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 .أصحاا  آراءاآلراء الواردة  يف الة تعرب عن  

  .وترحب احلوار بكل املسامهات الواردة إليها 

  .أفضلية النشر للدراسات واملقاالت املوثقة علمياً 

ما  عند إرسال املسامهات مراعاة الة من القراء الكرام  ترجو

  :                                                                              يلي

  .ـ الكتابة خبط واضح وعلى وجه واحد للورقة١

  :ـ اإلشارات املرجعية املوثقة تثبت بالترتيب٢ 

  .اسم املؤلف ـ عنوان الكتاب ـ مكان الطباعة وتارخيها

  /.الفلويب/لطباعة على الكومبيوتر مع إرسال ـ ا٣

  .املواد الواردة إىل الة ال تعاد إىل أصحاا   

  
   حقوق الطبع واالقتباس حمفوظة للمجلة
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  لألعداد القادمة" احلوار"حماور جملة 
  .... القراء والكتاب األعزاء

ـ " احلوار"أسرة حترير جملة  داد القادمـة، وهـي   تقترح عليكم املسامهة يف ملفاا لألع
  :موزعة بالشكل التايل

  .موضوعات ودراسات يف التاريخ الكردي •
  .)سورياً وكردياً( العالقة املتبادلة بني الثقافة والسياسة •
 .دراسات يف القصة والرواية الكردية •
  .دراسات حول اآلثار والتنقيبات األثرية •
ه، وإبداء الرأي حول أمهية ميكنكم اختيار أي جانب من حماور امللفات املذكورة أعال  

أننا نرحب يف الوقـت نفسـه جبميـع الدراسـات      علماً .وأولوية املوضوع املطروق
واملسامهات الواردة إلينا خبصوص املواضيع احملددة  يف سـياق امللفـات املقترحـة أو    

  .وتبقى األفضلية للكتابات غري املنشورة سابقاً .خارجها
 ة مالحظة أو نقد يرد إليها خبصوص جتربتها السـابقة، بأي" احلوار"ترحب جملة  كماو  

وذلك دف االرتقاء باحلالة الثقافية والفكرية الكردية حنو أفق أكثر دميقراطية وتنويراً، 
ونتعهد بتأمني املناخ الدميقراطي الذي يوفر حرية عرض كافة وجهات النظر والـرأي  

ريب والكردي على حد سواء،  علـى  املختلف، جلميع أصدقائنا وقرائنا يف الوسطني الع
طريق نشر ثقافة عقالنية مستنرية ووعي متقدم حييط حبقيقة  مشكالت واقعنا بكامـل  

  .أبعاده
  :التاليني  ترسل الكتابات إىل العنوانني االلكترونيني

alhiwar@hotmail.com  
alhiwar@mail2world.com 

  :ننوه إىل أن جملتنا متوفرة على شبكة االنترنت عرب موقعيذه املناسبة و
  www.efrin.netعفرين ـ نت 

  dem.com-www.yekموقع نوروز 
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  اريخ على اجلغرافياحرب الت
  

عندما يستهدف شعب بكامله، يستهدف وجودا وكيانا، يستهدف واقعا  
وجغرافيا، وعندما يتكاتف الكولونياليون والشوفينويون وأعداء التحـرر  

   ...حقيقة جغرافيته حياربونوطة املنطقة، إلزالة شعب من خار مجيعا
 يائسة رحيل وتعجزالت عمليات، وعندما متوت اإلبادةعندما تفشل محالت 

 ،ءالكيميـا نـدحر  يو ،، عندما تتراجع البلـدوزرات خصب املاليني أمام
 عميقا صلب متجذر شعبواقع  ، تشظى النابامل على صخرة واقع شعبيو

مـن طـراز    ، معركةمعركة ناعمة ،يف األرض، عندها تبدأ معركة جديدة
بدأ محلـة  ، تآخر، معركة تستهدف التاريخ والوجود التارخيي هلذا الشعب

قة، تبدأ محلـة  املنط يالثقيل على قلب عنصريي ومستبد تستهدف وجوده
محلة منظمة للتشـكيك  هي  ، بليف األساس، وقد بدأت منذ حني إعالمية

 مشروعية نيل حقوقه كاملـة بالتايل ، والتارخيي وجود الشعب الكردي يف
  هنشـوئ  مكـان   يف أصله، ومـن مث   يف لتشكيك أوال يبدأ ا ،على أرضه

شعب  :تارخييال اخلرافات والدجل متاهة يف لذلك يتم االسترسالو ،األول
 هلند، أو ولد من ضلع الشيطان، شعب مهاجراهاجر من القفقاس، أو من 

االفتتاحية
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من زحل أو املريخ واستوطن بالد الرافدين أو أرض طوران أو سكن  أصال
  !بيوت الرهبان؟

املنطقة ومن خاللـه    خِتاري البد من التطرق للتاريخ،  ،لذلك ولكل هذا 
لتاريخ األكراد وبالدهم، البد من التوقف طويال عند التاريخ ليس بوصفه 

االجتماعيـة   ومعربا جلدل احليـاة   ،مدخال للمعرفة التارخيية وإمنا ،حكما
، مقاربة لآلخر وتداخالته وجسرا لفهم أكثر موضوعية للواقع ،السياسيةو

  .التارخيي  سياقات نشوئه يف 
أو دعاة   إجنيليني اتيني أو رتو  ، وحنن لسنا بالتأكيدتاريخ  عبدةلسنا حنن  

، والكتب املقدسـة   املعاجم إىليلجأ   ممن  أخرى، حنن لسنا أسطورةأي 
، ، فقط وفقط نريد معرفة تارخيانيةأڤستاو نصوص ولن نتوسل معابد النار أ

قتنا مع اآلخر وعالكياناتنا االجتماعية لفهم  وجدلية موضوعية معرفة أكثر
األوهـام    فَلَْنـْرمِ  ،علمية لكل تارخينا ةواحمليط، نريد قراءة نقدية موضوعي

 أليولن نكـون مريـدين    ،األحفورية النـزعةفنحن لسنا أنصار  ؛جانبا
طريقة استشراقية أو كردولوجية يف تفسري تارخينا، نريد معرفة تنبـع مـن   

  .واستقاللية وموثوقية صدقيةنابع املأكثر 
هـذا الواقـع    جدل الواقع، ولنخض ،لتاريخل تنا اخلاصةقراءب   إذاًلنبدأ ف

الشعب الكادح  وحيدد إحداثيات وختوم هذا ، ه الدائملثق الذي يفصح عن
 لنتقـرب مـن اإلنسـان     ،اجلبل والسـهل يف  املغروس، امللتصق باألرض

 ،لقطـن السـهول   األرض سواقي ططوخمشجرة الزيتون،  راعياألخضر 
لنكشف عـن   ،احلقيقيني ، ورثة حضارااوبناته صناع الشرق إىلعرف لنت
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ـ فرو اة الشـرق حف إىللنتعرف أكثر  الشرق، حياة حرفيي  م علـى  اس
السرد  لنا أن منارسالبد  ،التارخيية ارفنامع نعمقأن  إذاً من بدفال السواء، 
  . اآلن فلنبدأ ، اجلميل التارخيي

  رئيس التحرير
  

  

  امللف
جوانب من التاريخ 

  الكردي
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  خ األكراد؟من يكتب تاري
  

  آزاد أمحد علي. د

  
  

 ديڤيد مكدول -١
طويـت صـفحة    ١٩٧٥بعد اتفاق اجلزائر عام  وحتديداًمنذ حوايل ثالثني سنة   

 ولفها النسيان يف املنطقة، ومل يعد هناك من يسمع ـا إال نـادراً،   الكرديةاملسألة 
فعمت الكآبـة   . وخاصة يف وسائط اإلعالم املسموع، األكثر انتشارا وشعبية يومئذ

يف األوساط  النخبوية والشعبية الكردية، وخيم اجلمود علـى  حركـة التحـرر    
  ...الكردية، كما خف النشاط السياسي الكردستاين، بل تراجع حبدة
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بصمتها، أجواء كانت األيام متر فيها بتثاقل وكآبة،  زينة، املريبةيف تلك األجواء احل 
يف ظل تلك املناخات الكئيبة، . واحلرمان واخليبة سكانت أوقاتا يائسة، عنواا البؤ

عندما كان يرد اسم األكراد أو كردستان يف اإلذاعات، كانت األجواء تتحـرك،  
 ما إن كـان . املناطق الكردية املذياع وسيلة التلقي األوىل يف كانويدب النشاط، 

  احلرارةيرد اسم كردي أو األكراد حىت تتفرقع احلناجر وترتفع األصوات، وتسري 
أو أي حدث ! أي خرب. يف أوصال اتمع الكردي، وتتناقل األلسن اخلرب أو احلدث

  .وقضاياهم الكردصلة ب ذا
 من أهم الذين يثريون الصخب يف هذا اال،  حيفـزون  واحداًكان  ديڤيد مكدول

وحيرضون على تلك احلركة،  كان الرجل من الصحفيني املهتمني بالشأن الكردي، 
يعمل يف اإلذاعة الربيطانية، وكان جييب بني الفينة واألخرى على تساؤالت  إذ كان

 أصـلهم وواقعهـم،  : الكردية، حول األكراد بشكل عام املسألةاملستمعني حول 
  .أوضاعهم السياسية واالجتماعية حينئذ

 وأصلهم ومشكلتهم يسأل عن األكراد مستمعاً عربياًوغالباً ما كنا نسمع أن  
 سألتأنت (أو) لكل سؤال جواب(جتيب يف برنامج     B.B.Cانتوك العويصة،
   .بتردد وخبث) وحنن جنيب

  . مكدول ديڤيد : بأننا قد أحلنا السؤال على السيد: "كانت يب يب سي ترد غالبا
 رمبا مل يكن ألغلب املستمعني األكراد غاية سوى ترداد اسم شعبهم وقضيتهم

 منهم، وبالتأكيد مل يكن يهم أحدا وبصرف النظر عن  مضمون احلديث وحسب،
 !ولو عرب شتيمة أو من خالل طرفة باسم الكرداسم املعلق، فاملهم أن يسمع العامل 

 يصفهم حينئذ باملتمردين والقبليني  مكدوليكن مهماً إن كان السيد  لذلك مل
 اإلعالمية الفاقعة وغري املوضوعية، أو بالفرسان، وإمنا األهم وغريها من األوصاف

عرب األثري، وكان دائما هنالك عدد من  باألكرادأنه هنالك من كان يسمع 
 جاهزين ليزغردوا وينطلقوا راقصني وطائرين يف األحياء، الكرداملتطوعني العاطفيني 
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 .اخلرب املهم خيترقون املساكن واالس، يعربون األزقة فرحني ومسرورين جدا لنقل
 .عن األكراد

 عن األكراد والقضية الكوردية B.B.Cحتدثت  لقد"راد؟  أي خرب عن األك! اخلرب
   "الدول العظمى اجتاه القضية الكوردية ومثة حتول يف مواقف

وال تـروي  وكانت هذه األحاديث وأحيانا قليلة األخبار  جمرد سرديات ال تغـين  
ألن ينصف ولو معرفيا، أن يتم  وصـفه    الظمأَ احلقيقي هلذا الشعب، ظَمأَه الدائَم

 .ما هو وليس كما يعتقد أنه عليهك
خالل سنوات طويلـة، قـام     مترس يف احلديث عن األكراد  الذي  ديڤيد مكدول

 اإلنكليزيـة ، صدر الكتاب باللغة )تاريخ األكراد احلديث(بتأليف كتاب كبري عن 
 ،  العنوان األصليإنكليزيةمنذ أكثر من عشرة أعوام، نشر الكتاب يف عدة طبعات 

  :للكاتب هو
 AMODERN  HISTORY OF THE  KURDS  

  
  ٢٠٠٤و  ٢٠٠٠، ١٩٩٦,١٩٩٧و الطبعات هي ألعوام 

تـاريخ  (حتت عنـوان   ٢٠٠٤أما الطبعة العربية فقد صدرت عن دار الفارايب عام 

  .راج آل حممد :، ترمجة)األكراد احلديث
  .صفحة من القطع الكبري  ٧٣٣النسخة العربية تقع  يف   

عنده  ب البد من التوقف عنده واستعراضه مبوضوعية، سنتوقفلدراسة حمتوى الكتا
 قبـل  كان حيدثاالسم والعنوان فقط، كما  قراءةرد  تعلو زغاريد الفرحةولن 

  .ثالثني سنة مع سرديات ماكدول اإلذاعية
 )كتاب (يتوزع على مخسة أقسام، كل قسم جاء بعنوانفهو  ؛الكتاب كبري نسبيا

  .أيضا
  .كراد يف عصر القبلية واإلمرباطوريةاأل :الكتاب األول
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على الرغم من أن هذا العنوان غري دقيق منهجياً إال أا حماولة من الكاتب للتعريف  
قبل القرن التاسع عشر، وبالتايل تطرق يف هذا القسـم إىل   املختصر بتاريخ األكراد

  .القدمي دون الفصل والتمييز بني مراحلها  تاريخ األكراد
  عن مالحظات عابرة وجمتزأة عن التاريخ الكردي القدمي، مل يوفق فيها وهي عبارة 

الكاتب لضعف معلوماته من جهة، ولعدم اعتماده على مراجع ومصـادر عديـدة   
ليس املقصود "من املوقف بعبارة  لذلك رب. منوعة وموثقة ومتوافرة يف هذا اال
تان، ولكن مثة مالحظات تستحق والقدمي لكردس إثقال كاهل القارئ بالتاريخ املبكر

 ..."التاسع عشر والعشرين ال تـزال ماثلـة   الذكر ألا تشري إىل خصائص القرنني
  . ٥٩ص

وهو بذلك قد قفز مباشرة إىل القرنني التاسع عشر والعشرين دون التمهيد علميـا  
 بـني  يف الربطومل يوفق . للمراحل التارخيية اليت سبقتها، وخاصة املرحلة اإلسالمية

العصور الوسطى والقرن التاسع عشر عرب ما اصطلح على تسـميته باالنتقـال إىل   
فمعلوماته ومعطياته التارخيية ضحلة وخاصة تلك املتعلقة باملرحلة . عصر القوميات

اإلسالمية،  لكنه ركز على وصف احلمالت والغزوات املغولية والتركمانية علـى  
ديار بكر، مـاردين،  (اصة مدا كردستان، وكذلك محالت تدمري كردستان وخ

 حيث أكد على أن معركة مالذ كـرد )  إخل...رواندوز ،َعْمرونصيبني،جزيرة ابن 
 السالالت الكردية يف كردستان واستالم  حكمم   كانت مبثابة اية  ١٠٧١عام 

واستمرت غزوات . السالجقة احلكم يف  أغلب مناطق كردستان عرب قادة تركمان
  .١٢٣٠حىت ١٢١٧عوام اخلوارزمني من أ

 أن كردستان دمرت بعد غزوات املغول وسادت من بعدها احليـاة   َبـيَن املؤلف 
 والبدوية ليترجح الحقاً سيطرة البىن االجتماعية القبلية على كردستان، متهيداً القبلية

  إثـر لتوزع مناطق كردستان بشكل ائي بني اإلمرباطوريتني العثمانية والصفوية 
  .١٥١٦لديران عام  معركة جا
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 احلـديث عـرب     الكرد التارخيي والتأسيس ملنظوره لتاريخ   سرده الكاتب  بدأ 
احلرج يف الصراع العثماين ـ   الكرد عالقتهم بالصفويني والعثمانيني وموقع  وصف
كاشفاً عن املناخات اليت تبلورت فيها اإلمارات الكردية املستقلة الكربى  ،الصفوي

كما يصف آلية تراجع دور العـائالت الكرديـة   ). بابان، وبوطانأردالن، (  مثل
أسست وأدارت باقتدار املناطق الكرديـة ضـمن  جغرافيـة هـذه      احلاكمة اليت

اإلمارات، حلني تنامي وبروز دور رجال الدين املتمثلني يف شيوخ الطرق الصوفية، 
  النــزعة قيادة وأوضح ثقل ودور هذا األخري يف . اهللا النهري وخاصة الشيخ عبيد

  . االستقاللية الكردية عن الدولة العثمانية
يف تنامي احلركات االسـتقاللية،   الكردرجاالت الدين  دوربعد أن رجح الكاتب 

املتمثلة باضـطهاد املسـيحيني يف   و لفكرته الثانية واألساسية على ما يبدو،   مهَد
يف تضخيم هذا بالغ حيث نسطوريني أم آشوريني،  أمأرمن  أكانواكردستان، سواء 

 يف الكتاب األول دور األكـراد   مث استعرض.الحقاًسيتبني اجلانب والنفخ فيه كما 
القرنني الثامن عشـر   القاجارية ـ اإليرانية، إبان  ونشاطهم السياسي يف ظل الدولة

انسجاماً مع منهجه غري املوضوعي واملواقف املسبقة جتاه فعالية  لكنه .والتاسع عشر
  واملوضـوعي    ونزوع الكرديركز على الرغبة الكردية  الذاتية، ال مع الكرديات

هـذه   مكدولينعت   .املبكر إىل االستقالل عن السلطة الصفوية والحقاً القاجارية
خالل الغزوات األفغانية اعتباراً من "! النشاطات واحلركات بالتوسع وباالستيالء؟

اء إيران اخلارجيني علـى أيـة منطقـة    فصاعدا، استوىل األكراد، مثل أعد١٧٠٩
مثالً استولت القبائل الكردية على مهـدان   ١٧١٩ففي . عليها استطاعوا احلصول
الذي مت  ١٧٤٧وعندما سقط نادر شاه يف عام . نفسها تقريباً وتوغلوا يف أصفهان

أثناء محلة من محالته لقمع التمرد الكـردي، تضـافرت    اغتياله يف حادث عرضي
األكراد، اللور، البختياريني، إىل فـارس بغيـة   :  مثل بدوية من زاغروس،ال القبائل

ـ  "استغالل الفراغ يف السلطة على القارئ أن كاتبنا ومؤرخنا خيفى وال   ١٢٤ص 
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اليت تعود إىل ما قبل ثالثة قرون  كان من املمكن له صياغة هذه املعلومات "ديڤيد" 
استفزازا، دون تدخل مباشر، و القيام و بطريقة أكثر موضوعية، وأقل مغالطة ودجال

  .بعمل جراحي تارخيي من قبله
يف هذا القسم من الكتاب يتابع الكاتب الكشف عن أحداث تارخيية واجتماعيـة   

إيران وتركيا وعالقتهما املتبادلة مع السـلطات اـاورة،     أكراد مفصلية يف حياة
 الشأن الكردي، عن طريـق  وتدخلها السافر يف"  املسيحية"ودور روسيا القيصرية 

كل مـن تركيـا    استمرار حماوالت  مد نفوذها السياسي إىل داخل أوساط أكراد 
، فلقد كانت  لروسـيا  ١٩١٣علما أنه قد حدث هذا التدخل فعلياً عام . وإيران

). مهابـاد (ثكنة تضم حوايل عشرة آالف عسكري بني خوي ومدينة صاوجبالق 
ا  يف رسم احلدود بني إيران وتركيا على طـول  بريطاني لذلك  سامهت روسيا مع

لكن بدأت احلرب العامليـة األوىل عـام    . املناطق الكردية، ومبا يتوافق مع مصاحلها
  .  ، ومل حتقق روسيا أهدافها١٩١٤

الكتاب بشيء من اإلسهاب بدايات تشـكل الـوعي القـومي     واستعرض هذا  
على  نشاط عدد مـن املـثقفني    الضوء  وسلط عشر،  ردي اية القرن التاسعالك

املساعي القومية  الذين قاموا ذه  أولئك يف استانبول،   والضباط والشباب األكراد
  .النهضوية األوىل

على الطابع اجلماهريي للخط االستقاليل الكردي عن السلطة   ركّز مكدول كما  
 أسياد"العائلة الدينية اية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، بقيادة  العثمانية
 َعْمرو ابن " بوتان يف مشزينان، والعائلة البدرخانية كقيادة دنيوية يف جزيرة " ري
تركيـا  "ويتضح يف هذا السياق عالقة كل هذا النهوض القومي الكردي جبمعية ". 
كما نوه أيضـا إىل بدايـة     األكراد نصف مؤسسيها من الطلبة كان اليت  "الفتاة

ـ التحالف ا باركتـها أوسـاط    األرمين ومساعي االستقالل املشترك اليت لكردي 
  .واسعة شعبية وخنبوية
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   الكـرد  بدأت التحالفات الكربى إبان احلرب العاملية األوىل واجته مزيـد مـن   
القومية واالستقالل عن السلطة   الكرد للتحالف مع األرمن والروس لتحقيق أماين 

  .العثمانية
  ن الكتاب باحلديث عن بعض تفاصيل الصراع الذي دار علـى ينتهي هذا القسم م

أرضن كردستان بني القوى العظمى إبان احلرب العاملية األوىل واليت أدت باحملصـلة  
  .العزل واألذى جلريام  من الدمار والقتل والترحيل لألكراد إىل مزيد

رحلة األكثـر  لمل التأريخ ويتضمن "ضم األكراد" :الكتاب الثاين يأيت حتت عنوان
تقسيم " :الشرق األوسط خارطة  رسم بإعادة ملتمثلا، حساسية يف تاريخ كردستان

كردستان العثمانية مع اتفاقية سايكس بيكو كان من املفترض أن متنح كردستان إىل 
ـ   كردستان العـراق ـ وترجم ذلك بضم والية املوصل  ، بريطانيا كمناطق نفوذ
  "ةوالبصرحاليا إىل والييت بغداد 

وثائق الربيطانيـة  التفاصيل ومقتطفات من  من الكتاب جيد القارئ يف هذا القسم  
 حيث .حال جذريا يومئذ على حل املسألة الكردية األكيدة قدرة بريطانيا نياليت تب

والـيت تتضـمن    ،مقتطفات من مراسالت ارنولد توينيب مع سـايكس  يستعرض
وهي عبارة عـن   .حيد كردستانتقسيم وأحيانا تو  إعادةمقترحات عديدة حول 
سـعت   تقرر بريطانيا توحيد كردستان وملولكن باحملصلة  ،عمليات اقتطاع وضم

القرار القاضي بضم كردستان اجلنوبية إىل بالد الرافدين يوحي حبـق  : "الستقالهلا
    .١٩٩ص "ألكراد لتقرير املصري لبالد الرافدين أكثر منه 

 تركيا وبدأت مساعي االستقالل الكردي حدثت حتوالت كبرية يف١٩١٩يف عام 
  لدى عوام األكـراد  إثارة املشاعر الدينية متت بعد احتالل اليونان ألزمري ف ،تتراجع
أن يبدو " :ميجر نويل إىل  نِسَبيف الكتاب ما   ورد و . القومية  املشاعر من  أكثر

راك يعملون فقـط  فاألت ،فكرة احلكم الذايت الكردي حتت السيادة التركية قد ماتت
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عنها كلمة  بدال ويسجل كلمة كردي تقمع بشدة  إن  ،على خطط إسالمية عامة
  ٢١٠ص ." مسلم

املوقـف  عند  التوقف الكاتب، لكن من األمهية   سردها وعديدة  تفاصيل كثرية 
 . ت بريطانيا من بعدها ملف املنطقةمن الساحة واستلم  انسحب األمريكي الذي 

 معاهـدة  كمدخل إىل    ١٩١٩تشرين الثاين  ٢٠ األرمينردي الك االتفاق  وجاء
  :سيفر

لقد أدى انسحاب أمريكا إىل وضع مصري كل شرقي األناضول يف حالة تغـيري  " 
مستمرة، كما جعلت من املمكن التوصل إىل تسوية مرغوبة بني األكراد واألرمن، 

سـتان مـن   وهكذا بات مصري كرد. رغم القتال الكردي ـ األرمين على األرض 
الناحية اإلستراتيجية أكثر أمهية لربيطانيا يف الوقت الذي باتـت فيـه احتمـاالت    

  ٢١٧ص "... جتسيدها أقل
لقد قسمت الدول احلليفة يف احلرب العاملية األوىل كردستان العثمانية ومل مينحوها   

بل العكس أعادوا تفتيت بنيتها االجتماعيـة ومل   ،أي شكل من أشكال االستقالل
ما عهذه اخلالصة ال يستنتجها الكاتب الذي يبحث  .سامهوا يف وحدا السياسيةي

 ،وخاصة عدم قدرة بريطانيا على محاية اسـتقالل كردسـتان   ،يثبت عكس ذلك
يف "بوجود ختبط بريطاين إزاء ذلك  علما أنه يقر .اووضع املزيد من القوات حلمايته

كردي مسـتقل   كيان ة قيام أغرت جناحات مسكو بريطانيا بإمكاني ١٩٢١صيف 
ورغم أا شكت يف أن إيران سوف تسهل مرور القوات . مقتطع من تركيا وإيران

مثـل هـذه     ، أي بريطانيا  ؛ التركية إىل العراق من خالل أراضيها، فإا قاومت
  ٢٣٤ص ."  املغامرة، هذه املرة بسبب خماطر تفكك احلدود التركية ـ اإليرانية

 ٦٢حسب املواد   ر كعهد دويل يعطي حق تقرير املصري لألكرادجاءت معاهدة سيف
إقصاء املناطق الكردية يف سورية وديرسـم   متثل يف ولكن اخللل يف هذه البنود ٦٤و

  .الواقعة غرب الفرات
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إفراغ  معاهدة سيفر من مضـموا  يف  فيما بعد سامهت كل من بريطانيا وفرنسا 
   .يف الواقع العمليوهذا ما حدث  ،وتعديلها حبيث خيتفي بند االستقالل

 نزعته مكدول ، وال خيفي باالستقالل الذايت  للكرد وعودها عن تراجعت بريطانيا 
اآلن مقتضيات سياسة بالد الرافدين دفعت بريطانيا إىل التراجـع  ": التربيرية فيقول

اإلدارات أن كذلك فإنه من املشـكوك فيـه    ،عن وعودها لألكراد خطوة خطوة
لقد فرض احلكم العريب املباشر على  ...قد نوت حتقيق التزاماا أبدا  املتعاقبة ةالعربي

األكراد حال بروز طبقة جديدة بينهم تتمثل باملشتغلني بالثقافة من غري القبلـيني يف  
ومن سوء حظهم أنه يف الوقت الذي باتوا فيه جاهزين لتحريـك   .مدن كردستان

بريطانيا قد ختلت عن عرضـها يف تقريـر   كانت ، األكراد كشعب وليس كقبائل
  ٢٤٣ص "املصري

 يـر رالتح" :بأن هدفها هـو  ٧/١١/١٩١٨كل من بريطانيا وفرنسا يف  صرحت  
الكامل والنهائي للشعوب اليت عانت من اضطهاد األتراك لفتـرة طويلـة وإقامـة    
إدارات وحكومات قومية واليت سوف تستمد سلطتها من املمارسة احلـرة لـروح   

  ٢٦١ص)) رة واالختيار لسكاا األصليني املباد
وأعـادت   ،كل من فرنسا وبريطانيا هذه الوعود واملبادئ وتناست ولكن جتاوزت

مت التخلي ائيا عن فكرة السـماح  حيث  .تشكيل دول وحكومات حتت انتداا
يف آذار عام  ،ستقلة لصاحل احلفاظ عليها كجزء من العراقاملبإقامة دولة كردستان 

ـ   القـول  وبتوجيه من وزير اخلارجية آنذاك تشرشل الذي أكد ١٩٢١ أن "  بـ
  ٢٦٧ص " .مقتضيات إقامة الدولة العراقية أهم من املطالب اخلاصة لألكراد

وجاء امللك فيصل ليتمسك بكردستان اجلنوبية كجزء من العراق لتحقيق تـوازن  
واستمرت .إىل العراق  تثبت ضم األكرادمت و .مع الغالبية الشيعية يف العراق) سين(

  .الدولة العراقية نشوء طوال تاريخ  تواالنتفاضاالثورات 
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تركيـا إىل    أكراد مناطق  وإخضاع  الكاتب كيفية ضم رصد يف الفصل التاسع 
 بوصفهم  من األكراد كأتاتورموقف  حيف البدء يوض  .اجلمهورية التركية اجلديدة

 ،ى الدوام مصدر مساعدة قيمة لألتراكلقد كان األكراد عل" :تركيالأساسيا  مكونا
   ٢٩٥ص  "أنه ميكنين القول بأن الشعبني يؤلفان شعبا واحدا حىت

ذات  كردية إدارة بإقامة  أتاتورك تعهد  ١٩٢١و ١٩٢٠وفيما بعد خالل أعوام  
متجـاورين   شعبني ةحتولت فكر ،صد التهديد اخلارجي  متَّ وعندما  استقالل ذايت،

ـ   إطار دجمهم قسرا يف  سياسة والتاريخ والدين إىل يوحدمها اجلغرافيا  ةأمـة تركي
مبـادئ  كوك آلـب ـ     ضيا(منظر تركيا القومي  مصطنعة حسب أيديولوجيا 

  .)ركانيةتال
وأبعدت  له، املوالني  تعني ل وجلأ  لقمع األكراد  توجه أتاتورك ١٩٢٣وبدءا بعام 

اصب اإلدارية يف كردستان مـن  املعارضة الكردية من الس القومي، ومت شغل املن
بشكل ـائي   كردستانحلاق إوجاءت لوزان كمعاهدة تساعد على  .قبل األتراك

مت حظر اللغة  ١٩٢٤ويف عام  اجلديدة، ة ويف مقدمتها تركياثدحبدول املنطقة املست
  .الكردية رمسيا

 األكـراد ر اإليديولوجية الدينية بني صانقطعت األوا و مت إلغاء اخلالفة   بعد ذلك 
 ي،زادآلذلك جتددت احلركة الكردية االستقاللية املنظمة وتشكلت حركة  واألتراك

وأعقبت ذلك انتفاضـة   ،قامت انتفاضة بقيادة إحسان نوري باشا مث فشلتكما 
 لبنان إنشاء ب حبمدون يف متومن مث  .اليت قمعت بقسوة ١٩٢٥عام  بريان شيخ سعيد

 گـري آ اليت أشرفت على انتفاضيت ديرسم  ،١٩٢٧مجعية خويبون  الكردية عام 
  وأبـادت حىت استقرت قوة اجلمهورية التركية ، ١٩٣٨-١٩٢٨عام خالل أعوام 

 العامل ، لكن)نساء وأطفاالً  سياسيني، عسكريني، مقاتلني، (  قسماً كبرياً من الكرد
ات ظل صامتا على حدوث عملي السوفييت  واالحتاد ثال بأوروبا وأمريكا مم املتحضر

من  األولني[ يف العقدين   األكراد عدد الضحاياعلما أن   اإلبادة اجلماعية لألكراد
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بالسالح التقليدي والغاز ماتوا  بلغ مئات اآلالف  )١٩٣٩-١٩٢١(  تاريخ تركيا
جنـح  و .احلجز داخل الكهوف حىت املوت جوعا وعطشاواإلعدامات والتهجري و

إىل  واإلرهـاب  ناطق الكردية بقوة السالحامل على ضم قادة تركيا اجلمهورية بذلك
  .تركيا املعاصرة

 أيضا يف إيران  مكدول توثيق آليات ومناخات ضم املناطق الكردية  ديڤيديتابع   
احلـرب العامليـة األوىل     إبان .يف الفصل العاشر من الكتاب  شاهرضا  إىل حكم 

املناطق الكردية غرب   تطمح إىل ضم  وكانت بريطانيا  ،مفككة لةكانت إيران دو
إال أا كانـت   ،إيران إىل كردستان العراق لتديرها يف إطار حكومة بغداد املركزية

من جانب آخر كانـت   .بريطانية عامة  سياسة دبلوماسية وفردية وليست  اجهود
متمثلـة  ومناطقية  لالستقالل عن احلكومة اإليرانية جهودا قبلية   املساعي الكردية

ـ فاحيث  من زعماء القبائل، وغريه كعيم قبائل شكاز  آغا بسمكو  ت تلـك  رتق
رضا  كان يريـد فـرض حكمـه     الشاه كما أن .احلركات إىل التنظيم السياسي

وسيطرته على املناطق الكردية يف إيران بأقل اخلسائر وعن طريق إعـدام الزعمـاء   
ـ    ،وبأسلوب الغدر والتسميم والقتل السري ل حيث اختفى معظـم زعمـاء القبائ

الشـيخ  ، جعفر خان، مسكو آغا أمثال )  ١٩٣٢ ـ١٩٢٣ (الكردية خالل أعوام 
    .طه

 القبائل الكردية من كردستان إىل ريإىل سياسة ج  رضا شاه جلأ  من جانب آخر
أقـل     ومهما يكن كانت سياسية رضاه شاه اجتاه األكراد، أصفهان ومهدان ويزد

سياسة كل من بريطانيا وفرنسـا    إن اقع ويف الو .عليه يف تركيا كانت ا قسوة مم
جعلت من املناطق الكردية عرضـة للتمـزق والـدمار     وبقبول أمريكي وسوفييت
 الكونيـة  احلربونتائج  اليت قامت على أنقاض ، هذه الدولوأحلقت بدول املنطقة

املنـاخ السياسـي     ويئة وبدال من أن يتم ترسيم حدود املناطق الكردية  ،األوىل
 ،أعلنته الدول املنتصرة يف احلرب حسب مان، كردستا الستقاللوالدويل  مياإلقلي
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مت تشجيع هذه الـدول   إال أنه حدث العكس، فقد . نوانسجاما مع مبادئ ولسو
 لو احلل، سهلةزالت  ما بالقوة وإعادة تعقيد قضيتهم اليت كانت  على ضم األكراد

سـابقا، أو  العثمانية  السلطةحتت قع اليت ت مت ضم املناطق الكردية يف إيران إىل تلك
  .العكس

ـ  ،بريطانيا وفرنسا من توحيد كردستان كل من لقد منعت مصاحل  املنـاخ   اوهيأت
السياسي للدول اليت اقتسمت كردستان من االتفاق على ترسيخ وتثبيت احلـدود  

لألكـراد    اسـتغالهلم وإيران وتركيا على أن  اتفقت كل من العراق" :فيما بينها
قيمة من تعـاوم سـوية خلنـق      أقل خطني إلثارة املشاكل لبعضهم البعض السا

رضا شـاه   التوقيع على ميثاق يف قصر ١٩٣٧وهكذا مت يف متوز  .املعارضة الكردية
اعترفت فيه األطراف املوقعة باحلدود القائمة وتعهدت بالتقيد مببادئ ، بادآيف سعد 
لهمة بالنسبة لتعاون األكراد داخل الدولة ل  تطوراً مثبطاً لقد كان هذا . حق اجلوار

   ٣٥٢ص" وضد طموحام
تقرير  أراد ببامتياز عن هذه النهاية املأساوية لطموح شعلة أوروبا مسؤو  كانت 

    .، وضحى من أجل حقه هذا بسخاءمصريه السياسي
األوضاع واألحداث اليت تدور يف كردستان  الكتاب الثالثيستعرض مكدول يف  

  واالحتـاد  بريطانيا  ل كل مناحتالبرب العاملية الثانية واليت جاءت فاحتتها إبان احل
 عرش إيـران أجربت رضا شاه  التخلي عن و ١٩٤١ السوفييت غرب إيران يف آب 

 رضا كان  حدث ذلك ألن. الفة العرشخلرضا  ، وتنصيب ابنه حممدومغادرة البالد
  .ألملانيا مؤيداً قوياً

  )إحياء األكـراد ( هكومل تنظيم سياسي كردي باسم  يسمت تأس ١٩٤٢يف أيلول  
الذي حيملـه هـذا    كان اخلطاب ،١٩٤٣ عام) الوطن = شتمانن( ر جملتهدوأص

طموحـات   حتول خالل سنة إىل حزب ميثل لكنه. خطابا إيديولوجيا طبقيا التنظيم
 األغوات واألغنيـاء  هى رغم اخلطاب الطبقي إىل صفوفمانت حيث  األكراد معظم
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إيـران  يف كردستان  هلقد زادت شعبية كومل ،)قاضي حممد(أخريا رجل دين هو و
الذين كـانوا   السوفييت  احتضنها يف الوقت نفسه ومناطقها الشمالية خباصة، كما

بقيـادة احلـزب   (االستقاللية لكل من أذربيجان اإليرانية   النـزعات  بصدد دعم
  .قاضي حممدوزعيمه ) كومله( وكردستان اإليرانية بقيادة )دهـ تو الشيوعي 

عـام  ) إ.ك.د.ح(احلزب الدميقراطي الكردستاين يف إيـران   الحقاكومه  عن انبثق 
مـبين علـى   ( أقدم حزب كردي معاصر يعترب بذلكو ،بقيادة قاضي حممد ١٩٤٥

ازداد  .ومازال يتمتع بنشاط وفعالية  يف كردستان إيران  )أساس الدميقراطية املركزية
 خاصة كما توسع شعبيته ، السوفيييت يف ظل النفوذ اإليديولوجي وة احلزب الفيت ق

إثـر   ، وذلكعندما دعمه مال مصطفى الربزاين بقوات عسكرية تقدر بألف مسلح
   .يف العراق ة اليت كان يقودهاثورالفشل 

قوة يف كردستان  معها تطورت األحداث اإلقليمية والدولية وزادت احلركة الكردية 
ولكن . ١٩٤٦/  ٢٢/١ بتاريخ  إعالن اجلمهورية الكردية يف مهابادمتحىت  ،إيران

شـركة   إلنشـاء صـفقة   اوعقدو من الساحة  السوفييتانسحب    ولسوء احلظ
شأناً إيرانيـاً   اجلمهورية الكردية الفتية   واعتربوا ،مشتركة إيرانية –سوفييتية   نفط

 ،السـلطة املركزيـة   إىلن للعودة طهرامع  يف تربيز   اآلذريون مث اتفق  . )داخلياً(
يف مواجهة  إيران وحدهم أكراد) ...أذربيجان، بريطانيا، سوفييتال(وترك اجلميع 
بنيان مجهورية مهاباد وأحرقـت   تودمر انتقمت اليت ، هذه السلطةسلطة طهران

احتلـت   ١٥/١٢/١٩٤٦يف  .الكتب الكردية وأغلقت املطبعة الوحيدة يف املدينة
القاضي حممد  م أعد ٣١/٣/١٩٤٧يف و  .املدينة من جديدران طه  قوات حكومة
إعـالن مجهوريـة    إن. كل أعضاء احلكومةمت إعدام  وفيما بعد  ،يف ساحة املدينة

  إجناز أكثر مما هو   ،رمزياً للقومية الكردية يف العصر احلديث   إجنازاً   كان مهاباد 
ومعزولة عن حميطها الكـردي  ضعيفة اقتصادياً وعسكرياً   كانت  كوا ،سياسي

  .)العراق  أكراد، يةاجلنوب املناطق إيران يف  أكراد، تركيا  أكراد( ألوسعا
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ظل وجود احلـزب   كما ،إيران  لقد خيم الصمت خالل عشرين عاماً على أكراد 
عاود نشاطه بعد سقوط إىل أن ، رمزياً) إ ح د ك(الدميقراطي الكردستاين يف إيران 

واجهة األحـداث السياسـية خاصـة يف عـامي      إىلصعد بقوة بل  ي،لو نظام
أعاد احلزب تنظيمه على كونه كان عمليا التنظيم األقدم يف إيران، ف ١٩٧٨/١٩٧٩
مع اجلماعـات  ) ح د ك إ(إيران ممثالً بـ   وحتالف أكراد، أنه قوة يسارية أساس

ـ َخ(  ) فدائيو الشعب( مثلاملعارضة للشاه   واللينينية املاركسية  جماهـدو  (و  )ْقلْ
شعار  حتت  قامسلو الرمحن عبد كما طور برناجمه اليساري بقيادة الدكتور ،)اإلسالم

  ). إليران واحلكم الذايت لكردستان ةالدميقراطي(
ففي خريف عام  ،بسقوط نظام الشاه اإلسراعيف  أساسياإيران دوراً   ب أكرادعل  

وباتوا يشكلون  ،ثكنات كردستاناستولوا على ذخائر القوات احلكومية يف  ١٩٧٨
ورحبوا بقـدوم   .أكثر من أي قوة إيرانية أخرى ،قوة منظمة ومسلحة على األرض

  .اخلمييناإلمام 
بالنظام اجلديد الذي ختوف مـن    األكراد أصطدم  فقط أسابيع ثالثة إال أنه وبعد 

يف   اداألكـر  )سـنية (من   ختوف كما  ،)إ ك د ح(دميقراطية وعلمانية ويسارية 
   .كردستان اإليرانية

وظـل الريـف    ١٩٨٣/  ١٩٧٩حدث اصطدام عسكري طويل دام خالل أعوام 
 )اجلمهورية الشيعية(إال أن سلطة  ،طوال هذه السنوات  األكراد الكردي بيد الثوار
جاوز عـدد   فقد .يف تاريخ إيران املعاصر مثيل مل يسبق له بعنف  قمعت األكراد

 الباسـداران  )حراس الثورة(وأعدم اآلالف على يد  ،الضحايا عشرين ألف شخص
 على  إلجبار األكراد ، وذلك"نققاضي الش"   بـ املعروف  بقيادة آية اهللا خلخايل
  هذه االنتفاضة عـرض األكـراد   بالتوازي معو. ذهبية الشيعيةاخلضوع للسلطة امل
ت رتطـو   .لكن طهران مل تستجبو ،نقاط مثاين من مؤلف  مشروع حكم ذايت

ـ  هذه إيران عن ثورم  اإليرانية ومل يتوقف أكراد األحداث خالل احلرب العراقية 
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وقد عرضت السلطة املركزية التفاوض مع قـامسلو   ،ونضاهلم ضد احلكم املركزي
اغتيل من بعده خلفه صادق كما  أولية، يف جلسة تفاوض ١٩٨٩الذي اغتيل عام 
  .شرف كندي

ومن بعده دعموا كثريا الرئيس خامتي ، رفسنجاين إيران حكم هامشي  قاطع أكراد  
واهتم خامتي بتطوير  ،يف كردستان اإليرانية صواتمن األ%  ٧٦الذي حصل على 

وحتسنت أوضاع . نشر الثقافة الكرديةودعم  ، إضافة إىلاملناطق الكردية غرب إيران
  .خالل حكمه نسبيا  األكراد

لقومية الكردية يف العراق عرب عنوان ملتبس املؤلف القضية ا عاجل  الكتاب الرابعيف  
   "قومية يف العراق  اإلثنو "   :هو

يريد أن يرصد  تبلـور الـوعي     لإلثنوقومية يبدو أن الكاتب من خالل مفهومه 
   . الثالثة  أجزاء كردستان الرئيسية يف والنضال القومي الكردي املعاصر

بعد   ة الكردية يف كردستان العراقكرلذلك يعترب تويل شرحية من املثقفني قيادة احل
 ،بداية النعطافة جديدة للحركة القوميـة الكرديـة   ١٩٣٣وفاة امللك فيصل عام 

 تنظيماتوتشكل ال الكردية عموما، عملية التطور والتحول يف احلركة مسار ويتابع
طابني يف وجمموعة احل ،األخوة) براييت(  أوهلا مجاعة بشكل خاص، وكانالسياسية 

إىل  ،)آزادي(  بـ  وجناح احلزب الشيوعي العراقي الكردي املعروف ،ليمانيةالس
  .إضافة إىل بغـداد  ،يف أربيل وكركوك وخانقني) األمل(أن تشكلت منظمة هيوا 

 برزاين مصطفى  قام  كما .١٩٤٢إىل مهاباد عام امندوبيه تأرسلهذه املنظمة اليت 
  .١٩٤٣/١٩٤٥ام وعيف أ بثوراته 

 وحركـة )  گـاري كـرد  رز (د احلزب الشيوعي العراقي ومنظمة جهو تفاعلت 
القومية الكردية يف كردستان العـراق   إلعطاء دفع كبري للحركة  برزاين  مصطفى

ومهدت لقيام احلزب الدميقراطي الكردستاين يف العـراق   ،إبان احلرب العامية الثانية
 ،املـثقفني استقطب الذي قاد احلركة الكردية يف العراق و ١٩٤٦عام ) ع.ك.د.ح(
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 ضيفا علـى االحتـاد    برزاين حيث كان قائده مصطفى  ،ميل يساري ذا وأصبح 
  .لفترة طويلة  السوفيييت

ساهم مع الضباط األحرار للتخلص مـن   زادت فعالية ومجاهريية احلزب لدرجة أن
  .١٩٥٨ احلكم امللكي اهلامشي عام 

 ، قاسم بـاألكراد  ن عالقة ع يف احلديث الكاتب  يف سياق منت الكتاب يستفيض 
الكردية   ثورة أيلول ، وصوال إىل١٩٥٨ ثورة عام يف العراق   وكذلك دور أكراد

 عن يسرد تفاصيلو مث يعاجل الباحث ومن .قاسم نفسه عبد الكرمي ضد ١٩٦١ عام
حىت مطلع التسعينات القرن املاضـي  ، حزب البعثحكم  األوضاع الكردية إبان 

-١٩٧٠ خالل أعوام  برزاين  الذايت بقيادة املرحوم مصطفىاحلكم  مرورا بتجربة
١٩٧٤.  

  واقـع وعن العراق   يكتب عن أكراد مكدول  ديڤيد  أن   لكن من امللفت واملثري 
  .والالموضوعيةحركتهم السياسية بكثري من الذاتية واالنتقائية 

يف   اإلثنوقوميـة  من الكتاب خمصص ملوضـوع  ) الكتاب اخلامس(القسم اخلامس 
  .تركيا

إحياء احلركة القومية الكردية يف تركيـا   ظاهرة يشري إىل يف الفصل التاسع عشر  
 الكماليـة  تعاراجلرافات واملد ، يؤكد فيها على أن١٩٧٩- ١٩٤٦خالل أعوام 
ومل تشر املصادر إىل أية حركة  ،سحق احلركة الكردية يف الثالثينات يف  قد جنحت

اجلندرمة  واجهها ١٩٤٥كردية يف ديار بكر عام  سوى لقاءات األربعينياتخالل 
  .حىت املوت شخصا شنقا  ١٢٠ وإعدامواسعة  باعتقاالتالتركية 

يف كردستان تركيا  الكردي من جديد القومي االنبعاث إىل تعقب   انتقل مكدول 
  يوسف عبـد العزيـز   ،طارق ضيا ،موسى عنتر(أمثال  ةديشخصيات جد جبهود 
. إىل العـراق   البارزاين وتأثروا بعودة  ،ودوريات  صحفاًوا الذين أصدر ) أوغلو

) الوطن التقـدمي (قامت السلطات التركية بقمع حركة املثقفني وإغالق صحيفتهم 
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  يد آجلي الذي دافع عن حقوق األكـراد عوخاصة س ،منهموأربعني  تسعة واعتقال 
  .الفردية واجلماعية

من كافة النـواحي   لتركية على الكردتزايد ضغط احلكومة ا ١٩٦٠بدءاً من عام  
إثرها قامت مظاهرات يف أغلـب مـدن   ) ، إمهال اقتصاديتغيري معامل ،اعتقاالت(

 سبعد ذلك تنف. تلتها أحداث دامية ). يسلبد ،وان، ماردين ،ديار بكر(كردستان 
إال أن  ،كورسـيل   عهـد يف  مـن احلريـة والليرباليـة    شيئاً   ردوالك ناملثقفو
  .لغاء لكل ما هو كردي كانت سياسة ثابتة حلكام تركيا احلديثةاإلو  القمع

والدة أول حـزب   بعـد  حلركة الكردية يف تركيا جاءتيف مسار اام اهلاملنعطف  
 ، )ت.ك.د.ح( احلزب الدميقراطي يف كردستان تركيـا   ١٩٦٥كردي معاصر عام 

  نفََسـه    وجـد  الشباب الكرديإال أن  .يتمكن من بناء شعبية كبرية مل  علماً أنه
يف السـبعينات   اوتواصلو ،السياسي وتعبرياته اإليديولوجية يف أحزاب يسارية عامة

ويف احملصلة فشلت كل جهود تركيا يف إاء الوعي القـومي   .مع اليسار الفلسطيين
يف حركات  واالخنراط منعه من التجسد وردم جذوره االجتماعية، وبالتايل الكردي

   .وأحزاب سياسية منظمة
وساد العنف  ،اية السبعينات تشكلت حركات سياسية كردية ذات شعبية واسعة

ويشري الكاتب إىل أن أبرز تلك احلركات كان حزب العمال الكردستاين  .يف البالد
pkk  وحـىت   ١٩٨٤حرب العصابات عام شن ب وبدأ  ،شعبيته تصاعدت الذي
   .اآلن

وقدرته علـى زج اجلمـاهري    pkkالشديد ب  إعجابهمكدول  ديڤيد ال خيفي   
   .يف حرب ضد تركيا ةالواسع

جدير بالذكر أن هذا الكتاب يف نسخته العربية املترمجة عن اإلنكليزية مل يتطرق    
الـيت    له دالالته    ،سياسي مؤشرا وهذ ، إىل موضوع كرد سورية إال يف امللحق
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تاريخ األكراد ( يث تكشف منهجية الكاتب املسبقة يف تسطري تاريخ األكراد احلد
   .والتالعب باجلغرافية الكردية  )احلديث
  : خامتة

 ،صعب تلخيصهي الذي ، )تاريخ األكراد احلديث(على الرغم من موسوعية كتاب  
فقـد مت اسـتعراض       ، احتواها مات اليت ووالكم اهلائل من املعل نظرا لضخامته

وما هو خطري يف هذا الكتاب .  اخلطوط واملضامني العامة له، يف الصفحات السابقة
أيضا على غزارة يف األخطاء املقصودة وغري  احتوى ،أنه إىل جانب غزارة املعلومات

ا وقع يف شـرك  مبضعيف ور املنهجف ،فمن ناحية املنهج العلمي للكتاب. املقصودة
فهو كتاب يف   . كل األكراد الشامل،  كتابة تاريخ األكراديف   وسوعية والرغبةامل
. اريخ السياسي وليس يف التاريخ احلضاري ، وكان البد من اإلشارة إىل ذلـك الت

السياسـي   –هنالك خلط بني التصنيف الزمين واأليـديولوجي   وعلى نطاق ضيق
 افتقاد يفهالكتاب ضعف يف كربى نقاط الـ أما  .لألحداث واالنتفاضات الكردية

فضال عن عـدم   األساسية، مكدول للمعلومات التارخيية ديڤيد باحث واإلعالميال
مل  إذ .وتارخيهم املدون يف القرون الوسـطى  ،القدمي  معرفته التامة بتاريخ األكراد

منها   خيلو اإلسالمية، وثبت مراجعه يف املصادر العربية   عنهميطلع على ما كتب 
شكوك ليصل إىل القرن الو ، بلاالفتراضات جمموعة من منيف حبثه  وينطلق  .متاما
لكـن يف  " :مندهشا بوجود شعب هبط من السماء قـائال  عشر والعشرين التاسع

 "بـاألكراد  السنوات األوىل من القرن العشرين اكتسبت صفة جمموعة تعـرف 
  بصريورة تشكل األمم يف املنطقـة عمومـا واألكـراد    كبريبل جهل وهذا خطأ 
  .خصوصا

غرافيـة هلـذا   وقد امتدت احلدود اجل" :مصطلح كردستان يقول نحديثة ع  وإثْر 
دون  ،٣٩ص "األكراد حنو اخلارج بانتقالاملصطلح بكل تأكيد عرب القرون املتتالية 

   !، وما هي حدود الداخل الكردي الذي يقصدهأن حيدد ما هو هذا اخلارج
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فهو منحاز بشكل فاضح لكل بسرعة،  رؤاهتفضحه الكاتب يكشف عن منهجه و 
     كـثريا،  بـالثوار  األرمـن صـف  وحيث  ،ما هو مسيحي يف كردستان وحميطها

 سهوا بأن الـروس واألرمـن    ومن ذلك أنه قال  ،اةصبالع  وكثرياً ما نعَت الكرد
علـى   األكراد استيالءيصف   آخر يف موقع و ،١٩١٥مدينة وان عام  حرروا

وهو يبالغ يف وصف  .وإن كانت هذه املناطق كردية "االحتالل" بـ مواقع متعددة 
 وحشية قْسمٍ( عن شيئاً  يف حني ال يذكر ،وقسوم حبق األرمن  األكراد "وحشية"
ـ   الروس واألرمن يف تلك احلروب والصراعات،  )من ات وعلما أنه يؤكـد أن الق

  .١٧٨ص  "األكراد يف كل املناطق اليت احتلوها  من% ٩٠قتلت : "األرمنية
وتدمريها  ١٩١٦عام  الدموي لرواندوزغزو روسيا  مير مرور الكرام على وكذلك 

 املسـيحيني يبالغ يف تقدير أرقـام قتلـى     اآلخر يف اجلانب  .بالكامل وقتل أهلها
  .١٩١٩-١٩١٥أعوام  وضحايا الصراعات يف

 متأثر القارئ  تكمن يف أن الكاتبتغيب عن ذهن   أالّ املسألة اجلوهرية اليت جيب 
وال يرتفع صوته   ، فهو يردد أفكارهمباملستشرقني وباآلراء املسبقة عن الكرد جدا

كما . الكردي احلديث  الطويل يف موضوع التاريخ اشتغالهعلى الرغم من اخلاص 
القناصـل   تقـارير  وعلى ستخبارية الربيطانيةاليعتمد بشكل مطلق على الوثائق ا

ملا ورد  وتدقيقدون حماكمة علمية  ،والرحالة طوال القرنني التاسع عشر والعشرين
بشريية والقناصل الغربيني هم أنبياء ال يكتبون وال ينطقون إال وكأن البعثات الت ،فيها
لقد عرفنا هذه التفاصيل حول السكان املسـيحيني بفضـل   : " هو صحيح متاما ما

البعثات األمريكية واالنكليكانية النشطة يف الكتابة حول هذا املوضوع إىل القناصل 
  ١٣٦ص  ..."الربيطانيني العامني يف تربيز 

 كركوك  كاعتبار ةقصودهو بعض أخطائه امل شاذا ظهرو يفهم من الكاتبمل  ماو  
قبـل   اركوك كـانو كيؤكد على أن غالبية سكان إذ   ،بلدات تركمانية  وأربيل
 وذلك بالطبع اعتمادا على مراسلة يتيمة من  ٤٩٣و ص ٤٦١ ص ،تركمانا ١٩٣٠
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تمـع الكـردي   الكاتب على قبلية وال قوميـة ا  إصرارإن  ....!املستشرقني أحد
واحلكـام   سـلطات إبراز إجيابيات ال بالتوازي مع  وتركيزه على سلبيات األكراد

 الذي منط ومنذجالغريب   االستشراقي الفكر  أن من جديد  يؤكد    هلم، ااورين
 يف حقيقـة  مازال يشكك ، هذا الفكر الذي األمة الكردية يف صورة سلبية جامدة

ويؤثر يف أمثال هذا الكاتب اتهد   يفعل فعله املباشر ،خييةكردستان اجلغرافية والتار
ـ   ويربر ضمنا للسياسـة  ،الذي أمهل جل إجيابيات اتمعات الكردية  ةالكولونيالي

مـن إدارة    الكرد على عدم قدرة  د ضمناكيؤ ،تارخييا كردستانواملخادعة جتاه 
خطيئـة  عقدة كركوك اليت هي كما أنه يعاين من  .وطائفياجمتمعام املنقسمة قبليا 

  .عقدة السياسة الربيطانية جتاه الشعب الكردي تارخيياو
شعوب العامل  جتاه ن وطوال قر بريطانيا العامة ةبسياسي  يذكِّر مكدول إن كتاب  

 حميطهـا  يف فتح الطرق ومـن مث زرع األلغـام يف   ةصخلتاملهذه السياسية  ،النامي
من السم يف كل هذا الدسم من  قليالً يڤيد مكدولد  وإال ملاذا دس ،لتتفجر الحقا

  .املادة التارخيية والوثائقية
مكدول احلركة القومية الكردية وانتفاضاا مبقياس   ديڤيد قيس من جانب آخر ي 

إنشاء آليات فالتجربة األوروبية وتفاصيل تطور قومياا و ،أورويب دقيق ورومانسي
  السياسـي  – االجتمـاعي   والتطـور  ، يـة القومية هي حمض جتربة أوروب ادوهل

  .العامل منآخر  وإقليماخلطي يف أوروبا لن يتكرر يف أي قارة   واإلثنوقومي
حييل إليها فشـل احلركـات     إذْ من البنية القبلية الكردية  حسس متلذلك جنده  

وهـو   االسـتقالل، يف حتقيق  سبب الفشل يعتربها، والقومية الكردية واالنتفاضات
القبليـة  البىن  فلو كان اتمع الكردي متجاوزا  .العربة أمام احلصان  يضع بذلك 
 عصر ما قبل القومية، االقتصادية، ومتخطيا يف تطوره االجتماعي  وحدَته  وحمققا 
 يكـن  ، ومل ل دولته القومية قبل الشعوب األوروبية أو بالتوازي معهاكش لكان قد
   .أي معىن  )تاريخ األكراد احلديث(  بة يف كتا هذه   املشكورة مكدول جلهود 
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  حملة عن تاريخ الكرد يف بالد الشام
   
  حمسن سيدا

من الصعوبة مبكان ضبط الفترة الزمنية هلجرة الكرد إىل بالد الشام، وظهـور مـا    
، )٢"(أكراد بالد الشـام "أو ) ١"(األكراد الشامية"يعرف يف املصادر التارخيية بـ 

ثني حول تاريخ جميء الكرد إىل بالد الشام واالستقرار فيها، وقد تباينت آراء الباح
يف حني يرجح الباحث أمحد وصفي زكريا أن أول من أتى باألكراد  إىل بالد الشام 

  ) ٣(هـ،٤٢٤هو نصر بن مرداس سنة 
يعترب الباحث عبد الرمحن محيدة أن الكرد وصلوا أول مرة إىل الشمال السوري يف  

مليالدي حيث أجربهم السالطني العثمانيون  على االسـتقرار  القرن السادس عشر ا
وذهب فريق آخر من الباحثني إىل ربط تاريخ الكرد يف بالد الشام باحلقبة ) ٤. (فيه

  . األيوبية اليت شهدت ذروة اهلجرات الكردية إىل  بالد الشام
د  وقبل اخلوض يف موضوع هذا البحث ال بد من توضيح املدلول اجلغـرايف  لـبال  

إن مدلول اصطالح بالد الشام يف اجلغرافية اإلسالمية القدمية ال خيتلف كثرياً . الشام
عن مدلوله املعاصر، إذ يطلق على املناطق املمتدة بني السـاحل الشـرقي للبحـر    
املتوسط وجبال طوروس ور الفرات واألطراف الشمالية لصحراء اجلزيرة العربية، 

  . أورده ياقوت احلموي يف كتابه معجم البلدانما  على وينطبق هذا املدلول 
أخبار الكرد حسب املصادر العربية   يتم رصد ضمن هذه الرقعة اجلغرافية سوف   

املتاحة، رغم صعوبة البحث لضآلة املصادر املختصة بتاريخ الكرد وتفرق أخبارهم 
  .   يف بطون الكتب التارخيية والتراثية

لحاً تارة وعنوة تارة أخرى، أصبحت بالد الكرد  اإلسالم  ص بعد دخول األكراد 
تابعة للدولة العربية يف دمشق وبغداد، مما أتاح اال للقبائـل الكرديـة بالتنقـل    



   ٢٠٠٧ خريفـ      ٥٧احلوار    ـ السنة الرابعة عشرة   ـ  العدد       ٢٨ 

األطراف دون قيـود تـذكر،     والترحال يف ربوع اإلمرباطورية اإلسالمية املترامية
كرديـة يف حروـا   ناهيك عن حاجة الدولة العربية اإلسالمية إىل جتنيد  القبائل ال

وقد كان من الطبيعي أن تستقطب مدن بالد الشام وحواضرها  . اخلارجية والداخلية
من النادر العثور يف املصادر التارخيية . سكان اإلمرباطورية اإلسالمية مبا فيهم الكرد

علـى  . على روايات تتحدث بوضوح عن عالقة الكرد ببالد الشام وهجرام إليها
، تشري إىل ذكر الكرد يف بالط اخلليفة معاوية األدبية، املتأخرة نسبياً أنّ بعض الكتب

" منامات الوهراين"بن أيب سفيان وابنه يزيد، إذ يذكر الوهراين يف كتابه املوسوم بـ 
عن عالقة الكرد باألمويني وخاصة اخلليفة معاوية وابنه يزيد ومما جاء على لسـان  

): ٥(وهو صدر الدين بـن دربـاس الكـردي   يزيد بأنه قال ألحد القضاة الكرد 
ال يعول من الناحية التارخيية على روايات  ) ٦)) (أوصيك بأصحابك األكراد خرياً((

الالتارخيية  لتوظيفهـا يف  " مناماته"، ألن  املؤلف يروي " منامات الوهراين"كتاب 
جتماعية سياق الصراع املذهيب  بني السنة والشيعة، لكن الكتاب يعكس احلياة  اال

ويشري إىل عالقة الكـرد  .  م١١٧٩يف بالد الشام يف عهد املؤلف، املتوىف يف سنة 
تبوأ . باخلالفة األموية وبالد الشام  يف وقت مبكر من عمر الدولة العربية اإلسالمية

حممد منصب اخلالفة األموية والذي جيري يف عروقه الدم الكردي مـن    بن مروان 
لكن هذه  املصادر ال تتحدث عن ) ٧(املصادر التارخيية جهة أمه كما تشري معظم 

بروز العنصر الكردي يف خالفته،  كما برز الفرس والترك على مسرح األحـداث   
يف عهدي املأمون واملعتصم يف العصر العباسي للخؤولة اليت جتمـع بينـهم، إال أن   

الـذين    كـراد وجود اخلليفة مروان يف سدة اخلالفة  كان مبثابة رأمسال رمزي لأل
  ) ٨.(آزروه يف حربه من أجل تسلم اخلالفة

من الروايات التارخيية  املبكرة عن هجرة الكرد إىل بالد الشام ما يورده   املـؤرخ  
أثناء حديثه  عن جغرافية " مروج الذهب"يف كتابه )  م٩٥٧ت (الشهري املسعودي 

ها مـن القبائـل الكرديـة    وغري) الدنابلة(القبائل الكردية، فيذكر أن قبيلة الدبابلة 
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والقبيلة الدنبلية من القبائل الكردية العريقة اليت ذكرها ). ٩(استقرت يف بالد الشام 
تـاريخ الـدول   "يف كتابـه    ويذكر حممد أمني زكـي  املؤرخون يف كتابام،  

أمساء بعض األمراء الدنابلة الذين حكموا الشام ومن بينـهم  "  واإلمارات الكردية
ورد ذكر موقعـة  ) هـ٢٩٣(ويف سنة ). ١٠) (هـ٣٨٧(املتوىف سنة " مري حممد"

بالقرب من أفامية،  بني الكرد بقيادة مقدمهم أبو احلجر املؤمـل بـن مصـبح،    
  ) ١١. (وإسحاق بن يوسف التنوخي أمري محص

توثقت عالقة الكرد ببالد الشام ومدا خاصة مدينة حلب، أيام  الدولة احلمدانيـة  
ألكراد  بأواصر القرابة واألرض، فقد تزوج ابن محدان مـن امـرأة   اليت ارتبطت با

كما تزوج حاكم الدولة ) ١٢(كردية تدعى فاطمة بنت أمحد اهلزارمردي الكردي
ممهـد  "املروانية الكردية يف ميافارقني ودياربكر األمري سعيد بن مروان امللقب بـ 

  ).١٣(ولة احلمداين حفيدة سيف الد" ست الناس"من األمرية احللبية " الدولة
الكرد مدينة حلـب    يف دخول بني  الكرد واحلمدانيني أثر بالغ    املصاهرة  كان 

واالستقرار فيها، ومل خيل بالط سيف الدولة يف حلب من حضور أخواله الكـرد،  
) جرى ذكر ما بني العرب واألكراد من الفضـل (ومما يؤكد على هذا احلضور، أنه 

ما تقول يف هذا يـا أبـا   : دولة شاعره أبا الطيب املتنيبيف جملسه، فسأل سيف ال
أا القت استحساناً وقبوالً من    يف الشاعر أبياتاً، ال شك   فأنشد ) ١٤(الطيب؟ 

  .  لدن األمري العريب
إن  طرح سيف الدولة هلذه املفاضلة بني الكرد والعرب  له دالالت تارخييـة، إذ   

ري العريب بالكرد، و من جهة أخرى يشـري إىل  يؤكد من جهة على عالقة هذا األم
  . حضور العنصر الكردي وفعاليته على مسرح األحداث أيام  الدولة احلمدانية

سس صاحل بن مرداس، الدولة املرداسـية يف  لع القرن احلادي عشر امليالدي، أيف مط
واليت ستعرف فيما بعـد بــ   "  قلعة السفح"حلب، ويف عهدها  استوطن الكرد  

األعالق اخلطرية يف ذكر أمـراء الشـام   "وقد بين صاحب كتاب " ن األكرادحص"
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إن شبل الدولة نصر بن مرداس (سبب نسبة احلصن إىل الكرد، إذ يقول " واجلزيرة
صاحب محص أسكن فيه قوماً من األكراد يف سنة اثنتني وعشـرين وأربعمائـة،   

  ).١٥) (فنسب إليهم
باجتاه مصر وبـالد الشـام يف احلقبـة    لقد شهدت كردستان أوسع هجرة كردية 

األيوبية، وتلتها هجرات أخرى بعد سقوط عاصمة اخلالفة العباسية، إثر اجتيـاح  
املغول للعامل اإلسالمي، واستمرت هذه اهلجرات يف العهود اململوكية والعثمانية وما 

  .تالها دون انقطاع حىت يومنا هذا
مسـالك  "يف كتابـه  ) م١٣٤٧-١٣٠١(يذكر املوسوعي  ابن فضل اهللا العمري 

قبيليت اللوسة والبابريية، األكثر رجاالً و مـاالً يف   أن "  األبصار يف ممالك األمصار
، )١٦(نواحي شهرزور رحلتا إىل مصر والشام بعد خراب البالد على يد املغـول  

كما استقرت بعض القبائل الكردية يف جنويب طرابلس ليحافظوا على سواحل البحر 
بعضها اآلخر  يف جبل عامل أيـام األيـوبيني    وسكن ). ١٧(الفرنج  من غزوات

ويذكر صاحب معجم البلدان أن صالح الدين أسكن قوماً من األكراد يف ، )١٨(
ويف هذه الفترة الزمنية أقطع ملوك بـين أيـوب   ).  ١٩(جبيل حلفظها من الفرجنة

ة ناحية القصري بالقرب اجلد األعلى لألسرة اجلنبالطي) منتشا" (مند"للزعيم الكردي 
طائفة من األكراد حوله، ورحل م إىل الشـام  (من أنطاكية، بعد أن مجع األخري 

الذين كانوا قاطنني يف تلك الديار (  والتف حوله الكرد اإليزيديون ). ٢٠)(ومصر
عفرين احلالية، " اجلوم"القاطنون يف جهيت   ،  وانضم إىل مند األكراد)٢١)(من قبل

أمري األمراء على مجيع أكراد حمروسيت (اهلا، فعينه األيوبيون يف منصب مش" وكلس"و
، )٢٣(تلك الديار خاضعني حلكومته املطلقة   وأصبح أكراد).  ٢٢)(الشام وحلب

وبعد زوال الدولة األيوبية، واستالم املماليك الشراكسة مقاليد احلكـم يف مصـر   
إىل الشيخ عزالدين بن يوسف   والشام، أسند السالطني الشراكسة حكومة األكراد

حلـب يف     ،  وشغل هذا األمري منصب أمري لواء أكـراد )٢٤( الكردي العدوي
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ابن " جان بوالد بك"أواخر الدولة الشركسية وأوائل الدولة العثمانية إىل أن متكن 
من استرداد منصب أمـري  )  ٢٥(األمري قاسم الكردي القصريي املشهور بابن عربو

لب من يد الشيخ عزالدين، واستوىل على دوره اليت بناهـا حبلـب   ح  لواء أكراد
ويف هذا السياق  يذكر املؤرخ املقريزي أن ابن أخ الشيخ عدي بن مسافر . وكلس

الذي قدم إىل بالد الشام أراد أن خيرج على السلطان  اململوكي الناصر حممد بـن  
واشتروا اخليل والسـالح،  يف كل بلد، فباعوا أمواهلم   قالوون مبن معه من األكراد

 لكن السلطان اململوكي متكن من القضاء عليهم وسجن زعـيمهم زيـن الـدين    
ويف بـدايات القـرن   ). ٢٦)(ولو مل يتدارك ألوشك أن يكون هلم نوبة(  وفرقهم

من نواحي سروج من أعمـال  " برازي"التاسع عشر نزحت بعض القبائل الربازية 
ويتناول الباحث أمحد وصفي زكريا ).  ٢٧(م مدينة الرها وسكنت يف منطقة حار

بشيء من التفصيل أمـاكن  تـوزع   " جولة أثرية يف بعض البالد الشامية"يف كتابه 
  ).٢٨(والباب وغريها   واإلسكندرونة الكرد   يف قرى محاة وسهل عكار والعمق 

إن هذه الشذرات من األخبار والنصوص املتعلقة بالكرد، تؤكد انزياح الكـرد     
خارج بالدهم منذ بدايات الدولة العربية اإلسالمية، وتسلط الضوء على التـاريخ   

 ويف جوارهـا   السياسي والعسكري واحلضاري  للكرد  خارج حدود كردسـتان 
  .خاص بشكل

تقدم النصوص التارخيية للفترة األيوبية مادة غنية وخصبة لدراسة تاريخ الكـرد يف  
لتارخيية هلذه املرحلة يف ذكر أمسـاء القبائـل   موطنهم اجلديد، إذ تسهب املصادر ا

الكردية وتوزعها ودورها يف املعارك الدائرة بني املسلمني والفرجنة، وتعرض صـوراً  
  .ومشاهد من احلياة اليومية لألسر والعائالت الكردية يف بالد الشام

 توزع"  االعتبار"يف كتابه ) م١١٨٨-١٠٩٥(ينقل األمري الفارس أسامة بن منقذ  
الكرد يف املدن الشامية أيام حروب الفرجنة،  وقد دون بشيء من اإلعجاب شجاعة 

وبطوالم يف حروب الفرجنة، كما أورد عماد الكاتب األصفهاين أمسـاء     األكراد
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احلميديـة  "بعض القبائل الكردية املنتشرة يف بالد الشام يف املرحلة ذاـا،  كــ   
واليت شكلت عماد اجليوش األيوبية، باإلضـافة إىل   "واهلكارية والزرزارية واملهرانية

إن أي كتاب من كتب تلك املرحلة  [:]، وال نبالغ إذا قلنا)٢٩(التركمان والعرب
ال خيلو من ذكر الكرد ودورهم العسكري واحلضاري يف تاريخ املنطقة يف العصور 
الوسطى ويستخلص من نصوص تلك املرحلة معلومات قيمة عن عـادات الكـرد   

تقاليدهم وأمساء زعمائهم وقبائلهم اليت سامهت إىل  جانب األسـرة األيوبيـة يف   و
  اخل ..صياغة تاريخ املنطقة، كالقبيلة الشهرزورية واهلذبانية والزرزارية والقيمرية 

إىل بالد الشام مقروناً بـاحلروب واملعـارك،     لقد كانت بدايات دخول األكراد
اإلجحاف حبق الكرد حصر تارخيهم يف بالد  بوصفهم  حماربني  أشداء، ولكن من

الشام باحلروب واملعارك فقط، إذ سرعان ما  متكن الكرد من نسف هذه الصـورة  
النمطية اليت ألصقت م، طوال تارخيهم الطويل، من خالل مسامهتهم يف امليـادين  

 إلداريون السياسية والثقافية املختلفة، فقد ظهر من بينهم القضاة والعلماء والفقهاء وا
،  كما بنو املدارس واملساجد  واملستشفيات وغريها من املنشآت الـيت   الناجحون

  .تشهد على تارخيهم احلضاري  حىت يومنا هذا
يذكر املؤرخ احلليب املرحوم خري الدين األسدي أن مدينة حلـب حتولـت أيـام    

ا دماء احلياة ورشة بناء كربى جددت هلا شباا وأعادت إىل أحيائه(  األيوبيني إىل
سلوقس هو بانيها الثاين فإن الزنكيني واأليوبيني هم بانوها للمرة  كان الدافئة، وإذا 

الثالثة، وإذا كانت حلب قد عرفت مبدينة سيف الدولة بسبب إعجـاب العـريب   
إن   : بالشعر واملغامرة احلربية للبطل الفرد، فإن احلقيقة العلمية تقتضي أن نقـول 

، وما زالت هناك عشـرات املنشـآت   )٣٠)(زنكيني واأليوبينيحلب هي مدينة ال
الدينية والعسكرية واملدنية العائدة إىل العهود األيوبية واململوكية والعثمانية تشـهد  

أمساء ) م١٢٨٥-١٢١٧(على بناا الكرد، ويف هذا السياق يذكر املؤرخ ابن شداد 
يف مدينة حلـب مثـل     كرادبعض املساجد اليت حتمل أمساء كردية أو هلا صلة باأل
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حـارة  "مسجد البشنويني ومسجد الزرزاري ومسجد القيمري ومسجد آخر بـ 
تأسست زمن األيوبيني وكانت من احلـارات الواقعـة خـارج     فكلها " األكراد
ويف مدينة دمشق بىن أمراء الكرد العديد من املنشآت الدينية واملدنيـة  ).  ٣١(البلد

أعظم املنشآت املدنية يف العصر األيويب  واملدرسة  )م١٢٥٨(كبيمارستان القيمري 
ومن املنشـآت  . فيه حالياً  تقع القيمرية الصغرى واليت أعطت  امسها للحي الذي  

الـيت أسسـها العـامل    "  املدرسة األمحدية"الكردية  املدنية العائدة للعهد  العثماين 
سـة أن يكـون   الكردي القاضي أمحد أفندي بن طه زاده واشترط واقـف املدر 

املدرسون والطلبة يف  املدرسة من الكرد، ومن أساتذة املدرسة األمحديـة  الشـيخ   
باللغـة    عبد السميع الكردي  الذي كان يشرح الكتب العربية لطلبتـه األكـراد  

     الـذي  " بيت جان بـالط "ومن املنشآت املدنية يف حلب أيضا  ). ٣٢(الكردية 
  .هنا وهناك  املنتشرة ،  وغريها من املنشآت )٣٣(األمري الكردي جان بوالد  بناه

من جممل ما سبق واستناداً إىل املصادر العربية، يتبني أن الكرد دخلوا بالد الشام منذ 
عام، سواء كجنود حماربني يف جيوش الدولة العربيـة اإلسـالمية أو    ألفأكثر من 

أن  وال شـك يف   حمررين  من الغزاة يف حروب الفرجنة، أو طالب وعلماء دين، 
  . القاطنني يف بالد الشام اندجموا تدرجيياً يف حميطهم العريب  معظم األكراد

  ـــــــــــــــ
  : املصادر واملراجع اهلوامش و 
، دار صادر بـريوت ،  ٢٣٦ياقوت احلموي، معجم البلدان، الد اخلامس، ص - ١

  .م ١٩٩٥
مصار، خمطوطة مصـورة،  ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار يف ممالك األ  - ٢

 م ١٩٨٨، منشورات معهد تاريخ العلوم العربية و اإلسالمية، عام ١٢٤السفر الثالث، ص
، دار الفكر، ٣١١أمحد وصفي زكريا، جولة أثرية يف بعض البالد الشامية، ص - ٣

 .م١٩٨٤دمشق، الطبعة الثانية 



   ٢٠٠٧ خريفـ      ٥٧احلوار    ـ السنة الرابعة عشرة   ـ  العدد       ٣٤ 

 ، منشورات وزارة١٢٩-١٢٨الدكتور عبد الرمحن محيدة، حمافظة حلب، ص  - ٤
  .م١٩٩٢الثقافة، دمشق 

صدر الدين عبد امللك بن عيسى بن درباس اهلذباين املاراين، قاضـي القضـاة،    - ٥
 . ) الوايف بالوفيات ( ترمجته يف   : انظر
ركن الدين حممد بن حممد بن حمرز الوهراين، منامـات الـوهراين ومقاماتـه     - ٦

العزيز األهواين، الناشر  ورسائله، حتقيق ابراهيم شعالن، حممد نغش، مراجعة الدكتور عبد
وزارة . ، اجلمهورية العربية املتحدة١٩٦٨دار الكاتب العريب للطباعة والنشر، فرع مصر، 

 . الثقافة
، ٦٥سعدي أبو حبيب، مروان بن حممد وأسباب سقوط الدولة األمويـة، ص  - ٧

 .م١٩٨٢منشورات دار الفكر، دمشق، 
، ترمجة حممد ١٢٧ص  حممد أمني زكي بك، خالصة تاريخ الكرد وكردستان، - ٨

 .م، مطابع الزين لبنان١٩٨٥علي عوين، 
، حتقيق وتعليق سعيد اللحام، ١٣٠املسعودي، مروج الذهب، اجلزء الثاين، ص - ٩

  . م٢٠٠٠دار الفكر بريوت 
، ٣٢٥حممد أمني زكي بك، خالصة تاريخ الكرد وكردستان ، اجلزء الثـاين ، ص  -١٠

 .م ٢٠٠٣  ،  ٢الكردية اللبنانية اخلريية ، ط ترمجة حممد علي عوين ، الناشر اجلمعية
، دار ٩٨الدكتور إحسان عباس، شذرات من كتب مفقودة  يف التـاريخ، ص   -١٠

   . م١٩٨٨، ١الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان ط
ابن محدون حممد بن احلسن بن علي، التذكرة احلمدونيـة، اجلـزء الثـامن،     -١١
م، وحول ١٩٩٦، ١در، بريوت، ط، حتقيق إحسان عباس و بكر عباس، دار صا١٢٨ص

أخبار الدولة احلمدانيـة باملوصـل   "عالقة الكرد باألسرة احلمدانية ميكن مراجعة كتاب 
، حتقيق متيمة الرواف، ١٩للمؤلف علي بن ظافر األزدي، ص "والثغور  روحلب وديار بك

 .م١٩٨٥، ١دار حسان للطباعة والنشر، ط
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، تقـدمي  ١٩تـاريخ الفـارقي ص   أمحد بن يوسف بن علي األزرق الفارقي،   -١٢
ومراجعة الدكتور حسن الزين، دار الفكر احلديث للطباعـة والنشـر، بـريوت، لبنـان      

 .م١٩٨٨
 : ، أنشد الشاعر األبيات اآلتية ) ديوان املتنيب (: انظر -١٣

  إن كنت عن خري األنام سائال         فخريهم أكثرهم فضائال
  اعنني يف الوغى أوائالمن كنت منهم يا مهام وائال          الط

  والعاذلني يف الندى العواذال        قد فضلوا بفضلك القبائال
، عـين بنشـره وحتقيقـه    ١١٥ابن شداد، األعالق اخلطرية، اجلزء الثاين، ص -١٤

  .م١٩٦٢سامي الدهان، دمشق،  :وفهارسه

 .١٢٦مسالك األبصار يف ممالك األمصار، السفر الثالث ، ص -١٥
، الد األول ، منشورات حلد خاطر، ٤٢تماعية، ص لبنان مباحث علمية واج  -١٦
 .م بريوت ، لبنان١٩٩٣،  ٣ط
، الدار العاملية للطباعة ١٣٥-١٣٤السيد حمسن األمني، خطط جبل عامل ص   -١٧

  .م١٩٨٣،  ١والنشر والتوزيع ، ط
   .١٠٩معجم البلدان، الد الثاين، ص   -١٨
ترمجة حممد علي عوين، ، ٢١٤شرف خان البدليسي، شرفنامه، اجلزء األول ص  -١٩

 .راجعه و قدم له حيىي اخلشاب، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر
 .٢١٥ص  ]نفسه صدرامل[نفس املصدر   -٢٠
 ]املصدر نفسه[نفس املصدر  -٢١
 ]املصدر نفسه[ نفس املصدر  -٢٢
رضي الدين حممد بن إبراهيم بن يوسف احلليب املعروف بـ ابن احللـيب، در    -٢٣

حممود محـد   :، حققه٨٩٠أعيان حلب،  اجلزء األول، القسم الثاين، ص احلبب يف تاريخ

 .م١٩٧٣الفاخوري و حيىي العبارة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق  
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 .٤٣٧در احلبب، اجلزء األول، القسم األول، ص  -٢٤
-٦٢٣تقي الدين أمحد بن علي املقريزي، خطط املقريزي، اجلزء الثالـث، ص   -٢٥
مدحية الشرقاوي، راجعه وضبط هوامشـه أمحـد    –زينهم ، حتقيق الدكتور حممد ٦٢٤

   .م١٩٩٨زيادة، مكتبة مدبويل 
، ٣٨٤كامل البايل احلليب، الشهري بالغزي، ر الذهب يف تـاريخ حلـب، ص    -٢٦
 .األستاذ حممود الفاخوري –،  قدم له وعلق عليه الدكتور شوقي شعث  ٣٨٥
 .٣١٢، ٣١١جولة أثرية، ص   -٢٧
، حتقيـق  ٣٢٨، الفتح القسي يف الفتح القدسـي، ص عماد الكاتب األصفهاين  -٢٨

 .وشرح وتقدمي حممد حممود صبح
، حققه وزاد عليه وقدم له ٤١خري الدين األسدي، أحياء حلب وأسواقها، ص  -٢٩

  .م١٩٨٤ووضع فهارسه عبد الفتاح رواس قلعه جي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق 
، ٢٤٢اريخ مملكة حلب، ص أيب الفضل حممد بن الشحنة، الدر املنتخب  يف ت  -٣٠

 .م١٩٨٤تقدمي عبد اهللا حممد الدرويش، دار الكتاب العريب، سورية   
حممد راغب الطباخ احلليب، إعالم النبالء يف تاريخ حلـب الشـهباء، اجلـزء      -٣١

 .٥٦٢، ٥٦١السابع، ص 
 .٤٤٥، ٤٣٧در احلبب، اجلزء األول، القسم األول، ص   -٣٢
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في  )سمكو( كاكإسماعيل آغا ش القائد الكردينضال 

  كردستان إيران

 )١٩٣٠- ١٨٨٧(  

  كاكشار أورمار:الكاتب

  ريبــر سليفي:ترمجة عن النص الكردي

باللغـة الكرديـة،    ٢٠٠٢قرأت هذا البحث الذي يعود تاريخ نشره إىل عام 
ونظراً لتناوله مرحلة هامة من مراحل النضال القومي التحرري للشعب الكردي 

ة املواد واألحباث اليت تتناول نضال الشعب الكـردي  يف كردستان إيران، ولندر
يف ذلك اجلزء من بالده، باإلضافة إىل غىن البحـث مـن الناحيـة التارخييـة     
والسياسية يف تلك املرحلة، ارتأيت ترمجته إىل اللغة العربية، آمالً أن أكون قـد  

-  وفقت يف ترمجيت، وأوصلت فكرة الباحث إىل قارئ العربية الكـرمي بأمانـة  
  املترجم

  قام مؤرخو الدول اليت تقتسم كردستان بتقييم الشخصيات والزعماء األكـراد    
االجتماعية واالقتصادية، فكتبت عنهم -التارخييني وفقاً ألهوائها ومصاحلها السياسية

ولكوا متتلك إمكانيات . ما تشاء، بعيداً عن احليادية واحلقيقة ونطق كتابة التاريخ
شرت تلك الدول تقييمام املزيفة لتوزعها يف كل حدب وصـوب،  مادية هائلة، ن

وحبقدها الشوفيين األعمى هذا، داست على كافة املبادئ والقيم األخالقية، لتظهـر  
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لة بصـورة مناقضـة للحقيقـة    تاريخ االنتفاضات والثورات الكردية ألجياهلا املقب
  .والواقع

من خبس يف خدمة منظومة أولئـك  هنا، أقدَم املؤرخون الذين وضعوا أنفسهم بث   
احلكام على تسمية الزعماء واألبطال الكرد باخلونة واللصوص والعمـالء وقطـاع   

شيخ سعيد بريان، القائد قاضـي  إخل دون أي وازع من ضمري، فسموا ...الطرق
حممد، مسكو شكاك، سيد رضا ديرمسي، شيخ حممود برزجني، مصطفى بـارزاين  

سس وركائز النضال السياسي الكردي باخلونة وعمالء وكل األبطال الذين وضعوا أ
ومع األسف، فقد كتب أولئك املؤرخون العنصريون الـذين  !!... الدول األجنبية

يَصنفون كخدم حلكامهم ودوهلم املركزية اليت ترمي هلم بعض الفتات من موائدهم 
أن ثورام  العامرة، نتاجاتهم ومؤلفام خبصوص حياة وتاريخ قادة الكرد، زاعمني

مل تكن من أجل حترر  وخالص الشعب الكردي وإمنا كان يتم حتريكها من قبـل  
تدوين ذلك التاريخ إال قليالً بسبب  يف حني، مل يستطع املؤرخون الكرد!! األجانب

  .ضعف إمكانام املادية وضغوط أولئك احلكام

 هو أحد القادة، "مسكو شكاك"بـ   املعروف لدى األكرادامساعيل آغا شكاك،    
الكرد البارزين واملعروفني يف تاريخ حركة التحرر الكردستانية باحترامه ومكانتـه  
املرموقة ونضاله املتميز ألجل قضية شعبه املضطهد، والذي توىل زعامـة انتفاضـة   

من % ٥٠عاماً بعد احلرب العاملية األوىل، حيث استطاع حترير  ٢٥استمرت قرابة 
من سيطرة الدولة اإليرانية ليديرها ويرأسها بنفسه، كمـا  أرض كردستان الشرقية 

استطاع هذا القائد أن جيمع طاقات كافة العشائر والعوائل الكردية يف وقت كـان  
فيه النظام اإلقطاعي مهيمناً على كامل كردستان، حيث مل يكن ذلك االحتاد سهل 

. ق ذلك اهلـدف املنال، لكن حكمة القائد وقوة شخصيته منحته القدرة على حتقي
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 بعائلـة وشخصـية   للتعريف هنا، سوف أتطرق باختصار إىل بعض النقاط اهلامة 
  .مسكو شكاكوثورة 

  :شجرة وهوية عشرية شكاك-١

قلعة امساعيل خان  
جـد مسكـو   (الكبري

الكبري، أبو علي خان، 
بـالقرب  ) جد مسكو

من ر بارانـدوز يف  
ــا،   ــة أورمي منطق
وتشتهر القلعة بـني  
األكراد كمزار مـن  
جهة، وآثار تارخييـة  
.من جهة أخرى  

يف  Kelhûr تأيت مكانة عشري شكاك يف كردستان الشرقية بعد عشري كلهور    
كرماشان من حيث العدد واألمهية، لـيس يف وقـت حكـم القاجـاريني      منطقة

والبهلويني على إيران فحسب، بل كانت على الدوام ذات تأثري سياسي فعال عـرب  
مؤسـس  ( حممد خان قاجاربعد أن متكن . تارخيها الطويل الذي ميتد ملئات السنني

على كامـل تـراب    من االنتصار على الزنديني، بسط سيطرته) السلسلة القاجارية
معاوناً له، لكن ظلم  صادق خان شكاكإيران الكربى، حينها، كان القائد الكردي 

كافة أرجاء إيران، حىت وصـل   يف كان قد عم وانتشر  حممد خان قاجارواستبداد 
 وأمثاله من القادة الكبار، حيـث   صادق خان شكاكحداً يهدد فيه وجود وحياة 
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 كان ميتلك قوة عسكرية تقدر بـ عشـرة آالف  الذي صادق خان شكاك  اتُّهم
  .م١٧٩٧عان  شوش الذي قتل مبدينة حممد خان قاجارمقاتل فيما بعد مبقتل 

الشخصية األوىل اليت يرد ذكرها يف املصادر التارخييـة   صادق خان شكاكيعترب    
مـن  مسكو شـكاك  كقائد كردي من هذه العشرية، بعد هذا القائد، تعترب عائلة 

  :املعروفة والالمعة يف مشال كردستان الشرقية، ومن أهم شخصياا األمساء
علـي  ، )زوجة امساعيل خان الكبري وأم علي خـان (جازي، امساعيل خان الكبري

الذي متّ قتله مـن   آغا، مسكو شكاك) جعفر(جور، خان، حممد باشا بن علي خان
  .قبل اإليرانيني غدراً وغيلة

، وتتكـون  )العبـدويي  -الكارداري( اثنني مهاتتألف عشري شكاك من فرعني    
  :الكارداري من عشرة فروع هي

). فنكي، ماَمدي، نيساين، َدالن، خدري، بوتان، هناره، بساخا، كورِك، خلوفان( 
، "عشرية مسكـو "كنِزي، كََجلي، بساخا: (أما العبدويي، فتتكون من الفروع التالية
  ).يفَري، َشكَريأَمتاين، َجركويي، َمندوكي، نيَميت، إ

مسكـو  ، واسـتطاع  )بساخا(كانت عشائر هذين الفرعني ختضع قاطبة لسلطة   
خالل انتفاضته أن يؤسس احتاداً فيدرالياً قوياً بني عشريته شكاك وعشـائر   شكاك

  .وغريها...أخرى مثل َهركي، أرتوشي، دري
من جزية  ينحدرون باألصل  بأم يقول الشيوخ وكبار السن من عشرية شكاك    

حيث هـاجر مـع أوالده   " عبدو"بوطان، ويدعى الشخص األول من هذه العائلة
  . التسعة من بوطان إىل منطقة أورميا وسوما برادوست

م وكان يف شـبابه مـن   ١٩٩٣عام " عبدي"كنت قد أجريت مقابلة مع العم   
يف ، حيث بقي إىل جانبه مقاتالً حىت حلظة استشـهاده  امساعيل خانمقاتلي ثورة 

  :امساعيل خانإذ قال يف أصل عائلة شنو، 
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وسكن يف  جزيرة بوطانأباً لتسعة أوالد عندما هاجر من  -عبدو-كان عبداهللا بك"
يتحلى بشـجاعة فريـدة، رزق   ابراهيم آغا جب ، كان أحد أوالده املدعو سوما

أنه  أي امساعيل آغا الكبري،، الذي اشتهر فيما بعد امساعيلبولد أمساه  ابراهيم آغا
ستة أوالد  امساعيل الكبري  بن  علي خانوكان لـ . مسكو شكاكاجلد األكرب لـ 

متر آغا، ابراهيم آغا، حجي ، -مسكو وجعفر آغاوالد -محد آغا، حممد آغاأ:هم
  ٠آغا، قاسم آغا
-آغا، امساعيل آغـا ) جعفر(جور: أيضاً ستة أوالد هم حممد آغاكما كان لـ 

مبعركـة مـع    ديلمانالذي قتل يف -خورشيد آغاشكر آغا، أمحد آغا،  -مسكو
بانفجار علبة حلوى ملغومة  جارييالذي استشهد غدراً يف -علي خان، -اآلثوريني

حيـث كانـت    مسكـو آغـا  كانت مرسلة من احلكومة اإليرانية مبثابة هدية لـ 
  ".تستهدف حياته

الزعمـاء  وحىت يومنا هذا يف كردستان الشرقية، كـان  قلعة دمدم منذ انتفاضة    
والقادة الكرد على الدوام يقَتلون عن طريق الغدر واحليلة بصورة منافيـة لكافـة   
األخالق والقيم اإلنسانية والسياسية، حيث يسَتدرجون إلجراء حوار حلل القضـية  

 فمن زعماء . الكردية ليفاجأوا بالغدر واملوت على يد حكام إيران املعروفني بكيدهم
قتلهم ذه الطريقة الدنيئة من قبل حكام إيـران وبـدعوى    شكاك الذين متّ عشرية
، علي خان، جعفـر آغـا، مسكـو    )امساعيل خان(مسكو الكبري: كل من ،احلوار
وألجـل   .جعفر آغاوبعد مقتل جنله  -والد مسكو-حممد آغا شكاكأما . شكاك

م ، وبغية الثأر لـد السلطان العثماين عبداحلميداحلصول على الدعم واملساندة من 
ومنحوه لقب ، ولده، توجه إىل اسطنبول، ومتّ استقباله هناك باحترام وحفاوة بالغة

أنه   أو  اإليراين يف اسطنبول،  متّ قتله  هناك   القنصل الباشا، ولكن بتحريض من 
منَع من مغادرة اسطنبول والعودة إىل بالده نتيجة عالقاتـه الطيبـة مـع العائلـة     



   ٢٠٠٧ خريفـ      ٥٧احلوار    ـ السنة الرابعة عشرة   ـ  العدد       ٤٢ 

 اسطنبول حىت وفاته هناك، ومل يستطع حتقيق حلمه يف البدرخانية وزعماء الكرد يف
    .الثأر واالنتقام لدم ابنه املغدور

:وبداية انتفاضة مسكو شكاك) جعفر آغا(مقتل جور -٢  

جعفر آغا شكاك الذي  
استشهد يف تربيز عام 

    .م١٩٠٥

 
شكاك نائباً وخلفاً ألبيه، وكان حيكم منطقة   عشرية يعترب لدى  جعفر آغاكان    

غرب حبرية أورميا بصورة رمسية وموافقة من احلكومة القاجارية، وألسباب تتعلـق  
عطفه على الفقراء واحملتاجني، كان حيظى مبكانة بشجاعته وشهامته املتميزة وكرمه و

مرموقة وحب كبري من لدن فقراء املنطقة، ومن خصائله أنه كان يفرض أتـاوات  
على األغنياء ليوزعها على الفقراء واملساكني يف منطقته، هلذا، مسته بعض املصـادر  

  ".روبني هود األكراد"األوربية التارخيية والرحالة الغربيني بـ
م، كان قد عـين  ١٩٠٥إىل أوربا عام ) مظفر الدين(دما سافر ملك القاجارعن   

والياً عامـاً يف  ) نظام السلطنة(حسني قليخاننائباً له، وعين  حممد أجلي مريزاولده 
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نظـام  دعـا  :" يف هذ الشأن أمحد كسروييقول املؤرخ األذربيجاين . أذربيجان
مـن أجـل    تربيزار يف مدينة إىل جلسة حو جعفر آغا ،)حسني قليخان(السلطنة

التباحث حول قضايا احلدود بني دولته والدولة العثمانية ووعده بأن الدولة راضـية  
حممد حسني خان عنه متاماً وستليب كافة مطالبه، يف حني كان قد أعطى أوامره لـ 

ليأخذ جعفر آغا إىل قصره دون أن يدري إىل أيـن يأخذونـه    زرخام قره داغي
 جعفر آغا شـكاك وبعد أن شاور  ١٩٠٥يف صيف عام ..." فقيهويقتلوه مع مرا

لتلبية دعوة احلوار يرافقـه   تربيزكبار رجاالت عشريته وعقالئهم، قرر السفر إىل 
الرجال . تربيز باجتاه قلعة جارييسبعة رجال من خرية مقاتلي عشريته وانطلق من 

، )جعفر ومسكـو خال ( اخلال مريزا، مصطفى نوروزي:[ السبعة الذين رافقه هم
بعـد أربعـني   )]. قاسو(قاسم، )سيدو(سيد حممد، جاجو، )حاجو(حاجي، سعدو

، ووصـل  حممد علي مريزامن قبل ويل عهد إيران  جعفر آغايوماً، صدر أمر قتل 
يف قصر الدولـة، اسـتطاع    جعفر آغا، ومتّ قتل نظام السلطنةذلك األمر على يد 

 چـارىي  لوصـول سـاملني إىل قلعـة    مخسة من مرافقيه بعد قتال ضار النجاة وا
Çariyê جعفر ألجل الثأر لدم ولده الشهيد . وينقلوا نبأ مقتله إىل أكراد املنطقة

احلميد إىل جانبـه،   إىل اسطنبول لكسب رأي السلطان عبد حممد آغا، سافر آغا
لكنه مل يفلح يف ذلك كما مر سابقاً ومتّ القضاء عليه هو أيضاً مبؤامرة مشتركة مع 

قنصل اإليراين يف اسطنبول حيث مل يعد إىل كردستان أبداً للثأر واالنتقـام مـن   ال
  .قاتلي ولده القائد املغدور

الذين كانوا يشاركون بفاعلية يف ثورة دعـاة    جتدر اإلشارة هنا إىل أن األكراد   
نظام أعربوا عن إدانتهم للعمل الذي أقدم عليه ) ١٩١١-١٩٠٥(املشروطية اإليرانية

 ، كما أدانته دعاة احلرية يف إيـران مبـدن  جعفر آغا شكاكبقتله للقائد  طنةالسل
هنـاك حقيقـة   . كربى طهران وتربيز واستهجنت التصرف الدموي لدولة إيـران 
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خبصوص حركة التحرر يف كردستان الشرقية جيب أال تغفل عن األذهـان وهـي   
مـن جهـة،    -دةوال تزال موجو–وجود قضية قومية بني الكرد والقومية السائدة 

اجتماعيـة  -ووجود االختالف يف املذهب الديين الذي كان خيلق صراعات سياسية
عهـد  بني الكرد والفرس واآلذريني، فقد استخدمت الدولة املركزية اإليرانية ومنذ 

وحىت يومنا هذا سالح مذهبها الشيعي لتحقيـق أهـدافها ومراميهـا     الصفويني
يرانية األخرى املعتنقة للمذهب السين، إذ السياسية ضد مطالب وحقوق الشعوب اإل

. حتول املذهب الشيعي لديها إىل جدار حلماية حـدودها وسـلطاا وجغرافيتـها   
حيظـون   -وال يزالون-حظوا أورمياالذين متّ توطينهم يف منطقة  فاآلذريون الشيعة

دين برعاية الدولة املركزية ودعمها، ويعرفون كشعب ميتلك السلطة والقرار مستفي
  تعرض الكـرد    من القضية القومية الكردية فضالً عن اختالفهم املذهيب، يف حني 

شىت صنوف الظلم واإلبادة نتيجة اختالفهم القومي واملذهيب، وباألخص يف عهد لـ
 السلطة الصفوية، فقد عمل مسؤولو اإلمرباطورية تلك بكل قوة على حل األكـراد 

ممارسة الضغوط املذهبية عليهم وتأليب الشيعة  يف بوتقة القومية الفارسية عن طريق
ضدهم بغية التخلص من القضية الكردية، لكنهم فشلوا يف حتقيق أهدافهم الشريرة 

لقوميتهم واعتزازهم ا وبلغة أجدادهم، ورغم نـزوح    تلك نتيجة حب األكراد
ومناطق أخـرى   خراسان، قزوين، مازندرانمن كردستان باجتاه    آالف األكراد

 من إيران جراء سياسة البطش والتنكيل م، إال أم مل يتخلوا عن مشاعرهم القومية
  . املتأصلة يف نفوسهم العزيزة

ال يزال يافعاً، إال أن شـيوخ   مسكواألب، كان حممد آغا و جعفرعند استشهاد    
ه العشرية نصبوه خلفاً ألخيه الكبري الستالم رئاسة العشرية، الذي كان حيمل يف عقل

  .وقلبه الصغري ضرورة الثأر واالنتقام لدماء أخيه وأبيه وبقية شهداء قومه
  :بداية ثورة مسكو شكاك وأسباا األساسية -٣
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م يف ١٨٨٠الشيخ عبيداهللا ـري بعد ثورة  امساعيل آغا شكاكتعترب انتفاضة    
ـ  ورة كردستان الشرقية أكرب ثورة كردية وأطوهلا عمراً وصموداً، ففي عهد هذه الث

تعادت الشخصية القومية الكردية املقهورة قدراً من مكانتها واحترامهـا، ومنـا   اس
الشعور القومي لدى أبناء هذا اجلزء من كردسـتان وازداد اعتـزازهم بأنفسـهم    
وبقوميتهم املستهدفة من كل حدب وصوب، واستطاع الكرد يف هذه املرحلة فرض 

مهم اجتماعياً وسياسياً لدى كافة حيافظوا على احترا أنْ شخصيتهم وحضورهم، و
الكاتـب    يلقِّـب  شعوب إيران رغماً عن الشوفينية الفارسية املتغطرسة، وهلذا، 

يف كردسـتان  " أيب اهلوية الكرديـة "بـ  مسكو شكاك، كريس كوجرياواملؤرخ 
  .الشرقية

-١٨(يبلغ من العمر مسكو شكاك، كان عبدوييحسب أقوال شيوخ عشري الـ    
م أو ١٨٨٧، أي أنه إما من مواليد عام جعفر آغاعندما استشهد أخوه  عاماً) ١٩

ابن مسكو أن عمر أبيـه حـني   -طاهر خانم، ويف هذا الشأن أيضاً يقول ١٨٨٨
  .عاماً ٤٤أو  ٤٢كان يبلغ شنو استشهاده يف مدينة 

وبقية زعمـاء عشـري شـكاك     مريزاالذي متّ اختياره من قبل خاله  مسكو آغا   
ه وأخيه الكبري، كان حيمل يف قلبه حقداً كبرياً على مسؤويل دولة إيران كخليفة ألبي

ـ  بسبب اخليانة واخلسة اليت مارسوها يف قتل أخيه الكبري وأبيه، ويقال أيضاً   أنبـ
كان شجاعاً مقداماً غري متردد، وكان يظهر من حركاته أنه حيمل شـعوراً   مسكو

الكربى اليت أملّت ذه العائلة، كـان   بالثأر واالنتقام، وبسبب الويالت واملصائب
  ...قليل الكالم، كئيباً، كثري التفكري مسكو
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مساء
٣٠/٠٦/١٩٣٠يوم

، جثة بطل حركة 
ر الكردستانية التحر

مسكو شكاك أمام 
أقدام اجلنود 

اإليرانيني يف مدينة 
 شنو

 
متعلقاً بأسباب تارخيية، نابعاً من  مسكو شكاكالشعور بالثأر واالنتقام لدى   كان 

جعفـر  حىت أخيه ) امساعيل خان(إدراكه أن مقتل أفراد عائلته بدءاً من جده الكبري
بالغدر واحليلة، هلذا، كان يعـي أن حكـام    على يد مسؤويل دولة إيران قد متّ آغا

 هو أيضاً إىل التهلكة وقتله مثل بقية شهداء  الستدراجه إيران سوف يسعون يوماً 
عشريته األبطال، وألنه ميتلك قوة عسكرية كربى هي موضع خوف وتوجس تلك 
الدولة، باإلضافة إىل حيازته ملركز مرموق لدى أبناء عشريته وجمتمعـه الكـردي   

كان يتميز عن أبيه وأخيه بآرائه ومعتقداتـه السياسـية    مسكو آغاماً، كما أن عمو
كقائد وكشخصية سياسية، تلك اآلراء املتعلقة بتحرير كردسـتان والـيت تتسـم    

  .بالوضوح والنضج نسبياً
ودولة إيران شكله العلين إثر قيام نائـب   مسكو شكاكأخذ الصراع والعداء بني    

بالتعاون مع األرمن بصنع قنبلة ووضعها يف علبة حلوى ) املُلكمكرم (وايل أذربيجان
مسكـو  م بغية اغتياله، وكان لتعاون ١٩١٩كهدية يف عام  مسكو آغاوإرساهلا إىل 

الشـيخ  حفيد – سيد طه كيالينوالشخصية الكردية  الرزاق بدرخان عبدمع  آغا
ان الشرقية وجزءاً من أثراً جيداً يف اتساع رقعة الثورة لتشمل كردست عبيداهللا ري
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كردستان الشمالية، ولكن، وكما تفيد بعض املصادر التارخيية وبعـض الشـهود   
أصاب صفوها التوتر ومل  سيد طه كيالينو مسكو آغااألحياء، أن العالقة الطيبة بني 

يقول املؤرخ . تدم طويالً بسبب خالفهما حول كيفية العالقة والتعامل مع اإلنكليز
  :أن فشل مسكو وعدم التمكن من االنتصار على الدولة اإليرانيةبش كريس كوجريا

أن  -كما يشعر به زعماء األكراد اليوم-يشعر يف ذلك الوقت مسكو شكاككان [..
دولة إيران لن تقبل مبنح األكراد حق احلرية واملساواة حىت ضمن حدود دولة إيران 

رجالً متنـوراً،   مسكو شكاكن املوحدة، ألنه وفقاً ملوازين ومعايري تلك املرحلة، كا
مطلعاً على سياسة إيران باإلضافة إىل السياسة الدولية، ومل تكن ثورته ذات طـابع  
عشائري حملي كما يدعي البعض، بل كانت ذات طابع قومي تسـتهدف حتريـر   
الكرد من الظلم الالحق م على يد حكام إيران، يظهر ذلك جلياً يف الرسالة الـيت  

إننا نعلم :"عن طريق ضابط إنكليزي، حيث يقول يف جزء منها يلظفر الدوجهها 
جيداً بأن هناك أقواماً ال تشكل يف قوامها ربع عدد األكراد وقد حصـلت علـى   
حقوقها ومطلبها يف احلكم الذايت، انظروا إىل األملان كيف طبقوا هـذا املبـدأ يف   

على حقوقه  القومية، بالدهم، ويف احلقيقة، إن مل حيصل الشعب الكردي يف إيران 
فإن املوت والفناء خري له من البقاء مظلوماً مغلوباً على أمره، وإننا اليـوم نطالـب   
دولة إيران حبقنا املشروع يف حكم ذايت شاء حكامها أم أبوا، ألن احلكم الذايت بات 

  .."].مطلباً قومياً لكل كردي، وهو بالنسبة إلينا مبثابة حياة جديدة
كان يتمتع بذكاء حاد وبعد نظـر،   مسكو شكاكرسالة بوضوح أن تظهر هذه ال  

حيث وضع فيها أهدافاً حمددة وخططاً جديدة من أجل انتزاع احلقوق املشـروعة  
للشعب الكردي، وبدأ مبمارسة العمل السياسي من أجل حتقيقها، وأن مضـمون  

تعترب وثيقة ) ينال شك أا موجودة يف األرشيف الوطين اإليرا(هذه الرسالة التارخيية
مفيدة ألولئك الكتاب والباحثني الشوفينيني الذين كتبوا عن الشخصيات السياسية 
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بصورة سلبية، وتثبت زيف ادعاءام  -وال يزالون يكتبون-مسكوالكردية وانتفاضة 
  .حبق أولئك الزعماء وتلك االنتفاضات املطالبة باحلرية واملساواة

  :بداية املعارك الكربى -٣
والقوات اإليرانية، هنـاك   مسكو شكاكاملعارك الصغرية اليت نشبت بني قوات  عدا 

البعض منها تركت أحداثها مكانة هامة يف تاريخ كردستان الشرقية، ومـن تلـك   
  :املعارك اهلامة

  .مشال شرق حبرية أورميا Gulmanxaneخانه  گلمان معركة * 
  .Mîyanduab ١٩٢٢معركة مياندواب * 
  . Şeleryazîيمعركة شكرياز* 
  .Sarî Tac معركة ساري تاج* 
  .معركة حترير مهاباد* 
  .Kela Çariyê چارىي معركة قلعة * 
إن احلديث عن املعارك اليت ذكرت حيتاج إىل دراسات وأحباث معمقة، إال أنـين     

  .سأكتفي يف هذه الدراسة بتناوهلا باختصار شديد
اإليرانية، متّ اعتبارها عاصمة لسـلطة  من سيطرة القوات  أورميابعد حترير مدينة    

، وبسـيطرة  مسكو حاكماً للمدينة من قبلتيمور آغا شكاك ومت تعيني  ، األكراد
، سيطرت القوات الكرديـة  خانه  گلمان  يف معركة خانه  گلمان على    األكراد

 ، وكان هذا الطريق يعترب مكسـباً تربيزبـ  أورميا على الطريق الذي يربط مدينة
أمـري  ، متّ قتل قائد القوات اإليرانيـة  شكريازي معركةأما يف . اً استرتيجياًعسكري
يف  جعفر آغـا الذي كان قد قتل  حممد حسني خان زرخان قره داغيأخو  أرشد

لسـيطرة   أورميـا  قصره غدراً وغيلة، ولكن، بعد أربع سنوات من خضوع مدينة
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دا وفرض سيطرا عليها القوات الكردية، متكنت جحافل اجليش اإليراين من استعا
 .ثانية

مسكـو:من اليمني
ــه ــكاك، ابن ش
خسرو، سـليمان
ــا، ــفيق باش ش
ــان الشخصــ
الواقفان مل يـتم
  التعرف عليهما

 
خالو ، هو مقتل اخلائن الكردي معركة مياندوابأما احلدث التارخيي األهم يف    

 مـن كـرد  بعد اندحار القوات اإليرانية أمام ضربات الثوار األكراد وهـو   قربان
مـريزا  هرسني، كان يف زمانه، أي قبل جنوحه لدرك اخليانة، أحد ضباط ثـورة  

لذي كان حيارب ا Mîrza Kuçik Xanê Cengelî كجك خان جنكلي
الدولة املركزية مشال إيران، وقد استطاع هذا اخلائن مبساعدة من بعـض القـادة   

وبتعاون بعض الفالحني معه  كرمي خان، خالو حشمت، باب خان: اآلخرين أمثال
مريزا كجك من التدرج يف حركة جنكلي إىل مرتبة الكوميسري، ومن مثّ انشق عن 
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لقـاء بعـض    رضا لويوخدمة قوات  ووضع نفسه حتت تصرف  خان جنكلي
املكاسب املادية الشخصية، واستطاع هذا اخلائن مبساعدة القوات اإليرانية أن يقضي 

إىل  لـوي  رضا خان، ويأخذ رأس قائد هذه الثورة هدية إىل ثورة جنكليعلى 
قصره يف طهران، ولقاء خدمته القذرة تلك، أصبح قائـداً إلحـدى الوحـدات    

  .مسكو آغا شكاكانية، وينال جزاءه العادل يف النهاية على يد رجال العسكرية اإلير
وصـمة عـار وموضـع     تَعدُّ   Xalo Qurban خالو قربانكانت خيانة    

الشـاه  هذه اخليانة اليت استمرت حىت مت إرساله من قبل  ، استهجان لدى األكراد
مرار يف خيانته ، الذي لقي حتفه ومل يستطع االستمسكو شكاكملقاتلة  رضا لوي

السوداء تلك، فكان نبأ مصرعه على يد مقاتلي زعيم كردي موضع فرح وارتيـاح  
  . عميقني لدى األكراد

بنفسه، يعاونـه   مسكو، كان القائد العام للمعركة هو معركة حترير مهابادأما يف    
بعد  يد القوات الكردية سقطت املدينة يف، )كيالين زاده(ذلك سيد طه مشزيين يف 

من اجلنود اإليرانيني الذين كان يقودهم امليجـور   ٦٠٠قتال ضار، سقط بنتيجته 
م، اليت دارت رحاهـا يف منطقـة   ١٩٢٢ معركة ساري تاجأما يف . مليك زاده
، مل تستطع القوات الكردية الصمود يف وجه القـوات اإليرانيـة   )ديلمان(سلماس

خيالة من مقاتليه إىل  ١٠٠٠برفقة  مسكو شكاك، وفر قلعة جارييوتقهقرت حىت 
، حيـث متّ   چارىي لقلعة أراضي كردستان الشمالية بعد احتالل القوات اإليرانية 

جتريدهم هناك من السالح من قبل القوات التركية، إال أن املعـارك مـع الدولـة    
اإليرانية مل تنته...  

  ):٣٠/٠٦/١٩٣٠مدينة شنو(استشهاد مسكو شكاك -٥
 تلخصت بإغداق املال واجلاه  اسة جديدة بني األكرادسي رضا خان لوياتبع    

قد جنـح   -لألسف-على األغوات الكرد وزعماء العشائر لكسبهم إىل جانبه، وأنه
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الذين أحلّـوا     األكراديف سياسته تلك، فهناك شكوك حول خيانة بعض األغوات 
اإليرانية،  بذريعة إجراء لقاء وحوار مع مسؤويل الدولة مدينة شنولزيارة  مسكوعلى 

هذه الدولة اليت استطاعت أكثر من مرة أن تنال من القادة الكرد عن طريق الغـدر  
الذي مسكو شكاك، م بعد استدراجهم إلجراء حوار، هكذا أيضاً كان احلال مع 

، الذي وقـع  تيمور آغاعن طريق  مقدم وافق على إجراء لقاء مع الضابط اإليراين
 .بعد جراحه يف إحدى املعارك أسرياً بيد القوات اإليرانية

مسكـــو 
شكاك واقفاً
أمام بـاب

  ارىيچ قلعة 
Kela 

Çariyê   

، فقـام  بارزان ذي كان يقيم حينها يف قريةال مسكورسالة إىل  تيمور آغارسل أ   
خورشيد آغا ، التقى هناك جبل قنديليرافقه بعض مقاتليه بالذهاب إىل  مسكو آغا
سـرهنك  حاكم املدينـة  شنو استقبلهم يف مدينة شنو، ، وذهبوا معاً باجتاه هركي

لقد كان موضوع . حبفاوة وتكرمي  منـزله  واستضافهم يف صادق خان نوروزي 
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خدعة كعـادة احلكـام اإليـرانيني، فخططـوا      مقدم ء مع الضابط اإليرايناللقا
الستدراجه خارج املدينة لقتله هناك، ومت تنفيذ تلك اخلطة الغادرة بدقة، إذ أقنعـوا  

بضرورة القيام معاً واخلروج إىل مدخل املدينة السـتقبال الضـابط    مسكو شكاك
اإليرانية وأردي شهيداً على نفـس   اإليراين املفاوض، إذ تعرض فجأة لنريان القوات

أخوه وزعماء عشريته اآلخرين بعد أن حارب ببسالة به  الدرب واملنوال الذي قتل 
منقطعة النظري، إذ قتل العديد من الضباط واجلنود اإليرانيني دفاعاً عن نفسه، إال أنه 

. تـه مل يتمكن هذه املرة من النجاة، فسقط شهيداً دفاعاً عن شعبه وأرضـه وكرام 
مبقتـل    ومل يواَر الثرى ملدة ثالثة أيام كي يسمع األكراد أورميانقلوا جثمانه إىل 

مسكو ولكي يتأكد مسؤولو إيران من أن القتيل هو . زعيمهم ويروا جثته بأم أعينهم
لتتأكد من جثة ) آذرية األصل( فخرية إقبالنفسه مائة باملائة، جلبوا السيدة  شكاك

هذا زوجي امساعيل آغا، إنين ...نعم:"أن شاهدت اجلثة بعدزوجها، اليت قالت هلم 
أعرفه من إصبعه املقطوعة، حيث لدغته أفعى ذات مرة قبل عدة سـنوات، وقـام   

  .."بقص إصبعه مبوس كان حيمله يف جيبه بنفسه كي ال يسري السم يف جسده

أمحد آغا 
شكاك، أخو 
مسكو شكاك 

يقف مع 
جمموعة من 
مقاتليه يف 

چارىي قلعة 
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إىل قصر شاهنشـاهية إيـران، عمـت    مسكو شكاك  عندما وصل نبأ استشهاد   
نارة والورود، ألنـه متّ  األفراح ومظاهر البهجة شوارع طهران وزينت باملصابيح امل

  .يف كردستان رضا لويإاء ألد أعداء 
ليس مـن السـهولة    امساعيل خان شكاكإن تراجيديا اية عائلة وطنية كعائلة    

واإلنصاف نسياا، هذه العائلة اليت قدمت التضحيات اجلسام مـن أجـل قضـية    
هران ال تزال حىت اليوم كردستان إىل درجة أن مسؤويل حكومة املاليل ارمة يف ط

خيم الصمت  لقد .تتوجس خيفة من احترام ومكانة هذه العائلة الوطنية بني األكراد
والذهول يف كردستان الشرقية بسبب استشهاد هذا القائد الكبري حىت يوم تأسيس 

 .م١٩٤٦عام  قاضي حممدمجهورية كردستان برئاسة الزعيم اخلالد 

مسكو، مع  
عدد من 

أصدقائه، وهم 
من أغوات 

عشرية 
.أرتوشي

 
  :بعض املكاسب اهلامة اليت حققتها ثورة مسكو شكاك يف تاريخ كردستان -٦



   ٢٠٠٧ خريفـ      ٥٧احلوار    ـ السنة الرابعة عشرة   ـ  العدد       ٥٤ 

ترة حكمه جهوداً كبرية من أجل تأسيس عالقـات  خالل ف مسكو شكاكبذل  -أ
، انكلترا واالحتاد السوفيييت السـابق سياسية مع الدول األجنبية، وباألخص منها 

ليلفت نظرها إىل ضرورة إجياد حل عادل للقضية الكردية، لكنها، وبـدافع مـن   
لـدول  مصاحلها املادية وعدم أمهية املوقع اجليوبوليتيكي لكردستان، مل تولِ تلـك ا 

ودف حل القضية الكردية وتأسيس . اهتماماً يذكر مبقترحات هذا القائد الكردي
دولة كردستان، حاول، مسكو إجراء لقاءات وحوارات مع اإلنكليز املتواجدين يف 

، إال أنه مل يوفق يف مسـعاه  )مشزيين(زاده سيد طه كيالينالعراق وذلك عن طريق 
الشـيخ  قه من العالقة اخلاطئة اليت نسجها ذاك، ومن جهة أخرى، كان ال خيفي قل

  :مع الدولة التركية، حيث قال بصدد األتراك واإلنكليز حممود برزجني
إن اإلنكليز واألتراك يكذبون فيما يقولونه لنا خبصوص حل القضـية الكرديـة   " 

وحرية كردستان، إم خيدعوننا، إن اإلنكليز يريدون تسـخري األكـراد خلدمـة    
هم ويعملوا هلم كالعبيد، يريدون أن نـرقص هلـم كالسـعادين     أهدافهم ومصاحل

لن أقدم على هذا العمـل  ...ليضحكوا علينا، إم يريدون إهانة كرامتنا أمام شعبنا 
األتراك واإلنكليز أسوأ من بعضهم بعضـاً، إال أن  .. املشني إطالقاً ولن أخون شعيب

فسهم، األكراد ال يتحـدون،   األسوأ من كل هذا هو أن األكراد يلحقون األذى بأن
لقد تعودوا أن خيدموا أعداءهم، إم ال يثقون بأنفسهم وببعضهم  وال يقبلون حبكم 

  !!.." بين جلدم عليهم
هو خيانة األغوات والبيكاوات األكراد لثورام،  مسكو شكاكإن أكثر ما يغيظ    

وجيتمعون حوله كاجتماع قونه حلظة أيام اليسر والسالم أولئك الذين مل يكونوا يفار
  .، ويبتعدون عنه أيام احملن والشدائد)احلالوة(الذباب على السكر

أيام حكمه يف أورميا اهتماماً متميزاً بـاألدب والثقافـة     مسكو شكاكأوىل  -ب
بـدعم   عبـدالرزاق بـدرخان  الكردية، وحث اخلطى باجتاه إعالم متقدم، فقام 



   ٢٠٠٧ خريفـ      ٥٧احلوار    ـ السنة الرابعة عشرة   ـ  العدد       ٥٥ 

وألول مرة يف تاريخ كردستان الشـرقية   ومسك ومساندة سياسية ومادية مباشرة من
كما . م١٩١٢عام  خوييف مدينة  كردستانبإصدار جملة كردية شهرية حتمل اسم 

قام بفتح مدرسة كردية ألطفال الكرد، ساهم هذان العمالن الثقافيان يف رفع وترية 
. مسكو شكاكوثورة   احلقد والكراهية من جانب املسؤولني اإليرانيني جتاه األكراد

م وحىت اية الثورة، كانت تصدر جريدة ١٩١٩منذ بدايات احلرب العاملية األوىل 
، واليت حتـول امسهـا الحقـاً إىل    ) مشس األكراد( Roja Kurdكردية باسم 

Kurd   مال حممد ترجـاين زاده  يرأسها املرحوم اخلالد أسبوعية، كانت جريدة 
  . أورميا يف مدينة خريتالذي كان يعدها ويطبعها يف مطبعة 

من شبكة خطوط اهلاتف اليت كانت تغطي منطقته  مسكو شكاككذلك استفاد    
بغية االطالع على الوضع السياسي والعسكري يف كافة املناطق اخلاضعة حلكمـه،  

قلعة كما أا كانت تؤمن االتصال الدائم واملستمر بني الضباط يف جبهات القتال و
  .حيث كان يقيم چارىي
مسكو رقعة الثورة واملواجهة الشاملة مع دولة إيران املركزية، أقدم  قبل اتساع -ج

وبعض املشاهري الكـرد اآلخـرين علـى    عبدالرزاق بدرخان بالتعاون مع  شكاك
، واليت كانت تم بشـؤون األدب  خوي يف مدينة) Cîhandanî(تأسيس مجعية

  ).ب(نا يف البندوالثقافة الكردية، واليت قامت ببعض النشاطات  الثقافية كما أشر
أن يؤسس عالقات قوية مع الشخصيات واحلركات املناهضة لنظام  مسكوحاول  -د

وكذلك قام بنسـج  حممد خياباين، إيران، فأقام عالقات طيبة مع الثائر األذربيجاين 
، مريزا كجك خان جنكلـي عالقات واتصاالت سياسية مع قائد ثورة مشال إيران 

، إال أن "كـيالن "ثورة كردستان وثورة مشال إيـران وبذلك مت تأمني التواصل بني 
املتغريات السياسية املتسارعة يف املنطقة ومصاحل الدول الكربى مل تعـط الفرصـة   

  .الكافية هلذه الثورات امللتهبة أن حتقق أهدافها املنشودة
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  :بعض السلبيات اليت رافقت حركة وانتفاضة مسكو شكاك -٧
هو قيامـه   األكراد بني مسكو شكاكجه إىل شخصية إن أكثر االنتقادات اليت تو* 

يف هذا الشـأن،  . ، الزعيم الديين والسياسي لآلثوريني يف هكاريمار شيمونبقتل 
من الضرورة مبكان أن جتري أحباث وحتقيقات معمقة وحمايدة لتظهـر األسـباب   

تلـك  احلقيقية هلذا احلدث التارخيي، وتبحث يف األسباب السياسية واالجتماعية يف 
 أن  إىل املرحلة بني األكراد واآلثوريني للوقوف على األسباب احلقيقيـة الـيت أدت  

  .مار شيمونعلى القرار القاضي بقتل  مسكو شكاك يقْدم
هنا، توجد آراء متباينة، منها رأي الكبار والشيوخ يف عشرية شـكاك الـذين      

هما يكن، فـإن  دينية على غريها من األسباب، م-يرجحون وجود أسباب سياسية
هذا قد قوبل بعدم رضى وامتعاض عام من شعب املنطقة، خصوصاً بعد  مسكوعمل 

استشهاده كما أسلفنا، مثة حاجة لبحث وحتقيق مفصل حول أسـباا األساسـية   
  .ونشرها على املأل

 ٢٠ميتلك قوة عسكرية كربى وصل عددها يف بعض األحيـان إىل   مسكو كان* 
مل يتم تأطري وتنظيم هذه القوة العسكرية بإمرة حزب ألف مقاتل، ولكن لألسف، 

سياسي واحد وحتت راية واحدة، فكان لكل عشرية مقاتلوها ولكل عشرية رايتها 
اخلاصة ا، وكمثال على هذا األمر، فإن راية القوات اليت كانـت تعمـل بـإمرة    

  .، كانت حتمل اللون األمحرمسكومباشرة من 
  :ضيافة لديه، وخيانة الشاه رضا لويشجاعة مسكو شكاك وكرم ال -٨
م، ودف بسط سيطرته على كامل تربة أراضي إيران، وإجيـاد  ١٩٢٥يف عام    

رضـا  املندلعة يف كردستان، قام الضـابط   مسكو شكاكوسيلة للقضاء على ثورة 
الذي مت تنصيبه ملكاً إليران مبساعدة مباشرة مـن اإلنكليـز بزيـارة إىل     مريبنج

ردستان، رغم نصائح قادة اجليش له بالعدول عن رأيه وإلغـاء هـذه   أذربيجان وك
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إال أنـه  مسكو آغا، الزيارة ألا حتمل خماطر حقيقية قد تودي حبياته على يد قوات 
  .عن قرب مسكو شكاكأصر على القيام ا ليتعرف على 

نفراً مـن   ٦٢فور وصوله أرض كردستان، التقى ملك إيران الذي كان يرافقه    
على حني غرة،  امساعيل آغالضباط واجلنود اإليرانيني بـ مخسة آالف من مقاتلي ا

الذي كان يرتدي الزي  مسكو آغاواستقبلوه بغضب وفتور شديد، كذلك استقبله 
الكردي بربود، ورحب به ترحيباً ال يتناسب ومقامه، واقتاده إىل قصر للتباحث يف 

وبـات   رضا لـوي د قد متلكا الشاه يقال، الفزع واخلوف الشدي. قضايا املنطقة
. ينتظر قدوم املوت حلظة بعد حلظة، حيث مل تذق أجفانه طعم النوم حىت الفجـر 

وعائلته على أيـدي حكـام طهـران     مسكو رغم كل اخليانات واملآسي اليت لقيها
الدمويني الذين غدروا به وبأهله وشعبه مراراً وتكراراً، مل تسمح له أخالقه وقيمـه  

قدام على قتله، وفاتته فرصة ندم عليها فيما بعد، حيث قال يف لقـاء مـع   على اإل
إن أكرب خطأ ارتكبته يف حيايت، هو أنين مل أقتل رضـا  :" عبداهللا ماسييبالضابط 

  !.."ي يف تلك الليلةلو
أن يعمل هو  ماسييب من ضابطه رضا لوييف تلك الليلة الليالء، طلب الشاه    

كي ميضي الليل وينجو بأرواحهم، وبالفعل، لعبوا معه  مسكو آغاء وطاقمه على إهلا
بالنرد حىت وقت متأخر من الليل، وعند الفجر وىل هارباً فاراً جبلده، بعدها، نـدم  

هلذه الفرصة للنيل منه والثأر لدماء أهله  ]إضاعته[مسكو آغا ندماً شديداً على ضياعه
  .وإخوته

سلطته يف كردستان مبساعدة مباشـرة مـن    تقوية رضا لويعندما استطاع    
بدعوى إجراء حـوار سياسـي إىل    مسكو آغاقام بدعوة  -كما أسلفنا-األجانب
هنا، يتبادر إىل الذهن سؤال، ترى فيما لو قتل مسكو آغـا  . وقتله غدراً مدينة شنو

 رضا لوي خالل زيارته لكردستان، وكان قادراً على قتله، هل كان يؤثر ذلـك  
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نعتقد بأن تغيريات سياسية كربى كانت سوف حتصل !..  إيران وتارخيها؟مصري  يف
بقتله حينها، وأنه قد فوت فرصة ذهبية كانت لصـاحله   مسكو آغايف إيران لو قام 

بطريقـة   مسكـو ولصاحل عموم شعوب إيران، وأخرياً رأينا كيف أنه قـام بقتـل   
واليت حصـدت يف   ،ادكانت هذه نتيجة جلود وكرم الضيافة لدى األكر...خسيسة
مجاعية يف كردستان الشرقية بعهد الشاهني، وإن أار الدماء الـيت    جمازر نتيجتها 

على كرم الضيافة عند زعماء الشـعب    جزاًء سالت على أرض كردستان كانت 
  !!...الكردي

  :مسكو يف الشعر واألغاين الكردية -٩
 شهورين عن حياة ومآسي عائلة مسكو امل  غىن العديد من املغنني والفنانني األكراد   

يف أذهاننا، ويستطيع املستمع إليهم أن يتعرف من خالل تلك املالحم احملزنة  اخلالدة
على العذابات اليت تكبدا هذه العائلة الكبرية من أجل شـرف وعـزة بالدهـا    

كويس آغا الفنان الكردي . كردستان، والوقوف على تضحياا اجلسيمة يف سبيلها
Kewîs Axa  غنـاءً   ، الذي يعترب الفنان السياسي األول يف كردستان، غـىن   

 ، ويعبر عن أحاسيسه بالصـورة مسكو شكاكشجياً حول استشهاد القائد الكردي 
  :التايل

  ارىيچ منظر من قلعة 
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   !يا أماه! أماه! أماه 
   يف شنو املنكوبة حدثت معركة كربى 

  اليوم، وعند صالة املغرب، جاء أمر من طهران إىل حاكم شنو،
   جلبوا جنوداً بالسيارات! ، أيها اآلغاعند صالة املغرب 

  :ثالثاًجلبوا جنودهم بالسيارات، فيصيح أبو خسرو 
إىل عشرية     نداًء  يا أبا فيصل، اليوم يومك، قاوم بشجاعة وبسالة، أرسلوا 

  عبدويي،
  ...ضعوا خسرو الصغري نيابة عين وانصبوه زعيماًفـ مت اليوم،   إن 
   أيتها املنكوبة، املسكينة، الشقراء! أماه 

ة لتنشر من هذا اليوم، عال صوت ثالث رشاشات أوتوماتيكي ،عند صالة املغرب
  النار يف الدنيا،

  وليس من حمب للخري  لريسل يف طلب عشرية هكاري،
  بعد رحيل أيب خسرو، زالت ساللة األبطال، 

   خلت الدنيا متاماً أيها اآلغا 
اليوم تلك االحتفاالت واألعراس   تؤسفين ملقتلك يا أبا خسرو بقدر ما  آَسْف مل 

  ..!!اليت عمت ديار العجم وكربالء
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  ريخ املناطق الكردية تا
  وخصوصية القضية الكردية يف سوريا

  

  بقلم صاحل عثمان
اجلزيرة، ( تسمى اآلن بـ لقد كانت املناطق اجلنوبية الغربية من كردستان واليت     

، على مدى قرون عديدة جزء من مسرح األحداث والتطورات )كوباين، كرداغ
فقد كانت البعض من هذه املناطق ، رض كردستانالتارخيية اليت كانت جتري على أ

  .ألقدم الشعوب اليت سكنت كردستان موطناً
، عة بني جبال زاغروس ور اخلابور، كانوا يقيمون يف املنطقة الواقفالسوباريون

عاصمة لدولتهم ) أوركيش ( الذين اختذوا من مدينة ) اهلوريون ( وكذلك احلوريون 
احلدود التركية ـ السورية ، كوا كانت  ، و اليت تقع على منابع اخلابور أي عند

  .) Kumarb( مركزاً لعبادة اإلله احلوري كومارب 
ومع بداية القرن اخلامس عشر قبل امليالد بدأ بعض امللوك احلوريني يلقبون أنفسهم 
بامليتانيني ، وخاصة أولئك الذين متركزوا يف وادي ري اخلابور والبليخ ، وقد متكن 

يون ومنذ بداية فترة حكمهم من توسيع رقعة دولتهم ، حبيث مشلت امللوك امليتان
وحىت مدينة نوزي املساحة احملصورة ما بني سواحل البحر األبيض املتوسط غرباً 

وقد استطاعوا أن يضموا مجيع املناطق اليت كانت تابعة . قرب كركوك شرقاً
وقد . قة حسنة ملذين كانوا على عالللحوريني ، وذلك بفضل مساندة املصريني ا

رأس )  Washukani( اختذ امللك امليتاين ساوشستر األول من مدينة واشوكاين 
وكانت هذه الدولة تعترب من الدول . منابع ر اخلابور مركزاً حلكمه العني احلالية عند

ومت ) . ، ميتاينمصر، حيث أو هيث، كاساي( ربعة العظمى يف تلك املرحلة وهي أ
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، وذلك يف عهد آشور اكز هذه الدولة من قبل اآلشورينيخر مراإلستيالء على آ
  .الث يف القرن الثامن قبل امليالدنصربال الث
قامت يف كردستان منذ اقدم ، واليت انا بأن هذه الشعوب اليت مر ذكرهافإذا ما عرف
لدكتور ، سيتضح لنا جلياً معىن نظرية اتعترب من أسالف األكراد احلاليني، العصور
بأن أكراد الطوروس اجلنويب الذين يرتادون بادية : كريستوف الذي يقول هيلموت

نهرين هم النموذج األصيل لألكراد، ومجيع الفروع األخرى مشتقة سورية وما بني ال
، ذلك أن طبائع هذا النموذج قد تكونت فقط بتأثري صراعه مع الطبيعة ومع عنه

، وعة من الدول واإلمارات املستقلةد جمموإبان اخلالفة العباسية أقام األكرا. األعداء 
. ) ١٠٨٦ـ  ٩٨٢(  كردستان الوسطى كانت أمهها الدولة الدوستكية الكردية يف

، حيث مشل دية مبعظمها ضمن حدود هذه الدولةوقد كانت منطقة اجلزيرة الكر
ديار بكر، ماردين، سعرد  حكم هذه الدولة كافة األراضي الواقعة يف واليات

، باإلضافة إىل قضاء أرديش التابع لوالية يس وقسماً من والية موش، بدل)سريت(
( ، خربوت ، حصن زياد ، والية أورفا ) ألعزيز ( وان ، وأجزاء من والية ألزاك 

، وقسم من منطقة اجلزيرة من كردستان سوريا ، واليت مشلت من منطقة ) الرها 
باسية ، عامودا ، قامشلي ، در: رأس العني حىت ر دجلة اليت تقع فيه اآلن مدن 

وقد اعترفت الدول الكربى آنذاك ذه الدولة وتبادلت الوفود مع امللك . ديريك 
، والدولة ولة العباسية ، والسلطان البويهيالكردي ممهد الدولة سعيد كلَ من الد

  .الفاطمية ، وكذلك الدولة البيزنطية
، )جزيرة ابن عمرو(بوتان  نصيبني وجزيرة: أهم مدن الدولة الدوستكية هيومن 

وقد كانت السلطة يف هاتني املدينتني حتكم األراضي اليت تقع فيها قامشلي وتربه سيب 
  . تابعة هلا كما يؤكد عليه التاريخوديريك يف العصور اإلسالمية ، ألا كانت 

وحىت عندما يتناول الباحثون مسألة هجرات األكراد وإعادة انتشارهم يف املناطق 
دية ، يؤكدون على الطابع الطبيعي والداخلي هلذه التنقالت وعدم حتوهلم إىل الكر
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فالباحث مازن بالل يف كتابه املسالة الكردية ـ الوهم . أراضي الشعوب ااورة هلم
جرات من كانت اهل: "حول موضوع اهلجرات إىل وسط سورياواحلقيقة ، يقول 
، لكن من الشمال والشرق قدميةهددت كهجرة أمن احلضارات ال، اجلنوب مفاجئة

مل تكن هجرات باملعىن الدقيق ، بل كانت انتقال ممالك من السفوح إىل السهول ، 
فاملمالك اجلبلية كانت من أصل املنطقة وأي احتكاك هلا مع حضارات الداخل كان 

يثيولوجي هلذه يتم بشكل تغري يف التنظيم السياسي ، بينما نالحظ أن التراث امل
فممالك الشمال مل تكن تطمح " مث يضيف ومن جهة أخرى... واحد  املمالك

باالستيطان يف وسط سوريا بقدر رغبتها يف االحتكاك والتكامل فهي كانت دائماً 
تعود باجتاه مواقعها ، أي أا تعرب عن انتمائها لألرض أكثر من هجرات اجلنوب اليت 

الشمال تعرب عن حركة داخلية  فأمنياً كانت ممالك" . كانت تستقر يف وسط سوريا 
نتيجة ظرف موضوعي ، بينما كانت احلركة الدميغرافية اجلنوبية شأناً خارجياً ال 

  .إىل منطقة اهلالل السوري اخلصيب يدخل بطرق عادية
ويف السياق نفسه ، جند يف دراسة الباحث والكاتب الفرنسي فيليب روندو حلركة 

ر الكردية وإقامتها يف املناطق الكردية احلالية ، التنقالت اليت قامت ا بعض العشائ
وعلى النقيض من الفكرة الشائعة : " فريجعها إىل مراحل تارخيية قدمية ، حيث يقول 

، فإن اجلزيرة العليا السورية قد سكنت وأكتشفت من قبل عناصر كردية هامة منذ 
. داب الفرنسياألتراك يف زمن االنتزمن سابق ، ومل تستخدم كملجأ للمهاجرين 

أس منطقة ر( ويعيد فيليب روندو تواجد العناصر الكردية يف حوض اخلابور األعلى 
يسر للفرات ، واستقرار األكراد على الشاطىء األإىل القرن السادس عشر) العني 

، وكذلك على الشاطىء األمين منذ القرن السابع عشر حول أراب بونار وسردج
السالطني ، وكذلك يعترب روندو إن إقامة األكراد  نتيجة للهجرة التعسفية من قبل

ويقدر فيليب روندو عدد . كرداغ يعود إىل القرن السادس عشرواستقرارهم يف 
آالف نسمة رغم حتفظه ) ١١٠(بـ  ١٩٣٩األكراد يف سوريا وفق تقديرات ما قبل 
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ناول أحداث ، ومما جيدر اإلشارة إليه فإن مجيع هذه املصادر اليت تتهذا الرقمعلى دقة 
تلك املرحلة ال تورد أية إشارة إىل حدوث معارك واحتكاكات بني العشائر الكردية 

، مما يعزز القناعة بأن هذه التنقالت كانت قيم يف هذه املناطق وعناصر عربيةاليت ت
فعالً تتم داخل أراضي كردستان ، وذلك إما بسبب الظروف السياسية ، وإما 

أما املناوشات . ف املناخية اليت كانت حتتم هذه التنقالت ألسباب تتعلق بتبدل الظرو
اليت كانت تتم يف بادية اجلزيرة بني األكراد والعرب البدو ، فقد كانت بسبب 
استغالل البدو القادمني من البادية اجلنوبية ملواسم انتقال األكراد إىل املصايف اجلبلية 

لقطعام ، ولدى نزول األكراد يف  والتوغل يف املناطق الكردية الستغالهلا كمراعي
فصل الشتاء إىل مواطنهم كانوا يصطدمون بالقبائل العربية الوافدة ويرغموم على 

باسيل نيكيتني أيضاً يف كتابه  االرتداد إىل مواقعهم ، وهذا ما أشار إليه الباحث
  ."راداألك"

ية القرن السادس ويف مرحلة احلكم العثماين بعد احتالل كردستان من قبلهم مع بدا
عشر كانت هناك عدة إمارات كردية مستقلة متناثرة فوق أرض كردستان ، وكانت 
منطقة اجلزيرة الكردية مبعظمها خاضعة إىل إىل إحدى تلك اإلمارات ، ونعين ا 
إمارة بوطان اليت تؤكد الدراسات التارخيية على أن حدودها الغربية كانت تصل إىل 

، اليت كانت تشغل سنجق ماردين واملناطق ااورة " ميللي " رية القبيلة الكردية الكب
هلا ، وكانت احلركة التجارية والتعامل اإلداري لألكراد يف منطقة اجلزيرة مع مدينيت 

أما منطقة كرداغ ، فقد كانت خاضعة . ونصيبني) جزيرة ابن عمرو ( وطان جزيرة ب
  . وحكمها من بعده أحفاده "  Mand" إلمارة كلس واعزاز اليت أقامها األمري ماند 

كذلك يوجد الكثري من الكتاب والرحالة الذين زاروا املنطقة وكتبوا عنها يف فترات 
تارخيية متفرقة ، فمعظمهم يوثقون الوجود الكردي التارخيي يف هذه املناطق يف 

م خريطة  ١٧٦٤عام " كارسنت نيوبوهر"م ، فقد نشر الكاتب الدامناركي كتابا
: أكد على وجود مخس قبائل كردية هيحيث . شرح رحلة قام ا يف هذه املنطقة ل
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تزال تعيش يف مناطقها  وهذه القبائل ال) ، آشييت دقوري، كيكي  شيشاين، مللي( 
رحلة يف مصر " بعنوان  ١٧٨٩ـ  ١٧٨٨، ويف كتاب صدر يف باريس عام التارخيية

يتحدث فيه املؤلف مطوالً عن " ين كونستانتني فول" للرحالة الفرنسي " وسوريا 
  .األكراد يف منطقة كرداغ اليت نزل فيها أثناء رحلته إىل سوريا قادماً من مصر 

 حول عدد" تسيمريمان"تقديرات القنصل " األكراد"فيورد يف كتابه " مينورسكي"أما 
ألف نسمة من هذه )  ١٢٥( بأن من جمموعة : األكراد يف والية حلب، إذ يقول

حول توزيع  ١٩٣٧ويف تقرير سنوي نشر عام . قرية) ١٠٠٠(ية هناك لألكراد الالو
ة اجلزيرة ، يؤكد هذا التقرير على وجود أغلبية كردية يف منطقالسكان يف اجلزيرة
 ٣١ألف من األكراد،  ٨٢ألف من العرب املسلمني،  ٤٢: ( ويعطي األرقام التالية

ألف يهودي ، ألف شركسي، ، "وهم من األكراد"ألف يزيدي  ٢ألف مسيحي، 
  .)وأغلب األكراد من سكان القرى 

، عثمانيني يف بداية القرن العشرينوحىت أثناء نشوء احلركة القومية العربية املناهضة لل
، ال يام من بني مطالب القوميني العربفلم تكن منطقة اجلزيرة الكردية يف يوم من األ

وال خالل العهد ، العربية كماهون حول تشكيل الدولةيف مراسالت حسني م
، ألن ميني العرب حتت االنتداب الفرنسي، وال حىت من قبل القوالفيصلي يف سوريا

يف حني أن زعماء األكراد طالبوا . كردية اجلزيرة كانت من احلقائق املسلمة ا 
معاهدة سيفر باملناطق الكردية اليت وقعت داخل احلدود السورية عندما استبعدت من 

، حيث توجد وثيقة مرسلة من أحد الدبلوماسيني الربيطانيني ١٩٢٠قد يف آب اليت ع
تتألف من  ١٩٢١إىل حكومته بعد االنتهاء من عقد مؤمتر القاهرة الربيطاين يف مارس 

ـ لقد اعترفت املعاهدة مببدأ  ٢: ( ول الدبلوماسي يف النقطة الثانيةنقطتني ، ويق
ا كانت ستجري أية تبديالت على املعاهدة فأا احلكم الذايت ، ويرى األكراد أنه إذ

أن تدخل يف كردستان مقاطعات ال ينبغي أن تكون باجتاه املس ذا املبدأ ، بل باجتاه 
كل خاص يف مشال شرقي آسيا ، وبشثرية، حيث يشكل األكراد األكأخرى
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، كرادبالرغم أن سكاا أ  ، وبعض املقاطعات اليت أحلقتها املعاهدة بسورياالصغرى
وكذلك متكني األكراد من أن يكون هلم منفذ على البحر عن طريق ضم جزء من 

وكذلك إثر انتهاء احلرب . ١٩٢١مارس  ٢هذه املذكرة بتاريخ  أياز ، وقد ارسلت
العاملية األوىل واندحار اإلمرباطورية العثمانية نشطت الدعوات املطالبة بإستقالل 

ت أهم وأبرز دعوة إىل استقالل كردستان عن الشعوب اليت كانت خاضعة هلا  وكان
ويدرو "لرئيس األمريكي يف حينها السيد اإلمرباطورية العثمانية دولياً هي دعوة ا

لدى صياغته للنقاط األربعة عشرة املشهورة واليت أصبحت مبثابة مشروع " ويلسون
لثانية ، حيث تضمنت النقطة اأساساً ملسودة برنامج عصبة األممللسالم العاملي و

عشرة من مبادىء ويلسون الدعوة إىل إتاحة الفرصة احلقيقية لألقليات غري التركية يف 
أمثلة ذا الصدد اإلمرباطورية العثمانية ملمارسة استقالهلا ، وقد أورد ويلسون ثالثة 

أرمينيا ، كردستان ، البالد العربية ، ودعى إىل انفصال هذه البلدان : ورتبها كالتايل
رباطورية ونيلها استقالهلا بعد أن توضع فترة قصرية وحمدودة حتت االنتداب ، عن اإلم

راق وكان ويلسون يقصد من كردستان العثمانية ، تلك ازأة اآلن بني تركيا والع
  .وسوريا

ولكن تطور األحداث يف مرحلة ما بعد احلرب وخاصة وصول الكمالية إىل احلكم 
 الغرب مع مصاحلها لدرء اخلطر الشيوعي على وإزاحة نظام السلطنة وتوافق مصاحل

منطقة الشرق األوسط قد جعل النتائج السياسية للحرب العاملية األوىل وبيلة وقاسية 
على األكراد وقضيتهم التحررية وحتولت كردستان إىل مسرح للمساومات الدولية 

ردستان ومت تقسيم ك االستعماريةوعربون إرضاء وتوافق للمصاحل املكثفة للدول 
فعلياً بني األطراف املهيمنة وفق مساومات واتفاقيات وقرارات مل ) سابقاً ( العثمانية 

تأخذ إرادة الشعب الكردي ومصاحله باحلسبان ومل حتترم ال التاريخ وال اجلغرافيا وال 
فقد قررت عصبة األمم يف . تعبري الكاتبة الكردية درية عويناألتنولوجيا على حد 

م والية املوصل إىل العراق اخلاضع لربيطانيا ، بعد ما فشل ض ١٦/١٢/١٩٢٥
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. األتراك واالنكليز والعراقيون يف حل الرتاع على هذه الوالية عن طريق مفاوضام
ليت كانت بسوريا ا) اجلزيرة ، كوباين ، كرداغ (قت املناطق الكردية الثالث بينما أحل

لفرنسية ـ التركية اليت ابرمت يف ، وذلك وفق املعاهدة اخاضعة لالنتداب الفرنسي
أنقرة يف أكتوبر من السنة  ، مبعاهدةاألوىل: واليت عدلت مرتني ٩/٣/١٩٢١دن يف لن

لواء (، بعد ذلك أحلقت فرنسا ١٩٢٦فنال سنة ، مبعاهدة جووالثانية. نفسها
.  ١٩٣٩ذات األغلبية العربية بتركيا بعد أن اقتطعها من سوريا يف عام ) اسكندرون 

وقد ارتبط مصري شعبنا الكردي يف هذا . لك مت ترسيم احلدود ائياً بني الدولتني وبذ
اجلزء بالدولة السورية ، قام هذا الشعب جبميع واجباته ، لكنه حرم من مجيع حقوقه 

لذلك تستمد القضية الكردية عدالتها من واقع الوجود التارخيي للشعب الكردي يف . 
كن من املالحظ أن هذه احلقيقة تتعرض إىل الطمس مناطقه األصلية من وطنه ، ل

والتحريف املتعمد ، كما تتعرض احلقوق إىل االنكار واالغتصاب ، إال أن قضية 
شعبنا الكردي يف سوريا كقضية شعب مضطهد ال تقل أمهية وعدالة عن قضية أي 

 وهلذه ي يف األجزاء األخرى من كردستان، شعب مبا يف ذلك قضايا شعبنا الكرد
  :اليت ترتكز إىل العوامل التالية القضية خصوصيتها

إن احلدود الفاصلة بني أجزاء كردستان هي حدود دولية قائمة بني الدول  -١
الغاصبة لكردستان وهذه احلدود وإن كانت مصطنعة وال تعرب عن إرادة شعبنا 

دولية الكردي ، إال أا كباقي احلدود الدولية حتظى حبماية دولية وفق املواثيق ال
، وإن أي تعديل أو إلغاء هلا يتطلب تسويات سياسية تتفق عليها األطراف 
املعنية ومبباركة دولية ، وبدون ذلك فإن اتمع الدويل ومراكز قراره ستمنع 
املساس ذه احلدود إن مل يكن إلتزاماً منها باملواثيق الدولية ، فدفاعاً عن 

  .مصاحلها اليت ستتضرر من جراء ذلك 
تناقض الرئيسي لشعبنا الكردي يف سوريا وحركته الوطنية تناقض مع السياسة ال -٢

الشوفينية اليت ميارسها النظام القائم يف البالد ، مثلما هو تناقض شعبنا الكردي 
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يف كل جزء من أجزاء كردستان األخرى وحركته مع األنظمة السياسية القائمة 
يف سوريا يف النهاية حالً  يف تلك األجزاء ، وسيكون حل القضية الكردية

سياسياً قائماً على أساس التسوية بني هذا النظام وممثلي الشعب الكردي 
  .وحركته الوطنية 

استحالة الزعم بإمكانية متثيل احلركة التحررية الكردية يف جزء من أجزاء  -٣
فمهما تطور . كردستان األخرى لشعبنا الكردي يف سوريا والدفاع عن قضيته 

تحرري ألي جزء من كردستان وحقق املكاسب فإن احلل النهائي النضال ال
يتطلب تسوية سياسية قائمة على مبدأ التفاوض بني الطرفني املعنيني ، أي 
األكراد واحلكومة حيث ال ميكن وال حيق ألي من الطرفني البحث يف مصري 

  .األجزاء األخرى من كردستان لعدم متلكهم سلطة القرار يف ذلك 
ين يف الظروف السياسية واجلغرافية لكل جزء من أجزاء كردستان إن التبا -٤

  .يتطلب أساليباً نضالية تتفق يف طبيعتها النضالية وختتلف يف أشكاهلا املعتمدة 
عدم جدوى مبدأ تأجيل النضال القومي والدميقراطي يف هذا اجلزء لصاحل  -٥

ف وذلك لسبب األجزاء األخرى من كردستان إنطالقاً من فكرة املركز واألطرا
بسيط وهو أن النظام القائم ال يؤجل سياساته القائمة على إنكار وجود الشعب 

  . الكردي والشطب على حقوقه وممارسة ج الصهر والتذويب حبقه 
هل أخذت هذه اخلصوصية بعض االعتبار : ولكن السؤال اهلام الذي سنطرحه هو 

ر لصاحل القضية الكردية يف وحشدت الطاقات الوطنية الكردية بأكملها ودون هد
إن املتتبع للوضع السياسي الكردي يف سوريا منذ بداية تشكل حركته . سوريا ؟

الوطنية وحىت اليوم سيالحظ اخللل الواضح يف هذه املعادلة ، وسيتبني له بأن هذه 
اخلصوصية غالباً ما كانت تطمر حتت العموميات القومية والوطنية فتارة تربط القضية 

ية ومصري الشعب الكردي يف سوريا مبستقبل األوضاع والتطورات يف األجزاء الكرد
الكردستانية األخرى ، وتارة أخرى ترتبط باحلل االشتراكي املنشود يف البالد ، وبني 
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هاتني النظريتني كانت الطاقات در والسياسات ختيب واالحباطات تتوسع وتترسخ 
صوصية غائبة أو مهمشة ؟ ال بد جند أنه هناك وإذا ما تساءلنا ملاذا كانت هذه اخل. 

  :مجلة من العوامل ساعدت على ذلك ولعل أمهها هي 
التفاوت النسيب بني أجزاء كردستان مساحة وسكاناً ، فمساحة كردستان  •

: ، موزعة بني الدول األربعة كالتايل  ٢كم)  ٤٠٩.٦٥٠( التقريبية تبلغ زهاء 
يف  ٢كم ٧٢.٠٠٠يف إيران و ٢كم ١٢٤.٩٥٠يف تركيا و ٢كم ١٩٤.٤٠٠
وبالتايل تكون النسبة املئوية لكل جزء . يف سوريا  ٢كم ١٨.١٣٠٠العراق و

 ٤٧.٤٥كردستان تركيا : من كردستان إىل املساحة الكلية لكردستان كالتايل 
، كردستان %  ١٧.٥٧، كردستان العراق %  ٣٠.٥، كردستان إيران % 

لسكان كل جزء من كردستان إىل العدد  أما النسبة املئوية% .  ٤.٤٦سوريا 
، %  ٤٨.٩٣كردستان تركيا : الكلي لسكان كردستان فهي كالتايل 

، كردستان %  ١٤.٨٩، كردستان العراق %  ٣١.٩١كردستان إيران 
  % .  ٤.٢٥سوريا 

يف مرحلة تصاعد املد التحرري حلركة شعبنا ضد اإلمرباطورية العثمانية ومن مث  •
كانت مسامهة األكراد القاطنني يف املناطق الكردية يف سوريا خليفتها الكمالية 

مسامهة األطراف مع املراكز كوا تقع يف أقصى املناطق احلدودية لكردستان ، 
وكانت مراكز االنتفاضات الكردية املتعاقبة يف كردستان الشمالية وهذا ساهم 
قع يف تأسيس وعي قومي وسياسي وقائم على فكرة دعم املركز من مو

األطراف وقد امتد هذا الوعي على مراحل ما بعد تقسيم كردستان ووضع 
احلدود التجزيئية ال بل حىت أيامنا هذه ومما ساعد على ترسيخ هذا املفهوم هو 
شكل احلدود الفاصلة بني جنوب كردستان ومشاهلا حيث أن هذا الشكل يعمل 

اسطة متردات عربية ، على فصل املناطق الكردية الثالث يف سوريا عن بعضها بو
مما أعطى هلذه املناطق شكل جيوب متفرقة وملحقة بكردستان الشمالية ، 
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واحلقيقة التارخيية واجلغرافية هي كذلك ألن هذه املناطق مقتطعة فعالً من 
  .كردستان نتيجة التقسيم 

وعليه فإن الشكل التجزيئي قد أوقع احلركة الوطنية الكردية يف سوريا يف  •
رناجمية عجزت مبوجبها عن طرح صيغة سياسية قانونية هلذه املناطق يف إشكالية ب

  .إلفتقار هذه املناطق إىل وحدة إقليمية ) املركز ( عالقتها مع الدولة 
لقد كانت بدايات تشكل احلركة الوطنية الكردية يف سوريا منطلقة من أولوية  •

ية خويبون عام النضال القومي يف سبيل كردستان املركزية ، حيث تأسست مجع
لتنظم إنتفاضة آغري يف كردستان الشمالية ودعمها ، مث مت تأسيس  ١٩٢٧

الذي اعتمد يف برناجمه السياسي حترير وتوحيد كردستان  ١٩٥٧الباريت عام 
هذا . دون األخذ بالظروف املختلفة واخلاصة لكل جزء من أجزاء كردستان 

كردستان يف وضع هذا وقد سامهت شخصيات سياسية من األجزاء األخرى ل
  .الربنامج عندما كانت تقيم يف سوريا بصفة الجئني سياسيني 

إن الطبيعة الريفية لنمط احلياة يف اتمع الكردي يف سوريا وما حيويه هذا النمط  •
يف أحشائه من عالقات إجتماعية متخلفة وأفكار ومعتقدات غيبية وسلفية ، 

كز القرار يف احلركة الوطنية الكردية ، أفرزت جيالً من القيادات املتحكمة مبر
اليت تتفشى يف صفوفها األمية السياسية والضحالة الفكرية والقصور املعريف ، 
فتعاملت مع املفاهيم النظرية بإميانية مطلقة قائمة على التصورات واحلقائق 
الناجزة اليت ال ميكن تأويلها إال بشكل أحادي اجلانب ، وأية حماولة لإلجتهاد 

اخلروج عن املألوف وإبداء اآلراء املخالفة تعترب ارتداداً فكرياً يستحق العقاب و
وبذلك عجزت هذه القيادات عن وضع التصورات السياسية السليمة واملناسبة 
خلصوصية القضية الكردية يف سوريا وترتيب أولويتها النضالية واعتماد ثوابتها 

ائمة على احترام هذه الثوابت وفق الوطنية وجعلها قاعدة لوحدا الوطنية الق
واستعاضت . االلتزام بالقواسم املشتركة والنقاط املتقاطعة من الربامج السياسية 
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عن كل ذلك بااللتجاء إىل التباهي والتفاخر بالقوى الكردستانية والتصفيق هلا 
والركون إىل عالقات التبعية والوالء معها ، حماولة بذلك التغطية على هروا 

كل . التزاماا حيال متطلبات النضال من أجل قضيتنا األساسية يف ساحتنا  من
تشكل ونشوء مساحات فارغة انتشى فيها اإلحباط واليأس ،  هذا ساعد على

وكان من السهل على القوى الكردستانية استغالهلا وزرعها باألفكار الداعية إىل 
مت تأمني الغطاء والدعم  تركيز اجلهود يف ساحة تقع خلف احلدود ، وسرعان ما

السياسي هلذه القوى الكردستانية من قبل السلطة احلاكمة فتحولت هذه 
الساحات إىل ساحات متصارعة ومتضاربة معنا وداعية إىل الشطب على 

  .وجودنا كحركة وطنية كردية يف سوريا 
ل مع السياسة املعتمدة من قبل األنظمة املتعاقبة على احلكم يف البالد يف التعام •

القضية الكردية حيث تعمد إىل إنكار وجود الشعب الكردي وقضيته يف سوريا 
وتشجع وتدعم التنظيمات والتوجهات الداعية إىل النضال يف ساحات 
كردستان األخرى ، وتفعل كل ما تستطيع جلعل هذا املوقف أمراً واقعاً ، ومما 

هذه السياسة يسهل مهمتها هو جتاوب البعض من القوى الكردستانية مع 
والتعاون مع النظام من أجل حتقيقها ، وتنسج عالقات غري متكافئة وعلى 
حساب التنكر لقضية شعبنا الكردي يف سوريا ، بل وصلت األمور مع قيادات 
البعض من هذه األحزاب الكردستانية إىل التصريح العلين ضد الوجود التارخيي 

  .لشعبنا فوق أرضه 
وتصاعد كفاح الشعوب من أجل حتررها وتفجر إن فترة احلرب الباردة  •

وهذا هو ( الثورات املسلحة وما رافقتها من بريق قد أظهر العمل السياسي 
  . وكأنه عبث وال جدوى منه ) األسلوب الذي تعتمده احلركة الوطنية الكردية 
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  : املصادر واملراجع 
، أربيل "  تاريخ الكرد القدمي" فوزي رشيد ، . مجال رشيد أمحد ، د . د  )١

١٩٩٠ .  
  " .تاريخ اإلمارات الكردية يف العهد االسالمي " حممد أمني زكي ،  )٢
  .، دار الروائع ، بريوت " األكراد " باسيل نيكيتني ،  )٣
، اجلزء " الدولة الدوستكية يف كردستان الوسطى " عبد الرقيب يوسف ،  )٤

  .األول 
  " .املسألة الكردية بني الوهم واحلقيقة " مازن بالل ،  )٥
 ٦ـ  ٥( ، جملة احلوار ، العدد املزدوج " أكراد سوريا " فيليب روندو ،  )٦

  . ١٩٩٤، عام ) 
  " . تاريخ اإلمارات يف اإلمرباطورية العثمانية " جليلي جليل ،   )٧
  . ، دار اهلالل " عرب وأكراد خصام أم وئام " درية عوين ،  )٨
  . كاتب ، دار ال" األكراد ـ مالحظات وانطباعات " مينورسكي ،  )٩
  .، دار الكاتب " األكراد شعباً وقضية " صالح بدر الدين ،  )١٠
، املؤسسة العربية " القضية الكردية يف العشرينات " عزيز احلاج ،  )١١

 .راسات والنشرللد

١٢( Derbar. Sitraticiya siyasi / sipah, ya tevgera 
welatiya kurd ; Ismet \erif wanl, - werger Soro  

  " .كردستان واألكراد " امسلو ، عبد الرمحن ق. د  )١٣
صفحات من تاريخ حركة التحرر الوطين الكردي يف " حممد مال أمحد ،  )١٤

  " .سوريا 
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  :شهادات

 
 ويف كــردسـتـان شــفاء للــعراق

  

 

سعد الدين إبراهيم. د
املسـجل األكراد هم أحد الشعوب األصيلة يف الشرق األوسط، ويعود تارخيهم

أوروبية، يالد، وينتمون لغوياً وعرقياً إىل عائلة الشعوب اهلندوقبل امل ٢٠٠٠إىل 
القـرن وقد دخلوا اإلسالم بدءاً من. وتشمل األفغان والفرس واألتراك واألملان

بـالعرب الثامن امليالدي، ولكن مل يتم تعريبهم، حيث مل خيتلطوا اختالطاً مكثفاً
 شون يف مناطق جبلية وعرة، فقـد املسلمني الفاحتني وألم كانوا وما زالوا يعي

احتفظوا بلغتهم وثقافتهم وأسلوب حيام القبلية، ونزعتهم للحرية واالستقاللية
ولذلك حينما قامت بريطانيا وفرنسا بتقسـيم الـوطن. سلطة مركزية عن أي

والعراق وإيران وسوريا، بعد احلرب العامليـة األوىل، فـإن الكردي بني تركيا
.هذه البلدان حاولت إخضاعهم لسلطتها املباشـرة  يف عواصمالسلطة املركزية 

عاماً على اية احلرب ٨٦يقاومون، رغم مرور  وقاوم األكراد ذلك، وال يزالون
 .العاملية األوىل

من ذلـك أن .وقد كان العراق هو األكثر معاناة وشقاء بسبب املسألة الكردية
نصـف  بغداد قد استغرق أكثر منصراعاً مسلحاً ممتداً بني احلكومة املركزية يف

-١٩٢١(، سواء يف العهد امللكي )٢٠٠٧-١٩٢١(تاريخ الدولة العراقية احلديثة 
-١٩٥٨(أو العهد اجلمهوري الشعبوي الذي بدأ بعبد الكرمي قاسـم  (١٩٥٨
ولكن أكثر هذه العهود قسوة). ٢٠٠٣-١٩٧٨(حسني  وانتهاء بصدام) ١٩٦٣

حيث فتك قتالً حبوايل نصف مليون من سني،ودموية كان عهد الطاغية صدام ح
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وأحل حملهم آخرين من جنوب مواطين كردستان، وشرد مليوناً آخر من ديارهم،
منـذ إنشـاء ووسط العراق، يف هجرة قسرية غري مسبوقة يف الشرق األوسـط 

 هذا فضالً عن تدمري أكثر من ثالثـة . إسرائيل وتشريد أبناء الشعب الفلسطيين
ومل يتردد يف استخدام أبشع أسـلحة. دية وحمو آثارها من الوجودآالف قرية كر

الشامل، الكيمياوية والبايلوجية، لترويع وقتل املواطنني األكراد، فيما مساه الدمار
، ومذحبة حلبجه، واليت مل يستثن فيهـا زرعـاً أو"األنفال"نفسه بعملية  صدام

ورغم هذا الشقاء الذي تعرض.فاالًأو حيواناً، نساء أو شيوخاً أو أط ضرعاً، نباتاً
فإن مقاومتهم لطغيان صدام حسني، ونضاهلم من أجل حقوقهم له أكراد العراق،

.سقط الطغيان من جربوته، وأصبح أثراً بعـد عـني   مل يفتر حلظة واحدة إىل أن
وسارعوا بإعادة بناء إقلـيمهم، وكفكف األكراد دموعهم، وضمدوا جروحهم،

بقية العراق بعد سـقوط نظـام وبينما ترنح. تماعياً وسياسياًمادياً ونفسياً واج
األمريكـي يف وسـط ث واألخطاء الفادحة اليت ارتكبتها سلطات االحتاللالبع

العراق، وجنوب العراق، وانفجار العنف، وانتشار اإلرهاب فيهما، فقد ظل مشال
سـت عمليـة  أي إقليم كردستان آمناً، وازدهر اقتصاده وجمتمعه املدين، وتكر 

الدميقراطي الكردسـتاين،: التحول الدميقراطي من خالل نشاط احلزبني الكبريين
الوطين، إىل جانب أقليات لغوية وقومية، منهم التركمان واآلشـوريون واالحتاد
وااليزيديون رمبا كانت سنوات املعاناة، واخنراط معظم أبناء كردستان والكلدان
تمع املدين، هو الذي أعطى الناس إحساساً عميقاًاحلزبية ومنظمات ا يف احلياة
ينبغي أن تكون للجميع على قدم املساواة، لكل مـن يعـيش علـى بأن احلرية

وقـد. وتركماناً، مسلمني ومسيحيني ويهوداً وصـابئة  أراضيهم، أكراداً وعرباً
كردستان، على أن يكون النظام االنتخايب بالتمثيل حرص الدستور احمللي إلقليم

على أن يكـون هلـا نـواب يف برملـان النسيب، الذي يسمح ألصغر األحزاب
لـذلك مل. األصوات كردستان، حىت لو حصل احلزب على واحد يف املائة من
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النظـام يف  النــزاهة  نعثر يف كردستان على من يشكو من انعدام العدالة أو 
 عيشـون يف كما مل نصادف أي شكوى من ممثلي األقليات الـذين ي . االنتخايب
بل على النقيض متاماً مما حيدث يف بقية العراق، حيث يـتم نسـف. كردستان

غري املسلمني، ملسنا يف كردستان، ال فقط احلماية والرعاية، ولكن كنائس ومعابد
  .األقليات غري الكردية وغري املسلمة أيضاً االحتفاء بكل

واحلـوار، أن ، والتجوال،وذه املعاين واملشاهد خلصنا بعد أسبوع من املعايشة
 إقليم كردستان الذي كان يعيش فيه ربع سكان العراق وزاد العدد إىل الثلـث 

خالل السنوات األربع األخرية نتيجة للجوء حوايل مليوين عراقي، هو النمـوذج
.إن إقليم كردستان هو قصة النجاح الوحيـدة يف العـراق   . العراق األمثل يف

 . ح أخرىجنا ونرجو أن تتلوها قصص
أن إقلـيم كردسـتان   ولكن إىل أن حيدث ذلك، أو لكي حيدث ذلك، فإن على
باحملافظات وقد يبدأ ذلك. يبادر إىل القيام بدور املنقذ للعراق من الضالل والدمار

مـن فاحملـاربون القـدماء واحملـدثون   . العراقية املالصقة جنوباً وشرقاً وغرباً
 لعراقي الوليد، أو يف األجهزة األمنية اجلديـدة البيشمركه، قد اندجموا يف اجليش ا

 ولكنها ما زالت تتمركز يف إقليم كردستان وهي األكثر مترساً وخـربة . للعراق
حفـظ النظـام ومناهضـة وعليهم مساعدة السلطات احمللية علـى . وانضباطاً

يماحملافظات ااورة، مثلما فعلوا يف احملافظات اليت يتكون منها إقل اإلرهاب، يف
والكرد ليسوا اآلن طرفاً يف الصراع احملتدم بني الشيعة العرب والسـنة .كردستان

 .استقبلوا كل من جلأ إليهم من الطرفني طلباً لألمن واألمان العرب، وقد
وأحد القيادات وقد حتدثت مع الشيخ خالد العطية، نائب رئيس الربملان العراقي،

باإلجياب، يستطيعون القيام ذا الدور، فردالشيعية البارزة، عما إذا كان الكرد 
 وقال ليتهم يقبلون هم القيام ذا املعروف، فهم حمل ثقة معظم الشيعة، حيـث 

وسألت أحد القيـادات الربملانيـة. كانوا مثل الشيعة ضحايا لنظام صدام البعثي
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وهي السيدة صفية السهيل نفس السؤال فردت أيضاً باإلجياب، حيث إن السنية
يشتركون مع األكراد يف االنتماء لنفس املـذهب السـين، وال لعرب العراقينيا

وأخرياً. األكراد، كما يشعرون حنو األغلبية الشيعية يشعرون بالتهديد الطائفي من
برملان كردستان نفس السؤال، فأجاب بتحفظ سألت السيد عدنان املفيت، رئيس

إذا كان هناك تأييد عريب، وفقط إذا طلب أصحاب الشأن أنفسهم ذلك، وفقط
  .ودعم دويل

قيادات اتمع ويف آخر ليلة يل يف مدينة أربيل، حضر للقاء يب حوايل ثالثني من
يف وكان هناك انقسام حـاد . املدين يف كردستان، وطرحت عليهم نفس السؤال

 وكان الذين ال يرحبون بدور املنقذ من الضالل، أولئك الذين ما زالوا. اإلجابات
حيلمون بانفصال كردستان متاماً عن العراق، وبناء دولتهم املستقلة، بعيداً عـن

ولكن بعد ساعتني مـن النقـاش. العرب، سواء كانوا شيعة أو سنة مشكالت
أكثر األكراد تشدداً، أن احلكم الذايت إلقلـيمهم ال ميكـن واحلوار، اقتنع حىت

تركيا(فاجلريان . ، ودميقراطيعراق مستقر، آمن تعددي ضمانه مستقبالً، إال يف
يعترفوا بأي دولة كردية، على األقل يف اآلجل لن يسمحوا، ولن) وإيران وسوريا

بدأ اجلميع يفكرون يف الكيفية اليت ميكن ا وعند هذه النقطة يف احلوار. املنظور
  .العراق من الضالل والدمار إلقليم كردستان أن يقوم بدور إنقاذ

مجيعاً منها مـا مآثر عديدة يف التاريخ العريب اإلسالمي، نذكر لقد كان لألكراد
الصـليبية، قامت به الدولة األيوبية، بقيادة صالح الدين يف مقاومة احلمـالت 

الكثريون هو ولكن الذي ال يعرفه. وحترير القدس، يف القرن الثاين عشر امليالدي
ومها ا من أصول كرديةأن قطبني من عمالقة األدب العريب يف القرن العشرين مه

ولقد مسعت على. أمري الشعراء أمحد شوقي، والكاتب الكبري عباس حممود العقاد
األربعني سنة األخرية الزعماء األكراد مجيعاً، من املال مصـطفى بـرزاين إىل مر

طلباين، إىل مسعود وإدريس برزاين، إىل برهم صـاحل وعـدنان املفـيت، جالل
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ومع. محن، وخبتيار أمني، يشيدون باألخوة العربية الكرديةالر والدكتور أمحد عبد
نفس هذه العقود األربعة قدر شقائهم علي يد احلكّـام ذلك مل يشق األكراد يف

هو هل يكون شفاء العراق على يد كردسـتان والسؤال اآلن. العرب يف العراق
ولكـن. ا الرجاءوإجنازام املعاصرة توحي ذ مستقبالً؟ إن تاريخ الكرد العريق،

  .اهللا وحده أعلم
  ـــــــــــ

  الراية القطريةعن * 
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  أي حلّ ينتظرهم؟: األكراد اردون من اجلنسية السورية
عمر قدور

ال ندري إن كانت املصادفة قد جعلت الرئيس السوري يشري، بشيء مـن  
، يف خطاب القسم بتـاريخاالستطراد، إىل قضية األكراد اردين من اجلنسية

فالواقع أن هذه القضية تنهي أربعة عقود ونصف العقد مـن. ١٧/٧/٢٠٠٧
أي طرح بعد"الالحلّ، وقد بشر الرئيس حبلّ من نوع ما، مع اإلشارة إىل أن 

، ما يدفعنا إىل استباق"حل موضوع اإلحصاء يعترب حماولة هلز استقرار الوطن
، مع قناعتنا بأن املعاجلة اجلذريـة وحـدهاذلك، وعرض هذه احلالة الشاذة
  .الكفيلة بطي هذا املوضوع ائياً

، فقد نص املرسوم١٩٦٢تعود مشكلة األكراد اردين من اجلنسية إىل عام 
، يف مادته األوىل، علـى إجـراء٢٣/٨/١٩٦٢بتاريخ  ٩٣التشريعي رقم 

د تارخيه بقرار مـنإحصاء عام للسكان يف حمافظة احلسكة يف يوم واحد يحد"
كمـا نـص يف مادتـه". وزير التخطيط بناء على اقتراح من وزير الداخلية

عند االنتهاء من عملية إحصاء السكان يف حمافظة احلسـكة: "السادسة على
تشكّل جلنة عليا مبرسوم مجهوري بناًء على اقتراح وزير الداخلية لدراسة نتائج

األحوال املدنية اجلديدة أو عدمه، وإعداداإلحصاء وتقرير تثبيتها يف سجالت 
وبالفعل أُجري اإلحصاء يف يوم واحد فقـط هـو". التعليمات الالزمة بذلك

فاملسـافرون يف ذلـك. ، ومت تثبيت نتائجه خالفاً ألي منطق٥/١٠/١٩٦٢
اليوم، والعائالت املقيمة يف حمافظة أخرى، كانوا معرضني لفقدان جنسـيتهم

يا الشوفينية وراء اإلحصاء االستثنائي تتضح مع النتائج، إذ مللكن النوا! قانوناً
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يفقد أحد جنسيته سوى ما يزيد على مخسني ألفاً من األكراد الذين منحـوا
، بعض املصادر الكردية تشري إىل أكثر"أجانب أتراك"ـ وثائق إقامة تصفهم ب

لـكمت تعديل ت ١٩٦٩عام  ٢٧٦من مائة ألف، وبعد صدور املرسوم رقم 
   "!أجانب سوريني"الصفة لتصبح 

ال يتسع اال لسرد فضائح ذلك اإلحصاء، فعلى سبيل املثال جرد اجلنـرال
توفيق نظام الدين من اجلنسية وهو رئيس األركان العامة يف سـوريا سـابقاً،
وكذلك شقيقه عبد الباقي نظام الدين وهو وزير ونائب سابق، واألمر نفسـه

راهيم باشا املللي، علماً بأن عميد العائلة كان أحـد أعضـاءبإبالنسبة لعائلة 
وتطول القائمة، فهناك آبـاء. ١٩٢٨الس التأسيسي للربملان السوري عام 

أُبقيت هلم اجلنسية السورية يف الوقت الذي جرد أبناؤهم منها أو العكـس،
ك كـانوهناك أشقاء توزعوا بني محلة جنسية وجمردين منها، وبالطبع كل ذل

ثنيـاتمن نصيب األكراد، إذ مل تسجل حوادث مماثلة جلهة العـرب أو اإل 
وألن من حيملون اجلنسـية السـورية ال. األخرى املقيمة يف حمافظة احلسكة

يشعرون باألمر كامتياز فلرمبا جيدر بنا أن نشرح ما يعنيه جتريد أولئـك مـن
.نتماء وإمنا مبجمل قضايا العيشاجلنسية السورية، فاملسألة ال تتعلق مبشاعر اال

ارد من اجلنسية ال حيق له التملك، وإذا قيض له أن يشتري مرتالً أو حمـالً
جتارياً فهو مضطر إىل تسجيله باسم أحد السوريني، وهذه العمليـة ليسـت

يستطيع ارد أن يعلّم أوالده يف املدارس واجلامعـات. مضمونة النتائج دائماً
ال" األجنيب السوري"لكن بال جدوى، فالشهادة العلمية اليت يناهلا السورية و

وماً من الوظيفة العامة، ومن االنتساب إىل النقابـاتتنفعه يف شيء ما دام حمر
هلذا،. اليت متنح تراخيص العمل يف مهن مثل الطب واهلندسة واحملاماة وغريها

وبسبب الفقر أيضاً، يفضل اردون أن يعمل أوالدهم على إضاعة وقتهم يف
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ما دامـتالدراسة، ولنا أن نتخيل نوعية األعمال اليت تقوم ا هذه الشرحية 
ويكتمل احلصار بعدم قدرة هؤالء على السفر،. حمرومة من التملك والوظائف

ولكي تتعزز العزلة، ويمنع احلل. فالوثائق اليت حيملوا ال متكنهم من املغادرة
االجتماعي هلذه القضية، فقد صدرت قرارات خاصة بذلك، وعلـى سـبيل

ألطفاهلا إذا تزوجت من أجـنيب،املثال حيق للمرأة السورية أن متنح جنسيتها 
وأيضاً تمـنح". أجنيب سوري"لكنها تحرم من هذا احلق فيما لو تزوجت من 

اجلنسية للمرأة األجنبية فيما لو تزوجت من سوري، لكن هذا ال ينطبق على
، أي أن احلكومات السورية املتعاقبة فعلت كل ما من شأنه"األجنبية السورية"

  .زيدهم جهالً، وحيوهلم إىل طائفة منبوذةأن يفقر هؤالء، وي
رافق اإلجراءات السابقة نشر األقاويل عن هجرة هؤالء، أم قـادمون مـن
تركيا، مع أن كتب التاريخ السوري ال تشري إىل هجرة كردية كثيفة بعد قيام

وآخر هجرة معروفة من تركيا هي هجرة األرمن، وترجع إىل. الدولة السورية
القرن، وقد حظي األرمن بضيافة الئقة يف سوريا، فهـم مجيعـاًما يقرب من 

حيملون اجلنسية السورية، ويسمح هلم، خبالف األكـراد، بـتعلم لغتـهم يف
واألمر نفسه ينطبـق علـى. مدارسهم اخلاصة، وال أحد ينظر إليهم كدخالء

النازحني الفلسطينيني، فهم حيملون وثائق خاصة م، لكنهم يتمتعون بكافـة
املواطنة السورية من التعليم والتوظيف، باإلضافة إىل إشراف وكالـة" مزايا"

ومن الثابت أن نزوح الفلسطينيني بعد النكبة هو آخر. غوث الالجئني عليهم
هجرة مجاعية تشهدها سوريا، وبصرف النظر عن ذلك فقد شـهدت هـذه

حىت تسعة املنطقة طوال تارخيها موجات من اهلجرة واالرحتاالت، وقد كانت
عقود خلت تتبع لدولة واحدة هي اإلمرباطورية العثمانية، ومن العبث أن يعود
البعض إىل ما قبل الدول احلالية إلثبات وجود سكان أصليني وغري أصـليني،
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وإال وجبت إعادة الكثريين من ذوي األصول السورية الذين حيملون جنسيات
رة األكراد فقد هدفت دائمـاً إىلأما األقاويل عن هج. خمتلفة يف دول جماورة

حتريض الشعور القومي العريب للتغطية على قضية اردين من اجلنسية، وإظهار
هؤالء بصورة األجانب الذين يدفعون باجتاه تغيري الواقع الدميوغرايف ملنطقـة

ولقـد دأبـت. اجلزيرة السورية، بغرض املطالبة بانفصاهلا عن سوريا الحقاً
السابق هلا، ومع هذا حافظـت" االنفصال"على شتم عهد حكومات البعث 

على أشنع مرسوم صدر يف ذلك العهد، بل وكرسـت اإلحسـاس بـالغنب
والتفرقة بنقل املواطنني العرب من حمافظات أخرى ومتليكهم أراضي يف حمافظة

  .احلسكة، يف إطار ما يسمى مشروع احلزام العريب
ء تسللوا إىل سوريا بشكل غري قانوين،وحىت إن صدقنا ما يشاع، عن أن هؤال

فإن املنطق يفرض على احلكومة السورية إما قبوهلم كالجئني، ومنحهم وثائق
إقامة مؤقتة توضح جنسيتهم األم، أو االتصال بالدول الـيت قـدموا منـها
والتفاوض حول إعادم إليها، أو حىت وضع األمر برسم اهليئـات الدوليـة

تفعل احلكومات املتعاقبة شيئاً من هذا، وبدالً من ذلك مل. لتبحث هلم عن حل
، مـا اسـتدعى"أجانب سوريني"ابتدعت هلم صفة متناقضة ومثرية للسخرية 

مشاعر مضادة من قبلهم، إذ نظروا إىل أنفسهم كسكان أصليني بينما احلكم
ومع ذلك مل يطالبوا سوى مبرسـوم جديـد يلغـي اإلحصـاء. هو الدخيل

افة مفاعيله، وقد مرت سنوات طويلة إىل أن بانت نذر احلل يفاالستثنائي بك
...هناك التباس بـني موضـوعني  : "خطاب القسم األخري على الشكل التايل

وهم األشخاص الذين أعطوا اجلنسية جلزء من العائلة ١٩٦٢موضوع إحصاء 
وهناك موضـوع مـا يسـمى. وهو حق هلم... مثالً ومل يعط للجزء اآلخر

.كان هناك أيضاً من يعتقد بأم جزء من املشكلة يف ذلك الوقت... املكتومني
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املكتومون هم أشخاص يف سورية من جنسيات خمتلفة وليسوا علـى قيـود
يعـين. ليسوا على قيود السجل املدين يف سورية أو أي سجل آخر... سورية

كان هناك من ميزج بني موضوع املكتـومني وموضـوع. هو موضوع آخر
...أيضاً هناك من أتى إىل سورية مـن جنسـيات خمتلفـة   . ١٩٦٢إحصاء 

ومعظمهم من األكراد الذين أتوا من تركيا أو العراق ألسباب معاشية سياسية
من الواضح أن اخلطاب يقسم". هذا املوضوع ال عالقة لنا به... أمنية وغريها

وضـوعمن ال حيملون اجلنسية إىل فئات متعددة، مث يشري إىل احلل القـادم مل 
أي طرح بعـد حـل موضـوع"و" احلل الوطين النهائي"اإلحصاء على أنه 

طبعاً اجلميع يريدون احلل الـوطين". اإلحصاء يعترب حماولة هلز استقرار الوطن
النهائي على أن يكون جذرياً، فال تبقى حاجة للحديث فيه وال مربر الامهم

ة التقسيمات مع أا ختتصـرحينها ز استقرار الوطن، وهلذا لن جنادل يف دق
ماذا: السؤال الذي يطرح نفسه بقوة. اردين إىل حواىل ربع العدد املتداول

عن الباقني؟ أتستطيع احلكومة السورية، بعد مرور نصف قـرن، أن تطـرح
قضيتهم مع دول اجلوار أو مع اهليئات الدولية؟ أم سيبقون هكـذا بـال أي

  وجود قانوين هلم؟ 
رات إىل أن عدد اردين من اجلنسية يزيد حالياً على مائيت ألف،تشري التقدي

مـن إمجـايل% ١من أكراد سـوريا و % ١٠أي أم يشكّلون ما نسبته 
السكان، يعيشون يف منطقة تعتمد أساساً على الزراعة، بينما هم حمرومون من

وأي حل جزئي سيزرع اليأس. متلك األراضي ويعانون البؤس مبختلف أشكاله
يف نفوس اآلخرين الذين سيبقون بال جنسية، هلذا فإن حل املشكلة يبدأ بإعادة
اجلنسية هلم، أما احلل النهائي فهو بتعويضهم عن عقود من اإلجحاف، وإعداد
مشروع تنمية شاملة، يتضمن متليكهم األراضي أسوة باملستفيدين يف الفتـرة
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وى اردون مع أقرامكذا حلّ يتسا.السابقة من مشروع إصالح األراضي
األكراد يف الظلم، إذ تبقى احلقوق الثقافية اليت يعاين األكراد مجيعاً احلرمـانَ
منها، حىت بالقياس إىل قوميات أقل عدداً مثل األرمن، لذا فإن إزالة أشـكال
التمييز السابقة خطوة ضرورية ليتساوى األكراد مع باقي السوريني يف املظامل

  .ها اجلميعاليت يعاين من
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   :واملطبوعات بكتقراءات يف ال
   ةمسألة أصل األكراد يف املصادر العربي

  عبد القادر هوري: عرض  
الصادر عن مركز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث     ٦٨يف الكتاب رقم     

تأليف سفري أرمينيا لدى دولة اإلمـارات  )  ٢٠٠٤الطبعة األوىل (اإلستراتيجية 
مسألة أصل األكـراد يف املصـادر   "بعنوان "  ارشاك بوالديان"ة العربية املتحد

  ٠"العربية
يقسم املؤلف كتابه إىل مقدمة وستة فصول وخامتة مع فصل للهوامش باإلضافة   

  ٠إىل املصادر واملراجع اليت اعتمد عليها يف تأليف كتابه
الكرد يف الفصل األول حول األكراد يف التاريخ، يتحدث املؤلف عن مشاركة   

يف مجيع األحداث ذات الطابع احمللي اليت حدثت خالل فترة اخلالفة العربية مثل 
وكما يتحدث عـن املـؤرخني   . حركات اخلوارج وحركة بابك اخلرمي وغريها

أمحـد الكـويف   )  ( م٨٥٥بن خياط   خلبفة(و) م٨٩٢البالدزي (العرب مثل 
  .وغريهم)  م٩٢٦

ت من القرن السابع امليالدي، يبني املؤلـف  وحول التوسع العريب يف الثالثينيا  
كيف قام العرب املسلمون بفتح مناطق أي بالد األكراد بقـوة السـالح، ويف   
حاالت أقل عن طريق اتفاقيات سلمية، معتمدا يف مراجعه عن مـؤلفني مثـل   

وغريهم، ويـبني عـن   ) ١٢٣٣-١١٦٠ابن األثري (و) ٩٢٣-٨٣٨الطربي (
كر بأا ذات قيمة لدراسة املسائل املتعلقة بانتفاضات أمهية املؤلفات السالفة الذ

الكرد يف فترات احلكمني األموي والعباسي، وأنه بالعودة إىل الدراسات والكتب 
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املتعلقة بالسياسة الضريبية يف اخلالفة  يظهر بوضوح كيف أن الكـرد دخلـوا   
ـ   . اإلسالم مع تبيان عقائدهم الدينية قبل ذلك ود ويؤكد املؤلـف بعـدم وج

معلومات عن الكرد قبل الفتح اإلسالمي يف املراجع اليونانية والالتينية واألرمنية 
والسريانية وال يف غريها من تلك اللغات حسب اعتقاده ودون تقـدمي تفسـري   

  .حول ذلك
ويتحدث املؤلف يف هذا الفصل أيضا عن املوقع اجلغرايف لكردسـتان خـالل   

دي حيث كانت هذه البقعة مـن األرض  النصف األول من القرن السابع امليال
الساسانيني والبيزنطيني، فكانت هذه األرض أرض حرب  تعرضة بني صرا عا

  .بني تينك القوتني يف ذلك العصر
ينتقل بنـا املؤلـف يف هـذا الفصـل للغـوص يف       : كردي –أكراد  –كرد 

وعن تطور تعريف هـذه املفـردات يف   " كردي –أكراد  –كرد "مصطلحات 
واملؤلفات العربية، ويقول بأن مصطلحي الكرد واألكراد كان بداية  الدراسات

يف املصادر التارخيية واجلغرافية العربية يف العصر الوسيط، وأسبغ هذا املصـطلح  
على الشعوب اإليرانية اليت كانت تقطن يف خمتلف مناطق اخلالفة، ويبحـث يف  

 البـدوي  (نـها  تطور هذا املصطلح، حيث مصطلح كردي محل معاين حمددة م
 .يف مؤلفات اجلاحظ والدينوري والطربي وابن األثـري  ه، وهذا ما جيد) الراعي

يف عصور سابقة، ويربز املؤلف علـى سـبيل   ) رعاة جبليني(وأن تسمية الكرد 
) اردشري(املثال عندما يتطرق الطربي إىل رسالة بعثها  مؤسس الساللة الساسانية 

أيها الكردي املرىب يف خيـام  : "هال بالنداء التايلمست) اردوان(إىل امللك البارثي 
ففي نسخة األسطورة اليت يقدمها الطربي يـذكر  ". األكراد من مسح لك بالتاج

، وقد وردت هذه الفقرة يف مؤلف ابن األثري وأيب )أعراب فارس(بأن الكرد هم 
تعين البدوي الذي يشـتغل يف  ) أعراب(الفداء وابن الوردي وآخرين، وكلمة 
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ملقام األول بتربية احليوانات، كما أطلقت أعراب على فئة السكان املشـتغلني  ا
بالرعي يف البالد اليت دخلت اإلسالم، وأن كلمة الكرد وأعراب هلما نفس املعىن 

  !ومل تكن تشري إىل أصل ساليل
ويتوصل بنا املؤلف أخريا  إىل أن املؤلفات اليت صدرت يف عصور أكثر حداثة   

  .كرد كشعب حمددتشري إىل ال
  :أراء املؤلفني العرب حول مسألة أصل األكراد

-٦٣٢يشري املؤلف بأنه مل يكن لدى العرب إبان اخللفاء الراشـدين املمتـدة    
م تصور واضح حول ما خيـص السـكان   ٧٥٠-٦٦١واخلالفة األموية  ٦٦١

الواقعني ضمن أراض البلدان اليت فتحوها، مث أخذت هذه الرؤية تـتغري نسـبيا   
حيث قام املؤلفون مبحاوالت جادة  ١٢٥٨-٧٤٩الل فترة اخلالفة العباسية خ

استهدفت البحث يف النشوء العرقي من أجل تثبيت أركان دولة اخلالفة العربية 
أمام الشعوب الساعية لالنعتاق والتحرر أو لرفضه للخنوع واالحتالل، واعتمد 

وراة وبعـض الروايـات   أغلب املفكرين العرب إىل املوضوعات الواردة يف الت
واألساطري الدينية للربهنة على االنتماء العريب إىل تلك الشعوب وحتدرهم مـن  

  .العرق السامي
أوىل احملاوالت العربية على الربهنة على حتدر الكرد من أصل عريب كان خـالل  

صاحب ) سحيم بن حفص أبو اليقظان(القرن الثامن امليالدي، حيث تطرق إليها 
ملؤلفات املفقودة اليت مل يتم العثور عليها ومن بعد ذلك اعتمد عليها الكثري من ا

الكتاب العرب الالحقون، حيث يذكر سحيم بأن اجلد األكرب لألكراد هو كرد 
بن عمر بن عامر بن صعصعة، ويذكر ابن الكليب بأن اجلد األكرب لألكراد هـو  

) رن التاسع امليالديالق(واملؤرخ ابن دريد . كرد بن عمرو بن عامر ماء السماء
باإلضافة إىل إقراره بتحدر الكرد من األصول العربية وقبوله بذلك فإنه يرى أن 
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وهناك أيضا مؤلفـات ابـن اجلـواين    . جدهم األكرب هو كرد بن مرد بن عمر
. واألرقطي وغريها أقرت بأن الكرد فرع حتدر من قبيلة قيس العربية الكـبرية 

ر تقريبا املقولة اليت أوردها أبو اليقظان لكنـه  يكر) ابن رسول(كما أن املؤرخ 
  .يشري إىل أم أحفاد صعصعة بن واثق بن مينه

وينتقل بنا املؤلف إىل أن بعضا من املصادر التارخيية الكردية أوردت من جانبها   
أفكارا متوافقة مع ما ذهب إليه املؤلفني العرب إذ أشار شرف خان البدليسـي  

بأن بعض القبائل الكرديـة  ) شرفنامة (يف كتابه ) الديالقرن السادس عشر مي(
مثل داسي وخالدي وباسيان وبعض البوهتانيني وقبائل حممود ودمبلي  يربطـون  
حتدرهم يف نسبهم من األيوبيني العرب ويعتقد شرفخان بأن أمراء قبيلة اهلكارية 

 .الوليـد  وقبيلة شامبو يتحدرون يف نسبهم من القائد العريب اإلسالمي خالد بن
يف القرن العاشر امليالدي  ) املسعودي(ويتطرق املؤلف إىل العالمة العريب املعروف 

) مروج الذهب ومعادن اجلوهر(والذي كان على احتكاك باألكراد يف كتابني له 
والذي شكك منذ البداية باألصل العريب لألكراد منوها بأنه ) التنبيه واإلشراف(و

ت متناقضة ومتضاربة فيما يتعلق بتحديد أصل نشـأة  توجد آراء خمتلفة ومعتقدا
مث ينتقل بنا إىل املقريزي الذي مجع كل الفرضيات اليت حتـدث عنـها    .األكراد

ورفضها حيـث  ) املواعظ(املؤلفون العرب وتدوينها ونشرها يف جزأين يف كتابه 
ويشـرح املؤلـف    .مثيل من قبائل العجم وهم قبائل كثرية) الكرد(يقول إمنا 

لتداخل بني استخدام املنهج السليم يف البحث من جانب الكتاب العـرب أال  ا
لكن اعتمـادهم علـى الشـائعات    ) كردي(وهو معرفة االسم العرقي السلفي 

املثالية الالواقعية، إذ  توبعض الطقوس الدينية أفضى م إىل اخلروج باالستنتاجا
 القرون الوسـطى بـأن   أن املؤلفني الذين يستعرضون األصل العريب لألكراد يف

األصول اليت شكلت العرق العريب تتشكل من جمموعتني بشريتني وهـي نتـاج   
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أسطورية الطابع والتقاليد الدينية التوراتية اليت تتحدث عن اجلد األكرب للعـرب  
الشماليني هو النيب إمساعيل بن إبراهيم وهم من العرب املستعربة أما اجلد األكرب 

. نوب اجلزيرة العربية فهو قحطان، وميثل العرب العاربـة من العرب القاطنني ج
مبعىن آخر أن املؤلفني مل يكونوا مطلعني بشكل جيد على حياة األقوام الكردية يف 
املناطق اجلبلية والشواهد اليت أبرزوها تدل بشكل واضح على أـا ممزوجـة   

ىل إظهار فكـرة  ويصل بعد ذلك املؤلف إ .بالتأثري العاطفي وطابع التفكري العريب
تعريب بعض األقوام ـ وخاصة يف القرنني العاشر واحلادي عشر ـ  ذلك أنـه    
بعد دخول األكراد يف اإلسالم واالحتكاك الذي نتج بني العرب واألكـراد، إذ  
أخذت فكرة التعريب تنتشر وتتغلغل بصمت، ويربز املؤلف شاهدا عن املـؤرخ  

عن أربيل حيث يشري إىل أن سكانه  العريب ياقوت احلموي وهو يسرد املعلومات
  .هم األكراد املستعربون

ويف ختام هذا الفصل يصل بنا املؤلف إىل أن مقولة اختالق فرضـية األصـل     
العريب لألكراد وتدعيمها واستمرارها كانت يف الواقع أمـورا ختـدم املصـاحل    

  .ميةالسياسية والداخلية للخالفة العربية ومنبثقة عن مبادئ التآخي اإلسال
ويف هذا الفصل يربز املؤلف املصادر اليت  : الكرد وفق مضامني الكتاب املقدس

تتحدث عن األكراد استنادا إىل التوراة وعن سفينة نوح اليت وقفت على قمـة  
جبل جودي، وكيف قام املؤلفون العرب بتقسيم شعوب األرض من حيث نشأة 

 –حاميـة   –سـامية  (ء نـوح  أصوهلا العرقية إىل ثالث جمموعات نسبة إىل أبنا
  أبنائه واستنادا إىل الروايات التقليدية اليت تقول بأن نوحا قسم العامل بني ). يافثية

الثالثة سام وحام ويافث وحصل على ثلث األراضي الواقعة من مركز الكـرة  
األرضية املمتدة من ر النيل حىت حدود األتراك، أي منطقيت الشـرقني األدىن  
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اعتبار الكرد من السكان القاطنني يف املناطق الشـرقية مـن أرض   واألوسط، وب
  .اخلالفة فهم مشمولون حكما من األصل السامي

املؤلفات العربية يف هذا الفصل ينتقل بنا املؤلف إىل  ويف : النشأة اإليرانية للكرد
فذكرته )  أزدهاك( أسطورةالقرون الوسطى واليت تطرقت إىل مناذج خمتلفة حول 

البـن قتيبـة   ) املعارف(يف كتابه  .باملارد وتارة أخرى بالزهاق  وبيوراسفتارة 
وذلك ) املارد(إن األكراد فضل طعام بيوراسف : "يقول) القرن التاسع امليالدي(

أنه كان يأمر أن يذبح له كل يوم إنسانان ويتخذ طعاما من حلومهما وكان لـه  
 واحدا ويبعث بـه إىل جبـال   وينحي وكان يذبح واحدا ) ازفائيل (وزير يقال 

أما ابن البلخي فيجد أن املارد بيوراسب ..." فارس، فتوالدوا يف اجلبال وكثروا 
 –أفريـدون  (هو الضحاك ويقال له ازدهاق حيث أسقطه الشـعب ونصـبوا   

على العرش بدال منه فقام هذا األخري مبالحقة املارد واالنتصـار عليـه   ) فريدان
اماوند مشال إيران وحتول ذلـك اليـوم إىل عيـد    حيث قيده وربطه يف جبال د
كذلك رواية الدينوري عن البلخي وابن  فوال ختتل. كمدعاة للفخر واالعتزاز

اجلزء الثاين يذكر بأن أولئك الرجال ) مروج الذهب(املسعودي يف كتابه  .قتيبة
الذين مت إنقاذهم والذين استوطنوا يف املناطق الوعرة هربا مـن بطـش املـارد    

وحشوا وتناسلوا يف تلك اجلبال فهم بدء األكراد وهؤالء من نسلهم وتشعبوا ت"
ويصل املؤلف إىل حتليل تلك املؤلفات العربية قائال بأن املؤلفني العرب ". أفخادا

مل يناقشوا عند عرضهم الرواية األسطورية، مل حياولوا البتة مناقشة كيفية نشـوء  
  بـالـ س الناجني من بطش الضحاك تلك القصة ومل يفسروا سبب تسمية النا

  .كرد
ويف خامتة مؤلفه يعرض ـ ارشاك بوالديان ـ  ما اسـتنتجه خـالل عرضـه      

  :أصل ومنشأ األكراد مبديا مالحظاته التالية لللتفاسري العربية حو
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بذل املؤلفون العرب جهودا مضنية يف سبيل الكشف عن األصول العرقيـة   •
  .يف التوصل إىل الكشف عن حقيقة هذه املسألةلنشأة األكراد ولكنهم مل يفلحوا 

 .قد نشأت يف الوسط العريب فقط) األصل العريب لألكراد(إن  رواية  •
إن قبول بعض األكراد مبضامني الرواية العربية الزاعمة لتحدرهم من أصـل   •

االستغراب لديه خصوصا ذلك ألن فكرة األصل العـريب كانـت    عريب ال يثري
مع اعتناقهم الديانة اإلسالمية االحترام واهليبـة ومـن مث   تضمن ألمراء األكراد 
 .توسيع دائرة النفوذ

إن نشوء فرضية األصل العريب لألكراد تستهدف أبعادا سياسية حيث جرت  •
مداراة جزء من األكراد للتخفيف من عالقات العداء جتاه العرب الفاحتني، كما 

رية والثقافية للخالفة العربية يسهل استجرار األكراد يف احلياة السياسية والعسك
ومضاعفة الوزن السياسي واالقتصادي للعرب يف املناطق الكردية من أراضـي  

 .اخلالفة
  
  



   ٢٠٠٧ خريفـ      ٥٧احلوار    ـ السنة الرابعة عشرة   ـ  العدد       ٩٠ 

  جبل الكرد
   توثيقية  ةدراسة تارخيي

  أمينة برميكو
املكان،  الذبول نسغ احلضارات، ويفتح النسيان فكيه، ليلتهم غبار  يصيب عندما 

الـيت ستسـاهم يف إرواء    تك القصص واحلكاياحينها سيلتقط الفكر رحيق تل
دراسة تارخيية ..ل الكرد جب"وكتاب .احلقيقة، اليت نسعى مجيعنا للوصول إليها

صفحة من القطـع   ٦٢٠املؤلف من " حممد عبدو علي.د: "من تأليف" توثيقية
هو مبثابة شعلة بروميثيوث كرداغ، ألنه سيدفئ أرواح املكان يف بـرد   الكبري،
اول الدكتور نسج خيوط حبثه بتأن، ويظهر ذلك من خالل القـراءة،  حي.الواقع

دون التفكري يف إعادة صياغة جديدة . فروح االنسيابية تطري عرب فصول الكتاب
ومنـذ الصـفحات األوىل   .فهذا العمل ال ميكن أن يكون إال هكذا..لألحداث 

ر العوامل التشويق فوق سهوب النفس، وذلك عندما يذكر الدكتو  أزاهري تنبت 
يف ربيع : "االستفزازية اليت سامهت يف والدة هذه التحفة التوثيقية، التارخيية يقول

 يف سهرة مجعتنا يف مدينة السويداء حنن بضعة زمالء يف املهنة مـن   ١٩٨٢عام 
وجود األكراد يف سوريا، ويف منطقة   مسألة إىل   أحدهم العرب، تطرق   أخوتنا

  وحلوا م قادمون من خارج املنطقة منذ زمن ليس ببعيد، إ:عفرين حتديداً، وقال
فطلبت منه أن يذكر لنا اسم عريب واحد .حمل العرب السكان األصليني للمنطقة

  " من قبل األكراد  ترحيله/ جريه ، مث مت  قدمياً كان يسكن املنطقة 
ـ   ا ـ ترى لو فكر كل مثقف تضيء ذاته باحلس اإلبداعي، بالطريقة اليت فكر

حممد عبدو علي، للرد على اآلخرين الذين يبنون جدراناً من الـوهم حـول   .د
   !ـ ماذا كان سيحدث؟ احلقيقة، لتضليلها؟؟
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يبدأ الفصل األول مبقدمـة  . البحث يضم مثانية فصول، وكل فصل عدة أقسام
جغرافية عن موقع منطقة عفرين، حيث يقع القسم السوري من جبل الكرد بني 

جنوبـاً  ٣٦,٢٠قاً، وخطي العـرض ردرجة ش٣٧وغربا ٣٦,٣٣خطي الطول 
. درجة مشاالً، وهي تقع يف أقصى الزاوية الشمالية الغربية من سـوريا ٣٦.٥٠و

  .٢كم٢٥٠تبلغ مساحة منطقة عفرين اإلمجالية حسب املصادر الرمسية 
حيث أم نتاج بني أقوام زاغـروس  :مث هناك موجز عن أصل الكرد وبالدهم 

 الثاين و األول والشعوب والقبائل اليت وفدت إليها يف األلفنيوطوروس القدماء، 
كما يؤكد على تاريخ االستيطان يف الشرق األدىن القـدمي بـأن جبـال    .م.ق

زاغروس، وهضبة األناضول ومناطق التالل التركية يف بالد ما بني النهرين هـي  
ج     اليت رمست أول ابتسامة للحضارة البشرية، من خالل مـا كتبـه العـامل   

وهناك متاثل عرقي، وارتباط ثقايف وسياسي بني تلك املناطق عرب مراحل . ميالرت
مملكة قوية يف سـهل    على وجود طويلة من الزمن، وقد دلت األحباث التارخيية 

حيث حافظت على كياا خالل الفترة ما بـني  )  اآلالخ(العمق، عرفت باسم 
 فهـي  دمياً يف شرق املتوسط، ق  اإلثنية ، أما صور األوضاع ١٢٠٠ـ  ٢٧٠٠

ة الشعبية غتشري إىل أن حدود العرب كانت الصحراء، واللغة اآلرامية كانت الل
 لليونـانيني يف تلك الفترة كانت  .واليونانية لغة الثقافة، والالتينية لغة الدواوين

تلك املستوطنات يتكئ على   تطور كان . مستوطنات، ومدن، ومعاقل عسكرية
 نــيب  ((أما األحداث اليت مرت مبنطقة مثلث سـريوس  . جارياالزدهار الت

، سـهل جومـة، جبـل     أنطاكيـة  هوري يف مركزه وتتضمن سهل العمـق،  
يف عهد اخلالفة اإلسالمية وحتديداً )) نواحي سريوس مشاالً حىت عنتاب..األكراد

 املسـلمني  يف فترة اخللفاء الراشدين مت االستيالء على منطقة سريوس من قبـل  
وظلت .هو نفسه" جومة"سهل م يف ذلك الوقت كان اسم٦٣٧لعرب يف سنة ا
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م بينما كان ٧٥٠ـ  ٦٦٠األحداث هادئة يف مثلث سريوس حىت العهد األموي 
حيـث ترمسـت   : م يضج باألحداث السياسية١٢٥٦ـ   ٧٥٠العهد العباسي 

وظلت منـاطق  . احلدود بني الدولتني العباسية والبيزنطية ومسيت مناطق سريوس
بل الكرد وأعزاز وحارم بيد األيوبيني يف عهد حكم األسرة املندية يف الفتـرة  ج

حىت انتهاء دولتهم يف حلب علـى يـد املغـول     ١٥١٦ـ   ١٢٦٠اململوكية 
أما منطقة إمارة كلس، فقد أحلقت سياسياً وإدارياً بوالية حلـب  . م١٢٦٠سنة

األسـتانة   م ومت تعيني رجال بـأمر مـن  ١٩١٨ـ  ١٦٠٧يف الفترة العثمانية 
  .حلكمها

فيما بعد أصبحت كلس سنجقاً يدير شؤوا سنجقدار، وتعاقب على حكمهـا  
أحوال كُـرداغ يف العهـد   (( فيما بعد وحنن أمام هذا العنوان. رجال عديدون

ينتفض التاريخ غبار األيـام الغـابرة، وتشـرق األرواح الـذاخرة     ))الفرنسي
قتها القوات الفرنسية هي مـن  حيث كانت أول مقاومة ال. بالشجاعة الكردية

حيث أطلق ااهد حمو بن ايبو شاشو الرصاصة : (( منطقة عفرين يقول الكاتب
مت  ١٩٢٠كانون األول  ٧ويف )) األوىل يف وجه املستعمرين الفرنسيني يف سوريا

)) التركيـة ((التقسيم يف خارطة مثلث سريوس، حيث دخلت القوات الشعبية 
، وذلك خالل اتفاق مت بـني احللفـاء   ن الفرنسينيكلس، واستلمت احلكومة م
حيث مت ضم ثلثي أراضي قضاء كلس إىل منطقـة   .واحلكومة العثمانية اجلديدة

وقد )).قرجه..كاك..بلبل..أميكي..شيخ احلديد.. ومج:   (( االحتالل الفرنسية
املقاومات اليت واجهتها القوات الفرنسـية    أشرس دية من كانت املقاومة الكر

 "حمـو ايبـو شاشـو   " وأشهر زعماء املقاومة الكرديـة . ل ثالث سنواتخال
Tekbiqlihe  ..نرتقي مـع   مث .   رسولرشيد حج ..ـ مصطفى جوالق

الكاتب إىل ذروة حبثه، عندما ينسج آراء ثُلة من الباحثني ذوي أجناس خمتلفـة،  
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ـ  ر لريخي وشاح الوجود الكردي يف منطقة عفرين منذ حوايل القرن الثالث عش
خباصرة جبل الكرد من   ويقوم يف الفصل الثاين بفك العقود اليت حتيط. للميالد

حيث : خالل التقسيمات اإلدارية ملنطقة جبل الكرد منذ العهود ما قبل العثمانية
بقيت مدينة كلس مركزاً لإلمارة، وتتبعها نواحي جبل الكرد وجومه وإعـزاز،  

)) اجلـان بـوالتيني  ((الكردية وأحفادهم وبقاء حكمها  بيد أبناء األسرة املندية 
تليها التقسيمات اإلدارية ملنطقة كرداغ يف زمن االنتداب الفرنسي ومـا بعـد   
االستقالل، حيث متكن الفرنسيون من إاء املقاومة املسلحة يف جبل األكـراد،  
ومتت التقسيمات اإلدارية احلديثة على منط التقسيمات الشعبية القبلية القدميـة  

وذلك باعتبار عفرين املدينة ومركز الناحية، بسبب موقعها اهلام، لقـد  . طقةللمن
يف ) قيبار( ى الطرق الرومانية املعبدة، وكان هناك جسر باسمإحد اكان مير منه

القرن الرابع عشر للميالد وخان إليواء القوافل واملسافرين، وبعد وضع احلدود 
االختيار على موقـع    وقع ركية، مبوجب اتفاقات فرنسية، ت. السورية التركية

قريـة   ٢٦٣مدينة عفرين، لكوا حاضرة جبل الكرد ومركز ملنطقـة تضـم   
حسـب   ٢٠٠١بلغ عدد سكاا يف اية عام ((مزرعة يقول الكاتب١٠٠٠و

نسمة، أما قيود السجل املدين لنفس الفترة فتبني ٨٠٠٠٠تقديرات بلديتها هو 
نسمة لقرى ناحية املركز، على ١٢٣٧٣١نسمة للبلدة، و٤٣٠٧٦أن نفوسها 

موقع مدينـة   عأما ارتفا)) مزرعة ١٥قرية و ٤١وفيها  ٢كم٣٧٧، ٧٦مساحة
 م عنـد قمـة مرتفـع   ٣٩٢م جبانـب اجلسـر و  ١٩٠عفرين، يتراوح ما بني 

Xemrevine .   أما النواحي يف منطقة كرداغ، فهي ناحية شـران، ناحيـة
وقد متت .ناحية شيخ احلديد..رسمعبطلي، ناحية بلبل، ناحية راجو، ناحية جند ي

، وهـذا  ١٩٧٧عام  انتهائها عملية تعريب ألمساء األماكن بعد االستقالل حىت 
التعريب مشل مجيع األمساء غري العربية ملعظم ريف مشال سوريا، خاصة املنـاطق  
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 وهناك جداول توضح االسم األصلي للقرى إىل جانب أمساءها احلالية. الكردية
ا أكثر األقسام اليت حتز يف النفس فهو القسم الذي يبـدأ بــ   أم. بعد التعريب

بينما نرى يف البلدان احلضارية احملافظـة  )) القرى املهجورة يف جبل األكراد ((
تتحول قرانا إىل أطـالل مهجـورة   . على الكثافة السكانية حيث الطبيعة األم

عامـل  يسودها الصمت، وأسباب اهلجرة يف هـذه القـرى بالدرجـة األوىل ال   
وهم يتجهون بشكل عام إىل ...وقلة األمطار. وقلة اخلدمات العامة االقتصادي،

بينما هناك قرى . أو إىل املهاجر األوربية)) حلب((بلدات املنطقة أو املدن الكبرية
كـالقرى  : أخرى حافظت على ازدهارها الريفي وهناك كثافة سكانية ملحوظة

  :                          التالية
Keni Dinke..Baxwese..Qarsaq  فيما . املنصورة .ضاحية كفرجنة

حنن نتخبط يف براري كرداغ نصطدم بوابل املفاجآت حيـث يتـوج الكاتـب    
ورمبا كان هلذا الفصل العنايـة  . الفصل الثالث باملواقع األثرية يف منطقة عفرين

 غاية األناقـة  الفائقة من حيث الوثائق العديدة واليت ألبست زاوية التاريخ زياً يف
ترى هل نستطيع أن منيز جبـل  .من حيث نضج املعلومة عرب لغة سلسة خمتصرة

. الكرد عن باقي أجزاء كردستان بسبب املواقع األثرية اهلامة واليت تعد باملئـات 
    دو ده رىي   سـنة يف كهـف    ألـف  قبل مائة ) نياندرتال(حيث عاش إنسان 
"Duderiyê"  ؤكد تأسيس إحدى أوىل القرى الزراعية يف والوثائق التارخيية ت

الـيت  ) حلف(إىل جانب إبداعات حضارة"  عني دارا "الشرق األوسط يف موقع 
مـع إطاللـة العصـور    ))  آالالخ((انطلقت من بالد األكراد، وتأسست مملكة

مـن   بعضـاً  م، وقد سجلت وزارة الثقافة .الثالث ق  األلف التارخيية يف بداية 
وهذه التالل كثرية جـداً، منتشـرة يف مجيـع     الل سهت عنها،التالل،وهناك ت
مركـز  ..راجـو  ..شـيخ حديـد  ..شـران ..كناحية جنديرس: نواحي املنطقة
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، آثـار  "تيالنيسـون "وأهم آثار جبل ليلون هي قلعة مسعان، قرية مسعان..عفرين
، خراب مشـمش،  "كلوته"   )كالوحة(  براد وقصرها، دير مشمس وكوبةيل، 

.  ن، برج حيدر، كهف دوده ريياخرتني برجكه سليمان، باصوفاذوق كبري، ف
، قريـة   عني دارا  ومة، ، فهي قلعة باسوطة، موقعجأما املواقع األثرية يف سهل 

هوري، قلعـة جانـب    نيبر، جنديرس، شيخ حديد، باشقيكورزيل، جومه، ع
  .بوالت، قلعة هاوار

ملنطقة جبل الكرد، وهـذا   يبدأ الفصل الرابع باخلصائص العرقية واالجتماعية 
ملنطقة  اإلثين  حيث يتم استعراض الوضع . اجلزء ال يقل أمهية عن أي جزء آخر

عن األقالم املعتمة اليت توظف كل وسائل املعرفة   بعيداً عفرين حبيادية وشفافية، 
حياول الكاتب الدخول إىل صميم التركيـب العشـائري   .لتحطيم وجود اآلخر
قومية اليت تقطن عفرين إىل جانـب األحـوال االجتماعيـة    والعائلي للفئات ال

 اعتبـار  وكل الدالئل والوقائع واإلثباتات الرمسية تؤكد . للسكان قدمياً وحديثاً
األكراد األغلبية الساحقة يف املنطقة، من خالل سرد كل التفاصيل القدمية هلؤالء 

فرز كل هؤالء العشائر العشائر والعائالت الكردية اليت تقطن املنطقة، وبعد أن ي
، يتم ذكر ثالث قرى كبرية  يقطنوا والعائالت إىل القرى اليت كانوا وما زالوا 

أما بالنسبة إىل اللغة يف جبل الكرد ما عدا القرى الثالث الـذي   .يقطنها العرب
مبا   ا ويتكلمون يقطنها العرب، فإن مجيع سكان املنطقة جييدون اللغة الكردية، 

وهناك تطرق . واللغة احملكية يف جبل الكرد هي اللهجة الكرماجنية .ربفيهم الع
حيـث  .لألحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف كرداغ يف الفصل اخلامس

لكاتب بأن الكرد على مدى عدة قرون كانوا رحالً يربون املاعز ومنـذ  ايؤكد 
 االستقرار مـن خـالل   أوائل القرن الثامن عشر امليالدي، بدأ الناس مييلون إىل
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وتعترب منطقة جبل األكراد من املناطق الزراعية املعروفة منـذ القـدم،   . الزراعة
  .يربهن على هذه احلقيقة عني دارا وموقع 

مستثمرة بالكامل، ) سلخ أو شجرة(وتتوزع املساحات إىل أراضي قابلة للزراعة 
عليها سنوياً أعداد وأخرى غري قابلة للزراعة على شكل مروج وغابات، يتوافد 

ومن أشهر املزروعات يف جبل الكرد منذ عهد اإلغريق هي .  السُّياح هائلة من 
زراعة الزيتون والكرمة، فيما بعد تراجعت زراعـة الكرمة،واتسـعت زراعـة    
الزيتون بشكل ممتاز، حيث بلغ عدد أشجار الزيتون حسب اإلحصاءات الرمسية 

اري هلذه الزراعة، تعترب خاسرة بشـكل  مليون شجرة، لكن الوضع التج١٢حنو 
  .عام، ألن الدولة ال تعامل الزيت كمعاملتها للقطن والقمح والشوندر
مث يتجـه  . هناك بعض أنواع الصناعات والتجارات يف املنطقة لكنـها حمـدودة  

ابتداًء من املسـكن، حيـث   . الكاتب لفتح الثغرات اخلاصة باألسرة يف كرداغ
هناك  أنَّ ماء أو نبع أو بئر أثري قدمي أو جدول جار لوحظ أينما وجد منهل لل

  .قرية
وبالنسبة لألسرة واملرأة، فاألعراف والتقاليد املتبعة يف جبـل األكـراد، متـنح    

، واملرأة الكردية حتظى باالحترام من قبل ةالسلطة يف شؤون األسرة، لرب األسر
جتماعيـة إىل جانـب   أما ما خيص املناسبات العائليـة واال . كافة أفراد أسرا

املأكوالت اخلاصة باملنطقة والتعليم والفنون بأنواعه والثقافة والطبابـة واإلدارة  
احلياة الدينيـة يف  "مث يأيت الفصل السادس بعنوان .فلكل واحدة حيز من الكتاب

استثنائيا، مـن    ألقاً لريتقي الكاتب إىل مستوى جديد ويتألق البحث " كرداغ
 هنـاك  . فاق احلاضرآة لسكان كرداغ عرب نفق املاضي حىت خالل السرية الديني

الديانة املسيحية يف مناطق كـرداغ يف القـرن     انتشار ودراسات تؤكد   وثائق
الثالث للميالد، حيث حتولت بلدة جند يرس احلالية إىل مهد للرهبانيات يف مشال 
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ايـة  واعتـربت  . كنيسة٨٠٠إىل أبرشية تضم "  هورينيب" سوريا، وسريوس
لقد أصبحوا سـكان   .وجود الديانة املسيحية يف كرداغ يف فترة حكم املماليك

بينما وصل إىل املنطقة عنصـر   .املنطقة الباقون والوافدون إليها يدينون باإلسالم
 "اإليزيـدي " ديين جديد يف القرنني الثالث والرابع عشر، وهو املذهب العدوي

 .ان وجبل الكرد خالل فترة وجيـزة على سهل جومه وجبل مسع  انتشاره  ومت 
لكل املذاهب والطرق الدينية يف كرداغ واملساجد القدميـة   واف وهناك شرح 

ويكون الفصل السابع مزجياً من الصفاء الروحي . واملزارات املوجودة يف كرداغ
والرجولة الصادقة اليت منحت أبناء اجلبل بريق الشجاعة، ولكن لعبة السياسـية  

صور مل تعترف ذه اخلصال، حيث تقام هذه اللعبة علـى أسـس   منذ أقدم الع
وضعها ماكيافيلي يف كتاب األمري وهو حىت وقتنا الراهن يـدير هـذه الكـرة    

، دعا الفرنسيون إىل اجتماع اآلغـاوات يف  يففي عهد االنتداب الفرنس. برمتها
دارة املنطقة، حضرة املفوض السامي الفرنسي، وطرح االجتماع مسألة تشكيل إ

  ذات حكم ذايت يف كرداغ وكانت املفاجأة اليت مل يتوقعها هـؤالء الشـجعان،   
  .حمعظم احلضور رفضوا االقترا  بأن

هناك أحزاب ظهرت قبل استقالل سوريا وهي حزب الكتلة الوطنية، احلركـة  
ويف مرحلة ما بعد استقالل سوريا كان ظهـور  ..املريدية، نادي الشبيبة الكردية

حزب البعث العـريب االشـتراكي   ..احلزب الشيوعي السوري..قافيةاجلمعية الث
حزب العمال ..مجعية املرتضى )..الباريت(احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا..

  .احلركة الناصرية..الكردستاين
موسى، ووحيـد     فمنهم  أما الشخصيات السياسية البارزة يف هذه األحزاب 

كت نعسان وخليل حممد وحممـد علـي   حممود من الشيوعيني، رشيد محو وشو
وهناك قسم خاص . مصطفى نوري وحممد مراد من البعثتني.. خوجة من البارتيني
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،  دللشخصيات الكردية اليت كان هلا دور يف احلياة الربملانية يف جبـل األكـرا  
فـائق منـان شـيخ إمساعيـل زادة     ..لسيد حسني عوين زعيم عشرية شيخانا

اختتام هذه الدراسة الشاملة ملنطقة عفرين بالفصل  مث يتم. ومصطفى أمحد بطال
  رمبا لوجود بعض الصـعوبات الـيت   . التاسع املخصص ألبرز شخصيات املنطقة

ألن الشخصيات البارزة يف كـرداغ كـثرية   . دون توسيع هذا الفصل  أحالت
على مفاتيح هؤالء الـذين يسـكنون يف    يعثر جداً، ولكنت اإلعالم الكردي مل 

شة، وحيطمون جدران العتمة بتلك املرايـا الـيت تعكـس العمـق     عمق الده
مع اجلهود الذي قام ا الدكتور حممـد عبـدو     يتناىف ولكن هذا ال .اإلنساين
فهو يلقي الضوء على شخصية كردية تكاد تتفوق إنسانياً على األم تريزا ..علي

ا البشر، هذا الرجل الذي خيتصر كل احلواجز اليت وضعه : )كىن وهي شخصية 
حيـث  : ليتكئ فوق سحابة ماطرة تروي عراءات النفس بأنبل القيم اإلنسـانية 

حياة آالف األرمن واليونايني وبعض اإلنكليز والروس، ومنح  " مجيل كنه"أنقذ 
وثيقة من القنصـل األمريكـي   : "جمموعة من الشهادات والوثائق من أجل ذلك

ـ ورئيس الصليب األمحر، وثيقة من رئيس مجعية ا  نهلالل األمحر التركي، وثيقة م
  .) زاوين(   األرثوذكس   قنصل اسبانيا، تقرير من غبطة بطريك األرمن 

تعريب حكـم وأمثـال كرديـة    (( مؤلفات عديدة منها  وقد ترك مجيل كنه  
يف اجلزيـرة   ةومغازيها، تاريخ اآللة والتصنيع وتطوراا، نبذة عن املظامل الفرنسي

وهناك شخصية أخرى جذابة تعيـد    . األنظمة البحرية، .. والفرات والسجن
احلميـد   إبراهيم خليل بن عبـد "((صياغة الشخصية الكرداغية صياغة حضارية

باللغة الكردية، مناسك احلج على املـذاهب  ..قصائد شعرية: "من آثاره)) عيس
أة، األربعة، الوسيط يف التجويد، أخطاء لغوية شائعة، األدعية املأثورة، حقوق املر

وشخصية صالح الدين حممد الذي حصل على " املواريث يف الشريعة اإلسالمية
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جوائز لتميزه وتفوقه يف جمال النقد الفين واإلعالمي، هناك أيضاً شخصية القاضي  
التارخييـة   تالشخصـيا   ومن . عثمان حممد عثمان وحامد بدرخان وآخرون

كورشيد، سليمان احلليب، : املذكورة يف هذا الفصل مع مسرية موجزة عن حيام
حمو إيبو شاشو، سيدو ديكو، أمحد روتو، حج حنان شيخ إمساعيل، رشيد حجي 

ومن الشخصـيات الفنيـة الالمعـة كـاملطربني     . بن رسول، مصطفى جوالق
عمر مجلو، حممد على جتو، ) ]Hesen Nazîو  Evdê Serê[   الشقيقني 

  .وآخرون..آديك، مجيل هورو
راءة هذا النص يف مساحة الذاكرة، وإنين كمواطنة من كرداغ، فيما أنا أستعيد ق

، وإنين مل أعد أخاف من مجيع األقنعة اليت تلـهو يف  كامرأةشعرت بقوة تدفعين 
إىل كل قارئ جييد قراءة النصـوص    وأجته وإنين أمحل نار بروميثيوث . الظلمة

  .قراءة حيادية ليضيء ذاته ذا العمل املتكامل
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  : �شاطات
 وتراتيل من –زهري حسيب 

  ذاكرة الطفولة 
  :  بقلم الفنان التشكيلي 

     –إبراهيم بشار حيدري 

... لوحات فنيـة تشـكيلية   
  ...حتاكي الزمان و املكان 

  لوحاته تذكرين بأعمال الفنان التشكيلي السوري املرحوم فاتح املدرس املعلم  -
لوالً خمتلفة متاماً عن فاتح ولكن زهري حسيب من الشمال السوري ، يقدم لنا ح

املدرس ، فاألرضية عند زهري حسيب تربة جزراوية متحركـة، قلقـه ، غـري    
مستقرة داللة بثقوب و طاقات نفذها على سطح اللوحة ، وبـدورها تـوحي   
جبداريات من والدات تارخيية لبيوت طينية ريفية ذات تاريخ قدمي حياكي اإلنسان 

ات واضحة من اللون األزرق الغـامق والفـريوزي   وخمزونه التراثي ، وفيها دفع
والرمادي و األمحر اآلجري ، هذه األلوان عرف الفنان كيف يوزعها وبشـكل  
مقبول ومتعادل وغري متناظر ، وكأنه حيرص على عدم التشابه يف مراحل تقنياته 

لوحتـه املعـىن    أعطىالتكرار ، وهذا مما  على عدمالفنية الوظيفة ، حرصاً منه 
عيب األصلي واهلادف والذي حياكي كل الشرائح اإلنسانية يف الريف الشرقي الش

للبيت السوري ، و خمزونه التراثي الفكري باستتنطاقات   منوذجاً مجيالً ، يعطينا 
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رمزي جتريدي حبيث حافظ على هوية اجلزيرة السـورية   بأسلوب منفَّذة تعبريية 
البوح  يستطع ية معاصرة ولألسف مل التراثية وبلغة جتريد) واإلنسان  –األرض (

والترسيمية يف الزمـان    اإلقصائية ت هويته الشخصية ومالبساا تجلياب أخرياً 
واملكان نفسه ، ومن خالل هذا األسلوب يضعنا أمام مسؤولية إنسانية بواقعيـة  

منه  . صرفة و بال حدود وموانئ ، وإشارات لونية لالسترشاد الفين النطقي منه 
ومهسـات    بوحاً نعم اجلمال ال ينطق ، وكذلك اللوحة ال تنطق أيضاً   .وإليه

وجدانية ، تبوح ا مجيع لوحاته عن مكنوناا املختزنة عرب ألواا و خطوطها و 
  .رموزها املختلفة

مناخاته اللونية هي موضوعات إنسانية تنسج بأيدي خبرية ، حاولت و  لوحاته 
حبكمة ، مضافاً إليها عناصر الطبيعة وتفاصيل احلياة  تصوير مفردات البيئة احمللية

اليومية ، يعطينا تصويراً دقيقاً للطقوس االحتفالية امللحمية واألسطورية والـيت  
من ذاكرة الطفولة  مستمدٌّ تزخر ا الذاكرة اخللقية للفنان الكردي ، أنه خمزون 

ال من خلـف سـتارة   قلق أكثر من القلق ، وضياء ببعده اهول ، ومج  إنه ، 
اخلوف يصرخ ، وكذلك سري أعماله ، نراه تارة يزاوج الرمزية مـع التجريـد   

فنية تزاوجيـة بـني التعبرييـة و     طقوساً العصري املنتمي ، وتارة أخرى يقيم 
رويداً حتـددها تـدرجات   ... االنطباعية واليت تتوارى عن أنظار املتلقي رويداً 

  .فافية اللون و أجوائه احلاملةألوانه احلارة والصارخة أمام ش
و مدهشة ، لعل هذه احلالة تتجلى يف ذات الفنان نفسه ،  تصنع لنا حكاية قلقة

وفصوهلا املتبدلة ، هي مراحل طفولة تعيش حياـا الالطبيعيـة ،    أو يف الطبيعة
وكالنساء املتعبات ، املنهمكات يف حقول القطن والقمح والعـدس ، ومـزارع   

 ، وجوه منقوشة بالوشم ياكلهن النحيلة والطويلة ودوار الشمس.  
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والدات مجالية و مأساوية بآن واحد علـى    إا تغطيهم ظالل ضبابية شاحبة ، 
شفاه اخلابور ، مجوع الرعاة ، وسالل الفقر والبؤس واملعانـاة ، املعجـزات ،   

 مسالك أعراس ، ومآمت ، وبيادر ، وحكايات الليايل الطويلة واحلقول املمتدة إىل
  .حدود اهللا الالائية 

وت البـزق و صـراخات النـاي    لوحات مزدمحة بالوجع واملعاناة ممزوجة بص
أسـراب احلجـل إىل     تدعو ، وقلق اجلداول و حفيف سنابل القمح ، احلزينة

ساحاا املمتدة إىل أفق الشمال الواسع واملكشوف على طولـه بـال حـواجز    
  .طبيعية

  رموز يف لوحاته و بدائرة احلضور البانورامية األصوات تنحصر على شكل 
تفرض عليها أزهار عباد الشمس وهي تتراقص ، وكأا تذكرنا بالفنان العـاملي  

  .اقص أزهار عباد الشمس يف صحوته فان غوغ الذي كان ير
تسطو و دوء على جممـل    الفلكلوري ولكن املرأة الريفية الكردية وبلباسها 

هي أوالً و أخرياً سيدة   –أو على زاوية معينة تارة أخرى  مساحة اللوحة تارة ،
حماولة منه ورمبا تكون مقصـودة يف   إا اللوحة التشكيلية عند زهري حسيب ، 

ظهور املرأة كعنصر أساسي يف اللوحة بلباسها امللفت ألنظار املتلقي ، نراه أحياناً 
   .، يصورها كيفما شاء يظهرها يف صورة األم ، واألخت ، واحلبيبة ، والصديقة

املرأة الكردية اليت حتمل كماً أكرب من اهلموم واملعانات يف الريف الكردي ،   إا
القتصاد األسرة هي احللم ، واألسطورة ،هي أناهيتا  املدبرة هي األم ، والعاملة، 

  الكردية 
الشمال السوري ، بأطر تزيينيـة فلوكلوريـة     ابن نعم يظهرها زهري حسيب 

لباسها املنقوش باملنمنمات واملطرزات الشرقية واليت متنحها اهلوية الكردية بـال  ب
إـا األنثـى يف   / محامة / منازع ، كون تصميم لباسها باألصل يرمز إىل شكل 
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جتلياا و مناجاا ما بني التأمل واخلوف والقلق ، واالنتظار واخلجل والعفـة ،  
ملظلمـة يف  نا الذكورية ، ومن بطش األمية اوالرغبة يف االنعتاق والتحرر من األ

  .شرق حياا هي كل شيء 
أدوات كثرية ، ورموز متنوعة تزدحم ا لوحاته ، وكأا قواميس تراثية حتتـاج  

، يفهمها وال يشعر ا إال الكردي إىل فك رموزها، وملعرفة مدلوالا اإلنسانية ال
أشكال خمتلفة للتعاويـذ الـيت   يريد من املعاين كلها ك وألن الكردي يعرف ما

يوظفها يف اللوحة لصاحل املعىن واهلدف ورمبا ترتبط بـنمط مـن االعتقـادات    
حضـورها   تفعل  الشعبية يف العصور القدمية من تاريخ الكرد ، واليت ما زالت 

  .حىت يومنا هذا
من   عدد تنتقل من جيل إىل جيل ، وكما تراه يستمر الفنان الشمايل يف توظيف 

لرموز اليت مل تفارق أعماله يف مراحله الفنية السابقة ، وكأا تراتيـل مقدسـة   ا
هـذه اللوحـات كالنـاي      أنْ تباَع  محلها بذاكرته الطفولية وتعيش معه لغاية

، و زهرة عباد الشـمس واخلـرز و   اؤوس، واحلجل، وآلة البزقاحلزين، والط
ا كل هذه الرموز تشري إىل األقمشة املطرزة ، وشرائح من البسط والسجاد ، رمب

فاعليتها الداللية والتعبريية من ناحية ، أو رمبا تؤدي وظيفتها التزيينية و إظهارها 
وجدت واملتميـزة    أينماخبصوصية التراث والتقاليد ملكونات الشعب الكردي 

، ممـا يعطـي   الفنية والثمني بكنوزه املختلفـة  بعاداته واملبدع بعطاءاته التراثية
تربطه بنظام تـارخيي و  للمبدع الكردي وعالقته املباشرة بالبيئة واليت  خصوصية

، حياول يف كل مرحلـة أن يتـرك   معريف وثيق، يف جممل لوحات زهري حسيب
ألي / النطقية / بصمته اخلاصة و صراحة الصامت والقلق ، وبعيداً عن احملاكات 

  .جياًمذهب أو اجتاه فين مسبوق كونه فناناً ، ومل يكن بلط
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  وكأنه يعلق احتجاجه بوضوح ولكن بدون صـوت ، يفضـل بـال إشـارات     
، ليلقي املهمة الرئيسية بالنطق وإعالن احلكم على اللوحة الفنية للمتلقي َشكْلية
وهذا هروب غري مناسب إلعالن احلقيقة والنطق مبكنونـات اللوحـة    ،وحده
   .الفنية

الفنان الكردي زهري حسـيب   مهاقدويف اخلتام أستطيع القول بأن التجربة اليت  
/ صالة السيد للفنون / من خالل معرضه األخري يف إحدى صاالت دمشق الفنية 

تلتقي مع عدد من التجارب اليت حتاكي فنون الشرق القـدمي عـرب التركيـز    
ز تفاصيل الوجوه مبا يكشف عن دهشته خالل مالمح شخوصه اوامللحمية و إبر

ز أنوفهم وحتديد شفاههم ، وحتديد جدارية طينية املرسومة باتساع عيوم وبرو
  .قدمية خللفيام ، مما حيقق التناغم واالنسجام بني الشكل واملضمون

وكأنه خيتفي وراء كل لوحة من أعماله ، اختار األصعب من خالل جتربته الفنية 
وكونه ترعرع بني  أحضان أسرة كردية متتلك كل  ١٩٧٥الطويلة أي منذ عام 

املتعلقة باهلوية الوطنية والقومية، من حمراث حديدي وبيت طيين قـدمي   األشياء
ونقـوش   –سجادة صـالة   لعشرات السنني ، وبسط و خرز و إرثجامث على 

كـل    اْمتلَـكَ  على اجلدران البانورامية بألواا و شقوقها ، نعم  معلّقة قماشية 
استطاع وبكـل بـراءة أن   يف بدايته الفنية   .اهلوية الوطنية السورية  إال شيء 

ميسك رأس اخليط الفين من يد أخيه املرحوم عمر حسيب والذي كان يعترب من 
واآلن لعله يتابع يف / اجلزيرة السورية/رواد احلركة التشكيلية يف حمافظة احلسكة 

وتصوير واقعه وبكل تفاصيله  –تنفيذ مهمته اإلنسانية عن طريق الفن التشكيلي 
وهلذا  عرف كيف يتوغل إىل مـداخل   –ية والبيئية والتراثية و جتلياته االجتماع

 البـوح   واستطاعالفن ويثبت حضوره يف الساحة التشكيلية العاملية و احمللية ، 
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بتراتيل اليتم واحلزن املؤكد يف الشمال السوري باأللوان واخلطوط وعرب الوجوه 
  .املشبعة بالقلق واحلزن املؤكسدالنسائية 

  : البطاقة الفنية

زهري حسب حائز على دبلوم يف الفنون اجلميلة و قد أقام عدداً من املعارض 
املشتركة أمهها مع الفنان املرحوم فاتح املدرس و مع جمموعة فنية كردية من 

و أقيم هذا /  ١+  ٧جمموعة / جمموعة لوحات بال حدود / الشمال السوري 
ات الفنان مقتناة يف ولوح ٢٠٠٤املعرض يف العاصمة السويسرية برين عام 

  أغلب دول العامل
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  كردية تشخصيا

  محزة �ويران
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  حممد جزاع :بقلم
  

للجيل اجلديد مـن أبنـاء     بأن أنقل ، ابة لرغبة بعض األصدقاء وإحلاحهماستج
ما علي افقد رأيت لزاملناضل الراحل محزة نويران،  الشعب الكردي نبذة عن حياة

إىل حني . ملناضل الذي أصبح يف ذمة التاريخمسرية هذا ا أن أقدم حملة خمتصرة عن
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يكون باإلمكان أن نسجل حبثا متكامال عن رحلته النضالية القصـرية والطويلـة   
  .ورؤى سياسيةة نضالية ربلتج ،املليئة باآلالم واآلمال
، اليت عرفـت حـني ذاك    قرمانية يف قرية  ١٩٢٧يران عام ولد الراحل محزة نو

 ،كانت القرية تضج باحليويـة والنشـاط   ، واجتماعياً ريا واقتصاديا بأمهيتها إدا
 .امة وآمنة لكل الوافدين إليهافقد كانت حمطة ه .يرتادها الناس من كل األرجاء

املناضلني الذين هربوا من بطش السلطات الطورانية بعـد   استقطبت أغلب لذلك 
الفارين من  ملسيحينيكما استقبلت قبل ذلك أفواج ا...فشل ثورة الشيخ سعيد 

  ."أرمن وسريان وآشوريني"املذابح 
بقي وحيدا مع شـقيقته  . والده نويران إىل الدار األبدية يف الثالثة من عمره رحل

لفقـدها   ،حىت النخاع  كنف الوالدة احلزينةالوحيدة اليت تكربه عدة سنوات يف
ـ  ومل  ،ت األتـراك لألهل واجلريان واألحبة يف عملية إبادة مجاعية على يد الفاشس

 )أهل املرحـوم محـزة  (فرمان آخر مبالحقة أهل بيتها اجلديد    فاجأ تستقر حىت 
  أعمـام    بتهمة تعرضهم لقوافل احلكومة ومهامجتهم لرتل من اجلندرمة إلنقـاذ  

 حسـب مـا نقـل إليـه      ،صربي شكري وأمني من االعتقال  أوصمانالسيدين 
 ]ژ[ن الرحيل النهائي من منطقة قره جصربي كأحد أسباب فرمام فكا  أوصمان

تركوا األمالك ليكون االستقرار  ،مشال مدينة ويران شهر  )qerejdax(داغ 
يف ا حمبوبـا  وكان هو شخص .الترحاب واالهتمام احيث القو  قرمانية النهائي يف 

  . ومتيز بنشاط وحيوية بني أقرانه. القرية
فوقا على ، كان مت القرآن ية لتعليمه ه عند شيخ القريف سن السادسة أودعته والدت

، تعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد املال عبـد اهلـادي   أقرانه ومتيز بذكاء حاد
، تفتح وعيه القومي مبكرا يةالكرد  املسألة االطالع الواسع على  ذي ) ديركي(

 حيث كانوا يالقـون تقـديرا   ، قرمانية بفضل تردد املتنورين األوائل على قرية 
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يعلمون اللغة الكردية ألبناء القرية خالل  ا، وكثريا ما كانوباملناضلني يليق اوتكرمي
الـدكتور   ،وينويتحدثون عن الكرد والكرداييت أمثال جكرخ زيارم القصرية،

يتردد علـى القريـة   ، كما كان رشيد كردالدين ظاظا قبل رحيله إىل أوربا، نور
ى املرات كـان يرافقـه الكردولـوجي    ويف إحد ،األمري جالدت بدرخان ناأحيا

  ).روجيه ليسكو(
واليت شاركت يف ثورة الشـيخ   إضافة إىل قدوم الكثري من الشخصيات الوطنية

إرهاصات أولية ، وما كان يروى من أحاديث عن الثورة كل ذلك ولد لديه سعيد
ليطرح على نفسه من أنا؟ ملاذا كانت مذابح األرمن؟ ملاذا هـاجر أهلـي مـن    

؟ اجنلت أمامه الكثري من القضايا وكان البد ثورة الشيخ سعيد هنا؟ وملاذا ديارهم
طور وعيه وثقافته باالنكباب علـى   .ممارسة عمل ما ضد الظلم والطغيانأن يقرر 

املطالعة والقراءة بنهم أي كتاب أو ورقة تقع بني يديه يستقي منها املفاهيم النظرية 
ا املختلفة ويفرز منها ما يناسبه وما يتوافـق  ويسقطها على أحوال جمتمعه يف بيئا

  .هامع طبيعة املرحلة وما خيالف
درس اتمع الكردي يف بيئاته املختلفة يف الريف واملدينة، ووقف علـى طبيعـة    

ال يعرف طبيعـة    َمْن (العالقات والفعاليات املتباينة واملختلفة وكان يقول دوما 
  )وكنه جمتمعه ال يعرف التعامل معه

عن الدراسة يف الصف الثاين بسبب إغالق املدرسة وانتقال مركز الناحية   انقطع  
عاد إىل مدرسـة القريـة الـيت     ١٩٤٩حىت كان عام   درباسية إىل   قرمانيةمن 

تـرك   ١٩٥٠انفتحت من جديد وهو شاب متزوج درس الصف الرابع عـام  
تفاهم بينه وبـني   املدرسة ألنه وجد أن عمره ال يناسب اختالط األطفال ولسوء

ومن سخرية القدر أما التقيا مـع بعضـهما يف   (البابا اق معلم املدرسة عبد الرز
  ) سجن مزة أيام الوحدة وكان لقاًء محيماً
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البحث كمن يفقد ضالته حـىت انتسـب إىل احلـزب     بدأ بعد تركه للمدرسة 
قوق القومية بعض احلقد وجد السبيل إىل حتقيق   أنه الشيوعي السوري إميانا منه 

نشـط يف  ١٩٥٤، وظل نشيطا يف احلزب حىت انتخابات عـام  للشعب الكردي
وكان وكيال عنـه علـى   ) الشاعر جكرخوين(االنتخابات لصاحل مرشح احلزب 

  .  األرثوذكس صندوق االقتراع يف مركز كنيسة السريان 
 بعد االنتخابات اختلف مع احلزب الشيوعي بسبب تباين وجهات النظر حول أن

يتبىن احلزب بعض املطالب القومية الكردية وإمكانية إصدار نشرة باللغة الكردية 
، فلما وصل األمر إىل عدم التفاهم استقال رار ما كان يصدر باللغة األرمنيةعلى غ

من احلزب الشيوعي لكنه ظل على التواصل مع عوامل السياسة من خالل متابعته 
ع به سوريا من حياة دميقراطيـة ومسـتقرة   للصحف اليومية الكثرية ملا كان تتمت

، كيات األدب الروسي واألدب الثوريإضافة إىل االنكباب على قراءة كالسي...
ومؤلفات ماوتسي تونـغ وتـاريخ حركـات     ،وسيوتاريخ احلزب الشيوعي الر

تفهـم  ... التحرر وتراجم القادة الثوريني والدميقراطيني الوطنيني إلغناء ثقافتـه 
لينينية بعمق واستطاع فهم الديالكتيك وكيفية توظيف كـل ذلـك   املاركسية ال

عالقاته مل تنقطع مع الفعاليات االجتماعيـة   أن كما  ،بأسلوب مبسط للجماهري
وكان جيد يف جمالس القرية حبد ذاا مدرسة له وتواصل لقاؤه مع الشخصـيات  

دمشق  إىلتوجه  ١٩٥٦يف ربيع عام  .صربي وغريه  كأوصمان الوطنية الكردية 
كان يف  الذيصربي ومحيد درويش   أوصمان بناء على رسالة مشتركة من العم 
األوائل ومت االتفاق علـى   ةمشل الثالث التأم. السنة األخرية من الثانوية يف دمشق

ـ  مـن   يتأسيس احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا ومت وضع الربنامج السياس
  .)محزة نويران  -درويش  بد احلميدع-صربي   أوصمان عم (قبلهم 
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وذلك بعد مناقشات مستفيضة ودراسة معمقة للقضية القومية الكردية يف سورية 
)  Rêzana bingehîn   (وحتت إدارة الثالثة يوضع املنـهاج السياسـي    –

عقـل  (وباملسامهة الفعالة مع الدكتور نور الدين ظاظا الذي يعتربه املرحوم محزة 
)  kurd  Dengê   (س جريدة مركزيـة باسـم   ومت بعد ذلك تأسي) احلزب

  Kurdistan  (وصدر عدد واحد أما العدد الثاين فقد صدر حتـت عنـوان   
Dengê  (.  ا باتصـاالت  ننشـاط   بدأ من تلك اللحظة : محزةيقول املرحوم

واسعة مع الشباب األكراد من أكراد العراق وإيران املتواجدين يف دمشق مثـل  
 نظرا إلقامة العم . وغريه) ليتيهالرد على الكومسوبو( اسعيسى زبيحي صاحب كر

صربي يف دمشق والتزام عبد احلميد بالدراسة اجلامعية يف دمشق كلف   أوصمان
ومبادئه  لكردية لشرح أهداف احلزب املرحوم محزة بالنشاط العملي بني اجلماهري ا

 حممـد  / الكردية وكان أول خلية نظمت يف الدرباسية مؤلفـة مـن     للجماهري
) سعدو ايبـو   –عبد القادر محو –صاحل ديركي  –حممد سعيد بشار  –  أوصمان

ونظرا لفقر املكتبة الكردية باملواد الثقافية وافتقارنا إىل تـراث نعتمـد عليـه يف    
، إذ دنا باملادة اإلعالمية والدعائيةديركي ليم آغا نشاطنا استعنت باملرحوم عزت 

اسعة عن القضية الكردية ألنه كان من املنفيني مع والده كان يتمتع بثقافة تارخيية و
  . باللغة الكردية وكان شاعرا أيضا بعد ثورة الشيخ سعيد باإلضافة إىل معرفته

الـذي    أوصمان أما اجلانب احلركي واملادي فقد اعتمد إىل حد كبري على حممد 
 شـاحنة ال وضع كل إمكاناته املادية حتت تصرف احلزب وكنا نسـتقل سـيارته  

  . )الكميون(
، وكنـا  توسع نشاطنا بني اجلماهري، والقت أفكار احلزب قبوال: يستطرد املرحوم

 - Derdê  me  (نوظف يف إعالمنا بعض األدبيات اليت صدرت يف حينها مثل 
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bahoz ( الكردسـتاين وبعـض     صربي وكفاح األكراد لصـامد    ألوصمان
  .د درويش يف جريدة الوعي العريبمياليت ينشرها عبد احل ةاملقاالت السياسي

  : احلزب انضمام جمموعة حلب إىل
مضي وقت على نشاطنا اتصـل يب   بعد : ول املرحوم يف وريقات من الذاكرةيق

عبـد   -صـربي    أوصـمان  (صربي فاجتمعنا حنـن الثالثـة     أوصمان العم 
ته مـع  على نتائج اتصاال  أوصمان العم   أطْلَعنا ) محزة نويران –احلميددرويش 

ملا  يشبابا متقدمني يف وعيهم السياس اجمموعة من الشباب الكرد يف حلب وكانو
 أوصـمان  العم يف احلزب الشيوعي السوري وشرح  يمن العمل السياس امارسو

 ارس معهـم  ، وأم قد اطلعوا على منهاج احلزب وتـد ملخص مفاوضاته معهم
هـو أن   ، شرطاً واحداً أن هلم بلوا الفكرة إال ، فقد قانضمامهم للحزب  إمكانية

تأسـيس  يعترب تاريخ التفاهم معهم واعتبار يوم انضمامهم إىل احلزب هو تـاريخ  
حممد علـي   –  حنان شوكت  –رشيد محو : منهم وهم  إصراراً  احلزب وكان 

  .د عليخليل حمم –خوجة 
لـك  م منذ ذواعترب هذا اليو ١٩٥٧حزيران  ١٤بالفعل مت اللقاء والتفاهم يوم 

 باملطالبة باحلقوق و ،يومت االتفاق على الربنامج السياس. تاريخ عيد ميالد احلزب
  .افية واالجتماعية للكرد يف سوريةوالثق ةالسياسي
ر فال يتطرق أما كيف مت هذا الشعا. ك سجل شعار حترير وتوحيد كردستانوكذل

  .إليه املرحوم
ـ  اجلزيرة يفوكلف املرحوم من جديد مبتابعة نشاطه  زب وشـرح  ونقل أفكار احل

  .سياسته للجماهري الكردية
 قرمانية فكان كتلة من احليوية والنشاط يزرع اخلاليا احلزبية يف أرجاء اجلزيرة يف 

  .اخل...ديريك  –  قامشلي  –عامودا  –درباسية –
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توسعت القاعدة اجلماهريية للحزب بشكل ملفت للنظر ومت تعزيز قدرات احلزب 
انضمام الدكتور نورالدين ظاظا وكان ذلك انتصارا للحزب ب ١٩٥٨أوائل عام 

وأعطاه دفعا قويا لإلمام كما انضم أيضا الشيخ حممد عيسى ويف اجتماع مشترك 
  .أول  سكرترياً و أ –للحزب  رئيساً ضم اجلميع انتخب الدكتور نورالدين ظاظا 

ح ال واقعية أوض ،الدين ظاظا ة قدمها الدكتور نوركان أول مداخلة نظري :يقول
، ى إمكانية الشعب الكردي يف سـوريا شعار حترير وتوحيد كردستان على مستو

لوضع أكراد  مالَءَمة واقترح حذف هذا الشعار وإجياد صيغة بديلة مناسبة وأكثر 
رشيد محو بادر فورا وأيد فكرة  بأن وأقول للحقيقة : يستطرد. سوريا وإمكانام

   .الدين الدكتور نور
  : إىل احلزب  قامشلي موعة شباب جم انضمام

لشباب والطالب وكان التقيت مبجموعة من ا  قامشلي خالل زيارايت املتكررة إىل 
عبـد  (شتهم بأفكار احلزب وأهدافه وهم ، صاحبتهم وحاورم وناقهلم شبه جتمع

خالـد   –عبد اهللا مـال علـي    –درويش مال سليمان  "جيم أبو "العزيز يوسف 
عبـد   –نـامي    أمحد سامي مال  "  Tûj -ژتو     " أمحد حممد مال –مشايخ 

   .وآخرون.... -الرمحن شرخني 
ويف هذه املرحلة بالذات انسحب من احلزب الشيوعي الشاعر جكرخوين ومعـه  

مـال   –مال شيخموس شـيخي   –  أوصمان أوصمان  –حممد فخري (جمموعة 
 وأسسـوا ، رخـوين وسينم ابنة الشاعر جك ،زبري مال خليل –شيخموس قرقائي 

  . تنظيما حزبيا باسم آزادي
مبفردي حماورة كل هؤالء فطلبت حضـور   أستطيع يقول املرحوم وجدت إين ال 

وخياطب    تأثري أكرب الرفيق شوكت حنان حيث يكون للكادر من خارج املنطقة 
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جهودنا بنجاح إذ انضمت جمموعة الشـباب    وتكللت، أنسب الشباب بأسلوب 
  . التنظيم االنضمام إىل عدم  آثرلعزيز يوسف الذي ثناء عبد اإىل احلزب باست

فردية كل مـن الشـاعر   زادي وبطلبات آوكذلك انضم إىل احلزب من جمموعة 
حممـد   ،زبري مـال خليـل    ، ]أوصمان أوصمان[اوصمان اوصمان. جكرخوين
  . ، بشري مال صربيفخري

إىل موسكو والصني حيث  من رحلته  يف هذه املرحلة احلساسة عاد جالل الطالباين
كان قد التقى مـع   كوهنا ،حضر مهرجان الشباب العاملي على رأس وفد كردي

 فالقى اخلرب قبوال وارتياحا لديه،وقد نقل إليه خرب تأسيس احلزب  برزاين مصطفى 
مع قيادة احلزب يف فندق الريموك حبلب وأفصح عن وقـع    طلباين التقى جالل 

يتواصـل   أن، ويتمىن ورأى يف املبادرة خطوة جيدة  اينزاخلرب السعيد لدى البار
  . )خويبون(اجلميع لتوحيد كل اموعات الوطنية مبا فيهم بقايا منظمة 

حيصل انسـجام   أالّ أبديت خشية أو نوعا من التحفظ على : محزةيقول املرحوم 
  .ربي حلساسيته املفرطة جتاههمص أوصمان بني جمموعة خويبون والعم 

صربي يصلح أن يكون قائدا عسكريا يقـود   أوصمان جالل نعم العم م ماأجاب 
بعـني     أخذنا رغبـة البـارزاين    : فصائل األنصار على قمم اجلبال ويستطرد

الدور األهم لتحقيق هـذه    ولعب الدكتور نور الدين وجالل الطالباين  .االعتبار
صـربي كمـا     أوصـمان  وجدت الفكرة قبوال لدى اجلميع عدا العم  .الرغبة

ىل خوين وقبل الفكرة وحل حـزب آزادي وانضـم إ  عرضت الفكرة على جكر
  .  أسلفنا هو وآخرون كما   پاريت

، وانعقـد  وة إىل األطراف املعنية لالجتماع، فتم ذلـك تقدم احلزب بتوجيه الدع
نامي الكـائن يف بسـتان     أمحد الشاعر مال  منـزل االجتماع األول واليتيم يف 

ضم االجتماع مـن   ،األكربظاظا  الدين نافذ شقيق الدكتور نور  دأمح للدكتور 
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 –عبداحلميد درويش  –السكرتري األول  دكتور نورالدين ظاظا /  جانب الباريت
زادي الذي انضم إىل احلـزب الشـاعر   آمحزة نويران ومن طرف  –رشيد محو 
م بك مجيـل  املرحوم أكر(ومن الوطنني القدامى بقايا مجعية خويبون   ،جكرخوين

عارف  –قدري بك مجيل باشا  –حاجو   آغا مجيل  –حاجو  آغا حسن  –باشا 
، وقد انتهت أكرم بك مجيل باشا رئيسا للجلسة وبدأت املداوالت باختيار) عباس

اجللسة بعد أن قدمت جمموعة خويبون مالحظـام حـول مضـمون املنـهاج     
  .السياسي

  .ن النقاشاتضر مبا جرى موانتهت اجللسة دون كتابة حم
لقد كان لتحركه املستمر واملميز وتنقله بني دمشق وحلـب واجلزيـرة ومـدا    

، وكان قد صدر قرار منع طبقة الشعبية أن لفت نظر السلطاتوقراها وهو من ال
ية لـذا وضـع حتـت    سورشاط سياسي إبان الوحدة بني مصر واألحزاب وأي ن
  . املراقبة اللصيقة

وكانـت  . أول معتقل سياسي كردي يف اجلزيـرة ك مت اعتقاله ١٩٥٩أوائل عام 
 سيء ) علي يوسف(  املواجهة ساخنة بينه وبني ضابط األمن مدير ناحية الدرباسية

، مل تفلح معه كل وسائل التعذيب فغري أسلوبه باستدراجه بالعطف واللني الصيت
ولـيس   جالداً  أنت لست إال (  :لكنه قابل هذا األسلوب اجلديد باالحتقار قائال

  ). لك صلة باإلنسانية
ومنها إىل سجن مزة ،  قامشلي يف عند ذلك مت ترحيله إىل سجن الثكنة العسكرية 

  .١٩٥٩ /١٣/٢يوم 
يف سجن مزة أحاطين الرفاق الشيوعيون بكثري من االحترام والتقدير ملـا   :يقول 

  . اختذت من قرارات صارمة جتاه نفسي
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آة الشعب الكـردي وجيسـد الشخصـية    مر أنه ذلك ألنه كان يرى يف نفسه 
الوحيد يف السجن ميثل  أنه الكردية والبد أن يعطي عن ذلك صورة مميزة خاصة 

  .قيم احلزب
الرفيـق شـوكت حنـان    كذلك و ضى يف السجن عدة أشهر أطلق سراحه،أم  

ويعود أمر إطالق سـراحهم  . ني أيضامسجون اللذين كانا والشاعر قدري جان 
العجيل الذي شارك مبحاولة انقالبيـة مـع     أمحد لشيخ من ا يةبتقديره إىل توص

، وقد طلب من السلطات السورية حتسـني  إىل سورية وجلأ الشواف يف املوصل 
على عالقتهم مع أكراد العراق  إجيابياً العالقات مع اتمع الكردي لعلها تنعكس 

ة بضرم وملا فشل حركة الشواف يعود إىل تدخل الكرد مباشر  أن ويف قناعتهم 
بوجـود    ذكَّرهم حسن حاجو  اتصلت السلطة مع بعض الرموز الكردية ومنهم

إبراهيم سليمان حاج   مع مت اعتقاله من جديد  ١٩٦٠أوائل عام  .سجناء كرد
/ وحممد صاحل درويش وعبد الرمحن مسو بتهمة حيازة كتـب ممنوعـة      درويش

  .حلاقدين على احلزبنتيجة مؤامرة نفذها بعض ا/ كردية وماركسية 
االعتبارية الـيت شـاركت   رفض الكشف عن أمساء تلك الشخصيات : مالحظة
احتراما وتقديرا ألبنائهم وأحفادهم الذين قد يلتحقون بصفوف احلركة . باملؤامرة

عبد احلميد درويـش مل   وكذا. قادة للحركة يف املستقبل  يكونون ا الكردية ورمب
 ألتـزم  وأنا بـدوري   .واء على احلركة الكرديةيكشف عن أمسائهم يف كتابه أض

  .بأخالقيتهم
 ٩٠اعتقلت قيادة احلزب مبا فيه سكرتري احلزب وحـوايل   ١٩٦٠يف شهر آب 

ليبلغنا خرب   قرمانية باخلرب فأسرع إىل قرية   أوصمان عضوا وقد علم الرفيق حممد 
  . االعتقال اجلماعي للقيادة
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من القرية قبل مدامهة السلطات األمنية بفترة سارع املرحوم وعبد احلميد اخلروج 
ألما الوحيدين  ،وهنا كربت مسؤوليتهماواستطاعا اإلفالت من االعتقال وجيزة 

انتقال إىل العمل  ،سيتوليان قيادة احلزب بكل أعبائها وجيب أن يكونا مثال للرفاق
دور د احلميد درويـش  وهنا مارس عب :يقول  .السري يف ظروف بالغة الصعوبة

، والظـروف وكاتب احلزب وانطلقا بعزمية قوية وبتحد للسلطة  ،سكرتري احلزب
ولكوما أصبحا يف العمق . وعليهم أن يسدوا الفراغ الذي خلفه اعتقال القيادة 

اجلماهريي ويف حال متاس مباشر يف كل حلظام تطور احلزب أفقيـا وعموديـا   
ـ   ، وأصبحح له هيبته ومكانته بني اجلماهريوأصب ن احلزب مرجعا حلل الكـثري م

  .اخلالفات بني اجلماهري الكردية
حول وجود خالفـات بـني رفـاق     إال أن ما يؤسف له بدأت معلومات تترشح

صربي وأخرى تقف إىل جانـب    أوصمان كتلة تتمترس وراء   :، كتلتنيالسجن
ومـا   .محالت تشهري جائرة ضد الدكتور نور الدين وبدأت ،الدكتور نور الدين

إلزاحة الدكتور وإبعاده عن احلزب ويف   ان يرى يف حتليله للموضوع إال أنه سعيك
ويعترب أن ما حلق   وجود الدكتور يقف حاجزا أمام طموحام الواهية أنومههم 

  .لدين ليس سوى عملية اغتيال سياسيبالدكتور نورا
 قريتـه  خرج إىل العلن وعاد إىل و ١٩٦١أيلول  ٢٩االنفصال يف  ظهر محزة بعد

التحضريات النتخابات الس النيايب وهنا أيضا لعب  بدأت ومل يلبث أن   قرمانية
خوض االنتخابات مبرشـحني مهـا     يف دورا بارزا يف التأكيد على دور احلزب 

خالل هذه الفترة ساد جـو الفوضـى    ،الدين والشيخ حممد عيسى الدكتور نور
فـدعي إىل   ،خالفات القيادة بببس واالضطراب داخل هيئات احلزب ومنظماته 

 للتداول يف أوضاع احلزب انعقـد الكـونفراس يف   ١٩٦٢عقد كونفراس شباط 
محـزة   –عبد احلميد درويـش  (   حضره  ،الشيخ حممد عيسى بدمشق  منـزل
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شـيخ حممـد    –وحممد فخري  -" خليل سور بامللق"خليل عبدي  –نويران  
وسعدو ايبو  –حممد على خوجة  – عبداهللا مال علي –مال عبد العزيز  –عيسى 

صهر  "وبالل حبش" بقرار حزيب  جممداً تنظيمياً/ مَوقَّفاً كان   أنه رغم   أحضروه"
قيـادة اخلـارجني مـن    وعدم السماح لكل رفاق ال ،وكمال عبدي "جكرخوين

  . السجن باحلضور
  : الف حاد حول جدول العمل املتضمنبدأت اجللسة ساخنة خب

  .ومناقشة التراكمات ومسائل اخلالفملرحلة السابقة إعادة تقييم ا -١
 .أوضاع احلزب التنظيمية -٢
ونشر الفوضى )  يسبلني الد(خرق النظام الداخلي واالنضباط احلزيب  -٣

 . داخل احلزب
 .كل عضو ةحتديد مسؤولي -٤
التشـهري بـرئيس احلـزب     ومسألة مناقشة وضع السجناء السياسيني -٥

 .ظاظا الدين الدكتور نور
 )سياسيا وفكريا وتنظيميا(ستقبليا إستراتيجية م يةرؤبلورة  -٦
  .  اختيار قيادة جديدة -٧

برنامج عمل لو صدقت النوايا لكن   أسلم كان ذلك   برأيي : يقول املرحوم    
ظهرت كتلة داخل االجتماع ترفض مناقشة أي بند من البنود سوى اختيار قيادة 

يقول املرحوم أن ما جـرى   ،ديدةجديدة وتأجيل باقي البنود لتعاجلها القيادة اجل
خالل املرحلة السابقة هو مسؤولية القيادة السابقة وليس من املعقول أن حنمـل  
وزرنا على عاتق اآلخرين لكن اموعة أصرت على موقفها ومتسكت جبدية ببنود 

وخليل عبدي وملـا عصـي حـل     –جدول العمل وكذلك محيد وحممد فخري 
جدا وما يبىن   خطرياً حصل كان ما   ألن ن االجتماع االنسحاب م  إثَْر اخلالف 
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األمر خطري قد ينسحب بكارثـة علـى     وأن ال ينتج سوى أخطاء  خطأ على 
ال أريد أن أحتمل املسؤولية أمام التاريخ وأمام األجيـال    :مستقبل احلزب وقال

  .مع العمل احلزيب تعاط يدا عن أي عاد إىل بيته بع
رأس العني وكـان    )سه رى كانىي( إىل  قرمانية ته من نقل بي ١٩٦٢صيف عام 

رأس العـني   )سه رى كانىي( انتقاله شكل هاجسا لدى السلطة بأنه قد جاء إىل 
معه فتعرض لضغط   املختلفني ونفس اهلاجس لدى الرفاق  ،ليقود النشاط احلزيب

به  الرفاق يشهرون به دون وازع بأقصى أنواع القذف وهذا ما يعترف  ؛مزدوج
اآلن العديد من الشباب بعد هذا الردح الطويل من الزمن وجلت الغشاوة عـن  

وتفتـيش   –، ومـدامهات متكـررة   ما أن السلطة وضعته حتت املراقبةعيوم ك
واستجوابات ملرات ومرات حيث كان مطلوبا إىل كل التحقيقات فكلما يعتقـل  

 .هو اسم محزة نـويران اسم إىل ذاكرته   فأقرب ) أشيوعيا كان أم بارتيا(شخص 
مت اعتقاله مع جمموعة على خلفية اعتقال ما كان يدعى حبسن بولش  ١٩٦٢عام 

 ،شخصية غامضة كان قد اخترق التنظيم وقد مت ريبه من السجن بأوراق مزيفة
   .طويلة حتتاج إىل حبث خاص  وقصته

تسلل يف هذه املرحلة وهم يف السجن بدأت وسائل اإلعالم السورية تتحدث عن 
مرة جديـدة  هناك مؤا  بأن  أحسسناكردي من األراضي التركية إىل سوريا وملا 

، كتبنا مذكرة احتجاج إىل اللواء فرمان جرمقاين باسم تلفقها سلطات االنفصال
السجناء السياسيني ومت توقيعها نيابة عن السجناء بتوقيع عبد احلميـد درويـش   

عن ضبط   ومسؤوالً ة الشمالية الشرقية قائد املنطقومحزة نويران وذلك باعتباره 
احلدود وكانت املذكرة سببا يف وقوع اخلالف بني اجلرمقاين وحمـافظ احلسـكة   

 طلـيقني  سعيد السيد حيث استدعيا إىل دمشق بعد ذلك جرت حماكمة املتهمني 
جلسات / ١٠/وكذلك   قامشلي جلسة حماكمة يف / ١٤/ املرحوم حضرت   قال
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 الزور بسبب وثائق حزبية ضبطت يف مرتل  الدولة بدير  أمن  حماكمة أمام حمكمة
كانت وثيقة فصله من احلزب كمـا    أنه املسؤولني احلزبيني ورغم   منـزل أحد

كانت العادة عندما حيصل خالف يعطي طرف لنفسه الشرعية فيصـدر قـرارا   
كان  بالفصل وخالل جمريات احملاكمة حتول من متهم ثانوي إىل متهم رئيسي ألنه

األكثر نقاشا مع القضاة ونتيجة قيامه بنشاط سياسي داخل قاعة احملكمة إذ طلب 
من احملامي مازن خلوف وهو حمامي دفاع عن حممد أوصمان أن يأيت لـه بإفـادة   
 .بعض املتهمني اآلخرين، مل خيلف احملامي وعده إال أنه أخرب رئيس احملكمة بالطلب

كن أن يثبت عليه التهمة اليت ميكن أن ينال ومن هنا حبث القاضي عن أية قضية مي
رد   برزاين حمدداً ما رأيك بثورة  سؤاالً عقوبة من خالهلا، وجه رئيس احملكمة إليه 

 إذن سـجل   :قـال  .كما تريد  :كان اجلواب سيسجل فقال  إنْ املرحوم عليه 
ثورة حتررية ذات مضمون تقدمي يناضل مـن أجـل احلقـوق      ثورة البارزاين"
   ."شروعة لشعبهامل

تأجلت احملاكمة بسبب ..أثار اجلواب غضب رئيس احملكمة وقال اهللا كرمي يا محزة
قرب العيد فعرف املرحوم حبدسه العميق وحسه املرهـف أن اجللسـة التاليـة،    

ويف هـذه  (احلميد دوريش حياكم غيابياً  ستكون جلسة النطق باحلكم وكان عبد
املرحوم بـذلك ليأخـذ احلـذر     فأعلمه ) نظيماملرحلة كان مالحقاً وقد ترك الت

  .   واحليطة
انعقدت اجللسة حبضور بعض املتهمني باستثناء محزة فكان أن حكم بثالث سنوات 
سجن كمتهم رئيسي، لكنه كان قد تدارك األمر فانتقل إىل الظـروف السـرية   

بني واملالحقة من قبل السلطات ملدة عام ونصف قضى معظمها بعيداً عن املنطقة 
إىل حني صدور العفـو العـام عـن      الظعائن والبدو متنقال مع  القبائل العربية

 هَدَهَمت  السياسيني، ملا عاد إىل بيته وكان الوقت عيدا، يف اليوم الثالث من العيد 
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الشرطة واعتقلوه رغم احتجاجه أن العفو مشله، طلب مقابلة املسـؤولني لكـن   
ىل احملكمة العسكرية يف حلب، فلمـا سـأله   ىب إال أن يرحلوه مباشرة إأحقدهم 

راجـع القاضـي    .أنت مشمول بالعفو  :القاضي عن موضوعه تفهم األمر وقال
فإذا كتاب سحب مذكرة توقيف قد أرسل إىل اجلهات املعنيـة بـرقم     ،ملفاته
  .  محزة نويران ـ التهمة االنتماء إىل الباريت من رأس العني/ وتاريخ

لـديكم دول   وقال  ..هز رأسه بأسف .أنت قلت نعم  :سألين القاضي الكردي
    .حباهلا، وزودوين بكتاب عدم تعرض

  :١٩٦٦اعتقاالت 
شنت السلطات يف اجلزيرة محلة اعتقاالت واسعة للتغطية على مصادرة األراضي  

مبوجب قرارات جلنة االعتماد وكان من مجلة املعتقلني، وكان أيضاً يف الواجهـة،  
تعـرض   ه األخطر وال يصدقون أنه قد ترك النشاط احلـزيب، لشعور السلطات أن

أو يتزحزح قيد شعرة عن مواقفه لشعوره  يتنازل ألقسى أنواع التعذيب دون أن 
ألن غالبيتهم أناس ال ( باملسؤولية األخالقية والسياسية، جتاه صمود بقية املعتقلني

دوة وجيب أن يكـون  وإلحساسه بأنه الق) عالقة هلم بالسياسية أو النشاط احلزيب
خري قدوة مع إعجابه الشديد واحننائه أمام صالبة بعضهم وهذا املوضوع حيتاج إىل 
تفصيالت الحقاً، استمرت فترة االعتقال ملدة شهرين وصل به احلال إىل حافـة  

  .املوت

  :١٩٦٨اعتقال عام 
يـه  مت اعتقاله مرة أخرى نتيجة تقارير إخبارية وملدة مثانية أشهر ونصف وجـه إل 

ذو اجتاه تقدمي ولكنـه مبتـور    بأنهأجبت :يقول سؤال حمدد ما رأيك يف احلكم؟
أيـة أحـزاب   .ميةقدمي إذا تعاون مع األحزاب التقدوميكن أن يستقيم اجتاهه الت
 ،إذا تعاون احلكم مع احلزب الشـيوعي والبـاريت   :برأيك متثل التقدمية؟أجبت
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ا انتهى احملقق من تسجيل الرأي ومل .وسائر القوى التقدمية والشخصيات الوطنية
القتل والضرب والتعذيب  ،كان رد فعل ضابط التحقق حانقاً، لقد فهمناك يا محزة

بقيـت يف  : يقـول  .ستبقى مرمياً يف السجن حىت تتسـخ  ،معك أمور غري جمدية
  .بزيارة واحدة من أي طرف سياسي كردي أحظَومل  السجن مثانية أشهر ونصف،

اجلريدة املركزية عدة مرات عن سجين واملطالبة بـإطالق   كتب يف إال أن احلزب
ونقل إليه بعد خروجه من السجن أن حمافظ احلسكة  .سراح السجناء السياسيني

احلميد هل هناك معتقل سياسي غري محزة نـويران   عبد  سأل ...الدين نعيسة عز
 ؟في ذلـك يك  أال حىت  تكتبون عن املطالبة بإطالق السجناء السياسيني رد محيد 

  .وعلى أثر هذا احلوار أفرج عنه  ؟أليس اعتقاله بسبب القضية الكردية
على موقفه النضايل واألخالقي يف ( رفعت رسالة شكر إىل احلزب: يقول املرحوم

تبين قضييت وتعريف الرأي العام احمللي والعاملي الذي كان عامالً قويـاً لإلفـراج   
  ).عين
  :عاد إىل النشاط احلزيب١٩٧٠عام 

ابتعد عن النشاط لفترة طويلة نتيجة خالفه مع  وإن . عاد إىل النشاط احلزيب نفسه
  .خبط احلزب وسياسته  تتعلق ال   حبتة الرفاق ألسباب تقنية 

لقـرب  ١٩٧٠شارك وفد احلزب بالذهاب إىل كردستان العراق يف شهر متـوز  
 بعد ذلـك    ضوتعر   .)عراق(موعد انعقاد مؤمتر احلزب الدميقراطي الكردستاين

ة فشل الوحدة إىل مسؤولي ومحلَ من التفصيالت حول املؤمتر وما نتج عنه   لكثري
  .األطراف األخرى

توقف عن النشـاط   ١٩٧٤حىت عام  تابع مسريته النضالية مع رفاقه يف احلزب
أما ج       ،بزوترك العمل احلزيب خلالف بينه وبني القيادة حول املوقف من احل

بقي عليها حىت يومه األخري ألنه كان يعترب ذلك هو  فقد اساته اليومية احلزب وسي
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من مسامهاته وظل متابعاً القضايا السياسـية   وجزءاً نور الدين ظاظا .من تراث د
وقاوم /سرطان/واإلقليمية والكردية حىت آخر حلظة من حياته أصيب مبرض عضال

زاره الشـيخ   .رض توازنهاملرض ألكثر من مخس سنوات بصرب وحتد مل يفقده امل
كيـف   :سأله أحدهم  .حممد عيسى عدة مرات وهو الذي كان على خالف معه

كما كان  عنيد، قويٌّ، صبور ماذا أقول محزة هو هو  :وقال  ،ةهنيه أطرَق  ؟رأيته
  .شأنه

وقد زاره كل الرفاق القدامى أثنـاء مرضـه    ١٩٩٦حزيران٢٣تويف يوم األحد 
شيع جثمانه مبوكـب مهيـب   . مبعث راحة نفسية لديه دون استثناء وكان ذلك

وألقيت عدة كلمات منها كلمـة    ،رأس العني )سه رى كانىي( ودفن يف مدينة 
احلميد درويش كرفيق الصبا ورفيق الدرب، وكلمة احلزب الشيوعي  األستاذ عبد

ألقاها املناضل حسني عمرو وكلمة التحالف ألقاها املرحوم األستاذ كمال درويش 
  .أمني عام الباريت

رمبـا    :قـال . وما زلت أتذكر عبارة هلا مدلوالا الكبرية قاهلا املرحوم كمـال  
  .اختلفنا معك كثرياً لكننا أبداً كنا نعتربك معلماً لنا

  .معزية برحيله وجاءت ونعته كافة األحزاب الكردية على صفحات جرائدها، 
تراثاً غنياً من دروس النضال آمـل  نعم لقد رحل بعد حياة مليئة بالعمل وترك لنا 

  .لألجيال أن جيد ذلك النور يف وقت الحق يلخص جتربته النضالية
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  حوارات
  احلقوقي  الناشط  حوار مع املفكر و

  الدكتور هيثم مناع
  ناشط حقوقي سوري  –حمي الدين عيسو : أجرى احلوار 
مشـق،  درس الطب يف جامعة د. ١٩٥١الدكتور هيثم مناع من مواليد درعا 

والعلوم االجتماعية يف فرنسا، و بدأ بالكتابة مبكراً يف االت األسبوعية وعمره 
عامـاً وأصـدر النشـرة     ٢١وعمره "  دراسات عربية" عاماً، مث يف جملة  ١٦

" الدورية الطبية يف جامعة دمشق، وجملة دراسات فلسطينية، وحرر سراً نشـرة  
لكتابتـه بشـكل   " ملرأة واألقليات صديق ا"، وكان يطلق عليه لقب "الثوريون

مبكر حول حقوق املرأة وحول قضايا األكراد واألقليات الدينية، انتخب يف أول 
 ١٩٧٦سياسي لرابطة العمل الشيوعي يف مؤمترهـا التأسيسـي يف آب    مكتب

وبقي ملدة عامني قبل تركه ملهامه التنظيمية كافة، وطـرح مشـروع توحيـد    
املكتب السياسي، وقد  -ة يف إطار احلزب الشيوعياملنظمات الشيوعية املعارض

و ١٩٧٨اضطر ملغادرة البالد سراً بعد مالحقة ملدة عامني ووصل إىل فرنسا عام 
منذ ذلك اليوم أخذ على نفسه الكتابة والنشاط يف املنظمات غري احلكومية، لـه  

ة يف قضايا املـرأة  باالجنليزية والفرنسية واإليطالي اًبالعربية وكتب قرابة ثالثني كتاباً
موسوعة اإلمعان يف حقوق اإلنسان جبزأيهـا  : "والتنوير وحقوق اإلنسان، منها

احلريـة  " " اإلسالم وحقوق املرأة " " مستقبل حقوق اإلنسان"و" األول والثاين 
حقـوق  " " محاية الصـحفيني  " " صرخة قبل االغتيال " " يف اإلبداع املهجري 

. وغريها عشرات الكتب األخرى " لدولية األساسية الطفل الوثائق اإلقليمية وا
وميدالية حقوق اإلنسـان  .١٩٩٢عام  "ايتس وتشرهيومان "نال مناع تكرمي 
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لألكادميية القومية للعلوم يف واشنطن، كاتب ومؤلـف ملئـات مـن األحبـاث     
والدراسات واملقاالت واخلواطر يف شىت الفنون وخاصة احلقوقيـة والفكريـة،   

مشهور على نطاق دويل واسع، مؤسس اللجنة العربية حلقـوق  مناضل حقوقي 
اإلنسان مع منصف املرزوقي وفيوليت داغر وحممد حافظ يعقوب وحممد السيد 

، عضو يف جملس إدارة وجملـس  ١٩٩٨سعيد وناصر الغزايل وحممود اخلليلي يف 
منظمة غري حكومية وشغل مناصب عربية ودولية قياديـة يف   ١٣٠أمناء قرابة 

وقد انتخـب يف سـبتمرب   . نظمات غري احلكومية ورفض أي منصب حكوميامل
للمكتب الدويل للمنظمات اإلنسانية واخلريية يف العـامل للمـرة    رئيساً ٢٠٠٧

مـا يـزال    .)باريس ( الثانية، وهو الناطق باسم اللجنة العربية حلقوق اإلنسان 
يب والعـامل، ويهـتم   مقيماً يف باريس يتابع أوضاع حقوق اإلنسان يف الوطن العر

  . بالشأن السياسي السوري والعاملي، ومتابعاً نشاطه الفكري والثقايف
  : هذا احلوار الطويل أجرت معه" احلوار"جملة 
باسم جملة احلوار نرحب بالدكتور هيثم مناع ونشكره على إتاحة الفرصة  *١س

رية ونبدأ لنا للحوار حول أهم القضايا احلقوقية والسياسية على الساحة السو
بالواقع احلقوقي وعمل منظمات حقوق اإلنسان، فكيف جيد الدكتور هيثم واقع 
حقوق اإلنسان يف سوريا وما هي أهم املعوقات اليت تقف أمام املنظمات احلقوقية 
للدفاع عن اإلنسان السوري، وهل هذه املنظمات تليب طموحات وآمال املواطن 

  السوري؟
كلمة . كبري ومساءلة كبرية ومسئولية مستمرة هذا السؤال يف ذاته حبث* ١ج

حقوق إنسان مجيلة وسهلة ولكن يف الوقت نفسه ممتنعة، هي حالة التزام، وضع 

ليس لدينا فقط القناعة يف حق كل إنسان باحلقوق : عن نفسه بالقول يعرب

األساسية أو النواة الصلبة غري القابلة للنقاش والتصرف من قبل أي مستبد أو 
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أو جمرد عون صغري يف جهاز قمعي، وإمنا من واجبنا رصد هذه احلقوق طاغية 

واحترامها يف زمان ومكان حمددين عندما نعمل على الصعيد الوطين أو 

 . اإلقليمي، ويف كل مكان عندما نضع طموحا أممياً لنضالنا

، وقبل أن أبلغ العشرين من العمر سورية ليست جديدة على حقوق اإلنسان

تور موفق الدين الكزبري رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق التقيت الدك

اإلنسان يف مقر نقابة احملامني بدمشق، وطلبت منه الدفاع عن والدي املعتقل، 

لرية سورية  ١٢٥وقد ساعدنا يف ختصيص نقابة احملامني مرتب شهري للعائلة من 

حكم على  بقيت سارية حىت صدور) كانت اللرية حتكي كما يقول العامة(

والدي من حمكمة أمن الدولة وطلب رئيس احملكمة فهمي اليوسفي من النقابة 

مازلت أحتفظ بالنظام الداخلي هلذه الرابطة اليت اعتقلت . وقف هذه املساعدة

، وعلينا كجيل ١٩٨٠قيادا بعد إضراب اليوم الواحد الرمزي الكبري يف آذار 

بية حلقوق اإلنسان تتبىن اإلعالن العاملي يتابع املسرية أن نذكر أن أول رابطة عر

هلا ولدت يف دمشق، وأن جتربة حلبية موازية عايشتها، وأن جلنة احلريات  مرجعاً

يف نقابة احملامني كانت قوة فعلية اة التعسف حىت اعتقال رئيسها وإلغاء 

يادلة حمامون، مهندسون، أطباء، ص(االنتخابات احلرة يف النقابات املهنية احلرة 

وأستهل الفرصة ألطالب الزمالء من كل املنظمات احلقوقية االحتفال ) إخل

هذه التعرجية ضرورية ألن من . بالذكرى اخلمسني لوالدة الرابطة بعد ثالثة أعوام

ليس لديه ذاكرة ليس لديه تراكم نضايل ومعريف، وحنن اليوم حباجة لتسجيل 
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رية حىت نبدأ عملية اكتشاف مواطن وتأريخ العمر القصري للحركة احلقوقية السو

 .الضعف والقوة فيها

السؤال الذي توجهه موضوعي ميكن منه االنتقال للذايت، أي واقع احلركة، 

ولكن قبل الصورة الرمادية ملرحلة صعبة تعيشها سورية، رأيت أن نبدأ بصورة 

ن عاما، أي أ ٤٥سورية يف ظل حالة الطوارئ منذ . إجيابية من تراثنا القريب

ويف . من السكان ال يعرفون األوضاع العادية واحلقوق األساسية% ٩٠قرابة 

الشرعية "، اعتمدت السلطة السياسية على مبدأ هذه احلقبة الطويلة نسبياً

وكان خطاا يعتمد على أن اخلطر . على حساب الشرعية املواطنية" الوطنية

الوظيفة والسياسة الصهيوين واخلارجي يتطلب تضحيات أساسية يف التركيب و

يف التركيب عرب عسكرة غري عقالنية للمجتمع، يف الوظيفة، عرب تأميم : العامة

الدولة من قبل جتمع عسكري وأمين قادر على السيطرة على األوضاع ورهن 

ويف . األمنية- السلطات التشريعية والقضائية واإلعالمية بالسلطة السياسية

أداة حتقيق لسياسة حزب وقائد، أو مشروع  السياسة العامة عرب اعتبار املواطن

  ).إبعاد الناس عن الشأن العام(إخصاء سياسي  اعتقال ونفي و

هذا الثوب السلطوي مت تفصيله على قد الفريق حافظ األسد، وتأصيله بقمع 

إال أن القرن اجلديد محل معطيات جديدة، ومهما كان . منهجي وجمازر معروفة

اج والدستور موضوع انتقاد ورفض، مل يعد مفهوم التوريث موضوع احتج

وكان هناك صراعات كامنة . مثله يف ظل حقبة األب االبنالوضع يف ظل حقبة 

الذي سبق (وظاهرة بني عدة توجهات حسمها اخليار األمين يف خريف دمشق 
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آخر فصل فيه أحداث سبتمرب بيومني تاريخ اعتقال املناضل الكبري عارف 

وإعالن احلرب على اإلرهاب دعم هذا اخليار األمين  أحداث سبتمرب). دليلة

الذي مل يكن بعد موضوع إمجاع يف صفوف اجلبهة احلاكمة، ودخلنا يف دوامة 

اليوم باختصار حنن أمام حاليت . العسف واخلوف وتقييد احلريات من جديد

، أي اموعة اليت تعتقد "حزب األمن السياسي"تطرف، األوىل ميثلها ما أمسيه 

أن أي تنازل على صعيد حقوق الناس واحلريات ضار للسلطة وخطر عليها ولن ب

يقدم الغرب مقابله أي شئ، مبا يف ذلك رفع احلظر عن قطع غيار طائرات 

باملعارضني من رقام وتستفيد من اختيارهم  سكالسورية للطريان، وبالتايل متُ

از سفر دون سفر ولثالث الشفافية والعلنية لتسمح هلذا بسفرة واحدة ولذاك جبو

حبضور مؤمتر مقبول وللرابع منع من السفر مدى احلياة واخلامس اعتقال وفربكة 

بكلمة، إشعار كل مواطن بأن أجهزة األمن هي احلاكم الفعلي .. لتهم وأحكام

احلزب . ألا تعطي السلطة السياسية القدرة على البقاء دوء مستنقع القمع

ضة الصفحة األخرية، من التحق باملعارضة يوم صرفت الثاين املتطرف هو معار

اخلارجية األمريكية عشرين مليون دوالر مساعدة ملن يريد، وصرفت مثلها 

هؤالء حمدودي العدد، كلهم يف اخلارج اليوم، ال . مؤسسات عربية وإسرائيلية

تأثري هلم وال احترام شعيب أو حقوقي الختيارهم، لكن الفكرة اليت محلها عبد 

إن مل : حلليم اخلدام بأن السلطة عمرها أشهر، جعلت البعض يصدق ويقولا

قليل  هذا البعض أيضاً. نكن مع هذا القطار فلم نضع العصي يف طريقه

أمام هذين . ومشوش، وهو يرفض أي تعامل مع مشاريع مغامرة ضد سورية
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الوطنية  التطرفني، أعتقد بأن اتمع الكبري والواسع بشطره السياسي يف اجلبهة

واملعارضة الدميقراطية، وبشطره السليب املراقب عن كثب، يقع خارج هذين 

للدميقراطية ضمن بعد اجتماعي حيفظ كرامة  سلمياً التطرفني، ويريد انتقاالً

الناس يف حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية أساسية وبعد وطين يعيد اجلوالن 

  .  واحلقوق املشروعة

 انقطاع دام لسنوات نتيجة للمالحقة  إثْر  ك لسوريا وذلكزيارت تهواج* ٢س
والنفي اللذين تعرضت هلما انتقاداً شديداً من قبل بعض املـثقفني املعارضـني،   
والذي أقتبس من انتقادام بأن السلطة جنحت بضمك إىل صفها بطريقة غـري  

ا الشعيب سوريا وبطله فاتسالف هافل "   مباشرة، وأنه كان باإلمكان أن تصبح 
لوال عودتك غري املشروطة سيما أنكم عدمت وحدكم دون زمالئكم املنفـيني،  " 

األمر الذي كان يشكل خرقاً التفاق ضمين بني املنفيني مبعىن العودة معاً ، ومـن  
مث حتول الدكتور هيثم مناع من مناضل حقوقي يدافع عن حقوق اإلنسـان يف  

نظمة وتعريتها، إىل مدافع عن سـجناء  سوريا والعامل العريب، وفضح استبداد األ
غوانتنامو وإسالميي القاعدة، وفضح السياسات األمريكية يف املنطقة مما يطمـئن  
األنظمة بأن صوت الدكتور مناع قد مال إىل الزاوية األخـرى ومـا يشـكل    

  ؟تشويشاً للبوصلة النضالية وتشتيتاً هلا
لعودة إىل الوطن حق لكل ا. ، خاصة يف الظروف احلاليةسؤالك هام جداً* ٢ج

أنا . مواطن، حرمت منه باحلرمان حىت من أوراقي الثبوتية كسوري ملدة ربع قرن
، أثناء مناقشة اتفاقيات الشراكة األوربية املتوسطية كان األستاذ مل أطلب شيئاً

من السفر واألستاذ هيثم املاحل يف حماكمة وقد أعددت  اًرياض الترك حمروم
ى وقد مس. للقراءة الرمسية يوضح أهم االنتهاكات يف سورية اداًمض بنفسي تقريراً
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لن "مث بعدها بأيام قلت مجليت املعروفة . الوفد األوريب احلاالت الثالثة باالسم
: أعود على دبابة أمريكية، فاتصل شاعر عريب معروف بالدكتور بشار وقال له

وبعد . حمله لوطنهمن ال يعود على دبابة أمريكية ترسل له طائرة سورية لت
اتصال أويل يب عن طريق صديق يتعاطف مع املعارضة من أوساط اجلبهة الوطنية 

العفو يكون عن ارمني، أنا غري : لسؤايل عن إمكانية العودة بعفو رئاسي، فأجبته
بعد هذا .  إعادة حقوق: ماذا يسمى ذلك بلغتكم، أجبته: حمكوم، فأجابين 

يب مواطن سوري له صفة قريب مع قيادي سوري باملصادفة أو بغريها اتصل 
هل لديك جواز سفر : ولزوجته صفة قريب مع معتقل سياسي سابق وسألين

، قال أي شئ ألنه يبدو  ١٩٧١قدمي، فضحكت وقلت له نعم لكنه يعود لسنة 
ً عاد موجود كل ما يتعلق بك ما أذكر هذه التفاصيل خاصة . (بدائرة النفوساً
بقرار إداري تسلطي غري " دائرة النفوس"ان حمروم من وأنين أحتدث مع إنس

  ). حضاري وضد املصلحة القومية العليا للبالد بعكس ما يقال
من خربيت احلقوقية، مل أقرأ عن عفو عام حقيقي إال يف التجربة البحرينية، ومل 
يكن هناك عودة موحدة للمنفيني يف معظم التجارب الدولية، ومل يكن هناك أي 

) ا وأنا لست عضواً(، رمبا يف جلنة املنفينيونعود معاً املعارضني نبقى معاً عقد بني
يف جتربة املغرب وليبيا .وا اتفقوا على ذلك، ولكن ثالثة من أعضاء اللجنة عاد

ميكن تسميته سياسة االختراق أي  والسودان واليمن والسعودية نالحظ أسلوباً
الضروري التذكري أن أكثر من  هل من. العودة برموز تشجع وتفتح الطريق

منهم من وقع بيانات هامجين . عادوا منذ عوديتاً أو طوعياً سرياً قمنفي ١٢٠٠
يفرج اً سياسي ولكن هل رأيت يف حياتك معتقالً. مبدأ العودة الفردية ا رافضاً

عنه فيقف على الباب ويقول إما أن تفرجوا عن كل املعتقلني أو أعود للزنزانة؟ 
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من احلديث بصراحة عن ملف املنفيني وحتديد موقف ملنظمات حقوق  مث ال بد
  :يوجد باخلطوط الكربى ثالث فصائل. اإلنسان السورية منه

الفصيل األول مكون من الناشطني السياسيني العلمانيني وهؤالء طرحت مسألة 
وبقيت قائمة بأقل من عشرة أشخاص حنن نسميها قائمة  ٢٠٠٣عودم منذ 

وطنية مناضل مثل فاروق سبع الليل، املناضل احلقوقي والسياسي الشرف، ألن 
ال يهزها تقرير أمين من الدرجة  ،املعروف، بعد أكثر من ثالثني سنة يف املنفى

وبالتايل عار أن ال تتصل به القائمة بأعمال السفارة يف باريس وتقدم له . الوضيعة
  . التحية واعتذار وجواز سفر مع كامل حقه بالتعويض

الفصيل الثاين مكون من أشخاص لديهم مشكالت اقتصادية أو إدارية كموفدين 
من اجلامعات أو غريها، وهذه مسألة غري سياسية حتتاج لتناول قضائي عرب 

على احلافة بني السياسي واالقتصادي عدد كبري . السماح حملامني مبتابعتها وحلها
للجوء السياسي لكونه الصيغة من اإلخوة األكراد غري املالحقني والذين طلبوا ا

الوحيدة للعمل والدراسة يف أوربة، بعض هؤالء عندما رفض طلب جلوئه 
السياسي صعد يف خطاب عداء وشوفينية كردية وخطاب انفصايل مبالغ فيه، 

  .هنا حنن أمام مشكلة رديئة األسباب سيئة النتائج.. ليثبت أنه معارض راديكايل
سالمي، هذا الفصيل ضحية الصراع الدموي الفصيل الثالث وهو الفصيل اإل

ضحية حقد أعمى من أجهزة األمن الذين اتبعوا  ، وهو أيضا٨٢ً- ٧٨ألعوام 
 قيادة اإلخوان مل تنجح أيضاً طبعاً. مبدأ املسؤولية اجلنائية لثالثة أجيال أو أربعة

يف إدارة امللف بشكل جيد، وليس اجتماع البيانوين بالغادري أو قيام جبهة 
  . الص عوامل تساعد على حل هذا امللفاخل

باختصار املوقف احلقوقي برأيي يقوم على حق العودة كحق أساسي، وضرورة 
  .تفاهم سياسي يدعم حق العودة ألعضاء حركة اإلخوان املسلمني
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هيثم مناع مل يتحول من مناضل حقوقي يدافع عن حقوق اإلنسان يف سوريا 
نظمة وتعريتها، إىل مدافع عن سجناء غوانتنامو والعامل العريب، وفضح استبداد األ

هذا اختزال ملا أقوم . وإسالميي القاعدة، وفضح السياسات األمريكية يف املنطقة
  . به، حياول العديد من خصومي تصويره كحقيقة

ـ د ت حالة الطوارئ بل وملَواحلرب على اإلرهاب اليت ع أوالً ستا يف مثـاين  ر
بلد يف العامل كانت جواز سـفر مفتـوح للـدكتاتوريات     ٢٥بلدان عربية من 

ديـك  -الصغرية لتفعل ما تشاء مبجرد توبتها أو قبوهلا أو صمتها عن إدارة بوش
دون أن يطلق القذايف سراح  مجيالً يعين تصور أن ليبيا القذايف صارت بلداً. شيين

. غريب معتقل واحد، بل على العكس حياكم رموز مدنية سلمية دون أي استنكار
السلطة التونسية تنكد عيش املعارضة الدميقراطية من املالحقة اللصيقة للطرد من 

. العمل للسجن ألتفه األسباب ومثة صمت أمريكي وأوريب رمسي رهيب حوهلـا 
لقد تغريت املعايري وخالل أربع سنوات عـاد التعـذيب والسـجن السـري     

طالب رجـال القـانون   ي ١٩٦٣منذ . واالعتقال القسري لقلب الدول الغربية
واحلقوقيون السوريون بتطبيق قانون اإلحضار أمـام قـاض لكـل موقـوف     

habeas corpus  اليوم هـذا املبـدأ   ١٢٥٠املطبق يف بريطانيا منذ ،
معطل عند السيد جورج بوش بقرار رئاسي، فكيف تليب السلطة طلب السـيد  

ألف وسبعمئة معتقل  ٢٦يف العراق . بوش باإلفراج عن املعتقلني وبيته من زجاج
أي يف بلـدين  . ألف معتقل يف السجون اإلسرائيلية ١٢ويف فلسطني أكثر من 

حمتلني عدد املعتقلني أكثر منه يف كل الدول العربية، أليس يف هذا إعادة دمـج  
، السـيادة الوطنيـة   ن األول والثـاين معـاً  يقسرية للنضال من أجل االستقاللَ

وق اإلنسانية؟  الثلم األعوج يا زميلي مـن الثـور   والدميقراطية اليت حتترم احلق
لكن هل حدث انتهاك يف قرية عربية نائية وعلمت به ومل أتدخل؟ لقـد  . الكبري
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أعددت مسودة أكثر من مثاين تقارير عن أوضاع حقوق اإلنسـان يف سـورية   
وشاركت يف ست بعثات حتقيق، وأكثر  ٢٠٠٧حىت  ٢٠٠٣والعامل العريب منذ 

رة يف الشارع من ساحة التحرير يف مصر لساحة حقوق اإلنسان يف من مئة تظاه
أنا بشر مثلك ولدي طاقـة، لـيس   . باريس وحىت يف الدوحة واملنامة والرباط

عندي إجازات وال راحة وال حياة شخصية منذ ست سنوات، ماذا ميكـنين أن  
  أفعل لكي يقتنع من ال حيبين بأنين أقوم مبا أستطيع ؟

الس الوطين إلعالن دمشق بتاريخ األول من كانون الثاين انعقاد  إثر* ٣س
، وما تاله من اعتقاالت ال تزال مستمرة حلد اآلن، وأيضاً ٢٠٠٧لعام 

التجميدات اليت حصلت داخل جسم اإلعالن، وكنتم أحد  االنسحابات و
الشخصيات احلقوقية املوقعني على هذه الوثيقة، وبعد ذلك قررمت جتميد 

ما قررناه اليوم (ل اإلعالن حيث تقولون يف إحدى مقاالتكم بأن عضويتكم داخ
هو التجميد وليس االنسحاب، والفارق بينهما أن التجميد يعين عدم املوافقة 
على سياسة وسلوك دون الذهاب حلد االنسحاب أو االستقالة، وفتح باب 

املسئولية  احلوار لدراسة إمكانيات تغيري وضع نعتربه غري طبيعي وال نقبل بتحمل
هذا يعين عدم موافقتكم على سياسة اإلعالن بعد انعقاد مؤمتره ) السياسية عنه 

األخري حيث يتهمه البعض بسيطرة الليرباليني عليه، ومعلوم أن معظم الذين 
انسحبوا أو مجدوا عضويتهم هم من األحزاب القومية واملاركسية، هل ميكن أن 

الذي ال تقبلون حتمل مسئوليته السياسية  "غري الطبيعي"تضعنا يف صورة الوضع 
حيال التعامل ) خذ وطالب ( يف خطاب اإلعالن؟ يف الوقت الذي  طرحتم مبدأ 

مع السلطة كمعارضة، أال ميكن االحتكام إىل هذا املبدأ يف التعاطي مع زمالء 
 التغيري ؟
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سأحدثك بكل صراحة وشفافية، نص اإلعالن بالنسبة يل نص ضعيف * ٣ج
وكون فكرة جامع مجعت تيارات سياسية مل متكنين الغربة من حضور جامع، 

من جانيب كتبت على الفور . نقاشاا، تطلّب األمر بالنسبة لبعضها توضيحات
حول اإلعالن كحدث استقطاب، ومل أكتب مقالة تقييم يومها، وقد كتبت يل 

ز مث رأيتك تتحدث عن تقرير ميليس بشكل متمي: طبيبة زميلة يومذاك تقول
ال يضرب الطفل : "تكتب عن إعالن دمشق بشكل توفيقي ضعيف، فأجبتها

أكثر من ذلك، وزعت نص اإلعالن باللغتني اإلجنليزية ". الذي حيبو على رأسه
ولكن . نائب وسيناتور ونقايب وحزيب يف أوربة ٤٠٠والفرنسية على أكثر من 

. يتصرف كبالغ، صار يعرف ما يفعل ويدرك ما يفعل والطفل مل يعد طفالً
  .ؤول عما يفعلواإلنسان كما يقول سارتر مس

منهم (قبل اجتماع ديسمرب، وصلنا نبأ انسحاب شخصيات حقوقية وسياسية 
وأعلمونا بسبب انسحابام، وكانت ) حقوقي إسالمي مستقل وليس فقط يسار

ص منطقية، لكننا انتظرنا ألن أصدقاء يف األمانة السابقة كانوا يؤكدون لنا احلر
إال أن هناك اجتاه اعترب . على التوازن والتعددية يف القيادة والصوت والنهج

كما يقول اإلخوة املصريني، فهو ولكونه مل ينجح يف خلق " بتاعه"إعالن دمشق 
، أو كان حزبه )حالة حركة السلم االجتماعي(حركة مستقلة قوية ترفد اإلعالن 
عالن كصيغة وطنية يعرب ا عما راهن على اإل ،يف أزمة أعمق مما نسمع ونعرف

  . واستفاد يف ذلك مما مسي كتلة املستقلني. ال يستطيع لوحده
لنتحدث عن املستقلني بصراحة، قرابة نصف هؤالء من فئة املعتقلني السابقني 

مل يتبلور  مغايراً الذين تركوا أحزام وابتعدوا عن سبب اعتقاهلم وتبنوا خطاباً
واستفادوا من هذه الصفة لنتحدث . أو تيار ليربايلبعد ليسمح بتشكيل حزب 

أبو أكرم خيتلف عن أبو حممد وأبو سامر خيتلف عن أبو سعيد : عنهم باملفرد
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أبو (هذه القصة ناسبت ابن العم . وكل منهم صوت كحزب وحزب بصوت
ليس مبعىن الذم . يصنف يف أوربة باليميين واحملافظ ، الذي اختار طريقاً)هشام

حركة العدالة "أفهم أن يقول يل صديقي أنس العبدة . صطفاف املنطقيوإمنا اال
. ، ولكن ال أقبل أن يفرض هذا الثوب على عمل حتالفي واسع"والبناء حمافظة

. إذن إما أن يتمثل يف قيادة اإلعالن كل التيارات، أو يفقد معناه كعمل حتالفي
يف برناجمه االجتماعي  إما أن ينجح اإلعالن يف إشباع صوت اليسار والوحدويني

والوطين، أو أن ينحسر فيما ميكن تسميته حتالف ميني الوسط للمعارضة السورية 
  . بكل املعاين

كمناضل حقوق إنسان، املشروع الليربايل اليوم اختزال للحقوق اإلنسانية، 
الليرباليون اجلدد بل والقدامى ال يعترفون على العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية 

يف نقاش عميق يف مدينة ال يبزيغ مع قيادة مؤسسة . جتماعية والثقافيةواال
حنن "فريديريك نومان، كانوا يصرون على جتنب هذه احلقوق، وأخريا قالوا 

الواليات ". مؤسسة متثل احلزب الليربايل ولسنا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
اص باحلقوق االقتصادية املتحدة حبزبيها وكل إداراا مل تصدق على العهد اخل

مندوبة اإلدارة  االجتماعية والثقافية، ورفضت حق التنمية باألساس، وردت علي
يف قصر األمم جبنيف وكان بيل كلنتون يف  ١٧يف الصالة  ١٩٩٥األمريكية يف 

أكثر من ذلك، . هذه احلقوق لبابا نويل وليست لإلدارة الرشيدة للدولة: احلكم
ت املتحدة يف جنوب إفريقيا مرتني عند احلديث عن تدخلت سفرية الواليا

قوننتها تعين متزيق الواليات املتحدة والكيانات : احلقوق الثقافية بل وقالت
فال أدري كيف يتناسى بعض السياسيني األكراد هذا املوقف لإلدارات . املشاة

  األمريكية ويطالبون باحلقوق الثقافية للكرد؟
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هدين يف موسوعة اإلمعان يف حقوق اإلنسان وال لقد رويت قصة سبب وجود ع
جمال لتكرارها، هلذا حنن نتحالف مع الليرباليني يف الغرب اليوم يف بعض املعارك 
اخلاصة باحلقوق املدنية والسياسية ولكن نفترق عنهم يف أهم املعارك خاصة منها 

ومن . البيئية واحلقوق) االقتصادية واالجتماعية والثقافية(ما يتعلق ذه احلقوق 
الضروري أن تتوضح هذه األمور يل كناشط حقوقي عندما أكون يف جتمع 

وهنا أود أن أشري إىل أن احلديث عن تاريخ الليربالية ودورها . سياسي الطابع
مفيد للثقافة العامة، لكن التيار الليربايل الفعلي يف العامل اليوم هو ما يسمى بالتيار 

ب مفاهيم هذا التيار منذ ريغان وتاتشر، اهليمنة الليربايل اجلديد، ويف صل
والتدخل وسيطرة املؤسسات املتعددة اجلنسية على الدول والشعوب واستبدال 

مجاعات  بإخطبوطالدميقراطية والتعددية الثقافية والسياسية على الصعيد العاملي 
  .تتحكم مبصري العامل ضغط أقلية جداً

وهو مبدأ عام نتعامل به (مببدأ خذ وطالب  تسألين عن طليب التعامل مع السلطة
وعدم ج ذلك مع الزمالء يف إعالن ) يف اللجنة العربية مع كل السلطات

أنا معارض للسلطة أناضل بكل الوسائل السلمية ضد ممارساا القمعية . دمشق
. عن أي من تصرفاا والتسلطية ومنظومة الفساد اليت حتميها، ولست مسؤوالً

عاقل أن حيملين مسؤولية اعتقاهلا ملواطن أو حرماا آلخر من  وال يستطيع
يف حني أنين مسئول عما تفعل اللجنة العربية ألنين عضو فيها، مسؤول . السفر
كما قال . عن اختيارات إعالن دمشق وقد وقعت وأيدت وسياسياً أخالقياً

فارة األمريكية حلفل استقبال يف الس" نيالرياض"زميلي ناصر الغزايل، يوم توجه 
هنا يوجد تعارض بني خطني سياسيني، أحدمها . كنا نتظاهر ضد سفاراا يف أوربة

مهادن حىت ال نقول أكثر ألسوأ إدارة أمريكية يف تاريخ الواليات املتحدة، 
ديكشيين أخطر من املكارثية وأكرب ضربة وجهت - واآلخر يعترب سياسة بوش
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ومع ذلك، حنن مل ننسحب، . األخرية للمنجزات احلقوقية يف الستني عاماً
وطرحنا مبدأ احلوار النقدي، رغم كل التهم اليت توجه لنا واليت ال ختتلف عن 

  .   ين السلطة لليربالينيختو
كل األحزاب والشخصيات املستقلة اليت حضرت مؤمتر إعالن دمشق * ٤س

ن باحلد األخري كانت متفقة على املبادئ األولية، ومنسجمة مع توجهات اإلعال
األدىن على أقل تقدير، ووافقت على ترشيح مندوبيها إىل األمانة العامة، ولكنها 

دت عضويتها أو انسحبت من اإلعالن وبدأت عندما مل تنجح يف االنتخابات مج
طبعاً ليس املقصود من ( بكيل االامات وختوين رفاق األمس وحىت رفاق اليوم 

فالثقافة ) لذين مل حيضروا االجتماعحديثي الدكتور مناع أو غريه من ا
الدميقراطية مغيبة متاماً عن أحزابنا املعارضة على الرغم من أن معظم أمسائها 

وكذلك ثقافة التخوين وتوجيه التهم إىل البعض، يا " الدميقراطي" مذيلة بكلمة 
ترى هذه العقلية اليت ال جتد غري نفسها يف املوقع الصحيح قادرة على قيادة 

ة التغيري الدميقراطي السلمي يف البالد؟ وما املطلوب منها حيال هذه عملي
  الظروف برأي الدكتور هيثم مناع؟ 

من أجل الدقة، مل حيضر الكل ففاتح جاموس للمثل ال للحصر رفض * ٤ج
أظن أن ما جرى بعد استماع . احلضور وثالثة من حزبه ترشحوا وخسروا
مجل هو تدريب على الدميقراطية مع  شهادات أشخاص شاركوا ال ناقة هلم وال

سندويشة تآمرية، هناك من يريد حتميل إعالن دمشق كل صراعات التجمع 
الوطين الدميقراطي املعلنة والكامنة، وهناك من يريد حتميله الصراعات الراهنة 

من سياسة  لقد كتبت حمذراً. بني خط مناهض لإلدارة األمريكية وخط موال هلا
رى أثرها يف متزيق سبع كتل معارضة عربية وتوقعت أن يصل احملاور  ألنين أ

وال خيفى عن أحد أن هناك من يتحدث وكأنه يتشفى . األمر لسورية قبل عام
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. بتيار وطين واسع يف سورية ويصرح وكأنه متحدث باسم اإلعالن منذ ديسمرب
حتاد أنا ألوم حزب اال". تدريب"حبسن النية   فلنسمها هذه ليست دميقراطية، 
مع التوجه الليربايل  جذرياً وختتلف ممثلون جنح هلا  أطرافاً االشتراكي كذلك ألوم 

بالدرجة نفسها، األول مجد نفسه ألنه فشل والثاين استمر رغم رؤيته لعمق 
آذار تبعد السيد مسري جعجع جبلسة  ١٤أخي تصور أن مجاعة . األزمة ألنه جنح

ا، أي تبعده عن املشاركة املباشرة يف لقيادة أركا" دميقراطية"انتخابات 
هنا سنرى معىن الدميقراطية واالنتخابات؟ ألن . اجتماعات تقرر مصري لبنان

جعجع ركن أساسي من أركان التحالف ويكفي أن ميتنع نوابه عن التصويت 
حنن بدون نواب وأقلية ونصف القيادة يف السجن ونقول . لتصبح األغلبية أقلية

، وحضر )من أمثايل(ك من ضاق صدره من حزبني وكم شلعوط هنا. الدنيا خبري
نفسه جيدا هلذه اخلطوة، وهناك أشخاص مثل عبد العزيز اخلري وعبد احلميد 
درويش واالشتراكيني العرب وغريهم ممن حياول إصالح ذات البني قبل قطع 

ة اجلبهوية أمتىن العودة ملبدأ الشراكة يف القرار واملسؤولية ألن الدميقراطي. اجلسور
املطلوب باعتقادي، توسيع القيادة لتعرب عن مكونات . بالضرورة توافقية

اإلعالن، خطاب حكيم ومتزن يف كل التصرحيات الصادرة باسم اإلعالن، أي 
 أن يتم توضيح الطابع الشخصي أو احلزيب يف نقاط اخلالف، من الضروري أيضاً

صدق وشفافية إلنضاج  اخلوض يف نقاشات مفتوحة حول قضايا اخلالف بكل
نضال مشترك من أجل إطالق . املواقف وتعزيز الفكر النقدي وروح الدميقراطية
  .سراح املعتقلني وحتضري هادئ ملؤمتر استثنائي جامع

" لو تطرقنا إىل الوضع الكردي يف سوريا وما يعانيه األكراد من * ٥س
هم، واملعروف عن عرب ممارسات استثنائية حبق" خصوصية القمع يف ظل عموميته

الدكتور مناع بأنه حياول أن يكون على تواصل دائم مع الشارع الكردي، فما 
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هي حدود عالقتك باألكراد يف املهجر وكذلك يف الداخل السوري، وكيف جيد 
الدكتور مناع حقوق الشعب الكردي يف سوريا من الناحية احلقوقية والسياسية، 

اليت رمبا تكون متروكة للمستقبل ولألجيال  ولكن ليس باملعىن اجلغرايف السياسي
  ؟القادمة

يف أمستردام لندوة  أسبوعنيكنت ضيف الفدرالية الكردية يف هولندا قبل * ٥ج 
احلقيقة كلما اجتمعت بإخويت . مصغرة حول القضية الكردية يف سورية واملنطقة
عارضة يف مقالة حول امل ١٩٨٨األكراد شعرت مبسؤولية كبرية يف ما مسيته يف 

هناك شرخ مصطنع هو وليد سياسة متطرفة رفضت . السورية بالشرخ اهلادم
لالستقرار  - ١: فكرة التساوي بني شعوب املنطقة كشرط واجب الوجوب

لقيام دولة عادلة مبعىن احلقوق اجلماعية  -٣للتآخي بني الشعوب  - ٢اإلقليمي 
لعربية حول الكرد ما لألسف الثقافة ا. ملكوناا بأي حدود وأي مفهوم لإلدارة

 جنبته األنظمةأزالت قاصرة، ويزيد يف قصورها التسطح املعريف والتارخيي الذي 
الشعب الكردي ليس فقط صالح الدين األيويب، وإن . الدكتاتورية يف املنطقة

اليوم يوجد . كان صالح الدين قمة من قمم الثقافة اإلسالمية وتاريخ املنطقة
هذه . رة من ما قبل مهاباد إىل ما بعد ليلى زاناذاكرة سياسية كردية معاص

الذاكرة مكون أساسي من مكونات أي مشروع ضوي حضاري كبري لشعوب 
، ولكن املشاريع رمبا كنت حاملاً. املشرق، العرب والكورد والفرس واألتراك

ولكي ال نبقى يف احللم، من الضروري . التارخيية الكربى تبدأ يف مجيل األحالم
، وعلى ق على احلقوق األساسية لشعوب املنطقة دون متييز أوالًأن نتف

الدميقراطية باعتبارها األمنوذج الذي أتاح أوسع احلقوق للمكونات القومية 
واحترام الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان كقاسم مشترك أعلى  للدولة ثانياً

  .يضمن الكرامة اإلنسانية
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يتمتع ا الشعب الكتالين أبدي كلما زرت برشلونة وتأملت احلقوق اليت 
إعجايب أكثر فأكثر بقدرة هذا الشعب على التمتع بكامل حقوقه يف ظل الدولة 

فأقول . اإلسبانية، وقد جنح يف ذلك، بعكس التجربة الباسكية، بوسائل سلمية
ألصدقائي اإلسبان، احلركة السياسية الكردية يف سورية تشبه التجربة الكتالنية، 

انت من اضطهاد، خاصة يف ملف اعتربه قضية مركزية لإلصالح رغم كل ما ع
. الدميقراطي يف سورية هو قضية احملرومني من اجلنسية، جممعة على سلمية نضاهلا

تصور أن يل صديق من احملرومني يف سورية نال اجلنسية الفرنسية بعد ست 
سأله . سنوات من وجوده يف فرنسا ومل حيصل عليها يف ثالثة أجيال يف سورية

أريد من . سوري كردي: عن جنسيته فقال له مناضل فرنسي يف ندوة مؤخراً
أنا حريص على عالقة . كل مواطن يف بلدي أن يسمع هذا ليدرك عمق املظلمة

خاصة مع املثقفني واحلقوقيني والسياسيني من الشعب الكردي يف سورية 
املثقفني واحلقوقيني  ثالًألنين أعتقد بأننا متأخرين بأشواط عما جيمع م. واملنطقة

من دواعي اعتزازي بأنين كعريب، كنت أول من . من قوميتني أوربيتني متجاورتني
قدم مداخلة مكتوبة ومداخلة شفهية لس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
حول األكراد يف سورية، وأول من طالب بقرار من اللجنة يطالب بإعادة 

 يف دراسة قانونية اعتمدا جامعات عديدة يف العامل، اجلنسية لكل من حرم منها
  . وأرجو أن تعتمدها كلية احلقوق يف دمشق يوماً

كمنظمات حقوقية سورية، من الضروري التركيز على ضرورة صدور مرسوم 
يلغي كل القرارات ) باعتبار الدستور احلايل يعطي الرئيس هذه الصالحية(رئاسي 

 ة حبق الشعب الكردي يف سورية، مبا يف ذلك إعادةاإلدارية اجلائرة والعنصري
اجلنسية للمحرومني، باعتبار هكذا قرار حيتاج من السلطة التنفيذية إىل مخس 
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عربية خاصة - واحلق يف فتح مدارس كردية. دقائق لرفع ضيم مخس عقود
  . كتمهيد عملي وسهل إلصالح أوسع يفتح أفق احترام كافة احلقوق الثقافية

علم اجلميع مدى االهتمام الذي تبديه للقضية الكردية يف سوريا، أكيد ي* ٦س
وحماولتك الدائمة لتعريف الرأي العام العاملي مبعاناة األكراد داخل وطنهم األم، 
وخاصة من ناحية اجلنسية واحلقوق الثقافية، ولكن من الناحية السياسية فإن 

جها النظام جتاه املسألة األحزاب الكردية يف مواجهة جممل السياسات اليت ينته
الكردية ينظرون إىل قضيتهم على أا قضية وطنية سوريا بقدر ما هي ضرورة 
قومية كردية، ويدعون إىل اإلقرار الدستوري بالوجود القومي الكردي كثاين 

وحل القضية الكردية حالً دميقراطياً عادالً على قاعدة وحدة ، قومية يف البالد
ومتثيلهم يف املؤسسات الدستورية املركزية واحمللية تبعاً الوطن، وإشراك الكرد 

لواقعهم السكاين، وإعادة النظر يف التقسيمات اإلدارية يف املناطق الكردية 
وتطوير اإلدارة احمللية فيها مبا يتالءم مع خصوصيتهم القومية، كيف ينظر 

  ؟الدكتور مناع إىل هذه املطالب واحلقوق من الوجهة السياسية 
كجزء من حركة حقوقية وحركة دميقراطية معارضة، جلّ مما ذكرت إن مل  *٦ج

مع إخوة أكراد من عدة أطراف على صياغته، إجابيت  نقل كله، ناضلت معاً
تركزت على ضرورة قيام السلطة السياسية احلالية بإجراء عملي عاجل، ال 

أن هذا ينتظر التغيري يف طبيعة السلطة بل حىت دستورها يف هي، وأعتقد ب
ضروري وممكن، لرفع ضيم ميس كيان الناس يف الصميم، وجيعلنا نتحدث بأمل 

 يوم تلغى نتائج اإلحصاء املشؤوم. ستمر عن قمع مزدوج واضطهاد مركبم
ويتمكن الكرد من احلديث بالكردي والعريب بشكل طبيعي، تدخل املطالب 

هنا . ماعي يف البالدالسياسية الكردية بالفعل ضمن منطق التحول الدميقراطي اجل
خنوض معركة الدستور اجلديد باعتباره دستور كل الشعب ولكل مكونات 
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بانتظار هذا اليوم الذي نناضل . الشعب، ال دستور حزب وإيديولوجية واحدة
، هناك جرمية وقعت حبق عشرات آالف املواطنني، ال بد من جداً ليكون قريباً

ا بوقف معانام أوالًاملباشرة بتعويض أصحا.  

كلمة أخرية يف اية هذا احلوار للدكتور هيثم مناع إىل قراء جملتنا * ٧س
    ؟"احلوار"

احلوار كلمة كبرية الداللة يف احلياة البشرية، هي أرقى صيغة للتفاهم وفهم * ٧ج
وعندما نتحدث . اخلالف وفك الرتاعات بشكل حضاري وتنمية األلفة والتآخي

عن حمرك التنوير الضروري لتعويض الغياب عن احلوار النقدي، نتحدث 
لعلين أطلت على القراء . الدميقراطي من احلي والشارع واملدرسة واملؤسسات

  ...األعزاء، ليعذروين فللحديث مع احلوار شجون
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   أدب وفن
  

  أوديك
  ترك طمبوره وحيدا وغادرنا

  
  
  
  
  
  

  عبد احلميد سليمان
نتني ينتمي، كل ما يعرفه اجلميـع أن  مات أوديك ومل يعرف أحد ألي من الديا

كانت هاجسه الوحيد وقبلته اليت كان يتوجه إليها ) الطمبور(هذه اآللة الصغرية 
  ....صباح  ـ مساء 
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 كنت أفكر كم من اجلمع سيحتشـدون، ) كورا(يف الطريق املمتدة لقرييت      
وكيف سيعربون عن مشاعرهم، هل سيبكون أم ستحط مراسم الـدفن؟ هـل   

؟ )اإليزيديـة (قَّن كما هي العادة لدينا حنن املسلمني، أم ستعلو تراتيل الديانة سيل
مات ومل يعرف أحد ألي من الديانتني ينتمي، كل ما يعرفه اجلميع أن هذه اآللة 

كانت هاجسه الوحيد وقبلته اليت كان يتوجه إليها صباح ـ  ) الطمبور(الصغرية 
  ...مساء

يات وتستعصيين بكاًء وأنا أسـترجع تفاصـيل   يف الطريق كانت تأخذين الذكر
وها هو يرحـل  . مالمح رجل عمالق لَبِس ثوب البساطة طوال مائة عام عاشها

  . واقفاً معاىف كما كان يتمىن، رمبا أخذ شيئاً من رائحة الزيتون وقساوة السنديان
ميالدي من أبوين كرديني إيزيديني، جاءا من  ١٩٠٧ولد آدي حسن جنار سنة 

سروج أرض املالحم الكردية أرض ده وريشى عه فدي وحـالَّ يف قريـة   سهل 
وتنقال فيما بعد لعدة قرى من  ١٩٠٣سنة ) كورداغ(يف منطقة عفرين ) ئيسكا(
وعاشوا فيها قرابة ثالثني عاماً، وأخـرياً قـرييت   ) مه ال خه ليال( ، )جه له مى(
  . ناحية جنديرس) كورا(

ست العائلة فيما بعد على اسم مهنته اليت يعمل عمل أوديك يف مهنة النجارة ونب
وتعرف ) الطمبور العفريين(ا، فتفرد يف املنطقة بصناعة آلته الصغرية اخلاصة به 

آنذاك على عدد من فناين املنطقة أمثال الفنان جه ميل هورو،  به يتاز، عه فدى 
فقهم العزف شه عرى،  ره شيدى مه عم جوجاىن، وسواهم من الفنانني فكان يرا

يف السهرات واألمسيات الغنائية الطويلة، واليت تكون عادة أغاينَ فولكلوريـة  
اخل ضمن نسق األدب .. روائية من مالحم بطولية، وعاطفية وذكريات حروب

شفاهي غري املدون، واليت يعتمد فيها املغين على ترتيب وخلق الصور الشعرية ال
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هد واألحداث اليت جرت فيها قصص من فتطغى عليها االرجتاالت احلسية للمشا
 . تارخينا القدمي

حني آتاها بقطعـة  ) اوديك(وعلى سبيل العزف روت يل والديت قصتها مع العم 
قماش كي ختيط له سرواالً وسترة، جالسها وبدأ العزف على الطمبـور وهـي   
ختيط اللباس، كانت والديت تتكلم وتصف يل اجللسة وهـي بكامـل اجنـذاب    

  . صيب وكأا تتحسر على مضي األيام عليهاملاضيها ال
حقيقة أفهم هذا الشعور الذي أوصلتين إليه والديت ألين أذكر العم اوديك وهو 

وكأنه خيوض أو يلـتمس معركـة   ) بالريشة(يعزف بأصابع يديه دومنا االستعانة 
ليلة عرسها، ) عه يشا  ئيىب(األحاسيس ويصور لك بأنغامه وبصمته كيف ماتت 

جربوت ده وريشى عه فدى ومن مث ينتقل بك لعذرية احلب يف قصة مم  يسمعك
  . وزين و مه مى ئاالن

 ةوبانسيابة أصابعه اليت شققتها مرارة وقسوة األيام ينتقل من عالمـة موسـيقي  
ألخرى ليخربك عن كل وصية أو كلمة قاهلا أو قالتها بطل أو بطلة الروايـة يف  

ري مألوف لك جتاوز التسعني مـن عمـره  أو   املعزوفة، وأنت غارق يف مشهد غ
عام وكأنه يقول لك إن الفن واإلبداع مها زاوية من الطبيعة ال ترى إال عرب  ةاملائ

  . املزاج وهو بكامل فطريته وأميته
وسيلته الوحيدة خلوض دنياه، معدومة احلرية وإبعاده عـن كـل     كان فالفن 

هم يف ممارسة الفن والعزف بأن الفـن  املعوقات اليت مر ا من قبل ذويه ملعارضت
عار وعيب آنذاك، وكأنه يعلم وقتها أن الفن أو الفنان هـو حمـرض أساسـي    
للمجتمعات والشعوب يف سبيل حرية اإلنسان وهو يوصل لك احلضارة بكاملها 

  . عرب أََََََََََََََننيِ أوتاره لزماننا املعاصر
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ه مع الفنانني يف املنطقة يف زمننـا،  الكثريين من خالل عزف  يف فقد أثر اوديك 
وأصبح رمزاً تراثياً هلم يف املوسيقى والعزف، وخاصة أنه ظـل متشـبثاً بآلتـه    

  . حىت آخر يوم من حياته) الطمبور(الصغرية 
ويف ) النـاي ) (الكمان(مع أنه كان يتقن الغناء والعزف على آالت أخرى مثل 

ئر اجلمال ما حيلو له من مـزاجٍ  هذا اكتشاف جديد أن العم اوديك انتقى من ب
ومجالٍ متمرداً حىت على أنانيات اإلنسان بالشهرة واالمتالك، فتمرده مل يفسح له 

الـيت   تاال بأن يبدي أي اهتمام لعمره فكان حيضر أغلب احملافل والتكرميـا 
  . كانت تقام له

فرنسا  –إنكلترا  –ودعي لعدة مهرجانات لتكرميه من دول أجنبية منها السويد 
الذهاب ألسباب غري معروفة، فكان غري مهتم وال مبال   يرغب يف أملانيا ومل  –

  . باملال وال اجلاه غري أن ممارسته للعزف أغنته عن كل ما يف الدنيا
رحل أوديك كغيمة صيفية، إال أنه ترك ربيعاً من  ٢٠٠٧يف األول من حزيران 

  . هذا الفناملوسيقا واأللق يف وجدان الفن الكردي، وحميب
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  من معابر الضوء والحلم يفتح نافذته الضيقة على العالم الواسع
  عنايت عطار

  ذاآرة بصرية تستعيد تكوين نساء منسّيات بألوان قوس قزح
  

  نذيـــر جعفــــر                  
net.org-natherg@aloola  

 
*ص الواقع بشـعرية غنائيـة مرهفـة    حساسيته الفنية مغرقة يف اجلذور وريشته تشخ .
  .أعماله جتمع بني التشخيص املبسط والتجريد اللوين يف عالقات متنوعة ومتشابكة*
  .أشكاله تذوب يف خضم األلوان املوحية اليت تولّد احتماالت غري حمدودة للمعاين*
  

  :املرفقات 
  .ـ عنايت عطّار يف مرمسه  ١ 
  .ـ حاالت متعددة المرأة واحدة  ٢ 
  ـ انكسار  ٣ 
  ـ شجن  ٤ 
  ـ انسياب  ٥ 
  ـ انتظار  ٦ 
  ـ حوار ٧ 
  ـ جمرة النساء  ٨ 
  ـ والدة ٩ 
  ـ جبليات  ١٠ 

، ال .   ةواألمحر للمرأ، واألصفر للسنابل ، واألخضر للجبال  ، األزرق للسماء       
بـل األزرق واألصـفر   ! . سبة والداللـة  لقد أخطأت الترتيب والن، ال أيها الصديق 

. وللمرأة اليت أرسم وأختيل  ، للمرأة اليت أحب وأعشق ، واألخضر واألمحر هلا وحدها 
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أو ، أو للكرامة ، أو للبحر ، ال تقل يل إن املرأة رمز للوطن . وال حدود ، ال مسافات 
طن واألفـق والكرامـة   فاملرأة عندي هي البحر والو! أبدا أيها الصديق ، ال .. للحب 

وقد امتزجت يف سـيمفونية لونيـة واحـدة    ، واحلب والغرية واحلزن واجلنون أيضا  
  .متكاملـــة ومتناغمة

وهـي  " برميجه " يف ، م  ١٩٤٨هذا ما يقوله عنايت عطار الفنان الذي ولد يف العام   
حيث ينسكب  ،غارقة يف اخلضرة والضوء واألساطري ، قرية جبلية نائية من قرى عفرين 

الزيت ـ كما قال فاتح املدرس ـ  من أصابع أبنائها كما ينسكب شعـاع الشمس من   
  . قبــة السماء 

لكنه غـري  ، وهذا ما يقر ويعترف به ، عنايت حمسوب تشكيليا على جيل السبعينيات   
وقميصـه  ، فهو بقبعته الرصاصـية  . حمسوب على هذا اجليل من حيث عالقته باحلياة 

وجتواله الدائم ما بني حلب والرقّـة ودمشـق   ، وفوضويته ، وحذائه املخملي ، رايب الت
، ومغامر ال يتوقف عن ارتياد اآلفاق اهولة ، عاشق أبدي ، وباريس وبرلني واستانبول

وترميم االنكسارات القاسية يف حياته كفنـان  ، واكتساب عالقات وصداقات جديدة 
وارتكاب احلماقـات  ، وتصميم الديكور واإلعالن ، و كتابة القصائد ، وأب وعاشق 

  ! .بالقدر نفسه الذي جيدد فيه أدواته ومناخاته التشكيلية وعوامله احلياتية !  أيضا 
" ذاكرة الفن التشكيلي يف سـورية   : " يشري الفنان والناقد طاهر البين يف كتابه         

ت الصبغة التعبريية بداية لفتح الباب حنو إىل أن فاتح املدرس شكّل بأعماله التصويرية ذا
فلوحاتـه الـيت   . وبعض من تأثّروا بتجربته، الصيغ التجريدية اليت جرى عليها تالمذته 

اليت تزخر بعالقات ، تعتمد على التشخيص املبسط واحملور هي أقرب إىل الرسوم البدائية 
ليت تنتقل عـرب الرؤيـة البصـرية    تشرع نوافذها حنو عوامل املعرفة احلسية ا، لونية غنية 

ويؤكّد البني أن مثـة جتـارب جمتهـدة    . لتضيء عند املتلقي واحات من الرؤى اجلاذبة 
واكبت هذا االجتاه من بينها جتربة عنايت عطار اليت أطلّت على الساحة التشكيلية مـن  

يف ، ين جتمع ما بني التشخيص املبسط والتجريد اللـو ، خالل مرجعيات حملية وخارجية 
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تذوب فيها األشكال املقروءة ـ على حد تعبريه ـ يف خضم األلوان   ، عالقات متنوعة 
  .لتولّد احتماالت غري حمدودة للمعاين واألفكار اليت يود إيصاهلا إىل املتلقي ، املوحية 

ونستطيع أن نلمح ماهية التشخيص املبسط من خالل التركيز على اجلسد مبظهـره     
حيث يربز الوجه يف الوقت الذي تغيـب فيـه   ، اهل التفاصيل واجلزئيات فيه العام وجت

كما تربز األطراف يف حركة انسيابية ختتفي فيهـا تفاصـيل   ، العيون واألنف والشفاه 
وهذا التركيز على الكتلة الكلية يفسح اال أمام اللعب بـاللون  . األرداف واألصابع 

التأمل واستحضار عالقات الغياب يف اللوحـة عـرب   كما حيفّز املتلقي على ، وتدرجاته 
حيث تـذوب فيهـا   ، وتبدو األلوان سيدة التكوين  . عالقات احلضور اسدة أمامه 

  .األجساد واملساحات مشكّلة قصيدة بصرية يف تناغمها ودالالا 
إن البيئات املتعددة اليت عاش فيها عنايت وتنقّل فيمـا بينـها تركـت أثرهـا يف          

فالفترة الطويلة اليت عاشها يف الرقة املتامخة للفـرات مـن   . موضوعاته وأدواته وتقنياته 
جهة وللصحراء من جهة ثانية جعلته حيسم اختياره باجتاه التشـكيل بعـدما اهـتم يف    

إىل الفضـاء  ، كما دفعته إىل  اخلروج عن إطار الفضاءات املغلقـة  ، البدايات بالنحت 
 ةواملـرأ ، اته من الطبيعة وحتوالا ما بني اجلـدب واخلصـب   الواسع مستلهما موضوع

بضربات ، وتشكّالا الواقعية التعبريية عرب عالقتـها بالطبيعة وبالرجل والوسط احمليط 
أما يف حلب فقد بـرز اهتمامـه بالعمـارة    . لونية حادة حينا ورقيقة شفّافة حينا آخر
يا وفق رؤية جتمع بني التجريد والتشـخيص  وتشكيالا الشرقية حماوال إعادة إنتاجها فن

بعيدا عن الطابع الفوتوغرايف أو التسجيلي الذي انشغل فيه عدد كبري من فناين املدينـة  
استجابة ملتطلبات السوق والذائقة التقليدية اليت تبحث عما تزين به صالوناا املخمليـة  

االستهالك والنظـر إىل   محى وموظل عنايت يقا. أكثر من حبثها عن القيمة الفنية للّوحة 
فقد كان إخالصه حلساسيته ورؤيته الفنية أهم بكثري عنده مـن  ، اللوحة بوصفها سلعة 

  .تسويق لوحاته حتت أي ضغط أو مثن كان 
كما بدأت أعماله تتحرر من ، يف هذه املرحلة بدأت تتنامى نزعة التجريب عند عنايت   

واضعا نصب عينه تأسيس خطابه الفين ، ت السائدة الصيغ والقوالب املعهودة واالجتاها
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بعدما امتلك أدواته وحريته ومتثل أو لنقل هضم معظم التجارب السـورية  ، اخلاص به 
اخلـاجني  ( وقد كان معرضه األخري يف حلب الذي أقامه يف صالة اجلوشن . اليت سبقته 

وجتاوز جتربته السابقة  إىل التجريب النـزوع م تعبريا عن هذا  ١٩٩١يف العام ) حاليا 
)   ١٩٨٣( واحلسـكة  )  ١٩٨١( اليت عبر عنها من خالل معارضه الفردية يف الرقـة  

حيث بدأ مييل أكثر فأكثر حنو التجريد دون أن يتخلّى كليا عـن  ، ) ١٩٨٦(ودمشق 
  .واقعيته التعبريية الصرفة يف بعض األعمال  

مصمما أن ينتزع له مكانا حتت ، اجلديدة  بدأ عنايت حياته، يف باريس مدينة النور      
الذين تكتظ م الشوارع واألزقـة  ، وبني أمساء فنانيها ، ويف صاالت عرضها ، مسائها 

ومن ساحة بـرج  ، من السان جريمان إىل نوتردام ، واحلانات واملتاحف وحىت األنفاق 
يف العـام  " ناسيونال  سنتر" فأقام معرضه األول هناك يف صالة . إيفل إىل احلي الالتيين 

وتتالـت معارضـه يف   ،  ١٩٩٤مث تاله معرضه الثاين يف دار األوبرا يف العام ،  ١٩٩٣
وغالريي آنسين ، تور سانتوبان يف مدينة آجنية : عدد من املدن والصاالت الفرنسية منها 

وقصر املؤمترات يف ، وسانت سيدوباد يف نانت ، وغاليــري آكواريل يف غرينوفيل ، 
فحاز من خالهلا جوائز عدة تصدرت املرتبة األوىل . وتياتردي موليري يف سومري ، ومون ل

والفليش ، وبريساك ، ولوفران دبورجوا ، وفرانس تلكوم ، جائزة فريناند ديربيه : منها 
كمـا اقتنـت جهـات    . والتصوير الزييت سان لو ، ومانيه ، وليون سكلوب العاملية ، 

والبلـديات  ، جامعي اللوحات من الفرنسـيني واألوروبـيني    حكومية وخاصة وهواة
امرأتـان  : لوحـة  ( بنك التوفري الفرنسي : من هؤالء ، والشركات الكثري من أعماله 

) سم ٦٠ ×    ٨٠يف الطريق : لوحة ( شركة فرانس تلكوم ، ) سم ٨١  ×   ١٠٠

صبح إىل جانب وأ) . سم  ٨١ ×    ١٠٠جهة النساء  : لوحة ( متحف مدينة شوليه 
، عضويته يف نقابة الفنون اجلميلة  يف سوريا عضوا يف نقابة الفنون اجلميلـة يف فرنسـا   

وعضوا يف مجعية أصدقاء الفن ، ) اليونسكو ( وعضوا يف اجلمعية العاملية للثقافة والفنون 
  . يف نانت ـ  فرنسا ـ 
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النقـدي التشـكيلي    والقت املعارض اليت أقامها عنايت أصداء واسعة يف الوسـط     
وجاك ، وآلني ماريز ، جان مونيه :الفرنسي فكتب عن أعماله عدد كبري من النقّاد منهم 

 اإ.  حية وديناميكية،  فاتنة،  إن رسوم عنايت جذابة: " ألتراك الذي قال عن جتربته 
  .خميلتنا ولكنها تطرح علينا األسئلة وحترض وال تعبر عن فعل،  التروي التاريخ

   ؟ وإىل أين يسرن؟ أتني ؟ من أينزرافات زرافات   نساؤه اللوايت ميشني ن هنم
  وكذلك لرائحـة الزهـور   ،ا للريح وحلركتهتومئ  إن حماطات بتيارات هوائية ملونة 

   .بالعبور  والبخور احمليطة ن 
إن  . احلافظـة للثقافـة الشـرقية   الركائز وهن من وجهة نظره ، إن عنايت قد حررهن

 مبعرفته وتبحره يف الثقافة الغربيـة  ، ليوحي لك تشهاده جبان جاك روسو أو ماالرميهاس
ــب   إىل جانــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .متواجدة يف أعمالهاالزدواجية الثقافية هذه و. الثقافة الشرقية 
  ضـفيان توازنـا علـى خمططاتـه وأفكـاره،     ت، وتداعياته الشـرقية   طريقته الرمزية 

تتضمن جمموع أعمالـه الصـالبة   و،  يستعملها يتالاألدوات املتباينة وذلك من خالل  
  . "   والتوازن واملرح

، وقد متحورت جتربة عنايت األخرية يف فرنسا حول املرأة السورية بكـل جتلياـا       
أو ، أو يف حالة ذوبان وانتشـاء  ، فتبدو من خالل لوحاته وحيدة يف حالة حزن وانتظار 

كما تبدو أحيانا وسط جمرة مـن النسـاء   . صويف يف حالة انسيابية أقرب إىل الوجد ال
وتنـدغم  ، فتحفل اللوحة ا وبقريناا يف حالة توحد بالطبيعة ، احلاملات أو املنكسرات 

وبالفضاء احمليط سواء أكان أفقا أم حبرا أم حقال ، مالحمها مبالمح النسوة اللوايت جياورا 
، ا االجتاه  بقدر ما حياول اإلفـادة منـه   وهو بذلك ال حياكي املنجز التشكيلي يف هذ. 

والبحث عن خصوصيته وفرادته يف استعادة تلك الوجوه املنسية لنساء ريفيات كرديات 
، وعربيات من قرى عفرين والرقّة بأثوان االحتفالية امللونـة بـألوان قـوس قـزح     

ليت اختزـا يف  ا، وليايل احلصاد والقطاف ، واملآمت ، واألعراس ، ومهرجانات النريوز 
  .ذاكرته سنوات طويلة 
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إن عنايت يواصل يف معرضه األخري حجه السلمي إىل مناطق احلنني ـ كما يشري جاك    
بريي ـ ويسلك طريقا خاصا به كأسلوب وانتماء بالتوازي مـع حركـة التشـكيل     

فهو يترجم مـن خـالل   . واقفا على أرضية ممزوجة بثقافة الشرق والغرب ، األوروبية 
: ويضيف بريي . بداعه البصري مجال وحرارة بلده بإحساس ال خيلو من الفرح واملعاناة إ

ومـن  . ألنه متأصل يف تربة ثقافتـه  ، إنه يأخذ من الشرق كشرقي وليس كمستشرق 
خالل  تنامي نزعة حنينه إىل مسقط الرأس ميارس عشقه اللوين واقعيا تارة ورمزيا تـارة  

مسجال انفعاله الطفلي ، ما يقربه من الشعر ، ا تارة أخرى مشخصا تارة وجتريدي، أخرى 
إنه يرسل رسائله البصرية العفوية املكونة من شـفافيات  . املختزن بني الصمت واحلركة 

.  متراكمة من اللون املخترق مبوجات ضوئية تغيب املالمح وختطفها إىل فضاءات جتريدية 
( ينسـج مغامرتـه التلقائيـة دون    ، وحتور ، تؤخر وهو ذه املرايا اللونية اليت تقدم و

مستخدما التركواز والترابيات وبعض الفوسفورات وعصارة األزرق العميق ) كروكيات
كأنه كيميائي حيرك ريشته يف ملوانته كما حيـرك السـاحر   ، اليت تذكّر بزرقة األطلسي 

لبحر اليت تغري كـل  إن األنثى عنده تتحد مع الكون أشبه بعروسة ا. املدهش عصاه  
وهي تكشف عن حساسية مغرقة يف اجلذور والصنعة لتشخيص الواقع بشعرية ، الفنانني 

فأحيانا يعتقد املتلقي أمـام  . واملكان متحول ، إن الزمن عنده ليس مهما . لونية غنائية 
ولكن عند االقتراب من تلك اللوحات جيد نفسه أمـام  ، لوحاته أنه يف القرون الوسطى 

ومن هنا فإن كل لوحة هي مغامرة تشهد على كائن ما أو حـدث مـا أو   . اثة فنية حد
ويؤكد بريي يف معرض كلمته عن عنايت بأنه صاحب ملوانة أكثر ممـا هـو   . وطن ما 

وهو عرب طريقه الطويلة يف معابر الضوء واحلب يفتح من نافذته احمللية ، صاحب تصميم  
  .بوابة واسعة إىل العاملية 

ومنها إىل حيث يقيـم اآلن ، إىل باريس " برميجة " رحلة عنايت من قريته املنسية إن   
تبدو رحلة بسـيطة يف املكـان   ، املدينة الفرنسية البعيدة عن األضواء " آجنيخ " فـي 

لكنها عميقة يف خمزوا وجتلياا وجتربتها  اإلبداعية اليت ستواصـل  ، والزمان واملسافة 
  .  دام يف العمر بقية  جتددها وعطاءها ما
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  رأفةً باخلطأ إنصافاً للحقيقة

 *جوالن حاجي
He also possessed a black mirror in which T-He vanished 
and the dead could be seen.  

  ) إلسحق سنجر – اليهودي القادم من بابل -من قصة( 
جسر الـرئيس،   سارحاً يف تعب املساء، على مقعد يف باص باب توما الكبري ، حتت

  heقرأت الكلمةَ . حرفاً من االقتباس املذكور  ضوضاء الزحام والنور الشحيح حميا
و اندهشت من روعة الفكرة البسيطة اليت بـدت للوهلـة   . األوىل theعوضاً عن 

  .األوىل بورخيسية املصدر
دفتها كتبت قصيدة بعد مصا  أا بعيداً عن سخرية تداعياتنا ،تذكر إليزابيث بيشوب 

أصـبحت  ) فيـل املـاموث  ( mammothكلمـة  : خلطأ مطبعي يف اجلريـدة 
manmoth  )اإلنسان الفراشة.(  

الشعر هـو  : " يتحدث تولستوي يف يومياته عن احلرية اخلالدة: سأذكر اقتباساً آخر 
أو باألحرى، الشعر هو كل شيء باستثناء بيانات العمـل و  . النثر، النثر ليس شعراً

  ."الكتب املدرسية
مستهدياً به، فألستعرْض هنا قائمةً متليها املصادفة علي، و يروق يل القول إن القصائد 

  :قد تسَتقى من بعض بنودها االعتباطية
، لون اهلدهد متماهياً مع تراب الصيف، املوت املفاجىء لشاب مجيل، رميون ( .....

اخليام، كيف يسـمي  روسل،طريان الدبور،عماء هاندل، البلبل الفارسي يف قصائد 
الطفلُ األشياَء حوله، الرسوم يف املوسوعات و القـواميس، كـوابيس اجلنـود يف    

، دمعة، ملمـس  )يسميه أوالد األكراد بطائرة الشيطان( املصحات، جناح يعسوب
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، النعامـة  "حتيرين الثياب يف أيلـول " دراقة، امللل، نصف مجلة مسموعة يف الضجيج
، "الزوجة تابوت" ة و التركية بالعصفور اجلََمل، بيت لعزرا باوند املسماة يف اليوناني

روايات كيرتا بورو أوي و االنتحار اجلماعي لوعول الالموس يف سيبرييا، شاهدة قرب 
مكسورة، النيب اخلضر يف سورة الكهف و هو يصفع طفالً فيقتله، نزهات العقارب 

سود، بعض الكلمـات يف اإلنكليزيـة   يف ليايل آب، فيلم بورنوغرايف باألبيض و األ
الدم ماُء السيف أو ندى املوت، البحر درب املوت، السماُء قصر القطـرات  ( القدمية

، سباحة القنافذ، تطـاريز الفسـاتني،   ...)املتساقطة، ترس احملارب قمر القرصان، 
أندريه روبليف، تعجب اإلسكيمو من ضخامة الشُّقق، بركة دم علـى اإلسـفلت   

، زجاج ينثين؛ طريق أملس ال ترتلق (...تزجة مباء أسود، اختراعات السري ويليام بلمم
املركبات فوقه كيفما كان الطقس؛ طرائق عملية لتفادي تقاصر الكتان بالغسـيل،  

، زهور البطيخ، تلميذٌ يضَرب ألنه مل حيفظ السـياب، زر مفقـود، لوحـات    ...)
سنطور كما يصفه لوكريتيـوس، الصـور   بروغل، كركدن معلمي توفيق صايغ، ال

الفوتوغرافية لربيسون، صليل مقص يف ممر معتم، حلن يلتصق بـالفم كاللعنـة و ال   
، لغز اجللـد املخطـط حلمـار    (...يفارقه مطلع الصبح، أحباث مارسيل غوتليب 

الوحش، قياس سرعة السيالة العصبية يف رقبة الزرافة، تأثري أفراس النهر على منسوب 
ياه يف منابع النيل، ظهـور التماسـيح، تفسـري اإلحسـاس بالدغدغـة لـدى       امل

، زخـارف األطبـاق و الفنـاجني، جنـاة     ١٩، إعالنات القـرن  ....)اإلنسان،
  ........)دوستويفسكي من اإلعدام يف اللحظة األخرية ،

دائماً  هكذا نقابلها و ال نتعرف إليها ألا. القصيدة بالطبع ليست شيئاً مما ذُكر آنفاً
يف مكان آخر؛ نقترب منها بدون أن ننسى أن اللغة قد تعبْت، نلمسها كما يلمـس  

  .احلاملُ ذهَب احلكايات فيستحيلُ تراباً بني يديه
تراودين اآلن رغبةٌ و فكرة، و األفكار األمجل ال تراودنا إال عندما نكون منـهكني  

  :عاجزين عن اإلمساك بالقلم
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  .العريب و الكردي: بيدي كلتيهما و بلسانني خمتلفني لو أكتب يف نفس اللحظة
تنطفىء األحاسيس إذا سـكَبْت  . و الفكرة هي أن كل القصائد مجيلة ما مل تكَْتْب

أكتب كي أنسى ما ال أكفُّ عن تذكّره؛ ميتزج ما أتذكره مبا أحلمه و . على الورقة
  .املوتأفكّره امتزاَج الذكرى باملنام ، و امتزاَج احلياة ب

  ـــــــــــــــ
" حممد املـاغوط "حاز على جائزة  -من عامودا مقيم يف دمشقـ   شاعر ومترجم* 

  -ناَدى يف الظلمات - عن جمموعته الشعرية
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    شعر 

  الخروف المشعوذ

  عالء محمد قاسم العلي
   

  .. قاَل جزار لكبشٍ 
  قبَل أن تُذبح أوصي 

  :قاَل 
  مــــااااااااءءء 

  هدي لقطعان أألضاحي كُلُّ ما ُأ
  من .. وصفة تحمي المروج 

  وباء وأبتالء 
***  

  ! أنها حلم خروف متصوف 
  كان يلقي خطبةً  للشرفاء 

  لحديث غابرٍ ترويه .. وهي رؤيا 
  .. أطفال صغار الحكماء 

 )) يتوضأ .. عبقري  
  لم يجد قطرة مــاء 

  خضبت حمالننا كل الثرى 
  والتيمم باطل بين الدماء

  يجد غير شرايين نزيف الضعفاء  لم
***  

  نـوايـا .. أوُل التقوى 
  .. والنـوايـا 

  قد تزيد الذبح سلخاً 
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  بقنوتٍ  .. ثانياً ركعة مؤمن 

  يذهب اُهللا بِه كل الخطايا 
  قطعان األضاحي .. ثالثاً تسلــيم 

  أليادي المخلصين أألتقياء 
  رابعاً سجدة شكر 

  فوق ألمتداد الليل للعباد ما 
  )) ماليين الضحايا األبرياء 

***  
  .. قبَل ذبحي .. ودعائي 

  لعظيم العظماء 
  .. كل رؤياي خراف .. أن تكُون 
  وخرافه 

  مشعوذ .. كلّها أضغاث أحالم 
  يرتجي صحوة أقوامِ 

  ينوؤن على درب السماء 
    لخروف متمرد..   وهي نص مسرحـي

  حيث أبطال الظالم 

  ضيــــاءيتّقوا شــر ينابيع ال
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  :إصدارات
:قاموس كردي ـ عريب، من إعداد   RONAK روناك •
  .سيف الدين أمحد عبدو 

، صفحة) ٩٤١( ـ يقع القاموس يف ٢٠٠٧إصدار دار الزمان يف دمشق 
  .ويضم عددا كبريا من املفردات الكردية

  
 .الكتاب املقدس للديانة الزرادشتية :أڤستا  •
  .محنالر خليل عبد. د :إعداد وترمجة  

نصوص كتاب آفستا للديانة الزرادشتية، واليت يقـدر   العربية إىلألول مرة تترجم 
وتبيويبها، وتصنيفها  لنصوصه اكل هذ  مت جتميع . عمرها حبوايل ثالثة آالف سنة
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يقع الكتاب يف حـوايل  . والتعليق عليها من قبل الباحث الدكتور عبد الرمحن خليل
   . ٢٠٠٧خاص دمشق   دارإص . ألف صفحة من القطع الكبري

  .هذا وسيكون الكتاب موضوع اهتمامنا يف األعداد القادمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)خاين گيينغم بغزال فقهي طريا و ( شيخي صنعاينديوانا  •

عام، وقد   مائةستقصة شعرية كردية ، قد وردت يف ديوان اجلزري قبل حوايل  
اجلديد كتـزاوج    الديوان يأيت . انظمها الشاعر فقهي طريا يف نفس املرحلة تقريب

 گـيين غم وتالقح بني نص فقهي طريا األصلي و نص حياكيه شعرا نظم من قبل 
  .خاين، الشاعر املسن
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قصة الديوان تفصح عن كثري من الدالالت وخاصة حب شيخ متصـوف مـن   
يف مشال كردستان، وبـذلك تتواصـل الثقافـات     أرمين رجل دين  البنة صنعاء 

  .شعري صويف  رداء من جديد يف   وتتمظهر واحلضارات 
اسـتوكهلم  ـ    ـ   السـويد   صفحة من القطع املتوسط، ١٥٥يقع الكتاب يف 

٢٠٠٧. 
صدرت عن املعهد الكردي يف ديار بكر جمموعة من الكتب القيمـة باللغـة    •

دحـام   لألديب والباحث الكرديمجيعا  ، وهي "األحرف الالتينية"الكردية 
.عبد الفتاح

  . شيگلكام  ملحمة -١
.االسم يف قواعد اللغة الكردية -٢
.الضمائر يف  اللغة الكردية -٣
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حامـد  جمموعة شعرية باللغة الكردية للشاعر الراحـل   "شيخ احلديد"أو  شيي •

عـن   ، وهي عبارةصفحة من القطع املتوسط ١٢٠موعة يف تقع ا. بدرخان
تتمتع بنفس أسلوب  ائدالقصعدد من قصائده اليت كتبها أصال باللغة الكردية، 

.النثر الشعري للراحل حامد بدرخان
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هو عنوان كتـاب   .ألف باء جالدت ومعايري ضرورة أحرف اللغة الكردية   •
.درويش غالبباللغة الكردية للباحث واللغوي 

  
  .صفحة من القطع املتوسط ١٢٤كتاب علمي منهجي يقع يف  
  
  
 سليم بركات،  ب املبدعاتللكبكامله   مهحجلنا خصص العدد األخري من جملة •

.يف السويد الة تصدر باللغة العربيةجدير بالذكر أن 
  
  
  



   ٢٠٠٧ خريفـ      ٥٧احلوار    ـ السنة الرابعة عشرة   ـ  العدد       ١٦٢ 

  المحتويات

    ٤                      التحرير رئيس     االفتتاحية
  من التاريخ الكرديجوانب   :ملف العدد

  من يكتب تاريخ األكراد 
  ٧            آزاد أمحد علي . د 

  رد يف بالد الشامحملة عن تاريخ الك
  ٢٧            حمسن سيدا 

يف ) مسكـو  ( نضال القائد الكردي امساعيل آغـا شـكاك   
  )  ١٩٣٠ـ  ١٨٨٧( كردستان إيران 

    ٣٧كاكشار أورمار ـ ترمجة عن النص الكردي ريرب سليفي 
  تاريخ املناطق الكردية وخصوصية القضية الكردية يف سوريا

  ٦٠               صاحل عثمان
   يف كردستان شفاء للعراقو :شهادات 

  ٧٢          سعدالدين إبراهيم. د 
  أي حل ينتظرهم ؟: األكراد اردون من اجلنسية السورية 

  ٧٧                             عمر قدور 
  :  قراءة يف الكتب واملطبوعات

   مسألة أصل األكراد يف املصادر العربية 
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  ٨٣           عرض عبد القادر هوري 
        اسة تارخيية موثقة جبل الكرد ـ در

    ٩٠             أمينة برميكو
   زهري حسيب ـ تراتيل من ذاكرة الطفولة :نشاطات 

    ١٠٠            بقلم الفنان التشكيلي إبراهيم بشار احليدري
   :شخصيات كردية 

  ١٠٦            حممد جزاع.............. محزة نويران 
  : حوارات

  ي الدكتور هيثم مناعحوار مع املفكر والناشط احلقوق
   ١٢٣            حمي الدين عيسو

  أوديك ـ ترك طمبوره وحيداً وغادرنا:  أدب وفن
  ١٤٢                  عبد احلميد سليمان

  ١٤٦            نذير جعفر.......   عنايت عطارالفنان 
  ١٥٢        حاجيجوالن ..... رأفة باخلطأ إنصافاً للحقيقة

   اخلروف املشعوذ:شعر 
   ١٥٥                         حممد قاسم العلي  عالء

   ١٥٧             إصدارات
   ١٦٣             احملتويات


