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من  سنوات  نحو خمس  بعد مضي 
المؤتمر  عقد  موعد  على  التأخیر 
الرابع للمجلس الوطني الكردي في 
لعقده  المجلس  قیادة  تتجھ  سوریا، 
بعد  قادمة،  قلیلة  أسابیع  بحر  في 
حمل  تحت  ینوء  المجلس  بات  أن 
من  الثقیلة  السنوات  تلك  تراكمات 
المستفحلة  السوریة  األزمة  عمر 
السیاسیة  الحیاة  مجاالت  كافة  في 
واالجتماعیة و االقتصادیة وغیرھا، 
حیث شھدت المناطق الكردیة التي 
تلك   ، بكثافة  المجلس  فیھا  یتواجد 
حزب  إدارة  لسیطرة  الخاضعة 
ھجرة   ،pyd الدیمقراطي  االتحاد 
عشرات اآلالف من أبنائھا، وخاصة 
عنصر الشباب منھم،  ذلك ألسباب 
و  اإلجباري  التجنید   : منھا  كثیرة، 
خطف األطفال والتعلیم الفاشل غیر 
الخدمات،   وشح  بنتائجھ،  المعترف 
والغالء  البطالة  بسبب  وكذلك 
الفاحش، إضافة إلى تقیید الحریات 
الواحد  الحزب  نموذج  تكرار  و 
وتداعیاتھ من الفساد  والمحسوبیات 
و غیرھا، النموذج الذي كان سائدا 
في البالد قبل بدء الثورة ...و علیھ 
یجب  للمجلس  القادم  المؤتمر  فإن 
أسالیبھ  جمیع  في  النظر  یعید  أن 

وھیاكلھ ویجددھا ویفعّلھا .
▪ الجدیة والرقابة : 

المكونات التي ستشكل قوام المجلس، 
انضمامھا  قبول  یخضع  أن  یجب 
إلیھ لشروط ومعاییر محددة، تطبق 
استثناء،  بدون  مكوناتھ  جمیع  على 
منظمات  أم  أحزابا  كانت  سواء 
شخصیات  أم  المدني  المجتمع 
للشخصیات  بالنسبة  أما  مستقلة، 
االعتبار  إعادة  من  بد  فال  المستقلة 
لطالما  التي  االستقاللیة“   ” لصفتھم 
للتندر  مادة  أصبحت  حتى  انتُھكت 
لدى  الماضیة  السنوات  مدى  على 
خصومھ،  قبل  المجلس  حاضنة 
درجة  المحاسبة   غیاب  وبلغ 
بأنھم  المستقلین  بعض  اعتراف 
المجلس،  من  أحزاب  في  أعضاء 
دون أي یرف لھم جفن، األمر الذي 
العمل  في  والمصداقیة  الجّدیة  یُفقد 
للتمییع  األبواب  ویفتح  المشترك، 
من جھة، ویُحرم مستقلین حقیقیین 
عن  مختلفة  نوعیة  امكانات  ذوي 
و  األحزاب  لدى  المتوفرة  تلك 
من  المدني  المجتمع  منظمات 
المجلس،  في  حضورھم  تسجیل 
إضافة إلى أن استمرار بقاء انتحال 
صفة ”المستقل“ یقف كمؤشر سلبي 
تثبیط  وبالتالي  المجلس،  أداء  على 
أصحاب  لدى  واالندفاع  العزیمة 

الصفات الحقیقیة .
الجدیة  ضرورة  سیاق  في  ھنا 
أن   إلى  اإلشارة  من  البد  والتجدید 
الفاعلین  األعضاء  لتمییز  سبیل  ال 
المجلس،  في  المقّصرین  عن 
قبل  من  متواصلة  متابعة  بدون 
وخاصة  المدني  المجتمع  منظمات 
فإتاحة  والقانونیة،  اإلعالمیة  تلك 
غیر  متراخ،  سیاسي  لعمل  المجال 
ُمجْدَول،  تترافق، ال بد، مع حاالت 
غیاب الرقابة والضغط الجماھیري 
المدني والسیاسي، و تناسب غیاب 

يف مهام مؤمتر اجمللس الوطني الكردي 
القادم

الشفافیة، وخاصة النشاط اإلعالمي ھیئة التحریر
عن  الستار  لرفع  الساعي  العلني 
یشمل  بما  األخطاء،   من  المستور 
في  یقف  َمْن  مع  التغازل  حاالت 

الطرف النقیض. 
▪  ترتیب البیت الكردي: 

من الضروري أن یشترط المجلس 
الكردي  الحوار  طاولة  إلى  لعودتھ 
على  وحلفائھ،   pyd مع  الكردي 
االجراءات  من  جملة  تحقیق 
من  یتأكد  ان  فعلیھ  المستعجلة،  
المنظم  الخطف  عملیات  إیقاف 
بھا مجموعات  تقوم  التي  لألطفال، 
 ،  pyd بحزب  مرخصة ومرتبطة 
الیومي  العلني  الظھور  یتوقف  وأن 
باالرتباط  تشي  التي  للمظاھر 
العضوي بین pyd وpkk، وكذلك 
من  سوریة  غیر  عناصر  بتواجد  
جمیع  امتداد  على    pkk كوادر 
ذلك    ، في سوریا  الكردیة  المناطق 
تُرفع  َمِسْیرات  تسییر  خالل  في 
فیھا  شعارات pkk وصور زعیمھ 
أوجالن، تلك التي  تعرض المنطقة 
التركیة  العسكریة  للتھدیدات 
الذي  الوقت  في  ذلك  ومخاطرھا، 
یتطلب من المجلس تعزیز  خطابھ 
مع  بالتوازي  السوري  الوطني 

خطابھ القومي الكردي.
▪  أما في الجانب اإلداري: 

و  المھام  توزیع  من  بد  فال 
مجال  في  وخاصة  الصالحیات، 
الداخل  بین  ما  اإلعالمي،  الخطاب 
مدروس  بشكل  ذلك  والخارج، 
المجلس  أصدقاء  مع  وبالتشاور 
كردستان،  إقلیم  مقدمتھم  وفي 
وخاصة  الخارجیة،  الساحة  فتفعیل 
إعالمیا ودبلوماسیاُ، في ظل تشدید 
یحقق  الداخل،  في  األمنیة  القبضة 
كبیرین،  واجتماعیا  مردودا سیاسیا 
الكردي ضد  الشباب  یحّصن  حیث 
دعوات صرف االنظار عن الساحة 
الوطنیة الكردیة، تلك الدعوات التي 
تجنید  عملیات  خلفیتھا  على  تأتي 
األطفال وسوقھم إلى خارج الحدود.
▪  تحقیق مشاركة متوازنة للمناطق 

الكردیة :
ضعف  أحد،  على  بخاف  لیس 
مشاركة  كل من منطقتي عفرین و 
مؤسسات  في  أبیض  تل  و  كوباني 
المجلس وممثلیاتھ، سواء في األمانة 
المحلیة  الممثلیات  في  أم  العامة  
العالقات  لجنة  في  أم  الخارج   في 
الخارجیة أم في ممثلیة المجلس في 
االئتالف السوري، و ھنا ال بد من 
السوري  االئتالف  أن  إلى  اإلشارة 
المجلس  ممثلو  یكون  بأن  أقترح 
المناطق  مختلف  من  الكردي 
الكردي،  التواجد  ذات  السوریة 
تمثیل  في  النسبي  التوازن  لتحقیق 
في  السوریة  المحافظات  مختلف 
طرح  المفید  من  االئتالف..وھنا 
تتمثل في  التي   العملیة، و  الحلول 
المناطق  تلك  بین  التوازن  تحقیق 
محافظة  و  المذكورة  الكردیة 
في  مورس  ما  على غرار  الحسكة 
للمجلس،  األول  الوطني  المؤتمر 
كرد  خصوصیة  أخذ  تم  حیث  
و  و حلب  والرقة  وكوباني  عفرین 
دمشق بعین االعتبار على أن یكون 
تلك  بین  مناصفة  المستقلین  عدد 

بدایةً من األھمیة اإلشارة إلى نقطٍة في غایة األھمیة والخطورة والحساسیة تتعلّق 
في  الكریم  السنّي  العربي  المكون  في  شركائنا  نخب  جانب  من  التمییز  بغیاب 
الُكردیة في  التحرریة  التركي وفروعھ، وبین الحركة  العمال  سوریا بین حزب 
اعتبار  من جانب ھؤالء اإلخوة في خطأ  وتكراراً  الوقوع مراراً  سوریا. حیث 
العمالیین جزءاً من الحركة التحرریة الُكردیة ، وتحمیل الحركة مسؤولیة أعمال 
وممارسات pkk . علماً أنھم یدركون جیداً بأّن المكون الُكردي في  سوریا ھو 

أكثر مكوٍن تعّرض للظلم والقتل والتھجیر ، 

إّن التفرقة بین أفراد المجتمع سواًء أكان مدنیاً أم عسكریاً ھو أول ما یدفع للفوضى، 
و ذلك بسبب وجود طرٍف قوي یملك كّل شيٍء، و یستقوي بقانون و دستور ال 
یسري مفعولھ إال على الضعفاء؛ دون أن یشعر و لو للحظٍة واحدة بوجع و شكوى 

الطرف اآلخر ذاك الضعیف المستضعَف.
ما یحصل داخل أروقة الحركة الُكردیة لم یصل بعد إلى حدود طرح الخیارات و 
المبادرات الجدیة من أجل الوقوف على األخطاء و العثرات التي رافقت مسیرة 

العقد من الزمان 

لم تعد ھناك جغرافیة سوریة ثابتة،أو سیادة وطنیة ثابتة، بل وقائع استجّدت، وثبتت 
على األرض  ( سلطات أمر الواقع ، أو نظام الملیشیات، بدالً عن الدولة ) ،  فیدور 
الحدیث عن  سوریا المفیدة، وكأن ھناك سوریا المضّرة، الفائضة عن الحاجة - 
وعن شرق الفرات، وغربھا، عن إدلب، والوسط، والجنوب،  یتحّدثون عن سوریا، 
كما لو كانت إمارات، ودویالت!!!! منذ ۲۰۱۲، دخلت سوریا أزمةً سیاسیة حقیقیة، 
تأّزم   ،  ..... بالحریة والدیمقراطیة عام ۲۰۱۱  ثورةٍ شعبیة طالبت  اندالع  نتیجة 
الوضع كثیراً  ، نتیجة التدخل الدولي،  واإلقلیمي في الشأن السوري: تدّخلت إیران 
وتركیا ومیلیشیاتھما منذ البدایة، ثم أمریكا باسم التحالف الدولي لمحاربة اإلرھاب 
وداعش، ثم تدّخلت روسیا، بطلٍب من النظام لمنع سقوطھ ، وتوّضح فیما بعد فشل 

اإلرادة الدولیة في إیجاد حّلٍ سیاسي لألزمة،

إّن تصریحات وزیر الخارجیة التركي بخصوص المصالحة بین النظام والمعارضة 
السوریة والتي أثیرت إعالمیاً وتصّدرت المشھد السیاسي، وما رافقتھا من حالة 
الغضب الجماھیري في الشمال السوري ، لم تأِت بجدیٍد، إذا تابعنا تسلسل األحداث 
، حیث انخرطت تركیا منذ مطلع  2017، بالتنسیق والتفاھم، في محور أستانة 
( تركیا- روسیا - إیران ) وباتت سیاستھا ترتكز على مسألة التھدید في الشمال 
السوري، ودخلت مع روسیا وإیران بمجموعة تفاھمات، فھناك تزاید في مخاوف 
تركیا حول تعثّر مفاوضاتھا مع أمریكا ، بخصوص سوریا ،حول دعم قسد وعدم 
تنفیذ االتفاقیات أو التفاھمات مع أمریكا ، حول انسحاب قسد لمسافة32 كم عن 

الحدود التركیة ، 

الحوار  توقف  أسباب  أھم  ما    
الذي دام نحو سنتین بین المجلس 
و   pyd حزب  و  الُكردي  الوطني 

حلفائھ؟.
بین  الحوار  توقف  أسباب  تعود   
pyd و  الُكردي  الوطني  المجلس 

عدم  إلى  األساسي  جوھرھا  في 
في   pyd لدى  وإرادة  رغبة  وجود 
الحقیقي  التفاھم  نحو  بالحوار  التقدم 

عضو الوفد املفاوض للمعارضة السورية سابقا ـ عضو اللجنة السياسية 
حلزب يكيتي الكردستاني ـ سوريا ، االستاذ فؤاد عليكو 

 يف حوار خاص مع ( يكيتي ) .

بقلم: عبداهللا کدو       

شاهین أحمد

pkk ردية و
ُ
يف إشكالية اخللط بني احلركة التحررية الك

PKK  من  PYD وكامتداد لفكر و سياسة  - كل مايقوم به  

تحالفات هو استنساخ لتجربة البعث .

فال   ، يجب  كام  مؤسساته  بتفعيل  املجلس  يقم  مل  إذا   -

داعي لعقد املؤمتر أصال“ .

االئتالف رضورة موضوعية كجزء من  - وجود املجلس يف 

املعارضة السورية .

وفيام ييل نص الحوار:

لم تعد ھناك جغرافیة سوریة ثابتة،أو سیادة وطنیة ثابتة، بل وقائع استجّدت، وثبتت 
على األرض  ( سلطات أمر الواقع ، أو نظام الملیشیات، بدالً عن الدولة ) ،  فیدور 
الحدیث عن  سوریا المفیدة، وكأن ھناك سوریا المضّرة، الفائضة عن الحاجة - 
وعن شرق الفرات، وغربھا، عن إدلب، والوسط، والجنوب،  یتحّدثون عن سوریا، 
كما لو كانت إمارات، ودویالت!!!! منذ ۲۰۱۲، دخلت سوریا أزمةً سیاسیة حقیقیة، 
تأّزم   ،  ..... بالحریة والدیمقراطیة عام ۲۰۱۱  ثورةٍ شعبیة طالبت  اندالع  نتیجة 
الوضع كثیراً  ، نتیجة التدخل الدولي،  واإلقلیمي في الشأن السوري: تدّخلت إیران 
وتركیا ومیلیشیاتھما منذ البدایة، ثم أمریكا باسم التحالف الدولي لمحاربة اإلرھاب 
وداعش، ثم تدّخلت روسیا، بطلٍب من النظام لمنع سقوطھ ، وتوّضح فیما بعد فشل 

اإلرادة الدولیة في إیجاد حّلٍ سیاسي لألزمة،

اخلسارة و استحقاقات املرحلة

 األزمة السورية.
ّ
املصاحل املشرتكة تعيق حل

هل من مقاربة تركية جديدة لألزمة السورية ؟

المناطق ومناطق محافظة الحسكة.
العمل  المجلس  على  یجب  كما    ،
المجلس  بجدیة على تفعیل محلیات 
وتل  العین  ورأس  عفرین  في 
أبیض، بغیة العمل بجدیة على عودة 
مع  بالتنسیق  مناطقھم  إلى  األھالي 
ممثلي المجلس في االئتالف لتذلیل 

العقبات التي تعترض عودتھم 
▪  توحید المواقف :

من  المجلس  مكونات  استطاعت 
األحزاب السیاسیة أن تحقق توحید 
ملموس،  ،بشكل  والمواقف  الرؤى 
للمجلس،  التأسیسیة  المرحلة  في 
من  االنسحاب  على  اتفقت  حیث 
للمعارضة  السیاسیة  األطر  جمیع 
السوریة، مثل إعالن دمشق و ھیئة 
أعضاء  لتبقى  وغیرھا،  التنسیق 
األمر  فقط،  الكردي  المجلس  في 
االئتالف  إلى  االنضمام  سھل  الذي 
مذكرة  بموجب  السوري  الوطني 
تاریخ  في  ونوعیة،   متقدمة  اتفاق 
الكردیة  للحركة  المشترك  العمل 
السوریة،  الوطنیة  المعارضات  مع 
الحقوق  التأكید على  ذلك من حیث 
والثوابت الوطنیة السوریة والقومیة 

الكردیة.
للمجلس  الثالث  المؤتمر  بعد  لكن 
مواقف  في  تباینات  تظھر   بدأت 
من  وغیرھا  المجلس  أحزاب 
موثق  و  واضح  بشكل  المكونات 
الموقف  خاصة  و  اإلعالم،  على 
بعد  ذلك  السوري،  االئتالف  من 
للفصائل  العسكریة  العملیات 
كل  في  وتركیا  لالئتالف  العسكریة 
رأس  كانییھ/  سري  و  عفرین  من 
ظھرت  حیث  أبیص،  تل  و  العین 
تلك  من  قریبة  مواقف  و  تقییمات 
آبھة  غیر  الذاتیة،  اإلدارة  لدى 
ومواقف  االئتالف،  مع  بالشراكة 
بتلك  أخرى مغایرة لألولى، مھتمة 
المؤتمر  فإن  علیھ  و  الشراكة، 
لكل  الرابع مطالب بوضع ضوابط 
للمجلس،  الموقف  وحدة  اختالالت 
المنشودة  الوحدة  تلك  وتحقیق 
والتوازن في مواقف المجلس و في 
أداء مؤسساتھ، حیث أن االستمرار  
على ما كانت علیھ األحوال یُعّرض 
لتحقیق األفضل  للتآكل، و  المجلس 
یمكن االستفادة من تجارب المجلس 
إیقاف  استطاع  حیث  السابقة، 
فشل  اعقاب  في  االختالل  مسببات 
نجح  و  العلیا“   الكردیة  ”الھیئة 
لدرجة مقبولة في إعادة ضبط إیقاع 
جمیع مكوناتھ وتوحید خطابھ، ذلك 
الوقت  من  المزید  یخسر  أن  قبل 
والجھد، في ھذه المرحلة المصیریة 

الصعبة.

لعدة  الجوھریة،  وذلك  القضایا  في 
أسباٍب منھا :

p مرھون لدى قیادة pyd إّن قرار -
k k، وعلیھ فإّن التقدم بأّي تفاھٍم مع 
المجلس مرتبط بمدى إیجابیة وسلبیة 
اإلقلیم،   وبین   pkk بین  العالقة  
حیث أّن pyd یعتبر المجلس حلیفاً 
لإلقلیم وامتداداً لسیاستھ ،وھكذا كنا 
جمیعھا،  السابقة  االتفاقیات  أّن  نجد 

رعایة  تحت  تحصل  كانت  والتي 
كانت  البارزاني،  مسعود  الرئیس 
الطرف عنھا على   pkk بغّض  تتّم 
وتعامل  مقابل  ھناك  یكون  أن  أمل 
في  اإلقلیم  قبل  من  معھم  إیجابي 

قضایا أخرى، 

مروان سلیمان

فرحان مرعي
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الصفحة ۲

الصفحة ۳

الصفحة ۲

الصفحة ۳-٤

الصفحة ۲
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عضو الوفد املفاوض للمعارضة السورية سابقا ـ عضو اللجنة السياسية 
حلزب يكيتي الكردستاني ـ سوريا ، االستاذ فؤاد عليكو  يف حوار خاص مع ( يكيتي )... التتمة

 األزمة 
ّ
املصاحل املشرتكة تعيق حل
السورية.... التتمة

هل من مقاربة تركية جديدة لألزمة 
السورية ؟... التتمة

، وعندما لم یتحقّق لھم ذلك یقومون 
أّن  علماً   ، االتفاقات  ھذه  بنسف 
تقدیم  في  یوماً  یبخل  لم  اإلقلیم 
حرجة،  محطاٍت  في  لھم  العون 
مثل حصار كوباني من قبل داعش 
الحصار،  لفّك  البیشمركة  وإرسال 
بفضل  داعش  ھزیمة  ثم  من  و 
قویت شوكتھم  أن  وما  البیشمركة، 
رموا  حتى  لالقلیم  الحاجة  وانتفت 
خلف   2014 نھایة  دھوك  اتفاقیة 

ظھورھم.
إّن pyd وكامتداٍد لفكر وسیاسة   -
والعمل  بالتحالفات  الیؤمن   pkk
اآلخرین  مع  الحقیقي  المشترك 
كقوى متكافئة ومتساویة في الحقوق 
والواجبات، وكّل ما یقومون بھ في 
تتعّدى  ال  تحالفات  من  المجال  ھذا 
استنساخ تجربة البعث في ذلك، أي 
یبحثون عن تابعین ولیس عن حلفاء 

حقیقیین و(مسد) نموذجاً.
- جاءت ظروف الحوار األخیر في 
كبیرة  لنكسٍة   pyd تعّرض  وقت 
العین  رأس   / كانییھ  (سرى  في 
عام  في  أبیض  /تل  سبي  وكرى 
۲۰۱۹وعلى أثرھا تعّرضوا لضغٍط 
وكان  الُكردي،  الشارع  من  كبیر 
بتغییر  الضغط  ھذا  المخرج إلبعاد 
المجلس  باتجاه  والذھاب  البوصلة 
مع  منھم  الحوار  وطلب  الُكردي، 
في  جاّدون  بأنھم  قاطعة  تأكیدات 
مھما  ذلك  یحقّقون  وسوف  ذلك، 
كلّف األمر ، وعلى أساس أّن قائد 
قسد مظلوم عبدي ضامن ألي تفاھم 

بین الطرفین.
- كان ھناك توّجھ أمریكي جدي في 
البدایة لتشجیع ھذا التوجھ وإنجاحھ 
الحوار  یكون  بأن  القبول  وحتى 
الحوار  تقّدم  وقد  رعایتھ،  تحت 
خطوات ملموسة في البدایة كإعداد 
الرؤیة السیاسیة والھیكل التنظیمي ، 

السياسة

لكن مع تراجع االھتمام األمریكي، 
الرئاسة،  بایدن  إستالم  بعد  خاصةً 
تراجع اھتمام pyd أیضاً وھذا ما 
یؤّكد ما ذھبنا إلیھ في المقدمة بعدم 
بالحوار  للتقدم  جدیة  إرادة  وجود 
انتفت  أن  وبمجرد  المنشود،  نحو 
الحوار،  إلى  أّدت  التي  الظروف 

انتفى  الحوار أیضاً. 

تحت  الواقعة  الُكردیة  المناطق 
تتعّرض   pyd إدارة  سیطرة 
و  جھة،  من  التركیة  للتھدیدات 
جھٍة  من  للنظام  إعادتھا  مخاوف 

اخرى.
- ما دور المجلس الوطني الُكردي 
في ھذه اللحظة المفصلیة؟.و ماذا 
تتوقّع من المؤتمر القادم للمجلس 

الُكردي المزمع عقده عما قریب؟
االنتقادات  كّل  من  الرغم  على   
بخصوص  للمجلس  توّجھ  التي 
من  عدة،حتى  ملفاٍت  في  تقاعسھ 
الصعید  على  سواًء  أنصاره،  قبل 
الدولي، إال  أو  الوطني  أو  الُكردي 
الوحید  الخیار  یبقى  المجلس  أّن 
الطاقات  لتجمیع  األبرز  والعنوان 
واستثمارھا  وتفعیلھا  الُكردیة 
واقتصادیاً  سیاسیاً   ، خّالق  بشكٍل 
أفضل  بدیل  والیوجد  واجتماعیاً، 
من المجلس للقیام بذلك حتى اآلن، 
محطٍة  أمام  المجلس  فإّن  وعلیھ 
المؤتمر  في  ومفصلیة  تاریخیة 
القادم، إما أن یقوم بمراجعٍة جذریة 
فیھ  النظر  ویعید  عملھ  ألسلوب 
خالل  من  وذلك  خّالقة،  بطریقة 
تفعیل مؤسساتھ في الداخل والخارج 
واستحداث أخرى في بلدان أخرى 
المؤّھلة  الكفاءات  وتقدیم  كأمریكا، 
الحزبیة  المؤسسات بعیداً عن  لھذه 
تسبّبت  التي  المقیتة  والمحاصصة 
بإضعاف دور المجلس في الشارع 

الُكردي وضعف أدائھ في الخارج، 
األوربیة  الساحة  في  وخاصةً 
من  الُكردي،  للنشاط  الضروریة 

خالل ھذه الصیغ الفاشلة.
وإذا لم یقم المجلس بتفعیل مؤسساتھ 
المؤتمر  لعقد  داعي  یجب؛فال  كما 
تجربتھ  نفس  سیكّرر  ألنھ  أصالً، 
المؤتمر  أّن  أجد  ھنا  من  السابقة، 
حاجة ضروریة للمراجعة الجذریة 

للعمل، ولیس لتغییر الوجوه. 

في  الُكردي  للمجلس  ممثالً  كنَتَ   
االئتالف الوطني السوري لسنوات.
الثورة  قوى  تنصح   ماذا   -
السوریة   الوطنیة  والمعارضة 

الیوم؟.
 معلوٌم للجمیع أّن االئتالف تأّسس 
تجمیع  دولیة؛ ھدف  وإرادةٍ  برغبٍة 
الطاقات السوریة المعارضة ، بغیة 
بدا  الذي  للنظام  مقبول  بدیٍل  خلق 
وشك  وعلى  یترنّح  بأنھ  األفق  في 
السقوط، على غرار سقوط األنظمة 
في تونس ولیبیا ومصر، وذلك منعاً 
وفوضى  سیاسي  فراغٍ  لحصول 
الحقل  حساب  لكّن  السقوط،  لحظة 
البیدر ، وخاصةً  لم یطابق حساب 
اإلیراني  العسكري  التدخل  بعد 
ثانیاً،  الروسي  ثم  أوالً  وأذرعھ 
قبل  من  الواضح  التراجع  كذلك 
التیارات  دعم  في  الدولي  المجتمع 
العسكري  االنقالب  بعد  اإلسالمیة 
االئتالف  كان  ولّما  مصر،  في 
بھیكلھ السیاسي العام ، بأنھ یھیمن 
في  خاصةً  اإلسالمي،  التیار  علیھ 
الجانب الحكومي الخدماتي، وعلى 
األرض من قبل الفصائل العسكریة 
الواضح،  اإلسالمي  الطابع  ذات 
للفصائل  الفرصة  إعطاء  وعدم 
البعیدة عن التوجھ اإلسالمي لتدخل 
الساحة العسكریة، إضافةً إلى عدم 

إسماعیل رشید فرحان مرعي

تشّكل قراٌر، ونیة في إدارة األزمة 
، كما اتفقوا ضمناً على بقاء النظام 
ألسباب جیوسیاسیة،(موقع سوریا، 
 ،( نموذجاً  إسرائیل،  حدود  على 
جوالٍت  بعد  المفاوضات،  فتوقّفت 
تحت  من  عملیاً  وانتقلت  عدیدة، 
جنیف  من  المتحدة  األمم  رعایة 
روسیا،  رعایة  تحت  آستانة،  إلى 
الضامنة)،  الدول  تركیا،(  إیران، 
وانتقل الحصار الدولي على النظام 
السوري إلى مرحلة التأیید، وإعادة 
تأھیلھ وتطبیعھ إقلیمیاً ودولیاً-إعادة 
انتخاب، الرئیس بشار األسد، للمرة 
الرابعة في آیار ۲۰۲۱- ومن أجل 
تطویعھ للمصالح الدولیة . وتغیّرت 
الدولي  التأیید  من  المعارضة  لوحة 
لھا إلى االنفضاض من حولھا، من 
المبادئ  ومن  التشرذم،  إلى  الحسم 
مالذات  عن  البحث  إلى  الوطنیة 
شخصیة آمنة، في كثیٍر من مكوناتھا 
،  وتوقّفت اللجنة الدستوریة أخیراً 
عند الجولة التاسعة،  بغیة نقل مقرھا 
إلى دولٍة أخرى بعیدة عن الرعایة 
من  الحّل  خرج  أن  فبعد   ، الدولیة 
من  أیضاً  یخرج  السوریین،  أیدي 
إلى  المتحدة،  األمم  عباءة   تحت 
أیدي الدول المعنیة مباشرةً باألزمة 
تركیا،  إیران  روسیا،  السوریة، 

أمریكا . 
یبدو للوھلة األولى أّن ھناك صراعاً 
قویاً بین ھذه األطراف ، كما وتحّس 
أّن حرباً شعواء ستندلع بینھا في أیة 

لحظة!!! 

على  األوضاع  تسخین  أّن  إال 
الشمال  في  وخاصةً  األرض، 
الشرقي،  والشمال   ، الغربي 
عن  وأخرى،  فینٍة  بین  وتوترھا 
ومناكفات،  مناوشات،  طریق 
ووعید  باالنسحاب،  وتھدید  
والتضلیل  مناطق،  على  بالھجوم 
والتصریحات  المرافق  اإلعالمي 
،تمّر  إال غیماٍت  لیس   ، المتناقضة 
تزول  للغبار،  وإثارةً  وتمضي، 
خفوت  الحظنا  لذلك   ، بسرعة 
بالھجوم على  التركي  التھدید  لھجة 
وغربھ،  الفرات  شرق  في  مناطق 
الروس  بین  طھران  قمة  بعد 
سوتشي  وقمة  وتركیا،  وإیران 
مع  بوتین،  أردوغان،  بین  األخیرة 
لتركیا،  األخضر  الضوء  إعطاء 
العسكریة،  المناطق  قصف  في 
على  المنتقاة   والمواقع  واألھداف 
في  لسوریا  الشمالیة  الحدود  معظم 
عملیات استنزاٍف للقوات الموجودة 
زیارة  كان  وقبلھما   - ھناك(قسد)  
إسرائیل  المنطقة:  إلى  بایدن 
 ، والتنمیة  األمن  قمة  السعودیة،  
غائبة  شبھ  كانت  السوریة  المسألة 
تفاھمت  - حصلت  لقاءاتھم!!!!  في 
(قمة  بینھم،  سریة  وغیر  سریة، 
لبرود  نتیجة   -( سوتشي  طھران، 
تركة  على   - األمریكي  الموقف 
فالجمیع   ، المریض)  (الرجل 
كباراً  األرض،  على  موجودون 
وصغاراً، كومبارس، ومستخدمون، 
أقدامھم،  بتثبیت  مشغولون  كلّھم 
البالد،  ثروات  بنھب  مشغولون 
قواعدھم،  ومساًء،  صباحاً  یلتقون 

متداخلة،   ، دوریاتھم  حواجزھم، 
 ، النھار   في  الخالف  یظھرون 
معاً  یأكلون  الظالم  یخیّم  وعندما 
على  ویتّفقون  واحدة،  طاولٍة  على 
یخدم  ھي،بما  كما  األوضاع  بقاء 
َمن  وھناك   ، وسیاساتھم  مصالحھم 
الوكالة)،  (حروب   ، عنھم  یحارب 
غني،  السوري،  المنسف  وإّن 
بالثروات ، وھو مال مدّشر، یكفي  
   ، ممانعة  توجد  وال  الجمیع!!!، 
والمعارضة، !!!! ھذه الوقائع كلّھا، 
والمستجدات  األوضاع،  أّن  تؤّكد 
ھي،  كما  ستبقى  ثابتة،  الحالیة، 
انتظار  في  منظور،  غیر  أمٍد  إلى 
تتبلور  لم  دامت  وما  جدیدة،  وقائع 
بعد معارضةٌ وطنیة حقیقیة، تتحّمل 
مسؤولیة األزمة وحلّھا. إلى جانب 

ھذه الوقائع الثابتة، مرحلیاً، 
وقائع أخرى متحّركة، على الساحة 
السوریة، تتمثّل في استمرار انھیار 
مرتكزاتھا  بكّل  السوریة  الدولة 
السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، 
 ، جانب  كّل  من  مستمرٌّ  فالنزیف 
یشبھ  ما  وتشتتھا،  البالد  تشرذم 
لتحّل  المدنیة  الحیاة  إنھیار  التقسیم، 
واألمن  العسكر  مظاھر  محلّھا 
انھیار  الخ،  والنھب...  والتشبیح، 
الجوع  تفّشي  السوریة،  اللیرة 
والفقر، الھجرة  والنزوح المستمّرین 
مقومات  وفقدان  الخدمات،  فقدان   ،
الحیاة الیومیة، من خبز وماء وطاقة 
متحّركة،  یومیة  مظاھر  ھذه   ،
المواطن،  ضریبتھا  یدفع  مستمّرة 
اإلرادة  فقد  الذي   ، وأخیراً  أوالً 
والقوة- على األقل في ھذه المرحلة.

في  التصریحات  ھذه  تأتي  وكذلك 
لھا  تتعّرض  التي  الضغوط  سیاق 
حكومة تركیا ، من قبل معارضیھا، 
وملف  االقتصادیة  األزمة  وخاصةً 
الالجئین، قبیل االنتخابات المقبلة ، 
لوضع  حّلٍ  إیجاد  خالل  من  وذلك 
الالجئین ( إقامة منطقة آمنة ) سواًء 
العسكریة،  أم  الدبلوماسیة  بالطرق 
مناسبة  من  أكثر  في  أعلنت  فتركیا 
تتحّمل  أن  مستعدة  غیر  بأنھا 
األزمة  تداعیات  من  األكبر  القسط 
من  أكثر  تحتضن  حیث  السوریة، 
على  سوریاً  الجئاً  ملیون   3.5
القومي  ألمنھا  والتھدید  أراضیھا، 
من  الجنوبیة  حدودھا  طول  على 
بحزب  المرتبطة  المجموعات  قبل 
على  المصنّف  الُكردستاني  العمال 
ومنھا   ، دول  لعدة  اإلرھاب  قائمة 
االوربي  االتحاد  دول  و  أمریكا 

وتركیا . 
إلى  تشیر  األخیرة  التطورات 
سوتشي  قمة  في  حصلت  تفاھماٍت 
التركي  الرئیسین  بین  األخیرة، 
والروسي، وقد سبقتھا قمة طھران 
التأكید  خاللھما  من  وتّم  الثالثیة، 
على مكافحة المجموعات اإلرھابیة، 
والتعاطي بشكٍل جدي ومختلٍف مع 
تقلیص  خالل  من  السوري،  الملف 
الدور والوجود األمریكیین، وبالتالي 
أرجحیة مسار أستانة میدانیاً في ظّل 

تراجع مسار جنیف الدولي .

على  الموجودة  الفصائل  تمّكن 
تحت  طاقاتھا  توحید  من  األرض 
قیادةٍ موحدة ، رغم أّن جمیعھا ذات 
طابعٍ اسالمي اسماً وممارسةً،علماً 
،بذل   2015 ،ومنذ  االئتالف  أّن 
تحت  توحیدھا  بغیة  كبیرة  جھوداً 
ذلك،  في  فشل  لكنھ  موّحدة،  قیادةٍ 
مجموعٍة  كّل  استئثار  نتیجة 
قرى)  صغیرة(عدة  بمقاطعٍة 
واستثمار ذلك لمصالحھا  الضیّقة، 
السیاسة  ھذه  تمارس  والتزال 
وترفض التوّحد، عملیاً،رغم وجود 
ممثلي الكثیر منھا في االئتالف، ال 
على  بینھم  التناحر  صفة  بقیت  بل 
المصالح الخاصة ھي الطاغیة على 

الساحة وحتى اآلن. 
كّل ھذه العوامل مجتمعةً أّدت إلى:

من  الدولي  المجتمع  انفضاض   -
حول االئتالف، والتوقّف عن دعمھ 
ألنھ توّصل إلى قناعٍة بأّن ھؤالء قد 
فشلوا في إدارة المنطقة التابعةلھم، 

فكیف سیقومون بإدارة دولة.
- دخول االئتالف في تناقٍض غریب 
أن  المفترض  من  حیث  نفسھ،  مع 
القرار  على  المسیطر  ھو  یكون 
الحامل  الحكومي والعسكري، ألنھ 
السیاسي لقوى الثورة والمعارضة، 
سیاسة  ممارسة  إلى  تحّول  أنھ  إال 
المسایرة لھذه الفصائل وإرضائھا، 
أّن عددھا  رغم كّل أخطائھا، علماً 
بلغ في عام 2015 أكثر من ألف 
فصیٍل، وبقي وزیر الدفاع للحكومة 
واحد ألّي  أمٍر  إعطاء  عن  عاجزاً 
فصیٍل وینفّذ على األرض،  وكان 
 ، ھذه  والحالة  باالئتالف،  یفترض 
إتخاذ الموقف من كّل فصیٍل الیعمل 
وھیئة  الدفاع  وزیر  رایة  تحت 
األركان ،لكنھ لم یفعل، وبقي وزیر 
الدفاع شكلیاً، ھذا ما أضعف موقف 
االئتالف على الساحة الدولیة كثیراً 

، ألّن القرار على األرض لیس بید 
االئتالف.

االئتالف  تأسیس  ظروف  نتیجة   -
للثورة  الدولي  المجتمع  قبل  من 
بقیت قراراتھ مرتھنة  فقد  السوریة 
تتعامل  ولم  الدول،  ھذه  لسیاسات 
للشعب  حقیقي  كممثٍل  معھ  الدول 
بما  االئتالف  یقم  ولم   ، السوري 
وبقي  التوجھ  ھذا  لتغییر  یجب 
الدول،  ھذه  سیاسات  تقلبات  أسیر 
وسوف  األسف،  ،مع  الیوم  وحتى 
یدفع الثمن غالیاً في المستقبل ؛ ما 
نفسھ  التوّجھ،ویفرض  ھذا  یغیّر  لم 
للمعارضةالسوریة  حقیقي  كممثٍل 
بعد  الدولیة(خاصةً  الساحة  على 
وتصریحات  إشارات  صدور 
في  النظر  إعادة  بإتجاه  تركیا  من 

عالقاتھا مع النظام السوري). 
من  الثاني  بالشق  یتعلّق  ما  أما 
المجلس  بعالقة  والمتعلّق  سؤالكم، 
باالئتالف، فإّن لدي عدة مالحظات: 
االئتالف  في  المجلس  وجود   -
من  كجزٍء  موضوعیة  ضرورة 
من  والبّد  السوریة،  المعارضة 
المعارضة؛  مع  ایجابیاً  التفاعل 
مع  النظام  مارسھ  الذي  القمع  ألّن 
مارسھ  عما  الیقّل  الُكردي  الشعب 
البل  السوري،  الشعب  بقیة  بحق 
تطبیق  خالل  من  ذلك  عن  وزاد 
سیاسة الصھر القومي بحق الشعب 
العنصریة  واإلجراءات  الُكردي 
العربي  كالحزام  الجائرة، 
 ، وغیرھا  االستثنائي  واإلحصاء 
لذلك فإّن الضرورة والواقع اقتضیا 
أن نكون إلى جانب قوى الثورة منذ 
البدایة في االحتجاجات، وفي تشكیل 
توجھاً  كان  وھذا  الوطنیة،  األطر 
سلیماً ، ونحن في المكان الصحیح، 
االھتمام  یوِل  لم  المجلس  لكّن 
ولم  یجب،  كما  باالئتالف  والجدیة 

مع  للتعامل  مؤّھلة  یقّدم شخصیات 
المعارضة العربیة بطریقٍة ناجحة، 
قیادات  من  الكثیرین  أّن  وأعتقد 
ممثلیھم  أسماء  الیعرفون  المجلس 
االئتالف،حیث  في  عشر  األحد 
ھؤالء،  من  القلیل  المشھد  یتصّدر 
یتّم  أن  یجب  المالحظة  وھذه 

تداركھا في المؤتمرالقادم . 
- أبعد المجلس نفسھ عن المشاركة 
الحكومة،  ومؤسسات  الحكومة  في 
ورأس  عفرین  في  نشاطھ  وجّمد 
العین مما أثّر سلباً على عالقتھ مع 
حاضنتھ  ومع  جھة،  من  االئتالف 
المناطق،  تلك  في  أخرى  جھٍة  من 
األھالي  ببیاناتھ  یطالب  جھٍة  فمن 
بیوتھم،  إلى  بالعودة  الالجئین  من 
الیقوم  العملي  الواقع  في  بینما 
تلك  في  المحلیة  المجالس  بتفعیل 
المناطق، والیشجع كوادر المجلس، 
التناقض  وھذا  بالعودة،  یلزمھم  أو 
في  الممثلین  عمل  على  سلباً  یؤثّر 
الُكردي  الشارع  ، وعلى  االئتالف 
الوقت،مما  بنفس  المناطق  تلك  في 
المجلس  بأّن  شعورا  لدیھم  خلق 
یتعّرضون  وھم  عنھم،  تخلّى 
قبل  من  الیومیة  لالنتھاكات 
الفصائل المحسوبة على االئتالف ، 
وبالتالي فإّن المجلس یتحّمل جزءاً 
ألّن  ؛  أبى  أم  شاء  المسؤولیة  من 
االئتالف  على  محسوبة  الفصائل 
االئتالف،  من  جزء  والمجلس   ،
وعلیھ فإّن المجلس یتحّمل جزءاً من 
مراجعة  الى  وبحاجٍھ  المسؤولیة، 
موقفھ في المؤتمر القادم، حیث إما 
التفاعل ایجابیاً مع جمیع مؤسسات 
لذلك،  مؤّھلة  بقیادةٍ  االئتالف 
تحت  التي  بالمناطق  واالھتمام 
االنسحاب،  أو  االئتالف  سیطرة 
الجانب  في  مقتصر  عملھا  طالما 

السیاسي في اسطنبول.

التركیة  التصریحات  فإّن  ھنا  ومن 
الروسي  اإلصرار  سیاق  في  تأتي 
مع  األمنیة  تركیا  مشاكل  لحّل 
معّدلة  صیغة  خالل  من  سوریا، 
النظام  مع    1998 أضنة  التفاقیة 
جید  خیار  بالنھایة  وھو  السوري، 
لتركیا ، وورقة ضغٍط على أمریكا 
التطورات،  تراقب  الزالت  والتي 
دون اتخاذ أیة مواقف عملیة ، فیبدو 
أكثر  یرتكز  بدأ  األمریكي  الھّم  أّن 
األوكرانیة   - الروسیة  الجبھة  على 
تھمیش  إلى  تشیر  والمعطیات   ،
المجتمع  قبل  من  السوري  الوضع 
الدولي ، ففي حال استمرار  أزمة 
أوكرانیا ستكون ھناك محطة مھمة 
(غاز  التوازنات  لعبة  في  وبارزة 
شرق المتوسط ) والتي ستحّسن من 
عالقات تركیا مع أكثر من دولة ، 
والعقبة الزالت ( سوریا ) ، وھي 
بعین  تركیا  تأخذھا  مھمة  مسألة 
االعتبار، والتي دخلت منذ 2011
تعود  واآلن  سیئة  إقلیمیة  بعالقات 
إقلیمیة  مقاربات  خالل  من  بقوةٍ 
كبیرة، وباتت العباً مؤثّراً ومحوریاً 

على أكثر من صعید .
والمشھد  اللوحة  ھذه  ظّل  في 
 ، اللعبة  قواعد  وتغییر   ، السیاسي 
وفق تقاطع مصالح الدول ، الزالت 
 ، وقسد  الدیمقراطي  اإلتحاد  إدارة 
الُكردستاني  العمال  كوادر  وتحّكم 
اإلدارة  سیطرة  مناطق  بمفاصل 
المدّمرة  سیاساتھا  تنتھج   ، الذاتیة 
بمصیر  االستئثاریة  وممارساتھا 

یتطلّب منھا  شعبنا ، في وقٍت كان 
واالعتراف  والمراجعة  التھدئة 
أمام  والعسكري  السیاسي  بفشلھا 
وباتت  الدول،  توازنات  لعبة 
وعرضة  األضعف  الحلقة  ھي 
ضمن  والمقایضات،  للبازارات 
والذي  إلیھا  المسند  الوظیفي  الدور 
یأتي في سیاق “جنوٍد تحت الطلب 
“ خدمةً ألجندات ال ناقة لشعبنا فیھا 

و ال جمل .
یزداد  السوري  المشھد  لألسف 
السیاسیة  اللعبة  وقواعد  تعقیداً، 
وفق  تتغیّر  الالعبین  وتحالفات 
والشعب  الدول،  مصالح  تقاطع 
السوري یستمّر في مأساتھ في ظّل 
وعدم  للحّل،  الدولیة  اإلرادة  غیاب 
سوریا  بخصوص  قراراتھا  ترجمة 
وكذلك    ,  2254 القرار  خاصةً 
وغیاب  السوریة  المعارضة  تشتت 

بلورة المشروع الوطني الموحد...
سیالزم  المظلم  النفق  أّن  یبدو 
 ، مسّمى  غیر  أجٍل  إلى  السوریین 
والسؤال المطروح : ھل تصریحات 
أمریكا  ستجبر  وتحركاتھا  تركیا 
العربیة  الدول  وحتى  واألوربیین 
العدمیة   شبھ  مواقفھا  بعد  للتحرك 
إزاء محنة السوریین ؟ وھل ستعید 

تركیا حساباتھا غیر المحسوبة ؟ 
ھذا ما ستكشفھ قادمات األیام.
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السياسـة

شاهین أحمد

ردية و pkk... التتمة
ُ
يف إشكالية اخللط بني احلركة التحررية الك

للتدمیر  حواضره  وتعّرضت 
الُكردستاني  العمال  وجود  بذریعة 
وفروعھ ومسمیاتھ المختلفة. وسبق 
لنا أن شرحنا لشركائنا في المكون 
وحقیقة  ماھیة  سوریا  في  العربي 
pkk كشركٍة مساھمة تعمل لصالح 
كّل الجھات المعادیة لقضیة الشعب 
الُكردي . ولكن وبكّل أسٍف مازال 

الخلط قائماً!.
وھنا نرید أن نسأل ھؤالء الشركاء 
نتائج  نحّملكم  أن  یجوز  ھل   :
ممارسات التنظیمات اإلرھابیة من 
داعش والنصرة وأخواتھما ووزر 
ارتكبتھا  التي  والجرائم  المجازر 

بحق أبناء شعبنا الُكردي ؟. 
المصیر  مسؤولیة  تتحّملون  ھل 
الُكرد  الشباب  آلالف  المجھول 
تنظیم  قبل  من  خطفھم  تّم  الذین 

داعش اإلرھابي ؟.
العرب  نحّمل  أن  یجوز  ھل 
البعث  نظام  أفعال  وزر  السوریین 
العنصریة  ومشاریعھ  العروبي 
ھدفت  التي  االستثنائیة  وقوانینھ 
في  الُكردي  الشعب  ھویة  لمحو 

سوریا؟.
السنّة  العرب  نحّمل  أن  یجوز  ھل 
االنتھاكات  مسؤولیة  سوریا  في 
ومازال  لھا  تعّرض  التي  الجسیمة 
وإعزاز  والباب  عفرین  في  أھلنا 
/ كري سبي ، ورأس  أبیض  وتل 
العین / سري كانیي ...إلخ . على ید 
السنّیة  العربیة  العسكریة  الفصائل 

التي تسیطر على تلك المناطق؟. 
الموضوع  ھذا  في  الكتابة  مناسبة 
نشرھا  التي  المساھمة  جدید،  من 
تحت  رحال  أحمد  المنشق  العمید 
دمشق  في  فشل  قسد   “ عنوان 
 “ موقع  في   “ أربیل  في  وفرصة 
the levant  “ بتاریخ الـ 29 من 
تموز 2022 ، و رّحال ھو عمید 
البحریة  في  سابق  ضابط  و  ركن 
في  مدرساً  یعمل  وكان  السوریة، 
العسكریة  للعلوم  العلیا  األكادیمیة 
في  انشقاقھ  إعالن  قبل  السوریة 

وانخراطھ   2012 األول  تشرین 
 ، المعارض  العسكري  العمل  في 
مثل  واستبعاده  تھمیشھ  تّم  حیث 
غیره من الضبّاط المنشقین من قبل 
المتسلّقین على الثورة،فوجد ضالتھ 
أحد  لیصبح  اإلعالمي،  العمل  في 
على  العسكریین  المحلّلین  أبرز 
الفضائیات العربیة . والحق یُقال أّن 
السید رّحال یَعتبر من بین الضبّاط 
أصواتھم  یرفعون  الذین  الوطنیین 
تقوم  التي  االنتھاكات  ضد  عالیاً 
بھا مختلف الجھات الحاملة للسالح 
 ، المواقع  مختلف  سوریا،وفي  في 
وخاصةً الفصائل العسكریة العربیة 
مختلف  في  المعارضة  السنّیة 
مناطق سیطرتھا. وھو من القالئل 
االعتدال،  مساحة  لـ  ینتمون  الذین 
ویؤمن إلى حٍدّ ما بمفاھیم الشراكة 
السوریة  المكونات  بین  الوطنیة 
مواقفھ  نتیجة  وتعرض   . المختلفة 
والمالحقات  للمضایقات  وآرائھ 
لكن   . لھ  یُسّجل  وھذا  والتھمیش، 
المبرر  أو  الحق  الیعطیھ  ھذا  كّل 
أبداً بأن یخلط ھو اآلخر بین حركة 
المعروفة  التحرریة  القومیة  شعبنا 
بمواقفھا وتاریخھا ومشروعھا في 
إطار سوریا، وبین العابرین للحدود 
العمال  كوادر   - السوریة  الوطنیة 
خارج  من  المنحدرین  الُكردستاني 
ُكردستان سوریا - الذین أوتي بھم 
المعروفة،  دوكان  اتفاقیة  بموجب 
من  واسعة  مناطق  النظام  وسلّمھم 
معروفة  ألھداف  سوریا  ُكردستان 
للجمیع . ونقتبس ھنا بعض ماكتبھ 
 ، المذكورة  مساھمتھ  في  رّحال 
بقولھ  الكاتب موضوعیاً  یبدأ  حیث 
الثورة  سنوات  مدار  على   ...  “
وبعد انطالقة متوائمة لحراك المدن 
السوریة وحراك الجزیرة السوریة 
بمعظم تموضعاتھا، وبعد شعارات 
جمعت  التي  الوطنیة  الشراكة 
مع  درعا،والقامشلي  مع  عامودا 
حمص وكوباني مع بانیاس ... “. 
ثم یدخل مسار مجانبة الحقیقة حیث 
یقول “ ... توقفت تلك الشراكة ولم 
الطریق  تشّق  ولم  المسار،  تكمل 

قیادات  لبعض  تالقي  نقطة  نحو 
الُكرد (وال أشمل الجمیع) مع بقیة 
فانصرفوا  السوریین،  إخوانھم 
ألھداف الكثیر منھا ما كان عابراً 
المكون  مصیر  وربطوا  للحدود، 
أكراد  بمصیر  السوري  الُكردي 
ودخلوا  وإیران،  وتركیا  العراق 
مع  وقتالیة  تنظیمیة  بشراكاٍت 
حزب العمال الُكردستاني، وأطلقوا 
مع  تتوافق  التي  التسمیات  بعض 
تلك المشاریع مثل (روج آفا)، تلك 
مشروعٍ  عن  تعبّر  التي  التسمیات 
الحدود  یتخّطى  قومجي  ُكردي 

وغیر قابل للتطبیق...“. 
رّحال  العمید  یعلم  أن  یجب  بدایةً 
من  تتوقّف  ولن  لم  الشراكة  بأّن 
التحرریة  وحركتھ  شعبنا  جانب 
مستمّرة  ستبقى  الشراكة  وتلك   ،
عبر  شعبنا  قناعة  من  نابعة  ألنھا 
وما  المشترك،  بالمصیر  ممثلیھ 
وجود المجلس الوطني الُكردي في 
العملیة السیاسیة إال دلیل قاطع على 
ذلك، لكن یبدو أّن السید رّحال أوقع 
نفسھ في شباك pkk ، حیث اختلط 
العمال  بین  یمیّز  ،ولم  األمر  علیھ 
ومشروعھ  التركي  الُكردستاني 
العابر  االیكولوجي  الوھمي 
التحرریة  الحركة  وبین  للحدود، 
الُكردیة وجسدھا األساسي المتمثّل 
الذي  الُكردي  الوطني  المجلس  بـ 
من وجود جزء  نضالھ  في  ینطلق 
 ) أرضھ  مع  الُكردي  الشعب  من 
الحدود  داخل   ( الغربیة  ُكردستان 
للدولة  الحالیة  والسیاسیة  اإلداریة 
السوریة التي نشأت نتیجة االتفاقیات 
الدولیة المعروفة وخاصةً سایكس - 
بیكو لعام 1916 ، بین المنتصرین 
في الحرب العالمیة األولى وخاللھا 
المتحدة  ووالمملكة  فرنسا  وتحدیداً 
وانسحاب  القیصریة  وروسیا 
قیام  1917بعد  في  منھا  األخیرة 
لینین  بقیادة  االشتراكیة  الثورة 
على  یؤّكد  المجلس  وبالتالي   .
السوریة،وال  الُكردیة  خصوصیتھ 
بأّي  سوریا  ُكرد  مصیر  یربط 
سوریا،  حدود  خارج  آخر  جزٍء 

في  الُكردیة  القضیة  أّن  ویعتبر 
سوریا ھي قضیة وطنیة سوریة ، 
وبالتالي ھي قضیة جمیع الوطنیین 
المؤمنین بالشراكة والتعایش الحر. 
المختلفة   pkk استطاالت  أما 
أو  بشكٍل  تابعة  و  معروفة  فھي 
العمال  لحزب  قندیل  قیادة  لـ  بآخر 
ذكرنا  وكما   . التركي  الُكردستاني 
والجمیع یعلم كیف تّم االتفاق على 
تسلیم مناطق واسعة من ُكردستان 
سوریا إلى pkk من خالل مسمیاتھ 
اتفاقیة  بعد  والمتلونة  المتحولة 
دوكان بین النظام السوري والعمال 
وحضور  وبوساطة  الُكردستاني 
الُكردستاني  الوطني  االتحاد  ممثل 
النظام اإلیراني  وبرعایة وإشراف 
. وھذه االستطاالت لیس فقط أنھا لم 
تشارك في االحتجاجات الشعبیة في 
آذار 2011 منذ انطالقتھا فحسب 
الشعبي  الحراك  ضد  وقفت  بل   ،
السلمي في مناطق ُكردستان سوریا 
من  العشرات  واستشھد  وحاربوه 
على  الثوریة  الُكردیة  الرموز 
مشعل  مثل   pkk مسلحي  أیدي 
ووالت  برھك  الدین  ونصر  التمو 
برج  في  العلم  وشھداء  حسي 
عبدالو - عفرین وعامودا وغیرھا. 
خطفھم  تّم  الذین  العشرات  وھناك 
التركي   العمال  مسلحي  جانب  من 
ومجھولي  مفقودین  ومازالوا 
المصیر مثل القیادي بھزاد دورسن 
وضبّاط المجلس العسكري الُكردي 
أّن  أیُعقل   ، نسأل  وھنا   . وغیرھم 
إعالمي  حضور  لھ  كبیراً  ضابطاً 
في  ویشارك  وممیّز  مستمر 
pkk مختلف الفعالیات الیمیّز بین

واستطاالتھ ، وبین حركة تحرریة 
أكثر  عمرھا  سوریة  ُكردیة  قومیة 
من ستة عقود ونصف وتختلف في 
وأھدافھا  وخصوصیتھا  تركیبتھا 
وتحالفاتھا وأسالیب نضالھا اختالفاً 

كلیاً!؟. 
َمن ربط مصیر ُكرد سوریا بُكرد 

العراق او إیران ؟ .
ھل ھناك مشروع قومي ُكردي في 
ومختلف   pkk وممارسات  برامج 

مختلف  في  واستطاالتھ  فروعھ 
أجزاء ُكردستان؟ 

الجھل  ھذا  مسؤولیة  یتحّمل  َمن 
باللوحة الُكردیة السوریة؟.

لیس  رّحال  السید  أّن  والمؤسف 
ھذا  في  یقع  الذي  األول  الشخص 
الخلط  إلى حقول  وینزلق   ، الخطأ 
بخصوصیة  ُكردي  ماھو  بین 
عابر  أدواتي  ماھو  وبین  سوریة 
وھنا   .! السوریة  الوطنیة  للحدود 
لھؤالء  ونقول   “ نكّرر   “ أن  نرید 
أي   pkk لـ  لیس  بأنھ  االخوة 
مشروع قومي ُكردي ال في تركیا 
وال في سوریا وال في العراق وال 
على  مكاٍن  أّي  في  وال  إیران  في 
وأینما  األرضیة،  الكرة  سطح 
الحرب  یحّل  الحزب  ھذا  حّل 
الوحید  المشروع  وأّن   . والخراب 
ھو  التركي  الُكردستاني  للعمال 
فقط  الُكردي  القومي  الوجود  إنھاء 
وحجٍة  ذریعٍة  إلى  تحّول  لذلك   ،
جزأي  في  تواجده  أماكن  لتحویل 
ُكردستان سوریا والعراق إلى بیئة 
 ، الُكرد  األصلیین  لسّكانھا  طاردة 
جزأي  ومناطق  شنكال  وماتشھده 
تھجیٍر  من  المذكورین  ُكردستان 
 . مانقول  على  دلیٍل  خیر  وتدمیٍر 
اإلشارة  ھنا  بمكاٍن  األھمیة  ومن 
الخلط  ھذا  على  اإلصرار  أّن  إلى 
مایقوم  یكمل  شركائنا  جانب  من 
بھ مختلف األدوات العابرة للحدود 
إلحاق  لجھة  السوریة  الوطنیة 
السوري  الوطني  بالنسیج  الضرر 
بین  الھّوة  ویوسع  أساساً،  الممّزق 
وخاصةً  السوري  الشعب  مكونات 
العربي  األساسیین  المكونین  بین 
منسوب  من  ویزید   ، والُكردي 
نتیجة  یوٍم  بعد  یوماً  الكراھیة 
مختلف  وانتھاكات  ممارسات 
الجھات الحاملة للسالح. وننھي ھذا 
العتاب ببعض األسئلة التي تطرح 

نفسھا: 
في  السوریة  الثورة  مصلحة  ما 
لتقویة  قسد  على  الضغط  ممارسة 
حجتھا واالرتماء النھائي في حضن 

نظام البعث؟. 

ألیس مایجري في الشریط الشمالي 
والشمالي الشرقي عبارة عن حلقة 
مكّملة لمسار “ أستانا - سوتشي “ 
مناطق  من  ماتبقّى  النظام  تسلیم  لـ 
ألیس  ؟.  خطوة  خطوةً  وعودتھ 
مایجري عبارة عن تنفیٍذ للمشروع 
عودة  في  یتلّخص  الذي  الروسي 
النظام إلى كامل الجغرافیا السوریة 
ومن ثم القیام بإصالحاٍت دستوریة 

متواضعة وخجولة ؟.
األمریكي  بالوجود  مایتعلّق  أما 
أّن  یدرك  بات  الكّل  بتقدیرینا 
مشروع  أي  لدیھ  لیس  األمریكي 
سیاسیة  حلول  إلیجاد  واضح 
السیاسة  وأّن   ، المنطقة  ألزمات 
األمریكیة في جوھرھا تعتمد على 
وإطالة  ودیمومتھا  األزمات  إدارة 
لتعمیم  فیھا  واالستثمار  أمدھا 
الفوضى الخّالقة - الھّدامة،وتوسیع 
كّل  في  لمصالحھا  خدمةً  دائرتھا 
ماجرى  بخصوص  أما   . مرحلٍة 
تسیطر  التي  المناطق  في  ویجري 
علیھا pkk من خالل مسّمى قوات 
سوریا الدیمقراطیة ومجلس سوریا 
الدیمقراطي ، وكّل مایتعلّق بھا من 
تفاھمات وتوافقات تركیة - روسیة 
، وتركیة - أمریكیة عقب عملیة نبع 
السالم سنة 2019 وعودة انتشار 
التماس  خطوط  على  النظام  قوات 
وكّل التفاصیل المتعلّقة بھذا الجانب 
من  تغیّر  لن  حاصل  تحصیل  ھي 
حقیقة أّن حزب العمال الُكردستاني 
عبارة عن شركة مساھمة لمختلف 
الُكردي  للشعب  المعادیة  الجھات 
لن  ، وذریعة لحروب وصراعات 
القومي  الوجود  بإنتھاء  إال  تنتھي 

الُكردي.

اخلسارة و استحقاقات املرحلة... التتمة

جاھزة  الموجودة  الخیارات  أّن  مع 
تصل  عندما  لكنھ  و  وقٍت  أي  في 
إمكانات الحلول إلى طرق مسدودة 
بأّن  نجد  العامة  الحاالت  في  و 
الحكم  ھو  تداولھ  یتّم  الذي  الشعار 
و التحكم أو الھالك، و ال یھّم ما إذا 
كانت نتیجة ھذا القرار تحقیق نتائج 
أفضل على سبیل الممارسة الحزبیة 
أو التطور نحو األفضل أو تحسین 
أو  المواطن  لدى  المعیشة  حالة 
كانوا  سواًء  المعتقلین  عن  اإلفراج 
سیاسیین أو أصحاب الرأي و حتى 
المھتمین  غیر  كذلك  و  المنتقدین 
بأصوات الذین یشكون من سوء ھذه 
الفساد الذي یتّسع  القائمة و  اإلدارة 
انتشاره في ظّل الشلل العام و غیاب 
في  المحاسبة. و مع عجزھا  آلیات 
وجھ  في  الصائبة  القرارات  اتخاذ 
الساحة  على  الجدیدة  المتغیرات 
خیارھم  كان  اإلقلیمیة  و  الدولیة 
تجویع  و  العامة  الحیاة  تعطیل  ھو 
ھكذا  و  علیھم  التضییق  و  الناس 
الحركة  أحزاب  أغلبیة  فقدوا  فإنھم 
غالبیة  فقدوا  كما  جھٍة  من  الُكردیة 
بقوا  لذلك  أخرى،  الشعب من جھٍة 

الخصوم مروان سلیمان ید  في  رھینةً  مكانھم  في 
الفعلیین (النظام السوري) و األعداء 

الحقیقیین( مغتصبي الوطن).
مع كّل ھذا لم یبادروا إلى المصالحة 
و  النوایا  حسن  طریق  عن  حتى 
اعتمدوا على أحزاب (لیس لھا وزن 
الساحة  لھم  فأخلیت  الساحة)  على 
تحكمھم  ظّل  في  یشاؤوا  ما  لیفعلوا 
بالناس عن طریق التھدید و الوعید 
و  ھناك  و  ھنا  المجازر  ارتكاب  و 
االعتقال تارةً أخرى كما حصل مع 
الشاب حمید عیدي مؤخراً، و باتت 
إدارتھم تدافع عن مواقفھا و قوانینھا 
التي أصبحت تخدم مصالح األنظمة 

األقلیمیة و قیاداتھم الراھنة.
المجلس  وقف  المأزق  ھذا  وسط 
اآلمال  عقد  الذي  الُكردي  الوطني 
القرارات  أسیر  البدایة  منذ  علیھ 
المتعلّقة  الكیفیة  و  المزاجیة 
ثانیاً  كأحزاب  و  أوالً  باألشخاص 
عضویة  قبول  األھم،  ھو  و  وثالثاً 
التخاذ  لة  المعّطِ األحزاب  بعض 
القرارات داخل المجلس ، و لألمانة 
الحكمة  إلى  دوماً  یدعو  كان  فإنھ 
شعار  تحت  المسؤولیة  تحمل  و 
الحوار أوالً، واالبتعاد عن المعارك 
یستفید  ال  الذي  الداخلیة  و  الجانبیة 

و  الُكردیة،  األمة  أعداء  غیر  منھ 
في  صرخٍة  مثل  الشعار  ھذا  كان 
اآلخر  الطرف  لھ  ینصت  لم  واٍد 
متناقضة  المصالح  أصبحت  ،بعدما 
كانوا  التي  الضغوط  و  الداخل  في 
الحدود  خارج  من  لھا  یتعّرضون 
في  تتحّكم  كانت  التي  و  عبرھا  و 

القرارات بین مختلف القوى.
السوریة  الثورة  مدة  طول  إّن 
إلى  االنتقال  عملیة  صعوبة  و 
عاملین  إلى  مرّده  الدیمقراطیة 

أساسیین ھما :
الذي  الخارجي  العامل  ھو  األول 
جدیة  رغبٍة  وجود  بعدم  یتّصف 
على مصالح  النظام حفاظاً  إلسقاط 

إقلیمیة ،
الذي  الداخلي  العامل  الثاني  و 
المدني  المجتمع  ضعف  في  یكمن 
النظام  اغتالھ  الذي  سوریا  في 
الحاكم طوال أكثر من أربعین سنةً 
الماضیة، و أكملت علیھ المعارضة 
و  العنصریة  عورتھا  عن  بالكشف 
الطائفیة أكثر من النظام ؛و ألنھا لم 
تواكب حركة الشارع و لم یعد األمل 
إلى  تحّن  كانت  التي  النفوس  إلى 
اتخاذ المواقف الوطنیة فعالً و قوالً 
المعارضة  تلعبھ  الذي  الحراك  ألّن 

األھداف  نبض  تمثّل  ال  اآلن  حتى 
الیوم  منذ  الناس  بھا  طالب  التي 
األول و بالتالي، یؤثّر ھذا على سیر 
عمل المعارضة في تنفیذ المطلوب 
وكان  النظام  إسقاط  سبیل  في  منھا 
السوري  الشعب  دفع  في  سبباً  ذلك 

المزید من الدماء 

فالمعارضة لم تحمل رسالة الحریة 
رسالةً  تحمل  لم  و  الكرامة،  و 
السوري  الشعب  تتضّمن طموحات 

بكّل مكوناتھ 
عن  قلیالً  المعارضة  تتنازل  لم 
والمصالح  الضیقة  المبادئ 
تحقیق  أجل  من  اآلنیة  الشخصیة 

أھداف الثورة ووقف سفك الدماء.
على  السوریة  المعارضة  تعمل  لم 
إسقاط  قبل  اإلقصائي  الفكر  إسقاط 
النظام ،إلنتاج سلطٍة جدیدة بطریقٍة 
ال  التي  الھواجس  دون  حضاریة 
و   ، التشتت  و  التفتیت  إال  تجلب 
تضعف  و  النظام  مركز  تقّوي 

المعارضة بالدرجة األولى.
حقوق  على  المعارضة  تحافظ  لم 
اآلخرین ولم تقّدم مشروعاً واضحاً 
في  الُكردي  الشعب  حقوق  تجاه 
سوریا و االعتراف بوجوده القومي 

یصون  التاریخیة،و  أرضھ  على 
حقوقھ في دستوٍر عصري. 

ھذه  تدرك  أن  المعارضة  على 
لم  إن  األوان،  فوات  قبل  الحقیقة 
یساھم  لكي  القطار)  نقل(فاتكم 
أجل  من  استثناء  بدون  الجمیع 
والدة نظاٍم جدید یقوم على اآللیات 
على حقوق  یحافظ  و  الدیمقراطیة، 

اإلنسان.
لم  عظمتھا  على  و  التضحیات  إّن 
یترجمھا  و  عملیاً  یطبّقھا  من  تجد 
حتى  المعارضة  إّن  و  واقعٍ  إلى 
اآلن أثبتت عجزھا عن توظیف ھذه 
التضحیات الجسام أو على األقل في 

توحید صفوفھا و كلمتھا  .
صحیٌح أّن النظام لم یستطع القضاء 
المعارضة  ولكّن  المعارضة،  على 
لن  المتشرذم  الشكل  بھذا  بقیت  إذا 
بالنظام  اإلطاحة  أیضاً  تستطیع 
سوى  تھّمھا  ال  دوٍل  من  المدَعم 
الطائفیة  مكاسبھا  على  الحفاظ 
كلتا  في  و   ، الذاتیة  مصالحھا  و 
الحالتین لن یسقط النظام بدون دعٍم 
یحتاج  النظام  تغییر  ألّن  خارجي؛ 
ما  ھذا  فعّالة،  دولیة  مشاركٍة  إلى 
العراق و  أثبتتھ على األقل دروس 

لیبیا و صربیا.

جسور  مّد  فرص  ذھبت  ُكردیاً 
أدراج  كلّھا  التصالح  و  الوفاق 
زرعھ  تّم  ما  ثمار  بأّن  و  الریاح، 
في ذلك الوقت قد تّم إتالفھا، و ھذا 
یجعلنا نتأّكد بأّنّ الذین كنا، أو كان 
قبل  اآلمال  علیھم  یعقدون  البعض 
أعواٍمٍ قد اختلف تماماً حیث أصبحنا 
أمام مشھٍد لم تخطر لنا ظواھره و 
قسماتھ على بال أحٍد منا ، و أضعف 
ما یُقال عنھ ھو أّن شرخاً حدث في 
العالقة بین الُكرد أنفسھم، و تحّول 
مع مرور الزمن إلى فجوةٍ عمیقة و 
تزداد اتساعاً كّل یوٍم، و مع األسف 
و  الفجوة  تلك  إصالح  جھود  فإّن 
ذریعاً،  فشالً  حقّقت  الشرخ  ذلك 
المصالحة،  فرص  تراجعت  حیث 
و حتى ماتت فكرة العیش المشترك 
و  الیأس  من  حالٍة  إلى  وصلنا  ،و 
التي یمكن أن تتطّور نحو األسوأ إذا 
الوقوف  و  تامة  بعنایٍة  نتداركھا  لم 
لم  إذا  ،و  إخالص  و  بجدیٍة  علیھا 
یشارك الجمیع في توضیح خطورة 
الكّم  ھذا  تراكم  عن  الناجمة  اآلثار 
الھائل من الخالفات و فضح كّل َمن 
یرفض ذلك ألنھ بغیرھا لن یستطیع 
أحد حفظ كرامة اإلنسان الُكردي في 

التتمة في الصفحة 4
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إلى   - أتمناه   - حمیدة  عودةٍ  في 
 ، والمیثولوجیا  الُكرد  موضوع 
وظاھرة االستغراب المرافق لدھشة 
اإلثنتین  مستویاتھا  وفي  فعالً  تنّم 
لكّل  المناھضة  األقوام   : خاصةً 
وجغرافیا  تأریخاً  للُكرد  مایمّت 
بتفاصیلھا  مفرداتھا  وبالتالي   ،
أصالة  على  إن  والمعبّر  الوافیة 
في  الراسخة  وجذوره  الشعب  ھذا 
جھة  من  الرافدیة  الحضارة  عمق 
اآلن  حتى  المعبّر  والخّزان  البل   ،
عن  وتراثھ  فولكلوره  غالبیة  وفي 
المجتمعي  التطور  سویات ومراحل 
لھذه البیئة، وتحت عنواٍن فضفاض 
التي  الجغرافیة  البقعة  عن  عبّرت 
والفرات  دجلة  نھري  بین  حوطت 
وأطارفھا ، ھذین النھرین باإلضافة 
إلى السلسلة الجبلیة المطّوقة كزنار 
لم  رافد  وكخّزان  جھة  من  حمایة 
كما  والسواقي  الجوفیة  للمیاه  تزل 
كھذه  وبیئة  واقع  وفي   ، الینابیع 
وعلى امتداد السھول وسفوح الجبال 
وجدت   ، المنتجة  الخصبة  بتربتھا 
البل   ، ممالك  وتأّسست  حضارات 
مھد لھ ا حاالت استقرار بدئیة ، وفي 
وكبداھٍة  علینا  یستوجب   ، اختزال 

المجتمعات  في  العادة  جرت 

البشریة وكامتداد طبیعي للظاھرة 

وتسّربت  نمت  التي  الطوطمیة 

الوعي اإلنساني مع لحظات  الى 

االندھاشات الكبرى ، حینما وقف 

یتأّمل كّل شيٍء،  البدائي  اإلنسان 

ویستغرب من كّل شيء ، ولتظھر 

مع  وبالترافق  المرعبة  القداسات 

 ، الجرأة  أو  كالخوف  قضایا، 

الحزن أو السعادة ، وبالتالي ومع 

االقتصادیة  والتحوالت  السنین 

الفعلي  وبالتالزم  واالجتماعیة 

والتأثیر  االنعكاس  ظاھرة  مع 

مع  أیضاً  التحم  والذي  المتبادَل 

بنى تشّكل القیم والمفاھیم ، وھي 

ترتكز وأیضاً من جدیٍد على نمط 

انعكاساً  اإلنتاج  وشكل  الحیاة 

 - القاعدة  ھي  تعدّ  التي  للبیئة 

الجذر لتشّكل وتصقّل نمط الوعي 

األسر  أخذت  حیث   ، جدیٍد  من 

یقدّسھ  / ھیكل  تتواءم مع طوطم 

صخرة  أو  شجرة  تكون  وقد 
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ُ
جتليات يف عمق امليثولوجيا ك

ولید حاج عبدالقادر  

أال نكون مجحفین في قولنا إن أّكدنا 
في  بالمطلق  أجحف  ما  بأنھ  مقولة 
ثقافة أیة شعب بقدر ماتّم اإلجحاف 
وباألخص   ، الُكردیة  الثقافة  بحّق 
المیثولوجي منھ ، علماً  الجانب  في 
والموسومة  الثقافة  ھذه  عمق  بأّن 
 / الُكردیة  الثقافة  ھذه/  لحظتنا  حتى 
بأنھا من ثقافات الشعوب الشفاھیة ، 
وفق  تؤرشف  أو  تدّون  لم  التي  أي 
التعریف العلمي لھكذا أنماط . ولعلھ 
من البداھة أیضاً ولكّل متتبع أّن ھذه 
في  وتجذّر  تلّخص  أن  تكاد  الثقافة 
عمق انتمائھا وسیاقات بدایة الوعي 
بالد   / میزوبوتامیا  في  اإلنساني 
مابین النھرین / البل أّن الكثیر من 
وحتى  البل   ، والرقصات  األغاني 
وبالرغم  الشعبیة  والحكایا  األمثال 
وكذا  األدیان  من  كثیر  تعاقب  من 
اآللھة الطقسیة او الجنسیة بطابعیھا 
عن  ناھیك   ، األنثوي  أو  الذكوري 
للبیئة  كانعكاٍس  المجتمعیة  النمطیة 
الزراعیة أو الرعویة ومن ثم ظھور 
المھن العدیدة كحرف برز لھا آلھتھا 
 ، فروش  زمبیل   / مثل  وحرفیوھا 
ھسنكر وجوتیار ، شفان _ كافان / 
أن  السیاق  الطبیعي وھذا  وكان من 

لم  إن  یھمشھ  أو  األقدم  القادم  یلغي 
ینھھ على اإلطالق ، وفي تتبعٍ سریع 
الثقافة  في  المیثولوجیة  للظاھرة 
األزلي  الصراع  ذلك  نرى  الُكردیة 
بین النقیضین ووجودھما البل وكلٌّ 
بمسّمى  عنونت  والتي  اآلخر  یرفد 
الحیاة  ثم  ومن  والحیاة  الموت 
كانعكاس  دوالیك  وھكذا   ، والموت 
طبیعي لنمط الحیاة المعیشیة لمجتمع 
رعوي / زراعي وبالتالي في تماس 
إینانا  أسطورة  أساسیات  مع  مباشر 
ودوموزي ومن ثم الخریف والربیع 
طقسي  كتفسیر  والصیف  الشتاء  أو 
مالزم لھذه الظاھرة فتجّسدت بعمٍق 
الُكردي  المیثولوجي  الوعي  في 
والذي قّسم بالتالي فولكلوره المرتكز 
أصالً على الغناء ومتوالیة / بیظوك 
، الخریف / و / بوھاریان ، الربیع 
/ وكتجسیٍد من جدید لظاھرة الموت 
، الخریف وبالتالي اللوعة والحسرة 
بوھاریان  نقیضھا  و   ، والحنین 
والسرور  والبھجة  الفرح  كطقاطیق 
حفلة  مراسیم  أضحت  أو  فكانت 
ایمائي  تجسید  الُكردیة  الزواج 
التراكم  لمجمل  حركي  وصدى 
یجّسد  والذي  الرافدي  المیثولوجي 

العتمة  زمن  منذ  الخلیقة  ظاھرة 
الكبرى الى الھیولى ومن ثم انفصال 
وبالتالي  األرض  عن  السماء 
بین  تالقح  كحالة  األزلي  تالزمھما 
أبسو إلھ السماء وتامات / تعامات / 
اإللھة األم أو األرض وھنا سندخل 
اشتقاقات  المیثولوجیا  نسقیات  وفق 
عھد سومر وبدایات الوعي البشري 
والتدوین فنلمح اإللھ آفدار / آبدلي _ 
آبدار / وممو وأیضاً ھنا كإلھ مربوط 
والمیاه  الینابیع  فوق  بالسالسل 
بالمطلق ذلك  یفوتنا ھنا  العذبة ولن 
االكتشاف المذھل وإن كانت عبارة 
عن قراءة جدیدة لمعنى كلمة / ننتي 
بعض  فّسرھا  والتي  السومریة   /
الكالسیكیین  السومریة  اللغة  قّراء 
على أنھا تعني سید العضو !! لیتبیّن 
بأّن معناھا األكید ھو حواء بالعبریة 
 / jîn / وحیاة بالعربیة وأنا أضیف
ذھول  وسط  وطبعاً  بالُكردیة  چین 
واستغرابھم  السومریات  علماء 
الشدید ، وباختصاٍر شدید : َمن منا 
ال یتذّكر / بوك باران / أو / دم و دم 
كیسكي قدم / وحاالت أفراح العرس 
الكالسیكیة واألھم سلسبیل القصص 
والمالحم والحكایا الشعبیة .. سیامند 

وزین  مم   . وھیشمراري   . وخجي 
الوك   ، فروش  زمبیل   ، سینم   ،
العشرات  إلى  إضافةً  جك  كھ  و 
أو  گوري  و  الوك  قصص  من 
وبقصتھ  الُكردي  المثل  ولعّل  كجل 
المشھورة تلّخص كّل ھذه الظواھر 
البشري  الوعي  تطور  لھا  مضافاً 
نمط  لتغیّر  كانعكاس  أو  وبالترافق 
البیئة  مع  اإلرتباط  ومدى  حیاتھ 
وباألخّص الطقس لمجتمع رعوي / 
زراعي والمثل لھ أكثر من عنوان / 
ھیچایي زیر  نیشاني  تاڤي  ژه  تاڤك 
طاڤك   / أو   / خوراساني  وزیڤي 
و  ملك  ھیچایھ  بوھاري  طاڤین  ژه 
فنرى ظاھرة   / أمالكي خوراساني 
تالزم  وبالتالي   / كوري   ، كجل   /
وتلك  والقمر  الشمس  وكذا  حلمھ 
العالقة الجدلیة بین اكتشاف المعدن 
وترویض الحصان وبالتالي ظاھرة 
ومن  عضویاً  والمرتبطة  الخصوبة 
جدید بشكلھا اإلیحائي وعالقة أبسو 
التالقح  غیاب  أّن  وكیف  وتعامات 
لیس  یؤدّي   / المثال  سبیل  على   /
العضوي  التوازن  إخالل  الى  فقط 
التوازن  على  تنعكس  ما  بقدر  فقط 
العقلي  الوعي  وبالتالي  الفكري 

مرض  في  ذلك  تجلّى  وقد  أیضاً 
والدة الملك التي انھارت بعید موت 
الحكماء  جمیع  أّن  وكیف  زوجھا، 
عجزوا عن ایجاد حل أو تبریر أو 
وكان  كجل  سوى  لحالتھا  توصیف 
الحل من خالل التواصل أو التالقح 
وبالتالي معاشرتھا معاشرة األزواج 
المرحة  الطبیعیة  حالتھا  الى  فتعود 
توصیف  أسبقتھا  وقد  والمنشرحة 
اقتصادیاً  تنعكسان  لظاھرتین  كجل 
في التطور المجتمعي وبآفاق وعیھا 
أیضاً والقصة ككّلٍ ووفق تقاطعات 

سردھا المتعددة 

یتبع في العدد القادم ..

اخلسارة و استحقاقات املرحلة... التتمة

علینا  و  إلیھ،  ینتمي  الذي  مجتمعھ 
أن نأخذ التسامح كعنواٍن للعالقة بین 

المجتمع الُكردي. 
فیھ  نفّكر  أن  یستحّق  الذى  السؤال 
جیداً ھو : لماذا فشلت جھود تأسیس 

العیش المشترك؟
أو  المؤامرة  فكرة  استبعدنا  إذا   
دورھا،  كان  أیاً  الخارجیة  األدوار 
و إّن من أسباب تفّشي ھذه الظاھرة 
في مجتمعنا أننا لم ننجح فى التوصل 
للمشكلة،  صحیح  تشخیٍص  إلى 
تتعلّق  طلباٍت  فى بضع  واختزلناھا 
التمثیل  وحصص  الوظائف  بشغل 
تشكیلھا  المزمع  المجالس  فى 
و  الھیئات  في  العلیا  والمناصب 
المكاتب  على  الحفاظ  و  الفعالیات 
الحزبیة و عدم حرقھا. كأّن الوضع 
والمرارات  اآلالم  و  یصلح  سوف 
سوف  والنفوس  تختفى  سوف 
لتلك  االستجابة  تّمت  إذا  تصفو، 

الطلبات.
كما أّن سقف محاوالت ترقیع الواقع 
بعد حیٌن،  یرتفع حیناً  و العمل معاً 
الحقوق  فى  المساواة  مطلب  وأّن 
والواجبات لم یعد كافیاً، وال مطلب 
وإنما  للحماس.  مثیراً  بات  التعایش 
استشعر أحد الطرفین أنھ فى مركز 
تدعمھ  ،و  السالح  یحمل  و  القوة 
الدولیة، و ھذا  األنظمة اإلقلیمیة و 
یطلب من  أن  یشّجعھ على  كان  ما 
كّل  عن  یتنازل  أن  اآلخر  الطرف 
مما   ، وتعالیم  مبادئ  من  لدیھ  ما 
أّدى إلى حالة الضعف و الوھن في 

الحالة الُكردیة بشكٍل عام.
باب  إغالق  إلى  أّدى  كلھ  ھذا    
التعامل  و  المصالحة  و  الحوار 
المشترك، و كانت النتیجة ھي :إّن 
جسور الحوار الحقیقى لم تعد قائمة، 
أن  یمكن  التى  المؤسسات  وإّن 

أشكال  عبادة  ظھرت  ومنھا   ،

من  كان  الحیازات  من  وألوان 

الجید لنمط اإلنتاج الرعوي مثالً 

منھ أو الزراعي مؤثراتھ ، وھنا 

، وباختصار : یمكننا وعلى سبیل 

المظاھر  من  واحدةٍ  تتبع  المثال  

في  تُمارس  الزال  التي  الطقسیة 

البل   ، الُكردیة  بقاعنا  من  كثیٍر 

وتتقاطع مع ثقافاٍت لشعوٍب عدیدة 

واسعة  أیضاً  جغرافیات  وفي   ،

الزراعیة  بیئتنا  في  وكمثال   ،

المطر  انحباس  وحین  والرعویة 

ھناك   ، ھذا  وقتنا  حتى  الزالت 

ظاھرة ( بوك باران ) أي عروسة 

المطر، والتي تعكس في مفرداتھا 

الرافدیة  الثقافة  من  الجذر  ذات 

أبسو وتامات ( اآللھة  وأسطورة 

متالزمة  وأیضاً   ( واالم  األب 

الخصوبة والمرتبطة رمزیاً ومن 

جدیٍد بالماء ، فنرى في التجمعات 

لھیكلة  یسعون  الناس  أّن  كیف 

یحملھا  عروٍس  شكل  على  ھیئٍة 

أحد الصبیة، ومن خلفھ مجموعةٌ 

تردّد أھزوجة المطر ( بیك باران 

بیك باران ... بیكا ما باران دڤي ) 

    ( ما بخوا كنمي زیر دڤي ) 

زقاق  أیة  في  مرورھم  وعند 

الزقاق  ذاك  بیوت  ربّات  تتھافت 

إلى الرؤوس المفترضة فیفرغون 

ویمنحون  رؤؤسھا،  على  ماءاً 

أو  النقود  من  بعضاً  األطفال 

تتقاطع  الحالة  وھذه   ، الحلویات 

العروس  جلب  ظاھرة  مع  أیضاً 

وصعود  عریسھا  بیت  إلى 

سقٍف  أو  عالیة  تلٍة  الى  العریس 

فیرمي  عروستھ  تحتھا  من  تمّر 

حبوب  بقایا  فیھا  جّرةً  أمامھا 

أیضاً  وھي  ونقود،  حلوى  أو 

تقاطعھا  على  استداللیة  رمزیات 

كلھا بمبدأ الخصوبة والتكاثر و .. 

من ثم استمراریة الحیاة .

( بوك باران )

تنھض بھذه المھمة جرى تغییبھا أو 
واختزلت  شأنھا  فصغر  اختطافھا، 
یحملون  جاھلین،   أشخاٍص  فى 
السالح و بیدھم مفاتیح القوة، آثروا 
القوة  وممارسة  الضغوط  استخدام 

بدالً عن الحوار .
ھو  الفشل:  في  األخر  السبب  و 
بین  ضعفھا  و  المواقف  ھشاشة 
غیر  التعامل  بسبب  األطراف، 
و  المصالح  عن  البحث  و  المتزن 
المكتسبات الحزبیة اآلنیة ، أكثر من 
الشعب،  عامة  مصلحة  عن  البحث 
إلى  اآلخر  بالبعض  دفع  ما  ھذا  و 
حصل  كما  باألقوى،  االحتماء 
وزٌن  لھم  یكن  لم  الذین  بعض  مع 
تعاملت  و  السیاسیة،  الساحة  على 
الھیئات القویة التي تحمل السالح و 
وضعت نفسھا في خدمة اآلخرین، 
و  كمنافٍس  الضعیفة  الھیئات  مع 
على  تحاربھا  أصبحت  و  لھا،  نّدٍ 
جمیع األصعدة، فعملت على حرق 
قتل  و  قیاداتھم  اعتقال  و  مكاتبھم 

أعضاء األحزاب.
أّن  ھو  و  آخر  سبب  تدخل  ھنا  و 
أصاب  والحساسیة  التعصب  مناخ 
الفظیعة  األعمال  بسبب  الجمیع 
التي قامت بھا ب ي د بحق الشعب 
تلك  أعراض  فظھرت  الُكردي، 
الرأس والجسم عند  الخالفات على 
الفرقة  بّث  محاولة  ھو  و  طرٍف، 
تكون  حتى  األحزاب  ممثلي  بین 
فى  جداً،  قویة  بینھم  الفشل  نسبة 
محتفظاً  اآلخر  الطرف  ظّل  حین 
بتوازنھ بسبب تقدیم الدعم العسكري 
بسبب  یكن  لم  لھ، و ھذا  المادي  و 
بسبب  إنما  و  مراوغتھ،  أو  حنكتھ 
المبادئ  تخلّیھ عن  جھلھ لألمور و 
الشعب  أھداف  تحقیق  و  القومیة 
كجنوٍد  نفسھ  وضع  و  الُكردي 
جمیع  في  یحارب   ، الطلب  تحت 
الشباب  الجبھات على حساب دماء 
الُكرد، و ھذا ما أّدى بھ إلى افتعال 

الُكردیة  المنطقة  تدمیر  و  الحروب 
كما حصل في كوباني و عفرین و 
التركیة  التھدیدات  و  كانییھ،  سري 
الُكردیة  المنطقة  باجتیاح  الیومیة 
من  التعصب  أعراض  وظھرت   ،
خالل ردات الفعل لدى ذلك الطرف 
اآلخر ، وأحدث ذلك خلالً فى قنوات 
االتصال التي أصبحت خارجة عن 

السیطرة.
المفاصلة  جوھر  نقول  أخیراً  و 
لیس  الناشب  الخالف  و  الحقیقیة 
بین الُكرد أنفسھم، ولكنھ بین سلطٍة 
فرضت نفسھا بقوة السالح في غفلٍة 
الُكردي  المجتمع  وبین  الزمن  من 
للسیاسات  أسیراً  أصبح  الذي 
أصبح  الذي  الطرف  لذاك  الھمجیة 
یعمل من أجل تحقیق أجندات الدول 
یكون  أن  بدون  الدولیة  و  اإلقلیمیة 
جمٌل  ال  و  ناقةٌ  المعادلة  في  لھم 
في  القتلى  أكفان  أثمان  قبض  إال 
كّل  البعیدة  و  الخارجیة   معاركھم 
لیس  و  الُكردیة،  الحدود  عن  البعد 
الطرف  مع  التعامل  مصلحتھم  من 
یریدون  ال  ألنھم   ، اآلخر  الُكردي 
اآلخرون  یشاركھم  أو  یضطلع  أن 
ضد  مخططاتھم  و  حساباتھم  على 
الُكرد شعباً و وطناً. وبما أّن الفكر 
في  والواقع  للواقع،  انعكاس  ھو 
جدٌل مستمر معھ، فإّن أزمة الحكم 
الواقع  ھذا  انعكاس  على  ستبقى 
نظام  بقي  فطالما  العكس.  ولیس 
الحكم أو المعارضة یمثّل ھذا الواقع 
علمیاً  فكراً  یفرز  لن  فإنھ  المذري 
الواقع،  ھذا  من  یجّدد  وموضوعیاً 
الواقع  ھذا  من  نطلب  فإننا  وإال 
التعیس ما لیس فیھ من أفكاٍر تسھم 
وتغییره  الواقع  وتجدید  في إصالح 

إلى األحسن واألفضل.

مروان سلیمان



نسرین جتو

إعداد: لیلی قمر
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تُعّد المغنیة مریم خان واحدة من 
واسمھا  الُكردي،  الغناء  سیدات 
خان  مریم  ھو  الكامل  الحقیقي 
بكري،  كالو  تتو  شیخ  منجوال 
إحدى  في   ۱۹۰٤ عام  ولدت 
ُكردستان“  ”شمال  بوتان  قرى 
بكر  شیخو  شیوخ  عائلة  من 
وملیئة  صعبة  حیاتھا  وكانت 
بوطان  فغادرت  بالتناقضات، 
القسم  افتتاح  ومع   سوریا،  الى 
الُكردي في إذاعة بغداد توّجھت 
شاركت  ثم  ومن   ، بغداد  إلى 
وغنّت في اذاعتھا ، وكذلك إذاعة 
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نافذة المرأة

ییریفان سنة ۱۹۳۷ ، وقد حقّقت 
خالل فترةٍ قصیرة نجاحاً باھراً، 
الفّن  قامات  من  قامةً  وأضحت 
األصیل، بصوتھا الشجّي الجمیل 
فأبدعت  الذھبیة،  وحنجرتھا 
 “ وحلیمي  وه  وره   “ أغنیة  في 
سنة ۱۹۲۲ . وقد ُعِرفت خالل 
 ، الجبّارة  بالمرأة  مسبرتھا 
المكبّلة  المجتمع  قوانین  وتحّدت 
والعادات  الدین  باسم  للمرأة، 
رئاسة  إلى  ووصلت  والتقالید، 
القسم الُكردي في إذاعة بغداد في 
أربعینیات القرن العشرین، وسط 
لتقبّّل  إطالقاً  مھیّّأ  غیر  مجتمعٍ 
ممارسة المرأة دورھا في الحیاة 

ممارستھا  تقبّل  عن  عدا  العامة، 
خان  مریم  وأصبحت   ، للغناء 
شّق  تحاول  امرأةٍ  لكّل  رمزاً 
طریقھا في مجاٍل یعتبره المجتمع 
الفن“،  ”مجال  المحّرمات  من 
المرأة  لتأخذ  ھاماً  دوراً  ولعبت 
رمزاً  وكذلك  دورھا  الُكردیة 
الُكردیة  للمرأة  راقیة  وصورةً 
الُكردي   للفّن  فأضافت  المغنّیة، 
التشتت  من  علیھ  وحافظت 
مریم  أغاني  تنّوعت   . والضیاع 
خان بتنوع أنماط أغانیھا ، فغنّت 
للمرأة والعشق والوطن واألرض 
حروب  أغانیھا  في  ووثّقت   ،
وأعدائھم  الُكرد  بین  ومعارك 

ومشاركنھا  المرأة  تحریر  إّن   
مھمة  مقدماٌت  القرار  صنع  في 
لتحریر المجتمع وتطوره ، حیث 
 )  : جبران  خلیل  جبران  بقول 
فمفھوم   ( أّمتي  وجھ  أمي  وجھ 
الشعب ال یمكن أن یكتمل معناه 
عبودیة  من  المراة  تتحّرر  مالم 
یساھم  ؛حتى  والمجتمع  الرجل 
او  فئة  ال  الحكم  في  كلّھ  الشعب 

طبقة منھ دون غیرھا .
لقد تعّرضت المرأة عبر التاریخ 
واالضطھاد  الظلم  أنواع  لشتى 
الحیاة  ھامش  على  وعاشت   ،
والتقالید  العادات  أسیرة  وبقیت 
في  دورھا  واقتصر  البالیة، 
على  المجتمعات  من  الكثیر 
كانت  وإن  واالنجاب،   الخدمة 
میادین  في  المرأة   نضاالت 
نیلھا  عن  أثمرت  قد  أخرى 
مناصب  فتبّوأت   ، لحقوقھا 
مرموقة  ومسؤولیات  سیادیة 
االقتصادیة  المجاالت  كافة  في 

واالجتماعیة والسیاسیة .
في  الكبیر  التطور  من  وبالرغم 
الحضارة اإلنسانیة إال أنھ التزال 
ھناك مساحة فاصلة بین الرجال 
األمور  من  الكثیر  في  والنساء 

،بما في ذلك الدول المتقدمة .
كافة  في  المرأة  مشاركة  وتبقى 
على  ومؤّشراً  مقیاساً  المناحي 
تطور ھذه المجتمعات ،  إال أنھا 
ال تزال في بالدنا تعیش المراحل 
زالت  وال  تحررھا؛  من  األولى 
تجھل حقوقھا وأھمیة دورھا في 
صناعة الحیاة لترتقي إلى مستوى 
شریكة  فھي  المتحّررة،  المرأة 
المجتمع وأساس  الرجل ونصف 
أھمیة  تكمن  وھنا   ، تطوره 
النھوض  أجل  من  المرأة  تحرر 

 ، أنفسھم  والُكرد  الُكرد  وبین 
صرخة  إلى  األغنیة  لتتحّول 
بالرغم  امرأة  عن  صادرة  روحٍ 
الصلبة،  وإرادتھا  قوتھا  كّل  من 
كانت  اآلخر  الجانب  في  ولكنھا 
باألحاسیس  ُمفعمة  رقیقة  امرأة 
والمشاعر الصادقة، امرأة حملت 
من الجمال والقوة بما فیھ الكفایة 
 . بأكملھا  الحیاة  وجھ  في  لتنثره 
لتوجد  كافحت  التي  المرأة  ھذه 
لذاتھا نمطاً خاصاً ، وافاھا االجل 
إثر  ۱۹٤٥م  سنة  الموصل  في 
مرض الكلى الذي اجتاح جسدھا 
في عمٍرٍ مبّكر ، ولكنّھا تركت لنا 
إرثاً فنیاً جمیالً، سنظّل نستمتع بھ 
أمرأة  وكأیة  . وھنا  الزمن  مدى 
واختلفت  تداخلت  فقد  اشتھرت 
حیاتھا  تعلیل جوانب  في  الرؤى 
 ، أعاله  كتب  ما  الى  إضافةً 
الجبّارة  المرأة  تلك  خان  مریم 
والعادات  األعراَف  تحّدْت  التي 
والقوانین التي تكبُّل كینونة المرأة 
وكیانھا وشغاَف عواطفھا ولدْت 
Dêregola Botanê,  ) في 
في   (Bakurê Kurdistanê
عام ۱۹۰٤ ، وھنا علینا التذكیر 
الراحل  الُكردّي  الفنّان  قالھ  بما 
سعید یوسف حیث أّكد على أنّھا 
علي   ) عائلة  لدى  جاریة  كانت 
(جیلكي  عشیرة  رؤساء  رمو) 
علي رمو) و( عشائر ھفیركا ) 
استناداً  سعید  الفنّان  تأكید  ویأتي 
والدتھ  الّسیّدة  بھ  أخبرتھ  ما  إلى 
اضطّرت  القاسیة  وللظروٍف   ,
ھْت نحو  موطنھا، وتوّجّ لمغادرةِ 
بعض  وتؤّكد   , الّشام  دمشق 
Roj  ) ومنھا فضائیة  المصادر 

tv ) في برنامجھا ( أعالم الكرد 
موطنھا  غادرت  حین  أنّھا   (
أمیٍر  إلى  تعّرفْت   , دمشق  إلى 
 ,( اسمھ  یُذكر  لم   ) بدرخاني 
قّصة حّب عمیقة  بینھما  ونشأْت 
, تكلّلْت بالّزواج أخیراً ما جعلھا 
نساِء  أسعد  إحدى  أنّھا  تشعُر 
لم  حبّھما  قّصة  ولكّن   , الكون 
بالّطالق  وانتھت  ألشھٍر  إال  تدم 
تماماً  حیاتھا  مجرى  غیُّر  الذي 
الكاتب   فیما شّكك   . األسوأ  نحو 
( كونى ره ش ) في ھذا الّزواج 
, وأّكد بأنھ لم یسمع بھذه القّصة 
األمیرة  بھا  تخبره  ولم   , مطلقاً 
وتركْت   .  ( بدرخان  روشن   )
 ، العراق  نحو  وتوّجھْت  الّشام 
فسكنت العاصمة بغداد , وخالل 
تلك الفترةِ كان القسُم الُكردّي في 
فشاركْت  افتتَح,  قد  بغداد  إذاعِة 
صارت  حتى  ومثابرةٍ  بجّد  فیھ 
الُكردّي  للقسم  رئیسة  بعد  فیما 

في اإلذاعة , ونالْت شھرةً واسعة 
لھا  وصار  التّوقّعاِت  كّل  فاقْت 
الّرأي الّسدید والكالم المسموع .

فترةِ  خالل  خان  مریم  حقّقْت 
كبیراً  نجاحاً  القصیر  عمرھا 
صارْت  حتى  واسعة  وشھرة 
بحّق وجدارةٍ سیّدة الغناِء الكردي 
وما زالْت, فلم تستطع حتى اآلن 
أیّة فنانة ُكردیة أن تفعل ما فعلتھ 
امرأةٍ  أّول  أنّھا  ویُذكر   , ھي 
أغانیھا  ل  تسّجّ أن  استطاعْت 
على( Qewanan ê) باللھجِة 

الكرمانجیة . 
ما  إذا   : للفنانة  النّفسیة  النّاحیة 
أخذنا بالّرأي القائِل أنّھا تزّوجْت 
وفشل   ، بدرخاني  أمیٍر  من 
وبالتالي    ، سریعاً  الزواج  ھذا 
موطنھا  من  وفرارھا  ھْجرتھا 
ذلك  ومارافڨ  الغربِة  دیاِر  إلى 
والمعاناة  العیش  في  قساوةٍ  من 
 ، كإمراة  علیھا  تراكمت  التي   ،
مفعمة  فنانة  كونھا  عن  ناھیك 
الّصادقة  والمشاعِر  باألحاسیِس 

والّرقیقة .
خان  مریم  الفنانة  أغاني  إن 
قومّي  طابعٍ  ذات  ھي  غالبیتھا 
ووجدانّي  وفكري  واجتماعي 
واألرض  للوطن  غنّْت  حیث 
والعشق وغنّْت للمرأة ومن أجل 
أكثر  تعرُف  كانت  ألنّھا  المرأةِ 
التي  المعاناة  حجم  غیرھا  من 
في  وأّرخت  امرأةٍ,  كّل  تحاصُر 
كثیرة  ومعارك  لحروٍب  أغانیھا 
الُكرد  وبین  وأعدائھم  الُكرد  بین 
العشیرة  بدافع  أنفسھم  والُكرد 
لشخصیاٍت  أّرخت  كما  والقبیلة 
ُكردیة ساھمْت في صنع التّاریخ 
دین  رجال  من  الحدیث  الُكردّي 
عشائر  ورؤساء  ووجھاء  وقادة 

وفرسان وعّشاق ومغرمین .
كظلّھا  رافقھا  الذي  الحزُن  ظّل 
یطاردھا باستمراٍر في صحوتھا 
ما  كّل  من  الّرغم  على  ومنامھا 
كانت تبدیھ من قّوة وإرادةٍ صلبة, 
الُكرد  فنّاني  أمھَر  لتنافُس  أّھلتھا 

في ذلك الوقت، فلیَس سھالً على 
القرِن  أربعینیاِت  عاشْت  امرأةٍ 
كانت  المرأة  حیث  العشرین 
حبیسة الجدران األربعة، وحیث 
ھو  ما  كّل  على  یسیطُر  الّرجل 
وخارجھا،  الجدران  ھذه  داخَل 
رئیسة  تصبَح  أن  استطاعْت 
بغداد  إذاعِة  في  الُكردي  القسم 
لم  الذي  الفّن  تمارَس  ذلك  وقبل 
تكن ممارستھ حظراً على النّساِء 
فقط بل حتى على الرجال أیضاً, 
النّساِء األوائل  وبذلك تكون من 
في العالم الالتي تحّدین المجتمَع 
الّصارمة  بكّل قوانینھ ومفاھیمھ 

في العصر الحدیث.
المفعمة  روحھا  أّن  یبدو  ولكن 
الّشدیِد  والولع  الّصادق  بالحّب 
المغلّف  وقلبھا  والعّشاِق  للعشِق 
واألحاسیِس  المشاعِر  بصدق 
مقاومة  عن  عجزا  الّرقیقِة 
الّظروِف التي كانت أقوى وأكثر 
للمرض كي  ما سمحْت  شراسةً 
وعنٍف  بشراسٍة  إلیھما  یتسلَّل 
جّداً  المبكرة  نھایتھا  ویعلن 
ورحیل جسدھا الطري في عام 
یتمّكن  أن  دون  ولكن  ۱۹٤۹م 
من التّسلّل إلى حنجرتھا الذھبیة 
بأعذِب  تصدُح  زالْت  ما  التي 
النھایة  وفي   . واأللحان  األنغام 
علینا ان نؤّكد وبحسرةٍ على أّن 
ھناك إجحاٌف بحّق ھذه المبدعة 
ضّحیَن  اللواتي  ومثیالتھا 
وعالقاتھّنّ  وسمعتھّنّ  بشبابھّنّ 
الُكردي  الفّن  لخدمِة  االجتماعیة 
من  علیھ  والحفاِظ  وتطویره 
الّضیاعِ والتّشتّت, فعلى َمْن تقُع 
وما  اإلجحاف؟  ھذا  مسؤولیة 
الُكرد  والفنّاناِت  الفنّانین  واجب 
الّشباب تجاه أساتذتھم الكبار ؟؟ 
الموسیقیة  والفرق  والمؤّسساُت 
أن  علیھا  ماذا  الُكردیة  والفنیّة 
الُكردیة  والفضائیاُت  تفعل؟؟ 
التي یزداد عددھا عاماً إثر عام 
ما عساھا تفعُل لھؤالِء العمالقة؟. 

املغنية مريم خان

املرأة بني مجالية اجملتمع وعبودية التقاليد 
یتطلّب  وھذا   ، ككّلٍ بالمجتمع 
والتسلح  مسؤولیاتھا  تحمل  منھا 
من  المزید  و  والجرأة  باإلرادة 
والنضال الستعادة دورھا  العمل 

ومكانتھا .
السوریة  الثورة  انطالقھ  فمنذ   
وحتى الیوم یعاني شعبنا السوري 
ومآسي  ویالت  مكوناتھ   بكافة 
الحرب على نحو عشر سنوات، 
والُكردیة  السوریة  المرأة  وإّن 
األزمة  عن  بمنأًى  لیست 
بالبالد  عصفت  التي  المستدامة 
عصیبة،  بظروٍف  ومّرت   ،
أشكال  لشتى  خاللھا  وتعّرضت 
العنف واالضطھاد ،من االعتقال 
والقتل  والسبي  واالغتصاب 
الجنسي  واالستغالل  والتھجیر 
األعباء اإلضافیة  الى  ،  اضافةً 
والمعّوقین  الجرحى  رعایة  مثل 

ومساعدة األسرة  ، 
والمرأة الُكردیة لیست بعیدة عن 
في مناطق  المآسي وخاصةً  ھذه 
وكري  كانییھ  وسري  عفرین 

سبي وجمیع المناطق الُكردیة .
الُكردیة  المناطق  أّن  نعلم  فنحن 
انتفضت  الثورة  انطالقة  منذ 
المحافظات  مع  وتضامنت 
فعال  دور  للمرأة  وكان  األخرى 
یومنا  وحتى  األول  الیوم  منذ 
ھذا، جنباً إلى جنٍب مع الشباب، 
التضحیات  من  الكثیر  وقّدمت 
بھا  االھتمام  یزال  ال  ذلك  ومع 
من  لھا  ویُنظر  یجب،  كما  لیس 
المكّمل  ولیس  التابع  منطق 
الحركة  قبل  من  وخاصةً   ،
الذكوري  العقل  ألّن  الُكردیة 
من  بّد  ال  لذلك  مسیطراً  الزال 
المجتمع  تشاركیة  بثقافٍة  التسلح 
العقلیة،  ھذه  لتغیبر  واكتمالھ 

لكي  المرأة  أمام  المجال  وفسح  
والوطني  القومي  بواجبھا  تقوم 
وعلینا  واالجتماعي.  واإلنساني 
جمیعاً أن نعمل بكّل جّدٍ وإخالٍص 
على االرتقاء بدور المرأة داخل 
السیاسیة  الجوانب  من  المجتمع، 
والثقافیة وایالئھا االھتمام الالزم 
المواقع  میادین  في  وانخراطھا 
حزبنا(  ساھم  ولقد   ، السیادیة 
 - الُكردستاني  یكیتي  حزب 
في  األخیر  مؤتمره  في  سوریا) 
مشاركتھا  و  المرأة  دور  تعزیز 
و  لجان  وكذلك   ، القیادة  في 
الوطني  المجلس  منظمات 
الُكردي ، وھو مؤّشر التأكید على 
الوسائل  بكافة  النضال  مواصلة 
واالستبداد  التخلف  ضد  السلمیة 
بین  المساواة  واإلرھاب وتحقیق 
الرجل والمرأة، وتثبیت ذلك في 

دستور البالد مستقبال“ .
وفي النھایة أقول:  تستحّق المرأة 
السوریة والُكردیة الرائعة القویة 
كّل  الصبورة  و  الشجاعة  و 
التي  فھي    ، واالحترام  التقدیر 
جمالھا  السوریة  للثورة  أعطت 
وطابعھا الخاص، وقّدمت  الكثیر 
وبطوالت   ، التضحیات  من 
الحرة   للحیاة  العنوان  المرأة ھي 

والسالم واالزدھار.
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مواضيع ثقافية

أھم  من  والجودة  الِدقّة  لعّل 
یُالحظ  الحالي،  العصر  ِسمات 
التوقیتات،  ِدقّة  في  بوضوحٍ  ذلك 
العناوین،  الحسابات،  المواعید، 
والُطرق  البناء  وجودة  المعامالت، 
خاصٍة  الصناعات  أنواع  ومختلف 
إلخ.  من األھمیة  الدقیقة منھا، ... 
واإلختصار  الِدقّة  تحّري  بِمكان 
المصطلحات  اختیار  في  والجودة 
لدى  والجمل  والكلمات  والمفاھیم 
أو  والوقائع،  األحداث  توصیف 
صیاغة  أو  بتصریحات  اإلدالء 
أوراق  وإعداد  والتقاریر  البیانات 
العمل، بحیث ال تقلُّ عن ِدقّة وجودة 
بِوضع  وذلك  نعیشھ،  الذي  العصر 
بعیداً  المناسب  مكانھا  كلمة في  كّل 
عن الَحشو وكل ما ال یلزم، كي ال 
یفقد النص معناه، أو یُفھم منھ عكس 
الُمراد. وتجنُّب استخدام اإلتجاھات 
شمال  العراق،  -شمال  الجغرافیة 
سوریا، شمال شرق سوریا، جنوب 
ُكردستان،  غرب  تركیا،  شرق 
للداللة  وشرقھا-  وجنوبھا  وشمالھا 
لكّل  ألیس  ُكردستان،  أجزاء  على 
جزء أو منطقة اسم؟ واألھم من ذلك 
من  أسماء  استخدام  وعدم  تجاھل 
قبیل درع الفرات، غصن الزیتون، 
والتي  آمنة،  مناطق  السالم،  نبع 
أطلقتھا تركیا على معارك احتاللھا 
وخاصةً  السوریة  لألراضي 
الُكردیة في محاولٍة خبیثة  المناطق 

ِلخداع العالم.  
كثیراً ما تصاِدفنا في قراءتنا وتمرُّ 
المصطلح  كلمتا  مساِمعنا  على 
الظاھر  التشابھ  رغم  والمفھوم، 
بینھما، إّال أنّھما مختلفان في المعنى 

من  بعضاً  وأتصفّح  وأقرأ  أكتب  قد 
والبحث  والكتب  التاریخ  صفحات 
لشعوب  والممیتھ  القاتلة  عن خفایاه 
خاصةً  والُكرد  عامةً  المنطقة 
والتعمق فیھ ومعرفة سر ھذا العالم 
والكون ووجودیتھ والموت المنتظر 
ومتورمة  متآكلة  بطيء  بشكل  و 
ودون  خبیثة.  مرضیة  حالة  مثل 
البحث عن ماھیة السبب لھذا التآكل 
لما  لھا  الحل  ماھیة  عن  والبحث 
التشرد  كان  لھذا  وفیھ.  علیھ  نحن 
والتسكع بین أزقة وشوارع الغربة، 
وانتشاره في أرجاء المعمورة . بحثاً 
أو  والسالم  واالستقرار  األمان  عن 
أو  الجائع  لیروي بطن  العیش  لقمة 
كرامتھ  من  بعض  على  المحافظة 
التي  اإلنسانیة  قیمھ  من  وبعض 
ورثناھا عن آبائنا وأجدادنا وأمھاتنا 
، ربما قد النجد ما نبحث عنھ ونحن 
 . الشتات  في  ومنبوذون  متشردون 
مشّوھة  صورة  یعطي  بعضنا  ألّن 
عما كنا علیھ سابقاً. والبعض اآلخر 
یروي حكایة أمجاد ءبائھ كیف كنا 
ومن أوصلنا إلى مانحن فیھ وعلیھ. 

والداللة، ال یجوز استخدام أحدھما 
كلمة  المصطلح  اآلخر.  مكان 
بشيء  ربطھا  على  الناس  تعاَرَف 
علیھا  ِخالف  ال  معینة  وظیفة  ذي 

وعلى طریقة استعمالھا. 
الحیاة  مجاالت  من  مجاٍل  لكّل 
الحرارة،  بھ.  خاصة  مصطلحات 
جمیعھا  الِغیم،  المطر،  البرودة، 
على  للداللة  تُستخدم  مصطلحات 
المدرسة،  الروضة،  الطقس.  حالة 
تُدلُّ  مصطلحات  الكلیة  المعھد، 
التعلیم.  التربیة  مؤسسات  على 
الطائرة  القطار،  الشاحنة،  السیارة 
مصطلحات تُدلُّ على وسائل النقل. 
للمجاالت  بالنسبة  األمر  وكذلك 
مصطلح  ف  نعِرّ عندما  األخرى. 
وبنیتھ  شكلھ  وصف  على  نأتي  ما 

وِذكر نوِعھ ووظیفتھ.
على  إجماع  ال  كلمة  المفھوم 
وتطبیقھا.  ھا  وتصوِرّ داللتھا 
الرأسمالیة،  الدیمقراطیة،  فالحریة، 
التسامح،  العدالة،  االشتراكیة، 
مفاھیم  َوالحب  الجمال  الصداقة، 
عند  وتطبیقھا،  فھمھا  في  نختلف 
ِذكر  ینبغي  مفھوٍم  أّي  تعِریف 
مبادئھ وخصائصھ ومراحل تشكُّلھ 
النظر  وجھات  وتقدیم  ره،  وتطوُّ

المختلفة حولھ.
بعض  تعریف  على  اآلن  لنأتي 
السیاسیة  والمفاھیم  المصطلحات 

والفلسفیة والعسكریة:
- المفاوضات: عادة ما تُجرى بین 
إنطالقاً  الحكومات  بین  أو  الدول 
من معرفة ُمسبقة بما یریده اآلخر. 
تقوم على موازین الِقوى والمصالح 
المادیة بغرض التوّصل إلى اتفاقیة 

معینة  مكاسب  على  والحصول 
مقابل تنازالت إذا لُِزَم األمر، غالباً 
في  متساویة  المفاوضات  تكون  ما 
الحقوق وإن لم تشترك في المساواة 

على صعید موازین الِقوى.
رؤساء  بین  تُجرى  المحادثات:    -
وزراء  أو  الحكومات  أو  الدول 
د  خارجیتھا، تسبق المفاوضات وتُمِھّ
ضوابط  تحكمھا  ال  الطریق،  لھا 

الحقوق والواجبات.
مكاشفة  أسلوب  ھو  الِحوار:   -
األفراد  بین  وتعریف  ومصارحة 
أو الجماعات، لیس فیھ مكاسب أو 
فیھ  یتّم  بزمن،  محّدد  غیر  خسائر، 
عرض الرأي وسماع الرأي اآلخر 
دون شرط القبول بھ أو التوصل إلى 
تأثیر  یحدث  ربّما  توافق،  أو  تفاھم 
اإلقرار  دون  الطرفین  بین  متبادل 
وحوار  األدیان  حوار  مثل  بھ، 

الثقافات وحوار الحضارات.  
- الِجدال: ھو منھج علمي مھم ولیس 
علیھ  متعارف  ھو  كما  عقیم  ِحوار 
أشكال  من  شكل  إنّھ  العامة،  لدى 
البشر  بین  تفاعل  وأسلوب  الِحوار 
حول  النقیضین  التقاء  في  یتمثّل 
معینة وزمن  بظروف  ما  موضوع 
بحصیلٍة  الخروج  بغرض  محدد، 

جدیدة بدیلة عن النقیضین. 
حق  ھو  المصیر:  تقریر  حق   -
بنفسھا  مستقبلھا  رسم  في  الشعوب 
التي  السیاسیة  الخیارات  وتحدید 
تراھا مناسبة دوَن تأثیر خارجي بما 
وتحدید  االستقالل  إعالن  ذلك  في 
وحدة  مع  واالندماج  الحكم،  شكل 
سیاسیة مجاورة أو االنفصال عنھا. 
المصیر  تقریر  حق  مفھوم  اكتسَب 

قوة قانونیة بإدراجھ في میثاق األمم 
المتحدة عام ۱۹٥۱م، وھو ما جعلھ 

جزءاً من القانون الدولي. 
باإلخفاق  التذكیر  من  بّد  ال  ھنا 
إنصاف  في  المتحدة  لألمم  المزمن 
حقھ  من  وتمكینھ  الُكردي  الشعب 
دولتھ  وإقامة  مصیره  تقریر  في 

المستقلة.
ھذا  یتطلّب  القانون:  سیادة  مبدأ   -
المبدأ وجود دولة قانون قائمة على 
من  قّوتھا  تستمّد  حقیقیة  أركان 
السلطات،  مصدر  باعتباره  الشعب 
ولھا قّوة ُملِزمة تستمّدھا من القواعد 
الدستوریة التي أرست علیھا بنائھا 

القانوني. 
سیاسي  مصطلح  االرتباط:  فّك   -
إلى  الواحدة  الدولة  تشّظي  یعني 
دولتین أو ِعّدة دول، وإعادة ترسیم 
الحدود الفاصلة بینھا، كما حدث في 
تشیكوسالفاكیا عام ۱۹۹۳م كنتیجة 
السوفیتي،  اإلتحاد  انھیار  نتائج  من 
لنھر  الغربیة  وبین األردن والضفة 

األردن عام ۱۹۸۸م.
الناس  من  مجموعة  القومیة:   -
والتقالید  والتاریخ  اللغة  في  تشترك 
بغّض  واآلالم،  واآلمال  والثقافة 

النظر عن مكان تواجدھم. 
موّحد  تعریف  ھناك  لیس  األّمة:   -
القول  یمكننا  ولكن  األّمة،  لمفھوم 
الوطن  أساسھ  اجتماعي  بناء  بأنّھا 
والشعب ضمن دولة واحدة، یرتبط 
أو  بأھداف  بعضھا  مع  أفرادھا 
مصالح مشتركة قد تكون عقائدیة أو 
اقتصادیة، بغّض النظر عن اللغات 
أشمل  واألّمة  والطوائف،  واألدیان 

من القومیة قد تضّم عدة قومیات. 

الناس  من  مجموعة  الشعب:   -
تعیش مع بعضھا في أرض واحدة 
بغّض  واحد،  سیاسي  كیاٍن  ضمن 
والدین  باللغة  االختالف  النظر عن 

والتاریخ والثقافة.
العاطفي  الشعور  ھي  الوطنیة:   -
لألفراد نحو التعلّق بأّمٍة تعترف بھا 

وطناً لھم. 
- القیّم: مفھوم شاِمل من خاللھا تُبنى 
اآلراء، یتضّمن فیما یتضّمن بعض 
كّل  وھي  جمیعھا،  ولیس  األخالق 
فِعٍل لھ قیمة لدى األفراد أو المجتمع. 
والقیَّم جمیعھا حسنة، بعضھا متعلّق 
النشاط،  كالشجاعة،  نفسھ  بالفاعل 
إلخ  الثقافة،...  األدب،  األناقة، 
باآلخرین  متعلّق  اآلخر  والبعض 
قول  الكرم،  اإلیثار،  كاإلحسان، 

الحق، .. إلخ.
الُمتّبع  السلوك  ھي  األخالق:   -
أو  المنظمات  أو  األفراد  قِبل  من 
باآلخرین  ویتعلّق  المجتمعات، 
مباشرةً، منھا ما ھو حمید ذات قیمة 
ومنھا ما ھو ذمیم لیست بقیمة، أي 
أّن كّل ُخلق حمید قیمة، ولیس كّل 

قیمة ُخلق. 
- دخول القوات: یعني دخول القوات 
العسكریة لدولٍة ما إلى أراضي دولٍة 
أخرى إّما بطلٍب من الدولة نفسھا، 
عن  صادر  أممي  قراٍر  لتنفیذ  أو 

مجلس األمن.
دولٍة  قوات  دخول  ھو  االجتیاح:   -
ألراضي دولٍة أخرى دون موافقتھا، 
لتنفیذ مھمٍة محّددة ال تشمل التدخل 
في إدارتھا، ثّم اإلنسحاب منھا بعد 

إتمام المھمة.  
العسكري  الغزو  ھو  االحتالل:   -

من قِبل دولٍة ألراضي دولٍة أخرى 
والبقاء فیھا لتحقیق ھدٍف سیاسي، قد 
یكون ضّم األراضي المحتلة إلیھا، 
الحالي ألوكرانیا،  الروسي  كالغزو 
والغزو التركي لمنطقة عفرین عام 
۲۰۱۸م، أو إسقاط نظام الحكم، كما 

حصل في العراق سنة ۲۰۰۳م.
األخطر،  ھو  اإلحتالل  أّن  شّك  ال 
الُمعتدى  على  كالكاِرثة  تَبِعاتھ 
علیھ، خاصةً إذا لم یعترف الُمحتل 
مسؤولیتھ  من  ب  للتھرُّ بإحتاللھ 
في  حاصل  ھو  كما  محتلّة،  كدولٍة 
ذلك  من  واألخطر  عفرین،  منطقة 
ھو محاولة البعض تجمیل اإلحتالل 

والتھوین من مخاطره. 
إّن التوصیف الدقیق والصحیح ألّي 
على  یساعد  قد  ُمعتادة  غیر  حالٍة 
حلِّھا، أو یحدُّ من آثارھا السلبیة على 
أقل تقدیٍر، فلنسّمِ األشیاء بمسّمیاتھا 

دون تردُّد. 

محمد رجب رشید 

نجم الدین کیاض

 ومن ھنا قد أرسم لوحة تحكي حكایة 
اإلنسان المھاجر في وسط اإلزدحام 
الجمھور  وصخب  والضجیج  
والحرب  والدمار،  والخراب   ،
المدّمرة تحیط بنا من كّل الجھات، 
االجتماعیة  بنیتنا  یتآكل  والذي 
والفكریة والنفسیة ،و بشكٍل بطيء 
قد  أو  حدث  لما  إدراكنا  دون  جداً. 
السبب  ومن  ولماذا  وكیف  یحدث، 

لما حدث لنا ؟؟؟ ووووالخ  . 
وكنا یوماً ما وقبل النزوح والتشرد 
نبضة  ذات  ھناك  كان  أنھ  .یُحكى 
لإلنسان  وقبلة  فینا  متجددة  حیاة 
نتصافح  نكن  لم  و   ، واإلنسانیة 
والصدق  والحب  واالبتسامة   إال 
سّر  والكرم  والوفاء  واإلخالص 
إخالصنا وعنواننا لما زرعنا معاً  . 
الفكریة  وقیمنا  إلنسانیتنا  عنواناً  أو 

والجمالیة  . 
الیوم وبعد كّل ھذه الفوبیا التاریخیة 
البطيء والخراب  المدّمرة والموت 
الفوبیا  تلك  ثمن  كلنا  دفع  والدمار. 
و  اإلنسان  باسم  مرة   ، المدّمرة 
الحقوق  أو  والدیمقراطیة)  (الثورة 

العدالة  باسم  ومرةً  المغتصبة 
اإلنسانیة ، ومن ھنا بعضنا  یجالس  
ألمنا  تفاصیل  یسرد  و  المجالس 
الضائع  الوطن  حكایة  و  وأوجاعنا 
واألمة  البطيء  والموت  والمتمّزق 
الشرفاء  أبنائھ  حكایة  و  المقّسمة 
األمل  نبت  ھم  الذین  والمخلصون 
في إعادة الحیاة من جدید نوعاً ما. 
والخراب  والتشرد  الھجرة  وبعد 
ھناك   ، النازفة  والحروب  والدمار 
البعض أصبح مجرد لعبة وأداة بید 

قاتل الشعوب وتّجار الحروب . 
فوھة  من  ویدّمر  یقتل  َمن  ھناك 
ویتسلّط  األمة  فلسفة  وباسم  بندقیتھ 
على رقاب َمن بقي من الشعب في 
حضن الوطن. والبعض اآلخر یدّمر 
واألنانیة  الذات  حب  بعقلیة  ویقتل 
كما   ویسیر  والشخصیة   الحزبیة  
القطیع . والكرامة تنزف دماً والحب 
والنفاق  ثقافةً  والكذب  كذبة  بات 
إلیھا  یتذّرع  (نضالیة)  مدرسة 
البعض باسم حقوق اإلنسان . وفي 
عن  بحثاً  یتسّكع  نجده  الوقت  نفس 
الجیوب  واألصفر إلمالء  األخضر 

والمخلصین  الشرفاء  حساب  على 
الفقراء  ، وفي طریقھ قد یلتقي مع 
ومن  المشّردین  إخوتنا   من  بعٍض 
وراءه  وما  وعیناه  ویسألھ  أبنائنا  
ھناك  وھل  الجدید  ما   . دماً  تذرف 
معاً  نلتقي  ھل  و  نعود  ومتى  حل 

على تراب اآلباء واألجداد؟؟؟
بطریقة  المناضل)  وینظر(  ویرّد   
تطول  وقد  معقد  الوضع   ( (الئقة 
یبكي  ومقابلھ   . السابق  من  أكثر 
إلى  رأسھ  ویحّرك  ویمضي  كتائٍھ 
(المناضل)  ویمضي   . المجھول 
األصفر  محالت  ویدخل  اآلخر  
عنده   ، ونشتري  نبیع  بكم  لیسأل 
السیاسة ھندسة الجیب فلسةً (والمال 

وطناً) ، 
وإن فتحت  النضالي تجارةً  والعمل 
الجھاز لمن یّدعي النضال . قد تجد 
سعر $# . ومسافة وخدمة القضیة  
من  واألصفر  المنزل  بین  عنده 

المعادن واألخضر من األوراق . 
الناصع والمتألّق  ،یمأل  القلم  وذاك 
الصفحات الزرقاء ألواناً من الطیف 
ویمأل  بالنا  یشغل  السطور  ومابین 

یبدأ  والقلم  الظالم  لیلة  في  فراغنا 
بكتابة اآلالم التي یعیشھا كّل متشّرد 

في دولة اللجوء.
والنوم یثقل كاھلھ والعنین واألھدب 

یترجل بین قوابھا ، 
وقد ینسى أخذ حبوب القلب والممیّع 
والمھّدئ . لیرى نفسھ في الصباح 
مبرداً بین أنغام وأصوات الضجیج 
تھالك جسده  . لیرتمي في الفراش 
 . العمل  حیث  إلى  الخروج  أو 
منھ  تفوح  والكبر  یكبر  والعمر 
رائحة الشیخوخة . وال الجسد ینسى 

ألم اللیل وما أثقل النھار من اللیل.
 یتصل اإلبن  أرسل لي . والثاني 
والثالث   . منا  مطلوب  الیوم  بابا 
سوف  والرابعة    . عندنا  الیوم 
أذھب إلى.... لتسجیل .. والخامسة 
 ، الخ  والزم  كورس  الیوم   . علینا 
جوعھا.  بسّد  تطالب  والصغیرة 
الحكایة  تعرف  المسكینة  واألم 
وھي تذرف دموعاً ما وراء حكایة 
و...  المھاجر  أو  النازح  اإلنسان 
الخ . دون أن تري أحداً من أبنائھا 
تلك الدموع ... وھي ترشد برموش 

كما  قویاً  كن  لھ  وتقول   ... عینھا 
عن  والتتخلّى   .. والتستسلم   كنت 
مبادئك ألنك القدوة لھم ومن حولنا 
یحسدوننا على ما نحن علیھ وفیھ . 
 . بحالھ   معرفتھم  بالرغم من عدم 
لكن األھم ھم ثمرات حیاتھ الیومیة 
. وھؤالء غداً یكون لھ كلھم سنداً ، 
الكاذبة متصنّعة أرسلھا  واالبتسامة 
الكّل  یمضي   . بھا  تحیط  ولمن  لھا 

معاً واالبتسامة بین خدودھم .
ذاتھ  بناء  وتعید  تجّدد  الحیاة  وكأّن 

مرة آخرى. 

حىت يف املوسيقى...صوت الطبل أعلى من صوت القانون 

إدریس شیخة

فنون  أشكالھا ھي  الفنون بمختلف   
ال  الجوانب،  واسع  وعلم  معقده 
یستطیع اإلنسان العادي وال المثقف 
غیر المختّص الغوص في أعماقھ؛ 
لكونھ مرتبط بالمعرفھ الحسیة التي 
ال یدركھا إال َمن درس ونال اإلجازة 
في ھذا العلم العظیم، وإال فإنھ سیوقع 
نفسھ في متاھٍة ال یستطیع الخروج 
وبالتالي  الذریع،  بالفشل  اال  منھا 
كسب اشمئزاز اآلخرین. وسنتناول 
في ھذه الدراسة علماً من ھذه العلوم 
أال وھي الموسیقا، وسنخّصص ھذا 
الجزء للموسیقا الشرقیة، وسنتوقّف 
فترةٍ  قبل  حدث  الذي  الجدل  على 

الذي  الغنائي  السكیتش  بخصوص 
لنوّضح  نصري،  أصالة  أطلقتھ 
لم  التي  الموسیقیة  الفروقات  للقّراء 
الُكردي، ألنھ  المثقف  یدركھا حتى 
بتفاصیلھ،  دقیق  فٍن  غمار  خاض 
االعتماد  دون  لقلمھ  العنان  وأطلق 
الفكره  تدعم  قوانین  و  أسس  على 

التي طرحھا.
حالة  ھو  الموسیقي  التألیف  إّن 
إدراٍك للتعابیر واالنطباعات الحسیة 
ممارستھا  وكیفیة  الموسیقیة، 
تلك  في  لھا  المكتوبة  اآلالت  على 
المّد  في  التنوع  فھذا  المعزوفة، 
في  الصوتیة  للمخارج  والجزر 

ھذه  من  یجعل  والھبوط،  الصعود 
الموسیقیة  المقطوعة  أو  المعزوفة 
بالحیویة  تنبض  حسیة،  جمل 
مشّوقة  یجعلھا  ما  والمشاعر، 
التألیف  یعتمد  لالستماع. وقبل ذلك 
القالب  اختیار  على  الموسیقي 

الموسیقي لھذه المقطوعة،
وتلك القوالب معروفة لدى المؤلّف 
دراستھ  خالل  من  الموسیقي 
وكثیرة،   متنوعة  وھي  األكادیمیة، 
ذلك  بعد  والضروري  المھم  ومن 
(السلم  موضوع  واختیار  استدراك 
الموسیقي) أو (المقام) الذي سیكتب 
بالطبع  وذلك  الموسیقي،  العمل  بھ 

یتبع اللون والطبیعة العامة والحالة 
النفسیة والتعبیریة التي یرید المؤلّف 

الموسیقي أن یكتب عملھ فیھا. 
ویتكّون التألیف الموسیقي من أربعة 
عناصر أساسیة في تكوینھ: اللحن/   

اإلیقاع/   الھارموني/   الطابع.
 وھذه العناصر ھي نسیج متجانس 
ومتآلف صوتیاً،  تدخل في بناء أي 
على  مبني  منھجي،  موسیقي  شكٍل 
صحیحة  علمیة  وأسالیب  أسس  
واختالف  الموسیقي،  للتألیف 
بین  وتنویعھا  الموسیقیة  األعمال 
المؤلّفین الموسیقیین یأتي من خالل 
العناصر،   ھذه  واختالف  تنوع 

مفرداتھا  وتنوع  استخدامھا  وطرق 
داخل المقطوعة الموسیقیة. 

لھ  العناصر  ھذه  من  عنصٍر  وكّل 
التي  الموسیقیة  التألیفیة  میزاتھ 
بالمجتمع  بآخر  أو  بشكٍل  ترتبط 
والتقالید والسلطة والسیاسة والدین، 
العلمي  الموسیقي  التطور  وبمدى 
اآلالت  صناعة  تطور  ومدى  فیھ، 

الموسیقیة ونوعیتھا.
Orchestration) ، فھو المعرفة 
لموسیقى اآلالت جمیعھا ومساحتھا 
الصوتي  اللوني  وطابعھا  الصوتیة 
الكتابة  ومعرفة  استخدامھا  وطرق 

لھا ضمن المدونة

األوركسترالیة (Score) وتأثیرھا 
ووقعھا على أذن المستمع. والتوزیع 
ھو  اآللي  التوزیع  أو  الموسیقي 
والفرق  لألوركسترا  الكتابة  فن 
الموسیقیة، وذلك بجمع كّل األطباع 
الفردیة لآلالت وخلق أطباع أخرى 
مشتركة متآلفة، وكتابة دور كّل آلٍة 

حكاية اإلنسان املهاجر

املصطلحات واملفاهيم

التتمة في الصفحة 7




�א ������א�� - �

�
�כ��� א�כ ���� ���א א��	
 א���כ���� ���� �����2022z / 2634k  301

7
منوعات

من اآلالت الموسیقیة المشتركة في 
المدّونة  في  الموسیقي  الفني  العمل 
األوركسترالیة. والتوزیع الموسیقي 
التألیف واألداء  فنٌّ مھم ومؤثّر في 
الموسیقي لتصویر التعابیر والمعاني 
واألفكار و األحاسیس التي یقصدھا 
أو یتخیّلھا المؤلّف الموسیقي. وخیر 
ھو عمل  عنھ  تحّدثنا  ما  على  دلیٍل 
للمؤلّف  المعرض)  من  (لوحات 
(موسورسكي)  الشھیر  الروسي 
البیانو،  آللة  باألصل  كتبھ  والذي 
لألوركسترا  وتوزیعھ  بإعداده  وقام 
المؤلّف  فائقة  بعبقریٍة  الكبیرة 
الفرنسي الشھیر (رافییل) وأصبحت 
شھرتھ كعمل أوركسترالي سیمفوني 
أكثر بكثیر من معرفة المستمعین لھ 
أسماء  واندمجت  للبیانو،  كمؤلّف 
وأصبح  رافییل)  (موسورسكي، 

العمل باسمیھما مقروناً.

التألیف  في  الثاني  العنصر   
(المیلودي  (اللحن)  ھو   الموسیقى 
یونانیة  الكلمة  وأصل   (Melody
من  اللحن  ویعتبر  (الغناء)،  وتعني 
الموسیقي،  التألیف  عناصر  أھم 
الموسیقي،  البناء  أساس  یعتبر  كما 
عن  عبارة  الموسیقا   في  واللحن 
خط لحني واحد تتعاقب نغماتھ وفقاً 
الزمن  حیث  الموسیقیة،  للقواعد 
والزخارف  والھبوط  والصعود 
مسار  یكون  أن  ویجب  اللحنیة، 
یشمل  وأن  متدفّقاً،  طویالً  اللحن 
یبلغ  وأن  قصیرة،  (ركوز)  وقفات 
المقطوعة،  نھایة  في  التعبیر  ذروة 
وأفكاره  تصوراتھ  یضمنھ  وأن 
والتشكیل  بالتظلیل  تلوینھا  مع 
وقعھا  لیكون  المختلفة  والتعبیرات 
یكون  أن  ویمكن  األذن،  في  جیداً 
مصحوباً  أو  منفرداً  اللحني  الخط 
بأنغام ھارمونیة. وللصلة بموضوع 
في  شائقة  زاویة  فھناك  اللحن، 
وتدعى  الموسیقي  التألیف  عالم 
Musical الموسیقي  (االرتجال 
إنجاز  وھو   ،(Improvisation
موسیقیة  فكرة  لخلق  مباشر  عفوي 
تدوین  أو  تصمیم  غیر  من  لحنیة 
أم  كان  (غنائیاً  مسبق  موسیقي 
على آلة موسیقیة) وھو أحد أشكال 
التألیف الموسیقي اآلني ، واالرتجال 
ھو أداء فني موسیقي تلقائي مرتبط 
بخیال المغنّي أو العازف طبقاً للحن 
إعداد  (دون  معروف  أو  مبتكر 
الغربیة  الموسیقا  ففي  لھ)،  سابق 
ُعرف ھذا الشكل الذي كان یمارسھ 
قدیماً عازفو األورغن والكالفیسان، 
في  اإلیطالیون  األوبرا  ومغنّي 
ودرج  وُعرف  أغانیھم،  زخرفة 
إلى  یصل  یكاد  بشكٍل  انتشاره 
الموسیقي  األسلوب  في  العلمیة 
وقد   ،(Jazz (الجاز  المعروف 
ھذا  القدم  منذ  الموسیقى  اعتمدت 
األسلوب الموسیقي حتى أصبح من 
أصول الموسیقا المتداولة والشعبیة، 
اللحني  االرتجال  على  دلیٍل  وخیر 
واألذان  الكریم  القرآن  ترتیل  ھو 
بحّد  یشّكل  وھذا  الدیني،  واإلنشاد 

ذاتھ ظاھرة تألیفیة موسیقیة
الموسیقي أیضاً  بالتألیف   ویرتبط  
ما یعرف باسم (اإلعداد الموسیقي) 
الموسیقي  التنسیق  أو  (الترتیب 
ھذا  ویستخدم   (Arrangement
وفي  الموسیقى  في  كثیراً  اللفظ 
كتابة  إعداد  إعادة  التالیة:  الحاالت 
الموسیقي لعدد أقل من اآلالت التي 
للقطعة  األساسي  التألیف  فیھا  كتب 
إعداد  إعدادھا،   المراد  الموسیقیة 
المدرسیة  للفرق  الموسیقي  كتابة 
أو فرق الناشئین بتبسیط بعٍض من 

الصعبة  الموسیقیة  القطعة  فقرات 
أدائھ.  من  لیتمّكنوا  تدریسھا  المراد 
إعداد وكتابة المؤلّف الموسیقي آللة 
أو لبعض اآلالت األخرى غیر التي 
ُعِزفت لھا المقطوعة، بحیث یكون 
لتلك  مالئماً  الجدید  اإلعداد  ھذا 
العملیات في  تلك  بكّل  اآللة. ویقوم 
والتنسیق  التوزیع  وإعادة  اإلعداد 
یحملون  مختّصون  موسیقیون 
الموسیقیة  العلوم  في  شھادات 
(الھارموني  مادتي  في  وباألساس 
وتلقى  الموسیقي)،  والتوزیع 
على  الحفاظ  عملیة  عاتقھم  على 
الموسیقي  للمؤلّف  العامة  الطبیعة 
على  سیكون  بل  وتعابیره،  ومقامھ 
ھذه  نقل  الموسیقي  اإلعداد  ھذا 
بغیة  آخر  إلى  عالم  من  المقطوعة 
صوتیة  وأحاسیس  تعابیر  إیجاد 
تلك  للحنیات  أوسع  ومعاٍن  جدیدة 

أسماؤھم  تُكتب  وعادة  المقطوعة. 
رأس  على  الموسیقي)  (اإلعداد 
للعمل  الموسیقیة  المدّونة  صفحة 

*[{((Arranged by) بطریقة
مؤلّف  ھو   ( الموسیقي  المؤلّف   -  
واأللحان  الموسیقیة  المقطوعات 
وتدوینھا  المختلفة  بأنواعھا  الجادة 
للقواعد  طبقاً  األصوات  أو  لآلالت 
تفاصیلھا  كّل  وتسجیل  الفنیة، 
من  ویتطلّب  التعبیریة،  وألوانھا 
ملماً  یكون  أن  الموسیقي  المؤلّف 
الموسیقیة  بالعلوم  تاماً  إلماماً 
الخلق  ملكة  جانب  إلى   . المختلفة، 
مع  تولد  موھبة  ھي  التي  واإلبداع 
عن  یعبّر  الذي  وھو    ، اإلنسان 
تلقائیة،  بطریقة  الموسیقیة  الجمل 
وعلیھ یبتكر ویضیف أفكاراً جدیدة 
كان  وإال  الموسیقي،  التراث  في 
مقلّداً أو نسخة مكّررة لغیره. ولكّل 
وأسلوبھ  شخصیتھ  موسیقي  مؤلّف 
الخاص بھ بجانب مؤثرات العصر 
تقسیم  ویمكن  فیھ،  یعیش  الذي 
عدة:  نماذج  إلى  الموسیقا  مؤلّفي 
الذي  الدرامي  الموسیقي  ۱.المؤلّف 
۲.المؤلّف  األوبرا.  موسیقا  یؤلّف 
یكتب  الذي  السیمفوني  الموسیقي 
لألوركسترا.  الكبیرة  األعمال 
۳.مؤلّف موسیقى الحجرة (ثنائیات/   

ثالثیات/   رباعیات... إلخ). 
٤.مؤلّف موسیقا البالیھات واألعمال 

الراقصة. 
التصویریة  الموسیقى  ٥.مؤلّف 
والسینما.  والتلفزیون  للمسرح 
والتمارین  الدراسات  ٦.مؤلّف 

األكادیمیة للجامعات الموسیقیة. 
 (Melodist الملّحن) أما مصطلح
فھو مؤلّف األلحان، ذلك الموسیقي 
الذي تؤّھلھ قدراتھ وخبراتھ الدراسیة 
فیھما  واإلبداع  األلحان  خلق  على 
ممیّزة،  تكون  أن  على  وابتكارھا 
وخبرتھ  معرفتھ  خالل  من  وذلك 
للمناطق والطبقات الصوتیة (اآللیة 
وأن  النغمي،  وطابعھا  والبشریة) 
لصیاغة  اإلمكانات  ھذه  كّل  یسّخر 
تآلیف موسیقي ذي قیمٍة وعلى سبیل 
بلداننا وبشكٍل  المثال، فقد درج في 
الشخصیات  من  النمط  ھذا  واسع 
للكثیر  وأصبح  (الملّحن)  الموسیقیة 
أوطاننا  حدود  فاقت  شھرة  منھم 
في صیاغة  موھبة  من  امتلكوه  لما 
ما  آلیة  وموسیقا  غنائیة  ألحان 
ونذكر  ھذا،  یومنا  حتى  حیة  زالت 
منھم من الُكرد( دلشاد، عبد القھار 
الدین  نظام  یوسف.  أیاز  زاخوي، 
جزیري.  تیرا).(حسین  (فقي  اریج 
(رشید   . جزراوي)  عارف  محمد 
كرداغي)  الصوفي)(ریناس 
درویش/    ((سید  المصریین  ومن 

عبد  محمد  القصبجي/    السنباطي/   
(األخوین  لبنان  ومن  الوھاب/   

رحباني... إلخ). 
إّن كّل مؤلّف أو ملّحن موسیقي عادة 
ما یبدأ بفكرة موسیقیة، وھذه الفكرة 
أدبیة أو فلسفیة تتمثّل في لحن یھبط 
 ، متنوعة  صور  على  فجأة  علیھ 
مصحوباً بإیقاع أو ھارموني صوتي 
یبدأ  ثم  بسیط،  لحن  ھیئة  على  أو 
برسم المسار اللحني لھ في االرتفاع 
الھدوء،  أو  الشدة  أو  واالنخفاض 
العاطفي  المعنى  معرفة  یرید  فھو 
بعد  ثم  لھ،  المناسب  والتعبیري 
الوسیط  باختیار  المؤلّف  یقوم  ذلك 
یناسب  لحنھ  ھل  یعني  المناسب، 
ذاتیة  أكثر  طابع  ذو  أم  سمفونیة؟! 
الموسیقا  ُكتاب  ویختلف  وأحادیة؟! 
فھناك  المؤلّفون من شخص آلخر، 
َمن یعتمد على موھبتھ الفذة، وھناك 
من  المخزون  على  یعتمد  َمن 
ویعتمد  یعمل  َمن  وھناك  األلحان، 
منھا  لیستلھم  الشعبیة  األلحان  على 
أفكاره اللحنیة في التعبیر عما یرید. 
یملكھا  التي  الفردیة  الحریة  إن 
المؤلّف الموسیقي تجعلھ یخرج عن 
(مؤقتاً  التألیفیة  الموسیقیة  القوالب 
بالفھم  مقرون  وذلك  نھائیاً)،  ولیس 
الموسیقي  للبناء  باألساس  الصحیح 
الذي یظھر لنا أنھ نمو تدریجي حي. 
الموسیقیین  المؤلّفین  من  وھناك 
من  كامل  بشكٌل  متحّرر  ھو  َمن 
بغیة  المعروفة  الموسیقیة  القوالب 
صناعة ابتكاٍر جدید خاص، یسعى 
مرحلة  إنشاء  أو  لبدایة  خاللھ  من 
النمط  بھذا  موسیقیة جدیدة مرتبطة 
الموسیقي. تلحین ال تألیف في وطننا  
ھناك خلط كبیر في المفاھیم العامة 
والتألیف  (التلحین  لمصطلحي 
فالتلحین  الموسیقي)،  واإلعداد 
وكما أشرنا سابقاً ھو لحني أحادي 
وغالباً ما یرتبط بالغناء، أما التألیف 
العمل  كتابة  علم  فھو  الموسیقي 
وأنواعھ  أحجامھ  بكّل  الموسیقي 
بالموسیقى  یرتبط  ما  وغالباً   ،
توجد  ال  موسیقانا   ففي  الصرفة، 
بمفھومھا  موسیقیة)  (مؤلفات 
اقتصرت  إنما  العالمي،  الكالسیكي 
الموسیقیة  القطع  بعض  على 
فلھ  التلحین  أما  اللحن)،  (أحادیة 
وإرثنا  موسیقانا  في  األكبر  الحیز 
الغنائي  خاصةً  الجمیل،  الموسیقي 
اللحني  الموروث  أغنى  الذي  منھ 
والتدوین  الطبیعة  في  العالمي 
الموسیقیة.  للجملة  العام  والمفھوم 
الكالسیكیون)  (المؤلّفون   أما 
ھؤالء  أّن  من  أتت  التسمیة  وتلك 
یعملون في مجال التألیف الموسیقي 
الكبیر   الفضل  لھم  فیعود  الغربي، 
في إرساء مفھوم التألیف الموسیقي 
اإلعداد  أما  منطقتنا.  في  وتطوره 
والتحضیر  التجھیز  فھو  الموسیقي 
وإضفاء طابع معاصر على القطعة 
اآللي  التوزیع  من خالل  الموسیقیة 
المتجانس لحناً بما ال یترك اثراً سیئاً 
على أساس اللحن ومن ھذا المنطلق 
بعض  إلى  االستماع  وبعد  نقول 
االسكیتش  حول  القانونیة  اللجان 
الغنائي الذي جاء مزیجاً من ثالث 
التراثیة  الُكردیة  األغنیة  أغنیات: 
(أنا  وتعني   “Ez Kevokim“
حمامة) واألغنیة الجزراویة “خلونا 
اللیلة نغني“ للفنان ابراھیم كیفو، مع 
مقطع من الزجل الشعبي السریاني 
العربیة “على ضوك  باللغة  المغنى 
المسا  تفاح حلو حشنا ومن  قمر  یا 
للصبح خدود حمر بسنا“  أّن الجدل 
والتي  االغنیة  معّد  فیھ  وقع  الذي 
وھو  نصري،  أصالة  الفنانة  غنّتھا 
الفنان الُكردي آري جان أنھ لم یشر 
إلى صاحب األغنیة العربیة (خلونا 
اللیل نغني) للفنان األرمني ابراھیم 
األغنیة  ونَْسْب  اسمھ  بكتابة  كیفو 
التراث  من  لیست  أغنیة  ألنھا  لھ 
الحیاة،  قید  زال على  ما  وصاحبھا 
لكن آري جان ال یؤاخذ علیھا قانوناً 
األغنیة  من  الثاني  المقطع  ..أما 

(على ضوك یا قمر تفاح حلو حشنا) 
فھي أغنیة تراثیة زحلق فیھا الفنان 
آري جان بعض الجمل اللحنیة حیث 
الحفاظ  مع  إلیھا  الدخول  نمط  أبطأ 
اما  األساسي  اللحن  روح  على 
المقطع الثالث من األغنیة فھي من 
(ازكفوكم  العریق  الُكردي  التراث 
الُكردي  ez kevokm)للفنان 
 ( احمد  فتاح  {(حسن  الراحل.... 
المعروف باسم حسن جزیري، وھو 
ولد في جزیرة بوتان في ُكردستان 
تركیا عام ۱۹۱۷ ومات عام ۱۹۸۳

كان  العراق،  بُكردستان  زاخو  في 
األغنیة  صاحب  جزیري  حسن 
الُكردیة األصلي ضریراً ویتأتئ في 

الكالم ولكنھ طلیق لدى الغناء. 
۱۹۳۳ عام  لھ  أغنیة  أول  سّجل 
أسطوانة  على  قامشلي  بمدینة 
فونوغراف. في عام ۱۹٤۲، امتھن 
الفّن وسّجل أول ألبوم لھ في القسم 
الُكردي من إذاعة بغداد، وتعّد أشھر 
Kevokim lê lê Ez -) أغانیھ

. {( Lȇ Dȋnȇ
الثاني  المقطع  في  فیھا  غیّر  فقد   
ez aş.. كّرر(..  حیث  لألغنیة 

iqê)( بزخرفة جدیدة لطریقة طرح 
إلعادة  بالنسبة  وكذلك  الجملة  ھذه 
للمقطع  اللحنیة  الصیاغة  إعداد 
ez.. ke.. Vo.. Kim..) الثاني 
تنتھي  وھكذا   .(Lêlê kevokê
مع  جدیدة  لحنیة  بصیاغة  االغنیة 
والتراث  اللحن  روح  على  الحفاظ 
والھجوم  األغنیة  بھذه  المتمثّل 
الشاب  الفنان  ھذا  لھ  تعّرض  الذي 
األكادیمي من ملّتھ بالدرجة األولى 
كفنان  تشجیعھ  في  التفكیر  دون 
ناشئ في بدایة مشواره الفني ودون 
االغنیة  ھذه  غناء  أّن  في  التفكیر 
أصالة  الفنانة  قبل  من  الُكردیة 
نصري التي تملك مالیین المتابعین 
ذو  األوسط  الشرق  مستوى  على 
فائدة عظیمة على تعریف الشعوب 
العریق  تراثھ  خالل  من  بالُكرد 
على  الھجمات  انواع  أغرب  ومن 
الُكرد  الكتّاب  أحد  أّن  األغنیة  ھذه 
قال  (((  على صفحتھ في فیسبوك: 
أصالة  الفنانة  من  جمیلة  “لفتة 
نصري أن تغنّي بالُكردیة، إال أنھا 
یجب،  كما  مدروسة  تكن خطوة  لم 
التي  الكلمات  أّن  إال  رائع،  األداء 
تظھر مكتوبة في الفیدیو ال تتطابق 
مع الكلمات المسموعة في األغنیة، 
األصلي  المصدر  ذكر  عدم  عدا 
أن  أتمنّى  وللحنھا،  األغنیة  لكلمات 
في  األخطاء  ھذه  مثل  تجاوز  یتّم 
أغنیة قادمة.))) و الغرابھ في ماذا 
یمكن تسمیة ھكذا نوع من النقد ھل 
ھي كلمات تھكمیھ ام ھي ادالء بدلٍو 
لكي ال یكون الكاتب بعیداً عن إبداء 
النقد  الرأي في حدٍث مھم ألن ھذا 
حدث  فما  المنطق  إلى  مسند  غیر 
مجرد خطأ إخراجي یمكن تجاوزھا 
تحقیق  في  األغنیة  تمضي  لكي 

الھدف المراد منھ 
أما آخر فقد اتّھم اري جان بأنھ ال 
یعرف التحدث باللغة الُكردیة ومن 
معظم  أمضى  الفنان  أّن  المعروف 
باالستماع  أنھ  اال  دمشق  في  حیاتھ 
الغناء  أجاد  أنھ  نجد  أغانیھ  إلى 
وذلك  رائع،  بشكٍلٍ  الُكردیة  باللغھ 
nar nar lê) أغنیتھ  خالل  من 
ألبومھ  الف  أنھ  فضالً   (narînê

 ( Jiyan) واسماه
جدیٌر بالذكر أّن الكثیر من األغاني 
شكل  على  ُغنّْت  الُكردیة  التراثیة 
اسكیتشات غنائیة دون أن یتعّرض 
المثال  سبیل  على  أحد  لمعدیھا 
الموسیقیة  للفرقة   (wernê) أغنیة 

( hunermendên roj ava)
عازف  الُكردي  الموسیقار  یقول 
أن  الخطأ  لمن  العود رشید صوفي 
على  فقط  اسمھ  جان  آري  یكتب 
ما  فإّن  ذلك  ومع  األغنیة،،  وصف 
معنى.  لھ  لیس  األغنیة  حول  أُثیر 
الُكردي،  الفلكلور  من  األغنیة  نعم 
وكثیراً ما غنّى مطربو حلب أغنیة 

(غنوا معنا اللیلة یا حبایب واي واي
 من جھتھ یقول الموّزع الموسیقي 
للضجة  “بالنسبة  كرداغي.  ریناس 
اللحن  إعداد  بشأن  حصلت  التي 
ملكیة  یعني  ال  فاإلعداد  والكلمة، 
اللحن أو الكلمة وإنما إعادة ترتیب 
لبعض الجمل اللحنیة أو ألحان كاملة 
وینطبق ذلك على الكلمات وغیرھا 
من األمور، مثال بسیط على ذلك: 
یقومون  الموسیقى  أساتذة  من  كثیر 
األغنیات  بعض  تنویت  بإعادة 
إعداد  ویكتبون  التدریس  لغایات 
یحافظون  ولكن  الفالني  المدرس 
أو  الملحن  أو  المؤلف  ذكر  على 
آري  یفعلھ  لم  ما  وھذا  المصدر،  
النظر  وبغض  منھ،  خطأ  ویعتبر 
ذكره  فعدم  قصد  بدون  أو  بقصد 
أعّدھا  التي  األغنیات  لمصدر 
الُكردي،  المستمع  غضب  أثار 
للملحن  تھمیشاً  یُعتبر  لكونھ  إضافةً 
والكاتب. ھذه النقطة تحتسب علیھ“. 
الُمعد  فعلھ  ما  أّن  كرداغي  ویعتبر 
لجذب  مھنیاً  جداً  ذكیة  خطوة  ھو 
العربي،  العالم  في  المستمع  انتباه 
قویة  بصمة  لھا  األغنیة  ھذه  كون 
في بعض الدول، وغنّتھا الكثیر من 
الفرق الغنائیة، أما إعالمیاً فقد نجح 
بإثارة الجدل حول موضوعھ، وھي 
المستثمرین  أغلب  یعتمدھا  طریقة 
انتباه  لجذب  میدیا  السوشال  في 
اختیار  ذلك  من  األذكى  الجمھور. 
العنوان أو ما نسمیھ المانشیت الذي 

یجذب المتابع. 
وحول نمط عمل آري جان وأسلوبھ 
یوّضح  الموسیقي  التوزیع  في 
كرداغي: “في ظّل تطور الموسیقى 
اإللكترونیة وكثرة فروعھا ظھرت 
الموسیقیة  القوالب  من  الكثیر 
یسّمى  ما  وأھمھا  الحدیثة  والغنائیة 
تصّدرت  والتي   “Mashup“ بالـ 
الموسیقى  في  كثیراً  وبرزت 
آري  اعتمده  ما  وھذا  الَكردیة، 
القت  إذ  أعمالھ،  إنتاج  في  كقالب 
أعمالھ نجاحاً باھراً من ناحیة نسبة 
المشاھدات والمتابعة على منصات 

التواصل.
النقظة  ھذه  على  كرداغي  ویعلّق   
بالقول:((( برأیي، المكتبة الموسیقیة 
من  العالم  في  مكتبة  أغنى  الُكردیة 
والمالحم  اإلیقاعیة  األغنیة  ناحیة 
والرقصات والقوالب الغنائیة، فبكّل 
لكّل  المثالیة  الوجھة  ستكون  تأكیٌد 
لٌص، إال أّن تمییز األغنیة المسروقة 
ممكٌن ولو من بین مالیین األغاني 

وذلك لخصوصیتھا اللحنیة“. 
وأرجع السبب في السرقات إلى عدم 
للحفاظ  مختصة  مؤسسات  وجود 
أّن  كما  العظیم،  اإلرث  ھذا  على 
الحفاظ على ھذا المخزون الھائل لم 
یحصل إال بشكٍل شفھي، وتّم تدوین 
جزء بسیط منھ حدیثاً وھذا بحد ذاتھ 

معجزة“. 
التي  القوانین  غیاب  إلى  ویلفت 
الفكریة  الملكیة  تثبیت  مسألة  تعالج 
دعاوینا  “أغلب  بقولھ:  اإلنتاجیة  أو 
فیسبوك  على  تحدث  ومحاكمنا 
تقّدم  ال  التي  التواصل  ومواقع 
وبكّل  الناحیة،  ھذه  من  تؤّخر  وال 
حق  فال  الملكیة  تثبت  لم  إذا  تأكید 
من  فقرة  یوجد  فال  بالمطالبة،  لك 
القانون تحمیك أو تأخذ لك حقك“. 

ویختتم كرداغي حدیثھ بدعوة الجمیع 
وعدم  فنانیھم  (((ودعم  التھدئة  إلى 
طریق  في  عثرة  كحجر  الوقوف 
المجتھدین، ألّن الشعب الُكردي ھو 
لعدم  لفنانیھ،  الداعم األول واألخیر 
وجود شركات ومؤسسات إنتاج، أو 
الفنیة  بالمسألة  تھتّم  ُكردیة  مؤسسة 
المآسي  كّل  “رغم  والموسیقیة، 
حافظنا  ألننا  أنفسنا  نشكر  واآلالم 

على إرٍث عظیم))) 
 ریناس كرداغي ھو موّزع موسیقي 
STRANÊN  وصاحب مشروع
KURDAXÊ أي (أغاني كرداغ) 
فنانین  مع  بالتعاون  أطلقھ  الذي 
بجمع  المشروع  قام  إذ  ومختصین، 

من  إیقاعیة  أغنیة   ۲۰۰ یقارب  ما 
عفرین   – كرمینج  جیایي  تراث 
القناة  وتسجیلھا تباعاً ونشرھا على 
المشروع،  اسم  بنفس  تسّمى  التي 
أغنیة   ٥٦ تسجیل  إلى  إضافةً 
األغنیة  أرشفة  بھدف  اآلن  إلى 
أكادیمي  اإلیقاعیة بشكٍل  الفلكلوریة 

والحفاظ علیھا من الضیاع.
فمن ھو اري جان  ؟

ولد في حي ركن الدین في دمشق، 
روح  یعني  الُكردیة  باللغة  واسمھ 

النار أو نار الروح،
للموسیقى  العالي  المعھد  تخّرج من 
الموسیقي  إشراف  تحت  بدمشق 
أكبر عام  األذربیجاني عسكر علي 

،۲۰۱۲
شارك  دراستھ،  سنوات  خالل 
الحفالت  من  العدید  في  جان  آري 
صولو  بزق  كعازف  الموسیقیة 
تألیف  في  تجاربھ  أولى  وخاض 
التي وضعھا  التصویریة  الموسیقى 
«بطل  الوثائقي  السینمائي  للفیلم 
البحار» إخراج طالل دیركي، كما 
لعدٍد  الموسیقى  تألیف  على  عمل 
والنشاطات  التخّرج  مشاریع  من 
العالي  المعھد  في  المسرحیة 
عدٍد  إلى  إضافةً  المسرحیة  للفنون 
على  قّدمت  التي  المسرحیات  من 
خشبات المعھد المسرحي وخشبات 

المسرح القومي.
ورشات  من  كبیر  عدٍد  في  شارك 
التركي  أمثال  عازفین  مع  العمل 
«عدنان كوتش» والسوري «أیمن 
في  حضور  لھ  وكان  الجسري» 
افتتاح  أھمھا  الحفالت  من  كثیٍر 
للثقافة  األسد  لدار  العامة  الھیئة 
الدولي  المنتدى  وافتتاح  والفنون، 
والعدید   ۲۰۰٥ األعمال  لسیدات 
فعالیات  ضمن  الحفالت  من 
الثقافة  عاصمة  «دمشق  احتفالیة 
و«مھرجان   «۲۰۰۸ العربیة 
لتلحین  باإلضافة   .«۲۰۱۰ الجاز 
التلفزیونیة  األعمال  شارات  بعض 

والسینمائیة
تألیف  مجال  جان  آري  احترف 
عام  منذ  التصویریة  الموسیقى 
۲۰۱۰ وحتى اآلن حیث قام بتألیف 
من  للعدید  التصویریة  الموسیقى 
الطویلة  السوریة  السینمائیة  األفالم 
من  عدٍد  إلى  إضافةً  والقصیرة 
المسلسالت داخل سوریا وخارجھا 

نذكر منھا:
التالیة  لألفالم  تصویریة  موسیقى 
طالل  إخراج  البحار»  «بطل 
دیركي«الرابعة بتوقیت الفردوس» 
العزیز   عبد  محمد  إخراج 
۲۰۱٥«حرائق» إخراج محمد عبد 
 - قصیر)  (فیلم  العزیز«دوران» 
۲۰۱۳«الغیبوبة» - ۲۰۱٦موسیقى 
تصویریة للمسلسالت «شھر زمان.
 - قنوع  زھیر  إخراج   
إخراج  دنیا۲»  ۲۰۱٥«مسلسل 
۲۰۱٥«نبتدي   - قنوع  زھیر 
سیف  إخراج  الحكایة»  منین 
إخراج  السبیعي«زوال»  الدین 
أحمد«دومینو»  إبراھیم  أحمد 
إخراج  سلیم«كارما»  فادي  إخراج 
تصویریة  موسیقى   - حداد  رودني 
لمسرحیات «دراما» إخراج أسامة 
غنم والتي قدمت على خشبة  مسرح 
۲۰۱۸.تجربتھ  دمشق  في  القباني 
مسلسل  في  كممثل  التمثیلیةشارك 

بانتظار الیاسمین (۲۰۱٥) 
( jiyan) (جیان) ألبوماتھ :ألبوم

دیسمبر  شھر  في  األلبوم  نُشر 
اسم  األلبوم  حمل   ،(۲۰۱۷)
تعني  ُكردیة  كلمة  وھي  «جیان»، 
«الحیاة»، في حین أّن كلمات أغاني 
األلبوم جمیعھا كانت باللغة العربیة. 
مسرح  خشبة  على  إطالقھ  وتّم 
«بیریت» في الجامعة الیسوعیة في 

بیروت.
أغاني سولو... وأطلق أغنیة سولو 
أّداھا  أصانصیر»  «ركب  بعنوان 

الفنان أیمن رضا.
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Şerê li ser Bênderê

Pirsgirêk û alûziyên 
welatên rojhilata 

navın̂, nayên hijmartin, 
hin ji wan pirsgirêkan 
ji paşmayên dır̂okê ne, 
mın̂a: Ol, Rê ol, hozıt̂ı,̂ û 
malbatı,̂ hin jı ̂ nûjenin, 
mın̂a: Dagirkirinê, 
danın̂a nexş û sın̂oran, 
bazirganı,̂ saman, petrol, 
destdirêjiya xudan hêzan, 
avakirina hevpeymanan 
û hevbendiyan.
Kêşa welatê sûrı,̂ û 
berdewamiya nakokiyan, 
ev hemı ̂ ew sedem û 
hoyên ku me anın̂e 
ziman, hatine rojevê,  
leystikvanên sereke ev 
bûn: 
-1ır̂an, çinku desthilatiya 
ır̂anê faris necadin, lê şıê 
rêolin, hevalbendên wan 
di rê olê de li çend welatên 
ereban de belavin, ji wan 
welatan, sûrı.̂ rayedarên 
ır̂anê ramın̂, ku derfet 
heye,  imperatoriya xwe 
ya kevin, nûjen bikin 
û vegerın̂in, davik û 
pıl̂anên xwe danın̂, ta 
di deh salên bûrı ̂ de, 
çar welatên ereban 
desteserkirin, Iraq, Sûrı,̂ 
Libnan û Yemen, weke 
ku ew radighın̂in, berpêk 
û bihaneyên ır̂anê ewin 
ku dibêjin: Rijêma sûrı ̂
alık̂arı ̂ji me xwestiye dijı ̂
terorê.
-2Tirkiya, bihaneyên 
tirkan li ser destdirêjı ̂
û  dagirkirina welatê 
sûrı ̂ evin: Sın̂orê di 
navbera herdû welatan 
de, /850/k.m, li herdû 

Isma’ıl̂ Reşad Hemê, 
“Bavê Dêrsim”, di 

sala 1964an de li gundê 
Til Dık̂ê li gundewarê 
Dirbêsiyê, li Kurdistana 
Sûriyê, hatiye dinê, zewicı ̂
bû û bavê çar zarokan  bû 
.
Di destpêka xortaniya 
xwe de, tevlı ̂Partiya Çep 
a Kurd bibû û piştre di 
sala 1982an de, beşdarı ̂
Konferansa Partiya 
Karkerên Kurdı ̂bibû.
Ji ber xebata xwe ya 
siyası,̂ ji Peymangeha 
Tenduristiyê ya li paytext 
Şamê hate dûrxistin, ji 

bo ku xwendina xwe ya 
zanın̂gehê li Fakulteya 
Hunerê, Beşa Zimanê 
I�ngilıẑı,̂ li zanın̂geha 
Helebê bidomın̂e, li wir 
hevjın̂a xwe ya jiyanê nas 
kir. Xanim Sûlala Osman 
ku wê demê xwendekara 
Fakulteya Bijış̂kiya 
Mirovı ̂bû.
Têkoşer“Isma’ıl̂ Hemê” di 
20.3.1986’an de beşdarı ̂
xwepêşandana Newrozê 
li ber Koşka Komarı ̂ bû, 
ku rejım̂a Sûriyê neçar kir, 
piştı ̂ şehıd̂bûna “Silêman 
Adê” roja Newrozê bi 
navê roja dayık̂an weke 
cejna fermı ̂bihesibın̂e. .
 Têkoşer “Isma’ıl̂ Hemê” 
di sala 1993’an de weke 
endamê desteya siyası ̂
ya Partiya Yekıt̂iya 

Adilê Evdile
Ferhad Şêxo

aliyên sın̂or gelê kurd e, 
kêşa kurdan jı ̂berdewam 
e, çinku welatê wan 
hatiye parçekirin û 
dagirkirin, rojane mafê 
wan tê binpêkirin, 
rijêmên Tirkan bi terorê 
kurdan didin nasın̂, û bi 
vê bihaneyê, destdirêjı ̂
xaka sûr dikin, û Tirk 
xwe dibın̂in piştuvan ji 
erebên sine re, û dibêjin: 
Kurdistan û erebistan, 
paşmayên imperatoriya 
me ne. 
-3Rûsiy, Ji dema rijêma 
komonist ya sovyetı ̂ve, di 
sala/1917/an, ku li welatê 
urus bibû desthilat, şerekı ̂
nehın̂ı ̂û eşkere di navbera 
wan û Emerık̂anan de 
berdewame, ta ır̂o, her 
yek ji wan, hevalbendan, 
ji xwe re peyda dike, û 
peymana û girêbestan bi 
wan re pêktın̂in, Urus jı ̂
derbası ̂ nav welatê sûrı ̂
bûn, li ser daxwaza rijêma 
sûrı,̂ piştı ̂ şoreşa gelên 
sûrı ̂destpêkir, 
-4 Emerık̂an, Bi bihaney 
şerê rêxistina Daiş ê, ku 
li nav xaka sûrı ̂ peyda 
bibûn, bi durist kirin û 
palpiştiya  Emrık̂ana, û 
bi alık̂ariya hevalbendên 
wan yê Ewrupı ̂ peyda 
bibûn, ewan jı ̂ hin hêzên 
xwe yên leşkerı ̂ derbası ̂
nav xaka welatê sûrı ̂kirin.
Encam
-Welatê sûrı ̂bi tevayı ̂kete 
bin destên biyaniyan û 
alavên wan de.
-Desthilatên gel û xaka 

Ferhengok

sûrı,̂ bibûn mıl̂ış̂yat û 
reşkên şevê.
-Xaka welatê sûrı ̂ hatibû 
dabeşkirin û perçekirin.
-Valakirina welat ji 
neşteciyan, ku rolek 
giring ya Ewrupiyan têde 
heye.
-Kın̂ û dilreşı ̂ di navbera 
pêkhateyên welat de 
(ereb, kurd, sine, Elewı)̂.
-Rûxandina jêrzemın̂a 
welat, bajar, gund, zevı ̂ û 
kargeh.
Nayê paşguhxistin, rola 
hin welatên ereban, di geş 
û gurrkirina nakokiyan di 
navbera pêkhatên sûrı ̂de.
Rola tevgera kurdên 
sûrı:̂ Kurd jı ̂ weke gelên 
ereb bibûn du bendı,̂ hin 
partiyan xwe dane serhev, 
û berê xwe dane başûrê 
Kurdistan ku partiya 
dım̂oqrata kurdistana 
başûr, ji xwe re didıt̂in 
palpişt û alık̂ar.benda 
didiwan bi serokatiya 
partiya yekıt̂iya dım̂oqrat, 
berê xwe dane partiya 
karkerên Kurdistan, ku 
ji xwe re dıt̂in palpişt û 
piştuvan. Di encamê de ta 
niha gelên sûrı ̂bi temamı ̂
têkçûne, tu alı ̂bi ser
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Pê                       القدم pak                 النزیھ paleyî          الحصاد

payizok   اغاني الخریف pakij             النظیف palgih          الوسادة

palde             المسند paje            النافذة palîn               التصفیة

Parî xweşe, rû reş e.-
Pariyê xwe xweşkir.- Pîrî ji serî tê, ne ji simbêl û rihê tê.- 

Demokrat “Yekıt̂ı”̂ hate 
hilbijartin.
Têkoşer Isma’ıl̂ Hemê, 
Navbirı ̂di sala 2000an de 
Partiya Yekıt̂ı ̂ ya Kurdı ̂ li 
Sûriyê damezrêner û wek 
endamê komıt̂eya siyası ̂
ya partiyê hat hilbijartin.
U�  Piştı ̂ kongreya şeşan 
a Partiya Yekıt̂ı ̂ di sala 
2009ê de, ew nemir di 
destpêka sala 2010ê de 
ji aliyê Komıt̂eya Navendı ̂
ya Partiya Yekıt̂ı ̂ ya Kurd 
ve wek Sekreterê Partiya 
Yekıt̂ı ̂hat hilbijartin.
Têkoşer “Isma’ıl̂ Hemê” 
di kongireya heftemın̂ 

ya Partiya Yekıt̂ı ̂ de, 
ku li bajarê Amûdê li 
bihara sala 2013’an hat 
lidarxistin, wek endamê 
komıt̂eya siyası ̂ya Partiya 
Yekıt̂ı ̂ hat hilbijartin û 
heta koça dawı ̂ ya xwe 
wek endamê komıt̂eya 
siyası ̂ma.
Bi destpêkirina şoreşa 
Sûriyê re,Têkoşer beşdarı ̂
xwepêşandanên li dijı ̂
rêjım̂a Sûriyê bû, ji bilı ̂
nûnerê Partiya Yekıt̂ı ̂
ya Kurdı ̂ di avakirina 
Encûmena Niştimanı ̂
ya Kurd li Sûriyê di 
2011/10/26 de’di Gulana 
2012an de, wek Serokê 
Encûmena Niştimanı ̂hate 
hilbijartin.
 Herwiha têkoşer “Isma’ıl̂ 
Hemê” beşdarı ̂di civın̂ên 

Encûmena Niştimanı ̂ ya 
Kurdı ̂ û Encûmena Gel a 
Rojavayê Kurdistanê ya 
Partiya Yekıt̂iya Demokrat 
bi serpereştiya Serokê 
Herêma Kurdistanê birêz 
Mesûd Barzanı,̂ ku bi 
rêkeftina Hewlêrê “1” 
bi dawı ̂ hat.U�  di -12-7
2012an de, avakirina 
Desteya Bilind a Kurdı ̂
û roleke wı ̂ mezin di wê 
rêkeftinê de hebû, ew 
jı ̂ wek endamê desteyê 
hat hilbijartin, piştre jı ̂
têkoşer di sala 2015an 
de ji bo lêvegera siyası ̂ya 
kurdı ̂hat hilbijartin.
Têkoşer “Isma’ıl̂ Hemê” di 
hemû qonaxên ku partı ̂tê 
re derbas bû di rojnameya 
navendı ̂ ya Partiya Yekıt̂ı ̂
ya Kurd de gotarên siyası ̂
û analıt̂ık̂ dinivıŝand.
Têkoşer “Isma’ıl̂ Hemê”di 
şeva Çarşemê 17ê Tebaxa 
2016an de, bi sedema 
kirıẑa dil li bajarê Qamişlo 
yê Kurdistana Sûriyê koça 
dawı ̂kir.
Herwiha Cenazeyê 
têkoşer ji Mizgefta 
Elfarûq a bajarê Qamişlo 
ber bi bajarê wı ̂ li gundê 
Til Dık̂ ve hate veşartin.
Di roja Pêncşemı ̂ 18ê 
Tebaxa 2016an, bi 
amadebûneke ber�ireh ji 
girseya Kurd û bizava wı ̂
ya niştimanı,̂ bi axê hat 
spartin û bi dehan cihên 
sersaxiyê ji bo rêzgirtin 
ji rehmetı ̂ li Kurdistana 
Sûriyê, Kurdistana Iraqê, 
Kurdistana Tirkiyê û li 
welatên Ewropayê hatin 
lidarxistin


