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األطراف،  دول  في  الشعوب 
الحرب  انتھاء  بعد  من  الضعیفة، 
الثانیة، ظلّت منفعلة ، ولم  العالمیة 
كثیرة،  ألسباب  فاعلة  إلى  تتحّول 
دول  أفعال  تترقّب  كانت  حیث 
المركز ، أي دول الغرب المتقدمة،  
معھا  وتتأقلم  حیناً،   معھا  فتتفاعل 
أن  دون  ذلك  األحیان،  أغلب  في 
على  القدرة  الشعوب،  تلك  تمتلك، 
الفعل  إنتاج  ومحاولة  المبادرة، 
وعلیھ  المركز،  دول  في  المؤثّر 
سلطات  لدى  السیاسة  وظیفة  ظلّت 
دول األطراف، ھي ضبط شعوبھا، 
بالتشاور   ، نفسھا  على  والحفاظ 
والتوافق مع المركز ، وعلیھ عندما 
ضد  العربي  الربیع  ثورات  قامت 
أو  دعمھم  تّم  الذین  الحكام،  أولئك 
تّم غّض الطرف عنھم من قبل دوٍل 

في المركز.
معظم  أّن  بالذكر  الجدیر  من  و 
قاّدتھا  من  الثورات  تلك  متصّدري 
النتصار  األنجع  السبیل  بأّن  ظنّوا 
ثوراتھم ھو سحب البساط من تحت 
بالمضاربة  الحكام،  أولئك  أقدام 
ومؤیدیھم  داعمیھم  لدى  علیھم 
یتحقّق  لم  لكن  المركز،  دول  من 
ألسباٍب  الحاالت،  معظم  في  ذلك 
المركز  دول  منھاأخذ  معینة،  
من  أفضل  تعرفھ  الذي   ” بمقولة 
الذي ستتعّرف علیھ“، حیث أّن قادة 
تلك الثورات، في بدایات انطالقتھا،  
بنشوة  اإلحساس  في  غارقین  كانوا 
یشعروا  ولم  المتخیّل،  االنتصار 
الطمأنة  رسائل  إرسال  بضرورة 
الدینیة  المجتمع  مكونات  لمختلف 
تلك  وخاصةً  وغیرھا،  والقومیة 
من  متخّوفة  كانت  التي  المكونات 
 ، الثورات  تلك  متصّدري  خطاب 
متصّدري  ألّن  أخرى  جھٍة  من  و 
الثورات كانوا في عجلٍة من أمرھم، 
عن  الثورة   - عملیاً   - یمیّزوا  ولم 
ذاھبین  كانوا  فمعظمھم  اِالنقالب،  
،حصراً،  بأیدیھم  النّصر،  لتحقیق 
القیادة،  وممارسة  الحكم  الستالم 
 ، الحكم  تغییر  كانت  الغایة  أّن  أي 
أسرع  في  ذلك  یتّم  أن  شرط  لكن 
وقٍت، وتحت قیادتھم تحدیداً، وبذلك 
المتصّدرین  القادة  أولئك  یلتفت  لم 
واضحة  رسائل  إرسال  مھمة  إلى 
وتھیئة  الشعب،  سواد  لطمأنة 
بدون  للثورة،  الصلبة  األرضیة 
في  التغییر  تحقیق  شرط  وضع 
زمٍن قصیر،غیر متناسب مع سویة 
ربیع  دول  في  السیاسة  حضور 
سوریا،  ومنھا  العربیة،  الثورات 
التي كانت السیاسة قد ُطردت منھا 
ثالث  سبٍب  إلى  إضافةً  عقود،  منذ 
أولئك  لدى  الحثیث  السعي  وھو   ،
القادة لطرح األفكار المعاكسة لتلك 
وعلیھ  الحكام،  یطرحھا  كان  التي 
الدینیة  الشعارات  على  التركیز  تّم 
للعلمانیة،  معاكسة  یرونھا  ؛،ألنھم 
طبعاً العلمانیة التي تتّم شیطنتھا، من 
قبل البعض عن سبق إصرار، على 

ضبط األطراف يف انتظار 
توجهات املركز

ھیئة التحریر

حقیقة  بعكس  للدین،  رافضة  أنھا 
احترام  على  تحّث  التي  العلمانیة 
حریات  مع  یصطدم  ال  بما  الدین، 
 ” مبدأ  عند  نزوالً  معھ،  المختلفین 
حیث  الحقوق“  المتساویة  المواطنة 
االنطباع بأّن الحكام العرب في كّلٍ 
من سوریا و مصر و تونس و الیمن 
و السودان و لیبیا  كانوا علمانیین، 
متناسین بأنھم كانوا ، قبل كّل شيء 
طغاةً، ال یعترفون باآلخر، ذلك في 
سعيٍ حثیث لتشویھ مفھوم العلمانیة 
التي أثبتت نجاعتھا في جمیع الدول 
فالعلمانیة  انتھجتھا،  التي  المتقدمة 
احترام  سوى  تعني  ال  الحقیقیة، 
شخصیة  حریة  اعتباره  ،و  الدین 
للفرد مع الحّث على ضرورة فصلھ 
عن الدولة، حیث ال توجد مجتمعات 
قومیة  أو  واحد  دین  فیھا  ینتشر 
واحدة، فالعلمانیة ھي التي تنتھجھا 
كّل الدول الدیمقراطیة المتقدمة في 
في  منھا  الغربیة  وخاصةً  العالم، 
أوربا و أمریكا، أما  ”الدیمقراطیة“ 
فلم یتّم التركیز علیھا ،من قبل قادة 
أغلبیة  أّن  بحجة  الثورات،  تلك 
المجتمع من أتباع الدیانة اإلسالمیة، 
فإّن عملیة طرح شعارات  وبالتالي 
دینیة  شعارات  ھي  التي  األكثریة، 
إسالمیة، إنما ھي إحدى أھم غایات 
نوع  تحدید  یتّم  ولم  الدیمقراطیة، 
تمّر  كانت  ”التي  ”الدیمقراطیة 
اإلنشاء  سیاق  في  عابرة  ككلمٍة 
خطابات  بعض  في  االستطرادي، 
متصّدري الثورة، حیث لم یتّم التأكید 
المطروحة  الدیمقراطیة  أّن  على 
مبادئ  على  المستندة  تلك  ھي  إنما 
”حقوق  و  المتساویة“  ”المواطنة 
العالمیَْین،  بمفھومیھما  اإلنسان“ 
لدى  السیاسة،  بأّن  تجد  وھكذا 
السلطات في دول األطراف، تتمثّل 
التي  األحداث  وتحلیل  متابعة  في 
تصنعھا دول المركز، أو تتسبّب في 
صناعتھا، عبر أدواتھا أوحلفائھا في 
األطراف، حیث ال توجد حكومات، 
شعوبھا،  اختیار  من  تنبثق   ، تُذكر 
وتنطلق وتخّطط وفق إرادتھا الحرة 
تمارس  تراھا  إنما  األطراف،  في 
بھا،  والتحكم  شعوبھا  ضبط  إدارة 
إن  القرارات،  وانتظار  ترقب  في 
التي ستصل من  التعلیمات،  نقل  لم 
دول المركز، بشكٍل مباشر أو عبر 
دول  في  معتمدین  وُوكالء  حلفاء 

األطراف. 

بعد  خیراً  العراقي  الشعب  تفاءل 
حقّق  والتي  األخیرة،  االنتخابات 
فیھا الحزب الدیمقراطي الُكردستاني 
والتیار  السنیة  السیادة  وكتلة 
بقیة  على  مقبوالً  فوزاً  الصدري 
القوى المتنافِسة، وخاصةً كتلة التیار 
األحزاب  بقیادة  الشیعي،  التنسیقي 
والملیشیات التابعة إلیران، وزاد من 
التفاھم  حصول  ھذه  التفاؤل  جرعة 
لتشكیل  الفائزة،  الثالث  الكتل  بین 
تحظى  البرلمان،  في  وازنة  كتلة 
الحكومة  لتشكیل  ساحقة  بأكثریٍة 
الجدیدة، ونتیجةً لذلك فقد تّم انتخاب 
التیار  لكّن  ونائبیھ،  البرلمان  رئیس 
الصراع،  خط  على  دخل  التنسیقي 
بشكٍل ھستیري محتدم ، وأصّر على 

من الواضح وكما تعالت األصوات 
اإلقتصادي  لالتّجار  الرافضة 
في  الخاصة  التعلیمیة  بالمؤسسات 
المنطقة ، عبر مساومات تعجیزیة 
الجدوى  عمداً   إلفقادھا   ، معھا 
 ، لبقائھا  الموجبة  اإلقتصادیة 
ولتغییب   ، الزوال  نحو  بھا  سیراً 
كانت  التي  المنافذ  من  ماتبقّى 
التعلیم  إلى  ورغباتھم  الطلبة  ترفد 
زادت  وما  بھ،  المعتَرف  الجامعي 
إال  العالقة  ذوي  اإلمالءات  ھذه 
في  كامنة  لیست  القضیة  بأّن  یقیناً 
في  وال   ، ھذه  العلم  دور  أھلیة 
اللغة األّم المزاَود علیھا ، والحتى 
في  أصالً  مفقودة  استراتیجیٍة  في 
 ، األخرى  الحیاة  مناحي  مختلف 
وخاصةً السیاسیة منھا ، وإنما حتماً 
في حریة التعلم وكیفیتھا ، كما في 
 ، وماھیتھا  األیام  قادم  في  جدواھا 
بالتالي مستقبل شعٍب أتعبتھ الخطط 
أدركتھ  ما  وھذا   ، إستھدافھ  في 
 .. وبالشّك  الوقت  وعبر   ، العامة 
ولكن عندما تتعّدى الموجة المتلقّي 

االحتاد األوروبي بني مطرقة موسكو 
وسندان واشنطن

يكيتي حتاور بيان سامي عبد الرمحن 
ردستان العراق يف  واشنطن 

ُ
ممثلة حكومة إقليم ك

بقلم: عبداهللا کدو       

فؤاد علیکو 

نزار موسی 

 
ٌ
إسكات التعليم سبيل

لعسكرة اجملتمع 
األوروبي  االتحاد  إّن   : قائل  یقول 
في  واشنطن،  مع  بالتنسیق  ساھم، 
الشرق  في  جدیدة  أزماٍت  إشعال 
األوسط؛ ألنھ یعاني الیوم من أزمات 
متعددة، أبرزھا الحاجة الملحة إلى 
وبالتالي  الفتیة،  العاملة  األیدي 
خالل العقدین المقبلین ،من المحتمل 
؛  العمل  عن  المصانع  تتوقّف  أن 
ھذه  تعتمد  المطاف  نھایة  في  ألنھ 
كانت  ،سواًء  الصناعة  على  القارة 
عسكریة أم مدنیة ،وبالتالي كّل  ما 
مخططاً  كان   ۲۰۱۱ منذ  یحدث 
،وھناك  ودقیق  مدروس  بشكٍل  لھ 
وموسكو  واشنطن  بأّن  یقول  َمن 
التطور  لوقف  األدوار  تتبادالن 
تعاظم  بعد  أوروبا،  في  الحاصل 
 ، والصناعیة  العسكریة  ألمانیا  قوة 
وزیادة إنتاجھا المحلي واالقتصادي 
فرنسا  قوة  وتصاعد  عام،  بشكٍل 
في  البریطانیة  والخبرة  النوویة، 
التصاعد  ھذا  وبالتالي  الحروب، 
إن  العسكریة  والقوة  الصناعة  في 
اجتمع تحت سقف (الیورو)- بحسب 
سیضعف   - األمریكي  االعتقاد 

بواشنطن  ویدفع  األمریكي   النفوذ 
قیادة  على  السیطرة  فقدان  إلى 
العالم ، لذا من مصلحتھا أن تكون 
وضعیفة؛  مفّككة  األوروبیة  القارة 
على  والھیمنة  قبضتھا  تحت  لتبقى 
موسكو  بینما  المصیریة،  قرارتھا 
ھي األخرى دخلت على الخط بعد 
في  العسكري  التدخل  بعد   ،۲۰۱٥
السوري،  النظام  لصالح  سوریا 
على  القوى  موازین  قلّبت  حیث 

األرض ، 

بقلم علي تمي

قيادة التغيري ال تدار بالتغريدات 
(
ً
املزاجية (مقتدى الصدر منوذجا

و مستقبلھ لتصل للملقّن نفسھ ، وھم 
لقمة عیشھم إلخضاعھم  في   ، كثر 
یصعب  رائدة  كفئٍة  وإرادتھم  طبعاً 
إنتقائیة  بسیاساٍت   ، إغفالھا 
 ، غیرھا  دون  تأھیلیة  لمؤسساٍت 
وفئة مكوناتیة رئیسیة دون غیرھا ، 
وقطاعٍ حیوي ومستدام قبل غیره ، 
في تخبٍّط واضح في أسلوب اإلدارة 
الفاقدة للقرار ، جاھدة في أن تكیّف 
،على  الفرمانات  ھذه  من  ماتصدر 
واقع المنطقة ورغباتھا، دون نتیجٍة 

تُذكر ،

         


 


 
        
           



وفیما یلي نص الحوار :
التجربة السیاسیة لدى ُكرد سوریا، 
تشبھ تلك لدى ُكرد عراق، في نقاط 

متعددة.
المجلس  مشاركة  تقیمون  كیف 
الوطني الُكردي في سوریا،  ضمن 
كّلٍ من االئتالف الوطني السوري و 

ھیئة التفاوض السوریة؟.
ولكن  الشبھ  أوجھ  من  العدید  ھناك 
االختالفات  بعض  أیضاً  ھناك 
المھمة، بین تجربة الُكرد في العراق 
وسوریا،في النھایة، كّل حالٍة فریدة 
من نوعھا ؛ ألّن الظروف التي یجد 
من  فریدة  أنفسھم  مواطنونا  فیھا 

التتمة في الصفحة ۳

التتمة في الصفحة ۳

التتمة في الصفحة ۲

التتمة في الصفحة ۳

التتمة في الصفحة ۲

لشعب  یكون  أن  ھو  األھم  نوعھا. 
ُكردستان، أینما كانوا، صوت، وأن 

یكون لھم رأي في مستقبلھم.

كلّف  مھما   ، الحكم  في  المشاركة 
قاآني،  اسماعیل  یتمّكن  ولم  األمر، 
في  اإلیراني  السامي  المندوب 
عن  الصدر  زحزحة  من  العراق، 
األكثریة،  تحالف  تشكیل  موقفھ في 

في إدارة الدولة،

التتمة في الصفحة ۲

زهیر علي

التحديات التي يواجهها جمتمع 
عفرين / جيايي كورمينج يف 

املرحلة  احلالية 
آذار   ۱۸ في  الكارثة  یوم  منذ 
اقتالع  مخطط  اكتمال  و   ،۲۰۱۸
عفرین   / كورمینج  جیایي  مجتمع 
یعود  التي  التاریخیة  أرضھ  من 
كما  السنین  آلالف  فیھا  وجوده 
تؤّكدھا المصادر التاریخیة العربیة 
اإلسالمیة والبیزنطیة و المارونیة، 
منھا  التھّجر  و  للتشرد  دفعھ  و 
إلى  جغرافیتھ  تحویل  و   ، قسریاً 
وبلداتھا  بمدینتھا  فارغة،  أرض 
الذین  وسّكانھا،  أھلھا  من  وقراھا 
یبلغ تعدادھم ما یقرب الملیون نسمة 
من الُكرد ،الذین تعود أصولھم فیھا 
،واألثار  والھوریین  الحثّیین  إلى 

اللغوي  والموروث  التاریخیة 
والمجتمعي لسكانھا یؤّكد ذلك، ھذا 
المخطط الذي  بات یُعرف بمقایضة 

عفرین مقابل الغوطة، 
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يكيتي حتاور بيان سامي عبد الرمحن 
ردستان العراق يف  واشنطن ... التتمة

ُ
 ممثلة حكومة إقليم ك

التحديات التي يواجهها جمتمع عفرين / جيايي كورمينج يف املرحلة  احلالية... التتمة 

العمل  في  خبرتكم  خالل  من 
قضیة شعب  ونصرة  الدبلوماسي، 
الدولیة...  األوساط  لدى  ُكردستان 
الحركة  بالصدد،  تنصحین،  ماذا 

الوطنیة الُكردیة في سوریا؟.
الُكردي  الشعب  شجاعة  استحوذت 
القتال  في  البطولیة،  والبیشمركة 
 ، العالم  انتباه  على  داعش  ضّد 
التعاطف  من  كبیراً  قدراً  وجلبت 
یُنظر  ُكردستان.  لشعب  والدعم 
إلى إقلیم ُكردستان في العراق على 
الدینیة  للجماعات  آمن  مالذ  أنھ 
یمكن  والعرقیة المضطھدة، ومكاناً 
فیھ  تمارس  أن  الدولیة  للشركات 
تشّكل  ومنطقة  التجاریة،  األعمال 
عامل استقرار في العراق. كّل ھذا 
یمنحني فخراً كبیراً بشعبنا، ویجعل 
بكثیر.  أسھل  كدبلوماسیة  عملي 

السياسة

البراغماتیة  المقاربة  أكسبتنا  لقد 
ُكردستان  إقلیم  لحكومة  والسلمیة 
الدولي  والمجتمع  جیراننا  ،تجاه 
یمكن  ال  األصدقاء.  من  ،الكثیر 
بالضرورة تكرار تجربة ُكردستان 
ھناك  ولكن   ، مجملھا  في  العراق 
من  تعلمھا  یمكن  دروس  بالتأكید 
للحركة  نجاحاتنا.  ومن  أخطائنا 
تاریخ  سوریا  في  الُكردیة  القومیة 
یتمّكن  أن  ونأمل  وغني،  طویل 
بسالم  العیش  من  الُكردي  الشعب 
تحترم  دولة  في  والعیش  ورخاء، 

حقوقھ.

ُعرف عن  الُكرد في سوریا تعلّقھم 
العراق  ُكردستان  شعب  بثورة 

وقائدھا البارزاني الخالد.
المتبادلة  العالقة  تقیّمون  كیف 

و  في سوریا  الُكردي  الشعب  بین 
وحركتیھما  ُكردستان  إقلیم  شعب 

السیاسیتین ؟.
مصطفى  مال  الخالد  القائد  یعتبر 
القومیة  الحركة  والد  بارزاني 
شجاعتھ  أرست  لقد  الُكردیة. 
وحكمتھ أسس الكفاح الُكردي الیوم. 
للبارزاني  والمودة  الكبیر  االحترام 
فخامة  اتجاه  أیضاً  كذلك  الخالد 
بارزاني،االحترام  مسعود  الرئیس 
الشعب  بین  فقط  لیس  والمودة 
أنحاء  جمیع  في  ولكن  الُكردي، 

الشرق األوسط وخارجھ.
األمریكیون  یسألني  ما  كثیرا 
بین  العالقات  عن  واألوروبیون 
الُكرد في العراق وسوریا أو باشور 
عائلة  أننا  ھو  جوابي  وروجافا. 
واحدة، من دٍم واحد، نتشارك اللغة 

زهیر علي

 ، تركیا  و  السوري  النظام  بین 
والحقیقة أّن وقائع التزامن في تَسلُم 
ومدینة  الغوطة  السوري  النظام 
والفصائل  تركیا  تَسلُم  و  دوما، 
منطقة عفرین  لھا  التابعة  المرتزقة 
المقایضة،  ھذه  یؤّكد   ، عسكریاً 
وكان قد سبق ذلك، منذ ینایر كانون 
بماُعرف  ،البدء   ۲۰۱۷ الثاني 
ُسمیت  أطراٍف  بین  أستانا  باتفاقات 
ھي:  السوري،  للوضع  ضامنة 
موافقة  ،و  وإیران  روسیا  و  تركیا 
أمریكیة تتمثّل في حضور أمریكي 
األمم  حضور  وكذلك  ألستانا، 
المتحدة الممثّلة ب دیمستورا وقتھا. 
عفرین  المقایضة،  ھذه  أّن  الحقیقة 
مقابل الغوطة ، ھي كانت األساس 
لھا  تعّرض  التي  الكارثة  كّل  في 
تنظیم   تّم  وعلیھا   ، عفرین  مجتمع 
دور كّل طرٍف صغیر أو كبیر، بدءاً 
الُكردي في  الوحدة  من دور حزب 
سوریا، الذي كان الشریك مع ب ك 
ك ، التي كانت مسیطرة عسكریاً و 
إداریاً ، بتكلیٍف من النظام السوري 
وسلّم  عفرین  من  انسحب  عندما 
المصنّفة  المنظمة  لھذه  المنطقة 
و  أوربیاً  و  اإلقلیم  دول  ومن  منھا 
أمریكیاً كمنظمة إرھابیة. إلى الدور 
ھذه  المقایضة  عملیة  في  الروسي 
والغربي  األمریكي  الصمت  إلى   ،
أمام  الدولي  والمجتمع  عموماً 
مجتمع  بحّق  ارتكبت  التي  الجرائم 

عفرین . 
النظام  حتى  الذي  الوضع  لألسف 
السوري لم یجد أّن لألمر ضرورة 
بعبور  المتحدة  لألمم  شكوى  بتقدیم 
وعلى   ، لحدودھا  التركیة  الدبابات 
ذلك یطلب عقد جلسة لمجلس األمن 
من  جزءاً  عسكریاً  تركیا  باحتالل 
القانون  لھا، وفق  التابعة  األراضي 

الدولي.
أخیراً إلى الموقف المخزي للمجلس 
ماكان  كّل  إزاء  الُكردي  الوطني 
الموقف  ارتباك  في  سواًء  یجري 
بأي  القیام  عدم  أو   ، لھ  السیاسي 

یجري  كان  لما  للتصدي  فعالیة 
أالف  مئات  مساعدة  في  حتى  أو 
وكّل  تلك،  كارثتھم  في  العفرینیین 
اإلى  تزال مستمّرة  ما  األدوار  ھذه 

الیوم .
إذا عدنا بالزمن لسنوات بدء الحرب 
ھذا  أّن  سنجد  ذلك،  قبل  السوریة، 
بتسلیم أحیاء  تنفیذه  بُدأ  قد  المخطط 
الشیخ مقصود واألشرفیة  في مدینة 
من  سّكانھا   معظم  والتي   ، حلب 
ُكرد عفرین في لیلة ۲۹/ ۳۰ آذار  
مجموعات  إلیھا  ودخلت   ،۲۰۱۳
الوالء  مشبوھة  مسلحة  إرھابیة 
واالنتماء (غرباء الشام و مجموعة 
الحیاني وغیرھم ) بدون أي مقاومة 
النظام أو منظمة ب ك  ال من قبل 
ك التي كانت تسیطر عسكریاً على 
الحیین ومداخلھما و إنسحب الجمیع 
تسلیم  حالة  في  مسبقاً  مواقعھم  من 
ألكثر  سكاني  تھجیر  و  وإستالم، 
تھّجروا  إنسان،  ملیون  نصف  من 
من بیوتھم خالل بضع ساعات، مع 

فجر یوم ۳۰ أذار ۲۰۱۳.
تھجیر ُكرد عفرین من حیّي الشیخ 
التھجیر  إلى  الحقاً  أّدى  واألشرفیة 
والبحر  تركیا  عبر  أوربا  الى 
ومأسي الغرق. اكتمل ھذا التھجیر، 
ذار  ۱۸آ  الكارثة  بیوم  أشرنا،  كما 
نصف  حوالي  تبقّى،  َمن  وبنقل 
یشّكل نصف  وھذا   ، إنسان  ملیون 
والزھراء  نبل  محیط  إلى  سكانھا، 
تسلیم  مع  والشھباء  رفعت  وتل 
و  التركي  للجیش  المدینة  عفرین 

مرتزقتھ. 
مقابل  عفرین  مقایضة  أّن  یؤّكد  ما 
الغوطة كانت تتضّمن عفرین بدون 
قرار  ھو  الُكرد  وأھلھا  سكانھا 
وبلداتھم  لقراھم  ألھلھا  العودة  منع 
العملیات  انتھاء  بعد  وأراضیھم 
العودة  منع  وقرار  العسكریة، 
من  األرض  على  ینفّذ  كان  ھذا   ،
الجمیع، حزب الوحدة و منظمة ب 
ك ك والجیش السوري والمیلیشیات 
المرتبطة بإیران وحزب هللا وكذلك 
المسلحة  والفصائل  التركي  الجیش 
كّل  كانت  بالمقابل   ، لھ  التابعة 

مھّجري  إلدخال   مفتوحة  الطرق 
غوطة دمشق وریف حمص وادلب 
لعفرین،  التركمان  و  الزور  ودیر 
الغوطة  مقایضة  نفّذت  وھكذا 
السوري  النظام  بین  عفرین  مقابل 
وتركیا،و أّدت كّل األطراف دورھا 

كما ھو مطلوب منھا.
الذي  المأساوي  الكارثي  الواقع  ھذا 
فیھ،  نفسھ  عفرین  مجتمع  وجد 
دولي عام وصمٍت  بصمٍت  مترافقاً 
فاضح من النظام السوري أمام تقدم 
المرتزقة  وفصائل  التركي  الجیش 
من المعارضة السوریة في جغرافیة 
األحزاب  صمت  ومعھم  عفرین، 
الُكردیة والمجلس الوطني الُكردي.. 
المجتمع  بنشطاء  دفع  الواقع  ھذا 
المدني وكفاءاتھ في عفرین للتقدم و 
االستجابة لتحدیات المرحلة، والتي 
الحصار  بكسر  أوالً  أھلنا  حّددھا 
األطراف  كّل  من  المفروض 
والعودة لعفرین و ثانیاً التأكید على 
الُكردیة ، وأنھا جزء  ھویة عفرین 
من الدولة السوریة ، ونجح النضال 
التحدیین  لھذین  باالستجابة  المدني 
وحقّقھما بنسبة كافیة للبناء علیھا في 
إفشال التھجیر والتغییر الدیمغرافي 

والتعریب والتتریك.
صمود  في  تتمثّل  الثانیة  المرحلة 
العائدین والباقین  على أرض اآلباء 
و األجداد، وھذا حّدد للنضال المدني 

االستجابة لتحدیین :
الصمود  مقومات  توفیر   : األول 
كّل  على  للعائدین  األرض  على 
الصعد وخاصةً في المجال اإلغاثي.
لالنتھاكات  التصدي   : الثاني 
لھا  یتعّرض  التي  واالعتداءات 
منھا  الغایة  كانت  والتي  العائدون 
العودة  لعدم  الناس  وإخافة  إرھاب 
والجھات  العام  للرأي  وكشفھا 
المعنیة بحقوق اإلنسان في المجتمع 
الدولي وكذلك لدى الجھات المدنیة 
ھذا  وتّوج   .. والتركیة  السوریة 
اللجنة  تقریر  بصدور  النضال 
الدولیة لألمم المتحدة عن االنتھاكات 
والتي  عفرین،  في  واالعتداءات 
تقصي  ،حسب  التقریر  كشف 

الحدود  والثقافة.  والتقالید  والتاریخ 
التي تفّرقنا حقیقیة وفي نفس الوقت 
مصطنعة. إنھا حقیقیة ألنھا أوجدت 
نعمل  أن  یجب  جیوسیاسیاً،  واقعاً 
من خاللھ جمیعاً ، لكنھا مصطنعة 
بالدم  مرتبطون  ُكرد،  ؛ألننا  أیضاً 
حدوٍد  ألي  یمكن  وال  واالنتماء، 
تغییر ذلك. عائلتي من سنجار في 
العراق، لكن لدّي العدید من األقارب 
في سوریا وتركیا، وزوجي ُكردي 
جمیعاً  فنحن  ذلك  ومع  إیران.  من 

من ُكردستان.
تطّورت  السیاسیة،  الناحیة  من 
بشكٍل  الُكردیة  القومیة  الحركة 
مختلف في كّل جزٍء من ُكردستان 
السیاسیة  الظروف  بسبب 
واالقتصادیة واالجتماعیة لكّل دولة. 
انتفاضة  لنا  أتاحت  العراق،  في 

1991 وما تالھا من منطقة حظر 
طیران فوق إقلیم ُكردستان الفرصة 
والحكم  الدیمقراطیة  لممارسة 
الوضع  تغیّر  سوریا،  في  الذاتي. 
في وقٍت الحق وال یزال من غیر 
الواضح إلى أین سیقود. المھم ھو 
سوریا  في  الُكردیة  األحزاب  أّن 
ومتعاونة  ومتفاعلة  نشطة  وقیادتھا 
التفكیر  ذات  المجموعات  مع 
الفرص  الغتنام  ومستعدة  المماثل، 

التي قد تأتي.

ریادي  دور  الراحل  لوالدكم  كان 
بتاریخ  مصیربة  منعطفات  في 
توّدون  ماذا  وثوراتھا،  ُكردستان 
قولھ  كابنة ومناضلة أیضاً في حق 

قائد مناضل؟

الرقیقة  كلماتكم  على  أشكركم 

بخصوص والدي. إنھ مصدر فخٍر 

الناس  الكثیر من  یتذّكره  ،أن  كبیر 

، ویكّرموا سامي عبد الرحمن بعد 

استشھاده  یقرب من عقدین من  ما 

في عام 2004. وال یزال مصدر 

بسبب  الناس  من  لكثیٍر  إلھام 

االستراتیجیة  ورؤیتھ  شجاعتھ 

وحنكتھ السیاسیة. أنا متحفّزة بمثالھ 

كانت  التي  الراحلة،  والدتي  ومثال 

أیضاً وطنیة عظیمة. لم یتخلّوا قط 

شعب  بخدمة  الكامل  التزامھم  عن 

 ، تواضع  بكّل   ، أنا  ُكردستان. 

أسعى ألفعل الشيء نفسھ.

اللجنة، أّن االنتھاكات واالعتداءات 
في عفرین ترقى لجرائم حرب. 

عن  المتحدة  األمم  تقریر  بصدور 
المدني  النضال  ،انتقل  الوضع 
ھذه  و  جدیدة  لمرحلٍة  عفرین  في 
والتنسیق  التجمع  تتطلّب  المرحلة 
المشترك من الجمیع سواًء منظمات 
مدنیة  كفاءات  أم  مجتمعیة  وقوى 
لحشد كّل الطاقات في إطاٍر تنسیقي 

أفقي ، ویمكن تحدید 
تشّكل  التي  والقواعد  األسس 
ھذه  في  النضال  لھذا  مرتكزاٍت 

المرحلة ھي التالي :
من  جزء  ھي  عفرین  منطقة   1-

دولة سوریا.
السكانیة  بكتلتھا  عفرین  منطقة   2-
الھویة  ُكردیة  وثقافتھا  وتاریخھا 

القومیة.
من  واحد  عفرین  مجتمع   3-
المنطقة  في  المحلیة  المجتمعات 
التي تتمیّز بتقدم قیم وثقافة المجتمع 
أصیل  مجتمع  وھي  فیھا  المدني 
األمم  تعریف  شروط  یستوفي 
وھذا  األصیلة،  للمجتمعات  المتحدة 
للعالقة  نموذج  تكون  ألن  یمّكنھا 
نموذج  وكذلك  العربیة   – الُكردیة 
ھي  و  التركیة،   – الُكردیة  للعالقة 
بموقعھا المھم تستطیع أن تؤّدي ھذا 

الدور في كّل من تركیا وسوریا.
سكانیة  كتلة  عفرین  مجتمع   4-
ھو  و   ، نسمة  الملیون  تقارب 
على  یعتمد  وحیوي  نشیط  مجتمع 
ذاتھ، وال یرید أن یكون عالة على 
أحد، غني بكفاءاتھ على كّل الصعد 
والتجارة  والصناعة  الزراعة  من 
والمھن  الحیاتیة  والمھن  والسیاحة 
األكادیمي  التعلیم  حتى  العلمیة 

العالي.
بالموارد  -5 جغرافیة عفرین غنیة 
الكریمة  الحیاة  توفیر  على  وقادرة 
عبر  تطویرھا  یمكن  و  ألبنائھا، 
لمرحلة  لتصل  ناجحة  مدنیة  إدارة 

الحیاة المریحة ألھلھا .
ألبناء  المرحلة  ومھام  مشتركات 

عفرین :
الفصائل  إلخراج  العمل   1-

و  عفرین،  منطقة  من  المسلحة 
المنطقة  في  مھمةاألمن  إناطة 
أن  یتوّجب  التي  المدنیة  بالشرطة 
أبناء  من  وقیادتھا  أفرادھا  یكون 
المجالس  تأتمر ألمر  المنطقة، وأن 
وحّل  القوانین،  تقّره  كما  المحلیة 
األمن السیاسي المشّكل في عفرین، 
العسكریة  الشرطة  عمل  وحصر 

بالمجال العسكري فقط.
في  المعنیة  الجھات  مع  العمل   2-
الملف السوري، و األطر السیاسیة 
السیاسیة  األطر  عموم  و  الُكردیة 
أبناء  عودة  أجل  من  السوریة 
نبل  محیط  من  المھّجرین  عفرین 
الشھباء  و  رفعت  وتل  الزھراء  و 
عودة  وكذلك  وبلداتھم،  قراھم  إلى 
إلى  رفعت  وتل  الشھباء  أھالي 
بیوتھم وقراھم وبلداتھم لتعود الحیاة 
وجوارھا  عفرین  بین  المشتركة 
الطبیعي  لوضعھا  السوري  العربي 
السنین  مئات  منذ  كانت علیھا  التي 

من احترام وتقدیر متبادل .
-3 تنظیم حیاة النازحین من المدنیین 
السوریین الذین التجأوا لعفرین طلباً 
و  للقوانین  وفقاً  وذلك   ، لألمان 
األنظمة التي تحمي حقوق اإلنسان 
و تحمي األمالك الخاصة و العامة 
الحیاة  لتوفیر  و  المنطقة،  ألھل 

اآلمنة الكریمة للجمیع فیھا.
عفرین  منطقة  لتكون  العمل   4-
فیھا مجلس،  یتشّكل  بإدارة موّحدة. 
كّل  ومن  المنطقة  أھالي  كّل  یمثّل 
لإلدارة  تنفیذي  ومكتب  مكوناتھا 
المحلیة ترتبط بھا المجالس المحلیة 
للنھوض بمجتمعھا في كّل مجاالت 
اإلقتصادیة  و  األمنیة  الحیاة، 
العمرانیة  و  والصحیة  والتعلیمیة 

وفي نطاق كامل إقلیمھا.
إّن إستمرار العجز في توفیر األمن 
عفرین،  منطقة  ألبناء  والحمایة 
الطبیعیة  والبیئة  أمالكھم   وحمایة 
بممارسات  والتي  عفرین  لمنطقة 
سائرة  ھي  لتركیا  التابعة  الفصائل 
تدمیر األرث  التصحر ، وفي  نحو 
من معبد  بدءاً  التاریخي  الحضاري 
المواقع  كّل  الى  األثري  دارا  عین 

األثریة والتالل األثریة التي سویت 
ویوجد  ونھباً،  تدمیراً  باألرض 
توثیق لكّل ذلك إلى منع عودة أھلھا.
ھذه  استمرار  و  ذلك  كّل  إزاء 
عفرین  لمجتمع  یمكن  األوضاع 
لوقف  ؛  الدولي  للمجتمع  التوّجھ 
وماتتعّرض  عفرین  في  یجري  ما 
لھ طبیعتھا وأھلھا، وفي ھذا یكمن 

االستناد إلى : 
في  یعیش  أصیل  مجتمع  عفرین   -
إقلیم بخصوصیة قومیة، و جغرافیة 
متمیّزة و محّددة ، و یمكنھ الطلب 
ینّص  وكما  الدولي  المجتمع  من 
میثاقھا وقوانینھا لحمایة المجتمعات 
أو  الوصایة  من  بشكٍل  األصیلة 
المراقبة الدولیة ،  و إرسال قوات 
شرطة أو جیش تابعة لدول محایدة 
إیجاد  لحین  السوري  الملف  في 
التراب  لكامل  علیھ  متفاوض  حّلٍ 
السوري، ما یمّكن السكان األصلیین 
وكذلك  وبلداتھ  لمدنھم  العودة  من 
واالعتداءات  االنتھاكات  وقف 
الممنَھج  والتدمیر  األرض،  على 
سواًء للطبیعة أو للوجود المجتمعي 
األصیل فیھا وذلك عبر  مخططات 

إسكانیة تھدف للتغییر الدیمغرافي.
أراضي  استخدام  لعدم  -التأكید 
منطقة عفرین للمساس بأمن وسالمة 
أّيٍ من أطراف النزاع  في سوریا 
األقلیمیة  النزاع  أطراف  وكذلك 

والدولیة وخصوصاً تركیا.
الیوم  بات  التوجھ  ھذا  مثل  أعتقد 
ضرورة في ظّل انعدام  فرص أّي 
واستمرار  السوریة،  للمأساة  حل 
في  علیھ  ماھي  على  األوضاع 
اعتداءات  و  انتھاكات  من  عفرین 
والحجر   والشجر  البشر  بحق 
عفرین  أھل  عودة  منع  واستمرار 
من معسكرات األسر في تل رفعت 
ُسمي  وما  والزھراء  نبل  ومحیط 
بالشھبا، وھو یستدعي جھود الجمیع 
لحمایة  السوریین  الخیّرین  وكّل 
كواحٍد   ، وجغرافیتھ  المجتمع  ھذا 
في  القلیلة  المحلیة  المجتمعات  من 
المنطقة التي تتمیّز بتقدم قیم وثقافة 

المجتمع المدني فیھا. 
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السياسـة

فؤاد علیکو 

نزار موسی 

علي تمي

االحتاد األوروبي بني مطرقة موسكو وسندان واشنطن... التتمة

قيادة التغيري ال تدار بالتغريدات املزاجية
)... التتمة

ً
(مقتدى الصدر منوذجا

 
ٌ
إسكات التعليم سبيل

لعسكرة اجملتمع 

وفرضت اتفاقات االستسالم لصالح 
كّل  یوماً.  بھا  تحلم  تكن  لم  النظام 
ھذه التطورات واإلجراءات شّكلت 
األبیض  البیت  زعماء  لدى  قناعةً 
األوروبیة  القارة  تطور  بأّن   ،
واالزدھار  التقدم  من  المزید  نحو 
القوقاز  في  الروسي  والتمدد   ،
ذلك سیعیق  كّل  األوسط،  والشرق 
في  مخططاتھما  شرعیة   وسیفقد 
ھنا عن محاولة  والحدیث   ، العالم 
نحو  “بوتین“  أطماع  تمدد  وقف 
ومحاولتھ  والسیطرة“  الھجوم 
المشھد  في  جدیدة  قواعد  فرض 

الدولي. 
دفع  ألوكرانیا   الروسي  الغزو 
أجراس  تقرع  أن  إلى  بواشنطن 
الخطر، وتحّث حلفاءھا األوروبیین 
على التحرك و التحضیر للمواجھة  
البیت  زعماء  ألّن  المفتوحة؛ 
بأّن  سائد   اعتقاد  لدیھم  األبیض 
أوكرانیا  في  بوتین“   “ انتصار 
األوروبي  االتحاد  دول  أّن  یعني 
التالیة لھ، والجمیع  ستكون الوجبة 
موقٍف  في  الكرملین  سید  أّن  یعلم 
جبھة  داخل  الیوم  علیھ  یُحَسد  ال 

استخدام  سوى  أمامھ  یبَق  ،ولم 
في  االتحادیة،  المحكمة  ورقة 
القرار  ، وكان  الضغط  ممارسة 
أمام  العصي  وضع  ھو  األول 
عجلة تشكیل الحكومة، حین اتخذ 
ثلثي  حضور  بضرورة  قراراً 
الوزراء  رئیس  النتخاب  النواب 
، وكانت ھذه لعبة ذكیة من إیران 
یشّكلون  ألنھم  التنسیقي؛  والتیار 
الثلث المعّطل النعقاد الجلسة، ولم 
تكتِف المحكمة بذلك بل استمّرت 
الدیمقراطي  على  الضغط  في 
خالل  من  وذلك  الُكردستاني، 
األستاذ  مرشحھ  بشرعیة  الطعن 
استیفائھ  رغم  زیباري،  ھوشیار 
جمیع الشروط القانونیة للترّشح، 
وكذلك إصدار قراٍر بمنع تصدیر 
كل  رغم  اإلقلیم،  قبل  من  النفط 
اإلقلیم  حكومة  بین  التفاھمات 
السابقة،  العراقیة  والحكومات 
التنسیقي  التیار  زعیم  فیھم  بمن 
لذلك  إضافةً  المالكي،  نوري 
على  تسقط  الصواریخ  بدأت 
أربیل من قبل إیران والملیشیات 
بالتزامن  لھا  الموالیة  العراقیة 
الدیمقراطي  مكاتب  حرق  مع 
، كّل  بغداد  السیادة في  وتحالف 
ذلك من أجل ثنیھم عن التحالف 
مع التیار الصدري، لكنھما، أي 

اإلجتماعیة  بالكوارث  آبھٍة  غیر 
بسكان  المحدقة  والمستقبلیة 
سیطرة  تحت  الواقعة  المنطقة 
العسكریة  والقوة  اإلدارة  ھذه 
ھّمھا  بات  والتي  بھا،  المتحّكمة 
استنزافھا  تعویض  في  األوحد 
یكونوا  أن  في  أمالً  كانوا  بَمن 
في قاعات بناء اإلنسان و إقناع 
ساحات  في  ولیسوا   ، اآلخر 
متطلبات  لتلبیة   ، الصراع 
اإلقلیمیة  القوى  استراتیجیات 
و   ، لھا  المسّخرة  والخارجیة 
دون  المجنّدین  الطلبة  لمصیر 

خیاٍر لدیھم ..
للحدث  أكثر  ومقاربةً  تقییماً 
الطلبة  لذوي  البدائل  تتغیّب   ،
وباتوا   ، حیرتھم  في  وازدادوا 
تأھیل  قضیة  في  أكثر  یتقاربون 
المریر  النفق  مع  وبنینھم  بناتھم 
طرقات  على  أنفسھم  لیجدوا   ،
وكذلك  منھا  الداخلي  النزوح 
مؤثّرة  وبوتیرةٍ   ، الخارجي 
استنزافاً  لتنجز   ، الواقع  على 
كغایٍة   ، الغالب  المنطقة  لمكون 
الخاطئ  ألصحاب  مرئیة  باتت 
لذاتھا  المعادیة  السیاسات  من 
 ، الثقة  فقدان  ورّسخت  كما   ،
واعد  مستقبٍل  غیاب  وأّكدت 
حقاً  القادمة  األجیال  أنتظرتھ 
السویة  على  أقلّھا   ، شرعیة  و 
أولیاء  لدى  ،كأولویة  التعلیمیة 

ال  بما  الریاح  (جرت  أوكرانیا 
تشتھي السفن), وكالم “جو بایدن“ 
جیشھ  عبور  إبان  لھ،  الموّجھ  
عندما  األوكرانیة،  األراضي  الى 
خاطبھ  بالحرف :( سید بوتین, ال 
یحّق لك تغییر الخرائط في العالم، 
القائمة  الدولیة  بالتوازنات  واللعب 

منذ الحرب العالمیة الثانیة) 
الرابح  َمن  النظر  بغّض  و  وھنا 
تبقى  المعركة  ھذه  في  والخاسر 
حالة الفوضى والدفع باألوكرانیین  
بیت  ھو  أوروبا  إلى  اللجوء  نحو 

القصید. 
أمام  حدودھا  تركیا  فتحت  لو  ماذا 

الالجئین للتوجھ نحو أوروبا ؟ 
األوروبي  االتحاد  أّن  شّك  ال 
أزمٍة  أكبر  أمام  الیوم  نفسھ  وجد 
العالمیة  الحرب  منذ  بھ  تعصف 
موقعھا  وبحكم  فتركیا  الثانیة، 
صلة  یشّكل  الذي  الجیوستراتیجي 
الشرقي  العالمین،  بین  وصٍل 
ومالذاً  ھدفاً  أصبحت  والغربي، 
الھاربین  الالجئین  مالیین  لتدفق 
من  والصراعات  الحروب  من 
من  وتحدیداً  العالم،  أصقاع  كافة 
باتجاه  أفغانستان والعراق وسوریا 
عشرة  عن  ھنا  نتحّدث   ، أوروبا 

یطمحون  والجئ  مھاجر  ملیون 
القارة  إلى  الوصول  في  الیوم  
العجوز ، وبالتالي اإلجراءات التي 
على  وھناك،  ھنا  تركیا،  تتخذھا 
حدودھا تحّد من تدفقھم، ولو نسبیاً، 

ووصولھم إلى أوروبا . 
األوروبي  (االتحاد  مقولة  أّن  یبدو 
دقیقة  باتت   ( زرعھ  ما  یحصد 
ھذه  بإمكان   كان  حیث  ما،  نوعاً 
القارة أن تتجنّب ھذه الكارثة، من 
األمن  إعادة  في  المساھمة  خالل 
تشھد  التي  الدول  في  واالستقرار 
الحروب والصراعات ،ال أن تبقى 
مخططات  أمام  األیدي  مكتوفة 
واشنطن في الشرق األوسط، فتدفع 
أصبحت  بحیث  بمفردھا،  الثمن 
“أردوغان“  رحمة  تحت  المسألة 
بالده  حدود  فتح  بمجرد  والذي 
ستعصف  الالجئین  تدفق  أمام  
بأوروبا؛  الجھات  كّل  من  أزمات 
وألّن  المواطن األوروبي لن یقبل 
التقرب  أو  االعتداء  یتّم  أن  بتاتاً 
وفرص  عیشھ  ولقمة  رفاھیتھ  من 
مالیین  وصول  وبالتالي  عملھ، 
ستفقده  الساحة،  ھذه  الى  الالجئین 
العدید من االمتیازات الممنوحة لھ 
ردة  ذلك  كّل  سیشّكل  الدولة،  من 

إلى  یؤّدي  وربما  لھ،  حتمیة  فعٍل 
تساقط الحكومة تلو األخرى ، كما 
في  “جونسون“  حكومة  مع  حدثت 

بریطانیا مؤخراً.
الخالصة:

الیوم  نفسھ  یجد  األوروبي  االتحاد 
ال  وكارثٍة  جدیدة،  تحدیاٍت  أمام 
وجھھا،الحدیث  في  الوقوف  یمكن 
وجھتھم  الجئ،  ملیون  عشرة  عن 
األوروبي  االتحاد  ھي  األخیرة 
لیس باألمر السھل ، وبالتالي وقف 
ھذه الكارثة ال یتّم من خالل وضع 
السواتر  وبناء  الشائكة  األسالك 
بلغاریا  و  الیونان  حدود  على 
نحو  الفوري  بالتحرك  بل  وأسبانیا 
الحروب  فیھا  تشھد  التي  الدول 
وقفھا  على  والعمل  والصراعات 
فوراً ،والمساھمة الفعّالة في إعادة 
والعمل   ، إلیھا  واالستقرار  األمن 
الشعوب  طموحات  تحقیق  على 
ولو بحّدھا األدنى، ودعم المشاریع 
المنظمات  خالل  من  فیھا  التنمویة 
التالعب  عن  والكّف   ، الدولیة 
الشرق  في  اإلرھابیة  بالمنظمات 
العامل  تشّكل  باتت  التي  األوسط 
وعدم  الفوضى  خلق  في  المساھم 

االستقرار.

واشنطن  مصلحة  من  بالمحصلة، 
أوروبا ضعیفة  تكون  أن  وموسكو 
ومفككة، وھذا ال جدال علیھ، ومن 
تتّم  أن  أیضا  واشنطن  مصلحة 
اإلطاحة بعملة“ الیورو“ واستبعادھا 
عن حلبة المنافسة مع الدوالر، وفي 
على  حدودھا  تركیا  فتحت  حال 
الالجئین,  مالیین  أمام  مصراعیھ 
جدیدة  أزماٍت  في  أوروبا  ستغرق 
مدوي  سقوٍط  الى  ستؤّدي  حتماً   ،
تلو  واحدةٍ  األوروبیة  للحكومات 
القارة  تعود  وبالتالي  أخرى، 
األوروبیة الى حقبة األربعینات من 
القرن الماضي ، وحتى لو اتخذت 
صارمة،  احترازیة  إجراءات 
إلیھا،  الالجئین  وصول  من  للحّد 
 ، منھا  المرجّوة  النتائج  تحقّق  فلن 

ومحكوم علیھا سلفاً بالفشل .
المجتمع  الیوم من  لذا بات مطلوباً 
أولئك  حمایة  على  العمل  الدولي 
الفرار  إلى  یضطّرون  الذین 
الصراع  بسبب  ؛  دیارھم  من 
والتدخل  والقمع،  واالضطھاد 
واالستقرار  األمن  إلعادة  العاجل 
الى الدول المنكوبة والتي أصبحت 
شبھ مفلسة اقتصادیاً؛ نتیجة انزالقھا 
داخلیة  وصراعات  حروٍب  نحو 

وخاصةً سوریا ولیبیا والیمن. 
إن لم یتحّرك االتحاد األوروبي في 
في  مواطٌن  یبقى  ،فلن  االتجاه  ھذا 
إال  أفریقیا  األوسط وشمال  الشرق 
وسیحاول الوصول الى ھذه القارة، 
إعادة  أحد  یستطیع  لن  وبعدھا 
عقارب الساعة إلى الخلف، وربما 
تخرج األمور عن السیطرة، ولیس 
مستبعداً أن تنزلق ھذه القارة برّمتھا 
إلى حالة فوضى ھي  بغنى عنھا، 
الطاقة  أزمة  عن  الحدیث  وبالتالي 
أیضاًالشغل  أصبح  أوروبا  في 
والمواطن  للحكومات  الشاغل 
األوروبي على حّدٍ سواء، وتضاف 
باتتا  اللتان  الالجئین   أزمة  إلیھا 
لدى  وقلق  رعٍب  عامل  تشّكالن 

الجمیع ..
نفسھ  یطرح  بات  الذي  والسؤال 
مدى  أي  وإلى  متى  إلى  بقوة.. 
األوروبیة  الحكومات  تستطیع 
الطاقة وموجة  أزمة  أمام  الصمود 
كّل  بھا من  التي تعصف  الالجئین 

حدٍب وصوب؟.

ھذه  كّل  أمام  صمدتا  (الكتلتین) 
التراجع  ورفضتا  الضغوطات، 
عن موقفیھما في تحالفھم الثالثي 
الجدید  الواقع  مع  ،وتكیّفت 
الصدمة  لكّن  خّالقة،  بطریقٍة 
كانت كبیرة ، حین اتّخذ الصدر 
مقتَضبة،  تغریدةٍ  خالل  ،من 
من  كتلتھ  باستقالة  القرار 
مقنعة،  مبرراٍت  دون  البرلمان 
الخطوات  تحّدد  دراسٍة  ودون 
الخطوة،  ھذه  تتبع  سوف  التي 
التشاور مع حلفائھ، وھنا  ودون 
الصعداء،  التنسیقي  التیار  تنفّس 
ووجد أّن الفرصة الذھبیة قّدمھا 
لھم الصدر، على طبق من ذھب 
بتعیین  فاستعجل  وبالمّجان، 
البدالء عن المستقیلین، واالتفاق 
 ، الوزارة  لرئاسة  مرشحٍ  على 
والمطالبة بعقد جلسات البرلمان؛ 
الدستوریة  اآللیة  الستكمال 

لتشكیل الحكومة.
من  أكثر  التھّرب  بعد  وھكذا   
سبعة أشھر، من تعطیل جلسات 
اإلجراءات  وتعطیل  البرلمان، 
ھم  اآلن  أصبحوا  الدستوریة، 
كما   ، الدستور  عن  المدافعون 
حلفاء  اآلخر  الجانب  في  أربك 
الصدر  اتخاذ  بعد  الصدر، 
والتي  االرتجالیة  الخطوة  ھذه 
للرؤیا  النظر  قصر  عن  عبّرت 
والحنكة السیاسیة المطلوبة، كما 

القرارات  اتّخاذ  في  الفردیة  أّن 
أوصلتھ إلى ھذا المأزق، ووضع 
، فھم  حلفائھ بمأزٍق أكثر تعقیداً 
الیُحسدون  وضٌع  في  أصبحوا 
إلى  یذھبوا  أن  أما   ، علیھ 
الصدر  قرارات  مع  المجھول، 
االرتجالیة، أو التعامل مع الواقع 
عن  مختلفة  بطریقة  الجدید 
السابق، كما أّن الصدر وبدالً أن 
یراجع سیاستھ الخاطئة، بالتخلي 
عن البرلمان وعن حلفائھ، مارس 
باحتالل  لألمام،  الھروب  سیاسة 
االتحادیة  المحكمة  ثم  البرلمان، 
ثم قصر الرئاسة، دون أن یعرف 
الممارسات  ھذه  من  یرید  ماذا 
إلى  إضافةً  استراتیجي،  كھدف 
الحوار،  دعوات  كّل  رفضھ 
خاصةً المطروحة من قبل رئیس 
التیار  من  بقربھ  المتّھم  الوزراء 
الصدري، لكنھ استقّر أخیراً على 
خاصةً  البرلمان،  بحّل  المطالبة 
المنطقة  في  العنف  أحداث  بعد 
إلى  دفعتھ  والتي  الخضراء، 
السلمیة،  المظاھرات  كّل  وقف 
من  بتوجیٍھ  السیاسة،  واعتزال 
قم،  في  القابع  الروحي،  مرشده 
وھكذا  الحایري،  كاظم  هللا  ایة 
للمالكي  تماماً  الساحة  أفسح 
وفق  البرلمان،  جلسات  بانعقاد 
التسلسل الدستوري ، أي انتخاب 
رئیس  ثم  الجمھوریة،  رئیس 

عن  ناھیك   ، الطلبة  ھؤالء 
العجز الواضح في إدارة الملفات 
اإلداریة المتكاملة في المنطقة ، 
سنوات  العشر  عتبة  تعّدي  مع 
المنصرمة من معاناة الناس ككّلٍ 
لوضع  نیة  أو  تخطیٍط  ودون   ،
سیاسیة  لحیاة   ، حقیقیة  لبنات 
لمن ھم  وإداریة وخدمیة كریمة 

خاضعون لتلك السیاسات ..
الذي  للمنطق  وبالعودة  عموماً 
الملفات  بأّن   ، نفسھ  یفرض 
تستوجب  إنجاحھا  وسیاسات 
في  واحدة  سلٍة  في  تكون  أن 
الجدي  العمل  یسبقھا   ، تكاملھا 
لبناء آلیات استقراٍر سیاسي لكّل 
واتّباع   ، والمحیط  الداخل  من 
سیاسٍة بعیدة عن الشمول واللون 
الواحد ، حتى یتحقّق ذاك التكامل 
الفاعل والمطمئن للجمیع ، وذلك 
بخطاٌب عقالني ممّھد للعمل في 
المفید  التشاركي  اإلداري  الملف 
للواقع ، والذي یؤّمن من خاللھ 
والخدمات  األداء  من  المقبول 
الصحیة  المناخات  بالتالي   ،
للمبادرات ، والطاقات النابعة من 
المؤّھلة  وتلك   ، المعاناة  صلب 
الغیر ، في  من تجارب  خارجیاً 
أن تشارك في البناء كخطوةٍ في 

االتجاه الصحیح. 

البرلمان  مناقشة  ،ثم  الوزراء 
بعد  خاصةً  الصدر،  القتراح 
بعدم  االتحادیة  المحكمة  رفض 
حّل  مسألة  في  االختصاص 
لھذا  ونتیجةً  وھكذا  البرلمان، 
أصبح  فقد  الخاطىء  القرار 
للدستور  الحامي  ھو  المالكي 
استحقاقات  من  تھّرب  أن  بعد 
الدستور، أكثر من سبعة أشھر، 
یخالف  َمن  ھو  الصدر  وأصبح 
الدستوریة،وھكذا  اإلجراءات 
كان  سیاسیة  حركٍة  عن  أسدل 
یُؤَمل منھا أن تكون بدایةً موفّقة 
العراق،  في  األوضاع  لتصحیح 
الداخلیة  اإلصالحات  حیث  من 
مارس  وقد  إلیران،  والنوعیة 
الصدر نفس الغباء السیاسي، في 
ثورة شباب تشرین ،حیث وقف 
معھم في البدایة، ثم تخلّى عنھم 
الحقاً، وشارك في ممارسة القمع 

بحقھم. 
كان  إذا   : تساؤل  یُطرح  ھنا 
بحّل  الیوم  یطالب  الصدر 
البرلمان، والذھاب إلى انتخابات 
جدیدة، فلماذا لم یفعل ذلك عندما 
یده  في  البرلمان  حّل  قرار  كان 

وید حلفائھ؟ 
ھذا إن دّل على شيء فإنما یدّل 
على التخبّط السیاسي لرجٍل أبعد 

مایكون عن السیاسة.
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منذ عدة عقود دأب عالبیة المؤّرخین 
والباحثین في مجال العلوم اإلنسانیة 
إرفاق  في  والتاریخیة خاصةً  عامةً 
بجملٍة  والتقصي  البحث  عملیات 
لعملیات  كرفٍد  المساعدة  العلوم  من 
من  یُستخرج  وما  األثري  التنقیب 
إلى   ، المستھدفة  المواقع  باطن 
النظریة  المعطیات  اضحت  درجٍة 
والتقالید  العادات  من  المستخلصة 
وأیضاً المخزون الثقافي والفولكوري 
ذي أھمیة كبیرة تضاھي مخرجات 
یتّم   - تّمت  التي  المادیة  المكتشفات 
الكشف عنھا ، وفي خاصیة شعٍب 
مثل الشعب الُكردي ، والذي وبكّل 
بین  مكانتھ  یحتّل  یزال  ال  أسٍف، 
الشعوب ذوي الثقافة الشفاھیة ، إال 
أّن ھذه الثقافة، وبذات خصائصھا، 
كبیر   وجودي  وبتحّدٍ  واجھت 
تدّرجت  ومتنوعة  عدیدة  ثقافات 
 ، السیاسیة  بھیمنتھا  وأیضاً  بقوتھا 
اإلرثي  مخزونھا  على  وحافظت 
التاریخي ، وفي عودةٍ إلى مفاصل 
اإلرث  في  وخاصةً  العرض  ھذا 
كّل  في  وكما  الُكردیین  والتراث 
حظیت  حیث  البشریة  المجتمعات 
ودائماً   ، بارز  ریادي  بدوٍر  المرأة 
إن  بمحوریتھا،  یرتبط  دورھا  كان 
اقتصادي  أو  أساس  أسري  كركٍن 
إن  تلمس ھذا  تنتج، ولعلّنا نستطیع 
األساس  في  ُكردستان  بأّن  نقل  لم 
المرأة  عبادة  ظھور  مركز  ھي 
والمتدفّقة  المعطاءة   ... اإللھة   /
األم  اآللھة  تماثیل  ولعّل  حیاةً، 
قبل  حتى  خاصةً  منھا  والطینیة 
التحجر،   - الشي  مرحلة  دخول 
كاآلجر بعد استخدام الفخار خاصةً 
أقدم  تعتبر من  التي  التماثیل  تلك   ،
المجّسمات لذلك ، وأھمھا تلك التي 
اكتشفت في واشو كاني والتي تعود 
أكثر من ٤۰۰۰ سنة وخاصةً  إلى 
بأربعة  المجّسدة  اإللھة  تمثال 
األم  اإللھة  بتمثال  والمسّماة  أثداء 
اكتشفت  والتي   ، میتانیة   / الھورو 
ولمجرد   ، كانیي  سري  مدینة  في 
األمومیة  وبصیغتھا  نسویاً  تأشكلھا 
الخصبوي  النمط  على  دلیٍل  أكبر 
أدق  وبعبارةٍ  أو   ، بھ  امتاز  الذي 
وبشریاً  والخصوبة  النمو  متالزمة 
المرأة  عّدت  العصور  أقدم  ومنذ 
نتاج  أنھا  وكخالصٍة متسلسلة على 
في  األھم  العنصر  البل  ومحور، 
جدلیة الخصوبة واإلخصاب ، وقد 
خاصیة  في  شدید  وبتركیٌز  تجلّت 
كما  تامات،  أو  تعامات  اإللھة  األم 
الیونانیة،  ھیرا  أو  السومریة  اینانا 
ولتتشعّب منھا ومن جدید مجموعة 
منھّن   ، المواھب  متعّددة  اإللھات 
وكذلك  الشریرات  أو  القدیسات 
العابثات أو الخلوقات وفق سیاقات 
وبالتالي  وتجلیاتھا،  المرحلة 
نمط  لتغییر   كانعكاٍس  المتغیرات 
اإلنتاج وبالتالي مستلزماتھا ، فتظھر 
مع االستقرار والعیش الرغید نماذج 
وتستبدلن  تعبثن  الالئي  اآللھة  من 

الكلمات  وصاحب  المبدع  الملّحن   
مرھف  وبشدو  عزفاً  تتواتر  التي 
فنان   .. آالتھ  أوتار  ثنایا  بین  من 
عشق بالفعل بیئتھ وتشّرب بروحیة 
وشدو  أقاصیصھا  وعبق  بوطان 
أریج  مع  بالفعل  ّرزت  تط  ألحاٍن 
ورقّة نسماتھا ، وبالفعل نعجز عن 
أبدعھ  ما  لروعة  الدقیق  التوصیف 
المبدع  الفنّان   .. وسیبدعھ  ویبدعھ 
شیفكر میرزا تمّكن بالفعل أن یثبت 
بصمتھ الرائعة في مجال الموسیقى 
الشوق  حنینیة  فینا  وعّمق  والغناء، 
إلیھا مقامات بوطان .. وإلنجازات 
المبدع شفكر میرزا توّجھنا لھ وفي 
ومجامیع  بدایاتھ  حول  سریع  لقاٍء 
الفنّانین  وكوكبة  الرائعة  أغانیھ 
أداء  في  ابدعوا  الذي  الُكردستانیین 
مع  الكامل  الحوار  أدناه   .. أغانیھ 
المبدع  والملّحن  األغاني  كاتب 

شفكر میرزا : 

غالبیة عّشاق نمط أغانیك متفقون 
على أنك شاعر مرھف بأحاسیسك 
، وكلماتك تخالھا وسنسمح ألنفسنا 
كونكم  المحلیة  من  تام  وبتجرٍد 
في  رائعة  فنیة  قامة  فعالً  أصبحتم 
مجال األغنیة كتابةً وتلحیناً ، لیتكم 
تتفّضلون بنبذة عن بدایة مشواركم 
الفني وأوائل َمن تعاملتم معھم من 

المغنّین . 
۱۹٦۳م،  حمکو  دێرکا  في  ولدت 
الموسیقى،  أحببت  صغري  ومنذ 
الحفالت  یحیون  الفنّانون  وكان 
إلى  الكمانچة  أو  والطبل  بالزرنة 
عالنێ  عبدو  المرحوم  خطا  أن 
بنمط جدید استخدم فیھا آلة الجمبش 
وقد   ، الصوت  وبمكبرات  والطبلة 
نشأنا على التراث الُكردي بالتزامن 
آلة  اخترت  وقد  الجدد.  الفنّانین  مع 
إلمكانیات  األورغ  ثم  األكوردیون 
اآللة الفنّیّة وكانت بدایاتي مع الفنّان 
جمال سعدون ،رحمھ هللا ،أكثر من 
غیره، باإلضافة إلى مساھماتي في 
الفرق الفنیة واحتفاالت عید نوروز 
القومیة  المناسبات  من  وغیرھا 

واإلجتماعیة . 

حضور  بمقاماتھ  البوطاني  للغناء 
غالبیة  في  نتلمسھ  أن  تكاد  كبیر 
أغانیكم وروعة اللحن .. ھل ھناك 
خاصیة ما رّسخت فیك ھذه األصالة 

الفنیة؟
نستمع  دیریك  في  الصغر  منذ  كنا 
واألسماء  األصیل،  الغناء  إلى 
سمێ  عبدالعزیز  مثل  كثیرة، 
بانھقسری  وابراھیم  عالنێ  ورشید 
الجزراوي،  آغا  سعید  و  وغیرھم، 
جزراوي،  وحسن  عارف  ومحمد 
الجیل  وكذلك  برواري  وعیسى 
زاخولي،  بشار  ومنھم  التالي 
وتحسین طھ واردوان وأیاس ومن 
شێخو،  محمد  ُکردستان  روژآڤای 
عزیز  ومحمود  یوسف  وسعید 

رديني
ُ
حوار مع امللحن والفنان شيفكر مريزاومن جديد يف اإلرث والرتاث الك

   ولید حاج عبدالقادر

وآخر  فالح  مرةً  الذكور  اآللھة 
الحرفة   / محترف  لربما  أو  راعٍ 
 / السالل  صناعة  أو  الحداد  مثل: 
وقابلھا دائماً وأبداً اآللھة العذراوات 
وكرؤوس أقالٍم سریعة، ھنا یمكننا 
خجا   ، فروش  زمبیل  خاتونا  ذكر 
دوستا   ، كزي  كجكا جل   ، سیامند 
الوكي متیني، وتبقى ژین وللحقیقة 
والمرتكز  البل  المحور،  نقطة  ھي 
ُحّمل  وكتفسیٍر  وعالقتھا  جدید  من 
إفرازات  تراكمات  من  بكثیٍر 
الوعي البشري خاصةً بالحیاة وسر 
فلو   !! المرأة  وأعني  استمراریتھا، 
عدنا مثالً إلى المیثولوجیا السومریة 
كنّا  لربما  النسویة  الھتھا  وسجل 
اعتبرنا الترجمة األولى لكلمة / ننتي 
الدراسات  ولتبیّن  العضو،  كسیدة   /
المكثّفة واتفاق الغالبیة العظمى من 
ھو  ننتي  بأّن  السومریات  علماء 
االسم السومري لكلمة حواء العبریة 
وأضیف  العربیة  حیاة  وبالتالي   ،
 ،/ ژین   / بالُكردیة  معناھا   / أنا   /
خصوصاً  ؟!  بشيء  لنا  تعني  أفال 
یحمل  السومري  المعجم  نفس  وإّن 
لنا اسم مم كواحٍد من النسق األول 
لآللھة األبناء كإلھ الینابیع والودیان 
/ الماء العذب / كما اإللھ آفدار ... 
وباختصاٍر شدید فإّن التراث الُكردي 
المراحل  ھذه  كّل  جنباتھ  بین  حمل 
التي مّرت بھا المرأة الُكردیة والتي 
بقیت إضافةً إلى ما ذكرناه معزوفة 

عشق وولھ مستدام .
وھنا وفي العودة إلى تراتبیة ونمط 
القّص والغناء الُكردیین ، والتركیز 
في  سواًء  صرفة  بحثیة  وبرؤیٍة 
مع  تواترھا  وبالتالي  صمیمتھا 
المیثولوجي  الوعي  وتقّدم  التطور 
البشري في میزوبوتامیا ، فتلمح في 
 / المیثولوجیة  لھذه  األساس  البنیة 
میژو بالُكردیة وھي غیر كڤنھ برست 
انعكاسات  وكذلك   / الكالسیك  أو 
األنماط المعیشیة والبنى اإلقتصادیة 
والمختصة بأنماط اإلنتاج واستخدام 
ثم  ومن  اإلنتاج  أدوات  تطور  كما 
أخرى  وظھور  مثالً  حرف  اندثار 
بدیلة أو أكثر شیوعاً .. وباختصار 
 ، الغناء   ، األنشودة  تظّل   : شدید 
القصة ، كبنیة أساسیة ویُضاف إلیھا 
استبدال  یتّم  فقط  لربما  أو  األحدث 
األسماء فقط كظاھرة كّل األساطیر 
والقصص المیدیة والتي بقیت حتى 
من   / فّرست  بعضھا   .. و  بلغتھا 
التفریس / بعضاً من أسماء ملوكھا 
باإلشارة  بالمقابل  لي  ... وھنا البّد 
مقابلة، وأعني  إلى ظاھرة ذكوریة 
الحظت  حیث   ، الوك  ظاھرة  بھا 
،من خالل متابعتي القدیمة / الجدیدة 
الوكي  وتحدیداً  الظاھرة،   لھذه 
فلو   !! مادني   ، معدني  أو  متیني 
الغناء وطرائقھا،  أنماط  كافة  تأّملنا 
األول  المقطع  في  خاصةً  سنالحظ 
ببدایة األغنیة فھل / أري یادي ت 
فھل ھي   / بخودكي  او ت  بخوكي 
والتاریخ  األم  اآللھة  لمرحلة  امتداد 

الُكردي وبحضاراتھا المختلفة تؤّكد 
تاریخیاً  الظاھرة  ھذه  شیوع  على 
ونصوص  تماثیل  وجود  خالل  من 
كثیرة تثبت ذلك ؟! .. أم لعلّھا من 
انتشرت  كدیٍن  المسیحیة  المؤثرات 
من  البّد  وھنا  كثیراً،  ُكردستان  في 
مریم  ظاھرة  مع  كجك  تقاطع  ذكر 

العذراء !! .. 
ومن ثم وأیضاً ھنا / الوكي متیني 
وارتباطھا   / معدني   .. مادني   ..
وخاصةً  المعدن  اكتشاف  بظاھرة 
ھیفستوس  باإللھ  وعالقتھ  الحدید 
یعظ  والذي  والحدید  المعدن  إلھ 
اإلغریقیة  األساطیر  حسب  أصلھ 
من سھول كیلیكیة بمفھومھا الواسع 
في  ُجرح  الذي  اإللھ  ھذا   ، ھناك 
صراعھ  في  یعرج  وأصبح  قدمھ 
إلھة العشق  ومنافستھ لیحظى بقلب 
 / عشتار   .. ھیرودیت  والغرام 
ولكن   ... بعد  فیما  وأصبح عشیقھا 
الوكي   / الُكردي  واإلرث  األھم 
وما  تقاطعھا  ومدى   ..  / زردوشي 
والشجرة  زرادشت  عن  ویقال  قیل 
واالستدامة  الدیمومة  وظاھرة 
بخودي   .. وه  بخوكي  ت  والقسم 
كي .. ومناجاة الفتاة البل صرختھا 
تعّج  كانت  استدالل وإن  أو  كتشبیھ 
بعواطف عاشقة جارفة إال أّن فیھا 
مافیھا من الباطنیة كثیر من األمور 
. وقبل أن نختتم البّد لنا من الوقوف 
التي  الكوجریة  المرثیة  عند  ملیاً 
یرتقي فیھا األلم إلى مصاِف التألق 
فینتج  الوجع  متوالیة  في  لیتوّحد 
من مخاضھ ثانیة بذرة تنفلق كحبة 
في  تستمّر  واحدة  فلقتین  إلى  القمح 
واألخرى  المستدامة  مرثیتھا  إنتاج 
تینع بذرة الحیاة المتجددة لتستمّر  .

استدامة  ھي  الكوجر  مرثیة  إّن   
كینابیع  الزالت  التي  للمناحة 
ألماً  تتدفّق  ُكردستان  وجداول 
ربیعھ   .. و  شتائھ  ودموع  بخریفھ 
المتدّرجة  خضاره  فیھ  تینع  الذي 
صوب االصفرار وھات یاالخریف 
في   ... دوالیك  وھكذا  جدید  من 
المرثیة تلك - الكوجریة - نرى كیف 
الزغارید  تمزجن  الكوجریات  أّن 
ھمساتھا  من  فتنفح   ، العویل  مع 
رااكن   : فتصدحن  الرحیل  أغاني 
بینین بووووكي داللي .. ھي عینھا 
العریس  الشاب  تودعن  بھا  األغنیة 
وتخرجن  القبر  إلى   - المتوفى   -
سكن  إلى  أھلھا  دارة  من  العروس 
زوجھا . والمغزى ھو دائماً المناحة 
ربیع  حتماً  سیلیھ  لموت  كمتالزمة 

تتجّدد فیھ الحیاة. 
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شاكر، ومحمد طیب طاھر رحمھم 
هللا، وغیرھم ممن شّكلوا لدّي ولدى 
أرضیة سماعیة خصبة  دیرك  أھل 
مثلٍث  في  فكوننا  وأصیلة،  متنوعة 
یتصل بجزیرة بوطان وزاخو، كان 

ھناك التنوع واألصالة.

- رافقتم مسیرة عمالقة في الغناء 
سعدون  جمال  المرحوم  البوطاني 
وروني  وآزاد  جمعة  واسماعیل 
وللحقیقة فقد نالت كثیر من أغانیكم 
تجربتكم   .. واسعة  جماھیریة 
ترتیب  أستاذ في سھولة  باختصار 

الكلمات وتطبیقات اللحن : 
تعاملت مع فنّانین كثر لكن كان لي 
مع الفنّان جمال سعدون، رحمھ هللا، 

رحلة فنیة ممیّزة. •

تجربتكم باختصار أستاذ في سھولة 
ترتیب الكلمات وتطبیقات اللحن.

جمیلة  الكلمات  تكون  عندما 
اللحن  تستدعي  موضوع  وللقصیدة 
ألنھا  وسالسة؛  بانسیابیة  فیأتي 

تحّرك أحاسیسي.

أھم اآلالت التي ترى نفسك بارعاً 
اللحن  یوائم  الذي  والمشرط  فیھا 

مع الكلمة وحنجرة المغني 
آلة األورغ فكانت وما زالت األقرب 

إلى نفسي ومشاعري 

یتمتّع  الُكردي  والفلكلور  التراث 
عظیم...ماالذي  موسیقي  بثراٍء 
تأثّرت بھ شخصیة الملحن والفنّان 

شیفكر میرزا ؟ 
كان  سابق  جواٍب  في  ذكرت  كما 
أسالفنا  من  إلیھ  نستمع  فیما  التنوع 
ذكرت  الذین  الكبار  الفنّانین  من 
بعضھم،، رحمھم هللا، األثر العمیق 

والجمیل في تكویني الفنّّي.

التلحین إلھام ووحي ، ولیس عمل 
ماشئت...متى  متى  تختاره  مھني 
تكون مھیّئاً لتلحین مقطع موسیقي 
لھ حضور  فنیة  ،كقامة  وبرأیكم  ؟ 
 ، الُكردي  الفن  فضاء  في  ممیز 

ماھي مقومات التلحین الناجح؟
أو  شوق  حالة  ھناك  تكون  قد   -
فھذه  الوطن،  وحب  محبة  مشاعر 
تلھم  النفس  لواعج  من  وغیرھا 
تثیر  قد  وأكّرر  باأللحان  وتوحي 

الكلمة الجمیلة اللحن والنغم 

معھم:  تعاملتم  الذین  الفنّانون   -
في  األبرع  رایتھ  َمن  أكثر  أیّھم 
تقمص ألحانك بأداء رائع ویوائمھا 

للكلمات غناًء كما أوتار آالتك ؟
لھم  لّحنتھ  ما  أّدى  الفنّّانین  أغلب 
بإتقان، وكان أبرعھم جمال سعدون 
، رحمھ هللا، لقربي منھ والعمل معھ 
ابني جوتیار  أرى  . واآلن  مباشرةً 
ینقل أحاسیسي بالشكل الالئق الذي 

. أحّبّ
....

تالیف  من  األغاني  من  نماذج   •
الفنان شفكر میرزا : 

                       (۱)
Min nav ê te li ser dil 
kola
Ne poşmanim xwediy a 
pora
Evîn ne kotek û zore way
Evîn ne kotek û zore
Te ne xeme û dil ji pola
Te ne xeme û dil ji pola 
way

   غنّاھا : الفنان جمال سعدون
                       (۲)
Hey hey delal a dilê min 
rabe derenge
Dîsa dêrik tê bîra min 
bêhna min tenge
Cihê bab û kala û dost û 
yar û jara
Hey hey delal a dilê min 
rabe derenge

غنّاھا : الفنان خبات دھوكي
                       (۳)
Şîrîn yarê tehil nabê
Çavê min ji te têr nabê
Jana te ji dilî der nabê
Mim ji te pêve kes nabê

غنّاھا : الفنان جمال سعدون
                        (٤)
Min dilê xwe ji tere vekir
Hey lawik ê dil kevir
Kelha evînê me çêkir
Bi hesanî te ji bîrkir

غنّاھا : الفنان جمال سعدون
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الكارثیة،  الحروب  زمن  في 
 ، الدمویة  وصراعاتھا  بویالتھا 
ككّلٍ  المجتمع  مدى حاجة  یتبّدى 
لمعالجة  الطبیة  الكوادر  إلى 
وبالتالي   ، والمصابین  الجرحى 
یصبح ذلك الكادر وكما المالئكة 
بأردیتھم البیض ، ال حمائم سالٍم 
اللمسات  ذوي  ماھم  بقدر  فقط، 
وطأة  من  تخفّف  التي  الناعمة 
التعافي  سبل  وتحّدد  اآلالم، 
بّر  إلى  بالمرضى  والوصول 

أمان الحیاة من جدید .. 
الكوادر  وكل  البل  واألطبّاء، 
المرافقة لھم، حمتھم حتى قوانین 
لما یلعبھ الكادر  الحروب ؛نظراً 
الطبي في حاالت السلم والحرب، 
وتوصیفاتھم  نصائحھم  وألھمیة 
لما  وكذلك   ، یقّدمونھا  التي 
یفعلونھ للناس في أقسى الظروف 
وأشد حاالت الحروب، بمعاركھا 
العدد  ھذا  في  ارتأینا   .. القاسبة 
اللقاء مع السیدة الدكتورة فاطمة 
جراحة  في  أخصائیة  الزھراء، 
والحنجرة،وكان  واألذن  األنف 

لنا معھا الحوار التالي : 

األزمة السوریة أفرزت أمراض 
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السوریة  البیئة   في  مستجدة 
في  السیئة  للظروف  نظراً 
السكن  وأماكن  اللجوء  مخیمات 
سبل  عن  البعیدة  االعتباضیة  
تفتقد  والتي  والعالج  الطبابة 
مما  المعیشة،  مقومات  ألبسط 
عدیدة  أمراض  انتشار  إلى  أّدى 
ما     : القدیرة  الدكتورة  برأیكم 

سبل معالجة ھذه الظاھرة؟ 
السؤال  ھذا  بخصوص  بدایةً   -
في  لألطفال  بالنسبة  وتحدیداً 
ما  كّل  ھي  فالحرب   ، سوریا 
یعیشون  زالوا  وما   . یعرفونھ 
واأللغام  العنف  من  خوٍف  في 
من  والمتفجرات  األرضیة 
یقاسون  إنھم  الحرب.  مخلفات 
والنفسیة  الجسدیة  الندوب 
أظھر  عام ۲۰۲۱،  في  للحرب. 
ثلث األطفال في سوریا عالمات 
منھا  وكان   ، النفسي  الضیق 
واألرق  والتعب  والحزن  القلق 

المتكرر.
من  واحدة  الحرب  صنعت  كما 
التاریخ  في  التعلیم  أزمات  أكبر 
كامل  جیل  دفع  حیث  الحدیث، 
ثمن  السوریین  األطفال  من 
التعلیمیة  والمرافق  الصراع. 

استخدام  یمكن  وال  مستنزفة، 
العدید من المدارس ألنھا دّمرت 
أو تضّررت أو آوت أسراً مشّردة 

أو تُستخدم ألغراٍض عسكریة.
اإلعاقة  ذوو  األطفال  یتحّمل 
عبئاً مزدوجاً عندما یتعلّق األمر 
لصحتھم  والتھدیدات  بالعنف، 
وسالمتھم، والجوع، وخطر سوء 
وقد  التعلیم.  وفقدان  المعاملة، 
التنقل،  على  القدرة  انعدام  أّدى 
إلى  األذى  من  الفرار  وصعوبة 
تفاقم التحدیات التي یواجھونھا. 

جراحة  في  أخصائیة   كونكم 
ماھو  والحنجرة،  واألذن  األنف 
الحرب  ظروف  انعكاس  مدى 
الحاالت  وماأكثر  الناس؟  على 

انتشاراً في مجال تخصصكم ؟ 
- أصبحت جراحة األنف واألذن 
التاسع  القرن  في  والحنجرة 
متخصص  منفرٍد  لمجال  عشر 
نتیجةً لتطور العملیات الجراحیة 
إمكانیة  أدخلت  التي  الجدیدة 

التخدیر
كأداة جراحیة  المجھر  واكتشاف 
العشرین  القرن  بدایات  في 
وألول  الوسطى،  األذن  لجراحة 

وجماعتھ  الخمیني  ركوب  مع 
موجة ثورة الجیاع والمضطھدین 
أواخر  في  بڤوةٍ  اندلعت  التي 
ضد  الماضي،  القرن  سبعینیات 
حكم الشاه في ایران ، وبالھوینى 
وزّجھ  المذھبي  البعد  استغّل 
بدایةً  الثورة  أتون  في  عملیاً 
مستغّالً وبأقصى طاقٍة ممكنة من 
المذھبیة الشیعیة المشبعة تاریخیاً 

بنزعٍة فارسیة طاغیة . 
وسیطرة  الشاه  سقوط  ومع 
بتطبیق  بدأ  الحكم  على  الماللي 
 (  ! الشرعیة   ) المذھبیة  الرؤیة 
وقوننتھا ، واألھم تطبیقھا وسط 
ولتتسع  فظیع،  بنیوي  رھاٍب 
ومالحقات  االعتقاالت  دائرة 
مجامیع رجال الدین للناس ومن 
وفتاوى  وبحجج  اعتقالھم  ثم 
،البل  وتفاسیر  رؤًى  من  تنطلق 
وحتى لرؤًى شخصانیة ، ومن ثم 
محاكمتھم بشكٌل صوري والنطق 
وتدعم  البل   ، ترتقي  بأحكام 

بفتاوي غیر قابلة للنقاش . 
صلب  إلى  عودةٍ  وفي  وھنا 
النساء  عانت  فقد   ، موضوعنا 
في إیران كثیراً من التجاوزات، 
إلى  عدیدة  حاالت  في  وصلت 
وباألخّص   ، اغتصاب  عملیات 
وجمیعنا   ، الُكردیات  النساء 

سلسلة عظیمات  بناء  إعادة  مرة 
أصبح  فقد  الوسطى.  األذن 
األذن  التھاب  عالج  ممكناً  اآلن 
على  الحفاظ  وكذلك  الوسطى 

السمع. 
األولى  العالمیة  الحرب  كارثة 
أّدت إلى وجود أعداٍد ال تُحصى 
وأّدى  والمشّوھین  الجرحى  من 
لطب  جدید  ظھورفرعٍ  إلى  ذلك 
وھو  والحنجرة،  واألنف  األذن 
الرأس  في  التجمیلیة  الجراحة 
نتیجة  ھذا  وكان   ، والوجھ 
التجارب الرھیبة في المستشفیات 
الیوم  تزال  ال  التي  المیدانیة 
أساس جراحة الحوادث وجراحة 

األورام . 

األممیة  المنظمات  دور  ماھو 
األحمر  الصلیب  رأسھا  وعلى 
الدولي و منظمة الصحة العالمیة 
وغیرھا من المنظمات المختصة 
من  الحّد  في  المجال  ھذا  في 
مع  المتزامن  المرض  شیوع 

الحالة االقتصادیة الھشة.؟
حتى  العقوبات  تتمّكن  لم   -  
السوري  النظام  تغییر  من  اآلن 
الرغم  وعلى  سلوكھ،  تعدیل  أو 

المتمثّلة  المعلنة  األھداف  من 
الشعب  على  وطأتھا  تخفیف  في 
مؤّشرات  عّدة  تُظِھر  السورّي، 
أّن المواطنین السوریّین العادیّین 
راً منھا. تستكشف  ھم األكثر تضرُّ
ھذه الورقة آلیّات النظام لمواجھة 
بنیتھ  على  العقوبات  تأثیر 
توصیات  وتقّدم  االستبدادیّة، 
ومقترحات لجعل العقوبات أكثر 
التقلیل  مع  النظام  ضّد  فاعلیّة 
الشعب  على  السلبیة  آثارھا  من 

السورّي. . 
- كلمة أخیرة  توجھینھا دكتورة 

لآلباء واالمھات ؟ 
كلمة  توجیھ  أستطیع  أخیراً    -
ظّل  في  والعائالت  لألمھات 
في  خاصةً  سیئة  جداً  ظروٍف 
المخیمات لالنتباه لصحة أوالدھم 
الصحیة  المراكز  ومراجعة   ،
األمراض  ألّن  التأخر؛  وعدم  
المعالجة أسھل  بدایتھا تكون  في 
أوالً  ھذا  المتأخرة  األوقات  من 
اإلمكان  بقدر  الوقایة  سبل  وثانیاً 
یستطیعون  كانوا  إن  أدري  وال 
الملّوثة  المیاه  عن  االبتعاد 
معقمة  بمواد  وغسلھا  والخضار 
انتشار  ظروف  ظل  في  خاصةً 

والتي  الكولیرا  مثل  األوبئة 
مدینة  من  أكثر  في  انتشرت 
بسوریا .وتشجیع العائالت على 
في  حتى  للتعلم  أوالدھم  دفع 
المدارس التعلیمیة التي ال تكون 
التعلیم،  من  جید  مستوى  ذات 
الرمد  بأّن  یُقال  مثلما  ولكن 
أفضل من العمى ، والمفروض 
ھذا الجیل من األطفال الذین ال 
یتعلّمون وقبل كّل شيء ھم قنابل 
وھؤالء  المستقبل  في  موقوتة  
سیعانون  الذین  ھم  االطفال 
العنف  إلى  ینفلتوا  ولربما  كثیرا 

والجریمة و التعصب. 

حوار مع الدكتورة فاطمة الزهراء

بشائر ثورة قد توقدها جدائل مهيسا اميني
النزال نتذّكر حالة الشھیدة فریناز 
 ، مھاباد  مدینة  من  خسرواني، 
من  نفسھا  برمي  انتحرت  والتي 
كانت  لفندٍق  الرابع  الطابق  نافذة 
الحرس  مداھمة  بعد  فیھ  تعمل 
الثوري لغرفتھا، ومحاولة ضابط 
اشتعلت  حیث   ، اغتصابھا  منھم 
بكشف  للمطالبة  حینھا  المدینة 
وكادت   ، انتحارھا  مالبسات 
أن  مھاباد  مدینة  اضطرابات 
فریناز  اسم  ترداد  ومعھا  تتوّسع 
بوعزیزي  إلى  تحّولھا  وإمكانیة 
األمن  أّن  إال   ، التونسي 
قمعوا  ثورتھ  وحّراس  اإلیراني 
ولم   ، شدید  وبعنٍف  المظاھرات 
تفاجأ  حتى   ، طویلة  فترة  تمٍض 
 /  ۲  /۲۳ یوم  في  العام  الرأي 
ُكردیة  مواقع  نشرتھ  بما   ۲۰۱۷
في  ونشطاء  معارضة،  إیرانیة 
 ) االجتماعي  التواصل  مواقع 
مدینة  أھالي  من  لفتاة  صورة 
كرمانشاه ) قیل بأنھا انتحرت إثر 
اغتصابھا في سجون األمن ، بعد 
اإلیرانیة  االستخبارات  كانت  أن 
قد اعتقلتھا قبل انتحارھا بحوالي 
 ) موقع  حسب  أسابیع  خمسة 
الناشط  الُكردي   ( مروفایتي 
 ، اإلنسان  حقوق  قضایا  في 
میر  مھدیس  بأّن  أّكدت  والتي 

 ، معماریة  مھندسة  قوامي وھي 
انتحرت بعد خروجھا من السجن 
مباشرةً حیث قام رجال األمن في 
علیھا  باإلعتداء  كرمانشاه  مدینة 
اعتقالھا،  فترة  أثناء  واغتصابھا 
 /  ۱  /  ۲٤ یوم  استدعائھا  بعد 
اإلستخبارات  مبنى  الى   ۲۰۱۷
یومین  لمدة  كرمانشاه  مدینة  في 

منھیةً  وتنتحر  بعدھا  لتخرج 
الثالث  العقد  تتعدَّ  لم  التي  حیاتھا 
والمتابعین  النشطاء  وحسب   ،
الحاالت  فإّن  اإلیراني  للشأن 
أن  استطاعت  أعاله  المذكورة 
 ، قلیالً  اإلیراني  الشارع  تحّرك 
ووحشیة  كما  ولظروٍف  لكنھا 

أجھزة القمع تمّكنت من السیطرة 
إلى  على الوضع وإعادة األمور 
طبیعتھا ، وقبل أیاٍم، وكما تشھد 
األحداث في أیامنا ھذه ،سیما بعد 
الُكردیة  الشابة  الصبیة  استشھاد 
بالشكل  وخاصةً   ، امیني  مھیسا 
َمن  وحشیة  ومظاھر  تّم،  الذي 
اعتقلوھا في واحٍدة من محطات 

عربة  داخل  وكذلك   ، طھران 
وتصرفات  المعتقل  إلى  نقلھا 
أمن إیران، وكذلك داخل مقرھم 
والتقصد في عدم استقدام اإإسعاف 
إلى  السجینات  مطالبة  لھا، رغم 
أن فقدت الروح شھیدةً في سبیل 
كرامتھا وحریتھا، ولینتشر خبر 

قمع  أجھزة  بھ  قامت  ما  بشاعة 
كالنار  الفضیحة  ،وباتت  النظام 
وتتالت   ، الھشیم  في  تندلع  التي 
اإلحتجاجات،  واشكال  مظاھر 
من  كثیر  وتجاوبت   ، تزل   ولم 
النسوة في داخل ُكردستان وایران 
اإلدانات  حجم  والزال   ، والعالم 
وأشكال  أسالیب  ومعھا  تتكاثر 
معبّرة تحرج نظام الماللي كثیراً 
أو  وحرقھا  للجدائل  قطعٍ  من   ،
 ، إتالفھ  وأیضاً  الحجاب  خلع 
والمظاھرات  الوقفات  وكثرت 
حاالت  ومعھا   ، االحتجاجیة 
النظام،  لقوات  الممنھج  القمع 
وحسب   ، وجرحى  قتلى  وسقط 
اإلیراني یالحظ  للشان  المتتبّعین 
امتداد حركات اإلحتجاج وانتقالھا 
ومعھا   ، اإلیراني  العمق  إلى 
أیضاً ابتكار وسائل تأثیر وضغط 
في  خاصةً  النظام  على  كبیرین 
تزداد  حیث   ، الدولي  العمق 
التضامن  ساحات  یوم  بعد  یوماّ 
وتشمل  ولتمتّد  إیران  خارج  من 
لھم  ورجال  نسویة  شخصیات 
السیاسي  وحضورھم  شھرتھم 
والمجتمعي ، وتتسع معھا رقعة 
المتضامنة  اإلحتجاج  مظاھرات 
مع الشھیدة ، وُكردستانیًا : لعلھ 
قرار  تال  الذي  األبرز  الحدث 

طرفي  بین  التنظیمیة  الوحدة 
الُكردستاني  الدیمقراطي  الحزب 
- ایران - والذي ساھم وشّجع في 
اتساع رقعة االحتجاجات وتنوعھا 
ایران  ُكردستان  داخل  في  سواًء 
النظام  اعتراف  وما   ، وخارجھا 
وتمدد  وجرحى  شھداء  بسقوط 
مقدمات  سوى  االحتقان  مظاھر 
وأقوى،  أوسع  ألنشطة  تمّھد  قد 
مھیسا  الشھیدة  ستصبح  فھل 
الشاب  أمیني كنسخة نسویة عن 
وكأیقونة  ؟  بو عزیزي  التونسي 
في  الماللي  لطغمة  حداً  تضع 
أیضاً  فتنال شعوبھا   ، إیران ككّلٍ
كل  ؟  المصیر  تقریر  في  حقھا 
المقدمات مشّجعة ، رغم ھیجان 

واستبدادیة الطغمة الحاكمة .
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تساؤًل،ا  ین  والِدِّ الِعلم  ثنائیة  أثارت 
منذ الِقدم، أََساَل دماً ثّم ُحبراً، حتى بَدا 
وكأنّھما خصمان ال یلتقیان، ونقیضان 

ال بقاء ألحدھما إّال بإلغاء اآلخر. 
خالفاً للحقیقة، یعتقد الكثیر من الناس 
 ، والدین  الِعلم  بین  التناقض  بَِوَھم 
االختالف  إّن  دامغة.  أِدلّة  تقدیم  دون 
الظاِھر بینھما، في المنھج، ال یرتقي 
التناقض،  أشكال  من  شكٍل  أّي  إلى 
وساحتھ،  خصائصھ  منھما  فلكّلٍ 
ویحِدّد  الكون،  نشوء  یُفِسّر  فالدین 
الموجودة  الحقائق  مع  التعاطي  كیفیة 
فَتِئ  ما  تساؤالٍت  یجیب على  ثّم  فیھ، 
الكھوف  سكن  منذ  یطرحھا  اإلنسان 
اإلنسان؟  ُوِجدَ  كیف  ھذا:  یومنا  إلى 
ولماذا  كیف  الموت؟  بعد  مصیره  ما 
الحیة  الكائنات  من  غیره  عن  یتمیّز 
بینما  والعواِطف؟  والمشاِعر  بالذكاء 
من  الُمشّخص  مع  فقط  یتعامل  الِعلم 
الغیبیّات،  في  الخوض  دون  األشیاء، 
إلى  اإلنسان  حاجة  تلبیة  عن  فضالً 
المادي،  ذاتِھ  ومعرفة  سلوكھ،  تفسیر 
والكون  علیھا،  یحیا  التي  واألرض 
من  بدّ  ال  أكثر  للتوضیح  بھ،  المحیط 

فھم ماھیّتھما. 
اإلسالم،  ھو  واحد  عند هللا  الدّین  إّن 
الِقیَم   : ھي  دعائم  ثالث  على  یقوم 
الشعائر،  إقامة  الحمیدة،  اإلنسانیة 
ُمسلّمة  ھا  أھمُّ وِمن  بالغیبیات  اإلیمان 
والُمسلّمة  اآلِخر،  والیوم  با�  اإلیمان 
البرھان  یمكن  ال  الذي  الشيء  ھي 
یمكن  ال  الوقت  وبنفس  علمیّاً،  علیھ 
دحُضھ علمیّاً. تبقى المرجعیة الوحیدة 
للدین ھي الُكتُب السماویة، كما أُنِزل 
األحادیث  أّما  تحریف،  دون  هللا  من 
فلیست  والتراث  الفقھ  وُكتُب  المرویّة 
من الدین بشيء. والُمسِلم ھو كّل َمْن 
أقام الِصلة مع هللا، من خالل اإلیمان 
من  صالحاً،  وعمل  وبِاآلِخرة،  بِھ 
من  النوع  ھذا  في  یتساوى  عدالة هللا 
بغِضّ  الناس،  الِفطري جمیع  اإلیمان 
كان  لو  ذكائھم،  مستوى  عن  النظر 
علمیة  براھین  إلى  بحاجة  اإلیمان 
األغبیاء،  دون  فقط  األذكیاء  آلمن 
دون  العلمي  المجال  في  والعاملین 

ورمز  الحیاة،  براعم  ھم  األطفال 
قصة  ھي  الطفولة   ، والعفویة  للبراءة 
حلم صغیرة تبدأ من روح عذبة مكونة 
قلوب  یملكون   ، والسالم  الحب  من 
نور  داخلھم  من  یشّع  وصادقة  طاھرة 
صفحة  أعینھم  وفي  والبساطة  البراءة 
وقلب  باسم  ثغر  صفاء،  وحیاة  بیضاء 
تقع  والنقاء  الصفاء  ھذا  كّل  مع  نقي، 
كیفیة  في  األھل  على  األساسیة  المھمة 
الذي  الثمین  الكنز  ھذا  على  المحافظة 
وجود  على  الحرص   ، بثمن  یقدّر  ال 
مقدس  وواجب  مسؤولیة  ھي  الوالدین 
حیاة  مع  الثورة  ببدایة  یبدأ  طفل  تجاه 
تربیة  ألّن  ؛  صحیح  اتجاه  نحو  آمنة 
بتربیة  وذلك  والدتھ،  قبل  تبدأ  الطفل 
األخیرة  العشر  السنوات  في   ، والدیھ 
المھاجرین  نسب  بارتفاع  اتسمت  التي 
ومن  عدیدة  ألسباٍب  الغرب  بالد  إلى 
أبرزھا وتیرة الظلم والقتل والتشرد التي 
المرء مضطّراً  لھا مما جعل  تعّرضوا 
بمستقبل  آمالً  وأھلھ  وطنھ  یغادر  ان 
خالل  ومن  غریبة،  بالد  في  مجھول 
المعروف  الشرق  مجتمع  من  الھجرة 
وثقافات  تقالید  و  بعادات  والمتقیّد 
یمتاز  غربي  مجتمع  إلى  متنوعة 
ھنا  المطلقة  شبھ  والحریات  باالنفتاح 
تقع مھام جدیدة من توطید أمور االسرة 
والحفاظ  االھل،  على  واستقرارھا 
الجدید  المجتمع  ھذا  في  أبنائھم  على 
القوانین  سّن  الذي  والمنفتح   ، علیھم 
لحمایة حریة األبناء وفق معاییرھم ھم 
المؤثرات  وأیضاً  نحن  معاییرنا  ولیس 
المدرسة  رفقة  مثل  دور  لھا  الخارجیة 
فكراً  یحملون  الذین  المنطقة  وأصدقاء 
وعادات تختلف عن قیمنا، ھنا یتوّجب 
والتربیة  الرعایة  مھمة  الوالدین  على 
بل  اختیاریة  مھمة  لیست  لألبناء،وھي 
على  التعرف  علینا   ، حتمیة  مسؤولیة 
الواقع الذي سوف یعیشھ أطفالنا لندرك 
سوف  التي  والمشكالت  الصعوبات 
الصورة  في  ؛لنكون  أطفالنا  یواجھھا 
مدى  مواجھة  في  الستعدادنا  األولیة 
ندرك  ألننا  علیھم  البیئة  ھذه  تأثیر 
إلى  یؤدّي  المجتمع  اختالف  أّن  تماماً 
یعني  ال  ھذا  التربیة،و  أسلوب  تغییر 
أن ال یندمج مع مجتمع دخلھ، وتعّرف 
كتلة  المجتمع  ھذا  لیصبح  ثقافاتھ  على 
الكثیر  داخل  نالحظھ  وما   ، متناغمة 
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الحزب  تأسیس  ذكرى  تمرُّ  عاٍم  كلَّ 
الجنوب,   - الُكردستاني  الدیمقراطي 
یوم  وتلیھا  ۱۹٤٦)م,  آب   -۱٦)
ذكرى  ۲۰۲۲)م.    -  ۹  –  ۱۱)
ذات  المجیدة,  أیلول  ثورة  اندالع 
األثر والوقع األكبر في تاریخ حركة 
في  الُكردي  القومي  الوطني  التحرر 
التاریخ الُكردي الحدیث, والمعاصر, 
الضوء  بإلقاء  َرغبُت  المناسبة  وبھذه 
على بعٍضٍ من جوانب نھج البارزاني 
ھّم وعبء قضیة  الذي حمل  الخالد, 
أمانٍة وبطولٍة  ُكردستان وشعبھا بكل 
قرن  نصف  عن  یزید  ِلما  واقتدار، 
،دون كلل أو ملل, فأین نحن من ھذا 

النھج. 
والحیاة  واألحزاب  البارزاني  أوالً: 
الدیمقراطي  والحزب  الحزبیة 

الُكردستاني تحدیداً: 
و  الكتاب  ،من  كثیرون  تطّرق 
ھذا  إلى  واآلن  سابقاً  الباحثین، 

الموضوع. 
كان  البارزاني  إّن  یقول:  فریق   -۱
الحزب  بمنھاج  تماماً  ملتزماً  حزبیاً 
ونظامھ الداخلي مثل أي حزبّي آخر.

یؤمن  كان  إنھ  یقول:  ثاٍن  فریق   -۲
جماھیري  حزٍب  وجود  بضرورة 
ھذا  من  وھدفھ  ُكردستان,  في  قوي 
علیھ  والھیمنة  الحزب  ھذا  احتواء 
غایاتھ  لتحقیق  وسیلة  واستخدامھ 

الخاصة. 
۳- فریق ثالث زعم أنھ لم یكن یؤمن 
باألحزاب وال بالحیاة الحزبیة أصالً. 
االتجاھات  أصحاب  بأّن  نعتقد  إننا 
فیما  صواب  على  لیسوا  الثالثة 

آراؤھم  تفاوتت  لذلك  إلیھ,  ذھبوا 
ھذا  سمعة  إلى  مسيء  مغرٍض  بین 
ال  مخطئ  وبین  الكبیر,  المناضل 
ھذا  بتفاصیل  الكافي  اإللمام  یملك 
متحّمس  مخلٍص  وبین  الموضوع, 
یفتقر إلى القدرة إلصدار حكٍم بعیداً 
وللوصول  واالنحیاز,  العاطفة  عن 
واقعیة وصدقاً  أكثر  قاطع  رأي  إلى 
سراعاً  العودة  من  بّد  ال  وعدالً, 
على  األضواء  لنسلّط  الوراء،  إلى 
الموضوع,  لھذا  المتعددة  الجوانب 
في  الخالد  البارزاني  سلوك  وعلى 
بدور  قیامھ  منذ  الحزب  مع  تعاملھ 
المؤّسس لھ وحتى رحیلھ (۱ – آذار 

– ۱۹۷۹)م. 
ر  نشأ البارزاني في أسرةٍ مناضلة، قُّدِ
علیھا مقارعة الطغیان والخیانة، بدءاً 
بالبریطانیین،  ومروراً  بالعثمانیین 
والخونة  العراق  حكام  وخدمھم 
الذین  القبائل،  شیوخ  من  والمرتزقة 
شعبھم،  حقوق  من  بالضّد  وقفوا 
ت ھذه األسرة وَمن معھا بكّل  وضحَّ
حلّت  التي  المآسي  ولعّل  تملك  ما 
ونكسة)  نكبة   ۱۲) وأبنائھا  ببارزان 
الُكرد  تاریخ  في  ثانیة  تأتي  وبذلك 
الُكرد  وأخوتنا  شنكال  بعد  بالمآسي 
من  أكثر  مجزرة   ۷٤) االیزیدیین 
ھو  األبرز  الشاھد  ولعّل  وحشیة)، 
عبد  الشیخ  ُكردستان  شھید  إعدام 
(۱۹۱٤) عام  البارزاني  السالم 
في  عمیقاً  أثراً  ترك  الحدث  ھذا  م. 
الذي  مصطفى  األصغر  شقیقھ  نفس 
االعتقال  رھن  صغیراً،  طفالً  كان 
لخوض  لھ  وحافزاً  والدتھ,  مع 

وتجلّى  والسیاسة  الحرب  غمار 
بارزان  ثورات  في  بوضوح  ھذا 
عام    -  ۱۹۳۳  –  ۱۹۳۱ (عام 
 –  ۱۹٦۱ عام   – -۱۹٤٥م   ۱۹٤۲
التي  شخصیتھ  وزادت  ۱۹۷٥م)، 
صقالً  القیادة  بكاریزما  مفعمة  كانت 
واالتصاالت  المفاوضات  خالل  من 
اقتضتھا  التي  السیاسیة والمفاوضات 
الظروف مع مختلف األطراف, ومن 
المنظمات  مع  الروابط  إقامة  خالل 
واألحزاب والشخصیات في ُكردستان 

وخارجھا، وكذلك التجارب اإلضافیة 
التي اكتسبھا خالل تواجده في شرق 
مھاباد  جمھوریة  قادة  مع  ُكردستان 
ومداوالتھ مع حكام إیران, واكتسابھ 
المزید من الخبرة الدولیة وسعة األفق 
االتحاد  في  مكوثھ  أثناء  السیاسي 

السوفییتي. 
الدیمقراطي  الحزب  أّن  معروف 
مبادرة  على  بناًء  تأّسس  الُكردستاني 
وتوجیھ البارزاني شخصیاً، وصادق 
(۱۹٤٦) عام  التأسیسي  مؤتمره 
الداخلي  والنظام  المنھاج  على  م 
الضباط  مع  البارزاني  أعّده  الذي 

في  وجوده  ورغم  األحرار,  الُكرد 
االتحاد السوفییتي كان رمزاً للوطنیة 
وانتُُخب وباإلجماع رئیساً للحزب في 
مؤتمراتھ كافةً، رغم عدم ترشحھ لھذه 
الرئاسة وال مرة واحدة, لقد توفّرت لھ 
مواھبھ  خالل  من  القیادة  مستلزمات 
التجارب  صقلتھا  التي  ومؤھالتھ 
من  ضاربة  قوة  امتالكھ  جانب  إلى 
البارزانیین عالوةً على نفوذه الواسع 
داخل مجتمع جنوب ُكردستان وعلى 
لقد  جمعاء,  الُكردیة  األمة  صعید 
البارزاني والحزب قوتان تكمل  كان 
إحداھما األخرى, وكان البارزاني لھ 
دور األب القوي العادل الذي یضمر 
فقد  والتبجیل,  االحترام  كّل  لھ رفاقھ 
كان البارزاني طوال فترة قیادتھ یؤّكد 
باستمرار على وحدة الحزب وقوتھ، 
األحزاب  مع  التعاون  على  ویحثّھ 
ُكردستان  في  الوطنیة  والشخصیات 
في  الموّحدة  قواھا  لحشد   ، والعراق 
التحرر  النضال لتحقیق األھداف في 

والتقدم الوطني واالجتماعي. 
وكان أحد عوامل الخالف بینھ وبین 
ھؤالء  نزوع  ھو  االتجاھات  بعض 
إلى تسلیم مقالید أمور الشعب الُكردي 
المجال  ھذا  وأصالً  الحزب  إلى 
المطلوبة  المقومات  توفر  عدم  رغم 
یترّدد  البارزاني  لذا كان  القیادة  لھذه 
ویقف  الطلبات  لھذه  االستجابة  في 
إلى  وینظر  التسلط,  نزعات  ضد 
مختلفة،  نظرة  الُكردستاني  المجتمع 
زعیماً  كونھ  أساس  على  ویتصّرف 
من  مصالحھ  على  مؤتمناً  للشعب 
أخرى  جھٍة  من  للحزب  وقائداً  جھة 

التوازن  على  المحافظة  إلى  ساعیاً 
كون  مراعاة  مع  بینھما,  واالنسجام 
وأّن   ، والوسیلة  األداة  ھو  الحزب 
الشعب ھو األساس والغایة األسمى, 
ویرى أّن الحزب مھما أوتي من قوة 
غیر قادر على استقطاب كّل الشعب 
الطبقي  التكوین  الختالف  ؛نظراً 
بین  والفكري  والعشائري  والدیني 
أخذ  ضرورة  على  ویشّدد  أفراده, 
وعدم  االعتبار,  بنظر  الحقائق  ھذه 
المجتمع،  من  الشرائح  ھذه  إھمال 
وضرورة تأمین الصالت معھا؛ ألنھا 
استثمارھا  قوة نضالیة إضافیة یجب 
االحتكاك  لبؤر  تفادیاً  األمثل  بالشكل 
إلى  یؤّدي ذلك  الجانبین؛ كي ال  بین 
یتولّى  ھو  وكان  بینھما,  فجوة  خلق 
قیادتھ  جانب  إلى  المھمة  ھذه  تنفیذ 
وبقوةٍ  تصّدى  وقد  والثورة,  للحزب 
ھذه  كانت  عندما  مرةٍ  من  وألكثر 
واالنتھاك  للتجاوز  تتعّرض  المبادئ 
فرض  في  بعضھم  رغبة  جراء 
سیطرتھ على الحزب والشعب ،دون 
لتحقیق  األمور  وتسخیر  حق،  وجھ 
بنظر  األخذ  دون  الخاصة،  مآربھم 
والشعب  الوطن  مصالح  االعتبار 
والحزب، كما حدث في عام ۱۹٥۹م 
أقلیة  حاولت  ،عندما  ۱۹٦٤م  وعام 
تسلطیة منحرفة فرض إرادتھا بالضّد 
تعالمھ  لقد كان  الشعب،  من مصلحة 
الحزبیة  والھیئات  الشخصیات  مع 
المختلفة  والمصطلحات  والشعارات 
وفق تفكیر علمي واقعي، بما یتماشى 
ومصلحة الشعب والثورة أوالً وأخیراً 
والمدیح,  التبجیل  عبارات  عن  بعیداً 

یكون  ألن  یتطلّع  ممتنعاً,  سھالً  كان 
للشعب  عوناً  والقیادة  والحزب  ھو 

وفي خدمتھ ورھن ارادتھ. 
وخالصة القول: فإّن البارزاني الخالد 
كان یؤمن بالحزب والحیاة الحزبیة, 
والقوة,  الوحدة  بعوامل  دائماً  ویمده 
بھدف وضعھ في خدمة الشعب الذي 
التي  األسمى,  الغایة  بنظره  یمثّل 
مخلص  حزب  كّل  یضعھا  أن  یجب 
نصب عینیھ, وھنا تكمن قوة و وحدة 
الدیمقراطي  الحزب  وجماھیریة 
تجاوز  من  تمّكن  الذي  الُكردستاني، 
كّل النكبات والمصاعب باقتدار؛ ألّن 
خطھ النضالي كان على الدوام مواكباً 

لطموحات وآمال الشعب. 
ھذا  من  نستلھم  أن  الیوم  أحرانا  فما 
الشاقة  األیام  ھذه  في  المجید  التراث 
جداً التي أخذ فیھا شعبنا یشعر بالتبَّرم 
الذي  واالنشطار،  التكاثر  ھذا  من 
والحابل  بالثمین  الغث  فیھ  اختلط 
الشعب  مصالح  وأصبحت  بالنابل، 

األساسیة في مھّب الریح. 
یتبع.

نهج البارزاني, ما هو؟ احللقة األوىل ـ (١ـ٣)

محمد زکي أوسي

غیرھم من الناس. 
یتِضّح ِمّما سبق أّن أتباع جمیع الُرسل 
محمد  إلى  إبراھیم  من  بدءاً  ُمسِلمون 
فھو  الِمسِلم  غیر  أّما  الصالة،  علیھما 
ُكّل َمن قطع ِصلتھ مع هللا، َوقد وصفھم 
اْلُمْسِلِمیَن  (أَفَنَْجعَُل  بالمجرمین  هللا 
عدم  الُمالحظ  من  َكاْلُمْجِرِمیَن)ص، 
المصحف،  في  (أدیان)  كلمة  ورود 
َشِریعَةً،  (َشَرَع،  كلمات  وردت  بینما 
لَُكم  (َشَرَع  مواِضع  ِعدة  في  ِشْرَعةً) 
(ِلُكٍلّ  نُوحاً)،  بِِھ  ٰى  َوصَّ َما  یِن  الدِّ َن  ّمِ
َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَھاجاً، َولَْو َشاَء 
ةً َواِحدَةً)ص. بمعنى أّن  ُ لََجعَلَُكْم أُمَّ َّ�
ُكل  وألتباع  أسلفنا،  كما  واحد  الدین 

ة بھ. رسول من الُرسل شریعة خاصَّ
الناس  یُصنِّف  لم  وتعالى  سبحانھ  هللا 
ومع  دنیا،  ورجال  دین  رجال  إلى 
أنفسھم  على  أطلقوا  أُناس  ظھر  ذلك 
-موسى  أتباع  ِمن  الدین  رجال  لقب 
محمد  (َكَھنة)،  عیسى  (حاخامات)، 
عندما  الدین  إلى  أساؤوا  (شیوخ)، 
جعلوا من أھوائھم ومن الفقھ والتراث 
منذ  سائدة  كانت  التي  الحیاة  ونمط 
الذي  للدین  موازیاً  دیناً  السنین  آالف 

أنزلھ هللا على ُرُسِلھ. 
ال یختلف األمر كثیراً، بالنسبة ِلعُلماء 
أو  ُمفِكّر  أي  بینھم  فلیس  المسلمین، 
بإحدى  مختص  عاِلم  أو  فیلسوف 
فیزیاء،  -ریاضیات،  العلمیة  الفروع 
كیمیاء، ُطب، فلك، جیولوجیا،... إلخ-
كیفیة  یتجاوز  ال  إنجازاتھم  وأكبر   ،
دخول الحمام والغُسل والشفاء بالحبة 
ونقل  اإلبل،  بول  وُشُرب  السوداء، 
التأكُّد  دون  ھي  ،كما  أسالفِھم  أقوال 

من صّحتِھا ومطابقتھا للمصحف. 
تقدیم  حول  یتمحور  فإنّھ  الِعلم  أّما 
الكائنات  حیاة  ِلدورة  عقالني  تفسیر 
الحیة والعالقة السائدة بینھا، ودراسة 
واكتشاف  والطبیعة  الكون  ظواھر 
قوانینھا وصوغھا بمعادالت ریاضیة، 
عظیمة  الكتشافاٍت  الباب  یفتح  ِمّما 
اإلنسانیة،  تخدم  عدیدة  واختراعات 
ر لھا خیرات ومواِرد األرض.  وتُسِخّ
أو  الوالدین  بِبِِرّ  الِعلم  یُوصینا  لم 
عن  الظلم  رفع  أو  الُمحتاج  مساعدة 

أّن  لنا  اكتِشف  لكنّھ  المستضعفین، 
طاقة  ینتج  الیورانیوم  ذرة  انشطار 
الخیر  في  منھا  االستفادة  یمكن  ھائلة 
غایة  عن  العلم  یُخبُِرنا  لم  والشر. 
نھایة  الموت  كان  إذا  وفیما  وجودنا، 
أُخرى،  حیاةً  بإنتظاِرنا  أم  المطاف 
أجسامنا،  عمل  آلیة  لنا  شرح  لكنّھ 
یتمّكن  لن  أمراضھا.  عالج  وكیفیة 
الِعلم -مھما تقدّم- من كتابة نص أدبي 
تقییم  یستطیع  ولن  ِشعر،  قصیدة  أو 
على  الُحكم  أو  موسیقیة،  مقطوعة 
بل  عجزاً!  لیس  فنیة،  لوحة  جمال 

ألنّھا تقع خارج ساحتھ.
فرانسیس  اإلنكلیزي  الفیلسوف  یقول 
یجعلك  ربّما  الِعلم  من  (قلیل  بیكون 
مؤمناً  یجعلك  منھ  والكثیر  ملحداً، 
نظریّة  على  القول  ھذا  ینطبق  با�)، 
مركزیتھا،  وعدم  األرض  كرویة 
نظریة  أثارت  لقد  التطّور.   ونظریّة 
مركزیتھا  وعدم  األرض  كرویة 
-ِللعاِلم البولندي كوبرنیكوس في القرن 
لیس  عنیفاً،  صراعاً  عشر-  السادس 
العُلماء  بین  وإنّما   ، والدین  الِعلم  بین 
النظریة  لتضارب  وذلك  والكنیسة، 
لنصوص  الحرفي  الكنیسة  تفسیر  مع 
التفتیش  محاكم  فنصبْت  مقدّسة، 
من  والبعض  العلماء  ُكتب  وأحرقت 
تعّرض  قرن  من  أقل  بعد  ُمؤلفیھا. 
قبل  من  للمقاضاة  غالیلیو  العالم 
الكاثولیكیة  التفتیش الرومانیة  محكمة 
كوبرنیكوس  نظریة  دعم  بتُھمة 
مع  ودورانھا  األرض  ُكرویة  حول 
حول  األخرى  الكواكب  مجموعة 
الشمس، وصفت الكنیسة تلك النظریة 
بالھرطقة، حّظرت على أثرھا الُكتب 
التي تتحدّث عنھا، وطلبت من غالیلیو 
األفكار  ھذه  ِلمثل  الترویج  عدم 
والدفاع عنھا، فرضخ لقرار المحكمة 
كسب  من  العُلماء  یتمّكن  لم  ُمرغماً. 
ِرھم  المعركة مع الكنیسة إّال بعد تحرُّ

من سلطتھا ونبذ كھنوتھا وراءھم. 
ال یختلف األمر كثیراً بالنسبة لنظریة 
حولھا  قائماً  الجدل  فمازال  التطّور، 
الفھم  أدّى  حیث  ھذا،  یومنا  إلى 
إلى  المطاف  نھایة  في  لھا  السطحي 

متعاكسین،  اتجاھین  ذي  ف  تطرُّ
في  الَسوي  المنھج  ِكالھما  تجاھل 
أّن  وحقیقة  النظریة،  رفض  أو  قبول 
في  الخوض  یفرض  ال  با�  اإلیمان 
واإللحاد  العلمیة،  الحقائق  دحض 
مھما بلغ بالمرء ال یستطیع نسب تلك 
وتعالى؛  سبحانھ  هللا  لغیر  الحقائق 
با� اعتبرھا  فالمؤمن   . الخالق!  ألنّھ 
وحكم  رفضھا  كبیرة،  علمیة  أكذوبة 
علیھا باإللحاد دون مقارنتھا مع قصة 
أّما  المصحف.  في  ورد  كما  الَخلق 
الُملحد فقد وجد فیھا ضالتھ المنشودة 
لدحض قصة الَخلق وإنكار وجود هللا؛ 
ِلكونھا حقیقة علمیة تُدّرس في معظم 

الجامعات العریقة. 
من  ھو  وتعالى  سبحانھ  هللا  كان  إذا 
وعلوم  الكون  قوانین  جمیع  وضع 
الطبیعة وعلم األحیاء -جاذبیة الشمس 
في  تدور  التي  الكواكب  ِلمجموعة 
فلكھا، جاذبیة كل كوكب على ِحدى، 
الصوت،  سرعة  الضوء،  سرعة 
االرتفاع  مع  وتغیُّره  الجوي  الضغط 
عدم  البحر،  سطح  عن  واالنخفاض 
درجة  لإلنضغاط،  السوائل  قابلیة 
نمو  ِده،  تجمُّ ودرجة  الماء  غلیان 
إلخ-  .... وتكاثرھا،  الحیة  الكائنات 
إكتشافھا  على  اإلنسان  وحّث   ،
كان  وإذا  تطبیقاتھا،  من  واإلستفادة 
وتعالى  سبحانھ  هللا  من  رسالة  الدّین 
في  الحّق  طریق  إلى  الناس  لھدایة 
فكیف  اآلخرة،  في  والنجاة  الدنیا، 
سیُناقِض أحدھما اآلخر -الِعلم والدّین- 

إذا كانا من مصدر واحد؟!

من العائالت الُكردیة بأنھم یتحدّثون مع 
لغتھم  وینسون  األجنبیة  باللغة  أطفالھم 
األم ویتجاھلون بأّن ھذا الطفل یمضي 
ھذه  یتحدّث  وھو  ساعات  ثمان  حوالي 
اللغة، ھذه النقطة مھمة جداً، لنكن أكثر 
وھناك  الجمیلة  لغتنا  فقدان  لعدم  حذراً 
أیضاً تقصیر كبیر جداً من قبل المثقفین 
الُكرد ، علیھم بفتح جمعیات أو ملتقیات 
الثقافة  وإنماء  الُكردیة  اللغة  لتعلیم 
یعیشون  الذین  لھؤالء األطفال  الُكردیة 
ثقافاتھم،  عن  غریبة  ثقافة  ضمن 
من  مفتوحة  اآلفاق  بأّن  یدرك  الجمیع 
الحیاة  للتعلیم ومجاالت  النواحي  جمیع 
إیجابیة  منحة  وھذه  للطفل  عام  بشكٍل 
رؤیة  ألّن  علیھم  الوالدین  حرص  مع 
على  عام  بشكٍل  الغربي  المجتمع 
یرون  عندما  جیدة  تكون  المھاجرین 
أیضاً   ، وثقافتنا  بلغتنا  متمسكون  بأننا 
ھناك نقطة جداً مھمة المصارحة أساس 
ألّن  واألطفال  الوالدان  بین  الثقة  یقّوي 
حتى  دوماً  الصدق  قول  على  اعتیادھم 
یكون  عندما  األخطاء  ارتكابھم  عند 
علیھم  یسھل  واعیة  الوالدین  فعل  ردة 
معرفة األسباب ومالمسة تفكیر أطفالھم 
بطریقة ذكیھ وسھلة ، في بالد المھجر 
الطفل  لحمایة  وضعت  قوانین  ھناك 
توافق  المراھقین في حال عدم  وحریة 
للضرب  الطفل  تعرض  أو  الوالدین 
تفاصیل  وتتابع  العائالت  ومراقبة 
حیاتھم وبالتالي یتّم توزیعھم على أسر 
أجنبیة تتبنّى األطفال لذا فھم بحاجٍة إلى 
إلى  بحاجة  ،وھم  أكبر  بشكٍل  االھتمام 

العاطفة
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ردي
ُ
فنانات موسيقا (الراب ديس) يف أعراف اجملتمع الك

تضطّر  األحیان  من  الكثیر  في 
جانب  إلى  الوقوف  إلى  الحكومات 
على  تصّر  التي  الشعبیھ  األغلبیھ 
والتقالید  العادات  على  الحفاظ 
أو  تغییره  أو  حرفھ  دون  والتراث 
فتقع  مجتمعاتھا،  بحیاء  المساس 
والحداثة  التطور  طمس  فریسة 
بعد  فیما  محالة  ال  ستحصل  التي 
ووسائل  التكنولوجیا  النتشار  نتیجةً 
وتطور  االجتماعي،  التواصل 
اإلعالم الذي أصبح داخل كّل منزٍل 

 .
بحظر  الخطأ  في  الوقوع  ولعدم 
الحریة في ممارسة مواكبة الحداثة 
للفنان  المستقبلیة  والتتطلعات 
من  الویّالت  القى  الذي  الُكردي 
لُكردستان،  الغاصبة  الحكومات 
إلى  أّدى  الذي  الفني  نشاطھ  بحظر 
إما االرتماء في أحضانھ ،لممارسة 
نھجاً  القومیة  تطلعاتھ  اتخاذ  أو  فنھ 
فیدفع  الفنیة،  في مواصلة حیاتھ  لھ 
كیاٍن  أّي  على  یجب  غالیاً.   الثمن 
مع  التعامل  ُكردستان  في  وزاري 
وتقدیر  احترام  بكّل  الُكردي  الفنان 
في  القاه  عما  لھ  وتعویضاً  لفنھ،   ،
التوتر  حالة  ولضبط  القمع،  زمن 
بین أنصار الحداثة ومجتمع العادات  
بینھم،  ما  بالتوفیق  والتقالید،وذلك  
ناحیة  من  النظر  وجھات  بتقریب 
المجتمع  وتھیئة  والتقالید،  العادات 
كان،  مجاٍلٍ  أّي  في  التطور  لتقبّل 

وخاصةً المجال الفني. 
الفنانة  على  الضوء  سنسلّط  وھنا 
اتّخذت  التي   ... كومساي  الكردیھ 
من موسیقا الراب أسلوباً لھا، وھو 
المصیریة  القضایا  یعالج  راٍق،  فنٌّ 
من  القریبة  واالجتماعیة  القومیة 
یشاھد  الذي  الشاب،  الجیل  ذوق 
ویتعاطى ھذا النوع من الفّن؛ ألنھ ال 
نستطیع أن نجبر أجیالنا القادمة على 
یشاھدونھ  أجدادھم  ماكان  مشاھدة 
أو یتعاطونھ، في ظّل ھذا التسارع 
ھذا  ولجعل  الرھیب،  األلكتروني 
بفلكلوره  یستمتع  الجدید  الجیل 
ویتخذه مرجعاً یتذّكره ویمارسھ في 
مناسباتھ القومیة وأعراسھ وأتراحھ 
تشجیعھ  علینا  منھ،  النفور  دون 
بفلكلوره  ویفتخر  بماضیھ  لیتمّسك 
خالل  من  علیھ  الضغط  بتخفیف   ،
فیما  ألنھ  وذوقھ،؛  تطلعاتھ  احترام 
وستكون  المبادر،  ھو  سیكون  بعد 
ویحافظ  وطنھ  لیطّور  بیده  األمور 

على إرثھ. 
للمغنیة  كلیب   فیدیو  بّث  فبعد 
على  فیھ  اعتمدْت  الشابة،  الُكردیة 
بـ“راب  یُعرف  غربي  غنائي  لون 
جدیدة  موجٍة  إلى  تعّرضت  دیس، 
إقلیم  في  الحامیة  السجاالت  من 
ُكردستان العراق ، بین قسٍم حذّر من 
خطورة ھذا اللون على الذائقة الفنیة 
الُكردي،  المجتمع  لدى  والتابوھات 
وآخر یرى فیھ فناً “سطحیاً عابراً“ 
“أصالة“  مجاراة  على  قادر  غیر 
وفئة  الُكردیین،  والشعر  الموسیقى 
الفن  ھذا  في  ترى  شابة  أخرى 
لقضیة  ، وشرحاً  راقیاً  جمیالً  شیئاً 
اجتماعیة تمّس الفئة الشابة بطریقة 
قریبة من تطلعاتھ متحّججةً بالمقولة 

المشھورة أن( ال حیاء في العلم) 
وّجھت وزارة الثقافة وسائل اإلعالم 
المرئیة والمسموعة بعدم بث فیدیو 
بعنوان  كومساي  للمغنیة  كلیب 
أیتھا  (slaw bitch)أي(مرحبا 
بناًء  جريء،  عنوان  وھو  الوغدة) 
ووفقاً  للمواطنین،  شكاوي  على 
رقم  التعلیمات  من  الثالثة  للمادة 
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واحد لسنة ۲۰۱٤“.
من  األغنیة  “مضمون  إّن  وقالت 
یخالف  ھزیل  واللحن  النص  حیث 
األعراف وال یحترم الدین والتقالید 
االجتماعیة للمجتمع الُكردي، كما إّن 
من شأنھ أن یفّكك النسیج األسري“، 
عدم  “التزامكم  أّن  على  وشّددت 
في  یصّب  كھذه  أعمال  مثل  تداول 
مھنیة  عن  ویعبّر  مجتمعنا  خدمة 
إجراءات  ستتخذ  وبخالفھ  عالیة، 
قانونیة بحّق المخالفین“.لكّن األغنیة 
من  فقط  أیام  أربعة  خالل  سّجلت  
بثھا عبر منصة “یوتیوب“ أكثر من 
۳٥۰۰ ونحو  مشاھدة،  ألف   ۳۳۰
آالف  تسعة  من  وأكثر  تعلیق، 
أغنیة  كومساي  ولدى  إعجاب، 
أخرى منشورة في مایو (أیار) عام 
مشاھدتھا  نسبة  تجاوزت   ،۲۰۲۰
۱٥ ملیون مرة ، .وھذا دلیل على 
دراسة،  دون  جاء  المنع  قرار  أّن 
األذواق  آالف  تھمیش  بموجبھ  وتّم 
خسارة  وبالتالي  علیھا،  والتجني 

اآلراء الشابة حول ذلك. 
لحملة  المغنیة  تعّرضت  أن  وسبق 
نشرھا  عقب  واسعة،  انتقادات 
مطلع  وكلماتھا  ألحانھا  من  أغنیة 
عام ۲۰۲۰، على خلفیة تبادل لقبلة 
بین بطلي الكلیب، وطولبت المغنیة 
المجتمع  وأعراف  ثقافة  “باحترام 

الُكردي“.    
في  حسابھا  عبر  المغنیة  ووّجھت 
“فیسبوك“ شكرھا للدعم الذي تلقّتھ 
والمثقف“،  الواعي  “الجمھور  من 
الجدیدة  أغنیتھا  كلمات  ووصفت 
بأنھا “كلمات امرأة جریئة بأسلوب 
‘راب دیس’ وھو لون غنائي شائع 

أّداه مطربون عالمیون كثر“.
وأعربت عن سرورھا بكونھا “أول 
من خالل  احتجاجھا  تعبّر عن  فتاة 
یصرف  الالتي  ضد  الموسیقى 
ثم  الدوالرت،  من  مالیین  علیھن 
یتباھین أمام الناس. وقالت إنھ “من 
الموسیقى  على  الھجوم  السھولة 
وقف  یمكن  ال  حین  في  والمرأة، 

الفساد“.
بأنھ  االنتقاد  ھذا  البعض  فّسر  وقد 
فتیات  انتشار  ظاھرة  ضد  موّجھ 
“المودیل“ والمتھمات  یطلق علیھن 
بتلقّي األموال من میسورین وتجار 
كبار ومتنفّذین في السلطة“، وختمت 
منشورھا بالقول “لقد صنعت نفسي 

بنفسي“.   
بكونھ  سونغ“  “دیس  عن  ویُعرف 
 ، األصل  أمیركي  غنائیاً  لوناً 
ھ  توّجّ مفردات جریئة  على  یحتوي 
وھي  منافسین،  آخرین  مغنّین  ضّد 
disrespecting مشتقة من كلمة
أي “عدم االحترام“، وفق موسوعة 

ویكیبیدیا.
ویعتقد الفنان الُكردي صالح بایرام، 
للموسیقى،  حلب  معھد  من  الخریج 
أّن ھذا األسلوب من الغناء لھ تأثیر 
خطیر ومباشر خصوصاً في الجیل 
رقابة  وجود  یتطلّب  وھذا  الجدید، 
على مستوى الكلمات، على اعتبار 
أسرع  ھما  والغناء  الموسیقى  أّن 
من  أكثر  المتلقّي  إلى  تصل  وسیلة 
الرقابة  أنا مع   : وقال  الفنون،  بقیة 
أكادیمیة  تكون  أن  بشرط  لكن 
متخّصصة ولیس عفویة؛ ألّن غایة 
الفن ھي االرتقاء باإلنسان، وإبعاده 
عن الھمجیة من حیث الفكر والثقافة 

وما إلى ذلك.
الرقابة  فرض  إمكانیة  مدى  وحول 
والفضاء  التقني  التطور  ظّل  في 
البث  وسائل  مستوى  على  المفتوح 

المتاحة في منصات الفیدیو ومواقع 
بایرام  رأى  االجتماعي،  التواصل 
حقیقیاً  أّن “ھذه إشكالیة تمثّل عائقاً 
منافذ  تتوافر  طالما  حلّھ،  یصعب 
الحّل  فإّن  الحظر،  لخرق  متاحة 
الموسیقیة  التربیة  في  یكمن  األمثل 
سواًء في البیت أو المدرسة، وأحد 
عدم  ھو  اإلقلیم  في  األخطاء  أكبر 
تدریس الموسیقى من الصف األول 
االبتدائي، وھذا مطلوب لخلق طفل 
التمییز  على  قادر  موسیقیاً،  مثقف 
النھایة  وفي  والسّيء،  الجید  بین 
حراً  سیكون  حینھا  یكبر  عندما 
“تراث  أن  وبیّن  االختیار“،  في 
الغناء الُكردي ال یخلو من عبارات 
اإلیحاءات  من  نوع  فیھا  ومفردات 
الشعوب،  بقیة  لدى  كما  الجنسیة، 
في  تكمن  األساس  النقطة  لكن 

انحطاط مستوى الكلمة واللحن“.
استجابةً  الوزارة  موقف  وجاء 

توانا  الُكردي  الشاعر  من  لطلب 
أمین، استھلّھ بكتابة عنوان األغنیة 
“مرحبا أیتھا الوغدة“، وقال “عذراً 
ھذا لیس تعبیري، بل عنوان أغنیة“، 
وأردف “غالباً ما أرى بعض الناس 
من  الشھرة،  تحقیق  إلى  یسعى 
وذلك  اآلخرین،  انتباه  جذب  خالل 
ھؤالء  مثل  المحظور،  اقتحام  عبر 
عقدة  ولدیھم  الھامش،  یحّطمھم 

نقص مزمنة“.
أّن “مضمون ھذه األغنیة  وأوضح 
جنسي بحت، خاٍلٍ من النص واللحن 
السوقیة، مع  الكلمات  واألداء، ھذه 
فیھا  ینطق  التي  للسوق  احترامي 
أحد بمثل ھذا الكالم، وتساءل لماذا 
ھو  وكم  أطفالنا؟  یسمعھا  أن  یجب 
الفن  على  تلقیھ  الذي  العبء  حجم 
على  لذا  الُكردیة؟،  والموسیقى 
الثقافة أن تمنع ھذه األغنیة  وزارة 
لھذا االنفالت، وأن  لكي نضع حداً 
إصدار  على  آخرون  یتشّجع  ال 

أغنیة فارغة“. 
حادة  النتقاداٍت  تعّرض  أمین  لكن 
بالتناقض،  واتّھموه  دعوتھ  على 
مقاطعھ  أحد  المنتقدون  وتداول 
عن  المرأة  فیھ  یعبّر  الشعریة، 
الشھریة“،  “عادتھا  من  اشمئزازه 
البیت  من  الخروج  بعدم  ویطالبھا 
ووصفوه  موعدھا.  یحین  عندما 
بالغیرة والحسد من نجاحات المغنیھ 

كومسال 
واسعة  شریحة  تشكو  المقابل،  في 
تشبّث  والمراھقین  الشباب  من 
بالموروثات  السابقة  األجیال 
الموسیقیة “القدیمة“ من دون إعطاء 
الفسحة لظھور أجیال تختلق أسلوباً 
وحول  العصر،  مع  یتماشى  غنائیاً 

إدریس شیخة

یدیر  الذي  بایرام  الفنان  یعود  ذلك 
)ویقیم  الُكردیة  (سرخبوون  فرقة 
لیقول  أعوام  ثمانیة  منذ  اإلقلیم  في 
لیس  لكن  األصیل،  الفن  “مع  إنھ 
التراثیة  الفنون  تطویر  عدم  مع 
ذلك  یتّم  أن  شرط  والفولكلوریة، 
المحافظة  خالل  من  بمسؤولیة، 
وتنقیحھ   ، األصیل  الشعر  على 
وعدم  اللحن  وكذلك  الشوائب  من 
راقیة،  بطریقة  وإیصالھ  تشویھھ، 
سواًء  عدة  ألوان  بواسطة  لو  حتى 

البوب أو الجاز أو الھیب ھوب“.
في  نعیش  نحن  “لكن  واستدرك 
مجتمعٍ متحفّظ ، لدیھ عادات وتقالید 
الكلمات  فإّن  وعلیھ  تابوھاتھا،  لھا 
الخادشة للحیاء العام مرفوضة لدى 
ھذه  على  ترتكز  والرقابة  الغالبیة، 
التي أراھا ضیقة، في حین  النظرة 
یجب أن تكون أوسع وأشمل ولیس 
وھذا  خادشة،  كلمات  مسألة  مجرد 

لتقییم  متخصصة  فنیة  لجان  عمل 
والشعر،  اللحن  حیث  من  المنتج 
ولیس النظر إلى ما یتقبّلھ الموروث 
فإّن  النھایة،  وفي  یرفضھ،  أو 
مؤقت  األغاني  من  الھزیل  النوع 
تستمّر  فیما  سریعاً،  وسیتالشى 
المضمون  ذات  الخالدة  األغاني 
الشعري واللحني واألداء الجمیل.  

قد تكون ھناك مبالغة في الخوف من 
الفوضى  نتیجة  لكنھ  الحدیث  النمط 

القائمة“.
والقى القرار ردود أفعال وسجاالت 
التواصل  مواقع  عبر  محمومة 
“ھیما  صفحة  وعلّقت  االجتماعي، 
نیازي“، المعنیة بوجھات النظر في 
والثقافة،  والفلسفة  االجتماع  مجال 
قرار  على  واسع،  جمھور  ولھا 
الحظر، قائلة إّن “وزارة الثقافة كأنھا 
السبعینیات،  أعوام  زمن  في  تعیش 
فإذا لم یعجبھا إنتاج فني ما، تسرع 

في إصدار قرار بحظره“.
في  نعیش  نحن  “ھل  وتساءلت 
قناة  لدینا  كانت  عندما  الماضي 
یتّم  لكي  فقط،  واحدة  تلفزیونیة 

فرض الرقابة؟،
منصة  ھناك  الواقع  في  بینما   
التواصل  مواقع  وعشرات  یوتیوب 
االجتماعي التي ال یمكن مراقبتھا“، 
ونّوھت الصفحة إلى أّن ھذا القرار 
سیكون مردوده عكسیاً؛ ألنھ سیدفع 
كثیرین إلى مشاھدة األغنیة، بالتالي 
في  وھذا  المشاھدات،  عدد  سیزداد 
النتیجة سیكون بمثابة دعایة مجانیة.
كاشاني  خالت  المواطن  وعلّق   
معرباً عن أسفھ ؛ ألّن كثیرین بینھم 
األغاني  ھذه  إلى  ینظرون  مثقفون 
من منظار التطور، ولألسف أیضاً، 

فإّن الُكرد بعد ۳۰ عاماً من تمتعھم 
الحفاظ  یستطیعوا  لم  ذاتي،  بحكٍم 

على ثقافة وتراث الفرد الُكردي.
بینما قال طاھر شیخ صالح إّن ھؤالء 
الفنانات یعادین أنفسھن، مھووسات 
إلى  وتحویلھا  أنفسھن،  بترخیص 
سلعة رخیصة، والمؤسف أّن وزارة 
ال  حیث  من  لألغنیة  ترّوج  الثقافة 

تدري“.
ھاشم  ذھب  ذاتھ،  السیاق  وفي 
ھورامي إلى القول إّن محتوى مثل 
ھذه األغاني البعیدة من الفّن یعكس 
مشكلة نفسیة یعاني منھا أصحابھا، 
ولدیھم مشكالت شخصیة مع آخرین 
الحاالت  ھذه  “مثل  أّن  وأضاف   ،
ھت الذوق الفني، وإذا لم نوقفھا،  شّوّ
فإّن األجیال المقبلة ستكون معدومة 

من الفن.   
ودعا مستخدمون آخرون إلى اتخاذ 
أخریات  مغنیات  بحّق  قرارات 
شھیرات مثل المغنیة المعروفة ھیلي 
أغنیاتھا  إحدى  في  تقول  إذ  لف، 
على  ملیوناً  یستحّق  “جسدي  إّن 
الالمبورغیني  وأحّب  تقدیر،  أقل 
إلى  إشارة  في  والمازیراتي“، 

السیارات العالمیة الفارھة.
الُكردي  الشاعر  یؤّكد  جانبھ،  من 
مضمونھ  في  “الفن  أّن  طیب  مؤید 
والجمال  الخیر  قیم  تمثّل  رسالة، 
واإلحساس، لكن في ھذا العصر لدینا 
فضاء مفتوح في عالم التكنولوجیا، 
وما توفّره من فرص وتقنیة متاحة 
أن  شخص  أي  بإمكان  ومجانیة، 
من  خواطره  في  یجول  ما  ینشر 
دون حواجز، والبعض ربما تجاوز 
كّل الخطوط الحمر، واستدرك “لكن 
في النھایة، فإّن مكانة الشعر واللحن 
الرصین ستبقى وستستمّر،  واألداء 
في حین أّن الفن ذا المحتوى الھابط 
والمبتذل دائماً كان ھامشیاً ویتالشى 

مع الوقت“.
اإلقبال  تزاید  من  موقفھ  وحول 
قال  األغاني،  من  النمط  ھذا  على 
المشاھدات  نسب  “مسألة  إّن  طیب 
بأنھ  معیاراً  لیست  فني  منتج  ألي 
فإّن  ذلك،  على  كمثال  األفضل،، 
یُكن  لم  بودلیر  شارل  الشاعر 
موضع اھتمام الناس، واعتُبر الحقاً 
رائد قصیدة النثر في الشعر عالمیاً. 
صحیح أننا قد ال نملك عالجاً لمنع 
قد  والرقابة  المبتذل،  الفن  انتشار 
اتساع مساحة  ال تكون مجدیة، مع 
ما  مع  بالمقارنة  النشر،  وأدوات 
ربما  الثالثة،  األلفیة  دخولنا  قبل 
نستطیع أن نفرض رقابة نوعیة في 
لكن من  الصحافة واإلعالم،  مجال 
عالم  على  األمر  فرض  المستحیل 
الفن  أّن  كما  االجتماعي.  التواصل 
ما  كّل  القدم،  منذ  موجود  المبتذل 
لالنتشار  فسحة  وجد  أنھ  األمر  في 

بواسطة التقنیات الحدیثة“.    
ظھور  تزاید  األخیر،  العقد  وخالل 
مصّورة  أغاني  أنتجن  مغنیات 
من  الغربي  الطابع  علیھا  یغلب 
والتي  واألزیاء  الرقص  حیث 
العظمى  الشریحة  إلیھا  تنظر  قد 
باب  من  الُكردي  المجتمع  من 
وقد  وتقالیده،  ثقافتھ  االنحراف عن 
بعضھا  وُمنع  النتقادات  تعّرضت 
من العرض، آخرھا كان في خریف 
نقابة  دعت  عندما  الماضي،  العام 
من  أغنیة  بث  “حظر  إلى  الفنانین 
إنتاج ملحن شھیر تّم تصویرھا في 
وتناولت  اإلعدادیة،  للدراسة  صف 
والطالبة  المدرس  بین  العالقة 
العامة“،  لآلداب  مخالفة  بصیغة 

لھا  “األغنیة  إّن  النقابة  وقالت 
ناھیك  التعلیم،  على  سلبي  انعكاس 

عن ركاكتھا الفنیة“.   
التراث  أّن  النقاد  بعض  ویؤّكد 
الُكردي ھو اآلخر ال یخلو  الغنائي 
جنسیة  إیحاءات  فیھا  كلمات  من 
السائدة،  والتقالید  األعراف  تنافي 
رّد  لكن طیب  جذوراً،  للقصة  وأّن 
“تلك  إّن  قائالً  الرؤیة  ھذه  على 
األشعار أو الكلمات لم تُكن مبتذلة، 
بل كانت وصفاً لحالٍة كلوحة شعریة 
كانت  الزمن  وبمرور  مجازیة، 
المستوى  كلمات على  إلیھا  تضاف 
الشعبي ثم تتداولھا األجیال، إال أننا 
تناولت  جادة،  ُكردیة  أغنیة  نملك 
حّب  في  كافةً  اإلنسانیة  المعاني 

المرأة والوطن والمآسي“.
المجتمع  تابوھات  طبیعة  وحول 
مثل  “حالھا  أّن  طیب  أّكد  الُكردي، 
اإلسالمیة،  المجتمعات  جمیع  حال 
اشتّدت  الذي  الدین  مقدمتھا  في 
السابق،  من  أكثر  الرقابة  فیھ 
من  بھا  یرتبط  وما  المرأة  وثانیاً 
أّن  من  الرغم  وأعراف على  تقالید 
انتشار  مع  االنفتاح  بعض  ھناك 
على  تابوھات  وثالثاً  الفضائیات، 
التي شھدت أخیراً  السیاسة،  صعید 
انفتاحاً وحریة أوسع، خصوصاً بعد 
سقوط الدیكتاتوریة في العراق عام 

.“۲۰۰۳
القصائد  معظم  أّن  بالذكر  الجدیر 
تصف  التراثیة  الُكردیة  واألغاني 
صریح  بشكٍل  بالمرأه  وتتغّزل 
خدري  الجماھیر  محبوب  كأغاني 
األعراس  فناني  ومعظم  أومري 
تفاصیل  أدق  یغنّون واصفین  حیث 
التغّزل  أّن  ناھیك  المرأة،  جسم 
دارجاً  كان  النحو  ھذا  بالمرأة على 
والشرق  الُكردیھ  المجتمعات  في 
أوسطیة، وكان ھذا النوع من الغزل 
یَُدَرْس في الجامعات األدبیة ویطلق 
علیھ اسم (الغزل الصریح)بالضبط 
عاریة  امرأة  الرسام  یضع  عندما 
أمامھ ویرسم تفاصیل جسدھا، لیس 
لغرض الجنس بل لیختزل فكرة ما 
في تلك اللوحة، ویعرض لوحتھ أمام 
الشعب، قائالً: إّن المرأة ھي إبداع 
للعدید من األشیاء الجمیلة، وال یوجد 
قبح في المرأة على اإلطالق، فھي ال 
تبیع جسدھا أبداً أیاً كان سلوكھا ،بل 
األوقات  كّل  في  للحیاة  مبعث  ھي 
الفنان  یرید  وبالتالي  والمواقف، 
أي  أنھا  البشریة  للعقول  یبرھن  أن 
تلك العقول ،ھي التي تفّسر اللوحة 
بید  الحكم  إذاً  بھ،.  تشعر  ما  حسب 
قدرة  ومدى  ووعیھا  العقول  تلك 
لم  أنھا  إثبات  المرأة وصمودھا في 

تُخلق وعاًء لإلنجاب.
 بل لتقول كلمتھا في بناء األوطان 
الرقي  من  ذھبيٍ  صفیحٍ  على 

والحداثة.
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Pêşketin û paşketina welatn

Herdû cengên cihanê, 
ya yekem û ya 

diwem, di sedsala bıŝtan 
de, ji gelek gel û welatan 
re, bûne yasa, wane û 
zagon,nexşe û rêxistina 
welatan   hatin danın̂, di 
navbera welatan de, kar û 
barên nêvdewletı,̂ dihatin 
bi rêvebirin, di hemen 
wext de, hin hevbendı ̂
hatin avakirin bi egera 
danın̂ û peydakirina 
aşıt̂iyê, bi berdewamı,̂ 
û çareserkirina alûzı ̂ û 
nakokiyên nav layan, 
bi dan û standinê, û 
qedexekirina şer û çekan, 
ew zana û rêvebirên bi 
serketı,̂ di xwestin bi 
danın̂a wan zagonan, 
jiyana mirovan û gelan û 
jın̂gehê bête parastin, û 
her kes,   bi aştı ̂û bê tirs 
bijı.̂
Piştı ̂ danın̂a sın̂oran, û li 
hevhatinên piştı ̂ cengan, 
hn rayedar û desthilatan, 
yên ku ji welatên xwe 
hezdikirin, û dilêşê 
gelê xwe bûn, pilanên 
avadankirin ê danın̂, ji dil 
û can, dest bi avakirinê 
kirin, pêşı ̂ ji jêrzemın̂ê, 
weke avakirina rê yan, 
pir, �irokxanan, dibistan, 
nexweşxane, peydakirina 

-1 Evdalê Zeynikê - 
Gogerçın̂
-2 Derwêşê Evdı ̂ - 
Hedban
-3 Memê Alan - Bozê 
Rewan
-4 Siyabend - 
Deybilqiran
-5 Rustemê Zal - 
Rexşê Belek
-6 Bavê Fexrı ̂- Gêjo
-7 Ferzend beg - 
Azanwir
-8 Hesenê Elı ̂ Beg - 
Bûgulê Şamê
-9 Hesenê Dêmez - 
Lûman
-10 Teyar Axa - Şervan 
-11 Cangır̂ Axa - 

Hinek hes hene di 

dır̂oka gelan da divê 

bın̂e bibır̂ anın̂ daku 

bimın̂in zindı ̂ heta ku 

ew milet hene. Vê carê 

jı ̂ ez hes dikim behsa 

lehengekı ̂bikim û ji we 

re çır̂oka jiyana wı ̂ ya 

balkêş parve bikim.

Em Behsa Kê Dikin?!

Ew li gundê Çalê 

yê Nisêbın̂ê li sala 

1942yan ji dayik bûye.

Bro Omerı ̂ nivıŝkar û 

helbestvanekı ̂ kurd e. 

Ew Operator/ doxtorê 

cerah Dr. Ibrahım̂ 

Yildirim e yê ku navê 

Bro Omerı ̂bikar tın̂a di 

berhemên xwe de.

Jiyana Koçkirinê

Ji neçarı ̂ û di bin zexta 

dewleta tirkan de 

malbata Omerı ̂ koç kir 

û gund hate valakirin  

û bo demekê endamên 

malbatê berê xwe dan 

Binxetê daku koç nekin 

Adilê Evdile
Fener Hemedo

xwarin û avaê, guhdan 
û pêşveçûna çandiniyê, 
avadankirina leşker û 
baregehan, berevanı ̂ û 
parêzvanı.̂
Bi vı ̂ şêweyı,̂ û bi vê 
vine, çend welat hatin 
avadankirin, ku bibûne 
symbol ji gelên cihan ê 
re, bi carekê, birçıb̂ûn, 
nexweşı,̂ û hejarı ̂ neman, 
(Ewrupa rojava) weku 
nim[ne, roj bi roj jiyana 
wan gelan xweş û geş 
dibe, sman û dahatên 
wan, pêşve dice, û rojane 
zêde dibin, çinku kesekı ̂
bê xanı,̂ bê xwendin û bê 
kar nehiştin.
Ka em binêrin li layên 
din, ji serok desthilat û 
rayedaran, ka asta welatên 
wan, ji avadankirin ê, giha 
ye çi rêje yê? Sed mixabin, 
ku hın̂a hişên wan rêvebir 
û desthilat daran, kevin 
û li paş mane, hın̂a hişê 
wan hişê serokê hoz, êl, 
axatiyê û malbatiyê ye, 
şehristanı ̂ û bajarvaniyê, 
rêya xwe bi wan nexistiye, 
ango bav di spêre kur, û 
qaşo perleman, hilbijartin 
û dezgehên dewletê 
jı ̂ hene, ew dezgehên 
pêkenok, weha, paşketı ̂û 
têkçûyı ̂ dimın̂in, û hemi 

Ferhengok

guneh û tawanên xwe 
tavêjin ser stiwê gel, 
yan dijminekı ̂ nehın̂ı ̂
radighın̂in, rastiyê eşkera 
nakin, ku bi egera darên 
wan yê stûr, devgrtin, 
zindan û çewisandin, li 
ser hemi çın̂ên gelên xwe 
yê bin dest sepandin e, ji 
rewşenbır̂, partı,̂ rêxistin, 
û xudan olan, û rikberan, 
tu derfet ne dane bır̂ û 
baweriyên azad, herçi 
rikber e, dev girtiye, 
ya reviya ye derve, yan 
zindaniye, 
Wê çawa welatên wan 
pêşkevin, rikber û 
siyastên tıv̂el, partı,̂ 
rêxistin, komele û 
rewşenbır̂, qedexe ne? 
welatên rojhilata navın̂ 
bûne zindan û goristanji 
geln xwe re.

Doxtorê ku Jiyana Xelkî diparêze ... Doxtorê ku Jiyana Xelkî diparêze ... 
Çawa kultura wî jî diparêzeÇawa kultura wî jî diparêze








Qaşan        البورسالن Qalind           الغلیظ Qantir            البغل

Qad             المیدان Qam       طول االنسان Qaq               البیض

Qalik           القشرة Qame            الحربة Qap               غالف الكتاب

Qelî ji sere çûkan, çênabe.-
Qîza bê xudî, har dibe, kurê bê xudî, jar dibe.-
-Qereçiya welatê xwe, nadim bi xatûna welatê xelkê. 

bajarên tirkan û paşê 

ji wir vegeriyan warê 

xwe.

Jiyanameyeke Zengın̂

Bro Omerı,̂ di 1978an 

de bû pisporê cerahiya/ 

cır̂aha.

Omerı ̂ di 2006an de 

bû endamê Komeleya 

Nivıŝkarên Kurd a 

Amedê.

Wı ̂ di gelek rojname 

û kovaran de mın̂a 

(Nûbihar, Nûdem, , 

Welatê me, Azadiya 

Welat…hwd) bi navê 

Bro Omerı ̂ helbest 

û nivıŝên wı ̂ hatin 

weşandin. Bro Omerı ̂

di 4ê çileya 2007an 

de li Nisêbın̂ê ji ber 

nexweşiya dil koça 

dawı ̂kir.

Berhema “Carekê ji 

Caran”

Bro Omerı ̂ yek ji 

doxtorên destpêkê yê 

derdora Nisêbın̂ê bû. Di 

xortaniya xwe de dest 

bi nivıŝandina kurdı ̂kir, 

li aliyekı ̂ şi’r/helbest 

dinivıŝandin, li aliyê 

din ji nav xelkê, dema 

derfet didıt̂ carinan ji 

nexweşên xwe çır̂ok, 

pêkenın̂, gotinên 

pêşiyan, û berhemên 

din ên folklora kurdı,̂ 

berhev dikirin û ji bo 

winda nebin, ji nû ve 

dinivıŝandin.

Pertûka Çır̂okên Gelêrı ̂

ya bi nave Carekê 

ji caran yek ji van 

xebatan e. Di ketêbê de 

11 çır̂okên gelêrı ̂ ku ji 

derdora Mêrdın̂ê hatine 

berhevkirin, cı ̂digrin.

Doxtor Omerı ̂mûmek e 

roniahiyê dide neweyên 

nû û nifşên bê ra dibêje 

ku bi her awayekı ̂ bibe 

tu dikarı ̂ xizmeta gel û 

zimanê xwe bikı.̂

Giyanê Bro Omerı ̂ şad 

be.

Gawir Hirço
-12 Yado - Nıĝar
-13 Cembelı ̂ - 
Xemrevın̂
-14 Kerr û Kulik - 
Sosik
-15 Eliyê Xarziya - 

Hoko
-16 Hesenê Dûdê - 
Bilıĉan
-17 Hemê Mûsê - 
Seklawı̂
-18 Fetah Beg - Dêle 
Xelawı.̂

Ji rûpela Edhem Şêxo


