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  .اآلراء الواردة  يف الة تعرب عن رأي أصحاا •

  .بكل املسامهات الواردة إليها "احلوار"ترحب  •

  .أفضلية النشر للدراسات واملقاالت املوثقة علمياً •

 قراء الكرام عن إرسال املسامهات الة من ال ترجو •

  :        مراعاة ما يلي

  .خبط واضح وعلى وجه واحد للورقة ـ الكتابة١

  :ـ اإلشارات املرجعية املوثقة تثبت بالترتيب٢

  .اسم املؤلف ـ عنوان الكتاب ـ مكان الطباعة وتارخيها

  /.C.D/ـ الطباعة على الكومبيوتر مع إرسال ٣
   

  
  حقوق الطبع واالقتباس حمفوظة للمجلة

  



  ٢٠١٢تشرين األول  -  )٦٥(العدد   -عشرة   الثامنةة السن -احلوار    ٣

  لألعداد القادمة" احلوار"حماور جملة 
   ...تاب األعزاءالقراء والك

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

 .)سورياً وكردياً( العالقة املتبادلة بني الثقافة والسياسة 
  يف ظل املتغريات الراهنة يمستقبل سورية السياس 
 .الكردية األدب واللغةدراسات يف  
  .اآلثار والتاريخ الكرديحول ومواضيع  دراسات 

ميكنكم اختيار أي جانب من حماور امللفات املذكورة أعاله، وإبداء الرأي حول أمهية   
علما أننا نرحب يف الوقت نفسه جبميع الدراسات واملسامهات .وأولوية املوضوع املطروق

وتبقـى   .ة أو خارجهـا الواردة إلينا خبصوص املواضيع احملددة  يف سياق امللفات املقترح
  .األفضلية للكتابات غري املنشورة سابقاً

جتربتـها   جممـل  خبصوص  بأية مالحظة أو نقد يرد إليها" احلوار"كما وترحب جملة  
وذلك دف االرتقاء باحلالة الثقافية والفكرية الكردية  .أو أي مادة نشرت فيها السابقة،

بتأمني املناخ الدميقراطي الذي يوفر حرية عرض حنو أفق أكثر دميقراطية وتنويراً، ونتعهد 
الرأي املختلف، جلميع أصدقائنا وقرائنـا يف الوسـطني العـريب    و ،كافة وجهات النظر

نشر ثقافة عقالنية مستنرية ووعي متقدم حييط حبقيقة  وذلك ل. والكردي على حد سواء
  .مشكالت واقعنا بكامل أبعاده

  :التاليني  لكترونينيت إىل العنوانني االترسل املسامها
pesar@hotmail.com  

alhiwar@mail2world.com 
  :عرب موقعي االنترنتننوه إىل أن جملتنا متوفرة على شبكة وذه املناسبة 
  www.efrin.netعفرين ـ نت 

  dem.com-www.yekموقع نوروز 
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  االفتتاحية
  في ذكرى رحيل إسماعيل عمر

حينما طلب مين كتابة مقدمة لكتاب مت إعداده من قبل رفاق وأصدقاء 
الراحل إمساعيل عمر يتضمن معظم ما كتب وقيل عن هذا املناضل سواء أثناء 

: املدينة اليت كان الراحل يقول عنها –جثمانه الطاهر من مدينة القامشلي  تشييع
 –أنه ال يستطيع العيش بعيداً عنها مثل السمكة اليت ال تستطيع العيش خارج املاء 

اليت ) قره قوي( يف قريته الصغرية  ١٩/١٠/٢٠١٠إىل مثواه األخري يوم الثالثاء 
لسان، أو الكلمات اليت ألقيت من قبل  كربت بابنها البار وصار امسها على كل

ممثلي األحزاب الكردية والسورية والشخصيات الوطنية مبناسبة مرور أربعني يوماً 
  .على وفاته) ٢٦/١١/٢٠١٠اجلمعة (

ترددت كثرياً يف كتابة املقدمة ألنين أعتقد أن مسرية نصف قرن من النضال ال 
  .وكثرت عدد صفحاا ميكن تضمينها يف مقدمة تكون قصرية مهما طالت

ولكن إحلاح رفاق الفقيد وأصدقائه وواجيب جتاه صديق عمري وتوأم ذاكريت 
دفعين إىل التراجع وكتابة ما يسعفين ذاكريت دف إلقاء الضوء على بعض 

  .احملطات يف مسريته النضالية
كان شاباً صغرياً مقارنة بكوادر احلزب وأعضاء اهليئات األخرى حينما فرض 

مه على رفاقه ومن حوله الذين رأوا فيه شاباً نشيطاً وصرحياً وجريئاً مل احترا
يرضخ لليأس واإلحباط اللذان سادا الشارع الكردي يف تلك احلقبة ألسباب 

  :عديدة
  .اعتقال سكرتري احلزب وجمموعة من أعضاء القيادة، ومالحقة اآلخرين

  .التطبيق العملي ملشروع احلزام العريب العنصري
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سة الثورة الكردية يف كردستان العراق نتيجة االتفاقية اخليانية بني انتكا
  .م ١٩٧٥يف السادس من آذار عام ) صدام –شاه ايران ( املقبورين 

م وما تاله من شبه شلل يف معظم منظماته وتأثر  ١٩٧٥انقسام احلزب عام 
الة وأصر بتلك األسباب مما دفعه إىل املزيد من النضال وعدم االستسالم لتلك احل

 . على ضرورة عقد مؤمتر للحزب لتجاوز ما تقدم
م عقد املؤمتر الثاين للحزب وخرج جبملة من القرارات ١٩٧٧ويف عام 

  .والتوصيات، كان للراحل دوراً هاماً يف اختاذها
إن ما طرحه من آراء ومقترحات ومالحظاته يف املؤمتر لفت إليه األنظار مما 

ؤمتر الطلب منه لكي يترشح لعضوية اللجنة املركزية دفع بعدد كبري من أعضاء امل
ميكنه أن خيدم احلزب أينما يكون موقعه، ويف املؤمتر الثالث : لكنه رفض وقال

حاز على معظم أصوات املؤمترين ليكون عضواً يف اللجنة  ١٩٨٠للحزب عام 
  .املركزية واملكتب السياسي فيما بعد

لقائلني بضرورة توحيد احلركة الوطنية وكان املناضل إمساعيل عمر من أكثر ا
الكردية يف سوريا والقضاء على التشتت واالنقسامات الغري مربرة يف معظم 

  .األحيان
وبسبب ازدياد نفوذه سواء على صعيد احلزيب أو على صعيد احلركة الكردية 
حاول البعض من رفاقه تشويه مسعته باامه بالتكتل والعمل على تقسيم احلزب 

ني وقوفه إىل جانب الرفاق والكوادر الذين مت فصلهم بدون وجه حق، مستغل
وأقدموا على جتميده وجتميد رفيق آخر يف القيادة لدفعه إىل ترك عمله النضايل يف 
احلزب وبالتايل التخلص من هذه الشخصية احملبوبة والسياسي املتزن الداعي دائماً 

  .كة الكرديةإىل وحدة احلزب والنضال من أجل وحدة صف احلر
رغم قبول الراحل جلميع الوساطات الوطنية الكردية والشيوعية والكردستانية 
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وقرر وضع مصريه أمام تلك الوساطات إال أن أغلبية اللجنة املركزية رفضت مجيع 
  .الوساطات وبالتايل عملوا على انقسام احلزب

الرفيق  م حينما بدأ ١٩٨٨مل ميض وقت طويل على املؤمتر االستثنائي عام 
إمساعيل العمل على حتقيق حلمه وطموحه الكبري بضرورة توحيد احلركة الكردية، 

م مت عقد مؤمترين ومت فيهما توحيد مخس  ١٩٩٣م وعام  ١٩٩٠فبني عام 
  .أحزاب كردية

احلزب الدمبقراطي  –م مت توحيد كل من  ١٩٩٠ففي املؤمتر األول عام 
عمل الدميقراطي الكردي وجمموعة من وحزب ال) املؤمتر االستثنائي ( الكردي 

  .قواعد اليسار الكردي
احلزب الدميقراطي : ( م مت توحيد األحزاب ١٩٩٣أما يف املؤمتر الثاين عام 

الكردي املوحد وحزب الشغيلة الدميقراطي الكردي وحزب االحتاد الشعيب 
 –حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف سوريا "الكردي، ومسي احلزب اجلديد 

  ".يكييت
هذه اخلطوات االندماجية وما رافقها من حراك سياسي وثقايف وإعالمي 
واجتماعي واسع متثل يف إصدار العديد من االت باللغتني العربية والكردية وطبع 
بوسترات مبناسبات عدة وتوزيعها يف عموم املناطق الكردية والسورية 

  .والكردستانية
إعجاب اجلماهري الكردية وبنفس الوقت هذه الفعاليات وغريها كانت مكان 

أعادت الثقة باحلركة السياسية الكردية وازدادت القناعة بإمكانية توحيد احلركة 
والتخلص من التشتت واالنقسامات إذا توفرت اإلرادة والقيادة اجلريئة اليت ال 
ي تبايل باملكاسب الشخصية أو احلزبية الضيقة مثل قيادة الرفيق إمساعيل عمر الذ

مل يكتف بتوحيد بعض األحزاب ودجمهم يف حزب واحد بل سعى إىل إجياد صيغ 
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وأطر مناسبة لتوحيد نضاالت جمموع األحزاب الكردية، فكان أوىل اخلطوات يف 
هذا االجتاه إصدار بيان مشترك بني احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا وحزب 

طريق أمام قيام التحالف م ، وهذا البيان مهد ال ١٩٨٠االحتاد الشعيب عام 
االحتاد  –اليساري  –الباريت : (الدميقراطي الكردي بني األحزاب الثالثة وهم 

، وساهم الراحل مسامهة فعالة يف صياغة برنامج التحالف السياسي )الشعيب
  .ونظامه الداخلي

مث إصراره على ضرورة انضمام احلزب إىل التحالف اجلديد الذي انطلق يف 
ورغم اعتراض البعض من رفاقه أخذ احلزب موقعه الطبيعي يف  م، ١٩٩٤عام 

  .هذا التحالف
كان طموحه أكرب من هكذا أطر متعددة فكان ينادي بضرورة إجياد مرجعية 
كردية تنبثق من مؤمتر وطين يضم كافة الفصائل احلزبية وفعاليات اجتماعية 

ر السياسي الكردي وثقافية واقتصادية وشخصيات مستقلة ليشاركوا يف صنع القرا
  .يف سوريا

وتوصلت اللجنة العليا للتحالف إىل قرار تشكيل جلان حملية يف املناطق الكردية 
واملدن الكبرية السورية مثل دمشق وحلب تضم تلك الفعاليات وتكون نواة 

  .للمؤمتر الوطين الكردي املنشود
م الراحل إن ترتيب البيت الداخلي الكردي أخذ حيزاً كبرياً من تفكري وه

ألا اخلطوة األساسية حنو حتقيق أهداف شعبنا ومل ينسى أن احلزب هو أحد 
األدوات النضالية لتحقيق هذا اهلدف وعندما متكن املناضل إمساعيل من تشكيل 
حزب كبري يتمتع بنفوذ كبري يف الشارع الكردي، بدأ نضاله العملي السلمي ففي 

مساعيل عمر مسرية مجاهريية من ناحية م من القرن املاضي قاد املرحوم إ١٩٩٠
ضمت أكثر من عشرين ألف إنسان رداً على العملية " معمال" عفرين إىل قرية 
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وألقى ذه املناسبة كلمة " عبد احلميد زيباري"اإلرهابية اليت أدت حبياة الرفيق 
أن طريق خالص الشعب : "تارخيية مهمة أمام اجلماهري احلاشدة وأكد فيها

كردستان تركيا ال مير على أجساد األكراد يف سوريا، وأن احلزب  الكردي يف
الذي استطاع أن حيشد عشرين ألف إنسان هنا يف هذه القرية يستطيع أن حيشد 

وعرب هذه الكلمات املعربة واجلريئة كان يوجه رسائل "مخسني ألف يف دمشق 
لة السورية واضحة إىل كل من تلك األيادي اخلفية والغري معروفة و إىل الدو

  ".وأجهزا األمنية
م تشكلت القيادة املشتركة قبل املؤمتر التوحيدي عام  ١٩٩٢ويف عام 

م، واقترح الرفيق إمساعيل القيام خبطوات نضالية عملية سلمية تتجاوز ١٩٩٣
األسلوب النضايل الكالسيكي املتبع يف احلركة الكردية ويف ذلك الوقت قررت 

مبناسبة ) ملصقات على اجلدران(م بتوزيع بيانات القيادة بشكل مجاعي القيا
م وبشكل شبه  ١٩٦٢اخلامس من تشرين األول ذكرى اإلحصاء االستثنائي عام 

علين ويف عموم املناطق الكردية وعلى أثرها قامت األجهزة األمنية باعتقال 
العشرات من الرفاق واملؤيدين وقدموهم إىل حمكمة أمن الدولة ومت احلكم على 

وأثناء جلسات احملكمة كان يتجمع " سجن عدرا وصيدنايا"عهم بالسجن يف مجي
العشرات من الرفاق واألصدقاء أمام احملكمة تضامناً مع املعتقلني وكان أبو شيار 
حيضر معظم تلك احملاكمات ويلوح بيديه للرفاق املعتقلني ويؤكد هلم بأن حزم 

لغ شهرية لكل منهم حسب لن يتخلى عنهم وعن عوائلهم حيث مت ختصيص مبا
  .إمكانات احلزب

ذه األساليب تغري منحى النضال الكردي إذ تعددت االعتصامات 
والتظاهرات املشتركة الكردية والدميقراطية السورية يف ساحات وشوارع دمشق 
وحلب على مدار السنة ويف أكثر األحيان كان يتم اختيار الرفيق إمساعيل من بني 
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وكرداً ومن قوى سياسية خمتلفة ليمثل املعتصمني يف تقدمي  مئات احلضور عرباً
  . مطالبهم إىل املسؤولني

هذا العمل النضايل ساعد على التقارب بني الرفيق إمساعيل وحزبه واحلركة 
الكردية من جهة وبني القوى الوطنية والدميقراطية ومنظمات اتمع املدين 

ى مما مهد الطريق لتلك احلوارات ومجعيات حقوق اإلنسان السورية من جهة أخر
) جمموعات ثقافية –جلان حوار  –املنتديات (عرب : والنقاشات وبأساليب خمتلفة

 –م الذي ضم  ٢٠٠٥واليت أدت إىل إصدار البيان التأسيسي إلعالن دمشق عام 
اجلبهة الدميقراطية  –التحالف الدميقراطي الكردي  –التجمع الوطين الدميقراطي 

احلركة  –ممثلني عن منظمات اتمع املدين ومجعيات حقوق اإلنسان  –الكردية 
  .اآلثورية وبعض األحزاب الوطنية السورية

إن هذا اجلهد والنضال من قبل الرفيق إمساعيل كان دافعه األساسي القناعة 
املطلقة بتالزم النضال الوطين الكردي مع النضال الوطين الدميقراطي السوري، 

وراً يف فعاليات اإلعالن وحتضريها لعقد جملسها الوطين وكان األكثر حض
واملسامهة يف انتخاب جلان اإلعالن املتعددة وبالرغم من االنتقادات العنيفة اليت 
كان يتعرض هلا املناضل إمساعيل من قبل أحزاب كردية، لكنه كان مصراً على 

دة السياسة صوابية موقفه السياسي الذي استطاع من خالله اإلطاحة بأحد أعم
الشوفينية للنظام والقاضي بعزل الشعب الكردي وحركته السياسية عن الشارع 

  .السوري وحركته الوطنية
كان املناضل إمساعيل يردد دائماً إن نضالنا يف سبيل شعبنا الكردي يف سوريا 

   .ال ينسينا أبداً واجبنا جتاه شعبنا الكردي يف أجزاء كردستان
صل مع األحزاب الكردستانية ومتضامناً مع نضاهلم وكان حريصاً على التوا

العادل وحقوقهم املشروعة وال يقبل أي توجه انعزايل قومي مثل موقفه الرافض 
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م القاضي بتدين العالقة مع احلزب الدميقراطي ١٩٧٩لقرار احلزب عام 
الكردستاين يف العراق حبجة هيمنة التيار اليميين على احلزب، وديده للقيادة 

حب الثقة منها إن مل تلغي أو جتمد ذلك القرار، وحتت ضغط وإصرار الرفيق بس
وموقف  .إمساعيل ومعظم منظمات احلزب يف املناطق مجدت القيادة ذلك القرار

آخر يشهد له تضامنه الكامل مع معظم أحزاب احلركة الكردية يف كردستان 
م أكد هلم ١٩٨٠عام  تركيا عندما نزحوا إىل سوريا هرباً من االنقالب العسكري

ومن خالل اللقاءات املشتركة بأننا على قناعة تامة بأن الشعب الكردي يف سوريا 
كما عمل مع قيادات  .ورفاق حزبنا يف مقدمتهم سيتقامسون الرغيف معهم

احلركة الوطنية الكردية على جعل يوم قصف مدينة حلبجة الشهيدة باألسلحة 
لكردي يف سوريا وأصبح هذا اليوم تقليداً الكيميائية يوم حداد لدى الشعب ا

   .سنوياً تضامناً مع املدينة الشهيدة
م، عندما دعي حلضور مؤمتر االحتاد الوطين الكردستاين ١٩٩٢شباط  ٢٦ويف 

يف العراق اختري الرفيق إمساعيل من قبل األحزاب الكردية يف سوريا املدعوة إىل 
وبعد االنتهاء من أعمال املؤمتر زار  .ملؤمتراملؤمتر ليلقي كلمة بامسهم مجيعاً أمام ا

األستاذ إمساعيل عمر والوفد املرافق له العديد من األحزاب الكردستانية 
والشخصيات السياسية وحل ضيفاً عزيزاً على السياسي البارز صادق شرف 

   .كندي سكرتري احلزب الدميقراطي الكردستاين اإليراين
غيض ساهم الرفيق إمساعيل مع قيادة حزبه إىل ويف سنوات االقتتال الداخلي الب

اختاذ موقف متميز وهو رفض االقتتال الداخلي مهما تكن األسباب وعدم االحنياز 
إىل أطراف القتال منطلقاً يف ذلك من قناعته الراسخة بأنه ال ميكن حل اخلالفات 

اين يتم إال باحلوار الدميقراطي، وأعلن عن استعداده للمشاركة مع أي وفد كردست
تشكيله للتوسط بني طريف الصراع احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين 
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الكردستاين، هذا املوقف القومي البعيد عن املصاحل احلزبية الضيقة حاز على 
إعجاب وتقدير مجاهري الشعب الكردي يف عموم أجزاء كردستان وكان حمل 

د الوطين فيما بعد من خالل استقباهلما تقدير وإعجاب احلزبني الدميقراطي واالحتا
احلار لوفود احلزب إىل كردستان واستعدادمها لبناء أفضل العالقات مع حزب 

  .الوحدة الدميقراطي برئاسة الرفيق إمساعيل
إن النهج واخلط السياسي للراحل إمساعيل وتفانيه يف خدمة شعبه الكردي 

ة من أجل األهداف املشتركة يف ونضاله مع القوى الوطنية والدميقراطية السوري
حتقيق الدميقراطية واملساواة والعدالة االجتماعية أكسبه احترام وتقدير الشعب 
الكردي والسوري بكافة شرائحه وقوى سياسية وحقوقية وثقافية واجتماعية 

  . والذين عربوا عن صدمتهم بالرحيل املفاجئ للمناضل والصديق إمساعيل عمر
ير أكثر وضوحاً حني شارك عشرات اآلالف من وقد جتلى ذلك التقد

املواطنني السوريني عرباً وكرداً وآشوريني ومبختلف انتماءام السياسية 
) قره قوي(واالجتماعية وحضورهم مراسم التشييع والعزاء اليت أقيمت يف قريته 

وكذالك جمالس العزاء اليت أقيمت يف العديد من البلدان األوروبية وساحات 
 الدول العربية ، وسيل االتصاالت والرسائل وبرقيات التعازي اليت أخرى يف

إن . أو أثناء احلفل التأبيين مبناسبة مرور أربعني يوماً على رحيله. وصلت للحزب
هذه املشاركة الواسعة من مجيع األطياف السوري هو حمل تقدير واحترام عائلة 

   .الراحل وأصدقائه وحمبيه وحزبه
ود املبذولة دف إلقاء الضوء على مناقب هذا املناضل والشكر لكل اجله

مرة أخرى نتقدم منكم مجيعاً جبزيل الشكر . ونضاله الطويل يف خدمة قضية شعبه
  .واالمتنان

  شيخ داود خليل        



  ٢٠١٢تشرين األول  -  )٦٥(العدد   -عشرة   الثامنةة السن -احلوار    ١٢

  
من هيئة تحرير مجلة الحوار لذكرى  تقديراً ووفاء

عمر ومساهمته  إسماعيلالراحل الكبير األستاذ 

تنشر ملفاً ة في دعم المجلة ودوام إصدارها المتواصل

خاصاً عنه، علماً أنه تم نشر كتابين عن سيرته 

النضالية، احدهما في أوروبا والثانية في إقليم كردستان 

  :العراق، وفيما يلي صورة غالف الكتابين
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يف الذكرى السنوية األوىل  يحفل تأبين
  إمساعيل عمر األستاذ لرحيل

  "أبا شيار" 

  
منطقة اجلزيرة السورية،  –ناحية الدرباسية  –شهدت قرية قره قوي 

مبناسبة  ٢٠١١تشرين األول  ٢٢حفالً تأبينياً كبرياً اليوم السبت يف 
 –الذكرى السنوية األوىل لرحيل الشخصية السياسية املعروفة إمساعيل عمر 

 ، املفاجئ)يكييت(رئيس حزب الوحـدة الدميقراطي الكردي يف سوريا 
، وسط حشد غفري من إثر نوبة قلبية حادة ١٨/١٠/٢٠١٠واملفجع يف 

حمبيه ورفاقه وأصدقائه ووفود منظمات احلزب والقوى واألحزاب السياسية 
الكردية والوطنية والشخصيات الدينية املسيحية واإلسالمية والفعاليات 

 شيخو العاصي عشرية الشمر الشيخ محيدي دهام اهلادي شيخاتمعية و
، وقد زار وفد كبري برئاسة سكرتري احلزب حسن عبيد اخلليلعشرية حرب 

مسقط رأسه والذي  –األستاذ حمي الدين شيخ آيل ضريح املرحوم يف القرية 
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يل من الزهر باسم ألقى التحية ووضع إكلحيث  شيد ببناٍء حجري الئق، 
  .احلزب على قربه

ادره املعروفني، وبدأ استقبل احلضور من قبل أعضاء قيادة احلزب وكو
احلفل بكلمة ترحيبية من األستاذ زردشت حممد عضو اللجنة السياسية 
للحزب وبالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء احلرية يف سوريا وروح 

، ومن مث قَرأ مقدم احلفل ل التمو وروح الراحل إمساعيل عمرالشهيد مشع
ر االجتماعية والسياسية شياالكاتب دالور زنكي نبذةً عن حياة فقيدنا أبا 

  :ات كما يلي، وتتاىل إلقاء الكلمواحلزبية

كلمة مقتضبة ومعربة من محبٍ ورفيقٍ للراحل، األخ عبد الرزاق  -١
حاج قاسم الذي جاء إىل احلفل سرياً على األقدام من مدينة عامودا مبسافة 

 .عبرياً عن معاين الوفاء واإلخالصكم ت ٤٠
مة اآلثـورية الدميقراطية، ألقاها األستاذ كلمة إعالن دمشق واملنظ -٢

 .كورية كربئيل موشي
كلمة هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيري الوطين الدميقراطي يف  -٣
 .ريا، ألقاها األستاذ ممتاز احلسنسو

كلمة الناطق باسم التجمع الوطين الدميقراطي وأمني عام حزب  -٤
سن عبد العظيم، ألقاها ي العريب األستاذ حاالحتاد االشتراكي الدميقراط
 .األستاذ حاج بكر حسيين

، ألقاها األستاذ احلركة الوطنية الكردية يف سورياكلمة أحزاب  -٥
 .حممد موسى حممد
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 . عشرية الشمر زعيم، كلمة الشيخ محيدي دهام اهلادي -٦
ة الشيوعيني السوريني يف اجلزيرة، كلمة اللجنة الوطنية لوحد -٧

 .ألقاها األستاذ أمحد متو
ميثاق العمل الوطين الكردي، حركة اإلصالح، تيار (كلمة  -٨

 .، ألقاها الدكتور عبد الرزاق متو)املستقبل الكردي
 .علي أمحد كلمة جملة احلوار ، ألقاها الدكتور آزاد -٩
 ."أبو دارا"، ألقاها األستاذ نواف عبد اهللا كلمة جملة برس الكردية-١٠
قاها ، ألحـدة الدميقراطي الكردي يف سورياكلمة حزب الو-١١

 .خ آيلسكرتري احلزب األستاذ حمي الدين شي
 .ألقتها اآلنسة روژين إمساعيل عمر، كلمة أسرة وآل الفقيد-١٢

، قُرأت نصوص الربقيات والرسائل ذه املناسبةوكما وردت العديد من 
  :بعضها، وهي من

املكتب السياسي  –القيادة املركزية حلزب العمال الثوري العريب 
حزب املساواة  –) الباريت(الكردي يف سوريا للحزب الدميقراطي 

 –احتاد تنسيقيات شباب الكورد يف سوريا  -الدميقراطي الكردي يف سوريا 
ائتالف شباب  –ائتالف آفاهي للثورة السورية  -أحرار مدينة الدرباسية 

جلنة مهرجان  -شباب السالم الكرد يف عامودا  -شباب عامودا  –سوا 
حركة شباب  –الشباب الكورد يف رأس العني  كومله –الشعر الكردي 

صوت  –رئيس مجعية األرز الكردية يف لبنان  ،إبراهيم فرحو  –هنانو 
احتاد الكتاب  –ماف  ،منظمة حقوق اإلنسان يف سوريا  –املستقلني الكرد 
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عضو  ،إبراهيم ويل عيسى –موقع واليت  –والصحفيني الكرد يف سوريا 
أبو  ،و ججواد بي –ية حلقوق اإلنسان يف سوريا جملس إدارة املنظمة الوطن

بيت جكرخوين  –كيو جكرخوين  –الشاعر لوند داليين  –جوستان 
الباريت  ،منظمة هولري –عر نوشني بيجرماين الشا –للثقافة الكردية 

مجعية  –كروب تربه سيب للثقافة الكردية  –الدميقراطي الكردي يف سوريا 
 –... منظمة املرأة يف حزب الوحـدة  ،أم كاوا  -النور الكردية 

الشاعر دلدار  –السويد  ،عبيد كونرش. د –ديداركها كركيلكي الثقايف 
جلنة دجلة ملؤسسة  -أملانيا  ،علي مجيل  –الشاعر عمر إمساعيل  –آشيت 
  .م ومحاية اللغة الكردية يف سورياتعلي

 حيث ركزت الكلمات على مناقب وخصال الفقيد كشخصية اجتماعية
وسياسية وما كان يتميز ا من مواقف وأنشطة وجهود كبرية وخملصة يبذهلا 

لقضايا الوطنية يف سبيل الدفاع عن القضية الكردية القومية الدميقراطية العادلة وا
ي عن عالقة وفهم ، ختللتها فقرات بالكردية قدمها دالور زنكواإلنسانية عامةً

من  ، اإلحصاء واردينالوطنيةوحدة احلركة الكردية و(الراحل ملسائل 
) ...اجلنسية، االقتتال الداخلي، املرأة، الثقافة، الوفاء واألخوة، اإلنسان املعلم ، 

" وأيضاً أشعار ومقطوعات نثرية أتالها مقدم احلفل اآلخر األستاذ عبد الصمد 
  ".بايف هلبست 

العربية ، يذكر أن األستاذ حمي الدين شيخ آيل قد ألقى كلمته بالكردية و
شكّر ورحب فيها جبميع احلاضرين، وقدم فيها حملةً عن دور الراحل أبا شيار يف 

، كما وب يف الساحتني الكردية والوطنيةرسم سياسات احلزب وعمله الدؤ
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حلها، كما  تطرق إىل الوضع السياسي واألزمة اليت متر ا سوريا ورؤيته لطريق
  .ون آلة القتل والقمعلميني الذين يواجهحيا حبرارة األبطال املتظاهرين الس

وختمت روژين إمساعيل عمر باسم آل الفقيد احلفل بتقدمي الشكر 
واالمتنان لكل من شارك يف إحياء الذكرى السنوية األوىل لرحيله، ورفاقه 

  .الذين شيدوا الضريح الذي يليق مبقامه 

  ...حتية إجالل وإكبار لروح فقيدنا الكبري إمساعيل عمر 

  ٢٠١١تشرين األول  ٢٢

  إدارة موقع نـوروز

dem.com-www.yek      dem.com-info@yek 

  

  

  
  ره قويضريح الفقيد يف قرية  ق
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ة الكلمات اليت ألقيت يف احلفل التأبيين إلحياء الذكرى السنوي وصفيما يلي نص
رئيس حزب الوحـدة  –" أبا شيار"األوىل لرحيل الشخصية السياسية إمساعيل عمر 

ناحية  –، الذي أقيم يف ساحة قرية قره قوي ) يكييت(الدميقراطي الكردي يف سوريا 
تشرين  ٢٢منطقة اجلزيرة السورية، قرب ضريح الفقيد يوم السبت يف  –الدرباسية 

  :حضور رمسي ومجاهريي واسع وغفريمبراسم حضارية والئقة و ٢٠١١األول 
  

  روحك باقية بيننا، لن ننساك 

     
  كربئيل موشي كوريةاألستاذ 

  )...يكييت(اإلخوة يف قيادة حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف سوريا 
  ...أبناء وعائلة الفقيد األستاذ إمساعيل عمر 

  ...احلضور الكرام 
ستاذ إمساعيل عمر رئيس حزب مبناسبة الذكرى السنوية األوىل لرحيل األ

  .الوحدة الدميقراطي الكردي يف سوريا 
دمشق للتغيري الوطين  باسم األمانة العامة إلعالن، أتوجه بالعزاء احلار

إىل  ،وبامسي شخصيا، الدميقراطية وباسم قيادة املنظمة اآلثورية، الدميقراطي
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ىل وإ، ية الوطنيةحدة وإىل احلركة الكردذوي الفقيد وإىل رفاقه يف حزب الو
أمجع الكل على  على فقدان شخصية وطنية، جممل احلركة الوطنية يف سوريا

، ناقب نضالية وإنسانية قلَ نظريهاملا مجعت من صفات وم، حمبتها واحترامها
وإذا كانت الذاكرة قد ، دور فعال ومؤثر يف احلياة العامةوملا كان له من 

فإا بقيت مفتوحة تلهج ، ات واألمساءعلى الكثري من الشخصيأوصدت أبواا 
يام الصعبة اليت وخصوصاً يف هذه األ، ح باسم وذكرى األستاذ أبو شياروبإحلا

حيث نفتقد مجيعا إىل فكر وحكمة وصالبة األستاذ إمساعيل عمر ، متر ا بالدنا
ودفعها للتفاعل ، الذي كان أحد املسامهني الكبار يف االرتقاء باحلركة الكردية 

، ية مبطالبها الوطنية الدميقراطيةوجعل احلركة الكرد، ع كافة القضايا الوطنية م
ووضع قضية شعبه يف ، ركة الوطنية الدميقراطية السوريةجزءا ال يتجزأ من احل

صلب القضية الوطنية الدميقراطية وجتلى هذا الدور من خالل املشاركة يف 
  . لسلميللتغري الوطين الدميقراطي اتأسيس إعالن دمشق 

ت وأقيمت بني كما ساهم وبفعالية يف هدم اجلدران والعوازل اليت زرع
وحريصاً على قيم التنوع والشراكة بني كافة مكونات ، أبناء الوطن الواحد

، مسيحيني ومسلمني ويزيد، وعرب وأكراد) سريان(من آشوريني  الوطن
ل سعيه وبدا ذلك بوضوح من خال، عتبارها من أساسيات العمل الوطينوبا

الدائم والصادق على متتني وتعزيز العالقة بني املنظمة اآلثورية الدميقراطية مع 
وحدة الدميقراطي ومع حزب ال، حزاب الكردية يف سوريا بشكل عامجممل األ

 هذه العالقة اليت تزداد رسوخاً وجتذراً على الصعد، الكردي بشكل خاص
لراحل الكبري دوراً حمورياً يف حيث كان ل، النضالية والسياسية واالجتماعية

ال ، واملواطنة احلقَة، بأن العيش املشترك، ا قدماً لألمام وذلك إمياناً منهدفعه
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بدون حصول األفراد واجلماعات القومية على حقوقها كاملة ، ميكن أن يتحققا
راكة الكاملة يف وطن يتسع ضمن إطار الوحدة الوطنية وبدون حتقيق الش

  .للجميع
، وذكراك لن تفارق من أحبك، ية بينناروحك باق، لن ننساك، ياريا أبا ش

ويف احلركة ، اقك يف احلزب ويف احلركة الكرديةفنم قرير العني فهاهم رف
يخ يواصلون املسرية ويسامهون مع شباب سوريا يف صنع تار، الوطنية يف سوريا

  . كرامةنه احلرية والدميقراطية والعنوا، جديد وصوغ مستقبل جديد لسوريا
  . وإكبار لروح األستاذ إمساعيل عمرحتية إجالل 

  . حتية إجالل ألرواح شهداء سوريا
  . عشتم وعاشت سوريا وطنا حرا جلميع أبنائها

عضو األمانة العامة إلعالن دمشق ومسؤول املكتب السياسي للمنظمة *
  اآلثورية الدميقراطية
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  "شهيد"مر يستحق لقب املناضل إمساعيل ع

    
  األستاذ ممتاز احلسن

  ...أيها احلضور الكرمي 
  ...مر عام كامل على رحيل املناضل إمساعيل عمر 

نلتقي ثانيةً ألننا مل يف اللقاء السابق قلنا أننا لن نسلوه أو ننساه، وها حنن 
، وإمنا هي رجل ليست أسروية أو قانونية وحسب، فتركة هذا الولن ننساه

  .مر الزمن واألجيالضاً سياسية وإرث نضايل طويل، لذلك سيبقى على أي
  ...أيتها األخوات ، أيها األخوة 

، ا شهرها الثامن بكل عنفوان وإباءنلتقي اليوم وقد دخلت انتفاضتن
  .والنساء واألطفال الرضع األبرياءمضرجة بدماء الرجال 

يف سورية على عاتق  يلقي اإلعالم الرمسي مسؤولية ما آلت إليه األوضاع
احلكومات السابقة وكأن هذه احلكومات قد جاءت من كوكب آخر، لذلك 
مل نر مسؤوالً واحداً أو وزيراً واحداً خيضع للمحاسبة أو احملاكمة، وكأن 
هؤالء املسؤولني والوزراء قد عادوا إىل الكوكب الذي جاؤوا منه بعد انتهاء 
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  .القانون والقضاء اروا خارج طائلةمهامهم التخريبية وص
  ...، أيها األخوة أيتها األخوات

د حققت انتصارات أولية يف ، وقالنتفاضة بدأت سلمية وستبقى كذلكا
، بالرغم من كل حماوالت أجهزة الطابور الداخل، من الداخل وستبقى كذلك

ولقد أثبت ... اخلامس احلكومية والذيلية للنيل من حقيقتها وتشويه صورا 
خوي سوري عرب تارخيه الطويل متيزه بالتعددية الوطنية والقبول األاتمع ال

اجتماعي عريق ، األمر الذي أدى إىل متاسك املتبادل إىل درجة االندماج
سمومة ، لذلك لن تؤثر فيه عمليات نفث الشائعات املوتفاعل وطين اجيايب

  .لتفريق صفوفه وتفكيك وحدته
  ... أيها احلضور الكرمي 

اعيل عمر ولنضاله الطويل وتضحياته املديدة يستحق لقب املناضل إمس
، وذه املناسبة وتكرمياً واالحتاد كانا على رأس أولوياته إن االتفاق  "شهيد"

لروحه الطاهرة، أدعوا إىل اتفاق واحتاد كافة قوى وفصائل املعارضة الوطنية 
  .الداخل، ولن تنبت شجرة دون جذور السورية أساسها يف

، ألن الشعب ائك يف حالٍ أفضللن ننساك وسترانا من علي...  أبا شيار
  .أثبت أنه جدير باحلرية والكرامة السوري

  السالم عليكم
  هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيري الوطين الدميقراطي يف سورية * 
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  ..كان قدوةً يف النضال الوطين الدميقراطي 

   
 حاج بكر حسيين

يف قيادة حزب الوحـدة الدميقراطي الكردي األخوة الرفاق والرفيقات 
  ...يف سوريا وكوادر احلزب 

الرفاق والرفيقات يف أحزاب احلركة الوطنية اآلثورية والكردية 
  ...والعربية

  ...السادة احلضور 
  ...السالم عليكم ورمحة اهللا بركاته 

يف الذكرى السنوية األوىل لرحيل الفقيد املرحوم إمساعيل عمر رئيس 
، نفتقد مناضالً دميقراطياً يف احلركة الوطنية الكردية بشكل خاص ويف بحلزا

  .ة الدميقراطية يف سورية بشكل عامحركة املعارضة الوطني
لقد كان دوره الفاعل وشعبيته الواسعة يف حزبه ويف العمل الوطين سبيالً 
لتبوئه موقع رئاسة احلزب وأحد القادة البارزين يف التحالف الدميقراطي 

ويف التحالف الكردي فيما  ٢٠٠٧لكردي سابقاً ويف إعالن دمشق أواخر عام ا
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  .بعد
وعندما تبني له انقسام املعارضة الوطنية وجلوء أحزاب وطنية هامة لتجميد 
عضويتها يف إعالن دمشق ، عمل على حماولة توحيد جهود األحزاب السياسية 

، ملعارضة ووحدة مواقفهاز فعالية االعربية والكردية داخل إعالن دمشق لتعزي
مدخالً لتوحيد ... وكانت جهوده املتواصلة لدعم مكانة حزب الوحـدة 

جهود أحزاب احلركة الوطنية الكردية اليت سامهت بدورها ومهدت النطالق 
  .لقوى التغيري الوطين الدميقراطي هيئة التنسيق الوطنية

هلدف املركزي الذي لقد كان الفقيد شعلةً حيوية وعمالً متواصالً لتحقيق ا
أمجعت عليه القوى املعارضة الوطنية وهو التغيري الوطين الدميقراطي، وقد أمثرت 
جهوده مع املعارضة يف قيام انتفاضة شعبية سلمية انطلقت منذ أكثر من سبعة 

  . قد عززت قوة املعارضة وتعززت اأشهر، و
اد ورفض التدخل وعمل على توحيد آلية تنظيمية متوافق عليها إلاء الفس
طائفية اليت متزق اخلارجي واحلرص على سلمية املعارضة ونبذ العنف ورفض ال

  .الوحدة الوطنية
  ...أيها السيدات والسادة 

إنين باسم الناطق باسم التجمع الوطين الدميقراطي وأمني عام حزب االحتاد 
ازي بالفقيد االشتراكي العريب الدميقراطي األستاذ حسن عبد العظيم ، أقدم التع

الكبري ، فقيد الوطن والشعب واحلركة الوطنية الكردية ونعتربه قدوةً يف النضال 
الوطين الدميقراطي ، على مستوى الوجود الوطين للحركة الكردية يف سورية يف 
إطار وحدة الوطن والشعب على املستوى الوطين العام لبناء سورية وطناً حراً 

  .ليكم ورمحة اهللا وبركاته والسالم ع.. .جلميع أبناءها 
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  ...مجع بني احلزم واملرونة

    
   حممد موسى حممد األستاذ

  ...اإلخوة يف قيادة حزب الوحدة الدميقراطي الكردي الشقيق 
  ...اإلخوة ذوي الفقيد الكرام 

أبو "جنتمع اليوم وقد مضى عام كامل على رحيل املناضل إمساعي عمر 
حيث احلراك الشعيب والفعل امليداين املطالب  ، عام استثنائي بكل مساته"شيار

  . باحلرية والدميقراطية 
عام ختلله التعقيدات وتفاعل اآلراء واملواقف وتشابك العقالين والالعقالين 

يف غياب احلكمة واملنطق يف / جهنم دنيوي/يف غمرة أحداث قد يكون مآهلا 
ضي ثبات على املالتعامل مع واقع حيث القتل والتدمري من جانب وإصرار و

  . قدماً حنو الشروق من جانب آخر
يف خضم وضع معقد نستذكر الرجل بكل ما تعنيه الرجولة من معىن 
املناضل حيث اجتمع يف شخصه جل صفات املناضلني من صرب وثبات وإصرار 

أمتلك من ، على العمل والتفاين من أجل قيم ومبادئ احلرية والدميقراطية 
. التعامل ما أهله ألن يتبوأ املكانة املرموقة بني أقرانه ورفاقه املنطق والعقالنية يف
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مجع بني احلزم واملرونة مستني لن جتتمعا يف شخص إال بتراكم اخلربة حيث مل 
" أبو شيار"ضي الضرورة هكذا، كان لقد كان املبادر حينما تقت، تنقصه ذلك 

  .بادرامل... الصبور... الثابت ... املرن... احلازم ... الرجل 
لقد كان أبو شيار شخصية عامة بامتياز، حيث اخلاص الكردي مل ينسيه 
العام الوطين، الذي كان دائم احلضور يف تذكريه ووجدانه، لذا فرحيله مل يكن 
خسارة لذويه ورفاقه فقط، بل لكل الوطنيني الشرفاء يف هذا البلد، وال نشك 

مع الغفري إال تأكيداً على متابعة وليس هذا اجل. أبداً أا ستعوض ولو بعد حني 
النضال من أجل األهداف اليت وضعها الراحل نصب عينيه واملتمثلة باحلرية 

  . والدميقراطية
  اد واخللود للمناضل إمساعي عمر 

  والصرب كل الصرب ألهله وذويه 
  ودوام التقدم ملسرية شعبه ورفاق دربه 

    سوريا  كلمة أحزاب احلركة الوطنية الكردية يف * 
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  كلمة عشرية الشمر

   
  العاصي الشيخ محيدي دهام اهلادي

  بسم اهللا وعلى اهللا
يقولون العرب الرجال صنفان ال ثالث هلما، عمالقة وصعاليك، أما  -١

وفقيدنا من . العمالق فهو من أكل هم غريه، والصعلوك هو من أكلَ هم نفسه
اهللا يرمحه، . وعمالقة األمة، نترحم عليه عمالقة اجلزيرة بل من عمالقة سوريا

كلمة تقال واُهللا أرحم منا، لكن الرمحة واحملبة له هو االستمرار يف أخالقه 
الكرمية وأياديه البيضاء، والذي مل يعاشر ال على أبناء قومه وال على وطنه، 

  .وظل مستقيماً حىت وافته املنية وهو يتعذب يف هم الناس وليس يف هم نفسه
األكراد يف اجلزيرة مواطنون شرفاء يتهمهم أغبياء األمة بأم أعداء أو  -٢

حياولون يشكلون أعداء بني هذا الوطن، هذا الكالم حنن أوعى كثرياً مما يرسم 
حنن عشنا دهوراً وسنستمر . هلذا الشعب وهلذه املنطقة واجلزيرة بشكل خاص

واحلاضر العريب الكردي  دهوراً، وأنا أتكلم باسم التاريخ العريب الكردي
حنن أخوة يف اهللا وأخوة يف التاريخ وأخوة يف . وباملستقبل العريب الكردي

النضال وأخوة يف طلب احلرية وأخوة أن نعيش مساملني ساملني نواسي العامل 
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املتحضر الذي يعرف كيف يعيش ونريد أن نعيش بفضل اهللا يف وطننا آمنني 
  .متآخني متحابني

  م ورمحة اهللاوالسالم عليك
  

  ...كان له بصمة نضالية واضحة 

   
  األستاذ أمحد متو

  ... أيها احلضور الكرمي 
باسم اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيني السوريني يف اجلزيرة ومبناسبة مرور 

  .عام على رحيل الفقيد األستاذ إمساعيل عمر القائد الكردي البارز 
فاق وأصدقاء الفقيد حيث كان له نتقدم بأحر التعازي لعائلة وأهايل ور

بصمة نضالية واضحة يف احلركة السياسية الكردية، ونتمىن من رفاقه أن يسريوا 
على دربه يف ترسيخ النضال من أجل احلقوق املشروعة للشعب الكردي ، ويف 
تعميق أواصر األخوة الكردية العربية ملا فيه خري الوطن ، وخاصةً يف هذه 

  وشكراً...       . مير فيها وطننا احلبيب األزمة العميقة اليت
  وحدة الشيوعيني السوريني يف اجلزيرةكلمة  * 



  ٢٠١٢تشرين األول  -  )٦٥(العدد   -عشرة   الثامنةة السن -احلوار    ٣٠

  ...كان وفياً وصادقاً مع شعبه 

   
  الدكتور عبد الرزاق متو

  ...احلضور الكرمي 
منذ عام غيب القدر السياسي الكوردي والوطين الكبري األستاذ إمساعيل عمر 

يف مدينة القامشلي ، " يكييت"الكردي يف سوريا دة الدميقراطي رئيس حزب الوحـ
، كون املصيبةاألمر الذي أصاب شعبنا الكوردي بالذهول من فداحة اخلرب وهو 

، قريباً اته يف مواجهة النظام االستبدادي، واملشاريع العنصريةالفقيد عاش معظم حي
  ."بضمري الشعب الكوردي"ومهومه ، حىت كاد البعض يلقبه  من الشعب
دقاً ، كان وفياً وصاالبالد بشعلة نشاطه وحسه الوطين مأل أبو شيار رمحه اهللا لقد

مع شعبه، واضحاً يف مواقفه، عفيف اللسان، طاهر الكف والنفس واللسان، منوذجاً 
ه، ، مل تفسده وتغريه املناصب واملواقع القيادية أو تبعده عن شعبيف التواضع والوداعة

، وعاش شظف لقد آثر احلياة البسيطة دون تكلف. خرومل حتوله إىل إنسان متعال آ
  .، وناصر املظلومني، معطاء، شديد التأثر وذو شعور فياضيش مع الفقراءالع

  ... أيها احلضور الكرمي 
، خطر يف تارخيها ما بعد االستقالل، لعله األتقف سوريا اليوم أمام مفترق طرق

 الوطنية الكربى اليت يتحمل مدعاته حالة االستعصاء اليت وصلت إليها األزمة
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ار واالنصياع إىل مطالبهم ، برفضه املستمر ملطالب الثومسؤوليتها النظام األمين القائم
، كما يف حالة اغتيال الشهيد والتصفية لنشطاء الثورة وقادا ، وممارسة القمعاحملقة

ق يف القامشلي، وب وحر ٧/١٠/٢٠١١التمو يوم الزعيم الكردي السوري مشعل 
إطالق النار على املدنيني ، أو املمتلكات اخلاصة، وقتل الضباط واجلنود املنشقني

  .لفعل يف ظل الصمت العريب والدويل، األمر الذي قد يدفع إىل اليأس وردات االعزل
متر كوردي ويف اجلانب الكوردي تسعى بعض األحزاب الكوردية إىل عقد مؤ

، دون مشاركة تنسيقيات الشباب ابعلى مقاسها وتوجهها، بذريعة توحيد اخلط
، وهو اهلدف النبيل الذي كان يسعى لقوى الكوردية الفاعلة يف الثورةوالعديد من ا

خمالفة ملا ، لكنه كان يطمح إليه بطريقة راحل الكبري أبو شيار طيلة حياتهإليه ال
مطلوباً منه أن يكون عاما وشامال، ، هذا املؤمتر كان أقدمت عليه هذه القوى

للثورة وقطعه  ، خاصة فيما يتعلق بدعمهميقراطيا يف آلياته، واضحاً يف رؤاه ومواقفهد
  .مع السلطة القائمة

  ...الراحل الكبري 
عن حقوق الشعب الكوردي  ، رجالً متواضعاً، مدافعاً صلباًلقد عرفك شعبك

ن عرفناك مربياً يف مدارس القامشلي، ومناضالً وطنياً يف إعال، عايشناك ووقضاياه
ت يف نضالك وتطلعاتك ، شاخماً مشوخ جبل جودي وآرارادمشق، ثابتاً يف موقفك

لعمل الوطين ، وبفقدانك فقدنا ركيزة أساسية من ركائز اوحسك املرهف
تربوا على  ، وعزاؤنا بفقدانك أنك تركت جيالً ورفاقاً وأخوةوالدميقراطي الكوردي

 أجل حقوق شعبهم ،، وحب الوطن والتضحية من الفضيلة وحسن األخالق
  .واملبادئ اليت غرزا يف نفوسهم

  .لك وحمبيك ورفاقك الصرب والسلوانأدخلك اهللا فسيح جنانه ، وأهلم أه
  ٢٢/١٠/٢٠١١قامشلي       وشكراً

  تيار املستقبل الكورديـ  ميثاق العمل الوطين الكوردي ـ  حركة اإلصالح
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  ...رجالً حكيماً وداعية للحوار والتوافق : فقدناه

    
 عليأمحد  آزاد.د

  ... ، أيتها األخوات أيها األخوة
ري األستاذ إمساعيل عمر نلتقي اليوم بعد مرور سنة على رحيل فقيدنا الكب

فشكراً لكل . األمهية ، وهي مناسبة تستحق التوقف والتأمل وإيالئهاأبو شيار
ة بعد وكما جرت العادة أننا تم بشخصياتنا املميز .ساهم يف تنظيمهامن 
  .فقط بعد فاجعة غيامم ودوره م تهونكتشف سوي م  رحيله

عزيزنا الراحل كان بالنسبة لنا يف جملة احلوار سنداً بل واحداً من الذين 
  ...، فنحن أول من افتقدناه ريتهابذل الكثري من اجلهد والوقت الستمرا

وات وللحقيقة فقد محل طوال السن ،لقد كان يرعى الة ويتابع صدورها
  ...املاضية هم املتابعة الفنية من طباعة وتوزيع 

ادراً أن أعطيه ولست ق ،لقد كان أبا شيار بالنسبة يل أخاً وصديقاً ورفيقاً
فكما كان ... اً مل أصدق بعد بأنه تركنا ائي ، ألنين أساساًحقه ذه العجالة
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القضايا ، كان يستمع لنا بكل ود ويستشرينا يف كثري من يساعدنا ويوجهنا
  ...الكربى والتفاصيل الصغرية 

ا جسداً وظل ، لكن عزائنا بأنه قد رحل عناليوم تبدو احلقيقة املرة واقعة 
يم واألخالق، تعلمنا لنا تراثاً من الق فلقد رحل وخل. حاضراً روحاً وفكراً

لقد انتقل الراحل الكبري من ... ، وخباصة الصدق والبساطة والصرب منه الكثري
إىل ما هو قومي كردي ووطين سوري، بل نزع حنو  واقع احلزبية فتجاوزهاامل

ب أن نتجاوز االنتماءات جي: "ما هو إنساين، فكم كان يقول يل قبل رحيله 
  ." الضيقة

  .ناً بسيطاً روحانياً، مييل إىل التقشف والزهدلقد كان إنسا
يغري أثاث مرتله ، مل يشيد مرتالً فارهاً بل مل كان الراحل أسري اهلم العام

، كان يعيش حياة يومية متقشفة...  املتواضع وحمتوياته منذ حوايل ثالثني سنة
كان ... لكنها حياة مبدئية وروحانية رحبة فيها األمل والبساطة واجلمال 

  .سيطاً واضحاً يف أفكاره وقراءاتهب
 ننحين اليوم إجالالً...  أيها الراحل البسيط كاملاء والصادق كاحلقيقة

  ...هودك الكبرية وملدرستك الوطنية الصادقة ننحين جل ، لذكراك
  ...افق كم افتقدناك اليوم رجالً حكيماً وداعية للحوار والتو

، إذ كان الراحل مؤمناً باحلوار سبيالً حلل كافة نستذكر اليوم أهم خصاله 
نصرياً للنضال السلمي كما كان يف الوقت نفسه ... القضايا العالقة 

صبوراً منضبط ... ، رافضاً لكل أشكال الظلم واالستبداد والعنف قراطيالدمي
  ...النفس دائماً ملا تعرض له شعبنا من اضطهاد مركب طوال عقود من الزمن 
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  ...أيتها األخوات واألخوة الكرام 
بامسي وباسم كل الذين سامهوا وشاركوا يف جملة احلوار أشكر حضوركم 

ظمي هذا اللقاء التكرميي على إتاحة الفرصة للتعبري الكرمي وأشكر األخوة من
عن موقفنا وخط الة املنبثق من رؤى الراحل ومبادئه املتركز حول التزامنا 
بنهج الراحل الراعي للحوار والسلم والرافض لكل أصناف التعصب والعنف 

من فما زال إمياننا عميق بانتصار قضية شعبنا الكردي املضطهد وما زلنا نؤ... 
عاتنا من قومية عميق اإلميان باحلوار جاً وطريقاً حلل كافة معضالت جمتم

  .واجتماعية
، لغة اإلنسان العاقل والواعي واراحلففي مجيع الظروف واألوضاع يظلّ 

، وما زال احلوار لغة سان املتحضر مسته وفضيلته األوىلوما زال احلوار ميزة اإلن
فاً فكم سيكون منطقنا ضعي...  قدمةمعات املتالتفاهم األساسية لألفراد وات
ق أو نؤجله كعمل واع ، نتهرب منه كاستحقاأن نتجاهل احلوار أو نتجاوزه

  .وأسلوب نضال
مصرون على التمسك به ... فاحلوار بالنسبة لنا هو ج ولغة ومبدأ

نراهن عليه ... كأسلوب نضايل وكثقافة متقدمة للمجتمعات املتحضرة 
فضاء احلرية والدميقراطية وإعالء شأن اإلنسان وحقوقه األساسية للوصول إىل 
  ...وبة باالستبداد والقتل والتعصب يف دولنا املنك

االستبداد واإلقصاء   سورية حرة دميقراطية خالية منيفوإىل أن نلتقي 
  ..... .واالعتقاالت

  وشكراً الستماعكم
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Gotina Kovara PIRSê di yekemîn salvegera 
  PIRSمجلة  كلمة

 
  األستاذ نواف عبداهللا

  ...األخوة واألخوات احلضور.... عمر إمساعيلعائلة األستاذ 
يف الذكرى السنوية األوىل لرحيل املناضل الكردي املعروف إمساعيل عمر، نرى 

مدينني له، وملزمني باملشاركة يف حفل تأبينه هذا   PIRS أنفسنا يف هيئة حترير جملة
ينا وعرفاناً باجلميل ملا قدمه من دعم ومساندة لتنا الكردية األدبية وفاءاً لفضله عل

املستقلة، وحتملَ مع رفاقه عبء طباعتها وإخراجها وتوزيعها، وقدم هليئة التحرير كلَّ 
  .أسباب دميومتها واستمرارها

بإخالصه وهدوئه املعهودين، بسعة قلبه وكالمه اجلميل، بتواضعه وإنسانيته 
فريدة، استطاع أن يتبوأ مكانة خاصة يف قلوبنا اليت تئن اليوم حزناً وأملاً على رحيله ال

فبمقدار ما كان الفقيد مهتماً بشأن وضع شعبه الكردي املظلوم والشعب . املفاجئ
هلذا . السوري عموماً، كان بنفس القدر مهتماً باللغة والثقافة والفولكلور الكردي

بدور وأمهية املثقف، كان يقوم بتكرمي الكتاب واملثقفني الكرد يف السبب، وإمياناً منه 



  ٢٠١٢تشرين األول  -  )٦٥(العدد   -عشرة   الثامنةة السن -احلوار    ٣٦

ذكرى عيد الصحافة الكردية من كل عام، ويوصي بضرورة االهتمام اخلاص م 
وتشجيع هذه الفئة االجتماعية اليت تستطيع القيام بأعمال كبرية وجميدة، وكان 

  .يشاركهم أفراحهم وأتراحهم
يف هيئة التحرير مرتني، كانت األوىل يف الرابع من شهر يف العام املاضي، صعقنا 

آذار عندما فُجِعنا برحيل الكاتب الكردي املعروف وعضو هيئة حترير جملتنا األستاذ 
رزو أوسي، والثانية يف الثامن عشر من تشرين األول حينما فجعنا بالرحيل املفاجئ 

يف هذه الذكرى ... يف قلوبنا لألستاذ إمساعيل عمر الذي ترك رحيلُه  حزناً عميقاً
املريرة نؤكد بأننا يف أسرة حترير الة سوف نبذل قصارى جهدنا وحسب إمكانياتنا 
وظروفنا لنعمل إىل جانب بقية االت واإلصدارات الكردية مة وتفان، ونعاهدكم 
 بأننا سوف نستمر يف العمل دون تردد دفاعاً عن اللغة والثقافة الكردية ومحايتها

  . وتطويرها
إن الرجال من أمثال إمساعيل عمر يبقون خالدين يف ذاكرة شعوم ويعيشون يف 

  .أذهاا وقلوا أبد الدهر وال ميكن نسيام
يف اخلتام، باقة من الورد والنرجس الربي إىل روحك الطاهرة أيها الراحل الكبري، 

    ١٧/١٠/٢٠١١    PIRS  هيئة تحرير مجلة... .وشكراً إلصغائكم

  دةـــزب الوحـة حـكلم
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  كلمـة حـزب الوحـدة

 
  األستاذ حمي الدين شيخ آيل 

ألقاها األستاذ حمي  ،باللغة العربيةيف سوريا الوحدة الدميقراطي الكردي حزب كلمة 
  سكرتري احلزبـ  الدين شيخ آيل

  ...األخوة احلضور 
  ...األخوات األعزاء 

وحميب الراحل الكبري إمساعيل عمر الذي لطاملا أهالً بكم مجيعاً أصدقاَء 
أمضى عمره يف حب اإلنسان واحلرية، الذي بقي على مدى أكثر من أربعني 
عاماً ينبذ االستعالء القومي والديين، ينشد السلم األهلي والتآخي، مدافعاً بال 

  .هوادة عن قضية شعبه القومية الدميقراطية العادلة
سنوية وسوريا ترتف دماً، والدم السوري يبقى وحنن إذ حنيي الذكرى ال

غالياً، فلتتضافر كل اجلهود، جهود كل األحزاب واهليئات واملؤمترات 
واملبادرات لوقف فوري للعنف قبل أي اعتبار آخر، وقف سفك الدماء، وقف 
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القتل، وقف محالت االعتقال الكيفي واإلذالل حبق املواطنني لتتوفر بيئة مناسبة 
ين شامل دون إقصاٍء ألحد، من أجل سوريا جديدة، من أجل دستور حلوار وط

جديد إلاء حكم احلزب الواحد وانتخابات حرة ونزيهة، واعتراف دستوري 
صريح حبقيقة وجود شعب كردي يف سوريا كمكون رئيسي من مكونات 

  .جمتمعنا السوري، من أجل اعتراف رمسي باللغة الكردية إىل جانب العربية
األساس، السلم، احلرية واملساواة، مبدأنا وثقافتنا تكمن يف مبدأ شعارنا 

الالعنف، فلنتذكر أصحاب مبدأ الالعنف من املهامتا غاندي إىل مارتن لوثر 
كنغ إىل نيلسون مانديال، ثقافتنا ثقافة جنيب حمفوظ، طه حسني، سعداهللا 

ظا وأوصمان ونوس وأدونيس، ثقافتنا ثقافة البدرخانيني، ثقافة نورالدين ظا
  ...صربي، ثقافة جكرخوين ومال رشيد كرد

من أجل . ال للعنف بكل أشكاله، نعم للسلم، نعم للحرية، نعم للمساواة
سوريا جديدة، من أجل سوريا مدنية، سوريا دميقراطية تعددية، من أجل دولة 
على مسافة واحدة من كل األديان واملعتقدات، لننبذ ونرفض كل النعرات 

  .الطائفية
حنن يف حزب الوحدة الدميقراطي الكردي وكما علَّمنا راحلنا الكبري رئيس 
حزبنا الراحل أبو شيار، ووقعنا على ميثاق إعالن دمشق أنْ ال رهانَ على 
اخلارج وأن نرفض أي تدخلٍ عسكري يف شؤون بلدنا سوريا، بأن نتعانق 

ناء الساحل إىل كرداً وعرباً، مسلمني ومسيحيني، ايزديني وامساعيليني من أب
السويداء، من العشائر، أبناء الريف واملدن، لننبذ كل نزعة أو نعرة باجتاه 

لنحافظ على مؤسسات دولتنا سوريا، ولنحيي . تشتيت وحدة شعبنا السوري
صمود ونبلَ وشهامة املتظاهرين السلميني احملتجني، احملتجني احملقني الذين 
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  .والعفس والظلم والتمييزيقولون ال وألف ال لكل أنواع العسف 
لننحنِ إجالالً على أرواح شهداء احلرية والكرامة يف بلدنا سوريا، لنتذكر 

معن  دماء اآلالف من السوريني من األكادمييني، من املهندسني بدًء من املهندس
  .العودات يف درعا إىل املهندس الراحل مشعل التمو يف أرض الدرباسية

أفراداً ومجاعات وكل أصحاب اإلرادة اخلرية  الدم السوري غالٍ، جبهودكم
يف جمتمعنا السوري، لنحملْ اجلميع مسؤولية وقف فوري لسفك الدماء قبل 

  .أي اشتراط  وقبل أي اعتبار آخر
كذا توجهات، كذا مواقف وسياسة، عسى أن نكون أوفياًء لرئيس 

  .حزبنا، لصديقكم ورفيقكم إمساعيل عمر
 .وشكراً إلصغائكم
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  مة آل الفقيدكل

   
 اآلنسة روژين إمساعيل عمر

  ...احلفل الكرمي  ...أيتها األخوات  ...أيها األخوة 
لقد اجتمعنا اليوم هنا على ضريح فقيدنا األستاذ إمساعيل عمر رئيس حزب 

، لنستذكره كمناضل أفىن )يكييت(ميقراطي الكردي يف سوريا الوحـدة الد
، ونضاالً متواصالً من ة شعبه الكردي العادلة من جهةقضيحياته دفاعاً عن 

، املساواة بني املواطنني السورينيأجل توفري احلرية والعدالة االجتماعية وتأمني 
بصرف النظر عن انتماءام القومية أو الدينية أو املذهبية ، وعملَ ما بوسعه 

  .ة والكرامةأنينة ، وشعبنا باحلريلكي ينعم وطننا الغايل باهلدوء والطم
اس ، ميتلك قلباً مفعماً مبحبة النكان الراحل أباً حكيماً، حنوناً وعطوفاً

السامية  ، مل يدخر جهداً يف سبيل حتقيق األهداف النبيلة والغاياتوفعل اخلري
بونني ، وواصل الليل بالنهار ألجل إزالة الظلم عن املغلكل الناس يف هذا الوطن

، ووقف على الدوام إىل جانب احلق وحارب وإعادة احلقوق إىل أصحاا
اته باملصداقية ، واتسم طيلة حيل بكل ما كان ميلك من قوة وإميانالباط



  ٢٠١٢تشرين األول  -  )٦٥(العدد   -عشرة   الثامنةة السن -احلوار    ٤١

، متكئاً على املنطق االرجتالية يف املواقف والتسرع ، مبتعداً عنوالتواضع واهلدوء
لكل . ملواقف والقرارات على كافة الصعدوالقراءة الصحيحة للواقع عند اختاذ ا

  .ذلك، أحبه الناس وأولوه ثقتهم، واكتسب ود رفاقه واحترامهم
نتطرق كثرياً إىل خصال فقيدكم، فإنكم تعرفوا كما نعرفها ال نريد أن 

اء الذكرى السنوية األوىل لرحيله، وكلماتكم ، وإن مشاركتكم يف إحيحنن
واقفه بأن فقيدنا حي بروحه يعيش بيننا، حي بفكره وم، تؤكد القيمة حياله

، وسنظل الدهر، وأنه سوف يبقى حياً يف عقول وقلوب أبنائه وبناته أبد ورؤاه
  .م من فكره وإخالصه الدروس والعربمجيعاً نستله

، كما أشكر رفاقه الذين باسم عائلة الفقيد، أشكر حضوركم الذي نعتز به
ياً ، متمندوا هذا الضريح الذي يليق مبقامه، وكل الذين أشرفوا على إجنازهش

قيق لكم التوفيق والنجاح على الدرب الذي سار عليه الراحل يف سبيل حت
  والسالم عليكم ورمحة اهللا.... .األهداف والقيم اليت آمن ا
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  :حوارات
   الرزاق حج قاسم عبدحوار مع السيد 

  إلى ضريح  عامودا الذي وصل من مدينة
  على األقدام اًسيرعمر  إسماعيلاألستاذ 

  

الذي أنطلق من عامودا الساعة الثانية بعد " أبو آواز"الرزاق حج قاسم  دعب
صديق عمره املناضل منتصف الليل سرياً على األقدام متوجهاً إىل ضريح رفيقه و

القريبة من ناحية الدرباسية، " قره قوي"رمحه اهللا يف قرية " أبو شيار"إمساعيل عمر 
ه والذي دامت صداقتهما ألكثر من وذلك مبناسبة مرور عامٍ كاملٍ على رحيل

  .  أربعني عاماً
  :كان لنا معه هذا اللقاء " قره قوي " عند وصوله إىل مدخل قرية 

ما الذي جعلك أن تسري مشياً على األقدام من عامودا إىل ضريح  - ١س
  القريبة من الدرباسية؟" قره قوي"الراحل يف قرية 

ألقدام هو تقديري لوفائه وإخالصه الذي جعلين أتوجه إليه مشياً على ا – ١ج
غري احملدود، وباعتقادي هذا جزء بسيط جداً أقدمه لذكراه احتراماً وتقديراً ووفاء 
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لرجلٍ عظيم عاشرته أكثر من أربعني عاما، أال وهو املناضل املرحوم إمساعيل عمر 
  ". يكييت"رئيس حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف سوريا " أبو شيار " 

  صف لنا وأنت تستعد للرحيل إىل ضريح الراحل إساعيل عمر - ٢س
كنت أنظر إىل ساعيت استعداداً للسفر إىل ضريح الراحل الذي مل يغب  - ٢ج

خرجت من البيت يف . عن بايل ولو للحظة واحدة منذ رحيله وحىت هذه اللحظة
صمت الساعة الثانية ليالً يف ظالم حالك وليل دامس، وكانت عامودا نائمةً يف 

وعندما سرت يف الطريق مل أمسع سوى أصوات ...وهدوء كأا منعزلة عن العامل 
احلشرات الليلية تتناغم يف أمساعي، وكنت استنشق دوء نسمات اهلواء أحس 
كأا تنبعث من ضريح املرحوم أبا شيار، أنظر من حويل فلم أجد أحداً سوى 

فأين أنا من هؤالء البشر ) ارأبا شي(والذي قررت السفر إليه الذي يف ذهين 
وكنت أحدث نفسي مىت أصل إليه،  ورويداً رويداً، بدأ الظالم يتالشى دوء ...

  .من حويل وانبلج الفجر
  هل فكرت أو حاولت أن تنساه ذات مرة؟ - ٣س
هذا لن حيصل ذه السهولة، ألنين ال أستطيع أن أنساه كوين رافقته  – ٣ج

ماً، فلم أر فيه إال شهماً ونبالً يف اخللق، واستقامة يف وعاشرته أكثر من أربعني عا
السلوك، وسعة يف الصدر واملعرفة، وإخالصاً لقضيته القومية والوطنية، لذلك ال 
أستطيع أن أنساه أو أنسى هذه الصداقة، ألن الصداقة كلمة قليلة احلروف كثرية 

عليه أن يعرف  ومن ينطق ذه الكلمة املعاين، ليست سلعة تباع أو تشترى،
  .أال وهو اإلخالص والتضحية واحملبة احلقيقية معناها
وأن املوت سنة احلياة ال مفر .. لقد مضى على رحيله عام كامل - ٤س

   منه ملاذا كل هذا احلزن؟ 
مهما أطلت عليكم يف الكالم، وذهبت بعيداً يف تأمل رحيله املفاجئ،  - ٤ج
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نياً أو مدى ميكنين أن أستظل به عن سوف لن أستطيع أن أحدد حلزين سقفاً زم
املاضية، فكل يوم ميضي، أزداد تعلقاً بذكريايت معه، وكثرياً ما كنت   تلك األيام

الذي كان أيضاً يكن له الكثري من املودة ) أبو شنو(أجتمع به حبضور خايل جت
إنسان راحل عن هذه  كل .واالحترام، إا ذكريات مجيلة ال ميكن يل نسياا

ألرض مهما طال بقاؤه يف هذه الدنيا، ولكن أبا شيار تركنا على حني غرة ا
وبلمحة بصر من دون وداع، عرفناه شخصاً سياسياً بامتياز ومثقفاً ومناضالً كبري 

هذا هو النموذج الوطين واإلنسان الذي جيب  التأثري دائم التفاعل يف حميطه وعمله،
لذي مل يكن جمرد مسؤول حزب سياسي أن نتوقف ملياً أمام مسريته الوطنية، ا

وحسب بل كان الفاعل الوطين والنموذج القدوة الذي ظل يعيش يف الوطن 
  .للوطن وليس لذات فردية أو لغاية ذاتية شخصية

  هل ذا الشكل جتد بأنك أعطيته حقه؟  - ٥س
أن احلديث عن أيب شيار وأياً كان املتحدث فأنه من الصعب أن نويف  - ٥ج

ه ومن الصعب أن ننصفه، فهو أمنوذج فريد من القدرات الوطنية اليت الرجل حق
برزت يف حلظات الشدة واحلاجة، لعب دوره الوطين والقومي بوعي وحكمة 
وحمبة وتسامح وحوار وقدرة على اإلقناع والتأثري، واستيعاب األخر مهما كان 

  .هذا األخر عصياً أو متمرداً على واقعه
  لنا بعضاً من صفاته؟     هل تستطيع أن تصف - ٦س
كان الراحل صادقاً وفياً أميناً وذو كاريزما متميزة واستثنائية  - ٦ج

ومواصفات أخالقية وطنية وإنسانية فرض نفسه على اخلارطة السياسية الكردية 
اخلاصة والوطنية العامة، كان حكيماً مبنطق القيادي احلصيف العارف بظروف 

بل وطغت على سلوكياته كل قيم ، شعبه الكرديبلده سوريا واملدرك ملطالب 
املثالية الراقية والنموذجية يف تفاعلها مع حميطها الوطين ودورها احلضاري التفاعلي 
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من خالل املهام اليت تسند ملثل هذه الشخصية االستثنائية بدورها ورسالتها 
  .وتارخيها وعطائها الوطين واإلنساين

اهدت اجلموع حمتشدة يف قريته ماذا عندما وصلت إىل ضرحيه وش - ٧س
  كان شعورك؟ 

وعلى ضرحيه، ) قره قوي(تلك احلشود احملتشدة يف قريته  عندما رأيت - ٧ج
شعرت بأنه يوم تارخيي بكل املقاييس، وقتها قلت بصريح العبارة ان أمثاله قطعاً 

ثال هؤالء لن ميوتوا ولن خيتفوا من حياتنا وال من ذاكرتنا الوطنية والقومية، ألن أم
فمثل أبا شيار أجده يف كل صورة من ، الرموز تظل حمفورة يف الوجدان والذاكرة

صور التحوالت اليت نشاهدها يف كل أرجاء املعمورة، ويف خارطة الوطن الكبري 
بكربيائه ومشوخه، ألن مثله ال ميوت وال خيتفي وال تطمس حياته من الذاكرة ألنه 

هم وأفعاهلم اخلالقة رموزاً صعبة النسيان، هذا هو من أولئك الذين يصبحون مبواقف
أبا شيار الرجل الذي لو ألفنا عليه الكتب والدات فلن نوفيه حقه فهو مناضل 

  .استثنائي
  هل من كلمة أخرية؟ - ٨س 
وداعاً يا معلمي ويا قدويت، كم هو صعب :  أقول له يف هذه املناسبة - ٨ج 

فأنت أهل للشكر  خر يومٍ من حيايت،علي فراقك، وسأظل أتذكرك إىل آ
والتقدير، فوجب علينا تقديرك، لك منا كل الثناء واحملبة، وهذا العمل الذي قمنا 

رمحك اهللا وإىل . به من أجلك رمبا يساوي جزًء من حجم عطائك الالحمدود
  .جنات اخللد يا أبا شيار
  ـــــــــ

تشرين األول /  ٢١٩/  مقابلة أجرت معه هيئة حترير جريدة الوحدة العدد*
٢٠١١ 
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 عمر إمساعيلاحلوارات اليت أجريت مع املناضل الراحل عدد من 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  إبراهيم بشار حيدري: أجرى معه احلوار قبل وفاته
  هال تفضلت بتعريف نفسك لألخوة القراء؟ـ  ١س
 ، التابعة لناحيـة قره قوي يف قرية ١٩٤٧مواليد من  -إمساعيل عمر امسي_ ١ج

مـن   ١٩٦٩غرافيا لعـام  يف اجل عامةإجازة ، حمافظة احلسكة، حائز على سيةدرباال
  .جامعة دمشق

ـ أمهية احلوار الكردي ـ العريب ، وما هي الوسيلة الناجعة لتفعيل هذا    ٢س
احلوار الذي أصابه القلق واخلوف فترة تعاقب بعض احلكومات العربيـة والـيت   

قضية الكردية، وإلغاء دور اإلنسـان  ساقت سياستها باجتاه اإلقصاء والتهميش لل
  الكردي يف بناء هذا الوطن؟

إن القضية الكردية يف سوريا هي قضية وطنية بوضـوح، وعلـى هـذا    _ ٢ج
األساس فإن املهمة األساسية جلميع اإلطراف الكردية هي العمل على إدراجها بـني  

ه املهمـة لـن   القضايا الوطنية العامة اليت تستوجب حلوالً عادلة وعاجلة، لكن هذ
يكتب هلا النجاح، ولن تتسع دائرة األصدقاء واملناصرين حوهلا ما مل تنجح احلركـة  
الكردية يف تعريف الرأي العام الوطين السوري بعدالتها من خالل التواصل واحلـوار  
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مع خمتلف القوى الوطنية والفعاليات االجتماعية والثقافيـة، وتنخـرط يف النضـال    
، فـإن إعـالن   وـذه املناسـبة  . القضايا الوطنيةتصدي جلميع الدميقراطي العام لل

دمشق،ومن خالل مكتب األمانة والس الوطين وجلان احملافظات واخلارج، يعتـرب  
  .فرصة جيدة حلوار مفتوح ومنظم

ـ برأيكم من هو املسؤول عن إقصاء حرية الثقافة والصحافة يف الوطن   ٣س
هذه احلالة السلبية والتدمرييـة للمجتمـع   العريب ـ ومن هو املستفيد األول من  

  املدين؟
إن القمع ومصادرة احلريات هي صفة مالزمة لألنظمـة الشـمولية، وان   _ ٣ج

التضييق على حرية التعبري والصحافة يستهدف طمس احلقائق والتعتيم على ظـاهرة  
ري ق أمام إمكانات التغـي الفساد املستشرية وعمليات القمع املمارسة، وإغالق الطري

  .واإلصالح
ـ هل هناك مرجعية كردية متتلك حق القرار والتمثيل والتعـبري عـن     ٤س

تطلعات وإرادة الشعب الكردي وحتديد أهدافه املتالئمة مع التشخيص الـدقيق  
  للواقع الذي يعيشه اإلنسان الكردي يف سوريا؟ 

ال توجد حىت اآلن مرجعية سياسية كردية، لكن هناك جهود تبذل مـن   – ٤ج
ل بنائها يف الفترة األخرية، خاصة بعد أن ازدادت احلاجة هلا بسـبب اسـتفحال   أج

ظاهرة التشتت اليت تعاين منها احلركة الكردية، وتالحقت التطورات والتحديات اليت 
تداهم الساحة الوطنية عموماً، والكردية بشكل خاص، إثر أحداث آذار الدامية اليت 

ذي هدد، وال يزال، اإلرادة الوطنية الكرديـة  كشفت عن خطورة التآمر الشوفيين ال
وكذلك من أجل التصدي حملـاوالت تزويـر التمثيـل    . والنسيج الوطين السوري

ل حقيقـي  الكردي، إضافة حلاجة شعبنا الكردي أصالً ملعبر واقعي عن تطلعاته وملمثّ
  .خياطب الرأي العام بامسه

كـردي يف سـوريا،   ـ برأيكم ما هي أسباب عرقلة توحيد اخلطاب ال  ٥س
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لفهم القضية الكردية، وإبعاد شبح اخلوف العريب " العريب"وملخاطبة الطرف اآلخر 
  عن تطلعات احلركة الوطنية الكردية يف سوريا؟

ان احلوارات األخرية، اليت جرت بني األطراف الكردية املعنيـة بالرؤيـة   _ ٥ج
تت أن باإلمكـان توحيـد   املشتركة للحل الدميقراطي للقضية الكردية يف سوريا، أثب

اخلطاب السياسي الكردي، فاجلميع يف احلركة الكردية يقر بضرورة حلها يف إطـار  
وحدة البالد، واجلميع أيضاً بدأ يدرك بأن سياسة املمكنات، ال سياسـة التمنيـات   
فقط، هي اليت جيب أن حتكم التحرك الكردي يف تعامله مع اجلانب الوطين السوري، 

يد من قواه وفعالياته يتفهم عدالة القضية الكردية، رغم حمـاوالت  الذي بدأت العد
التضليل اليت تسعى هلا اجلهات الشوفينية لتشويه احلقيقة الكردية وإقامة احلواجز بني 
أبناء الوطن الواحد ليتسىن هلا مواصلة سياسة القمع واالستبداد واالستغالل، وذلـك  

يب الدميقراطي يف احلركة الوطنية السورية ، بفضل االتصاالت اجلارية مع اجلانب العر
من قوى سياسية وفعاليات ثقافية واجتماعية ومنظمات حقوقية، والتوصل معها لبناء 
توافقات قائمة على أن املصلحة الوطنية تتقدم أي اعتبار آخر، وأن سوريا جيـب أن  

  .تكون للجميع بقدر ما يكون اجلميع لسوريا
من عملية تطبيق اجلزء الثاين واألخـري مـن    ـ ما هو موقفكم الصريح  ٦س

ملناطق الكردية وبعض ا" الشمال السوري"احلزام العريب يف منطقة اجلزيرة السورية 
  األخرى يف سوريا؟

إن ما تسمى مبزارع الدولة ليست سوى نتاج التطبيقات العنصرية لقـرار  _ ٦ج
ظة احلسكة، لكن أراضي ختفيض سقف امللكية يف منطقة احلزام العريب املطبق يف حماف

تلك املزارع مل توزع على فالحي الغمر الذين استقدمتهم السلطة من منطقة حوض 
،بل بقيت تستثمر عملياً، حتت هذا االسم، من قبل  ١٩٧٣الفرات، مثلما فعلت عام

بعض املسئولني، وبعد أن افتضح هذا األمر قررت القيادة القطرية حلزب البعث حل 
أوالً على العاملني يف إدارة : وتوزيع أراضيها حسب الترتيب٢٠٠٠ تلك املزارع عام
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تلك املزارع، مث على فالحي وضع اليد السابقني، يليهم فالحـو القـرى اـاورة    
ورغم اخللفية السياسـية  .احملرومون، مث رابعاً الفالحون املغمورة أراضيهم بالسدود 

 األكراد األصليني، فقد تغيرت تلك الظاملة هلذا التوزيع، ورغم إجحافه حبق الفالحني
األولويات مبوجب قرار جديد صدر هذا العام من وزارة الزراعة، وبتوجيه من القيادة 
القطرية، ليضع الفالحني املغمورة أراضهم يف املرتبة األوىل، يليهم فالحو حممية جبل 

لقرار على وذلك يف داللة واضحة على تصميم أصحاب ا) الرعوية أصالً(عبد العزيز 
  .حرمان الفالحني الكرد يف إطار تصعيد السياسة الشوفينية بعد أحداث آذار الدامية 

وذه املناسبة فان االعتراض الكردي على هذا القـرار واسـتنكاره ال يعـين      
االعتراض على تعويض فالحي منطقة الشدادي الذين غمرت أراضـيهم، ألن مـن   

يف مكان آخر، وبعيد عن اسـتخدامهم   حقهم احلصول على تعويض مناسب، لكن
كأدوات يف تنفيذ قرار عنصري حيرم الفالحني األصليني، بل إن االعتراض هو علـى  

عرقلـة  السياسة الشوفينية اليت تستهدف حرمان شعبنا الكردي من لقمة العـيش و 
  .تطوره وطمس معامله القومية

ضع األسس املتينة ـ احلركة الوطنية الكردية يف سوريا تسعى دائماً إىل و٧س
للوحدة الوطنية، مع احلفاظ على مقومات القومية اليت كان جيب احترامها مـن  

إال أا كانت تقابل بالرفض والتجاهل من قبـل بعـض   " العريب"الطرف اآلخر 
برأيكم ما هي أسباب هذا التخوف جتـاه احلركـة   . الرموز املتشددة يف السلطة

  من هذه احلالة غري املنطقية؟  الوطنية الكردية، ومن هو املستفيد
إن السياسة الشوفينية املنتهجة حيال الشعب الكردي، واليت تنكر أصـالً  _ ٧ج

وجوده، وتتنكر حلقوقه القومية والدميقراطية، ال تنبع من التخوف، بل من اخلـوف  
على امتيازات رموزها الذين يعمدون لتضليل الشارع العريب وإهلائه باخلطر الكردي 

م والومهي لتربير سياسة القمع واالستبداد وإطالة عمر االضطهاد وأمد األحكام املزعو
العرفية، والتهرب من استحقاقات اإلصالح والتنمية ومن األزمة االقتصادية، واإلبقاء 
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على حالة االحتقان، خاصة يف املناطق الكردية، لتتحول تلك املنـاطق اىل مشـاريع   
اليت أبرزت بوضوح حقيقـة التـآمر   ٢٠٠٤ذار جاهزة للفنت، على غرار أحداث آ

الشوفيين على الوحدة الوطنية اليت تبقى، مع الوطن، اخلاسـر األول مـن سياسـة    
الشطب على الوجود الكردي، وباملقابل فإن السياسة الشوفينية هي املستفيدة مـن  
حالة التشتت يف الصف الوطين، ألن ذلك من شأنه حتويل األنظار عـن ممارسـاا   

  .معية ومصادرا للحريات العامةالق
ـ يف اآلونة األخرية حاولتم طرح فكرة التوافق الوطين علـى رؤيـة     ٨س

سياسية مشتركة، حبيث يرفد النضال الدميقراطي العام، وكان إعالن دمشق أحد 
إىل أين وصلتم بعملية التوافق هذه مع بقية القوى الوطنية يف . روافد هذا التوافق
  ؟)الرمسية(السورية ) اجلبهة الوطنية التقدمية(اضل خارج أسوار سوريا، واليت تن

أريد يف البداية أن أذكر بأن اجلانب الكردي كسب الكثري مـن خـالل   _ ٨ج
مسامهته يف بناء إعالن دمشق، حيث كانت احلركة الكردية قبل ذلك متهمـة، زوراً  

ان، يف حني كانـت  من قبل السلطة، بالوالء للخارج لتربير سياسة االضطهاد واحلرم
فيه أغلب أطراف املعارضة الوطنية السورية املتأثرة بالتفسريات املضلّلة اليت شـوهت  
القضية الكردية، تتهم هذه احلركة بالوالء للسلطة لتربر هي األخرى جتاهلها هلـذه  
القضية، لكن التقاء اجلانب الكردي مبا يقابله من شركاء وطنـيني يف إطـار هـذا    

أبواب اتمع السوري أمام تفهم احلقيقة الكردية اليت حتررت نسبياً من  اإلعالن فتح
االران لإلنكار والشطب، وأبرز اإلعالن أيضاً عدالة القضية الكرديـة وشـرعية   

ومن هنا، فإن وثيقة اإلعالن ومواقفه أكّدت ..أهدافها، وأكد على طبيعتها الوطنية 
ذه القضية يف إطار وحدة البالد، وعلى مبـدأ  على ضرورة احلل الدميقراطي العادل هل

الشراكة الوطنية املبنية على التوازن الدقيق بني احلقوق والواجبات، اليت تدفع اجلانب 
الكردي للوقوف مع بقية قوى إعالن دمشق، اليت حتضر اآلن الجتماع الس الوطين 

متقدمة على طريـق   مواقع نضالية إىلالذي ينتظر منه أن يكون حمطة هامة لالنتقال 
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التغيري الدميقراطي السلمي املتدرج، ومن املنتظر أن ينبثق من هذا الس مكتب أمانة 
  .تناط به مهمة تنفيذ ومتابعة سياسة اإلعالن وقراراته

ية السـورية ـ   لرئيس اجلمهور"اسبة جتديد البيعة وخطاب القسم ـ مبن  ٩س
املسألة الكردية يف سوريا أال وهـي   تناول جانباً بسيطاً من" الدكتور بشار األسد
حبق العائالت الكردية وجتريدهم قسراً من اجلنسـية   ١٩٦٢عملية إحصاء عام 

السورية، فما هو تعليقكم على كل ما طرحه بشأن املسألة الكردية، وهل مشكلة 
اإلحصاء اليت حتدث عنها سيادة رئيس اجلمهورية هي كل املشكلة اليت يعاين منها 

  ردي يف سوريا يا ترى؟ الشعب الك
ال اعتقد أن أحداً يف احلركة الكردية خيتزل احلالـة الكرديـة يف مسـألة    _ ٩ج

اردين من اجلنسية، رغم االهتمام اخلاص الذي حتظى به هذه املسالة يف نشـاطات  
هذه احلركة، وذلك انطالقاً من كون اإلحصاء االستثنائي يشكل احللقة األضعف يف 

ية، اليت ال ميكن الدفاع عنها كمشروع، لكن السلطة حتاول تصوير السياسة الشوفين
املطلب بأنه يلخص حقوق الكرد كمواطنني، وذلك يف معرض الدفاع عن سياستها 
الظاملة، وهي، أي السلطة، حتاول املساومة على هذا املوضوع لتعرض حالً جزئياً له، 

ية من مل يشملهم ذلك احلل مقابل تعهدات سياسية بالكف عن املطالبة بإعادة جنس
غياب أيـة   إىلاجلزئي املوعود، الذي تريد اعتباره اختزاالً للقضية الكردية، مما يشري 

فاحلركة الكردية وجدت أصالً بسبب وجود شعب ... بادرة إلنصاف شعبنا الكردي
حباجة لتمثيل واعتراف دستوري، وحقوق حباجة لتأمني، وقضية حباجة حلل عـادل،  

دمت عليه السلطة من مشاريع عنصرية، مثل اإلحصاء االستثنائي، مل تكن وإن ما أق
سوى وسيلة للتهرب من ضرورات هذا احلل، وطمس ذلك الوجود، وانتهاك تلـك  

وعلى هذا األساس فإن املماطلة يف موضوع إعادة اجلنسية ال تنتج عنـها  .. احلقوق
وتعميق حالة االغتراب بـني  سوى زيادة حالة االحتقان السائدة يف اتمع الكردي، 

  .أوساطه، مما يهدد بتداعيات خطرية مستقبالً 
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وهل ... ـ ما هو حتليلكم لواقع احلركة الكردية وطروحاا الرباجمية  ١٠س
  هي مواكبة  للمرحلة الراهنة، بل وهل تصلح للمستقبل؟ 

 إن الواقع الذي تعيشه احلركة الكردية مرفوض بكل املقاييس، حيث بلغ_ ١٠ج
التشتت حدوداً ال يقبلها أي منطق سياسي أو تنوع اجتماعي وفكري، ولذلك فان 
الدعوة لبناء مرجعية كردية مل تعد اآلن قضية حزب او جممـوع أحـزاب كرديـة    
فحسب، بل أا كذلك أصبحت قضية كردية عامة، تلقى الدعم من قبـل خمتلـف   

ة مطالبة أيضا، يف إطـار  فئات شعبنا الكردي، واىل جانب ذلك فإن احلركة الكردي
بناء حتالف وطين جيسده إعالن دمشق حالياً، بالبحث عن القواسم املشتركة يف إطار 
ممكنات العمل السياسي،بعيداً عن لغة الشعارات، الن التاريخ ال ميلي حقائقه دائمـاً  

ظـروف  : على الربامج، بل إن هناك عوامل أخرى، تتدخل يف حتديد طبيعتها، منها
، وتوازنات القوى، وإمكانات التطبيق، وحسابات الربح واخلسارة يف العملية املرحلة

السياسية، لتبنى ما هو ممكن ومفيد ، وترك الباقي للمستقبل الذي ستكون له شروطه 
وهو ما حتاول احلركة الكرديـة  .وظروفه وخصوصية أدواته النضالية وأهدافه املرحلية

  .باملوضوعية بشكل عامالتعبري عنه يف براجمها اليت تتسم 
ـ ما هو حتليلكم لطبيعة العالقة ما بني احلركة الكرديـة واحلركـة     ١١س
  وما هي آفاق العمل املشترك واملتبادل يف ما بينهما؟. العربية
يقصد ا يف داخل سوريا، الـيت  ) احلركة العربية(أفهم من السؤال إن _ ١١ج

، لتصـبح  ) بيكـو  -سايكس(استحدثت كدولة ورمست حدودها مبوجب اتفاقية 
سوريا ، نتيجة لتطبيقاا، وطناً لكل مكوناا القومية، من عرب وكـرد وسـريان   
وغريهم،حيث ارتضى اجلميع هذا الواقع بإرادم احلرة، وأصبحوا شـركاء حبكـم   

  .يخ واجلغرافية واملصاحل املشتركةالتار
العربيـة، وبـدأت   لكن مع الزمن تنامت الرتعة اإلقصائية ضد القوميات غري   

حماوالت االستئثار مبقدرات سوريا وحتويلها إىل بلد القومية الواحدة، مث بلد احلـزب  
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الواحد، مما خلق ردود أفعال سلبية وخماوف جدية لدى اجلانب الكـردي، ورغـم   
جهود وموضوعية احلركة الكردية يف سوريا، واليت ظلّت على الدوام بعيـدة عـن   

ال مييّز كثرياً بني العرب، كقومية وثقافية، وبـني األنظمـة    اخلطاب االنعزايل الذي
املتعاقبة وممارساا القمعية، فإن السلطة تعمل على تغذية الرتعات القوجميـة إليهـام   
بعض املثقفني والدميقراطيني من النخب العربية املتفهمة لعدالة القضية الكردية، ودفع 

ومن .. طة يف تعاملها مع الشأن الكرديالبعض منهم حنو االصطفاف اىل جانب السل
مطالبة يف هـذه املرحلـة الـيت    ) الكردية والعربية(هنا فإن احلركة الوطنية السورية 

تالشت فيها آمال اإلصالح، وتراجعت مشاريع التنمية، وتفاقمت انتهاكات حقوق 
القات إقليمية اإلنسان، بتعزيز أواصر الثقة املتبادلة، وجتنب املواقف االنفعالية، وبناء ع

ودولية تنسجم مع مهمة التغيري الدميقراطي، ورفع مستوى االهتمام بالقضايا الوطنية 
العامة، واالخنراط معاً يف النضال العام املشترك لبناء دولة احلق والقانون، دولة العرب 

  . والكرد واألقليات القومية
  ــــــــــــــ
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 :دمشقإعالنقيادي كردي يف
التركية أكراد سورية يريدون خطوات انفتاح مشاة للخطوات

دمشق  إعالنبارز يف جتمع  قلّل قيادي كردي
للتغري الوطين الدميقراطي املعارض من أمهية إعالن 

السوري بشار األسد عن العفو عن مقاتلي  الرئيس
بأا  حزب العمال الكردستاين السوريني ، ووصفها

رئيس الوزراء التركي  خطوة موجهة لدعم سياسة
ألزمة حزب العمال  رجب الطيب أردوغان يف معاجلته

 .الكردستاين يف تركيا، وال عالقة هلا بأكراد سورية
جتمع إعالن ودعا رئيس حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف سورية والقيادي يف

 ، احلكومة السورية إىل"قدس برس"دمشق امساعيل عمر يف تصرحيات خاصة لـ 
    :طوات جتاه األكراد السوريني يف الداخل، وقالخ

أطلقها الرئيس بشار األسد بشأن العفو عن مقاتلي حزب بالنسبة للتصرحيات اليت"
سورية، فهي خطوة تأيت يف سياق دعم مبادرة رئيس العمال الكردستاين من أكراد

عفو عام لالنفتاح على األكراد، ومنها إصدار الوزراء التركي رجب طيب أردوغان
دجمهم يف احلياة العامة، ولذلك اخلطوة عن مقاتلي حزب العمال الكردستاين وإعادة
تتحدث عن مستقبل العائدين بعد العفو السورية هي خطوة غري مفهومة أوال ألا مل
بقضايا األكراد السوريني وبأولويام سواء عنهم، وجاءت يف هذا االجتاه وال عالقة هلا

 ."اجلنسية شكلة اإلحصاء السكاين أوتعلق األمر مب
التركية، وأكد عمر أن أكراد سورية يريدون خطوات انفتاح مشاة للخطوات

بالكامل، وأن حنن كنا نتصور أن ينفتح النظام يف سورية على القضية الكردية"وقال 
باب احلريات ينسج على منوال املبادرة التركية بأن مينح األكراد اجلنسية وأن يفتح

األسد بشأن وكنا نود لو أن العفو الرئاسي الذي أطلقه الرئيس بشار. السياسية أمامهم
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سورية مقاتلي حزب العمال الكردستاين من السوريني يشمل أيضا معتقلي الرأي يف
 ."السلطة ويف مقدمتهم أعضاء جتمع إعالن دمشق، الذين مل حيملوا السالح يوما ضد

دمشق الف جوهري بني قيادات جتمع إعالنعلى صعيد آخر نفى عمر وجود خ
 أمانة إعالن دمشق يف اخلارج هي جزء من جتمع إعالن: "يف الداخل واخلارج، وقال

صحيح أن هناك بعض املصطلحات. دمشق وقد مت تشكيلها بقرار من الداخل
الصادرة عن أمانة اخلارج حتتاج إىل مراجعة وتصحيح من أمانة الداخل، والقرارات
الطائفية، وهي لغة ال يقبلها جتمع إعالن دمشق، لكن كما قلت أمانة ديث عنمثل احل

 ."إعالن دمشق اخلارج جزء من
فتحت عما إذا كانا أمانة اخلارج قد" قدس برس"وجوابا على سؤال وجهته له 

 حنن لسنا وجها جلبهة: "الباب أمام انضمام عناصر إليها من جبهة اخلالص، قال عمر
قة لنا ا ال من قريب وال من بعيد، وال علم يل بأن هناك بعضاخلالص وال عال

من جبهة اخلالص انضموا إىل التجمع، لكن ما أقوله هو أن كل من يلتزم األشخاص
أما عن عالقتنا باخلارج، فنحن ال نربط أي. دمشق هو واحد من التجمع بوثيقة إعالن
مع مؤسسات اتمع املدينغربية رمسية، وإمنا كل عالقاتنا هي  عالقة جبهات

 .، على حد تعبريه"اإلنسان ومنظمات حقوق
وطلب االحتفاظ "قدس برس"لكن مصدرا سوريا معارضا يف لندن حتدث لـ 

دمشق عمر عن طبيعة عالقة إعالن إمساعيلبامسه، أعرب عن استغرابه حلديث 
قيادات ريب لدىالغ: "مبؤسسات اتمع املدين واملنظمات احلقوقية يف الغرب، وقال

 إعالن دمشق يف اخلارج أم يقيمون عالقات رمسية مع مؤسسات متثل الدول مثل
 الكونغرس األمريكي واالحتاد األورويب مث يتحدثون عن أن ذلك يندرج يف إطار العالقة
مبؤسسات اتمع املدين، فهل الكونغرس األمريكي أو االحتاد األورويب مؤسسات

 .، على حد تعبريه"!مدين مستقلة جمتمع
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 :عمرإمساعيل
مطالبتنا فرنسا بالتدخل لدى األسد لإلفراج عن معتقلني ليس

 باخلارج استعانة

 

  2009 تشرين الثاين١٣اجلمعة

 

طالب معارض سوري بارز
السلطات الفرنسية بالتدخل لدى 

الذي  الرئيس السوري بشار األسد
بدأ يوم امس اخلميس زيارة إىل 

ريس، ومطالبته بإطالق سراح با
السياسيني، واحترام  املعتقلني

 .حقوق اإلنسان وفق املواثيق اليت وقعت عليها سورية
، القيادي يف"يكييت"حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف سورية  ونفى رئيس

أن يكون يف" قدس برس"يف تصرحيات خاصة لـ إعالن دمشق امساعيل عمر
الحترام حقوق اإلنسان أي استعانة ية بالضغط على سوريةمطالبة السلطات الفرنس

سورية إلطالق سراح حنن نطالب السلطات الفرنسية بدعوة"باخلارج، وقال 
باخلارج على املعتقلني السياسيني واحترام حقوق اإلنسان، وهذه ليست استعانة

الداخل فقد تداخلت األمور كلها وأصبح من الصعب احلديث عن داخل وخارج
 .مثل هذه األمور يف

فسورية تقترب اآلن من التوقيع على اتفاقية الشراكة األوروبية ومن بني شروط
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االتفاقية احترام حقوق اإلنسان، وحنن ال نطلب شيئا إال أن يتم احترام هذههذه
أن ختدم بإمكااوهناك مصاحل مشتركة بني فرنسا وسورية نعتقد أن  .احلقوق

  ."سان يف سوريةاإلن ملف احترام حقوق
إلعالن دمشق باخلارج عمر أنه مل يطلع على بيان األمانة العامة إمساعيلوأكد 

البيان، لكنين مل أطلع على"حول زيارة الرئيس بشار األسد إىل سورية، لكنه قال 
سراح أؤكد أننا نشترك معهم يف مطالبة فرسا بالعمل على دعوة سورية إلطالق

 يس صحيحا أننا يف إعالن دمشق نرفض إحلاق صفة الرئيسول. املعتقلني السياسيني
 بالرئيس بشار األسد، فهذا ال ميكن أن يسقط يف البيان إال سهوا، فسورية دولة هلا
رئيس هو الرئيس الدكتور بشار األسد، وحنن يف إعالن دمشق نسمي األمساء

 .، على حد تعبريه"وندعو لإلصالح والتغيري الدميقراطي مبسمياا،
األربعاءباخلارج قد انتقدت يف بيان هلا أمس  وكانت أمانة إعالن دمشق

تستقبل فرنسا بشار: "وقال البيان سياسات الرئيس بشار األسد،) ١١/١١(
بىن، اعتماداً على قوانني األسد، أحد رموز االستبداد وحكم احلزب الواحد الذي

احلريات املدنية ادرةوتسلط األجهزة األمنية وقمع الرأي اآلخر ومص الطوارئ
لقد .األبسط، جداراً من اخلوف والرعب والقهر يف سورية، فاق جدار برلني

 جتاهل هذا النظام مطالب املعارضة السلمية، ونداءاا الكفيلة بإخراج البالد من
أزماا، واليت عرب عنها إعالن دمشق يف توجهه حنو دولة احلق والقانون لكل

 ."عامل سالم واستقرار يف املنطقة، ال عامل توتر وابتزاز ولكي تكون مواطنيها،
البيان فرسا إىل مطالبته بإطالق سراح املعتقلني واحترام حقوق اإلنسان، ودعا
مناسبة هذه الزيارة تناشد املعارضة السورية، يف ائتالف إعالن دمشق يف: "وقال
القوى السياسية الدميقراطي يف سورية، الرأي العام الفرنسي وكافة للتغيري

اإلنسان واتمع املدين، إعالن تضامنها وممارسة كل أشكال ومنظمات حقوق
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الشعب السوري وحقوقه يف احلرية والكرامة، وإطالق سراحالدعم والتأييد ملطالب
الس الوطين والنائب السابق رئيس هيئة الرئاسة السيدة فداء احلوراين رئيسة
الوطين إلعالن دمشق، املسجونني ظلماً وتعسفاً لسرياض سيف وبقية أعضاء ا

 ."وسائر معتقلي الرأي يف سورية ،٢٠٠٧) ديسمرب( مند كانون األول
ممارسات النظام السوري، املتمثل يف" التطور اخلطري"وذكر البيان مبا أمساه بـ 

سورينيشيخ احلقوقيني ال"بأنه  يف اعتقال احملامي هيثم املاحل، الذي وصفه البيان
:مهند احلسيين، وقال ، مباشرة بعد اعتقال احملامي"وأحد مؤسسي إعالن دمشق

تذكري بشار األسد نأمل من الرئاسة الفرنسية أن ال تدع هذه الزيارة متر دون"
احترام حقوق وسلطته بواجب احترام العهود واملواثيق اليت وقع عليها، خبصوص

 .تعبريه ، حسب"نصف قرن يف سوريةاإلنسان وحرياته املهدورة مند قرابة 
   برس وكالة قدس:املصدر

  ــــــــــــــ
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 جبهة كردية واسعة مبشاركة مستقلني أكراد يسعون لبناء

  
  
  
  
  
 
 
  
  

بأم رئيس حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف سوريا -أكد إمساعيل عمر
 وقد أعلن، د مؤمتر قومي كرديمن خالل عق، يسعون لبناء مرجعية كردية شاملة

 الس العام للتحالف الدميقراطي الكردي يف سوريا يف بداية األسبوع هذا املشروع
لبعض وباإلضافةحبضور شخصيات أكادميية وأخرى اجتماعية وبعض املثقفني 

بأن هناك شرطان أساسيان لبناء(وأكد عمر  ،اإلنسان يف سوريا منظمات حقوق
ألن كل، ينبثق من مؤمتر عام لتأخذ صفتها الشرعية هو أن :أي مرجعية األول

به فقط وليس من الشعبشرعيته من حز شخص أو عضو من أي حزب كان يأخذ
أما شرعيتها من مؤمتر قومي، ، والشرط األساسي ألي مرجعية هيالكردي ككل
تقديرنا مع، الكوادر احلزبية فقط أن ال يكون ممثلي هذا املؤمتر من -: الشرط الثاين

اجتماعية وثقافية واقتصادية وحسب الواقع فهناك فعاليات، واحترامنا لتك الكوادر
وهم جزء فعال من أبناء ،وهلم دور كبري يف اتمع الكردي، خارج األطر احلزبية

إشراكهم يف القرار شعبنا ويعانون كسائر أبنائه من سياسة االضطهاد؛ لذا جيب
  .الكردي
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 أجنزناه ومت إقراره من قبل الس،نا للمؤمتر القومي الكرديبأن مشروع:وقال
ومل نوزعه وننشره بسبب انشغال جمموعة من، ٢٠٠٩متوز  ٤العام للتحالف منذ 

ورغبةً منا يف إعطائهم فرصة حلوار ارتأينا عدم، مبشروع الس السياسي األحزاب
 .نشره

لة ماتسعى إليه أحزاب كرديةهل جاء هذا املشروع لعرق.... ويف رده على سؤال 
   لبناء جملس سياسي ؟ أخرى

غري معترضني األحزاب اليت تتحاور اآلن حول مشروع الس السياسي: قال 
هي مرحلة وباعتقادهم أن الس السياسي، على املرجعية الكردية من خالل املؤمتر

فإننا نعتربه، السياسي لسمتهيدية وانتقالية للمؤمتر القومي، أما بالنسبة ملوقفنا من ا
حنن لسنا ضد ,جملس ألحزاب فقط وهي عبارة عن إطار شبيه باجلبهة والتحالف

 ,أنه بدل من إضاعة الوقت لتأسيس إطرجديدة: الس السياسي لكننا نقول
 علينا التوجه مباشرةً لعقد مؤمتر قومي وبعد هذا اإلعالن سيتم، فاإلطارات موجودة
زبني من حزبنا واحلزب الدميقراطي التقدمي باإلضافة إىلتشكيل جلنة من احل

أخرى مستقلة ملناقشته مع األحزاب األخرى وبدون استثناء سواء شخصيات
 . كبرية أكانت أحزاباً صغرية أو

الدميقراطي حزب الوحدة(ويذكر إن الس العام للتحالف يتألف من احلزبني -
من اإلضافة إىل شخصيات كردية مستقلةواحلزب الدميقراطي التقدمي ب -الكردي 

 احلزب(وذلك بعد انسحاب احلزبني ") قاحلسكة وحلب ودمش"احملافظات الثالثة 
 منه قبل مايقارب العامني) ) الباريت(اليساري الكردي وحزب الدميقراطي الكردي 

 خلالفات تتعلق آلية اختاذ القرار يف التحالف املذكور واألحزاب كلها تعمل يف إطار
 .إعالن دمشق منذ إعالنه وحىت اآلن

  ٢٠٠٩الثاين  تشرين ٢٥األربعاء 
  كلنا شركاء - لقامشلي ا
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  :شهادات
  ...عندما تعجز الكلمة عن التعبري

  
         راماين كرد  

  
، كان رفيقاً خملصاً، صديقاً وفياً، أخاً عزيزاً، )شيار أبو(عمر  إمساعيل

يف احلركة الوطنية الكردية، بل يف  معلماً قديراً، وشخصية فذة قل مثيلها
احلركة الوطنية السورية، هذا الرجل الذي كنت معه يف دمشق قبل أسبوع من 
وفاته، نقوم بزيارة بعض الرفاق واألصدقاء، فقد صعقت عندما تناهى إىل أذين 
نبأ وفاته،وبقيت للوهلة األوىل ال أصدق ما مسعت، ال بل مجدت يف مكاين ومل 

حىت أكد يل الرفاق صحة اخلرب، عندها أيقنت بأن الرجال العظام أنبس بكلمة، 
يذهبون باكراً، ومنذ ذلك اليوم احلزين، بدأ يراع الكتاب واحملبني ينساب كنهر 
جارف للتعبري عن خصال هذا املناضل الكردي الذي سينحت امسه بأحرف من 

 الكثري، ذهب يف تاريخ الشعب الكردي يف سوريا، فقد كتب وقيل عنه الكثري
  :وفيما يلي غيض من فيض
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  روحك باقية بيننا، لن ننساك  -
  "شهيد"املناضل إمساعيل عمر يستحق لقب  -
  ..كان قدوةً يف النضال الوطين الدميقراطي  -
  ...مجع بني احلزم واملرونة -
فقيدنا من عمالقة اجلزيرة بل من عمالقة سوريا وعمالقة األمة،  -

  نترحم عليه
  ...حة كان له بصمة نضالية واض -
  ...كان وفياً وصادقاً مع شعبه  -
  ...رجالً حكيماً وداعية للحوار والتوافق  -
  لطاملا أمضى عمره يف حب اإلنسان واحلرية -
  أحد أنبل وأنقى وأطهر الساسة الوطنيني -
  هذا القائد االستثنائي، كأحد قديسي السياسة -
 استطاع أن يكون رقماً تنظيمياً صعباً يف النضال السياسي السلمي، -

  الوطين
  هذا الرجل الشاهق كجبل كردي -

لكنين رغم كل هذا ما زلت مصدوماً برحيله، ألنه مل يسعفين قلمي وال 
ذاكريت يف أن أخط بعض الكلمات ألعزي نفسي أوالً ورفاقي تالياً وأهله 
أخرياً،فقد عجزت أنا وكلمايت حقاً للتعبري عما جيوش يف صدري ويف ذهين، 

أن روحه الطاهرة ستبقى حتوم حول كل من عرفه  لكن ما أستطيع قوله اآلن
  .عن قرب، وهيهات أن يبتعد عنا
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  رثائية الرفيق إمساعيل عمر

  

  
  

  *آلوجي عبد الرمحن:بقلم الراحل 
  

  ..أبداً إيه يا زنابق اد املتألق
  ..و باقات النور املرفرفة يف سناً وردي حامل.. إيه جداول الضياء 

مجدت .. جتمدت بقعاً كانت باألمس تشخب مشعة و قد.. إيه دفقة الدم 
  رونق ذلك اإلشعاع املتقد يف شفتيك

وحمبيك وذويك  إيه أبا شيار وأنت تودع ذلك املوكب املهيب من رفاقك
.. حزين  بقريتك اهلاجعة يف صمت.. إىل مثواك األخري ..اهنيف مجع غفري المت

  ..حزين
بألواا  .. بغصصها وحمنها.. ا ها ومسراهلجبما.. إا تنهي رحلة احلياة 



  ٢٠١٢تشرين األول  -  )٦٥(العدد   -عشرة   الثامنةة السن -احلوار    ٦٤

الباريت  يف) مؤمتر كيشكى(كان حلماً عاصفا لقاؤنا منذ ..الزاهية واملكهفرة 
  .كان لقاء عصيا على املدى، املمتد يف األعماق

كم كانت الدماثة رائعة وحلوة وهي .. ثالثني عددا  رغم سنيه املتطاولة
  ..مئة إىل البذلنفسك الظا تتحدر كالما عذبا ورؤى حاملة من

املقت  آمن بالتنوع كره.. استشرافاً ملستقبل شعبك الذي آمن باحلياة 
امسه .. مراهنة على الفسيفساء اجلميلة لوطن حبيب ليضمنا مجيعا ..واحلقد 
كم ناضلت وقاسيت فكانت حياتك كلها ، بلد التنوع واحلضارات.. سوريا

وتالمحا مع كل ... صال وحبا وعناقا اجتزته إىل بر األمان توا امتحانا و اختبارا
عربت إليه وطنيا مقداما وجسورا ..باالزدهار .. باألمل .. طيف آمن باحلياة

وعنفوان االنفتاح ـ منين أنفسنا بغد أكثر  ،الصبا كم كنا ـ وحنن ربيع... 
أثبتنا .. عشقنا األمل .. حاربنا الظالم .. الظلم  كرهنا..مجاال وأنسا وإشراقا 

كان النداء يف األفق مع االبتسامة األبدية  … رغم النكبات والغصص وجودنا
وصهوة مضمار تسابقت فيه مطهمات  .. وعشقا ملعاين العز... طهرا أزليا .. 

  ...جتري مع عناق الريح إىل جمد الوطن... اجلياد 
 ------------  

كتب األستاذ عبد الرمحن آلوجي هذه املرثية لصديقه قبل أن  •
فلهما كل الرمحة واالحترام . أيضا ويسري باجتاه األزليرحل عنا 
 ـ احلوار 
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  ..!ورثاء خمتلف .. كلمة وجدانية 
  دهام حسن

اليوم قد أفل جنم المع، ..من أمثالك يا أبا شيار..) طوىب ألنقياء القلوب(
ـّا إمساعيل  رحل عن رفاق دربه .. جنم إمساعيل عمر أجل غاب ورحل عن

.. غصة، فما هو املتوقع بعد هذا الرحيل وهذا الغياب الدائموحزبه ويف قلوم 
لن أقول شيئا منذ اآلن وإن كنت .. على الصعيد احلزيب والسياسي واحملاور

فحجم خماويف حبجم تفاؤيل، .. أتكهن يف املستقبل بأشياء رمبا ال تسر الصديق
  ...ويبقى األمل والرجاء معقودا على رفاقه املخلصني

ويف الليلة الظلماء (ا شيار دوما السيما يف امللمات السياسية سنفتقدك أب
  ..فالوداع مـرّ ولفداحة القدر وداع ال لقاء بعده)  يفتقد البدر
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  رجلَ السياسة الرزين........ وداعاً 
 عابر سبيل

بال ... إىل السماء العليا    رحلَت روحك الطاهرة... يف يومٍ  ساكنٍ  ركني 
بعد أن تركت إرثاً كبرياً من النضالِ  ... فرحلت عنا أيها الفقيد العزيز ....عودة 

  ...واإلرهاقِ  والتعب األكيد 
فأصبحت أسريها مببدئية  ...كنت ذلك اإلنسانَ الذي لفّته السياسةُ  بامتهانٍ  _ 

لم القدير ولكن صفة مهنتك الزمتك أيها املع، فتركت مهنة التعليم ...ووجدان أنيق 
....   

، صدقٍ  وأمانة فكنت تعيش ب... كانت أخالقك شبيهةً  بأخالقِ  األولياء  -
وتأنف الكرب و السمعةَ  اليت هي مالذ أصحايب الشأنِ  أو املناصبِ ، وتسري بتواضعٍ 

  ... الكثريين 
على أغلب  مِ  الغالبةسطوة الكالوبعدك عن الغوغائية و، كان صمتك الرزين -

يميزك وجيعلُ لك مقاماً عالياً من االحترامِ  لدى أغلبِ الناسِ  وأغلبِ ، السياسيني
  ... السياسيني 

بكرديتك السمحة اليت ولدت ا و...رة اليت أودعها اُهللا فيك بروحك الطاه -
... قوةَ  التوازنِ  يف حمياك ا أن واليت كان من شأ)) كسياسي كردي(( ...مجعت

  ...جتلب السالم واألمانَ ألبناءِ  قومه 
وإنه ... وال أمر يعلو على أمره ...   أيها الغائب القدير ، إنه أمر اهللا العظيم -

 ...فرمحةُ اِهللا هي أمر مثني   ...سندعوه دائماً أن يلفك برمحته    ...لرب ٌ  رحيم 
ال حول وال قوة إال باهللا العزيز القدير  :وىلَ لنا عند هذا املصاب اجللل سوإنه ال قو

...   
  ...وإنا هللاِ  وإنا إليه راجعون 
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  سيظل أبو شيار خالداً يف ذاكرة األجيال وعقوهلم وقلوم
 بشار أمني

يف قرية قره قوي   ٢٠١٠/  ١٠/  ١٩لقد كان احلضور اجلماهريي العظيم يوم 
هرة وطنية بكل ما للكلمة من ق مظارأس املناضل الكبري إمساعيل عمر علي حب مسقط
، ومنظمات حقوقية، وجلان )كردية شقيقة ووطنية صديقة(أحزابا سياسية،  ،معىن

اتمع املدين، وشخصيات ثقافية ودينية واجتماعية وفنية وحشد  ومؤسسات
، وتأكيد ء ملناضلي شعبنا وحركته السياسيةذلك دليل الوفا كان  مجاهريي غفري،
ا الفقيد الغايل يف قلوب والدرجة العالية اليت حظي  انة الرفيعةواضح على املك

احلضور كان يستشف ما يعرب عن عميق احلزن وشدة  ، ومن مالمح وجوهاجلميع
م يف ، وكأيشري إىل حجم الغيظ الذي يكظمونه األمل على فراقه، وعلى حمياهم ما
قور األستاذ إمساعيل ضل الوالرحيل املباغت للمنا ، ألندوامة من هول صدمة الصاعقة

/  ١٨يوم ) يكييت(الدميقراطي الكردي يف سوريا  ، رئيس حزب الوحدة/أبو شيار/ 
وعنفوانا، إمنا هو الشك خطب كبري، ومصاب  وهو يف عز تألقه عطاء ٢٠١٠/  ١٠

، بل ألهله وذويه ورفاق حزبه فحسب ، ليسجلل، وخسارة جسيمة ال تعوض بثمن
للحق، فإن البشر درجات، وأن و.. ولوطننا السوري بأسره لشعبنا الكردي قاطبة

السمو، وما ا جيسدها اإلنسان من وقفة العز وم مستوى هذه الدرجات، حيدده مقدار
ومدى االستعداد للعمل والتضحية يف سبيل ما يؤمن  ميتلكها من قيم الوعي واملعرفة ،

د كان ، من هنا فقة الئمأن خيشى يف ذلك لوم ا من مبادئ العدل ومثل احلق ودون
 "أبوشيار"للجميع يف فقيدنا الغايل  األسوة احلسنة ملا كان حيظى ا من صفات  

، وما عالم شعبنا الكردي ووطننا السوريأ املناضل اخلالق اليت جعلته علماً بارزاً من
ا هي دماثة اخللق وحسن مب  احلميدة كان يتحلى ا من السجايا الطيبة واخلصال

    ...يف هذا العصر رة وصدق التعامل اليت قلما يتصف ا اإلنساناملعاش
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  …)عزاء عزيز.... (كلمة خمتصرة يف
  حممد قاسم
أحيانا حيصل للمرء ما مل يتوقعه على الرغم من كون األمر طبيعيا يف سياق 

موت عزيز على النفس، ومساع النبأ : ومن هذه األمور.. جريان احلياة
  ..معي يف نبأ وفاة األستاذ إمساعيلهذا ما حصل ..! مفاجئا

وعلى الرغم من رابط املودة والزمالة بيننا إال أنين أرى أن توصيفه باألستاذ 
أستاذ يف مهنته الوظيفية، وأصبح أستاذا يف ممارسته  -فعال  - فهو .. هو األصح

ومثل هذه ..للسياسة فقاد حزبه كسكرتري زمنا مث رئيسا يف األعوام األخرية
يفترض التعامل معها باعتبارها حالة عامة ال خاصة، ويصبح الرجل رجل احلالة 

منذ كنا . اظ مبا بينا من صلة صداقة اقدرهامع االحتف -..شعبه ال فقط صديقا
وبقيت العالقة .. نقوم بتصحيح أوراق االمتحانات يف احلسكة تعرفت عليه

ولقد .. أن تستمرمل مينع االختالف معه يف بعض رؤاه السياسية .. وثيقة طيبة
وجدت فيه حقا رجال حيسن الكثري مما مل حيسنه غريه من الذين يعتربون قادة 

 -بغض النظر عن حبث األسباب اآلن - فهو .. سياسيني من الكورد يف سوريا
قد انشق عن حزب قوي مدعوم من احلزب الدميقراطي الكردستاين يف العراق، 

هو األكرب عدديا  -رمبا -ن حزبا مع ذلك استطاع أن يقف على قدميه، ويكو
  .بني أحزاب الكورد يف سوريا

استطاع مبرونة وتواضع يف شخصيته أن خيتط لذاته سياسة أكثر وسطية 
رمبا كان .. مع االحتفاظ باالختالفات طبعا ...تفاعل الناس معها إىلواقرب 
فية الذي حافظ على إصدار مطبوعاته السياسية والثقا -حزبه بقيادته–الوحيد 

باستمرار مركزين على الرأي والرأي اآلخر إىل درجة ملموسة بني كوادر 
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الذي كان حيتفل  –مع حزبه طبعا -وكما الحظت فإنه الوحيد .. حزبه
النور  إىلأول جريدة كردية خترج -بأسلوب نوعي بذكرى جريدة كردستان 

ورد وكذا فيخيم اخليم ويدعو املثقفني الكورد وغري الك..على يد البدرخانيني
 -مع حزبه–وهو الوحيد . السياسيني للمشاركة باالحتفال بأسلوب نوعي
الذي واظب على إصدار .. وأقول ذلك حىت ال يفهم أين أجتاهل دور رفاقه

جملة ثقافية نوعية باسم احلوار يكتب فيها أصحاب األقالم احلرة من الكورد 
عمل السياسي وروح إذا فقد كانت له خطوات متزنة يف ال –والعرب وغريهم 

كنت . إنسانية خبالف الذين يستكربون ويعتربون اجلميع منحرفني سواهم
أسجل مالحظايت عليه حضوريا وال يغير ذلك من تعامله معي يف شيء وهذا 

وأعترف انه كان أكثر .. ما جعل الكثريين يظنون أنين يف حزبه أو نصري خاص
  . جتاوزا مين فيما كنا خنتلف فيه

 واسكنه جنانه واعزي ذويه وأصدقاءه ورفاقه مجيعا متمنيا إن رمحه اهللا
يكون حدث وفاته مدعاة لتجديد روحهم النضالية على أسس أكثر وعياً 

  .نتاجاًوأكثر إ
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  ...هذا الفصام الكردي المستمر
  عمر، أبو شيار إسماعيلإلى روح المرحوم 

  *ياسين الحاج صالح

) يكييت(حزب الوحدة الكردي يف سورية  تساءل الصديق الشاب عما إذا كان
: أم عكس ذلك؟ سارع الشريك الكردي الوحيد يف األمسية إىل املشاغبة" انفصاليا"

  .لكن ليست هذه هي اإلجابة السليمة. قلت أنا مشفقا إنه ليس كذلك! انفصايل
لدى مجيعهم حلم قومي ". انفصاليون"الواقع أن األكراد السوريني مجيعا 

" وحدويون"وهم ذا املعىن (دولة كردية واحدة مستقلة وسيدة كردستاين، 
وإذ هم حمرومون خالفا للعرب والترك والفرس من دولة ختصهم، !). كردستانيون...

وإذ هم حمرومون بدرجات متفاوتة أيضا من املساواة الفردية واجلمعية مع مواطين 
، فلن )، العراق، تركيا، إيرانسورية(القوميات األكرب يف البلدان اليت يتوزعون عليها 

يستطيع أي قيادي كردي أن يتخلى عن احللم الكردستاين مهما بدت فرص حتقيق 
تتراجع شعبيته يف الوسط (من يفعل ذلك خيسر على املدى القريب . هذا احللم ضئيلة

حتقق املساواة الفردية (، وليس مؤكدا أنه سيكسب على املدى البعيد )الكردي
فلماذا يتخلى عن شيء يسهم اليوم يف احلفاظ على ). ه مع غريهمواجلمعية لقوم

الشخصية الكردية، ومينحها عمقا بشريا ومعنويا، ويقترح هلا وعدا يشد من أزرها 
يف الدفاع عن حقوقها وتطوير ثقافتها، وإن كان حتققه متعذرا؟ الواقع أن أمهية فكرة 

ا شخصية كردية متميزة، ومن صفتها الدولة الكردية املستقلة تنبع بالضبط من بلور
كطموح قومي يرفع من اعتبار الكرد يف عني أنفسهم أوال، أكثر مما يف الصفة العملية 

دون حلم وتطلع مشترك لن ينالوا شيئا، وإن مل يكن احللم وحده كافيا لنيل . للفكرة
 ومن يدري، قد يتحقق احللم الكردستاين يوما بطريقة ما، إن مل يكن. أي شيء
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  . بدولة قومية مستقلة، فعرب املساواة مع اآلخرين فيما وراء الدول القومية وبعدها
جتد النخب الكردية ذاا ملزمة ". انفصاليني"الواقع أيضا أن مجيع األكراد غري 

بتطوير سياسات حملية تنصب على احلقوق الثقافية واالجتماعية والسياسية املتساوية 
مضطرون أن ينخرطوا يف احلياة . سورية يف هذا السياق يف البلد الذي يعيشون فيه،

السياسية احمللية كسوريني وشركاء ملواطنيهم اآلخرين ضمن كيان سياسي صلب، 
وهلم مصلحة . عاشت أجيال منهم فيه، وحيتمل أن تعيش فيه أجيال قادمة أيضا

يد من أكيدة يف العمل على حتويل األوضاع العامة يف البالد باجتاهات تعود مبز
من شأن االنشداد إىل احللم القومي . احلريات والعدالة واملساواة على مجيع السكان

أن يفقد ) منفصال كحاله اآلن عن أية ديناميات واقعية تقربه من التحقق(وحده 
النخب الكردية القدرة على التفاعل مع الواقع املعاش والتأثري عليه يف اجتاهات أكثر 

بل قد . مان من شركاء حمتملني من العرب، وغري الكرد عموماعدالة، فضال عن احلر
يكون االقتصار احلصري على هذا احللم غطاء ملمارسات سياسية انتهازية، موجهة 
حنو الفوز بالشرعية يف الوسط الكردي على حساب أطراف كردية أخرى، وهو ما 

ل البيئة العربية، دون يقترن عموما باملزايدة على هذه األطراف، وبامليل االنعزايل حيا
  . قدرة أكرب على التأثري يف الواقع

هذا أمر حمقق، وهو يلقي ضوءا على الرتعة االنقسامية النشطة يف الوسط الكردي 
اليت جتد أصوهلا األعمق يف واقع االنسداد الذي تعيشه احلركات الكردية، والقضية 

واملكرس دوليا، وطوال  إذ تصطدم جبدار الدولة القائمة الصلب،. الكردية عموما
أجيال، أي إذا ال جتد حلوال عادلة لظالمة تارخيية ال شك فيها، جتد نفسها مسوقة 

وحيال هذا املآل، يكون التمسك بالفكرة الكردستانية . حنو االنقسام أو حىت التحلل
ال ينجح متاما، لكنه مطلوب دوما، ويشكل إطار توحد . جا ملقاومة التحلل

  . افتراضي
حزب "ومنها . ه اجلدلية تتحكم بالتنظيمات الكردية الكثرية يف سوريةهذ
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، يكييت، الذي تويف قائده امساعيل عمر على حنو مفاجئ "الوحدة الكردي يف سورية
مبعادالت هلا يف أمساء تنظيمات قومية عربية، " يف سورية"تذكرنا عبارة . قبل أسابيع

. كله" الوطن العريب"ع، يفترض أن يعم تعترب نفسها فروعا حملية لتنظيم قومي أوس
على أن ينخرط يف احلياة السياسية السورية " إعالن دمشق"عمل احلزب املشارك يف 

، وأن يكون له شركاء عرب، مع حمافظته على اهتمام ثابت باال )املعارضة طبعا(
ال  ولقد كان ناجحا يف ذلك، األمر الذي. الكردي العام، يف العراق وتركيا خباصة

يعين حبال جتاوز شرط الفصام، لكون هذا بنيويا وعميقا، مكونا ثابتا للثقافة 
  . وللشخصية الكردية املعاصرة

  . ولكون الشروط القائمة يف سورية ال تكف عن توليد الفصام وتغذيته
إن كون الكرد غري معترف م، أو معترف م اعترافا لفظيا ال تترتب عليه وقائع 

، يبقى احللم الكردستاين حيا وجاذبا، لكن الشروط الواقعية تدفع حنو سياسية وثقافية
ييدو أن " يكييت"ويف حزب . مراعاة الواقع الصلب القائم والبحث عما ميكن فعله فيه

عند القيادات، وأكثر " سورية"أكثر : الفصام يظهر على شكل ازدواج يف اخلطاب
ت أوثق صلة بالوقائع، فيما القواعد، القيادا. األمر مفهوم. كردستانية عند القواعد

  ". الطوىب"الشابة عموما، أوثق صلة باملبادئ و
غري أن تنظيمات أخرى . مبدئيا، هذه حال التنظيمات الكردية األخرى مجيعا

ترفض، كما ذكرنا، االخنراط مع شركاء . تعاجل الفصام الكردي بطريقة أخرى
. تعيش باجلسد هنا وبالفؤاد هناك .حمليني، وتثبت نظرها على احللم الكردستاين

خيارها هذا يبدو بطوليا يف الظاهر، لكنه قد يكون تسليميا يف اجلوهر، ما دام عاجزا 
عن ترمجة احللم إىل استراتيجية عمل فعلية، وما دام انشداد ناظريه إىل احللم جيعله 

ين على منقطعا عن التأثري على الواقع املعاش، ومادام أخريا خياصم أكرادا آخر
  .خيارهم املغاير

فهو، أكثر من غريه، يتغذى من . لكن ال وجه لالعتراض املبدئي على هذا اخليار
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السياسات احلكومية اليت تكاد تنكر الوجود الكردي، وليس احلقوق الكردية 
  . وحدها

االزدواج املتأصل يف الوضع الكردي ينعكس يف نربة الناشط الكردي الغاضبة 
، لكن اليت تصدر عن احلاجة إىل االعتراف واالحترام، الفردي والعدائية أحيانا

إن . ينعكس أيضا يف الشخصية احلساسة والقلقة للمناضل واملثقف الكردي. والقومي
شعوره الذايت بعدالة قضيته يدفعه إىل خماصمة فورية ملن ال يشاركه قناعاته، لكنه 

اعل معهم، ظل واعيا بذاته، فإذا شاركهم وتف. أيضا ال يرتاح يف عزلته عن الغري
  . يسكنه شعور كثيف بوجود جدار خفي يفصله عنهم

كعريب متضامن، ال تنقصه فصاماته اخلاصة، ويدرك كم يستطيع هذا الشرط أن 
. يكون شاال وممزقا، أتصور أن هناك معاجلة ومزدوجة بدورها هلذه الوضع املزدوج

هذا يعين أوسع . هة ونواصل احلياةمن ناحية القبول باالزدواج على حنو ما نقبل عا
يساعد على . اخنراط يف احلياة العامة يف البلد، وأقوى متسك باحللم الكردستاين يف آن

أشرت فوق أن للحلم الكردستاين وظيفة . ذلك أن التعارض بني األمرين ليس إلغائيا
مبا هو  الواقع أنه حلم معرِّف للكردي املعاصر. تتمثل يف بلورة الشخصية الكردية

إن كان ذلك صحيحا، على ما أقدر، كان هو ذاته . وتاليا تأسيسي وحمرر. كذلك
فرص فوز هذا النضال أكرب حني يستند إىل شخصية صلبة . من لوازم النضال املواطين

  . منه حني يكون بال سند معنوي كهذا
من (احللم التأسيسي ال حيل مشكالت عملية، مادام واقع احلرمان السيادي 

. لكنه مصدر للطاقة يف مواجهتها. قائما..) من املواطنة واحلريات(والسياسي ) دولةال
إن طلب املساواة الفردية واجلمعية والقومية يبقي احلق الكردي يف احللم حيا حىت لو 
حتققت أهداف النضال املواطين، وحىت لو نالوا كجماعة حقوقا مساوية لغريهم يف 

  .أو ال دولة يف عامل بال دول. ل اجلميع، أو دولة للجميعفإما دولة مث. سورية وغريها
حيول القصور الثقايف للبيئة الكردية، . الوجه األخر للمعاجلة املزدوجة هو الثقافة
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ومها (بدرجة حتاكي الوسط العريب وتفوقه، حيول بني املناضل واملثقف الكردي 
وثقافة أرفع، ما كان وبني حتويل قلقه وفصامه إىل فكر وفن ) الشخص نفسه غالبا

ولعل مأساوية وضع . من شأنه أن مينح معىن تارخييا وإنسانيا ملعاناة األجيال احلاضرة
فهو من ناحية يعاين من االستالب . املثقف الكردي مضاعفة قياسا إىل نظريه العريب

هذا . القومي بسبب احلرمان من دولة، وهو من ناحية أخرى يكتب بلغة غري لغته
ال يتقن لغته أو ال يكتب ا، بل ألنه يريد أن يعرِف أكثر، وأن يعرف ليس ألنه 

قد ينجز . ويعترف به أكثر، وأن يكسر جدار اإلنكار املنصوب حول قومه وثقافته
  . أشياء مهمة، لكن بثمن الفصام املستمر

ليست . مع ذلك فإن الثقافة هي املخرج األرفع قيمة من هذا الوضع الشاق
ايف للمرض الكردي، لكنها جهد موصول للسيطرة عليه، وحماولة اإلكسري الش

وبينما ليس من املتصور أن يكف الكردي يوما عن . مستمرة للشفاء احملال منه
النضال السياسي، فإنه ميكن للثقافة أن تكون سياسة أساسية أو تأسيسية يف أوضاع 

عد الكرد على حتمل وال ريب أن من شأا أن تسا. عضالة كهذه اليت يعيشها قومه
وذا . وضعهم، وعلى إخراج شرطهم املمزق من املباشرة واملادية إىل الثقافة واملعىن

  . تنقذ مساحة خاصة للروح، مستقلة وسيدة، مع كوا يف اآلن نفسه إنسانية وعامة
  دمشق -كاتب وباحث سوري* 

  ٢٠١٠ ينالثا تشرين ٢٨ األحد -امللحق الثقايف جلريدة النهار اللبنانية 
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  والسياسة» الّشعب«الوسيط بين : إسماعيل عمر
  بدرخان علي

 الكردي ا قبل أيام، إمساعيل عمر، رئيس  -مجع السياسيالراحل عن السوري
، صفات شخصية وسياسية )يكييت(حزب الوحدة الدميوقراطي الكردي يف سورية 

عامة يف سورية، وليكون معلَماً أهلته حبق للعبٍ دورٍ مؤثّر يف السياسة الكردية ال
بارزاً على حتوالت طرأت على تلك السياسة وكان هو من أبرز املسامهني فيها، 

والدميوقراطي من مراحل النضال الكردي السلمي هد له . وعنوان مرحلةفقد ش
  .بصدقية واحترام، وجتلّى ذلك يف التشييع املهيب وما قيل عنه وكتب

حيادية ما حيال شخصية الرجل، كما ال أخفي احنيازي وال أدعي هنا 
التحليلي خلياراته السياسية، ولقيادته أول عملية اندماجية بني تنظيمات كردية 
عدة، يف احلركة احلزبية املشتتة، أوائل التسعينات من القرن املاضي، وقيام حزبه 

الكردي جديدة يف اخلطاب السياسي يف سورية، أصبحت يف  باستدخال مفردات
  .جدا وجاذبيتها ومعقوليتها ما بعد حمددات عامة هلذا اخلطاب بفعل

فقد متكّن من بلورة موقـــف جديد يف احلركة الكردية على صعيد 
العالقة بني البعد الكردستاينّ والبعد الوطين السوري للمسألة الكردية، ما 

ملاضي العالقات احلزبية مع األطراف الكردستانية استوجب، بالتايل، تقومياً نقدياً 
» التناقض األساسي«الفاعلة واملؤثّرة، يف سبيل توجيه األنظار والسياسات إىل 

املتمثّل بالسياسات املتبعة حيال الكورد يف سورية، وعدم إهلائهم وتبديد عواطفهم 
دمشق، ال يف بغداد قضيتنا تحلّ يف «فـ . يف قضايا ال ختصهم كأولوية نضالية

  . ، كان يقول الراحل»نقرة وطهرانوأ
وهنا حتديداً لعبت الكاريزما الشخصية عنده، النسبية لكن غري املفتعلة، هذا 
الدور الوسيط بني البيئة السياسية الشعبية اليت احندر منها وعقلنة هذا الوعي 
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صوب املسائل احليوية الشعيب التلقائي، وإعادة تدوير اخلطاب الكردي بتدرج 
ويف البال هنا تصرحيات وآراء للراحل يف حلظات متوترة يف . للكورد السوريين

اليت كتب  ٢٠٠٤) مارس(حاضر الكورد السوريني، ال سيما بعد أحداث آذار 
عنها افتتاحيات مميزة وصاغ بيانات مسؤولة حلظة غضب شعيب عارمٍ وسياسة 

فلم يكن سهالً مثالً، وسط تذبذب جلّ . القسوةسلطوية مستنفرة، أمعنت يف 
القيادات الكردية يف الدفاع عن املوقف املعلن موع األحزاب الكردية، وبعضهم 
تنصل منه على الفور، أن يثبت إمساعيل على موقفه، شارحاً مدافعاً حمامياً عن 

  .ضرورة انتهاج سياسة دفاعية ومحائية من دون تردد
األحداث العاصفة وما تالها، ال سيما الندوب اليت خلّفتها  وقد كانت تلك

معاجلة السلطة لألحداث وتفاقم الضغط السياسي بعد مقتل رئيس الوزراء اللبناينّ 
رفيق احلريري، حلظة عصيبة فعالً على احلركة الكردية املبعثرة؛ حيث اجلماهري 

. »مكاسب ملموسة«و  »انتفاضة دائمة«الغاضبة واحملرومة تطالب األحزاب بـ 
. ما كان ممكناً يف هذه البيئة املُفسدة للعقالنية انتهاج سياسة متوازنة وموضوعية

ويف أجواء املنافسات احلزبوية الصغرية، ما أُتيح إالّ ألشخاص واثقني من أنفسهم 
اجلهر بضرورة احلفاظ على املكون الكردي وعدم جعل املناطق الكردية ساحة 

 صراع السياسي، كيفما اتفق، كما تطالب بعض األصوات الكردية اليتمفتوحة لل
  . يعيش جلّها هانئاً خارج سورية

ويف اإلمكان القول، من دون مبالغة، إنّ الراحل خاض كفاحاً يومياً مريراً 
على هذا الصعيد، من خالل حضور دائم ومميز بني الناس، ساعياً وطامــحاً إىل 

الصعب بني القرب من اجلمهور الكردي، من دون حتقيق هذا التوفيق 
شعـــبوية بالضرورة، واحلرص على متكــينه من لعب دورٍ سياسي متوازن 
وحمسوب قدر اإلمــكان، ومن دون إدعــاءات خنـــبوية، يف 
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مواجـــهة السياسات التمييزية، من غري توريطه يف سياسات مغامرة وغري 
  .سوبةحم

اعياً لفكرتني أساسيتني احتلّتا قسطاً كبرياً يف أدبيات احلزب والراحل كان و
األوىل، مفادها أنّ حقائق . »خصوصية القضية الكردية يف سورية«: حتت عنوان

التوزيع اجلغرايفّ والتداخل السكاينّ، إنْ يف املناطق الكردية أو يف املدن السورية 
ا من تلك احلقائق  الكربى، تفرض خطاباً ومطالب وشعارات تستمدفعاليتها وقو

القائمة على األرض، يف صورة ال تنفع معها احللول املقترحة للقضية الكردية يف 
أما الثانية، فتقول إنّ ملن املستحيل حتقيق مكاسب . العراق أو تركيا أو إيران

ألحكام كردية يف ظل األوضاع السورية العامة اليت تتحكّم فيها قوانني الطوارئ وا
  .ية وغياب احلريات الدميوقراطيةالعرف

متيز حزبه باالخنراط يف فعالياته » ربيع دمشق«وبالفعل، فمع أوىل تباشري 
وارتقى مع أحزاب كردية أخرى قليلة، إىل تفعيل املشاركة الكردية يف املداوالت 

طي يف والنقاشات الوطنية حتى تأسيس إعالن دمشق للتغيري الوطين الدميوقرا
، فكان الراحل ممن صاغوا وثيقته األساسية اليت نصت يف أحد ٢٠٠٥خريف 

ضرورة إجياد حلّ دميوقراطي عادل للقضية الكردية يف سورية يف «بنودها على 
  .»إطار وحدة البالد

بعد كلّ هذا، هل حقّق الراحل شيئاً ملموساً للجمهور الكردي، ولشعاراته 
لكن، هل التراكمات الصغرية . حبقّه نقول، الوأهدافه؟ من دون إجحاف 

واملوضعية تذهب سدى؟ هل السياسة تقاس بتحقّق النتائج فقط؟ السياسة الصعبة 
والوعرة هي اليت مارسها الراحل بعيداً من تبسيط الواقع املعقّد واشتقاق احللول 

  !من الشعارات، تارِكاً املكاسب اآلنية ملَن يهواها، وما أكثرهم
 ٢٠١٠نوفمرب  ١٧، االربعاء -جريدة احلياة   *



  ٢٠١٢تشرين األول  -  )٦٥(العدد   -عشرة   الثامنةة السن -احلوار    ٧٨

  

  رثاٌء، بل وفاٌء للراحل  إمساعيل عمر
  رشيد.م

بداية شبايب املليئة باألحالم واحلسرات واألمنيات، كانت إحداها التعرف 
ا له من مسعة طيبة من بني ، مل)رمحه اهللا(عمر إمساعيلعن قرب على األستاذ 

واملثقفني والسياسيني، حتققت أمنييت بعد ، متيزه عن سواه من املربني أقرانه
حترام والصدق والوفاء خترجي من اجلامعة، وترسخت جذورها على املودة واال

، فكلما استجدت األحداث وتغريت الظروف واختلطت علي والصراحة
األمور، احتجت إىل لقائه لالستيضاح واالستئناس يف خمتلف القضايا القومية 

أجده حماوراً ذكياً ونظيفاً، ومناقشاً موضوعياً وعلمياً، يف والوطنية والعاملية، ف
ين، وينهيه بتواد إبداء رأيه وتقبل رأيي، يدير اللقاء دوئه وتواضعه املعتاد

وهكذا تتكرر اللقاءات حىت أصبحت شخصية وخاصة  .ولطف ومحيمية
يف  وبدون مواعيد ومقدمات، السيما عندما كان يقرأ يل مقاالً جديداً منشوراً

إحدى اجلرائد أو املواقع، فأراه ناقداً ومصححاً حيناً، ومشجعاً وموجهاً حيناً 
...     ، وحافز التقدم واالستمراريةان يل دوماً مبعث األمل والتفاؤلآخر، فك

أحفظ له يف ذهين وقليب ونفسي الكثري من املواقف الشريفة والنبيلة، فعلى سبيل 
  ":كلنا شركاء"أستطيع تصنيفها حتت عنوان  الذكر ال احلصر أورد ما يلي ما

، )العام املنصرم(يف حفلة تكرمي موعة من الكتاب واألدباء الكورد -١
كلنا شركاء يف القضية، وكلنا : (قال الراحل هلم يف كلمة مقتضبة ومعربة

مدعوون حلمل وزرها، والنضال من أجلها وكل حسب موقعه وقدراته، وحنن 
لكم، وملتزمون بدعمكم ومساندتكم حسب إمكاناتنا، يف حزب الوحدة أهل 



  ٢٠١٢تشرين األول  -  )٦٥(العدد   -عشرة   الثامنةة السن -احلوار    ٧٩

  ...).مىت وكيفما أردمت واحتجتم 
حنن : (ويف ذكرى يوم الصحافة الكوردية هلذا العام، قال الراحل    -٢

ضد احتكار الكوردايه يت ووسائل النضال وأدواته، حنن ضد الوصاية والتسلط 
ـّاب واملثقفني واالستعالء على املستقلني املهتمني بالشأن الكو ردي من الكت

وانطالقاً من هذين املبدأين فقد أشركنا بعضهم يف مركز القرار السياسي ...
  ...).الكوردي من خالل األمانة العامة للتحالف الكوردي

إبان إعالن الس السياسي الكوردي يف سوريا، ورداً على استفهام  -٣
ا متساوون يف احلقوق كلن(:بب عدم انضمامهم له، قال الراحلمين عن س

والواجبات، وكلنا شركاء يف القضية، وعلينا مجيعاً وبدون استثناء املشاركة من 
خالل جلنة حتضريية لعقد مؤمتر وطين كوردي عام وشامل ألجل بناء مرجعية 
كوردية تضم كل األحزاب الكوردية إىل جانب ممثلي النخب الثقافية 

لقد كان أبا شيار إبناً باراً لقوميته الكوردية : وختاماً...).  واالجتماعية واملهنية
، ورمزاً المعاً دين التربية والثقافة والسياسيةووطنه سورية، وقامة شاخمة يف ميا

يف ساحات النضال ضد االضطهاد واالستبداد، وجنماً ساطعاً يف معارك احلرية 
  .والدميقراطية
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  ويرحل معارض سوري آخـــر

  سليمان يوسف يوسف
مل متض سوى أيام قليلة على رحيل الشخصية الوطنية السريانية 

، القيادي يف حزب العمال الثوري العريب، أحد األطراف )كربو تازة(املرحوم
 إعالن"املعارض ومن مؤسسي ) التجمع الوطين الدميقراطي(األساسية يف 

عارض للتغري الدميقراطي، حىت فجعت احلركة الوطنية السورية برحيل امل" دمشق
 ،عمر إمساعيل الوطين البارز وأحد رجاالت احلركة الكردية السورية، األستاذ

يف سوريا، املنضوي يف ) يكييت(رئيس حزب الوحدة الدميقراطي الكردي
 ١٨الذي وافته املنية يف مدينة القامشلي صبيحة يوم االثنني  ،"دمشق إعالن"

راحل عن قرب، من خالل عرفت ال. تشرين األول اجلاري اثر نوبة قلبية حادة
العمل يف حقل السياسة واحلراك الدميقراطي املعارض الذي شهدته سوريا يف 

وقد تراجع هذا احلراك وكاد أن  .السنوات األوىل من عهد الرئيس بشار األسد
سياسة تضييق  إىلخيتفي من احلياة السياسية يف سوريا بعد عودة السلطات 

شديد القبضة األمنية على اتمع السياسي اخلناق على املعارضة الوطنية وت
به الكردي حمباً لشع. عرفته مناضالً كردياً سوريا وطنياً. واحلراك الدميقراطي

ن يتفاخر ويعتز يعتز ويته الوطنية السورية مثلما كا .وخملصاً لوطنه السوري
التقارب والتعاون بني احلركة الكردية واحلركة  إىلسعى . بقوميته الكردية

ألميانه العميق بوحدة املصري واملستقبل بني الشعبني اآلشوري  اآلشورية،
  .والكردي يف سوريا

رغم وضعه املعيشي املتواضع استقال من مهنة التدريس يف املدارس 
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العمل السياسي وللدفاع عن احلقوق القومية والدميقراطية  إىلاحلكومية ليتفرع 
ية ملن حرم منها مبوجب اإلحصاء لألكراد السورين وإلعادة اجلنسية السور

والراحل مل يبخل يف الدفاع عن حقوق  .١٩٦٢اجلائر يف حمافظة احلسكة لعام 
  .السوري بغض النظر عن انتمائه القومي أو السياسي أو الديين اإلنسان

عن حزب كردي جديد يف تسعينات القرن   عمر إمساعيل بإعالن املناضل 
احلزب الدميقراطي  قاقية عن حزبه األماملاضي، وان جاء نتاج حالة انش

اخلريطة السياسية  إىليف سوريا،مل يكن جمرد إضافة رقم حزيب ) الباريت(الكردي
أرسى يف الساحة الكردية جاً  كان مشروعاً سياسياً، وإمناالكردية يف سوريا، 

وطنياً دميقراطياً،استقطب قطاعات مهمة من الشارع الكردي، أكثر  سياسياً
انطلق الراحل يف خطه السياسي اجلديد من  .رع السورية حيوية ونشاطاًالشوا

رؤية وطنية شاملة للقضية الكردية يف سوريا، مؤمناً باحلل الوطين الدميقراطي هلا 
قاعدة العدالة واملساواة يف احلقوق والواجبات بني مجيع الشعوب  على

عمل .. أرمن وغريهموالقوميات واألقوام السورية، عرباً وكرداً وآشوريني و
الراحل على تعزيز وتعميق قيم التآخي والتعايش واالندماج الوطين بني 

متيز خطابه القومي بالواقعية واملوضوعية واالعتدال . مكونات اتمع السوري
كان يتطلع ويعمل . واالبتعاد عن التطرف واملبالغة يف طرح الشعارات السياسية

لكل ) دولة املواطنة الكاملة(ة ليربالية دميقراطية دولة مدني إىللالنتقال بسورية 
آمن بالتحول الدميقراطي السلمي يف سوريا ألنه الضمانة . أبنائها ومواطنيها

 ..الوحيدة الستقرار البلد وصيانة وحدته الوطنية ومتاسك جبهته الداخلية
بفضل جه الوطين نال ثقة واحترام خمتلف القوى الوطنية يف سوريا، من و
ربية وآشورية وكردية وليربالية وسالمية ومنظمات اتمع املدين وجلان ع
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حد كبري بأن يكون عامالً توفيقياً يف الساحة  إىلجنح الراحل .. اإلنسانحقوق 
بسبب التعددية احلزبية  الكردية اليت تعاين من التشرذم الفكري والسياسي

  . املفرطة
خسرت   عمر إمساعيل لبارزبرحيل املناضل الكردي واملعارض السوري ا

احلركة السياسية الوطنية السورية عموماً واحلركة الوطنية الكردية خصوصاً 
ووطين دميقراطي أحد رجالتها البارزين، ملا كان ميثله الفقيد من وجه كردي 

يف ) يكييت(معرفتنا حبزب الوحدة الدميقراطي الكردي . منفتح على اآلخر
زب سيكمل املسري اليت بدأها الراحل وسيبقى أميناً سوريا تعطينا الثقة بأن احل

كما وكلنا ثقة بقدرة حزب الوحدة واحلركة . خلطه السياسي وجه الوطين
الكردية عموماً على جتاوز هذا املصاب اجللل وعلى ملء الفراغ السياسي 

  . ..ري يف الساحة الكردية والوطنيةوالنضايل الذي تركه الراحل الكب
  يف سوريا) يكييت(زب الوحدة الدميقراطي الكردياألعزاء يف ح

العزاء عزاؤنا مجيعاً يف احلركة السياسية السورية بكل طيفها احلزيب والقومي 
متداد لكن أخلص العزاء ألسرة الفقيد، ومناصريه، وأصدقائه، على ا. والفكري

  .....ساحة الوطن السوري الكبري
  .والسلوان للفقيد واسع الرمحة وألسرته وذويه الصرب 
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 برحيلك األرض ثكلى
  احلليم احلليم سليمان عبد عبد

  إمساعيل.. املعلِّم  إىل روح
الصدمة وعدم التصديق كان خرب وفاة املناضل املعلّم  ما بني الدهشة و

املعلّم ألنه كان معلّما ملن حوله يف احلياة ال سيما  عمر بايف شيار، نعم إمساعيل
واحلزيب أيضاً ويف األخالق والتعامل مع اآلخر مهما يف العمل السياسي منها 

الصدق والتواضع واإلخالص كان ظاهراً عليه يف كالمه ...كان هذا اآلخر
وتعامله وحىت يف تقاسيم وجهه، ورمبا كل من عاشره أحس بذلك ولو يف 

حينما يكون الشخص يف املراتب  اللقاء األول، صفات قلّما جتدها يف زماننا
الذي تنهب خزائنه أو املزارع الذي  ينتابنا شعور التاجر. هذا اتمعالعليا يف 

تحرق حماصيله، كم حنس بالفقدان والفراغ بعد رحيل هذا الرجل الذي علّم 
املقام األول الصدق  جيالً كامالً أن العمل السياسي يف بلدنا يتطلب له يف
مما هي  تكتيك أكثر واإلخالص للمبادئ السامية أما اآلراء و املواقف فهي

مساومة على املبادئ،  ، االستراتيجية اليت كانت تفسر لديه بأن الإستراتيجية
ناهيك عن االبتعاد عن اخلداع واملراوغة، ألن الثقة مه أكثر من أي شيء 

عمل مشترك ناجح من دون ثقة، واملصداقية هي مفتاح هذه الثقة  ال آخر وأن
قلما جتد من يعمل بالسياسة جيمع بني األخالق  ...لذا مل نرى من شكا منه

واإلخالص لقضيته ويلتزم بكليهما، إال أا كانت تتوفر يف هذا الرجل  احلميدة
  ...لشعبه فقط بل  لعائلته أيضاً وفياً وخملصاً الذي مل يكن
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  )أبا شيار(إىل الراحل إمساعيل عمر وداعاً 

  احملامي ممتاز احلسن

 ... وأخ كرميأبو شيار صديق عزيز 
مسعنا نبأ وفاته  غادر دنيانا فجأةً، دون استئذان دون ترخيص لذلك بهتنا عندما

مل نكن يف أول نيسان وال  ، فتأكد اخلرب إذاتصلنا ،تلقينا اخلرب يف األول من نيسان وكأننا
، رمبا نكفر استعجل الرحيل حىت يف أواسطه إمنا يف أواسط تشرين األول لذلك قلنا أنه

 .أن األمر بيده أو بيدنا ولكن هذا هو إحساسناوك
 ، هذا اإلنسان الناضجهذا اإلنسان اهلادئ، هذا اإلنسان املتزن واملتوازن ...شيار أبو

 وعلى ، عمله على الصعيد الوطين أوالًالذي عرف قيمة عقله فاستخدمه يف فكره ويف
مل يترك جماالً سياسياً فعاالً . احد، أو على الصعيدين معاً ويف آنٍ  والصعيد الكردي ثانياً

البوصلة اليت يهتدي ا هي . ..بكل جدية وصدق وصادقاً إال واشترك به وساهم فيه
   .فعلي وحقيقي بعيداً عن الزيف والتضليل عامة أوالً ألجل تكامل اجتماعي وطين

طر إىل ها فإننا سنضأية مرحلة أو قفزنا فوق آمن باملراحل وأعتقد بأننا إن جتاوزنا
آمن بأن اخلاص ال يتحقق يف . البشر والزمن ولكن بعد خسائر فادحة يف ،العودة إليها

، وعي وان ما جرى هناك لن جيري هنااملوض إطار حمض خاص وأن الذايت ال ينفك عن
األخوة مارسها ." ..هناك"كالـ " هنا"الـ  هي سبب استحالة اعتبار" الكاف"ألن هذه 

مكان ويف أي زمان لذلك حظي باالحترام والتقدير  اً يف أيفعالً ومل يرتدي قناع
 ملكانته ومصداقيته  الكافيني

 ومن دون أي جماملة أن احلركة السياسية السورية قد خسرت أحد: اآلن أقول 
 ، اليقظني واحلريصني على التآخي اجلمعي وصوالً إىل أهداف ساميةرجاالا البارزين

 أليب شيار الرمحة... ا الكل االجتماعي دون أي متييزيطمح إليها اجلميع ويسعد 
  . وفسيح اجلنان وآلله ورفاقه وأصدقائه الصرب وطيب الذكريات
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  عيل... قتلناك جبهلنا يا أمسا
  عمر كوجري

أكثر من مرة أقف متهيباً، كسري الفؤاد أمام احلروف للكتابة عن الفقيد (
احلميدة، وألرد له بعضاً من دينه األستاذ إمساعيل عمر، وذكر مناقبه وخصاله 

كللَ الوطن .. علينا حنن حمبيه  تقديراً لوفائه وسخائه بال حدود من أجل الوطن
فأفقد احلماسة، رمبا جلهة أن الكلمات ال تعيد إلينا عزيزاً، ومن جهة ثانية رمبا 

الرائعني الكبار، تعبه وهو .. تعب قليب وهو ينسج أغنيات الرحيل للوديعني 
لكنهم آثروا الرحيل، .. دمي كمداً على أحبة كانوا عنوان اجلمال يف حياتناي

وربما ألن  .ومضوا إىل غامضهم الواضح، واشتهوا السباحة يف حبر امللكوت
عيين وهي تفيض بالعربات املدرارة كلما خطرت ذكرى هؤالء الكبار على 

ة من يرحلون كالوميض تعبت، وأصاا البلى لكثر.. سجية أمرية الرثاء اجلاهلية
الذين كانوا حىت األمس يضعون لنصوص الفشل واليأس اليأس الكبري يف حياتنا 

كان عالياً .. الفقيد الراحل إمساعيل عمر كان من طينة الكبار .أحلى العناوين
لذا كانت خسارته ويف هذا .. متزناً حكيماً.. دقيقاً.. وشاخماً يف كل مواقفه
م السوريني ومبختلف مشارم وطوائفهم ومؤسسام الزمن املر مدوية لعمو

السياسية، وأدخلت الكربة واحلزن يف قلوب كل من عرفوه شخصياً، 
مل يكن يقطع حبال  -وهو العايل –وتواصلوا، وتناقشوا، واختلفوا معه، لكنه 

الود مبجرد اختالفك معه، وهو الذي مبستوى حضوره اجلميل كان غائباً كثرياً 
ه رحل بتلك السرعة، وهو أكثر، لذا مل أصدق كغريي من أحبته أنومتوارياً 
ائماً حيث كان يفاجئ الكثريين بعمره احلقيقي، إذ عد د"  ظاهراً"السليم 

  ..)..شيخ شباب املسؤولني الكرد(
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   بعض الوفاء للصديق
  الراحل إمساعيل عمر

  توفيق عبد ايد

والدة … وت فحياةوم… حياة فموت… إنه قانون الطبيعة يا صديقي
هكذا درجت … مث جزر فمد… مد وجزر… وفاة ووالدة… ووفاة
إا سنة احلياة ، وشرعة الكون األزيل … متنا وولدنا… ولدنا ومتنا… العادة
متتد إليك أصابع الزمن لتستقل قطار الرحيل املسافر إىل آخر حمطة لك … 
األمانات  وها هي… فها هي الودائع تسترجع بعد أن أزفت الساعة … 

استجابة لقانون ثابت لن جند له بديالً أو … تسترد ملالكها وقد حان املوعد
  .تغيرياً حىت يرث اهللا األرض ومن عليها 

وإن … وإن القلب ليخشع… حقاً إن العني لتدمع...صديقي وزميلي
واألفواه … والشفاه تتلعثم… واللسان يتلجلج… الكلمة ختون املخرج

وإذا خرجت خترج مبحوحة خمنوقة … أن تتجمع  فتأىب احلروف… تتجمد
والدموع الغالية على … لتكون املعرب عن خلجات النفس وانكسار الروح… 

الغوايل هي األخرى متشط أهداب الفراق فتترك أثاراً خجولة على العيون 
فتسقط هذه الكلمات … واحلزن الذي يتغلغل يف حنايا الضلوع… واحملاجر 

وتنضم إىل طالسم احلزن لتتالشى يف … املصيبةاملصفوفة يف أخاديد 
  … أغواره

 –إن وجدت  –رغم ما بيننا من طول املسافات أو قصرها ... أيها الفقيد
خسر الكتاب وتاله … وخسر احلقل… لقد خسر البيدر: أو انعدامها أقول
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… الذي لن يرتشف منها بعد اآلن… بقيت الدواة بانتظار القلم… الدفتر
… البيضاء مبعثرة على املكتب بانتظار من سيطرزها باأللوان وبقيت األوراق

ومل … فلم تكن ملك نفسك وها قد أسرعت روحك يف الرحيل إىل بارئها 
كنت ملكاً هلذا الشعب املكلوم … تكن ملك عائلتك  وها قد ثكلت بك

الذي ما فيتء ينظر إليك وإىل أمثالك بعني التفاؤل واألمل الذي يعتربه نفحة 
أما حنن … ة من بقايا اخللد كانت تنعش القلوب اليت ودعت احملبنيمنقوش

… املفجوعون بك وبأمثالك من أبناء هذا الشعب الطيب فسنموت كثرياً
  . وكثرياً سنموت فلست األول ولن تكون األخري

أعزي عائلتك …أعزي أبناء شعيب برحيلك… أعزي نفسي بفقدك
 –ألنك … واحداً منهم أعزي املناضلني الذين كنت …وأهلك وحمبيك

كنت مثاالً … كنت مثاالً يف األخالق احلميدة والسرية احلسنة  –واحلق يقال 
  ...  يف التهذيب والتواضع

  .فألف رمحة على روحك الطاهرة
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  !!!!ويف الليلة الظلماء خيتفي البدر؟؟.. أبا شيار

  احملامي حممود عمر

خيطف من مساء الوطن جنما مرة أخرى يفاجئنا القدر، وعلى حني غفلة 
وطن يسعى ، ساطعا كان حبجم الوطن، ألن الوطن كل الوطن مبا فيه كان مهه

وطن يسعى ألن تسود فيه قيم العدالة ، ألن ينتفي منه الظلم والفقر واحلقد والتمييز
  .واحلرية واملساواة واحلب والوئام

ىل رجل من الطراز ميتد يد املنون اليوم ـ ودون استئذان أو سابق إنذار ـ إ
، نبيل اخللق، لطيف ودود، طيب املعشر، شامخ ببساطته، كبري بتواضعه ، الرفيع

الكثري من طلبته الذين ، صادق مع ذاته ويف تعامله مع الغري، واسع العلم واملعرفة
جنود من الذين أدوا ، خترجوا على يديه ما زالوا يتحدثون عنه بإجالل واحترام

عه ما زالوا يتحدثون عن بسالة ذالك الضابط اند يف حرب اخلدمة اإللزامية م
وعن تضمني قوائم الشهداء ألمسه ظناً من اجلميع على انه قد استشهد ، تشرين

وعن ترقيته لذلك من قبل هيئة ، ولكنه استطاع إنقاذ أرواح العديد من اجلنود
من يهرب من إن : الكثري ما زال يتحدث عن قوله، األركان إىل رتبة مالزم أول

  .هذه الساحة واملعركة فسوف يهرب من كل الساحات واملعارك
يسري مع ، مستمع جيد، نودع اليوم رجل سياسة كانت تكرب عنده مساحة احلوار

رجل بـارع يف  ، الرأي اآلخر إىل أن حيقق االختالف يف وجهات النظر مبتغاها
بالدرجة األوىل صوابية رجل يعرف السياسة على أا ، التوفيق بني العام واخلاص

والبحث يف ميزان الربح  قراءة الواقع وحتديد اإلمكانات وتشخيص كافة الظروف
سياسي يأىب اختاذ املواقف استنادا على ردود األفعال والعواطف وحجم ، واخلسارة
  .عبه كمائن احلجل ومصائد الغزالنرجل كان دينه العمل كي جينب ش، املظامل
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  حاضراًإمساعيل عمر غائباً 

  إبراهيم اليوسف
بل حبكمة  - كنت أدرك أنه ذلك السياسي الذي يعمل بعقل الشيوخ

صانه الرب  -وقلب الشباب، ومن هنا، فإن حزب الوحدة  -احلكماء
ليعد  أحد أكرب األحزاب الكردية يف سوريا، وإن أبا  -متماسكاً كما عرفناه

ات وعدم املغامرة، لئال احلفاظ على الذ" شيار كان شعاره يف املرحلة احلالية
  ...وهو من صلب سياسته ضمن املعادلة الوطنية" يلحق األذى بأي كردي

مؤكد أن احلركة السياسية الكردية يف سوريا، بل واحلركة السياسية 
قد خسرت برحيل إمساعيل عمر، أحد أنبل وأنقى وأطهر  -عموماً-السورية

ال قلة نادرة قد تتمتع خبصال الساسة الوطنيني، على اإلطالق، وأكاد ال أجد إ
وإن كان يدفع كثرياً ضريبة  - هذا القائد االستثنائي، كأحد قديسي السياسة

بعيد الرؤية، متروياً يف مواقفه، استطاع أن يكون   -طهرانية روحه وبراءا
 - رقماً تنظيمياً صعباً يف النضال السياسي السلمي الوطين، من دون أن يساوم

وتة سانه، بل ومن دون أن جيعل من موقفه وسيلة موقعلى إن -مثقال ذرة
، بأشكاهلا املتعددة املرفوضة يف عرف هذا الرجل للدعاية احلزبية، أو الشخصية

  .الشاهق كجبل كردي
طوىب لتراب قره قوي حتتضن ذلك اجلسد الطاهر، طوىب لروحك اليت مل 

يف صباح يوم دأ من أجل أهليك، طوىب ألبويك اللذين ستحل ضيفاً عليهما 
     ..!غد الثالثاء، وصرباً لنا مجيعا وحنن نضطر أن نتهجى غيابك الصافع
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  تكرمي مميز لشخصيات سياسية وثقافية يف ذكرى
  الراحل الكبري نورالدين زازا يف دمشق

  دمشق ـ من شيخ برجمة
٢٠٠٦/  ١٠/  ١٤  

 حبضور لفيف من املثقفني الكرد والعرب وممثلي أحزاب كرديـة وعربيـة  
وآشورية حلّ الدكتور نور الدين زازا رئيس أول حزب سياسـي كـردي يف   

ضـيفاً عزيـزاً علـى     ) م ١٩٨٩-١٩١٩( سوريا ،املثقف الكردي الالّمع ، 
كرديني وعربيني وآشوري حيث مت إحياء الذكرى الثامنة عشر لرحيله يف مساء 

  :  بتكرمي السادة التالية أمساءهم١٤/١٠/٢٠٠٦يوم السبت املوافق لـ 
املثقف والناشط الدميقراطي السوري املعروف ميشيل كيلو، املعتقـل   -١ 

  .... حالياً واستلمت جائزته السيدة زينب نطفجي بالنيابة عنه
  .الناشط والكاتب الدميقراطي السوري األستاذ أكرم البين -٢
الكاتب وعضو املكتب السياسي للمنظمة اآلثوريـة الدميقراطيـة يف    -٣

  .سوريا األستاذ كربئيل موشي كورية
السياسي الكردي األستاذ إمساعيل عمـر رئـيس حـزب الوحـدة      -٤

  )يكييت(الدميقراطي الكردي يف سوريا 
  .   )يب ار( الشاعر الكردي الكبري يوسف برازي-٥ 

يقـة صـمت علـى أرواح شـهداء احلريـة      بدأت األمسية بالوقوف دق
مث بكلمة ترحيب بالكردية والعربية  والدميقراطية يف بلدنا سوريا والعامل أمجع،

  ...نورالدين زازا.والسريانية مث ألقيت كلمة عن مسرية الراحل د
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وألقى السادة الفائزون باجلائزة كلمة ذه املناسبة عـربت عـن أمهيـة    
للراحل الكبري ودوره يف صياغة الربنامج السياسي الشخصية السياسية والفكرية 

م ودعوته املستمرة للحـوار  ١٩٥٧ألول تنظيم سياسي كردي يف سوريا عام 
والتفاهم بني شعوب املنطقة وحبه اجلم للغته الكردية األم واتسام أطروحاتـه  

  ...بالواقعية واملنطق وأمهيته كمفكر كردي يف جمال الثقافة الكردية وأدا
 مجيـع أطيـاف اتمـع    ما تطرق اجلميع إىل أمهية احلوار الوطين بنيك

  .السوري
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 :حبوث ودراسات 
  الدور السياسي

  *لعائلة إبراهيم باشا امللي يف غرب كردستان ومشال بالد الشام 

  
  م ١٩٠٤إبراهيم باشا مع القناصل األوربيني يف حلب عام 

  
  آزاد أمحد عيل.د

الدولة العثمانية على املناطق الكردية يف شرق األناضـول  لقد كانت سلطة 
سلطة اعتبارية، فقد كان األكراد أول من بايع العثمانيني وأيـدوا خالفتـهم   

وسهلوا ذه املبايعة ".  املذهبية"وزعامتهم للمسلمني من الناحية األيديولوجية 
ية العربيـة إىل  نقل مركز السلطة اإلسالمية من بالد العرب ومن الساللة العباس

فقد كانوا طرفا مساندا للعثمانيني من . األتراك واىل مدينة استانبول غري العربية
  .الناحيتني السياسية واملذهبية
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أما يف اجلانب االجتماعي وباألخص يف األرياف فقد اعتمدت السـلطنة  
على الوالء القبلي الكردي، كما استندت إىل قوة البكوات األكـراد احلضـر   

ووظفت لصاحلها نفوذ اإلمارات الكردية القوية القائمـة علـى   . والبدومنهم 
  .األرض يف احمليط القريب ملركز اخلالفة العثمانية

لقد متكنت السلطة التركية من تركيز وترسيخ قوا ووجودها يف غرب    
اإلمرباطورية العثمانية اعتمادا على قوة األكراد ووالءهم وتفرغـت للخطـر   

حيث متكنت من تأمني حدودها الشـرقية  ، غرب ، من قلب أورباالقادم من ال
ونواا اجلغرافية األساسية أي بالد العرب وكردستان دون نزاعـات كـبرية،   

  .لذلك ظل احلكم العثماين على املناطق الكردية شكليا
  االحتاد القبلي امللي •

ى يف هذه املناخات السياسية والعسكرية واأليديولوجية تنامت دور القـو 
وظهر هذا التنامي ، القبلية يف اتمع العثماين والكردي منه على وجه اخلصوص

يف أوضح أشكاهلا بصيغة احتادات واستقطابات قبلية واسعة وقوية وكان أبرزها 
إذ كان أساس هذا االحتاد وعمودها الفقري هي قبيلة مالن . االحتاد القبلي امللي

"Milan " وجه أكثر حتديداً تـدعى بـامري   الكردية وقسم صغري منها على
"Bamiri" وعلى ما يبدو كانت هذه األخرية  جمموعة من العائالت املصنفة ،

  .داخل جمتمع مالن األول نفسه  كنخبة اجتماعية
برز قوة هذا االحتاد وتشكيلته األوىل أوائل العهد العثماين يف مطلع القـرن  

ة زمنية أقدم من ذلـك  ، وإىل فتر)١(السادس عشر امليالدي حسب أبو بكر 
  ).٢(حسب مصادر أخرى 

واملفـردة  ، يف اللغة الكردية" Mil"أصل تسمية مالن هو مجع ملفردة مل 
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واملعىن اآلخر هو قوم وهي مشتقة مـن  ، حتمل عدة معان أوهلا طرف أو كتف
هذا وتصنف القبائـل الكرديـة    .الوارد ذكره يف القرآن الكرمي" ملة"مصطلح 

وزيالن " Milan"األثنوغرافية واالجتماعية إىل مالن  حسب معظم الدراسات
"Zilan "وبذلك يتم التأكد من أن النواة القبيلة امللية هي من أقدم  

ورمبا كانت يف األصل كبرية كوا اكتسبت لغويا ، وأعرق القبائل الكردية
صفة امللة  ـ القوم لكثرة عددها واتساع حلفها وتعدد األفخاذ والعـائالت   

ية حتت لواءها، لدرجة أن كانت تسمى يف بعض املصادر ـزار مـل   املنضو
"Hezar mil "وعلى األرجح كان أكراد جنـوب غـرب   . أي ألف قوم

  .كردستان يصنفون مجيعا على أم من املالن يف مواقع وسياقات خمتلفة
ضم االحتاد القبلي امللي العديد من القبائل الكردية والعربية كما استقطبت 

القبائل التركمانية القاطنني داخل وجبوار جغرافية االحتاد امللي،  هذا  عددا من
من جهة أخرى اتسع  .وكان االحتاد القبلي احتادا دفاعيا واجتماعيا  يف األساس

احللف ملذاهب وأديان متنوعة فلقد كانت الغالبية من املسلمني السنة إضافة إىل 
ن قويا على نواة احللف امللي وال على ومل يكن تأثري الدي، االيزيدين واملسيحيني

وقد . زعاماته، مما اتصف احللف بالتسامح الديين واملذهيب النسيب طوال تارخيه
يعود ذلك أساسا إىل أن امللية كانوا من أنصاف الرحل ومل يكونوا مـرتبطني  

علما أن قادة املالن قد بسطوا سلطتهم علـى  . بوشائج قوية بالدين اإلسالمي
فاالحتاد القبلي ضـم الرحـل   . القبائل والعائالت احلضرية الريفية العديد من

"Kocer " والفالحون املستقرون"kurmanc"  . وقد حدد مارك سايكس
يف مراحل متأخرة عدد القبائل امللية الكردية منها بأربع وأربعني قبيلة إضافة إىل 

ر الفـرات  عدد من القبائل العربية أنصاف الرحل واملستقرين على ضفاف أ
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وظل احللف القبلي امللي فعاال حـىت أواسـط القـرن    ). ٣(واخلابور والبليخ
العشرين، إذ حدد العالمة أمحد وصفي زكريا عدد القبائل املنضوية ضمن إطار 

ويف  ) ٤.(احللف امللي أواسط القرن العشرين خبمسني قبيلة كرديـة وعربيـة  
ألن ، ية حتت لواء احللف بدقةالواقع ال ميكن حصر وحتديد عدد القبائل املنضو

عدد القبائل كان يتغري من مرحلة إىل أخرى، يزداد عددها ويـنقص حسـب   
ومن املتوقع أن احللف اتسع وبلغ الـذروة  . احتياجاا ومصاحلها االجتماعية

اية القرن التاسع عشر، يف ظل زعامة إبراهيم باشا ومبباركة شخصـية مـن   
ؤكد أن الغالبية العظمى من هذه القبائل كانت وما هو م. السلطان عبد احلميد

كردية، متتلك نفس السمات األنثروبولوجية، وال ختتلف بعضها عـن اآلخـر   
فهي تسكن أعـايل  . كثريا من حيث منط املعيشة والسمات االجتماعية العامة

اجلزيرة الفراتية، هلا مالمح أثنوغرافية مشتركة ولغة واحدة، هي اللغة الكردية، 
جتمعها روابط ومشتركات ثقافية ومعتقديه مع ". كورماجني"ة الشمالية اللهج

وفيما . القبائل العربية والتركمانية كالدين اإلسالمي والوالء للسلطنة العثمانية
بعد برز مشترك آخر بني جمموع أطراف احللف القبلي، وهو الـدفاع عـن   

ضي الزراعية، وضـرورة  مصاحلها االقتصادية املتمثلة يف استغالل املراعي واألرا
  . محايتها يف مواجهة الغزو واهليمنة البدوية القادمة من قلب اجلزيرة العربية

كان القسم األكرب من القبائل امللية تعتاش على تربية املاشية مـن األغنـام   
لذلك كانت حمور حركـة هـذه   . واملاعز واألبقار إضافة إىل القليل من اإلبل

وجنوبا، حيث تكون مراعيهم الصيفية على أطـراف  القبائل الرحل تتم مشاال 
. اجلبال ومرابعهم الشتوية يف سهول اجلزيرة السورية على ضـفاف الفـرات  

وكانت هذه القبائل تتوزع على جغرافية أرض واسعة تقدر بعشـرات اآلالف  
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، الرقـة ، حلـب ، ديار بكـر (تقع بني املدن التالية ، من الكيلومترات املربعة
إال أن املركز احلضري جلغرافية االحتاد امللي كانـت مدينـة   ) املوصل، ماردين

، الواقعة حاليا إىل الشمال من بلدة تل أبـيض " weran sehir"ويران شهر 
هذا وقد كانت . السورية حوايل مخسني كيلومترا -وتبعد عن احلدود التركية

ـ   : "جغرافية انتشار االحتاد القبلي امللي على الشكل اآليت ذه تقـع منـازل ه
ومشايل الشرق من ، الطوائف الكردية يف الواليات الشرقية واجلنوبية من تركيا

وإىل ، حيدها قوس ميتد من بلدة اجلزيرة ور اخلابور إىل بينغول صاعدا. سوريا
وإىل احلسجة وجبل . ومن هناك إىل بريه جك وأورفه غربا. بلدة سفريك نازال

يرة شرقا فتقع مواطنها يف اجلنوب ومن هناك إىل ماردين واجلز. سنجار جنوبا
وتقع بلـدة  . من جبال طوروس الشرقية وعلى ر الفرات حنو الشرق والغرب

ويران شهر ـ مركز رؤساء هذه الطوائف ـ يف وسط اخلط بـني مـاردين     
تبلور وكرب االحتاد القبلي حتت لواء وزعامة عائلـة تنسـب إىل    )٥."(وأورفة

كلـش  "والسري الشعبية وكان يـدعى   رجل حاكت حول بطوالته احلكايات
يف حني بقي دور القسم الشرقي من قبيلة مـالن يف  ". Keles Ebi" "عبدي

حمدودا وبعيدا نسبيا عن ، سهول جنوب ماردين، غرب مدينة عامودا وجنوا
إذ أن قسم من القبلية املليـة األصـلية   . الصراعات القبلية والسياسية الكربى

سهول مشال احلسكة، وهي تتبع زعامـة عائلـة   كانت ومازالت حمصورة يف 
خضر آغا ونواف حسن، وهم منفصلون عن عائلة كلـش عبـدي وقيـادة    
وإبراهيم باشا الذين طغوا بدورهم العسـكري علـى املشـهد االجتمـاعي     

على الرغم من أن بعض املصادر واملرويات الشـفاهية  . والسياسي طوال قرون
خلضر آغا والقريبني من مدينة احلسكة  هـم  تشري إىل أن القسم امللي التابعني 
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من القبيلة قـد مت  " الشرقي"مهما يكن فان دور هذا اجلناح . أصل القبيلة امللية
إمهاله، لضرورة تركيز البحث على دور اجلناح الغريب لإلحتاد القبلي امللي وهو 

حكم أحفـاد   .األساسي واألكرب، وكان بقيادة فرسان من ساللة كلش عبدي
بدي القبيلة وقادوها حنو النمو واالزدهار والتوسع على مدى ثالمثائـة  كلش ع

تداخل نفوذ العائلة القبلي وتفاعل مع دورها السلطوي السياسـي   عام تقريبا،
لقد بدأت املرحلة السياسية  .بدءا بزعامة تيمور باشا يف اية القرن الثامن عشر

الثامن عشر عندما أرادت السلطة األوىل لنهضة االحتاد القبلي امللي مطلع القرن 
املركزية العثمانية االستفادة من دورها وإمكاناا يف استتباب األمن يف سهول 

ووضع حد المتداد البـدو مشـاالً نتيجـة    . اجلزيرة الفراتية ومشال بالد الشام
  .لالنزياح الطبيعي واهلجرة من اجلزيرة العربية حنو أعايل اجلزيرة الفراتية

  طني والتحضرسياسة التو •
عندما فكرت السلطة العثمانية بسياسة سكانية لضـبط األمـن وزيـادة     

االستقرار احلضري يف مشال بالد الشـام، توجهـت أوال للعنصـر التركـي     
والتركماين على وجه التحديد، فشجعت بعض القبائـل التركمانيـة علـى    

 وكانـت هـذه  . م١٦٩١االستيطان يف مناطق ريف الرقة وحلب بدءا بعام 
السياسة من أوائل عمليات اإلسكان والتوطني املوجهة والقسـرية ألسـباب   

فأصدرت لذلك فرامانات ونظمـت  . عسكرية وسياسية واجتماعية يف املنطقة
ملكية األرض وشرعت ونظمت العمل الزراعي، فحددت ضريبة الدولة مـن  

مل و. إال أن هذه السياسية  مل تـنجح % . ٣٠جممل اإلنتاج الزراعي بالثلث 
يتمكن التركمان من حتقيق اهلدف املطلوب، سواء من ناحية التنمية الزراعية أو 

وضايقتهم القبائل العربية القادمة من اجلنوب والضاغطة باجتاه . االستقرار األمين



  ٢٠١٢تشرين األول  -  )٦٥(العدد   -عشرة   الثامنةة السن -احلوار    ٩٨

فعاد عـدد منـهم اىل   . الشمال، وذلك بسبب الطلب على األرض واملراعي
شمال، إىل منـاطق األناضـول   مناطقهم األصلية، وفر قسم آخر بعيدا إىل ال

وبناء على هذه النتائج املخيبة مت التوجه على األرجح اىل سياسـة   ) ٦.(الغريب
االعتماد على القبائل الكردية األكثر عددا واملتواجـدين يف احملـيط القريـب    

اء الدينلي ومجال الدينلي، حسنلي "فقد مت تشجيع أفخاذ . لشمال بالد الشام
 )٧.(م١٧١١لإلسكان يف أرجاء الرقة   حوايل عام " يلة املليةوبيدانلي من القب

ويف حماولة الحقة فقد شجعت السلطة العثمانية أقسام أخرى من قبيلة مـالن  
مع بعض العـائالت التركمانيـة   ) دوديكان ، عمريان، بامران(خاصة أفخاذ 

. لزراعـة لالستقرار يف الرقة من جديد إلعادة أعمار املدينة وريفها والعمل يف ا
وظل قسم آخـر مسـتقرين يف   ، إال أن معظمهم عاد إىل حياة نصف الترحال

ومن احملتمل أن يكون من تبقى يف املدينة هم أجداد العائالت احلضرية . املدينة
  . القدمية يف الرقة

دفعت الظروف واملستجدات السياسية واإلخفاقات يف السلطنة للبحـث   
تمرسة لالستفادة منها يف حـل الرتعـات   املستمر عن قبائل قوية وزعامات م

وتأمني االستقرار االجتماعي والسياسي جنوب األناضول ومشال بالد الشـام،  
دعوة زعماء العشائر القوية إىل اسطنبول ليمنحهم السلطان  ١٧٧٩فقد مت عام 

وكان من أبرز هؤالء متـر بـك   . لقب الباشا ولتوظيفهم يف سياستها الداخلية
تزايدت قوة متر باشا يف قيادة قبائـل مـالن   ". Milan"ن زعيم عشرية املال

فاصطدمت . وبسط سيطرته على رقعة واسعة ونافس زعامة ديار بكر احلضرية
رقي متر باشا يف سلم الوظائف . قبائل املالن بأهل ديار بكر يف أكثر من مناسبة

  .م ١٨٠٠واحلكم إىل أن أصبح والياً على الرقة عام 
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  متر باشا •
 -هــ  ١٢٠٥يف سـنة  : "ؤرخ عبد القادر عياش ذا الصـدد يقول امل
وكانت ، م ثار تيمور باشا امللي رئيس قبيلة امللية الكردية الكثرية العدد١٧٩٠

تعيش على تربية املواشي وتتجول يف األراضي الواقعة ضمن ايـاالت الرقـة   
ودياربكر وحلب، وكان نفوذ تيمور قد ازداد وفرض سيطرته علـى القـرى   

وأخذ جييب الضرائب من السكان لنفسه واستوىل على مجيع املراكـز  ، ائلوالقب
الواقعة ضمن اياليت حلب وديار بكر والرقة وامتد نفوذه إىل ايالة حلب لعـدم  

م عني تيمور بـك امللـي   ١٨٠٠هـ   ١٢١٥ويف سنة  ... وجود مقاومة له
عفو السـلطان   رئيس عشرية امللية والثائر السابق والياً على الرقة بعد أن صدر

إن االحتاد القبلي امللي بزعامة ساللة كلش عبدي  )٨(."عنه ومنح رتبة الوزارة
دخلت املعترك السياسي يف القرن الثامن عشر ونظمت سلطتها احمللية حسـب  

وحققت للسكان املنضوين حتت لواء احللـف  ، التوازنات الداخلية واخلارجية
، عـرتة "اشتد غزو القبائل البدوية العربية وعندما  .وضعاً معاشياً مستقراً وآمناً

حنو الشمال، وهي قبائل مل تكن ختضع متاماً لنفوذ السلطة العثمانيـة ومل  " مشر
تنضبط حسب قوانينها املركزية، شجعت السلطة العثمانية وفعلـت مـن دور   
االحتاد امللي ورسخت قيادة العائلة احلاكمة فيها للحفاظ على األمن واالستقرار 

إال أن ". اخلـابور ، البليخ، الفرات"راعة والقرى القائمة على ضفاف أر والز
ضغط الغزو البدوي سبب يف رحيل عدد من القبائل التركمانية مـن جديـد،   
واىل خراب قراها ونزحت من بالد الشام الشمالية إىل األناضـول لالحتمـاء   

  .واالستظالل بالدول العثمانية
قرة وتلك اليت تعترب من أنصاف الرحل انتظمت كما أن القبائل العربية املست



  ٢٠١٢تشرين األول  -  )٦٥(العدد   -عشرة   الثامنةة السن -احلوار    ١٠٠

يف إطار االحتاد القبلي امللي لصد هجمات البدو واحلد من طموحها يف التوسع 
وظلـت  ... والغزو مشاالً وب أموال وممتلكات القرويني من عرب وأكـراد  

إحدى أهم وظائف االحتاد امللي هو ضبط االستقرار واحلد من غزوات البـدو  
واحملافظة على منط احلياة الفالحية املستقرة، واستمرت هـذه  . ةمن مشر وعرت

  )٩.(الوظيفة البنيوية  للحلف امللي حىت مطلع القرن العشرين
  نزعة االستقالل عن السلطة العثمانية •

ويف سياق متابعة تفاصيل تاريخ االحتاد امللي، يتضح للدارس بأنـه كلمـا   
ته مع مرور الـزمن إىل مزيـد مـن    زادت قوة االحتاد القبلي امللي ونزع قاد

االستقاللية عن السلطة العثمانية املركزية والتحرر النسـيب عـن احلكـم يف    
استانبول، كانت السلطة العثمانية تلجأ إىل العنف وتشن محلة عسكرية علـى  
. امللية لتدمري قوا املتعاظمة، وإلجبارها على البقاء ضمن حدود سيطرة الدولة

رار طاقة االحتاد القبلي امللي، وتستغل من جديـد فتـرة   وكانت توظف باستم
. وضها وكذلك ضعفها لضبط التوازنات الداخلية يف اإلمرباطورية العثمانيـة 

ويف سياق سياسة السلطنة هذه مت جتريد متر باشا من قوته وعني أخوه إبـراهيم  
الحقا ويف  )١٠.(باشا رئيساً للقبيلة امللية، الذي كان ضعيفا باملقارنة مع سلفه

عهد أيوب بك ابن إبراهيم باشا األول استقل االحتاد امللي بشؤونه وطور أيوب 
بك قوة القبيلة ومل يكترث بأوامر احلكومة العثمانية ودام حكمه لفترة طويلـة  
إىل أن زحف اجليش العثماين عليه ودارت بني القوات امللية والعثمانية معـارك  

وظـل  . ب بك وسجنه يف قلعة ديار بكـر دامية أسفرت عن القبض على أيو
مسجوناً إىل أن مات فانتقلت الرئاسة إىل ابنه تيماوي بك وهو حفيد تيمـور  

  .باشا السابق الذكر
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  التحالف مع املصريني  •
مع حكم تيماوي بك دخلت القبائل امللية معترك الرتاعات السياسية فانتهز 

مانية وبني  خديوي مصر تيماوي بك فرصة اخلالف والقتال بني احلكومة العث
إبراهيم باشا فتحالف مع املصريني وقـدم للقـوات املصـرية الكـثري مـن      

أثر ذلك انتقلت قيادة االحتاد امللي إىل موقع سياسي جديـد   )١١.(املساعدات
فخطت خطوة  خطرية يف تارخيها السياسي والعسكري، واملتمثل يف حتـالف  

اشا املصري ورغبتـهما املشـتركة يف   وتعاونه مع إبراهيم ب" متو"تيماوي باشا 
  .   مقاومة السلطنة العثمانية والتخلص من سلطتها ونفوذها  املركزي

فقد قدم احللف امللي الطعام واملواشي واإلمدادات اللوجسـتية للجـيش    
كما أفسحوا اال . املصري فضال عن أم قاتلو معا ملواجهة قوات العثمانيني

ىل بعض املناطق الكردية قـرب مركـز السـلطنة    للقوات املصرية للدخول إ
  )١٢.(العثمانية

وعلى ما يبدو مل يكن ما يربط القبائل امللية مع عائلة حممد علي باشا الكبري 
يف مصر هو هدف سياسي مشترك فحسب، وإمنا عالقة قرىب قد تكون بعيـدة  
بني حكام مصر عصرئذ وساللة كلش عبدي حكام غرب كردستان ومشـال  

وتشري بعـض   .م١٨٤٠ -١٨٣٣واسط القرن التاسع عشر بني أعوام سورية أ
الروايات واملصادر إىل أن العثمانيني قد مسموا تيماوي باشا، أو قتل يف املعارك 

م، بعد هزمية إبراهيم باشا املصري وتراجع قواته وانسحاا من بالد ١٨٣٥عام 
خسرت القبائل امللية  )١٣. (الشام أمام تقدم قوات السلطنة العثمانية املركزية

لكـن  : "من جديد قوا وجيشها وقتل تيماوي بك حسب أغلب الروايـات 
وبعد وفاة الرجل وجالء اجليش ، األمر مل يدم إذ قتل يف املعركة بعد ذلك بقليل
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املصري من البالد املفتوحة عادت احلكومة العثمانية فبسطت حكمها على هذه 
لعشرية امللية هذه زعيمها األوحد نزلت ـا  ونظراً لفقدان ا، البالد مرة أخرى

مصائب وويالت عظيمة حيث أغارت عليها عشريتا طـي ومشـر العـربيتني    
واستولتا على كثري من القـرى والبلـدان الـيت كانـت منـازل ومـأوى       

وعلى الرغم  من خسارة القبائل امللية للحرب إال أا كونت  )١٤".(لألكراد
، الذين ساعدوها يف التوسط الحقـا لـدى   عالقة دبلوماسية مع حكام مصر

  .السلطان للعفو عن قياداته وإعادة دور القبيلة السياسي من جديد
  الفرسان احلميدية •

املرحلة السياسية األهم والتحول األكرب الذي طرأ على حياة االحتاد القبلي 
ة امللي وعلى دور زعامته العائلية كان ناجتاً عن قرار تشكيل األفواج العسـكري 

  .احلميدية
م الدور األبرز يف ١٨٩١كان لفرمان تشكيل الفرسان احلميدية حوايل عام 

تاريخ العائلة، هذا القرار الذي عوم دور قبائل املالن السياسي ودفع زعامتـها  
لقد شكلت . العائلية القبلية حنو سويات جديدة من النشاط السياسي الطموح

الحتاد القبلي والعائلة احلاكمة وحتديـداً  األفواج احلميدية الرافعة األهم لدور ا
وأدخلت االحتاد القبلي امللي حتت قيادتـه  " برهو"رسخت زعامة إبراهيم باشا 

وبات إبراهيم باشا أحـد  . املعادلة السياسية يف جنوب األناضول ومشال سورية
الشعبية يف السلطنة العثمانية اية القـرن   –أهم وأقوى الشخصيات السياسية 

ع عشر ومطلع القرن العشرين لدرجة أن كسب لقب مري مريان كردستان التاس
  )١٥".(ويعين أمري أمراء كردستان"

لقد دعمت الفرسان احلميدية أركان الدولة العثمانيـة وعـززت سـلطة    
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السلطان عبد احلميد نفسه، ألا كانت من جهة قواتا خاصة موالية له متامـا،  
من املخاطر الداخلية والتهديدات اخلارجية كما أمنت مناعة الدولة ضد الكثري 

وفكرة تشكيل القوات احلميدية تبلورت علـى األرجـح يف   . من جهة أخرى
سياق الصراع العثماين مع روسيا القيصرية، فقد أوعز السلطان عبد احلميـد  

الفصائل احلميدية على غرار الفرق القوقازية يف روسـيا، وأنـه    الثاين بتشكيل
ط من روسيا،خاصة من منظور استغالل املهـارات القتاليـة   استعار هذا النم

وطبقـت  . للقبائل الكردية واليت استغلها الروس أوال ضمن قوات القـوزاق 
الفكرة بعد أن حتمس هلا عدد من كبار ضباط اجليش العثماين وخاصة املشـري  
زكي باشا، لتكون قوات الفصائل احلميدية مساعدة ورديفة للجيش العثمـاين  

علما أن قوامها األساسي كان كردياً، ألن الثقل األساسـي هلـذه   . ميالنظا
. القوات تكونت يف شرق األناضول، أي  يف املناطق ذات الغالبيـة الكرديـة  

وعلى الرغم من طابعها القبلي األقرب إىل امليليشيا، لكن قادا منحـوا رتبـاً   
يف السـلطنة   ويف الواقع أصبحت الفصائل احلميدية قواتا مسـاعدة . عسكرية

العثمانية من جهة وخطة سياسة الحتواء األكراد ومكافأم من جهة أخـرى  
جيب النظر إىل تشكيل الفصائل احلميدية على أـا  :"على حد تعبري بروينسن

وسيلة ملكافأة األكراد مكافأة أكرب من أجل أن يصبحوا خملصـني للسـلطان،   
  )١٦"( األناضول الشرقيوالطريقة األكثر فعالية لضبط األمن والنظام يف

توافرت فرصة  ذهبية إلبراهيم باشا املتزعم للقبيلة والقائد لقواـا غـري   
النظامية لينخرط يف سلك الدولة العثمانية ويرتقي بتنظيم قواته القبلية البسيطة 
والعفوية حنو أفواج نظامية مدربة ومؤهلة للحرب حتت راية السـلطان عبـد   

هذه اخلطوة بالفعل اندماجاً يف منظومـة السـلطنة   وقد حققت . احلميد نفسه
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العثمانية السياسية والعسكرية واإلدارية، فاندغم ما هو قبلي شعيب مبـا هـو   
لذلك توجت عملية تشكيل األفـواج احلميديـة   . سياسي تابع مباشرة للدولة

زعامة عائلة كلش عبدي على جممل املنطقة اجلنوبية من األناضـول ومشـال   
أكثر  فأكثر دور األكراد العسكري، إذ غلب   علـى هـذه   سورية ورسخ 

وتزايدت عدد أفواج املتطـوعني  . األفواج الطابع الكردي كما مت ذكره سابقا
فكانوا ينتسبون إىل األفواج من مجيع املناطق الكردية، وحـىت  . عاما بعد آخر

ـ . من خارجها أحيانا ني لدرجة أن مت جتنيد فوجني من الفرسان احلميدية من ب
هذا وبلغت عدد األفواج . أكراد محاه، وكانوا من أبناء قبيليت خضركا وكوران

اليت ختضع لقيادة إبراهيم باشـا ثـالث وسـتون فوجـا يف ذروة التجنيـد      
لقد فعلت ورسخت قوة األفواج احلميدية وكثرا دور إبراهيم  )١٧.(والتنظيم

لسياسي والعسكري باشا ونافس والة املدن الكربى ورفع من مستوى الدور ا
لالحتاد القبلي امللي بزعامته  ليكون صاحب السطوة والكلمة األوىل يف مشـال  

وبات إبراهيم باشا قريباً من حتقيق حلمه ببسط . بالد الشام وغرب كردستان
، سيطرته ومد نفوذه إىل مدينة حلب اليت كان يعتربها مركزاً للتجارة واملـال 

لقد كانت حلب قبلته وغايتـه  .  البحر فأوربافضالً عن أا بوابة للوصول إىل
عند توافر ، وبوابة طموحه حنو االستقالل عن استانبول، السياسية اإلستراتيجية
  .  املناخ والوقت املناسبني

  نواة دولة ذات حكم ذايت •
لقد منح السلطان عبد احلميد صالحيات واسعة للفرسان احلميدية، وبـرز  

سع هذه الصالحيات، ويف سياق تنامي الصراعات جنم إبراهيم باشا كنتيجة لتو
فتتالت عليه األلقاب وتبلور حلمه السياسي بتحقيق أكرب قدر مـن  . الداخلية
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لذلك شكل إبراهيم باشا نواة دولة ذات حكـم ذايت عاصـمتها   ، االستقالل
ومجع ثروة مالية هائلـة واسـتقطب احلـرفيني والتجـار     . مدينة ويران شهر

ل هذا دون أن يظهر لديه بوادر أيـديولوجيا قوميـة أو   حدث ك. واإلداريني
العسكرية  –وعلى الرغم من أن زعامته القبلية  )١٨.(أفكار استقاللية واضحة

احلضرية الكردية أحياناً ويصطدم  –كانت تتعارض مع الزعامة القومية  الثقافية 
هرة إال أن ظـا ، مع ممثلها من النخب احلضرية وخاصة داخل مدينة ديار بكر
وان مل يفضـي  . استقاللية وقوة امللية بقيادة إبراهيم باشا اكتسبت صفة قومية

  .الواقع السياسي وتطبيقاته العملية إىل أفكار وممارسات قومية صرفة
  معارضة سياسية كردية للفرسان احلميدية

لقد عارضت القيادات القومية الكردية تشكيل الفصائل احلميدية، إذ تشري 
إىل أن العائلة البدرخانية اليت كانت تقود النخب القومية الكردية بعض املصادر 

) ١٩(ففي جريدة كردستان. عصرئذ، كانت ضد االنضمام إىل هذه الفصائل
كما . وردت انتقادات صرحية للفرسان احلميدية، ومت وصفها باملؤسسة الفاسدة

 بينت أسباب تشكل هذه الفرسان، ونتائج تشكيلها السـليب علـى الكـرد   
ودعت اجلريدة القبائل الكردية والعربية إىل عدم االنضـمام إليهـا   . وقضيتهم

لقد تبلور يف مطلع القـرن العشـرين اجتاهـان     )٢٠.(واملشاركة يف نشاطاا
األول هو القومي الكردي املـدين إن  ، سياسيان يف شرق اإلمرباطورية العثمانية

هـا والـيت كانـت تـدعو إىل     جاز التعبري ممثالً باجلمعية الكردية الفتاة وغري
اإلصالحات داخل الدولة العثمانية وتعارض حكم السلطان وتنسق عملياً مـع  

أما االجتاه اآلخر فتمثل بالزعامـات القبليـة الكرديـة    ، ممثلي االحتاد والترقي
وكانت أقواها هي زعامة إبراهيم باشا وكانت موالية بل مدافعة عن السلطان 
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 .لترسيخ سلطته وتدافع عن شرعية السلطنة بزعامتـه  عبد احلميد الثاين وتعمل
) شاكر زكي باشا(على السلطان عبد احلميد واملشريلذلك راهن إبراهيم باشا 

يف حتقيق أمانيه السياسية أوال وتثبيت ، قائد اجليش الرابع العثماين  يف أرزجنان
 طريقهـا إىل  إال أنه أدرك الحقا بأن الدولة العثمانيـة يف  .زعامته القبلية ثانيا

التفكك،وان سلطة السلطان عبد احلميد يف تراجع، وعلى اعتبار ان عالقاتـه  
كانت متوترة مع االحتاديني، فقد خطط للتحرر من السلطة التركية املركزيـة  

ومثة روايات تارخيية تشري إىل أنه قد ثار عمليـا علـى   . واالستعانة باألوربيني
يف بداية القرن العشرين قام إبراهيم : "حتديداالسلطة العثمانية وعلى االحتاديني 

باشا رئيس عشائر املالن الكردية بثورة، ويقول السفري الروسي يف اسـطنبول  
بان إبراهيم باشا كان صاحب نفوذ قوي يف املنطقة حىت أصبحت طلباته عند 

وكان يسيطر علـى مـن   . السلطان تلىب أكر من طلبات بعض أركان حكمه
. وهو حيكـم هـذه املنطقـة   . ت ومن املوصل حىت دجلةبريجيك حىت الفرا

وحسب أقوال أحد السواح األملان بأن إبراهيم باشا هو ـ مللك كردسـتان   
خرجت عن سلطته الفعلية ديـاربكر   ١٩٠٧-١٩٠٦غري املتوج ـ ويف عام  

  ) ٢١." (واورفة وحلب
 لقد سعى إبراهيم باشا أن يبدأ استقالله من حلب، فقد اتصل مع القناصل

بأنه قد اجتمع ) ٢٢(وتشري مصادر العائلة ووثائقها. األوربيني وخاصة الفرنسي
مع القنصل الفرنسي يف مرتل القنصل النمساوي بوخا مبدينـة حلـب عـام    

لكن ما استنتجناه من انطباعات عن . ، كما هو موثق يف الصورة املرفقة١٩٠٤
نفوذه،  تتلخص  هذه املرحلة وعن جهود إبراهيم باشا يف ضم حلب إىل جمال

بعدم رغبة أهايل حلب بأن يبسط إبراهيم باشا حكمه على املدينـة أو تقـع   
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وهذا املوقف السليب لفعاليات حلب اجتـاه  . بشكل أو آخر حتت دائرة نفوذه
إبراهيم باشا جاء على األرجح بتحريض من االحتاديني، كما أن النخب املدينية 

ويـرأس يف  ، م عشائري كـردي حبلب مل تكن ترغب بأن حتكم من قبل زعي
الوقت نفسه  عدد كبري من الفصائل احلميدية، وهذا يتوافـق مـع  روايـة    
وتوصيف كامل الغزي لدور ابراهيم باشا السياسي وإصرار الزعامات املدنيـة  

كما سريد . يف ديار بكر وحلب لفتح التحقيق معه، ووضع حد لنفوذه املتنامي
  .الحقا يف البحث

خا  يف حلب  كان على األرجح بداية االتصال اجلـدي  اجتماع  مرتل بو
مع القناصل األوربيني، ومؤشر على اخلالف بينه وبني األتراك االحتاديني الذي 
أقنعوا السلطان فيما بعد بإرساله إىل دمشق  حلماية طريق احلجـاز وقوافـل   

وكانت خطة االحتاديني تكمن يف سحب ابراهيم باشا من بالده وعزله  .احلج
ويبدو أن سفريي فرنسا وانكلترا يف األستانة قد علموا . ن حميطه ومن مث قتلهع

بأن االحتاديني يريدون التخلص من إبراهيم باشا، كونه أحـد دعـائم قـوة    
وعندما . فأرسلوا اخلرب بالشيفرة إىل قنصليهما يف دمشق. السلطان عبد احلميد

تياطه ومل يدخل إىل الوايل قصد إبراهيم باشا القنصلني كاشفوه بالسر، فأخذ اح
ومن مث انسـحب مـن املرجـة    . يف دار احلكومة بدمشق وإال معه قوة كبرية

وتبني له يف كل مرحلة مـن مراحـل عودتـه أن    . بدمشق إىل مشال سورية
يف . فخاض معارك صغرية يف طريـق العـودة  . االحتاديني خططوا للقضاء عليه

التايل املواجهة الدامية مع قوة الدولـة  وب، انتظار معركته احلامسة مع االحتاديني
لذلك أخذ املزيد من احليطـة وعـاد   . التركية الواقعة يف قبضة االحتاد والترقي

وختلص من الفـخ الـذي   . فإىل مدينة ويران شهر، بأدراجه وقواته إىل حلب
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  .نصب له خارج أرضه ووسطه االجتماعي
الل دمشق بالفعـل  يف حني تشري مصادر أخرى أن إبراهيم باشا أراد احت

ملقاومة االحتاديني من بالد الشام، ودعم سلطة السلطان عبد احلميد مبـؤازرة  
وهو مل يعترف أصال بسلطة االحتاديني وأراد أن . أهايل دمشق والعرب عموما

وضعت ثورة تركيا الفتاة اية حلكم  ١٩٠٨يف متوز :" تثور كل سوريا عليهم
باشا إال أن ثار ورفض االعتـراف بالنظـام   عبد احلميد، فما كان من إبراهيم 

اجلديد، وأعلن استقالله وحاول حتريض سوريا كلها علـى الثـورة لصـاحل    
غري أن عمليات عسـكرية وافيـة   . السلطان وضد تركيا الفتاة على ما يبدو

  )   ٢٣"(بالغرض قام ا اجليش التركي أدت إىل إحلاق اهلزمية بإبراهيم
  اية إبراهيم باشا •

االحتاديون األتراك جبيش كبري على مناطق املالن  ودمـروا ويـران   زحف 
شهر العاصمة، واستولوا على احلوانيت وعلى جزء من أموال إبـراهيم باشـا   

دف كسـب الوقـت   . فانسحب هو وقسم من قواته  إىل الشرق. اخلاصة
والتحصن  يف جبل سنجار لدى األكراد االيزيدية، حلـني اسـتجماع قوتـه    

ظل على أمل أن يأتيـه  . ريات يف  املعادالت العسكرية والسياسيةوحصول تغ
الدعم  من فرنسا وبريطانيا العظمى ليتمكن من املقاومة والتقـدم مبشـروعه   

ومل ، واار حلفه القبلـي وتفكـك  . السياسي، ولكن مل يصله أي دعم فعلي
ـ . يتمكن من مقاومة اجليوش التركية وضربات مدافعها املدمرة واء مات يف أج

يف قرية صفيا مشال مدينة احلسكة احلالية،  ١٩٠٨االنسحاب هذه مريضا عام 
دفن حتت صخرة كبرية بطريقـة  . وهو على وشك الوصول إىل جبل سنجار

شرق قرية صفيا مشـال مدينـة   "  تل بيزاري"ومازال قربه موجودا يف . درامية
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زجوا ـم يف  استسلم أبناءه وألقت القوات التركية القبض عليهم و. احلسكة
وبصدد اية إبراهيم باشـا الدراميـة    .السجون، كما حكموا عليهم باإلعدام

يبدي أحد معاصريه وهو مؤرخ حلب كامل الغزي رواية ووجهة نظر خمتلفـة  
لصعود وتنامي دور هذا القائد العسكري، ونظرا ألمهيتها التوثيقية والتفسـريية  

ذكور كان والده  تويف يف حلب والرجل امل: "سنورد مقاطع مطولة من روايته
هـ ودفن يف زاوية الشيخ جاكري خارج باب النريب،  ١٢٩٥يف حدود سنة 

وبعد أن صـار شـيخ العشـرية    ... فخلفه ابنه هذا يف املشيخة على العشرية
املذكورة اقتفى أثر آبائه وأجداده يف شن الغارة على العشائر الكردية والعربيـة  

ا يف عشرية قره كج، وملا كثر تشكي هـذه  وأسرف بالنهب والسلب خصوص
العشائر منه أمسكته حكومة والية ديار بكر ونفته إىل سوارك وبقي فيهـا إىل  

وفيها استغاث بوايل حلب مجيل باشا، وقدم لـه تقدمـة   ، ١٢٩٧حدود سنة 
فحضر إليها ومعه اخليول املطهمة العربيـة  ، جزيلة فسعى باستقدامه إىل حلب

 املشار إليه فشفع به عند السلطان عبد احلميـد وصـدر   هدية خص ا الوايل
  .العفو عنه وعاد إىل وطنه ويران شهر

وملا تألفت الكتائب احلميدية من سكان البوادي مضاهاة لكتائب القوزاق 
يف دولة روسية جعل إبراهيم آغا مقدم مائة مث مقدم ألف فأمري لواء ومن ذلك 

ثرت أتباعـه وشـيعته واسـتقدم إىل    الوقت أصبح يدعى إبراهيم باشا وقد ك
اآلستانة لعرض كتيبته فشخص إليها مع عدد وافر من عشريته اجلند احلميدي 
البالغ حد النهاية حبسن البزة والرونق، وقدم إىل السلطان عبد احلميد اخليـول  
العربية والسمن العريب ما جعله يعتقد انه من خواص حمبيه ومواليـه واتصـل   

دم هلا مبالغ طائلة فسرت منه أيضا ودعته بقوهلا أنت ابـين  بوالدة السلطان وق
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مث عاد إىل وطنه فازدادت سـطوته  ... وأحسن إليها السلطان باألومسة العظيمة
وصارت أتباعه تشن الغارة على العشائر ااورة له والقرى اليت هي من أعمال 

ب علـى  وضر. أورفا وديار بكر حىت خرب الكثري منها بسبب جالء أهله عنه
القوافل والكروان اليت متر من تلك النواحي ضريبة من املال تدفع إليه وإال سلط 

فضج أهل تلك اجلهات من جوره وواصلوا الشكايات . أتباعه عليها وانتهبوها
عليه حلكومام مدة طويلة فلم جيدهم ذلك نفعا ألن الوالة لكانوا ال جيسرون 

  )٢٤." (يهاإليقاع به لعلمهم التفات السلطان إل
فهـو مييـل إىل   ، باشا إبراهيمنستنتج هنا إن املؤرخ الغزي متحامل على  

من املستاءين من الفصـائل  يبدو أنه التيار املدين املتحمس إىل االحتاد والترقي و
مث شرع الناس يتشكون منـه لـذات   : "ويؤكد على الشكوى ضده. احلميدية

عنيفة غري مبالني على ما كـان  السلطان على لسان الربق خماطبني إياه بلهجة 
 إىلعليه من شدة وجربوت، وجتهز منهم مجاعة من أهـل الثـراء وسـافروا    

اآلستانة بقصد التظلم من أعمال هذا الرجل وصرفوا على نوال غايتهم املبـالغ  
  . الوفرية واألعوام العديدة فاخفق سعيهم وعادوا خائبني
 اهلـدايا اىل السـلطان   وكان هذا الرجل ال يفتر شهرا واحدا عن تقـدمي 

ووالدته وكبار جواسيسه ومطبخه واصطبله، يقدم اىل السلطان ووالدته وبعض 
جواسيسه النقود الكثرية، واىل املطبخ صناديق السمن، واىل االصطبل اخليـول  
األصايل، وذه الواسطة كان السلطان ال يسمع فيه وشاية وال يصغي لشكوى 

  ) ٢٥".(أحد منه
شعبية، فمن النص القصص الغزي أقرب اىل املرويات العامة وتبدو رواية ال

نفسه يظهر أن ابراهيم باشا كان ممول السلطان وبالتايل احد أركان حكمـه،  
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يواصل الغزي روايته وهي . إذا أخذنا قوته العسكرية واالقتصادية بعني االعتبار
ن عبد احلميد على ما يبدو رواية حلبية بامتياز ليصل اىل نقطة أن اضطر السلطا

: وحتت ضغط املعارضني لقوة ونفوذ ابراهيم باشا أن يشكل جلنة حتقيق معـه 
هاج الناس وماجوا يف والية ديار بكر وحلب وأخذوا يوالون فيـه الرسـائل   "

الربقية املشتملة على أشد العبارات اليت ختاطب ا ذلك السلطان العظيم، وقد 
وجعالها مصبوغة بصبغة شكاويهم ساعدهم وايل حلب ووايل دياربكر وأيدا 

وحينئذ خشي السلطان عاقبة اإلغضاء عنه إىل ذلك احلـد، فأصـدر    سياسية
إرادته بتأليف جلنة من عدة أشخاص للفحص عن أحوال هذا الشخص على ان 

وان يكون ثالثة أشخاص من ، يكون حمل اجتماع هذه اللجنة مدينة ديار بكر
مدينة محاه، وآخر من أورفا وبقيـة  هذه اللجنة من مدينة حلب وشخص من 

  ) ٢٦" (األعضاء من دياربكر وواليها رئيسها
يبني الغزي بان هذه اللجنة  قد عملت زهاء ستة أشهر ومل تـتمكن مـن   

  استجواب ابراهيم باشا
وينتقل يف روايته ليصف  املرحلة األخـرية مـن   . ألنه اعتذر عن مقابلتها

أصدر السلطان إرادته باشخاص إبراهيم  )٢٧(مث يف شعبان هذه السنة : " دوره
باشا املذكور اىل احلجاز لينضم اىل اجلنود السلطانية املخيمة هناك ويعـاوم  
على ردع قبيلة عوف وهوازن وغريها من القبائل العربية اليت قامت تعـارض  

  الدولة يف مد السكة احلديدية من املدينة املنورة اىل مكة املكرمة
مر وض من حمله ويران شهر وقصد احلجاز من طريـق  فامتثل ابراهيم األ

حلب فوصل إليها يف بضعة أيام، ونزل هو وعساكره احلميديـة يف امليـدان   
. األخضر حتت خيام قدمت هلم مع األطعمة والعلف من قبل الثكنة العسكرية
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وقد استقبله الوايل والقائد العسكري واحتفلت احلكومة بقدومه احتفاال باهرا، 
أن بقي يف حلب عدة أيام بارحها اىل جهة دمشق على قطـار السـكة    وبعد

وما كاد يستقر يف دمشق قراره إال وحـدث االنقـالب ونـودي    . احلديدية
فارتاع ابراهيم باشا من ذلك وخاف أن يلقى القبض عليه ملا يعلمه . بالدستور

ر فـأظه . من نفسه بأنه أول من يستحق العقوبة والتنكيل على سابق أعمالـه 
للمشري يف دمشق بأنه يريد الرجوع اىل حلب ليحضر بقية جنـوده وقبـل أن   
يأذن له املشري بالرجوع اىل حلب ض من دمشق يف الليل وكـر راجعـا اىل   

إال انه مل يدخلها بل توجه اىل جهة ويران شـهر مـن   . وطنه من طريق حلب
ن حلب خارج حلب، وحينما حتققت احلكومة هربه أرسلت يف طلبه اجلنود م

يقتفون أثره فلم يدركوه إال يف جهات ماردين معتصما يف جبل هناك فشددوا 
  ) ٢٨..." (عليه احلصار مدة شهر

على الرغم من اضطراب وعدم متاسك رواية الغزي هذه فإا تعـرب عـن   
وجهة نظر أخرى يف األحداث اليت تبدو سياسية بامتياز، وأا تؤكد من جديد 

وان والة حلـب  ، ان صاحب نفوذ عسكري وسياسيعلى أن إبراهيم باشا ك
ودياربكر كانوا خيشونه، كونه كان مواليا متاما للسلطان عبد احلميد ومعاديـا  
لالحتاد والترقي ولذلك خسر موقعه السياسي عندما انتهى حكم السلطان عبد 
احلميد، وتبخرت أحالمه وطموحاته السياسية، وخاصة  يف ضم مدينة حلـب  

  .ترتيجية اىل منطقة نفوذهاحلاضرة االس
خيتتم الغزي روايته باحلديث عن بعض اجيابيات ابراهيم باشا بعـد موتـه   

  :مؤكدا على الرواية اليت تشري اىل متلكه خزينة أسطورية من األموال والذهب
واملروي عن هذا الرجل انه كان يوجد عنده حنو مليونني من اللريات وأنه "
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ها فيه وان املعمار الذي عمل له هذا النفق قتله عمل نفقا خفيا يف األرض وكرت
حاملا فرغ من هذا العمل كيال خيرب عنه وقيل أن هذا النفق ال يـدري مكانـه   

على كل حال فان ابراهيم باشا كان على جانب . سوى ولده الكبري واهللا أعلم
عظيم من السخاء والدهاء والشجاعة يتكلم باللغة الكردية اليت هي لغة آبـاءه  

أجداده وعشريته وباللغة العربية اليت هي لغة أمه وزوجته، وباللغة التركية اليت و
مكانا شبه تكية يطعم فيها ) ٢٩(ويذكر انه انشأ يف سواريك . هي لغة الدولة

  ) ٣٠." (الفقراء واملسافرون رمحه اهللا
وقادت ما تبقى من االحتاد . خلفت إبراهيم باشا زوجته القوية خنسة خامن

أحسنت إدارة شؤون القبيلة من بعده واتصلت بالقناصل األوربيني . امللي القبلي
لكن االحتاديني . خاصة الفرنسي والربيطاين طالبة العون إلطالق سراح أبناءها

وتعرضت العائلة حملنة كبرية إىل أن . مسموا عبد احلميد أكرب أبناء إبراهيم باشا
ثامنة عشرة، فـأطلق سـراح   مت اإلفراج عن الصغار، أي من كان دون سن ال

، وبقي كل من حممود ١٩٠٩عاما سنة  ١٨خليل بك أوال، الذي كان عمره 
استطاع خليل بك ابن إبراهيم باشا أن حيسـن  . بك وإمساعيل بك يف السجن

وضعه االجتماعي والسياسي فتزوج بنت عبد القادر باشا، وهو احد املقـربني  
متكن الرجل مـن التوسـط   . ار بكرمن االحتاديني وكان كرديا متنفذا من دي

لقد قادت خنسة خامن القبيلة حىت مطلع العشرينات من . إلطالق سراح إخوته
وقد بقي العديد من الوثائق واملراسالت من القادة الفرنسـيني  . القرن املاضي

إليها تشري إىل بعض املسائل السياسية، ودف لتحسني العالقة مـع العائلـة   
علما أن حممـود بـك املعـروف ب    ". اية البحثمرفق صور عن بعضها "
استقر أفـراد  . م١٩١٢كان قد استلم قيادة القبيلة شكليا حوايل عام " معمو"
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حاول حممـود  . عائلته إبراهيم باشا واحلاشية املتبقية يف ويران شهر من جديد
بك النهوض باالحتاد امللي عن طريق حتسني العالقة مـع االحتـاديني، لكـن    

فقد كان االجتاه الطوراين املعادي لألكـراد يترسـخ   . باءت بالفشل احملاوالت
ويتمسك بزمام السلطة يف استانبول يوما بعد آخر، لذلك كان اهلدف الرئيسي 

  .هو التخلص من مراكز القوة الكردية ومنها قيادة االحتاد القبلي امللي
الكوارث الشك أن االحتاد القبلي امللي قد مر مبرحلة ضعف اثر األحداث و

وكان موت إبراهيم باشا وتفكك جيشه وب خزينة أمواله . اليت تعرضت هلا
أخريا متكن معمو من مللمة أطـراف القبيلـة   . كارثة يف مقدمة هذه األحداث

والنهوض ا ساعيا إلرضاء االحتاديني املسيطرين على مقاليد السلطة الفعلية يف 
مثن طائرتني لالحتـاديني يف سـبيل   ومثة رواية تفيد بأن معمو دفع . استانبول

كسب ثقتهم، وتأكيدا على الوالء للدولة،  شارك أبناء إبراهيم باشا يف حرب 
ألف ومخسمائة خيال، ومتكنوا ذه القوة من حتريـر  ) ١٥٠٠(البلقان حبوايل 
  .مدينة أدرنة

يف الفترة نفسها كلفتهم حكومة استانبول بصد هجمات البدو من عـرتة،  
وة الكربى بقيادة ابن جمالت وابـن كعيشـيش، فتمكنـوا مـن      خاصة  الغز

  .إرجاعهم إىل ما وراء ر الفرات
لكن يف السياق السياسي العام استنتج أبناء إبراهيم باشـا أن االحتـاديني   
سيتخلصون منهم بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل، لذلك وطدوا عالقام مـع  

د بك من امليجر نويل أن يدعم زعامتـه  وقد طلب حممو. الفرنسيني واالنكليز
على أكراد غرب كردستان كوم كانوا مجيعا من أتباع والده، إال أنه مل يثق 
كثريا ذا التوصيف ومل يليب هذا الطلب، وبالتايل شكك بقدرة حممود علـى  
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ومن الوثائق واملراسالت املتوافرة يف أرشيف . قيادة القسم الغريب من كردستان
ظهر جبالء مدى العالقات واملراسالت والتنسيق بـني ممثلـي الـدول    العائلة ي

ففي مراسالت اجلنرال دوالموت إىل كل من . األوربية وبني أبناء إبراهيم باشا
خنسة خامن وولديها حممود وخليل بك، يبدي اجلنرال تعاطفـه مـع العائلـة    

أحداث ويشكر جهودها يف ضبط األمن ومؤازرة القوات الفرنسية يف مواقع و
  .خمتلفة، كما هو واضح يف عدد من الوثائق املرفقة

إن مضمون هذه الوثائق تفيد بان درجة التنسيق وصلت بينهم وبني القادة 
الفرنسيني يف سورية إىل مستوى سياسي وعسكري متقدم، ومثة رواية تفيد بأن 

وصـل  الفرنسيني وعدوا أبناء إبراهيم باشا بإنشاء دولة كردية من أورفا حىت امل
إال انه ال يتوافر من الدالئل والنصوص ما يؤكد ويوثق . عاصمتها ويران شهر

يف حني تشري املصـادر التارخييـة   . ذلك سواء على شكل وعد أو خطة عمل
والوثائق الدبلوماسية أن بريطانيا كانت ترشح حممود بـك لرئاسـة دولـة    

ام بدور رئـيس  ولقد برز عدد من املرشحني للقي: "كردستان املزمع تشكيلها
وهؤالء كانوا باستثناء شريف باشا ـ الذي مل تولـه   . الدولة الكردية الغامضة

بريطانيا الثقة ـ عبد القادر والبدرخانيون ووجه جديد هو زعيم احتاد عشرية  
امللي القوية حممود بك ابن إبراهيم باشا الذي كان شهريا حني أودعته األتراك 

احلرب، قامت السلطات التركية يف جنـوب   ويف أعقاب. السجن أثناء احلرب
شرق أناضول، الذي كان يقع حتت نفوذ االحتاديني، بإطالق سراح حممود من 
السجن ووعدته بفرض سلطته على معظم أكراد امللي الذين عاشوا إىل الغرب 
من الفرات، فيما إذا قام بتنظيم املقاومة ضد االنكليز وطردهم مـن منطقـة   

. مود بك مل يبد استعدادا للقيام ذه املهمة امللقاة على عاتقهإال أن حم. أورمية
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وفضال عن ذلك أقام عالقات مع االنكليز وبدأ يربز بصفته مرشحا ملنصـب  
فرضي حلاكم كردستان موحدة، لكنه مل يفلح هنا أيضا وبالتحديـد حبكـم   

ومثة مؤشرات أخرى على جديـة مقتـرح    )٣١." (افتراضية هذا اإلجراء كله
أن خبري بريطاين وعلى األرجح هو امليجر : "يم رئاسة كردستان حملمود بكتسل

ابن إبراهيم باشا حممود بك بصـفته أحـد     ١٩١٩نويل نفسه قد اختار عام 
أنسب مرشحني اثنني حلكم اململكة الكردية التابعة اليت كان الربيطانيون ينوون 

   )٣٢."(تأسيسها آنذاك
االحتاديني بعد انتـهاء احلـرب األوىل    وعلى األرجح اتفق الفرنسيون مع

وحدثت ترتيبات حمددة، فأبرمت صفقات سياسية كربى على صعيد املنطقـة  
وبالتايل . والعامل، وختلت مبوجبها كل من فرنسا وانكلترا عن أبناء إبراهيم باشا

  .مل يعد يلزمهم دعم وفعالية األكراد يف املنطقة
  حتوالت احللف القبلي امللي •

األوىل شن االحتاديون األتراك محلة جديدة على االحتاد امللـي   بعد احلرب
بزعامة أبناء إبراهيم باشا ودمروا مدينة ويران شهر، فانسحبوا شرقا إىل مدينة 
رأس العني ورافقهم  قسم من املقربني، واعتمد أبناء إبراهيم باشا بعد ذلـك  

جتماعية والسياسـية  وتبدلت عالقام اال. على اجلناح العريب يف احللف امللي
وكذلك حتالفام عاما بعد آخر، كما تزاوجوا من عرب املنطقـة، وابتعـدوا   
تدرجييا عن الثقافة والسياسات الكردية لدرجة أن نسوا اللغة الكردية، خاصـة  

وما يؤكد . يف العهد الفرنسيني الذين على ما يبدو كانوا مشجعني هلذا التوجه
ولكن بعد : "أمحد وصفي زكريا ذا اخلصوص املؤرخ ولةقم ما ذكرناه، على 

وفاة الباشا املذكور، واحتالل الفرنسيني، وتقسيم املناطق بني العشائر، خفت 
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العداوة بني القبائل بالتدريج إىل أن زالت بتاتا، وانقلبت إىل صداقة ومصاهرة 
قويتني، بزواج الشيخ ميزر عبد احملسن رئيس مشر الزور بابنة خليل بك ابـن  

وحاربت امللية عرتة اجلزيرة أيضا، ونعين ا عشـرية الفـدعان،   ، براهيم باشاإ
وكانت الوقائع بينها سجاال، وهامجوا مرة شاشان رأس العني، كما أن أبنـاء  

مع احلملة الفرنسية اليت يقودها الزعيم دبيـوفر  ١٩٢١إبراهيم باشا مشوا عام 
العنابزة والـبكري مـن    يف هجومها على قرى خشام والبصرية وضرا عشرييت

فبعضها . وقد انقسمت العشرية امللية بعد حتديد احلدود إىل قسمني، العقيدات
داخل احلدود التركية يف رئاسة عبد الرمحن بك، وبعضـهم داخـل احلـدود    

وكان يقطن حممود بك يف قصره الذي شـيده يف  ...الشامية برئاسة حممود بك
أس العني، ظل يتبدى يف مضربه العظيم ويران شهر، وبعد أن انتقل إىل قضاء ر

... م ١٩٤٥ذي العواميد الستة عشرة إىل أن شاخ وهرم وتويف يف صيف عام 
وملا تويف حممود بك استقرت الرئاسة إىل خليل بك إال أن خليل بك قد شغل 
عن العشرية بالنيابة يف الربملان السوري، فصار يعاونه يف إدارة العشرية الباقية يف 

س العني ابنه حممد علي بك، وهو شاب ذكي مهام، متعلم جييد اللغـة  قضاء رأ
  ) ٣٣." (الفرنسية كإجادته التركية فضال عن العربية

أخريا ميكن القول بأن  تاريخ االحتاد امللي واألحداث السياسية اليت  مـروا  
ا  شكلت أحد احلاالت النمطيـة للحركـات القبليـة السياسـية ضـمن      

ثمانية، وأعطت عرب تارخيها  منوذجا للعالقة املتنافرة بني القبيلة اإلمرباطورية الع
والدولة من جهة وبني القوميات غري التركية والسلطنة العثمانية التركيـة مـن   

   .جهة أخرى
هذا وقد اعترب بيري روندو بأن االحتاد القبلي امللي هـي أحـد احلـاالت    
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ي على الرغم من بـداياا  واحملاوالت الكربى لتوحيد األكراد على أساس قوم
هذه احملاولة التوحيدية فريـدة مـن   : "القبلية، وخباصة يف مطلع القرن العشرين

ألا ظهرت يف أقصى منطقة من كردستان ... نوعها ومثرية من جوانب عديدة
 إىلأضـف  . خارج املراكز االعتيادية للحركة الكردية. بكر وحلب بني ديار

نفسها عبارة عن احتاد عشائر ومـزيج لعناصـر    ا وهي مليذلك قيام قبيلة 
  )٣٤(".كثرية التباين، وحيث الكثري منها ليس من أصل كردي بل عريب

لقد كانت نزعة االستقالل والتوحيد هذه ذات حمتوى قبلي يف األساس مث 
لقـد كانـت نزعـة    . تطورت وارتقت  حنو صيغة قومية أثنية مبسطة الحقا

ة آل كلش عبدي تنبع من مصاحل االحتـاد امللـي   االستقالل لدى امللية بزعام
وأخذت نسغها من الشعور القومي، فالتمايز عن األتراك، ورغبـة يف امـتالك   
السلطة والسيطرة على طرق التجارة واألراضي واملراعي الشاسعة وتنمية الثروة 

ورمبـا هلـذه األسـباب    . احليوانية والتأسيس ألعمال املهن اليدوية واحلرف
ية واملتطلبات االجتماعية ظلت القيادة القبلية املليـة متسـاحمة دينيـا    االقتصاد

وحافظت على املسيحيني أيام احملن والفنت والفوضى، فلم تتأثر باألفكار الداعية 
هذا ومل تلتقي نزعة االستقالل امللية مع االجتـاه  . لتصفية واضطهاد املسيحيني

ومع ذلك ظل موقـف أبنـاء   . القومي التحرري الكردي إال يف فترة متأخرة
إبراهيم باشا من املسالة الكردية يف سورية غري متبلورا خاصة بعد تثبيت احلدود 

وقد احناز كل من حممود وخليـل بـك   . بني تركيا ودولة االنتداب الفرنسية
بشكل صريح إىل االجتاه الوطين السوري وابتعدا عن احلركة القومية الكرديـة  

يف اجلزيرة السورية، واتضح ذلك يف أحـداث عـام   ذات الرتعة االستقاللية 
، إذ كانا مييالن إىل تثبيت سلطة دمشق املركزية، على حساب توسيع ١٩٣٩
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والتقوا بذلك مع موقف القبائل العربية، يف حني كان . صالحيات السلطة احمللية
رأي أغلب القبائل الكردية والعائالت والطوائف املسيحية متيل بل تـدعوا إىل  

  .ة حملية حتت وصاية فرنسيةسلط
هذا ويعترب كل من حممود وخليل بك من مؤسسي الربملان السوري، وقـد  

إال أن . حصل خليل بك على نوت الشرف السوري تقديرا خلدماته الوطنيـة 
األحداث والتطورات السياسية يف العقود األخرية أظهرت بأن أحفاد إبـراهيم  

سية، ومت االستيالء على مئات األلوف من باشا قد مت إقصاءهم  عن احلياة السيا
ومت اضطهادهم قوميا . لقوانني اإلصالح الزراعي الدومنات من أراضيهم نتيجة

يف السنوات األخرية على أساس أم أيضا من الزعماء األكراد، لدرجة أن قتل 
يف مدينـة رأس العـني يف    على أساس انتمائهم القومي الكردي، أحد أبنائهم
  .٢٠٠٤خرية عام األحداث األ
  اهلوامش
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  الكردية "  "Gabaraعشيرة كابارا   

  في كردستان الغربية
 عبد الصمد داوود

  كاتب ومهندس زراعي    
ذ مئات عشرية كابارا هي إحدى العشائر الكردية اليت تعيش على أرضها من

قرية متتد جغرافيا من جنوب مدينة  ٤٠عدد قراها حوايل ، السنني يف حمافظة اجلزيرة
 ٣٠ - ١٥كم وعرض طويل ٨٠عامودا وحىت مشال مدينة احلسكة، بطول حوايل 

وكانت تلك القرى تضج باحلياة والنشاط حىت بداية السبعينات من القرن . كم
رى وقل عدد سكاا بفعل اهلجرة إىل وشيئا فشيئا تقلصت أحجام تلك الق. املاضي

مدن احلسكة وقامشلو وعامودا، وبعضهم هاجروا إىل مدن الداخل وخباصة دمشق، 
وبتأثري مباشر جراء . حتت ظروف القهر الفقر إمهال النظام للجزيرة عامدا معتمدا

ان عشرية كابارا ليست قدمية . تنفيذ املشاريع الشوفينية حبق أبناء الشعب الكردي
فإن عمر تكوينها ال تزيد عن ثالثة قرون من ، ثريا كاملالن والدقورية وغريمهاك

  .حول تاريخ هذه العشرية سنتحدث باختصار. الزمان
  األساس والتسمية  

تقع بلدة مهمة هي مشكينا ومنها ينحدر ) ديار بكر(على مبعدة مدينة آمد 
واىل الغرب من آمد  ساللة كابارا أي ان أصلهم مشكينا، ويف نفس تلك املنطقة

بالضبط تتربع قرية كبرية امسها شويت تضم أكثر من ألفي عائلة يتزعمها األمري علي 
من ساللة احد بكوات آمد، وكان ظاملا متجربا وله عادة سيئة جدا فما ان يعجبه أية 
فتاة أو يسمع ا حىت يطلب من أهلها تزيينها فورا وتقدميها له عروسة، قد ال تدوم 

كانت يف القرية عائلة فقرية مكونة من سبعة أفراد، أربع أخوة مع أمهم . أيامعنده 
، عفدو، حيدو: األخوة كانوا  حبسب العمر. وأختهم الوحيدة، وزوجة األخ الكبري
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يف احد األيام مت تبليغ األخوة بأن . وكان هلم ابن عم امسه أمحدو أيضا. دود، سبحان
ليال كان األخوة مرتعجون من هذه . لألمري عليجيهزوا ويزينوا أختهم لتزف عروسا 

العادة ومتخوفون على أختهم وسرعان ما اجتمعوا وقرروا ان يقوم احدهم بالتنكر 
يف لباس العروس وخيبئ خنجره وحيمل لباسه احلقيقي يف صرة ويزف إىل األمري علي 

أفراد العائلة أما باقي . مث يقوم بقتل األمري وخيلص القرية من هذا الظامل. كالعادة
وجهز نفسه ليال " دود"فتطوع األخ األصغر . فورا" سنجار"فترحل إىل جبل شنكال 

كما هي عادة العروس ووضع مخارا على وجهه وأخفى خنجره ومحل صرته اليت فيها 
وما ان خرج ، لباسه احلقيقي، وخرج كالعروس مع اموعة النسائية اخلاصة بذلك

عائلة نفسها للرحيل بدون رجعة فربطوا أمتعتهم على حىت جهزت ال" العروسة"دود 
أربع جواميس وثالثة أبقار مث غطوا نعال اجلواميس واألبقار بقطع من اللباد حىت ال 

خرجوا . يستطيع احد تتبعهم وان ال يسمع صوت أقدامهم عند املسري بني الصخور
  .يف خفية باجتاه آمد على ان يلحق م أخوهم دود يف شنكال

بكل . منتصف الليل وكما هي عادته دخل األمري خمدعه وراح خيلع لباسه قبل 
هدوء اخرج دود خنجره من حتت الفراش وطعن األمري علي بأربعة عشرة طعنة 
وتركه يتضرج يف دمائه مث لبس لباسه الرجالية وخرج متخفيا ليغادر قرية شوتى 

لزوجية كعادته وبعد ان طال يف الصباح تأخر األمري ومل خيرج من غرفة ا. باجتاه آمد
يبدو ان هذه العروسة حمظوظة جدا فهذه أول : حتدث البعض يف الس وقالوا

وبعد ان نفد صرب اجلميع حاولوا مع بعض اخلادمات . عروسة حتظى ذه املدة
وسرعان ما . استيقاظه وملا مل يرد والظهرية قاربت دخلوا خمدعه فوجدوه جثة هامدة

لعروس فلم جيدوا هلم اثر فعرفوا ان مكيدة ما دبرت منهم ألمريهم، استفقدوا عائلة ا
فراح الفرسان يبحثون عنهم ويتعقبوم فسألوا أهايل القرى ااورة والرعاة فأفادوا 

حمملة  أبقاربأن عائلة مكونة من ثالث رجال وثالث نساء مع أربعة جواميس وثالثة 
ماردين سألوا فقالوا نعم كانوا باجتاه  وبعد. كانوا متوجهني باجتاه مدينة ماردين
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فعادوا ... مدينة نصيبني، سألوا بعد نصيبني قالوا كانوا سائرين باجتاه الشرق
وصلت العائلة إىل جبل شنكال بعد أيام ومنذ ذلك الوقت مسو بتسمية  .أدراجهم

هو   barجاموس  وبارا   gaكابارا أي الذين محلوا أمتعتهم على اجلواميس، حيث
استقرت العائلة جببل شنغال والتحق م بعد فترة أخوهم األصغر  ).١(مل واألمتعةاحل

ألنفسهم قرية زوماين، وبعد سنني بين دود قرية له قريبة من قرية  ادود، وشيدو
أو مخسة حدث صراع مابني األخوة قتل " آباء"بعد أربع أجيال . أخوته مساها قسري

 إبراهيم أوسيرت زوماين على قسري فأضطر فيها أكثر من اثنيت عشر رجال وانتص
الزعيم آل دود حينها إىل اهلجرة والرحيل من جبل شنكال إىل ماردين فسكنوا يف 

لكن خالفات نشبت بينهم وبني أهايل املنطقة فهاجروا إىل قرية عمباري . إطرافها
مة واستقروا فيها وفيها تويف اوسي الرجل الشهم والشجاع ودفن فيها وتوىل الزعا

ابنه عبد اهللا الذي هاجر مع كامل أهلهم إىل قرية تل حبش القريبة والواقعة جنوب 
بعد عدة سنوات تويف . مدينة عامودا حاليا والعائدة خلليل آغا زعيم عشرية دقوري

مث هسو، ومن هسو تبقى كنية كل الزعامات الالحقة  إبراهيماهللا ليخلفه ابنه  عبد
يف اية القرن التاسع عشر يف قرية تل حبش ليخلفه  تويف هسو. لكابارا حىت اليوم

مجع عائالت الكابارا حتت راية واحدة وأصبح له . ابنه محي وكان فهيما وجديرا
رجاله ومكانته ولكن كل ذلك حدث حتت كنف رئيس عشرية الدقورية حسني بن 
. ةخليل آغا، وهلذا السبب فإن الكثريين يقولون ان عشرية كابارا أصلهم دقوري

ونتيجة للخدمات الكبرية اليت كان يقدمها محي هسو حلسني آغا الدقوري ومناصرته 
عشرية املالن   اجتاهله عند منافسات العشرية االخري يف وجه العشائر األخرى وخباصة 

ورئيسها يف ذلك احلني شيخموس علي آغا، قدم حسني آغا الدقوري قرية تل حبش 
، ومنذ ذلك الوقت أصبحت قرية تل حبش ١٩١٠حلمي هسو كهدية وذلك يف عام 

 –يونس : هم ،ليخلفه مخسة أبناء ١٩١٥تويف محي هسو عام . مركزا لقبيلة كابارا
  . حسني –عبد الرمحن  –جميد  –بشار 
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واستمر إىل   ١٩١٨محي هسو حوايل عام " أونس"يونس  استلم زعامة العشرية
وكان ماهرا  ١٩٢٤عام ايل حوجميد محي هسو وفاته  حيث استلم من بعده شقيقه 

واليت تضم ست  ١٩٢٦فوسع من رقعة أراضي الكابارا واشترى وادي الصباحية عام 
وبعث وراء أبناء أعمامه يف . رييكع، قره تبه ، مكردو ،ببو ،خالد قرى هي جتل،

فصارت بعد ذلك عشرية كابارا كبرية . شنكال فوفدوا إليه فأسكنهم يف هذه القرى
ليخلفه شيخموس أونس محي  ١٩٢٩وتويف جميد عام . ت زعامتهوواسعة وكلهم حت

هسو الذي كان شهما كرميا وحمبوبا جدا لدى العشرية أكثر من جميد، فاعتىن 
العشرية، وسافر إىل احلج مع  من شأنبالعشرية واهتم بأمورهم وحل مشاكلهم ورفع 

روا سيارة يف جمموعة من أبناء العشرية وذاع صيته، وكان من األوائل الذين اشت
منتصف الثالثينات وعلى عكس جميد الزعيم السابق الذي كان متحالفا مع الفرنسيني 
راح يتحالف مع الكتلة الوطنية بزعامة سعيد أغا الدقوري حىت ان الفرنسيني قبضوا 

لكن آل مرشو من وجهاء املسيحيني يف  ١٩٣٧آب  ٧عليه اثناء ثورة عامودا يف 
لهم أيضا من مشكينا كما هو أصل كابارا تدخلوا لدى مدينة احلسكة والذين أص

علما أنه كان آلل مرشو مكانة كبرية لدى الفرنسيني فأطلقوا سراحه . الفرنسيني
تويف حاج شيخموس أونس . خرطوش من الطلقات) ٢٠٠٠(بندقية و) ١٥٠(مقابل 

ومن مث قرر وجهاء العشرية  .محي هسو سعيد ابنه ليخلفه ١٩٤٣محي هسو عام 
حىت وفاته عام ١٩٥٩حوايل عام  عبد الرمحن هسو امحد سليم الزعامة البن عمهت

  .  ليخلفه ابنه أونس ١٩٧٨
  :قرى الكابارا

. كانت القرى بعضها تقتصر على أحفاد دود أو أحفاد حيدو وعفدو وسبحان
  :أصبحت الحقا خليطا منهم ومن غريهم وهذه القرى هي  لكنها

 –رييك عم –كردو  –ببو  –خالد  –احية صب –جتل  –ه بتقره  –تل حبش 
  -خربة كوجكي  –كركفتار  –خربة غزال خلي حسن  –خربة غزال بيت ريف 
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سنجق شيخ  –سيد علي  –ا ككب –بازن  ابري – خرسي ـ بناين –كركي دقوريا 
كر رشا  – ابيزار –جوخ رش  –توبو  –حسي اوسو  –سلندر  –خربة كجي  –
  .سكري فري –شيقين  –سيجوا  –

Til Hebeş – Qere Tepe – Çetel – Sebahiyê – 
Xalid – Pepo – Kurdo – Mi'êrîk – Xirbe Xezal – 
Gir Keftar –Xirbê Kûçkê – Girkê Deqoriya – 
Binanî – Sîxur – Bîra bazin – Gebeka – Seyid Elî 
– Sinceqa – Xirbê Kejê – Silinder – Hesê Ûso – 
Topo – Çoxreş – Bêzara – Gir reşa – Sîçwa – 
Marît –– Girêş – Beko –– Mestûra – Werdiyê – 
Çolme – Şêqnê – Girê Fêris. 

  : مالحظة*
أخذت هذه املعلومات من بعض املعمرين الكابارا وعلى رأسهم يونس حسني خلفت 

سنة وذلك بعد حذف ما مل يكن  ١١٠وكان عمره  ٢٠٠٩حسي قيل وفاته عام 
  .متفقا عليه

  

                                                 
يف " جزيرة ابن عمر"جبل كابار الواقع مشال غرب مدينة  إىلينسب اسم العشرية : يف رواية أخرى *

 ـ احلوار ـ . منطقة بوطان
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א א

א :א

          *الحسن بن طالل

مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثـل  «): صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا 
  .»رجل بىن داراً فأمتها إال موضع لبنة واحدة، فجئت أنا فأمتمت تلك اللبنة

بعينها، وإمنا متثـل  هنالك قيم إنسانية مشتركة ليست أمراً خاصاً بأي ديانة 
ـ  كوي. شأناً عاملياً، لكل الديانات فيه نصيب اة ـون التمسك ا طـوق النجـ

إن التأمل يف الطبيعة اإلنسانية وإخضاعها للدراسة يكشفان لنا . بالنسبة إلينا مجيعاً
توجد طرق بناءة يف التفاعل مع اآلخر ومــع احليـاة   . امتداد الضمري اإلنساين
ق روحـية وإنسـانية وعاملــية تتخطـى احلـواجز   بشكل عـام، وهي طر

  .الدينية والسياسية والعرقية لتكشف عن إنسانية مشتركة واحدة
إن مد جسور التواصل أو إجياد نقاط تقاطــع بني األديان إمنا يـتم عـن   
طريق احلوار املعمق والصريح الـذي يؤدي إىل اكتشاف مناطق مشتركة ميكـن  

وصل إىل سالم حقيقي بني األديـان وجتـاوز مرحلـة    البناء عليها من أجل الت
ال بد من احلوار على النطاق الواسع وليس الضيق . الصراعات الطائفية واحلروب

  .من أجل استتباب السالم يف العامل
هنالك قواعد سلوكية ترشدنا إذا أردنا أن ننخرط بفاعلية يف عملية احلوار مع 

لتوافق بني املعتقدات الدينية واجلوانب العملية، التأكيد على أمهية ا: أتباع الديانات
البدء بالقواسم املشتركة، األخذ باحلسبان تأثري حركة التنوير األوروبيـة علـى   
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األديان، األخذ مببدأ عدم اإلكراه، إقرار حق الفرد يف إعالن دينه، إعادة النظر يف 
ت، النظر يف التراث حمتوى مناهج التربية والتعليم، ضمان االنسياب احلر للمعلوما

والتاريخ واالجتهادات اخلاصة بديانة الفرد وديانة اآلخر، وضع أطر مناسبة لتفهم 
االختالفات يف الرأي، قبول النهوض مبسؤولية األقوال واألفعال على كل الصعد، 

  .اإلقرار باألبعاد السياسية واالقتصادية حلوار الديانات
الفكري الروحي واملـادي أو  : ا جانبانيعيش العرب واملسلمون اليوم أزمة هل

وأي تغيري يلوح يف األفق ال بد أن يأيت عن طريق الفكر أوالً قبل أن . االقتصادي
ففي عصر العوملة مل تعد مسألة اإلسالم شـأناً داخليـاً   . يترجم على أرض الواقع

وتعالت األصوات الـيت  . خيص املسلمني وحدهم، بل أصبحت تشغل العامل كله
لقـد شـوهت الصـورة    . قلق من تنامي تيار التطرف يف العامل اإلسالميتبث ال

احلقيقية للدين اإلسالمي بسبب األحداث اإلرهابية اليت ارتكبتها بعض الفئـات  
أقنعت العامل بأن دين اإلسالم ذو روح عدوانية،  -بكل أسف  -واليت يبدو أا 

  .وأنه خيتلف جوهرياً وأصلياً عن كل األديان األخرى
قد وردت كلمة السلم أو السالم يف القرآن الكرمي تسعاً وأربعني مرة، كما ل

فـالروح العامـة   . تعددت اآليات اليت تدعو إىل التسامح وعدم اإلكراه يف الدين
وال جيوز إطالقاً أن نقلل مـن  . للنص القرآين هي روح الرمحة والتسامح واملغفرة

  .كات املتطرفة حالياًأمهية هذا البعد أو نغفل عنه كما تفعل احلر
الدين بني جوهره الروحـاين واألخالقـي    إىللذلك، ال بد أن نفرق بالنسبة 

الذي يتعاىل على كل شيء وبني اإليديولوجيات املتطرفة اليت تدعي االنتسـاب  
إن مجيع األديان حتتوي علـى  . إليه، وهي يف الواقع ختون جوهر رسالته وتشوهها

اآلخر، لكن هنالك املبادئ السامية من جهة والتطبيق  مبادئ نبيلة وتدعو إىل حمبة
  .العملي على أرض الواقع من جهة أخرى
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إن احلديث يف وسائل اإلعالم الغريب عن التيار اإلسالمي املتطرف أمر بـالغ  
وقـد  . اخلطورة ألنه يوهم اجلمهور بأن املسلمني كافة ينتمون إىل هـذا التيـار  

اإلسـالم  «تكرار احلديث عـن  : اإلسالمأصبحت احلروب الدعائية تشن على 
وكأنه نبوءة حمققة، احلاجة إىل خوض » صدام احلضارات«، الكالم عن »الفاشي

جديدة أو حرب نووية يكون فيها خالص العامل » محلة صليبية«حرب جديدة أو 
  .هذه أمثلة تظهر بوضوح توظيف الدين من أجل حتقيق مآرب سياسية. املتحضر

عقل والتفكري احلر، ال دين االستسالم للخرافات والتعصب اإلسالم هو دين ال
وال بد من أن يصبح التدين مستبطناً من الـداخل، فيكـون الـوازع    . األعمى

األخالقي نابعاً من داخل اإلنسان، ويترسخ الضمري األخالقي الصارم يف الضمري 
، الذي يدعو حنن حباجة إىل اإلميان املستنري الروحاين إىل أقصى احلدود. اجلماعي

  .إىل احلوار بني أتباع األديان على أساس االحترام املتبادل بني الثقافات واملعتقدات
إن العقل قوة فاعلة حترك اإلنسان على الفعل، وال جيوز فصل العقـل عـن   

فالقدرة على تعقل األشياء ال تنمو وتنضج باسـتقالل عـن الشـروط    . الفعل
فاملبدأ العقالين يقضي . نية واملبادئ األخالقيةاالجتماعية ومبعزل عن القيم اإلنسا

صلى اهللا (يقول الرسول . باختيار الوسائل الكفيلة بتحقيق الغايات واملصاحل املعنية
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم، كمثل اجلسد الواحد «): عليه وسلم

د مـن يئـة   ال ب. »إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
الظروف اليت متكن املسلمني من ممارسة هذه القيم السامية بكل حرية من خـالل  
دعم املؤسسات الدينية وتفعيلها، ال حتجيم دورها وقطع السبل أمامها بـدعوى  

  .جتفيف منابع اإلرهاب
وإذا كان اإلسالم يعلي من مكانة العقل، فإنه كذلك يعلي من شأن احلوار 

ادع إىل سبيل ربك باحلكمـة  «: بالطرق السلمية احلضارية مع اآلخر وإقناعه
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، حيث )١٢٥اآلية : سورة النحل(، »واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن
ويف هذا اإلطار حرصت . يكون التركيز على قوة األفكار، ال على حرب األفكار

خر من على دعم احلوار والتواصل مع اآلخر وتفعيلهما، وتطوير العالقات مع اآل
فهنالك ثالثة خماوف أو أنـواع  . خالل العمل املشترك يف سبيل القضايا اإلنسانية
اخلوف من اآلخر الذي مبعثه عدم : من الرهاب، جيب على اإلنسان التغلب عليها

الفهم واجلهل مببادئ ثقافة اآلخر ومعتقداته، واخلوف من اتمع وردود الفعـل  
من السالم حبيث ال نقدم على حتقيقه خوفاً من  إزاء آراء الفرد وأفكاره، واخلوف
  .تبعاته، ال من احلرب وتداعياا

إن احلرص على احلوار اهلادف والتواصل مع الذات ومع اآلخر يبـدد هـذه   
املخاوف ويفسح اال أمام العمل اجلاد على حتقيق السالم ورأب الصدع بـني  

ال بني العامة واملثقفني يف وجه أتباع الديانات والثقافات، كما يعزز قنوات االتص
، الذي »هيئة املئة مفكر مسلم«إن مشروع . مظاهر االنفصال والتهميش والعزلة

مت إطالقه قبل بضعة أشهر، حياول أن حيقق هذه الغاية من خالل التصدي للقضايا 
امللحة اليت تؤثر على املسلمني يف العامل عن طريق اللجوء إىل احلـوار السـلمي   

  .اهلادفوالنقاش 
كما أشري يف هذا السياق إىل املشروع الذي تبنته مؤسسة البحوث واحلـوار  
بني األديان والثقافات اخلاص بنشر الكتب السماوية الثالثة معاً بلغاا األصلية اليت 

أضـف إىل  . كتبت ا، من أجل استعماهلا كأساس إلصدار فهرس مقارن للقيم
ا يتصل باحلوار من قبل املنتدى اإلسالمي العاملي ذلك اجلهود احلثيثة اليت بذلت فيم

والس البابوي للحوار بني األديان، وما مت إجنازه يف جمال إيصال رسالة اإلسالم 
احلقيقية السمحة إىل غري املسلمني عن طريق تعزيز احلوار وتأكيد القيم اإلنسانية 

  .العاملية املشتركة
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ع الديانات والثقافات يقتضـي وجـوب   إن حتقيق االحترام املتبادل بني أتبا
معاملة أفكار اآلخرين واعتقادام باالحترام نفسه الذي نريد منهم أن يعاملوا به 

فاالحترام املتبادل يعزز أسس التعدديـة، ويفعـل التضـامن    . أفكارنا واعتقاداتنا
وال بد أن ترتكز معرفة اآلخر على دراسـة تراثـه   . والتكافل بني شرائح اتمع

إننا نعيش يف عصر يشهد انسياباً . ثقافته استناداً إىل املعلومات املتاحة بكل حريةو
حراً للمعلومات، وجيب أال نعمد إىل التعامل معها بصورة انتقائية تؤدي إىل إساءة 
فهم اآلخر وثقافته ودينه وتقوض احملاوالت اجلادة من أجل تأكيد نقاط االلتقـاء  

ري هنا إىل البيان الذي أصدره املسلمون األوروبيـون  أش. بني الديانات والثقافات
» رهاب اإلسـالم «هذا العام، مناشدين اجلمهور األورويب التوقف عند مصطلح 

وعدم إشاعة استعماله، وضرورة جتنب اللجوء إىل إطالق التعميمات على كـل  
  .املسلمني استناداً إىل وقائع معينة مورست من بعضهم

يب واإلسالمي مـن أشـكال االنقسـام والتنـاقض     تعاين شعوب العامل العر
واملفارقة، سواء يف دار احلرب أو دار السالم أو دار الصلح، يف الوطن حتت وطأة 
الفقر والظلم واالحتالل والتهميش، ويف املهجر حيث مظاهر التمييز ومشـكلة  

، وصـياغة  ميثـاق اسـتقرار إقليمـي   لذلك تربز احلاجة إىل وضع . االندماج
ومـــا جرى وجيـري  . للتواصل واالتصال يف ما بيننا ومع اآلخر يةإستراتيج

اآلن من أحداث مأسوية يف العراق وفلسطني ولبنان والسودان والقرن اإلفريقـي  
ينذر بكوارث وأخطار جسيمة جيب التصدي هلا عن طريق دعم مسار التعـاون  

ل املـوارد  اإلقليمي يف جمال تنمية البيئة الطبيـعية واإلنسـانية، وتفعــــي  
االقتصادية ملا حيقق حاجات اإلنسان املادية والروحية وحيقق لـه سـبل العـيش    

حنن، أي احلكومات واألفراد، يف أمس احلاجة إىل نشر ثقافة االنضـواء  . الكرمي
حتت مظلة القانون اإلنساين الدويل، متمسكني، يف الوقت نفســــه، ويتنا 
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ويف العام القـــادم، حتتفل األمم املتحـدة   .العربية اإلسالمية وقيمنا احلضارية
بالذكـــرى الستني لقيام مؤسساا اليت أنشـــئت بعد احلرب العامليـة  

ألقاليمها مبـا   اإلستراتيجيةوهي فرصة من أجل إعادة تعريف األولويات . الثانية
  .يكفل لإلنسان احترامه وكرامته، وحيافظ على البيئة ومواردها املهددة

تفعيل الدور اإلسالمي والعريب يف التعامل مع األزمات اليت تشهدها  ال بد من
وقد دعوت مؤخراً إىل . بعض دول العامل اإلسالمي، أزمة دارفور على سبيل املثال

كمـا  . دارفور وسـكانه  إقليمتأسيس جلنة عربية إسالمية من أجل التضامن مع 
طري للزكاة، تديره دعوت غري مرة إىل تأسيس صندوق عاملي فوق قطري وعرب ق

مثل هذا الصندوق ميكن توظيفه يف الشؤون اإلنسانية . كفاءات األمة أينما كانت
كما ميكن تأليف فرق سالم تسـتطيع أن تسـاهم يف   . من دون أية غاية عقائدية

فـوق   األعمارمحالت اإلغاثة وقت احلاجة، ووضع االعتبارات اإلنسانية وإعادة 
  .أي اعتبارات سياسية

ر احلضارة اإلسالمية، ازدهر يف فترة من الفتـرات التيـار العقـالين    يف إطا
. سواء يف جمال الفلسفة أم األدب: واإلنساين املنفتح على العلوم الدنيوية والعقالنية

أذكر هنا الفالسفة مثل الفارايب وابن سينا وابن رشد، كما أشري إىل ابـن حـزم   
أوائل من نقد الفكر املسيحي األندلسي مؤسس املذهب الظاهري الذي كان من 

، إضافة إىل األدباء »الفصل يف امللل واألهواء والنحل«واليهودي يف كتابه الضخم 
الذين نشروا موضوعات الفلسفة وزادوا من دائرة تأثريها عن طريـق اسـتعمال   

وأكرب مثال على ذلك أبو حيان التوحيدي الذي وصف بأنـه  . املنهجية اجلمالية
فلم يكن فهم أولئك للـدين قمعيـاً وال   . »وأديب الفالسفة فيلسوف األدباء«

لقد كانت لديهم قيم إنسانية حتترم كرامة اإلنسان وتثق . إرهابياً وال مذهبياً ضيقاً
به ومبلكاته وقدرته على اإلبداع والتفكري اخلالق وفعل اخلري وحتقيـق اجلمـال   
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. هذه الرؤيا اإلنسـانية حنن اآلن يف أمس احلاجة إىل . والسعادة على هذه األرض
قـرأت  «): ١٤٨٦(قال أحد كبار املفكرين اإلنسانيني يف إيطاليا بيك املرياندويل 

يف كتب العرب بأننا ال ميكن أن جند على سطح األرض كائناً أنبل وال أكثر روعة 
  ».من اإلنسان

نبذ  التعددية، املشاركة، متكني املواطن، الغريية واخلريية،: فلنؤكد قيم احلوار
وليحمـل  . العنف والكراهية، العمل ضمن إطار األسرة العاملية والشرعية الدولية

املفكرون واملثقفون املسلمون، سواء أكانوا عرباً أم غري عرب، مسؤولية العمـل  
على نقل الوجه احلقيقي لإلسالم، وإيصال صورتنا احلقيقية لآلخر من خالل نشر 

إن . لتنوع واالختالف القائم على مبدأ العدالـة ثقافة التعايش بني الناس يف إطار ا
  .املفكر كما يقول الفيلسوف نيتشه، هو طبيب حضارات

  ـــــــــــــ
رئيس منتدى الفكر العريب وراعيه، سفري اإليسيسـكو للحـوار بـني    *

  .الثقافات واحلضارات
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  الغائبون دائما على خطأ
  

  دلدار فلمز
خرين لكي نظهر أمامهم بصورة املثقف مجيعنا نتحدث عن تقبل أراء اآل

الواعي والذي لديه الشجاعة والشفافية اللتان متنحانه مكانة مرموقة يف احلوار 
والنقاش، ونؤكد دائما أننا على قدر عال من الوعي والفهم للطرف اآلخر من 
خالل احترام طريقة تفكريه مهما كان خمالفا لرأينا، ونقول أن لكل فرد احلق 

ء رأيه وطرح قناعته واختيار املعتقد الذي يناسبه، حيث نتظاهر مبظهر يف إبدا
حضاري، وذلك بتأكيدنا على أننا ال ننازع أحدا يف هذا احلق، وبال شك أا 

لتعايش األفراد فيما بينهم، حيث يتحقق لكل  -احلوار احلقيقي -أفضل طريقة
فهي من شخص من خالهلا فرصة وفضاء غري حمدود للكشف عن أفكاره، 

  .أمجل وسائل التفاهم يف حياة التجمعات البشرية
لكن هل ما ندعيه ونقوله نقوم بتطبيقه ولو بقدر نصف ما ندعيه من أفكار 

يف حياتنا " وبشكل خاص يف ما يتعلق بآرائنا حول املرأة"براقة ومستوردة 
ففي كل جملس نردد اجلملة الشهرية اليت جيهل معظمنا مصدرها . اليومية

وهو بيت واسع االنتشار بني الناس عامة " الف الرأي ال يفسد للود قضيةاخت"
واملثقفني خاصة، وقليل منهم يعرف انه ألمري الشعراء أمحد شوقي حيث يورده 

لكن وضع هذا . على لسان قيس وهو خياطب ليلى" جمنون ليلى"يف مسرحية 
ل واحد منا حيث يعتقد ك. البيت حيز التنفيذ أصعب مما يتصور ويظن البعض
فهو يردد هذه اجلملة من . انه هو املرجع وانه على صواب وغريه على خطأ

  .طرف وحياول أن يفرض رأيه حبنكة ومراوغة على من حوله أو الذين يناقشهم
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ال شك أن املنطق واملعرفة أداتان خطريتان خاصة إذا وظفنامها يف خدمة 
قرب إىل املعقول بعد أن نكسوه حيث نستطيع أن جنعل رأينا أ. نزواتنا ورغباتنا

بكثري من الضالل واحلجج والرباهني الزائفة اليت ختدم نزواتنا وأهواءنا الفردية، 
ونعمل أثناء ذلك على االستعانة واالستشهاد مبا خيدم دواخلنا وجدلنا حيث 
تظهر آراؤنا يف إطارات منمقة لتبدو وكأا يقينيات ال تقبل النقاش، يف حني 

أكثر من مواقف شخصية ضيقة، وإذا ما متعنا أكثر يف  فحواها  أا ليست
ومن . السفسطائي يتضح لنا ما هو خمفي وراءها من النفاق واالدعاء والغرور
حيث ، هذه الزاوية نكتشف أن هناك قضايا ال حتصى جتعل ذكاءنا فاسدا

ة يعود ذلك كله إىل أمور عديدة منها نوعي. حتجب أنظارنا عن رؤية احلقيقة
التعليم اليت تعلمناها والتربية اليت تلقيناها باإلضافة إىل العادات اليت اكتسبناها 
على مدار السنوات نتيجة معايشتنا ألشباهنا من البشر حولنا، وينعكس ذلك 
بشكل واضح على سلوكنا االجتماعي حيث ال نفهم مثال ملاذا عندما يتخاصم 

بادالن شعورا نبيال جتاه بعضهما صديقان كانا حىت وقت قريب مقربني جدا يت
عدوين يتبادالن كل احلقد ، رمبا بعد سوء تفاهم صغري، البعض ليصبحا فجأة

      .والكراهية
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الرؤية اآلن
א

  * א
ـّر تفاصيل حياته شاء أو أىبليس هناك من مواطن إال والدولة  ، تسيـ

أخذ الضرائب، ويف حماكم الدولة يدخل الظامل الرواتب وت تعطيفالدولة 
والدولة املبدعة هي اليت حترص على ..السجن ويفرج عن سجن املظلوم 

صاحب املواهب فتعطيه الفرصة للصعود يف مدارج الرقي فيصبح أنشط فرد 
يف اتمع يف أول الصف مع أقرانه ال خارج إحداثيات الفعل اليومي مهمشاً 

دولنا اليت متيز الناس ال على أساس مواهبهم بل حبسب  كما يف دولنا مثالً
  والءه للعشرية والوزير الفالين واملسؤول العالين، 

إن عدم وجود عناية للتفاضل بني أبناء البلد الواحد هي مسؤولية 
مؤسسة الدولة اليت الواجب عليها أن تم بذوي الكفاءات لتصبح مبثل 

سية راسخة، وعندما نزل القرآن على هؤالء قوة عاملية ذات مؤسسات تناف
سيدنا الرسول فهم بعض كرباء قريش أنه كتاب مساوي وهو كالم اهللا 
ولكن الذي منعهم عن اإلميان بالرسالة شئ آخر غري اليقني باهللا بل إنه 

چ    ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   هچ  ٹ ٹاحلسد التنافسي ، 
ى املناصب ال يعتمد على لقد شعر هؤالء أن التنافس عل٣١: الزخرف

الكفاءة بل على االنتساب إىل القبيلة كما نفعل حنن اليوم فنقسم الناس تبعاً 
النتماءام وعند مؤسسة الدولة اليت قادها الرسول الناس سواسية فاإلسالم 
غري املسلمني، واملبدأ غري أصحابه ولو أن فاطمة بنت الرسول سرقت 
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ولة، ألن الدولة هي األب الروحي لتعرضت للمحاكمة يف مؤسسة الد
للمواطنني الذين جيب أن يشعروا بقيمة العدالة بني األبناء مجيعهم،وهكذا 
. وجدنا مبادئ الرشد ستبقى حتلق فوق الناس تنادي ضمائرهم لالرتفاع

وتسود حالة العجز والشيخوخة وتتآكل نفسها .لئال تفشل الدولة يف مهمتها
  .بنفسها

والتفريق بني أشكال وأنواع ) الدولة(ة بني األبإن مشكلة تصدع الثق
تقلب املعادلة االجتماعية فتجعل املخلصني هم املنافقون يف ) املواطنني(األبناء

  .سلسلة من تشويه اإلخالص للدولة
فالدولة أوجدها اإلنسان من أجل أمن األفراد داخلها، ومع والدة 

كيف نعيد : ى السؤال امللحالدولة ولدت احلضارة اليت نتمتع بثمراا، ويبق
توازن السلم التنافسي وقد أخذ كل أناس موقعهم يف الدولة، كيف نقنع 
صاحب املنصب األقل كفاءة وموهبة أن يتخلى عن كرسيه لصاحل األنشط 

  واألدق؟
  .إنه سؤال وجودي يشعرنا بعمق األزمة يف دولنا

  ــــــــــــ
    ـ العراق يف ثانوية األوائل األهلية املوصل مدرس * 
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  :وثائق 
  

 ردستانآ جمهورية رئيس محمد للقاضي وصية آخر
 شنقا إعدامه قبل

  

 العربية باللغة مرة ألول الوثيقة هذه تنشر
  ردستاينك اتبك  جوامري حمسن : ترمجة

 
 شعيب يا ! حقوقهم هضمت الذين إخويت يا ! األعزاء وإخويت أبنائي يا
 بعض لكم أقدم حيايت، من األخرية اللحظات يف ذا أنا ها ! املظلوم
    :نصائحي

 ..وتعاضدوا توحدوا ..بعض على بعضكم يبغي ال أن باهللا مكأناشد تعالوا
 تودد وإنَّ ..خبس بثمن مكلعدو أنفسكم تبيعوا ال ..مكعدو أمام اثبتوا
 ومىت أبدا، يرمحكم ال فهو ..أهدافه تتحقق حني وينتهي حمدود، لكم مكعدو
 وال عنكم يعفو وال حمالة ال منكم ينتقم فانه أغراضه، استنفدتو الفرصة وجد
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 وعالمة ..يرمحون وال مستبدون ظلمة، هم ثريون،ك الكورد أعداء إن . يرحم
 يف ذلككو وإحتادهم، وحدم يف يكمن امة، أو شعب أي نصر وطريق
 . املتجربين وطأة حتت يرزحون فهم وإال املناصرة،

 إمنا البسيطة، وجه على شعب أي من بأقل ستمل ! الكوردي الشعب أيها 
 حتررت اليت الشعوب من ثريك على متقدمون والقوة والشهامة الرجولة يف انتم
 أولئك ولكن أمثالكم، هم املستبدين، قبضة من ختلصت اليت فالشعوب ..
 .. متحدين انواك

 ورفض احلسد ونبذ بالوحدة فقط مرهون مكحترر وإن ..العبودية فتكمك
   . شعبنا ضد لألجنيب مالةالع

 ومجاعته لونه انك أيا عدو الكورد فعدو ..العدو خيدعنكم ال ! إخويت
 والتقاتل، الفتنة بينكم ويوقع يرمحكم، وال ضمري، وال له شفقة ال ..وقومه
 ضد بعضكم يحرض اذيب،كواأل اخلدعة طريق وعن ..األطماع بينكم ويثري
 وأقل فسقا ثركوأ وألعن ظلما ثركأ همف م،كأعداء أعدى هم والعجم .بعض
 ..الكوردي الشعب حبق جرمية أي اقتراف عن يتورعون ال ..اجلميع من رمحة
 وحلد التأريخ طوال فيهم متأصالن والكراهية فالبغض دائما، انواك وهكذا
 آغاي إمساعيل " ب بدءاً شعبكم، زعماء مع تعاملوا يفك أنظروا . اللحظة
 لقد ..ثرك وآخرين املنكوري ومحزة آغا جوهر بأخيه وانتهاء " شكاك

 فرقوا مث ومن البداية، يف واللني باملرونة معهم تعاملوا حيث مجيعا، خدعوهم
 بأن خدعوهم لقد ..بتصفيتهم ودناءة خسة بكل قاموا وأخريا ومشلهم، مجعهم
 حيسنون وأم صافية جتاههم العجم نية بأن إليهم وأوحوا بالقرآن، هلم أقسموا
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 بيمني إخندعوا الذين الكورد تصديق سرعة على أسفاه وا ولكن . معهم نعاص
 حدود يتجاوز مل قطعوه ما لكو الكورد، لزعماء قطعوها اليت العجم وعهود
 وال إحتدوا : وأقول باهللا، لكم صغري أخكو مكأناشد لذا، . واخلداع الكذب
 ال . فيه السم سونيد فإم العسل، مكمنحو لو العجم بأن وتيقنوا ..تتفرقوا
 ووضعوا مرة ألف وبالقرآن ميينا حلفوا لو فإم ..العجم وعهود قسم خيدعنكم
 ها . وخمادعتكم خيانتكم يريدون بأم دواكتأ حينئذ م،كووعدو عليه أيديهم
 نتك ما بأن لكم أقول ..هللا أنصحكم حيايت، من األخرية اللحظات يف ذا أنا

 الطريق وتبيان النصائح تقدمي يف أقصر مل ..أعلم واهللا فعلته، قد فعله على قادرا
 تنخدعوا بأال وأطالبكم عليكم أعيده واحلال، الوقت هذا ويف واآلن ..الصحيح

 ال ألم وعقودهم، بعهودهم وال بالقرآن حلفهم تصدقوا وال بالعجم ثركأ
 باحلساب وال القيامة بيوم وال برسوله وال به يؤمنون وال اهللا يعرفون
 لو حىت وحمكومون، جمرمون نظرهم يف فإنكم وردا،ك دمتم وما ..كتابوال
 مباح وأرواحكم وأموالكم رؤوسكم فإن ذلك، اجل من ..مسلمني نتمك

 أمتىن نتك ما . غزوة هو مكضد به يقومون ما لك ويعتربون بنظرهم، وحالل
 لقد ..احلاقدين األعداء هؤالء ظلم من تعانون وأنتم كمكوأتر احلياة أغادر أن

 والكذب باليمني العجم خدعهم الذين ورؤساءنا ماضينا يف ثرياك فكرت
 أن بعد هذا حدث وقد ..قتلوهم وبالتايل عليهم القبض ألقوا مث ومن واحليل
 أمامهم، يصمدوا ومل البطولة معارك يف عليهم واالنتصار هزميتهم عن عجزوا
 . قتلهم وبالتايل مخداعه على والدجل واالحتيال الكذب طريق وعن فأقدموا

 أن وقبل ..بالعجم ما يوم يف أثق ومل الزعماء، ألولئك حصل ما لك ركأتذ أنا
 ورديةك شخصيات وإرسال والتوصيات الرسائل طريق وعن هنا، إىل يعودوا
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 وعلى العجم دولة بأن ما وفاء أي دون ومن ثرياك وعاهدوا وعدوا وفارسية،
 يف واحدة دم قطرة تسقط أن نيتها يف وليس اخلري هلم تريد الشاه رأسها
 ولو ..قطعوها اليت الوعود نتائج أعينكم بأم ترون اآلن أنتم وها ..وردستانك
 لنا حصل ملا للعجم، أنفسهم يبيعوا ومل خيونوا مل والعشائر القبائل رؤساء أن

   . حصل ما وجلمهوريتنا ولكم

 لسنا فإننا علم،ال طلب على مكأبناء حتثوا أن : هي لكم ووصييت نصيحيت
 ال حىت تعلموا، ..العلم غري يءش ينقصنا وال األخرى الشعوب من بأقل

 يف القاتل سالحه هو مكعدو لدى فالعلم ..الشعوب بكر عن تتأخروا
 فإنكم إهتمامكم، العلم وأوليتم واحتدمت اتفقتم أنكم لو دواكتأ . وجهكم
 ويقضي يحبطكم أن ينبغي ال . عزيزا نصرا مكأعداء على تنتصرون سوف
 إىل تصلوا أن أجل ومن ألنه أعمامي، وأبناء أخي ومقتل مقتلي عزميتكم على

 وأنا ..أجلها من التضحيات أمثالنا من الكثري يقدم أن جيب وأهدافكم، آمالكم
 باحليل عليهم يقضى سوف الذين اآلخرين من الكثري هناك بأن يقني على

 سوف منا، وأقدر اعلم هم الذين من الكثري هنالك بأن قناعة على أنا . والنفاق
 .. األعاجم ومؤامرات وخداع شرك يف يقعون

 الشعب أبناء من للمخلصني وعربة درسا مقتلنا يكون أن آمل لكنين
 . الكوردي

 يكون أن وتعاىل سبحانه اهللا من ترجو ان : وهي أخرى نصيحة لدى 
 ثقة على ونكأ ئذحين ..الشعب هذا أجل من نضالكم يف ومعينكم مكنصري
 اجلواب وعند !؟ وأفز أنتصر مل ملاذا تسألونين قد . عونه من مكميد سوف بأنه
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 أن من ربكا وفوز نصر وأي نعمة أي .. وفزت إنتصرت لقد واهللا : لكم أقول
 احلياة يف مطليب بأن دواكتأ ! ؟ شعيب سبيل يف وروحي ومايل برأسي أفدي
 مرفوع وقومي، وشعيب والرسول اهللا هأواج وأنا جتعلين موتة أموت أن انك

   . يل نصر هي املوتة هذه إن ..الرأس

 يقوم البيت يف فرد لك أن ماك ..اجلميع بيت هي وردستانك ! أحبائي
 مع األمر ذلككو شأنه، يف اآلخر يتدخل أن األمر حيتاج وال فيه حمدد بعمل
 البيت هذا يف عضوا بأن تعرفون عندما ..البيت مثلك مثلها فإن وردستان،ك

 العوائق لوضع ومسوغ داع هناك وليس ليعمل، دعوه ما، بعمل القيام بإمكانه
 ألنه .. الكربى املسؤولية حتَمل مكأحد لكون الغرية مكوتأخذ تكتئبوا أو أمامه
 وحيمل به عامل أنه هذا يعين ويديره، عظيما عمال ما شخص يتحمل حينما
 أفضل الكوردي بأن دكتأ . واجبال هذا أمام عظمى مسؤولية عاتقه على
 مسؤولية أحتمل نكأ مل ولو ..قلبه يف والكراهية البغض حيمل والعدو ..لك
 ال ان جيب لذا ..املشنقة حبل حتت واقفا اآلن نتك ملا عاتقي، على بريةك

 فقط يقتصروا مل أوامرنا، ينفذوا مل الذين . بعضكم جتاه الطمع بكم يستبد
 أنفسنا اعتربنا أننا ومبا ..أيضا عادونا إمنا فحسب، ةوالطاع التنفيذ عدم على
 ..البال مرتاحوا وهم ينامون أوالدهم، وبني بيوم يف اآلن فهم لشعبنا، خداما
 وأنا املشنقة، حبل حتت واقفون اآلن حنن ها لشعبنا، خداما ونناك بسبب لكننا
 املسؤولية أحتمل نكأ مل ولو ..الوصية ذه حيايت حلظات آخر إاء بصدد

 هي لكم، أقدمها اليت النصيحة وهذه . عميق نوم يف اآلن أغط نتك الكربى،
 هناك انك لو بأنه يقني على وأنا ..عاتقي على اليت املهام إحدى من أيضا

 . املشنقة حبل حتت مكاين يف اآلن هو ألصبح مسؤوليايت، حتَمل آخر شخص
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 عاتقي، على اليت ليةللمسؤو وطبقا اهللا أرضي أن أجل ومن اآلن وأنا
 قدمت ) باملعروف األمر ( الطيب العمل اجل ومن للشعب خادم كورديكو

 متاما، إليها تنصتوا وان العرب الحقا منها تأخذوا ان أرجو ..النصائح بعض لكم
  :مكأعداء على تعاىل اهللا مكينصر أن أمل على

 ( برسوله تؤمنواو وتعبدوه، ) اهللا عند من جاء مبا ( و باهللا تعتقدوا أن -١ 
  .ومتينا قويا الدينية للفرائض مؤكأدا ويكون ) وسلم عليه اهللا صلى

 املشينة األعمال تقترفوا ال ..صفوفكم يف واتفاقكم وحدتكم أحفظوا -٢ 
  .املسؤولية تسلم عند والسيما طماعني تكونوا وال بعضكم، جتاه

 ال حىت حتصيلكم، ودرجة والعلم الدراسة مستوى رفع يف اجتهدوا -٣
  .ثرياك بالعدو تنخدعوا

 فهم خمتلفة، بأشكال يعادونكم ألم العجم، السيما باألعداء، تثقوا ال -٤
 ذريعة لك عن يبحثون بأم أثبت والتأريخ .ودينكم ووطنكم شعبكم أعداء
 الكورد على القضاء عن يتورعون وال سبب ألدىن مكويقتلو بكم، لإليقاع
  .بتاتا

 الن الدنية، الدنيا هذه يف زائل بقاء يف طمعا للعدو مأنفسك تبيعوا ال -٥
  .عليه االعتماد ميكن وال العدو نفس هو العدو

 األموال يف وال األرواح يف وال السياسة يف ال بعضا، بعضكم خين ال -٦
 حييق ئالسي واملكر والناس، اهللا عند وجمرم ذليل اخلائن ألن ..األعراض يف وال

  .األخري يف بصاحبه
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 جيعلنكم وال معه، فتعاونوا ،أعمالكم أداء من متكن منكم أحدا أن لو -٧
 لصاحل عليه تتجسسوا أن اهللا السامح أو ضده تقفوا أن والطمع االستئثار
  .العدو

 املساجد على صرفه أجل من هو هذه، وصييت يف وركاملذ -٨
  منه وتستفيدوا مجيعا تطالبوه أن عليكم ..واملدارس واملستشفيات

 الشعوب باقيك تتحرروا حىت واجلهاد، والدأب النضال عن تتوقفوا ال -٩ 
 احلرية وامتلكتم وطن لكم أصبح لو ..الدنيا ملال قيمة ال ..األعداء نري من

 بأنكم يقال ان ميكن ذاك عند لكم، ووطنكم وأرضكم أموالكم وأصبحت
  .وعزة دولة أصحاب ذلككو وثروة، أموال أصحاب حقا

 يعتقد أحدا أن لو ولكن ..اهللا حق سوى حق، علي ألحد أن أظن ما - ١٠
 . منهم ويأخذه الورثة إىل فليذهب برية،ك ثروة تكتر فإنين حق، علي له أن

 ألن بعضا، بعضكم يظلم ال ..تنتصروا لن فإنكم متوحدين، غري دمتم ما 
 أو زيادة دون من اهللا وعد وهذا ..وخيزيه وقت بأسرع الظامل على يقضي اهللا

 تأخذوا أن آمل . ظلمه من ينتقم واهللا وخيزى، يسقط سوف الظامل ..نقصان
 : سعدي الشيخ قال ماك وأقول األعداء، على اهللا مكينصر وأن بنصيحيت،

 انك : يعين رفتيم و آردمي خدا با حوالت آوفتيم و بود نصيحت ما مراد
 وذهبنا هللا األمر وسلّمنا وقلنا نصيحة جمرد قصدنا

 والوطن الشعب خادم

  حممد القاضي



  ٢٠١٢تشرين األول  -  )٦٥(العدد   -عشرة   الثامنةة السن -احلوار    ١٤٥

  
  قراءة يف الكتب واملطبوعات

  
  

  رحلة إلى صالح الدين األيوبي
  حنين ال ينتهي يعبر عنه آاتب مصري 

 
 

  محمد فوزي رحيل
   

كان صالح الدين األيويب وال يزال رمزاً ومثاال حيتذى، ودرساً خصباً 
تغرب كمية لألخالق والفروسية والعدل والرمحة يف احلرب والسالم، وال نس
ومقالنا هذا . البحوث والدراسات اليت كتبت عنه يف خمتلف لغات األرض

يدور حول أحدث ما صدر من مؤلفات حول صالح الدين للدكتور حممد 
وهذا . مؤنس عوض الذي سطر عدداً من املؤلفات حوله من زوايا خمتلفة
 صالح الكتاب هو رجع حنني انتاب املؤلف يف أعقاب رحلة قام ا إىل قرب

رحلة إىل صالح الدين «الدين يف دمشق، وهو ما يعرب عنه عنوان الكتاب 
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وتكون الكتاب من ثالثني فصالً غري معنونة، لكن كاتب هذه . »األيويب
  .السطور سيضع هلا عناوين تعرب عن حمتوى كل فصل

بعد طول شوق للقاء طار . »الطريق إىل قرب صالح الدين«الفصل األول 
ويف دمشق . من الشارقة إىل دمشق حيث يرقد صالح الدين مؤلف الكتاب

شعر املؤلف بأنه ليس بغريب، بل املدينة ال ختتلف عن شقيقتها القاهرة 
  .كثرياً

ما إن استقر الكاتب يف فندق قصر . »قرب صالح الدين«الفصل الثاين 
الشرق يف دمشق حىت شعر بقرب حتقيق األمل وهنا بدأ يف وضع املسودة 

هلذه الرحلة املشوقة، حيث بدأت ذاكرة الكاتب يف تذكر مراحل  األوىل
م حىت وفاته عام ١١٣٨حياة صالح الدين منذ والدته يف تكريت عام 

  .م يف دمشق١١٩٣
يف هذا الفصل حتدث املؤلف . »أين قرب صالح الدين؟«الفصل الثالث 

 عن جتواله يف شوارع دمشق حبثاً عن قرب صالح الدين حىت وجده وهناك
والذي قدم له » عدنان حممد قويدر غزال«تصادق مع حارس الضريح 

معلومات قيمة عن زوار الضريح، فاملاليزيون واإلندونيسون واألتراك 
) مايو(يعشقون صالح الدين واألوروبيون يكثرون من زيارته يف أيار 

وآذار ) فرباير(واليابانيون يفضلون زيارته يف شباط ) يونيو(وحزيران 
  .كما ينفعل املسلمون الروس والشيشان كثرياً ذه الزيارة) مارس(

خاطرة جالت خبيال . »صالح الدين احلاضر الغائب«الفصل الرابع 
وتتعلق باحلضور املتجدد لصالح الدين يف . املؤلف حال جلوسه جبوار القرب

: ويرى الكاتب أن ذلك له كثري من املربرات منها. العقل اجلمعي العريب
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ضية التحرير، تواضعه اجلم، حكمته البالغة، احتقاره للمال، إخالصه لق
حسن اختياره للحاشية اليت أخلصت له النصح وأخرياً صدقه وعدم خداع 

  .الناس باسم السياسة
عرب املؤلف يف هذا الفصل عن تقديره » عدنان غزال«الفصل اخلامس 

  .حلارس الضريح الذي أحسن وفادته خالل الزيارة
هو فىت سوري قابل املؤلف عند . »لؤي أبو ريشة«الفصل السادس 

الضريح وحتاور معه ومن خالل احلوار تأكد املؤلف من حضور صالح الدين 
  .يف عقل الناشئة العرب

يف هذا الفصل . »اإليرانيون ال يزورون صالح الدين«الفصل السابع 
ح يشري املؤلف إىل ملحوظة مهمة وهي إحجام اإليرانيني عن زيارة قرب صال

الدين حبكم أنه هدم الدولة الفاطمية، وأوضح املؤلف أن الدولة الفاطمية 
كانت منهارة بالفعل حال والية صالح الدين وزارا بسبب صراعاا 
الداخلية وصدامها مع اخلالفة العباسية، ما بدد قوا وجعلها شبحاً يوشك 

  .»ذاتياًصالح الدين وضع اية لكيان منتحر «أي أن . على االختفاء
من ضمن خواطر . »صالح الدين ومشاهري التاريخ«الفصل الثامن 

الدكتور مؤنس أمام ضريح صالح الدين، املقارنة بينه وبني عدد من كبار 
القادة والزعماء مثل اإلسكندر األكرب وشارملان ووليم الفاتح وريتشارد 

يف  أن صالح الدين فارس ليس له نظري :قلب األسد وغريهم ليخلص إىل
  .احلرب والسالم، وأنه ظاهرة ال تتكرر

لفت نظر املؤلف النساء . »نساء عند قرب صالح الدين«الفصل التاسع 
الزائرات قرب صالح الدين وهو ما ذكّر املؤلف مبوقف صالح الدين من 
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النساء خصوصاً زوجته عصمت الدين خاتون وابنته مؤنسة خاتون، جبانب 
عد فتح القدس، وهو ما خلق تقديراً غربياً حسن معاملته نساء الصليبيني ب

لشخص صالح الدين انعكس يف تسمية عدد كبري من األوربيني باسم 
  .Saladinصالح الدين 

، من األفكار اليت راودت »صالح الدين والعناية اإلهلية«الفصل العاشر 
الكاتب أثناء جتواله يف حواري دمشق وأزقتها فكرة العناية اإلهلية بصالح 

ين الذي تعرض كثرياً لألخطار اليت كادت تودي حبياته أثناء قيادته الد
اجليوش، وحماوالت االغتيال لكنه جنا منها مجيعاً حىت تنتهي حياته على 
فراشه وتبقى ذكراه مطبوعة يف العقل اجلمعي العريب حىت يرث اهللا األرض 

  .ومن عليها
ما صالح مدينتان أحبه» بيت املقدس ودمشق«الفصل احلادي عشر 

الدين، األوىل حارب من أجلها حىت أعادها من يد الغزاة وأكثر من املنشآت 
  .ا، والثانية دفن يف ثراها ليشرفها جبسده الطاهر أبد الدهر

حىت يكون املؤلف موضوعياً . »أخطاء صالح الدين«الفصل الثاين عشر 
ملكتبة تبديده ا: يف نظرته لصالح الدين عرض لعدد من أخطائه من بينها

الفاطمية اليت كان فيها أكثر من مليون خمطوط، وعدم االستماع لنصح 
األطباء، ما أثر سلباً يف صحته، وغلبة عاطفة األبوة على عاطفة املصلحة يف 
توزيع ملكه بني أوالده يف شكل ال يتناسب مع شدة اخلطوب وجسامة 

  .املسؤولية
التاريخ كان وراء جل عظماء . »العقدة املبدعة«الفصل الثالث عشر 

وقد رأى . عظمتهم عقدة حتولت من سبب لإلعاقة إىل دافع لإلبداع
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الكاتب أن عقدة صالح الدين متثلت يف مشكلة عصره اليت عاىن فيها قلب 
العروبة واإلسالم يف الساحل الشامي من الغزاة الصليبيني، جبانب معاناة 

تهزاء بعض الشعراء، صالح الدين من عاهة العرج وهو ما جعله مثاراً الس
لكن صالح الدين حول عقدته إىل طاقة دافعة نتج عنها ما حققه من 

  .جناحات ال تنكر
عرف صالح الدين بتقديره لعنصر . »قيمة الزمن«الفصل الرابع عشر 

 ٤الزمن خالل مراحل كفاحة ويكفي دليالً على ذلك أن يوماً واحداً، وهو 
له سنوات حىت حان الوقت فكان  م يوم حطني، استعد١١٨٧) يوليو(متوز 

  .اإلجناز والنصر املدوي
يف هذا الفصل يتذكر . »هل يستحق اإلعجاب«الفصل اخلامس عشر 

ويتعلق األمر بسؤال من . املؤلف حواراً بينه وبني أحد الطالب السعوديني
الطالب حول شخص صالح الدين هل يستحق كل هذا اإلعجاب من 

ؤنس مبربرات هذا اإلعجاب حىت تبىن الطالب األستاذ، فرد عليه الدكتور م
  .االجتاه نفسه

وهي من أعجب . »مؤلفات عن صالح الدين«الفصل السادس عشر 
الزوايا املتصلة بصالح الدين فال جتد لغة من لغات الدنيا مل يكتب ا مؤلف 

  .عن صالح الدين، وإعجابه ذا البطل
 هذا الفصل خطر يف» وليم الصوري وابن شداد«الفصل السابع عشر 

ببال املؤلف مقارنة بني اثنني من الكتاب املعاصرين لصالح الدين وكالمها 
أعجب ذا البطل خصوصاً وليم الذي تنبأ بنهاية اململكة الصليبية على يد 
صالح الدين، أما ابن شداد فكان مستشار صالح الدين األمني وألف عنه 
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وهو أهم مصدر عريب عن » سفيةالنوادر السلطانية واحملاسن اليو«: كتاب
  .حياة صالح الدين

وهو املؤرخ العراقي البارز صاحب . »ابن األثري«الفصل الثامن عشر 
غري . وغريها» التاريخ الباهر«و » الكامل يف التاريخ«املؤلفات املهمة مثل 

أن هذا املؤرخ كان ناقداً لصالح الدين على طول اخلط يف ظل والئه لسادة 
الزنكيني لكنه بعد وفاة البطل صالح الدين راجع نفسه وقارن صالح الدين 

  .بينه وبني عمر بن اخلطاب
يف رحاب ضريح صالح الدين . »زيارة وهلامل الثاين«الفصل التاسع عشر 

شاهد الدكتور مؤنس كسوة رخامية رائعة للمقربة أهداها اإلمرباطور األملاىن 
ياته الضريح يف عهد السلطان وهلامل الثاين تقديراً لذكرى البطل خالل ز

  .العثماين عبداحلميد الثاين
يف هذا الفصل تذكر . »رجال حول صالح الدين«الفصل العشرون 

الدكتور مؤنس العاملني يف فريق صالح الدين من أمثال العماد األصفهاين 
  .الكاتب الشهري والقاضي اء الدين بن شداد وغريهم

وكيف وصلتنا؟ » ح الدينصورة صال«الفصل احلادي والعشرون 
يوضح املؤلف أن الصورة املتداولة للبطل اآلن هي من رسم فنان قبطي 

  .تعبرياً عن اعتزاز أقباط مصر ذا الرمز الكبري
كانت حاضرة يف ذهن صالح » فكرة املوت«. الفصل الثاين والعشرون

ومع . الدين خباصة مع كثرة حروبه وفقد كثري من األحباب يف ملح البصر
  .ذلك مل يتقاعس عن اجلهاد، دافعه عدالة القضية ونبل اهلدف

كان من الضرورة أن . »سيف صالح الدين«الفصل الثالث والعشرون 
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  .يقطع كثري من الرقاب لكن من منطلق ومربر قويني
كتبها لولده الظاهر » وصية صالح الدين«الفصل الرابع والعشرون 

ن الواجب عليه معاونة ولده غازي حني شعر بأنه أوشك على الرحيل، وأ
على رسم مستقبل حياته وقد تركزت الوصية على تقوى اهللا واحلذر يف 

  .سفك الدماء وتأليف قلوب احلاشية والرعية
من قبل عدد من » هجوم على صالح الدين«الفصل اخلامس والعشرون 

الكتاب لألسف وصفوا بالعرب مثل حسني األمني وإبراهيم جواد لكن 
  .نس بدد حججهم وأفحمهم مفنداً مزاعمهمالدكتور مؤ

صاحب » اء الدين قراقوش«الفصل السادس والعشرون دار حول 
الدور البارز يف ترتيب أحوال مصر يف بدايات حكم صالح الدين ومن أهم 
أعماله البدء يف بناء قلعة اجلبل وقلعة جزيرة فرعون مث دوره البارز يف 

هجوم «السابع والعشرون كان حول الفصل . احلملة الصليبية الثالثة
على صالح الدين بسبب مقتل الصويف السهروردي غري مراعني » الفالسفة

الظرف التارخيي احلرج الذي كانت متر به املنطقة جبانب أن من حكم 
  .باإلعدام عليه هم الفقهاء وبالتايل هم من يتحملون التبعة

شاهد » الدينيوسف شاهني وفيلم صالح «الفصل الثامن والعشرون 
الدكتور مؤنس يف دمشق فيلم صالح الدين وتذكر اخلصومة األبدية بني 

  .الدراما العربية والتاريخ وفند ما به من أخطاء تارخيية واضحة
وضح املؤلف أنه » واجبنا حنو صالح الدين«الفصل التاسع والعشرون 

يف  جيب طبع املؤلفات اليت كتبت عن صالح الدين واالحتفال به كل عام
  . ذكرى وفاته وعقد اللقاءات العلمية وحلقات
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  :شخصيات كردية
  :برقوق

أحد مشاهري األكراد، وأحد أبرز قادة املماليك يف مصر، الذي أنشـأ سلسـلة    
. نسبة إىل برج القلعة يف القـاهرة ) م١٣٤٠، ١٣٨٢( املماليك الربجيةجديدة من 

وإنه مل يستطع حىت يف مصر أن . نيوقد كان اجلميع أكراداً إال اثنني منهم كانا يونان
جييد اللغة العربية وال التركية، وكان الترمجان بسبب جهله بغري اللغـة الكرديـة ال   

  "عن فيليب حيت. "يفارقونه

   :جمال الدين الداسني
كان من أشهر املغنني يف عهد املغول والتركمان، وهو عمر بن خضر بن جعفر 

فاجتهد عمر حىت / هـ٦١٦/ولد عام . ببغداد زاده الكردي الداسين درس املوسيقى
  .مث قدم الشام، واتصل مبلوك ماردين وبصاحب محاة. فاق يف الغناء

تويف . الكرت املطلوب يف علم الدوائر والضروب: له تصانيف يف هذا الفن منها 
  .هـ٨٠٠أوائل سنة 

  :حامد العمادي
بدمشق ولـد سـنة    ابن عماد الدين الدمشقي املعروف بالعمادي مفيت احلنيفة

  :هـ ودرس يف اجلامع األموي مث السليمانية له مؤلفات١١٠٣
  ـ شرح اإليضاح١
  ـ فتاوي يف جملدين٢ 
  ـ دالئل اخلريات٣ 
  ـ اإلحتاف لشرح خطبة الكشاف٤ 
  ـ احلوقلة يف الزلزلة٥ 
   .م١٧٥٧تويف . ـ الدر املنطاب يف موافقات حضرة عمر بن اخلطاب٦ 
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  أدب وفن   
  

 لعله عمر الكبير الشاعر حياة عن لمحة
  " رينجبر"

   
 هشيار عمر   

 اإلجحاف من نوع هذا حقه تعطيه أن تستطيع وال شخص عن تكتب أن
 األدب يف بصمات وله جمتمعه يف معروفاً الشخص هذا يكون أن وخاصة حبقه

 اكتب أن مين طلب ولكن .واالجتماعي السياسي اال يف نضاله وله الكردي
 كان ألنه حقه من جزءاً ولو  أعطيه أن استطيع أن وعسى حياته عن شيئاً

  . واإلعالنات األضواء عن بعيداً هوادة دون يعمل اهول كاجلندي
 والفقر واالعتقال والتهجري اهلجرة فيها الكردي الشعب كحياة حياته
 املشروعة احلقوق عن الدفاع يف والعناد واملتابعة واملثابرة والكربياء والنضال
 . اهلدف إىل الوصول و الكردي للشعب
 قرية يف" رينجرب " لعله عمر املعروف الكردي والشاعر الكاتب ولد
 مبحاذاة كم/2/ مبسافة بوتان جزيرة شرقي الواقعة م/1935/ عام قصردال
 بن حممد بن إمساعيل بن حسن بن عمر امسه، ديوار عني مقابل دجلة ر شاطئ
 . ديرشوا عشرية من آديا حممود
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 بريان سعيد الشيخ ثورة بعد وخاصة آنذاك التركية الدولة مظامل وبسبب 
 العوائل من العديد هجرة إىل أدى الالحقة األخرى الكردية واالنتفاضات

 إىل الشاعر عائلة هجرة ومنها الفرنسي االنتداب منطقة باجتاه الوطنية الكردية
 إىل انتقلوا ثالثة أو سنتني وبعد دجلة ر من اجلنوبية الضفة ديوار عني قرية
 شرقي كم/5/ حوايل ديوار عني عن تبعد  مجيلة قرية وهي التحتاين مزري قرية

 وهناك الفوقاين خرتير تل قرية إىل ثانية انتقلوا سنوات عدة وبعد  دجلة ر 
  والعوز الفقر وبسبب الثاين الصف حىت فيها ودرس االبتدائية باملدرسة التحق
 يف والبقاء  املدرسة ترك اىل اضطر مما الدراسة يف ستمراريةاال له يتسىن مل

 عام يف تزوج.  الرشد سن بلوغ حلني ، أسرته احملتاجة إلعانة القرية
 .م/1957/
 تل قرية من جمدداً االنتقال أسرته على فرضت العيش لقمة وراء السعي  إن
 واليت يريكد مدينة شرقي الواقعة م /1958/ عام يف زغات قرية إىل  خرتير
 شعبه جتاه باملسؤولية وشعوره القومي وعيه وبسبب كم/12/ حبوايل عنها تبعد
 الكردي الدميقراطي احلزب صفوف إىل االنتساب قرر القاهرة الظروف تلك يف
 . املضطهد شعبه حقوق مدركاً  )الباريت (سوريا يف

 من األوىل الكوكبة مع واملستمر العنيد نضاله بدأ ذكر مما وانطالقاً
 عكيد واملرحوم أمحد مال إبراهيم كنعان كاملرحوم سوريا يف الكرد املناضلني
  سطع مث   الكردية اجلماهري بني والوطين القومي الوعي بنشر قام ... وغريهم
 االجتماعية وعالقاته نضاله و الزائد والقومي السياسي وعيه بسبب جنمه

 .مرات عدة   جنهوس  اعتقاله إىل أدى مما واألدبية والسياسية
 م /1961/ عام التحررية الكردية الثورة جتاه القومي حسه من وانطالقاً
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 كان الصعبة الظروف تلك يف واملناضلني للبشمركة آمناً مالذاً وقريته داره كان
 البشمركة بصفوف التحقوا الذين األوائل السوريني األكراد من شقيقه  

 . كردستان حترير سبيل يف السالح ومحلوا
 مناضالً بقي بل النضال من ييأس أو ينحين مل واالضطهاد الظلم رغم ولكن

 يتمتع كان . اخلالد البارزاين وج وللكرداييت وقضيته لشعبة وخملصاً  عنيداً
 اهتمامه جل وكان نظريه قل وطين وحس الشباب روح مثل واحليوية بالنشاط
  .ووطنه شعبه حق عن عنيداً مدافعاً وكان وكردستان الكرد

 مصطفى اخلالد القائد عن وكانت م/1958/ عام يف قصيدة أول ألف
 القصائدكتب ي بدأ احلني ذلك ومنذ .السوفييت االحتاد من عودته اثر البارزاين
 من املئات ألف . واحلبيبة الوطن  والغرام العشق عن وقصائد والوطنية القومية
 روابيها وء الشما كردستان الوجب سهولل  والرمزية والقومية الوطنية القصائد
 اجلها من األرواح تفدىجيب أن    اليت باحلبيبة كردستان يشبه كان حيث
  :مثل

xem û xeyalê 
ey lê gulê  gula minê 
yarek min heye bi navê jîne 

 الكردي الشعب وجدان و تاريخ يف خالدة ستبقى اليت القصائد من وغريها
 بقيت ولكن رحال مها فها شيخو حممد رحومامل القدير الفنان غناها وقد

  . خالدة واألحلان القصائد
 الفين والفلكلور التراث من جزء أصبحت األول ديوانه قصائد معظم
 الفنان – شيخو حممد املرحوم  :أمثال الكبار الفنانون غناها وقد الكردي
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 -  شيخو كنعان املرحوم الفنان – شيخو اء الفنان – شاكر عزيز حممود
 الفرق  - برور شفان والفنان – إبراهيم بلند والفنان – كاباري سعيد الفنان

   غريها و ديركو   القامشلي منطقيت يف الكردية الفلكلورية
 يف عقد الذي م/ 1970/ عام الوطين املؤمتر يف  عضواً املرحوم كان 

 للمصاحلة البارزاين مصطفى اخلالد القائد إشراف حتت العراق كردستان
 يف الكردي الشعر مهرجان أسسوا الذين األعضاء احد من هوو. كرديةال

 نقل  مث ومن  سوريا يف الكرد الكبار الشعراء من العديد إليه ودعي سوريا،
  داري تل قرية ديريك منطقة إىل وابنه داري تل لوري الشاعر  مع املهرجان
 غاتز قريته من الشاعر رحل مأساوي حلادث نتيجة و 1997 عام يف و
 يف سنتني ملدة االستقرار بعد و مريكامريا، قرية إىل ومنها مزري قرية إىل

 الفقر حياة من سنوات سبع وبعد هناك، يستقر و دمشق إىل يرحل مريكامريا،
  .   ليستقر يف مدينة زاخو احملررة كردستان إىل اجته دمشق، يف

 قبل نم مرتني مقابلة معه الكردي أمريكا القسم صوت إذاعة أجرت و
 . )زيباري خلف (الشجي الصوت ذو األديب و الشاعر
 .دهوك فرع – كردستان أدباء احتاد عضو وهو -
 ( مدينيت يف الكردية اإلذاعات قبل من املقابالت من العديد معه أجرت و
  .كردستان كلي وفضائية   الفضائية كردستان قناة و ) زاخو - دهوك
 2006 عام املهرجان جائزة منح -
 . 2006 ترييژ  املرحوم الشاعر جائزةمنح  -
 هولري يف أقيم الذي شيخو حممد الكبري الفنان مهرجان يف جائزة منح -
 م/2011/ عام كردستان اقليم عاصمة
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 . العربية و  الكردية اللغتني جييد
  : مطبوعة دواوين أربعة له

( xem û sawêr –çar çira –tewafa yarê –welat 

binase) 

 وهي بيتاً /  1520  /من مؤلفة قصيدة  (tewafa yarê) :ديوان
 و السياحية مناطقها و كردستان وصف عن موضوعها واحدة شعرية قصيدة
 أدباء احتاد طريق عن (الديوان) القصيدة هذه وطبعت جباهلا، و أارها

 . دهوك فرع كردستان
 واار جبال من شعرياً كردستان خريطة هي (welat binase )  ديوان

 طريق عن الديوان هذا طبع و جغرافياً، حدودها إي  كردستان وقرى دنوم
 م/2011/ عام   كردستان إقليم  يف الثقافة وزارة
 حكم كون منم مطبوع غري كتاب أيضا وله مطبوعة غري دواوين أربع له
 . املاضي القرن سبعينيات منذ مجعها قد كان كردية وأمثال
 باألمساء هلا التابعة القرى و موطنها و يةالكرد العشائر عن كتاب أيضا له و
 للعالج دهوك إىل سافر مرضه وبعد ...  الكتاب هذا يكتمل ومل األماكن، و

 زاخو إىل  رجع مث استانبول إىل ومنها السليمانيه إىل مث هولري إىل مث ومن
 األسد مشفى يف عوجل حيث للعالج سوريا إىل سافر مث ومن ثانية ودهوك
 حوايل وبقي ولده يسكن حيث رميالن يف بيته إىل رجع مث قبدمش اجلامعي
 إىل ثانية رجع مث  مرضه بسبب طويال يدم ومل زاخو إىل ثانية رجع مث شهرين
 أسبوع ملدة اجلامعي األسد مشفى يف ومكث ثانية دمشق إىل ومنها القامشلي

 يسكن حيث رميالن إىل مث ومن إمساعيل ابنه يسكن حيث حلب إىل عاد مث
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 هشيار بنها
 الصف وحدة عن يسأل كان نفس، آخر حىت  النضال من ييأس مل
 األحزاب قيادات من بالكثريين يتصل وكان الفراش، على وهو الكردي
 هذه يف وخاصة الكردي الصف وحدة على لالطمئنان سوريا يف الكردية
 تكون مهما الصفوف تتوحد أن جيب يقول وكان شعبنا به مير اليت الظروف
 أو األحزاب بني الشخصية اخلالفات من أكرب الكردية القضية ألن فاتاخلال
 . ككل الكردية احلركة بني

 الذي جمتمعه و وطنه تاريخ يف و ذاكرتنا يف حياً بقي و جسدا عنا رحل
  .... دائما حيبه كان

 السادسة الساعة م/6/11/2011/ يف الواقع األحد يوم يف عنا رحل
 بلدة من الطاهر جثمانه وشيع املبارك األضحى يدع أيام أول دقيقة وعشرون
 صباحاً والربع العاشرة الساعة م /7/11/2011 الثاين اليوم يف  لكي كركي
 كبري مجاهريي حبشد  شيع . يعشقها كان اليت ديريك مدينته األخري مثواه إىل
 شرائح ومجيع وكتاب ومثقفني ووجهاء دين ورجال السياسية األحزاب من

 من عاما مخسني من أكثر ناضل الكبري الذي الشاعر هذا مبكانة ليقي اتمع
 يقدرون ويف شعب شعبنا الن  والسياسة األدب يف جمايل العادلة قضيته اجل

 وكتاب شعراء من وسياسي أديب احتفال ضمن بلده أبناء ودع حيث املناضلني
 وري يثح ديريك مقربة يف  جثمانه ودفن الكردية السياسية احلركة وممثلي
 هناك الثرى

  ـــــــــــــ
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  قصة

  
  آخر أخبار الممالك

  

  
  

  نوجدار بوطاني
  

 /٢٠١١/أماردا  صدرت عن دار صية اجلادةالقصاستكماال ملسريته  
....... بعنوان آخر أخبار املمالك .جمموعة جديدة   للكاتب خورشيد أمحد

خورشيد  حيكي لنا .من القطع املتوسط صفحة /١٤٢/تقع اموعة يف 
يسرد ويسري بنا ببساطة، . حكاياته وينسج خبياله عوامل قريبة بل ملتصقة بالواقع

  ...ضمن فضاء قصصي غين وواسعنتحرك معه 

قصص تستمد مواضيعها من الواقع الكردي يف  تسع اموعة تتضمن 
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مثيولوجية على خلفية  صصيف القاحلياة الواقعية  نتصباجلزيرة السورية، ت
مع هم الكاتب  أخريا وتتواصل ،الكردية حلكايات الشعبيةاتغتين بو

ع األوساط الشعبية الفقرية، فمن هذه األيديولوجي وموقفه املصطف أبدا م
ويصل إىل ذروة . يستمد مجاليات عماله القصصي وهلا يشحذ قلمه املنابع

يها واليت ف" انتحار"الرصد حلياة اتمع الكردي املثقل بالفقر واجلهل يف قصته 
يصف حالة محار جائع يف سنوات احملل املتواترة على اجلزيرة، فاحليوان الصبور 

إىل أن يصاب باهلسترييا واليأس . يشتد به اجلوع على أرض جرداء أيام طويلة
  .فينتحر حتت عجالت شاحنة عمالقة، دون ان ينتظر الربيع واالخضرار القادم

يكتب / ١٩٦٠/ ننصرا جدير ذكه ان الكاتب خورشيد امحد من مواليد
  :صدر له سابقا. إىل العربية إضافةالقصة بالكردية 

  ١٩٩٣نصران ومسافات أخرى ـ دمشق  •

  ١٩٩٨اية حلم ـ دمشق  •

  ٢٠٠٨شهادات ونصوص ـ دمشق : القصة الكردية يف سورية •

القصرية  ذات النبض  هذه القصة خنتار  ء جمموعته األخريةمن أجوا 
  :واإلنساينالروحي 

  نوعةألوان مم

رفع التلميذ رأسه عن الطاولة بعد انتحب طويال وعلى وجنتيه مازالت 
  . آثار الدموع محل علبة األلوان وامك يف الرسم

اقترب منه معلم الفنون حدق قليال يف دفتره مث قفز يف اهلواء كمن 
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  . حقنت مؤخرته بربميل من النشادر

هذه األلوان الثالثة إىل  أقول لك يا حيوان للمرة الثانية ال جيوز أن ترسم
  . جانب بعضها

نظر التلميذ يف وجه املعلم الغاضب وبرباءة سنواته العشر وبلغة عربية 
أستاذ أنت طلبت رسم منظر طبيعي وأنا ارسم الربيع ويف : مكسرة سأل

الربيع يا أستاذ تكون األشجار خضراء والشمس صفراء وشقائق النعمان 
   ...محراء

  ...ح انك كردي ورأسك يابساسكت يا حيوان صحي

عاد التلميذ إىل النحيب ثانية وبعد برهة مسح وجنتيه ليسحق دمعتني  
ساخنتني، مث محل قلم األلوان ورسم مساء سوداء تسبح فيه غيوم سوداء 

  .ينهمر منها مطر اسود 
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  ...!!قبل أن يغادر 

  محمد نـشمي كلـش
  ســورية ـ الحـسكة

  
أحاول .. عدة يظهر أمام ناظري بابتسامته اهلادئة  مرة أخرى بل مرات

  ..!!أن أمتسك بهِ  فيختفي فجأة كما غادرين أول مرة ويغيب 
مل ينجح األطباء يف إجهاض جذوة احلب ، ست سنوات وأنا حبلى حببهِ 

   .املتقدة يف أحشاء قليب
ة مل إنّ كل الرجال اللذين غادروا املنطق: أن يغادرأذكر أين قلت له قبل 

  ...نراك أبداً  يعودوا إليها وأخشى أن تصيبك عدواهم وال
  ...مد يده ليمسح دمعة من عيين اليسرى فأسبلت اليمىن بالبكاء 

إذا كان جفاف األرض سوف يفرق بيننا فان خفقان قليب سيعيدين إليك 
السماء قد خبلت علينا .. سأعود بعد أن أمجع املبلغ الذي يلمّ  مشلنا .. ِ 

قاهلا وانصرف ..!! فانتظريين .. ها مل متت بذور احلب يف أحشاء قليب ولكن
طوال هذه املدة وأنا انتظره ولو .. وها قد مضى على غيابه ثالث سنوات 

  ...بقيت العمر كله ملا تعبت من االنتظار 
 أينماماثالً أمامي  ألراهرمست صورة وجهه على كل جدران القرية 

فاف وختتفي أمام ناظري سنابل القمح بلوا الذهيب التفت وتتواىل سين اجل
وأغاين احلصاد اليت كانت العامالت ترددها حىت أخبار الغرام بينهن مل .. 

أعد أمسعها وكأن اجلفاف أصاب القلوب أيضاً فتفطرت كهذه األرض 
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إذ مل يعد ، بعض عجزة أصروا على البقاء فيها القرية أصبحت خالية إال من
  ..على حسب قوهلم  أمهيةللعمر 

  ...الباصات كانت تسري وراء بعضها وهي تنقلنا إىل العاصمة 
! ؟ ..ل سألتقيه اليت فرقت بيننا ها أنا أقف بني يديها ولكن ه العاصمة

كان دائماً يظهر أمامي ويقول يل إنّ يف قلبه رادار ! هل سيعلم بوجودي
لعاصمة ن جو ا؟ أم أالوضعهل تغري  واآلن.. يكشف وجودي أينما كنت 
  ؟ قد عطل نظام الرادار لديه

كنت امسع .. املدينة بدت كفتاة يافعة يتدفق من وجهها روح النشاط 
عنها الكثري واآلن أراها بأم عيين بصباياها احلسناوات وشوارعها النظيفة 
حيث أسري على قدمي دون أن يتسخ حذائي بغبار الصيف وغبار الشتاء يف 

  ..!مدينيت 
لي وأنا أتصفح وجوه املارة أقلب وجه هذا وأقرأ الوجه أسري مع أه

قلبك  يكشفين رادار وأمتىن لو.. علي أجده خمتبئاً بني سطور أحدهم  اآلخر
ويأخذين حرسك إليك رهينة وأبقى سجينتك شريطة أن تكون أنت سجاين 

ال أعرف ما الذي جيعلين دائمة التفكري بك أو ما الذي جيعلين أقلبُ  ... 
أهي الغربة اليت شطحت بقاربنا بعيداً عن اجلزيرة اليت ... األمس  أوجاع

خططنا لنبين ا بيتاً يتسع لروحينا أم أن التذكر هو حيلة للتغلب على وجع 
ولكين أحس بك قريباً مين أمسع ذبذبات روحي وهي تناجيك .. القلب 

مسري لل اإلشارات الضوئية تدعونا.. وتراتيل قليب وهي تتلو صالة اللقاء 
سيارة واحدة لفتت انتباهي بيضاء اللون ، بعد أن أوقفت حركة السيارات

تظهر عليه عالمات النعيم  تقودها فتاة جبمال عادي ولكن وجهها احملنك



  ٢٠١٢تشرين األول  -  )٦٥(العدد   -عشرة   الثامنةة السن -احلوار    ١٦٤

، ارة يرتل شاب طويل القامة والشعروعلى الطرف اآلخر من السي، والترف
أعرفه جيداً أستدعي قفز قليب من مكانه واجته صوبه إنه هو مل يتغري فيه شيء 

  ..صورته يف ذاكريت فإذا هو نسخة طبق األصل عنه 
، يتقدم حنوي ويقف قباليت.. ذكرين وقف أمامي مذهوالً ومازال ي 

والفتاة من داخل السيارة تدعوه ، أمي تراقبيناحتفظنا بالصمت للحظات 
يف  زرعت بذور االنتظار، ذبت عليّ  عندما قلت يل انتظريينك.. للركوب 

  الروح ومل أحصد غري اخليبة والدموع اليت نشفت على خدي  أجزاءكل 
 ال، أرجوك ال تتكلم.. ألين عرفت اإلجابة مسبقاً ، أسألك من هيلن 

بصوتك القدمي الذي  االحتفاظتقل شيء ال أريد مساع صوتك اجلديد أريد 
ملاذا ظهرت أمامي فجأة كنت سأتقبل ... توجين ملكة على عرش قلبك 

  ..!!فقدانك لكين لن أتقبل فكرة خيانتك فكرة 
ولكن بعد أن سلحتك باخلنجر ، العاصمة اليت فرقت بيننا جتمعنا هاهي

املسموم لتغرسه يف قليب ولعلك حني وجلت أحد أبواا السبعة تعثرت 
مبصباح عالء الدين فأدخلك قصورها الفارهة وعرفك املارد املتخم داخل 

  !!؟...أو لعلك  ...  املصباح حبسناواا وغوانيها
؟ جتب ؟ ملاذا الع يدها بني يديك هل تعرفها تسألكهاهي تتقدم حنونا تض

  ..تقول لك إذاً فلنمضِ  
  !!..شعل حرائقه يف قليب مث انصرف يغادرين بصمت بعد أن أ، ينظر إيلَّ

  ــــــــــــــــــــ
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  شعر  
  

  جلد المدينة المجعد
  آالن علي

  ها هنا
  فعلى أطراف الصي

  حيث الوقت أحجار
  أحجار مرمية

  كسراويل احلب
  حيث األيام أعشاب
  أو بقايا أعشاب

  تستريح يف أطيافها
  شخوص

  شخوص مائلة
  استردها وأنا

  أصعد سالمل النهار
  كنائم يسري

  يف ممر كوابيسه
  هنيهة

  هو الضوء من يستعيد
  ولست أنا
  بقايا رجال
  بقايا نساء
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  يسكبون ما تبقى 
  من شهوات الشراشف

   كبد الفجريف
  لست أنا

  إنه ما تبقى من البازلت 
  أو صمته

  يؤرجح سنوات
  أطيافا لعابرين

  يتبادلون مالمح اخلديعة
  يف هذا البعيد الرمل 

-٢-  
  ها هنا 

  على أطراف الصيف
  جتثم مدينة

  كحيوان خرايف
  يف ماء الليل
  فيما رجال

  بظالل كروية 
  ينامون يف املمشى املضاء

  تغادر أبواب 
  مطارحمملة بأ

  جلد املدينة اعد
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  أهو الزمن يرشح من السقف
  أم أن النهار يقبل أبناءه

  بشفتني مطبقتني
  على أسنان حمطمة

  رعاة يقودهم
  قطيع من 

  سحاب يقوده العطش
  كأن التراب قدم
  تنغرس يف األمل

  أو كأننا أبناء عاهرة
  بآباء كثريين

  نصطفي ما شبه لنا
  ونترك للحجر أن يغيم

  كسماء مثقوبة
  على أطراف اجلرح

  هكذا تتسلق الوحشة أسرتنا
  كغبار يتقلب
  يتقلب وخييط

  أحالمنا
  . كوسادات حمشوة باألمل

  ــــــــــــــــــــــــــــ
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  جرح ملون

  *فتيحة أوالد بنعلي

-١-  

  جرح ملون

  يتمدد برفق 

  على سرير اللوحة

  يتأمل حائرا 

  باب اخلجل

  نافذة اجلسد

  يرسم بقايا اجلرح

-٢-  

  ملون، جرح 

  يتمدد على سرير 

  األمل
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  يتلوى

  ...يستسلم للمرايا

-٣-  

  جرح ملون،

  حيرق املاء بضوء الفراشة

  يزرع رماده 

  يف أبريل

  أنبت هشة 

  ...يف جرح القصيدة

 ـــــــــــــــــــ
شاعرة مغربية من مدينة القصر الكبري*  
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 بديأمشروع حمبة 
 

  ماجدة غضبان المشلب.د
  إهداء

  يتبوسع ضوء ف
  ان يكون كل النجوم 
  و بوسع غيمة سوداء
  ان ختفيها مجيعا

  *اليت رأت كل شيء إىل
  متتع بنعمة العمى
  فهي سبيل الفرح
  ما ان ترى

  حىت يفقد اجلحيم
  ..!!املدى

___________  
  الطني طينها

  منقوش باملسامري
  واا لتعلم
  ساعة الوجع
  من اية قصبة
  يف اهلور

  أتىقد 
___________  

  تكون صخرةقبل ان 
  كانت سيال من محم
  و قبل احلمم

  ما كان من خطى
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  درست مالحمها
  السيول

  درست صمتها اجلبال
___________  
  احلرب استغرقت 
  كل الزمن

  اخلارج للتو من رمحها
  كل املكان

  الذي شغلته نبتة ضئيلة
___________  
  مل يستبح ملك اوروك

  العذارى
  طني ألواحظلمته 
  شيء كل رأىهو الذي 

  اآلهلةثلثاه من 
  و ثلث من البشر
  من جاء له

  ؟أيوبجبسد 
___________  

  متوار عنها
  ينعرج عند املدخل
  ينصهر عند التخوم

  اثر القدم إال
  يتسمر

  كلحظة من عدم 
___________  
  الباب املفتوح
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  قلعة
  دون حراس
  و اجليش قادم

  دون سيوف او خيول
  يف وادي املقابر أنت
  اجليش املدجج أيها

  بالردى
___________  
ـِس معصم خماض   ج
  واقترب من مملكة

  ثدي
  الفطام أوان

  و قد بركان عشق
  مضى 

  و سر مع قافلة العطش 
  األزليف صحراء 

  قد تشهد حينها
  شيئا من امرأة 

___________  
  أوجز
  يا انكيدو
  قولك
  بعد هنيهة

  سيصبح االسترسال نعمة
  أفعىتسرقها  كعشبه

  ـــــــــــــــ
  جلجامش القصيدة مللك اوروك العادل كل*
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    إصدارات جديدة
  لشريزاد حسن بالكرماجنيةرواية  : امرأة خناء •

  
يف اسطنبول، صدرت الترمجة الكرماجنية لرواية الكاتب  أفستاعن دار نشر 

الكرماجنية  اليت قام بنقلها من اللهجة السورانية اىل" امرأة خناء"شريزاد حسن املعنونة 
عن جتارب وقصص " امرأة خناء"تدور أحداث رواية .ة املترجم بسام مصطفىالالتيني

قصاب عجوز مع النساء الكثريات الاليت مررن يف حياته احلافلة حيث تركت كل 
واحدة أثرا يف روحه الضائعة، والعجوز يسرد حكاياته بال انقطاع ليكشف خلل كل 

ني واالقتراب من املوت كلمة ومجلة عن حب وعشق للحياة يزداد مع هبوب السن
  .احملتم

ويعد هذا الكتاب الثالث لشريزاد حسن الذي يصدر بالكرماجنية من قبل املترجم 
نفسه وعن دار النشر ذاا، حيث صدر هذا العام جمموعة قصصية للكاتب بعنوان 

ويعترب شريزاد حسن من أبرز الكتاب الكرد ."حلم العناكب"ورواية بعنوان " ميم"
وله عدة أعمال أدبية هامة، إىل جانب كوكبة من األدباء  ،العراق يف كردستان

 ،زنكبادي جالل، عطا ائي، حممد موكري، خبتيار عليوالكتاب اآلخرين مثل 
  .وغريهم
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  اراحلزفري ال •

  
  

، وجيهة عبد الرمحنصدرت للسيدة  /٢٠١٢/ عن دار رؤية يف القاهرة
. صفحة من القطع الصغري ١٢٦تقع الروية يف . رواية بعنوان الزفري احلار
جرت يف اجلزيرة السورية، وهي أغلبها متعلقة  متشابكة تتضمن الرواية أحداث

 عاجل الروايةتكما حبرية اإلنسان ونضاله من أجل احلرية وحياة أكثر كرامة، 
وحكايات متداخلة مع  ،ن عرب بطلها السجني السياسي السابقوحياة السج

مدا وقراها  :ببيئة اجلزيرة مثقلة أجواء الرواية .حكايته لسجينات اجتماعيات
   .معضالا وحياا املقفرة
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  الفهرس
  :االفتتاحية

  يف ذكرى رحيل األستاذ إمساعيل عمر
   ٤  ----------------------------------شيخ داود خليل
  :ملف العدد

  حفل تأبيين يف الذكرى السنوية األوىل
  ١٤ ----------------------------------إدارة موقع نوروز

  لن ننساك، روحك باقية بيننا
  ١٩ ----------------------------موشي كورية األستاذ كربئيل

  املناضل امساعيل عمر يستحق لقب شهيد
  ٢٢ ---------------------------------األستاذ ممتاز احلسن

  ....كان قدوة يف النضال الوطين الدميقراطي
  ٢٤ ----------------------------------حاج بكر حسيين

  مجع بني احلزم واملرونة
  ٢٦ -----------------------------حممد موسى حممد األستاذ

  كلمة عشرية الشمر
  ٢٨ ---------------------------------الشيخ دهام اهلادي

  ...كان له بصمة نضالية واضحة
  ٢٩ ----------------------------------األستاذ أمحد متو

  ...كان وفياً وصادقاً مع شعبه
  ٣٠ ---------------------------------عبد الرزاق متو. د
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  ...رجالً حكيماً وداعية للحواروالتوافق: فقدناه
  ٣٢ ----------------------------------آزاد أمحد علي. د

  كلمة جملة برس
  ٣٥ --------------------------------األستاذ نواف عبداهللا

  يكييت –كلمة حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف سوريا 
   ٣٧ ----------------------------األستاذ حمي الدين شيخ آيل

  كلمة آل الفقيد
  ٤٠ -----------------------------اآلنسة روزين امساعيل عمر

  :حوارات 
  حوار مع السائر مشياً على األقدام من عامودا إىل ضريح الفقيد

  ٤٢ ------------------------------هيئة حترير جريدة الوحدة
  عدد من احلوارات اليت أجريت مع املناضل الراحل امساعيل عمر

  ٤٦ --------------------------------الفنان إبراهيم احليدري
  ٥٤ -------------------------١حوار –وكالة األنباء قدس برس 
  ٥٦ -------------------------٢حوار –وكالة األنباء قدس برس 

  ٥٩ ----------------------------موقع كلنا شركاء اإللكتروين
   :شهادات 

  ...عندما تعجز الكلمة عن التعبري
  ٦١ --------------------------------------راماين كرد

  رثائية الرفيق امساعيل عمر
  ٦٣ ----------------------------------عبد الرمحن آلوجي
  ..ورثاء خمتلف.. كلمة وجدانية
  ٦٥ --------------------------------------دهام حسن



  ٢٠١٢تشرين األول  -  )٦٥(العدد   -عشرة   الثامنةة السن -احلوار    ١٧٧

  رجل السياسة الرزين... وداعاً
  ٦٦ -------------------------------------عابر سبيل

  سيظل أبو شيار خالداً يف ذاكرة األجيال وعقوهلم وقلوم
  ٦٧ -------------------------------------بشار أمني

  ..).عزاء عزيز... ( كلمة خمتصرة يف
  ٦٨ ------------------------------------حممد قاسم

  ...هذا الفصام الكردي املستمر
  ٧٠ --------------------------------ياسني احلاج صاحل

  الوسيط بني الشعب والسياسة: امساعيل عمر
  ٧٥ -----------------------------------بدرخان علي

  رثاء، بل وفاء للراحل امساعيل عمر
  ٧٨ -------------------------------------رشيد. م

  ويرحل معارض سوري آخر
  ٨٠ -----------------------------سليمان يوسف يوسف
  األرض ثكلى برحيلك

  ٨٣ -------------------------عبد احلليم سليمان عبد احلليم
  إىل الراحل امساعيل عمر وداعاً أبا شيار

  ٨٤ -------------------------------احملامي ممتاز احلسن
  عيل...قتلناك جبهلنا يا إمسا

  ٨٥ -----------------------------------عمر كوجري
  بعض الوفاء للصديق الراحل امساعيل عمر

  ٨٦ ---------------------------------توفيق عبد ايد
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  !ويف الليلة الظلماء خيتفي البدر؟.. أبا شيار
  ٨٨ --------------------------------مود عمراحملامي حم

  امساعيل عمر غائباً حاضراً
  ٨٩ ----------------------------------إبراهيم اليوسف

  تكرمي مميز لشخصيات سياسية وثقافية
  ٩٠ -------------------------------------شيخ برجمة

  :حبوث ودراسات 
  امللي يف غرب كردستان ومشال بالد الشامالدور السياسي لعائلة إبراهيم باشا 

  ٩٢ ---------------------------------آزاد أمحد علي. د
  عشرية كابارا الكردية يف كردستان الغربية

  ١٢٢ ---------------------------------عبد الصمد داوود
  :ثقافة احلوار

  روحه وأدبه وفنه: كالم يف احلوار
  ١٢٧ ----------------------------------احلسن بن طالل

  الغائبون دائماً على خطأ
  ١٣٤ -------------------------------------دلدار فلمز
  أوالد الدولة: الرؤية اآلن

  ١٣٦ ------------------------------املهندس خليل حالوجي
  :وثائق 

  آخر وصية للقاضي حممد
  ١٣٨ ------------------------------------حمسن جوامري

  :قراءة يف الكتب واملطبوعات 
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  رحلة إىل صالح الدين األيويب
  ١٤٥ ---------------------------------حممد فوزي رحيل
  :شخصيات كردية 

  حامد العمادي –مجال الدين الداسين  –برقوق 
  ١٥٢ ------------------------------------ جملة احلوار 

  :أدب وفن 
  حملة عن حياة الشاعر الكبري عمر لعله

  ١٥٣ ------------------------------------هشيار عمر
  :قصة 

  آخر أخبار املمالك
  ١٥٩ -----------------------------------نوجدار بوطاين
  ...قبل أن يغادر

    ١٦٢ ---------------------------------حممد نشمي كلش
  :شعر 

  جلد املدينة اعد
  ١٦٥ -------------------------------------آالن علي 

  جرح ملون
  ١٦٨ ---------------------------------فتيحة أوالد بنعلي
  مشروع حمبة أبدي

  ١٧٠ ----------------------------ماجدة غضبان املشلب. د
  ١٧٣  ------------------------------ : إصدارات جديدة

  ١٧٥    ------- ---------------------------الفهرس 


