
  هل كان موقف حزبنا
  من الوقوف صمتاً صائباً؟

  سردار أحمد: بقلم 
  
، أصدرت األحزاب الكردية التي ٢٣/٠٢/٢٠٠٩بتاريخ   

شاركت معاً في محاولة للقيام باعتصام أمام البرلمان السوري 
 ١٠نداء تطالب فيه المواطنين بالوقوف  ٢/١١/٢٠٠٨يوم

دقائق الساعة الحادية عشر يوم السبت 
الصادر  ٤٩احتجاجاً على المرسوم ٢٨/٢/٢٠٠٩فالمصاد
  . ١٠/٠٩/٢٠٠٨بتاريخ

أصدر المجلس العام للتحالف  ٢٥/٠٢/٢٠٠٩وبتاريخ   
الديمقراطي الكردي في سوريا الذي يحظى حزبنا بشرف 

دقائق  ٥عضويته بالغاً يدعو فيه المواطنين إلى الوقوف 
  .لنفس الهدف وبنفس التوقيت السابق ذكره

زاماً بأصول ممارسة الديمقراطية واحترام مختلف هنا، والت  
اآلراء، وبعد التزامي بالموقف الرسمي لحزبنا والمجلس العام 
من هذا الحدث الذي لم أستطع أن أقتنع بصحته، فإنني أغتنم 

 آراء(ي من هذا الموقف في زاويةالفرصة لنشر رأيي الشخص
  .ألعّبر عن رأيي بحرية الوحــدة في جريدة) ومواقف

من خالل سرد مواقف حزبنا وبرنامجه السياسي وخطه   
النضالي الذي يؤمن بممارسة كافة أشكال النضال السلمي 

، ..)االحتجاج، التجمعات، االعتصامات(الديمقراطي بما فيها 
يتبين للمطلع على تاريخ هذا الحزب بأنه يعرف متى وكيف 

ة عند يختار أسلوب النضال العملي، وأن المسيرة االحتجاجي
شاهٌد حي على  عفرينفي  عبدالحميد زيبارياغتيال الرفيق 

حسن دراسة و تنفيذ واختيار التوقيت المالئم لتنفيذ االحتجاج 
  .ونجاحه

مع احترامي لرأي األخوة في األحزاب الثمانية التي   
اختارت هذا التوقيت وهذا األسلوب من النضال، فإننا وإياهم 

قفنا هذه أمام التاريخ والشعب سوف نتحمل يوماً تبعات موا
  .الذي سيحكم علينا بقراره

حزبنا معروف لدى الجميع باعتدال موقفه ورصانة تفكيره   
من خالل استقاللية قراره وشفافيته من جانب، وإيالئه الجانب 
الوطني السوري والعالقة النضالية مع القوى الوطنية 

متميزاً دون السورية التي تشاركنا الهّم الوطني اهتماماً 
التخلي أو التفريط بالعالقات الكردستانية المتوازنة المبنية 
على أساس االحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية من جانب آخر، والعمل على تثبيت قضية شعبنا 
الكردي المظلوم التي تتطلب حالً عادالً يضمن الحقوق 

لكردي دستورياً في القومية الديمقراطية المشروعة لشعبنا ا
إطار وحدة البالد، واالبتعاد قدر المستطاع عن الخطابات 
الشعاراتية التي تدغدغ مشاعر البسطاء من أبناء شعبنا 
المنكوب بمشاريع عنصرية مختلفة وتهييج عواطفهم وزجهم 
في الشارع دون أن يتمكن أحد من التحكم بردود أفعالهم أو 

ة، والعمل على نشر مبادئ توجيهها الوجهة الوطنية الصحيح
وقيم التسامح والتعايش المشترك والمحبة بين كافة المكونات 

  إلخ...الوطنية السورية
هنا، ورغم أن المرسوم في جوهره قد استهدف الكرد   

عنصراً، وهذا أمر نعرفه وندركه تماماً، إال أنه على أرض 
ال الواقع قد أحرق األخضر واليابس في الجزيرة كلها، واغت

فيها الحياة االقتصادية والمبتلية أصالً بمشاريع عنصرية 
عديدة كالحزام واإلحصاء ومن حصار اقتصادي متعدد 

وغيرها، ولم يترك فيها سوى الفقر والعوز والحاجة .. الوجوه
وبالتالي، فإن . ليتجرع الجميع دون استثناء من مرارة علقمها

يكون واجباً النضال لرفع أو تعديل هذا المرسوم يجب أن 
  .وطنياً يقع على كاهل الجميع وليس الكرد وحدهم

إن قضايا الشعوب تحتاج إلى صبر وروية وبعد نظر،   
وهي ال تحتمل المقامرة والمغامرة بأرواح الناس التي 
يفترض بها أن تكون من أقدس األمانات بين أيدينا، بل تحتاج 

وف إلى المزيد من الوقت حتى تنضج وتكتمل كافة الظر
والجدير بالذكر هنا التوقف عند مقولة المفكر . المعنية

إن : الذي قال يوماً بما معناه لينينوالمناضل الشيوعي الكبير 
. الدخول في معركة خاسرة معروفة النتائج خطأ كبير وحماقة

إن مواجهة النظام السوري الذي لم يتردد يوماً في ممارسة 
ن بحقوقه وفي ظل العنف والقتل واإلرهاب بحق المطالبي

غياب تمثيل وطني كردي وتضامن وطني سوري ودولي مع 
قضية شعبنا، واالستمرار في تقديم القرابين والضحايا دون 
الحصول على نتائج ومكاسب لشعبنا الكردي، يعتبر إجهاضاً 
لنضاله المشروع وضرباً من ضروب الجهل السياسي 

فالنظام بات . يةوتكريساً لروح المغامرة السياسية والالمسؤول
م نظرة ٢٠٠٤ينظر إلى شعبنا بعد أحداث آذار الدامية عام
، وليس أبناء !!مختلفة جداً، بل أنه ينظر إلينا كأعداء للوطن

شعب ينتمي إلى هذه األرض حتى قبل نشوء الدولة السورية 
له حقوق دستورية وقومية يجب احترامها، متجاهالً عن قصد 

ات جسام في سبيل تحرر هذا من تضحي هاودراية ما قدمنا
أي أنه من الحكمة تماماً . الوطن واستقالله وبنائه ورفعة شأنه

الحفاظ على شعبنا من شرورالمكائد واالنتقام، والعمل على 
إلى  أرض الوطن وحمايتهم من الهجرةبتشبث من تبقى منهم 

  .والتشرد في كبريات المدن السورية الخارج
ترى هل تّم استنفاذ كافة : ه هوأما السؤال الذي يطرح نفس  

وسائل النضال السلمي األخرى أم أنها ال تعتبر نضاالً؟ هل 
اقتصر النضال العملي في عصرنا هذا على االعتصامات 

ها تفقط تلك التي فقدت لشديد األسف معانيها وبريقها وقيم
لدينا، فما أن تطّل علينا مناسبة قومية أو وطنية أو دولية، 

ز والتحزب، تسارع بعض أحزابنا الكردية إلى وبهدف التماي
الدعوة لتنفيذ اعتصام هنا أو هناك أوعند بعض الدوارات 
ومفارق الطرق التي أصبحت معروفة لدى جماهيرنا، وتكون 
النتيجة أن المشاركين في أحسن األحوال ال تتجاوز أعدادهم 
بضع مئات يتم محاصرتهم وتطويقهم ويتم اعتقال البعض 

عندما !!. أهكذا تكون االعتصامات؟؟!! اإلفراج عنهممنهم ثم 
تدعو الحركات الوطنية واألحزاب إلى تنفيذ إضراب أو 
اعتصام ما، فإنها تقوم بداية بدراسة شاملة واستطالعات 
معمقة لمختلف عوامل النجاح والفشل، من ناحية اإلجماع 

إلخ ثم تقدم أخيراً على ...ومزاج الجماهير وتجاوبها معها 
  .قرار تنفيذ  االعتصام أو عدم تنفيذهإ

يجب علينا أال نخشى رأينا هذا ونعلنه على المأل نهاراً   
جهاراً، فهو رأينا، ويجب أن يحظى باحترام الجميع رغم عدم 
اقتناعهم به كما نحترم اليوم آراءهم وقناعاتهم، وأن رأينا هذا 
نابع من عدة عوامل، يقف في المقدمة منها الحرص على 
أرواح أبناء شعبنا من نظام مترنح تحت ضغوط خارجية 
وأزمات داخلية عديدة، نظام ال يحترم حق الحياة لمواطنيه 

 ٦آراء ومواقف             )       ١٨٧(العدد               YEKÎTÎ ةالوحـــد



عندما يأمر بإطالق الرصاص الحي على أبناء وطنه لمجرد 
  !!.غنائهم بلغتهم األم وممارستهم لطقوس عيد النوروز

قبل اإلقدام على أي عمل كان، يجب أن يمتلك العامل أداة 
صالحة مؤهلة لتنفيذ ذلك العمل، وال شك أن النضال الوطني 
الكردي هو عمل، بل هو عمل كبير، وإنجاز هذا العمل 
يتطلب توفير أداة مناسبة لذلك العمل، فهل ترانا نمتلك أداة 

ك، ألن وضع ال أعتقد ذل! خوض غمار هذا العمل؟فاعلة قبل 
ة في هذا أحزابنا الكردية التي هي أدوات العمل المفترض

النضال ال يؤهلها بواقعها المأساوي الراهن للقيام بمثل هذه 
األعمال، إذاً، بداية، يجب االعتراف بالحقيقة المرة، واإلقرار 
بواقع التشرذم المقيت، والقيام بخطوات جدية للتقارب وتوحيد 
الصف الوطني الكردي وتوثيق وشائج العالقات النضالية مع 

وما عدا ذلك، ال يخدم مهام . لسوريةكافة القوى الوطنية ا
المرحلة مطلقاًُ، فكيف لنا أن نقف جنباً إلى جنب في مواجهة 
سلطة طاغية مستبدة، ونحن مبعثرو الصف، فاقدو الثقة 

  !!...ببعضنا، متشاجرون متناحرون، كاألخوة األعداء؟
، هناك عمل وواجب عملي )عملي(قبل اإلقدام على أي فعل 

لك الذي يعتبر الرد العملي والمنطقي على يجب القيام به، ذ
هذا المرسوم وغيره من الممارسات والسياسات الظالمة 
المنتهجة بحق شعبنا المسالم، أال وهو توحيد الصف الوطني 
الكردي ولّم الشمل وتطبيع أوضاع الحركة الكردية، والكفّ 
عن اتباع سياسات التشكيك والتخوين بحق بعضنا بعضاً 

جعية الكردية المنشودة صاحبة الحق والصالحية وتشكيل المر
األولى في اتخاذ القرارات الوطنية المصيرية، إن هذا العمل 
  .برأيي لهو األنبل واألشجع في هذه المرحلة من عمر حركتنا

ختاماً، إنني أرى أن قيادة حزبنا قد أخطأت القرار، وما كان 
ناك، أو لها أن تخضع لتأثير التخوف من النقد   هنا أو ه

التأثر بما يسمى برأي الشارع الكردي الذي ليس بالضرورة 
أن يكون صحيحاً، بل أنه قد يحتاج إلى الكثير من الحكمة 
والبصيرة ،  وإن البقاء بعيداً عن خوض مثل هذه األعمال 
قبل توفر السالح المطلوب، سالح الوحدة وتالقي الصفوف 

لمزيد من القرابين وبناء المرجعية الكردية خيٌر من تقديم ا
والضحايا وفرض المزيد من العزلة والتقوقع على حركة 

  . شعبنا وحرمانها من عمقها الوطني
٢٧/٠٢/٢٠٠٩  
 

  ماذا عن المشترك في الحركة الكردية
  جانشير سنجقي: بقلم 

  
إن أي متابع للخطاب السياسي في الحركة الكردية سيالحظ 

وأن ما هو ،يعمأن ما هو مشترك بين أطراف الحركة يسود و
إلى درجة أن المتابع ال يستطيع ،"مختلف قليل و نادر جدا

التعرف على الهوية الحزبية لمقال ما لهذه الحركة إال من 
خالل اسم الكاتب المعروف بانتمائه الحزبي أو الصحيفة التي 

  . تحمل اسم الحزب صاحب الصحيفة
ركة ولكن هذا المشترك الكبير والسائد ال يعكسه عمل الح

الجماعي و المشترك وإنما ميدان العمل يحمل عنواناً كبيراً 
تشتت و تشرذم و اختالف :(ووحيداً في أغلب األحيان وهو

، ) بل تضاد و تناحر أطراف الحـركة في معظم المجـاالت
فيغيب المشترك والوحدة في المـواقف عند ، وهذا مؤسف 

لسبب وما ما ا. إال فيما ندر، الحديث عن أية خطوة عملية

تفسير هذا التناقض بين الخطاب السياسي للحركة وممارستها 
  .الجماعية لهـذا الخطاب

فإن أي عمل جماعي هو عمل مشــترك ، بادئ ذي بدء
وال يمكن إنجاز االتفاق أو إقراره ،يتفق عليه أكثر من طرف

دون اللقاء مع اآلخرين والدخول معاً في حوار جاد حول 
تفاق على نقاط محددة وصوالً إلى الموضوع المطروح واال

  .تنفيذ تلك البنود
فهل اللقاء بين طرفين أو أكثر من ، إذاً يجب انجاز اللقاء أوالً

أطراف الحركة الكردية ممكن دائمــــاً ؟ وان تم اللقاء 
فهل الحوار ممكن ؟ وهل االتفاق على نقاط مشتركة ممكن؟ ،

  .مكن ؟؟؟ أمر م مــعاً وان تم االتفاق فهل التنفيذ
، إما في اللقاء، أن النتيجة فشل :أميل طبعاً إلى القـــول 

أوفي التنفيذ حتماً ، أواالتفاق ، أوالحوار 
  :الجواب ...؟...لمــاذا....
الكل مع العمل ....الكل مع وحدة الحركة الكردية .١

الكل يدعو إلى تعزيزخندق الحركة الكردية في ....المشترك
الكل تواق إلى بناء مرجعية ...مواجهة الخصم الشوفيني

كردية تمثل الشعب الكردي في سوريا وحركته 
لكــن الكل .. !! ألجل ذلك كله))يعمل((الكل...السياسية
  ؟؟...!!يفشل
أتمنى ألي حكم منصف أو خبير في اإلعالم  .٢

والصحافة والسياسة أن ينجح في فهم أو تحديد ما يطلبه كل 
جل وحدة أل..طرف من اآلخرين وما يرفضه منهم

دون  --وذلك بعد أن يلتقي مع كل األطراف..الحركة
وأن يعيد اللقاء ومقابلة أي طرف ،ولمرات عديدة  -- استثناء

وسيعجز عن انجاز ،لكنه سيفشل فشالً كبيراُ...كلما احتاج ذلك
مراقب "مهنة  سيترك ،أي تقرير مفيد ، فضالً عن ذلك 

؟ ...لمـــاذا.....ه إن كان يحترم مهنت! إلى األبد "سياسي
  :الجـــواب...
أو جلسة ، اليوجد توثيق ألية جلسة حزبية خاصة  )١

  .متعددة األطراف بشأن الموضوع المطروق
ليس هناك شروط ثابتة نســـبياً تميز هذا  )٢

  .الطرف أو ذاك عن اآلخرين في الموضوع المطروح
ليس هناك برنامج زمني النجاز موضوع البحث  )٣

  .عند أي طرف
إال كالماً غير مفهوم يشبه )حكمنا(ن نحصل من مراقبنالذلك ل

  .كالم كل األطراف ويختلف مع الكل
وقيادات الحركة الكردية تعقد اللقاءات ، منذ سنوات عديدة

المتكررة لالتفاق على بناء مرجعية كردية التي يراها الجميع 
ولكن كل تلك اللقاءات ، يجب إنجازه اًوملّح اًضروري اًمطلب
قات الناتجة عنها تبخرت وانتفت بعد أن ظن الجمهور واالتفا

  ".قاب قوسين أو أدنى"الكـــــردي أن األمر بات 
فتعود بل تعيدنا تلك القيادات إلى اللحظة األولى وكأن كل 

وهكذا ..تلك السنين من حياة حركتنا وشعبنا ال قيمة لها
ال أظن أن أي سياسي كردي . دواليك ندور في دائرة وهمية

  .طيع حل هذه العقدة ويحدد من المسؤول عن الفشليست
وسيطرة العصــبية ، يبدو أن األسلوب الخاطئ في الحوار

الحوار في أحيان كثيرة أفقدت  شخصنةوالسـطحية الحزبية 
وتفقد معنى  الحوار وأهميته ، فيصيبه الفشـــل، وذلك 
بدل أن يكون الحوار هادفاً نحو خدمة مصالح المجتمع 

تطوره وإن تعارضت تلك المصالح شكالً أو مؤقتاً الكردي و
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  .مع هذا الطرف أو ذاك أو مع هذا الشخص أو ذاك
إن الحديث عن أي مسعى جاد نحو بناء مناخ سليم يتحقق فيه 
حوار بناء إلنجاز وحدة الفعل السياسي الكـــردي في 

يحترم قضية  -- ال بد ألي طرف،إطار مرجعية شاملة
من خالل ،د تماماً الحترام رأي اآلخرينأن يستع -- شعبه

إعداد خطة واضحة للحوار ضمن شروط واقعية تالئم طبيعة 
وواقع اآلخرين من األحــزاب الكردية، والفعاليات األخرى 

وااللتزام بتوثيق كل ما يتم االتفاق عليه ،في المجتمع الكردي
ونشره وإيصاله إلى الجمهور الكردي ،أو االختالف حوله

تامة ، ألن الجماهير هي الحكم العادل أخيراً وإليها  بأمانة
  .ترجع كل النجاحات وهي التي تدفع فاتورة كل اإلخفاقات

ال ..ال لقاء بدون جدول عمل:" لمقولةكل الموفقية ..أخيراً
  ". وال التزام دون كل ذلك....لقاء بدون توثيق

 

  الحقوق المدنية والسياسية
  ارستهاـــــومدى مم

  ار كرداغيباو: بقلم 
  

المفهوم القانوني للحقوق 
المدنية والسياسية للمواطن 

   :في الدولة
هي جملة من الحقوق 
الدستورية التي تُكفل للمواطنين 

حق التمتع بممارستها بحرية تامة، والمتعلقة بالحقوق 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية كحق الرأي 

اسي واالجتماع والعمل، الديني والسي واالعتقاد والتعبير
وحقوق المرأة والطفل والتنمية والالجئين والمهاجرين، 
والحق في مناهضة التعذيب ومنع التمييز والسعي إلقامة 

  ...العدل والمساواة
أن هذه الحقوق هي من الحقوق اللصيقة  والجدير باإلشارة،

بالشخص، أي ُمالزمة لشخصيته وكيانه، وُيفترض على 
بالحقوق  نرام سيادة القانون عندما يتساووالمواطنين احت

  .والواجبات دون تمييز
ن الدستور بمواد قانونية، وأي أن نظام الحكم في أية دولة ُيقن

من الُمفترض أن يحميه بضمانات دستورية حقيقية لممارسة 
مواطنيه هذه الحقوق بالشكل األمثل، ومن الممكن أن 

حقوق المواطنين التي تُخص  بعض المبادئ العامةنستخلص 
واألفراد في ممارسة أنشطتهم وحقوقهم والتزاماتهم اليومية 

نظام الحكم أيا ُيضعها وُيكرسها  - غالباً- عقباتدون قيود أو 
كان تصنيفه، ومن األفضل أن تنسجم وتتوافق مع مبادئ 

  :    اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الموقع عليه
ال بأمر أي ال يحق تفتيش أو توقيف أي شخص إ •

 .قضائي نزيه، وافتراض البراءة حتى تثبت اإلدانة
الحق في محاكمة عادلة، والتعويض العادل بحال   •

 .اإلساءة عند تطبيق األحكام القضائية
الحق في تشكيل األحزاب السياسية والنقابات   •

واالنتظام فيها دون قيود أو تمييز  ةالمهنية والحرفية والعلمي
 .لقانونية المكفولة دستورياًبين األفراد بحدودها ا

حقوق التصويت والترشح لالنتخابات المختلفة في   •

 .الدولة
في مشاركة كافة المواطنين في اإلدارات الحق   •

كالسلك (وتولي المناصب العليا العامة لشؤون الدولة، 
 ...).الدبلوماسي والقنصلي والطيران والجيش

لعمل حقوق الملكية الخاصة والتنمية والتعليم وا •
 ...والسفر والهجرة

إال أن ممارسة هذه الحقوق األساسية اللصيقة بالمواطن 
تتطلب ضمانات دستورية حقيقية كفيلة بعدم خرق حرماتها، 
وتتجلى بعدم تدخل أواعتداء السلطات وبأي شكل في 

ترهيباً ترغيباً ضغطاً "  ةممارسته لحقوقه المدنية والسياسي
  ..." للمالحقةحرماناً منعاً 

من أجل استمتاع المواطن في ها في ضمانوحيث أن صيانتها 
العيش بحياة كريمة بحريٍة وأمانٍ وسالمٍة، تتطلب معاملة 
الئقة خالية من ظواهر االعتداء والحرمان والتعذيب واإلكراه 

  ...والعنف
، عكس ذلك تماماً وبنسب متفاوتة، نظراً لغياب فالواقع مريٌر

حة وضامنة لممارسة المواطن وتغييب آليات قانونية واض
  .لحقوقه الدستورية دون اعتداء ُمنظم وُمقنن

فال ضمانات لمحاكمات قضائية عادلة، وال ضمان لسيادة 
القانون والتطبيق الحر لمواده، لكون القضاء غير مستقل 

الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها دون  أحسب مبد
كم استثنائية تتعارض تدخل، وال ضمانات لشيوع قوانين ومحا
  .مع أبسط مبدأ من مبادئ حقوق اإلنسان

فإن االعتداء والقيود التي تُفرض من قبل نظام الحكم على 
ممارسة المواطن للسلوك اليومي وبكافة األمور الشخصية 
والعامة، وبصالحيات واسعة ومدروسة ومقنونة وفق 

  .المطلوبةتوجهاتها، ُيفقد كافة الضمانات الدستورية قانونيتها 
لذا فإن الُمشكلة الكبرى في السياسة القانونية ألي نظام حكم 
تكمن في مدى تمتع المواطنين بممارسة حقوقهم المدنية 

وإيجاد شكل الحكم الذي يضع والسياسية بالشكل األمثل، 
، وبهذه العبارة وضع القانون فوق اإلنسان وليس العكس

لى جوهر الحقوق يده ع "جان جاك روسو"الفيلسوف الفرنسي 
المدنية والسياسية وِصلتها بموضوع العالقة بين الفرد 
والسلطة، مع العلم أننا نؤيد هذا التوجه رغم القرون العديدة 
التي تفصل بيننا، كون هذه العبارة تُشكل قاعدة قانونية ومدنية 
تُؤكد على االتجاه السليم والمتجدد للعالقة بين الفرد ونظام 

لك المعيار االنتقائي األفضل واألمثل لتكوين تالحكم، وتُشكل 
  .أكثر العالقة السليمة والعيش بسالم

بذلك فإن لم يوجد ضامن لحقوق الفرد تجاه سلطة نظام 
الحكم، ويتحاكم فيه الطرفان على قدم المساواة، فإن القانون 

الحقوق يصبح أداةً للطغيان والقهر ووسيلةً النتهاك 
نةً وة ضمانات دستورية مكتوبة وُمقنيبقى ألي والحرمات، وال

  .أي معنى ولو كُتبت بخط من ذهب وعلى ورٍق من حرير
حيث أن األساس الفلسفي لمفهوم الحقوق المدنية والسياسية 
المعاصرة تتمثل بالحقوق الُمقننة بمواد دستورية وقانونية 
متجددة ومتغيرة وتشرف على تفسيرها وتطبيقها جهات 

حرة، ويستوي الحاكم والمحكوم في  ةهقضائية مستقلة ونزي
  .الخضوع لها وتنفيذها، دون أية اعتبارات أخرى

ونظراً لعدم وجود هذه العالقة ولو بحدودها الدنيا، فال فائدة 
من النقاش والحوار حول مدى وكيفية ممارسة المواطن 

تُنمي هذه العالقة وبضمانات دستورية حقيقية وجدية  لحقوقه
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على  مالحاك )علو وسمو(ـد ونظام الحكم، لالسليمة بين الفر
المحكوم وانتهاكه واعتدائه على المواطن وحقوقه لحيازته 
على مصادر القوة والمال والمركز القانوني من خالل نظام 
حكم طاغي دون امتالكه من قبل المواطن المذلول والمقهور 

  .بكافة األوجه
محكوم في غير المتكافئة بين الحاكم والوإن هذه العالقة 

بالدنا، تُعبر عن مدى استياء المواطن لمدى ممارسته لسلوكه 
اليومي بالقناعة القانونية التي تُفرغ من مضامينها الدستورية 
الُمتمدنة بدالً من ممارستها بالشكل العفوي الحر والُمنمي 

خدمة للفرد والمجتمع، ته لجعله أكثر قدرةً على العطاء لقدرا
تفويض إلهي ووضعي، وهي عالقة تُزيد لحقوق تم اكتسابها ب

من الهوة واالبتعاد بين الفرد ونظام الحكم وُيزيد القهر قهراً 
في ظل األلفية الثالثة وبتوقيع مزيف سابق لإلعالن العالمي 

  . لحقوق اإلنسان
  

  والفعل اليومي.. هّم الهوّية
  الوكي سروجي: بقلم 

  
ة الهوّية ، نحن األكراد مثل غيرنا هاجسنا األول هو مسأل

نخاف عليها ونمارسها بشكل يومي سواء في تصوراتنا عند 
أو عند مقاربتنا لذاتنا، وفي الوقت نفسه " آخر"مقاربتنا لل

وخوفا على هويتنا نوقع أنفسنا في مطبات اليحمد عقباها ، 
وعند ذلك تنعكس األمور سلباً علينا وعلى هويتنا وواقعنا 

لسلبي علينا يمتد ليصل الى وحاالتنا، ولعل هذا االنعكاس ا
كردي في مكان آخر ربما يكون كردي مستعرب او مستترك 
او مفّرسن، وهذا الكردي الذي ال ناقة له وال جمل بكل ما 
يعنينا ، لكن بسبب سلوكنا الخاطئ مع الذات واآلخر ينجّر 

نحو الموقع ) الذي يحمل هذه الصفة باالسم فقط(هذا الكردي 
خطائنا الكثيرة ولعلها تكثر يوما بعد السلبي ويحمل وزر أ

أي ( ثمة وضع غير صحيح يسيطر علينا ولعل أسبابه. يوم
تعود الى تعامل اآلخر معنا، ) أسباب هذا الوضع السيئ

وتعاملنا مع ذاتنا، هذا التعامل المزدوج وضعنا في قفص 
االتهام لدى اآلخر، وأصبحنا متهمين بتخريب اآلخر، وما 

نفسها من آثار التخريب هذا ، تُرى  تشتكي الذات تبرح
وهل تكتمل شروط البناء الذاتي عبر . نبحث عن أي ذات ؟

التباهي بالمظاهر، أو التمسك بالقشور، أم تكتمل شروطه في 
الممارسة اليومية السليمة ، أم نكتشفها من خالل واقعنا 
التاريخي والثقافي والمجتمعي؟ ، والحق ، كل هذه العوامل 

بيد أن التعامل الخاطئ . ناضجة ومقبولة عند اآلخر تنتج ذاتاً
مع هذه الشروط يدفع باآلخر الى النظر إلينا على أننا 
مختلفون عنه بالرؤية وبالفكر وحتى بمتطلبات الحياة والعيش 
، ينظر إلينا على أننا ال نعيش مثله ، وقد يفكر أن شجوننا 

فنا في وشؤوننا تختلف عن شجونه وشؤونه، ويكاد أن يصنّ
، أي ) الذات واآلخر(موقع آخر غير الموقع المحتوم علينا

  . الواقع الجغرافي والتاريخي والثقافي والمجتمعي
يتم عبر تعريف ) أو الذات(في الواقع ، إن البحث عن الهوّية 

وتوضيح الذات لآلخر ، ومحاولة كشف اآلخر تتم عبر 
أدق، وأن اكتشاف الذات ، ولذلك يتوجب معرفة الذات بشكل 

نضع اآلخر في صورة أننا مثلهم ولوالهم لما اكتشفنا ذواتنا، 
ساهم في تشكيل المخّيلة والتصور لذواتنا عبر ) اآلخر(وأنه

إصراره إلظهار نفسه على أنه راق ، ويمكن أن يكون هذا 

الرقي الذي يتحلى به اآلخر مصدر صهرنا وامحاء مكاننا، 
لى الدفاع عن نفسه وفي كثير من المرات يتحول اآلخر ا

ه األمر حتى ينكر كياننا ببصهر اآلخر أو بدمجه ، ويصل 
أي ) الذات(وثقافتنا وحالنا ومكاننا ، بحيث لم يبق أمامنا 

خيار سوى االلتجاء إلى نفس خطى وسلوك اآلخر، وهنا ال 
يبقى أي مجال غير االندفاع بالمجتمعات نحو الهاوية بحيث 

ي ال فسحة فيه للتنافس الشريف، نستيقظ يوماً على واقع مدم
وهذا يؤدي بكل تأكيد الى بناء الهوّيات العنفية، ونحن طبعاً ، 
وبالرغم من مساهمتنا في صنعها ، ال نرضى بهذا الخيار 

ايضا ال يرضى ، لكن سلوكنا اليومي يشي ) اآلخر(وربما هو
  . بذلك

السماح لآلخر باالنتعاش يعني السماح للذات بالعيش الهنيء 
والهادئ ، وهنا يكتمل فصل العيش المشترك ، وأعتقد أن هذا 
ما نسعى اليه ، وهذا شأن كل الهوّيات المسالمة ، هدفها على 

بأن البحث عن الهوّية يعني البحث عن (عكس ما ينظّر إليها 
تتوفر شروط العيش المشترك عبر تكامل ) . بناء العنصرية

ترك يعني الشعور الذات واآلخر ، حيث باألساس العيش المش
والتفاهم المتبادل والهدف الموحد ، وهذا الشعور المتوحد 

  .  بصيغ أرقى مآل الهوّيات اإلنسانية
من الهوّيات ) أو بقايا(ولو استعرضنا شيئاً عن نموذج 

المتشنجة النافرة لآلخر واالعتراف به الجل غاّية اكتشاف 
الذات الذات فقط ، ليس ألجل اآلخر ، سنعرض ما جرى في 

أحمد تورك  الكردي واآلخر التركي ، أعتقد عندما تحدث
 )تركيا في -الكردي  – الديموقراطي المجتمع حزب رئيس(

أعضاء البرلمان، كان اختباراً  أمام خطابه في الكردية باللغة
لآلخر التركي الذي ما ينفك ويتباهى بالموائمة مع هوّية 

 على بها نحصل التي المثلى الوسيلة إن: "الكرد، اذ قال تورك
 نتحدث أن هي الكردية لغتنا احترام بها نفرض والتي حقوقنا
 من المبادرة زمام وسآخذ الرسمية، المحافل في اللغة بهذه
... ، ولكن ماذا حدث ، هل صار أمراً طبيعيا؟ ال طبعاً "هنا
 جلسات لنقل المخصصة" TRT3" قناة قطعت الفور على

بثها، وبرر المذيع التركي بأنه  مباشرة الهواء على البرلمان
 في التركية غير أخرى لغة استخدام تركيا في الدستور يمنع

األخرى  التلفزة الرسمية ، بينما شبكات واألحاديث المكاتبات
إن االعتراف باآلخر يتطلب . الواقعة عن عاجال نبًأ بثت

ظروفا مجتمعية ناضجة وعلو في مستوى الوعي العام ، وال 
ساريا بفعل قرارات سياسية، لكن هذا ال يعني  يصبح األمر

بأن األتراك ينفرون من اآلخر الكردي ، بل إنهم في الطريق 
  "TRT6"نحو االعتراف بالهوية الثقافية الكردية ولعل قناة 

والحق أن تورك أوحى . ستساهم في بلورة هذه الوظيفة
 نواب أربع محاكمة تم أن وهو يعرف انه سبق( لألتراك 

 حظره تم الذي الكردي، الديموقراطي للحزب تابعين دأكرا
، وأظهرهم بأنهم ما زالوا متعصبين ، ويسيطر ) ..بعد فيما

في قاع مجتمعاتهم شيئ من الهوية المتشنجة، وسيؤكد 
تصرفهم هذا لدى األكراد ، بأن كل ما فعلوه من إصالحات 
لم تكن ألجل التعايش المشترك بقدر ما كانت ألجل التوظيف 
السياسي المؤقت أي خدمةً للسياسة النفعية ليس كما ينبغي أن 

والسؤال ، على الرغم ....تكون السياسة في خدمة الشعوب،
من كل ما مضى من مآسي وتجارب وتاريخ دامي ، هل 
بوسع هذه الشعوب أن تفهم وتتقبل بأّن اآلخر ينتج من روح 

  !.هنا مربط الفرس.....الذات وبالعكس؟ 
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