
أكثر  »هناك  أّن  إلى  برو  أشار 
األمريكان  بأّن  واضح  سبٍب  من 
بسوريا،  ببقائهم  متمسكين  ليسوا 
وهو بطبيعة الحال مرتبط بالوضع 
العربي  فاالنفتاح  العام،  السوري 
رأسه  وعلى  السوري  النظام  على 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
واألردن ليس بدون موافقة أمريكية 
قبوٍل ضمني من  يدّل على  ، وهذا 
أّن  كما  الروس،  مع  األمريكان 
المواقف  من  كثيٍر  في  األمريكان 
مسؤوليتهم  من  ليس  بأنه  صّرحوا 

تغيير النظام وإنّما سلوكه«.
وجهة  حسب  آخر  سبب  هناك 
االنسحاب  أال وهو  »تأجيل  نظره 
األمريكي من سوريا مرتبط بالشأن 
األمريكي العام والضغط الذي شّكله 
افغانستان  بايدن من  إدارة  انسحاب 
لتتريّث  الحكم،  إلى  طالبان  وعودة 
االنسحاب  في  األمريكية  اإلدارة 
نهاية  حتى  األقل  على  سوريا  من 
االنتخابات  بعد  ما  إلى  السنة  هذه 

األمريكية النصفية في شهر نوفمبر 
2022 التي سيعاد فيها تجديد جميع 
 –  453  – النواب  مجلس  مقاعد 
لـ  باإلضافة  الشيوخ  مجلس  وثلث 
36 من أصل 50 حاكم والية والتي 
سلبي  بشكٍل  تؤثّر  أن  الممكن  من 
على الديمقراطيين إذا ما انسحبت«.
كما وجد أّن »االنسحاب األمريكي 
عودة  يرّجح  سوريا  من  المفاجئ 
داعش ، وبالتالي العودة إلى المربع 
للُكرد  تهجير  يرافقه  وربما  األول 
إدارة  على  سيؤثّر  شك  بال  الذي 
الرأي  لدى  والديمقراطيين  بايدن 
لهذا  العام،  وموقفه  األمريكي  العام 
اآلن من محاوالت روسية  نراه  ما 
للتقارب بين إدارة PYD والنظام، 
على  عنها،  الطرف  أمريكا  تغّض 
اإلدارة  وجه  ماء  لحفظ   ، األقل 
االنتقام من  يتّم  أن ال  الذاتية، على 
الُكرد عل األقل في فترة االنسحاب 
يحدث  وما  سوريا  من  األمريكي 
واضحة  إشارة  هي  مفاوضات  من 
عن  األمريكيين  رحيل  على  أيضاً 

سوريا«.
برو  ابراهيم  أشار  أخرى  جهٍة  من 
االنسحاب  »موضوع  بأّن  أيضاً 
بنتائج  كذلك  مرتبٌط  األمريكي 
التي  النووية  اإليرانية  المفاوضات 
في  جديدة  استراتيجية  ستقابلها 
المنطقة ، كما أّن التصعيد الروسي 
االتحاد  ودول  أوكرانيا  في  الغربي 
أن  الممكن  من  سابقاً  السوفياتي 
تعكس التوافقات هناك على مستقبل 
الوجود األمريكي في سوريا إذا ما 
مقابل  الملفات  بعض  مقايضة  تّمت 
يد روسيا في سوريا وبالتالي  ترك 
بشكٍل  سوريا  من  أمريكا  انسحاب 

نهائي«.   
لحقبة  مغايرة  أمريكية  استراتيجية 

ترامب
في  النظر  وجهات  كانت  لطلما 
خاصةً  جداً  متبيانة  السوري  الشأن 
فيما يتعلّق بمستقبل النظام السوري 
الدولي بوضع حّلٍ  المجتمع  وجدية 
للمعضلة السورية، لتتباين المواقف 
الفاعلة  الدولة  مصالح  بشأن  أيضاً 
في  ومستقبلها  السوري،  الملف  في 

سوريا، 
ردي دوران ملكي

ُ
السياسي الك

 له وجهة نظر مغايرة عن مستقبل 
القوات األمريكية في سوريا، فيجد 
المتحدة  الواليات  في  السياسة  »أّن 
مؤسساتية  سياسة  هي  األمريكية 
األولى  بالدرجة  تعتمد  براغماتية 
على مصالحها وأمنها وأمن حلفائها 
بعد  خاصةً  دولية،  مهمات  ولها 
إنهيار المعسكر االشتراكي وانتقالها 
إلى  الرأسمالي  العالم  سيادة  من 

سيادة العالم بأكمله«.
من  عشر  الحادي  »بعد  ليضيف 
من  القوى  موازين  تغيّرت  أيلول 
األمنية  إلى  الصرفة  البراغماتية 
الصرفة أحياناً، فالحكم على السياسة 
المصالح  منطلق  من  األمريكية 
يكون غير دقيٍق كما أّن الحكم عليها 
بمعزٍل عن المصالح يشوبها الخلل، 
فالسياسة األمريكية في عهد الرئيس  
من  الكثير  غيّرت  ترامب  دونالد 
ثوابت السياسة األمريكية وإلى اآلن 
تبعاتها  من  الجديدة  اإلدارة  تعاني 

وتصحيح أخطائها«.
كما أشار بأّن »الحرب ضد اإلرهاب 
خاضتها  التي  الحروب  أشرس  من 
الواليات المتحدة األمريكية فتكاليفها 
باهظة وتضحياتها كبيرة فليس من 
الظالم  خفافيش  مواجهة  السهل 

الحروب  إلى  تلجأ  عندما  خاصةً 
العصاباتية وهذا النوع هي حروب 
عندما  وخاصةً  اآلزل  منذ  شرسة 
تكون عقائدية، عانت أمريكا خالل 
المواجهة  من  الماضيين  العقدين 
ومواجهة  والعصاباتية  المباشرة 
أن  إلى  لإلرهاب  الداعمة  األنظمة 
األساسي  العظم  كسر  إستطاعت 
اآلن  لتتفّرغ  اإلرهابية  للتنظيمات 
ألموٍر أكثر أهميةً فقد استغّل الكثير 
الواليات  انشغال  فترة  الدول  من 
لمواجهة  األمريكية  المتحدة 
أوضاعها  ترتيب  من  اإلرهاب 
االقتصادية والعسكرية وتحّولوا إلى 
قوى ال يُستهان بها وتهّدد بالسيطرة 

على العالم«.
القوات  بقاء  تحتم  مواجهات 

األمريكية في سوريا
ملكي  دوران  الُكردي  السياسي 
القوات األمريكية  بقاء  ربط مصير 
يستبعد  وتحديات  مواجهات  بحتمية 
عن  األمريكية  القوات  رحيل  فيها 
سوريا، فحسب قوله »العالم بأكمله 
منشغل في تشكيل أحالف عسكرية 
واقتصادية منها المعلنة ومنها غير 
تغيّر  األمريكية  والقوات  المعلن 
األولويات  لسلم  تبعاً  مواضعها 
باقية  فالقوات األمريكية في سوريا 
القرار  صنّاع  بقائها  على  ويؤّكد 
ودوائر رسم السياسة ألسباب عديدة 
اإلسالمية  الدولة  أّن  أهمها  ومن 
كتنظيم لم تنتِه بل انتقل من المواجهة 
في  العصابات  إلى حرب  المباشرة 
بادية الجزيرة وبدأ ينشط في اآلونة 
ويفرض  األهالي  ويهّدد   ، األخيرة 
عليهم الضرائب وخاصةً مستثمري 
آبار النفط البعيدة عن سيطرة القوات 
األمريكية إلى جانب القنبلة الموقوتة 
عائالت  لالجئي  الهول  معسكر  في 
أطفال  تحّول  حيث  الدولة  تنظيم 
تهّدد  حقيقية  قوةٍ  إلى  التنظيم  أفراد 
المجتمع  يستطع  ولم  لحظٍة  كّل  في 
الدولي إيجاد حلول لها ، ومن ناحيٍة 
في  األيراني  النفوذ  زيادة  أخرى 
العراق وسيطرة الفصائل الموالية له 
على كامل الحدود العراقية السورية 
حدود  بإستثناء  العراق  جهة  من 
بشكٍلٍ  تنتقل  حيث  ُكردستان  إقليم 
األسلحة  من  كبيرة  كميات  يومي 
البالستية إلى  والذخائر والصواريخ 
إلى  تقاتل  التي  األيرانية  الفصائل 
اللبناني  هللا  وحزب  النظام  جانب 
بإستمرار،  إسرائيل  يهّددان  اللذان 
ومن ناحية ثالثة انضّمت الحكومات 
وباكستان  أليران  الموالية  الشيعية 
المعلن  غير  الصيني  المعسكر  إلى 
فتح  في  معالمه   تظهر  والذي 
طريق الحرير والوصول إلى البحر 
البحرية  بالطرق  المتوسط  األبيض 
إلى  ثم  ومن  القصيرة  والبرية 
القروض  خالل  من  وأوربا  أفريقيا 
الكبيرة إلى كٍلّ من باكستان وأيران 
والعراق واستئجار موانىء وإعادة 

إحياء أخرى«.
كما أضاف بأّن »القوات األمريكية 
في  هي  سوريا  في  المتموضعة 
منطقتين أساسيتين هما معبر التنف 
وسوريا  العراق  بين  الحدودي 
والقوات  بغداد  دمشق  طريق  حيث 
في  النفطية  المناطق  في  األمريكية 
الشرقي  الزور  الحسكة وريف دير 
فكي  عن  عبارة  المنطقتان  وهاتان 
كماشة تتحّكم فيها القوات األمريكية 
بكامل الحدود السورية العراقية وما 
اإلنفجارات المتكّررة التي تتعّرض 
في  إليران  الموالية  الفصائل  لها 
منطقتي البوكمال والميادين إال جزءاً 
القوات  بقاء  التحكم ورابعاً  من هذا 
االقتصادية  المراكز  في  األمريكية 
والفوسفات  النفط  منابع  حيث 
عدم  يضمن  السوري  الغذاء  وسلة 
والدولة  النظام  يدي  في  وقوعها 
بقاء  إلى  ويؤّدي  معاً  اإلسالمية 
نظاٍم ضعيف خاضع للعقوبات مما 

مفاوضات  في  الدخول  على  يجبره 
الحل النهائي الذي وضعته المنظمة 
وما   ،2254 القرار  وفق  الدولية 
الصيني  للمشروع  مواجهٍة  من  يتّم 
واأليراني ومواجهة النظام السوري 
وتنظيم الدولة معاً يجعل من رحيل 
القوات األمريكية في الوقت الحالي 
 ، تؤّكد ذلك  والوقائع  مستبعداً  أمراً 
الثقيل  والعتاد  الجنود  من  فالكثير 
الذي تّم سحبه من القواعد العسكرية 

في العراق تّم نقله إلى سوريا«.
أمران يستبعدان الخروج األمريكي 

من سوريا 
لم تتفق 

الباحثة ومستشارة السياسات 
الدولية يف  واشنطن،

 مرح بقاعي،

 مع ما ذهب إليه السفير األمريكي 
السابق إلى سوريا فورد والذي عبّر 
الوجود  بأّن  مناسبٍة  من  أكثر  في 
مؤقت  الفرات  شرق  في  األمريكي 

وربما قريب من نهايته.
تعتقد  ال  أنّها  بدايةً  بقاعي  ولفتت 
أّن القوات األمريكية ستغادر شرق 
الفرات » ال على المدى القريب وال 
على المدى البعيد«، وأّن هذا بالطبع 
يعود ألسباب عديدة، أولها انسحابها 
العراق،  من  كامل  شبه  بشكٍل 
شرق  باستثناء  قوات  لها  يبَق  ولم 
ستساعدها  القوات  وهذه  الفرات، 
على أن تكون متواجدة ألي طارئ 
سواًء ما يتعلّق بمهامها في التحالف 
الدولي لمحاربة »داعش« أو  على 
إيجاد  حتى  االستراتيجي  المستوى 
في  أو  سوريا  في  سياسي  حّلٍ 
ولو  العراق. ستكون موجودة حتى 
الخبراء  من  أكثرها  قليلة  بأعداد 
هذه  من  »لذلك  الفرات،  شرق  في 
اآلن  ستنسحب  أنّها  أجد  ال  الناحية 
أخرى  ناحيٍة  من  االطالق«،  على 
مع  الُكردية  القوات  شراكة  هي 
الواليات المتحدة االمريكية ومجلس 
في  المتواجدة  الديمقراطيه  سوريا 
ايضاً،  الذاتية  واإلدارة  المنطقة 
البعيدة  التفاهمات  من  نوع  وهناك 
لمشاريع  تمويل  وهناك  المدى 
فأمريكا  عديدة،  وتنموية  اجتماعية 
لن تترك هذه الشراكة وتنكفئ دون 
متابعة.     مشهوٌر عن األمريكيين 
المشاريع  كثب  عن  يتابعون  أنهم 
على  ويعملون  يمّولونها  التي 
إنجاحها وايصالها الى الهدف الذي 
التي  الجهات  مع  أجله  من  وجدت 

تبّرعت لهم إلقامة هذه المشاريع .
ثالث األسباب التي علّلت بها بقاعي 
فيتعلّق  »األهم«  ووجدته  اعتقادها 
وتضارب  سوريا  في  بالوضع 
المصالح بين القوى الموجودة سواًء 
قوى   أو  اإليرانية  الميليشيات  كانت 
كله  هذا  روسيا،  كحالة  نظامية 
أكثر  يفّكرون  األمريكيين  »يترك 
ويتركوا  ينسحبوا  أن  قبل  مرة  من 
الفراغ لمن يملؤه سواًء كانت إيران 
الواليات  تعتقد  ال  الذي  روسيا،  أو 
المتحدة األمريكية انه يجب أن يمتّد 
على  ممتّد  هو  ما  من  أكثر  نفوذها 

مناطق معينة في سوريا«.
أمريكا  تنسحب  لن  »لذا  مضيفة 
خروج  وهما  أمرين  تحقيق  قبل 
كامل  بشكٍل  وميليشياتهم  اإليرانيين 
إلى  الوصول  وأيضاً  سوريا،  من 
الشعب  حق  يضمن  سياسي  اتفاٍق 
الثورة  أهداف  ويضمن  السوري 
التي ناصرتها الواليات المتحدة منذ 

أّول يوم«.
انسحاب  »مخزي«

من  المفاجئ  األميركي  االنسحاب 
أفغانستان وتدريجياً من العراق فتح 
المختلفة  والقراءات  التكهنات  باب 
سوريا،  في  قواتها  وجود  لمستقبل 
وإذا مايمكن اعتبار االنسحاب سمةً 
استراتيجية إلدارة بايدن ، وبالتالي 
على جنودها في سوريا أن تتحضر 

للرحيل.
إال أّن بقاعي وجدت أنه »انسحاب 
األمريكية  للحكومة  مخزي« 
هذه  أّن  رأت  بل   ، بايدن  وإلدارة 
على  كبير  بشكٍل  »أثّر  الخطوة 
هنا  وإدارته  بايدن  الرئيس  شعبية 
في الواليات المتحدة األمريكية وفي 
العالم أيضاً، كما كان درساً قوياً جداً 
للواليات المتحدة على أن ال يتكّرر 

بالطريقه نفسها«.
لم تغفل المستشارة عن اإلشارة إلى 
أّن االمريكيين يريدون أن تعود كّل 
قواتهم  وجنودهم إلى أهلهم وبلدهم، 
مزيداً  أو  حروباً  يريدون  ال  وأنهم 
منها في الشرق األوسط، مستدركة 
» بأنّه إذا كانت هناك حاجة لبقائهم 
بالطبع سيكونون موجودين، فدرس 
االمريكيون  منه  تعلّم  افغانستان 
سحب  هناك  يكون  ولن  كثيراً 
من  منطقه  أي  من  قادم  عشوائي 
العالم دون ترتيب األوضاع األمنية 
المشاكل  وحل  استقرارها  وضمان 
التي  العالقة ومراعاة جميع األمور 
كارثٍة  إلى  تؤّدي  ال  أن  شأنها  من 
أخرى أمنية وانسانية كما حدث في 
امريكا  انسحبت  ما  إذاً   ، افغانستان 

من أّي موقع لها في العالم. ».
وجود استراتيجي 

ختمت الباحثة حديثها بالقول »أعتقد 
األمريكية  المتحدة  الواليات  أّن 
تعرف اآلن أّن وجودها في سوريا 
هو وجود استراتيجي، أّوالً من أجل  
تهديد سواًء  أي  المنطقة من  حماية 
تهديداً  أو  روسياً  أو  ايرانياً  كان 
بعودة خاليا داعش وجميعنا شهدنا 
ما حدث في سجن الحسكة - سجن 
معتقلي تنظيم داعش اإلرهابي -  مما 
يعني بأّنّ هناك تهديد مستمر من هذه 
القوى الظالمية وخالياه النائمة،  لذا 
ليس من الممكن ترك المكان مفتوحاً 
الذي  الدولة اإلسالمية  تنظيم  لعودة 
سوريا  إلى  وامتّد  العراق  في  بدأ 
وتّم  الرئيسي،  مركزه  أصبح  حتى 
القضاء عليه بالتعاون بين التحالف 
الدولي  والقوات الُكردية الموجودة 
تسمح  أن  يمكن  ال  األرض،  على 
لعودة  األمريكية  المتحدة  الواليات 
أمريكا  وجود  واألن  الظاهرة،  هذه 
اكثر أهميةً من أي وقٍت مضى بعد 

أحداث سجن الحسكة.«.
و  إليران  الحليفة  القوى  تزال  ال 
بمختلف  تسعى  طهران  خلفهم  من 
العسكرية والسياسية إلنهاء  الطرق 
أي شكٍل من وجود القوات األمريكية 
في العراق وفي سوريا وحتى كامل 
مع  يتقاطع  سعي  العربي،  الخليج 
الجانب  يخّص  فيما  تركية  رغبة 
في  تتجلّى  األقل-  -على  السوري 
أو  المباشرة  والتهديدات  الخطابات 
امتهنت  فصائل  من  أذرعها  عبر 
الجغرافية  في  الديمغرافي  التغيير 
براثنها،  تحت  وقعت  التي  الُكردية 
األخرى  هي  دمشق  تتأّمل  فيما 
هي  لتنقّض  انسحاب  هكذا  حدوث 
من  لها  يسمح  قد  ما  على  األخرى 

كعكة شرق الفرات.
 في األثناء كانت وال تزال الضريبة 
المتخّوفين  المدنيين  قبل  من  تُدفع 
من تهجيٍر جديد وتبعات غياب حل 
بعجز  إيمانهم  مع  وطني  سياسي 
الموالية  السياسية  القوى  جميع 
والمعارضة ضمان أّيٍ من حقوقهم، 
فيما لو يُسلب منهم حتى حق الحياة.



يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

بعض  فيه  أعاله  العنوان  يبدو  قد   
محور  فإّن  وعليه   ، الغرابة  من 
ثالثية  على  سيترّكز  الموضوع 
ثم  التاريخي ومن  الرقص واإلرث 
األداء الطقسي ، في حين أّن الهدف 
والمؤثر  التأثير  أبعاد  هو  الرئيس 
بين المجتمعات البشرية وتقاطعاتها 
لتأسيس  مّهدت  أساس   - كقاعدة 
ثقافة إنسانية ، وإن أعطت لكّل منها 
وألبستها خصوصياتها ، وسأضيف 
فإّن فكرة  نقطة عامة هنا ، وللحق 
السرد هذا كله استولده تواتر غزير 
ألفكار ومعلومات في خاصية كتابة 
من  الزاوية  لهذه  تاريخي  مقاٍل 
جدلية  بها  وأعني   ، يكيتي  جريدة 
والتجاور  جهة  من  العرقية  العالقة 
معرفية  قضايا  في  التشارك  كما 
الحثيين  مثلث  بين  لغوي  وتشابك 
وأزلية  وكاردونياش  الميتان  و 
الصراع على سوريا الداخلية حتى 
من  والفراعنة  المتوسط  شواطئ 
جهة ثانية ، والذي بدا لي وبمنتهى 
الشفافية كحقٍل معرفي بكر يستثمر 
والمستثمر  أصحابها  عن  بغفلٍة 
يسعى بكّل جهده لتطويبها كخاصية 
أّن  على  يؤّكد  التاريخ  أّن  رغم   ،
نمط ذلك الصراع الثالثي والذي مّر 
أوجدت طرقاً  أن  لبثت  ما  بمراحل 
لحلول وكانت واحدة من أهم نتائجها 
بين  دّونت  سالم  معاهدة  أول  هو 
الفرعون  بقيادة  الفرعونية  الدولة 
رمسيس الثاني سنة ) 1274 ق . م 
(  وخصمهم التقليدي الحثيون بقيادة 
الملك مواتللي ، وما رافق و تلى ذلك 
من جهة ثانية العالقة بين الميتانيين 
الكاشيين  ثم  ومن  والفراعنة 
والفراعنة وكلٌّ كان بطريقته ، وفي 
عودةٍ إلى ذات الجدلية التي أوجدت 
رئيس  وكمدخل  ذاتها  فرضت   -
البحث  في  االستعراض  هذا  على 
عن الرقص وأبعاده التاريخية ومن 
المحفل  في  أساس  كبند  دخوله  ثم 
الزّج  آلية  أما   ! الشعبي  الثقافي 
الذي وإن كنت قد فكرت بها مرارا 
الرابط  ذلك  فهو  طويلة  ولسنين 
الحركي لرقصة ) سي كاڤ كي ( 
ونحن  نسّميه  كنا  ما  أو   ، الُكردية 
أطفال ب - رقسا رهوان - ورقصة 
والمبارزة  الصعيدية  الحصان 
ماهية  جديٍد  ومن   ، بالعصي 
وملوك  بالفراعنة  هذا  كّل  عالقة 
ثانية  جهة  من  وميتان  كاردونياش 
.. وهنا - أرى - وكبداية ضرورة 
مكثّف  تاريخي  تعريف  عرض 
للرقص ، وبالتالي تجذيرها كواحدة 
المجرد نطقاً  الوعي  أنماط  من أهم 
والمشبعة بحركات إيمائية صريحة 
، وحسب غالبية الباحثين والمهتّمين 
بتوثيق تأريخ أول ظهور وممارسة 
بصعوبة  الغالبية  يقّر  حيث   ، لها 
يترك  لم   - الرقص   - كونه  ذلك 
األدوات  مثل  مادية  محسوسات 
ورسوم  الصيد  وأدوات  الحجرية 
الكهوف وغيرها ، والتي قد تسّهل 
بوضوح  عليها  التعرف  إمكانيات 
في  الصعوبة  مدى  نرى  ولهذا   ،
ايجاد سبل تحديٍد دقيق للزمن الذي 
الثقافة  من  الرقص جزءاً  فيه  دخل 
بأنها  اإلقرار  تّم  وإن   ، البشرية 
رافقت في مراحل تبلورها لمتابعاٍت 
الرقص  ممارسة  في  مهمة  بشرية 
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وتصقلها  ظهورها  وعوامل  كما   ،
فيها  وتداخلت  تراوحت  والتي   ..
دوافع ومسبّبات عديدة حيث ) كان 
الطقوس  في  مهماً  جزءاً  الرقص 
وذلك   ، والترفيه  واالحتفاالت 
قبل  ما  إلى  حتى  سبقت  لمراحل 
األولى  البشرية  الحضارات  والدة 
اآلثار  علم  وثقه  ما  حسب   .  )  ...
 ( م   . ق  10000عام  حوالي  منذ 
الصخرية  بيمبتكا  مالجئ   لوحات 
في الهند ، ولوحات القبور المصرية 
التي تصّور شخصيات راقصة منذ 
3300 ق.م ( . وقد عّدت الرقصات 
لالحتفال  المبكرة  الفترات  في 
بالمهرجانات والمناسبات المهمة أو 
الموسمية مثل حصاد المحاصيل أو 
الزفاف ، وعثر  الوالدات وحفالت 
أنحاء  لها في جميع  على مؤشرات 
كممارسة  تصقلها  ومع   . العالم 
الرقصات  صنّفت  التاريخ  عبر 
 (  : أهمها  عريضة  عناوين  ضمن 
 .. والطقوس  االحتفاالت  رقصات 
الرقص   . الشفاء  طقوس  رقصات 
من  كواحدة  تعّد  والتي  التعبيري 
أهم االستخدامات المنّظمة واألولية 
ورواية  العرض  في  للرقص 
أيضاً  استخدم  وأحياناً   . األساطير 
للتعبير عن مشاعر الشخص للجنس 
قبل ظهور  ( وذلك  الحب   ( اآلخر 
الفيلسوف  وليصنّفها   ، الكتابة 
اليوناني أرسطو مع الشعر ، وقال 
إيقاعٍ  مع   ، الراقصين  بعض  إّن 
يمكنهم  اإليماءات  على  مطبق 
والعواطف  األخالق  عن  التعبير 

واألفعال .. ( . ) ويكيبيديا (
من  الرقص  عّد  فقد   : وباختصار 
أقدم اللغات التعبيرية عبر لغة الجسد 
التي مارسها اإلنسان لإلفصاح عن 
وحزن  وفرح  حب  من  مشاعره 
التعبير  أدوات  تطور  رغم   ، وألم 
وغناء  وكتابة  نطق  من  المختلفة 
وبالترافق  ظّل  الرقص  أّن  إال   ،
األكثر  الفنية  اللغة   ، الموسيقى  مع 
فيه  يختزن  للشعوب  تجسيداً 
 ، أزلي  وكفّنٍ  الشعبي  الموروث 
الفصل  في  فقد وجد صعوبة  ولهذا 
بين  .. ثالثية التعبير الجمالي لدى 
والغناء  الموسيقى   : مثل  اإلنسان 
والرقص الرتباطها العضوي بينيا . 
وقد ساهم في تصقيل وتداخل اإليقاع 
، و .. امتزج عند اإلنسان مع كثيٍر 
المعبّرة  واألصوات  اإليقاعات  من 
الطبيعية ، مثل صوت الريح وغناء 
األشجار  أوراق  وحفيف  الطيور 
وخرير المياه ووقع قطرات المطر 
الطبيعي أن يشاكل اإلنسان  . ومن 
في  الحركية  اإليقاعات  بعض 
مجاالً  أوجد  الذي  األمر   . الطبيعة 
حركياً للتعبير الجمالي عن مشاعره 
الحركي  الجمال  . وهكذا وجد علم 
.. وتوازى مع علم الجمال الصوتي 
ظهر  الذي  التعبيري  والرقص   .
نحو األلف الثامن ق . م  في منطقه 
وظيفة  له  كانت   ، المتوسط  شرق 
التواصل مع المعبودات حيث ارتبط 
بالقداسة . ، واستعمل اإلنسان القديم 
روحية  معاٍن  توليد  في  الجسد  لغة 
الجسد  حركة  ضبط  وتّم   ، عالية 
الموسيقية  اإليقاعات  مصاحبة  من 
بتصفيق  أو   ، البدائية  باألدوات 

الكفين وتصويت الفم .

والرسومات  المصادر  وتؤّكد 
القديمة على أّن الرقص كان ضرباً 
ديني  أنه  أي  العبادة  ضروب  من 
 . مقدساً  رقصاً  وعّدت   ، المنشأ 
اإلغرائية  الشرقية  الرقصة  كما 
التي تعتمد على هّز األرداف والتي 
تنحدر عن رقصة الخصب المقدسة 

.
الرقص  أيضاً  الرقص  أنواع  ومن 
الجنائزي الجماعي بأنواعه الثالثة: 
الطقوس  من  جزء  وهو  الطقسي 
المعبّر  والمأتمي   ، الجنائزية 
والدنيوي   ، الحزن  عن  بحركاته 
الميت.  روح  عن  للترفيه  ويمارس 
- وتالحظ  المعرفة  من  بتصرف   -
الُكرد  عند  الجنائزي  األداء  ظاهرة 
وأغنية راكن بينن بوكي  المترافقة 
مع مسير شبه جنائزي عند الكوجر 

 ..
الرقص  لتاريخ  تلخيٍص  وفي 
وبشعبوية  الشمولية  وبتقاطعاتها 
بشرياً ، فال غرَو أن يستحوذ الرقص 
 ، االساسي  تركيزنا  على  الُكردي 
تغلب  مجموعها  فإّن  عام  وكفضاء 
التقليدية   اليدوية  الرقصات  عليها 
الُكردية ، وفي حلقاٍت دائرية ، وقد 
الرقصات  من  المئات  توثيق   تّم 
الُكردية المفهرسة في جميع أجزاء 
ُكردستان و). أن كل منطقة وحتى 
، ولكّل  المميزة  لها رقصاتها  قرية 
 . إقليمية  وأسماء  اختالفات  رقصة 
الُكردي  للرقص  يكون  ما  وغالبا 
زي متقن ، وفريدة من نوعها لكّل 
قبيلة ُكردية . وقد تختلف حتى داخل 
القبيلة ، حيث يتّم صنع المالبس من 
وهناك    ، معين  راقص  كّل  قبل 

أنواع للرقص الُكردي :
يكون   : كورمانجي  رقصات   -1
الجسد منتصباً والراقصون يمسكون 
ببعضهم البعض بإحكام ، وغالباً ما 
اليد  “قبضة  يسّمى  ما  استخدام  يتّم 
بشكٍل  اليدين  تثبيت  يتّم  الُكردية” 
تشابك  مع   ، الجانبين  على  مستقيم 
 ، متجاورين  راقصين  أصابع 
باسم عقد الخنصر  المعروف أيضاً 
، وهو مألوف للعديد من الراقصين 
الشعبية  الرقصات  من  الشعبيين 
حادة  الحركات  وهذه   ، األرمنية 

وحيوية ومثيرة لإلعجاب .  
وتتميز   : سوراني  رقصات   -2
بخطوات أبسط ، لكن األكتاف ترتفع 
ويتأرجح   ، باستمرار  وتنخفض 
الجسم بأسلوب مائل ومنحني ومرن 
ومن    .. الرقصات  على  يضفي 
الرقصات  لجميع  المميزة  السمات 
تميّزها  والتي  الُكردية،  الشعبية 
الشرق  ثقافات  عن  حاد  بشكل 
األوسط األخرى ، عدم وجود فصل 
الرجال  يرقص   : الجنس  حسب 

والنساء معاً على نفس الخط . 
3- رقصات هالبارك : هالبارك هي 
رقصة مستديرة قديمة حيث يمسك 
أقدامهم  ويحّركون  بأيديهم  الناس 
وفي   . منسجمة  بإيقاعات  وأكتافهم 
الراقصون  يأخذ  الرقصة،  هذه 
خطوتين إلى الوراء ثم يأخذون أربع 
يتحّركون  بينما   ، لألمام  خطوات 
مفادها  رسالة  وينقلون   ، دائرة  في 
إلى  ودفعهم  العدو  هاجمهم  إذا  أنه 
ولن  يقاومون  فسوف   ، الوراء 
 ، واحدة  لبوصة  حتى  يتزحزحوا 

حرفية   - مهنية  رقصات  وهناك 
اعتاد  وقد   ، موسمية   - ومناسباتية 
أداء  على  العصور  أقدم  منذ  الُكرد 
باالنتصارات  احتفاالً  الرقص 
 .. و   .. اإلجتماعية  والمناسبات 
المناطق  في  شائع  الُكردي  الرقص 
التي يسكنها الُكرد في إيران ، وال 
سيما في محافظات إيالم وُكردستان 
إقرأ   -   •    )  ... وكرمانشاه 
الرقص   :e3arabi على  المزيد 
https://e3arabi. الُكردي 

- 848703=com/?p
العرض  هذا  ووبعد  ؟  واآلن 
جذر  إلى  عودة  وفي  وباختزال 
بين  العالقة  وجدلية  الموضوع 
كاردونياش  وثالثية  الفراعنة 
خرج  كيف  رأينا  والحثيين  وميتان 
بمعاهدة  ندياً  الصراع  من  الحثيون 
بقي  بينما   ، الفراعنة  مع  السالم 
ميتان  ملوك  بين  الودي  التالطف 
والفراعنة  كاني  واشو  وعاصمتهم 
لفراعنة  زيجات  عّززتها  وقد   ،
عديدين من أميرات ميتانيات و ثّمة 
آُموْنُحوتَب  الملك  أّم  بأّن  معلومات 
هو  وتزّوج   ، ميتّانية  كانت  الثالث 
أميرات  من  واحدة  من  بأكثر  نفسه 
ميتّاني ، وحضرت إحداهن ، وهي 
ومعها   ،  ) ِخيپا  ِگلو   ( ِخيپا  چيلو- 
َجهاز ضخم قيّم و )317( وصيفة 
من  الوصيفات  معظم  وتزّوجت   ،
وإّن   . المصريين  المسؤولين  كبار 
وولّي  ابنه  زّوج  الثالث  آُموْنُحوتَب 
عهده آُموْنُحوتَب الرابع ) أخناتون ( 
من األميرة الميتّانية تادو ِخيپا التي 
اشتهرت في مصر بلقب ) نَفَْرتِيتي 
الجميلة   ( بالمصرية  ويعني   ،  )
وصلت ( ، وهي ابنة الملك الميتّاني 

ُشوتَّاْرنا . 
في  المؤّرخين  بين  اختالف  وثّمة 
واألميرات  الفراعنة  أسماء  تحديد 
 ، تزّوجوهن  اللواتي  الميتّانيات 
أسماء  تشابه  إلى  يرجع  ذلك  ولعّل 
أن  وإلى   ، الميتّانيات  األميرات 
يتزّوجون  كانوا  الفراعنة  بعض 
التقاليد  بحسب   ، آبائهم  زوجات 
الفرعونية . وبالمقارنة بين تواريخ 
حكم الفراعنة وملوك ميتّاني نرّجح 

أّن التصاهر كان كما يلي :
ابنة  من  الثاني  آُموْنُحوتَب  - زواج 
األّول  أَْرتاتاما  أخت   ( ساْوشاتّار 
غير  واسمها   ،  ) تُوْشراتّا  وعّمة 

معروف .
ابنة  من  الرابع  تُحوتْموس  - زواج 
ِگلو   / )جيلو  تسّمى  األّول  أَْرتاتاما 

ِخيپا ، وهي أخت تُوْشراتّا .
تَتُو  من  الثالث  آُموْنُحوتَب  زواج   -
ابنة  ولعلها   ،  ) ِخيپا  تادو   ( ِخيپا 

تُوْشراتّا .
- زواج آُموْنُحوتَب الرابع ) أَْخناتون 
( من ) تادو ِخيپا / نفرتيتي ( ابنة 

ُشوتَّاْرنا . 
معلومات  المصادر  في  نجد  ولم 
األميرات  معظم  بشأن  وافية 
الميتّانيات ، وثّمة أخبار قليلة بشأن 
التي  ِخيپا  تادو  الميتّانية  األميرة 
ُعرفت في مصر بالملكة ) نَفَْرتيتي 
( ، وعموماً يبدو أن مكانة األميرات 
مرموقة  كانت  الفاتنات  الميتّانيات 
على  والدليل   ، مصر  فراعنة  عند 
ذلك أن الفرعون تُحوتْموس الرابع 
زوجاته  من  الميتّانية  زوجته  جعل 

حين  في  قصره،  في  الرئيسيات 
زوجاتهم  يعتبرون  أسالفه  كان 

اآلسيويات زوجات ثانويات . 
نفرتيتي  الفاتنة  الملكة  تأثير  وكان 
في زوجها أخناتون شديداً ، وكانت 
قد أنجبت منه سبع بنات ، ولم تنجب 
يتزّوج  لم  ذلك  ومع   ، للعهد  وليّاً 
أن  مع   ، أخرى  امرأة  أخناتون 
القانون كان يجيز له ذلك ، وآثر أن 
يظل وفيّاً لنفرتيتي ، وقد منحها ألقاباً 
عديدة منها لقب ) سيّدة األَرضين ( 
أْي العالَم ، وإن حبّه لزوجته وبناته 
الرسمية  القواعد  على  يخرج  جعله 
في البالط الملكي المصري ، يقول 

ِول ديورانت:
صغيرة  تحفةٌ  إلينا  وصلْت  “ولقد 
الملكة  يحتضن  تُظهره  عهده  من 
يرسموه  أن  لمصّوريه  أجاز  كما  ؛ 
الشوارع  في  بها  يسير  عربة  في 
 ، وبناته  زوجته  مع  ويطرب  يلهو 
وكانت الملكة تجلس إلى جانبه في 
وكانت  بيده،  وتمسك  االحتفاالت 
 . عرشه  جانب  إلى  يلعبن  بناته 
وكان يصف زوجته بأنها : ) سيّدة 
يبتهج  الَمِلك  سعادته ( ويقول ) إن 
وكان   ،  ) يسمع صوتها  حين  قلبه 
 (  : الصيغة  بهذه  يُْقِسم  قََسمه  في 
بقدر ما تُْسِعد قلبي الملكةُ وأطفالها 
(”) نقال من مقال للصديق د . احمد 
في  لي  تاريخي  رد  وكذلك  خليل 
مشروع  على   1٩٩4 سنة  المعتقل 
ناصرية  مجموعة  قدمته  نظري 
تنفي أي حضور ُكردي فيما نسميه 
بُكردستان في سوريا والعراق (  . 
وقد  الميتاني  الجانب  في  هذا  كّل 
كاردو   - الكاشي  الجانب  في  قابلها 
- عالقات ودية ومصاهرات عديدة 
مرفقة بهدايا كثيرة متبادلة ، وللحق 
قد غلف كثير من  النسيان  فقد كان 
 ، الطرفين  بين  الودية  التشابكات 
تل  وثائق  مخزون  اكتشاف  أن  إال 
وثائق  مخزون  ضاهت  العمارنة 
ماري ، هذا الكنز الذي حوى آالف 
ملوك  مع  الفراعنة  مراسالت  من 
جملتها  ومن   ، المحيطة  الممالك 
المتبادلة بين ملوك كاردو  الرسائل 
عن  تذكر  وبعضها   ، والفراعنة 
البالط  دخلن  كاشية  اميرات  عدة 
تزوج  ايضا  ورافقها   ، الفرعوني 
ملوك كاردو لفتيات من أسر مصرية 
الفراعنة  نسل  من  ال   ، مرموقة 
الفراعنة  غير  من  زواجهن  كون 
كانت محرمة دينياً ، وهنا البّد من 
التوكيد على حيوي وثقته مراسالت 
عرفت  فقد   ، أيضاً  العمارنة  تل 
أشهر  من  كواحدة  كاردو  مملكة 
الخيول  تربية  في  الشعوب  وأمهر 
بعض  صناعة  وكذلك  وترويضها 
وعرف   ، النقل  عربات  أنواع  من 
عن الفراعنة شغفهم الشديد بأحصنة 
هي  منها  أزواج  وكانت   ، كاردو 
دائماً ضمن العطايا والهدايا المرسلة 
الفراعنة وبرفقة مدربين مهرة  إلى 
من بالط ملوك كاردو ، وأمر آخر 
مركز  أعلى  ومن  بالتفاعل  يرتبط 
من  ميتان  ومثلها  كاردو  الميرات 
جهة ، وسبقها أيضاً - حول الجدل 
الذي اليزال مستمراً بين المختصين 
عن   المصري  التاريخ  في 
يرى  والذي  وأصولهم  الهكسوس 
التاريخ  في  المختصين  من  كثير 

كاشية  أصول  من  بأنهم  الفرعوني 
الرئيسة  أصولهم  من  يعّدون  البل 
الرغم  وعلى   ، وباختزال  وهنا   -
أعاله  المعلومات  غالبية  أّن  من 
 ، وتأريخاً  علماً  الموثقة  بحكم  هي 
للتطويب  ليست  هي  الغاية  أن  إال 
العرقي بقدر ماهو تصويب معرفي 
كثير  جذور  على  تأريخي  وكرّدٍ   ،
من فرعونات مصر ومن أهمهن - 
نفرتيتي - التي شهدت في السنوات 
هويتها  تنفي  كبيرة  حملة  األخيرة 
وتوعزها  األصلية  وجذورها 
عسكري  قائد  او  لكاهن  كإبنة  مرة 
ورغم   ، الفرعون  جيش  في  كبير 
نفرتيتي   - بأنها  يتفق  جميعهم  أن 
دينية  إصالحات  حملة  قادت   -
وخاضت  كثيرة  مفاهيم  وغيّرت 
صراعاً كبيراً مع كهنة معابد مصر 
دينياً  ، وباختصار فقد قادت انقالباً 
وبشكٍل جذري وتقاطعت طروحاتها 
مع كثير من معتقدات ميتان ، البل 
، ولعّل  التوحيد  لمفهوم  أّسست  فقد 
القدرة  تلك  عليها  سيستكثر  بعضنا 
قامت  لربما  بأنها  يتصّور  قد  أو   ،
 ، بمفردها  التحوالت  تلك  بكّل 
وذلك في تناس حقيقي بأّن الموكب 
 400 حوالي  ضمت  رافقها  الذي 
وصولهن  وعند  ميتان  فتيات  من 
الدائرة  من  تزوجن   ، مصر  الى 
ورجاالته  بالفرعون  المحيطة 
المخلصين ، هذا األمر مّهد الطريق 
لنفرتيتي وسّهل لها سبل المتغيرات 
اخناتون ، وذات األمر  تبنّاها  التي 
المأساوي  مصيرها  إلى  بها  أودى 
القول  وختام   .. اخناتون  بعد موت 
النص  هذا  عنوان  إلى  العودة  وفي 
اإلنساني  الثقافي  للتالقح  كسريالية 
الرقص  لوحات  التركيز على  وفي 
الحصان  رقصة   - الصعيدية 
 ، واألداء  الحركات  وتتالي   -
سي   - رقصة  مع  وبمقارنتها 
تحكم  ونمط  الُكردية   - كي  گاڤ 
بخطوات حصانه رقصا  الصعيدي 
هرولة  الموسيقى  مع  كانسجام 
في  الُكرد  راقصو  يؤّديه  وما   ،
خطوات  في  إيماًء  الرقص  حلقات 
لفرسان  وكصوالت  احترافية 
                   ..  ! أصيلة  رهوان  جياد  يمتطون 
الثقافة  بأّن  وكختام  هنا  وسأختزل 
لكّل  معرفي  نتاج  هي  البشرية 
المجتمعات وقد تالقحت وامتزجت 
الحاالت  من  كثير  في  وبعضها 
جذورها  على  اإلرتكاز  استطاعت 
والبناء عليها ، ولم يخُل األمر أيضاً 
من متغيرات جذرية استهدفت بناًء 

معرفياً - دينياً ونفوياً للقديم 

العرض  هذا   : هامة  مالحظة   -
اعتمدت فيها على نصوص عديدة 
متن  في  إليها   اإلشارة  تّمت 

الموضوع.
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التاريخ والتراث



 اعداد: ليلى قمر 

نسرين تللو

يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

ولدت وداد عقراوي عام 1٩6٩ في 
العراق   - الموصل  بمحافظة  عقرة 
وأخصائية  ُكردية  حقوقية  وهي   ،
في علم الوراثة وخبيرة في الصحة 
السرطانية،  واألمراض  الدولية 
ورئيسة  إنسان  حقوق  وناشطة 
وهي   . الدولية  الدفاع  منظمة 
العراقية  الجنسيتين  تحمل  ُكردية 
 . كوبنهاكن  في  وتقيم  والدانماركية 
الدين  صالح  جامعة  من  تخّرجت 
شهادة  على  وحصلت   1٩٩0 عام 
صالح  جامعة  من  المدنية  الهندسة 
الدنمارك  في  وحصلت   ، الدين 
علم  في  الماجستير  درجة  على 
الجينات  وظيفة  وتحديد  الجينات 
المايكروبيولوجيات  وفي  المجهولة 
وبعدها   ، الوراثية  واألمراض 
في  الملكي  المستشفى  في  عملت 
درجة  على  وحصلت   . كوبنهاغن 
الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف 
والصحة  السرطانية  األمراض  في 
       . المتحدة  الواليات  من  الدولية 
العراق  في  الحقوقي  نشاطها  بدأ 
ودرست  الدانمارك  في  واستمّر 
في  وتخّصصت  الدولي  القانون 
وقد   . الدولي  واألمن  السالح  نزع 
في  قيادية  دولية  مناصب  شغلت 
كان  الحكومية  غير  المنظمات 
الدولية  العفو  منظمة  سفيرة  آخرها 
الهيئة  وعضوة  التعذيب  لمناهضة 
فرع  الدولية  العفو  لمنظمة  القيادية 
الدانمارك .                    تنّحت 
فجأةً عن مناصبها في منظمة العفو 
الدولية في حزيران 2007 . تقطن 
حالياً  وتشغل  كوبنهاغن  في  حالياً 
منصب رئيسة منظمة الدفاع الدولية 
المناصب  من  العديد  تقلّدت  وقد   ،
المختلفة  اإلنسانية  المنظمات  في 
العمل  لشبكة  كمندوبة  وعملت 
الصغيرة  األسلحة  بشأن  الدولي 
شاركت  ،كما  المتحدة  األمم  لدى 
جلسات  من  العديد  في  كمراقبة 
الرسمية  غير  التفاعلية  االستماع 
غير  المنظمات  مع  العامة  للجمعية 
المجتمع  ومنظمات   ، الحكومية 

المدني والقطاع الخاص . 
وقد ألقت العديد من الندوات العلمية 
الثقافية  والمحاضرات  والحقوقية 
والسيمنارات األكاديمية البحثية في 
وفروع  الدانماركية  المدن  معظم 
الدانمارك  في  الدولية  العفو  منظمة 
مدى  وعلى   ، الثقافية  والمؤسسات 
عملت  و2006   2005 العامين 
مجموعة  في  العفو  لمنظمة  كاتبة 
»اكتب من أجل الحياة« ومجموعة 
التحرك السريع والطارئ وغيرها . 

الشخصية الناضجة والمجتمع 
الناضج 

أن تكوني ناضجة هو أن يكون لديك 
إرادة لممارسة الحياة, فالنضج ليس 
الحياة،  في  كامل  نجاح  بالضرورة 
الكمال،  إدراك  أننا ال يمكن  بمعنى 
نلمسه ولكننا  إليه وال  ولكننا نسعى 
ال  والنضج  توقف.  بال  إليه  نجري 
أو  مثاليين,  نكون  أن  أيضاً  يعني 
عن  مقولبة  مدّجنة  نسخة  نكون  أن 
مجتمعنا، بل هو القدرة على التمرد 
االستقالل،  على  والقدرة  واالبتكار 
اختالفنا  لحماية  دائم   صراع  و 
مواردنا  تنّوعت  وكلما  وتميزنا, 
ثقافتنا  ومصادر  الواعية  الذهنية 
والقدرة على ضبط النفس؛ كان لدينا 
الفوز  لتحقيق  األوراق  من  المزيد 
في اللعبة، أما عندما تكون الموارد 

ردية... د . وداد عقراوي
ُ
ف للمراة الك

ّ
أمنوذج مشر

 يف رؤية؟
ً
كيف تكون ناضجا
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نافذة المرأة

وكان لها نشاطات كتابية واعالمية 
حيث نشرت العديد من المساهمات 
الجرائد  أشهر  في  والمقاالت 
 ، الدانماركية  باللغة  الدانماركية 
منشورة  ومقاالت  كتابات  ولها 
العربية  الجرائد  من  الكثير  في 
مساهماتها  الى  إضافةً   ، والُكردية 
متعددة  حمالت  وتنفيذ  تحضير  في 
وعالمية  دانماركية  لمنظمات 
مختلفة ، من ضمنها صندوق األمم 
العالمية  والهيئة  للسكان  المتحدة 
لمساعدة ضحايا التعذيب . لها نشاط 
الكثير  في  واسع  وإذاعي  تلفزيوني 
بخصوص  اإلنترنت  مواقع  من 
والعنف  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 

ضد المرأة وغيرها . 
بأنها  الشخصية  سيرتها  وتقول 
العراق  َكردستان  إقليم  في  ولدت 
ألسرةٍ علمانية ، رفضت في سنوات 
المحاوالت  كّل  وشبابها  مراهقتها 
البعث  حزب  أعضاء  بذلها  التي 
واالنضمام  ثقتها  لكسب  الحاكم 
للحزب ، وهو األمر الذي تسبّب في 
إدراجها على القائمة السوداء لفترةٍ 
من الزمن . انتقلت في عام 1٩86 
الهندسة  درست  حيث  أربيل  إلى 
المدنية مع التركيز على اختصاص 
تصميم الطرق والجسور في جامعة 
 1٩88 عام  وفي   ، الدين  صالح 
التعذيب  توثيق  في  سراً  شاركت 
وغيره من انتهاكات حقوق اإلنسان 
في جميع أنحاء العراق ، وانخرطت 
في العام التالي في النشاط السياسي 
حقوق  أجل  من  النضال  سبيل  في 
اإلنسان والسالم والعدالة االجتماعية 
والديمقراطية والمصالحة العرقية ، 
وقد سبَّب هذا النضال تهديداً حقيقياً 
زاد   ، أسرتها  أفراد  وحياة  لحياتها 
بعد  كبير  بشكٍلٍ  السياسي  نشاطها 
أيضاً  »المعروفة  األنفال  حملة 
لألكراد«،  الجماعية  اإلبادة  باسم 
األوقات  كّل  من  الرغم  وعلى 
تمّكنت  فقد  بها  ت  مرَّ التي  الصعبة 
والحصول  دراستها  إكمال  من 
عام  في  البكالوريوس  شهادة  على 
على  عقراوي  وأجبِرت   ،  1٩٩0
مغادرة ُكردستان بعد حرب الخليج 
األولى عندما استعاد النظام العراقي 
من  ُكردستان  إقليم  على  السيطرة 
عام  ربيع  في  شنّه  هجوم  خالل 
تابعت  المهجر  وفي   ،  1٩٩1
درجة  على  وحصلت  دراستها 
وعلم  الوراثة  علم  في  الماجستير 
في  الدكتوراه  ودرجة   ، الجينات 
الصحة العالمية ووبائيات السرطان 
الوراثة  علم  في  كخبيرة  وعملت   .

السريري .
هي  عقراوي  وداد  الدكتورة 

الدفاع  لمنظمة  المشاركة  المؤّسسة 
العالمية ، وهي منظمة غير حكومية 
حقوق  وحماية  تعزيز  على  ترّكز 
األوسط  الشرق  منطقة  في  اإلنسان 
مهمتها  وتتمثّل   ، أفريقيا  وشمال 
حقوق  النتهاكات  »االستجابة  في 
الدولي  اإلنساني  والقانون  اإلنسان 
الوقائية  التدابير  تنفيذ  ومراقبة   ،
التي تهدف إلى إنهاء إفالت مرتكبي 
وإجراء   ، العقاب  من  الجرائم  هذه 
البحوث الطبية التي قد تحّسن بشكٍل 
المستوى  مباشر  غير  أو  مباشر 
الصحي للمجتمعات ، وتعّزز السالم 
العالقات  خالل  من  والديمقراطية 
الثقافية والدبلوماسية . وقد بدأ اهتمام 
السيدة عقراوي بحقوق اإلنسان منذ 
سنواٍتٍ طويلة ، حيث ساعدت وهي 
مجموعة  إنشاء  في  طالبة  تزال  ما 
عمٍل سرية ضد التعذيب في العراق 
، كان هدف هذه المجموعة هو جمع 
وتوثيق األدلة حول التعذيب وغيره 
من انتهاكات حقوق اإلنسان ، وفي 
مقابالت  تجري  كانت   1٩87 عام 
وعائالتهم  الضحايا  مع  سرية 
أيضاً  .                 ساهمت 
في زيادة الوعي حول آثار التعذيب 
األخرى  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات 
 1٩٩0 عام  وفي   ، المدنيين  على 
المساواة  عن  الدفاع  في  شاركت 
بين الجنسين ودعم المرأة في منطقة 
 ، أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
عمٍل  فريق  تأسيس  في  شاركت  ثم 
برامج  ونّظمت  إقليمي  نسائي 
بناء  في  المرأة  مشاركة  لتعزيز 
انتهاء  بعد  اإلعمار  وإعادة  السالم 
وأطلقت   ، والحروب  الصراعات 
حمالت  عدة  المهجر  في  عقراوي 
وكتبت   ، اإلنسان  حقوق  لدعم 
إذاعية  مقاالت وتحّدثت في حلقاٍت 
اإلنسان  حقوق  حول  وتلفزيونية 
في   ، الدولية  السالم  واتفاقيات 
مدّون  كأبرز  انتخبت   2005 عام 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
المدّونين  جميع  بين  من  أفريقيا 
جميع  في  العربية  باللغة  الناطقين 
لقب  على  وحصلت   . العالم  أنحاء 
متتاليين  عامين  لمدة  التدوين  ملكة 
مع  لعقراوي  أول مشاركة  كانت   ،
منظمة العفو الدولية في عام 1٩٩4 
التطوعي  بالعمل  بدأت  عندما   ،
مارس 2006  وفي   ، المنظمة  مع 
شكرتها األمانة العامة لمنظمة العفو 
لدعم حمالت  الدولية على جهودها 
استخدامها  سيَّما  وال   ، المنظمة 
التواصل  ومواقع  لإلنترنت  الفعّال 
والتعبئة  للتثقيف  كأداة  االجتماعي 
وفي   . اإلنسان  حقوق  مجال  في 
كسفيرة  اختيرت   2006 فبراير 

العفو  لمنظمة  التعذيب«  »أوقفوا 
الدولية ، وانتُِخبت عضواً في اللجنة 
في  الدولية  العفو  لمنظمة  التنفيذية 
عقراوي  ترأست   .  2006 أبريل 
في يونيو 2006 المؤتمر اإلقليمي 
األول حول الحد من األسلحة الذي 
جزءاً  وكانت   ، القاهرة  في  ُعِقد 
التقوا  الذين  الناشطين  من  وفد  من 
وزارة  في  السياسات  بواضعي 
والبرلمان  المصرية  الخارجية 
 2007 يونيو  وفي   . المصري 
استقالت من منظمة العفو الدولية ، 
وشاركت في تأسيس منظمة جديدة 
الدولية في نفس  الدفاع  هي منظمة 
العام ، وانتُِخبت كرئيسٍة لمجموعة 
الشرق  النسائية حول منطقة  العمل 
وخالل   . أفريقيا  وشمال  األوسط 
من  العديد  أبرمت  الفترة  هذه 
اتفاقيات الشراكة مع المنظمات غير 
العمل  شبكة  مثل  الرائدة  الحكومية 
الصغيرة  األسلحة  بشأن  الدولية 
حملة  من  أكثر  كذلك  وأطلقت 
ونشطاء  الكتّاب  حقوق  عن  للدفاع 
المدني واألطفال والفتيات  المجتمع 
والدفاع عن حقوق المرأة . ودعمت 
باإلعدام  عليهم  المحكوم  السجناء 
الطعام  عن  المضربين  والسجناء 
 20 من  أكثر  اليوم  ولعقراوي   .
عاماً من الخبرة في مجاالت حقوق 
الجنسين  بين  والمساواة  اإلنسان 
القواعد  وتنظيم  المرأة  ودعم 
الثقافات  بين  والتواصل  الشعبية 
واألمن  االستراتيجي  والتخطيط 
الدولية  الدولي والسالم واالتفاقيات 
على  عقراوي  وداد  وعملت     .
تجارة  حول  وفعّالة  قوية  معاهدة 
حول  أبحاثها  وساعدت   ، األسلحة 
بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال 
والدعوة  التأييد  في كسب   ، أفريقيا 
إلحداث تغييراٍت شاملة في عمليات 
التصويت .                  ونظير 
وداد  الدكتورة  حصلت  جهودها 
الدولية  بفيفر  جائزة  على  عقراوي 
 ،  2014 عام  أكتوبر  في  للسالم 
وجاء هذا التكريم »إليجادها زخماً 
قوياً لصالح قرار األمم المتحدة بشأن 

معاهدةٍ قوية وفعّالة لتجارة األسلحة 
المشروع  غير  االتّجار  تمنع   ،
واألسلحة  الصغيرة  باألسلحة 
الخفيفة ، التي يمكن استخدامها في 
والجرائم  الجماعية  اإلبادة  أعمال 
ضد اإلنسانية واإلرهاب »، وكذلك 
»لعملها من أجل إعالن التزام األمم 
في  الجنسي  العنف  بإنهاء  المتحدة 
المتحدة  األمم  وقرار   ، النزاعات 
النقل  لوقف  المكّرس   2117
الصغيرة  لألسلحة  المشروع  غير 
العالم«.  حول  الخفيفة  واألسلحة 
 13 في  لعقراوي  الجائزة  قُّدمت 
أكتوبر 2014 من قبل القس لوكاس 
للجنة  الدولي  المنّسق  جونسون 
ست  كرَّ وقد  للمصالحة،  الدولية 
الجئ  مليون  لخمسين  الجائزة 
أو  للصراع  مباشرة  كنتيجة  نزحوا 
المسؤول  غير  النقل  أو  االضطهاد 
لألسلحة التقليدية الخفيفة ، وذكرت 
بشكٍل خاص اليزيديين والمسيحيين 
وجميع سكان منطقة كوباني . وقال 
حفل  في  جونسون  لوكاس  القس 
هي  مهمتك  كانت  .لقد   (  : التكريم 
المعاناة  وتخفيف  األرواح  إنقاذ 
في  والمساواة  السالم  وتعزيز 
الحقوق والفرص للجميع ، وأسفرت 
بشأن  إليها  توّصلت  التي  النتائج 
اإلنسانية  ضد  المرتَكبة  الجرائم 
والتطهير العرقي عن ظهور أعمال 
                  .  )  .. بأسره  العالم  رآها  مرّوعة 
بدأت  قد  عقراوي  وداد  وكانت 
من  لقراٍر  الدعوة   2005 عام  في 
قوية  معاهدة  بشأن  المتحدة  األمم 
تمنع   ، األسلحة  لتجارة  وفعّالة 
باألسلحة  المشروع  غير  االتّجار 
التي  الخفيفة  واألسلحة  الصغيرة 
اإلبادة  أعمال  في  استخدامها  يمكن 
الجماعية أو الجرائم ضد اإلنسانية أو 
اإلرهاب . وأشار مشروع كالريون 
وبشكٍل  ساعدت  عقراوي  أنَّ  إلى 
لتحديد  العالمية  المعاهدة  في  هام 
األسلحة ، واختيرت في عام 2008 
الخبراء  من مجموعة  لتكون جزءاً 
التابعة لألمم المتحدة لدراسة جدوى 
األسلحة  تجارة  معاهدة  ومعايير 
.                 وانضّمت كذلك في 
عام 2005 إلى حملٍة لفرض حظٍر 
الجنائي  القانون  وفق  التعذيب  على 
الدانمركي . وعملت كسفيرة لحملة 
لمنظمة  التابعة  التعذيب«  »أوقفوا 
العفو الدولية .          وشاركت 
منذ عام 2005  الدكتورة عقراوي 
اإلنترنت  عبر  المناقشات  في 
التواصل  ووسائل  والمدّونات 
وتمّكنت   . األخرى  االجتماعي 
عبر  جسور  إنشاء  من  خاللها  من 
اإلنترنت للجماهير الناطقة بالعربية 

الحوار  فريق  من  جزءاً  لتصبح 
وفي   ، اإلنترنت  عبر  والتفاعل 
العامة  األمانة  أثنت   2006 عام 
لمنظمة العفو الدولية على أنشطتها 
أّن  إلى  مشيرةً   ، للمنظمة  الداعمة 
النجاح  فرص  عززت  مشاركتها 
الدولية  العفو  منظمة  حقّقتها  التي 
إلى  انضّمت   2008 عام  وفي   .
في  النار  إطالق  ضد  دولية  حملٍة 
األعياد . وكذلك أطلقت في سبتمبر 
2014 حملة عالمية بعنوان »إنقاذ 
اليزيديين – على العالم أن يتحّرك 
اآلن«، تهدف لرفع مستوى الوعي 
حول مأساة اليزيديين في ُكردستان 
اإلنسانية  والحاالت  والعراق 
الطارئة التي ظهرت هناك ، وقالت 
عقراوي : إنَّ محنة اليزيديين مأساة 
نتأّكد  أن  ونريد   ، حقيقية  إنسانية 
ونؤّكد   ، يُنسوا  لم  الضحايا  أّن  من 
القانونية  الناحية  من  حمايتهم  على 
كاملة  مساعدةٍ  على  وحصولهم   ،
وتعويضاٍت عادلة ، وأشادت بجميع 
خالل  األقليات  دعمت  التي  الدول 
رت دعوتها  األزمة العراقية ، وكرَّ
للمجتمع الدولي للتدخل بشكٍل عاجل 
السنوي  التقرير  في  عنها  ونٍُقل   .
اللجنة  عن  الصادر   2015 لعام 
الدولية  الدينية  للحرية  األمريكية 
الدينية  المجتمعات  اضطهاد  حول 
والمنطقة  وسوريا  العراق  في 
المحيطة بها . وفي بياٍن لها يوم 4 
نوفمبر 2014 قالت د . عقراوي : 
يجب على المجتمع الدولي تحديد ما 
العراق  شمال  في  لليزيديين  يحدث 
 ، اإلنسانية  ضد  جريمة  باعتباره 
وجريمة ضد التراث الثقافي ، ونوع 
من أنواع التطهير العرقي ، مضيفةً 
أنَّ النساء اليزيديات يتعّرضن بشكٍل 
واالغتصاب  والعنف  للرّق  منهجي 
كسالح حرب . وانضّمت د . وداد 
أطلقتها  دولية  حملٍة  إلى  عقراوي 
إلنهاء  الدولية  الطفل  حقوق  شبكة 
المدنبين  إعدام  عمليات  جميع 
وكذلك   . عام 2014  في  األحداث 
مشروع  إلى   2008 في  انضّمت 
أنحاء  جميع  في  االتّجار  »أوقفوا 
العالم«، وهي حملة لوقف االتّجار 
بالبشر في جميع أنحاء العالم . وهي 
مؤلّفة  أعاله  ورد  ما  لكّل  إضافة 

ومن أشهر مؤلّفاتها : 
رواية كتاب تارا باللغة الدانماركية، 

2003
رواية كتاب تارا باللغة النرويجية، 

2005
باللغة  االمل  ظّل  تحت  رواية 

الدانماركية، 2013 ...

إعداد وبتصرف من ويكيبيديا

الذهنية محدودة، فتقّل فرص نجاحك.                                                    
والموهبة  الطاقة  لديهّن  منا  الكثير 
كمورٍد ذاتي. ولدى الكثير منا موارد 
أكثر بكثير مما يُعتقد, وكلٌّ منا يتعيّن 
التنافس ألخذ  عليه عاجالً  أم آجالً 
مكانته في هذا العالم، وكلٌّ منا عليه 
على  التأثير  في  قدرته  يكتشف  أن 
هو  ما  أيضاً  ندرك  ،وبهذا  الحياة 
جوهر  الحياة ؟  وأين تكمن كرامة 
الحياة  جودة  تقييم  وكيفية  اإلنسان؟ 
التي نعيشها، لنكون بشراً أقرب إلى 
الكمال.                            واألمر 
القيام  يمكننا  بمفردنا  أننا  يعني  ال 
بذلك، نحن بحاجٍة لبعضنا البعض, 
حقيقة  وهذه  تحتاجني.  و  أحتاجك 
من  فيكون  رائع   وشيء  رائعة 
دواعي سرور الغالبية منا أن يطلب 
أحدهم مساعدة صغيرة في الشارع 

يمكن  نعم  للمساعدة  سعداء  ونحن 
أن يجمل ذلك يومنا ويعّم  أرواحنا 
يحدث  هذا  االستقرار,  من  المزيد 
مساعدة  على  قادراً  نكون  عندما 
في  ممكن  وهذا  وتساعده,  شخٍص 
مجتمعٍ يتمتع بروابط إنسانية دافئة, 
روابطه  مجتمعٍ  في  يتحقّق  وال 
حيث  وباردة؛  االجتماعية ضعيفة  
فتسمك  الفرد  عزلة  فيه  تزداد 
بنفسه  يحيطها  التي  الصلبة  القشرة 
اآلخرين  مع  التضامن  في  ورغبته 
فتقّل اإلنسانية التي نظهرها لبعضنا 
بارد،  اجتماعي  مناخٍ  في  البعض 
بعد أن تتآكل النظرة  ال نعود بشراً 
عيوٍن  إلى  ونتحول  لدينا،  البشرية 
والمكاسب  الالمعة  الصور  تطارد 
االجتماعية، نطارد األزياء واأللوان 
التجارية،  والعالمات  والمالبس 

داخل  البعض  بعضنا  ونعرف 
على  اعتماداً  الدائرة  هذه   وخارج 
هذه  المرء  بها  يتقن  التي  الدرجة 
العادات, ومن غير قصٍد, ندخل هذه 
الحياة  معنى  معها  ويضيع  اللعب، 

على طول الطريق.
 هل نريد هذا؟ وهل سباقنا في الحياة 
الذي  الموقف  إلى  لنصل  هذا؟  هو 
الحياة  حافلة  من  ننزل  فجأةً  يجعلنا 
إلى األبد  قبل بلوغ الهدف, هذا هو 
المتعثرين  الناضجين  غير  سلوك 
افتقدوا  ألنهم  حياتهم،  رحلة  في 
الدفء  افتقدوا  التعاطف،  أخالق 
هذا  من  االنسجاب  أما  واالنسانية، 
البساطة  قبول  فيتطلّب  الطريق 
أساساً  يتطلّب  وهذا   ، والتنوع 
مليئة  تعاطٍف  حياة  لبناء  أخالقياً 
بالدفء واإلنسانية وكرامة ال هوادة 

الفرد  حياة  تكون جودة  فيها، حيث 
كالم  وهذا  المركزي،  الهدف  هي 
خالل  من  نتائجه  أظِهرت  واقعي 
يُسمح  الذي  فالمجتمع  االستبيانات, 
أكثر  يكون  بالقيادة  فيه  للناضجين 
التكيّف مع  وقدرةً على  قوةً وكفاءةً 
على  القائم  القاسي  الجامد  المجتمع 
السبب  هو  هذا  والزيف,  األوهام 
في أننا نريد مجتمعاً سمته النضج, 
بهيئٍة  الظهور  أيضاً  هو  النضج 
الترتيب  مبالغات  عن  بعيداً  طبيعية 
والتأنق الزائد وإبراز مظاهر القوة 

والثروة.
 فالشخص غير الناضج يستغّل كّل 
حساب  على  نفسه  لتمييز  فرصٍة 
اآلخرين، ويذهب دائماً إلى أبعد ما 
أي  في  السارية  المعايير  به  تسمح 
للبشرية  منظور  امتالك  إّن  وقت, 

بمنظور  أيضاً  يتعلّق  ومستقبلها 
اإلرادة،  إنها  إرادته،  الى  اإلنسان 
لقبول  واإلرادة  الوجود،  وإرادة 
من  كجزٍء  اختالفاته  بكّل  اإلنسان 
تنوع الوجود بدون هذه اإلرادة، فإّن 
منظور مستقبل البشرية ال معنى له.



يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

ـــر فيـها!
ّ
فكـ

وإنما في قدرة المرء على استيعابها، 
تاريخ  على  تماماً  ينطبق  وهذا 
إبداء  لنا  يحّق  الذي  الُكردية،  األمة 
المالحظات المفيدة حوله، مع األخذ 
العوامل  جميع  االعتبار،  بعين 
في  المؤثرة  والذاتية  الموضوعية 

سيرورة تاريخ هذه األمة. 
الجيوسياسي  الوضع  خلق  أوالً: 
مالئمة  غير  ظروفاً  لُكردستان 
منذ  قومياً  الُكردي  الشعب  لتطور 
العمليات  طريق  في  وقامت  الِقدَم، 
االثنو ثقافية واالثنو سياسية حواجز 
قيام  لعدم  رئيساً  سبباً  كانت  صعبة 
دولة مركزية ُكردية التي من دونها 
الذي  التخلف  تجاوز  عملياً  يستحيل 
التطور  وأعاق  تاريخياً،  تََكَوَن 
في  ووضعهم  للُكرد،  القومي 
مواجهة وضع يصعب اختراقه، إال 
فقط  يرتبط  ذلك ممكن، وهذا ال  أّن 
دولياً  بالتغييرات التي ترتدي طابعاً 
الخارجي  السياسي  بالتوجه  بل   ،
للحركة التحررية الوطنية الُكردية. 

عوامل  تأثير  تحت  تكونت  ثانياً: 
خارجي،  منشأ  ذات  للُكرد  صعبة 
عوامل داخلية صعبة جداً، فالتاريخ 
الُكردي جرى تحت شعار االنقسام، 
وعرقياً،  سياسياً  مجّزأة  أمة  فالُكرد 
البلدان  من  بلد  كّل  في  يشّكلون  فهم 
ويسكنون  مختلفة  قومية  الغاصبة 
طيلة  وتعّرضوا  الريفية،  المناطق 
والتمييز  القومي  لالضطهاد  حياتهم 
المحلية  السلطات  من  العنصري 
هؤالء  سواء،  حٍد  على  والغزاة 
الُكردية  باألرض  ألحقوا  الذين 
للغاية,  فادحة  أضراراً  وسكانها 
جوانب  مختلف  على  نوعياً  وأثّرت 
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منها  الروحية  الَكردية  األمة  حياة 
نيل  أّن  يتأتّى  هنا  ومن  والمادية، 
األرض  وتوحيد  السياسية  الحرية 
من  أساسيتان  مهمتان  هما  الُكردية 
المهام القومية للشعب الُكردي، ومن 
الُكردي  الشعب  سيبقى  حلهما  دون 

محكوماً بالتخلف إلى األبد. 
ثالثاً: إّن الحد األقصى في ما يتعلّق 
باألهداف المثلى التي تعدّ فعالً كذلك 
أم  الحياة  في  سواًء  للمرء  تبدو  أم 
المنال،  صعبة  غاية  السياسة   في 
أهداف  مجموعة  كانت  إن  وخاصةً 
مرغوبة معاً، وهذا واضح في قضية 
مسألة مصير الشعب الُكردي، ولئن 
التحررية  القومية  الحركة  حقّقت 
عدد  إخفاق  رغم  الُكردي،  للشعب 
مهمة  نجاحاٍت  الثورات،  من  كبير 
مثل إدراج المسألة الُكردية في جدول 
المعاصرة،  الدولية  الحياة  أعمال 
جنوب  في  لالستقالل  بؤرة  وإقامة 
سبيل  في  النضال  فإّن  ُكردستان، 
وحدة ُكردستان كان نصيبه اإلخفاق، 
للدول  الحيوية  المصالح  يمّس  ألنه 
الكبرى،  والغربية  أوسطية  الشرق 
ومن هنا :اإلستنتاج الضروري وهو 
ينبغي  األهداف  لتحقيق  النضال  أّن 
تقسيمه زمنياً وخوضه على مراحل، 
وهذا يتعلّق بمستويات تقرير مصير 
المقام  في  بدّ  وال  القومي،  الُكرد 
الحقوق  إلى ضمان  التوصل  األول 
للُكرد في كّل بلد  السياسية والثقافية 
حدى،  على  الغاصبة  البلدان   من 
أن  ويجب  ُكردستان  جّزأت  والتي 
من  شواهد  وثمة  البداية،  هذا  يكون 
القرنين التاسع عشر والعشرين على 
بحكم  تتمتّع  إدارات  أو  دول  تعايش 

واحدة،  قومية  أرض  على  ذاتي 
أّن العالقات تتشّكل بينها على  علماً 
العدائية  العالقات  من  مختلف  نحٍو 
وأحياناً  تماماً،  الودية  العالقات  إلى 
)فيتنام –  بالوحدة مثل  ينتهي األمر 
ألمانيا( وليس بعيداً أن يسلك التطور 
هذا  للُكرد  الحكومي   – السياسي 

السبيل. 
كانت  دائماً  الخارجية  البيئة  رابعاً: 
هذا  وعلى  للُكرد،  مناسبة  غير 
التاريخي،  تََكَوَن مصيرهم  األساس 
الُكردية  الداخلية  العالقات  وكذلك 
أيضاً لم تكن على ما يرام في الماضي 
هذا  ومرد  السواء،  على  والحاضر 
ذاتية  وأخرى  موضوعية  أسباب 
الُكردية  الذهنية  في  عضوياً  دخلت 
قروٍن  خالل  تكّونت  التي  النمطية، 
من تاريخ تطورهم مكوناً وحدة اثنو 
سيكولوجية متميزة، ومصيبة الُكرد 
األساسية في انقسامهم األزلي، الذي 
حتى  رواسب  شكل  على  قائماً  ظّل 
يومنا هذا، حينما أصبحت العالقات 
-العشائرية  القبلية  المجموعات  بين 
المجتمع  لبنية  مكونة  كمؤسسة 
الماضي،  في  أصبحت  قد  الُكردي 
يترك  الذي  التقليد  إلى  دخلت  لكنها 
السياسية  الثقافة  على  ضاراً  تأثيراً 
يضعف  فالتشتت  للُكرد،  المعاصرة 
للُكرد،  القومية  التحررية  الحركة 
حرية  أعداء  يستغلّه  الذي  األمر 
الُكرد واستغاللهم على أوسع نطاٍق 
في الدول التي تقتسم ُكردستان، هذه 
التجليات تجري سواًء أفقياً ألسباٍب 
موضوعية تكمن في الجغرافيا واللغة 
لألمة  الديني  باالنقسام  ما  حٍد  إلى 
يكمن  عمودي  بشكٍل  أم  الُكردية، 

)ثياب  العتيدة  مسرحيته  في 

الكاتب  يقول  الجديدة(  األمبراطور 

األلماني األشهر برتولد بريخت: 

والعيّارين  الُشّطار  من  اثنان  ذهب 

و  الطاغي  المدينة  حاكم  إلى 

األحمق, وعرضا عليه أن يخيّطا له 

بدلة خيوطها من الذهب 

يراها  ال  يلبسها  وعندما  والفضة, 

وال يراه أحد أبداً ،

خير  وهذا  الجميع,  يرى  هو  بينما 

الفساد  رؤية  من  ليتمّكن  وسيلة 

يراه  يدخل ال  أن  فما   ، والمفسدين 

الحاكم  وافق  به,  يحّسون  وال  أحد 

كّل  وفي  المشروع,  على  األبله 

أسبوعٍ كان يزوره الخياطان 

ويتظاهران بأخذ مقاساته وبيان ما 

للبدلة من صفاٍت عجيبة ،و يبتزان 

من الخزينة مبلغاً كبيراً  من المال,         

منه  خلت  قد  المال  بأّن  أحّسا  ولما 

الخزينة, جاءا إلى الحاكم وأيديهما 

إلى األمام 

واالجتماعية  السياسية  األسباب  في 
المحضة.         إّن الحياة السياسية 
قد  المعاصرة  التاريخية  لُكردستان 
شّخصت بقوة )سمة شرقية وُكردية 
الحركة  القيادة في  إّن مسألة  أيضاً( 
موقع  تشغل  ما  كثيراً  التي  الوطنية 
الضرر  تلحق  وأحياناً  الصدارة، 

الفادح بالمصالح الُكردية العامة. 
الدرس  صياغة  يمكننا  وهكذا 
وبالشكل  الُكردي  للتاريخ  األساسي 
االنقسام  رواسب  وتجاوز  التالي، 
الوحدة  وتحقيق  عملياً  الرجعي 
المركزية  المهّمة   – السياسية 
الُكردي  للشعب  العامة  والوطنية 
الذي يكافح بنجاحٍ منقطع النظير في 
الشرق األوسط في سبيل حريته واس
تقالله،                         إّن بوسع 
الُكرد في ظّل الظروف هذه االستفادة 
من االمكانيات المناسبة التي وفّرها 
منذ  المتشّكل  الدولي،  الوضع  لهم 
يّمم  عندما  العشرين،  القرن  نهاية 
الغرب والرأي العام الدولي وجههما 
الذهبية  الفرصة  ُكردستان،  شطر 
متّجهين  طويالً،  الُكرد  ترقّبها  التي 
نحوها بكّل السبل والوسائل كما فعل 
الحزب الديمقراطي الُكردستاني في 

جنوب ُكردستان.

ردية عام مضى.. عام قادم... التتمة
ُ
األمة الك

 اكتُِشف في مدينة سوسة »عاصمة 
العاصمة  وهي  العيالمية‹  المملكة 
التاريخية لبالد الُكرد أو كما تسّمى 

لورستان.
األصلي،  العود  موطن  لنا  ُكِشف 

فقد ُعثر على أشكال منقوشة للعود 
على التماثيل المصنوعة من الطين، 
ومنها عود بيضوي الشكل، له رقبة 
لعازٍف  أنه  والظاهر  ثقبان،  فيها 
عليه  ُعثِر  آخر  وعود   - مرموق، 
من  مصنوع  أيضاً،  لورستان  في 
صندوق  له  النحاس،  و  البرونز 
إناء فضي  و  البطن،-  يشبه  دائري 
محفوظ في المتحف البريطاني ُعثِر 
الملحق  الجزء  ُكردستان  في  عليه 
بإيران يعود للعصر الساساني، نُِقش 
)الشكل  سمر  مشهد  في  عود  عليه 
للعود  الفضي  اإلناء  1صورة 

الساساني( 
على  الموصل  مدينة  في  وُعثِر   
التنبور  آلة  يحمل  لشخٍص  تمثال 
يبلغ عمره سبعة آالف سنه )الشكل 

2التنيور الساساني(
إلى  يعود  حجٍر  على  ُعثِر  كما 
مدينة  في  الميتاني  العصر 
)اوركيش( منقوش عليه أقدم تدوين 
موسيقى عمره)3350( سنة، وتبيّن 

لنا النقوش المرسومة على األواني 
واألدوات التي ُعثِر عليها في ايالم 
شيوع آلة العود في  تلك العصور 
عود  عازف  أشهر  وإّن   ، القديمة 
يُدعى  كان  الساساني  العصر  في 
تُروى  والذي   ،)Barbad( باربد 
مهاراته  عن  الروايات  من  الكثير 
تسمية  أّن  ويُعتقد  العزف،  في 
العود مقتبسة من اسم هذا العازف 
الشهير، عكس التفسير الذي يذهب 
إلى أنها مقتبسة من شكل البط الذي 

يشبه العود. 
 ومن خالل الشواهد التاريخية التي 
العيالمية  المملكة  في  عليها  ُعثِر 
جنوب  السومريين  وحضارة 
آلة  العود  أّن  لنا  يظهر  العراق، 
المنطقة،  تلك  في  أصيلة  موسيقية 
وتؤّكد نسبته إلى المملكة العيالمية 
مدينة  في  اكتٍُشفت  التي  اآلثار 
سوسة و التي تعود ألكثر من ألف 
منحوتات  ومنها  الميالد،  قبل  عام 
واألدوات  األواني  على  للعود 
نابعه  وهي  والمعدنية،  الفخارية 
من الحضارة الُكردية التي  نشأت 
في  القدم  في  ضاربة  عهود  منذ 
كما  عيالم  أو  لورستان-   – ايالم 
تسّمى في  العربية ومدنها الشهيرة 
)سوسة وبرسي بولس(، والعاصمة 
وهي  )انشان(   االقدم  الُكردية 
منها  وأقدم  سوسة  مدينة  قرب 
تسمية  عيالم  أّن  ويرّجح  تاريخاً، 
المجاورة  السامية  األقوام  أطلقتها  
المدينة  وتُعتبر   – الُكرد  لبالد 
نهاوند، وتقع  الساسانية –  الُكردية 
المقامات  مهد  ديالى،  محافظة  في 
الموسيقية الشرقية، ونجد فيها أقدم 
محفوظ  ُكردي  موسيقي  تأليف 
األناشيد  هي  الحاضر  الوقت  حتى 

الزرادشتية – غاتا- ومن هذه الكلمة 
اُشتقّت كلمة غيت التي تعني أغنية 
التي  األشعار  وهي  الُكردية،  في 
بطريقة  مؤلفة  خاص،  إيقاع  لها 
وحفظها،  تذّكرها  يسهل  موسيقية 
األعظمي:  حسين  الموسيقار  يقول 
فمقام  ُكردية  أصلها  المقامات  إّن 
الُكردية  المدينة  إلى  ترجع  نهاوند 
وتعني   )jêr تعني)  )زير(  ومقام 
األسفل ومقام ) sêka( تعني ثالثي 
اإليقاع، بسبب تكرارها ثالث مرات 
جانب  وإلى  الموسيقية،  القطعة  في 
هذه األناشيد نجد العديد من اآلالت 
المملكة  التي ُصنِعت في  الموسيقية 
في مدينة سوسة  العيالمية وخاصةً 
بقروٍن  الميالد  قبل  جاورها  وما 
عديدة، وانتقلت ألجزاء مختلفة من 
والممالك األخرى، وقسم  ُكردستان 
منها احتفظ باسمه أو بأثر من اسمه 
الُكردي لقديم حتى الوقت الحاضر،  
 )weter( تعني  التي   )tar( فمثالً 
على  محافظة  ظلّت  الُكردية،  في 
التسمية في اآللة الموسيقية الشهيرة 
شاهداً  الكلمة  وظلّت   ،)  tar  (
على أصلها  في العديد من اآلالت 
 gîta ، do tar( مثل  األخرى 
 sê( و  وترين(،  ذات  آلة  وتعني 
أوتار(،  ثالثة  ذات  آلة  وتعني   tar
الُكردية  الشعوب  اهتمام  وبسبب 
نظاماً  لها  أّسسوا  بالموسيقى، 
ومواصفات،  قوانين  لها  ورتّبوا 
كافية  معلومات  امتالكنا  عدم  ومع 
األولى  الموسيقية  العصور  عن 
في  ُكردستان / ايران / لورستان، 
لكننا نجد لدى الساسانيين موسيقيين 
ناكيسا،  باربد،  مثل  مشهورين 
معروفة  أسماؤهم  ظلّت  رامتين، 
ويُعدُّ  التاريخية،  الروايات  في 

الموسيقيين  هؤالء  أشهر  باربد 
نظاماً  ألّف  الذي  وهو  العظام 
ملكية  مقامات  سبع  يشمل  موسيقياً 
لحناً  وثالثين  )خسرواني(،  تسّمى 
وثالثمائة  وستين داستان: )قصة ، 
وكان  مشهور(،   ، حكاية   ، خرافة 
الشرق  أقدم نظاٍم موسيقي في  ذلك 
في  حاضرة  آثاره  مازالت  األوسط 
الحاضر.  الوقت  حتى  الموسيقى 
 kîn/ مؤلفاته:  بعض  أسماء  ومن  
 Text /، )أي انتقام ايرج( /ya îrc
اردشير(.   ( أي عرش   /erdeşê
مالحم  المؤلفات  هذه  تكون  وقد 
غنائية . أما مؤلفاته المعروفة باسم/ 
)حديقة  أي   /  baxî şehreyar
أي   /  heft kinc/ و  شهريار(، 
 meh ، hewr / الكنوزالسبعة، و
kuhan ، / )أي القمر ، الغيوم ، 
والجبال ( فال نعرف عنها شيئاً أكثر 

من أسمائها التي ذكرها المؤّرخون 
بعد  أتلفت  تكون  وقد  األواخر، 
ُحِرمت  إذ  االسالمية،  الفتوحات 
الموسيقى في بالد الُكرد التي دخلت 
واعتبرت  العرب،  سلطة  تحت 
بعد  فيما  انتعشت  أنها  إال  هرطقه، 
في بالط الخالفة العباسية من جديد، 
وانتشر الموسيقيون والمغنّون الُكرد 
يؤلّفون  وبدأوا  اإلسالمية  البالد  في 

ويغنّون بالعربية.
 ومن بين مشاهير الموسيقيين ابو) 
كتاب  ألّف  الذي  الفارابي(  نصر 
أسس  ووضع  الكبير(  )الموسيقى 
اإلسالمي،  العالم  في  الموسيقى 
الذي  األورموي(  الدين  و)صفي 
جزء  عشر  اثني  في  اللحن  وضع 
بست مقطوعات غنائية، و)منصور 
أشهر  الموصلي(  إسحق  و  زلزل 
العصر  في  الموسيقيين  العازفين 
ويُعرف  زلزل  منصور  العباسي 
باسم زلزل، وزلزول، وهو عازف 
بالموسيقى  خبيًرا  كان  شهير، 
اآلالت  على  العزف  في  وماهراً 
جديدة  نوتات   فابتكر   ، الموسيقية 
وغيّر بعض النوتات القديمة .فابتكر 
النوتات  هذه  وُعرفت  ثالثة   نوتة 
بلحن زلزل، وهو اليتفق مع تقسيم 
اللحن إلى  أجزاء صغرى وكبرى، 
كما صّمم عوداً ُسٍمي الشبوط، لشبهه 
تسمية  وأصبحت  الشبوط،  بسمكة 
عصره,  في  شائعة  الشبوط  عود 
يقول أحد الباحثين عن مهارة زلزل 
اّن  أصابعه هبة من هللا وهو حين 
األحنف  ينهض  العود  على  يعزف 

ليرقص، داللة على  مهارته.
ابراهيم بن ماهان والد اسحق  أما   
في  أرجان  في  ولد  الذي  الموصلي 
الُكردية،والملقّب  شيراز  منطقة 
بشكٍل  الموسيقى  طّور  بالموصلي، 
شاعراً  كان  فقد  للنظر  ملفت 
أعمدة  أحد  وهو  وموسيقياً،  ومغنياً 
ابراهيم  خلط   ذاك,  آن  الموسيقى 
مع  الُكردية   / الفارسية  األشعار 
من  جديدة  انواعاً  وصنع  العربية 
ومقطوعاٍت  أغاٍن  وألّف  الموسيقى 
ثقافة  في  شائعة  أصبحت  وأشعاراً 

البالد ، وغيّر في شكل األغنية.

و  اسحق  تلميذ  فهو  /زرياب/  أما  
األندلس.  إلى  الموسيقى  رسول 
اسمه  في الُكردية /zêrab/ يعني 
، آب  َزر = ذهب   : الذهب  ) ماء 
= ماء( وهو من الُكرد الفيليين لقد 
العود  آلة  جوهر  في  تغيراً  أحدث 
الخامس  الوتر  إليها  أضاف  حيث 
أسلوب  فتغيّر  بال)ُدْم(  المعروف 
الطرق على األوتار باستخدام قوادم 

النسر بدالً من الخشب.
إّن هؤالء العظماء تركوا لنا إرثاً يدّل 
نظام  مؤّسس  هو  الُكردي  أّن  على 
الدروس  نتعلّم  ال  فلماذا  البشرية، 
تلك  فنعيد  الثقافة،  تلك  من  والِعبر 
النظريات بأليات تعاملنا مع بعضنا 
البعض ومن ثم مع اآلخرين، ولعّل 
الوطن يأتي على رأس األولويات، 
الشخصية  المنفعة  قبل  ومصلحته 
العظيمة  االختراعات  هذه  فتساهم 
الجراحات  نزيف  وقف  على 
لألفكار  التابعين  بعودة  الُكردية 
إلى  المتصلّبة  وعقولهم  المتطرفة 
تلك  عن  ويكفّون  الصواب،  جادة 
بهؤالء  أبداً  تليق  ال  التي  األفعال 
العالمي و  النظام  العظماء مؤّسسي 
ذلك يكون باباً من أبواب اختصارنا 

للزمن القادم. 

ظم اإلنسانية
ُ
 عظيم وأساس الن

ٌ
ردي إرث

ُ
الرتاث املوسيقي الك

إدريس شيخة

فوقها,  البدلة  قِطع  بأّن  متظاهرين 

منه  وطلبا  الحاكم  على  ودخال 

الثياب  ليلبساه  كلها،  مالبسه  خلع 

الجديدة التي ستخفيه عن األنظار،

تماماً  عارياً  الحاكم  أخرجا  وهكذا 

والجميع يراه ولكن لم يتجّرأ أحد على 

بمعية  طفٌل  كان  حتى  بذلك,  البوح 

لوالده:     قال   ، الجمهور  بين  والده 

بابا لماذا خرج الحاكم عارياً تماماً؟                                                   

فما كان من الوالد إال أن وبّخ الطفل 

تكرار  على  وأصّر  يهتّم  لم  ولكنه 

سؤاله ، وفي المرة 

)الحاكم  قائالً:  صوته  رفع  األخيرة 

عار(                                     عندها 

رّدد الجميع معه

 العبارة ، وبصوٍت عاٍل, حتى الحاكم 

وأصيب  عليه  هو  ما  حقيقة  كشف 

الذا  فقد  الشاطران  أما  بالحسرة, 

بالفرار واختفيا عن األنظار. 

ممن  كثٌر  ظهرانينا  بين  أليس  باهلل 

خلعوا ورقة التوت؟!.



يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

منظمة ديرك حلزب يكيتي حتيي الذكرى 
اخلامسة لرحيل عضو اللجنة املنطقية تاج الدين 

عبد الغني

طالب جامعي من ديرك حيصل على املرتبة األوىل 
يف جامعة هولري

ـردستاني 
ُ
كركي لكي.. لقــاء جيمع يكيتي الك
والدميقراطي التقــدمي

ردي وسبل تطويره 
ُ
ندوة حوارية بعنوان: اجمللس الوطني الك

مها حزب يكيتي بدهوك
ّ
وتفعيله نظ

ـردستاني واجمللس احمللي
ُ
جل آغا.. لقــاء جيمع يكيتي الك

عامودا.. كربئيل موشي يدير ندوة سياسية يف مكتب 
حزب يكيتي

Yekiti Media

طلب  ومــن  نصيب،  مجتهٍد  لكّل 
تعّودنا  أمثال  الليلي،  سهــر  العاُل 
الزمــن،  مــن  لعـقــوٍد  عليها 
عن  بعيداً  الجئاً،  تكون  أن  ولكن 
منطقتنا  كانت  أوقــات  فــي  أهلك، 
تعاني من حروب أعتى التنظيمات 
األنظمة  واستبداد  اإلرهابية، 
فــي  بيضاء  نقطة  فتلك  الحاكمة، 
صفحات الشباب الُكـرد في مختلف 

دول اللجوء والشتات.
األخيرة،  العشر  السنوات  وخالل 
تفّوق المئات من الطبلة الُكـرد، ليس 
في سوريا، والدول األوروبية فقط، 
العــراق، ومــن  ُكـردستان  فـي  بل 
الطالب المتفّوقين أخيراً، أبن قرية 
عين ديوار في ريف ديرك، الشاب 
دليار عمر جنيدي، بإحرازه المرتبة 
األولى على قسم الهندسة الميكانيكية 
هولير/أربيل  جامعة  في  والطاقة 
پوليتکنيکی  زانكوى   ( التقنية 
هه ولير ( في سنة التخرج األخيرة.

“دليــار”  مع  لقاء  في  ميديا  يكيتي 
أشار إلى إنه كان يدرس منذُ سنوات 
في العاصمة هولير، حيُث كان من 
وحصل  الجامعة،  خالل  المتفوقين 
مستوى  على  األولى  المرتبة  على 
كلية الهندسة في جامعة أربيل التقنية 
)الهندسة  التالية  األقسام  تضم  التي 
الهندسة  والطاقة،  الميكانيكية 
المعلومات،  نظم  هندسة  المدنية، 

لكي  كركي  منظمة  من  وفــد  زار 
الُكـردستاني  يكيتي  لحــزب  وآليان 
االثنين، 10 كانون  يوم  – سوريا, 
الحزب  مكتب   2022 الثاني 
في  الُكـردي  التقدمي  الديمقراطي 
النقاش  وجرى  لكي،  كركي  بلدة 
االهتمام  ذات  مواضيع  عــدة  حول 

المشترك.
كركي  في  والتقدمي  يكيتي  وفد 
الثنائية  العالقات  ناقشا  وآليان  لكي 
على ضرورة  وأّكدا  الحزبين،  بين 

13 يناير، 2022
مخيم  في  حوارية  ندوة  أقيمت 
العراق،  ُكردستان  بإقليم  دوميز 
الُكردي  الوطني  المجلس  بعنوان: 
وسبل تطويره وتفعيله، أدراها أكرم 
رشيد عضو اللجنة المركزية لحزب 
يكيتي الُكردستاني – سوريا، وبمقر 

األخير.
دعت  التي  الندوة  هذه  في  شارك 
يكيتي،  لحزب  دهوك  منظمة  لها 
والنشطاء  السياسيين  من  مجموعة 
وممثلون عن بعض أحزاب المجلس 
المدني  المجتمع  ومنظمات  الُكردي 

ورجال دين.
تطوير  سبل  المشاركون  تناول 

لكي  كركي  منظمة  من  وفــد  زار 

الُكـردستاني  يكيتي  لحــزب  وآليان 

كانون   13 الخميس  يوم  سوريا،   -

الشهيد  محلية  مكتب  الثاني 2022 

و  آغا  جل  في  برهك  نصرالدين 

عــدة  حول  النقاش  وجرى  آليان، 

8 يناير، 2022
لحزب  عامودا  منظمة  من  بدعوةٍ 
ألقى  سوريا  الُكردستاني-  يكيتي 
مسؤول  موشي  كبربيل  األستاذ 
اٱلثورية  المنظمة  في  العالقات 
جبهة  في  والقيادي  الديمقراطية، 
سياسية،  ندوة  والحرية،  السالم 
ونخبة  المحلي،  المجلس  بحضور 
وبدأت  والمثقفين،  السياسيين  من 

المركزية  اللجنة  عضو  بترحيب 
شيخموس  بــرزان  يكيتي،  لحزب 
بالضيوف مع الوقوف دقيقة صمت 

تخليداً للشهــداء.
عن  بإسهاب  تحّدث   المحاضر 
جبهة  تأسيس   ومبّررات  حيثيات 

6 يناير، 2022
يكيتي  لحزب  ديريك  منظمة  أحيت 
الذكرى  سوريا،   – الُكردستاني 
عضو  لرحيل  الخامسة  السنويّة 
اللجنة المنطقيّة للمنظمة، تاج الدين 
عبد الغني، اليوم في مكتب الحزب.
وحضر حفل التأبين ممثلو المجلس 
من  وعدد  ديرك  في  المحلي 

الشخصيات الوطنيّة واالجتماعيّة
وعائلة الفقيد ورفاقه.

صمٍت  دقيقة  بالوقوف  الحفل  بدأ 
على روح شهداء الُكرد وُكردستان، 
وعزف النشيد الوطني الُكردي أي 

رقيب.
المجلس  كلمة  ألقى  إبراهيم  علي 
خاللها  تحّدث  ديرك  في  المحلي 
لبعض  وتطّرق  الفقيد،  مناقب  عن 

األمور السياسيّة الراهنة.
عضو  ألقتها  يكيتي  حزب  كلمة 
علي،  نفيسة  السياسيّة  اللجنة 
عرضت خاللها مآثر الفقيد، ومدى 
تأثير رحيله على رفاقه في المنظمة.

كما تطّرقت عضو اللجنة السياسيّة 
المستجدات  آخر  إلى  يكيتي  لحزب 
الُكرديّة  الساحتين  على  السياسيّة 

والسوريّة.
كلمة عائلة الفقيد ألقاها ابن الراحل 
عبّر  الغني،  عبد  الدين  تاج  ريزان 
الذي  ألبيه  شوقه  مدى  عن  خاللها 

وصفه بالصديق واألخ والمعلم.
الحزب  رفاق  خاللها  شكر  كما 
على  وأّكد  رفيقهم،  لذكرى  لوفائهم 
عائلة  وستبقى  كانت  عائلته  “أّن 
إيمان  من  تملك  ما  بكل  الحزب 

وعزيمة”.
لمنظمة  وصلت  برقيّة  قراءة  وتّم 

ديرك من الكاتب الُكردي وليد حاج 
عبد القادر من دبي.

اللجنة  عضو  شكر  النهاية  وفي 
المركزيّة لحزب يكيتي الُكردستاني 
واستذكر  الحضور،  جب،  حسن 
وشرح  الراحلين  الرفاق  بعض 
والوفاء  الراحلين  استذكار  أهميّة 

لذكراهم.
المنطقيّة  اللجنة  عضو  أّن  يُذكر 
الغني  الدين عبد  تاج  يكيتي  لحزب 
بتاريخ  المنيّة  وافته  قد  كانت 
1/6\2017 في ديرك بعد تعّرضه 

ألزمة قلبيّة.

هيئاته،  جميع  وتفعيل  المجلس 
والحّد  القرار  التخاذ  آليات  وايجاد 
من الترّهل المتواجد في نشاطاته ، 
وإفساح المجال أمام المستقلين للقيام 
بدورهم، وكيفية انتخابهم بين هيئات 

المجلس.
وفي نهاية الندوة، اتفق المشاركون 
إلى  لتقديمها  مقترحات  عدة  على 
الُكردي  الوطني  المجلس  مؤتمر 

القادم.

مواضيع ذات االهتمام المشترك.

المحلي  والمجلس  يكيتي  وفدا 

السياسية  التطورات  آلخر  تطّرقا 

وسوريا،  سوريا،  ُكـردستان  في 

وأوضاع المنطقة الُكـردية.

أهمية  وبإسهاب  الجانبان  وناقش 

تطوير وتفعيل آليات عمل المجلس 

خالل مؤتمره الرابع المزمع إقامته 

أفكار  وطرحا  المقبلة،  الفترة  في 

كثيرة  ملفات  إلى  وتطّرقا  عديدة، 

من عدة جوانب تنظيمية وسياسية.
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منوعات

بمعدل  والجسور(  الطرق  وهندسة 
معدل  أعلى  بذلك  محرزاً  “ممتاز” 
مــع  الهندسة  كلية  مستوى  على 

تخرجه نهاية العام 2021

الجامعة  دخول  في  الفضل  وقال: 
مبادرة   ( “دافــي”  لمنحة  يعود 
آينشتاين األلمانية األكاديمية  ألبرت 
لالجئين ( الممّولة من un والحكومة 
دراسية  مقاعد  وتمنح  األلمانية، 
السوريين  لالجئين  بالكامل  ممّولة 
في  دراساتهم  إلكمال  المتفّوقين 
فيها  القبول  ويتم  اإلقليم،  جامعات 
واجتياز  المنحة  على  التقديم  بعد 

مراحل القبول والفوز بها.

إكمال  إلى  “دليــار”  ويطمح 
العليا،  األكاديمية  الدراسات 

تطويرها ومواصلة اللقاءات بينهما.
الوطني  للمجلس  القادم  المؤتمر 
للقاء،  أخر  محوراً  كان  الُكـردي 

وبإسهاب  الجانبان  ناقش  حيث 
عمل  آليات  وتفعيل  تطوير  أهمية 

المجلس خالل مؤتمره الرابع.

تكونت من  والتي  والحرية،  السالم 
الديمقراطية،  اآلثورية  المنظمة 
والمجلس  السوري،  الغد  وتيار 
العربي  والتجمع  الُكـردي،  الوطني 
والفرات،  الجزيرة  في  العشائري 
لتكون  يأتي  لم  تأسيسها  أن  مؤكداُ 
في  األخرى  للجهات  موازية  قوة 
الجزيرة، وشرق الفرات، وال حتى 
كيان  إلى  الحاجة  بل  سوريا،  في 
بعــد  المنطقة  أطياف  يمثل  سياسي 
واختصار  السالح،  دور  تحجيم 
رقعة المعارك إلى أماكن محدودة، 
السياسية  الرؤية  أيضاً  وشرح 

للجبهة.
الوضع  إلى  أيضا  تطرق  “موشي” 
و  الحل  سبل  و  الراهن  السياسي 
الحلول  تعترض  التي  المعوقات 
ضرورة  على  وشّدد  المطروحة 
والحفاظ  القائمة  الحوارات  إنجاح 

على السلم األهلي.
التفاوض  وهيئة  الدستورية  اللجنة 

بإشراف  انعقدت  التي  والجلسات 
أخر  محوراً  كانت  المتحدة  األمم 
العوائق  جانب  إلى  السياسية  للندوة 
التي يضعها النظام أمام المفاوضات 
يريد  الذي  المنتصر  كأنه  وتصرفه 

اتفاقية إذعان،
“موشي”  تحّدث  الندوة  نهاية  وفي 
الديمقراطية  اٱلثورية  المنظمة  عن 
السياسية  الساحة  على  ودورها 
مع  المميزة  المنظمة  وعالقة 
بداية  منذ  الُكردي  الوطني  المجلس 

الحراك الشعبي في سوريا.
لتختتم الندوة بمداخالت واستفسارات 
جاوب  والتي  الحضور،  وأسئلة 

عنها المحاضر برحابة صدر.

بعــض  إلى  ذاته  الوقت  في  مشيراً 
الدراسة  سنوات  خالل  الصعوبات 
ومشاكل  باللجوء،  أوالً  المتمثّلة 
إلى  تفوقه  مهدياً  وغيرها،  السكن 
في  ورفاقه   ، وأخوانه  وأمه  أبيه 
وإلى  الُكـردستاني،  يكيتي  حزب 
أصدقائه وكّل َمن ساعده، وخاصةً 

األساتذة في الجامعة.

 1٩٩7 مواليد  جنيدي،  عمر  دليار 
المرحلتين  درس  ديوار،  عين 
االبتدائية واإلعدادية في عين ديوار 
ثم معهد  والثانوية في ديرك، ومن 
اإلنتاج  قسم  رميالن،  في  النفط 
سنة 2016 ليهاجر في السنة ذاتها 
ُكـردستان  إقليم  إلى  تخرجه  بعد 

العــراق.
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Cardin Koçberkirin

Mêjû nebûye dî�dar, 

ku gelê kurd ji 

welatê xwe Kurdistan 

derketiye, û xaka bav û 

bavpî�ran bi cî� hiştiye, 

û koçber bûye, berê 

xwe daye penagehan û 

metrebolan,  bi egera 

birçî�bûnê. Çinku dema 

kurdan cih û warên xwe 

berdidan, û li welatên 

biyaniyan dibûne 

aware û penaxwaz, bê 

guman wê bi hoyên 

cuda bin, weke: Cengan, 

dagirkirin û bûbelatên 

nexweşiyê, lê ne bi egera 

birçî�bûn ê.

Çinku Kurdistan 

welatekî� zengî�n e, bi 

mal û samanên xwe,  

bêyî� kêmaniye, her û 

her ava ye, ne serma wê 

zore, ne jî� germa wê zor 

e, her dewr û zemanan 

maye ava, zû rabûye 

ser xwe, piştî� wêran 

û talankirinê, têr av û 

saman e, gelê xwe xudan 

kiriye, ji ber hindê, 

her wext û zemanan, 

Kurdistan bûye 

armanca dagerkiran û 

talankeran, gelek êrî�şker 

û dagerkeran li ser erda 

Kurdistan, şer û ceng 

dijber hev kirine, û li ser  

xaka wê pî�kol  kirine, 

yan hatine bişaftin di 

nav kurdan de, weke: 

Hitî�tan, Aşûriyan, Rom û  

Girî�kan, dî�sa gelê kurd 

ser lingê xwe rawesta 

ye, û welatê xwe avadan 

kiriye.

Di roja Sêşemê 
28.12.2021ê de, 
hevdî�tinek di navbera 
Partiya Yekî�tî� Kurdistanî� 
– Sûriyê û Tevgera 
Çaksaziya Kurdî� li Sûriyê 
li ofî�sa Tevgerê li Qamişlo 
bi rê ve çû.

Şanda Kurdistanî� bi 
serokatiya Mamoste: 
Silêman Oso sekreterê 
partiyê û endamtiya 
her yek ji M. EbdulÎ�lah 
Ocê cî�girê sekreter, û M. 
Merûf Mela Ahmed, M. 
Mihemed Mistefa û M. 
Ferhan Merî� endamên 
ofî�sa siyasî�.

Pî�nosamin pî�roz diki li 
we cejnê

Li jina kurd û çi jinin li 
cî�hanê 

Ji ber ku li her derî� cihê 
xwe da,digrin 

Çi li çiya û li mal û li 
meydanê

Jiyan bi we mî�na avdar  
gulan 

Jê difûri hilma bî�hok û 
reyhanê 

Xemilyi ji rengê we deşt 
û zozan 

Bi çî�çeka û bi kulî�lkin 

Adilê Evdile

Hisret Bavê Alan 

Dema kurdan serweriya 

welatê xwe dikirin, weke 

Mî�rekan, Kurdistan 

welatekî� avabû bi 

hemerengiya gel û 

netewên xwe, Cihû, 

File, Ereb, Ermen, û hin 

rêol, wke. Elewî�, êzî�dî�, 

Kakaî�, hemî� bi hev re 

dijî�n, bêyî� cudayî�, lê 

dema Kurdistan kete bin 

destên biyaniyan weke: 

Ereb, Tirk û Farisan, 

roj bi roj Kurdistan vala 

dibe, ta vê rojê, koçberî� 

ne rawesta ye, gelên ku 

li Kurdistan dijî�n neçar 

man, ku berê xwe bidin 

derveyî� welat, û hin ji 

wan bi carekê neman, 

weke nimêne, li rojavayê 

Kurdistan, î�ro hin netew 

û rêol yekcar neman, 

mî�nak Ermen, Cihû, 

û êzî�dî� , û h.d, şepola 

kurdan jî� dane pey wan, 

bi taybet koçkirinê dest 

pê kir bi hatina Erebên 

besî� yên şofen, dema 

li Sûrî� û Îraqê bûne 

desthilat. Şepola kurdan 

ber bi derveyî� welat 

ne rawesta ye, Besiyên 

erebên şofen destên xwe 

danî�n ser milk, erd û 

samanên kurdan, û dest 

bi erebkirina kurdan 

kirin, gelê kurd neçar 

ma, ku welatê xwe di 

chide bihêle, û bireve.

Bi hatina şoreşa gelên 

Sûriyê re, şepoleke din ya 

koçberkirinê destpêkir, 

ji hemî� gelên Sûriyê, lê 

para kurdan bêhtir bû, 

Ferhengok

çinku gelê Ereb beşek 

ji wan di hundirê Sûrî� 

de bi cih bûn, lê gelê 

kurd neçar ma berê xwe 

bide derveyî� welat, û ta 

weke vê rojê berdewam 

e, rijêm û destekên 

xwe, eşkere gotin: Yan 

wê welat ji mere be, 

yan divêt kes nemî�ne, 

û yê me pesend neke, 

bila cihekî� din ji xwe 

re bibî�ne, ew destek û 

girûpên ku bi dehên 

navan li xwe kiribûn, 

hemî� bibûn qaçazçî� û 

bazirganên mirovan, 

weke bazirganên pez 

li ser seriyan peran 

werdigrin, ta welatê 

Sûrî� û di navde rojavayê 

Kurdistan nî�vevala bûye, 

her kesek ji nişteciyên 

Sûrî� li qurtalkirina xwe 

ji mirinê digerin, bi 

taybet nifşên ciwanan, 

çinku pêdiviyên şer 

û cenga ne, kurdên 

rojavayê Kurdistan, bi 

encama şer û nakokiyên 

navdewletan, berê wan 

li nemanê ye, dagirkerên 

kurdan, her demî� pî�lan 

û davkên wan amadene, 

jibo nêçî�ra kurdan.

Li Qamişlo hevdîtinek di navbera Li Qamişlo hevdîtinek di navbera 
PYK-Sê û TÇKSê rû daPYK-Sê û TÇKSê rû da

Jûr            غرفة Jêder          مصدر Jar        ضعيف

Jîngeh           طبيعة Jale             ندى Jehr             سم

Jiyan             حياة Jan              الم Jenan          تلحيم

Herwiha şand ji aliyê 
hevrêzê giştî� yê tevgerê 
M.Fêsel Yûsif û her yek ji 
M. Kazim Xelî�fê, M.Welî�d 
Ferman û M.Feyrûşa 
Ebdurihman endamên 
Nivî�sgeha Cî�bicî�kar û 
M.Resûl Umer endamê 
hevrêziya giştî� ve, hatin 
pêşwazî�kirin.

Di civî�nê de behsa 
hemû mijarên hevbeş 
û giringiya aktî�vkirina 
Encûmena Niştimanî� ya 
Kurdî� kirin û pêşxistina 
mekanî�zmayên karê wê 
û giringiya bihêzkirin û 
pêşxistina peywendiyan 

di navbera partiyên 
encumenê de û parastina 
wê wek çarçoveyekê 
qebûlkirî� ji bo parastina 
mafên gelê kurd.

Herwiha hevdî�tin bi 
awayekî� zelalmendî�, 
biratî� û welatparêziya 
bilind serdest bû

Di dawiyê de, her du 
alî�yan li ser peywendiyên 
du alî� û giringiya 
berdewamkirina van 
civî�nan gotûbêj kirin, ku 
dê Encûmena Niştimanî� 
ya Kurdî� bihêztir bike di 
xizmeta doza kurdî� de. 

nî�sanê
Di male de tu mî�na xanyê 

bistûn 

Nakeve ew ji ber berf û 
baranê 

Hiltî�ne di dilde pir êş û 
xeman 

Naki gazin ji ber vê êş û 
janê 

Tu wî� dêyê û xuşk tu wî� 
xezan 

Tu jina kurd a bi nav û 
nî�şanê

Çiqas bêjim xelas nabi 
wesif dan 

 Diyarî�ya hisret ev 
helbesta hanê 

Cejna jinê Cejna jinê 


