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 اآلراء الواردة  في المجلة تعبر عن رأي أصحابها .

 ]المواد الواردة في المجلة تعّبر عن آراء أصحابها[ 

  بكل المساهمات الواردة إليها "الحوار"وترحب .

  ًأفضلية النشر للدراسات والمقاالت الموثقة علميا .

 مع  المساهمات إرسال قراء الكرام عنة من الالمجل ترجو

:                                                                               ما يلية مراعا

                             .                                                                                 ـ الكتابة بخط واضح وعلى وجه واحد للورقة١

: ـ اإلشارات المرجعية الموثقة تثبت بالترتيب٢

. اسم المؤلف ـ عنوان الكتاب ـ مكان الطباعة وتاريخها

/. الفلوبي/ـ الطباعة على الكومبيوتر مع إرسال ٣
. المواد الواردة إلى المجلة ال تعاد إلى أصحابها   

 
حقوق الطبع واالقتباس محفوظة للمجلة 
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لألعداد القادمة " الحوار"محاور مجلة 
  ...القراء والكتاب األعزاء

تقترح عليكم المساهمة في ملفاتها لألعداد القادمة، وهي " الحوار"أسرة تحرير مجلة 
: موزعة بالشكل التالي

  على تأسيس الحركة الكردية المعاصرة في  اً ن عاممرور أكثر من خمسي
 .سورية

 سورياً وكردياً ( لثقافة والسياسةالعالقة المتبادلة بين ا(. 
 دراسات في القصة والرواية الكردية. 
 التاريخ الكردياآلثار وحول  عيضاموو دراسات .

يمكنكم اختيار أي جانب من محاور الملفات المذكورة أعاله، وإبداء الرأي حول   
ات علما أننا نرحب في الوقت نفسه بجميع الدراس.أهمية وأولوية الموضوع المطروق

والمساهمات الواردة إلينا بخصوص المواضيع المحددة  في سياق الملفات المقترحة أو 
. وتبقى األفضلية للكتابات غير المنشورة سابقاً  .خارجها

بأية مالحظة أو نقد يرد إليها بخصوص تجربتها السابقة، " الحوار"كما وترحب مجلة  
لكردية نحو أفق أكثر ديمقراطية وتنويرًا، وذلك بهدف االرتقاء بالحالة الثقافية والفكرية ا

ونتعهد بتأمين المناخ الديمقراطي الذي يوفر حرية عرض كافة وجهات النظر والرأي 
المختلف، لجميع أصدقائنا وقرائنا في الوسطين العربي والكردي على حد سواء،  على 

عنا بكامل طريق نشر ثقافة عقالنية مستنيرة ووعي متقدم يحيط بحقيقة  مشكالت واق
. أبعاده

 :التاليين  ت إلى العنوانين االلكترونيينمساهماترسل ال
8Talhiwar@hotmail.com8T 

8Talhiwar@mail2world.com 8T 
: عبر موقعي تاالنترنننوه إلى أن مجلتنا متوفرة على شبكة بهذه المناسبة و

 8Twww.efrin.net8Tعفرين ـ نت 
8Twww.yek-dem.comموقع نوروز  8T 
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 االفتتاحية
 

الحوار في زمن التغيير 
 

 الحوارف. كبيرة وملحة لحواراكم تبدو الحاجة إلى  هذا في زمن التغيير
من كافة  أقوى ، بل يبقى الحوار موقفاً أخالقياً  ية وهدفاً حالة  اجتماع مازال

في زمن التغيير الشامل يبقى . والقطيعة واإللغاء مواقف العنف والتشنج
إليقاع الحراك والنشاط والثورة، لذلك في أيامنا هذه   الحوار وحده ضابطاً 

ل الحوار مازاألن . من أي وقت مضى إلحاحاً  أكثر تظل الحاجة إلى الحوار
كشف وتن الرؤيا حأفضل السبل لمقاربة الحقائق، وبالحوار وحده تستوض

من موقعنا نراها  ، تلك الجوانب التي الالشائكة عاضيالجوانب األخرى للمو
 ...الخاصة من زاويتناو

 اإلنسانلغة الحوار  يظل وفي جميع الظروف واألوضاع في كل األحوال  
 وفضيلته سمته إلنسان المتحضرا ةوالواعي، ومازال الحوار ميز العاقل
والمجتمعات  دلألفرا األساسية لغة التفاهمالحوار مازال ، وىاألول

نتجاوزه،  أونتجاهل الحوار  أن ضعيفاً  نامنطقفكم سيكون  ...المتطورة
كان ألن الحوار ، كعمل واع وأسلوب نضال أو نؤجله منه كاستحقاق نتهرب
 وأداتاً  نجعل من الحوار منهجاً  أن ناطموح األول، وكان دائماً  هدفنا ومازال

  .ثقافةو نشكل منها حالة ومناخاً  وبالتالي للتعامل والتفاهم،
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ومناخا يسود محيطنا  ،ثقافة نتقمصها إلى الحوار لتحويل لنعمل معانعم 
. وبيئة نحن أول من دعا لصنعها منذ أمد بعيد

وقبل  وفي هذه الصفحة تحديداً ففي العدد األول من هذه المجلة  
، وال وحده ليس الشوق لمناخ  ديمقراطي : "الحوار إلىدعونا  سنوات عديدة

في  اإلنسان ة، ضرورة مساهمالضرورة وإنماالحاجة اليومية للتخاطب كافيان للحوار، 
فالحوار قبل كل .  حل المشاكل المطروحة اليوم، المعضالت الراهنة والرغبة في ذلك

... علم وفن خاصين إلىلتأسيسه وتشكيله  نساناإلشئ مناخ، كما انه طقس يحتاج 
المدني لقيم البشرية العليا  اإلنسانعبادة خاصة، عبادة  إلىما هو طقوسي،  إلىيحتاج 

لتعلم التحاور والتخاطب بنفس  أداة إلى، لكي يتحول الحوار ديمقراطيةوالى مناخ أكثر 
..."  الوقت

 نجاعةً  واألكثر كثر ضماناً األ ،وبدون أي شك الحوار يبقى الطريق الوحيد
. ..معاصرةلحل قضايانا ال وإنسانيةً   أكثر مردوديةً وبالتالي 

في مقدمة الحلول والمقترحات  الحوار   أنعلى القول  لذلك سنصرّ  
  أبداً الحوار 

  أوالً والحوار 
لمجتمعاتنا المنكوبة  وثقافةً  ونهجاً  لغة ومنطقاً  مطلوب والحوار دائماً 
. قتل والتعصبباالستبداد وال

 مجلة الحوار
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كانت قد طرحت هيئة تحرير مجلة الحوار سؤالين على بعض 

المؤسسين والمشاركين في مسيرة الحركة القومية الكردية في سوريا ، هذا 

 المحترم ........................... األستاذ  :نصها 

ريخ  ونشوء الحركة تعتزم مجلة الحوار أن تنشر ملفاً خاصاً عن تا   

الكردية في سوريا بمناسبة مرور أكثر من خمسين عام على تأسيس أول 

تنظيم سياسي كردي، لذا نتوجه إليكم بالسؤالين التاليين آملين اإلجابة 

 :إلغناء الملف المذكور

ـ كيف ترون واقع الحركة الكردية في سوريا، وما هو تقييمكم  ١س

 ؟المستقبليةلدورها اليوم، وما هي آفاقها 

 ـ  كيف كانت مشاركتكم النضالية في الحركة الكردية؟ ٢س  

 أسرة تحرير مجلة الحوار
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 افي سوري بدايات تشكل الوعي القومي الكردي
آزاد أحمد علي . د

ملعرفة ومقاربة احلركة القومية الكورية املنظمة البد من التعرف أوال على         
ميكن تقسيم الوعي القومي  لذلك. ه العاملقومي الكوردي يف خط تشكلالوعي ا

الوعي القومي البدائي ـ األوىل منها تغطي مرحلة . رئيسة الكردي إىل ثالثة مراحل
عن  فيها الوعي القومي وولد بصيغة جنينية مبسطة، انبثق وهي املرحلة اليتاألثين، 
 ومدركاً  مياً متنا اً ميأقواوعياً  وبذلك يشكل .هو ديين وما قبلي جتاوز ما هوطريق 

عدد من لدى  قدمية ويتبلور ة من عصورحلهذه  املر بدأت. كقوم وملة وجودهل
فعندما . يف بدايات احلكم العثماين الوجهاء واألمراء والنخب الدينية املتنورة

سعت عدة مراكز حضرية وجتمعات قبلية للتخلص من اهليمنة الصفوية ـ الفارسية 
مت ترمجة . الناشئة يف اجلوار الكردي من األناضول واالرتباط مع الدولة العثمانية

من أمراء كردستان وخاصة أمراء  هذا الوعي على أرض الواقع بوقوف العديد
إىل جانب "  هكاريمث وجزيرة ابن عمر، ، وان، موش، بدليس ودياربكر"

وكذلك روجوا للظاهرة . ينالعثمانيني واندجموا يف النظام السياسي واإلداري العثما
، وشكلوا مبوقفهم هذا غطاءا أيديولوجيا ـ إن جاز التعبري ـ هلذا اإلسالمية يةلعثمانا

احلكم وأضفوا املزيد من املشروعية على املذهب السين وساندوا مذهبيا وشعبيا 
م بني ١٥١٥وكانت معركة جالديران عام . أحقية بين عثمان يف اخلالفة اإلسالمية

العديد من املناطق واإلمارات الكردية للدولة أخضعت عملياً  اليتإيران وتركيا 
لقد كان . على متاس مع تشكل هذا املوقف ـ الوعي القومي اجلنيين العثمانية

وقوف غالبية األكراد مع العثمانيني ضد الصفويني خطوة أولية حنو وعي الذات 
 وعيالثل ب، واملتمالقومية األثنية ـ املذهبية، هذا الوعي املركب وامللتبس يف بداياته
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ترمجة هذا الوعي للذات األقوامية  إىلبالذات املختلفة عن اجلوار من جهة، إضافة 
هذا املوقف قد ترمجة  علما أن . عرب عملية حتالف سياسي ـ مذهيب مع العثمانيني

فقد . إسرتاتيجيةكمحصلة  القومي  يف مرحلة تشكل الوعيأضر باألكراد 
وحدث هذا . والعثمانية لتني الصفويهيات الكردية بني الدوانقسمت الوال

 منذ انتشار اإلسالم وتكون اإلمرباطورية االنفصال اجلغرايف ـ السياسي ألول مرة
 .العربية اإلسالمية

 
تبلورت تشكل الوعي القومي الكردي فقد مراحل أما يف املرحلة الثانية من      

ويات املتباينة داخل لتطور الطبيعي لتمعات املشرق، واالحتكاك بني الهنتيجة ا
يطالب بالعمل اإلمرباطورية العثمانية، إذ برز من بني صفوف النخبة الكردية من 

وكانت هذه . وحقوق ويبحث هلا عن مميزات، ة الكرديةللصاحل القومية ـ امل
وتشكلت ثقافتها من داخل  النخب قد انبثقت من داخل التمع الكردي

وميكن القول بدون حتفظ أن الوعي . عي، وهي اليت أسست هلذا الوكردستان
لكنه وعي ولدت  القومي الكردي منى وانبثق بعوامل وحمرضات داخلية أصال،

والعرب  شرارته األوىل نتيجة االحتكاك والتماس، بل التضاد االقوامي مع الفرس
اليت حكمت األكراد تباعا وصادرت جزء كبري من حقهم  هذه األقوام. واألتراك 

" الكوردي"لقد تعاىل الصوت  .اإلدارة وبالتايل السيادة السياسيةيف احلكم و
. اسيات احلقوق السياسية يف أكثر من منطقةلواعي لذاته القومية واملدرك ألسا

وكانت هذه النخب قد انبثقت من داخل التمع الكردي، وهي اليت أسست هلذا 
ى وانبثق بعوامل وميكن القول بدون حتفظ أن الوعي القومي الكردي من. الوعي

كما ميكن . وحمرضات داخلية أصال، لكنها حمرضات وعوامل ثقافية وسياسية
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الوعي القومي  إدراك وتأسيس يف" البدايات األوىل" بأ�اوصف هذه الدعوات 
 .الكردي

 
ونأخذ نموذجاً لدور هذه النخب الكردية األولى الشاعر أحمد خاني      

م، وقد صاغ الشاعر مقدمتها  ١٦٩٥عام " مم وزين" الذي أبدع ملحمة
على شكل دعوة تبشيرية واضحة للتحرر الكردي، ونزوعا نظريا رومانسيا 

، وطلبا للمجتمع الكردي نحو الوحدة واالستقالل السياسي والحضاري
، والتأسيس األكراد للتمايز عن األتراك والعرب والفرسجموع صريحا من 

 . لسلطتهم القومية الخاصة
ذا الصدد يعترب بعض مؤرخي علم االجتماع السياسي أن الشاعر ويف ه     

 .إىل الفكرة القومية يف املشرق وخارج أوربا دعاهو أحد أول من  أحمد خاني
 .ويعد حبق مؤسس املرحلة الثانية املتقدمة من الوعي القومي الكردي

 
نفرتض أ�ا  للوعي القومي الكردي  املنهجي أما يف املرحلة الثالثة من تقسيمنا   

، وهي مرحلة طويلة لشعيبعلى الصعيد افيها هذا الوعي   املرحلة اليت  برز وانتشر
يف صيغ وأشكال من   سعت هذه القطاعات التمعية الواسعة لرتمجته. ومديدة

االنتظام االجتماعي ـ املؤسسايت، ومت جتاوز ما هو قبلي وتبين ما هو قومي 
للتحرر من احلكم العثماين وإقامة حكم  صرف، فبدأ العمل والنضال العملي

 .كردي مستقل يف الواليات واملناطق الكردية التابعة لإلمرباطورية العثمانية
والشك أن املرحلة .أيضاوبالتوازي من ذلك يف املناطق اخلاضعة للحكم الفارسي 
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الثالثة هي األهم واألكثر غىن وتنوعا وتتوزع على حمطات تارخيية متعددة 
 .ةومتسلسل

 
وأحد أهم هذه احملطات هي حركة بدرخان باشا الذي توىل احلكم  يف      

م وارثا سلطة اإلمارة من أجداده ١٨١٢عام " جزيرة ابن عمر"جزيرة بوطان 
يف  بدرخان باشا انتفض. الذين حكموا اجلزيرة منذ القرن الرابع عشر امليالدي

األكراد  إىلحركته إضافة م وانضم إىل ١٨٣٢وجه السلطة العثمانية حوايل عام 
وان، "القاطنني يف سهول اجلزيرة كل من أمراء وزعماء األكراد يف واليات 

فاستعدوا . مع تأمني دعم عدد من رجال الدين املتنورين" موش، خيزان، هكاري
فأنشأ معمًال للذخرية وصنع البنادق يف . للحركة أوًال بتقوية البىن التحتية إلمارته

 .وأفشل محلة حافظ باشا عليه وشتت قوات الدولة العثمانية". اجلزيرة"مدينة 
م، ووسع من دائرة ١٨٤٢وتنامت قوته لدرجة أن صك النقود بامسه يف عام 

حسب  العراق  كردستان مناطق يف ،شرقا ورواندوز جنوبا و سلطانه إىل املوصل
 .سيورك ،ويران شهر، سريت، واستوىل على قالع سنجار، احلايلالتوزع اجلغرايف 

إال أن اخلالفات دبت يف اإلمارة . بل مد سلطانه إىل قلعة ديار بكر نفسها
اآلشوريون "كنتيجة هلذا الطموح املبكر ولعدم االنسجام بينه وبني املسيحيني 

قام أبن عمه عز الدين شري بالتآمر إىل أن . يف البداية الذين حتالفوا معه" والسريان
واستمرت . م١٨٤٨وعلى إمارته املستقلة عام عليه فأنكسر جيشه وقضي عليه 

، لسنوات طويلة" البدرخانية"االنتفاضات يف نفس املنطقة وبقيادة نفس العائلة 
م، ١٨٦٤إال أن هذه اإلمارة اليت دامت حوايل مخسة قرون مت إلغائها رمسياً عام 
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 ةوبدأت احلكومة العثمانية ترس  من سلطاتا يف مجيع املدن واألرياف الكردي
 . حتسبا حلركات استقاللية ـ قومية مشابة مهاكاخلاضعة حل

 
لقد مت اإلشارة إىل هذه احلركة االستقاللية الكردية املبكرة واىل جذورها      

الثقافية الذاتية نظرا ألمهيتها ولتأثريها املباشر على األجيال اجلديدة من أكراد 
جزيرة ابن "عاصمة اإلمارة مدينة سورية، ونظرا لقرب مركزها اجلغرايف من سورية، ف

تقع على �ر دجلة على بعد ثالث كيلومرتات من احلدود السورية ـ الرتكية " عمر
 ".عني ديوار"مشال بلدة  احلالية

 
واضحة املعامل  ركة قومية مبكرةحل  منوذجا للدارس تعطي احلركة البدرخانية     

يف منتمية  حركة حقيقيةنت فقد كا ، العثمانيني سيطرة ، وخاصة رفضواألهداف
ومن ناحية أخرى كان . إىل جغرافية سورية الطبيعية واالجتماعية جزء واسع منها

إىل دمشق ونفي " البدرخانية"لتفكك هذه اإلمارة وهجرة العائلة احلاكمة فيها 
تأثريا مباشرا على أوضاع ، القاهرةو لبنان مثل بعضهم اآلخر إىل مواقع بعيدة

تلك اليت يف مشال ، إضافة إىل دن البعيدة عن سيطرة العثمانينياألكراد يف امل
لقد أسست هذه العائلة حلركات كردية متعددة، كما . سورية وجنوب األناضول

وسامهوا .  م١٨٩٨يف القاهرة عام  "كردستان"باسم  أصدروا أول صحيفة كردية
احلرب األوىل  بفعالية يف نشوء احلركة السياسية الكردية املنظمة يف سورية بعد

 .وإبان االنتداب الفرنسي
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 العشرين القرن مطلعلحركات السياسية الكردية في سوريا ا*
مع تطور الظروف االجتماعية واملعطيات  التنظيمات الكورديةشكل تطور      

خاصة بعد تفكك اإلمرباطورية العثمانية، وتطبيق  اجلغرافية والسياسية اجلديدة،
و  وترسيم احلدود بني اجلمهورية الرتكية وحكومة االنتداب اتفاقية سايكس ـ بيك

 .يف سورية
 

احلجم  تقلص  كانت أول املعطيات بالنسبة للحركة القومية الكردية هو     
األرضية اجلغرافية اليت انبثقت عنها هذه احلركات إبان احلرب وانكماش السكاين 
القومي موازياً لنضال باقي  ففي مطلع القرن العشرين كان نضال األكراد .األوىل

القومية  ركة احلالقوميات اليت تعمل من أجل اخلالص من احلكم العثماين، وكانت 
وغريها من متحالفة مع  حركات الشعوب العربية والبلغارية واألرمنية الكردية 

 .الشعوب املنضوية يف ظل اإلمرباطورية العثمانية
 

م يف األستانة، كما ١٩٠٨عام " لكوردتعايل وترقي ا"لذلك تأسست مجعية      
من قبل " هيفي"م مجعية األمل ١٩١٠تأسست من بعدها يف األستانة أيضاً عام 

عدم لقد ا�ارت معنويات األكراد وصدموا بأما بعد احلرب األوىل . الطلبة األكراد
مبنحهم االستقالل مبوجب معاهدة  يدوركلشعب الحتقيق احللفاء لوعدهم ل

م اليت حرم مبوجبها ١٩٢٤بعد تطبيق اتفاقية لوزان عام ف، ١٩٢٠سيفر يف آب 
انتابت النخب القيادية الكوردية  األكراد من حق إنشاء دولة قومية مستقلة،

تركيا  ألكراداليت نصت عليها اتفاقية لوزان مل متنح  احلقوق الثقافيةألن . اإلحباط
اسية يف إدارة هذه الدول ، إضافة إىل حرما�م من املشاركة السيوالعراق وسوريا
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الناجتة من الرتسيم اجلديد للحدود اجلغرافية واجليوسياسية يف منطقة الشرق 
أسس األكراد  ونتيجة حماربة احلركة القومية الكردية داخل تركيا احلديثة .األدىن

 "االستقالل"وتعين " خويبون"خارج تركيا الكمالية مجعية سياسية متطورة هي 
كل  كز نشاطها بشكل أساسي يفاوكان مر. حبمدون بلبنانلدة ب ولقد أعلنت يف

لذلك كان من الطبيعي أن ينتشر أفكارها القومية بني . بريوت ودمشق وحلب من
األكراد عموما وخباصة أكراد سورية، إضافة إىل من تبقى من عائالت بالد الشام 

ات هذه هذا وكانت سلطات االنتداب الفرنسي تغض النظر عن نشاط. الكردية
اجلمعية السياسية الذي ضمت إىل صفوفها بعض األرمن، وتوجه عملها 

كان هدف تأسيس التنظيم أيضا السياسي املعارض إىل قلب تركيا األتاتوركية، و
احلركة القومية الكردية ومل  كذلك تطوير، وملسألة الكردية من جديدإعادة إحياء ل

 .املسيحيني وخاصة األرمنشتاتا يف تنظيم عصري يدعمه حلفاء األكراد 
 

ميكن القول أن احلركة القومية الكردية يف سورية قد جتذرت يف الثلث األول      
فأصدرت هذه ، من القرن العشرين، وانتقلت من النخبوية إىل حالة أكثر شعبية

. وغريها" روناهي" و" هاوار"مثل  اجلمعيات واحلركات الالت باللغة الكردية
 وجبل الكورد املدارس اخلاصة واألندية الشبابية يف مدن اجلزيرةكما أسسوا بعض 

 ودمشق، وشكلت هذه احلركة وغريها من التنظيمات القومية، األرضية
 .لنشوء أحزاب سياسية كردية يف سورية بعد االستقالل االجتماعية والثقافية

 
امهوا يف احلركة قد س، كما جيب التنويه هنا إىل أن املواطنني األكراد يف سورية     

وكان . فانتموا إىل سائر األحزاب الوطنية وخاصة يف مراكز املدن العامة السياسية
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ونأخذ على سبيل املثال ال ، لألكراد دور يف تأسيس احلركة القومية العربية أيضا
احلصر ما قام به العالمة حممد كرد علي من جهود يف سبيل النهضة العربية 

 .وكذلك خري الدين زركلي
 

إال أن عواطف النخبة الكردية وبعض األوساط الشعبية ظلت مرتبطة      
خارج  سياسي وعسكري باحلركات القومية الكردية اليت كانت ناشطة وذات ثقل

 .وعاطفيتها األطروحاتفآمنت بأهدافها على الرغم من ضبابية ، سورية
 
النزعة االستقاللية  إلى الكوردي من الوعي القومي*

رنسي مبنعطفات ومراحل عالقة أكراد سورية بسلطة االنتداب الف مرت     
ين يف احملصلة ألكراد سورية بان فرنسا ما هي إال دولة انتداب وسلطة متنوعة وتب

ها للزعماء األكراد ود اليت قطعواحتالل جديدة وقد تنكرت مع بريطانيا للوع
راد ضد السلطة كما استغلت فرنسا األك. باالستقالل عن الدولة العثمانية

 .اجلديدة مع تركيا الناشئة ت احلدود بني سوريةيتثب مت العثمانية حىت
 

ومل تستجب سلطة االنتداب ملطالب السكان بإنشاء إدارة ذاتية يف اجلزيرة      
السورية بناء الطلب الذي قدمه أكثر من مائة  زعيم قبلي ووجه اجتماعي ورئيس 

موقعة من اغلب العشائر " عريضة"قدمي مذكرة ، فقد مت ت١٩٣٢طائفة دينية عام 
الكردية والزعماء السياسيني وكذلك من رسساء الطوائف املسيحية وزعاماتا 

) ١(".إدارة خاصة"ة السورية يف صيغة اجلزير ذاتية يفعائلية، تطالب بإنشاء إدارة ال



 ٢٠١١ تشرين األول   -)٦٤(العدد   عشرة  - السابعةالسنة  الحوار -   ١٥

مقاومة كذلك قامت حركات كردية و وبعد عدم االستجابة هلذا الطلب وغريه
نظمة ضد سلطة االنتداب الفرنسي يف اجلزيرة السورية، وكانت أبرزها معركة م

 أنكبرية  لدرجة هذه األخرية  وكانت ١٩٣٧بياندور وانتفاضة عامودا عام 
 .منهاواسعة  قصفت الطائرات الفرنسية مدينة عامودا ودمرت أجزاء 

   
داب أمرا واقعا، وبعد أن تعذر رحيل القوات الفرنسية وأصبحت دولة االنت     

متعددة بذا اخلصوص، منها مؤمتر قرية طوبز عام  سياسية قامت نشاطات
 التحالف الكردي ـ املسيحي السياسي عرى وثقتحتركات شعبية  ، تلتها١٩٣٧

 . وبلورت مطالب االستقالل الذايت
 

كبرية  مدين قامت انتفاضة وحركة عصيانلدرجة أن  الحقا تطورت األحداث     
قطع االتصال مع العاصمة دمشق  خالهلا، مت ١٩٣٩عام  فظة احلسكةيف حما

لقد كانت االنتفاضة . خطف احملافظ، ومت االستيالء على الثكنات العسكريةو
الكبرية اليت تضم املسلمني املسيحيني " فريكاه ه"بقيادة حاجو آغا  زعيم قبيلة 

. شرق مدينة قامشلي ومركزها الرئيسي منطقة طور عابدين وسهول اجلزيرة العليا
 أغلبسكان احملافظة األكراد والساحقة  من  غالبية ال آغا حاجو وقف معولقد 

لني من العاصمة ورفعت مذكرات مسؤو ، ومت استدعاءالطوائف املسيحية
السفري السامي الفرنسي إىل احلسكة والقامشلي وكانت  كما جاء .باألحداث

ذاتي استقالل صمة دمشق، ومنح بتقليص سلطة العا :مطالب األهايل تتلخص
وإعطاء محافظة . الجزيرةوان يكون المسؤلون الحكوميون من أبناء  جزيرةلل

) ٢.(مسيحيةوالحسكة خصوصية محلية كردية 
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تطورت األحداث . ومل تنجح االنتفاضة ومل تتحقق املطالب يف االستقالل الذايت 
سيطر  سورية ستقاللوىل ومع اعد احلرب العاملية األالسياسية يف سورية والعامل، وب

يف حمافظة  "الشام" الداعي إىل االرتباط الوثيق مع دمشق "الشامي" التيار الوطين
السياسي  احلسكة، ودخلت احلركة الكردية طورا جديدا من التحالفات والتفكري

 .اجلديد
 

وعلى العموم كانت هذه النزعة تنبثق من الفكر القومي الكردي النخبوي،      
فكانت نسبة املواطنني . ن ساندها زعماء بعض القبائل الكردية لفرتة قصريةوا

األكراد املرتبطني بالفكر القومي الكردي تزداد طرداً مع زيادة سياسات التميز 
زداد ثقل األكراد داخل اويف الوقت نفسه . واإلقصاء جتاه األكراد بعد االستقالل

بقة، إىل جانب عوامل اجتماعية احلزب الشيوعي السوري لنفس األسباب السا
 .مرتبطة بفقر الشرائح الكردية املهشمة يف املدن واألرياف النائية

 
إال أن حدث انعطافة جديدة ومهمة يف تاري  احلركة القومية الكردستانية بدأ      

م وهو احلزب الدميقراطي ١٩٤٥مع تشكل أول حزب كردي معاصر عام  
م يف ظل ١٩٤٦إعالن مجهورية مهاباد الكردية عام ومن مث ، الكردستاين يف إيران

وكان ال�يار هذه اجلمهورية . السيطرة السوفيتية على غرب إيران يف تلك الفرتة
بعد حوايل عام من تأسيسها، بشكل دراماتيكي وسريع ومن مث إعدام رئيسها 

انعكاس وتأثري قوي على أكراد سورية وطبيعة مشاعرهم " القاضي محمد"
ويف خضم هذه األحداث مت إعالن احلزب الدميقراطي الكردستاين يف . القومية

م بقيادة مصطفى الربزاين الذي كان وزيراً للدفاع يف مجهورية ١٩٤٦العراق عام 
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وبعد   إبانفازدادت النشاطات السياسية والعسكرية الكردية . مهاباد نفسها
د االستقالل كأغلب شعوب انتهاء احلرب العاملية الثانية على أمل أن مينح األكرا

ويف ظل هذه األجواء واملناخات القومية واملؤثرات اخلارجية واليت . املنطقة والعامل
أثرت العوامل الداخلية من جهة كما ، بة من أكراد سورية متأثرين باكانت الن 

 .أخرى بقوة يف الوسط الكردي باجتاه بلورة حركة سياسية خاصة بأكراد سورية
 

بعد االستقالل السياسات الداخلية للنخبة الربجوازية العربية  توجهت     
اة السياسية وعن بعض مفاصل احلاكمة باجتاه استهداف وإقصاء األكراد عن احلي

كخطوة يف اجتاه بناء الدولة القومية الواحدة ، ، خاصة أكراد دمشق ومحاهاحلكم
القومية العروبية  روحاتاألطفكان خري تطبيق عملي هلذه ، وتعومي العروبة النظرية

اجلافة هي اضطهاد األكراد والسعي إلفراغ كل الشحنات الغاضبة ضد األتراك يف 
لرمبا لكو�م مسلمون غري عرب كاألتراك أو أل�م فعال كانوا ، األكراد احمليطني بم

الن  أو! طوال قرون وسنوات عديدة؟ العثماين ـ جزءا من منظومة احلكم الرتكي
مية العربية مل جيد سوى هذه الرتمجة العملية لنظرياته يف تلك الفرتة من الوعي بالقو
ويف احملصلة دفعت مجلة من املعطيات االقتصادية واالجتماعية . تاري  سوريا

والثقافية وكذلك النزعة القومية الكردية السابقة للعهد الوطين موضوعياً باجتاه 
فتأسس احلزب الدميقراطي . ديدةوالدة احلركة القومية الكردية يف سورية اجل

عام  صيف يف سورية على غرار إيران والعراق، وذلك يف" أو الكردستاين"الكردي 
وال بد هنا من التذكري أنه مثة ". الباريت"هذا احلزب الذي عرف ب . م١٩٥٧

الباريت " واستمرارية رأي يضيف إىل كل ما سبق من عوامل وحمفزات لظهور
افع آخر أدى إىل اإلسراع يف تأسيس هذا احلزب الكردي ديف سورية،  " الكردي
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حل يتلخص يف رغبة مجال عبد الناصر يف إجياد  ومضمون هذا الرأي. السوري
القضية الكردية عربياً، ومن مث تبين هذه القضية واستخدامها ورقة ضغط إقليمية 

لعراق درعاً فكان يهدد جلعل أكراد سورية وا. قوية ضد تركيا، ورمبا ضد إيران أيضا
للدولة العربية املوحدة يف وجه إيران وتركيا املنضويتان داخل حلف املعاهدة املركزية 

ومن املؤشرات على ذلك أن عبد الناصر قد فتح قسم . يف تلك املرحلة) سنتو(
بعد اجناز الوحدة املصريةـ  خاص يبث براجمه باللغة الكردية يف إذاعة القاهرة

 .السورية
 

سياق نفسه وعلى ما يبدو كان هنالك داخل األوساط السياسية يف ويف ال     
من يرغب لتوزيع الثقل السياسي ـ السكاين الكردي بني عدة أحزاب،  سورية

فالتقت هذه . ولكي ال يتمركز هذا الثقل داخل احلزب الشيوعي السوري حتديدا
جتار ورجال الرغبة األخرية مع رسية أوساط اجتماعية كردية من مالك األراضي و

. دين للحد من صعود وتنامي الشيوعية بني األكراد وخاصة بعد دخوهلا الريف
كحزب سياسي قومي كردي صرف استجابة ملشاعر ومصاحل " الباريت"فتبلور 

حلاملها  متاما وغري املطابقة قومية، وكنتيجة ملفاعيل كل هذه العوامل غري العضوية
 نسبيا ضعيفاً  ، ولديف سورية إىل الوجودظهر احلزب الكردي األول ، االجتماعي

 وأطروحاتهفكانت أهدافه . مل ميتلك نضوجاً سياسياً، وال أرضية شعبية واسعةو
. وحمدد عاطفية تبشريية، أكثر مما هي خطة عمل وبرنامج سياسي مطليب متدرج

، واملراهنة "كردستان وتوحيدها"حول حترير  ضمنا تتمحور كانت أهداف الباريت
مما أدى إىل . اجنازاتااالستقواء بركات القومية الكردية خارج سورية وعلى احل

فتشتت أعضاء . اصطدامها املبكر مع السلطات يف عهدي الوحدة واالنفصال
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احلزب بني املعتقالت واملنايف، ومل يرتك نشاط احلزب األويل إال سوء فهم لدى 
هذه  شكلتو .ارجهاخوسواء داخل السلطة  النخب السياسية السورية الصاعدة

واملواجه  تنظيميا املتجسد الكوردي للوعي القومي نقلة عمليةاملرحلة املتأخرة 
 .ملصاعب وتعقيدات الواقعني االجتماعي والسياسي

 
وبعد فرتة وجيزة خاصة يف مرحلة االنفصال أنتعش الباريت من جديد، مث عاد      

جواء إذ أنه ويف أ. اكيفأنكمش مرة أخرى يف عهد حزب البعث العريب االشرت
انقسم احلزب  اليسار العريب عموما وبالتفاعل مع اليسار الفلسطيين خصوصا 

على نفسه يف منتصف الستينات، وانشق إىل ميني ويسار دون أن يكون قد 
، وبتأثري مباشر وميكانيكي استكمل أسباب واستحقاق هذا التحول األيديولوجي

دميقراطي الكردستاين يف العراق يف نفس باألحداث اليت تعرض له احلزب ال
 .املرحلة

 
وعلى العموم كان للحركة الكردية يف العراق انعكاس سليب على أكراد      
ألنه مت الربط بني احلركتني قسراً يف خميلة العديد من األفراد واملؤسسات . سورية

قة قبل أن يكون هلذه العال، داخل األوساط السياسية والعسكرية يف السلطة
وكان أكراد سوريا غالبا يدفعون . على أرض الواقعفعلي  املفرتضة أي ترمجة وأثر 

ويف مطلع السبعينات حاول الزعيم الكردي الراحل مصطفى . فاتورة أكراد العراق
وبشكل  أكراد كل من إيران وسورية وتركيا، بني إجراء ترتيبات سياسية الربزاين

فدعا . احلكم الذايت يف كردستان العراق أكراد العراق على حق حصول خاص اثر
املنقسم بني يسار وميني، فنتج عن هذا " الباريت"يف هذا السياق إىل توحيد 
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واستمرت االنقسامات . لقيادة الربزاين االة موأكثر  املسعى حزب ثالث 
فتشكلت أحزاب . وعمليات الوحدة داخل احلركة الكردية يف سورية إىل يومنا هذا

وتطورت أطروحاتا وأفكارها، كما جرت ، خرمش بعضها اآلجديدة وأنك
 عمليات توحيد جدية داخل احلركة الكوردية يف سورية بعوامل وحمرضات داخلية 

اليت متخضت عن تشكل ١٩٩٢كانت أمهها وأبرزها وحدة نيسان عام وموضوعية 
 ".يكييت"حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف سورية 

 
ولست  صيل اخلارطة السياسية واحلزبية الكردية يف سوريةولن أخوض يف تفا     

 سوية ربطل ت حماولةانك من هذا االستعراض الغاية وإمنابصدد التطرق لتفاصيلها 
ورصد خيط تواصلها وحماولة  مع احلركة السياسية املنظمة الكوردي الوعي القومي

ن تفاصيل أل. للكشف بني درجة الوعي القومي وأشكال التنظيم املوازية له
وحتتاج إىل مزيد من ، نطاق هذه الدراسة اخلارطة احلزبية ـ التنظيمية تقع خارج

 .التفصيالت والتوثيق
 
شكل وطبيعة  وكنتيجة أولية هلذا السرد التارخيي البد من التأكيد على أن       

اخلارطة احلزبية والتنظيمية الراهنة تعرب بالضرورة عن مستوى تطور الوعي القومي 
 .الكوردي ودرجة نضوج النخب السياسية الكوردية يف سورية

 
ن األحزاب الكردية يف سورية اليوم هي استمرارية للحركات الكردية أ كما      

القومية �اية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، قبل أن ترتسم احلدود 
لكردية يف سورية وال ميكن فصل احلركة ا وال .اجلغرافية احلالية بني تركيا وسورية



 ٢٠١١ تشرين األول   -)٦٤(العدد   عشرة  - السابعةالسنة  الحوار -   ٢١

 قضية الشعب الكوردي فصال تعسفيا عن حميطه الكوردستاين، وان كانت العالقة
هو واضح عرب التاري  أن الوعي القومي  اأن م، إال شائكة ومعقدة الراهنة

احلياة  هو الذي أسس هلذه التنظيمات به وعربه تطورت املركزي الكوردي
فزة يف هذا الوعي البد أن يقابله بالضرورة ، وكل انعطافة وقالسياسية الكوردية

فثمة عالقة بني املركز  .حتوال نوعيا يف أشكال التنظيمات الكوردية وبراجمها
. متبادل هاواألطراف يف احلركة الكوردستانية، وعوامل تأثر

___________________ 
 .ةوثيقة  مرتجم ٧٥ص ٢٠٠٧صيف  ٥٦احلوار العدد  جملة انظر الكاملة للتفاصيل  -١
التارخيية من وثائق الدولة السورية  ١٩٣٩/ ٣/٢ تاري  ٢٥/٦٧/هـ    حسب الوثيقة رقم  -٢

 .غري املنشورة "انتداب فرنسي وقضايا خمتلفة" 
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النشاط السياسي  وادربدايات اليقظة القومية وب
 "عفرين"في منطقة جبل الكرد  المرافق

)١٩٥٧-١٩١٩ (

 روزاد علي: بقلم

الرمسي  ٢٠٠٤نطقة عفرين حسب إحصاء عام بلغ عدد سكان م
تقسم منطقة عفرين احلالية إىل سبع نواح إدارية وتضم حوايل . نسمة ١٧٢٠٠٠

أما عدد األفراد . .٢كم٢٠٠٧٥، ومبساحة إمجالية تبلغ فعلياً  سكنياً  جتمعاً  ٢٦٠
نسمة، وهذا  ٤٦٠٠٠فكان  ٢٠٠٥املسجلني يف دوائر األحوال املدنية لنهاية 

الشك يف مدى مصداقية اإلحصاء احلكومي، والنسبة العالية : ينيعكس أمر
واخلطرية للهجرة من الريف إىل املدينة وخاصة الفئة الشابة والنخبة املتعلمة، وهذا 

ما يؤثر بشكل كبري على كافة جوانب احلياة يف املنطقة ومن بينها اجلانب 
ن منطقة عفرين تبلغ ومن املفيد أن نذكر هنا أن نسبة الكرد من سكا. السياسي

٩٥ .%

احلالية يف أقصى الزاوية اجلنوبية الغربية من " عفرين" تقع منطقة جبل الكرد 
. بالد األكراد، ويف أقصى الزاوية الشمالية الغربية من خارطة اجلمهورية السورية

حدود الدولة السورية الوليدة مبوجب اتفاقات رسم احلدود  إىلوقد ضمت املنطقة 
الشرقي الشمايل  اإلقليميت عقدت بني فرنسا كدولة انتداب على الدولية ال

املتوسط بعد احلرب العاملية األوىل، وبني الدولة الرتكية  األبيضلساحل البحر 
. احلديثة
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، سواء )كردستان(إن موقع املنطقة البعيد عن املركز بالنسبة لبالد األكراد 
سورية حاليا، كان هلا تأثري كبري يف العهد العثماين قدميا، أو يف زمن الدولة ال
.  وواضح على احلياة السياسية لسكا�ا الكرد

ففي العهد العثماين بقيت منطقة جبل األكراد اليت كانت تشمل كامل 
، بعيدة عن سهل جومه جنوباً  إىل املنطقة املمتدة من غريب مدينة عنتاب مشاالً 

 املناطق الواقعة ما بني �ر املراكز التقليدية لالنتفاضات والثورات الكردية يف
" العثمانية" األكرادفلم تشهد منطقة جبل . الفرات غربا وجبال زاغروس شرقاً 
واالنتشار على السلطنة  األفق ةاحملدود واإلقطاعيةسوى بعض التمردات العشائرية 

. العثمانية، يف نواحي منطقة كلس وجبال جنويب غريب عنتاب

ي ويف عهد االستقالل، فقد حتددت املنطقة من أما يف فرتة االنتداب الفرنس
الشمال والغرب باحلدود الرتكية، ومن اجلنوب والشرق بسكان ذو لغة وثقافة 

أي أن منطقة عفرين أصبحت منذ �اية احلكم العثماين منطقة معزولة عن . عربية
العمق والتواصل السكاين واجلغرايف الكردي، وأقرب منطقة كردية هلا يف مشال 

اليت تبعد عنها كخط نظر أكثر من مائة كيلومرت، وتفصلهما " كوباين"ريا هي سو
.  منطقتان ذات غالبية عربية واضحة

وقد دخلت القوات الفرنسية إىل مناطق مشايل سوريا احلالية يف البداية من 
حينها . جهة ميناء االسكندرونة، مث عرب منطقة جبل الكرد باجتاه مشايل سوريا

بشكل فعال وعلى مدى أكثر من عامني يف أعمال املقاومة ساهم الكرد و
من أطلق الرصاصة " حمو إيبو شاشو"املسلحة ضد تلك القوات، بل كان الكردي 

 إال أننا نعتقد ورمبا كانت هي احلقيقة، أن كفاحهم . القوات تلك علىاألوىل 
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عار الفرتة مل يكن له طابع قومي حترري، وإمنا كان مندرجا حتت الشتلك 

من " الكفار"السياسي اجلهادي الرتكي العام بنصرة اخلالفة العثمانية، وهو طرد 
. اإلسالميةالديار 

الكردية، تشري " االستقالل خويبون-"عن تشكيل منظمة  اإلعالنبعد 
ة لألمريين كامريان وجالدت بدرخان، وهم من راملعلومات إىل زيارات متكر



 ٢٠١١ تشرين األول   -)٦٤(العدد   عشرة  - السابعةالسنة  الحوار -   ٢٥

ت عالقة صداقة دوقد توط. عفرين منطقة كرداغ- إىل، "خويبون"مؤسسي 
يزديني يف املنطقة يف آغا مشو الذي كان يتزعم الكرد اإل يشوردمتميزة بينهما وبني 

إننا نعتقد أن اهتمام البدرخانيني بالكرد . العقد الثالث من القرن العشرين
 ثراألكأ�م اإليزديني كانوا : يزديني كان يعود حينها إىل األسباب التالية، أوالاإل

بسبب االختالف الديين، كان : ثانيا. متاسكا ومتيزا يف منطقة جبل الكرد
من جهة، ومن جهة أخرى " جته للجهاديني الكماليني-"لإليزديني موقف معاد 

" خويبون"كانوا على وئام مع الفرنسيني، وهذا ما كان ينسجم مع مواقف 
كان الفرنسيون قد : ثالثا. وتطلعها إىل إقامة ثورة كردية شاملة يف كردستان تركيا

بتشكيل قوة إيزيدية مسلحة، كما أ�م "  دوريش آغا"مسحوا لزعيم اإليزديني 
" امليليشيا  املليس-"يرغبون بل ويفضلون قبول أتباع الديانة اإليزدية يف قوات 

اليت كانت " خويبون"ونعتقد أن ذلك كان يشجع . الفرنسية املأجورة يف املنطقة
ثورة مسلحة يف مشايل كردستان، على كسب تلك الفئة الكردية على عتبة إعالن 

اجلاهزة التسليح واملعادية للجهادية الرتكية إىل جانب أي ثورة قومية أو عمل 
 .مسلح
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ولكن يبدو أنه رغم مساعي كامريان وجالدت بدرخان، إال أ�ما مل ينجحا 
ع ولده مجيل آغا يف بناء ما هو أبعد من صداقة شخصية مع دوريش آغا، مث م

كما أنه ليس هناك . بأسباب ظاهرها شخصي ١٩٣١بعد مقتل والده يف عام 
ما يشري إىل تبلور وعي قومي أو تأسيس لعمل سياسي ذو شأن أو له ذكر من 

. تلك الفرتة ، لدى أي من الزعماء احملليني يف املنطقة

إبراهيم "على خالف ذلك، جنح أحد أتباع الطريقة النقشبندية وكان يدعى 
، وحيمل اجلنسية الرتكية مث السورية الحقا، ويف نفس الفرتة "خليل سووق أغلو

تقريبا، من إقامة تنظيم شعيب مسلح، ضم أعدادا كبرية من الريفيني البسطاء، كما 
ونعتقد أن إخفاق . نال ولدواٍع خمتلفة تأييد بعض اآلغوات والزعماء احملليني أيضا

كسب مؤيدين حقيقيني هلا، مقابل جناح واسع لتلك  كحركة قومية يف" خويبون"
، )شائبة قومية(وخلت من أية )) احلركة املريدية(( احلركة الدينية اليت عرفت بـ 
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البعد اجلغرايف ملنطقة عفرين عن املراكز املدنية يف كردستان، : يعود إىل عوامل منها
ألهم، وهو ما كان وعدم تبلور الشعوري القومي حينها، إضافة إىل ورمبا كان ا

يتميز به الكرد عموما من متاٍه ثقايف شبه وراثي  مع املوروث الديين عرب مئات 
. السنني، وكان من نتائجه إمهال كبري للذات السياسية وللخصوصية القومية أيضاً 
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) ١٩٤٠-١٩٣٠(وهكذا ميكننا القول بأن العقد الرابع من القرن العشرين 
ث النشاط االجتماعي والسياسي والعسكري عقد يف منطقة عفرين، كان من حي

.  احلركة املريدية بال منازع

جتاوزت احلركة الكثري من التقاليد والعادات : فمن الناحية االجتماعية
، وأيضا يف التمرد على ..االجتماعية القدمية يف جماالت عدة كالزواج واملهور والثأر

كما برزت زعامات . دمية وتفكيكهاالق واإلقطاعيةالروابط العائلية والعشائرية 
للحركة من أوساط عامة الشعب نافست الزعامات الكالسيكية اليت كانت تسود 

.  علي غالب وشي  حنيف ورشيد إيبو"التمع، وكان من أكثرتم شهرة 

حافظت احلركة املريدية على عالقات سياسية وثيقة : ومن الناحية السياسية
ة يف سوريا ويف حمافظة حلب خاصة، تلك مع بعض زعماء احلركة الوطين

علت لبناتا األوىل من قبل الاهدين الكرد والعرب  العالقات السياسية اليت وضت
كما أنه . لفرنسية إىل مناطق شرقي البحر املتوسطامنذ بداية دخول القوات 

إىل " حسني عوين"مبساندة احلركة املريدية، مت انتخاب زعيم عشرية شيخان 
).  ١٩٣٦و  ١٩٣٢(السوري لدورتني متتاليتني  الربملان

قامت عناصر من احلركة بأعمال اغتيال لبعض : ومن الناحية العسكرية
اآلغوات واملعارضني هلا، كما نفذوا بعض النشاطات املسلحة على املخافر 

.  احلدودية للدرك السوري

، قامت القوات العسكرية الفرنسية حبملة ١٩٤٠ولكن يف أوائل عام 
سكرية كبرية يف املناطق اجلبلية الشمالية من منطقة عفرين، شارك فيها الطريان ع

احلريب وأ�ت نشاطات اجلناح املسلح حلركة املريدين، وتأيت أمهية تلك العملية 
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 جبل الكرد-"العسكرية الفرنسية، بأ�ا األخطر واألكرب اليت تعرضت هلا منطقة 
. يف زمن االنتداب الفرنسي" عفرين

نشاطات الاهدين الكرد بداية، مث احلركة املريدية الحقا،  ثتأحد
اإلدارة الفرنسية أثناء فرتة انتدابا،  أجنزتاوالنشاطات واخلدمات املختلفة اليت 

حتوالت اجتماعية وسياسية كبرية يف منطقة جبل الكرد، كما كان لتحسن وسائل 
ب العاملية الثانية سنة االتصال والتنقل يف السنوات اليت سبقت اندالع احلر

أثرها الواضح، رغم حمدودية جماالته، على بروز بوادر لتبلور وعي قومي  ١٩٣٩
. لدى أفراد من الفئة الشابة املتعلمة واملتنورة من أبناء املنطقة

، بادرت جمموعة من الشباب على تأسيس جتمع شبه ١٩٣٩ففي عام 
أمحد جعفر : لموعة كل من، وضمت ا))الكردية ةالشبيبنادي ((سياسي باسم 

خليل . ، وكان أمينا لسر الناديGundê Bêxçeقرية " زجمي"شي  إمساعيل زاده 
حممد تركو من قرية . Qujûmaقرية   خليل أديب من. Bircikêبجت من قرية 

إبراهيم خليل مصطفى . Birîmce" برجمه"املنان خوجه من قرية  عبد". احلمام"
. شيخو حممد فيلك من برجمه". برجمه"م خليل حممد من إبراهي". مريكان"من قرية 

". كفردلة فوقاين"حيدر محدي من 

وقد ذكر لنا املرحوم شيخو فيلك يف لقاء معه قبل وفاته، بأن الدافع  
احلقيقي لتأسيس ذلك النادي، كانت املشاعر القومية الواضحة لديهم، والرغبة يف 

ن حينما علم املستشار ولك.. عمل شيء من أجل حرية الشعب الكردي
أعضاء النادي إىل االجتماع به،  دعاالفرنسي يف عفرين بأمر إنشاء النادي، 

وعرض عليهم املال والسالح، أمًال يف تسخريهم ملواجهة خصومهم الذين كانوا 
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وبناء على أمر املستشار الفرنسي . ينشطون يف تلك الفرتة، وخاصة احلركة املريدية
ضابط صف  ١٩٣٩أيلول  ٦متاع املنعقد يف يف املنطقة حضر االج

من قرية " حنوشكو"احلنان آل قوج آغا امللقب  االستخبارات الفرنسية عبد
مشعلة، وقد كلفه املستشار مبهمة تأمني األموال والسالح وكل ما يلزم للنادي إن 

إال أن . طلب األعضاء ذلك، على أن جيتمع هؤالء مرة أخرى خالل أسبوع
رفضوا وجود عضو من االستخبارات الفرنسية بينهم، ولئال أعضاء النادي 

قاموا حبل  على حد قول شيخو فيلك-يصبحوا أداة بيد السلطات الفرنسية –
.  يزال يف املهد النادي وهو ال

أما خبصوص النشاطات اليت قام با النادي وأهدافه فلم تكن قد تبلورت 
.  بعد، نظرا للفرتة القصرية بني تأسيسه وحله

، وهذا ١٩٣٩ايلول / ٦/وهذه وثيقة لنادي الشبيبة الكردية مؤرخة يف 
  :نصها
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بعد تلك الفرتة، أي يف سنوات احلرب العاملية الثانية مل يطرأ جديد على 
الصعيد السياسي يف منطقة جبل الكرد، فقد خيم الرتقب واخلوف وانتشر الفقر 

يف حلب، ويشكلون عادة نواة والاعة، وعاد معظم الطالب الذين كانوا يدرسون 
. احلركات الثقافية والسياسية، إىل قراهم البائسة والبعيدة عن أي نشاط سياسي

ولكن، ورغم تلك الظروف االستثنائية والصعبة، مل تمد اإلرادة اجلاحمة 
لدى بعض هؤالء الشباب، وثابروا على االهتمام مبجتمعهم، وسعوا إىل نشر 

ففي اخلامس عشر من شهر كانون  .لتعاون بني أبنائهالوعي والتعليم وثقافة ا
امحد جعفر شي  إمساعيل زاده، واحملامي : ، تقدم كل من١٩٤٩األول عام 

 عثمان بن حممد عثمان، وبالل بن مصطفى بالل بطلب إىل مدير منطقة عفرين
: هذا نصه لجمعية إصالحية، للرتخيص 

ينا من الضروري نحن فئة من الشباب المثقف في جبل األكراد، رأ
تأسيس جمعية تعني بإصالح الحالة االقتصادية والثقافية واالجتماعية في 

وقد اطلعنا على . قضائنا، وبإيواء أيتامه وتعليم أبنائه، ومركزها قصبة عفرين
النظامين األساسي والداخلي لجمعية اإلصالح في جبل سمعان فوجدنا 

التي يشكو  ذلك ولما كانت العللل. أنهما موافقان لألهداف التي نرمي إليها
منه القضاءان التختلف عن بعضها بعضًا، فأنابتينا ذينك النظامين وتقدمنا 
إلى مقامكم راجين التوسط لدى مقام المحافظة بحلب لترخيصنا بتأسيس 
جمعية إصالحية على الوجه المبين من فقير طلبنا بصورتين عن النظامين 



 ٢٠١١ تشرين األول   -)٦٤(العدد   عشرة  - السابعةالسنة  الحوار -   ٣٢

……  إرشاداتكم السديدة ودمتم محترمينالمذكورين وتأييدنا برعايتكم و
 )).١٩٤٩كانون األول  ١٥
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وبعد أن أحيل الطلب إىل قائد فصيل الدرك يف جبل األكراد للتحقيق، 
: جاء رأي قائد الفصيل إىل القائمقام كما يلي
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أنه عندما عرضنا حاشية قائد الدرك على : وذكر لنا املرحوم أمحد جعفر
وإني . ن األوامر التي لدينا تمنع الموافقةإ((: القائمقام، قال لنا شفهيا

 )).سنة ١٥أنصحكم بعدم القيام بأية حركة، وإال سيكون مصيركم السجن 
. وهكذا صرفنا النظر عن تأسيس تلك اجلمعية يف قضاء جبل األكراد

 رشيد محو، شوكت نعسان، إبراهيم قادر،: ، اتفق كل من١٩٥١ويف عام 
يف جبل األكراد، تدف إىل نشر " جمعية الثقافيةال"على تشكيل مجعية باسم 

  اليت كانت" اجلاسوسية الرتكية"ة الثقافة والتعليم يف املنطقة، إضافة إىل مكافح
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فانضم إىل اجلمعية بعض الشباب املتعلم والطالب، . نشطة يف تلك الفرتة
 رشيد محو، إبراهيم قادر، شوكت نعسان،: وتشكلت هيئة إدارة اجلمعية من

الرمحن من حج خليل، علي حسني من  خليل حممد من قرية كفردلة، رشيد عبد
". علندار"قرية 

: اعتقل بعض أعضاء اهليئة اإلدارية، وهم ١٩٥٢إال أنه يف صيف عام 
الرمحن، واحتجزوا يف سجن  رشيد محو، إبراهيم قادر، شوكت نعسان، ورشيد عبد

ها بناء على التماس فائق آغا املزة بدمشق ملدة شهرين، مث أطلق سراحهم بعد
وعلى أثر هذه احلادثة أغلقت مدرسة . لدى رئيس اجلمهورية أديب الشيشكلي

.  التجهيز اخلاصة أيضا اليت كان أعضاء اجلمعية قد افتتحوها يف مدينة عفرين

بعد إطالق سراح املعتقلني من مؤسسي اجلمعية الثقافية، عقد اجتماع هليئة 
، وحضر االجتماع الشاعر "رشيد محو"قرية  Hopka" كاهوب"اجلمعية يف قرية 

املعروف جكرخوين، وكان عضوا يف احلزب الشيوعي السوري، واقرتح على أعضاء 
هيئة اجلمعية االنضمام إىل مجعية أنصار السلم، التابعة للحزب الشيوعي 

، انضم بعض أعضاء اللجنة إىل منظمة "جكرخوين"وبناء على اقرتاح . السوري
. ر السالم، فيما انضم رشيد محو، وشوكت نعسان إىل احلزب الشيوعيأنصا

بعد تلك الفرتة أخذت التنظيمات السياسية تظهر تباعا وتنشط على ساحة 
النشاط االجتماعي والسياسي والثقايف يف منطقة جبل األكراد، وكان من أبرزها 

كة الدميقراطية منظمات احلزب الشيوعي، وحزب البعث العريب االشرتاكي، مث احلر
 .واحلركة الناصرية الحقاً  ١٩٥٧الكردية منذ عام 
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الحركة السياسية الكردية في سوريا 
بين الواقع والطموح 

ميتان هوري 
: مدخل  *-

 ١٩٥٧جتمع قيادات احلركة الكردية على اعتبار يوم الرابع عشر من حزيران عام 
الباريت الدميقراطي ( يوم ميالد أول تنظيم سياسي كردي يف سوريا حتت تسمية 

وتعد . والذي يعترب النواة الرئيسية لألحزاب الكردية احلالية) الكردستاين يف سوريا
احلركة الكردية املمثل السياسي الشرعي للكرد يف سوريا كو�ا جسدت وعلى مر 

العقود املاضية طموحاتم وآماهلم بإمكانيات وقدرات متواضعة وبسيطة يف 
ية حاقدة هدد وتدد الوجود الكردي يف سوريا من خالل مواجهة سياسة شوفني

وبناء عليه ميكن اعتبار احلركة . مشاريعها العنصرية وتدابريها التمييزية الشبه يومية
ضية األداة والوسيلة األكثر فعالية وقدرة حىت هذه اللحظة للعمل من أجل ق

لتاري  ، حيث تعرض وطنه كردستان عرب اشعب يعيش على أرضه التارخيية
، يناضل أبناسه منذ عقود رة ويعاين من إفرازات �ج شوفيينلعمليات تقسيم جائ

عديدة من أجل رفع االضطهاد والغنب القومي وتأمني حقوقه الدميقراطية والقومية 
املشروعة من خالل اعتماد النضال السياسي الدميقراطي السلمي ونبذ العنف 

 .وار ولغة العقل واملنطقبأشكاهلا املتعددة وتبين احل واإلرهاب
: مقدمات نشوء التنظيم السياسي الكردي في سوريا *-

إن التوازنات واملصاحل االقتصادية والسياسية للقوى االستعمارية يف بداية القرن 
املاضي وما نتج عنها من اتفاقيات وتسويات ، فرضت واقعاً جغرافياً وسياسياً 

ودول جديدة ناشئة كما هو حال الدولة  على شعوب املنطقة وأفرز بدوره كيانات
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قسم واسع من . السورية اليت امتدت على رقعة جغرافية مؤلفة من قسمني
وبذلك ضمت الدولة الناشئة . األراضي العربية وآخر اقتطع من أرض كردستان

ارتبطت . جزءاً هاماً من الشعب الكردي تعداده احلايل يناهز ثالثة ماليني نسمة
يعامل املواطن . مبصري العرب السوريني وغريهم من أقليات إثنية حياته ومستقبله

وحس وطين عال مع هذا الواقع املفروض على اجلميع، من  مبسؤوليةالكردي 
خالل مشاركته الفعالة واملؤثرة يف عملية بناء الوطن السوري املشرتك والدفاع اجلاد 

األخوي بني مكونات عن القضايا الوطنية العامة يف سياق اإلميان بالتعايش 
ظل اإلنسان الكردي يف ذلك اجلندي  مع األسف – ولكن –. الشعب السوري

الهول الذي يقدم كل ما لديه من أجل الوطن دون مقابل أو عرفان باجلميل من 
الذي ميثل األغلبية السكانية ) املقصود هنا احلكومات السورية ( اجلانب العريب 

هيك عن ذلك أصبح الكرد ضحية سياسة نا. ويسيطر على مقاليد احلكم
فكان من الطبيعي أن يفكر أبناء القومية الكردية واملثقفني خاصة . شوفينية حاقدة

عن وسيلة وأداة تساعدهم يف عملية اخلالص والتحرر من تلك السياسة املتخلفة 
 فأنشأ املثقفون الكرد والطلبة جمموعة.وتأمني حقوقهم القومية املشروعة والطبيعية

من اجلمعيات واالحتادات الشبابية والثقافية يف النصف األول من القرن املاضي 
ذات الصبغة السياسية والطابع القومي ضمن مناخ سياسي شهد املزيد من 

اخرتاق لألفكار التحررية وموجات التقدمية واملاركسية جتلت بشكل أو بآخر يف 
وعي القومي لدى فئات واسعة شعارات التحرر القومي والطبقي ومبوجبها تبلور ال

األمر الذي أدى إىل نشوء وتكوين مقدمات تشكيل التنظيم . من التمع الكردي
ومبوازاة ذلك تطور الشعور القومي  ١٩٥٧السياسي الكردي األول يف سوريا عام 

حتت اإلحساس باالضطهاد والغنب بعد رحيل االستعمار األجنيب عن البالد 
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ية السورية زمام األمور يف دمشق العاصمة أي بعد واستالم احلكومات الوطن
وكان . االستقالل السياسي الذي سامهت يف عملية صنعه كافة مكونات التمع

ألبناء الشعب الكردي دوراً هاماً ومميزاً يف تلك العملية بنضال وكفاح العشرات 
. وغريه من األبطال الذين استشهدوا وأصبحوا رموزاً وطنية أمثال إبراهيم هنانو

ولذلك اعترب ميالد احلزب الدميقراطي الكردستاين يف سوريا ويف تلك اللحظة 
نوعية وانعطافاً تارخيياً يف حياة الشعب الكردي باجتاه النضال  نقلةالتارخيية 

وقد متكن احلزب . السياسي الدميقراطي السلمي املنظم خلدمة القضية الكردية
شد واستقطاب فئات وشرائح واسعة من اجلديد خالل فرتة زمنية وجيزة من ح

التمع الكردي يف السياق النضايل الذي رسم خطوطه الرئيسية يف برناجمه 
السياسي الذي متحور حول خالص الكرد من الظلم واالضطهاد وحتقيق املساواة 

ولكن اهلجمة . احلقيقة والفعلية يف احلقوق والواجبات بني أبناء الوطن الواحد
عرض هلا احلزب الفيت من قبل أجهزة األمن القمعية لسلطة الوحدة الشرسة اليت ت

واعتقال معظم قياداته وكوادره املتقدمة، ) م١٩٥٨السورية عام  املصرية –(
باإلضافة إىل عوامل أخرى خلقت نوعاً من االرتباك وعدم االستقرار يف األداء 

زب ت قوى احلعلى املستويني السياسي والتنظيمي، األمر الذي أدى إىل تشت
إىل حزبني كحلقة أوىل يف سلسلة طويلة من  )الباريت(التنظيمية وبالتايل تقسيمه 

سنة انعقاد املؤمتر الوطين  ١٩٧٠االنقسامات واالنشقاقات اليت تتالت بعد عام
الكردي يف كردستان العراق من أجل توحيد احلزبني بدعوة ورعاية من الزعيم 

فتكونت مقدمات أزمة شاملة ما زالت . رزاينالكردي اخلالد مال مصطفى البا
 .تتفاعل ويعاين من إفرازاتا أحزاب احلركة وأبناء الشعب الكردي
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: أزمة الحركة السياسية الكردية *
لقد شكل عامل االفتقار إىل الوعي الدميقراطي والسياسي وما أفرزه ذلك العامل 

داخلية وخاصة يف اللجان احليوي من إشكاليات يف التعامل التنظيمي واحلياة ال
املركزية واهليئات القيادية واملسؤولة السبب الرئيسي واألهم يف عملية نشوء 

اخلالفات الداخلية والتكتالت التنظيمية ومث حصول أو حدوث االنشقاقات يف 
ومل يكن للعامل الفكري والسياسي دور . جسم األحزاب الكردية مكونات احلركة

والفروق النظرية اجلنينية اليت تكونت وتطورت  تميزااملتيذكر باستثناء بعض 
بشكل تراكمي مع مرور الزمن وأصبحت فيما بعد مفردات أساسية يف معادلة 

االختالف والتباين، فظهرت التناقضات الثانوية بني األحزاب الكردية وضمن كل 
 حزب على شكل اختالفات وتباينات وضمن سياقاتا الطبيعية وجندها تتفاعل يف

بذه الصيغة . إناء املصلحة القومية دون أن تتعارض أو تتناىف مع املصلحة الوطنية
التفاعلية يتمكن اإلنسان الكردي من االطالع ومعرفة الوجوه املتعددة للحقيقة 

اب الكردية وإن الواحدة واملوزعة ززئياتا بني مواد وبنود الربامج السياسية لألحز
لغموض وااللتباس يف عملية قراءتا والتفسري للوحة ، إال أن اكانت بنسب خمتلفة

التناقضات الثانوية لدى البعض عرب تضخيم االختالفات والفروق النظرية لتبدو 
يف صورة غري واقعية وغري سليمة وتعترب خالفات ومادة لتعميق األزمة وتفاعالتا 

يت تبدأ عادًة السلبية واملعيقة كأسلوب املهاترات واحلروب الكالمية اجلوفاء ال
بإعالن من قبل بعض القيادات إلخفاء وطمس حقيقة ما تعانيه من فشل 

وإخفاق يف إدارة أحزابا ومن هنا ميكن اعتبار أزمة القيادة الوجه األبرز واألهم 
فالقراءة املوضوعية ملفردات املشهد السياسي الكردي يف سوريا تؤكد . ألزمة احلركة

ية السياسية املفرطة نتاج طبيعي لعقلية تلك القيادات وبالتايل تعترب التعدد. ذلك
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املتخلفة وعدم إدراكها للواجبات واملسؤوليات املرتتبة عليها وتدين مستوى الوعي 
الدميقراطي لدى العضو احلزيب يف القاعدة يشكل العامل األهم النتشار ظاهرة 

ذا ما جعل وه. الوالء للشخصيات القيادية على حساب الوالء للحزب والقضية
التفاعل السليب يتصاعد ويتعمق بني مكونات األزمة، حبيث أصبحت تؤثر بشكل 

وجتلى ذلك يف . مباشر على عملية تقدم وتطور احلركة الكردية سياسياً وتنظيمياً 
: واملسائل أذكر بعضاً منها على سبيل املثال ال احلصر اإلشكالياتجمموعة من 

ياسي والتنظيمي القادر على قيادة وجود نقص شديد يف الكادر الس  –١
نضاالت الشعب الكردي حبكمة واقتدار، والذي مبقدوره إعطاء اإلجابات 
واحللول املنطقية واملوضوعية ملا يفرزه الواقع السياسي واالجتماعي الكردي 

. والسوري العام من إشكاليات ومسائل
من الشخصيات  طغيان النزعة األنانية واالنتهازية يف شخصية قسم كبري  –٢

القيادية الكردية نتيجة البنية الفكرية واالجتماعية املتخلفة هلا وبالتايل طغيان 
. املركزية املتشددة وانتشار آفة احملسوبية والوالء لألشخاص كنتيجة

غياب املسامهة واملشاركة الفعلية من قبل اهليئات واملنظمات يف القاعدة   –٣
السياسة العامة ووضع اخلطط والربامج  لألحزاب الكردية يف عمليات رسم

وحصر دورها يف التصويت الشكلي على  واإلسرتاتيجيةالسياسية املرحلية منها 
يالء اهتمام يذكر ملا متتلكه تلك املنظمات من اتلك الربامج واملسائل النظرية دون 

رة إمكانيات وقدرات فكرية ونظرية عامة ميكن االستفادة منها يف العمليات املذكو
وبالتايل احتكار عملية رسم السياسة العامة من قبل اللجان واهليئات القيادية يف 

. الواقع الفعلي
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 ومبادئبناء وإقامة العالقات البينية بني معظم األحزاب الكردية على أسس   –٤
متخلفة وبعيدة كل البعد عن روح العصر، وتعتمد يف املقام األول على سياسة 

 سياق التبعية للقوى واألحزاب الكردستانية، وكذلك املواقف الوالءات واحملاور يف
. املسبقة وما أكثرها

ما زالت عملية اختبار وانتخاب أعضاء اهليئات واللجان املركزية والقيادية   –٥
لدى معظم أحزاب احلركة تعتمد على قواعد وأسس تنظيمية بدائية ومتخلفة ال 

ال متت بصلة إىل العملية الدميقراطية احلقة تتناسب مع متطلبات اللحظة التارخيية و
ليت تسود البالد وما واالختيار احلر والسليم وذلك حبكم الظروف االستثنائية ا

منذ بداية احلقبة البعثية، باإلضافة  الطوارئضه واقع األحكام العرفية وقانون يفر
ية وهذا ما يسهل عمل. إىل غياب قانون حضاري ينظم عمل األحزاب السياسية

. وصول شخصيات وصولية وانتهازية وأخرى متخلفة وشبه أمية إىل القيادة
 اختزال معظم مسؤوليات وصالحيات القيادة يف شخصية املسؤول األول –  –٦

لدى بعض األحزاب حيث يصبح األمني العام أو السكرتري  يف الواقع الفعلي –
التنظيمية والسياسية من  العام للحزب لديهم اآلمر والناهي يف املسائل والاالت

أما بالنسبة إىل . خالل امتالكه لقائمة طويلة من االمتيازات واحلقوق املكتسبة
مسألة توجيه مالحظة أو نقد إىل شخصه مهما كان بناًء وبسيطاً فيعترب ذلك 
عصيان ومترد على خط احلزب و�جه السياسي ويستوجب العقوبة واحملاسبة 

نقد خطرين على وحدة احلزب كخطوة أوىل والشروع الفورية واعتبار أصحاب ال
يف عملية تصفيتهم يف املستقبل كخطوة ثانية وبالتايل حدوث عصيان ومترد 

حقيقي يف صفوف احلزب املعين كرد فعل غري دميقراطي وحضاري على ممارسة 
. خاطئة وغري دميقراطية، ومن مث حيدث االنقسام كنتيجة وأمر واقع
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احللول املناسبة  إجيادعن  حىت هذه اللحظة – لكردية –عجز القيادات ا  –٧
والعملية إل�اء حالة التشتت واالنقسام التنظيمي والفرقة السياسية وبالتايل عدم 

قدرتا على بناء اإلطار النضايل املوحد الذي يلم مشل الكرد سياسياً ويوفر 
القادرة ) عيةاملرج(ين كردي ينبثق عنه مؤسسة قومية مستلزمات عقد مؤمتر وط

. على خماطبة الرأي السوري العام
ا أي ال يوجد له(واملناطقية العزلة اجلماهريية اليت تعاين منها بعض األحزاب   –٨

وغياب القدرات القيادية لديها وعجزها عن ) تواجد يف كافة املناطق الكردية
وبالتايل االستمرار يف عملية االنتشار والتوسع اجلماهريي يف املناطق الكردية 

تقوقعها يف منطقة واحدة يف أحسن األحوال، مما يفسح الال أمام ظهور هياكل 
، كما أ�ا تساهم يف متييع مفهوم شبه األحزاب وتكون ضعيفة وهشةتنظيمية ت

. احلزب، األمر الذي يؤدي إىل إضعاف احلركة السياسية الكردية
كطرفني ملعادلة تنظيمية واحدة  غياب التوفيق السليم بني املركزية الدميقراطية  –٩

تعتمد عليها األحزاب الكردية يف القضايا واملسائل التنظيمية وخاصة يف جمال 
العالقات بني اهليئات واملنظمات احلزبية املختلفة ومسؤولية كل هيئة وصالحياتا 

ويف هذه احلالة يصبح طغيان املركزية وسيطرتا على حساب الدميقراطية يف 
ألمور األساسية واملصريية بالنسبة للحزب ومستقبله أمراً طبيعياً نتيجة املسائل وا

غياب الوعي الدميقراطي الناضج وكذلك البنية الفكرية واالجتماعية املتخلفة 
 اإلقطاعيةلقسم ليس بقليل من الشخصيات القيادية واملسؤولة ذوي اجلذور 

. والفالحية املتخلفة
ن أزمة شاملة تعاين منها احلركة السياسية الكردية تشكل هذه املسائل جزءاً هاماً م

ما زالت تتفاعل وتتعمق باجتاه تقييد احلركة وحتييدها عن مهامها ومسؤولياتا 
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الفعلية نتيجة إصرار وعناد بعض القيادات على املضي يف سياسات حزبية تؤكد 
روق الوالء للحزب واعتباره غاية يف ذاته وبالتايل تضخيم االختالفات والف

النظرية بني أحزاب احلركة عرب إثارة التناقضات الثانوية واهلامشية  توالتمايزا
وإشعال نريان احلروب الكالمية اجلوفاء واملهاترات اليت أثرت سلباً على أداء احلركة 

على املستويني التنظيمي والسياسي وجعل اجلماهري الكردية تبتعد عن حركته 
مباالة والفتور جتاه العمل السياسي الال سياسية، ويتجلى ذلك يف حالةال

. والسياسة بشكل عام
: سبل حل أزمة الحركة السياسية الكردية*

إن املدخل السليم لعملية البحث عن سبل ووسائل جتاوز األزمة هو االعرتاف 
. بواقع احلركة السياسي والتنظيمي وما فيه من سلبيات وختلف تؤثر وتعيق عملها

ة نقدية وتقيمية من قبل القيادات لتحديد مكامن اخللل ومن مث إجراء مراجع
معروفة لدى القيادات ومعظم املتابعني  أصًال – وهي –. والضعف لديها

واملهتمني بالشأن السياسي الكردي، وال حيتاج ذلك إىل جهود كبرية بل حيتاج 
 فقط إىل شيء من اجلرأة والشجاعة إىل جانب إرادة صادقة ونية حقيقية باجتاه

العزم على حتقيق اخلطوات الواجب تنفيذها إل�اء األزمة اليت جند تعبرياتا 
مباالة والفتور سياسية املفرطة أوًال وحالة الالالواضحة يف حالة التشتت والتعددية ال

اليت تعاين منها اجلماهري الكردية جتاه حركته السياسية كرد فعل طبيعي على ما 
ومبوازاة ذلك يتوجب . وسياسي سليب ومرتدي ثانياً  تعانيه احلركة من واقع تنظيمي

تفعيل العالقات الثنائية عرب التحرر من اآلثار السلبية  القيادات – عليها –
للمواقف املسبقة واحلساسيات احلزبية والتحزب وضيق األفق بأشكاله واالنتقال 

. وطينإىل فضاءات يسودها اإلحساس باملسؤولية التارخيية والواجب القومي وال
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وفيما يلي أقدم بعض املقرتحات اليت قد تساهم يف عملية إ�اء بعض أشكال 
: األزمة وصورها احملددة واملعروفة

رفع مستوى الوعي الدميقراطي والسياسي لدى العاملني يف خمتلف اهليئات   –١
واملنظمات احلزبية وخاصة املسؤولة والقيادية منها، وذلك خللق أرضية مناسبة متهد 

ملية بناء األسس السليمة للتعامل الدميقراطي واحلضاري ضمن اهلرم التنظيمي لع
لكل حزب وكمدخل ومقدمة سليمة ملعاجلة اآلثار السلبية لألزمة بشكل 

. موضوعي وعقالين
جترد قيادات احلركة احلالية من األهواء والنزعات الشخصية واألنانية السلبية   –٢

ية لبناء شبكة من الكوادر السياسية والعمل بإخالص وإحساس باملسؤول
والتنظيمية من خالل إقامة وتنظيم دورات تثقيفية وتأهيلية ضمن احليز املتوفر من 
اإلمكانات والطاقات لديها،إىل جانب إقرار الربامج واخلطط الرامية لتأمني الكادر 

 القيادي لتحمل أعباء املسؤوليات والواجبات القيادية لسد النقص احلايل يف
. املالك القيادي للحركة

العمل على إ�اء حالة التشتت والتعددية السياسية املفرطة كحالة مرضية   –٣
واستثنائية تولد عوامل العجز والضعف وتشكل الوسط احليوي الصاحل لنمو 
وتطور الشخصيات القيادية االنتهازية والوصولية واليت ال تتمتع بالقدرات 

 شخصية القيادي وبالتايل حدوث خلل فعلي بني واإلمكانات الواجب توفرها يف
كما هو احلال  طريف معادلة الكم والكيف وطغيان الكم على حساب الكيف -

ولتحقيق ذلك ال بد من العمل اجلاد والدسوب من قبل القائمني على إدارة  –
وقيادة احلركة إلجناز وحدات وطنية نضالية وتنظيمية اندماجية وكذلك األطر 

. ت اليت تضم خمتلف فعاليات التمع الكرديواملؤسسا
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االستفادة من طاقات وإمكانات الفئات املثقفة الكردية وأصحاب   –٤
املؤهالت العلمية واخلربات التنظيمية والسياسية خارج إطار تنظيمات احلركة 
للمسامهة بدورها اهلام جداً يف عملية التخفيف من املظاهر واآلثار السلبية 

. لألزمة
رفع مستوى الوعي والشعور القومي والوطين لدى العضو احلزيب يف   –٥

املنظمات القاعدية ملساعدته يف عملية التحرر والتخلص من ظاهرة التبعية 
للشخصيات القيادية والوالء هلم، والعمل على إمناء روح املسؤولية لديه إلدراك 

سيلة نضالية لتأمني أمهية دوره كعضو فعال ومؤثر يدين بالوالء حلزبه كأداة وو
. حقوقه القومية والدميقراطية املشروعة والطبيعية

اعتماد أسلوب ولغة متطورة من قبل كافة األحزاب الكردية ملخاطبة   –٦
اجلماهري تعتمد على التحليل والرتكيب العلمي وقوة اإلقناع واملنطق وعلى أسس 

أسلوب السرد القصصي وبراهني مستوحاة من الواقع الفعلي واالبتعاد الكلي عن 
املتبع يف عمليات تبيان وشرح املواقف واألحداث السياسية بني الناس، باإلضافة 
إىل حتديد مستوى ونوعية اللغة املعتمدة ملخاطبة كل فئة اجتماعية لتتناسب مع 

. مستوى الوعي والثقافة لديها
غامضة، إعداد برامج سياسية واضحة وخالية من اجلوانب الدمياغوجية وال  –٧

كون أغلبية أبناء الشعب الكردي ترفض الغموض وترغب يف التعامل مع املفاهيم 
وكذلك يتطلب إىل جانب الوضوح توفر عنصر املرونة . واألشياء الواضحة واحملددة

والقابلية للتجدد والتطور يف بنود ومواد الربامج السياسية ألحزاب احلركة لتتالءم 
. مع مستجدات العصر ومتغرياته
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ملساعدة وتوعية اجلماهري  زمنياً – تعبوية حمددة –) برامج ( إعداد خطط   –٨
الكردية إلدراك الواجبات واملسؤوليات املرتتبة عليه وبالتايل لقيامه بدوره التارخيي 
يف النضال السياسي من أجل قضيته، علماً أن أبناء شعبنا الكردي مبختلف فئاته 

 ٢٠٠٤وأحداث قامشلو يف آذار عام . ما لديهوشرائحه ال يرتدد يف تقدمي كل 
هلو دليل واضح على امتالك اجلماهري قوة وقدرة عفوية كبرية تفوق قوة القرارات 

. واألوامر احلزبية
يتوجب على كافة األحزاب الكردية أن تفعل بند النقد والنقد الذايت البناء   –٩

بشرط . لنقد البناء واهلاملديها وخاصة النقد الذايت الذي يعترب الشكل األرقى ل
أن تكون املمارسة يف سياقاتا الطبيعية وبأسلوب حضاري ودميقراطي يتسم 

باملوضوعية والواقعية ويهدف إىل معاجلة وإصالح األوضاع واملمارسات اخلاطئة 
. وأوجه اخللل والضعف يف احلياة الداخلية والسياسية العامة

املخالف واالستماع إليه بروح رفاقية عالية إفساح الال أمام الرأي اآلخر و  –١٠
وبتجرد تام من األهواء والدوافع الشخصية واملواقف املسبقة لتحقيق املزيد من 

اجلانب  أغناءالتفاعل واالنسجام بني خمتلف اآلراء واالجتاهات الفكرية وبالتايل 
. اءالنظري والفكري لدى كل حزب كنتيجة حتمية لذلك التفاعل االجيايب والنب

إلغاء كافة مظاهر املركزية املتشددة يف احلياة الداخلية لألحزاب الكردية   –١١
وذلك عرب إجراء املزيد من التغيريات والتعديالت الفعلية يف بنود ومواد النظم 

الداخلية هلا وإعطاء دور الئق وفعال للمنظمات واهليئات القاعدية بتوسيع نطاق 
مع حجمها وأمهيتها مبوازاة حتقيق مبدأ القيادة  صالحياتا ومسؤولياتا لتتناسب

اجلماعية من خالل املسامهة احلقيقية والفعلية من قبل كافة أعضاء اللجان القيادية 
وعدم التساهل مع حاالت الفوضى والكسل . صنع القرار واختاذه عملياتيف 
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ت والتقاعس اليت تؤدي إىل انتشار األمراض واآلفات التنظيمية مثل التكتال
. السلبية وغريها

أما يف جمال العالقات البينية بني األحزاب الكردية فيجب اعتماد مبدأ   –١٢
تغليب التناقض الرئيسي املتمثل يف النهج الشوفيين الذي ميارسه النظام احلاكم 
على سواه من التناقضات الثانوية واهلامشية ونبذ أسلوب اللجوء إىل املهاترات 

. وفاء اليت ال ختدم أحداً سوى أصحاب الذهنية الشوفينيةواحلروب الكالمية اجل
وكذلك جيب االبتعاد عن سياسة احملاور والتبعية والوالء للقوى الكردستانية يف 

. عمليات بناء العالقات الثنائية وتشكيل األطر النضالية والسياسية
قافية توفري املناخ املناسب لنشوء اجلمعيات واالحتادات الشبابية والث  –١٣

واالجتماعية وكذلك تشجيع جلان إحياء التمع املدين ومنظمات وجلان الدفاع 
عن حقوق اإلنسان الكردي يف سوريا لتساهم إىل جانب األحزاب الكردية يف 

. عملية نشر ثقافة حقوق اإلنسان
إن املسائل النظرية اليت مت ذكرها يف صيغة مقرتحات تبقى نظرية وغري عملية ما مل 

باألعمال واألفعال وإرادة صادقة للعمل من أجل إ�اء أزمة احلركة  تقرتن
وتفاعالتا السلبية واملعيقة واالنتقال إىل مرحلة جديدة أكثر فعالية وجدية تعيد 

ليات واملهام امللقاة احلركة الكردية إىل موقعها الطبيعي لتتمكن من القيام باملسؤو
. على عاتقها

ضرورة قومية ووطنية الحركة السياسية الكردية *
إن حاجة الشعب الكردي بدأت تزداد إىل العمل السياسي املنظم وأصبحت    

عن البالد واستالم احلكومات  األجنيبمسألة حتمية بعد رحيل االستعمار 
آذار  ٨السورية مقاليد احلكم يف دمشق وخاصة بعد انقالب حزب البعث يف 
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صادرته لكافة احلريات العامة، وذلك وتفرده بالسلطة والقرار السياسي وم ١٩٦٣
واألحكام العرفية لفرض سياساته وأفكاره الشمولية  الطوارئبإعالنه لقانون 

اجلمهورية "عملية إقدامه على تغيري عبارة  والقومية الشوفينية وجتلى ذلك يف
" اليت جسدت حقيقة أن الوطن السوري متعدد القوميات، إىل " السورية

كبداية لعهد عنصري جيسد أوهام وأحالم أصحاب " السورية  اجلمهورية العربية
سياسة  إتباعالعقلية الشوفينية لبناء مملكة ال مكان فيها إال للعنصر العريب عرب 

التعريب والصهر القومي والصهر القومي وإلغاء وشطب كافة مكونات الشعب 
دولة قومية ذات لون  السوري باستثناء املكون العريب وبالتايل اعتبار الدولة السورية

األخرى ما هلا سوى الذوبان  األثنيةوأما القومية الكردية واألقليات . وفكر واحد
وبناًء عليه فإن احلركة السياسية الكردية ضرورة وحاجة . يف بوتقة القومية العربية

قومية ووطنية فرضتها ظروف ومربرات قومية باملقام األول للدفاع املشروع عن 
دي يف سوريا يف مواجهة السياسة الشوفينية ومشاريعها العنصرية الوجود الكر

وتدابريها التمييزية اليت طبعت حياة اإلنسان الكردي بكل أشكال القهر 
ويف هذا السياق بذلت احلركة جهوداً كبرية رغم ضعفها وإمكانياتا . واحلرمان

نكر فضلها يف املتواضعة والبسيطة خلدمة القضية الكردية، وال ميكن ألحد أن ي
عملية تنمية الشعور القومي وتطوره باجتاهات إنسانية وسلمية تنبذ العنف 

بأشكاله املختلفة وتنشد املساواة الفعلية يف الواجبات واحلقوق بني أبناء  واإلرهاب
 اللغة األم – إىل جانب اهتمامها املتزايد باللغة الكردية –. الوطن الواحد

وخصائصها، وذلك عرب تنظيم وإقامة دورات كإحدى أهم مقومات القومية 
لتعليم وتطوير اللغة وقواعدها وإصدار الالت والنشرات اليت تتم باللغة الكردية 

باإلضافة إىل االهتمام بإحياء الرتاث والفلكلور الكردي واالستفادة من . وآدابا
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 يةجوانبه اإلنسانية واحلضارية، وكذلك جند أن بعض األحزاب جنحت يف عمل
وحدة   –١٩٩٢وحدة   –١٩٩٠دة وح(إجناز وحدات تنظيمية اندماجية 

مبوازاة ذلك ) تنسيق جبهة – حتالف –(لنضالية القومية وبناء األطر ا) ٢٠٠٥
ائتالف سامهت األحزاب الكردية الرئيسية يف اجلهود واألعمال اليت مهدت لبناء 

ي السلمي يف غيري الدميقراطإعالن دمشق للت(سياسي وطين سوري معارض 
. مع القوى الوطنية والدميقراطية السورية) سوريا

  الخاتمة*
إن التناقضات الثانوية املوجودة بني أحزاب احلركة الكردية ما هي إال اختالفات 
وتباينات يف اآلراء واملواقف السياسية اآلنية وال ميكن تصنيفها يف خانة اخلالفات 

. ا بشرط توفر عامل اإلرادة لدى القياداتاإلشكالية اليت ال ميكن حلها وتسويته
وأعتقد أن قياداتنا تدرك جيداً حساسية وأمهية املرحلة التارخيية الراهنة، وتعرف 

فالتاري  ال يرحم أحداً، . حق املعرفة مسؤولياتا جتاه التاري  واألجيال القادمة
تسوية  وبناًء عليه يتوجب على كافة القيادات الكردية العمل وزدية من أجل

اخلالفات الداخلية واإلسراع يف عملية عقد املؤمتر الوطين الكردي يف سوريا وبناء 
 مهيأةاملرجعية الكردية لتوحيد اخلطاب السياسي الكردي، فالظروف املوضوعية 

ومساعدة أكثر من أي وقت مضى وتعد فرصة تارخيية ال تعوض بالنسبة للنضال 
، وذلك للتحرر والتخلص من السياسة لدميقراطي والسياسي السلمي للكوردا

الشوفينية ومشاريعها العنصرية يف عصر عنوانه األبرز احلريات الدميقراطية وحقوق 
.  اإلنسان

 

 



 ٢٠١١ تشرين األول   -)٦٤(العدد   عشرة  - السابعةالسنة  الحوار -   ٥٠

 ضرورة استقاللية
القرار السياسي للحركة الوطنية الكردية 

بقلم صالح عثمان 
اً وضغطاً قد شكلت عبئ، نت اجلوانب املوضوعية من العوامليف احلقيقة إذا كا    
، فإن قيادة هذه احلركة قد تعاملت مع هذه احلركة الوطنية الكردية يف سورياعلى 

اجلوانب بشكل سليب وانقادت وراءها وأضافت إليها اجلوانب الذاتية من هذه 
العوامل واليت كانت السبب الرئيسي يف إمهال خصوصية القضية الكردية يف سوريا 

سات املناسبة هلا وتعريض القرار السياسي إىل والتلكؤ يف وضع الربامج والسيا
وإن املدخل السليم إلعادة . لة من القضايا اهلامةالغموض وعدم االستقاللية يف جم

ونقصد . اظ على استقاللية القرار السياسيالرتكيز على اخلصوصية مير عرب احلف
تيجية للشعب اإلسرتا، اختاذ القرار انطالقاً من احلفاظ على املصاحل باالستقاللية

، والتعامل مع املعطيات والتطورات السياسية والتفاعل معها الكردي والدفاع عنها
. ا االنعزال واالنغالق على الذات، وال نقصد بهطالقاً من احلرص على هذه املصاحلان

:  ي دون االلتزام باخلطوات التاليةوال ميكن احلديث عن استقاللية القرار السياس
، وإتباع فينية وحصر التناقض الرئيسي معهاملوقف السليم من الشواختاذ ا أوًال ـ

فة واالستعطاف ، والكف عن سياسة املالطالنضالية الدية يف التصدي هلا الوسائل
هذه ) . عدم إحراج النظام لظروفه الدقيقة(واالسرتضاء حياهلا، والكف عن مقولة 

حيث أن جتربة . ام واستفزازهياسة عدم إغضاب النظاملقولة اليت تعترب لبوساً لس
نا بعقم هذه السياسة ، تفيديف سوريا من عمر احلركة الوطنية الكردية أربعني عاماً 

وإمكانات شعبنا بأكمله فخيارنا جيب أن يتجه حنو حشد طاقات . وعدم جدواها
، واستغالل مجيع الساحات املتاحة لنا واملمكن االستفادة منها يف على أسس نضالية
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وعدم ترك . شعبنا واخلارج لشرح قضيتنا العادلة ونقل الصورة احلقيقية ملعاناةالداخل 
نا يتمتع ، فبلدصورة املشوهة واملزورة عن قضيتناالفرصة للنظام لالستفراد بإعطاء ال

واجلدران بني  ، والنظام وحده املستفيد من وضع احلواجزبتنوع وغىن ثقايف واثين
اق هذه احلواجز والعمل على استمالة وكسب ، فعلينا اخرتمساحات هذا التنوع
. بناالتعاطف مع شع

، لذلك جيب حصر يف سوريا قضية سياسية ودميقراطيةمبا أن القضية الكردية  ثانياً ـ
ـ األمنية ، والكف عن التعاطي مع اجلهات احمللية عامل مع اجلهات السياسية املعنيةالت

 تقزمي احلركة الوطنية الكردية ، اليت ال تدف سوى إىلغري السياسيةمثًال ـ 
واالستخفاف با وتشويه صورتا واإلساءة إىل مسعتها وتعريض مصداقيتها وجديتها 

. ن أن تقدم أي شيء لشعبنا وحركتناإىل االهتزاز دو
، على أساس االعرتاف التوازن يف العالقات الكردستانيةاعتماد مبدأ التكافؤ و ثالثاً ـ

لشؤون ادل واملصلحة القومية املشرتكة وعدم التدخل يف اواالحرتام والدعم املتب
ودعوة األحزاب الكردستانية إىل عدم . املتبادلة لكل طرف، ونبذ الوصاية واالستعالء

التمادي يف عالقاتا مع احلكومة السورية إىل حد اإلضرار مبصلحة الشعب الكردي 
. نا الكردي يف سبيلها يقدمها شعبيف سوريا ودعوتا إىل الوفاء للتضحيات اليت

والكف عن سياسة التبعية والوالء والتصفيق ومباركة اإلخضاع لألحزاب الكردستانية 
واختاذ املواقف من التطورات واألحداث . ية ذلك بعالقات التحالف والتعاونوتسم

فاظ على املصاحل من روح اإلخاء القومي واحل انطالقايف الساحات الكردستانية 
ويف هذا الصدد ميكن للموقف من مسألة . ، دون اعتبارات الوالءالقومية العليا

تدخل قوات (قبل األحداث األخرية االقتتال الكردي الداخلي يف كردستان اجلنوبية 
يوجد املوقف املستقل وغري كان ، حيث أن يوضح لنا الصورة) التحالف يف العراق

ي إىل وقف هذا النزاع العقيم ، والداعائم على أساس االعتبارات القوميةاملنحاز والق
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، واللجوء إىل احلوار القائم على أساس التنازالت املتبادلة االقتتال وحترميهوإدانة 
، وعدم االجنرار خلف خمططات الدول على مصاحل الشعب الكردي وجتربته حرصاً 

وعدم تقدمي  كردستان اجلنوبيةاملتضررة من استمرار التجربة الكردية يف  اإلقليمية
، ونرى بأن هذا املوقف مؤطر رف اآلخرتنازالت هلا واالستقواء با ضد الطال

، وذلك لكون ت رد الفضل إىل أحد أطراف الصراعكردستانياً وخيلو من اعتبارا
، زال هذا املوقف مستقًال وصائباً  واآلن ما. حاب هذا املوقف مستقلني يف رأيهمأص

وحكومة الرئيسيني إلجياد برملان موحد ألنه يدعو إىل تضافر اجلهود من قبل احلزبني 
مي كردستان اجلنويب يف ، وبالتايل إجياد إدارة حديثة ومتكاملة لتسيري شؤون إقلموحدة

 . دون التأثر بذا الطرف أو ذاك) ية لكردستان والدميقراطية للعراقالفيدرال(ظل شعار 
أصحابه طرفاً يف  الذي جعل) الغري مستقل(يف حني جند بأن املوقف اآلخر  رابعاً ـ
، وقد اجنروا حبكم عالقاتم غري املتوازية مع أطراف الصراع إىل حد مباركة نزاعهذا ال

، ونرى ألجنبية إىل كردستان واستقوت باأخطائهم حىت عندما استجرت اجليوش ا
كون ملصاحل بأن هذا املوقف يعود يف جذوره على مسألة رد الفضل دون أن ي

. الشعب الكردي أي حساب
وخالصة القول ميكننا التأكيد على أن احلركة الوطنية الكردية يف سوريا تستمد 
 شرعيتها من حقيقة متثيلها للشعب الكردي يف هذا اجلزء ومن التضحيات اليت

وحىت حتافظ . تقدمها يف سبيل الدفاع عن قضيته، وهي ليست مدينة بوجودها ألحد
تليب التزاماتا ، وأن خصوصية قضيتهاعليها أن تدافع عن على مصداقيتها وجديتها 

 .فظ على استقاللية قرارها السياسي، وحتاجتاه هذه القضية
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 قصة حراك على درب المسيرة
 

 
۰Fعبد الرحمن آلوجي

* 
كان ذلك مع بزوغ فجر الطفولة الراشدة حينما كان يطرق مسعي ما حيرك املشاعر 

مال حسن هوشيار (منهم  حبضور أقطاب أذكر، الغامضة عن الكورد و كوردستان
سيدايي ، مال أمحد اللجي، مال أمحد بالو، مال رشيد كورد، "مال حسن كورد"

و ما كان يردد من وطنية سيدايي مال عبيد ، وآخرون كصاحل احلاج علي، جكرخوين
والذي مل أكن أعلم عنه إال امسه الذي كان  البارتيوذلك يف بداية تشكل ...) اهللا 

يف غرفة ، كان ذلك يف منزل فسيح، ع يف كثري من األوقات مهسايرتدد على املسام
ويسهر على راحة ضيوفه من النخبة املثقفة ، الضيوف تلك اليت كان يعتين با والدي

تلك املدينة اليت كانت مركز ، )عاموده(اليت كان هلا شأن فيما بعد يف مسقط رأسي 
حللم الوردي الذي طاملا كان إشعاع وطين أمثر يف نفسي حبا منقطع النظري لذلك ا

أمرين مل ، والوطين الذي ألزم نفسه طوال حياته، العامل الفقيه، يتغىن به رب أسرتنا
                                                 

) الباريت(ملركزية للحزب الدميقراطي الكردي يف سورية سكرتري اللجنة ا - *
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فقد الزم تجد الفجر ، )الوطنية والتدين(خيرج منهما إال بكثري من التضحيات 
و الذي ، كما واصل �اره بليله وهو يقرأ آيات من القرآن الكرمي، طوال حياته كلها

. فظه منذ ميعة شبابه حفظا كامال ومتقناح
، )صاحل(و قد ترجم هذه العقيدة النضالية اليت مازجها بتدين متنور أخي األكرب 
مع ، )الباريت(والذي كان من أوائل املنتسبني إىل أول تنظيم سياسي كوردي يف سوريا

ن ندرك حفاظه على سرية مطلقة كانت مبثابة هاجس يرقد داخلنا حنن الصغار ـ و نح
إذ كنت أعلم من نشاطاته ما ، يف سرائرنا أنه يأيت أمرا خطريا وحمببا يف الوقت نفسه

حيث كان يشعل ، كان يقوم به يف أيام خمصوصة علمنا فيما بعد أ�ا أيام نوروز
ليضيء املكان املعتم يف ، ويطلق للنريان أعنتها بإشعال ما ميكن إشعاله، الشموع سرا
حيث كان هذا املنزل الرحب بإخوته وأخواته  ، ا نفسه ومن حولهحييط به، سرية بالغة

. ممزوجا بسرائر داخلية حمببة ومكتومة، موئال إلحساس وطين رفيع
وماذا ، أدركنا ماذا يعين التنظيم، سنني معدودة، حىت إذا وجلنا يف غمرات السنني

يف ) ددنكي كور(فقد رأيت هذه النشرة وبشكل منظم ، تعين النشرات الدورية
بعد أن غادرنا مدينتنا احلبيبة عاموده إىل مركز احملافظة ، منتصف الستينات

حيث كان ملتقانا مع صديق أكرب منا قليال وحنن طالب يف بداية ، )احلسكة(
الذي وضع حجر األساس لفهمنا األويل مع ، )حممد علي باديين(املرحلة الثانوية 

لتتوطد عالقاتنا ، )م علي حسين البوطاينو املرحو، صاحل خابوري(رفيقي يف النضال 
و كان ، فيما بعد يف أول فرقة حزبية ننتسب إليها يف النصف األخري من الستينات

وقد ، احلزب حينئذ قد انقسم على نفسه بني ميني ويسار كما كانوا يصنفون حينئذ
 وقد، علمت فيما بعد أن أخي األكرب قد ترك العمل احلزيب نتيجة هذا االنقسام

، وجدت نفسي يف صحبة جمموعة من الرفاق كان من بينهم أخي حممد سعيد
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وقد ، وكان متقدما علينا، و كنا يف قطاع الطلبة، والذي كان يلتزم مع قطاع العمال
.        أشرف فيما بعد على حملية من حملياتنا

من  إىل بدايات السبعني، ويستمر اخلط النضايل مع اندفاعة الشباب ودفقه وحيويته
وكانت الثورة الكردية ، حيث تعاظم الضغط باجتاه توحيد طريف احلزب، القرن املاضي

والذي ملك القدرة على إدارة امللف ، يف قوتا وقدرة تأثريه بقيادة البارزاين اخلالد
الكردي يف سوريا مما أهله أن يقوم مبهمة التوحيد يف كردستان العراق يف املؤمتر 

والذي أشرف ، احلزب والوطنيني املستقلني بنسب متساوية الوطين الذي مجع طريف
وقد رضينا مع جمموعة كبرية من رفاقنا أن نظل مع ، عليه املرحوم رشيد سندي

وذلك ، مما أفرز قوة ثالثة، وإن بقي قسم من كل طرف خارج إطار الوحدة، الوحدة
زب هذا الطرف شكل النواة األوىل للح، ١٩٧٠يف السادس عشر من آب عام 
 ١٩٧٢والذي انعقد مؤمتره التأسيسي عام ، "البارتي"الدميقراطي الكردي يف سوريا 

وقد كنت مندوبا عن فرع احلسكة إال أن ظروف ، "بامرنة من كردستان العراق"يف 
. دراسيت اجلامعية حالت دون حضوري

حيث احلماس والنشاط ، وقد كانت هذه الفرتة من أخصب وأمجل فرتات حياتنا
وحصويل ، ١٩٧٣-١٩٧٢انتقلت بعد خترجي العام الدراسي ، ة يف الذروةواحليوي

إىل القطاع العمايل ألستلم ، على درجة اإلجازة يف اللغة العربية من جامعة دمشق
تابعنا ، )حاجي ججان  سعود املال – صاحل خابوري –(حملية أذكر أ�ا تكونت من 

رغم أهلييت الكاملة ، اإلعداديحيث انتدبت إىل التعليم ، نضالنا وفق قواعد سرية
املعهودة واملكررة حالت دون ) خطر على أمن الدولة(ألكون مدرسا إال أن يافطة 

حيث ظل ، فكان نديب إىل التدريس وأنا معلم وفق أهلية التعليم االبتدائية، ذلك
حىت بعد حصويل على درجة ، هاجس هذا اخلطر يالحقين طوال اثين عشر عاما

وقد اتسمت هذه املرحلة النضالية بطابع خاص يف ، لوم اللغة وآدابااملاجستري يف ع
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وبقي ، تاري  احلزب حيث اعتقلت قيادة احلزب إثر موقفها الصارم من احلزام العريب
وقد محلوا على عاتقهم ، "مصطفى وزكريا، إلياس، هوريك"من اللجنة املركزية الرفاق 

 ١٩٧٧كان ذلك عام ، فرع احلسكةعقد املؤمتر الثاين للحزب والذي حضرته عن 
، وقد كان هذا املؤمتر مؤمتر إنقاذ للحزب يف وقت حرج وعصيب، يف قرية بابا سىي

ومن أبرز الشخصيات اليت انتخبت فيه األستاذ كمال والشي  آيل و إلياس رمضان 
. وكانوا من الرفاق البارزين

انقطاع عن عملي فرتة ) ١٩٧٧-١٩٧٤بني عامي (وجاءت حمطة اخلدمة اإللزامية 
، بعد حني من إ�اء خدميت اإللزامية كما تقدم – لينعقد مؤمترنا الثاين –، النضايل

حيث ، ١٩٧٩ألتابع بعد ذلك يف فرع العمال كل ذلك يف مدينة احلسكة حىت عام 
ارتقيت إىل اللجنة املنطقية ألمتكن من بعدها من إصدار صحيفتنا األدبية الرائعة 

واجلدير بالذكر ، جانب مشاركيت الفاعلة يف حترير أدبيات احلزبإىل ) أدب القضية(
، إسماعيل عمراملرحوم األستاذ (أن جلنتنا املنطقية كانت تضم خرية كوادر الباريت 

وقد استطعنا أن ...). األستاذ خليل إبراهيم، األستاذ شكري حسن، األستاذ مراد 
ليصل عدد ، مناطق احلسكةحنقق إىل حد كبري طموحنا يف مد رقعة التنظيم يف 

إىل جانب فرع العمال ، طالبنا إىل حنو ثالث مئة طالب من األعضاء العاملني
، كما استطعنا أن نؤسس فرع احلزب من جديد يف مدينة رأس العني ريفها، املنفصل

وقد ، يف تفاهم منقطع النظري، و أن مند رقعة التنظيم إىل أماكن بعيدة وقرى نائية
إضافة إىل ما متتع به من ، ومسريته النضالية، ا كبريا يف حياة حزبناشكل ذلك منعطف

بعد احنسار كبري نتيجة اعتقال ثلثي القيادة ردحا من الزمن جتاوز مثاين ، مد مجاهريي
إال أن موجة من التطرف باجتاه إقرار املاركسية اللينينية منهج عمل ، سنني عددا

معتدل ذي ثوابت كوردستانية إىل تنظيم وفكر حبيث غدا الباريت من تنظيم قومي 
، دون أن يكون لنا اعرتاض على التوجه اإلنساين واألممي يف الفكر العاملي، شبه أممي
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إال أن نضالنا كان قوميا حترريا بالدرجة األوىل مما أدى إىل انقسام حدث يف صفوف 
مرا مؤسفا خلروج مما كان أ، الباريت مع بدايات الثمانينات على يد األستاذ الشي  آيل

مّهد النقسام ، عدد ال بأس به من كوادرنا وخرية مثقفينا إىل تنظيم آخر جديد
مما ) إسماعيل عمراألستاذ (ومن أقرب الشخصيات إيل ، حيمل الطابع نفسه، آخر

حدا بنا إىل االبتعاد عن الساحة النضالية يف مرحلة خصوصية وصلت إىل حنو ست 
من  وفق قناعيت – بعيدا عن خروج احلزب –حيث اخرتت أن أكون ، سنوات

، مساره القومي املعتدل إىل خط يستلهم جتارب نضالية ذات خصوصية ثقافية معينة
بعد أن احتدم الصراع فيما بني كوادر الباريت ، مل أشأ أن أدفع نفسي يف مسارها

، ويشكمال أحمد دراألساسية واليت كان يقود العمل النضايل فيها األستاذ املرحوم 
عن رئاسة احلزب يف بداية الثمانينات  وذلك بعد تنحي األستاذ إلياس رمضان
وقد كان من مثرة هذا الصراع انقسام آخر طال ، واعتزاله العمل النضايل بشكل �ائي

ألعود بعد ذلك إىل النضال ، بقيادة األستاذ إمساعيل عمر ١٩٨٨حياة احلزب عام 
االنقطاع الذي تال صراعا طويال سرعان ما يف صفوف الباريت من جديد بعد ذلك 

الشي  آيل ( بعد أن توحد كل من الرفيقني ، وعاد الوئام إىل صفوفنا، التأمت جراحه
 يف حزب الوحدة الدميقراطي الكردي أخرىورفاق من أحزاب ) إمساعيل عمر  –
 ."يكييت"
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المجد لذكرى ميالد أول تنظيم سياسي كردي في سوريا 
                                           كطاهر سفو

 
قبل ما يزيد على نصف قرن من الزمن وعلى وجه التحديد يف الرابع عشر من 

ويف جو دميقراطي كان يسود بالدنا سوريا آنذاك تأسيس أول  ١٩٥٧حزيران عام 
وتلقى أبناء شعبنا الكردي حينذاك هذا احلدث ، تنظيم سياسي كردي فيها

وأسرعت مجاهريه إىل االخنراط يف صفوف هذا التنظيم ، ارتياح وترحابالقومي ب
، وقرى وبلداناالوليد حىت مشلت رقعة قواعده ومؤيديه معظم املناطق الكردية مدنا 

وقد شكل تنظيم تأسيس هذا التنظيم السياسي منعطفا هاما وحتوال هاما يف 
ة الكردية والكردستانية النضال على خمتلف املستويات الوطنية السورية والقومي

وهذا ما أقلق األوساط الشوفينية اليت دفعت األمور يف ظل احلكومات والعهود 
، املتتالية باجتاه ممارسة أقسى أنواع الضغط للحد من تعاظم دور هذا التنظيم

وقادته وكوادره ، فتعرض نتيجة ذلك مناضلوه وكوادره لالعتقال والزج بالسجون
حيث استمر ، إال أ�ا مل تفلح يف ذلك قط، واملضايقاتاملتقدمة للمالحقات 

حىت انتابته النكسة املؤملة اثر انشقاقه ، هذا الدور يف التعاظم يوما بعد يوم
وانقسامه على نفسه ومن مث توايل االنقسامات واالنشقاقات حىت وصلت 
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، األوضاع على ما هي عليه حالة أحزاب وفصائل احلركة الوطنية الكردية اليوم
حيث ال خيفى على كل متتبع أو مهتم بنضال الشعب الكردي يف سوريا حالته 
التنظيمية  واالنقسامات والتخندقات احلزبية اليت تعيشها احلركة اليوم، وما أفرزته 
وتفرزه هذه احلالة من ضعف ووهن وقصور يف األداء النضايل مبا ال يتناسب قط 

جهها يف هذه الرحلة الدقيقة واحلساسة مع املهام والتحديات النضالية اليت توا
واحلابس باملستجدات املفتوحة على كل االحتماالت والتطورات السريعة اليت 

تستوجب جتمع الطاقات النضالية لكل أحزاب وفصائل احلركة والفعاليات الثقافية 
والتمعية لشعبنا الكردي يف سوريا ليواصل نضاله الوطين والقومي زدارة يعجز 

وذلك ، لقيام با أي حزب أو إطار مهما بلغت قوته التنظيمية واجلماهرييةعن ا
من خالل السعي اجلاد مللمة صفوف احلركة وسائر الفعاليات التمعية لتفعيل 
العمل النضايل املشرتك وحتقيق االستقطاب اجلماهريي والشعيب املنشود ملواكبة 

منطقتنا منطقة الشرق األوسط املستجدات املتسارعة يف عاملنا املعاصر عامة و
حقوق ، احلرية، الدميقراطية(بشكل خاص واليت تتطابق عناوينها مثل 

يف معظم احليان مع أهداف شعبنا يف نضاله العادل من اجل نيل ) ٠٠٠اإلنسان
حقوقه القومية املشروعة وبضمنها االعرتاف الدستوري بوجوده القومي كمكون 

وقد  ،ي ورفع خمتلف أشكال الظلم والقهر عنهأساسي من مكونات التمع السور
ثبت بالدليل القاطع حقيقة الفعالية النضالية للعمل النضايل املشرتك من خالل 
التجربة الذاتية للحركة واليت جتلت يف التفاف مجاهري شعبنا الكردي يف سوريا 
ث حول قيادة حركته الوطنية الكردية بعد جمزرة القامشلي وما أعقبها من أحدا

عندما انتظمت جمموع أحزابا يف هيكلية ميدانية  ٢٠٠٤وتداعيات يف آذار 
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وتعاملت مع األحداث مبوضوعية وأداء نال استحسان شعبنا الكردي وسائر 
    ٠القوى الوطنية والدميقراطية والفعاليات التمعية يف البالد

سوريا وأمهيته يف  بالرغم من الدور االجيايب الذي لعبته احلركة الوطنية الكردي يف
املراحل السابقة وضرورة االستفادة من جتارب تلك احلقبة النضالية وما ختللها من 

جناحات وإخفاقات واالستفادة منها يف التطوير االجيايب وتصويب األخطاء 
وجتاوز اخلطايا نرى من األجدر بنا أن نقف مليا عند احلاضر واملستقبل حيث متر 

وتشهد منطقتنا تطورات ، أدق الظروف وأكثرها حساسيةشعوب وبلدان املنطقة ب
نوعية وحتوالت اجيابية إذا ما جرت باالجتاه الصحيح من قبل املعنيني بالتغيري بعد 

حيث جيري التحول حنو ، أن هبت رياحها على العديد من بلدان املنطقة
عل يف الدميقراطية بأيدي أبناء شعوبا ويف املقدمة منهم الشباب حبضورهم الفا

، وكذلك فشل املعاجلات األمنية الواحدة تلو األخرى، التغري الدميقراطي السلمي
كما باتت الدميقراطية ، وجناح وصواب احللول السياسية السلمية يف أكثر من بلد

من مسات العصر وأي حتول حنوها يلقى الدعم واملساندة من التمع الدويل وينال 
هبوب رياح التغري يف املنطقة وأكثر من بلد عريب  ومنذ، عطف الرأي العام العاملي

واعتقدنا بان شعبنا السوري باستطاعته مواكبة رياح التغيري بوسائل موضوعية يأيت 
يف املقدمة منها حمافظة املظاهرات واالحتجاجات الشعبية بقيادة قواه الشابة على 

يري الدميقراطي طابعا السلمي والسري قدما حنو حتقيق اهلدف املنشود وهو التغ
كما اعتقدنا بان السلطة السياسية املسئولة عن حكم البالد ، الوطين السلمي

سوف تتحمل مسؤولياتا الوطنية قصد التغري الدميقراطي السلمي ومعاجلة قضية 
عرب حوار وطين ، التحول الدميقراطي ومغادرته احلالة الشمولية االستبدادية

والتمهيد ، كل القوى الوطنية املعنية بالتغيريدميقراطي سلمي شامل دون إقصاء ل
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إطالق ( لذلك زملة من اإلجراءات اليت باتت مفرداتا معلومة للجميع مثل 
  ...)إطالق احلريات العامة  ،إلغاء حالة الطوارق واألحكام العرفية،سراح املعتقلني

اطية وصوال عرب خطوات موضوعية ومتزنة إىل مسرية حنو بناء الدولة الدميقر
دولة الشرعية الدستورية وسيادة القانون وحتقيق املساواة بني أبناء الوطن ، احلديثة

الواحد وجتنيب شعبنا السوري األيب آالم العنف وعواقبه الوخيمة إال أن تطور 
فبدًال من تسريع وترية اإلصالحات بشكل شامل ، األوضاع اخذ منحى غري ذلك

أي ، اطي السلمي فقد سار األمور باجتاه آخروجذري و صوال إىل التغيري الدميقر
حنو مزيد من التعقيد من خالل تعامل السلطة بقسوة مع احملتجني واملتظاهرين 

املطالبني بالتغري واستخدام الرصاص احلي يف مواجهتهم هنا وهناك والقيام حبملة 
اعتقاالت طالت أعداد كبرية من نشطاء حركة االحتجاجات وارتفعت حصيلة 

وهذا ما محل أحزاب ، داء واجلرحى يف صفوف احملتجني  يوما بعد آخرالشه
دعت فيها  ٢٠١١\٥\١٤احلركة الوطنية الكردية إىل إطالق مبادرتا الوطنية يف 

إطالق سراح املعتقلني السياسيني وسائر : إىل إصالحات شاملة سريعة من أمهها
داث األخرية وتطبيق معتقلي الرأي والضمري وكافة املعتقلني على خلفية األح

املرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء حالة الطوارئ واألحكام العرفية واحملاكم االستثنائية 
والسماح لألحزاب السياسية ممارسة نشاطها بشكل علين إىل حني صدور قانون 
عصري ينظم احلياة احلزبية والدعوة إىل عقد مؤمتر وطين شامل ال يقصى منه 

عرب وضع ، امه اخلروج من األزمة الوطنية اليت تلف البالديكون من أهم مه، احد
ومناقشة كل القضايا الوطنية ، خارطة طريق للتغيري الوطين الدميقراطي السلمي

وبذلك ، ضمنها إجياد حل دميقراطي عادل للقضية الكردية يف سوريامن اهلامة و
نيب بالدنا وحده ميكن وقف نزيف الدم املؤمل الذي يزداد غزارة بعد أخرى وتج
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سيناريوهات يرفضها كل وطين شريف حريص على السلم األهلي يف البالد ومحاية 
النسيج الوطين من التفكك وصيانة الوحدة الوطنية وتوفري كل مستلزمات االنتقال 

  .التمع الدميقراطي املنشود
أول مبناسبة الذكرى العزيزة على قلوب أبناء شعبنا الكردي يف سوريا ذكرى ميالد 

نتوجه بالتحيات النضالية  أنال يسعنا إىل ، تنظيم سياسي كردي سوري فيها
رد يف سوريا الذين أسسوا أو والصادقة إىل تلك الكوكبة من املناضلني املتنورين الك

لعبوا دوراً يف تأسيس التنظيم األم الذي خرج من رمحه معظم األحزاب والفصائل 
كما ال ، حة النضال الكردي يف سوريا اليوموالفعاليات القومية العاملة على سا

يسعنا بذه املناسبة اليدة إال أن نتوجه بالتحيات القلبية من األعماق إىل روح 
الذي غادرنا ورحل عنا قبل شهور هذا  رشيد حموالراحل الكبري واملناضل 

املناضل الصلب واملفكر املتنور الذي لعب دوراً بارزاً يف تأسيس هذا التنظيم 
وقيادة نضاله إىل جانب رفاقه املناضلني من الرعيل األول يف احلقبة النضالية 

ووعدنا له أن ، فألف حتية عطرة إىل روحه الطاهرة، األوىل للتنظيم الوليد زدارة
نواصل مسرية النضال الوطين والقومي على دربه وسط كل الظروف مهما قست 

الكردي يف سوريا وينال حقوقه حىت نرفع كل أشكال االضطهاد عن كاهل شعبنا 
القومية املشروعة يف سوريا حرة دميقراطية ينعم يف ظلها الشعب السوري بكل 

. أطيافه وسائر مكوناته باحلياة احلرة والعيش الكرمي دون تفرقة أو متييز
 ـــــــــــــ

 سكرتري احلزب الدميقراطي الوطين الكردي يف سوريا   *        
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 :حوارات
 

 مع وارح
) يكيتي ( رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا 

 األستاذ إسماعيل عمر
 
 

 
 
 
 
 
 
 

إبراهيم بشار حيدري : أجرى معه الحوار قبل وفاته 
 

 هال تفضلت بتعريف نفسك لألخوة القراء؟ـ  ١س
 ،درباسيةال ، التابعة لناحيةقره قوي يف قرية ١٩٤٧مواليد من  إمساعيل عمر- امسي_ ١ج

. من جامعة دمشق ١٩٦٩غرافيا لعام يف اجل عامةإجازة حمافظة احلسكة، حائز على 
 

ـ أهمية الحوار الكردي ـ العربي ، وما هي الوسيلة الناجعة لتفعيل هذا الحوار الذي  ٢س
أصابه القلق والخوف فترة تعاقب بعض الحكومات العربية والتي ساقت سياستها باتجاه 

. ة الكردية، وإلغاء دور اإلنسان الكردي في بناء هذا الوطن؟اإلقصاء والتهميش للقضي
إن القضية الكردية يف سوريا هي قضية وطنية بوضوح، وعلى هذا األساس فإن املهمة _ ٢ج

األساسية جلميع اإلطراف الكردية هي العمل على إدراجها بني القضايا الوطنية العامة اليت 
املهمة لن يكتب هلا النجاح، ولن تتسع دائرة تستوجب حلوالً عادلة وعاجلة، لكن هذه 
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األصدقاء واملناصرين حوهلا ما مل تنجح احلركة الكردية يف تعريف الرأي العام الوطين السوري 
بعدالتها من خالل التواصل واحلوار مع خمتلف القوى الوطنية والفعاليات االجتماعية والثقافية، 

وبذه املناسبة ، فإن . دي جلميع القضايا الوطنيةوتنخرط يف النضال الدميقراطي العام للتص
إعالن دمشق،ومن خالل مكتب األمانة واللس الوطين وجلان احملافظات واخلارج، يعترب فرصة 

 .جيدة حلوار مفتوح ومنظم
 

ـ برأيكم من هو المسؤول عن إقصاء حرية الثقافة والصحافة في الوطن العربي ـ ومن  ٣س
. هذه الحالة السلبية والتدميرية للمجتمع المدني؟هو المستفيد األول من 

إن القمع ومصادرة احلريات هي صفة مالزمة لألنظمة الشمولية، وان التضييق على _ ٣ج
حرية التعبري والصحافة يستهدف طمس احلقائق والتعتيم على ظاهرة الفساد املستشرية 

 .يري واإلصالح وعمليات القمع املمارسة، وإغالق الطريق أمام إمكانات التغ
 

ـ هل هناك مرجعية كردية تمتلك حق القرار والتمثيل والتعبير عن تطلعات وإرادة  ٤س
الشعب الكردي وتحديد أهدافه المتالئمة مع التشخيص الدقيق للواقع الذي يعيشه 

.  اإلنسان الكردي في سوريا؟
ن أجل بنائها يف ال توجد حىت اآلن مرجعية سياسية كردية، لكن هناك جهود تبذل م  –٤ج

الفرتة األخرية، خاصة بعد أن ازدادت احلاجة هلا بسبب استفحال ظاهرة التشتت اليت تعاين 
منها احلركة الكردية، وتالحقت التطورات والتحديات اليت تداهم الساحة الوطنية عموماً، 
 والكردية بشكل خاص، إثر أحداث آذار الدامية اليت كشفت عن خطورة التآمر الشوفيين

وكذلك من أجل . الذي هّدد، وال يزال، اإلرادة الوطنية الكردية والنسيج الوطين السوري
التصدي حملاوالت تزوير التمثيل الكردي، إضافة حلاجة شعبنا الكردي أصالً ملعّرب واقعي عن 

 .تطلعاته وملمّثل حقيقي خياطب الرأي العام بامسه 
 



 ٢٠١١ تشرين األول   -)٦٤(العدد   عشرة  - السابعةالسنة  الحوار -   ٦٥

طاب الكردي في سوريا، ولمخاطبة الطرف ـ برأيكم ما هي أسباب عرقلة توحيد الخ ٥س
لفهم القضية الكردية، وإبعاد شبح الخوف العربي عن تطلعات الحركة " العربي"اآلخر 

. الوطنية الكردية في سوريا؟
ان احلوارات األخرية، اليت جرت بني األطراف الكردية املعنية بالرسية املشرتكة للحل _ ٥ج

يا، أثبتت أن باإلمكان توحيد اخلطاب السياسي الكردي، الدميقراطي للقضية الكردية يف سور
فاجلميع يف احلركة الكردية يقر بضرورة حلها يف إطار وحدة البالد، واجلميع أيضاً بدأ يدرك بأن 

سياسة املمكنات، ال سياسة التمنيات فقط، هي اليت جيب أن حتكم التحرك الكردي يف 
أت العديد من قواه وفعالياته يتفهم عدالة القضية تعامله مع اجلانب الوطين السوري، الذي بد

الكردية، رغم حماوالت التضليل اليت تسعى هلا اجلهات الشوفينية لتشويه احلقيقة الكردية وإقامة 
احلواجز بني أبناء الوطن الواحد ليتسىن هلا مواصلة سياسة القمع واالستبداد واالستغالل، 

نب العريب الدميقراطي يف احلركة الوطنية السورية ، من وذلك بفضل االتصاالت اجلارية مع اجلا
قوى سياسية وفعاليات ثقافية واجتماعية ومنظمات حقوقية، والتوصل معها لبناء توافقات 

قائمة على أن املصلحة الوطنية تتقدم أي اعتبار آخر، وأن سوريا جيب أن تكون للجميع بقدر 
 .ما يكون اجلميع لسوريا

 
م الصريح من عملية تطبيق الجزء الثاني واألخير من الحزام العربي ـ ما هو موقفك ٦س

وبعض المناطق الكردية األخرى في " الشمال السوري"في منطقة الجزيرة السورية 
. سوريا؟

إن ما تسمى مبزارع الدولة ليست سوى نتاج التطبيقات العنصرية لقرار ختفيض سقف _ ٦ج
ق يف حمافظة احلسكة، لكن أراضي تلك املزارع مل توزع على امللكية يف منطقة احلزام العريب املطب

 ١٩٧٣فالحي الغمر الذين استقدمتهم السلطة من منطقة حوض الفرات، مثلما فعلت عام
،بل بقيت تستثمر عملياً، حتت هذا االسم، من قبل بعض املسئولني، وبعد أن افتضح هذا 

وتوزيع أراضيها حسب ٢٠٠٠زارع عام األمر قّررت القيادة القطرية حلزب البعث حل تلك امل
أوالً على العاملني يف إدارة تلك املزارع، مث على فالحي وضع اليد السابقني، يليهم : الرتتيب

ورغم اخللفية .فالحو القرى الاورة احملرومون، مث رابعاً الفالحون املغمورة أراضيهم بالسدود 
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ق الفالحني األكراد األصليني، فقد تغّريت تلك السياسية الظاملة هلذا التوزيع، ورغم إجحافه بح
األولويات مبوجب قرار جديد صدر هذا العام من وزارة الزراعة، وبتوجيه من القيادة القطرية، 

الرعوية (ليضع الفالحني املغمورة أراضهم يف املرتبة األوىل، يليهم فالحو حممية جبل عبد العزيز 
م أصحاب القرار على حرمان الفالحني الكرد يف وذلك يف داللة واضحة على تصمي) أصالً 

. إطار تصعيد السياسة الشوفينية بعد أحداث آذار الدامية 
وبذه املناسبة فان االعرتاض الكردي على هذا القرار واستنكاره ال يعين االعرتاض على   

تعويض فالحي منطقة الشدادي الذين غمرت أراضيهم، ألن من حقهم احلصول على تعويض 
ناسب، لكن يف مكان آخر، وبعيد عن استخدامهم كأدوات يف تنفيذ قرار عنصري حيرم م

الفالحني األصليني، بل إن االعرتاض هو على السياسة الشوفينية اليت تستهدف حرمان شعبنا 
 .الكردي من لقمة العيش وعرقلة تطوره وطمس معامله القومية 

 
ائماً إلى وضع األسس المتينة للوحدة ـ الحركة الوطنية الكردية في سوريا تسعى د٧س

الوطنية، مع الحفاظ على مقومات القومية التي كان يجب احترامها من الطرف اآلخر 
إال أنها كانت تقابل بالرفض والتجاهل من قبل بعض الرموز المتشددة في " العربي"

هو برأيكم ما هي أسباب هذا التخوف تجاه الحركة الوطنية الكردية، ومن . السلطة
.  المستفيد من هذه الحالة غير المنطقية؟

إن السياسة الشوفينية املنتهجة حيال الشعب الكردي، واليت تنكر أصالً وجوده، وتتنكر _ ٧ج
حلقوقه القومية والدميقراطية، ال تنبع من التخوف، بل من اخلوف على امتيازات رموزها الذين 

لكردي املزعوم والومهي لتربير سياسة القمع يعمدون لتضليل الشارع العريب وإهلائه باخلطر ا
واالستبداد وإطالة عمر االضطهاد وأمد األحكام العرفية، والتهّرب من استحقاقات اإلصالح 
والتنمية ومن األزمة االقتصادية، واإلبقاء على حالة االحتقان، خاصة يف املناطق الكردية، 

اليت أبرزت ٢٠٠٤غرار أحداث آذار لتتحول تلك املناطق اىل مشاريع جاهزة للفنت، على 
بوضوح حقيقة التآمر الشوفيين على الوحدة الوطنية اليت تبقى، مع الوطن، اخلاسر األول من 

سياسة الشطب على الوجود الكردي، وباملقابل فإن السياسة الشوفينية هي املستفيدة من حالة 
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ارساتا القمعية ومصادرتا التشتت يف الصف الوطين، ألن ذلك من شأنه حتويل األنظار عن مم
 .للحريات العامة

 
ـ في اآلونة األخيرة حاولتم طرح فكرة التوافق الوطني على رؤية سياسية مشتركة،  ٨س

إلى . بحيث يرفد النضال الديمقراطي العام، وكان إعالن دمشق أحد روافد هذا التوافق
ريا، والتي تناضل خارج أين وصلتم بعملية التوافق هذه مع بقية القوى الوطنية في سو

. ؟)الرسمية(السورية ) الجبهة الوطنية التقدمية(أسوار 
أريد يف البداية أن أذكر بأن اجلانب الكردي كسب الكثري من خالل مسامهته يف بناء _ ٨ج

إعالن دمشق، حيث كانت احلركة الكردية قبل ذلك متهمة، زوراً من قبل السلطة، بالوالء 
الضطهاد واحلرمان، يف حني كانت فيه أغلب أطراف املعارضة الوطنية للخارج لتربير سياسة ا

السورية املتأثرة بالتفسريات املضّللة اليت شّوهت القضية الكردية، تتهم هذه احلركة بالوالء 
للسلطة لتربّر هي األخرى جتاهلها هلذه القضية، لكن التقاء اجلانب الكردي مبا يقابله من 

ذا اإلعالن فتح أبواب التمع السوري أمام تفّهم احلقيقة الكردية اليت شركاء وطنيني يف إطار ه
حتّررت نسبياً من االرتان لإلنكار والشطب، وأبرز اإلعالن أيضاً عدالة القضية الكردية وشرعية 

ومن هنا، فإن وثيقة اإلعالن ومواقفه أّكدت على ..أهدافها، وأكد على طبيعتها الوطنية 
راطي العادل هلذه القضية يف إطار وحدة البالد، وعلى مبدأ الشراكة الوطنية ضرورة احلل الدميق

املبنية على التوازن الدقيق بني احلقوق والواجبات، اليت تدفع اجلانب الكردي للوقوف مع بقية 
قوى إعالن دمشق، اليت حتضر اآلن الجتماع اللس الوطين الذي ينتظر منه أن يكون حمطة 

 مواقع نضالية متقدمة على طريق التغيري الدميقراطي السلمي املتدرج، ومن هامة لالنتقال اىل
املنتظر أن ينبثق من هذا اللس مكتب أمانة تناط به مهمة تنفيذ ومتابعة سياسة اإلعالن 

 .وقراراته
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لرئيس الجمهورية السورية ـ الدكتور بشار " ـ بمناسبة تجديد البيعة وخطاب القسم  ٩س
ول جانباً بسيطاً من المسألة الكردية في سوريا أال وهي عملية إحصاء عام تنا" األسد 

بحق العائالت الكردية وتجريدهم قسراً من الجنسية السورية، فما هو تعليقكم  ١٩٦٢
على كل ما طرحه بشأن المسألة الكردية، وهل مشكلة اإلحصاء التي تحدث عنها سيادة 

.  عاني منها الشعب الكردي في سوريا يا ترى؟رئيس الجمهورية هي كل المشكلة التي ي
ال اعتقد أن أحداً يف احلركة الكردية خيتزل احلالة الكردية يف مسألة الردين من اجلنسية، _ ٩ج

رغم االهتمام اخلاص الذي حتظى به هذه املسالة يف نشاطات هذه احلركة، وذلك انطالقاً من 
ف يف السياسة الشوفينية، اليت ال ميكن الدفاع كون اإلحصاء االستثنائي يشكل احللقة األضع

عنها كمشروع، لكن السلطة حتاول تصوير املطلب بأنه يلخص حقوق الكرد كمواطنني، وذلك 
يف معرض الدفاع عن سياستها الظاملة، وهي، أي السلطة، حتاول املساومة على هذا املوضوع 

املطالبة بإعادة جنسية من مل  لتعرض حالً جزئياً له، مقابل تعّهدات سياسية بالكف عن
يشملهم ذلك احلل اجلزئي املوعود، الذي تريد اعتباره اختزاالً للقضية الكردية، مما يشري اىل 

فاحلركة الكردية وجدت أصالً بسبب وجود شعب ... غياب أية بادرة إلنصاف شعبنا الكردي
حلل عادل، وإن ما  حباجة لتمثيل واعرتاف دستوري، وحقوق حباجة لتأمني، وقضية حباجة

أقدمت عليه السلطة من مشاريع عنصرية، مثل اإلحصاء االستثنائي، مل تكن سوى وسيلة 
وعلى هذا .. للتهرب من ضرورات هذا احلل، وطمس ذلك الوجود، وانتهاك تلك احلقوق

األساس فإن املماطلة يف موضوع إعادة اجلنسية ال تنتج عنها سوى زيادة حالة االحتقان 
يف التمع الكردي، وتعميق حالة االغرتاب بني أوساطه، مما يهّدد بتداعيات خطرية  السائدة
 .مستقبالً 

وهل هي مواكبة  ... ـ ما هو تحليلكم لواقع الحركة الكردية وطروحاتها البرامجية ١٠س
.  للمرحلة الراهنة، بل وهل تصلح للمستقبل؟

بكل املقاييس، حيث بلغ التشتت إن الواقع الذي تعيشه احلركة الكردية مرفوض _ ١٠ج
حدوداً ال يقبلها أي منطق سياسي أو تنوع اجتماعي وفكري، ولذلك فان الدعوة لبناء مرجعية 

كردية مل تعد اآلن قضية حزب او جمموع أحزاب كردية فحسب، بل أ�ا كذلك أصبحت 
ذلك فإن قضية كردية عامة، تلقى الدعم من قبل خمتلف فئات شعبنا الكردي، واىل جانب 
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احلركة الكردية مطالبة أيضا، يف إطار بناء حتالف وطين جيسده إعالن دمشق حالياً، بالبحث 
عن القواسم املشرتكة يف إطار ممكنات العمل السياسي،بعيداً عن لغة الشعارات، الن التاري  ال 

: ا، منهاميلي حقائقه دائماً على الربامج، بل إن هناك عوامل أخرى، تتدخل يف حتديد طبيعته
ظروف املرحلة، وتوازنات القوى، وإمكانات التطبيق، وحسابات الربح واخلسارة يف العملية 

السياسية، لتبّىن ما هو ممكن ومفيد ، وترك الباقي للمستقبل الذي ستكون له شروطه وظروفه 
يف براجمها وهو ما حتاول احلركة الكردية التعبري عنه .وخصوصية أدواته النضالية وأهدافه املرحلية

 .اليت تتسم باملوضوعية بشكل عام
وما هي . ـ ما هو تحليلكم لطبيعة العالقة ما بين الحركة الكردية والحركة العربية ١١س

 .آفاق العمل المشترك والمتبادل في ما بينهما؟
يقصد با يف داخل سوريا، اليت استحدثت كدولة ) احلركة العربية(أفهم من السؤال إن _ ١١ج

، لتصبح سوريا ، نتيجة لتطبيقاتا، وطناً ) بيكو سايكس-(حدودها مبوجب اتفاقية ورمست 
لكل مكوناتا القومية، من عرب وكرد وسريان وغريهم،حيث ارتضى اجلميع هذا الواقع بإرادتم 

. احلرة، وأصبحوا شركاء حبكم التاري  واجلغرافية واملصاحل املشرتكة 
قصائية ضد القوميات غري العربية، وبدأت حماوالت االستئثار لكن مع الزمن تنامت النزعة اإل  

مبقّدرات سوريا وحتويلها إىل بلد القومية الواحدة، مث بلد احلزب الواحد، مما خلق ردود أفعال 
سلبية وخماوف جّدية لدى اجلانب الكردي، ورغم جهود وموضوعية احلركة الكردية يف سوريا، 

ن اخلطاب االنعزايل الذي ال ميّيز كثرياً بني العرب، كقومية واليت ظّلت على الدوام بعيدة ع
وثقافية، وبني األنظمة املتعاقبة وممارساتا القمعية، فإن السلطة تعمل على تغذية النزعات 

القوجمية إليهام بعض املثقفني والدميقراطيني من النخب العربية املتفهمة لعدالة القضية الكردية، 
ومن .. االصطفاف اىل جانب السلطة يف تعاملها مع الشأن الكردي ودفع البعض منهم حنو

مطالبة يف هذه املرحلة اليت تالشت فيها آمال ) الكردية والعربية(هنا فإن احلركة الوطنية السورية 
اإلصالح، وتراجعت مشاريع التنمية، وتفاقمت انتهاكات حقوق اإلنسان، بتعزيز أواصر الثقة 

اقف االنفعالية، وبناء عالقات إقليمية ودولية تنسجم مع مهمة التغيري املتبادلة، وجتنب املو
الدميقراطي، ورفع مستوى االهتمام بالقضايا الوطنية العامة، واالخنراط معاً يف النضال العام 

 . املشرتك لبناء دولة احلق والقانون، دولة العرب والكرد واألقليات القومية
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في القامشلي  ومي االجتماعيالحزب السوري الق أمينحوار مع 

ه أنيس حنا مديواياألستاذ  
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م، ظهر على الساحة )١٩٣٢(يف الثالثينات من القرن املاضي، وحتديداً يف عام  
ة ليؤسس حزباً سياسياً السياسية يف لبنان شاب قدم من الربازيل امسه أنطون سعاد

فأرجو منك سيدي ...واجتماعياً يعرف باحلزب السوري القومي االجتماعي
الدخول في صلب هذا الحوار أن تعرف الرأي العام بالحزب السوري  وقبل

ومن ثم األهداف وعن الظروف التي تأسس فيها القومي االجتماعي 
. والمطالب األساسية التي ينادي بها الحزب 

mailto:Hisen65@gmail.com�
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أسس الزعيم انطون سعادة احلزب السوري ) ١٩٣٢( تشرين الثاين ١٦يف  ج-
القومي االجتماعي يف مدينة بريوت وكان ذلك إبان االنتداب الفرنسي الذي 

):  ١٩١٨( دخل البالد السورية
واجلواب لسؤالكم اكتفي بعرض عناوين مبادئ احلزب وتعاليمه الثمانية 

 .األساسية
:  مبادىء احلزب -أوالً 
. والسوريني امة تامة .سورية للسوريني : األول  املبدأ

القضية السورية هي قضية قومية قائمة بنفسها مستقلة كل : املبدأ الثاين 
. االستقالل عن أية قضية أخرى 

القضية السورية هي وحدة الشعب السوري املتولدة من تاري  : املبدأ الثالث 
. طويل يرجع إىل ما قبل الزمن التارخيي 

الوطن السوري هو البيئة اليت نشأت فيها األمة السورية وهي : أ اخلامس املبد
حدود جغرافية متيزها عن سواها متتد من جبال طوروس يف مشال الغريب ٠٠٠ذا

وجبال البختياري يف مشال الشرقي إىل قناة السويس والبحر األمحر يف اجلنوب 
ري يف الغرب شاملة شاميات شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة ومن البحر السو

جزيرة القربص إىل قوس الصحراء العربية وخليج العجم يف الشرق ويعرب عنها 
.  وجنمته جزيرة قربص ) اهلالل السوري اخلصيب : (بلفظ عام 

.  األمة السورية جمتمع واحد : املبدأ السادس 
ب تستمد النهضة السورية القومية االجتماعية روحها من مواه: املبدأ السابع 

.  القومي ،السياسي ،األمة السورية وتارخيها الثقايف 
.  مصلحة سوريا فوق كل مصلحة : املبدأ الثامن 
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  :املبادئ اإلصالحية  -ثانياً 
. فصل الدين عن الدولة : املبدأ األول 
. منع رجال الدين من التدخل يف شؤون السياسة والقضاء والقوميني: املبدأ الثاين 
. إزالة احلواجز بني خمتلف الطوائف واملذاهب : املبدأ الثالث 
إلغاء اإلقطاع وتنظيم االقتصاد القومي على أساس اإلنتاج وإنصاف : املبدأ الرابع 

العمل وصيانة مصلحة األمة والدولة ؟ 
إعداد جيش قوي يكون ذات قيمة فعلية يف تقرير مصري األمة : املبدأ اخلامس

لسوري القومي االجتماعي ببعث �ضة سورية غاية احلزب ا: والوطن؟ غاية احلزب
قومية اجتماعية تكفل حتقيق مبادئه وتعيد إىل األمة السورية حيويتها وقوتا 
وتنظيم حركة تؤدي إىل استقالل األمة السورية استقالال تاماً وتثبيت سيادتا 
وإقامة نظام جديد يؤمن مصاحلها ويرفع مستوى عيشها والسعي إلنشاء جبهة 

...   عربية
ما الذي تقصدونه ..! في أدبياتكم الحزبية تتحدثون عن سوريا الكبرى س-

؟ ..تماماً وما هو مفهوم هذا المصطلح لديكم أين يقف وأين ينتهي 
يف أدبيات احلزب السوري القومي االجتماعي ال يتحدث عن سوريا  ج-

يا الطبيعية بل احلزب يسعى لوحدة سور،ألنه مشروع بريطاين يف املنطقة ، الكربى
. أل�ا امة واحدة يف اهلالل السوري اخلصيب

يرى البعض بأن انطون سعادة قد نصب نفسه زعيماً أوحدا للحزب  س-
السوري القومي االجتماعي أال يدل هذا على انه يمارس دكتاتورية فردية 
داخل مؤسسات الحزب وهو بالتالي ضد المفاهيم الديمقراطية وحقوق 

.. التي طرحها المواطنة السورية 
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صدر عن الزعيم سعادة دستور للحزب وجمموعة القوانني ) ١٩٣٤(عام  ج-
، وبالرجوع لقراءة الدستور املذكور وجمموعة القوانني جند بأنه انشأ اللس األعلى

يعينهم رئيس احلزب ملعاونته يف إدارة ، مؤسسة العمد وجملسهم، رئاسة احلزب
مؤسسة املديريات ، مؤسسة املنفذيات ،احلزب وممارسة السلطة التنفيذية

. واملديريات املستقلة،واملفوضيات املركزية، واملفوضيات التابعة
فلذلك من راجع قراءة التنظيمات والقوانني احلزبية اليت أسسها انطون سعادة  

: وباالطالع على قسم الزعامة. جيده قد أسس الدميقراطية واحلرية يف تنظيمه
، وقوتا وصالحيتها يف سبيل فالح احلزب وحتقيق قضيته استعمل سلطة الزعامة

هذا هو املؤسس . وان ال استعمل سلطة الزعامة إال من اجل القضية القومية
. والقائد الزعيم انطون سعادة

) الوحدة(وفي عهد الجمهورية العربية المتحدة ) ١٩٥٨(في عام  س-
فاع عن لواء لجنة الد(تشكلت آنذاك في مدينة القامشلي لجنة باسم 

ما ، والتي كانت برئاستكم، وسويدية وغيرها، وارسوز، وإنطاكية، اسكندرون
وهل الزالت ، وماذا حققت بعد مضي كل هذه السنوات،مصير هذه اللجنة

موجودة؟ 
يف عهد اجلمهورية العربية املتحدة تشكلت يف احملافظة جلنة ١٩٥٨عام   ج-

ازحي مدن وقرى اللواء وعلى اثر باسم جلنة الدفاع عن اللواء السليب من ن
ولكن مع األسف الشديد هذه ، اجتماع عام مت اإلمجاع على أن أكون رئيساً هلا 

اللجنة مل حتقق أي هدف هلا كما مل تستمر للظروف السياسية الصعبة اليت 
 . اجتاحت البالد آنذاك 
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كنت احد النازحين مع   ١٩٣٦منذ خمسة وسبعون سنة تقريباً  س-

ك من لواء اسكندرون ما الذي تتذكره من صور ومواقف عن مدينتك عائلت
ولماذا اخترت مدينة القامشلي لتعيش فيها؟  ...المسلوبة

سؤالكم هذا جعلين أن أعود بذاكريت إىل ما قبل السبعني عاماً إىل الوراء  ج-
 ١٩٣٩عام....مدينة اسكندرون احلبيبة ، بذاكريت حديثاً ترعرعت يف هذه املدينة

زحت مع والدي وأخوايت وأهلي إىل مدينة حلب على اثر هدية االنتداب ن
كان ، الفرنسي للواء السليب القطعة اللؤلؤة من الوطن السوري إىل اجلارة تركياً 

ألف نسمة بينهم  ٢٢٨فقط  ١٩٣٦عدد سكان اللواء السليب عام 
والباقي عرب وجركس وأكراد وأرمن % ٣٥فقط من األتراك أي ) ٧٩٠٠٠(
كيلو مرت ) ٤٨٠٥(سيحيني من كافة املذاهب واملساحة هلذا اجلزء املسلوخ هووم
والذي مل يكن عدد سكا�ا ) ١٩٤٠(ووجودي يف مدينة القامشلي عام ، مربع

كان لتعني والدي حنا مديوايه مديراً للمدرسة الرمسية ، آنذاك اخلمسة عشر ألف
ذكره من صور ومشاهد سؤالكم يل ما أت. من قبل وزارة املعارف) سيد قريش(

وذكريات عن املدينة املسلوبة اسكندرون كثرية ذكريات صور مشاهد مؤملة ال 
مدينة اسكندرون زماهلا ....زالت حتي وتسكن يف أعماق حناياي املاً ودماً 

احملاط بالبحر اهلادئ بواخرها اليت تسبح كالعرائس بني األمواج العصية اجلبال 
ارة شرائحها املتواجدة عروبتها حسها الوطين حض. احلاضنة هلا، اخلضراء

البكر حيث كنا نصطافها واليت تبعد سبعة عشرة كيلو مرت فقط عن " جزميلية"
النبعة اليت كانت تنبع خبريرها املوسيقي الدائم يف . املدينة وذلك أيام عطلة املدارس

متلئ اجلو أرضنا زوار منزلنا أشجار الصنوبر ذات الرائحة العطرية واليت كانت 
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، عبقاً اشجار املوز والبندق والتفاح واخلوخ والتني والدراق والكروم العنب واجلوز
واخلنازير الربية اليت كانت تاجم الكروم والبساتني ليًال والطيور ، األرنب الربي

والعصافري اليت كانت كل فجر مع طلوع الشمس تصدح بأنغامها املوسيقية على 
اخلجول واملنعش يتسلق قمم اجلبال والتالل ليغطيها  أشجار أمواج يف الضباب

أفراح عيد . بردائها األبيض اجلميل كأ�ا عروس تتمايل وتتهادى بغنج ودالل
قيامة السيد املسيح اليت كانت حتتفل به املذاهب املسيحية ومبشاركة كافة الشرائح 

فرق ، اح مميزةالدينية يف إحناء اللواء وباألخص يف مدينة االسكندرون كانت أفر
موسيقية كانت جتوب الشوارع وشباب املدينة قبيل العيد كانت تقوم زمع 

اخلشب واحلطب يف دور املدينة ويتم جتميعه يف باحة كنيسة الروم 
وإقامة نصب لليهودي حماط خبشب ) اكرب طائفة مسيحية يف املدينة(االردذوكس

ليال عندما يعلن يف أخر موعظة  ويف ليلة العيد ويف الساعة الثانية عشرة. الموع
بان املسيح حقاُ قام حىت تبدأ املتفرقعات ) الوند يوس ( راعي الكنيسة واخلوري 

املظاهرة ...اليت تصم األذان ويقوم الشباب املتحمسون حبرق النصب اليهودي 
العربية الصاخبة اليت كانت جتتاح مدن اللواء ضد خمطط االنتداب الفرنسي 

كانت هذه املظاهرات من كافة الشرائح املتواجدة . إىل الدولة الرتكية بإحلاق اللواء
كما كانت من كافة املذاهب  أكراد – جركس – شيعة – سنة –: يف اللواء من
عصبة : (كانت هذه املظاهرات العربية تقوم بقيادة تنظيم عريب هو. املسيحية

وأمني سره ، ي االرسوزيزك: اليت كانت يرتأسه املغفور له األستاذ) العمل القومي
هذه بعض . كما هلذا التنظيم كانت لديه اللجنة العليا، صبحي زخور: األستاذ

الصور والذكريات األليمة اليت ال زالت خمزونة يف ذاكريت كما كنت شاهداً على 
.      واكتفي بذا. ذلك العصر
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قمت بتأسيس أول مكتبة في القامشلي باسم مكتبة  ١٩٤٦في عام  س-
لواء اسكندرون كما أنها كانت أول دار للنشر والتوزيع حيث أصدرت  دار

السؤال اآلن هل ما قمت به كان ...عشرات الكتب ألدباء في المدينة 
الهدف منه نشر الوعي والثقافة في المدينة أم كان مشروعا سياسياً وحزبيا 

. أردت من خاللها ان تنشر أفكارك وقناعاتك الحزبية 
ت بتأسيس مكتبة باسم مكتبة دار اللواء اسكندرون باسم قم ١٩٤٧عام  ج-

مكتبة . مدينيت اليت ترعرعت فيها أمضيت احلي أيام طفوليت وأحالمي وذكريايت
وللعلم بان املركز الثقايف يف ، اللواء كانت فعًالً◌ مركزاً وجتمعاً ملثقفي البلدة

، يد حممد حجوالس: بادراه ١٩٥٨القامشلي مل تنشاه وزارة الثقافة إال عام 
فكانت املكتبة منذ افتتاحها على اتصال دائم مع مكتبات حلب ودمشق 

 ١٩٥٥ولغاية عام  ١٩٤٧عام . تزويدها من الصحف والالت والكتب
الذي شجعين . أصدرت املكتبة ما يزيد عن عشرين كتاباً يتضمن عناوين خمتلفة

يب والصحفي املعروف ودفعين وسهل أمر الطباعة هلذه الموعة هو الصديق األد
سؤالكم يل هل كان هذا . السيد هرموش صاحب أول مطبعة حديثة يف البلدة

مشروعاً ثقافياً أم سياسياً؟ فأقول مل يكن مطلقاً اهلدف من طباعة هذه 
املطبوعات سوى املسامهة يف نشر ثقافة الوعي يف املدينة وتشجيع بعض املثقفني 

ندمي : السادة، واذكر بعض هؤالء... طبوعاتم التواقني للكتابة فكانت هلم أول م
الكاتب املسرحي ، سعيد أبو احلسن، جورج هرموش، جان الكسان، مرعشلي

كل من يراجع حمتويات هذه الكتب اليت صدرت عن دار اللواء ال . سليم حانا
جيده سوى مشروعاً ثقافيا لبعض عشاق احلرف والكلمة تتضمن جمموعات 

واليوم تشكر الشركة . ا أية صلة حزبية أو سياسيةقصصية ومسرحية ليس له
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السورية لتوزيع املطبوعات بدمشق بادراه السيد نزار امحد الهتمامها يف تنشيط 
احلركة الثقافية واإلعالمية يف القطر بشكل واسع بتوزيعها ثقافة املطبوعات من 

.   الصحف وجمالت وكتب
الغالم (ل مسرحية ساهمت مع بعض التالميذ بتمثي ١٩٤٨في عام  س-
هل لك أن تحدثنا عن مضمون . في المدرسة التي كنت مديراً فيها) اآلبق

. تلك المسرحية
مسرحية الغالم األبق اليت قمت بتمثيلها مع بعض الطلبة يف املدرسة اليت  ج-

. تتضمن مترد الغالم العاق على أهله) ١٩٤٨ -١٩٤٧( كنت مديراً هلا عامي
ثيلية أقامها بعض شباب البلدة يف مسرحية للكاتب شاركت يف مت ١٩٤٣يف عام 

. املسرحي املعروف شكسبري
شعار الحزب السوري القومي االجتماعي هو عبارة عن صورة لزوبعة ما  س-

مدلول هذا الشعار من الناحية السياسية؟ 
ذات " الزوبعة احلمراء"شعار احلزب السوري القومي االجتماعي هو  ج-

لبناء هذه األمة على هذه ، القوة، النظام، الواجب، ريةاحل: األجنحة األربعة
. الشعارات األربعة

والتفاعل ، والسياسة، والتاريخ، المكان: مدينة القامشلي بأبعادها  س-
الثقافي واإلنساني واالجتماعي إلى أي مدى أثرت هذه المدينة في حياتك 

صة انك كسياسي وكانسان؟ وهل وفيت حقها في الكتابة والتدوين وخا
! ؟)بحث حول مدينة القامشلي و نشؤئها :( كتبت بحثاً عنها بعنوان

قضاء يف قضية حمافظة ، السؤال جدير باإلجابة واالهتمام قضاء القامشلي ج-
ثالث وعشرين ألف مربع  ٢٣واحملافظة تبلغ مساحتها أكثر من ، احلسكة
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ركز احلامية مب) ١٩٢٦  –١٩٢٥(القامشلي كمدينة مل يكن هلا وجود إال عام .
الفرنسية على اهلضبة املطلة على مدينة نصيبني العريقة بالقدم واحلضارة وبناء 

ثكنتها فكانت أوىل حجرة يف بناء مدينة مبركز القوات العسكرية الفرنسية تقاطر 
أورفا ومدن وقرى أخرى على اثر احلوادث ، ديار بكر، ماردين: النازحون من مدن

كما متركزت  ١٩١٨  –١٩١٤لسلطات العثمانية أعوام الدامية اليت قامت با ا
. حوهلا بعض العشائر العربية املتنقلة أيضا فالقى كل هؤالء األمان واالستقرار

مدينة القامشلي هي القضاء الرابع اليت جعلته القوات الفرنسية يف املنطقة بعد 
فيما بعد . أو قضاء كرو١٩٢٣قضاء بياندور عام ، ١٩٢٢قضاء احلسكة 

. بل كانت ملحقة إداريا بدير الزور، حلسكة مسيت حمافظةا
: السياسة 

بدخول املستعمر الفرنسي للمنطقة تشكلت منظمات وأحزاب سياسية يف 
: احملافظة ويف املدينة القامشلي وهي

 ) ١٩٢٣( منظمة القمصان احلديدية  -١

 ) ١٩٢٤( منظمة اإلشارة البيضاء -٢
 مركزه حلب )  ١٩٤٠( حزب الشعب قبيل -٣

 مركزه دمشق ) ١٩٤٠( زب الوطين قبيلاحل -٤
احلزب الشيوعي السوري كان منتشرا يف كافة مدن وقرى احملافظة يف  -٥

 ) ١٩٤٠( بداية عام 
 ) ١٩٤٦( احلزب السوري القومي االجتماعي  -٦

 ) ١٩٥٠( حزب البعث العريب االشرتاكي  -٧
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 ) ١٩٥٠(اإلخوان املسلمون  -٨

 ) ١٩٥٣(تأسست حركة التحرير العريب  -٩

وسبقه تنظيم أخر ) ١٩٥٧(لدميقراطي الكردي احلزب ا -١٠
كانت هذه التنظيمات واألحزاب السياسية أسهمت يف بناء السلطة 

والدولة وإقامة وحدة األمة واالستقرار ونشر ثقافة وعي املواطن 
 .وخدمته

ويف مقدمة هذه األحزاب حزب البعث العريب االشرتاكي  -١١
أما عن اثر هذه . يها وراعيهاوهو احلزب القائد يف البالد سوريا اهللا حام

 :املدينة يف حيايت كسياسي وكانسان 
أعطتين حب ساكنيها واحرتامهم وهذا فخر يل واعتزاز كما علمتين أن  -

. أكون إنسانا حمبا للجميع
لتكون مركزا   ١٩٣٦شجعين مثقفوها لفتح مكتبة باسم دار اللواء  -

. ثقافيا فكريا أدبيا زانب كو�ا مركزا ملثقفيها
هدت يل أن انشر فكر الزعيم سعادة ومبادئه يف احملافظة  م -

 .جعلتين أن أكون موظفا ومعلما لسنوات  -
  ١٩٥٨دفعين مواطنها خلوض االنتخابات االحتاد القومي  -

زانب القرار قيادة احلزب السوري القومي االجتماعي  شجعين  -
 )١٩٩٠( مواطنها ومواطنو احملافظة خلوض االنتخابات جملس الشعب 
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نلت ) ١٩٩٤(سبعة عشر ألف صوت وعام )  ١٧٠٠٠( وحزت على

 .ألف صوت كل هذه من عطاءات مدينة القامشلي واحملافظة ٥٢

من اطلع على مسرييت احلياتية خالل السبعني عاما من أبناء وطين جيد  -
بأنين قد قدمت هلا الكثري من املعرفة واخلدمات والزلت رغم جتاوزي 

. عمر اخلامسة والثمانني من ال

ما هي رؤيتكم لراهن الحركة الثقافية في القامشلي؟  س-
ابتدأت احلركة الثقافية يف مدينة : رسييت لراهن احلركة الثقافية يف القامشلي هي ج-

) ١٩٢٦  –١٩٢٥(القامشلي من السنني األوىل من وجود مدينة القامشلي عام 
. جتمعاتم املذهبية وذلك بنزوح ساكين املدينة االوئل بافتتاحهم املدارس لدى

. أنشأت مكتبة دار اللواء ) ١٩٤٦( عام
. انشأ السيد روحي طيارة مطبعة) ١٩٤٦(عام 
أسس السيد جورج هرموش أول مطبعة حديثة أوتوماتيكية باسم ) ١٩٤٧(عام 

. مث تلتها مطبعة اخلابور، مطبعة الرافدين
كتبة باسم م ١٩٥٦صدرت جملة اخلابور مث حتولت عام  ) ١٩٥١( عام 

. املواكب
عام .اصدر السيد عبد احلليم طيارة صحيفة باسم صوت اجلزيرة) ١٩٥٤(عام 

اصدر السيد وليد اجلايب صحيفة باسم الشرق العريب قد ساهم يف ) ١٩٥٧(
كما كان السيد جكرخوين آنذاك . كتابة هذه املطبوعات عشرات من األقالم

فأين هي تلك ، واألدبالشعر ، وهو الشاعر واألديب قدم عشرات من الكتب
احلركة الثقافية من عصرنا اليوم من تلك األيام؟ 
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ما موقفكم في الحزب السوري القومي االجتماعي حول مطالب  س-
والتي تتجسد في ما تنادي بها معظم األحزاب الكوردية ، األكراد في سوريا

والثقافية؟ ، واالجتماعية، عبر برامجها السياسية
القومي االجتماعي وأدبياته حول األكراد السوريني  رسية احلزب السوري ج-

بعضها مشروعة والكردي السوري يف سوريا الطبيعية مواطن : ومطالبيهم هي
سوري حقوقه كغريه من الشعوب واملواطنني الذي سكنوا هذه األرض السورية منذ 

 البيئة – أالف السنني واليت تفاعلت مع بعضها أفقيا وعامودياً مع األرض –
جلغرافية كما سامهت مجيعها يف إقامة احلضارات السورية العريقة يف حمافظة ا

: احلسكة جند
الزالت هناك عائالت سريانية أرثوذكسية نازحة من أورفا ودياربكر ال تتكلم أفراد 

.  اال حديثاً ، وجتهل لغتها، عائلتها إال اللغة االرمنية
من جبل طور العابدين ال زالت هناك عائالت سريانية أرثوذكسية نازحة 

ال تتكلم إال اللغة الكردية ومنهم أهل والديت " غرزان"وباألخص من منطقة 
. وجيهلون لغتهم السريانية إال حديثاً 

ال زالت هناك عائالت سريانية كاثوليكية النازحة من مدينة ماردين وجوارها جتهل 
. اللغة السريانية فيتكلمون اللغة العربية فقط إال حديثاً 

 زالت هناك عائالت ارمنية نازحة ومقيمة يف مدينة القامشلي وهي أرثوذكسية ال
العصبية . ال تتكلم اللغة االرمنية أل�ا جتهلها بل تتكلم اللغة الكردية أال حديثاً 

 . واالنعزالية والطائفية آفة األمة ووحدتا وما اللغة أال وسيلة للتعبري
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:  ى المحفل الماسونيوإثناء حوارنا تطرق األستاذ إل س –
احملفل املاسوين يف مدينة القامشلي كوجود احملافل املاسونية يف بالد الشام  ج-

حسب  وذلك منذ مئات السنوات وقد يرجع تأسيسه إىل عهد النيب سليمان –
وليس حملي وانه منتشر يف كافة بالد العامل وله دور  وانه حمفل عاملي – قراءيت –

. كبري يف عامل السياسة
. إخاء مساواة – حرية –: شعاره
ففي بالد الشام كانت عشرات احملافل املاسونية ، البيكار والزاوية القائمة: ورمزه

: متواجدة يف كافة املدن منها
حمفل نور دمشق وكذلك  حمفل إبراهيم اخلليل  : بدمشق

 ٢٠يف  ١٩٥٠تأسس يف مدينة دمشق عام ، اسكندرون حمفل طوروس وغريها
األكرب السوري العريب وكان قطبه األعظم حممد سعيد اجلزائري حفيد  أب احملفل

األمري عبد القادر اجلزائري كما كان أمني سره األعظم السيد فهمي صدقي 
تأسس يف : وسؤالكم يل عن معلومايت حول احملفل مبدينة القامشلي أقول. املصري

عاية احملفل األكرب حتت ر ١٩٥٠مدينة القامشلي احملفل املاسوين يف بداية عام 
) ٢٢و ٩(السوري العريب بدمشق وقد كان اسم هذا احملفل زهرة اجلزيرة حتت رقم 

فكان . ش فانتسب إليه أكثر من أربعني شخصية من كبار مسؤويل ووجهاء البلدة
) ١٩٥٨  –١٩٤٨(رئيسه السيد نوري إخالصي مدير بريد القامشلي األسبق 

اصدر سيادة  ١٩٥٨يف عام . ية فقطفكانت له نشاطات إنسانية واجتماع
. الرئيس مجال عبد الناصر امرأ بإغالق كافة اجلمعيات يف القطر السوري واملصري

كافة هذه احملافل كانت تقوم بنشاطاتا وعملها حىت صدور هذا األمر من 
. سيادته
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ثورة الشباب التي نشاهدها اليوم في تونس و مصر وليبيا واليمن  س- 
الخ كيف تقيمون ما يجري اآلن من التغييرات ..ائر وعمان والبحرين والجز

! في هذه البلدان والى أين تسير وأين ستتوقف برأيكم ؟
. ثورة الشباب اليت نشاهدها اليوم يف بعض األقطار العربية يف العامل العريب ج-

اعتقد ليست صدفة أو حىت للشباب الربيء املتحمس واجلماهري : جوايب لكم هو
أن تقدم بذه االنتفاضات الصاخبة واملليونية يف هذه الكيانات اليت الغاضبة 

حكمتها أنظمة خالل عشرات السنوات باحلديد والنار والسلب ال حرية وال 
أخشى ما أخشاه أن ! بل حكام عرفية تساندها قوى الدول الكربى، دميقراطية

كيانات العربية تكون وراء هذه كله إياد خفية لتخلق الفوضى املنظمة يف هذه ال
لنهب وسرقة املزيد من ثروات هذه البالد بشكل أوسع وتكون البالد يف ، العزيزة

بداية التأسيس على اثر النظام املنهار والفاسد واليت قامت به هذه الشعوب 
وكل التقدير واالحرتام ، اهللا حامي سورياتنا ويرعاها، التواقة إىل احلرية والدميقراطية

سورية ... سورية عظيمة . سيادة الرئيس بشار األسد، الستقرارلقائد البالد وا
سورية أم اجلميع  ... كرمية 
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لخ زعيخ    لح لى خكسئخ  لهزيقى ئكقذخِى ئكعئك لظ ئك ؟  كقئ

 دلشاد

 
قيثارة الموسيقى الكردّية  

سناء الشعالن .د: أجرى اللقاء            
األردن  ـ عمان 

شاد حممد سعيد يعّد من أهم موسيقّي القرن العشرين املوسيقي الكردي دل     
، درس مبكراً يف بغداد، مث كان ١٩٥٨الكورد  بل والعامليني، ولد يف دهوك عام 

عضواً يف فرقة اإلذاعة والتلفزيون املوسيقّية العراقّية مث التحق بالفرقة السيمفونية 
، مث انتقل للعمل واحلياة يف أكمل دراسته اجلامعّية يف بريطانيا. الوطنّية العراقّية

الّنمسا، حيث يعمل عازف كمان أّول يف إحدى الفرق املوسيقّية هناك، له الكثري 
. من األلبومات املوسيقية اهلامة

 من هو دلشاد حممد سعيد العازف الشهري؟ -١
. أنا باختصار شديد دلشاد سعيد املولود يف كردستان العراق     

ذا يكره؟ماذا حيّب؟ممّا خياف؟ مباذا ما. حدثنا عن دلشاد اإلنسان -٢
 حيلم؟
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االزدهار والعدالة : القهر والظلم واجلوع واالستغالل وحيبُّ : دلشاد اإلنسان يكره   
. للبشرية مجعاء

اهللا : وخيشى
. باليوم الذي تعيش اإلنسانّية يف سالم دون حروب أو معاناة: وحيلم
 ما هي مكونات عبقريتك املوسيقية؟ -٣
   .أّن قدرايت املوسيقية حتتاج إىل املوهبة، واألجواء املناسبةأعتقد        
 :ماذا تعين لك األمور التالية -٤

. امللهم يل: املوسيقى الكردية -أ
 .املتعة والقواعد الرئيسية: املوسيقى الغربية -ب
 .الّنجاح: أغنية نرجس نرجس -ت
 .سبب احلياة: احلبّ  -ث
 .هدفنا: السعادة -ج
 .ال حياة دو�ا:املرأة  -ح
 .هلويةا: الوطن  -خ
 .احلّق األساسي للبشرية: العدالة -د

ما الذي دفعك إىل هذا . عندك اجتاه خللط املوسيقى الكردية بالغربية -٥
 االجتاه؟ وهل جنحت يف هذا التحّدي؟

منذ كان عمري مخس عشرة سنة مث عندما كنُت يف معهد الفنون اجلميلة     
وسيقى الغربية، إىل وأنا أسعى إىل هذا اهلدف؛ فقد كنُت معجباً بإجنازات امل

جانب معرفيت للموسيقى الكردية، األمر الذي حّفزين على دمج هذه األنواع 
الغربية مع الكردية بغية الوصول إىل بناء جسر بني الّشرق والغرب عرب 
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وقد استطعت أن أحّقق هذا اهلدف الكبري يف كثري من موسيقاي . املوسيقى
 .اليت قّدمت منطاً جديداً من املوسيقى

 أين جيد دلشاد نفسه؟ -٦
أجد نفسي يف بداية طريق املوسيقى، ولذلك علّي إجناز الكثري من العمل    

 .واإلجنازات اليت أخّطط هلا
 ما هي أحالمك املوسيقية؟ -٧

االنتهاء من دراسة الدكتوراه اخلاصة يب، : أحالمي هي    
. ى يف مدينة دهوكواالنتهاء من ألبومي املوسيقي اجلديد، وإنشاء أكادميية للموسيق 

 ما رأيك بواقع املوسيقى العراقية يف الوقت احلاضر؟ -٨
تأثّرت املوسيقى العراقّية سلباً يف الوقت احلاضر بسبب احلالة السياسّية غري       

ولكّنين أجزم بأّن املوسيقى العراقية سوف تستطيع أن تتجاوز . املستقرة يف العراق
. هذه احملنة يف القريب

 قبل املوسيقى الكردية؟كيف ترى مست -٩
املوسيقى الكرديّة تنمو باستمرار بسبب اجلهود الفرديّة يف هذا الشأن، ولكن      

 .على املوسيقيون أن يبذلوا املزيد من اجلهد يف سبيل ارتقائها أكثر
 

كيف يستقبل الغربيون املوسيقى الشرقية عامة والكردية بشكل  -١٠
 خاص؟

ريبة على املستمع الغرّيب، ولكن عندما تقّدم املوسيقى الشرقّية بشكل عام غ   
بشكل مجيل حيافظ على أصالتها السيما املوسيقى الكرديّة، فإّ�ا تصبح أقرب إىل 
. نفس املستمع وأكثر إمتاعاً له، وذلك دون تغيري أو تشويه مساتا املوسيقّية األصيلة

 مباذا متتاز املوسيقى الكردية عن غريها من املوسيقى؟ -١١
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وسيقى الكرديّة غنية جداً، بل هي ثروة الّناس، وهلا عالقات تشابه مع امل    
املوسيقى يف الدول الاورة هلا، ولكّن على الّرغم من ذلك هلا طابعها اخلاص جداً، 

 .واملمّيز جداً 
 مباذا ميتاز دلشاد العازف عن غريه من العازفني؟ -١٢
ن يل طريقيت اخلاصة يف أنا حريص على أن ال أكون مقّلداً ألحد، وأن يكو    

. التكوين واألداء
 فكيف حّقق ذلك؟. استطاع دلشاد أن يصل إىل العاملية -١٣

من خالل العمل اجلاد، وعدم التقليد، والبحث عن رسم هوية موسيقية خاصة،      
وحماولة بناء شكل جديد من املوسيقى اليت تدمج املوسيقى الغربية باملوسيقى 

. الكرديّة
 

 
سة تدعم دلشاد بشكل رمسي؟ أم جهوده فردية هل هناك مؤس -١٤

 وذاتية؟
أنا أعتمد على اجلهد الذايت الفردي دون احلصول على أّي دعم من أّي    

 .جهة كانت
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. يعاين املبدعون عادة من عدم االهتمام بدعمهم بشكل حقيقي -١٥
 فهل يعاين دلشاد من ذلك؟

أّنين ال أشعر  على الّرغم من عدم حصويل على دعم حقيقي وكاف إالّ      
 .باملعاناة
 ماذا يقول دلشاد بعزفه؟ ومباذا يتغّىن؟ -١٦

أحاول دائماً أن أعكس يف موسيقاي مجال طبيعة بلدي اليت كانت مصدراً       
 .مهماً إلهلامي يف موسيقاي

 أين هي املرأة واحلّب والوطن واإلنسان يف موسيقاك؟ -١٧
و مجال أو سعادة أو هي موجودة يف كّل موسيقاي، دو�ا ال موسيقى أ   

 .حياة، بل هي احلياة
 مباذا يفّكر دلشاد عندما ميسك كمانه ويعزف به؟ -١٨
 .ذلك يعتمد على قطعة املوسيقى اليت أعزفها  
أين وصلت يف مشروعك لفتح أكادميية موسيقية يف دهوك؟ وملاذا  -١٩

 اخرتت دهوك بشكل خاص؟
ك ألّ�ا مدينيت، وأل�ّا مركز وقد اخرتُت مدينة دهو، لألسف إنّه يف حالة مجود      

للرتاث املوسيقي الكردّي، وألّ�م يف حاجة إىل املزيد من الّدعم املوسيقي السيما يف 
. الوقت احلاضر

 
هناك الكثري من القنوات العربية والكردية اليت تستخدم موسيقاك  -٢٠

 فماذا تقول عن ذلك؟. دون إذنك
ن ال يُذكر امسي على موسيقاي، أو ال مانع عندي يف ذلك، ولكن ما أرفضه أ     

. يضع أحدهم امسه بدًال  من امسي على املقطوعة
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 ما هي آخر إنتاجاتك املوسيقية؟ -٢١
عزفُت مع األوركسرتا السيمفونّية يف بلغراد وصربيا، كما أنا يف صدد إصدار ألبوم     
 .جديد

ما هي معزوفتك الشخصية اليت تفّضلها على كّل ما أنتجت؟ وملاذا  -٢٢
 هلا؟تفضّ 

. احلقيقة ال أفّضل أّي عمل على آخر   
 كيف جتد تفاعل اجلمهور العراقي السيما الكردي مع معزوفاتك؟ -٢٣

. إجيايب جداً      
 هل تؤمن بأّن املوسيقى هي لغة العامل؟ -٢٤

. بكّل تأكيد
هل تعتقد أنّه من الواجب أن تبدأ املدارس يف الّشرق بتدريس  -٢٥

 املوسيقى بشكل منهجي يف املدارس؟
. طبعاً، هذا أمر الشّك  بأمهّيته       

 هل املوسيقى قادرة على توحيد العامل؟ -٢٦
. بشكل ما هي من أفضل الطرق لتوحيد العامل

 .كلمة أخرية يقوهلا دلشاد جلمهوره وحملبيه -٢٧
أمتىن أن يستطيع كّل مشجعني موسيقاي أن يسمعوها مباشرة مين على املسرح ال   

أشرطة الفيديو أو أّي من وسائل اإلعالم األخرى غري عرب األقراص املدجمة أو عرب 
. املباشر
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 :شهادات

صور من كردستان العراق 

 عمر نزال: بقلم

بدعوة من نقابة صحفيي كردستان شاركت والزميل علي السنرتيسي يف املؤمتر      
 العام الثالث للنقابة الذي انعقد يف �اية متوز املاضي، وخالل بضعة أيام من مكوثي

من العراق الذي تبدو فيه  اإلقليمهناك استطعت تكوين بعض الصور حول ذلك 
الصورة ضبابية حول مستقبله بل ومستقبل كردستان عموما وشعبها الكردي الذي 

 ٢٥يف كل من تركيا  أساسيمليون نسمة موزعني بشكل  ٥٥يبلغ تعداده حنو 
ن واآلخرين موزعني يف باقي مليو ٢مليون، سوريا  ٦مليون، العراق  ١٢ إيرانمليون، 
حد بعيد تشتت الشعب الفلسطيين، ويف ذلك واحد  إىلالعامل يف لوحة تشبه  أحناء

 .فلسطيينمن جوانب مشرتكة عديدة بني واقع الشعب الكردي وواقع الشعب ال
خالل العقود املاضية مجعت املقاومة الفلسطينية واملقاومة الكردية وخاصة يف      

عالقات وروابط كثرية وصلت حد التعاون العسكري يف بعض الفرتات  العراق وتركيا
يف السنوات األخرية فمن الواضح ان  أماكثرياً ويعتزون به،  األكرادوهو ما يزال يذكره 

 األكرادخاص نتيجة حساسية وتعقيدات وضع  بأيهذه العالقة مل تعد تتسم 
الفلسطينيني عموماً ينأون كردستان العراق حتديداً، حيث ان  إقليمعموماً ويف 
عن التدخالت يف الشؤون املعقدة ويتمسكون كثرياً مببدأ احلفاظ على  بأنفسهم

النزاع طاملا تعلق األمر باملنطقة العربية  أواخلالف  أطرافمسافة واحدة من كل 
. والشرق األوسط عموماً 
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 ..التركيبة الدينية السياسية
واملسلمني الشيعة ) أغلبية(املسلمني السنة العراق دينياً بني  أكراديتوزع      

 .الذين ال يتجاوز عددهم العشراتواملسيحيني واليزيديني واليهود 
فيتقاسم احلزبان الكبريان ومها احلزب الدميقراطي الكردستاين بزعامة رئيس  اً يأما سياس
جالل  مسعود الربزاين، واالحتاد الوطين الكردستاين بزعامة الرئيس العراقي اإلقليم

الطالباين احلصة األكرب من التأييد السياسي والوجود الشعيب معرباً عنه بالسيطرة على 
الرمسية والشعبية، حزب كادحي كردستان اليساري، احلزب  اإلقليممؤسسات 

املسلمني،  اإلخوانوهو امتداد حركة  اإلسالمياالحتاد  حزبالشيوعي الكردستاين، 
 أ�اىل ع إليهاحديثة النشأة واليت ينظر  اإلسالمار ، ومجاعة أنصاإلسالميةاحلركة 

 .امتداد لتنظيم القاعدة
 إالومع وجود املنافسة شديدة وحالة االستقطاب احلادة بني احلزبني الكبريين      

الشعب الكردي املرحلية  أهدافن ذلك ال يؤثر على عملهما حنو حتقيق أ
وتقاسم السلطة والقيادة بطريقة  دواراأل، بل هناك اتفاق على تقسيم واإلسرتاتيجية

يسعى احلزبني  إذوالشيوعيون مبساحة ضيقة نسبياً  اإلسالميونفيما يعمل . رضائية
. يف خارطة التمثيل حتت جناحيهما إبقائهما إىلالكبريين 
 ..مع اآلخر العالقة

من مقيمني برتحاب كبري ال خيلو  أوكزائرين  واألديانيتقبلون مجيع اجلنسيات      
، وهم بشكل األساسيةعتب وتساسل عن دور اجلميع يف دعم قضيتهم وحقوقهم 

 .عام شعب طيب ومرحاب منفتح على الشعوب والثقافات األخرى
ينظرون للفلسطينيني بشكل مميز، فهم يرون نقاط التقاطع بني القضيتني كبرية، 

الذي بدأ مع ويعتربون ان كال الشعبني عانيا ويعانيان من ذات الواقع والتآمر 
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واليزال غالبيتهم وخاصة اجليل الكبري . اتفاقيات سايكس بيكو وال زال مستمراً 
يستذكر عالقاته بقوى املقاومة الفلسطينية خالل عقدي السبعينيات والثمانينيات، 
ويتذكرون تبادل اخلربات والتدريبات العسكرية هلم يف معسكرات املقاومة يف لبنان، 

طيدة ال زالوا ة الشعبية اليت ربطتهم با يف حينه عالقات ووخاصة معسكرات اجلبه
 .يقدرو�ا كثرياً 

رغم حالة العداء  وإيرانيقيمون عالقات اقتصادية وجتارة واسعة مع تركيا      
يف كال البلدين، ورغم النزاع  األكرادالشديد بينهما باعتبارمها مضطهدين حلقوق 

كية الذي يصل حد املقاومة املسلحة يف كثري من تركيا والدولة الرت أكراداملستمر بني 
تركيا وخاصة قائد  أكرادشبه املنعدمة مع  أو، وبعيداً عن العالقة الفاترة األحيان

ان دافعهما لذلك هو احلاجة  إال، أوجالناحلركة الكردية يف تركيا املناضل عبد اهللا 
ة معهما نزعة واضحة باعتبارمها بلدين حدوديني وجارين مفروضني يدفع يف العالق
. اإلقليماستقاللية  إلثباتلالبتعاد عن العالقة مع الدولة املركزية يف العراق يف مسعى 

 ..اإلسرائيليالموساد 
وخاصة للموساد  إسرائيليوعن وجود  إسرائيلوحول ما يقال عن عالقتهم مع      
 أعدائهم جانب ينفون ذلك ويعتربونه نوعاً من التحريض ضدهم من فإ�م اإلقليميف 

حىت  أووجود  أيمل احلظ  إنين، ورغم وإيرانسوريا  إىل إشارةومناهضي حقوقهم يف 
" نقاش هذا املوضوع  أثناءأن احدهم قال  إال اإلسرائيلينيتقبل لفكرة العالقة مع 

وقطر  واألردنكانت مصر  فإذامن امللك،  أكثرملاذا تريدون منا ان نكون ملكيني 
" وهم عرب، فلماذا هذا حمرم علينا وحنن لسنا عرباً ؟  سرائيلإتقيم عالقات مع 
 ..نزاعات الحدود

رغم االتفاق مع الدولة املركزية يف العراق على ترسيم وضعهم وحدود      
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استقالليتهم وعالقتهم بالدولة املركزية ضمن ما يشبه حكم ذايت واسع الصالحيات 
ان هناك نزاع حول حدود  إال، ٢٠٠٦وترسم عام " ١٩٩١انتفاضة آذار "بدأ منذ 
ساساً حول منطقة كركوك الغنية بالنفط، وهي املنطقة اليت حاول أيتمحور  اإلقليم

 .ين تغيري تركيبتها الدميغرافيةالنظام العراقي السابق برئاسة صدام حس
يف بعض املناطق احلدودية  إيرانومن جانب آخر هناك احتكاكات مستمرة مع      

حاولوا  إيرانينيد الصدام املسلح وتصدي البشمركة الكردية ملقاتلني وصلت مؤخرا ح
ولكن وفيما كان . بقصف قرى ومناطق حدودية إيراناجتياز احلدود، فيما ردت 

 اإلقليمنقطة حدودية بني  إنشاءمستمراً على  أيضاً ذلك مستمراً فان العمل كان 
هني، وكأن لسان حاهلما يقول وكانت شاحنات النفط تعرب النقطة بكال االجتا وإيران

. نتقاتل هناك ونتبادل التجارة هنا
 ..االزدهار العمراني

اليت يناهز سكا�ا املليون نسمة تعيش �ضة عمرانية  اإلقليمربيل عاصمة أ     
واسعة، حيث تتوسع املدينة يف كافة االجتاهات وبشكل الفت منذ عدة سنوات، 

كومة العراقية والذي رسم طبيعة العالقة بني مع احل ٢٠٠٦وحتديدا منذ اتفاق عام 
الذي يتمتع مبا يشبه  اإلقليمعاصمة  أربيلمدينة  أثره، وغدت واإلقليمالدولة املركزية 

" ما يسمى بالقلعة  أو" حكم ذايت واسع الصالحيات، فاملدينة القدمية املهجورة 
ع املدينة ترتبط شوار أمساءن أبل  أربيلاليت يعود جذورها آلالف السنني تتوسط 

 .ببعدها عن القلعة
أما األبرز فهو البناء يف القرى املدمرة واملهجرة اليت اضطر سكا�ا للنزوح عنها      

 أو إليهاأهلها  إلعادةيف السنوات السابقة، حيث يعاد بنائها اليوم وجتري حماوالت 
احلياة القروي واىل منط  إليهااالعتبار  إلعادةبغريهم يف حماولة  إسكا�ا إعادة
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اخلصبة واملياه الوفرية حتتاج ملن يفلحها، وقد ابلغنا  األراضين أوالفالحة، حيث 
تعاون مع احتاد  إلقامةرئيس احتاد الفالحني الذي زرناه للتعارف ويف مسعى 
" بيك أب " ألف سيارة  ٦٠الفالحني الفلسطينيني ابلغنا ان احلكومة قامت بتوزيع 

 .لعودة للقرى والعمل يف الزراعةم على اعلى الفالحني لتشجيعه
شبكة واسعة من الطرق خارج املدن حيث شاهدنا  بإنشاءالبدء  إىل إضافةهذا      
كلم  ٤٠٠وعلى مسافة حنو  إيرانمع  اإلقليممنطقة حدود  إىلسفرنا من أربيل  أثناء

يثة مع ، ومبا يف ذلك فتح نقطة حدودية حدالشوارعتأهيل  وإعادةورشة كبرية لفتح 
. ، اجلار اللدودإيران

 ..صالح الدين األيوبي
مدينة شقالوة ذات الطبيعة اجلميلة واألسواق التقليدية  إىليف طريقنا من أربيل      

اليت ينحدر منها القائد صالح الدين األيويب الذي يرى " دوين"الواسعة مررنا مبنطقة 
م مصدر فخر ١١٨٧القدس عام  يف بطوالته وقيامه بتوحيد املسلمني وحترير األكراد

 إالمولد صالح الدين يف مدينة تكريت،  إىلواعتزاز، ورغم ان الرواية التارخيية تشري 
على املنطقة اليت تضم مدينة " حمافظة صالح الدين"يهزسون بتسمية العراقيني  إ�م

.  يضاً مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسنيأتكريت وهي 
 ..نقابة الصحفيين

عن اتفاق لتوحيد كل من نقابة صحفيي كردستان واحتاد  أعلن ٢٠٠٣يف عام      
 أربيلبشكل منفصل يف كل من  ١٩٩٨صحفيي كردستان اللذان تأسسا عام 

والسليمانية حتت مسمى نقابة صحفيي كردستان وعقدت مؤمترين منذ ذلك التاري  
قاد النقابة منذ ، و٢٣/٧/٢٠١١-٢١وكان املؤمتر الثالث هو الذي حضرناه بتاري  

الصحافة الكردية ومؤلف جمموعة من الكتب  أعالمتأسيسها فرهاد عوين أحد 



 ٢٠١١ تشرين األول   -)٦٤(العدد   عشرة  - السابعةالسنة  الحوار -   ٩٥

 ٤٠انه وحسب قانون نقابة صحفيي كردستان رقم  إال، اإلعالمبعضها يف حقل 
فانه ال حيق للنقيب البقاء يف منصبه ألكثر  اإلقليمالصادر عن برملان  ٢٠٠٤لسنة 

البحث عن  إىلمنصبه، األمر الذي قاد الصحفيني من دورتني وهو ما حدا به لرتك 
جيد وفضل على الصحفيني،  وأداءنقيب بديل رغم ما يتمتع به فرهاد من مسعة 

صحفي كردي قاموا  ٤٢٥٠مندوباً ميثلون حنو  ٢٩٦واملؤمتر العام الثالث هذا يضم 
الكبريين بانتخاب مندوبيهم للمؤمتر �اية العام املاضي، حيث سيطر مندويب احلزبني 

 ٨١لدميقراطي و مندوباً للحزب ا ٨٣منها ) ١٦٤( على غالبية مقاعد املؤمتر 
 .لالحتاد الوطين

ويف مشهد يشبه ما جيري يف نقاباتنا ومؤسساتنا فان التوافق املستند للتوازنات      
السياسية والدينية والعرقية كان احلاسم يف حتديد جملس النقابة الذي فاز بالتزكية دون 

خمتلفة ومنهم  ألسباباملؤمتر  أعضاءوجود منافسني، بعد ان انسحب عدد من 
. اإلسالميمندويب االحتاد 

 ..مّن السما
والذي يدخل يف صناعته مّن " املن والسلوى"ما نعرفه حنن ب  أومّن السما،      
النباتات اليت تعيش يف العراق اليت تعترب موطن املن والسلوى، وهذه  بإحدىيعلق 
لوى شائعة هناك رغم ان قلة من املنتجني يصنعو�ا بشكل جيد باستخدام املّن احل

 .ن باستخدام مواد ونكهات صناعيةالطبيعي، وغالبية يقلدون املذاق ولك
مّن "لشراء علبة  اإلقليمتوجهت وزميلي علي يف يومنا األول يف أربيل عاصمة 

فلسطينيني  أنناا بعد عرف حيث باعنا ابن صاحب البقالة علبة وقبض مثنه" السما
بعد دقائق حلق بنا . أحد األسواق اجلديدة أرجاءوخرجنا من احملل لنكمل جولتنا يف 

  :وسألنا أوقفناصاحب احملل الذي يبدو انه عرفنا كوننا غرباء 
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 من فلسطني؟ أنتماهل  -
 .نعم -
 ؟"من السما " ابقالينتاشرتيتم من هل  -
 .نعم -
 بيع الفلسطينيون كغريهم من الناسهدية فنحن ال ن تفضال هذه علبة أخرى -

 !! انتم لكم معزة خاصة عندنا
. هذا التصرف الغريب الذي دغدغ فلسطينيتنا أدهشناشكرناه وتابعنا مسرينا بعد ان 

 ..حطة الفلسطينية والحطة الكرديةال
رها رئيس وفق عادتنا تلفعنا باحلطة الفلسطينية يف جلسة افتتاح املؤمتر اليت حض     
ونائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، ما ميزنا بسهولة عن بقية  اإلقليمبرملان 

الوحيدين املدعوين من خارج العراق حلضور املؤمتر، ففيما عدا  وإننااحلضور خاصة 
. وفد نقابة الصحفيني العراقيني فان كافة احلضور كانوا من األكراد

يد من احلاضرين طالبني أخذ حطتنا الفلسطينية، العد إلينابعد انتهاء اجللسة توجه 
لبعض اهلدايا التذكارية الفلسطينية  باإلضافةوحلسن حظنا انه كان معنا عدد منها 

. الصغرية قمنا بتوزيعها على الذين طلبوا شيئاً من فلسطني
وهي نفس " احلطة الكردية" بإهدائناويف املقابل فان عدد من الصحفيني قاموا      
حطة اليسار كما تعرف هنا، كما قامت النقابة رمسيا  أيالفلسطينية احلمراء،  احلطة

. عديدة أخرىهلدايا تذكارية  إضافةبتكرمينا بلوحة متثل الدبكة الشعبية الكردية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كاتب وصحفي من فلسطني 
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 ... ليس للكردي إال الريح

 
   فاروق حّجي مصطفى

ميس األول للمعارضني املستقلني، قال الصديق ميشيل كيلو أ يف مؤمتر مسري     
إنّه ال داعي لصدور مرسوم خاص بقانون األحزاب، فإذا كانت لدى السلطات 
النّية الصادقة للتعددية فلتطلق حرية نشاط األحزاب السياسية املوجودة على 

» التجمع«ىل أساس أّن باالسم، ع» الدميقراطيالتجمع الوطين «الساحة، ومسى 
موجود على األرض منذ سنوات، من دون أن يذكر أّن مثّة أحزاباً كردية موجودة 

، ورمبا كان عمر هذه ١٩٥٧على األرض كحقيقة ال ميكن التعامي عنها منذ 
وال . كل األحزاب املعارضة على الساحة السورية أعماراألحزاب أطول من 

ذه األحزاب الكردية، ضمن سياق املرحلة املاضية يفوت أحداً أّن السمة البارزة له
يف ما ) ١٩٥٨(واحلالّية، أّ�ا مل تركع لسياسة حكومة الوحدة بني مصر وسورية 

خص حّل مجيع األحزاب يف سورية، فقد قاوم الكرد هذه السياسة اإلقصائية اليت 



 ٢٠١١ تشرين األول   -)٦٤(العدد   عشرة  - السابعةالسنة  الحوار -   ٩٨

ا استمر عليه وضعت اللَّبتنلة األوىل لتفّرد احلزب الواحد بالسياسة والشارع، وهو م
 .البعث الحقاً 

وال نستغرب غياب األحزاب الكردية عن مقال للصديق رضوان زيادة يف      
يف معرض حديثه عن تواجد القوى والفعاليات املعارضة، حيث قفز » احلياة«

فوقها وفوق مقاومتها للسلطة منذ عقود، مع إّن زيادة مل يهمل حىت أصغر 
ل أيام أنشئت هيئة موحدة للتنسيقيات بغياب وقب. األحزاب العربية وأحدثها

. أُبلغ الكرد بأن باب اهليئة مفتوح للجميع اإلعالنالتنسيقيات الكردية، وبعد 
واحلق أن هذا النوع من التعامل دائماً حيدث مع الكرد، خصوصاً يف األشهر 
 األخرية من االنتفاضة، حىت أثناء عقد مؤمترات للمعارضة ال ُيستدعى الكرد يف

، »شهود عّيان أو مراسلي أخبار»اللجان التحضريية، فُيكتفى بدعوتم ليكونوا 
  .ب الكردية، وهذا غيض من فيضاحسب أحد سكرتريي أحد األحز

هكذا صدق من قال إن الكرد يف ذهن املعارضة السورية، يشبهون عربة      
هناك اتفاق ما ترى هل : والسؤال. الطعام النقالة تلجأ املعارضة إليها حني جتوع

على تميش الكرد يف احملافل العامة، ويف العديد من مداوالت وخطب املعارضة 
بنعم، أمكن القول كما قيل عن أكراد العراق الذين  اإلجابةالسورية؟ فإذا كانت 

ال أصدقاء هلم سوى اجلبال، ففي سورية، ليس للكردي إال الريح، حسب ما قال 
 .الشاعر الراحل حممود درويش
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 قراءات للكتب والمطبوعات
 

ة الفاشية األوروبية ياإلمبراطور
 دافيد رودغنو:تأليف  

 

 
 

  

مؤلف هذا الكتاب هو الباحث دافيد رودغنو املختص بدراسة احلركات الفاشية 
وهو يقدم هنا دراسة مطولة ومفصلة عن . وتاري  احلرب العاملية الثانية بشكل عام

 . والدور الذي لعبته إيطاليا فيها داخليا وخارجيا احلركة الفاشية األوروبية
 

يتحدث املؤلف عن توسع الفاشية اإليطالية خارج حدودها حيث احتلت اليونان 
وكما ويتحدث عن خوف الفاشيني . وكرواتيا وإثيوبيا وبعض الدول املتوسطية األخرى

ويبدو ! ثر منكفهناك دائما شخص فاشي أك. اإليطاليني من هتلر والنازيني األملان
كما ويتحدث املؤلف عن . أن هتلر كان يرعب موسوليين ألنه كان هو األقوى
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 . ايديولوجيا احلماقة والبالهة املتمثلة بالعقيدة الفاشية
 

لكن ما هي الفاشية يا ترى؟ قبل أن نعرف ما هي القيم اليت تؤكد عليها وتتمسك 
 . با ينبغي أن نعرف ما هي القيم اليت ترفضها

 
يف الواقع ان الفاشية األوروبية هي حركة فكرية وسياسية ترفض التمع الليربايل الذي 
كان قد تأسس يف القرن التاسع عشر يف أوروبا، وهو التمع الربملاين الدميقراطي 
القائم على مبادئ وقيم فلسفة التنوير اليت ازدهرت يف القرن الثامن عشر كما هو 

 . وجدت جتسيدها السياسي من خالل الثورة الفرنسيةوفلسفة التنوير . معلوم
 

ولذلك فإن الفاشيني يكرهون الثورة الفرنسية وكذلك الثورة األمريكية وكل ما نتج 
والفاشيون ال يؤمنون بقيم املساواة والعدالة اليت رفعتها الثورة الفرنسية كشعار . عنهما
 . أن حناول إقامة املساواة بينهم ففي رأيهم أن الناس ليسوا متساوين وال ينبغي. هلا
 

كما وال يؤمنون بأن اإلنسان طيب بطبيعته، وهم يكرهون املفكرين الكبار من أمثال 
ومعلوم أن هؤالء كانوا يعتقدون بأن اإلنسان . ديكارت، وكانط، وجان جاك روسو

بربرية قادر على حتقيق التقدم يف التاري  وحتسني وضعه واخلروج من مرحلة اجلهالة وال
مث . وكانوا يثقون بالطبيعة اإلنسانية. إىل مرحلة االستنارة العقلية واحلضارة اإلنسانية

 : يردف املؤلف قائال
 

ملاذا؟ أل�ا . يضاف إىل ذلك أن الفاشية تكره الدميقراطية كرها شديدا وال تؤمن با
هو نظام الثرثرة  فالنظام الربملاين الدميقراطي. عبارة عن نظام ضعيف يف نظر الفاشيني
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 . الفارغة والانية داخل جدران الربملان
 

وبالتايل فال خري يرجى منه . إنه نظام األحزاب املتصارعة أو املتكالبة على السلطة
ألن النواب يقضون كل وقتهم يف املماحكات اجلدلية بني بعضهم البعض وبالتايل 

 . فتضيع مصاحل األمة يف مثل هذا اجلو
 

ذلك أن اختيار القادة السياسيني من قبل الشعب شيء تافه وضار يضاف إىل 
ملاذا؟ ألن الشعب قد يكون جاهال وبالتايل فيختار أسوأ . باملصلحة العليا لألمة

 . الناس لقيادته
 

وترفض الفاشية أيضا حقوق اإلنسان والنزعة اإلنسانية عموما، كما وحتتقر الكرامة 
فاألمة، . ود يف نظرها إال بقدر ارتباطه باألمة العرقيةاإلنسانية ألن اإلنسان غري موج

ولذلك فإن الفاشية ترفض التمع . يف نظر الفاشية، هي األساس وليس الفرد
الليربايل، فهي تعتقد أن الليربالية، أي احلرية، تؤدي يف �اية املطاف إىل االحنالل 

 . اصةوامليوعة، وتقضي بالتايل على متاسك األمة ووحدتا املرت
 

وبالتايل فقيم التسامح، والتعددية، والليربالية يف نظرها هي قيم سلبية ال إجيابية على 
يضاف إىل ذلك أن الفاشية ترفض . عكس ما كان يظن فالسفة التنوير ومن اتبعهم

 . العقل والعقالنية
 

اعة ملاذا؟ ألن العقالنية تؤدي، يف نظرها إىل كبح مجاح الطاقة احليوية أو االندف
 . احليوية لإلنسان األورويب
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أو باألحرى إىل حترير » جنون«فاإلنسان لكي ينطلق ويصنع املعجزات حباجة إىل 

 . طاقاته الداخلية من أسر العقل والعقالنية
 

إ�ا . ولذلك فإن الفاشية هي عقيدة الفطرة والغريزة اهلائجة والعنف الثوري املتفجر
 . كلمةرومانطيقية باملعىن السليب لل

 
ملاذا؟ . باإلضافة إىل ذلك فإن الفاشية تكره االشرتاكية على الطريقة املاركسية اللينينية

هذا يف حني أن الفاشية . أل�ا تقول بصراع الطبقات وتقسم األمة إىل فئات متناحرة
 . تريد احلفاظ على وحدة األمة وال تؤمن بوجود الطبقات أو صراعها

 
ما هي القيم اليت تتبناها الفاشية وتؤكد عليها؟ وجييب : سؤالمث يطرح املؤلف هذا ال

بعد أن ذكرنا القيم اليت ترفضها جيدر بنا أن نذكر القيم اليت قامت على : مبا معناه
 . أساسها ودافعت عنها بكل قوة وعنف

 
فاإلنسان الفاشي هو شخص قومي . وأول هذه القيم هي القومية الشوفينية املتعصبة

وهو يعتقد بأن األمة اإليطالية . قه أو مجاعته إىل حد التعصب األعمىمتحزب لعر
وبالتايل فينبغي أن نضحي مبصلحة . مثال أو األملانية أو الفرنسية، اخل هي أمة مقدسة

 . وينبغي أن حنتقر األمم األخرى إذا كنا حنب أمتنا بالفعل. الفرد لصاحل األمة
 

وهلذا . لعناصر األجنبية اليت دخلت إليها ولوثتهاوالفاشية تدعو إىل تطهري األمة من ا
 . السبب فإن الفاشيني عنصريون بطبيعتهم
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ومعلوم أن هتلر قسم البشرية إىل عدة أعراق على هيئة هرم نازل ووصل على رأسها 
العرق اآلري أو اجلرماين، ويف أسفل اهلرم وضع األفارقة السود والعرب واليهود باعتبار 

 ! يا غري جديرة باحلضارةأ�م أعراق دن
 

وهلذا . واألمة لكي حتقق أهدافها وعظمتها حباجة إىل قائد تارخيي قوي، فاشي
السبب فإن الفاشيني يتعلقون بالقادة الدمويني الذين ال يتورعون عن سفك الدماء 

 . وينبغي على الشعب كله أن يسري وراء القائد الفاشي كالقطيع. إذا ما لزم األمر
 

السبب فإن جدران روما كانت مغطاة بالعبارة التالية يف الثالثينات من القرن وهلذا 
فالقائد األعلى ال خيطئ وينبغي اتباعه بشكل ! موسوليين دائما على حق: املاضي
وبالتايل فعبادة الشخصية هي إحدى مسات الفاشية األساسية، وعلى هذا . أعمى

 .  صنم معبود، وكذلك موسوليينالنحو حتول ستالني إىل أب الشعوب، وهتلر إىل
 

وما بني القائد ! فالقائد داخل النظام الفاشي هو شخص من طبيعة فوق البشر
أي احلزب الفاشي، : األعظم والشعب ماذا يوجد؟ ال شيء إال احلزب الواحد األوحد

وهو حزب ال يؤمن بالتعددية وال حبرية النقاش وال بالرأي والرأي اآلخر على الطريقة 
 . دميقراطيةال
 

كل هذه أشياء ينبغي حذفها يف النظام الفاشي القائم على تدجني اجلماهري وتأطريها 
 . من أجل عبادة الزعيم واتباعه بدون أي مناقشة

 



 ٢٠١١ تشرين األول   -)٦٤(العدد   عشرة  - السابعةالسنة  الحوار -   ١٠٤

وبالتايل فالطاعة الكاملة والعمياء مطلوبة يف النظام الفاشي، وهلذا السبب فإن 
يا، وقام بتكميم األفواه وحرية الصحافة، موسوليين قضى على احلياة الربملانية يف إيطال

أي احلزب الفاشي اإليطايل الذي يدّجن الناس كما : وفرض صحافة احلزب الواحد
 . يشاء ويشتهي ويربيهم على حب الزعيم امللهم الذي ال يفعل إال اخلري مهما فعل

 
أن  فعندما خيطر على باله. والقائد الفاشي شخص مغامر ال حيسب احلساب ألفعاله

يغزو أحد البلدان فإنه يرسل جيوشه يف جنح الظالم الحتالله حىت ولو أدى ذلك 
 . إىل الكارثة فيما بعد

 
وهلذا السبب راح موسوليين يتوسع يف اخلارج وحيتل العديد من البلدان الواقعة حول 

 . البحر األبيض املتوسط باإلضافة إىل إثيوبيا
 

روبا، وبالتايل فالقائد الفاشي حيب أن يربهن لشعبه أما هتلر فقد احتل ثالثة أرباع أو
!  على أنه رجل

 ـــــــــــــــــــــــــ
 اإلمرباطورية الفاشية األوروبية :الكتاب*

 االحتالل اإليطايل أثناء احلرب العاملية الثانية 
 دافيد رودغنو : تأليف *
  ٢٠٠٦مطبوعات جامعة كامربدج :الناشر*
 فحة من القطع الكبري ص ٥٢٨: الصفحات*
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 )صوت األكراد(من ) ٢٩(قراءة في العدد 
 )البارتي(الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا
 *سردار بدرخان :إعداد

 
يف سياق العودة إىل قراءة بعٍض من أدبيات أحزاب احلركة الوطنية الكردية، بغية    

اجلريدة املركزية  )-صوت األكراد(من  ٢٩ االضطالع واالستفادة، اخرتت العدد
، ذلك احلزب الذي كانت قيادته قد )الباريت(للحزب الدميقراطي الكردي يف سوريا
على خلفية إصدارها لبيان  ١٩٧٣آب عام  ١تعرضْت حلملة اعتقال ظاملة بتاري  

تشجب فيه وتستنكر بشدة إقدام السلطة وحزبا القائد على تنفيذ مشروع احلزام 
لعريب يف حمافظة اجلزيرة بعد ختصيص مبلغ عشرة ماليني لرية سورية هلذا املشروع ا

الذي سوف تكون له آثاراً كارثية على الشعب الكردي ومستقبله إىل جانب مشروع 
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. اإلحصاء اجلائر الذي جرد أكثر من مائة ألف إنسان كردي من حق املواطنة
دي وثين إرادته عن املطالبة فجاءت احلملة الشرسة بدف إرهاب الشعب الكر

حبقوقه القومية املشروعة ومقاومته لسياسة التمييز العنصري البغيضة، إال أنه، وبفضل 
عزمية املناضلني األحرار، بقي الشعب الكردي رافضاً جلملة هذه السياسات مطالباً 

ستعالء حبقوقه القومية الدميقراطية يف إطار وحدة البالد، مندداً بسياسة التمييز واال
. القومي املقيتة

، يكون قد مضت ١٩٧٤كانون الثاين من صوت األكراد-) ٢٩(بصدور العدد   
وتزامنل . قرابة السنة وأربعة أشهر على اعتقال قيادة احلزب وبقائها رهن االعتقال

صدور العدد مع الذكرى السادسة والعشرين لليوم العاملي حلقوق اإلنسان، ذلك 
ثناياه ذكرى طيبة وآمًال باحلرية لدى الشعوب املظلومة الرازحة اليوم الذي حيمل يف 
جاء العدد بأربع صفحات، ومقاالت خمتلفة، كان املقال . حتت نري القهر القومي

، ومقالة أخرى )الشعب الكردي في سوريا وحقوق اإلنسان(االفتتاحي بعنوان
س العراقي حينها صدام تتناول زيارة قام با الرئي) الطيور على أشكالها تقع(بعنوان

.  ، اجلنرال الفاشي الوحيد املتبقي يف أوروبافرانكو حسني إىل إسبانيا حيث استقبله
يف الصفحة الثانية، ) لجوء األكراد العراقيين والغوث السوري(ويف مقال بعنوان   

تنتقد اجلريدة موقف السلطة السورية بإتباعها خمتلف صنوف املضايقة على الالجئني 
هددت السلطات احمللية : "راد العراقيني وتديدهم بالرتحيل إىل العراق، جاء فيهاألك

برتحيلهم عدة مرات وإعطائهم مهلة كذا يوماً لرتحيلهم، وأخرياً، بدأت احلكومة 
السورية بتنفيذ تلك التهديدات، فق داهمل رجال املخابرات والقوى املسّلحة القرى 

هايب، يرعب سكان تلك القرى األصليني فضًال اليت يوجد فيها الالجئون بشكل إر
عن الالجئني وشرعت يف القبض عليهم وترحيلهم، وتقدميهم هدية إىل إرهاب 

إننا نناشد احلكومة السورية أن ال تتجاهلل واجبلها ...السلطات العراقية الفاشية
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اليد هل تسمح التق: اإلنساين جتاه هؤالء البؤساء، وحيق لنا أن نسألل هذه احلكومة
وهل الشعور ! واألعراف الدولية اليت تلتزم با سوريا بإتباع مثل هذه األساليب؟
!!..." اإلنساين الذي ينبغي أن حترتمه وتقدره يبيح هلا هذه التصرفات؟

يف الصفحة الثالثة، ) لمصلحة من هذه األحكام الجائرة؟(ويف مقال بعنوان   
عض املناضلني الكرد وأوجه الظلم الذي تناول املقال األحكام الظاملة اليت طالت ب

: يتعرض له الشعب الكردي، جاء فيه
أصدرت حمكمة أمن الدولة بدمشق أحكاماً جائرة حبق رفاقنا الذين مت تقدميهم "...

إىل احملاكمة بتهمة انتمائهم إىل احلزب، وبعد تردد بعضهم إىل احملكمة ملدة ستة 
حملكمة تصدر تلك األحكام وكأ�ا احتفال أشهر، والبعض اآلخر حوايل سنة، فإذا با

عاماً على الئحة حقوق اإلنسان اليت تنص على احرتام  ٢٦مبناسبة ذكرى مرور 
واستجابة لدعاء  ١٩٧٤حرية الفرد والعقيدة، وهدية للشعب الكردي يف خامتة عام 
صحيح أن احلكومة مل . املسلمني واملسيحيني يف أعيادهم لرفع الظلم واالضطهاد

ك أو تتمّهل يف أي أسلوب من أساليب الظلم جتاه العنصر الكردي من تشييٍد ترت
قرى  يف منطقة احلزام وترك عشرات األلوف من املواطنني يتضورون جوعاً بسبب 
حرما�م من جنسياتم، وبالتايل من فرص العمل، هذا باإلضافة إىل االعتقاالت 

حتفاظ  برفاقنا القياديني منذ سنة واألغرب هو اال. اليومية والضغط على املواطنني
ونصف يف أقبية أجهزة أمن الدولة دون أي مربر، قّلما أن قامْت حكومة أو دولة 

على أناٍس وطنيني ) ما بني ستة أشهر وسنة وتسعة أشهر(بإصدار أحكاٍم كهذه
إن هذه األحكام اجلائرة ال ترهبنا، ألن املناضلني ... شرفاء يؤيدون خطها العام 

دين سائرون يف طريق النضال وأن األحكامل مل ختتفهم أو ترهبهم أو تنزل من الصام
عزميتهم، أل�م يتوقعون أكثر من ذلك عندما يأخذون على عاتقهم مهمة النضال 

  ..."الشاق والطويل وهم مستعدين دائماً للتضحية يف خدمة التمع
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 :وفيما يلي نص المقال االفتتاحي

 
ا وحقوق اإلنسان الشعب الكردي في سوري

يف العاشر من كانون األول احتفلت اإلنسانية مبرور ستة وعشرين عاماً على    
إعالن الئحة حقوق اإلنسان اليت أقّرها التمع الدويل عرب منظمة األمم املتحدة 

هذه الالئحة كرست احلقوق األساسية لإلنسان . ١٩٤٨بشكل متكامل يف عام 
صل أو اجلنس أو الدين أو العترق أو اللغة أو الرأي وكرامته دون متييز بسبب األ

وطالبت دول العامل كافة  بالعمل على احرتام هذه احلقوق وصيانتها، . السياسي
ومن أبسط هذه احلقوق، حق اإلنسان يف العيش بكرامة وحرية وحق العمل وحق 

وكان إقرار هذه  .التعبري والكتابة بلغته واملساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات
احلقوق وإعال�ا نصراً لإلنسانية مجعاء وتاجاً على هامة العصر الذي اتسم بأنه 

عصر حترر الشعوب من كل عوامل القهر والظلم واالستغالل بعد أن اندحر ظالم 
الفاشية والنازية عقب احلرب العاملية الثانية وبدأت رياح التحرر والتقدم تّب على 

. ـ صغريها وكبريها ـ حاملة إليها األمل باحلرية واإلخاء واملساواةشعوب األرض كافة 
وكان من حق شعبنا الكردي يف سوريا أن ينعم مع شقيقه الشعب العريب بذه    

بالرغم من . احلقوق اإلنسانية كحق طبيعي معرتٍف به من قبل كل التمعات املتمدنة
اليت سامهت يف وضع الئحة   أن حكومتنا الوطنية كانت من األوائل بني الدول

حقوق اإلنسان وأعلنت إميا�ا مبا جاء فيها، كما صادقت على املعاهدة الدولية 
اخلاصة مبكافحة كافة أوجه التمييز العنصري وحيثما كان، إال أنه واألسى حيّز يف 

نفوسنا شاءت إرادة بعض املتنفذين يف احلكومات املتعاقبة منذ منتصف اخلمسينات 
ن من الذين مل يتمكنوا بعد من التحرر واخلروج من مستنقعات الشوفينية وحىت اآل
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اآلسنة، العمل على حرمان شعبنا الكردي يف القطر السوري من أهم حقوق 
اإلنسان، واستطاعت هذه الفئات الشوفينية املتنفذة من خالل محالت خمططة من 

ة حبق شعبنا تتسم إقرار إجراءات تعسفي...التهويش والتهويل والدجل السياسي
بدًء من إسقاط اجلنسية عن عشرات األلوف من ...بطابع التمييز العنصري البغيض

املواطنني األكراد وانتهاًء حبرما�م من العمل واالستخدام والتملك والبناء واالنتفاع 
وال زالت هذه ...من األرض ومنعهم من ممارسة أي نشاط سياسي أو اجتماعي

مرة رغم انفضاح أمرها املشني لدى كل وطين شريف وقومي السياسة املقيتة مست
. وجمافاتا ألبسط حقوق اإلنسان وحقوق املواطنة...تقدمي

إن حزبنا إمياناً منه بالوحدة الوطنية املقدسة وباألخوة التارخيية بني الشعبني العريب    
 والكردي إذ يتحسس بأسًى مأساة شعبنا الكردي يف سوريا وما يتعرض له من

صنوف االضطهاد الصامت، يهيب بأعلى سلطة يف البالد وأحزاب اجلبهة الوطنية 
التقدمية وجلنة حقوق اإلنسان العربية السورية أن يكونوا على مستوى مسؤولياتم 

الوطنية واإلنسانية للعمل على إيقاف سياسة التمييز العنصري اجلارية اليت متارلس حبق 
. ارسات اليت تتناىف ومصلحة البالداألكراد، وعلى إلغاء كافة املم

لتتعزز حتى األبد الوحدة الوطنية ولتتعزز األخوة العربية الكردية على أساٍس 
 .متين من اإلخاء والمساواة والتقدم

 --------------
كردي من سوريا  ومرتجمكاتب * 
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 أنماط العمارة الطينية في الجزيرة الفراتية

 
 محمود بادلي

الذي ، تاب أمناط العمارة الطينية يف اجلزيرة الفراتية للدكتور آزاد أمحد علييعد ك      
، من البحوث التارخيية ٢٠١٠صدر مؤخراً عن اهليئة العامة السورية للكتاب عام 

واملقصود بأمناط العمارة الطينية حسب الباحث، . والرتاثية املميزة يف جمال العمارة الطينية
عب عن نوع من املباين وهي العمارة الطينية، أي الدقة يف معرفة تلك التفريعات اليت تتش

. األنواع والطرائق والتفاصيل اليت تتفرع من النوع الواحد املعرف بالعمارة الطينية
الباب األول من الكتاب يبحث يف العمارة الرتاثية الطينية يف اجلزيرة الفراتية، وهو بدوره 

األول يستعرض الكاتب العمارة الطينية يف عصور مقسم إىل ثالثة فصول، ففي الفصل 
ما قبل التاري ، أي العمارة اليت بادت، تلك اليت تعود إىل عهود وعصور موغلة يف 

.  التاري  ومل تعد قائمة اليوم ويتم الكشف عن آثارها بواسطة احلفريات والتقنيات األثرية
لطينية األوىل يف اجلزيرة الفراتية هذه مث ينتقل بنا إىل بدايات االستيطان البشري والعمارة ا

أي األراضي الواقعة بني �ري دجلة " ميزوبوتاميا"املنطقة اليت أطلق عليها اليونان اسم 
وأن منطقة اجلزيرة الفراتية " جزيرة آقور"والفرات، كما تسمى حسب بعض املصادر بـ 
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يد يف احلقب اجليولوجية هي من البقاع األوىل على الكرة األرضية اليت احنسر عنها اجلل
زراعية  القدمية وكانت من أوىل املناطق اليت توفر فيها املناخ املناسب حلياة برية –

واعتمد الكاتب يف حبثه على أهم املواقع األثرية . وشكلت البيئة الطبيعية لإلنسان األول
حسن، مواقع  مواقع متفرقة يف العصور احلجرية األوىل، اجلرف األمحر، املريبط ، الشي ( 

سنجار الذي يعود إىل املرحلة ما بعد النطوفية، بقرص، تل الدامشلية على �ر البلي ، 
حيث أن . عمارة وحضارة تل حلف، العرزية، أم الدباغية ويارم تبه، غاورا ويونس

. العمارة يف كافة املواقع األثرية هي من مادة الطني
ور ما قبل اإلسالم وفيها تطرق إىل ويف الفصل الثاين يبحث الكاتب يف عمارة عص

عمارة مملكة ماري، مملكة ترقا، تل البيعة، السلنكحية،  : عمارة املمالك السورية القدمية
القدمية، " نادار"أو " ناغار" تل احلاج، تل الرماح، تل الشي  محد، تل بديري، تل براك 

كم، ١٠رقي عامودا بـ مشال مدينة احلسكة، تل موزان ش" نابادا"تل بيدر املعروف بـ 
مبيناً أهم مسات العمارة الطينية يف املمالك السورية القدمية . موقع ليالن، تل احلميدية

من مواد البناء والتقنيات واإلنشاء واألسوار واجلدران والبوابات واألبراج والتسقيف 
.  وخمططات املباين العامة والسكنية

.  طينية يف العصور اإلسالميةمث تطرق يف الفصل الثالث إىل العمارة ال
. أما يف الباب الثاين من الكتاب يعاجل الواقع الراهن للعمارة الطينية يف اجلزيرة الفراتية

يبحث هنا يف العمارة الطينية يف مدن اجلزيرة متطرقاً إىل عمارة العهد العثماين املتأخر 
وعمرانياً بدءا من القرن الثالث وحتوالتا، مشرياً إىل أن اجلزيرة الفراتية تراجعت حضارياً 

عشر، وحتديداً بعد غزو التتار للمنطقة واجتياحهم للجزيرة الفراتية وقتلهم للسكان 
ويف مرحلة الحقة ازداد اال�يار العمراين بعد اجتياح تيمورلنك . وختريبهم للقرى واملدن

ابع عشر عندما للمنطقة واستكملت عوامل اخلراب والرتاجع احلضري يف �اية القرن الر
وكانت . خرب تيمورلنك كل القرى والبلدات اليت وقعت يف طريقه باجلزيرة الفراتية

األجواء السياسية قد تيأت هلذا الرتاجع بعد أن انكمشت الفعاليات االقتصادية يف 
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حيث . مدن اجلزيرة الفراتية، وأثر خروج اإلدارات من داخل نطاق اجلزيرة الفراتية
وهنا يستعرض تاري  عمارة أهم . ق وبغداد والقاهرة واستانبول الحقاً ابتعدت إىل دمش

البوكمال، العشارة، دير الزور، الرقة، احلسكة، رأس : املدن يف اجلزيرة الفراتية املعاصرة
مبيناً أن املساكن يف مدن اجلزيرة ). ديرك(العني، درباسية، عامودا، قامشلي، مالكية 

صميم واملخطط الوظيفي العام ويعود ذلك جلملة من الفراتية متشابة من حيث الت
وأن تقنية البناء يف أبنية مدن . العوامل املناخية والبيئية واالجتماعية والتارخيية املشرتكة

اجلزيرة الفراتية تتمحور حول نقطة أساسية هي البناء مبادة الطني واملواد احمللية املتممة 
تاب يدور حول العمارة الطينية يف ريف اجلزيرة والفصل األخري من الك. واملساعدة هلا

الفراتية، متطرقاً إىل نشأة القرى يف اجلزيرة الفراتية واليت يعود إىل العصور احلجرية، 
باإلضافة إىل العمران الريفي يف العهد العثماين ومن مث سيادة البداوة يف أواخر العهد 

مهامها وحسب آلية منطقها  العثماين وتأثريها على العمران الريفي، حيث كانت
الداخلي السخرية من احلياة الفالحية وحماربة العمران وغزو القرى العامرة وختريب املزارع 
و�ب مواشي الفالحني املستقرين يف سفوح اجلبال باجلزيرة العليا أو على ضفاف �ر 

عثمانية مث يتطرق الكاتب إىل مرحلة اهتمام السلطات ال. الفرات يف اجلزيرة الدنيا
بالعمران يف أواخر القرن التاسع عشر كجزء من سياساتا اإلصالحية وهي ما مسيت 

بالعودة إىل االستقرار الريفي، وإىل بدايات العمارة الريفية يف اجلزيرة الفراتية وهي املرحلة 
اليت اعتمدت احلياة القروية اجلديدة بشكل رئيسي على آليات انتقال البدو من حالة 

إىل االستقرار، ومن اعتماد اقتصاد الرعي فقط إىل حالة شبه مستقرة تتخذ  الرتحال
.  الزراعة مورداً اقتصادياً إضافياً يف حياتم إىل جانب الرعي

وأخرياً يبحث الكاتب يف السمات العامة املشرتكة للعمارة الطينية يف اجلزيرة الفراتية 
يات البناء باإلضافة إىل العوامل متطرقاً إىل خمطط القرى والتصميم املعماري وتقن

االقتصادية واالجتماعية، وعوامل البيئة املؤثرة على مسات العمارة الطينية يف ريف اجلزيرة 
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مث يتطرق إىل أهم املعضالت اليت تواجه بقاء واستمرارية العمارة الطينية من .الفراتية
. ةناحية التخطيط العمراين والتصميم وكذلك من الناحية اإلنشائي

وأخرياً يف معرض حديثه عن مستقبل العمارة الطينية يف اجلزيرة الفراتية، يقرأ الكاتب 
واقع العمارة الطينية يف مدن اجلزيرة الفراتية معتمداً على معطيات هذا الواقع، الذي 

يؤكد على عزوف املواطنني عموماً وسكان املدن على وجه التخصيص عن البناء مبادة 
اب هذا العزوف وظاهرة تراجع البناء الطيين يف العقود والسنوات وحييل أسب. الطني

عدم إدراج علوم البناء التقليدي عموماً  : -األخرية إىل جمموعة من العوامل منها
والعمارة الطينية خباصة ضمن مناهج التعليم اجلامعي يف كليات اهلندسة املعمارية واملدنية 

تشجيع واقرتاح أكادميي للحفاظ على البناء يف سورية، وبالتايل مل يكن هنالك أي 
كما مل تساهم نقابة املهندسني السورية بأي جهد وفعالية يف . الطيين والسعي لتطويره

إضافة زيادة أسعار العقارات بشكل كبري . تبين البناء باملواد احمللية وخاصة مبادة الطني
 حال هدم البناء الطيين داخل مدن اجلزيرة، والريعية اليت حتققها هذه العقارات يف

التقليدي والقيام ببناء أبراج جتارية وسكنية من اخلرسانة املسلحة يف مكا�ا وتكون هذه 
املباين اجلديدة عالية ومغرية، وتعطي مردوداً اقتصادياً أفضل، نظراً لكرب املساحة الطابقية 

اتت تشكل عبئاً على وصعوبة صيانتها يف مراكز املدن حيث ب. الناجتة عن البناء الربجي
السكان، وخاصة بعد الرتاجع الكبري يف عدد العمال واملهنيني الذين يعملون يف جمال 

. وتوجههم حنو العمل يف قطاع البناء اإلمسنيت. حرف البناء التقليدي الطيين
لذلك وضمن الظروف املشخصة يبدو تقبل السكان لألبنية الطينية وآلفاق تطويرها 

يف ضواحي املدن واألرياف والبلدات، أكثر مما هو عليه يف مراكز املدن  احتماالً قائماً 
. ذات الكثافة السكانية العالية
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 :بحوث ودراسات 

مفتاح الشخصية الكردية : الجبل
    أحمد الخليل  . د

8Tdralkhalil@hotmail.com 8T 

  بانوراما الجبل -٢

توضيحات 

 Malebranchذات مرة قال الفيلسوف الفرنسي نيكوالس مالربانش 
Nicolas )الهواء الذي نستنشقه يسّبب تغييرًا في عقولنا): " ١٧١٥-١٦٣٨  "

، ولعل هذا القول كان مستغرلباً )٣٧األرض والتطور البشري، ص : لوسيان فيڤر(
يفّسرون هدير الرعد بأن يف جمتمعاتنا قبل قرن من الزمان، أيام كان أجدادنا وجداتنا 

اإلمام علي بن أيب طالب يضرب السُّحب بسوطه، فتزجمر متأملة، وتبكي بدموع 
، وأيام كانوا يفّسرون خسوف القمر بوجود حوت هائل حياول )املطر(غزيرة تسّمى 

ابتالع القمر، فكانوا يقرعون على األواين والطبول، ويطلقون الرصاص، إلخافة 
. ر املكروباحلوت، وإنقاذ القم

من  أما اآلن، وبعد التنوّع الشديد يف جماالت العلوم، وحتليل الكائن احلي-
إىل عناصره الكيميائية والفيزيائية والكهرطيسية األولية، بات من  قتبل املختصني-

املفيد أن مننح قول مالربانش وغريه قسطاً أكرب من اهتمامنا، ونأخذه باحلسبان يف 
ائنات على كرتنا األرضية، وخاصة أن مثة فريقاً من العلماء تفسري مسرية حياة الك

mailto:dralkhalil@hotmail.com�


 ٢٠١١ تشرين األول   -)٦٤(العدد   عشرة  - السابعةالسنة  الحوار -   ١١٥

بدايًة و�ايًة كائنات بيولوجية، ليس على الصعيد  حنن البشر- يؤّكدون أننا-
اجلسدي فقط، وإمنا على الصعيد العقلي والشعوري أيضاً، وأن العالقة بني 

ر طبيعة الجينات والبيئة يجب أن تؤخذ في الحسبان لدى أية محاولة لتفسي"
 Arnoldحسبما يقول املؤرخ اإلنكليزي أرنولد توينيب   "التطور أو الَخلق

Toynbee )التحديات : أرنولد توينيب، ودايساكو إكيدا.  ()م ١٩٧٥  –١٨٨٩
 ).٨٥، ٥٩العقل واللغة والتمع، ص : وانظر جون سريل. ٢٤الكربى، ص 

انوراما اجلبل، وسأكون ويف إطار هذه الرسية العلمية اإليكولوجية، أتناول ب
مضطراً إىل االستعانة أحياناً مبالحظايت وآرائي الشخصية، وقد أكون مصيباً وقد 

، وذكرها ياقوت Korzailأكون خمطئاً، فقد فتحت عيين على احلياة يف قرية ُكْرزلْيل 
ل(احللملوي بصيغة  ، وتسّمى اآلن )٤/٣٦٧ُمْعجلم البلدان، : ياقوت احلموي) (قـُْرزاحت

، يف الزاوية الشمالية الغربية Afrin) عتْفرين(ْرزلحيْتل، وهي من قرى منطقة ُكْرد داغ قُ 
من سوريا، وعتْفرين اسم للنهر الذي خيرتق املنطقة من الشمال إىل اجلنوب، وجاء 

معجم : ياقوت احلموي(هذه الصيغة عند كل من ياقوت احللملوي والقلْلقلشلْندي 
تعين  Afrin آفرين وكلمة ). ٤/٨٤صبح األعشى،  :القلقشندي. ٤/١٤٩البلدان، 

أڤستا، ص (). أڤستا(، وهو تفسري الكتاب الزردشيت املقدس )زند أڤستا(يف ) بـلرلكة(
٨٠٨ .(

، إضافة إىل مركز البلدة، )مركز ناحية(منطقة كرد داغ ستة نواٍح  ضموت
لب على قرية كبرية وصغرية، والطابع اجلبلي هو الغا) ٣٦٠(وتتألف من حوايل 

املنطقة، إ�ا يف مجلتها سالسل جبلية، تقع بينها أحياناً سهول ضّيقة أو متوسطة 
اال�دامي الواقع بني سلسلة جبل للْيلون Cume  السعة، ولعل أوسعها سهل ُجومله 

Leylun  شرقاً، وسلسلة جبل هلْشتتياHeshtiya  ُلون يف وغرباً، وقد رد اسم ُجومله ولليـْ
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 .١٥٤فتوح البلدان، ص : البالذري(ي وياقوت احلموي وأبو الفتداء كتابات البلالُذر
معجم البلدان، : ياقوت احلموي: وانظر. ٢٦٧تقومي البلدان، ص : أبو الفداء

على السفح الغريب جلبل  Korzailُكْرزلْيل ، وتقع قرييت )٥/٣٤، ٣/٢٢، ٢/٢١٩
وإمنا عن خربة  ال يصدر عن ختّيالت وظنون،) اجلبل(ليلون، ولذا فحديثي عن 

.  حياتية بدأت منذ أن حللت ضيفاً على هذا العامل

ومنذ حوايل ثالثني سنة التقيت بامرأة عجوز كردية من شرقي تركيا، كانت 
يا : " وكنا نتحدث بشأن جبال عفرين- متزّوجة من رجل يف منطقتنا، فقالت يل-

تقصد ". ( بنّي، جبالكم هذه مثل مصاطب البيوت إذا قيست بجبالنا هناك
ولعلي وضعت ما قالته العجوز حينذاك يف خانة املبالغة، ). جبال مشايل كردستان

.  لكن اتضح يل بعدئذ أ�ا كانت دقيقة جداً فيما قالته

قدماً، يف حني تبلغ ) ٣٦٠٦(إن ارتفاع أعلى قمة يف جبال عفرين يبلغ 
 Sangarجبل سنجار  إن ارتفاع. اجلبال يف بالد الكرد األخرى ارتفاعات عالية جداً 

 Nimrodقدماً، وجبل منرود ) ٦٤٣٦( Gudi، وجبل ُجودي )قدماً  ٤٩٨٥(يبلغ  
 Shaiweقدماً، وجبل شليوه ) ١١٠١٤( Bistunقدماً، وجبل بيستون ) ٩٥٦٧(
 Halgurdقدماً، وجبل ) ١١٧٤٥( Alwendقدماً، وجبل ألوند ) ١١١٢٢(

قدماً، وجبل ) ١٢٣٣٦( Rashkohقدماً، وجبل رلْشُكوه ) ١٢٢٤٩(هلگورد 
 Subhanقدماً، وجبل ُسْبحان ) ١٢٨٧٠( Little Araratأرارات الصغري 

القدم . [قدماً ) ١٦٩٤٦( Great Ararat قدماً، وجبل أرارات الكبري ) ١٣٣١٤(
). .Mehdad Izady: The Kurd, P15] (سم ٣٠= 

عرفياً، ال يعود إىل مث إن تأثري البيئة اجلبلية يف البشر، بيولوجياً وسيكولوجياً وم
ألف ) ٤٠(قرن أو بضعة قرون، وإمنا يعود إىل فرتة العصر احلجري القدمي؛ أي إىل 
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من مرحلة لوسي إىل مرحلة اللغة، ص : دونالد جوهانسون وبليك إدغار( سنة تقريباً 
، ورمبا ميتد إىل ما قبل ذلك مبئات اآلالف من السنني؛ كما أن من املهم )١٨٢

أننا لسنا النتاج النهائي واألخير لثالثة باليين سنة من " : اناألخذ يف احلسب
التطّور على سطح الكرة األرضية، فنوعنا، مثل كل األنواع األخرى، إنجاز 

من مرحلة لوسي إىل : دونالد جوهانسون وبليك إدغار(". تطّوري جاٍر ومستمر
). ٢٠٣مرحلة اللغة، ص 

واآلن ماذا عن بانوراما اجلبل؟ 

متالء والفراغ جدلية اال

البيئة اجلبلية أ�ا جغرافيا يغلب عليها التحّدب إن أول ما يلفت االنتباه يف 
، وتفرض على البصر أن ينشط عمودياً أكثر مما ينشط أفقياً، إ�ا تفرض )التكّور(

على البصر أن يصعد حنو القمم، وينحدر حنو الوديان، ويدور مع املنعطفات، 
إن اجلبل يفرض على : وبتعبري آخر. و ويهبط مع اجلروفويتكّور مع الصخور، ويعل

، سواء أكانت احلركة تصاعدية )تكّورياً (دائرياً  يف الغالب- البصر أن يتحرك-
). النظر إىل الوادي(، أم تنازلية )النظر إىل القمة(

 وبصورة شبه دائمة- وهذا يعين أن جغرافيا اجلبل جتعل اإلنسان كل مرة-
املقعَّرة، /ع ملقطع مكاين مكوَّر الطابع، تغلب عليه اخلطوط احملدَّبةعلى متاّس مباشر م

ويعين أيضاً أن . وتقّل فيه اخلطوط املستقيمة املمتدة، وهي مع قلتها قصرية غالباً 
، يف حني يكون )طول، عرض، ارتفاع(جغرافيا اجلبل مكان مؤلف من ثالثة أبعاد 

مباشر مع مقطع مكاين منبسط  اإلنسان يف السهل، معظم األحيان، على متاسّ 
طول، (الطابع، خطوطه مستقيمة ومديدة غالباً، وهو مؤلف من بعدين فقط 

).  عرض
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ومثة مالحظة شخصية لعلها تكون مفيدة يف هذا الال، فقد مّر أنين أنتمي 
، وكانت لنا أراض يف Afrin) عتْفرين(، يف منطقة ُكْرد داغ Korzailإىل قرية ُكْرزلْيل 

يف حمافظة حلب، وتفصل ) الباب(، على التخوم الغربية ملنطقة )ُشُدود(تسّمى قرية 
معه  رمحه اهللا- بني منطقيت عفرين والباب، وقد اصطحبين والدي-) علزاز(منطقة 

ذات مرة وأنا صيب إىل شدود صيفاً، وكنا حباجة إىل �ار كامل لنصل إليها سرياً على 
أنين كنت أشعر حينذاك حبالة غريبة يف سهول األقدام أو مستعينني بدابة، وأذكر 

، ما كنت أشعر با وأنا يف منطقة عفرين، وكان ذلك الشعور يتفاقم يف طريق إعزاز
العودة، وبطبيعة احلال ما كنت قادراً حينذاك على فهم ذلك الشعور، ناهيك عن 

. تفسريه

الكنا يف وبعد رحيل الوالد إىل العامل اآلخر، وقعت مهمة متابعة موضوع أم
شدود على عاتقي، وكنت أتنقل بني القريتني على درّاجة نارية، وملست أن ذلك 

الشعور القدمي كان خيامرين مرة أخرى كلما كنت أجتاز سهول عزاز، والحظت مرة 
أخرى أن نسبة إحساسي به كانت ترتفع يف رحلة العودة، ومبا أنين كنت قد امتلكت 

وعي، وأصبحت أقدر على مراقبة الذات وتفسري قدراً ال بأس به من املعرفة وال
.  الظواهر النفسية، وضعت يدي على املشكلة؛ إ�ا كانت مشكلة الشعور بالفراغ

أجل، كنت معتاداً يف بيئيت اجلبلية على أن أتعامل وأتفاعل مع كتل جبلية 
تشّكل عاملي، فقريتنا تقع على سفح جبل ليلون، وعلى بُعد حوايل مخسمئة مرت 

اً ينتصب أمامها جبالن متجاوران صغريان، وعلى بُعد حوايل مخسة كيلومرتات غرب
غرباً أيضاً تنتصب أمامي سلسلة جبال هلْشتتيا، وتطل من خلفها يف األفق الغريب 

الشاخمة املكللة بالثلوج طوال العام، وكذلك األمر إذا  Amanusقمم جبال أمانوس 
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اهات ال أجد جغرافيا ختلو من جبال أو اجتهُت مشاًال وجنوباً، يف مجيع االتج
. هضاب، وال أواجه فراغاً يزيد على مخسة كيلومرتات يف أبعد تقدير

أما يف رحليت إىل شدود فكنت أجد نفسي ُدفعة واحدة وسط فراغ هائل 
األبعاد، سهول منبسطة يف كل االجتاهات، ال مكان فيها ألية جبال، وإمنا مثة فقط 

كنت أفتقد يف سهول عزاز البعد الثالث من : وبعبارة أخرى. يلةتالل ترابية قدمية قل
أبعاد املكان الذي اعتدت أن أراه صباح مساء طوال اليوم، وائتلفت معه، وساهم 

يف صيغته ) االرتفاع(رويداً رويداً يف تكوين شخصييت منذ الصغر؛ أال وهو بُعد 
.  احملدَّبة املكوَّرة

يف رحلة العودة فريجع إىل أن نقطة انطالقي  وأما سبب تفاقم الشعور بالفراغ
يف شدود كنت تبدأ من منطقة هضبية مرتفعة نسبياً، ومبجرد إشرايف على سهول 
عزاز كنت أشعر وكأنين أواجه حفرة منبسطة هائلة املساحة، وما كان يرحيين سوى 

. استقرار بصري بني حني وآخر على قمم جبال أمانوس يف األفق الغريب البعيد
أذكر أين ملست الشعور بالفراغ بعد ربع قرن، حينما كنت أخرتق بالسيارة صحارى و

شبه اجلزيرة العربية؛ يف طريقي بني سوريا ودولة اإلمارات العربية املتحدة، وكنت أشعر 
. بارتياح عندما كنت أبصر بعض اجلبال القليلة وسط تلك الرباري الشاسعة

البصر والبصيرة 

: الفراغ يف املشهد اجلبلي توصلنا إىل أربع نتائجإن جدلية االمتالء و

تتقلص يف قطّاع الرسية، وتتسع نسبة ) الفراغ(إن نسبة مساحة    -١
يف املشهد السهلي ) الفراغ(، يف حني تكون نسبة مساحة )االمتالء(مساحة 
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، وهذا يعين أنك يف )االمتالء(والصحراوي هي املهيمنة، وتتقّلص نسبة مساحة 
. بلية تتعامل مع ما حولك مبدى بصري أقصر، لكنك ترى موجودات أكثرالبيئة اجل

إن ابن البيئة اجلبلية يعتاد اإلشراف من فوق القمم على املناطق    -٢
األرض : لوسيان فيڤر(احمليطة، فيصبح أكثر رغبة يف التواصل مع األفق الواسع 

كثر كل مرة كما أن تعامل البصر مع موجودات أ). ٢٥٧والتطور البشري، ص 
يتطّلب قدراً أكرب من دقة املالحظة، والرتكيز على التفاصيل، وعلى تفاصيل 

، أم لتحديد وضعياتا )ما هي؟(التفاصيل، سواء أكان ذلك ملعرفة املوجودات 
ما (، أم لتحديد قيمتها )ملتل هي؟(، أم لتفسريها غائّياً )كيف هي؟(وعالقاتا 
).  فائدتا؟

ية تساهم يف تكوين ذهنية شديدة االرتباط بالواقع، إن البيئة اجلبل  -٣
وذات قدرات حتليلية متقدمة، وهي مؤهلة يف الوقت نفسه ألن تكون ذهنية فلسفية، 
تطل على األمور والقضايا من عٍل، وتستخلص املبادئ العامة والقوانني الكلية من 

البيئة اجلبلية يف  املعطيات املتجاورة أو املتواكبة، وأحسب أن حتليل العالقة بني
اليونان وتقدم الفكر الفلسفي هناك قدمياً كفيل بتأكيد هذه اخلصيصة يف الشخصية 

. اجلبلية

إن انشغال اجلبلي بالتفاصيل قد يتحّول، يف بعض احلاالت، إىل    -٤
، )الكل(وإمهال ) اجلزء(شكل من أشكال قصر البصرية وضيق األفق، والرتكيز على 

، والتعلق مبا هو حمدود ومؤقت )األصول(والسهو عن ) الفروع(والدوران يف فلك 
على حساب ما هو عام ودائم، وال ريب يف أن فرداً بذهنية كهذه يصبح بالء على 

 .جمتمعه، وأن جمتمعاً بذهنية كهذه يضيع الطريق إىل الصواب، بل قد يدّمر نفسه
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الجبل والمفاَرقات 

فارقات، وميكن إدراجها يف خانة ويف البيئة اجلبلية تتعايش مجلة من امل
).  التناقض(أكثر من إدراجها يف خانة ) التكامل(

، والوادي ميّثل )االرتفاع(فالقمة متّثل  :ُأوالها المفاَرقة بين القمة والوادي
، وإذا كانت القمم تساهم يف تكوين الشعور بالتمّيز والتفوق، وما )االخنفاض(

ت والشموخ والرتّفع والكربياء، فإن املنخفضات يواكبهما من مسات االعتداد بالذا
وقيعان الوديان تساهم يف تكوين الشعور بالتواضع، وقد تصبح عامًال مساعداً 
إذا : لعوامل أخرى، تتضافر لتكوين الشعور بالنقص والضآلة والضعة، وبتعبري آخر

ساعد ، فإن القيعان عامل م)السيد النبيل(كانت القمم عامًال مساعداً إلنتاج 
).     العبد الذليل(إلنتاج 

وتتمّثل الصالبة، وما يواكبها من  :والثانية المفاَرقة  بين الصالبة واللطافة
القوة والقسوة والتجّهم والفظاظة الصامتة، يف جرم اجلبل الضخم اهلائل الرابض على 
 األرض بوقار، الصاعد يف السماء بشموخ، إنه يعرتضك بثبات، ويسّد أمامك األفق
بعناد، كما أن الصالبة تتمّثل يف عدد هائل من الصخور املرتاكمة املتجاورة واملتفاوتة 

.  األحجام، يتجلبب با ذلك اجلرم العمالق اهلائل ليل �ار

وتتمثل اللطافة، وما يواكبها من اللني والرقة والطراوة والبشاشة والوداعة، يف 
ورها يف املساحات اليت تنحسر األشجار واألعشاب واألزاهري، وهي ال تؤكد حض

فيها الصخور واحلجارة فقط، وإمنا جتدها أحياناً نابتة بإصرار من قلب الصخور، 
ّيا، زاهية اللون ُحل

. مجيلةل الطّلة، ممشوقة القامة، مرفوعة اهلامة، ناضرة الوجه، بامسة امل
عند وإذا ضممتل إىل هذه اللوحة اللطيفة جريان الينابيع على سفوح اجلبال و
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أقدامها، وتدّفق األ�ار يف الوديان، تشعر أن اجلبل ليس  عامل التناقضات، وإمنا هو 
. عامل التضايف والتكامل، عامل يندمج فيه اجلمال باجلالل

ففي البيئة اجلبلية تنخفض درجات   :والثالثة المفارَقة في درجات الحرارة
وما . يرة، وتّب العواصف الثلجيةاحلرارة شتاء اخنفاضاً شديداً، وتنهمر األمطار الغز

إن حيّل الربيع حىت يلطف اجلّو، وتّب النسائم رقيقًة منعشة، وتبدأ دورة جديدة من 
التقمص واحللول كما يقول فالسفة التصّوف، وتتحّول قطرات املطر وذرّات الثلج 

الظالل، إىل أعشاب ناضرة زاهية، وإىل أزاهري متنّوعة خالّبة األلوان، وأشجار وارفة 
ومع حلول الصيف، تبدأ درجات احلرارة يف الوديان . وينابيع رقراقة املياه

واملنخفضات باالرتفاع، ويـلْيبلس كثري من األعشاب، يف حني حتتفظ املرتفعات 
. بقدر من لطافة اجلو ووفرة األعشاب -Zozanتسّمى ُزوزان  العالية-

ة حتّوالت متدّرجة يعرفها ابن وجدير باالنتباه أن التحّوالت يف البيئة اجلبلي
البيئة اجلبلية، وحيتاط هلا، وميتلك الوقت للتكّيف معها، وهي ليست تقّلبات 

مفاجئة، تنقّض على املرء وتباغته وتصدمه، كما هو األمر يف البيئة الصحراوية ورمبا 
شبه  إن التحّوالت يف البيئة اجلبلية تتّم وفق قواعد: وبتعبري آخر. يف البحرية أيضاً 

ثابتة، وميكن توقّعها بناء على فهم قدر بسيط من قوانني الطبيعة، واالستعداد هلا مبا 
.  يلزم

تجاور األضداد 

:    وميكننا أن خنرج مما سبق مبا يلي

البيئة اجلبلية بيئة مستعصية متوّحشة، وعلى اإلنسان اجلبلي أن ميتلك   -١
متنحك نفسها هكذا بسهولة ودون  القدرة على استئناسها والتفاهم معها، إ�ا ال
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عناء، فلكي متشي يف اجلبل صاعداً أو منحدراً أنت مضطر ألن تبذل عناء مضاعفاً 
عّما تبذله وأنت متشي يف السهول، وكذلك األمر سواء أكنت تبحث عن مثرة، أم 
تفتش عن عشبة، أم تنّقب عن جذور، أم تغرز وتداً، أم تغرس فلسيلة، أم ترعى 

.  تصطاد ولْعًال، أم تواجه وحشاً غنماً، أم 

أن تعيش يف بيئة مستعصية ومتوحشة يعين أنك تتعامل مع بيئة   -٢
تتحّداك، وكي حتتفظ بالبقاء فيها عليك أن تقبل التحدي، وأن تكون يف مستوى 

التحدي جسدياً وذهنياً ونفسياً، وإال فإن مكانك املناسب هو االحندار إىل 
وى التحدي ينبغي أن تّتصف بقدر كاف من الصالبة وكي تكون يف مست. السهول

والقوة والقسوة، وبقدر مماثل من الصرب واجللللد والعناد، وكي نعي دالالت االستعصاء 
والتوحش والتحدي يف البيئة اجلبلية دعونا نستحضر الفارق بني رجلني يرغبان يف 

اً من تربة اختاذ بيت؛ األول يقّطع حجارة من صخور اجلبل، وآخر يصنع طوب
.  السهل

إن جتاور الصالبة واللطافة يف البيئة اجلبلية عامل مساعد لتكوين   -٣
شخصية تتجاور فيها القوة والضعف، والقسوة والدماثة، واهلدوء والعنف، والوقار 
والثوران، واجلّد واملرح، والعبوس والبشاشة؛ شخصية متتاز بروح قتالية عالية، وتقبل 

ة صلبة راسخة ممتنعة على االمنساخ واالخرتاق، تقابلها التحدي بثقة، شخصي
وتزامحها شخصية رلخوة، شخصية ضعيفة الثقة بذاتا، تتجّنب التحّدي، وجيعلها 

 .الشعور بالنقص عرضة لالمنساخ يف اهلُوِّيّة، ولالخرتاقات يف القيم واملواقف
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جغرافيا االكتفاء 

: ومثة خصائص أخرى للبيئة اجلبلية

؛ إنه زرمه اهلائل، وعلّوه أن الجبل جغرافيا الوضوح والغموضأوالها 
الشاهق، ال خيفى على الناظر، بل يراه املرء من بعيد، وميكن له أن يقّدر مدى 

ضخامته وارتفاعه، لكن ما إن يتوّغل فيه حىت جيد نفسه كائناً ضئيًال بني أحضان 
وهو  بلى، إن املرء- كائن عمالق، وأنه خيوض رويداً رويداً يف أرض الغموض،

ال يعرف ماذا ينتظره وراء تلك القمة، أو داخل  ذلك اُجلحر، أو  يتنّقل يف اجلبل-
.  يف أعماق ذلك الكهف

يستطيع   سواء أكان صياداً أو راعياً أو مزارعاً، أو جمرد مسافر- واملرء-
ة ما السيطرة ببصره على مساحة شاسعة من جغرافيا السهل، ويكون أقدر على مراقب
حوله ومعرفة ما حييط به، أما يف اجلبل فالوضع خيتلف، إن جغرافيا اجلبل تفرض 

مثة أشياء كثرية ال تعرفها؛ وكي : عليه شكًال من أشكال العلماء، وتقول له ضمناً 
يتحرر من بعض ذلك العماء، ويفك طالسم الغموض احمليط به، ليس له إال أن 

.    موقع حيقق له السيطرة يكون على الدوام يف مكان مرتفع، ويف

فإنك وأنت يف اجلبل ال تعرف مسبقاً  ،والثانية أن الجبل جغرافيا المفاجأة
بطائر يندفع بالقرب  وأنت متشي- ماذا ميكن أن تلتقي من كائنات، فقد تفاجأ-

من قدميك، ويباغتك برفيف جناحيه حمّلقاً يف اجلو، إنه كان بدوره مذعوراً؛ ألنك 
على مقربة من بعض الذئاب أو الدببة  وأنت يف اجلبل- وقد تكون- .فاجأته أيضاً 

وقد تُفاجأ بزاحف يسرع منحدراً من على صخرة، ليختبئ بني ركام . وأنت ال تدري
من احلجارة، وقد جتد فجأة حّية تبتعد بسرعة من طريقك، وقد تعّضك يف قدمك 
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يف خيمتك أو على إذا وطئتها، وقد تفاجأ بأخرى حتّل ضيفاً عليك حىت وأنت 
.  مصطبة دارك

فالصخور واجلروف والوديان واأل�ار  :والثالثة أن الجبل جغرافيا العزلة
كلها فواصل طبيعية، حتول دون حتقيق التواصل والسهل والسريع مع اآلخرين، إن 
الراعي الذي يرعى قطعانه يف واد أو على سفح جبل، ال يرى الراعي اآلخر يف 

إن سكان قرية واقعة على سفح جبل قادرون على رسية القرى الوادي الاور، و
الواقعة على السفوح املقابلة، أو على السهول احملاذية، لكنهم غري قادرين على رسية 

ويف الشتاء، وحينما تطل الثلوج بكثافة، تصبح العزلة . القرى الواقعة خلف اجلبل
يقول . راهم وبيوتم أوقاتاً طويلةمرّكبة، إذ تنقطع الطرق، ويضطر الناس إىل التزام ق

 من جزيرته الجبلية- وساكن الجبل، في قاع الوادي الجبلي –: " لوسيان فيڤر
رجل منعزل، مخلوق سجن في نطاق ضيق، يفرضه عليه الحاجز الجبلي الذي 

األرض والتطور البشري، ص : لوسيان فيڤر". (يفصله عن بقية أنحاء اإلقليم 
٢٩٦  –٢٩٥ .(

إنه ال خيذل من يستجري به ويتحّصن فيه،  :أن الجبل حصن منيع والرابعة
شريطة أن يكون خبرياً مبداخله وخمارجه، قادراً على التكّيف معه مطعماً ومشرباً 
ومناخاً، إن اجلبل، بعلّوه الشاهق، وبوعورة تضاريسه، وشبكة تعّرجاته املعقَّدة، 

راته الضيقة، ومبا يكتسي به من وبكهوفه العميقة، وجروفه الشديدة االحندار، ومم
غابات، حيقق األمان من العدّو، ومينح الفرصة لإلنسان كي يصون إرادته من 

االستالب، وقرارله من االرتان، وكرامتله من االبتذال، وهويتله من االمنساخ، وذاتله من 
تزاز االمنحاق، وإن البيئة اجلبلية تنّمي يف الشخصية شعور األنفة والكربياء واالع
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وإخضاعه للقوانين بالنفس، واالعتداد بالذات، ويصبح من الصعب تطويعه 
. والضوابط التي يتطّلبها قيام الدول

إنه سوبر ماركت هائل، ميّد املعدة  :والخامسة أن الجبل خّزان أقوات
مبتطّلباتا، وحيقق االكتفاء الذايت لساكنيه، وإن كان اكتفاًء يف احلدود الدنيا، ومبا 

احلياة فقط، إن جولة يومية يف اجلبل كافية ألن تضع على مائدتك حلم تيس  حيفظ
جبلي، أو حلم غزال، أو حلم أرنب، أو حلم طائر، أو غري ذلك مما ُيصطاد، أما عن 

وعدا هذا يكفي أن تعزل . أنواع الثمار واجلذور واألعشاب، فحّدث وال حرج
ا بعض البذور، لتمنحك ما احلجارة عن مساحات صغرية هنا وهناك، وتلقي فيه

حتتاجه من أغذية ضرورية، ويكفي أن تقتين بضع رسوس من الشياه أو املاعز، لتنعم 
حبليبها ولبنها ومسنها وجبنها وحلومها، ولتخّزن منها ما حتتاج للشتاء، ولتصنع من 

. أصوافها ألبسة وُبُسطاً وخيماً، وغري ذلك من ضرورات العيش

 

الجبلي دولة عظمى 

: ننا أن خنلص من استعراض اخلصائص السابقة إىل ما يليوميك

إن حالة العلماء والغموض ّمنت يف الشخصية اجلبلية الشعورل بالريبة   –١
والتوّجس، واحليطة واحلذر من جانب، إضافة إىل أ�ا ّمنت فيها احلاجة إىل التنّبه 

و غري معروف، واليقظة، واحلاجة إىل االستكشاف املستمر، ومعرفة املزيد مما ه
.  للتغلب على حاالت الغموض والعماء

يف كنف هذه احلالة الشديدة التشابك تكّونت يف الشخصية خاصية   -٢
امتالك إرادة اإلقدام واالقتحام، والنزوع إىل البسالة والشجاعة، وأحسب أن 
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كان  ،Socrates، وهو معاصر لسقراط  Hippocrates هيپوقراطالفيلسوف اليونان 
إن سكان األقاليم اجلبلية املعّرضة لألمطار والرياح : إىل هذه اخلاصية بقولهيشري 

: لوسيان فيڤر. (العاتية طوال القامة، وفيهم دماثة، ولكنهم يف الوقت نفسه شجعان
). ٣٤األرض والتطور البشري، ص 

إن خصائص العزلة واملناعة واالكتفاء، يف البيئة اجلبلية، عوامل   -٣
شخصية تنزع إىل التمرد والثورة أكثر من نزوعها إىل اخلضوع  مساعدة لتكوين

واخلنوع، شخصية ال تتقّبل املساس با ال من قريب وال من بعيد، شخصية قادرة 
لكم دينكم ولي "على أن تدير ظهرها حبزم وحسم ملا ال ترتاح إليه، على مبدأ 

عندما تصبح حريتها ، وسرعان ما تتاج وتثور عندما ال ُترتلك يف حاهلا، و"ديني
وقرارها وكرامتها ُعرضة للعبث واالنتهاك، وقد تصل حاالت اهلياج والثوران إىل مرحلة 

. التدمري؛ تدمري اآلخر أو تدمري الذات

هم الذين ينّغصون على الغزاة  طوال التاري - ولذلك كان أهل اجلبال-
أصحاب املشاريع  والفاحتني تنفيذ خططهم ومآربم، وكانوا مبثابة شوكة يف حلوق

اإلمرباطورية، وكان هؤالء مضطرين إىل بذل جهود مضاعلفة ومضنية، لفرض 
سيطرتم على سكان اجلبال، وحسُبنا دليًال على ذلك ما جاء يف مدوَّنات ملوك 

أّكاد وآشور، وهم يصفون حروبم ضد أسالف الكرد يف جبال زاغروس، وما ذكره 
، واصفاً عودة املرتزقة اليونان العشرة آالف، Xenophon إكسنوفونالقائد اليوناين 

وكذلك ). م.ق ٤٠١(وما لقوه من مقاومة شرسة يف جبال الكلْرُدوخيني سنة 
بأمهية إخضاع الكرد يف ُهوالگو، للقائد   َمْنُگوقاآنوصيُةُ◌ خان املغول األكرب 

/ هـ  ٦٥٦(جبال ُلورتستان وغريها، قبل اقتحام بغداد عاصمة اخلالفة العباسية سنة 
. ١٣٤دراسات يف حضارات غرب آسية القدمية، ص : توفيق سليمان). (م ١٢٥٨
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ظهور : مجال رشيد. ٣٤٨،  ٣٤٥تاري  العراق القدمي، ص : حممد بـلّيومي ملهران
). ٢٥٨  –١/٢٥٠جامع التواري ، : اهلمذاين. ١/٩٧الكرد يف التاري ، 

خلصائص العزلة مثة ظاهرة أخرى يف الشخصية اجلبلية، أحسب أن   -٤
واملناعة واالكتفاء دوراً بارزاً يف نشوئها؛ أال وهي صعوبة تقّبل اجلبلي للتكوينات 

إن اجلبلي، يف معقله احلصني املنعزل الذي يوفّر له . السياسية واإلدارية املركزية الطابع
فسه، االكتفاء الذايت يف احلدود الدنيا، يرى نفسه قادراً على تدبّر شؤونه احلياتية بن

واالستغناء عن أية منافع جتلب معها التبعية والعبودية، بل أكثر من هذا؛ إنه يعّد 
! نفسه دولة عظمى، فهل تقبل دولة عظمى أن تفّكك نفسها لصاحل دولة أخرى؟

: وهذا يذّكرين بشاعر صيين قال قبل امليالد بقرون

. أستيقظ حينما تشرق الشمس، وأنام حينما تغيب" 

. ل، وأحفر بئري ألشربأزرع حقلي آلك

! ؟"ففيَم يهّمني سلطان اإلمبراطور

وأستشهد يف هذا الصدد بسّكان اليونان القدماء، إن مجيع الدول اليت قامت 
مدن، كدولة أثينا، ودولة إسبارطا،  فيها، قبل القرن الرابع قبل امليالد، كانت دول-

كلُدوين، واستكمل  Philipposومل تنشأ فيها دولة مركزية إال بعد أن غزاها فيليپ 
ل
امل

.  ابنه اإلسكندر مشروعه التوسعي

بل ملاذا أذهب بعيداً، وال أستشهد بالسومريني؟ إ�م أبناء جبال زاغروس 
الذين احندروا إىل سهول جنويب ميزوپوتاميا، وطوال ألف عام تقريباً مل تقم يف بالد 

، UR رة، منها دولة أُور مدن متناح سومر أية دولة مركزية، وإمنا كانت فيها دول-
وأول دولة مركزية قامت يف بالد سومر . Sippar، ودولة سيپار Lagashودولة لگش 
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، وما كان )م.ق ٢٣٥٠(األّكادي، سنة  Sergonإمنا نشأت علي يدي سلْرُجون 
سرجون وقومه األّكاديون أبناء البيئة اجلبلية، وإمنا كانوا أبناء البيئة الصحراوية 

: سبتينو موسكايت. ٧٩من ألواح سومر، ص : نظر صمويل كرميرا. (السهلية
). ٦٧احلضارات السامية القدمية، ص 

نظراً الفتقار اجلبلي إىل دولة مركزية قوية، متتلك القوة الكافية لردع   -٥
الطامعني، ورد هجمات الغزاة، كان موطن اجلبلي ُعرضة للغزو واالنتهاك، وكان 

إما بأن يكون مستنفراً على الدوام ال يهنأ باألمن، وإما  اجلبلي يدفع الثمن غالياً،
املدن  بأن يقع بني حني وآخر يف قبضة الغزاة، وأعتقد أنه لو توّحدت دول-

السومرية حتت لواء دولة مركزية واحدة، ملا استطاع سرجون األّكادي قهرها 
. ن الرابع قبل امليالداملدن اليونانية يف القر وكذلك األمر بالنسبة إىل دول-. واحتالهلا

احللْسنويهية، والشَّدادية، والرَّوادية، (ولو كانت الدويالت الكردية واإلمارات الكردية 
، متوّحدة يف إطار دولة )احلادي عشر امليالدي(، يف القرن اخلامس اهلجري )واملروانية

. مركزية واحدة، ملا استطاع الغزاة السالجقة إسقاطها واحدة تلو األخرى

إن عزلة اجلبلي، ونزوعه إىل التفرد، ونفوره من اخلضوع لألنظمة   –٦
املركزية، وقناعته باحلد األدىن من ضرورات احلياة، لالحتفاظ بدولته العظمى املتمثلة 
فيه هو أو يف قبيلته على أبعد تقدير؛ إن هذه املعطيات كانت من أكثر العوامل اليت 

ضارة، وأبقته منعزًال ومعزوًال إىل حد كبري، أبعدت اجلبلي عن االخنراط يف حركة احل
واقعاً حتت رمحة حمتكري أدوات التمدن وآلياته، وأخّص هنا بالقول أبناء اجلبال 
القارية البعيدة عن البحار، كجبال كردستان، وجبال أفغانستان، أما أبناء البيئة 

هي اجلسر الذي  اجلبلية املتامخة للبحار املفتوحة، كبالد اليونان، فكانت البحار
. تواصل اجلبليون عربه مع مراكز احلضارة، وصاروا مسامهني يف إنتاجها
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إن إخالد اجلبلي إىل عزلته القلصّية، ونفوره من محلللة احلضارة الذين   –٧
يأتون معهم يف العادة بكثري من القيود، ويفرضون التنازل عن قدر غري قليل من 

ه احلياتية هي الفضلى؛ كل ما سبق شّكل ساهم يف احلرية، واعتداده الراس  بأن رسيت
أن تكون الشخصية اجلبلية شديدة التمسك بالتقاليد، وأن يكون اجلبلي صاحب 

ذهنية حمافظة على صعيد القيم والسلوكيات واألزياء، بل ملسُت مراراً امتعاض اجلبلي 
ر أحياناً إىل من مفاهيم التمّدن والتحضر، وطريقة حياة املتمّدنني، ويصل به األم

درجة االحتقار الصريح، ومثة أوجه شبه عديدة يف هذا اجلانب بني الشخصية اجلبلية 
.   والشخصية البدوية

ودعونا نستعرض أخرياً بعض آراء لوسيان فيڤر بشأن الشخصية اجلبلية، إنه 
المحدود ، اإلنسان المخلوق المجرد المثالي العالميالجبلي ذلك :" يقول
العبد الخاضع منذ رة، لوجود عائق جبلي يفصل بينه وبين جيرانه، بالضرو األفق

، حامي حمى المحافظ الذي يرتبط بالماضي بأواصر قوية، والدته للتقاليد
التراث المادي والثقافي الذي تركه األقدمون؛ إذ إنه ال يوجد جديد يثير فيه أي 

، مذاهب دينية رغبة في التغيير، أدوات قديمة، مالبس تقليدية، لغات قديمة
). ٢٥٦األرض والتطور البشري، ص : لوسيان فيڤر(". قديمة 

 من الناحية النظرية التجريدية- فالجبلي-: " ويضيف لوسيان فيڤر قائالً 
، ويرتبط بها ارتباطاً يحيا حياة صحية داخل نطاق األسرة األبوية، نشيط شريف

، وال ال يعرف الترف دؤوب على العمل ال يمّل، خشن يتحّمل المشاّق،قوياً، 
. تهّمه الراحة، ينقطع إلى عمله في غير َكالل، منافس خطير ألهل السهول

، فالبيئة أقسى من أن تنجب مثل فال هو عالم وال هو فّنانومن ناحية أخرى 
هذه العبقريات، ولكننا نالحظ أن سكان االبنين من نفس العنصر الذي يتكون 
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 عبقرية في االبنين وخشونة في التوسكانيينمنه التوسكانيون، ومع ذلك فهناك 
). ٢٥٦األرض والتطور البشري، ص : لوسيان فيڤر".  (
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ا  وحكاية أول مطبعة في الشرق األدنى حك

 

  نضال يوسف

العربية واإلسالمية  عرب التاري  دور بارز يف احلضارتني" حلب"كان ملدينة    
اجلغرايف أن  وكانت على الدوام مركز إشعاع فكري وثقايف، كما أكسبها موقعها

سورية  ملتقًى ملختلف الثقافات واحلضارات البشرية فكانت أول مدينةتكون ممراً و
  .ويف منطقة الشرق األدىن ككل تعرف فن الطباعة

أول مطبعة يف الوطن العريب وباألحرف العربية " حلب" ُوجدت يف مدينة     
من " أثناسيوس الدباس"إىل املدينة البطريرك  م وقد جلبها١٧٠٤وذلك يف العام 

، وخالل وجودها "عبد اهللا زاخر احلليب" وقد قام بصنع حروفها الشماس رومانيا
 .الدينية األخرى  وبعض الكتب/ املزامري/طبع عليها " حلب"يف 

حدثت يف تلك الفرتة «": عبدا هللا حجار" قال  وحول مصري تلك املطبعة     
تلك وقد دفعت " حلب" خالفات مذهبية بني طائفيت األرثوذكس والكاثوليك يف

إىل " زاخر عبد اهللا"صاحب املطبعة الشماس / أو هرب/اخلالفات إىل انتقال 
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 األرثوذكسية ليعتنق" الدباس"منفصًال بذلك عن كنيسة  ١٧٢٠لبنان يف العام 
ولكن ميكننا القول بأّن بوادر .الكاثوليكية هناك، وقد اصطحب معه تلك املطبع 

اليت أدخلها " طبعة املارونيةامل"ظهرت بتأسيس  "حلب"النهضة احلقيقية يف 
إىل جانب الكتب  بدأت بطبع- حيث ١٨٥٨يف العام " يوسف مطر"املطران 
وتوزيعها على " دالل نصر اهللا"و" فرانسيس املراش"مقاالت املفكرين  الدينية-
. اجلماهري

منشورات "/-حلب"حمافظة /يف كتابه " عبد الرمحن محيدة"الدكتور  أما     
بأ�ا أول مدينة يف الشرق " حلب"تفتخر «: فقال ١٩٩٢ السوريةوزارة الثقافة 

فقد قامت فيها أول مطبعة جاءت من  األدىن عرفت فن الطباعة احلديثة
، وابتداًء "أثناسيوس دباس" م وذلك على يد املطران١٧٠٤يف العام " فاالشيا"

عربية منقولة إىل ال" حلب"من ذلك التاري  ظهرت عدة كتب دينية وتارخيية يف 
  .اللغات األجنبية من

 م١٧٣٠وفي العام

املطبعة "ولكن / املزامري/ مطبعة صنع حروفها بنفسه وطبع عليها" زاخر. أ"أسس 
تعترب أول " مطر .ج"م زهود املطران ١٨٥٧اليت تأسست يف العام " املارونية

  .مطبعة حديثة يف  حلب 
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يف  ١٦فع عددها إىل ارت ،١٤" حلب"كان عدد مطابع  ١٩٢٣ويف العام      
وهي تؤّمن  ،١٩٦٠يف العام  ٤٨واىل  ١٩٥٦يف العام  ٣٨وإىل  ١٩٣٨العام 

 .الطباعة احمللية واجلرائد والقرطاسية وبعض الالت 

يف كتابه  )١٩٥١ – ١٨٧٧( ويقول املؤرخ احلليب حممد راغب الطباخ     
يف فن  "حلب"ما يلي حول أسبقية / الشهباء" حلب"أعالم النبالء بتاري  /

اجلزء الرابع الصفحة  جلرجي زيدان–/ آداب اللغة العربية/يف كتاب «: الطباعة
فقد ظهرت الطباعة فيها بأوائل " حلب"أّن أسبق مدائن سورية للطباعة هي  ٥٥

 .عشر وطُبع أول كتاب يف العقد األول من العام املذكور القرن الثامن

 

 الطباخ المؤرخ الحلبي محمد راغب
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بدسها  النهضة األدبية اليت عمت اليوم بالد الشام كان«": الطباخ"ويضيف      
 منذ أوائل القرن الثامن عشر وقد أحرزت هلا الشهباء يف ذلك" حلب"يف مدينة 

العصر جمداً آخر وهي أ�ا سبقت كل البالد الشرقية بفن الطباعة العربية، وكانت 
آلستانة العلية لكنها كانت حبرف مطبوعات لغتنا الشريفة ُنشرت قبلها با بعض

باحلرف السرياين املعروف  ١٦١٠يف قزحية سنة / املزامري/طُبعت  عرباين مث
يف العشر " حلب"ألول مرة يف  العربية فكان ظهورها بالكرشوين أما احلروف

 .الثامن عشر األول من القرن

ولعل حروفها اليوم فال يُعلم من أمرها شيء  وأصل هذه املطبعة جمهول إىل     
حروف خشنة والطبع عليها غري  نفسها وهي" حلب"ُحفرت وُسكبت يف مدينة 

/ املطبوعات العربية/كتابه  يف" شتورر"متقن وإن كان جلياً نضراً وقد زعم العالمة 
جلبها إىل  هي حروف مدينة بكرش عاصمة الفالخ،" حلب"أّن حروف مطبعة 

 دي"طاكي وقد خطّأ املستشرق الشهري البطريرك اإلن" أثناسيوس الرابع" "حلب"
ملا وجد من االختالف بني حروف كتب بكرش " شتورر"رأي " ساسي

 ."حلب"و

الفالخ ودخل على أمريها  إىل بالد ١٦٩٨رحل سنة " أثناسيوس"وكان      
الطقسية باليونانية  ونال منه أن يسعى بطبع الكتب" حنا قسطنطني برنكوقال"

ليحفر " أنثيموس" إىل ملتمسه وعني له كاهنا كرجياً يُدعىوالعربية فأجاب األمري 
الليتورجيات / له حروفاً عربية ففعل وطبع يف بكرش باليونانية والعربية كتاب

عاد  ووزعها جماناً على كهنة الروم مث/ القنداق/مث كتاب  ١٧٠١سنة / الثالث
نة وال نعلم واهتم بطبع كتب أخرى طقسية يف هذه املدي" حلب"إىل " أثناسيوس"
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" أنثيموس"توّصل إىل سكب احلروف ولعله استصحب معه الكاهن  كيف
جديدة أو كان هو أتقن هذا الفن فعّلمه قوماً من  املذكور فحفر له حروفاً 

. احللبيني

 "حلب"بأول مطبعة عربية يف " أثناسيوس"وحول أهم الكتب اليت طبعها      
الفضل  عبد اهللا بن"وهو ترمجة  ١٧٠٦طبع / املزامري/كتاب «": الطباخ"يقول 

كبري سنة  طبع بقطع/ اإلجنيل الشريف/كتاب  الكاتب الشهري–" اإلنطاكي
نقله " يوحنا فم الذهب"من معامالت القديس / الدر املنتخب/كتاب  –١٧٠٦

طبع / النبوات/كتاب  –١٧٠٧وطبعه سنة " أثناسيوس"اليونانية البطريرك  عن
أو / الربكلستيون/–١٧١١البطريرك طبع سنة  /أثناسيوس عظات/ –١٧٠٨سنة 

صخرة /كتاب  –١٧١١سنة " حلب"طبع يف  أي املعّزي/ براكليتكوس/باألحرى 
 ١٧٢١الكنيسة الرومانية طبع  وهو كتاب ينفي بعض العقائد اليت تعلمها/ الشك

آالتا وتضعضعت  وأخرياً ال نعلم كيف انتهت هذه املطبعة وكيف بطلت
  .حروفها
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اكمُة األكراد عربّيًا مح

 أو
االبتزاز بماضي النزاعات الكردّية ـ األرمنّية و السريانّية 

۱Fبدرخان علي

† 
8Tbedirxaneli@hotmail.com 8T 

القضّية الكردية كانت وما تزال مشكلة متامخة للقضايا العربّية ومتداخلة      
مع ذلك ، تعجُز الّنخب الثقافّية والسياسّية العربّية الفاعتلة . يقمعها على حنٍو عم

عن تطوير مقاربات إنسانّية وأخالقّية ودميقراطّية متماسكة للمسألة الكرديّة اليت 
القضّية الكرديّة " متّس املسائل القومّية العربّية ذاتا من جهات عّدة؛ إْن مل تكن

تعبري واحد من السياسّيني العرب؛ فهي  من إحدى وجوهها حسب" قضّية عربّية 
كرديٍّ مناسب  أضحت كذلك حبكم ُكلفة التأّخر الكبري يف إجياد حلٍّ عريبٍّ -

وممكن، رّمبا أمسى عسرياً اخرتاعه بعد خراب البصرة و بغداد و حصول ما 
حصل، ما ميلي أعباًء مضاعفة على النخب العربّية املستنرية واحلريصة على بّث 

نسانّية سامية وسط اخلراب واالحرتاب يف املنطقة واندالع املنازعات خطابات إ
األهلّية املتمادية اليت تكاد تكون أفق العالقات التمعّية يف بلداننا املنكوبة 

. بويالٍت شّىت 
وملأتلى هذا القصور املزمن يكمن يف النكران املديد لوجود مسألٍة كرديّة من      

الذي مل يكن ( على أساس أولوية املشروع القومّي العرّيب  األساس، أو الّنظر إليها
، و يف "الفكر"مهما جنم عن جتّلياته الشوفينّية يف ) منصفاً يوماً ما إزاءها

                                                 
كاتب كردي سوري   -†

mailto:bedirxaneli@hotmail.com�
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    . املمارسة، من كوارث حتّل على القوميات غري العربّية، أو على العرب أنفسهم
" نظريّاً "احلّق يُقال، سنداً وقد كانت الصياغات الرائجة للمشروع القومّي العرّيب، و

ويف اآلن ذاته . أليِّ طاغية عرّيب مستبّد، كما تصلح إىل اليوم كذلك" تارخيّياً "و
جاء اخلطاب الثقاّيف القومّي املتعايل مفارتقاً للعناصر الواقعّية اليت زّودت الدعوة 

 من اهليمنة القومّية العربّية زرعٍة كبرية من العدالة؛ نعين مسائل التحّرر الوطينّ 
". قضية العرب املركزيّة"االستعماريّة والقضية الفلسطينّية، 

ويف الواقع تنهض إسرتاتيجّية اخلطاب القومّي اإلنكارّي هذا على منطق      
القّوة، فيسعى إىل التمثيل باخلصم الضعيف، الناهض للتّو من ظلم ) وإرادة(

سياسة (مت الوقائُع السياسّية تارخيّي مديد، وحماصرته من كافة اجلهات، مادا
وكفانا القول أّن ( تسنح لذلك، ومادام اخلطاُب اآلخر، أو خطاب اآلخر) القّوة

الكردّي ليس آخراً بالنسبة للعرّيب؛ فهو أكثر آخريّة ممّا يظّن بعض الطّيبني مّنا، 
. حمجوباً و حمروماً من فرصة املنافسة واملقارعة) حنُن العرب و الكورد

قابل الدعوة اليت يطلقها مثّقفون من داخل التيار القومّي العرّيب بتالوينه فم     
، ما عدا حفنة من األصولّيني منهم، )فضًال عن غري القوميّني، بالطبع(املختلفة 

عروبٍة "ومنهم من دعا إىل " جتديد الفكر القومّي العرّيب " يف سبيل ما يسّمى بـ
اً من القومّيني العرب أنفسهم بإحلاح الواقع استشعار) يف لبنان مثالً "( حضاريّة

ب من كوارث وويالت  ب هلا ما ُنست املتغّري على صورة العروبة القومّية اليت ُنست
يقّدمون صورة " املتجّددة"حّلت بالعرب نفسهم، ترى بعض دعاة القومّية العربّية 

ُحمدق بالغة العنصريّة والتطّرف من طريق اختالق عدٍو ومهّي للعرب وخطٍر 
و من املريب حّقاً، واملفارقة كذلك، أْن يكون األكراد ". األّمة العربّية"بالعروبة و

اخلارجني للتّو من براثن نظام فاشّي ودموّي مارس حبّقهم إبادة عرقّية منّظمة 
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ُْحتلمل األّول "العروبة"وأفظع صور الظّلم والطّغيان، حتت راية 
أو (، هم اخلطر امل

۲Fفرقالثاين، ال كبري 

و يعتقد بعٌض من أعالم . على عروبتهم، العفيفة املهّددة) ‡
هذه املدرسة أّن اإلتيان حبوادث متفرقة، منتقاة بعناية، يكفي لدحض عدالة 

تارخيّية تعين يف املقام األول حرمان  القضّية الكرديّة مبا هي مسألة سياسّية -
ا يف شكل سياسّي شعٍب من حقوقه املشروعة ومنع قومّية خمصوصة من جتسيده

" املفّكرين"ويف هذا يسخر بعض . مماثل للشعوب األخرى يف املنطقة، ويف العامل
من حّق الكورد يف املطالبة بدولة مستقّلة بأنّه ) والرتك(األكابر العرب " املنظّرين"و
هذه النظرية كثرية التواتر لكن يعوزها . عند األكراد" ال وجود ملقّومات الدولة"

ما هي مقّومات نشوء الدول يا ترى؟ : الربهان يف ضوء التاري  املتحّقق الكثري من
وبالطبع ينسى هؤالء . وهل هناك وصفة ثابتة لنشوء الدول يف أّي زمان ومكان؟

العديدة والرّاسخة يف عدد غري قليل من دويالت " مقّومات الدولة"أْن حيصوا لنا 
؛ )واألمريكّية الحقاً (سات الربيطانّية العامل العرّيب، سوى مقّومات املشيئة و السيا

كانت بريطانيا، اليت تالعبت باجلميع واليت أعطت وعوداً . تأسيساً ورعايًة ودميومةً 
معسولة لألكراد بداية، تقصف بالدبّابات والطائرات األكراد الثائرين يف سبيل 

م وعقاباً على رفضهم حلكم عرّيب فرض عليه" الّرجل املريض"استقالهلم عن 
العرب  وتنّصب امللوك" ثورة العرب الكربى"بالقسوة؛ يف األوان الذي كانت ترعى 
وعلى .... بإحداها إقليماً كرديّاً حباله قسراً - وتبين دوًال عربّية، ويف األثناء تُلحق-

واإلقليمية بأكملها على ثورة كرديّة " العامل احلرّ "الضّفة األخرى تكالبت دول 

                                                 
ليست قليلة الوفرة تلك الكتابات اليت تشّبه مطالب األكراد باحلكم الذاّيت والفيدرالية و املساواة مع القوميات  ‡

إالّ أن كاتباً عربياً . ألسنة كثريينيرد يف أمكنة عديدة وعلى " إسرائيل الثانية"وتعبري . األخرى بقيام إسرائيل نفسها
 .!كاألكراد.......خبصم ضعيف الصهيونيةمنصفاً وجد لذلك سبباً يتّلخص برغبة العرب يف االنتقام من 
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أقّضت مضجع الفاشّية الرتكّية لبضعة ) ١٩٣٠-١٩٢٧ثورة آغري (عارمة 
سنني، كانت مشروع دولة كردية وشيكة لوال السياسات االستعماريّة واإلمربيالّية 

بل مادون  §۳F"مستعمرة دولية"اليت كانت السبب األهّم يف اإلبقاء على كردستان 
كلمٍة  عدا ....املستعمرة ، على توصيف الكاتب الرتكّي احلّر إمساعيل بيشكجي 

ُمْقحلمتني ، على حنٍو غري مناسب، يف سياق ....) حّق، عدالة( أو كلمتني 
اللبناّين ، صقر  املقاالت التحريضّية اليت يكتبها الكاتب والصحاّيف الفلسطيينّ -

٤Fأعداد متفّرقة من جريدة السفري حيث يعمل حمّرراً ( أبو فخر

يف املسألة الكرديّة ) **
ة، ميكن اعتبار لوائح االتام اليت يدّو�ا السّيد أبو فخر، والعالقات الكرديّة العريبّ 

تباعاً يف مقاالته الغاضبة، علللملاً على نكوٍص ثقاّيف مريب وتدهوٍر خطٍري يف وعي 
املثّقفني العرب القومّيني من خالل مثاٍل يستطيع الّتمثيل على زعمنا، بصورة ال 

سنبّني، تظهر تثّبتاً نفسّياً حول فمقاالت الكاتب األخرية، كما . ارتياب حوهلا
عقدٍة كرديّة عصيبة تنال من توازنه املفرتض واملأمول، وحاوية على نفٍس متعاٍل 
وعنصرّي ال حيال القضّية القومّية الكرديّة، بل يف النفور من الوجود الكردّي يف 

سّي أيِّ مكان، ما يعين نزوعاً خطرياً يف منحى ضّ  الدماء يف �ٍج ثقاّيف وسيا
تاحة 

ُ
ينمو هنا وهناك يف األوساط العربّية حيال الكورد، يف مقابل ندرة الفرص امل

إّ�ا مؤامرٌة حقيقّية ُحتاُك . يف اإلعالم العرّيب تقف باملرصاد هلذه اآلفة اخلطرية
بالّتكافل والتعاضد بني دوائر عديدة، من املؤسف أْن يكون من بني صّناعها 

                                                 
عنوان كتاب شهري للباحث الرتكي إمساعيل بيشكجي املدافع النبيل عن احلقوق " كردستان مستعمرة دولية" §

سيته إىل كردستان بوصفها وطناً مقّسماً ومستعملراً بني عدة دول، ال دولة واحدة الكردية، حياجج فيها كثرياً عن ر
. وحسب ،و للسبب ذاته يعتربها ما دون املستعمرات التقليدية

وهو باإلضافة إىل كونه حمرراً بصحيفة السفري اللبنانية املعروفة يعمل سكرتري حترير جملة الدراسات الفلسطينية،  **
 !ويقارع األصولّيات الدينية" العدالة"و" املواطنة"و" العلمانية"و" احلداثة" يتكّلم  مراراً عن. ورةوله بضعة كتب منش
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لكْن، حلسن احلّظ، يصطدم ". علمانّية"و" يساريّة"ات منتمون إىل اجتاهات وتيار
هذا التيار بتفّهم وتضامن عربّيني ملحوظلْني مع احلقوق الكرديّة من لدن الّنخب 

بعد انكشاف مجلةت .... الثقافّية والسياسّية العربّيتني يف العراق ولبنان وسوريا 
عث واإلرهاب يف حقائق ووقائع حمجوبة، ما كانت متاحة قبل سقوط نظام الب

لكّنها الدوائر إيّاها تسابق حلجبها مرّة ثانية وبّمة عالية، ُمستعملة تارة . بغداد
وفق معايري " غيور وشريف"، كفرض عني، على كّل عراقّي " املقاومة"ضرورة 

ما يعين حّض األكراد على االخنراط يف احلرب (امليليشيات الطائفّية املتناحرة 
٥Fعند بعضٍ " مقاومة"يف العراق املسّماة األهلّية الطّاحنة 

وطوراً النيل، بشماتة ) ††
وضغينة، من التجربة الكرديّة الوليدة يف اإلدارة الذاتّية، بعجرها وزرها ونكساتا، 

من خالل الرتكيز على انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الشرف هناك 
ارة مناطقهم دون ومضاعفتها عند اللزوم للتدليل على عدم أهلّية الكرد يف إد

املسيحيّني على يد األكراد " حمنة"، وحيناً اخرتاع ما يسّمى بـ"احلاجة إىل دكتاتور"
 ..، وهلّم جرا)وهذا فصٌل جديد يف حماكمة األكراد عربياً كما سنرى( قدمياً وراهناً 

 شوكةٌ ...... ُمجّمع الكراهية أو ِمْن كلِّ حقلٍ    
للعصبّية القومّية يف أسوأ متّثالتا، على يد  هكذا ميكن الولوج إىل مثال عياينّ 

مثّقف وناشٍط يقارع نظاماً سياسّياً وثقافّياً عنصريّاً، دون أن يرتّتب على ذلك أّي 
من  موقف دميقراطّي متماسك ونبيل من املسألة الكرديّة؛ فصاحبنا ال جيد حرجاً،

هكذا باجلملة " (داألكرا"أّي نوع، يف التنكيل، وجوديّاً وعلى حنٍو مرعب بالـ
تعبرياً عن املكنون النفسّي للعصبّية القومّية " أحفادل القلتـلللة"، بوصفهم )وبالتعميم

                                                 
للمثّقف والكاتب اللبناّين، حازم صاغّية، السبق يف تعريف املقاومات العراقّية لالحتالل األمريكّي للعراق على  ††

. قتل السّنة للشيعة وقتل الشيعة للسّنة أّ�ا حرب أهلّية، وأّن املقاومة العراقية تعين تعريفاً 
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العنصريّة " أدب"وقد أصيبت زرٍح نرجسّي غائر، تنضاف مسامهة جليلة إىل 
 ...والكراهّية من حول العامل

،  ‡‡٦F) ن؟المظلومون إلى ظالمي هل يتحّول ،أكراد العراق( يف مقالة غاضبة 
دامّية مستفزّة "رسيته الكرديّة"قام الكاتب صقر أبو فخر بتلخيص  ، فجاءت صت

تستعمُل كّل ما خطر يف باله من مثالٍب، مكتوبة ومسموعة ومرئية، كي تفحم 
فاختار للقارئ من كّل . مرّة واحدة، وإىل األبد) أكراد العراق(اُجلدد " الظاملني"

وبالطريقة اليت يراها جمدية يف التنكيل بالكورد   حقٍل شوكًة؛ جامتعاً ما يروق له
۷F. وجوديّاً، ما استطاع إليه سبيالً 

§§ 
كذا يكتب الناقد، لكْن " ( املثّقفني"فهو يف حماولة إجياد عّلة ملا يقدم عليه بعض 

وهنا املثّقفون (األكراد من مؤاخذة املثّقفني العرب ) ملاذا السخرية منهم؟
عدم "على "...) املثقفني"فضًال عن . وجات، وال سخريةاحلقيقّيون، أْي بال مزد

الوقوف إىل جانبهم يف مواجهة الظلم املتمادي الذي تعرضوا له يف حقبة صدام 
..... والدليل". على اإلطالق"، أخربنا أنّه مأخٌذ غري دقيق وغري صحيح "حسني

. العرّيب احلامتيّ  عجباً هلذا الكلرلم! أّن الثورة الفلسطينّية استقبلت الشباب الكرد
فحّىت اخنراط الشباب الكورد يف املقاومة الفلسطينّية واللبنانّية حتّول، على يد 
السيد أبو فخر، إىل مّنة عليهم ودليًال على عدم صحة لوم املثقفني الكورد 

! العرب؟") أشقائهم"و(زمالئهم 

                                                 
 .، منشورة يف صحيفة السفري اللبنانية)٢٠٠٩-٩-١٠( ‡‡
أوالً وثانياً : حىت يف طريقه عرضه ألفكاره الغاضبة جعلها يف هيئة مضبطة اتامات تلقى يف حمكمة جنائية §§
.... وثالثاً 
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ة يف سوريا مبا وكاد الكاتب أْن خيتصر اخلطاب السياسّي الكردّي واملطالب الكرديّ 
حيّب أْن يطعن يف املصداقية، لغاياٍت ليست غامضة كثرياً، فيكتب على لسان 

أين "( االحتالل السورّي للقامشلي"مثل " غري الئقة"أكراد ُمفرتلضني عباراٍت 
ولشّدة حتامله على الكورد كان الصقر أبو ). مصدرها، وكم عدد القائلني با؟
بل مقالته هذه بشهور، يف معرض تعليقه، غري فخر قد أقحم الكالم ذاته، ق

، دون أن يكون لإلقحام "معىن أن تكون عربياً "النقدّي، على كتاب عزمي بشارة 
هذا من داٍع ، بأّي حاٍل من األحوال، سوى ُرهاٍب كردّي مقيم يعاين منه الرجل 

ـلدان البـ«عبارة  فبعض العنصريني اجلدد ال يتورع عن استعمـال(....: يف الصميم
اسم القامشلي  ، بل غّريوا»االستعمار السوري للقامشلي« أو، »الناطقة بالعربية

 ***۸F).«قامشلو«السريانية التارخيية إىل 
يبدو أّن صاحبنا، الذي يكّن تضامناً عميقاً مع القضية الكرديّة، كما يّدعي 

"  قامشليال"بدل " قامشلو"، يؤرّقه أْن يسمع أكراد اجلزيرة يتفّوهون بـ!أحياناً؟
وهذه ، "!. الدونّية القومّية جتاه العرب"ومن مث يفّسر األمر اخلطري ذاك كنتيجة لـ

أي لفظة قامشلو ، يف الواقع هي طريقة لفظ نصف السّكان من أكراد اجلزيرة، 
يف شرق القامشلي، ُمْذ أطلق االسم ذاك على املدينة احلديثة مشتّقاً من كلمة 

قد تكون كرديّة أيضاً غري أ�ا ليست بالعربّية وال هي الرتكّية، ويقال " (قاميش"
بالسريانّية يف أيِّ شكل كما يقول السيد أبو فخر أو كما تقول بعض مراجعه، 

املتداولة حىت اليوم واالشتقاق ) إالّ إذا كان هناك ُمستجّدات لغويّة غري ُمعلنة بعد
دية، وتأيت هنا مبثابة فهي حرف جر بالكر" يل"اللغوي الدقيق هو قاميش يل، أما 

وبذلك حنصل على قامشلي، أي املدينة اليت ينمو فيها ". فيها"الحقة تفيد معىن 

                                                 
. ٢٠٠٩-٦-٢٠السفري  ***
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وهو تصريٌف كردّي ، للكلمة الرتكية، ). وال املضافة هي للتعريف ،نبات القصب
البدو يف اجلزيرة ، حيث عّلم ... بلساٍن كردّي ُمبني، دون ُعقٍد دونّية جتاه العرب

ملاليل األكراد البسطاء بعضل هؤالء، وأترابم الكورد، قواعد النحو الفقهاء وا
... والصرف العربّيني وأصولل الوضوء والّصالة وتالوة القرآن يف أرياف اجلزيرة دومنا

. استعالء، وال ُعقٍد دونّية بالطبع
تلك اللفظة اليت يُطلقها سّكان املنطقة على نبات القاميش الذي ينمو على  

ابور، عكس ما حياول الكاتب اإلحياء أ�ا اسم سرياّين؛ كون اجلزيرة ضفاف اخل
كّلها منطقة سريانّية التاري  واللغة والثقافة قبل أن يزحف عليها الكورد يف زعمه، 

القليل يف اجلزيرة السوريّة متأّخٌر كثرياً عن ) واآلشوري(مع أّن الوجود السرياّين 
. املستحدثة" التارخيّية"عن بعض النظريّات  نظريه الكردّي فيما لو ضربنا صفحاً 

ويف اجلملة هم من مسيحيّي كردستان تركيا ويتكّلمون الكردية بطالقة، 
 ١٩٣٣واآلشوريون قدموا كّلهم من والية املوصل بالعراق بعد جمزرة سيميل عام 

اليت نفّذها الضابط بكر صدقي، كردّي األصل لكن املنخرط يف احلركة القومّية 
يّة واملرتبط بالدوائر الربيطانّية واهلامشّيني، حبّقهم كما ارتكب جمازر ضّد العرب

األكراد أيضاً الذين كانوا متحالفني مع اآلشوريني حينها؛ بيد أّن الشروخ العميقة 
اليت أحدثتها الازر الّرهيبة اليت تعّرض هلا املسيحّييون يف أواخر عهود السلطنة 

اد كما ينبغي اإلقرار، دفعتهم إىل مزيٍد من متايز اهلويّة العثمانّية، وعلى يد األكر
، ويف )املسلم(وإبراز االنتماء الديّين يف مواجهة حميطهم الكردّي ) املسيحّية(

جمابة القومّية الكرديّة الصاعدة اليت اقرتنت بطبقة رجال الدين الكورد، املسلمني، 
انوا، حّىت وقت قريب، حيوزون وببقايا طبقة األعيان واألمراء األكراد الذين ك

مع . امتيازاٍت كبرية، لكن غري مستقرّة متاماً، يف نظام امللل العثماّين على العموم
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عدم إغفال التأثري املدّمر ألجندة الدول الكربى وسياساتم اليت كانت تتالعب 
ى وعل. يف رعايا السلطنة العثمانية من طريق البعثات التبشرييّة والوعود السياسية

قبل وصول هذه البعثات الغربية : حّد قول مؤرّخ دارس لتاري  املسيحّية الشرقّية
كان النساطرة يعيشون يف هدوء ووئام مع جريا�م األكراد البسطاء، وعلى 

الصعيد السياسي كان املسلمون واملسيحيون خاضعني لألمري الكردي املسؤول 
اجلماعتني وإن كان ذلك على لقد كانت هناك  حلظات توتر بني ... عن اإلقليم
، ١٨٤٠فعندما قام األمري الكردي نور اهللا بزيارة إستانبول سنة . نطاق ضّيق

فّوض البطريرك مار مشعون السابع عشر بالصالحيات املدنية أثناء غيابه وأيضا 
وينبغي التأكيد، حبسب قول املؤلف، على أن العالقات بني . برعاية أهل بيته

قد تعّرضت للتعقيد بسبب وصول البعثات التبشريية إىل املنطقة  األكراد والنساطرة
وحتّيزها الواضح للنساطرة مع وعود جتاوزت حدود التعليم واخلدمات االجتماعية 
لتطال القضايا السياسية على حساب األكراد يف املنطقة، يضاف إىل ذلك أن 

استعالء بل وازدراء  النساطرة كانوا ينظرون إىل جريا�م من األكراد والرتك نظرة
أحياناً وراحوا يفّكرون يف االستقالل عنهم متاماً وكان طبيعياً أن يستثار األكراد 

۹F" إزاء هذه النوايا ولذا فإ�م اختذوا موقف املعاداة جتاه هؤالء النساطرة

††† 
أحفاد "في االبتزاز بالتاريخ الُمْلتبس و المظلومّية المسيحّية ونظريّة 

": الَقتَـَلة
أّن مقالة القوميّني العرب أوالء، ككاتبنا هنا، يف العموم ال تعّرب عن هواجس بيد 

العراق "يتشّكل على حساب " واقٍع كرديّ "و وساوس قومّية عربّية ُمتكاثرة إزاء 

                                                 
الباحث املصري عزيز سولایر عطية، ترمجة عن اإلنكليزية إسحاق من تأليف " تاري  املسيحية الشرقية" †††

 ٣٥١-٣٥٠ص . ١٩٩٥عبيد، منشورات اللس األعلى للثقافة ،القاهرة، ط
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األمر الذي ميكن (كما يعّرب عنها هنا وهناك وحسب " األّمة العربّية"و" العريبّ 
.. هب إىل أبعد من ذلك بأشواط عديدة، بل تذ)اخلوض فيه مبجادالت مطّولة

وهي تنطوي على رصيد عاٍل من الالمسؤولّية اإلنسانّية واألخالقّية كما تبّني 
املعاين األصيلة اليت تنهض عليها املقاالت تلك، مهما تدثّرت بغريها من مزاعم 

مثة  ويبدو أنّ ". البدء"مبثوثة بال تدبّر حقيقّي أو رضوخاً ملسؤولية الكلمة مبا هي 
حاجة ملّحة إىل العودة مراراً وتكراراً إىل املفاهيم اليت ترّوجها النخب القومّية 
العربّية بكيفّية تناقضّية الفتة عن العالقة بني القومّيات يف املنطقة وحتديداً إزاء 

ُستْضعلفلة"القومّيات 
وال بأس من . ؛ اليت يُراد هلا أن تبقى كذلك، ما أمكن"امل

 .وصف، إذ ال شيء آخر يفي  بالغرض يف هذا السياقاستخدام هذا ال
الكردية، اليت اعتمدها الكاتب كمراجع رصينة يف مقالته " سوابقه"على سرية 

۱۰Fمقاالته نفسها.... اجلديدة مستشهداً بصّحة أقواله بكالٍم من 

، ميكن أن ‡‡‡
و إبّان اهلجمة اليت تعّرض هلا مسيحيّ نضع بني يدي القارئ مقالة كتبها صاحبنا 

ففي معرض مقالة مدائحّية وبكائّية بنفس الوقت، غري . العراق يف األعوام الفائتة
املسيحيني العرب و املظامل املرتكبة حبّقهم يف العراق على يد نقديّة، عن دور 

يصّور الكاتب )) مجاعات املقاومة((امليليشيات الطائفية و التنظيمات اإلرهابّية
۱۱F" أحفاد قتلة األمس "ة بـنعتهم األكراد يف صياغة عنصرية صاخب

حني كان  §§§
العراق، وما يزال، املكان اآلمن الوحيد يف العراق للمسيحيّني كي إقليم كردستان-

سواًء  ميارسوا طقوسهم الدينّية ومعتقداتم اخلاصة و النشاط السياسّي حبرية تاّمة،
                                                 

ويبدو أن مثة مراجع أخرى للكاتب ممثلة يف بضعة مواقع الكرتونية لتنظيمات سريانية وآرامية تجس بالزعم  ‡‡‡
وكذلك وجوب أن يكون التاري  . انية والتاري  األزّيل واألبدّي السرياين للمنطقةذاته ؛ زعم األقدمية التارخيية السري

. املفرتض هذا، املوغل يف القدم، على افرتاض صحته، حاضراً و حاكماً بيننا و يف كّل شيئ
 .٢٠٠٨-١١-٢٨السفري  §§§
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نف واإلرهاب كانوا من سّكان اإلقليم أو من املهّجرين إليه على يد مجاعات الع
يتجّلى ويف مقالته هذه ". العلمانيّني "اليت يواليها مجهرة من املثقفني القوميّني 

" التارخيّية"للسرديّة ) كي ال نقول أوصافاً غري الئقة" ( غري الالئق"االستخدام 
القائمة على زعم األقدمّية األزلّية للمسيحّيني يف املنطقة، دون غريهم، اليت تعوزها 

..... ن األّدلة العلمّيةالكثري م
۱۲F"مصائر مجهولة في بالد مضطربة:المسيحيون العرب" ففي مقالته 

اليت  ****
وها هم أحفاد "...  :يقول الكاتب تصّح علماً على أدب الكراهية والعنصريّة

ديار  إىلديارهم  قتلة األمس يطاردون اليوم أحفاد الضحايا، ويهجرو�م من
 .األقوام الاورة
مناطق السريان وحتل حملهم  إىل م اجلبلية الكردية تنزح من اجلبالبدأت األقوا

قادها، الحقا، األمري الكردي  بالتدريج، وبالقوة أحيانا كما حدث يف املذابح اليت
الزور كانت مدنا  واملعروف ان القامشلي مثال ومعها احلسكة ودير. بدرخان

املناطق  هذه أحناء بعض واليوم باتت الغلبة الكردية واضحة يف. سريانية خالصة
 ١٩٢٥ مثل عامودا واملالكية والدرباسية اليت بدأ األكراد يتدفقون عليها منذ العام

مث جاءت . فصاعدا عقب فشل مترد الشي  سعيد النقشبندي الكردي يف تركيا
لتبدأ اخلطوات املتسارعة يف هجرة ١٩٣٧عامودا ضد السريان يف سنة  جمزرة

بالطبع هذه اجلملة األخرية اليت ميّررها الكاتب يف نّصه، و ).السريان حنو الغرب
املعروفة خمالفة ملا جرى يف الواقع  تالبديهياككّل كالمه املنحاز، كأّ�ا من 

وهذا افرتاٌء . ضد السريان يف عامودا قطّ " جمزرة"حيث مل تكن هناك . آنذاك
فعًال حينها كان  وعلى العكس متاماً فالزرة احلاصلة. مشني وانتهازيٌة فاضحة

                                                 
). ٢٠٠٨-١١-٢٨السفري ( ****
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ضحاياها من األكراد الثائرين يف وجه فرنسا اليت قصفت بلدة عامودا الصغرية 
بالطائرات وخّلفت مئات القتلى من سّكا�ا األكراد وخراباً كبرياً يف البلدة؛ و 
احلقيقة أن االنتفاضات الشعبّية كانت تعّم اجلزيرة السورية كما يف باقي أحناء 

و كان هناك ميل لدى قطاعات مسيحّية كثرية . ب الفرنسيسورية ضّد االنتدا
إىل املراهنة على فرنسا احملتّلة والتعاون معها دون باقي التكوينات االجتماعّية اليت 

حيث أوكلت سلطة االنتداب املهام اإلدارية . حاربت االنتداب واالحتالل
يف طلب حّصة من  واالقتصادية إىل األقلية املسيحّية الصغرية جداً اليت متادت

وحصلت مقاومة .. مواسم القمح من الفالحني الكورد الذين رفضوا هذا اإلجراء 
كرديّة للفرنسيني يف عامودا تسّمى يف األدبيات السوريّة ، املنصفة، بانتفاضة 

على هذه اخللفية ". توشا عامودي" عامودا ويسّميها أهل املنطقة بالكردية 
۱۳Fمسيحيّ  السياسّية حصل صدام كرديّ -

موضعّي ؛ لكّن الكاتب املتحّيز  ††††
ال نكيل هنا !. ألسبابه اخلاّصة غري الغامضة" جمزرة ضد السريان"أبداً يسّميها 

اتامات سياسّية أليّة جهة اجتماعية أو دينية ونقوهلا من باب السرد دون إضفاء 
لتهم حكم قيمة ختويّين على اجلهات إيّاها وبالطبع دون ختوين أبناء هؤالء وسال

من الضروري . كما يفعل صقر أبو فخر إزاء األكراد وذريّتهم من األزل إىل األبد
حّقاً االبتعاد عن إثارة األحقاد والضغائن باستسهال إطالق املقوالت التارخيّية 
واستنباط دالئل سياسّية وثقافّية ثابتة من مرويّات التاري ، الذي يكتب عندنا 

سيما يف حقبة احلروب األهلّية ... ة معاصرةغالباً تلبية لسياسات وأجند

                                                 
أكراد و مسيحيني سويّة حكماً ذاتياً يف كما كانت هناك تفامهات على أصعد أخرى سيما طلب وجهاء  ††††

اجلزيرة حتت سلطة االنتداب الفرنسّي، أسوة بباقي األقاليم السورية، كما هو مذكور  يف مصادر عديدة تناولت 
. تلك احلقبة



 ٢٠١١ تشرين األول   -)٦٤(العدد   عشرة  - السابعةالسنة  الحوار -   ١٥٠

وعلى العموم فإّن ممثّلي كّل الفئات اإلثنية . والصراعات االجتماعّية والدينّية
من وجهاء ورجال دين ....) مسيحيني عرب- كورد –( والدينّية  والطائفّية

 وزعماء عشائر ، يف اجلزيرة السورية على األقل، بل يف عموم املنطقة سوريا-
تعاملت مع السلطات املنتدبة، الفرنسّية والربيطانية، يف فرتة ....  لبنان لعراق-ا

هذا ما يطرح بقّوة ضرورة إعادة كتابة تاري  تلك احلقبة . ما وبدرجات متفاوتة 
بروح واقعّية موضوعّية بعيدة عن الامالت، وبعيداً عن التخوين وإثارة األحقاد 

... على حنٍو خاّص وحصريّ 
ا خّص املذابح األرمنّية الرهيبة، اليت يطالب الكاتب األكراد باالعتذار من ويف م

و أكثر " املسألة الشرقّية"األرمن، ميكن القول باختصار هنا أّ�ا كانت علرلضاً لـ
على " الرجل املريض"تداعياتا خطورة حيث أطماع الدول األوربّية والغربّية يف 

نت تسيطر على جزء من أرمينيا املقسّمة بينها اليت كا أشّدها والرغبة الروسّية-
يف استغالل العنصر الديّين لدى األرمن إلضعاف اإلمرباطورية  وبني العثمانيني-

العثمانية اليت كانت بدورها ختسر أجزاء من أراضيها تباعاً يف مناطق عّدة بعد 
ها حيث وقفت الدولة العثمانية وحد."م١٨٧٨-١٨٧٧احلرب الروسية العثمانية 

أمام املشروع الساليف الروسي إلقامة دولة بلغاريا الكربى وتددت سالمتها 
۱٤F"بوصول اجليوش الروسية إىل مقربة من اآلستانة

أعلنت روسيا "وكان أن . ‡‡‡‡
مراراً عن برناجمها لتقسيم الدولة العثمانية وأن تكون العاصمة العثمانية واملمرات 

۱٥F".من نصيبها

صراعات والنزاعات الدولية واملؤامرات يف هذا السياق املفعم بال §§§§
                                                 

بالد الشام – ١٨٨١-١٨٧٧عبدالرسوف سنو ،النزعات الكيانية اإلسالمية يف الدولة العثمانية .د  ‡‡‡‡
 ٢٠ص. ١٩٩٨ألبانيا ،بيسان للنشر والتوزيع ،بريوت طكردستان- احلجاز-
كتاب املؤرّخ اللبناّين مفيد من أجل قراءة خمتصرة لألطماع الروسّية يف األراضي . ٢١ص.نفس املصدر §§§§

باختصار : كالتايل EASTEREN QUESTIONوهو يعّرف املسألة الشرقية . العثمانية وقضايا أخرى هامة
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وخوفاً من متادي االحتجاج داخل حدود اإلمرباطورية املقبلة على ا�يار وشيك 
املسيطرين على احلكم، " االحتاد والرتّقي"و " تركيا الفتاة" كان األتراك من مجاعة 

إبادة األرمن قومّية قد اختذوا قراراً صرحياً ومكتوباً ب وسني بعقدة إمرباطورية-وامله
۱٦Fتجرياً وتقتيًال، ما جنم عنه مأساة إنسانّية رهيبة يف تاري  املنطقة والعامل

***** .
فآخر مادة . وهذا ما تذكره جّل املصادر املتوافرة حول نكبة األرمن، وهي كثرية

، فؤاد ميتشيغنيف جامعة قرأتا حول املوضوع كانت مقالة مرتمجة ألستاذ تركي 
سيناريو اإلبادة  :بعنوان األرمن» نكبة«تب بالرتكية يف دوندلر، صاحب ثالثة ك

۱۷Fاألرمنية في الوثائق العثمانية

وكان بني "...:،إذ يقول بذا الصدد †††††
إماطة «املسألة األرمنية، على قوهلم، و» حسم«االحتاديني فريق مصمم على 

» تركيا الفتاة«فأعد طلعت باشا، أحد قادة . عن األرمن واحداً واحداً » اللثام
ووزير الداخلية يومها، وثيقة سرية هي جمموعة نصوص وإحصاءات وخرائط تعود 

دفرت "ويتكّلم الباحث عن ." ١٩١٦، ومجعت معاً يف ١٩١٤ إىلمعطياتا 
ومل يكن معروفاً من دفرت طلعت باشا إال مقتطفات نشرها، يف " (طلعت باشا

                                                                                                
تبطت با�يار السلطنة داخلياً وثورات الشعوب احملكومة من قبلها وأخرياً تضافر مجيع املشكالت اليت ار"هي 

وينهض . ٢٠ص"املصاحل األوربية وتشابكها يف الدولة العثمانية وتدخل الدول الكربى يف عملية اال�يار العثماين 
رب يف بالد الشام واحلجاز، الع(الكتاب على فرضية أن كافة احلركات االستقاللية للقوميات اإلسالمية العثمانية

وتضعضع السلطنة وبوادر  ١٨٧٨-١٩٧٧إمنا أثريت يف أعقاب احلرب الروسية العثمانية ) وكردستان، وألبانيا
 .تفّككها
أما الربيطانيني والفرنسيني فلم .إىل جانب القرار الرتكّي املشؤوم آنذاك صراحة املسيحية-وكانت أملانيا- *****

يفعلوا شيئاً عملياً لوقف الازر ، بغية احلّد من النفوذ الروسّي يف األراضي العثمانية، يكونوا سوى متفّرجني ومل 
وكان اجلميع يعترب األرمن أداة بيد الروس لتنفيذ طموحاتا اإلمرباطورية، ولعدم استفزاز العثمانيّني، وطمعاً يف 

. بعض األراضي العثمانية يف مناطق شّىت 
ضمن ملحق صحافة العامل، ترمجة وضاح شرارة  ٢٠٠٩أبريل  ٢٩، ألربعاءاصحيفة احلياة اللندنية - †††††

. عن الفرنسية
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وهو . ٢٠٠٨يف وعاد فنشره كامًال . مراد بارداكشي» حرييت«، صحايف ٢٠٠٥
ملا ينبغي " عتبات"وفيه نسب وأرقام و .)يقول إن عائلة طلعت هي مصدر الوثيقة

ففي املناطق اليت تناولتها .(..أن تكون نسبة العناصر غري الرتكية حسب املناطق
، ويتهددها االستقالل، وهي ديار بكر وسيفاس ١٩١٤يف » اإلصالح«خطة 

ورتوالزيز، أمر طلعت بأالّ يبقى أرمين واحد وطرابزون وفان وبيتليس وأرضروم ومام
اىل تجري مجاعات أخرى » الفتية«ويف األثناء، عمدت السلطة الرتكية ...) (فيها

وطاول التهجري الكرد واأللبان والبوسنيني والشركس . من السكان وبعثرتا
يف املئة، يف  ١٠  -٥والغرض واحد، وهو تقليص نسبتهم اىل . وغريهم

). األناضول
ليس الغرض من هذا التوكيد على القرار القاضي بإبادة األرمن إالّ إلبراز احلقيقة 

.  التارخيّية أّوًال وحتديد اجلاين الرئيسّي صاحب القرار واملصلحة والتنفيذ
املؤرّخ الربيطاّين الشهري، يف شهادة علمّية قّيمة وعن ذلك يكتب أرنولد توينّيب،   

مل يكن هناك تعّصب مثًال يف سلوك : ياق تارخييّ تضع الازر األرمنية يف س
۱۸Fاألكراد اجلتا

ولكنهم ال ميكن  الذين ارتكبوا جزءاً من األعمال الشنيعة- ‡‡‡‡‡
أن يتحملوا املسؤولية، إذ مل يتجازوا كو�م قطّاع طرق وجمرمني مل تتغاضى 

وكذلك ينفي توينيب ...احلكومة عن أعماهلم فحسب بل حرضتهم كذلك
۱۹F.كما ينفي البعد الديّين يف هذه الازر" الفالحني األتراك" املسؤولية عن

§§§§§ 

                                                 
ويف الواقع هؤالء كانوا عصب الفرسان احلميدية . تأيت مبثابة  قطّاع الطرق باللغة الكردية" جتا"كلمة  ‡‡‡‡‡

وأرمن مسلمني الذين أعفاهم السلطان من الضرائب وأطلق يدهم يف النهب والسلب من كافة الرعايا، أكراد 
. ومسيحيني،ماداموا موالني للسلطان ويعملون يف خدمة خمططاته وسياساته الداخلية واخلارجية

خمتارات من بعض الكتابات التارخيية حول جمازر األرمن " شهادة املؤرخ أرنولد توينيب موجودة يف كتاب §§§§§
العنوان .ر احلوار للنشر والتوزيع،الالذقيةدا.١٩٩٥الطبعة األوىل.،جمموعة مؤلفني،ترمجة خالد اجلبيلي١٩١٥عام 
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أساسّية يف إبادة األرمن، باملعىن " مسؤولية كرديّة"واحلال هذه يسعنا القول بعدم  
املغرض الذي يتحدث به من يريد أن يفّعل األمل الناجم عن الازر واملأساة 

فات  الرببريّة واهلمجّية ، لغايات سياسّية ونفعّية آنّية، أو من يريد نسب ص
.  املوروثة جينّياً ، للكورد املعاصرين و على مّر العصور

أّما الضلوع املؤّكد لعناصر وقطاعات كرديّة كثرية، من محلة التعّصب الديّين يف 
أسوأ صوره الذي رّسخه احلكم املتخّلف للعثمانّيني ال سيما يف األوساط اجلاهلة 

-١٨٩١(احلميدية" الفرسان"ة عيش اليت كانت عماد والفقرية الباحثة عن لقم
اليت تشّكلت بقرار عثماّين كأداة يف األحداث، فّمما ال جيدي إنكاره، ) ١٩٢٣

مل : وال أظّن أّن أحداً يقوم بذلك، لكن ينبغي وضعه ضمن اللوحة العامة كالتايل
ة مقّررة أو سياسّي كردّي من هذا القبيل وال سلطة كرديّ  يكن مثّة مشروٌع قوميّ -

ويف املقابل هناك الكثري من . منّفذة و ال مصلحة كرديّة متوّخاة من وراء ذلك
الشهادات املؤّكدة حول دور أساسّي لعناصر كردية كان هلا دور كبري يف إنقاذ 

۲۰F).يف اجلزيرة السورية مثالً (الكثري من األرمن الفارّين 

****** 

ل النكبة األرمنّية الكربى، بدورها وكذلك كانت اجلرائم املرتكبة يف حق األرمن، قب
وفق قرار السلطان العثماّين وتنفيذ امليليشيات احلميدية اليت مل تكن متثل إالّ قلة 

منبوذة يف التمع الكردّي فالعديد من وجهاء العشائر الكردية رفضوا املشاركة فيها 
                                                                                                

 An anthology of historical writings on the aremenianاألصلي للكتاب باالنكليزية
massacres of 1915 published in Beirut,Lebanon.in 1971 

كردستان "إىل كتاب تارخيّية منصفة لدور األكراد يف املذابح األرمنية ميكن الرجوع " قراءة كردية"من أجل  ******
األكراد والدم األرمين "كمال مظهر أمحد ، وخصوصاً فصل .للكاتب الكردي د" األوىل يف  سنوات احلرب العاملية

 ".املراق
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واللصوصّي حّىت  احلميدية اهلمجيّ " الفرسان"وأدانوا املتوّرطني فيها، نظراً لسلوك 
۲۱F.بني األكراد أنفسهم

†††††† 
من وجه ثاٍن هناك شهادات كثرية و وقائع موثقة عن دور القادة األرمن املتطرّفني 

كما عن طموحات احلركة . يف اهلجوم على قرى وعشائر كرديّة بدفع من الروس
اليت ) وكان نشوسها أسبق من ظهور احلركة القومّية الكرديّة(القومية األرمنية آنذاك 

كانت تطالب بضم غالبية املناطق الكردية إىل دولة أرمينيا الكربى مبا فيها كربى 
وقد قتل عشرات األلوف من األكراد على يد التنظيمات . املدن الكردية، دياربكر

. األرمنية قبل وقوع املأساة األرمنّية
د الفراغ من فبع. لن يطول األمر كثرياً حىت تتضح املؤامرة الكبرية بكامل أبعادها

، وقد "االحتاد والرتّقي"وضّباط " تركيا الفتاة"إّحماء العنصر األرمّين، شرع قومّيو 
أصبحوا السلطة الوحيدة والنافذة كلّياً، حنو إفناء العنصر الكردّي يف تركيا احلديثة 

ومنذ ذلك الوقت على األقل . وارتكاب الازر والفظائع حبّق الكورد يف تركيا
سياسّية وثقافّية (ود الكرديّة و األرمنّية على مستويات عديدة التقت اجله
من أجل مواجهة الغطرسة الرتكّية والقومية الطورانّية املعادية حلقوق ) وإعالمّية

( وليس سرّاً أّن اندالع ثورة كردية عارمة يف كردستان تركيا،. الشعوب غري الرتكّية
يف  ان سنة، إالّ قليًال،كردسترُفع خالهلا علم  ) ١٩٣٠-١٩٢٧انتفاضة آكري

                                                 
ودورها يف املناطق الكردية واستخدامها كأداة يف يد العثمانيني يف " الفرسان احلميدية" عن تشكيل ††††††

رها يف تكريس التخّلف االجتماعّي  الكردّي، وربط األكراد باملركز العثماّين كّل صراعاتم الداخلية واخلارجية ودو
الفرسان احلميدية،تأليف ماجد حممد يونس زاخويي، منشورات دار سبرييز،دهوك كردستان : ينظر كتاب

  .والكتاب يف األصل رسالة ماجستري إىل كلية اآلداب،جامعة املوصل. صفحة ٢٨٠من ٢٠٠٨عام  ١ط.العراق
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) ممثّلة بتنظيم خويبون( جبال كردستان كان بتنسيق بني احلركة القومية الكردية
۲۲F).ممثّلة حبزب الطاشناق(واحلركة القومية األرمنّية 

‡‡‡‡‡‡  

ويف الوقت الذي تطالب فيه الّنخب السياسّية والثقافّية واالجتماعّية األرمنّية، يف 
الدولة، ال الكورد، باإلقرار باملسؤولية  ، تطالب تركيا –دولة أرمينيا والّشتات

السياسّية واألخالقّية، وتبعاتا القانونّية واإلنسانّية، إزاء النكبة األرمنّية، جياهد 
بعضهم ،عبثاً، يف حتميل الكورد املسؤولية عن ذلك ويطالبو�م باالعتذار لألرمن، 

مل يعتذر، إىل " البعض"هذا  سيما وأنّ ... كما هو حال صاحبنا يف مقاالته
اليوم، لألكراد عما يعنيه يف املأساة الكردية على يد أنظمٍة قاهرة متّثل ثقافة هذا 

ثقافة الكراهية والّضغينة؟ : البعض من أوجٍه عديدة
                                                 

أرمنّية شديدة سيما يف املناطق املتداخلة واحلدودية  رغم  أنه كانت هناك توترات ونزاعات كردية – ‡‡‡‡‡‡
وقد ساهم التدخل الروسّي يف شؤون الرعايا العثمانيّني يف إذكاء روح التفرقة والصراع بينهم باللعب على عنصر 

ة ثانية كان هناك تنسيقاً بني القوميني الكورد من جه. التمايز الديّين لدى األرمن عن باقي الرعايا يف السلطنة
أرمنية مشرتكة إىل ، حيث قّدمت مذكرة كردية-.١٩١٩/كانون األول / ٢٠/ واألرمن يف مؤمتر الصلح بباريس
لكلتا القوميتني و تأجيل اخلالفات حول احلدود إىل مابعد " االستقالل التام"املؤمتر تتضمن املطالب القومية بـ

 إالّ أن مذكرة اجلنرال شريف باشا، ممثل الوفد الكردي يف املؤمتر، تضّمنت حساسية.. املؤمتر صدور قرار من
أن األرمن مل يشكلوا قط أغلبية سكانية يف أية بقعة من " و" املغاالة"شديدة من املطالب األرمنية اليت وصفها ب

باالستقالل الذي  ونطالب أخرياً ... وردستاناإلمرباطورية العثمانية  حمتجاً بشدة بشأن االدعاءات األرمنية يف ك
  "حياة ومستقبل شعب عريق حريص على االنبعاث فيما لو متتع حبقه يف تقرير مصريه بنفسه... هو حق لنا

يف أعقاب  الازر األرمنية املرّوعة اليت شارك فيها فئات كردية كثرية كأداة تنفيذ ، كانت مجعية خويبون الكرديّة ...
املصاحل املشرتكة مع :من مجلة ما يرد فيه . قد وقعت ميثاقاً مع حزب الطاشناق األرمينّ )  ١٩٤٦-١٩٢٧(

من احملتمل . حترير كال الوطنني كردستان وأرمنستان. املشرتك للقوميتني" األصل اآلري."القوميتني الكردية واألرمنية
 يف صدد امليثاق الكردي األرمين..... ( أن تطرح فكرة االحتاد الفيدرايل بني األرمن والكورد يف وقت الحق

شكور مصطفى من .كتاب روهات آالكوم، خوينب وثورة آكري، مراجعة د: وقضايا أخرى مّتصلة مبوضوعنا ينظر
 .) منشورات رابطة كاوا
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لكّن منطق االعتذارات نفسه حباجة للكثري من الضبط والتدقيق، بافرتاض حسن 
وهل كلُّ عرّيب أو . ء اليوم، عن جرمية مل نقرتفها حننملاذا نعتذر، حنن أبنا. النوايا

 ". مجاعته"مسؤوٌل عن أّي شاردة وواردة يف تاري  ....تركّي أو كردّي 

.... النَّفير القومّي العربيّ " أدب"
هل يناصر السيد أبو فخر قضّيته الفلسطينّية، : وأخرياً نطرح سؤاًال كبرياً وأساسّياً 

عصبوّي وحسب، وهو  طيّين ، أي من منطلق قومّي -فلس فقط، ألنّه عريبّ -
الكوّين وألّ�ا تستحّق العدالة حبّد ذاتا  كذلك بالتأكيد، أم لطابعها اإلنساينّ -

ا كان اجلواب جلّياً يف السؤال فإّن تساسًال آخر، غري حمايٍد يف احلقيقة، . كذلك
ّ
ومل

، !ين مل يكونوا قومّيني عرب؟ملاذا، إذاً، مطالبة الكورد، الذ: يربز هنا يف السياق
 بأْن يكونوا فلسطييّنني أكثر من الفلسطينني و العرب ما دام الشرط األخالقيّ -

الكورد إىل ساحات الوغى " جرّ "اإلنساّين خمتالّ هنا؟ مثّ ملاذا هذا اإلحلاح على 
لعربّية هم ال يعّول عليهم؟ أم أّن أباطرة القومّية ا" أحفاد القلتـلللة"واملقاومة ماداموا 

أحفاد صالح الدين األيويب حمّرر "ملْن يقّررون كيف، ومىت، وأين يكون األكراد 
۲۳F"يتامى املسلمني"أو " القدس

على زعم العطف واألخّوة وفق صياغة ( §§§§§§
لو ختّلفوا عن النَّفري القومّي العرّيب، " أحفاد القلتـلللة"وإالّ فهم ) إسالمّية هذه املرّة

ّقق تاّماً ألنزلل ويالٍت وكوارثل أخرى باألكراد و الذي لو قّيض له التح
! ؟...بناًء على ما نقرأ وحسبما نرى من حولنا...... بالعرب.....

 
                                                 

وتبقى بعض الرسى .. كتاب للمؤلف املصرّي الطبيب فهمي الشناوي"األكراد يتامى املسلمني" §§§§§§
! والتقدمية والعلمانية" العلمية"أفضل من كثري من الرسى  الشعبية التبسيطية
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 :وثائق 
شهيد األبجدية 

ألستاذ لغة وأدب كردي  تبين اغرب حالة إعدام ثقافي في تاري  البشرية ةوثيق
الشهيد دلشاد محمد أمين فتاح مريوان 

 ١٣/٣/١٩٨٩اعدم بتاري  
كان مدرس يف ثانوية شورش للبنني يف السليمانية ":التهمة حسب الوثيقة املرفقة

 ريقوم بتدريس الطالب مادة اللغة الكوردية وباألحرف الالتينة انطالقا من األفكا
 "الزمر التخريبية سابقا الشوفينية والعنصرية اليت حيملها خصوصا انه كان من أدباء
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 :شخصيات كردية
  
 * أحمد زفنكيمال

 أول مفتي لمدينة القامشلي
 نوجدار بوتاني
لكل شعب من الشعوب خصائص وصفات متغايرة وجند هذه اخلصوصية بوضوح 

عوامل تطور التمع  يف طابع ومنط خنبتها الواعية واملتنورة إىل فرتة قريبة وبسبب
. الكردي وطبيعة العالقات االجتماعية االقتصادية السائدة

ة رجال الدين خنبة وطليعة الشعب الكردي وإىل هذه النخبة ينتمي كانت شريح 
امحد بن مال حممد الزفنكي، الذي نشأ  يف عائلة متنورة حمبة للعلم والثقافة  أصل 

.  اليت تقع يف كردستان الشمالية  قرب مدينة ديار بكر) بالو(العائلة من قرية 
ابراهيم شريو اىل قرية زفنكا حاجي وكنتيجة لعدم استقرار التمع الكردي نزح جده 

تقع  . عليان، القرية الكبرية نسبيا حيث كان يسكن فيها حوايل مائة ومخسون عائلة
اىل أن هاجرت العائلة اخريا اىل  مدينة جزيرة "   سعرت"القرية قرب مدينة سريت 

". مدينة جزيرة ابن عمر التارخيية"بوتان 
م يف بلدة سرت ترع وتعلم يف كنف  ١٨٩٣هجرية املوافق  ١٣١١ولد امحد عام  

�ل امحد  من العلوم  ". الرحيمية"والده  املال حممد الذي  كان مدرس يف املدرسة 
الدينية والدنيوية ودرس الرتاث  الشعري الكردي وخاصة  مالي جزيري و أمحد 

كانت   والن اغلب  املدارس الدينية املنتشرة يف  املناطق الكردية. خاين وفقهي تريان
تدرس األدب الكردي والشعر خصوصا، اىل جانب اللغة العربية،كما كانت املناهج 
تتضمن علوم القران والفقه وأحيانا اللغتني الفارسية والرتكية، درس الطالب أمحد كل 
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هذه االختصاصات، حىت حصل على اإلجازة العلمية، ولقب باملال حسب األصول 
. هلية عصرئذاملتبعة يف املدارس الكردية األ

 جريه ١٣٣٢مث انتقل مع والده اىل قرية زفنك وبعد وفاة والده املال حممد سنة 
التدريس يف القرية رغم صغر سنه  بأعباءم حل مكانه وقام  ١٩١٣املوافق 

إال  أن جممل  الظروف اليت كانت تسود يف . وتكفل كذلك معيشة أسرته الكبرية
ة املتنورة  جتمع صفات متعددة فكان التمع الكردي جعلت  من هذه  النخب

تفكريها الديين مرتبط  باملشاعر  القومية  الكردية، وحسها القومي  مشوبا بعواطف 
مما أوقعه يف حالة . املال امحد  الزفنكي خري متثيل  هلذا النموذج. العدالة االجتماعية

، شرح وفضح تناقض وصراع مع االغاوات ورسساء الكردية، فقاوم ظلمها واستبدادها
.  للبسطاء  أساليبهم، فكانت النتيجة أن نزح عن  موقعه وهاجر من مكان اىل آخر

فعندما  اشتد  اخلالف  بينه وبني حممد جان  زعيم  عشرية حاجي عه ليان  اضطر 
قام بتدريس علوم  الدين  يف مساجد .  اىل ترك قرية زفنك وانزاح اىل جزيرة بوتان

اشتد ضغط  الكماليني على  رجال الدين األكراد املتنورين ومدارس املدينة وعندما 
فيها  بالقيام بأعمال التدريس  فشل. توجه جنوبا من مدينة جزيرة اىل قرية عني ديوار

وقام ببعض األعمال التجارية إال انه واجه صعوبات جديدة  اثر تثبيت سلطة  
منها وخاصة قرية عني  االنتداب الفرنسي على سوريا واملناطق الكردية  الشمالية

ولكنه مل يتمهل السلطة الفرنسية . ديوار املطلة كل من �ر دجلة وجزيرة ابن عمر
فدعا اىل اجلهاد علنا، واالنتفاض ضدها وندد باالستعمار األجنيب وبسبب  موقفه  

كما انتابته  أزمة نفسية اثر وفاة ابنه األكرب حممد، . هذا  تعرض للتهديد والنفي
ىل قرية خزنة شرق مدينة القامشلي ليدرس يف مدرستها وليكون قرب فانتقل ا

مشيخة وتكية الشي  امحد اخلزنوي، الن كالمها كانا من أتباع الطريقة النقشبندية 
بعد تلك . أي من اتباع حممد ضياء الدين شيين  حضرة  النور  أتباعالصوفية ومن 
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ينة القامشلي، إذ مت تشكيل املرحلة بفرتة رشح اىل منصب رئاسة اإلفتاء يف مد
مؤسسات الدولة يف سورية بعد االستقالل فكان املال امحد األوفر حظا نظرا ملواقفه 

فاز مبنصب املفيت بالتزكية، وذلك لسعة اطالعه وعمق معارفه ومرياثه  . املعادية للظلم
ء فعمل باستقامة ومحاس  وأسس  دائرة  اإلفتاء وقام  ببنا.  النضايل ضد  فرنسا

. كما وسع  من أمالك األوقاف  وزاد من رصيدها املايل.  مسجدين يف القامشلي
شرح (بعد ذلك عمل يف مشروعه األديب الكبري املرتكز على ترمجة ديوان اجلزري 

. لضبط الرتاكيب واأللفاظ احمللية املعقدة عند املال امحد  اجلزري) ديوان اجلزري
من  لقيام بذا العمل اجلبار إال مبساعدة  ودعملكن البد من ذكر انه مل  يستطيع  ا 

الذي  يعد حبق أستاذا ورائدا  يف جمال شرح ديوان   المال عبد السالم  الجزري
اجلزري الن املال عبد السالم كان على اطالع تام مبفردات  اجلزري  ومصطلحا ته 

اجلزري  ديوان    وقد صدرت نسخة من شرح.  كونه من أبناء جزيرة  بوتان نفسها
يف **  ملال  عبد السالم  اجلزري  يف دهوك بكردستان  العراق  يف السنوات األخرية

. حني طبعت النسخة  اليت ترمجتها املال امحد الزفنكي قبل هذا  التاري  يف سورية
حلب ليلتحق بولديه عبد القهار وضياء الدين  اللذان كانا  إىلسافر املال امحد  

لتجارية وامتد به العمر  ليعيش حىت يوم االثنني  املوافق يعمالن  يف األعمال ا
نقل جثمانه بناء على طلبه اىل قرية . م  ١٩٧١هجرية  املوافق  ١٣٩١شوال ١٨

وبذلك طويت حياة أول مفيت . تل معروف بالقرب من قرية خزنة حيث  دفن فيها
 .ملدينة القامشلي وأحد األدباء واملتنورين الكورد

-------------- 
، وكانت الطبعة األوىل قد ١٩٨٣هذه املادة كانت مقدمة للطبعة الثانية من ديوان اجلزري اليت طبعت عام *

من قبل األستاذ  الثانية ولكن نظرا لبعض الظروف فقد وضعت مقدمة للطبعة. ١٩٥٩طبعت يف القامشلي عام 

. باء الدين مال حفيد املرحوم

 .عداد القادمة عبد السالم اجلزري يف دراسة الحقة ستنشر يف األسنقوم بتسليط الضوء على حياة املال** 
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 أدب وفن

  
 لمحمد داالتي" إيبوال"رواية 

فيروس يطارد الحقيقة 
ب خكيك  شايح

األوىل شعلوا مصابيح أزقتها  دفعة يوقظ دااليت قدامى دومري املدينة يل) إيبوال( يف روايته ت
ه نساسها ورجاهلا من أسرار لنا ماخبأت وكأ�ا جرعة كبرية من الضوء تكشف.  واحدة
. دفينة

تلك األسرار اليت التشبع  فضولتنا  كقراء فقط إمنا يف نفس الوقت تذيق شخصيات 
ال تتحقق بل كثريا ما ... الرواية مرارة الصراع املستميت يف مطاردة  أحالم  عاقة 

. تنقلب وباال على أصحابا
انه املوت على . كابد شىت أنواع القهر واحلرماناين وهو يرصد لإليقاع اإلنس "إيبوال"

أنغام حياة  ختبو يف مدينة  تعترب األقدم يف التاري  البشري  وهي مدينة حلب تلك 
. اجلاذبية يف آن واحدالغموض و اليت يلف حياة أناسها ،املدينة احملافظة

يصور . القدمية حيث  جتري أحداث الروايةوهو احد احياء حلب  "حي السيوف"يف 
لذا نكتشف سريعا أنه إذما ا�ار بضعة . كجسد  مالصق للشخصيات الكاتب املكان

لقد  قدم الكاتب وحدة . انكسارات إلحدى الشخصيات من حجارتا تبع  ذلك
فريدة من النسج الروائي أكد من خالهلا انتماء الشخصيات إىل كل تفاصيل احلجارة 

ن يسحب دميومة املكان واحلدث ومدى اليت رصفها األجداد بعناية وكأنه اراد أ
ارتباطهما و استمراريتهم وليس  عبثا  اختيار  الكاتب فرتة الثمانينات من القرن املاضي 

بل إن  تلك املراحل  ،زمنا للرواية كو�ا كانت حافلة باألحداث ليس هذا فحسب
. ة القاسيةا مهما يف تلك االنعطافمازالت تلقي  بظالتا على حاضر مدينة كانت حموار
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يرصد معظم األحداث االستئنافية اليت عصفت  بتلك املرحلة  أنلذا حاول الكاتب  
وتركت بصمة حتور جتاه املوقف اإلنساين سلبا  كان أم إجيابيا يف تلك البقعة الندبة  

  .مدينة كحلب داليت علمت يف خ
كما هائال من ومن حيث املبدأ ميكننا تصنيف الرواية ضمن رواية احلدث اليت تقدم 

األحداث االستئنافية مع التحليل وأحيانا بدون  حتليل لتقحم القارئ يف شرك األحداث 
ومسكوت عنها  مع الشخصيات فيكابد مشقة االستطالع الصعبة  ملواضيع إشكالية

السحاق، االعتقال السياسي، الفساد، سفاح احملارم، االنتحار،  ،البغاء: مثل
. رافة، األسطورة و اخلالفكر االغتصاب، القوادة، حرية

إما انتحار أو قتال أو اختفاء وكأن الكاتب ) املوت(عد احلدث األبرز يف الرواية هو وي
عن يف إظهار الشخصيات املهزومة واملسكونة بالقهر واخلوف يؤكد احتضار احلياة فيم

: انتحار فمن. تيجة طبيعية لالنكسارات املتكررةن االنتحار احلزن فيأيت حدثوالكآبة و
) فتاة اهلوى(وفاطمة ) حسن(وأمحد ابن السجني السياسي ) اقيالفىت العر(علي وحممد 
"  فرح"إىل موت 

أمها وحدث اختفاء ومقتل أبو محدو وعمة و) ضحية االغتصاب واحلمل السفاح(
منذ بداية الرواية نتيجة مدامهة مسلحة وكأ�ا  أي األحداث سلسلة " عارف و سارة"

احلياة اليت تستكني أمام دوائر و باإلنسان املرتبص ة غري متكافئة  بني املوت طويلة ملعرك
. القهر اليت  تطحن  األحالم  إىل غبار  خينق  املدينة  مبن فيها

ومن مفارقات الرواية أن األموات يعودون ليحيوا حياتم اخلفية  بني األحياء وهم أكثر 
ون حراس أحالمهم  دون جدوى وكأن اآلية طمأنينة من األحياء الذين مازالوا  يصارع

ضد حياة  ختو�م  وال تستجيب انقلبت حيث هناك متجيد ضمين غري صريح  باملوت 
بامتياز لتضع "  املوت واحلياة"ة الئفة  فالكاتب رصد لثنائية  متطلباتم يف حياألتفه 

. يةالقارئ أمام  تساسل كبري عن جدوى احلياة  ذاتا  بدون أفق واسع للحر
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هو بطل الرواية ) شادي" (إيبوال"جزة عند شخصيات الرواية جند أن وبوقفة مو 
أعني   عن مسرح األحداث املتخفي عن) الغائب/ احلاضر(وشخصيتها احملورية وهو 
وصاحب  الرواية اليت دونت فيها أحداث ) حي السيوف(الناس  العارف  ألسرار  
فضول كبري لكل أهل احلي لتقفي آثره ومصدر  .  أهل احلياملآسي اليت مرت على 

الشخصيات أن تكتشف  وتناقل  روايته اليت  تغدو مثار جدل كبري حيث حتاول كل
 رجال األمن – حىت غدا بالنهاية  اهلدف املطلوب من قبل املسلحني –. سرها املكتوم

. بداعي محاية األمن
على معظم أحداث الرواية  الفتاة اليت تشهد" ميس"الشخصية الرئيسية الثانية فهي  أما

حول عالقاتما اللتان تدور الشبهات "  حياة وجنالء"وفيما بعد صديقة " فرح"صديقة 
فمن فتاة يف الثامنة . ه هي الشخصية النامية يف الروايةوميس هذ. املشبوهة بالدعارة

ة عشر من عمرها طالبة بكالوريا إىل امرأة ناضجة تكافح من اجل بناء أركان أسرة صغري
االنكسارات اليت مدونة ألحداث التحوالت والتحورات وتضمها وحبيبها إيبوال فإىل 

وبعد زواجها من إيبوال الذي يدوم غيابه أكثر . صيب من حوهلا من األهل واألصدقاءت
د فق. كل الصدمات اليت أملت  مبن حوهلامن حضوره تتحول إىل أمراة عكست وتلقت 

تقضي ضحية اغتصاب "  فرح"أما صديقتها الوحيدة . ستركها والداها وهاجرا إىل تون
تقضي هي األخرى مبرض  ومحل سفاح  وعمتها اليت تعيش معها عوضا عن األسرة

سارة (ها شغفها أي ميس مبراقبة منزل أهم. ومثة أحداث أخرى كثرية... السرطان 
ضا منذ ا مصريا غامأ�ما لقي مصدر بجة احلي إال  العاشقان اللذان كانا) وعارف

لتبقى . وفيما بعد غياب زوجها املفاجئ والطويل دون عنوان  أو رسائل .بداية الرواية
الشاهدة الوحيدة اليت أخذت تؤرخ لظل رواية إيبوال بعد غيابه وهي اليت حرمت من 
  فرصة عمل يليق بفتاة جامعية بسبب ابتزاز رب العمل هلا فاضطرت للعمل يف شطف

.  املنازلأدراج العمارات وتنظيف 
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وخال  من  كل مظاهرة  احلياة احملتملة وامتدت يد " حي السيوف"وعندما ضاق با 
أخذت  ابنها  وذهبت . نفضت يدها من كل ما يربطها باحليالتحور إىل كل شيء 

. يف حي الرتاب"  أبو محدو"لتعيش  يف منزل  األرواح  منزل 
مدينة طرطوس الساحلية غائبتني  إىل  شبيهتها اليت  ظهرت  يفوتبقى  الرواية  إيبوال و

اليت كان يكتبها التوأم " إيبوال البحري"أما رواية  األبد  فرواية  إيبوال  أتت عليها اجلرذان
كتبها ميس يف ذلك  املكان فقد قضمتها األمساك وظل الرواية  اليت ت)  شادي(لرواية 

ف الكاتب جليا من قضايا ومن جممل الرواية يتبني لنا موق. فقد متاهت مع األسطورة
بأن احلقيقة ما تزال هاربة فطفل  إذ تأيت روايته لتقول. واملواساةمثل العدالة واحلرية 

البطل إيبوال صاحب رواية غاب إىل األبد و" األمرباطور عار"األمرباطور الذي صرخ بأن 
عزي جلوء ي )الكاتب(وهو . ومنها  إىل بقعة أخرى يف العامل عمان  إىلاحلقيقة يهاجر 

وما ميز . دة فعل على ضياع بوصلة احلقيقة والقصاصاخلرافة كرالناس إىل األسطورة و
موقفه من األيديولوجيات هو احلياد  فقد ظل حمافظا على مسافة جتنبه الوقوع يف شرك 

كما عرض صورة املرأة  . ض للسجالت السياسية بني املثقفنياالحنياز عندما عر
تارة " فرح"ا بفاعلية فقد روت عنه الرواية ضدها وقدمه  يناآلخركضحية النتهاكات 

" الشخصية البطلة يف الرواية  وهو الغائب " ميس"تارة أخرى  فهي احلاضرة " ميس"و
 كما قدم صورة املرأة املستبدة  اليت. بطل الرواية "  إيبوال 

ليغتصبها  إىل منزهلا" فرح"امرأة أخرى حيث تستدرج أم عباس متارس عنفا رمزيا ضد 
لقد كان موقف الكاتب أقرب إىل التصوف منه إىل احللول . زوجها على مرأى  عينيها

 وتصوف الشاهدة) صاحب الرواية/ إيبوال (ة أو الطوباوية  فهجرة احلقيقة الواقعي
عية احلل مها داللتان على عدم تصدي الكاتب ملوضو) صاحبة ظل الرواية / ميس(

لرواية اإلشارات فلها أمهية كبرية يف اما األماكن والرموز وأ. ملشكالت مستعصية وشائكة
و املقربة هي األماكن اليت ترتادها الشخصيات وفيها تتم " زكريا"فالقلعة واجلامع الكبري 

هي مبعث " ميس"بوح والتساسالت والبحث عن السكينة فاملقربة عند حوادث ال
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اجلرح هو الفجيعة و" ارف وسارةع"رقد األحبة الذين غادروا ومنزل الطمأنينة حيث م
. "حي السيوف"ى العامل الذي ال يندمل يف جسد املفتوح عل

أما العصافري وأصص النباتات فهي رمز للحياة البديلة عن احلياة اليت انعدمت يف املدينة  
الرواية هو إحياء  جودها عدا عن أن إيبوال اسم بطوللذلك جلأ الكاتب إىل اإلحياء بو

هو كما هو معروف اسم فريوس  ذلك املرض األفريقي الفتاك املرعب انتقاه آخر بذاته ف
.    الكاتب بعناية ليحمل نفس القدر من الذعر ملطاردي فكر احلقيقة

جسد  اوقد عمد الكاتب إىل إظهار العجز املادي و املعنوي ألصحاب القهر عندم
خريا بإطالق النار على بعجزه اجلنسي و ا�زامه أ الرجل املخرب – صورة أيب عباس –

. فسه من املسدس الذي أرهب به نفسهن
احلنني اجلامح إىل املاضي ث ذكرى الغائبني و احلب الذابل وأما األغنيات فهي مبع

. الذي لن يعود حىت وإن عاد أبطاله
احلركة يف غابر الزمان تاري  املدينة احلافل بالنشاط و وللروائح قيمة اعتبارية يف استعادة

فهي تندس ذاكرة . ملة من الشرق إىل الغرب والعكسوافل التجار املححيث ق
طعم األشخاص وتعيد صياغتها وحتثهم على البحث مثال ذلك عندما تنبعث رائحة و

. اهلواءالدم من املياه و
املباشرة مبداوالتا . دااليت  مبستوياتا املتعددة فقد استخدم – الفصحىأما لغويا كانت 
وأحيانا كان مييل إىل ترميز . دى سرد سلسلة األحداث يف الروايةوسة لالواقعية احملس

الكتابات فتصبح لغته مثقلة باملعاين ومكثفة بالدالالت الرمزية وتقرتب من لغة الشعر و
.  أن واحد لتفجري البوح اإلنساينيستخدم يف جمملها مجال رشيقة وقوية يف) النثرية(

وحذ على انتباه القارئ وال داع له جماال للخمول مع واحلوارات كانت بالعموم قصرية تست
تصوف الثالوث الفلسفة والسرد املتقن الذي امتاز به العمل و أحيانا كان ميزج بني 

الشعري الذي  ميس وإيبوال والتدرج الفلسفي ومثل احلوارات اليت دارت بني: والشعر
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طغى احلس الصويف على اختذ منحا تصاعديا منذ بداية الرواية إىل �ايتاها حيث ي
. مع اقرتاب خط النهاية االثننيمقوالت 

مع إيبوال يف الصفحة " أم فرح"باللهجة العامية يدور على لسان وكان مثة حوار وحيد 
يف الرواية وكان بإمكان الكاتب أن يكتبه  عامة وقد كان استثناء وليس مسة  ٤٢
. فصحى اليت اعتمدها يف كل الروايةبال

واية كانت قوية ومتماسكة يف معظم العمل ووردت ألحداث يف سياقها أما حبكة الر
املنطقي وقد اعتمد الكاتب أسلوب التشويق بعدم ذكر تفاصيل يف بداية احلدث بغية 

كان  وأحياناإخراجه بأسلوب درامي يستحوذ على القارئ ملالحقة التفاصيل التالية 
) أم عباس(لك،  جرمية قتل القارئ حول حدث معني مثال ذيشبع فضول  الوصف ال

واالقتضاب دون الكشف املسهب عن  باإلجيازعلى يد احلياة  فقد اتسم الوصف 
دوافع اجلانية النفسية واحلقيقة مكتفيا فقد بإظهار الصورة الواقعية املزرية اليت وصلت 

. إليها حياة يف الليلة اليت سبقت احلدث دون إشباع أو عودة يف بقية الراوية
استبدال السم إحدى الشخصيات وهو صاحب  كهفوة – خذ على الراوية –ومما يؤ

يصبح   ١٥٣  وفيما بعد الصفحة ) أبو ياسر(يكون امسه   ٢٤الدكان يف الصفحة 
. أبو باسم

  ٧٤وكذلك األمر عملية نسب حوار مليس يف �اية الرواية بينما يرد احلوار يف الصفحة  
. الفتاة العراقية) رمحة(على لسان 

) ٢١٩(أما يف الصفحة ) كأننا مازلنا املعرب لكل شيء(ة تقول رحم ٧٤ففي الصفحة 
  .كنت حمقة عندما قلت يل إننا بلد عبور: قرأ ميس رسالة من رمحة تقول فيهات

المثقفين في حلب كونها  أوساطوأخيرا فأن الرواية قد تكون أثارت جدال بين 
ة ترى العالم من خلف  خمارها فتحت ثقبا في نعش المحرمات أمام أعين مدين

.  األسود المدجج بالخوف
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 :قصة
أمل في بيت الموت 

 ياسمين العثمان

وقفت أسفل الدرج تلتقط باقي أنفاسها اليت انفرطت منها وتبعثرت على االرصفه         
ويف قارعه الطريق الذي قطعته وهي تيمم صوب بيت املوت لتقدم واجب العزاء وما أن 

كنا يف امن و ثالم لوال هذا اهلراء املثمى (سها حىت ارتقت الدرج حىت �ايته التقطت أنفا
هكذا بدأت احلاجة عزيزة حديثها لنسوه يف اللس وهي ال تزال واقفة عند الباب ) ثورة

صدقت يا خاله فما مات أخي خليل : فوثبت أم امحد الستقباهلا  زسمها ولفظها قائله
عظم اهللا أجركم يا بنيت : فضلي باجللوس قالت احلاجة عزيزةإال برصاص الثورة املزعوم ت

ردت احلاجة  )هيد الثورةخاله انه ش بل شهيد يا :فردت أمل) اهللا املتثببني  ثوءً  وجزى
فأضافت أم )  زهرة شبابه ثدىأي شهيد بل فقيد يا بنيت ذهب دمه هباء وٌقطفت  :عليها
من أبنائنا ٌغرر بم لصاحل أناس معلومني  وليتها وقفت عليه لوحده  بل إن الكثري: امحد

باهللا عليك يا أم امحد  ال تتحدثي هكذا فقد نلت قسطا ) وجمهولني هلم مصاحل معده سلفا
عن أي مصاحل اكرب من مصلحه الوطن ! من التعليم خيولك التمييز بني األمور والبت فيها

رية عن بكره أبيها وجتييش تتحدثني وأي جمهولني أولئك الذين يف مقدرتم حتريك اجلمهو
إ�م ابناء عشائر مسلحه تركوا سالحهم الذي نشوء معه ليلتحقوا  ! املاليني وأي ماليني
: فردت عليها احلاجة باستغراب قائله ،جلديد لتحريره من الظلم قالت أملبساحات اليمن ا

ا للقدث إذن إن تتحدثني وكأننا يف فلثطني عن أي ظلم وحترير الدولة ليثت اثرائيل فليذهبو
ال تذهيب بناظريك بعيدا فها هي أم إسالم جتلس بيننا : فردت أمل قائله) كان فهيم خريا
بربك لو كان النظام يأبه ألمر اليمن !! منذ مخسه عشره سنه عمر يا خاله وزوجها  مغرتب 

فردت أم  ومواطنيه ما احتاج أبو إسالم وغريه للغربة والذل يف بالد الغري لتوفري لقمة العيش
؟ بل على العكس متاما فقد ها تفين أبو إسالم ليعلمين انه لن وماذا فعلت الثورة :إسالم

: التفت ابتهال للجالسات قائله. اعيتمكن هذا العام من قضاء اإلجازة هنا بسبب األوض
منذ نشوب هذه األزمة ومل �نئ مجيعنا بالنوم ليله دون دوي املدافع وأزيز الرصاص وكم 
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تلك ليلتنا االخريه  اخلوف من أن اخلد لنوم ليله أنا وزوجي وأوالدي فتكون يطحنين
حىت أين بت أخشى أدىن صوت بل إين بت أتوجس : فردت مسيه عليها ،برصاصه غادره

. سيحمل يل يف أي وقت خرب موت احد االحبه أظنهمن صوت اهلاتف الذي 
األمر توقف عند هذا احلد بل  ليت :زع القهوة على احلاضرات وهي تقولوقفت وفاء تو 

الغاز والبرتول والديزل لقد تورمت  أزمة إىل ءإن األزمات تتوالد وتتفاقم فمن أزمة الكهربا
قدما أمي يا مجاعه من املشي يوميا إيل بيت جديت لالطمئنان عليها بعد أن تعطلت حركه 

اثوء يا (س احلاجة قائالفوثب تنب .املواصالت ويعلم اهللا كيف سيأيت علينا رمضان هذا العام
فما كان من أمل اليت تشبعت من كل هذه األحاديث إال أن وثبت هي ) بنيت نثأل اهللا الثرت

ما ذكرمتوه  كان موجودا بل : اقفة وبصوت ينضح منه العزم قائلهبدورها لتتوسط اللس و
حتيق بنا، مث ومتجذرا  يف واقعنا ولذلك قامت الثورة، أزمة الغاز ومشتقات البرتول كانت 

عن أي كهرباء تتحدثن هل نسينت كيف كنا نقضي جل عامنا يف ظالم دامس بل إن األمر 
يسوء يف املناسبات خصوصا يف رمضان حىت كرهنا شهر العبادة الذي اختصه اهللا برمحات 

لقد قامت الثورة ليتمكن زوجك يا أم إسالم من العمل .  واختصه  النظام باألزمات
وبني أطفاله، لقد قامت الثورة يا مسيه حىت ال ختشت بعد اآلن صوت  والعيش يف وطنه

الباطل مهما زجمر وعن أي جهاز صدر، قامت الثورة يا وفاء حىت ال تتوالد األزمات لدينا 
يف وقت تتوالد فيه يف دول الغري اإلجنازات وقامت الثورة يا أم امحد حىت ال يٌقتل املزيد من 

ميه والبطالة والعجز والتهميش والغربة وقامت الثورة يا ابتهال أبناءنا بسالح الثأر واال
وليست أالزمه لنثبت للعامل أن بلد الستني مليون قطعه سالح  يوم صنع ثورتا صنعها  

قامت الثورة يا خاله عزيزة حىت ال تفقدي  .طالق رصاصه واحده من شباب الثورةدون إ
تسللوا بيتك فلم جيدوا ما يسرقونه سوى  باقي أسنانك بفعل لصوص جدد كأولئك  الذين

. من يقاوموه سوى صف أسنانك العلويدبه الغاز ومل جيدوا 
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 قصة أنثوية لكاتبة أمومية

 ) حمد يا حمد( قراءة في قصة 
 للكاتبة وزنة حامد 

 
 

لذى: اقكل هخئى ئكس ـ  ئكعذئف  غ    يهز
  

 )محد يا محد(قصتها  لكل قرية جمنو�ا، ومحد هو مهبول قرية وزنة حامد يف
منذ البدء دفئ الكلمات اليت ختاطب با الكاتبة بطلها، من العنوان الذي  نلحظ 

يتكرر اسم محد فيه مرتني إىل ترديد امسه يف نغمة ساحرة و سرد مموسق مجيل 
ومن يدري احلل الناسب يا (طوال سريان أحداث القصة، حىت آخر كلمة فيها 

  ).محد
ضمير الغائب بل أكدت على الصدح باسمه في تكرار لم تستعض الكاتبة ب

موسيقي حنون يجعلنا نتعاطف مع هذه الشخصية التي ترصد حركاتها 
   .وسكناتها خالل يوم ما مر بحياته، منذ عتمة الليل حتى غروب الشمس
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نرى حمد ينام فوق كيس التبن في غرفة وضيعة مكسورة النافذة، ذات 
ثم نراه يتجول في قريته الصغيرة، يكلم أم . سقف مبقور وباب متآكل صدئ

مية اليت نعرف أ�ا خلبت لبه علي، ويضاحك زهرة، يمازح سلطانه، ويعارك س
بعد أن تسرب لنا الكاتبة أغوار قلبه لتستبطن كوامن حبه هلذه الصبية اليت سيكون 

  . هلا معه شأنا آخر
بتعادها عنه قليال يف وقد أجادت الكاتبة هذا الرصد الهري لبطل القصة عدا ا
  . حوار غري مربر بني املختار وزوجته لنعود بعدها ثانية حلمد

مع هذه القصة نستشعر وكأننا نعيش بالفعل يف الريف السوري، نسمع خوار 
كما نستنشق هواء القرية النقي، . البقر ونباح الكالب ووصوصة الصيصان

فيه عدسة الكاتبة من أضواء  ونستاف من تربتها يف تصوير بانورامي صادق تنتقل
املصابيح اهلرمة وعجل احلاجة خدجية وكلب اجلارة العجوز عرب صبايا صغار طاملا 

عبث بن محد أو هن من عبثن به، حىت نصل ملأدبة عشاء أقيمت يف أصيل 
  . ذلك اليوم

  أبدعت الكاتبة يف تصوير دقائق األمور بطريقة فنية
ضيقة حىت دمعت عيناه و تبع الدمع سعال نفث دخان سيجارته من خياشيم   

جاف متواصل فدفع بالكأس جانباً وأصبح خارج الدار ورذاذ السعال بلل ياقة 
كما ) أخرجت رأسها الكبري وصوص صغري أعرج على يديها...) (قميصه و كمه

أجادت يف وصفها حالة محد أثناء غضبه بعد أن دهم على زوجته املكان وهي 
  . بصحبة رجل آخر

ورضى : مثة تشبيهات مل تكن يف حملها وقد أقحمت على القصة إقحاما مثل
على حساب ادعاءاتم بأ�م ميلكون مثة عقول ... ببلك الرقيق أهل القرية 
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املوظفني املرتشني سراً على حساب بعض املوظفني املرتشني ) بعض(كإدعاءات 
ريطة اهلند قبل اقتطاع هذه الرقعة يف مؤخرة بنطالك واليت توحي ب )  (...علناً 

والتشبيه األخري يوحي بأن الكاتبة مدرسة ) بنغالدش منها ومن جارتا باكستان
  . . ملادة اجلغرافيا لعلمها خبرائط قدمية طرأ عليها كثري من التغيري

جاءت القصة أنثوية بكل ما حتمله الكلمة من معىن، فهي تعج بشخصيات 
زهرة، سلطانة، أم عيوش احلبلى، أم علي، : نسوية يربو عددهن على العشرة نساء

. ابنة أبو حممود، خدجية،جارته العجوز، املمرضة اليت يف املستشفى، زوجة املختار
يقابلهن يف ذلك رجالن اثنان عاجزان . باإلضافة إىل مسية حبيبته اليت تزوجها

ألنك خصي   ( مها محد الذي نلحظ عجزه يف ما نسمع عنه مثل. جنسيا
ملاذا صرخت يا حيوان (وكما خاطبته زوجته قائلة ) أو رمبا تكون كذلك باألساس

؟ وأشعلت سيجارتا وأرسلت الدخان .. ؟ اما كنت تتوقع مثل هذا املوقف 
أما اآلخر فهو خمتار ) ؟.. ومىت جاءتك الرجولة حىت تصرخ .. بشراهة متابعة 

) رجولتك الكسيحةعلى ماذا يا خمتار على (القرية الذي ختاطبه زوجته قائلة 
ويرافق هذا الغياب الواضح للرجولة نظرة حسية مسهبة للنهود يتخلل القصة 

  : ويشتمل على أربع من احلواس اخلمس، وهي كاآليت
 )ولكن رائحة �ديك كاملسك: ( الشم
  )�دها تقلي جنب بنت حرام : (التذوق
  ) عاد إليها حىت الصق �دها(   :اللمس
لنهدين وقطرة العرق منحدرة بني ساقيها ال تدري ألي �د ما أمجل ا(  :النظر
  ) تلجأ
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و ال أحسب هذا االهتمام بالنهود وعلى هذه الطريقة املغرقة يف حسيتها يأيت 
خصوصا إذا ما انتبهنا للغة األمومية اليت ختاطب با الكاتبة بطلها محد،  عبطا 

تتعطش حلنان األمومة قد  األمر الذي يفتح أمامنا فضاء رحبا لسرب أغوار كاتبة
يكون سببه يتم أمل با أو عقر يواكبها، أو قد يكون بسبب طبيعة هي 

  .  بداخلها
جاء زمن القصة من بدايتها إىل ما قبيل �ايتها بقليل يف يوم واحد، منذ السحر 

بيد أنه وبشكل . حىت الغروب ويف مكان واحد يزخر باحلياة أال وهو القرية 
داث بعدها بسرعة من زواج وانتقال مكره من أجواء القرية إىل مفاجئ جرت األح

ولو أن القصة انتهت مع �اية ذلك اليوم  . مدينة ال نكاد نراها بشكل واضح
واكتفينا بتسليط الضوء على زوايا وخفايا حياة محد اليومية لكنا قد ظفرنا بقصة 

االنتقال من قرية ألفناها يف زواج ليس له ما يربره و إقحامهوبال . تشيخوفية رائعة 
  .وأحببناها إىل مدينة ال تكاد معاملها تبني

 رغم تعثرنا يف بداية القصة يف خطأ لغوي يثري التشاسم 
إال انه كان وحيدا فريدا إذ جاءت اللغة من بعده ) أضوائها والصحيح أضواسها( 

  . صافية متدفقة تنبض بالروح واحلياة
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 شعر
 

 
 العمر  أحالم خريف

 
 *محمد طالل 

 
 تُبحر في اليم المجهولِ 

تصّفُق  
لسراِب البحِر 
...  تتمتُم، تهذي 

تظهر بين يديك الحورياُت  
وتتبعك زرافاُت الدلفيْن 

يّبِسم في وجهك ألق القبطان الحالِم فيْك 
يعبس َخطّاف القرصاِن القاتِم فيْك 

وتبحُر بين األمواِج  
يالِحُقَك قطار الزبِد  

تغطيَك  
ُل القطن الغائِم في األجواْء حقو

...  ُتالِطمك الذكرى 
تعلو متالحقة تترى 

تتشبث روُحَك بالماْء 
يعُلوَك حنيٌن وهواْء 

تختلط الروُح برائحة الرمل الرابض في الصحراْء 
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... !!! ويأتيك النبأ المْر 
ال زال الوطن يرتب مئزره الصيفيَّ ليدخل في تموز (

الزيتوِن  ليعلن للشمس براءة أيلول من
ويخلط تشرين األول بحظوظ حزيراْن 
" مفعول به ثان"ال زال الوطن يبالغ في إعراب النكسة 

ال زال الروم يردون هدايا السلطان 
) ويحِشُد عسكُرهم والشيطان

 ****
تبحر في اليم وحيدا تفتقد الشاطئ والمرسى 
لكنك ال تدري كم ال تفتقدك هذي األوطان 

 ****
...  ُعْد  -
) أحالم خريف العمر سيد (

إلى كندا 
... ُعْد 

!!! واألوالُد؟ لقد َكبـُُروا  -
ُعْد  -

أحالمك لن تتحقق في كندا ... أدري 
لكن أحالمك حتما ستموت هنا كمدا 

فالوطن المشغول بإعراب النكسة 
يتمادى في تشديد اللهجة في جلسات حكومته 

يتمادى في تغليظ عصاِه وبيدِق سلطِتِه 
الحنظل والحروْش  يخلط بين ثمار

ويحب األمم المتحدة أكثر من أقطار الوطن المتحِد 
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فيستبدل وزن حديد مصانعه بصكوك من ورق وقروش 
ُعد 

يا سيد أحالم خريف العمر 
فمركبك الرومانسي إذا ما يرسو في هذى الخلجاِن 

تعقبه حرس الشطآِن 
احتجزوه بشبهات اإلرهاِب 

فتهمته اإلرهاب إلى أن يثبت ذلْك 
** **

ووقعت على مقعد أحالمي المتهالْك 
صففت أمانّي وألقيت قليال منها في البحر؛ أخفف ِحملي 

أتذكر قولي 
لكنه ال يطرق ِوجهة باِبْك ... كف الخيبات ثقيٌل (

) إن أوصدت شبابيك الروِح وخففت وتيرة احالِمكْ 
لكني أنتفض وأذكر قولي 

) حباِط وال يقنع بخريف العمريعاني لسعات اال من يملك ترف األحالم - وحده -(
. كذلك

 مؤسس جتمع ناشرون وحارس أحالمه 
 72 63 22 95 (7)962+: خلوي
 Nasheron.CEO@gmail.com: بريد
 www.Nasheron.com: موقع

 
 
 
 

mailto:mohammadtalal@gmail.com�
http://www.foodical.com/�
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" أنا السبب " قصيدة بعنوان 
 

   
 

 يف كل ما جرى لكم
 يا أيها العرْب 
 سلبُتكم أ�ارلكم

 والتنيل والزيتونل والعنْب 
 أنا الذي اغتصبُت أرضلكم
 وعترضلكم ، وكلَّ غاٍل عندكم

 أنا الذي طردُتكم
 من هْضبة اجلوالن واجلليلت والنقْب 

 والقدُس ، يف ضياعها ،
 كنُت أنا السبْب 

لسبْب أنا ا.. نعم أنا   
املسجُد األقصى ذهْب : أنا الذي ملَّا أتيُت   

 أنا الذي أمرُت جيشي ، يف احلروب كلها
 باالنسحاب فانسحْب 
 أنا الذي هزمُتكم
 أنا الذي شردُتكم

 وبعتكم يف السوق مثل عيدان القصْب 
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 أنا الذي كنُت أقول للذي
ُه   يفتح منكم فمل
Shut up  

*** 
أنا السبْب .. نعم أنا  . 

كل ما جرى لكم يا أيها العرْب يف  . 
 وكلُّ من قال لكم ، غري الذي أقولُه 

 فقد كلذْب 
؟ ..فمن ألرضكم سلْب   
ْب  ؟ .ومن ملالكم �ل  

؟ .ومن سوايل مثلما اغتصبتكم قد اغتلصْب   
 أقوهلا
 صرحيةً 

 بكل ما أوتيُت من وقاحٍة وجرأةٍ 
 وقلٍة يف الذوق واألدْب 
بَّ ودبْ أنا الذي أخذُت منكم كل ما ه  
 وال أخاف أحداً 
 ألسُت رغم أنفكم
؟.!أنا الزعيُم املنتخلْب   

 مل ينتخبين أحٌد لكنين
 إذا طلبُت منكم
 يف ذات يوم ، طلباً 

 هل يستطيٌع واحٌد منكم
؟ .أن يرفض يل الطلْب   
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 أشنقهُ 
 أقتلُه 

 أجعلُه يغوص يف دمائه حىت الرُّكْب 
 فلتقبلوين ، هكذا كما أنا 

 أو فاشربوا 
  "من حبر العرب"

 ما دام مل يعجْبكم العجبْ 
 وال الصياُم يف رجْب 
 فلتغضبوا إذا استطعتم

 بعدما قتلُت يف نفوسكم روحل التحدي والغضْب  
 وبعدما شجَّعتكم على الفسوق والون والطرْب 

 وبعدما أقنعتكم 
 أن املظاهراتت فوضى ليس إال وشلغلْب 
  وبعدما علَّمتكم أن السكوتل من ذهبْ 

 وبعدما حوَّلُتكم إىل جليٍد وحديٍد وخشْب 
 وبعدما أرهقُتكم
 وبعدما أتعبُتكم

 حىت قضى عليكُم اإلرهاُق والتعْب 
*** 

 يا من غدومت يف يديَّ كالدُّمى وكاللعْب 
أنا السبْب .. نعم أنا   

 يف كل ما جرى لكم
 فلتشتموين يف الفضائياتت 

 إن أردمت واخلطْب  
م وردِّدوا وادعوا عليَّ يف صالتك  
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  'تبت يداُه مثلما تبت يدا أيب هلْب  '
 قولوا بأين خائٌن لكم
 وكلٌب وابن كلْب 
 !ماذا يضريين أنا ؟

 ما دام كل واحٍد يف بيتهت 
 يريد أن يسقطين بصوتهت 

 وبالضجيج والصلخب أنا هنا ، ما زلُت أمحل األلقاب كلها
 .وأمحُل الرتْب 

يكم فإذاأُطتلُّ ، كالثعبان ، من جحري عل  
نلْب    !.ما غاب رأسي حلظًة ، ظلَّ الذل

 هل عرفتم من أنا ؟؟؟؟
أنا رئيس دولة من دول العرب 
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   إصدارات جديدة
 

النهاية   ... البدايات

 
 :مجموعة قصصية لألستاذ عبد الصمد داوود*

توزعت على احدى عشرة قصة قصيرة . صفحة من القطع المتوسط ١٢٩تقع في 
: ت على التواليتعنو

محطة كبكا، بعد عشرين عاما، وبعد ثالثين عاما، وبعد أربعين عاما، الغروب في 
النهاية، ألغام منتصف ... أليس كذلك، كانت تحبه، بدايات ... مزكفت، انت برزاني 

. الليل، بعض ما عاناه ابن زركاه، عدلة االيزيدية
نوات الخيرة والمعبرة عن ظهرت في الس وهي من أهم المجموعات القصصية التي

 وجهوريف عامودا وقامشلي على  عموما واقع وبيئة المجتمع الكوردي في ريف الجزيرة
، وهي الواقع الكوردي ومواكبة لتحوالت  ةصقجاءت قصص المجموعة  مال. الخصوص

ترصد كل التحول والمعاناة السياسية واالجتماعية عبر رصد حركة الحياة اليومية على 
البيئة  العالقة بين من حيث  اظهاركما ان القصص قد نجحت ، عبي ومعاشيمستوى ش

. المظالم السياسية خالل خقبة تاريخية مديدة من تاريخ الريف الكوردياالجتماعية و
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: معاناة اللغة الكردية*
مواضيع في حياة : كتاب جديد بعنوان) ٢٠١١(صدر للباحث مروان بركات  مؤخرا

يعالج الباحث . من القطع الصغير   ١٤٩يقع الكتاب في . الكرديةاللغة و معاناة اللغة 
تطور . تأثر الغات المتجاورة ببعضها: في كتابه هذا مواضيع لغوية وثقافية حساسة مثل

اللغة . اللغة الكردية تحتاج الى حياة وقوة. اللغة والفكر.اللغة وتأثرها بحضارة أمتها
أزمة المعاجم . الالتينية في كتابة الكرديةالحروف العربية و. الكردية لغة مقطعية

... الكردية
 
: لشيرزاد حسن بالكرمانجية) حلم العناكب(صدور رواية *

 

 
 

طباعة ونشر أعمال شريزاد حسن الذي يعترب واحدا من ) آفيستا(تواصل دار النشر : اسطنبول
حلم (مجة روايته وقد قام برت. أبرز الكتاب الكرد يف كردستان العراق باللهجة الكرماجنية

الكاتب واملرتجم بسام مصطفى من اللهجة السورانية اىل الكرماجنية وذلك بغية ) العناكب
تعريف األدب املكتوب بالسورانية لقراء الكرماجنية وتعميق جسور التواصل واملعرفة بني أبناء 

شريزاد وقبل فرتة صدرت جمموعة قصصية للكاتب . الشعب الواحد يف كافة أجزاء كردستان
 .ومازالت أعمال أخرى قيد االعداد وستطبع قريباً " ميم"حسن برتمجة املرتجم نفسه بعنوان 
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 الفهرس
                                 :االفتتاحية

الحوار في زمن التغيير 
  ٤مجلة الحوار      

 :ملف العدد
بدايات تشكل الوعي القومي الكردي في سوريا  
 ٧آزاد أحمد علي       . د

...   بدايات اليقظة القومية وبوادر النشاط السياسي 
 ٢٢روزاد علي      . د

الحركة السياسية الكردية في سوريا بين الواقع والطموح 
 ٣٦      ميتان هوري 

ضرورة استقاللية القرار السياسي للحركة الوطنية الكردية  
  ٥٠صالح عثمان      

قصة حراك على درب المسيرة 
  ٥٣من آلوجي      عبد الرح

المجد لذكرى أول تنظيم سياسي كردي في سوريا 
  ٥٨طاهر صفوك      

 : حوارات
...  حوار مع رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا

  ٦٣ابراهيم بشار حيدري     
حوار مع أمين الحزب السوري القومي االجتماعي في القامشلي 
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  ٧٠حسين أحمد      
سيقي الكردي العالمي دلشاد محمد سعيد لقاء مع المو

   ٨٤سناء الشعالن      . د
  :شهادات 

صور من كردستان العراق 
  ٩٠عمر نزال       

... ليس للكرد إال الريح 
 ٩٧فاروق حجي مصطفى     

 :قراءة في الكتب والمطبوعات 
... اإلمبراطورية الفاشية األوروبية 

  ٩٩دافيد رودغنو      
من جريدة صوت األكراد  ٢٩عدد قراءة في ال

  ١٠٥سردار بدرخان      
أنماط العمارة الطينية في الجزيرة الفراتية 

  ١١٠محمود بادلي      
 :بحوث ودراسات 

مفتاح الشخصية الكردية : الجبل
  ١١٤أحمد الخليل      . د

حلب وحكاية أول مطبعة في الشرق األدنى 
  ١٣٣نضال يوسف      
... عربياً أو االبتزاز بماضي النزاعات محاكمة األكراد 

  ١٣٨بدرخان علي      
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 :وثائق 
  ١٥٧شهيد األبجدية      

   :شخصيات كردية 
مال أحمد زفنكي أول مفتي لمدينة القامشلي 

  ١٥٩نوجدار بوتاني      
 :أدب وفن 

رواية إيبوال لمحمد داالتي فيروس يطارد الحقيقة 
  ١٦٣صبيحة خليل      

    :قصة 
أمل في بيت الموت 
  ١٦٩ياسمين العثمان      

قصة أنثوية لكاتبة أمومية للكاتبة وزنة حامد 
   ١٧١يوسف هداي الشمري     

  :شعر 
أحالم خريف العمر 

  ١٧٥محمد طالل      
أنا السبب 

  ١٧٨أحمد مطر       
 ١٨٢           : جديدة إصدارات

 ١٨٤        الفهرس
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