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انتظر السوريون أربعين عاما ً
إلنهاء االستبداد ،منذ ،١٩٧٠
وانتظروا عشر سنوا ٍ
ت إلنهاء
حروب االستبداد ،وما زالوا
ينتظرون ،وما بدّلوا تبديالً  ،ثم
ّ
تحولت
بأن قضيتهم
يتفاجؤون
ّ
إلى قضية إغاثة ،وفتح معابر
إنسانية ،إليصال الطعام لبعض
المناطق الجائعة أو التي تموت من
الجوع  ،حتى ّ
أن الدول األساسية
في الصراع على سوريا ،روسيا
وأمريكا ،في قمتهم األخيرة ،لم
يتفقوا على هذه الجزئية ،رغم
أهميتها ،فأمريكا ال تريد فتح
المعابر ضمن مناطق سيطرة
النظام ،وروسيا  ،بحجة السيادة
الوطنية ،ال تقبل فتح المعابر
إال ضمن مناطق سيطرة الدولة
باعتبارها شرعية وعضو في
األمم المتحدة.
المفارقة المؤلمةّ ،
أن الشعب
السوري ينتظر من الذين د ّمروا
بالدهم أن يجدوا حلوالً سياسية
ألزمتهم وإنهاء االستبداد ،كونه
فق َد قراره ،ووصل به اإلحباط إلى
أدنى مراحله ،ك َمن يغرق ويغرق
فيتمسّك بالقشة!!!!
بات واضحا ً ّ
أن الكثير من القوى
ذات النفوذ في سوريا  ،ليس من
أولوياتها ح ّل المسألة السورية ،بل
تنحصر حساباتها في قضايا دولية
أخرى ،سياسية واقتصادية ،لذلك
على الشعب السوري أن يعي ّ
أن
قضيته هي مسؤوليته ،وعليه أن
ينهض مرة ً أخرى ،حتى يدير
نفسه بنفسه  ،وهذا ليس مستحيالً،
استنادا ً إلى التجربة التاريخية
للشعوب.
صحي ٌح ّ
أن الثورة السورية التي
بدأت في آذار  ،٢٠١١لم تنجح
في تحقيق أهدافها  ،ولكنها لم تنت ِه
بعد ،فالثورات هي عملية تراكم
الفشل والهزيمة والنهوض ،إلى أن
تصل إلى نتائجها المرجوة ،هكذا
كانت ثورات بعض الشعوب ،كما
الثورات الروسية التي بدأت من
عام  ١٩٠٥حتى نجاح الثورة
البلشفية  ،١٩١٧وكذلك الثورة
الفرنسية  ١٧٨٩إلى  ١٧٩٩والتي
توجت بالنجاح لصالح شعوب
ّ
العالم أجمع ،بما قدّمته للبشرية
من قيم الديمقراطية والمساواة،
فتاريخ معظم ثورات الشعوب هي
عمليات فش ٍل وتصحيحٍ إلى أن
يت ّم النصر ،الذي ال يأتي بين ليل ٍة
وضحاها.
هناك قضية عامة في سوريا،
ته ّم ك ّل السوريين وهي إنهاء
االستبداد ،وبناء الدولة الوطنية،

ساهم في هذا العدد

ماذا بعد انتخابات رئاسة بشار األسد ؟

عبداهلل كدو

هيئة التحرير

		

لقاء بايدن أردوغان
وانعكاسه على قسد
لن ينقذ سوريا سوى التوافق الداخلي

بقلم :فرحان مرعي

ب تجربته الخاصة
ولكن لك ّل شع ٍ
أيضاً ،كالشعب ال ُكردي الذي
هو جزء من القضية السورية
العامة ،ويتفاعل معها بتجربته
الخاصة ،فال ُكرد لهم تجربة
متميّزة في صيرورة الثورات،
صيرورة في الصعود والهبوط،
االنتصار والهزيمة ،فخالل مائة
سنة من الثورات واالنتفاضات
في ُكردستان العراق ،مائة سنة
من االنتصارات والهزائم ،إلى
أن تحقّقت الفيدرالية ،وما زالت
مستمرين،
الثورة والتصحيح
ّ
التجربة ال ُكردية في سوريا رغم
بساطتها وتواضعها ،لكنها قابلة
تتحول إلى تجربة مركزية
أن
ّ
في مقارعة االستبداد ،على أن
تعترف بالهزيمة ،وتتجاوزها
ببطء وانتظام وثبات ،وباالعتماد
على القوى الذاتية ،
ّ
إن األطفال الذين كانت أعمارهم
عشر سنوات في عام ،٢٠١١
أصبحوا اآلن شباباً ،ال ب ّد من
استنهاض الهمم لدى الجيل الجديد،
ورفع المعنويات واالستعداد
لمرحل ٍة نضالية جديدة لتحقيق آمال
شعبنا في الديمقراطية والحرية.
اليوم هناك تحطيم ممنهج في
المعنويات ،وتدني في مستويات
الثقة ،يُعمل من أجلها ليل نهار من
قبل دوائر مختلفة إلى درجة جلد
الذات وتحقيرها واجترار الكالم
عن المعاناة ،وتمجيد تفوق اآلخر
المتسلط  ،عملية القهر مستمرة،
ما حدث منذ عشر سنوات يشير
إلى فشلنا وهزيمتنا ،مجتمعا ً
ونخبا ً ومثقفين ،ولكن الفشل
والهزيمة ليسا قدرا ً محتوما ً كما
يروج له األعداء ،م ّمن باعوا
ّ
الوهم ويمارسون التضليل ،المهم
أن ال
يتحول الفشل إلى عقدةٍ
ّ
ثابتة ،واإلنتظار إلى اتّكال ،ال
ب ّد من الثقة بالنفس والناس ،ألنه
ال أحد ينوب عنك ويحقّق لك
اإلنتصارات ،ويبني لك األوطان.
يبدو ّ
أن الشعب السوري عموماً،
أمام “ فيلم “ طويل ،لذلك ال ب ّد من
تفكير استراتيجي طويل ،وقراءات
ٍ
واقعية للقوى المحلية و اإلقليمية
والدولية ،واإلمكانات المتوفّرة،
بعد تزايد شعور الناس باإلحباط
تجاه مختلف منصات المعارضة
والدول القريبة والبعيدة.

ما زال الموضوع السوري ينتظر
تبلور معالم استراتيجية أمريكية
واضحة محدّدة األهداف بشأن
سوريا ،وتمتلك خارطة طريق
يمكن ترجمتها على أرض الواقع.
وقد جاءت أخبار غياب هذا
الموضوع عن مباحثات القمة
األمريكية  -الروسية التي انعقدت
أيام في جنيف ( 16حزيران/
قبل ٍ
يونيو  ) 2021بين الرئيسين جو
بايدن وفالديمير بوتين لتؤ ّكد ّ
أن هذا
الموضوع غير مدرج حاليا ً على
قائمة األولويات األمريكية؛ وإنما هو
ملف من الملفات اإلقليمية والدولية
التي قد تُحل في سياق تسوية عامة،
أو قد يبقى مجرد ورقة من أوراق
الضغط وقت اللزوم؛ أو قد يُترك
هذا الموضوع لمصيره على مدى
عقود قائمة ،ليتكيّف الناس شيئا ً
فشيئا ً مع وضعية مناطق التحكم
والنفوذ الحالية ،وهو األمر الذي
يحافظ على األبواب مفتوحة أمام
جميع االحتماالت؛ ومنها احتماالت
الضم واإللحاق ،وحتى التقسيم غير
المعلن ،وربما المعلن.
الروس من جانبهم هم في عجلة
روجوا كثيرا ً لموضوع
من أمرهمّ .
عودة الالجئين ،وإلعادة اإلعمار.
وقبل ذلك كانوا قد تقدّموا بـ
«دستور» ناجز لسوريا إلى من

عبدالباسط سيدا
كان قد ت ّم اختيارهم من جانب الدول
ليكونوا ممثلين عن «المعارضة»
في استانا.
كما عمل الروس على تهيئة
األجواء والمقدمات للتمديد لبشار
األسد في لعبة إعادة تدوير مكشوفة
األهداف ،بائسة اإلخراج؛ حتى
باتت أشبه بعرض هزيل من
عروض مسرح الدمى/العرائس.
ويبدو أنهم (الروس) كانوا على
األغلب ،وما زالوا ،يراهنون على
إعادة النظام إلى الجامعة العربية،
ليكون ممثالً لسوريا التي أكثر من
ّ
موزع بين الجئ
نصف شعبها
ونازح نتيجة حربه على السوريين،
وتحتلها جيوش وميليشيات متعددة
الجنسيات؛ وتتش ّكل فيها اليوم
جيوش وميليشيات محلية بإرادات
خارجية؛
التتمة في ص2

لقاء بايدن ـ بوتني وسياسة خفض التوتر
منذ شهرين وأنظار العالم كانت
متجهة إلى لقاء الرئيسين يوم
األربعاء  6/16وما سيتم ّخض
عن اللقاء بين قطبين عالميين،
يتح ّكمان في الكثير من الملفات
العالمية المعقدة ،والتي اليمكن حلها
إال بتوافق اإلرادتين ،ناهيك عما
بينهما من خالفات جوهرية وصلت
الى مرحلة سحب سفرائهما ،خاصةً
في ملفات القرصنة اإللكترونية
واألسلحة النووية االستراتيجية،
وتهديد أوكرانيا ومن ثم أوربا كلها،
وكذلك العقوبات االقتصادية الكبيرة
على روسيا ،بعد سيطرة الروس
على القرم وشرق أوكرانيا ،إضافةً

فؤادعليكو
إلى وصف بايدن لبوتين بالقاتل،
ك ّل هذه القضايا الخالفية تصدّرت
األولوية في هذه المباحثات
التتمة في ص2

احلزام العربي مشروع عنصري بامتياز
الحزام العربي هو مشروع
قر رته الحكومة
استيطاني ،
ّ
السورية في عام  1965بهدف
تفريغ منطقة الجزيرة أو
محافظة الحسكة من السكان
ال ُكرد األصليين ،وتوطين أسر
عربية بد الً عنهم .ويمت ّد الحزام
بطول  300كيلو متر وعرض
 15-10كيلو متر ،من الحدود
العراقية في الشرق إلى رأس
العين في الغرب.
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اسماعيل رشيد
التتمة في ص3

جرت مسرحية االنتخابات بتاريخ 26أيار  /مايو وكانت النتائج
المقررة سلفا ً
بغض النظر عن عدد
ّ
ّ
المشاركين وعدم وجود صناديق
لالقتراع بأكثر من  % 40من
المساحة الجغرافية لسورية %95
وكان معيبا ً وصول حد الصفاقة
الستخدام رقم يعبر عن عدد
المقترعين يزيد على  14مليون
ناخب وهو عدد أكبر من جميع
القاطنين في مناطق النظام والذين
ذهبوا لسفاراته التي مازالت مفتوحة
وبسبب الوقاحة والالشرعية لتلك
االنتخابات امتنعت حتى الدول
العربية التي تعمل إلعادة نظام
األسد لعضوية جامعة الدول العربية
من مثل االردن – االمارات –
مصر – العراق عن إرسال برقيات
تهنئة لرئيس النظام أسوة ً بروسيا
وايران .
بعد االنتخابات تشدّد النظام أكثر معالمواطنين بمناطقه وعادت ساعات
قطع الكهرباء والماء لعهدها السابق
بعد أن خفّفها قبل االنتخابات وايضا ً

أيمن عبد النور  /واشنطن
عادت طوابير البنزين والمازوت
واختفت كثير من السلع الغذائية
من األسواق مما دفع بوزارة
التموين للسماح بترخيص «اشباه»
األجبان واأللبان والتي ألغتها
بعد االحتجاجات الكبيرة عليها،
وكذلك عادت قيمة العملة السورية
لالنخفاض ومع ذلك فالنظام يتمسّك
بنهجه السابق من القمع واالستبداد
واالعتقاالت والتحالف المصيري
مع ايران وحزب هللا ألنه بات يعتبر
وخالفا ً لحافظ األسد ّ
أن بقاء النظام
يعتمد على بقاء ايران والتحالف مع
حزب هللا .
التتمة في ص3

هلل و للتاريخ مل حيمل قضية شيخ
الشهداء وقتها إال حزب يكيتي
يكتب األستاذ فؤاد عليكو خالل هذه
األيام سلسلة من المقاالت تحت
عنوان – كي التبقى الحقيقة غائبة
(ردا ً على هذيان صالح بدر الدين
) وهما رفيقي درب ال استطيع
الفصل فيما يكتب ألنها حقبة
تاريخية تكبرني عمرا ً  ،فضال
عن تفاصيلها الخاصة بمجريات
وأحداث لربما ال يطلع عليها إال من
كانوا ضمن تلك الدائرة الحزبية ،
ودوري في كل هذا هو دور المتلقي
والقارئ .
غير أن الجزء الثامن من هذه
والتي نشرت أمس
السلسلة
 2021/06/16على موقع يكيتي
ميديا خصصها األستاذ أبا بهزاد
(حول اختطاف شيخ الشهداء
محمد معشوق الخزنوي) سرد فيها
مختصرا عن األحداث التي رافقة
اختطاف ومن ثم استشهاد شيخ
الشهداء .
وختم مقاله بعتب لي بقوله  ( :وإذا
كان هناك عتاب فإننا نعاتب ابن
أخينا الشيخ مرشد الخزنوي وهو
ّ
بأدق تفاصيل األحداث من
العارف
البدايات على تجاهله دورنا ودور
حزبنا في تلك المرحلة العصبية)
مما داعاني لكتابة هذه السطور
فأقول :
أن هذا العتاب مقبول من جهة ،
وليس في محله من جهة آخرى .

Adilê Evdile - Bahoz Gunreş - Fener Hemedo

د .مرشد معشوق الخزنوي
أما كون عتاب أبي بهزاد مقبول
فألنه حق  ،يقول النبي صلى هللا
عليه وسلم  [ :لم يشكر هللا من لم
يشكر الناس ] ومن هذا المنطلق
فعتاب ابي بهزاد عتاب مقبول ،
فوقفة األخوة في حزب يكيتي معنا
في تلك المحنة وفقة ما نسيتها ولن
أنساها  ،إلى درجة ومع أن الجميع
يعلم أنني لم انتسب يوما ألي حزب ،
ويعلم أبا بهزاد أني لم انتسب لحزب
معين على وجه العموم ويكيتي على
وجه الخصوص  ،إال أنني كنت
اشعر دوما أنني جزء من يكيتي
ويكيتي جزء مني  ،كان يفرحني
ويسعدني نضالها وتقدمها كما آلمني
ويؤلمني اليوم ضعفها وتشتت شمل
العديد من األصدقاء الذي تعرفت
عليهم واحترمتهم واحببتهم في
صفوف يكيتي مبعثرين بعدت بينهم
الشقة وتفرق بهم السبل .
التتمة في ص2

المقاالت المذيلة باسماء
كتابها تعبر عن رأي أصحابها

2

السياسة

العدد  287حزيران

2021z / 2633k

يــكـيـتـي

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا

لقاء بايدن ـ بوتني وسياسة خفض التوتر ...التتمة
فؤادعليكو
ولم تح َ
ظ ملفات الشرق األوسط
باالهتمام الكافي نظرا ً ألهمية الملفات
السابقة للطرفين ،لكن ومع ذلك وكما
كتبنا سابقا ً عن ّ
أن سياسة الديمقراطيين
تتجه دوما ً نحو تبريد الجبهات ،والتعامل
بنفس طويل مع الملفات الساخنة،
ٍ
ونادرا ً ما تحصل تدخالت عسكرية
أمريكية في عهدهم ،بل يعملون على
حلها بالوسائل الدبلوماسية ،واستخدام
لغة العقوبات االقتصادية في التعامل مع
األحداث الدولية ،التي هي أكثر فعاليةً
على المدى الطويل في تفتيت الجبهة
الداخلية للخصم ،لكنها أبطأ تأثيرا ً على
المدى القصير مقابل إستخدام القوة
الخشنة التي اعتاد عليها الجمهوريون
في التعامل مع القضايا الحساسة .
ّ
بأن
وبالعودة إلى اللقاء فإننا نعتقد
روسيا تعاني كثيرا ً من سياسة
العقوبات االقتصادية المفروضة عليها
منذ  ، 2014وسوف تحاول استخدام
المرونة الفائقة في التعامل مع القضايا
العالقة بين الطرفين من أجل تخفيف
العقوبات عنها دون التخلي عن

اعتراف أمريكا بدورها كقطب رئيس
في معالجة القضايا الدولية ،أي استعادة
نوعٍ من دور االتحاد السوفييتي السابق،
لذلك عندما يقول بوتين ّ
بأن انضمام
أوكرانيا للحلف األطلسي هو تهديد
ألمننا القومي ،ويعتبر نهاية أوكرانيا،
ولن نسمح به مطلقاً ،فهي رسالة قوية
ألمريكا بأنه إذا كان لديك خطوط حمر
ّ
فإن لدينا أيضا ً خطوط حمر ،وما علينا
إال أن نتفق وفق هذه الرؤية ،وعليه
فإن أمريكا تدرك هذه الحقيقةّ ،
ّ
بأن
ً
مزيدا من الضغط على الروس قد
ال يأتي بالنتائج المرجوة منها ،وقد
يذهب بوتين باتجاه المزيد من التصعيد
العسكري بإتجاه أوربا ،على مبدأ يا
(قاتل يا مقتول ) وكذلك الذهاب باتجاه
التعاون العسكري االستراتيجي مع
الصين التي باتت تنافس أمريكا بقوة في
الجانب االقتصادي عالمياً ،إضافةً إلى
تنامي قوتها العسكرية بشك ٍل مضطرد،
وعليه ّ
فإن التحالف الروسي/الصيني
ّ
إذا ما تحقّق فإن من شأن ذلك إضعاف
الدور األمريكي عالميا ً بشك ٍل لم يسبق
له مثيل ،لذلك ّ
فإن إرضاء روسيا يبقى
أفضل ألمريكا ،في بعض الملفات،

من إغضابها ودفعها بإتجاه التصعيد
والتحالف مع الصين.
ّ
بأن جليد
من هنا نستطيع القول
ّ
وإن
العالقات قد ُك ِسر في القمة،
السفارات ستعاود نشاطها المعتادّ ،
وأن
لجان الخبراء بين الطرفين ستستأنف
نشاطها لبحث جميع الملفات الدولية
ذات اإلشكالية بين الطرفين ،وكذلك
اجتماعات وزراء خارجيتهما ،وخاصةً
في ملف أوكرانيا والحرب السيبرانية
وأسلحة الدمار الشامل والنزاع حول
منطقة القطب الشمالي ،أي ّ
أن ك ّل شيءٍ
يهم األمن األمريكي واألمن األوربي
أوالً ،بعدها سيت ّم بحث الملفات الشرق
أوسطية والجنوب آسيوية ،ونعتقد ّ
بأن
أمريكا ستتنازل لروسيا في البعض
منها ،وخاصةً الملف السوري ،الذي
شئنا أم أبينا ،قد استثمر الروس فيه
الشيء الكثير وقدّموا التضحيات من
أجل البقاء على مصالحها من النفط
والغاز والموانئ ،ولن تجد أمريكا
تهديدا ً لمصالحها وال لمصالح حلفائها
األوربيين في ذلك ،حيث ال يه ّمها من
سوريا سوى الحفاظ على أمن إسرائيل
أوالً ودول الخليج واألردن ثانياً،

وهذا ما اليزعج موسكو بالمطلق،
لذلك وعلى ضوء هذه المعطيات
قد نشهد توافقا ً في المستقبل القريب
حول المعابر اإلنسانية لدعم الشعب
السوري ،وقريبا ً من رؤية موسكو،
كما قد يعطي األمريكان تفويضا ً
مشتركا ً لتركيا وروسيا لمعالجة األزمة
السورية ،لما لهمامن تأثير مباشر على
المعارضة والنظام ،وقد يكون تطبيق
القرار الدولي  2254بشك ٍل متوائم
مع مقررات سوتشي والنقاط االثني
عشر ،كما ّ
أن تطبيق هذه الرؤية لن
ً
يلقى معارضة من أية دولة عربية،
فالك ّل أنهكهم الملف السوري ،ويبحثون
عن ح ٍّل ما بعيدا ً عن األخذ باالعتبار
رأي الشعب السوري ،كما ّ
أن تحسين
العالقات بين تركيا وأمريكا والدول
العربية سوف يدعم هذا التوجه ،وتبقى
اإلشكالية في التعامل مع إيران سوريا ً
وعربياً ،وقد تكون عودة أمريكا إلى
الملف النووي ورفع العقوبات عن
إيران عامالً مساعدا ً في حلحلة ملفي
اليمن وسوريا معاً.

هلل و للتاريخ مل حيمل قضية شيخ الشهداء وقتها إال حزب يكيتي ...التتمة
د .مرشد معشوق الخزنوي
وهذا الشعور الذي ينتابني ما هو إال
لتلك الوفقة التي وقفتها يكيتي معنا
في محنتا في استشهاد شيخ الشهداء
إلى جانب العديد من األصدقاء
وعلى رأسهم منظمة ماف ممثلة
بالشاعر ابراهيم اليوسف واحمد
حيدر وسيامند ميرزو ،واللجنة
التأسيسية لتيار المستقبل ممثلة
بالشهيد مشعل التمو واالستاذ احمد
موسى واالستاذ ريزان شيخموس
 ،وقناة روج في بروكسل ،وموقع
كسكسور بإدارة كرم وأيهم
اليوسف ،والحبيب الشيخ محمد مال
رشيد وأبنائه والكثير من األصدقاء

صالح واألستاذ فؤاد عليكو واألستاذ
صبري ميرزا واألستاذ عبدالصمد
خلف برو وآخرون وأطلعوني على
فكرتهم وأن المظاهرة تكون في
قامشلو وإن لم تنفع سوف ينقلون
التظاهر إلى قلب العاصمة دمشق .
خرجت من عند قيادة يكيتي
وزرت الحركة السياسية حزبا ً
حزبا ً ومن دون استثناء  ،صغيرهم
وكبيرهم  ،قديمهم والمستجد منهم
والمنشق حديثا ،لم اترك حزب من
أحزابنا الكردية وقتها إال وزرتهم
واستجديت دعمهم  ،وكما يقولون
صاحب الحاجة أرعن  ،رزت
الكثير من منظماتهم من عين ديوار
إلى سري كانية  ،لكنني ولألسف لم

قد تخونني الذكرة اآلن بعد ستة
عشر عاما في سرد أسمائهم .
لكن وألننا بصدد عتاب األستاذ فؤاد
فسوف يكون الحديث مختصرا على
حزب يكيتي مما ال يعني التغافل
عن اآلخرين أبدا ً .
اختطف شيخ الشهداء في العاشر
من ايار كنت وقتها اعمل في مدينة
الرياض السعودية  ،تبلغت الخبر
صباح اليوم التالي  ،وصلت دمشق
في مساء يوم الرابع عشر من أيار
أللتقي بأخي الشيخ مراد واطلع
على المستجدات  ،حيث أمرني
بسرعة التوجه لقامشلو ألن حزب
يكيتي يخطط لمظاهرة في الحادي
والعشرين  ،وعلي العمل على
محاولة استنهاض أطرف الحركة
السياسية للمشاركة من أجل تشكيل
ضغط قوي على النظام.
تواجدت في قامشلو في صباح
اليوم التالي وكان من أوائل من
التقيتهم بعد األستاذ ابراهيم اليوسف
هم قيادة حزب يكيتي األستاذ حسن

أجد آذانا صاغية بل أكثر من ذلك
فقد اسمعني بعض أطراف الحركة
غمزا ولمزا وقتها .
هلل وللتاريخ لم يحمل قضية شيخ
الشهداء وقتها إال حزب يكيتي ،
لسنا نتحدث عن حقب تاريخية بعيدة
تغيب فيها الحقائق بل نتحدث عن
حقبة قريبة  ،من هنا اصبحنا في
عائلة شيخ الشهداء لم نخطو خطوة
بعد ذلك إال بعد االستشارة بهيئة
أصدقائنا والتي كان حزب يكيتي
يشكل محورها مع منظمة ماف
باسم لجنة المتابعة .
في كلمته في تظاهرة الحادي
والعشرين وعد سكرتير يكيتي وقتها
األستاذ حسن صالح بنقل التظاهر
الى دمشق إن لم يتم اإلفراج عن
شيخ الشهداء
وبالفعل تم تحديد التاريخ والساعة
وساحة التظاهر بالتعاون مع منتدى
االتاسي ،حيث كان قيادتهم تقبع
في السجون ،ذهبنا إلى دمشق
في  2005/5/30لم يكن معنا من

أطراف الحركة السياسية الكردية
إال حزب يكيتي.
قبيل التظاهر تم اإلفراج عن قيادة
منتدى االتاسي فلم يبقى منهم معنا
في ساحة التظاهر إال أفرادا ،وحدها
يكيتي كجسم سياسي كانت تظللنا ،
وهي التي نقلت التظاهر التي قمعت
من قبل األمن البعثي من دوار
المحافظة إلى ساحة باب توما حيث
تقدم إلينا مندوب القصر الجمهوري
طالبا ً بفض االعتصام والتظاهر
واعدا بأخبار جميلة مفرحة عن
شيخ الشهداء .
في اليوم التالي عندما أخذنا إلى
دير الزور لتطبيق تمثيلية تسليم
جثمان شيخ الشهداء لنا كان من
أوائل من اتصلت بهم هو األستاذ
فؤاد عليكو واتفقنا على الهاتف على
مكان الدفن وخيمة العزاء ،وأتذكر
أنني كنت أحاول التهرب من التلفظ
بكلمة العلم الكردي وأنا داخل
الفرع األمني ،فقلت له بالكردي ،
ال تنسى القماش الملون  ،كإشارة
إلى العلم الكردستاني ليفاجئني
الضابط أنه يعرف الكردية ويقول
لي هل ستضعون العلم الكردي على
النعش.
استنفر حزب يكيتي كل طاقاته
وشبابه الستقبال جثمان شيخ
الشهداء وصلت إلى دوار زوري
فكان أبو بهزاد من أوائل قيادات
يكيتي مع جموع الناس في انتظارنا
وانتقلنا سويا في موكب الجنازة
وصوال إلى كتابة بيان الرد على
مسرحية النظام حيث اجتمعنا وقتها
أنا واألستاذ حسن صالح واألستاذ
فؤاد عليكو واألستاذ ابراهيم
اليوسف والشهيد مشعل التمو ومال
محمد مال رشيد في بيت صهري
الشيخ محمد نهاد الخزنوي لصياغة
البيان وتم تكيفي بقراءته تحت خيمة

العزاء ،وكان األستاذ فؤاد المتكفل
بالمكرفون الستقبال المعزين والقيام
بالواجب  ،بل طلب منا وقتها من
بعض اطراف الحركة السياسية
ايقاف المكرفون ،وكان وقتها
االستاذ فؤاد لهم بالمرصاد .
الذكرى السنوية االولى الستشهاد
شيخ الشهداء بدعوة من حزب يكيتي
خالل مجلس العزاء كان المرحوم
عبدالصمد داود وهو من يكيتي
احد أهم اعضاء لجنة اصدقاء
الشيخ وسلم له كامل االرشيف
لكلمات ومقاالت العزاء واالربعينية
والزالت عند عائلته الى اليوم نسال
هللا له الرحمة والرضوان
وبعد العزاء استمرت يكيتي ظهرا
وسندا ونحن نجابه محاكم البعث من
خالل استشارة االستاذين صبري
ميرزا وفيصل بدر .
من هنا نشأت تلك الرابطة وتلك
العالقة  ،وحتى يوم اضطررت إلى
االغتراب كان رفاق يكيتي هم من
أوائل من استقبلوني واحتضنوني،
وحتى انا كنت استشعر بهم سندا
وظهرا لي .
أطلت وأغفلت عن كثير من
التفاصيل ألعود فأقول وفقة حزب
يكيتي الكردي في سوريا عندنا نحن
عائلة شيخ الشهداء وفقة ما نسيناها
ولن ننساها ما حيينا كانوا لنا سندا
وظهرا  ،وعتاب ابي بهزاد عتاب
محق وال بد من أن يسب الفضل
ألهله .
لكن العتاب من جهة أخرى ليس في
محله ألنه يبدو لي أن أبا بهزاد لم
يتابعني فهو بالتالي يعاتبني مع أنني
لم ابخسهم حقهم  ،فما من لقاء أو
ندوة أو محاضرة في هذا المضمار
إال ونذكر حزب يكيتي الكردي
كأصحاب وفقة تاريخية تسجل لهم .

لن ينقذ سوريا سوى التوافق
الداخلي...التتمة

عبدالباسط سيدا
وبنا ًء على أولويا ٍ
ت ال تتقاطع مع
المشروع الوطني السوري الذي
من شأنه أن يو ّحد السوريين شرط،
أن يتم ّكن من طمأنتهم ،ويحترم
خصوصياتهم الدينية والمذهبية
والقومية ،ويضمن حقوقهم ضمن
نظام
إطار وحدة البالد ،وفي ظ ّل
ٍ
سياسي ديمقراطي تعددي مدني،
تكون فيه الدولة محايدة دينيا ً وقوميا ً
وايديولوجياً ،وعلى مساف ٍة واحدة
من جميع أبنائها.
وما ّ
ّ
يعزز هذا التوجه هو أن جملة
من الدول العربية قد أفصحت
عالنيةً ،أو اتخذت خطواتٌ عملية
في هذا االتجاه؛ ولكن الموقف
الغربي العام ،واألمريكي تحديدا ً قد
دفع ببعض هذه الدول إلى التريث،
وانتظار تبلور مالمح مقاربة إدارة
بادين للملف السوري.
وما يُستشف من المباحثات التي
كانت بين الرئيسين األمريكي جو
بايدن والتركي رجب طيب اردوغان
في بروكسل  14حزيران /يونيوا
 ،2021هو ّ
أن صيغة ما من صيغ
التفاهم قد ت ّمت بينهما؛ وهي تستند
على األغلب إلى تفاهمات سابقة،
م ّكنت تركيا من الدخول إلى المناطق
الشمالية الغربية من سوريا ،سوا ًء
في جرابلس وأعزاز والباب وادلب
 ،ومن ثم عفرين ،وفيما بعد تل
أبيض وسري كانيي /راس العين.
وربما كان االبقاء على »هيئة
تحرير الشام« /جبهة النصرة ،من
بين تلك التفاهمات مقابل القبول
بأسلوب تعامل الواليات المتحدة مع
األوضاع في منطقة شرقي الفرات،
هذا على الرغم من التصريحات
اإلعالمية التي غالبا ً ما تكون بهدف
االستهالك المحلي الداخلي.
وما سمعناه ،ونسمعه ،من
أحاديث حول دور مرتقب لتركيا
في أفغانستان ،ودورها في
أذربيجان ،وحتى في ليبيا ،يشير
إلى رغبة أمريكية في اعتماد
نوع من توزيع العمل بين الحلفاء
والشركاء اإلقليميين ،لتتم ّكن
اإلدارة (األمريكية) من التحرر من
ضغوطات الرأي العام الداخلي،
وتر ّكز على القضايا األمريكية
الداخلية .وتستطيع من جهة أخرى
مواجهة التحديات المرتقبة ،سوا ًء
مع الصين أم مع الروس ،على
صعيد التجارة والتكنولوجيا ،وسباق
التسلح ،والهجمات السبرانية؛ وك ّل
ذلك يندرج في إطار التحسب من
احتماالت التمدد الصيني ،وحتى
الروسي في مناطق اعتبرتها
الواليات المتحدة باستمرار جزءا ً
حيويا ً من فضائها الجيو سياسي،
ويُشار هنا إلى مناطق الشرق
األقصى ،والشرق األوسط ،والهند،
وأمريكا الالتينية.
وتأتي المفاوضات حول الملف
النووي اإليراني في فيينا ضمن
سياق هذا التوجه األمريكي الذي
يقوم على تهيئة المقدمات والشروط
لمواجهة التحديات األكبر .وعلى
األغلب لن تقتصر هذه المفاوضات
تحولت مستقبالً إلى مفاوضات
إذا ما ّ
مباشرة ،على الملف النووي
وحده ،بل ستشمل الدور اإليراني
المستقبلي في المنطقة ،ال سيما بعد
االتفاقيات االقتصادية البعيدة المدى
التي ت ّمت ،أو أُع ِلن عنها ،بين إيران
والصين .هذا باإلضافة إلى الدور
اإليراني في العراق وسوريا ولبنان

وفلسطين واليمن .وك ّل ذلك ال يقلق
األمريكيين وحدهم ،بل الغربيين
على وجه العموم ،واإلسرائيليين
أيضا ً في الجوانب الخاصة بهم.
أما سورياً ،فمن الواضح ّ
أن
سيستمرون في سياسة
األمريكان
ّ
االحتفاظ بورقة شرقي الفرات لما
تحقّقه لهم من أهداف متعددة في
تفرد
الوقت ذاته .فهي أوالً تمنع ّ
الروس بالموضوع السوري،
وتمارس ضغطا ً مستمرا ً عليهم.
فهي منطقة النفط والحبوب والثروة
المائية .كما أنها منطقة واسعة تض ّم
ي
ثالث محافظات هامة تظ ّل سيادة أ ّ
نظام من دونها ناقصة كسيحة ،إال
ٍ
إذا كان هذا النظام قد وافق ضمنيا ً
على صيغ ٍة من الصيغ التقسيم غير
الرسمي ،أو الرسمي ،مقابل البقاء.
أما الدور اآلخر الذي يمكن أن
تؤدّيه ورقة منطقة شرقي الفرات
للواليات المتحدة ،فهو يتمثّل في
ضبط العالقات مع الحليفة الصعبة:
تركيا ،وذلك من أجل الوصول إلى
توافقات براجماتية ال تتقاطع في
يسوق
الكثير من األحيان مع ما
ّ
عبر اإلعالم.
هذا في حين ّ
أن الدور األهم للورقة
المعنية هو الخاص بالموضوع
العراقي ،ومنع إيران والميليشيات
المتحالفة معها من استخدام تلك
المنطقة كساحة خليفة للتوسع في
مناطق األنبار والموصل ،وحتى
التأثير في الواقع السوري .كما ّ
أن
المنطقة المعنية تتيح ألمريكا ،إذا
تتحرك للتأثير
دعت الحاجة ،أن
ّ
الميداني سوا ًء في سوريا أم ،وعلى
األغلب ،في العراق ،ومن دون
الحاجة إلى الحصول على إذن
تتكرر تجربتها
أحد ،وذلك حتى ال
ّ
مع تركيا عام  2003التي رفض
برلمانها دخول قوات أمريكية عبر
أراضيها للمشاركة في عملية إسقاط
نظام صدام حسين.
وما يبذله المسؤولون األمريكان
منذ نحو عام ،أو ربما أكثر،
لتحقيق المصالحة بين حزب العمال
ال ُكردستاني والمجلس الوطني
ال ُكردي على الرغم من إدراكهم
بصعوبتها ،وما يجرونه من
اتصاالت مع العشائر في منطقة دير
الزور ،والقوى العربية والسريانية
في منطقة الجزيرة؛ إنما يأتي
في سياق محاولة ترتيب األمور
انتظارا ً لما ستسفر عنه التسويات
الدولية واإلقليمية المستقبلية.
ولكن هذه الجهود لم تسفر حتى
اآلن عن نتائج ملموسة يمكن البناء
عليها ،وذلك بفعل تحكم حزب
العمال ال ُكردستاني في اإلدارة
الذاتية المعلنة من جانبه عبر
واجهته السورية :حزب االتحاد
الديمقراطي ،إلى جانب هيمنته على
المفاصل األساسية في قسد.
في المقابل أثار اإلعالن عن
تأسيس جبهة السالم والحرية بين
أطراف عربية و ُكردية وسريانية،
اإلرتياح لدى قطاعات واسعة من
أبناء منطقة الجزيرةّ ،
ألن األطراف
المشاركة فيها هي أطراف سورية
معروفة بانتماءاتها وتوجهاتها،
ويمكن أن تكون هذه الجبهة في حال
نجاحها في مشروعها ،بعد تجاوز
عوامل الضعف ،أن تكون نموذجا ً
لوحدة وطنية سورية منشودة بين
السوريين جميعا ً في اإلطار األكبر،
وذلك على قاعدة مشروع وطني
يكون بالجميع وللجميع.

يــكـيـتـي

السياسـة

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا

العدد  287حزيران

2021z / 2633k

3

ماذا بعد انتخابات رئاسة بشار األسد ؟ ...التتمة
أيمن عبد النور  /واشنطن

في هذه األجواء المشحونة داخليا ًوخارجيا ً بسبب توقف اجتماعات
اللجنة الدستورية وأي تحرك باتجاه
الح ّل السياسي عقدت قمة أمريكية
– روسية في جنيف في 16
حزيران  /يونيو وبالشق السوري
رشح أن الرئيس بوتين جهد بأن
يدفع الرئيس األمريكي نحو تطبيع
العالقات مع نظام األسد وعدّد
الكثير من االيجابيات لهذا األمر
ّ
وأن النظام مستعد أن يحقّق مطالب
امريكا وامن إسرائيل ّ
وأن التطبيع
سيحقّق أرباح كبيرة للشركات
األمريكية خاصةً بقطاع النفط
والغاز والمقاوالت ولكن الرئيس
بايدن رفض المبدأ من أصله ّ
ألن
بشار األسد الذي استخدم الكيماوي

واخترق المعاهدات الدولية » غير
جدير بالثقة » وبالتالي ال يمكن
امر كان ويذكر
ي ٍ
التعاون معه بأ ّ
هنا ّ
أن الرئيس بايدن عندما كان
رئيسا ً للجنة العالقات الخارجية في
مجلس الشيوخ قبل اأن يصبح نائبا ً
للرئيس اوباما رفض عدة طلبات
من السفير السوري في واشنطن
وقتها عماد مصطفى لمقابلته على
خلفية انتهاكات حقوق االنسان
وانعدام الديمقراطية لنظام األسد .
ما ذكرناه اعاله ال يعني أنه لم
يت ّم التوافق على عدد من القضايا
األخرى باللقاء بين الرئيسين
وما يهمنا بخصوص انعكاس
القمة على سوريا طلبت وزارة
الخارجية من المبعوث األممي
بيدرسون الحضور لواشنطن
للتباحث بالخطوات التالية الممكن
اجراؤها وأيضا ً سيت ّم تشكيل لجنة

للمتابعة وللحوار االستراتيجي مع
الخارجية الروسية  ,ك ّل ذلك يدفع
الشعب السوري لعدم االستكانة
الدولية
االجتماعات
لنتائج
بخصوص سوريا وخصوصا ً أنه
ال يوجد اي سوري ممثل بتلك
االجتماعات والمؤتمرات مما
يدفعنا باتجاه زيادة التنسيق بين
كافة القوى الوطنية وزيادة التشبيك
واالعتماد على طاقاتنا وخبراتنا
لتشكيل مجموعات كبيرة وطنية
لها وزن كبير داخليا ً وتواجد
خارجي يمكنها من التواصل مع
السياسيين واإلعالميين وبالتالي
وضع األجندة السورية الوطنية
على طاولة المجتمع الدولي ومن
هنا تبرز أهمية الحوار السوري
– السوري بك ّل مكوناته وأثنياته
وأعراقه وأديانه وطوائفه ومذاهبه
كي نستطيع تجنب حلول ُتفرض

لقاء بايدن أردوغان وانعكاسه على قسد︎
عبداهلل كدو
أكد الرئيس األمريكي ،جو بايدن،
بعد اللقاء الذي عقده مع نظيره
التركي رجب طيب أردوغان،
على هامش قمة الناتو بينهما في
 2021/6/14على أنه كان »
لقا ًء إيجابيا ً ومثمراً«  ،وأعرب
عن قناعته ّ
بأن الطرفين سيحقّقان
ً
» تقدما ً ملموسا » في العالقات
ّ
وأن البلدين لديهما »
الثنائية،
أجندة كبيرة و فريقينا سيواصالن
مناقشاتنا ،وأنا على يقين بأننا
سنحقّق تقدما ً حقيقيا ً بين تركيا و
الواليات المتحدة«.
بدوره شدّد أردوغان على »
بدور فاعل
ضرورة اضطالع الناتو
ٍ
مكان تكون فيه حاجة لمظلة
في ك ّل
ٍ
الحلف األمنية » وقال :اتفقنا مع
بايدن على أسس إيجاد حلو ٍل لجميع
القضايا العالقة ،ونتمنّى أن يترك
حلفاؤنا الحسابات السياسية الضيقة
جانباً ،وأن يظهروا تضامنا ً تاما ً مع
تركيا ،حيث اتفقنا على استخدام
قنوات الحوار المباشرة بشك ٍل
فعا ٍل ومنتظم ،بما يليق بالحليفين
والشريكين اإلستراتيجيين.
من الجدير بالذكر ،رغم ّ
أن تركيا
والواليات المتحدة حليفتين في
الناتو ،لكن بينهما خالفات عديدة،
على رأسها مسألة الدعم األمريكي
لـ«وحدات حماية الشعب« التابعة
لحزب االتحاد الديمقراطي pyd
الذي تعتبره تركيا الفرع السوري
لحزب العمال ال ُكردستاني pkk
قررت أمريكا فــي عــام
 ،حيث ّ
 ، 2014القيام بدعــم وحــدات
حمايــة الشــعب  YPGالتي هي
نواة قوات ســوريا الديمقراطية
قسد ،للقتال ضد تنظيم داعش ،ثم
قامت بتسليحها بشك ٍل مباشر في
عهد الرئيس ترامب ،واستمرار تلك
بتوتــر كبيــر في
ّب
العالقة تســب َ
ٍ
العالقــة مع تركيــا التي انض ّمــت
إلــى التحالــف الدولي لمحاربــة
داعــش فــي ســبتمبر  ،2014و
ترى تركيا ّ
بأن اســتمرار واشنطن
بالعمل مع قسد ،على أمل أن تتقبّل

تركيا  -مع الوقت  -فكرة وجود
قوة عسكرية تابعة لقسد علــى
حدودها الجنوبية ،سياسة غير
مقنعة ومرفوضة.
بالمقابلّ ،
فإن شراء تركيا أنظمة
دفاع روسية الصنع ،منظومات
(  ) S 400كر ّد فع ٍل على فشل
االتفاق على بديل غربي ،ورفع
مســتوى العالقة مع روســيا ،التي
تستمر في دعم النظام السوري،
ّ
تراه أمريكا أمرا ً متعارضا ً مع نظام
الناتو و مرفوض.
تركيا ذات العالقة القديمة مع أمريكا،
تخسر من جراء تعرضها للعقوبات
األمريكية ،و كذلك من خفض سوية
التبادل التجاري بينهما ،إضافةً
لخسارات في مجاالت أخرى ،لكن
في نفس الوقت  ،رغم وجود شعور
ّ
بأن واشنطن قد سئمت  -أخيرا ً -
من الحكومة التركية ،لكن ال يتسنّى
لها أن تفعل الكثير ،لما تتمتع به من
موقعٍ جيوسياسي ،حيث قربها من
روسيا ،والشرق األوسط ،ودول
البلقان ،يجعلها أحد المواقع التي
ال غنى عنها في الجانب الجنوبي
الشرقي للناتو.
و على سبيل المثــال ،عندما فشــلت
إدارة بــوش فــي إقنــاع البرلمان
التركي بالســماح بمرور و نشر
قــواتها في العــراق فــي آذار
 ، 2003كان علــى األمريكييــن
العسكرية
التكلفــة
تحمــل
واالقتصادية الباهظة لهذا القرار.
و لدى إفصاح بايدن عن سياساته،
تبيّن بأنه من المرجح أن يقوم
بإصالح العالقة مع تركيا ،حيث
أ ّكد على ضرورة إصالح الروابط
عبر األطلسي و تعزيز التضامن مع
الحلفاء.
من المعروف ّ
بأن أمريكا و تركيا
تلتقيان في ملفات كثيرة ،منها
سوريا و ليبيا وأفغانستان،
ففي ليبيا يفيدها دعم تركيا لقطع
الطريق أمام روسيا  ،و في سوريا
لقطع الطريق أمام روسيا و إيران
،وهناك أهمية للدور الذي ستلعبه
تركيا في أفغانستان مع انسحاب
أمريكا منها ،و يمكن لتركيا
المساهمة في إنجاز الملفات العالقة

مع قبرص واليونان بالحوار ودون
تصعي ٍد عسكري.
و هنا الب ّد من اإلشارة إلى ّ
أن
أردوغان يدرك إصرار اإلدارة
األمريكية الجديدة على إعادة تجبير
الحلف العسكري عبر األطلسي مع
أوروبا ،وكذلك االهتمام باالستقرار
األوربي ،األمر الذي ينسجم مع
موقف تركيا من وحدة األراضي
األوكرانية ومواجهة الضغوط
لروسية ضدها.
ّ
فإن أردوغان يُريد أن يالقي تلك
التوجهات األمريكية ،الستغاللها
في ملفات أخرى ،و من هنا
ر ّكزت الرئاسة التركية مؤخراً،
تصور لما يُمكن أن
على وضع
ّ
تقوم به تركيا من خدما ٍ
ت لصالح
الواليات ال ُمتحدة في أفغانستان ،بعد
االنسحاب األمريكي منها ،ومنها
ملف إدارة مطار كابول المدني،
باإلضافة إلى مهام تدريب القوات
األمنية األفغانية ،وأن تكون القوات
التركية هناك تحت إدارة ومتابعة
قاعدة »أنجرليلك« العسكرية لحلف
الناتو في تركيا.
بالنظر إلى ما تراها تركيا تهديدا ً
لها ّ
فإن التحدي األكبر الذي يتعلّق
بتوفير األمن و االستقرار لديها ،هو
إمكانية و طريقة استعمال المادتين
 4و  5من معاهدة »حلف ناتو
أي عندما يتفق أعضاء الناتو على
تتعرض
سالمة تركيا وأمنها  ،أو ما ّ
ّ
له من ضغوط  ،وهذا ال يتحقق،
وفق المنظور التركي ،بدون وقف
تقديم الدعم إلى قسد و حينها قد ال
تجد قسد سبيالً لها إال إعالن التوافق
مع النظام السوري و االندماج في
مؤسساته ،بعيدا ً عن المعارضة
الوطنية السورية .
و في الختام ال ب ّد من القول ّ
بأن ما
تعرضه تركيا على أمريكا كتطمين،
ال ب ّد أن تتواءم مع ملفين جوهريين،
تنتقدهما أمريكا في الحالة التركية،
حيث اإلدارة األمريكية الجديدة،
تتبنّى استراتيجية ربط العالقات
السياسية الخارجية للواليات المتحدة
مع حلفائها بملفي حقوق اإلنسان و
الحريات السياسية .

علينا من الخارج وال تناسب اي
من المكونات بل تستخدمها لصالح
أما الدول الكبرى او االقليمية .
وهنا تبرز ايضا ً أهمية الحوار
ال ُكردي – ال ُكردي السوري ومن
ثم توسيعه ليشمل الجميع و الذي
يخدم مصلحة سوريا الوطن
ويكرس وجودها كدولة مش ّكلة
ّ
من أعراق ومكونات متنوعة
سيت ّم االتفاق فيما بعد نظام األسد
على أفضل أسلوب إلدارة البلد
بحيث يرفع الظلم الموضوع
على المواطنين سوا ًء كأفراد أو
كمكونات مختلفة .
الوضع االقتصادي سيزداد سو ًءبمناطق النظام مما سيدفع بنزوح
داخلي من مناطق النظام نحو
مناطق اإلدارة الذاتية أو مناطق
شمال غرب سوريا وبك ّل األحوال
سيخلط ذلك الوضع بعدة مناطق

مما يؤ ّكد على اهمية الوصول
لحل سايسي وفق قرار مجلس
األمن الدولي . 2254
أعود وأؤ ّكد ّأن النظام بأساليبه
الخبيثة يحسن الخداع والمكائد ما
بين المكونات وايقاعها بصراعات
جانبية إللهائها عن مواجهة النظام
ويجب أال يقع أحد بهذه الحبائل
فتعيينه لرئيس وزراء من ادلب
ال يعني أنه يدعم أو سيتعامل
بشك ٍل حسن مع أهل ادلب وتعيينه
لرئيس مجلس شعب من الحسكة
ال يعني أنه يحب أهالي الحسكة
وتعيينه ألكراد في مجلس الشعب
أو كوزراء ال يعني أنه يحترمهم
وتقريبه بعض سفلة العشائر
الستخدامهم بالتهريب ال يعني
أنه يعتمد على تلك العشائر بل
يسعى لتفكيكها واستخدام أسافل
الناس المنبوذين من تلك العشائر

بصراعات تخدم أجندته وبعد ذلك
يت ّم التخلص منهم .
 لذلك الحذر مطلوب من أي تعاملمع النظام والعمل باتجاه توحيد
الجهود وتكبير دوائر التواصل
والعالقات مع ك ّل األطياف
المعارضة هو بوابة النجاة لك ّل
الشعب السوري وسيسبق في
الحظي بالمساعدات الدولية
والتعاون اإلقليمي من يستطيع
تقديم نموذج ناجح بمنطقته يحظى
بالحوكمة – هيكلية إدارة وتسلسل
لألوامر واضح – شفافية مالية –
حسن اختيار العاملين وفق مبدأ
تكافؤ الفرص – توزيع الموارد
بشكل متساوي بعيدا ً عن المحاباة
والتحزبات – تحقيق مستوى
معقول من األمن و االمان وأملنا
باهلنا السوريين بك ّل مكوناتهم
كبير للوصول لبر االمان قريباً.

احلزام العربي مشروع عنصري بامتياز ...التتمة
اسماعيل رشيد
األكراد إلقامة مزارع نموذجية
مزودة بالمياه والمدارس والحماية
ّ
األمنية ،وتمليكها لفالحين عرب
غمرت مياه السد قراهم ،وبالفعل
ت ّم توطين أكثر من أربعة آالف
أسرة عربية في الشريط الحدودي
وتوزيع أكثر من  700ألف دونم
من األراضي المصادرة عليهم.
رافق ما سبق سياسة ممنهجة تهدف
إلى طمس الهوية ال ُكردية ،وصهر
ال ُكرد كأفراد في بوتقة القومية
العربية ،وتجلّت في قمع الحركة
السياسية ال ُكردية واعتقال نشطائها
وتغيير األسماء ال ُكردية التاريخية
لمئات القرى والبلدات والتالل
والمواقع واستبدالها بأسماء عربية ،
فمع استيالء حزب البعث على
السلطة في سوريا عام ١٩٦٣
تعرض الشعب
من القرن الماضي ّ
ال ُكردي لسياسات شوفينية ومشاريع
عنصرية ممنهجة ،استهدفت وجوده
على أرضه استكماالً لإلحصاء
الجائر لعام  ،1962الذي ُج ّرد
بموجبه عشرات اآلالف من
المواطنين من الجنسية ...
وانطالقأ من تلك األفكار العنصرية
أصدر المالزم أول محمد طلب
هالل رئيس الشعبة السياسية في
محافظة الحسكة كتابا ً في أوائل
الستينيات بعنوان » دراسةعن
محافظة الجزيرة من النواحي
القومية واالجتماعية و السياسية
» مليئا ً بالتلفيقات واألضاليل ،ينبع
عن الحقد والعنصرية والشوفينية
القومية العمياء ضد أبناء الشعب
ال ُكردي في سوريا.اذ يقول :
 .إنه قد آن األوان لوضع خط ٍة
راسخة لهذه المحافظة  ،وتنقيتها
من العناصر الغريبة؛ كي ال يبقى
األغيار ومن ورائهم األستعمار
يعثون فسادا ً في هذه الرقعة الغالية
ذات الثروات الكبيرة من الدخل
القومي ،وخاصةً ّ
أن روائح البترول
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خاصة كلغة » النور » ليس أكثر
......ص8
 ....ال يتعدّى الشعب ال ُكردي هذا
المجال ،حيث ال تاريخ لهم وال
حضارة وال لغة وال جنس حتى ...
اللهم أال صفة القوة والبطش والشدة
......ص9
ليست المشكلة ال ُكردية اآلن وقد
أخذت في تنظيم نفسها إال انتفاخ
ورمي خبيث،نشأ أو أنشئ في ناحي ٍة
من جسم هذه األمة العربية وليس له
عالج سوى بتره ....ص10
لذا وبنا ًء على ذلك يجب أن ننظر
إلى األكراد بأنهم قوم يحاولون
بك ّل جهدهم وطاقاتهم وما يملكون
إلنشاء وطنهم الموهوم حيث يترتّب
على هذه النظرة كونهم أعداء وال
فرق بينهم وبين إسرائيل ورغم
الرابطة الدينية ّ
فإن ( يهودستان )
و ( ُكردستان ) صنوان ....ص44
 بعض مقترحات محمد طلبهالل:
 -1أن تعتمد الدولة على عمليات
التهجير إلى الداخل ،مع التوزيع
في الداخل ومع مالحظة عناصر
الخطر أوالً بأول ,والبأس أن
تكون الخطة ثنائية أو ثالثية السنين
تبدأ بالعناصر الخطرة لتنتهي إلى
العناصر األقل خطورة وهكذا..
 -2األكثرية الساحقة من األكراد
المقيمين في الجزيرة يتمتّعون
بالجنسية التركية  ،لذا يجب سحب
الجنسية السورية منهم
 -3سد باب العمل :الب ّد لنا أيضا ً
المساهمة في الخطة ،من سد أبواب
العمل أمام األكراد حتى نجعلهم
في وضع :أوالً :غير قادر على
التحرك ،وثانياً :في وضع غير
مستقر ومستعد للرحيل في أي
وقت.
وهذا يجب أن يأخذ به اإلصالح

الزراعي أوالً في الجزيرة بأن
اليؤجر واليملّك األكراد ,والعناصر
العربية كثيرة وموفورة بحمد هللا.
 -4إسكان عناصر عربية وقومية
في المناطق ال ُكردية على الحدود
فهم حصن المستقبل ورقابة بنفس
الوقت على األكراد ريثما يتم
تهجيرهم ونقترح أن تكون هذه
العناصر من شمر ألنهم أوالً أفقر
القبائل باألرض وثانيا ً مضمونين
قوميا ً مئة بالمئة.
 -5جعل الشريط الشمالي للجزيرة
منطقة عسكرية كمنطقة الجبهة حيث
توضع فيها قطعات عسكرية مهمتها
إسكان العرب واجالء األكراد وفق
ماترسم الدولة من خطة.
للتغيير الديمغرافي آثار سلبية
و مدمرة و يؤثّر على الحياة
االجتماعية و الخصوصيات القومية
أو الدينية للجماعات و يهدّد التعايش
السلمي و هو منافي جملةً و تفصيالً
لكافة القوانين و الشرائع اإلنسانية
لذا يتطلّب من المعارضة السورية
الديمقراطية المنخرطة في العملية
السياسية األممية  ،والمجتمع
الدولي تحمل مسؤولياتهم حيال
هذا اإلجراء الشوفيني العنصري
ب اعزل
الذي مورس بحق شع ٍ
إلعادة المنطقة الى سابق عهدها ،و
ّ
إن أي تسوية سياسة لمستقبل سوريا
الجديدة بدون إعادة المغمورين
العرب إلى مناطقهم األصلية و
تعويض ال ُكرد عن ما لحق بهم
أضرار طيلة ما يقارب نصف
من
ٍ
قرن ،سيبقى التعايش السلمي
ٍ
معرضة
مهدّدا ً كالقنبلة الموقوتة و
ّ
ي لحظة.
لالنفجار بأ ّ
المصادر ؛
 -1الحزام العربي ،مقدمات
ومراحل التنفيذ – برزان مجيدو.
 -2المسالة ال ُُكردية في سوريا -د.
عبدالباسط سيدا.
 -3دراسة عن مجافظة الجزيرة
من النواحي القومية واالجتماعية
والسياسية -محمد طلب هالل .
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ً
سلب اهلوية القومية للمبدعني تأرخييا
في التش ّكالت التأريخية للشعوب
وتحوالتها الدوالنية من ممالكَ
وامبراطوريا ٍ
ت شاسعة  ،هيمنت
بعضها على بقاع جغرافية كبيرة
تقطنها شعوب وأمم مختلفة
 ،وبرزت معها مجموعات /
قوميات مهيمنة أضفت بإسمها
كتعريف سياسي  /بشري على
غالبية المسميات  ،وبالتالي إسباغ
الدمغة االستحواذية على كامل
البيئة بمفرداتها وبشمولي ٍة كاملة ،
رغم طفح وهيمنة الفئات وتمسكها
بمعرفاتها  ،إال ّ
أن القوة المهيمنة
كسلط ٍة ظلّت على مدار التاريخ
وبإصرار تتمسّك وكجزءٍ أساس
ٍ
من مفاهيم الشمولية المتح ّكمة على
ّ
ي
أن ك ّل فر ٍد بفكره و إبداعه ،وبأ ّ
إنجاز خارق تنزع منه أية صفة
ٍ
فردانية  ،بطولية كانت أو إبداعية،
فتنزع من ذلك الكيان  /الشخص
فردانيته االنتمائية  ،وتلحقه بعد
تجريده من انتمائه األصلي وتض ّمه
إن بصف ٍة
إلى قائمة المستحوذين ٔ ،
دينية أو قومية متحكمة  ،وهنا وفي
ي
الخاصية ال ُكردية  ،لم يشهد أ ّ
ب من شعوب العالم زخما ً في
شع ٍ
االستحواذات مثل ما شاهده هذا
الشعب من عمليات سرقة ونهب ،
وبعض حاالت كانت أشبه بالخطف
الممن َهج لرجاال ٍ
ت و ِلدوا وعاشوا
في عمق انتماءاتهم  ،ونطقوا بلغتهم
األ ّم  ،ومن خاللها انفتحوا على
لغا ٍ
ت أخرى ،وأبدعوا في مجاالت

عملياتية عديدة  ،وظلّوا في غالبية
أبحاثهم وعروضهم بابتكاراتها
يستندون على ميزات بقاعهم ،
تلك اإلبداعات واالبتكارات التي
المست غالبية المجاالت المعرفية
 ،كانت بيئتهم هي حقول التجريب
والتطبيق الرئيس ومنها تمدّدت
ولتدخل في بطون أمهات التدوينات
والتطبيقات التنفذية  ،هذه المنجزات
 /اإلبداعات وبشخوص مبتكريها لم
تن ُج من عمليات غزو ونهب معنوي
 ،وكان األخطر فيها هو السطو
الممن َهج على ذلك اإلرث باعتباره
جزءا ً من إرث المستح ِوذ بالقوة
ومن فولكلوره  ،ولتصل في غالبيتها
وكمنهجي ٍة إلى استحوذات نُفّذت
ّ
غطت ج ّل
بطرائق وسبل متعددة
إرث وتراث هذا الشعب  ،ومن جديد
غلُّفت بمظالت كانت أبرزها العامل
الديني والذي بقي كركيزة أساس مع
التغيير العرقي الذي حدث وكمثال
 :انحسار االنتماء القومي إسالميا ً
الذي تأسّس على قاعدة االنتماء
كأصالة أو مواالة من القوميات
غير القومية السائدة  /المتح ّكمة (
ما يمكن تسميته بالمد العربي بعد
القضاء على الخالفة األموية والذين
أسّسوا مع ثبات حكمهم ظاهرة
لالنتماء القومي العربي أو ظاهرة -
مصطلح االنتماء األصلي والمواالة
)  ،واختصارا ً وفي عودةٍ إلى األهم
هنا  ،فقد شهدت البقعة الجغرافية
التي تُع ُّد ُكردستان جزءا ً منها ،

الطواحني املائية

وعبر العصور التاريخية متحوالت
بنيوية اجتماعية أسّست لبنى
اقتصادية دفعت مع األيام لدوران
عجلة اإلبداع واالبتكار بالترافق
مع المنجزات المحسوسة والمبتكرة
بنى
التي تش ّكلت على أرضيتها
ً
مجتمعية جديدة أيضا ً  ،ولتتحول
البيوتات القليلة مثالً إلى قرى
والقرى الى بلدات ومدن  ،وهكذا
بالنسبة للمجموعات المتنقّلة  ،ومع
تحسن الوضع المعيشي وبيئة شبه
تحرر العقل
مستقرة ومريحة ،
ّ
البشري  ،وظهرت الفئات النابغة
 ،وانطلقت المبادرات تبحث عن
االبتكارات من جهة  ،وتطوير
المستخدم لتحسين األداء نحو
األفضل  ،ومن جديد  ،وفي العودة
إلى الحضور ال ُكردي في مسيرة
التاريخ البشري ابتكارا ً وتطويرا ً ،
وبعيدا ً تماما ً عن ك ّل أطر ومفاهيم
النزعات العرقية  ،وعلى أساس
تكافل وتضامن  ،البل التشارك
العملي للبشرية جمعاء في التأسيس
وتطوير ملكات التطور واإلبداع
من جهة  ،وعليها الزخم البشري
في ظهور المبتكرات وتطورها ،
إال ّ
أن هذا األمر لن ينفي أبدا ً من
لروا ٍد في علوم رئيسية كان
ظهور
ٍ ّ
لها رجاالت نوابغ ساهموا  -البل
وضعوا اللبنات األساس لعلوم
 ،وعلى أرضيتها تفتّق الوعي
البشري وكانت الركائز البتكارات
مذهلة غيّرت كثيرا ً من أنماط الحياة

ّ

 ،وس ّهلت في عملية تطويع البيئة
واستثمارها  ،وهنا  ،وفي العودة
إلى الذاكرة ال ُكردية بموروثاتها ،
والكم الهائل من المخزون البشري
الذي تناقل شفاها عبر األجيال
وخاصةً ذلك النمط المتعارف عليه
في الدراسات التاريخية منها وآليات
تطور الوعي والحياة المجتمعية
البشرية من جهة  ،والتصنيفات
والتعاريف التي اعتمدت منهجيا ً
لتوثيقها  ،وفي تتبعٍ ذهني لكثير
من المواقع والبيئات المختلفة في
ُكردستان وحاالت  /أنماط المجتمع
 ،ومن ثم التقسيم المهني  /الحرفي
للبشرية ومنهم ال ُكرد  ،فظهر
بينهم أيضا ً الرعاة والمزارعون
وانتشرت فيها الحرفيات النمطية
مثالً  ،كما انقسم المجتمع واتخذت
ك ّل فئة مدلوالً  -اسما ً يتواءم مع
طبيعة حياته المستقرة أو المتنقلة
( كوجر  -ديمانا ) وايضا ً شبه
المتنقلة وحركة الذهاب إلى أعالي
الجبال ( بانا ) و ( زوزانا ) ومن
ثم الهوينى إلى السهول وضفاف
السواقي واألنهار أواخر الصيف
وهكذا  ،هذه التقسيمات التي كان
الحرف دور
للنمط المعيشي وتش ّكل ِ
كبير في التأسيس لظهور التشكالت
المجتمعية التي ازدادت أعدادهم
وتس ّموا اصطالحا ً بطبيعة الحلقة
 /النمط الذي امتهنوه  ،فظهرت
المسميات والتعريفات الخاصة
ّ
مؤطرة
بالمجموعات وإن بقيت

ّ

في خصوصياتها مثل  -ديمانا -
القروي ( گوندي ) أو ( باچاري )
المديني  ،وكذلك الرحل ( الكوجر
)  ،وبرزت هناك داخل ك ّل بيئ ٍة
صصت
أو نمط حرف ومهن تخ ّ
فيها أسر والزمتها كاسم لفترا ٍ
ت
طويلة  ،هذا الخلط المتداخل  ،وما
رافقه كسريالية مستمرة  ،وبالرغم
من تعرضها لموجات مد وجزر ،
حروب وحاالت استقرار تفاوتت
فيها الفترة الزمنية من جهة ،
وحاالت الموضوع لقوى غازية أو
تو ّجهت هي إلى غزو المحيط  ،إال ّ
أن
حركة االبتكار والعقل المبدع الدافع
إلى االبتكار في غالبية المجتمعات
أوجدت مبدعين في مجاالت
رائعة  ،انطلقوا في مساعيهم وهم
يستندون على ركائز موجودة كانت
أصالً في بيئاتهم وكأمثلة سأختتم في
استذكار لثالثة شخصيات ُكردية ،
انطلقوا في تطويراتهم من الواقع
ال ُكردي وتحديدا ً من بيئة بوطان
وأولهم ( بتجاهل الزمن التأريخي
) في المجال الموسيقي زرياب ،
والشخصية الجدلية ابن الباجريقي
الذي حورب كثيرا ً و ُح ِكم عليه بالقتل
بتهمة الردة  ،هذا العالم الذي ض ّمن
ك ّل آرائه في ملحمته المشهورة
بالملحمة الباجريقية التي لم يبقَ لها
أثر سوى ماذكره ابن خلدون في
من ٍ
ً
دونه
ما
ا
وأيض
،
المشهورة
مقدمته
ّ
ياقوت الحموي عنه أثناء ذكره لبلدة
باجريق ( قرب ديريك وفي الوسط

وليد حاج عبدالقادر
بينها وجزيرا بوتا )  ،وفي الختام :
ّ
إن الحافز الرئيس لك ّل هذه الكلمات
هي سياسة االستحواذ على أصل
كثير من العباقرة المنتمين
وانتماء
ٍ
ب وقوميات مغايرة ،وبخاصة
لشعو ٍ
ال ُكرد منهم ،وإسباغ صفة التتريك
أو التفريس والتعريب عليهم أو
تعويمهم قوميا ً من خالل اللغة التي
دونوا بها نتاجاتهم أو تصنيفهم
ّ
دينيا ً على عكس غالبية االنتماءات
القومية األخرى  ،وذكر الحقة (
من أصل  ..تركي  ..فارسي ..
أفغاني  ) ..ولهذه األسباب كان
هدفنا في يكيتي ميديا أن نسعى
لتسليط األضواء واستذكار بعض
الرجاالت ال ُكرد المبتكرين في
مجاال ٍ
ت عديدة ساهمت في التأسيس
لركائز تطور البشرية ..

َ
بديع الزمان أبو العز بن إمساعيل بن الرزاز اجلزيري امللقب بـ اجلزري
يُع ّد العالم بديع الزمان الجزيري
من أشهر مهندسي الميكانيك
بامتياز،
المبتكرين  ،ويُع ّد أبا ً لها
ٍ
وقد و ِلد عام  1136م في مدينة
ع ِرف عنه
جزيرة بن عمر  ،و ُ
ّ
بأن الكثير من مبتكراته تُع ُّد من
تطورت عليها
األساسيات التي
ّ
آالت ومعدات كثيرة  ،وقد توفّي
سنة  1206ميالدي .
كان العالم الجزيري يتقن اللغة
العربية وال ُكردية والتركية ،
واشتغل معرفيا ً بمجاالت عديدة،
وان
منها الحرفية والرياضيات
ٔ
كان اأبرزها الهندسة الميكانيكية
 ،ومن أشهر أعماله البارزة ( :
الجامع بين العلم والعمل النافع
في صناعة الحيل )  .ومع ازدياد
شهرته  ،انتقل من جزيرة ابن
عمر إلى مدينة ( آمد ) ديار بكر
،حيث عمل كبيرا ً للمهندسين ،
وحظي برعاية حكام آمد  ،ودخل
في خدمتهم لمدة خمس وعشرين
سنةً  ،بدءا ً من سنة  1174م
وخدم عندهم بصفة كبير مهندسي
الميكانيكا في البالط  ،وص ّمم
الجزري آال ٍ
ت كثيرة ذات أهمية
كبيرة ،واغلبها لم تكن معروفة
وزودها
شر َحها في مؤلفه الرائع
ّ
برسومات توضيحية وعنونها ب
( الجامع بين العلم والعمل النافع
في صناعة الحيل ) .
وقد لعبت حظوة الجزري عند
حكام آمد الدوستكيين ورعايتهم
له دورا ً مهما ً في تطور آفاق
واستكشافات الجزيري  ،والذي
دخل بدوره في خدمة ملوكهم لمدة
خمس وعشرين سنة  ،وأصبح
كبير مهندسي الميكانيكا في البالط
 ،وص ّمم الجزري في هذه الفترة
الزمنية آالت كثيرة ذات أهمية
كبيرة منها  :آالت رفع الماء

وساعات مائية ذات نظام تنبيه
ذاتي وصمامات تحويل وأنظمة
تحكم ذاتي وكثير غيرها شرحها
المزود برسومات
في مؤلفه الرائع
ّ
توضيحيةو الذي أسماه »الجامع
بين العلم والعمل النافع في صناعة
الحيل«.
سا ً عمليًا ً /
يعتُبر الجزري مهند ً
ً
حرفيا ً أكثر من كونه مخترعا ،
ْ
وإن اهت ّم بصناعة األجهزة على
حساب التكنولوجيا  ،وصنع آالته
مستندا ً على التجربة وامكانيات
الخطأ والصواب بدالً من الحساب
زمن ّ
بأن
النظري  ،وليثبت بعد
ٍ
كتابه عن األجهزة الميكانيكية
المبتكرة قد حظي بشعبية كبيرة
،وأنه نُسخ مرارا ً  ،وال يخفى من
سجله تو ّجهه نحو تحسين أجهز ٍة
قديمة  ،كما وابتكار األحدث استنادا ً
على نسخة أقدم كما في واحدةٍ من
الساعات المائية الضخمة ،والتي
كانت تستند إلى ساعات أرخميدس
الزائفة  ،وأوضح هو ذاته بتأثير
إخوان بني موسى على مصادره
 ،والصاغاني لتصميم ساعة
شمعية  ،وهبة هللا بن الحسين
(المتوفى  )1139على األوتومات
الموسيقية  .ولكنه أسهب ايضا ً في
وصف التحسينات التي أجراها
على عمل أسالفه  ،وسرد العديد
من األجهزة والتقنيات والمكونات
عدّت ابتكارات أصلية له لم
التي ُ
تظهر في األعمال التي قام بها َمن
سبقوه .
يتمثّل الجانب األكثر أهميةً
في آالت الجزري في اآلليات
والمكونات واألفكار واألساليب
وميزات التصميم التي يستخدمها
 .ومن أهم مبتكرات الجزيري :
 عمود الحدبات  :الذي قدّمهعام  1206واستخدم هذه اآللية

في آالته كالساعات المائية (مثل
ساعة الشموع) وآالت رفع المياه.
ظهرت الحدبة وعمود الحدبات
أيضا ً في اآلليات األوروبية من
القرن الرابع عشر. .
 العمود المرفقي وآلية المرفقالمنزلق  :حيث استُخدم المقبض
الدوار
المركزي في الحجر
ّ
لتشكيل آلية المرفق  ،وفي عام
 ،1206ابتكر الجزري العمود
المرفق البدائي ،والذي دُمج مع آلية
مرفق ذراع التوصيل في مضخته
ذات األسطوانة المزدوجة .مثل
العمود المرفق الحديث ،كانت
آلية الجزري تتكون من عجل ٍة
تضع العديد من مسامير المرفق
في مسار تحركها ،وتكون حركة
العجلة دائرية وتتحرك المسامير
ذهابا ً وإيابا ً في خطٍ مستقيم .العمود
المرفقي الذي وصفه الجزري
الدوارة المستمرة
يحول الحركة
ّ
ّ
إلى حركة ترددية خطية ،وهو
أساسي لآلالت الحديثة مثل
المحرك البخاري ومحرك
االحتراق الداخلي وأدوات التحكم
اآللية  ،وقد استخدم العمود المرفق
بقضيب توصيل في اثنين من آالت

رفع المياه :مضخة سلسلة الساقية
المدفوعة بآلية المرفق ومضخة
شفط المكبس مزدوجة الفعل.
 اخترع الجزري أيضا ً طريقةًللتحكم في سرعة دوران عجلة
باستخدام آلية الهروب .
 اخترع أيضا ً الترس القطاعيوالذي هو عبارة عن قطعة لتلقي
أو توصيل حركة ترددية من أو
إلى عجلة مسننة ،تتألف من قطاع
من تعشيق التروس الدائري ،لها
تروس على محيطها أو سطحها .
 اخترع الجزري أيضا ً خمسآالت لرفع المياه ،وكذلك طواحين
مائية وعجالت مائية مع حدبات
على محورها تستخدم لتشغيل
اآللة .كانت آالت رفع المياه
هذه تحتوي على أهم األفكار
والمكونات.
 واستنادا ً على آلية المرفق كانتأولى استخداماتها في مضخات
سلسلة الساقية التي صنعها
الجزري .
طور الجزري ( أنابيب الشفط
 ّاألولى ومضخة الشفط والمضخة
مزدوجة الفعل ،واستخدم الطرق
القديمة للصمامات وآلية ربط

العمود المرفقي عندما اخترع
مضخة شفط مكبس مزدوجة
التردديةُ .
شغلت هذه المضخة
بواسطة عجلة مائية والتي تعمل
من خالل نظام التروس على فتحه
قضيب التذبذب الذي تُعلّق عليه
قضبان مكابس .تعمل المكابس في
أسطوانات معاكسة أفقياً ،وتُزود
كل منها بأنابيب الشفط التي
تديرها الصمامات ،كما تُوصل
أنابيب التوصيل فوق مركز
الماكينة لتشكيل مخرج واحد في
نظام الري.
كان آللة رفع المياه هذه أهمية
مباشرة لتطوير الهندسة الحديثة...
وتُع ّد هذه المضخة واحدة من
الروائع لثالثة أسباب :
 كونها أول استخدام معروفألنبوب الشفط الحقيقي ( الذي
يمتص السوائل في فراغٍ جزئي )
ّ
في المضخة.
 أول تطبيق لمبدأ التمثيلالمزدوج.
الدوارة إلى
 تحويل الحركةّ
حركة ترددية .
ومن أهم انجازات الجزيري :
تطويره ألول نظام إمداد المياه
ليُدار بواسطة التروس والطاقة
الكهرومائية  ،والذي بُني في
دمشق في القرن الثالث عشر
لتزويد المساجد ومستشفيات
بيمارستان بالمياه.
وكذلك مجموعة من الساعات
المائية والشمعية والتي تض ّمنت
ساعة محمولة تعمل بالكهرباء
كان ارتفاعها مترا ً ونصف المتر
 ،واخترع أيضا ً ساعات فلكية
ضخمة تعمل بالمياه  ،وكانت
متحركة الشمس
تعرض نماذج
ّ
والقمر والنجوم .
 -مؤلفاته :

يع ّد كتاب الجامع بين العلم والعمل
النافع في صناعة الحيل أهم كتب
الجزري .وقد كلّفه بتصنيفه الملك
ناصر الدين محمود بن محمد بن
قرا أحد سالطين بنى أرتق في
ديار بكر ،أيام الخليفة العباسي
أبو العباس أحمد الناصر لدين هللا
سنة  1181م .وقد أت ّم كتابته سنة
( 1206م) ،أي ّ
أن الكتاب كان
نتيجة عمل دام خمسا ً وعشرين
سنة من الدراسة والبحث .في هذا
العمل ،قدّم الجزري عددا ً كبيرا ً من
التصاميم والوسائل الميكانيكية ،إذ
قام بتصنيف اآلالت في ست فئات
حسب االستخدام وطريقة الصنع،
وكانت هذه أساسا ً للتصنيفات
األوروبية في عصر النهضة.
وفي الكتاب دراساته وأبحاثه في
الساعات ،والفوارات المائية،
واآلالت الرافعة للماء واألثقال.
ويع ّد الكتاب »أروع ما ُكتِب
في القرون الوسطى عن اآلالت
الميكانيكية والهيدروليكية« .وقد
أبهرت اختراعاته المهندسين على
مر العصور وكتبه مترجمة إلى
ّ
استمر
وقد
.
عالمية
لغات
عدة
ّ
الجزري في كتابة مادة كتابه
األبرز »الجامع بين العلم والعمل
النافع في صناعة الحيل« نحو 25
سنة ،وتحديدا ً عام  ،1206قام فيه
بتصنيف اآلالت في  6فئات حسب
االستخدام وطريقة الصنع ،وكانت
هذه أساسا ً للتصنيفات األوروبية
في عصر النهضة  .ويع ّد الكتاب
أحد أهم ما كتب في القرون
الوسطى عن اآلالت الميكانيكية
والهيدروليكية مدعومة بالرسوم .
* بتصرف من يوكيبيديا وغوغل
ومقاالت عديدة .

يــكـيـتـي

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا
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املرأة وتقسيم العمل
منذ فجر التاريخ ومع مراحل
التحول المتعاقبة وأسس كما
تناقل المعلومة والمورثات من
جبل الى آخر  ،وذلك بدءا ً من
مرحلة التناقل الشفاهي للتاريخ
والتجارب البشرية كقصص
وحواديت  ،وما تم توارثه من
أفواه الجدّات وفاتحتها ( جاركي
ژ جارا  ..هزار ليبورين لدايك و
باڤين گوهدارا  ..گو هپي نپي ..
)  ..إلى اختراع الكتابة ومن ثم
التدوين  ،ك ّل هذا اإلرث البشري
 ،وثانية على هدي مبدعينا
االوائل واولئك المغنّين ال ِعظام
في المياتهم السردية حينما
أبدعوا قائلين (  ..هري باڤي من
 :سري كالمي  - gotinê -ألف
و پي يا )  ،في تلك المراحل
كانت المرأة هي الجدة الحكيمة
الناقلة والمبدعة األولى مرتكزة
من إرث سابقاتها  ..وغالبيتنا
استمع أو قرأ عن أمهات /
نساء عظيمات اتخذن كقدوة أو
كجليالت ارتبطت بأسمائهن قيم
ومفاصل حيوية مختلفة  ،ونتذ ّكر
جميعا ً هنا  ،وفي هذا الجانب
الذي أنوي التركيز عليها وكمثال

 اغنية شاه ميراني مال ويرانيباال كرتن بصض زيراني  -و
 paleندرك جميعا ً بأنها مهنة
تتعلّق باألعمال الزراعية ،
وكذلك طغت نماذج أساسية
المرأة ظهرت فيها كالفتاة العاشقة
 المعشوقة وحاضنة لبذرة التجدد ،وهكذا في متوالية صيرورة
المجتمع  ،وللحقيقة يتو ّجب
التأكيد على ّ
أن التاريخ اإلنساني
 ،كان مصيبا ً  ،البل أدرك
بالوقائع ذلك الترابط المدهش
بين لحظات اإالندهاش العظيمة
وكحالة توأمية شبه جينية  ،حينما
حصر الدهشة بالصرخة األولى
للبدء األسطوري زمنيا ً وحالة
الفصل الحقيقي كما اإلجرام
وسلسلة الكواكب والنجوم وهذا
في الفلك بسماواته وكذلك حالة
الحنين الطفولي ولحظة انطالق
الجنين بمشيمته وهو يزحف
فينفصل خارجا ً من رحم األمومة
مع قطع المشيمة  ،ويكون قد
انفصل عضويا ً عن األم وإن
بقيت مالذه األزلي  ،هكذا
األرض والبشر ولكن  :تبقى
هي متالزمة التشارك بمفهومه

التكويني  ،وكصفة تشاركية أشبه
بالخزان المنتج  /الواهب للحياة ،
وكإمتداد حقيقي  ،البل وببساطة
شديدة  ،فقد تشارك البشر وبكل
وضوح ذلك التالقح البشري الذي
أنتج عقلية التشارك بين المرأة -
األم البشري  -واألرض  -األم
كمغزى شمولي  ،وذلك حتى فيالفهم الطقسي المتجدد الحياتي ،
هذه المقولة ومفهوم التشارك
النزال نمارسها ُكرديا ً وكتراث
صيغت فيها حكم وأمثال عديدة
مثل ( zikê digê - daykê
) - wekî bustanaye
 ،حتى ّ
أن التقسيم الذكوري
واألنثوي ظهرت كلها وتطورت
في السرديات البشرية  ،البل
صيغت وبعبارة أدق تراتبت وفق
النصوص الميثولوجية  ،حيث
نرى مثلما ت ّمت الصياغات في
مختلف الحضارات والمجتمعات
البشرية على مبدأ وجود األرض
 األم  ،وكذلك السماء  -األموكانت ك ّل المظاهر الملموسة هي
انعكاس لنتاجات األم  /األرض
ومحفزاتها للرجل  -األب  ،ولتبدو
ك ّل النتاجات وكمظاهر ملموسة

رغم انعكاسها المشار إليها  ،إال
ّ
أن الموروث البشري الذهني
منه والعملي  ،بقيتا مرهونتين
بصانعة البيئة والنمط الرئيس
 ،وواهبة ظروف اإلستدامة ،
والتي هي في المدلول الواقعي
وكانعكاس للذهنية التراثية ،
ظلّت هي المرأة الحارسة على
النمط والمطورة له  ،هذه المرأة
والتي على الرغم من أنها فقدت
كثيرا ً من مظاهر الهيمنة لصالح
القوة المكتسبة ذكوريا ً  ،ولكنها
سك بتالبيب
بقيت تتشبّث وتتم ّ
التوالد واستمرارية تدفق الحياة
البشرية كتعاقب فعلي لألجيال
 ،واألهم هنا كموروث ذهني ،
بقيت هي الناقلة ألسس الوعي
واللغة والموروثات من خالل
دندناتها و ( أغاني لوري لوري
) وبدئيات األغاني الملحمية
التراثية  ..نعم  :لقد انطلقت
المرأة وكحاضنة وحافظة وناقلة
أيضا ً لصيرورة نمط وواقع
حياتها  ،البل وكخزان حافظ
لغالبية أنماط بيئتها  ،وعلى هدي
ذلك  ،فقد أدركت وبك ّل مسؤولية
عملية االنسجام وثانية بالترافق

ً
مرور  29عاما على رحيل الكاتبة واألمرية روشن بدرخان 1992 /1909
ولدت األميرة روشن صالح بن
محمود بن صالح بدرخان في
مدينة (قيصري) التركية ،وكان
والدها منفيا ً هناك ،وهي بدر
خانية أما ً وأباً .فمن جهة األب،
هي أبنة :صالح محمود صالح،
وصالح األخير ،هو أخو بدرخان
الكبير .ومن جهة األم ،هي أبنة:
سامية بدري باشا أبن بدرخان
الكبير.
األميرة روشن صالح بن محمود
بن صالح بدرخان :أديبة،
ومدرسة .وهي آخر أمرأة من
ساللة البدر خانيين التي تتكلم
بلغة بدرخان الكوردية .وهي
زوجة األمير جالدت بدرخان،
أبنة عمه وساعده األيمن.
وقد قضت األميرة روشن أربع
سنوات من سني طفولتها في
أستنبول ،وفي عام (١٩١٣م)،
نفى األتراك البدرخانيين مرة
أخرى ،إلى مناطق مختلفة
من الشرق األوسط .وحينها
أضطرت إلى اإلستقرار في
دمشق برفقة والدها (صالح
بدرخان) وأعمامها مثل (يوسف
بدرخان).أتمت دراستها في دار
المعلمات في دمشق ،فكانت من
أوائل المعلمات السوريات بين
بنات جيلها ،وعلمت فترة من
الزمن أيضا ً في الكرك باألردن
(.)١٩٢٧-١٩٢٤
ثم جاءت إلى دمشق وعلمت في
مدينة األيبك الفرنسية ،وكانت
تعلم اللغة العربية في جميع
صفوف البنات ،ثم عينت عام
 ١٩٢٩معلمة بمدارس دمشق
الحكومية ،وفي العام ١٩٣٤
أُسندت إليها إدارة مدرسة

زوجها جالدت وجدها بدرخان
في مقبرة الشيخ النقشبندي في
حي األكراد بدمشق.
وهذه قائمة بأسماء كتبها
المترجمة والمؤلفة:

حكومية .أنتمت إلى جمعية
خريجي دور المعلمات ،وفي
العام  ١٩٤٤أنتمت إلى اإلتحاد
النسائي وعملت فيه بضع شهور،
ثم أنقطعت عنه بعد عودتها من
المؤتمر النسائي المنعقد في نهاية
العام  ١٩٤٤في القاهرة .وفي
عام  ١٩٣٥تزوجت من األمير
جالدت ،وأمضيا معا ً سبعة
عشر عاماً ،حيث توفي بعد ذلك
األمير .وعقب وفاته ،أصبحت
سكنى لآلالم والهموم ،وفريسة
للمتاعب ،ورغم ذلك لم تستسلم
لكل مضايقات الحياة ولم ترهقها
تكاليفها.
وفي عام  ١٩٥٧ذهبت ممثلة
لشعبها الكوردي إلى اليونان
وساهمت في مؤتمر(أنتي
كولونياليزم:ضد األستعمار) .ولم
يكن هناك سواها من األكراد،

لكنها أستطاعت أن تفرض
حضورها ،وتلفت إليها األنظار.
وفي عام  ،١٩٧١توجهت إلى
العراق بناء على تلبية دعوى
من قائد الثورة الكوردية،
وأسستفي مدينة (حاجي عمران)
األتحاد النسائي الكوردي .وهي
تجيد إضافة إلى لغتها األم:
التركية،والعربية ،وتلم باللغتين
الفرنسية واألنكليزية.ومما يعرف
عنها بروزها في مجال الترجمة
الكوردية والتركية إلى العربية،
إضافة إلى التأليف ،كما عملت
في إذاعة دمشق عام ١٩٤٧
في ركن “حديث األطفال” ،ولها
بعض المحاضرات والقصص
التي نشرت في الصحف
والمجالت .توفيت يوم األثنين ١
حزيران في دارها بمدينة بانياس
الساحل ،ودفنت بجوار ضريح

 -١مذكرات معلمة”في ثالث
أجزاء ،تأليف رشاد بك
نوري.١٩٥٤،
 -٢غرامي وآالمي” تأليف مكرم
كامل ،طبع في عام .١٩٥٣
 -٣رسالة الشعب الكوردي”
للشاعر كوران ،طبع عام
.١٩٥٤
 -٤صفحات من األدب الكوردي”
طبع عام .١٩٥٤
 -٥رسالة إلى مصطفى كمال
باشا” لألمير جالدت بدرخان،
طبع عام .١٩٩١
 -٦مذكراتي :صلح بدرخان”
طبع عام .١٩٩١
 -٧مذكرات امرأة” طبع
عام ( .١٩٥١تأليف) .
الكوسموبوليتية :تأليف محمود
حسن شنويي ،ترجمة ،بال
تاريخ.ما عدا أعمال أخرى
متفرقة كانت جاهزة للنشر
مثل”:جالدت بدرخان كما
عرفته”(تأليف).
 -٨العوامل الحقيقية لسقوط
(ترجمة)”.مذكرات
أدرنة”
روشن بدرخان” .األمير بدرخان
:لمؤلفه لطفي (ترجمة).
قال األستاذ عز الدين المال:
وآخر عهدها عرفتها مديرة
لمدرسة “ليلى األخيلية” في
حي الصالحية  ،فكانت المرأة
الحديدية ،واإلدارة الناجحة،
والمفكرة النيرة.

ووفق النمط الطقسي وتحوالت
المناخ بفصولها  ،وايضا ً الشكل
 النمط المعيشي الزراعي -الفالحي والتي ارتبطت بها كل
أعمال المرأة  ،وطبيعي أنني
أعني بها هنا البيئة ال ُكردستانية
في األغلب وإن كنت اأنوي
التركيز وبشك ٍل خاص  -وكنوع
من التجميع التراثي  ،سأحاول
في األعداد القادمة من جريدة
يكيتي التركيز على عمل المرأة
ال ُكردية في البيئة المستقرة أو
المتنقلة  ،وبمفرداتها الطقسية
 الفصلية كغاي ٍة نرتئي منهاالتوثيق قدر اإلمكان ألنماط تكاد
أن تنمحي من ذاكرتنا الجمعية
 .وطبيعي أنني أقصد بعمل
المرأة ال ُكردية المتسعبة وداخل
تلك االنساق الرعوية المتنقلة
 ،والمجتمعات الريفية ورديفها
المدينية  ،وذلك الكم الهائل من
الموروث الشعبي الفولكلوري
ووفق نسقيات وطبيعة اإلنتاج ،
وإن اليزال يطغى عليها الطابع
الطقسي ومدلوالت الفصول
المتتالية وسأرتئي بالتوافق مع
المرثية ال ُكردية كجزء هام

ليلى قمر

ومؤسس لثقافة ميزوبوتاميا
بالد النهرين  -وتلك الثقافةبموسوعيتها المهيمنة بقوة  ،البل
المنصهرة فيها أصالً وكجزء
انبثاقي  ،وأعني بها الثقافة
واإلرث ال ُكردستاني  ،وأعني بها
( بهيظوك و بوهاريا ) والبناء
التراثي والفولكلوري ال ُكردي
وما يقابلها في التطبيق العملياتي
لنمط المعيشة وهنا وفي المجتمع
ال ُكردي وظاهرة صراع وعمل
المرأة الشاق فصليا ً واستعداداتها
كنمط لترتيب مسار الحياة
والعيش الخروج من الفصل
القادم الى الذي يليه كما سنرى
في األعداد الالحقة .

شخصيات مأثورة...

نصرت بوتو
نوسرهت
(بال ُكردية:
نصرت
(بالسندية:
(باألردوية :نصرت بھٹو)
و ِلدت في أصفهان لعائل ٍة من أص ٍل
واستقرت في مومباي قبل
ُكردي،
ّ
االنتقال إلى كراتشي بعد تقسيم
الهند .وانض ّمت إلى قوة نسائية
شبه عسكرية في عام  ،1950لكنها
تركت المنظمة بعد عام من تزوجها
ذو الفقار علي بوتو  .انتقلت إلى
أوكسفوردشاير مع زوجها الذي
كان يواصل دراسته القانونية.
ثم عادت إلى باكستان إلى جانب
بوتو ،وعملت كوزيرة للخارجية.
بعد أن أسّس زوجها حزب الشعب
الباكستاني عملت في قيادة الجناح
النسائي للحزب.
بعد انتخاب بوتو رئي ًَ
سا ً للوزراء
عام  1971أصبحت السيدة األولى
لباكستان ،وظلّت كذلك حتى إزاحة
زوجها عام  .1977وخلّفت زوجها
على الفور كزعيمة لحزب الشعب،
وخاضت أثناء اإلقامة الجبرية
معركة قانونية فاشلة لمنع إعدام
زوجها .وبعد إعدام بوتو ذهبت مع
أطفالها إلى المنفى إلى لندن ،حيث
شاركت في عام  1981في تأسيس
حركة استعادة الديمقراطية ،وهي
المعارضة السلمية لنظام ضياء
الحق.
عادت أصفهاني إلى باكستان في
عام  ، 1988بصفتها القائدة الوطنية
للحزب التي قامت بحملتها النتخاب
ابنتها بينظير لرئاسة الوزراء  .بعد
فوز حزب الشعب عام ، 1988
بوتو)؛
ڀٽو)؛

انض ّمت إلى حكومة بينظير كوزيرة
بدون حقيبة بينما كانت تمثّل
مقاطعة الركانا في الجمعية الوطنية
 .وظلّت في مجلس الوزراء حتى
ت ّم إقالة حكومة بينظير عام .1990
بعد ذلك ،خالل نزاع عائلي بين
ابنها مرتضى  ،وابنتها بينظير ،
فضّلت أصفهاني أن يقوم مرتضى
بقيادة بنازير إلقالة أصفهاني
كقائدة للحزب .توقّفت أصفهاني
عن التحدث إلى وسائل اإلعالم
وامتنعت عن االرتباطات السياسية
بعد اغتيال ابنها مرتضى في عام
 1996أثناء مواجه ٍة للشرطة،
خالل حكومة ابنتها الثانية.
انتقلت إلى دبي عام  ،1996وعانت
من مرض آلزهايمر ،وبقيت بعيدا ً
عن أنظار الجمهور؛ حتى تصدّرت
عناوين الصحف في  23أكتوبر
 2011عندما توفّيت.
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املخالعة يف القانون السوري
مفهوم المخالعة:
إذا اتفق الزوج مع زوجته أن تدفع له
مبلغا ً من المال لقاء طالقها فقبلت وتم
ذلك بإيجاب وقبول ,سُمٍ ي هذا مخالعة،
وبانت الزوجة من زوجها ،كما لو قال
مؤخر مهري فقال لها :قبلت .ص ّح
الخلع و ُ
طلّقت المرأة ووجب المال.
ويشترط لصحة المخالعة أن يكون
الزوج أهالً أليقاع الطالق والمرأة
محالً له.
ولكن تختلف المخالعة عن الطالق بأنه
فسخ على بدل مال من الزوجة لقاء
هذا الفسخ ،ولهذا يشترط في المخالعة
غير مايشترط في المطلقة ،فالزوجة
المخالعة التي التملك حق التصرف في
أموالها ،كما لوكانت صغيرة التملك
حق المخالعة شرعا ً ومن الناحية
القانونية التملك حق المخالعة قبل سن
الرشد وهذا ماجاء في الفقرة الثانية
من المادة  /٩٥/من القانون السوري:
المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا
خولعت التلتزم ببدل الخلع إال بموافقة
ولي المال.
المخالعة في التعديل األخير لقانون
األحوال الشخصية السوري:
المادة :/100/
 -1یُع ّد الخلع فسخا ً ال طالقا ً وال یحسب
من عدد الطلقات.
صرح
 -2تُع ّد المخالعة صحیحة سوا ًء ّ
المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفیه أو
بفساده أو بالسكوت عنه.
بحسب التعديل الجديد لقانون األحوال
الشخصية أصبحت المخالعة فسخ فما
معنى الفسخ؟
الجواب :فسخ الزواج هو إزالة ما
يترتّب على العقد من أحكام ،و الفسخ

يقطع الرابطة الزوجية في الحال دون
انتظار النتهاء مدة العدة و يُعتبر الفسخ
فرقة بائنة ال رجعة فيها
 الفسخ هو إنهاء العقد بين الزوجين وال يجعل من حق الزوج إعادة زوجته
إليه بالمراجعة
 عادة ً ما يكون الفسخ بسبب خللفي العقد كما لو ارتدّت الزوجة عن
اإلسالم مثالً
 الفسخ ال ينقص عدد الطلقات بينالزوجين يعني أنه و في حال العودة
يملك الزوج على زوجته طلقات ثالث
 الفسخ ال يوجب للمرأة شيئا ً من المهرفيسقط مهرها ،إذا كان الفسخ ت ّم قبل
الدخول ،و إذا كان بعد الدخول فإن كان
ّ
تستحق شيئا ً و
الفسخ سببه الزوجة لم
إال استحقّت النصف على األقل
(( _ المخالعة عقد ثنائي يقتضي أن يت ّم
االيجاب والقبول في مجلس واحد وأن
يتبادل الطرفان ألفاظ المخالعة
_ ليس شرطا ً أن تُجري المخالعة أمام
القاضي
_ الكتابة من الشخص المتعاقد نفسه أو
الكتابة من الغير بأمره أو الكتابة من
قبل الغير وبغير أمره ولكنه رضي بها
ووقّع عليها ،يعتبر ذلك بمثابة اللفظ »
نقض .)) «٢٧/٦/١٩٨١
نقض شرعي ...أساس  ١٨٥٩قرار
 ١٦٢٤تاريخ ٣/١٢/١٩٩٥
محامون لعام  ١٩٩٨عدد  ٤-٣صفحه
.٣٥٢
المستند الشرعي ﻻعتبار المخالعة
الرضائية فسخا ً في قانون اﻷحوال
الشخصية الجديد.
عن السند الشرعي العتبار الخلع
فسخا ً في قانون اﻷحوال الشخصية

الجديد بعد أن كان يُعتبر طالقا ً بائنا ً في
القانون القديم
ُ
ُ
َب الحنابلة والشافعية في قو ٍل إلى
َذه َ
ص عد َد الطلقاتَّ ،
ألن
أنّهُ فس ٌخ ال يُن ِق ُ
الخل َع فرقة بمعاوضة فتكون فسخاً،
بشرط وقوعه بلفظ الخلع أو الفسخ أو
المفاداة مع عدم نية الطالق..
َّ
َان).
ت
ر
م
واستدلّوا باآلية( :
َّ
الط َل ُق َ ِ
وذلك ّ
أن هللا تعالى ذكر تطليقتين ثم
الخلع ثم تطليقة بعده ،ولو كان الخلع
طالقا ً لكان عدد الطلقات أربعاً،
ولجريانه بغير ألفاظ الطالق ونيته
فيكون فسخاً.
وهذا مخرج أخذ المشرع به في التعديل
األخير لكثرة الطالق وحتى يكون بديالً
عن اللجوء إلى نكاح التحليل القبيح.
ومما يجدر ذكره ّ
أن الفسخ فرقة بائنة،
ّ
وأن عدة المخالعة ثالث حيضات بدليل
نص المادة  /١٢١/أحوال شخصية
سوري
هل يجوز تحويل دعوى المخالعة
إلى طالق وهل يجوز تحويل دعوى
الطالق إلى مخالعة؟؟؟
أوالً:
في حال رفعت الزوجة دعوى تثبيت
مخالعة ،وأنكر الزوج المخالعة ولم
يكن هناك شهود ،هنا يمكن تحويل
دعوى المخالعة إلى دعوى تفريق
نظرا ً إلى عدم إقرار الزوج بالمخالعة
الحاصلة.
ثانياً:
في حال كانت الدعوى المرفوعة تثبيت
طالق وانتهت العدة ،هنا ال يمكن تغيير
موضوع الدعوى إلى مخالعة لعدم
وجود محل المخالعة وهي الزوجة التي

من أعالم الكرد
املناضل واألديب والصحفي

صاحل اليوسفي
املحامية الفا عباس
خرجت من عصمة زوجها بالطالق،
وبالتالي ال يمكن للزوج إال اإلقرار
بالطالق أو إنكاره ،لتعود الزوجة
وتغيّر موضوع الدعوى إلى تفريق.
ويكون السبب غالبا ً وراء رغبة
األزواج بالمخالعة وليس بتثبيت
الطالق ّ
إن المخالعة في أغلب الحاالت
ّ
تفقد الزوجة كل حقوقها بينما في تثبيت
الطالق العكس تماما ً ّ
أن الزوجة تأخذ
كل حقوقها.
هل يجوز أن يكون بدل الخلع ارضاع
الولد أو امساكه أو االتفاق عليه؟
إذا تخالع الزوجان على أن ترضع
الزوجة طفلها مدة الرضاعة بال أجر
وال نفقة كما لو قال لها :خالعتك لقاء
أن ترضعي طفلي هذا مدة الرضاع
دون أجر فقالت الزوجة قبلت ،صحّت
المخالعة ،ووجب على الزوجة
ّ
ألن الرضاعة
اإلرضاع دون أجر
منفعة متقومة ،والمنافع من األموال
وك ّل ماكان ماالً مقوما ً ص ّح أن يكون
بدالً …

توفيق احلكيم وحمور املقاومة واملمانعة
»أرني هللا » مجموعة قصصية
للمفكر واألديب المصري الراحل
توفيق الحكيم ،وقد جعل من «
إبليس » بطالً للقصة الثانية من هذه
المجموعة ،واختار لهذه القصة اسم
« الشهيد ».
تروي القصة (بإيجاز وببعض
التصرف) ّ
أن بطلها «إبليس » أبصر
ّ
يوم وعاد إلى الصواب
الحق ذات ٍ
وهجر اإلصرار والعناد وعاف مائدة
الشر وتاق إلى مائدة الخير؛
وبما أّن ذلك حصل في فترة أعياد
الميالد ،فقد توجّه إلى بابا الفاتيكان
طالبا ً التوبة ومستجديا ً قبوله في عداد
المؤمنين من المسيحيين.
ّ
اهتز البابا في عرشه لنبرة إبليس
الحارة الصادقة ،ووقع في حيرة من
أمره وارتعد للفكرة:
ففيم إذن بعد اليوم مجد
إذا آمن إبليس َ
الكنيسة وما مصير الفاتيكان ومتاحفه
وتحفه ومخلفاته الدينية الكبرى ،وماذا
عن غواية حواء ويوم الحساب األخير
والخروج من الفردوس وتعميد
المسيح؟
ّ
إن إبليس هو محور الكتاب المقدس
بعهديه « القديم والجديد » فكيف
يُمحى من الوجود إبليس دون أن
تُمحى كل تلك الصور واألساطير
والمعاني والمغازي التي تعمر قلوب
المؤمنين وتفجر خيالهم؟
ما معنى يوم الحساب إذا ُمحي الشر
من األرض؟
وهل يحاسب أتباع الشيطان الذين
تبعوه قبل إيمانه ،أم تُمحى سيئاتهم ما
دامت توبة إبليس قد قُبلت؟
ثم ما مصير العالم وقد خال من الشر؟
إن األمر خطير … وليس من ّ
ّ
حق
البابا أن يفصل به ّ
ألن تحطيم الشر
وفصله من الدنيا سيحدثان انفجارا ً لن
يدرك الذهن له مدى!
بوصوله إلى هذه النتيجة ،التفت البابا
إلى إبليس قائالً :إصغِ إلي يا…..
بم أناديك؟ أرأيت؟ ….
لست أدري َ
حتى اسمك بعد توبتك سيثير إشكاال!ً
… ّ
إن الكنيسة ترفض طلبك ….

إذهب إذا شئت إلى دين آخر.
خرج الشيطان خائباً… لكنه لم يفقد
األمل… ّ
إن أبواب هللا كثيرة… في ّمم
وجهه شطر حاخام اليهود الذي استمع
طويالً إلى أمنيته ورغبته الصادقة في
التوبة وبأن يغدو يهوديا ً مؤمناً ،ثم
تأ ّمل بما قاله ملياً:
إذا عفا هللا عن إبليس و ُمحي الشر
ففيم إذن التمييز بين شعب وشعب؟
مبر ٌر الختيار بني
لن يكون بعد اليوم ّ
إسرائيل كشعب هللا المختار… إيمان
إبليس سيدكُّ صرح التفوق اليهودي
ومجد بني إسرائيل… وزوال الجشع
وموت الطمع سينهي سيطرتهم
المالية القائمة منذ أجيال بذهاب الشر
عن النفوس…
وكان أن ردّ الحاخام على طلبه بالقول:
ليس من عادتنا التبشير واالهتمام بأن
يدخل في ديننا الغير… .حتى لو كان
إبليس!
للمرة الثانية ،خرج إبليس من عنده
مطرودا ً مرذوالً ،لكنه لم يقنط ،فما
زال أمامه دين اإلسالم ،فاتجه من
فوره إلى شيخ األزهر الذي استمع
إلى رغبته الصادقة في أن يُسلم
ويَحسُنَ إسالمه ويكون نعم القدوة
للمهتدين!
تف ّكر شيخ األزهر في العواقب:
لو أسلم الشيطان ،فكيف يتلى القرآن؟
… هل يمضي الناس في قولهم «
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم »؟…
تقرر غير ذلك الستتبع األمر إلغاء
لو ّ
أكثر آيات القرآن!..
كيف يستطيع شيخ األزهر أن يقبل
يمس بذلك
إسالم الشيطان دون أن
ّ
كيان اإلسالم كله؟
بعد ك ّل هذا التفكر ،رفع رأسه ونظر
أمر ال
إلى إبليس قائالً :لقد جئتني في ٍ
ِقبل لي به وهو فوق سلطتي … نيّتك
طيبة وال ريب!… لكن اختصاصي
هو إعالء كلمة اإلسالم والمحافظة
على مجد األزهر ..لكن ليس من
اختصاصي أن أضع يدي في يدك.
خرج إبليس من عنده هذه المرة
واليأس يمأل قلبه ،ومن شدة قنوطه

ّ
ودق أبواب
تجرأ وصعد إلى األعالي
ّ
السماء بقوة وعنف فظهر له المالك
جبريل وسأله عما يريد فردّ بأنه عازم
إن كان
على التوبة واإليمان وسأل ٔ
قد جاء متأخراً ،فأجابه المالك :بل
جئت قبل األوان! إذ ليس لك اآلن أن
تغيّر النظام الموضوع وليس للرحمة
والمغفرة أن تمسّا نظام الخليقة…ال
معنى للفضيلة بغير وجود الرذيلة…
وال للحق بغير الباطل… وال لألبيض
بغير األسود…… وال للخير بغير
الشر… ّ
إن الناس ال يرون نور هللا
إال من خالل ظالمك… يجب أن تظ ّل
ملعونا ً إلى آخر الزمان… إذا زالت
اللعنة عنك زال ك ّل شيء….
ّ
ولطف جبريل من لهجته قائالً :تح ّمل
وامض في
مصيرك وقم بواجبك
ِ
مهمتك…ال تتململ وال تتوجّع وال
تثُر… أهبط إلى األرض وتح ّمل….
من يحب فليتح ّمل!
أدرك عندها إبليس ّ
أن حبّه هلل وإيمانه
سر تماسك الكون وسر
به هو وحده ّ
التناسق في قوانينه ونظمه!
ترك السماء مذعنا ً لقدره وهبط
األرض ليتابع عمله بعد أن تيقّن
بأنه أكثر المخلوقات إيمانا ً وحبا ً باهلل
وتضحيةً في سبيله … .وأنه هو فقط،
مبرر
دونا ً عن الجميعَ ،من يمنحه ّ
وجوده.
وختم الحكيم قصته بترداد إبليس
لصرخته الداوية والدامية » إني
شهيد … .إني شهيد».
_____________
بكم مدهش من األوجه ،ثنائية
تتشابهّ ٍ ،
(هللا – إبليس) التي أبدع الحكيم في
وصفها وسرد تشابكاتها وتعقيداتها
مع ثنائية أخرى ،أحدث نسبياً،
هي (محور المقاومة والممانعة –
إسرائيل)!
فكما بيّن الحكيم الحاجة الوجودية لك ّل
من قطبي ثنائيته (هللا – إبليس) إلى
بعضهما البعض ،بمعنى ّ
أن وجود
أحد قطبي هذه الثنائية يمنح القطب
المبرر العملي والوجداني
اآلخر
ّ

ُ

نشوان األتاسي
والمعنوي لوجوده ،مهما بلغت درجة
العداء والتناقض المعلن فيما بينهما…
والعكس صحيح :أي ّ
أن اختفاء
مبرر وجود اآلخر…
أحدهما يلغي ّ
بالقدر ذاته من الترابط العضوي
الموصوف أعاله ،نجد العالقة
نفسها قائمةً بين قطبي ثنائية (محور
المقاومة والممانعة – إسرائيل)…
هذا االرتباط العضوي والمتشابك بين
ك ٍّل من قطبي الثنائيتين المذكورتين
يفسّر ذلك التهويل االنفعالي والتشنج
واالضطراب والالعقالنية في
عالقتهما البينيةّ ،
ب منهما
ألن ك ّل قط ٍ
محكوم بالتعامل مع اآلخر عبر
نقيضين في آن :حال العداء المعلن
مع اآلخر ورغبته في القضاء عليه
… وفي المقابل حرصه عليه وعلى
كمبرر لوجود ذاته.
وجوده
ّ
ضمن هذا اإلطار فقط يمكن فهم
وتحليل كل أوجه الصراع القائمة
والمحتدمة بين الحليفين اللدودين
ضمن ثنائية (محور المقاومة
والممانعة – إسرائيل).
الفارق الجوهري بين الثنائيتين هو
ّ
أن أحد قطبي الثنائية األولى (هللا –
إبليس) يجسّد الخير المطلق فيما يمثلّ
القطب اآلخر الشر المطلق ،بينما
يكمن الشر المطلق في كال قطبي
الثنائية األخرى.

و ِلد المناضل واألديب والصحفي
األستاذ صالح اليوسفي بن عبد
هللا بن نجم الدين بن المال طه بن
الشيخ يوسف الزاخولي في قرية
بامرني التابعة لقضاء العمادية
بمحافظة دهوك عام 1918م.
من أسر ٍة دينية شهيرة محبة للعلم
والتقوى والصالح ,فهو من أحفاد
الشيخ يوسف أحمد  ،الثوريين
المشاركين في انتفاضة بدرخان
باشا الكبير خالل األعوام – 1843
1847م .تلقّى دراسته االبتدائية في
بامرني ثم انتقل إلى بغداد إلكمال
دراسته في متوسطة (آل البيت)
عيّن معلما ً في ناحية
وبعد تخرجه ُ

حرير بمحافظة أربيل عام 1938م.
ثم عاد إلى بغداد عام 1939م.
وتخرج
والتحق بكلية دار العلوم
ّ
منها عام 1943م .بدرجة امتياز,
عيّن في العام نفسه كاتبا ً أول في
و ُ
تعرض
محكمة الموصل ،لكنه
ّ
بسبب نشاطه السياسي من أجل الـ
( ُكردايتي) إلى المطاردة والحبس
واإلبعاد إلى جنوب العراق ،واعت ُ ِقل
عام 1948م .وبقي نزيل السجن
حتى عام 1950م .حيث أط ِلق
سراحه وأعيد إلى وظيفته ،ونُ ِقل إلى
وظيفة كاتب أول في محكمة قضاء
سنجار ,ثم نُ ِقل إلى محكمة زاخو
ومكث فيها حتى عام 1958م .وبعد
قيام ثورة  -14تموز – 1958م.
عيّن مديرا ً لمديرية أموال القاصرين
ُ
في الموصل حتى عام 1960م.
تفرغ نهائيا ً للنشاط السياسي
حيث ّ
والنضال من أجل إعالء شأن ال ُكرد
و ُكردستان ،فشارك في ثورة أيلول
القومية التحررية كسياسي ملتزم
بنهج البارزاني الخالد ,وظ ّل يسير
على درب النضال إلى أن اغتيل
في بغداد يوم 1981 – 6 – 25م.
فسقط شهيدا ً من أجل عقيدته
السياسية ونضاله الدؤوب من أجل
ّ
المجزأ المحتل.
شعبه ووطنه
وكان قد اشترك في تأسيس حزب
(هيوا) ال ُكردي عام 1939م.
وأصبح مسؤوالً عن أعضاء
الحزب في كليتي دار العلوم و دار
المعلمين العليا ببغداد ,وشارك في
ثورة بارزان خالل أعوام 1943
– 1945م .بقيادة البارزاني الخالد,
وأسّس مع مجموعة من الشباب
ال ُكرد حزب (رزكاري ُكرد) بعد
حزب (هيوا) المنحل في مطلع عام
1945م.

محمد زكي أوسي
عندما تأسّس الحزب الديمقراطي
ال ُكردستاني في 1946 – 8 – 16م.
أصبح عضوا ً بارزا ً فيه وانت ُ ِخب
في مؤتمره األول المنعقد سرا ً في
بغداد عضوا ً في اللجنة المركزية
للحزب ومسؤوالً عن فرع بهدينان
وتكرر انتخابه
حتى عام 1948م.
ّ
فيما بعد وال سيما بعد عام 1959م.
عضوا ً في اللجنة المركزية وأخيرا ً
عضوا ً في المكتب السياسي من عام
 1962حتى عام 1975م.
وبعد اتفاقية  – 11آذار – 1970م.
كان أحد الوزراء الخمسة المر ّ
شحين
من قبل قيادة ثورة أيلول لالشتراك
في الحكومة المركزية باسم الثورة
ال ُكردية حيث شغل منصب وزير
الدولة فكان له دور بارز في ح ّل
مشاكل ال ُكرد في الوزارات العراقية
وكذلك كان له نشاط ثقافي بارز بين
أعضاء الحزب واألدباء والمثقفين
ال ُكرد في بغداد وفي عموم ُكردستان,
فخدم بذلك الحركة القومية ال ُكردية
والحركة األدبية والفنية والثقافية في
تلك المرحلة الحاسمة.
ولم يكن اليوسفي مناضالً سياسيا ً
ُكرديا ً فحسب بل كان في الوقت
نفسه شاعرا ً وصحفيا ً ناجحا ً ،،فكان
صاحب امتياز ورئيس تحرير
مجموعة من الصحف والمجالت
ال ُكردية والعربية مثل( :التآخي
– برايتي – شمس ُكردستان –
يحرر
ئه ستيره )..حيث كان
ّ
معظم مقاالتها االفتتاحية ويختار
الموضوعات المعدة للنشر بنفسه.
وكان في عام 1938م .قد بدأ
يقرض الشعر الوطني المليء
بالحس القومي ال ُكردي ,ألنه ومنذ
ّ
أن كان يافعا ً غضا ً يشعر بما يالقيه
ب
المعدومون من أبناء شعبه من عذا ٍ
وويالت ؛ لذا كان معظم شعره
منسوجا ً من واقع ال ُكرد و ُكردستان,
وبهذا كان شاعرا ً وطنيا ً ذا موقف
قومي صحيح متين ,وأصبحت له
مكانة مرموقة بين األدباء ال ُكرد
ومثقفيه وانت ُ ِخب عام 1970م.
رئيسا ً لجمعية الثقافة ال ُكردية في
بغداد ,كما انت ُ ِخب في المؤتمر الثاني
التحاد األدباء ال ُكرد الذي انعقد في
أربيل عام 1971م .رئيسا ً لالتحاد,
و ُجدّد انتخابه في المؤتمرين الثالث
والرابع لالتحاد وهكذا خدم الثقافة
ال ُكردية وجميع األدباء والمثقفين
ال ُكرد باخالص وكسب ود الجميع.

يــكـيـتـي

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا

ُ

حزب يكيتي الكردستاني حييي الذكرى السادسة
عشرة الستشهاد الشيخ معشوق اخلزنوي
أحيت منظمات قامشلو لحزب
يكيتي ال ُكردستاني – سوريا
الذكرى السادسة عشرة الستشهاد
الشيخ محمد معشوق الخزنوي
وبمشاركة ممثلي بعض أحزاب
المجلس الوطني وأعضاء الهيئة
العامة لجبهة السالم والحرية
والشخصيات الوطنية والمنظمات
الشبابية والنسائية.
وبعد الوقوف دقيقة صم ٍ
ت على
روح الشهيد و أرواح شهداء
ُكردستان ،ألقى سليمان اوسو
سكرتير حزب يكيتي ال ُكردستاني
كلمةً ،شكر فيها جميع َمن شارك
في هذه الذكرى األليمة ،ساردا ً
فيها دور الشيخ الشهيد في الدفاع
عن القضية ال ُكردية ،ووضعها
امام الهيئات العليا للدول األوربية
والعالمية.
نوه اوسو إلى المفاوضات
كما ّ
ال ُكردية /ال ُكردية ،وضرورة

بر األمان وأن ينظر
الوصول إلى ّ
حزب االتحاد الديمقراطي إلى
هذه المفاوضات بروح المسؤولية
ّ
،وأن قضية الشعب ال ُكردي
واألخوة
اصبحت الملف األهم للدول صاحبة
السيادة والقرار في الشأن السوري
وفي مقدمتهم الواليات المتحدة
األمريكية الراعية والضامنة لهذه
المفاوضات.
كما ألقى الشيخ عبد الصمد عمر
كلمة رفاق الشهيد ،ذكر فيها دور
معشوق الخزنوي في نشر الدين
اإلسالمي بمنظوره الصحيح
البسيط ،ودوره في توعية المجتمع
واالبتعاد عن التشدد والتطرف.
كما ألقيت عدة قصائد من الشعر
من قبل شعراء وأطفال ،ثم وضعت
أكاليل من الزهور على ضريح
الشهيد.
وفي ذات السياق ألقى الشيخ عبد
الصمد عمر ليلة أمس محاضرة

ُ

ّ

في منتدى اوصمان صبري في
مقر حزب يكيتي عن مناقب ودور
الشيخ معشوق الخزنوي في الحياة
االجتماعية والسياسية والدينية،
وبحضور نخبة من السياسيين
والمثقفين والشخصيات الوطنية.
يُذكر ّ
أن الشيخ معشوق الخزنوي
استشهد تحت التعذيب بأيدي
األجهزة األمنية التابعة للنظام
السوري بتاريخ  2005/6/1بعد
عملية اختطاف أكثر من عشرون
يوماً.

وفد من يكيتي الكـردستاني يعزي باستشهاد ضحايا
القصف على مدينة عفرين
قام وف ٌد من قيادة منظمة عفرين
لحزب يكيتي ال ُكردستاني -سوريا،
يوم األحد  ،2021/6/13بتقديم
واجب العــزاء باستشهاد عد ٍد من
المواطنين ال ُكـرد ممن قضوا في
القصف الصاروخي يوم أمس على
مركز المدينة.
وفد ال ُكـردستاني قام بتقديم واجب
العزاء باستشهاد فني التخدير ،امين
قوشو ،في قريتي خلنر  .كفرشيل،
وفي قرية معراته ،باستشهاد زينب

شيخ داود ،وابنها يوسف قليج .
ق متصل قام وف ٌد من
وفي سيا ٍ
المنظمة ووفد من اللجنة المنطقية
للحزب الشيوعي السوري المو ّحد
في عفرين بزيارة المواطن أحمد
حسن حمو رشكيلو عمره ٧٧ /
عاما ً  /من قرية أرنده _ شيه  /شيخ
الحديد ،والذي ت ّم االعتداء عليه
وعلى زوجته من قبل مجموعة
مسلحة في تمام الساعة الرابعة
صباحا ً بتاريخ ٢٠٢١ / ٦ / ٦

لالطمئنان على سالمته وسالمة
زوجته.

ُ

السياسية الكـردية ..افتتاح مكتب حزب
حبضور احلركة
ُ
يكيتي الكردستاني ـ سوريا يف ديرك
بحضور جماهيري كبير وبمشاركة
ٍ
المجلس الوطني ال ُكـردي ،وأحزاب
الحركة السياسية الوطنية والمنظمة
اآلثورية الديمقراطية ،والفعاليات
االجتماعية والثقافية والمنظمات
النسائية وبدعوى من منظمة ديرك
لحزب يكيتي ال ُكردستاني – سوريا
تم افتتاح مكتب حزب يكيتي
ال ُكردستاني – سوريا بمدينة ديرك.
كما وشارك وفد من اللجنة السياسية
لحزب يكيتي برئاسة نائب سكرتير
الحزب المهندس عبداإلله عوجي،
ومنظمات حزب يكيتي في كركي
لكي ،الكوجرات ،وجل آغا.
بدأ حفل االفتتاح بالوقوف دقيقة
صم ٍ
ت على أرواح الشهداء
ُ
وعزف النشيد الوطني الكردي
آي رقيب ،وبعد ترحيب عريف
الحفل بالحضور ،ألقى عضو اللجنة
المركزية ومسؤول منظمة ديرك،

ُ

حســن جب ،كلمة المنظمة ،أ ّكد من
خاللها عدم جدوى إغالق المكاتب
ّ
وأن العمل السياسي
الحزبية،
السلمي هو الطريق األمثل لتحقيق
االستقرار في المنطقة.
كما وألقيت كلمات باسم المجلس
المحلي في ديرك ،ألقاها الدكتور
إسماعيل ميرو ،وكلمة الحزب
الديمقراطي ال ُكردستاني – سوريا
ألقاها حسين سليمان عضو اللجنة
المركزية للحزب الديمقراطي ،و
كلمة اتحاد كتاب ُكردستان سوريا
ألقاها أحمد صوفي.

الكلمات بالمجمل تطرقت إلى
الوضع السياسي ،وضرورة تكاتف
أحزاب المجلس ،وعن أهمية
افتتاح المكاتب وأن تكون في خدمة
القضية ال ُكـردية.
ُ
كلمة حزب يكيتي الكـردستاني-
سوريا ،ألقاها نائب سكرتير
الحزب ،تحدث خاللها عــن
المؤتمر القادم للمجلس الوطني
ال ُكـردي ،والحوار ال ُكـردي/
ال ُكـردي ،كما وتطرق إلى اللقاءات
الدولية بخصوص الوضع السوري
العام.

يكيتي الكردستاني يستذكر شهداء ليلة الغدر يف كوباني

أحيت منظمة كوباني لحزب يكيتي
ال ُكردستاني – سوريا ،اليوم الجمعة
 25حزيران  2021الذكرى
السادسة لمجزرة ليلة الغدر.
وبعد قراءة سورة الفاتحة على
أرواح الشهداء ،والوقوف دقيقة
صم ٍ
ت تخليدا ً لذكرى شهداء
المجزرة ،قام أعضاء المنظمة
بوضع أكاليل الزهور على أضرحة
الشهداء.
ّ
تعرضت
كوباني
مدينة
أن
يُذكر
ّ

منوعات

لهجوم إرهابي ليلة  25حزيران
ٍ
 2015من قبل تنظيم داعش
اإلرهابي ،وكانت تقع تحت سيطرة
وحدات حماية الشعب التابعة لحزب

االتحاد الديمقراطي ،دون إجراء
ق في المجزرة التي راح
ي تحقي ٍ
أ ّ
ضحيتها مئات الشهداء والمصابين.

العدد  287حزيران

ُ
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حبضور احلركة السياسية الكـردية ..افتتاح
ُ
مكتب يكيتي الكردستاني يف عامودا
في احتفالية وبحضور عد ٍد كبير
من األحزاب والشخصيات الوطنية
وممثلي منظمات المجتمع المدني
ت ّم افتتاح مكتب حزب يكيتي
ال ُكردستاني – سوريا اليوم الجمعة
الموافق 2021/6/25
بعد الترحيب والوقوف دقيقة صم ٍ
ت
على أرواح الشهداء ألقى سكرتير
حزب يكيتي ال ُكردستاني – سوريا
كلمةً ر ّحب فيها بالحضور وأشار
الى أهمية فتح المكتب للحزب
وتطرق إلى الوضع
وللمجلس
ّ
السياسي الراهن والحوار ال ُكردي
ال ُكردي ودور المجلس في
المعارضة.
كما ألقى السيد محمد شيخموس
رئيس محلية عامودا للمجلس
الوطني ال ُكردي كلمةً أبدى فيها

ارتياحه لفتح المكتب ,وأشار إلى
ضرورة أن يكون المكتب لك ّل
المجلس ,و ألقى السيد نعمان كنرش
باسم سازيا برزاني أبيا ٍ
ت من الشعر
وشاركت مجموعة من األطفال من
سازيا برزاني بأغاني من شعر
مالي جزيري

السيدة ماال أيضا ً ألقت قصيدة باللغة
ال ُكردية باإلضافة إلى غناء السيد
أحمد سنان أغنية فلكلورية واختتم
أجواٍء االحتفال على أمل أن يكون
المكتب مركزا ً لنشر الثقافة ال ُكردية
ومنبرا ً للنشاطات.

معزوفة نينوا بني الروح ومعاناة حسني علي زادة
ّ
إن موسيقى »ني نوا« تخترق
الروح اإلنسانية ،فهي موسيقى
دخل مستمعها إلى عوالم متداخلة؛
تُ ِ
تصف حالة مؤلّفها وروحه التي
تأبى بشاعة الدمار الذي تخلّفه
أيادي التالعب بمصائر البشر،
فوقف حائرا ً باحثا ً عن حلو ٍل
يستطيع بواسطتها انتشال العنصرية
مكونات
التي زرعتها األنظمة بين ّ
الشعوب المتعايشة في منطقة
ُكردستان أيران .
ّ
إن موسيقى ني نوا حيث عبق
التاريخ الغابر الذي تنفضه اآلالت
النفخية ،لتكون بذلك تاريخا ً مستعادا ً
من الحلم والقوة والعنفوان والعزة،
من إضاءات التاريخ مقابل الحاضر
الهش ،فغلّبت عليها طابع الحزن
ّ
واألسى  ،لما ح ّل ببني البشر من
فرق ٍة وتناحر وأحقاد ،صنعتها

حروبٌ غذّتها الدول والحكومات
،فصار الجار اإليراني يريد أن
يستولي على روح جاره ال ُكردي
وماله وأرضه ،ورأى المؤلّف
بأم عينيه كيف ّ
أن الحرائق تلتهم
األجساد ؛وت َعبث بجمال الطبيعة
في ُكردستان وسائر المنطقة،
فيقول حسين علي زاده الذي ألّف
موسيقى “ني نوا”سنة  ،1983وت ّم
عزفها عام  1984أي في بدايات
الثمانينات عن ظروف تأليف هذه
الموسيقى:
كانت أياما ّ قاسيةً تبعث على
اليأس ،في تلك األيام كنت أمضي
أوقاتي وحيداً ،ألر ّكز على ما أريد
أن أؤلّف ،كانت “ني نوا” بمثابة

كتابة مذكراتي ألشهر.
والموسيقى ترشح باأللم  ،تختلط
فيها مشاعر االنكسار والرغبة في
العزلة عن العالم والركون إلى
الذات ،حيث يقول علي زاده:
اآلن عندما أتذ ّكر ك ّل هذا وأذكر
أني حينها كنت بحاج ٍة إلى التعبير
عن ك ّل اآلالم التي شعرتُ بها،
ُّ
أظن أني خلقت شيئاً ،لو أنني
كنت
تعرض للظلم،
ي
ٍ
شخص آخر ّ
أو أ ّ
سيعرف أنه مازال هناك شيء يذ ّكر
الناس بتلك األيام ،كلما ارتفعت
فيها صوت هذه المعزوفة ،أنا لم
أكن أريد تذكير الناس بآالمهم ،بل
كنت أريد مواساتهم في تلك األيام
الصعبة.
وهي السنوات التي شهدت آالف
الضحايا والعذابات .إنّها كانت تعبّر
بحسب علي زاده نفسه عن األيام

تعرض لها الناس
العصيبة التي
ّ
وبخاصة في القرى الحدودية بين
العراق وإيران.
الكثير من المتابعين والمل ّمين
بالموسيقى يعرفون ّ
أن موسيقى
“ني نوا” هي مجموعة مقاطع
موسيقية تتكون من خمسة أجزاء
للمل ّحن اإليراني حسين علي زاده
أمر مسلّم به وبخاصة ّ
أن
 ،وهو ٌ
المؤلّف ال يزال حيّاً ،وأنّه قاد بنفسه
عزف موسيقى “ني نوا” ،التي
عزفتها الفرقة السيمفونية الوطنية
 ،وهي موسيقى معروفة جدا ً في
الكثير من دول العالم .فكلمة “ني”
تعني “قصب الناي” وكلمة “نوا”
تعني “لحن” ،فيصبح معناها “لحن

إدريس شيخة
الناي” ،وهو العنوان لمجموع
المقاطع وتعني( عزف الناي على
مقام النوا)
يقول الباحث الموسيقار السرياني
الكبير نوري اسكندر مؤ ّكدا ً ّ :
إن
موسيقا نينوى هي حديثة وال مزيد
من المعلومات عنها.
وأ ّكد أيضا ً الباحث في مجال
الموسيقا الشرقية خزعل الماجدي
أنها ليست مقطوعة اشورية قديمة،
بل هي مقطوعة حديثة لمؤلّفٍ
معاصر ،هو حسين علي زاده،
واسمها الحقيقي(ناي نوا) ويقول
خزعل  :لو كانت قديمة حقاً،
ّ
فإن مؤلّفها الب ّد وأنه كان يتنبّأ
المروع ،حتى
بسقوطها ودمارها
ّ
وجدوا كما ادّعوا (رقم نوتتها)
بين أنقاض مدينة ني نوا المد ّمرة،
أما لو كان ألّفها بعد الدمار وكانت
المدينة خالية من السكان ؛ فلماذا
رمى (الرقم) (لوح من الطين)
بين أنقاض المدينة) في تلميحٍ لعدم
معقولية الحدث .
ّ
إن الخطأ الشائع في األوساط
السورية والعراقية ،نتيجة التطابق
اللفظي بين الكلمتين ،لعب دورا ً
هاما ً في هذا الشيوع ،إضافةً إلى
أسطرة الموسيقى وربطها بتاريخ
آشور ،الحضارة الغابرة ،حتى
ّ
أن الكتابة المقطعية لكلمة نينوى

المدينة (اآلشورية) تكتب بذات
الرسم تقريبا ً  ،ففي الكتابات
المسمارية القديمة في عصر ساللة
أور الثالثة وردت بصيغة (ني-
نو-آ) ،وحتى ّ
أن شرائط الكاسيت
في سوريا ،باعتبارها تتبع لشركات
تدون على
بدون تراخيص كانت ّ
هذه الموسيقى “نينوى”.وهنا أقصد
اسم المدينة وطريقة كتابتها وليست
السنفونية بذاتها.
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Tirk û Emerîkan

Rewşenbîrên Seyr Ên Modern..... Ev
Mabû We Ev Jî kir

R

E

ewşenbî�r rêberên tê nivî�sandin,û ne jî�
miletan

in.

Ji alfabeya Kurdî� ya latî�nî�

xwe ve! Rêya felat û ye. Yan bi Erebiyeke

pêşkeftinê nî�şanî� wî� paqij binivî�sin an jî�
dikin. Ew jî� ji xwe ve! bi Kurdiyeke paqij. Ti
Miletê me yê Kurd gelekî� alfabeyên nû ji me re
guh nedayê zimanê xwe dernexin! Li Tevahiya

ku bi nivî�skî� wî� bikar Kurdistanê û bi taybetî�

Fe ner Hemedo

bî�ne; Ev yek jî� sedemên li parçeyê wî� wê pepûk

ne jî� ti hêviyên mezin jê

wê hene ku vedigerine ewê ku di serdemên

tên kirin. Li vir ji milet

bi salan bindestî� û peşî�n de ti xêr ji xwe

re çi pêwî�st e gelo!

qedexekirina ziman û nedî�t û rola sereke ya

Belê;

çanda wî�. Gelek kes en rewşenbî�r û xebatkarên
xwe

dikin

ve rabin û di destê miletê

ên serdema me xwe Kurdistanî� ew bû hema
û

maşele

li

ber

bigirin û wî� ji rewşa wî�

xwe

ya civakî�, çandî� û siyasî�

xirabiyeke bidin û ziman û kulturî�

ya xirab rizgar bikin; Lê

bêhempa dikin, û gelek biparêzin. Ji aliyekî� ve

ma ka em li nav Kurdên

ziyanê digihî�nin ziman rewş aloz bû û ji aliyekî�

Rojavayê

û kutura xwe. Tu yê din ve jî� zext û zor jî�

netiştek, ji bilî� çend kes,

çi dikin? Eger ez bersiva rêjî�ma Şamê ve. Û� Milet

hin alavên ragihandinê,

bidim û bibêjim bi Erebî� hingê weke her miletekî�

çend lib ji dezgehên

dinivî�sin û Kurdî� li paş cihanê yê bindest bû.

medyayê;

guhên xwe hêliştine/ wî� li gorî� taqet û şiyana

wekî�

din

hemû Rewşenbî�r ên ku

hiştine. tê henekê xwe xwe li ber xwe dida û

ti nemayê û çavên xwe

bi min bikî�. na? Lê ez ê kêm zêde li gorî� zanî�n

ziwa bikin ji girî�nê li

ne wiha besivê bidime û fihma xwe xebata xwe

ser rewşa miletê xwe,

»Rewwşenbî�rên« bi awayê xwe yê gelerî�,

Gelek dezgehên Kurdî�

axir-zeman bi alfabeya klasî�k û sade bi rê ve

yên

Erebî� ya fermî� peyvên dibir. Ji xwe miletê Kurd

medyaya

Civakî�,

Malper û rûpelên Kurdî�

Kurdî� bikar tî�nin. Yanî�; hêja ye em pesnê wî�

di pêzbaziyê de ne û yê

tu dikarî� bêjî� ku wan bidin li ser berxwedana
ye, ne Alfabeya Kurdî� e. Lê helbet ev xebat

cilmisî�n ji ber bayê

Ferhengok

çeqo

مصير

çarenivîs

عالج

çare

الربع

çaryek

الرابع

çarem

مربع

çargoşe

Çavên nalbendan li simê hespa ye.
Çax ji çaxan fedî nake. - Çi kiro bi xwe kiro.-

nişteciyên Tirkiya /84/
milyon kesin, bi rûberek
dora /700/hezar k.m
çarçik. -Kompanî� û
bazirganyên Tirkan li
her çar kenarê dinya
yê
belavin.
-Tirk
hevparin di kompaniya
firokên F35de, ku 3
kompaniyên
Tirkan
parçe û alavaên firokan
saz dikin.-Bazirganiya
Tirkan bi Emerî�kan re
dighe sed milyar dolar.
Dema Tirk destdirêjiyan
li derya spî� dikin û
leşkerên xwe rêdikin
Lî�bya û Azirbaycan bi
vî�n û arêkirina Emerî�ka
ye.-Dagirkirina
xaka
kurdistan li başûr û
rojava, dî�sa bi vî�n û
erêkirina Emerî�kane. Li
hember van destkeftan,
çi rol û hêza kurdan
heye ku Emerî�kan dest
ji kodika tije û dagirtî�
berdin, û bidin pey ya
vala?

bileztir xwe nizim bike Dem û dewran li me
reben û bêxwedî�.

ên Erebî�-Farsî� ya ku pilankirî� ye. bêserûber

Adilê Evdile

Rewşa reş

vê çax û demê

çi rê û deverê Kulî�lk

û bigihî�ja asta miletê geryanin bê sûc û

ye ya bi ku tipên wek û berxwedan ji ku ne

سكين

A

Emerî�kanan
nizanin,
bila ji xwere bi xwênin:
-Hozên Tirkan ji beriya
hezar salî� ji beyabana
Asiya navî�n hatin, û zora
imprtatoriya Bî�zantan
birin, di sala/1071/an
de li ser xaka Melezgî�ra
kurdan, bi şûrê kurdan.
-Di sala/1453/an de
paytexta
Bî�zantan
Qistantî�niye
standin,
dî�sa bi şûr û xwî�na
kurdan. -Di sala/-1919
1922/an
deTirkan
Yonanî� şikandin, dî�sa bi
xwî�n û şûrê kurdan. -Di
sala /1974/an deTirk
derbasî� girava Qubris
bûn, nî�vî� rûberê xaka
wê berxwe xistin, di wê
dema ku hevpar bûn
di peymana /Nato/
de. Û� bi palpiştiya
Emerî�kan, dî�sa bi şûr û
xwî�na kurdan.-Di sala
/1945/an de Tirk tevlî�
peymana Nato bûn. -Di
sala/1952/an de Tirk
tevlî� şerê Kûriya bûn,
weke indamê Nato û
palpiştên
Emerî�kan,
dî�sa bi xwî�n û şûrê
kurdan. -Tirk dewleta
diwemî�ne di peymana
Nato de, bi hijmara
leşkerên xwe, piştî�
Emerî�kan. -Ciyosiyasiya
Tirkan roleke mezin
dide
wan,
sebaret
berberiya di navbera
Nato û urus de. -Hijmara

Nema zanin berî� bidin

xwe xirab bike, û kî�

ew alfabe ne Erebî� salan ta niha berdewam

m kurd bi dilê xwe
di ramin, ne bi
hişê xwe, weha zeman
derbas bûn, sal li pey
salan, bêyî� ku yek ji
wan bênderên hî�vî�
û xewnên me bi cih
bibin, dî�sa em kêşan
û berjewendiyan ji
hev dernaxin. Beşek
ne hindik hî�vî� û
gumanan li ser hev
ava dikin, xeyalan di
deynin ser hev, ku
sed sala peymana
LûZAN ê derbas bibe,
di sala/2023/an de,
wê mala Tirkan here
ber mî�ratê, û kevir li
ser kevir namî�ne, wê
dewleta Tirkan bibe
kerî� û parçe. Wê hin
bêjin:Serokê Emerî�kan
yê
nuh(Baydin)ne
dostê serokê Tirka ye
(Erdoxan). Wê Baydin
derzika pişta Erdoxan
bişkî�ne, hinga bi çar
piyan jî� nema di kare bi
rêve biçe, weha got-got
berdewamin, em kurd
ji xwere koşk û serayan
di hişê xwe de ava
dikin, lê mixabin em ji
bî�r dikin, ku bi hî�vî� û
lavan dest keft nayên,
û kêşe çareser nabin,
weke hozanvanê mezin
Cegerxwî�n di bêje: Tac
û şewket berxwedane,
destê rast û taziye. Yên
ku têkiliyên Tirkan û

x û of ji derdê

li wî� ka kî� zû zimanê

alfabeyeke nû çêkiriye, wî� ya ku ev bûye sedên

Soranî� bo nimûne pê e, ne wek tê xwestin e,

Kurdistanê

çi dibî�nin. Hema bêje

bibêjî� ma ev Rewşenbî� gelek xurt bû ji hêla

te.

Divê

rewşenbî�r bi erkê xwe

Rewşnbî�r ziman û kutura kurdî� û

li bayê miletî� berdane bikarim

Rewşner.
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 الجهات االربعçarkenar

kur û seqemê Kengî�

sedemê Ser pêhatiyên

pirbûne ji destê me tê
Ne şev li me geryanin

rojin ne wek edetê

ev ewrê reş û tarî�
Bahoz Gunreş

bela bibe hilê? Neyar

gurê hare naxwazî� vê
dewletê Di bin çavan

Tim û tim felekê xinizê ta tê Xuşk û dayik dest dinêre bin simbêlan
sûcdarê
gunehkirê li ber rû mane tenê ken tê Bahoz gava ti

Destan em jê dişon Kul û derdan dikêşin bi hêz û xezeb tê Ti
bi xap û derew û her gav û demê xweş di zanî� kî� şêr û kî�
tewanbarê Avdarê di Bendewarin hêvî�darin newêrek tê.
gel ne tim zilindar û şêrî�nin ber dilan bê

