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عشرة  السادسة  الجولة  اِختُتِمت 
حول  أستانة  مباحثات  من 
يوليو  تموز/   8 بتاريخ  سوريا، 
نور  الكازاخستانية)  العاصمة  في 
وفدي  بمشاركة  وذلك   ،) سلطان 
والدول   ، والنظام  المعارضة 
الضامنة ) تركيا- روسيا - إيران( 
وهيئٍة خاصة من األمم المتحدة ، 
واألردن  والعراق  لبنان  من  وكل 

بصفة مراقبين .
التوقيت  روسيا  اختارت  لقد 
مجلس  اجتماع  قبيل  لها  المناسب 
عشر  الحادي  في  الدولي  األمن 
من شهر يوليو، حول ملف إدخال 
المساعدات اإلنسانية عبر المعابر 
التصعيد  فيه  ازداد  وقٍت  وفي   ،
محافظة  على  الروسي  العسكري 
ذلك  فكّل  األعنف،  وهو  إدلب، 
جاء وسط مخاوف المجتمعين من 
المساعدات  أمام  للفيتو  استخدامها 

اإلنسانية .
أستانة،  جلسات  عدد  تتزايد 
السوريين،  آمال  معها  وتنخفض 
التمّسك  أنقرة  تحاول  وقٍت  في  و 
وحدة  حيث  من  التوافقات،  بتلك 
 ، التهدئة   - السورية  األراضي 
وماتلبث أن تخترق هذه التفاهمات، 
أي  جديدة،  أستانة  إلى  والعودة 

جولٍة جديدة برقٍم جديد . 
هو:  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
بأستانة؟  الدول  هذه  تتمّسك  لماذا 

وماهو الجديد في هذه الجولة ؟
يبدو أّن أستانة حقّقت لروسيا نفوذاً 
السورية،  األرض  على  كبيراّ 
مسار  إفراغ  ذلك  من  واألهم 
الدولية  القرارات  وتمييع  جنيف، 
إيقاع مسار  الصلة، وفرض  ذات 
أستانة وفق رغبتها في ظّل جمود 
العملية السياسية األممية، وبالمقابل 
الروسية تصطدم  الطموحات  هذه 
يعتبر  والذي  األمريكي،  بالموقف 
طريقة  أفضل  جنيف  محادثات 

لحل النزاع في سوريا.
مع  التعاطي  في  الثنائية  هذه  أمام 
ضغط  هناك  كان  يبدو   ، الملف 
المعارضة  لرأي  ودعم  دولي 
حول استمرارية تدفق المساعدات 
من  بالفعل  ماتّم  وهو  اإلنسانية، 
الدولي  خالل جلسة مجلس األمن 
لسنٍة  بالتمديد   2021/7/11 في 
من خالل معبر باب الهوى، لكن 
هل  نفسها:  تطرح  أسئلة  هناك 
دولية  لضغوٍط  رضخت  روسيا 
أم  اإلنسانية،  القضية  هذه  حول 
مررتها مقابل تنازالت في ملفات 
أخرى من قبل امريكا وأوروبا ؟.

توّزع  المساعدات  هذه  أّن  علماً 
لثالث مناطق ) المعارضة - النظام 
الوقت  وفي   ،  ) الفرات  شرق   -

مسار أستانة 16جولة جديدة
 برقم جديد

هيئة التحرير

وإيران  روسيا  فيه  تسعى  الذي 
خطر  من  السوري  النظام  إلنقاذ 
مناطقه،  في  االقتصادي  االنهيار 
المساعدات  كّل  بدخول  والتوجيه 
النظام  سيطرة  مناطق  خالل  من 
وتريدان الحصة األكثر،  علماً أّن 
من  تأتي  المساعدات  من   92  %
قبل أمريكا وأوروبا و %8 من قبل 

كوريا الجنوبية واليابان .
عودة إلى أجندات طرفي الصراع 
) المعارضة - النظام ( في المؤتمر 

وما الذي تحقق؟ .
ويقينها  موقعها  ومن  المعارضة 
في  سيكون  السياسي  الحّل  بأّن 
رّكزت  أممية،  وبرعايٍة  جنيف 
الملف  على  أجنداتها  أولويات  في 
إدلب،  في  والوضع  اإلنساني 
واستئناف العملية السياسية ، بينما 
النظام كان أكثر تشّدداً ويعّول على 
االنتهاء  بعد    ) انتصاره   ( نشوة 
قد  وبأنه  الرئاسية،  انتخاباته  من 
اكتسب شرعية ولم يعد بحاجٍة إلى 
شيء اسمه الدستور، وبالتالي من 
االحتالل،  إنهاء  أجنداته  أولويات 
ورفض أّي تدخٍل بالشأن السوري، 
مستنداً إلى جمود المجتمع الدولي 
بعيد  األمريكية  الرؤية  غياب  و 

انتخاباتها .
والخيارات  األجندات  هذه  أمام 
واللعب  المسار  بهذا  وللتمسك   ،
حافظ  فقد    ، الزمن  عامل  على 
المجتمعون في  أستانة على القديم 
الضامنون  اتفق  حيث  الجديد،   -

على: 
السورية  األراضي  وحدة   “
اإلرهاب  مكافحة  و   ، وسيادتها 
على  التهدئة  و   ، أشكاله  بجميع 
المخططات  ومواجهة   ، األرض 
 ، الفرات  شرق  في  االنفصالية 
الدستورية  اللجنة  دور  وأهمية 
وانعقاد جلساتها ، باإلضافة لتفعيل 
جميع  في  اإلنسانية  المساعدات 
المناطق دون تمييز أو تسييس “ .

 ، المتكرر  السيناريو  هذا  أمام 
يبدو بأنه ستزيد معاناة السوريين، 
طالما قضيتهم أصبحت رهينة بيد 
البل    ، وتعّدد  الكبار،  الالعبين 
عاصمة  من  قضيتهم  مسار  تنقّل 
أفق  أو  بوادر  أي  بدون  ألخرى 
عرضة  معاناتهم  وترك  للحل، 

للبازارات وكسب النفوذ .

من  األمريكي  االنسحاب  يكن  لم 
البعض،  يتصّوره  كما  أفغانستان 
كبيرة  هزيمٍة  بمثابة  واعتباره 
في  ألمريكا  حصلت  كالتي 
منتصف  في  فيتنام  في  حربها 
 ، المنصرم  القرن  سبعينات 
ذلك،  عكس  تقول  الحقيقة  لكّن 
مفاوضات  نتيجة  فاالنسحاب جاء 
في   2019 منذ  الطرفين  بين 
الموقف  على  وغلبت  قطر،  
حين  المصالح،  لغة  األمريكي 
قواتها  بقاء  بأّن  مؤخراً  أدركت 

المشهد  في  مكاننا  في  حوار 
المسلم  سيبلغ  هل  الحضاري. 
بلغه  الذي  الحضاري  األفق 
الحريات  تقديس  من  الحّر  العالم 

والمساواة  اإلنسان  وحقوق 
في  سنستمّر  والديمقراطية؟أم 
خصائصنا  حول  العقيم  الجدل 
المعصومة التي ال يجوز أن تذوب 
سيستمّر  وهل  الغرب؟  شروط  في 
المسلم  يعزل  الذي  الخطاب  هذا 
عن العالم بوصفه كائناً غير معتاد،      

رئيس  بايدن  لجو  تصريحٍ  في 
في  األمريكية  المتحدة  الواليات 
2021/7/8 في والية أتالنتا قال : 
لقد حقّقنا أهدافنا، ولهذا السبب ذهبنا 
لبناء  نذهب  ولم  أفغانستان،  إلى 
األفغاني  الشعب  حق  ومن  الدولة، 
وكيف  مستقبله،  يقّرر  أن  وحده 
حقّقت  واشنطن  بالدهم،  يديرون 
القضاء على اإلرهاب  ما تريد في 
ومع َمن شارك في هجمات سبتمبر 

 . 2001
الوضوح  غاية  في  التصريح  هذا 
ملخص  عن  وعبارة   ، واألهمية 
منطقة  في  األمريكية  لالستراتيجية 
الشرق األوسط، ويحمل الكثير من 

المعاني والدالالت.
هذا  من  جزء  المقال  عنوان  إن 
نحو  لالنطالق  اتخذناه  التصريح 
المنطقة  في  يجري  ما  فهم  محاولة 
، وما هي األسباب والدوافع الكامنة 
األخرى  الدول  قوات  وجود  وراء 
في الشرق األوسط ومعرفة النتائج، 
للعامة،  معروفة  غير  كانت  وإن 
والدالالت  المعاني  هذه  ومن 
الخطاب،  هذا  من  المستخلصة 
أيام على هذا  أّن مرور عدة  حيث 
الخطاب دون تعليق منا، كانت في 
سبيل متابعة ما ينتج عن االنسحاب 
األمريكى من أفغانستان وإطالق يد 
«طالبان» وسيطرتها على مناطق 

واسعة :
بخطابات  كثيراً  نهتّم  أن  يجب   .1
الرئيس  وخاصةً  الرؤساء، 
عن  يعبّر  ألنه   ، األمريكي 
والخارجية  الداخلية  السياسةالعامة 

كبيرة  درجةً  بلغ  السوري  الشعب 
أي  من  أكثر  والعوز  الفقر  من 
يعيش على  وقٍت مضى، و أصبح 
و  العالم،  دول  من  المساعدات 
موجعة  أصبحت  الفقر  مستويات 
للتخفيف من   لكّل ذي ضميٍر حي. 
الكارثي،  اإلنساني  الوضع  هذا 
بإرسال  العالم  دول  بعض  بدأت 
المساعدات، و لكن طريقة وصولها 

اصبحت معقدة جداً. 

ماذا وراء االنسحاب األمريكي
 من أفغانستان.؟..

الدكتور رضوان زيادة الباحث يف املركز العربي بواشنطن ومدير املركز 
السوري للدراسات السياسية يف حوار خاص مع يكيتي :

الفائدة  لها  اليجلب  أفغانستان  في 
المرجوة، 

     التتمة في ص2

بقلم:  إسماعيل رشيد

فؤادعليكو 

عبداهلل جعفر كوفلي 

ماجستير قانون دولي

د. محمد حبش 
دكتور الفقه السني 
يف جامعة أبو ظبي 

    د. محمد جمعان
       قانون دولي

ملاذا فقط معرب باب اهلوى ؟

الثورة  قوى  أداء  تقيّّمون  كيف 
عامةً،  السورية  المعارضة  و 
بهيئة  الممثّلة  الرسمية  و 
االئتالف  و  السورية  التفاوض 
بعد  وذلك  خاصةً،  السوري 
اندالع  على  عقٍد  من  أكثر  مرور 
الثورة  ؟.                                 

تقييم  حول  األول  للسؤال  بالنسبة 
والمعارضة  الثورة  قوى  أداء 
هيئة  ومنها  عامةً،  السورية 
غياب  وبسبب  أعتقد  التفاوض،  
أّن  حيث   ، السياسية  العملية 
اهميٍة  أّي  يعِط  لم  األسد  نظام 
المفاوضات  في  السياسية  للعملية 
تأثيٍر  أّي  فقدان  تم  بجنيف،  
و  المعارضة،  لقوى  سياسي 
بمؤسسات  الثقة  أضعف  ما  هذا 
 ، رئيسي  بشكٍل  المعارضة 
الموارد  غياب  عن  فضالً 
انعدام  الضرورية،و  المالية 

       التتمة في ص2

       التتمة في ص3

تجاه  واستراتيجيتها  األمريكية 
الساحة  على  المطروحة  القضايا 
بمنطقة  يتعلّق  ما  خاصةً  الدولية، 
الشرق األوسط ودولة العراق، على 
ُكردستان  وإقليم  الخصوص  وجه 
الدستور  ،وفق  منه  جزءاً  باعتباره 
لهذه  وبما  الصادرة،  والقوانين 
المنطقة،  على  تأثيٍر  من  الخطابات 
فتيل  إشعال  أو  بالتهدئة  سواًء 

الحروب والنزاعات.
2. يدّل هذا التصريح المثير على أّن 
الدول تتعامل على أساس المصالح 
ألطول  وتأمينها  حمايتها  ،وكيفية 
أساس  على  وليس  زمنية،  فترةٍ 
الدفاع عن السلم العالمي واإلنسانية 
واإلنقاذ من القتل والدمار والخراب 
من  تتخذ  كانت  وإن  واإلرهاب، 
إذا  إال  لها،  غطاًء  العبارات  هذه 
مصالح  مع  مصالحها  تقاطعت  ما 
تكون  فحينها  المنطقة،  شعوب 
هذه  صالح  في  تصّب  سياساتها 
الشعوب، وتستطيع أن تستفيد منها.

       التتمة في ص3

لقوى  والمالي  السياسي  الدعم 
الشهر  بعد  تقريباً  المعارضة 
 ،2015 عام   من  عشر  الثاني 
العسكري  التدخل  بعد  أي 
النظام  ،وسيطرة  الروسي 
السورية،  المناطق  معظم  على 
يكون  أن  :أتمنّى  هنا  وأضيف 
على  حتى  المعارضة،  أداء 
أفضل،  بشكٍل  الضعيف  المستوى 
وقوى  السياسية  القوى  ربّما  لكن 
وقٍت  إلى  تحتاج  المعارضة 
كبير  تأّخر  هناك  حيث  طويل،  
و   ، األساسية  مهامها  أداء  عن  
على  القدرة  من  التمّكن  عليها 

  . أفضل  بشكٍل  خالفاتها  إدارة 

في  مطرودة،  السياسة  كانت 
الثورة  بعد  و  األسد(  )سوريا 
السياسية  األحزاب  بدأت 
خاصةً  و  بالتشّكل،  المعارضة 

مل نذهب لبناء الدولة ...
 الناقوس

ّ
 دق

ترونه  ثقٍل  البالد.أّي  خارج 
راهناً؟.   السورية  لألحزاب 

صحيح  فهو  ذكرتم  كما  طبعاً 
سياسية،  ألحزاٍب  وجود  ال  حيث 
وذلك على مدار 50 سنة ماضية، 
الذي  الديكتاتوري  النظام  بسبب 
وريثه  بعده  ومن  أسد،  حافظ  بناه 
يصعّب  هذا  وبالتالي  أسد،  بشار 
ال  السياسية  فاألحزاب   ، األمر 
العملية  بل  وليلة،  يوٍم  بين  تولد 
آيديولوجية  رؤيٍة  إلى  تحتاج 
سياسية  بيئٍة  إلى  تحتاج  ،و 
مالية  موارد  وإلى   ، مناسبة 
تحتاج  ذلك،  كّل  من  واألهم   ،
الناس،  مع  تواصٍل  عملية  إلى 
األحزاب،  هذه  برؤية  تؤمن  كي 
تقوم  التي  السياسات  و  والسبل 
                                 . السلطة  إلى  للوصول  باتباعها 
جعل  الشروط  هذه  كّل  غياب  إّن 
سوريا  في  السياسية  العملية  بناء 

فإّن  وبالتالي  مستحيلة،  شبه 
ال  بأنه  يشعرون  السوريين  كّل 
جدوى اآلن ألحزاب سياسية في 
داخل  في  سواًء  عامةً  الساحة 
ولذلك  خارجها،  أو  سوريا 
مسألة  يجعل  هذا  بأّن  أعتقد 
المعتمدة  الديمقراطية  بناء 
الديمقراطية  األحزاب  على 
بالنسبة  صعب  تحّد  فيها  مسألة 
غياب  مع  خاصةً  للسوريين، 
السوريين  لدى  الجماعي  العمل 

 . عام  بشكٍل 
      التتمة في ص2

الميكن العودة بسوريا إىل ) أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة (.

أمة بني األمم

وأّن الحضارة القائمة شاذة ومادية 
وعرجاء وعمياء،                 
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ماذا وراء االنسحاب األمريكي من أفغانستان.؟.. التتمة

ملاذا فقط معرب باب اهلوى ؟... التتمة

الدكتور رضوان زيادة 
الباحث يف املركز العربي 
بواشنطن ومدير املركز 

السوري للدراسات السياسية 
يف حوار خاص مع يكيتي : 

التتمة

منطقٍة  في  تحكمها  حيث  من 
ووقوعها   ، الحساسية  شديدة 
المعقدة، من  الجغرافيا  قلب  في 
القومي  السكاني  التنوع  حيث 
جهٍة  ومن  جهة،  من  والديني 
التضاريس  صعوبة  أخرى 
دون  تحول  التي  الجغرافية 
بعيداً  استقراٍر  أّي  حدوث 
إلى  إضافةً  أهلها،  رغبة  عن 
االستقرار  هذا  بأّن  شعورها 
الذي توفّره بالقوة تعود بالفائدة 
أفغانستان،     جيران  على 
مما  أكثر  وروسيا  إيران  خاصةً 
تستفيد منه أمريكا، كما أّن  هذه 
في  أمريكا  وجود  تستغّل  الدول 
من  المزيد  خلق  في  أفغانستان 
دعمها  خالل  من  لها  المشاكل 
لحركة طالبان بالوسائل العسكرية 
غرق  استمرارية  في  الالزمة 
األفغاني،  المستنقع  في  أمريكا 
لذلك قّررت أمريكا االنسحاب من 
هذا المستنقع وتحويله إلى مستنقعٍ 
أفغانستان  جيران  فيه  يغرق 
لذلك  وروسيا،  إيران  وتحديداً 
طالبان  مع  المفاوضات  ترّكزت 
على  وإنما  انسحابها  على  ليس 
تهديدها  عدم  ضمانات  تقديم 
وتهديد حلفائها األوربيين مستقبالً 
األلفية  بداية  في  لها  ،كما حصل 
الجديدة حين هاجمت برج التجارة 
العالمية 2001 باستخدام الطيران 
المدني عبر حليفها منظمة القاعدة 
وحين  الدن،  بن  أسامة  بقيادة 
تأّمن لها ذلك من خالل التفاوض 
قّررت االنسحاب ، وترك مصير 
أفغانستان لسيطرة طالبان ، وما 
قد يتسبّب من هذا االنسحاب من 
الوضع من  سيطرة طالبان على 
حدود  على  اضطرابات  حصول 
وإيران  روسيا  وتحديداً  الجوار 
تركيا  مع  تفاهمت  والصين.كما 
لحماية العاصمة عسكرياً وإدارة 
الملف األفغاني نيابةً عنها ، وهذا 

السياسة

تجاه  تركيا  موقف  سيعّزز  ما 
ملف  في  ليس  وإيران،  روسيا 
أفغانستان فحسب، بل في ملفات 
أخرى، وتحديداً الملف السوري. 
تشعر  الدول  هذه  بدأت  وبالفعل 
االنسحاب  بعد  القادم  بالخطر 
االمريكي، وبدأت كّل دولٍة تعيد 
النظر في حساباتها في التعامل مع 
الوضع الجديد، وما قد ينجم عن 
ذلك.،وإذا كانت باكستان مطمئنة 
العالقات  نتيجة  نفسها  على 
في  والتماثل  جهة  من  القديمة 
والقبلية  والقومية  الدينية  الحالة 
روسيا  فإّن   ، أخرى  جهٍة  من 
تشعر بأّن االضطرابات قد تطال 
على  والواقعة  لها  الحليفة  الدول 
كتركستان    ، أفغانستان  حدود 
وأوزبكستان  وطاجيكستان 
والذين لهم أرومات قومية ودينية 
ومن  األفغانيين  وبين  بينهم 
الممكن جداً استغالل طالبان ذلك 
هذه  في  االضطرابات  خلق  في 
بالتواصل  بادرت   لذلك  الدول، 
إلى  ودعتهم  طالبان  مع  المباشر 
بينهم وبين  لقاٍء في موسكو  عقد 
التوصل  بغية  الحالية،  الحكومة 
الطرفين،إضافةً  بين  تفاهٍم  إلى 
من  الكثير  تقديم  استعدادها  ألى 
المغريات العسكرية واالقتصادية 
للشعب األفغاني، كما أّن الصين 
شعرت بالخطر أيضاً خوفاً  من 
المسلمين  بدعم  طالبان  تقوم  أن 
المضطربة  المسلمة  األقاليم  في 
التعامل  أعلنت  لذلك  أصالً، 
وبناء  طالبان  مع  اإليجابي 
مع  متميزة  اقتصادية  عالقاٍت 
باقتصادها  للنهوض  أفغانستان 
يوجد  فال  إيران  أما  المتهالك، 
لطالبان،ناهيك  تقّدمه  لديها شيء 
عن وجود خالٍف مذهبي تاريخي 
تشعر  لذلك  الطرفين،  بين  كبير 
من  األمريكي  االنسحاب  بأّن 
على  طالبان  وسيطرة  أفغانستان 

من  الكثير  لها  سيخلق  الوضع 
هذا  وزاد  مستقبالً،  المتاعب 
تناولت  حين  بالخطر  الشعور 
األخبار بأّن رئيس االستخبارات 
بالمليشيات  التقت  اإليرانية 
عدم  منهم  ،وطلبت  العراقية 
في  األمريكية  للقوات  التعرض 
العراق ألّن وضعاً جديداً سيُخلَق 
التحضير  ويجب  أفغانستان،  في 
له ، وأّن إيران غير مهيّأة على 
آٍن  في  جبهاٍت  عدة  مع  التعامل 
دعم  تّم  ما  إذا  خاصةً  واحد، 
إلى  ودفعها   ، لطالبان  أمريكا 
التصادم مع إيران، وهذا االحتمال 
االستراتيجية  ضوء  على  وارد 
والقاضية  الجديدة  األمريكية 
المحلية  القوى  على  باالعتماد 
الذين   خصومها  مواجهة  في 
العامة  سياستها  مع  الينسجمون 
أزمات  تعاني  التي  المناطق  في 
يخلقون  والذين   ، واضطرابات 
المشاكل لها وألصدقائها وخاصةً 
األن في  ايران، كما هو حاصل 
واليمن  ولبنان  والعراق  سوريا 
، وانسجاماً مع هذه السياسة فقد 
انسحب قسم كبير من قواتها من 
اإلبقاء على  مع  تدريجياً  العراق 
العسكريين  الخبراء  من  عدٍد 
في  العراقي  الجيش  لمساعدة 
والمليشيات  داعش  مواجهة 
اإليرانية، وقد ينسحب األمر في 
تأّمن  جهة  إذا ما  سوريا أيضاً، 
عدم  تأمين  في  محلية  أو  دولية 
أمن  تهديد  وعدم  داعش  عودة 
اإليراني  الخطر  من  إسرائيل 
غير  حواٌر  وهناك  ومليشياتها، 
حول  وأمريكا  روسيا  بين  معلَن 
الملف السوري وكذلك بين أمريكا 
وتركيا أيضاً ، وإذا ما تحقّق لها 
األساسيين  الشرطين  ،أي  ذلك 
سواًء  إسرائيل(،  )داعش،وأمن 
فإنها  ؛  ذاك  أو  الطرف  هذا  مع 
بهدوء  سوريا  من  ستنسحب 

فؤادعليكو 

    د. محمد جمعان

قانون دولي

ودون ضجة تذكر ،وترك مصير 
اإلقليمية  والقوى  لروسيا  سوريا 
لتقرير  تركيا  وخاصةً  الحليفة 

مصيرها. 
االستراتيجية  أّن  الخالصة 
الشرق  في  الجديدة  األمريكية 
خلق  إلى  تهدف  ال  األوسط 
إلى  بل  المنطقة،  في  االستقرار 
المزيد من التعقيد واالضطرابات، 
نظرية  مع  الموقف  هذا  وينسجم 
أطلقتها  التي  الخاّلقة  الفوضى 
األسبق  امريكا  خارجية  وزيرة 
والذي   2005 رايس  كونداليزا 
الهدف األساسي منها إعادة  كان 
الجيوسياسية  بالخارطة  النظر 

للشرق األوسط من جديد.
الذهن  الى  يتبادر  الذي  والسؤال 
هذه  كّل  من  الُكرد  نحن  أين   :
والدولية  اإلقليمية  المعادالت 
المعقدة ؟ فإنني أعتقد بأّن الُكرد 
في إقليم ُكردستان ضمن المعادلة 
األمريكية ، وسيترّكز العمل معهم 
الجيش  مع  التنسيق  زيادة  في 
التحديات  مواجهة  في  العراقي 
ومليشياتها  إيران  العراقية 
إيران  ُكرد  يدخل  وقد  وداعش، 
بغية  مستقبالً  المعادلة  ضمن 
إضعاف إيران، أما البقية وأقصد 
خارج  فهم  وتركيا  سوريا  ُكرد 
فيما  إاّل  األمريكية  االهتمامات 
يتعلّق بملف حقوق اإلنسان ، مع 
نوعٍ  بتحقيق  الخجولة  المطالبة 
من الحقوق لهم في إطار الحلول 

المستقبلية وخاصةً في سوريا.

التيارات  و  القوى  معظم 
لسوريا   - تطرح  السورية 
القادمة -  الدولة المدنية، لكّن 
التيارات اإلسالمية و القومية 
بضرورة  تتمّسك  العربية 
تثبيت قومية الدولة ) العربية( 
وإسالميتها أو إسالم رئيسها، 
كذلك  و  القادم،  الدستور  في 
اإلنسان»  بحقوق   » االلتزام 

بما يتناسب مع اإلسالم .
ما  التوافق  يمكن  برأيكم  هل 
الوطنية  السورية  الدولة  بين 
المنشودة و هذه  الديمقراطية 

االشتراطات ؟.  
                                         

اّن  وأعتقد  خالفية  مسألة  هذه 
مجٍد  غير  اآلن  حولها  النقاش 
أخرى  أولويات  هناك  ألّن   ،
أعتقد  األحوال  كّل  في  لكن   ،
بأّن هناك توافق بين كّل قوى 
على  السياسية  المعارضة 
احترام  وعلى  الدولة،  حيادية 
بشكٍل  السورية  التعددية 
أكبر  دوٍر  وعلى  بآخر،  أو 
هناك  وبالتالي  لالمركزية، 
اإلطار  في هذا  توافقات عامة 
مدنية  إطار  على  وأيضاً   ،
الدولة، وبالتالي فإّن الخالفات 
مكانها  بأّن  أعتقد  التفصيلية 
،عندما يتّم اإلعالن عن دستوٍر 
جديد أو عندما يتّم تقريباً بداية 
لسوريا،  الديمقراطية  العملية 
الوقت  في  بعيٌد  هذا  ولألسف 

الحالي 
 

الُكردي  و  الوطني  المجلس   

المدني  المجتمع  جماعات 
تطرح  سوريا،  في  الُكردية 
 » السياسية  «الالمركزية 
ترفض  و  المستقبل،  لسوريا 
الدولة  السم  القومية  الصفة 
بإدراج  تطالب  و  السورية، 
اللغة الُكردية ، كلغٍة رسمية في 
التعليم و في دوائر الدولة في 
المناطق التي تشّكل األكثرية، 
أو نسبة معينة، مثالً %30 من 
الُكرد، و كذلك األمر في حالة 
يثير  مما   األخرى،  القوميات 
حفيظة تيارات سياسية عربية 

سورية ...     
 كيف ترون هذه الطروحات ؟.                                       
سياسي  ّتياٍر  أي  أّن  أعتقد 
بفكرة  يؤمن  أن  يجب  سوري 
والثقافية  اللغوية  التعددية 
ال  يعني  في سوريا،  والعرقية 

يمكن العودة بسوريا الى
« أمة عربية واحدة ذات رسالة 
خالدة» ، وذلك ينبع طبعاً من 
واالعتراف  الُكرد،  حقوق 
أو  بشكٍل  وبإثنيتهم  بلغتهم 
التصرف  وربّما  بآخر، 
إطار  ضمن  مناطقهم  في 
الخالف  ولكّن  الالمركزية، 
 ، بالصالحيات  يتعلّق  فيما 
 ، كلها  المناطق  هذه  توزيع 
النظام االنتخابي، فهذه  تحتاج 
إلى نقاٍش صريح وواضح بين 
المعارضة  السياسية  القوى 
الُكردية  السياسية  القوى  وبين 
الوطني  المجلس  وخاصةً 

الكردي .. وشكرا

- من أين تدخل تلك المساعدات، 
َمن يرسلها ؟ 

َمن  َمن يستلمها و عن طريق   -
توّزع؟ .

أخرى  أسئلة  و  األسئلة  هذه  كّل 
السوري  كاهل  تؤّرق  أصبحت 
في كّل مكان، وتخضع لبازاراٍت 
على  سياسية  مكاسب  لتحقيق 

حساب محنة السوريين .
وإحصائيات  أرقام  حسب 
وضع  فإّن  الدولية  المنظمات 
الى  وصل  السوري  الشعب 
درجٍة مأساوية لم يصل إليه قط، 
و بالرغم من هذا الوضع فإّن فتح 
المعابر أصبح جزءاً من الصراع 
بين الدول المسيطرة على سوريا. 
تساعد  أن  تريد  دولة  هناك  ليس 
قرار  ..بعد  عموماً  السوريين، 
بعد  جاء  الذي  األمن  مجلس 
 - أمريكي  اقتراح  أو  مشروع 

روسي مشترك بتمديد فتح معبر 
تسيطر  والذي  فقط  الهوى  باب 
عليه تركيا من طرف  والفصائل 
من  المعارضة  من  لها  التابعة 
بتوافٍق  ذلك  وتّم  اآلخر،  الطرف 

روسي - أمريكي .
لقد أصبح فقط معبر باب الهوى 
لعبور  العيش  و  األمل  نقطة  هو 
طرف  إلى  لكن  المساعدات، 

واحد. 
ال بّد من الذكر بأّن حاجة الناس 
ادلب   - المعارضة  مناطق  في 
- هي كبيرة،  لكّن هذا ال يعني 
المناطق األخرى  السكان في  أّن 
ليسوا بحاجٍة إلى تلك المساعدات. 
بيد  و  واحدة  عبور  فنقطة 
جبهة  منها  المتطرفة،  الفصائل 
القاعدة هي المسيطرة  النصرة / 
، هذا يعني أّن تركيا مع الفصائل 
التابعة لها هي التي تسيطر على 

بأّن  و  الدولية،  المساعدات  تلك 
مناطق النظام و المناطق الُكردية 

محرومة كلياً من المساعدات . 
طبعاً هذا ليس عدالً، و يدّل على 
تعد  لم  الشأن  صاحبة  الدول  أّن 
تكيل الوضع االنساني في جميع 
المناطق السورية بنفس المكيال. 
يعلم  أن  يجب  الوقت  بنفس  و 
لم  العالم  بأّن  السوري  اإلنسان 
لكن   ، كثيراً  بوضعه  يأبه  يعد 
يبقى التساؤل المهم : هل روسيا 
من  كبيرة  لضغوط  خضعت 
القرار  لتمرير  الدولي  المجتمع 
كلمة  المتحدة  للواليات  كانت  أم 
االنتقادات  بعد  والحسم،  الفصل 
الكثيرة لها من قبل أطراف عدة 

ومن ضمنها المعارضة ؟
القرار  مّررت  روسيا  أن  أم 
لها  وأوربية  أمريكية  بوعود 
بملفات  تنازالت  على  للحصول 

أخرى من قبل واشنطن، وماهو 
حجم تلك التنازالت ؟

يبدو أّن محنة السوريين ستستمّر 
ظّل  في  متصاعدة  وبوتيرةٍ 
سياسة اللعب على عامل الوقت، 
الذي  السوري  الشعب  وابتزار 
الدول  لبازارات  مسرحاً  أصبح 

وأجنداتها .
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أمة بني األمم...  التتمة
بل  بها،  اللحاق  بنا  يليق  ال   
قيمنا  عليها  نفرض  أن  يتعيّن 

ومبادئنا الموروثة؟.
لقد تمّكن العقل اإلسالمي اليوم 
الحضاري  المنجز  تقبّل  من 
جهات  من  القادم  التكنولوجي 
متعددة، على الرغم من أنه إلى 
حد قريب كان يتعاطى مع هذه 
من  قليل  غير  بقدٍر  المنجزات 
عن  االستغناء  وكان  الريبة، 
الوعي  يحمل  الكافرين  القوم 
الجمعي هنا على التنكر لكثير 
وهو  الحضاري،  المنجز  من 
حس تحمل دعاة التنوير قسطاً 
غير قليل منه في تحارب األمم 
أوروبا  تتقبّل  ولم  األخرى، 
صورة كوبرنيكوس للمجموعة 
غاليلو  مناظير  وال  الشمسية 
يدفعا  أن  الرجالن  وأوشك 
أساس  على  له،  ثمناً  روحهما 
كانت  الكوبرنيقية  النتائج  أّن 
الثقافي  الموروث  مع  تتناقض 
العصمة،  طابع  اكتسب  الذي 
غاليلو  مناظير  تتمّكن  ولم 
الناس  قناعات  تغيير  من 
على  المعصوم  بالموروث 
مجردة  قراءة  أنها  من  الرغم 

بالعين الباصرة!!. 
األمر نفسه عانى منه المجتمع 
من  العديد  لدى  اإلسالمي 
ويمكن  الحضارية  المنجزات 
من  عدٍد  إلى  هنا  نشير  أن 
النوادر المشهورة حول التلفون 
الشيطان،  يتكلّم منه  الذي كان 
في  اكتسب  الذي  والتلفزيون 
مرحلة ما اسم األعور الدّجال، 
تعاني  كانت  التي  والسيارة 
بأنها  االتهام  من  األخرى  هي 
من  هللا  خلق  عما  إعراض 
مضاهاة  إلى  مباركة،  أنعام 
وكذلك  الكافرون!!  بها  يقوم 

د. محمد حبش/

 دكتور الفقه السني

 يف جامعة أبو ظبي .

الفتاوى المتعددة التي صدرت 
الحجاز  في  دينية  مراجع  عن 
في السبعينات تستنكر استنكاراً 
إلى  اإلنسان  وصول  شديداً 
محاولة  ،وتعتبر  القمر  سطح 
ذلك أو تصديق حصوله انتهاكاً 
للشريعة!! وأذكر جيداً أّن إمام 
قبل  حينا  في  النوفرة  مسجد 
عشرين سنة على سبيل المثال 
كان يرفض استخدام المروحة 
إحساسه  من  بدافع  الكهربائية 
بأّن من الواجب االستغناء عما 

يصنعه )الكافر(!
شأن  ذلك  يكن  لم  بالتأكيد 
مراحل  من  أّيٍ  في  المتنّورين 
ولكن  اإلسالمي،  التاريخ 
الممكن  من  كان  المشهد  هذا 
متعددة،  زوايا  في  قراءته 
في  عامة  ظاهرةً  يشّكل  وكان 
من  ولعّل  االجتماعي،  الوعي 
أقربها وأوضحها الطريقة التي 
كان عدد غير قليل من علماء 
بها  يواجهون  اإلسالمي  الفقه 
مسألة التصوير الفوتوغرافي، 
فقد ظّل التصوير الفوتوغرافي 
من وجهة نظر كثيرين لوناً من 
وهو  الشريعة،  على  العدوان 
متابعٍ  كّل  ويعرفه  يذكره  أمر 
المجتمعات  في  الفقهي  للشأن 
أيدينا  بين  وكانت  اإلسالمية، 
المتضافرة  الكثيرة  النصوص 
ذلك،  على  ظاهرها  يدّل  التي 
يوم  عذاباً  الناس  أشّد  إّن  مثل 
ومن  المصّورون،  القيامة 
صّور صورةً كلف أن ينفخ فيها 
بنافخ، وهو أمر  الروح وليس 
بامتياز  مارسته حركة طالبان 
حين منعت كل شكل من أشكال 
األرواح!!  لذوات  التصوير 
ذلك  تجاوزت  الناس  ولكّن 
فيما بعد، وتّم تأويل النصوص 

منع  على  ظاهرها  يدّل  التي 
اليوم  نروي  ونحن  التصوير، 
هذه المسائل على سبيل التندر 
يكن  لم  أمر  وهو   ، والتعجب 
وارداً على اإلطالق ربما قبل 

جيل واحد!!
على كّل حاٍل فالعقل اإلسالمي 
هذه  عموماً  تجاوز  اليوم 
لتقبل  جاهزاً  وأصبح  المرحلة 
كان  أياً  الحضاري  المنجز 
يعد  ولم  وثقافته،  المنشأ  بلد 
االكتشاف  عن  نسأل  أن  مهماً 
هو  ،هل  والتكنولوجي  العلمي 
الكافر،  أو  المسلم  إعداد  من 
القاعدة  صحة  تأّكدت  لقد 
هذا  فائدة  وجربت  الفيزيائية، 
عقدةٍ،  أّي  يشّكل  وال  المنتج، 
أو  يهودي  صناعة  من  كونه 

ملحد أو مؤمن!!
كذلك  ليست  المسألة  ولكّن 
السنن  إطار  في  اآلن  حتى 
السنن  فهذه  االجتماعية، 
تعامل  اآلن  حتى  االجتماعية 
عندما  محدودة،  غير  بريبة 
كيد  من  أنها  على  إليها  ينظر 
عن  األمة  لتحويل  الكافرين 
يتعاطى  وال  وثقافتها،  دينها 
العقل اإلسالمي مع هذه السنن 
نفسها  بالطريقة  االجتماعية 
التي يتعاطاها في ميدان السنن 
اليوم  الديمقراطيات  الفيزيائية. 
ومن  إنسانياً،  إنجازاً  أصبحت 
االستبداد  نقيض  أنها  الواضح 
في  العقول  أصحاب  وأّن   ،
الديمقراطية  أّن  متفقون  العالم 
نضال  وأّن  العدالة،  حكم  هي 
الشعوب في سبيل الديمقراطية 
إنما هو سعي إلحقاق الحق ورد 
ومقاومة  الناس  عن  المظالم 
من  وهي  والظلم،  االستبداد 
جميعاً،  األديان  مقاصد  صلب 

ولكن ال تزال الديمقراطية محل 
الخطاب  في  قليٍل  غير  جدل 
يعتبرها  َمن  وثمة  األصولي، 
ولم  للشورى،  مباشراً  نقيضاً 
اإلجماع  اآلن  حتى  لها  يشفع 
نفسه  واألمر  عليها،  البشري 
اإلنسان،  حقوق  إطار  في 
أجل  من  البشرية  نضال  فإّن 
االنتصار لحقوق اإلنسان التي 
تّم إقرارها في يوم مبارك هو 

العاشر من يناير 1948
في الدرب  ، إنما يعتبر جهاداً 
فإّن  لألسف  ولكن  الصحيح، 
اإلسالمية  التيارات  من  كثيراً 
السنن  هذه  مع  تتعاطى 
والتردد  بالريبة  االجتماعية 
ما  قرأت  مؤخراً  والتخوين، 
الكبار حول  أحد األعالم  كتبه 
ما أسماه ثالوث الشر المخيف، 
هذا  خطر  عن  يتحّدث  وراح 
اإلسالم  على  الثقافي  الثالوث 
التحذير  أّن  مبيّناً   ، والمسلمين 
من هكذا انحراف مهمة شرعية 
خطوت  وحين  ديني،  وواجب 
أخرى ألقف على  معه خطوة 
األخطر  الثالوث  هذا  مغزى 
فوجئت  المسلمين  حياة  في 
الشر  ثالوث  أّن  صراحٍة  بكّل 
هذا هو بكّل وضوحٍ: المساواة 

والحرية والديمقراطية!!!
هكذا وبدون ترّدٍد يطرح حتمية 
الفكر اإلسالمي  بين  المواجهة 
والمساواة  الحرية  وبين 
كان  أنه  ومع  والديمقراطية!! 
أّن اإلسالم دين  متجهاً إلقرار 
والشورى،  والتسامح  العدالة 
مصطلحات  في  رأى  ولكنه 
الحرية والمساواة والديمقراطية 
اإلسالم  لتعاليم  مباشراً  نقيضاً 
مع أّن هذه المصطلحات اليوم 
تحظى بتأييد الشرفاء في العالم 

النسبية  النظرية  تحظى  كما 
بتأييد الفيزيائيين، وكما تحظى 
علماء  بتأييد  األرض  كروية 

الفلك جميعاً.
إّن علي أن أشير هنا أّن األمة 
األول  وعيها  في  اإلسالمية 
بدالالت الكتاب الكريم لم تكن 
تتعاطى معه بالطريقة التغييبية 
وهو   ، اليوم  نمارسها  التي 
أيضاً ما يدّل له القرآن الكريم، 
أن  في  واضح  الكريم  فالقرآن 
على  الكريم  الكتاب  سطور 
كّل  تحتوي  ال  عظمتها  رغم 
ولو  آياته،  كّل  وال  كلمات هللا 
شجرة  من  األرض  في  ما  أّن 
بعده  من  يمده  والبحر  أقالم 
سبعة أبحر ما نفدت كلمات هللا 
إن هللا عليم خبير، ومن المعلوم 
هنا أّن آيات القرآن الكريم كلها 
بقلم واحد وال  تكتب  أن  يمكن 
وال  الحبر،  من  لبحار  حاجة 
والمعنى  األقالم،  من  ألطنان 
الكريم  القرآن  عنه  يعبّر  نفسه 
في قوله تعالى: وكأين من آية 
في السموات واألرض يمرون 

عليها وهم عنها معرضون.
الحقيقة  هذه  على  التأكيد  إّن 
من  كثيراً  جعل  الذي  هو 
عن  يتحّدثون  اإلسالم  علماء 
قرآن مسطور وقرآن منشور، 
الوحي  هذا  هو  فالمسطور 
دفتي  بين  األمة  تلقته  الذي 
هو  والمنشور  المصحف، 
هذا الكون الذي يقرأ اإلنسان 
كّل شيء، وربما  في  عجائبه 
قالوا وحي متلو ووحي مجلو، 
صحائف  في  تتلوه  األول 
في  يتجلى  والثاني  الكتاب 
صحائف األكوان، وهكذا فإّن 
ما  وهو  اآلفاق  في  هللا  سنن 

الفيزيائية  القوانين  في  يتجلّى 
التي  واالجتماعية  والطبيعية 
البشر،  كلمة  عليها  اتفقت 
في  بوضوحٍ  اإلنسان  وقرأها 
كتاب الكون المنشور، لها قوة 
الدليل في الكتاب المسطور.  

المجتمع  سيتقبّل  يوٍم  ذات 
االجتماعية  السنن  اإلسالمي 
الكونية، ولن  السنن  تقبّل  كما 
يصّدق أوالدنا أننا كنا مترددين 
في القناعة بالحرية والمساواة 
وتعدد  اإلنسان  وحقوق 
كما  العقائد،  واحترام  األديان 
نستغرب اليوم أّن آباءنا كانوا 
يشكون في الكهرباء والهاتف 
األرض  وكروية  والراديو 
ودورانها، وسندرك أّن تطور 
وأننا  واحد،  سياق  اإلنسانية 
السنن  نتقبّل  أن  أبداً  يمكن  ال 
نترّدد  ثم  تحفظ  بدون  الكونية 
التي  االجتماعية  السنن  في 
الدين  مقاصد  العمق  في  هي 
األديان  إخاء  في  العظمى 

وكرامة اإلنسان.
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الجماعات  أصبحت  عندما   .3
ألمن  تهديداً  اإلرهابية 
على  بالهجوم  وبدأت  أمريكا  
األمريكية  الحيوية  المؤسسات 
في واشنطن ونيويورك في 11 
سبتمبر 2001 ، انهار برجي 
بدأت  حينها  العالمية،  التجارة 
أمريكا بالتفكير و وضع الخطط 
لالنتقام منها، وإرسال جنودها 
الى أفغانستان لمحاربتها، وما 
بدأت  ،حتى  مهمتها  انتهت  أن 
باالنسحاب بعد حوالي عشرين 
األفغاني  الشعب  تاركةً  عاماً، 
داخلي،  وتناحر  اقتتاٍل  في 
يتوقّع  أن  المرء  على  يصعب 
في  األمور  اليه  ستؤول  ما 

المستقبل.
الدولة»،  لبناء  نذهب  «لم   .4

عبداهلل جعفر كوفلي 

ماجستير قانون دولي

األكثر  كانت  العبارة  هذه 
وضوحاً في الخطاب، وضربت 
شعوب  وأحالم  آمال  كّل 
الشعبين  وخاصةً  المنطقة، 
نثرتها  و  والعراقي   األفغاني 
على  باالعتماد  الهواء،  في 
ألنها  دولهم،  بناء  في  أمريكا 
في الحقيقة لم تأِت إلى المنطقة 
في سبيل بناء دول ديمقراطية، 
وتلعب  واألمان  بالحرية  تنعم 
لمحاربة  جاءت  إنما  دورها، 
خطراً  يكون  عندما  اإلرهاب 
وضع  بأّن  يعني  وهذا  عليها، 
الحكم  وإقامة  الدولة  أسس 
الرشيد يقع على عاتق الشعب 
وهما  واالفغاني،  العراقي 
بلدانهم  حماية  عن  مسؤوالن 
يقرران  َمن  وأنهما   ، وأنفسهم 

كيف يديران أمورهما؟
المتنوعة  المساعدات  اّن   .5
التي يقّدمها األمريكان لشعوب 
سبيل  في  وخطواتها  المنطقة، 
القوات  توحيد الصفوف ودعم 
في  تأتي  الدول  لهذه  المسلحة 
إطار تهيئتها وتجهيزها، لتكون 
الجماعات  لمحاربة  جاهزة 
)داعش(،  وخاصةً  اإلرهابية 
العالم  ألمن  تهديداً  باتت  ألنها 
أهدافها  تحقّق  وعندما  وسلمه، 
فإنها ستبدأ بالتفكير باالنسحاب.
6. على مستوى العراق وإقليم 
التصريح  هذا  يمثّل  ُكردستان 
علمنا  مع  للخطر،  ناقوساً 
المسبق باالختالف في الوضع 
 ، والعراقي  األفغاني  السياسي 
لكنها هي السياسة التي ال تعرف 

الدوام،  على  والعدو  الصديق 
الخطاب  هذا  نحمل  أن  وعلينا 
بكّل جديٍة ومهارة، ونستفيد من 
الوضع القائم،  ونوّحد صفوفنا 
على  بيٍد  يداً  ونعمل  الداخلية، 
بناء المؤسسات الحكومية على 
أسٍس من اإلخالص والنزاهة، 

ونقّدم ما بوسعنا إلى الشعب.
والحكومات  الوطن  بناء  إّن 
الجهود  تكاتف  إلى  يحتاج 
والنزيه  األكفأ  واختيار 
المهمة،  الوظائف  لتولي 
تضامنية  مسؤولية  ألنها 
واألحزاب  المؤسسات  لجميع 
والمنظمات المحلية، واألجهزة 
تعمل  أن  وعليها  اإلعالمية، 
نعتمد  وال  وتفاٍن،  باتقاٍن 
الخارجي  الدعم  على  كثيراً 

كان  وإن  )المصالحي( 
المراحل  بعض  في  ضرورياَ 
الُكردي  المثل  يقول  وكما   ،
َمن  فليسمع  الحائط،  )أخاطب 
التصريح  هذا  ويمثّل  وراءه( 
سباتنا  من  لنستيقظ  ناقوساً 
بالتعويل على الخارج وإهمال 
الوقت  في  الداخلي،  الوضع 
الدول  لدعم  شكرنا  نقّدم  الذي 
هجوم  عند  وخاصةً  إلقليمنا، 
الجماعة اإلرهابية داعش علينا 

في منتصف عام 2014.
بارزاني  مسعود  السيد  أّكد 
القوات  بأّن   وتكراراً  مراراً 
تقّرر  أن  يمكن  األجنبية 
االنسحاب في أّي وقٍت ببرقية، 
الدول  مصالح  جلب  علينا  لذا 
إلى  أمريكا  وخاصةً  العظمى 

إقليم ُكردستان، ألنهم سيحمون 
وهذا  ومصالحنا،  مصالحهم 
الثاقب  نظره  بُعد  على  يدّل 
والعميقة  الصحيحة  وقراءته 

للسياسة الدولية.
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الطواحني املائية

  1 من 3
بدايةً البّد لي من اإلقرار بتجاوزي 
البحث في  إلى جدل  العودة  لمفهوم 
أقوى  بات  أمٍر   حقيقة  أو  أصالة 
 ، الوقائع  مسّوغات  كّل  من  حتى 
المزعومة  السويات  بعض  أّن  إال 
النسب  بامتالك مطلقية الحقائق في 
والتنسيب ، وفي استعراض لتاريخ 
المجموعات  وحركة  المنطقة 
مسالك  و  السير  وبمخيالية  البشرية 
بني  سيرة  كما  بممالكها،  المدن 
تناٍس  وفي   ،  - كأنموذج   - هالل 
الديني  التحول  منذ  فعلي  بتناسب 
وظهور  األموي  العصر  بداية  مع 
العربي،  القومي  البعد  تسيّد  أو 
غير  من  الموالين  مجموعة  ومعها 
العرب كفئٍة ثانية ، هذا األمر الذي 
اللغوي  الجدل  في  جبراً  سيدخلنا 
ُكردياً،  نفهمها  التي  والصياغات 
وال نقف عندها، سوى في الحاالت 
تكتب  أو  تنطق  التي  والمواقف 
آلية  كتسميات ومواقع ، ونعلم مثالً 
بالفرنسية  دمشق  كتابة  أو  تحول 
داماسكوس،  واإلنكليزية  داماس، 
وعليه فكتابة ُكرد أو كورد او أكراد 
هي تدّل علينا كشخوٍص أو كشعب، 
باللغة  وعلمي  خبرتي  ولكن حسب 
العربية، عندما يستخدم التشكيل أي 
بضم الكاف، قد تغني عن الواو، كما 
نستخدمها نحن كتابةً باللغة الُكردية 
فنكتبها Kurd وحرف u هي أشبه 
بالضمة المخفّفة عكس û والتي هي 

األلف المضمومة ) أُ ( .
واستنطاقها  اللغوية  التحوالت  هذه 
التي  اللغط،  عوامل  أهم  من  هي 
البناء  في  يتقّصد  بعضهم  الزال 
بطوباويٍة  وينفي  عليها،  الممنهج 
تسبغ  ومفاهيم  أدلجات  من  مستقاة 
الجدل،  منطق  حتى  التقبل  بقدسية 
 - تفسيرية  بصفٍة  حتى  كانت  وإن 
أرى  المبدأ  هذا  ، وعلى  توضيحية 

تعّد المناسبات السعيدة وفي مقدمتها 
 ) األعراس   ( القران  عقد  حفالت 
مالذاً للذات الُكردية ، لنسيان مآسيه 
ومنغصات حياته و منفرجاً لالبتعاد 
 ، اليومية  وضغوطه  همومه  عن 
لعّل روحه تستعيد رونقها وألقها ، 
بعد فترةٍ من اإلرهاق واإلجهاد إلى 
وأصدقائه  أرحامه  مشاركته  جانب 
من  انطالقاً   ، السعيدة  مناسبتهم 
المحبّة  و  الخيّرة  السمحة  روحه 

المعطاءة.
كباقي  الٌكُردي  يقوم  اِلقدم  منذ 
المعمورة  شعوب  من  أقرانه 
بطقوسها  مسبوقةً  األعراس  بإقامة 
الحناء  وليلة  خطبٍة  من  المعتادة، 
ويوم العرس ، بخصوصيته التراثية 
االبتهاج  قيم  أسمى  فيها  مختصرة 
االجتماعية  للحالة  ودعماً  والسعادة 
توطيد  خالل  من   ، تتنامى  التي 
رحٍم  صلة  وتأسيس  الرحم  صلة 
جديدة ، من خالل الزواج واالقتران 
أنِسباء  المستقبل  في  يكونون  بعائلٍة 

وأخوال.
سبيل  وعلى  الُكردي  فللشعب 
كما  الجزيرة  منطقة  في  الحصر 
غيره من أطياف المجتمع ومكوناته 
عاداٌت وتقاليد هي مشابهة إلى حّدٍ 
كبيٍر لعادات باقي مكونات المنطقة، 
العنوان  تكون  خصوصيته  أّن  إاّل 
به  خاصة  تقاليد  خالل  من  األبرز 
آالت  إلى  وأناشيده  أغانيه  من   ،
ومنشديه،  مغنّيه  وطرق  العزف 
لألغاني  والغناء  العزف  خالل  من 
المغنّين  أفواه  من  تلقّفناها  ،التي 

ً
التسويف واالحندار املعريف تأرخييا

ردي ... من طقسٍ مجيل إىل واجبٍ اجتماعي
ُ
العرس الك

   وليد حاج عبدالقادر

بحثي/  منطٍق  ومن  علّي  لزاماً 
أساسيات  من  لبعٍض  استقصائي 
التدوين والبحث التاريخيين، كهدٍف 
أهمية  رغم  سياسي،  بناٍء  ال  بحثي 
من  ولكن   ، التاريخية  اإلستدالالت 
مبدأ  كسيٍر صرف، على  جديد، ال 
وتجذّر  تفاعل  مدى  وإنما  الرّحالة، 
مجموعة  أية   - المجموعة  تلك 
الجذر  مع  تالحماً  وتأصلها   -
الميثولوجي لتلك البيئة وقدرة  تلك 
وبالتالي  تناقلها،  على  المجموعات 
ما  أشبه  وكتوضيحٍ   ، عليها  البناء 
فقد   ، هنا  أمارسه  ذاتي  لنقٍد  يكون 
ظننت شخصياً ومنذ أكثر من عشر 
النسب  تجاوزنا مرحلة  بأننا  سنين، 
والحفر بالفؤوس لتحديد أثر وأطالل 
جدودنا !  ولكن  يبدو بأّن الكواكبي 
كان محقّاً ، ومعه ذات  الفلسفسة ) 
العين  آطاش  للفيلسوف   ) مقصودة 
ديوري البانا شكفتي الجزيري، في 
الطبع  بخاصية  المعروف  مسنده 
روحانيات  في  والتقمص،  والتطبع 
مقدسة  ياملكيات  وهات  اإلستبداد 
.                  إّن ما نشره بعض 
مؤخراً،  القوميين  النزعويين  من 
 - المعرفية  بصيغٍة  المرة  وهذه 
جدالية، بقدر ماهي منهجية مستمرة 
في التمييز العنصري بكّل تجلياته، 
التي مورست عملياً منذ عام 1959 
وما تالها من برمجيات على شكل 
الهدف  وكان   ، تتالت  مخططاٍت 
إلى  الدفع  منطق  سلوك  هو  دائماً 
الُكردي،  الشعب  جذور  اقتالع 
عنصرية  بممارساٍت  استئناساً 
الحنين  دفع  البل  عالمياً،  مشهورة 
في بعٍض من الشوفينيين ) وكمثال 
إلى  فسعوا   ) وقراها  فلسطين 
االستيالء على تلك القرى واألسماء 
واستنساخ ذات األسماء في ربوعنا، 
وحيفا  ويافا  ديرياسين  فظهرت 
في هكذا  .. والمقرف حقيقةً  وووو 

توجهات، فقدانها ألية رؤيٍة جدلية، 
ما  وأسوأ  العنصري  ردائها  سوى 
فيها هو متوالية األسماء المعربة ، 
في تناٍس وكمثال : الفرنسي يسّمي 
تروبولي  وطرابلس  داماس  دمشق 
سياقاتنا  لنا  أيضاً  ُكردياً  ونحن 
اللغوية ومسمياتنا، وايضاً ما يمكننا 
اإلستداللي  ال  البحثي،  وبالمنطق 
أو   ، لغوية  تحويرات  من  المنتج 
اإلنتقائية المسّوفة حتى لكتب الرّحالة 
مثل  والخرائط  المعاجم  وواضعي 
المسعودي و ياقوت الحموي ، البل 
حتى ابن خلدون، ألننا واثقون بمدى 
عنهم  العمامة  خلع  في  استعدادهم 

ونعتهم بالشعوبيين ! 
البصري  األمير  معهم  وساستذكر 
ومنحوتته   ) الشام  بصرى  من   (
أتى  - سنة  فيها  الصخرة  تلك  على 
الميد - وهذه ذكرها الراحل د.طيب 
تيزيني، طيّب هللا ثراه، في مشروعه 
العربي، وأظنه  للفكر  لرؤية جديدة 
تخنني  لم   إن  السادس،  الجزء  في 
الذاكرة .. بقي أمر آخر وباختصار 
 :  - لها  بالعودة تفصيالً  - مع وعد 
سهيل  للدكتور  نسبة   - الزكارية 
التاريخ  قسم  في  المدّرس  الزكار، 
بجامعة دمشق - فشلت فشالً ذريعاً 
أمام األثريات، ومثله أشّد َمن توّجه 
وكثيرون  الوقائع،  تزييف  نحو 
التأريخية  الحقيقة  صياغة  أعادوا 
وكإرٍث  الشعوب،  تسلسل  وفق 
مستدام لها، وعجبي من اولئك الذين 
الُكردي :  الشعب  يستهدفون جذور 
ال أدري سبب إصراركم في الثبات 
والتأسيس  القومية،  العقيدة  على 
على  العقيدة،  ذات  وفق  التأريخي 
أرضه  على  وهو  شعٍب  حساب 
كان  وان  فشلت،  التي  التاريخية، 
الزال ُعتاتها يتخبّطون في جدلهم و 
فقط للجدل ، وهنا أرى من واجبي 
أن أذكر تلك الفئة التي، وإن كنت ، 

جادلتهم نظرياً وعلى المنابر بكلمتي 
لمهند القاطع : مهما فعلت وعملت 
وعربت بذهنيتك ! سأبدأ بك ومعك 
حكمية  قرب  حسينو  تلة  هي  وهذه 
غمرتها  لألسف   - ديريك  بجانب 
بإسم  ُسيمت  التلة  هذه   - السد  مياه 
جد جد أبي - كري حسينو - وإياك 
أن تعّربها ، وسأختزل في هذا القسم 
كقراءةٍ   - نراه  ما   - على  بالتركيز 
وكعناوين  التأريخية  للحقيقة  أقرب 
التاريخ،  دراسة  في  رئيسية  أراها 
عقائدي  شخصاني،  كبناء  ال  كعلٍم 
علينا  سيفرض  الذي  األمر  هذا   ،
وبكثافة  أولية  وكمقدمات  التركيز 

على النقاط  التالية : 
1 - التاريخ منذ نشوء ممالك المدن 
لم يشر الى أية قومية ومن يستخدم 
عليه   » «عربو  مصطلح   / كلمة 
الكاشيون   .. «كاردو»  يتذّكر  أن 
انموذجاً وامبراطورية كاردونياش. 
عن  معطيات  أية  لديه  من   -  2
المتعّشش  غير  جماعية،  هجرات 
في الذهنيات، ليدلّنا على مراجعها، 
لو  مشكوراً  وسأكون  السير،  غير 
لياقوت  البلدان  معجم  اعتماد  تّم 

الحموي .
3 - تقول معظم مخرجات القوميين 
العرب، والمطّوبين لخرائط مقّدسة 
فترات  حتى  معتمدة  وكانت  لهم، 
العربي  الوطن  حدود  بأّن  قريبة، 
تمتّد الى جبال طوروس وتغّطي ما 
ثالثة أجزاء من  نسّميه نحن تقريباً 

ُكردستان. 
وأؤّكد  لو حدثت  وهنا، جدالً،   -  4
القاطع  نفيي  مع  وبالتأكيد  جدالً 
العربية  البداوة  لذلك، سوى حاالت 
محيط  في  والكوجر  الرد،  جنوبي 
مع  السهول،  أي  ودشت  الجبال، 
وعلى  الهجرات  هذه  حدثت  لو  أنه 
مبدأ الشمولية ستكون في داخل ذات 

النطاق.

واإلستحواذ  النمطية  ثقافة  في   -  5
يمارسها  ممنهجة،  ظاهرة  هناك 
لهم هدف  العنصريين  الكتبة  بعض 
العمل  وهو   ، وواضح  صريح 
ُكردي  صراعٍ  وتأجيج  خلق  على 
تشّكل  منذ  تماَرس  وهذه  عربي،   -
 ، بخرائطها  بيكو  سايكس  دول 
السياسية  الحركة  والدة  قبل  أي 
السورية  الثورة  ثم  ومن   ، الُكردية 
المجموعة  لهذه  االساس  والهدف   ،
حقوقي   / سياسي  توجه  بناء  هو 
للشعب  متأّصل  وجوٍد  ألّي  إلغائي 
يدرك  الذي  التوّجه  هذا   ، الُكردي 
المشتغلون عليه قبل غيرهم ، حجم 
االعتباطية والتسويف ، كما ونمطية 
الوثائق التي يستطيع أّي ملّمٍ بتاريخ 
المنطقة أن يدحضها وعلى أساسها 
لمجموعته  يؤّسس  أن  وبالمقارنة 
تُماط  بأثريات  إن  ومدعماً،  تاريخاً 
وفق  قراءتها  وتُعاد  عنها،  اللثام 
ودعائمها  التأريخي  الزمن  سياقية 

المكانية والبشرية 
6 - ظاهرة الدين وقومويتها كزعم 
بأّن كّل مسيحيي ُكردستان  بعضهم 
والوطن العربي هم عرب ؟ وأنه ال 
يدعى  أفال  ؟  ُكردي مسيحي مطلقاً 

للتساؤل ؟
المؤّرخين  و  الكتّاب  غالبية   -  7
التوثيق  في  منهم  وإيمانا  الحقيقيين 
علوم  على  يعتمدون   ، المنهجي 
تفسير  في  وحتى  متعددة  مساعدة 
يرجعون   ، والحجارة  النقوش 
وبقايا  الشعبي  القّص  الى  وكمثاٍل 
المالحم والعادات والتقاليد وما شابه 
، وبالمطلق لم يكتفوا رغم األهمية 
«مروج  تناسوا  أو  حوقل»  «بابن 
الذهب» كمثال أو ركّزوا على اكيتو 
أو  اإلينوماليش  وتناسوا  اآلشورية 

نوروز .
وعليه ، وفي ختام هذا القسم :

،إلى  الرئيس  تساؤلي  إلى  سأعود 

أين يريد هؤالء أن يأخذوننا ؟ هل 
علينا ان نحمل معاولنا ونسير على 
تساؤلي  وسأكمل   ، أجدادنا  خطى 
وأضمنها جوابي : نحن موجودون 
 ، القياس  أدري  وال  خارطتنا  على 

المعيار الذي يستخدمه أولئك.
إذا كانت كّل المعطيات دّونت بناًء 
وبوحدانيٍة  أصحابها،  مشاعر  على 
تعتمد النفي الوجودي، في حين أننا 
علينا  سيتوّجب  ُكردياً،  فّكرنا  لو 
وفق  األيوبي  الدين  صالح  وضع 
المتّبع من بعضهم في  المنهج  ذات 
إلى  استناداً  ألنه،  اإلتهام،  قفص 
ذات المنطق، شّكل خلالً في تجييشه 
مصر،  أقاصي  الى  جنوباً  وزحفه 
هنا  السودان. وسأختتم  البل وحتى 
المنهج،  هذا  لُدعاة  تساؤلي  بتوجيه 
بأنهم في هروبهم إلى تقية التعريب 
تقليٍد  وفي  والبشري،  المكاني 
تبنّيها  فشلها، رغم  أثبتت  عصبوي 
كمنهجٍ من قبل نظٍم مارست فظائع، 
رحلت  وبعضها  فشلت،  ولكنها 
بحركتها  الُكردية  القضية  وبقيت 
تناضل  تزال  ال  التي  السياسية، 
الديمقراطية  بالحقوق  وتطالب 

العادلة لها . 
الرد  في  وخاصة  بقية  للحديث 

التأريخي.
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مخاوفهم  يبدون  والذين  والعازفين، 
الجميلة  الطقوس  تلك  اندثار  من 
التي  والعولمة  التكنولوجيا  ظل  في 
وأبعدت  شيٍء،  كّل  اختصرت 
وقيمها  معانيها  عن  األعراس 
باختصارها في أداء واجٍب ليس إال 

خالل سويعاٌت قصيرة.
كرم  أبو  محمود  الزرنة  عازف 
عامودا  مدينة  ريف  من  المنحدر 
عن  بإسهاٍب  يكيتي  لجريدة  تحّدث 
كان  ،والذي  القديم  الُكردي  العرس 
بحّد ذاته مناسبة جميلة ، تُقام على 
حديث  لتكون  وليالي  أيام  مدار 
الشتاء  لمجالس  شيقة  وذكرى 
تحفظه  لما  االجتماعية،  وسهراته 
ذاكرة الحاضرين من ذكرى جميلة.
آلته  على  يعزف  والذي  كرم  أبو 
عاماً  وثالثين  خمسة  منذ  الُكردية 
اعتصر ذاكرته قائالً « العرس كان 
لها  يتحّضر   ، سعيدة  مناسبة  سابقاً 
معتبرين  جوانبه  جميع  من  الجميع 
وعيباً  انتقاصاً  فيه  المشاركة  عدم 
تفويت  عدم  جانب  إلى  بحقهم 
االستئناس بالحضور بغية المشاركة 

وإسعاد ذاتهم وذويهم.
أبو كرم أوضح أّن العرس الُكردي 
القديم كان يمتّد على مدار أيام وليالي 
)عدا الخطبة والجاهة ( ابتداًء بليلة 
إيذاناً  الباكورة  الحناء، والتي كانت 
،حيث  والسرور  الفرح  بابتداء 
واألصدقاء  األهل  جميع  يجتمع 
العريس  والد  منزل  في  والقرويين 
العروس  منزل  إلى  مساًء  للتوجه 
رفقة الصبايا والنساء الالتي أعددن 

الحناء لدهن يد وأرجل العروس .
صالة  بعد  يبدأ  كان  العرس  يوم 
بزوغ  مع  أدق  بتوصيٍف  أو  الفجر 
أبو  شمس نهار العرس كما وصفه 
كرم بصعود عازفي الطبل والزرنة 
إلى تلة القرية أو فوق سطح أعلى 
بمعزوفة  للعزف  الموجودة،  الدور 
معينة تسّمى ) بما معناه الدعوة للبدء 
الناس  ودعوة   ) العرس  بطقوس 
للتجمهر لدى دار والد العريس إيذاناً 

ببدء الفرح والسرور.
طقوس العرس يسردها العازف أبو 
كرم فيقول : بعد النزول من السطح 
كان  الفطور  وجبة  وتناول  التلة  أو 
أولى  فتبدأ   ، تجمهر  قد  الجمع 
من  للفرسان  العزف  في  طقوسه 
خالل معزوفٍة خاصة كانت تسّمى ) 
( ومن خاللها يقوم الفرسان بامتطاء 
بالتنافس  والبدء  وجيادهم  خيولهم 

والزرنة  الدف  أنغام  على  والسباق 
المحفّزة لهم ولخيولهم.

بعد االنتهاء من الطقس األول كان 
العازفون يتناوبون فيما بينهم العزف 
 ، واالبتهاج  الرقص  دبكات  لبدء 
والشيّاب  الشباب  أيادي  لتتشابك 
المزركشين  والفتيات  والنساء 
أجمل  لتُرَسم   ، الفلكلورية  بألبستهم 

لوحٍة للفرح والسرور.
الكبير  الطبل  قارع  محي  محمد 
جميع  في  كرم  ألبي  والمالزم 
الحفالت التي يحيونها تحّدث بدوره 
لجريدتنا عن قيم ومعاني األعراس 
قديماً بقوله: سابقاً كان للعرس طعٌم 
خاص ، تتلّمسه جيداً إذ كان  جميع 
المشاركين في ذلك العرس أصحاب 
بكّل  مبتهجين  العروس  أو  العريس 
أو  التمثيل  عن  بعيداً  مشاعرهم 
الواجب  بدافع  المشاركة  اختصار 

وقتنا  في  يحدث  ،كما  االجتماعي 
حينها  كانت  النفوس  أّن  مبيّناً  هذا, 
بريئة وبسيطة مرتاحة على عكس 
تثقل  والتي   ، اآلن  الحياة  مرهقات 

كاهل الجميع.
العرس أوضح  إلى طقوس  بالعودة 
يولم  كان  العريس  والد  أّن  محمد 
كلٌّ  طبعاً   – الذبائح  ويذبح  للجميع 
حسب قدرته- ليلتّم الجمع على مأدبٍة 
لتكون   , واحد  سقٍف  وتحت  واحدة 
بالعروس  واإلتيان  للذهاب  سبقاً 
لبيت عريسها ، معلنين بدء األفراح 
والليالي الِمالح التي كانت تمتّد أليام 
وليالي حسب إمكانات أهل العريس.
يكثيرة  محمد  فوصفها  الدبكات  أما 
التقليدية  الدبكة  أهّمها:   ، التنّوع 
التي تعتمد حركات بسيطة، قوامها 
خفقة  تليها  الكتف،  في  هزات  عدة 
أنغام  تساير  يسيرة،  وانحناءة 
والغناء  والطمبور  والزرنة  الدف 
بشكٍل  يتجّول  فنّاٍن  من  المصاحب 
التي  الكبيرة  الحلقة  في  دائري 
يعقدها الراقصون، )الكوفند( وهناك 
كرقصة  مشهورة  أخرى  رقصات 
التصوف  وحلقات  )الحصاد( 
منّوعة،  وإيقاعات  وموسيقا  بأغاٍن 
رقصة  المشهورة  الرقصات  ومن 
وكرمانجي  وشيخاني  )ججاني 
وتتميّز   ) آغا  خضر  ماال  وكرانيا 
وخفّتها،  برشاقتها  الرقصات  هذه 

ولكّل رقصٍة أغنيةٌ ولحن.
واألغاني أيضاً متنّوعة، تأخذ أشكاالً 
راقصة  أنغام  في  وتتجّسد  عدة، 
يتميّز بها المغنّون الشعبيون، مثل: 

)خضركي أومري، وأوسي جيسي، 
وبافي عادل حزني، وغيرهم( وهي 
)أفيني(  عاطفية  أغاٍن  مجملها  في 
وبساطة  الخفّة،  طابع  عليها  يغلب 
والقافية  الحركة  وسرعة  الفكرة، 

الراقصة.
شوفي،  جاني،  األغاني:  هذه  من 
جواني،  ليلي  غزاالمن،  كفوكي، 
اإلطالة،  من  بالكثير  يتّسم  وبشكٍل 
– تدور   ، ساعاٍت  تستغرق  قد 
أو  العاطفية  المالحم  حول  غالباً– 
وهي  الدامية،  القبليّة  الصراعات 
من  بفواصل  يُصحب  عريق  نوع 
بافي  ذلك:  من  الحزين  الموال 
فخرية و حمدين وشمدين، والملحمة 
الشهيرة التراثية ) درويشي عفدي( 
 ( وجوٍه  بعدة  تُروى  مطّولة  ،وهي 
تجد شكالً  ملحمية – عشقية(، وقد 
أخر من األغاني الوطنية المتميزة.

كرم  أبو  ومحمود  محمد  العازفان 
الفلكلور  اندثار  على  األسف  أبديا 
قيم  وتالشي  الجميل،  والتراث 
خالل  من  الجميلة  األعراس  تلك 
مغلقة،  صالٍة  في  اختصارها 
والتمثيل  التزلف  عليها  يطغى 
بعيداً  االجتماعي  الواجب  بطابع 
كان  والتي  السابقة،  البساطة  عن 
العرس فيها يمثّل طقساً جميالً يكون 
الجميع بانتظاره على مدار شهوٍر، 
ليالي  وفي  فصوالً  به  ويتحّدثون 

الشتاء الطويلة.
الزرنة : آلة موسيقية من نوع نفخية 

هوائية وأصلها كُردي.
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الُكردية  األغنية  مطلع  في 
متيني  الوكي   - المشهورة  
 -  Lawkê metînî
والمغنّون  المغنّيات  صدحت 
بالتتالي   - زالوا  وما   -
وشدو  األصوات  وبأعذب 
بألحانها  الموسيقية  اآلالت 
العشق  بحنينية  المشوبة 
يختزل  مقطعاً  المتنوع، 
إستداللياً  ملمحاً  مغزاه  في 
وبصراحة   - يشي  واضحاً، 
السياق  ذات  الى   - مطلقة 
الذي أنوي أن أوصل فكرته 
العمق  بذلك  وأعني  للقارئ، 
 ، ودور  ألهمية  التاريخي 
البل، ربوبية المرأة ، حيث 
 -   : البداية   / المقطع  يقول 
أُْو  بَخَوِكْي  تو  يادي  هري 
 herê yadê  ( بِخَوديِكي 
 tu bi xwekî û bi
xudêkî ( - ولكن وكعادتنا 
األداء  روعة  فينا  يتوه 
شابه،  وما  الناي  وتراتيل 
عن  بعيداً  الشدو  فيأخذنا 
المغزى والمصطلح ، ومعها 

الفرعون  عن  المعروف  من 
الشمس الملك أمنحتب الثالث، 
أو  الفراعنة،  ملوك  باشا 
أو هارون  الرابع عشر  لويس 
الرشيد مصر القديمة، أنه كان 
والمتعة.  الترف  حياة  يعيش 
والتعمير  البناء  كثير  وكان 
واإلنشاءات. ووصلت العمارة 
والفنون فى عصره إلى أرقى 
القديمة  مصر  فى  المراحل 
وكان  كله.  القديم  العالم  وفى 
للنساء.  محبًا  الثالث  أمنحتب 
خصوًصا  الزواج  كثير  وكان 
األدنى  الشرق  أميرات  من 
الدبلوماسى  بالزاوج  عم  يّدِ كى 
بين مصر وجيرانها  العالقات 
الصديقة  الكبيرة  القوى  من 
التى  المنطقة،  فى  المنافسة  أو 
كانت مصر سيدتها بال منازع. 
األميرة  من  تزوج  قد  وكان 
أخت  جليوخيبا،  الميتانية 
فى  توشراتا،  الميتانى  الملك 
العام العاشر من حكم أمنحتب 
الثالث. ومن الجدير بالذكر أن 
زوجته الرئيسية الملكة تى، أم 
تبارك  كانت  أخناتون،  الملك 

من هى أم توت عنخ آمون؟

املرأة صانعة احلياة
والتأسيس،  البناء  بدايات 
الوعي  تشّكل  أو  للفهم  إن 
في  البدء  ومعها  البشري، 
صياغات المفاهيم المتنوعة، 
قد بات  أنه  القول  نافل  ومن 
واضحاً، ومنذ اللبنات األولى 
من  المتراكمات  تحول  في 
 ، والمكتشفات  التجارب 
الوعي  تطور  مع  وبالترافق 
المكتسب وصوالً الى مرحلة 
اختراع  بداية  مع  التدوين 
وأنماط  بأشكالها  الكتابة 
تطورها ،  والتي يؤّكد كثر 
من كبار المختصين في هذا 
بداياتها  أّن  على  المجال، 
اكتشافات  من  أيضاً  كانت 

المرأة . 
العصور  منذ  المرأة  إّن 
اللحظات  ومع  السحيقة 
البشري  لإلنفصام  األولى 
ومع   ، الطبيعة  عن  مشيمياً 
األول  صراعه  صرخة 
البل   ، عنها  اإلستقالل  في 
لمصالحه  وإخضاعها 
المرأة  أصبحت   ، وغاياته 

واألسرة  البيت  ربة  هي 
بأسرهن  تحالفهن  ومن   ،
ومجاميع  القبائل  تشّكلت 
الرَحل  أو  الكهوف   - القرى 
سّدة  في  هي  ظلّت  ومعها   ،
وأخذت  والقيادة،  الزعامة 
مهام الترشيد ومن ثم ابتداع 
للتحكم  إن  البدائية،  الوسائل 
وعليه   ، البيئة  لتسخير  أو 
حيٍّز  في  المرأة  تحّكمت  فقد 
في  األكبر  تعّد  شمل مرحلةَ 
تاريخ البشرية ، حيث كانت 
القيادة المجتمعية  الرائدة في 
كما   ، المشاعي  العصر  في 
ولها الفضل األهم في عصر 
وخاللها  األمومة،  مرحلة   -
المنجزات  ألهم  التأسيس  تّم 
وحياكة  غزل  من  البشرية، 
كأولى  ورسم،  وتدجين 
أو  التعبيرية  الخطوات 
بالكتابة  تسميتها  يمكن  ما 
التصويرية، وتالها اكتشافات 
دورها  عن  ناهيك  متتالية، 
وأساس  مهم  كعامل  الرئيس 
االجتماعية  الحياة  تنظيم  في 

الملك  لزوجها  الزيجات  تلك 
أحد  بقلبه  يسكن  يكن  لم  الذى 
رمسيس  الملك  واتخذ  سواها. 
أمنحتب  الملك  من  الثانى 
يقلده فى  الثالث قدوة له وكان 

كل شىء.
ونعرف أن الفرعون الفيلسوف 

حد الملك أخناتون هو والد  المّوِ
توت  الملك  الذهبى  الفرعون 
نعتقد  كنا  أن  بعد  آمون  عنخ 
أنه الملك أمنحتب الثالث، غير 
أننا ال نعرف على وجه التحديد 
آمون.  عنخ  توت  والدة  هوية 
وهناك ثالث نظريات فى هذا 

الشأن. وكانت النظرية السائدة 
آمون  عنخ  توت  أم  أن  هى 
هى األميرة كيا التى قد تكون 
ابنة  الميتانية تدوخيبا،  األميرة 
التى  توشراتا  الميتانى  الملك 
الثالث  أمنحتب  الملك  تزّوجها 
فى العام السادس والثالثين من 

في  واألهم   ، بيئاتها  داخل 
الحافظة  هي  كانت   ، المهم 
المكتسب  للوعي  والناقلة 
أي  الجديد،  المبتدع  ومعها 
كانت  فقد   ، أوضح  بصورةٍ 
الموروث  بين  النقل  صلة 
وتجاربها المرحلية المضافة 
وقد  الجديدة،  األجيال  الى 
الى  تعود  كثيرة  آثار  حفلت 
التاريخ  في  سحيقة  مراحل 
والمتعارف  البشري، 
 ، الطينية  بالمرحلة  تأريخياً 
المجفّفة  الطينية  اآلثار  أي 
تقديسية  بنماذج  جداً  والغنية 
لألم وتأليهها ، وتعدد نماذج 
يخُل  لم  وان  تلك،  التقديس 
في  تعرضها  من  األمر، 
نوعٍ  الى  الالحقة  العصور 
من التهميش , وإن لم تقِض 
على دورها ، لكنها هّمشتها 
مع عدم تناسي تعّرض بعض 
واإلذالل  للتشهير  نماذجها  
مثل - خاتونا زمبيل فروش 

 . -
إّن المرأة وعبر كّل مراحل 
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نافذة المرأة

المجتمعي  الوعي  تطور 
منازع  بال  لها  كان  للبشرية 
حضور وروحية ريادية في 
ثم  ومن  والبناء،  اإلبتكار 
التأسيس على ذلك في البناء، 
وخلق بذور جديدة لإلستمرار 
في التطوير ، ويؤّكد غالبية 
مؤّرخي تاريخ البشرية على 
البدئية  اللحظات  مع  أنه 
المؤثرات  اإلنسان  اللتقاط 
في  والسعي   ، المحسوسة 
الطبيعة  على  السيطرة 
المرأة  بأّن   ، واستحواذها 
كان لها الدور الريادي ليس 
 ، الرمق  مايسّد  تأمين  في 
يؤّسس  ما  اكتشاف  في  بل 
مرحلة  وإن   ، أفضل  أليام 
اإلالتقاط،  المشاعية-  
تطوير  في  كثيراً  ساهمت 
التعامل  وآلية  مفاهيم 
مثل  البيئة  مكونات  مع 
والماء  والحجارة  الصخور 
والحيوانات، ومعها األشجار 
والنبات ، ومن خاللها كانت 
وبناء  األستقرار  بدايات 

القصبات، إن بجدل الحشائش 
من  بعٍض  أوحياكة  مثالً، 
المالبس من سعف األشجار 
جلود  وكذلك  وأوراقها، 
ووبرها وصوفها  الحيوانات 
، ولعّل مسألة اختراع الكتابة 
بالرسوم  ايضاً  ابتدأت  التي 
جدران  أو  الصخور  على 
ظاهرة  ومعها  الكهوف، 
يرى  ابتكاٍر  في  النقش 
كثيرون بأّن المرأة كانت هي 

الملهمة فيها.

الثالث  أمنحتب  ومات  حكمه. 
بعد فترة وجيزة. وتزوجت بعد 
وفاته ابنه الملك أخناتون التى 
أنجب منها ابنه الملك توت عنخ 
أثناء  آمون، والتى ربما ماتت 
تل  آمون فى  ميالد توت عنخ 
العمارنة، ثم اختفت من مسرح 
العمارنة  عصر  فى  األحداث 
بعد العام الحادى عشر من حكم 
أخناتون. وحاول بعض العلماء 
القول إن كيا ونفرتيتى شخصية 
واحدة بناًء على ترجمة خاطئة 
السم نفرتيتى بمعنى »الجميلة 
أتت من بعيد«، قاصدين قدوم 
بالد  من  الميتانية  األميرة 
القديم، غير أن  الشرق األدنى 
»الجميلة  يعنى  نفرتيتى  اسم 
االفتراض  وهذا  فقط.  أتت« 
عدة  ألسباب  صحيًحا  ليس 
ليس هنا مجال لذكرها. وهناك 
تزال  ما  وهى  جديدة،  نظرية 
وهى  والدراسة،  البحث  تحت 
األقرب إلى الصواب، وهى أن 
آمون هى  الملك توت عنخ  أم 
أمنحتب  الملك  بنات  من  بنت 
وست  ياه  نبت  وهن:  الثالث. 
آمون وآسيت سى وحنوت نب 
هذه  وصاحب  آتون.  وبكت 

النظرية هو عالم اآلثار الشهير 
الدكتور زاهى حواس. وهناك 
لى  ذكرها  جًدا  حديثة  نظرية 
البريطانى  المصريات  عالم 
إيدن دودسون فى لقائه األخير 
معى فى اإلسكندرية فى شهر 
محاضرته  بعد  الماضى  يناير 
اآلثار  متحف  فى  الرائعة 
الملكة  عن  اإلسكندرية  بمكتبة 
مصر.  ملكة  نفرتيتى  الجميلة 
نفرتيتى،  الملكة  أن  لى  وذكر 
زوجة الملك أخناتون وأم بناته 
الست، هى أم الملك توت عنخ 
فى  نزال  ما  أننا  غير  آمون. 
انتظار كتابه القادم عن الملكة 
نفرتيتى فى شهر أكتوبر القادم 
بنى  التى  األدلة  نعرف  حتى 
عليها نظريته الجديدة والتى لم 
يسبقه أحد من العلماء إلى القول 
الدراسات  انتظار  وفى  بها. 
المستقبلية حتى نعرف من هى 

أم توت عنخ آمون.

* مدير متحف اآلثار- مكتبة 
اإلسكندرية.. نقال عن جريدة 

المصري اليوم
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ماذا يعني عيد األضحى:عن املثقف ودوره

فكــــر فيها !

ردي
ُ
قصة اخلنجر الك

لكّل  أّن  الثابتة  العلمية  الحقائق  من 
عن  تميّزه  خاصة،  مميزاٌت  شعٍب 
غيره من الشعوب، كالملبس والمأكل 
الحياة  عن  خاصة  ورؤًى  والسكن 
التقليدية,  كالدين والتراث واألسلحة 
إلى جانب الخصائص المقتبسة عن 
فالشعب  مشتركة,  وتكون  بعضها 
الُكردي العريق في القدم بدءاً بكهف 
باالمبراطورية  مروراً  و  شاندر 
الزرادشتية  والديانة  الميدية 
مع  والساساني  األخميني  والعهدين 
الفرس واإلسالمي مع العرب, ومع 
يتكاسل  لم  العصور,  كّل  في  جباله 
كّل  في  وتطورها  الحياة  بناء  عن 
حافَظ  الشعب  فهذا  ُمتاحة,  فرصٍة 
على كّل مميزاته رغم كّل المصائب 
التي  اإلبادة  ومحاوالت  والمحن 

تعّرض لها عبر تاريخه الطويل. 
الخنجر  وتسميته:  الُكردي  الخنجر 
رمٌز مميّز للشخصية الُكردية, وهو 
عن  الُكردي  به  دافع  الذي  السالح 
حياته  طبيعة  ليالئم  وطّوره  نفسه 
سهل  جبلي  سالح  ألنه  الجبلية, 
في  وخاصةً  واالستعمال،  الحمل 
األوقات,  وبكّل  الوعرة  الطبيعة 
ن  )خه  مقطعين  من  يتكّون  واسمه 
خين  أو  ن  )خة  وكلمة  ر(,  جه   +
الدم وكلمة )جه ر(  أو خون( تعني 
وبدمج  الكشف  أو  اإلظهار  تعني 
معنى  على  نحصل  المقطعين 
)كاشف الدم أو ُمطِلع الدم(, وانتشر 
الُكردي  القومي  باسمه  الخنجر 

الزمن  تغيرات عبر  وحصلت عليه 
بحسب  وأنواعه  أسماؤه  وتعدّدت 
أنواع  المصنوعة, منها ثالثة  المادة 

في المنطقة الُكردية. 

1- خنجر )دبان( من أحسن األنواع  
النوع  من  )قزبيني(  خنجر   -2
الوسط  3- خنجر )تيخ( االعتيادي. 
في  األصفر  واللون  النتوئين  معنى 
في  التدقيق  لدى  الُكردي:  الخنجر 
على  نتوءين  نرى  الُكردي  الخنجر 
)قرص  دائري  وبشكٍل  مقبضه، 
الخناجر  من  غيره  دون  الشمس( 
وغالباً يكونان من الذهب أو أي معدن 

غيره,  دون  األصفر  وباللون  آخر 
الحمذبانيين  قبور  على  شوهد  وهذا 
)مروان(  بير  قبر  وخاصة  الُكرد 
األيوبي،  الدين  األكبر لصالح  الجد 

حيث نتوء دائري في أعلى القبضة 
واآلخر في اسفلها, وأما سبب اللون 
األصفر فمرجعه إلى )الزرزاريين( 
وواحدهم  )الحمذبانيين(  من  وهم 
أي   )أصفر(  ر  زه  رزاري(  )زه 
الذهب زا )الوالدة( رى )الطلريق( 
أو  الذهبي(  الطريق  )أصحاب  أي 
الشمس  أنصار  أي  )الزرادشتيون( 
تأثيرات  بقاء  دليل  وهذا  ومقدّسوها 

تقدّس  التي  )الديانة  الميشرائية 
اليابان  في  كالشنتوية  الشمس( 
رغم  الُكرد  الحمذبانيين  على  اآلن, 
وكان  باإلسالم,  الشديد  تحّكمهم 
الشمس  صورة  بأّن  يعتقدون  الُكرد 
والغلبة  القوة  تعطيهم  الخنجر  على 
األصفر  اللون  فأصبح  والمهابة, 
فيما بعد شعاراً أو علماً يميّزهم عن 
الراية  األيوبيون  اتخذ  ولذا  غيرهم, 
فعل  ،وهكذا  لهم  رمزاً  الصفراء 
وخير  اآلن  إلى  بعدهم  من  الُكرد 
أفضل وأقوى  ذلك راية  شاهد على 
)الحزب  الُكردستانية  األحزاب 
الديمقراطي الُكردستاني – العراق( 
و وجود قرص الشمس الصفراء في 

العلم الُكردي. 
األصقاع  في  الخنجر  انتشار 
الخنجر  إّن  وقلنا  سبق  األخرى: 
الجبليون  استعمله  جبلي  سالح 
وسكان  الصحراوية  الشعوب  قبل 
استخدموا  الذين  المنبسطة  السهول 
األرض  ألّن  العرب(  )مثل  السيف 
حمل  تعيق  ال  المكشوفة  المنبسطة 
السالح الثقيل والطويل بذات الوقت, 
وصل  كيف  أحدهم:  يتساءل  وهنا 
الخنجر إلى اليمن )بالد جبلية( وإلى 
أفريقيا, نقول في اإلجابة: إّن الخنجر 
لم يكن معروفاً في هذه المناطق قبل 
اإلسالم ،وال في فترة ظهور اإلسالم 
تراث  في  السالح  هذا  يُذكر  حيث 
فترة )فجر اإلسالم(. ولم يرد ذكره 
كذلك في تاريخ الحروب القبلية في 

المثقف  بين  فرق  هناك  أّن  شّك  ال 
أن  الصواب  من  وليس  والمتعلّم، 
َمن درسوا فى  كّل  أو نصَف  نطلق 
المدارس والجامعات وتخّرجوا فيها 
المختصون  يقول  وكما  بالمثقفين، 
لغةً  والثقافة،  المثقف  تعريف  في 
والتي  )ثقف(،  مادة  من  مشتقان   ،
معاجم  في  جاء  ما  حسب   - تدّل 
اللغة العربية وقواميسها - على عدَّة 
معاٍن، منها : الحذق وسرعة الفهم، 
التعلُّم،  وسرعة  والذكاء،  والفطنة 
وتسوية المعوج من األشياء، والظفَر 
 cuIture ثقافة  كلمة  و  بالشيء، 
 ،culture  مشتقة من الكلمة الالتينية
وهذه مشتقة من كلمة colere وهي 
تعني كلمة »يزرع« وهو اصطالح 
عام  فى  أنه  حتى  المعاني،  متعدد 
ألفريد  االجتماع»  عالم  قدّم   1952
قائمة  كالشون»  وكاليد  كروبر 
تحتوي على 164 تعريفاً لكلمة ثقافة 
نقدي  عرض  )الثقافة،  كتابهما  فى 
للمفاهيم والتعريفات( وبعد أن كانت 
الثقافة تعنى الزراعة أو االستنباط... 
تعني  وأصبحت  الكلمة،  تطّورت 
أو  الحضارة  من  الفكري  الجانب 
عند  وااِلنجازات  العادات  مجموع 

الشعوب.
يحمل  الذي  ذاك  ليس  فالمثقف 
دولة  من  بها  معتَرف  ورقية  شهادةً 
أو جامعة عالمية ما، وإنما هو ذاك 
الذي امتلك من العلوم والمعارف ما 
وقضايا  مجتمعه  خدمة  من  يمّكنه 
ويصبح  جمعاء،  واإلنسانية  شعبه 
اقتضت  ما  متى  اجتماعياً  ناقداً 
ويحلِّل،  د،  يحدِّ أن  ه  همُّ الحاجة، 
ويعمل من خالل ذلك على المساهمة 
أمام  تقف  التي  العوائق  تجاوز  في 
نظام  أفضل،  اجتماعي  نظاٍم  بلوغ 
كما  عقالنية،  وأكثر  إنسانية،  أكثر 
اجتماعيّاً،  كٍة  محّرِ ةٍ  لقوَّ الممثِّل  أنه 
يمتلك من خاللها القدرةَ على تطوير 

اإلله  أّن  فكرة  على  المسيحية  تقوم 
 ، البشر  أجل  من  بنفسه   قد ضّحى 
االبن  عبر  البشر  لكّل  الفادي  فهو 
كبٍش،  طريق  عن  ؛وليس  يسوع 
ينزله من السماء؛ بل هو نفسه صار 
اإلنسان.                          أجل  من  وُصِلب  بشراً 
الى  ،عاد  الفداء  فعل  تّم  أن  وبعد 
السماء. فالتضحية قد تّمت وحّررت 

الناس من الخطيئة.
عند  آخر  معنًى  للتضحية  فيما 
القرآن  في  جاء  فلقد  ؛  المسلمين 

الكريم: 
اِلِحيَن فَبَشَّْرنَاهُ   ﴿َرِبّ َهْب ِلي ِمَن الصَّ
فِي  أََرى  إِنِّي  بني  )يا  َحِليٍم﴾  بِغاَُلٍم 
اْفعَْل  أَبَِت  )يا  أَْذبَُحَك﴾  أَنِّي  اْلَمنَاِم 
ِمَن   ُ للاَّ َشاء  إِن  َستَِجدُنِي  تُْؤَمُر  َما 
ا أَْسلََما َوتَلَّهُ ِلْلَجبِيِن﴾ ابِِريَن﴾ ﴿فَلَمَّ الصَّ

 نوروز بيجو

محمد زكي أوسي 

أحمد برقاوي.

أفكار  تطوير  خالل  من  المجتمع، 
الضرورية،  المجتمع ومفاهيمه  هذا 
و ألنه يصبح متنوراً، ذو فكٍر منفتح 
بعد امتالكه للمعارف والعلوم، فمن 
المفروض أن ينعكس ما امتلكه من 
معارف على مبادئه وأخالقه ايجاباً.

يلعب  الذي  هو  الحقيقي  فالمثقف 
المجتمعات  بناء  في  كبيراً  دوراً 
ويمّهد الطريق نحو التغيير اإليجابي 

والمستقبل المشرق ألمته. 
أكون  ال  قد  الصدد،  هذا  وفي 
تمّر  لم  ربّما  أقول  عندما  مبالغةً 
بشكٍل  الُكردية  المثقفة  النخب  على 
خاص  بشكٍل  منها  والسورية  عام 
وأخالقي  قيمي  وتعّرٍ  انكشاف  حالة 
حالها  هي  كما  منهم،  للكثيرين 
المفصلية  المرحلة  هذه  في  اليوم، 
وال  سوريا،  َكردستان  تاريخ   من 
حيث  السورية،  الثورة  بعد  سيما 
نجد أّن الغالبية من المثقفين الُكرد لم 
يقوموا بواجبهم الحقيقي تجاه شعبهم 
والعمل على سد الثغرات الموجودة 
وإيجاد الحلول، بل أّن معظمهم بدت 
وتفضيل  والتسلق  االنتهازية  عليهم 
المصلحة  على  الشخصية  مصلحته 
يكون  أن  يفترض  ما  بعكس  العليا، 
وكثيرون  الحقيقي،  المثقف  عليه 
وعدم  السكوت  فّضلوا  هؤالء  من 
والقضايا  المواضيع  في  الخوض 
المثقف  على  ينبغي  التي  الهامة 
المتنّور خوضها، إما خوفاً من فقدان 
العواقب  من  خوفاً  أو  ما،  منصٍبٍ 
أو  الحاكمة  السلطات  من  األمنية 
خوفاً على عالقاته االجتماعية التي 
آنية،  اجتماعية  مكاسب  عليه  تدّر 
ومنهم ألسباب أخرى ثانوية من هذا 

القبيل. 
عالم  شيراوس  ليفي  ويرى 
أّن  الشهير،  االنثروبولوجيا 
قامت  قد  الثقافية  االنثروبولوجيا 
رمزي  »كنظاٍم  اللغة  بدراسة 

للثقافة  جوهرية  مميزة  وكعالمٍة 
أن  نستطيع  أننا  حيث  من  البشرية 
ندرك ما هو إنساني فينا انطالقاً من 
الجوهرى  والشيء  التواصل،  فعل 
االنثروبولوجيا  عليه  ترّكز  الذى 
الثقافية، هو أنها تنظر إلى الثقافات 

باعتبارها شيئاً متغيراً ونسبياً. 
ثقافي  بغٍد  نتفاءل  أن  يمكننا  فهل 
من  أفضل  ٌكردي  توعوي  معرفي 
هذه  بعد  به،  ونمّر  مررنا  الذي 
المكاشفة والعري والتجربة المريرة 
التي عاشها شعبنا، وعاشه مجتمعنا، 
وخاصةً في السنوات القليلة الماضية، 
مبدأ  المعلوماتية، وعلى  ثورة  وبعد 
اإلنجليزى  االنثروبولوجيا  عالم 
الثقافة هي ذلك  بأّن  تايلور،  إدوارد 
على  يحتوي  الذي  المرّكب  الكّل 
واألخالق  والفن  والعقيدة  المعرفة 
وأّي  والتقاليد،  والعادات  والقانون 
اإلنسان  بواسطة  تكتسب  قدراٍت 
باعتباره عضوأ فى المجتمع، وحيث 
أنها تظّل عامالً أساسياً، فإّن الثقافة 
تحِدث  التي  األفكار  على  تحتوي 

التطور االجتماعي.
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في  الخنجر  ذكر  ويقترن  الحجاز, 
طالئع  وصول  مع  المناطق  هذه 
في  األيوبي  الدين  صالح  جيوش 
اليمن،  إلى  الهجري  السادس  القرن 
أكثر من قرٍن  حيث حكم األيوبيون 
هناك  الخنجر  انتشر  وبذلك  هناك, 
محتفظاً باسمه وشكله الُكرديين حتى 
القرن الثامن عشر, ثم طّوره اليمانية 
بما يناسب تراثهم وهو اآلن جزء ال 
أما  اليمانية,  الشخصية  من  يتجّزأ 
في شمال أفريقيا والمناطق األخرى 
فيها  فانتشر  األيوبيون  حكمها  التي 
)مصر  إليها  بوصولهم  الخنجر 
وليبيا( وغيرهما, وتّم تطويره حسب 

ما يالئم زيّهم القومي. 
)الموسوعة  فتؤّكد  أوربا  في  أما 
األولى  الطبعة  جـ2  العسكرية( 
1979م أّن الخنجر لم يُستعمل سالحاً 
الوسطى,  العصور  في  إال  قتالياً 
كان  الخنجر  أّن  الموسوعة  وتذكر 
الشرق  وشعوب  لآلشوريين  سالحاً 
صناعة  أّن  دليل  وهذا  األوسط, 
عهد  في  أوربا  دخلت  الخنجر 
صالح الدين األيوبي )بعد الحروب 
الثاني  القرن  في  أي  الصليبية( 
الموسوعة  وتذكر  الميالدي,  عشر 
هو  األوربية  الخناجر  أشهر  أّن 
)سكراماساكس(  باسم  المعروف 
الذي تطّور إلى خنجٍر أطول ذي حدٍّ 
قاطع واحد ونصٍل عريض وُعرف 
كرد(  )ميزيري  باسم  النوع  هذا 
وهنا نترك المعنى للعارفين باللغات 

كلمة  نرى  عندما  األوربية وخاصةً 
ُكرد. 

فهو  وقيمةً  ندرةً  الخناجر  أكثر  أما 
القادة  الذي يحمله  المدني(  )الخنجر 
ومن  المدينة,  إلى  نسبةً  واألعيان 
خناجر  عالمياً  المشهورة  الخناجر 
أدّى  وقد  اآلسيوي(,  )الجنوب 
والبعيدة  النارية  األسلحة  ظهور 
االشتباك  تضاؤل  وكذلك  المدى 
السيف  واستخدام  األبيض  بالسالح 
البندقية  والحربة المرّكبة في مقدمة 
حمله  وأصبح  الخنجر,  اختفاء  إلى 
العصابات  رجال  على  محصوراً 
و  والمغاوير  المظالت  وقوات 
يستخدمونه  الذين  البشرية  الضفادع 
في الغارات الصامتة, ولكّن الخنجر 
كان  كما  وبقي  يتغيّر  لم  الُكرد  عند 
به  يتمنطق  القومي,  للتراث  رمزاً 
وعامة  والقادة  واألشراف  األعيان 

الشعب دون استثناء.

 ﴿َوفَدَْينَاهُ بِِذْبحٍ َعِظيٍم﴾ 
الرمزية  الداللة  لكشف  حفرنا  إذا 
من  بكبٍش  إسماعيَل  اإلله  لفداء 
السماء، كي ال ينفّذ أبوه ابراهيم فعل 
،فهذا  المنام  في  به  أٍمَر  الذي  الذبح 
يقول  أن  أراد  نفسه  اإلله  أّن  يعني 
يرى  أن  يطيق  ال  اإلله  إنه  للبشر: 
طفالً يُذبح .وألّن المسلمين يعتقدون 
فإّن   ، إلهي  األنبياء شأن  بأّن أحالم 

أمر القتل هذا أمر إلهي.
سيقول بعض المؤمنين إّن اإلله أراد 
أن يختبر امتثال ابراهيم ألمره.وهذا 
قوٌل  اليستقيم مع تصور الناس بأّن 
االله يعرف كّل شيء. فاالله يعرف 
لألمر. سيمتثل  ابراهيم  أّن  مسبقاً 
إنما االله الفادي عبر الكبش أراد أن 

يؤّكد للبشر قيمة الحياة.

عالقة  ذات  هنا  الرمزية  فالداللة 
يعني  البشرية،وهذا  الحياة  بقدسية 
بأّن عيد األضحى هو عيد الحياة،عيد 
ليس  الموت.إنه  من  اإلنسان  إنقاذ 
والطغاة  والمجرمين  القتلة  عيد 
الذين  ،عيد  إجرامهم  إلى  والمنتمين 

يحبّون الحياة لهم ولغيرهم. 

،،

،،

يُحكى أن جندياً بريطانياً َصفََع هندياً, أيام استعمار بريطانيا للهند, فما كان من الهندي إال وَردّ 

عليه بصفعٍة قوية أفقدته صوابه, ذهب الجندي إلى قائده شاكياً, فأعطاه القائد خمسين ألف روبية 

هندية وأمره بالعودة إلى الهندي ويعتذر له ويعطيه المبلغ, نفذَ الجندي األمر بحذافيره وعاد إلى 

حيث عمله. 

أما الهندي فابتاع حاجاته الحياتية, واستثمر ما تبقى من المبلغ في التجارة, وحقق نجاحاً منقطع 

النظير حتى أصبح من كبار رجال األعمال, عندها أمر الضابط الجندي ثانية بالذهاب إلى 

صاحبه الهندي, وأن يصفعه بكل ما يملك من قوة ويعود, نفذ الجندي أمر قائده, ولكن في هذه 

المرة لم يبِد الهندي أيَّ ردة فعل. 

عاد الجندي إلى قائده, ووضعه بصورة ما حدث, فقال له قائده إن الهندي في المرة األولى ثأر 

لكرامته, أما وأنه باعها بالمال, فلم يعد لديه ما يثأر له في المرة الثانية. 



يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

مكتب املرأة والطفولة يف حزب يكيتي يكرم 
نادي عامودا للكرة الطائرة

مخس سنوات على رحيل صوت عفرين الشامخ 
) بايف صالح(

ـردستاني مع الدميقراطي 
ُ
دوميز... لقاء جيمع يكيتي الك

ـردستاني
ُ
الك

ردستاني ـ سوريا يف النمسا يستذكر اغتيال 
ُ
يكيتي الك

الشهيد قامسلو يف فيينا

كركي لكي.. حماضرة لألستاذ حممد زكي أوسي يف 
ـردستاني عن احلزام العربي

ُ
مكتب يكيتي الك

ة يف هولري
ّ
إمساعيل رشيد يدير ندوة سياسي

- ولد الفنان الفلكلوري بافي صالح 
التابعة  كوردا  قرية  1952في  عام 
الحقيقي  أسمه  و   ، عفرين  لمنطقة 
بداياته  في   ) عمر  الرحمن  عبد   (
على  البزق  عزف  تعلم  طفل  وهو 
وكان  آديك  المشهور  العازف  يد 
وأمه  الفلكلورية من  األغاني  يحفظ 

) كوليزار إبراهيم تركو ( . 
فرقة  إلى  انضم   1984 عام  في   -
كل  في  معهم  شارك  و  آرمانج 

األعياد و المناسبات .
و  مسجلة  كاسيتات  عشر  له   -
خاص  كاسيت  إلى  باإلضافة 

لألطفال . 
- سجن عدة مرات من قبل األجهزه 
الجسدي  وتعرضللتعذيب  األمنية 
لفرقة  منتسب  كان  النه  والنفسي 
ارمانج  الفلوكلورية من جهة وكان 
االتحاد  حزب  في  نشيطا  عضوا 
آخر   جانب  من  الكردي  الشعبي 
أحداث  بداية  في  كانت  مرة  وآخر 
األمن  فرع  في    2011 سورية 

العسكري حوالي شهرين . 
- له ديوان شعر مطبوع في استنبول  
و ديوان آخر غير مطبوع . وكتب 
الكثير من المقاالت عن الفن . وقام 
منها  و  األغاني  من  الكثير  بتلحين 

يكيتي  حزب  من  وفــٌد  زار 
مكتب  سوريا،   - الُكـردستاني 
الُكـردستاني-  الديمقراطي  الحزب 
إطار  ضمــن  دوميز،  في  سوريا، 
أحزاب  بين  المتبادلة  اللقاءات 
في  الُكـردي  الوطني  المجلس 

سوريا.
اللجنة  عضو  ضّم  يكيتي  وفـد 
وعضو  رشيد،  إسماعيل  السياسية 
رشيد،  أكرم  المركزية  اللجنة 
دهــوك  منظمة  من  وأعضاء 
عضو  الوفد  واستقبل  للحزب، 
علي  محمد  السياسي  المكتب 
المركزية  اللجنة  وعضو  إبراهيم، 

حاجي كالو.
من  العديد  إلى  الجانبان  تطّرق 
ضرورة  مقدمتها  وفي  القضايا 
الُكردي  الوطني  المجلس  تفعيل 
متطلبات  مع  يتوافق  بما  وآلياته 
بين  اللقاءات  وتكثيف  المرحلة 

أحزاب المجلس.

بدعوةٍ من منظمة كركي لكي وآليان 
لحزب يكيتي الُكردستاني– سوريا، 
الحزب  مكتب  في  ندوة  أقيمت 
بمناسبة الذكرى السابعة واألربعين 
العنصري  العربي  الحزام  لتطبيق 
في  السوري  النظام  طبّقه  الذي 
من  نخبٍة  بحضور  الجزيرة، 
المهتمين والمجلس المحلي للمجلس 

الوطني الٌكـردي.
زكي  محمد  األستاذ  الندوة  أدار 
أوسي, تطــّرق خاللها بإسهاٍب إلى 
ُكـردستان  لتقسيم  األولى  المراحل 
إلى  وصوالً  دول،  خمس  بين 
الغاصبة  الدول  بين  االتفاقيات 
المشاريع  بعدها  ليسرد  لُكـردستان، 
العنصرية التي َطبّقت في ُكـردستان 
سوريا، من خالل منع اللغة والثقافة 
القرى  أسماء  وتغيير  الُكـردية، 

لحزب  السياسية  اللجنة  أدار عضو 
سوريا،   – الُكردستاني  يكيتي 
إسماعيل رشيد، الجمعة 16 يوليو\
تموز 2021 ندوةً سياسية في مكتب 
سوريا   - الُكردستاني  يكيتي  حزب 

بهولير.
رشيد  باألستاذ  الترحيب  تّم  بدايةً 
تخليداً  صمٍت  دقيقة  والوقوف 

لذكرى شهداء الُكرد وُكردستان.
ليبدأ بعدها رشيد بالتطّرق إلى آخر 
الصعيد  على  السياسية  المستجدات 
موقف  وبَيّّن  والُكردي  السوري 
موّضحاً  منها،  الوطني  المجلس 
بأّن وجود المجلس ضمن االئتالف 
الدستورية  واللجنة  التفاوض  وهيئة 
ورؤيته  الصائبة  االستراتيجية  هي 

هي األصح.
عالقة  عن  لمحة  رشيد  وسرد 
المجلس الوطني الُكردي بالمعارضة 
انطالق  بدايات  منذ  السورية 
في  المجلس  ودور  السورية  الثورة 
من  العديد  خالل  من  المعارضة 

قام مكتب المرأة والطفولة في حزب 
يوم  سوريا   _ الُكردستاني  يكيتي 
باستقبال  يوليو\تموز،  الخميس 15 
وتكريم العبات نادي عامودا للكرة 
أندية  مصاف  إلى  المتأّهل  الطائرة 
مكتب  قاعة  في  األولى  الدرجة 

الحزب بعامودا.
الفريق  بأعضاء  الترحيب  بعد 
والكادر التدريبي وإدارة النادي ألقى 
عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي 
كلمة  عيدي  مروان  الُكردستاني 
الحزب والتي أّكد فيها على سعادته 
نادي  الذي حقّقته العبات  باإلنجاز 
رغم  سوريا  مستوى  على  عامودا 

الظروف الصعبة.
حزب  أّن  كلمته  في  أوضح  عيدي 
لجميع  داعٌم  تأسيسه  منذ  يكيتي 
صقلها  إلى  ويسعى  النشاطات 
لقناعته  إمكاناته  حسب  وتشجيعها 
تقّدم  أن  باستطاعتها  الفئات  كّل  أّن 
إنشاء  نحو  لالرتقاء  مجالها  ضمن 

مجتمعٍ متحّضر.
ألقتها  والطفولة  المرأة  مكتب  كلمة 
عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي 
أبدت  بدورها  والتي  جتو  نسرين 

قام مكتب المرأة والطفولة في حزب 
يوم  سوريا   _ الُكردستاني  يكيتي 
باستقبال  يوليو\تموز،  الخميس 15 
وتكريم العبات نادي عامودا للكرة 
أندية  مصاف  إلى  المتأّهل  الطائرة 
مكتب  قاعة  في  األولى  الدرجة 

الحزب بعامودا.
الفريق  بأعضاء  الترحيب  بعد 
والكادر التدريبي وإدارة النادي ألقى 
عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي 
كلمة  عيدي  مروان  الُكردستاني 
الحزب والتي أّكد فيها على سعادته 
نادي  الذي حقّقته العبات  باإلنجاز 
رغم  سوريا  مستوى  على  عامودا 

الظروف الصعبة.
حزب  أّن  كلمته  في  أوضح  عيدي 

المحقّق  باإلنجاز  وسعادتها  فرحتها 
على  وأّكدت  عامودا  العبات  من 

دعم مكتب المرأة لهم.
جتو أضافت أنهم يساندون كّل نشاٍط 
بغية  المجاالت  جميع  وفي  نسائي 
أكثر  لتكون  المرأة  شخصية  صقل 
جميع  وعلى  المجتمع  في  فعاليةً 

األصعدة.
نادي  إدارة  عضو  ألقى  بدوره 
النادي  كلمة  حليمة  فيصل  عامودا 
يكيتي على  فيها حزب  والتي شكر 

مبادرته الجميلة حسب وصفه.
هذا  أّن  إلى  كلمته  في  أشار  حليمة 
الصعود لنادي عامودا إلى مصاف 

إنجازاً  يُعّد  األولى  الدرجة  أندية 
النادي  إمكانات  مع  مقارنةً  كبيراً 
بها  تمّر  التي  الظروف  ظّل  وفي 

البالد.
أّن  أّكد  عامودا  نادي  إدارة  عضو 
التأهل جاء بعد تعٍب وتدريٍب وإرادة 
وكادره  النادي  العبات  من  كبيرة 

التدريبي الذي يستحّق الثناء.
الجدير بالذكر أّن نادي عامودا تأّهل 
إلى مصاف أندية الدرجة األولى بعد 
نيله المركز األول في ترتيب فرق 
تجّمعه التي لعبت الدور النهائي في 

العاصمة دمشق.

أشعار المال جزيري . 
في  لألطفال  بروانه  فرقة  أسس    -
وأضاف  حلب”  في   2004 عام 
“بافي صالح له العديد من األشعار 
لغيره  بعضها  أعطى  و  األلحان  و 
 .. موسيقية  والفرق  الفنانين  من 
الموسيقى  مؤخراً  درس  وكذلك 
حلب  في  أكاديمي  بشكٍل  الشرقية 
العود  آلة  تعلم  على  أجبر  وأيضاً 
لكي يدرس منهاج النوطة والتعمق 
المقامات وهو أيضاً درس علم  في 

الموسيقى الشرقية بشكل فلسفي.

تلفزيون  في  كبير  أرشيف  له   -
كوردسات ولم ينشر شيء منها الى 

اآلن . 
- ذهب إلى العديد من الدول إلقامة 
الحفالت و المقابالت التلفزيونية  ، 
مثل : كردستان العراق ، األردن ، 
لبنان ، اإلمارات العربية ، روسيا ، 
ألمانيا ، بلجيكا ، فنلندا ، تركيا ،الخ 
- برحيل الفنان بافي صالح خسرت 
المكتبة الكردية الكثير من األغاني 
الفلكلورية التي لم يتثنى له التسجيل  
نتيجة إهمال المؤسسات الكردية . 

المشهور  الكردي  الكاتب  زاره  لقد 
كنز  انت  عنه  وقال  جليل  جليلي 
تغنيها  التي  المالحم  كل  و  كبير 
أصيلة و بعيدة عن التشويه . و كتب 
له 19 أغنيه آنذاك . و أيضا عمل 
مع الكاتب بير روستم و تم تدوين 

الكثير من األغاني العفرينية . 
بين  يجمع  كان  صالح  بافي   -
األكاديمي  الفن  و  الشعبي  الفلكلور 

و يعمل عن علم و معرفة . 
قامة  صالح  بافي  كان  بإختصار 
أعطى  و  الكردي  الفن  في  كبيرة 
 . البسيطة  إمكانياته  رغم  الكثير 
هذا  عظمة  أمام  القامات  له  تنحني 
الفنان الكردستاني الكبير في ذكرى 

رحيله الخامسة .

النشاطات من إعداد: 
جيندار بركات 

دور المجلس الوطني في المعارضة 
للقاء،  أخر  محوراً  كان  السورية 
المجلس  وجود  بأّن  الجانبان  وأّكد 
التفاوض  وهيئة  االئتالف،  في 
خيار  الدستورية  واللجنة  السورية، 
بذل  ويتطلّب  واستراتيجي  صحيح 
حقوق  لتثبيت  الجهد  من  المزيد 
الشعب الُكـردي دستورياً من خالل 

العملية السياسية وبرعايٍة أممية.
الُكـردي/  الحوار  وبخصوص 
أّن  على  الجانبان  شّدد  الُكـردي، 
بالنسبة  استراتيجي  خيار  الحوار 
للمجلس، طالما يصّب في مصلحة 

على  وأّكدا  الُكـردي،  الشعب 
الوحدة  أحزاب  التزام  ضرورة 
حزب  بقيادة  الُكـردية  الوطنية 
بمحّددات  الديمقراطي  االتحاد 
الحوار ووفق جدوٍل زمني ووقف 
المجلس  ضد  الممارسات  جميع 
الفرصة  هذه  واغتنام  الوطني 
التاريخية بوجود الراعي األمريكي 

كضامن للحوارات.
الديمقراطي،  الحزبين،  بأّن  يُذكر 
المؤسسة  األحزاب  مــن  ويكيتي 
الوطني  المجلس  في  والمنضوية 

الُكـردي في سوريا.
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ومنع  الُكردية،  والمدن  والبلدات 
الُكـردية  باألسماء  المواليد  تسجيل 
والتوظيف  التعليم  من  الُكـرد  ومنع 
الُكـرد،  وتهجير  الدولة،  دوائر  في 
إلى  المشاريع وصوالً  وغيرها من 
العربي  الحزام  مشروع  تطبيق 
مستوطنة   40 وإنشاء  العنصري 
الرقة  محافظتي  من  الغمر  للعرب 
سري  إلى  ديوار  عين  من  وحلب 
كانييه، وتمليكهم أخصب األراضي 

الزراعية.
الشعبية  المقاومة  إلى  وتطّرق  كما 
في قرية علي فرو وفي تربه سبي 
دور  وإلى  وديرك،  والدرباسية، 
الحركة السياسية الُكـردية والبيانات 
التي صدرت حينها واعتقال قيادات 
الُكـردي  الديمقراطي  الحزب 
الديمقراطي  والحزب  )اليسار( 

الُكـردي )البارتي(.
القرى  أعداد  إلى  أوسي  وتحّدث 
والمساحات التي ُسِلبت من الُكرد، 
النظام  جلبها  التي  العوائل  وأعداد 
للمناطق الُكردية والتي بلغت أكثر 

من 4000 عائلة.
يذكر أّن محاضرات مماثلة أقيمت 
في مكتب حزب يكيتي في قامشلو، 
في  المحلي  المجلس  مكتب  وفي 

تربه سبي.

لجميع  داعٌم  تأسيسه  منذ  يكيتي 
صقلها  إلى  ويسعى  النشاطات 
لقناعته  إمكاناته  حسب  وتشجيعها 
تقّدم  أن  باستطاعتها  الفئات  كّل  أّن 
إنشاء  نحو  لالرتقاء  مجالها  ضمن 

مجتمعٍ متحّضر.
ألقتها  والطفولة  المرأة  مكتب  كلمة 
عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي 

نسرين جتو والتي بدورها أبدت 

المؤتمرات الدولية الخاصة بالوضع 
السوري.

التي  الصعوبات  عن  وتحدث 
الحقوق  تثبيت  في  المجلس  واجهها 
الُكردية في الوثائق الرسمية مؤكداً 
بالطرق  العمل  استمرارية  على 
الدبلوماسية لضمان تلك الحقوق في 

سوريا المستقبل.
الخاص  الوضع  إلى  وتطرق رشيد 
بالمجلس الوطني الُكردي ومؤتمره 
على  مؤكداً  قريباً،  انعقاده  المزمع 

تطوير  سبيل  في  جهد  بكل  العمل 
المؤسساتي  الدور  وتفعيل  المجلس 
تتناغم  جديدة  بآليات  والعمل  داخله 

مع المرحلة الراهنة.
الندوة  إغناء  تّم  الختام  وفي 
ومداخالت  وأسئلة  باستفسارات 
ليتّم اإلجابة عنها برحابة  الحضور 

صدٍر.
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Çima Kurd bê dewletin

Ev pirs gelê kurd bi 
hezarên caran ji 

xwe pirsî�ne, û ji hev 
pirsî�ne, ta î�ro jî� çi nifşên 
tên vê pirsê dikin: 
Em kurd neteweyeke 
resen in, bi milyona 
ne, li ser zemî�neke 
fereh dijî�n, kurdistan 
cihekî� ciyosiyasî�  de ye 
li rojhilata navî�n, rêyên 
kevin û nû di kurdistan 
re derbas dibin, gelê kurd 
xudan zana û mêrxasin, 
kurd neteweyeke dêrî�n 
û resen e, ji welatê xwe 
derneketine, xudan 
samanin, zengî�nin, bi xak 
û ava xwe ve, lê mixabin 
li ser erdê bê parin, bê 
navin, tar û marin, li ser 
biyaniyan dabeşkirî� ne, li 
ber şek û peka ne.
Çete, rût û tazî�, û 
necdevan bûne xudan 
dewlet, û kurd man 
navek bê dewlet, al, nî�şan 
û sî�nor. berxwedan, 
serhildan, yek li pey 
yekê, hijmara goriyan da 
ser hijmara zindiyan, lê 
mixabin bê incam.
Li gorî� nêrî�n û têgihên 
min çend ho û sedem 
hebûn, ku nehiştin kurd 
bibin xudan dewlet.
-Kurdan tu caran xaka 
xwe bernedaye, bi 
egera birçî�bûne, çinku 
kurdistan zemî�neke 
zengî�n e, her û her bibû 
armanca êrî�şkeran yên 
ku li beyabanan dijî�n, 
birçî� bûn, pêxwas, rût û 
tazî� bûn, êrî�ş di berdan 
şehristaniyan, weke 
welatê kurdan, bi egera 
talankirin û dagirkirinê, 
mî�nak: Mexol, Ereb, Tirk 
û h.d.her û her kurdistan 
wêrankirî� bû.
-çinku kurd her û her 
bibûne berevan di ber 
xaka xwe de, êrî�şkeran 
zora wan dibir, berevanî� 

Bi boneya salvegera 
koçkirina 70emî�n a 

mî�r Celadet Bedirxan, 
nivî�sgeha PYK-Sê li bajarê 
Amûdê û bi beşdarbûna 
hejmarek ji rewşenbî�r, 
nivî�skar, helbestvan 
û siyasetmedaran bi 
vexwendineke ji komela 
vedenga çand û hunerê û 
komela Celadet Bedirxan 
mêvandariya nivî�skar û 
vekoler Konê Reş kir.
Piştî� rawestandina 
xulekek bêdeng li ser 
giyanê mî�r û pakrewanan, 
û piştre lêkolî�ner dest 
bi Fêrdanê kir ku tê de 
dî�roka malbata Bedirxanî� 
û rola wê di tevgera 
rizgariya Kurd de anî� 
ziman.
Lêkolî�ner Konê Reş : bi 
firehî� dî�roka Mî�r Celadet 
Bedirxan ji dayî�kbûna 
wî� di sala 1893an ta 
koçkirina wî� li Şamê sala 

Siwarê xewnên riya 
narvî�na min

Ji nî�gaşê hatî�ye wergirtin
Li gorî� pî�vana daxwazê 

min
Hûrgulî� jêdera suriştê ye
Rûxiser nexşeya buhiştê 

ye
Bi hertiştî� mî�na firiştê ye 

Ew awirê kûr û dijwar 
romanek ji vejî�nê

Rê birin dil limin vekirin 
dergehê evî�nê

Temenk sax bi xweşî� ew 
kêlî�kên wê nerî�nê

Ji xweda ez pir bi şens û 
behremendim 

Bi zevî�yê vî�na te 
dewlemendim 

Li ser ritma pêlên dengê 
te sazbendim

Pênasa evî�nê nasnameya 
min cî� û wargehe

Bi xwe henas û gerdûne 
aştî�ya dil û rûgehe

Min navê bê te ev jiyan 
bihuşta bê te dojehe

Ji     demekî�    pir    dirêj                                                    
 Wek  xewkê tê bî�ramin    
Mi    te   danî�   ser   milla                                                   

 bi      govend   û   lî�landin    
hêviyamin     di    tedeye                                                   

tu  me  rizgarki  ji  dijmin    
ji   wê   demê    ta   niha                                                   
tu  li   jor   û   ez    li   bin    
me   gelek   can   fî�da  kir                                                  
bi    girtin   û    bi   kujtin    
rez   û  pez  wa  talan  kir                                                  
wêran    kirin   warêmin    

Adilê Evdile

çara dawiye, lê ezmûnan 
daye xuyakirin ku êrî�şker 
bi ser dikevin, çinku yê 
êrî�şker tiştekî� wî� nî�ne ku 
li ser bi tirse.
-Beyaban, ango birçî�bûn, 
dizî�, talankirin, şer, êrî�ş, 
weke gurên birçî�, her li 
nêçî�ra xwe digere, kurd û 
kurdistan xweş nêçî�r bûn, 
her û her armanc bûn.
-Faris, Rom û Bî�zentan, 
kurdistan ji xwe re kiribûn 
meydana pêşbirkê, şer, 
ceng pevçûnên wan li 
ser xaka kurdistan bûn, 
bêhtir ji hezar salî� kurdan 
xwe didî�tin bê hêz bela-
wela, dagirkirî�, ji hev ketî�, 
jar û perî�şan, ji bin zikê 
talankerekî� di ketin bin 
zikê yekî� din, hemiyan 
kurdistan di pirtikandin, 
di şelandin, يه xort û keç 
ji xwere di birin, zarok 
ji xwere xudî� dikirin û 
dikirin leşker û şervan.
-Berjewendiyên kesayetî�, 
êlî�tî�, hozî�tî�, axatî�, ez-ezî�, 
evan hemiyan roleke 
xerab û nexweş di leyistin, 
ku bira xwe kêm nedikir ji 
bira yê xwere.
-Her mî�rek, axa yek, bi 
desthilatiya xwe razî� bû, 
ku jêre bimî�ne, desthilata 
fereh ne di bî�r û hişên 
wan de bû.
-Dî�nê misilmantiyê, roleke 
xerab û dijwar hebû, ku 
şêx û melayên kurdan 
qaşo zane ne, ji dijminan 
re di xebitî�n(Melê xatê, 
Idrî�sê Bidlî�sê, Sofî� Evdile, 
Selahedî�n) weke nimûne, 
sultanê me selahedî�n di 
got: kar, şer, cenga min ji 
bo xweda û misilmantiyê 
dikim, melê xatê digot: 
Kesê şerê sultanê tirkan 
dike, dijminê xweda ye, 
û jina wî� jê tê berdan,û 
gawir dibe, Idrî�sê Bedlî�sê 
kurd ji sultanê tirkan re 
kirin şûr û rim bi wan 

Ferhengok

paytexta farisan Tevrî�z 
stand û radestî� sultanê 
tirkan kir.
-şer û pevçûnên nav 
xweyî�, û palpiştiya 
dijminan, ji her layekî� re, 
dijî� layê himber.
-Dijminatiya selî�bî�yan, 
ango ewrupiyan ji kurdan 
re, bi egera ku Selahedî�n ê 
kued di sedsala yazdehan 
de, ew ji rojhilata navî�n 
derxistin.
-Di destpêka çerxa bî�stan 
de, cenga cihanî� ya 
yekem rûda, di encamê 
de imperatoriya Osmanî� 
hilweşa, Ewrupiyan erdê 
wê imperatoriyê li xwe 
û hin gelên ku dagirkirî� 
bûn ji bal Tirkan ve, weke 
Ereban, bî�st û du dewlet 
ji wan re pêkanî�n, Faris jî� 
Imperatoriyeke kevnare 
bûn, ew jî� bê par nehiştin, 
lê gelê kurd wê demê 
de dagirkirî� û parvekirî� 
bû, di navbera Tirkan û 
Farisan de, ew jî� ji beriya 
çerxa bî�stan, bi du hezar 
sal, kurd ne dewlet û ne 
serwer, ne desthilat, ne 
Imperatorî� bûn, ango 
bindest û şûrkêşên Tirk 
û Farisan bûn, ji ber 
hindê mane bê bandor, bê 
saman, bê dewlet.

Salvegera Salvegera 7070 mîn ya koçadawî ya  mîn ya koçadawî ya 
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Siwarê xewnên

Ji ser piştamin dakev                 

Dabeşker      الموزع Dabezîn         الركض Dadepirs        المحقق

Daberzîn      التحرش           Dabûn           االنحناء Dadeger          القاضي

1951an vegot, herwiha li 
ser rola wî� ya pêşeng di 
derxistina kovara Hawarê 
bi Elfabeya kurdî� ya latî�nî�, 
û danî�na rêgezên wê di 
gel belavkirin rêzimanê 
Kurmancî� di hejmarên 
kovara Hawarê de.
Herwiha nivî�skar Konê 
Reş behsa gelek qonaxên 
jiyana Mî�r Celadet kir, û 
rola wî� di xebat û têkoşî�na 
neteweyî� ya kurd ji bo 
damezrandina dewleteke 
kurdî�, û sirgûnkirina wî� 

derveyî� welat, û çûna wî� 
bo Elmaniya, Libnan û 
I�raq û Sûrî�yê, û herwiha 
vegera wî� li Kurdistanê 
piştî� destpêkirina şoreşa 
Agirî� bi serpereştî�ya 
I�hsan Nûrî� Başa, herwiha 
bicî�hkirina wî� li Şamê ji 
sala 1931ê, piştî� têkçûna 
şoreşê.
Ji aliyekî� din ve fêrdanê 
zengî�n bû bi pirs û 
lêpirsinên beşdaran ku 
derfet ji wan re hat vekirin 
di dawiyê de ..

Hemî� şêneyê bajarê dilê 
min tu ye

Te tevahî�ya hestê dilê min 
birî� ye

Di cengê de devera minî� 
ewlehî� ye

Zindî� me ez bi te bê te her 
tişt mirî� ye

Ji navê te dilerize dil çav 
diçirsî�nin

Çav neynika dile tirsim tê 
de te bibî�nin 

Hisret Bavê Alan

Awaz Xalid

Evî�na razber û veşartî� tê 
de bi xwî�nin

Bi te re şevê tarî� bi 
xewnan dikim razî�

Xwezî� şevê te sibeh ji rojê 
bikra dizî� 

Mî�na xwedanê keftê min 
roj nedî�ba xwezî�

Di kûrahî�ya dilde tu 
deryaye 

Gernejî�nek şêrî�n li ser 
lêva 

Evî�na te welate pir 
buhayê 

Netirse ji çavên nebarî� 
Û�  ne ji kar û destên 

neyarî� 
Tu qet xema ne xwe bi 

carî�
Can ji te re dikim diyarî�

Were destê min bigre can 
li hêviya te dî�dare

Zenda li bendê te badim 
ew mil pena û jî�ndare

Siwrê xewnê min rastiya 
jî�nê şox û kubare

sax  û   mirî�   bin   ax   kir                                                  
tevde   tê  ber çavê min    
ciwan bûm va bûme kal                                         
mi dar  girt bûme mezin    

nema  karim   te   hilgirim                                                 
dakev  ji   ser   piştamin    

ji   ser  pişta   min   dakev                                                 
ejî�   wekte    dil   êşijm    

dil  êşim  ne  xwî�n  mijim                                                 
ni  bi  destekî�    qirêjim     

welatê    xwe    nafroşim                                                 
milletê   xwe   navêjim


