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من المعروف تاريخياً أن عاصمتين 
من الدول المؤثرة عالمياً لم يخضعا 
هما  أخرى  دول  قبل  من  لالحتالل 
تعرضهما  رغم  وموسكو  لندن 
احتاللهما  بغية  الكبير  للضغط 
وخاصة موسكو التي تعرضت لحملة 
شرسة من قبل نابليون بونابرت في 
بداية القرن التاسع عشر وكذلك من 
قبل هتلر في الحرب العالمية الثانية 
، وبقيت موسكو كعاصمة للقيصرية 
الروسية ثم للدولة السوفييتية وكانت 
روسيا  عهد  في  سواء  دوما  تعتبر 
السوفييتي  االتحاد  أو  القيصرية 
في  المشاركة  األساسية  الدول  من 
كقطب  العالمي  القرار  صناعة 
المعادالت  في  وأساسي  سياسي 
وتهميش  تجاوزها  اليمكن  الدولية 
الدولي،  القرار  صناعة  في  دورها 
وما  السوفييتي  االتحاد  بانهيار  لكن 
ترافق ذلك من انهيار لحلف وارسو 
موالية  دول  من  المشكل  العسكري 
الكثير  وانضمام  السوفيتي  لالتحاد 
وحلف  األوربي  اإلتحاد  إلى  منها 
لمواجهة  أساسا  المؤسس  األطلسي 
االتحاد السوفييتي في مرحلة الحرب 
االتحاد  تفكك  إلى  ،إضافة  الباردة 
عشرة  خمس  إلى  نفسها  السوفييتي 
دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، لكنها 
لم تبعتد كثيراً عن روسيا االتحادية 
تحكمها  التي  األنظمة  طبيعة  بسبب 
السوفييتي  للنظام  اقرب  هي  والتي 
ولم  الحالية،  روسيا  والى  السابق 
تتحول إلى الديمقراطية المرجوة كما 

كان الغرب يؤمل منها .
والحلف  الغرب  جعل  ذلك  كل 
النصر،   بنشوة  يشعرون  األطلسي 
كدولة  روسيا  مع  تتعامل  وأخذت 
وتحتاج  اقتصاديا”  ومنهكة  هامشية 
دورها  الستعادة  طويل  وقت  إلى 
وتأثيرها في القرار الدولي، لذلك تم 
تجاهلها تماما في الدخول العسكري 
أفغانستان  في  األطلسي  للحلف 
في  أمريكا  تجاهلها  كما   2001
احتاللها للعراق 2003 رغم رفض 
 ، سياسيا   التدخل  هذا  مثل  موسكو 
التدخل  في  حصل  األمر  ونفس 
ليبيا  للحلف األطلسي في  العسكري 
الروسي  والدب  ذلك  كل   ،2011
بمرارة  يراقب  )بوتين(   الجريح 
لتجاهل  وكذلك  لحلفائه  يحصل  ما 
المؤسسة  من  المنحدر  ،وهو  دوره 
األمنية السوفيتية المعروفة بعنفوانها 
وجبروتها وقسوتها، لذلك عمل على 
الروسي  للدور  التجاهل  هذا  وقف 
من  وانتقل  وحلفائه  أمريكا  قبل  من 
سياسة المتفرج لألحداث الى التفاعل 
معها وفق رؤيته الخاصة معتمداً في 
الضخمة  العسكرية  قوته  على  ذلك 
حافة  على  اللعب  سياسة  وممارسة 
وعقوباته  الغرب  متحدياً  الهاوية 
االقتصادية التي حسب منطق بوتين 
اليشكل شيئاً أمام اهانة روسيا يومياً 
القرار  صناعة  في  دورها  بإسقاط 
الدولي ، لذلك جاء تدخلها العسكري 
الخاطف في جورجيا 2008 كرسالة 
من  االقتراب  بأن    والناتو  للغرب 
التعامل مع  حدود روسيا من خالل 
السوفيتي  لالتحاد  المشكلة  الدولة 
سابقاً خطاً احمراً اليمكن القبول به 

بوتني وحلم  اإلمرباطورية الروسية 
وسياسة اللعب على احلافة

هيئة التحرير

الروسي،  النفوذ  دائرة  داخل  وتظل 
باشارات  الغرب ارسل  خاصة وأن 
لجورجيا وأوكرانيا بأنه سيتم دراسة 
انضمامهم لحلف الناتو، كما اشترك 
على  الحرب  في  جورجية  قوات 
األمريكية،  القيادة  تحت  العراق 
حينها  الجورجي  الرئيس  عبر  ولقد 
ساكاشفيلي ) من أن أوكرانيا ستكون 

هدف بوتين الثاني (.
تنبؤه  تحقق  سنوات  ست  وبعد 
القرم  لجزيرة  روسيا  باحتالل 
 2014 أوكرانيا  في  ومقاطعتين 
هذا  سريعا  الروسي  الرد  كان  كما 
إسقاط  ومنع  كازاخستان  في  العام 
يحبس  العالم  فإن  واليوم  النظام، 
وشيك  عسكري  تدخل  من  أنفاسه  
في أوكرانيا بما فيها العاصمة كييف 
واسقاط النظام ما لم يستجب الغرب 
وهي  الروسية  للشروط  واوكرنيا 
االعتراف بالمقاطعات التي انفصلت 
عن أوكرانيا حسب الزعم وباألحرى 
التي احتلت من قبل روسيا والشرط 
الوكرانيا  السماح  عدم  الثالي 
األطلسي  الحلف  إلى  باالنضمام 
حتماً،  قائمة  فالحرب  ذلك  وبدون 
الشروط  سيلبي  الغرب  أن  وأعتقد 
من  عالمية  لكارثة  تجنباً  الروسية 

تداعياتها ليس في أوربا فحسب.
التدخل  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الروسي العسكري في سوريا يصب 
الهجومي  الروسي  التوجه  هذا  في 
جلياً  ذلك  بدا  وقد  وعالمياً،  اوربياً 
األسبق  الرئيس  زيارة  خالل  من 
الخطيب  معاذ  الشيخ  لالئتالف 
 2014 الثاني  تشرين  في  لروسيا 
الفروف   الخارجية  وزير  من  طالباً 
السوري  الملف  بحيادية مع  التعامل 
الشعب  ثورة  جانب  إلى  والوقوف 
المصالح  لسنا ضد  وبأننا  السوري، 
الروسية في سوريا، كما نعمل على 
روسيا،  مع  العالقات  أفضل  بناء 
الفروف  جواب  أن  والمفاجئة 
وقاطعاً  وحازماً  واضحاً  كان 
حل  منا  تطلبون  بأنكم  معناه  وبما 
األزمة  تبقى  بينما  السورية  االزمة 
بعد  ذلك  كان  معلقة  االوكرانية 
ثمانية أشهر من غزو اوكرانياً وقبل 
الروسي  العسكري  التدخل  من  عام 

المباشر في سوريا
تنظر  روسيا  أن  ذلك  من  نستشف 
برؤية استراتجية شمولية إلى جميع 
المناطق الساخنة من منظور استعادة 
كامبراطورية  المفقود  دورها 
تقرير  في  استراتيجي  وكشريك 
يمارس  كان  كما  الشعوب  مصير 
ذلك  لها  يتحقق  أن  والنستبعد  سابقاً 
تتجنب  الغرب  وأن  خاصة  قريباً، 
مع  مباشرة  حرب  اي  في  الدخول 
اللعب  في  المتميز  الالعب  بوتين 

على الحافة.

اآلونة  في  صديق  مجلس  جمعني 
سوري؛  ُكردي  قيادي  مع  األخيرة 
المناسبات،  هذه  مثل  في  وكالعادة 
على  المهيِمنة  هي  السياسة  تكون 

الحديث.
ما فوجئت به هو أّن القيادي المذكور 
قّدم لنا محاضرة طويلة حول أهمية 
الوطن  شركاء  مع  العالقات  بناء 
إقناعهم  وضرورة  العرب،  خاصةً 
من  ألنه  سوريا؛  في  الُكرد  بحقوق 
على  الٌكرد  يحصل  لن  ذلك  دون 
شيء. بل سيفقدون كّل شيء. وسرد 
غابت  التي  البدهيات  من  جملة  لنا 
قيادات  معظم  وذهن  ذهنه،  عن 
األحزاب الُكردية السورية في األيام 
للثورة السورية؛ وذلك حين  األولى 
سقف  من  األحزاب  تلك  رفعت 
المطالب، والتقت بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة مع أطروحات »حزب 
الوظيفية  الُكردستاني«  العمال 
السورية  واجهته  عبر  التضليلية 
»حزب االتحاد الديمقراطي«، الذي 
الساحة  إلى  أصالً  أُدِخل  قد  كان 
الكردية السورية لقطع الطريق على 

سيارة األجرة، كانت تقلُّنا من دهوك 
إلى معبر فيشخابور، سيمالكا، على 
بعد   ، السورية  العراقية-  الحدود 
في  الُكرد  لأليزيديين  داعش  غزو 
قضاء سنجار عام 2014 ، غزوة،  
كان  كما  البشرية،  جبين  لها  ندي 
عاراً عليها في هذا العصر المتخم 
بقوانين حقوق اإلنسان!!!! حيث تّم 

إبادتهم، 
التتمة في ص2

واالنحطاط  التخلف  سبب  يعود  ال 
تسلط  إلى  الشرقي  المجتمع  في 
االستبدادية  الشمولية  األنظمة 
واستبدادية  تخلف  إلى  بل  فقط، 
أحزاب المعارضة األكثر خطورةً, 
االستبدادية  لألنظمة  ماهدة  ألنها 
عمرها  بفعل  ال  شاخت،  وألنها 
قياداتها  بفعل  بل  فحسب  النضالي 
للتحديث  القابلة  غير  الديناصورية 
كبير  بشكٍل  وأضّرت  والتطور، 
النضالية، وجلبت الخراب  بالعملية 
خاصةً  لمنتسبيها  والكوارث 
المتخلف  لتعاملها  عامةً  والمجامع 
هذه  مثل  السياسية.  األحداث  مع 
جماهرية  أحزاباً  تُعَدُّ  ال  األحزاب 
قادة  أحزاب  هي  إنما  تّدعي,  كما 
لتحقيق  الحزبية  مراكزها  استغلّت 
المصالح  حساب  على  مصالحها 
جهداً  المرء  يحتاج  وال  العامة, 
ثقافياً  مستواها  عن  للكشف  كبيراً 
دوفرجيه  موريس  يرى  وسياسياً. 

حرب »االحتاد الدميقراطي« على 
ردي !!

ُ
اإلعالم الك

يكيتي حتاور األستاذ عبد السالم برواري النائب السابق يف برملان كوردستان عن 
احلزب الدميقراطي الكوردستاني حول رؤية كوردستانية للوضع العراقي .

ماهية الدستور واألحكام 
والقواعد الواجبة تضمينها

بقلم:فؤادعليكو      

عمر كوجري 

محمد زكي أوسي

فرحان مرعي 

إرهاب داعش وأوكار الدبور

األحزاب الشمولية وقياداتها الكالسيكية 

الوطنية والميكن  ثانوية يضعف اهلوية  االنتماء إىل أي هوية  ـ 
اجلمع بينهما .

ـ  معظم الذين يدعون إىل تعديل الدستور لديهم نظرة دولة 
مركزية وعدم استعداد لفهم الفدرالية .

 العراقيل التي توضع أمام انتخاب رئيس اجلمهورية 
ّ
ر كل

ّ
ـ أتصو

هي يف احلقيقة عراقيل أمام انتصار التحالف الثالثي يف تغيري 
منط احلكم يف العراق إىل حكم األغلبية .

نتيجة حاجة مرحلية حلزبٍ  الكوردستاني جاء  الدميقراطي  ـ  
يقود حركة حتررية وطنية .

وفيما يلي نص احلوار :

علم  إلى  )مدخل  القيّم  كتابه  في 
جميع  في  القادة  )أّن  السياسة(: 
البلدان  في  الجماهيرية  األحزاب 
عن  خاصة  فئة  يشّكلون  المتخلفة 
فهذه  والمناضلين,  المنتسبين  سائر 
)حزب  تمثّل  تظّل  الضيقة  الحلقة 
قادة( ضمن )حزب جماهيري(.    

التتمة في ص2

اتساع نطاق تفاعل الُكرد مع الثورة 
الُكردية،  الشبابية  التنسيقيات  عبر 
تنّظم  كانت  التي  التنسيقيات  وهي 
في  واالعتصامات  المظاهرات 
مختلف المدن والبلدات في المناطق 

الُكردية.
ولعلنا ال نبالغ إذا ما قلنا إّن التفاعل 
السورية  الثورة  مع  القوي  الُكردي 
نوعي  تغييٍر  إحداث  شأنه  من  كان 
كان  إنه  نقل  لم  إن  المعادالت،  في 
سيؤّدي إلى إسقاط السلطة الحاكمة. 
هذا في وقٍت لم تكن جبهة النصرة 
قد ظهرت، ولم يكن هناك أّي حديٍث 

عن داعش.
التتمة في ص3 

هل األوضاع الراهنة يف العراق سببها أخطاء للنخبة السیاسیة، أم 
أنها تعود الی عوامل موضوعیة أخری؟

إّن الوقوف على ماهية الدستور، و 
المواضيع  أهم  من  مدلوله،  تحديد 
التي ال بّد من فهمه، ليكون بمقدور 
الجهات  أو  الدستور  واضعي 
أو  المشّرع  أو  بوضعه  المختصة 
بأحكام  تضمينه  من  الشّراح  حتى 
وقواعد ضرورية في حالة الدساتير 

المدّونة.
وأعضاء  عامةً  السوري  والشعب 
أحوج  خاصةً  الدستورية  اللجنة 
الذي  الوقت  في  المعرفة  هذه  إلى 
جنيف  مدينة  في  اللجنة  تلك  تجتمع 
السويسرية بتيسيٍر من األمم المتحدة 
لألمم  العام  األمين  أعلن  والذي 
المتحدة السيد »انطونيو غوتيريش« 

في  واإلعالميين  اإلعالم  تجربة 
غربي ُكردستان مع حزب االتحاد 
»الذاتية«  وإدارته  الديمقراطي 
لحزب  السياسي  الجناح  ،وهو 
مريرةٌ  تجربةٌ  الُكردستاني،  العمال 

وموجعة.
بكّل حاٍل، في سوريا ولعقوٍد طويلة 
واضحة  معاداة  ثمة  اللحظة  وحتى 
مخالف  صوت  لكّل  وكبرى 
لمنظومة البعث، ويبدو أّن سلطة » 
سلوك  عجبها  الواقع«  بأمر  الحكم 
العداء  فناصبت  البعثي،  النظام 
لكّل صوٍت مخالف لها، ورأت في 
وينبغي  ألّداء،  اإلعالميين خصوماُ 
إسكاتهم بأّي شكٍل، دون أّي مراعاة 
تنبري  التي  للمنظمات  حساب  وال 
كانت  إن  الصحفيين،  عن  للدفاع 
ُكردية أو محلية أو خارج الحدود، 

صارت  العالمية  المنظمات  وحتى 
واقع  من  رصدتها  التي  تقاريرها 
الصحفية  النقابات  نحن  بياناتنا 
بحكم  الُكردية  والشبكات  والهيئات 
لنداءاتها  االستجابة  وعدم  اإلهمال 

ومقترحاتها!!
التتمة في ص2

موسى موسى  د. عبدالباسط سيدا

تشكيل  عن   201٩ أيلول   23 في 
لجنة دستورية إلقرار دستور جديد 
لسوريا  تضّم ممثلين عن الحكومة 
المعارضة  عن  وممثلين  السورية 

وممثلين عن المجتمع المدني.
التتمة في ص2 

ردية السورية ومسؤولية 
ُ
األحزاب الك

املراجعات املطلوبة

العراق  في  الوطني  االنتماء  إّن 
الرئيسية منذ تشكيل  المعضلة  هو 
ألّن  ؛  الحديثة  العراقية  الدولة 
الدولة تأسست حسب رغبة الدول 
العالمية  الحرب  في  المنتصرة 
طبيعة  الى  النظر  يتّم  ولم  االولى، 
المجاميع  هذه  وطبيعة  العراق 
ضّمها.  تّم  التي  المختلفة  الثالثة 
وکان طبيعياً، في ظّل هذا الواقع، 
ثانوية  بهويات  التمسك  يزداد  أن 
الوطني   االنتماء  ضعف  بالتالي  و 
القمعي  بالنظام  إخفاءه  تّم  الذي 
 ،٢٠٠٣ بعد  ولكن  والشمولي 
وظهور مجتمع تعددي، كان طبيعياً 
أن تظهر هذه الظاهرة على السطح 

فيها  وقعت  التي  األخطاء  ولكّن 
منذ  األمريکية  المتحدة  الواليات 
عام   العراق  تحرير  عملية  بداية 
٢٠٠٣، والتي توّجتها باالنسحاب 
 ،٢٠١٢ مند  الفعّال  العسکري 
دور  لعب  قدرتها علی  أضعف من 

مؤثر في العراق،
التتمة في ص3
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حرب« االحتاد الدميقراطي«
ردي !! اللتتمة

ُ
 على اإلعالم الك

إرهاب داعش وأوكار الدبور... التتمة

األحزاب الشمولية وقياداتها الكالسيكية... التتمة 

ماهية الدستور واألحكام والقواعد 
الواجبة تضمينها... التتمة

وجنسيات  قوميات  من  كانوا  أو   ،
وقوة  صدى  لها  وأسماؤها  أخرى، 

تأثير.
الوقت  وبباكر  فتحت  ذلك  أجل  من 
وأصدرت  وفضائيات،  تلفزيونات 
اهتمامها  وحالياً  يومية،  صحفاً 
األلكترونية  المواقع  بعشرات 
االجتماعي  التواصل  وصفحات 
يديرها أشخاص محّددون، واإليعاز 
 « من  يأتي  والقوي  األساسي 

العاصمة« قنديل..
ومنذ  ُكردستان،  غربي  في 
الجميع،  يعلمه  الذي  الموضوع 
وهو تسليم المنطقة الُكردية من قبل 
االتحاد  لحزب  دمشق  في  النظام 
محّددة  شروط  ضمن  الديمقراطي 
من أهمها تحييد الُكرد عن المشاركة 
في فعاليات الثورة السورية، وبالفعل 
نجحت القوات األمنية التابعة ل ب 
ضرب  في   2012 العام  بعد  د  ي 
ووّجهت  النظام،  ضد  تجمعاٍت  أّي 
تركيا،  ضد  ومؤازريها  رفاقها 

وارودغان وغيره..!!
حزب  أمعن  ُكردستان،  غرب  في 
األصوات  كّل  إسكات  في  د  ي  ب 
معارضة  تراها  التي  اإلعالمية 
عن  األمر  يتوقّف  ولم  لسياستها، 
األحبة،  هؤالء  أمام  معوقات  خلق 
بل الوضع تجاوز ذلك الى التصفية 
الحيّز  خارج  إلى  والنفي  الجسدية، 
ُكردستان، وكسر  لغربي  الجغرافي 
بقصد  المبرح  والضرب  األصابع، 

السياسة

اإلفناء.. الموت، بعض هؤالء ظلّوا 
في الحياة بأعجوبة!!

الصناعة، وحتى  أحداث سجن  بعد 
التابع  األمني  البعبع  ظهر  أثناءها، 
المحطات  بعض  فأبعد  د  ي  ب  ل 
أنها ال تعكس واقع حال  التي رأى 
غير  تنقل  تكن  لم  وهي  السجن، 
والتكشيرة  التعنت  ووصل  الواقع، 
األمنية » اآلبوجية« بإيقاف فضائية 
أوقفت  وقبلها  الُكردية،  روداو 
فضائية ُكردستان 24 وبعد ذلك بأيام 
باختطاف  بدأت »المدحلة األمنية« 
الزمالء الصحفيين صبري فخري، 
اختطفت  وبعدها  أحمد،  مال  وباور 
ديرك،  من  صوفي  أحمد  الزميلين 

ودارا عبدو من الحسكة.
ويعمل هؤالء األحبة: باور »يكيتي 
دارا  و  وأحمد  وصبري  ميديا« 
نيوز«  وريباز   – في  تي  أرك   «
تابعة  اإلعالمية  المنصات  وهذه 
سوريا  ُكردستاني-  يكيتي  لحزبي 
والديمقراطي الُكردستاني - سوريا، 
الوطني  المجلس  في  المنضويين 

الَكردي في سوريا.
الدائرة  قرارات  أّن  الواقع    
اإلعالمية بخصوص وقف ترخيص 
الُكردية«   « التلفزيونية  القنوات 
د  ي  ال ب  سلطة  ممارسات  وكذا 
قانوني  أساس  ال  الصحفيين  بحق 
االستغراب  مثار  وليست  لها، 
االستهجان  مثار  بل  لنا،  بالنسبة 
واالستنكار ألنها تتكّرر على الدوام 
في غرب  عام  بشكٍل  اإلعالم  بحق 

ُكردستان.

ودائرة  فلك  في  يدور  ال  َمن  وكّل 
يُجابَه  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
عمله  في  المصاعب  من  بالكثير 
يحابي،  أن  إما  عليه  الصحفي، 
المنظومة  من  جزءاً  ويكون 
الديمقراطي،  لالتحاد  اإلعالمية 
وبالتالي منظمة العمال الَكردستاني، 
والتهديد  المضايقة  مصيره  أو 
واالختطاف  والضرب  والوعيد 

وحتى االغتيال..
تّدعي«   « التي  المؤسسات  حتى 
أنها مع حقوق الصحافة والصحفيين 
من  جزء  هي  ُكردستان  غربي  في 
المشكلة ال الحل.. ألنها تابعة بشكٍل 
الديمقراطي،  مباشر لحزب االتحاد 
وال تستطيع حتى أن تنشر بيان رفع 
بحق  يحدث  انتهاٍك  أي  عن  عتب 

زمالئهم الصحفيين!!
جوان  السيد  علينا  خرج  أيام  فقبل 
المشترك  الرئيس  ابراهيم  مال 
الذاتية،  اإلدارة  في  اإلعالم  لدائرة 
الصحافة والصحفيين في  أّن  يزعم 
ولكن  والحماية«  الصون   « وضع 
مسلحي  شروط  أو  شروطه  ضمن 
المساس  »عدم  مثل  د   ي  ب  ال 
بالقيم االجتماعية كالشهداء والقوات 

العسكرية واإلدارة الذاتية«.
المجال  تفسح  الشروط  هذه  ألّن 
بحسب  والتفسير  للتأويل  واسعاً 
مزاج القوات األمنية غالباً، وسيكون 
الذي  القانون  لكّل  كامل  نسف  ثمة 
أهواء  بحسب  ويُترجم  لهم  وِضع 
كّل  على  شعبنا  بأنفاس  المتحكمين 
الصعد، ومنها ومن ضمنها اإلعالم.

موسى موسى عمر كوجري 

)الدستور(  مدلول  من  ومقصدنا 
وإنما  اللغوي،  معناه  ليس  هنا 
لوجود  وذلك  االصطالحي،  معناه 
يبخل  ولَم  بينهما،  االختالف 
على  جهداً  العمل  من  الفقهاء 
االصطالحي  المدلول  تحديد 
بعضهم  فانطلق  الدستور،  لتعبير 
يعتمد  الذي  »بالشكل«  النظر  الى 
أي  الدستورية،  الوثيقة  نص  على 
والجهة  للقاعدة  الخارجي  الشكل 
قاعدة  كّل  واعتبار  أصدرتها،  التي 
دستورية  قاعدة  هي  فيها  واردة 
طبيعتها  حيث  من  كانت  لو  حتى 
دستورية،  غير  قاعدة  وجوهرها 
قاعدة  تعتبر  ال  فيها  يورد  لم  وما 
المعيار)  هذا  وبمقتضى  دستورية، 
هو  الدستور  فإّن  الشكلي(  المعيار 
التي  واألحكام  القواعد  » مجموعة 
عن  الصادرة  الوثيقة  تتضّمنتها 
السلطة المختصة بذلك وبإجراءات 
خاصة تختلف عن تلك التي تتبع في 
شأن القوانين العادية التي تصدر من 

المشرع العادي«.
وإذا كان مزية المعيار الشكلي حسب 
أغلب الفقهاء بشأن تعريف الدستور 
هو البساطة والوضوح، فإّن عيوبه 
هذا  مناصري  من  جعل  الكثيرة 
المعيار أيضاً من هجره- ناهيك عن 
موضوعي  معيار  وتبني  منتقديه- 
لمعرفة مدلول وماهية » الدستور« 
التي  الشكلي  المعيار  عيوب  نتيجة 
في  دستور  وجود  إنكار  في  تتمثّل 
دساتير  فيها  يوجد  ال  التي  الدول 
أّن عدم  إنكلترا، حيث  مثل  مكتوبة 
بما  مكتوبة  دستورية  وثيقة  وجود 
في  وقواعد  أحكام  من  يتضّمنها 
يعني عدم وجود دستور  إنكلترا ال 
واحكام  قواعد  تحكمها  حيث  لها، 

دستورية عرفية.
الفقه  في  به  المسلّم  من  أّن  كما 
دستوٌر  لها  دولة  كّل  إّن  الدستوري 
ونظام  الدولة  طبيعة  ويوّضح  يبيّن 
وصالحية  سلطاتها  وينّظم  حكمها، 

للبيع  وعرضهم  نسائهم،  وسبي 
أسواق)الدولة  في  والشراء 
الرقة  في  المزعومة(  اإلسالمية 
كنا  غزوة  النعاج،  كما  والموصل، 
ثالثة ركاب، أيزيدي، سائق السيارة 
ومسيحي،  الغزو   من  الناجين  من 
 ، الوراثة  ب  المسلم  الُكردي  وانا 
ميزوبوتاميا  حضارة  للصدفة،  يا 
تلتقي في حافلٍة صغيرة، !!!! سألت 
داعش،  جاءكم   أين  :من  السائق 
رّد  هم،؟   ؟من  هاجموكم  كيف 
متألّماً، ساخراً، مستغرباً، : ليس من 
أمكنة بعيدة ، بل كانوا من جيراننا،) 
نعرفهم  العرب،  إخوتنا  بعض( من 
ينتظرون  كانوا  كأنهم  لوجه،  وجهاً 
لحظة الصفر، هاجمونا بالتزامن مع 
هجوم داعش، نهبوا بيوتنا ، وقتلوا 
نساءنا؟!   وسبوا  ورجالنا،  شبابنا 
هنا يُفهم، أّن عملية الشحن الطائفي 
والديني كانت في أقصى مداها !!!!.
براري  في  نبحث  صغاراً،  كنا 
نغلقها  الدبور،  أوكار  عن  القرية، 
الصيف  ظهيرة  وفي  المساء،  في 
نذهب،  التالي،  اليوم  من  القائظ 

الفئتين  بين  فارق  هناك  يكون  وال 
فالحلقة  المتطورة,  البلدان  في 
القاعدة,  على  منفتحة  تظّل  الضيقة 
الفئتين  بين  الفارق  وينحصر 
تفعيل  مثل  تكتيكية  بضرورات 
األداء ووحدة القرار أكثر مما يمليه 
ظرف اجتماعي, بينما األحزاب في 
فيها  الفارق  يكون  المتخلفة  البلدان 
جداً,  كبيراً  والمنتسبين  القيادة  بين 
من  الحزبية  قيمهم  ينهلون  ألنهم 

الموروثات االجتماعية البالية(. 
المجتمعات  في  محيّر  سؤال  وثمة 
المتخلفة يُطَرْح على بساط المناقشة 
االنتلجنسيا  فئة  تقبل  كيف  وهو: 
راية  تحت  األنضواء  نفسها  على 
حزب سياسي ُجلُّ قادته من األميين 
أن  ذلك  من  واألغرب  والجهلة؟ 
ومدير  جامعياً  واستاذاً  باحثاً  نجد 
نفسه  على  يقبل  علمية  لمؤسسة 
صاغراً تلقي توجيهات من مسؤوله 
الحزبي الجاهل األمي, هذه ظاهرة 
من  بتمعن  دراستها  يجب  غريبة 
ترى  واالجتماع,  النفس  علماء  قبل 
مالذي يدعو نخبة المجامع ألن تقبل 

باإلذعان والخنوع؟ 
وهل يمكننا العمل من دون وصاية 

في مجالها الوظيفي والعلمي؟ 
يقول موريس دوفرجيه معلقاً: )إنه 
أعينهم  الناس  من  كثير  يغمض 
ويرفضون  السياسي,  العمل  في 
عن  الغشاء  إزالة  إرادتهم  بمحض 

أبصارهم(. 
السياسية  القيادات  مثل  تتخذ 
طريقاً  والتدليس  والخداع  الكذب 
الحزبية,  مواقعها  في  الستمرارها 

بينها،  فيما  والعالقة  سلطة  كّل 
يكون  أن  ذلك  في  يشترط  وال 
إضافةً  عرفياً،  أو  مدّوناً  الدستور 
تعريفاً  يقّدم  ال  الشكلي  المعيار  أّن 
التي  الدول  في  للدستور  شامالً 
حيث  المكتوبة،  الدساتير  تتبنّى 
المكتوبة  الدول  دساتير  من  الكثير 
ال تتضّمن وثيقتها الدستورية جميع 
قواعد  فثمة  الدستورية،  القواعد 
دستورية تجد مصدرها في العرف 
الدستور،  وثيقة  في  ال  الدستوري 
رئيس  يكون  العراق  في  كما 
مجلس  ورئيس  ُكردياً  الجمهورية 
النواب سنياً ورئيس مجلس الوزراء 
رئيس  يكون  أن  لبنان  وفي  شيعياً، 
الجمهورية مارونياً ورئيس مجلس 
الحكومة  ورئيس  شيعياً  النواب 
سنياً، وبالمقابل فإّن وثيقة الدستور 
غير  القواعد  بعض  تعطي  قد 
القاعدة  صفة  بطبيعتها  الدستورية 
الدستورية، وهناك أمثلة كثيرة كما 
في سويسرا حيث يحظر دستورها 
الشريعة  حسب  الحيوانات  ذبح 
وكتضمين  واليهودية،  اإلسالمية 
للتقسيمات  السوري  الدستور 
اإلدارية  وفي مصر كتنظيم بعض 
الوثيقة  إغفال  أّن  كما  المجالس، 
التي  المسائل  لبعض  الدستورية 
عيب  جوهرها  في  دستورية  تعّد 
المعيار  شاب  التي  العيوب  من 
بعض  تحيلها  التي  كتلك  الشكلي 
مواد الدستور الى قانون كتلك التي 
االنتخابات  وأحكام  قواعد  تنّظم 
التي يحيل الدستور تنظيمها بقانون 
تنظيم  وقانون  االنتخابات  كقانون 
اختالف  أّن  كما  األحزاب،  عمل 
العملي  الواقع  عن  القانوني  الواقع 
الدستورية  الوثيقة  عن  المختلف 
التي  العيوب  من  عيباً  يشّكل  أيضاً 
إلى  اعترت المعيار الشكلي إضافةً 
المسماة  الدستورية  الوثيقة  اختالف 
بالدستور« من دولٍة الى أخرى   «
ومن زمٍن الى زمن،  أدى بالنتيجة 
الى عدم قدرة ذلك المعيار من وضع 
لذلك  للدستور،  واضح  تعريف 

إلى  الدستوري  الفقه  غالبية  استند 
إلى  تستند  أخرى  ومعايير  ضوابط 
الدستورية  القواعد  وجوهر  طبيعة 
وليس إلى شكلها، لذلك كان المعيار 
الدستور  لتعريف  الموضوعي 
القاعدة  مضمون  على  المنصّب 
والجهة  شكلها  إلى  النظر  دون 
المصدرة لها، والدستور بحسب هذا 
التي  الموضوعات  يعني  المعيار 
طبيعتها  حيث  من  دستورية  تعّد 
سواًء وردت في الوثيقة الدستورية) 
وإنما  فيها،  ترد  لم  أو  الدستور( 
دستوري  عرف  بمقتضى  تقّررت 

أو وردت في قوانين عادية.
وعلى هذا األساس يرى غالبية الفقه 
بأّن لكّل دولٍة دستور، وال يتصّور 
أن ال يكون لكّل دولة قواعد وأحكام 
وسلطاتها  ونظامها  بالدولة  تتعلّق 
وصالحيات كّل سلطة والعالقة فيما 
غير  للدولة  دستور  فوجود  بينها، 
غير  أو  مكتوباً  يكون  بأن  مرتبط 
أيضاً  بريطانيا  فإّن  ولهذا  مكتوب، 
مكتوباً  يكن  لم  ولو  دستوراً  تملك 
في أغلبه وإنما يتمثّل في مجموعة 
بمقتضى  تقّررت  التي  القواعد 
إضافةً  العادية  والقوانين  العرف 
الدستورية  الوثائق  من  عدٌد  إلى 
وفي  منذ عام 121٥م،  بدأت  التي 
الدول االتحادية فإقليم ُكردستان في 
العراق مازال دستوره غير مكتوب، 
ولكن هناك قواعد وأحكام دستورية 
وصالحياتها  اإلقليم  سلطات  تنّظم 
الضرورية  القواعد  من  وغيرها 

عرفاً وبعضها قانوناً.
اعتبار  إلى  الفقه  واتجه غالبية  كما 
من  أيضاً  والحريات  الحقوق 
إلى  إضافةً  الدستورية  المواضيع 
واالجتماعية  االقتصادية  المبادئ 
الواجب  من  التي  للدولة  والسياسية 
تضمينها في الدستور، ويستوي في 
الدستور أن يكون عرفياً، أو مكتوباً 
متعددة  وثائق  أو  واحدة  وثيقة  في 
كما في دستور دولة البحرين الذي 
يحتوي على ثالث وثائق دستورية.

فرحان مرعي 

محمد زكي أوسي

 ، األوكار  ونفتح  بها،   ونتحّرش 
فيهاجمنا الدبور بشراسة، يلدغ هذا 
ووجوهنا،  عيوننا  تتوّرم  وذاك، 
خاسرين  منها  نعود  معركة،  في 

خائبين!!!!
على  العسكري  اإلنتصار  بعد 
داعش، عام 201٩، من قِبل قوات 
قسد، والتحالف الدولي، وإنهاء دولة 
في  المزعومة  اإلسالمية  الخالفة 
الرقة، تّم اعتقال وأسر اآلالف من 
يُقال  وعائالتهم،،  داعش،  عناصر 
وبعض  آالف،  خمسة  عددهم،  اّن 
أكثر  أو  آالف  عشرة  التقديرات، 
المعتقالت  في  تجميعهم  وتّم   ....
اآلهلة  الحارات  في  والمخيمات، 
الحسكة،  مدينة  في  بالسكان، 
وجوارها ، دون إيجاد حلول قضائية 
وال   ، المجرمين  المعتقلين  لهؤالء 
كون  دولية،  محاكم  في  محاكمتهم 
معظمهم أرهابيين عابرين للحدود، 
، وال إعادتهم إلى الدول التي جاؤوا 
منها!!!! وحصل أكثر من تمّرد في 
هذه السجون  والمخيمات، آخرها، 
سجن  في  حصل  الذي  التمّرد 
التحليل،  في  نبحث  لن  غويران،- 
الحدث،  لهذا  والعسكري  األمني 
وأتمنى أن ال يكون هناك أي شحن 

تداعياته  من  المنطقة  في  قومي 
-بقدر ما نثير التساؤالت، لماذا هذا 
العالم، وخاصةً بعض الدول الفاعلة 
السوري،  الصراع  ساحة   على 
بأوكار اإلرهاب في بالدنا،  تحتفظ 
تشاء،  وقت  تحّركها،  بها،  تلعب 
المحلية   ، تقتضي مصالحهم  عندما 
واإلقليمية  والدولية،  ولو كان ذلك 
ولماذا  شبابنا،  دماء  حساب  على 
الحرص على حياة مجموعات  هذا 
إرهابية، ، قتلت، أجرمت ، ذبحت 
البشر،   وسبت واغتصبْت النساء، 
بينما   ، الحرص عليهم؟  لماذا، هذا 
من  بريء  مليون  من  أكثر  قتل   ،
النظام  قبل  من  السوري،  الشعب 
وبدعٍمٍ مباشر من حلفائه  و تهجير 

أكثر من عشرة ماليين إنسان ؟!
نحصل  الذي  الثناء  النهاية،  وفي 
كانوا  الذين  الُكرد-  نحن   - عليه 
ُكردستان،  إقليم  في  المقدمة،  في 
قاتلوا  سوريا(،  شرق  )وشمال 
الشهداء- هو  وقّدموا آالف  داعش، 
تغريدة على التويتر، من قبل بعض 
السياسيين والديبلوماسيين الدوليين 

: الُكرد رجال شجعان!!!!

في  استمرارها  يُعقَّل  فهل  وإال 
القيادية  ومراكزه  الحزب  رئاسة 
حتى  أو  عاماً   )30  ( من  ألكثر 
هذا  أّن  المعقول  الممات؟ وهل من 
الحزب أو ذاك لم ينجب سوى تلك 
عمره  طوال  الديناصورية  القيادة 
يجب  األسئلة  هذه  مثل  النضالي؟. 
مسبّبات  لتشخيص  بجرأة  طرحها 

التخلف وإعاقة تطور المجتمع. 
يرى موريس دوفرجيه: )أنه يمكن 
العصور  بعّرافي  السياسيين  تشبيه 
القديمة,إذا ما صادف أحدهم اآلخر 
تبادلوا  جماهيري  اجتماع  في 
أكاذيب  منهم  كّل  لمعرفة  االبتسامة 

اآلخر وخداعه للجمهور(. 
القيادات  تسلط  بين  العالقة  إذاً 
كثيرة  لسنوات  الديناصورية 
قدرتها  مع  طردية  أحزابها  على 
والمماطلة  والتمويه  الخداع  على 
واستغالل البائسين من الناس لتحقيق 
أغراضها الخاصة, هذا وال يقتصر 
مستوى الكذب والتمويه على إقناع 
في  وجودهم  بضرورة  اآلخرين 
البديل,  وجود  وعدم  الحزب  قيادة 
إلى  ليصل  ذلك  يتجاوز  وإنما 
اإلنسانية  القيم  منظومة  استخدام 
تعبيراً عن صورهم المزيفة كونهم 
لتحقيق أهداف  )مناضلون( يسعون 

نبيلة للشعوب! 
المتخلف  المستوى  وانعكس 
والمنحط للقيادات الحزبية, عشرات 
السنوات على أداء الحزب ذاته, فلم 
التطلعات  عن  معبّرة  برامجه  تكن 
الحقيقية للمجتمع، ومع مرور الزمن 
وتخّطت  األحزاب  تلك  شاخت 
لم  الذي  فالحزب  التاريخ,  حدود 
من  قرٍن  نصف  مدى  على  يحقّق 

وبرنامجه  طموحه  النضالي  عمره 
لوجوده,  ضرورة  ال  السياسي 
التقليدية  األحزاب  تحّولت  فقد 
إلى  للنظام  معارضة  أحزاب  من 
أحزاب مشاركة في النظام الشمولي 
ومدافعة عنه, كما أنها لم تسَعَ خالل 
عمرها لتطوير الحزب إلى مؤسسة 
أاّل  عليها  لذلك  وسياسية  اجتماعية 

تّدعي أنها معارضة. 
إذا  )أنه  دوفرجيه:  موريس  يرى 
تسعى  الثورية  األحزاب  شاخت 
وإن  القائم خاصةً  بالنظام  لالندماج 
تجاهها, وحينئٍذ تتحّول  أبدى ميوالً 
إلى  للنظام  معارضة  أحزاب  من 

أحزاب معارضة في النظام(. 
والمعارضة كثيراً ما تكون مؤّطرة 
في النظام بحدود ال يمكن تجاوزها, 
فتوجيه النقد يجب أال يتجاوز انتقاد 
صحافة النظام ذاته لألداء الحكومي, 
ألّن دافع المعارضة الخجولة إقناع 
بسطاء الناس داخل وخارج الحزب 
النظام  داخل  مميّز  صوتها  بأّن 
عنها  المغرضون  يشيع  كما  وليس 

بأنها صدى للنظام وصوته.
أُريد  ما  إذا  القول:  من  البّد  وهنا 
للتطور أن يأخذ مجراه حتى يزول 
إزالة  التخلف واالنحطاط, البّد من 
الديناصورات عن قيادات األحزاب 
وتُستبَدل أصوالً بَحَملة راية الوعي 
تأسيس  بإعادة  ليبادروا  والمعرفة 
البنى المؤسسية للحزب ليتمّكن من 
والخطوة  العام,  بالشأن  االهتمام 
البدء  هي  االتجاه  بهذا  الصحيحة 
من الرأس الفاسد ، ألنه بؤرة الفساد 

والشلل لسائر الجسد.
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جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك
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السياسـة

 د. عبدالباسط سيدا

يكيتي حتاور األستاذ عبد السالم برواري النائب السابق يف برملان كوردستان عن احلزب 
الدميقراطي الكوردستاني حول رؤية كوردستانية للوضع العراقي.... التتمة

ردية السورية ومسؤولية املراجعات املطلوبة... التتمة
ُ
األحزاب الك

و فسَح المجال أمام تدخالت إقليمية 
لحرٍب  ربما  أداةً  العراق  وتحّول 
خالل  من  تلمسها  يمکن  بديلة 
بكل صراحة  تعلن  مسلحة  مجاميع 
بأنها ال تنتمي وال تتمسك بقرارات 
تفتخر  بل  العراقية  السياسية  القيادة 
وجهة  أخرى  لدولة  موالية  بأنها 

أخرى.
في  المتعاقبة  الحكومات  فشل  إّن 
إلی  االنتخابية  برامجها  ترجمة 
في  تصّب  ممارسات  و  خطط 
التخبط  هذا  كّل  و   الشعب،  صالح 
هو  تأسيسه،   منذ  العراق،  في 
التي  التطور  لمرحلة  انعكاس 
العراق  في  المجتمعات  بها  تمّر 
عامة،  بصورةٍ  االوسط  والشرق 
في  بضعٍف  تتميز  مرحلة  هي  و 
انتماٍء قوي  الدولة مع  إلى  االنتماء 
إلى العشيرة و القبيلة والى المنطقة 
وبالتأكيد فإّن االنتماء إلى أي هوية 
وال  الوطنية  الهوية  يضعف  ثانوية 
يمكن الجمع بينهما. حتی أّن معظم 
ظهرت  التي  السياسية  األحزاب 
تغير  لن   ،2003 بعد  العراق  في 
التي  والمعايير  القيم  أّن  شيئا طالما 
لدى  التفكير  طريقة  في  تتحكم 
هي  واألكاديمية  السياسية  النخبة 
الزراعي- المجتمع  معايير  و  قيم 
العشائري-البدوي مع فارق ظاهري 
الى  للقبلية  التعصب  حّول  هو 
تعصب للحزب ولتيار داخل الحزب 
التحول  عملية  يعرقل  كله  وهذا 
الديمقراطي بل يجعل العملية وسيلة 
لتقوية هذه الجماعات الثانوية سواًء 

العام  السوري  التعاطف  كان  كما 
السورية  الٌكردية  القضية  مع 
بل  نتلّمسه،  كنا  ما  أوجه.هذا  في 
نشاهده ونسمعه من خالل اللقاءات 
الشباب  مع  كانت  التي  والحوارات 
المكونات  مختلف  من  السوري 
المناطق  شتى  ومن  السورية، 

السورية.
القراءة الخاطئة للوضع السوري في 
بدايات الثورة من قبل مختلف القوى 
التي  الحصيلة  إلى  أّدت  التي  هي 
اإلسالموية  فالقوى  اليوم.  نواجهها 
ستُحَسم  األمور  أّن  تعتقد  كانت 
كان  بما  أسوةً   ، لصالحها  سريعاً 
قد حدث في تونس ومصر في ذلك 
العربية  القوموية  والتيارات  الحين، 
من  سيكون  التغيير  أّن  تعتقد  كانت 
لتستمّر  الهرم،  قمة  تغيير  خالل 
حزب  عبر  القوموية  السياسات 
البعث أو غيره على حالها؛ هذا في 
الُكردية  والقوى  األحزاب  أّن  حين 
ُكردستان  تجربة  أّن  تعتقد  كانت 

العراق ستتكّرر في سوريا أيضاً.
ولكن ما حصل على أرض الواقع، 
التي  السلطة،  استرتيجية  أّن  هو 

قومية  أو  طائفية  انتماءات  أكانت 
بأسماء  مغلّفة  اآلن  ولكنها  دينية  أو 
بعد  وما  الحداثة  مرحلة  إلى  تنتمي 
وتعددية  وانتخابات  الحداثة كحزب 

....الخ.
هذه  ون 

ّ
یعز الذین  عن  ماذا  و 

العراق  دستور  الی  االوضاع 
 تبنیه عام ٢٠٠٥؟ 

ّ
الذي مت

کثيرون يعّزون فشل الدولة العراقية 
البعض  يری  الذي  الدستور،  إلی 
و  الکورد  لرغبة  تلبية  کتب  قد  أنه 
ترتفع  لذلك  الدولي،  التحالف  دول 
هذا  تعديل  بضرورة  األصوات 
الدستور . و من المؤسف مالحظة 
تعديل  الى  يدعون  الذين  معظم  أّن 
دولة مركزية  نظرة  لديهم  الدستور 
وعدم  الفدرالية  لفهم  استعداد  وعدم 
نمط  في  واالختالف  التعددية  تقبّل 
اقليم ُكردستان.  الموجود في  الحياة 
العراقي  الدستور  عامة  بصورةٍ 
السائدة  العقلية  ولكن  جيد  دستور 
مهيأة  ليست  العراقية  القوى  لدى 
الواردة  الرئيسية  المبادئ  لتقبل 
لذلك  الدولة  وشكل  الدستور  في 
كل  الى  بشك  أنظر  شخصياً  أنا 
ألّن  الدستور  تغيير  محاوالت 
بعض  في  ظهر  كما  معظمها، 
المسودات التي تسربت، ترمي الى 
تقليل صالحيات وحقوق المحافظات 
بعض  عن  التراجع  وحتى  واالقليم 
المبادئ المعاصرة لمسألة الحريات 

والتعامل مع األقليات والمكونات.
احلزب  دفع  ماالذي 
الکوردستاني  الدیمقراطي 

ثالثي  حتالف  يف  الدخول  إلی 
القوی  و  الصدري  التیار  مع 

السنیة؟
العراقية  الحكومة  لتشكيل  بالنسبة 
الحزب  موقف  فإّن  المرتقبة 
کان  الكوردستاني  الديمقراطي 
واضحاً حتى قبل االنتخابات عندما 
مع  متقاربة  رؤية  له  بأّن  أعلن 
أثمرت  کما  الصدري.  التيار  رؤية 
اللقاءات المتعددة لوفود الحزب مع 
الشيعية  السياسية  القوی  مختلف 
تشكيل  عنها  تمّخض  السنية،  و 
انتخاب  في  نجح  الذي  التحالف 
الجلسة  في  النواب  مجلس  رئاسة 
األولى، کما هو وارد في الدستور،  
الدورات  في  كان  الذي  األمر  وهو 
السابقة معاكساً کان يتّم اإلبقاء عل 
الجلسة األولی  مفتوحة لحين االتفاق 
على كّل المناصب السيادية )رئاسة 
مجلس النواب، رئيس الجمهورية و 
الوزراء و  نّوابه، و رئاسة مجلس 

توزيع الحقائب الوزارية(.
في المرحلة المقبلة يجب أن نتعامل 
ومع  أوالً  االنتخابات  نتائج  مع 
حركة  بها  أتت  التي  اإلفرازات 
تشرين والمظاهرات الصاخبة لذلك 
حكومة األغلبية الوطنية التي تضّم 
المنتصرين أو القوائم التي حصلت 
من  األصوات  من  أكبر  عدد  على 
بين المكونات الرئيسية العرب السنة 
والكوردستانيين  الشيعة  العرب 
يكن  لم  أنه  بما  تحالف  حكومة 
على  تحصل  أن  جهة  اي  بمقدور 
مجلس  كراسي  عدد  من    %   ٥0

ضرورة  هناك  ذلك  قبل  النواب 
الثالثي  التحالف  وهذا  تحالف  إلى 
ورغبة  االنتخابات  نتيجة  يعكس 
العراق  يخرج  وثانياً  أوالً  الناخب 
تمت  الذي  الخاطئ  األسلوب  من 
الوزارات  خالل  العراق  ادارة  به 
االربعة او الخمسة الماضية بمعنى 
أن يشترك الكّل في الحكم ويتملص 
الكّل من مسؤولياتهم وهو ما يدعو 
والذي  التنسيقي  اإلطار  اآلن  إليه 
أنا  اليه االتحاد الوطني لذلك  انضّم 
التي  العراقيل  هذه  كل  أّن  أتصور 
رئيس  انتخاب  عملية  أمام  توضع 
الجمهورية هي في الحقيقة عراقيل 
في  الثالثي  التحالف  انتصار  أمام 
إلى  العراق  في  الحكم  نمط  تغيير 
تستند  حكومة   ، األغلبية   حكم 
على كتلة كبيرة قوية داخل مجلس 
معارضة  توجد  مقابلها  في  النواب 
قوية أيضاً هذا سينقل العراق خطوة 
الحقيقية  الديمقراطية  باتجاه  أخرى 
هذا  كّل  إليقاف  بداية  يكون  وقد 
الذين  بالمقابل    ، المتردي  الفساد 
بالحكومة  يسمونه  ما  الى  يدعون 
أي  يشترك  الكّل  أي  التوافقية 
استمرار النمط السابق بمعنى التستر 
األموال  سرقة  وعلى  الفساد  على 
واستمرار فقدان الخدمات األساسية 
السبب  العراقي وهو  الشعب  ألبناء 
فكرة  تقبل  وعدم  لرفض  الرئيسي 
حكومة األغلبية الوطنية التي ينادي 

به التحالف الثالثي.
هل اختالف احلزب الدميقراطي 
الكوردستاني واالحتاد الوطني 

رئاسة اجلمهوریة  علی مرشح 
له   

ّ
أن أم  باملرشحین  ق 

ّ
متعل

جذور أعمق؟
إلی  اإلشارة  من  البّد  البداية  في 
أصوات  على  الصراع  مسألة  أّن 
مكاسب  على  حتى  أو  الناخبين 
حالة  هي  ُكردستان   أو  بغداد  في 
إفرازات  من  وواحدة  طبيعية 
ال  أن  شريطة  الحزبية  التعددية 
بالمصالح  التضحية  إلى  تؤّدي 
أو  كوردستان  شعب  لكّل  العامة 
القضايا الرئيسية التي تهّم الكّل هذا 
هو اإلطار الذي يجري فيه التنافس 

علی منصب رئيس الجمهورية
أم  أخری،  ناحية  يمکن، من  ولکّن 
ننظر إلى الخلفية التاريخية ونشوء 

الحزبين.
جاء  الكوردستاني  الديمقراطي 
يقود  لحزب  مرحلية  حاجة  نتيجة 
حركة تحررية وطنية وجاء بمالمح 
الرؤية  لكّن  وديمقراطية  مدنية 
مصطفى  الراحل  للرئيس  الصائبة 
وواقع  ُكردستان  لواقع  البارزاني 
قد نضجت  تكن  لم  السياسية  الحياة 
البرجوازيين  من  صغيرة  فئة  لدى 
أو كما نسّميهم أفندية المدن هذا كان 
الذي   1٩64 سنة  انشقاق  في  سبباً 
قاده جالل الطالباني وابراهيم أحمد. 
بعد اتفاقية آذار سنة 1٩7٥ وتوقف 
العسكري، ظهرت مجموعة  العمل 
من األحزاب في كوردستان العراق 
من ضمنها االتحاد الوطني الذي لم 
إزاحة  في  هدفه  والدته  منذ  يخِف 
الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب 

السياسية،  الساحة  من  والبارزاني 
وهو ما أفصح عنه عالنية في أول 
)االتحاد  بعنوان  أصدرە  کراس 
موقف،  هو  و  ؟(.  لماذا  الوطني 
ترّسخ خالل ثالثين سنة من صراع 
وصوالً  أحياناً  ويخّف  أحياناً  يشتد 
الى االنتفاضة بعدها فرض الواقع 
علينا أن نتعامل مع بعض ونتحّمل 
مسؤولية إدارة األقليم. في المراحل 
جالل  المرحوم  حياة  من  األخيرة 
بأّن  قناعة  الى  توصل  الطالباني 
لحزبه   والقويم   الوحيد  الطريق 
البارزاني  الرئيس  مع  التعاون  هو 

وكانت تلك الفترة ذهبية.
يُضاف إلی ذلك أننا في کوردستان 
األوسط  الشرق  منطقة  من  جزء 
التقييم  في  االجتماعية  والمعايير 
والعمل والتعامل هي السائدة أكثر، 
تعصب  و  للمنطقة  تعصب  فهناك 
لآلخر  قبول  عدم  هناك  للهجة 
هي  كلها  هذه  مترسخاً،  مازال 

ظواهر ترافق آلية عملنا سوية.
وفاة  بعد  الوطني،  االتحاد  بالتأكيد 
يعيش  الطالباني،  جالل  المرحوم 
و  متعددة  انشقاقات  وشهد  أزمة، 
في  بالسلطة  المنفرد  موقعه  يفقد 
منطقة نفوذه يوماً بعد يوم والناخب 
ينتخب جهات أخرى،  المنطقة  في 
للحزب  قلق  مصدر  االمر  وهذا 
ايضاً،   الكوردستاني  الديمقراطي 
و  قوي  شريك  الى  نحتاج  ألننا 
بإمکاننا  يکون  لکي  داخليا  مستقر 
للتغلب  برنامجاً  سويةً  نضع  أن 
التي  والمشاكل  المعضالت  على 

تواجه المواطنين.

الثورة  بين  الربط  إلى  ترمي  كانت 
عبر  أهدافها  حقّقت  واإلرهاب، 
السوريين،  بين  الشقاق  بذور  زرع 
السورية  المكونات  جميع  وإبعاد 
عن  السني  العربي  المكون  عدا  ما 
إلى  األمر  هذا  أّدى  وقد  الثورة، 
هيمنة خطاٍب مذهبي قوموي مقيت، 

ما زلنا نعاني من آثاره السلبية.
العربية  العالقة  صعيد  على  أما 
في  أسٍف  بكّل  باتت  فقد  الُكردية، 
أن  بّد  ال  وهنا  مراحلها،  أصعب 
عن  الُكردية  القيادات  تتساءل 
على  نفسها  وتحاِسُب  السبب، 
تصريحاتها غير المدروسة، وعلى 
تطابق  وعدم  الشعبوية،  ممارساتها 
كانت  ما  مع  الخاصة  سلوكياتها 

تدعو إليه، وتطالب الناس به. 
هناك تفاصيل كثيرة في هذا المجال 
ال داعي لتناولها هنا، إذ تثير الكثير 
غير  والغضب.  واأللم  الحزن  من 
نحّمل  ال  أن  معناه  ليس  هذا  أّن 
السلطة والمرتبطين بها ، وأصحاب 
واألصولية  القوموية  التوجهات 
المتشّددة في المعارضة قسطاً كبيرا 
من مسوؤلية ما حدث ويحدث سواًء 
ولكننا  بممارساتها.  أم  بتصريحاتها 

الُكردي  الوضع  على  نرّكز  هنا 
باعتباره موضوع الحديث هنا.

مليون  نحو  ترك  أن  وبعد  واليوم، 
وعلى  وديارهم،  مساكنهم  ُكردي 
مناطق  له  تعّرضت  ما  كّل  إثر 
تحّكم  وبعد  العين،  ورأس  عفرين 
بكّل  الُكردستاني  العمال  حزب 
مفاصل الحياة في منطقة الجزيرة، 
انهياٍر  من  ذلك  على  ترتّب  وما 
وانتشار  األخالقية،  والقيم  للتعليم 
المختلفة،  ومظاهره  بأشكاله  الفساد 
واألزمة المعيشية القاسية التي يعاني 
من  اآلالف  واستشهاد  الناس؛  منها 
تعهدات حزب  الشباب في مشاريع 
اآلالف  عشرات  وتحّول  العمال، 
إلى أنصاف أميين، إن لم نقل أميين 
بدهياٍت  على  لنشّدد  نأتي  بالفعل؛ 
كان علينا أن نعتمدها قبل أكثر من 
بموجبها  ونتبّصر  سنوات،  عشر 
دراستنا  من  انطالقاً  اآلتي  مالمح 
المعادالت  بين  التفاعل  لواقع 

اإلقليمية والدولية.
شعبه  على  الحريص  فالسياسي   
يقرأ األحداث، ويستشّف التوجهات، 
التي  والنصائح  الخطط  ويقّدم 
والوياّلت.  الكوارث  الناس  تجنّب 

السياسي الحريص على شعبه يميّز 
الممكنة،  الواقعية  المطالب  بين 
والرغبات الشعاراتية الشعبوية التي 
الحماس  وتثير  العواطف،  تدغدغ 
الصعيد  على  ولكنها  واالنفعاالت، 
الواقعي ال تحّصل شيئاً، بل تضّر. 

نعترف  فإن  يكن،  مهما  ولكن 
مراجعة  بضرورة  ونقّر  بأخطائنا، 
حساباتنا، فهذا معناه أننا بدأنا نأخذ 

بمقومات التفكير الصحيح.
إال أّن مثل هذه المراجعات اليمكن 
أن تكون ناجعة، إذا ما كانت مرتبطة 
بحسابات انتهازية آنية، وإنما ال بّد 
متكامل  مشروع  ضمن  تكون  أن 
بصورةٍ  الُكردية  األحزاب  تعتمده 
التي  باألخطاء  يقّر  مشروع  عامة. 
العقلية  تجاوز  أهمية  ويؤّكد  كانت، 
المترّهلة للقيادات التي أخفقت حتى 
اآلن، وعلى مدى عقوٌد من وجودها 
في موقع القيادة، من تقديم أّي انجاز 
التعويل عليه، وتطويره نحو  ٍيمكن 
األفضل. فقد غدت هذه القيادات عقبةً 
كما  المتجّددة،  الشابة  الطاقات  أمام 
وتكتيكاتها  البينية،  خصوماتها  أّن 
الكثير  ابتعاد  في  تسبّب  قد  العقيمة 
الحزبي،  العمل  عن  الشباب  من 

قد  أخرى  مشاريع  نحو  وتوّجههم 
المستوى  على  النجاح  فرص  توفّر 
المستوى  على  أنها  إال  الفردي، 
الجماعي، ال تؤّدي إلى تغييٍر نوعي 
السياسية  اللوحة  في  األفضل  نحو 

الُكردية العامة.
العمال  حزب  إلى  بالنسبة  أما 
على  استولى  الذي  الُكردستاني 
عبر  السورية  الُكردية  الورقة 
عدالتها  واستغّل  المختلفة،  واجهاته 
في تسويق المشاريع الوظيفية التي 
فهو  دولياً.  أو  إقليمياً  بها  يُكلّف 
الشعارات  تهافت  واقع  يعيش  اليوم 
بداية  في  رفعها  التي  العاطفية 
الثورة السورية، ودغدغ من خاللها 
تماماً  الُكردية،  القومية  المشاعر 
لبنان،  في  هللا  حزب  فعل  مثلما 
المقاومة  شعارات  رفع  خالل  من 

والممانعة،
وباَن  الثلج  ذاب  أن  وبعد  فاليوم، 
يكتشف  المثل،  يقول  كما  المرج 
هذا  أّن  كيف  السوريون  الُكرد 
وبناتهم  أبناءهم  استخدم  قد  الحزب 
الخاصة،  مشاريعه  في  وقوداً 
المنطقة،  مقّدرات  على  واستولى 
التي  األمنية  الشركة  بمهام  وقام 

مهني  موقعٍ  من  الخدمات  تقّدم 
وظيفي بحت، ال عالقة له بالبرامج 
يّدعيها،  التي  والتوّجهات  السياسية 
عالقٍة  بناء  من  ذلك  بفعل  وتمّكن 
دولية،  جهاٍت  مع  عابرة  مصلحية 
وجدت في الحزب المذكور ضالتها، 
الحزب  إمكانيات  تستخدم  جهاٍت 
مشاريعها،  في  التنظيمية  المعني 

وبما يتوافق مع حساباتها.
والجدير بالذكر هنا، هو أّن السؤال: 
هو  يندرج  هذا؟  كّل  حدث  لماذا 
التي  المراجعات  ضمن  اآلخر 
الُكردية  األحزاب  تجريها  أن  البّد 
السورية؛ إذا كانت جادة في عملية 

معالجة أخطائها.
ال نذيع سراً ،إذا ما قلنا إّن الوضع 
يبّشر  ال  الراهن  السوري  الُكردي 
أوضاع  ظلّت  ما  إذا  بالخير، 
على  الراهنة  الُكردية  األحزاب 
في  تغييٍر  أّي  دون  ومن  حالها، 
سنشهد  بل  والسياسات،  المواقف 
من  والمزيد  الهجرة،  من  المزيد 
ذلك  وكّل  الديموغرافية،  التغييرات 
السوريين،  الُكرد  لصالح  يكون  لن 
طبيعة  عن  النظر  بصرف  هذا 

الحلول التي ستُعتَمد في المستقبل.



يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

لهذا  رئيس  وكمدخٍل  بدايةً 
التاريخي  بعديه  في  الهام  المبحث 
هامة  جّد  لمنطقٍة  والجيوسياسي 
بعدها  في   - تزل  لم   - ومتشابكة 
الديموغرافي - وتشّكلها - المجتمعي 
بعٌض  يتسلّل  التي  الظاهرة  هذه   ،
من ُغالة القوم - شوڤينيين وبأسلوب 
في  دجالً  التشكيك  تستهدف  ممنَهج 
تأريخية وحقيقة الوجود الُكردي في 
على  فّجٍ  وباعتماٍد   ، المنطقة  هذه 
التاريخي،  والتشويه  التسويف  مبدأ 
 ، انتقائياً  والنسخ  اللصق  مبدأ  وفق 
وحي  من  مخياٌل  وفق  والتأسيس 
وبخرائط  إفالطونية  جمهوريات 
وبعيداً  وهنا   ، مخيالية  جديد  ومن 
إلى  العودة  وفي   ، التنظير  عن 
بدايات المرحلة العثمانية وتقسيماتها 
التي  المنطقة  وتحديداً   ، اإلدارية 
استهدفها - شخصياً في هذا العرض 
- وأعني بها جزءاً هاماً من خارطة 
التي  العثمانية  الموصل  واليتي 
 - آمد  ووالية   187٩ عام  تشّكلت 
اتبعت  مناطق  ومعها   - بكر  ديار 
وفق  عملي  تتبعٍ  وفي   ، لماردين 
بيكو  سايكس  خرائط  إسقاطات 
كان  وإن   - الهجرات  أيضاً  ومعها 
الدورانية   - أدّق  الترحال  توصيف 
نطاقية  في  المنطقة  لسكان  البشرية 
بإسمهم  والمطّوبة  الميرية  أمالكهم 
في  هذا  وكّل   ، الحقاً  سنرى  كما 
المؤقت  بشقّيه  اإلستقرار  سياقية 
و  الكوجر   ( أو  والدائم  الموسمي 
ديمانا ( ، وكذلك أهم العوامل التي 
من  االستقرار  تشجيع  في  ساهمت 
مناخية  ظروف  فيها  تتوفّر  بيئة 
والكأل  الماء  وفرة  ومعها  مساعدة 
وأرض خصبة يمكن أو تّم استثمارها 
، وهنا البّد من التذكير بنقطٍة هامة 
عربية  مجموعات  بمواقف  وتتمثّل 
كانت في الحّد الجنوبي وتحديداً في 
محيط قرى جزعة ومنطقتها ، حيث 
كانوا أشبه بحاجز بشري ويتصّدون 
التي  العربية  الرعي  لمجموعات 
التقدم  من  ويمنعونهم  جنوباً  تليهم 
الشمالية  المناطق  صوب  بقطعانهم 
ذي الغالبية الُكردية كانت وبامتباز 
، والذاكرة الشعبية الزالت تستذكر 
 ، ذلك  بسبب  عديدة   - طوشات   -
فيه الحقاً  سنتوّسع  الذي  األمر  هذا 
وبموضوعية ، وهنا وقبل الخوض 
في العوامل التي سّهلت االستقرار ، 
ودور الينابيع والسواقي المائية فيها 
، البّد من التعّرض ألهم التجمعات 
قبلية  كملكيات  والحيازات  البشرية 
وللمصداقية  وهنا   ، المنطقة  في 
بأن  علينا  تفرض  التي  التاريخية 
تفترض  قد  هامة  وقائع  نتجاهل  ال 
في أحايين كثيرة وبخاصية البحوث 

التموضعات  ومظاهر  اإلجتماعية 
حاالت  وفي   ، بخرائطها  البشرية 
في  سيما  القومية  التداخالت  وجود 
كانت  المتعارفة  والحدود  المفاصل 
في حالة بروز - وجود  ، وخاصةً 
طفرات مجحفة إن في رسم الخرائط 

الينابيع والسواقي وظاهرة االستقرار
) 

ً
) منطقة الكوجرات أمنوذجا

   وليد حاج عبدالقادر

التدخالت  سياقات  وفق  الجغرافية 
تلك  الخطوط  وتجيير   ، الخارجية 
وفق مصالحها وبتفاهمات بينية بما 
الدول  تلك  مصالح  تشابك  يرضي 
وفق  التقسيم  من  وبالرغم  وهنا   ،
وبتجاهٍل  واللصق  القّص  ظاهرة 
البشري  الجغرافي  للبعد  حقيقي 
على  المجتمع  مجاميع  وتموضع 
هذا  والى   ! المرسوم  الخط  طرفي 
الفكرة  استيعاب  الممكن  من  الحّد 
ما  أما   ، استعمارية  كممارسة 
هو   ! اإلطالق  على  تقبّله  اليمكن 
معهم  تتماس  مّمن  بعٍض  موقف 
وتشاركات  والتاريخ  الجغرافيا  في 
البشري  التقاطع  وأهمها   ، أخرى 
بوسمته اإلنسانية ، ومن ثم تجاهل 

يتذّكر  أنه  درجة  الى  اآلخر  ذلك 
الموضوع  وكمثاٍل في خاصية هذا 
واألردن  ولبنان  سوريا  تداخل   ،
عثمانية  إيالت   - كإيالة  وفلسطين 
قبل سايكس بيكو ، ويتجاهل - ينفي 
ذات  صميم  ومن  األمر  هذا  مطلقاً 
كوالية  العثماني  اإليالي  التقسبم 
إياالت  من  وماتالها  مثالً  الموصل 
بشرية  وكتلة  حدودياً  متالصقة 
تربطها كّل وشائج التشارك الثقافي 
واالجتماعي وأيضاً وحدة المصير ، 
وباختصاٍر هنا وفي مسعًى لتوضيح 
دائرة  محيط  في  االستقرار  عوامل 
في  الجبال  أعالي  تستهدف  محددة 
مناطق  وتحديداً  بوطان  منطقة 
والتي  الكوجرية  ميران  قبائل  نفوذ 
وصلت بحدودها الى تخوم شنكال ، 
وهنا وقبل البدء البّد من ذكر بعٍض 
المجموعة  هذه  عن  التفاصيل  من 
يوعزها  والتي  الُكردية  البشرية 
وبتقاطع  عملي  كامتداٍد  بعضهم 
التعريف  لها  مضافاً  توصيفي 
تطابقها  ومدى   - ميران   - االسمي 
التي   - الميتانية  ميران   - طبقة  مع 
األشّداء  الفرسان  نخبة  طبقة  تعني 
عندهم ، وفي العودة إلى بعٍض من 
 - صفحة  إلى  واستناداً  التفاصيل 
أباسا تاريخ وأصالة - وتتبعها آللية 
زعامة ميران لعشائر الكوجر حيث 
تؤّكد بانه ) .. حتى الربع اأخير من 
القرن الثامن العشر اتفقت على أن 

تتوالى ميران الزعامة حيث كان شم 
آغا ثم رش آغا وحسو آغا الذي قُتل 
في تل خنزير جنوب ديريك وكانت 
الى  باكور  من  تأتي  الكوجر  قبائل 
روج آفا لرعي المواشي .. وكانت 
المنطقة مكاناً لرعي هذه العشائر .. 

الكوجر  عشائر  كانت   ..  (  .. و   )
جوخ صور  هما  حلفين  من  تتألّف 
وكادويرا  ميران  من   ..  (  ..  )  ..
طيا  من  تتألّف  شلد  و حلف  وعلكا 
وكان  رشا  وموسى  وكجا  وخيركا 
مدى  على  مشهورين  رجاالت  لهم 
سبيل  على  نذكر  وهنا  التاريخ 
باشا  الحصرمصطفى  ال  المثال 
نايف  ووالد  الميران  عشيرة  زعيم 
باشا الذي كان أحد أبرز قادة الدولة 
المقّربين  القادة  من  وكان  العثمانية 
الثاني  عبدالحميد  السلطان  إلى 
طيا  عشيرة  من  آغا  رشيد  وكذلك 
 .. و  الباشوية  منصب  الذي رفض 
بالتصدي  العثماني  السلطان  كلّفه 
أراضي  على  اليوناني  للهجوم 

السلطنة .. ( .. لكنه ) .. رفض إال 
مساعدةٍ  أّي  دون  بمقاتليه  يقاتل  أن 
من السلطان الذي أعجب بشجاعته 
الباشوية فرفض  فعرض عليه لقب 
اللقب .. ( وهنا البّد لنا من استذكار 
من  هللا  فقير  المناضل  الشيخ   ..  (
الغالي  قّدم  الذي  شكفتى  باني  قرية 
والرخيص من أجل ثورة البارازني 
الخالد .. ( والذي ُحِرم بسبب ذلك 
وصوردت  السورية  الجنسية  من 
وتعّد    )  .. أراضيه  وكّل  أمالكه 
قرية سويدية من أكبر قرى الكوجر 
.. والتزال مناطق الكوجر .. موطن 
اأصالة في كّل شيء من حيث اللسان 
اأصلية  والتقاليد  والعادات  الصافي 
وهم  االصلية  الشعبية  والمأكوالت 
كما قلت فيهم .. )    : .. الكوجر 
وقاموس  كما  وتاريخ  حاضر  هم 
هم  الفولكلور،  كما  واللغة  األرشفة 
انظر   ، الراعي  دوموزي  أحفاد 
كما  غنائهم  ونمط  تقاليدهم  في 
ودبكاتهم كلها مونولوجات الترحال 
توازي أناشيد القدماء البل تكاد ان 
وإرث  وتقاليد  عادات  فيهم  تتلّمس 
ميزوبوتاميا .. ( . هذه المجموعات 
مئات  منذ  بعضها  مع  تعيش  التي 
الربع  حتى  سكناها  ومكان  السنين 
 ، عشر  الثامن  القرن  من  األخير 
هي المنطقة التي تحيط ببحيرة وان 
العشائر  تلك  كانت  و  اليوم  بتركيا 
إلى  مواشيها  لرعي  السهول  تنزل 
واسعة  األرض  حيث  الجنوب 
في  باألعشاب  مألى  والسهول 
شرقي  شمال  هو  والمكان  الربيع 
الجزيرة السورية اليوم . وقد اتفقت 
تلك العشائر على أن تتولّى عشيرة 
من  أكثر  منذ  فيها  الرئاسة  ميران 
مئتي عام حسب ما يورده كبار السن 
. وتؤّكد غالبية التوثيقات التاريخية 
المتنقلين  البحاثة  اولئك  وخاصةً 
السلطنة  تابعيات  زاروا  والذين 
عشائر   ..  ( أّن  على  العثمانية 
في  المكونات  أقدم  من  هم  الكوجر 
الجزيرة السورية و كانت رحالتهم 
تركيا  في  وان  بحيرة  منطقة  من 
و  سنجار  جبل  سفوح  إلى  الحالية 
جبل  لغاية  و  ديريك  منطقة  كانت 
سنجار تابعة لوالية بوتان في العهد 
ألنها  للعمار  ممنوعة  و  العثماني 

وقد   .  )  . للكوجر  مراعي  كانت 
خالل  من  المواقع  من  كثير  خلدت 
الفلكلورية  األغاني   ( من  العديد 
 ..  ) سنجار  و  ديريك  بين  ممتدة 
بأن  منها : ) .. نهر سويدية( علماً 
النهر قد يكون قد جّف رغم وجود 
أثر لساقية في محيط قرية قولديمان 
القريبة منها أو لربما يكون المقصد 
قيل   وقد  سفان  سويديكا  قرية  بها 
أو  المسافر  الراجل )  بأّن الشخص 
العابر للمنطقة ( لم يكن باستطاعته 
لكثرة  سويدية  منطقة  في  يمّر  أن 
كانت  المنطقة  كامل  و   . األحراش 
مراعي للكوجر ألّن العائلة الواحدة 
ألفي  إلى  ألف  بين  ما  تملك  كانت 

رأس من األغنام والماعز .
) .. أما عشائر الكوجر فهي : ميران 
ـ  ، خيركا  باتوا   ، آلكا   ، دوديرا   ،
طيا ، موسى ره شا ، علكا ، كجان 
بدرخان  جالدت  مير  كتب  وقد   .
في مجلة هوار ، أّن الكوجر كانوا 
 : األول: جوخ صور وضم  حلفين 
أما  علكا   ، ألكا   ، دوديرا   ، ميران 
 : هم  و  شلد   : فكان  اآلخر  الحلف 
ره  موسى   ، باتوا   ، طيا   ، خيركا 
شا و كجان و بعدها انفردت ميران 
برئاسة الكوجر ، ولزعامة شم آغا 
و  آغا  إلى رش  الزعامة  انتقلت  و 
قُتِل  حيث  آغا  حسو رش  بعده  من 
على يد األكراد اإليزيديين في قرية 
 ، ديريك  مدينة  جنوب  خنزير  تل 
 . باشا  آل  العشيرة  تزعم  ثم  من  و 
ورئيس عشيرة ميران الحالي هو : 
مصطفى  نايف  إبراهيم  عبدالكريم 
قره جوخ  قرية  في  يقيم  الذي  باشا 
. وقد اعتمد وكعرف عشائري على 
يقال  الباشا  آل  من  شخص  كّل  أّن 
الراحل  ويعّد   . عشيرة  رئيس  له 
أشهر  من  باشا  مصطفى  نايف 

ولد  حيث   ، العشيرة  هذه  رؤساء 
في عام 18٩0 وبعد وفاته في عام 
1٩66 دعي ولده إبراهيم الذي كان 
يدرس في بلغاريا للقدوم الى الديار 
الدراسة  متابعة  عن  توقّف  حيث   ،
، وتولّى رئاسة العشيرة وخلّفه بعد 
باشا  ابراهيم  ابنه عبدالكريم  رحيله 
المسؤولية ، ومن القرى التي تملكها 

العشيرة :
دهام  سمير  برئاسة  كلهي:  قرية  ـ 
باشا وقرية كركندال : كان الراحل 
عدنان نواف باشا وقرية تل خنزير 
باشا  الكريم  عبد  صباح  فوقاني: 
أوالد  تحتاني:  خنزير  تل  وقرية 
 : كرباالت  وقرية  باشا  مصطفى 
أوالد عبد العزيز باشا وكلهم أحفاد 
ثالثة  باشا  لنايف  و  باشا  نايف 
عشر ولداً ، و هم : نواف ، دهام ، 
مصطفى ، عبد الكريم ، عبد العزيز 
، إبراهيم ، محمد ، علي ، شالش ، 
عكيد ، سمكو ، عبدي ، و حسين و 

هو أصغرهم .
سي   : األخرى  ميران  قرى  ومن 
، سويدية  كجو  برئاسة خضر  كرا 

محمد عليا .

كراصورا عبدي فقه . وقلدومان : 
سعيد بيكيه . وتبكي عبد العزيز بلي  
.وبستاسوس ، كرزيرو ،شكرخاج ، 
كانيا دريش ولهم مخاتير . أما خيركا 
هي : شرك برئاسة مصطفى فياض 
تحتاني+  فوقاني+  كاميش  علي   ،
تقل بقل+ بانيه شكفته و لعشيرة طيا 
قرية واحدة و هي : كركي حيويل و 
لكجان قرية واحدة و هي : مرجه . 
كل القرى التي ذكرناها تكاد تحوي 
ميران  لكن   ، الُكوجر  مكونات  كل 
هم األغلبية في الجزيرة السورية و 
الميران  : ب  العشيرة تعرف  باتت 
و   .. علكا  أيضاً  وهناك   . الكوجر 
ُكردستان  في  و   . طيا  و  خيركا 
العراق - استقّرت - مجموعات من 
ذكرناها  التي  الكوجر  عشائر  كّل 
باإلضافة إلى كوجر الهاجا . و عدد 
ثالثين  بين  يتراوح  العشيرة  نفوس 
منقولة   - ألفاً  ثالثين  و  اثنان  و 
باشا  مصطفى  نايف  صفحة  من 

بالفيسبوك ( . 
وفي   ، بدء  على  وعود  واآلن 
في  قومياً  والتناسب  النسبة  ظاهرة 
وثّقت  فقد   ، تحديداً  المنطقة  هذه 
وجود  حول  مؤّكدة  معلومات 
كانت  العربية  العائالت  من  بعض 
وكزنار   ، المنطقة  في  استقّرت  قد 
الجنوب  بأقصى  دفاعي  الخط  في 
لعشائر  جزعة  قرية  وحوالي  بعيد 
عربية ، حيث كانت تتصّدى لتمدد 
بعض من العشائر العربية وتحّد من 
أغنامهم صوب  قطعان  مع  تمددهم 

مراعي قبائل ميران في الشمال . 
وهنا ، وفي عودة إلى حيثيات التنقل 
االستقرار  بوادر  ظهور  ومعها 
التي  المنطقة  هذه  نطاقية  ضمن 
بمسمى  والمحددة  بصددها  نحن 
 ، الكوجر  قبائل  مراعي   - مناطق 

والتي مع الزمن أظهرت تصنيفات 
وبتوصيفات جديدة ، مثل مجموعات 
ومعها  والرحل   ، الرحل  نصف 
كوندي   (  : وبتصنيفين  المستقرون 
وباچاري ( القرويون والمدن ، هذه 
إن  كلها  ارتبطت  التي  التجمعات 
استقرارها  أو  ترحالها  عوامل  في 
ومدى  الماء  على  األولى  بالدرجة 
وفرته وأيضاً صالحيتها لالستخدام 
في  سيما  الوقائع  وتدّل   ، البشري 
التي  المرحلة  في  ديريك  منطقة 
التفاهمات  خرائط  تثبيت  تلت  
النهائية بين سلطة اإلنتداب الفرنسي 
بقيت  وإن   ، المحدثة  تركيا  ودولة 
حتى  المحدثة  الحدودية  الحواجز 
الماضي  القرن  خمسينيات  فترة 
وكانت   ، واهية  حدود  مجرد 
برحالتها  تقوم  الكوجر  مجموعات 
المعتادة صيفاً الى - بانا .. زوزانا 
- وشتاًء تهبط من الجبال صوب - 
دشت - السهول وكّل ذلك كانت تتّم 
بضبط وانتظام وإن شهدت األعوام 
البل  الخيم  عدد  انخفاض  المتتالية 
يشهد  كان  موسم  كّل  أّن  وحتى 
تأخر بعضهم وإن كانت في غالب 

األحيان لعوامل طارئة ، حيث عّد 
ركيزة  وأصبحوا  البل  المتخلفون 
أولية لتزايد عدد بيوتات االستقرار 
ظهور  أيضاً  تشهد  كانت  والتي   ،
البدائل  من  ألنواع  أولية  بدايات 
المصطبات  أو  الدور  مثل  السكنية 
الى  الطين  من  بعض  مع  الخشبية 
 ، البسيطة  البيوتات  ظهرت  إن 
الزمن  من  عقود  ماقبل  وحتى 
البيوت  الحالي كان الكوجر يعّدون 
 ، بالقبور  تكون  ما  أشبه  المغلقة 
وما لبثت أن تطّورت البيوتات من 
حيث الشكل وطراز البناء وعوامل 
ثباتها ومقاومتها للظروف الطبيعية 
مرحلة  مع  تتواءم  أخذت  والتي 
 - ديمانا   - إلى  التام  التحول  بداية 
للماء  كان  جديد  ومن   ، االستقرار 
وسبل حصولها األسهل دوٌر في بناء 
تجمعاتها ، وعليه ال يستغرب كثرة 
اسم  وتواتر  المركبة  القرى  أسماء 
مثل  فيها  - كالزمة رئيسة  كاني   -
) كاني بحني ، كاني نعمي ، كاني 
كركي .. وغيرها ( والتزال الذاكرة 
الشعبية تحتفظ بعشرات من اسماء 
أساسيات  بها  تحيط  التي  الينابيع 
بدئية لالستقرار والسكن من حولها 
، وذلك ابتداًء  من أقدم سلسلة جبل 
- جودي - فقرية عينديوار لوحدها 
كان فيها عشرات الينابيع مثل نبعها 
الرئيس - كانيا عينديوري - وكهنيا 
- ريلك - و - كهنيا غيدايي وايضا 
تلداري وعين بازوق مروراً  كهنيا 
كاني  بانه قسري وكهنيا  كهنيا  إلى 
كركي وكهنيا مامشور وكهنيا كاني 
بحني وريحانيك وكاني هژيري في 
مفترق طريق ديريك وبورز وكاني 
نبي  وكانيا  نعمي  وكاني  كرك 
مروراً الى العشرات من الينابيع في 
بروج ومحيطها وعلى أطارف جم 
سفان وباألخص فيها كانيا وانكي .. 
فقد كانت   : الختام ومن جديد  وفي 
المنطقة من أعالي زوزانا - الجبال 
- حتى حدود سنجار هي مساحات 
ومراع لقبائل الكوجر وحتى الرعي 
لغيرهم كانت محظورة ومع بدايات 
ظهور ونمو فكرة االستقرار بشقيه 
اوجدت  والتي  والدائم  المؤقت 
بيوتات  بناء  في  اولية  ظاهرة 
وتوسع  ظهور  وتنامي  االستقرار 
نطاقية  ضمن  ولكن   ، جديدة  قرى 
طبيعة ونمط استقرار سكان المنطقة 
وبالتوكيد  األصالء وفي جغرافيتها 
من  بعض  يزعمه  مما  الضد  على 
الكاطع  كمثال  وصدام  عفلق  أيتام 
وغيره من جهة ، وكتوثيق معرفي 
القرى  ذاتها  إلى  العودة  وفي  أيضاً 
كانت  التي  البشرية  والتجمعات 
وبمقارنتها  واستحدثت  موجودة 
وتتالي  الُكردية  غير  القرى  مع 
سنين بنائها وحتى تواريخ هجرات 

سكانها الى ذات المنطقة . 

ربطاً صور لنبع عين ديور ..
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 ليلى قمر 

إعداد : ليلى قمر 

يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

على  تأّسست  التي  المجتمعات  في 
دينية،  ،وُسنّنت على شرائع  ثوابت 
وتغلّفت بعادات قاسية ، وبجبروٍت 
األحيان  من  كثيٍر  في  تحّكمت 
مصيرها  وحّددت  األنثى  بحياة 
ومستقبلها وفق ما يراه. تعّدت ذلك 
شرعنته  مع  يتوافق  وبما  المجتمع 
على  المؤّسسة  قناعاته  طّوعته  أو 
وتفسيره  فهمه  مع  تتوافق  رغباٍت 
تفسير  في  غالباً   - ينسبها  الخاص 
ويربطها   - خاطئ  وحتى  خاص 
نظريته  مع  لتتماشى  نفسه  يقنع  أو 
العائلية  وحتى  والعشائرية  الدينية 
أسس  مع  يتعامل  بأنه  ويتناسى   ،
وبُنى تراكمت عبر السنين وسايرت 
األجيال ، وأّن ما يحاول أن يوائمها 
ينحت  كمن  ليست  رغباته  مع 
تماثيل  منها  ليصنع  الصخور  في 
هو  يقتنع  التي  رغباته  مع  تتوافق 
بها ، وإنما هي قيم روحية تتصقل 
القوننة  وترتقي إلى درجة  مجتمعياً 
بها ال  االلتزام  والواجبة  المفترضة 
الرغبات  وتفسيرها حسب  تجييرها 

والمصالح .
وفي الواقع وبكّل أسٍف فقد ظهرت 
مؤخراً أمور غريبة وسادت حاالت 

عايشته  المعانة،  رحم  من  نزحت 

وعانت منه، وتجذر األلم في إبداع 

ما تنقشه من روحها المفاِرقة للديار 

واألمكنة عّل ذلك كان الفارق بينها 

لمرتع  العودة  في  أمل  الال  وبين 

أجدادها  وأرض  أرضها  صباها، 

حيث ألهمتها الحياة فرصة العيش 

المتنوعة في  المختلفة  أياماتها  في 

خيرها وشّرها 

التشكيلية  الفنانة  مع  حديٍث  في 

كان  المرأة  لزاوية  كيكي  نشتمان 

الهادئة  الدردشة  هذه  معنا  لها 

حولها كإنسانة 

األنثى واالنتهاك

الفنانة التشكيلية : نشتمان كيكي 
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نافذة المرأة

ارتقت إلى جرائم وانتهاكات فظيعة 
رافقت االنفتاح غير المنظم للطفرة 
واالستخدام  جهة  من  التكنولوجية 
المنفلت لها من جهة، وعدم مسايرتها 
انفالتها  في  وسعت  وكذلك  معرفياً 
بسبب  المجتمعية  التوترات  حاالت 
من  خلّفتها  وما  مسلحة  نزاعات 
هجرات جماعية وفوضى االستقرار 
والعيش في بيوت وخيم غير صحية 
وكذلك  االختالط  توفّر حواجز  وال 
المنفلتة  الفوضى  وتداخلت   ، الفقر 
لتزيح ضوابط تشرعنت وترّسخت 
عبر أجيال طويلة وكانت قد أسست 
وقيم  بمفاهيم  تعّززت  لسلوكيات 
معايير  وفق  مجتمعياً  تراكمت 
وانتظمت  دينية  وبضوابط  إنسانية 
المفاهيم األسرية وروابط كما صلة 
من  سلسلة  في  وتقوننت  القربى 
أسست  التي  المتسلسلة  الضوابط 
المحرمات  من  مجموعة  أيضاً 
أو ضبٍط  ديني  لواعٍز  ،إن  الكبرى 
مفهوم  عليها  وليتأّسس  مجتمعي، 
الفرد الذي قد يكون هو نفسه األب  
لألسف ووثقت في كذا مجتمع تراه 
ديني  سلوك  وذو  محافظاً  ظاهراً 
أو عائلي وثيق بما تّم تنشئته كفرد 

األخ  أو  األب  نفسه  هو  ليكون  فيه 
َمن  كّل  وباختصاٍر  والخال  العم  أو 
 .  - المحارم   - صفة  عليه  ينطبق 
على  طفت  فقد  أسلفنا  وكما  ولكن 
السطح مظاهر شاذة وبلبوس ذئاب 
وانتهكت  القيم  كل  تخّطت  بشرية 
وبكّل  تنتهك  وأخذت  األعراف  كّل 
جبروت أعراض وكرامة محرميها 
، وطغت مظاهر ترتقي بالفعل الى 
درجة التوحش وتمثّلت في انتهاكات 
انسالخ  في  الرحم  فظيعة من ذوي 
عملي لكّل القيم والضوابط ، وبكّل 
جبروت يدوسون على كّل األعراف 
المنصوصة  الحرمات  فينتهكون 
دينياً ومجتمعياً ، وكّل ذلك بغريزيٍة 
تدفع بالمحرمات من أخت وغيرها 
أو   - مثالً   - عذريتها  تفقد  أن  بعد 
الشائن  السلوك  هذا  على  تتعّود  أن 
والتي لربما وكنتاج لذلك الشذوذ أن 
الضحية  تصبح  وهنا  سفاحاً  تحمل 
أمام خيارات متشعبة أهونها تؤّدي 
الحاالت  بعض  وفي   ، أسوأها  الى 
قد تنجو من محكمة الموت ال العار 
تمّكنوا  إن  الحاالت  غالبية  بينما   ،
وأغلب   ، وكتمها  عليها  التستر  من 
خوفاً  الضحية  تكتمها  الحاالت 

تصديق  عدم  واحتمال  العار  من 
 ، الفاعل  المحرم  لجرم  المحيط 
بأّن حكم  وألّن الضحية تدرك سلفاً 
كانت  مهما  مسبقاً  مقّرر  إعدامها 
يدفعهّن  وبعضهن   ، المبررات 
الخوف إلى الفرار صوب المجهول 
كانت  مما  بكثير  أقسى  يكون  الذي 
انتهاكات  إلى  ولتتعّرض  عليه، 
أمامها  ترى  ال  األيام  ومع   ، أفظع 
أية فسحة سوى أن تصبح فتاة ليل 
) دعارة( تشبع رغبات َمن حولها ، 
وفي هذه المرحلة يكون قابض ثمن 
تلك الشهوة هو ذاته َمن دفعها إلى 
هذه الهاوية، وهو المغتصب األول 
، ولتتحّول الفتاة إلى شركة قابضة، 
 ، ألثمانها  القابض   - الوكيل  وهو 
هذه  عند  مطلقاً  تقف  ال  والظاهرة 
الحالة بحلها األقذر ، بقدر ما تطفو 
يلتجئ  أبشع،حيث  حاالت  أحياناً 
المفترضة  وبصفته  المغتِصب 
كمحرم وإن كان هو المجرم وتحت 
وجريمة  العار  غسل  قانون  سقف 
شرف ،والذي هو ركنه األساس إلى 
مجرم  من  وليتحّول   ، قتل ضحيته 

سافل إلى بطل ! . 
عليها  تهيمن  التي  مجتمعاتنا  إّن 

تنمرها  تمارس  التي  الذكورية 
القوانين  كّل  وتجير  وهيمنتها 
لتضبط وتشرعن ذلك ، هي بحاجٍة 
ماسة إلى إعادة النظر في كثيٍر من 
العالقات  لطبيعة  الناظمة  القوانين 
بدءاً من األسرة وصوالً الى الحالة 
بالكالم  ليس  والعمل  االجتماعية، 
ومفهوم  لشكل  والسطحي  النظري 
المساواة بين الرجل والمرأة، وسّن 
قوانين تنصف المرأة وتكون قادرة 
وحماية  ضبط  على   - القوانين   -
انتهاكات  من  والحد  المرأة  حقوق 
القتل  أو  الكتمان  يطويها  قد  فظيعة 
في جميع األحوال لها كفتاة ، وهذه 
بالقوانين  فقط  تُفرض  ال  الظاهرة 
عملية  مأسسة  إلى  حاجتها  بقدر 
األسرة  من  تنطلق  نوعية  وكتربية 
إلى  وصوالً  التعليم  مناهج  وعبر 
واألحزاب  والمنظمات  المؤسسات 
.إّن  المعنية  المجموعات  وكّل 
جريمة القتل بدواعي الشرف تغّطي 
قصص  الضحايا  جسد  دفن  مع 
لذات  متكررة  قتل  وظاهرة  مؤلمة 

الضحية .
وبالرغم  المجتمعات  غالبية  إّن 
وسعة   ، بنيوياً  تحولها  مزاعم  من 

المدارك النظرية والوعي المفترض 
شعبوياً  تعتقد  التزال  أغلبها  أّن  إال 
فقط  يتجّسد  اليزال  الشرف  بأّن 
أولئك  ويتناسى   ، الفتاة  عفة  في 
الحيواني  الهوس  مدى  المتنمّرون 
عندما تتهيمن فيه الغريزية الحيوانية 
اإلنسانية  القيم  أبسط  يفتقد  ومعها 
بروز  وعند   ، األعراض  فينتهك   ،
أية ظاهرة قد تشي بفضيحته حينها 
لوأد  ويسخرها  ملكاته  كّل  تتوّجه 
الضحية  قتل  في   ! ولكن  فضيحته 
وبذل المساعي في قتلها ثانيةً وذلك 
بتحريف الوقائع والبحث عن فاعل 

غير موجود سواه .

الجبري  النزوح  أزمة  عانت   

لكنها استطاعت جعل تلك الواقعة 

يأٍس،  ألّي  ردعٍ  باب  المؤلمة 

الصامتة  األلوان  رحاب  لتجوب 

ما  من  لتجعل  بهجتها  بين  وتتنقل 

ترسمه صدًى لما في خوالجها

تقول نشتمان كيكي لنا :

أنا امرأة أعشق األدب والفن

فنّانة  فكلمة   والشعر والموسيقى  

وأشعر  لي  بالنسبة  كبيرة  تعتبر 

بمسؤوليٍة تجاهها، فضولية جداً ، 

وأتعلّم  كّل شيء  أعرف  أن  أحّب 

كّل شيء ،ولدّي كثيٌر من المواهب 

وأرغب في أن أستغّل أّي فرصٍة 

متاحة لي لتطوير نفسي 

سركيس  األرمني  بالرسام  تأثّرت 

خاجا دوريان ووالدي 

الفن  خالل  من  كثيراً،  أهتّم 

و  المحتلة  مدينتي  عن  التعبيري 

الُكردية  الشخصيات  و  شهدائها 

المناضلة

فأنا نشتمان كيكي من مدينة سري 

كانيه طالبة اإلعالم و درست كلية 

أيضاً  دمشق  جامعة  في  التربية 

ُكردستان  إقليم  في  حالياً  وأعيش 

العراق الجئة بعد سيطرة المرتزقة 

على مدينتي سري كانييه

ثقافية  عائلة  كنف  في  ترعرعت 

وفنية ووطنية وكان للوراثة الدور 

األكبر في تعليمي حيث تعلّمت فّن 

الرسم من والدي الذي كان رّساماً 

وفنّانآً في نفس الوقت، و استلهمت 

محمد  الراحل  الشاعر   خالي  من 

الرسم  أحبتت  الكثير  شاكر   علي 

واخترت  أظفاري   نعومة  منذ 

الرسم ألنها لغة صامتة أقرب لي 

واستخدمت في رسوماتي قلم الفحم 

والرصاص برغم استطاعتي رسم 

جميع ألوان الرسم. 

مع  مشترك  معرض  في  شاركت 

شعار  تحت  الحسين  مهدي  الفنان 

الشموع  نشعل  ما  يوماً  »سنعود 

ومعرض  كانييه«  سري  في 

لإلغاثة  جوي  منظمة  مع  آخر 

والتنمية وشبكة األهالي المفقودين 

السوريين ولدّي في هذه السنة عدة 

معارض في قامشلو و هولير

كانت  الفنية  بدايتي  أّن  برغم 

و  رّساماً  كان  والدي  كون  مبكراً 

مدينتي  على  حلّت  التي  الظروف 

عن  أبتعد  جعلتني  كانيبه  سري 

الرسم  لكن بداية عام 2018 عدت  

إلى الرسم ألكتشف ذاتي من جديد 

رسوماتي حصلت على  استحسان 

ومن  عليها   اّطلعوا  ممن  الكثير 

بينهم أبناء وطني ُكردستان سوريا  

وسعيدة وفخورة بهذا الشي ، طموحي أن  الفني  مشواري  أستكمل  

تجارب  بنشر  باهتمامكم  جداً 

وأتمنّى  آخرين  فنانين  وخبرات 

في  المعارض  إقامة  ما   يوماً 

لكم إلتاحة  العالم شكراً  كافة دول 

خبراتهم  لعرض  للشباب  الفرصة 

وأعمالهم.



يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

ـــر فيـها!
ّ
فكـ

كما نُقل عن الفيلسوف االغريقي 
سقراط الذي وصفه تاريخ الفلسفة 
بأنه الرجل الذي أنزل الفلسفة من 
نُقل  إلى األرض – حيث  السماء 
عنه حكمته الخالدة )اعرف نفسك 
أوالًً (, ومن خالل مقولته الحكيمة 
قد  سقراط  الفيلسوف  يكون  هذه 
وتربوي  نفسي  مفهوٍم  أول  صّك 
في تاريخ الفكر اإلنساني وتاريخ 
فقد  قاطبةً,  األوربية  الحضارة 
قبله  ما  بتغيير  عصره  في  قام 
الطبيعة...  لفالسفة  مفاهيم  من 
اإلنسان  بأّن  يقول سقراط  وبذلك 
ألّن  وذاته,  نفسه  يفهم  بأن  أولى 
قادراً  سيجعله  وذاته  لنفسه  فهمه 
كي  حوله,  من  األشياء  فهم  على 
عن  بذلك  سقراط  ويتكلّم  يؤّسس 
قريبة  بصورةٍ  العلمي  المنهج 
المعاصرة,  الحالية  صورته  إلى 
كان  الذي   - السقراطي(  )المنهج 
التخلص  على  قائماً  علمياً  منهجاً 
المشكلة  حلول  افتراضات  من 
السقيم  واستبعاد  المطروحة 
منها أو التي ال تتوافق مع العقل 
فرضية  تبقى  حتى  والمنطق, 
واحدة من هذه الفرضيات تصلح 
لتكون حالً للمشكلة. ومن هنا كان 
سقراط يستخدم منهجاً تحليلياً ألنه 
إلى مجموعٍة  المشكلة  يحلّل  كان 
اإلجابة عن  ويحاول  األسئلة  من 

محمد ليلي 
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تدريجي،  بشكٍل  األسئلة  هذه 
الحلول  باستبعاد  يقوم  ذلك  وبعد 
مع  تتسق  ال  التي  المتضاربة 
آنفاً,  ذكرنا  كما  والمنطق  العقل 
ما  بمناظرة  يقوم  كان  ذلك  وبعد 
بين الحلول األكثر منطقيةً ومن ثم 
يتمّكن من الوصول إلى ايجاد حّلٍ 
عصرنا  في  أنه  ورغم  للمشكلة. 
بسيطاً  أمراً  هذا  يُعتبر  قد  هذا 
والعلمي  المعرفي  التطور  بعد 
المنهج  يبعدنا عن  الذي  الحديث, 
الزمن,  من  قروناً  السقراطي 
لكن في الحقيقة أنه في حينه كان 
ثورة  وكانت  تماماً  جديداً  طرحاً 
عن  سقراط  بها  اختّص  معرفية 

غيره من الفالسفة والمفّكرين. 
ما أريد قوله من كّل هذه المقدمة 
وبعد  أنه  هو  الفكرية  الفلسفية 
مرور كّل هذه القرون على معرفة 

اإلنسان لهذا النظام السلوكي
العلمي, واستخدامه من  البحث   -
أجل نمو اإلدراك البشري وزيادة 
فوق  مّما  االستفادة  علـى  قدرته 
يوفّر  بما  و  تحتها,  وما  األرض 
للفـرد  كريمـة  حـضارية  حيـاة 
إجرائي  سلوك  كونه  والمجتمـع, 
تخطيطيـة  بعمليـاٍت  يحدث  واعٍ 
للحـصول  متنوعـة  وتنفيذيـة 
أنه  إال  المقصودة,  النتـائج  علـى 
هناك  مازالت  هذا  يومنا  وحتى 

أمم وشعوب لم تتمّكن من اللحاق 
بركب الحضارة اإلنسانية, ولذلك 
نجد بكثرةٍ على هذه المعمورة أّن 
الشعوب واألمم  الكثير من  هناك 
استغاللها   يتّم  التي  المقهورة 
والسيطرة عليها من قِبل الشعوب 
ووعياً  ومعرفةً  تطوراً  األكثر 

وإدراكاً.  
المدنية  صفة  أّن  نجد  وعندما 
تفرض  اإلنسان  بها  يتّصف  التي 
وجود اآلخر والغير, حتى يدرك 
ذاته المتميزة عن هذا الغير وهو 
الغير  وجود  بضرورة  يوحي  ما 
إلدراك الذات, ألّن معرفة الذات 
تتوقّف على وجود الغير باعتباره 
خارجاً  الموجود  المقابل  الطرف 
وجود  أّن  يثبت  ما  وهذا  عنّا، 
الذات  لمعرفة  كاٍفٍ  غير  الوعي 
وإثبات وجودها، ذلك ألّن المحيط 
االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد 
بينه  يحصل  الذي  والتفاعل   ،
يمّكنه  الذي  هو  اآلخرين  وبين 
وباختالفه  نفسه،  إدراك  من 
الذي  الغير  هذا  اآلخرين،  عن 
حول  أحكاماً  ويصدر  يواجهنا 
ذواتنا هو الذي يدفعنا إلى التفكير 
الفيلسوف  يقول  وهنا  أنفسنا،  في 
سارتر:  بول  جون  الفرنسي 
وجودي(,  شرط  اآلخر  )وجود 
فبالقياس إلى الغير ندرك نقائصنا 

وهم  الحياة,  يدخل  بعضهم 

كل  حصلوا  قد  بأنهم  يعتقدون 

شيء 

توجيه,  أو  نقد  كل  فوق  وأنهم 

فيصمون آذانهم عن نصح أو

إرشاد, والشخص المغرور عادة 

ما يكون مكروهاً, قليل األصدقاء

يتعالى  ال  الذي  المتواضع  أما 

على غيره ويقبل النقد والتوجيه 

فعادة 

ما يكون محبوباً, ولنحاول دائماً 

ونحن ندخل سوق العمل والحياة 

االستماع

السالم  عليه  لقمان  نصيحة  إلى 

ألبنه وهو يعظه: )ال تصعر خدك 

للناس وال 

تمِش في األرض مرحاً إن هللا ال 

وعيوبنا ومحاسننا. ويمكن إسقاط 
على  العامة  الفردية  الحالة  هذه 
مجتمعية شعوبية..  حالٍة جماعية 
واألمم  الشعوب  أمام  ليس  إذ 
تقاوم  التي  والمعزولة  المقهورة 
بالركب  اللحاق  سوى  االندثار 
بالتركيز  والحضاري  المعرفي 
الحقيقي  التعليم  على  والتشجيع 
وقواه  الثقافية  نخبه  خالل  من 
النهج  مفهوم  لنشر  السياسية 
االستكشاف  يتيح  الذي  التعليمي  
والمناقشة والبناء الهادف للمفاهيم 
المجتمع, و  أفراد  والعالقات بين 
ما  وإلى  التراث  على  الحفاظ 
هنالك من واجبات وطرق للحفاظ 
هويتها,  وعلى  ذواتها  على 
سيطرة  من  االنعتاق  ثم  ومن 
من  تتمّكن  كي  عليها,  اآلخرين 
الشعوب  ومشاركة  كيانها  بناء 
واألمم األخرى في بناء الحضارة 

اإلنسانية.  

المراجع: النت – ويكيبيديا.

اعرف ذاتك

القانون  يسودها  التي  الدول  في 

الذي  الشخص  فإّن   ، والعدل 

، يكون تحت  يتحّمل مسؤولية ما 

مراقبة و محاسبة القانون، و كذلك 

و  باستمرار  يتابعه  الحّر  اإلعالم 

قد يتعّرض للمساءلة في حال عدم 

القيام بمسؤولياته أو القيام بخطأ ما 

فإنه يحاسب و قد يُطَرد من موقع 

األمثلة  و  يعاقَب،  و  المسؤولية 

كثيرة في الدول المتحّضرة : وهنا 

عدة  قبل  حصل  قد  مثاالً  سأذكر 

سنوات- ليس في سبيل الحصر: 

في النرويج وزيرة اإلدارة المحلية 

الوقت رئيسة  بنفس  السابقة كانت 

أّجرت  كانت  فقد  الفالحين  حزب 

الصيفي  بيتها  من  األول  الطابق 

قسم   - الضرائب  تعطي  أن  دون 

إنها  قالت  و  للدولة،  األجار  من 

و  القانون،  بهذا  ملّمة  تكن  لم 

بهذه  اإلعالم  كشف  بمجرد  لكن 

الضغط  فبدأ  الفضيحة   - الخطيئة 

وصوب؛  حدب  كّل  من  عليها 

و  حزبها  أعضاء   ، اإلعالم  من 

العاديين  الناس  و  الوزراء  رئيسة 

إال  حٍل  أّي  تَر  لم  أنها  …حتى 

من  و  الوزارة  من  االستقالة 

رئاسة الحزب و من البرلمان… 

و اعتذرت من الشعب النرويجي 

بقيت  و  علني،  و  رسمي  بشكٌل 

 ، إجازة مرضية  في  أشهر  ثالثة 

كيف  وقالت:  انتقدتها  ابنتها  ألّن 

ال  أنت  و  لي  قدوة  ستكونين 

تدفعين الضرائب للدولة…بالرغم 

أّن الكثيرين كانوا يصّدقونها ألّن 

من  قسم  بأجار  متعلّقة  المسألة 

دفع  دون  تأجيره  يمكنك  البيت، 

الخطأ  لكّن  و  للدولة،  ضرائب 

المؤّجر  الجزء  بمساحة  متعلّق 

مقارنةً بمساحة البيت عموماً. أي 

المساحة المؤّجرة يجب ان تكون 

أقل من مساحة القسم الذي يسكنه 

مالك البيت …

أوسطي  الشرق  عالمنا  في  أما 

الذي  فإّن  له   المشابه  العالم  و 

و  يشتهر  فهو  ما  مسؤولية  يستلم 

يحاسب  الذي  هو  و  يحاسب  ال 

و  يقّرر..  الذي  هو  و  اآلخرين 

…لنقارن  القانون  فوق  يصبح 

تسلم  قبل  كانوا  أين  أشخاص 

أصبحوا  كيف  و  المسؤوليات؟ 

اآلن ؟هذا ليس في سبيل الحصر :

أن  قبل  المالكي  يعرف  كان  من 

للوزراء ؟، و كيف  يصبح رئيساً 

و  الوزراء  رئاسة  أثناء  أصبح 

الفساد  من  تسبّبها  التي  المآسي 

في  استشرت  والتي  الرشوة  و 

و  زالت؟  وال  الدولة  مؤسسات 

إنه هو المسبّب األول في انطالقة 

بسبب  الموصل  من  داعش 

الى  بجرالشيعة  وذلك  استهتاره  

النظام  عبر  السنة  ضد  حرٍب 

على  هجومها  كذلك  و  اإليراني 

والدمار  توسعها  ثم  من  و  الُكرد 

الذي سبّبه و المجازر التي قام بها 

ذلك التنظيم المتأسلم . 

المالكي  حوسب  هل  السؤال  و 

على ما فعله ؟ ال بل أعيد انتخابه 

مرةً أخرى كرئيس للوزراء، و ال 

زال يُعتبر من األرقام الصعبة في 

العراق ،وله كتلة پرلمانية يحسب 

لها حساب . 

ومثال آخر ؛ 

هو  يكن  لم  الرجل   ، العبادي  هو 

اآلخر  معروفاً، و بعد أن أصبح 

غزا  العراقي  للوزراء  رئيساً 

جيشه كركوك والتي كانت ضمن 

محافظات إقليم َكردستان وباعتبار 

و  فاحتلّها  للبترول  منبع  المدينة 

طرد المحافظ المنتخب ديموقراطياً 

و هّجر الكثير من موظفيها و أهلها 

و بدأت من جديد حملة التعريب و 

قبل  العراقي  النظام  أيام  في  كأننا 

انتصر  بأنه  صّرح   و   .2003

عن  بعيدة  الحقيقة  و  داعش  على 

الواقع .  

أية  إلى  العبادي  تعّرض  فهل 

من  اآلن  هو  بل  ال  ؟  محاسبة 

قسم  العراقية و  الشخصيات  أبرز 

به  يطالبون  العراقي  الشعب  من 

كرئيس وزراء من جديد. 

أن  يمكننا  المنوال  نفس  على  و 

المسؤولين  من  الكثير  نذكر 

مؤثّر  دور  لهم  كان  والذين  الُكرد 

ال  و  كركوك،  تسليم   بعملية 

زالوا  على قمة هرم المسؤوليات 

لحزبهم و الكارثة الكبرى أّن لهم 

يّدعون  كثيرون  وأناس  جمهور 

و  المجيد  والتاريخ  بالوطنية  لهم 

التبريرات و األعذار  لهم  يخلقون 

الخيانة  من  أياديهم  اقترفت  لما 

و  ُكردستان  شعب  ضد  الغدر  و 

مصيره ومستقبله. 

السورية  الُكردية  الساحة  وعلى 

فإننا نتفّوق على العالم بهذه الصفة، 

بهذا التوصيف،  والفشل في تنفيذ 

معروف  فالنظام  المسؤوليات، 

أحد  ال  و  اإلجرام  و  بالفساد 

في  حدث  بما  المسؤولين  يحاسب 

سوريا، من دمار و إبادة و هجرة 

هذا  كّل  من  بالرغم  و  الماليين، 

فهم يواصلون العمل في مناصبهم  

بالمسؤولية  شعور  أو  خجل  دون 

بعيدة  ألنها  المحاسبة  نذكر  ال  ،و 

هذا  عن  تكلّمنا  إذا  و  واقعنا،  من 

نتكلّم في  و كأننا في عالم آخر و 

السورية  المعارضة  و   ، الخيال 

من  أفضل حاالً  ليست  بشكٍل عام 

فشلها  تثبت  ممارساتها  ،و  النظام 

في تقديم نفسها كبديٍل ديمقراطي  .

فإّن  الُكردي  الصعيد  على  أما 

الصورة أيضاً قاتمة ، 

منصباً  أحدهم  يستلم  عندما  حيث 

فإنه  يشّكله  هو  أو  ما  حزب  في 

العمر  نهاية  إلى  هناك  يبقى 

أو  نجاحه  من  بالرغم  الطويل، 

إليه  آلت  ما  و  مهامه  في  فشله 

الضحايا  من  بالرغم  شعبه  قضية 

شعبنا  إليها  التي وصل  المأساة  و 

أي  بدون  منصبه  في  يبقى  فهو   ،

غياب  بسبب  مساءلة،  أو  محاسبة 

القانون الحزبي أو عدم تطبيقه .

في  المحاسبة  و  المسؤولية  فأين 

الشعوب  أكثر  نحن  و  منطقتنا، 

التي تتكلّم عن األخالق و الدين و 

المساواة ؟؟؟؟

املسؤولية واحملاسبة

د. محمد جمعان

واقصد  فخور,  مختاٍل  كل  يحب 

في مشيك 

أنكر  إن  صوتك,  من  واغضض 

األصوات لصوت الحمير(

على  نتعالى  وأال  الحكمة  فلنأخذ 

في  أصواتنا  نرفع  وأال  الناس 

نقاش

فالصوت المرتفع مجرفة, وكثيراً 

ما يكون كالماً أجوف

ومن الجدير ذكره أال يكثر الفرد 

الحديث عن نفسه إذا أوجدها في 

صحبة غيره, فالناس تكره هذا, 

يقول العالم باسكال: 

الناس,  يطريك  أن  أردت  )إذا 

فتوقف عن اطراء نفسك أمامهم

وال تكثر كلمة أنا في حديثك فهي 

دليل الفردية واألنانية(.

ومن الغرور ما قتل!



يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

منظمة هولري حلزب يكيتي الكردستاني تكرم 
دليار جنيدي

ردية يف األجزاء األربعة 
ُ
إشكالية املوسيقى الك

ردستان
ُ
املغتصبة من ك

احتفال يف عامودا مبناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس االحتاد 
ـردي

ُ
النسائي الك

ـردستاني يقيم ندوة حوارية حول أداء 
ُ
فيينا.. يكيتي الك

ـردي
ُ
اجمللس الوطني الك

إحياء الذكرى العاشرة الستشهاد نصرالدين برهك

دوميز.. حماضرة عــن«مالي جزيري« يف مكتب يكيتي

أكثر  إحدى  الُكردية  الموسيقى  تعدُّ 
لالنتباه،  المثيرة  الموسيقى  أنواع 
التي  واآلالت  لخصوصيتها  نظراً 
تُستخدم فيها، وتنوعها ما بين الحزن 
الطاغي والفرح العامر و الظروف 
المتنوعه التي مّر بها الُكردي مابين 

اإلنفراج والقسوة، و 
يعود  ومتجذّراً،  قديماً  فنّاً  تُعتبر    
أسالف  وهم  »هريان«،  آل  لفترة 

األكراد الحاليين.
في  كبير  دور  الُكرد  وللموسيقيين 
في  الُكردي  القومي  الوعي  نشر 
من  المغتصبة  االربعة  األجزاء 
للقمع  عرضة  فكانوا  ُكردستان 
قليلة القليل  والنفي والسجن وأحياناً 

من االنفراج 
ففي ُكردستان أيران 

كانت الموسيقا الُكردية أكثر اتساعاً 
من الدول األخرى، وقد تأثَّر أكراد 
إيران بالموسيقى الفارسية الصوفية 
لوٍن  إنتاج  على  وَعِملوا  القديمة، 
تركيبتهم  مع  يتقاطع  لها،  جديد 

الُكردية
ظهرت  التي  المهمة  األسماء  ومن 
نحو  أنتج  الذي  زيراك«،  »حسن 
ماملي  ومحمد  أغنية،   1000
وعباس  صوته،  بجمال  المعروف 

كاماندي، وعزيز شاروخ.
من  الكامكارز  فرقة  برزت  بينما 
مدينة الساين، باعتبارها أكثر الفرق 
للموسيقى  رمزين  وتضّم   ، شهرةً 
وهوشهانغ  آرسالن  هما  الُكردية، 
فردية  أعماالً  أنتجا  وقد  كمكار، 

وأخرى جماعية
في  الُكرد  مطربي  بعض  أثَّر  كما 
الكالسيكية،  اإليرانية  الموسيقى 
مثل سعيد علي آسغار كوردستاني، 
كالهور،  وكيهان  نزيري،  وشهرام 

وجامشيد آنداليبي.
فقد  العراق  ُكردستان  في  اما 
الُكرديه  الموسيقى  على  انفرضت 

قيوٌد وصلت حدَّ اإلعدام!
بادئ  في  العراق  أكراد  امتلك  فقد 
عن  بعيداً  الغناء،  حريّة  األمر 
السياسية. وكان  للمواضيع  التطرق 
الملّحنين  أهم  أحد  مردان«  »علي 

والمطربين الُكرد.
على  القيود  ممارسة  بدأت  وقد 
ببطء،  تظهر  الُكردية  الموسيقى 
بعضهم  إعدام  إلى  وصلت  بحيث 
وكريم  زاخولي  »إيرديوان  مثل 
السوق  ازدهرت  وبالتالي  كابان«، 
السوداء في تداول األغاني الُكردية 

بشكٍل سري.
وشارك الكثير من مغنيّي ُكردستان 
عربية  موسيقية  محافل  في  العراق 
الموسيقى  جعل  ما  وهو  عدة، 
العربية،  بالموسيقى  تتأثّر  الُكردية 
»تحسين  أعمال  في  نجده  ما  وهو 

فبراير، 2022
أقام االتحاد النسائي الُكـردي في سوريا بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس االتحاد حفالً ترفيهياً، في مكتب حزب 

يكيتي الُكـردستاني في مدينة عامودا.
بدأ االحتفال بترحيب مسؤولة الفرع، زكية رسول عيسى بالضيوف، وتخلل الحفل، إلقاء قصائد شعرية، وتقديم 

هدايا رمزية لألطفال.

14 فبراير، 2022
يكيتي  لحزب  النمسا  منظمة  أقامت 
الكردستاني – سوريا ندوة حوارية 
الشخصيات  من  مجموعة  بحضور 
االعتبارية في فيينا في مقر المركز 

الكردي هناك.
أدار الندوة، عضو اللجنة المركزية 

لحزب يكيتي، سليمان العمر.
اللجنة  عضو  بعدها  ليتطرق 
لسياسات  موسى  نزار  السياسية 
وآلياته  الُكـردي  الوطني  المجلس 
التنظيمية في المرحلة السابقة ، كما 
المجلس  ممثليات  واقع  عن  تحدث 

في الخارج ومنها أوروبا.
وبعد انتهاء القيادي في يكيتي، بدأت 
بمداخالتهم،   الندوة  في  المشاركون 
تم  لما  تقييمهم  عرض  وتضمنت 
النقاش،  من  ساعات   4 في  طرحه 
والرؤى  المقترحات  واستخالص 

الديمقراطي  الحزب  أحيا 
الثالثاء  يوم  الُكردستاني-سوريا، 
السنوية  الذكرى   22/2/2022
الدين  نصر  الستشهاد  العاشرة 
بمنطقة  دنا  كفري  قرية  في  برهك 

آليان.
السنوية وفود من  إحياء  في  شارك 
الوطني  للمجلس  المحلية  المجالس 
 ، ديريك  وبلدات  مدن  في  الُكردي 
تربه  آليان،  آغا،  جل  لكي،  كركي 
المجلس  أحزاب  ومنظمات  سبي، 

وحشد من أهالي المنطقة.
تخليداً  صمٍت  دقيقة  الوقوف  وبعد 
النشيد  وترديد  ُكردستان،  لشهداء 
الُكردي اي رقيب، ووضع  القومي 
ضريح  على  الورود  من  أكاليل 
الشهيد، وبعدها ألِقيت كلمة المجلس 
هيئة  ألقاها عضو  الُكردي  الوطني 
أوسو  سليمان  المهندس  الرئاسة 
سكريتر حزب يكيتي الُكردستاني – 

أقام مكتب حزب يكيتي الُكردستاني 
محاضرة  دهوك  منظمة  سوريا   –
بعنوان “مالي جزيري” يوم السبت 
12/2/2022 بمقر المكتب بدوميز.
عبدالسالم  الكاتب  المحاضرة  أدار 
الشاعر  سيرة  تناول  والذي  داري 
حديثه  في  داري  وتطرق  الكبير، 
لعدة محاور ومنها “تاريخه وفلسفته 
الشعرية”،  ودواوينه  وأشعاره 
وتستمر الحلقات على مدار 3 شهور 

بمعدل محاضرة كل 1٥ يوماً.

يكيتي  لحزب  هولير  منظمة  قامت 
الطالب  بتكريم  الكردستاني-سوريا 
الحائز  جنيدي  عمر  دليار  المتفوق 
مستوى  على  االولى  المرتبة  على 
اربيل  جامعة  في  الهندسة  كلية 

التقنية.
اللجنة السياسية لحزب  ألقى عضو 
يكيتي الُكردستاني- سوريا، إبراهيم 
هذا  على  فيها  أثنى  كلمة،  برو، 
له مزيدا من  الكبير متمنياً  اإلنجاز 
في  العليا  الدراسات  في  التوفيق 
لخدمة  االنجاز  هذا  تكريس  سبيل 

كردستان سوريا في المستقبل. 
التفوق  هذا  أهمية  إلى  برو  وأشار 
من خالل المنافسة مع طالب إقليم 
المراتب  على  العراق  ُكردستان 
أن  متمنيا  الجامعات  على  االولى 

يحذو الطالب الُكرد السوريين على 
نفس هذه الوتيرة من التفوق.

دليار  الطالب  شكر  جهته  ومن 

ورفاق  عائلته  كلمته  في  جنيدي 
طيلة  المعنوي  الدعم  على  الحزب 

فترة الدراسة.
ثمرة  كان  التفوق  هذا  أن  وأكد 
لبلوغ  نفسه  مع  وتحدي  إصرار 
بداية  في  وضعه  الذي  الهدف 
لجميع  متمنياً  الدراسية،  مسيرته 
إقليم  في  السوريين  الُكرد  الطالب 

ُكردستان التفوق والنجاح.
يذكر أن الطالب دليار عمر جنيدي 
تخرج من كلية الهندسة الميكانيكية 
التقنية  أربيل  جامعة  من  والطاقة 
محرزا المرتبة األولى على مستوى 
الذي  إمتياز  بمعدل  الهندسة  كلية 
للمرة األولى في تاريخ هذه  يسجل 

الكلية.

بأداء  بالنهوض  الكفيلة  والسبل 
الصعيد  على  عموما  المجلس 

السياسي والتنظيمي .
عضو اللجنة السياسية  نزار موسى 
السياسي  الجانب  على  المشرف 
للحوار قام باإلجابة على العديد من 
الحضور  طرحها  التي  التساؤالت 
في جانب من أطروحاتهم في ختام 
الندوة ، ليصار مستخلصات الندوة 
و مقترحاتها إلى الجهات المعنية في 

الكردي لالستفادة  الوطني  المجلس 
المجلس  تخدم  كمقترحات  منها 

وأدائه في محطاته المستقبلية.
نشاطات  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
حزب  منظمات  بها  قامت  مماثلة 
سوريا،  ُكـردستان  مدن  في  يكيتي 
العــراق،  ُكـردستان  إقليم  وفــي 

ودول أوروبية.
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كابان،  وكريم  مردان،  وعلي  طه، 
بيرواري،  وعيسى  يوسف،  وإياز 
سايب،  وشمال  آغا،  وكاويس 
دلشاد  الشهير  الكمان  وعازف 
العالميه من خالل  إلى  الذي انطلق 
و   pêşmergeme سنفونية) 

) Şingal
 فرقة دلشاد السنفوني .....

وعدنان  عبدهللا  زكريا  اشتهر  كما 
في  الُكردية  البوب  بموسيقى  كريم 

العراق.
هناك  سوريا.كان  ُكردستان  في 
التعليم  غياب  رغم  المعة  نجوم 
بعض  فإّن  الموسيقي،  األكاديمي 
الشهرة  تحقيق  استطاعوا  الُكرد 
خاجو،  گرابيتي  أمثال  سوريا،  في 

ومرادي كني، وسعيد يوسف »أمير 
صاحب  شيخو  ومحمد  البزق«، 
التي  الرمزية،  الوطنية  األغاني 

تسبَّبت في حبسه عدة مرات.
باإلضافة إلى آرام تيكران، ومحمود 
عزيز، ومحمد علي شاكر، وفارس 
بافي فارس، وبانكين، ومجو كندش، 
بغنائه  المشهور  حاجو  وجوان 
وخيرو  الغربي،  الُكردي  البوب 

عباس، المعروف بأغانيه الجميلة.
في  الُكردية  الموسيقى  واستطاعت 
نت  وكوَّ منفذاً،  لها  تجد  أن  المنفى 
شركات إنتاج خاصة بها، مدعومة 

من قبل الحكومات األوروبية
ومن المالحظ أّن الموسيقى الُكردية 
بالموسيقى  تأثراً  أكثر  المعاصرة 

العالمية
والكونتري  البوب  موسيقى  مثل 
في  المنتشرة  »الريفية«  سايد 

المحافظة  من  الرغم  على  الغرب 
الُكردية،  باللغة  على كتابة األغاني 
ثقافتهم  من  مزيجاً  جعلها  ومحاولة 

وثقافة اآلخر
ومن هذه األسماء شوبن، كوما هنر، 
حسو،  رونيجان  زاده،  قادر  بيران 

الجزري  أحمد  المال  بأن  يذكر 
مواليد  من   ”Melayê cizîrî“
أشهر  من  وهو   )1640-1٥70(
كونه  إلى  باإلضافة  الُكرد  الكتاب 

جزيرة  في  وولد  وصوفي،  شاعر 
واسمه  تركيا  بُكردستان  بوطان 

.”Nîşanî“ المستعار نيشاني

ماير هيكان، وسيرفت هيزسخي و 
شريف اومري

إن ما يتميّز به األكراد أنهم وعبر 
له  تعّرضوا  الذي  والقمع  العصور 
ممارسة  على  إصرارهم  بسبب 
منها  الموسيقيه  وخاصةً  طقوسهم 
الكثير  وتحول  فنّهم  طّوروا  أنهم 

منهم إلى دراسة الموسيقى أكاديمياً 
، ويظهر جلياً ذلك من خالل التنوع 
المذهل في )تغيير طقوس أعيادهم 
، باالهتمام أكثر بالزّي القومي أثناء 
موسيقى  وتطوير   ، األعياد  هذه 
حركات  وإضافة  الُكردية  الدبكات 

جديدة عليها (.
حقيقته  في  يعدُّ  الُكردي  الشعب  إّن 
شعباً محباً للموسيقى وخالقاً لها، ألّن 
الموسيقى بالنسبة له هي أداة التعبير 

ا يحتويه وجدانه وأحساسيسه. عمَّ
ونستطيع أن نالحظ تفاعل موسيقاهم 
حولهم  َمن  موسيقى  مع  وتداخلها 
من الشعوب، حين احتوت المقامات 
مقامين  على  الشرقية  الموسيقية 

ُكرديين هما »الُكرد، والنهاوند«.
تكون  أن  فعالً  المحزن  من  وإنّه 
على  مقتصرة  الُكردية  الموسيقى 
غيرهم،  دون  المستمعين  بعض 

بسبب عامل اللغة، وبساطة الترويج 
اتصفت  التي  والعنصرية  لها 
لحكوماتها  الموالية  الشعوب  بها 
كالعرب  لُكردستان  المغتصبة 

واألتراك والفرس.

إدريس شيخة

الديمقراطي  الحزب  سوريا، وكلمة 
ألقاها عضو المكتب السياسي نشأت 
ألقاها  الشهيد  عائلة  وكلمة  ظاظا، 

محمد شريف برهك.
تطّرقت الكلمات إلى مناقب الشهيد، 
ودوره في الحركة السياسية الُكردية، 
الُكردي،  الوطني  المجلس  وتأسيس 
الحوار  إلى  الكلمات  وتطّرقت  كما 

التي  الُكردي، واالنتهاكات  الُكردي 
تقوم بها إدارة pyd ضد الصحفيين 

واألعالميين.
تجدر اإلشارة إلى أّن الشهيد نصر 
الدين برهك تعّرض لمحاولة اغتياٍل 
إلى  ونُِقل   2012 شباط  بتاريخ13 
استشهد  حيث  حلب  مدينة  مشافي 

بتاريخ 22 شباط..
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Partiyên Kurdên Sûrî

Partiyên kurdên 

sûrî�, di mawê sed 

salên bûrî� de, we çi 

ji gelê xwe re bi dest 

xistiye? We çi serkeftin, 

sûd û berjewendî� ji gel 

re cî� be cî� kirine? Ji bilî� 

nakokiyan, perçebûnên 

bê dawî�, û twankirina 

hev bi xinizî� û sî�xuriyê? 

Haya we ji berî�kên we 

heye, ku win mişt bikin 

ji perên diziyê, haya 

we ji gel û pêşeroja wî� 

tune, talankirina welat, 

koçberkirina gêncan, êş 

û azarên gel hemî� ser 

destên we ne. Ev gengeşe, 

peyv û çî�rokên beşekî� 

mezin ji hemwelatî�, û 

nişteciyên kurdistana 

sûrî� ne, ji destpêka kirî�za 

sûriyê, ta vê rojê. Tawan 

û gunehkirin, pir hêsane, 

di nav civaka hemereng 

de, weke civatên gelên 

rojhilata navî�n, çinku tirs 

û dadegeh tine ne, her 

kesek bi hêsanî� hevalê 

xwe gunehkar û tawan 

bar dike, û ji xwe re dike 

mertal xwe pê di parêze. 

Ji beriya sala/1927/

an, kurdên sûrî� hemî� 

di gundan de dijî�n, 

cotyarî� û ajaldar bûn, 

xwendevan tunebûn, her 

kesek xerî�kê gepa nanê 

xwe bû, ta piştî� şoreşa 

şêx Seî�d ê pî�ran têk çû, 

hin ji wan siyasetmedar 

û şoreşvanan ji bakurê 

Kurdistan, xwe berdan 

bin xetê, tevlî� gelê binxetê 

bûn, piştî� bi hev re dan û 

Zimanê Dayikê 

nasnama gelane, 

Saziya (UNESCO)di 

kongirê xwe yê 1999 de 

biryar girt ku ev roj bibe 

roja Cî�hanî� ya Zimanê 

Dayikê. Li cihanê 

nêzî� 6 hezar ziman 

hene %40 ji mirovn 

bi zimanê dayikê 

naaxfin. zimanê daykê 

nasnama kesayetî� û 

Semî�narek bi 
navê “MALBATA 

MIN DILXWEŞ E, EZ 
KE� FXWEŞ IM” Di roja 
I�nê, 11.2.2022an de, 
Ofî�sa Jin û Zarokatiyê ya 
Partiya Yekî�tî� Kurdistanî� 
-Sûriye, li navenda 
xwe semî�narek bi navê 
(Malbata min dilxweş e, 
ez kêfxweş im) ji aliyê 
pisporê perwerde û civakî� 
mamoste Yûsif Ehmed ve, 
hat pêşkêşkirin. Herwiha 

Adilê Evdile

standin kirin, berê xwe 

dan e Libnan, li gundê/ 

Bihemdûn/ civatek 

li darxistin, komela /

xweybûn/ ragihandin, 

weke rêxistineke 

kurdistanî�, û ji wê rojê ve, 

karê siyasî�, netewî�, li nav 

kurdên sûrî�, dest pêkir, 

û berdewame ta vê rojê, 

rayedar, zana, xwendevan, 

siyasetmedarên kurdan, 

dane pêşiya gelê xwe, bi 

destê wî� girtin, berê wî� 

dane rêxistin û zanî�nê, 

partî� hatin damezirandin, 

xulên zimanê kurdî�, bi 

rengekî� nehî�nî�, bi tî�pên 

kurdî�, hatin dayin, gel bibû 

xudan ziman, rêxistin, 

û siyasetê, kurdan xwe 

naskirin, ku nicadek 

serbixwe ne, xudan 

çend olên cuda ne, li di 

kurdewariyê de birane, 

hemi yekin, daxwaz, 

armanc, û pêşeroja wan, 

ziman, al, Newroz û 

welatekî� serbixwe ye, 

weha kurdên sûrî� bûne 

xudan kêşe û xebat, di 

ber wê kêşa kurdî�tiyê de, 

gelê kurd buhayekî� mezin 

da. Bi sedan û hezaran, 

xwendevan ji dibistanan 

hatin avêtin Bi sedan û 

hezaran, karker ji karên 

wan hatin avêtinز Bi 

sedan mamoste, hatin 

sergunkirin, û hin bê kar 

man. Bi sedan û hezaran, 

xort û siyasetmedar, 

ketin zindanan. Bi sedan 

û hezaran rastî� lêdan û 

eşkencê hatin, ta hinan 

Ferhengok

canê xwe ji dest dan. Piştî� 

kirî�za sûriyê destpêkir, 

hin siyasetmedar û 

çalakvan, hatin revandin 

û binçavkirin, ta vê rojê 

piştî� deh sal derbas bûn, 

hî�na bê ser û şûnin, û 

hin yekser hatin kuştin, 

û li ber çavên gel, bê 

guman ev hemî� buha, 

nirx êş û azar, ne bi 

egera dizî�, bazirganiyê û 

berjewendiyên kesayetî� 

bûn. Heger ne ked û 

berxwedana partî�, 

rêxistin û siyasetmedaran 

ba , wê ta vê rojê navên 

zarokên me, Hemed û 

Casim ba, û wê kesekî� 

ji me ne dizanî� navê 

xwe bi zimanê xwe yê 

kurdî� û resen, binivî�sa, 

partî� û siyasetmedar û 

çalakvanên netewî�, ew 

find û şemalin, ku xwe 

di şewitî�nin, û xwe dikin 

ardû, da tirêna pêvajoyê 

bi rêve biçe, û ronahî� 

bide welat û gel, bê xelat 

û beramber. Di Newroz 

û helkeftên netewî� de, di 

xwe pêşandanan de, dema 

gel bi hezaran xwe didin 

ser hev, hingî� berhemên 

rêxistin û partiyan xuya 

dibe.

Roja Cîhanî Ya Zimanê DayikêRoja Cîhanî Ya Zimanê Dayikê

Karmend         موظف Kadik  فطيرة-صندويشة Kakil               النواة

Komir             فحم   Kalan                الغمد Kaho                الخس

Komele   جماعة-عصبة Kaj             الصنوبر Kal Ka         الشيخ-الهرم

ne y ate ye, ma kadîn jî ne y ate ye?. Kalê malê, rûmeta malê 
ye. Kêça ketî destê Koran.

hebûna çanda mirove. 

Derbarê vê yekê 

pêwî�ste Kurd zimanê 

xwe yê daykê biparêzî�n. 

Ji ber ku zimanê Kurdî� 

dewlemende ji aliyê 

zaravên xwe ve. Li ser 

destê rêjî�mên diktator 

dûrî� zimanê xwe ketin 

û zimanên biyan li ser 

wan hat ferzkirin lê her 

û her kurdan zimanê 

xwe li gor karî�nên 

xwe ew parastin. Di 

vê qonaxê de derfetên 

zêrî�n çêbûna bi taybet 

di warê soşiya mî�diya 

de û asoyên azadiyê ku 

bi dest tên ev derfet 

divê kurd wan ji bo li 

pêşxistin û belavkirina 

zimanê Kurdê bi kar 

bî�nin.

mijara sempozyûmê li ser 
çend xalan hat dabeşkirin, 
ji wan çend şaştiyên 
hevjî�nan û bandora wan 
li ser derûniya zarok 
û çawaniya çarekirina 
wan. Ji bilî� behskirina hin 
xeletiyên bav û dayî�kan 
ên ku bi zarok re têne 
kirin û bandorê li wan 
dike, wek nefskirina zêde, 
awayê danûstandina bi 
xortan re û çawaniya 
dabî�nkirina hezkirin û 

bala wan. Herwiha pirs 
ji amadebûyan re hatin 
vekirin, gelek xal hatin 
nî�qaşkirin û çareserî� ji 
wan re hatin pêşkêşkirin. 
Hêjayî� gotinê ye, ku 
Nivî�sgeha Jin û Zarokatiyê 
di vî� warî� de rêzê semî�ner 
û fêrdanên xwe hene.

AMÛDÊ: AMÛDÊ: 


