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المقاالت المذیلة باسماء
 كتابھا تعبر عن رأي أصحابھا

ساهم يف هذا العدد 

rojnama.yekiti@yahoo.com

 فؤاد علیكو - جوستان غاداني - شاھین احمد - مرح البقاعي - إسماعیل رشید - ولید حاج قادر 
Adilê Evdile - welîd Hac Qadir             - لیلى قمر - محمد زكي أوسي- حسن قاسم -  إدریس شیخة

الحركة السیاسیة الُكردیة في سوریا 
 - مارست   1957 تأسیسھا  منذ 
والتزال - النضال السیاسي السلمي 
الُكردي  شعبنا  حقوق  النتزاع   ،
العنصریة  المشاریع  وإزالة   ،
سیاسات  جراء  بحقھ  ُطبّقت  التي 
للتھم  وتعّرضت  البعث،  نظام 
نظام  قبل  من  والتحریضیة  الملفقة 
أراضي  كاقتطاع جزٍء من  البعث، 
السوریة  العربیة  الجمھوریة 
وإلحاقھا بدولة أجنبیة، والتعامل مع 
الدولة.. ھیبة  من  والنیل  الخارج، 
الشعب  نضاالت  أّن  علماً  إلخ، 
كانت  السیاسیة  وحركتھ  الُكردي 
تندرج ضمن االعتراف الدستوري 
بالشعب الُكردي ، ورفع الظلم عن 
بیئة سیاسیة تضمن  كاھلھ، وتأمین 
السوریین،  جمیع  وكرامة  حریة 
و  السیاسي  العمل  حریة  عبر 
نزعتھ  بحكم  النظام،  لكّن  تعددیتھ، 
الباردة“  ”الحرب  وبسبب  الطائفیة، 
بالعالم،  المعسكرین  تحّكم  حیث 
استطاع أن یحّول سوریا إلى سجٍن 
على  المكونات  وتحریض  سیاسي، 
موالیة،  معارضة  وخلق  بعضھا، 
الوطنیة  الجبھة   ) مقاسھا  على 
للتعددیة  شكلیة  كواجھٍة   ( التقدمیة 

السیاسیة المزعومة .
/10 في  األسد  حافظ  وفاة  وبعد 
األسد  بشار  وخالفة   2000 یونیو 
ربیع  شرارة  اندلعت  الرئاسة،  في 
دمشق على ید عدٍد من المثقفین في 
وریاض  كیلو  میشیل  منھم  دمشق، 
المنتدیات  بإنشاء  وتمیّزت   ، سیف 
لتشجیع  الرسمیة  غیر  السیاسیة 
السیاسیة،  للقضایا  المفتوح  النقاش 
واإلصالحات،  المدني  والمجتمع 
من  المنتدیات  ھذه  إغالق  تّم  لكن 
 ) مؤسسیھا  واعتقال  النظام  قبل 
الحمصي-  مأمون  سیف-  ریاض 
 ) بحجة   ( دلیلة...وغیرھم  عارف 
محاولة تغییر الدستور بوسائل غیر 

مشروعة ) .
السیاسي  الحراك  استمرار  مع  و 
والمجتمعي، فقد تّم إطالق ” إعالن 
الدیمقراطي  الوطني  للتغییر  دمشق 
شخصیات  قبل  من   2005 عام   ”
المدني، إضافةً  المجتمع  بارزة من 
واللیبرالیین  اإلسالمیین  إلى 
السوریین وُوقع اإلعالن في أكتوبر 
الوطني  التجمع  قبل  من   2005
بأحزابھم  سوریا  في  الدیمقراطي 
الدیمقراطي  التحالف  وكذلك  الستة 
والجبھة   ، سوریا  في  الُكردي 
سوریا   في  الٌكردیة  الدیمقراطیة 
حول  تبنّیھ  تّم  ما  ھنا  ومایھّمنا   ،
القضیة الُكردیة، حیث جاء،:ویؤّكد 
إیجاد  ضرورة  على  إیضاً  المیثاق 
ولم   . الُكردیة  للقضیة  عادل  حّلٍ 
بّرر  ،وقد  للخصوصیة  یتطّرقوا 
الموقّعون على إعالن دمشق ذلك( 
من  تفویضاً  بعد  الیملكون  بأنھم 
ھذه  مثل  لبحث  السوري  الشعب 
المواضیع مع األقلیة الُكردیة، لكّن 
إجراء  بعد  ستحّل  المشاكل  ھذه 
من  والتخلص  دیمقراطیة  انتخابات 

النظام األمني السوري ).
السوریة  الثورة  انطالقة  وبعد 
المجلس  وتأسیس   2011 عام 

رد واملعارضة السورية, قبل 
ُ
الك

الثورة وبعدها

ھیئة التحریر

الوطني الُكردي، كحاجٍة ضروریة 
والتفاعل   ، الثورة  في  لالنخراط 
قضیة  لتدویل  المعارضة،  أطر  مع 
المشاركة  عبر  الُكردي،  الشعب 
مصیر  لتقریر  الدولیة  المحافل  في 
الشعب السوري بكّل مكوناتھ ، فقد 
27- بتاریخ  مھمة  وثیقٍة  توقیع  تّم 

الوطني  المجلس  بین   8-2013
لقوى  الوطني  واالئتالف  الُكردي 
التي  السوریة  والمعارضة  الثورة 
نّصت على عدة بنود سنذكر منھا :

لقوى  الوطني  االئتالف  یؤّكد   -
الثورة والمعارضة السوریة التزامھ 
باالعتراف الدستوري بھویة الشعب 
القضیة  واعتبار  القومیة،  الٌكردي 
القضیة  من  أساسیا  جزءا  الُكردیة 
في  العامة  والدیمقراطیة  الوطنیة 
بالحقوق  واالعتراف   ، البالد 
القومیة للشعب الُكردي ضمن إطار 

وحدة سوریة أرضاً وشعباً . 
- العمل على إلغاء جمیع السیاسات 
التمییزیة  واإلجراءات  والمراسیم 
الُكرد  المواطنین  بحق  المطبّقة 
وتداعیاتھا  آثارھا  ومعالجة 
وإعادة   ، المتضررین  وتعویض 

الحقوق ألصحابھا .
القومیات  متعددة  دولة  سوریا   -
ویحترم   ، واألدیان  والثقافات 
والمواثیق  المعاھدات  دستورھا 

الدولیة .
وقد تحفّظ المجلس الوطني الُكردي 
للدولة  السیاسي  النظام  شكل  على 
ببنٍد صریح وضمن الوثیقة الموقّعة 

:
الُكردي  الوطني  المجلس  یتحفّظ 
على الفقرة التالیة من البند الثالث ( 
اإلداریة  الالمركزیة  نظام  واعتماد 
السلطات  صالحیات  یعزز  بما 
بأّن أفضل صیغة  المحلیة ) ویرى 
دولة  صیغة  ھي  السوریة  للدولة 
اتحادیة ، وسیعمل المجلس الوطني 

الُكردي على تحقیق ذلك .
فھذه الوثیقة تُعتبَر لیومنا ھذا  إنجاز 
جید  حقّقھ المجلس الوطني الُكردي 
قبل  من  االنتقادات  من  بالرغم   ،
الخصوم السیاسیین وبعض فعالیات 
تستند  ال  بذرائع  الُكردي  المجتمع 
الواقعیة  عن  وبعیدة  الحقائق،  إلى 
الملف  ھذا  مع  للتعاطي  السیاسیة، 
الحّساس والمفصلي ضمن جملة من 
 ، الدول  وتشابك مصالح  التعقیدات 
الوثیقة تتطلّب  بنود ھذه  أما تطبیق 
الطرفین،  من  وإرادة  كبیرة  جھودا 
باإلضافة إلى تأثیر عامٍل مھم، وھو 
تنفیذ  وعدم  الدولیة،  اإلرادة  غیاب 
خاصة  لقراراتھ  الدولي  المجتمع 

القرار 2254 .

لم یشھد تاریخ النظم الدیمقراطیة أن 
حزٍب  إلى  ینتمیان  متنافسان  یدخل 
لرئاسة  النھائي  السباق  في  واحد 
الجمھوریة كالذي حصل في العراق، 
أن  عالمیاً  علیھ  المتعارف  فالمنطق 
الحزب  ضمن  األعضاء  یتنافس 
على  الحصول  بغیة   ، بدایةً  الواحد 
للحزب،  الرئیسي  المرشح  مرتبة 
منافسٍة  في  المرشح  ھذا  یدخل  ثم 
مع مرشحین من األحزاب األخرى 
،لكن یبدو أّن العراق حالة استثنائیة 
للدیمقراطیة،  الدولیة  المعاییر  عن 
الكتلة  زعیم  استقال  وأن  سبق  فلقد 
بقراٍر  الفائزة في االنتخابات  األكبر 
ومن  اإلیرانیة  قم  مدینة  من  صادر 
رجل كھل  (كاظم الحایري ) لیتبع 
التیار(  زعیم  من  تغریدة  ذلك  بعد 
الصدر) باعتزال السیاسة وانسحاب 
 (۷۳) البرلمان  من  بالجملة  الكتلة 
الحایري   رغبة  على  بناًء  نائب 

ة اجلزائر هل 
ّ
مقعد سوريا يف قم

شغله االئتالف؟
ُ
ي

وفد العالقات اخلارجيةلـ ENKS ، وهيئة 
التفاوض السورية جتريان عدة لقاءات يف أمريكا

يكيتي حتاور جوستان غاداني
ردستاني ـ إيران

ُ
 عضو اللجنة املركزية للحزب الدميقراطي الك

بقلم: إسماعیل رشید        

فؤاد علیکو 

من نافلة القول إّن ۱۱ عاماً من عمر 

بأحداثھا  الماجدة،  السوریة  الثورة 

المفزعة،  طقسھا  وتقلّبات  الجلیلة 

في  المنخرطون  لیتعلّم  كافیة  البّد 

دروساً  السوري  السیاسي  الشأن 

مفیدة للتعاطي مع الداخل من جھة، 

من  الدولیة،  عالقاتھم  إلدارة  وكذا 

جھٍة أخرى.

”عقل  غیاب  في  المعضلة  تكمن 

للثورة“. فقد فشلت القوى السیاسیة 

ھذا  إنتاج  في  الناشئة  السوریة 

األحوال  أبسط  في  -و  بل  العقل. 

حول  االلتفاف  من  تتمّكن  لم   –

وفد   ۲۰۲۲-۹-۲۸ بتاریخ  التقى 
الوطني  للمجلس  الخارجیة  العالقات 
الُكردي والذي ضّم كل� من: كامیران 
نائب  بمساعد  برو  وإبراھیم  حاجو 
ومسؤول  األمریكیة  الخارجیة  وزیر 
في  غولدرایتش  ایتان  السوري  الملف 
إبراھیم  أّكد  وقد   ، واشنطن  العاصمة 
الخارجیة  العالقات  لجنة  عضو  برو 
التركیز على  تّم  بأنھ  الوطني  للمجلس 
التطورات   : منھا  رئیسیة  ملفات  عدة 
التي  واإلقلیمیة  الدولیة  والتغیرات 

تحدث بخصوص سوریا. 
المجلس  بین  الحوار  ملف  وكذلك 
الوحدة  وأحزاب  الُكردي  الوطني 
للنقاش  محوراً  كان  الُكردیة  الوطنیة 
لم یحرز  بأنھ  المجلس  لفت وفد  حیث 
الطرف اآلخر  تقدم حیث كان ھّم  أي 
وفق  سوریا،  لُكرد   PKK استخدام 
الیأس  حالة  خلق  وبالتالي  أجنداتھم، 
أكثر من  لدى شعبنا وھو متوقف منذ 
سنتین بالرغم من إعالن حزب االتحاد 
 ، مرة  من  أكثر  إنھائھ  الدیمقراطي 

علمیة  فكریة  لقاعدة  یؤّسسون  َمن 

ستكون مرجعاً في العمل السیاسي.

لم تنجز الثورة ”جون جاك روسو“ 

فحكماً  ُوِجد،  ،وإن  واحٍد  سوري 

بھ  االعتراف  في  أخفقت  قد  كانت 

كزعیم  ال  حولھ،  من  أوااللتفاف 

سیاسي، بل كصاحب رؤیة مستقبلیة 

الكّل  حرب  بعد  ما  لسوریا  واقعیة 

على أرضھا، 

مرح البقاعي

مستشارة السیاسات الدولیة - 
واشنطن.

القسم العربي يف البیت األبیض 
.(whia)

انتخاب رئيس مجهورية العراق حالة 
 
ً
فريدة عامليا

           

           


  

  
         
           


  

 

وفیما یلي نص الحوار :
للشعب  المسلّح  الكفاح  تجربة   
الُكردي في شرق ُكردستان، وعلى 
وبعداً  زخماً  أعطت  العقود،  مّر 
تأسیس  وتّم  الُكردیة،  للقضیة 

جمھوریة مھاباد....
؟وھل  المرحلة  تلك  تقیّمون  كیف 

الزال ھذا الخیار ممكناً ومفضالً؟
وبعد  ُكردستان،  شرق  في  نعم،   
مركز  في  الشعبیة  اإلرادة  توفر 
الحین،  ذلك  في  الُكردیة،  الدولة 
الحزب  طرف  من  وبالتحدید 
الَكردستاني-إیران،  الدیمقراطي 
تّمت والدة جمھوریة ُكردستان عام 

التتمة في الصفحة ۳

التتمة في الصفحة ۳
التتمة في الصفحة ۳

التتمة في الصفحة ۲

(۱۹٤٦) بشكٍل مدني وبدون إراقٍة 
إفراز  رافقھا  الوالدة  ھذه  للدماء، 

مجموعة من الرموز القومیة، 

لمنافسھ  مفتوحة  الساحة  وترك 
دون  التنسیقي،  اإلطار  تیار  من 
حلفائھ  موقف  االعتبار  بعین  األخذ 
طیلة  معھ  وقفوا  والذین  وإحراجھم 
الشرسة  المنافسة  من  أشھر  سبعة 
من  الكثیر  وتحّملوا   ، التیارین  بین 

الضربات السیاسیة والعسكریة، 

شاهین أحمد

سابقة  مساھمات  وفي  لنا  سبق 
تطّرقنا إلى ظاھرة اإلسالم السیاسي 
الرادیكالي في منطقتنا بشكٍل عام، 
خاصة،  بصورةٍ  سوریا  بلدنا  وفي 
الظاھرة  ھذه  أسباب  وكذلك 
وجذورھا ومخاطرھا الكبیرة  على 
مستقبل المنطقة وشعوبھا. ومناسبة 
الكتابة في ھذا الموضوع من جدید 
عفرین  إلى  الجوالني  تمّدد  ھي 

مؤخراً . 
االحتجاجات  انطالق  بعد  أنھ  نعلم 
منتصف  في  سوریا،  في  الشعبیة 
النظام  أطلق   ،  ۲۰۱۱ آذار  شھر 
المقاتلین  عشرات  سراح  السوري 
صیدنایا,  سجن  من  المتطّرفین 
تّم  ثم  . ومن  بموجب عفو رئاسي 
لالنخراط  المتطرفین  ھؤالء  دفع 
الشباب،  تنسیقیات  صفوف  في 

الحراك  مفاصل  في  والتغلغل 
من  النظام  ونجح  السلمي،  الثوري 
تسمیم  المتطرفین في  خالل ھؤالء 
وتّم  مساره،  عن  وحرفھ  الحراك  
أجنحة  بعض  مع  بالتعاون  ذلك 

األسلمة السیاسیة

التتمة في الصفحة ٥

د, واالئتالف السوري 
ّ
اجلوالني يتمد

املعارِض يرتاجع

اإلدارة  ھذه  ممارسات  الزالت  حیث 
مستمرة من الخطف واألتاوات والتجنید 
اإلجباري وآدلجة التعلیم ومنعھ...الخ.

للجانب  التأكید  تّم  بأنھ   : أضاف  برو 
األمریكي بأّن الحّل السیاسي في سوریا 
الزال معطالً، وأّن اآللیات التي تتبعھا 
تضع  ولم  مجدیة  غیر  الدولیة  القوى 
حداً لمأساة السوریین، والبّد من الجدیة 
للقوى الدولیة المؤثّرة بالملف السوري 
المتعلّقة  الدولیة  القرارات  لتطبیق 

بسوریا.
التفاوض  ھیئة  أجرت  آخر  جانب  من 
السوریة عدة لقاءات في نیویورك على 
العمومیة  الجمعیة  اجتماعات  ھامش 
العام  األمین  أھمھا  من  المتحدة  لألمم 
غوتیریش  أنطونیو  المتحدة  لألمم 
واألمین العام للجامعة العربیة أحمد أبو 
السوري  الشعب  معاناة  لشرح  الغیظ 
السیاسیة  العملیة  تحریك  وضرورة 
الدولي بمھامھ وخاصة  المجتمع  وقیام 

فیما یتعلق بالقرار األممي ۲۲٥٤م. 
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يكيتي حتاور جوستان غاداني،
ردستاني ـ إيران... التتمة

ُ
 عضو اللجنة املركزية للحزب الدميقراطي الك

كان أھّمھا النشید والعلم الوطني 
لقوات  باإلضافة  الُكردستاني 
وكانت   ، (بیشمركة)  الدفاع 
جمھوریة  قیام  منجزات  ھذه 
األولى  وللمرة  التي  َكردستان، 
في التاریخ الُكردستاني الحدیث، 
الُكردي  اإلنسان  لدى  خلقت 
یكون  أن  یستطیع  بأنھ  قناعةً 
وھذا  السیاسیة،  سیادتھ  صاحب 

كان تحوالً مھماً جداً.
البیشمركة،  قوات  تأسیس  فلسفة 
أساس  على  كانت  البدایة  ومنذ 
والحمایة؛  للدفاع  قوات  أنھا 
فقوات بیشمركة ُكردستان لم تكن 
كانت  بل  ھجومیة،  قوات  یوماً 
قوات للدفاع عن أرض وكرامة 

ومنجزات الشعب الُكردي . 
جمھوریة  انھیار  بعد  وحتى 
التي  الرموز  تلك  ُكردستان، 
الجمھوریة،  قیام  مع  جاءت 
الجانب  من  قوتھا  تفقد  لم 
الدیمقراطي  المعنوي،والحزب 
الَكردستاني- إیران لم ینتِھ واستمّر 
الملكي،  النظام  النضال ضد  في 
الشعوب  ثورة  اندالع  وعند 
خرج   ،1979 عام  اإلیرانیة 
الحزب الدیمقراطي الُكردستاني- 
إیران وبیشمركتھ أقوى من ذي 
عن  وبالنیابة  الحزب  ھذا  قبل، 
كان  ُكردستان،  شرق  شعب 
سلمي  حّلٍ  إلیجاد  دائماً  یعمل 
الُكردي،  الشعب  حقوق  لضمان 
الجدید  الحكم  ولألسف،  لكن 
اإلیرانیة،  اإلسالمیة  للجمھوریة 
بقیادة الخمیني، قام بالھجوم على 
حرباً  ،وفرض  ُكردستان  شرق 
غیر متكافئة وغیر مرغوبة على 
تلك  آثار  بقیت  وقد  ُكردستان، 
بحیث  اآلن،  حتى  قائمة  الحرب 
وحدة  ُكردستان  شرق  أصبحت 
لذلك  مھّمشة.  أمنیة  جغرافیة 
للدفاع  البیشمركة  قوات  نشطت 
تلك  أمام  ُكردستان  شرق  عن 
والمتوّحشة،  الضخمة  الھجمات 
لكي  الوقائع  ھذه  سردُت  ولقد 
قوات  وماھیة  فلسفة  لكم  أوّضح 

بیشمركة ُكردستان.
من  الثاني  للشّق  وبالنسبة 
أشیر  أن  علي  یتوّجب  سؤالك، 
ماھیة  تعرفون  أیضاً  أنكم  إلى 
اإلسالمیة  الجمھوریة  نظام 
اإلیرانیة، وتعلمون كم ھو نظام 
صوتاً  یسمع  وال  توتالیتاري، 
كّل  ویعدم  ویقمع  صوتھ،  غیر 
ویتعامل  ومنتقدیھ،  معارضیھ 
بعنٍف شدیٍد مع المعارضة عامةً 
بشكٍل  الُكردستانیة  الحركة  ومع 
خاص. نحن نعلم أّن ھذا النظام 
شخصاً   1500 بتصفیة  قام 
خالل ثالثة أیام في االحتجاجات 
المدنیة التي اندلعت عام 2019، 
وھو یتبع نفس األسلوب في قمع 
المظاھرات الحالیة التي خرجت 
ولذلك،  أمیني)  (ژینا  مقتل  بعد 
أّن  أعتقد  أسلفنا،  لما  وكنتیجٍة 
أن  یمكن  المسلح  الكفاح  خیار 
ولكّن  دائم،  بشكٍل  قائماً  یكون 
الخیار  لھذا  لجوئنا  موضوع 
مرتبط بجملٍة من األمور، أھمھا 
الجمھوریة  سلطات  سلوك  ھو 
مع  تعاملھا  وطریقة  اإلسالمیة 

السياسة

حقوقنا. 
الجمھوریة  أّن  متأّكدون  نحن 
بمقدار  تتنازل  لن  اإلسالمیة 
خطوةٍ واحدة عن توجھاتھا ولن 
تتراجع أبداً عن سلوكھا، وتحاول 
الفردیة في  السلطة  الحفاظ على 

إیران إلى األبد.
ھذا  ومن   ، أقول  ومجدداً 
المنطلق، إّن الكفاح المسلح خیار 
حي، وھذه الحیویة ال ترجع إلى 
رغبتنا في ذلك، ولكنھا مرتبطة 
اإلسالمیة،  الجمھوریة  بسلوك 
في  نرغب  ال  طرفنا  من  ألننا 
ھذا الخیار، لكن كضرورة -وإذا 
یمكن  القمع-  موجة  استمّرت 
لدى  خیاراً  األمر  ھذا  یكون  أن 

الجماھیر المحتجة. 
بعد  خامنئي  علي  ظھور  إّن 
أسبوعین من االحتجاجات، وھو 
الجمھوریة  في  األول  الشخص 
استماعھ  وعدم  اإلسالمیة، 
لمطالب المحتجین، بل حتى أنھ 
في  المطالب  تلك  إلى  یشر  لم 
خطابھ، وأكثر من ذلك، فقد منح 
مباشر،  وبشكٍل  األمنیة  القوات 
سلطةً مطلقة لقمع االحتجاجات، 
أّن  تعني  المؤشرات  ھذه  كّل 
تتخلّى  لن  اإلسالمیة  الجمھوریة 

عن سلوكھا القمعي.

الحزب الدیمقراطي الُكردستاني 
في  نضالي  وإرث  تاربخ  لھ 
تصفیة  وتّم   ، ُكردستان  شرق 
الماللي  نظام  قبل  من  رموزه 
قاسملو وشرف  الدكتور  ،أمثال 

كندي وخیرة قیاداتھ...
یتصّدر  الیزال  الحزب  وھذا 
شرق  في  السیاسي  المشھد 
ُكردستان ، وقام بخطوٍة وحدویة 

مھمة في الفترة األخیرة ...
یستمّد  أین  من  سؤالنا: 
الدیمقراطي الُكردستاني - إیران 
استمراریة نضاالتھ ، رغم قمع 
ودكتاتوریة نظام إیران الرجعي؟

على  إجابتي  في  ورد  مثلما 
أشرتم  وكما  األول،  سؤالكم 
الحزب  مكانة  إلى  سؤالكم  في 
الُكردستاني-إیران،  الدیمقراطي 
فھو بحّقٍ حزٌب لھ تاریٌخ طویل، 
المنجزات،  من  جملةً  وحقّق 
ثوریة،  وأصول  مبادئ  ووضع 
قادتھ  كبار  الشھداء من  قّدم  كما 
الذین أصبحوا رموزا ثوریة في 

شرق ُكردستان . 
منظمة  أو  حزب  أي  أّن  نعلم 
سلطة  ضد  تناضل  ثوریة 
دكتاتوریة، سوف تتمتّع باحترام 
والءھم  وستكسب  الجماھیر، 
ذلك  كان  وكلما  وتعاطفھم، 
ناشطة  المنظمة  تلك  أو  الحزب 
تقدیم  تّم  كلما  األسف،  ،ومع 
الضحایا ، تزداد محبة الناس لھا 
لدى  مصداقیتھا  من  ذلك  ویزید 
الجماھیر، والحزب الدیمقراطي 
تلك  من  ھو  الُكردستاني-إیران 
األحزاب التي لم تترك أبداً میدان 
النضال وخاصةً ضد الجمھوریة 
من  الحزب  واستفاد  اإلسالمیة، 
ھذا  إلسقاط  النضال  أبعاد  كّل 
النظام المعادي لإلنسانیة. ولھذه 
الغایة وكما أشرتم حضرتكم، فقد 

ذھبت الشخصیات األولى وعدد 
كبیر من قیادات الحزب ضحایا 
ورغم  اآلن  وحتى  الثورة،  لھذه 
ضده  لألعداء  الشدید  العنف 
الصاروخیة  الھجمات  ورغم 
اإلرھابي  الثوري  للحرس 
التي  والتفجیرات  واالغتیاالت 
اإلرھابیة،  المنظمة  ھذه  تنفّذھا 
في  مستمر  الحزب  ھذا  فإّن 
كفاحھ  طریق  ویشّق  نضالھ 

بثبات. 
وما أسعدنا أكثر، ھو أّن جناحي 
الفترة  في  اتّحدا  قد  الحزب  ھذا 
النضال  وبدأ  الماضیة،  القریبة 
ھذا  أكبر،  بطاقاٍت  والكفاح 
كبیراً  ارتیاحاً  خلق  االتحاد 
ورفع  أیضاً،  الجماھیر  لدى 
التفافھا  من  وزاد  معنویاتھا  من 

حولنا.
ومعنوي،  مادي  مصدٌر  لحزبنا 
المصدر ھو مجتمع شرق  وھذا 
في  البشریة  القوة   ، ُكردستان 
أكبر  ھي  ُكردستان   شرق 
نضالنا.  تدعم  التي  المصادر 
الجماھیر الوطنیة والمؤازرة في 
دائماً  كانت   ، ُكردستان  شرق  
تلبّي نداء حزبنا ، ونحن لن ننسى 
ولعدة  لقد حدث  أبداً،  األمر  ھذا 
مرات أن طالبنا جماھیرنا القیام 
استخدام  ورغم  عام،  بإضراٍب 
قبل  من  المطلق  والقمع  العنف 
شھدنا  أننا  إال  اإلیراني،  النظام 
الجماھیر  من  واسعة  استجابةً 
إلدانة  الناس  خرج  حیث  لنا، 
اإلسالمیة  الجمھوریة  جرائم 
الثورة،  أبناء  الشعب وضد  ضد 
وأّكدت الجماھیر مراراً دعمھما 

الدائم لنا. 
یجب  سؤالكم،  على  ولإلجابة 
أن أقول إّن الحزب الدیمقراطي 
قوتھ  یستمّد  الُكردستاني-إیران 
الجماھیر،  من  واستمراریتھ 
وأقول بوضوحٍ شدید إّن نضالنا 
والدماء،  بالتضحیات  زاخر 
مع  للجمیع  تبرز  الحقیقة  وھذه 

مرور الوقت.

المراة الُكردیة لھا تاریٌخ مشّرف 
وخاضت  ُكردستان،  شرق  في 
نضاالً عسیراً لتحّرر شعبھا من 
الظلم ، وأنِت كمرأة قیادیة اآلن 
تاریخٍ  وذي  عریق  حزٍب  في 
دور  تقیّمین  نضالي...كیف 
المرأة الُكردیة في ساحة شرق 
والساحة  خاصةً،  ُكردستان 

الُكردستانیة عامةً ؟
نعم، ورغم أنھ في الماضي كانت 
نسبة الناشطات قلیلة، لكن للمرأة 
وفعّال  نشط  حضوٌر  الُكردیة 
خاص  بشكٍل  حقوقھا  النتزاع 
عام،  بشكٍل  القومیة  والحقوق 
وحالیاً ھي تمتلك مكانةً قویة في 
میدان السیاسة في ُكردستان. وأنا 
كواحدةٍ من النساء في قیادة ھذا 
الحزب العریق، فھذا األمر یعود 
في جزء منھ إلى مساعي النساء 
واستطعن  قبلي،  ناضلن  اللواتي 
ووجودھا  المرأة  یفرضن  أن 

ضمن السیاسة أمراً واقعاً.
بمكانٍة  المرأة  تتمتّع  حالیاً، 
في  السیاسة  میدان  في  ممیزة 

وفي  خاصةً،  ُكردستان  شرق 
نعلم  نحن  ُكردستان،  عموم 
النساء  عدیدة،  أعواٍم  منذ  أنھ 
بدوٍر  قمَن  ُكردستان  شرق  في 
ولھن  المظاھرات  في  طلیعي 
المجاالت  في  واضحة  بصمات 
في  حتى  واالجتماعیة،  الثقافیة 
غرب ُكردستان ، النساء وصلن 
اإلدارة،  في  جید  مستوى  إلى 
في  حاسماً  عامالً  وأصبحن 
المجال السیاسي. ما نشھده الیوم 
یتّم  حین  العالم  أنحاء  جمیع  في 
رفع شعار “ژن، ژیان، ئازادی“ 
مصدر  فإّن  اللغات،  وبكّل 
وشمال  شرق  ھو  الشعار  ھذا 

ُكردستان . 
استشھدت  امرأة  أول  أّن  نعلم 
جنوب  في  كانت  الجبھات،  في 
ُكردستان، وعلینا أال ننسى، أنھ 
عندما تّم إطالق ھذا الشعار في 
ھناك  تكن  لم  ُكردستان،  شمال 
الجزء  ذلك  في  للحجاب  مشكلة 
الشعار  ھذه  ألّن  ُكردستان،  من 
ھو ولید حالٍة فلسفیة أعمق تسعى 
لخلق فضاٍء أوسع لحریة المرأة، 
لمنطقة  األھمیة  بالغ  أمر  وھذا 
النساء  الیوم  األوسط.  الشرق 
محور  ھّن  ُكردستان  شرق  في 
بشجاعٍة  ویحاربن   ، األحداث 
وما  الشرعیة.  حقوقھّن  النتزاع 
ھو موضع ارتیاحنا أّن المرأة في 
شرق ُكردستان وعموم ُكردستان 
بالمقارنة  كبیراً  تقدماً  حققت  قد 
وأكثر  الماضیة،  المراحل  مع 
یتقدم  التطور  ھذا  فإّن  ذلك،  من 
بخطوات أسرع نحو األمام، ولن 
أؤّكد  بل  الحد،  ھذا  عند  یتوقف 
النساء  المستقبل،  في  أنھ  لكم 
وحتى  المجاورة،  الدول  في 
ستنظرن  األخرى  الدول  في 
في  لألحداث  واحترام  باندھاش 
مكانة  وخاصةً  ُكردستان  شرق 
فیھا. وكما أصبح  المرأة  وتأثیر 
اسم “ژینا أمیني“ رمزاً في جمیع 
ذكراھا،  خلّد  مما  العالم،  أنحاء 
ستصبح  الُكردیة  المرأة  فإّن 
تحدیاً  وستشّكل  للنضال  رمزاً 
كبیراً أمام الدیكتاتوریة والسلطة 
في  المرأة  دور  أّن  أرى  أنا   .
وأقیّم  كبیر جداً  ُكردستان  عموم 

ذلك عالیاً.  

انتفاضة الشعب الُكردي في شرق 
استشھاد  خلفیة  على  ُكردستان 
جینا أمیني على ید نظام الماللي 
وامتّدت  نوعیة  نقلة  أحدثت 
اإلیرانیة  المناطق  سائر  إلى 
وبمشاركة الشعوب اإلیرانیة....

ما الذي یمیّز انتفاضة الشعوب 
اإلیرانیة عن سابقاتھا ؟ وكیف 
ُكردیة  كخصوصیة  ستتعاملون 
عسكرة  علیكم  فُِرض  حال  في 
على  تعّولون  وھل  االنتفاضة؟ 
والسیاسي  الدبلوماسي  البعد 
انتفاضة  لمناصرة  الدولي 
قضیة  ومنھا  اإلیرانیة  الشعوب 
الُكرد ؟ أم ال أصدقاء لنا سوى 

الجبال ؟
لنقُل  قتل،أو  الحقیقة  في   
كامرأةٍ  أمیني  ژینا  استشھاد، 
ھي  التي  طھران  في  ُكردیة 

للجمھوریة  السیاسیة  العاصمة 
اإلسالمیة، كان حدثاً ھاماً، حیث 
یمكننا اعتبار ھذا الحدث اعتداًء 
على أقلیتین، أقلیة جنسیة وأقلیة 
قومیة - وكانت ژینا وأخوھا قد 
ُكردستان  من  توّجھا  أنھما  أّكدا 
السفر- وھذا  إلى طھران بھدف 
التضامن  عاطفة  حّرك  الحدث 
اإلیرانیة،  الشعوب  بقیة  لدى 
االحتجاجات  دائرة  وّسع  مما 
التي تشبھ الثورة أكثر مما تشبھ 

االحتجاجات. 
ھذه  بین  الفرق  یظھر  بقناعتي 
عدة  في  سبقھا  وما  االنتفاضة 
انتفاضة  ھي  أوالً:  منھا  نقاط، 
الشعوب  جمیع  تشمل  عامة 

اإلیرانیة. 
وحیث  مستمرة،  إنھا  ثانیاً: 
أشترك معكم في ھذا  اآلن  إنني 
قد  االنتفاضة  تكون  الحوار، 
دخلت یومھا العشرین، وھذا أمر 

جدید لم یسبق أن حدث مثلھ. 
متعددة  انتفاضة  ھي  ثالثاً: 
بُعٍدٍ  في  تُْختََزل  وال  األبعاد، 
واحد بل تشمل األبعاد: الجنسیة، 
االقتصادیة  السیاسیة،  الطبقیة، 

والثقافیة إلخ.
رابعاً: المحتّجون ینادون بإسقاط 

الجمھوریة اإلسالمیة.
في  جدید  جیل  ھناك  خامساً: 
درایة  على  وھو  المیدان، 
في  العصریة  بالتطورات 
تربیتھ  یتّم  أن  یقبل  وال  العالم، 
الشیعیة  األصولیة  معاییر  وفق 

للسلطة.
العالي  المستوى  سادساً: 

لالستعداد للتضحیة.
سابعاً: وبعكس الذین یّدعون أّن 
غیاب مرشد محدد لھذا االنتفاضة 
فإنني  لھا،  ضعف  نقطة  ھو 
نقطة  المرشد  ھذا  غیاب  أعتبر 
قوة لالنتفاضة، كیف.؟ إّن ماھیة 
ھذه االنتفاضة ھي إنھاء السلطة 
ھي  االنتفاضة  ھذه  المركزیة، 
تعبّر  وھي  المھّمشین،  انتفاضة 
قبل  من  رائعة  ذاتیة  إدارة  عن 
أعتقد  فإنني  ولذلك  المنتفضین، 
متفائلة  وأنا  تنتصر  سوف  أنھا 

أنھا ستكون ذات تأثیر كبیر.
نسائیة،  انتفاضة  ھي  ثامناً: 
رئیسیاً  دوراً  یلعبن  والنساء 
لم  أیضاً  العامل  وھذا  فیھا، 
االنتفاضات  في  متوفراً  یكن 
أھم  ھذه  وبقناعتي   ، السابقة 
التي  المرأة  ألّن  اختالف،  نقطة 
تعتبر  المجتمع،  نصف  تشّكل 
نفسھا اآلن صاحبة ھذه القضیة، 
كبیرة  بشریة  قوة  ما جعل  وھذا 
تتدفّق إلى الشارع، كما أّن ھناك 
نقطة مھمة إضافیة وھي االتحاد 
الحاصل بین الشعوب التي تعیش 
ضمن الجغرافیة اإلیرانیة، وذلك 
رغماً عن محاوالت الجمھوریة 
اإلسالمیة الساعیة لخلق الفوضى 
ولكن  المختلفة،  المكونات  بین 

تلك المحاوالت باءت بالفشل.
على  مالحظة  لدي  الواقع  في 
المظلومة  الشعوب  بین  الوحدة 
في  أقولھا  لن  لكنني  والمھیمنة، 
قولھ ھو  أوّد  ما  بل  الوقت،  ھذا 
یكون  أن  یجب  االتحاد  ھذا  أّن 

طوعیاً ویأخذ في االعتبار حقوق 
األقلیات، وال یجوز استغالل ھذا 
السلطة،  إلى  للوصول  االتحاد 
األقلیات  جمیع  تكون  أن  ویجب 
على درایة بھذه القضیة في ھذه 

المرحلة الحّساسة. 
نحن كقومیٍة ُكردیة، نعتبر أنفسنا 
الجزء األھم في ھذه االنتفاضة، 
أو  ُكردیة  أمیني  ژینا  ألّن  لیس 
ألّن االنتفاضة انطلقت من شرق 
شرق  ألّن  وإنما  ُكردستان، 
النضال  في  تاریخ  لھ  ُكردستان 
أكثر  النظام على مدى  ضد ھذا 
كانت  وحینھا  عقود،  أربعة  من 
أغلب شعوب إیران تدعم وتقف 
اإلسالمیة  الجمھوریة  سلطة  مع 
ضد الُكرد، وحالیاً تلك الشعوب 
النظام  ھذا  حقیقة  أدركت  أیضاً 
أّن  من  وبالرغم  الدكتاتوري، 
ھذا اإلدراك جاء متأخراً، وكلّف 
الكثیر علینا وعلیھم أیضاً، لكننا 
نجد أنھ من واجبنا الحفاظ على 
تحّولت  حال  وفي  الوحدة.  ھذه 
ھذه االنتفاضة إلى حرٍب أھلیة، 
بمعنى حدوث مواجھات مسلحة 
حینھا  والحكومة،  الشعب  بین 
نحن أیضاً سنحمل السالح بدون 
شك وسنشارك فیھا حتى تحقیق 

النصر.
نحن كقومیة ُكردیة وخاصة في 
الحزب الدیمقراطي الُكردستاني، 
المنوعة  األبعاد  نعتمد  كنا  دائماً 
الجانب  أھمیة  ونتفّھم  للنضال. 
السیاسیة،  لألحداث  الدیبلوماسي 
لجعل  تھدف  جھودنا  وكّل 
الُكردستانیة  األطراف  مختلف 
واإلیرانیة والدولیة تتفّھم رغباتنا 
بطریقٍة عصریة.  أھدافنا  لنحقّق 
من  المزید  لخلق  نسعى  نحن 
ونعمل  لنا،  المؤیّدة  األصوات 
أكثر  أصدقاؤنا  یكون  أّن  على 
من أعدائنا، وأن نجعل األطراف 
المقابلة لنا تتفّھم رغباتنا في جو 

عصري.
سواًء  لنا،  صدیقة  دائماً  الجبال 
في السلم أو في الحرب، ولحسن 

الحظ فإّن منطقتنا جبلیة.

-كلمة أخیرة للمرأة الُكردستانیة؟
كلمتي األخیرة لنساء ُكردستان، 
ھي أن یعملن على رفع مستواھّن 
لكسر  یسعین  وأن  المعرفي، 
  ، بھّن  المحیطة  السالسل  جمیع 
سالسل التمییز الجنسي، سالسل 
التمییز العرقي وسالسل التمییز 
المھم جدا  إلخ، ألنھ من  الطبقي 
میدان  في  یشاركن  أن  للنساء 
السیاسة وأن یكن عامالً مھماً في 
ھذا المیدان. وللوصول إلى ھذه 
األھداف، یجب علیھّن أوالً كسر 

تلك السالسل.
لكم ولھذه الفرصة  شكراً جزیالً 

التي منحتموني إیاھا.
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السياسـة

مرح البقاعي:

مستشارة السیاسات الدولیة - واشنطن.
.(whia) القسم العربي يف البیت األبیض

فؤاد علیکو 

بقلم: إسماعیل رشید

 ... التتمة
ً
انتخاب رئيس مجهورية العراق حالة فريدة عامليا رد واملعارضة السورية, 

ُ
الك

قبل الثورة وبعدها.... التتمة

شغله االئتالف؟... التتمة
ُ
ة اجلزائر هل ي

ّ
مقعد سوريا يف قم

منھا إطالق الصواریخ على أربیل 
،وھذا  بغداد  في  مكاتبھم  وإحراق 
أیضاً یعتبر مفارقة نادرة لم تحصل 

في تاریخ النظم الدیمقراطیة .
انتخاب  موضوع  إلى  وبالعودة 
حیث  العراق،  في  الرئاسة 
المتعارف علیھ أّن ھذا الموقع من 
نصیب الُكرد، وھذا یعني أّن على 
على  االتفاق  الُكردیة  األحزاب 
في  كما  بینھم  فیما  توافقي  مرشحٍ 
انتخاب الرئیسین السابقین المرحوم 
فؤاد  والدكتور  الطالباني  جالل 
معصوم، وإال فإّن كّل حزب سوف 
العراقي  للبرلمان  مرشحھ  یقّدم 
وھذا  االختیار،  للنواب  ویترك 
دخل  حین   ۲۰۱۸ في  حصل  ما 
من  وكان  المنافسة  في  الحزبان 
شأن ذلك فوز الدكتور برھم صالح، 
مرشح االتحاد الوطني الُكردستاني، 
على مرشح الدیمقراطي الكرستاني 
وتكّررت  حسین،  فؤاد  الدكتور 
المنافسة في ھذه الدورة أیضاً،لكن 
مختلفة،  كانت  السیاسیة  الظروف 
الوطني  االتحاد  وقف  حیث 
اإلطار  جانب  إلى  الُكردستاني 

دعوة  تّمت   2016 عام  في 
لندن،  إلى  السوریة  المعارضة 
لحّل  موحدة  رؤیة  إلى  للتوصل 
األزمة السوریة بحضور المبعوث 
 ، دیسمتورا  ستیفان  السید  الدولي 
لیصدر البیان الختامي لمؤتمر لندن 
القضیة  لخصوصیة  التطرق  دون 
الُكردیة، األمر الذي دفع بالمجلس 
ھذه  قبول  بعدم  الُكردي  الوطني 
بعین  األخذ  یتّم  مالم  الوثیقة، 
والمقترحات  التعدیالت  االعتبار 
معاً   ویرفق  قبلھ  من  المقّدمة 
كورقة للمبعوث األممي دیسمتورا 
كبیراً  وتحدیاً  اختباراً  كان  وھذا 
للمجلس الوطني الُكردي ، فتحّرك 
عالقاتھ  لجنة  عبر  المجلس  
االئتالف  في  وممثلیھ  الخارجیة 
بجھوٍد  للمفاوضات  العلیا  والھیئة 
األطراف  مع  مكثّفة  دبلوماسیة 
مثل  السوري  الملف  في  المؤثّرة 
أمریكا- روسیا - بریطانیا - فرنسا 
مصر....  - السعودیة  تركیا-    -

المعنیة  الدولیة  المنظمات  وممثلي 
رئیسیة  كمھمة   ، السوري  بالشأن 
وقد   ، شعبنا  ثوابت  عن  للدفاع 
الدبلوماسیة  الجھود  ھذه  أثمرت 
المجلس الوطني الّكردي في مؤتمر 
تّم  حیث  عام2017  ریاض2 
المعارضة  منصات  جمیع  بإجماع 
على  وباختالفاتھم  السوریة 
للشعب  القومیة  بالھویة  االعتراف 
وباعتباره   ، سوریا  في  الُكردي 
الدولة  مكونات  من  رئیسیاً  مكوناً 
البیان  في  ورد  حیث  السوریة، 
سوریا  بأّن  اإللتزام   ) الختامي 
 ، القومیات والثقافات  دولة متعددة 
القومیة  الحقوق  دستورھا  یضمن 
وعرب  ُكرد  من  المكونات  لكافة 
وآشوریین  وسریان  وتركمان 
وغیرھم ، بثقافاتھم ولغاتھم ، على 
تمثّل   ، وطنیة  وثقافات  لغات  أنھا 
وحضارتھا  سوریا  تاریخ  خالصة 
جزءاً  الُكردیة  القضیة  واعتبار   ،
 ، السوریة  الوطنیة  القضیة  من 
السیاسات  جمیع  إلغاء  وضرورة 
التمییزیة االستثنائیة التي مورست 

بحقھم ).
تُعتبر  بأنھ  القول  یمكننا  علیھ  و 
جنیف1 وبیان   2 ریاض  وثیقة 
من   2254 األمن  مجلس  وقرار 
بنیت  التي  األساسیة  المرتكزات 
السوریة  التفاوض  ھیئة  علیھا 
وصوالً  التفاوضیة  والعملیة 
السیاسي  الحّل  مسار  لمحددات 

لألزمة السوریة .
الوطني  المجلس  تكلّلت جھود  وقد 
في  شركائھ  خالل  ومن  الُكردي 
المعارضة السوریة والدول المؤثرة 
باالعتراف  السوري  الملف  في 
بالمجلس الوطني الُكردي، كمنصٍة 
كیانات  ضمن  مستقل   كیان  أو 
وكذلك   ، السبعة  التفاوض  ھیئة 
تمثیلھ ضمن اللجنة الدستوریة التي 

ترعاھا األمم المتحدة .
من خالل المقارنة بین عالقة الُكرد 

التنسیقي ،بینما تحالف الدیمقراطي 
وكتلة  الصدر  مع  الُكردستاني 
كتلة  یشّكلون  وھم  السنیة  السیادة 
األغلبیة المطلقة في البرلمان، لكّن 
لصالح  كطرٍف  تدّخلت  المحكمة 
باشتراطھا  وذلك  التنسیقي  اإلطار 
تحقیق نسبة الثلثین لجلسة البرلمان 
النتخاب رئیس الجمھوریة، وبذلك 
بأصوات  المعّطل  الثلث  لھم  تحقّق 
تقّدم  نواب االتحاد الوطني ، كما  
بالطعن  الوطني  االتحاد  نواب 
ھوشیار  األستاذ  ترشیح  بشرعیة 
شروط  كّل  استیفائھ  رغم  زیباري 
قرار  إصدار  إلى  إضافةً  الترشح، 
اإلقلیم  بمنع  ذاتھا  المحكمة  من 
تتالت  وھكذا  نفطھ،  استثمار  من 
الدیمقراطي  على  الضربات 
قبل  من  واإلقلیم  الُكردستاني 
اإلطار التنسیقي باستخدام المحكمة 
واالتحاد الوطني، مع العلم أّن قرار 
منع تصدیر النفط یمّس كّل الشعب 
العراق،  ُكردستان  في  الُكردي 
قیادات  بعض  وحقد  أنانیة  لكّن 
رأسھم  وعلى  الوطني،  األتحاد 
الدیمقراطي  على  صالح،  برھم 
الُكردستاني  فلم یبدوا أّي إعتراٍض 
یُذكر على ھذا القرار الجائر بحّق 

 . الشعب الُكردستاني ككّلٍ
لكن في الجانب اآلخر بقي الحزب 
برئاسة  الُكردستاني  الدیمقراطي 
الرئیس مسعود البارزاني ثابتاً على 
موفقھ الحریص على وحدة الصّف 
الشعب  مصلحة  واضعاً  الُكردي، 
حزبي،  اعتباٍر  أّي  فوق  الُكردي 
لصالح  مرشحھ  عن  تنازل  حیث 
أن  شرط  الوطني  االتحاد  مرشح 
الیكون ذلك المرشح برھم صالح، 
وھنا سحب البساط من تحت أقدام 
حلفاء  ووجد   ، الوطني  االتحاد 
رؤیة  أمام  انفسھم  الوطني  االتحاد 
موضوعیة وقابلة للتحقیق للخروج 
االتحاد  بقي  لكن  المأزق،  من 
الوطني یمارس سیاسة المثل القائل 
في التوافق  (ترید أرنب خذ أرنب 
وترید غزالة خذ أرنب ) ، لكن في 
الجانب وجد حلفاء االتحاد الوطني 
أمام منطق غیر عقالني من االتحاد 
إزاء تمّسك االتحاد الوطني ببرھم 
ووقفوا  عنھ  تخلّوا  ،لذلك  صالح 
مسعود  الرئیس  اقتراح  جانب  إلى 
البارزاني، وصّوتوا لصالح الدكتور 
عضوالمكتب  رشید  عبداللطیف 
والذي  الوطني  لالتحاد  السیاسي 
بینما  الدیمقراطي  مرشح  اعتبر 

لبرھم صالح  االتحاد  كتلة  صّوتت 
لم  المفارقة  وھذه  رفیقھم  ضد 

تحصل في التاریخ مطلقاً.
برھم  أّن  نستنتج  ماحصل  كّل  من 
صالح أبدى أنانیةً مفرطة، وتسبّب 
وأبعد  حزبھ  داخل  كبیر  بشرخٍ 
مایكون على الحرص على مصالح 
یفترض  الٌكردستاني،لذلك  الشعب 
من  لیس  بإبعاده  یقوم  أن  بحزبھ 
خارج  إلى  بل  فحسب  الحزب 
لیست  ُكردستان  ألن  ُكردستان،  
االنتھازیین  ھؤالء  الى  بحاجة 
لدیھم  الذین  المتسلّقین،  واألنانیین 
سبیل  في  أوطانھم  لبیع  االستعداد 
ھناك  بینما  الخاصة،  مصالحھم 
مسعود  الرئیس  اآلخر  الجانب  في 
مصلحة  وضع  الذي  البارزاني 
المصالح  فوق  الُكردي  الشعب 
حریص  كقائٌد  وتصّرف  الحزبیة، 
على مصالح شعبھ، ولم تكن عینھ 
على منصٍب شرفي كرئاسة العراق  
كركوك  على  عینھ  ماكانت  بقدر 
المتنازع علیھا  والمناطق  وخانقین 
بحنكتھ  واستطاع  ُكردستان،  ونفط 
السیاسیة الخروج منتصراً من ھذه 
الرأس  مرفوع  الشرسة  المعركة 

یسّجل لھ حتى المناوئین لھ.  

وصیاغة  ابتكار  على  قادراً  یكون 
اإلھمال  جدار  تخترق  مبادراٍت 
وراءه  اختفت  الذي  التغاضي  أو 
العادلة،  السوریة  القضیة  معطیات 
للدفع  الدول  محفّزات  كادت  حتى 
تكاد  لھا  وملِزمة  عاجلة  بحلول 

تتالشى.
منھا  فعدیدة،  الثورة  أجسام  أما 
الرسمیة المعتَرف بھا دولیاً، ومنھا 
أیدي  على  تشّكلت  التي  المدنیة 
ومنھا  ومنظماتھ،  المدني  المجتمع 
لون  ال  الذي  الفطر  (من  الفطریة 
لھ وال طعم) وأقصد تلك التي نبتت 
حفنٍة  بواسطة  السطح  على  بعجالٍة 
من الدعم المالي ، وتالشت بسرعٍة 
فور  ظھورھا  سرعة  من  أكبر 
أي  تترك  أن  دون  الدعم  انحسار 
أثر یُذكر إال ما شاء أن دخل جیوب 
القائمین علیھا ، من دوالرات الدول 
الداعمة، تلك الدول التي وجدت في 
تقّدمھا ”تعویضاً  التي  المالیة  المنح 
في  السیاسي  فشلھا  عن  أخالقیاً“ 
إدارة الحلول الناجعة لأللم السوري 

المستشري.
المؤسسة  عند  السؤال  افتتحنا  إذا 
األولى التي یُفترض أن تمثّل أبناء 
الثورة، وأنھا الجھة التي استثمرت 
الداعمة على مدى عقٍد  الدول  فیھا 
من الزمن وتعاملت معھا على أنھا 
الھیئة الرسمیة الحصریة لمخاطبتھا 
السوري،  بالشأن  یتعلّق  ما  كّل  في 
أقصد  وإغاثیاً،  وعسكریاً  سیاسیاً 
لقوى  السوري  االئتالف  مؤسسة 
والمؤسسات  والمعارضة،  الثورة 

المنبثقة عنھ، فھل لالئتالف عقل؟
إذا جاء الجواب بنعم، فلَم انفّض من 
عنھ  انكفأت  ولَم  السوریون؟  حولھ 
الدول الداعمة بعد اعترافھم بھ في 
بالثورات –  مقارنة  قیاسي –  رقم 
في  عضو  دولة   ۱٤۳ إلى  وصل 

األمم المتحدة؟

وما الذي دعا إلى حالة االستقطاب 
والوھن المسیطرة علیھ؟

الذي  الداخلي  نظامھ  ھو  ھل   
شریحة  صوت  تغییب  على  بُني 
في  القرار  وحصر  منھ  واسعة 
أم  ھذا،  وھنھ  إلى  قادوه  َمن  ید 
على  توالوا  ممن  بعٍض  أداُء  ھو 
وأھمھا   – فیھ  القرار  مفاتیح  حمل 
اإلعالم  مفاتیح  خطورةً  وأكثرھا 
والتواصل مع السوریین والعالم – 
ھي  أم  وأمانة؟  خبرة  األقل  فكانوا 
األرض  على  النفوذ  مضاربات 
السوریة، وتناطح الدول على حصد 
مؤسسات  بدت  حیث  المصالح، 
المعارضة في خضم حمأة الكبوش 
معمعة  في  الدم  مھدور  َحَمالً  ھذه 

القرون السمیكة المتعاركة؟!
َمن  أوائل  من  أني  من  وبالرغم 
عن  كبدیٍل  االئتالف  لتأسیس  دعا 
الذي  السوري  الوطني  المجلس 
 ،۲۰۱۱ العام  نھایات  في  تشّكّل 
البدایات  منذ  فیھ  استشعرت  وقد 
لحمل  الزمة  طاقٍة  وغیاَب  ھشاشة 
وصیة الدم السوري الثقیلة، إال أني 
لم أكن – حتى الیوم – جزءاً منھ. 
وقد تكون ھذه میزة لتقدیر حاجاتھ 
وعیوبھ، وأیضاً محاسنھ من موقعي 

خارج دوائره.
األمریكي  المثل  أّن  أرى  وألني 
خیر  متأخراً  تأتي  ”أن  یقول  الذي 
من أال تأتي أبداً“ قد یصلح في حالنا 
خیراً  أستشّف  فمازلت  الراھن، 
كامناً في مؤسسة االئتالف- خیراً ال 
بّد من إعمال ”العقل“ لقشط زبدتھ.

تملكھ  سیاسي  جسم  ھو  االئتالف 
ولیس  والشعب،  السوریة  الثورة 
ملكاً لمن ینضوي تحت مظلتھ اآلن 
وماضیاً ومستقبالً. وحقیقة األمر أّن 
في  سیاسیاً  استثمروا  قد  السوریین 
یجد  الدولي  والمجتمع  الجسم،  ھذا 
فیھ جھةً للتخاطب وإدارة التفاوض، 
شئتم.  إن  الدستور  لصیاغة  وأیضاً 
فما الذي یحتاجھ ھذا الجسم لیستعید 

عافیتھ؟

وبعد  قبل  السوریة  المعارضة  مع 
عام2011 یتّضح بشكٍل جلي بأنھ 
قبل الثورة لم یتّم التعامل مع الُكرد 
المداوالت  فكّل  التوثیق،  بمنطق 
والنقاشات لم یتجاوز سقفھا اعتبار 
الُكرد مظلومین والبّد من إنصافھم 
تأمین  بدون  السوریین،  بقیة  كما 
بالرغم  توثیقي،  بشكٍل  مطلٍب  أّي 
والظروف  المعطیات  اختالف  من 
اإلقلیمیة والدولیة وقتھا ، لكن بعد 
القضیة  تدویل  2011  حیث  عام 
التي  والتضحیات  عامةً،  السوریة 
مكوناتھم،  بكّل  السوریون  قّدمھا 
استطاع الُكرد، من خالل المجلس 
وتثبیت  تأمین  الُكردي،   الوطني 
ارتكاز  نقاط  ستكون  مھمة  وثائق 
تفاصیل  في  الخوض  عند  رئیسیة 
 ، والدستوریة  السیاسیة  العملیة 
مع  التفاوض  مسار  في  فالخوض 
باألمر  لیس  الحقوق  لنیل  اآلخر 
جوالت  بعدة  تتحقّق  ولن  السھل، 
الموضوع  حیث   ، ولقاءات 
إقلیمیة  تداخالت  وھناك  معقد، 
وسیاسة  المصالح  وتشابك  ودولیة 
األمر   ، دورھا  تلعب  التوازنات 
على  انعكاساتھ  نالحظ  الذي  
إلى  ویحتاج   ، السوري  المشھد 
والجھد  التواصل  من  المزید 
المجلس  وموقع   ، الدبلوماسي 
صفوف  ضمن  الُكردي  الوطني 
المعارضة السوریة كان، والیزال، 
والمعركة  األفضل،  الخیار  ھو 
السیاسیة  المعركة  ھي  األصعب 
نفٍس  إلى  تحتاج  التي  والتفاوضیة 
في  اإلمكانات  وتوظیف  طویل، 
الزمان والمكان المناسبین بما یخدم 
السیاق  ھذا  وفي   ، شعبنا  قضیة 
فإّن المجلس الوطني الُكردي الذي 
في  لقضیتنا  البارز  العنوان  یُعتبر 
الدیمقراطیة  السوریة  المعارضة 
والمحافل الدولیة ذات الصلة بالشأن 
السوري لم یختر الخیار العسكري 
السیاسي  النضال  بأّن  منھ  إیماناً  
السلمي ھو الخیار األفضل النتزاع 
حقوق شعبنا ، ولم یخسر المجلس 
لم  فھو  البعض  یّدعي  كما  سیاسیاً 
یتنازل عن ثوابت قضیتھ والیزال 
طویال  السوریة  األزمة  مشوار 
مكانھا   تراوح  الساخنة  والملفات 
الوطني  المجلس  فإّن  ھنا  ومن   ،
على أعتاب عقد مؤتمره، یجب أن 
المرحلة  المرحلة جیدا، ویقیّم  یقرأ 
  ، وشفافیة  بموضوعیٍة  السابقة 
لتطویر  آلیات  إیجاد  على  ویعمل 
العالقة  وینّظم   ، التنظیمیة  ھیكلیتھ 
األھم  وھو  كذلك    ، الجماھیر  مع 
من  الُكردیة  الفعالیات  یشرك  أن 
غیرھم   و  والمثقفین  األكادیمیین 
لیكونوا مساھمین فعلیین في صناعة 
للمجلس  وقوة  الُكردي،   القرار 
الوطني أمام التحدیات والصعوبات 
التي نواجھھا ، وكذلك التوجھ نحو 
 ، والتخصصي  المؤسساتي  العمل 
والعشوائیة  االتكالیة  عن  واالبتعاد 
حقیقیاً،  تعبیراً  المجلس  لیكون 
في   ، أكثر  الجماھیر،  ثقة  وینال 

المرحلة القادمة. 

ناجعاً  یكون  لن  السیاسي  اإلصالح 
الفصائلي  االنحراف  تقویم  دون 
السالح  بردع  وذلك  الحادث، 
لجمعھ  تمھیداً  القانون  عن  الخارج 
– خفیفاً وثقیالً -في ید جھٍة رسمیة 
الدفاع  وزارة  أنھا  یُفترض  واحدة 

التابعة للحكومة السوریة المؤقتة.
دون ترشید الحالة العسكریة للثورة 
ضّل  َمن  ومحاسبة  وحوكمتھا 
ائتُمن  الذي  السالح  ھدف  وضلّل 
إلى سالم  الوصول  یمكن  علیھ، ال 

نسبي یھیئ لحلول سیاسیة مقبولة.
إلى تجفیف  بدایةً  ھذا األمر یحتاج 
منابع التمویل القتالي المفتوحة على 
”حنفیة“  وإقفال  االتجاھات،  كّل 
الدعم اللوجستي الذي تتبارى على 
منحھ جھات ودول مستفیدة من ھذا 
االقتتال بین إخوة السالح، ما سیعید 
الثورة  أھداف  خارج  قاتل  َمن  كّل 

النبیلة إلى رشد وصواب العقل.
فید  تشاركیة،  ھنا  والمسؤولیة 
االئتالف الواحدة الیمكنھا التصفیق 
آن  جامعة  عربیة  ید  عن  بمعزٍل 
لوضع  بقوةٍ وحزم  تمتّد  أن  األوان 

خاتمٍة مقبولة للمقتلة السوریة.
أّن  في  مّر  بواقع  نعترف  أن  علینا 
حلولھا  تعد  لم  السوریة  المعضلة 
وحسب،  السوریین  على  حكراً 
نظامیة  أجنبیة  جیوش  ھناك  وأّن 
األرض  على  منفلتة  ومیلیشات 
السوریة، وھو مایصعّب أیة تسویة 
الظروف  توفّرت  مھما  سیاسیة، 
المثالیة لھا. لكن من واجبنا أن نعمل 
االستثنائیة  الشروط  ھذه  ضمن 
أیضاً  استثنائیة  أدوات  وابتكار 

تتعامل مع المرحلة.
كامل  على  مستدامة  ھدنة  إعالن 
نقطة  ھو  السوریة  األراضي 
البدایة، األمر الذي سیھیئ للشروع 
سیاسیاً  انتقاالً  یضمن  سیاسي  بحّل 
عادالً، ومراقباً دولیاً، لتنفیذ القرار 
االنتقال  ھذا   .۲۲٥٤ رقم  األممي 
وسحب  الھدنة  لتثبیت  سیمّھد 
المقاتلة  األطراف  كّل  من  السالح 

وخروج  ھویاتھا،  اختالف  على 
األجنبیة  والملیشیات  الجیوش 
السوري.  الجسم  في  المستشریة 
طالما  االستقرار  تحقیق  الیمكن 

ھناك سالح منفلت.
أرضیٍة  إیجاد  على  العمل  أّن  كما 
األطراف  بین  للثقة  مالئمة 
المعتقلین  كّل  وإطالق  المتصارعة 
مطلب  ھو  السوریة  السجون  في 
فوق تفاوضي علینا وضع المعاییر 
نوع  لتحقیق  لھ  التنفیذیة  واألدوات 
من االستقرار السیاسي یقتلغ جذور 

الفساد المنّظم.
الفساد  من  الصّماء  الطبقات  فمع 
السوري  للنظام  والتبعیة  والقمع 
وال   ، تُجدي  حلول  ال   ، الحالي 
بناء  إعادة  وال   ، یُرتجى  استقرار 

یُعّول علیھ.
قد ال یختلف عاقالن في أّن التقارب 
العربي وإزالة الخالفات بین الدول 
منھا  المؤثرة  وبخاصة   – العربیة 
سیلعب   – السوري  الشأن  في 
المرحلة،  ھذه  في  عظیماً  دوراً 
ویؤثّر بشكٍل مباشر في نزع الفتیل 
العملیة  بسیر  ویدفع  الفصائلي، 
تقارٍب  فأّي  المعّطلة.،  السیاسیة 
وخلیجي  جھة،  من  بیني  خلیجي 
جھٍةأخرى،  من  العربیة  الدول  مع 
السوریة،  للقضیة  سنداً  سیكون 

والعكس صحیح.
للعمل  اآلن  األقرب  الفرصة  ولعّل 
و  االئتالف  حضور  استعادة  على 
الحضور  جاء  (ولو  عربیاً  تأثیره 
عاجلة  مبادرةٍ  في  تكمن  رمزیاً)، 
للقیام بحملة دعٍم دولي لیتسلّم مقعد 
سوریا في اجتماع الجامعة العربیة 

القادم في العاصمة الجزائر.
قوى  تحّرك  إلى  تحتاج  المبادرة 
المؤثّرة  السوریة  واللوبیات  الدعم 
باتجاه  الدفع  أجل  من  العالم،  في 
ھكذا قرار. فھل سیبدأ عقل الثورة 
بالتحّرك في دینامیكیة مناسبة لنرى 
مقعد  على  یجلس  االئتالف  رئیس 
سوریا في الجزائر قریباً؟ أتساءل.
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یتفق الغالبیة العظمى من المؤّرخین ، 
وفي خاصیة الرقص بشریاً ، على أنھ 
مورس منذ العصور السحیقة في تاریخ 
العالم  بشعوب  البشریة ، والُكرد أسوةً 
ایقاعیة  اشتغلوا على حركات   ، أجمع 
تواءمت مع حركاٍت متجانسة ، ومّھدوا 
القصور  في  سواًء  نُفّذت   ، لرقصات 
أنواع  شتى  تتّم  كانت  حیث   ، الملكیة 
 ، السالح  حمل  وبدون   ، االحتفاالت 
ھذه   ، أیضاً  خاصة  ومالبس  وبزي 
ولم  كانت  التي  وبحركاتھا  الرقصات 
كتعریٍف  وتؤّدى  ذاتھا  عن  تعبّر  تزل 
عن  لیعبّر  الجسد  إیقاع  مع  یواءم  بما 
 ( الروحي  و  النفسي   ) بشقیھ  الذات 
بحركات عفویة تشي بكّل بساطٍة على 
أّن الرقص إبداع وبأبعاد شاملة لمناحي 
الحیاة البشریة ، والرقص مورس أصالً 
المعابد  في  والكاھنات  الكّھان  قبل  من 
كطقوس مقدسة ، كما في المھرجانات 
وتنوعھا  أشكالھا  بمختلف  الجماھیریة 
، ولكنھ مع االیام  راقیاً  ، وظّل طقساً 
الطقسیة  المعاییر  قیمتھ بعد إسقاط  فقَد 
واستبدالھا بالتعبیرات الجنسیة المبتذلة 
مورس  فقد  الُكردیة  الخاصیة  وفي   .
حفالت  مثل  المناسبات  في  الرقص 
وقد    ، واألعیاد  والحفالت  األعراس 
بأربع  الُكردي  الشعبي  الرقص  امتاز 

سمات وھي : 
للرقصات  الجماعي  الطابع   –  ۱
الُكردیة الشعبیة فھي جماھیریة الطابع 
 ، ككّلٍ التجمع  أھل  فیھا  یشترك   ،
قرویبن أو مخیمات المجتمع الرعوي .
رحابھا  حیث  بالطبیعة  االرتباط   –  ۲
ھي المكان التقلیدي لألعراس ولغیرھا 
فیھا  یماَرس  التي  المناسبات  من 
لغایة  ال   ، الُكردي  الشعبي  الرقص 
أّن  ماھو  بقدر  كبیر  جمھور  مشاركة 
للطبیعة  عاشق  ھو  بالفطرة  الكردي 
األشجار،  الجبال،   ، (السماء  البكر   ..

المروج، إلخ) ...
حیث   : الجنسین  بین  االختالط   –  ۳
الذكور  بین  الفصل  لنظام  الوجود 
واإلناث عند الُكرد ، وإذا ُوجد في بیئات 
قلیلة- مدنیة في الغالب- فھو دخیل على 
الثقافة الُكردیة األصیلة، وذكرنا حینھا 
جمیع  في  الرجال  یخالطن  النساء  أّن 
الحیاة  یصنعون  فھم  الحیاة،  مواقع 
الفریقین من السقوط في  معاً، ویعصم 

مھاوي الرذیلة أمور ثالثة: 
- أولھا : الضوابط األخالقیة الصارمة، 
الشرف،  جریمة  عقاب  ھو  فالموت 
في  تھاون  وال  تساھل  ال  الغالب  وفي 

ھذا المجال. 
الفریقین  بین  المتبادلة  الثقة  وثانیھا:   -
یفتح  أن  فمنذ  واأللفة،  العادة  بحكم 
على  عینیھ  أنثى)  أو  (ذكراً  الُكردي 
اجتماعیة  بیئة  في  نفسھ  یجد  الحیاة 

منفتحة. 
- وثالثھا: الحشمة التي یضفیھا اللباس 
والمرأة،  الرجل  على  الشعبي  الُكردي 
والمرأة  الرجل  جسد  من  یظھر  فال 
األحاسیس  ویدغدغ  الشھوة،  یثیر  ما 

الجنسیة. 
ومن الطبیعي- والحال ھذه- أن یتشارك 
األعراس  حفالت  في  والنساء  الرجال 
والمناسبات ، وقد ذكر بعض الباحثین 
أّن  المراعي  في  الُكرد  خالطوا  الذین 
كّل رجٍل تكون بجانبھ امرأة في حلقة 
ذلك  إلى  نیكتین  أشار  وقد  الرقص، 
بجانب  تدبك  الُكردیة  الفتاة  :“إّن  وقال 
على  العثور  تستطیع  وبذلك  الشباب، 
زوجھا في المستقبل“. (نیكیتین: الكرد، 

ص ۱۷۳). وقال أیضاً : 
الرقصات  في  الغریب  “والشيء 
الُكردیة ھو إدراك حقیقة أّن الرجال ال 
یعترضون على أن تقف إلى جانبھم في 
العكس  على  بل  امرأة،  الرقص  حلبة 
فھم یشعرون بسرور بالغ في الرقص 
فعندما  وھكذا  الحسناوات.  جانب  إلى 
یرقص الُكرد فیما بینھم ، یجّر كل واحد 
إلى جانبھ فتاة، ویشّد كتفھ بجانب كتفھا. 

الرقص كطقس عبادي

   ولید حاج عبدالقادر

الرجال  من  عدداً  الحلقة  تضّم  وعندئذ 
بقدر عدد النساء. إنني آسف لكوني لم 
أصادف رقصة مشتركة بنفسي، ولكن 
الُكرد ال یرقصون بصورة مشتركة إال 
فیما بینھم ، وبعیداً عن نظرات الترك 
الكرد،  (نیكیتین:  الُمْغِرضة“.  والجنود 

ص ۲۲٦). 
ونقل نیكیتین عن مینورسكي قولھ: “إّن 
أحد المّالكین األغنیاء أقام على شرفھ 
حفلة رقص شعبي في أحد األیام، وما 
مع  (ُزْرنا)  المزمار  ارتفع صوت  أن 
الطنبور [الصواب: الطبل] في القریة، 
حتى ھرعت جمیع النسوة، وقد ارتدین 
بین  أمكنتھن  وأخذن  زیناتھن،  أجمل 
الرجال في حلقة الرقص التي استمّرت 
یضربون  والجمیع  المساء،  حتى 
واآلخر  الحین  بین  بأرجلھم  األرض 
ص  الكرد،  (نیكیتین:  جمیالً“.  ضرباً 

 .(۱۷۰ - ۱٦۹
وأفاد الدكتور َمھدي كاكھ ئي- مشكوراً- 
(وھو من كرد خانقین في الجنوب) إّن 
تقف  قد  الُكردي  الرقص  حلقات  في 
تقف  أو  رجل،  كّل  جانب  إلى  امرأة 
مجموعة  جانب  إلى  نسائیة  مجموعة 
رجالیة، تتلوھا مجموعة نسائیة أخرى، 
وھكذا.  ثانیة  رجالیة  مجموعة  وبعدھا 
وقد یكون قائد حلقة الرقص رجالً یقود 
ُچوپی  وتسّمى  المندیل،  (حامل  الحلقة 
الدبكة.  حلقة  المرأة  تقود  وقد   ،(opîا
داغ)،  (كرد  عفرین  منطقة  في  أما 
وعند الُكرد في محافظة حلب بشمالي 
في  بید  یداً  الرجال  فیكون  سوریا، 
النساء  تكون  ثم  الرقص،  حلقة  مقدمة 
یكون  وعادة  ذاتھا،  الحلقة  في  بید  یداً 
إلى  رجل  الفریقین  بین  الوصل  صلة 
جانبھ والدتھ، أو زوجتھ، أو عمتھ، أو 
ابنتھ، ومن المعیب  خالتھ، أو أختھ أو 
أن تكون امرأة إلى جانب رجل ال صلة 

قرابة قریبة بینھا وبینھ . 
حلقة  تكون  التراتبي:  الطابع   –  ۳
شكل  على  الُكردي  الشعبي  الرقص 
نصف دائرة، وقد تقترب من أن تكون 
دائرة إذا كان الحشد كبیراًَ، وفي الحلقة 
ویداً  جنب،  إلى  جنباً  الجمیع  یكون 
من  الحلقة  تتحّرك  أن  والعادة  بید، 
العكس  یكون  وقد  الیسار،  إلى  الیمین 
في بعض البیئات، وتكون بقیادة رجل 
یحمل في یده مندیالً صغیراً أو كبیراً، 
بكّل  الخاص  اإلیقاع  وفق  بھ  یلّوح 
یكون  أن  القائد  في  ویُفترض  رقصة، 
من ذوي الخبرة بفنون الرقص، إضافةً 
المكانة  ذوي  من  یكون  أن  أھمیة  إلى 
یكون  وقد  المحترمة،  االجتماعیة 
وكانت  الوجیھة،  الفئات  من  أحیاناً 
ختام  عند  أنھ  عفرین  قرى  في  العادة 
یخرج  الخمیس)  یوم  (عصر  العرس 
وتصبح  الرقص،  حلقة  من  الرجال 
خاصة بالنساء، ومع ذلك كانت القیادة 
الكھول  أحد  كان  إذ  للرجل،  تبقى 
بالرقص  والخبرة  بالرزانة  المعروفین 
یأخذ دور القائد، وكانت تؤّدى حینذاك 
رقصة خاصة بالنساء تسّمى (خاتوني) 

 .Xatûnî
مالحظات بشأن الرقصات الُكردیة: 

الشعبي  التراث  األولى:  المالحظة  ـ 
الرقصات،  بأنواع  غني  الُكردي 
(اللوریة،  الُكردیة  البیئات  جمیع  وفي 
والزازا)،  والكردمانجیة،  والسورانیة 
بطيء  إیقاع  ذات  رقصات  فمنھا 
متوسط،  إیقاع  ذات  ورقصات  جداً، 
ورقصات ذات إیقاع سریع، ورقصات 
رّجات  تواكبھ  جداً،  سریع  إیقاع  ذات 
الجسم،  العلوي من  النصف  في  عنیفة 
الكتفین والصدر والیدین،  في  وخاصةً 
شائع  السریع  النمط  ھذا  أّن  والمالَحظ 
ولم  والجنوب،  والشرق  الشمال  في 
أالحظ وجوده في الغرب، ولم أجده في 
مقتبس  فھو  ُوجد  وإذا  عفرین،  منطقة 
من مناطق ُكردیة أخرى. وقد زّودني 
كل من الدكتور َمھدي كاكھ ئي، وكذلك 
عثمان  حاجي  الرحمن  عبد  األستاذ 
مشكوَرین-  عفرین)-  منطقة  (من 
الشعبیة،  الرقصات  من  كثیر  بأسماء 

كّل رقصة، وال  مع توصیف حركات 
على  تدّل  وھي  لإلطالة،  دفعاً  أسردھا 
في  الفولكلوري  الفن  ھذا  خصوصبة 

المجتمع الُكردي. 
الُكردیة  الرقصات  الثانیة:  المالحظة  ـ 
عن  صادقة  صوراً  طیّاتھا  في  تحمل 
حیاة المجتمع الُكردي، سواًء كان على 
الصعید  على  أم  المیثولوجي،  الصعید 
العملي،  الصعید  على  أم  البطولي، 
إلى  حاجة  ثمة  بدقة  دالالتھا  ولمعرفة 
الجمعیة  الذاكرة  في  عمیقة  حفریات 
الحفریات  تلك  بنا  تعود  وقد  الُكردیة، 
إلى عھود المشاعیة، وعھود األسالف 
وانتھاء  الگوتیین  من  بدءاً  القدماء، 
لوجھ-  وجھاً  تضعنا  وقد  بالمیدیین، 
ومن حیث ال ندري- مع الرقصات التي 
معبد  في  األیزدي  الدین  رجال  یؤّدیھا 
ومع  والناي،  الدف  إیقاع  على  اللش 
الصوفیة  الطرق  دراویش  رقصات 
الطریقة  دراویش  سیما  وال  الَكردیة، 
القادریة (نسبة إلى الشیخ الُكردي عبد 
لبعض  أّن  نجد  وقد  الَگْیالني).  القادر 
الحصاد،  بمواسم  عالقة  الرقصات 
إعداد  بمناسبة  عالقة  لھا  وأخرى 
بالحیاة  عالقة  لھا  وثالثة  (البُْرُغل)، 
بالحرب،  لھا عالقة  ورابعة  الرعویة، 

وھكذا دوالیك. 
أیضاً  المفید  من  الثالثة:  المالحظة  ـ 
أن نأخذ دور البیئة بالحسبان في نشأة 
على  عیني  وقعت  وكلما  الرقصات، 
فیھا  یقف  عربیة،  بدویة  رقص  حلقة 
الرجال بصف مستقیم، ویتحّركون في 
إیقاع  وفق  وصعوداً  ھبوطاً  أماكنھم 
أو  الدفوف  إیقاع  على  وبطيء،  مدید 
إیقاع  على  حتى  أو  صغیرة،  طبالت 
آالت  مصاحبة  غیر  من  شعبیة  أغاني 
المستقیم  الصف  في  وجدت  موسیقیة، 
الصحراء،  جغرافیا  في  االمتداد  بُعد 
ووجدت في حركات الراقصین حركة 
ظھور  على  الراكبین  من  مجموعة 
ربوع  في  ببطء  تسیر  وھي  اإلبل، 
الصحراء، فتكون حركتھم بین صعود 
اإلبل،  سیر  إیقاع  یفرضھما  وھبوط، 
دور  إلى  الحركة  في  التمّھل  وعزوت 
الُمناخ الحار الذي ال یُمّدد الھواء فقط، 

وإنما یمّدد حركة األجساد أیضاً. 
حلقة رقص  عیناي على  وقعت  وكلّما 
والجنوب،  والشرق  الشمال  في  ُكردیة 
فیھا  وترتّج  دائرة،  نصف  شكل  على 
سریعة،  رجفات  شكل  على  األجساد 
والقوم ثابتون في أماكنھم، أو یتحّركون 
بُعد  الدائرة  في  وجدت  شدید،  ببطء 
في  ووجدت  الجبل،  في  التكویر 
الرّجات السریعة الحاصلة في النصف 
العلوي من الجسد، حركة مجموعة من 
راكبي البغال، وھم یقودونھا في شعاب 
البغل  أّن  ومعروف  وعرة،  جبلیة 
الجبلیة  للبیئات  األنسب  الحیوان  ھو 
الوعرة، ووجدت في الھّزات والرّجات 
القشعریرةَ التي تعتري األجساد في برد 
جبال ُكردستان، وما یقّوي ھذا التفسیر 
أّن الرّجات السریعة تختفي في رقصات 
ُكرد المناطق الغربیة والغربیة الجنوبیة 

السھلیة والمتاخمة للسھول. 
منطقة  في  ثمة  الرابعة:  المالحظة  ـ 
 ،Giranî ِعفرین رقصة شھیرة تسّمى
ویعني اسمھا بالُكردیة (الوقور/الجلیل)، 
بالوقار  إیقاعھا  یزخر  رقصة  وھي 
الصدور،  فیھا  تنتصب  حقاً،  والمھابة 
فیھا  وتتالصق  الرؤوس،  فیھا  وتشمخ 
الطبل،  قرعات  دوّي  ورغم  األجساد، 
لمسافة  ورزانة  ببطء  األقدام  تتحرك 
ھنا  التركیز  وینصّب  جداً،  قصیرة 
على القائد، ویكون عادة في القمة من 
التفنّن في إبداع  الوقار؛ رغم أّن علیھ 
القدمین،  أصابع  مستعمالً  الحركات، 
الطبل  قرعات  مع  بالحركة  والحوار 
القائد  صالحیات  ومن  رنا.  الزُّ وأنغام 
أن یبتعد عن ردیفھ خطوة أو خطوتین، 
ویخرج عن مسار الدائرة متوّجھاً إلى 
الفنیة  الحركات  بعض  ألداء  الداخل، 
مع  تواصل  على  یبقى  لكنھ  الخاصة، 
الجماعة من خالل مندیل طویل یمسكھ 
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لھ من حیث  التالي  الطرف ردیفھ  من 
الترتیب، وعلیھ أال یطیل في االبتعاد، 
الصف  في  االنتظام  إلى  العودة  وإنما 

من جدید. 
مفارقـة مثیرة: 

بشأن  یراودني-  قصیرة  غیر  مدة  منذ 
لھ  أجد  لم  سؤال  الُكردیة-  الرقصات 
أّن  مّر  فقد  اآلن،  إلى  مقنعاً  تفسیراً 
رقصات الُكرد الشعبیة ھي في معظمھا 
جماعیة، وعلى شكل نصف دائرة، أو 
على  ثمة  وأّن  الدائرة،  من  یقترب  ما 
الدوام قائداً یقود المشاركین في الحلقة، 
 (opîُچوپی ا) وھو الذي یحمل المندیل
ویلّوح بھ، وال یجوز ألحد أن یتخّطاه، 
ونافخ  الطبّل  قارع  یكون  ما  وغالباً 
االھتمام  وكثیَري  منھ،  قریبَین  ْرنا  الزُّ

بھ. 
الدائري  الشكل  تفسیر  یمكننا  حسناً، 
على ضوء جغرافیا الجبال من ناحیة، 
(ماندل/منداال)  دائرة  ضوء  وعلى 
المیثولوجیا  في  العریقة   Mandela
الُكرد  ذھنیة  مبحث  (انظر  الُكردیة 
الدین  في  حیة  بقیت  والتي  الدینیة)، 
عملیة  في  ظاللھا  وبقیت  األیزدي، 
للتنبّؤ  المنّجمین،  الَمْنَدل) عند  (ضرب 
تفسیر  ویمكننا  المستقبل.  بأحداث 
ضوء  على  أیضاً  الدائري  الشكل 
لقادة  أو  القبیلة،  ألفراد  العام  المجلس 
المیدي،  العھد  في  المتحالفة  القبائل 
Hangimana یسّمى  كان  والذي 

أو   Hangimatana أو 
مدینة  مكانھ  (بنیت   Hagmatana
أڤستا،  (انظر  میدیا)  عاصمة  أگباتانا 
میدیا،  دیاكونوف:   .۱۹ ص  مقدمة، 
الشرق  زاید:  الحمید  عبد   .۳۸٤ ص 
مجلساً  وكان   ،(٥۸٤ ص  الخالد، 
الجمیع،  فیھ  یتساوى  الشكل،  دائري 
یعطي  ال  قبلي  زعیم  كّل  أّن  باعتبار 
علیھ،  یبرز  كي  آخر  لزعیم  الفرصة 
الحدیث  السیاسي  العرف  في  ویشبھھا 

مصطلح (الدائرة المستدیرة). 
في  الجمیع  انتظام  تفسیر  ویمكننا 
إلى كتف،  بید، وكتفاً  حلقة واحدة، یداً 
معیّن،  إیقاع  وفق  جمیعاً  والتحرك 
وسیرھم  نَشاز،  أو  إخالل  أّي  دونما 
الرایة  یحمل  واحد،  قائد  خلف  جمیعاً 
ومحّدداً  مباھیاً،  بھا  ویلّوح  (المندیل)، 
أنھ  على  جمیعاً،  الحلقة  أفراد  مسار 
تعبیر عن وحدة أفراد القبیلة، وسیرھم 
في صف واحد خلف زعیم القبیلة، أو 
على أنھ تعبیر عن وحدة زعماء القبائل 
شخص  بقیادة  وحد،  تحالف  ضمن 
القیادة، فتوضع  منتَخب یمتلك كفاءات 
الصدارة،  لھ  وتكون  یده،  في  الرایة 
الُكردیة  الرقصات  أّن  یعني  وھذا 
عموماً تجّسد روح الوحدة واالنضواء 

تحت قیادة واحدة. 
والسؤال ھو: ما بال التشرذم الذي یفتك 
بالمجتمع الُكردي منذ خمسة وعشرین 
قرناً؟ أما كان من المفترض أن تنعكس 
حلقات  في  الصف  وحدة  إیقاعات 
المجتمع  مسار  على  العفوي  الرقص 
اجتماعي  إیقاع  في  ویتجلّى  الُكردي، 
كان  أما  ومتجانس؟  متناغم  وسیاسي 
بالتوازي مع  أن یوجد-  المفترض  من 
للرایة  حامل  واحد  قائد  خلف  السیر 
شعب  الرقص-  حلقات  في  الواحدة 
واحد  قائد  خلف  طواعیة  یسیر  واحد، 

أو قیادة واحدة؟ 
أم أّن دالالت وحدة الصف في حلقات 
الرقص ما ھي إال تجسید لوحدة الصف 
القبلي وحده، ولیس وحدة صف الشعب 
صف  وحدة  یجّسد  إرث  أنھا  أم  كلّھ؟ 
في  الُكرد  أسالف  عند  القبلي  االتحاد 
انفصاماً  ثمة  أّن  أم  المیدي؟  العھد 
الُكردي-  الجمعي  الوعي  بنیة  في 
بخصوص وحدة الصف- بین المأمول 
حلقات  في  نلمحھ  ما  أّن  أم  والممكن؟ 
صف،  وحدة  من  الشعبي  الرقص 
إیقاع  وعلى  واحد،  قائد  خلف  وسیر 
متجانس، ھو مشروع شعبوي عفوي، 
الُكردي  الجمعي  الالشعور  أبدعھ 
الجماھیري، كنوع من االحتجاج على 

الواقع المتشرذم، وكحافز للوحدة صفاً 
وقیادةً ومساراً؟ 

ثالثاً – من فولكلور المراعي 
أنھ  نیكیتین  ذكره  ما  خالل  من  یبدو 
كان كثیر المخالطة للُكرد الرّحل، وھم 
Koçer(َرَوْند) و Rewend یسّمون
(ُكوَچر)، ونقل في كتابھ (الُكرد) بعض 
المراعي،  بفولكلور  الخاصة  المشاھد 
میللینكن وصفاً  باحث یدعى  فنقل عن 

لحلقة رقص رعویة، فقال: 
إلى  المساء  ھذا  خیمتنا  تحّولت  “لقد 
إلى  امتّد  ما  سرعان  واسع،  مھرجان 
نشوتنا  مـن  یزید  وكان  الخیم،  سائر 
اللیل  ونیران  الساطع،  القمر  ضوُء 
الجنود  الفرحة  عّمت  وقد  الالھبة، 
تألّفت  الذین  بالُكرد  واختلطوا  أیضاً، 
أن  وبمجرد  (الدبكة).  حلقة  منھم 
ُعزفت بعض األلحان الُكردیة، تشّكلت 
تقّدم  وبدأت  منظَّمة،  رقص  حلقات 
الرقص  ویستحّق  ُكردیة.  رقصات 
یمتاز  أنھ  كما  دقیقاً،  وصفاً  الُكردي 
ببعض الخصوصیة التي ال أجدھا في 
الرقصات الشرقیة األخرى؛ إّن إحدى 
ال  أنھ  الُكردي ھي  الرقص  خصائص 
یؤدَّى مطلقاً بصورة انفرادیة أو ثنائیة 
بتكوین  فیھ  یبدأ  فھو  رباعیة،  وحتى 
فیھا  رجل  كل  یأخذ  كاملة،  غیر  حلقة 
دوره إلى جانب امرأتین، ویالمس كتفھ 

كتف زمیلتھ التي تكون بجانبھ. 
ولكن الخاصیة األكثر تمیّزاً فیھ ھي أّن 
العالم یحّرك  الراقص في جمیع أنحاء 
عند الرقص جمیع أطراف جسمھ قلیالً 
فیبقى  الُكردي  الراقص  أما  كثیراً،  أو 
بحركات  ویكتفي  تقریباً،  حراك  بدون 
قلیلة وخفیفة من ركبتیھ، ... بل تكون 
ناعمة  حركة  في  مجتمعة  الحلقة 
ومتموجة، وتھتز على إیقاع الموسیقى، 
نسیم  یداعبھ  قمح  حقل  وكأنھا  وتبدو 
الُكردي  المقاتل  یرقص  وعندما  ناعم. 
العروض  أكثر  من  عرضاً  یقّدم  فھو 
یتناسب  عرضاً  ورومانسیة،  شاعریةً 
مع ھیئتھ. وقد لمحنا في نظراتھم جمیعاً 
وكأنھم على وشك أن یُغمى علیھم من 
عندما  ولكن  مؤثّر،  داخلي  عشق  أثر 
ینتھي الرقص یعود الجمیع إلى حالتھم 
قبیل  یكونوا  لم  وكأنھم  االعتیادیة، 
العشق “.  ھنیھات في حالة ذوبان في 
(نیكیتین: الكرد، ص ۲۲٥ - ۲۲٦). 

انتقال  مشھد  یصف  نیكیتین  وقال 
الُكرد إلى المراعي الصیفیة (ُزوزان) 

 : Zozan
وتقوى،  الخرفان،  تنمو  أن  “وبعد 
د  ویزداد ذوبان الثلوج في الجبال، یُحّدِ
(برو-  یوم  األُوبة]  [زعیم  األُوباباشي 
من  الرحیل  یوم  أي  [اإلطالق]؛  دان) 
المواشي  فیھ  تضع  [مكان  الدولكا 
الجبلیة،  المراعي  باتجاه  حمالنھا] 
ویكون االستعداد لھذا الیوم قد بدأ منذ 
أسبوع، وھا قد حّل یوم االحتفال؛ منذ 
أفضل  الجمیع  یرتدي  الباكر  الصباح 
مالبسھم، وتُزیّن الفتیات، اللواتي لبسن 
بالزھور  رؤوَسھن  الزاھیة،  مالبسھن 
بأنوفھن  وتعلّقن  النَِّضرة،  البریة 
المستدیرة،  الذھبیة  والقطع  الخزامة 
وتھیّئ  كأقراط،  ذھبیة  حلقات  ومعھا 
منذ  بناتھن  أنوف  منھن  الُموِسرات 
تزیّن  كذلك  الغایة،  لھذه  الطفولة 
بخصل  والِمعز  والنِّعاح  الِخراف 
رقاب  في  وتُعلَّق  المذّھَّبة،  الصوف 
النُّحاسیة،  الَجالجُل  الكباش  أفضل 
لتعود  والحمالن؛  النعاج  یتركون  ثم 
موعد  یٌحدَّد  ثم  المشترك،  القطیع  إلى 

السیر“. (نیكیتین: الكرد، ص ۹۸). 
المشھد  وصف  في  نیكیتین  ویستمّر 

قائالً: 
تجاوزت  قد  الشمس  تكون  وعندما   “
تكون  السماء،  كبد  صوب  األفق 
االستعدادات قد أوشكت على االنتھاء، 
وفي مثل ھذا النھار الربیعي، إذ تكون 
السماء صافیة، والھواء منعشاً معطَّراً 
تفتّحت  التي  البریة،  األزاھیر  بأریج 
االحتفال،  ساعة  تحین  للتّو،  براعمھا 
فیعطي  جاھزاً،  شيء  كّل  أصبح  وقد 

األوبابشي إشارة البدء بالرحیل، ویتقّدم 
الرئیسي  الراعي  دان)  (برو-  موكَب 
في أحسن ثیابھ، وفي یده مزماره، إنھ 
یقوم بدور القائد، ویعطي تعلیماتھ إلى 
الفتیان في طریقة معاملتھم للحمالن أو 
النّعاج التي ترفض إرضاع صغارھا، 
أكبُر  الرئیسي  الراعي  خلف  ویأتي 
وأجمل كبش، وھو ما یسّمى بالكردیة 
بَران  [الصواب:   Nêrî (نَیِري) 
الماعز]  لذكر  نَیري  ویقال:   ،Beran
وقد ُعلِّق في رقبتھ جرٌس یرسل رنّات 

عالیة. 
كّل  یخاطب  مباشرةً  االنطالق  وقبل 
ائتمنتك  إذ  إني  بالقول:  رعاتھ  مالك 
تؤّدي  أن  منك  أطلب  قطیعي  على 
واجبك بأمانة وشرف. وبعد انتھاء ھذه 
المراسم، یبدأ الراعي الرئیسي بالعزف 
على مزماره، فیتحّرك الموكب، ویسیر 
الذي  الراعي  خلف  بانتظام  القطیع 
الفتیان، بینما یحیط مساعدوه  یصاحبھ 
لیحافظوا  بالجوانب،  والصبایا  الرعاة 
یلّوحون  وأحیاناً  المسیرة،  سیر  على 
بعصیّھم أو یصفّرون بطریقة خاصة، 
لیمنعوا أّي خلل في القطیع“. (نیكیتین: 

الكرد، ص ۹۹). 
وعلّق نیكیتین على المشھد قائالً: 

على  عدیدة  سنوات  انقضاء  “ورغم 
الیوم الذي رأیت فیھ ألول مرة موكب 
عالقة  الصورة  تزال  ما  دان)،  (برو- 
مشاھد  اآلن  أرى  وكأنني  بذھني، 
والرعاة  والشباَب  المشرقة،  األطفال 
الشعبیة،  وأغانیھم  الزاھیة  بمالبسھم 
الساطعة،  الشمس  أشعة  ضوء  تحت 
من  بطبقة  مغط�ى  الوادي  كان  حیث 
الخضرة، بینما كانت الجبال التي تمتّد 
ة  أمام نواظرنا من بعید ما تزال مكسوَّ
والنِّعاج،  الِحمالن  ثُغاء  أما  بالثلوج. 
الفتیان،  مع  وأغانیھم  الرعاة  وصفیَر 
الوادي  في  بعید  من  تتجاوب  فكانت 
أماكن  من  األھالي  ویأتي  العمیق، 
سكناھم مسرعین لمشاھدة ھذا الموكب 

المبِھج“. (نیكیتین: الكرد، ص ۹۹). 
نیكیتین،  انتباه  لفت  آخر  مشھد  وإلیكم 
Beran بَْردانَھ)  (بَران  یوم  إنھ 
الخراف  إطالق  أي  berdane؛ 

الذكور وسط اإلناث للتزاوج، فقال: 
تُفَصل  بَْردان)  (بَران  یوم  “وفي 
وتُطلَق  مسیَّجة،  حظائر  في  النعاج 
ھذه  وكانت  إلخصابھا،  الكباش  بینھا 
في  كلھ  الصیف  خالل  ترعى  الكباش 
اإلجراء  ھذا  ویُتَّخذ  منعزل.  قطیع 
النعاج في موعد قریب من  كي تحمل 
الشباب  بعض  ویأخذ  المقبل،  الربیع 
الھواء، كأنھم  النار في  أحیاناً إلطالق 
یحتفلون بزفاف نعاجھم، وتُھیَّأ في ھذا 
الیوم أصناف من األطعمة اللذیذة، مثل 
(مرتوكا) Mertoka [غیر متأكد من 
صحة اللفظ]، وھو صنف من الحلوى، 
و(كاتا) Kata وھو نوع من الزالبیة 
و(قاُوْرَمھ)  بالسكر،  المحالّة  الرفیعة 
المطبوخ  اللحم  أي  Qaworme؛ 
ویُدعى  المقلي]،  اللحم  [الصواب: 
منھا  تبقّى  ما  ع  ویوزَّ للعشاء،  الجمیع 

على الفقراء في صحون خاصة. 
المنادیل  الفتیات عن رؤوسھن  وتنزع 
أعناق  حول  ویربطنھا  الحریریة، 
الشباب  فیتقّدم  إلیھن،  المحببة  الخراف 
لھن،  حبھم  عن  تعبیراً  ویأخذونھا، 
ویراقب  منھن،  الزواج  في  ورغبتھم 
ابنتھم،  مندیل  التقط  الذي  الفتى  األھل 
وھم یعرفون أّن االتفاق كان قد تّم في 
ُعقدت  األھل  یُمانع  لم  فإذا  الصیف، 
یُحتفَل  قصیر  وقٍت  وبعد  الخطوبة، 

بالزواج“. 
(نیكیتین: الكرد، ص ۱۰۸). 

منقول عن موقع العربي بتصرف
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القضیة  سریالیة  عمدتھما  مثلما 
اإلنتماء  ووشائج  والوطن 
الفكر  وتصقل  الوعي  وفضاءات 
درجة  الى  واإلحتكاك  والتنویر 
 ، الُكردستانیة  بخاصیتھما  االنتماء 

ومثلما جبلتھما وشائج مصیر  أحل 
إحداثیات  تشابكت  ھكذا   ، شعبھما 
حبكة  فكانت   ، المشتركة  حیاتھما 
الزھو  وشعور  واألمومة  الحیاة 
وأیضاً  األب  بھ  آمن  بما  والتمسك 
االندماج الكلّي بروحیة القضیة األھم 
.. نعم : َمن منّا ال یتذّكر المناضل 
والدكتور  ظاظا  نورالدین  الدكتور 
ھذین  قاسملو  عبدالرحمن  الشھید 
یزدادان  ،اللذین  النجمین  االسمین 
سطوعاً في سماء ُكردستان ، ظاظا 
في  وقاسملو  سوریا،  ُكردستان  في 
على  یستند  وكلٌّ  ایران،  ُكردستان 
بُكردستان  آمنا  زوجة،   / جبل 
السندبن  وكانا  شعبھا  وقضیة 
فیھما  تشارك  أموٌر   .. لزوجیھما 

 ، معلن  غیر  تحالف  خالل  ومن 
الجھات  بعض  وتمویل  وبدعم 

اإلقلیمیة والدولیة. 
حرف  ذكرنا،  ،كما  النتیجة  وكانت 
وإدخالھ  السلمي،  الثوري  الحراك 
لتبریر   ، العسكرة  مستنقع  إلى 
 . ضده  المفرط  العنف  استخدام 
المتطرفین الحقاً،  جبھة  تدعیم  وتّم 
المتشّددین  مئات  سراح  بإطالق 
والتاجي في  أبو غریب  من سجني 
فیھا  شارك  مسرحیٍة  عبر  العراق 
أدوات  من  وغیره  المالكي  نوري 

إیران . 
الذي  الشرعي  الغطاء  ننسى  وال 
األسلمة  أجنحة  بعض  وفّرتھ 
عمل  لتسھیل  سوریا،  في  السیاسیة 
ذلك  واستغالل  المتطرفین،  ھؤالء 
الجھادیة  القیادات  تلك  جانب  من 
البذور  التي استفادت من  المتطرفة 
أعماق  في  المدفونة  المتطرفة 
مجتمعات منطقتنا، وكذلك انسحاب 
وتركھا  المناطق  بعض  من  النظام 
للفوضى، لتسھیل سیطرة المتطرفین 
علیھا . حیث أصبحت سوریا ساحةً 
مفتوحة أمام الجھادیین والمتطرفین 
أفغانستان  من  الوافدین  المعولمین، 
 ، العالم  أنحاء  ومختلف  والعراق 
إلى  فشیئاً  شیئاً  سوریا  فتحّولت 

مایشبھ مكّبٍ للنفایات البشریة . 
وسط ھذه المناخات المساعدة ،وبعد 
أشھٍر فقط من انطالق االحتجاجات 
الشعبیة ، توّجھ أبو محمد الجوالني 
بوكا  سجن  في  السابق  (السجین 
القوات  إشراف  تحت  كان  الذي 
األمریكیة )،ودخل سوریا مع فریق 
مكون من ستة أشخاص ، غالبیتھم 
من جنسیات غیر سوریة، وبتنسیٍق 
زعیم  البغدادي،  بكر  أبو  مع  كامل 
العراق  دولة  بـ  تسّمى  كانت  ما 
الجوالني  بدأ  حیث   ، اإلسالمیة 

هيلني كروليش و جيلربت فافر

د, واالئتالف السوري املعارِض يرتاجع... التتمة
ّ
اجلوالني يتمد

وبالتالي  وقاسملو؛  ظاظا  من  كلٌّ 
انتقل  ،والذي  التشارك  ذات  كان 
كجینٍة وإرث نضالي إلیھما، زوجة 
كّلٍ منھما واألوالد، فَمن ھما تلكما 

المرأتین : 
جیلبرت  واسمھا  االولى  السیدة   -
بتاریخ  والمولودة  ظاظا  فافر 
زوجة  وھي   ۰۲٫۱۰٫۱۹٤٥
وھي   . ظاظا  الدین  نور  الدكتور 
شاعرة  ھي  كما  وكاتبة  صحفیة 
بلدان  عدة  زارت   ، أدبیة  وناقدة 
تقاریر  ،كتبت  أوسطیة  شرق 
صحفیة، وأجرت مقابالت في دول 
عدة ، مثل األردن ولبنان واسرائیل 
نورالدین  الدكتور  من  تزّوجت   ..
الماضي  القرن  سبعینات  في  ظاظا 
وأنجبت ولداً سّموه شنكو ( جنكو) . 
وأدناه اقتباس لبعض مما كتبھ السید 
خورشید شوزي ، وكان قد نشره في 
موقع والتي مھ الثقافي ( .. زوجتھ 
المقدامة جیلبرت ، وقد شّكلت أكثر 
وورشة   ، مجتمعیة  حاضنة  من 
عمل بحثي ، وحّبٍ زوجي ، وھي 
والصحفیة  الكاتبة   ( األساس  في   )
السویسریة ،وذات الحضور الالفت 
لم   ، مواقفھا  وجسارة  بأنشطتھا 
على  الحفاظ  في   ... جھداً  تّدخر 
كما   ، مناقبیاً  زوجھا  اسم  شرف 
وھي  نفسھا،  قرارة  في  أنھا  لو 
تعیش مأساة ُكردیة زوجھا الُكردي 
ُكردیة  ورعب  أبدیاً،  الراحل 
المتعّمد  اإلھمال  وراء  كانوا  َمن 
بطریقتھ  أنھا  لو  كما  وأوزاره، 
األمومة،  وبھاء  المدنیة،  في  الغایة 
تلّوح  الوحید “شنكو“،  إزاء ولدھما 

بُكردیة زوجھا، وكأنھ لم یمت، وأنا 
على یقین تام ھنا ... أّن ظاظا، لوال 
الشجاعة،  السویسریة  المرأة  ھذه 
بكّل مافیھا جسداً وروحاً، لما عِرف 
زازا كما ھو معروف اآلن ... ومن 
الذین  لھؤالء  كان  ما  أخرى،  جھة 
الذین  ُكرده  ومن  زازا،  في  وجدوا 
أن  القسري،  ھجرانھ  وراء  كانوا 
الباطني  شعورھم  لوال  بھ،  یحتفوا 
المستدام  التاریخي  الخزي  بذلك 
ھذه  بمثل  جیلبرت،  تكن  لم  لو   ..
أفصحت  التي  وھي  المواصفات، 
ببعٍض من ھذه المأساة الزازیة في 
 .. الُكردیة  قناة “روداو“  مقابلة مع 
كذلك حال ولدھما “شنكو“ الذي بدا 
لُكردیة  إخالصھ  مدى  صوتھ  في 
والده وإنسانیتھ ... لھذه المرأة األكثر 
واالحتفاء،  التقدیر  تستحّق  أن  من 
وتوكید   )  .. التاریخي  الدور  جھة 
لمثل استثنائي ) : فیذكرنا من جدید 
وحكایة ( الزوجین: جالدت بدرخان 
وروشن بدرخان، أي في تحدید مقام 

روشن بجالدت... ) 
ھیلین  فھي  الثانیة  السیدة  أما   -
 ، األصل  جیكیة  فتاة  كرولیش 
بدایة  في  قاسملو  الشھید   تزّوجھا 
رفیقة  وأصبحت   ، الخمسینیات 
علیھا  أطلق  قد  و   ، ونضالھ  دربھ 
االسم  الطالباني  جالل  الراحل 
خاطبھا  حیث  نسرین)    ) الُكردي 
نسرین،  اسمك  (سیكون   : قایٴالً 
ونسرین اسم وردة بیضاء توجد في 
الجبال، واٴنِت وجھك اٴبیض وقادمة 
ٕالینا من الجبال ) - من كتاب لھیلین 
واجھت  وقد   ،  ۲۰۷ ص-  نفسھا 

بدایة  في  جمة  صعوبات  ھیلین 
الیتم والفقر، وغیر ذلك  حیاتھا من 

اٴن  تستطع  لم  التي  الصعوبات  من 
تمنعھا من إنھاء دراستھا الجامعیة، 
الجامعیة  االحتفاالت  إحدى  وفي 
محنّك  سیاسي  شاب  على  تعّرفت 
لدرجة  لغة  من  اٴكثر  یجید  ذكي   ،
من  تكتشف،  لم  اٴنھا  حتى  وباتقان 
لكنتھ، باٴنھ ُكردي ومن بلد شرقي..

حیاتھ  شریكة  بعد   فیما  وأصبحت 
تعارفھما  لحظة  منذ  اٴحبّتھ  التي 
قد  زوجھا  اٴّن  اٴدركت  اٴن  وبعد   ،
من  شعبھ  نضال  لیقود  القدر  قاده 
والسلم  والدیمقراطیة  التحرر  اٴجل 
والمساواة في وجھ واحدة من اٴسواٴ 
ھي  اٴحبّت  العالم،  في  السلطات 
 ، قضیة شعب شریك حیاتھا  اٴیضاً 
السیاسي  النضال  غمار  وخاضت 
وتحّملت  حزبھ،  رفاق  جانب  ٕالى 
یة  السِرّ السیاسیة  الحیاة  مخاطر 
معھ وفي غیابھ.. أجل : لقد عرفت 
بالسیدة  الُكردي  الشعب  أوساط  في 

فعالً  وكانت   ، قاسملو  نسرین 
لعائلتھا  إن  الوفیة  للزوجة  أنموذجاً 

أو قضیة الشعب الُكردي .. 
 ، أوات  و  ھیوا  ھما  بنتین  أنجبت 
وشاركت الشھید في نضالھ وغادرت 
السلیمانیة  إلى  الشھید  قبل  إیران 
ومن ثم بغداد ومنھا سراً إلى دمشق 
سابقاً  الشیوعیة  فتشیكوسلوفاكیا   ،
لھا  أخرجھ  سفر  جواز  بواسطة 
أصدقاء الدكتور في النجف بواسطة 
باسم مدیحة كاظم  للدكتور  أصدقاء 
الوردة  ھذه  نسرین  كانت  لقد   .
البیضاء الناصعة تعرف الكثیر من 
وتدرك   ، زوجھا  حیاة  في  الخفایا 
بقوة بأنھ مشروع شھادة حتمي من 
على  وكانت   ، شعبھ  قضیة  أجل 
حكم  ودسائس  بخفایا  كبیر  اّطالعٍ 
قیام  من  حدث  عما  وكمثاٍل  الشاه، 
ما یسّمى بالثورة االسالمیة الخمینیة 
الُكردستاني  الیسار  وضع  حینما   ،
ممثالً بحركة «كومال» المنشقّة عن 
الُكردستاني  الدیمقراطي  الحزب 
في  الیساریة  األحزاب  بقیة  مع  یده 
إیران لالنقالب على الشاه واإلتیان 
بنظام الخمیني تعویالً على أمل أن 
في  تطلعاتھم  من  بعٍض  لھم  یحقّق 
الحكم الذاتي مثل كّل القومیات غیر 
الفارسیة في إیران . وھو ما حدث 
الرموز  ومنع  البل  حیث  عكسھ 
المشاركة  من  قاسملو  مثل  الُكردیة 
الجدید.  البالد  دستور  صیاغة  في 
وفوق ذلك استخدمت إیران الخمینیة 
الطویلة  حربھا  في  كوقود  أكرادھا 
الحرب  انتھاء  وبعید   ، العراق  مع 
العراقیة اإلیرانیة ، استخدمت یدھا 

اآلثمة في اغتیال قاسلمو الذي كان 
یمثّل ألكراد إیران رمزاً كبیراً من 
مع  والمحترمة  المثقفة  رموزھم 
أمطرتھم  حینما  رفاقھ،  من  اثنین 
بوابل من الرصاص ،وھم جالسون 
فیینا.  في  المفاوضات  طاولة  على 
األمر الذي أحدث صدمةً في العالم 
الحّر بأسره، وأثبت بالتالي أّن نظام 
الخمیني نظام غّدار ،ال یؤتمن جانبھ 
وال یؤخذ بوعوده وتعھداتھ. وقد قیل 
دائما  یشعر  كان  الخمیني  نظام  إّن 
إحیاء  فكرة  ؛ألّن  قاسملو  بخطورة 
مستقرة  كانت  مھاباد»  «جمھوریة 
وأنھ  ، خصوصاً  دوماً  في ضمیره 
قام بمحاولٍة من أجل ھذا الھدف في 
عام ۱۹۷۸ حینما قاد نحو عشرین 
تمّكن  البیشمركة،  قوات  من  ألفاً 
مدن  ثماني  على  السیطرة  من  بھا 

وعشرین بلدة ُكردیة . ...

الموضوع مستند على مراجع عدة 
من غوغل وویكیبیدیا ومقاالت من 
وبوك  والعربي  مھ  والتي  موقع 

میدیا .. لذا اقتضى التنویھ. 

المفَرج   ، المتطرفین  بالتواصل مع 
والتحضیر   ، صیدنایا  من  عنھم 
في  القاعدة  لتنظیم  فرعٍ  لتأسیس 
أعلن  حیث  الشام،  وبالد  سوریا 
رسمیاً عن والدة جبھة النُصرة في 
وكان   ،۲۰۱۲ الثاني  كانون   ۲۳
الھدف المعلَن للمولود الجدید إسقاط 
 . إسالمیة  إمارة  وإقامة   ، النظام 
وبعد نحو عاٍم من تأسیس النصرة، 
تسجیل  ،وعبر  البغدادي  أعلن 
تنظیم  فرعي  دمج  عن  مصور، 
القاعدة في كّلٍ من سوریا والعراق 
، لیتحّول اسم خالفتھ المزعومة إلى 
الدوالة اإلسالمیة في العراق والشام 
والمعروفة اختصاراً بـ “ داعش “ . 
ولم یمٍض وقت طویل على إعالن 
الجوالني  سارَع  حتى  ؛  البغدادي 
قیادة  تحت  للبقاء  رفضھ  عن 
 ، عنھ  انفصالھ  وإعالن  البغدادي 
وتأكید تابعیتھ لمركز تنظیم القاعدة 
الرئیسي ومبایعتھ لـ أیمن الظواھري 
. ونظراً لوجود تنظیم القاعدة على 
بموجب  األممیة،  اإلرھاب  الئحة 
۱۲٦۷ رقم  األمن  مجلس  قرار 
الـ  الجوالني في  قام  لعام ۱۹۹۹ ، 
اسم  بتغییر   ۲۰۱٦ تموز  من   ۲۹
جماعتھ من جبھة النصرة إلى جبھة 
“ فتح الشام “ مؤّكداً بأنھا ال تنتمي 
وال تتبع أیة جھة خارجیة، أمالً في 
اإلرھاب،.ومن  قائمة  من  الخروج 
ثم قام الجوالني بتشكیل ھیئة تحریر 
فصائل  عدة  انضمام  بعد  الشام 
تحریر  جبھة  إلى  أخرى  رادیكالیة 
وتبنّت   ،  ۲۰۱۷ عام  في  الشام 
من  العدید  سابق  وقٍت  في  النصرة 
االنتحاریة  والعملیات  الھجمات 
وتلقّت   ، النظام  قوات  ضد  المھمة 
قیادات  غالبیة  من  والثناء  المدیح 
متصّدري  وبعض  الحر)  (الجیش 
المكون  من  المعاِرض  المشھد 
البعض  ورفَع   ، السني  العربي 
في  السالح  یحمل  َمن  كّل   “ شعار 

وجھ النظام ھو ثائر “!. 
الجماعات  ساعدت  الرؤیة  ھذه 
بالتغلغل  الرادیكالیة  اإلسالمیة 
للحاضنة  األساسیة  المفاصل  في 
الفصائل  بالتھام  بدأت  ثم   ، الثوریة 
الثوریة واحدةً تلو األخرى ، وتلقّت 
من  واللوجستي  المادي  الدعم 
واإلقلیمیة  الدولیة  الجھات  بعض 
إمارة مزعومة  إعالن  إلى  وصوالً 
التنظیمیة  ، وبالرغم من انقساماتھا 
الناحیة  من  متوافقة  بقیت  أنھا  إال 
ولكن  والعقائدیة،.  والفكریة  العنفیة 
بھا  قام  التي  المحاوالت  تلك  كّل 
اسم  تغییر  خالل  من  الجوالني، 
واإلیحاء  مرة  من  ألكثر  جماعتھ 
أیة  تعِط  لم  سوري،  فصیل  بأنھ 
نتیجة ، وبقیت جماعتھ على الالئحة 
تضّم  جماعتھ  ومازالت  السوداء، 
مقاتلین متطرفین من جنسیات غیر 
والیوم   . الیوم  تاریخ  حتى  سوریة 
(جبھة  الشام  تحریر  ھیئة  تسیطر 
محافظة  كامل  على  فعلیاً  النصرة) 
تنفیذي وإداري  ، ولھا جھاز  ادلب 
متكامل باسم حكومة االنقاذ ، وتقّدم 
المعابر  على  وتسیطر   ، الخدمات 
المجاھدین  من  منّظم  جیش  ولھا   ،
مدنیة  شرطة  وجھاز   ، المتطرفین 
تعلیمیة  ھیئات  وكذلك   ، وعسكریة 
في  المجاالت  مختلف  في  وصحیة 
مؤخراً  وقامت   . سیطرتھا  مناطق 
منطقة  إلى  والدخول  باالمتداد 
عفرین ، حیث سیطرت على كامل 
المنطقة، دون قتاٍل یذكر ، باستثناء 
معھا  وتحالفت  المناوشات،  بعض 
 “ بـ  مایسّمى  فصائل  من  العدید 
الحمزات  مثل   “ الوطني  الجیش 
والعمشات وثائرون ...إلخ . وقامت 
الفیلق  أو  الشامیة  الجبھة  بطرد 
مایسّمى  تشكیالت  أحد   ) الثالث 
بالجیش الوطني ) من كامل منطقة 
عفرین، وحشدت على تخوم منطقة 
توقّفت،  االشتباكات  أّن  إال  إعزاز 

وانتشرت قوات من الجیش التركي 
الجبھة  بین  الفاصلة  المساحات  في 
النصرة  وتظاھرت  الثالث،  والفیلق 
عفرین  من  قواتھا  سحبت  بأنھا 
السابقة  قواعدھا  إلى  ،وعادت 
وأھل  المراقبین  لكّن  الحدث.  قبل 
تحریر  ھیئة  بأّن  یؤّكدون  المنطقة 
منطقة  كامل  في  موجودة  الشام 
نحو  في  تتمركز  حیث   ، عفرین 
عفرین  مدینة  داخل  موقع  عشرین 
لباس  بتغییر  قامت  وأنھا   ، وحدھا 
والتلون  التمویھ  من  كنوعٍ  مقاتلیھا 

لیس إال .
من األھمیة ھنا اإلشارة إلى أّن الغایة 
من ھذه المقدمة السریعة لیست فقط 
وكیفیة   ، الجوالني  على  التعرف 
تشكیل جماعتھ فحسب ، بل وضع 
القارئ الكریم في صورة محاوالت 
التلون واالنتقال من خندٍق إلى آخر، 
ھذه المحاوالت التي باتت جزءاً من 
في  المتشّددة  الجماعات  ھذه  سلوك 
أخرى  جھٍة  ومن  المرحلة.  ھذه 
لجماعة  تمدد  من  حصل  ما  فإّن 
یحصل  قد  وما   ، مؤخراً  الجوالني 
الیمكن  مكملة  تحركات  من  الحقاً 
أستانا  مسار  مخرجات  عن  فصلھا 
ماحصل  ألّن  ؛  للتسویة  سوتشي   -
على  فصائلي  صراع  مجرد  لیس 
النفوذ والسرقات والمعابر، كما كان 
تلك  بین  السابق  في  دائماً  یجري 

الفصائل. 
والنقطة األخرى الملفتة فیما حصل، 
عفرین،  إلى  النصرة  دخول  خالل 
ھو االنقسام والخالفات العمیقة التي 
الفصائل  تلك  صفوف  في  حصلت 
للثورة ،  االنتماء  تّدعي  التي كانت 
ماتسّمى  قیادة  تحت  عملھا  وكذلك 
دفاعھا  ووزارة  المؤقتة  بالحكومة 
التي تتبع االئتالف الوطني السوري 
الشرخ  كان  حیث   .! المعارض 
كبیراً واالنقسام واضحاً في صفوف 
لجبھة  انضّمت  منھا  الفصائل.  تلك 

الجوالني ، وحاربت فصائل أخرى 
ومنھا  الخندق،  بنفس  معھا  كانت 
خذلت وأعلنت الحیاد . وھذه اللوحة 
الجیش  بـ  مایسّمى  أّن  على  دلیل 
تركیبتھ  في  منسجم  غیر  الوطني 
وانتمائھ،  والئھ  في  موحد  وغیر   ،
والینتمي   ، أھدافھ  في  متفق  وغیر 
أساساً لقیم الثورة التي كانت أھدافھا 
التخلص  في  تتلّخص  واضحة 
بالسلطة  واالستئثار  االستبداد  من 
الوطني  البدیل  ،وإقامة  والثروة 

الدیمقراطي . 
بأّن  األخیرة  األحداث  وأّكدت 
غالبیة الفصائل المسلحة للمعارضة 
مرجعیتھا  في  التختلف  العربیة 
المرجعیة  عن  والعقائدیة  الفكریة 
الفكریة والعقائدیة لجبھة الجوالني . 

خالصة الحدیث 
وسیطرتھا  الجوالني،  جبھة  تمّدد 
كشفت  عفرین،  على  سالسٍة  بكّل 
عورات مایسّمى بـ الجیش الوطني، 
وأّكدت أّن غالبیة فصائل ھذا الجیش 
ال  موّحدة،  وغیر  منسجمة،  غیر 
وأنھا  انتمائھا.  في  وال  أھدافھا  في 
الجوالني  جبھة  عن  التختلف 
أستانا  مسار  وأّن  وعقائدیاً.  فكریاً 
حاضراً  مازال  للتسویة  سوتشي   -
وأّن  السوري،  المشھد  في  وبقوةٍ 
مازال  السیاسي  للحّل  جنیف  مسار 

غائباً ومغیّباً تماماً . 
مواجھة  في  نفسھ  المرء  یجد  وھنا 
دخول  ألیس   : منھا  أسئلة  جملة 
السالسة  بھذه  الجوالني  جبھة 
صفوف  في  انقسام  من  ،وماحصل 
الوطني  بالجیش  مایسّمى  فصائل 
المحسوب على االئتالف والمشارك 
في مؤسساتھ، وانضمام بعضھا إلى 
كي  كافیاً  سبباً  یشّكل   ، الجوالني 
االئتالف  وفاة   “ عن  اإلعالن  یتّم 
معارض  إطار  عن  والبحث   “
 . وعسكریاً  سیاسیاً  ومختلف  جدید 
في  االئتالف  فشل  أن  بعد  وخاصةً 

سوري  وطني  مشروع  صیاغة 
بعین  یأخذ  وجامع  واضح  تغییري 
كافة  وحقوق  وجود  االعتبار 
وبیان  السوري،  الشعب  مكونات 
المتنوعة  الحقیقیة  سوریا  ھویة 
السوریة  الدولة  شكل  وكذلك   ،
المستقبلي ، وطبیعة نظام الحكم فیھا 

، والعالقة بین الدین والدولة؟. 
في  وحكومتھ  االئتالف  یفشل  ألم 
وإدارة  رشید  حكم  نموذج  إقامة 
في  االختصاص  أھل  من  ناجحة 
المسلحة  الفصائل  سیطرة  مناطق 
یختلف  وھل  علیھما،  المحسوبة 
مناطق  في  اإلدارة  بأن  شخصان 
الوطني  بالجیش  یسّمى  ما  سیطرة 
اإلدارة  مع  بالمقارنة  األسوأ  ھي 
سوریا  وقوات  النظام  مناطق  في 
سیطرة  مناطق  وحتى  الدیمقراطیة 
جبھة النصرة سواًء لجھة الخدمات 
واألمن  المعیشیة  المستلزمات  أو 

واألمان ؟. 
الھادئ  الجوالني ودخولھ  تمّدد  بعد 
كامل  إلى  تُذكر  مقاومة  أیة  وبدون 
مرأى  وتحت  عفرین،  منطقة 
ومسمع العالم أجمع، ھل نحن أمام 
الغربي  الشمال  في  إسالمیة  إمارة 

من سوریا؟. 
ھل حقاً جبھة الجوالني خرجت من 
الدولیة  الفعل  ردود  نتیجة  عفرین 
بصورةٍ  واألمریكیة  عام  بشكٍل 
واختفت  تلّونت  أنھا  أم   ، خاصة 
مؤقتاً، وأّن شمال غرب سوریا بات 

أمام مرحلة تحول جدیدة ؟. 
المتوقعة  السیناریوھات  وماھي 
ما  فصائل  مسلحي  آالف  لمصیر 

یسّمى بـ الجیش الوطني ؟. 
ویبقى السؤال األھم : 

تحویل  لـ  واقعیة  إمكانیة  ھناك  ھل 
على  المصنّفة  الجوالني  جبھة 
فصیل  إلى  الدولیة  اإلرھاب  لوائح 
في  ودمجھ  معتدل  سوري  وطني 

المعارضة السوریة ؟.
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ـــر فيـها!
ّ
فكـ  یشیر مصطلح الحرب الثقافیة إلى 

الفئات  بین  ونضالي  ثقافي  صراعٍ 
على  السیطرة  أجل  من  االجتماعیة 
وممارساتھا،  ومعتقداتھا  قیمھا 
ویشیر عامةً إلى الموضوعات التي 
واستقطاباً  مجتمعیة  خالفات  تُحِدث 

سیاسیاً في القیم المجتمعیة. 
ھي  الحقیقیة  الحرب  فإّن  لھذا 
كما وصفھا صاموئیل  ثقافیة  حرب 
حضارات.  حرب  بأنھا  ھنتغتون 
في  متأّصلة  ثقافیة  قیم  حرب  وھي 
نفوس وعقول وسلوك أّي شعٌب من 

الشعوب .
اإلنسان  تطور  الثقافة  الزمت 
التاریخیة،  المراحل  مختلف  في 
معقدة،  عملیات  عبر  وتطّورت 
سیادتھا  عن  تبحث  دائماً  وظلّت 
مستندةً  االجتماعیة،  وسیطرتھا 
المسیطرة  الطبقات  ونفوذ  قوة  إلى 
األفكار  قوة  على  معتمدةً  اجتماعیاً، 
السلوكیات  وعلى  والفلسفات 

االجتماعیة المرتبطة بھا .
الحرب،  ثقافة  دور  تطّور  لقد 
من  الكثیر  تستھلك  وأصبحت 
األساس  القوة  أنھا  كما  الفلسفات، 
راسخ،  عام  رأي  لتكوین  المعتمدة 
بغیة تسویغ الحرب وتصویرھا بأنھا 
ضروریة  وھي  األمة،  لمصلحة 
عن  الظلم  ورفع  الحقوق  إلحراز 

األمة. 
إّن ثقافة الحرب تسبق الحرب وتمّھد 
لھا، وتستخدم وسائل النشر المختلفة 
لتركیز «وحدة» الثقافة و«وتوحید» 
الحربیة  الثقافة  أھمیة  وإّن  األمة، 
أو  عابراً  منشوراً  لیست  أنھا  ھي 
أصبحت  سیاسیاً.  بیاناً  أو  تصریحاً 
بھا  المختصة  والمدارس  المعاھد 
العالم  دول  مختلف  في  منتشرة 
؛وذلك إلعداد كوادر الحرب الثقافیة 

والدعائیة.
بالشعاراتیة،  الحرب  ثقافة  تتسم 
ال  وھي  األوامر،  صیغ  تصاحبھا 
المراجع،  أو  العقلیة  بالبراھین  تھتّم 
العام  الرأي  إلى  تتوّجھ  فھي 
ثباتھ  وتأمین  لتحصینھ  االعتیادي 
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مواضيع ثقافية

الحیاة  - اجعل یوم دخولك في 

العملیة بدایة تعلُّم طویل وشاق 

وداخل  المدرسة  داخل  العلم 

شيء,  الدراسیة  الفصول 

والتعلم من الحیاة

شيء آخر, ومن المھم اإلیمان 

بأن التعلم عملیة متصلة “ من 

المھد إلى 

من  یكون  قد  والتعلم  اللحد“ 

خالل القراءة الحرة واالطالع 

المستمر

قد  والتعلم  الخبرة  واكتساب 

االحتكاك  خالل  من  یكون 

بالخبرة في 

الفرد  وعلى  العملیة,  الحیاة 

ثقافة احلرب

نظرات  نتناول  الحلقة  ھذه  في 
كّل  ومن  الحیاة,  إلى  البارزاني 
الواقع  من  بأمثلٍة  مشفوعةً  جوانبھا 
كلما تیّسر ذلك, معلوٌم أّن البارزاني 
اھتّمت  دینیة،  أسرةٍ  في  نشأ  الخالد 
االقتصادیة  باألوضاع  كذلك 
بارزان  منطقة  لسكان  واالجتماعیة 
المنطقة  تلك  في  وأقاموا  وتوابعھا, 
بین  العالقات  من  خاصاً  نوعاً 
المواطنین قائمةً على أساس امتالك 
زراعیة,  أرض  لقطعة  أسرةٍ  كّل 
لتنظیم  محكم  نظاٍم  إلى  باإلضافة 
والقضایا,  المعامالت  شؤون 
نفسھ  لھ  تسّول  َمن  لكّل  والتھدید 
اآلخرین,  على  التجاوز  ممارسة 
تسوده  مجتمعٍ  قیام  إلى  أّدى  ھذا 
الممزوج  والتعاطف  التعاون  روح 
دینیةً  للزعامات  والطاعة  بالوالء 
كانت أم اجتماعیة، بعیداً نسبیاً عن 

االستغالل والقھر. 
نشأتھ  بسبب  الخالد  البارزاني  كان 
والقدر  وبالقضاء  با�  مؤمناً  ھذه 
لرسوخ  ونظراً  المكتوب،  واألجل 
كان  وعقلھ  قلبھ  في  اإلیمان  ھذا 
الموت  یخشى  ال  مقداماً  شجاعاً 
أكثر من مرةٍ وقوع  أبداً, وصادف 
على  جویة  وغارات  ھجمات 
مواقع مكشوفة، وھذا مثیر للخوف 
والقلق, ولكنھ كان یواصل أحادیثھ 
أنصاره  إلى  وتوجیھاتھ  االعتیادیة 
ومقاتلیھ دون أي تكلیف أو ارتباك, 
وكانت ھذه اإلرادة الفوالذیة مبعث 
الشجعان  مقاتلیھ  وتخندق  صمود 

من  یتزحزح  أحدھم  یكن  لم  الذین 
موقعھ، وأمامھم العدو یندحر خائباً 

مذعوراً. 
كان البارزاني الخالد یعشق ریاضة 
المشي ویمارسھا جّل أوقاتھ ویكثر 
من مطالعة الكتب المختلفة وخاصةً 
القرآن  المقدمة  ، وفي  منھا  الدینیة 
الكریم، وُسئَِل عن سبب ذلك فقال: 
إنھ كالم هللا، أما الكتب األخرى فھي 
بكّل  یقف  وكان  البشر،  وضع  من 
قوتھ ضد الظلم والظالمین ، ویعمل 
على تحقیق العدالة والمساواة على 

الصعیدین الفردي واالجتماعي. 
في عام ۱۹٦٤م كان البارزاني في 
الفالحین  أحد  إلیھ  وتقّدم  سنكسر، 
أغوات  أحد  ضد  بشكوى  الفقراء 
البشدر، كان ضربھ ضرباً مبرحاً, 
حّراسھ  أحد  البارزاني  فأرسل 
اآلغا,  الستحضار  عیسى)  (محمد 
فلما حضر, استجوبھ البارزاني ولما 
بدا عاجزاً عن اإلجابة وتأّكد ظلمھ 
وأعطاه  الفالح  أحضر   ، للفالح 
نفس المسحاة التي ضربھ بھا اآلغا 
اآلغا  حقھ وضرب  أخذ  منھ  طالباً 
بنفس الطریقة والدرجة التي ضربھ 

بھا إحقاقاً للحق. 
الجریمة  یتعامل على صعید  وكان 
بمنتھى  العمد  القتل  وخاصةً 
الصرامة والحزم, موقعاً القصاص 
آمراً  والقتلة  بالمجرمین  العادل 
بإنزال عقوبة اإلعدام بالقاتل؛ حتى 
أصبحت  وبذلك  القتیل،  مع  یُدفن 
الحدوث  نادرة  الجرائم  ھذه  مثل 

األمن  فكان  المحررة،  المناطق  في 
واألمان. 

فكان  االجتماعي  الصعید  على  أما 
الظلم  أشكال  وكّل  االستغالل  ضد 
حرب  یؤیّد  أن  دون  االجتماعي, 
بضرورة  یؤمن  بل  الطبقات, 
أمكن,  ما  الطبقیة  الفوارق  تقلیص 
حقوق  عن  الدفاع  دائماً  ویؤیّد 
العمال وتوزیع األراضي الزراعیة 
مستلزمات  لتأمین  ؛  الفالحین  على 
ھذا  في  ملتزماً  لھم,  للحیاة  معقولة 

وعدم  باالعتدال  وناصحاً  المجال 
االنجرار  وعدم  ذلك  في  التطرف 
اطالق  إلى  الرامیة  الدعوات  إلى 
بصورةٍ  الریف  في  الفالحین  ید 
نتائج ھذه  غیر مدروسة ؛ ألّن من 
مراتب  بعض  تشجیع  الدعوات 
الفالحین للقیام بأعمال طائشة ال تقّل 
قبحاً عن تصرفات اإلقطاع ضدھم، 
وتؤّدي لإلساءة إلى سمعة الفالحین. 
البارزاني  في المجال اإلداري كان 
على  القادر  الكفوء  لإلداري  مثاالً 
وسرعة  الصائبة  القرارات  اتخاذ 
في  األولویة  وتحدید  فیھا  البّت 

التطبیق. 
كان یجتمع بشكٍل دوري مع رفاق 
جعبتھ  في  یحمل  منھم  وكلٌّ  دربھ 
جملة من النقاط والقضایا لتدارسھا 
وتبادل الرأي حولھا, كان یستمع إلى 
اآلراء كلھا سلباً أو إیجاباً بالتفصیل, 
ثم یصدر القرار أو التوجیھ الالزم 
حولھا ، ویتّم التنفیذ في ضوء ذلك 
دون ابطاء آخذاً بالحكمة القائلة (ال 

تؤّجل عمل الیوم إلى الغد). 
لم یكن البارزاني الخالد مع العقلیة 
(الجامدة)  السایكوباتیة  العقائدیة 
أعمق  للواقع وخصوصیتھ  كان  بل 
في  نظره  ووجھة  فلسفتھ  في  األثر 
النظرات  تعجبھ  تكن  ولم  الحیاة, 
فكلما  المستوردة,  والمصطلحات 
دعت الحاجة في مطبوعات الحزب 
وإعالمھ إلى ضرورة تمتع الشعب 
المشروعة  القومیة  بحقوقھ  الُكردي 
القومیات  المتعددة  بالدول  أسوةً 
السوفییتي كأفضل  االتحاد  وخاصةً 
(على  القائلة  بالعبارة  آخذاً  مثاٍل 
االتحاد  في  متبع  ھو  ما  غرار 
بضرورة  یرشد  كان  السوفییتي) 
ترك مثل ھذا الكالم ؛ ألّن القومیات 
في االتحاد السوفییتي لم تكن تمارس 
حقوقھا القومیة كاملةً، حسب رأیھ، 
االتحاد من  ھذا  لشعوب  وما حدث 
یؤّكد  االستقالل  في  ورغبة  تحلل 
صحة ما ذھب إلیھ البارزاني, رغم 
التقدیر واالحترام الذي كان یضمره 

لھم. 
حیاتھ  في  الخالد  البارزاني  كان 

التواضع  إلى  المیل  شدید  الخاصة 
ومسكنھ  وملبسھ  مأكلھ  في  الجّم 
آخر,  إلى  مكاٍن  من  تنقلھ  ووسائل 
ترك  دون  ربھ  جوار  إلى  وانتقل 
میراٍث من القصور واألطیان أو أیة 
ظروفھ  أّن  رغم  أخرى,  ممتلكات 
منھا  الكثیر  بحیازة  لھ  تسمح  كانت 

لو أراد ذلك. 
المصریین  الصحفیین  أحد  سأل 
 -۱۱ اتفاق  إعالن  بعد  البارزاني, 
األساس  عن  ۱۹۷۰م   – آذار 
وعن  الُكردیة  للثورة  الفلسفي 
مع  إننا  فأجابھ:  الحیاة,  في  فلسفتھ 
الحق ضد الباطل ، ومع الخیر ضد 
بأنھا  الفلسفة  إلى  الشر. ولو نظرنا 
حقائق  إلى  للوصول  اإلنسان  سعي 
الحیاة لوجدنا البارزاني رغم بساطة 

إجابتھ كان مصیباً تماماً.
كان البارزاني ینظر بعین االشمئزاز 
االنتھازیین  إلى  والكراھیة 
ھؤالء  ذكر  ورد  وكلما  والمنافقین, 
واللقاءات  االجتماعات  خالل 
بقولھ  یستشھد  والعامة  الخاصة 
قَالُوا  آَمنُوا  الَِّذیَن  لَقُوا  (َوإَِذا  تعالى: 
قَالُوا  َشیَاِطینِِھْم  إِلَى  َخلَْوا  َوإَِذا  آَمنَّا 
 ُ َّ� ُمْستَْھِزئُوَن,  نَْحُن  إِنََّما  َمعَُكْم  إِنَّا 
ُطْغیَانِِھْم  فِي  َویَُمدُُّھْم  بِِھْم  یَْستَْھِزُئ 

یَْعَمُھوَن). 
البارزاني  حیاة  أّن  من  الرغم  على 
كانت مشحونةً بالحروب والمتاعب 
والمشاكل المعقدة, إال أنھ كان على 
الدماء  وسفك  القتال  ضد  الدوام 
یكن  ولم  والسالم,  التسامح  مفّضالً 

یقاتل إال مضطراً دفاعاً عن النفس 
الحرة  الحیاة  في  شعبھ  حق  وعن 
الكریمة ، وكان یستجیب لكّل رغبٍة 
وتحقیق  السالم  إحالل  في  حكومیة 
المصلحة العامة, وثّمة سؤاٍل یطرح 
نفسھ وھو :إذا كان البارزاني على 
ھذا القدر الكبیر من الحنكة والموھبة 
واالستراتیجیة السیاسیة والعسكریة 
وغیرھا, لماذا كانت انتكاسة اتفاقیة 

الجزائر عام ۱۹۷٥م ؟
ذاتیة  عدیدة  أسباباً  لذلك  إّن 
نستطیع  ما  وكّل  وموضوعیة, 
من  أوتي  مھما  اإلنسان  إّن  قولھ: 
قوة اإلدراك والبصیرة وبُعد النظر 
یوماً  األحداث  تفرض  أن  فالبّد  ؛ 
الدقیق  التقدیر  وعدم  الخطأ  علیھ 
خاصةً  وتفاعالتھا,  األحداث  لسیر 
إذا كانت القوة الدافعة لھذه األحداث 
ھي الدول الكبرى وتیارات السیاسة 
أحیاناً  نفسھا  تفرض  التي  الدولیة 
على  الكبار  تآمر  خاللھا  ویجري 
آمالھا  وسحق  الشعوب  مصالح 
وتطلعاتھا بقسوة, وقد قیل: (من ال 
یعمل ال یخطئ والكمال � وحده).

حملات من أفكار البارزاني احللقة الثانية 

محمد زکي أوسي

ثقافات  وتنحو  محددة،  أھداف  على 
التي  المظالم  إبراز  نحو  الحرب 

وقعت على األمة.
واالستھتار  العداء  ترسیخ  إّن 
الكراھیة  وتشدید  «بالعدو» 
ضروریة  عناصر  ھي  والبغضاء، 
عند  تعتمد  ال  التي  الحرب،  لثقافة 
العقلیة،  البراھین  على  الناس  عامة 
ومقوالت  مصطلحات  وتستخدم 
لتعمیق  بدھي  متكررة، وذات طابع 

االلتفاف حول الشعارات الرئیسیة.
الحرب، من شأنھا ترسیخ  ثقافة  إّن 
معارف الفخار بتاریخ األمة بصورة 
ومكانة  كرامة  من  والنیل  مزورة، 
الشعوب األخرى، وتقویة خصائص 
إّن  واحتقارھم،  لآلخرین  العداء 
السیاسات االستعماریة ھي في زمن 
الحروب،  زمن  في  ھي  كما  الِسلم 
تتوّخى استعباد الشعوب ال تحررھا 

وتقدمھا، وتدوس حقوقھا الوطنیة.
أّن  ھو  اآلخر،  المشترك  والعامل 
خاصة  أھمیةّ  تولي  الحرب  ثقافة 
داھم  إزاء خطر  األمة  أبناء  لوضع 
ودائم تمثّلھ قوة خارجیة، وفي الوقت 
نفسھ ترّكز الدول االستعماریة على 
وأنھا  الحضارة،  نشر  تتوّخى  أنھا 
وتضع  ومبادئھا،  قیمھا  عن  تدافع 

نفسھا في موضع المعتدى علیھ.
مسألة  یضع  البشریة  تطور  إّن 
تناقض حاد، یتعمق أكثر فأكثر، ذلك 
التناقض یتجلّى في الوقائع الملموسة 
الموضوعیة التي تفاقمت مع تطور 
من  المالي  المال  رأس  سیطرة 
من  القیمیة  الظواھر  وخواء  جھة، 
والدیمقراطیة  فالحریة  مضامینھا، 
واإلنسان،  الشعوب  وحقوق 
تشیر  التي  ھي  الملموسة  ودالالتھا 
بین  الجاري  الصراع  تعمق  إلى 
من  والتحرر  السلم  قوى  نضال 
العدوانیة  الحروب  وقوى  جھة، 
المتزایدة والمتسعة النطاق اجتماعیاً 

وجغرافیاً من جھة أخرى.
وصول  على  مؤشر  الحرب  إّن 
التناقضات إلى حالةٌ تناحریة، وھي 
على  وتداعیاتھا  آثارھا  تترك  بذلك 

األنشطة الضروریة المختلفة للحیاة، 
الحربیة خصوصیتھا  للثقافة  أّن  إال 
في  ما  أخطر  وكان  وتمایزاتھا، 
وّظفت  أنھا  العدوانیة  الحروب 
الطبقیة،  المصالح  إلنكار  الثقافة 
واستخدمت الثقافة إلخراج الحروب 
الحقیقیة،  مضامینھا  عن  العدوانیة 
كما استخدمت الثقافة الحربیة غطاًء، 
لتصویر الحرب على أنھا ضرورة 
وإزاء  االجتماعیة،  الطبقات  لكّل 
للحرب  المعادیة  الثقافة  فإّن  ذلك، 
ذھبت دائماً إلى تبیان الطابع الطبقي 
للحروب العدوانیة، وقواھا األساسیة 
بما فیھا الطابع الطبقي للمتحاربین، 
العالمیة  الحرب  في  األمر  كان  كما 
إنھاء  وحروب  والثانیة،  األولى 

اإلقطاع ..
الحروب  ظرف  في  أیامنا،  في 
تكثیف  یجري  «األھلیة»  الداخلیة 
لألغطیة التي من شأنھا إخفاء جوھر 
وعواملھا  وأبعادھا،  الحروب، 
األسباب  فیھا  تتشابك  التي  الحقیقیة 
والمصالح  والعوامل  الداخلیة، 
مسارات  وتأخذ  والدولیة،  اإلقلیمیة 
فیھا  بما  خاصةً  أبعاداً  الحرب  ثقافة 
األمور  وتتعقّد  والقبلیة،  الطائفیة 
الحروب،  تلك  أطراف  ألّن  نظراً 
لھا خصائص نوعیة، في بنیة قاعدة 
الدولة، وھي حروب نجمت بصورة 
التناقضات  تطور  عن  أساسیة 
المتحاربة،  القوى  بین  الثانویة 
ولھا  موضوعیة  تناقضات  وھي 
الواقع  في  المحددة  العینیة  تأثیراتھا 

الموضوعي ..
بتصاعد  المنطقة  حروب  امتازت 
ثقافات  من  نماذج  وفاعلیة  دور 
الحقیقة  أبعدت  التي  الحروب، 
الحروب،  جوھر  عن  الموضوعیة 
الوطنیة،  الثقافیة  القیم  وأزاحت 
وأسھمت في تقدیم األغطیة للمصالح 
التخریب  في  ودورھا  اإلمبریالیة، 
وھدم  «النامیة»،  للدول  االجتماعي 
الدیمقراطیة  الوطنیة  الثقافة  قیم 
في  بقوة  تسھم  ثقافیة  قیم  العتماد 
البنیة  وخصائص  طبیعة  تدمیر 

الثقافات  تلك  وترّكز  المجتمعیة،  
الرأسمالیة  تبرئة  على  الوعي  في 

االحتكاریة من تلك الحروب .
العضویة  بنیتھا  لھا  ثقافة  أیة  إّن 
المكونة من األفكار، وما یرتبط بھا 
من قیم ثقافیة، وسلوكیات اجتماعیة، 
القیم  شّكلت  وقد  وتقالید،  وعادات 
مصدراً  والمجردة  األساسیة  غیر 
لوعيٍ ضبابي وغیر حقیقي، یُرّسخ 
الداخلیة،  للحرب  سطحیة  أسباباً 
لیسھم في إشاعة وحدانیة الثقافة في 
ویؤمن  الواحدة،  االجتماعیة  الفئة 
للتطرف  اجتماعي  نطاق  أوسع 
المناخات  أفضل  وتؤّمن  المتبادل، 
العقائدي  التشھیر  أشكال  ألقسى 
عن  ناھیك  واالجتماعي.  والسیاسي 
للتاریخ،  المتبادل  الشدید  التزویر 
في  ھامة  مسألٍة  إخفاء  ویجري 
نطاق البحث عن األسباب المتنوعة 
القوى  تأثیر  واشتداد  الحروب  لتلك 

المتطرفة وتزاید نفوذھا.
تأثیره  نطاق  یتسع  اإلرھاب  إّن   
النضال  على  التمركز  جرى  كلما 
االنفصال  كان  كلما  االقتصادي، 
االقتصادي  النضال  بین  عمیقاً 
والنضال السیاسي، فكیف والحروب 
الداخلیة تدور في دوٍل عانت أكثر من 
أربعة قرون من االستبداد العثماني، 
الكولونیالي،  االستعمار  جاء  ثم 
والدكتاتوریات  االنقالبات  وبعده 
السیاسي  النضال  اعتبرت  التي 

كبرى الكبائر. 

دعم شخصیتھ برصید كبیر من 

الخبرات

بحكمة  التعامل  من  یمكنھ   

المواقف  مختلف  مع  وبصیرة 

واألفراد.

ویجب على الفرد التأكد من أنھ 

ال توجد ِسنُّ معینة للتعلم, فحتى 

في ِسن الشیخوخة, ال یستطیع 

تعلم  في  یمضي  أن  الفرد 

واكتساب 

خبرات ومھارات جدیدة, ومن 

المھم أن یضع الفرد علمھ في 

خدمة

مجتمعھ وفي خدمة الناس, ألنھ 

ال خیر في علٍم ال ینفع الناس.
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د صدى القضية
ّ
الفنان مجيل هورو يستلهم الرتاث وجيس

ــر ربيــع سـري كانييه)
َ
(بنــا خيض

 عنوان معرض فني يف هولري

یُعتبر الفن جزءاً أصیالً ال یتجزأ 
للحضارات  الثقافیة  الھویة  من 
األھمیة  من  وھو  والشعوب، 
في  توظیفھ  یمكن  بحیث  بمكان 
نشر األفكار والمشاعر، والتأثیر 
والمفصلیة  الحّساسة  القضایا  في 
ا  ولمَّ الشعوب،  بھا  تمّر  التي 
كان الفن بھذه األھمیة والمكانة، 
تأثیر عظیم على  للفنان  فقد كان 
انحاز  ھو  إن  خاصةً  مجتمعھ، 
اإلنسانیة  القضایا  وإلى  إلیھ، 
یُعبِّر  أن  واستطاع  العادلة، 
عن  بعیداً  الشارع،  نبض  عن 
فقط  عندھا  واالبتذال،  اإلسفاف 
سیحظى بأھمیٍة ومكانٍة عالیتین، 
وسیكون قادراً على بّث األمل في 
نفوس جیلھ، وفي نفوس األجیال 

الالحقة.
الفنّانین  ھؤالء  أبرز  من  ولعّل 
لھذه  الفنیة  حیاتھم  الذین سخروا 

الغایة العظیمة الفنّان
جمیل رشید علي ھورو ، بصوتھ 
الجبلي، ولد بتاریخ ۳/۱۰/۱۹۳٤
العفرینیة  سعرینجك   قریة  في 

الُكردستانیة.
تزّوج الفنان الراحل جمیل ھورو 
حنیفة  من  مرات  ثالث  بحیاتھ 
عام  معبطلي  قریة  من  حسن 
۱۹٥۹م وأنجبت لھ عام ۱۹٦۰
كان  و“بلنك“  أحمد  أسماه  ولداً 
الفنان  یُلقّب  كان  ولذلك  لقبھ، 
بـ“بافى  ھورو  جمیل  الراحل 
بلنك“ وقد توفّي ”بلنك“ في غارةٍ 
للطیران اإلسرائیلي مع عدٌد من 
العمال الُكرد الذین كانوا یعملون 
إثر  اللبنانیة  المزارع  إحدى  في 
القصف اإلسرائیلي عام ۲۰۰٦م 

.
باسم  فكانت  الثانیة  زوجتھ  أما 
زیتونك،  قریة  من  محمد  فیدان 
منھا  ولھ  ۱۹٦۱م  عام  تزّوجھا 
من األبناء: محمد رشید (حنیف) 
حنان   ،۱۹٦۹ ھوریك   ،۱۹٦٥
وقتل  واختطف   ۱۹۷۳ (األول) 
حادٍث  في  وعمره ثالث سنوات 
غامض یتّھم فیھ أعضاء الحزب 
الشیوعي بالوقوف وراء الجریمة 
بعد  جثتھ  كشفت  حیث   ، البشعة 
أیاٍم في نھر عفرین وشّكلت ھذه 
الجریمة إحدى العالمات الفارقة 
 ، ھورو  جمیل  الفنان  حیاة  في 
ولد  والذي  الجدید  ولیده  وسّمى 
 ، حنان  اسم  على   ۱۹۷۹ عام 
ھو  الذكور  من  العنقود  وآخر 
اإلناث  أما  ۱۹۸۳م،  تولد  علي 
۱۹٦۷م،  عام  مزكین  فھن: 
 ،۱۹۸۲ نارین   ،۱۹۷۸ سلطان 
وزوجتھ  ۱۹۸٤م.  ُكردستان 
باسم عیشھ ھوشان  كانت  الثالثة 

تزّوجھا عام ۱۹۸٥.
جانب  ،إلى  اآلخر  عملھ  كان 
إلیھا  عاد  النجارة حیث   ، الغناء 
مرةً أخرى في أواخر حیاتھ وفتح 
جندیرس  بناحیة  نجارة  محل 
بالمحل  یعمل  وكان  بعفرین، 
كبره  رغم   ، األسرة  لیعیل  ؛ 
بالعمر، وآالم جروح العملیة التي 
قریب  وقت  في  أجراھا  قد  كان 
وھو  أحیاناً  تنزف  كانت  والتي 
یدفع بلوح الخشب أمام المنشار.
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المھن  من  عدداً  مارس  وكذلك   
بحي  مقھى  فتح  منھا  بحیاتھ؛ 
حلب،  بمدینة  مقصود  الشیخ 
(مقھى  باسمھ  تعرف  وكانت 
جمیل ھورو المعروف ) ،وكذلك 
عمل قاعة للعرائس عند قریة تل 
سلور القریبة من جندیرس إلعالة 
عملھ  كّل  حیث  الكبیرة،  األسرة 

لم  الُكردي  والغناء  للفن  ووفائھ 
یكن لیعیلھ ویعیل العائلة،  فكانت 
االلتجاء  إلى  الظروف  تجبره 

ألعمال أخرى إلعالة العائلة .
أحد  ھورو  جمیل  الراحل  كان 
الدیمقراطي  الحزب  أعضاء 
وبالرغم  سوریا،   – الُكردستاني 
إال   ،۱۹٦٥ الحزب  انشقاق  من 
البارتي  صفوف  ضمن  بقي  أنھ 
نشاطھ  نتیجة  تعّرض  وقد   ،
والمالحقة  لالعتقال  السیاسي 
بین  الوحدة  فترة  وفي  والسجن، 
تعّرض   ۱۹٥۸ ومصر  سوریا 
للتعذیب الشدید على مدى ثمانین 
؛كونھ قام مع ثالثة آخرین  یوماً 
نوروز  شعلة  بإشعال  رفاقھ  من 
َمن أشعلوا  أول  یُعتبرون  ، وھم 
نیران نوروز في المنطقة، وبعد 
خروجھ من السجن ولمداوتھ نُقل 
 ، حلب  بمدینة  الرازي  لمشفى 
ُكردي  بأنھ  الطبیب  علم  وعندما 
وتّم  معالجتھ،  رفض  وسیاسي، 
بیت  في  مداواتھ  ذلك  أثر  على 

أحد األطباء الُكرد .

األمنیة   المالحقات  ونتیجة 
سوریا  من  الخروج  إلى  اضطّر 
مع عائلتھ إلى تركیا ، وبقي ھناك 
مستعار  باسٍم  الزمن  من  فترةً 
”عبد القھرمان“ ثم انتقل إلى إقلیم 
من  فترةً  بقي  حیث  ُكردستان، 
الزمن بضیافة القائد والبیشمركة 
في  زاخو  بقضاء  سوار  عیسى 

إقلیم ُكردستان .
عندما  سنوات  عشر  عمره  كان 
على  جوالق  قریة  في  تتلمذ 
القرآنیة،  اآلیات  وتالوة  تجوید 
للنغمة  متیناً  أساساً  شكلت  والتي 
أنھ  واكتشف  لدیھ،  الموسیقیة 
وھو   ، ذھبیة  حنجرة  یملك 

األناشید  بعض  أو  اآلیات  یتلو 
المدرسیة والدینیة .

حیاتھ  لیبدأ  الدیني  التعلیم  وترك 
مع األغنیة الُكردیة في األعراس 
ولبدایة  العفرینیة،  واالحتفاالت 
الماضي،  القرن  من  الستینیات 
وفي منتصف الستینیات _عامي 
أولى  سجل  و۱۹٦٦   ۱۹٦٥

ألبوماتھ وإسطواناتھ في أستودیو 
Memê) أغاني؛  مثل  بحلب 
Alan, Feteh beg, Ûsib
Şer, Xana Dinê, Eyşa
Îbê, Dizo, Cebelî,
Xemê Zalim, Tosino,

 (Wey lawo.. Lo bavo
األغاني  من  الكثیر  وغیرھا   ..
بعض  مع  الفولكلوریة  التراثیة 
أغنیتھ  مثل  بھ  الخاصة  األغاني 

األخیرة ”لو بافو“.
من  األولى  المرحلة  تلك  كانت 
ونتیجة  ولكن  الفني،  مشواره 
المالحقة األمنیة فقد غادر البلدعام 
۱۹۷۰م إلى تركیا ، وحتى قبل 
من  عدداً  تركیا  زار  فقد  ذلك 
الفنانة  مع  وسجل   ، المرات 
الُكردیة عیششان وقد عزف لھما 
الُكردي  الموسیقي  عارف صاغ 

المعروف بتركیا .
كما وفي لقاٍء یجمع بینھ وبین عدٍد 
تركیا،  في  الُكرد  المطربین  من 
من بینھم نوري سوزكوزل، رفع 
وتقدیراً  احتراماً  قبعتھ  األخیر 
 ، ھورو  جمیل  الراحل  للفنان 
وذلك بعد أمسیٍة غنائیة مشتركة 

.
إقلیم  من  عودتھ  وبعد  ھكذا 
من  السنوات  وتلك   ، ُكردستان 
العمل السیاسي ، وقربھ ومعایشتھ 
للحدث الثوري للبارزانیین ، فقد 
حیاة  في  جدیداً  منعطفاً  شّكلت 
انعكس  وقد   ، الفنیة  الراحل 
سجلھا  التي  ألبوماتھ  في  ذلك 
مشواره  من  الثانیة  المرحلة  في 
الُكردي ، حیث  الغناء  الفني في 
Leyla) التالیة:  األغاني  نجد 
Qasim, Şêx Seîd, Ebro
kevan, Keça Kurda,
Berzanî, Pêşmergê

إدریس شیخة

Kurd, Newroz, Delalê
Milanî, Ay felek ..felek,

وغیرھا   (Gula Nesrînê
الثورة  تمّجد  التي  األغاني  من 

الُكردیة ورموزھا النضالیة.
ھورو  جمیل  الراحل  شارك 
في  اإلنتاج  سوق  مھرجان  في 
۱۹۷۲/۷/۲ مع عدٍد من الفنانین 
سینما  في  وذلك  والعرب  الُكرد 
مھرجان  في  بلبنان  ریفولي 
وكذلك   ، النوروز  عید  وإحتفال 
عفرین  فرقة  وبرفقتھ   ، شارك 
نوروزي  احتفال  في  للرقص، 
من  كّلٍ  مع  قامشلو  بمدینة  آخر 
رسول،  صالح  المطربین؛ 
یوسف.،  عزیز،سعید  محمود 

سعیدكو . شیرین،  سیفي متین 
_ لقد أغنى الراحل جمیل ھورو 
من  بالعدید  الُكردیة  المكتبة 
التسجیالت واألغاني الفولكلوریة 
أغانیھ  إلى  باإلضافة  والتراثیة، 
من  عدداً  سّجل  وقد  الخاصة، 

األلبومات في تركیا مثل:

لإلغاثة  جــودي  منظمة  برعایة 

مع  وبالتعاون  والتنمیة، 

”خورتین“ سري كانییھ في حدیقة 

أربیل/ھولیر،  بمدینة  شانادر 

بتاریخ  ُكـردستان،  إقلیم  عاصمة 

معــرض  أقیم  ۲۰۲۲/۱۰/۲۲م, 

(بنــا  عنوان  تحت  تشكیلي  فني 

كانییھ)  سـري  ربیــع  یخضــّر 

شبكة  و  ۱۰فنانین  وبمشاركة 

أھالي المفقودین في سري كانییھ.

أعمال  مجریات  وخالل 

لوحة،   ۷٥ عرضت  المعرض، 

الُكـردي  الشعب  مأساة  تحاكي 

االجتیاح  إبان  كانییھ  سري  في 

التركي للمدینة العام ۲۰۱۹ كما 

.Bedev, “Bedew” can
.“Salih bey, “beg

.“Lo lavo, “lo lawo
.Mem û Zîn
(.Teyar axa

ذكرناه  ما  إلى  باإلضافة  وذلك 
سابقاً، مما جعلھ أحد أھم الرموز 
الراحل  وكان  العفرینیة،  الغنائیة 
المطربین  بعض  إلى  یستمع 
الذین كانوا یحظون عنده ببعض 
مثل؛ محمد شیخو،  الخصوصیة 
آرتاش،  نشأت  طھ،  تحسین 
نوري سوزكوزل ومؤخراً الفنان 

الُكردي شفان .
 رحل الفنان جمیل ھورو بتاریخ 
یوم  مساء  من   ۱۹۸۹/۹/۱۹
رشد  إبن  مشفى  في  الخمیس 
بحلب ، وذلك إثر مرٍض عضال، 
وُدفن في مقبرة حنان القریبة من 
كفرجنة وعفرین وذلك إلى جانب 
المناضل  دیرسمي“  ”نوري 
مآسي  ومن   ، اآلخر  الُكردي 
جندیرس  جامع  إمام  أّن  القدر 

”مغني  كونھ  یغسلھ؛  أن  رفض 
وسكرجي“ حسب اّدعائھ .. 

إبنھ  الراحل  أوصى  فقد  وللعلم 
تقام  وعندما  بأنھ  ”بلنك“  البكر 
یأتي  أن  علیھ  الحرة  ُكردستان 
لقبره  والمزغردین  الطبّالین  مع 
تحقّق  فقد  قم؛   .. ”قم  لھ؛  لیقول 

الحلم“ .. 
إلى  نذھب  أن  یمكننا  فھل 
بوالدة  یوماً  لنبّشره  القبر  ذاك 
ُكردستان، ذاك ھو الحلم واألمل 
البشرى  نزّف  أن  التمنیات  وكّل 
والتحیة  الود  كّل  مع  قریباً  لھ 
للفنان  الخالدة  للذكرى  والتقدیر 
ولخدماتھ  ھورو  جمیل  الراحل 

الجلیلة للمكتبة الغنائیة الُكردیة.

وعرضت لوحات أخرى لرموز 

الُكـردیة  للشابة  و  ُكـردستانیة، 

تحت  قتلت  التي   Jina Amini

التعذیب على ید النظام االیراني 

قبل نحو شھر لیشعل استشھادھا 

انتفاضة عارمة ضد نظام الماللي 

في إیران.

من  وفد  المعرض  حضر  كما 

الُكـردي،  الوطني  المجلس 

رئیس  عزیزي  كاوا  برئاسة، 

إلى  ُكردستان،  اقلیم  في  الممثلیة 

من  اإلعالمیة  التغطیة  جانب 

ومواقع  ُكـردیة  فضائیات  قِبل 

إخباریة.
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Nervîna Sêwiyan

Hin gelên cihanê 
bextewerin, 

ku axa welatê wan, 
bûye gencın̂e, ji zêr, 
mewdan, petrol û gaz, 
samanên bê hijmar, ku 
welatê xwe pê avadan 
dikin, û jiyana xwe ya 
pêşerojê, pê xweş û 
geş dikin, beruvajı ̂
gelê kurd, ku xaka 
kurdistanê, zengın̂e, 
bi saman û mewdanê 
xwe, lê ew zengın̂ı ̂
biwe ho, eger, pêt, 
agir, azar û nexweşı,̂ 
ji gelê kurd re, lewre, 
xaka Kurdistan biwe 
dûjeh, ji gelê kurd re.
Bi egera 
desteserkirina 
Kurdistan û 
talankirina dahat 
û samanên wê, bi 
hezaran şer û ceng 
di navbera êrış̂ker û 
dagirkeran de rûdane, 
di dirêjahiya dır̂okê 
de, lewre em kûr û 
dûr naçin, lê emê 
hin ji wan cengan, 
bi bır̂ bın̂in, ji dema 
Eskender ê yonanı ̂
ve, di sala/330/B.z ,ê, 
êrış̂ên xwe berdane 
rojhilata navın̂, 
ew şer û cengên 
di navbera artêşa 
Yonanı ̂ û sasaniyan 
de li ser rûberê xaka 
Kurdistan pêkdihatin, 
paşê Romanan cihê 
Yoananan girtin, 
wan jı ̂ bi sedan şer 
pêkanın̂, himber 
farisan, ku hevt sed 
salan berdewam 

wekı ̂ ko em 

tev dizanin , 

çanda kurdı ̂ hın̂ jı ̂ di 

nav lıŝta wan çandén 

ko tê naskirin bi 

çanda ezberiye , ango 

ya ko gelekı ̂ bi ezber 

û deva hatı ̂ gotin , û 

birastı ̂ li hemer ko 

ev bû cureyeke serke 

ko demeke dirèj liser 

gelé kurd de der bas 

bû ta wirde wirde gav 

hatin avètin , ko çanda 

kurdı ̂ bingeheke 

xurt ava bike û 

liser wè danheveke 

zanistı ̂ bé danın̂ , 

û bi dest vekolın̂ û 

berhevkirina gelek 

berhem û raste çır̂ok 

û nave roka wan bi 

zelalı ̂ bè wergirtin , 

lê bi rastı ̂ ko mirov 

bi çavekı ̂ vekoliner li 

gelek metlok û çır̂ok û 

ser pè hatiya rawestè 

wè bi xurtı ̂ belge û 

Adilê Evdile
 welîd Hac Qadir

kirin, ta dema erebên 
misilman hatin, di 
sedsala hevtan de, dıŝa 
şer û ceng berdewam 
bûn, ta Kurdistan bi 
tevayı ̂kete bin destên 
erebên dagirker de, 
dema çerxa yazdehan 
hat, pêre lehiyên 
hoz û êlên Tirkan, ji 
beyabana Qereqomê 
hatin, û berê xwe dane 
kurdistanê, zora ereb 
û Bıẑentan birin, wan 
jı ̂kurdistan dagirkirin.
Sed mixabin, ku gelê 
kurd ardû yê wan hemı ̂
şer û cengan bû, bi 
hezarên xortan dibûn 
cangoriyên biyaniyên 
dagirker, her û her 
Kurdistan têkdiçû, 
dihate talankirin, û 
wêrankirin, buhayê 
herı ̂ zor û gelek, ku 
dihate dan, para gelê 
kurd bû, ev êrış̂ û 
pêşbirk ne rawestan, 
û berdewamin ta ır̂o, 
çinku dema herdû 
şerên cihanı/̂-1914
1918/û /1946-1939/
bi dawı ̂ hatin, ew 
hêzên bi serketı,̂ 
Ingilıẑ û Ferensıẑan , 
Kurdistan dabeşkirin, 
û weku diyarı,̂ dane 
Tirk, Ereb û Farisan, 
wan hersê nicadan 
jı,̂ dıŝa şer û ceng, 
berdewam dikirin, 
himber hev, ta vê rojê, 
weku nimûne: şerê di 
navbera Iraq û ır̂an ê 
de/1988-1980/an, ku 
heşt salan berdewam 
kir, her yekı ̂ dixwest, 

Ferhengok

sın̂orê xwe fereh û 
dirêj bike, ji saman û 
mewdanên kurdên 
sêwı ̂ û bê pişt, weha 
ev doz û pêşbirk, 
berdewamin, eşkere, 
di navbera herdû 
dewletên dagirker 
ır̂an û Tirkan de, 
lê bi alav, destek û 
pıl̂anên nûjen, weku 
em dibın̂in, li ber cava 
ye, her yek ji wan ji 
xwe re partı,̂ rêxistin, 
destek , alav û milıŝan 
bi kar tênin, di bin nav 
û egerên tıv̂el û cuda 
de, weku: Ol, rêol, 
sıŝtem û propagendan 
û h.d, lê eger, reftar 
û mebest, dagirkirin 
û qurpandina, xak û 
samanên Kurdistan 
e, bi wan reftar û 
pıl̂anan, Tirkan, çend 
dever û herêm ji rojava 
û başûrê Kurdistan 
desteser kiriye, weku: 
Efrın̂, sere kaniyê, û li 
başûr/40/ baregehên 
xwe yên leşkerı ̂ bi 
cih kirin e, ır̂anê jı ̂
çend herêm ji başûrê 
Kurdistan desteser 
kirin e, weke: Kerkûk, 
xanqın̂ û şingal.
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nimonè dan û birné 

û cardı ̂ tèkil heviya 

cureyèn civat û mirva 

û père rengén dan û 

standinèn ji hev , wekı ̂

dirok nasa jı ̂gotı ̂ : ko 

ne ji tèkil heviya civata 

û dan û standina wan 

, û dubare kirna kar û 

bara , û père ezbera 

nojenén di hatin holè 

, wè civatén mirva her 

li ciyè xweda rawesta 

, û dibe ko wè hın̂ jı ̂

di wı ̂ mejı ̂ û mèjoyè 

xwede rawesta ... 

lè belè wekı ̂ hemo 

nèrın̂én vekolın̂erèn 

civatèn mirova dibéjin 

, movandina mirva û 

zorbona kedı ̂ kirina 

civatèn sivıl̂an , û pére 

giraniya pèkanın̂a 

mercèn berdewamiya 

jiyanè , û herbet 

metirsı ̂ û zaberiya ko 

wekı ̂ kulke dijwar ya 

ko di bo wekı ̂ kulèn 

dijwar û zaberiyeke 

mezin ciyé xwe di 

dilè mirova de çèdikir 

û père père bisedè 

salanve liser miriv 

û civatan ve çon ta 

karın̂e xwe bi din 

nasın̂ ko ew mirivin 

ne hovin , û bi wè nas 

nameye cida boné , 

mirvı ̂ karı ̂ gavne xurt 

bavè jè û hèdı ̂ hédı ̂

mejiyè xwe bi kar bın̂è 

û père gav bi gav çek û 

mertalè berxwedan û 

kedı ̂ kirina cenawera 

çèkè û bi kar bın̂è û 

hingı ̂ civata mirovı ̂

cidabûna xwe ji civata 

bé mejı ̂cuda kire


