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حول  األخیرة  أستانة  محادثات 
حضرھا  محادثات  ھي  سوریا، 
قادة  من  وعدٌد  النظام  عن  ممثّلون 
فصائل المعارضة، برعایٍة روسیة- 
 ، 2017 ینایر  إیرانیة في  تركیة- 
وعبّرت وفود الدول الثالثة، وقتھا، 
عن تقدیرھا للمشاركة والتسھیالت 
العام  األمین  مبعوث  من  المقّدمة 
سوریا  إلى  الخاص  المتحدة  لألمم 
على  وأّكدت  المحادثات،  تلك  في 
ووحدة  واستقالل  بسیادة  التزامھا 
العربیة  ”الجمھوریة  أراضي 
متعّددة  دولة  وبكونھا   ،  ” السوریة 
طائفیة  وغیر  واألدیان  األعراق 
على  التأكید  تّم  كما   ، ودیمقراطیة 
األمن  مجلس  قبل  من  سابقاً  ذلك  
عسكري  حّل  ال  وبأنھ  الدولي، 
الحّل  وأّن  سوریا،  في  لألزمة 
عملیٍة  خالل  من  سیكون  الوحید 
قرار  تطبیق  على  مبنیة  سیاسیة 
مجلس األمن 2254  ، كما قّررت 
وضمان  لمراقبة  ثالثیة  آلیة  إنشاء 
االلتزام الكامل بوقف إطالق النار، 
ومنع وقوع أیّة استفزازاٍت، ووضع 
اآللیات الناظمة لوقف إطالق النار 

في مناطق خفض التصعید .
األخیرة  أستانة  محادثات  إلى  لنعد 
التي  عشرة،  الثامنة  بنسختھا 
الكازاخیة  العاصمة  في  انعقدت 
یونیو   15 بتاریخ  سلطان   نور 
الدول  ممثلي  بمشاركة  الجاري، 
إیران،  الضامنة :روسیا - تركیا - 
المعارضة  لوفدي  باإلضافة 
والنظام السوریین، وروبرت دون، 
المسؤول عن القضایا السیاسیة لدى 
إلى  الخاص  المتحدة  األمم  مبعوث 
للوفد  إضافةً   ، بیدرسون  سوریا 

األردني بصفة مراقب .
ُعقدت ھذه الجولة في ظّل ظروٍف 
للوضع  تعقیداً  وأكثر  صعبة 
الدول  بین  وحتى  دولیاً،  السوري 
فروسیا  ألستانا،  الضامنة  الثالثة 
من  الغرب  مع  بالصراع  منھمكة 
خالل حربھا ضد أوكرانیا ، وربّما 
قد  سوریا  في  علیھا  العبء  لزیادة 
من  جزئیة  النسحاباٍت  تضطّر 
ھي  إیران  فإّن  وبالتالي  سوریا، 
االنسحابات،  ھذه  لملء  المرشحة 
اإلیراني،  النفوذ  زیادة  وبالتالي 
وبالمقابل  تركیا،  یقلق  الذي  األمر 
على  انفتاحھا  من  تزید  تركیا 
السعودیة  و  كمصر  المنطقة  دول 
وإسرائیل ؛ وھذا ما یزعج إیران ، 
ناھیك عن عدم فتح تركیا ألجوائھا 

أمام الطیران الروسي .
أستانة  اجتماعات  على  ماطغى  إّن 
بالقیام  التركیة  التھدیدات  ھي   18
سوریا،  شمال  في  عسكریة  بعملیٍة 
وقد أّكد ألكسندر الفرنتییف، مبعوث 
إلى  الخاص  الروسي  الرئیس 
سوریا، بأّن : ( شّن عملیة عسكریة 
ستكون  سوریا  شمالي  في  جدیدة 
خطوةً غیر عقالنیة) ، بمعنى روسیا 
لم تحسم األمر بالضغط الكافي لثني 
ناھیك   ، تلك  خطوتھا  عن  تركیا 
المحسوم  اإلیراني  الرفض  عن 
وبالرغم   ، عسكریة  عملیٍة  ألّي 
ُخّصص  الذي  الكبیر  الحیّز  من 
لھذا المحور فإّن البیان الختامي لم 
التركیة  العسكریة  للعملیة  یتطّرق 

وتھدیداتھا .
من  الضامنة،  الثالثة  الدول  إّن 

أستانة ١٨...جوالت 
متعددة بدون أفقٍ للحل

ھیئة التحریر

ترّكز  لم  الختامي،  بیانھا  خالل 
على محاور محّددة، كما جرى في 
الجولة السابقة ( أستانة 17)،حیث 
ودخول  اإلرھاب  مكافحة 
والتمسك  اإلنسانیة  المساعدات 
فما  التوتر،  خفض  مناطق  بملف 
للجولة  الختامي  البیان  في  جاء 
األخیرة، كان سرد وتكرار لمحاور 
عدة، من مكافحة اإلرھاب، وسیادة 
السوریة،  العربیة  الجمھوریة 
ودخول  الالجئین،  عودة  وملف 
المساعدات اإلنسانیة، وتفعیل اللجنة 
الدستوریة، التي ھي من مخرجات 
سوتشي،  وإدانة العملیات العسكریة 
اإلسرائیلیة على سوریا ، فكّل ھذه 
المحاور (قدیمة- جدیدة) ولم تترجم 
بأّن  رسالة  بمثابة  ولكنھا  أغلبھا، 
جزءاً  تشّكل  أستانة  اجتماعات 
حول  السیاسیة  العملیة  من  مھماً 
سوریا  فبالرغم من التأكید األممي 
یتمثّل في  السوریة  بأّن حّل األزمة 
والقرار  جنیف  مؤتمر  مرجعیة 
اجتماعات  في  الملفت  فإّن   2254
الجولة األخیرة ھو مقترح المبعوث 
الروسي بنقل اجتماعات جنیف إلى 
 - الجزائر   - عمان   ) آخر  مكاٍن 
سویسرا  حیادیة  لعدم  اإلمارات...) 
على  روسیا  حرب  تداعیات  بعد 
 ، روسیا  زعم  حّد  على  أوكرانیا، 
للضغط  وحید  روسي  مقترح  وھو 
على األطراف بأّن روسیا ربّما لن 
تستخدم الضغوط الكافیة على النظام 
لحضور االجتماعات الدستوریة في 
2014 منذ  النظام  كون   ، جنیف 
جنیف  اجتماعات  لیحضر  یكن  لم  
وخاصة مایتعلق باللجنة الدستوریة 
الضغط  لوال   2019 عام  منذ 
اللجنة  أّن  العلم  مع   ، الروسي 
الدستوریة جزء من القرار 2254
والذي تم تقدیمھ على أولویات الحل 
السیاسي  ( ھیئة الحكم االنتقالي )  
محاولة  من  أممي  تخّوف  وھناك 
حول  فیتو)    ) الستخدام  روسیا 
المساعدات  توصیل  و  تمدید  آلیة 
اإلنسانیة العابرة للحدود إلى سوریا 
عبر معبر باب الھوى على الحدود 
 ، القادم  الشھر  بدایة  في  التركیة 
الخطوة  یستبعدون  المراقبین  لكّن 
الروسیة ھذه نظراً للحاجة الروسیة 
لتركیا في ھذه المرحلة أكثر من أّي 

وقٍت مضى .
الدولي  المجتمع  في ظّل عدم جّدیة 
األزمة  مع  المطلوب  للتعاطي 
الماراثونیة  والجوالت  السوریة 
السوري  الشأن  حول  المتكررة 
وخاصةً عدم إحراز أّي تقدٍم عملي 
الدستوریة،  اللجنة  عمل  في  یُذكر 
مستمّرة  السوریین  محنة  تبقى 
بمزید  وأستانة  جنیف  بین  ومترقّبة 
تكن  لم  إن  واإلحباط،  المآسي  من 
اإلنساني  للضمیر  صحوة  ھناك 
المجتمع  من  جدیدة  نوعیة  لفتة  و 

الدولي.

ھناك عدد كبیر من الُكرد السوریین، 
الذین  والمستقلین  الحزبیین  من 
یصّرحون في السیاسة أو یكتبون فیھا 
أوبوستات...إلخ،   مقاالت  أو  أبحاثاً 
بأّن  یرون  والمحترفین،  الھواة  من 
تعصف  سوریا  في  الُكردي  الشعب 
جھات  من  تحدیاٌت   - راھناً   - بھ 
لیعتبروھا  و خارجیة،  داخلیة  عدة، 
أن  بدون  ذلك  أعداء،  أو  خصوماً 
حول  موازیة  كتابات  معھا  تترافق 
إمكانیة عقد التحالفات و ضروراتھا 
للتحالف  أطراٌف  أسماء  طرح  أو 
معھا، لیتفاءل نصیر الحقوق القومیة 
الُكردیة المتتبع للحالة الُكردیة العامة 
بأّن السیاسة، التي إحدى أھم تجلیاتھا 
ولو  تستقّر،  بدأت  التحالفات،  ھي 
متفرقة  مساحاٍت  في  أولي،  بشكٍل 
أفقي  وبشكٍل  الُكردي،  مجتمعنا  في 
الحالة  ھي  لتصبح  طریقھا  في 

والتعددیة  اآلخر،  والرأي  الرأي 
الرأي  وحریة  االختالف،  وحق 
التعبیر،  وحق  الكلمة،  وحریة 
مصطلحات  المخالف،  وإعذار 
تُطرح الیوم على أساس أنھا منجز 
یراھا  بل  وافدة،  وثقافة  غربي، 
الحقیقة  تمییع  من  لوناً  بعضھم 

ومھادنة الكفار، وتشظي المجتمع.
تتجھ ھذه المقالة للتأكید أّن االختالف 
في الرأي مھما كان عمیقاً ھو سلوك 
إسالمي أصیل، وأّن حق الناس في 
الرأي واالختالف أمر جوھري أكد 
علیھ النص الدیني ودّل علیھ العقل 

السلیم.

واشنطن ومنذ دخولھا في المسرح 
في  دخلت   ،۲۰۱٤ عام  السوري 
مع  الخصوم  و  الحبال  شّد  معركة 
ومع  جھة،  من  وطھران  موسكو 
وبالتالي   ، أخرى  جھة  من  أنقرة 
للمساومة  ساحةً  سوریا  تعتبر 
الحسابات،  وتصفیة  والمقایضات 
وفرض العقوبات على ھذا أو ذاك, 
وال تنظر إلى األزمة الحالیة ، على 
أنھا قضیة سیاسیة وحقوق وتغییر 
النظام،  فھذا آخر ما تفّكر بھ ، و 
بناًء علیھ من الممكن أن تدخل في 
أیة لحظٍة في صفقٍة مع أنقرة تتخلّى 
 ) الُكردیة  المناطق  عن  بموجبھا 
انتزاع  مقابل  الحدودي)  الشریط 
أوكرانیا،  في  المكاسب  بعض 
حتى  تشارك  لم  أنقرة  أّن  وخاصةً 
العقوبات  اللحظة في عملیة فرض 
على موسكو بعد أن فتحت مضائق 
تنقالت  أمام  والبوسفور   الدردنیل 
تتعامل  أنھا  ،كما  الروسیة  السفن 
مع الوضع في أوكرانیا بحذٍر شدید 
المغامرة  دون  دقیقة،  وحساباٍت 
وواشنطن  لندن  خلف  الھرولة  أو 
وأجنداتھما بعیدة المدى في القوقاز 
المناورة  آسیا.  شرق  وجنوب 

والتالعب مع قسد في المفاوضات
تأّسست  أن  منذ  السوري،  النظام 

التهديدات الرتكية واخليارات املتوقعة

ردي
ُ
املثقفون والفكر القومي الك

بقلم: إسماعیل رشید             

عبداهللا کدو

د. محمد حبش

أحرار .. ال هراطقة
التفكري الديني خارج الصندوق

ملاذا تعرقل واشنطن العملية 
العسكرية الرتكية يف شرق الفرات؟

محمد زکي أوسي

علي تمي 

 سیاسي وکاتب 

من هم الأعداء الكرد السوريني ؟

ھناك  زاد  األخیرة  المرحلة  في 
العسكریة  العملیة  عن  الحدیث 
الرئیس  أعلنھا  ،التي  التركیة 
الشورى  مجلس  بموافقة  أردوغان 
 ، التركي  القومي  األمن  ومجلس 
بدون أن تكون ھناك أیة عالقة لھذه 
العملیة بالفصائل السوریة المسلحة، 
االئتالف   وال  المؤقتة  الحكومة  وال 
ھؤالء  فكّل  الوطني،  الجیش  وال 
شاركوا  ال  فقط،  األوامر  یتلقّون 
بتخطیط والبتحدید أھداف ، وھم ال 

ینكرون ذلك.
أنا دوماً أقوم  بتحلیل األمر  بحیادیة 
المتحیز؛  التحلیل  یعطي  ،واإلنسان 

ما  حین یكون طرفاً، ویتبنّى موقفاً 
الدائرة   خارج  یكون  عندما  أما   ،
تحلیلھ حیادیاً،  یكون  في  أن  یجب 
وبناًء على ذلك سوف أتكلّم بحیادیة، 
ألنني لست مع طرٍف ضد طرٍف .  
منشق  كضابٍط  الثوري  موقفي  إّن 
في الجیش الحر أو موقفي كحلیف 
أتكلّم  عندما  مختلفاً،  سیكون  تركي 
أحّب  عسكري،ألني  محلل  بصفة 
؛ألرى  اإلطار  خارج  أخرج  أن 
الصورة كاملةً؛ كي أستطیع التحلیل 

بدقة وموضوعیة.
المنطق  وبحكم  العادة  درجت 
دولة  لیست  تركیا  أّن  العسكري 

وجودھا  تفرض  أن  قادرة  عظمى 
فكّل  ترید،  كما  إرادتھا،  وتفرض 
أمریكا،  حتى  محدداتھا،  لھا  دولٍة 
أن  المناطق، ال تستطیع  في بعض 
تفرض سیاساتھا بأریحیة، فدرجت 
الفرات  في عملیة درع  العادة مثالً 
وعملیة غصن الزیتون وعملیة نبع 
السالم أن تتواجد توافقات وتفاھمات 
سیاسیة عسكریة ومنافع متبادلة مع 
،لتمضي  األمریكان  ومع  الروس 
ھذه  العملیات وتحقّق أھدافھا. حین 
تّم اإلعالن عن العملیة الجدیدة،على 
التركیة،  السوریة  الحدود  طول 
كم،   ۳۰ بعمق  آمنة  منطقة  إلنشاء 

  ، سوري  الجىء  ملیون  وإعادة 
لتحقیق  تسعى  تركیا   أّن  رأیت 
أھداف، وتمتلك فائضاً من القوة،   

الصفحة ۲

التصدي  تَقرأ طرح  وعلیھ  العامة، 
وفي  جمیعھا  تحدیات،  یَرونھا  لما 
آٍن واحد، ذلك بدون إعطاء، حتى، 
لھا،  الزمني  الترتیب  في  األولویة 
التكتیك  لجدلیة  واضح  تجاھٍل  في 
التحدیات  فیعّددون  واالستراتیجیا، 

ویشّخصونھا ویعّرفونھا كما یلي:

الصفحة ۳

عبداهللا جعفر کوفلي    

باحث اکادیمي

العمید أحمد رحال

بني العقالء والعمالء جمرد حرف
وبطییٴة  شاقة  مھمة  البناء  عملیة 
الى جھوٍد ودعٍم  وطویلة ،وتحتاج 
، ولكّن أھم عناصر ھذه العملیة ھو 
وماھراً  اإلنسان، فان كان مخلصاً 
ودقیقاً وعاقالً ونزیھاً ومحباً لوطنھ 
وشعبھ، كانت العملیة سھلة ومشّوقة 
متعة  الى  فیھ  التعب  ویتحّول 
ونزھة، وٕاذا كان ھذا اإلنسان فاسداً 
وشعبھ  ووطنھ  لقیمھ  بایٴعاً  عمیالً 
سلم  ادنى  في  شعبھ  ابناء  ویرى 
فصعوبة  ذلیالً،  مقھوراً  الشعوب 
العملیة تتضاعف لمرات ویستغرق 
العقل  طایٴلة.  اٴمواالً  وتھدر  طویالً 
االإسان وھو  تعالى على  نعمة هللا 
المخلوقات،  سایٴر  عن  یمیّزه  ما 
یھملھ  أو  یضیعھ  ال  أن  یجب  لذا 
الضارة  القضایا  في  أویستخدمھ 
في  استعمالھ  وعلیھ  جنسھ،  ببني 
ما ینفع اإلنسان من معارف وعلوم 

وابتكارات واختراعات.
العقل محّل التفكیر وموطن التدبیر 
وسمي العقل عقالً ألنھ یمنع صاحبھ 
من الوقوع في المصایٴب والمھالك. 
االقتصادي  بالمفھوم  العمالء  أما 

التجاریة  المحال  یرتادون  الذین  ھم 
یحتاجونھ  ما  التسوق وشراء  بقصد 

من سلع وبضایٴع.
وفي مجال السیاسة واالٴمن للعمالء 
الشعب  من  فیٴة  فھم  آخر،  مفھوم 
ومناصبھم  مواقعھم  اختالف  على 
وٕامكاناتھم  وظایٴفھم  و  ومكانتھم 
أو  بشكٍل  یرتبطون  الذین  المادیة 
معینة  جھٍة  أو  أخرى  بدولٍة  باخر 

ویعلنون والءھم وٕاخالصھم لھا،

الصفحة ۳

تصفھم    ۲۰۱٦ عام  في  قسد 
بعمالء لألمریكان، ومن جانب آخر 
تحاول استغالل التحشدات التركیة 
الفرصة  قرب حدودھا  واستغالل 
لسحب البساط من تحت أقدام قسد ، 
وبالتالي قیادة قسد تدرك جیداً مدى 
التعامل  في  وخبثھ  النظام  أالعیب 
 ، سوریا  في  الُكردي  الملف  مع 
القرار  مركز  أّن  یعلم  فالجمیع 
الحقیقي لقسد لیس في سوریا ، فھم 
تنظیمیة  بنیة  من  جزء  باألساس 
عابرة للحدود، منتشرة في العراق 
ى  وسوریا وحتى إیران، تحت ُمسمَّ
وھي  الُكردستاني،  العمال  حزب 
ترسمھا  التي  بالسیاسات  تنضبط 

قیادات جبال قندیل،

الصفحة ۳

منطق  المخالف  إعذار  مبدأ  إّن 
قرآني ونبوي في آن،

الصفحة ۳-۲

- سوریة واألردن نموذجاً -

المثقفین  أّن  أحٍد  على  بخاٍف  لیس 
في  األبرز  الدور  لھم  الوطنیین 
توعیة الجماھیر وتعریفھا بحقیقة ما 

علیھ الواقع المحتاج 
للتغییر والتطویر نحو األفضل،

الصفحة ۲
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أّن  الراھن  بالوقت  أرى  ال  لكني 
الظروف مھیّأة لھذه العملیة؛ بمعنى 
أنھ لم یكن ھناك تفاھم وتوافق علیھا، 
واالیرانیون  واألمریكان  فالروس 
سیرفضونھا،  وقسد  األسد  ونظام 
تدخل  أن  تستطیع  ال  أیضاً  وتركیا 
في المواجھة مع كّل ھؤالء، وھكذا 
للقدرات  أبداً  تخضع  ال  عملیات 
فتركیا  العسكریة،  واإلمكانیات 
تأخذ سوریا في  أن  لدیھا اإلمكانیة 
غضون عشرة أیام، ولكّن الظروف 
بھكذا  القیام  لھا  تسمح  ال  الدولیة 
عمل ، رغم أنّھا تمتلك أوراق قویة 
المضائق،  روسیا  مع  فلدیھا  جداً، 
من  المتوازن  الموقف  وورقة 
موسكو،و  على  الغربیة  العقوبات 
داخل  التفاھمات  و  األجواء  إغالق 
استانا،  وورقة  السوریة  األراضي 
ورقة  فلدیھم  األمریكان  مع  أما 
الناتو وملف فنلندا والسوید والغرب 
الوقت  في  تركیا  الى  یحتاج  الذي 
و  الصاروخي،  والدرع  الراھن، 

السياسة

الحرب  ورقة  لدیھا  األوربیین  مع 
تخوضھا  التي  اإلرھاب  على 
ملیون  ثمانیة  وورقة  تركیا، 
باراضیھا  أربعة  سوري،  الجىء 
سوریا،  في  حمایتھا  تحت  وأربعة 
من  فائضاً  تمتلك  تركیا  وبالتالي: 
األوراق، ولكن في الظرف الحالي، 
مناطق  تسخین  یحتمل  ال  الوضع 
أخرى،وخیر مثاٍل على ذلك الحرب 
وایران،  اسرائیل  بین  الباردة 
الخلیج  بین  والحرب  واالغتیاالت 
في  المستقر  غیر  وایران،والوضع 
لبنان والعراق، والحرب األوكرانیة 
الروسیة والضائقة االقتصادیة التي 
مرتبطة  ھذه  كّل   ، العالم  بھا  یمّر 
ببعضھا البعض، وبناًء على ما سبق 
:القوى الكبرى أكّدوا أّن المنطقة ال 
إلى  ،ستؤّدي  أخرى  ھزات  تحتمل 
،وھذا  االستقرار  عدم  من   مزیٍدٍ 
على  أّكد  ،وقد  فیھ  مرغوب  غیر 
ذلك رئیس مؤتمر أستانة بأنھم لن 
یسمحوا ، ولن یوافقوا لتركیا على 
معھا  نخوض  ولن  العملیة،   ھذه 
یكون  ولن  العملیة،  حول  تفاوض 

ولذلك  شيء.  مقابل  شيء  ھناك 
فإّن العملیة العسكریة صعبة وشبھ 

مستحیلة .
عند اإلعالن عن العملیة العسكریة 
التي  الرابعة  الفرقة  دخلت  التركیة 
یقودھا ماھر األسد الى مدینة منخ، 
الدبابات  من  عدداً  النظام  وارسل 
روسیا  وأرسلت  رفعت،  تل  على 
،من  الضباط  من  مجموعتین 
منخ  مطار  الى  العملیات،  ضباط 
وعّززت مواقعھا في عین عیسى، 
خراب  الى  عادوا  واألمریكان 
منبج  في  وجودھم  ودعموا  عشق، 
منطقة  الفرات  وشرق  وكوباني، 
عصیة، ألنھم لن یسمحوا بأي عمل 
عسكري ھناك ، ولعّل ھناك ثالث 
عسكریة  لعملیات  مؤھلة  مناطق 
رفعت  وتل  منخ  منطقة  تركیة: 
عیسى  وعین  ،ومنبج  ومحیطھا 
وعین العرب ، ومنطقة نبع السالم 

باتجاه الشرق،
وزادت  أغِلقت،  الثالثة  المناطق 
باستقدامھا منظومات  علیھا روسیا 
طائرات  أّن  وبرغم  جوي،  دفاع 

العمید أحمد رحال
تدمیرھا  تستطیع  التركیة  بیرقدار 
تركیا  تستطیع  ھل  ،ولكن:  كافةً 
الروس  مع  صدام  في  تدخل  أن 
مع  أو  وایران  االسد  نظام  مع  أو 

األمریكان؟ بالتأكید: ال .
وأكّرر ھنا، إّن الموضوع ال یدخل 
ضمن نطاق القوة والضعف، ولكن 
وھناك  وخرائط،  توازنات  ھناك 
األمریكیة  التفاھمات  من  نوٌع 

الروسیة التركیة .
وبالتالي: فإّن تركیا عندما اعتمدت 
تمتلكھا،  التي  القوة  أوراق  على 
العملیة  بھذه  تبدأ  لم  أنھا  أعتقد 
أنھ  من  الرغم  على  العسكریة؛ 
یمكن أن یكون ھناك منافع متبادلة، 
أخرى  مواقع  في  منھم  وتستفید 
االوربي،  واالتحاد  الناتو  ،كملف 
وملف فتح هللا غولن وملف مشروع 
F16 طائرات  واستقدام   F35
الباتریوت  منظومات  عودة  أو 
تقطف  أن  ویمكن   ، تركیا  الى 
خالل  من  روسیا  مع  أخرى  ثمار 
المفاوضات  الوساطة األساسیة في 

الروسیة األوكرانیة. 

القوة  أوراق  تركیا   تصرف  لم 
السوري،  الملف  في  تمتلكھا  التي 
مّر  قد  العسكریة  العملیة  أّن  بدلیل 
ولم  شھر،  من  أكثر  إعالنھا  على 
تبدأ بعد ،وھذا بالتأكید لیس لضعف 
من  الحكیمة  القراءة  ،بل  تركیا 
تستطیع  لن  كونھا  التركیة،  القیادة 
أن تدخل في مواجھة ،بل ھي ترید 
أن تدخل في عملیة متوافقة فیھا مع 
یعارضھا  وال  والروس  األمریكان 
على  االسد  یجرؤ  وال  االیراني، 
إنما  الروسیة،  الموافقة  بعد  صّدھا 
ھذه الموافقات لم تحصل، وبالتالي 
للسیاسة  الفرصة  تعطي  :فتركیا 
رئیس  أّن  برغم  الھدف  تحقّق  أن 
یعطوا  لن  أنھم  أّكد  أستانة  مؤتمر 
العسكریة  للعملیة  الضوء األخضر 
ولذلك فإنني ال أرى فرصةً لقیام أّي 

عملیٍة عسكریة .
أن نصبح  الكبرى،  المصیبة  ولكّن 
ملكیین أكثر من الملك ؛ فتركیاحلیٌف 
للجیش الوطني والثورة السوریة ، 
العملیة  التركي ال یسّرع  والطرف 
العسكریین  بعض  یسّرعھا  كما 

والسیاسیین وممثلي الفصائل .
السرعة  ھذه  كّل  لماذا  أعلم  ال 

والتسخین؟
 وھم ال یتّم أخذ آرائھم، وال یوجد 
شخص  وّربما  قرار،  أي  لھم 
یملك  الموزمبیق،  في  موجود 
متابعة صحفیة ،لدیھ أخبار العملیة 

أكثر منھم ،
األمور  أّن  یرون  فاألتراك عندما   
السیاسیة  لقراءاتھم  مناسبة 
والعسكریة سیعلنون العملیة. حینھا 
یجوز لھؤالء الكالم أما أن یتكلّموا 
جھٍل  وعن  علٍم  وبدون  فراغٍ  من 
المعنویة  الروح  بقتل  ،سیساھمون 

للناس .
الناس  ینام  كامل،  شھٌر  مّر  فقد 
ویستفیقون على معركٍة من كالمھم 
حسب  تحدث  لن  والمعركة   ،
أرى  ال  لذلك  الحالیة.  المعطیات 
أي سبٍب في إحداث توتٍر عام على 

معنویات الناس، بھذه الطرق، 
نیتھم بیع بضاعتھم، فإن  إن كانت 
ال  وكاسدة  فاسدة  البضاعة  ھذه 
تصلح ولن تصلح لجمھور الثورة.

محمد زکي أوسي

ردي... التتمة
ُ
املثقفون والفكر القومي الك

أحرار .. ال هراطقة التفكري الديني خارج الصندوق... التتمة

- سوریة واألردن نموذجاً -
الجماھیر  ھذه  تھیئة  ثم  ومن 
الحقوق  سبیل  في  والنضال  للعمل 

المشروعة والحیاة األفضل. 
التفوا  سوریة  في  الُكرد  المثقفون   -
روناھي)  و  (ھاوار  مجلتي  حول 
األدباء  إلعداد  مدرسة  بمثابة  وھما 
المنتجة  األقالم  أصحاب  والمثقفین 
والمھتمین بالجانب الثقافي واألدبي, 
ومن خالل ھاتین المجلتین وعیرھما 
النھضة  كانت  المطبوعات  من 
الُكردیة  والثقافیة  واللغویة  األدبیة 
التي قادھا كٌل من المرحوم الدكتور 
وشقیقھ  بدرخان  كامیران  األمیر 

الرائع األمیر جالدت بدرخان.
ففي ثالثینیات القرن العشرین نُِقلَت 
إلى  الكرد  المثقفین  من  مجموعة 
بقصد  الفرنسیین,  قبل  من  دمشق 
 ، لدیھم  القومي  الشعور  إضعاف 
ولكنھم فشلوا, ففي ھذا الوقت تأّسس 
(نادي  باسم  ُكردي  ثقافي  نادي 
البارزة  الشخصیة  قبل  من  ھنانو) 
إلیھ  وانضّم  وانلي)  الدین  (بھاء 

العدید من الشباب الُكرد. 
في حي  تأّسست  عام ۱۹۳۹م  وفي 
كیتي  (یھ  جمعیة  بدمشق  األكراد 
وكثر  الشباب  اتحاد  خورتان) 
اندمجت  عندما  وخاصةً  أعضاوھا 

الثقافي  النادي  مع  الجمعیة  ھذه 
وغیّرت اسمھا إلى (نادي ُكردستان) 
نور  الدكتور  المناضلین  بمعاونة 
وأدّت  وعثمان صبري  ظاظا  الدین 
ھذه الجمعیة دوراً ثقافیاً وأدبیاً بارزاً 
وفتحت الدورات لتعلیم اللغة الُكردیة 
ریاضي  فریق  كذلك  عنھا  وانبثق 
وكان  ُكردستان)  (فریق  القدم  لكرة 
لھ دور بارز في مجال ھذه الریاضة.
- قبل ھذا في عام ۱۹۳۲م تأّسست 
المساعدات  (جمعیة  الحسكة  في 
كٍلٍّ  قبل  من  الُكرد)  فقراء  وإعانة 
من حسن حاجو آغا -عارف عباس 
 – نافذ  أحمد  د.   – جكرخوین   –
یونس  علي  الرحمن  عبد  المناضل 
– حمزة بك مكسي مؤّسس مدیریة 
حركة  ورائد  الحسكة  في  المعارف 
برنحیاني  أحمد  أمین  فیھا –  التعلیم 
أھدافھا  وكانت  صبري,  عثمان   –
المستشفیات  بناء   – المدارس  فتح 

وجمع التبرعات لمساعدة الفقراء. 
افتتح  الثالثینیات  منتصف  وفي   -
عامودا  في  الُكردي)  جوان  (نادي 
محمد  بإشراف  الُكردایتي  حاضرة 
علي شویش وبإدارة الشاعر الكبیر 
الطلبة  یُعلّم  كان  الذي  جكرخوین 
األشعار الُكردیة إلى جانب مجموعة 
باللغة  الدروس  إللقاء  األساتذة  من 
كانوا  االصطفاف  (ولدى  الُكردیة 
ویردّدون  الُكردي  العلم  یرفعون 
عام  وفي  القومیة,  الُكردیة  األناشید 

(انبعاث  جمعیة  تأّسست  ۱۹٥۰م 
عثمان  قبل  من  الُكردیة)  الثقافیة 
صبري – حمید درویش – مجید حاج 
درویش – محمد صالح درویش – 
خدر فرحان عیسى وعادل وسعدهللا 
إیبو من جبل األكراد ولم تستمّر ھذه 
الجمعیة سوى سنة واحدة وأصدرت 
األدب  من  (صفحات  بعنوان  كتاب 
بدرخان,  روشن  بمساعدة  الُكردي) 
وفي عام ۱۹٥۱م تأّسست في حلب 
من  سریعة  بصورة  ثقافیة  جمعیة 
قبل المناضلین رشید حمو – شوكت 
قادر   – علي خوجة  محمد   – حنان 
الثقافة  نشر  ھدفھا  وكان  ابراھیم, 

والروح القومیة بین الُكرد. 
جمعیة  تأّسست  ۱۹٥۳م  عام  وفي 
(اتحاد الشباب الدیمقراطي الُكردي) 
شباب  خیرة  قبل  من  القامشلي  في 
الُكرد المناضلین : األستاذ محمد مال 
 – عفدي  علي  العزیز  عبد   – أحمد 
درویش مال سلیمان – عبد هللا مال 
تھدف  وكانت  نامي,  سامي   – علي 
وأّن  ُكردستان  ووحدة  تحریر  إلى 
إلى  الوصول  طریق  الدیمقراطیة 
المدارس  وفتح  القومیة,  الحقوق 
الجمعیات  وتشكیل  الُكردیة  باللغة 
واالجنماعیة  والثقافیة  الخدمیة 
ومساندة حقوق المرأة, وكانت تنشر 

بیاناتھا بخط الید.
وفي عام ۱۹٥٦م بحلب وفي منزل 
تأّسست  سمي  دیر  نوري  الدكتور 

جمعیة (المعرفة والتعاون الُكردیة) 
الدكتور  التأسیسیة  الھیئة  وضّمت 
روشن  األمیرة   – سمي  دیر  نوري 
عثمان   – ھشیار  حسن   – بدرخان 
كنجو,  محمود  حیدر   – صبري 
وعملت الجمعیة على مساعدة فقراء 
الواسعة  بعالقاتھا  وتمیّزت  الُكرد 
(أیوكا)  حزب  مع  عالقاتھا  ومنھا 
الیوناني ووصلت أخبار ومنشورات 
كردو  قناني  األستاذ  إلى  الجمعیة 
عمل  واستمّر  السوفیتي  االتحاد  في 
ھذه الجمعیة سنتین ثم انحلّت بطلٍب 
الدیمقراطي  الحزب  مؤّسسي  من 

الُكردستاني في سوریا. 
اتحاد  تأّسس  ۱۹٥۷م  عام  في   -
أول  وُعِقدَ  دمشق  في  الُكرد  الطلبة 
مقداد بك وجمیل  اجتماع في منزل 
أعضاء  االتحاد  ھذا  وضّم  باشا 
وضّمت  والعراق  سوریا  ُكرد  من 
یي  دزه  فتاح  علي  اإلداریة  الھیئة 
عزالدین مصطفى رسول   – رئیساً 
حمید  من  كّلٍ  وعضویة  سكرتیراً 
درویش – قاسم مقداد – جمیل باشا 
– عمر محي الدین شریف – مؤید 
عبد الغفار نقشبندي – صبحي رشو 
خلیل   – الحنان  عبد  اسماعیل   –
محمد – عبد العزیز نادر, وفي عام 
۱۹۳٤م ُعقدَ في بیریفان مؤتمر عن 
أوربا  في  وكذلك  الُكردیة  الشؤون 
تأّسست مجموعة كبیرة من النوادي 
التي  الثقافیة  والمراكز  والجمعیات 

الجرائد  من  العشرات  أصدرت 
ذكره  الجدیر  ومن  والمجالت, 
وبدایة  الخمسینیات  تھایة  في  أنھ 
الستینیات أغِلقت جمیع األبواب أمام 
الُكردي,  األدب والثقافة والفولكلور 
قرنھا  تذر  العنصریة  بدأت  حیث 
علیھ  ما  إلى  سوریا  وصلت  حتى 

الوضع اآلن.
تشتت  األردن:  في  الُكرد  المثقفون 
الُكرد في كافة أنحاء العالم ألسباٍب 
الفرصة  لھم  سنحت  وكلما  عدیدة, 
وجودھم,  واثبتوا  دورھم  مارسوا 
األردنیة  المملكة  الدول  ھذه  ومن 
ُكرد  مثقفون  ظھر  التي  الھاشمیة 

كبار فیھا.
- ففي المجال الثقافي ساھم الُكرد في 
األردن في الحركة الثقافیة واألدبیة 
والفكریة وفي مقدمتھم الكاتب الكبیر 
سعد جمعة رئیس الوزراء ۱۹٦۷م 
في  المقاالت  عشرات  كتب  حیث 
۱۹٤۷م  عام  وأصدر  الصحافة, 
جریدة (الحق) وألّف كتب فكریة منھا 
(مجتمع الكراھیة – هللا أو الدمار – 
األفاعي..)  أبناء  المصیر –  معركة 
وألّف المرحوم علي سیدو الكوراني 
أول كتاب عن أدب الرحالت وطبع 
بعنوان  األردن  في  ۱۹۳۹م  عام 
وصنّف  العمادیة)  إلى  عمان  (من 
وفي  العظیمة  التعلیمات  عن  كتاب 
(كردي  قاموس  ألّف  ۱۹۸٥م  عام 
– عربي) باإلضافة إلى كتب أخرى 

بارزاً  وكان عضواً  وترجمة,  تألیفاً 
في  الُكردي  العلمي  المجمع  في 

بغداد. 
السویركي  علي  محمد  الدكتور  أما 
األدباء  اتحاد  رئیس  الُكردي 
فقد  األردنیین  والصحفیین  والكتاب 
تاریخ األردن  أربعة كتب عن  ألّف 
الشام  بالد  في  (الُكرد  كتاب  وكذلك 
ومصر) وكتابھ الرائع عن المشاھیر 
القدیم  أربعة مجلدات منذ  الُكرد في 
الدیني  المجال  وفي  اآلن,  وحتى 
الُكردي,  سعید  محمد  الشیخ  ھناك 
واإلخراج  المسرح  مجال  وفي 
الُكردي  زیاد  اسم  برز  اإلذاعي 
ظاظا  ایمان  التلفزیوني  والوجھ 
واإلذاعي المعروف صاحب برنامج 
البث المباشر األستاذ خلدون الُكردي 
والمذیعة مدیحة المدفعي واشتھرت 
كذلك السیدة منیفة بنت بابان الُكردي 
مصطفى  األردني  الشاعر  زوجة 
وھبي التل (عرار) وأنجبت لألردن 
رئیس  التل  وصفي  رجاالتھ  أعظم 
الوزراء وال ننسى اإلشارة إلى العالم 
(أشرف  الدكتور  الكبیر  والطبیب 
الُكردي) مدیر مدینة الحسین الطبیة 
یاسر  للرئیس  الخاص  والطبیب 
عرفات ومن ثم وزیراً للصحة وھذا 
أننا  بیان  وھدفي  فیٍض,  من  غیٌض 

أمة بناٌء ولیس عامل دمار.

التعبیر عنھ  وربما كانت أبلغ كلمة في 
التي  الذھبیة  النبویة  القاعدة  تلك  ھي 
قّررھا الرسول الكریم بقولھ : للمجتھد 

إن أصاب أجٌر وإن أخطأ أجٌر واحد.
الكبار  اإلسالم  أئمة  من  عددٌ  ویؤّكد 
إلیھ  أدّى  مھما  مأجور  المجتھد  أّن 
إلى  اجتھاده  بھ  وصل  ولو  اجتھاده، 
ھذا  أّن  شّك  وال  اإلسالم!!  غیر  دیٍن 
ظاھر  مقتضى  ھو  الشجاع  الموقف 
معظم  كان  وإن  رویناه،  الذي  الحدیث 
أئمة اإلسالم ال یقبلونھ باستثناء الجاحظ 

والعنبري وعدد قلیل من األئمة.
القاعدة  ھذه  إّن  القول  أودّ  وھنا 
لالغتیال  تعّرضت  الذھبیة  الحضاریة 
كثیر  صدور  بھا  وضاقت  تاریخیاً، 
الرسمي،  الدیني  القرار  أصحاب  من 
ومضى ھؤالء في عكس حركة التاریخ 
تماماً  تتناقض  قواعد  إلى  انتھوا  حتى 

مع ھذا التوجھ النبوي الحكیم، وتكّرس د. محمد حبش
في  المستبدّة  األحادیة  الفكریة  للرؤیة 
قواعد  قّررت  حتى  األحیان،  غالب 

مختلفة مثل:
فقد  فأصاب  برأیھ  القرآن  في  قال   من 
أجرؤكم  الفتیا  على  أجرؤكم  أخطأ،  
علیھ  وقف  ما  على  قف  النار،   على 
علیكم  وقفوا،   علٍم  عن  فإنھم  األولون 
باألمر العتیق فقد كفیتم، وكّل خیر في 
اتباع من سلف وكّل شر في ابتداع من 
فیھ قال حدثنا وما  العلم ما كان  خلف، 

سوى ذاك وسواس الشیاطین!!.
وال شّك أّن ھذه الصیغ ونظائرھا حالت 
دون تقدم الفكر ، وأحبطت المحاوالت 
الرامیة إلى تقدیم إجابات جدیدة للمسائل 

التي لم یعد یقنع فیھا الخطاب القدیم.
أسوأ  ھو  ما  إلى  االستبداد  مضى  وقد 
المخطئ  أجر  أّن  قّرر  حین  ذلك  من 
أقّر  لمن  ھو  إنما  علیھ  المنصوص 
یرجع  لم  ثم  رأیاً  اختار  من  أما  بخطأه 

فیھ إلى خیار األمة (الذي ھو خیار كل 
یصبح  فإنھ  نظره)  وجھة  من  طرف 
حینئذ جاھالً مغروراً أو عمیالً مأجوراً، 
االتھامات  بعد  من  علیھ  وتتوالى 
المخالفین  سائر  فإّن  وبذلك  المختلفة، 
ھنا یُزّجون على دائرة التأثیم والتجریم 
آرائھم،  عن  یعودوا  حتى  والتخوین 
فإذا ھم عادوا عن آرائھم ولزموا خیار 
ثواب  لینالوا  أھالً  فقد صاروا  المتغلّب 
المخطئ وأجره!! وھو عنت ال یتصّور 
أشد منھ وال أقسى، وھو یطفئ بضراوةٍ 
إلى  الحكیمة  النبویة  اإلشارة  ضیاء 

فضیلة االجتھاد ولو كان خطأ.
من  السیاسي  الموقف  مضى  وقد 
والقھر،  القمع  من  مزیٍد  إلى  االجتھاد 
الرھیبة تحت  القاسیة  وسلّطت األحكام 
ھذه  وتضّمنت  الزندقة،  مكافحة  اسم 
والسحل  والصلب  السجن  األحكام 
عناء  اإلسالم  تاریخ  شھد  وقد  والقتل، 
اإلسالمي  التاریخ  رجال  ألھم  كبیراً 

كأحمد بن حبنل وابن تیمیة وابن عربي 
وآخرون  البخاري  واإلمام  رشد  وابن 
كانوا یُضطھدون ألسباب مختلفة وربما 
تحت  األحیان  من  كثیٍر  في  متناقضة 
اسم الحفاظ على الدین وحمایة الثوابت، 
وال أشّك أبداً أّن األیام التي حوكم فیھا 
تقوده  صارم  كھنوٍت  ظّل  في  ھؤالء 
في  سوداء  أیاماً  كانت  مستبدة  سیاسة 
الیوم  تاریخ اإلسالم، وأرجو أن ندرك 
أنھا كانت جرائم ینبغي التبرؤ منھا أكثر 
لم  مما ھي ضرورات شرعیة قضائیة 

یكن ثمة بدٍّ منھا.
الكریم   النبي  سنة  متابعة  خالل  ومن 
فإنھ یمكنك أن تقف مباشرةً أمام موقفھ 
في إعذار اآلخر المخالف، وھنا فإنني 
األحرف  حدیث  إلى  باإلشارة  أكتفي 
الكریم  النبي  فیھ  أقّر  الذي  السبعة 
اختالفھم في قراءة القرآن الكریم، على 
وحساسیتھا،  المسألة  دقة  من  الرغم 
الزمخشري  إلى رأي  أمیل  فإنني  وھنا 

مع  تدور  القراءات  :إّن  فیھ  قال  الذي 
وھو  البلغاء،  ورأي  الفصحاء  اختیار 
ألوف  الواردة  عبارتھم  مع  ینسجم  ما 
المرات بال تحفظ في كّل كتاب قراءات 
كذا... في  القّراء  اختلف  عنوان:  تحت 
الواقع  في  وھو  واختلفوا...واختلفوا، 
أّن  مع  والعقل،  المنطق  إلى  األقرب 
رأي  ردّ  ھو  ھنا  المشھور  التأویل 
سائر  بأّن  الجزم  ووجوب  الزمخشري 
المتواترة  والقراءات  االختالفات  ھذه 
وروایاتھا وطرقھا التي تزید على ألف 
بھا  أقرأ  وجوه  من  نشأت  إنما  طریق 
ما  وھو  بھا،  أذن  أو  الكریم  الرسول 
من  قلیل  غیر  بقدر  إال  قبولھ  یمكن  ال 

التعسف والتكلف.
قال عمر بن الخطاب سمعت ھشام بن 
حكیم یقرأ سورة الفرقان في حیاة رسول 
فاستمعت  وسلم،  علیھ  هللا  صلى  هللا 
حروف  على  یقرأ  ھو  فإذا  لقراءتھ، 
یقرئنیھا رسول هللا صلى هللا  لم  كثیرة 
علیھ وسلم، فكدت أساوره في الصالة، 
فتصبّرت حتى سلم، فلببتھ بردائھ فقلت: 
سمعتك  التي  السورة  ھذه  أقرأك  من 

تقرأ؟ قال: أقرأنیھا رسول هللا صلى هللا 
رسول  فإّن  كذبت،  فقلت:  وسلم،  علیھ 
هللا صلى هللا علیھ وسلم قد أقرأنیھا على 
إلى  أقوده  بھ  فانطلقت  قرأت،  ما  غیر 
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فقلت: 
الفرقان  بسورة  یقرأ  ھذا  سمعت  إني 
رسول  فقال  تقرئنیھا،  لم  على حروف 
اقرأ  أرسلھ،  وسلم:  علیھ  هللا صلى هللا 
یا ھشام. فقرأ علیھ القراءة التي سمعتھ 
علیھ  هللا  صلى  هللا  رسول  فقال  یقرأ، 
یا  اقرأ  قال:  ثم  أنزلت.  كذلك  وسلم: 
عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال 
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: كذلك 

أنزلت. 
وھكذا فإنھ بعد أن استمع إلى المتنازعین 
في القراءة أقّر كالً منھما في خیاره ثم 
قال قوالً حكیماً ذا مغزى وحدوي فرید: 
قلوبكم  علیھ  ائتلفت  ما  القرآن  اقرؤوا 

فإذا اختلفتم فیھ فقوموا.
إن منطق اإلعذار ھنا یتناول مسألةً في 
النص  مسألة  إنھا  واألھمیة  الدقة  غایة 
األمة  وحدة  جوھر  ھو  الذي  القرآني 

ومستقبلھا. 
التتمة في ص۳
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السياسـة

علي تمي 
 سیاسي وکاتب 

ملاذا تعرقل واشنطن العملية العسكرية الرتكية يف شرق الفرات؟... التتمة

فیھا،  اآلن  وجودھا  عدم  رغم 
إلى  واألخرى  الفینة  بین  وانتقالھا 
السلیمانیة في إقلیم ُكردستان العراق 
والمراقبة،  االستطالع  من  تھرباً 
وخاصةً بعد أن سیطرت الطائرات 
أجواء جبال  المسیَّرة على  التركیة 
قندیل ومنعتھم من الحركة والتنقل 
بأّن  الیوم  تعلم  واشنطن  ،وبالتالي 
من یحكم ویقّرر في شرق الفرات 
ھذا غیر مھم بالنسبة لھا، األھم من 
كّل ذلك أنھا صاحبة الكلمة األخیرة 
وال یستطیع عسكري واحد  وضع 
قدمیة على منطقة شرق الفرات إال 

بعد إشعال الضوء األخضر لھ.
ماھي مطالب واشنطن من أنقرة؟

الوالیات المتحدة األمریكیة ،حربھا 
روسیا  مع  أوكرانیا  في  الیوم 
االتحادیة ،ھي معركة مصیریة وال 
و  أنملة،  قید  عنھا  التراجع  یمكن 
مھما كلّف األمر، وخاصةً موسكو 
باتت تتحّدث الیوم عن العالم متعددة 

على  الصین  دخول  بعد  األقطاب 
ترى  ،وبالتالي  المنافسة  خطوط 
واشنطن أّن أّي نجاحٍ لموسكو في 
أوكرانیا یعني سیطرة الصین على 
تایوان كمرحلٍة ثانیة مع معركة شّد 
األمریكیون   ، بینھما  فیما  الحبال 
تسلّق  بوتین  بأّن  الیوم  یقولون 
 ، ینزل  یعرف كیف  الشجرة و ال 
ھذا  یبدو  اإلستراتیجیة  الناحیة  من 
الوصف دقیقاً إلى حّدٍ ما ، فموسكو 
ھي  أوكرانیا  إلى  الدخول  وجدت 
على  وأجبرت  مصیریة  حرب 
الغزو ألّن كییف كانت تقرع أبواب 
الناتو واالتحاد االوروبي، وبالتالي 
روسیا  مستقبل  سیضع  ذلك  كّل 

االتحادیة على المحك
واشنطن  تطالب  وذاك  ھذا  بین 
واالنصیاع  بالرضوخ  أنقرة  الیوم 

لمطالبھا والتي تتلّخص بما یلي:
الحصار  فرض  في  المشاركة   -  

على موسكو
الدردنیل  مضیقي  -إغالق 
الحربیة  البوارج  أمام  والبوسفور 

الروسیة
أمام  الجوي  مجالھا  إغالق   -  

الطائرات الحربیة الروسیة
- إغالق الطریق أمام تصدیر الغاز 

اإلیراني
- االبتعاد عن روسیا ،والكّف عن 
شراء األسلحة االستراتیجیة الفتّاكة 
من موسكو، ألنھا تعتبر ذلك تھدیداً 

لألمن القومي لدول الناتو
بدورھا  أنقرة  بینما 
یلي:                                                                                                    بما  واشنطن  تطالب 
العمال  حزب  دعم  عن  الكّف   -

الُكردستاني تحت مسّمى قسد  
ألنقرة   “ كولن  هللا  فتح   “ تسلیم   -
لمحاولة  المدبر  العقل  كونھ 
في  وقعت  التي  الفاشلة  االنقالب 

تركیا عام ۲۰۱٦
المنطقة  إنشاء  في  المساعدة   -
اآلمنة داخل الحدود السوریة بطول 
وإعادة  كم   ۳۲ وبعمق  كم   ۹۰۰
ومدنھم                                                                                     قراھم  إلى  الجئ  ملیون 
- تسلیم طائرات إف۳٥ المخصصة 
صنعھا                                                                                                 في  شاركت  التي  لتركیا 

العمال  حزب  دعم  عن  الكّف   -
وإغالق  أوروبا  في  الُكردستاني 
أوروبا  عموم  في  مقراتھ  كافة 

وخاصةً في السوید. 
استغلّت  واشنطن   : الخالصة 
ھجوم داعش على كوباني ۲۰۱٤
لتضع موطئ قدٍم لھا على األرض 
لفتح  ورتّبت  فنّسقت   ، السوریة 
صفحٍة جدیدة مع  منظومة قندیل بعد 
بالقبض  المشاركة في عام ۱۹۹۹ 
على “ عبدهللا اوجالن “ في كینیا، 
األثر  العسكري  لوجودھا   فكان 
البالغ في سیاسات قادة ھذا الحزب، 
أنھم نجحوا و ألول  اعتقدوا  الَّذین 
مرةٍ في تأسیس قاعدة محمیة لھم، 
الدیمقراطیة   األمة  لمشروع  كنواةٍ 
الّذي أطلقھ “ أوجالن “ من سجنھ 
فكریة  مراجعات  (بعد  إیمرلي  في 
غلب  التي  السابقة  المراحل  لكّل 
الماركسي  الیساري  الطابع  علیھا 
إلى  النجاح  ھذا  وتحّول  اللینیني)، 
نقمٍة على النظام السوري الذي فقد  
والغاز)،  (النفط  الطاقة  مصادر 

المواد  وبقیة  القمح  إلى  إضافةً 
من  السبب  لھذا  والمائیة،  الغذائیة 
قسد  ببیع   دمشق  تقوم  أن  الممكن 
وتضعھا  أنقرة  إلى  دقیقٍة  أیة  في 
بین فّكي الكماشة كحالٍة انتقامیة ال 
أكثر، بینما أنقرة تعّد العدة وتحّضر 
نفسھا للدخول في صفقٍة ومقایضة 
وھذا  واشنطن،  مع  جدیدة  سیاسیة 
ھو االحتمال األرجح و كّل حدیٍث 
عن  بعید  ھو  السیاق  ھذا  خارج 

الحقیقة
بالمحصلة ،  واشنطن تعلم جیداً أّن 
الجدیدة  التركیة  العسكریة  العملیة 
مفّر  ال  آتیة  الفرات  شرق  في 
في  الفاتورة  بدفع  وتنتظرھا   منھا 
العسكري  تواجدھا  أما   ، أوكرانیا 
سیبقى في سوریا وفي منطقة شرق 
الفرات امتداداً إلى الحدود لعراقیة، 
فھي تخّطط لتقسیم المقّسم وتجزئة 
كوادر  وجود  وبالتالي  المجّزأ 
داخل  الُكردستاني  العمال  حزب 
أمریكي  الجغرافیة ھو مطلب  ھذه 
ألّن ھؤالء ھم أدوات حاّدة وفعّالة 

لتنفیذ ھكذا مشاریع على األرض، 
لھذا السبب لن تتخلّى عنھم بسھولة 
على  تماماً  مّطلعة  بدورھا  أنقرة   ،
الوسائل  بشتى  وتحاول  المخطط، 
تقلیص جغرافیة الدویلة المفترضة  
وإبعادھا عن حدودھا الجنوبیة قدر 
اإلمكان،  وفي الختام ال بّد للجمیع 
أن یعلم، أّن تنفیذ العملیة العسكریة 
ھي  الفرات  شرق  في  التركیة 
مسألة وقت ال أكثر؛ ألّن واشنطن 
بالتنسیق مع تل أبیب تحّضران ھذه 
ناٍر ھادئة ،وتلزمھما  الطبخة على 
وإرضائھا  المنطقة  في  تركیا  نفوذ 
بینما   , أكثر  ال  وقٍت  مسالة  باتت 
من  حصتھ  أخذ  دمشق  في  النظام 
حتى  الحكم  في  بقاءه  ،ھو  الكعكة 
إشعار آخر, بینما طھران وموسكو 
متغطرستان في ملفات ومستنقعات 
الشرق األوسط والقوقاز،  عدة في 
یمكنھما  ال  و  ضعیف  فموقفھما 
الدخول في أیة مواجھة مع الغرب.

من هم الأعداء الكرد السوريني ؟... التتمة أحرار .. ال هراطقة التفكري الديني 
عبداهللا کدوخارج الصندوق... التتمة

بحق  نَفّذ،  قد  السوري  النظام   -۱
الُكرد, سیاسات ومشاریع عنصریة، 
مستمراً  خطرا  یشّكل  بأنھ  ویرون 

علیھم.
في  اإلسالمیة  الدولة  تنظیم   -۲
العراق والشام (داعش ) اإلرھابي، 
قبل  الُكرد  یستھدف  بأنھ  یرون 
على  مالقاتھ  الُكرد  وعلى  غیرھم، 
قبل  السوریة،  األراضي  امتداد 

اقترابھ من المناطق الُكردیة.
حزب  منظومة  بأن  یرون   -۳
تنطوي  بما  الُكردستاني،  العمال 
على استطاالتھا المدنیة و المسلحة، 
في  السوریین  الُكرد  تستخدم 
تخدمھم،  وال  المستمّرة  معاركھا 
الوطنیة  قضیتھم  عنوان  فتستثمر 
الخاصة  ألجنداتھا  خدمةً  العادلة 
تُخفي  ال  وھي  السوریة،   غیر 
احترامھا للنظام السوري وحرصھا 
القدیمة  عالقاتھا  استمرار  على 
معھ، حیث یجاھر مسؤولوھا بأنھم 
مؤسس  أوى  الذي  للنظام  َمِدْینون 
حزبھم  “ أوجالن“ لسنواٍت طویلة .
٤ - یرون بأّن المعارضة السوریة 
الرسمیة  تلك  خاصةً  و  الحالیة، 
السوري  الوطني  باالئتالف  المَمثلة 
و غیره من مكونات ھیئة التفاوض 
تقبل  وال  وفیّة  غیر  السوریة، 
و  الُكرد،  مع  الحقیقیة  الشراكة 
تقول بأنھا تحمل نفس ذھنیة النظام 
المعارضة  وأّن  الُكرد،   تجاه 
السوریة الجیدة لم تتبلور بعد، وثَّمةَ 
متشائمون منھم یرون بأنھا لم ولن 

تتبلور .
یرون  الخارجي،  الصعید  على   -٥
على  الواقعة  التركیة  الدولة  بأّن 
الحدود الشمالیة للمناطق الُكردیة، ال 
یُوثق بھا و لھا أطماع تاریخیة ضد 
المطلوب  من  و  عامةً،  الُكرد  بالد 

التصدي لھا.
 ▪ أي أّن ھذه األصوات و األقالم 
الُكردیة السوریة المشار إلیھا، ترى 
بأّن على الشعب الُكردي في سوریا 
أن یبقى حذراً و یتصّدى لألطراف 
المذكورة أعاله، على األقل، و كأّن 
سوى  للُكرد  أصدقاء  ال   “ مقولة 
علماً  أبدیاً،  ثابتة  بدیھیة   “ الجبال 
ھناك  بأّن  جیداً  یعرفون  أولئك  أّن 
الذین  من  بھا،  یستھان  ال  نسبة 
في  المتبقّین  الُكرد  من  یخاطبونھم، 
الداخل السوري تبحث عن سبل ما 

من  الكبرى  النسبة  .وأّن  للھجرة.. 
باقي  من  كغیرھم  المھجر،  ُكرد 
السوریین ھناك، لن یختاروا، على 
حتى  الوطن،  إلى  العودة  األغلب، 
الداخل،  في  الظروف  تحّسنت  لو 
ألسباٍب كثیرة ال مجال لذكرھا في 

ھذه العجالة.
اِالفتراضات،  من  العدد  ھذا  أمام 
التي یطرحھا أولئك والتآكل الكبیر 
وُعَدِدِھم  السوریین  ِالُكرد  َعَدد  في 
السوریة  األزمة  تداعیات  بفعل 
بتحقیق  سیقوم  من  تُرى  الطویلة، 
یطلقھا  التي  واألھداف  الشعارات 
نفس أولئك الذین نحن بصددھم قبل 
دعوات  وجود  مع  ذلك    ، غیرھم 
السوریین  للُكرد  موجھة  مستمرة 
تحت  تُقام  التي  المعارك  لتغذیة 
في  اإلرھاب   مكافحة  مسّمى 
العالم“   كّل  من  “بدالً  سوریا  عموم 
ُرُسالً   “ السوریین  الُكرد  لجعل 
دعوات  جانب  إلى    ،  “ للعالمین 
في  الدائرة  المعارك  لتغذیة  أخرى 
 “ یافطة  تحت  ُكردستانیة،   أجزاء 
الُكردستاني“  القومي  الدفاع  تكامل 
للُكرد  یُراد  التي  المعارك  تلك 
خلفیة  على  بھا،  الزجَّ  السوریین 
اعتبارھم جماعة استثنائیة من حملة 
تؤّدي  أن  علیھا  جماعة  الرسالة، 
و  ُكردستانیة  قومیة  واجبات)   )
تفّكر   ان  قبل  آیدیولوجیة،  عالمیة 
السیاسیة  الوطنیة،  حقوقھا  نیل  في 
و اإلنسانیة المشروعة، التي طالما  
عند   نزوالً  بتأجیلھا  المطالبة  تّمْت 
بعد  ما   ) الواجبات  تلك  تفضیل 
الُكرد  فھل   ( الحداثة  و  الوطنیة 
االإمكانات  من  یمتلكون  السوریین 
لو  المھام،  ھذه  كّل  ألداء  الفائضة 
أو  صحیحة  أنھا  على  افتُِرضت 

محقّة؟.
منھا  ینطلق  التي  المعادلة  أن  أم 
أولئك  مستحیلة الحل،  وثمة خطأ 

في التشخیص و التوصیف؟.
ھنا ال بّد من التأكید على أّن ثمة من 
یعمل، باسم الُكرد،  لتحویل الساحة 
الُكردیة السوریة إلى ساحة استثماٍر 
ساحة  و  ایدیولوجي،  و  حزبي 
تصفیة الحسابات لصالح أجندات ال 
ناقة للُكرد السوریین فیھا وال جمل.
البّد من القول بأّن الخطأ ال یكمن، 
االرتجالي  التوصیف  في  فقط، 
وغیر المقترن بالقرائن الكافیة، لدى 
تلك النسبة المشار إلیھا من الُكرد ، 
لو افترضنا أّن نوایاھا حسنة، إنما 
الخطأ تتحّملھ ، أیضاً وسائل إعالم 

من  كبیرة  نسبةً  أّن  حیث  ُكردیة، 
كوادرھا غیر مھنیة، ھذا لو اعتبرنا  
حسنة،  األخرى،  ھي  نوایاھا،  أّن 
ألقاٍب  بمنح  یقومون  عندما  ذلك 
بالمّجان  وثقافیة  سیاسیة  رتٍب  و 
یسیئون  الذین  أولئك  من  لبعٍض 
و  الُكردي  الوطني  النضال  لتركیز 
یعملون على تشتیتھ بطرح  توسیع 
ببساطة،  ألنھم،  أمامھ،  الجبھات 
فعلیاً،ال  األلقاب  بتلك  یتمتّعون  ال 
اختصاصاً و ال خبرة،ذلك في ظّل 
مما  المنّظمة،  المؤسسات  غیاب 
الُمدَّعي  المحلِّل  یؤثّر على نفسیة ( 
) ویُفسدھا فیصّدق نفسھ و یتمادى، 
و كذلك یؤثّر سلباً على نفسیة نسبٍة 
من الُمتلقّین، في ظّل ضعف اإلعالم 
منھم  فتنال  المسؤول،   الُكردي 
التّأّمالت و التّكھنات االرتجالیة التي 
تأتي عدوانیة ومحبِطة بسبب غیاب 
ومقومات  المنطقیة  المحاكمة  روح 
البحث العلمي،  من اإلحصائیات و 

التواریخ و غیرھا من الوثائق .
یعلم  الذي  الوقت  في  ھذا،  ▪كّل    
الُكرد  الوطنیین  بأّن  الجمیع  فیھ 
السوریین - شأنھم شأن غیرھم من 
في  خرجوا  السوریین،  الوطنیین 
وطالبوا  الحكم،   نظام  ضد  ثورةٍ 

إطار  في  الدیمقراطي،  بالتغییر 
عملیة سیاسیة تنھي احتكار السلطة 
الخصوصیات  تحترم  و  الثروة  و 
لجمیع  القومیة  و  الدینیة  الثقافیة 
جماعاٍت،  و  أفراداً  السوریین 
للشعب  القومیة  الحقوق  فیھا  بما 

الُكردي...
لصرف  محاولٍة  أّي  فإّن  بالتالي  و 
األساس،  الھدف  ذلك  عن  األنظار 
النظام  خانة  في  تصّب  إنما 

واألجندات غیر الوطنیة .
الستخدام  المحمومة  فالمحاوالت    
الُكرد السوریین لغایات آیدیولوجیة 
من  بالضد  شخصیة  أو  حزبیة  أو 
محاوالت  ھي  إنما   ، مصالحھم 
تدمیریة، لن ترحم األجیال عرابیھا، 
سواًء كانوا من الُكرد أو غیرھم من 
األحداث  و  المنتفعین،  السوریین 
شعبنا،  لجماھیر  تُظھر  المتالحقة 
و  الثورة،  ثقافة  یخدم  و  خدم  ْن  َمَ
السوریة  الثورة  بروح  یتمّسك  ْن  َمَ
أھدافھا،  و  شعاراتھا  و  الواحدة 
تاریخ  و  عنوان  ھي  التي  الثورة 
یفصل مابین مرحلة سوریا الّالدولة 
و سوریا الدولة التي یطمح إلیھا كّل 

شرفاء سوریا.

بني العقالء والعمالء
 جمرد حرف... التتمة

عبداهللا جعفر کوفلي 

باحث اکادیمي

وینفّذون  اٴجنداتھم  وفق  ویعملون 
برنامجھم، أى إنھم الذین ال یریدون 
على  یعملون  بل  لشعوبھم  الخیر 
مسیرة  ذیل  في  وٕابقایٴھم  ٕاذاللھم 
الء ھم اٴبواب  التطور واالزدھار، ھوٴ
مفتوحة وطرق معبّدة أمام أسیادھم 
بل  ٕاشاراتھم،  رھن  عند  ویقفون 
ینتظرون واللعاب یسیل من أفواھھم 

وآذانھم صاغیة لتلقّي اٴوامرھم.
لیل  یعملون  الذین  ھم  العمالء 
اٴعلنوا  وقد  العقالء،  لمحاربة  نھار 
الحرب ضدھم وال سالم بینھم، فال 
یفتحون  وال  بالعمل  لھم  یسمحون 

المجال اٴمامھم للتفكیر واالبداع.

العمالء ینفّذون إالمالءات الخارجیة 
ویدعمونھم  أمثالھم  ویعتمدون على 
والكراسي  المناصب  لتولّي 
فاشلون،  ألنھم  المھمة،  والوظایٴف 
فیعتمدون على الفاشل في كّل شيء.
والعمالء  العقالء  بین  االختالف 
بُعد  ولكنھ  اللفظ  في  حرٍف  مجرد 
المفھوم  في  واالٴرض  السماء 
غیَّر  حرٍف  من  فكم  والمعنى، 
الى  إالنسان  وأنزل  الحیاة  مجرى 

الھاویة أو رفعھ إلى العُال.
العقالء  من  وجل  عز  هللا  جعلنا 
والبناة  الصالحین  المخلصین 
وأعاذنا  والشعب،  للوطن  االٴصالء 
هللا من العمالة وحّب االٴعداء والعمل 

لھم وكفانا شرھم.
ویھدمھا  العقالء  یبنیھا  فاالٴوطان 

العمالء!!.

یختلفون  التاریخ  عبر  الفقھاء  ظّل  لقد 
بعض  رأي  بعضھم  یحترم  ولكن 
الرأي عندنا كذا وعند  الشافعیة  ویقول 
الحنفیة  وتقول  بخالفھ،  الحنفیة  السادة 
المالكیة  السادة  وعند  كذا  عندنا  الرأي 
الحنبلیة  السادة  عند  وھكذا  بخالفھ، 
والمالكیة في إعذار محترم، یرسم ثقافة 
لثقافة  ویؤصل  والتكامل،  التواصل 
السعة والرحمة وھو ما عبّر عنھ اإلمام 
ما  بقولھ:  العزیز  عبد  بن  عمر  العادل 
أحّب أّن أصحاب رسول هللا لم یختلفوا 

لو لم یختلفوا لم تكن توسعة. 
ھي  ھذه  اإلعذار  ثقافة  فإّن  وبالتأكید 
التي أطلقت زند العقل ووفرت ظروف 
االجتھاد حتى مألت ھذا المنجم الفقھي 
الغزیر الذي ننعم بھ الیوم، ونكتشف فیھ 
كثیراً مما نحتاجھ ونأملھ في إطار الفقھ 

اإلسالمي وحلولھ ومعالجاتھ.
اإلسالمي  الفقھ  منجم  في  جولة  إن 
الزاخر،تدعوك مباشرةً إلى إحیاء ثقافة 
اإلعذار واحترام الرأي والرأي اآلخر، 
وھو ما یمّھد لقیام ثقافة إسالمیة حقیقیة 
تعالى:  قولھ  یفقھ مراد  إلطالق مجتمعٍ 
إلیكم السالم لست  وال تقولوا لمن ألقى 

مؤمناً. 
الواحدة،  المسألة  في  األقوال  حشد  إّن 
األمھات  الكتب  في سائر  تراه  ما  وھو 
یراد  ال  اإلسالمي،  المجد  عصر  في 
رأيٍ  إلى  السیرورة  بالضرورة  منھ 
المبطل  الحق  أنھ  بوصفھ  منھا  واحد 
لما سواه بل إّن الھدف في المقام األول 
الكرام  الفقھاء  أداء  على  االطالع 
الزمان  یناسب  بما  آرائھم  من  والتخیر 
والمكان ، والعمل في النھایة تأكید على 
لألحداث  ومسایرتھا  الشریعة  مرونة 
والمكان،  والزمان  بالظروف  ووعیھا 
واالحترام،  التسامح  مجتمع  وتكوین 
التاریخ  عبر  أتاح  التي  المجتمع  وھو 
تتبیأ  أن  اآلراء  ھذه  لكّل  اإلسالمي 
وتنال  اإلسالمي  الفقھ  جنة  في  مكانھا 
في  الفقھي  واإلسھام  الروایة  شرف 
تحملھ  مما  الرغم  على  المسائل  حلول 
من اختالف ظاھر، وھو طبیعة الحیاة 
العلمیة التي ال یتّم اإلبداع فیھا إال بعد 
أن یُتاح للعقل أن یقول ما یعتقده ھدى 
الخیار  ھذا  كان  مھما  ونوراً  وصواباً 

مفارقاً لما تعتقده العامة: 
ذي  حول  اختالف       في  قوم  رّب 

حسٍن یدّق
في  وھو  اختالف          في  یتجلى 

الواقع حـق
الیوم  األمة  فإّن  السیاسي  الشأن  وفي 
في  تتنازع  تزال  ال  المثال  سبیل  على 

وتنقسم  الرسول،  خالفة  أحقیة  شأن 
شیعة  إلى  المسألة  ھذه  إزاء  األمة 
السیاسي  موقفك  أصبح  وربما  وسنة، 
یقّرر  الذي  ھو  ھنا  الرجل  اختیار  من 
موقعك من اإلیمان من وجھة نظر كّل 
للمشھد  سریعة  قراءةً  أّن  مع  طائفٍة، 
قلیل  غیر  عدداً  أّن  لك  تؤّكد  التاریخي 
على  موافقین  غیر  كانوا  الصحابة  من 
رأي الجمھور ببیعة أبي بكر، ومع ذلك 
باحترام  إلیھم  تنظر  ظلّت  األمة  فإّن 
شدید، ومن أبرز ھؤالء العباس بن عبد 
المطلب الذي كان یرى الخالفة في بني 
أبي  بن  وعلي  زید  بن  وأسامة  ھاشم، 
وسعد   � محمد  بنت  وفاطمة  طالب 
بن عبادة وعمار بن یاسر والمقداد بن 
عمرو وخلف كّل واحدٌ من ھؤالء عدد 
ھؤالء  معظم  أّن  ومع  الصحابة،  من 
دخلوا في البیعة فیما بعد؛ ولكّن بعضھم 
ومات  الرافض  رأیھ  على  مصّراً  ظّل 
السیدة  في  الشأن  ھو  كما  ذلك  على 
في  برأیھا  تصّرح  ظلّت  التي  فاطمة 
رفض البیعة ألبي بكر، وتتحدّث بجرأة 
المخالف، وماتت  السیاسي  عن موقفھا 
بعد ستة أشھر من دون أن تغیّر موقفھا، 
وكان اجتھادھا في مسألة الخالفة وكذلك 
عكس  األنبیاء  مواریث  مسألة  في  
اختیار الموقف الرسمي للخالفة ولكنھا 
االحترام  من  قدٍر  بأكبر  تحظى  ظلّت 
في  والشیعة  السنة  وظلّت  األمة،  في 
أرجاء األرض تغنّي للزھراء وتستشفع 
نسب،  جدكم  من  لھا  الملوك  لیت  بھا، 
من أجل فاطمة أكرم بفاطمة، من أجل 
فاطمة قد كرم النسب، وضریحھا الیوم 
في البقیع قطعة طاھرة من األرض ھي 

مھوى أفئدة المؤمنین في األرض.
عبادة،  بن  سعد  الكریم  والصحابي   
اختار موقفاً بالغ الصرامة حیال خالفة 
أبي بكر وعمر، ولم یكن یكتم رأیھ في 
في  الناس  أشراف  وكان  میدان،  كّل 
المدینة یستمعون إلیھ، ورسالتھ وكلماتھ 
دّونت في ذاكرة الروایة وتناقلھا الناس، 
فقد ظّل ضریح سعد بن  ومع ذلك كلّھ 
عبادة في دمشق مزاراً كریماً في قریة 
الناس  یذكره  دمشق،  بغوطة  الملیحة 
موقفھ  من  الرغم  على  االحترام،  ببالغ 
الشدید في رفض بیعة الشیخین وقراره 
وسخطاً  الشام غضباً  إلى  المدینة  ترك 

من خالفة قریش.
من العجیب أن تمتلك األمة القدرة على 
قرناً  أربعة عشر  قبل  المخالف  احترام 
وإعذاره مع موقفھ في الرفض المباشر، 
ما  فیما  تبعھ  من  احترام  عن  تجبن  ثم 

ذھب إلیھ!! 
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    قسم ۱
البشریة، ومنذ  الحیاة  في مسیرة 
اإلنسان  لھیمنة  االولى  اللحظات 
عنھا،  واستقاللھ  الطبیعة،  على 
علیھا  لإلستحواذ  ونزوعھ 
واستغاللھا، ھذا األمر رافقھ عبر 
تطویر  وطرق  مساعي  التاریخ 
ھذا  تنفیذ  وسبل  وسائل  وابتكار 
ذلك،  قاعدة  وعلى  األستحواذ، 
من  البیئي  التداخل  مبدا  ووفق 
المنطقة   - البقعة  وخاصیة  مناخ 
اإلنتاج  بنمط  تسمیتھ  مایمكن  او 
الرعوي  او  منھ  الزراعي  سواء 
الى  مرورا  المشاعیة  من  بدءا 
ومظاھره  اشكالھ  بكل  التفرد 
وصوال   ، والمجتمعیة  الفردیة 
انماط  بین  الموائمة  ظاھرة  الى 
واشكال الحیاة المجتمعیة بالترافق 
وطبیعة  المنتج  واشكال  آلیة  مع 
واختراع  العیش  وسبل  نمط   /
 ، شابھ  وما  الزراعة  طرائق 
النمط  حدد  لقد   : ساختزل  وھنا 
تاسس  البل   ، انتاجیا  الممارس 
علیھ انماط یمكننا تسمیتھا ببدایة 
آلفاق  شذرات  وبناء  األسطرة 
تتقاطع  ان  تكاد   ، میثولوجیة 
اشتراكا بین البشریة جمیعا ، ھذه 
االنماط التي اختزلت كوعي في 
مفھوم االشیاء واصلھا ، وبالتالي 
 ، المناطقي  التخصص  ظاھرة 
اإلنتاج  نمط  جدید  ومن  ومعھا 
الزراعي  بشقیھ  الطقسي 
والرعوي ، وعلى ھذه االرضیة 
، تحددت نمط الوعي المیثولوجي 
اساسیة  مالمح  وتحددت  المنتج 
الظواھر  فھم  محاوالت  في 
واشتغل  التفسیر  عن  البعیدة 
ومن   ، البشري  المخیال  علیھا 
اإلستعراض  ھذا  في  ھنا  اھمھا 
ھو باختصار شدید ظاھرة راس 
السبل  فیھا  تعددت  التي  السنة 
جذریا  التحمت  وان  والطرائق 
 ، اإلنتاج  نمط  بذاتھ  جدید  من 
فظھرت منھا في النمط الزراعي 
الرعوي  وكذلك  بیئتھ  یتوائم  ما 
التي  الظاھرة  ھذه   ، ذلك  وھلم 
النھرین  مابین  بالد  في  تعممت 
االمر   ، جدا  شاسعة  ومناطق 
استخالص  الى  یدفعني  الذي 
ثالثة نماذج وباختصار عن راس 
السنة ومدلوالتھا والنماذج الثالث 
وبالد  واألمازیغیة  االثیوبیة  ھي 
الكردیة  جملتھا  ومن  الرافدین 
كإرث وتاریخ سطر في مدوناتھ 
فقد  وعلیھ   ، رائع  بشري  تراث 
كما  العظمى  المالحم  ارتبطت 
غالبیة  في  الكبرى  االحداث 
الوعي  بدء  ومنذ  المجتمعات 
البشري بالبعد المعیشي وطرائق 
اإلنتاج التي طغت علیھا الزراعة 

تقاطعات ميثولوجية (الكرد واالمازيغ واالثيوبيني)

   ولید حاج عبدالقادر

والرعي اي ومن جدید الطقوس 
الموسمیة فوجدت ھناك مناسبتین 
استحضار  اولھا   : رئیسیتین 
ومن  بحراثتھا  للزراعة  األرض 
ثم زراعتھا وانتظار موسم جنیھا 
احتفالیات  تاتي  كانت  ومعھا 
ھي  فیھا  االھم  وكان  المجتمع 
وكما  السنة  راس  احتفالیات 
ذكر  في  توجھي  فساحدد  اسلفت 

نماذج ثالث : 
۱ - األمازیغ : 

بداھة دعوني اعبر عن اإلندھاش 
الحظتھ   - الذي  للتشارك  الكبیر 
الشعب  مع  تشاركنا  عن   -
األمور  من  كثیر  في  األمازیغي 
كما  وطننا  تقسیم  أولھا  لیس 
وشعبنا بین دول ودول ، وتتحكم 
فینا خرائط ومنافذ متعددة ولیمتد 
ھذا التشابك والترابط الى التجذر 
المجتمعي  والتكوین  المیثولوجي 
عاشت  أو  تجاورت  كشعوب 
حیاة الزراعة والرعي ، أي بنت 
القاعدة  ثقافتھا وتراثھا على ھذه 
ھي  المقدمة  ھذه  كل  ودواعي   ،
فأقول  األمازیغیة  السنة  رأس 
 / امقاس  إسقاس   / وبلغتھم  لھم 
یوعزھا  والتي   .. سعید  عام  أي 
العید  ھذا   - األمازیغ  من  بعض 
على  شیشناق  انتصار  الى    -
الفرعون بینما بعض األساطیر ـ 
والتي أمیل لھا شخصیا ـ تربطھا 
بظواھر طقسیة محددة حیث یبدأ 
الثاني  كانون   ۱۲ بیوم  اإلحتفال 
بإمرأة  للتقویم ویربطونھا  كبدایة 
قصتھا  تتقاطع  ـ  متكبرة  عجوز 
وجوكا  عنتر  أیامات  قصة  مع 
اختلفت  وإن   / الكردیة  توتواني 
حیث   ، التفاصیل  بعض  في 
صمدت المرأة ولم تمرض رغم 
من  فاستعارت  الطقس  برودة 
عاصفة  فیھا  وھبت  یوما  شباط 
بالمرأة  أطاحت  قاتلة  ھوجاء 
مستخف  لكل  كجزاء   .. وقتلتھا 
بقوة الطبیعة وإمكاناتھا ، وتقول 

االسطورة 
والتي   ( األمازیغ  ینایر   ) في 
ھي عبارة عن طقوس وأساطیر 
شھر  من  عشر  الثاني  في  بانھ 
ینایر من كل عام  الثاني/  كانون 
، یحتفل األمازیغ في الجزائر ، 
على غرار إخوانھم في كل بلدان 
الشمال اإلفریقي من واحة سیوة 
في  طنجة  مدینة  إلى  مصر  في 
المغرب ، برأس السنة األمازیغیة 
التقویم  یسبق  الذي  والِفالحیة 
قرون  عشرة  بحوالي  المیالدي 
. یطلق على االحتفال محلیا اسم 

“ینّایر“ (بتشدید النون) .
االنتربولوجي  الباحث  وحسل 
بوطقوقة  مبروك   ) الجزائر  من 

العربیة  المجلة  تحریر  رئیس   (
األنثروبولوجیة  للدراسات 
الثاني عشر  في  انھ   ، المعاصر 
ینایر  الثاني/  كانون  شھر  من 
األمازیغ  یحتفل   ، عام   كل  من 
في الجزائر ، وكل بلدان الشمال 
في  سیوة  واحة  من  اإلفریقي 
في  طنجة  مدینة  إلى  مصر 
المغرب ، برأس السنة األمازیغیة 
التقویم  یسبق  والذي  والِفالحیة 
قرون.  عشرة  بحوالي  المیالدي 
اسم  محلیا  االحتفال  على  یطلق 
و  ، النون)  (بتشدید  “ینّایر“ 
yanuyar وھي كلمة أمازیغیة 
مركبة من كلمتین: yan وتعني 
واحد ، وayur وتعني الشھر . 
كما یطلق على الشھر األول من 
تسمیات  كذلك  األمازیغیة  السنة 
حسب  “أقورارن“  و  “إماللن“ 
 ، واللھجات  المناطق  اختالف 
وأیضا “بورت أوسقاس“ أي لیلة 
السنویة  البدایة  ویعتبر   ، السنة 
 . الِفالحیة  األعمال  ممارسة  في 
احتفاالتھم  طقوسیات  وتمارس 
 ، اخرى  الى  منطقة  وتتنوع من 
تقاطعات رئیسة من  ولكن ھناك 
طقوس مشتركة بین الجمیع كذبح 
عشاء  ووجبة  دجاجة  او  دیك 
القمح  مشتقات  أحد  من  فاخرة 
أنواع  سبعة  فیھا  یستخدم  وثرید 
من الخضار. وتقوم المرأة بأغلب 
طقوس االحتفال ، وكذا بمشاركة 
الخصب  عن  تعبیرا   ) األطفال 
والنمو ) ، في الوقت الذي یكتفي 
 . رمزیة  بمساھمة  الرجال  فیھ 
ونظرا لدیمومة واستمراریة ھذا 

العید 
المتعددة  اإلحتالالت  من  بالرغم 
لبلدانھا ومع كل دورة عام جدید 
یطفو إلى السطح تساؤل عن كیفیة 
تمكن طقوس ینّایر االحتفالیة من 
الصمود لمدة ثالثین قرناً دون أن 
وللجواب  النسیان؟  ویلفھا  تندثر 
علینا  یتوجب  التساؤل  ھذا  على 
یطلق  ما  الى  میثولوجیا  العودة 
الدینیة  األنثروبولوجیا  في  علیھ 
أنفسنا  فنجد  التكوین“،  “لحظة 
مجبرین على االلتجاء لألساطیر 
لحظة  الستكشاف  محاولة  في 
الوالدة الفارقة تلك ، حیث یرى 
أصحاب نظریة األصل الطقسي 
ألول  ظھرت  التي  لألسطورة 
السامیین“  “دین  كتاب  في  مرة 
أن  سمیث،  روبرتسون  لمؤلفھ 
بمرور  تفقد  القدیمة  الطقوس 
فتتحول  وغایاتھا،  معناھا  الزمن 
إلى مجرد حركات ال معنى لھا. 
وھنا تأتي األسطورة لكي توضح 
وتقدم  ومعناه،  الطقس  أصل 
االحتفاالت  لتلك  مقنعاً  تبریراً 
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وبالتالي   . األجیال  تتناقلھا  التي 
مترابطان،  والطقس  فاألسطورة 
اآلخر  دون  ألحدھما  بقاء  وال 
للطقس  بحاجة  فاألسطورة   ،
والطقس   ، خلودھا  لضمان 
لتبریر  لألسطورة  بحاجة 
 . فعالیتھ  على  والحفاظ  وجودھا 
وعلیھ یمكن وباختصار مالحظة 
طقوس“ینّایر“  إحیاء  ارتباط 
التي  األساطیر  من  بمجموعة 
المحلیون،  السكان  یرویھا 
وأشھرھا على اإلطالق أسطورة 
“شیشناق“  األمازیغي  القائد 
حكمت  الذي  الفراعنة  قاھر 
ھذا   ، قرنین  لمدة  مصر  أسرتھ 
بالرغم من اإلختالف حول اصلھ 
كبیرا  اختالفا  الروایات  وتختلف 

في أصل “شیشناق .. 
صحة  عن  النظر  وبغض 
المعلومات التاریخیة الواردة في 
طقوس  فإن   ، الروایات  مختلف 
نظرنا  إذا  “ینّایر“،  بـ  االحتفال 
األنثروبولوجیا  منظور  من  إلیھا 
الطقوس  من  نوع  ھي  الدینیة، 
ترتبط  التي  الكبرى  الدوریة 
ھنا  فالطقس  التكوین.  بأساطیر 
إلى  تحولت  وقد  األسطورة  ھو 
الزمن  استعادة  یستھدف  سلوك 
تعبیر  حسب  البدئي  المیثولوجي 
الباحث السوري فراس السّواح..)

ھي  “شیشناق“  وأسطورة   )
التاریخیة  مجموعة من األحداث 
الغابر،  الزمن  في  حدثت  التي 
لنا  تحكي  وھي  البدایات،  زمن 
واكتشفوا  األمازیغ  تشكل  كیف 
ھویتھم في مقابل اآلخر – وھو 
علیھ  وانتصروا   - الفراعنة  ھنا 
وأثبتوا تفوقھم وضمنوا تمیزھم. 
استعادتھ  تتم  األول  الزمن  وھذا 
الطقس  خالل  من  وعیشھ 
الدوري، ألن الزمن المقدس لیس 
زمنا خطیا یمتد من الماضي إلى 
سرمدي  زمن  ھو  بل  الحاضر، 
استرجاعھ  لإلنسان  یمكن 
في  واألمازیغ  فیھ،  والدخول 
في  یدخلون  “ینّایر“  بـ  احتفالھم 
االستعانة  أجل  من  األول  الزمن 
الحاضر  لتجدید  األصول  بقوة 
المستقبل،  في  الحیاة  وبعث 
وبالتالي المشاركة بطریقة ما في 
إعادة صنع عالمھم وھویتھم . ) . 
“شیشناق“،  اسطورة  الى  إضافة 
أسطورة عجوز  األمازیغ  یروي 
،( سنالحظ انموذجا مقاربا كردیا 
ایضا الحقا وان كانت مختلفة عن 
ھذه العجوز وكذلك قصة الماعز 
  ( بالعاصفة  كردیا  الطائر  او 
استھانت بقوى الطبیعة واغترت 
ضد  صمودھا  ونسبت  بنفسھا 
ولم  قوتھا،  إلى  القاسي  الشتاء 

تشكر السماء وشتمت ینّایر قائلة: 
ربیع،  وكأنھا  أیامك  مرت  “لقد 
فورار  لیحل  ستغادر  أنت  وھا 
لن  الذي  شباط/فبرایر)  (شھر 
تعرقلني  ولن  البرد  فیھ  یصیبني 
كثیرا  ینّایر  الثلوج“. غضب  فیھ 
إعارتھ  فبرایر  شھر  من  وطلب 
یوما ولیلة كي ینتقم من العجوز 
التي شتمتھ، ( فلبى فبرایر رغبتھ 
وتنازل لھ عن یومین من عمره. 
خرجت العجوز إلى حقلھا ومعھا 
قطیعھا، وھي مطمئنة بأن ینّایر 
رحل، وھنا استدعى ھذا األخیر 
القویة،  والریاح  والثلوج  البرد 
وانطالقا  وقطیعھا.  ھي  فھلكت 
من ھذه األسطورة، أصبح شھر 
في  شھر  أقصر  شباط/فبرایر 
إلى  الكثیرون  یزال  وال   ! السنة 
العجوزة“  “یوم  یخشون  الیوم 
 . للرعي  فیھ  یخرجون  وال 
الروابط  تتناول  األسطورة  ھذه 
الموجودة بین اإلنسان والطبیعة، 
الخصب  أساطیر  من  وھي 
الدوریة،  بالطقوس  ترتبط  التي 
ویجري تكرار أحداثھا واستعادة 
اإلیحاء  بھدف  فیھا  الحیاة  دورة 
بعد  باالنبعاث  النباتیة  للطبیعة 
دورة  ودفع  الشتاء،  انقضاء 
الفصول التي ال غنى عنھا للحیاة 
الزراعیة. وما یقوم بھ المحتفلون 
من طقوس ال یتخذ صفة العبادة 
المشاركة مع  العلویة، بل  للقوى 
إلى  طقسیاً  بالرجوع  القوى  ھذه 
زمانھا األول، من أجل مساعدتھا 
جدید.  من  االنبعاث  إعادة  على 
ومن ھنا فقط یمكننا فھم حرص 
الیوم  ھذا  في  البیوت  ربات 
القدیمة  األواني  استبدال  على 
حجارة  وتغییر  جدیدة،  بأخرى 
إلى  باإلضافة  التقلیدي،  الموقد 
مقدمتھا  وفي  جدیدة  أفرشة  نسج 
العام  استقبال  لیتم  الزربیة 
األمازیغي الجدید بألبسة وأفرشة 
إعادة  تتم  أن  بعد  جدیدة،  وأوان 
والتخلص  وتزیینھ  البیت  طالء 
كعملیة  قدیم،  ھو  ما  كل  من 
مشاركة لقوى الطبیعة في إعادة 

االنبعاث المتجددة . )
وأسطورة  “شیشناق“  فأسطورة 
للوھلة  یبدو  كان  وإن  “العجوز“ 
ال صلة  متباعدتان  أنھما  األولى 
لحقیقة  وجھان  أنھما  إال  بینھما، 
األول  التكوین  ألن  واحدة، 
بالخصب  مرتبط  لألمازیغ 
واالنبعاث  لألرض،  الدوري 
لما  لواله  الذي  للفصول،  الجدید 
كان لھم أن یستمروا في الزمن. 
فاألرض ھي األم الحاضنة ومنھا 
تسمح  التي  الخیرات  كل  تولد 
بتأبید وجود ھؤالء الفالحین. لھذا 

تحتل األرض مساحة واسعة في 
“ینّایر“،  في  تقام  التي  الطقوس 
واعترافاً  األم  لھذه  تمجیداً 
بخیراتھا وطلباً للخصب والرخاء 
لتجنب  ومحاولة  الوفیرة  والغلة 
شكل  في  یأتي  الذي  غضبھا 

جفاف وجدب وأوبئة . 
۲ - راس السنة االثیوبیة : 

العطلة  بھذه  االحتفال  یتم 
مسكرم  من  األول  في  الرسمیة 
التقویم  في  األول  الیوم   –
التاریخ  ویختلف   . اإلثیوبي 
التقویم  عن  إلنكوتاتاش  الدقیق 
معظم  في  المستخدم  الغریغوري 
إذا  ما  على  اعتماًدا  العالم  أنحاء 

كانت سنة كبیسة أم ال . 
یصادف العام الجدید للبالد خالل 
بعد   – الكتف  بموسم  یُعرف  ما 
وھو   – الطویلة  األمطار  ھدوء 
في  السنة  أوقات  أفضل  أحد 
أكثر  الطقس  یكون  حیث  إثیوبیا 
خالل  علیھ  كان  مما  قلیالً  باردا 
إنكوتاتاش  وكلمة   .. الصیف 
تعني  ال  ألنھا  بالرمزیة  ملیئة 
ولكنھا  الجواھر“  ”ھدیة  فقط 
نھایة موسم األمطار  أیًضا  تمثل 
الذي  العام  من  الوقت  وھو   –
الخضراء  المساحات  فیھ  تغطى 
بأزھار  الشاسعة  اإلثیوبیة 
Adey تسمى  زاھیة  صفراء 
االحتفال  بأن  ویقال   .  Abeba
إلى  یعود  الجدید  اإلثیوبي  بالعام 
الوقت الذي عادت فیھ ملكة سبأ 
في  سلیمان  للملك  زیارتھا  من 
 . المیالد  قبل   ۹۸۰ عام  القدس 
في  بالملكة  الترحیب  تم  حیث 
المجوھرات،  من  بالعدید  بلدھا 
والمعروفة أیًضا باسم ”إنكو“ في 
اللغة الوطنیة الرسمیة . وعادة ما 
تستمر احتفاالت إنكوتاتاش بالعام 
اإلثیوبي الجدید لمدة أسبوع كامل 
العائلیة  التجمعات  حول  وتدور 
یضيء  السنة،  رأس  لیلة  في   .
 – خشبیة  مشاعل  اإلثیوبیون 
اللغة  في  ”تشیبو“  باسم  تُعرف 
قدوم  إلى  لترمز   – المحلیة 
الجدید من أشعة الشمس  الموسم 
األمطار  موسم  اقتراب  مع  اآلن 

من نھایتھ . ... 

یتبع القسم الثاني في العدد القادم
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ھناك  والمغنیات  الغناء  عالم  في 
صوتي  قالٌب  غنائي  نمٍط  لكّل 
اللحن  مع  یتطابق  أن  یُفترض 
وكذلك  المرافقة،  والموسیقا 
انسجام النطق أداًء للكلمة ، ولھذا 
لاللحان  تصنیٌف  ھناك  وِجد 
واءم  وقد   ، الصوت  وطبقات 
بین  القدیمة  االزمان  منذ  الُكرد 
الیوم  أیدینا  وبین   ، األمور  ھذه 
أنموذج نسوي رائع والتي أصبح 
في التراث  صوتھا مصدراً غنیاً 
الُكردي ، وھي المطربة نسرین 
شیروان ، ھذه الفتاة التي تركت 
ودروب  الكوجریة  حیاتھا  نمط 
مراعي  بین  والترحال  التنقل 
الفذة  موھبتھا  وقادتھا   ، بوطان 
فأوصلتھا  للغناء  الرائع  وأداؤھا 

إلى إذاعة بغداد . 
بأّن  للفنّانة  الذاتیة  السیرة  تقول 
عمر  نسرین  ھو  الحقیقي  اسمھا 
باسم  فنیاً  وُعرفت  شیروان، 
نسرین شیروان ، وقد ولدت عام 
لمنطقة  تابعة  قریة  في   ۱۹۲۹
كوجریة  عائلة  شرناخ،في 
بأنھا  نسرین  وتقول   . مرتحلة 
استقاللیة  على  دائماً  حافظت 
صوتھا، وبأنھا غنّت من أعماق 
الكوجریة  بحنجرتھا  قلبھا 
الودیان ،  المستقلة في  البوطانیة 
وفي السھول والجبال ، المراعي 
والحقول . وعن المخزون الغنائي 
لدیھا تقول ھي :إنھا تعلّمت الغناء 
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نافذة المرأة

من النساء الكوجریات صاحبات 
الجمیل، ومنھّن حفظت  الصوت 
ناھیك   ، األغاني  من  الكثیر 
معاني  في  التعّمق  ظاھرة  عن 
بتعدد صفاتھا وانماط   ، الكلمات 
إعادة  ثم  ومن   ، الطبیعیة  الحیاة 
تركیبھا وصیاغتھا بكلماٍت جمیلة 

وغنائھا بصوتھا الجمیل . 
من  الُكردیات  النساء  تعلّمت  لقد 
مستدامة،  الطبیعة  أّن  جداتھن 
والشيء یُزال منھا ، حیث الخیر 
یرتّد  والشر   ، ألصحابھ  یعود 
والثقافة  فاإلرث   . على أصحابھ 
أغاني  كلمات  في  تاّصلت  التي 
نساء الكوجر ظلّت محوطة بكّل 
والبقاء صامدة  الدیمومة  أسالیب 
، واستطاعت الوصول إلى یومنا 
ھذا . إنھّن الكوجریات ومقامات 
وتجلیاتھا  بمعانیھا  الرحیل 
النسیم  كما  متنقالٍت   ، المختلفة 
إقامة  مكان  یوجد  ال   ، والھواء 
محدد لھّن ، تدوُرّن وفق فصول 
السنة في أماكن مختلفة ، روحھّن 
حرة وطلقة ، ال یعرفن وال یتقیدن 
بأي حظٍر أو قوانین ،بالرغم من 
لغتھّن،  على  المفروضة  القیود 
التي  المستبدة  األنظمة  عاندن 
وصرخن  القیود،  ھذه  فرضت 
القمم  فوق  من  أصواتھّن  بأعلى 
العالیة . ووصل صدى أصواتھّن 
 . العمیقة  األودیة  قیعان  حتى 
منھّن  رائعاٍت  أصوات  وبفضل 
ونسرین  خان  مریم  مثل   ،
صاحبات  استطاعت   ، شیروان 

المحترف  واالداء  الموھبة  تلك 
 . بغداد  إذاعة  إلى  الوصول 
جبال  قمم  من  تطّل  وكغزالٍة 
نسرین  غنّت  ؛  وكابار  جودي 
 . بغداد  إذاعة  أثیر صوت  على 
من  العدید  القوي  بصوتھا  غنّت 
كولي   ،dilo دلو  مثل  األغاني 
ھینار gulê heynar، خاني تو 
خاني xanê tu xanî ، قولنكو 
qulingo بریھ  في  قولنكي 
qulingê vê beriye ، كولي 
gulî كازا  كازا  ھي  سوري 
sorê heyî gaze gaze
loy lim كوجري  لم  لوي   ،
Zulfayê  زولفایة ، koçerê
Nadir ونادر بكى جیندار كریا

. Begê jîndar kiriye

لعلھا األنا المتضخمة وبعجرفٍة 

عما  المسؤولة  ھي   ، فظیعة 

بل  الحاكم  ال  مطرقة  أنتجتھ 

وإصدار  صیاغة  في  المتحّكم 

المجتمعات  في  القرارات 

الذكوریة ، ھذه المجتمعات التي 

في خاصیة  وتمّرست  تأّسست 

ذي ھیكلیة صلبة في مواجھة - 

الحّد من إمكانیة بروز وتصقل 

كما المساواة ، ولمجرد التفكیر 

حتى في خروج المتھمة األبدیة 

واتھامات  قرائن  شرنقة  من 

الذكر،  نصبھا  التي  المحكمة 

وبنى سجوناً حوطھا بالقضبان 

قویة  عتبات  على  بنیت  وقد 

محوطة  وجدران  متشابكة، 

الشمس  عنھا  تحجب  بخنادق 

والفضاء المنفتح ، فتمیت فیھا 

والنشاط،  الحیویة  تضمر  أو 

حدیقٍة  أو  بحقٍل  أشبھ  لتبدو 

لقطرات  متعطشة  مھجورة، 

رغم  تتھاطل  أن  تأبى  مطٍر 

تلبّد السماء بغیوٍم داكنة أقرب 

تقول السیرة الذاتیة لنسرین : في 
عام ۱۹۳۲ ھاجرت مع عائلتھا 
بسبب  ُكردستان  جنوب  إلى 
 .. الصعبة  المعیشیة  الظروف 
التنظیف  بأعمال  كخادمة  عملت 
یُدعى  مسیحي  رجٍل  منزل  في 
من  طویلة  لفترةٍ  بوز  غریب 
الزمن . بعدھا تابعت نفس عملھا 
 ، بابان  جمال  لمنزل  وانتقلت 
بتنظیف  قیامھا  أثناء  تغنّي  كانت 
الكوجري  بصوتھا  المنزل 
صوت  جمال  ولفت   . الجمیل 
نسرین شیروان انتباه العائلة التي 
بصوتھا  أغرموا  لدیھا،  تعمل 
العائلة  ھذه  فقامت  الجمیل، 
بمساعدتھا لتتعّرف على الفنانین 
مردان  علي  ومنھم   . المحلیین 

قاما  اللذان  جزیري  وحسن 
مردان  علي  اقترح   . بمساعدتھا 
بغداد  إذاعة  إلى  نسرین  إیصال 
لتعمل فیھا ، وعندما عرض ھذا 

االقتراح علیھا قبلتھ فوراً . 
حائرة  شیروان  نسرین  وقفت 
مثل مریم خان وعیشة شان بین 
 ، الفن  أو  العائلة  وھما  خیارین 
فأّي خیاٍر تختاره سیجبرھا على 
توّجھت   . اآلخر  الخیار  خسارة 
الجمیل  الصوت  صاحبتي  مثل 
عن  بذلك  مستغنیةً  الغناء  إلى 
عائلتھا . بقیت وحیدةً ، ووجدت 
العمل  على  مجبرةً  نفسھا 
باإلضافة إلى الغناء، مرةً أخرى 
تحّدت   ، اختیارھا  على  أصّرت 
الظروف،  وتحّدت  المجتمع 
وسعَت  لصوتھا  العنان  وأطلقت 
نسرین  بدأت   ، موھبتھا  وراء 
بغداد  إذاعة  في  العمل  شیروان 
آذار/ من  عشر  الخامس  في 
خالل  ومن   .۱۹٤٤ عام  مارس 
استطاعت  المستقّل،  قوة صوتھا 
الفنانین  الكثیر من  التعرف على 
البدایة  في   . حولھا  التفّوا  اللذین 
تعلّمتھ في صغرھا من  ما  غنّت 
الكوجریة  عشیرتھا  نساء  أغاني 
عملھا  في  تقّدمت  بعد  فیما   .
وغنّت  صوتھا  ودّربت  الفني، 
الشعراء  من  الكثیر  كلمات  من 
مثل جكر خوین، شیخ سالم التي 
حّولتھا إلى أغاني وغنّتھا بشكٍلٍ 
تعرفت  من  معظم  مع  مزدوج 
الفترة  تلك  فناني  من  علیھم 

جزیري  عارف  محمد  مثل 
وعیسى برواري وحسن زیرك 
وطاھر توفیق ورسول ُكردي ، 
 . آغا  وكاویس  صایب  وشمال 
باإلضافة إلى األلحان والمقامات 
نسرین  لدى  كان  الفلكلوریة 
بھا  الخاصة  األلحان  من  العدید 
۳۱ دامت  عمٍل  مسیرة  خالل 
في اإلذاعة، سّجلت ٥۰۰ عاماً 

أغنیة من ضمنھا أغانیھا .  
من  شیروان  نسرین  تقاعدت 
اإلذاعة عام ۱۹۷٥.  في  العمل 
، وكمعظم  بھا  العمر  تقدم  ومع 
فناني تلك الفترة أضحت عرضةً 
وبسبب   . والوحدة  للعزلة 
ولم  بالمرض،  أُصیبت  وحدتھا 
وانتقلت  توفیت   . للشفاء  تتماثل 
من  العاشر  في  هللا  رحمة  إلى 
شھر تشرین األول / أكتوبر عام 
الذي عاشت  المكان  ۱۹۹۰ في 
ووریت   . بغداد  في  وحیدة  فیھ 
قضت  التي  بغداد  في  الثرى 
فیھا معظم حیاتھا، وأصبح ثراء 
صوتھا  وقوة  العظیمة  روحھا 
نھراً یتدفّق نحو الفّن األبدي ....

والمعرفة  یوكیبیدیا   : المراجع 
ومقتطفات عدة من صحف عن 

حیاتھا.

ً
شرعنة وأد األنثى حقوقيا

 املغنية نسرين شريوان 

ماتكون إلى الغضب منھا إلى 

المزنة ، ولربّما إلى االستسقاء 

ولكّن   ، الجفاف  إلى  منھا 

أقوى  فتصبح  تتخلخل  بنیتھا 

لتلك  كتوكیٍد  الجفاف  من  قرباً 

الموروثة  بعطالتھا  الجفاء 

والمستدامة لجملٍة من الوصایا 

وضعاً  المشرعنة  واألحكام 

حقوقھا  ونبذ  المرأة  جلد  في 

المساواة، وتكییف األجمل  في 

من بین تلك الحقوق الممنوحة 

ال  دیكوري  فضاٍء  كمجرد 

أكثر، ولھذا تتساقط كّل األقنعة 

المغلّفة بكلماٍت وجمل منتقاة ، 

ینتھي مفعولھا مع لحظة النطق 

بھا .

منھ  التطبیقي  النفس  علم  في 

والنظري ، ھناك مسلمة ھامة 

تھوى  روحٍ  كّل  بأّن  تقول 

مھما  إلیھا  وتسعى   ، الحریة 

بكّل  فتصبو   ، الظروف  كانت 

السبیل  مھام  لتنجز  طاقاتھا 

تحقیق  قاعدتھا  وعلى   ، إلیھا 

لھا  المھم  تراھا  أو  ترغب  ما 

االنثى  حالة  في  ؟!  ولكن   .

األنا  ترفضھ  البند  ھذا   !

المطالبة  وحین   .. الذكوریة! 

ترجمة  في  المطالبة  مجرد   ..

المساواة  في  الحقوق  مبدأ 

المطلب  ھذا  وأمام   ، والنّدیة 

لتوثیقھا  والدعوة   ، المشروع 

تتتالى   ، للممارسة  وقوننتھا 

الممنھج  االستھداف  صیغ 

غیر  كحمٍل  إسقاطھا  لیتّم 

فتتوّحد   ، أبداً  فیھ  مرغوب 

بكّل  وتسعى  التوّجھات  غالبیة 

جھٍد إلى إجھاضھا. وھنا علي 

التأكید بأنني ال أكتب ھنابدافعٍ 

بقدر   ، فعٍل  كرّدة  أو  عدواني 

قُِمَع  صوٍت  حشرجة  ماھي 

وتلتھا  وعصور  أزماٍن  عبر 

درجٍة  إلى  تزل،  ولم  مراحل 

تفكرن  النساء  من  كثیر  باتت 

لحقد  كامن  تنفیذ  تنفیس/  بأنھا 

في  المرھقة  األجیال  راكمتھ 

طرائق تفكیرھا ، ھذه األجیال 

التي تربّت وفي وعیھا المتكلّس 

نقٍص  وعقد  حقٍد  من  كتٌل 

تراكمت علیھ ، فبات ال یرى 

في األنثى سوى عبدة لھ مھما 

، وعلى  بھا  تكن صلة وصلھ 

أرضیة تلك العقد السایكولوجیة 

األرض  قوانین  كّل  تحّطمت 

بین  المساواة  في  والسماء 

یخطر  أن  وقبل  ؟!.  الجنسین 

في ذھن أّيٍ كان ؟! - أؤّكد بأّن 

ھذه الكلمات لیست بعناوین أو 

شعارات تصرخ بھا  المرأة ! 

وأفعال  ممارسات  ماھي  بقدر 

تُماَرس على أرض الواقع وفي 

مختلف مجاالت الحیاة . 

وحكایا  قصٍص  من  ِعبٌر  ھي 

مورست ولم تزل على أرض 

أدّونھا  ! ھي صرخاٌت  الواقع 

فیھا  تحّطمت  تجارب  عن 

اآلمال وتاھت في خضم موجٍ 

المّد  عروض  فیھا  تناوبت 

فتطرح   ! الذكوري  والجذر 

من جوانیة كّل امرأةٍ أكثر من 

القضایا  من  وللعدید  سؤاٍل،  

الصوت  ویتعالى   ! الجارحة 

األنثوي المكبوت : أولم یخلق 

أم  ؟  سواء  واألنثى  الذكر  هللا 

؟  وفّضلھ  فقط  الذكر  أنھ خلق 

جاریةً  األنثى  ثم جعل  ومن   .

وما  الرجال  رغبات  لتلبّي 

ونزواتھم  إلیھ شھواتھم  تصبو 

یستحیل  ذكوریة  غطرسة  و.. 

معھا سماع كلمة ال ؟! . 

السلم  حالتي  تجارب  في 

والحرب تشابھت أدوار المرأة 

فیھما ، وإن اختلفت فیھا بعض 

من الرتوش!.. 

في السلم قبعت المرأة في سجن 

علیھا  المتوّجبة  المستلزمات 

تھبھا للرجل جاھزةً دونما كلٍل 

أو ملل . 

آدمیة  تنتھي  الحروب  في 

الرجل  حظوة  مجرد  المرأة 

بعضھا  وتلبیة رغبات  بنشوتھ 

 ، الحیوانیة  للغریزة  ترتقي 

وتقبع بعدھا في رداء الصمت 

تدرك  وھي  صامتةً  ذلیلةً 

كلتا  في  شرعاً  انتُھكت  بأنھا 

الحالتین. 

سیتصّورون  كثیرون   ! أجل 

بأنھا صور جارحة لألنثى ؟! .. 

نعم .. ولكنھا انتھاك لروحانیٍة 

مستدامة لھا في كّل العصور ، 

وإن تمیّز كلُّ عصٍر بماركة أو 

فتبقى  جدید،  وأسلوب  مودیل 

ألجل  ُخِلقت  التي  ھي  المرأة 

الرجل والرجل فقط.
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ـر فيـها!
ّ
فكـ باتت ظاھرة االنتحار منتشرة، 

الفترة  في  واسع،  بشكٍل 

إلى  تؤدّي  وھي  األخیرة، 

الموت عمداً ،وخاصةً لدى الفئة 

الشبابیة، وفي فترة المراھقة ، 

شرعاً  المحّرمة  الوسیلة  ھذه 

للتخلص  الكثیرون،  إلیھا  یلجأ 

أو  نفسیة،  اضطرابات  من 

لظروٍف  أو   ، الحیاة  كدر  من 

فالوضع  صعبة.  معیشیة 

یشّكل  الصعب  االقتصادي 

وخاصةً  الناس،   على  ضعطاً 

في ظروفنا الحالیة، أو ربّما في 

ظّل عالقات عائلیة مضطربة، 

العادات   من  الكثیر  وفرض 

والتمسك بھا .كّل ھذا یتراكم في 

األنفس، ویضعفھا، لیقع ھؤالء 

الضحایا فریسةً لالنتحار.

قناعة  في  بذرة  تنبت  عندما 

من  التخلص  بأّن  الشخص 

تبعات الحیاة ومشقتھا یتّم عبر 
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التفاؤل یُعتبر حافزاً للفرد على 

التقدم, كما أّن التفاؤل 

الذي  الجھد  الفرد  على  ییّسر 

یبذلھ, والتفاؤل یجب أن یكون 

فیھ  اإلسراف  ألّن   ، معقوالً 

یُعتبر سلوكاً مرضیاً یحتاج إلى 

عالج, 

یرید  الذي  الشخص  وعلى 

نجاحاً في حیاتھ العملیة أن

نظرةً  الحیاة  ھذه  إلى  ینظر 

واالستبشار,  التفاؤل  ملؤھا 

متوقّعاً  عملھ  على  یقبل  وأن 

وعینھ  قلبھ  یغلق  وأّال  الخیر 

الكثیرة  الجمیلة  النواحي  عن 

في ھذه الحیاة.

ظاهرة االنتحار تعالوا نقرع األجراس

في  تفاوٍت  وجود  الطبیعي  من 
بین  والبدنیة  العقلیة  القُدرات 
أفراد المجتمع الواحد، ومن حق 
الوصول  محاولة  منزلةً  األدنى 
الشریفة،  بالمنافسة  األعلى  إلى 
من  بل  الُمستھجن  من  ولكن 
الشریفة  المنافسة  تحّول  المعیب 
وِسیادة  شرف،  بِال  منافسة  إلى 
یأكل  فیھا  القوي  الغابة،  شریعة 
الضعیف، فمن یُشِغل نفسھ بِھدم 
لبناء  وقتاً  یجد  ال  قد  اآلخرین 

نفسھ.  
تُعتبر المنافسة من أقوى الدوافع 
التي تتحّكم بِسلوك اإلنسان الفرد 
الطفولة  مرحلة  في  كاتھ،  وتحِرّ
تكون فطریة إلى حٍد كبیٍر ضمن 
ِرضا  ِلكسب  الواحدة  األسرة 
وعطف الوالدین والحصول على 
مرحلة  وفي  والھدایا،  األلعاب 
الذات  لتحقیق  تكون  البلوغ 
بالدرجة األولى، أّما في المراحل 
الالِحقة فھي عملیّة منظَّمة تھدف 
المعنویة  المكاسب  تحقیق  إلى 

والمادیة بِمختلف أنواعھما. 
االتصاالت  ثورة  ساھمت  لقد 
-التي جعلت العالم قریةً صغیرة- 
على  المنافسة  ِحّدة  زیادة  في 
أصبحت  حتّى  األصِعدة،  جمیع 
یتنفّسھا  َكِظِلّھ،  لإلنسان  مالِزمة 
في  فھو  الھواء،  یتنفّس  كما 
ومع  اآلخرین  مع  دائمة  منافسٍة 
نفسھ للفوز في الدنیا واآلخرة.  

في  المنافسة  جوھر  یتلّخص 
المفاضلة بین الناس معنویاً ِوفق 
الصاِلح  ِلمعرفة  محّددة  معاییر 

صالحاً  واألكثر  الطاِلح،  من 
األقل  من  والخبیر  الصالح،  من 
ُخبرة. أّما مادیاً فالمنافسة تفرض 
وتنّوِعھ  وتطویره  اإلنتاج  جودة 
ِلُكّل  یتیح  ِمّما  األسعار،  وكسر 
بِحسب  احتیاجاتھ  تأمین  شخٍص 
نفھم  كیف  إذاً  المادیة.  إمكانیاتھ 
وما  نماِرسھا؟  وكیف  المنافسة؟ 

أھمیتھا؟ 
قبل  ُمحِفّزة  قیمة  المنافسة   
تخضع  فطري  ُخلُق  تكون  أن 
مع  تُولد  البقاء،  ُحب  ِلغریزة 
الحیة  الكائنات  أنواع  جمیع 
والطیور،  الحیوانات  -اِإلنس، 
النباتات واألشجار .. إلخ- على 
األول  المستوى  في  مستویین، 
فیھا  والغلبة  األنواع،  بین  تكون 
أقل  وبدرجٍة  (اإلنسان)  لألذكى 
المفترسة  (الحیوانات  لألقوى 
والطیور الجاِرجة)، أّما الضحایا 
والطیور  الحیوانات  بقیة  فھي 
في  والبیئة.  النباتي  والغطاء 
األھم،  وھو  الثاني  المستوى 
النوع  ضمن  تكون  المنافسة 
في  مختلفین  بِأسلوبین  الواحد 
الشریفة  المنافسة  الممارسة، 
والمشروعة مع الغیر، والمنافسة 
ضد  شریفة  والغیر  المذمومة 
بمثابة  األول  األسلوب  الغیر. 
حافِز یدفع اإلنسان الفرد إلى بذل 
أداء عملھ  في  الجھد  المزید من 
أكبر  شعوراً  ویمنحھ  ومھاِمھ، 
بالسعادة في سعیھ لیكون أفضل 
ولیس األفضل، ألّن األفضل في 
أي شيء ال حدود لھ وال یُدرك. 

یؤّدي  فإنّھ  الثاني  األسلوب  أّما 
إلى إفشال اآلخر وتحطیمھ. 

قد  رفیع،  خیط  األسلوبین  بین 
ینقِطع في أي لحظٍة لدى البعض، 
(ضد  إلى  الغیر)  (مع  فینقلب 
األھمیة  من  العكس.  أو  الغیر) 
المنافسة  أّن  إلى  اإلشارة  بِمكاٍن 
من  شكٍل  بأّي  المقارنة  تعني  ال 
األشكال، فالمقارنة ظاھرة سلبیة 
المنافسة،  روح  وأْد  إلى  تؤّدي 
میسي  لیونیل  األسطورة  یِصف 
األسطورة  وبین  بینھ  العالقة 
بالمنافسة  رونالدو  كریستیانو 
المقارنة  یحبِّذ  فقط، وال  الشریفة 

بینھما. 
في المجتمعات المتحِضّرة یُنظر 
إیجابیة  دفعٍ  كقّوة  المنافسة  إلى 
الدیمقراطیة،  تكریس  في  تساھم 
وجودة  أعلى  إنتاجیة  وتحقیق 
عند  تتحقّق  التي  تلك  من  أكبر 
تنافسیة.  غیر  بیئاٍت  في  العمل 
ویُالحظ ذلك بوضوح في الِسباق 
إلى منصب الرئاسة وشغل مقاعد 
إستمرار  عن  فضالً  البرلمان، 
التقدم التكنولوجي إلى ما النھایة. 
ِسباق  ُربَّ سائل ھنا: وماذا عن 

التسلُّح في ھذه الدول؟ 
البحث  نِتاج  ھو  التسلُّح  ِسباق 
االختراعات  مثل  مثلھ  العلمي، 
ذلك  في  -بما  والِسالح  األخرى، 
یمكن  أداة،  بالنھایة  ھو  النووي- 
النفس  عن  الدفاع  في  استخدامھ 
استخدامھ  یمكن  كما  والردع، 
أّن  بمعنى  والتدمیر،  الشر  في 
األمر یتعلَّق باإلنسان نفسھ ولیس 

بالسالح. 
في  المنافسة  سبق  ِلما  ِخالفاً 
قد  المتخِلّفة  والمجتمعات  الدول 
تكون حاِضرة في أي مجال، إّال 
غیر  شكلیّة  تكون  ما  غالباً  أنّھا 
قبل  محسومة  نتائجھا  شریفة، 
والمسابقات  االنتخابات  بدئِھا، 
أكثر،  ال  حاصل  تحصیل  مجّرد 
تحقیق  یكون  أن  بّد  ال  وبالتالي 
المعنویة والمادیة على  المكاسب 
الكفاءة  عن  بعیداً  اآلخر  حساب 
والجھد، أو على حساب المصلحة 
العامة عمالً بشعار (الغایة تبّرر 
كسر  في  المنافسة  أّما  الوسیلة)، 
حساب  على  فتكون  األسعار 
(التجارة  شعار  تحت  الجودة 

شطارة). 
قطاعي  في  المنافسة  أّن  شّكّ  ال 
-المتكاِملین  والتجارة  الصناعة 
والمتالِزمین- ھي األكثر انتشاراً 
في  العالم.  أنحاء  جمیع  في 
المنافسة  تكُمن  الصناعة  قطاع 
البحث  في  األولى  بالدرجة 
االختراع،  وبراءات  العلمي 
اإلنتاج  جودة  إلى  باإلضافة 
متمیّزة  خدمات  وتقدیم  وتطویره 
الشرائیة  القُدرة  مراعاة  مع 
للشریحة الُكبرى من المجتمعات 
في  الحال  ھو  كما  المستھِلكة، 
السیارات،  مصانع  بین  المنافسة 
مصانع األدویة، مصانع األدوات 
الھواتف  وخاصةً  األلكترونیة 
المنتوجات.  من  وغیرھا  النقّالة 
فالمنافسة  التجارة  قطاع  في  أّما 
تبیع  التي  الشركات  بین  تكون 

منتجات مماثلة، أو تستھدف نفس 
من  المزید  ِلكسب  المستھلكین 
األسواق وزیادة المبیعات بِغرض 
تحقیق األرباح. ال یختلف األمر 
كثیراً بالنسبة للقطاعات األخرى 
الجوي  والنقل  السیاحة  مثل 

وغیرھما. 
ھي  الریاضیة  البطوالت  لعّل 
الشكل األرقى للمنافسة الشریفة، 
ال مكان فیھا للتزویر أو التزاحم 
ذلك  ویعود  المحسوبیات،  أو 
والقواعد  الریاضیة  الروح  إلى 
تطبیق  في  الُمتّبعة  الصارمة 
حیث  من  بِدقٍّة  األلعاب  قوانین 
أقسى  وإنزال  والتحكیم  التنظیم 
المنشطات.   لمتعاطي  العقوبات 
 : ھما  رئیسیین  شكلین  ذ  وتتِخّ
ألعاب  في  الفرق  بین  المنافسة 
الُكرات، وبین األفراد في ألعاب 
كثیراً  األمر  یختلف  ال  الِقوى. 
بالنسبة للتحصیل العلمي في كافة 
-الغناء،  الفن  وعالم  المراحل، 

الموسیقا، التمثیل، ... إلخ. 
إتاحة  في  المنافسة  أھمیة  تأتي 
الصعود  یرید  َمن  لكّل  الفرصة 
اآلخرین  مع  الِسباق  قطار  إلى 
المعنوي  أو  المادي  مجده  ِلبناء 
النظر عن أصلھ وفصلھ.  بغِضّ 
من  بّد  ال  ِسباٍق  كّل  في  بالطبع 
غالٍب ومغلوب. قد یتالشى فرح 
النصر، وقد یُنسى ُحزن الھزیمة، 
یبقى،  المحاولة  شرف  أّن  إّال 
فالمنافسة أصلھا الشرف، فمن لم 
الشرف  ذلك  یكفیھ  الحظ  یُحالفھ 
ال  الِعبَر،  وأخذ  الدروس  وتعلّم 

تبقى  المحاولة  إعادة  وأّن  سیّما 
متاحة للجمیع متى شاء. 

ِلنشر المزید من الَجھل وتكریسھ، 
واإلستخفاف بعقول الناس یّدعي 
جعلوا  -ِمّمن  المشایخ  بعض 
أنفسھم ُوكالء الدین- أّن المنافسة 
ِصلة  ال  غربیة  أوربیة  قیمة 
یُفِسد  شرٌّ  وأنّھا  بھا،  لإلسالم 
للِفطرة  ِخالفاً  وذلك  األخالق، 
وتعالى  سبحانھ  هللا  فطر  التي 
في  ورد  وِلما  اإلنسان  علیھا 
ِمْسٌك  (ِختاُمھُ  قال:  حیث  كتابھ، 
الُمتَنافُِسوَن)،  فَْلیَتَنافَِس  َذِلَك  وفي 
بُِّكْم  رَّ ن  ِمّ َمْغِفَرة  إِلَى  (َوَساِرُعواْ 
السََّمـاَواُت  َعْرُضھا  َوَجنَّة 
َواالَْْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقیَن) ص.   

قادة  أین  األھم:  السؤال  ویبقى 
من  السوریة  الُكردیة  الحركة 
قیادة  على  الشریفة  المنافسة 
األزمات  إدارة  وعلى  الحركة؟ 
سوریا؟  ُكردستان  تشھدھا  التي 
وعلى تجنُّب الكواِرث التي تِحلُّ 

بھا؟.

سة الشريفة
َ
املناف

   محمد رجب رشید 

منی عبدي 

تزید  الحالة  فبھذه  االنتحار  

عند  الموت  خطوات  وتیرة 

الشباب . 

المسؤولة  ھي  األسرة  أیضاً 

العادات،  اكتساب  عن  األكبر 

الشباب،  لدى  الذات  وتكوین 

وعلیھا تقع مھمة بناء أفكارھم  

، أیضاًو للمنشأ دور مھم لزرع 

ألّن  عقلیتھم   في  بیئة صالحة 

علیھم  تنعكس  السیئة  البیئة 

مستقبالً  . 

سلبي،  تأثیر  أیضاً  وللعنف 

بالمشاكل  یتعلّق  فیما  وخاصةً 

إلى  تؤدّي  التي  األسریة 

ضغوطاٍت نفسیة للوصول إلى 

ضعاف   لیتخلّص  االنتحار، 

النفوس من ضغوطاتھم.

الصدمات المؤلمة وخاصةً في 

ماتترك  غالباً  الحروب  زمن 

في النفوس أثراً كبیراً، یتغلغل 

ویصل  لیتمادى،  األعماق  إلى 

والموت  األخیرة،  الحلقة  إلى 

المحتوم ، كما نعلم أّن الخوف 

أیضاً لھ دور إیجابي في عملیة 

المثال  سبیل  فعلى  االنتحار، 

فقدان  أو  الدراسي  الفشل 

األحبة، و المشاكل العائلیة، أو  

أسباب  كلّھا  المالیة   الخسارة 

انعدام  ظّل  في  لذلك  تؤدّي 

االنھیار  بیئة  وتوافر  الوعي 

والھزیمة... الخ ... 

التحمل  على  القدرة  فعدم 

وھیمنة  الحاالت،   ھذه  في 

أمل  دون  السلبیة  المشاعر 

حتى  أو  فیھ،  ھم  مما  الشفاء 

یزید  األمر،  لمعالجة  التفكیر 

لكي   ، المخاطرة  وتیرة  من 

االجتماعي  االنعزال  الننسى 

حتى  واالحبة  األصدقاء،  عن 

یشعر  الناس،  أقرب  غیاب  

فیسلك  بالوحدة،  الضحیة  

سلوكاً طائشاً ومتھّوراً، فتحدث 

لدیھ تقلبات المزاج والرغبة في 

باالختناق،  الموت  ألنھ یشعر 

وإنھ عبء على أھلھ، أو على 

النقاش  یكون  اآلخرین،عندما 

معدوماً، ورغبة االنتقام قویة .

والخالفات،  المشاكل  تتنّوع 

منطقٍة  بین  الثقافات  وانطباع 

تكون  النتیجة  لكن  وأخرى، 

الذي  االنتحار  وھي  واحدة 

للشباب  الموت  طریق  یفتح 

والمراھقین . 

ھنا األسلوب ھو سید الحاكمین، 

على  األسرة  كّل  تحاورت  إذا 

التفاھم إلیجاد حّل ألي مشكلة 

الشباب  مع  حوار  أو  معینة 

اللجوء  دون  إلیھم  واالستماع 

إلى العنف والغضب، بأسلوٍب 

تقضي  حكیمة  أسس  على  قائم 

بحلوٍل ترضي الطرفین . 

حّل  في  المجتمع  قدرة 

الظاھرة  ھذه  في  المشاكل 

مساعدة  خالل   من  تكون 

ووضع  نفسھ،  لتطویر  المرء 

وقوع  قبل  األنسب،  الحلول 

مع  والتعامل  المتأزمة  الحالة 

وتجدید  المختلفة  المواقف 

شخصیاتھم،  لتقویة  العالقات 

لذلك في حالة وقوع أیة مشكلة 

قد  ونكون  بسھولٍة  الحّل  نجد 

المراحل  من  النفوس  أنقذنا 

التي تؤدّي إلى االنتحار.
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األوبرا.. أسرارها. نشأتها. طقوسها التارخيية. كيفية أدائها. يف الغرب والشرق وعند الك

أشكال  من  شكل  ھي  األوبرا 
الدراما  تعرض  حیث  المسرح، 
أو بشكٍل رئیسي بالموسیقى  كلیاً 
إیطالیا  في  نشأت  وقد  والغناء، 

عام ۱٦۰۰. 
األصدقاء  جماعة  حاولت  فقد 
في   «Camerata «كامیراتا 
فلورنسا بزعامة «الكونت باردي 
 «Count Giovanni Bardi
مسرحیة  إخراج   ۱٦۰۰ عام 
غرار  على  الموسیقى  تتخلّلھا 
التراجیدیات  عن  تصّوروه  ما 
إلى  بھم یصلون  فإذا  اإلغریقیة؛ 
أسموه   ، جدید  مسرحي  نموذجٍ 

(األوبرا).
النظریة  أصحاب  كانوا  ولقد   
یسھم  منھم  كلٌّ  ؛فكان  والتطبیق 
في  المشترك  الفني  العمل  في 
حدود تخصصھ؛ فكان «كاتشیني 
یھتّم   «Giulio Caccini
و«كافالییري   ، الغناء  بتنمیة 
الموسیقى  یقّدم   «Cavalieri
للمسرح، وكان كلٌّ من  المالئمة 
و«رینوتشیتي   «Peri «بیري 
على  یعمالن   «Rinuccini
التعبیر  مقومات  استكمال 
األوبرا  نموذج  فولد  الدرامي، 
المشتركة  التطبیقیة  من جھودھم 

ونظریاتھم.

تعني  ایطالیة  كلمة  واألوبرا 
«بذل  أو  الالتینیة  من  «العمل» 
تمزج  أنھا  یقترح  ھذا  الجھد»)، 
ما بین الفن المنفرد ومع الجوقة 
التمثیل  الخطبة،  الموسیقیة، 
المسرح،  منصة  على  والرقص 
كّل  على  تطلق  باألصل  وھي 
بین  تجمع  ملّحنة،  مسرحیٍة 
والتمثیل،  والشعر،  الموسیقى 
والرقص، والتصویر، وھي جزء 
من الموسیقى الغربیة الكالسیكیة 
وتراث الشعوب القدیمة، تعرض 
عدة عناصر من عناصر المسرح 
واألزیاء،  التمثیل،  مثل  الكالمي 

والرقص . 
عادةً ما تكون عروض األوبرا في 
بأوركسترا  مصحوبةً  أوبرا  دار 
قلیالً.  أصغر  موسیقیة  فرقة  أو 
بطبقاتھ   ، بالغناء  الحوار  یؤّدى 
ومجموعاتھ المختلفة، موضوعھا 
وعادات  وذوق  تتفق  وألحانھا 
العصر الذي كتِبت فیھ، وتشتمل 
والموسیقى  الشعر  على  األوبرا 
والغناء والبالیھ والدیكور والفنون 
الصامت  والتمثیل  التشكیلیة 
والمزج بینھا. كما تشمل أغانیھا 
والثنائیات  الفردیات  على 
أو  المنغم  واإللقاء  والثالثیات 
 …(Recitativo) الرسیتاتیف 
(الكورال)  الجماعي  والغناء 

وبمصاحبة األوركسترا الكاملة.
أوبرا  كلمة  أّن  یعني  وھذا 
من  بدورھا  اشتُقّت  اإلیطالیة 
ھي  فاألوبرا  الالتینیة.  األوبرا 
أیًضاً صیغة الجمع الالتینیة لكلمة 
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أوبوس، بنفس الجذر، لكّن كلمة 
مفرداً  التینیاً  اسماً  كانت  أوبرا 
في حّد ذاتھا، وفقاً لقاموس لویس 
كلمة  «استُخدمت  شورت،  آند 
أوبوس الیونانیة في الغالب للعمل 
الخاص  ذلك  مثل  المیكانیكي، 
والجنود،  والعبید  بالحیوانات 
بینما تشیر كلمة األوبرا الیونانیة 
لحریة اإلرادة في العمل والرغبة 

في الخدمة».
نشأ الشكل الفني المعروف باسم 
السادس  القرنین  في  األوبرا 
معتمداً  عشر،    والسابع  عشر 
الملكي  للترفیھ  قدیمة  تقالید  على 
وعصر  الوسطى  العصور  في 
أوبرا  كلمة  استُخدمت  النھضة. 
الموسیقي  بالمعنى  مرة  ألول 
عام  في  الحدیث  والمسرحي 
۱٦۳۹، وسرعان ما انتشرت إلى 
اللغات األوروبیة األخرى. كانت 
متواضعةً  البدایة  في  األوبرا 
المغنیة  الدراما  بأشكال  مقارنةً 
األخرى في عصر النھضة، لكنھا 
ثراًء  أكثر  أصبحت  ما  سرعان 
وحلّت محل العروض المسرحیة 
من النوع السابق المعروف باسم 

إنتیرمیدیو
لمؤلفھ  دافني  عمل  یُعتبر  و 
جاكوب بیري أول تألیٍف ألوبرا، 
وفق معایر الیوم ،على الرغم من 
موسیقیة  آالت  خمس  شمل  أنھ 
فقط ؛إذ كان أشبھ بأوبرا الحجرة 
أوبرا  أو  باإلنتیرمیدیو  مقارنةً 
(كالودیو مونتیفیردي) بعد بضع 

سنوات. 
عام  نحو  األوبرا  ھذه  ُكتبت 
۱٥۹۷، واستُوحیت إلى حّدٍ كبیر 
فلورنسا  مفّكري  نخبة  دائرة  من 
تحت  تجّمعوا  الذین  اإلنسانیین 
اسم «كامیراتا». بشكٍل ملحوظ، 
كانت أوبرا دافني محاولةً إلحیاء 
الكالسیكیة،  الیونانیة  الدراما 
لصفات  أوسع  إحیاء  من  وجزء 

عصر النھضة القدیمة. 
اعتبر أعضاء كامیراتا أّن أجزاء 
الیونانیة  الدراما  في  «الجوقة» 
وربما  األصل،  في  تُغنّى  كانت 
األدوار؛  لجمیع  كامًال  النص 
وھكذا استُخدمت األوبرا كوسیلٍة 

«إلحیاء» ذلك. 
(اللیبریتو)  األوبرا  نص  ُكتب 
 ، رینوتشیني)  (أوتافیو  قِبل  من 
إنتیرمیدیو  من  بعضاً  كتب  الذي 
والتي   ،۱٥۸۷ عام  میدیشي 
ویبدو  أیضاً؛  بیري  فیھا  شارك 
أّن رینوتشیني أعاد تدویر بعض 

أجزاء ھذا العمل. 
إلحیاء  محاولة  دافني  كانت  وقد 
الكالسیكي،  االغریقي  المسرح 
من  جزءاً  بدورھا  كانت  والتي 
السمات الممیّزة لعصر النھضة. 
أجزاؤھا  فُِقَدْت  دافني  للألسف 
وضاعت. ولكن في العام ۱٦۰۰

آخر  عمل  یوریدیتشي  ظھرت 
لبیري، التي ولحسن الحظ تُعتبر 
تزال  ال  والتي  األولى  األوبرا 

محفوظة حتى الیوم الحاضر. 
أن  إال  بعدھا  األوبرا  لبثت  ما 
البندقیة  فلورنسا،  من  انتشرت 
بقیة  إلى  إیطالیا  من  وروما... 
في  (شوتز)  أوروبا:  أرجاء 
فرنسا،  في  (لولي)  ألمانیا، 

و(برسل) في إنجلترا، كّل ھؤالء 
تواریخھم  إنشاء  في  ساعدوا 
وفي  حال،  أیة  على  الوطنیة. 
استمّرت  عشر،  الثامن  القرن 
على  اإلیطالیة  األوبرا  سیطرة 
عدا  ما  أوروبا،  أرجاء  معظم 
جذب  على  ساعد  مما  فرنسا، 
مؤلّفین أجانب مثل (ھاندل) . في 

ذلك الوقت، كانت أوبرا 
أو  الجّدیة  األوبرا  أو  (سیریا) 
األوبرا  أنواع  أكثر  الدرامیة، 
المستوى،  في  رفعةً  اإلیطالیة 
عاكس  الذي  (غلك)  جاء  حتى 
بمسرحیاتھ  األخیرة  اصطناعیة 
أواخر  وفي  المعّدلة.  األوبرالیة 
كان  عشر،  الثامن  القرن 
الشخصیات  أكثر  من  موتسارت 

تأثیراً على األوبرا آنذاك
سیریا،  بأوبرا  موتسارت  ابتدأ   
بمسرحیاتھ  اشتھر  ولكنھ 
اإلیطالیة،  الكومیدیة  األوبرالیة 
خصوصاً (لي نوتزي دي فیغارو 
أو زواج فیغارو،) (دون جوفاني 
أو السید جوفاني) ، و(كوزي فان 
أو  أوبرا داي زوبرفلوت  توتي. 
المزمار السحري) تعّد من أشھر 
أیضاً  وتعّد  موتسارت  أعمال 
للتاریخ  الواضحة  العالمات  من 

األلماني في الموسیقى.

شھد الثلث األول من القرن التاسع 
كانتو)  (بل  أسلوب  ذروة  عشر 
جواكینو  أمثال،(  ملّحنین  مع   ،
دونیزیتي،  غایتانو  روسیني، 
بیلیني،) كل ھؤالء ألّفوا أعماالً، 
واألداء  الصیت  ذائعة  تزال  ال 

حتى اللحظة. 
تُعتبر أواسط القرن التاسع عشر 
الذھبي  العصر  أواخره  إلى 
في  (فاغنر  كان  حیث  لألوبرا، 
إیطالیا)  في  وفیردي  ألمانیا 
الذھبي  العصر  ھذا  استمّر  ،و 
في  الفیریسمو   ) حقبة  خالل 
باألوبرا الفرنسیة  إیطالیا مروراً 
إلى بوتشیني وریتشارد  وعبوراً 
القرن  مطلع  شتراوس)في 
العشرین. في ذلك الوقت، ولدت 
طرق أوبرالیة جدیدة في أواسط 

وشرق أوروبا. 
في البالطات وقصور النبالء في 
والسادس  عشر  الخامس  القرن 
تتمیز  عروض  ظھرت  عشر 
وعجائب  الفاخرة  بالثیاب 
بالرسم  یتعلّق  ال  الذي  الدیكور 
والھندسة،  بالنحت  بل  وحسب 
موسیقیة  بفواصل  وكذلك 
مضمون  ذات  الفصول،  بین 
وقد ساھم  أو رمزي،  أسطوري 
أعظم فنّاني العصر كـ “رافائیل“ 
و«اریوستھ»  و«برامانتھ» 
ترتكز  ؛التي  الدیكورات  بتنفیذ 
بواسطة  تحصل  مؤثّرات  على 
الرسم  بین  ومزیج  المنظور 
ألوان  كانت  كما  والھندسة، 
(على  بعنایة  تُختار  األزیاء 
األغلب فاتحة)، كما كانت ھناك 
المنصة  على  للحركة  تعالیم 
الضرورة  عند  إال  المشي  (عدم 
واللفظ  النطق  وتعالیم  القصوى) 
المناسبة  وكذلك دراسة اإلضاءة 
واستخدام  المرسوم  للمنظور 
واستخدمت  كما  المرایا، 

إدریس شیخة

أوركسترا موسیقیة ودرست
  عالقات دخولھا مع الكالم أثناء 

العرض المسرحي.
الواقع  تصّور  األوبرا  كانت  لقد 
بأسلوٍب  لألحداث  الطبیعي 
ومزّودة  ومثیر،  دقیق  تصویري 
كورالي  إنشاٍد  بمجموعات 
موسیقى  من  وبفواصل   ، بسیط 
شخصیٍة  لكّل  المناسبة  اآلالت 
لألصوات  والمصاحبة  درامیة 
وفقاً  نغمي  اتحاد  في  البشریة 
فیھ  وحّول  الصوتیة،  لطبقاتھا 
أجزاء  بجانب  غناء  إلى  الحوار 
المنفردة،  واألدوار  الكورال 
نقل  ویعّد «كافالییري» أول من 
المسرح،  خشبة  إلى  الموسیقى 
إلى  المسرحیة  حّول  من  وأول 
وعازفاً  راقصاً  وكان   ، ألحان 
لألرغن وأستاذ غناء، وھو ممّھد 
الكتابة  إلى  الحقیقي  الطریق 
أنھ   غیر  منازع،.  بال  األوبرالیة 
العناصر  من  تجّرد  أن  یلبث  لم 
وتمثیل  مالبس  من  المسرحیة 
لیؤّدى  مسرح  وخشبة  ومناظر 
وإنشاداً  تالوةً  بالكنیسة  وحده 
حین  في  منفرداً،  وغناًء  وإلقاًء 
تطّورت األوبرا، فاتسم إخراجھا 
دور  وأقیمت  والثراء،  بالفخامة 
المھندسون  واشترك  لألوبرا، 
األوبرالیة  المسرحیة  إخراج  في 
المفرطة  الفخامة  إلظھار 
وكان  الباروك،  أسلوب  وفق 
معجزاٍت  یحقّقون  المھندسون 
الزالزل  كتصویر   ، مسرحیة 
وتحویل  الرعدیة،  والعواصف 
تظھر  بحٍر،  إلى  المسرح  خشبة 
ثم  وحوریاتھ،  الماء  جنیات  فیھ 
تختفي في غمضة عیٍن، كما أدخل 
فصول  بین  الرقص  كفّن  البالیھ 

األوبرا في بعض األحیان،
وتعتبر تیاترو( دي سان كارلو) 
في  النشطة  لألوبرا  دار  أقدم 
الملك  بناھا  والتي  أوروبا، 
ترتبط  والتي   ، بوربون  تشارلز 
إلى  والذھاب  األحمر  بالمسرح 

القصر الملكي.
األوسط  الشرق  منطقة  في  أما 
من  بأمٍر  األوبرا  دار  فقدبنیت 
لالحتفال  إسماعیل،  الخدیوي 
وقام  السویس،  قناة  بافتتاح 
أفوسكاني»  «بیترو  المعماریان 
و«روتسیي»  لیفورنو)  (من 
وُسمي  األوبرا،  مبنى  بتصمیم 
في  .لكن  لألوبرا  الخدیوي  بدار 
من  والعشرین  التاسع  صباح 
استیقظت   ۱۹۷۱ عام  أكتوبر 
دار  حریق  خبر  على  مصر 
أھم  أحد  المصریة،  األوبرا 
اآلثار الثقافیة بمصر، التي غنّى 
المطربین  كبار  مسرحھا  على 
واألجانب،  والعرب  المصریین 
صرحٍ  على  المصریین  وأبكى 
إبادتھ  تّمت  یعّوض،  ال  تاریخى 

ومحوه بفعل فاعل..

البلتاجى،  جابر  الدكتور  یقول 

نائب مدیر دار األوبرا المصریة 
األسبق: إّن حریق األوبرا تّم بفعل 
فاعل، ألنھ قبل الجریمة بشھرین 
لشبكة  بالفعل  تجدید  ھناك  كان 
الكھرباء بالمبنى، والشبكة كانت 
جدیدة، خصوصاً أّن البعض أبلغ 
دار  محتویات  بعض  سرقة  عن 
األوبرا ، مثل النجفة الكبیرة التى 
ال یمكن أن تخرج دون فّكھا إلى 

أجزاء، وبعض األثاث.
لكن األھم من ذلك ھو اختفاء « 
برتاتورة» أوبرا عایدة األصلیة، 
ضخم  مجلٍد  عن  عبارة  وھى 
الكامل  اإلخراجى  التفریغ  یضّم 
لتفاصیل العمل الفنى، التى كتبھا 
مؤلفھا اإلیطالى العالمى (فیردى) 
یده، كما سرقت مالبس ال  بخط 
تقّدر بثمن، كان یرتدیھا الفنانون 
على  العروض  أثناء  العالمیون 

مسرح األوبرا.
مفاجأة،  جابر  الدكتور  ویفّجر 
اإلیطالیة  الصحف  أّن  وھى 
بعد  أّى   -۱۹۷٦ عام  ذكرت 
أحد  أّن  الحریق بخمس سنوات، 
كبار قیادات األوبرا یعرض ھذه 

البرتاتورة للبیع فى إیطالیا، 
berfîn األوبرا  مغنّیة  ُكردیاً: 

أبناء  من  نجمة  وھي   ،  şakar
الصیت  ذائعة  ،وكانت  ُكردستان 
أوروبا،  أنحاء  مختلف  في 
şvan الُكردیان(  والفنانان 

 (mîm Ararat و.   .pirîver
غناء  تقلید  لضّم  حملةً  أطلقوا 
التراث  قائمة  إلى  الروایات 

العالمي التي تعّدھا الیونسكو . 
بمثابة  الروایات  ھذه  وكانت 
كانت  التي  الُكردیة  األوبرا 
المغني,  الراوي  قبل  من  تُْروى 
deng bêj) علیھ  یطلق  وكان 
مشّوقة،  بطریقٍة  تؤّدى  )،وكانت 
فیلماً  یشاھد  وكأنھ  المرء  یشعر 
تخیّل  بوسعھ  وكان  للتو.  بدأ 
عینیھ،  أمام  تقع  وكأنھا  المشاھد 
في  والطیور  واألنھار  الجبال 

السماء والرعي و الغزوات    
غناء  أّن  (شاكار)  وذكرت 
الروایات واحدة من أقدم الثقافات 
 .  (Mîzobotamya  ) في 
تكن  لم  الروایات  غناء  وبدون 
الثقافة الُكردیة لتستمّر حتى اآلن، 
ولقد أطلقت النجمة الُكردیة حملة 
في  لمشروعھا  كتكملة  توقیعات 
ضّم التراث الُكردي للیونیسكو ،  

وال یزال في جعبتھا الكثیر.
مع  التعاون  “أرید  وقالت 
والثقافیة  الموسیقیة  المؤسسات 

لیتسنّى لنا تحقیق ھذا.“
الذي   ،  (şvan pîrîver)نشأ
في  ُكردي  فنان  أشھر  یعّد 
بمحافظة  قریٍة  في  اآلن،  العالم 
سانلیورفا في جنوب شرق تركیا 
أواخر الخمسینات والستینات من 
اللغة  وكانت  العشرین،  القرن 
في  الرسمیة  اللغة  ھي  الُكردیة 

منزلھ 
اآلالت  على  عازفاً  أبوه  كان 
لذا  للروایات،  ومغنیا  الوتریة 
من  والقصص جزءاً  الغناء  كان 

حیاتھ.
كیف  یشرح  وھو  بیرفیر  وقال 
 . تستمّر  الغناء  جلسات  كانت 
یخرج  ال  لكن  تبكي  أن  (تحاول 

منك سوى الغناء.“) 
الذي  الفن  ھذا  یمثّل  كیف  شرح 
قبل  ما  لعصور  جذوره  تعود 
القویة  الشفھیة  االنتقالیة  اإلسالم 
أیضاً  وفّسر  الُكردیة.  الثقافة  في 
أشكال  من  شكالً  كانت  كیف 

البكاء.
الذي   ،  (  Ararat بالنسبةل( 
أمضى سنوات حیاتھ األولى في 
جنوب  في  ماردین  بإقلیم  مدینٍة 
مغنیاً  الیوم  وبات  تركیا،  شرق 

مشھوراً، 
إّن غناء الروایات ھو “واحد من 
أھم العوامل الراسخة في الذاكرة 
أھمھا  كانت  ربما  بل  الُكردیة، 

جمیعاً.“
رسالٍة  في  آرارات  وكتب 
“غناء  اإللكتروني  البرید  عبر 
عمالقة.  بذاكرةٍ  أشبھ  الروایات 
عن  سمعت  المثال،  سبیل  على 
(مم و زین) ،وھو عمل مشھور 
للشاعر أحمدي خاني، ألول مرةٍ 
كما  الروایات.  أغاني  خالل  من 
بالشیخ سعید  الخاصة  القصة  أّن 
مغني  من  مرة  ألول  فسمعتھا 

الروایات.“
وتوصف (مم و زین) دوماً بأنھا 
للثقافة  وجولیت)  رومیو  قصة( 
خاني  أحمدي  وكتبھا  الُكردیة، 

في القرن السابع عشر. 
الواقع غناء  وقال موضحاً: “في 
الثقافة  ثراء  من  جزء  الروایات 
إلبرازھا  نحتاج  التي  الُكردیة 
من  وتحویلھا  علیھا  والحفاظ 
إلى  الروائي  الغناء  في  الفردیة 
فریٍق من االوبرالیین، تقّدم على 

أرقى دور لألوبرا. 
الحالیة،  الظروف  ظّل  وفي 
األرض  عودة  بدایة  تلوح  حیث 
من  كٍلٍّ  في  الُكرد  ألصحابھا 
ُكردستان  سوریاو  ُكردستان 
مؤاتیة  الفرصة  فإّن   ، العراق  
واألنظمة  الحكومة  تتبنّى  ألن 
والجمعیات  الثقاقیة  والفعالیات  
الوطني  والمجلس  الُكردیة 
لتطّور  المبادرة  ھذه  الُكردي 
أغاني الروایات إلى اوبرا خاصة 
بُكردستان، وتقّدم في أرقى دور 
على  رسالٍة  أھم  لتكون  األوبرا 
خشباتھا  على  تعرض  اإلطالق؛ 
كروایة (مم و زین)، فھي قصة 
أرقى  في  تُعرض  بأن  جدیرة 
فیكون  العالم،  في  األوبرا  دور 
دوي وقعھا على ثقافات الشعوب 
الذّواقة لألوبرا في العالم الغربي 
فال  بجنوٍن  االوبرا  یحّب  الذي 
یكاد یُعلن عنواٌن الوبرا ستعرض 
تذاكرھا  تنفذ  حتى  ما  قاعٍة  في 
من األسواق ویكون دوي وقعھا 

كبیراًً ومؤثّراً جداً.



Y E K Î T ÎY E K Î T Î
Rojnameyeke mehaneye komîta navendî ya P.Y.KRojnameyeke mehaneye komîta navendî ya P.Y.K--S Wê derdixeS Wê derdixe Hijmara 299  Hezîran  2022z / 2634krojnama.yekiti@yahoo.com

Kîna Ingilîzan derbarê kurdan

Di dır̂oka Ewrupiyan 
ya navın̂ de, gelê 

Ingilıẑ serê xwe hilda, û 
hin bi hin, dibû hêzeke 
giran û xudı ̂ bandor, 
êdı ̂ cogra�iya ingilztan  
nema têra wan dikir, ıĉa 
berê wê hêza xwe dane 
derveyı ̂ welatê xwe, li 
dinya yê belav bûn, gel 
û xaka miletên alûz û 
paşmayı ̂ dagir dikirin, bi 
hêz û şaristaniya xwe.
Destpêka têkiliyên 
kurdan û Ingilıẑan, di 
nıv̂ê sedsala nozdehan de 
bû, dema (Mır̂ Mihemed 
ê kor) bi şoreşekê dijı ̂
Osmaniyan rabû, di 
sala/1836/an de, û hin 
bi hin, xaka Kurdistan 
rizgar dikir, û zora 
Osmaniyan dibir, dewleta 
ır̂anê derbası ̂şer nedibû, 
lê efser û berpirsê 
ingilıẑı(̂şepêl) kete 
navbera herdû dewletan, 
û herdû hêz gihandin 
hev, û bi hevre ketine 
gorepana şer, dijı ̂kurdan, 
efserê ingilıẑı(̂şepêl) 
bibû rêzan û salar, ji 
leşkerê Tirkan re, ta zora 
şoreşvanên kurdan birin, 
şoreş têk çû.
Cara didiwan ku têkilıŷên 
kurdan û Ingilıẑan bi 
hev re çêbûn, ew jı ̂ di 
heman demê de bû, 
nıv̂ê sedsala nozdehan 
debû, dema ingilıẑan 
nûker û şarezayên xwe 
hinartin Kurdistan, 
bi bihaneya zanistiyê, 
oldariyê, û rojhilatnasiyê, 
lê gelek ji wan nûker û 
zêrevanên welatên xwe 
bûn, Osmaniyan jı ̂ rê 
ji wan re divekirin, di 
nav welatê kurdan de 
belav bûn, xwe gihandin 
�ilehên kurdistanê, û xwe 
diyarkirin weku palpişt 
ji wan re, di sala/1842/
de, şer derket di navbera 
Bedirxan beg û artêşa 

Neh sal di ser 
komkujiya Amûdê re 

derbas bûn, ku di 28/27ê 
Hezır̂ana 2013 de pêk 
hat, tê de çekdarên YPGê 
”6” sivıl̂ên Amûdê kuştin 
û zêdetirı ̂ sıĥ kesên 
din jı ̂ birın̂dar kirin, 
piştı ̂ gulebarankirina 
li xwepêşandaneke 
aştiyane,sivıl̂,bi armanca 
daxwaza azadkirina 
girtiyan di zindanên 
Partiya Yekıt̂iya 
Demokrat (PYD)de.
Destpêka planê di 17ê 
Hezır̂ana 2013 de bû, 
dema ku çekdarên Partiya 
Yekıt̂iya Demokrat (PYD) 
bajarê Amûdê dorpêç 
kirin û çûn û hatin lê 
qedexekir ,di wê rojê de sê 
çalakvanên bajêr bi navên 
(Dersem Omer, Sarbest 
Necarı,̂ û welat Fıt̂o) 
girtin,ew bû destpêka 
girjı ̂ û nakukiyan di 
navber pyd ê û miletê 
Amûdê ,bêgûman li hemı ̂
bajarên Kurdistan a sûrı ̂
,xwepêşindan bi darê 
zorê hate qedexekir, piştı ̂
kuştin ,revadina çalakvan 
û siyastmedarên kurd ji 
alye çekdarên pkkê ve .
pkkê bi erk û wezifeya 
xwe ya ku pê hatibû 
wezıf̂edarkirin ji laye 
Rêjım̂a Ased ya kujer, ku 
dosya Kurd li Kurdistan 
a Sûrı ̂ radestı ̂ pkkê kir,ta 
ku gelê kurd dûrı ̂daxwaz 
û omıd̂en xelkê Sûrye 
bi giştı ̂ û daxwazên xwe 
,weke miletê duyemın̂ li 
Ser xaka xwe ya dır̂okı,̂ 
di hindirê dewletek ne 
navendı ̂ û paşerojek ku 
mafê miletê kurd di Sûrı ̂
ya nû de bê parastin.
Piştı ̂ wê pıl̂anê, xelkê 
Amûdê, ji partiyên 
siyası,̂ rêxistinên sivıl̂ 
û Hevrêzên ciwanan, 
daketin kolana rojane 
xwepêşandanên ber�ireh 

Buhar sira bê tê
Rewşa gundê mi lê tê
Bar bara berx û miya
Dengê kila meşkê tê 

Li zikaka û li tara 
Li bin sıĥa sipın̂dara 
Zarok tevde di lıẑin 
Bi xêzk û kab û xara 

Civata rı ̂spiya 
Li ber sıĥa xaniya 
Lıŝka dama li dari

Ji hev dernaxin serya 
Li ser bır̂ê dıl̂ani

Hilm dikim bın̂a nani

Adilê Evdile
Enwer Naso

Hisret Bavê Alan 

Osmaniyan de, ingilıẑan 
nehiştin Aşûriyên �ileh 
palpiştiyê bidin kurdan, 
û berê wan ji şoreşê 
guhertin, efserên Ingilıẑan 
bibûn rêzan û pispor 
ji artêşa osmaniyan re, 
alık̂ariya locistık̂ û pıl̂anên 
şer ji wan re di danın̂.
Bi hatina cenga cihanê 
ya yekem re, /1914/an, 
ceneralê kurd(şerif paşa) 
xwe gihande ingilıẑan, 
alık̂arı ̂ ji wan xwest, 
lê tu bersiv nedanê, û 
dema ingilıẑan berê xwe 
dane dagirkirina Iraq û 
başûrê Kurdistan, alık̂arı ̂
ji (Şerıf̂ paşa) xwestin, ku 
nehêle kurd bibin palpişt 
ji osmaniyan re, weha 
ingilıẑan xwe gihandin 
(şêx Mehmûd ê Berzincı)̂ 
jı,̂ û hin soz danê ku wı ̂
bikin şah li ser xaka 
kurdistana başûr, lê dıŝa 
ingilıẑan kurd xapandin, 
piştı ̂dagirkirina xaka iraq 
û başûrê Kurdistan bi 
temamı,̂ pişta xwe dane 
gelê kurd û mafê wı ̂ yên 
rewa, ku xap û pıl̂anên 
wan hatin eşkerekirin, 
(Şêx Mehmûd) car din 
dest avête çekên xwe û 
berxwedanê destpêkir, 
dijı ̂ingilıẑan, weha derew 
û pıl̂anên ingilıẑan eşkere 
bi ser avê ketin, di ceng 
û berxwedanê de, (şêX 
mehmûd) birın̂dar kete 
destên ingilıẑan de, ku 
sergonı ̂Hindistan kirin.
Imperatoriya osmanı ̂ têk 
çû, bibû dema danın̂a 
sın̂oran, dıŝa ceneralê 
kurd(şerif Paşa) amade û 
beşdar bibû, li ser nexş û 
masayean, lê dıŝa ingilıẑên 
bê bext û wijdan, dewlet ji 
tirk, ereb, ır̂an û Ermenan 
re danın̂, lê gelê kurd bi 
taybet hiştin bê par û 
dewlet, ev bû encamên 
peymana /saykis-pık̂o/.
Xap û pıl̂anên ingilıẑan 

Ferhengok

ne rawestan, debarê gelê 
kurd, û Kurdistan, di 
sala/1920/an de ingilıẑ 
û hevpeymanên xwe 
di peymana sıv̂er de, 
biryar dan ku dewletekê 
ji kurdan re destnış̂an 
bikin, lê di sala/1923/an 
de, car din pişta xwe dane 
kurdan, û ji biryara xwe 
vegeran, piştı ̂ lihevhatina 
Lûzan,ingilıẑan 
kurdistana başûr bi 
temamı ̂ radestı ̂ erebên 
iraqê kirin, û doz û 
daxwazên kurdan û 
(şêx Mehmûd) piştguh 
kirin,weha dema destûra 
dewleta iraqê hate danın̂, 
di sala/1930/an de, 
tiştekı ̂ kurdan nehate 
nış̂an kirin,  û dema gelê 
kurd li başûrê Kurdistan 
dest bi şoreşê kirin, 
hêzên ingilıẑan bi çek û 
�irokên xwe alêkarı ̂didan 
e hêzên iraqê, weha 
ta pêncı ̂ salan ji ceng 
û berxwedanê, ingilıẑ 
palpişt bûn ji rijêmên 
erebên iraqê re dijı ̂ gelê 
kurd, ta dawı ̂ peymana 
Cezair di sala/1975/an 
de ku herdû dewletên 
Iraq û ır̂anê li hev hatin 
piştı ̂ şerê heşt salan, û 
şoreşa kurdan têkbirin, 
dıŝa dewleta ingilıẑan 
pır̂ozbahı ̂ dane herdû 
dewletan, ku dijminên 
gelê kurd bûn.

Komkujiya Amûdê ya ku bi destê YPG Komkujiya Amûdê ya ku bi destê YPG 
ê hat kirinê hat kirin
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li seranserı ̂ bajêr li 
dar xistin û daxwaza 
azadkirina girtiyan kirin, 
lê bê encam bûn!?.
Hin ciwanan û 
xwepêşindanên bajêr 
gireva birçıb̂ûnê 
ragihandin ,heta 
azadkirina girtiyên , 
dest bi çalakiya gireva 
birçıb̂ûnê kirin û ji bo 
wan li bajêr kon vedan û 
hejmara çalakgerên greva 
birçıb̂ûnê gihişt nezı ̂
15’an.
Wekı ̂ hemı ̂ Rojan ,piştı ̂
Gotin a Dêrsim ye ku 
hatibû azadkirin ji 
zindanên Çekdaren 
(pyd)ê xwepêşindana 
dest bimeşa xwe kirin di 
27’ê Hezır̂anê de doz û 
daxwaza serbest berdan 
girtiyên xwe kirin, 
xwenış̂andanek asayı ̂ ya 
ku rojane di hat li dar 
dixistin, ji ber derbasbûn 
leqek dirêj a çekdarên 
YPG’ê ku rê li ber 
xwepesandanan girtin, 
matmayı ̂man ku çawa ev 
hêz di kolenek pir teng 
re derbas dibe ,ew bixwe 
nış̂ana pıl̂anek qirê li dijı ̂
xelkê bajêr pêkbın̂in û 
pêk anın̂!?.. li wer nakokı ̂
di navbera xwepêşander 
û çekdaren ypgê derketin, 
Çekdarên YPGê, dest bi 
gulebarana doşka li ser 
xwepêşanderan bi dawı ̂
bû, di encamê de 3ê 
şehıd̂ ketin û zêdetirı ̂ sıĥ 
kesendin birın̂dar bûn.
piştı ̂ wê yekê hemû 
rêyên ku bajar bi bajarên 
Qamişlo û Dirbêsiyê 
ve girê didin hatin 
girtin û xelkê neçar 
bûn ku birın̂darên xwe 
veguhezın̂in Tirkiyê.
Tê zanın̂ ku çekdarên 
YPGê avêtin ser ofıŝên 
partiyên Kurdı ̂ û gelek ji 
kesên amade di hindirê 
wan de bi tamamı ̂ dan 

bi girtin, herwiha Aras 
Banko li ofıŝa partiya 
Yekıt̂ı ̂ sehıd̂ xistin û 
Endamê wê partier bû 
,ew ji ser banê ofıŝê 
avêtin erdê,paşê Berzanı ̂
Qerno ew jı ̂şehıd̂ xistin di 
dema ku Berzanı ̂alık̂arbû 
bi birın̂darekır̂e,wê şevê 
bêtirı ̂ 60 kesı ̂ ji Amûdê 
û gundewarên wê 
hatin girtin û roja piştı ̂
komkujiyê jı ̂ qedexeya 
derketina derve hat 
ragihandin, ev jı ̂ nış̂an 
dide ku hêzên YPGê bi 
kuştina pır̂emêr Elı ̂Randı ̂
bi destê Segvanekı ̂ ku li 
ser Minara Camya mizin li 
Amûdê dawı ̂li komkujiyê 
anın̂.
Di dır̂oka pydê û 
Çekdaren wê rûreşyek be 
pıv̂ane,tevı ̂ ku berdevkê 
ypgê di 2020 ê de li xwe 
mukurhatin ,w ek berries 
û gunehkar li himber 
Malbaten şehıd̂a.
Birın̂a xelkê Amûdê û her 
wiha Kobanê û Efrın̂ê ,bi 
leborın̂ê çarser na be bê 
ku kesên berpirs û kujer 
neyin ber dadgehan 
sizabibin li ser hûm 
kiryarin ku li dijı ̂gelê kurd 
pêkanın̂e,weh Mabate 
di karin hinekı ̂ dilaramû 
reheat bibin.
Silva li giyanê hım̂ 
pakrewanen kurd û 
kurdistan.

Bêrıv̂an çûn bêriyê
Barê şivan girani 

Rewşa gunda bi xêr û bêr 
Mastê qalib wek penêr 
Rûn û nıv̂işk û hevrêşk 

Me ji dest berda bo bajêr 
Bûm bajarı ̂bi gerefêt 

Cilê gunda mi avêt 
Zarok man bê av û nan 

Bêrık̂ vala bê pakêt 
Bû hisret avsır̂k û dan 
Meyr li me di bi mêvan
Goştê dermala bû xewn 

Me ji bır̂kir dew û çortan 


