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اآلراء الواردة  يف الة تعرب عن رأي  �
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 االفتتاحية

 املدخل الناجع للحوار والتوافق: ذاتنة اآلخر
  يف تعارٍض وتعاكٍس مع مسار التطور الفكري والتقدم االجتماعي والنمـو           

وابتـداع  االقتصادي وارتقاء النظام السياسي، وتطوير آليات حلِّ الرتاعـات    
صيغ خالّقة الحتواء ظاهرة التنوع القومي والثقايف والـديين يف اتمعـات            
           والكيانات السياسية، على املستوى العاملي، تسري منطقتنا يف مساٍر تقهقـري
مرعب حنو األصولية الفكرية برتعة ماضوية مشوبة حبنني شديد إىل السالف،           

لتشرنق على اهلوية الذاتية اجلزئية،     واالنغالق االجتماعي من خالل التقوقع وا     
وتآكل النظام السياسي املنخور من الداخل واآليل للتفتت، وتفاقم الصراع ال           

 . بل والعداء داخل النسيج االجتماعي املتنوع
 ففي الوقت الذي نرى، يف معظم بقاع األرض، أنّ احلقل املعـريف للفكـر              

ئمة على مبدأي الفعل احلر واحتـرام       االسياسي يغتين بالثقافة الدميقراطية القا    
اآلخر، وحبقوق االنسان، أفرادأً مدركني أو مجاعات مغـايرة يف هوياـا،            
ومبفهومي دولة القانون واملواطنية اللذين ال تقـوم الدميقراطيـة بغيامـا،            
وباإلقرار حبقوق األقليات واحترامها والعمل على تنميتـها وتوسـيع أطـر            

اً لشر التفتت الذي أصاب الدول املوحدة قسـراً، ويف          وجماالت ممارستها درء  
الوقت الذي يعاد فيه النظر يف مفاهيم ترسخت على مدى أكثر من قـرنني،              

األمة وفكرة التماهي ما بني اتمع واألمة، لصاحل التخفيف         -كمفهوم الدولة 
ستقالالً ذاتياً  من مركزة الدولة بل واضعافها أمام الصيغ الفيدرالية اليت ستتيح ا          

أوسع للمجتمع السياسي واملدين، ويتم اعتماد اعالنات وقـوانني حلقـوق           
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األفراد واألقليات وتضمينها يف املدونات الدستورية الوطنية، جند أن منطقتنا،          
وكأنها معزولة عن بقية العامل ال يعنيها ما جيري فيها من حتول كبري، تشـهد               

لفكر التكفريي اإللغائي، وتصاعداً يف ظهور وتشكّل       تنامياً وانتشاراً واسعني ل   
املنظمات األصولية اليت ترن اتمعات حتت طائلة التعنيف، وانتعاشاً يف ثقافة           
احلقد والكراهية، وتسابقاً يف متجيد العنف واالفتاء بشرعية النحر واالنتحار يف       

، بـل   “اء الظالم فقه”العشوائي والذبح بنصال تبارك بفتاوي      /القتل اجلماعي 
وتتماهى اخلطابات املؤدجلة لألطيـاف السياسـية املتباينـة يف متظهراـا            
األيديولوجية من قوموية وإسالموية وأمموية، يف تعبٍري عن وحدانيـة الـرحم            
واحلاضنة األصوليني هلذه األنساق الفكرية، اللذين فرخا حوامـل سياسـية           

ي واالشتراكي، أو من الرتعـة      عجزت عن االستفادة من حداثة الفكر القوم      
االصالحية يف تياراٍت من الفكر االسالمي إلعـادة قـراءة املاضـي قـراءة              
           د االنساين باإلهلي وميزج الروحيس الذي يوحموضوعية ترتع عنه فكرة املقد
بالزمين، بل، وعلى النقيض من ذلك، محلت عب املاضي، بألقه املوهوم غالباً،            

  .على احلاضر املزري
وإذا كانت ظاهرة االرتداد واإلرتكاس هذه على صلة، يف جانٍب منها، مبسار            
جممل التطور التارخيي للمنطقة، فهي يف جانٍب آخٍر منها، تعتبر إفرازاً للواقع             
السياسي للمنطقة وشكل النظام السياسي وطبيعته وحمتوى العقيدة السياسـية          

الدولة واتمع، وبالتـايل موقـع      اليت اعتِمدت وشكل ومضمون العالقة بني       
السلطة واتمعني السياسي واملدين يف الدولة، بدءاً من النصف الثـاين مـن             

 . القرن املنصرم
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لقد بدأت مالمح التحول يف النظام السياسي يف املنطقة يف حلظة مفصلية من             
، وهي حلظـة صـمٍت      ١٩٤٨تارخيها، ونعين ا اللحظة اليت أعقبت هزمية        

 صمت اتمعات يف حضرة الوافدين اجلدد إىل ميـدان السياسـة،            كذلك،
اجلنراالت املهزومني يف ميدان احلرب، وهم يوعدون، يف خطبهم الجلـة،           

فسميت إطاحةُ جنراٍل بسلفه ثورة جميدة، ليصل األمـر         . بتغيري مسار التاريخ  
 ! عاميف أقلِّ من) ثورتني جميدتني(إىل حد أن يشهد بلد مثل سوريا 

واحلال أنه حينما جتري التحوالت الكبرية يف بلد ما بفعل احلاملني الفـاعلني             
اجتماعياً، ال يقتصر التغيري الكبري يف بنية النظم السياسية فحسب، بل أيضـاً             
يطول بنية اتمعات ذاا وأمناط تفكريها وخمتلف جماالت حياا، اليت تكون           

أما التغيري الفوقي الذي    . اس هذه التحوالت  إرهاصاا هي اليت استدعت باألس    
جنم عن استغالل عناصر عسكرية لنفوذها يف مؤسستها اليت سـِحبت مـن             
مواقعها الطبيعية على حدود البالد وزج ـا يف مركـز ممارسـة السـلطة               
السياسية، فكانت مفاعيله يف اتمع سلبية، إذ جرى، يف املرحلة األوىل، حتييد            

صامت عن هذا التغيري، ومن مثّ، يف مرحلة تالية، ميشه وإقصـاءه،            اتمع ال 
فعجزت تلك االنقالبات عن أن تكون ثورات، بل استحالت نظماً استبدادية           
قامعة ابتلعت الدولة ونصبت سلطتها بديالً عنها وحاصرت اتمع وسحقته،          

ه األنظمـة   ومل تعد هذ  . فلم يعد هناك مكانٌ للمنهج السياسي الوسيط بينهما       
، ...حتتكر القرار على شىت الصعد، السياسـية واالقتصـادية والعسـكرية          

وفرضت ... فحسب، بل وأيضاً العمل السياسي والنقايب والثقايف واإلعالمي       
وصايتها على ثقافة اتمع ووعيه ومنط حياته وطرائق تفكريه، بـل وحـىت             

       ى ذلـك إىل أن     عاداته الغذائية من خالل احتكار الثروة وإفقار اتمع، فـأد



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨احلوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ٦

يهش اتمع ويتضعضع بنيانه وتتمزق وشائجه، فيتذرر وتنكمش مكوناتـه          
على انتماءاته اجلزئية األولية، وتنغلق عليها، وتستعيض عن ضعفها، حيال قوة           
السلطة القامعة، بالتقاوي على مكونات أخرى واالستقواء، يف حاالٍت، عليها          

فيتغير مسار الصـراع، ويتحـول مـن        .  املشترك هلا  بسطوة السلطة، القامع  
جوهري مفترض يف وجه السلطة القامعة إىل هامشي مغتعل داخل اتمـع،            
فيعاد االعتبار إىل بىن اجتماعية كانت آيلة إىل الزوال، ويستعاد العرف بديالً            

هذا التشرنق  . عهعن القانون املغيب يف جعبة النظام واملعلّق راوات أجهزة قم         
على الذات األولية يستدعي تضخيماً للذات وحطّـاً مـن شـأن اآلخـر،              
فيستحضر املاضي ويزين بإضفاء هالة من القداسة والعظمة عليه، وتستجلب          
أشعار املاضي وخطبه وسير رجاله، مرتّهة مقدسة، فتؤسس لفكٍر وسـلوٍك           

 ممزوجة من العرق والـدين، يف       وممارسة أصولية ماضوية تضفى عليها عناوين     
استعانة بألق املاضي املوهوم على الواقع الراهن املذموم، واملستقبل الـذي ال            

بعـدم  ”واحلصيلة كانت نظم سياسية متخلّفة تتسـم        . نتجرأ على التنبؤ به   
االستقرار وغياب التكامل السياسي واالجتماعي وغياب العقالنية يف اتخـاذ          

 .تمعات مأزومة ومتوزمة، وجم“القرار السياسي
داخل هذه الشرنقة املغلقة على الذات املضخمة واملعفّفة، يتنـامى الشـعور            
السليب اجتاه اآلخر ويؤسس للموقف املعادي له، فال يعود ينظَر إليه إالّ غريباً             
متربصاً متآمراً، فيجري تأثيم هويته ملغايرا ليس إالّ، ويدان، بل ويفـىت، يف             

 . بإهدار دمه على هويتهحاالٍت،
 يف الـداخل،    - الذي يعتبره املُهيمن آخراً معادياً     -تزيد مفاعيل ضغط اخلارج   

املؤهل بتهتكه لالجتياح من قبل ذاك اخلارج املتأهب والشره للتدخل، مـن            
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شدة االحتقان اتمعي وتأجيج نزعات التعادي، حيث يعترب املهيِمن أن هذا           
، )خالصـه (هيمنته، بينما يأمل املهيمن عليه أن يسفر عن         التدخل يستهدف   

 .فتزداد هشاشة اتمع، غري املتماسك أصالً، وتتفاقم الشكوك والريبة املتبادلة
ومهما يكن، إذا كنا قد عجزنا يف العصور السابقة عن جماراة اآلخرين علـى              

ـ           ي صعيد التطور الفكري والسياسـي واالجتمـاعي واالقتصـادي والعلم
بسبب تراكب ثنائية التخلّف االجتماعي واالستبداد السياسي،       ... والتعليمي

فلم نستطع أن ننجز ما يماثل اللوثرية على الصعيد الديين، وال ما مياثل فلسفة              
األنوار على الصعيد الفكري، وال حىت ما مياثـل البسـماركية أو التجربـة              

ى الرغم مما يؤخـذ عليهـا اآلن        عل( األمة املمركزة   -الفرنسية يف بناء الدولة   
يف أوروبا أو جتربة أمريكا الفيدرالية بعد حرب االسـتقالل          ) ويعاد النظر فيها  

، فإنّ االنتحاء عن مسار التغيري      )باملعىن الوطين ال اإلثين   ( على الصعيد القومي    
والتحوالت الكبرية اليت باتت تشكّل مالمح العـامل اجلديـد، واملمانعـة يف             

 .عل معها، سيعمقان املأزق الذي تعيشه املنطقة، نظماً سياسيةً وجمتمعاتالتفا
_  واملدخل إىل التفاعل مع هذه التحوالت هو إعادة النظر يف حتديد اآلخـر            

 واملوقف منه، أو، األحرى، إعادة حتديـد        -اآلخر اخلارجي واآلخر الداخلي   
افر والتحاجز والتعـادي،    اهلوية، هوية الذات وهوية اآلخر، انطالقاً ال من التن        

           سبة، أي البـدما من املشتركات االنسانية املوهوبة واملصاحل املتبادلة املكتوان
من ذاتنة كلِّ آخٍر، مبعىن أن تدِرك كلُّ ذاٍت أنّ ما هو آخر بالنسـبة إليهـا،                 
عبارة عن ذاٍت متثّل هي بالنسبة إليها آخراً، حينها يسهل القبـول املتبـادل              

نا املغايرة لبعضها، بعيداً عن منطق األكثريات واألقليات، وانما باحترام          ويات
ذواٍت هلا ما خيصها ومييزها، تتساوى يف احلقوق دون أن حتظى أيـةٌ منـها               
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أي، بعباراٍت أخرى، حنتاج، يف جمتمعاتنا ذات التعدديـة         . باالمتياز والتفضيل 
يبىن على منطق التوافق    ) عقٍد جمتمعي (ىل  القومية والدينية واملذهبية والثقافية، إ    

بني املكونات اتمعية، ال على شرعِة التغالب على بعضها، يـوازي العقـد             
االجتماعي بني الدولة واتمع، بني احلاكمني واحملكومني، األمر الذي حيـتم           
إعادة النظر يف شكل الدولة املمركزة ومضموا السياسي، بتجاوز جتربتـها،           

، اليت تحدد كتعـبٍري عـن       )دولة الشراكة (تعثّرة يف منطقتنا، والبحث عن      امل
وهذا يعين إقامة   . الكلية اتمعية، ال كمجتمع متماثل وانما كمجتمٍع متوافق       

التوازن والتوفيق بني الشمويل واخلصوصي وبني العقالنية والثقافات والوصول         
ولكلِّ هذا البد مـن     . لية احلوار إىل كيفية االعتراف باختالف اآلخرين عرب آ      

فبهـذه الثقافـة،   . إعمال ثقافة التنوير يف مواجهة ثقافة التبوير، ثقافة الدجيور  
 .ربما ميكننا العبور من العامل املنغلق إىل العامل املنفتح

 ــــــــــــــــ

  إيفا.ب
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  حول القضية الكردية يف سورياباريس  مؤمتر:  امللف

 ؤمتر الدويل حول القضية الكردية يف سورياأضواء على امل
 يف باريس بفرنسا ٢٠٠٥ / ١٢ / ١يف الذي انعقد 

  حبيب إبراهيم   
هبون الكرديـة    وبدعوة من مجعية     ٢٠٠٥    يف األول من كانون األول عام       

 وعلى مدى يوم كامل امتدت أعمال املؤمتر الدويل         واملعهد الكردي يف باريس   
" يف سوريا يف إحدى قاعات الس الوطين الفرنسـي          حول القضية الكردية    

ولعل هذا املؤمتر ميثل إحدى املعامل لرؤية فرنسية جديدة صوب سوريا           " الربملان  
واملنطقة ، ومن هنا تنبع أمهيته أيضاً فللمكان داللته الرمزية واملعنويـة ، بـل               

ضـحة يف   وحىت املادية يف مناصرة قضية الشعب الكردي يف سوريا ورسالة وا          
الدعوة إىل رفع الغنب واالضطهاد عنه ، وهو األول من نوعه ينعقد خبصـوص              
القضية الكردية يف سوريا بشكل خاص ويتم تداول هذه القضية دون غريهـا             
باسهاب ومن كافة جوانبها ، إضافة إىل مكان انعقاده ، حيث ميثل ذلك داللة              

يت باتت حتظى باهتمام واضح رمزية ومعنوية كبرية يف مناصرة القضية الكردية ال       
لدى الدول الكربى وعواصمها املؤثرة ، حيث من املقرر أن تنعقد مـؤمترات             

وذلك يعين أنه هناك انفتاح آفاق      ....الحقة يف واشنطن واستوكهومل وغريها      
رحبة أمام تضامن دويل جدي ونشيط مع القضية العادلة لشعبنا الكـردي يف             

يف لكثري مـن البـاحثني و الشخصـيات         لقد أضفى احلضور الكث    .سوريا  
السياسية واإلعالمية والثقافية واملهتمون حبقوق اإلنسان واملنظمـات العامليـة          
املزيد من األمهية واالهتمام ، حيث شارك فيه كافة األحزاب السياسية الكردية            
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كاتب وصحفي  ( جوناثان راندل   : يف سوريا وشخصيات عاملية وعربية أمثال       
، برهان  ) عضو جملس الشيوخ الفرنسي     ( ، دافيد أسولني     ) أمريكي معروف 

رئيسـة املعهـد    ( ، إيفا سالفسـربغ     ) مفكر عريب سوري معروف     ( غليون  
من منظمة العفو   ( ، فرانسواز مورزيري    ) األورويب للدراسات الكردية يف برلني      

، كنـدال نـزان     )  جامعة أكسفورد    باحثة يف ( ، هارييت آلسوب    ) الدولية  
كاتـب ومفكـر    (عبد الباسط سيدا    .د  ،  )ئيس املعهد الكردي يف باريس      ر(

بدأ املؤمترون بالدخول إىل قاعة املؤمتر منذ        .، وغريهم   )كردي سوري معروف  
الساعة الثامنة صباحاً وكان ظاهراً للعيان اللمسة السحرية لألناقة والتهـذيب           

لرتل الطويل ، وقد    الفرنسيني يف التخفيف من إجراءات التفتيش والوقوف يف ا        
امتاز املؤمتر باإلعداد اجليد وخاصة يف جمال الترمجة ، حيث كانت هناك ترمجة             

توزعت جمريـات    .فورية إىل اللغات الفرنسية واإلنكليزية والعربية والكردية        
سري أعمال املؤمتر إىل مخس جلسات ، كانت تعقب كل جلسة مدة حمـددة              

آراء وأفكار حمددة ، حيث بدأت اجللسات      تناقش فيها ما جاء يف الكلمات من        
 :على النحو التايل 

حتدث " املسألة الكردية يف سوريا "  كانت حتت عنوان : ـ اجللسة األوىل  ١
ــ رئيسـة    )  بشار عيسى   ( الفنان الكردي املعروف    : فيها كل من السادة     

رخ ــ املـؤ   ) إيفا سالفسربغ   ( املعهد األورويب للدراسات الكردية يف برلني       
ــ عضـو جلـان    ) مصطفى رشيد (  يف أملانيا PENونائب رئيس منتدى  

ـ ممثلة منظمة العفـو     ) غياث نعيسة   ( الدفاع عن حقوق اإلنسان يف سوريا       
تناولت الكلمات بشكل مسهب حقيقة وجود       ) .فرانسواز مورزيري   ( الدولية  

وجغرافية الشعب الكردي يف سوريا وما يتعلق ا من مسائل سياسية وتارخيية            
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، وجرى احلديث مطوالً عن الكيفية اليت مت ا تقسيم الشعب الكـردي بـني    
دول أربعة هي سوريا والعراق وتركيا وإيران ، كما مت احلديث عـن وضـع               
حقوق اإلنسان يف سوريا وطبيعة النظام وخروقاته الكثرية هلذه احلقوق بشكل           

 آذار  ١٢عد أحداث   عام وحقوق اإلنسان الكردي بشكل خاص ، كما تبني ب         
 شخصاً سواء كان يف املظـاهرات السـلمية أو حتـت            ٣٦ حىت قتل    ٢٠٠٤

 ...... .التعذيب بعد االعتقال ، حيث جرت اعتقاالت واسعة وباجلملة 
، "آفاق ومستقبل الكـرد يف سـوريا   "  كانت بعنوان : ـ اجللسة الثانية  ٢

) هآرييت آلسوب   ( الباحثة يف جامعة أكسفورد     : وشارك فيها كل من السادة    
ـ ممثل  ) عبد احلكيم بشار    . د  ( ـ ممثل اجلبهة الدميقراطية الكردية يف سوريا        

ـ ممثل حزب يكـييت     ) أمحد حسو   ( التحالف الدميقراطي الكردي يف سوريا      
عبد ايد ملك   ( ـ ممثل حزب االحتاد الدميقراطي      ) سعدالدين مال   ( الكردي  

حيـث كـان معظـم      ) .صطفى مجعة   م( ـ ممثل حزب آزادي الكردي      ) 
املشاركني ممثلني عن األحزاب الكردية يف سوريا ، فقاموا بتوضيح وجهـات            
نظرهم حول واقع القضية الكردية يف سوريا ، أما السيدة هآرييت فقد أسهبت             
 يف احلديث عن واقع األحزاب الكردية اليت جتاوزت عـددها اإلثنـا عشـر             

هما كانت سياسية أم    ة ألية حقوق كردية م    ، ورفض السلط  ومطاليبها املتقاربة 
 .اخل ...ثقافية أم 

، شارك فيها " الوضع الراهن يف سوريا "  كانت بعنوان : ـ اجللسة الثالثة ٣
) رفعت مسـو  ( ـ احملامي ) خالد عيسى ( احملامي والكاتب : كل من السادة  

صـاحل  ( ـ احملامي   ) مروان عثمان   ( ـ السياسي   ) الزكني أيو   ( ـ احملامي   
حيث مت احلديث فيها باسهاب عن واقع       ) . حممد جابو   ( ـ السياسي   ) جعفر  
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حالة الطوارىء والقوانني االستثنائية املطبقة حبق الشـعب الكـردي وكافـة            
اجلوانب القانونية للقضية الكردية ودور األجهزة األمنية يف حياة املواطنني وما           

من قبل الدولة البوليسية ، كما مت       ميثله من خرق فاضح للدستور وحلرية الفرد        
 ، إضافة إىل    ٢٠٠٤ آذار   ١٢التطرق باسهاب أيضاً إلنتفاضة آذار الكردية يف        

احلديث عن تقرير ميليس وإعالن دمشق ، حيث اعترب على أنه صاحل كقاعدة             
 .عمل جدي وبداية ناجحة لفتح آفاق أوسع 

 سوريا من وجهة نظر ية يفالدميقراط"  وكانت بعنوان : ـ اجللسة الرابعة  ٤
( مراسل الواشنطن بوسـت الكاتـب       : ، شارك فيها كل من السادة     "الغرب  

ـ رئيس  ) دافيد أسولني   ( ـ عضو جملس الشيوخ الفرنسي      ) جوناثان راندل   
مت احلديث فيها مفصالً عن السياسة      .)كندال نزان   (  الكردي يف باريس     املعهد
قاطها لنظام صدام حسني    ، خاصة بعد إس   كية جتاه املنطقة وسوريا حتديداً    األمري

إضافة إىل احلـديث عـن واقـع        . يف العراق، وما يتطلب من سوريا القيام به       
 واآلفاق املسـتقبلية هلـذه      التضامن مع القضية الكردية يف املنطقة ويف سوريا       

 .لدميقراطية يف املنطقة ويف سوريا، وربط القضية الكردية مبدى تقدم االقضية
اطية يف سوريا آفاق ومستقبل الدميقر"  وكانت بعنوان :خلامسة  ـ اجللسة ا ٥

 املعـروف املفكر السـوري    : ، شارك فيها كل من السادة     "والقضية الكردية   
كاتب واملفكر  ـ ال ) حبيب إبراهيم (ـ السياسي املعتقل سابقاً     ) برهان غليون (

 .)عبد الباسط سيدا.د(الكردي املعروف 
اللجوء إىل احلوار الدميقراطي واالبتعـاد عـن        دار احلديث فيها حول ضرورة      

إضـافة إىل   . اآلراء القوجمية العربية والكردية وأمهية حقوق املواطنة كأسـاس          
الثقافة الال دميقراطية واالقصائية اليت ال تعترف باآلخر واليت تشـكل إحـدى             
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العوائق الرئيسية يف احلوار اجلاد واملثمر ، وما يشكله إعالن دمشـق ملسـرية              
 .احلوار العريب الكردي وتأثريات األيديولوجيا القومية والشمولية حلزب البعث 

، حيـث اعتـربوا أن      مترون على نقاط مبدئية واضحة        ويف اخلتام أكد املؤ   
القضية الكردية يف سوريا قضية شعب على أرضه التارخيية ، وأنه ال بـد مـن            

وإجياد حـل عـادل هلـذه       وريا  اإلعتراف بالقومية الكردية كثاين قومية يف س      
، هذا احلل الذي يتطلب بالضرورة إزالة كافـة املشـاريع العنصـرية             القضية
، واالعتراف الدستوري بلغته والدعوة      االستثنائية حبق الشعب الكردي    والقوانني

إىل إطالق احلريات العامة وإطالق سراح مجيع السجناء السياسيني ومعتقلـي           
ألحكام العرفية والتأكيد على قاعـدة التكـافؤ        الرأي وإاء حالة الطوارىء وا    

والشراكة الفعلية وضرورة إيالء االهتمام بتفعيل حوار عريب كـردي خدمـة            
كما توقف املـؤمترون    . للنضال املوحد من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان      

باسهاب على الوضع الراهن يف سوريا وما آلت إليه األوضاع مـن تـدهور              
وكـذلك دعـى    .ا سوريا وحتميل النظام مسؤولية ذلك       وعزلة دولية تعيشهم  

املؤمترون احلكومة الفرنسية واموعة األوروبية والرأي العام العاملي إىل دعـم           
شعب حمروم مـن كافـة      ومساندة القضية الكردية يف سوريا باعتبارها قضية        

 مع تعبريهم عن عميق شكرهم للربملان الفرنسي على إقامة هذه          .حقوقه القومية 
 أهم قالع الدميقراطية    الفرصة الثمينة لبحث القضية الكردية يف سوريا يف أحد        

 .يف العامل
 يلي أهم الكلمات اليت ألقيـت       ونظراً ألمهية هذا املؤمتر تنشر جملة احلوار فيما       

 :فيه
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 ∗هارييت آلسوبالسيدة كلمة 

 مصطفى محو: ترمجة

ياسي بشكل أو آخـر         إن مجيع األكراد يف سورية منخرطون يف العمل الس        
محاية الثقافة الكردية عمالً سياسياً يف ظل       ث يعترب التحدث باللغة الكردية و     حي

واهلوية الكردية حبد   .البشر أو األرض   من حيث    األكرادحماوالت الدولة لتعريب    
ذاا أصبحت شأناً سياسياً جبدارة كما أنّ العديد من األكراد منخرطـون يف             

عترف املغري   األنضمام اىل األحزاب الكردية      عن طريق العمل السياسي املباشر    
ا بشكل رمسي ويف كلتا احلالتني فقد متّ حرمان االكراد من ممارسة السياسـة              
بشكل قانوين وكذلك يعانون من انعدام حرية التعبري والتجمع حيث مت قمـع             

انّ سورية قد حتولت اىل دولة احلزب        .أي نشاط سياسي كردي بشكل عنيف     
 رغـم أنّ هـذا      ١٩٦٣حد منذ وصول حزب البعث اىل السـلطة عـام           الوا

اليتعارض مع وجود عدد من األحزاب املوجودة يف اطـار اجلبهـة الوطنيـة              
 ، حيث ال يوجد أي منافس بني هذه األحزاب وحزب البعث احلاكم           ،التقدمية

رغم عدم وجـود اعتـراف       .أما األحزاب خارج اجلبهة فجميعها غري شرعية      
نشاط سياسي يف أوساط األكراد يف سورية فانّ هناك ثالثة عشـر            رمسي بأي   

حزباً يف سورية تعمل بشكل سري لتحقيق طموحات األكراد ومتثيـل فئـة             
مهمشة من الشعب السوري وحاهلا هو حال مجيع األحـزاب و التنظيمـات             

 حيث يسمح هلا بالتواجد ويتم غض       ،السياسية السورية غري املعترف ا قانونياً     

                                                 
 .باحثة في جامعة أآسفورد  ∗
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لنظر  عن نشاطها شريطة عدم جتاوز بعض اخلطوط احلمر غري املعلنـة مثـل               ا
ااهرة باقامة دولة كردية مستقلة بأي شكل من األشكال أو املنـاداة بتغـيري              
النظام أو الدعوة اىل التمرد او اقامة تنظيم سياسي كردي ميثل مجيع األكـراد              

ويتم اعتقال العديـد    ورغم ذلك فان النشاط الكردي السياسي يتعرض للقمع         
 . األحزاب الكردية من حني اىل آخرمن أفراد

هناك جتانس بني أهداف احلزب حيث يركز علـى اجلانـب            :أهداف احلزب 
الدفاع عن حقوق االنسان الكـردي      الثقايف وعلى وضع اية لقمع االكراد و      

ا أنه  االعتراف باللغة الكردية واقامة مدارس لتعليم اللغة الكردية كم        والسوري و 
يدعو اىل حتقيق الدميقراطية يف سوريا بدال من الدعوة اىل الثورة وهذا يربط بني              
حتقيق الدميقراطية يف سوريا بشكل عام وحل املسألة الكردية يف سـوريا عـن              
طريق االصالح السياسي وحتقيق امجاع كردي لتحقيق األهـداف السياسـية           

 بني األحزاب الكردية هو     انّ االختالف األساسي   .للشعب الكردي يف سوريا   
نظرة احلزب اىل األكراد يف سوريا ان كانوا أقلية أم القومية الثانية يف سـوريا               
بعد القومية العربية وكذلك االمهية اليت يوليها احلزب للقضايا القومية الكردية           

ان مجيع   .ازاء اهلموم الوطنية السورية العامة وكذلك أمهية القضايا الكردستانية          
 لكنـها   زاب الكردية يف سوريا ال تدعو اىل اقامة دولة كردية مستقلة          األح

 ،تطمح اىل االعتراف الدستوري باألكراد يف سوريا واجياد التمثيل السياسي هلم          
 لكن األحزاب األخـرى     ،وهناك حزبان يدعوان اىل حكم ذايت ضمن سوريا       

  .حلصول على حقوق األقلية يف سورياتركز على ا
النشاط موجه اىل الرأي العام الكردي  يف سوريا وضد النظام           إن   :النشاطات

السياسي الكردي يف سوريا حيث     فرق الدولة بني النشاط الثقايف و     احلاكم وال ت  
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تنظر اىل ممارسة األكراد ألي نشاط ثقايف بأعتباره نشاطا سياسيا أو ذو أهداف             
 ،ياسـي  حيث تنظر الدولة اىل الشأن الثقايف الكـردي كنشـاط س           ،سياسية

 وهـذا األمـر     ،وكذلك تنظر اىل أي تعبري عن الذات الكردية كتهديد للدولة         
يعقّد الوضع الكردي يف سوريا وجيعل الشأن الكـردي يف سـوريا ذو بعـد               

وكغريها من األحزاب غري املعترف ا ا تنشـط األحـزاب            .سياسي صرف 
 ،نظمة الدميقراطية الكردية يف اال اخلاص على غري عادة العمل السياسي يف األ          

وهذا الوضع جيعل من نطاق عملها السياسي ضيقا وبالتايل جيعـل أسـاليب             
 ونظرا ألستبعادها من من الشأن العام ومنعهـا مـن           .اعملها السياسي حمدود  

املشاركة يف الشؤون العامة السورية وحىت حرماا من الوجود القانوين كتعبري           
اىل حد  برنامج عمل هذه األحزاب تتضمن       فانّ   ،عن الثقافة الكردية يف سوريا    

منذ بروز الوعي القومي الكردي السياسي وتأسيس        .بعيد مهام ثقافية وتربوية   
 كانت التربية وتقدم االمة الكردية يف سوريا تعتمـد         ١٩٥٧حزب الباريت عام    

على استراتيجية مواجهة النظام وذلك بتشكيل الوعي الكردي جلماعة مميزة عن           
خاضعة للتعريب وحماربة التـهميش األقتصـادي واالجتمـاعي         العرب وغري   
التـاريخ الكـردي    د اللغة و   وتقوم األحزاب الكردية بتعليم األكرا     .والسياسي

واقامة االحتفاالت مثل عيد النوروز وحفالت الزواج وغريها من االحـداث           
  كما تدعي هذه األحـزاب أـا       .الثقافية واقامة النشاطات الرياضية والنوادي    

العجـزة واملرضـى    مثل تقدمي املساعدة لكبار السـن و      تقوم مبهام اجتماعية    
ويقـول   .والتدخل يف اخلالفات االجتماعية بني األطراف االجتماعية املختلفة       

ممثلو هذه االحزاب انّ  أعضاءهم يقومون بتدريس اللغة الكردية يف منـازهلم             
ب والفولكلـور   بشكل سري يف القرى واملدن ويقومون بطباعة ونشـر األد         
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 وبعد تطبيـق    .الكردي وكذلك املواد السياسية بني أوساط االكراد يف سوريا        
دا شديدة علـى     الذي وضع قيو   ٢٠٠١ لعام   ٥قانون املطبوعات اجلديد رقم     

 معظم املنشورات واألدبيات الكردية تطبع خارج سـوريا         النشر والتوزيع فان  
ـ         براجمهـا السياسـية     ،ةوخاصة يف لبنان وتشمل منشورات األحزاب الكردي

وبياناا ونشاطاا وتتضمن تقارير عن الشؤون الثقافية واألحداث الراهنـة يف           
أجزاء كردستان األخرى ويف سوريا بشكل عام وغريها من الشؤون الدوليـة            

 وكذلك تقدم املناقشات السياسية     ،اليت هلا عالقة بالوضع الكردستاين واألكراد     
ما النشاطات السياسية املباشرة واليت هلـا صـلة         أ.  منشوراا ضمنوالفكرية  

بالعمل اجلماهريي فهي حمدودة ونادرة وذلك بسبب سطوة أجهـزة األمـن            
، والنشاط األساسـي    ن يؤدي هكذا نشاطات إىل اعتقاهلم     وخوف الناس من أ   

لألحزاب الكردية يف هذا اال هو مجع الناس واإلعراب عن املعارضـة عـن              
 العرائض املوجهة لرئيس اجلمهورية فيما يتعلق باملظـامل         طريق التظاهر وكتابة  

 ١٩٩٠قبل عام   .تبعة من قبل الدولة   اليت يتعرض هلا األكراد جراء السياسات امل      
 ٢٠٠٤كانت مظاهر االعتراض من قبل األكراد غري معروفـة ويف آذار عـام              

خرج األكراد يف تظاهرات إىل الشوارع احتجاجاً على قتل عدد من األكـراد             
كما تقوم األحزاب الكردية بتنظـيم      . لعب كرة القدم يف مدينة القامشلي     يف م 

عمليات اعتصام أو احتجاج يف بعض املناسبات مثل مناسبة ذكرى االحصـاء            
، حيث قام عدد من األكراد بالتظاهر أمـام          يف اجلزيرة  ١٩٦٢االستثنائي لعام   

وبشـكل   .واحملرومني منهاية إىل اردين دة اجلنساالربملان السوري مطالبني بإع  
عام تتهم احلكومة املشاركني يف هكذا أنشطة بتهم مثل االنضمام إىل جمموعات        
حتاول إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية أو إثارة احلرب األهلية           
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الرتباط مبنظمات سرية   ا"  أو   ى القتل أو على النعرات الطائفية،     أو التحريض عل  
وازدادت وتـرية   .  القصوى عن هذه التهم هي االعـدام       قوبة، والع "إنفصالية  

، وخاصة بعد انتهاء احلرب      األخرية العمل اجلماهريي بشكل ملحوظ يف اآلونة     
 ورغم  ١٩٩٩ وكوسوفو يف عام     ١٩٩٠الباردة والتدخل الدويل يف العراق عام       

أن السلطة كانت تعتقل يف كل مظاهرة عدداً منهم وتلجأ إىل استخدام القـوة              
، لكردية ازدادت ثقـة بالشـعب الكـردي       لتفريق املتظاهرين فإن األحزاب ا    

 وحتقيق األكـراد    ٢٠٠٣وخاصة يف أعقاب التدخل الدويل يف العراق يف عام          
كل هذا  .  وكذلك سقوط حزب البعث يف العراق      هناك مكاسب سياسية كبرية   

 إبراز  أعطى أكراد سوريا دفعة جديدة من الثقة بالنفس وأصبحوا أكثر جرأة يف           
ومما يلفـت   . ل موضوع حقوق اإلنسان أكثر فأكثر     مطالبهم اليت تتمحور حو   

 مع أحداث    تزامن ٢٠٠٤االنتباه أن إقرار حقوق أكراد العراق القومية يف آذار          
 .القامشلي يف نفس العام

انوين يف ظل عدم وجود اعتراف ق      :ضات يف ظل عدم االعتراف القانوين     املفاو
، فإن هذه األحزاب تعتمد يف عملـها السياسـي          سورياباألحزاب الكردية يف    

معارضة السلطة إىل شبكة واسعة من العالقات السياسية داخل سورية ومـع            
، وكذلك يف أوربا وأمريكا وذلك       سياسية يف أجزاء كردستان األخرى     أطراف

عن طريق العالقات الشخصية أو ما يعرف بالعامية بالواسطة وذلـك ـدف             
وتـرتبط األحـزاب    .دية على الصعيد الداخلي واخلـارجي     كرتعزيز القضية ال  

ومن دية يف العراق وتركيا،     الكردية يف سورية بعالقات وثيقة مع األحزاب الكر       
املتوقع أن ينعكس حصول األكراد على مكاسب يف العراق وتركيا بشـكل أو       

، وقد انعكس دعم األحـزاب  ضع األكراد يف سوريا بشكل إجيايب بآخر على و  
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( وتركيـا   ) االحتاد والدميقراطي (ية السورية لألحزاب الكردية يف العراق       الكرد
إذ أن الدعم الذي قدمتـه األحـزاب        .سلباً عليها ) حزب العمال الكردستاين  

، بل قامت   تنل مقابله شيئاً من هذه األحزاب     الكردية السورية هلذه األحزاب مل      
تلك األحزاب الكرديـة    مت .وطيد عالقاا مع احلكم يف سوريا     هذه األحزاب بت  

خلـارج  ، وهلا تنظيمات مماثلة تعمـل يف ا       ية ممثلني هلا يف أوروبا وأمريكا     السور
مات وغريها من النشاطات    ، وتقوم بالتظاهرات واالعتصا   بشكل علين وقانوين  

غربية للضغط علـى احلكومـة      ، وكما تستخدم عالقاا مع اجلهات ال      الثقافية
ى عمل هذه األحزاب هو كثرة عددها وعـدم         لكن ما يؤثر سلباً عل    . السورية

 . مع هذه اجلهات واهليئات الغربيةامتالك قناة متثيلية حقيقية لإلتصال
طـرية تتمثـل    تعاين األحزاب الكردية يف سوريا من مشكلة خ        :اإلنشقاقات

 النشاط السياسـي    ، وهذا األمر ينعكس سلباً على جممل      باإلنشقاقات املتكررة 
عود أسباب اإلنشقاقات يف األحزاب الكردية لعوامـل        وت .الكردي يف سوريا  

خمتلفة، وعلى رأسها العوامل الفكرية وما يتعلق باملمارسة السياسية للحزب اليت           
 عدم وجـود    نكما أ . سامات بني أعضاء القيادة احلزبية    تؤدي إىل حدوث إنق   

إطار قانوين رمسي للحزب يؤدي إىل انعدام احلافز للبقاء ضمن صفوف احلزب            
إضافة لذلك فإن تغلغل أجهزة السـلطة       . اخليار عندما حتدث هذه اخلالفات     أو

 خالفات ومشاكل ضـمن احلـزب       ضمن صفوف احلزب يؤدي إىل حدوث     
، فـإن    سياسية للحزب هو سبب وجود احلزب      كما أن وجود وظيفة   . الواحد

ضع ، وهذا الو  زب يف حتدي النظام وحتقيق أهدافه     هذا األمر حيد من قدرات احل     
إن  .حزاب الكردية ، اليشجع على وحدة األ     ذاته سبب رئيسي غري مباشر     حبد

ألحزاب الكردية يف العـراق     األحزاب الكردية يف سوريا كانت عرضة لتأثري ا       
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، إذ أن القيادة املتماسكة والقوية لألحزاب مثل الدميقراطي الكردستاين          وتركيا
 تركيا مـع وجـود      واالحتاد الوطين الكردستاين يف العراق وحزب العمال يف       

أجنحة عسكرية هلا وإخنراطها يف العمل العسكري قد جذب تعاطف أكـراد            
ومع تشجيع  . مقارنة مع أجزاء كردستان األخرى     سوريا الذين هم أقل سكانياً    

احلكومة السورية الرتباط أكراد سوريا مع األحزاب الكردية الناشطة يف أجزاء           
وريا قد سـاهم يف اصـطفاف       كردستان األخرى والسماح هلا بالعمل يف س      

األحزاب الكردية وهذا أدى إىل تأثر األحزاب الكرديـة السـورية مبشـاكل             
وجود إرتباط رمسي مع    وإنشقاقات هذه األحزاب يف العراق وتركيا رغم عدم         

، ومن املخاطر الكبرية اليت دد األحزاب الكردية يف سوريا هي           هذه األحزاب 
ـ تعليق مزيد من اآلمال على األحز     ع اب الكردية العراقية وقادم ملساعدة الوض

 .الكردي يف سوريا
 :خامتة

، ضمن شروط بالغة التعقيد والصـعوبة     إن األحزاب الكردية يف سورية تعمل       
التساعد على اندماجها وتعتمد على شبكة من العالقات داخل سـورية ويف            

قانوين هلا  ال وعلى الصعيد الدويل لتجاوز الوضع غري        ،أجزاء كردستان األخرى  
ية ، لكن تشتت احلركة السياسية الكرد      يف سوريا  وإبراز وتعزيز القضية الكردية   

 أظهـر   ٢٠٠٤، لكن بعد أحداث آذار      يف سوريا يعطي سوريا شعب مشتت     
األكراد يف سوريا أم متحدون وعلى األحزاب الكردية على ضـوء الوضـع             

، إدراك هذا األمـر     ب الكردي رخيية اليت مير ا الشع    الدويل الراهن واملرحلة التا   
ا كما أظهر الشعب الكردي     ووضع هذا األمر يف مركز اهتمام وإظهار وحد       

 .وحدته
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ورية راهناً وآفاقها   موقع املسألة الكردية من خارطة التفاعالت اليت تشهدها س        

 .املستقبلية
إن ما تشهده سورية اليوم من تفاعالت حادة متسارعة متداخلة، ومواجهـات           
بني أركان اموعة احلاكمة، تؤكد أن أزمة السلطة البنيوية يف أساسها، قـد             

وما نشاهده ونواجهه اليوم من وقائع ملموسـة        ... وصلت إىل طريق مسدود   
مات الفاسدة اليت انطلق منها حزب البعـث يف         ليس سوى حصيلة تلك املقد    

 بقوة السالح، واضعاً بذلك احلـد       ١٩٦٣عملية استيالئه على السلطة يف عام       
ألية قرائن مبشرة حبياة سياسية دميقراطية كانت قد بدأت بواكريها بـالظهور            
ضمن حدودها النسبية يف بدايات مرحلة ما بعد االستقالل يف النصف الثـاين             

 .نات القرن املاضيمن أربعي
املادة السادسـة   (وحزب البعث، كما يقدم هو نفسه يف برناجمه حزب انقاليب           

؛ ينشد السلطة باسلوب العنـف البعيـد عـن اخليـارات            )من املبادئ العامة  
وهو . الدميقراطية؛ كما انه يتبىن ايديولوجية قومية مشولية ال تقر حبقوق اآلخرين     

اليت يعقتد اا ختص العرب من دون غريهـم،         حيدد بنفسه لنفسه حدود البقعة      
املادة السـابعة   ( وذلك مبنأى عن حقائق التاريخ واجلغرافيا واملعطيات اآلثارية         

وبالتعارض مع حقوق الشعوب، يدعو صراحة يف املـادة         ). من املبادئ العامة  

                                                 
 .آاتب ومفكر آردي سوري معروف  ∗
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احلادية عشرة من املبادئ العامة إىل طرد كل من دعـا أو انضـم إىل تكتـل                 
 العرب، وكل من هاجر إىل الوطن العريب لغاية استعمارية، وذلك           عنصري ضد 

وبالتناغم مع هذا التوجه املتشدد املنغلق علـى        . مبوجب حمددات البعث نفسه   
ذاته، يرفض حزب البعث االعتراف بالوجود الكردي وغري الكردي باعتبار أن           

عـريب  ذلك يتناقض مع توجهه القومي املتشدد الرامي إىل فرض التجـانس ال           
من – بناء على ايديولوجيته     -املطلق يف إطار الوطن العريب الذي يعمل جاهداً         

 ... أجل حتقيق وحدته يف نطاق دولة واحدة، يقودها البعث من دون غريه
، عطّل احلزب املعين    ١٩٦٣ آذار   ٨ومنذ اليوم األول الستيالئه على السلطة يف        

 الدستور والقانون، وفرض حالة     هنا احلياة السياسية يف سورية من خالل تعليق       
وقد اتضح للناس مع البدايات األوىل أن املسألة برمتها مل تكن قومية            . الطوارئ

وحدوية، بقدر ما كانت مسألة شعارات كربى، تسترت ا جمموعات عـدة            
متعطشة للسلطة، سعت الحقاً إىل اسلوب التصفيات فيما بينها؛ إىل أن تسىن            

األسد التفرد بالسلطة، وذلك بفعل احلركة االنقالبيـة        فيما بعد للرئيس حافظ     
اليت أطلق عليها اسم احلركة التصحيحية اليت كانت يف السادس عشـر مـن              

 .١٩٧٠نوفمرب / تشرين الثاين
لقد اعتمد حافظ األسد اسلوباً برامجاتياً خمتلفاً عن ذاك الذي اعتمده البعـث             

فقد تبىن اسلوب احتواء االجتاهات القومية     . سابقاً مع املعارضة باجتاهاا املتباينة    
والشيوعية واليسارية من خالل اشراكها الشكلي يف احلكم، والزامها بضرورة          
االبتعاد التنظيمي عن اجليش والطالب، وذلك يف اطار اجلبهة الوطنية التقدمية           

 يف حني أنه فرض على    . اليت تعد من الناحية النظرية أعلى قيادة سياسية يف البلد         
اجلميع دستوره، هذا الدستور الذي تنص املادة الثامنة منه صـراحة علـى أن              
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وحينما تـبني حلـافظ   . حزب البعث هو الذي يقود الدولة واتمع يف سورية     
 ذاته مع االجتاه الـديين يف  األسلوباألسد صعوبة، إن مل نقل استحالة، اعتماد   

سـلمني، اعتمـد صـيغة       امل األخواناملعارضة ممثالً بصورة أساسية يف حركة       
 ما صادر   اإلداريةكما اختذ من التدابري     . التصعيد، والتزم أشد االجراءات قسوة    

 لعام  ٤٩على امكانية أي حل توافقي؛ وتوج ذلك بإصدار قانون العار، قانون            
 الذي ينص على اعدام كل من ينتمي جمرد االنتماء إىل حركة االخوان             ١٩٨٠
 .خطرية مل تشهدها سورية يف تارخيها قطوذلك يف سابقة ... املسلمني

أما فيما يتصل بالوضع الكردي الذي ميثّل احملور الذي تتمفصل حولـه هـذه              
الورقة، فقد تبنت السلطات السورية عند بدايات سيطرة حزب البعث علـى            

 اسلوب التجاهل والطمس وااللغاء     - كما اسلفنا    -١٩٦٣مقاليد االمور عام    
وقد جتسد ذلـك يف سياسـة       . قضية الكردية يف سورية   يف سياق تعاملها مع ال    

اضطهادية مزدوجة، متثلت يف حرمان الشعب الكردي يف سورية مـن مجيـع             
حقوقه القومية والدميقراطية املشروعة، من ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية         
وادارية وغريها،من جهة؛ وتعرضه يف الوقت عينه جلملة مشاريع اضـطهادية           

ومن أبرز هـذه    .  وجوده القومي أرضاً وشعباً وثقافة     - وما تزال    - استهدفت
 االستثنائي الذي اجـري حصـراً يف حمافظـة     اإلحصاءاملشاريع يشار هنا إىل     

 ألف مواطن كـردي     ١٢٠، ومت مبوجبه حرمان أكثر من       ١٩٦٢احلسكة عام   
 يف  من اجلنسية السورية يف ذلك احلني؛ وقد ارتفع هذا العدد مع الوقت ليبلـغ             

.  ورمبا أكثر، ال يتمتعون بأية حقوق شخصية       إنسانيومنا هذا قرابة ربع مليون      
كما يشار يف السياق ذاته إىل احلزام العنصري الذي كان دف الفصل بـني              
كردستان تركيا وكردستان سورية، وذلك من خالل االعتداء علـى امللكيـة            
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الح الزراعـي؛ ومـن مث      الفردية للكرد، واالستيالء عليها بذريعة تطبيق االص      
جلأت السلطات السورية البعثية إىل جلب العرب من منـاطق منـبج والرقـة              
والباب وغريها، وأسكنتهم من دون ارادم ضمن الشريط احلدودي حملافظـة           

 كم؛ وذلك دف اجناز الفصـل       ٣٨٠احلسكة الذي ميتد على مدى أكثر من        
ــكاين  ــابع الس ــيري الط ــه، وتغ ــار الي ــدميوغ/ املش ــةال  .رايف للمنطق

من جهة اخرى، تعترب اجراءات التعريب املتالحقة اليت تشمل أمسـاء املـدن             
والقرى واحملالت واألشخاص جرمية ثقافية انسانية، تتناقض مع لوائح حقـوق           

وإىل . الشعوب واالنسان، وتتعارض مع املواثيق واألعراف الدولية ذات العالقة        
 والفسـاد   اإلمهـال اتباع سياسة   جانب كل ذلك، تقوم السلطات السورية ب      

واإلفساد يف املناطق الكردية اليت ختضع لنهب مستمر مـن قبـل املسـؤولني              
 األمنيني وغريهم من الذين يستغلون مواقعهم الوظيفية من دون أي رقيب أو

 . حسيب
فاملناطق املعنية حمرومة من أية مشاريع اقتصادية حكومية، ويعاين سكاا مـن            

ة على الرغم من وجود الثـروة النفطيـة االسـتراتيجية يف            نسبة بطالة مفزع  
كما ان القطاع الزراعي يف املناطق املعنية الذي يعد حمـور احليـاة             . مناطقهم

االقتصادية يتعرض لتخريب متواصل نتيجة اجلشـع االسـتغاليل، والسياسـة           
ق االضطهادية اليت يستهدف القائمون عليها خلق املصاعب أمام الناس يف املناط          

 . على الرحيل، والكف عـن املطالبـة بـاحلقوق         إلجبارهمالكردية، وذلك   
ويف مواجهة هذه السياسة االضطهادية اليت بدأت بوادرها قبل جميء البعـث،            
واستفحلت يف ظل سنوات حكمه الطويـل، تأسـس احلـزب الـدميقراطي             

، هذا احلزب الذي سعى منذ بداياتـه مـن          ١٩٥٧الكردستاين يف سورية عام     
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إال أنـه   .رفع االضطهاد، وتأمني احلقوق القومية والدميقراطية املشـروعة       أجل  
ويف خضم العملية النضالية، وبفعل     . جوبه دائماً بالقمع واملالحقة واالعتقاالت    

تشابك عوامل عدة متباينة املصادر واألهداف، انقسم هذا احلزب على ذاتـه،            
العشرة، تشـكل قـوام     وتوزع بني مجلة من األحزاب يزيد عددها اليوم على          

جتمعني كبريين مها التحالف الدميقراطي الكردي يف سورية، واجلبهة الدميقراطية          
الكردية يف سورية، باالضافة إىل من هم خارج نطاق هذين الـتجمعني مثـل              

 .حزب يكييت
واألمر الذي يلفت النظر هو أن مجيع األحزاب الكردية يف سورية تلتقـي يف              

ألساسية اليت تتشخص يف املطالبة والعمـل مـن أجـل           براجمها على النقاط ا   
االعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي يف سورية، باعتبـاره القوميـة           

كما اا تطالب بإلغاء االجراءات وتعويض املتضررين مـن جرائهـا؛           . الثانية
وخارج نطاق هذه األحزاب يالحـظ أن       . وتأمني احلقوق القومية والدميقراطية   

اسي لدى الشعب الكردي هو يف أوجه؛ اجلميـع يطالـب برفـع             الوعي السي 
االضطهاد، ويدعو إىل تأمني احلقوق املشروعة ضمن إطـار وحـدة الكيـان             

وجتدر االشارة هنا إىل أن االجتاه العام السائد يف اتمـع           . السياسي السوري 
ليت تبدو  الكردي مييل حنو الدميقراطية اليت جيد فيها احلل األمثل جلملة القضايا ا           

ويف املقابل ال جتـد احلركـات       . يف ظل السياسة الرمسية املتبعة مستعصية احلل      
االسالمية املتشددة التكفريية أرضية خصبة هلا ضمن الواقع الكردي يف سورية؛           
هذا على الرغم من التدين املتوازن املعتدل الذي يعد خاصية يتسم ـا اتـع          

خري ال حيبذ املزج بني الـدين والسياسـة،         فهذا األ . الكردي على وجه العموم   
ويتحلى بالتسامح الديين إزاء أتباع األديان االخرى سـواء مـن الكـرد أو              
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واملوقف الكردي العام يقوم على أساس أن االتفـاق حـول املسـائل            .غريهم
السياسية يتم باحلوار والتفاهم، واقرار القواسم املشتركة اليت قـد ال جتسـد             

للجميع، لكنها تعد الركائز اليت يستمد منها اجلميع إمكانية         التوجهات احلرفية   
هذا يف حني أن الدين يتمحور حول املعتقدات        . التواصل واملقدرة على التفاعل   

 .اخلاصة بكل فرد
 أن  - خاصة يف ظل حكم البعث       -لقد أدركت السلطات السورية باستمرار      

وقد عملت باسـتمرار    . دالقضية الكردية هي من أكثر القضايا احليوية يف البال        
انطالقاً من توجهاا االيديولوجية املتناقضة مع املعطيات العيانية مـن أجـل            

وكانت وسيلتها املفضلة   . التعتيم على هذه القضية، وترويج صورة مشوهة هلا       
يف هذا امليدان إثارة العصبيات القومية احملدودة اآلفاق؛ كما اعتمدت السلطات           

رحلة االوىل من حكمها يف سورية اليت امتـدت إىل عـام            البعثية، خاصة يف امل   
 وهو العام الذي سيطر فيه حافظ األسد على مقاليد االمور كمـا             – ١٩٧٠
 ج توجيه االامات، والصاق مة العمالة بكل حترك كردي مطالب      –أسلفنا  

ومل تكن هذه التهمة موجهة حنـو       . بضرورة رفع الضيم، واالعتراف باحلقوق    
لكن هـذه   .  الشعب الكردي يف سورية فحسب، بل يف العراق أيضاً         نضاالت

النظرة اختلفت إىل حد ملحوظ مع التوجه النفعي الذي رسخه حافظ األسـد             
يف إطار تعامله مع جممل القضايا السورية الداخلية واالقليمية؛ وقد تشخص هذا            

اربـاكهم،  التوجه يف عملية اللعب باالوراق االقليمية بغية اشغال النـاس، و          
واالحياء هلم بأن ما يتعرضون له من ظلم وجتاوزات امنـا ينـدرج يف إطـار                
التضحية اليت البد منها بغية التصدي لالخطاء اجلسام، والتحديات الكربى اليت           
تواجه األمة، هذه األمة اليت اُختزلت يف حزب البعث، واُختزل هذا األخري يف             
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 اليت انتقلت من دور التـابع يف عهـد          جمموعة من القيادات األمنية والسياسية    
 .األسد األب إىل دور الوصي يف عهد األسد االبن

ومن بني األوراق اليت استخدمها الرئيس حافظ األسد يف إطار لعبـة التعميـة              
واالرباك، الورقة اللبنانية والورقة الفلسطينية، إىل جانب العراقية؛ وقد أضـاف           

ة الورقة الكردية؛ وذلك دف توجيه انظـار        إىل هذا األوراق يف املرحلة التالي     
الشعب الكردي يف سورية حنو اخلارج، وضرب أية عالقة تفامهية ضرورية بني            

 وما  -فصائل احلركة الوطنية الكردية ونظرياا العربية، األمر الذي عمل النظام           
وباالنسجام مع هذا التوجـه،     .  بكل طاقته من أجل عدم حدوثه      -زال يعمل   

لنظام مع األحزاب والقوى الكردية يف كردستان العراق، خاصة مـع           تعامل ا 
احلزب الـدميقراطي الكردسـتاين واالحتـاد الـوطين         : التنظيمني األساسيني 

كما تبىن حزب العمال الكردستاين يف كردستان تركيا بزعامـة          . الكردستاين
ل اوجالن؛ ووضع يف تصرفه مجيع االمكانيات، طاملا انه يدعو ويسعى من أج           

توجيه الطاقات حنو كردستان تركيا؛ حىت وصل األمر باوجالن إىل الدعوة من            
 علـى البـدء بـاهلجرة       – وفق زعمه    -أجل العمل يف سبيل تشجيع الكرد       
 .املعاكسة من اجلنوب إىل الشمال

لكن األخطر من كل هذا وذاك، هو أن هذا النظام متكّن بأساليبه املختلفة من              
ية خبصوص القضية الكردية على احليـاة السياسـية         فرض منظومته االيديولوج  

السورية؛ حىت باتت فصائل املعارضة نفسها تستلهم تلك املنظومة يف سـياق            
فقد خضعت هـذه األخـرية ملنطـق التجاهـل          . تعاملها مع القضية الكردية   

 أيـة   - إال يف حاالت نادرة حمدودة فردية        -والتشكيك والتوجس؛ ومل تبذل     
 من أجل استيعاب جذور املسألة وأبعادها، األمر الذي كان          جهود معرفية جادة  
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من شأنه مساعدا يف عملية البحث عن اآلفاق واحللول يف إطـار الوحـدة              
الوطنية؛ وهذا ما أحدث فجوة استراتيجية يف العمل املعارض، فجوة ما زلنـا             

ـ              اه نعاين من آثارها السلبية اليت تعرقل عملية مجع الطاقات، وتركيزهـا يف اجت
فغالبية القـوى   . املهمة الوطنية الكربى اليت تتمثل يف ضرورة التغيري الدميقراطي        

املعارضة ما زالت حتت وطأة الفعل السليب للمنظومة املفهومية البعثية يف ميدان            
وهي تبعاً لذلك تـأىب االعتـراف       . التعامل مع القوميات االخرى غري العربية     

سياسي تشكل مبوجب اتفاقيـات دوليـة       حبقيقة أن سورية احلالية هي كيان       
نصت على اقتطاع جزء من كردستان واحلاقه بالكيان الوليد بعد احلرب العاملية            

 التركيـة   -ويشار يف هذا السياق بصورة خاصة إىل االتفاقية الفرنسية          . االوىل
ــون     ــرانكلني بويـ ــة فـ ــم اتفاقيـ ــة باسـ  . ١٩٢١املعروفـ

عارضة السورية تتفهم موقف حزب اهللا      واألمر الالفت للنظر هنا هو أن قوى م       
يف لبنان الذي يستمد راهناً مشروعية سالحه بصورة أساسية من واقع احتالل            
مزارع شبعا من قبل اسرائيل؛ يف حني اا تغض الطرف عن جهل أو جتاهـل               
عن واقع وجود أرض كردية ضمن الكيان السياسي السوري القـائم راهنـاً،             

 .مساحة لبنان ورمبا أكثرأرض تتجاوز مساحتها ضعفي 
إن سياسة االلغاء واالقصاء والتهميش، مل ولن تكون جمدية يف التعامل مع قضية             
هي يف طريقها إىل الربوز والتفاعل والتكامل، وذلك بفعـل تنـامي احلجـم              
الكردي على املستوى العددي، والتطور الكيفي على مستوى الوعي؛ هذا إىل           

ادة اليت تشهدها املنطقة، هذه التفاعالت الـيت        جانب التفاعالت االقليمية احل   
أكدت أن العامل الكردي قد بات أحد العوامل األساسية اليت ستكون مبثابـة             

إن التعامل  . الركيزة املفصلية اليت سيتمحور عليها مستقبل االستقرار يف املنطقة        
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األصح الذي تقتضيه الظروف احلالية واالستشـفافات املسـتقبلية يتمثـل يف            
رورة االقرار بالوجود الكردي أرضاً وشعباً ضمن اطار الكيـان السياسـي            ض

وأمر من هذا القبيل يستلزم مسألة احترام اخلصوصية القومية         . السوري الراهن 
على قاعدة االقرار باحلقوق القومية والدميقراطية، والعمل مـن أجـل الغـاء             

. ت على مدار عقود طـوال     املشاريع التمييزية، ومعاجلة اثارها السلبية اليت امتد      
واملعاجلة املعنية هنا ال ميكن أن تتم من دون تعويض املتضررين ضمن حـدود              
معقولة، متكّنهم من استعادة قواهم، وتؤهلهم الداء دور فعال، يف اطار وطـين             
دميقراطي، تكون مبوجبه سورية احلاضنة الوطنية الكربى اليت تستوعب اجلميع،          

 . وتكون للجميع
 إذا كانت جادة يف توجهاا، وتعمل بالفعل من أجـل           - املعارضة   إن القوى 

 عليها أن تقطـع مـع عقليـة البعـث           -تغيري دميقراطي أكيد يريده اجلميع      
االستعالئية االقصائية، هذه العقلية اليت أوصلت البالد والعباد إىل مأزق بنيوي           

لـذي اليتـأثر   املعارضة ينبغي أن يكون هلا مشروعها الوطين ا   . مسدود اآلفاق 
مشروع يفرض احترامه عرب امتالك املصداقية، بعيداً عن        . بالتهديدات واملغريات 

املماحكات اللفظية والوعود اهلالمية اليت الترتكز على قناعات راسخة بضرورة          
 . معاجلة القضايا مبعزل عن منطق الفرض واهليمنة

دية يف سورية يعد إىل حد      إننا النبالغ إذا قلنا أن املوقف السليم من القضية الكر         
إن . كبري مقياس مصداقية اجلهود الرامية اليوم إىل التغيري الـدميقراطي الـوطين           

الوقوف على جذور وأبعاد وحجم القضية الكردية يف سورية من قبل فصـائل             
املعارضة السورية، وتأكيد ضرورة حلها باسلوب دميقراطي ضمن نطاق البالد،          

الكردي بأسره سواء يف الـداخل السـوري أو يف   يكسباا ثقة ودعم الشعب     
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أما التعامل التكتيكي النفعي اآلين فلن يكون عامـل         . اجلوار العراقي والتركي  
توافق وتفعيل، بل جمرد مسكّن عابر، غري صاحل للمعاجلـة اجلذريـة السـببية              

حنن حمكومون بالتعايش يف سورية، واالنتماء القومي املتعدد ال ميثـل           . املطلوبة
عفاً؛ بل على النقيض من ذلك، يف مقدورنا االستفادة من العالقات العربيـة             ض

والكردية، ووضعها يف خدمة ضة سورية وتقدمها، األمر الذي سيكون لصاحل           
 .املنطقــــــــــــــة بأســــــــــــــرها

 هو  - استعداداً للمستقبل احلافل باملتغريات واالستحقاقات       -إن املنشود راهناً    
 سياق وطين سوري، حوار ميثـل أسـاس          كردي جاد يف   -حوار وطين عريب    

اللقاء بني جممل مكونات الشعب السوري، حوار ميهد للفعل الوطين التغـيريي     
 .فعل مل يعد حيتمل التأجيل أو التسويف...باسلوب دميقراطي

ومن أجل اجناح مشروع وطين هام كهذا، البد من بلـورة معـامل مرجعيـة               
ية تتبىن اهلم الكردي يف اطـاره       كردية، تضم سائر الفصائل والطاقات، مرجع     

الوطين السوري، بعيداً عن احلسابات الذاتية اآلنية والعصبيات احلزبيـة الـيت            
تتناىف مع املشروع الوطين الشامل الذي تكون األحزاب والتنظيمات بالنسـبة           

 .إليه جمدر وسائل، متكّن من الوصول إىل املبتغى، ال العكس
ة بإعالن دمشق، مع االحتفاظ ببعض املالحظات       ويف هذا اال البد من االشاد     

اليت ختص آلية اختيار املوقعني، وتتناول بعض النقاط الواردة فيه، منها ما يتصل             
باملوضوع الكردي ومنها ما يتصل باملوضوع الوطين العام؛ ولكن ما عدا ذلك            
يعد االعالن يف شكله ومضمونه اخلطوة األصح يف الطريق الصحيح إذا جـاز             

 .عبريالت
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إن املرحلة القادمة هي مرحلة مفصلية حامسة يف تاريخ بلدنا، وحنـن مجيعـاً              
مطالبون باالرتقاء إىل متسوى التحديات، وامتالك ناصية النضج املسؤول الذي          

 .يستوعب اجلميع، ويطمئن اجلميع، ويسد الطريق على عقلية الثار واالنتقام
 اجلانب االوريب الرمسي ملطالبتـه      وقبل أن أي هذه املداخلة أود أن أتوجه إىل        

بضرورة االعتراف باخلطأ على صعيد سكوته يف مواجهة جتاوزات السـلطات           
البد من التعامل مع الشعب السوري مبختلـف        . السورية على حساب الشعب   

مكوناته، ودعمه يف نضاله من أجل الدميقراطية، ومساندته يف عملية التنميـة،            
ذا امليدان، اإلسهام يف عملية قطع الطريق على        ومن شأن خطوات مسؤولة يف ه     

 . اإلرهاب، ومعاجلة قضايا اهلجرة واحلد منها، وذلك بإنتفاء أسباا
لقد آن الوقت لنعلن للقوى االقليمية والدولية الفاعلـة أن البـديل الـوطين              
السوري موجود، وهو قادر على إدارة االمور، والسري بالبالد حنو االسـتقرار            

 وفق مشروع وطين، حيترم حقوق اجلميع، وميكّـن سـورية مـن             والنهوض،
استعادة دورها احلضاري البناء اقليمياً ودولياً، هذا الدور الذي تكون مبوجبـه            
سورية عامل استقرار وتواصل من أجل مستقبل شـعبها وشـعوب املنطقـة             

املتغريات لننتقل إىل دائرة الفعل، ونعتمد اآلليات املناسبة، الن وترية          ... بأسرها
 .املتسارعة ال متنحنا مشروعية إضاعة املزيد من الوقت واجلهد

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 إىل الكونفراس اخلاص بالقضية الكردية يف سورية الذي انعقد          - بنصها الكردي  -قدمت هذه الورقة    

 .٢٠٠٥-١٢-١يف اجلمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ 
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  ∗العيسى بشار الفنان كلمة
bachar_alissa@hotmail.com 

 " إله البحـار، علـى    " بوزيدون" ملا طال غضب    : يف األسطورة اإلغريقية  
لدى زيوس  " الضائع يف البحار بعيدا عن أرضه،تدخلت حكمة أثينا         " أوليس

والدي العظيم يتمزق قليب ملصري أولـيس بطـل         .. آه: رب االرباب بالقول  
طروادة وقد طالت عقوبته، وهو حيلم ـ دون أمل ـ أن يرى يوما دخـان    

 .مواقد وطنـه، أمل حيـن الوقـت أن تنتـهي ورحلـة الشـقاء هـذه؟                
مع آهلة اإلغريق مع صرخة احلق والعقل اليت نطقت ا ربة احلكمة            تعاطف جم 

اىل " إيثاكـة   " فقرر وضع اية لتيهه و لعقاب اآلهلة كي يعود إبن         " أثينا  " 
ـّد بيته وأرضه    انتهت األسطورة وانتهى عقاب اآلهلة للبشر، ليحل        .وطنه سي

يني الكرد، أقسى   ولرمبا كانت عقوبة مال   . بعض البشر حمل اآلهلة يف العقاب     
 وأطول عقوبة نزلت بشعب على وجه األرض من قبل األهلة البشر، امحـى            
 وطنهم كردستان من على خارطة العامل دون كبري أمل بعودا إليـه، وقـد             

الكـرد ،    .انتهى زمن اآلهلة وضلت احلكمة الطريق اىل عقول وقلوب البشر         
 ألـف  ٥٠٠ية مبساحتها   شعب يزيد عن الثالثني مليون نسمة، وأرضه التارخي       

قسمت  ،٣٤ و   ٤٠ والعرض   ٣٦ و ٤٨كم مربع املمتدة على خطوط الطول       
وهي أيران تركيا العراق وسوريا، مبوجب اتقفايـات      : على حدود أربع دول   

                                                 
 .فنان تشكيلي آردي سوري معروف  ∗
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صاغتها اجتهادات موظفني ملصاحل احللفاء املنتصـرين يف احلـرب الكونيـة          
االعتراف هلم بكيـان    إتفاقيات دولية حجبت عن ماليني الكرد حق         .األوىل

أفقد الكرد مبوجبها ـ وال  . سياسي إسوة بغريهم من شعوب الدولة العثمانية
 كما افتقدوا ـ وال زالـوا ـ اعتـراف    .زالوا ـ االعتراف ويتهم القومية 

القانون الدويل م إال كأفراد هلويات دول وشعوب ال حتمل امسهم ويقمعون            
 وثقافتهم دون أمـل بنهايـة هلـذا         بقسوة يف شخصيتهم وانتمائهم ولغتهم    

أن إنكار الـدول    . اإلجحاف، ألن مصائرهم أصبحت رهينة القانون الدويل      
املتقامسة لكردستان ، حقوق شعبها يستند إىل قرارات ومعاهـدات أفرزـا            

وال مـن   . الشرعية الدولية ملصاحل استعمارية آلت بالوكالة إىل هذه الـدول         
ن األطفال حيلمون كتابا مدرسيا بلغتـهم       يطلق صرخة حق ألجل املاليني م     

دون أن تناهلم العقوبات و ممنوعات األحكام العرفيـة والزجـر           . وأجبديتهم
العنصري، من أجل نصف مليون كوييت حشد اتمع الدويل ـ عن حق ـ   
قوة ردع من عشرات الدول ومئات آالف اجلنود، ومن أجل شعب باملاليني            

هيئة األمم املتحدة لتحمي ثقافتهم وتراثهم،      ال يستصدر وال قرار واحد من       
لقد تغريت امساء قرى هي أهم مواقع أركيولوجية يف ميزوبوتاميا بقـرارات            

جيرب الكردي، بشرعة القوانني الدوليـة، أن        .دول عضو يف منظمة األونسكو    
يصبح فارسيا يف أيران وتركيا جبليا يف تركيا وعربيا يف سـوريا وعراقيـا              

العراق، مطلوب منه أن يندمج يف أمة أخرى ويذوب يف هوية         مشكوكا به يف    
غري هويته يف حني يصعب على العريب السوري أن يندمج بـالعريب العراقـي     
وتتدخل تركيا ضد حقوقه يف العراق لصاحل تركمان العراق وحتجـب عـن           
أكرادها ما تطلبه ألتراك بلغاريا، وتطمح أن تصبح من أسـرة الدميقراطيـة             
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 يهبط الكرد من السماء، وال يعرف املؤرخون أرضا أخـرى أو            مل.األوربية
كوكبا آخر قدموا منه، وليست كردستان فضاء افتراضيا ألشـباح، الكـرد       
شعب أصيل يف أرض كردستان، تواجدوا وأجدادهم منذ أكثر من ألفي سنة            

ومرغـزاة  . وعلى أرض احلضارات هذه قامـت وانـدثرت ممالـك ودول          
كان السومريون و البابليون واآلشوريون     . اسلت أديان ومتازجت ثقافات و تن   

والكاسيون و واحلوريون وامليتانيون والفرس الساسانيون وامليـديون وأتـى          
  .االغريق يتقدمهم الكسندر املقدوين وكان الكرد هنا

انقسمت كردستان ألول مرة، بني البزنطيني والفرس الساسانيني حلني دخول          
خل الكرد وأرضهم فضاء اإلسالم كغريهم مـن        العرب حاملني اإلسالم فد   

الشعوب ومنذ ذاك التاريخ وهم حاضرون على مسرح الشـرق األوسـط            
حبيوية أغنوا الدين اجلديد بثقافات صوفية رقيقة من تراثهم الروحي ما قبـل             
االسالمي باملذاهب اليزيدية والقزلباشية والكاكائية وأهل احلـق والطـرق          

قشبندية السنية كما وقدمو للفكـر والتـاريخ واألدب   القادرية الكيالنية والن 
شعراء ومؤرخني وعلماء، مل يكن أوهلم أيب الفداء حفيـد صـالح الـدين              
األيويب وليس آخرهم حممد كرد علي وخري الدين زركلي باللغات العربيـة            

أن العامل املتحضر ينظر بـاحترام إىل حكمـة          .والفارسية والكردية والتركية  
للتني ساس ما صالح الدين األيويب الكـردي امرباطوريتـه          ورحابة الفكرا 

عندما أحجم وهو يف عز انتصاره الكبري على الصليبيني طردهم من شـرقي             
لقد اعتربهم، من سكان البالد بعد مرور حوايل مئة سـنة علـى             . املتوسط

وجودهم فيها تاركا هلم ممالكهم شرط التخلي عن الكراهية الدينية و الرتعة            
 .رية ويتحولوا اىل جسر تبادل ثقايف وجتاري بني الشـرق والغـرب           العسك
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جيمع املؤرخون أنه منذ القرن التاسع ولغاية منتصف القرن التاسـع عشـر،             
اإلمـارة الشـدادية    : كانت للكرد دوهلم شبه املستقلة وإمـارام احملليـة        

والدوستكية املروانية واإلمارات اللرية الصـغرى والكـربى و األردالنيـة           
يف بداية القرن السادس عشـر، وإثـر         . واخلراسانية واإلمرباطورية األيوبية  

 أصبحت كردسـتان سـاحة      ١٥١٤االنتصار العثماين يف معركة جالديران    
وحروب بني االمرباطورية الصـفوية    " Zone Tampone“ " تصادم 

ما اليت رمست احلدود بينـه    " أماسيا" وبعد إتفاقية   . الشيعية والعثمانية السنية  
 انقسمت كردستان وشعوا علـى حـدود اإلمرباطـوريتني          ١٥٥٥سنة  

أخذ غالبية الكرد جانب السلطان العثماين سليم األول مقابـل          . املتصارعتني
احلفاظ على إدارة حكومام وإمارام واليت كانت تبلغ ستا واربعني أمـارة            

فوض أمـر   الذي  . يف أياالت ديار بكر ووان وشهرزور، تتبع السلطان امسيا        
 .تنظيمهــا اإلداري إىلالعالمــة الكــردي إدريــس البدليســي    

 : وحدد فرمان سلطاين االتفاق على العرف التايل

 . السـلطنة  لتاج خضوعها مع احمللي باستقالهلا الكردية اإلمارات تتمتع ـ ١
 حسـب  أو الـذكور  لألبناء وراثيا الكردية اإلمارات يف احلكم يكون ـ ٢

  .احمللية القوانني
 السلطان ويساعد اخلارجية حروبه يف السلطان الكردية اإلمارات تساعد ـ ٣

 .خارجي لعدوان تعرضت إذا األمارات
 .السلطان مال لبيت والصدقات الرسوم الكرد األمراء يدفع ـ ٤

 هجـر  لقـد . جالـديران  ملعركة األكرب الضحية الشيعة القزلباش الكرد كان
 األوزبـك  ملواجهة خراسان اىل لشرقيةا كردستان من األسر آالف الصفويون
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 اآلالف مئات هجروا العثمانيني وأن كما اليوم اىل أحفادهم زال وال التركمان
 . الشيعي العدو مع حتالفهم احتمال ليأمنوا األناضول غرب اىل منهم
 العثمـانيني  هزمية صاغت اليت " ١٧٧٤ " سنة قينارجة كوجوك " معاهدة أن
 أوربـا  يف الربوستنيت الديين االصالح حركة و لفرنسية،ا والثورة روسيا، أمام

 الكـرد  ومنها الشعوب مصاحل ضد العثمانيني على بفوائد عادت آثارا تركت
 وضـع  علـى  األوربية الدول تنافست إذ .والبلغار واليونان والعرب واألرمن
 انتصـاراا  مثـار  جين من روسيا لتمنع العثمانيني خدمة يف العسكرية خرباا

 الدولـة  مسـيحيي  على سيطرا وبسط الدافئة املياه إىل بالوصول لعسكرية،ا
 .املقدس وبيت العثمانية

 األملـان  والضـباط  السـفراء  توافـد  الترتميات العثمانية االصالحات عهد يف
 القتاليـة  والـنظم  املتطورة والذخرية املدافع معهم والربيطانيون، والفرنسيون

 االستخبارات، ورجال وجغرافيون مبشرون قدمهميت العثماين للسلطان احلديثة
 املنـاطق  أوضاع مستقبل يف للتدخل شرعة املسيحية األقلية محاية من يتخذون
 الكنيسـة  رعايا بني بالقالقل، والربوتسنانتية الكثلكة نشر يف يتنافسون البعيدة،

 مـن  املزيد يف هذا انعكس. لروسيا الطبيعي احلليف األرثوذكسية/ النسطورية
 واجلزيـرة  هكـاري  املستقلة شبه الكردية لألقاليم العسكرية باملركزية الضبط

 بـني  النساطرة، بني وعداوات فنت أثريت. للسلطنة اخضاعها بإعادة وأورومية
 لالسـتقالل،  الطاحمني الكرد واألمراء البطريرك وبني والبطريرك األعيان املليك
 .والعلويني اليزيديني والكرد السنة الكرد وبني
 بالنار دائما قوبلوا و القومية، وكيانام استقالهلم على للحفاظ مرارا الكرد ثار

 عشـائر  ثورة١٦٠٧ سنة اجلنبالطيني ثورة: االسكان باعادة والدماروالتهجري
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 املللي وعشائر والبهدينان والبابان مكري أكراد ثورات ١٦٠٨ سنة برادوست
 .١٩٣٥الثانية باشا بدرحان وثورة ١٨٣٣سنة السليمانية حممد مري وثورة
 والعثمـانيني  والعثمانيني روسيا بني احلربية العمليات وبفعل كردستان تدمرت

 أكثـر  كردستان السلطان جيوش دخلت لقد. الثورات قمع وبفعل واأليرانيني
 .مرة مخسني من
 مجيع وتدخالت أطماع حمط كردستان أصبحت عشر التاسع القرن بداية منذ

 و اللعاب من الكثري سال. املائية وخزائنها البترولية ثرواا بببس الدولية القوى
 اخلـزائن  وهـذه  الثـروات  هذه ضريبة اليوم اىل تدفع الكرد ماليني زالت ال

 أكثر يف مهجر ونصف ومليون قتيل ألف٣٥٠ من أكثر الكرد كلفت. املنتهبة
 .تواضعا اإلحصائيات

 علـى  الـدول  بـني  قاتاالتفا وصيغت اخلرائط رمست و الصراعات تشعبت
 فوقها، ملن وليس األرض حتت ما على الكرد، ألجل أو على وليس كردستان
ـَن وحقوق ومصاحل رغبات فذهبت  كمـا  واملصـاحل  الرياح أدراج فوقها م
 يف الشـعوب  حـق  عن " ولسون وودرو" االمريكي الرئيس مباديء ضاعت
 علما عليها هلم لكردا جيد مل اليت احلدود من أربع أطراف على مصريها، تقرير
 الشـعوب  أضعف ثقافات الدول، أرقى اتفاقيات غيبت لقد. أجبدية داخلها أو

 .اغتصابه غري احلق من تفهم ال حملية وكاالت إىل مبصائرها ورمت
 فرنسـي  موظفان، صاغها اتفاقية العلن إىل خرجت األوىل الكونية احلرب بعد

. األوسـط  للشرق ئطخبرا sykes _ picot بامسيهما مسيت وبريطاين
 نفوذ ومناطق سيطرة مناطق مبسميات لكيانات هذه الدولية التوافقات حمرقة يف
 يف ويلسـون  مبادىء ونسيت مباليينهم الكرد نسيان مت البترول منابع حول من
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 واليت ١٩٢٠ سنة سيفر اتفاقيات حدود يف ١٩١٩ سنة بفرساي الصلح مؤمتر
 بويون ـ فرانكالن معاهدة مبوجب أنقرة يف عليها التحايل فتم قط، النور تر مل
 اجلزء قلصت الفرنسي االنتداب وإدارة تركيا بني احلدود لترسيم ١٩٢١ سنة

 ترضـية  جغرافيتـه  عـن  معزول حدودي هامش اىل كردستان من السوري
 سـنة  لـوزان  مؤمتر ويف ،)١(البلشفية روسيا اىل مييل ال كي كمال ملصطفى
 إىل وكردسـتام  الكرد مستقبل رهنت اليت داحلدو األبد واىل ثبتت ١٩٢٣
 .اإللغاء
 أيـرانيني  وكـرد  عثمـانيني  كرد اىل مقسمني الكرد كان بيكو سايكس قبل

 هلـم  ثابتـة  حـدود  بينهم تفصل ال املستقلة، شبه واليام يف االمسية بالتبعية
 بيكـو  سـايكس  بعد. وأسواقهم احلضرية مراكزهم وهلم ومزارعهم مراعيهم
 والتعريـب  بالتتريـك  قهـر  رهـائن  استقلت اليت الدول يف و دالكر أصبح

 الفرنسـي،  االنتـداب  بإدارة النهائية احلدود ترسيمات أحلقت لقد. والتفريس
ـ  بعضها عن منفصلة ـ وكورداغ وكوباين اجلزيرة كردية، مناطق ثالث  ـ
 احلاليـة  تركيـا  كردستان يف والبشرية الطبيعة اجلغرافية امتداداا عن انتزعت
 ببلـدة  بدءا السريع الشرق قطار وخط يتطابق مستقيم خط شكل على حبدود
 كـم،  ٧٠٠ بامتـداد  ديوار عني مدينة اىل وصوال حلب غرب مشال كللس
 ممزقـة  وعائالت وأسر وأمالك مزارع طرفيه تناثرعلى مرجتلة اصطناعية حدودا
 هذه من الكرد السكان انفصل.الدموية وروابطها وأسواقها تارخيها عن مفصولة
 ورهـا  ومـاردين  ونصيبني جزير يف التجارية مراكزهم و أهلهم عن املناطق
 مدن بتطوير االنتداب إدارة عوضتها واملوصل بكر وديار شهر وويران وعينتاب
 جديدة مراكز وأنشئت وديريك وعامودة كانية سري مثل قائمة كانت صغرية
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 اىل واسـتقدمت  كما .تعويضا ودربيسية واحلسكة سبية وتربة القامشلي مثل
 والقلعة القصور كولية وأريافها ماردين مدينة من عرب مسيحيني املراكز هذه
 وأـا  كمـا  االنتدابيـة  لإلدارة البنيةاتمعية منهم لتتشكل واملنصورات مرا

 سـرايا  منهم شكلت سريانا حاليا، تركيا يف عابدين طور جبال من استقدمت
 بعد فيما أصبح" آثور كلدو جيش "مبسمى منوالثا السابع الفوجني يف متطوعة
 النـواة  منـهم  لتتشـكل  ومواطنيهم بعائالم استلحقوا الثامن الشرق جيش

 ضـد  الربيطانية العسكرية العمليات مذابح وأن كما القامشلي، ملدينة السكانية
 مـن  آالفا هجرت ١٩٣٣ سنة مسيل مذحبة بعد املوصل، يف االنساطرة حلفائه
" كمبـات  "يف االنتداب إدارة أستوطنتهم السورية احلدود ىلا طياري آشوريي
 .١٩٣٦ سنة واحلسجة كانية سري بني اخلابور ر امتداد على
 نعرفهـا  اليت بسوريا تارخييا ترتبط وكرداغ، وكوباين، العليا، اجلزيرة تكن مل

 املوصل واليات أراضي من تارخيية أجزاء العباسي العهد بداية منذ وهي اليوم،
 اىل أنطاكيـة  مـن  الشـرق،  اىل الغرب من ترتبط وكانت والرها بكر يارود

 السورية احلدود من اآلخر الطرف على اليوم القائمة التجارية مبراكزها الدجلة،
 من تتشكل كانت الشام بالد أن حني يف. اردة بالرؤية أغلبها وترى التركية
 حبـدودها  سوريا عرفت مل كما واألردن وفلسطني حلب زائد الداخلية سوريا
 .سياسي ككيان يوما احلالية
 منـاطق  بوضـوح  تربز العثمانية الدولة يف الكردية القبائل متوضع ملفات أن

 وحوهلـا  عنـها  حتدث اليت الومهية احلدود يف تتمحور مبجملها وهي انتشارها
 كرديـة  قبائـل  لسكن مرادفا يأيت الرقة اسم أن للداللة يكفي املؤرخني أغلب
  . مرة ٥٠ من أكثر
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 اية سايكس مارك السري ومنهم واملستشرقني الرحالة مالحظات تطابقت لقد
 اإلدارة وجـدا  الـيت  واحلالـة  ،١٧٦٩ نيهبور وخرائط عشر، التاسع القرن

 العليـا،  واجلزيـرة  وكوباين كرداغ يف الكردية للعشائر األرض على الفرنسية
 من اليوم اىل قائما الزال لذيا الشكل على الكردية للعشائر متوضعات وحددوا
 بناريـان،  أيل وهفريكان، آشيتان، مالن،: العليا اجلزيرة يف:الغرب اىل الشرق

 بـرازي : كوبانـة  ويف. باشـا  ابراهيم ملالن كيكان، و دقوران مريسينيان،
 اسـتقدموا  وجوم كوبانة من هجروا شيخان: كرداغ يف. وكتكان ،وشيخان

 إزادينـان  وخوجة الثالث سليم السلطان من بأمر قونية منطقة من ١٧٩٧ سنة
 وأميكـان  أيران، حدود من اليها هجروا وشيخان وكوجر سو، قرة ر حول
 املتناثر العريب االستقرار يرجع." عشر السادس القرن منذ علويون قزلباش وهم
 مرحلـة  اىل والسـادة  والشرابية احلرب مجاعة عن فضال العليا اجلزيرة ملنطقة

 الـيت  Méhristes النـوق  خيالة اهلجانة فرقة اىل يعود ماك االنتداب،
 اليت العثمانية القشلة يف أستقرت واليت الشامية بدو من االنتداب جيش شكلها
 املسـلحني  مـع  بياندور معركة بعد احلسجة، ملدينة مركزا بعد فيما أصبحت
 الـزور  ديـر  مـن  قـادمني  عرب اسكان مت القشلة هذه حول ومن. الكرد

ــيحيني ــهم ومس ــرب جل ــتقدمني ع ــن مس ــاردين م ــا م  . وريفه
 مـزارع  لـوفرة  صيفا الكردستانية املراعي ترتاد كانت اليت العربية العشائر أما

 مـن  آتني والعكيدات واجلبور الشمر يف فتمثلت والعذبة اجلوفية واملياه القمح
 أصبحت اخلريف، أوائل وتغادر صيفا حتل والعراق واحلماد الشامية يف بواديهم

 نصـف  الكردية واجلماعات القبائل استقرار أن .أوىل فئة السيد املواطن ليوما
 عشـر  التاسع القرن بداية منذ بكثافة حتضرت واليت ـ الزراعية نصف الرعوية
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 واالقتصـاد  األرض وطبيعـة  يتماشى التارخيية كردستان من اجلزء هذا يف ـ
 جـايي  (الشـمالية  يةالكردسـتان  منابعها من األار وامتداد الرعوي الزراعي
 املنحـدرة ) مـازي  وجايي ومارديين بكر ديار ودشتا عينتايب ودشتا كرداغي
 تربـة  مجة وانيك، الدجلة،: الغرب اىل الشرق من األار وهي اجلنوب باجتاه
 فـرات  آيف، كول مجي خابور، زركان، شكالو، عامودة، مجة جقجق، سبية،

 جزير،: الكردية السكانية املراكز قامت األار هذه وعلى سو، وقرة وعفرين،
 مانة، قرة دربيسية، عامودة، نصيبني، قامشلي، سبية، تربة ديريك، ديوار، عني
  .وعفرين كوبانة، كانية، سري
 الـداخل  يف كردستان خارج كردية جتمعات اىل اإلشارة بالذكر اجلدير ومن

 يـويب واأل املتأخروالعباسـي ) ٢(العصـوراألموي  حقبات اىل يعود السوري
 دمشـق  يف والصاحلية األكراد جبل وسكان محاة، يف الربازية وأمهها والعثماين
 اليت الدول من وغريها سوريا يف الكردي الوجود أن .وبعلبك األكراد وحصن
 مل اليت الدولية الشرعية ثوابت من جيوسياسية، ثوابت أصبح كردستان تقامست
 حمقـة  تكون قد وهي ائط،اخلر رسم اعادة يستوجب ما احلكمة من ترى تعد
 اسـتمرار  أن اىل باحلكمـة  تنظر أن تقتضي احلكمة هذه أن يلغي ال هذا لكن

 ويفتقـد  إنسانيا يعد مل األوسط الشرق يف يتم الذي بالشكل الشعوب استعباد
 بتجاهـل  معا واحلكمة املصداقية الدولية الشرعية يفقد كما احلقوقية الشرعية
 االستبدادية احلكومات أعمال ترتيه يف املتعمد، لباإلمها وثقافاا الشعوب حق

 وهـي  سيادة، ذات دول شرعة باعتبارها مقيتة شوفينية سياسات وراء املتلطية
 الديكتاتوريـة  باإلختناقـات  فـأكثر  أكثر البالد هذه مشاكل تعقيد من تزيد

 الكـرد  لعـب  .وأيران والعراق وسوريا تركيا منها تعاين اليت والالدميقراطية
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ـ  سياسـيا  كيانا بكردستان التارخيي حقهم منعوا الذين ـ وريونالس  دور ـ
 عـرف  دستوري مسمى حتت استقلت اليت السورية الدولة يف استقرار عنصر

 . ١٩٤٦ السوريـة باجلمهوريـة
 اإلنتـداب  مـع  تعاونت اليت املسيحية اجلماعة محاية يف أساسي بدور سامهوا
 والـيت  العشائري واإلحتماء كريفال مؤسسة خالل من احلماية لتلك وشرعت

 عـن  االستقالل غوغاء يف إكراه أو انتقام أي من املسيحي محاية الكردي تلزم
 عـن  ١٩٤٦ سنة الربيطانية الفرنسية اجليوش جالء مع .املسيحية فرنسا دولة
 إدارة استلهمت واقطاعية برجوازية وخنب أسر اىل الفعلية السلطة آلت سورية
 منـه  تكونـت  الذي اإلثين الطيف اىل تنتمي أسر وهي االنتداب حتت عصرية
 مسـيحيني  وتغالبـة  وجراكسـة  وتركمان وكرد عرب من: احلديثة سوريا

 الـدين  ونظام واألتاسي واجلابري وهنانو والقوتلي والداماد كيخيا: ومسلمني
 والـربازي  وزلفـو  واحلناوي والزعيم واخلوري بيك ومردم والعظمة والعظم

 يف رأت الـيت  باحلكمة البالد أمور السياسية النخبة هذه تأدار. والشيشكلي
  .بالتمييز القومي القهر من أمجل فضيلة بالدميقراطية املساواة
 السوري الربملان اىل أوصلت ١٩٤٣ سنة انتخابات أن العجيبة، املفارقات ومن
 ممثـل  وصول امكانية اليوم عنهم البعث سياسات متنع حني يف أكراد نواب ٨

 ١٩٥٨ السـورية  املصـرية  الوحـدة  قيام ولغاية االستقالل منذ."عنهم واحد
 يتعـرض  مل ناشـئة،  بدميقراطية التعددية صيغتها على السورية الدولة حافظت
 .أوالعسف التمييز من فاحش شكل ألي فيها الكرد
 اسـم  إىل العربية الصفة أضيفت ١٩٥٨ سنة السورية املصرية الوحدة دولة يف

 حالة حبجة العرفية واألحكام الطوارىء بقوانني الدميقراطية افيه غابت الدولة،
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 عسـكر  وبوصول. الدكتاتوري النظام نشوء بداية فكان. إسرائيل مع احلرب
 حبق تعسفا التمييز سياسات توسعت ،١٩٦٣ آذار بانقالب السلطة إىل البعث
 لنجـدة  السـوري  اجليش من خنبة األوىل البعث حكومة أرسلت عندما الكرد
 . ١٩٦٣ أكرادها على حربا تشن كانت اليت العراقية كومةاحل
 الوجـود  علـى  القضاء تستهدف مادة ١٢ من وثيقة ١٩٦٣ سنة البعث تبىن

 سـنة  يف .العنصـري  الفكر خزان من القوانني من بسلسلة سوريا يف الكردي
 سـنة  أجري الذي اإلحصاء نتائج انتقائية بصيغة البعث، سلطة نشرت ١٩٦٤
 مـن  الكـرد  مـن  اآلالف عشـرات  عشوائيا مبوجبه جردت عرفيا، ١٩٦٢
 ومـن  ملكيـام  ومـن  املواطنة حقوق سائر من وبالتايل السورية جنسيتهم
 أقليـة  باعتبارها سوريا يف الكردية اجلماعة مع التعامل استمرار أن .انسانيتهم
 الكرد أن حقيقة فوق من تقفز ـ أصال االصطناعي ـ الدولة كيان يف عددية
 وحقـوقهم  القوميـة  ويتهم التارخيية أرضهم من اجلزء هذا يف مطلقة ةأكثري

 باجلماعة الدستورية املساواة اإلنسان حقوق شرعة حسب يستحقون التارخيية
  .أكثريتها على العربية
 أن هلـا  ميكن ال بلغتهم وكتب ومدارس وعلم بوطن الشرعية الكرد أحالم أن

 األوسط الشرق فضاءات يف معها ونيعيش اليت والشعوب بينهم حاجزا تصبح
. املتكـاىفء  املتبادل واالعتراف واحلرية املساواة على قامت اذا احلالية بكياناا
 وأحالمهم جلودهم الكرد يرتع أن املساواة هلذه يشترط أن لآلخر جيوز ال كما

 ال .أحيانـا  اخليالية القومية أحالمه اآلخرعلى هذا ليطمئن ، القومية وحقوقهم
 الثقافيـة  والتعددية الفردية للحريات متني أساس بدون الدميقراطية ثقافة هرتزد

 .والعقائدية واإلثنية



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨احلوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ٤٤

 ال سياسـية  مشـاكل  معها يعيشون اليت املسيطرة واألقوام الكرد مشاكل أن 
 الطرفـان  ونبـذ . بالعقالنية واملشاعر باحلكمة السياسة حتلت إذا حلوال تفتقد
  .الثقايف ائه يف اإلنساين ماعاإلجت لصاحل العنصري الرباط
 والتخلـف  الطبيعـة  عبودية من فيها البشر يتحرر وفضاءات أراض األوطان
 دون قـوم  يورثها أبدية إقطاعية مزارع ليست وهي املشترك وبالعيش بالتعاون
 أا حني يف اإللغائية العنصرية بالسياسات قروسطية معازل تصبح وهي غريهم
 باإلضافات القائمة والثقافات واألقوام للشعوب ضاءاتف إىل حتولت إذا تزدهر

 .وتضيف ستأيت وأجيال أجيال خلري املتنوعة احلضارية
 القـومي  التعصب أن التاريخ حكمة تعلمنا والسادة، السيدات أيتها أخريا،

 إىل بصـاحبه  يفضـي  عقلي مرض والكراهية، العنصري التمييز وسياسات
 األوملب؟ آهلة حبكمة يرتدع من فهل املآسي إىل وباإلنسانية الفاشية
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 ∗ الدكتور عبد احلكيم بشاركلمة
 :األكراد يف سوريا شعب وقضية 

يعيش الشعب الكردي يف سوريا على أرضه التارخيية منذ ما قبل امليالد بقرون             
عدة ، حيث وجد نفسه وبدون إرادته ضمن كيان الدولة السـورية الناشـئة              

سايكس بيكـو   ( من قبل الدول العظمى آنذاك يف اتفاقية        نتيجة تقسيم املنطقة    
حيث ظل الشعب الكردي يعيش يف املنطقة املنقسمة بني تركيا           ) ١٩١٦عام  

 – ٤٥٠( وإيران والعراق وسوريا ، وتبلغ مساحة كردستان حـوايل                          
ألف  ) ٩٠( ألف كم مربع يف سوريا و        ) ١٨( ألف كم مربع منها      ) ٥٠٠

ألف كم مربع يف إيران والباقي يف تركيـا ،           ) ١١٠(  العراق و    كم مربع يف  
 .وذلك حسب دراسات كل من قامسلو وشاكر خصباك وحممد أمني زكي 

باسيل نيكيتني ، مينورسكي ، حممد أمني زكي        ( وجيمع العديد من املستشرقني     
على أن الشعب الكردي ينحدر من امليديني الذين أسسوا إمرباطورية ميـديا            ) 
م واستمرت ألكثر من قرن ، إال أن العديد مـن املستشـرقني   .  ق ٦١٢ام  ع

م ،  . يعتقدون أن الساللة األوىل للشعب الكردي تعود إىل األلف الثالـث ق           
  اجلودي - الكويت - اللولوي -حيث ينحدرون من قبائل اللولو 

 امليتـانيون ،  ( كون الشعب الكردي خالل تارخيه العديد من اإلمرباطوريات         
شهرزور ، سـوران ،     ( مث العديد من اإلمارات يف العهد اإلسالمي        ) امليديون  

 ) .بوتان 
كما وقد تعرض الشعب الكردي حالل تارخيه الطويل إىل حروب وغـزوات            
من قبل العديد من الشعوب واألقوام مما أدى إىل تقسيم كردستان مرات عدة             

                                                 
 .ردیة في سوریا ممثل الجبهة الدیمقراطية الك ∗
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رباطـوريتني العثمانيـة    بعد معركة جالديران بـني اإلم     ١٥١٤كان أوهلا عام    
) اتفاقية سايكس بيكو       ( ١٩١٦والصفوية ومن مث حصل تقسيم ثان هلا عام         

ومبوجب هذا التقسيم األخري وجد الشعب الكردي نفسه منقسماً بني أربعـة            
دول دون إرادة منه أو إرادة الشعوب املتعايشة معه وإمنا نتيجة مصاحل الـدول              

 .االستعمارية آنذاك 
( مليون نسمة ، منه حـوايل        ) ٤٠( سكان الشعب الكردي حوايل     يبلغ عدد   

مليون  ) ٩( مليون نسمة يف العراق ، و        ) ٧( مليون نسمة يف سورية و       ) ٣
 .مليون نسمة يف تركيا  ) ١٨( نسمة يف إيران ، وحوايل      

 :القضية الكردية يف سوريا 
ألف  ) ١٨( يا حوايل   تبلغ مساحة األراضي التارخيية للشعب الكردي يف سور       

إمنا يوجد بينها   ) غري متصلة مع بعضها     ( كم مربع وهذه األراضي غري متمادية       
اتفاقية سايكس   ( ١٩١٦جيوب عربية ، ألن تقسيم احلدود الذي حصل عام          

مل يراع فيه التوزيع اجلغرايف واالثين وإمنا اعترب خط احلديد هـو احلـد      ) بيكو  
وتركيا ، ونتيجة لذلك انقسمت حىت بعض املدن        الفاصل بني الدولتني سوريا     

والقرى الكردية بني تركيا وسوريا ، وانقسم العديد من أفراد العائلة الواحـدة             
أيضاً على طريف احلدود فبقي جزء منها يف سوريا واجلزء اآلخر يف تركيا هـذا              

 .التقسيم أدى إىل انقطاع تسلسل املناطق واألراضي الكردية جبيوب عربية 
يش الشعب الكردي يف حمافظة احلسكة ويبلغ عدد السكان األكـراد فيهـا             يع

ألف نسمة يتوزعون يف مناطق احلسكة ، رأس العني ، تل متر             ) ٩٠٠( حوايل  
، الدرباسية ، عامودا ، قامشلي ، تربه سيب ، جل آغا ، وقرى تلك البلـدات                 

 ) ٤٠٠( يل  واملدن ، وكذلك يف كوباين حيث يبلغ تعداد األكراد فيها حـوا           
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 ) ٧٠٠( ألف نسمة ، كما يعيش األكراد يف عفرين ويبلغ عـددهم حـوايل              
ألف نسمة يتوزعون يف مدينة عفرين وراجو وجنديرس وشـران وغريهـا ،             

 ناهيكم عن خصوصـيتهم القوميـة والتارخييـة         -ويتميز األكراد عن العرب     
 األحـرف    بلغة متميزة خاصة م قراءة وكتابة حيث يسـتخدمون         -واإلثنية  

الالتينية باإلضافة إىل الثقافة والعادات واألغاين واملوسيقا والفولكلور اخلـاص          
م ، ورغم اشتراكهم مع العرب يف بعض العادات والتقاليد حبكم التعـايش             

 .والتجاور الطويلني 
 :على الصعيد االقتصادي 

ق الكرديـة   ميارس الشعب الكردي خمتلف األنشطة االقتصادية املتوفرة يف املناط        
وبشكل خاص الزراعة بشقيها املروي والبعلي وخمتلف املهن احلرفية الصـغرية           
إىل جانب التوظيف لدى الدول واملهن احلرة وكذلك التجارة الداخلية وجتارة           

 .العقارات 
تعترب املناطق الكردية يف سوريا من أغىن املناطق السورية من حيث إنتاج املواد             

وتعتـرب  . ن حيث مستوى املعيشة ومن حيث اخلدمات        ولكنها تعترب أفقرها م   
حيث يبلغ إنتاج حمافظة احلسكة     ، املناطق الكردية سلة الغذاء الرئيسية لسوريا       

من إمجـايل   %) ٥٠_٤٠( مليون طن سنوياً أي ما يعادل        ٢من القمح حوايل    
إنتاج سوريا ونفس الشيء بالنسبة للشعري والعدس أما إنتاج القطن فيبلغ حوايل            

أما منطقة عفرين   . من إمجايل إنتاج سوريا     %٥٠_٤٠مليون طن ويعادل    ) ١(
فتشكل املورد الرئيسي إلنتاج الزيتون وزيت الزيتون العايل اجلودة إضـافة إىل            

 .إنتاج وفري من احلمضيات والتني 
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حقـول  (وكذلك فان معظم إنتاج البترول السوري يتركز يف املناطق الكردية           
من إنتاج النفط السوري ومع     % ٧٠يشكل تقريباً حوايل    حيث  ) نفط الرميالن 

، كل هذه الوفرة يف املواد فان الشعب الكردي يعترب من أكثر الشرائح فقـراً               
فالسياسة االقتصادية السورية سلبية جتاه املناطق الكردية فرغم توفر معظم املواد           

البقول ، لعدس  ا، الشعري  ، القمح  (اخلام ملعظم الصناعات التحويلية يف سوريا       
وكذلك تـوفر األيـدي العاملـة       ) القطن  ، املشتقات البترولية   ، اخلضار  ، 

لدولتني كبريتني تركيا   ) جتاورها  ( وكذلك قرا   _ الرخيصة والقابلة للتأهيل    
والعراق  إضافة إىل أراضيها السهلة املنبسطة واملؤهلة إلنشاء شـبكة الطـرق             

دون صعوبات وموانع جغرافيـة طبيعيـة       الالزمة للصناعة ونقلها وتسويقها ب    
كل هذه العوامل املؤهلة إلنشاء العديد مـن املعامـل والصـناعات            ) جبال(

التحويلية املمكنة يف سوريا ولكنها شيدت يف مناطق بعيدة عن إنتـاج املـواد              
األولية مما حرمت املنطقة من فرص العمل املختلفة والتجارة البينيـة وكـذلك            

 . املزايا االقتصادية اليت يوفرها إنتاج املصانع واملعامل اخلارجية وغريها من
وكذلك فان أسعار بيع املنتوجات الزراعية ال يتناسب إطالقاً مـع التكـاليف             
العالية اإلنتاج اليت تزداد عاماً بعد عام ، مما يتضاءل هامش الربح سـنة بعـد                

كل سليب  أخرى إضافة إىل حتديد مساحات القطن بشكل كبري واليت أثرت بش          
جداً على النشاط االقتصادي يف احملافظة إضافة إىل تنشـيط ظـاهرة السـوق        
السوداء املنتشرة بانسبة لبيع املواد الالزمة للزراعة بأسعار عالية وكذلك لشراء           
القطن بأسعار رخيصة بسبب حتديد املساحات املزروعـة والقـوانني الغـري            

  .هلذه املادة) األسعار الغري مدروسة(مدروسة 
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 :أمثلة على تكاليف وأسعار الشراء 
 آالف لرية سورية ، كان      ٩-٨عندما كان سعر بيع القمح للطن الواحد        _ ١

س . ل   ) ٩٠٠ – ٨٠٠( سعر السماد بشقيه الربيعي والشتوي للطن الواحد        
-١٠ألف لرية سورية أي بزيـادة        ) ١١-١٠(وحالياً سعر طن القمح حوايل      

أما % ١٠٠٠س أي بزيادة  . ل ٨٠٠٠صل اىل   أما سعر طن السماد فو     % ١٥
س للطن الواحد أما    . ل ٣٠٠٠٠القطن فان السعر النظامي لدى الدولة حوايل        

علماً بان تكلفـة    ، س للطن الواحد  . ل ١٣٠٠٠املخالف فان السعر يهبط اىل    
س وأكثر أحياناً وذلك حسب     . ل ٢٠٠٠٠إنتاج الطن الواحد تصل إىل حوايل       

 الظروف اجلوية 
بة للتوظيف فانه خيضع ملقاييس أمنية وليس ملقاييس الكفاءة واملؤهالت          أما بالنس 

 .والشهادات مما تتضاءل فرص التوظيف للمواطن الكردي نسبة لباقي املواطنني 
كل هذه اإلجراءات تدل على سياسة اقتصادية خاصة جتاه املنـاطق الكرديـة             

األمـر  ،  ومعيشـية    غايتها إفقار تلك املناطق وبالتايل خلق صعوبات اقتصادية       
الذي يضطر معه الكثري من العائالت إىل اهلجرة إىل املناطق الداخلية وكـذلك             

 .خارج سوريا حبثاً عن لقمة العيش 
 :على الصعيد السياسي 

تعرض ويتعرض الشعب الكردي يف سوريا اىل سياسات شوفينية وممارسـات           
 :عنصرية جتاوزها الزمن منذ أمد بعيد تتجلى فيما يلي 

 والذي جرد مبوجبه عشـرات اآلالف مـن         ١٩٦٢إلحصاء االستثنائي لعام    ا
األسر الكردية من اجلنسية السورية وبذلك أسقطت عنهم مجيع احلقوق املدنية           
مبا فيها حق امللكية اخلاصة والتوظيف والعمل يف القطاع العام وتسجيل حاالت            
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 مـن السـفر اىل      الزواج واألوالد يف دوائر السجل املدين ، وكذلك حرمام        
 . الف نسمة ٣٠٠ويبلغ حالياً عدد اردين من اجلنسية حوايل . خارج القطر 

 حيث مت بناء    ١٩٧٤ ونفذ عام    ١٩٦٦احلزام العريب العنصري والذي تقرر عام       
قرية منوذجية يف حمافظة احلسكة وعلى طول احلدود مع تركيا وإقلـيم            ) ٤٢(

بية جيء ا من الـداخل ، والدولـة          كردستان العراق ومت إسكاا بعناصر عر     
 :دف من وراء ذلك اىل حتقيق أمرين أساسيني 

 عزل أبناء الشعب الكردي يف سوريا عن أشقائهم يف كردسـتان تركيـا              -أ
 .والعراق 

 تغيري التركيبة السكانية يف حمافظة احلسكة لصاحل العنصر العريب وقد كان            -ب
مت ، ري متكامل وعلى مراحـل عـدة        هذا احلزام اخلطوة األوىل ملشروع عنص     

 .توقيفه لعوامل متداخلة 
 تعريب أمساء القرى والبلدات واملدن الكردية بشكل كامل بغيـة إزالـة             -٣

 .الطابع الكردي عنها 
 . حرمان الشعب الكردي من أية مسامهة لرسم السياسات العامة يف البالد -٤
 .ات الدولة  منع اللغة الكردية من التداول يف دوائر ومؤسس-٥
 عرقلة التطور االقتصادي واالجتماعي للمناطق الكردية عـرب إجـراءات           -٦

 .استثنائية 
 إتباع سياسة اقتصادية سلبية جتاه املناطق الكردية تتجلى يف تدين مسـتوى             -٧

املعيشة بشكل متزايد وندرة يف اخلدمات العامة رغم وفرة اإلنتاج واحملاصـيل            
ية ، واليت تشكل سلة الغذاء الرئيسية لسوريا وكذلك         الزراعية يف املناطق الكرد   

 .البترول الذي يستخرج يف معظمه من املناطق الكردية 
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 حرمان املناطق الكردية من أية مشاريع تنموية رغم توفري العوامل املالئمة            -٨
 .هلا 

إن سرد واقع الشعب الكردي ومدى املعاناة واالضطهاد الذي يتعـرض لـه             
وما هـي   … ملاذا كل هذا اإلجحاف واالضطهاد      .... ت  يطرح عدة تساؤال  

الفائدة اليت جينيها مضطهدو شعبنا ؟ إن اإلجابة على هذه التساؤالت تقودنـا             
 .بالضرورة إىل إلقاء الضوء على بعض مفاهيم حزب البعث احلاكم يف سوريا 

إن كل من يعيش على     ( إن حزب البعث ينطلق يف إحدى مفاهيمه من قاعدة          
معترباً إن الكيانات السياسية القائمة مبا فيها سوريا        ، ي العربية فهو عريب     األراض

وإن مجيع من يعيش عليها من غري العرب ليس هلم          ). هي كيان عريب متجانس     
وانطالقاً من هذه النظرة الشوفينية     . سوى حق االنصهار يف بوتقة األمة العربية        

لذلك اتبع  . يد يف نظر البعث     فان صهر الشعب الكردي هو اخليار واحلل الوح       
 . كل السياسات والوسائل اليت تتيح له حتقيق هذا اهلدف 

لقد كانت التغيريات العميقة اليت حصلت يف العامل كفيلة بأن تراجـع أنظمـة       
العامل الثالث ومنها سوريا حساباا وبراجمها وسياستها جتاه جممـل القضـايا            

فتاح على شعوا وإطالق احلريات العامة      خاصة الداخلية منها وذلك باجتاه االن     
إال إن  . وكذلك االنفتاح على الشعوب اليت تشاركها يف كياناا السياسـية           

حزب البعث مل يقرأ تلك التطورات بشكل صحيح وإمنا انطلق يف التعامل معها             
بدالً من التفاعل احليـوي مـع تلـك         ) . سحابة صيف ومتضي    (على قاعدة   

بقي متشبثاً بسياسته القدمية املرتكزة علـى مرحلـة         ، اا  املتغريات واستحقاق 
وبقي حزب البعث لوحده يستأثر بالسـلطة       ، احلرب الباردة مبعظم تفاصيلها     

 .ياسة وإقتصادية وإدارية دون شريكوكل مفاصل احلياة العامة يف سوريا من س
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إن السياسات اخلاطئة اليت انتهجها حزب البعث أدت بسـوريا إىل وضـع ال              
حيسد عليه ، فالضغوط الدولية عليها يف تصاعد مستمر ، وفشلت سـوريا يف              
احتواء تلك الضغوط ، وبغض النظر عن األجنـدة واألهـداف األمريكيـة             

هل تعاملت سوريا بعقالنية مع تلك املـتغريات        : وحلفائها يف املنطقة نتساءل     
 ووفق املعادالت الدولية اجلديدة ؟ 

طبيعة املرحلة بالشكل املطلوب وأخطأت يف الكـثري        نعتقد أن سوريا مل تتفهم      
) ٨(من حساباا أما املفهوم الثاين لدى حزب البعث والذي يرتكز على املادة             

وبالتايل يعين إلغاء كـل     ) إن حزب البعث يقود اتمع والدولة       ( من الدستور   
ـ              ث أشكال احلياة السياسية يف سوريا إال يف اإلطار الذي يسمح به حزب البع

 .ويدور يف فلكه وخيدم أهدافه ومصاحله 
إن فشل سوريا مل يقتصر على سياستها اخلارجية ، بل فشلت علـى الصـعيد               
الداخلي ، فاستمرت كل عناصر السياسة السورية املرتكزة على مرحلة احلرب           

 عدم وجـود قـانون      – حالة الطوارئ    –األحكام العرفية   ( الباردة كما هو    
وجود قانون لألحزاب ينظم احليـاة السياسـية يف          وعدم   –عصري للصحافة   

البالد بشكل حضاري ، واستمرار مالحقة نشطاء العمل السياسـي وكبـت            
 .احلريات العامة ، كل ذلك أدى بسوريا إىل حالة صعبة ومعقدة للغاية 

فالضغوط اخلارجية من جهة واالحتقان الداخلي ملختلـف شـرائح الشـعب            
ة ومن ضمنها االحتقان املوجود لدى الشعب       السوري يف حالة تصاعد مستمر    

)  اقتصادياً ثقافياً    –سياسياً  ( الكردي نتيجة االضطهاد املزمن واملتعدد األوجه       
واليت كانت السبب يف تلك اهلبة اليت قام ا الشعب الكردي يف وجه املـؤامرة        
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 واليت ذهب ضحيتها عشـرات الشـهداء        ٢٠٠٤اليت حيكت ضده يف آذار      
 .الف املعتقلني واجلرحى وآ

إننا يف الوقت الذي نطالب بتحقيق إصالحات جذرية وعميقة يف سوريا عـرب             
مؤمتر للحوار الوطين الدميقراطي على قاعدة التكافؤ والتساوي والشراكة الفعلية          
بني مجيع القوى الوطنية والدميقراطية لتحقيق إصالحات شاملة جلميع مفاصل          

قتصادية يف سوريا وكذلك بإجياد حل دميقراطـي        احلياة السياسية واإلدراية واال   
وعادل لقضية الشعب الكردي يف سوريا اليت تأيت يف األولويات عرب حتقيق ما              

 :يلي 
إلغاء مجيع املشاريع العنصرية والسياسات الشـوفينية مـن حـزام            .١

وإحصاء ومعاجلة آثارها وتداعياا والتعويض على املتضررين والكف        
 .سات الشوفينية حبق الشعب الكردي عن التعريب واملممار

، ب الكردي كقومية ثانية يف البالد     االعتراف الدستوري بوجود الشع    .٢
وكذلك االعتراف حبركته كممثـل إلرادة الشـعب الكـردي ،           

رى وإقـرار ذلـك يف الدسـتور        واالعتراف باألقليات القومية األخ   
 .السوري

قيقيـان  االنطالق من أن الشعب الكردي وحركته مها شـريكان ح          .٣
لية يف رسـم سياسـات      أساسيان وبالتايل هلما احلق يف املسامهة الفع      

 .البالد العليا
أن يكون للشعب الكردي يف سوريا احلق يف اإلدارة الذاتية احمللية يف             .٤

 .)  كوباين – عفرين –احلسكة ( املناطق ذات األغلبية الكردية 



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨احلوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ٥٤

ا اللغـة األوىل يف     االعتراف باللغة الكردية لغة رمسية يف البالد وجعله        .٥
 .املناطق الكردية واللغة الثانية يف احملافظات السورية األخرى 

  .فتح املدارس باللغة الكردية ويف كافة املراحل الدراسية .٦
 .إنشاء مديرية للثقافة الكردية يف وزارة الثقافة السورية  .٧
إنشاء مركز كردي يف وزاريت التربية والتعليم العـايل للمسـامهة يف             .٨

 .اخلطط والربامج الدراسية وضع 
إعطاء ساعات خمصصة من وسائل اإلعالم الرمسيـة للبـث باللغـة             .٩

 .الكردية 
 .السماح للمجالت والصحف الصدور باللغة الكردية  .١٠
السماح للشعب الكردي مبمارسة فولكلـوره وعاداتـه         .١١

 .وأعياده القومية وكل ما يتعلق حبقوقه االجتماعية 
لة ومبا يتناسـب وحجـم      ختصيص جزء من ميزانية الدو     .١٢

اإلنتاج يف املناطق الكردية لتطوير البنية التحتية وحتسني احلالة املعيشية          
 .واالستقرار االقتصادي 

إن حل املسألة الكردية يعترب املدخل األساسي لتحقيق الدميقراطية واالسـتقرار           
يف سوريا وبدون هذا احلل ستستمر حالة التوتر وعدم االسـتقرار وال ميكـن              

 .قيق أي شكل من أشكال الدميقراطية بدون حل القضية الكردية حت
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 ∗  كلمة األستاذ أمحد حسو
 بيكـو والتغـيريات      -منذ نشوء الدولة السورية وإثر اتفاقيات سـايكس           

وبضمنها كردستان، ارتبط مصري  اجليوسياسية اليت أعقبتها من جتزيء للمنطقة،
ب العريب يف سوريا وباقي مكونـات       جزء من الشعب الكردي مع مصري الشع      

من جممـوع سـكان    %  ١٢الشعب السوري ، حيث يشكل ما يزيد على 
سوريا ، وقد دافع الكرد بإخالص عن سوريا واستقالهلا يف مجيـع معاركهـا              
وحروا الوطنية ، ولكن الذي حدث بعد ذلك ، وأوصل الشعب الكردي يف             

اهل وجوده كثاين قومية يف الـبالد       سوريا إىل هذا الشعور املرير بالغنب هو جت       
وجتاهل تضحياته اجلسيمة ، وعدم االعتراف حبقوقه القوميـة والدميقراطيـة،           
وتطبيق املشاريع العنصرية والتدابري االستثنائية حبق أبنائـه ،والـيت اسـتمدا            

 احلكومات املتعاقبة على سدة احلكم من فكر ضابط االستخبارات الشـوفيين 
 حملو وجود الكـرد      لب هالل الذي وضع مشروعاً متكامالً     والعنصري حممد ط  
املشاريع العنصرية مثل التجويع والتهجري والتجهيل وزرع الفتنة  عرب سلسلة من

 من خالل إسـكان   وتغيري واقع املنطقة الكردية الدميوغرايف بني الكرد أنفسهم
األصليني الكردية على طول احلدود وحرمان السكان  عناصر عربية يف املناطق

ملعيشتهم فكان املشـروع العنصـري    من أراضيهم اليت هي مصدرهم الرئيس
السـيئ  " االسـتثنائي  اإلحصـاء "بالتزامن مع مشروع " احلزام العريب"املقيت 

  حيث مت مبوجب هذا اإلحصاء الذي جرى فقط يف حمافظة١٩٦٢الصيت عام 
الشعب الكردي  اجلزيرة سحب اجلنسية السورية من عشرات األلوف من أبناء          

                                                 
 .ممثل التحالف الدیمقراطي الكردي في سوریا  ∗
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وهم يف " األجانب" ألف مواطن يعدون من ٣٠٠عددهم اآلن  والذين يتجاوز
 من تغيري ألمساء  املمارسات الشوفينية البغيضة وكذلك العديد من عقر دارهم

أمساء عربية وألكثر مـن مـرة، وفصـل     املدن والبلدات والقرى الكردية إىل
العاملني يف دوائر الدولة مـن   دالطالب من املدارس واملعاهد واجلامعات، وطر

وظائفهم حبجج واهية ،ومنع أي نشاط سياسي أو ثقايف كردي ومالحقة مـن       
 يف ظل حالة الطوارئ واألحكام  واملعتقالت يقوم به سرا وزجهم يف السجون

األخرى ضمن سياسة اضطهاد منظمة  العرفية، وكذلك العديد من املمارسات
وقد أخذت احلركة الوطنيـة   .ب الكرديمورست وما تزال متارس حبق الشع

 ،مهمة الـدفاع عـن حقـوق      منذ تأسيسها على عاتقها الكردية يف سوريا
الشعب الكردي العادلة من سياسية وثقافية واجتماعية ، والعمل علـى رفـع             
املشاريع العنصرية والتدابري االستثنائية التميزية املطبقة حبـق أبنائـه ، ومتـتني             

التنسيق مع القوى الوطنية والدميقراطية السورية ، وتوحيـد         عالقات التعاون و  
جهودها لبناء نظام دميقراطي قادر على حل مشاكل الـبالد مـن سياسـية              
واقتصادية واجتماعية وثقافية ومنها القضية الكردية ، وحتقيق العدل واملسـاواة   

 . ةالقومية والسياسية والديني بني كافة أبناء سوريا على خمتلف مكونام
لقد كان تأسيس التحالف الدميقراطي الكردي يف سوريا يف شـباط عـام               

م حاجة ضرورية أملتها أوضاع احلركة الوطنية الكردية يف سوريا، وما           ١٩٩٢
تعانيه من حالة االنقسام ، مما كان يؤدي إىل تشتيت طاقاا يف معارك جانبية،              

 وينضوي حتت لـواء     .أحلقت الضرر بنضال الشعب الكردي وقضيته العادلة        
التحالف أربعة أحزاب كردية تتفق فيما بينها على برنامج سياسـي ونظـام             
داخلي، حيددان أسلوب النضال السياسي السلمي والدميقراطي، على قاعـدة          
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اإلقرار بالتعددية السياسية والفكرية واحترام استقاللية كل حـزب يف رسـم            
 أحزابه ويف مد جسور التواصـل       سياسته، وجنح التحالف يف تنظيم العالقة بني      

مع أطراف واسعة من أطراف احلركة الوطنية والدميقراطية والفعاليات الثقافيـة           
واالجتماعية والدينية يف البالد ، واستطاع التحالف توحيد طاقات فعاليـات           
وطنية وثقافية واجتماعية يف إطار جمالس حملية على مستوى حمافظات دمشـق            

، وطوال السـنني    ) الس العام للتحالف    ( ء مرجعيته   وحلب واجلزيرة ، وبنا   
املاضية بذل التحالف جهوداً مضنية ومبادرات عديدة إلعادة ترتيـب البيـت            
الكردي ، حيث توصل يف األول من متوز املاضي لتشكيل اهليئة العامة بينه وبني              

ة سيواصـل  سوريا ، ويف املرحلة احلالي األخوة يف اجلبهة الدميقراطية الكردية يف
التحالف بذل مساعيه املخلصة لتحقيق التعاون والتنسيق مع بقيـة األطـراف            
خارجه، وصوالً إىل إجناز مرجعية كردية للقرار السياسي الكردي يف سـوريا            
اليت ستقود نضال الشعب الكردي من أجل رفع االضطهاد القـومي وإلغـاء             

أمني حقوقـه القوميـة مـن       املشاريع العنصرية والقوانني االستثنائية حبقه ، وت      
سياسية وثقافية واجتماعية ، واإلسهام مع كل القوى الوطنية السورية لنقـل            

  الدميقراطي البالد من الدولة األمنية والنظام الشمويل إىل الدولة املدنية والنظام
من خالل طرح مشترك لبعض القوى والفعاليات السياسية السـورية ومـن            

 الكردي عرب إعـالن دمشـق للتغـيري الـوطين     التحالف الدميقراطي ضمنهم
بشكل واقعي مجيع األمور اليت م اتمع السوري  الدميقراطي ، الذي يبحث

الكردي يف هذا اإلعالن بالدرجة األوىل هو  بكامل فسيفسائه وما يهم الشعب
على إجياد حل دميقراطي عـادل   إقراره بوجود قضية كردية يف سوريا والعمل

 مع بقيـة املـواطنني    األكراد  مبا يضمن املساواة التامة للمواطنني هلذه القضية
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  القومية وبقية احلقوق السوريني من حيث حقوق اجلنسية والثقافة وتعلم اللغة
بالشـعب الكـردي    السياسية واالجتماعية والقانونية الدستورية أي االعتراف

ن خطوة تارخييـة     على قاعدة وحدة سوريا ، لذلك نعترب هذا اإلعال          دستوريا
القضية الكردية يف سـوريا   متقدمة على املستوى الوطين عموما وعلى مستوى

إىل دولة حضـارية   خصوصا ال بد من دعمها وتأييدها إلنقاذ البالد واالنتقال
وازدهارها ،  تضمن حقوق األفراد واجلماعات والعمل سويا على تطوير البالد

 اإلنسان طية واملساواة واحترام حقوقيف ظل جمتمع تسوده العدالة والدميقرا
ال يشكل سقفا للمطالب الكردية فانه كذلك ليس        ) إعالن دمشق ( فإذا كان  

املطالب حبد ذاا ، وهو هلذا السبب يستحق منكم الدعم واملساندة ،  اية هلذه
فأننا من هذا املنرب ندعوكم مجيعا أحزابا وفعاليات سياسـية   ومن هذا املنطلق

التأييد له العتقادنا بان اإلمجاع عليـه سـيؤدي    إىل اختاذ مواقفوشخصيات 
الكردي يف سوريا ويف الوقت نفسـه   بالنتيجة إىل تطويره لصاحل قضية الشعب

اإلعـالن إىل   ندعو القوى واألحزاب الوطنية السورية املوقعة وغري املوقعة على
  دامـت هـذه  إبداء املزيد من االنفتاح والتفهم ملطالب الشعب الكردي مـا 

املطالب ال خترج عن إطار احلل الدميقراطي والعادل، والتخلص مـن سـيطرة             
الكرد بامليل حنو الرتعة االنفصالية اليت أثبتت األيام مدى بطالا يف  فكرة اام
تثبت فيه احلركة الوطنية الكردية يف سوريا حرصها الشديد على  الوقت الذي

ونات الشعب السوري على أساس الشراكة بني مجيع مك متتني الوحدة الوطنية
 . حقوق وواجب احلقيقية وكل ما يترتب عليها من
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   ∗األستاذ مصطفى مجعةكلمة 

بداية نشكر القائمني على هذا العمل املهم حول القضية الكردية يف سوريا                
والذي هيأ له املعهد الكردي وجمموعة الشباب الكرد الغيورين على مسـتقبل            

وتقدمها، وكذلك التسهيالت اليت تقدمها الدولة الفرنسـية إلثـارة          قضيتهم  
مسألة الشعب الكردي يف سوريا وفتح نقاش حول هذا املوضـوع، يف هـذا              
الوقت املتحرك واملفتوح على كافة االحتماالت، ويف ظل االهتمام املتنامي من           
 جانب اتمع الدويل بقضايا حقوق االنسان والشـعوب وبقضـايا احلريـة           

والدميوقراطية واليت تشكل يف الوقت الراهن حمركات التغيري املطلوب على كافة           
صعد احلياة العامة واليت عززت بالتايل مـن شـعورنا بإمكانـات احللـول              
الدميوقراطية لقضايانا امللحة، ويهمنا يف هذا اال أن نكون على متـاس مـع              

ي بالوضع االستثنائي للشعب    معطيات الساحة السياسية وإنارة الرأي العام العامل      
الكوردي يف كوردستان سوريا،وتذكري احلكومات واهليئـات واملؤسسـات         
الدولية والوطنية ومنظمات حقوق االنسان واتمع املدين باملسؤولية القانونيـة    
واالخالقية واالنسانية والتارخيية جتاه ما يعانيه هذا الشعب من إنكار لوجـوده            

هاد قومي يتعرض له منذ تشكيل الدولة السـورية         وحرمان من حقوقه وإضط   
ويزداد حدة هذا احلرمان والظلم واالجحاف حبق شعبنا بإستمرار معاناته حىت           

ــام   ــب النظـ ــن جانـ ــة مـ ــة إجيابيـ ــة التفاتـ  . اآلن دون أيـ
لقد حان الوقت يف ظل التطورات اهلائلة على الصعيد العـاملي، ألن يلتفـت              

                                                 
 .ممثل حزب آزادي الكردي في سوریا  ∗
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نسانية اليت عاىن وال زال يعاين منها شعبنا الكردي         اتمع الدويل اىل املأساة اال    
يف سوريا، وأن يتهيأ لنصرة قضيتنا العادلة، وبالتايل فإنه يقـع علـى عاتقـه               
مسؤولية ممارسة الضغوط وإختاذ إجراءات الكرد يف سوريا شعب يعيش علـى            

% ١٥أرضه التارخيية ، ويربو عدده على الثالثة ماليني نسمة ، ويشكل نسبة             
جمموع سكان سورية ، ويتمتع خبصوصية قومية مميزة ومتجانسة مع بيئتـه            من  

نشأت قضية الشعب الكردي يف سوريا من تقسيم كردستان بـني           . وطبيعته  
الدول والكيانات اليت أفرزا احلرب العاملية األوىل حسب مـوازيني القـوى            

 واملصـاحل  الدولية على أثرها يف ذلك احلني ، وبسبب تبدل األوضاع واملواقف          
فيما بعد ، ومنذ ذلك الوقت وشعبنا يكافح من أجل حريته وكرامته وحقوقه             
القومية، ودفع مثنا باهظا من أجل أن يثبت ذاته ووجوده، ولكـن الظـروف              
السياسية الدولية، اليت سادت بعد احلرب العاملية، والصراع الدائر بني املراكـز            

 على حساب الشعوب الفقرية، قد      والقوى الكربى وامتدادات مصاحلها احليوية    
أضرت ضررا بالغا بقضية شعبنا الكردي وطموحه حنو حق تقريـر املصـري،             
خاصة وأن كردستان كانت تقع ضمن دائرة الصراع هذا، وتعطلت بـذلك            
إمكانيات احلل السياسي لقضيته القومية، وحتولت إىل ورقـة مسـاومات يف            

  .مشاريع وخطط القوى املعنية ليس إال
ت قضية الشعب الكردي منذئذ، رغم كثـرة الثـورات واالنتفاضـات            وغد

الكردية، مغيبة ومنسية على الساحة الدولية، رغـم ورود الوضـع الكـردي             
واملسألة الكردية يف الكثري من املعاهدات واالتفاقات واملواثيق الدولية، باإلضافة          

 الشـعب الكـردي     إىل االتفاقيات األمنية املربمة الحقا بني الدول اليت تقتسم        
وكردستان واليت ال تزال مستمرة، فإن القضية الكردية كانت وما تزال تعـاين             
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من عدم وجود توجه سياسي دويل أو إقليمي واضح باجتاه االعتراف بالوجود            
الكردي وتوفري حل سياسي سلمي دميقراطي، يعيد للشعب الكردي حقوقـه           

 االضطهاد والغنب الذي حلق     القومية املشروعة، ويزيل عن كاهله كل تراكمات      
 . به وتأكيد حقه يف تقرير املصري، إال يف السنني األخرية

إن األنظمة املقتسمة لكردستان، ومنذ فترة اإلحلاق القسري وحـىت اآلن قـد             
عاندت رياح التغيري والدميوقراطية، ومل تقدم على أية خطوة إجيابية جتاه القضية            

اسي دميوقراطي، بل مارست اجلور والظلـم     الكردية، ومل تبادر إىل أي حل سي      
إال . وأسلوب القهر القومي، ويف أفضل األحيان إىل إدارة األزمة الكردية فقط          

أن آمال شعبنا بامكانية إجياد حل سياسي سلمي انتعشت يف السنني األخـرية،             
بفضل التغريات الكربى على املستوى الدويل، وأن اآلفاق قـد فتحـت مـن              

كل نظام عاملي جديد، وتبعا ملستوى التحوالت والتطورات        جديد، مع بدء تش   
ومع ذلك، وحىت ال تتحول الظلم واالضطهاد حبق شعبنا إىل          . اليت حتصل منذئذ  

صريورة قدرية، فإننا نرفع صوتنا من خالل هذا الكونفرانس اخلاص بالوضـع            
جانب الكردي يف سوريا، مطالبني الرأي العام األورويب والعاملي بالوقوف إىل           

احلق الكردي، ومطالبة السلطات السورية بإيقاف املمارسـات واالجـراءات          
الشوفينية املطبقة يف املناطق الكردية وإزالة آثارها السيئة وتداعياا العنيفة واليت           
تتمثل يف التعريب الكلي للمناطق الكردية، ويف حرمان ثالمثائة ألف كردي من            

اضي الكردية وإعطائها للوافدين العرب من      اجلنسية السورية، ويف مصادرة األر    
مناطق أخرى، والكف عن ب خريات وموارد مناطقنا دون االهتمـام ولـو            
بشكل نسيب مبسألة التنمية وإقامة املشاريع اليت ـدف إىل حتسـني احلالـة              
االقتصادية للشعب الكردي وتطوره االجتماعي والثقـايف، واعتبـار الكـرد           



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨احلوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ٦٢

ية يفخر ويناضل شعبنا من خالل حركته السياسـية         كقومية مميزة هلا خصوص   
  .كتساب االعتراف بوجوده وحقوقهمنذ عشرات السنني ال

فاهلوية القومية لشعبنا تأيت من أصالته ومن وجوده التارخيي على أرضه ومـن             
معطيات خصوصيته ومتيز شخصيته وثقافته وتراثه الغين، رغم القهـر والغـنب            

كم ونضعكم أمام مسؤولياتكم األخالقية والتارخيية      نناشد. والتسلط والشوفينية 
بالعمل واملسامهة يف إجياد آليات حتد من العنصرية والظلم واالعتقـال بدايـة،             

 .ومن مث كيفية توفري أجواء احلوار والتعاطي السياسي حلل هذه القضية
 :الوضع الراهن يف سوريا

واطن مـن أي وقـت      نعتقد أن الوضع الراهن يف سوريا أعقد وأقسى على امل         
مضى فهذا البلد املتعدد القوميات واملذاهب والثقافات ، حتكمه عقلية فرديـة            
استئثارية، طغت على كل نواحي احلياة السياسية والثقافية واالجتماعية فخنقت          
بذلك امكانات التطور والتفاعل احلر بني مكونات جمتمعنـا ليغـدو جمتمعـا             

البلد يف األساس ينتمي إىل احلاضن اجلغرايف       متقوقعا منغلقا على ذاته، رغم أن       
. الذي ينعكس عليه املدى الواسع للمتغريات الدولية بل وبدء عملية التغيري فيه           

والتغيري الذي ننشده البد أن يطال كافة مسارات الوضع الداخلي، ويهدف إىل            
 اخلالص من التسلط والشمولية، ويعيد اتمع إىل ذاته وحيويته كمشارك فاعل          

 .يف احلياة السياسية ويف رسم سياسة البالد ومستقبله
أما ما يتعلق بوضعنا بشكل خاص كشعب كردي فقد مت جتاهلنـا وتغييـب              
قضيتنا على الدوام من اجلانب العريب، رمسيا كان أم شعبيا ويعود السـبب يف              
ذلك من ناحية إىل الثقافة السائدة بني السواد األعظم من األخوة العرب، كون             

كرد مسلمون وال فرق بني عريب وأعجمي إال بالتقوى، ومن ناحية ثانية إىل             ال
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الثقافة اليت رسخها حزب البعث طوال سنني حكمه العنصري الشوفيين جتـاه            
اآلخر، وعززها بالقوة األمنية وقوانني الطوارئ واألحكام العرفية اليت كبـت           

ايف ، ومن جهة أخرى      الثق – االجتماعي   –األفواه واآلراء، واحلراك السياسي     
إىل انشغال العريب بقضاياه ومشاكله مما مل يفسح أمامـه اـال لالهتمـام              
باآلخرين، ولسبب وجيه آخر هو الفكر القومي الشوفيين الذي أسس لثقافـة            
عنصرية ساد اتمعات العربية طوال عقود من الزمن، أظهر العـريب متعاليـا،             

ـ         ذه األوطـان، وغـري معتـرف       مستأثرا ومتسلطا على كل ما بـداخل ه
باخلصوصيات القومية أو االثنية األخرى، وتعزز لديه هذا امليل مـع تأسـيس             
الدولة القومية يف أكثر من بلد عريب، وحتول كل مهه إىل فرض نظرته وثقافتـه               
ورؤيته على اآلخرين، وعمل على إقصائه واستبعاده من الشراكة العادلـة يف            

 املصريية، مما أبقى على حالة مأزومة ومستفحلة،        مؤسسات الدولة ويف قراراا   
أضرت باملستقبل الباهر والتطور املطلوب هلذه الدول، هذا من جانب، أما من            
اجلانب اآلخر فإن احلركة الكردية وعلى مدى تارخيها منذ عشرات السنني، قد            
أخفقت هي أيضا يف التأثري على معادالت الوضع الداخلي يف البالد، وجعـل             

ضية الكردية قضية راهنة تتطلب حال دميوقراطيا سلميا وحضاريا، وكذلك          الق
إجياد شكل العالقة املناسبة مع القوى واألحزاب العربية اليت مل تكن لتستوعب            
احلالة الكردية واملسألة الكردية كحقيقة قائمة ال ميكن جتاوزها بإدارة الظهر هلا            

لقامشلي وما تالها وامتداداا إىل كل      ولتداعياا واليت جاءت انتفاضة آذار يف ا      
املناطق الكردية دليال، على وجود أزمة وقضية كان على اجلميع تداركها بفهم            

 .وتقبل الوجود الكردي التارخيي واحلقوق القومية املشروعة
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ال نقصد يف هذه املداخلة ومن هذا املنرب اللوم والعتاب بقدر ما نريد التأكيـد               
 والشراكة العادلة، والتآخي العريب الكـردي، كشـعبني         على املصري املشترك،  

تساوى أحيانا يف الظلم والقهر، من جانب األنظمة، ولكن العريب بقي حيمـل             
هويته السياسية، ويدرس بلغته، أما الكردي فتعرض إىل اإلبادة واالضـطهاد،           

 أي أن العالقة بني   . والتعريب واألنفال والتهجري وكافة صنوف القهر والتمزيق      
الكردي والعريب يف ظل ثقافة اإلقصاء والنفي اليت رسختها األنظمة، يف عقول            
وأذهان البسطاء، كانت يف حالة االحتدام والتنافر بني الطرفني، ممـا أوجـد             
التباعد والتربص، بدل تضييق اهلوة وردمها، واآلن فإن إحدى أولويات الفهم           

ياسية العربيـة والشخصـيات     املشترك هلذا التاريخ السئ أن تبادر القوى الس       
الواعية واملثقفة إىل إعالن تضامنها ودعمها ملطالب الشعب الكردي، كشعب          
صديق ومتآخي يرتبط بصالت تارخيية وجغرافية وحضارية وحـىت مصـريية           
أحيانا بأخيه الشعب العريب، يف احتاد اختياري وشراكة عادلة، أساسها املصاحل           

 .الغـرية علـى بعضـنا ال مـن بعضـنا          املشتركة والطموحات املشتركة، و   
ال زلنا نعاين يف سورية من سياسيات شوفينية تنكر الوجود الكردي واحلقـوق   
القومية الكردية، وتطبق حبقه سياسات اإلقصاء والتغييب، وإبقائهم هامشيني،         
كما أن املناطق الكردية تعرضت إىل عملية تعريب شاملة، مسـحت املنـاطق             

جيري ذلك يف إطـار     . ا الشرقي إىل أقصى مشاهلا الغريب     الكردية من أقصى مشاهل   
ج سياسي سلطوي، يستمر منذ عقود، على الرغم من أن الكرد عنصر نشط             
وفعال وحيوي يف كافة جماالت احلياة اليومية، ويسامهون بنكران ذات، يف بناء            

إن موقف السلطات سليب    . الوطن ورفعة شأنه، ويدافعون عن ترابه واستقالله      
غاية جتاه القضية الكردية يف سوريا، فهو ال يتعدى االعتراف بكون الكـرد             لل
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ال أكثر وال أقل، ومن هذه النظرة العنصرية جيري التعامـل           " عرب سوريون   "
مع الوجود الكردي ومع املواطنني الكرد حىت اآلن، رغم أن رئيس اجلمهورية            

لـوطين السـوري    قد أقر بوجود القومية الكردية كجزء أساسي من النسيج ا         
إننا نرى أن الدولة معنية اآلن أكثر مـن أي وقـت            . وجزء من تاريخ سوريا   

مضى بالوقوف على كافة املشاكل واملسائل العالقة، ومـن ضـمنها املسـألة           
الكردية، وإجياد احللول املناسبة هلا درءا لألخطار املستقبلية، وتعزيزا للوحـدة           

 والتطور والتحضـر، وهـي مطالبـة        الوطنية اليت هي السياج األضمن للتقدم     
ومدعوة إىل اختاذ اخلطوات العملية التالية جتاه احلالة الكرديـة حـىت يشـعر              
 :الكــردي فعــال بأنــه جــزء مــن النســيج الســوري ومــن تارخيــه

 االعتراف الدستوري بواقع ووجود الشعب الكردي وحقوقـه القوميـة           -١
 املشروعة، كثاين قومية يف البالد

القوانني واإلجراءات االستثنائية اليت طبقت يف املناطق الكردية،         إلغاء كافة    -٢
دف رفع الغنب والظلم اللذين حلقا بأبناء شعبنا طوال العقود املاضية، ومـن             
ضمنها اإلحصاء االستثنائي اجلائر، الذي يعاين ثالمثائة ألف كردي من تبعاتـه            

ة اجلنسية إىل الـبعض     ومترتباته، وجيب إلغاء نتائج هذا اإلحصاء، وليس إعاد       
 . فقط وحرمان الباقني، مـن خـالل مقولـة أـم جـاؤوا مـن تركيـا                

 وقف سياسات التعريب وإزالة آثاره بإعادة األمساء الكرديـة إىل القـرى             -٣
والبلدات واملدن الكردية، فنحن كرد سوريون ولسنا عربا، ولنا خصوصـياتنا           

ء شعبنا بالتعلم والدراسـة بلغتـه       القومية املميزة، وجيب إفساح اال أمام أبنا      
  .الكردية
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من متطلبات التغيري    :الدميوقراطية يف سوريا والقضية الكردية يف املرآة األوروبية       
وجود الدميوقراطية، إال أن هذه الدميوقراطية مغيبة كليا يف سوريا، فنحن نعيش            

دت منذ عشرات السنني يف ظل قوانني الطوارئ واألحكام العرفية، الـيت سـا            
مناحي احلياة العامة، وحجبت الرؤية وصادرت احلقوق ، وعرقلـت عمليـة            
التطور واالنفتاح، وجعلت من الناس جمرد مرددين لشعارات حـزب البعـث            
وسياساته اليت أوصلت البالد إىل هذا االستعصاء واالنغالق، وخنقـت كـل            

والكرد امكانية حنو التفاعل االجيايب بني مكونات الشعب السوري من العرب           
واألقليات األخرى، فاآلن يفتقر اتمع السوري للمثل الدميوقراطية واملفـاهيم          
الليربالية ألنه خالل ما يقارب النصف قرن مل يهنأ يوما بطعم احلرية يف ظـل               

فالنظام السياسي مل يفتح يوما جماال للحوار الـداخلي         . سلطة البعث وممارساته  
الكردية على السواء يف رسم سياسة البالد أو        أوإشراك القوى السياسية العربية و    

حىت االستئناس برأيه من منطلق أنه الوصي على كل شيء، هلذه األسباب بقيت        
القضية الكردية، قضية معلقة ومؤجلة، ونعتقد أنه ال توجه على اإلطالق لدى            
القيادة السياسية يف البلد باجتاه حل سياسي ما للقضية الكردية رغم أن الوضع             

ذي مير به البالد يفترض إجياد حلول عاجلة للمسائل الداخلية حـىت يسـتند              ال
على وضعية صحيحة وعلى وحدته الوطنية مقابل ما يتعرض لـه البلـد مـن            

  .ضغوطات
من املالحظ أن القضية الكردية قد أخذت بعدا دوليا يف الوقت الراهن مل تكن              

 أساسي وفعـال يف     قد وصلت إليه يف أي وقت مضى، وللمجتمع الدويل دور         
حل القضايا العالقة على املستوى الكوين، وهلذا نعتقد أن القضية الكردية جيب            
أن تكون معروفة لدى األوساط السياسية والرأي العام العاملي ولكن ليس مبـا             
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يكفي من اعتبارها قضية ملحة وحتتاج إىل حل عاجل، ألن التعتيم الذي مورس             
 كانت متر ا يف إطار العالقات الدوليـة         على الوضع الكردي والظروف اليت    

السابقة وارتباط مصاحل الدول الكربى باألنظمة القائمة قد حرمت الكرد مـن            
االستفادة من مزاياها، مع االشارة إىل أن احلركة السياسية الكرديـة تتحمـل             

يف مواجهتـها،   " الواقعية الزائدة   " أيضا قسطا من تأخر وبروز قضيتنا بسبب        
أما اآلن فإن هذا الوضع قد تغري       . ا البسيطة للمتغريات والعالقات الدولية    وقراأ

لصاحل جمموعة الشعوب املضطهدة ولصاحل شعبنا أيضا، فالتقدم احلاصل للقضية          
الكردية على الصعيد العاملي وهذا املؤمتر الذي نطرح أمامه مشاكلنا ومظلوميتنا           

ضاع القائمة يف بلداننا، واهتمامه     هو انعكاس للموقف الدويل املتقدم جتاه األو      
املتنامي خصوصا مبسائل حقوق االنسان الفردي واجلماعي حنو اختاذ املواقـف           

 . املتشددة ضد األنظمة الشمولية
 :آفاق الدميوقراطية وتأثرياا يف مستقبل سوريا

من املؤكد القول أن مستقبل بناء وضع دميوقراطي يف بلدنا سـوريا مرهـون              
ضية الالزمة وباالمكانيات املتاحة، ونعتقد أن هذه وتلك غري متوفرة          بتوفري األر 

حىت اآلن، ال من جانب النظام السياسي احلاكم من حيـث القبـول بتغـيري               
دستوري يفتح اال للممارسة والعمل السياسي، وال مـن جانـب القـوى             
واألحزاب الوطنية السورية من حيث امكانات اكتساب حريتها بقوة فعلـها           

لسياسي واجلماهريي، فاآلفاق مسدودة ومعدومة يف ظل احلالة القائمة، خاصة          ا
وأن شروط التطور الدميوقراطي قد قمعت يف مهدها بوجود قانون الطـوارئ            
واألحكام العرفية، ودور األجهزة األمنية يف منع أي توجه ذا االجتاه حبجة أننا             

هددة من اخلارج وجيـب     يف حالة حرب مع اسرائيل مرة وبذريعة أن سوريا م         
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فالعوامل املساعدة للحراك السياسي    . االلتفاف حول النظام ومحايته مرة أخرى     
ولتوفري شروط التغيري الدميوقراطي يف الوقت الراهن ضـعيفة بشـكل عـام،             
وأضعف لدى اجلانب العريب منه لدى اجلانب الكردي، باعتبـار أن القضـية             

 حمرك الساحة السياسية ورافعة العمـل       الكردية ونضال قواها الفاعلة هي اآلن     
الدميوقراطي، ومن هذه الناحية حتتل القضية الكردية موقعا مهمـا يف النضـال             
الدميوقراطي والتغيري املطلوب، وبفضل تنامي وتقدم شروط احلالـة الكرديـة           
تضطر القوى الوطنية السورية إىل التعاطي مع الواقع الكردي ولكن مع األسف            

اطيها مل خترج حىت اآلن عن نطاق النظر إىل القضـية الكرديـة             الشديد فإن تع  
وعرب هذا الفهم القاصر من جانب      . والشعب الكردي كقضية مواطنة ليس إال     

قبل شهرين والذي مل نوقع     " إعالن دمشق   " هذه القوى الوطنية السورية جاء      
ية، عليه كحزب آزادي، رغم تقاطعنا مع بعض بنوده ومفاهيمه الوطنية الداخل          

أي أن العقلية السياسية لدى املعارضة السورية ال ختتلف كـثريا عـن عقليـة     
كان علـى   . السلطة يف تعاطيها وتعاملها مع الوضع الكردي واحلقوق الكردية        

هذه املعارضة أن تكون أكثر جدية وثقة بالنفس ليس فقط بالنسبة إىل الوضع              
 الـذي مل يعـد قـابال        الكردي، بل بالنسبة إىل جممل مسائل الوضع الداخلي       

للتأجيل أو املماطلة إذا كنا نريد تغيريا حقيقيا ألن مستقبل بلـدنا ومصـلحة              
شعبنا تفترض االعتراف قبل كل شيء بواقع التعدد القومي والثقايف على طريق            

 . التغيري الدميوقراطي
إن حزينا يعي متاما املسؤوليات امللقاة على عاتقه وعاتق مجيع القوى الوطنيـة             

الدميوقراطية يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخ بلـدنا، ويـرى أن الوضـع              و
السياسي بأمس احلاجة اآلن إىل التفاف مجاهريي واع ومدرك لشروط املرحلة،           
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من خالل برنامج للتغيري يعرب أصدق تعبري عن طموحات الناس وكافة فئـات             
كيد على منحى   ومكونات اتمع السوري، ومن واجب هذه القوى بالتايل التأ        

نضاهلا ووضوح رؤيتها حىت ال تقع يف مطب تعدد التفسريات ملا هو مطلـوب              
. يف ظل االستحقاقات اليت تداهم الساحة السورية واالقليمية رغما عن اجلميع          

كما أن من مسؤولية احلركة الكردية يف هذا الظرف احلسـاس واملتحـرك أن              
 والفعال مع شروطه، وتبين برنامج      تكون أكثر يؤا واستعدادا للتعاطي االجيايب     

نضايل يؤطر امكاناا ويوحد جهودها وخطاا السياسي حىت تكون أكثر قدرة      
. وديناميكية يف سعيها إىل إجياد حل دميوقراطي عادل للقضية الكردية يف سوريا           

وقد قام حزبنا مؤخرا جبهود كبرية يف هذا اال من أجل إجياد قواسم يتفـق               
رؤيـة كرديـة    " لترتيب البيت الكردي، وقدم مشروعا سياسـيا         عليه اجلميع 
  .آملني أن يكون عامال مساعدا يدفعنا إىل نصبو إليه مجيعا" مشتركة
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 ∗مال سعدالدين الدآتور آلمة

يناهز تعداد الشعب الكردي ثالثني مليون نسمة ويناضل يف سبيل حقوقه               
ن الزمن ومل تـتمكن السياسـات       م" واستقالله جيال بعد جيل أكثر من قرنا      

التمييزية العنصريةواإلبادة اجلماعية واحلصار اإلقتصادي والتعتـيم اإلعالمـي         
يسـاهم يف   " حرا" إنه يسعى ليكون شعبا   .وغريه من ثنيه على مثابرة النضال       

تقدم احلضارة اإلنسانية إسوة بغريه من الشعوب وال ميكن ألية قوة أن حتيـده           
لواجب اإلنساين وميثاق العاملي للحقوق اإلنسان يفـرض   فا. عن هذا الطريق    

 ومساعدته على نيـل حقوقـه       على اتمع الدويل إنصاف الشعب الكردي     
ومبا أن تقسيم كردستان يف العصر احلديث كـان نتيجـة اتفاقيـة             . القومية

سايكس بيكو بني الدول اال ستعمارية آنئذ فتلك الدول مبا فيها فرنسا يتحتم             
 معايري حقوق اإلنسان واملنطق  مسؤلية إخالقيـة جتـاه الشـعب             عليها وفق 

 . الكردي ودعم قضيته حىت نيل حقوقه 

وجدير بالذكر إن ميثاق االستقالل بني سوريا وفرنسا نص علـى ضـمان             
 .حقوق األقليات

إن القضية الكردية يف سوريا تتمثل يف حقوق شعب يعـيش علـى أرضـه                
صوصيةالقومية الكردية ضمن اإلطار السوري     التارخيية ونطالب باالعتراف خب   

ال تعترف بـاحلقوق    ) باستثناءبعض أطياف املعارضة  "(فالسلطة واملعارضة  معا   
القومية للشعب الكردي وهناك حماوالت طمس اهلوية الكرديـة ومصـادرا           

                                                 
 .ممثل حزب یكيتي الكردي في سوریا  ∗
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لصاحل التعريب والدولة القومية الواحدة حىت منظمات حقـوق اإلنسـان يف            
لقضية الكردية يف البالد فهي منظمات حقوق اإلنسان        سوريا أدارت ظهرها ل   

القوميون باسم العروبة ، والتيـار      : العريب ليس إال، فالكل يزاود على الكرد      
  !الديين باسم الدين اإلسالمي، وبعض أطياف املعارضة باسم الدميقراطية 

  فهل احلل يكمن يف تنكر الكرد حلقوقهم القومية ؟

اء العروبة حبيث يعترف بـاآلخر      ي تغيري ذهنية ادع   بل احلل املطلوب يكمن يف    
وبالنسبة ملوقف الدول الغربيـة مـن        ".وسياسيا" وثقافيا" املختلف عنه قوميا  

اإلرهاب وحماربته والعمل على نشر الدميقراطية يف الشرق األوسط، إننا نرى           
 واحلـرب علـى     واإلرهابينيوجود تعاون وتنسيق بني األنظمة االستبدادية       

فهما وجهان لعملة واحدة ويشـكالن      " هاب جيب ان يشمل اإلثنان معا     اإلر
بؤرة توتر وخطر على السلم واالستقرار ونرى من أهم شروط االسـتقرار يف             
الشرق األوسط تطبيق الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان، ولن يتحقق هذان          

 .الشرطان بدون متتع الشعب الكردي خبصوصيته وحقه يف تقرير مصريه 

ونرفض أن نكون ضحية املشروع الدميقراطي اآلن، كما كنا ضحية املشروع           
فال دميقراطية بدون حـل املسـألة       ... اإلسالمي واالشتراكي والقومي سابقا   

الكردية، ولكن حل املسألة الكردية غري متوقف علـى تطبيـق الدميقراطيـة             
  .بالضرورة 
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لشرق األوسط مرهون بعدة    فنشر الدميقراطية وثقافة حقوق اإلنسان يف بلدان ا       
عوامل منها نشر الفكر الثقايف القائم على الليربالية واحلقائق التارخيية وقبـول            

 . اآلخر ويته الثقافية واإلثنية

 وهذا مرتبط بإعادة صياغة دساتري هذه الدول حبيث تنسجم مـع املواثيـق             
  " .الدولية واالعالن العاملي حلقوق اإلنسان وضرورة تطبيقها عمليا

ومبا أن أنظمة هذه الدول قائمة على القمع واالستبداد فإن منظمـة األمـم              
املتحدة والدول الدميقراطية مطالبة بإجبار هذه األنظمة على مراعاة التزاماـا           
باملواثيق الدولية والتدخل حلماية حقوق اإلنسان ومساعدة منظمات  اتمـع           

  .طيةاملدين يف هذه البلدان دف نشر الدميقرا

فالشمولية واالستبداد أثر على الوعي الثقايف واالجتماعي لإلنسان وأتاحـت          
حبيث يصعب على   " وعسكريا" للسلطات احلاكمة فرصة تقوية نفسها ماديا       

اجلماهري العزل تنظيم نفسها ومواجهة السلطات، وخاصة بإمكانياا الذاتيـة          
 .خري مثال على ذلكوحدها، واألوضاع يف العراق وسوريا وتركيا وايران 

بتحرير العراق وتواجد القوى العظمى يف املنطقـة تـوفرت          " وأخريا        
ظروف مناسبة إلجياد احللول للمسألة الكردية يف البلدان األربع اليت تقتسـم            

حق الشعوب يف   : كردستان، وجيب النظر اىل القضية الكردية من وجهة نظر        
   .السياسي تقرير املصري
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 :الكردية تتمثل يف النقاط التاليةظرنا نرى أن حل القضية ومن وجهة ن

 . القضية الكردية قضية شعب وأرض-١
 ).احلد األدىن من احللول (  اإلدارة الذاتية -٢
 . املسألة الكردية شرط الزم للدميقراطية-٣
 . ال استقرار وال دميقراطية بدون حل املسألة الكردية-٤

 :االقتراحات 
 من أجل وضع شـرط حـل القضـية    –حتاد األوريب وفرنسا     نداء اىل اال   -١

لشرق األوسطية التجاريـة مـع      الكردية ضمن شروط توقيع اتفاقية شراكة ا      
 .سوريا
 . نداء اىل النظام السوري -٢
 نداء إىل فصائل احلركة الكردية لالتفاق حول ميثاق ينص على أن القضية             -٣

تفاق مع أي طرف كـان      الالكردية يف سوريا قضية أرض وشعب وال جيوز ا        
 .على أقل منها

 . حتقيق دويل يف قضية اغتيال الشيخ معشوق-٤
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 ∗كلمة األستاذ حبيب إبراهيم
    احلوار ليس مبفهومه اليومي املباشر مبعىن تبادل األحاديث البسيطة اليت تتعلق           

حيحة جبوانب احلياة املعاشة اليومية ، بل مبفهومه العميق الدال على العالقة الص           
بني الذات واآلخر ، هذا اآلخر الذي يصاغ الذات عربه يف طريقة رؤيته وفهمه             

مثل هذا احلوار يستلزم بالضرورة ثقافة مبنية على القـيم          . وأيضاً تفهمه له    . 
اإلنسانية الصيحية يف التسامح واالعتراف املتبادل ، بل املبين علـى األخـوة             

هذه الثقافة الـيت    . ألحادية ملنطق احلياة    اإلنسانية بعيداً عن التعصب والرؤية ا     
نفتقدها يف هذه املنطقة الشرق أوسطية ، وباألخص ما اعترب منها اصـطالحاً             

إا وطن واحد ألمة عربية واحدة لـدى القـوميني          . املنطقة العربية املفترضة    
العرب ، واليت تشكلت صيغتها اجلغرافية والسياسية بالضد مـن مشـروعهم            

 دول وأوطان كثرية ، وليست دولة واحدة ووطـن واحـد ،    الوحدوي ، أي  
هذه الصيغة اجلغرافية اليت سامهت يف صورا النهائية بشكل مباشـر اتفاقيـة             
سايكس بيكو ، اليت تعترب ، وهي كذلك استعمارية من وجهة نظـر هـؤالء               

لذلك جتب معاداا وحماربتها حىت الرمق األخـري ، وعلـى           . القوميني العرب   
 من هذا فحينما تتعلق املسألة بقضية حقـوق الشـعوب واألقليـات             العكس

األخرى مثل األكراد واألمازيغ وجنوب السودان مثالً يسـتميتون هـؤالء يف            
الدفاع عن احلدود املوضوعة جراء هذه اإلتفاقية حتت ذريعة ال جتـزأ اـزأ              

لقياس على  فبا. وتتحول بالتايل لتصبح تلك احلدود مقدسة ال جيوز املساس ا           
 .ذلك تصبح تلك اإلتفاقية وطنية مئة يف املئة 

                                                 
 .معتقل آردي سابق وناشط في مجال الحوار العربي ـ الكردي  ∗
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 ٢٥وهكذا يتم تبادل يف املواقع ، دون أن يدروا معىن أنه كانت هناك حوايل               
.  دولـة اآلن     ٢٠٠دولة بعد احلرب العاملية األوىل ، ازدادت لتصل إىل حدود           

يف صيغ دول   علماً أن هذه االتفاقية كونت على األقل كياناً قومياً للعرب وإن            
لكنها يف الوقت نفسه حرمت األكراد من أي كيان قـومي علـى العكـس               
قسمتهم بني أربع دول تشترك فيما بينـهم يف التخطـيط خلنـق تطلعـام               

) . أقصد الوضع ما قبل حترير العراق من النظام الـدكتاتوري           ( وطموحام  
ة يف صيغتها األملانية    فالقومي) : (( وداعاً للعروبة   ( يقول حازم صاغية يف كتابه      

واإليطالية للقرن التاسع عشر علمتنا أن الكثرة أفضل من القلة ، الكرب أفضـل              
كذلك علمتنا أن الوحدة تؤخذ غالباً وهلذا تلزمهـا بالضـرورة           . من الصغر   

ويف إنسـحارنا بفلسـفة القـوة       : (( إىل أن يصل حلد قوله      ..... )) بروسيا  
ا من الصعب االكتراث بتجارب ليربالية وتعاقدية       والضخامة املتعددة املصادر بد   

ويف أحد تعليقاتـه    )) . صغرى ، فلم تثر سويسرا وبلجيكا مثالً إال إحتقارنا          
بأن سريورتنا أقرب إىل السريورة األملانيـة لـذا         : (( يقول أصالن عبد الكرمي     

 )) .كان مثلنا هو هتلر 
دميقراطية واليت تفتقد إىل روح     ومها يذكران ذلك يف معرض حتليلهما للثقافة الال       

لغياب الفكر اإلنساين العميق يف املنطقة جتاه الشـعوب ،          . التسامح يف املنطقة    
حيث تتقلص جماالت احلوار ويتوسع إطار الغري مسموح بالتفكري بـه جتـاه             
حقوق اآلخرين ، مقابل تقلص مساحة املسموح التفكري به ، وهذا فقـط يف              

 .آلخر جمال حقوق الذات وليس ا
وهذا ما خيلق ثقافة التمييز بني احلق واحلق ، فاحلق العريب غري احلق الكردي ،               

 ..... .وغري احلق األمازيغي 
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لذلك نرى رؤية معظم مثقفي القومية السائدة أي القوميني العرب منذ بدايات            
مثانينات القرن املاضي ، عندما بدأ اجلنوبيون يف السودان املطالبة حبقـوقهم ،             

نت رؤية متعصبة وشوفينية وكانت التسمية املفضلة للحديث عنهم بـأم           كا
عمالء ومرنون لألجانب ، إىل أن فرضوا أنفسهم بالقوة ، قوة السالح وقوة             
الظروف الدولية املؤاتية لصاحل الشعوب والدميقراطية ، وأجربت احلكومة على          

ـ           ؤالء العمـالء إىل    اللجوء إىل احلوار معهم بدل احلل العسكري ، فتحولوا ه
ممثلني لشعبهم الذين سوف يقررون مصري اجلنوب السوداين باستفتاء شعيب بعد           
ست سنوات ، قد يؤدي م إىل االستقالل ، وأيضاً حتولوا إىل أبطال أمثـال               

 .غرنغ وغريه عند استقباهلم يف اخلرطوم واجلنوب 
لنظري املتخيـل   فالتاريخ لدى هؤالء هو حلظة سكونية يفرضون فيها واقعهم ا         

الواحدي على الواقع الفعلي احليوي الغين والثري واملتنوع ثقافيـاً وسياسـياً            
 لغـة   ٣٨٠ومن املفيد هنا أن نذكر بأنه توجد يف اهلند حوايل           . ولغوياً وإثنياً   

حمكية واملفارقة أن اللغة اليت تتمكن مجيع مكونات اتمع اهلندي يف التفـاهم             
 .ة بل اإلنكليزية فيما بينهم ليست اهلندي

نقطة أخرى تشكل إشكالية يف احلوار العريب الكردي أال وهي ارتفاع مستوى            
اإلهتمام بالقضية الكردية عاملياً الذي يقترن يف الفكر القومي العريب باخنفـاض            

. مستوى القضية العربية ويف املركز منها سقف االهتمام باملسألة الفلسـطينية            
ت والتطورات الدراماتيكية اليت حصلت على الصـعيد        وذلك ارتباطاً بالتغيريا  

العاملي واليت جتسدت يف تفكك بنية القطب السوفييت ومنظومتـه االشـتراكية            
وانفراد القطب األمريكي يف دفة قيادة العامل ، هذا القطب الـذي يشـكل يف               
خمياهلم الثقايف واجلمعي العدو الرئيسي هلم والذي يعتـرب الراعـي األساسـي             
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اهم األول يف إسقاط نظام عريب ـ أي النظام الدكتاتوري يف العراق ـ   واملس
وبالتايل املسامهة يف تقدم القضية الكردية على الساحة العاملية ، على األقل فيما             
يتعلق بوضع كردستان العراق وهي تراكم حتقيق مزيد من احلريات واحلقوق ،            

 استقبلت ا رئيس إقلـيم      وما يدل  على ذلك االهتمام واحلفاوة الكبرية اليت        
. كردستان العراق السيد مسعود الربزاين وتسميته كرئيس يف العواصم العاملية           

حيث يعترب ذلك ازدواجية يف اخلطاب واملمارسة الكردية وتفسر بأن اجلانـب            
العلين هو البقاء مع العراق املوحد أما املضمر فيه فهو السـعي إىل االسـتقالل     

 . ، وهذا ما يسري على اخلطاب الكردي يف سوريا أيضاً وتكوين دولة مستقلة
هذا الفهم القومي العريب يكشف بوضوح نفي حق الشعب الكردي يف تقريـر             
مصريه بنفسه ، حىت موضوعة الفيدرالية يف كردستان العراق يتوجب لديهم إىل            
االستفتاء عليها من اجلانب العريب يف العراق ، كي الينفرد األكـراد حبقهـم              

 .ملتعلق مبصريهم وهذه من املفارقات العجيبة ا
هذه العقلية اليت تفاقم بؤسها وجتلت يف أكثر مظاهرها عنصرية وشـوفينية يف             
فترة حكم البعث يف كل من سوريا والعراق ، هذه الفترة اليت تعترب حبق أكثـر            
اللحظات جنونية يف رفض اآلخر ويف رفض احلوار اجلاد مع اجلانب الكردي ،             

لسعي إىل القضاء على وجوده القومي ، وذلك ما أضاف تعقيداً آخر على             بل ا 
 .ج احلوار الذي يعاين أصالً من تعقيدات 

 ٢٠٠٤ويف هذا السياق املشحون واملتوتر إىل حد اإلفراط ، أتت أحداث آذار             
اليت جتلت على شكل انتفاضة مشلت كافة املناطق اليت يتواجد فيهـا الكـرد ،    

عية ، وشكلت إنعطافة يف سريورة مسار الشـعب الكـردي يف            حمققة قفزة نو  
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سوريا وأضافت سبباً حقيقياً وأمهية خاصة حلوار مؤسس على عقلية منفتحة ال            
 .وهنا ميكن إبراز جانب واحد فقط لتلك األحداث . تقبل اإلقصاء 

قاً الفهم العلمي التارخيي لألحداث يقودنا إىل فهمها فهماً تارخيياً نسبياً ال مطل           
، لذا أقول بأن تأثريات تلك األحداث ومفاعيلها أمثرت ليس فقط يف جانـب              
التجييش الكبري من قبل السلطة والدمياغوجية القومية ضد الشعب الكـردي ،            
بل من جهة أخرى خلقت أرضية لنوع من احلوار بـني احلركـة السياسـية               

ان اتمع املدين   الكردية واجلانب العريب الذي متثل يف زيارة وفد مشكل من جل          
ومجعية حقوق اإلنسان يف سوريا وحزب العمل الشيوعي وشخصيات سياسية          
مستقلة إىل مدينة القامشلي ، حيث قام الوفد بإجراء العديد مـن احلـوارات              

. واللقاءات مع الكثري من الفئات والقطاعات والقوى السياسـية يف املنطقـة             
 جتربة ال سابق هلا يف التعاطي مـع         وكان له الوقع اإلجيايب من جهة كونه مثل       

كما أثبـت اجلانـب     . قضية الشعب الكردي خارج إطار السلطة السياسية        
الكردي على أنه هناك من العرب من يفهمون لعبة السلطة القذرة لإليقاع بني             

وكان إامهم للسلطة واضح يف البيان املشترك مع احلركة السياسية          . الشعبني  
كذلك مت إصدار تقرير أصدرته مجعية حقوق       . ءام تلك   الكردية يف ختام لقا   

اإلنسان يف سوريا حول تلك األحداث وكان واضـحاً يف إامـه للسـلطة              
هذا دون أن نغفل بعض اإلامات اليت وجه إىل الوفد من قبل عدد      . وسياستها  

 من املثقفني الكرد اليت كانت تعرب عن املكنون الداخلي يف التعبري عن امتالكـه             
لثقافة ذات نزعة ريبية شكوكية جتاه اآلخر ، كأحد تعبريات سـيادة الثقافـة              

 .اإلقصائية االستعالئية إىل جانب سياسة السلطة العنصرية واالستبدادية 
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وهنا نقول بأن االخنراط يف العمل الوطين العام ويف احلراك الثقايف والسياسـي             
قفني الكـرد للعمـل يف      ونشر ثقافة الدميقراطية وحقوق اإلنسان وحض املـث       

واملسامهة يف تشكيل مجعيات صداقة عربيـة        مجعيات حقوق اإلنسان السورية   
،  نبيلة من األستاذ صالح بدرالدين     كردية ، كاليت متت يف أماكن أخرى مببادرة       

خان الذي تأسـس يف مدينـة       وقيام منتديات على شاكلة منتدى جالدت بدر      
 جداًـ أي شهران فقط ـ والذي  ، والذي بالرغم من عمره القصريالقامشلي

أغلق بالقوة من قبل اجلهات األمنية ، استضاف هذا املنتدى شخصيات ثقافية            
، كل هـذا    اجلباعي والدكتور عبد الرزاق عيد    عربية مثل األستاذ جاد الكرمي      

 .برأيي يعد حوار مثمر وفعال ، نأمل ونتطلع إليه 
بالرغم من كـل التضـييقات      وعلى الصعيد السياسي مت يف السنوات األخرية        

واالعتقاالت ، تقدم ملموس يف درجة االهتمام بالنشاط اتمعي مـن قبـل             
املهتمني بالشأن العام متثل يف استمرارية عمل املنظمات احلقوقية واتمعية إىل            
جانب األحزاب السياسية انسجاماً مع الظروف الدولية اجلديدة  مبا رافقتها من            

وهذا مـا   .  احللول السلمية وثقافة احلوار ونبذ فكر العنف         مناخ عام ، بل إىل    
انعكس بشكل واضح يف العمل السياسي يف سوريا وبالتحديد داخل املعارضة           

 .بشقيها العريب والكردي 
فإذا ما كانت الصفة الغالبة هلا هي متترس كل طرف يف خندقه ، لقد جـرى                

 . قعه وخندقه اآلن نوع من احللحلة واالرتياح لكل منهما عن مو
لقد جتلى ذلك يف الكثري من اللقاءات بني جممل أطراف املعارضـة ، القيـام               
خبطوات عملية مشتركة كاالعتصامات اليت متت يف الكثري من املناسبات سواء           
حملية أو ذات صفة عاملية ، خاصة ذكرى يوم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان             
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جمعات اليت تتم أمام حمكمة أمن الدولة       أو ذكرى اإلحصاء الشوفيين أو حىت الت      
أىل أن مت التوافق فيما بني معظمها مؤخراً على إصـدار        .... العليا الغري شرعية    

هـذا  " إعالن دمشق للتغيري الوطين الـدميقراطي       " إعالن مشترك حتت عنوان     
العنوان الذي يكثف ويلخص حبق مهام املعارضة السورية ، هذا اإلعالن حيمل            

 الفهم املشترك للقضايا السياسية املطروحة للحل وهـو عبـارة عـن    يف طياته 
توافقات وهوبكل تأكيد ينشىء شعوراً سورياً ، بل خطوة عملية يف السـعي             
اجلاد على طريق إقامة نظام دميقراطي تعددي ، وهنا ما أريد توضيحه هو فقط              

 : ما يتعلق بشكل االرتياح احلاصل لدى كل من الطرفني 
تعلق باملعارضة العربية نرى بأن موافقتها على حل القضية الكردية  ـ فيما ي ١

يف سوريا حالً عادالً ، وأنه بدون تصور واضح آللية وكيفية هذا احلل تعتـرب               
تقدماً ملموساً يف رؤيتها للقضية الكردية وانزياحاً عملياً وفكرياً من موقعهـا            

 .السابق 
ها السياسية اليت ال تعترف فيها      فهي ذه اخلطوة تكون قد جتاوزت حىت براجم       

بالقضية الكردية وبالتايل ننصح اعادة النظر فيها ـ أي يف براجمها ـ ضـرورة    
 .إنسجاماً مع اإلعالن ومصداقية لتوقيعها 

 ـ فيما يتعلق باملعارضة الكردية فهي بتوقيعها على اإلعـالن تكـون قـد     ٢
لسورية حللـت مـن     حسمت خيارها كجزء أصيل من املعارضة الدميقراطية ا       

العصبية الكردية مهاً سورياً ال ميكن حلها بصورة مفردة وجمزأة مبعـزل عـن              
 .الدميقراطية يف سوريا ال هي جبوهرها وماهيتها قضية دميقراطية بامتياز 

ويف النهاية ال بد من القول بأن احلوار كان موجوداً بيننا حـىت يف    كانـت                   
 . أحياناً أخرى هناك حوارات ساخنة أحياناً وهادئة
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 الدراسات

 واكتشاف سوريا" إعالن دمشق"
 ∗ياسني احلاج صاحل

 انشق احلزب الشيوعي السوري إىل تيارين متخاِصمني، ثابر         ١٩٧٢يف عام       
قاد االنشـقاق   ". قوميا"أحدمها على الوالء لالحتاد السوفيييت، فيما كان الثاين         

لوجيته املُعلنة، الشيوعية، بينما حـافظ      إىل تباعد سياسة التيار األخري عن إيديو      
كنا بعد هزمية حزيران بسـنوات،      . األول على التطابق السياسي اإليديولوجي    

 املكتب السياسي اقترابا من السياسـة       –وكانت عروبة تيار احلزب الشيوعي      
آل أمر املاركسية لدى هذا التيار أن تكون أداة خلدمة أهداف ال تنبع             . العملية
فبدال من األممية حلت الوحدة العربية، وبدال مـن مواجهـة           . ا هي ذاا  منه

فهو ال ينطبق   . يف هذا البسط تبسيطٌ شديد    . االمربيالية كان مثة حترير فلسطني    
لكن املآل العام   . ، فكريا وسياسيا، يف التيار ذاك     إال على النواة األكثر ديناميكية    

إن على طريق متعرجة، وبدرجة غـري       لالنشقاق سار بالفعل يف هذا االجتاه، و      
 .ضئيلة من التداخل

قاد اكتشاف السياسية هذا إىل االبتعاد عن موسكو واإليديولوجيا الشـيوعية،           
فكريا ورمزيا ونفسيا، لكنه قاد بعد قليل إىل االصطدام بنظام الرئيس حـافظ             

 .  األسد حني كان يف ِعزه
ياسي مميز تعارض على الدوام مـع قلـق         استذِكر هذا التيار ألنه حتلّى حبس س      

كما متيز بانفتاح مبكر على مثقفني ومفكرين       . هويته، ورمبا كان تعويضا عنها    
                                                 

 " **واراحل"املقال خمصص لة *  دمشق-كاتب وباحث عريب سوري: ياسني احلاج صاحل ∗
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، ..من أمثال ياسني احلافظ وإلياس مرقص وبرهان غليـون        " هراطقة"سوريني  
النقدية عـن املاركسـية اللينينيـة       ) بل ماركسيام (عوض م ومباركسيتهم    

ة اليت كان طُموحها األقصى أن ال تكف يوما عن مشـاِة            السوفييتية الواحد 
متيز أخريا مبواقف سياسية غري أرثوذكسية، إن مل نقل صادمة، عبر عنها            . ذاا

يف اية السبعينات، مث يف بضع السنوات األخرية، وباخلصوص علـى لسـان             
ا غير فيـه    ويف النهاية، قبل قرابة عام من اليوم عقد احلزب مؤمتر         . رياض الترك 

امسه، وتنحى فيه رياض الترك عن قيادته، لكنه، املؤمتر، مل يشكل نقلة فكرية،             
 الذي قطـع مـع    ١٩٧٩ ومؤمتر   ١٩٧٢تعادل تلك اليت تبلورت بني انشقاق       

يف " التجمع الوطين الدميقراطي  "الدميقراطية الشعبية، ومهد للمسامهة يف إنشاء       
سنحاول أن نشري يف هذه املقالة إىل ما        .  ربما سيأخذُ األمر وقتا؟  . الفترة نفسها 

 .  بتيار دميقراطي مجتهٍد أن يسري فيهقده االجتاه األخصب الذي جيدرنعت
 طريق السياسة

مير . بعد ثالثني عاما مل يعد طريق السياسة مير بالعروبة، إن مل نقل بابتعاٍد عنها             
، ماهوية، غـري دسـتورية      كانت العروبة، ال ننس ذلك    . بدال منها بالسورية  

سياسيا وغري نقدية فكريا، متمرِكزةٌ بإفراٍط حول الـذات، وفيهـا عناصـر             
وفوق ذلك، أظهرت انعدام شخصية تـام حيـال         . ميتافيزيقية مل تنتقد ِجديا   

          كآخر جتليات انعدام   (النظامني البعثيني الذين فتكا بشعبيهما ما طاب هلما الفت
 ). يف دمشق، يف الشهر األول من هذا العام" امني العربمؤمتر احمل: "الشخصية

. بقدر ما نقترب من السياسة، نكتشف اليوم سوريا كبلد متعدد ومركّب وقلقٍ           
وبقدر ما نصر على العروبة، نبقى يف جمال اإليديولوجية، كما كانت الشيوعية            

مسيحيون، يف سوريا عرب وأكراد وغريهم، وفيها مسلمون و       . السوفييتية تفعلُ 
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وفيها سنيون وعلويون ودروز وإمساعيليون، وفيها مـدن وأريـاف، وفيهـا            
علمانيون وإسالميون، وفيها نظام قابض على السـلطة وماسـك للمجتمـع            

هذا تعدد ال حتيط به العروبةَ الرمسيـة،        .. وجمتمع ممسوك ودولةٌ مقبوض عليها،    
اإلطار السياسي والفكري الـذي     . ومل تبذل العروبةُ املعارضة جهداً لتحيط به      

 . ميكن أن يستوِعب هذا التعدد هو الوطنية السورية الدستورية
انطوى كالمه على منظومٍة عربية إدراك      . مدركاً لذلك " إعالن دمشق "لقد بدا   
تنتمي إىل فضاء داليل منفصٍل عن السياسـة يف العـامل           " األمة العربية "ما بأن   

. سياستها الوحيدة هي االلتحاق بالنظام البعثي القـائم       الواقعي، إن مل نقل إن      
ليس لتعبري منظومة عربية معىن حمدد؛ إن داللته تستنفد يف متايزه عـن عـامل               

وكان تركيزه على أن أبرز خطر      . مدركات استعمرها الطغيانُ وشرعت هي له     
على سوريا هو نظام حكمها تعبرياٌ عن اإلدراك ذاته، وعـن االقتـراب مـن               

، وما يؤسس له من حالِة حرٍب       "اخلطر اخلارجي "إذْ لطاملا كان    . السياسة ذاته 
دائمة، منبع حتكيِم االستثناء يف حياة السوريني، ومصـدر إخفـاق دائـم يف              

ولعل احلس القوي بالواقع هو الـذي       . مواجهة أية خماطر حقيقيٍة تواجه البالد     
سٍة ومثرية للجدال، تتحدث عن     دفع من اشتغلوا اإلعالن على صوغ فقرٍة ملتب       

ـ   لكن الواقعية هذه   ". اآلخرين"، وعن احترام عقائد     "األكثرية"اإلسالم كدين ل
برزت واقعية نثرية، إن جاز التعبري، واقعية تذهب حنو السياسة لكنها تخطئُها            

 . وتتخطّاها، ومتضي حنو ما وراء اتمع، حنو الروابط األهلية
لى منظومٍة عربية وعلى خطر النظام معقوليتـه إال مـن           ال يكتسب الكالم ع   

عقائـد  "و" دين األكثريـة  "أما الكالم على    . اكتشاف سوريا ميداناً للسياسة   
 . فيضيع حلظة االكتشاف وميضي إىل ما دون السياسة" اآلخرين
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علـى الكـالم علـى      " إعالن دمشق "وال ريب أن ما جرأ القوى املبادرة إىل         
" األخطار اخلارجية "، واالمتناع عن تذَكُِّر     "أمة عربية "بدال من   " يةمنظومٍة عرب "
يف كل مرة يشار فيها إىل خماطر الدكتاتورية، هو كوـا           " خطط االمربيالية "و

قوى عروبية تكوينيا، العروبةُ طبقات أساس من طبقات وعيها، كانت حـىت            
 يعين أا، تلـك القـوى،       ما. وقٍت قريب الطبقةَ العليا، وال تزال عند كثريين       

ليست غري معاِديٍة للعروبة فقط، وال هي غري حمابيٍة لالمربيالية فقط، على مـا              
               شارف على قوله أو حىت قاله صراحة حمترفو مزايدة عديدون؛ بـل إن قـيم

 . النهوِض العريب واالستقالل الوطين أصيلةٌ يف تفكريها وسياستها
 انثناُء العروبِة
الء إال شكلني من أشكال العالقة بالعروبة أو بأية دعوة فكريـة            ال يتصور هؤ  

إما أن نعتنقَها كعقيدٍة مقدسة أو نتخلّى عنها ائيا، إما أن نبذلَ هلا             : وسياسية
هذا موقف . والءاً مطلقاً كأا احلق بالذات، أو ننبذها مطلقاً كأا الباطل بعينه     

  ر غريه أصحابمـا جيـري يف   .  العقائد من كل نوععدميٌّ يف رأينا، ال يتصو
التاريخ الواقعي الذي يعيشه البشر، حىت لو مل يعوه، هو أن دعوةَ فكرية سياسة              
              طبقةً أعمـق يف حتقيق وعودها يف الواقع، تنثين إىل داخل الذات، لتغدو خِفقت
من طبقاِت الوعي واإلرادة، بينما قد تِحلُّ فوقها طبقةٌ أعلى، منفتحـةٌ علـى              

          العروبةُ . الواقع املُزامِن هلا، ومشكلةً للوعِي وحافزةً لإلرادِة يف هذا الواقع احلي
                ف خطأً أو ومها ينبغـي تنظيـفيف حالتنا ال متّحي كأن مل تكن، وال تتكش
الطاولِة منه، كما قد يفضل البعض أن يرى، بل تتحولُ إىل طبقٍة أعمق مـن               

إن عملية  . اته أن يتماسك ويتراكم ويرتقي    طبقاِت وعينا، ما يتيح هلذا الوعي ذ      
احملو، أو نظرياِت مسِح الطاولِة والبدء من الصفر عدميـةٌ فكريـاً وخطـريةٌ              
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سياسياً، وهي اليت ال يتخيل غريها عقائديونا الذين ال يكفّون عن رفع عقريِتهم             
 وال  بالصراخ والتخويِن، رغم أن التاريخ مل يسجل بامسهم ال نصـراً سياسـياً            

 . إجنازاً فكرياً وال شجاعةً أدبية
. أنفسهم استسلموا بسهولة أمام األبواق الصادحة     " إعالن دمشق "بيد أن أهلَ    

مشـاريع  "فقد أصدروا توضيحاً لإلعالن، يف اية الشهر األول، يؤكِّـد أن            
سوريا جـزٌء   "خطر على البالد، وأن     " اهليمنة والسيطرة األمريكية والصهيونية   

نكص أمام باب السياسة ويعـود      ، أي باختصار ي   "...عضوي من األمة العربية   
القهقرى إىل حظرية اإليديولوجية، ويذيب ما اهتدى إليه من ضالٍل سديد يف            

بِقيةٌ من فُضلِة قوِمنا، على ما رأى سعيد        "اخلالدة، اليت جتعل التاريخ     " املَكْلَمِة"
 ).األموي البيزنطي، على مذهِب هنري المنس(عقل األول 

  أصحاب إىل الشجاعة الفكرية واألدبية، الضـرورية      " إعالن دمشق  "لقد افتقر
وقدموا تنازالت، غري شـكلية يف رأينـا،        . ملن يطرحون رؤية للتغيري اجلذري    

 . ألطراٍف ال ميكن اكتسابها وال إرضاؤها
يعِكس آفتني عريقتني من آفات     " إعالن دمشق "والواقع أن السجالَ احلاد حول      

. ية منذ نشأة الكيان السوري احلديث قبل تسعة عقـود         احلياة السياسية السور  
أوالمها، اخلصومات الشخصية والتفرق وحب الزعامِة واحلـزازات الصـغرية          
والتنافس غري الشريِف واخلُبثُ إخل، والثانية، انعدام الكفاءِة وضعف التخصِص          

 االرجتـال وغيـاب     وميٍل إىل " تعفيٍس"والرثّاثةُ، وما تتسبب به هذه مجيعا من      
 .   للتراكم واالكتساب

وقد يضاف إليهما اليوم خواء فكري ال ينقصه شيء، بعد أن مل تعد الوظائف              
لكل من املاركسية والقومية العربية تعمل إال ِببقية        ) والعملية والتعبوية (النظرية  
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أبداً مبرحلـة   يفيد أن نذكِّر، يف هذا املقام، بأن املاركسية السورية مل متر            . رمٍق
نقدية، غري تلك اليت قادها ياسني احلافظ وإلياس مرقص قبل سقوط االحتـاد              

أي أن ستالينيي األمِس مل ميروا أبداً بصراع روحي، وال          . السوفيييت ومعسكره 
فحني كان احلافظُ ومرقص جيددان الفكر املاركسي       . مبرحلة شك وقلق فكريني   

فكـري بـالغي    " متريـقٍ "لتخويٍن سياسي و  السوري والعريب، كانا يتعرضان     
ومن عالئم األزمنة أما يستعادان، اليوم، من قبل األوساِط ذاا اليت           . العدوانية

كانت تخونهما باألمس، متأَخرة فقط جيالً كامالً، وغري متخليٍة عن العقـل            
 . التكفريي نفِسه-اإلمياين 

فالواقع أـا  . قات الوعي يف ثقافتنا احلديثةهذا يعيدنا إىل مسألة العالقة بني طب   
لقد وعيت، بالعكس، كعالقة    . قلّما أُدِركَت بوصفها عالقة تراكِم واكتساب     

: لكن يف واقعها كانت بالفعل ما ال ميكن إال أن تكونـه           . محٍو وكتابٍة جديدة  
يث أن الطبقـة    أو تنضد، أعين استقرار طبقٍة فوق اليت قبلها، حب        " تطَبِق"عالقة  

األسبق يف التاريخ تتوضع أعمق يف التكوين؛ ومبوازاة ذلك تتحولُ من السياسة            
وتناقض واقع التراكم والتطبق    . إىل الثقافة، ومن ِنصاِب العمل إىل نصاب اهلُويةِ       

، أو التحول املطلق حنو عقيدة جديدة،       "الثبات على املبدأ  "مع وعيه القائم على     
أن أكثر احلداثيني مثال مقلّدون، وأكثر دعاة االنفتـاح الفكـري           هو ما يفسر    

مذهبيون، وأعنف التكفرييني تكفرييون آخرون، أي أن حداثَتهم تتكدس فوق          
تقليديِتهم دومنا نظام، وكذا تفعل ماركسيتهم فوق إسالمهم أو مسـيحيتهم،           

ومن . رييتهم الدينية وِعلْمانيتهم فوق طائفيتهم، وتكفرييتهم الدنيوية فوق تكف      
مكِْر العقْل أنه بقدر ما يصر أولئك علـى أن حداثتـهم أو ماركسـتيهم أو                
علمانيتهم جتب ما قبلها، جينحون إىل أن يكونوا حداثيني مقلدين، وماركسيني           
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ورمبا لو اتسق وعيهم، وانفتح     . إميانيني، وعلمانيني طائفيني، وتكفرييني حمدثني    
ة وميتافيزيقية مع مكوناته ومراحله، ألمكن هلم بالفعـل         على عالقة أقلّ عدمي   

وحلـازوا،  . تجاوز التقليد والوعي الديين والطائفية، عرب استيعاا وجتاوزهـا        
 .بالتأكيد، درجةً أكرب من الكثافة النفسية واالتزان الفكري

 ثورةُ االمتثالّيني   
وسياسية، ألا واجهت وقتها    ابتدأت هذا املقال باستذكار جتربة متمردة فكريا        

إعـالن  "من النوع نفِسه الذي واجـه       ) أو تسفيهياً أو تكفريياً   (زعيقاً ختوينياً   
فقط يف اية الثمانينات، ومع ايار املعسكر الشرقي وانتهاء احلـرب           ". دمشق

الباردة، انحسمت نقاشات عسرية كان مستحيال حسمها أيام كانت الشيوعية          
". اهلَراِطقَـة "احنسمت، وبأي يسر، ملصلحة     ". سروِج خيِلها  "السوفييتية على 

 لكن من حيب أن يتذكَّر ذلك؟         
ويمت نقّاد اليوم بقرابٍة وثيقة إىل نقاد األمس؛ يف غري قليل من األحيان هـم               

 ، كما كان حيلو   "القوجمية"إن بعض من انتقدوا املارقني من الشيوعية حنو         . ذام
هلم القول يف سبعيناِت القرن العشرين ومثانيناته، هم أنفسـهم مـن صـاروا              
يطلقون أحكام التخوين واألمركة يف العامني األخريين على هراطقـة اليـوم،            

، قد آلت   "القوجمية"، بعد أن كانت اهلرطقة القدمية،       "السياسيني"و" السوريني"
ومما ال حيتاج إىل تأكيد خـاص       . إىل أرثوذكسيٍة جامدة فكرياَ وعقيمٍة سياسياً     

وكذا كانـت   . أن النظام البعثي كان تكفريياً أو ختوينياً على الدوام، يف عقْله          
 .  التكفريي ذاته-املُشترك بني اجلميع هو العقلُ اإلمياينُّ . اموعات الستالينية

م وراء  لقد كان مثرياً لالمشئزاز، حبق، مبادرة بعضهم إىل ختوين من اعتقدوا أ           
، وكان أكثر إثارة لالمشئزاز، بعد، نربة االنتصار والتهنئِة الذاتية          "إعالن دمشق "



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨احلوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ٨٨

       البائس وليس أقـلُّ إثـارة للشـعور       . يف مواقفهم بعد أن صدر ذاك التوضيح
   عاسة أصواتعن بعـٍد،        " قوميةٌ"بالت ل ممارسة النضال التحرريفضصادحة، ت

ام، ال خيْجلُ من مالمسة العنصرية، حيـال الوقـائع          وتظِْهر انعدام حساسية ت   
 .  العيانيِة للحياة السياسة واالجتماعية السورية

ومل يتفضلْ أحد من هؤالء، بقايا الستالينيني والبعثيني والناصـريني، بشـرح            
 . مشروعه لنهضة األمة العربية، أو خطّته لدحر االمربيالية العاملية

  ينسجم كذلك مع سياسات تتنكّر لالنفتاح       التر" إعالن دمشق "توضيح اجعي
منظمة الالجئني  "على األكراد السوريني، الذي وصف تقرير صدر مؤخراً عن          

" مـدفونون أحيـاء   "ية، بأم    ألف منهم، حمرومني من اجلنس     ٣٠٠،  "الدولية
ــر(  ): انظــــــــــــــــــــــــــــ

publ/content/org.refugeesinternational.www://http
7829/detail/ication .(      كذلك لالنفتاح على اإلسالميني الذين تتنكّر

" العروبـة املاهويـة  "ذلـك أن  . تقول روايات أن بعضهم دفنوا أحياء فعـال       
ائي حيال  احلاكمة، ليست غري دستورية فقط، ولكنها كذلك وريثةُ موقٍف عد         
 .  غري العرب، وحيال تعبريات اإلسالم السياسية، حىت لو كانت سلميةً

ختاماً، ليس لدي أدىن شك يف أن سجال اليوم سيحسم كما حسـم سـابقه               
ملصلحة السياسيني ِضد اإليديولوجيني، والواقعيني ضد املُزايدين، والعقالنـيني         

ى أن أصحابنا الذين مل يبدعوا خطـأً        لكن ليس مثة ما يؤشر عل     . ضد الِغنائيني 
واحداً يف حيام، لن يقوموا بدورهم يف تسميِم احلياة العامة وبثِّ الشـكوك             

 !فاالمتثاليون دائماً على حق. والضغائن، كدأم دوما
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 احلكم األيويب يف الشرق األوسط
 الدكتور صالح الدين الشريف

ت ثالث هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، وممراً       يعترب الشرق األوسط معرباً لقارا        
لشعوب شىت جاء معظمها  من بادية اجلزيرة العربية، فما أن تتكـاثر القبائـل        
البدوية ويندر العشب واملرعى فيها، حىت جتد هلا خمرجاً ومفرجاً يف األراضـي             

 فمنـذ .اخلضراء ذات املياه الغزيرة، واليت تنبسط يف مشاهلا وتتجه هجراا إليها          
األلف الرابع قبل امليالد، نشأت الدولة السومرية يف احلـوض األدىن لنـهري             
الفرات ودجلة وأعطت احلضارة اإلنسانية، أعظم كنوزها أال وهـي الكتابـة            

 .املسمارية
مث جاء األكاديون من البادية العربية واختلطوا بالسومريني ومالبثوا أن متثلـوا             

يف قادش اجليوش احلثية املصـرية      مث كان أن اصطدمت قرب محص       . حضارم
وهزم فرعون مصر احلثيني وساعد على دمار اإلمرباطورية احلثية وخلد انتصاره           

 .على صخور ر الكلب
مث ظهر اآلشوريون وأقاموا مملكتهم يف اهلضاب الشمالية لبالد ما بني النـهرين             

ت وأسسوا مدناً عظيمة كنينوى وبسطوا سيطرم على الشرق األوسط وخرج         
 .جيوشهم تكتسح كاإلعصار املدن واملمالك يف سوريا الشمالية واجلنوبية

الذين أسسوا ألعظم ممالك ـ املدن، مثل ماري،  ) الغربيون(وتالهم اآلموريون
 .وإيبال وغريها) حلب(والرسا، وميحاص

وسبق الكنعانيون غريهم، يف استيطان سورية فظهرت مدن أرحيـا، وجبيـل            
 األلف السابع قبل امليالد وأسسوا دولة دمشق العظيمة         وأورشليم وأوغاريت يف  
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مث جاء دور الفرس األمخينيني بقيادة كورش ودخلوا سـورية واسـتمروا يف             
 .سريهم حىت غزوا مصر يف أرضها

يف القرن الثامن قبل امليالد وسامهت يف التجـارة         ) سلع(وظهرت دولة األنباط  
 .بني اجلزيرة العربية ومصر وسورية

ثت أن مرت جيوش اإلسكندر الكبري يف املئة الثالثة قبل امليالد وقضت            مث ما لب  
 .اإلمرباطورية األمخينية

مث تالهم الرومان يف القرن األول قبل امليالد واستولوا على سـورية والبلقـاء              
ولكن أعظم األحداث قاطبة واليت قبلت مـوازين الشـرق       . وهضبة األناضول 

ط احلياة حىت أعناقهـا، وخلقـت جمتمعـاً         األوسط قلباً جذرياً، وغريت أمنا    
وحضارة جديدة، كان الفتح العريب اإلسالمي الذي أخضع الشام والعراق عام           

 .٦٣٦ ـ ٦٣٢
ومنذ القرن السابع امليالدي، مل يشهد الشرق األوسط، حدثاً عميقـاً، بعيـد             

ة  وقيام الدولة واخلالف   ٧٥٠املدى، بالغ األمر، وبعد سقوط الدولة األموية عام         
 الذي بدأ يف آسـيا الصـغرى وانتـهى          العباسية يف العراق، إال الغزو الصلييب     

 .بالقدس، حيث تأسست اململكة الالتينية وإمارات الرها وإنطاكية مث طرابلس
كان الصراع يف القرن احلادي عشر، صراعاً، مريراً، دموياً، قاسياً، مديداً بـني           

يين، والشهوة امللحة إىل استعمار     بني الشرق والغرب، بني التعصب الد     . قارتني
وكان أن كتب على الشعوب العربية واملسلمة أن تقاتل عن أرضـها            . األرض

وحضارا وتقاليدها وعقيدا ما يقرب من قرنني من الزمن، من معركة نيقيـا      
، حىت قيض هلا أن تدفع غزاا وتستعيد        ١٢٩١ إىل معركة سقوط عكا      ١٠٩٧

 .هاتراا وتبدأ بتضميد جراح
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 : الدين األيويبالسلطان صالح  الشعب الكوردي و

السلطان صالح الدين األيويب هو امرؤ كردي، فال بد من إيضاح عن الشعب             
 .الكردي الذي ينتمي إليه

يسكن الشعب الكردي السالسل اجلبلية أو املثلث اجلبلي الذي يقع غرب إيران            
 .ومشال العراق وشرق تركية
 أو آغري، اليت متتد من مشال حبرية وان إىل جنـويب      ويتألف من سلسلة آرارات   

وتقسم هذه السلسة إىل قسمني آرارت الكبري وأرارت الصغري، ومـن           . سيفان
سلسلة جبال زاغروس، اليت تعلو يف كردستان الشرقية ومتتد على شكل قوس            

 .إىل الشمال الغريب حيث تتصل مع جبال طوروس
جبلية متوازية عددها ست تشـرف      كما متتد إىل اجلنوب على شكل سالسل        

على وديان ر دجلة وهي حصن األكراد وعشـائرها اجلبليـة، وجتـري يف              
 .سفوحها الغربية أار الزاب األعلى والزاب األسفل ور السريوان

تقسم جبال زاغروس إىل آـ جبال مكري يف الشمال حيث ترضع مياه حبرية             
 . الشرقية مدينة سناندج ومها آبادأورمية الغنية باملعادن وتقوم على سفوحها

ب ـ جبال زاغروس كرمان شاهان وهي أقل ارتفاعاً من قسـمها الشـمايل    
 .ومدينتها كرمان شاهان

جـ ـ زاغروس أردالن وتنتهي يف اجلنوب مشال اخلليج العريب ضاب اللور  
ويقطن يف سفوحها اجلنوبية الشرقية قبائل البختيار، ومدينتها جهار كرد كما           

 .قع على سفوحها الغربية مدينة السليمانيةت
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تعود جذور الشعب الكردي إىل األورمة اآلرية اهلندو ـ أوربية واليت اشـتق   
 .منها الشعب الفارسي واألفغاين

يؤلف الشعب الكردي يف هذا املثلث اجلبلي وهضابه وسهوله العالية، وحـدة            
تقالديها ومصاحلها ودينها   عرقية متجانسة هلا لغتها وتارخيها وأرضها وثقافتها و       

 يقطـن   ،الذي كان يف البدء زرداشتياً وأصبح بعد الفتح اإلسالمي إسـالمياً          
الشعب الكردي أرضه األم منذ عهود التاريخ السحيقة حيث ظهـرت علـى             
أرضه دولة ميدية يف القسم الشمايل والشرقي من كردستان واليت سقطت فيما            

 .بعد بيد الفرس اآلمخينيني
ستان األم منطقة طبيعية جغرافية بشرية واحدة إال أن هذه الوحـدة            تؤلف كرد 

واملد الفارسي الصفوي واالجتيـاح     . قد انقسمت بعد الفتح العريب اإلسالمي     
 الشعب الكردي الواحد أقلية عرقية يف كـل         أصبحالطوراين إىل ثالثة أجزاء و    

وة الواقـع   جزء، ويفصل بني األجزاء الثالثة حدود سياسية مصطنعة فرضتها ق         
هذه األجزاء الثالث هي كردستان الشمالية وختضع إىل تركيا الكمالية          . القاهر

وكردستان الشرقية وختضع إىل إيران وكردستان اجلنوبية وتتبـع اجلمهوريـة           
 .العراقية وتقع يف مشال العراق

بعد سقوط ميدية خضع األكراد إىل الفرس وعاشوا بشكل قبائـل متجـاورة             
 .كرمانج، قبائل اللر، قبائل الكلهر، وقبائل كورانأمهها قبائل ال

 .ومن هذه القبائل األربع تفرعت العشائر الكردية املعروفة يف يومنا هذا
ولكن يف القرن الثاين عشر بدأت اإلمارات الكردية بالظهور واستمرت تدافع           

 :عن كياا مدة ثالثة قرون أو كثر وأهم هذه اإلمارات هي
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 :أمارة أردالن -١
رت يف القرن الثاين عشر، كانت متيل إىل الشاه الصفوي إمساعيل مؤسـس             ظه

الدولة الصفوية يف إيران، وناصبت العداء جارا إمارة البابـان يف كردسـتان             
 .اجلنوبية

 :إمارة البابان -٢
نشأت يف كردستان اجلنوبية وأخذت شكل دولة مستقلة وأسسـت مدينـة            

ة مع إمارة أردالن ال حيدوها دافـع        السليمانية عاصمة هلا، قامت حبروب كثري     
وطين، بل عامل التحاسد والتعصب الديين، انتهى ا األمر إىل اخلضـوع إىل             

 .السلطان العثماين حيث أصبحت إقليما يرتبط بإيالة بغداد
كان من سوء طالع األكراد أن نشأت يف القرون الوسطى املتأخرة قوة متعصبة             

دستان ميثلها احلكم الصفوي بينما منت قوة فتية        دينياً وقومياً إلىل الشرق من كر     
متعصبة عنصرياً إىل الغرب منها ميثلها اخلالفة العثمانية الوافدة مـن سـهول             

 .تركستان يف القرن اخلامس عشر
استطاع كل من الشاه واخلليفة ضرب األكراد بعضهم بعضاً، إذ احنازت أمارة            

 إمارة البابان إىل اخلليفة العثماين      أردالن إىل الشاه الصفوي الشيعي بينما امالت      
السين وبعد انتصار اخلليفة العثماين مراد الرابع على الشاه الصفوي إمساعيل يف            

 تكرس تقسيم كردستان إىل قسمني كبريين، وبعـد         ١٥١٤معركة جالديران   
استمرار الصراع بني الفرس والترك مدة ثالث قرون اتفق العدوان على اقتسام            

عقب انتهاء احلـرب    . فيما بينهما ١٦٣٩قرار معاهدة احلدود    كردستان بعد إ  
لتقسـيم  ١٩٢٣إمضاء معاهدة لوزان    و) ١(العاملية األوىل وإلغاء معاهدة سيفر    

مرباطورية العثمانية ـ رجل أوربا املريض ـ غدت كردستان أشالًء ثالث   اإل
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م وأصبح الشعب الكردي الواحد مقسوماً إىل ثالثة أقسام ـ أطلق على ما قس 
اسم أقلية عرقية وهو اسم أطلقته الدولة الغالبة على ما قمت من أرض الشعب              

 .الكردي يف إيران وتركيا
 :إمارة السوران-٣

استمرت إمارة البابان   . تأسست يف كردستان اجلنوبية وكانت أربيل عصمة هلا       
 .تتحرش ا وتناصبها العداء بتحريض من السلطان العثماين

مري كور حممد الذي وسع حـدود إمارتـه إىل نصـيبني            اشتهر من أمرائها األ   
انتهت هذه اإلمـارة  .وماردين بعد أن احتل إمارة البوتان ـ جزيرة ابن عمرو 

 وزال استقالهلا إثـر فتـوى      ١٨٤٠كسابقتها بالضم إىل اخلالفة العثمانية عام       
من حارب وعادى اخلليفة العثمـاين      : دينية أفتاها املالّ حممد اخلطي ومضموا     

املسلم فإمرأته طالق وهو غري مؤمن بل كافر وهكذا انتهت إمارة السوران ـ  
وقد تفرق جندها ـ بسبب فتوى  من شيخ جاهل مل يستبني له األمر ويتضح  

 .له الغدر إال بعد فوات األوان
 :إمارة البهادينان -٤

وعاصمتها العمادية، قام أمريها سلطان حسني باالعتداء على اإلمارات ااورة          
 وأحلقـت باخلالفـة   ١٨٤٠قرباً من السلطان العثماين وانتهت كأخواا عام    ت

 .العثمانية
 : إمارة اهلكارية-٥

وتقع يف كردستان الشمالية وكان هلا دور كبري يف احلروب الصليبية حتت قيادة             
امللك الناصر صالح الدين األيويب، واشتهر من أمرائها األمري امللك سيف الدين            
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وقد سارت يف الطريق احملتوم باخلضوع والضم إىل أمالك اخللفية          على املشطويب   
 .١٨٤٢العثماين عام 

 : إمارة البوتان-٦
وما لبثـت   ) ابن عمر (وهي من أكرب اإلمارات الكردية قامت يف جزيرة بوتان        

احلرب أن وقعت بني أمرائها، ظهرت فيها أسرة بدرخان املعروفة اليت شـتتها             
ثر ثورة قام ا األمري بدرخان، وعاشت األسرة         وإ ١٨٤٧آل عثمان بعد عام     

خارج كردستان واشتهر منها األمري جالدت واألمري كامريان، اللذان انصـرفا           
إىل وضع املعاجم وأجبدية التينية للغة الكردية والدفاع عن حقـوق الشـعب             

 .الكردي يف تقرير املصري
لوطين السليم عوضاً    لو قيض لألكراد شيء من النظر السياسي البعيد، واحلس ا         

عن احلس العشائري واإليثار دون الطمع، ولو ساروا بعيـداً عـن شـيطان              
التحاسد والكراهية والفردية الضيقة ولو ختلصوا من التعصب الديين اجلاهـل،           
ولو عرفوا أن االنقسام واخلالف ال يقتسم مع الوحدة واالحتاد إذن الستطاعت            

دة على أرض واحدة لشعب واحد متاثل       اإلمارات الكردية أن تؤلف دولة واح     
 .وتساوي الدولة الصفوية والعثمانية يف القوة والبقاء

لو احتدت إمارات البابان وأردالن والسوران والبوتان والبهدينان، واهلكاريـان          
ودولة بين مروان، ألنشأت دولة كردية واحدة متحدة، كبرية، قوية، وكان هلا            

لنمو، لكن املسرية يف النفق العشائري، والديين       أوىف يف البقاء والتطور وا    ،حظ  
 .الفردي، كانت مسرية صعبة طويلة، بال توقف، أو تأمل االعتراف باخلطأ

لقد حتطمت هذه اإلمارات وفقدت استقالهلا وصارت مقاطعات أو إيـاالت           
عاش األكراد يف الوضـع     . ينعم ا ويوثقها، ويفلٌّها احلكم العثماين أو اإليراين       
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اعي والسياسي واالقتصادي كقبائل وعشائر يدين الفرد فيها بالوالء إىل          االجتم
 .زعيم القبيلة

لكن القبيلة الكردية ـ كالقبيلة العربية ـ بعاداـا وتقاليـدها وعصـبيتها      
 .ووالئها، صانت األكراد من الضياع واالحنالل عرب التاريخ

الكردي، فندما  فهي اليت حفظت وحافظت على بقاء واستمرار احلياة للشعب          
اشتد اخلطر عليها من الشرق والغرب، وقفت سداً  منيعـاً أمـام الصـفويني               
والعثمانيني واستطاعت أن حتمي يف ذاا لغة الكـرد وعـادام وتقاليـدهم             

إن تراث الكرد وحيام يدين كله بال       . وأرضهم وتارخيهم وروح البقاء لديهم    
إن تطور القبيلة الكردية حنو     .  القبيلة جدال إىل هذه القوة الروحية اليت تنبع من       

التحضر واالستقرار، ينبغي أن مياشيه ويوازيه تطور آخر يف منو احلس الـوطين             
وان )) احلـس احلضـاري   ((واالجتماعي واألخالقي والعلمي وبكلمة خمتصربة    

يتجه قبل كل شيء إىل توحيد الشعب الكردي وحدة حقيقة سياسية، شعبية،            
ه هي الطريق السوية ملنع ذوبان الشعب الكـردي علـى           وحدة دميقراطية، هذ  

 .أرضه ويف وطنه احملتل من الفرس والترك
أما العالقة مع الشعب العريب، فقد كرستها عالقة تارخيية مثرية وجتربة غنيـة،             
ظهرت أثناء احلروب الصليبية، بشكل التآخي أو األخوة العربية الكردية، وهي           

 الوقت احلاضر وأن متثل سداً وترسـاً منيعـاً          أخوة ميكن أن تنبعث وتعيش يف     
يدافع عن مصاحل الشعبني املتآخيني العريب والكردي كما جرى يف املاضي، لقد            
مت التآخي زمن احلروب الصليبية كأحسن ما يكون وجرت احلرب على أرض            
عربية وقام الشعبان العريب والكردي بالدفاع عنها إن التشابه يف أخالق العرب            

 واجلوار الطويل واملصلحة املشتركة يف صد التعصب القومي يف اجلوار           والكرد،
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وإعادة العالقات األخوية الطيبة اليت جتلت يف احلروب الصليبية هـي جتربـة             
حسية، واقعية، صادقة باركها التاريخ، وميكن أن تستمر علـى أسـاس مـن              

ازأ جـاء   االحترام املتبادل وحسن اجلوار وحق تقرير املصري للشعب الكردي          
الفتح العريب اإلسالمي كمد كبري من اجلزيرة العربية وقضى على دولة الساسان            
الفارسية، وهزم دولة بيزنطية اليت احنسر سلطاا عن بالد ومصـر والشـمال             

بعد انتهاء احلكم الراشدي وتأسيس دولة بين أميـة ثـابر العـرب             . األفريقي
م والعراق للقضاء على االحتاد األرمين      املسلمون على توسيع الفتح إىل مشال الشا      

البيزنطي ودخلوا كردستان ومل يصادفوا مقاومة شديدة مـن قبـل الشـعب             
الكردي الذي كان يدين بالزرادشتية ويشكوا من ظلم أبناء عمومتـه الفـرس      
الساسانيني،فدخل معظمهم يف الدين اجلديد ودفع اخلراج والصدقة والزكـاة          

ضهم اآلخر على دين أجداده الزرداشتية واكتفـوا        ونطق بالشهادتني، وبقي بع   
 .بدفع اجلزية عن يٍد وهم صاغرون

كان الوجدان الديين عند الكرد صادقاً عميقاً وعفيفاً ال يعـرف املداهنـة أو              
العوج، طيباً بسيطاً ال يدخله املكر وقد فاض على وجدام القومي وحسـهم             

 أي أنا مسلم،    أجاب أزم مسلمامن  ! دياً من أنت؟  الوطين، فكنت إذا سألت كر    
لقد طردت اهلوية الدينية املسلمة، من ضمري الشعب الكردي اهلويـة الوطنيـة             

 .القومية وأذابتها يف أعماقه
وقد جتلى هذا الوجدان والضمري الديين أكثر ما جتلى أثناء احلروب الصليبية يف             

يف بغداد ال متبوعاً وكان     العهد األيويب، فقد كان احلكم تابعاً للخليفة العباسي         
صالح الدين رغم القوة العسكرية األيوبية ال يقطع أمراً إال بعد مباركة تلـك              

 .اهلالة الدينية القدسية
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مل حيلم األيوبيون األكراد الذي اتصفوا عموماً بطيب القلب وعفة اليد واللسان            
ـ             لطان وصدق العهد والوعد، بالتنكر إىل خليفة بغداد العباسي بل فضـل الس

صالح الدين، الدين على الدنيا وسن سنة بذلك خللفائه من بعده، فلم يبـادر              
خلعه كما فعل الترك العثمـانيون، إذ       و  األيوبيون إىل منازعة اخلليفة العباسي أ     

بعد احتالل القاهرة وإاء دولة املماليك الربجية وقتل السـلطان الغـوري يف             
لسلطان سـليم يف ركابـه      ، جلب ا  ١٥١٨معركة مرج دابق قرب حلب عام     
 وترقوس عثمـاين     بول، حيث أم وضعوا    اخلليفة العباسي متوجهاً إىل إسالم    

 وانتهت، القسطنطينية  على رقبة اخلليفة العباسي يف قاع غرفة مظلمة يف         واشدو
اخلالفة العباسية وقضى عليها وقام على أنقاضها اخلالفة اجلديدة آلل عثمـان            

 .الذين غدوا خلفاء املسلمني
========================================= 

 
 حمور العدد القادم

 ))املرأة والسياسة (( 



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨احلوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ٩٩

 دراسات يف الكتب واملطبوعات
 

 ٣٠٨ـ عدد الصفحات ١٩٩٩القاهرة . األكراد، درية عوينكتاب 

 
 

 شهناز أمحد علي
 ووجودهم التارخيي يف كردستان     عن األكراد وحضارم    كتب عديدة حتدثت    

آلن هناك من يراهم عصاة اجلبال   ، وحىت ا   سنة قبل امليالد   ر من سبعة آالف   كثأل
 ! ؟قد أتىأو شعب متخلف ال أحد يدري من أين 

يف بداية التسعينات سألت إحدى الطالبات الكرديات من قبل زميلتها العربيـة            
 اجلزيـرة؟ هـل أنـتم    ، هل هناك بيوت للسكن يف  لالذقيةيف جامعة تشرين با   
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؟ أسئلة تكرس حقيقة واحدة أال وهي  إن         لكم لغة خاصة بكم   مسلمون؟ هل   
 كردسـتان يت تقتسـم    املتمثلة يف األنظمة ال   خاصة  و  القوميات واإليدلوجيات 

عت اإلسـاءة للشـعب الكـردي       ، استطا  منذ عدة قرون   واليت قمعت الكرد  
 . وحضارته

ا األول  درية عوين صحفية وكاتبة مصرية يف كتاا الثاين عن األكراد بعد كتا           
 الكرديـة   ن حقيقة وجود األمة   احتاول تبي )  خصام أم وئام     األكراد والعرب   ( 
اثنا عشر فصـال    ) األكراد(  يتضمن كتاب    . أخرى كياا التارخيي كأي أمة   و

 : أهم ما جاء فيهسنحاول عرض
 : االولالفصل

األصول ،  و احلضاري  تبني الكاتبة أهم مقومات وجود األمة الكردية التارخيي       
 ....الثقافة ، الدين،اللغة ، الثروات الطبيعية يف كردستان، العرقية للكرد

 واملؤرخني ملوقعهـا    فكردستان منطقة  تثري اهتمام العديد من الباحثني والعلماء        
فقد ظهر نتيجة الدراسات الـيت قـام ـا البـاحثون علـم باسـم                ، اهلام

ة تارخيها اىل مرحل  اكتشف يف كردستان الكهوف اليت يرحع       و) الكرديولوجيا(
 كم مشال مدينة عقـرة      ٣٠مثل كهف شايندار    (ما قبل القرن العشرن للميالد      

 . ألف سنة قبل امليالد٥٥رخيه اىل يرجع تا)  كردستان العراقيف
زرعـت يف   ) الشـعري، الـذرة   ، القمح( بريدوود أن احملاصيل   و يؤكد الباحث  

وبوتاميـا  نتشـرت اىل ميز   فيها ا ل امليالد و  كردستان منذ القرن التاسع عشر قب     
يف ) آمـد (ء اآلثار يف منطقة ديار بكر       قد عثر علما  و). العراق العريب (السفلى  

رنني اخلامس  الربونزية و اليت تعود للق     و كردستان تركيا على األدوات النحاسية    
 .والرابع قبل امليالد
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يـة  تذهب املوسوعة األثر  (و تؤكد املوسوعة األثرية العاملية هذه االكتشافات        
العاملية اىل القول بأنه وجدت أدوات يف العصر الباليوليثي بـتالل كردسـتان             

 ". بردة بلكه"الوسطى يف قرية 
هناك شبه إمجـاع مـن قيـل علمـاء          ،  لألصول العرقية لألكراد   أما بالنسبة 

فقد انتصر امليـديون يف القـرن       ،  هم أحفاد امليديني   الكرديولوجيا بأن األكراد  
م و أسسوا  االمرباطورية     . ق ٦١٢شوريني يف نينوى عام     م على األ  .السابع ق 

امليدية اليت قضى عليها مؤسس االمرباطورية الفارسية كورش الفارسـي عـام            
  علـى أن بعض األخر من الباحثني  يف التاريخ القدمي يؤكـدون      و  ،م.ق٥٥٠

اجلويت اللـذان أقامـا      أو الشعب الكويت و،  من احفاد امليتانيني   الشعب الكردي 
هناك عالقـة    و ات يف االلف الثاين قبل امليالد يف أرض كردستان احلالية         حضار

 .مليتانية واللغة الكردية احلاليةوثيقة بني اللغة ا
اسم ) هريودت(فذكر املؤرخ اليوناين    ،  الكرد يف التاريخ القدمي    و قد جاء ذكر   

 )أكسـينونون (واملؤرخ اإلغريقي   ) سترابون(يوناين  كذلك املؤرخ ال  األكراد و 
يف  )الزحف أو أنـا بازسـي      (م يف كتاب  . ق ٤٠١عام   يف   ذكر اسم األكراد  

مروا  يف طريقهم  إىل البحر األسود يف املنطقة املتحدة           (:ةالصفحة الثامنة عشر  
كردستان "أذربيجان   جبال ديرسم و    إىل "كردستان العراق    "يف جبال راوندوز  

ضوا سـبيلهم و    رأم اعت و" كاردوخ" بأمة ذات بطش و جالدة تسمى      "تركية
 ).قاوموهم أشد مقاومة
 امليـاه   ثرواا الطبيعية ناقشت الكاتبة أمهيـة      كردستان و  وعند ذكر جغرافية  

 أهـم ـرين يف       منابع تأثريها على القضية الكردية حيث يقع     االستراتيجية و 
 .مها دجلة والفراتالشرق األوسط يف أراضى كردستان و
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 القرن السابع عشـر حيـث كانـت         وقد ازدهرت الثقافة الكردية كثريا يف     
ضعت عة ما زالت موجودة كما و     اإلمارات الكردية اليت متتعت باستقاللية واس     

 )م١٦٥٠(  الشاعر الكردي الكبري امحد خـاين        ،أسس الثقافة الكردية الحقا   
درسة الكالسيكية  مؤسس امل و) ممو و زين    (لحمة أديبة كردية    صاحب أشهر م  
و يعترب األكـراد أول مـن       . اخل) .. قي تريان ف) (مال جزري (للشعر الكردي   

ترب يع: ( يرد يف الكتاب   العشرين الثامنة و  وضع املقامات املوسيقية ويف الصفحة    
أشهر  الشرقية و  الفروع يف املقامات املوسيقية   األكراد أول من وضع األصول و     
 .)املوسقيني زرياب من أصل كردي

يف الصفحة الرابعـة و     و. كردية أثر سليب على الثقافة ال     وكان لظهور اإلسالم  
اإلسالم طغت الثقافية العربية والفارسية اليت كتبت عـن       بعد ظهور   : (العشرين
 .) الكردية لعدة قرونختاسفت الثقافةاإلسالم و

 :الفصل الثاين
باإلضـافة إىل أهـم     ،  الكردية قبل املـيالد     أهم اإلمرباطوريات   ذكر تضمنيو

 منتصف األلـف    مي اليت بلغت أوجهها يف    احلكومات الكردية يف العهد اإلسال    
يـة  االمرباطور، م. ق ١٢٠٠ – ١٨٠٠٠ اإلمرباطورية احلثية ، الثاين قبل امليالد  

 سـبع    هـي  ت العهد اإلسـالمي   اموحكم و . ق ٥٥٠ –م  . ق ٦١٢امليدية    
 ٦٨٥ – ٥٦٧من أهم هذه احلكومات احلكومة األيوبية       و. حكومات كردية 

 لكنه استمر يف جزيرة بوتان حىت        ١٢٥٠ هى احلكم األيويب ملصر عام    هـ انت 
 . للهجرةالقرن العاشر
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 :الفصل الثالث
 وجمـيء األتـراك     ايارها العثمانية و  تناولت الكاتبة تاريخ نشوء اإلمرباطورية    

ة ظهـور الدولـة     كيفي وتاريخ إستيطام األناضول و    أصل الترك السالجقة و 
قة األكـراد بـاألتراك     عالجقة و  باألتراك السال  عالقة األكراد التركية احلديثة و  

معاونة الكرد هلم حىت انتصروا فلم يستطع األتراك االسـتيطان يف           السالجقة و 
كردستان خالل زحفهم حنو الغرب و تأسيسهم لدولة السالجقة حيث كانت           

 .١٤٥٣ حىت عام كردستان حتت حكم أمراء أكراد يف إمارات كردية مستقلة
رات مستقرة منذ عدة قرون عنـدما قـدمت         كان لألكراد يف األناضول إما    ( 

عاون األكراد دولة السالجقة يف حروا       املنطقة و  طالئع األتراك السالجقة إىل   
 ).حىت حتقق النصر لألتراك

 :الفصل الرابع
بذلت الكاتبة جهود كبرية يف هذا الفصل        لقد   ،  الكردية تركيا والقضية حول  

سة اتـاتورك   سيا، ية يف تركيا   القومية الكرد  لتشخيص و دراسة نشوء احلركة    
 نشوء حزب   ،أهم الثورات و األحزاب الكردية يف تركيا      ، اهلمجية جتاه األكراد  

ة شخصيلولت أهتماما خاصا جدا     وأ) P.K.K( العمال الكردستاين التركي    
 .اخل...، عبداهللا اوجالن ونشاته، فكره

ـ لكنه أخـل    ،  األكراد مبنحهم احلكم الذايت    فقد وعد أتاتورك   وده عنـد   بوع
يطلـق  أيديولوجية الكمالية الشـوفينية و    من أهم مسات    استالمه زمام احلكم و   

 : واليت تنص)االطروحة التركية يف التاريخ(عليها 
 إن العنصر التركي يشكل املصدر األصلي يف كل حضارات العامل: أوال
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ت اليت  تتدعي أن اللغة التركية هي أم لغا         و و يطلق عليها نظرية الشمس    : ثانيا
أينما يكـون األكـراد     ،  أعلن أتاتورك  ١٩٢٣ أجريت عام    يف خطابات (العامل

 )أغلبية فهم سيحكمون أنفسهم
وعند قيام الدولة التركية منع استخدام اللغة الكردية مبوجب صدور قانون  مينع             

،و مل  ١٩٢٣ذلك وتركت أمساء ثالثة وعشرون ألف قرية كردية يف العام نفسه          
رية التركية أسسـت    بل بعد أيام من إعالن اجلمهو     ، دييبق الكرد مكتويف األي   

ا قيـام دولـة كرديـة       هـدفه ، ) الكردي جلنة االستقالل (شخصيات كردية   
ث كردستان بقيادة شـيخ سـعيد       أكثر من ثل  سيطرت القوات الكردية على     و

 .بريان
ة و استطاعت القوات التركية القضاء على الثورة بالتعاون مع احلكومة الفرنسي          

كرديـة شـيخ     أعدم قائد الثورة ال     ١٩٢٥ و يف عام     احلاكمة لسوريا آن ذاك   
 .سعيد بريان مع اثنان ومخسون من رفاقه

 بقيادة إحسان نوري باشا خالل      ١٩٢٨ – ١٩٢٥ثورة أرارات عام    قامت  و
قضى األتراك   و هذين العامني هجر حوايل مليون كردي خارج املنطقة الكردية        

أما هذا التحرك حتركت احلكومة التركية      : (ع شاه إيران  لى الثورة بالتعاون م   ع
لعقد إتفاق مع شاه إيران يسمح للجيش التركي باملرور يف أراضـيه لتطويـق              

قدمت تركيا مقابل ذلك تنازالت إليـران       و، ملقاتلني األكراد يف منطة أرارات    ا
 .)نعند ختطيط احلدود بني البلدي

 من قبل احلكومـة التركيـة       ١٨٥٠ون ذو الرقم     صدر القان  ١٩٣١و يف عام    
األكراد سـوف ال  من يساندها ضد   او أن أي جرمية تقوم ا السلطة     واملتضمن  

 .يعاقب مرتكبوها وسوف ال تعترب جرمية
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 اجليش التركي خسائر فادحة تكبد أيضا   ١٩٣٩ – ١٩٣٦ثورة ديرسم عام    
كومة ت احل  لكن أستطاع  ،خالل السنوات الثالث من عمر هذه الثورة الكردية       
بعـد   (ديرمسي يف كتابه  .التركية أخريا القضاء عليها بوحشية ومهجية يقول د       

 إن النساء (د الشعب الكردي يف منطقة ديرسم       ض) الفظائع اليت أرتكبها اجليش   
حسب تقريـر   و، )ألطفال كانوا حيبسون يف الكهوف وتشعل فيهم النريان       او

سقط  ون كردي ر من مليون ونصف ملي    فإن أكث ،  الشيوعي التركي  احلزب
 .الل أربع عشر سنة من حكم أتاتوركهجر خبني قتيل وجريح و

 :وجاء اوجالن
تتحدث الكاتبة عن شخصية اوجالن وكيفية      ،   الصحفي املثري  حتت هذا العنوان  

فشلهم يف عدم حتقيـق     ، منتقدة القادة الكرد و    عمال الكردستاين نشوء حزب   
اً وقادة قـاموا خبمسـة      كاتبة شعب ولكن تناست ال  ! أهداف الشعب الكردي    

 يف كردستان تركيا يف ظل ظروف موضوعية        ١٩٤٨عشرين ثورة حىت عام     و
 يف قاسية حيث شاه إيران من جهة، وأتاتورك واحلكومة الفرنسـية املوجـودة     

، واملؤامرات الدولية اليت عملت على إجهـاض تلـك          سوريا من جهة أخرى   
م من مقولـة الفشـل وإن مل         هذه العوامل تربأ القادة الكرد ونضاهل      ،الثورات

حيققوا أهدافهم االستراتيجية، فقد وضعوا اللبنـة األوىل للحركـة التحرريـة            
فشل القادة األكراد يف حتقيق ولـو       (: وهي تؤكد على فكرا فتقول     .الكردية

القدر القليل من مطالب الشعب الكردي،مهد لربوز حزب، كحزب العمـال           
التحق أوجالن بعـد إـاء      " .  أوجالن عبداهللا"الكردستاين وإفراز زعيم كـ     

 يف  "حجـي تبـه   "دراسته الثانوية بكلية السياسة واالقتصاد يف اجلامعة التركية         
 مؤكداً من خالهلا أن هناك قوميـة كرديـة          ١٩٧٢أنقرة، وألقى حماضرة عام     
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تعيش جبانب القومية التركية، وحاول مع زمالءه إنشاء مجعيـات ثقافيـة، مل             
مجعيات شرق جنوب   " ن عن هويتها الكردية فأطلقوا عليها       جيرؤا على اإلعال  

وكانت اجلمعية ذو توجه يساري حيث املـد الشـيوعي يف ذاك            " األناضول
 مل يعـريوا القضـية      - حسب وجهة نظـره    –إال أن رفاقه اليساريني     . الوقت

واثنني مـن   " كسرية"الكردية أي اهتمام فدعا ستة من رفاقه بينهم فتاة تدعى           
،  حزباً كرديـاً   ١٩٧٣ يف عام    وأسسوا" اررحقي كا " و  " كمال بري  "األتراك

يف مدينـة   " أوجـالن " اجتمع مخس وعشرون كردياً حول       ١٩٧٨ويف عام   
وأهـم  " حزب العمال الكردستاين  " كردية صغرية يف كردستان، و أعلنوا قيام        

هو انتقاد لالحتاد السوفيايت الذي خـان اخلـط         " pkkمانفستو  " ما جاء يف    
األمربياليـة  " حسب مقولة أوجالن، ومعلنني رفضهم لـ         لالشتراكية رئيسيال

اليت تنتهجها موسكو، وكان النظام الداخلي للحزب نسخة مـن          " االشتراكية
 مكتـب   –ركزيـة   مكوناً من جلنة م     اللينينية   –األحزاب التركية املاركسية    

 أهدافـه   أهـم " االستقالل"يدة باسم   ، أصدر احلزب جر    أمانة عامة  -سياسي  
 قادت  ١٩٨٠ويف عام   . استقالل كردستان وحتريرها عن طريق الكفاح املسلح      

اجلندرمة التركية انقالباً عسكرياً وكان من نتائج االنقالب، ازديـاد وتـرية            
البطش والعنف ضد الشعب الكردي، فقد زجت احلكومة التركية مئات مـن            

، السجون وحلت األحزاب  الجتاهات يف   املناضلني واملثقفني األكراد من مجيع ا     
إال أن عبداهللا أوجالن توقـع حـدوث   ! ( عبداهللا أوجالن استطاع اهلرب لكن

زمالءه قبل وقوع االنقالب بشهور إىل سوريا مث         هو و   فهرب ١٩٨٠انقالب  
وانطلقت أول عمليـة    ). لبنان، وهناك أعاد تكوين حزبه مبساعدة الفلسطينني      



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨احلوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ١٠٧

 ويف عام   ١٩٨٤ مشدينان يف آب     عسكرية داخل تركيا ضد قاعدة عسكرية يف      
 . مقاتل ومقاتلة٣٠,٠٠٠  حوايل كان عدد مقاتلي ب،ك،ك١٩٩٣

ويف اية التسعينيات راجع احلزب كثري من سياساته مراجعة نقدية ختلى علـى          
" ، التخلي عن مطلب   عن املبادئ وختلى عن أهدافه منها     إثرها عبداهللا أوجالن    

 داخل حدود الدولة التركية، والتركيـز       وتبين مطلب احلكم الذايت   " االستقالل
ـ ) جبهة حتريـر كردسـتان   (على النضال السياسي من خالل مكاتب        اح اجلن

باعتبـاره  ) هيفيـا كـل   (أو" أوجالنية " السياسي للحزب، وظهر ما مسي ب     
 .الربنامج السياسي للحزب بعد املراجعات

ب، القنـاة    التابعـة للحـز    وتويل الكاتبة اهتماماً مبنظمات وأجهزة اإلعـالم      
، الربملان الكردي يف املنفى، املؤمتر القومي الكردي العام، احلركـة أو            الفضائية

 )اخل...املنظمات اإلسالمية التابعة للحزب
وختتتم الكاتبة هذا الفصل حبديث تصويف عن أوجالن مع نشر حديث صحفي            

 . يف وقت سابقكانت قد أجرته الكاتبة معه ونشرته جملة املصور القاهرية
، فأمست ابنـها باسـم      )عائشة امرأة متسلطة تبحث عن من يأخذ هلا بثأرها        (
كانت والدة أوجالن تدفعه ليأخذ بثأره من       ، ومعناه األخذ بالثأر   . "أوجالن"

وكـان الطفـل     ، زمالئه يف املدرسة مهما يكن االعتداء الذي تعرض له تافهاً         
 .٩٧ص) مالءهيتعذب من إحلاح أمه يف دفعه إىل العراك الدائم مع ز

، نشـأة     ونشأ  كان يهرب من تسلط أمه إىل اجلبال حىت اتقن مراودة الثعابني          
، )ص(من أشد املعجبني بسرية الرسـول     دينية يف مدرسة القرية، فكان ومازال       

، لكن يف أنقـرة رفضـته األكادمييـة العسـكرية        كان حلمه أن يصبح طياراً    
لسياسة واالقتصاد، وقرر معرفـة     لاللتحاق ا كونه كردياً، فاجته حنو دراسة ا       
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، ١٩٦٧ الطلبة يف عام     وشارك يف مظاهرات  ، خبايا السياسات اليت حترك العامل    
وهي مـن   " كسرية"، تزوج أوجالن من فتاة سليلة عائلة كردية تدعى          ١٩٦٨

 أوجالن نفسه يف    – كما يقول    –مؤسسني احلزب مع أوجالن، كان يشكك       
مناً أن كل إنسان به جزء من اخلـري، جيـب           نواياها منذ البدء إال أنه كان مؤ      

 !تنميته بدل من احلكم عليه ائياً بسوء
ـ            ( ام كانت كسرية فتاة كردية سليلة عائلة كردية كبرية، تفانت يف خدمة النظ

كانت عصـارة لإليديولوجيـة     :(  عنها أوجالن  ويقول. ٩٨ص)األتاتوركي
 ؟٩٩ص) الكمالية

 سامهتا بتبلور شخصـيته   متأثرة بامرأتني  برأي الكاتبة البنية الشخصية ألوجالن    
، مها عائشة وكسرية، ومها السبب يف اهتمامه بتطور املرأة الكرديـة،            مستقبالً

وفك قيودها اليت كبلتها عرب القرون واعتماده يف احلزب على عدد من النسـاء              
 .املناضالت يصلن إىل أعلى املناصب

و " ميـت "ات التركيـة    اكتشف أوجالن أن زوجته كادر هام يف االستخبار       
كانت هي وراء الوشاية باحلزب وساعدت املخابرات التركية يف اعتقال الكثري           

امرأتان كرديتان  (:من األعضاء ويف قتل بعض القيادات ومن بينهم أعز أصدقائه         
املتعلمة من أبناء املدينة، الثرية واملناضلة      " كسرية" أمية وقروية و   والدته" عائشة"

) اً على نظرة أوجالن للمجتمع الكردي الذي تسيطر عليه املرأة         تركتا أثراً عميق  
 .٩٩ص

 :بعض املالحظات على ما قالته الكاتبة يف هذا الفصل
إن أوجالن استعمل يف بداية التسعينيات سياسة األرض احملروقة لكي يلفت           ـ  

النظر لقوة حزبه وليعاقب وخييف حراس القرى واإلقطاعيني األكراد املتضامنني          
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 الذي كان يف سبات عميق      –النظام، ويعطي صدمة قوية للشعب الكردي       مع  
وفيما بعد تدعي الكاتبة إن هذه السياسة قام ا بعض          . حسب قول أوجالن   –

أعوانه وكانوا مدسوسني يف احلزب من قبل املخـابرات التركيـة وعاقبـهم             
ـ     ! احلزب ل وأعطت هذه السياسة املربر ألتراك ليحاكموا أوجالن بتهمـة رج
 .إرهايب

ط ، وتغال  للقضية الكردية  تبتعد الكاتبة كثرياً عن موضوعيتها يف الطرح العام       ـ  
ا قام به أوجالن من     ، بنفسها يف سبيل تربير م     الكثري من األمور مناقضة نفسها    

 .سياسات خاطئة
زوجة أوجالن املدسوسة   ) كسرية( عن يف نفس الصفحة اليت تتحدث فيها     ـ  

ملخابرات التركية وإا كادر هام فيها، تقول أا        بني صفوف احلزب من قبل ا     
 املـرأة   مناضلة وأثرت على شخصية أوجالن وكانت سبباً يف التزامه، مبـنح          

 !العمل السياسي من أجل حتررهاحقها يف ممارسة النضال و
،كما بينـت الكاتبـة ذلـك،         عائشة املرأة الكردية املتسلطة    وبالنسبة لوالدته 

طافه وهو على منت الطائرة اخلاطفـة واملتوجهـة إىل       فأدعى أوجالن عند اخت   
 .تركيا، بأن والدته تركية وهو سيعمل من أجل مصلحة الدولة التركية

 أخطأت الكاتبة يف إغفاهلا لنضال العديد من األحزاب الكردية اليت تناضل            -
حـزب  " مـثالً   . يف كردستان تركيا وهلا تاريخ عريق يف خدمـة شـعبها          

  الذي غري امسه عدة مرات كي حياول احلفاظ على  hdp"الدميقراطي الشعيب
وجوده القانوين يف تركيا، ومن مناضليه يف السجون التركية النائبة الكرديـة            

 الكتـاب   ، وقد أشارت الكاتبة إىل وجوده يف هـوامش        "اناليلى ز "السابقة  
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مل يطلـق   ... بسـاً   أوجالن يعيش يف تقشف تام مأكالً ومشرباً ومل       :(أحياناً
 ) !صاصة يف حياتهر
 وتوحيدها عن طريق الكفاح املسـلح، ومل        زعيم يريد استقالل كردستان    -

وسنعرض بعض مقتطفـات مـن حـديث        ! يطلق رصاصة واحدة يف حياته    
أوجالن للكاتبة درية عوين واليت نشرته يف جملة املصور القاهرية قبل اختطافه            

ع آلن يذكرين بوض  إن وضع الشعب الكردي ا    : (ق عليها ونترك للقارئ التعلي  
ص ) الشعب العريب قبل ظهور اإلسالم، شعب مفكك ينخره الفساد والتأخر         

لقد بدأت مبفردي بعقيديت املبنية على تغيري اإلنسـان املقهـور إىل            (،   ١٠٦
أنا أسري الثورة بالطرق العلمية إال أنين أجلأ أحياناً إىل   (،   ١٠٦ص  ) إنسان حر 

يف كردستان العراق لنـا نضـال       (،   ١٠٧ص  )  بعض األمور  احلس ملسايرة 
لـى الصـعيد السياسـي      ووجود مكثف وقد أصبحنا منثل القوة الثالثـة ع        

، فليس لنا عالقات على      خبصوص سوريا  أما( ،   ١١٠ص  ) والعسكري فيها 
بترول تركيا وقسم مـن      ( ، ١١٠ص  )  مع احلكومة السورية   الصعيد الرمسي 

 .١١١ص )  كرديبترول العراق وإيران هو
 :ل اخلامسالفص

، االنتداب الربيطـاين للعـراق       العراقية احلديثة  نشأة الدولة  تتحدث فيه عن    
، فقـد سـلمت      منذ وقت بعيد   مؤكدة أن البترول قد قرر مصري كردستان      

بريطانيا راية املواجهة للعراقيني العرب بعد االنتداب وكانت النتائج وخيمـة           
الية املوصل م بريطانيـا     فكردستان وبالذات و  . للكرد والعرب معاً  وقاسية  

م بـني احللفـاء     ١٩١٨وحققت ما تريد بعد توقيعها ملعاهـدة مـودروس          
م للعراق مل   ١٩١٤، وعند حدوث االنتداب الربيطاين       العثمانية واالمرباطورية
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يبق الشعب الكردي متفرجاً على احلدث بل كانت ثورة الشيخ حممود احلفيد            
العراق ومطالباً يف الوقت نفسه بقيـام       الربزجني ضد االنتداب الربيطاين على      

 الكرد علـى متابعـة      دولة كردية ومن أهم العوامل املوضوعية اليت شجعت       
 :النضال القومي

م حيـث   ١٩١٨إعالن املبادئ األربعة عشر للرئيس األمريكي ولسون عام          -
تناول البند  الثاين عشر منه كردستان ونص على أن منـاطق اإلمرباطوريـة              

جيب أن حتصل على ضمان صريح لوجودها وحق تقرير         ( التركية   العثمانية غري 
 )  للقوميات غري التركيةاملصري

-٦٢م تضمنت فيما خيص كردستان يف املواد        ١٠/٨/١٩٢٠معاهدة سيفر    -
منح احلكم الذايت لألكراد يف كردستان والتنويـه بإمكـان          ) جـ (٦٤-٦٣

 .ذلك يف منحهم االستقالل إذا ما أثبت الشعب الكردي رغبته
، أعلنـت يف     املوصل للعـراق ائيـاً     ولتضمن بريطانيا حقها يف انضمام     -
م يف بيان رمسي قدم لعصبة األمم حق الشعب الكـردي يف            ٢٤/١٢/١٩٢٢

إقامة حكم ذايت يف كردستان اجلنوبية ووصلت عصبة األمم إىل نتيجة مفادها            
االستفتاء (أن أغلبية السكان من الشعب الكردي تطالب بإقامة دولة مستقلة           

 ) م١٩٢٥ت يف والية املوصل إىل عام أجرته بعثة عصبة األمم واليت مكث
م وحتت تأثري بريطانيا وحلفائها اختذت عصبة األمـم         ١٦/١٢/١٩٢٥يف   -

 : ولكن بالشروط التاليةقراراً بضم املوصل للعراق
 . سنة٢٥دة أن يستمر العراق حتت احلماية الربيطانية مل -
حكـم ذايت وأن تكـون اإلدارة       طالب األكراد يف    األخذ بنظر االعتبار م    -

 .، وأن تستعمل اللغة الكرديةكردية
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م عقدت مع العراق معاهدة     ١٩٣٠، ففي عام     تلتزم ذه الشروط   بريطانيا مل 
تضع اية لالنتداب الربيطاين وتعلن االستقالل مـن دون أن تـذكر هـذه              

 . عن وضع األكراداملعاهدة شيئاً
 .، تطور احلركة القومية الكردية يف العراقألكرادوضع ا :الفصل السادس

قام الشعب الكردي خالل االنتداب الربيطاين بعدة انتفاضات وثـورات يف           
عموم كردستان ومن أمهها ثورة العشرين وبدأت الثورة عندما ثارت عشرية           

م وعشرية برزان وامتدت االنتفاضة حنـو       ١٩١٧كوبان يف منطقة زاخو عام      
.  الشيخ حممود الربزجني   رت معظم القبائل الكردية حتت زعامة     السليمانية وثا 

ضـد  ) ق العـريب العرا(، ثار الشعب يف ميزوبوتاميا السفلى ويف الوقت نفسه 
 .االحتالل الربيطاين

، مل يطرأ أي تغيري يذكر على وضع        م١٩٣٢قالل العراق فعلياً يف عام      بعد است 
ت كلمة القوميني الكـرد  ، فاجتمعب العراقي عموماً والكردي خصوصاً   الشع
فتأسس احلزب الشيوعي العراقي عـام      . عرب معاً لإلطاحة بالنظام امللكي    وال

م وانضم إليه عدد كبري من املثقفني العرب والكرد وأسس عدد مـن             ١٩٣٤
املثقفني العرب تنظيماً باسم مجاعة األهايل يؤمنون باالشتراكية طريقاً لتحقيق          

ب شهده الشرق األوسط كان على يد ضـابط        الدميقراطية للعراق وأول انقال   
وكان صدقي متأثراً بأفكار مجاعـة      ) بكر صدقي العسكري  (كردي األصل   

األهايل علماً بأنه مل يتم االنقالب باسم األكراد، إال أن خالل فترة حكمـه              
 القومية الكردية يف    اليت دامت عاماً واحداً فقط طرأ حتسن على وضع احلركة         

، شكل بعض املثقفني األكراد مجعية تطورت حلزب        م١٩٣٩ويف عام   . العراق
أي األمل هدفه املطالبة حبكم ذايت داخل حدود العـراق          ) هيوا(سري باسم   
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، انضم عدد من أعضـاء     ي أحد رفاق الشيخ حممود الربزجني     يرأسه رفيق حلم  
وضم احلزب  ،  أي اخلالص ) رزكاري الكرد (ىل حزب   م إ ١٩٤٥هيوا يف عام    
، وكان مقدمة لنشوء احلزب الدميقراطي الكردستاين        عضواً ٦٠٠وقتها حوايل   

ة الكردية الزعيم   م بقيادة األب الروحي للحركة التحرري     ١٩٤٦عام  ) الباريت(
، كانت املعارضـة     الثانية ، وبعد انتهاء احلرب العاملية    الراحل مصطفى الربزاين  

 :ة تتألف من أحزاب رئيسة ثالث وهيالعراقي
وهو حزب كـردي    ) الباريت( الدميقراطي الكردستاين    مجاعة األهايل، احلزب  

ـ    تقرير املصري للشعب الكردي    هدفه النضال من أجل حق     يوعي ، احلزب الش
 يف عام    أعلن احلزب الشيوعي    حيث ) للحزب شعبة كردستان (العراقي ومعه   

 عليهـا  أن العراق يضم جزءاً من كردستان وهي أرض كردية يعيش  م  ١٩٥٦
عتراف سبباً لتمتني العالقـات بـني احلـزبني         ، وكان هذا اال   شعب كردي 

 . تارخيياالشيوعي والباريت
) عبـدالكرمي القاسـم   (اجليش العراقي   ، أطاح ضابط يف     م١٤/٧/١٩٥٨ يف

باحلكم امللكي يف العراق وبدأ بتغيريات دميقراطية ومسح بتأسـيس أحـزاب            
أربعة عشر صحيفة وجملـة     ترة  ، صدرت يف هذه الف    دة وحرية الصحافة  جدي
، وألول مرة يف تاريخ األكراد احلديث ينص دستور دولة من الـدول             كردية

، إذ نص الدستور العراقي املؤقت يف البنـد   االيت تقتسم كردستان االعتراف   
راد وإمـا   إن الشعب العراقي يتكون من قوميتني العرب واألك       (الثالث منه   

لكرديـة  طنية ا ، وأكد الدستور على ضمان احلقوق الو      شركاء يف هذا الوطن   
 ).داخل إطار الكيان العراقي
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، وبدأ ميارس    وسلطته لكن ما لبث أن سقط القناع عن وجه عبدالكرمي قاسم         
كل صنوف القمع والدكتاتورية ضد الشعب الكردي ونشرت جريدة الثورة          
العراقية مقاالً يدعو فيه الكرد إىل االنصهار بالشعب العريب يف العراق متنكراً            

فترك الزعيم مصطفى الـربزاين بغـداد       . لدستور العراقي املؤقت  ا جاء يف ا   مل
، وبدأ   العراقية كردستان ومنطقة بارزان    متوجهاً إىل برزان وقصفت الطائرات    

ي  احلـزب الـدميقراط    PDKالشعب الكردي بزعامة قائده الربزاين وبقيادة       
م وتعترب ثورة أيلول من أهـم       ١١/٩/١٩٦١ة يف   الكردستاين بالثورة الكردي  

الثورات الكردية يف العصر احلديث بعد جتربة مجهورية مهاباد الكردية يف عام            
 نقطة حتول جذرية يف مسرية احلركة القومية الكردية       هي   و ،م يف إيران  ١٩٤٦

 ١٩٩١ إىل عام    ١٩٦١نود أن نلفت نظر القارئ العريب أنه منذ         (:يف العراق 
طرة الثورة الكردية،   كانت معظم املناطق الكردية ويف معظم األحيان حتت سي        

 .١٥٠ص) ما عدا املدن الكبرية
 أطاح ضباط بعثيون حبكم عبد الكرمي قاسـم وقـاموا           ١٩٦٣ شباط   ٨يف  

 عبد السالم عارف احلكم، ومت تعيني أمحد حسن البكر رئيساً           توىلبإعدامه و   
للوزارة، وبدأ البعثيون بداية دموية فقتلوا آالف من خرية شباب العراق منهم            

يوعي وكثري من املثقفني واملفكرين الكرد، وبدأ عبد السالم عارف           ش ٧٠٠٠
 مدنياً  ٢٨٠ففي السليمانية قتل     حرب اإلبادة الشاملة ضد الشعب الكردي،     

ودفنوا يف مقابر مجاعية، ويف كركوك بدأ بسياسة التهجري للشعب الكـردي            
، )سياسـة التعريـب   (بعثيني إىل كركوك   وجري العرب ال   ،إىل جنوب العراق  
شديدة، فاضطر النظام البعثي إىل اللجـوء إىل        " البيشمركه"وكانت مقاومة   

( :النظام السوري ومطالبة البعث السوري بدعمه للقضاء على الثورة الكردية         
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كان البعث السوري موحداً مع بعث العراق يف ذلك الوقت، حتـت قيـادة              
البعثي يف سوريا   ، وأرسل نظام احلكم     )قومية واحدة أمينها العام ميشيل عفلق     

فرقة مدرعة ودخلت كردستان عن طريق زاخو ودهوك على احلدود السورية           
) هنـدرين ( العراقية، بقيادة فهد الشاعر، ونتيجة معركة جبـل       –التركية  –

ـ   كردستان، اضطر النظام العراقي لعقد هدنة      ) بيشمركه(واملقاومة النضالية ل
 ١٩٦٨عثي الثـاين يف عـام        وجاء االنقالب الب   . ١٩٦٦  عام مع األكراد يف  

وعني أمحد حسن البكر رئيساً للجمهورية وصدام حسني نائباً له، ووجهـت            
ضربة ضد خمتلف القوى السياسية يف العراق وشن حرب إبادة أخرى ضـد             
الشعب الكردي، ويف مواجهة الثورة اليت باتت على وشك االنتصار، اضطر           

( : بنـداً    ١٥ ضم   ١٩٧٠\٣\١١النظام البعثي لعقد اتفاقية مع األكراد يف        
االعتراف بوجود أمة كردية شريكة يف الوطن العراقي، واالعتـراف باللغـة            

، ة العربية، إنشاء جممع لغوي كردي     الكردية لغة رمسية للدولة إىل جانب اللغ      
 ). إخل السليمانية، ومنظمات شعبية يفجامعةتأسيس و

انون احلكم الذايت إال بعد     ومن أهم ثغرات اتفاقية احلكم الذايت، عدم إصدار ق        
 وعدم حل مسألة حـدود كردسـتان،        ١٩٧٤مرور أربع سنوات أي عام      

من جانب واحـد     العراقي   ، وقام النظام   سنجار –خانقني  –خاصة كركوك   
بنشر االتفاقية بعد مرور الفترة االنتقالية، وجتاهل الدستور املؤقت البند العاشر           

العراقي مكون من قـوميتني عربيـة       الشعب   (:يف بيان آذار والذي يعلن أن     
، ومت طرد الوزراء األكراد اخلمس من احلكومة وترحيل أكثر من مئة            )وكردية

وعشرون ألف عائلة من األكراد الشيعة الفيليني إىل إيران، وبـدأت الثـورة             
الكردية من جديد وبالرغم من التفوق العسكري للجـيش العراقـي فقـد             
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 حتقيق انتصارات عديدة، فصرح الرئيس      استطاعت قوات البشمركه الكردية   
 ٦١العراقي أمحد حسن البكر إن عدد القتلى واجلرحى من اجليش العراقي بلغ             

 .ألف قتيل و جريح
وأمام تقدم املقاتلني األكراد البطويل وقرب ايار اجليش العراقي،حاول صدام          

شاه إيران  منع جناح الثورة الكردية وعقد مع       ) كان نائباً للرئيس آنذاك   (حسني
هذا االتفاق عقده شاه إيران وصدام حسني بوسـاطة         (:اتفاقية آذار املشؤومة  

جزائرية خالل عقد مؤمتر أوبيك يف اجلزائر، ومبوجب هذا االتفاق تعهد شاه            
إيران بوقف مجيع املساعدات اإلنسانية والعسكرية لألكراد مقابل اعتـراف          

 ).صدام بسيادة إيران على منطقة شط العرب
 برزاين قائد الثورة إىل إلقاء السالح واللجوء إىل إيران           مصطفى ر الزعيم اضط
، سياسية وإنسـانية   وكانت اتفاقية اجلزائر كارثة نفسية و      ١٩٧٥\٣\١٨يف  

عرفها الشعب الكردي يف تارخيه احلديث ووقف اتمع الـدويل، والـدول            
ة الكرديـة يف     مشاركني يف القضاء على الثـور       كانوا العربية موقفاً سلبياً بل   
 ألـف مـن     ٣٥,٠٠٠ ألف كردي بينهم     ٣٠٠,٠٠٠العراق وجلأ إىل إيران     

وتستمر الكاتبة يف رصد تاريخ احلركة التحررية الكردية         ".البيشمركه"قوات  
جمـزرة   اإليرانيـة و   –يف كردستان العراق وصـوالً إىل احلـرب العراقيـة           

عارضـة   اجتياح الكويت وإعالن سـبعة عشـر جمموعـة م          ومن مث حلبجة،
شق قرار اإلطاحة بنظـام صـدام        بدم ١٩٩٠يف عام   ) كردية وعربية (عراقية
 بعـد اهلجـرة     ١٩٩١ الصادر يف نيسـان      ٥٩٨، وقرار جملس األمن     حسني

كـراد  أل  الدوليـة  املليونية للشعب الكردي واليت نصت على تأمني احلمايـة        
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 آذارالعراق، ووضع إقليم كردستان العراق منذ التسعينيات وبعـد انتفاضـة            
 .قيام حكومة وبرملان كردستانأخريا  وحتت سلطة اجلبهة الكوردستانية

تصر الكاتبة درية عوين على أن مسؤولية مصطفى الربزاين كبرية جـداً عـن    
 وحنن لسنا ضد أي نقد موضوعي ،١٩٧٥الكارثة اليت حلت باألكراد يف عام      

 يعـين ذلـك     وقادا ولكـن ال    واعي مل تاريخ احلركة التحررية الكردية     
الصمت اجتاه بعض مغالطات الكاتبة، وحده الذي يعمـل خيطـأ والـزعيم             

رزاين إىل آخر حلظة يف حياته ظل مناضالً يعمل من أجل قضية شعبه ويعد              ابال
جبدارة من أهم مؤسسي احلركة التحررية الكرديـة يف القـرن العشـرين،             

تمثلة باملؤامرة الدوليـة    فالظروف املوضوعية احملاطة بالثورة الكردية آنذاك وامل      
يعد الزعيم وبالتايل واإلقليمية ضده، كانا السبب األول واألخري لوقف الثورة،      

إذا أخذنا ظروفه النضـالية      أخطاءارزاين أقل قادة القرن العشرين      ابمصطفى ال 
يتضح أن أكرب خطأ وقـع فيـه مصـطفى          (:الشخصية بعني االعتبار  سريته  و

تأمني االستقاللية، واالعتماد على النفس حلزبـه،       البارزاين هو إنه مل يستطع      
 .٢٦٧ص ) كما فعل عبد اهللا أوجالن مثالً حلزب العمال الكردستاين التركي

ال خيفى على أي باحث يف الشؤون الكردية وال على أي سياسي ومهـتم أن               
أوجالن مل يكن يوماً ما مستقالً بقراراته السياسية ومل يكن معتمداً على نفسه             

  . وبالتايل فمقارنة الكاتبة درية عوين هنا غري موضوعية بل منحازةنضاله،يف  
 .وضع األكراد يف إيران: الفصل السابع

 بـني اإلمرباطوريـة الصـفوية       ١٥١٤مت تقسيم كردستان ألول مرة عـام        
م باالتفاقية اليت عقـدت سـنة       واإلمرباطورية العثمانية، ومت إقرار هذا االقتسا     

شاه إيران والسلطان العثماين مراد     بني شاه عباس    ) شرييناتفاقية قصر   (١٥٣٩
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 ألغيت آخر إمارة كردية مسـتقلة يف االمرباطوريـة          ١٨٦٥الرابع ويف عام    
خان  ومن أبرز أمرائها أمني خان وابنه خسرو      " أردالن"الفارسية، وهي إمارة    

 .كانت عاصمة تلك اإلمارة" سنندج"ومدينة 
ل كردستان ولكن مل يستطيعوا القضـاء       استطاع الفرس القضاء على استقال    

ففي القرن التاسع عشر اندلعت واحدة       على احلركة القومية الكردية يف إيران،     
من أهم الثورات الكردية وهي الثورة اليت قام ا عبيداهللا النـهري يف عـام               

) أورميا( وجنح هذا القائد يف حترير األراضي الكردية الواقعة بني حبرية            ١٨٨٠
امساعيل (ثورة مسكو  أما   .يف كردستان تركيا  ) وان(تان إيران وحبرية    يف كردس 

مشلت كل املنطقة الكردية غرب حبـرية       فقد  ،  ١٩٢٥-١٩٢٠) يآغا شكاك 
أورميا ومت اغتيال مسكو على يد ضابط إيراين دفعه شاه إيـران للقـاء بـه                

مبساعدة انكلتـرا   ) رضا شاه ( جاء رضاخان  ١٩٢٥ ويف عام    .والتفاوض معه 
،فقد انـدلعت    القضاء على الكرد   سدة احلكم يف إيران، لكنه مل ينجح يف       إىل  

 جنوب كردستان إيران بقيادة جعفر      ١٩٣٠الثورة الكردية من جديد يف عام       
وأثناء احلرب العاملية الثانية بقيت إيران على احليـاد إىل أن            .سلطان اهلورماين 

تولت القـوات    واس ١٩٤١دخل الروس وقوات التحالف واحتلوا إيران عام        
الروسية على املنطقة الشمالية من إيران، وبدأت يف هذه األثناء احلركة القومية            

" زياني  كومل " أسست ١٩٤٤الكردية مرحلة جديدة من النضال، ففي عام        
يف إيران عام   " احلزب الدميقراطي الكردستاين  "ومهدت هذه اجلمعية لتأسيس     

 يف مهابـاد    سياسية املرموقـة  الخصية الدينية و   ومن أهم مؤسسيه الش    ١٩٤٦
حتقيق احلرية يف إيران، واحلكم     " ، ومن أهم بنود برنامج احلزب       قاضي حممد 

 ). اإليرانيةالذايت يف كردستان داخل الدولة
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مت اإلعالن عن قيام أول مجهورية كرديـة يف تـاريخ            ١٩٤٦/ ١ / ٢٢يف  
" دميقراطيـة مجهورية كردستان ال  "باسم  " جارجرا"األكراد احلديث يف ميدان     

ومل تدم هذه اجلمهورية سوى      ١١/٢/١٩٤٦ يف   يف مهاباد وشكلت احلكومة   
. عام واحد، وكان الزعيم مصطفى برزاين جنراالً عسكرياً يف مجهورية مهاباد          

وتقدم الكاتبة حتليالً منطقياً يف صدد مناقشتها اليار مجهورية مهاباد والقضاء           
، لكن أثناء ذكرها     ودولية أخرى إقليمية عليها من قبل إيران بالتعاون مع دول        

إن األحزاب الكردية يف العراق     : "لقضاء على مجهورية مهاباد تقول    ألسباب ا 
 ".وسوريا مل تقدم أي مساعدة للقاضي حممد

رزاين جنراالً يف حكومة    ابالبالنسبة ألكراد العراق كان زعيم حركتهم القومية        
عدة عسكرية أثناء النضال لتأسيس     وقدم مسا وقائدا للقوات العسكرية،  مهاباد  

وبالنسبة ألكراد سوريا فأول تنظيم سياسي أسس يف سوريا         .مجهورية مهاباد 
 شرالقضاء على مجهورية مهاباد بع     أي بعد    ١٩٥٧كراد كان عام    من قبل األ  
بعد القضاء على مجهورية مهاباد، عادت احلركة التحررية الكرديـة           .سنوات

 كان تنظيم   ١٩٧٩ وعند سقوط شاه     ١٩٤٩ عام   يف إيران للعمل النظامي يف    
املاركسي قد حرر كثري من املناطق الكردية يف كردستان إيـران،           " هكومه ل "

 الكردسـتاين يف    وقدم الدكتور عبد الرمحن قامسلو رئيس احلزب الدميقراطي       
اغتالت املخابرات اإليرانية املناضل عبد الرمحن قامسلو يف فيينا أثناء (إيران ـ  

 لقائد الثورة اإليرانية اإلمام     ـ  ) إلجراء مفوضات السالم مع اإليرانيني     ذهابه
اخلميين مشروع سالم يضم إحدى عشر بنداً لكن رجـال املـاليل رفضـوا     

 ،املشروع، وطلبوا التفاوض على أساس أن األكراد يف إيران أقلية دينية سـنية            
ة دينية مذهبيـة    فرفض عبد الرمحن قامسلو حتويل قضية شعبه القومية إىل مسأل         
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وبدأت حرب العصابات من قبل القوات الكردية إىل أن انـدلعت احلـرب             
 وحصوله على   ١٩٩٨خامتي يف عام     اإليرانية وبعد فوز السيد حممد     –العراقية  

من أصوات األكراد يف إيران أكد على حرصه خالل جوالته          % ٨٠أكثر من   
فقد أعلن يف مدينـة      ردي،االنتخابية على احترام احلقوق الثقافية للشعب الك      

األكراد هم مؤسسوا إيران املعاصرة،     :( إقليم كردستان بأن   عاصمة" سنندج"
أكد علـى ضـرورة     كما   ،٢١٦ص) وأم العنصر اآلري األصيل يف الشرق     

تراجع النضال املسـلح ألكـراد       .تأمني حقوق األكراد الكاملة غري املنقوصة     
هم القومية وبدأت الشبيبة الكردية      حقوق لتأمنيإيران لصاحل النضال السياسي     

يف تشكيل منظمات ثقافية، تصدر الصحف واالت يف كل مـن مهابـاد             
 وال زال احلزب الدميقراطي الكردستاين يف إيـران         .وسنندج وأورمية وطهران  

بزعامة عبداهللا حسن زادة ميارس نضاله ويصدر صحيفة اسبوعية كردية باسم           
اآلذرية مـن   والفارسية  وها باللغات الكردية    وله إذاعة تبث براجم   " كردستان"

املاركسي يصـدر   " كومله"وتنظيم   .يف كردستان العراق  " كويسنجق"مدينة  
 املقتسـمة   صحيفة وله إذاعة، وجدير بالذكر وخالفـاً للـدول األخـرى          

،ال يوجد حساسية من كلمة كردستان يف إيران فطـائرة رئاسـة            لكردستان
 حمافظة إيرانيـة أيضـاً باسـم        وهناك" دستانكر"اجلمهورية يف إيران امسها     

 ".كردستان"
 .وضع األكراد يف سوريا ولبنان: الفصل الثامن

سوريا جزء من بالد الشام، والفرات األوسط هو احلدود الشـرقية ملنطقـة             
الشام، ويبدأ إقليم آخر من وراء الفرات األوسط يسمى باجلزيرة أو الفـرات             

ومل تكن منطقة   ( : احلكم العثماين  ايامد الشام   األعلى، ومل يكن يوماً داخل بال     
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اجلزيرة الكردية يف يوم من األيام من مطالب القوميني العرب، ال يف مراسالت             
مكماهون وال خالل العهد الفيصلي يف سوريا، وال حىت من قبـل   ـ  حسني

وضمت منطقة اجلزيـرة     .٢٢١ص) القوميني العرب حتت االنتداب الفرنسي    
 مبوجب معاهدة عقدت بني تركيا وفرنسا ونشـر         ١٩٢١ام  إىل سوريا يف ع   

 خريطة لشرح رحلـة     ١٧٧٤يف عام   " كارسنت نيوبرهر "الكاتب الدامناركي   
دكوري ( قام ا يف منطقة اجلزيرة وأكد على وجود مخس قبائل كردية هي             

، والرحالة الفرنسي فولين ، زار منطقـة        ) آشييت – مللي   -كيكي–شيخاين  –
عند وصوله إىل سوريا وحتدث عن األكراد يف كتاب         " فرينع"جبل األكراد   
 القومية الثانية يف سوريا مـع العـرب         يشكل األكراد  .١٨٧٥أصدره عام   

 ،ليـوين نسـمة   مب، يقدر عدد األكراد يف سوريا       ويسكنون على أرض كردية   
 الكردية حيث تنتج هـذه      اطقواالقتصاد السوري يعتمد بشكل كبري على املن      

من انتاج القطن والشـعري،     % ٧٠ن انتاج القمح يف سوريا،      م% ٧٥ اطقاملن
 . هو يف مناطق األكراد القدميةكراتشوك–البترول املوجود يف رميالن و

، وأصدر األمري جالدت    ١٩٢٧ عام" خويبون"أنشأ األكراد يف سوريا مجعية      
صدر باللغة الكردية يف دمشق، وأول مطبعـة        ت أول جريدة    ١٩٣٢بدرخان  

 على يد املـؤرخ الكـردي حسـني         ١٩١٥ يف حلب عام     كردية تأسست 
موكرياين، وناضل األكراد السوريني ضد االستعمار الفرنسي ومن اهم أبطال          

 ".إبراهيم هنانو" االستقالل 
إلجراء " ٩٣"  أصدرت احلكومة السورية قانوناً خاصاً برقم      ١٩٦٢ويف عام   

اد سحبت هوية اكثـر  تعداد سكاين يف منطقة اجلزيرة فقط، ونتيجة هلذا التعد       
وكلفت احلكومـة السـورية     .  كردي وتضاعف العدد اآلن    ١٢٠,٠٠٠من  
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البعثية املالزم أول حممد طلب هالل الذي كان رئيسـاً للشـعبة السياسـية              
باحلسكة أن يقوم بدراسة عن حمافظة احلسـكة مـن النـواحي القوميـة،              

لـيت تطالـب    االجتماعية، والسياسية لغرض التغلب على احلركات القومية ا       
إن روائح البترول قد أخـذت      :  ومن توصيات طلب هالل    .حبقوقها القومية 

مما يزيد من تعقيـد     )  كراتشوك –رميالن  (تفوح من هذه املنطقة ويف حقوهلا       
ـ وقد أخذت يف تنظيم نفسهاـ ليست املشكلة الكردية اآلن  .... املشكلة   

هذه األمة العربيـة    إال انتفاخ ورمي خبيث نشأ أو انشئ من ناحية يف جسم            
ويقول هالل منتقداً الكاتب حسنني هيكـل       . وليس له أي عالج سوى بتره     

والزعيم مجال عبد الناصر، عندما طرحا القضية الكرديـة لصـاحل األمـتني             
واعترب هذا موقفا مغالطـا  ) ال حاجة لسفك دماء املسلمني     (:الكردية والعربية 

وكـأن الـربزاين    ( :لفاشـي ب  من قبل عبد الناصر مربرا موقفه العنصري ا       
 توصيات طلب هـالل     ١٩٦٥تبنت احلكومة السورية عام      ).وطغمته إسالم 

 ١٠  أكثر من  ، وعرضه  كم ٣٠٠ وأقامت حزاماً عربياً أمنياً يف اجلزيرة طوله      
كم من احلدود العراقية يف الشرق إىل رأس العني إىل الغرب، وبدأت محلـة               

بة وبالرغم مـن جهودهـا القيمـة يف         إن الكات  .تعريب ألمساء القرى واملدن   
البحث عن حقيقة وعدالة احلقوق املشروعة للشعب الكردي يف سوريا إال أا            
ال متلك أي معلومات عن احلركة التحررية الكردية يف سوريا، فعندما تتحدث           

 وضع األحزاب السياسية الكردية يف سوريا تقول بأن األستاذ عبد احلميد            عن
دي املعروف جكرخوين انشقا من احلزب الشـيوعي        درويش والشاعر الكر  

احلزب الـذي    و ١٩٥٧السوري وأسسا احلزب الدميقراطي التقدمي يف عام        
، ومل  ")الباريت"احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا      (تأسس يف هذا العام هو    
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ينشق األستاذ عبد احلميد درويش األمني العام للحزب الدميقراطي التقـدمي           
عي السوري، وإن كان الشاعر جكرخوين يف بداياته منتمياً         عن احلزب الشيو  

 نضـال   الكاتبة أو ليس لديها معلومات حـول  وتغفل .لذاك التيار املاركسي  
األحزاب الكردية يف سوريا منتقدة احلركة الكردية يف سوريا بأا مل تقم بأي             

اء األحزاب املنضـوية حتـت مظلـة        نشاطات مشرية إشارة بسيطة إىل أمس     
 مؤكدة بأن عبداهللا أوجـالن ووجـوده يف         "الكردي يف سوريا  " تحالفال"

سوريا كان مبثابة التيار الكهربائي الذي أعاد احلياة وروح التنافس للحركـة            
مل يستطع أي مـن     : (الكردية يف سوريا واليت كانت يف مخول لفترات طويلة        

 موجه ضد   أغلبها" هذه األحزاب القيام بنشاطات هامة تتعدى إصدار البيانات       
بالنسبة  .٢٢٩ص)وبعض النشرات باللغة الكردية   " األحزاب الكردية األخرى  

 أوجالن يف سوريا وتأثريهم      السيد زعيمه حزب العمال الكردستاين و    لوجود
هذه املقالة ولنا وجهة نظر     يف  موضوع نقاش    ليست   على احلركة الكردية فيها   

ا كان إجيابياً، وللحركـة     خنتلف فيها مع الكاتبة فوجوده كان سلبياً أكثر مم        
التحررية الكردية يف سوريا تاريخ نضايل مشرف بدءاً مـن اعتقـال قيـادة              

انتهاًء بوجود معتقلني ومناضلني من حزب الوحدة        و ١٩٦٠ عام   يف" الباريت"
يف سجون النظام السوري للدفاع عن      " يكييت"الدميقراطي الكردي يف سوريا     

وتشيد الكاتبة بدور حـزب   .د من الزمن طوال عقحقوقهم القومية املشروعة  
و مؤسسه مروان الزركي وترى بأنـه       " التجمع الوطين الدميقراطي السوري   "

حزب غري مجاهريي تأسس من قبل بعض اجلهات األمنيـة والسـلطوية يف             
 .سورية ليكن معوقاً من معوقات النضال القومي للشعب الكردي يف سـوريا           

 يف سورية ألا مل تنتقد السلطات السـورية         وتنتقد الكاتبة القيادات الكردية   
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 أوجالن   السيد  وجود  ونست الكاتبة أن   عندما أخرجت أوجالن من سوريا،    
 ان أفكار الكاتبة    ،   الكردية يف سوريا   تنسيق أو برأي القيادات   مل يكن بإدارة و   

حلـزب   هلا موقف انتقـادي      مشوشة لكنها تؤيد ب ب ك بوضوح، فليس         
هي تبني السبب دون أن تعلم ذلـك عنـد قوهلـا يف             العمال الكردستاين، و  

استطاع الرئيس األسد بذكاء شديد أن يصدر مشكلة أكراد         ( ٢٣٢الصفحة  
إن كل القيادات الكرديـة مل      (: تقول  ٢٣٣يف  الصفحة    و)  تركية سورية إىل 

 )يصدر عنها أي انتقاد لسوريا
االحتـاد  ، وبعد نقاش الوجود الكـردي يف         األخرية من الكتاب   يف الفصول 

يط الضـوء علـى أوضـاعهم السياسـية         تسل لبنان، و  السوفيييت السابق و  
ماماً بالعالقـات   االجتماعية واالقتصادية يف تلك الدولتني، تويل الكاتبة اهت       و

ال مبستوى األواصر التارخييـة   وطلوبامل، اليت مل تكن مبستوى      الكردية العربية 
 : جتاه عدالة القضية الكردية    لسليبموقفها ا  الشعبني منتقدة الدول العربية و     بني

 – العالقـات العربيـة      باستثناء مصر إذ دوما كان هلا دور إجيايب يف توطيد         (
مستنكرة الصمت املنتشر بني صـفوف       .)الكردية، ويف تفهم القضية الكردية    

له ذاك  القمع اليت تعرض    لعرب إزاء احلق الكردي املشروع واإلبادة و      املثقفني ا 
، مؤكدة إن مصلحة العرب العمل على إجياد        صور عديدة الشعب على مدى ع   

 املصاحل القومية العربية العليا، حتتم و جـود      إن( :عربالعالقات بني الكرد وال   
و يف املسائل الـيت      .٣٠٦ص  ) األكرادعالقات قوية وصحيحة بني العرب و     

 –، ما امستـه بالعالقـات االسـرائيلية         لتها الكاتبة بعيدا عن املوضوعية    تناو
 عرب  الكردية، حيث تتدعي الكاتية أن من أسباب اهلزائم اليت تعرض هلا الكرد           

امجعـت اآلراء علـى أن      ( :بني االسرائيليني تارخيهم وجود عالقات بينهم و    
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 هـزائم للحركـة   السرائيلية تسببت يف عدة كوارث و      ا –العالقات الكردية   
انسانية عرفهـا    و هذه العالقة بأفدح هزمية حربية    انتهت  و، الكردية يف العراق  

راقـاً  وتدعي الكاتبة بأن هناك اخت     .٢٦٣ص  ) الشعب الكردي عرب تارخيه     
ت سلباً على األمـن     عالقات مع قوات البارازاين أثر    اسرائيلياً لشمال العراق و   

 والكتابة املوضـوعية    هنا الكاتبة مل خترج عن قواعد البحث      القومي العريب، و  
، ض القيادات التارخيية للشعب الكردي    ، بل يبدو أا متحاملة على بع      فحسب

متكنت اسرائيل من اختـراق     :( وتنطلق من موقع شخصي وحسابات ضيقة     
مشال العراق بإقامة عالقات مع قوات بارازاين الكردية إلمدادها باألسـلحة           
 لتتمكن من االستمرار يف الدفاع عن املناطق الكردية يف مواجهـة هجمـات            

الختراق سلباً على األمن القومي العريب بالوجود       قد أثر هذا ا   اجليش العراقي، و  
للكاتبة دريـة   ) األكراد (يبقى كتاب  .٣٠٤ص)اإلسرائيلي يف مشال العراق     

 الشعب   الكثري من اجلوانب يف تاريخ     على فقد سلطت الضوء   مهما،عوين حبثا   
، بالرغم من العديد من املغالطات أو اآلراء اليت خنتلف          الكردي ونضاله القومي  

 .واليت تبتنتها ألسباب خاصة  ورمبا حلسابات ضيقةا معه
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  حوارات
 حوار مع الكاتب والسياسي جورج كنت

 

 
 

 بدرخان علي:حاوره
األستاذ جورج كنت من الكتاب والسياسيني الفلسطينيني القالئل الذين تطرقوا          
إىل الوضع الداخلي يف سوريا، جلهة غياب الدميقراطية وانتهاك حقوق اإلنسان           

لسوري، دون الوقوف إىل جانب النظام السياسي القائم يف معركتـه ضـد             ا
الوقوف يف  "و" ضرورات املعركة القومية  "اتمع والشعب السوري حتت يافطة      

محاية قلعة الصمود والتصدي وقلب العروبـة       "و" وجه اإلمربيالية والصهيونية  
اه حقوق الشـعب    له مواقفه اإلنسانية الدميقراطية الواضحة جت     "...... النابض

الكردي عموماً ويف سوريا والعراق خصوصاً متحرراً من قيود األيـديولوجيا           
 ...القومية الضيقة

حائز على  . ١٩٤٨ ومقيم يف دمشق منذ العام       ١٩٤٠من مواليد القدس    وهو  
صدر لـه   . يف عدد من املواقع والصحف العربية   يكتب.شهادة اهلندسة الزراعية  

  :كتابان
 أبـو ظـيب     -"سية العربية يف القرن العشرين وآفاقها     العالقات الرو " -

٢٠٠٠ 
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 ٢٠٠٢ دمشـق    -دميقراطية، أسلمة، تغريب-خيارات إيران املعاصرة   "- 
 .مبشاركة الكاتب وليد خالد املبيض

 :التقت به يف دمشق وكان معه احلوار اآليت" احلوار"جملة 
اياتك ولنبدأ من بـد   ". احلوار" بداية نرحب بكم على صفحات جملة        -س  

ومن مث احنيازكم إىل    " حركة القوميني العرب  "جتربتكم القصرية يف    ، السياسية
 !الليربالية؟

، ١٩٤٨كرد فعل على نكبة فلسـطني       " حركة القوميني العرب  " نشأت   -ج  
ورأت أن النضال مير مبرحلـة أوىل       ، كمحاولة للسعي للقوة والتنظيم والتوحيد    

سرائيل، متهد ملرحلة ثانيـة مضـموا       لتحرير األمة وتوحيدها والقضاء على إ     
لذلك وافقت على حل األحزاب كشرط لقيـام وحـدة          . اشتراكي دميقراطي 

إال أن التأميم يف دولة الوحدة واالنفصال السوري وضعاها أمام          . مصر وسوريا 
أرجع أزمة الثورة العربية لتعدد تنظيماا      ، تطور فكري رافقه بروز تيار يساري     

، قراطية بتعدد األحزاب يعرب عن ترسبات فكرية برجوازية       ورأى أن ربط الدمي   
كجمل عامة ال صلة هلا     ، ..."املاركسية وقيادة الربوليتاريا حلركة التحرر    "وتبين  

واختلطت املراهقة الفكرية اليسارية بالصراع على املواقع مـع         . بالواقع القائم 
ركسية مستقلة يف   لتنتهي بتكوين فصائل ما   ، غياب آلية داخلية تعاجل اخلالفات    

 . إمساً وحمتوى" احلركة"كل قطر قطعت مع 
العمل للدميقراطية منذ نشأا لصاحل حتقيق الوحدة والتحـرر         " احلركة"أجلت  

، وأحزاب عربية مشـاة   ،  واالشتراكية واسترداد فلسطني، مع ذلك مل تفلح      
ـ              ة بعد نصف قرن يف حتقيق شعاراا هذه، بعد أن أمهلت العمـل للدميقراطي

" القومية الثوريـة  "وملشاركة الشعب يف رسم وبناء مستقبله، فجميع األحزاب         
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اليت وصلت للسلطة كانت أوىل أعماهلا إلغاء مسرية االنتقال للدميقراطية الـيت            
إذ طالبت باحلريات عندما كانت خارج احلكم ومزقتها        ، بدأت بعد االستقالل  
 .حني آلت السلطة إليها
يب حيث بدأت جتربة اجلبهة القومية املنشقة ماركسياًعن         وفيما عدا اليمن اجلنو   

خطواا األوىل باالنفراد بالسلطة على أنقاض األحزاب األخـرى مث          " احلركة"
بأـا مل   " احلركة"متيزت  ،  توالت الصراعات املغلفة بالشعارات األيديولوجية    

           ا بالنسبة  تصل إىل أية سلطة مما جعل بعض كوادرها القدمية تتوهم بنقاء صور
مل تكن ستختلف كثرياً فيما لو      " احلركة"لألحزاب األخرى، بينما احلقيقة أن      

فالبنيـة  ، كانت هي اليت وصلت إىل احلكم، يف سـوريا والعـراق خاصـة            
 . والشعارات واملقدمات مجيعها واحدة يف احلالتني
 ، إذ أا كانت حزبـاً     "احلركة"كماال ميكن احلديث عن دميقراطية داخلية يف        

حسب وصفها لنفسها، املبادىء والنظريات فيه حقائق مطلقة ال حتتاج          " ثوريا"
، لرأي املواطنني فيها، حزب يبين من أجل ثورة قادمة وليس انتخابات قادمـة            
، العالقات الداخلية فيه أقرب إىل اهلرمية املركزية الناظمـة لفرقـة عسـكرية            

والتنفيذ يقتضي  ، االجتهاداتواالنضباط يشمل املواقف السياسية اليت ال تقبل        
أما االنتخاب فيتعـارض مـع اجلانـب        ، اخلضوع للقيادة العليا اليت ال ختطئ     

 ... األمين
طوال عملها السياسي إىل أن توفر القوة للمجتمع ملواجهـة          " احلركة"مل تنتبه   

االستحقاقات اخلارجية والداخلية يتأتى من جمتمع مدين حلمته املواطنني األحرار          
 ميلكون املبادرة غري املقيدة للعمل يف شىت اـاالت، فقـد ركـزت يف        الذين
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وحـدوي، ويف السـتينيات     " نظام ثوري "اخلمسينيات على أن القوة تأيت من       
 .عقائدي أوحد" ثوري"رأت أا تأيت من حزب 

مثل أحزاب قومية عربية عديدة بوضع السعي مـن أجـل           " احلركة" رضيت  
وداخل احلزب يف آخر جدول أعماهلا، بينما املـواطن         يف اتمع   " الدميقراطية"

احلر هو األساس يف حتقيق األهداف، فأدى التأجيل حبجة العدو اخلارجي الذي            
 . دام حىت اليوم لدى أنظمة وأحزاب، لتراكم اهلزائم والكوارث

وأحزاب عربية أخرى واملتابعة املستمرة للوقـائع واألحـداث         " احلركة"جتربة  
املية، باإلضافة لقراءات خمتلفة وحوارات مع تيارات فكرية وسياسية         احمللية والع 

متعددة، دفعت لالحنياز للدميقراطية وحقوق اإلنسان كأولوية للنـهوض، إذ مل           
يعد من املكن تأجيلها بذرائع متنوعة، خاصة بعد ايـار االحتـاد السـوفيييت              

قراطية كحق إنسـاين    وأنظمة الدول الشرقية التابعة له، وانتقال معظمها للدمي       
 .وكمنهج يف كافة مناحي احلياة

 كيف تقّيمون اخلطاب القومي العريب بني حقبتني متباعـدتني زمنيـاً            -س  
وخمتلفتني عاملياً وإقليمياً وحملياً، ما التغريات اليت طرأت علـى بنيـة هـذا              
اخلطاب من حيث احملتوى الثقايف والفكري والسياسـي؟ ومـاذا ميكننـا            

 ن التجارب املاضية يف سبيل دمقرطة وأنسنة هذا اخلطاب؟ االستفادة م
 التيار القومي العريب الذي لعب دوراً هاماً يف حركة التحرر الـوطين يف              -ج  

تراجع دوره بشكل كبري بسبب الفشـل يف حتقيـق          ، اخلمسينيات والستينيات 
الدول أهدافه املعلنة لتوحيد دول املنطقة، كما تعثرت خطواته يف بناء جمتمعات            

ليتركز اخلطاب القومي العريب على كل ما ميكن من         ، اليت وصل إىل احلكم فيها    
جتديد إنتاج أنظمة استبدادية حتتكر السلطة والثروات يف بلداا وتتصدى ألية           
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أما القوى والتيارات القومية خارج السلطة فقـد        . حماولة لإلصالح والتحديث  
، ي أثبتت الوقائع اسـتحالته    طعمت خطاا عن التوحيد القومي كحل سحر      

باملطالبة بالدميقراطية دون مراجعة ألفكارها وجتارا السابقة، حبيث مل يتعـد           
 . تبنيها هلا كوسيلة للوصول إىل احلكم أو املشاركة فيه

يتشارك القوميون العرب بافتقاد احلس بالزمن والتطـور واحلداثـة والوقـائع            
ريات القدمية واجترارها وحماولة تلميعهـا      الراهنة، واالستمرار يف التمسك بالنظ    

رغم فواا وختلفها، باالعتماد على إرادوية مفرطة تعتقد أا متتلـك احلقيقـة             
املطلقة الصاحلة لكل زمان ومكان، والتهرب من إجراء مراجعة شاملة للحركة           
القومية للبحث عن أسباب فشلها وإخفاقاا، واالكتفاء بنقد جلوانـب مـن            

وعـدم  . إلقاء املسؤولية على االستعمار والقوميني اآلخرين املشاني      التجربة و 
إال " حـرب اخللـيج   "و" هزمية حزيران "و" االنفصال"و" النكبة"التوقف أمام   

للتجزئـة  "السبب األساسي لكل اهلـزائم يعـود        : لتأكيد العودة لنقطة البداية   
 ". القومية اليت صنعها االستعمار وغذى استمرارها

وميون العرب أن افتقاد الدميقراطية املعضـلة الرئيسـية يف أزمـات            جتاهل الق 
اتمعات العربية، فرفضوها أو أجلوها أو طرحوها خارج احلكم وختلوا عنها           

وبذريعة األيديولوجيا القومية صعد العسكر للسلطة وأقاموا       . عند الوصول إليه  
جربـة الدميقراطيـة    أنظمة استبدادية وقادوا جمتمعام للخراب، بعد تدمري الت       

 . الوليدة للنصف األول من القرن املاضي يف أكثر من بلد عريب
تغاضى القوميون العرب عن الفوارق القطرية بني الدول العربية الـيت تـزداد             
اتساعاً وتتناول كل جوانب احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وعـن          

 اليت مل تعد مفتعلة بـل أصـبحت         املصاحل القطرية اليت تزداد تضارباً واحلدود     
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وعن اهلوية القطرية املناقضة ألحالم القوميني      ، حدوداً تفصل بني أوطان متعددة    
وأصبحت أمراً واقعاً لشعوب وأنظمة حكـم       ، اليت مل يعد باال مكان جتاوزها     

وقوانني ومؤسسات واقتصادات وعادات وتاريخ وجغرافيا ومصاحل ورغبـات         
 .منتتعمق تعارضاا مع الز

ورأى بعض القوميني العرب التخلي عن العلمانية وتطعيم املفـاهيم القوميـة            
بأفكار اسالموية، وجعل اإلسالم احد مقومات األمة إىل جانب اللغة بعد فشل            
االعتماد عليها وحدها لتحقيق أية وحدة، بينما فضل آخرون االنتقال للبـديل            

نفي للحل القومي، وحتـاول     الذي قدم نفسه يف البداية ك     " اإلسالم السياسي "
بعض أطرافه حالياً تطعيمه بفكرة أن الوحدة العربية خطوة باجتـاه الوحـدة             
اإلسالمية وهو ما ال يغري يف األمر شيئاً فاملهم املضمون وليس مدى االتساع،             
فيما التيار السياسي اإلسالمي أكثر ختلفاً مـن القـومي يف جتاهـل العصـر               

 .ليةواملتغريات العاملية واحمل
التركيز على املسألة القومية وشعار الوحدة تسبب بكوارث وأزمات منها ضم           

، أو إجبار القسم األكرب من      "الطريقة البسماركية "العراق للكويت بالقوة على     
الشعب اللبناين على قبول وصاية سياسية وعسكرية واقتصادية من جاره بنـاء            

ضافة لألثر السليب للشعار على     باإل. على وحدة املسار املشتقة من شعار الوحدة      
االندماج الوطين للمكونات املختلفة لدول املنطقة وخاصة يف الدول اليت توجد           

 .فيها أقليات كبرية
إن طرح الشعار هروب لألمام من بناء دول دميقراطية مندجمة تتوجه للتنميـة             

 أم قوميـة  اإلنسانية واملادية، وتضييع للجهود يف مسائل اهلوية واالنتماء، وطنية    
أم إسالمية، فاهلوية الوطنية ضمن حدود الدول القائمة تستند لوقائع ثابتة وهي            
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األكثر أمهية يف املدى املنظور، وهي ليست خملدة على حساب املستقبل الـذي       
ميكن أن تتطور فيه عالقات احتادية واقعية،  كما يف االحتاد األورويب واحتـاد              

 ...الدول املستقلة، وغريها
هم املواطنني أوالً ليس اتساع رقعة بالدهم بـل مصـاحلهم املعيشـية             ما ي 

إذ أـم مل    . وحريتهم كبشر فلن يقبلوا بوطن أكرب يوسع القمع والفسـاد         
حيصلوا خالل نصف القرن األخري من الشعارات القومية إال علـى التخلـف             

فالذي هزم ليس جمتمعات جمزأة بل جمتمعـات متخلفـة   . والتهميش والتجهيل 
ركت غارقة يف أفكارها الغيبية، وسلطات استبدادية تعمل ملصـاحلها علـى            ت

 .حساب مصاحل جمتمعاا
أن عودة الدميقراطية واملشاركة واملبادرة والفعالية الشعبية الفردية واجلماعيـة،          
هي الطريق الوحيد إلخراج املواطنني من احلالة السلبية املتفرجة، فال أمل مـن             

فاألولوية ، لة لالنتكاس دون قاعدا من املواطنني األحرار      أية إجنازات تظل قاب   
يف دولنا للدميقراطية وحقوق اإلنسان والتنمية وإـاء الصـراعات بـالطرق            

 . كأهداف تفرضها الوقائع احمللية والعاملية... السلمية
املعضلة اهلامة اليت جيب حلها قبل احلديث عن احتاد عريب أو غري عـريب هـي                

نية يف كل قطر املفتقدة يف معظم اتمعات العربية املشـكلة مـن      الوحدة الوط 
فسيفساء قومية وطائفية وعشائرية تنهار عند أول منعطف حـاد، وال مينـع             

الوحدة الوطنية الطوعية املبنية علـى تعـايش        . انفجارها سوى القمع الداخلي   
 االختالفات وتوافق املصاحل يف كل قطر يف ظـل نظـام دميقراطـي علمـاين             

وعقالين، هي الطريق األسلم لولوج احتادات أوسع تعتمد على نظام دميقراطي           
تعددي يؤمن حقوق املواطنني فيه، ويوقف اضـطهاد وتـذويب وتعريـب            
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القوميات املتعايشة مع العرب، وتأمني متتعهم حبقوقهم وعلى رأسها حقهم يف           
 . تقرير مصريهم وإدارة شؤوم بأنفسهم

قيق أي احتاد منذ قرن من الزمن ال يعين أن العروبة غري            إن فشل القوميني يف حت    
موجودة وأنه ال ميكن أن تتقارب دوهلا، ولكن ذلك لن يتحقق عـن طريـق               
التبشري باهلوية الواحدة، فالعروبة حالياً ليست أكثر من رابطة لغوية ثقافية بني            

عية للـدول   والرتوع الوطين ضمن احلدود الواق    . أقطار تتنامى كياناا املستقلة   
لذلك ال نستغرب انتشار    ، القائمة أقوى مبا ال يقاس من أي نزوع قومي مزعوم         

األردن أوالً والعراق أوالً والكويت أوالً ولبنان أوالً وسـوريا أوالً           : شعارات
" احللم العريب "، فهي أقرب للوقائع املعاشة من الشعارات القومية      ... ومصر أوالً 

املستخدم كذريعة الستمرار االستبداد على حسـاب  اجلميل احمللق يف اخليال، و   
بناء الدميقراطية وتأمني حقوق اإلنسان وحتقيق السالم يف املنطقة بدل احلروب           

 . العبثية باسم القومية
التوجه لالحتاد يف املستقبل ال حيتاج خلطاب التبشري القومي العريب، بل لتلمس            

ن اخلليجي الواقعية املبنيـة علـى       املصاحل املشتركة، كما يف جتربة جملس التعاو      
مصاحل حقيقية بعيدة عن األيديولوجيا واملشاعر القومية، اليت قطعـت بعـض            
اخلطى دون احلاجة ملنظمات سياسية قومية، بينما يف دول عربية أخرى حتفـل             
باملنظمات القومية بأنواعها يف السلطة وخارجها، ال شيء يبشر بالتوافق بـني            

فاملسألة ليست يف أن الشعارات سليمة واخلطأ فيمن        . صادمهذه البلدان بل بالت   
 .يطبقها

كما أن اهلوية القومية والوطنية ال ميكن أن تكون بديالً عن اهلوية اإلنسانية             
فالعوملة ليست خياراً بل    . العاملية، إذ يستحيل االنعزال عن عامل أصبح مترابطاً       
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ياته، ما هو أهم من تكرار تأكيد       واقعاً ميكن االستفادة من إجيابياته وإبعاد سلب      
 .اهلوية هو التوافق مع وقائع العصر املعومل

بعد الصحوة القومية الفاشلة يف اخلمسينيات والسـتينيات والـيت سـتخفق            
حماوالت تكرارها حالياً، وبعد الصحوة االسالموية السائرة حنو الفشل، ستأيت          

 القادمة، واليت نظن أن فرصـها       الصحوة الدميقراطية العقالنية الواقعية العلمانية    
أفضل يف النهوض بالشعوب العربية وإاء عزلتها عن العامل، ووقـف مسـرية             

 .خروجها من التاريخ لتعود لصنعه باملشاركة يف احلضارة اإلنسانية
  و ماذا عن اخلطاب القومي الكردي؟–س 

 اخلطاب القومي الكردي جيد شرعيته من التمييز واالضطهاد الـذي           -ج  
تركيا وإيران والعـراق    : تعرض له الشعب الكردي يف دول تواجده األربعة       

 حيث تعرض حملاوالت الصهر والتذويب القسري يف القوميات اليت          ،وسوريا
فالشعارات القومية تلقـى دعمـاً واسـعاً يف         ، تشكل أغلبية هذه البلدان   

ـ          ات األوساط الشعبية الكردية، مما شكل أساساً لثورات وانتفاضات وحترك
، واحتجاجات واسعة ومتكررة ضد السياسات الشوفينية املستمرة حىت اآلن        

فاحلركة القومية الكردية حركة شابة وفعالة ومتجددة قدمت آالف الضحايا          
 .من أجل حلول مقبولة

وتعود السياسات التمييزية يف الدول العربية إىل تصاعد املد القـومي العـريب             
تعصب قومي كردي مقابل، وتوالت مراحل      الذي تسبب ب  ، املتجاهل لألقليات 

التصعيد يف الفكر الشوفيين، ونشر الوعي الزائف حول وحدة وطنية تقوم على            
إلغاء اآلخر بالوسائل القمعية، مما ساعد على توسيع الشقة بني العرب والكرد            
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وإضعاف التوافق الوطين، فالعداء يف أوساط عربية للكرد أو العكس هو حصيلة            
 .ة ابتعدت عن مالمسة املشكالت احلقيقية وحلوهلا الواقعية املمكنةسياسة طويل

اخلصم الرئيسي للكرد هو النظم االستبدادية والشوفينية، وليس الشـعوب          
، فقد تعرضوا معها لقمع األنظمـة    العربية اليت يسعون ألفضل العالقات معها     

إلضـافة  وحجبها للحريات وانتقاصها من حقوق اإلنسان، إال أم عـانوا با          
لذلك وحدهم من تعصبها القومي وحماوالا اإلجرامية إللغـاء خصوصـيتهم           

إن فتح صفحة جديدة يف العالقات الكردية العربية يبدأ بتجاوز املآسي           . القومية
أنظمة وأحـزاب   : القدمية وعدم حتميلها مل الشعب، بل ألصحاا احلقيقيني       

 . ما اقترفت أيديهمحياسبوا مع مرور الزمن على.. وديكتاتوريني
لقد اقتنع الكرد منذ زمن بعيد حبل مشكالم يف البلد الذي يتواجـدون فيـه               
بشكل مستقل ومنفصل عن أشقائهم يف البلـدان األخـرى، ويشـبه ذلـك          

العرب الذين تزايد اقتنعهم بأن الكيانية القطرية العربية أصبحت واقعاً         " األشقاء"
عميم حالً واحداً متشااً للمسألة الكردية يف       لذلك ال ميكن ت   . غري قابل للتغيري  

مع تأجيل مسألة   ، بلدان التواجد الكردي فلكل بلد ظروفه واحللول اليت تالئمه        
التوحيد القومي اليت هي من أصعب املسائل يف الوقت الراهن وتظـل حلمـاً              
يراود كثريون، والتنسيق بني األطراف األربعة للحركة القومية الكردية كأقصى          

 . ا ميكن الطموح إليه، كما هو احلال أيضاً بني الشعوب العربيةم
رغم أن احلركة القومية الكردية ال تسعى لالنفصال يف دول تواجـدها، بـل              
تسعى حلقوق قومية ودميقراطية ضمن اإلطار الوطين، فإـا تتحمـل بعـض             

طراف املسؤولية يف عدم القدرة على رفع مة العمل لالنفصال عنها وإقناع األ           
األخرى برباجمها، مما يتطلب املزيد من اجلهد لتبديـد املخـاوف واهلـواجس             
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والعمل لوصل اجلسور بني أطراف اتمع الواحد، بالدعوة ألهداف         . واألوهام
للحركة الكردية  " خمبأة"دميقراطية وطنية واضحة تزيل الشكوك حول أهداف        

للتاريخ القدمي للمطالبة   كما تشيع بعض النخب املأزومة، والتوقف عن العودة         
حبقوق تارخيية، والتركيز على احلقوق القومية واملصاحل املشـتركة السياسـية           

 .واالقتصادية واالجتماعية ضمن الوطن الواحد
إن احلصول على احلقوق القومية من خالل عملية التغيري الدميقراطي أصبح           

بالتدخل اإلنساين العاملي    اليت باتت تسمح     أمراً ممكناً يف ظل املتغريات العاملية     
، إلنقاذ الشعوب من أنظمتها املستبدة واألقليات القومية من التمييز واالضطهاد         

الصادر عن األمم املتحدة    " إعالن حقوق األفراد املنتمني ألقليات قومية     "فقد أقر 
 حقوق األقليات بتطوير هويتها وثقافتها وحقها يف املشـاركة يف           ١٩٩٢عام  

 . واجب اتمع الدويل حبمايتها يف حال تعرضها النتهاكاتإدارة مناطقها و
من الضروري قيام عالقة قوية تربط الكرد والعرب يف كل قطـر، للعمـل              

، علـى   للحصول على احلقوق املشتركة، واحلقوق القومية اخلاصة بـالكرد        
واملدخل هلذا التحـالف،    . اإلنسان والتنمية أساس أولوية الدميقراطية وحقوق     

التعبري، حوار بني النخب السياسية يقطع مع األفكـار والثوابـت           إن صح   
 القدمية وتاريخ الصراعات واملآسي بني الشعبني، ويتوجه ملستقبل الشـعبني         
 يف عامل متغري أكثر ترابطاً وتقارباً يسري حنو عوملة عابرة للقوميات واحلـدود            

احلداثة حنو عهـد    ، عامل جتاوز الثورة الصناعية و     والدول واجلغرافيا والتاريخ  
املعلوماتية والفضائيات والشركات متعـددة اجلنسـيات واملـواطن العـاملي           

 ...ومؤسسات اتمع الدويل
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 بينما حنن العرب والكرد ما زال تفكرينا وأهدافنا وثقافاتنا ووسائلنا وخياراتنا           
متوقفة عند حدود مفاهيم القرون الوسطى، فإذا مل جنتز اهلوة الشاسـعة الـيت              

أو نضيقها على األقل، خناطر مبصـري شـعوبنا         ، صلنا عن احلضارة اإلنسانية   تف
وباملزيد من التهميش وتوسيع اهلوة، واملآسي والكوارث واهلزائم، وهدر الوقت          

 .والطاقات بال طائل وراء أهداف جتاوزها الزمن
 يف كتابات عديدة، دافعت بقوة عن الفيدراليـة القوميـة إلقلـيم             -س  

لعراق، يف حني أن عدداً كبرياً مـن املـثقفني والسياسـيني            كردستان يف ا  
 عارضوا الفكرة مـن أساسـها واعتـربوا         -يف سوريا خصوصاً  -العرب

صهيونية على العـرب    -الفيدرالية مدخالً لتقسيم العراق ومؤامرة أمريكية     
والعروبة، هل لك أن توضح للقراء وجهة نظرك حول الفيدرالية املطروحة           

 خصوصاً بعد التطورات اليت حصلت إثر ايار نظام صدام          كردياً يف العراق  
 حسني؟

القومية الكردية ليست اختراعاً جديداً جاء مع االحتالل األمري كـي            -ج  
للعراق، فالكرد يقيمون على أرضهم ومل يهاجروا إليها من مناطق أخـرى،            

ق ، وإذا كانت تقسيمات الشـر     وهويتهم القومية ال حتتاج إىل جدال إلثباا      
األوسط عقب ايار الدولة العثمانية مل تلحظ هلم كياناً خاصـاً إىل جانـب              
الكيان التركي واإليراين والكيانات العربية املتعددة، فإم مل يتوقفوا يوماً عـن            

وقد اعترف أول دستور مجهوري منذ      . النضال للحصول على حقوقهم القومية    
يتني رئيسـيتني العربيـة     حوايل نصف قرن بأن العراق دولة تتألف من قـوم         

ومل تغري احلكومات املتوالية هذا اإلقرار لكنها أحجمت عن تفعيله،          ، والكردية
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 الذي اعترفت فيه احلكومة البعثيـة حبـق         ١٩٧٠ آذار   ١١إىل أن صدر بيان     
 .األكراد يف كيان خاص للحكم الذايت حظي بتأييد عريب ودويل

بدأ محلة تصفيات وتعريب وجـري       إال أن النظام البعثي انقلب على قانونه و       
مل تتوقف حىت بعد حرب     ... وتدمري البلدات وتذويب للهوية القومية الكردية     

 إثر اهلجرة املليونيـة الكرديـة،       ٦٨٨ إىل أن صدر قرار جملس األمن        ١٩٩١
والذي فرض منطقة آمنة حلماية الشعب الكردي من اإلبادة، حيث ألول مـرة     

وأعلـن  .  يف الشؤون الداخلية لدولة استبدادية     يستخدم حق التدخل اإلنساين   
برملان إقليم كردستان الذي انتخب بإشراف األمم املتحدة من جانب واحـد            

أي انه رفض   ،  ١٩٩٢الفيدرالية ضمن عراق دميقراطي موحد يف تشرين أول         
 . اإلحلاق القسري واختار االحتاد الطوعي

م العراقي احلل الفيدرايل الذي     بعد سقوط النظام االستبدادي أقر الدستور الدائ      
سبق ذلك محلة لنخب سياسية     . قبلته مجيع القوى املشاركة يف العملية السياسية      

عارضت الفيدرالية الكرديـة واعتربـا مقدمـة        ، يف سوريا خصوصاً  ، عربية
 صهيونية، ومن املستحيل    –لالنفصال ومدخالً لتقسيم العراق ومؤامرة أمريكية       

أو ! تعارضها بقوة وستتدخل عسكرياً ملنعهـا     " اف اإلقليمية األطر"إقامتها ألن   
كما ذهب البعض إىل أن أمريكـا ال        ، أن الطريق للفيدرالية مير باحلرب األهلية     

يضعف الدميقراطية كحركة   "أو أن احلل الفيدرايل     ! تريد الفيدرالية وستقاومها  
ية قومية  كما هول البعض بأن قيام فيدرال     ، "يؤدي للتعصب القومي  "و" وهدف

مع ، ضمن عراق موحد يهدد السيادة والوحدة الوطنية للدول اإلقليمية ااورة         
 ...اام القيادات الكردية باخليانة
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إال أن هذه التنظريات املنطلقة من املواقع األيديولوجية القدمية للنخـب والـيت             
فقد ثبت لكل من ابتعـد عـن التعصـب          ، ذهبت أدراج الرياح  ، فات زماا 

مي وختلى عن عقلية املؤامرة ومتسك باملنهج اإلنساين، أن الفيدرالية الكردية           القو
العراقية اليت جيري تشييدها اآلن، خيار دائم وعامل استقرار للعراق وضـمانة            
الستمرار وحدته، وأن احلرب األهلية إذا كانت ستنشب فألسـباب أخـرى            

ه اإلجرامية ضـد مـن      تتعلق بالعمل املسلح اإلرهايب اهلادف من خالل عمليات       
 .وأماكنهم املقدسة جلعل احلرب األهلية ممكنة" الروافض"يسميهم 

كما ثبت أن ال تعارض بني الفيدرالية والنظام الدميقراطي فاحلقوق القومية هي            
أيضاً ما توفره الدميقراطية للشعوب املضطهدة، فأي شعب لن يكون حـراً إن             

الضطهاد البشع الذي تعـرض لـه   كان يضطهد شعباً آخر، وال ميكن نسيان ا  
الشعب الكردي يف العراق خالل العهود املختلفة وخاصة العهد الصدامي الذي           

وال ميكـن   ، مارس حتت غطاء الفكر القومي العريب سياسة شـوفينية دمويـة          
التشدق بالدميقراطية مع التنكر حلقوق القوميات األخرى املتعايشة مع العرب،          

حلول تطال العرب والكرد الذين عانوا سوياً مـن         فاحلريات وحقوق املواطنة    
احلكم االستبدادي، بينما الفيدرالية القومية باإلضافة إىل أا حق، فهي احلـل            

 .لالضطهاد القومي الذي طال األكراد وحدهم
 حني  احلريات العامة ال تغين عن احلقوق القومية إال يف مراحل متقدمة جداً،           

لصاحل هوية أوسع منطقية أو قارية أو كونية إنسانية،         يتقلص تأثري اهلوية القومية     
وال ميكن يف بلدان متخلفة تذويب القوميات بالدمج القسري أو حبجة الوحدة            

وحـىت يف   . الدينية أو حبجة مواجهة العدو اخلارجي أو بدميقراطية نسبية مقيدة         
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 حـىت    مل يثبت   - العراق حيتاج لعقود للوصول إليها     -دولة دميقراطية متقدمة    
 . اآلن أن القوميات زائلة

ال ميكن التهويل بأن الفيدرالية القومية ضمن عراق موحـد ـدد السـيادة              
والوحدة الوطنية للدول اإلقليمية ااورة، فقد أثبتت الفيدرالية املعلنـة مـن            
جانب واحد كأمر واقع، أا كانت عنصراً لالستقرار يف املنطقة طوال اثـين             

ت أي إخالل أو انتهاك لسيادة دول اجلوار، أما الفيدراليـة           عشر عاماً، إذ منع   
القومية احلالية بتوافق وطين عراقي فستكون ذات تأثري أكرب علـى االسـتقرار             

واخلطر الفعلي على األنظمة االستبدادية أكثر من أي شيء         ، والسالم يف املنطقة  
 .آخر هو النجاح يف بناء عراق دميقراطي

قطعت الطريق علـى    ، دية خطوة لالحتاد وليس لالنفصال    إقرار الفيدرالية الكر  
تدهور العالقات بني القوميتني املتآخيتني، وضمنت التعايش واملصاحلة الوطنية         
وتكاتف اجلهود ملواجهة فلول النظام البائد ومنظمات اإلرهـاب األصـويل           

 . والتوجه لبناء النظام الدميقراطي وللتنمية
ال يعين جتاهل أن هناك خالفات وجتاذبـات حـول          تأييدنا للفيدرالية القومية    

حدود اإلقليم الكردي، نصيبه من الثـروات والـدخل         : تفاصيل هذا املشروع  
ونتوقـع أن   ... اإلمجايل، البيشمركة، العلم والنشيد، مسألة القوميات األخرى      

القوى السياسية من الطرفني أصبحت متلك جتربة كافية حلل اخلالفات باحلوار           
 ... ىل تسويات للمصاحل املتضاربةللوصول إ

 يف ظل تعقيدات الوضع الداخلي السوري وإصرار النظام على قمـع            -س
احلريات، كيف ميكن للشعب الكردي أن ينتزع حقوقه القوميـة يف ظـل             
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هكذا وضع استبدادي حيكم اتمع السوري بأسـره ويضـيف للكـرد            
 إضطهاداً قومياً؟

احلركة الكردية مـن    ) ٢٠٠٤ر   آذا ١٢(أخرجت أحداث القامشلي   -ج  
، وأظهرا كرقم صعب ال ميكن جتاهلـه بعـد اآلن،           إطار حماوالت ميشها  

وكشريك يف الوطن له مهومه اخلاصة باإلضافة للهموم املشـتركة للمـواطنني            
واألسباب احلقيقية اليت فجرت األحداث جتاهل وجود الشعب الكردي،         . مجيعاً

تعريبهم من عقود وعدم االعتراف حبقـوقهم       وتعرض الكرد للتمييز وحماوالت     
كأقلية قومية متميزة، وحرمان مئات األلوف منهم من اجلنسية وإنكار حقوقهم           
الثقافية يف استخدام وتعليم لغتهم وتطويرها، وتعريب أمساء بلدام، وجـري           

لتحل حملـهم عـائالت     " احلزام العريب "الفالحني الكرد من املنطقة اليت مسيت       
 وعدم توفري فرص عمل متساوية مع بقية املواطنني للتوظف يف دوائـر             عربية،
 ...الدولة

ستتكرر األحداث بصورة أكثر مأساوية إذا مل يـتم االعتـراف بـالوجود             
القومي الكردي وحقوق الكرد يف إطار وحدة البالد وإلغـاء كـل متييـز              

نها، واإلفراج   وعدم املماطلة يف إعطاء اجلنسية السورية لكل اردين م         جتاههم
عن مجيع املعتقلني والتوقف عن إثارة التعصب القومي والترويج للدعاية امللفقة           
حول تواطؤ الكرد مع القوى اخلارجية، والبناء لوعي جديد قائم على املواطنة            
السورية وعلى أن سوريا وطن ائي لكل مكوناته القومية، دون ختلي الطرفني            

 .القومي" حلمهم"عن 
 آذار كرست احلركة الكردية كجزء فاعل يف املعارضة الدميقراطيـة        إن أحداث 

السورية، وأوضحت أن احلقوق الكردية وحقوق مجيع األقليات األخرى متـر           
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عرب إجناز التحول من النظام األمين إىل النظام الدميقراطي، فاخنراط األحـزاب            
هو تأكيد  " ن دمشق إعال"الكردية اإلجيايب يف حركة املعارضة واهليئة املنبثقة عن         

لالندماج الوطين املصغر، جيب أن يقابل من أطراف املعارضة بـتفهم أكـرب             
أهـداف وطنيـة دميقراطيـة      " وثيقة"للمسألة الكردية السورية، وإدراجها يف      

للدعوة " معاركهم القومية اخليالية  "مشتركة، بعد ختلي أطراف يف املعارضة عن        
ز على األهداف الدميقراطية السورية، ممـا       لتحرير ومهي لبلدان جماورة والتركي    

 .  يضمن الوحدة الوطنية احلقيقية
ألسباب تتعلق بالفقرة اخلاصـة     " اإلعالن"عدد من األحزاب الكردية عارضت      

بالقضية الكردية، واليت رأت أا ال تعترف باخلصوصية الكرديـة باعتبارهـا            
مينع التوافق على ما جاء يف      لكنه ال   ، وهو مطلب حمق  . القومية الثانية يف البالد   

وهو مـا   ، اإلعالن كحد أدىن للتغيري الدميقراطي وكطريق الستكمال احلقوق       
القضية الكردية حلها مرهون    "نوه إليه بيان التحالف واجلبهة الكرديني من أن         

فاشتراط اعتراف مجيع أطـراف املعارضـة باملطالـب         ". بقيام نظام دميقراطي  
ميكن أن يعرقل اخلطوات    ، يقة للمشاركة يف االئتالف   الكردية وإدراجها يف الوث   

 . لتوحيد مجيع القوى الدميقراطية السورية حول اهلدف احملدد
التنافس على التأييد الشعيب أمر طبيعي، على أن حتدد املرحلة القادمة من خالل             
صناديق االقتراع األطراف اليت حتظى براجمها ومواقفها بتأييد األغلبية، أمـا يف            

ظروف الراهنة فالتنافس ليس على حساب وحدة املعارضة، وإال سـينعكس           ال
 .ذلك سلباً على اجلميع

التعدد يف الساحة الكردية هو أمر إجيايب ودميقراطي إال أنه من غري املستحسـن              
االنفراد بالقرار الذي ميكن أن يؤدي إلضعاف املوقف اإلمجايل للحركة، وجيب           
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بة من االتفاق على القواسم املشتركة اليت توحـد  أال متنع الظروف الراهنة الصع 
املوقف الكردي وحتول قرارات األحزاب إىل قرارات وطنيـة تلـزم اجلميـع             
بربنامج حد أدىن موحد، علما بأن وحدة الكلمة تتحقق بشـكل أفضـل يف              

 .النشاط العملي
املرجعية السياسية الكردية الواحدة اليت جتمع كافة األحزاب جيـب أن تضـم             

أينا شخصيات وطنية مستقلة مشهود هلا باحليادية، لتستطيع جتاوز اخلالفات          بر
وجتسيد إرادة الشارع الذي يغلي من املعاناة اليومية، ولتكون طرفاً فـاعالً يف             
العمل لنيل احلريات لكل البالد يف إطار التآخي والوحـدة الوطنيـة، وهـذه              

ففـي  . ل كاف حىت اآلن   مسؤولية كبرية مل تستوعبها القيادات الكردية بشك      
ظل الضعف احلايل للمعارضة يف األوساط العربية، وحبكـم فعاليـة الطـرف             
الكردي املعتمد على األجيال الشابة األقدر على التعامل مع االستبداد، مل يثبت            
حىت اآلن أن قياداته على املستوى املطلوب، مما سيؤدي إذا اسـتمر إلهـدار              

 .ة من أجل التغيريفرصة استعداد املواطنني للتضحي
 يف اية هذا اللقاء أشكرك على هذه الصراحة والوضوح، هـل مـن              -س

 كلمة أخرية تريدون قوهلا؟
 نرى أن حتوي آراء خمتلفة علـى الـدوام          متميزة حقاً، " احلوار"جملة   إن   -ج

لتجسد معىن اسم الة حقيقة، ونتمىن هلا النجاح يف مسعاها، وخاصة إذا اقتنع             
 .ب باملسامهة بنتاجام لتطويرها أكثر فأكثرالكتاب العر
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 أدب وفن
 

 رشو سيدو حممد وداع يف
 

 علي أمحد آزاد
 مهمـا  يكون ال قد !مباذا؟ أبيض، نديلمب أو زيتون بغصن  ،بالدموع أو بالورد
 إىل الاية، ما واىل ببساطة يرحلون يرحلون، وهم اصدقاءنا نودع كيفو مباذا
 !بعده لقاء ال ما
 الفقـر  أحيـاء  يف مشغله يف احلضور الدائم النحيل، الناعم رشو سيدو دحمم 
 هنـاك،  من طيف مر الذي ... احلقيقة يف الشارع، يف املرور  السريع لب،حب

 ...الوهم أو  احللم عامل إىل انضم والذي
 يف وذاب ورحل اختفى قد املبدع النحات بأن تقول املرة فاحلقيقة يكن مهما 

 .األبدية الغربة
 :سوى وداعه يف أقوله ما لدي ليس

 كنـت  الـيت  النحـاس  مشربياتو النوافذ من يد وتلوحية ذكراك على سالم 
 ...والتراب واجلص والقصدير النحاس من حلنا فعزفتها تعشقها،

 منها بغنج  نيلديت كن اليت واحلسنوات تعشقها،  تكن اليت النوافذ 
 ...رمديالس احلياة ريح مع الطويلة ضفائرهن ويتطاير

 .هواجسك يف أمهية لضفائرهن تعد ملو 
 سورية يف النحت مبدعي بني بقوة مكانه سيدو حممد خط لقد



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨احلوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ١٤٥

 .الكورد مبدعي بني النحلية بأصابعه امسه دون لقد
 ليكـون  الكـورد  جبل دفئ إىل باردا جسدا عاد مثثاال، رشو سيدو حممد عاد
 ،اجلبل مبدعي بني جديد من امسه وليدون ،وزيتوا وحجرها تربتها من جزءا

 . البيضاء عفرين قبور شواهد على أيضا امسه ولينحت
 ...ذكراك على السالم
  ...وأحلان ومتاثيل وحبا نصوصا معنا يبقون الذين املبدعني على السالم

 علـى  اليـد  خبط إهداء شكل على احلضور، دائم وأسف ،حزينة وذكريات 
 فراق أصداء من  ...يأيت ما انتظار يف الذاكرة ركن يف تبقى أومنحوتة كتاب،
 املر األحبة

 
 

 
 أعماله من ملنحوته صورة ـــــ
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 ٢٦/١٠/١٩٩٠ بتاريخ رشو سيدو حممد الفنان يد خبط إهداء
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 ويعين الكثري...موت سيدو رشو موت مبدع
 فاروق حجي مصطفى 

تصل احد األصدقاء وهو من     ا) ٢٠٠٥-١٠-١٣(ليالً) ١٢(يف الساعة       
من بلدنا سوريا معي،اهلـدف مـن       ) اد الترك (الفنانني التشكيليني املهمني  

االتصال طبعاً ليس ألجل أي شيء فقط دعاين ألحضر جنـازة الفنـان،مل             
استفسر عن امسه لكين تأسفت ملوته، ألن موت الفنان يعـين مـوت احـد         

نه النحات سـيدو رشو،اسـم      املبدعني وهذا يعين الكثري،فيما بعد عرفت ا      
مل احضر اجلنازة،فيما بعد عرفت إنه مت نقلـه         .معروف لكين مل التق به قطعاً     

بلجيكا بلد الذي يقال بأنه كان قد عقد        (من مطار حلب اتياً من بروكسيل     
موكب مهيب وحزين   "ب  )  مع إحدى بلدياا لصنع متثاالً ألحدى ساحاا      

والشخصيات املشاركة متجهة حنو قريتـه      زينته أكاليـل الزهر باسم الوفود      
سيدو ).إحدى نواحي عفرين  (حاملة ذكريات ومعناي طفولته حنو قرية شران      

رشو الذي شغل النقاد واملهتمني بعد موته يرقد هناك يف شران اليت تعجبت             
حممد سيدو رشو الذي توقف قلبـه يف        . من حضور أصدقاء رشو و تالميذه     

) بروكسيل"( أآلس" صباحاً يف مستشفى     ٢٠٠٥تشرين األول   ٦يوم اخلميس   
حسب ما  -" بأنه سيموت يف الغربة   "كان قد حكمت عليه والدته اجلزائرية       

قالت أخته يف كلمتها أثناء حفل التأبني الذي اصريت حضـوره الـذي مت              
برعاية نقابة الفنون يف دمشق  وكان كلمة ممثل النقابة مؤثرة وناقدة لظروف             

دور الذي تقدمه النقابة ملبدعيها وهي مقصـرة طبعـاً          اإلبداع واملبدعني وال  
من األبوين  ١٩٦٠الفنان  هو من مواليد      . حسب ما تاله هو  أي ممثل النقابة       
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ومل يكن متزوجا بعد، خترج مـن كليـة         ) جزائرية(وسعده) كردي(صربي
الفنون اجلميلة بدمشق أواسط الثمانينات القرن املاضي، وأقام العديـد مـن            

دية واجلماعية يف دمشق وحلب وبريوت ومن مث يف رومانيا اليت           املعارض الفر 
 وعاش فيها ما يقارب الثماين سنوات واسـتطاع أن          ١٩٩٠سافر إليها عام    

يتبوأ الصفحات األوىل يف اإلعالم الروماين املرئي واملقروء وغريه، شارك يف           
ـ       –معارض أخرى أقيمت يف مدينة فيينا        ا  النمسا وبعدها انتقـل إىل بلجيك

عسى أن يستقر هناك، إال أن القدر مل يشأ أن يدوم هناك طويالً فلم تتجاوز               
السنتني، سيطر عليه املرض وحوله إىل جسد بارد ال يستطيع أن ينحـت أو              

: أستاذه يف كلية الفنون اجلميلة الدكتور حممود شاهني يقول        .... ينبع بالعطاء 
ن خيتط لنفسه مسـاراً     لقد متكن هذا النحات اتهد، وخالل زمن قصري، أ        

الفتاً ومجيالً وهاماً، يف النحت احلديث، تالقت فيه تأثريات عامليـة وحمليـة             
عديدة، مميطة اللثام عن شخصية حنتية جديـدة، يف التشـكيل السـوري             
احلديث، أخضعت هذه التأثريات هلا، وكانت تعد بالكثري من العطاء، لـو            

" ١٤٧ الكرديـة يف عـددها       جريدة الوحـدة  ".  "أمهلها القدر لفعل ذلك   
ترجم " وعربت أخته نارين اليت تعيش يف رومانيا عن مسات رشو فقالت بأنه             

الفكر ـ الكلمة ـ الفعل ـ العاطفة، بالربونز احلار كنبضات قلبـه الـيت      
حنتت سيامند وخجى، مم وزين، الطبال، شيفان والناي، الدبكة، احلـاالت           

بالية ليلى بدرخان، الـيت سـتبقى       اليومية، طاووس، جكرخوين، وراقصة ال    
خملصـا   هكذا ثـابرت : "ووصفه اد الترك" ترقص على إيقاع حنت سيدو

للكتلة والفراغ، جتمع األجزاء بالكل وليس العكس، رغم أنـك أدركـت            
الفن باكراً كنت كردياً عربياً حلبياً جزائرياً سورياً، وقبـل أي   صعوبة هذا
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نت كما أنت عصفور برونزي يغرد كما ك ينحت شعراً، شيء إنساناً مبدعا
، فأما ليلى الترك وهي أخت ـاد وهـي          "يشتهي، ال كما يريده اآلخرون    
لن أنسى أبدا عندما جاء إيلَّ، وهو حيمل        : "تذكر لقاءها األخري معه، فقالت    

شيئا مغلفا فتحها، فإذا بإحدى أعماله النحتية،كان ذلك قبـل رحيلـه اىل             
تشاء الصدفة أن ألتقيه يف حلب بعد طـول غيـاب           متر السنوات، و  ..الغربة

مل يكن يعلـم سـيدو كيـف مللمـت          "..بريي"فاحتسينا القهوة وبرفقتنا    
مل يكن يعلم كيف قارعت احلياة      ..انكسارايت وآمايل وحنت منها مستقبال يل     

يف حفل التأبني قال شاعرنا الكردي لقمان ديركي        ".ووصلت اىل ما أنا عليه    
يف إحدى حواراته عن املبدع الفقيـد وهـي         " صعلوك"الذي مسي نفسه ب   

 هـو   سيدو رشو ما أدهشين يف: "كانت أكثر الكلمات تأثرياً على احلضور
ذات  بساطته يف التعامل مع األشياء وحترره من كل األيديو لوجبة اليت كانت

 أمام ورقيت    وكان يل أن أتعلم منه كيف أكون حرا       ، جاذبية يف ذلك الوقت   
 احلالة الكونية اليت كان ينتمـي إليهـا، إىل    ام منحوتاته، فمنأم كما كان

اليومية اليت ينتمي اليها أيضاً، باإلضافة اىل موهبته السـاطعة   تفاصيل احلياة
وبعد مخول احلركة . اليت حيملها كانت أعماله ومنحوتاته والثقافات املتعددة

ومل ، يتحرك داخلـه الثمانينات، بدأ هاجس السفر  الثقافية يف حلب يف اية
انه مضى اىل رومانيا لفترة، وانتهى بـه   رمبا اعرف، أمسع اال وهو يف بلجيكا

البلجيكيني احتفوا به و بأعماله،  وهناك مسعت أيضا ان، املطاف يف بلجيكا
حسكو الفنان  . بل وبدأ بإجناز بعض النصب واملنحوتات يف الساحات هناك        

حنت " ميديا"يف مشغله الذي مساه     ": حسكو قال عنه وهو حيدد مكان ذكراه      
، وعازف البـزق جبانـب      "برييفان"رشو الكثري من آالمه واحزانه فنحت       
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، ووجه جكرخوين والبيـوت احملروقـة واالم االكـراد          "سيامند وخجي "
وحلبجه، ويف الزاوية املقابلة وجه وعل عنيد، وعلى الرف كان أنني اجلبـل             

" نافذة تترقب حبيبها معلقا على اجلدار     الثقيل وعازف الناي وفتاة مطلة من ال      
 أبو السيد كان له قلب اتسع البحـار         :"وعبد اهلادي مشاع صهر الفقيد قال     

فقولوا يل كيف ملن له مثـل هـذا         .. والنساء والعصافري واملدن وكل األحبة    
أما اهلـام   -مقتطفات من ملف أعده ترييج كوم     -!"القلب أن يتسعه التراب؟   
يضـيق  :" ت أبعاد ودالئل يف حفل التأبني ،فقالـت       أخته فكانت كلمتها ذا   

اىل عامل يتعايشون مع أفـراده      ، الوطن مببدعيه فريحلون اىل بالد الربد والغربة      
، ويف أعماقهم توق لدفء الوطن وضـجيجه  ، مسايرةً ويتعلمون لغتهم قسراً   

 ملرتع، لعشقهم األول .. ألحيائه القدمية ، لصوت الباعة اجلوالني  ، لرائحة ترابه 
.. لكوب سحلب أو لصحن فول يتناولونه بشغف وحب       ، طفولتهم وصباهم 

لكنهم ال يعودون إال يف نعوش باردة لتحتضنهم مساحة صغرية من ترابـه،             
تظلل على قبورهم أشجار زيتون فتمنح أرواحهم الراحة والسالم، بعـد أن            

أما الناقد والصحفي املهم و القـاص السـاخر   ".تعبت أجنحتهم من الطريان   
وعدين حممد رشو  بأن يهديين     :" محد عمر كان قد اختصر ذكرياته مع رشو       ا

عمال من أعماله، حاملا يصري يل بيت، وعد احلر دين لكن الرعايا ال بيـوت               
من سينفذ وصية حممد رشو الشفوية و انا اعد ورثته بأين           "..أوطام"هلم يف   
يف " ة الراقـدة  احلمام"بصدر الدار، و اين لن اقلق       " سيامند وخجي "سأكرم  

عشها على البيض، واين لن اقترب من قرون الوعل الشجرية، واين لن آكل             
نعتذر من القراء عند اهتمامنا بفنان او       ".  من اجلوع   " بيضة اخلليقة األوىل  "

 .املبدعني حني موته
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 :سينما كوردية

 الطبول

  هونر سليم الواعدفيلم جديد للمخرج الكردي

 عبدالباقي خليفة

    ى املخرج الكردي الشاب هونر سليم تصوير املشاهد األخـرية لفيلمـه    أ
يف مناطق كردستان، وغادرها اىل فرنسـا إلمتـام عمليـة           » الطبول«اجلديد  

وكانت أفالم سليم قد حصدت الكـثري       . املونتاج، متهيدا لعرضه على اجلمهور    
ة سـان   من اجلوائز العاملية من عدة مهرجانات دولية، منها حصوله على جائز          

كيلومتر «، كما فاز فيلمه    ٢٠٠٣عام  » مهرجان البندقية السينمائي  «ماركو يف   
السينمائي، باإلضافة اىل جوائز أخرى مـن       » مهرجان كان «جبائزة يف   » صفر

وقد التقته وسائل االعالم قبيل سفره اىل فرنسا لوضع         . عدة مهرجانات دولية  
لـيس  «أحداث الفيلم، فقال    اللمسات األخرية على فيلمه اجلديد، وسألته عن        

هناك أي سيناريو للفيلم، وقد اعتدت على ذلك يف مجيع أفالمي، إمنا هنـاك              
خيط جيمع كل األحداث حوله، فينتهي السيناريو حبدث يروي واقعة ما، املهم            
أنين أجنزت الفيلم وسأعود اىل فرنسا إلمتام عملية املونتاج وبقية األعمال الفنية            

 الفيلم عدد من املمثلني، من األجزاء األربعة لكردسـتان،          ويشارك يف . الالزمة
» كيلومتر صـفر  «على رأسهم املمثلة املبدعة بلجيم بلجني بطلة فيلمي السابق          

اليت تألقت مرة أخرى يف فيلمي اجلديد وحتملت الكثري من الصعاب يف مواقع             
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مات التصوير يف كردستان، يف ظل أجواء غري مرحية حيث ال كهرباء وال خـد   
 .»يف الكثري من القرى اليت صورنا مشاهد الفيلم فيها

وحول ما إذا كان مجع كل هؤالء املمثلني من أجزاء كردستان األربعـة قـد               
فرضته أحداث الفيلم، أم أنه أراد أن يطرح القضية الكردية كقضية موحـدة             

 أترك للجمهور أن يستنتج ذلك من خالل   «جلميع األكراد يف دول املنطقة، قال       
وحول األفالم الكردية اليت أنتجت أخريا، حيث هناك        . »متابعة أحداث الفيلم  

حضور واضح ودائم لصدام ونظامه يف أحداثها، خصوصا جرائمه حبق الشعب           
الكردي، وما إذا كان الفنان الكردي سيتحرر من هذا الطوق احملكم على رقبته          

ن التقاطها يف احليـاة،     وخيرج اىل فضاء آخر حيث الكثري من املواضيع اليت ميك         
منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية قبل ستني عاما مازال هتلر موجودا يف            «أجاب  

كل عمل أديب وفين وثقايف يهودي، فلماذا يستكثر علينا احلديث عـن نظـام              
قمعي حول بلدنا اىل سجن كبري، حنن حنتاج اىل بعض الوقت لكي نسـتعيد              

 .»مور أخرىعافيتنا ومن مث االنصراف اىل أ

يذكر أن املخرج هونر سليم من مواليد مدينة عقرة يف كردستان، مواليد سنة              
، هرب من العراق مطلع الثمانينات قبل وقوع احلـرب العراقيـة ـ    ١٩٦٤

اإليرانية والتجأ اىل ايطاليا أوال، حيث حصل على حق اإلقامة، ولكنه مل يدرس             
 أقدم على أول جتربة سينمائية لـه  الفن فيها، مث ذهب اىل فرنسا اليت أقام حيث 

والـذي  » حتيا كردسـتان  « من خالل فيلمه الكوميدي الفرنسي       ١٩٩٦عام  
حصل على أوىل جوائزه، مث تتالت أعماله السينمائية املتميزة من خالل سـتة             

 ١٩٩٧» شريو«أفالم أُثارت جدال واسعا يف األوساط السينمائية الدولية منها          
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 الذي حصـد عـدة      ٢٠٠٣» فودكا ليمون « و ١٩٩٩» ما وراء األحالم  «و
السينمائي بفرنسا  » مهرجان كان «الذي شارك يف    » كيلومتر صفر «جوائز، و 

ونال إحدى جوائزه، وباإلضافة اىل ختصصه يف اإلخراج السينمائي، هلونر سليم           
اليت حتولت اىل فيلم سينمائي    » بندقية أيب «عدة مؤلفات بلغات عاملية منها قصة       

وترمجت القصة اىل عدة لغات عاملية منها االجنليزية واإليطاليـة          أخرجه هونر،   
 .والفرنسية واإلسبانية واليابانية
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 يف السينما.. هؤالء االشرار
 طه خليل      

مصريي " اال اذا كان الفيلم املعروض        ، ذهب اىل السينما بناء على رغبتنا     ن    
يف صـراعها الطويـل     "  العربيـة    ويتحدث عن التحديات اليت تواجهها االمة     

والساحق مع االمربيالية والصهيونية فهم يدفعوننا دفعا وحيشروننا حشرا لنتربع          
أية مقاومة كانت على ارض العروبة من عربسـتان حـىت لـواء             ( ملقاومة ما   

فمـن  ، ويأخذوننا اىل السينما من املدارس السيما ايام العطـل          ) اسكندرون  
 .وما و هو عاطل عن التفكري مبصري االمة العبث إن يقضي الطفل ي

وان توفر مقعد فيجلس عليه او فيه مخسة        ، كنا جنلس فوق بعضنا على االرض       
فيدور الفيلم وتدور السنة التالميذ بالصفري والزعيـق سـاعة او           ، من التالميذ   

اكثر نقضيها بني ضجيج الفيلم وزعيق التالميذ وشتائم املعلمني الذين كـانوا            
لكن من سيسكت والظالم سيد املناخ والترس الـذي         ،  منا السكوت    يطلبون

حـىت اضـطر    ، نعلن من  خلفه تربمنا وتأففنا من تضييع يوم العطلة علينـا             
القائمون على شؤون االمة وحاملو لواء حتريرها إن نشاهد الفـيلم والصـالة             
 مضاءة مشعشعة كحل أخري الكتشاف عمالء االمربيالية من االطفال الـذين          

يبدو على وجوههم التربم وعدم التصفيق للبطل العريب والفدائي الذي يـدمر            
 ليعرضوا فيلما يتحـدث عـن       ١٩٦٢حىت جاء العام    ، الدبابة بيديه العاريتني    

وكان ) يف أقصى الشمال الشرقي من سوريا       ( الثورة اجلزائرية يف بلدة عامودا      
وعندما مل تتحمـل    ، بتدائية  اجلمهور كالعادة من تالميذ املدارس يف املرحلة اال       

االشرطة ةاالجهزة البالية تكرار التشغيل ومحاسة الثوار انفجـرت االجهـزة           
مئات من أطفال   .. سينما: ومتزقت االشرطة واحترقت الدار اليت كانت تسمى        
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عامودا قضوا يف حريق السينما وانشق التاريخ كفلقيت جبسة وصارت احلوادث           
وهكـذا  ، ب قبل  حريق السينما او بعد احلريـق           اىل يومنا هذا تذكر مقرونة    

فقدت تلك البلدة انونة جيال كامال من ابنائها قرابني البناء هواري بومـدين           
والذي أعاد اليهم املعروف عندما شارك وهندس لوأد ثورة كان قد أشـعلها             

 آباء هؤالء الضحايا لنيل حريتهم
، وتعين أجماد األمة العربية     ، ق  السينما تعين احلري  ،هكذا علقت  السينما بذهين    

وعندما كربنا قليال أكتشـفنا  ، وتعين أطفاال يساقون كاخلراف حلضور االفالم  
وأسرنا فريد شوقي بعضـالته وعـادل ادهـم         ، زاوية أخرى من ذلك العامل      

ما كنا حنب العشاق من املمثلني والرومانسيني منهم        ، بدسائسه واملليجي خببثه    
وربانا ذوونـا علـى     ، جيل احلريق او اجليل الذي يليه        ، فنحن أطفال قساة  ، 

فصرنا ال حنب اال القساة واـرمني وال        ، الرجولة قبل إن نشب عن الطوق       
يف املدارس كنا نلصق صور عادل ادهم       ،نعرف اال حبك الدسائس واملؤامرات      

وتوفيق الدقن على كراريسنا ودفاترنا وكنا نسخر من الذي يلصـق صـورة             
، وكنا نغمز من قناته االخرى      ، وننعته باملدلل   ،  ياسني او نور الشريف      حملمود

، ولكن الكتب قالت لنا بعد ذلك اشياء أخرى عن السـينما            .... وكنا وكنا   
بيوتنـا طينيـة    ، قالت اا احلياة واحلياة اليت نعيشها ال تشبه السـينما ابـدا             

ن الطوب ومفروشـة    وبيوت السينما م  ، وصحوننا قدمية مصنوعة من النحاس      
ويأكلون وهم جالسـني علـى      ، وهلا أدراج دائرية تفضي اىل طوابق اخرى        

 .الكراسي وحنن نفترش االرض 
على وسعها حاضنة   ء من احلياة ،واحلياة بطبيعتها و     السينما اذا  هي احلياة ،اوجز     

، ال   ذي النفسيات املختلفة،  فـاذا كنـا يف احليـاة           لنماذج كثرية من البشر     
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، ومن األشرار  فأننـا يف       وبة بعض النماذج السيئة من البشر      اال بصع  نكتشف  
اللقطـة   تلك النماذج واضحة جلية أما منا، و منذ طلتها األوىل و           السينما جند 

بـذلك  أو هذا هو رئيس العصـابة، و      ! ارم  مس يف سرنا هذا هو      : األوىل
ـ   ) وال سيما السينما املصرية   (قدمت السينما    ر يف أفالمهـا     مناذج عديدة للش

 رد مشاهدتنا   /ينقط منه الشر    / وختمت على جبني العديد من املمثلني ختما        
تكاد تلك النماذج الشريرة تصبح جزءا  مـن صـناعة           وجهه على الشاشة، و   

السيما يف افالم اللصوصية واملافيا وجتارة املخدرات وما اىل         ..! الفيلم،اي فيلم 
واليت تقـدم بطلـها     ، ــأفالم املقاوالت ة ب ذلك من أفالم مسيت لفترة طويل     

نعة لذاك  حىت لو كانت االحداث يف الفيلم غري مق       ، الشرير بكل ارحيية واقناع     
فان وجود منوذج املمثل الشرير كاف لالقنـاع ب         ، النموذج من الشر الطاغي   

وجود دراما الشر املطبوخة على مجرة سيجار عادل أدهم أو على شيشة املعلم             
وهكذا قدمت السينما املصرية على مدى ما يقارب القرن         ، الدقنوفيق  بربيط ت 

لشـر  ممثلني أكفاء وكبار نفذوا هذه االدوار حبرفية عالية وجتسيد فذ الدوات ا           
، زكي رستم ، استيفان روسيت وحممود املليجي   : النفسية واجلسدية و من هؤالء    

يف السينما امنا   وعادل ادهم وتوفيق الدقن وغريهم وابراز تلك النماذج الشريرة          
إن اية االجرام قادمة وان هؤالء      :  رسالة اخالقية للمتفرجني مفادها    هي مبثابة 

االشرار اخلارجني على القانون والضاربني عرض احلائط حبقوق اآلخرين وقيم          
، أسود ينتهي بني القضـبان احلديديـة      اتمع ستكون ايتهم سيئة ومصريهم      

" مظلوم يا نـاس     :" صرخته املشهورة والتارخيية     ليصرخ الشرير يف اية الفيلم    
" أو  " معليش يا معلم ما يوقع اال الشـاطر       " فيأتيه اجلواب من الطرف اآلخر      
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ينقسـمون اىل  ، كان غريك اشطر يا بيه واملمثلون الذين ميثلون تلـك االدوار         
 : معاجلات عديدة لشخصيام و منهااجتاهات ومشارب و

فهم أشرار من بداية الفيلم وحىت ايته       ،  الشر املطلق  قومون بادوار ـ ممثلون ي  ١
 كانسان سـوي ومـن      وليس باالمكان خداع املتفرج كتقدميه يف بداية الفيلم       

 .هؤالء عادل أدهم
يلم كأشـخاص طيـبني أو عشـاق        ـ ممثلون ميكن إن يظهروا يف بداية الف       ٢

ي يقف وراء كل    ذال" املعلم الكبري "لنكتشف فيما بعد ام أو انه هو          ، مغرمني
ومثل هذه الشخصيات التركيبية يقوم بأدائها ممثلـون مل         ، الدسائس واملصائب 

تلتصق م صفة الشرير املطلق مثل شكري سرحان أو صالح منصور او حىت             
حممود املليجي الذي شذ عن صورته الشريرة كليا وقدم أحد أهم أدوار الدراما             

 .رض ليوسف شاهنييف السينما يف فيلم اال
وهنا يتحول الشـرير علـى      " الفتوة  " ـ ممثلون يغلف الشر عندهم بقضية       ٣

كي يعيد االمور اىل نصـاا       االغلب اىل شخص يضطر لذلك السلوك وذلك      
وللعدالة جمراها املهدور وللحي كرامته وشرفه املباح وذلك من خالل زنـود            

ر اسم فريـد    وهنا حيض ،  الغابرة مفتولة ولكمات قاتلة كانت تأسرنا يف ازمنتنا      
 .شوقي  مثال

ـ وهناك نوعية من االشرار يغلفون شرهم بقليل من السخرية او الكوميديا            ٤
وقد ،  عامل اللصوصية واجلرائم الصغرية    وخفة الظل وتدور االحداث ها هنا يف      

 .ربيين وجناح املوجي وتوفيق الدقنأجاد يف هذه االدوار حسني الش
لدقن رئيس عصابة تسرق االطفال وتدرم      يف أحد االفالم يكون املعلم توفيق ا      

ومن مث يدفعهم املعلم    ) مثل املعلم زيطة صانع العاهات    ( اياما وتشوه وجوههم    
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وذات مرة خيتطفون طفال ينتمي لعائلة      ،  الشوارع للسرقة والنشل والتسول    اىل
ارستقراطية ميضون اياما يف تدريبه وتعذيبه اال إن الطفـل يـأىب االنصـياع              

عذبونه وذات مرة ي  ، ة الصبية يف اعمال النشل والتسول     ومشاركة بقي ألوامرهم  
عنـدها  ، ويبكي بكاء مريرا  ، مش عاوز اشحت  : بالكي والنار فيصرخ الطفل   

ليقول للمتفرجني  ، مث يرفع رأسه  ، ملعلم توفيق الدقن حيدق فيه مليا     يقترب منه ا  
 .عندو  حقد طبقيالواد ده : )يف لقطة كلوز( 

 للفنـون    من املعهـد العـايل     ١٩٥٠فيق الدقن قد خترج عام      وللتذكري فان تو  
نه ترك كل   كما وشغل منصب استاذ يف اجلامعة اال ا       ، املسرحية وعني معيدا فيه   
ليبدع يف أدوار الشر اليت تليق بتفاصيل وجهه القاسية         ، املناصب وتوجه للتمثيل  

 علك تتعـاطف واملرعبة يف االصل وهو فريد يف ادائه فهو ارم الوحيد الذي جي     
" وهو يعترب يف السـينما املصـرية مبثابـة          ، معه يف حلظة ما من حلظات الفيلم      

 .الفالم الشر والدسائس" اجلوكر 
كزوجـات او   (وترافق هؤالء االشرار على االغلب نوعيـة مـن املمـثالت            

، جنوى فؤاد ، مثيل مثل هيامت  هن من الدرجات الدنيا بني جنوم الت      و)  عشيقات
أو ليز سركيسيان املمثلة اللبنانية اليت هاجرت اىل مصـر          ، نصرفريدة سيف ال  

مـثالت  حيث هوليود الشرق واليت وجدت فرصتها هناك كواحدة من اهم امل          
احليز االنثوي املرافق لشهوة الضد ورغبات املمثـل        ، اللوايت يشغلن احليز اآلخر   

   وتوقعهن يف   ليز سركيسيان اليت تصطاد النساء الشريفات     ، رمالذي ميثل دور ا
واليت تأخذ بيد الفتاة املسـتقيمة كعـود        ، نكرهها،  حبال السقوط والرذيلة  

ليز ، فنشمئز منها ، على حيث اون والتهتك والدعارة    اخليزران والعفيفة فتدهلا    
د مواطنتاهـا نبيلـة   سركيسيان اللبنانية اليت وجدت فرصتها الذهبية قبل إن جت        



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨احلوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ١٥٩

ورغم سعي نبيلة احملموم    ، وحنسدها، هناك كرم ومادلني طرب اخلوري فرصتهما    
، عميق برسالة الفن املقـاواليت    " اميان"اال إن الدرب شاق وطويل وحيتاج اىل        

 .كيسيان امسها الفين أيــمان عبثاواال مل ختتر ليز سر
واعين به منوذج الشـرير     ، النموذجاملعضلة يف هذه االفالم اا أوجدت املمثل        

كاتب السيناريو غري مهـتم مبنطقيـة دور        عل الفيلم او  وهذا ما جي  من املمثلني     
ومل يعد أحد يهتم كثريا باالسـباب       ، رم وتسلسله مع احداث الفيلم ككل     ا

والدوافع اليت دفعت بالشرير ليكون شريرا حيث يكون وجود عادل أدهـم يف           
 الفيلم كاف لطرح الشر واقناع املشاهد وهذه املسألة هي وراء الكره العفوي           

هذا باالضافة اىل إن هناك من املمثلني مـن         ، اهد جتاه هذا املمثل او ذاك     للمش
حسـب  (سات الشريرة واالساليب الدنيئة     يتقصد االسراف يف ابرازهم للممار    

حـني  :"لكي يؤدوا الدور على ما يرام يقول حسني الشربيين        ) الذهنية اجلمعية 
ى بكراهيـة مـن     كي حيظ ، ا أجهد يف ابراز معامل السوء فيه      أجسد دورا شرير  

م كرهـوىن يف    وكثريا ما اتلقى رسائل او آراء يقول اصحاا ا        ، اجلمهور له 
يف " جيلس عادل ادهم يف كاباريـه     " .وهذه شهادة جيدة  ، أحد االدوار ارمة  
ار بشفاه متهدلة وعيـون     يشرب الويسكي ويدخن السيج   ، زاوية نصف معتمة  

حيدق يف سيقاا حـىت     ، "المث.... هيامت"وترقص بالقرب منه    ، نصف مغمضة 
ة نراه مـع الراقصـة يف شـقة    يف اللقطة التالي  يسيل لعابه فيتلمظ شوقا وشبقا    

ونفهم اما قد أجنزا املهمة بنجاح وهاهو يطلب منـها إن تكـون             ، مفروشة
، الطالبة اجلامعية اليت حتب أشرف زميلها يف الدراسة       واسطة خري بينه وبني وفاء      

، توقعها يف شباك ارم عـادل أدهـم        الدسائس حىت    لكن الراقصة حتيك هلا   
وتكتشف هي بعد فوات االوان إن عادل أدهم جمرد جمرم          ، لينتحر حبيبها حزنا  
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 نكـره عـادل ادهـم     ، وهكذا... املخدرات وقد استغلها لتجارته     يتاجر يف   
ونلعن الراقصة اليت تتوب يف ايـة       ... ونتعاطف مع وفاء ونشفق على أشرف     

نعم كم نكره عـادل  ... كانت مرغمة على ما فعلتهترف لوفاء باا   الفيلم وتع 
 !...أدهم 

احليـاة رمبـا    مسـاكني يف    .. مساكني هؤالء الذين انساقوا اىل ادوار الشر        
إن يكونوا قـد ارتكبـوا      لكننا نكرههم ومنقنهم دون     ، كضحاياهم يف االفالم  

ـ    وهلذا نرى إن كل هؤالء املمـثلني      ، جرما حبقنا  رددون يف كـل     االشـرار ي
احترم ،اخاف اهللا ،انين رجل خجول  ، بالطبع  لست كذلك يف احلياة     : حوارام
لكن من الذي سيصدق إن عادل ادهم على قدر من االخالق احلميدة            "القانون  

اهم ؟ وحنن ال نـر ..وانه حيب جريانه وحيترمهم ويريب أطفاله كالبشر االسوياء         
وينـامون مرتـاحي    ، بقتل ضـحاياهم  يتلذذون  ، اال غارقني يف الشر واجلرمية    

وزرعـوا الـدنيا    ، د نسجوا آاللف املكائد واالحابيل    الضمري بعد إن يكونوا ق    
هؤالء الـذين  ، يف السينما فقط... ولكرتطوال وعرضا باخلسة والسوء والنذالة      

هل مبقدور احد إن يعيد اليهم قلـيال مـن اعتبـارام            ، محلوا ذنوب ارمني  
 ؟ينهم ولو ملرة صفة االجرام والشرعن جباالنسانية ؟ وميحو 

ين ميثلـون أدوار العشـق      الـذ (إن املمثلني اآلخـرين     ، امللفت يف األمر كله   
حملاكمات أو املالحقات   نقرأ غالبا عنهم ام تعرضوا للسجن او ا       ) والرومانس
 نسمع  وقلما نقرأ او  ، ير او تعاطي املخدرات وحىت القتل     بسبب التزو ، القانونية
... عادل أدهم قد جتاوزا القانون يف احلياة العاديـة        كني توفيق الدقن أو   إن املس 

 !؟..أألم قد شبعوا من ذلك متثيال 
 



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨احلوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ١٦١

 شعر
 هـا هي معجـزيت
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 جالل زنكابادي:شعر
 
 

 أبــــــــــداً مل
 أشـــــــــــــعوذ،لـم

 أســــــــــحر،مل
 أكشــــــف الغــــــيوب، مل

 أمــــــــش على الـمـاء، مل
 أحـلّـــق يف اهلـــــواء، مل

 ينبــــثق من موطىء قـدمي نبـع، مل
 ـلوى يف الصــــحراء، ملأســـتمطر احلـ

 تنـطِو أكنـــــاف األرض لــــي؛
 كي أجــــوب الـمشـــــرقني والـمغــربني

 يف رمشــــــة عني
 مل يســـــتحل الـرمــــل يف كفَّي دنانــــــري

 مل تـخاطــــبـين الـوحوش والطّـــيور
 مل يتناثر احلديد عـن ســـــاقي كالـعجــــني

 ـــــع الـنــــورلــــم يش
 من أطــــراف أناملـي

 ولـم تبعثُ نفحيت حتى حنلةً ميتة
 إنـــــــما
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 عشـــــــقتِك ليــــــس إالّ؛
فاســـــــتحلت 

 قلباً حيتـضـــــن كلّ الكـــــون
 ويقارع الصـــــلبان الـمعقوفة؛

 حـتـى تـرنــمت قـلـــوب الـعشــــاق اآلتني
 :أحالميمبلـحمــة 

 .طــوىب لـمعشـــــوقتك الـمــــعجزة-

 
 

 *قصيدتان 
 عارف محزة/ شعر 

m-hamza@scs-net.org 
 

  الـمـنتِصـر
----- 

 بال إنصاف 
 بال قرار 



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨احلوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ١٦٤

 متكور كالضـالل 
 ممتد 

 كالضالل 
 بال إخالصٍ 
 و ال مودة 

 جاهلٌ 
املغفرة و ال يعرف  
 و ال اكتراث ... بال هوادة 

 ال ميكنين أن أصمت 
 ال ميكنين أن أنسى 

 و ال ميكنين أن أثور 
 ألن الذي انتصر قليب 

 و الذي متزقَ  
    ...و انسحق 

 بال وصولٍ  
 و ال اجتياح 

 من دون كحٍل ينام 
 بال يقظة 

 بال أحالم 
 بال عصافري الشوق املسلوقة 

 على شجرةٍ  
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  الدموع من
 لكن من دون آالم أيضاً  

 بال خطيئة 
 بال طريق 

 بال كسوٍر يف األضالع و احلوض 
 من املمكن أن يكون قد مات 

 بال دموع 
 و ال أحقاد 
 بال شاهدة 

 و من املمكن  
 أنه ما زال غارقاً  

 ...يف قلٍب بعيد 
 بال سعادٍة 
 بال مالمح 

 مع املاضي فقط 
 من دون رقة مالك 

 على مقعده اخليزراين جيلس 
 و يصطادُ  

 بال أمٍل كبري 
 فراشةً هشة 

 ....بقنديٍل مطفأ 
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(1/7/2003)             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هـزال

 
  " يا عذراء " 

 صحتُ  
 .و أنا أتلقى اخلبطةَ يف قليب 

 كنت أختـنق و صحت كي أستيقـظَ  
 و تذهيب 
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 ذا الثأر  
 .إىل النوم 

  اآلن ذا اهلزال تأتني
 مثل ملٍك للموت ؟ 

 ذا اهلزال الذي ينظرُ  
 كحد سيفٍ  

 يف داخل العني 
 الذي 

 لفرطِ  
 هشاشتهِ  

 . تعـافه اجلراح 
 كي تـنمحي صورتك اهلزيلة 

 كي تذهبَ  
 إىل فراشها البعيد 

استيقظت  
 يا عذراء : و صحت . 

 كانـتا متوتان إذا أغلقتهما 
 بال أحالم 

 بال وحوش 
 انتا قاسيتني و مرغوبتني ، يا عذراء ، ك

 عينان 
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 خاليتان 
 . من إبـر احملبة 

 (14 / 6 / 2003 )             
 ــــــــــــــــــــــــ

ـَـ" وزارة الثقافة السورية بعنوان من كتاب شعري سيصدر عن*   . "يـدي مـحتاجك

 
 

 بيادر
  احليدريإبراهيم/ شعر 

  قبلته األخرية طبع
 وطاف بقبور كل الشهداء

 شهداء احلرية
 شهداء قامشلو املوجوعة



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨احلوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ١٦٩

 ويف عيوم محلوا األشواق.... رحلوا 
 .فوق بيادر القوايف

 رشوا ساحات السمش
 رذاذ الدم الكوردي

 فوق مجر القلوب العاشقة
 رتبوا تراتيل العشق األخري

 دون سرب ندم.... رحلوا 
 .رأو اعتذا

 من بعدهم زادت ثورة العشق اجلميل
 انتفض القلب من خوفه 

 صرخ الصمت
 من خلف األسوار الرتيبة
 زغاريد تشق عباب السماء

 .فرحاً ال تضرعاً
 يف األزقة.. صيحات األطفال تعالت 

 صارت حقيقة ... يف الشوارع 
 رأيتهم خيدشون وجه الزمن املختصر

 يف غضب عارم
 ميزقون عباءة الزيف

 جسد محاة الوطنعن 
 عراة.. كانوا ميشون حفاة 
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 .مبللني بلعام
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 قصة

 من يذكر تلك األيام

 *إبراهيم العلوش
 ذات الطابق الواحد واليت كانت تعتـرب        كنا نسكن منطقة املساكن الشعبية    

آخر املدينة يوم إنشائها، لكنها اليوم تقترب من وسط املدينة الـذي يزحـف              
تلك األبنيـة املتشـاة     ...  دائماً باجتاه الغرب الذي متتد إليه األبنية كل يوم          

أثارت االستياء حينها  حيث ال يتميز بعضها عن بعض إال باألرقام املكتوبـة              
، شعر الناس أم ملونون بلون واحد، بال ميزات أو فوارق إال األرقـام              عليها

اليت متيز بيوم، والغريب أن هذا التشابه يف األبنية أسبغ على األسر نوعا مـن               
االندماج، فالناس صاروا يبدأون أحاديثهم دائما بتأكيد تشابه الغرف بدال من           

عـن ميـزات لكـل بيـت         البدء باحلديث عن الطقس مثال، والنساء يبحثن        
مادحات أو ذامات طريقة الفرش أو توزيع األثاث بني الغرف املربعة الصـغرية           

 ...واليت ال جيدي معها أي إعادة تأهيل أو توظيف 
*              *                 *                 

كان الشبان يسهرون على أرصفة الشوارع حىت ساعة متأخرة من الليـل            
األحاديث والنكات و األخبار احملظورة اليت يسمعوا يف هذه اإلذاعة          يتبادلون  

أو تلك عن حقيقة ما كان جيري يف البالد من اضطرابات حىت ذهبوا ذات فجر           
دفعة واحدة، لعلهم اشتركوا يف مظاهرة أو تبادلوا منشوراً من تلك اليت حتارب             

ىل اامهم بالضلوع يف    ا األطراف بعضها بعضاً، أو رمبا رددوا إشاعة أدت إ         
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مؤامرة شرسة كما اعتاد أن يردد على أمساعنا رجال التقصي الـذين يـأتون              
 ..بشكل دوري ملسحنا 

 واملسح على عكس ما يتندر به أهايل املساكن الذين يتبـادلون النكـات             
 :حوله 
 !!وجهك ما هو ممسوح من زمان  -
. .البارحة مسحوين حلد خاالت جديت أم فرحـان         .. واهللا   -

وسألوين إن كان زوجها رمحه اهللا راعياً للغنم أم راعيا لإلبل           
وهل !! وهل كانت الدواب تسرح غرب البلدة أم شرقها         .. 

كان املدعو زوجها أبو فرحان ميشي على ميني القطيع أم على           
 !!مشاله 

فاملسح مل يكن مسح وجوه كما توحي الكلمة وإمنا مسح معلومات كما                
ذ يعود الفضل إليهم يف إدخال هذا املصطلح إىل حياتنا حـىت            يردد املخربون إ  

 !!قبل أن يبدأ عصر التكنولوجية املعلوماتية بسنني طويلة 
إذ قـد  .. وللمسح يف تلك األيام فنون وشجون يف مساكننا اليت تربينا فيها        

يأيت املاسحون منذ الصباح وال خيرجون إال بعد الغداء، وقد يأيت مع املاسحني             
أنيقون مهمتهم االبتسام والتهذيب علهم يغوون زوجات املشـبوهني أو          شبان  

أخوام للضغط على الشبان عل لديهم بعض التفاصيل عن املؤامرة الشرسـة            
واليت حيتاجها املاسحون للترفع يف رتبهم ونيل املكافآت ازية أو على األقـل             

ة وعلب احملارم والسمنة    ليثبتوا جدارم ويبقوا يف وظائفهم اليت تدر عليهم اهليب        
 !!و الدخان دون احلاجة إىل الوقوف الطويل يف طوابري الائية 
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مـثالً حـىت    / ١٠/ما إن تسمع نساء املساكن بوجود املسح لدى رقـم           
يتوافدن فرادى، سائالت عن الصحن العـريض أو كاسـات الشـاي الـيت              

طلوب معرفته عن استعاروها البارحة أو يأيت األوالد بصور فوتوكويب عما هو م     
العائلة اجلاري مسحها مسجال فيها اسم األب واسم األم واألخوة و األخوات            
والعمات و اخلاالت ونبذة عن سرية حياة املتآمر الشرس وأنه نشـأ يف بيئـة               
فالحية عمالية مناضلة وأنه حيب وطنه ودرس االبتدائية يف قريـة أبـو فـاس               

العربية وكان مثاالً للسلوك احلسـن و       واإلعدادية والثانوية يف مدرسة النهضة      
 ...االجتهاد واإلخالص 

وقبل أن يصبح الفوتوكويب شائعاً كنا جنتمع يف أحد املسـاكن أو أحـد              
األرقام  كما نصطلح فيما بيننا ونقوم بنسخ املعلومات املطلوبة حيـث يـتم              

خيـه و   توزيع أوراق بيضاء علينا ويقوم أخو املتآمر بالتالوة علينا سرية حياة أ           
أمساء العائلة وحنن ندون خلفه على األوراق وفق ترتيب صار ثقافة شـائعة يف              

 !!املساكن
هكذا مت الدمج بني العائالت املتنافرة اليت سكنت املساكن عدا بعض األسر            
اليت كانت تطمح مبناصب عالية فقد فرت مستعينة مبا مجعه األب من إيرادات             

و جلان االحتفاالت الرمسية لتشتري بيتا أكثر       يف وظيفته سواء عرب جلان الشراء أ      
 !!سعة وبعيدا عن تلك البقعة اليت صارت مشبوهة بنظرهم 
*             *            * 

وباإلضافة إىل  طقس املسح ، كان طقس نبأ اإلفراج مسلياً لنا حنن الصغار              
طت ـا   حىت أنين عندما كربت يسر يل هذا الطقس اختيار الفتاة اليت ارتب           .. 

 !!زوجة يل بعد سنني من أنباء اإلفراج 
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ما إن تقترب مناسبة وطنية مثل عيد ميالد القائد حـىت يـأيت بـاص إىل                
املساكن، ال نعرف من استأجره أو ضرب له موعدا ثابتاً حبدود الساعة العاشرة             

 : صباحاً، تصعد العائالت مع زواداا ودعاوى األمهات واألباء 
 !!!!ما يظل  وال واحد ..كلنا مع أوالدنا إن شاء اهللا نرجع  -

 : وتف مجيعا خلف الداعي 
 !!إن شاء اهللا .. إن شاء اهللا  -

 ورغم انغماس األمهات بتنبيه بنان لالتزان وعدم الضحك لفالن وعالن          
والصياح على الصغري بعدم البدء باألكل منذ اآلن فما يزال النـهار يف أولـه               

املاء وربطات اخلبز و البندورة واخليـار و اجلبنـة          وتفقّد الكاسات وبيدونات    
وغريها مما سيندمج الحقا يف مائدة واحدة مفتوحة للجميع يف عمق البادية عند             
الطريق املؤدي إىل أحد املعتقالت الصحراوية حيث ننتظر أن يأيت املعتقلـون             

 !!!الذين قد يفرج عنهم يف هذه املناسبة املباركة
 ...صات سبقتنا وأخرى تأيت الحقاً من مدن خمتلفة يف نفس املكان جند با

سرعان ما يندمج املنتظرون يف األحاديث املشتركة وتبدأ مباريات الشطرنج          
والكرة ولعب الورق وصياح حتضري الطبخ وتأديب األوالد ويرسـل الـبعض            
كاسات الشاي أو صندويش اجلبنة إىل الدورية القابعة بعيداً عن الباصـات ،             

وردود الفعل على الضيافة اليت تأتيها خمتلفـة ، يف السـنني            ... ظرة  صامتة منت 
األوىل كان رئيس الدورية يضرب صينية الشاي برجله رافعاً صوته بالصـياح            
والسباب ، لكن وبعد سنني صارت الدورية أكثر ليناً إال إذا كـان رئيسـها               

 !!!جديداً ومستعجالً على سحق املؤامرة الشرسة 
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ات وكانت املناسبة الوطنية يف شتاء قارس اضطر النـاس          ويف إحدى السنو  
إلشعال دواليب سيارات تالفة للتدفئة ريثما ينقطع األمل يف املساء أو يف أواخر             
الليل القارس ، ورغم قسوة تلك الليلة فقد شهدت خطبة أحد عناصر الدورية             

منها من إحدى فتيات باصات االنتظار حيث تعلق ا رغم معرفته بأن زواجه             
 !!سيؤدي إىل فصله من اخلدمة الحقاً 

*                   *                   * 
فجأة تغري كل شيء ، مل يعد الناس يستطيعون االنتظار عند مفترق الطرق             
الصحراوية ، وصار احلي حتت رقابة يومية صارمة ، وصار الذي يرجع مـن              

 يرجـع  – يقول عنـهم ذلـك    مل يعودوا أوالداً لكن احلي ما يزال  –األوالد  
مصندقاً تدفنه الدورية بنفسها وتبين خيمة على قربه ينتظر احلرس فيهـا عـدة              
أشهر ريثما تكون اجلثة قد تفسخت ويرحلون ، مل يعد أحد يستطيع رؤية ابنه              

يقول قائل إنه حفر    ... واالت اإلشاعات من هنا وهناك      ... ال حيا وال ميتاً     
 : حملروسة وفتح الصندوق ورأى ما بداخله نفقاً حتت أحد القبور ا

 ! كانت اجلثة عبارة عن قطع تشبه قطع فروج الربوستد -
لكنه رغم الظالم وضعف اإلنارة فإنه رأى رجلني ال تشبه إحدامها األخرى            
وآخر رأى رأساً شائباً ال يعقل أن يكون ألخيه الذي ذهب صغرياً ، وآخـر               

 !! عمه حلف أم قد نسوا يداً من يدي ابن
مل يعد مسموحاً التحشد الستقبال املفرج عنهم ، صاروا يـأتون واحـداً             

بعضهم نسي معامل املساكن اليت تغريت كثرياً حيث أضاف الـبعض           ..واحداً  
غرفة صغرية أمام املسكن أو فوقه أو حول غرفة املطبخ إىل دكان ليعتاش منـه               

إىل املسـكن الـذي     ،يدورون يف الشوارع متأملني املساكن علهم يتعرفـون         
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حياولون تذكر موقعه ، أو عل رائحة األهل جتذم إليه ، يظلون واثقني مـن               
قدرم على التمييز حىت يلتقطهم أحد املارة ويصطحبهم إىل املسـكن الـذي             
كانوا يقطنونه ليفاجئوا أهاليهم يف حلظة كانت منتظرة منذ زمن طويل ورغـم         

 !ور عليها ظلت مفاجئة وجديدة طول تلمس اللحظة املنتظرة وكثرة املر
أحيانا جيدون أناساً آخرين سكنوا يف منازل أهلهم لكنهم جيدون العناوين           
اجلديدة مفصلة عند السكان اجلدد الذين مل يعودوا جددا بعد السنني الطويلـة             

 !!اليت مرت على سكناهم مذ غادر الذين قبلهم 
*              *                 * 

اكن كثرياً وأمرت البلدية دم بعضها نتيجة ظهور تشققات يف          تغريت املس 
 :جدراا ، قال مهندس يتأمل مسكناً متشققاً مع جمموعة من الفنيني 

 !!من أين جاء الثقل الذي شقق هذه اجلدران  -
إنه ال يعرف هذه املساكن ، ال يعرف أكباد األمهات املفتتة وال اهلمـوم              

هات إىل كرات من معدن ثقيل ولدن يتضـخم         الثقيلة اليت حولت رؤوس األم    
يف ليل االنتظار الطويل ، كانت األم تنقلب  فتتحرك معها الكـرة املعدنيـة ،                
تصطدم باجلدار اآلخر وعندما تقوم تصطدم الكرة املتضخمة بالسقف وكـثريا           
ما خييل إليها إا ال تستطيع اخلروج من الباب ، تنتظر قليال ريثمـا تـنكمش                

 لتسمح هلا بالعبور إىل الغرفة األخرى أو إىل باحة الـدار لتقضـي              الكرة قليال 
 .الليل جالسة تنتظر الفجر أو تعود بعد ساعة لتعاود التقلب حىت يتشقق املرتل            

أخريا ترحل األم إىل قريتها اليت جاءت منها أول مرة ليأتيها ابنها مصـندقا ،               
 ... يكلمه تودعه تراب الربية أو يرجع ذاهالً ال يريد ألحد أن
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تغريت الدنيا كثرياً وهجرنا مرتلنا املتشقق ألدفن أمي على رأس تلة شـرق             
القرية ، أوصت أن أدير وجهها صوب املعتقل الصحراوي الذي كنا نـذهب             
إىل مفترق الطرق الذي ينسحب أحد الدروب إليه ، كنا منطر الدرب الساكن             

، نأكل أو نشرب أو نلعب ،       بوابل نظراتنا ، ال تغادر عيوننا مساره سواء كنا          
كل ركاب الباصات تتفرغ أنظارهم لذلك الدرب الضئيل الذي ينسحب من           
دائرة الطرق املتقاطعة ليذهب وحيداً إىل أحبائنا الذين ننتظـرهم دائمـا ، يف              
الصباح ويف املساء عند مفترق الطرق أو يف بيوتنا ، يف املدرسة متتلئ أذهاننـا               

يف أيام احلر الشديد ننتظرهم ليشربوا معنا املاء البارد         بانتظارهم ويف الشارع ،     
، ويف أيام الربد القارس ننتظرهم قرب املدفأة علهم يتناولون إبريـق الشـاي              
الساخن ويصبون كأسا هلم ويشربون معنا، حتولت أيامنا إىل مربعـات مـن             

 ...االنتظار امللون باألمل أحيانا وأحيانا بالغضب  
 :قالت أمي

جهي صوب الدرب الذي سيأيت منه ، سأراه حتماً         أديروا و  -
أريد أن أراه ، لن أنتظر حـىت        ..ولن حيجبه التراب عن عيين      

يصل إىل قربي ، أريد أن أراه يف اللحظة األوىل اليت سـيبدو             
 !!!لتهدأ روحي اهلائمة... فيها

 ـــــــــــــــ
 سوري   قاص وروائي عريب  •
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 اصدارات
عبـد الرقيـب     واملؤرخ الكوردي الكـبري      صدر كتاب جديد للباحث    -١

 ، يوسف
 : الكتاب بعنوان

 حدود كوردستان اجلنوبية تارخيياً وجغرافياً

 خالل مخسة آالف عام وما ترتب على إحلاقها بالعراق

يقع هذا الكتاب اهلام يف ستمائة صفحة من القطع الكبري وهو كتاب وثائقي،             
 واخلرائط والوثائق النـادرة،     مزود بالصور  .قد وضع بطريقة منهجية علمية    

.  وضروريا يف هذه املرحلـة     ويعترب هذا الكتاب جهداً أكادميياً وتوثيقياً كبريا      
 .٢٠٠٥إصدار كردستان العراق ـ السليمانية عام 

 

 . الكرد الفيليني بني محالت التسفري وسياسة التعريب -٢

 ١١٠يقـع يف  . خليل إمساعيل حممـد   عنوان كتاب جديد للربوفسري الدكتور      
يخ الكورد الفيلية   وهو أيضا كتاب وثائقي يدرس تار     . صفحة من القطع الكبري   

الكتاب مـزود   . رضوا له من اضطهاد ومحالت تسفري وابادة      وعددهم وما تع  
 . اليت تدعم البحثباخلرائط واجلداول والوثائق

 ٢٠٠٥ كردستان العراق عام ، جامعة صالح الدين  ـ أربيلار صدإ 
 



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨احلوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ١٨٠

 اتـويــمحتـال
 الفتتاحيةا

 ٣    إيفا . هيئة التحرير ـ ب 

 الملف
 أضواء على مؤتمر باريس حول القضية الكردي في سوريا

 ٩               حبيب إبراهيم 

 كلمة السيدة هارييت آلسوب

 ١٤    مصطفى حمو: ترجمة 

 ٢١    كلمة الدكتور عبد الباسط سيدا 

 ٣٢    كلمة الفنان بشار العيسى 

 ٤٥    د الحكيم بشار كلمة الدكتور عب

  ٥٥     األستاذ أحمد حسو كلمة

 ٥٩    األستاذ مصطفى جمعةكلمة 

 ٧٠     الدكتور سعدالدين مالكلمة 

  ٧٤    كلمة األستاذ حبيب إبراهيم 

 :الدراسات 
 واكتشاف سوريا" إعالن دمشق " 

 ٨١     ياسين الحاج صالح 

 الحكم األيوبي في الشرق األوسط

 ٨٩    الدين الشريف الدكتور صالح 

 :دراسات في الكتب والمطبوعات 



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨احلوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ١٨١

 ٩٩   درية عوني ......... كتاب األكراد 

 :حوارات 
 حوار مع الكاتب والسياسي جورج كتن 

 ١٢٦    بدرخان علي : حاوره 

 :أدب وفن 
 في وداع محمد سيد رشو 

  ١٤٤     آزاد أحمد علي 

 ويعني الكثير... موت سيدو رشو موت مبدع 

 ١٤٧    وق حجي مصطفى فار
 :سينما آوردية 

 فيلم جديد للمخرج الكردي الواعد هونر سليم: الطبول 

  ١٥١     عبد الباقي خليفة 

 في السينما.... هؤالء األشرار 

 ١٥٤      طه خليل 

 :شعر 
 ١٦١   جالل زنكابادي ...... ها هي معجزتي 

 ١٦٣  عارف حمزة .... المنتصر و هزال : قصيدتان 

 ١٦٨   إبراهيم الحيدري ......... ادر بي

  :قصة
 ١٧١  إبراهيم العلوش ...... من يذكر تلك األيام 

 ١٧٨      :إصدارات جديدة 
 ١٧٩       :المحتويات 


