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  اآلراء الواردة  في المجلة تعبر عن رأي أصحابها. •

  بكل المساهمات الواردة إليها. "الحوار"ترحب  •

  أفضلية النشر للدراسات والمقاالت الموثقة علميًا. •

 قراء الكرام عن إرسال المساهمات المجلة من ال ترجو •

  مراعاة ما يلي:        

  بخط واضح وعلى وجه واحد للورقة. ـ الكتابة١

  ـ اإلشارات المرجعية الموثقة تثبت بالترتيب:٢

  اسم المؤلف ـ عنوان الكتاب ـ مكان الطباعة وتاريخها.

  /.C.Dـ الطباعة على الكومبيوتر مع إرسال /٣
   

  
  حقوق الطبع واالقتباس محفوظة للمجلة

  



  ٢٠١٤ أيار -   )٦٦(العدد   -  العشرونالسنة  -الحوار    ٣

  محاور مجلة "الحوار" لألعداد القادمة
   تاب األعزاء...القراء والك

أسرة تحرير مجلة "الحوار" تقترح عليكم المساهمة في ملفاتهـا لألعـداد القادمـة، وهـي 
  موزعة بالشكل التالي:

 سورياً وكرديًا)( العالقة المتبادلة بين الثقافة والسياسة. 
 في ظل المتغيرات الراهنة يمستقبل سورية السياس  
  الكردية األدب واللغةدراسات في. 
 اآلثار والتاريخ الكردي.حول ومواضيع  دراسات  

يمكــنكم اختيــار أي جانــب مــن محــاور الملفــات المــذكورة أعــاله، وإبــداء الــرأي حــول   
أهميــة وأولويــة الموضــوع المطروق.علمــا أننــا نرحــب فــي الوقــت نفســه بجميــع الدراســات 

ة أو والمساهمات الواردة إلينا بخصوص المواضيع المحددة  في سياق الملفـات المقترحـ
  وتبقى األفضلية للكتابات غير المنشورة سابقًا. خارجها.

تجربتهـا  مجمـل بخصـوص  كما وترحب مجلـة "الحـوار" بأيـة مالحظـة أو نقـد يـرد إليهـا  
وذلك بهدف االرتقاء بالحالة الثقافية والفكرية الكرديـة  أو أي مادة نشرت فيها. السابقة،

ــة وتنــويرًا، ونتعهــد  ــأمين المنــاخ الــديمقراطي الــذي يــوفر حريــة نحــو أفــق أكثــر ديمقراطي بت
الـــرأي المختلـــف، لجميـــع أصـــدقائنا وقرائنـــا فـــي الوســـطين و  ،كافـــة  عـــرض وجهـــات النظـــر

نشـر ثقافـة عقالنيـة مسـتنيرة ووعـي متقـدم يحـيط . وذلـك لالعربي والكردي على حـد سـواء
  بحقيقة  مشكالت واقعنا بكامل أبعاده.

  التاليين : لكترونيينت إلى العنوانين االترسل المساهما
pesar@hotmail.com  

alhiwar@mail2world.com 
  عبر موقعي: االنترنتننوه إلى أن مجلتنا متوفرة على شبكة وبهذه المناسبة 

  www.efrin.netعفرين ـ نت 
  dem.com-www.yekموقع نوروز 
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  االفتتاحية
  شعب عريق يضيع حقعندما 

  
نية يف منطقة ثمن املعروف أن الشعب الكردي يشكل رابع أكرب جمموعة إ     

  ألدىن واألوسط بعد اجملموعات الرتكية والفارسية والعربية.الشرق ا
التاريخ كان قاسيًا جدًا عليه، فقد تعرض بالد الكرد إىل تقسيمني كبريين لكن 

يف معركة جالديران اليت جرت بني االمرباطورية الفارسية  ١٥١٤أوهلما يف عام 
، ومبوجبها انقسم بالد الكرد إىل قسمني ، قسم مت ضمه العثمانيةواالمرباطورية 

  .ينيالعثمانإىل الفرس والقسم اآلخر مت ضمه إىل 
ومبوجبها مت  ١٩١٦بيكو عام  –أما ثانيهما فقد جرى يف اتفاقية سايكس 

من الدول التالية: تقسيم بالد الكرد إىل أربعة أجزاء مت ضم كل جزء إىل دولة 
  سوريا. –إيران _ العراق  –تركيا 

وإىل اآلن ما زال هذا الشعب العريق مشتتًا بني الدول املذكورة آنفاً، والسؤال 
 ١٩٤٥طرح نفسه ، ماذا قدمت هيئة األمم املتحدة بعد تشكلها يف عام الذي ي

  بعد احلرب العاملية الثانية؟
هذه املنظمة اليت أقرت حبق الشعوب يف تقرير مصريها، وأنشأت دوًال صغرية مثل 

ميكن مقارنتها مع الشعب الكردي ال من  لبنان وإسرائيل والفاتيكان ...اخل ال
. ومن هنا يأيت قساوة التاريخ على هذا الشعب األرض حيث العدد وال من حيث

  العريق وضياع حقه يف تقرير مصريه وإنشاء دولته أسوة بباقي دول العامل.
فقد أشرفنا على أبواب القرن الواحد والعشرين وما زال الشعب الكردي مضطهداً 
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  من قبل الدول املقتسمة لبالده. 
املنطقة ومتكني هذا الشعب الذي عاىن  أليس من العدل أن يعاد النظر يف خارطة

وما زال يعاين من الغنب واالضطهاد أشده وأقساه، أما آن للضمري العاملي أن 
يصحى وينصف هذا الشعب ليشكل كيانه اخلاص به، ويعيش عيشة هنية كباقي 

  شعوب العامل.
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  حقوق اإلنسان
  في سوريا االستثنائيةفي ظل القوانين 

  - الحلقة األولى -
  إعداد وتقديم : وليد حنا
  مراجعة وتدقيق : قاسم حبش

  
وطـــن للشـــعوب التـــي  ال يقـــوم وطـــن حيـــث ال يوجـــد قـــانون ، لـــذلك   ال((

  )).اال وطن احتقار االمم االخرى تعيش تحت نير االستبداد
  سان جوست                                                   

  : مقدمة  
                               

ال شك  فيه بأن مجيع الشرائع السماوية والوضعية تؤكـد علـى أمهيـة اإلنسـان،     
كونه هو العنصر األساس يف عملية البنـاء والتقـدم . واإلنسـان احلـر املتمتـع حبقوقـه 
هــو العنصــر األهــم يف تلــك العمليــة . فقــد أكــد اخلليفــة الراشــدي الثــاين عمــر بــن 

م أحراراً ((م :اخلطاب قوله املشهور م أمها    )).ىت استعبدمت الناس وقد ولد
الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان مــن أهــم القضــايا الــيت تشــغل بــال شــعوب الشــرق   

علــى مســتوى األفــراد واألحــزاب وكــذلك علــى املســتوى الــدويل واملؤسســات الدوليــة 
ا مبـــا فيهـــا منظمـــة األمـــم املتحـــدة . ألن الدميقراطيـــة جتربـــة إنســـانية أثبتـــت جـــد ار

وحقهــا يف البقــاء ، بــالرغم مــن ظهــور نظــم سياســية كثــرية زالــت أو يف طريقهــا إىل 
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الـــزوال . وهـــذا مـــا يثبـــت فكـــرة الفيلســـوف اإلنكليـــزي هربـــرت سنبســـر القائلـــة بـــأن 
((الصــراع مــن أجــل البقــاء، لــيس قانونــاً ينطبــق علــى الكائنــات احليــة، أو يف ميــدان 

ـــــــــا فحســـــــــب ، وإمنـــــــــا يصـــــــــدق كـــــــــذلك  ـــــــــنظم السياســـــــــية البيولوجي ـــــــــدان ال يف مي
واالجتماعية)).  اما املفارقة الغريبة اليت أطلقها بعض فالسفة الغرب ، إن إمكانية 
تطبيق الدميقراطية يف اجملتمعات الشرقية غري واردة ، إال بعد إصالح هذه الشعوب 
ــا افكــار وطروحــات قــدمت  يئتهــا كــي تكــون قــادرة علــى ممارســة الدميقراطيــة. إ و

الستعباد الشعوب من قبل االستعمار. كمـا اسـتغلتها االنظمـة واحلكـام يف  مربرات
ا ا وسلب حريتها واراد   . الشرق يف قمع شعو

لــدى احلــديث عــن حقــوق اإلنســان يف اجملتمعــات الشــرقية تصــبح الصــورةِ أكثــر 
قتامــة . فبعــد االســتقالل أبقــت معظــم هــذه الــدول علــى قــوانني القمــع والقهــر الــيت 

ن االستعمار حبجة مواجهة التحديات اخلارجية واملؤامرات الـيت حتـاك ضـد ورثتها ع
نظمهـــا . فشـــددت وفرضـــت قـــوانني الطـــوارئ والقـــوانني االســـتثنائية ونظـــام احلـــزب 
الواحد . وانتشر الفساد يف احلكم دون رقابة شعبية وحماسبة ، فـزادت احلالـة سـوءاً 

ياســية واملدنيــة ، فكانــت الضــحية يف كافــة اجملــاالت االقتصــادية واالجتماعيــة والس
األوىل هي حقوق اإلنسان . ومع األسـف مـازال معظـم احلكـام يف الشـرق يـرددون 

إللغـــاء  -باســـتحالة تطبيـــق الدميقراطيـــة يف هـــذه البلـــدان -اســـطوانة فالســـفة الغـــرب
  . دور الشعب وتأكيد سلطتهم املطلقة على كافة ميادين احلياة

احــرتام كرامــة اإلنســان وإعــالء قيمتــه ، وإن  ان حقــوق اإلنســان يف جوهرهــا هــي
ما هي إال ((ماهية الروح)) كما يؤكد هيجـل ، وإن تنـازل  -حرية اإلنسان -احلرية

اإلنسان عن حريتـه للحـاكم ، إمنـا يعـين تنازلـه عـن إنسـانيته ، مبعـىن أنـه يتنـازل عـن 
  . حقوقه وواجباته كإنسان
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ب الكونيــة األوىل والثانيــة ، أنشــئت فعقــب املآســي واجملــازر الــيت آلــت أليهــا احلــر 
هيئــة األمــم املتحــدة لتخفــف الظلــم والطغيــان عــن الشــعوب ، وأصــدرت مجلــة مــن 

ــذا الشــأن ابتــداءً  مــن معاهــدة إعــالن حقــوق اإلنســان ،  املعاهــدات واالتفاقيــات 
وأوجــد التـــوازن بـــني احلقـــوق السياســـية واملدنيـــة، واحلقـــوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة 

ة وجعلها حقوقاً مرتابطة ال تقبل التجزئة ، كما أضاف إليها حـق الشـعوب والثقافي
ـــا وأخـــرياً ولـــيس أخـــراً اإلعـــالن العـــاملي للحـــق يف  يف تقريـــر مصـــريها واســـتثمار ثروا

ـــة كحـــق مـــن حقـــوق اإلنســـان ، وجعـــل ١٩٨٦التنميـــة ( ) والـــذي ربـــط بـــني التنمي
ي أنـه ربـط بـني التنميـة هدف التنمية متكني اإلنسان مـن احلصـول علـى حقوقـه ، أ

وحقـــوق اإلنســـان جبميـــع أبعادهـــا السياســـية واالقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة ، 
  . وبذلك جعل اإلنسان حمور التنمية ، فهو غايتها ووسيلتها

وبــالرغم مــن دخــول معظــم دول الشــرق األوســط  األمــم املتحــدة واملصــادقة علــى 
ــا مازالــ ت ختــرق وختــالف بنــود هــذه املعاهــدات . املعاهــدات الصــادرة عنهــا ، إال أ

 االســتثنائيةففــي ســوريا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر. مازالــت جمموعــة مــن القــوانني 
عامــا، منهــا  قــانون الطــوارئ واألحكــام العرفيــة    ٤٠ســارية املفعــول منــذ اكثــر مــن 

واألمـــــر  ٢٢/١٢/١٩٦٢/ تـــــاريخ ٥١الصـــــادر مبوجـــــب املرســـــوم التشـــــريعي رقـــــم /
الصــادر يف  ٩٣، قــانون اإلحصــاء رقــم  ١٩٦٣/ ٨/٣/ تــاريخ ٢م /العســكري رقــ

حمافظة احلسكة ، والذي مبوجبه جرد ما يزيـد عـن  بأكراداخلاص  ١٩٦٢آب  ٢٣
الســـــورية يف ليلـــــة ظلمـــــاء   ،  املرســـــوم  اجلنســـــيةألـــــف مـــــواطن كـــــردي مـــــن  ١٠٠

  (إحداث حمكمة أمن الدولة العليـا)  ١٩٦٨ – ٣ – ٢٨تاريخ  ٤٧التشريعي رقم 
( املســـمى بقـــانون محايـــة  ١٩٦٥ – ١ – ١٧تـــاريخ  ٦و املرســـوم التشـــريعي رقـــم 

الثـــورة ) ..... اخل  . إن هـــذه املراســــيم الصـــادرة عـــن رئاســــة اجلمهوريـــة أو جملــــس 
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ــــورة ، كانــــت ومــــا زالــــت وعلــــى طــــول اخلــــط فــــوق الدســــتور والقــــانون ،  ــــادة الث قي
    . ووضعت أصال لتكريس وجودها وهيمنتها الشاملة

واآلثـار  االسـتثنائيةهذه الدراسة القاء الضوء على بعـض القـوانني  يفسنحاول    
  .يف سوريا اإلنسانالنامجة عنها واملتعارضة مع حقوق 

-  ١ - 
  قانون الطوارئ واألحكام العرفية

    
إن حالــة : ((اختلــف فقهــاء القــانون يف تعريــف حالــة الطــوارئ فمــنهم مــن قــال    

ـا (( )).رطي مربر بفكـرة اخلطـر احملـيط بالكيـان الـوطينالطوارئ نظام استثنائي ش إ
  )).احلالة اليت بواسطتها تنتقل صالحيات السلطة املدنية إىل السلطات العسكرية

ويعَّـــرف احملــــامي عبــــد اهللا اخلــــاين حالــــة الطـــوارئ ((إعــــالن حالــــة الطــــوارئ نظــــام 
غ اختـاذ السـلطات دستوري استثنائي قائم بفكرة اخلط احملـيط بالكيـان الـوطين، يسـب

املختصــــة لكــــل التــــدابري املنصــــوص عليهــــا يف القــــانون واملخصصــــة حلمايــــة أراضــــي 
الدولـــة وحبارهـــا وأجوائهـــا كـــًال أو جـــزءاً ضـــد األخطـــار النامجـــة عـــن عـــدوان مســـلح 
داخلي أو خارجي، وميكن التوصل إلقامتـه بنقـل صـالحيات السـلطات املدنيـة إىل 

  )).السلطات العسكرية
ة كمـا يؤكـد األسـتاذ عبـد اهللا اخلـاين ((فلـيس هنـاك أي تعريـف حلالـة أما يف سوري

ــرع الســوري الــذي وضــع قــانون الطــوارئ مل يثبــت أيــة نظريــة مــن  الطــوارئ، ألن املشَّ
النظريات حني اقتباسـه النصـوص الناظمـة إلعـالن قـانون الطـوارئ والتـدابري والقيـود 

ـــا مـــن القـــوان ني الفرنســـية. وحـــىت مل يقتـــبس املفروضـــة علـــى احلريـــات يف حالـــة إعال
  الفرنسي)).التعريف 
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   :لمحـة تاريخيـة
ايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن  مل يعــرف قــانون الطــوارئ يف أوربــا إال يف 
  .العشرين وخاصة روسيا القيصرية وفرنسا وإيطاليا عهد الفاشية وأملانية عهد النازية

ن الطــوارئ بشــكله احلــايل إال يف أمــا علــى صــعيد الشــرق األوســط، مل يعــرف قــانو 
اآلونة األخرية. ففي العهد العثماين كانت أوىل حماوالت هـذا القـانون قـد جتسـدت 
 -يف اإلجــراءات القضــائية املتمثلــة يف اجمللــس العــريف الــذي ألفــه مجــال باشــا الســفاح

حملاكمــة زعمــاء الثــورة العربيــة، مبوجــب فرمــان خــاص. أمــا يف  -حــاكم إيالــة ســورية
االنتــداب الفرنســي علــى ســورية فقــد مت إخضــاع األراضــي الســورية لألحكــام عهــد 

الصـــادرة عـــن رئـــيس اجلمهوريـــة الفرنســـية ومـــن ضـــمنها النصـــوص الناظمـــة إلعـــالن 
/ مت إحالــة  ٤١٥ومبوجــب القــرار رقــم / ١٠/٩/١٩٢٠األحكــام العرفيــة . وبتــاريخ 

نســية ومــن مث كــل عمــل يرتكــب ضــد قــوات االحــتالل إىل احملاكمــة العســكرية الفر 
تتالـــت القـــرارات الصـــادرة عـــن اإلدارة الفرنســـية  املتعلقـــة باألحكـــام العرفيـــة حبســـب 

ا   . ظهور األحداث وظروفها وحاجا
بعد خروج االستعمار الفرنسي من األراضي السورية، ومبناسـبة حـرب فلسـطني ، 

/ بشـأن إعـالن األحكـام العرفيـة، ٤٠٠القـانون رقـم / ١٥/٥/١٩٤٨صدر بتاريخ 
/ بـــإعالن األحكـــام العرفيـــة يف أراضـــي اجلمهوريـــة ٤٠١مـــا صـــدر القـــانون رقـــم /ك

السورية، ُحدد مفعوله بستة أشهر ابتداًء من تـاريخ نشـره. واحلقـت بـه جمموعـة مـن 
ـــــة هلـــــذا القـــــانون. مثـــــل القـــــرار رقـــــم / ـــــاريخ ٥القـــــرارات التنفيذي  ٢٣/٥/١٩٤٨/ ت
ـــــة و  / تـــــاريخ ١٨القـــــرار رقـــــم /القاضـــــي مبنـــــع التجـــــوال يف منطقـــــة العمليـــــات احلربي

القاضـي مبنـع دخــول املصـورين لألمـاكن اجملــاورة للمنشـآت واملراكــز  ٢٦/٥/١٩٤٨
الذي حيظر على موظفي الدولة واملؤسسـات  ٣١/٥/١٩٤٨العسكرية والقرار رقم 
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القاضــي  ٧/٦/١٩٤٨/ تــاريخ ٤١التابعــة هلــا مغــادرة أمــاكن عملهــم والقــرار رقــم /
  . اخل……سورية بدون إجازة  مبنع السفر خارج األراضي ال

/ القاضــي بتنظــيم ١٥٠صــدر املرســوم التشــريعي رقــم / ١٩٤٩/حزيــران/ ٢٢ويف 
اإلدارة العرفيــــة . حيــــث تضــــمن هــــذا املرســــوم التشــــريعي كامــــل مــــواد القــــانون رقــــم 

ــــرع ٤٠٠/ / ولقـــد جــــاءت األســـباب املوجبــــة لســــن هـــذا القــــانون علـــى لســــان املشَّ
لسوري النافذ نص قانوين حيدد اختصـاص السـلطة السوري ((ال يوجد يف التشريع ا

العسكرية والقضاء العسكري وعالقتهـا بالسـلطة اإلداريـة وبالقضـاء املـدين يف حالـة 
إعالن األحكام العرفية ، وقد وجدت وزارة الدفاع الوطين من الضروري تـاليف هـذا 
ــــد اختصاصــــات  ــــنقص، بأعــــداد املرســــوم التشــــريعي املرفــــق ، وهــــو يتضــــمن حتدي ال

لكــن هــذا املرســوم )).القضــاء العســكري وتنظــيم اإلدارة العرفيــة علــى أســس واضــحة
ـــاريخ ١٦٢مل يـــدم طـــويًال، حيـــث صـــدر القـــانون رقـــم / بشـــأن  ٢٧/٩/١٩٥٨/ ت

  . /١٥٠حالة الطوارئ حيث ألغى هذا القانون ، املرسوم التشريعي رقم /
يف سـوريا وعندما فشلت الوحدة املصرية السورية ،  أصـدرت حكومـة االنفصـال 

/ واملسـمى بقـانون الطــوارئ . ٥١املرسـوم التشـريعي رقـم / ٢٢/١٢/١٩٦٢بتـاريخ 
/ من الفصل الثالث منه ، القانون رقم ١٢حيث ألغى هذا القانون مبوجب املادة /

أي القـــانون رقـــم  -، ومـــازال هـــذا القـــانون٢٧/٩/١٩٥٨/ الصـــادر بتـــاريخ ١٦٢/
ال بــد لنـــا مــن تثبيـــت نــص املرســـوم / ســاري املفعــول حـــىت يومنــا هـــذا . وهنــا ٥١/

   : / كما ورد يف اجلريدة الرمسية٥١التشريعي رقم /
  .قانون حالة الطوارئ ٢٢/١٢/١٩٦٢تاريخ  ٥١مرسوم تشريعي  *

  : التايلأصدر جملس الوزراء ونشر رئيس اجلمهورية املرسوم التشريعي 
    :إعـالن حالـة الطـوارئ :األول الفصـل
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 :١مادة 

ــدد بوقوعهــا أو يف جيــوز إعــال -آ ن حالــة الطــوارئ يف حالــة احلــرب أو قيــام حالــة 
حالـة تعـرض األمـن أو النظـام العـام يف أراضـي اجلمهوريـة أو يف جـزء منهـا للخطـر، 

  . بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة
  . ميكن أن تتناول حالة الطوارئ جمموعة األراضي السورية أو جزءاً منها -ب

  :٢مادة 
ــــة الطــــوارئ مبرســــوم يتخــــذ يف جملــــس الــــوزراء املنعقــــد برئاســــة رئــــيس  -آ تعلــــن حال

اجلمهوريــــة وبأكثريــــة ثلثــــي أعضــــائه علــــى أن يعــــرض علــــى جملــــس النــــواب يف أول 
  . اجتماع له

حيــدد املرســـوم القيـــود والتـــدابري الـــيت جيــوز للحـــاكم العـــريف اختاذهـــا واملنصـــوص  -ب
ملرســـوم التشـــريعي دون اإلخـــالل بأحكـــام املـــادة عليهـــا يف املـــادة الرابعـــة مـــن هـــذا ا

    . اخلامسة منه
  :٣مادة 

عنـــد إعـــالن حالـــة الطـــوارئ يســـمى رئـــيس الـــوزراء حاكمـــاً عرفيـــاً وتوضـــع حتـــت  -آ
  . تصرفه مجيع قوى األمن الداخلي

للحــــــــــاكم العــــــــــريف تعيــــــــــني نائــــــــــب أو أكثــــــــــر لــــــــــه مــــــــــرتبطني بــــــــــه وذلــــــــــك                 -ب 
   .مبرسوم

ـا ضـمن املنـاطق ميا  -ج  رس نـواب احلـاكم العـريف االختصاصـات الـيت يفوضـهم 
  . اليت حيددها هلم
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  :٤مادة 
للحاكم العريف أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باختـاذ مجيـع القيـود أو التـدابري اآلتيـة 

  . أو بعضها وأن حييل خمالفيها إىل احملاكم العسكرية
جتمـــاع واإلقامـــة والتنقـــل واملـــرور يف وضـــع القيـــود علـــى حريـــة األشـــخاص يف اال -آ

أمــاكن أو أوقــات معينــة ، وتوقيــف املشــتبه فــيهم أو اخلطــريين علــى األمــن والنظــام 
العــــام توفيقــــاً احتياطيــــاً واإلجــــازة يف حتــــري األشــــخاص واألمــــاكن يف أي وقــــت . 

  . وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من األعمال
نوعهــــا ، ومراقبــــة الصــــحف والنشــــرات  مراقبــــة الرســــائل واملخــــابرات أيــــاً كــــان -ب

واملغلفات والرسوم واملطبوعات واإلذاعات ومجيع وسائل التعبري والدعايـة واإلعـالن 
ا وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغالق أماكن طبعها   .قبل نشرها ، وضبطها ومصادر

  . حتديد مواعيد فتح األماكن العامة وإغالقها -ج
ائر واملــواد القابلــة لالنفجــار واملفرقعــات علــى ســحب إجــازات األســلحة والــذخ -د

  . اختالف أنواعها واألمر بتسليمها، وإغالق خمازن األسلحة
إخــــالء بعــــض املنــــاطق أو عزهلــــا وتنظــــيم وســــائل التنقــــل وحصــــر املواصــــالت  -هـــــ

  . وحتديدها بني املناطق املختلفة
الشــــركات االســــتيالء علــــى أي منقــــول أو عتــــاد وفــــرض احلراســــة املؤقتــــة علــــى  -و

واملؤسســـات وتأجيـــل الـــديون وااللتزامـــات املســـتحقة والـــيت تســـتحق علـــى مـــا جيـــري 
  . االستيالء عليه

حتديـــد العقوبـــات الـــيت تفـــرض علـــى خمالفـــة هـــذه األوامـــر، علـــى أال تزيـــد علـــى  -ز
احلــبس مــدة ثــالث ســنوات وعلــى الغرامــة حــىت ثالثــة آالف لــرية أو إحــدامها . وإذا 

على خمالفة أحكامه، فيعاقب علـى خمالفتهـا بـاحلبس مـدة ال  مل حيدد األمر العقوبة
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ــــرية أو بإحــــدى هــــاتني  ــــد علــــى مخســــمائة ل تزيــــد علــــى ســــتة أشــــهر وبغرامــــة ال تزي
  . العقوبتني

كــــل ذلــــك مــــع عــــدم اإلخــــالل بالعقوبــــات األشــــد املنصــــوص عليهــــا يف القــــوانني 
  . األخرى
  :٥مادة 

جلمهوريـة توسـيع دائـرة القيـود والتـدابري جيوز جمللس الوزراء املنعقد برئاسة رئيس ا -آ
املنصوص عليها يف املادة السابقة عند االقتضاء مبرسـوم يعـرض علـى جملـس النـواب 

   . يف أول اجتماع له
وجيــوز هلــذا اجمللــس تطبيــق دائــرة القيــود والتــدابري املشــار أليهــا ، حبســب احلالــة  -ب

  . اليت استدعت إعالن حالة الطوارئ
  :٦مادة 
اطق اليت أعلنت فيها حالة الطوارئ حتال إىل القضاء العسكري مهما كانـت يف املن

  : صفة الفاعلني أو احملرضني أو املتدخلني اجلرائم اآلتية
  . خمالفة األوامر الصادرة عن احلاكم العريف-آ
حـىت املـادة  ٢٦٠اجلرائم الواقعة على أمن الدولة والسـالمة العامـة (مـن املـادة  -ب

  ).لعقوباتمن قانون ا ٣٣٩
  ).٣٨٧حىت املادة  ٣٦٩اجلرائم الواقعة على السلطة العامة (من املادة  -ج
  ).٤٥٩حىت املادة  ٤٢٧اجلرائم املخلة بالثقة العامة (من املادة  -د

  ).٥٨٦حىت املادة  ٥٧٣اجلرائم اليت تشكل خطراً شامًال (من املادة  -ه 
  :٧مادة  

ص القضـــاء العســـكري بعـــض اجلـــرائم جيـــوز للحـــاكم العـــريف أن يســـتثىن مـــن اختصـــا
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  . احملددة يف املادة السابقة
  :٨مادة 

يفصل احلاكم العـريف بقـرار مـربر يف تنـازع االختصـاص بـني القضـاء املـدين والقضـاء 
  . العسكري

  :٩مادة 
ألحكــــام القاضــــية باإلعــــدام والــــيت تصــــبح مربمــــة، ال تنفــــذ إالّ إذا صــــادق عليهــــا ا

  . أي جلنة العفو يف وزارة العدلاحلاكم العريف بعد استطالعه ر 
  

  – إنهـاء حالـة الطوارئ –الفصل الثاني                 
  :١٠مادة 

ــا ، ووفقــاً لألحكــام  ــاء حالــة الطــوارئ مــن قبــل الســلطة املختصــة بإعال يكــون إ
  . ) من هذا املرسوم التشريعي٢املنصوص عليها يف املادة (

  :١١مادة 
اء حالة الطوارئ على النظر يف القضـايا الداخلـة تستمر احملاكم العسكرية ، ب عد إ

   .يف اختصاصها سواًء أكانت حمالة إليها أم مل تكن
  

  – أحكـام مؤقتـة –الفصل الثالث                    
  :١٢مادة 

  . ومجيع تعديالته ٢٧/٩/١٩٥٨الصادر يف  ١٦٢يلغى قانون حالة الطوارئ رقم 
  :١٣مادة 

املشــار إليــه  ١٦٢بقــى حمــاكم أن الدولــة احملدثــة بالقــانون رقــم يف مجــع األمــوال ت -آ
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خمتصــة بــالنظر يف اجلــرائم الداخلــة يف اختصاصــها املرتكبــة قبــل صــدور هــذا املرســوم 
ـــة  ـــة إليهـــا أم مل تكـــن. وتتبـــع بشـــأن التحقيـــق واإلحال التشـــريعي ســـواًء أكانـــت حمال

الـــيت تصـــدر فيهـــا  واحملاكمـــة فيهـــا وحفظهـــا والتصـــديق علـــى األحكـــام الصـــادرة أو
ا نفس األصول واإلجراءات املتبعة مبوجب ذلك القانون   . وتعديال

تبقى احلراسة املفروضة على بعـض الشـركات واملؤسسـات اسـتناداً إىل القـانون  -ب
قائمــة حــىت يــتم إلغاؤهــا وفقــاً ألحكــام املــادة العاشــرة مــن هــذا املرســوم  ١٦٢رقــم 

  . التشريعي
  :١٤مادة 

  .وم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدورهينشر هذا املرس
   ٢٢/١٢/١٩٦٣و  ٢٦/٧/١٩٨٢دمشق يف 

عســــكري يف  انقــــالبوعنــــدما اعتلــــى حــــزب البعــــث ســــدة احلكــــم يف ســــوريا اثــــر 
  : أصدر اجمللس الوطين لقيادة الثورة قراراً عسكرياً هذا نصه ١٩٦٢/شباط ٢٣

 ١٣م اجلمعــة املوافــق الصــادر  يف يــو ) ٢قــرار اجمللــس الــوطين لقيــادة الثــورة رقــم (
  .٨/٣/١٩٦٣و  ١٣٨٢شوال 

  )٢أمر عسكري رقم (
  : إن اجمللس الوطين لقيادة الثورة يقرر ما يلي

  :١المادة  
ــــــداًء مــــــن  ــــــة الســــــورية ابت ــــــة العربي ــــــع أحنــــــاء اجلمهوري ــــــة الطــــــوارئ يف مجي ــــــن حال تعل

          . وحىت إشعار آخر ٨/٣/١٩٦٣
  ٨/٣/١٩٦٣دمشق يف   

  دة الثورةاجمللس الوطين لقيا
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يعتــرب قــانون الطــوارئ واحــداً مــن أكثــر حبــوث القــانون الــدويل العــام دقــة وحساســية 
لتأثريه البالغ على مسألة احلريات العامة وينـدرج نظـام الطـوارئ حتـت طائلـة أعمـال 
احلــرب والظــروف االســتثنائية مــن أهــم احلــاالت الــيت تتــوزع فيهــا صــالحيات اإلدارة 

ازات وصالحيات هي يف األصـل حمظـورة عليهـا وبالتـايل حيث متارس (اإلدارة) امتي
ـــــة أكـــــرب يف أعماهلـــــا  ـــــإلدارة ، المتالكهـــــا حري ـــــازاً ل فـــــإن هـــــذا النظـــــام يشـــــكل امتي
ـــة  ـــه األوامـــر العرفي ـــة مـــن خالل ا. ويـــرتجم نظـــام الطـــوارئ إىل ممارســـة عملي وتصـــرفا

  . الصادرة عن اإلدارة العرفية استناداً إىل قانون الطوارئ
عالن حالة الطوارئ هـي مسـألة تتعلـق بالسياسـة العليـا للدولـة اسـتناداً إىل إن قرار إ

  ./٥١املادة األوىل من القانون رقم /
ــرع الســوري قــد وســع مــن دائــرة املــربرات إلعــالن حالــة  مــن هــذه املــادة جنــد أن املشَّ
ــا تتصــف بالشــمولية . أمــا اإلدارة العرفيــة فهــي اســتناداً إىل املــادة  الطــوارئ، أي أ

/ هــــي أجهــــزة الســــلطة التنفيذيــــة ((املدنيــــة ٥١مــــن قــــانون / -الثالثــــة الفقــــرة األوىل
والعســــكرية)) . مــــع متتعهــــا بصــــالحيات واســــعة مبوجــــب املــــادة الرابعــــة  مــــن هــــذا 

 . القانون
إن أوىل اآلثــــــار النامجــــــة عــــــن إعــــــالن حالــــــة الطــــــوارئ هــــــي انتقــــــال اختصاصــــــات 

جــب املــادة الثالثــة الفقــرة آ مــن قــانون الســلطات التنفيذيــة إىل الســلطات العرفيــة مبو 
الطوارئ . إن هذا النص القطعي والذى مبوجبه تغدو السـلطات التنفيذيـة أداة بيـد 
احلاكم العريف وسيفاً مسلطاً على رقاب اجلماهري. ولـيس خبـاٍف علـى أحـد أن كـل 
التــدابري الــيت نصــت عليهــا هــذه املــادة واملــادة الرابعــة هــي أصــًال مــن اختصاصــات 

سلطات التنفيذية . فإخضاع االجتماع إىل الرتخيص ومراقبة الرسـائل واملخـابرات ال
ـــاً كـــان نوعهـــا، ومراقبـــة الصـــحف والنشـــرات واملؤلفـــات واملطبوعـــات واإلذاعـــات  أي
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ا وتعطيلهـا  ومجيع وسائل التعبـري والدعايـة واإلعـالن قبـل نشـرها وضـبطها ومصـادر
ـــا وإغـــالق أمـــاكن طبعهـــا  اخل . كـــل هـــذه االختصاصـــات  ……وإلغـــاء امتيازا

أصـــبحت بيـــد رجـــل واحـــد ، أال وهـــو احلـــاكم العـــريف . هـــذا يـــؤدي بـــال شـــك إىل 
تعطيـــل كافـــة املؤسســـات مبـــا يف ذلـــك الدســـتور الســـوري . ألن كافـــة مـــواد قـــانون 
 -الطـــوارئ خمالفــــة  للدســــتور الســـوري والقــــوانني األخــــرى النافـــذة (قــــانون اجلنســــية

   : ألناخل).… قانون العقوبات
 هـي،  ١٩٦٣الصـادر عـن جملـس قيـادة الثـورة عـام   ٢رقـم  العسـكريالقرار  - ١

ــا صــدرت مــن جهــة غــري أ أيجهــة غــري شــرعية دســتوريا إلصــدار هكــذا قــرار ، 
  اً.خمتصة دستوري

منه والـيت  ١٠١، ومبوجب املادة  ،  ١٩٧٣بعد صدور الدستور الدائم لعام  - ٢
ن حالـــة الطـــوارئ وعرضـــه علـــى جملـــس ي تعطـــي احلـــق لـــرئيس   اجلمهوريـــة بـــإعال

ــــه ، وتعتــــرب مصــــادقة جملــــس  ــــيس إلعالمــــه فحســــب، بــــل املصــــادقة علي الشــــعب ل
ـــإرادة الشـــعب والنظـــام العـــام و احلريـــات  الشـــعب مـــن الشـــروط اجلوهريـــة لتعلقهـــا ب
العامة . ومبا أن رئيس اجلمهوريـة مل يقـم بـإعالن حالـة ا لطـوارئ ، ومل يعـرض علـى 

  االســـتثنائيةعـــل األمـــر العـــريف بإحالـــة املتهمـــني اىل احملـــاكم جملـــس الشـــعب ، ممـــا جي
   . يةر مبوجب املادة الرابعة من قانون الطوارئ باطلة وغري قانونية و غري دستو 

وفيمــا يلــي   بعضــاً مــن مــواد قــانون الطــوارئ والدســتور الســوري الــذي فصــل علــى 
ثــال  فاملــادة مقــاس حــزب البعــث لرتســيخ الســيطرة علــى احلكــم  ،  علــى ســبيل امل

/ مــن الدســتور الســوري تــنص علــى ((يعلــن رئــيس اجلمهوريــة حالــة الطــوارئ ١٠١/
ويلغيهــــا علــــى الوجــــه املبــــني يف القــــانون)) . أمــــا املــــادة الثانيــــة الفقــــرة آ مــــن قــــانون 
الطوارئ ((تعلن حالة الطوارئ مبرسوم يتخذ يف جملس الـوزراء املنعقـد برئاسـة رئـيس 
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ــــ ي أعضــــائه علــــى أن يعــــرض علــــى جملــــس النــــواب يف أول اجلمهوريــــة وبأكثريــــة ثلث
اجتمــاع لــه)) . يف هــذا الصــدد كتــب احملــامي عبداجمليــد منجونــة (( ملــا كــان فــرض 

جمللــس قيــادة  ٢ئ و األحكــام العرفيــة الــذي صــدر مبوجــب  قــرار رقــم ر حالــة الطــوا
قـــد صـــدر بشـــكل خمـــالف لألصـــول الـــيت نـــص عليهـــا قـــانون  ١٩٦٣-٣-٨الثـــورة 

والـذي أكـد علـى ان إعـالن حالـة الطـوارئ يـتم  ٥١من املرسـوم  ٢ملادة الطوارئ با
مبجلــس الــوزراء وحبضــور رئــس اجلمهوريــة وعلــى ان يعــرض علــى جملــس النــواب يف 

ــــــه وعلــــــى أن حيــــــدد يف مرســــــوم اإلعــــــالن ، عــــــن تطبيــــــق احلالــــــة ،  اجتمــــــاعأول  ل
التســيع  وهــي خاضــعة للتقيــد و اختاذهــاالصــالحيات واملــدى واإلجــراءات الــيت يــتم 

     .من جملس الوزراء
و  جملــس الشــعب املنتحــب  ١٩٧٣وملــا كــان الدســتور الــدائم قــد صــدر يف عــام 

وحــىت اآلن ، دون ان تعــرض احلالــة عليــه او يقــف  ١٩٧٣تتالــت دوراتــه مــن عــام 
عند احلدود و الصالحيات املمنوحة للحاكم العريف أو نائبه ممـا جيعـل مـن اإلعـالن 

معدوما و فاقدا ألي أثـر او مفعـول قـانوين وعلـى   ١٩٦٣عن فرض حالة الطوارئ 
 –جملــس الشــعب  –كــل اجلهــات صــاحبة الصــالحية ( احملكمــة الدســتورية العليــا 

عـــن إعطـــاء أيـــة مفاعيـــل  االمتنـــاعالقضـــاء العـــادي ) عـــدم العمـــل بـــه مـــن حـــالل 
   ه)).لصادرة عن احلاكم العريف أو نوابلألوامر ا

ــذا الصــدد كتــب احملــامي هيــثم املــاحل : (( إن الدســتور الســوري الصــادر عــام  و
" أبو القوانني " وقد صدر متأخرا عن إعالن  باعتبارهوهو يعلو كل قانون  ١٩٧٣

حالة الطوارئ خبمس سنوات ،مما يعترب هـذه احلالـة ملغـاة وإن كـان مل يصـرح عنهـا 
.     هلـــذه األســـباب فـــإن حالـــة الطـــوارئ يف ســـوريا  ٤٩– ٢٥، وذلـــك يف مـــواده 

أن احلالـــة الـــيت اعلنـــت مـــن أجلهـــا قـــد  باعتبـــارتعتـــرب غـــري نافـــذة واقعيـــا ودســـتوريا 
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يستتبع عدم قانونية كافة القرارات الصادرة  اانقضت بفعل الزمن وبفعل الدستور مم
ة ، ألن مـا بـين علـى باطـل فهـو دون حماكم االعتقالإليها ، وخاصة أوامر  باستناد

  ل)).باط
ــــانون إن هــــذا االخــــتالف الظــــاهر وا لواضــــح لكــــل ذي بصــــرية ، بــــني الدســــتور وق

  . الطوارئ ال بد أن يربز إشكاالت كثرية
ـــة  ـــود علـــى حري الفقـــرة آ مـــن املـــادة الرابعـــة مـــن قـــانون الطـــوارئ تـــنص ((وضـــع القي
األشخاص يف االجتماع واإلقامة والتنقل واملرور يف أماكن وأوقات معينة ، وتـدقيق 

ن والنظـــام توقيفـــاً احتياطيـــاً واإلجـــازة يف حتـــري املشـــتبه فـــيهم أو اخلطـــرين علـــى األمـــ
أي شـــخص بتأديـــة أي عمـــل مـــن  األشـــخاص واألمـــاكن يف أي وقـــت، وتكليـــف

  ل)).األعما
  : ومبقارنة هذه املادة مع بعض مواد الدستور السوري

/ الــــيت تـــــنص ((احلريــــة حــــق مقــــدس وتكفــــل الدولـــــة ٢٥/ مــــن املــــادة /١الفقــــرة /
  )).افظ على كرامتهم وأمنهمللمواطنني حريتهم الشخصية وحت

  ))./ ((ال جيوز حتري أحد أو توقيفه إال وفقاً للقانون٢٨/ من املادة /٢الفقرة /
/ مــن نفــس املــادة تــنص علــى ((ال جيــوز تعــذيب أحــد جســدياً أو معنويــاً ٣الفقــرة /

  )).أو معاملته  معاملة مهينة وحيدد القانون عقاب من يفعل ذلك
ملســــاكن مصــــونة ال جيــــوز دخوهلــــا أو تفتيشــــها إال يف / تــــنص علــــى ((ا٣١املــــادة /

  )).األحوال املبينة يف القانون
/ تــنص علــى ((ســرية املراســالت الربيديــة واالتصــاالت الســلكية مكفولــة ٣٢املـادة /

  )).وفق األحكام املبينة يف القانون
/ تــــنص علــــى ((للمــــواطنني حــــق االجتمــــاع والتظــــاهر ســــلمياً يف إطــــار ٣٩املــــادة /
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  )).الدستور وينظم القانون ممارسة هذا احلقمبادئ 
مـن خـالل هـذه املقارنـة جنـد أن مـواد قـانون الطـوارئ خمالفـة ملـواد الدسـتور السـوري 
ومتعارضــة معــه علــى طــول اخلــط . بــالرغم مــن أن مــواد قــانون الطــوارئ خمالفــة ملــواد 

عـــول الدســـتور الـــدائم ، ومـــع ذلـــك مـــا زال العمـــل مبـــواد قـــانون الطـــوارئ ســـاري املف
حــىت اليــوم . فبموجــب هــذا القــانون اعتقـــل اآلالف مــن قبــل اجهــزة األمــن ، مـــن 

 ٢٨مـذكرة توقيـف حسـبما نصـت عليـه املـادة  الستصـداردون العودة إىل القاضـي 
     . أعاله
ــرع الســوري الــذي وضــع قــانون الطــوارئ ترمــومرت يوضــع     فهــل يوجــد لــدى املشَّ

ر علـــى األمـــن والنظـــام؟!. ألـــيس هـــذا علـــى األشـــخاص ملعرفـــة املشـــتبه بـــه أو اخلطـــ
  ......!القـانون مسـتمد مـن أعمـال األمـويني وخاصـة عصــر معاويـة و احلجـاج ؟

  :إن أي نظام حكم ، يقوم على ثالث ركائز وهي
السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية . فاألوىل تسن القـوانني ، والثانيـة تنفـذ هـذه 

ات علــى ضـــوء تلــك القــوانني. يـــقول الفيلســوف القــوانني والثالثــة تفصــل يف املنازعــ
صــــاحب نظريــــة تقســــيم الســــلطات، والــــيت تعتــــرب حــــىت اليــــوم  ومونتســــكيالفرنســـــي 

أساســاً للدميقراطيــة ((أي تســلط مــن ســلطة علــى أخــرى يشــكل ديكتاتوريــة مبطنــة 
ر وخلًال يف الدميقراطية وتعدياً علــى الفـرد واجملتمـع ، وال ميكــن للدميقراطيـة أن تتطـو 

إال يف حال الفصل بني السلطات الـثالث ، وإن طغيـان سـلطة علـى أخـرى يـؤدي 
  )).إىل زعزعة النظام الدميقراطي

إن الغايــة مــن فصــل الســلطات هــي توزيــع وظــائف الدولــة علــى ركائزهــا األساســية 
ألن جــــمع الســــلطات يــــؤدي إىل االحتكــــار وبالتـــايل إىل إســــاءة اســــتعماهلا حيــــث 

ي روبرتـــو ميشـــيل يف هـــذا الصـــدد: ((إن التـــاريخ يبـــني بصـــورة يقـــول الفقيـــه األملانــــ
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م  واضــحة أن أغـــلب الزعمــاء السياسيـــني يف خمتلــف األزمنــة واألمكنــة بــدؤوا حيــا
السياسية بنزعة مثالية وهي التضـحية يف سبيل مبادئ عزموا األمر على العيــش مـن 

ا ، فإذا ما ركبوا صهوة احلــكم ومج عـوا السـلطة املطلقـة بـني أجلها أو الفناء من دو
ــــربهان فــــي  أيـــديهم أفســـدت عقـــوهلم . هـــذه السلطــــة وهـــذه احلقيقـــة قـــام عليهـــا ال
التاريخ . فإن دلـت على شيء فإمنا يدل علـى الطبيعة البشرية اليت لــن جتـد أمامــها 
سياجـاً حيول دون التمادي سوى مبدأ فصـل السلطات الذي ختفف إىل حد كبيــر 

  )).الطبيعة البشـرية من مسـاوئ هذه
ذا  ومبا أن املشَّرع السوري قد أخذ مببدأ فصل السلطات فيجب أن يكون العمل 
املبــدأ بصــورة كاملــة وأمههــا عــدم قيــام الســلطات التنفيذيــة بوظيفــة التشــريع . فيقــول 

القضــاء  اســتقالل((إن احلــديث عــن  :الكاتــب أصــالن عبــد الكــرمي يف هــذا الصــدد
 االقتصـاديةمعىن له . فمحكمة أمن الدولة العليا و احملكمة  يف سوريا ، حديث ال

و حماكم امليدان هي اليت بوسعها أن حتاسب ، بل هي حتاسب املـواطن حـىت علـى 
ضــمريه . ناهيــك عــن األفعــال الطبيعيــة الناجتــة عــن ممارســة املــواطن حلقوقــه ، والــيت 

   )).للدولة ينظر إليها يف هذا احلال يف األغلب بصفتها أفعاال معادية
لـــو عـــدنا إىل الفقـــرة (ز) مـــن املـــادة الرابعـــة مـــن قـــانون الطـــوارئ والـــيت تـــنص علـــى 

إن فـــرض أي …)). ((حتديـــد العقوبـــات الـــيت تفـــرض علـــى خمالفـــة هـــذه األوامـــر 
عقوبة ومبوجب الدستور السوري هي من اختصاص القضاء العـادي ولـيس احلـاكم 

  .  العريف
املــادة الرابعــة مــن قــانون الطــوارئ، حتتــوي يف ثناياهــا  إن القيــود والتــدابري الــواردة يف

أكثــر مقومــات االختصاصــات املمنوحــة أصــًال إىل اإلدارات العامــة. فمــثًال اإلدارة 
العامـــة املختصـــة ال متلـــك اختـــاذ أي إجـــراء بشـــأن الرســـائل واملخـــابرات والصـــحف 
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أيت بعــد والنشــرات إال مــا صــدر منهــا مــا يســيء للنظــام العــام . أي أن ســلطتها تــ
ارتكاب الفعل احملظور. أما السلطة العرفية فتمتلك كـل احلـق مبوجـب هـذه املـادة . 
وهنــا ال بــد مــن طــرح الســؤال التــايل : مــن املقصــود باملشــتبه بــه واخلطــر علــى األمــن 
العام والنظام . هل لدى املشَّرع السوري أي مقياس أو ضابط. أم لدى السـلطات 

ا يدور يف نفوس البشر. لقد حتول اإلنسان السـوري إىل العرفية قدرة خارقة ملعرفة م
آلة خياف من خياله ، ملا هلـذه املـادة مـن القـوة يف التطبيقـات اليوميـة علـى السـاحة 

  . السورية
ممـــا تقـــدم يتضـــح لنـــا أن اســـتقالل القضـــاء هـــو الضـــمانة الوحيـــدة لســـيادة القـــانون 

أفراده وهيئاته ، وكل انتقاص وسيادة القانون هي الضمانة الوحيدة حلقوق اجملتمع ب
م وبالتــايل  مــن اســتقالله ، فــإن حقــوق الفــرد واجملتمــع تكــون مهــددة وكــذلك حريــا

  : تكون الدولة متخلفة عن ركب احلضارة والتقدم ونعين بسيادة القانون
أكـان شخصـاً عاديـاً أو موظفـاً أو حمكومـاً وعلـى قـدم  خضوع كـل فـرد سـواءً  - ١

  . ينص عليها القانون املساواة لألحكام اليت
  . ممارسة احلكم من خالل القانون وضمن إطاره - ٢

ــــال أحــــد فقهــــاء القــــانون ((إن ســــيادة القــــانون ال تتحقــــق مبجــــرد فــــرض النظــــام  ق
ا معـىن تقيـد احلكـام وإلـزامهم  واستتباب األمن ، إذا مل حتمل هذه السيادة يف طيا

ضـــاع الدولـــة للقـــانون . وكفالـــة بـــاحرتام القـــانون ، وإن ســـيادة القـــانون تتحقـــق بإخ
الرقابة القضائية هلذا اخلضوع . حبيث يكون من حق كـل فـرد أن يلجـأ إىل القضـاء 
مــــىت تــــأثرت مصــــاحله بتصــــرف صــــادر عــــن الســــلطة أو الفــــرد)) .     قيــــل للــــزعيم 
اإلنكليزي تشرشل ((ظهر الفساد يف أجهزة الدولة . فقال : والقضاء؟! قـالوا لـه : 

   )).كليزي ممتاز جداً . فأجاب ال خوف على بريطانياإن القضاء اإلن
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ومــرة تقــدم طالــب زجنــي إىل جامعــة تكســاس، فمنعــت إدارة اجلامعــة دخــول هــذا 
الطالــب ، فتقــدم بــدعوى إىل احملكمــة االحتاديــة، فقــررت احملكمــة قبــول الطالــب يف 

يـــذ اجلامعـــة إالّ أن حـــاكم واليـــة تكســـاس رفـــض قـــرار احملكمـــة االحتاديـــة ومنـــع تنف
احلكم مستعيناً بشرطة الوالية . فما كان من الرئيس األمريكي جـون كنـدي إال أن 
أرســل جيشــاً احتاديــاً مؤلفــاً مــن ثالثــة آالف جنــدي وأدخــل الطالــب الزجنــي حتــت 
أســـنة احلـــراب . ويـــردد موقفـــه هـــذا أمـــام مـــؤمتر صـــحفي (( إن عـــدم تنفيـــذ حكـــم 

يخ األمريكــي )) . أمــا يف ســوريا احملكمــة االحتاديــة يشــكل سياســة خطــرية يف التــار 
والعمـال األكـراد فصـلوا مـن املعاهـد  ويف ظل هذا القانون اللعني ، فكم مـن الطلبـة

ومؤسسات الدولـة ال ذنـب هلـم سـوى إن اهللا خلقهـم أكـراد اً، وكـان الفصـل حتـت  
   ).األزلية (خطر على أمن الدولة الذريعة

  -يتبع  -
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  في الميزان
    ٢٠١١لعام  ) ١المرسوم رقم ( 

  تعديالت شكلية وحفاظ على الجوهر والمضمون
  المحامي مصطفى أوسو

املرسوم التشريعي رقم  ٢٠١١/  ١/  ٣أصدر السيد رئيس اجلمهورية، بتاريخ   
) مادة، قضى مبوجبه تعديل بعض املواد من قانون  ٢١)، الذي تضمن (  ١( 

وقد  ١٩٤٩) لعام ١٤٨العقوبات السوري الصادر باملرسوم التشريعي رقم (
تضمنت التعديالت رفع احلد األدىن للغرامات التكديرية واجلنحية واجلنائية...، 
ورفع احلد األدىن للعقوبات يف القضايا اليت توجد فيها أسباب خمففة...، وفرض 
عقوبة السجن ملدة سنتني على مرتكب إحدى جرائم اخلطف واالغتصاب حىت 

عتدي ( اجلاين ) واملعتدى عليها ( اجملين عليها )، ولو مت عقد زواج صحيح بني امل
وتشديد عقوبة من تسبب مبوت إنسان من غري قصد القتل بالضرب أو بالعنف 
أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود، إىل األشغال الشاقة ملدة سبع سنوات  
كحد أدىن...، وتشديد عقوبة الوالدة اليت تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها 

لذي حبلت به سفاحاً، من مخس سنوات إىل سبع سنوات كحد أدىن...، ا
وحتديد عقوبة القتل قصدًا بعامل اإلشفاق بناء على احلاجة بالطب باالعتقال 
املؤقت مخس سنوات كحد أدىن وعشر سنوات كحد أعلى...، ورفع احلد األعلى 

ده بطريقة...، لعقوبة من محل إنسانًا بأية وسيلة كانت على االنتحار، أو ساع
إىل اثنيت عشر سنة بعد أن كانت عشر سنوات...، ورفع عقوبة مرتكيب جرائم 
القتل بداعي ( الشرف ) إىل احلبس من مخس سنوات حىت سبع سنوات، بعد أن  
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كانت عقوبة مرتكيب هذه اجلرائم احلبس سنتني استنادًا إىل التعديل الذي جرى 
وتشديد عقوبة  ٢٠٠٩/  ٧/  ١تاريخ )  ٣٧مبوجب  املرسوم التشريعي رقم ( 

القتل القصد إىل األشغال الشاقة عشرين سنة كحد أدىن...، وإضافة عبارة ( أو 
) من قانون العقوبات  ٥٥٦طلب فدية ) إىل نص الفقرة ( ب ) من املادة ( 

املتعلقة باجلرائم الواقعة على احلرية، ورفع عقوبة مرتكيب جرائم االحتيال من ثالث 
إىل مخس سنوات، بعد أن كانت من ثالثة أشهر إىل سنتني...، ورفع سنوات 

عقوبة كل من أقدم قصدًا على كتم أو اختالس أو إتالف أو متزيق سند يتضمن 
تعهدًا أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو 

 احلبس من ستة أشهر اإلجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو إلجراء...، إىل
إىل ثالث سنوات، بعد أن كانت احلبس من شهرين إىل سنتني...، ورفع عقوبة  
كل من تصرف مببلغ من املال أو بأشياء أخرى من املثليات سلمت إليه لعمل 
معني وهو يعلم أو كان جيب أن يعلم أنه ال ميكنه إعادة مثلها ومث يربئ ذمته رغم 

ثة أشهر إىل سنتني، بعد أن كانت العقوبة حىت اإلنذار، إىل احلبس من ثال
سنة...، ورفع عقوبة كل من أستملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة 
أو أي شيء منقول دخل يف حيازته غلطًا أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، إىل 

  .احلبس من ثالثة أشهر إىل سنتني، بعد أن كانت العقوبة احلبس حىت سنة
روف أن قانون العقوبات وأغلب القوانني والتشريعات السورية من املع  

األخرى، إمنا هي نتاج مرحلة زمنية معينة ( اخلمسينات والستينات من القرن 
املاضي)، بظروفها وخصائصها وبنيتها الثقافية والفكرية...، وبالتايل فأن بقاء هذه 

ملدة الزمنية، شكل القوانني على حاهلا دون تغيري حقيقي بعد مرور كل هذه ا
ويشكل ثغرة حقيقية كبرية يف البنيان واألداء القانوين والتشريعي يف البالد، ويف 
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مسرية تطوره وتقدمه وازدهاره...، ومن هنا كانت الضرورة تقتضي إجراء تغيريات 
وتعديالت جوهرية وحقيقية على قانون العقوبات حتديداً، وعلى ومجيع القوانني 

ية األخرى، لتكون منسجمة مع التطورات االجتماعية والتشريعات السور 
واالقتصادية والسياسية...، اليت طرأت على اجملتمع السوري خالل العقود املاضية 
من تاريخ صدور هذه القوانني والتشريعات، وأيضًا لتكون منسجمة مع تعهدات 

لعهود... البالد الدولية مبوجب توقيعها وتصديقها على املواثيق واالتفاقيات وا
الدولية، حيث تعج هذه القوانني والتشريعات مجيعًا وقانون العقوبات الذي حنن 
بصدده اآلن، بالعديد من املواد والبنود القانونية املخالفة ملا نصت عليه تلك 
الوثائق الدولية، وبشكل خاص تلك املواد اليت تشكل عنفًا ومتييزًا حبق املرأة، 

ولكننا  ).ئم القتل وإزهاق أرواح النساء بداعي (الشرفمثل: املواد املتعلقة جبرا
نقول: بأسف شديد ولوعة كبرية، أن التعديالت اليت أدخلها املرسوم التشريعي 

على بعض مواد قانون العقوبات الصادر باملرسوم  ٢٠١١) لعام  ١رقم ( 
 وأن كانت حماولة تشريعية مهمة للتقليل من ١٩٤٩) لعام  ١٤٨التشريعي رقم ( 

ا مع ذلك مل تتجاوز احلدود  ارتكاب بعض أنواع اجلرائم واحلد منها، إال إ
الشكلية، وهي مل تالمس جوهر ومضمون العديد من مواد هذا القانون واختاذ 
ا، ونقصد هنا تلك املواد املتعلقة جبرائم قتل النساء بداعي  مواقف واضحة بشأ

أوساط واسعة من اجملتمع  (الشرف)، خاصة بعد املطالبات املتكررة من قبل
السوري وقواه احلقوقية واملدنية والسياسية...، بضرورة إلغاء أو إجراء التعديالت 
احلقيقية على مجيع النصوص واملواد القانونية املتعلقة جبرائم قتل النساء بداعي 
(الشرف)، ففي الوقت الذي كانت فيه كل املطالبات املذكورة تتوجه وتنادي 

لة مرتكيب جرائم القتل هذه، معاملة مرتكيب جرائم القتل العادية، بضرورة معام
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وكذلك ضرورة إلغاء أو تغيري، مجيع النصوص واملواد القانونية اليت متنح مرتكيب 
 ٢٤١و  ٢٤٠و  ١٩٢جرائم قتل النساء العذر احملل أو املخفف، مثل: املواد ( 

رها: عنفًا ومتييزاً ) من قانون العقوبات، اليت ال تقل من حيث آثا ٢٤٢و 
وخطورة ...، على املرأة وحقها يف األمان الشخصي ويف احلياة...، من املادة 

) ٣٧)، جاء هذا املرسوم على نفس منهج وخطى املرسوم التشريعي رقم (٥٤٨(
رافعًا عقوبة مرتكيب جرائم القتل بداعي ( الشرف ) يف املادة  ٢٠٠٩لعام 

ىت سبع سنوات، وهذا بتقديرنا غري كاف ) إىل احلبس من مخس سنوات ح٥٤٨(
أبدًا من أجل إرساء قواعد احلق والعدالة وحتقيق املساواة القانونية 
واالجتماعية...، يف اجملتمع السوري، ووقف مسلسل العنف ومحام الدماء حبق 

  .النساء السوريات
ول ومن جهة أخرى، فإن التعديالت املذكورة مبوجب املرسوم املذكور، مل تتنا  

) من قانون العقوبات، اللتان متيزان بني الرجل (الزوج)  ٤٧٤و  ٤٧٣املادتان ( 
الزاين واملرأة ( الزوجة ) الزانية من حيث العقوبة، حيث تكون عقوبة املرأة الزانية 
ضعف عقوبة الرجل الزاين ( للمرأة احلبس من ثالثة أشهر إىل سنتني وللرجل 

عقوبة املرأة هنا هي ضعف عقوبة الرجل، يف احلبس من شهر إىل سنة )، أي أن 
حني أن املساواة القانونية للرجل واملرأة يفرض تساويهما بالعقوبة، كما إن 

) املتعلقة باالغتصاب الزوجي، حيث  ٤٨٩التعديالت مل تتناول أيضًا املادة ( 
تبيح هذه املادة من قانون العقوبات االغتصاب الزوجي بشكل غري مباشر، 

) املتعلقة جبرمية السفاح بني األصول  ٤٧٦ تتناول التعديالت املادة ( وكذلك مل
والفروع، حيث تعترب املادة املذكورة من قانون العقوبات هذه اجلرمية املقرتنة 
بالظرف املشدد جنحة بدًال من أن تكون جناية، كما مل تتناول أيضًا التعديالت 
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ة وسائل منع احلمل واإلجهاض، املواد: املذكورة، املواد القانونية املتعلقة جبرمي
)، وهي مواد ختالف متامًا سياسة سوريا يف ٥٢٦و  ٥٢٥و  ٥٢٤و  ٥٢٣(

اعتماد مفهوم الصحة اإلجنابية اليت تبنتها وزارة الصحة السورية تنفيذًا لتوصيات 
وكذلك فأن مجيع التشريعات السورية  ١٩٩٤مؤمتر السكان يف القاهرة عام 

توزيع موانع احلمل ووسائله... من قبل االختصاصيني  نصت على أن يكون
ورمبا يكون الشيء الوحيد الذي حيمل بعض النفس اإلجيايب يف . بذلك

التعديالت مبوجب املرسوم املذكور، هو التعديل الذي مت إدخاله على املادة 
)، املتعلقة بزواج (الرجل) املغتصب من ( املرأة ) املغتصبة، حيث جاء ٥٠٨(

يل ليفرض عليه (الرجل) عقوبة السجن ملدة سنتني، سواء تزوج من ( املرأة ) التعد
املغتصبة أم ال، يف حني أن مرتكب جرمية االغتصاب كان يعفى من العقوبة يف 
النص القدمي، إذا عقد زواج صحيح بينه وبني املعتدى عليها، رغم أنه تعديل غري  

ه عقوبة جرمية االغتصاب كاف أيضاً، وكان األجدى باملشرع أن يفرض علي
) املتعلقة باجلرائم الواقعة على احلرية، فإننا  ٥٥٦وخبصوص املادة (  .القانونية

نعتقد أن إجراء أي تعديل عليها، يبقى شكليًا وحربًا على ورق ال أكثر و أقل، 
مع وجود العديد من املراسيم التشريعية اليت حتمي مرتكيب جرائم احلرمان من 

) من املرسوم التشريعي  ١٦ذيب من املسائلة القانونية، مثل املادة ( احلرية والتع
 جيوز مالحقة أي من : (الالذي ينص على أنه ١٩٦٩) لعام  ١٤رقم ( 

ا أثناء تنفيذ املهمات احملددة املوكولة  العاملني يف اإلدارة عن اجلرائم اليت يرتكبو
ا إال مبوجب أمر مالحق   ).ة يصدر من املديرإليهم أو يف معرض قيامهم 

الذي جرى مبوجبه  ٢٠٠٨) لعام  ٦٩وكذلك املرسوم التشريعي رقم (    
تعديل قانون العقوبات العسكرية السوري، ومبوجب هذا املرسوم ال ميكن إقامة 
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الدعاوى أمام القضاء العادي على عناصر الشرطة واجلمارك وعناصر األمن 
العتداء عليهم، ألن إقامة هذه الدعاوى السياسي، املتعلقة بتعذيب املواطنني وا

إذًا هناك تعطيل !!  حتتاج إىل األذن من القائد العام للجيش والقوات املسلحة ؟
كامل للنصوص القانونية املتعلقة باجلرائم الواقعة على احلرية مبوجب املراسيم 
ل االستثنائية اليت شرعت لقمع املواطنني وممارسة املزيد من اإلهانة واإلذال

 ؟!!.حبقهم
ومن هنا وكما قلنا يف البداية، ال بد من تعديل قانون العقوبات ومجيع القوانني   

والتشريعات السورية األخرى، واخلطوة األوىل لذلك هي إلغاء القوانني والتشريعات 
االستثنائية اليت تعطل وتعرقل هذه القوانني والتشريعات، متهيدًا النسجامها مع 

والكبرية اليت طرأت على اجملتمع السوري يف مجيع ميادين  التطورات الكثرية
وجماالت احلياة، ومن أجل أن حتقق هذه القوانني والتشريعات العدالة واملساواة 
م ومذاهبهم  بني مجيع أبناء الشعب السوري على اختالف أجناسهم وأديا

م...، وملوائمة هذه القوانني والتشريعات السورية املختلفة مع  وأطيافهم وقوميا
القوانني واملواثيق والعهود الدولية املختلفة، وبذلك ميكن أن نضع سوريا على 
السكة الصحيحة، حيث احلرية واحرتام حقوق اإلنسان والدميقراطية والعدالة 

  واملساواة.
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  أهم العقبات التي تعترض
  حقوق اإلنسان في المنطقة العربية

  هيلين سيسو
اك العديـد مـن العقبـات الـيت تعـرتض حقـوق اإلنسـان يف مما ال شك فيه أن هنـ  

 :املنطقة العربية، ويف هذه الدراسة املقتضبة سنأيت على دراسة أمهها
معوقـــات اإلدراك والـــوعي: وتشـــمل العوامـــل الذاتيـــة واالجتماعيـــة الـــيت تكـــون  - ١

مــن صــفات الفــرد واجملموعــة يف ظــرف معــني مــن حياتــه، جتعــل املــواطن قاصــراً عــن 
ا، إدر  ـا، مقلـًال مـن شـأ ا أو زاهداً يف املطالبـة  اك حقوقه، حمجوباً عن اإلحاطة 

ا، فهو إنسان معتل اإلدراك، ضبايب املعرفة   .يائساً من الفوز 
وهي مـن أهـم عوامـل التـأخر يف خمتلـف جمـاالت احليـاة، وهـي متفشـية  األمية: –أ 

نسـب يف العـامل الثالـث، وهـذه يف املنطقة العربيـة بنسـب عاليـة، ولعلهـا مـن أعلـى ال
الظاهرة من خملفات االستعمار، وكان من نتائج ذلك بقاء األغلبية فاقـدين للـوعي 
السياســـي حبقـــوقهم، فظلـــوا بـــذلك أتباعـــا منقـــادين لألحـــزاب السياســـية ومطـــاوعني 

  .للحكام
ا السياسية جهـاز  األحزاب والتحزب: –ب  هذه األحزاب اليت تشكل يف أدبيا

أطري اجلمـــــاهري وتـــــوجيههم، وتعمـــــل علـــــى تلقيـــــنهم مبـــــادئ الرتبيـــــة مســـــتحدث لتـــــ
السياســــية، وعلــــى ترشــــيد الســــلوك العــــام، هــــذه األحــــزاب الــــيت تتميــــز يف اجلانــــب 
النظري بثالث مزايا كربى يف بث الثقافـة السياسـية بـني عمـوم األعضـاء، فهـي مـن 

لوســيلة الفــذة جانــب أول توطــد النــاس علــى قبــول االخــتالف يف اآلراء، باعتبارهــا ا
ا يصعد الرأي الشخصي إىل مرتبة الرأي املشرتك، وينجلي الصواب من ثنايا  اليت 
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الشــبهات، ويتميــز االخــتالف يف الــرأي عــن اخلالفــات الشخصــية ويتــدرب املــواطن 
على معرفة احلد الذي خيـرج بـاالختالف مـن ميـدان التعـاون واالجتهـاد احملمـود إىل 

أمــا امليــزة الثانيــة، مــن االنتمــاء  .ة وتصــدع الوحــدةمتاهــات الشــقاق وتفــرق الكلمــ
احلزيب فهي االرتقـاء بـاآلراء الصـادرة عـن شـخص مـا إىل مرتبـة األفكـار املنزهـة عـن 
األهواء، واجملردة من طابع الشخصية، فاحلق حق مبضمونه الذي يصـون العقـل، ال 

لك يـتعلم املـواطن بصدوره عن فكر الزعيم وال بإمالئه من هيئة القيادة احلزبية، وبذ
يف صــفوف احلــزب ملكــة التنظــري والتجريــد، ويكتســب قــدرة االســتقالل عــن وثنيــة 

ــــة املميتــــة ــــة، يف كــــون . الزعامــــة امللهمــــة، ويتحــــرر مــــن االتباعي ــــزة الثالث وتكمــــن املي
األحـــزاب مدرســـة للدميقراطيـــة السياســـية، وذلـــك يف أمـــرين أثنـــني: ترشـــيح األصـــلح 

وتقدميه علـى الصـديق والقريـب، مث حتـري الصـدق واألمانـة ملسؤولية القيادة احلزبية، 
  .يف عمليات التصويت

ولكــن هــذه اخلصــائص، مــع األســف، بعيــدة عــن واقــع األحــزاب السياســية يف   
ـــج الدميقراطيـــة احنرافـــات  ـــا عـــن  الكثـــري مـــن اجملتمعـــات العربيـــة، بعـــد أن زاغـــت 

ة، والقــدرة علــى ترشــيد احليــاة متعــددة، فقــدت بســببها أهليــة الرتبيــة السياســية القوميــ
ا، وعلى الرغم من أن األحزاب الوطنيـة الكـربى قـد انتهجـت زمـن  العامة يف أوطا
جـــاً مرضـــياً يف الرتبيـــة علـــى احلـــوار، ويف ترشـــيد ســـبل املناقشـــة  الكفـــاح التحـــرري 
وتكــافح اآلراء، فأفســحت اجملــال الرتقــاء املناضــلني الصــادقني إىل مراتــب القيــادة، 

ا  ـا منـابر فإ مل تلبث غداة االستقالل، أن فقدت هذه اخلصال وانغلقـت يف هيئا
احلوار احلـر والنقـاش النزيـه، وتعطلـت ملكـة االجتهـاد وانقلـب االخـتالف يف الـرأي 
خروجاً عن اجلماعة، ومروقاً عن الوحدة، وتوهينـاً للصـف، وقامـت االنتخابـات يف 

ـــا علـــى التزويـــر واملســـاومات وأســـفرت عـــ ن احتكـــار املســـؤوليات بأيـــدي فئـــة مؤمترا
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معـدودة مــن ذوي القـرىب والعشــرية ومــن األتبـاع وأهــل الـوالء الشخصــي، فتحجــرت 
اهلياكل وانسدت مسالك االرتقاء يف وجه الشباب، وانعقد األمر على رأي الـزعيم 
نة الجتهاداته وموقوفـة علـى  التارخيي امللهم وباتت شؤون البالد ومصاحل العباد مر

  .لفصلقوله ا
هـــذا مـــا قامـــت عليـــه احليـــاة السياســـية يف معظـــم دول املنطقـــة العربيـــة، خـــالل   

العقـــــود املاضـــــية، علـــــى الوحدانيـــــة، وحدانيـــــة احلـــــزب احلـــــاكم حـــــىت ولـــــو قامـــــت 
باالنشـــقاق عنـــه أحـــزاب معارضـــة، ووحدانيـــة البنيـــة اهليكليـــة داخـــل هـــذا احلـــزب، 

تارخييـــة، فنـــتج مـــن ذلـــك كلـــه ووحدانيـــة الزعامـــة الفـــذة باالعتمـــاد علـــى الشـــرعية ال
وحدانية الفكر السياسي، وما ينـذر أن يصـبح سـلفية سياسـية أقصـت كـل مشـاركة 
ونبــــذت كــــل شــــورى وعطلــــت أبــــواب االجتهــــاد وجنحــــت إىل تربيــــة النــــاس علــــى 
ــــذه العقليــــة  االســــتقالة واالتباعيــــة، بعنــــوان، مــــا يســــمى ( االنضــــباط )، لــــذلك و

لتوعية املواطن حبقوقه، وخباصـة  املواتيةل البنية املتحجرة فإن هذه األحزاب ال تشك
إذا كانــت ممارســة هــذه احلقــوق غــري متناســبة مــع الــنهج الرمســي واختيــارات ســلطة 
ـــج الـــوالء واالســـتقالة الفكريـــة لـــدى  احلـــاكم، وأن مـــا تشـــيعه هـــذه األحـــزاب مـــن 

قـوة  أتباعها يشكل إحدى املعوقات الشديدة الصارمة عـن التبصـر، ويـزداد التعويـق
وانغالقـــاً، إذا كانـــت نســـبة كبـــرية مـــن املـــواطنني أعضـــاء هـــذه األحـــزاب موصـــومني 

  .بوصمة األمية
: وذلــك بســبب أن السياســة اإلعالميــة املتوخــاة يف غالبيــة التعتــيم اإلعالمــي –ج 

ـا  دول املنطقة العربيـة، ليسـت مؤهلـة للتبشـري بقيـام دميقراطيـة احلريـات واحلقـوق وأ
تعمــــل جاهــــدة علــــى تأجيــــل هــــذا املوعــــد املرتقــــب قــــدر علــــى العكــــس مــــن ذلــــك 

اإلمكـــان وزيـــادة علـــى تغليـــب الـــربامج الرتفيهيـــة علـــى املـــواد التكوينيـــة وعلـــى الرتبيـــة 
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الثقافية، كما تعمد سياسة اإلعالم إىل طريقة االنتقـاء املقصـود بـني مضـامني املـادة 
ومـن أخبـار العـامل، اإلعالمية، حبيث ال يبلغ إىل علـم املـواطنني مـن شـؤون بالدهـم 

إال ما حيمل الرضا باألوضاع القائمة ويصرف عـن التطلـع إىل تغيريهـا وعـن بواعـث 
  .اإلقدام على نقدها

وذلـــك بســـبب انتشـــار ظـــاهرة الزهـــد يف احلقـــوق  اإلحبـــاط وفتـــور الحـــوافز: –د 
وفتـــور العـــزائم يف طلبهـــا بـــني طبقـــات واســـعة مـــن اجملتمـــع، وقعـــود اهلمـــة ال الســـعي 

ا، واالســتقالة دون الــدفاع عنهــا، ومــن ذلــك أن املــواطن الــواعي ال ينشــط ملمارســته
ملمارســة حــق االقــرتاع مــن محلــة انتخابيــة يعلــم أن نتائجهــا مقــررة ســلفاً، وذلــك إمــا 
ألن التصــويت ال خيــرج عــن مرتشــح وحيــد ال منــافس لــه يف الســاحة وبيــده مقاليــد 

ســــواه بوســــائل اإلعـــــالم  األمــــور ومفــــاتيح صــــناديق االقــــرتاع ويســـــتأثر وحــــده دون
والدعايــــة، أو أن احلــــزب حــــزب واحــــد أو حــــزب مهــــيمن علــــى احليــــاة السياســــية 
بانتســابه لســلطة احلكــم، أو ألن الســلطة اإلداريــة املركزيــة واجلهويــة مواليــة ملرشــحي 
هــذا احلــزب، أو هــي ال متلــك أن تفســح اجملــال للمنافســني مــن أحــزاب املعارضــة أو 

   .من املستقلني عن السلطة
وقد يزهد املواطن يف االختيار بني قائمات ال يتميز أفرادها بـربامج واضـحة وال   

ــا وال بوجاهـة حممــودة بـني النــاس. وقـد أيقــن  بصـفات أخالقيـة أو علميــة مشـهود 
بفــــوز هــــؤالء املرشــــحني جملــــرد انتمــــائهم إىل احلــــزب احلــــاكم أو والئهــــم لصـــــاحب 

م املاليــــــة علــــــى شــــــراء األصــــــ وات وتقــــــدمي رشــــــى انتخابيــــــة إىل الســــــلطة أو لقــــــدر
األحــزاب، حـــىت إننـــا ميكـــن أن حنصـــر شــروط إقبـــال املـــواطنني إىل ممارســـة حقـــوقهم 

 :السياسية، مبا يلي
ـــذه احلقـــوق إميانـــاً قائمـــاً علـــى العلـــم مبضـــامينها وعلـــى التســـليم  .١ اإلميـــان 
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  .بشرعيتها لدى خمتلف عناصر اجملتمع املدين
ــا وااللتــزام برعايتهــا االطمئنــان إىل صــدق الســلطة احلاك .٢ مــة يف اإلقــرار 

  .ويف تنظيم ممارستها مبنطق االحرتام والنزاهة
التعويل على آليات قانونيـة لتقـومي االخـتالل ولـردع االنتهـاك واالطمئنـان  .٣

إىل فاعليـــــة هـــــذه اآلليـــــات ونزاهتهـــــا أو حيادهـــــا بالقيـــــاس إىل الســـــلطة 
  .واألحزاب املتنافسة

احليـــاة السياســـية وقـــام الشـــك مقـــام االطمئنـــان  فـــإذا انتفـــت هـــذه الشـــروط مـــن  
ونــاب الغــش والتزويــر عــن األمانــة واإلخــالص، زهــد النــاس مــن حقــوقهم واعتربوهــا 
حقوقاً ومهية، فتخلوا عـن ممارسـتها وتركـوا املبـادرة للـدفاع عنهـا وركنـوا إىل االسـتقالة 

ـــبالدهم وفســـحوا جمـــال هـــذه املشـــاركة  لالنتهـــازيني مـــن املشـــاركة يف احليـــاة العامـــة ل
  .وللصنائع املسخرين وألرباب املصاحل الفردية

معوقات املمارسة: وهذه املعوقات تشتمل ما قـد يعـرض يف احليـاة العامـة مـن  - ٢
عوامل موضـوعية مسـلطة علـى املـواطن بسـبب خضـوعه لنظـام أنظمـة االسـتثناء يف 

أو بســـبب احلكـــم، كالنظـــام العســـكري أو نظـــام األحكـــام العرفيـــة وحالـــة الطـــوارئ 
انتمائــه إىل نظــام اجتمــاعي موصــوم بــاختالل البنيــة االجتماعيــة، ألن ال حريــة وال 
حقـــوق إال يف ظـــل نظـــام رشـــيد يتمتـــع فيـــه احلكـــام بالشـــرعية الدســـتورية وميارســـون 
ا  احلكم داخل ضوابط املصلحة فال تنحصر سلطة احلكم بيد حاكم فرد يستأثر 

 يزاوهلــا مــع غــريه وال ميارســها يف ظــل علــى مــدى العمــر بــال رقيــب وال حســيب وال
مؤسســات نيابيــة منتخبــة وإزاء ســلطة قضــائية مســتقلة ورأي عــام متبصــر وصــحافة 
حــرة ناقــدة أو بالتفــاوت الكبــري بــني الطبقــات االقتصــادية أو بســبب اخنــرام أوضــاع 

  .األمن والتسلط املفرط لإلدارة واحنياز هيكل القضاء وتبعته للسلطة التنفيذية
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نتج من ذلك أن الشعوب يف املنطقة العربية ال تـزال يف الغالـب يف أقطارهـا نست  
منقوصـــــة املمارســـــة حلقوقهـــــا، حمـــــدودة التمتـــــع باحلريـــــات علـــــى اخـــــتالف أنواعهـــــا 
وباحلريات السياسية بصورة خاصة، وال تزال هذه األوضاع قائمة حىت اليوم بالرغم 

واســتقالل معظــم الــدول العربيــة،  مــن مــرور عقــود طويلــة علــى احلــرب العامليــة الثانيــة
وبــــالرغم مــــن تــــوفر نســــبة أعلــــى مــــن املتعلمــــني وكــــذلك مشــــاركة أكــــرب يف امليــــدان 
السياسي واالقتصادي..، جيـري حرمـان اجملتمـع مـن ممارسـة احلقـوق واحلريـات علـى 
الــرغم مــن وجــود جمــالس نيابيــة وأحــزاب سياســية وتنظيمــات عماليــة ومهنيــة وعلــى 

ساتري الوطنيـة لتلـك احلقـوق واحلريـات وعلـى الـرغم مـن مصـادقة الرغم من إقرار الد
  الدول على املواثيق الدولية وعلى إعالنات املنظمات.
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  حقوق اإلنسان والثورة السورية
  جمال قارصلي 

  نائب ألماني سابق من أصل سوري 
والــيت  هــا هــي متــر علينــا الــذكرى اخلامســة والســتون لليــوم العــاملي حلقــوق اإلنســان

ثورة احلرية والكرامة يف سوريا. يف هذا اليـوم  انطالقتتزامن مع مرور ألف يوم على 
) أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة حـق كـل إنسـان يف التمتـع ١٠,١٢,١٩٤٨(

باحلريــة والكرامــة واملســاواة، مهمــا كانــت صــفاته ولونــه وعرقــه ودينــه. هــذه احلقــوق  
، بل صاحلة لكل مكان يف العامل ولكن ولألسف ليست حمصورة على جمتمع معّني 

يتفاوت تطبيقها بني جمتمع وآخر، متأثرا مبستواه احلضاري والفكري وبرتاثه وديانتـه 
حلقــوق اإلنســان تتفــاوت بــني جمتمــع وآخــر  االنتهاكــاتوعاداتــه وتقاليــده. كــذلك 

 ةواالســــتبداديوأكثرهــــا ال إنســــانية هــــي الــــيت تــــتم حتــــت حكــــم األنظمــــة القمعيــــة 
مثل  االستثنائيةتستفحل وتزداد قسوة يف الظروف  االنتهاكاتوالديكتاتورية. هذه 

جـــري  احلــروب والكـــوارث. مـــا يعانيـــه الشـــعب الســـوري اآلن مـــن جمـــازر وعمليـــات 
وتشريد وإهانة وذل يف داخل سـوريا وخارجهـا قـد جتـاوز كـل التوقعـات والتصـورات 

ومــا يعيشــه هــذا الشــعب اآلن ال ومل يســبق لشــعب آخــر قــد مــر مبثــل هكــذا كارثــة 
  اكــرتاثالالإنســانية. عــدم  واالنتهاكــاتميكــن وصــفه إال باملأســاة املليئــة بالفظــائع 

كثـري مــن األنظمــة العربيــة بــالقرارات األمميـة حلقــوق اإلنســان ولعقــود طويلــة وكــذلك 
رته  اجملتمع من دينـه وتراثـه وحضـا استنبطهااإلنسانية اليت  واملبادئبالقيم  استهتارها

الثــورة يف ســوريا ويف دول  انــدالعكانــت إحــدى األســباب الرئيســية الــيت أدت إىل 
  عربية أخرى.
حلقوق اإلنسان يف أي جمتمع كان وحلقبة طويلة قد تـؤدي  االنتهاكاتإن تراكم 
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ايــة املطــاف إىل ردة فعــل عكســية  بــاجملتمع إىل حالــة ال ُحتمــد عقباهــا.  تأخــذيف 
ال درعــا هــي الشــرارة الــيت أدت إىل إشــعال نــار الثــورة أطفــ اعتقــالأمل تكــن عمليــة 

الســـورية والـــيت كانـــت القشـــة الـــيت قســـمت ظهـــر البعـــري وخاصـــة عنـــدما مســـع أهـــايل 
 والقـــتالعاجلنســـي  لالغتصـــابوأقـــارب األطفـــال املعتقلـــني بـــأن أطفـــاهلم يتعرضـــون 
التعســـفية الكثـــرية  االعتقـــاالتاألظـــافر والتعـــذيب مـــن قبـــل رجـــال األمـــن؟ كـــذلك 

وآليــــات التعــــذيب يف املعــــتقالت وإســــاءة معاملــــة املعتقلــــني ومــــوت بعضــــهم حتــــت 
بعضــهم قســريا كانــت لــدى شــرحية كبــرية مــن املعتقلــني الســابقني  واختفــاءالتعــذيب 

يف صــفوف الثــورة الســورية وحبمــاس  لالخنــراطالــذين مت اإلفــراج عــنهم ســببا مباشــرا 
م قـــد أضـــا عوا أغلـــى مـــا ميلكونـــه يف شـــديد. هـــؤالء الشـــباب أصـــبحوا يشـــعرون بـــا

م، أال وهــــي كــــرامتهم، بســــبب  رجــــال األمــــن هلــــا ولفــــرتات طويلــــة،  انتهــــاكحيــــا
م منزوعـــي الكرامـــة واحلريـــة، فلهـــذا فضـــلوا  وأصـــبحوا حيســـون يف قـــرارة أنفســـهم بـــأ

  املوت على حياة الذل والعبودية والقهر وصار شعارهم: املوت وال املذلة!
حقــوق  انتهاكــاتاألمميــة تصــلها تقــارير كثــرية حــول  األنظمــة العامليــة واملؤسســات

 باالســـــتنكاراإلنســـــان يف ســـــوريا ودول أخـــــرى ولكنهـــــا ال حتـــــرك ســـــاكنا وتكتفـــــي 
والشــجب، وهـــي تعلــم بـــأن هـــذه األنظمــة الديكتاتوريـــة تـــدوس علــى حريـــة وكرامـــة 
مواطنيهـا باألرجــل وال تطبــق أي مـن القــرارات األمميــة حلقـوق اإلنســان. بعــض هــذه 

تذهب إىل أبعـد مـن ذلـك وتتعامـل مـع هـذه الـديكتاتوريات مبعـايري مزدوجـة  الدول
هـذه احلقـوق  انتهـاكخبصوص محاية حقـوق اإلنسـان وتقـوم وبشـكل مباشـر بـدعم 

ـــدول املتحضـــرة  ـــدول. علـــى ســـبيل املثـــال ال تســـمح قـــوانني كثـــري مـــن ال يف تلـــك ال
لواليـــات املتحـــدة مـــن املتهمـــني حتـــت التعـــذيب، وعلـــى رأســـها ا االعرتافـــات بـــانتزاع

"خــــدمات" األنظمــــة القمعيــــة لكــــي ال  باســــتجداءاألمريكيــــة، فتقــــوم هــــذه الــــدول 
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"تتلــوث" أيــديها مبثــل هكــذا أفعــال قــذرة وال إنســانية، والــيت أساســا يعاقــب عليهــا 
مقانون بالدها، فرتسل مـن تريـد  إىل هـذه األنظمـة الديكتاتوريـة  مثـل مـا  اسـتجوا
ــــامو، مــــة العمــــل مــــع تنظــــيم  حصــــل مــــع معتقلــــي غوانتان ــــيهم  ــــذين ُوجهــــت إل ال

هذه تتم حتـت أقسـى أنـواع التعـذيب والالإنسـانية مـن  االستجوابالقاعدة. عملية 
ــاجبــرائم رمبــا مل يقومــوا  االعــرتافأجــل إجبــار املتهمــني علــى  . "النظــام" يف بارتكا

ســـوريا كـــان أول مـــن قـــدم هكـــذا  "خـــدمات" ملثـــل هـــذه الـــدول والـــذي كـــان يريـــد 
ا ضد مواطنيه وكـذلك التقـرب مـن  يربئسطتها أن بوا أعماله اإلجرامية اليت يقوم 

  أصحاب القرار يف تلك البالد.
بفارغ الصرب ينتظـر الشـعب السـوري اليـوم الـذي تـتم فيـه معاملتـه مـن قبـل سـلطة 

يف التظـــــاهر  وحريتـــــهبـــــالده بشـــــكل إنســـــاين وتقـــــوم علـــــى صـــــيانة كرامتـــــه وحقوقـــــه 
 اعتقالـهن ان يقـوم رجـال األمـن بقتلـه بالرصـاص احلـي أو والشجب دو  واالستنكار

واملســاس بكرامتــه. أال نتـــذكر الرجــل الســوري يف التلفـــاز وهــو يقــول باكيـــا  وإهانتــه
اليت تلقاها من قبل رجـال األمـن يف سـوريا "أنـا إنسـان ..  اإلنسانيةبسبب املعاملة 

حقوقــا أكثــر مــن مــاين حيــوان". لألســف يف كثــري مــن دول العــامل يوجــد للحيــوان 
  اإلنسان الذي يعيش حتت أنظمة دكتاتورية قمعية فاشية. 

كــل مــن يعتــرب نفســه إنســانا عليــه أن يــدافع عــن حقــوق اإلنســان ويف كــل مكــان 
من العامل ألنه بذلك يدافع عن حقوقه الشخصية، وعلـى اجملتمـع الـدويل أن حيمـي 

ا وأن ال يفــرق بــني إنســان منحـدر مــن جم تمــع فقــري وآخــر مــن هـذه احلقــوق ويصــو
جمتمـــع غـــين، أو مـــن دولـــة قويـــة وآخـــر مـــن دولـــة ضـــعيفة، فيكـــون بـــذلك قـــد محـــى 

  حقوق أغلى ثروة يف الدنيا وأقدس شيء من املخلوقات ... أال وهو اإلنسان.
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  حوارات:
 حوار مع الشخصية السياسية المعروفة
  القيادي في المنظمة اآلثورية الديمقراطية

  سحق سعدياألستاذ المهندس بشير ا
  أسرة الحوار

  
  

علـى  اً كرميـ  اً يف البداية يسرنا يف هيئة حترير جملـة "احلـوار" أن نرحـب بكـم ضـيف   
ا بغيـــة التحـــاور والنقـــاش وتســـليط األضـــواء علـــى مهومنـــا الوطنيـــة وجممـــل  صـــفحا
م جمتمعنا وتواجه بالدنـا بصـورة عامـة، لنسـاهم معـا يف وضـع الـرؤى  القضايا اليت 

لعمـــل علـــى نشـــر الثقافـــة اإلنســـانية املعاصـــرة بغيـــة إرســـاء أســـس الســـلم واحللـــول، وا
وقــيم  التســامح والعــيش املشــرتك بــني كافــة األقــوام واألديــان والطوائــف علــى أرضــية 
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من الصداقة واالحرتام املتبادل ونبذ لغة العنف واإلرهاب والطائفية البغيضـة إلبعـاد 
ا يف هــــذا املشــــرق املنكــــوب شــــبح احلــــروب والقتــــل والــــدمار مــــا أمكــــن عــــن شــــعوبن

بأنظمة حكم استبدادية مشولية من خالل تشجيع وتغليـب لغـة احلـوار علـى سـواها 
واعتمادها لغة وحيدة حلل القضايا بني االمم، نظرا لقناعتنا بأن العنف والقتل عـرب 
اســتخدام القــوة العســكرية الغامشــة مل تكــن يومــا ولــن تصــلح اليــوم ومســتقبال حلــوال 

ا وكرامتها.لقضايا الشع   وب املطالبة حبقوقها وحريا
  مرة أخرى، نرحب بكم أمجل ترحيب.

: كيــف تنظــرون إلــى العالقــة التاريخيــة بــين الشــعبين الكــردي والكلــدو ١س
بـــين  اشـــوري الســـرياني عبـــر القـــرون وروابـــط الصـــداقة بينهمـــا فـــي منطقـــة مـــا

  النهرين مهد الحضارات؟.
ذا اللقاء مبجلتكم الغراء "احلـوار"، بداية اتقدم بالشكر اجلزيل الستض -١ج افيت 

ا يف  اليت هي حبق بوابة من بوابـات احلـوار وتالقـي األفكـار والـرؤى، داومـت مسـري
وقــت كانــت الكلمــة احلــرة حمرمــة ومالحقــة مــن اجهــزة االســتبداد مــن ناحيــة، ومــن 

 علــى الفكــر والثقافــة والسياســة مــن ناحيــة أخــرى، ســامهت مــع ااأليــديولوجيهيمنــة 
غريهـــا مـــن أدبيـــات رغـــم كـــل الصـــعاب يف كســـر حـــواجز وفـــتح ثغـــرات يف أســـوار 
الصمت والكبت واخلوف للعبور إىل آفاق رحبة للكلمة احلرة وحرية للتعبري والـرأي 

 الرأي اآلخر بتنا اليوم نراه عاديا، ومل يكن كذلك قبل سنوات. و
، حنـــن أبنـــاء يشـــرفين هـــذا اللقـــاء لتبـــادل الـــرأي حـــول موضـــوع هـــام يهمنـــا مجيعـــا

الشعبني الكوردي واآلشوري السـرياين، كمـا يهـم أيضـا شـركائنا يف الـوطن املشـرتك. 
واالعـرتاف  االحـرتاموكلنا بـأمس احلاجـة إىل بنـاء عالقـات قويـة ومتينـة علـى أرضـية 

ـــج اإلقصـــاء، بعيـــدا عـــن  ـــادل، واملســـاواة يف احلقـــوق والواجبـــات، بعيـــدا عـــن  املتب
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، القــوي والضــعيف، صــاحب البيــت والضــيف، فكلنــا أبنــاء مقولــة األكثريــة واألقليــة
وطن واحد وركاب سفينة واحدة، يهمنا مجيعا سالمتها كي تبحـر بنـا إىل مسـتقبل 

 أفضل لنا وألبنائنا وأحفادنا من بعدنا.
مــن املفيــد عــدم الغــوص والتخنــدق يف التــاريخ واملاضــي، مفيــد ان نفــتح صــفحاته 

ــيم ونتلهــى بــه وننســى فقــط لنســتلهم منــه عــربا ودروســا حل اضــرنا ومســتقبلنا، وال 
يف تارخينا صفحات مضيئة جيـب الرتكيـز والبنـاء  حاضرنا وتغريات الزمن من حولنا.

عليها، وفيه أيضا وهذه حال طبيعة وحركة التـاريخ صـفحات سـوداء ورماديـة علينـا 
ا واســـتلهام العـــرب منهـــا حلاضـــرنا ومســـتقبلنا. ا ملســـتقبل التوقـــف عنـــدها ملعرفـــة أســـبا

  الذي حنلم به مجيعا. 
اخلــوض يف غمــار ســؤالنا، وحماولــة اختصــاره يف صــفحات قليلــة كمــن حيــاول أن 
ميـــأل مـــاء البحـــر يف دلـــو صـــغري، اعتقـــد أننـــا حباجـــة ألكثـــر مـــن حمطـــة حـــوار ونـــدوة 
يشرتك فيها خنبة من املثقفني والسياسيني من شـعبينا لتنـاول هـذا املوضـوع وإعطائـه 

الضوء على صفحات مطويـة مـن  مسـرية تـاريخ  إللقاءوالبحث، حقه من الدراسة 
  طويلة عاشها شعبانا منوذجاً حياً للتعايش األخوي املشرتك.

أود فيمــا يلــي الرتكيــز علــى عنــوان العالقــة بــني شــعبينا يف ســوريا، كمثــال للعالقــة 
بينهمــا يف منــاطق أخــرى. وقبــل ذلــك ال بــد مــن إعطــاء نبــذة عــن اللوحــة اآلشــورية 

رديــة بشــكل عــام يف األرض املشــرتكة الــيت عاشــا عليهــا يف أرض الرافــدين، وهنــا الك
  سأنقل وجهة نظري وقراءيت اخلاصة للموضوع.

األرض املوزعـــــة حاليـــــا بـــــني دول ســـــوريا وتركيـــــا والعـــــراق، هـــــي املـــــوطن التـــــارخيي 
مث لآلشوريني السـريان، بنـوا عليهـا يف مراحـل تارخييـة خمتلفـة بـدءا باملرحلـة السـومرية 

األكادية واآلشورية البابلية حضارة ومدنية معروفة كانت آخرها املرحلة البابليـة الـيت 
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ق.م بقيــادة كــورش، مسيــت مــا  ٥٣٩ســقطت عاصــمتها بابــل علــى أيــدي امليــديني 
بني النهرين يف األدبيـات اآلشـورية، ومساهـا اليونـان "آسـرييا" و ميزوبوتاميـا، ومساهـا 

رض الرافـدين. شـارك اآلشـوريني السـريان هـذه األرض العرب أرض اجلزيرة وأحيانا أ
يف مراحـــــل الحقـــــة األكـــــراد والعـــــرب واألرمـــــن والرتكمـــــان وغـــــريهم، جـــــاءت هـــــذه 

ف مـــــن الســـــنني آال الشـــــعوب عـــــرب هجـــــرات متتابعـــــة أو عـــــرب غـــــزوات، وملئـــــات و
  أصبحت هذه األرض وطنا مشرتكا للجميع.

شـت وفـق معادلـة العـيش على هذه األرض املشرتكة عاشـت شـعوبنا سـوية، وتعاي
املشرتك واحرتام وقبول اآلخـر، وخـري دليـل علـى حقيقـة هـذه املعادلـة اسـتمرارمها يف 
قرى ومدن متداخلة ومتشابكة، ويف أحياء واحدة يف حاالت عديدة. حىت وصـلنا 
إىل منعطــف حاســم، كــان انــدالع احلــرب العامليــة األوىل، وقبــل هــذه احلــرب ولنقــل 

آلشوري السرياين والكـردي يتقامسـان العـيش سـوية إىل جانـب بأيام، كان الشعبان ا
شـــركائهم يف األرض املشـــرتكة، مـــن عـــرب وأرمـــن وأتـــراك وفـــرس وتركمـــان وغـــريهم.  
كانـــت ســـهول أوروميـــا وســـالمس وجـــوالمريك يف إيـــران، وكـــذلك جبـــال حيكـــاري 
ومرتفعات طورعبدين وماردين ودياربكر وخربوت والرها وآزخ وسهول نينـوى ولـواء 

  املوصل يف إطار الدولة العثمانية مليئة باآلشوريني السريان.
روسـيا) مـن جهـة،  -بريطانيـا -كانت نتائج الصـراع الـدويل، بـني احللفـاء (فرنسـا

ا وخصوصــا علــى  وتركيــا واملانيــا مــن جهــة أخــرى، وبــاال علــى منطقتنــا وعلــى شــعو
  ي.الشعبني األرمين واآلشوري السرياين، والحقا على الشعب الكرد

إلفـراغ املنطقــة مـن األرمــن  -"حـزب االحتــاد والرتقـي" -يف خطـة القـوميني األتــراك
واآلشــوريني الســريان واملســيحيني عمومــا مبــا فــيهم اليونــانيون، تطبيقــا ملشــروع قــومي 
م مبثابــــة اخلاصــــرة الضــــعيفة للســــلطنة  تعصــــيب نظــــروا فيــــه إىل مســــيحيي تركيــــا بــــأ
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مذحبــة يف التــاريخ احلــديث. مليــون ونصــف العثمانيــة ألمــنهم القــومي، جــرت أكــرب 
مـــن األرمـــن، ونصـــف مليـــون مـــن اآلشـــوريني الســـريان، ولألســـف مت تضـــليل بعـــض 
الزعمـاء األكـراد للمشـاركة يف هــذه املـذابح بفعـل التحــريض الـديين يف إطـار حتــالف 

مـا  -الدولة الرتكية مع النظام اإلقطاعي الكردي، ما أدى أيضا لتفريغ هذه املنطقـة
من األرمن واآلشوريني السريان، كان عدد أبنـاء شـعبنا يف تلـك  -لنهرين العليابني ا

املناطق قبل بداية احلرب ينـاهز املليـون إنسـان، قتـل نصـفهم وهجـر النصـف اآلخـر 
علــى مراحــل كنتيجــة مباشــرة وغــري مباشــرة لسياســة التمييــز الرتكيــة ضــد املســيحيني 

يـك، تغيـري أمسـاء العـائالت إىل بشكل عام وشعبنا بشكل خـاص، مـن سياسـة الترت 
أمساء تركية، تغيري أمساء القرى اآلشورية السريانية ألمساء تركية، فرض ضرائب عالية 
علـــى املســـيحيني يف األربعينـــات، فـــرض تـــدريس الديانـــة اإلســـالمية علـــى الطـــالب 
املسـيحيني، واالســتيالء علــى الكنـائس يف القــرى اخلاليــة وحتويلهـا ملســاجد. كنتيجــة 

ذلــــك مل يتبــــقَّ حاليــــاً يف جنــــوب شــــرق تركيــــا مــــن شــــعبنا ســــوى قرابــــة الفــــي لكــــل 
شـــخص. لـــو مل تقـــع هـــذه اجملـــازر لكـــان عـــدد اآلشـــوريني الســـريان يف تركيـــا احلاليـــة 

  عشرة ماليني إنسان، إذا أخذنا مقياس التزايد السكاين الطبيعي هلذا العدد.  
ملانيــا هــذه احلــرب، مت تقســيم بعــد انتهــاء احلــرب العامليــة األوىل، وخســارة تركيــا وأ

املنطقـــة حبـــدودها احلاليـــة، ووضـــعت ســـوريا حتـــت االنتـــداب الفرنســـي، وأصـــبحت 
بالتايل منطقة اجلزيرة السورية احلالية اجملاورة متاما لسـاحة املـذابح، والـيت كانـت شـبه 
خالية مـن السـكان عـدا بعـض قـرى جمـاورة للخـط احلديـدي، مـالذا ملسـيحيي تركيـا 

بالنزوح إليها، كما نـزح إليهـا األكـراد أيضـا وخصوصـا بعـد ثـورة الشـيخ  الذين بدأوا
. وأصبحت اجلزيرة موطنا جديدا لبناء حياة جديدة قائمـة علـى ١٩٢٥سعيد عام 

  قيم التسامح وإرادة العيش املشرتك. 
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لإلنســان قــدرات هائلــة علــى تناســي املاضــي، وعلــى العفــو والتســامح، بقيــت يف 
نا صــــورة املــــذابح يف احلــــرب العامليــــة األوىل الــــيت يســــميها " الــــذاكرة اجلمعيــــة لشــــعب

الســــيفو" أو " ســــفر بلــــك" ، وإذ يتــــذكر بأســــى ومــــرارة القتلــــة، احلكومــــة الرتكيــــة 
ا، يف الوقت نفسه مل يـنَس املواقـف الرائعـة الـيت وقفْتهـا خنـب مـن األكـراد يف  وأدوا

م املســـــيحيني  يف تلـــــك األيـــــام رفضـــــهم القتـــــل وســـــعيهم يف محايـــــة وختلـــــيص أخـــــو
الصعبة. فكما يتذكر شعبنا مبرارة جرميـة سـيمكو الشـكاكي باغتيالـه ببيتـه البطريـرك 
مــار بنيــامني مشعــون بعــد دقــائق مــن توقيعهمــا املشــرتك علــى اتفاقيــة صــداقة وتعــاون 

، يتذكر شعبنا باجيابية "املال سعيد" الذي وقف إىل جانـب اآلشـوريني ١٩١٨عام 
م املرتكبة ضـدهم، وقـد ذكـره القنصـل الروسـي بـايران فاسـيلي السريان منددا باجلرائ

نيكيــنت يف كتابــه "الكــرد" حيــث يقول:"كــان املــال ســعيد واحــداً مــن بــني الكثــريين 
من الكرد املثقفني، وقف دون خوف او وجل ضد صـيحات اجلهـاد املقـدس. وقـد 

ه أفىت أوقف بسبب من مواقفه تلك من قبل السلطات الرتكية وقدم للمحاكمة ألن
بعــدم شــرعية نعــت تلــك احلــرب باجلهــاد املقــدس، وقــد قــال يف معــرض دفاعــه عــن 
نفســـه أمـــام احملكمـــة: "إنـــين لســـت مســـؤوال مبوجـــب أحكـــام الشـــريعة وال مبوجـــب 
القـــوانني الوضـــعية ألنـــين مل أجـــد يف شـــريعتنا مـــا يـــأمر بقتـــل أنـــاس أبريـــاء ال يـــؤذون 

علمه وكـذلك عدالـة اخلليفـة ورمحتـه أحداً. .. فإين أعتقد أن تقوى شيخ اإلسالم و 
واســعة، وهــي أوســع مــن أن تســمح بإصــدار فتــوى تــأمر بقتــل الفقــراء مــن الرعايــا 
ب أمواهلم، والـذين مل يرفعـوا منـذ بدايـة اإلسـالم وحـىت  (املسيحيني النسطوريني) و
االن السالح بوجه املسلمني، ومل يعلنوا حرباً ضدهم". (وأعتقد أن املال سعيد هنـا 

  نفسه الشيخ سعيد قائد الثورة الكردية اليت عرفت بامسه)  هو
كما يتذكر شـعبنا بـاحرتام موقـف األسـتاذ جـالل طلبـاين بانتقـاده وتنديـده جبرميـة 
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ســـيمكو الـــيت اعتربهـــا إســـاءة حبـــق مسعـــة نضـــال الشـــعب الكـــردي. ويتـــذكر شـــعبنا 
يف محلــة الــذي رفــض االخنــراط ١٨٨٠بــاحرتام موقــف الشــيخ عبيــد اهللا النهــري عــام 

خطط هلا األتراك لقتل املسيحيني يف منطقته، وكذلك املوقف املشرف للشـيخ فـتح 
اهللا يف طور عبدين الذي أنقذ العديد من املسيحيني من القتل، والذي كرمه شعبنا 
بتعليق صورته يف ديوان "دير الزعفران" مباردين إىل جانب صور البطاركـة واملطارنـة. 

ضا موقف األكراد اليزيديني وزعيمهم "محو شريو"يف جبـل ويتذكر شعبنا باحرتام أي
م املســـيحيني مـــن القتـــل أثنـــاء احلـــرب العامليـــة األوىل. ويـــثمن  ســـنجار حبمايـــة أخـــو
شــعبنا العالقـــة املميـــزة الـــيت تـــربط عائلــة البـــارازاين باآلشـــوريني يف العـــراق، وقبلهـــا يف 

ا يف الثــورة التحرريــة حيكــاري وبــرازان، ومشــاركة شخصــيات عديــدة مــن أبنــاء شــعبن
الكرديــة بــالعراق، مــنهم القــس بيــداري، وهرمــز مالــك جكــو، والشــهيدة مارغريــت 
ـا محايـة  وفرنسوا حريري وعديد وغريهم، هذه العالقة اليت كان من أحد أهم حمطا
البطريرك اآلشوري يف قرية قوجانس جببال حيكاري للسيد عبد السالم الربزاين عام 

من قبل السلطات الرتكية رغـم خمـاطر وتبعـات هـذه احلمايـة  أثناء مالحقته ١٩٠٧
علــى حياتــه وحيــاة شــعبه. هــذه احلادثــة الــيت الزال يــذكرها األســتاذ مســعود بــرزاين 

  ويقيم ويثمن عاليا موقف البطريرك واآلشوريني عموما.
كمـــا ال ينســـى شـــعبنا موقـــف الســـيد "اوجـــالن" االجيـــايب يف جتاوبـــه الفـــوري مـــع 

وفــد املنظمــة اآلثوريــة الدميقراطيــة بتحييــد مــا تبقــى مــن أديــرة وقــرى  طلــب تقــدم اليــه
سريانية يف جنوب شرق تركيا عن الصراع الدائر بني الثوار األكراد واجلـيش الرتكـي، 
حيــث كــان قــد نــتج عــن هــذا الصــراع انتقــام الســلطات الرتكيــة مــن عديــد مــن هــذه 

ا عقابا إليوائهم    واستضافتهم الثوار االكراد. القرى وختريبها وتفريغها من سكا
ويثمن شـعبنا سياسـة اقلـيم كردسـتان العـراق املنفتحـة علـى حقـوق شـعبنا القوميـة 
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وإيــراد برملانــه يف مســودة دســتور االقلــيم مــادة تــنص علــى االقــرار بــاحلقوق القوميــة 
لشــــعبنا الكلــــداين الســــرياين اآلشــــوري السياســــية والثقافيــــة واالداريــــة مبــــا فيهــــا حقــــه 

الــــذايت يف مناطقــــه التارخييــــة الــــيت يشــــكل فيهــــا أكثريــــة، إضــــافة للمشــــاركة بــــاحلكم 
  يف ادارات االقليم وحكومته وبرملانه بنسبة مقبولة.   باإلقليماملتوفرة لشعبنا 

بــالعودة لعالقــة شــعبينا يف ســوريا، بعــد احلــرب العامليــة األوىل، ويف اجلزيــرة الســورية 
ينهمــا، يف اجملــال االقتصــادي اســتمرت حتديــدا، حيــث ابتــدأت دورة حيــاة جديــدة ب

وتوثقت أكثر فأكثر العالقـات التجاريـة والزراعيـة بينهمـا مبنيـة علـى الثقـة املتبادلـة، 
ويف اجملـــال االجتمـــاعي اســـتمرت وتعـــززت العالقـــات االجتماعيـــة، بتبـــادل حضـــور 
مناســبات األفــراح واألتــراح، وكانــت األغــاين والرقصــات الكرديــة تشــكل جــزءا هامــا 

حيـــــــز األعـــــــراس لـــــــدى شـــــــعبنا إىل جانـــــــب األغـــــــاين الســـــــريانية دون عقـــــــد  مـــــــن
وحساسيات، وكانت فرقة آرام الشهرية تقدم معظم برناجمها الغنائي بالكردية، كمـا 
أن ظـــاهرة القرابـــة املعروفـــة ب " الكرافـــة" اســـتمرت وتوســـعت أكثـــر مـــن الســـابق، 

  لعائلية.وكانت هذه العالقة يف بعض األحيان تقارب رابطة القرابة ا
أمـــا يف اجملـــال السياســـي: فقبـــل تشـــكل األحـــزاب القوميـــة لـــدى الشـــعبني، اخنـــرط 
أبناءمها يف األحزاب الوطنية السورية، ك"حـزب الكتلـة الوطنيـة" و"حـزب الشـعب" 
و"احلــــزب الســــوري القــــومي االجتمــــاعي"، وبشــــكل أوســــع يف "احلــــزب الشــــيوعي 

مـــع يســـوده العـــدل واملســـاواة الســـوري" الـــذي رأوا فيـــه آليـــة لتحقيـــق حلمهـــم مبجت
ومظلة وطنية وأممية ميكن أن يروا انفسهم خالهلا، ووصل لقياداته العديـد مـن أبنـاء 

  الشعبني. 
ويف مرحلــة االنتــداب الفرنســي وبعــدها يف فــرتة االســتقالل كانــت جتــري حتالفــات 
سياسية عرب قـوائم مشـرتكة بـني النخـب اآلشـورية والكرديـة والعربيـة، كانـت تتنـافس 
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فيمـا بينهــا تنافسـا شــريفا ملتزمـا بالقواعــد واألسـس الدميقراطيــة. ومـن النــواب الــذين 
مثلوا اجلزيرة يف تلك األعوام: سعيد أسحق، الياس جنار، دهام اهلادي، عبد العزيـز 
املسلط، حاجو آغا، خليل إبراهيم باشا. حيث كانوا حيصلون يف االنتخابات عرب 

  سيحيني واألكراد والعرب على السواء.قوائمهم املشرتكة على أصوات امل
ال بـــد مـــن اإلشـــارة إىل عـــدة حـــوادث تـــذكرنا مبـــا كـــان جيمـــع شـــعبينا مـــن عالقـــة 

متــــوز  ٥خــــالل تلــــك املرحلــــة، ففــــي احلــــوادث الــــيت عرفــــت ب " ثــــورة اجلزيــــرة" يف 
، حيــــث قــــاد تلــــك احلركــــة جمموعــــة مــــن الشخصــــيات اآلشــــورية الســــريانية ١٩٣٧

البـــــــة وقتـــــــذاك حبكـــــــم ذايت للجزيـــــــرة أســـــــوة حبالـــــــة لـــــــواء والكرديـــــــة والعربيـــــــة، للمط
االســـكندرون، كـــان مـــن بيـــنهم: ســـعيد اســـحق، ميشـــيل دوم، حبيـــب مرميـــو، عبـــد 
األحد قريو، الياس مرشو. من السريان اآلشوريني، وعبد العزيز املسلط، حممد عبد 
 الرمحن، ميزر عبـد احملسـن، مـن العـرب. وحـاجو آغـا، خليـل إبـراهيم باشـا ، حممـود

إبـــراهيم باشـــا ، قـــدري مجيـــل باشـــا، مـــن األكـــراد. كمـــا أنـــه كـــان يف مقابـــل هـــذه 
اجملموعة، جبهة معارضة هلم، كانت يف صف احلكومـة يف دمشـق وكانـت متشـكلة 
مـــن خنـــب مـــن العـــرب واألكـــراد واآلشـــوريني الســـريان، ممـــا يؤشـــر ويـــدل علـــى حالـــة 

عيـدا عـن االصـطفاف سياسية متطورة ووطنيـة كانـت سـائدة يف السـاحة السياسـية ب
  الديين أو القومي آنذاك.

علـــى خلفيـــة الفـــراغ االمـــين الـــذي رافـــق انســـحاب الفرنســـيني مـــن الدرباســـية عـــام 
وقفــت عائلــة حــاج درويــش وهــي مــن عشــرية الكيكيــة الكرديــة إىل جانــب  ١٩٤٦

املســيحيني ســـامهوا يف محـــايتهم يف احلادثـــة الـــيت عرفـــت ب " طقـــة الدرباســـية" او " 
  ية" من هجمات كانت معدة الستهدافهم.طقة الباطر 

نســـتطيع القـــول أن احليـــاة اســـتمرت طبيعيـــة بـــني األكـــراد واآلشـــوريني الســـريان يف 
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ســوريا بشــكل عــام ويف اجلزيــرة بشــكل خــاص ومتتنــت قــيم العــيش املشــرتك، واخنــرط 
أبناء الشعبني يف احلياة السياسية من خالل األحزاب السورية جنبا إىل جنـب، ويف 

االقتصــــــادية، ويف العالقــــــات االجتماعيــــــة أيضــــــا، ويبــــــدو أن منــــــاخ احليــــــاة  احليــــــاة
الدميقراطيــة الــذي كــان متــوفرا خصوصــا يف مرحلــة االســتقالل ســاعد يف بنــاء الثقــة 

  وأسس العيش االجيايب املشرتك.
ونظـــرا لكـــون جممـــل األحـــزاب العاملـــة يف الســـاحة الســـورية يف مرحلـــة االســـتقالل 

ات تتعلـق حبقـوق القوميـات الــيت يتكـون منهـا النســيج خلـت براجمهـا مـن أي طروحــ
السـوري ومنهــا جتاهــل تــام مبــا يتعلـق بطموحــات شــعبينا لتحقيــق هــويتهم وحقــوقهم 
القومية، خلق ذلك التجاهل احلافز مللئ الفـراغ وهكـذا تأسـس أول حـزب سياسـي  

( احلــزب الــدميقراطي الكــردي) ، ودفعــت ١٩٥٧حزيــران  ١٤كــردي يف ســوريا يف 
 ١٥جـــة نفســـها لتأســـيس أول حـــزب سياســـي آشـــوري بعـــده بشـــهر واحـــد، يف احلا

(املنظمـــة اآلثوريـــة الدميقراطيـــة)، حيـــث نشـــأ احلزبـــان يف ظـــل مرحلـــة  ١٩٥٧متـــوز 
جـــا وفكـــرا دميقر  ـــة ســـادت ســـوريا آنـــذاك، أعتمـــد كالمهـــا  ا، ادميقراطي ـــا متشـــا طي

ة.    وعلى أرضية وطنية متشا
ســـة االســـتبداد وقمـــع احلريـــات والتنكيـــل ولكـــن لألســـف أدى الحقـــا هيمنـــة سيا

السياســـية املعارضـــة رافقـــت مرحلـــة الوحـــدة املصـــرية الســـورية وتكرســـت  بـــاألحزاب
خـــالل مرحلـــة هيمنـــة حـــزب البعـــث إىل خلـــق حالـــة مـــن االنكفـــاء علـــى الـــذات، 
والعمـــل الســـري جملمـــل االحـــزاب املعارضـــة ومنهـــا احلركـــة الكرديـــة واملنظمـــة اآلثوريـــة 

لتواصل السياسي بسبب سياسة القمع واالستبداد، أدى كل ذلـك توقف نتيجتها ا
ايـــة الثمانينـــات وبدايـــة التســـعينات مـــن القـــرن  لقطيعـــة شـــبه تامـــة مل تبـــدأ إال يف 
املاضـــي، بعـــد أن تفتحـــت هـــوامش ضـــيقة للعمـــل السياســـي فرضـــتها آنـــذاك موجـــة 
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ـــة الـــيت بـــدأت يف  ـــة مـــن   الشـــرقية واالحتـــاد الســـوفيييت أوروبـــاالتغـــريات الثوري كمحاول
ـامش ضـيق  النظام لالحنناء نسبيا أمـام موجـة التغـريات، حيـث مسـح النظـام وقتهـا 

بعــــدم التــــدخل املباشــــر يف حيــــز  ١٩٩٠بــــدأه يف انتخابــــات جملــــس الشــــعب لعــــام 
املســتقلني ممــا هيــأ ذلــك فرصــة للحركــة الكرديــة واملنظمــة اآلثوريــة حققــت اجنــازا يف 

لســـوري. وهيـــأ ذلـــك مناخـــا مناســـبا لتنشـــيط اجنـــاح ممثلـــني عنهـــا جمللـــس الشـــعب ا
العالقة الكردية اآلثورية وإعادة انطالقتها مـن جديـد، تكـرس يف االسـتمرار يف بنـاء 
حتالفــــات انتخابيــــة الحقــــة يف جممــــل االســــتحقاقات السياســــية يف دورات الحقــــة 
جمللــس الشــعب واجملــالس احملليــة والنقابــات، واملشــاركة الفاعلــة يف خمتلــف االنشـــطة 

ات الطــــابع السياســــي واالجتمــــاعي والثقــــايف، متتنــــت مــــن خالهلــــا أواصــــر الثقــــة ذ
  والصداقة واألخوة بني شعبينا وحركتهما السياسية. 

ســامهت هــذه الروحيــة اجلديــدة للعالقــة بــني الشــعبني واحلــركتني يف حــل كثــري مــن 
 القضــــايا االجتماعيــــة الشــــائكة والتعــــديات واخلالفــــات البينيــــة، مثــــال عنهــــا اجنــــاز

املصاحلة إثر مقتـل شـاب كـردي (جـوان) يف املالكيـة إثـر مشـادة مـع شـباب سـريان 
كــان ميكــن أن تتفــاقم األمــور وتتجــه لألســوأ لــوال هــذه العالقــة    ٢٠٠٧ربيــع عــام 

دئـة اخلـواطر واالسـتقرار إثـر  الطيبة واملتينة القائمة. سامهت أيضا هـذه العالقـة يف 
، كمــا كــان هلــا دور مشــابه ٢٠٠٤آذار  ١٢حادثــة ملعــب اجلهــاد بالقامشــلي يف 

يف التهدئـــة واالســـتقرار إثـــر األحـــداث وأعمـــال الشـــغب واملظـــاهرات الـــيت أعقبـــت 
. وهنــا ال بــد أن نثــين  ٢٠٠٥حادثــة اغتيــال الشــيخ معشــوق اخلزنــوي يف حزيــران 

علــى دور األحــزاب الكرديــة وحتليهــا باحلكمــة وباملســؤولية الوطنيــة العاليــة بتفاعلهــا 
والفـــوري مـــع مبـــادرات التهدئـــة للمنظمـــة اآلثوريـــة الدميقراطيـــة واملبـــادرات  اإلجيـــايب

  األخرى خالل احلدثني املذكورين.
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طيـــة وأحـــزاب اوال بـــد مـــن االشـــارة اىل العمـــل املشـــرتك للمنظمـــة اآلثوريـــة الدميقر 
احلركــة الوطنيــة الكرديــة يف "إعــالن دمشــق للتغيــري الــوطين الــدميقراطي" منــذ بــدايات 

مشــــاركتهما يف معظــــم االنشــــطة واحملطــــات السياســــية ســــواء بالنــــدوات تأسيســــه، و 
واملنتــديات واالعتصــامات، ويف جلــان الــدفاع عــن اجملتمــع املــدين واجلمعيــات املعنيــة 

. واشـــرتاكهما يف حتمـــل أعبـــاء ٢٠٠٥حبقـــوق االنســـان، ويف مـــؤمتر ديـــر الـــزور عـــام 
ن ومعــتقالت،  وتبعــات كــل هــذا النشــاط السياســي املعــارض مــن مضــايقات وســجو 

وصـــوال لبـــدايات الثـــورة الســـورية، حيـــث تشـــابكت االيـــدي يف املظـــاهرات املطالبـــة 
باحلريــــة والكرامــــة، وتعــــاون ومشــــاركة التنســــيقيات الكرديــــة واآلشــــورية الســــريانية يف 
املظـــاهرات يف ســـوريا واوروبـــا، ومـــا تبـــع ذلـــك مـــن أنشـــطة واســـتحقاقات ومـــؤمترات 

ت. إضــافة لالشـرتاك يف مبــادرات خللـق أطــر وورشـات عمــل وطـاوالت حــوار ونـدوا
جـــــا  لتعزيـــــزوطنيـــــة واجتماعيـــــة وتشـــــكيل رؤيـــــة مشـــــرتكة  الســـــلم األهلـــــي ثقافـــــة و

  ومؤسسات. 
يبقى أن نقول: أننـا الزلنـا يف بدايـة الطريـق، ولكننـا علـى الطريـق الصـحيح الـذي 

عبائهـا أمامنا استحقاقات كبرية علينا التعاون لتحمـل أ  سيوصلنا للهدف املشرتك،
وينتظرنا راهناً عمٌل مشرتك يف إطار االئتالف الـوطين لقـوى الثـورة واملعارضـة الـذي 
انضم اجمللس الوطين الكردي إليه، من أجل تنسيق جهودنـا املشـرتكة يف الـدفع حنـو 
إجنــاز نصــر لثــورة الشــعب الســوري يتناســب مــع تضــحياته اجلســيمة يتجلــى يف بنــاء 

ويـة وحقـوق شـعبينا القوميـة إىل نظام مدين دميقراطي تعددي علم اين يقر دستوره 
جانــب كــل شــركائنا يف الــوطن حتــت رايــة وهويــة ســورية حتتــوي كــل التنــوع الرائــع يف 

، رمبا سيحتاج األمر لتقدمي  الشيءبلدنا. رمبا سيكون املشوار صعبا وطويال بعض 
  تضحيات، أعتقد أن مجيعنا مستعدين وأهل هلا.
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ت المنظمـــات الدوليـــة والحقوقيـــة ومواثيـــق هيئـــة : وفـــق قـــوانين ومقـــررا٢س
األمـــم المتحـــدة ولـــوائح حقـــوق اإلنســـان، بـــرأيكم، مـــا هـــو الحـــل األنســـب 

  للقضايا القومية في بلداننا؟.
بالعودة لنصوص املواثيـق الدوليـة الـيت باتـت تشـكل جـوهر القـانون الـدويل،  - ٢ج

ـــــاق األمـــــم املتحـــــدة، واإلعـــــالن العـــــاملي حلقـــــوق ا إلنســـــان، والعهـــــدين وأمههـــــا ميث
الــدوليني، وإعــالن حقــوق األفــراد املنتمــني لألقليــات الصــادر عــن اجلمعيــة العموميــة 

، وعديــد مــن االعالنــات واالتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة ١٩٩٢لألمــم املتحــدة عــام 
حبقوق االنسان والشعوب االصـيلة ذات الصـلة، ميكـن لنـا أن نطـرح تصـورا مالئمـا 

بلد متعدد القوميات مثال سوريا، آخـذين باالعتبـار ايضـا  حلل قضايا القوميات يف
ـــــوال لقضـــــية  التعـــــدد القـــــومي والثقـــــايف  ـــــت دســـــاتريها حل ـــــدة تبن جتـــــارب دول عدي
واللغوي، معتمدة معظمها على اشكال خمتلفة للنظام الفيدرايل، وأدنـاه بعـض أهـم 

  :النصوص الواردة باملواثيق الدولية ذات الصلة
امســـة واخلمســـني مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة تؤكـــدان علـــى املـــادتني األوىل واخل-

املساواة التامة باحلقوق بني الشعوب وحقها يف تقرير مصـريها، وعلـى ضـرورة تعزيـز 
حقوق االنسان واحلريـات االساسـية للنـاس مجيعـا بـال متييـز بسـبب اجلـنس أو اللغـة 

 أو الدين.
إنسـان  علـى :"لكـل تـنصاإلنسـان  العـاملي حلقـوق اإلعـالن الثانيـة مـن املـادة-
اللـون  العنصـر أو متييـز، بسـبب اإلعالن، دون الواردة يف احلقوق التمتع بكافة حق
بـني  ودون أي متييـز أي رأي آخـر، السياسـي، أو الـدين أو الـرأي اللغـة أو أو

 وتأكيد ضمين والديين والثقايف، القومي بالتنوع وهذا اعرتاف ،"...والنساء الرجال
  ات.األقلي على حقوق
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الشعوب  "كل تقول: والسياسية املدنية للحقوق العهد الدويل األوىل من املادة-
ا تامة، وإدارة االقتصادي حبرية وحتديد وضعها مصريها بتقرير هلا احلق  شؤو

 حدود فاصلة ذكره أنه ال توجد املفيد  ومن وتطويرها" والثقافية االقتصادية
بينهما يف  واختالط تشابك زال هناك األقلية، فال الشعب وتعريف تعريف  بني

 .الدويل يف القانون التعريف
يوجد  الدول حيث "يف أعاله تقول: العهد الدويل والعشرون من السابعة املادة-
 ميكن أن األقليات ال هلذه املنتمون األفراد لغوية، أو دينية أو أقليات قومية ا

م االنضمام حقهم يف حيرموا من مو  ألفراد جمموعا م الثقافية حيا  وممارسة ديانا
م"  .ولغا

عام  متوز ١٤بتاريخ  املنعقد الدويل مؤمتر اجلزائر من إعالن التاسعة عشر املادة-
احلق  دولة ما، يكون ما أقلية ضمن "حني يكون شعب نصت على: ١٩٧٦
      الثقايف". ولغته وتراثه وعاداته حترتم هويته هذا الشعب بأن ألفراد
 الصادر عن ثقافية، أو دينية أو ألقليات قومية املنتمني األفراد قوقإعالن ح-

 األقليات تام حقوق أوضح جبالء ١٩٩٢املتحدة عام  لألمم العمومية اجلمعية
 املناطق اليت إدارة املشاركة يف وحقها يف وثقافتها، ولغتها هويتها حبماية وتطوير

 اجملتمع ويف حق وتطوير ثقافتها، ةرعاية ومحاي الدولة يف تتواجد عليها، ومسؤولية
 خطرية متس مصاحلها النتهاكات حال تعرضها األقليات يف محاية هذه الدويل يف
  .األساسية وحقوقها

أكد بيانه  ١٩٩٣فيينا" عام " عقد يف الدويل الذي اإلنسان مؤمتر حقوق-
ن إعال األقليات وفق وحقوق اإلنسان، حقوق العضوي بني على الرتابط اخلتامي
  .١٩٩٢لعام  لألقليات املنتمني األفراد حقوق
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ـــذه النصـــوص جنـــد أن حقـــوق األفـــراد املنتمـــني ألقليـــات     مـــن خـــالل الـــتمعن 
قوميـــة كمــــا يســــميها القــــانون الــــدويل، والـــيت أفضــــل تســــميتها بالقوميــــات الصــــغرية 
العــدد، أو باملكونــات القوميــة، ليســت منــة ومكرمــة تقــدمها احلكومــات ملواطنيهــا، 

ا مصادقة على هـذه بل  هي واجبة التنفيذ على كل دولة عضو باألمم املتحدة كو
املواثيــق الدوليـــة. وقــد طبقـــت أحكامهــا معظـــم الــدول الدميقراطيـــة بالعــامل املتعـــددة 

  القوميات واللغات والثقافات.
ومفيـــد أن نعـــرض منـــاذج لدســـاتري بعـــض الـــدول املتعـــددة القوميـــات والثقافـــات،  

  ا، بلجيكا، كندا، العراق:مثال سويسر  كأمثلة
سويســرا: تتكـــون مــن :ثالثـــة مقاطعــات كونفيدراليـــة لثالثــة قوميـــات، الفرنســـية -

  وااليطالية واألملانية، دستورها يقر بالتعدد القومي، ويعترب اللغات الثالثة رمسية.
ا دولة فيديرالية تتكون من ثـالث جمموعـات ثقافيـة بلجيكا: - حيدد دستورها بأ

ة الفالمانيــــة واجملموعــــة الفرنســــية واجملموعــــة األملانيــــة. وتعتــــرب اللغــــات هــــي اجملموعــــ
الثالثة اهلولندية والفرنسية واألملانية لغات رمسيـة، ويضـاف هلـا يف بروكسـل العاصـمة 

  اللغة االنكليزية ايضا كلغة رمسية.
ـــا تتكـــون مـــن مقـــاطعتني رئيســـيتني كيبـــك ذات  كنـــدا:- يـــنص دســـتورها علـــى ا

رمسيـا دولـة ثنائيـة  اإلجنليزيـة. تعتـرب كنـدا رنسـية، وأونـاريو ذات األغلبيـةاألغلبيـة الف
  اللغة، تستعمل الفرنسية واإلجنليزية يف اخلطاب الرمسي.

على الفيدرالية والتعددية القومية، وأنـه يتكـون  ٢٠٠٥العراق: اقر دستوره لعام -
جغــرايف،  مــن العــرب واالكــراد وقوميــات أخــرى وحبــق تشــكل األقــاليم علــى أســاس

لألقليـات القوميـة كالرتكمـان واآلشـوريني  والسياسـية والثقافيـة اإلداريـةوأقر بـاحلقوق 
  واألرمن وغريهم. 
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أمــا بالنســبة للوضــع يف ســوريا ونظــراً خلصوصــيته يف تــوزع معظــم أقلياتــه القوميــة   
يف معظـــم احملافظـــات الســـورية، وال يتـــوفر متركـــز كـــل أقليـــة قوميـــة يف منطقـــة بعينهـــا، 

والسياســية ضــمن  واإلداريــةقــوق الثقافيــة احلعتقــد أن الفيدراليــة اجلغرافيــة، وضــمان ا
القوميـة هـو األنسـب باحلالـة السـورية. وميكـن ان تكـون  لألقليـاتهذه الفيدراليات 

  برأيي النقاط التالية ادناه تصورا اوليا حلل القضايا القومية بسوريا:
لألفراد هو النظام الدميقراطي، إذ  إن الضمان احلقيقي للحقوق القومية وحىت-١

ــا تتنــاقض مــع طبيعتــه، وعليــه  ال ميكــن لنظــام االســتبداد ان يــوفر هــذه احلقــوق كو
نظام  داعتمافإن االنطالقة االوىل للحديث عن حل للقضايا القومية برأيي هي يف 

دميقراطي فيدرايل علماين تعددي، يقر صراحة بـان سـوريا دولـة متعـددة القوميـات، 
وم دســتورها علــى مبــدأ املواطنــة املتســاوية، وشــرعة حقــوق االنســان، واالعــرتاف يقــ

باهلويــــة واحلقــــوق القوميــــة لكــــل مكونــــات اجملتمــــع الســــوري عربــــا وكــــوردا وتركمانــــا 
واشـــوريني ســـريان وأرمنـــا وغـــريهم. حتـــت مظلـــة هويـــة ســـورية حتتـــوي التنـــوع القـــومي 

  لة هذا التنوع.الذي تزخر به سوريا، واعتماد علم ونشيد يعكس حا
اللغـــــة العربيـــــة لغـــــة رمسيـــــة لســـــوريا، واعتبـــــار كـــــل لغـــــات األقليـــــات كالكرديـــــة -٢

  والسريانية واألرمنية والرتكمانية لغات وطنية واجب الدولة محايتها وتطويرها.
نظــام الفيدراليــة اجلغرافيــة املرنــة الــيت تأخــذ باالعتبــار التــوزع القــومي املنســجم -٣

ع يف ســــوريا، علــــى اســــاس احملافظــــات أو تســــميتها قــــدر االمكــــان يناســــب الوضــــ
باملقاطعات أو الواليات حبيث يوفر هلـا الدسـتور صـالحيات كاملـة يف إدارة أمورهـا 
ـــــدفاع  االقتصـــــادية والثقافيـــــة واخلدميـــــة واالجتماعيـــــة والقضـــــائية، وتبقـــــى شـــــؤون ال

  والسياسة اخلارجية من اختصاص السلطة املركزية. 
لية يضمن حقوق كل املكونـات القوميـة الـيت تتـألف منهـا يف املقاطعة الفيدرا -٤
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املقاطعــة، وضــمان مشــاركتها السياســية وفــق نســبها العدديــة، كحــد أدىن، يف مجيــع 
املؤسسات احمللية مـن حكومـة حمليـة وبرملـان حملـي وقضـاء، اضـافة لبقيـة املؤسسـات 

  االدارية والنقابية.
ؤسسات السيادية املركزيـة، احلكومـة القومية يف امل لألقلياتاملشاركة السياسية -٥

والربملـــان والقضـــاء، جيــــب ان تكـــون مصـــانة وحســــب النســـبة العدديـــة للمكونــــات 
  القومية، كحد أدىن، على نطاق الدولة ككل. 

احلقوق الثقافية واالدارية والسياسية لألقليات القومية تكون مصـانة دسـتوريا، -٦
مية واخلاصـة، وفـتح أقسـام باجلامعـات من حق التعليم هلذه اللغات باملدارس احلكو 

ـــــا، وحـــــق تـــــرخيص املؤسســـــات الثقافيـــــة واالجتماعيـــــة  واآلدابللغـــــات  اخلاصـــــة 
ــا، وحقهــا يف ختصــيص حصــص هلــا يف وســائل االعــالم احلكوميــة، وحــق  اخلاصــة 

ا.   ترخيص االحزاب السياسية اخلاصة 
حبقوقهــــا ضــــرورة تشــــكيل "جملــــس أعلــــى للمكونــــات القوميــــة" يكــــون معنيــــا -٧ 

الثقافيــة والسياســـية واالداريـــة وان يعطـــى لكـــل أقليـــة حـــق الفيتـــو يف األمـــور املتعلقـــة 
ا القومية.   خبصوصيا

يف املقاطعــــات الفيدراليــــة، حيــــق يف املــــدن واملنــــاطق الــــيت يتــــوفر فيهــــا اغلبيــــة -٨
ساحقة من مكون قومي معـني ان يشـكل فيهـا منطقـة ادارة ذاتيـة او منطقـة حكـم 

فيها لغة هذه املكون القومي لغة رمسية اضافة للغة العربية، مـع ضـمان ذايت، تكون 
حقــوق افــراد وجمموعــات املكونــات االخــرى املتواجــدة كأقليــة عدديــة فيهــا، وميكــن  
كأمثلة ملثل هذه املواقع املفرتضة، منطقة القرى األشـورية باخلـابور ميكـن أن يشـكل 

مودا، بلــــدة عفــــرين، بلــــدة  فيهــــا منطقــــة حكــــم ذايت، ومثــــال ذلــــك أيضــــا بلــــدة عــــا
وعلــى هــذا الســياق اعتقــد لــيس مــن اخليــال افــرتاض امكانيــة تطبيــق نظــام  كوبــاين،
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االدارة الذاتيــة حــىت علــى احيــاء ضــمن املــدن عنــدما يكــون االغلبيــة الســاحقة مــن 
وهــذا احلــق هــو تطبيــق ملفهــوم احلقــوق ســكان هــذا احلــي مــن مكــون قــومي معــني، 

  القومية. لألقلياتاالدارية 
اخــريا اعتقــد ان مــا ذكرتــه أعــاله لــيس اال تصــورا اوليــا حيتــاج  ملزيــد مــن التفصــيل 

الصــيغ  انتهجــتميكــن ان يكمــل باســتلهام جتــارب الــدول املتعــددة القوميــات الــيت 
  الفيدرالية حلوال هلا.

: كيف تنظـرون إلـى المشـهد السـوري الـدامي ودوامـة العنـف التـي أودت ٣س
إنسان سوري، وألحقت أشد االضـرار باالقتصـاد  بحياة ما يقارب الربع مليون

الــوطني والبنيــة التحتيــة وغيرهــا مــن المآســي....إلى أيــن تتجــه األوضــاع فـــي 
  بالدنا من وجهة نظركم؟.

املشــهد الســوري راهنــا حبالــة كارثيــة علــى املســتوى االنســاين، ثالثــة ماليــني  : ٣ج
 آالفقتيـل، مئـات  الـف ١٥٠الجئ بدول اجلوار، سـبعة ماليـني نـازح بالـداخل، 

اجلرحى واملعطوبني، خراب ودمار مبعظم احملافظات السـورية، واألكثـر مأسـاوية هـو 
يــار باهلويــة الوطنيــة اجلامعــة، وخــوف  تنــامي احلساســية واالنقســام الطــائفي وشــبه ا
األقليــات القوميــة والدينيــة علــى مســتقبلها، وضــعف ثقتهــا ببعضــها، وضــعف ثقتهــا 

ـــة الـــيت كانـــت تن ـــة بالدول ظـــر إليهـــا كحـــامي لوجودهـــا، ســـيطرة اجملموعـــات التكفريي
اجلهاديـــة علـــى منـــاطق عديـــدة خصوصـــا يف حمافظـــات الرقـــة وحلـــب وديـــر الـــزور، 
ــا جــزء مــن اجلــيش احلــر هــدفها  انتشــار خميــف لعصــابات مســلحة تــدعي بــاطال أ
ــدف جــين األمــوال،  األول واألخــري النهــب والتخريــب وخطــف املــواطنني األبريــاء 

معظم األلوية والكتائب اليت كانت جزءا من اجليش احلـر لتوجـه ديـين ومحلهـا  حتول
لشــعارات دينيــة وســلوكيات متشــددة هــي يف الضــد مــن شــعارات الثــورة ومــن ارادة 
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معظــم الشــعب الســوري وأحالمــه مبســـتقبل أفضــل يقــوم علــى احلريــة والدميقراطيـــة، 
 مـربر هلـا مـدينيت معلـوال وساهم اقتحام جمموعة من الكتائـب املسـلحة يف عمليـة ال

ما، وكلتامهـا ال امهيـة عسـكرية  وصدد وما نتج عنه من ضحايا بريئة وتشريد سـكا
ملواقعهمـــا فضـــال عـــن مســـاملة اهاليهمـــا واملوقـــع االثـــري التـــارخيي لكلتامهـــا يف تعزيـــز 
هـــواجس املســـيحيني، وطبعـــا اســـتثمر النظـــام مـــن جممـــل املمارســـات اخلاطئـــة عـــرب 

تشــويه مسعــة الثــورة و الثــوار، وســاهم ذلــك يف تغــري مواقــف دول  وســائل إعالمــه يف
أوروبية عديدة من الثـورة وأصـبحت ال تـرى فيهـا البـديل املناسـب الـذي يتوافـق مـع 

  مصاحلها.
الكتائـــب املســـلحة موزعـــة الـــوالءات ملرجعيـــات إقليميـــة حســـب الـــدعم والتمويـــل 

، مترد معظم األلوية والكتائب والتسليح، ال ارتباط بني القيادة السياسية والعسكرية
األساســية عــن قيــادة رئاســة األركــان واجلــيش احلــر وســحبها االعــرتاف بكافــة األطــر 
جـــا  السياســـية املعارضـــة مبـــا فيهـــا االئـــتالف، وتشـــكيلها جلبهـــات مســـتقلة، معلنـــة 
اسالميا متشددا مثال "اجلبهة االسـالمية" املكونـة مـن سـبعة ألويـة وكتائـب، وقبلهـا 

الــــيت اعلنــــت يف بيــــان تشــــكيلها األول عــــدم اعرتافهــــا بــــاالئتالف  ١٣ال جمموعــــة 
ا رؤيتها الدينية املتشددة املتناقضة مع مصلحة مستقبل  وبقيادة اجليش احلر وإعال
ســوريا وارادة معظــم الســوريني، وكــان آخرهــا مــا مســي ب"جبهــة ثــوار ســوريا" املؤلفــة 

ـــا ســـتحارب حتـــ ت شـــعار "ال إلـــه إال اهللا" مـــن مخســـة عشـــر كتيبـــة ولـــواء أعلنـــت ا
ســيخلف انطباعــا ســلبيا وهــواجس إضــافية جتــاه الثــورة مــن قبــل  بالتأكيــدوشــعارها  

االقليـــات الســـورية الـــيت تطمـــح بدولـــة مدنيـــة دميقراطيـــة، وايضـــا جتـــاه الغـــرب الـــذي 
يتــــوجس مــــن اي بــــديل اســــالمي متطــــرف، وراينــــا كيــــف اعلنــــت كــــل مــــن امريكــــا 

غـري الفتاكـة للجـيش احلـر يف مشـال سـوريا بعـد  سـلحةلألف دعمهمـا يوبريطانيا توق
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ان ســيطرت "اجلبهــة االســالمية" علــى بوابــة بــاب اهلــوى وايضــا علــى مســـتودعات 
  االسلحة التابعة للجيش احلر.

احلراك الثوري املسلح لألسـف سـاهم يف  حـرف مسـار الثـورة إىل حالـة قريبـة مـن 
الثـــــورة للعســـــكرة والعنـــــف احلـــــرب األهليـــــة متامـــــا كمـــــا خطـــــط هلـــــا النظـــــام يف جـــــر 

وتوجيهها حنو التشدد الطائفي، كـان لـدخول جهـاديني عـرب واجانـب للجهـاد يف 
الداعمـة للثـورة وبغـض  ةاإلقليميـالساحة السـورية مبعرفـة أكيـدة وختطـيط مـن الـدول 

نظر لقيادة املعارضة، ومسعنا كيف ان رئـيس االئـتالف معـاذ اخلطيـب رفـض اعـالن 
لنصرة منظمة ارهابية وطالبها بتغيري موقفها كون هـذه اجلبهـة امريكا باعتبار جبهة ا

شـــاركه  ولألســـفحســـب رايـــه جبهـــة معارضـــة للنظـــام ومقاتليهـــا صـــناديد اشـــداء، 
الرأي ايضا رئيس اجمللس الوطين جورج صربة، يف الوقت الذي هذه اجلبهة بالـذات 

يق وتأكيــد اعلنــت انتمائهــا للقاعــدة، كانــت تلــك فرصــة اســتفاد منهــا النظــام لتســو 
بأنــه حيــارب االرهــاب وفرصــة مثينــة لــه لتربيــر إشــراك حلفائــه مــن ميليشــيات  ادعائــه

  حزب اهللا وأبو الفضل العباس واحلرس الثوري االيراين يف حربه ومحاية نظامه.
املؤكــد أن ال حــل عســكري هلــذا الصــراع، االســتمرار بالصــراع وفــق تعــادل ميــزان 

كــل طــرف االقليميــني والــدوليني الــذي يســتحيل القــوى بــني النظــام والثــورة وحلفــاء  
فيــه احلســم الحــد الطــرفني ســيؤدي حتمــا إىل الفوضــى والتفكــك والتقســيم وتــدمري 

  ما تبقى من سوريا شعبا وكيانا.
الـيت رمبـا لـن تتـوفر -، هي الفرصة الوحيدة املتـوفرة ٢برأيي إن مبادرة مؤمتر جنيف

 ١حلـل مبـين علـى  مبـادئ جنيـف ميكن هلا ان تضـع حـدا للصـراع، وبدايـة -الحقا
ونقاطهــا الســتة، وعــرب تســوية وخارطــة طريــق تــتالءم مــع مصــلحة الشــعب الســوري 

ـا  ةاإلقليميومصلحة القوى  والكـربى املعنيـة بالشـأن السـوري، وانـا معتقـد بـأن رعا
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لــيس مــن أجــل مصــلحة الشــعب الســوري، بــل مــن  إلجناحهــاالــدوليني سيضــغطون 
ال مســـح اهللا، ســـيقود الـــبالد حنـــو التفكـــك والتقســـيم أجـــل مصـــاحلهم، ألن فشـــلها 

ـا  والفوضى وحتوهلا لساحة مفتوحة للمنظمات اجلهادية واإلرهابية كالقاعدة واخوا
ك"داعـــش" وجبهـــة النصـــرة، وهـــذا مـــا يهـــدد مصـــاحل كـــال القـــوتني وأمنهمـــا القـــومي 

  وأمن حلفائهما االقليميني. 
ر الثورة السورية من سلمية إلى : من هي الجهة التي عملت على تغيير مسا٤س

عنفية أّدْت إلى مـا آلـت إليهـا األوضـاع وتحولهـا إلـى مأسـاة وكارثـة، مـن يتحمـل 
  هذه المسؤولية؟ وما هي الغاية من تدمير وطن بالكامل؟.

مناديـة  ٢٠١١قامت الثورة السورية منذ انطالقتها يف اخلامس عشر مـن آذار  - ٤ج
د علـــى طلـــب احلريـــة والكرامـــة ووحـــدة الشـــعب عـــرب تظـــاهرات ســـلمية بشـــعارات تؤكـــ

الســوري وســلمية الثــورة، دامــت الثــورة ســلمية مــدة ســبعة أشــهر تتلقــى ضــربات أدوات 
وأجهــزة النظــام قمعــا وتنكــيال واعتقــاالت واســتعمال لكافــة أســاليب العنــف والرتهيــب 
مبــا فيهــا اســتعمال الرصــاص احلــي ضــد نشــطاء التظــاهرات الســلمية. وكانــت املعارضــة 
الســورية خــالل هــذه األشــهر ممثلــة بــإعالن دمشــق وغريهــا مــن أطــر وأحــزاب ونشــطاء 

إصـالحات سياسـية  بـإجراءتطالب النظام بضرورة التجاوب مع مطالب الثـورة والبـدء 
جوهرية عرب احلوار واملشـاركة، وكانـت الـدعوة مسـتمرة لعقـد مـؤمتر حـوار وطـين يشـمل  

أحد، مبا فيها حزب البعث واحزاب اجلبهـة كل القوى السياسية الفاعلة دون استثناء 
احلاكمـــة، للوصـــول إىل صـــيغة وخارطـــة طريـــق لوضـــع الـــبالد يف طريـــق التغيـــري الـــوطين 
ـــدميقراطي، ولكـــن لألســـف مل يتجـــاوب النظـــام جـــديا مـــع مطالـــب الشـــعب وقـــوى  ال
املعارضة الوطنية، وأصر على وأد الثورة بقوة السالح وباحلل األمين، مع اتباع اسلوب 

صــالحي خــادع جتلــى يف إجــراءات شــكلية مل تنفــذ عمليــا، ويف عقــده ملــا أمســاه مــؤمتر ا
حتضريي للحوار حضره أفراد انتقـاهم ممـن ال ميثلـون إال أنفسـهم بـإدارة نائـب الـرئيس، 
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نقطة مل تنفذ عمليا، عقبه مـؤمترات شـكلية  ١٢، وصدر بيان تضمن ٢٠١١يف متوز 
الــوطين املزمــع عقــده الحقــان والــذي تأجــل  للمحافظــات علــى أن تســبق مــؤمتر احلــوار

  وألغي حبكم تطور وتفاقم األحداث.
حتــت وقــع العنــف والــدماء توجــه احلــراك الثــوري مــن الســلمية حنــو العنــف املضــاد    

والعسكرة، حنو الساحة اليت أرادها النظام وعمل بكـل السـبل جلـر املعارضـة هلـا، والـيت 
ــاء الثــورة. فتشــكل اجلــيش احلــر يــرى نفســه خالهلــا األقــوى واألقــدر علــى  احلســم وإ

وتبنتــه املعارضــة ممثلــة بــاجمللس الــوطين الســوري، وكــان الرهــان معقــودا علــى دعــم دول 
عربية واقليمية إضافة ملعظم الدول االوروبيـة وأمريكـا. وكـان الرهـان معقـودا علـى دعـم 

الســوري عــرب  اجلامعــة العربيــة وجملــس األمــن باستصــدار قــرار دويل لصــاحل ثــورة الشــعب
رهـــان آخـــر علـــى فرضـــية تغـــري يف املوقـــف الروســـي والصـــيين علـــى نســـق احلالـــة الليبيـــة. 
ولكـــن لألســـف كانـــت الرهانـــات خاســـرة، كـــان دور اجلامعـــة العربيـــة ضـــعيفا ومـــرتددا، 
جملـــس األمـــن فشـــل بإصـــدار القـــرار املنتظـــر، الـــدول الداعمـــة قصـــرت يف دعـــم الثـــورة 

منها. إضافة لتقصري ذايت يف أداء املعارضة السياسـية، خالفا لوعودها وما كان منتظرا 
حيــث تــأخر اجمللــس الــوطين يف اجنــاز توحيــد جملمــل قــوى املعارضــة الســورية، متمثلــة يف 
ــا وهيئــة تنســيق  عــدد مــن األطــر اهلامــة منهــا احلركــة الكرديــة ممثلــة باهليئــة الكرديــة العلي

وطين السوري وحده بـل يتحملهـا جملس ال العمل الوطين، وهنا ال يتحمل املسؤولية ال
أيضا األطر األخرى املذكورة نظرا لعدم توفر اإلرادة لـديها يف اجنـاز الوحـدة حلسـابات 

ـا، وكـان مـؤمتر القـاهرة الـذي عقـد يف الثالـث مـن متـوز  فرصـة تارخييـة  ٢٠١٢خاصة 
 للوحدة املنشودة من حيث حجم املشاركة والوثائق السياسـية اهلامـة الـيت صـدرت عنـه

ـــه فشـــل أيضـــا لألســـف يف حتقيـــق هـــدف الوحـــدة.  وأمههـــا وثيقـــة العهـــد الـــوطين، لكن
وكانت الفرصة مهيأة حلل األزمة السورية قبل أيام منه حيث عقد مؤمتر جنيـف األول 

، والـذي أقـر نقـاط كـويف عنـان السـتة، إال أن تضـارب ٢٠١٢يف الثالثني من حزيـران 
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يكا من ناحية أفشلت هذا املؤمتر بعد دقائق املصاحل والرؤى بني روسيا من ناحية وأمر 
مـــن التوقيـــع علـــى وثيقتـــه وبيانـــه اخلتـــامي، خبالفهمـــا حـــول مســـألة تنحـــي الـــرئيس مـــن 

  عدمه وفق فهمهما املتناقض لنصوص االتفاق. 
باعتقــادي كـــان مــن املمكـــن أن يــوفر هـــذا االتفــاق لـــو مت تنفيــذه واقتضـــت إرادة    

ن تــوفرا دمــارا إضــافيا وأكثــر مــن مائــة ألــف ضــحية ومصــاحل الطــرفني روســيا وأمريكــا أ
إضـــافية، ومئـــات آالف الالجئـــني والنـــازحني علـــى الشـــعب الســـوري، ولكنهمـــا راهنـــا 
ما اخلاصة علـى حسـاب دمـار مـا تبقـى مـن مقـدرات الشـعب والكيـان  على ربح حر
الســــوري. وهكــــذا حتولــــت الثــــورة الســــورية إىل معركــــة بالوكالــــة، يــــتحكم فيهــــا القــــوتني 
الكربيــني اللتــان آخــر مــا يفكــرا بــه مصــلحة ســوريا وحريــة ومســتقبل شــعبها، ال روســيا 
تــــدافع عــــن النظــــام حلبهــــا بــــه وال امريكــــا وحلفائهــــا يــــدعمون الثــــورة مــــن أحــــل احلريــــة 
والدميقراطيــــة، ولــــو كــــان االمــــر كــــذلك لفرضــــت امريكــــا علــــى الســــعودية علــــى االقــــل 

ت الثورة يف معركة استنزاف وتـدمري ذايت السماح للنساء بقيادة السيارة.  وهكذا دخل
دون أي احتمــــال حلســــم عســــكري ألي طــــرف، وممــــا زاد األمــــر ســــوءا وتعقيــــدا بــــروز 
التوجه الديين املتطرف للحراك الثـوري علـى األرض الـذي ظهـر بأمسـاء اجلمـع واأللويـة 
ة والكتائـــب والشـــعارات الدينيـــة وانشـــاء احملـــاكم الشـــرعية، ودخـــول املنظمـــات اإلرهابيـــ

ــا بإقامــة إمــارة إســالمية  علــى حســاب املنــاطق  ك"داعــش" وفتحهــا ملعركتهــا اخلاصــة 
الــــيت حررهــــا اجلــــيش احلــــر، إضــــافة لتمــــرد ألويــــة وكتائــــب مســــلحة وســــحب اعرتافهــــا 
ــا بالــدعوة إلقامــة دولــة دينيــة، وقيــام عــدٍد مــن اجملموعــات املســلحة  بــاالئتالف وإعال

كــل ذلـك مسعـة الثــورة وجعـل قطاعـات واســعة   باقتحـام مـدينيت صـدد ومعلــوال ممـا شـوه
مــــن الشــــعب الســــوري وخصوصــــا الطبقــــة الوســــطى واألقليــــات مــــن التــــوجس والقلــــق 
واخلــوف مــن جنــاح الثــورة اذا كانــت ســتأيت ببــديل ديــين متطــرف، وهــذا كلــه صــب يف 
مصــلحة النظــام الــذي منــذ انطــالق الثــورة ركــزت دعايتــه علــى أنــه يــدافع عــن النظــام 
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  ف يف مواجهة التطرف واإلرهاب.العلماين ويق
ميكـــن القـــول بالنهايـــة أن أســـباب الكارثـــة الـــيت أصـــابت ســـوريا تقـــع بالدرجـــة األوىل 
على عاتق النظام الذي عاجل األمور منذ البداية بالعنف واعتمـاده احللـول األمنيـة الـيت 

ي وقـف أدت للعنف املضاد، وثانيا يتحمل املسؤولية النظام العريب والنظام الدويل الذ
عاجزا ومرتددا، وثالثا على الدول اإلقليمية والدولية اليت فشلت يف نصر ودعم الثورة، 
ا وضعف أدائهـا وإضـاعة زمـن يف  ورابعا تتحمل املعارضة السورية مسؤولية تعثر وحد
ا  قضـــايا تنظيميـــة وشـــكلية علـــى حســـاب العمـــل علـــى األرض، وأخـــريا يف عـــدم قـــدر

ــا وإلزامهــا بقــرارات قيــادة علــى ضــبط إيقــاع كتائــب وألويــ ة اجلــيش احلــر وتوحيــد قياد
ا لسياسـات خاطئـة وتبنيهـا  املعارضة، مما أدى ذلك لبعثـرة وتشـتت جهودهـا وممارسـا
ا للحاضـــنة االجتماعيـــة، وأســـاء لســـمعة الثـــورة  لشـــعارات دينيـــة متطرفـــة أدى خلســـار

  والثوار.     
ليــه األوضــاع يف ســوريا هــو إســرائيل اعتقــد أن الــرابح الوحيــد حلــد اآلن ممــا آلــت إ  

  بالدرجة األوىل وكل من تتضرر مصلحته يف إقامة وبناء سوريا دميقراطية حرة.
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  شهادات:
  

  )في أكثر المناطق غنىً  اً ( أكثر الناس فقر  االكورد في سوري
  سورية –مجعية االقتصاديني الكورد 

ا أول دولة      يف املنطقة العربية تشهر ارقام حيق للحكومة السورية أن تفخر با
الفقر رمسيا وحتدد خارطته ومستوياته ، ورغم ان الفقر واتساع مساحته يف سورية 
اضافة اىل ازدياد عدد الفقراء شيء ال ميكن الفخر به ، فان بعض املسؤولني 

  استعرضوا أرقام الفقر وأكدوا بان العيب أال يستعرضوا هذه االرقام ...... 
بة لكنها دقيقة عن حال التنمية والتعليم يف سورية ، ميكن أن تعترب االرقام خمي

خطوة على طريق احداث اصالح حقيقي وعلى اسس علمية دون جعجعة 
  الكلمات السياسية واملواقف املسبقة . 

خبريا دوليا وعلى مدار  ١١و الدراسة اليت متت حديثا يف سورية شارك فيها 
ان يف مقدمتها أن أكثر السوريني فقرا هم عامني ، وأخريا خرجت مبفاجآت ك

م الذين يعيشون يف أكثر املناطق واحملافظات امتالكا للثروات ، سواء منها  ذا
ا املنطقة الشمالية الشرقية من سورية ( املنطقة  الزراعية أم النفطية ، واملقصود 

  الكوردية ) . 
اطق ، دون نسيان البعد و بالتايل ال بد من اختاذ اجراءات عاجلة يف هذه املن

النفسي للفقراء ، حني جيتمع الفقر مع البيئة املدنية اليت غالبا ما تفرز  ياالجتماع
  ظروف مباغتة وانفجارات غري متوقعة . 

%  ٣٠مليون فقري ، يشكلون  ٣،٥وتقول األرقام أنه يوجد يف سورية اليوم حنو 
صول على احلاجات من السكان ، بينهم مليون شخص ال يتمكنون من (( احل
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% بني اهايل ٦٠االساسية من الغذاء وغريه....)) وتصل معدالت الفقر اىل 
املناطق الشمالية والشمالية الشرقية ، وهي األغىن باملوارد الطبيعية من نفط وغاز 

% من الفقراء يعيشون يف االقليم الشمايل ٥٨ومياه وحماصيل زراعية ، وان 
  كورد . الشرقي الذي ميثل أغلبهم ال

  وما يهمنا من األرقام وما هو ملفت منها مسألتان : 
احصائيا وجغرافيا  اأقر ان خارطة الفقر (احملافظات الشمالية الشرقية ) ال ميكن 

فقط ، بل ال بد من قراءة عميقة هلذه االرقام والنتائج ، مبعىن جيب معرفة 
هذه املنطقة دون غريها ،  األسباب اليت تقف ووقفت وراء ازدياد الفقر والفقراء يف

ومن يتحمل املسؤولية ، كذلك من غري اجلائز أن منر مرور الكرام على األسباب 
ا من أكثر الناس فقرا رغم امتالك أراضيهم  اليت جعلت هذه املنطقة وسكا

  للنصيب األكرب من الثروات .... 
أم ال وملاذا ويف مقدمة هذه االسباب االمهال احلكومي و فيما اذا كان مقصودا 

  ؟!!! 
كذلك فان األرقام تفيد يف حتقيق فهم الكثري من التطورات السياسية ورمبا 

 فإضافة(األمنية) اليت حصلت يف سورية يف اآلونة األخرية ( انتفاضة قامشلو ) 
اىل اآلثار املرتتبة على سورية جراء ما حصل يف العراق بعد التدخل األمريكي ، 

الكوردية ، جيب أن ننتبه اىل أن جزءا من اخللفيات وخصوصا تطورات القضية 
الكامنة وراء الكثري من التطورات السياسية يف ا ملنطقة الكوردية يعود يف بعض 

االستثنائي  لإلحصاءمنها اىل تلك األرقام املتعلقة بالفقر وفقراء املنطقة ، اضافة 
ميارس عليهم  ة وماالذي حيرم اليوم حنو ثالمثئة ألف كوردي سوري من حق اجلنسي

من سياسات االضطهاد و التهميش و التجويع و التهجري القسري و احلزام 
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   اخل.العريب.......
م يوما ( الكورد ) بعالقة مع  و عليه جيب على اخلطاب االعالمي الرمسي الذي ا

تلتها  جهات خارجية بغية التآمر على الوحدة الوطنية عقب أحداث قامشلو وما
شعبية أن يتفهم و يأخذ الظرف السياسي واالقتصادي و  من انتفاضة

االجتماعي الذي يعيشه ابناء تلك املناطق من فقر و بطالة ومستوى معيشي 
متدين ، وحالة االحباط اليت يعيشها عشرات اآلالف من الشبان يف هذه املناطق 

 .  
ا تعطي تفسريا للكثري وأهم ما من  جيب قراءته يف خارطة الفقر كذلك ، أ

امات  الذي ميارس من املركز ومن حيكم املركز وهذا االحساس خطري  باإلمهالاال
ا !!!!؟...    جدا على ايقونة الوحدة الوطنية اليت اعتاد املسؤولون التغين 

  
٢١/٠٨/٢٠٠٦   

  سورية  –مجعية االقتصاديني الكورد 
Komela Aborînasên Kurd – Sûrî ( KAK-S  (      
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 : أبحاث و دراسات
  

  الشباب وثقافة الديمقراطية

  وحقوق اإلنسان في عصر العولمة

 

بقلم: صالح عثمان
*

  

 :مقدمة

من الصعب الفصل بني الدميقراطية و حقوق اإلنسان، فالفكرتان مرتابطتان.     
لدميقراطية، و قد لعبت فكرة احلقوق اإلنسانية دورًا كبريًا و مركزيًا يف فلسفة ا

                                                 
  باحث وناشط سياسي كردي -  *
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فالنظام الدميقراطي خري حاٍم حلقوق اإلنسان، و األخرية هي الرتبة اخلصبة اليت 
 تنمو فيها الدميقراطية و تتعزز.

إن الدميقراطية و حقوق اإلنسان كثقافة حاجة أساسية جملتمعنا اليوم، فبدون 
ما كثقافة لن نستطيع حتقيق فعالية الذات اإلنسانية الواعية  و أيضاً جتاوز اإلميان 

 أزمتنا احلقيقية أال وهى التخلف.

يمنة قوى تقليدية و اليت جتهد إلرساء  إن ُمرّكب التخلف يف جمتمعنا و املتمثل 
قيم تتناىف و جدلية حركة التاريخ، و بالتايل فإن هذه القيم تتناىف مع منهجية 

من ساحة املمارسة التفكري العلمي، فالتفكري العلمي هو أوًال إخراج الوعي املزيف 
االجتماعية، و ثانيًا إخراج الفرد و اجملتمع من إطار الوعي املزيف و إدخاهلما يف 
إطار وعي الذات كذات فاعلة و قادرة على صنع القرار الواعي و القادر بدوره 

 على تغيري الواقع و خلق املستقبل األفضل.

 مفهوم الثقافة:

اجلمعية ألي جمتمع من اجملتمعات، وهى إن الثقافة بشكل عام هي الذاكرة     
تشكل قيم هذا اجملتمع والسلوكيات املرتبطة باألدوار املختلفة فيه. فالثقافة هي 
أساس هوية اجملتمع وانتمائه، ومتيزه عن غريه من اجملتمعات. ويتكون العامل من 
ية مئات، بل آالف الثقافات األساسية منها و الفرعية، فالثقافة شيمتها األساس

هي التنوع، مع وجود حد أدىن من االتفاق حول القيم اإلنسانية األساسية. 
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وهكذا ميكن أن نتحدث عن هوية عربية، أو عقائد هندية أو ثقافات بدائية يف 
 أدغال أفريقيا واسرتاليا.

والتجانس الثقايف بني البشر سابق بعصور طويلة على ظهور العوملة احلديثة، لكنه  
يم معينة متمايزة ثقافياً مثل الثقافة اإلسالمية، والثقافة املتوسطية، كان حمدود بأقال

وغريها. وشكلت هذه األقاليم جتمعات ثقافية جتمع فيما بينها مسات مشرتكة 
 ومتيزها عن غريها مسات أخرى.

أما عوملة الثقافة فتؤدي إىل زيادة املساحة املشرتكة بني الثقافات يف كل أحناء 
افة جديدة منفتحة على كافة اآلراء واالجتاهات، والتطورات العامل، وخلق ثق

العاملية. وهي كما نعيشها اليوم وليدة تطورين أساسيني، األول: تطور سياسي 
ايات القرن العشرين وهو انتهاء احلرب الباردة بني الواليات  اجتاح العامل يف 

هو التطور التكنولوجي املتحدة وحلفائها، واالحتاد السوفيييت وحلفائه، والثاين: 
اهلائل يف وسائل االتصال العاملية والبث اإلعالمي الفضائي، الذي أصبح يربط 
اية احلرب الباردة إىل رفع  البشر يف كل حلظة، وىف كل أحناء األرض. فقد أدت 
احلواجز أمام انسياب املعلومات والتفاعالت بني البشر يف خمتلف بقاع األرض، 

اإلنسان، والدميقراطية وحفظ السالم والعدالة االجتماعية  فاالهتمامات حبقوق
 وفرص احلياة الكرمية، ومحاية البيئة، هي كلها اهتمامات ذات طابع إنساين.

من ناحية ثانية، لعب التطور التكنولوجي ووسائل االتصال احلديثة دورًا أساسياً 
راك وقيم ثقافية يف تسريع وتسهيل عملية عوملة الثقافة، مبعىن تطوير وعي وإد

عاملية. فوسائل االتصال واإلعالم احلديث، واإلنرتنت، جنحت يف توسيع دائرة 
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االهتمام بالقضايا اإلنسانية، وسهلت للمواطن العادي يف العامل كله متابعة 
املعلومات والتطورات حول تلك القضايا، وجتاوزت ذلك يف بعض األحيان إىل 

 ط سلوكية معينة ذات طابع عاملي.املسامهة يف تشكيل قناعات وأمنا

فالعوملة الثقافية هي وليدة زوال املوانع السياسية، من ناحية، وزيادة التفاعل 
واالتصال العاملي نتيجة للتطور يف تكنولوجيا االتصال والفضائيات من ناحية 
 ثانية. ولذلك، أصبحت قضايا مثل التحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان

الفساد وحقوق املرأة ومحاية البيئة، وغريها من القضايا  والشفافية ومكافحة
ا املواطنون يف مجيع أحناء األرض.  العاملية، ويهتم 

 الشباب بين الثقافة التقليدية والثقافة الحداثوية :

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل تسرع الدميقراطية يف االنتقال من الثقافة 
وهل تساعد الدميقراطية يف نقل الشباب من  التقليدية إىل الثقافة احلداثوية؟

 سلطان األسرة والقبيلة إىل سلطان العصرنة وروح املؤسسية؟

مما ال شك فيه أن الدميقراطية ستؤدي إىل زيادة االشتباك بني التقليدية واحلداثة 
واليت قد تنتج يف جمتمعنا تقليدية يف ثوب حديث أو حداثة ال تعدم مظاهر 

ر ذلك ما نشهده من ظواهر التحصن باالنتماءات العشائرية ، التقليدية ،من صو 
 مما يساهم يف شد اجملتمع حنو الوالءات الضيقة والدنيا .

ومن أهم خصائص الثقافة التقليدية سيادة عقلية الطاعة على حساب عقلية 
احلوار والنقاش ، واالعتقاد بالبناء اهلرمي للتفكري العقالين الذي يقوم على 
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إىل خربة السن وهذا يقتل عملية ختليق القيادات الضرورية ألي حتول  االرتكاز
دميقراطي حقيقي مما يساهم يف خنق ثقافة احلداثة ، ومن أهم قضايا التحول 
الثقايف حنو ثقافة الدميقراطية قضية االنتقال من عقلية اجملتمع املغلق إىل عقلية 

 تغادر مستنقع اجملتمع املغلق نفسه اجملتمع املفتوح ، فالعقلية املغلقة (الضيقة) ال
ا ، أما العقلية املؤسسية املنفتحة فتستفيد من جتارب  ا ورهانا يف تصورا

 اجملتمعات األخرى .

وهناك حركة عاملية تدعو إىل صياغة مواثيق أخالقية عاملية تعتمد على الرتاث 
طية واحرتام حقوق األخالقي لإلنسانية، والثقافة املعاصرة، وأساسها قيم الدميقرا

 اإلنسان.

 مفهوم الديمقراطية :

تشري الكتابات إىل أن اجلذور التارخيية والفكرية للمفهوم العام ملصطلح      
أي  Demosالدميقراطية إغريقي األصل، وهو مكون من مقطعني مها: "

أي احلكم، فهي حرفياً حكم الشعب كله ال فئة، وال قطاع  Kratiaالشعب، و 
 منه." 

ا أن الدميقراطية ال توجد كشيء بذاته ، كتجريد شكلي ، يف احلياة التارخيية . كم
ا على الدوام حركة سياسية معينة ، حتملها قوى وطبقات اجتماعية معينة ،  بل إ
وتناضل من أجل أهداف معينة . والدولة الدميقراطية هي دولة متلك احلركة 

دميقراطية كحركة سياسية إىل دميقراطية الدميقراطية السيطرة فيها. هذا و تنقسم ال
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اشرتاكية و دميقراطية بورجوازية . و تتطلع الدميقراطية االشرتاكية إىل احلكم الذايت 
للجماهري ، شريطة أن تكون وسائل اإلنتاج األكثر أمهية للمجتمع يف يد اهليئة 

احلكم الذايت  االجتماعية العامة. بينما تتطلع الدميقراطية البورجوازية بدورها إىل
للجماهري الشعبية ، لكنها حتافظ على امللكية الفردية لوسائل اإلنتاج .انتزعت 
ا ليست موحدة ، وإمنا  هذه الدميقراطية السلطة يف عدد من الدول ، مع العلم أ
برزت حىت اآلن يف أربعة أشكال تارخيية: الدميقراطية االجتماعية ، وهي حركة 

ة الفردية ، لكنها تريد سيادة اجلماهري العاملة يف الدولة تعمل للحفاظ على امللكي
، وتتطلع للوصول إىل هذه السيطرة عرب النضال ضد الفئات العليا اإلقطاعية 
والرأمسالية .أما الدول اليت عرفت هذا النمط من الدميقراطية ، فهي فرنسا يف 

 عصر (روبسبيري) والواليات املتحدة يف حكم ( جيفرسون ) .

و على العكس من الدميقراطية االجتماعية والدميقراطية االشرتاكية ترفض  هذا
األشكال الثالثة األخرى من الدميقراطية البورجوازية، الصراع الطبقي ، و تتطلع 
حنو إقامة توازن بني الفئات املالكة و بني اجلماهري العاملة . هذا التوفيق يتم 

كل ليربايل. فالدميقراطية اإلمربيالية: البحث عنه إما يف شكل إمربيايل أو يف ش
تسعى إلقامة التوازن بني العمال والرأمساليني عن طريق وسائل ختلقها سياسة القوة 
الكربى والسياسة اإلمرباطورية التوسعية. وقد جسدت بريطانيا العظمى أفضل 

دمي سياسة  جتسيد الدميقراطية اإلمربيالية. يف حني تريد الدميقراطية الليربالية: 
القوة والعنف ، واألخذ بسياسة سالم ومنافسة حرة تؤمن التقدم االقتصادي 
واحلضاري لإلنسانية ، وتكفل الوسائل الضرورية للوفاق الطبقي. وقد تطورت 

 هذه الدميقراطية يف العصر احلديث لدى الشعوب الصغرية مثل سويسرا والنرويج.
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لشكل اخلاص للدميقراطية البورجوازية يف وأخرياً، الدميقراطية الكولونيالية: وهي ا
مناطق ما وراء البحار أو املستعمرات ، حيث جيد املستوطنون البيض إما مناطق 
هائلة خالية من السكان أو مسكونة بأعداد قليلة من البشر. هنا يصبح الوفاق 
 الطبقي ممكنًا مبساعدة األرض احلرة. أما األمثلة على الدميقراطية الكولونيالية

 ، وكندا قبل احلرب العاملية األوىل. ١٨٩٠فتقدمها الواليات املتحدة قبل عام 

عموماً متثل الدولة الدميقراطية يف العصر احلديث هيئة عامة يسيطر فيها واحد من 
األشكال املعطاة للدميقراطية البورجوازية احلديثة. فإذا ما أراد املرء تقومي احملتوى 

ًا صحيحًا ، وجد أنه ال يكفي النظر إىل الدستور االجتماعي لدولة ما تقومي
ا أجهزة الدولة ، والكيفية اليت  املعمول به ، بل جيب دراسة الكيفية اليت تعمل 
ا الطبقات املختلفة حيال بعضها ، ومعرفة الطرف الذي ميلك فعًال  تتصرف 

 السلطة احلقيقية للدولة يف اللحظة املعطاة .

أن املفهوم الدميقراطي يف النهاية هو ذلك النوع من العالقة وميكننا القول ببساطة 
بني احلاكمني واحملكومني ، بني الدولة والشعب ، القائم اليوم يف أوروبا الغربية 
وأمريكا الشمالية ، العالقة املبنية على تداول السلطة السياسية على أساس 

حلر من خالل التنافس احلزيب يف األغلبية االنتخابية اليت يفرزها التعبري الدميقراطي ا
 إطار احرتام حقوق املواطن ، خصوصاً السياسية منها.

يوجد اتفاق عام على أن الدميقراطية هي القيمة املركزية اليت تسبغ الشرعية على 
أدوات احلكم احلديثة. وعلى الرغم من تعدد وتباين تعريفات الدميقراطية وآليات 

زمنية ألخرى، فإن هناك اعتقادًا عامًا يف العامل  حتقيقها من بلد آلخر ومن حقبة



  ٢٠١٤ أيار -  )٦٦(العدد   -  العشرونالسنة  -الحوار    ٧٤

املعاصر بأن احلكم الصاحل الرشيد يعين احلكم الدميقراطي. إال أن التساؤل املهم 
 يتمحور حول وضع ومستقبل الدميقراطية يف عصر العوملة.

لقد أدى احنسار معيار وستفاليا حول سيادة الدولة إىل مضامني ونتائج عميقة  
لدميقراطية احلديثة اليت تفرتض أن الدولة الوطنية هي أعلى وحدة للكيان للنظرية ا

السياسي واهلوية واملشاركة السياسية. إن هذا الرتابط بني الدميقراطية والدولة ذات 
السيادة متجذر بعمق، فالنظرية الدميقراطية احلديثة تفرتض ارتباطًا ثابتًا ومستقراً 

جلنسية الوطنية والسيادة والشرعية. "إال أن العوملة، بني الدولة واإلقليم األرضي وا
ومن خالل تأثريها على احنسار نظام وستفاليا املستندة على سيادة الدولة، تثري 
العديد من التساؤالت والشكوك حول املصداقية والصحة النظرية واألمبرييقية هلذا 

ملدى العاملي للحياة االرتباط املفرتض."  فالعوملة تربز حالة عدم االتساق بني ا
االجتماعية املعاصرة وبني احلكم الدميقراطي املستند على حيز مكاين حمدد املعامل. 
ا تبني تناقضًا متزايدًا بني بىن ومؤسسات القوة اليت تبدو معوملة  ذا املعىن "فإ
بصورة متزايدة وبني عمليات املشاركة والتمثيل واخلضوع للمساءلة والشرعية اليت 

 تزال متجذرة يف مؤسسات الدولة."   ما 

لقد افرتض منظرو الدميقراطية وجود اتساق وتوافق بني مؤسسات الدميقراطية  
التمثيلية الليربالية وبني اجملتمع السياسي الذي توجد يف إطاره. وترتكز هذه 
التصورات للدميقراطية الليربالية على مبادئ القبول الشعيب والشرعية واخلضوع 

لة. وفقًا هلذه التصورات، فإن احلكومة تعتمد على قبول ورضا احملكومني. للمساء
فاملواطنون، ومن خالل صناديق االقرتاع، مينحون احلكومة سلطة احلكم وفقاً 
لتطلعات ورغبات األغلبية. هكذا، فإن احلكومة، نظرياً، مسؤولة مباشرة أمام 
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ة الشعبية وهذا يفرتض ارتباطاً اجلماهري وحتكم وفقًا للتعبريات العامة عن السياد
وتطابقًا مباشرًا بني احلاكمني واحملكومني، إال أن هذا االرتباط يتعرض للتفتت 
نظرًا لوجود شبكات وبىن عاملية وإقليمية للقوة والسلطة. ويف ظل هذه الظروف، 
قد ال يكون للحكومة دور مباشر يف القرارات احليوية اليت تؤثر على أمن أو 

واطنيها، وبنفس القدر، فإن قرارات احلكومة قد يكون هلا تأثريات عميقة رفاهية م
ا داخل حدودها اإلقليمية، ففي نظام عاملي شديد  ا واختصاصا تتجاوز سلطا
الرتابط تنتشر ممارسات القوة والسلطة عرب احلدود اإلقليمية وتقع بعيدًا عن طائلة 

 اطية. اآلليات الوطنية للسيطرة واملساءلة الدميقر 

 مفهوم حقوق اإلنسان:

ا ان يعيشوا      حقوق االنسان هي املعايري األساسية اليت ال ميكن للناس من دو
بكرامة كبشر وهي أساس احلرية والعدل والسالم وإن من شأن احرتامها إتاحة 
فرصة تنمية الفرد واجملتمع تنمية كاملة. و ثقافة حقوق االنسان ختتلف باختالف 

من حيث النظرة اليها ومن حيث حتديد ما يقع يف نطاق حقوق اجملتمعات 
االنسان وما ال يعترب من احلقوق وبالنسبة اىل السلطات احلاكمة ختتلف النظرة 
أيضًا اىل ماهية حقوق االنسان وما يعترب من احلقوق وبالتايل السماح لألفراد 

اهلا. اذن النظرة مبمارسته وما يعترب من غري احلقوق وبالتايل عدم جواز استعم
ختتلف باختالف اجملتمعات والثقافات واالديان واحلضارات لذلك سنستعرض 

 مفهوم حقوق االنسان استناداً اىل األعراف واملواثيق الدولية.
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ففي الوقت الذي تذكر فيه معظم الكتابات أن مضمون احلق هو أن لإلنسان، 
ا أدىن من  حبكم كونه إنسانًا بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه وكل الفوارق، حدًّ

احلقوق املكفولة، ترى بعض الكتابات األخرى أن مضمون احلق مجاعي ال 
 فردي. 

وتستند أغلب الكتابات الغربية عن حقوق اإلنسان إىل عدد من الوثائق التارخيية  
م، وإعالن ١٧٧٦كإعالن حقوق اإلنسان بالواليات املتحدة (إعالن فرجينيا) 

م عن ١٩٤٧م، مث اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر ١٧٩٠ الثورة الفرنسية
 األمم املتحدة. 

ا، وعدد من اهليئات التابعة هلا، ومن  وقد اهتمت منظمة األمم املتحدة منذ نشأ
أمهها منظمة اليونسكو، بوضع املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان منذ حوايل نصف 

ر عدد من املواثيق الدولية مثل: قرن. وجنحت هذه اجلهود بالفعل يف إصدا
، والعهد الدويل للحقوق املدنية ١٩٤٨اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

. كما ١٩٦٦، والعهد الدويل للحقوق االقتصادية والثقافية ١٩٦٦والسياسية 
امتد التشريع الدويل حلقوق فئات معينة من البشر، فصدرت االتفاقية الدولية 

واالتفاقية الدولية لقمع جرمية التمييز العنصري واملعاقبة  ،١٩٥١حلماية الالجئني 
، واتفاقية القضاء على مجيع ١٩٨٩، واتفاقية حقوق الطفل ١٩٧٣عليها 

، وغريها من االتفاقيات العاملية اليت تسعى ١٩٨١أشكال التمييز ضد املرأة 
ني لالتفاق على احرتام حقوق وحريات البشر اعتمادًا على القاسم املشرتك ب

 الثقافات املختلفة.
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وبالرغم من أن (مفهوم حقوق اإلنسان) حديث نسبيًّا يف الثقافة الغربية، كما مل 
يعرف اليونان مفهوم (احلق) ومل يضعوا له لفظًا يقابله لغويًّا، إال أن الفكر الغريب 
التمس له يف البداية جذورًا يف الفلسفة اليونانية، فأسسه على فكرة (القانون 

عي) اليت ميكن التعبري يف إطارها احلديث عن (حق طبيعي)، وهي فكرة الطبي
تفرتض نسًقا من القيم املرتبطة باإلنسان واليت متثل إنسانيته وتعرب عنها، وهي 
بدورها فكرة غامضة وتعرضت النتقادات أبرزها: أنه طاملا افتقر القانون الطبيعي 

سم به القانون الوضعي، فإن أي للوضوح والتجديد والتعاقدية واإللزام الذي يت
ا.   حقوق مرتبطة به تبقى غري حمددة وغري معرتف 

وبالرغم من قبول الفكر الغريب يف تطوره يف العصر الروماين مث املسيحي لفكرة 
القانون الطبيعي، إال أن بدايات الصراع بني الكنيسة والدولة يف أوروبا شهدت 

عي باعتبارها من جهة ذات أبعاد غيبية/ بروز آراء تنتقد فكرة القانون الطبي
فلسفية قد ال يقبلها البعض، ومن جهة أخرى تفرتض ثبات هذا القانون الطبيعي 
كأصل وعدم تطوره، فطرح البعض مفهوم مبادئ العدالة كأساس حلقوق 

 اإلنسان. 

ومع إرهاصات عصر البحث عن أساس ال ديين حلقوق اإلنسان، برزت فكرة 
ي) اليت تقوم يف جوهرها على علمانية نشأة الدولة ونفي البعد (العقد االجتماع

اإلهلي عنها، مث استقر يف النهاية تأسيس مفهوم حقوق اإلنسان على فكرة املنفعة 
 بدءاً من كتابات (بنثام) وحىت اآلن. 
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وقد أدت (املنفعة) كفكرة حمورية يف مشروع التنوير الغريب يف تطورها إىل إخضاع 
ة االجتماعية والسياسية للمفاهيم االقتصادية، فكما يبحث اإلنسان حتليل الظاهر 

بشكل عقالين عن تعظيم منفعته يف التبادالت االقتصادية، كذلك يسعى إىل 
الوصول إىل (نقطة التوازن) بني منفعته ومنفعة اآلخرين يف عالقاته االجتماعية 

هم حلقوقه يف ظل والسياسية، وهو حيرتم بذلك حقوق اآلخرين كي يضمن احرتام
 جمموعة توازنات واقعية، وقانون وضعي ينظم هذه احلقوق املتبادلة. 

وجود نقطة توازن بني حق الفرد  -نظريًّا  –وبالرغم من أن هذه الفكرة تفرتض 
وحق اآلخرين، ومنفعته ومنفعتهم، إال أن املنفعة الفردية يف الواقع العملي تطغى 

اصطبغت احلقوق بالصبغة التعاقدية والتحديد  على الرشادة والعقالنية، وكلما
القانوين، غلبت املنفعة الفردية يف العالقات اليت ال ينظمها القانون، وهي كثرية، 
وكلما سعى الفرد يف بعض األحيان إىل تطويع القانون ذاته واستغالل ثغراته يف 

ية ومأزقًا واقعيًّاً سبيل منفعته الفردية اليت حتتل األولوية، وهو ما ميثل إشكالية نظر 
 ملشروع التنوير الذي ميثل أساس الفكر الغريب املعاصر.

 ضرورة تمحور الشباب حول ثقافة الديمقراطية و حقوق اإلنسان :

إن املشروع الدميقراطي يتطلب اعتماد بناء معريف قائم على قيم علمية     
نية، و العقالنية إنسانية، حيث أن التفكري العلمي يبقى املدخل األساسي للعقال

هي املدخل املعريف األساسي للدميقراطية، فالدميقراطية اليت ال ُمتارس على أساس 
عقالين هدفها اإلنسان الفرد بالدرجة األوىل تبقى ناقصة و مزيفة و مشوهة، ألن 
الدميقراطية القائمة على العلم و الوعي هي الدميقراطية القادرة على حتقيق العدالة 
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ة يف كافة أشكاهلا السياسية و احلقوقية و االجتماعية و االقتصادية و املساوا
للفرد، و بالتايل للمجتمع ككل، أي هي الدميقراطية القادرة على حتقيق التوازن يف 
بنية اجملتمع دون النظر إىل اعتبارات أخرى مذهبية، قبلية، إثنية، عشائرية، وهذا 

نسان، ألن الدميقراطية تنظر إىل العمل جوهر العالقة بني الدميقراطية و حقوق اإل
و العقل كمحددين أساسيني من حمددات التقدم، و ذلك على اعتبار إن ما هو 
جذري و ذو قيمة أساسية و حامسة يف عامل اإلنسان هو اإلنسان نفسه، فهو 
إنسان العمل و اإلنتاج و املعرفة، إنسان اخللق و اإلبداع و احلضارة، ضد إنسان 

 و التسليم.التواكل 

فالدميقراطية مل تشكل مع مرور األيام تراثًا أو تقليدًا ينضم إىل ثقافتنا، بل بقيت 
مواقف ذهنية ترتبط بشخصية أو شخصيات معينة، و مل تصل إىل مرحلة وعي 
قائم بذاته ُميارس كعنصر ثقايف، و هذا يعود برأيي إىل عوامل التخلف السائدة يف 

رد معتقداته و هذا ما سيتم استيعابه و اخلروج منه من ثقافتنا كإقصاء اآلخر جمل
خالل اإلميان أوًال باإلنسان و حقوقه اليت نصت عليها املعاهدات و اإلعالنات 

 و املواثيق الدولية.

إن حالة التشوه الفكري يف جمتمعنا تتبني من خالل اخللل السائد يف العالقات 
العالقات القائمة يف اجملتمع و على  اإلنسانية، و هذا ما ينعكس سلبًا على كافة

 مجيع األصعدة.

إن الفقر باملفاهيم اإلنسانية و الدميقراطية يف إيديولوجيات ثقافتنا و مثقفينا أسهم 
يف القفز فوق اإلنسان الفرد (املواطن)، فاخلطابات السياسية املعاصرة كمؤشر مل 
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ة و رعاية و احرتام، إن تعط هذا الفرد أو تؤّمن له ما قالت أنه يستحق من كرام
القائم على -الوصفة اجلاهزة اليت يقدمها اخلطاب السياسي مبختلف تعبرياته 

مل و لن تكون ظروف مالئمة لوالدة  -األهداف الكبرية و الشعارات النارية 
 جمتمع يتمتع بثقافة الدميقراطية و حقوق اإلنسان فكراً و ممارسة.

قافة الدميقراطية و حقوق اإلنسان يعتمد و إن السعي إىل حتقيق تراكم أويل لث
ذه الثقافة، و على إجياد الوسائل و اآلليات  بالدرجة األوىل على إميان ذايت 

 الالزمة و العقالنية لنشرها و ترسيخها يف اجملتمع.

فالدميقراطية يف صورها األقل سوءًا هي الدميقراطية املرتبطة بالوعي، و إذا ما مت 
قراطية مقرتنة باالعرتاف و اإلميان الكامل حبقوق اإلنسان يف توظيف هذه الدمي

 النهوض مبجتمعنا فسيتم بذلك خلق منظومة فكرية جديدة تتجلى بـ:

  اعتبار الفرد قيمة حبد ذاته متساويًا يف حريته و حقوقه باألفراد
اآلخرين، و ما السلطة احلاكمة إال وسيلة لتنظيم عالقات األفراد 

 م مصاحلهم الواعية املشرتكة.بالشكل الذي خيد
  ،جتسيد التعددية، فالدميقراطية تتقبل الرأي املختلف و اهلدف املختلف

 و تعارض الفرض القسري لألفكار و القيم.
  عدم التحيز إىل رأي دون آخر أو جنس دون آخر أو عقيدة دون

 أخرى.
 االنفتاح و امتالك أدوات الردع األخالقي: فإن احلق يف احلياة يعين 

وجوب امتناع الناس أيًّا كانوا عن االعتداء على حيايت، و معىن أن 
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يكون يل حق معناه أن أي إنسان آخر يف أي مكان و زمان ميتلك 
 مثل هذا احلق.

  جعل املرجعية للحقوق املدنية و السياسية و االقتصادية، و احلق يف
على  التعليم و الرتبية و تبين األفكار....اخل على أساس إنساين ال

 أساس قيمي.

وبغياب هذه املنظومة ُتدان التعددية و يَعترب كل فريق نفسه مالكًا للحقيقة، 
عندها سيصبح السجن املكان الوحيد للخصم، و عندها سيوضع القانون على 
الرف أو يصبح غالفًا لشهوة احلاكم أو مصلحته، عند هذا كله ماذا سيبقى 

ق يف مضمار الدميقراطية و حقوق للمجتمع من قيم و ثقافة؟ إن العمل احل
جمتمعنا بالقيم التعددية اليت يفتقرها البنيان اإليديولوجي  إغناءاإلنسان يستوجب 

 لثقافته، و الذي بذلك يناقض البنيان اإليديولوجي الدميقراطي.

من ناحية أخرى، وبصورة معاكسة، فإن البعض يرى أن العوملة ترتبط أيضا 
ي والتحول الدميقراطي. فلقد الحظ (هانتنغتون): "بأن بعمليات التمكني السياس

موجة التحول الدميقراطي خالل الثمانينيات من القرن العشرين قد تعززت بفضل 
وجود وسائل إعالم وبىن حتتية عاملية لالتصاالت، حبيث أدت معرفة ما حيدث 
 من تطورات سياسية ونضال من أجل الدميقراطية يف أحد البلدان إىل تشجيع

تعبئة وحشد القوى املؤيدة للدميقراطية يف بلدان أخرى. ولقد برز ذلك يف أوضح 
حيث تتابعت هذه  ١٩٨٩جتلياته يف الثورات الدميقراطية يف أوربا الشرقية عام 

 الثورات وانتقلت من بلد آلخر."  
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أخرياً، إن الدميقراطية و حقوق اإلنسان ليست حًال سحريًا للمشاكل املطروحة، 
ا إرث من العقالنية و االعرتاف باآلخر و حبق و ال  ابنة اللحظة اآلنية، إ

االختالف، فهي حوار مستمر للوصول إىل حلول أجنع للقضايا االجتماعية و 
لإلشكاليات اليت تواجه اجملتمع يف سريورته، فرتّجح املصلحة املشرتكة و متّكن 

و مشروطة و معّربة عن  البشر من الدفاع عن مصاحلهم عرب قنوات و سبل متنوعة
العالقة بني الوعي و املصلحة، و إن كل ذلك يفرز مهام إضافية يرتّتب على 
ا و  ا و ضرورا ا و التعرف على منطلقا ثقافتنا السائدة و مثقفينا االضطالع 
ج فكري منفتح  ا، و توفري ما حتتاجه من  آليات التعامل معها و التعامل 

 تشرف عليه العقالنية.

ال شك أن حقوق اإلنسان أصبحت تطال كل مظهر من مظاهر حياتنا ، ففي 
الواقع تكمن انتهاكات حقوق اإلنسان يف أساس كل املشاكل اليت يواجهها العامل 
اليوم أال وهي: العنف، االحتالل، الفقر، البيئة، عدم املساواة ، انعدام سلطة 

يعرتف بثالثة أجيال خمتلفة من القانون ...اخل ،وقد بات اجملتمع الدويل اليوم 
 احلقوق تغطي خمتلف أبعاد النشاط اإلنساين:

اجليل األول من احلقوق ( احلريات العامة ): تشمل احلقوق املدنية  -
والسياسية على غرار احلق يف حرية التعبري وحرية التجمع واحلق يف 

 احلياة. 
قوق اجليل الثاين من احلقوق ( العدالة واملساواة ): تشمل احل -

االجتماعية واالقتصادية والثقافية على غرار احلق يف مستوى عيش الئق 
 واحلق بالعمل واالنضمام إىل نقابات مهنية. 
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اجليل الثالث من احلقوق ( اإلخوة أو التضامن ): تشري إىل احلقوق  -
اجلماعية اليت تتعلق باجملتمعات والشعوب على غرار احلق يف التنمية 

 سليمة. والسالم والبيئة ال

وإذا أردنا تربية شبابنا على قيم املواطنة الصاحلة ، فال بد لنا من العمل على 
 احرتام ثالثة أنواع من احلقوق كما حددها (مارشال) :

 العنصر املدين الذي يشمل حقوقاً تتناول حرية الفرد.  )١

ت يف العنصر السياسي كاحلق يف املشاركة يف ممارسة السلطة السياسية والتصوي )٢
 املؤسسات الربملانية واملشاركة فيها.

 العنصر االجتماعي املرتبط باحلق يف مستوى العيش املناسب.  )٣

ويواجه الشباب اليوم عمليات اإلقصاء االجتماعي والفوارق اجليلية والوطنية ، 
 وتتصدى ثقافة الدميقراطية وحقوق اإلنسان ملعاجلة هذه القضايا من خالل :

 م حقوق اإلنسان واحلريات العامة األساسية. تعزيز احرتا -١

 تطوير حس احرتام الذات واآلخر: قيمة الكرامة اإلنسانية.  -٢

 تطوير سلوكيات ومواقف تؤدي إىل احرتام حقوق اآلخرين.  -٣

 ضمان املساواة احلقيقية بني اجلنسني.  -٤
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 تعزيز احرتام التنوع الثقايف وسط جمتمع الشباب. -٥

 باب من ممارسة مواطنة أكثر نشاطاً وفعالية. متكني الش -٦

 تعزيز قيم الدميقراطية والتنمية والعدالة االجتماعية.  -٧

 بثقافة الديمقراطية وحقوق اإلنسان: متمكين الشباب وعالقته

مفهوم التمكني هنا يتجه إىل إتاحة فرص الوعي أمام الشباب بقضاياهم     
م والعوائق اليت حتول دون  م، وسبل حتقيق املشاركة ومشكال إشباع حاجا

العادلة واملنصفة يف احلياة االجتماعية القائمة ، و يف هذا السياق ينطوي التمكني 
على إمكانية تغيري اجملتمع األبوي القائم والعالقات اهلرمية من خالل عملية إثارة 
ة وعي الشباب وتنويرهم ، وإتاحة فرص إقامة التنظيمات الشبابية اجلماعي

املتسلحة بالثقافة املدنية أمامهم ، والعمل الشبايب اجلماعي من أجل مقاومة 
التوجهات واملعتقدات األبوية اليت تعلمها يف املدارس . وهنا حتتل مسألة التعليم 

ا تتيح :  من أجل التمكني أمهية قصوى إذ أ

بدًال من  دعم الروح اجلماعية والتعاون والتفكري والعمل اجلماعي مع اآلخرين •
 العمل يف السياق الفردي. 

توفري املناخ املالئم أمام الشباب لوضع النظام االجتماعي والسياسي موضع  •
تساؤل ، والقدرة على حتليل ونقد األوضاع الراهنة بدًال من تقدميها كمعطى 

 جاهز عليهم التسليم به.
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 تصميم اسرتاتيجيات لدمج الشباب يف احلياة العامة.  •

اسرتاتيجيات ملواجهة املقاومة البريوقراطية املسترتة واملعلنة للسياسات صوغ  •
 املوجهة حنو الشباب. 

وال بد ألهداف أي خطة وطنية موجهة لتعزيز ثقافة الدميقراطية وحقوق اإلنسان 
 أن تعمل على :

تأهيل الشباب ملقاومة ثقافة الطاعة واخلضوع والسلبية واملمارسات اجملتمعية  -١
ا. املرت  بطة 

بناء الوعي والقدرات الالزمة لتغيري البىن االجتماعية اليت تفرز وتدعم التمييز  -٢
االجتماعي يف مواجهة قطاع الشباب ، مبا يف ذلك البىن االجتماعية واالقتصادية 
ا وأنظمة التعليم واإلعالم والقانون، وكذلك جتاوز  ا ومؤسسا والسياسية وتنظيما

ميش وإقصاء املواطنني والشباب على  مناذج التنمية من أعلى اليت تعمل على 
 وجه اخلصوص من عمليات املشاركة يف القرارات االجتماعية والتنموية. 

توسيع فرص احلصول والتحكم يف املصادر املعرفية واملادية للشباب أمام  -٣
ا الثقافية.  العوملة وتداعيا

عي اجلديد الذي ينتشر تدرجييًا بني ولكن اجلديد يف عصر العوملة، هو ذلك الو 
م  -البشر  م السياسية، ومستويا م، وانتماءا على اختالف أشكاهلم وألوا
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بتلك املوضوعات اليت كانت من قبل حكرًا على  -االجتماعية والثقافية
 احلكومات واهليئات الدولية، وبعض املنظمات احملدودة، والقليل من املثقفني.

ضًا هو الوعي بالقضايا اإلنسانية الذي يرتجم نفسه يف صورة كما أن اجلديد أي
حركة عاملية لصياغة برنامج عمل ملواجهة بعض القضايا العاملية موازية حلركة 
احلكومات والدول. وتشرتك يف هذه احلركة أطراف اكتسبت أمهية متزايدة هي 

صبح متاحًا هلا أساسًا املنظمات غري احلكومية، بل إن أعدادًا كبرية من البشر أ
اليوم التأثري على الرأي العام، ويطلق البعض على هذه الظاهرة اليت بزغت يف 

 عصر العوملة، ظاهرة اجملتمع املدين العاملي.

ا  ولكن هذا االنفتاح املعومل ال خيلو من املخاطر ، فثمة خماطر حتملها يف طيا
 للعوملة ، إذ أن وسائل أدوات اإلعالم املختلفة حيث أن اإلعالم هو اليد الطوىل

% من جممل املواد واملنتجات ٦٥اإلعالم األمريكية تسيطر يف الواقع على 
اإلعالمية واإلعالنية والثقافية والرتفيهية، وهنا يقصد بالسيطرة األمريكية السيطرة 
على امللكية، والسيطرة على حمتوى وتوجهات املضامني و األشكال املنتجة، فقد 

كيز يف امللكية إىل ظهور مخس شركات عمالقة تعرف "بالالعبني أفضت حركة الرت 
فاكم وشركات األخبار،  اخلمس الكبار هي: ديسين وبرتلسمان وتامي وارنر و

وتعمل هذه الشركات وفق آليات السوق، واإلنتاج الضخم لكي ينشر أو 
ة يستهلك على نطاق واسع بني أكرب عدد من املستهلكني، وبالتايل ختفيض تكلف

اإلنتاج، " لذلك قد ال تراعي هذه الشركات القيمة الفكرية أو الثقافية للمضامني 
والربامج املنتجة، لكنها تركز على الشكل واجلاذبية، فاملنتج االعالمي العوملي 

وهو ما يثري الشعور بالدونية لدى  األمريكييروج للقدرات غري املتناهية للكيان 



  ٢٠١٤ أيار -  )٦٦(العدد   -  العشرونالسنة  -الحوار    ٨٧

عودها ، فكل أفريقيا مبا فيها الدول العربية يف  الكيانات الصغرى اليت مل يصلب
% من الكتب  ١,٨% من احملطات التلفزيونية وتنتج   ١,٤مشال أفريقيا متلك 
 الصادرة يف العامل .

مل يستفز اإلعالم العوملي فقط داخل الشباب  بل استفز أيضًا القيم والتقاليد 
ا فتأرجحت ومل تستقر بعد ، وما زال الو  قت مبكرًا أمام استقرارها يف وحرك ثبا

ظل غياب اسرتاتيجيات ثقافية مدروسة ذات رؤى حمددة فإن حالة التأرجح  
ستبقى هي احلاكمة لسلوك اجملتمع والشباب ، كما تساهم يف تنامي االزدواجية 
داخل جمتمعنا ، تلك االزدواجية تتقدم أو ترتاجع بناًء على قوة الكيان اجملتمعي  

شباب وعلى مدى النضج النفسي واالجتماعي واملعريف ودرجة أو قوة كيان ال
 التحقق االقتصادي واإلنساين .

 :آفاق جديدة لتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق اإلنسان

يعد التعليم والتثقيف املدين أحد القضايا بالغة األمهية العتبارات اقتصادية      
التشكيل الثقايف بغرض تكوين  واجتماعية وثقافية وهو يعىن التعليم السياسي أي

املواطن املشارك يف نظام حكم صاحل بكل شروطه ومقوماته ، فال بد من تدريب 
شبابنا على املشاركة الواعية والسلوك الرشيد كمواطنني هلم حق املشاركة يف 
االنتخابات واحلياة العامة واختيار احلكام واملفاضلة بني السياسات املطروحة ، بل 

التنمية الذاتية والنهضة الوطنية ، فالتعليم السياسي يف  إلجنازد عملي وبذل جمهو 
دف تنمية اجملتمع املدين ليس تعليمًا حزبيًا وإمنا يقوم على  مفهومه املعاصر 
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التعددية الثقافية واالجتماعية وهو مبثابة دعوة مفتوحة للمشاركة يف الشئون العامة 
دف تأمني الو   حدة الوطنية .فكراً وقوالً وعمًال 

التعليم املدين للشباب ليس مسؤولية مؤسسات الرتبية والتعليم ومراكز الشباب 
فقط بل أنه ميتد جلميع املنظمات اليت تشارك يف التنشئة السياسية واالجتماعية 

 للمواطنني مثل األسرة والنادي  وأجهزة اإلعالم واملنظمات األهلية التطوعية.

باب املفتوح أمام شبابنا لتأهيلهم يف الولوج إىل القرن إن التثقيف املدين هو ال
اجلديد وإعداد جمتمعنا للنهضة الوطنية من خالل القيام بالتدابري واإلجراءات 

 التالية:

تطوير التشريعات الوطنية املتعلقة بالشباب لتتالءم مع املعايري الواردة يف  .١
 العهود واملواثيق الدولية. 

ة على الشباب وإتاحة الفرصة هلم ملمارسة أدوارهم حبرية رفع أشكال الوصاي .٢
 واستقالل. 

ضمان حرية تكوين املؤسسات والتنظيمات الشبابية واالنضمام إليها ورفع  .٣
القيود اليت حتول دون استقالهلا وقيام مؤسسات اجملتمع املدين بدورها يف التنمية 

 الشاملة وتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان. 

دعوة وسائل اإلعالم إىل الرتكيز على نشر املبادئ واملعايري الدولية حلقوق  .٤
اإلنسان اليت تضمنتها اإلعالنات والعهود واالتفاقيات املتصلة حبقوق اإلنسان و 
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ذلك على أوسع نطاق ممكن وىف مقدمتها  مبادئ املساواة وعدم التمييز 
 اجملتمع املختلفة.  والتسامح وقبول األخر  وتعميق احلوار بني مكونات

التأكيد على أمهية الدور الرقايب  لوسائل اإلعالم  وللمنظمات الشبابية  .٥
املختلفة  يف محاية حقوق اإلنسان وكشف االنتهاكات مبا يسهم  يف تعزيز دور 

 اجملتمع  يف الدفاع عن حقوق اإلنسان.

طاع دعوة مؤسسات اجملتمع املدين  ومؤسسات السلطة  ومؤسسات الق .٦
اخلاص إىل تطوير لغة تساهم يف نشر ثقافة الدميقراطية وحقوق اإلنسان بني 

 القطاعات  االجتماعية املختلفة باستخدام كافة الوسائل والتقنيات احلديثة .

اعتماد منهج التعليم والتثقيف املدين  لدى خمتلف مؤسسات التنشئة   .٧
 االجتماعية الرمسية وغري الرمسية .

عمل وطين تستند إىل السياسة الوطنية للشباب وحتاول دمج صوغ خطة  .٨
مضامني هذه السياسة يف مفاصل اخلطط القطاعية ملختلف املؤسسات واهليئات 

 الرمسية واألهلية. 

دعوة املؤسسات احلقوقية إىل مواصلة جهودها يف جمايل التدريب ونشر ثقافة  .٩
 . حقوق اإلنسان  بالتعاون مع كافة أطراف اجملتمع
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دعوة الوزارات املعنية بالشباب والرياضة و املؤسسات احلقوقية واملنظمات  .١٠
ا وإصدار  الشبابية إلنشاء مرصد يعين مبتابعة قضايا التثقيف املدين وأمناط ممارسا

ا.   تقرير دوري بشأ

دعوة اجلهات الرمسية واألهلية املهتمة بقضايا الشباب بتأسيس بنك  .١١
 هم يف توفري املعلومات وحرية تداوهلا لدى جمتمع الشباب. معلومات حملي يس

العمل على دمج حقوق اإلنسان يف برامج املعاهد املتخصصة يف تكوين  .١٢
اإلعالميني واحلقوقيني والسياسيني والدعوة إىل الرتكيز على قضاياها يف 

 األطروحات اجلامعية وبلورة إطار جامعي متخصص يف هذا املضمار.

 الخاتمة:

تتشابك العالقة بني حقوق اإلنسان والعوملة بشكل كبري، حيث تؤثر العوملة      
ا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية تأثريًا عميقًا على حقوق  بتجّليا
اإلنسان يف كل هذه اجملاالت، كما أّن العوملة يف إطارها النظري الذي يدعو إىل 

د املتبادل على مستوى الكوكب، وإدارة املصاحل تزايد التبادل وحتقيق االعتما
ا أصبحت ضرورة ال غىن عنها  ّ املشرتكة للبشرية وملصلحة البشرية، تبدو كأ
للتعامل مع كثري من قضايا حقوق اإلنسان، بعد أن اتسعت هذه احلقوق، 
وتشابكت على مستوى الكوكب، فقد أصبحت حقوق اإلنسان جزءًا من 

تعد االنتهاكات اجلسيمة اليت حتدث حلقوق اإلنسان يف أي القانون الدويل، ومل 
مكان من العامل، من الشؤون الداخلية للدولة بل أصبحت تدخل يف اهتمام 



  ٢٠١٤ أيار -  )٦٦(العدد   -  العشرونالسنة  -الحوار    ٩١

اجملتمع الدويل ككل، وتتطلب تدخله، وإن كانت معايري هذا التدخل ما زالت 
كن تثري الكثري من اجلدل. وقد اتسعت دائرة حقوق اإلنسان لتشمل قضايا ال مي

معاجلتها يف نطاق إقليمي حمدود، وإمنا يكون ذلك على مستوى الكوكب، مثل 
 احلق يف السالم الذي أصبح حيتاج إىل ترتيبات أوسع نطاقاً من الدول املتنازعة. 

كذلك احلق يف التنمية الذي جتلت فيه مسؤولية الدول القادرة حيال الدول اليت 
ارد، وكذلك هناك احلق يف بيئة نظيفة، فما تنعدم فيها إمكانات التنمية لنقص املو 

 حيدث من حرائق يف غابات األمازون يؤثر على العامل أمجع. 
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 . ١٩٨٤وزارة الثقافة ، دمشق 

 .١٩٩٠مشي يف الفكر العريب ، مركز البحوث العربية، ندوة القاهرة لبيب. د. طاهر: غرا .٢

 . ١٩٨٥رسل. برتراند: هل لإلنسان مستقبل ، ترمجة: علي حيدر سليمان ، بغداد  .٣

 .١٩٨٩عبداهللا. د. عبد اخلالق: العامل املعاصر والصراعات الدولية ، الكويت  .٤

لتأفلم والعوملة، ترمجة: أمحد حممود، اجمللس األعلى باربر. بنجامني، ماك. عامل: املواجهة بني ا .٥
 .١٩٨٨للثقافة، القاهرة 

أ.بريسون. توماس: العالقات الدبلوماسية األمريكية يف الشرق األوسط ، ترمجة: دار طالس ،  .٦
 .١٩٨٩دمشق 



  ٢٠١٤ أيار -  )٦٦(العدد   -  العشرونالسنة  -الحوار    ٩٢

 .١٩٩٧فرحان. عبد الكرمي: عامل صغري بال قيادة حكيمة ، دار الرباق ، لندن ، التوزيع : دمشق  .٧

 مراجع البحث األجنبية:

1. Scruton . R : Dictionary of  Political Thought , Pan 
Books , The Macmillan Press , London 1982 , p.116  .  

2. Connolly , W.E. (1991) , “ Democracy and 
territoriality” , Millennium , Vol . 20, No 3 . 

3. Walker, R.B.J. (1991), “On the Spatio–temporal 
Conditions of democratic Practice,” Alternatives, Vol. 
16, No. 2. 

4. Huntington , S.P. (1991 ) , The Third Wave , Norman , 
University of Oklahoma Press   .  

5. Cox, R. ( 1996 ) , Approaches to World Order , 
Cambridge : Cambridge University Press   .  

6. Gill , S. ( 1995 ) “ Globalization , market civilization , 
and disciplinary neoliberalism” Millenninm , Vol .24 , 
No.3    .  

7. Held,D.(1996) Models of Democracy , Second Edition , 
Cambridge : Polity Press   .  

8. Hurrell , A. and Woods , N. (1995 ) “Globalization and 
inequality“, “ Millennium , Vol . 24 , No . 3  .  

  

  



  ٢٠١٤ أيار -  )٦٦(العدد   -  العشرونالسنة  -الحوار    ٩٣

-١٩٥٧نبذة مختصرة عن القسم الكردى فى اذاعة القاهرة (
١٩٦٨(  

وصفى حسن*: بقلم  

  

بابانهوشيار طاهر     شيخ عمر وجدى                         

 
  مشلو ا/ ق حقيشيخ عدنان                    كريم شيدا / سليمانية محمد    
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  د. محمد رمضان كركوكى      د.فواد معصوم           

  

  

  

  

  

  عامودا –عبدالوهاب المال 

  ـــــــــــــــــــــــ

  رئيس اتحاد صفحي دهوك سابقا ـ كوردستان العراق  •
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راديو القـاهرة كانت نافذة الكورد للتواصل    في يالكردالقسم  (( 
  .))العربي -الكرديشقـائهم العرب...... ولتكون جسرا  للحوار  أمع  

مببادرة كرمية من الرئيس والقائد (مجال عبدالناصر) رئيس مجهورية مصر العربية       
ا كانت مقره  اليتالقاهرة  اذاعة يف ي) افتتح القسم الكورد١/٦/١٩٥٧يوم (  يف
انتقلت  ١٩٦٣عام  يفشارع الشريفني وسط قاهرة ، مث  يفالبداية   يف

  اىل(ماستريو) قرب وزارة اخلارجية املصرية حاليا...

ساعة واحدة من الساعة الرابعة عصرا حىت اخلامسة   الكرديكانت بث القسم 
وكانت االذاعة الكردية تبث الربنامج التالية .....االدب و الشعر اً. عصر 
كردية ، االخبار  السياسية،   أغاين، حتليل االحداث، طلبات املستمعني يالكرد

  .ك... اخلظ، الفن والثقافة الكردية، انت و حالكرديرسائل املستمعني، التاريخ 

  رقيب) أي( الكردي  القومين الكرمي مث النشيد آوكانت تفتتح االذاعة بالقر 

و عموم ايران وعموم سوريا وكانت بث االذاعة الكردية يصل اىل عموم العراق 
،لبنان، واالردن و عموم مصر،  وكانت  السوفييتوارمينيا وقسم من االحتاد 

اذاعة القاهرة من كورد سوريا و كورد  يف الكرديىل القسم إ الرسائل تصل بغزارة
  العراق وكورد ايران

عموم  يفيوبيون كورد لبنان والكورد األو ردن و كورد األ وكورد ارمينيا و جورجيا
  مصر.
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ن أذاعة اإل إدارةاضطرت  الكرديىل القسم إ اً تصل يومي اليتو لضخامة الرسائل 
على اعجاب و مشاعر  باسم (رسائل املستمعني ) للرد يومييكون  هناك برنامج 

  و استفسارات املستمعني .

اذاعة قاهرة احداث ضجة اقليمية و دولية   يف الكرديفان افتتاح القسم  وطبيعي
  و القت استنكارا وغضبا من قبل الصحافة العراقية و الرتكية و االيرانية.كبرية 

ولكن صمود  حكومة مجهورية مصر العربية برئاسة زعيمها  مجال عبدالناصر 
احتجاجات صحافة تللك الدول  اضطرت تلك الدول االلتجاء  اىل  بوجه

  القنوات الرمسية و الدبلوماسية لالستنكار.....

 لإلعرابسفراء العراق و ايران و تركيا بانفراد و زارة خارجية مصر  فقد زار هوعلي
  .ذاعة القاهرةإ يف الكرديعن استنكارها الشديد خبصوص فعاليات القسم 

توعية الشعب  يفهذا ما يدل بان  االذاعة الكردية كان هلا االثر اجليد والفعال 
ن إوعموما ف. ليميةباملشاعر القومية وهذا ما اثار غضب  الدول االق الكردي

  براديو القاهرة هم كل من : الكرديالقسم  يفلعاملني ا

 ١٩٥٧_هوشيار طاهر بابان من كردستان العراق (السليمانية )  .... من عام 
  . ١٩٥٩اىل شباط 

اىل  ١٩٥٧_حممد حسني املال دزة من كردستان العراق (اربيل) .... من عام 
  . ١٩٥٩شباط 
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اىل  ١٩٥٧ستان العراق  السليمانية.... من عام _حممد كرمي شيدا من كرد
  . ١٩٥٩شباط 

  عمل فيها كل من :١٩٦١اىل تشرين االول  من عام  ١٩٥٩ومن متوز

  .عبداهللا معروف... من مدينة (مريوان) بكردستان ايران -

  .) بكردستان سورياقامشليقامشلو... من مدينة ( حقيشيخ عدنان  -

  .(عامودا) بكردستان سوريا عبدالوهاب املال... من مدينة -

  .عومسان نوغراىن... من مدينة  (اربيل) بكردستان العراق  -

  .... من مدينة عامودا بكردستان سوريااحلسيينعاصم  -

  االذاعة كل من : يفعمل  ١٩٦٨ومن تشرين االول  اىل شباط 

ذ ) بكوردستان العراق .... يعمل منكويهمعصوم ........ من مدينة ( دد. فؤا -
  .برملان العراق يف الكردستاينسنوات رئيس كتلة التحالف 

  .... من مدينة كركوك بكوردستان العراق يحممد كركوك ند. رمضا -

  .معروف ..... من مدينة مريوان بكوردستان ايران عبداهللا -

  . ١٩٦٥.... اىل عام  يربيلعومسان نوغراىن  األ -



  ٢٠١٤ أيار -  )٦٦(العدد   -  العشرونالسنة  -الحوار    ٩٨

ذاعة بني فرتة ) كانت تزور اإللإلنشاد(فرقة  القاهرة يفالكردية  لإلذاعةوكانت 
  ناشيد القومية الكردية .ذاعة بعض األإو  إلعدادوفرتة 

، يمام الدهوك، عبداحلميد اإل ي( فاتح مهوند: من السادة لفأتتت الفرقة نو كا
عادل صاحل خمتار  ،ياملوصل مصطفى بنجويين، صفوت بابان من السليمانية

  .ربيلياأل ينور دزه أ ،كانيب يربيلاأل

 يف ىل مقرها احلايلإمع اذاعة القاهرة   الكرديانتقل القسم  ١٩٦٣عام  يفو 
ر النيل   .(ماستريو) قرب الشرياتون فوق 

شرطة أمن (  هبكامل الكرديرشيف القسم أن إومن حسن حظ  الكورد ف
 .ذاعة القاهرةإرشيف أ يفوكتابات) موجود 

ة من قبل حكومة شاه ايران  و بسبب الضغوطات اهلائل ١٩٦٨شباط عام   يفو 
لو   يرتكالالعراق و الرئيس  يفعبدالسالم عارف   يوالرئيس العراق يحممد رضا 
خوة ن خدمت األأذاعة القاهرة بعد إب  الكرديمث غلق القسم   يجودت صونا
خري  الكرديو خدمت الثقافة الكردية و خدمت الشعور القومي ، العربية الكردية
مجال عبدالناصر  الفذلقائدها  اً صر املعطاء وشكر لشعب م اً خدمة.فشكر 

القوها  الضغوطات واالحراجات واملضايقات الكثرية  اليت بوجهلصمودهم  الرائع 
راديو  يف الكردييفتح القسم  اعندما قامو . )١٩٦٨-١٩٥٧عوام (بني األ

  اً القاهرة  لتكون نافذة للكرد للتواصل مع اشقائهم العرب... ولتكون جسر 
  .العريب - الكرديار للحو 
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  قضية حوارية
  االستبداد و عملية التحول الديمقراطي

  
  المهندس:علي علي 
  ( دلدار قامشلوكي )

  
االستبداد لغًة مشتقة من كلمة " بدد " اليت تعين انفرد  تعريف االستبداد: - ١

أو فَرق فالقول استبد فالن بالشيء يعين أنه انفرد به و منه االستبداد بالرأي 
و رفض قبول النصيحة أو  برأيههو غرور املرء  لتفرد به، فاالستبداد:أي ا

  املشاركة يف الرأي، و هو االستقالل يف الرأي و احلقوق املشرتكة.
االستبداد: هو تصرف فرد أو مجع من الناس يف حقوق قوم بال خوف من 
ا تبعاته، و هو صفة للحكومة املطلقة العنان اليت تتصرف يف شؤون الرعية كم

  ). ١تشاء دون خشية حساب و ال عقاب ( 
م  االستبداد: من ناحية أخرى هو التفريق بني الناس و تبديد مواردهم و طاقا

و بالتايل إضاعة اإلنسان و هدر إنسانيته من مجيع النواحي أي من حيث 
و املكانة، و املشاركة يف املواطنة و  احلقوق و الكرامات، و العقول، و الوعي،

وصوًال هلدر الدم و قيمة الكيان  ا على صعيد صناعة القرار و املصريمسؤوليا
  اإلنساين.
بوصفه نظاماً شامًال يتجلى يف مظاهر عدة ليصبح إسلوباً للحكم و  االستبداد

  إسلوباً للعيش.
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هو الذي ميارس على حميطه تسلطًا مفرطاً، و هو احلاكم الذي حيكم  املستبد:
مطلقة و قمعية، أو احلاكم املطلق الذي يطبق بسلطة مفرطة و اعتباطية، 

م، و  السلطة بشكل قمعي، فاملستبد يتحكم يف شؤون الناس بإرادته ال إراد
واه ال بشريعتهم (    ). ٢حياكمهم 

الطغيان هو كل ما جاوز حده يف العصيان أي هو جتاوز  تعريف الطغيان: - ٢
  احلد وصوًال إىل اإلسراف يف املعاصي و الظلم.

هو احلاكم املستبد القاسي و الظامل الذي يسيء استخدام سلطته، و  لطاغية:ا
هو من حيكم بسلطة اعتباطية، و مطلقة و قمعية، و يستويل على السلطة 

  بالقوة حيث تنتفي مسألة التفويض.
  ). ٣هو أعلى درجات االستبداد و أشدها سطوًة (  الطغيان:

حالة جمتمعية موغلة يف القدم تواجد االستبداد ك عوامل نشوء االستبداد: - ٣ 
مع وجود البشرية، و اختلفت درجات سطوته على مر العصور باختالف 
اجملتمعات البشرية، الزمان و املكان، و بالتايل باختالف الشعوب و األقوام، 
األجناس و الظروف احمليطة، و جتسد بأشكال عديدة فكان استبداد األجناس  

الستبداد االجتماعي ( االستبداد األبوي، استبداد كاالستبداد الذكوري، و ا
رجال الدين )، و االستبداد االقتصادي ( استبداد رأس املال )، و االستبداد 
السياسي ( كاستبداد احلاكم أو الزعيم أو السلطة السياسية )، و االستبداد 

اإليديولوجي الذي ميثل اإلرهاب أعلى درجاته كاستبداد األحزاب  -الفكري 
  و املنظمات العقائدية، أو احلركات املتطرفة.

 –إن من أحد أهم أسباب نشوء االستبداد و انتعاشه هو املوروث الثقايف 
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الذي يولد احلاضن االجتماعي احلامل له، و املرتكز الشعيب الذي  التارخيي
القبلية، و اجملتمعات  –فهو مسة مميزة للمجتمعات البدائية و العشائرية  حيميه،
الطابع الديين التقليدي، و كذلك اجملتمعات اليت تعيش مرحلة ما دون  ذات

الوطنية سواء من ناحية عدم ارتقائها ملرحلة الدولة الوطنية، أو نتيجة غياب 
  سلطتها ( أي سلطة الدولة ) كما حيدث يف حالة التحول الثوري مثًال.

فإنه  كريةف –االستبداد بكونه ليس حالة سياسية فحسب بل حالة ثقافية 
اإلقصائي و الثقافة  - يستند إىل الفكر االنعزايل املنغلق، و السلوك التمييزي 

االستعالئي و بصيغها املختلفة ( الدينية  -العقائدية  مبنتوجها التفضيلي 
 القومية العنصرية، القومية املقنعة، الدينية املروضة و املصقولة قومياً، املتشددة،

ية فكريًا )، فاالستبداد القدمي ( يف عصر امللكيات الشيوعية الكامنة للقوم
الشرعة اإلهلية  الكربى، واإلمرباطوريات العظمى ) ارتكز يف غالبيته على زعم

العرقي و سوغتها ( كنتم خري أمة  –اليت روجت لنظريات التمايز الديين 
 أخرجت للناس ....... اخل، و فضلناكم على العاملني،.............اخل )، و

فربرت سلوكيات  العقيدة، –ممارسات اإلكراه لتغيري منظومة الدين  ةشرعن
الغزو و النهب بأمر اآلهلة، و خلفت جمموعات السبايا و العبيد، و رسخت 
ثقافة الوالء لشخص امللك أو اإلمرباطور املختار و املخول من قبل اآلهلة بدالً 

ثلهم، فعززت مفاهيم من الوالء للكيان السياسي الذي حيضن اجلميع و مي
العبودية، و أنتجت طبقات الرقيق اليت عكست التسلط بأبشع صوره و 

  أبعاده.
االستبداد احلديث ( عصر الدول احلديثة ) استند إىل خليط متداخل من 
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علمانية،.....اخل ) كالبوذية  متنوعة و متعددة ( دينية، قومية،ثقافات 
وليكية املسيحية، واإلسالمية التقليدية، واليهودية احلاخامية، والكاث املتشددة،

............اخل، و نظرية الصفاء القومي و نقاء الدم اليت سادت لفرتة من 
النظرية املادية اليت سعت إلقامة ما مستها دكتاتورية الربوليتاريا.   الزمن، كذلك

املنقذ، وتداخلها حاضنة  –كونت هذه الثقافات بتقاطعها يف شخصية الفرد 
واالمتداد   ماعية ذات طابع خاص، مستها البارزة رغبتها اجلاحمة يف التوسعاجت

املستبد إىل اجنازات شخصية متنحه صفة  –كضرورة اقتضتها حاجة الفرد
التمايز و تضمن له دميومة السيطرة ( كاحلالة األوربية باجتاه أمريكا قبل أكثر 

آسيا و أفريقيا خالل من مائيت عام، و التوسع االستعماري األوريب باجتاه 
  القرن املاضي، احلروب التوسعية الدولية ).

اختذ االستبداد الحقًا طابعًا خمتلفًا مع ظهور األحزاب السياسية اليت تأسست 
يف أجواء سيادة  غالبيتها أواخر القرن التاسع عشر و خالل القرن العشرين

ا من تلك احلالة الش الثقافة االستبدادية عبية كالنازية و فانتهلت سياسا
ما كاملاوية و الستالينية، و الكثري من األحزاب اليت  الفاشية يف أوربا و مثيال
تبنت مفهوم احلزب الثوري، و نظرية الشرعية الثورية ( اليت ختتلف عن الشرعية 
السياسية و الشعبية ). لذلك كان بروز االستبداد و تعاظمه يف العصر احلديث 

تلك األفكار و سيطرة هذه األحزاب على مقاليد احلكم يف نتيجًة حتميًة لنمو 
بعض بلدان العامل، و إسهامها يف تسيد مناذجها، و امتطاء أشباهها أو 
ما ) للسلطة يف بعض بلدان هذه  ا ( كالناصرية و البعثية و مثيال امتدادا

ة اليت املنطقة ( مصر، سوريا، العراق .........اخل )، واستثمارها لظروف املرحل
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ا تالزماً مع تبنيها لشعارات تدغدغ املشاعر  رافقت ظهورها لصاحل تعزيز سيطر
القومية امللتهبة حينها حيث االنتعاش القومي، و شراهة احلمية القومية 
ما، واستقالل  العنصرية اليت الزمت الفرتة ما بني احلربني العامليتني و نتاجا

ب العاملية الثانية بإنتاج كيانات ذات طابع غالبية دول املنطقة بعد انتهاء احلر 
قومي عنصري كحتميٍة فرضتها مصاحل القوى املنتصرة يف احلرب ترافقًا مع ما 

قومية مزدوجة، و رغبات توسعية  –سببه قيام دولة إسرائيل على أسس دينية 
بدواعي األمن الوطين من إعادة ترتيب األولويات، و ضرورات وجود أنظمة 

اإلسرائيلي عاجزة عن جماراة تطورها مبا يساهم يف اختالل التوازن  يف اجلوار
االسرتاتيجي لصاحلها حفاظًا على وجودها و أمنها، و ما سببه كل ذلك من 

اليت تتشارك تارخيياً يف  -تداعيات كارثية أثرت يف نفسية غالبية شعوب املنطقة 
ملعاش، و سببت جروحاً بقيت مؤثرة يف واقعها اليومي ا -جزء من إرثها الثقايف 

غائرة ظلت عالقة يف ذاكرة و وجدان املعاصرين هلا و األجيال الالحقة حىت 
وقتنا احلاضر مما أنتجت خلًال يف البنية الفكرية و قواعد اإلنتاج الفكري السليم 
لدى غالبية النخب السياسية و الفكرية هلذه الشعوب ( لنتخيل منطقتنا بدون 

وال حالة العداء املستعصية بينها و بني الشعوب العربية و وجود إسرائيل، أو بز 
  اإلسالمية ).

اليت ذكرناها  ظهور االستبداد عوامل فضًال عن اخلصوصية الشرق أوسطية:- ٤
بعقدة  ارتبط منوه حديثًا يف منطقة الشرق األوسط أيضاً  وتعاظمه سابقاً 

كنتيجة لتداعيات   شت يف دواخل شعوب املنطقةعاملظلومية و الدونية اليت تعش
ا، و  -اتفاقات سايكس  بيكو اليت قسمت املنطقة بالضد من إرادة شعو
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م، و مصاحلهم اللحظية و املستقبلية، و كونت كيانات مركبة قسرياً،  رغبا
ضرورات  ةوغري متجانسة حتتوي على عوامل التفكك و االنفجار اليت شرعن

، الديين، الثقايف، .......... التحصني الذايت الفئوي بكل أشكاله ( العرقي
اخل )، و مطامح التوسع و اهليمنة على حساب أحقية التعاضد و العيش 
املشرتك، و مبادئ احلق و العدل، و ما أنتجه ذلك من اختالل يف مفهومي 
 الشراكة، و احلقوق و الواجبات وفرت األرضية اخلصبة، و الظروف املالئمة

طها مث تعومي التسلط، و الدوران يف حلقة مفرغة هليمنة الغالبية العددية و تسل
  من االستبداد، و إعادة إنتاجه.

يف الواقع السوري مت التأسيس لعهود من االستبداد منذ  *االستبداد يف سوريا:
بداية الستينات يف القرن املاضي بعد مرحلة من عدم االستقرار الداخلي، و 

العنصري ( كالناصرية و البعثية  –ظهور التيارات اليت تشبعت بالفكر  القومي 
متييزية، و تطبيق قوانني عنصرية استثنائية حبق  –) بانتهاج ممارسات إقصائية

م/ الذي مت تعزيزه ١٩٦٢الشعب الكردي كاإلحصاء االستثنائي سنة /
م و ما بعد/، ١٩٧٤بتطبيقات احلزام العريب االستيطاين يف مطلع السبعينات / 

هدفت الشخصية الكردية على وجه اخلصوص، ( فبعد و إجراءات متييزية است
م/ اليت مساها " احلركة التصحيحية ١٩٧٠احلركة االنقالبية حلافظ األسد سنة / 

" كان ال بد له من القيام بإجراءات ترضي غالة الشوفينيني الذين جييدون فن 
م و بالتايل غالبية الشعب  جتييش العواطف و التالعب بالعقول بغية جذ

م/ ١٩٦٢سنة /  جتاه دعم سلطته مثلما فعل من سبقوه جبرمية اإلحصاءبا
م اليت أنتجت االنفصال بني سوريا و مصر دون اإلتيان  للتغطية على ممارسا
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ببديل يرضي رغبات الشعب. طبعًا هذا االنفصال مل يتم بدواعي إقامة سلطة 
العربية املتحدة  دميقراطية ختتلف عن السلطة القمعية ملا مسي بـ ( اجلمهورية

حينها ) بل طمعاً باالستحواذ على السلطة، و ألسباب أخرى ال جمال لذكرها 
  هنا ).

هذه اإلجراءات كانت األسس اليت بىن عليها البعث نظام حكمه منذ اغتصابه 
م/ و حتوله إىل نظام حكم حيث عمل على تفكيك ١٩٦٣السلطة عام /

ريا مبمارسة وسائل منقطعة النظري من أوصال البىن االجتماعية و السياسية لسو 
القمع و التسلط، و كبت احلريات العامة و اخلاصة حىت باتت اجملتمعات 
السورية تعيش حالًة من االنعزال و االنكفاء على الذات مهدت الطريق 
للتعاظم الديكتاتوري الذي خلق مشاكل كثرية، و تعقيدات مجة يف الواقع 

  السوري منها:   
انعدام التواصل السياسي و االجتماعي بني مكونات اجملتمع ندرة أو   •

السوري نتيجة القمع املمارس من قبل السلطة على مدى عقود و احتكارها 
ا هو  –لكل أشكال احلراك اجملتمعي  السياسي ( إن وجد ) باعتبار حز

احلزب القائد للدولة و اجملتمع، وقمع بل ختوين أي حراك أو نشاط أو حىت 
توجه ال يتماشى مع السياق املرسوم من قبلها، بذلك وجهت ( أي جمرد 

  السلطة ) اجملتمع و البالد و حىت العباد إىل حيث تشاء.
افتقار اجملتمع السوري لثقافة احلوار و الثقافة الدميقراطية و فن   •

االختالف نتيجة تدمري البىن التحتية و القيم اجملتمعية من النواحي الفكرية و 
ية و احلقوقية و األخالقية بسبب منهجية اإلفساد املمارسة من قبل السياس
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  السلطة.
اختالل التوازن يف املبادئ األساسية للمواطنة وتشويه الثقافة الوطنية   •

و بالتايل االحندار حنو األطر ما دون الوطنية ( الطائفية، اإلثنية، العشائرية، 
تسبب يف ضعف الشعور باالنتماء  ............... اخل ) كنتيجة هلذا التشويه

الوطين و ما تبعها من حتول الدولة من كيان يشتمل على التنوع القومي و 
الثقايف و الديين و السياسي إىل دولة القومية الواحدة و األمة الواحدة و 
الرسالة اخلالدة مث دولة احلزب الواحد و القائد األوحد فقد اختزل الوطن 

ئفة و الطائفة بالفئة و الفئة بالفرد، فبات الوالء للحزب باحلزب و احلزب بالطا
يسبق الوالء للوطن، و الوالء للقائد يطغى على ما سواه، ومت تطويع كافة 
مؤسسات الدولة و إخضاعها لسلطة احلزب ( القائد للدولة و اجملتمع )، و 

  جتيريها ملصلحة فئة قليلة.
سفيه العقول و تسطيح انغالق األفق السياسي كنتيجة حملاوالت ت  •

األدمغة اليت مارستها أجهزة اإلعالم املختلفة بسبب سيطرة السلطة على كافة 
وسائل اإلعالم، و اعتمادها على حفنة من (املثقفني و احلقوقيني، رجال دين، 
فنانني و إعالميني ......... اخل ) يفتقرون إىل أدىن درجات احلرفية و املهنية 

وعدم السماح بتوفر وسائل إعالم حمايدة أو بديلة مما  ين،أو ميثاق الشرف امله
أدى إىل اهتزاز أو انعدام الثقة بني مكونات اجملتمع املختلفة و سهل من مترير 

  سياسات القمع و التهميش و اإلقصاء.
إفقار اجملتمع السوري اقتصاديًا بسبب تدين مستوى دخل الفرد    •

سائرين يف فلكها للمفاصل األساسية كنتيجة الحتكار السلطة، و حفنة من ال
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عصابات يف احلكم  يف االقتصاد من جهة، و ضرب االقتصاد الوطين من قبل
ب و إهدار املال العام، و عمليات  ال تطاهلا القانون مبمارسة كل أشكال 
التهريب، و غسيل األموال ........ اخل من جهة ثانية، و انعدام برامج و أفق 

الرتباطه مبوافقات و إجراءات األدوات االستبدادية  املستدامالتطور االقتصادي 
  للسلطة من جهة أخرى.

  
الدكتاتورية نتاج لفعل تراكمي لسنوات من  تداعيات الطغيان الدكتاتوري: - ٥

يرتبط تعاظمه  االستبداد املتدرج تصاعديًا حىت يصبح منفلتًا من كل عقال،
الفئوية اليت تتعامل مع  –اعية الشخصية، أو اجلم –بتعظيم األنا الفردية 

اآلخرين، و تنظر إليهم كرعية يستوجب الوصاية عليهم و هو ما ميهد لبلوغ 
وفق هذا املنحى فإن كل الدكتاتوريات منت و انتعشت من  مرحلة الطغيان.

استغالل العواطف و تسخري اجلموح الديين أو القومي الكامنني لالستبداد 
ا مث اجتماعيا، أو كليهما معًا  يف استعباد الشعوب اليت خضعت لسيطر

ا نفسها الحقًا فأنتجت فسادًا و حروبًا عظمى  صارت وباًال على شعو
ا. ذلك ما حصل لإلمرباطوريات  قضت على اإلمرباطورية ( أو الدولة ) ذا
يار بعد وصوهلا مرحلة الطغيان، و هو ذاته ما حصل  القدمية اليت بدأت باال

انيا النازية، و االحتاد السوفييت السابق، و لدول عظمى كأمل
 –يوغسالفيا،............... اخل لذا فإن انفراط عقد الدولة االستبدادية

الديكتاتورية بغية زوال الطغيان يبقى أقل وطأًة و تأثريًا من استمرار و هيمنة 
وعياً االستبداد خاصًة إذا أخذنا بعني االعتبار إمكانية إعادة اجلمع أو الضم ط
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  على أسس أكثر متانًة بعد زوال االستبداد.
( نذكر هنا كمثال: إن دولة صغرية ال متتلك الكثري من املوارد االقتصادية  

على  –كسويسرا مثًال قائمة على التنوع و حاضنة له حققت ملواطنيها 
م  من تقدم و رقي إنساين ما مل حتققه دولة عظمى مستبدة   -اختالف قوميا

م، و كل كالصني فض ا أضحت موطنًا لكل من أقصتهم أوطا ًال عن أ
ملتجئ جار عليه بنو وطنه. باملقابل فأن انقسام أملانيا مثًال بعد احلرب العاملية 
الثانية جنبت البشرية حرباً عاملية أخرى، و كذلك تفتيت كًال من يوغسالفيا و 

آسي و كوارث كثرية. االحتاد السوفييت جنبت املنضوين حتت لوائهما و العامل م
باملقابل فإن إعادة توحيد أملانيا بدون االستبداد النازي الذي مت برغبة و إرادة 
الشعب األملاين يف الشطرين أعاد هلا دورها و مكانتها البارزين، و ساهم يف 

  تفعيل دور االحتاد األوريب ).  
من  ال ميكن التخلص هزمية االستبداد و آفاق التحول الدميقراطي:- ٦

االستبداد و آثاره مبجرد إزالة منتوجه الدكتاتوري، أو إسقاط نظام حكم ما هو 
استبدادية ترسخت يف اجملتمع  - سوى نتيجة و حمصلة لطغيان ثقافة تسلطية 

أفقيًا و عمودياً، و أسهمت يف تعومي املمارسات اإلفسادية، و نشر سلوكية 
اعدت يف منوه و بالتايل تغيري الفساد. بل يتطلب أوًال إزالة األسباب اليت س

املنظومة الفكرية اليت ارتكز عليها يف إعادة إنتاج االستبداد، و تكرار الذات 
التسلطية على أكثر من صعيد ( سياسي، اقتصادي، اجتماعي، 
..........اخل )، و يف أكثر من زمان و مكان مث إسقاط الركائز السياسية 

 -عية ثانيًا إلعادة بناء الكيان اإلنساين املستندة عليها و حاضنتها االجتما
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اللذان يسبقان التأسيس  -الذي مت تفكيكه  -و اجملتمعي  -الذي مت تشويهه 
السياسي على قواعد خمتلفة و أسس مغايرة ضمانًا لسد املنافذ أمام عبور 
حماوالت التهميش أو اإلقصاء االستبداديني و اجلنوح جمددًا حنو االنغالق، أو 

  ألرضية املناسبة النتعاش التسلط. يئ ا
إن التأسيس للتحول الدميقراطي ال ميكن أن يتم يف أجواء التخاطب العنفي أو 
ظروف احلرب و االقتتال ( أفغانستان و العراق يف ظل االحتالل مثاًال أو كما 
يف الوضع السوري الراهن ) كون العنف يولد عنفاً مضاداً، و يساهم يف تأجيج 

مينحه شرعية و حاضنة شعبية ال ميكن جتاوزها من جهة، و يفرز التطرف و 
نتائج تعزز من دور و نفوذ أمراء احلرب و جتار السالح، و الساعني للكسب 
الغري مشروع الذين تتعارض مصاحلهم مجيعًا مع وجود دولة مؤسساتية خيضع 
مجيع مواطنوها على اختالف مراكزهم و نفوذهم لسلطة القضاء، و سيادة 
القانون و محايته من جهة ثانية فضًال عن أن حالة احلرب تشرع أحياناً 
إلصدار قرارات و تطبيق قوانني استثنائية تفرض بطبيعتها نوعًا من الفردية و 

  التسلط مما يوفر تربة خصبة لنمو االستبداد.
ليست مثة مرجعية فكرية حمددة لبناء الدميقراطية فلكل شعب خصوصيته اليت 

لبنية الفكرية و السياق الزمين إلنتاج االستبداد، و بالتايل املنحى ترتبط با
فالدميقراطيات األوربية تكونت  الزمين لعملية التحول الدميقراطي، –التارخيي 

يف غالبتها بعد التخلص من سلطة رجال الدين، و سيطرة الكنيسة على الدولة 
وز مرحلة الدولة القومية و دساتريها، و حصر مهامها يف الشؤون الدينية، و جتا

 االحتادنسبيًا إىل أجواء أرحب كاالحتاد الربيطاين، أو السويسري، و أخريًا 
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  األوريب.
الدميقراطية األمريكية هي دميقراطية " النخبة الرأمسالية "، وقد كانت نتاج 
التخلص من اجملتمع القبلي الكامن للتسلط مث سيطرة رأس املال على تلك 

تشتتة و حاجته إىل التكاتف و التوحد من كيانات متفرقة إىل اجملتمعات امل
صيغ توحدية ( كالواليات املتحدة األمريكية، كندا، الربازيل ) بغية تكوين 

  رأمساليات عظمى متكنها من املنافسة و اهليمنة.
 الدميقراطية يف اهلند كنموذج و مثال للعامل الثالث استندت على ثقافة الال

ا الزعيم اهلندي ( املهامتا غاندي ) الذي جنح يف جتنيب عنف اليت عمل 
بالده ويالت احلرب و القتال، و استطاع اجتذاب نسبة كبرية من الشعب 
اهلندي الغين بالثقافات و القوميات، و األديان، و متكن من تعميم تلك 

مع الثقافة، و حترير بالده من االحتالل الربيطاين، و احملافظة على وحدة كيانه 
  استثناءات حمدودة.

احلالة االسرائيلية: هي دميقراطية ذو منط خاص فعلى الرغم من حالة العداء 
بينها و بني اجلوار اجلغرايف و احمليط اإلقليمي متكنت من بناء دولة تتميز مبا 
ميكننا تسميته جمازًا ( بدميقراطية داخلية و استبداد خارجي ) مرده خصوصية 

  حساسيته.الوضع اإلسرائيلي و 
النموذج األبرز يف الشرق األوسط هو النموذج الرتكي فبعد أن جلب اإلسالم 
الرتكي التقليدي ( اخلالفة العثمانية ) الويالت و املآسي للقوميات اخلاضعة هلا 
ا الحقًا لتتسبب  جاءت " القومية العلمانية األتاتوركية " و من سار على در

رتكي احلديث ( حكومة العدالة و التنمية ) يف املزيد منها. لكن اإلسالم ال
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متكن من تغيري الواقع االقتصادي و السياسي لرتكيا إىل مزيد من االنفتاح و 
التقدم مما فتح أمامها آفاقاً جديدة للتطور الدميقراطي، و إذا ما متكن من عبور 
ا (  االمتحان الصعب املتمثل بقضايا القوميات و خاصة القضية الكردية فإ

ا يف املنطقة.   أي تركيا ) مرشحة ألن تتحول إىل مثال و منوذج حيتذى 
منوذج آخر تسمى " بالدميقراطية التوافقية " أو ( احملاصصة ) كالوضع اللبناين 

 –على الرغم من كونه األقدم يف املنطقة  - مل يستطع التطور ألسباب عديدة 
تركيبته السكانية اليت منها خضوعه لسطوة السالح و رغبات حامله، و طبيعة 

ا لسيطرة االستبداد  ا، أسر مؤسسا ختضع دومًا للتجاذبات اإلقليمية و تأثريا
  السوري باإلضافة لطبيعة نظام احملاصصة الكامن للفساد.

احلالة العراقية: شبيهة باحلالة اللبنانية إىل حد كبري مع بعض االستثناءات، و 
يار  قد اعرتضتها الكثري من املعيقات امل تعلقة بشدة التدخالت اإلقليمية ال

كيان الدولة و بنيتها التحتية من جهة، و بغية إفشال التجربة األمريكية يف " 
تصدير منوذجها للدميقراطية " كيال تتحول لتجربة ناجتة ميكن تعميمها من 
جهة ثانية فضًال عن خضوع مناطق واسعة منها هليمنة اجلماعات املسلحة، و 

ت اإلرهابية. لعل الوضع األفضل نسبيًا هو الوضع يف إقليم كردستان اجملموعا
الذي ميكننا تسميته " بدميقراطية النخبة " اليت أنتجتها النخبة السياسية و 
الثقافية باالستناد إىل الركيزة االقتصادية على الرغم من الطبيعة القبلية للمجتمع 

، و عدم وجود بنية حتتية مؤسساتية الكردستاين املتعارضة مع احلالة الدميقراطية
تساهم يف تطويرها. ( ال بد من التذكري هنا أن النخبة السياسية الكردستانية 
حتولت يف غالبتها إىل برجوازية تتمتع بقدر معقول من االستقاللية عن املركز 
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نتيجة انعزاهلا عنه ملدة طويلة نسبيًا حبكم الظروف السياسية فهيأت األوضاع 
  ة النتعاش السوق احمللية مما استدعى نوعاً من االنفتاح ). املناسب

احلالة السورية: مع وجود بدايات التموضع الدميقراطي، و االستقرار احلرج يف 
اجلوار اإلقليمي ( تركيا، العراق، لبنان)، و حاجة كٍل منها لالستقرار الداخلي 

لظروف املوضوعية السياسي، فإن ا -الذي يستدعي استقرار احمليط اجلغرايف 
مالئمة و مساعدة لعملية التحول الدميقراطي، و يبقى العامل األهم هو 
الظرف الذايت املتعلق بإنتاج آليات التحول و أدواته، و بدون حتقيق ذلك فإن 
ا و  املنطقة برمتها معرضة لتغيريات دراماتيكية عميقة ال ميكن التكهن مبآال

  نتائجها.
يئة األجواء املناسبة لبناء  بشكٍل عام: يتطلب بناء الدولة الدميقراطية بدايًة 

اجملتمع الدميقراطي احلاضن لكل االختالفات ( القومية، الدينية، الثقافية، 
السياسية.......... اخل ) و املتضمن عوامل و شروط التطور ذاتيًا برتسيخ 

 - لفكري عنف و التسامح و قبول اآلخر، و نبذ ثقافة الرتهيب ا ثقافة الال
التخويين، و اعتماد لغة التخاطب السلمي و قوة اإلقناع، و انتهاج مبدأ 
التحاور يف حل مجيع القضايا وصوًال لقبول األقلية حبكم األغلبية الناتج عن 
انتخابات حرة و شفافة، و خضوع اجلميع حلكمها طوعًا مع ضمان حقوق 

ا دون تضييق أو األقلية باملساواة التامة، و احرتام األغلبية لرأ يها و إراد
استهتار، و بالتايل قيام حكومة ناجتة عن رضى احملكومني تستمد شرعيتها من 

م  حتقيقها م األساسية ال من ثقافا ملصاحل الناس ( كل الناس ) و تلبية حاجا
م ( احلاكم املنتخب خيدم من انتخبوه، و يسعى لتحقيق مصاحلهم  أو ألوا
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الشعب حيقق مصاحل الشعب )، مث وضع القوانني الناظمة بالتايل من ينتخبه 
لعمل املؤسسات، و املنظمات، و االحتادات، قانون األحزاب و الصحافة و 

  املطبوعات ...................... اخل.
لقد أثبتت جتارب الشعوب أن احلركات السياسية و األنظمة، أو الدول اليت 

يا النازية، حكم البعث يف العراق، عنصرية ( أملان قوميةتكونت على أسس 
( قطاع غزة، بعض دول اخلليج )، أو  إسالميةالسودان ......... اخل )، أو 

سلفية ( القاعدة و حكم طالبان يف أفغانستان، الصومال)، أو طائفية ( لبنان، 
سوريا، العراق، إيران )، أو عقائدية (كوريا الشمالية، االحتاد السوفييت السابق 

يف جماراة التطور  -يف غالبيتها  –مته يف أوربا الشرقية ) مل تفشل فقط و منظو 
احلضاري للشعوب بل أخفقت متاماً يف ضمان اخلضوع الطوعي الواعي هلويتها 

يف  -أو كادت  - الوطنية أو الوالء الذايت لكينونتها السياسية مما سببت فشًال 
يار، أو ا ا الوطين، تعزيز تلك الكينونة و محايتها من اال حلفاظ على وحدة ترا

ا  أو ترسيخ مبادئ الدولة الناجحة القابلة للتطور كحد أدىن فضًال عن أ
ا تداعيات كارثية يف حميطها اإلقليمي أو على املستوى العاملي   خلفت بسلوكيا
ككل مما يؤكد عدم إمكانية بناء الدولة الدميقراطية على أنقاض الدولة 

لعوامل و مسببات االنفجار و التفكك خاصًة يف جمتمع  االستبدادية الكامنة
متعدد القوميات، الطوائف و الثقافات، و املرجعيات ( كاحلالة السورية مثًال ) 
بدون القطيعة املطلقة مع االستبداد بكل أشكاله و حوامله و أدواته، و جتفيف 

باحلوار الوطين  منها، مث العمل معًا للتأسيس لعهد جديد يبدأ ينهلاملنابع اليت 
الشامل وصوًال إىل تدوين دستور جديد يستند إىل عقد اجتماعي حيقق شراكة 
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اليت قد تبلغ  –متوازنة و يأخذ يف االعتبار كل االختالفات الثقافية و املناطقية 
و ينسف كل ما سبقه من  -حد التناقض يف كثري من جوانبها و مضامينها 

جل آثارها و نتائجها. ذلك ال ميكن حتقيقه إال تشريعات و قوانني متييزية، و يعا
بفصل الدين عن الدولة و السياسة، و سن القوانني و األنظمة اليت تتقاطع مع 
رغبات مجيع املكونات، و ذلك بالقبول مبدنية الدولة كحاضنة لالختالف و 
ا حالة وسطية بني التشدد و االعتدال، و بني  مستوعبة له، و نقطة التقاء كو

علمانية و الالهوتية، أو املادية و الروحانية، و اإلقرار بكونه احلل املمكن و ال
املعقول ملعاجلة خملفات الدكتاتورية و االستبداد من جهة، و القادر على مللمة 
املتناثرات، و تالقي املتناقضات حتت راية واحدة جتمعها اهلوية الوطنية 

مطلق و اجلامعة هلم من جهة أخرى  الشاملة، املعربة عن الكل نسبياً أو بشكل
)٤.(  
كنتيجة لرتاكمات االستبداد املمارس على  االستبداد يف الواقع الكردي: - ٧

ملدى عقود و تداعياته  اجملتمع السوري عامًة، و الكردي على وجه اخلصوص
اليت أثرت يف نفسية اإلنسان الكردي و كونت لديه سيكولوجية خاصة ناجتة 

وجية اإلنسان املقهور )، و أنتجت كذلك بيئة متخلفة من عن القهر ( سيكول
جهة، و بعد املناطق الكردية عن املراكز احلضرية نسبيًا من جهة ثانية فضالً 
عن القوانني و اإلجراءات االستثنائية القمعية و املعيقة للتطور املمارسة حبق 

لنمو االستبداد و الكرد بيئًة و كيانًا فإن اجملتمع الكردي أصبح أكثر مالئمًة 
انتعاشه سواًء بشكل علين كاشف، أو خفي كامن. ذلك ما ألقى بظالله 
القامتة على احلراك اجملتمعي عمومًا و احلركة السياسية بشكل خاص فخلفت 
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ممارسات و سلوكيات مرضية هي مآل الواقع الكردي الراهن، و باعتبار أن كل 
د االستبداد ما تلبس أن تطفو القضايا اخلالفية تبقى خفية و مكبوتة بوجو 

على السطح مبجرد ارختاء القبضة احلديدية للمستبد جند أن القضية الكردية 
ا بوضوح، ترافقاً مع ذلك فإن االستبداد الكردي بات يعلن  باتت تعرب عن ذا

ا عن الواقع اليومي خاصًة يف ظل  عن نفسه مع تراجع قوى النظام و غيا
سخة لتسيري األمور احلياتية اليومية للناس على أقل فقدان بنية مؤسساتية را

يف الوقت ذاته و بالتوازي مع بروز االستبداد يتم وضع اللبنات األوىل  تقدير.
لعملية التحول الدميقراطي نتيجة تنشيط احلراك اجملتمعي الناتج عن زوال 
ا جانب من جوانب القهر الذي كان قد فرض ضبطاً ذاتيًا لسلوك احملكومني مب

  يتواءم مع رغبات املستبد.
  اخلصوصية الكردية يف مسألة التحول الدميقراطي يف سوريا: - ٨

منذ بدايات  أدركت احلركة الكردية نظرًا خلصوصية احلالة الكردية و متيزها،
نشوئها كتيار سياسي مدى الرتابط الوثيق بني حرية الشعب الكردي و تأمني 

شعوب اليت حتكمه. لذلك فإن أغلب حقوقه، و حرية مضطهديه أي حرية ال
األحزاب الكردية يف سوريا قد ربطت مسألة إجياد حل عادل للقضية الكردية 
ا و كانت املطالبة بالدميقراطية  بقضية الدميقراطية لعموم سوريا و يف إطار وحد
ا باحلقوق القومية املشروعة للشعب الكردي، و حتمل الكرد  تسبق مطالبا

عباء النضال من أجل الدميقراطية و حقوق اإلنسان. بشكل على مدى عقود أ
مماثل فإن القضية الكردية لن جتد طريقها للحل املعقول بدون حتوهلا من مسألة 
م مجيع السوريني، و  م وحدهم إىل قضية  ختص الكرد فقط و تؤثر يف حيا
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، أو متس مصاحلهم، و مستقبل أجياهلم مثلما هي قضية احلرية و الدميقراطية
قضايا اجلوع و البطالة، أو قضية األمان و السالم أي أن تكون يف مقدمة 
القضايا الوطنية اليت تستدعي حًال عادًال و عاجًال، فالنظر للقضايا يتم 
باعتبارات مصلحية و ليس باعتبارات املبادئ و منطق احلق و العدل. " 

وطنية السورية، يتطلب ذلك أن تتصرف احلركة الكردية كجزء من احلركة ال
واالخنراط معها ميدانيًا للبحث عن حلول منصفة للقضايا الوطنية األخرى، 
تطبيقاً ملقومات الشراكة الوطنية، واالنتظام مع أطراف املعارضة الوطنية السورية 

  ). ٥ضمن أطر نضالية حتالفيه وفق برامج موضوعية منصفة "(
و حتقيق هدفها األساسي املتمثل يف اجلانب اآلخر و مع تقدم الثورة السورية حن

بإسقاط النظام أو تغيريه فإنه من غري املمكن هزمية الديكتاتورية و العقلية 
االستبدادية و إقامة نظام دميقراطي بدون التهيؤ فكرًا و ممارسًة لقبول اآلخرين 
م، فالقوى األساسية يف املعارضة السورية اليت  و حقهم يف ممارسة حريا

بغض النظر عن  –دور فاعل يف صياغة مستقبل سوريا سيكون هلا 
ال ميكن هلا التأسيس ملرحلة التحول الدميقراطي بدون  –سيناريوهات احلل 

اإلقرار حبقوق الشعب الكردي املشروعة، و االعرتاف خبصوصيته القومية اليت 
ممارسته تستدعي  إقراراً برناجمياً مث تثبيته دستورياً، و استعدادهم ملواجهة حقيقة 

لتلك احلقوق على أرض الواقع كمرحلة أوىل لتجاوز الغنب القومي الالحق به، 
و حتقيق املساواة ضمانًا ملستقبل آمن للجميع ال مكان فيه لالستبداد أو 
اإلقصاء و التهميش خاصًة مع تزايد دور و نفوذ اجلهات احلاملة للفكر 

 بفعل توحش السلطة وتعاظم التطرف االقصائي يف سوريا، -االستعالئي 
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الذي استجلب ممارسات عنفيه مضادة كونت مبجملها ( أي احلالة العنفية ) 
أسس إنتاج منط آخر من االستبداد فيما ميكننا تسميته ( استبداد املظلومني ) 

  يستند إىل الغنب التارخيي. 
فإن مستقبل سوريا الدميقراطي مرهون بتنامي الفكر املنفتح القادر  باحملصلة

لى استيعاب التنوع و االختالف، و تكاتف حامليه، و إعادة صياغة و ع
تعميم املفهوم احلقيقي للمواطنة الذي يتضمن توازن معقول يف احلقوق و 

املواطن باعتبار الوطن  –الواجبات، و الفهم الواعي احلضاري لثنائية الوطن 
  طن و محايتها. احلقوقي لتحقيق مصاحل املوا –هو اإلطار السياسي و القانوين 

  
  املراجع:

  ). ١٩٩٥(  الكواكيب، األعمال الكاملة  -) ١( 
  الدكتور مصطفى حجازي. –اإلنسان املهدور  –)  ٢( 
  الدكتور مصطفى حجازي. –اإلنسان املهدور –)  ٣( 
ا   -)  ٤(  راهناً تكتنف اهلوية الوطنية السورية الكثري من االلتباس و النفور كو

قصائياً فهي مل تربز كنتاج لعقد اجتماعي من جهة، و لتفكيك صيغت قسرياً و إ
أوصاهلا بفعل االستبداد الذي دمر مجيع مقومات الدولة الوطنية اليت تستند إليها 

هذه اهلوية من جهة أخرى، فاالستبداد نقيض الوطنية مبقدار ما هو نقيض 
وال صياغة مفهوم الدميقراطية، و السلطة االستبدادية ال ميكن هلا حبال من األح

  واضح و شامل للهوية الوطنية أو محايتها.( الكاتب ).
  االقتباس من رئيس حزب الوحدة املناضل الراحل ( إمساعيل عمر ). -)  ٥( 

......................................................................  
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  وثائق :
  

  سيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السيا
  اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و االنضمام بقرار الجمعية العامة

  ١٩٦٦كانون األول/ ديسمبر   ١٦( ألف ) المؤرخ في  ٢٢٠٠
  ٤٩، طبقا للمادة  ١٩٧٦آذار / مارس  ٢٣تاريخ بدء النفاذ : 

  - ٣من  ١حلقة  -
  

  الديباجة:
ع أعضاء األسرة إذ ترى أن اإلقرار مبا جلمي إن الدول األطراف يف هذا العهد ،

البشرية من كرامة أصيلة فيهم ، و من حقوق متساوية و ثابتة ، يشكل ، وفقا 
للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة ، أساس احلرية و العدل و السالم يف 

  العامل .
و إذ تدرك إن  و إذ تقر بان هذه احلقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه ،

تحقيق املثل األعلى املتمثل ، وفقا لإلعالن العاملي حلقوق السبيل الوحيد ل
اإلنسان ، يف أن يكون البشر أحرارا ، و متمتعني باحلرية املدنية و السياسية و 
يئة الظروف لتمكني كل إنسان من  متحررين من اخلوف و الفاقة ، هو سبيل 

ية و االجتماعية و التمتع حبقوقه املدنية و السياسية ، و كذلك حبقوقه االقتصاد
  الثقافية .

و إذ تضع يف اعتبارها ما على الدول ، مبقتضى ميثاق األمم املتحدة ، من التزام 
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  بتعزيز االحرتام و املراعاة العامليني حلقوق اإلنسان و حرياته.
و إذ تدرك أن على الفرد ، الذي ترتتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين و إزاء 

ا اجلماعة اليت ين تمي إليها مسؤولية السعي إىل تعزيز و مراعاة احلقوق املعرتف 
  قد اتفقت على املواد التالية: يف هذا العهد ،

  الجزء األول
  :١المادة

وهى مبقتضى هذا احلق حرة يف  ٠جلميع الشعوب حق تقرير مصريها بنفسها -١
الجتماعي و تقرير مركزها السياسي وحرة يف السعي لتحقيق منائها االقتصادي و ا

  ٠الثقايف
ا ومواردها -٢ جلميع الشعوب ، سعيا وراء أهدافها اخلاصة ، التصرف احلر بثروا

الطبيعية دومنا إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي 
الدويل القائم على مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل وال جيوز يف أية حال 

  ٠ب من أسباب عيشه اخلاصةحرمان أي شع
على الدول األطراف يف هذا العهد ، مبا فيها الدول اليت تقع على عاتقها -٣

مسؤولية إدارة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت واألقاليم املشمولة بالوصاية ، أن 
تعمل على حتقيق حق تقرير املصري وان حترتم هذا احلق ، وفقا ألحكام ميثاق 

  ٠تحدة األمم امل
  الجزء الثاني

  :٢المادة 
ا فيها ، -١ تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف 

وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها ، 
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دون أي متييز بسبب العرق، أو اللون ، أو اجلنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو 
يا أو غري سياسي ، أو األصل القومي أو االجتماعي ، أو الثروة ، أو الرأي سياس

  ٠النسب ، أو غري     ذلك من األسباب 
تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد ، إذا كانت تدابريها التشريعية أو غري -٢

ا يف هذا العهد ، بأن  التشريعية لقائمة ال تكفل فعال إعمال احلقوق املعرتف 
ا الدستورية و ألحكام هذا العهد ، ما يكون ضروريا هلذا تتخذ ، طبقا  إلجراءا

  األعمال من تدابري تشريعية أو غري تشريعية 
  تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد :-٣

( أ ) بان تكفل توفر سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته 
ا يف هذا العهد ، حىت لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون  املعرتف 

  بصفتهم الرمسية .
(ب) بان تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت يف احلقوق اليت يدعى 
انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية خمتصة ، أو أية سلطة خمتصة أخرى 

  ينص عليها نظام الدولة القانوين ، و بان تنمى إمكانيات التظلم القضائي ؛
السلطات املختصة بإنفاذ األحكام الصادرة ملصلحة  (ج) بان تكفل قيام

  املتظلمني 
  :٣المادة 

تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة تساوي الرجال و النساء يف حق 
  التمتع جبميع احلقوق املدنية و السياسية املنصوص عليها يف هذا العهد . 

  :٤المادة 
د حياة األمة ، و املعلن قيامها يف حاالت الطوارئ االستثنائية اليت تتهد -١
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رمسيا، جيوز للدول األطراف يف هذا العهد أن تتخذ، يف أضيق احلدود اليت 
يتطلبها الوضع، تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها مبقتضى هذا العهد، 
شريطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى املرتتبة عليها مبقتضى القانون 

ويل و عدم انطوائها على متيز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس الد
  أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي .

 )٢و١(الفقرتني ٨و٧و٦ال جييز هذا النص أي خمالفة ألحكام املواد  -٢
  ٠ ١٨و١٦و ١٥و١١و
على أية دولة طرف يف هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم  -٣
لدول األطراف األخرى فورا عن طريق األمني العام لألمم املتحدة ، باألحكام ا

ا وباألسباب اليت دفعتها إيل ذلك . وعليها يف التاريخ الذي تنهى  اليت مل تتقيد 
  أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته .  فيه عدم التقيد،

  :٥المادة 
ى حنو يفيد انطواءه على حق ليس يف هذا العهد أي حكم جيوز تأويله عل-١

ألي دولة أو مجاعة أو شخص مبباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إيل 
ا يف هذا العهد أو أيل فرض قيود  إهدار أي من احلقوق أو احلريات املعرتف 

  عليها فيه .
ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية -٢

ا أو النافذة يف أي بلد تطبيقا لقوانني أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف،  املعرتف 
ا أضيق مدى .  ا أو كون اعرتافه    بذريعة كون هذا العهد ال يعرتف 

********************  
  -يتبع  -
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  قراءة في الكتب والمطبوعات
  

  قراءة في  كتاب 
  "في المجتمعات العربية إشكالية الناس والسياسة"

  سيكولوجي من منظور
  تأليف أ. د. قاسم حسين صالح     

    راماني كوردعرض: 
  
)   ٢٠١٣( الطبعة األوىل  ضفاف للطباعة والنشر والتوزيعالكتاب صادر عن   

  ٠رئيس اجلمعية النفسية العراقيةاألستاذ الدكتور قاسم حسني صاحل تأليف 
  ٠إىل ثالثة أقسام رئيسية هيقسم املؤلف كتاب     
مواضيع: املؤلف فيه  يتناول،  "سيكوبولتكحتت عنوان "م األول: القس     

، ثورات العرب وربيع االسالم  -العراق منوذجًا  –ثالثية الفساد يف العامل العريب 
التناقض بني الفكر والسلوك يف االسالم السياسي، احلقيقة دائماً عدوة السياسي، 

لوجي)، غضب العراقيني السلطة، رفاهية مناضلني وشقاء شعب (حتليل سيكو 
وصناعة احلاكم، األخالق والدميقراطية أيها السياسيون، السطوة والدميقراطية، 
مبدأ حكم األكثرية يف الدميقراطية باطل!،الدميقراطية والعشرية من سيبتلع من؟، 

العدالة والعالقة بني الدولة واجملتمع، حني تبتلع االنتخابات واالغرتاب السياسي، 
لم االجتماع، الغطرسة والسلطة، صراع اهلويات وثقافة االسالم، العرب السياسة ع
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والسلطة وقراءة الطالع، تنبؤ سيكولوجي بفوز أوباما، برملان دميقراطي مل ينتخبه 
ثقافة القبح، غورنيكا عراقية، ميكافللي الشرير القابع يف زعاماتنا،  الشعب!،

ضراء، أغلقي عينيك وفكري يف خذوا احلكمة من جلجامش، ياين يف املنطقة اخل
اجنلرتا، بعد تونس .. مصر وحتذير للعراق، غباء السلطة وخطاياها، احلكام أم 
الشعوب .. مرضى نفسياً؟!، هل يأيت الدور على العراق؟، العرب وسيكولوجيا 

كل ما يرتتب على ذلك من حتليالت و االنتقام، والعديد من تعليقات القراء 
  ٠سيولوجية

الثية الفساد يف العامل العريب، يقول املؤلف: " من بني أهم إجنازات يف موضوع ث
إثباته أن األنظمة العربية كانت فاسدة، وإطالقه صرخة الناس  ٢٠١١ربيع العرب 

تف بسقوط الفساد والفاسدين، بعد أن كان احلديث عنه  يف ميادين التحرير 
يبدو أن الصرخة كانت جمرد .. و  حمظوراً، إن كان ميس مسؤوًال كبريًا يف الدولة

تنفيس عن مكبوت وكأن الفساد جينة وراثية تنتقل عرب األنظمة وإن تغريت 
ا يف العامل العرب."    مسميا

ويشرح قوله على النحو التايل: ما حصل أن تركيز الناس كان موجهًا حنو الفساد 
ظومات: املايل، فيما املوضوع أعمق من ذلك بكثري ألن للفساد ثالثة أوجه من

فساد سياسي وفساد مايل وفساد إداري) .. وأن هنالك إشكالية وتساؤالت (
حول ثالثية الفساد هذه، منها: كيف هي العالقة بني هذا الثالثي؟ وهل ميكن 
أن حيصل الفساد املايل بعيدًا عن الفساد السياسي؟ وأي فساد من هذا الثالثي 

ايل أم العكس .. أم أن العالقة يفضي إىل فساد آخر؟ هل اإلداري يفضي إىل امل
  بني الثالثة متداخلة؟.

ويلخص هذا املوضوع بأن الفساد يف العامل العريب قد حتول من فعل كان خزياً .. 
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إىل تصرف ال يعد خزيًا .. وال  فضيحة، بل صار يعد (شطارة) و (انتهاز 
العامل فرصة)! .. برغم أن اجلميع يرفضونه، وبرغم تشكيل منظمات  أهلية يف 

  العريب حملاربته شبيهة مبنظمة مصريون ضد الفساد.
  والسؤال: هل حصل ذلك فجأة، أو يف بضع سنوات؟

ويبني املؤلف يف حتليله النفسي: إن لدينا ما يشبه النظرية (أو قانون اجتماعي) 
يف تفسري ذلك، خالصتها: إذا زاد عدد األفراد الذين ميارسون تصرفًا يعد خزياً، 

ون الطرف عن إدانته اجتماعيًا أو وجدوا له تربيراً، وتساهل القانون وغض اآلخر 
  يف حماسبة مرتكبيه .. حتول إىل ظاهرة ومل يعد خزياً كما كان.

  "، يتناول فيه املؤلف مواضيع:شخصية وجمتمع: حتت عنوان "الثاينالقسم      
مري إىل علي الوردي .. أوراق مل تنشر، تعريف جبيل ما بعد الوردي، من احل

اجلامبو، كالم يف املرأة، قراءة يف مقتل عثمان، املشرتك بني االسالميني والعلمانيني 
.. أزمة حياة أم خلل عقلي؟، النرجسية واملثقف، يف ثورة احلسني، انتحار األدباء 

العالقة بني السلطة واملثقف .. هل يلتقي اجلبالن؟، حتليل شخصية شريك احلياة 
ة، اضطراب الشخصية القسرية، اضطراب اهلوية االنشطاري، .. باهلندسة النفسي

اضطراب الشخصية اهلوسية، لغة اجلسد: العينان واليدان وإشارات الغزل، ثقافة 
العيب .. وفراش الزوجية، أمسية يف شارع أيب نواس، إىل الشاعرة مليعة عباس 

سونامي العرب، سياسية، بطال .. ت –عمارة، الزايارات املليونية .. قراءة نفسية 
تسونامي للمثقفني العرب، حتليل سيكولوجي لشخصية ومصري معمر القذايف، 

  إضافة لعدد من تعليقات القراء.
يف موضوع " انتحار األدباء .. أزمة حياة أم خلل عقلي؟!" يسأل املؤلف: هل 
م مرضى  األسباب اليت ذكرها األدباء كانت مربرة ألن يقتلوا أنفسهم؟ أم أ
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  ؟ أم أن هنالك عالقة بني اإلبداع واالنتحار؟نفسياً 
ويف هذا السياق يذكرنا برأي فرويد وعلماء النفس الوجودين يف االنتحار، ويقول 
أن فرويد يعزو االنتحار إىل فقدان الشخص إنسانًا كان قد توحد به وحيمل له 

ون ( أي حب وكزه يف آن واحد ). والناس على رأيه ال ميتلكتناقضًا وجدانيًا 
القدرة على أن ميارسوا العنف ضد غريزة احلياة بقتلهم ألنفسهم ما مل يكونوا 
بعملهم هذا يقتلون أيضًا موضوعًا حبيبًا توحدوا فيه. أي أن كره احلبيب يتحول 
إىل عداء ضد الذات نفسها ( أي القلب الساكن فيه احلبيب ) وأنه يقتل هذا 

  العدو!. –قلب يتم القضاء على احلبيب ال
وقد ينطبق هذا على حاالت من أدباء عشقوا من طرف واحد، طرفهم هم، أو 

م.    فشلوا يف احلب، أو فقدوا أحبة توحدوا 
أما علماء النفس الوجوديون يرون أن مجيع حاالت االنتحار تكون مسبوقة ( 
بانتحار جزئي وجودي ) هو االنعزال عن اآلخرين والتخلي عن املسؤولية 

ذا يكون االنتحار الفعلي ليس واالمتناع عن متا بعة القيم األصيلة يف احلياة. و
اية سلسلة من االختيارات غري األصيلة.   أكثر من ذروة 

ويف موضوع "بطال.. تسونامي العرب" يشري املؤلف إىل أن كل الثورات الكبرية يف 
 التاريخ ارتبطت بأمساء أشخاص ، زعماء ، قادة ، أبطال ، إال تسونامي ثورات

) ما كان هلا قائد يف املشهد املرئي. لكن  ٢٠١١يناير ، فرباير.. ، العرب ( 
بطليها احلقيقيني شابان فقريان .. عاديان جداً، األول بائع خضار راح يشكو 
حاله إىل احلكومة لتساعده يف قوت أسرته ، فصادرت بضاعته ودفعت عربتع 

  قري ومسبة.برجلها شرطية مع صفعة بيدها إىل وجهه مصحوبة بتح
وألول مرة يف تاريخ ثورات العامل ، تشعل حالة انتحار بالنار هليب ثورة أحرقت 
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قصور حكام عاهدوا السلطة أن يبقوا فيها مرتفهني إىل يوم خيصهم عزرائيل 
بالزيارة .. فهربوا من قصورهم مذعورين ملعونني يف ( مجعات ) كانت سوداً على 

  الظاملني بيضاً على املظلومني.
كانون األول   ١٧ذلكم هو بو عزيزي الشاب التونسي الذي أحرق نفسه يف 

وما كان يدخر منها ، واملعروضة عربته اآلن للبيع بآالف الدوالرات ..  ٢٠١٠
  يف السنة دوالراً واحداً !.

وكاد حدث الشاب بوعزيزي أن مير عاديًا لو ال شاب آخر كان عاديًا مثله 
زكربريغ، مل يكن ميلك عمًال أيضًا لكنه ميتلك  يسكن عرب احمليطات امسه مارك

  مليار دوالر !. ٤٥عقًال يعادل وزنه ذهباً ، بل هو يساوي اآلن 
كان مارك هذا هو مؤسس الفيسبوك ، ابتكره أصًال إلحساسه بأن منغصات 
م صاروا يف  احلضارة جعلت الناس تعيش حالة اغرتاب نفسي واجتماعي وأ

تواصل االجتماعي .. وما درى أن أداته هذه ستصبح حاجة إىل وسيلة سهلة لل
  أقوى وأوسع وأسرع وأسهل أداة يف تاريخ التحريض على الثورة.

وما كان لعزيزي ومارك أن يكونا بطال تسونامي ثورات العرب لوال أن احلكام 
أفرطوا يف إفقار الناس. فالفقر هو حمرك كل الثورات بالتاريخ ، إذ ميكن للناس أن 

لى استبداد احلاكم إذا كان عادًال، لكن أن يكتنز املليارات ويعيش حياة تصرب ع
خرافية عشرين ، ثالثني ، وأربعني سنة وشعبه يشقى، فإن تراكم كبت القهر 
والشعور باحليف ميأل احلوصلة فتنفجر بغرزة إبرة .. وكانت عربة بو عزيزي هي 

لذي أوصل الصرخة اليت اإلبرة اليت فجرت احلوصلة العربية. وكان مارك هو ا
  فانفجروا .. وصرخوا .. وأدهشوا العامل مبا يصعب تصديقه!.صاحت بالعرب 

أليس بوعزيزي ومارك مها بطال هذا التسونامي املبارك .. أليس علينا أن نقيم 
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لبوعزيزي متثاًال يف ميادين التحرير وساحات التغيري يف عواصم العرب .. فثمة 
قد يوقظه بوعزيزي آخر ليطيح ليس حبكام ظاملني بل  تسونامي عريب يتكون اآلن

  حبكومات تشرعن الفساد .. دميقراطياً!.
  "، يتناول فيه املؤلف مواضيع:جرمية وجمتمع: حتت عنوان "الثالثالقسم 

نفسي، طبيعة اجملتمع والتحرميات، دوافع القتل..  –جرائم القتل: حتليل اجتماعي 
يف عراق الثمانينات، من أين يفد اجملرمون؟، تفسريات نظرية، أخطر عصابة قتل 

الربانويا واجلرمية، اجلرمية والشخصية السيكوباثية، املرأة واجلرمية، ملاذا الذكور أكثر 
العراق .. وطن بال طفولة، انتحار األمهات، القتل عدوانًا من اإلناث؟، 

  ة األميو.والسيكوتني .. للجنسيني املثليني، بعد اجلنسيني املثليني .. ظاهر 
ففي انتشار ظاهرة اإلميو بني الشباب يشري املؤلف إىل أنه مهما يكن من أمر فإن 
شباب اإلميو صاروا هدفًا لنفس املليشيات اليت استهدفت ( املثليني ) وصاروا 
مالحقني من أجهزة بغطاء أمين، وصدرت حبقهم فتاوى بإهدار دمهم من بعض 

عنهم، وصار األمر وكأنه قضية وطنية أو رجال الدين، وتشكلت جتمعات للدفاع 
خطر سيطيح بالدين واألخالق!. فلنتوقف على عند ( اإلميو ) ونتعرف على 

ا اليت كانت يف أمريكا ومل تطح ال بدينها وال بأخالقها .   بدايا
يف تسعينيات القرن املاضي ظهر يف الواليات املتحدة مرهقون وشباب ابتكروا 

م، أطلقوا على أنفسهم اسم تصرفات ورموز ومالبس و  ( اكسسوارات خاصة 
) اليت تعين الشخصية العاطفية  Emotiveاإلميو ) من الكلمة االنكليزية ( 

احلساسة. وكانت قد بدأت أساساً من فرق موسيقية تؤدي أغاين عاطفية جذبت 
املراهقني والشباب الذين يشعرون بالضياع النفسي .. وهذا هو السبب 

لرئيسي الذي جيمع هؤالء يف جمتمع قائم على التنافس والفردية السيكولوجي ا
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واألنانية وضعف الروابط األسرية واملعايري األخالقية والقيم الدينية واالجتماعية. 
م خيتلفون يف طريقة تعبريهم عن هذا الضياع. فبينهم من مييل إىل املرح  غري أ

األكثرية، من مييل إىل احلزن  والفكاهة كوسيلة للهروب من الواقع. وبينهم، وهم
  واالنطواء.

وألن أغلبهم ال ميارسون عمًال منتجًا ويعيشون بال هدف حيايت يسعون إىل 
حتقيقه فإن الشعور بالضياع يتمكن من بعضهم فيصيبهم باالكتئاب الذي يفضي 
إىل التفكري باالنتحار أو ارتكابه، فعًال كما حدث لفتاة تدعى ( هنا بوند )  

تسبة لفرقة ( إميو ) موسيقية وكانت مدمنة على مساع املوسيقى واألغاين كانت من
  زينة.العاطفية احل

إن الشعور بالضياع النفسي عامل مشرتك بني ( إميو ) العرب والعراق و ( إميو ) 
ا يف املنطقة. أمريكا وأوروبا.  فنسبة بطالة الشباب يف العراق تكاد تتصدر مثيال

لعراق كانوا مينون أنفسهم بأحالم مجيلة مشروعة كون زد على ذلك أن شباب ا
ا منبثقة  أن بلدهم هو األغىن يف العامل وحكومتهم تعد األفضل يف املنطقة كو

م يصابون باخليبات واالنكسارات من برملان منتخب يف نظام دميقراطي ..  فإذا 
ندسوا بني .. وصار حاملوا الشهادات اجلامعية خيرجون صباحًا إىل الشوارع لي

عمال املسطر حبثًا عن ( بيك آب ) تأخذ احملظوظ منهم ذاك اليوم ليحمل على 
أكتافه الطابوق ويعود مبا يكفيه قوت يومه .. فيما البائس منهم يعود خائبًا أو 

  يتطاير جسمه أشالًء بعبوة أو حزام ناسف.
نظامهم  والسبب اآلخر، هو شعورهم بانعدام العدالة االجتماعية إذ وجدوا أن

الذي كانوا يتوقعون أنه سينصفهم، قد أفرز طبقة اجتماعية من احملسوبني على 
  السلطة أثرت بشكل فاحش فيما أغلبهم عاطل عن العمل.
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ومع أن هؤالء الشباب يعيشون حالة إحباط واغرتاب عن اجملتمع فإن التطرف 
ن اجتماعي الديين دفع بعدد منهم إىل ممارسة تطرف سلوكي مضاد .. وهذا قانو 

  .. إن التطرف خيلق نقيضه.
وألن الواقع ما عاد حيتويهم، وال يقدم هلم حًال ملشاكلهم، وال ينتشلهم من حالة 
ا، فإن االنفتاح على وسائل االتصال، وال سيما األنرتنيت  الضياع اليت يعيشو
وشبكات االتصال االجتماعي العاملية، وجد فيها بعضهم وسيلة للهروب وحالة 

  التوحد بآخرين مينحهم الشعور بوجودهم اإلنساين على مستوى العامل.من 
والالفت أن هذه الظاهرة قد بولغ يف حجمها وخماطرها على قيمنا االسالمية 
والعربية، لدرجة أن يتناخى عدد من رجال الدين إىل محل ( السيف ) الذي ما 

ب املليارات، وما شهروه بوجه مسؤول أوصله الفقراء إىل كرسي  محلوه على من 
ليست خميفة لدرجة السلطة فأثرى وتركهم يزدادون فقرًا وبؤساً. فظاهرة كهذه 

تستدعي شحذ مهم األجهزة األمنية واملليشيات للقضاء عليها، ألن أعدادها ال 
تصل املئات، وليست بقوة عاصفة تطيح بقيم صارت ثوابت عندنا من آالف 

ا ليسوا مدججني  بالسالح وال بأحزمة ناسفة، بل هم مساملون السنني. وأن شبا
وحساسون وال يؤذون أحداً. وعليه فإن على املسؤولني منع أية جهة تستهدفهم، 
والتعامل مع شباب هذه الظاهرة بأسلوب علمي تربوي، واالستئناس بآراء 
األخصائيني النفسيني من الذين ال عالقة هلم بالسياسة، واحتواء هذه الظاهرة 

ىء واالبتعاد عن تضخيمها إعالمياً، راجني علماء الدين األفاضل بشكل هاد
دئة النفوس ونصح أولئك الذين يهولون األمر أو حيرضون على قتلهم، بوصفهم 

من ضياع طائفة من عبدة الشيطان .. فيما هم ضائعون نفسيًا وعلينا انتشاهلم 
  الدولة أحد أهم أسبابه!. .. 
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  شخصيات كردية:
  رشيد حموحوم المناضل المر 

  أحد مؤسسي أول تنظيم سياسي كردي في سوريا

  
  أسرة الحوار

يف  ١٩٢٥التابعة لناحية راجو عام  Hopkaولد السيد رشيد محو يف قرية 
عائلة فقرية، درس لدى الكتاب "اخلوجه"، والتحق باملدرسة االبتدائية يف بلدة 

عزاز، ملتابعة الدراسة يف راجو، ودرس فيها إىل الصف الثالث. مث سافر إىل بلدة ا
الصف الرابع االبتدائي، ولكنه مل يتمكن من تأمني تكاليف الدراسة، فرتك 

  املدرسة وعاد إىل قريته. 
سافر إىل حلب للدراسة يف املدرسة اخلسروية الدينية، إال أن  ١٩٣٩يف عام 

حبلب. قيام احلرب العاملية الثانية، صعبت عليه االستمرار يف الدراسة واإلقامة 
وعندما انقطع أمله من إكمال الدراسة، قرر تدريس التالميذ يف الكتاتيب. وأول 

 . Xilalkaقرية درس التالميذ فيها كانت قرية 
بدأ يف هذه الفرتة مبطالعة بعض الكتب الثقافية، كما حاول تعلم القراءة 

دأت تتبلور لديه والكتابة باللغتني الفرنسية واإلنكليزية، وكان جييد الرتكية قبال. وب
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  األفكار املناهضة لظلم اآلغوات جتاه الفالحني. 
  حول تعرفه على الكتابة الكردية، يقول: 

، علمت من شرطي كردي يف خمفر بلبل، بأن هناك جملة تصدر ١٩٤٣يف عام 
باللغة الكردية يف مدينة دمشق، يقوم على إصدارها األمري جالدت بدرخان، 

الشرتاك يف جملته، ووصلتين ثالث نسخ من جملة فكتبت إيل األمري طالبا ا
"روناهي"، تعرفت من خالهلا على األجبدية الكردية الالتينية، والقراءة والكتابة 

ا.    الكردية 
، اتصل يب األستاذ مجيل كنه، الذي كنت أعرفه منذ أن كان ١٩٤٧ويف عام 

يرمسي" يف معلما يف مدرسة راجو، واصطحبين معه إىل دار الدكتور "نوري د
حلب، وهناك عرض علي الدكتور نوري تأمني مستلزمات التعليم باللغة الكردية 

  وراتبا شهريا مقابل ذلك، فوافقت دون تردد وبال أجر، إال أن ذلك مل يتحقق. 
بعد هذا اللقاء مع ديرمسي تغريت أمور كثرية يف فكري وحيايت، وشعرت بأين 

لك القرى النائية الغارقة يف اجلهل خرجت من عزلة قاتلة كادت ختنقين يف ت
  والتخلف. واستمر ترددي على دار ديرمسي منذ ذلك احلني.

يف هذه الفرتة حاولت االتصال حبركة املريدين اليت كانت التزال قوية رغم 
م طلبوا  هزميتها عسكريا، وعرضت على زعمائها أفكاري التقدمية والقومية، إال أ

خليل يف تركيا، فأرسلت رسالة أشرح له األمر، وجاء مين مراسلة زعيمهم إبراهيم 
رد الزعيم بأن علي اجمليء إليه للقائه، إال أن بعض أصدقائي نصحوين بعدم 
الذهاب، ألنين "سوف لن أعود حيا"، فقد كان إبراهيم خليل هذا "تركيا"، 
ومعاديا للفكرة القومية الكردية من األساس. ويف هذه الفرتة كنت مستمرا يف 

  عليم الناس الكتابة باللغة الكردية، وأبث فيهم الروح القومية. ت
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سافرت برفقة حممد علي خوجة من معبطلي إىل اجلزيرة  ١٩٥٠يف سنة 
لالتصال جبمعية خويبون، ونزلنا ضيوفا على عبدالرمحن آغا علي يونس، قائد ثورة 

   امسها.صاصون يف كردستان تركيا، فأخربنا بأنه مل يبق من تلك اجلمعية إال
، وبناء على اقرتاح بعض الشباب املتعلم: عثمان حممد عثمان، ١٩٥١ويف سنة 

وشوكت نعسان وأمحد رسول، وحنان حممد، فتحت مدرسة جتهيز خاصة يف 
مدينة عفرين، وساهم يف التدريس فيها بعض من املثقفني العرب والكرد، منهم 

ن أمحد مهدي اخلضر، مفيت عفرين إبراهيم نعسو، والقاضي الشرعي يف عفري
  وإبراهيم قادر باإلضافة إيل. 

تم بنشر الثقافة، ومكافحة  ا قررنا إنشاء مجعية ثقافية  ويف السنة ذا
اجلاسوسية الرتكية اليت كانت نشطة يف املنطقة آنذاك. ولكن مل متض عدة أشهر 
على تأسيسها، حىت تعرض أعضاء اجلمعية لالعتقال، فبقينا يف السجن ملدة 

هر تقريبا، مث أطلق سراحنا بناء على التماس فائق آغا لدى أديب الشيشكلي، ش
ا، حبجة أننا نستخدمها  وعلى أثرها أغلقت احلكومة مدرستنا، وصادرت حمتويا

  ألغراض اجلمعية الثقافية.
ويضيف األستاذ رشيد قائال: بعد هذه احلادثة، أصبحت، من خالل 

سالم، مث عضوا يف احلزب الشيوعي جيكرخوين، عضوا يف منظمة أنصار ال
أول تنظيم شيوعي يف منطقة عفرين،  ١٩٥٢السوري، فأسست يف عام 

  وأصبحت كادرا متفرغا له يف حمافظة حلب. 
أنشأنا احتادا للفالحني، تابعا للحزب الشيوعي، كما رشحت  ١٩٥٣ويف عام 

ا، ألنه كا١٩٥٤نفسي إىل الربملان يف عام  نت قد ، ونلت أصواتا البأس 
تشكلت يل شعبية واسعة بني مجاهري الفالحني. مث تركت هذا احلزب بسبب 
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املواقف املناهضة لألفكار القومية لدى األعضاء القياديني، ومن حينها اختذت 
  أفكاري منحى قوميا دميقراطيا اشرتاكيا. 

سامهت مع رفاق يل، هم: حممد علي خوجه وشوكت نعسان  ١٩٥٧يف عام 
االشرتاك مع أومسان صربي ورجال آخرين من اجلزيرة، يف تأسيس وخليل حممد، وب

احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا، وأصبحت عضوا يف مكتبه السياسي، وكادرا 
  متفرغا له. 
مت اعتقايل، مث فرضت علي اإلقامة اجلربية لعدة أشهر، مما  ١٩٥٩يف عام 

يف حلب،  ١٩٦٠ام اضطررت إىل التواري عن األنظار، إىل أن اعتقلت يف ع
وبقيت يف السجن مع بعض رفاقي إىل حني قيام حركة االنفصال يف سوريا. ويف 

  اعتقلت مرة أخرى، وبقيت يف السجن مدة تقارب السنة.  ١٩٦٤عام 
كلفين احلزب بالسفر إىل تركيا ملساعدة احلزب الدميقراطي   ١٩٦٧يف عام 

السفر إىل كردستان العراق  تركيا، الذي كان قد تشكل حديثا، مث -الكردستاين 
ا ومطاردا من  عرب تركيا، فبقيت يف تركيا حنو أربعة أشهر، متنقال بني قراها ومد

  األمن الرتكي، وتعذر بذلك سفري إىل كردستان العراق. 
بعد عوديت من تركيا، كلفين رفاقي بالذهاب إىل لبنان، لالتصال بالصحافة 

منظمة احلزب يف أوربا، فغادرت البلد سرا  العاملية ونشر املقاالت واالتصال مع
الستمرار املالحقة األمنية، وبقيت يف بريوت حنو عام، عقدت خالهلا صداقات 
ووشائج متينة مع الكثري من الشخصيات األدبية والسياسية والثقافية، ونشرت 

  مقاالت عديدة يف الصحف واجملالت اللبنانية. 
ىل العراق للقاء السيد جالل الطالباين يف بعد عوديت من لبنان، كلفت بالسفر إ

، وبغية توحيد ١٩٧٠آذار  ١١بغداد، وبعد مضي فرتة على ذلك، وبعد بيان 
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احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا الذي كان قد انشق إىل حزبني، سافرنا إىل  
كردستان العراق لعقد املؤمتر الوطين الكردي. وبقيت يف بغداد ملدة تقارب السنة، 

رفت خالهلا، بقرار من البارزاين وقيادة الثورة الكردية، على إصدار جملة أش
  "الكادر" للحزب الدميقراطي الكردستاين يف العراق، مث عدت إىل سوريا ثانية. 

رشحت نفسي إىل االنتخابات الربملانية، وأخفقت يف ذلك  ١٩٧٣ويف عام 
  .١٩٩٣دمي إىل عام ألسباب عديدة، وبقيت يف قيادة احلزب الدميقراطي التق

يعترب السيد رشيد محو من أوائل املتعلمني واملعلمني يف املنطقة، فقد درس 
العديد من التالميذ يف ناحية راجو، واليزال حيظى باحرتام كبري بينهم. وهو 
معروف لدى أبناء املنطقة كمناضل من أجل قضايا شعبه وبالده، وكذلك على 

   الصعيد الكردستاين كسياسي بارز.
يعترب األستاذ رشيد مثقفا من الطراز الرفيع، يعرف أمور جمتمعه جيدا، واليزال 
متفائال رغم ما تعرض له من ضغوطات كبرية يف حياته السياسية الطويلة، وله  
كتاباته يف جمال السياسة الكردية والسورية والدولية، كما له خمطوطات مل تطبع 

كردستانية، وله مذكراته اليت يسرد فيها بعد، تتعلق بتاريخ احلركة الكردية وال
ا، واليت كانت مرجعنا يف اقتباس هذه  األحداث واملراحل السياسية اليت مر 
بل اخلالصة املذكورة أعاله. كما صدر له مؤخرا كراس حول احلركة املريدية يف ج

  الكرد.
 ٢٠١٠- ١٢- ١٧مساء يوم اجلمعة يف ومن اجلدير ذكره أن رشيد محو تويف 

قرب بلدة تل متر على طريق  مؤسف/ عامًا إثر حادث سري ٨٥مر ناهز /عن ع
قامشلي، باجتاه مدينة حلب، ليوارى الثرى جبانب قرب زوجته املرحومة يف  –حلب

  حديقة داره.
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     أدب وفن

  
 المرأة في التراث الكردي الغنائي

  طه خليل
  

ائده املغنــاة  فيمــا اذا كــان الشــاعر الكــردي الشــعيب حــني كتــب قصــ اً كــدألســت مت
كـان يفكـر مـن دوافــع قوميـة او عرقيـة، لكنــين واثـق بـأن احلــدث الـذي كـان يتناولــه 
الشـــاعر الغنـــائي حينهـــا كـــان يغـــرق فيـــه( أي يف  احلـــدث ) كمأســـاة وملهـــاة متـــران 
ـــــه أحقـــــادهم وغلهـــــم وال انســـــانيتهم  ـــــب بســـــيط، جيـــــرب اآلخـــــرون في بشـــــعب طي

  الفاحشة.
سـهم  ( فلـيس هنـاك توثيـق دقيـق عمـن يقـف كتب هؤالء الشعراء او املغنون انف

وراء كلمــات االغــاين الكرديــة القدميــة، هــل كتبهــا شــاعر وأداهــا مغــن، أم ان املغــين 
واملغنيــة كتــب االغنيــة بنفســه.؟ )وعلــى ايــة حــال لــيس هنــا جمــال نقاشــي اآلن، بــل 

  سأحاول تقدمي صورة صغرية عن املرأة يف تلك األغاين.
ـــا التارخييـــة، فـــان الشـــعب اذا كانـــت الشـــعوب تفتخـــر برت  اثهـــا الكتـــايب وخمطوطا

الكردي يأيت يف أوائل الشعوب اليت قدمت تراثها وارثها احلضاري من خـالل اللغـة 
الشفاهية، سواء كان من خالل أمثاله او من خالل منادمات ومقاماتـه او قصصـه 

ــم ســبل  الــيت نســجها خيــاال وتناقلهــا االبنــاء عــن اآلبــاء شــفاها، بعــد ان ضــاقت 
الكتابــــة واألرشــــفة، ورصــــف املخطوطــــات ألســــباب يعرفهــــا كــــل مــــدرك للظــــروف 
السياسية واجلغرافية اليت عاشها الكرد يف تغريبتهم الـيت ال تـزال مسـتمرة منـذ انـدثار  
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م السياسي األقدم.. ميديا كما يقول رواة التاريخ وحمللو السالالت البشرية.   كيا
شــغلوا بالغنــاء، واختــذوا الغنــاء وســيلة للبقــاء، والكــرد وبعــد ان بــدأت تغــريبتهم، ان

واالستمرار ومل تكن االغنية الكردية على االرجـح منطـا مـن فـن يريـده الكـرد مضـافا 
لــــرتاثهم فقــــط، بــــل اختــــذوه علــــى األغلــــب كوســــيلة لنقــــل احلــــدث ايضــــا، احلــــدث 
الكــردي حتديــدا، وحتــايلوا عليــه فمزجــوا السياســة باحلــب، وشــح االمطــار واجلفــاف 

الوضاع االقتصادية، فرمـزوا اليـه واشـاروا لـه تلميحـا ال توضـيحا، وحلنـا ال خطابـة با
  وال استعراضا ملهارات لغوية بائسة.

تبدو املرأة يف هذا الرتاث شاخمة، هلا نصيب السباع، املرأة كأم، وكحبيبة، وكبشـر 
لغنـائي تشارك اآلخرين مـا يقلقهـم ومـا يفـرحهم، فلـم تبـد املـرأة الكرديـة يف الـرتاث ا

الكــردي جمــرد جســد يشــتهيه حبيــب ولــٌه أو عشــيق خائــب، تبــدو املــرأة الكرديــة يف 
األغنيــة ذات شخصــية وثقــل اجتمــاعي وسياســي حــىت يف تنــاول اجلانــب العــاطفي 
ا، أي مل تكـــن جمـــرد صـــورة  ـــا، ولطاملـــا قيلـــت االغـــاين وكتبـــت علـــى لســـا يف حيا

عينيهــا، بــل كانــت هــي مــن تقــف أمــام عــني الشــاعر ليصــف شــعرها أو صــدرها أو 
ــا كمــا تشــاء، تتحــدث عــن قلقهــا الوجــودي مــرة  تقــدم نفســها، وتعــرف اآلخــرين 
وتارة عن أخيها اجلريح او حبيبها الغائب، وعلى االغلب تتحدث االغنية الكردية 
عن حبيب املرأة وقد غدر به األعـداء ال كحبيـب هجـر حبيبتـه او فـرقتهم الظعـائن 

ى عــادة العشــاق، بــل جنــد الرجــل او احلبيــب لــدى املــرأة ليبكــوا علــى االطــالل علــ
الكردية يف االغنية جرحيـا.. وعلـى االغلـب بطلقـات مـا ( مـن االتـراك او مـن الـروم 

  .. اخل )  " مثل بايف فخرو.. بايف سريي.. فلييت قتو اخل.."
امــا احلالــة النفســية للمــرأة الكرديــة فكانــت حالــة غضــب وحتــد ( مــن خيــرب بيــين 

قلــق تــربع املــرأة يف توصــيف حالــة التشــتت والضــياع  وأو نــدم أمــدو..اخل ) وبــني حم
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الـيت تعيشـه، فتقـدم صـورة شـعرية وتعبرييـة تعجـز عنهـا معظـم أشـعار احلداثـة خـالل 
لســت "  أكثــر مــن قــرن مــن الــزمن، تقــول االغنيــة الكرديــة علــى لســان املــرأة تلــك :

  ."نا غيمة سوداء صغرية..على حبرأ هنا... لست هناك..
يف اطـــار التحـــدي وكســـر للطـــوق املفـــروض علـــى املـــرأة كـــأنثى ارتبطـــت مبفـــاهيم 
اســالمية وعربيــة ( كجلــب العــار.. الشــرف اخل ) تقــول االغنيــة الشــعبية يف منــاطق 

  هورامان يف شرق كردستان:
  " تعال اقرتب مين...
  قبل عيين السوداوين..

  وليقل الناس بعد ذلك : لقد مت تقبيل تلك الفتاة.!"
يف املعىن ذاته  ال جيد الرجل وهو يتحدث بلسان املرأة ضريا من قول ما حيـدث و 

او ســـيحدث او مـــا ميكـــن ان حيـــدث بينـــه كرجـــل وبـــني حبيبتـــه املـــرأة،  فهـــو ومـــن 
خالل تكوينـه االجتمـاعي والنفسـي ورمبـا الـديين يقـول يف االغنيـة مـا ال ميكـن قولـه 

ــــومي مــــع  ــــومي او احلــــديث الي ــــو ان لألغنيــــة رمبــــا يف الكــــالم الي اآلخــــرين، وكمــــا ل
ا وقدسيتها وحصانتها االجتماعية والفنية :   حارسها وقو
  "بريفان.. ذات العينان السودوان.. خرجت من املنزل..

  حدثتين بيديها..
  حد يف بيتنا..أال 

  راح والدي اىل هولري
  واخي ذهب اىل الطاحونة..

  مي عمياءأحد بنا..  فألن يعرف 
و خجــل وهــذا يعــود لطبيعــة اجملتمــع أديــة عــن حبهــا بــال تــردد دافعــت املــرأة الكر 
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و جالـــب للعـــار كمـــا يف الـــرتاث أالكـــردي الـــذي مل ينظـــر اليهـــا كمخلـــوف نـــاقص 
ال حـني إالعريب ال سيما اجلاهلي منه، وهي مل تكن لتمتلك تلـك اجلـرأة يف الـدفاع 

هــا، وخــري مثــال و لرمبــا عائلتأو قبيلتهــا أتســتند لقضــايا كبــرية تتعلــق مبصــري شــعبها 
جنده يف كالم عدولة ( ويف بعض الروايات عيين ) وهـي تفتخـر بدرويشـي عفـدي، 
فافتخارهــــا وجهرهــــا حببهــــا بــــل ومــــا يتعــــدى جبهــــا كــــذلك هــــو اســــتنادها لشــــهامة 
درويشي عفدي يف الدفاع عن أهلها أمام هجمات قبائل الكـيس العربيـة، فهـي ال 

ــا وابنــاء عمومتهــ ا مــن أجــل رجــل آخــر هــو حبيبهــا، جتــد ضــريا ان تضــحي بأخو
ـا تلـك أغنيـة جنـد ولكن ومن خالل سـياق احلـدث يف األ ن عـدويل تسـتند يف جرأ

ن تــدافع عــن نفســها ورأيهــا يف جيشــان أاىل جــرأة احلبيــب نفســه وبالتــايل امكانيــة 
قــدم عليهــا احلبيــب احملــارب وبــالءه يف املعركــة ضــد الكــيس أالكرامــة والنخــوة الــيت 

و عائلـة ( فهـي ليسـت  أىل قبيلـة إمرأة و كيـان ولـيس كمنتميـة إا كفهي تقدم نفسه
  ىل هاتني القبيلتني:إن درويش نفسه ال ينتمي كيكية وال مللية كما تقول ( أل

  مام البيوت وقالت:أوقفت عدويل 
 درويشو لست كيكية وال مللية..

  حدى حسناوات موشايلإنا أنا ابنة متر باشا املللي... أ
  رويشي عفدي..نا كحل عيين دأ
  يها اليزيدي.. باهللا قمأال قم أ
  سود..خت لسبعة أخوة فرسان .. واثين عشر ابن عم كاألأنا أ
  ناجي ريب:أفتح ذراعيي و أقف على قمة جبل قرجيي.. أ
  بناء عموميت..أخويت السبعة و أن مل أر درويشي عفدي.. سأحضر إ
  جعلهم قرابني لدرويش عفدي."أو 
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ـــا و إان حـــديثها عـــن تضـــحيتها ب بنـــاء عمومتهـــا ال يعـــين احتقارهـــا هلـــم بـــل أخو
ن كانـت اللغـة هنـا إبه حلبيبها الـذي دافـع عـن كرامـة أهلهـا وقومهـا، و  اً مبالغ اً تكرمي

  ال تسعف املعىن يف الذاكرة الكردية الشعبية.
حالــة التضــحية  اً ، مقاربــاً غنيــة حكيمــو.. املعــىن مشــاأويف الســياق ذاتــه جنــد يف 

ال  اً يضــأرض والكرامــة، وهنــا جــل جــريح دافــع عــن العــرض واألأمــن وتقــدمي الغــايل 
ا اللغوية املباشرة بل تتعداه ملفـاهيم نفسـية وسـيكولوجية هلـا  تأخذ املفردات بسياقا

مام  ختليص جـريح وشـفائه مـن جـرح جـاء أو ما يقدم أعالقة بقيمة ما يضحى به 
يـــة، وهنـــا ال يقـــاس مـــا و حـــىت عشـــائرية بـــل وحـــىت عائلأنـــه دافـــع عـــن قـــيم وطنيـــة أل

 اً خالقيـــة مقابـــل رد مجيـــل ملـــن صـــار رمـــز مـــن معانيـــه النفســـية واأل اً تقدمـــه املـــرأة جمـــرد
  للبطولة:

  حكيمو....
ود كواعب حممرات..أمن    جل جريح آل بييت.. سأقدم حلكيمي 
  ن جراح عزيز آل بيتنا ثقيلة.. فال تؤمله.!أرجوك أيها احلكيم.. أ

قــوى أغنيــة.. فهــي منــا يظهــر قصــد األإدارة وال تؤملــه ن جراحــة غــأوهــي يف مفــردة 
  من العرض  الذي يتم تقدميه للحكيم الطبيب.

غنيـــة الرتاثيـــة الكرديـــة املـــرأة الزوجـــة كمخلصـــة ومشـــاركة للـــزوج ال وقـــد قـــدمت األ
ىل ذلــك، ففــي إســر ومــا أو أو ســجن أســيما الــزوج الــذي يقــع يف حمنــة مــا، غربــة 

ىل السـجن إـا حمـام لزوجهـا، تـذهب أاملرأة كما لـو غنية صاحلي نوري تبدو نورى أ
وهـــي ال تـــتقن اللغـــة الرتكيـــة وتتحـــدى احلـــراس ومـــدير الســـجن وتصـــر علـــى مقابلـــة 

يـــام حكـــم كمـــال أتـــراك زوجهـــا الســـجني صـــاحلو والـــذي قتـــل أربعـــة مـــن اجلنـــود األ
نقـــرة لتقابـــل أىل إ ىعـــدام وقتهـــا، ومـــن هنـــاك تـــذهب نـــور تـــاتورك وحكـــم عليـــه باإلأ
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غنيــة يف الزيــارة الــيت قامــت ن ســر األأال إورك نفســه كــي يطلــق ســراح صــاحلو.. تــاتأ
ـا رفـض يف البدايـة اسـتقباهلا ظنـأا نورى للسجن، فحني  منـه  اً خربوا صـاحلو بزيار

ــا قــد جــاءت تطلــب منــه الطــالق ( وقــد روى يل القصــة مســن عجــوز يف آمــد أب
نـه وكـأي أخيربهـا زوجهـا السـجني بن يتم اللقاء مـن وراء القضـبان أاحلكاية ) وبعد 

ن نــورى تبكــي حــني أال إن كانــت قــد جــاءت لــذلك، إيــائس مــن احليــاة ســيطلقها 
تــاتورك وهـــي كانــت قـــد أىل مقابلـــة إتســمع ذلــك وتصـــر علــى الـــذهاب مــن هنــاك 

ن كــالم زوجهــا كمــا لــو كــان طعنــة يف شخصــيتها أال إجملــرد الزيــارة،  اً ساســأجــاءت 
  ليست تلك املرأة املستسلمة . اأن تؤكد أرادت بذلك أف

  لني الطالق..أن كنت قد جئت تسإي نورى أقال صاحلو: 
  و قدرة على احلياة...أنه مل تبق يل فرصة للنجاة أنا أعلم أف
عــــدام و مبائــــة ســــنة ن الغــــازي كمــــال باشــــا قــــد حكــــم علــــي باإلأنــــت تعلمــــني أو 

  وسنة...يف سجن ديار بكر
  طلقك بني يديه..أكي   ...اً او عامل اً فاذهيب واحضري قسيس

  فردت نورى.. يا بن عمي مل أجيء طالبة الطالق...
  طلب الطالق قط من ابن عمي.أنا ال أف

ويف الرتاث الكردي الغنائي مثة نزوع قومي واضح ميتزج علـى الـدوام مبشـاعر املـرأة 
الشخصــــــية، ممــــــا قــــــد يوضــــــح الكثــــــري مــــــن اجلوانــــــب املعتمــــــة يف املســــــرية الكرديــــــة 

الطبقية، ففي النظريـات املاركسـية وااليـديولوجيات السياسـية ال تظهـر االجتماعية و 
ال بـــــرتاكم اقتصـــــادي يتجـــــاوز مرحلـــــة إتلـــــك امليـــــول القوميـــــة او النزعـــــات القوميـــــة 
ن اجملتمــــع الكــــردي خــــالل زمــــن تلــــك أالبورجوازيــــات االقتصــــادية، والتســــاؤل هــــو 

ما بسـيكولوجية املـرأة غاين مل يكن قد جتاوز مراحل االقطاع، فهل لذلك عالقة األ
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م بطبيعــــة اجملتمــــع الكــــردي الــــذي شــــكل االغــــرتاب لديــــه الكثــــري مــــن أالكرديــــة.؟ 
سيكشــف  –ي شــعب كــان أ –عــادة النظــر بــرتاث الشــعوب إن أم أالتناقضــات، 

  دمغة باحثي االيديولوجيا وفطاحل الفكر اجلاف..ألنا ما مل تكتشفه 
 مـــن املغنـــني الكـــرد الكبـــار مثـــل  غنيـــة كيـــنج خليـــل والـــيت قـــد أداهـــا الكثـــريأففـــي  

ـا ن املرأة الكردية تبدو يف هذه األإغا وعزيز شاروخ فآكاويس  غنية يف أعلى جتليا
نســـانية والروحيـــة، فهـــي قيلـــت علـــى لســـان حفســـدى  ابنـــة عـــم كيـــنج خليـــل، اإل

ىل إحـــد الفرســـان الـــذين شـــاركوا بالـــذهاب أن كيـــنج كـــان أغنيـــة تقـــول وحكايـــة األ
ـــة الفرســـان العثمـــانيني مـــن بـــالد ألعثمـــاين، وقبـــل دمشـــق يف العهـــد ا ن تنطلـــق رحل

ا كأأضنه، ارتأت حبيبة كينج خليل    مرأة.إن تقدم حلبيبها كل رموز مجاهلا وعنفوا
ففــي التــاريخ اجلمــايل الكــردي كانــت املــرأة الكرديــة تفتخــر بضــفائرها وخالخيلهــا 

ية مؤملـة يف الـرتاث لة الضـفائر ذات حساسـأوأساورها ونطاقهـا الـذهيب، وظلـت مسـ
و فقـدان عزيـز أال خلطب جلـل إالكردي الشعيب، فاملرأة الكردية ال تقص ضفائرها 

وغــال.. لكــن ابنــة عــم كيــنج خليــل تتخلــى عــن كــل تلــك الرمــوز واملقدســات مــن 
و أىل ديار الغربـة.. وهـي ال تفعـل ذلـك جملـرد غيابـه إجل حبيب سيغادرها ويرحل أ

 اً لك املمتلكات البن عمها الكردي ما جيعله فارسترحاله .. بل هي ستصنع من ت
نـــه فـــارس كـــردي أ اتـــراك : كـــي ال يقولـــو .. ويبعـــد عنـــه غمـــزات الفرســـان األمجـــيالً 

  مهلهل:
Were lê lê were lê lê…nemayê…Hefsedê dıbé ez 
é rabım u genc xelil axa kur mamé xwe kar u bar 
kım..ez é.ez é kezıyé seré xwe bıqusénim jére bı ser 
hevsar kım..guharé guhé xwe jé re bıhur pızmar 
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kım …ez é bazıné desté xwe jé re cotek nahl 
kım..ezé beré wi gokmeydana şamé nava siwara 
vekim..gava heri nav sıwara bera nebejin sıwareki 
kurmance u bépergale..bera béjin sıwareki 

kurmance u bı kar u bar e  
 هفسدي تقول:

صـنع حضر ما يلزم ابـن عمـي كيـنج خليـل.... سـأقص ضـفائري ألأعد و أسأقوم 
و مــــن قرطــــي  .. وأصــــنع  مـــن أســــاوري حلصــــانه نعــــالً  اً حلصـــان كيــــنج خليــــل رســــن

 بــني الفرســـان.. اً ىل ميــادين الشــام .. فارســإمســامري ناعمــة .. لينطلــق بعــد ذلــك 
نـه فـارس  أه فارس كردي مهلهل.. وليقولوا عنـه نأحينها لن يقول عنه فرسان الرتك 

  مهندم مجيل.
 اً ىل التــاريخ، لتســجل لنــا موقفــإغنيــة كيــنج خليــل تقــرتب مــن امللحمــة فتميــل أن إ
مـن خـالل امـرأة تتخلـى عـن حليهـا ورمـوز مجاهلـا   اً قوميـ و مـيالً أ اً ونزعـ نبيالً  اً نسانيإ

  كي ال يسخر منه فرسان الرتك.
ذه املعاإ ن تقـدم نفسـها ومكانتهـا اخلاصـة يف جملتمـع أمنا اسـتطاعت إين ن املرأة 

الكردي رغم مراحل العبودية االجتماعية والسياسية الـيت كانـت علـى الـدوام حتـاول 
بنــاء وبنــات أبــه  فطمـس الشخصــية القوميــة للكــرد وبالتــايل قتــل اإلبـاء الــذي اتصــ

  هم الصفراء.الشعب الذي غدر به التاريخ ومل ينصفه املؤرخون يف كتب اهذ
ن املـــرأة الكرديـــة مل تكـــن حبيســـة البيـــوت ومل إويفهـــم مـــن هـــذا الـــرتاث الغنـــائي  

تتأطر باملفهوم " احلرميي " الذي ساد اجملتمعات االسـالمية ال سـيما خـالل العصـر 
  العثماين، وتلك أحدى مفاخرات شعبنا . 
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  قصة

  
  جبل ليلون في مرآة المستقبل

  بقلم هاوار ليلوني
- ١ -  

  ن الكرامةمداف
  هل مسعتم بالقرار اجلديد ؟  -
  إننا ال نسمع القرارات إال عن طريقك يا محو ، اخربنا ما وراءك .  -
  ٢٠١٠لقد مت تنسيق السيارات ذات املوديالت األقدم من عام   -
ا كارثة .... من أين سنحصل على لقمة العيش؟  -   إ
د مــا فيهــا مــن ال ختــف فــإن حاويــات القمامــة جبانــب قصــور األســياد يزيــ  -

  الفتات عن حاجة القرية. 
سادت ضحكة هادئة تشدها من خلفها مهوم وأحزان ، فتضطرب معامل الوجـوه 
الســـمراء مـــا بـــني البشاشـــة واالمتعـــاض . وقبـــل أن تتنـــاثر بقايـــا هـــذه الضـــحكة يف 
فضاء الساحة املسماة بالكراج تناول محو إبريق الشاي ومأل الكؤوس فوزعها علـى 

ائقني وتنــاول كــل واحــد مــنهم قدحــه فارتشــف منــه رشــفًة تلتهــا زفــرة أصــدقائه الســ
  ساخنة طويلة متأففة خترج معها كل اآلالم اليت تعشعشت يف الصدور. 

ــم فراحــوا يتدارســون تفاصــيلها بعقــوهلم  وســرعان مــا تــذكروا املصــيبة الــيت حلقــت 
  البسيطة:



  ٢٠١٤ أيار -  )٦٦(العدد   -  العشرونالسنة  -الحوار    ١٤٤

م القدميــة الــيت مل تعــد تصــلح حــىت لنقــل الكــالب ...  " مــاذا ســيفعلون بســيارا
ا ... ماذا يساوي مثنها ... وما العمل البديل؟ "    أين سيبيعو

منـــذ أكثـــر مـــن مخســـني عامـــاً وهـــم ال يعرفـــون صـــنعة ســـوى قيـــادة ســـيارات      
اخلدمـــة ، تلـــك الـــيت توارثوهـــا أبـــاً عـــن جـــد ، فـــال جيـــدون اآلن فيهـــا نفعـــاً ليورثوهـــا 

  ألبنائهم .
... ومل يســـتطع أحـــد أن يبـــدل ســـيارته ،  مخســـون ســـنة ونيـــف يف خدمـــة النـــاس

عــداك عــن الســيارات الــيت توقفــت عــن اخلدمــة بســبب االهــرتاء والتآكــل و.....  " 
  التعفن " .

م جلـؤوا إىل خدمـة األسـياد إمـا يف حقـوهلم  بعض السائقني الذين تعطلت سـيارا
  .أو يف قصورهم والبعض اآلخر هاجر من اجلبل إىل دنيا ال يفهم منها شيئاً 

لكن سائقي السيارات يفضلون أن يبقـوا أربـاب أعمـاهلم قـانعني بالـدخل احملـدود 
ــم املطــاف إىل  والتعــب واإلرهــاق  طــوال ســاعات العمــل ، ويكرهــون أن يفضــي 
خدمـــة الســـادة يف حظـــائر اخليـــول ومـــزارع الكـــالب ذات األنـــواع املهجنـــة الغريبـــة ، 

ـا حيث ال يشـعر اخلـدم يف تلـك احلظـائر أو املـزارع  بأنـه ال يفـرق بشـيء عـن كائنا
  احليوانية .
هــذا الكــراج شــهد أحــداثاً عظيمــة ... جدرانــه تســجل تفاصــيلها بدقــة ،         

فعند هذه البقعة السمراء اليت تتفـرع عنهـا خطـوط متدليـة متشـعبة بشـكل عشـوائي 
تصارع عدد من السائقني من أجل الدور ، وقتل أحدهم حني ارتطـم رأسـه بعنـف 

  جلدار ... ونسوا إىل اليوم أن يزيلوا الدم عن اجلدار وينظفوه ... ذا ا
وتلك األخاديد واخلدوش العريضة تعيد للذكرى يوم احتدم القتـال بـني السـائقني 
حني طلب أحـد السـادة عـدداً حمـدوداً مـن السـيارات لنقـل بعـض الكـالب القادمـة 
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ــذه مــن اخلــارج إىل املنطقــة اجلنوبيــة مــن اجلبــل ، وأراد كــل  واحــد مــنهم أن يظفــر 
الفرصة ، ومل يكن هنـاك مـن يـنظم مثـل تلـك األمـور ، فانقلبـت سـاحة الكـراج إىل 
ميــدان قتــال مجــاعي وُأشــهرت األســلحة البيضــاء والســوداء ، وحــاول الــبعض الفــرار 
م جبـــدران الكـــراج تاركـــة فيهـــا أخاديـــد وخـــدوش  مـــن الســـاحة فاصـــطدمت ســـيارا

  . بقيت ذكرى تشهد على أخالقهم
ــــدخل يف ســــجل   ــــيت ت ــــدة ال بــــاب الكــــراج وحــــده كــــان حيصــــي الســــيارات اجلدي

سيارات اخلدمة كما أنه كـان حيصـي يف السـجل اآلخـر األراضـي الـيت تبـاع وتشـرى 
  بثمنها تلك السيارات .

اليــوم مل تبــق أراضٍ  للبيــع ، ســوى البقــاع الــيت حتفــظ رفــات األجــداد ، األجــداد 
م اهـرتأت ، الذين استبدلوا هذه السيارات ا ملتنقلة باألرض الثابتة الراسـخة. سـيارا

يج .   واألرض اليت باعوها ازَّينت وأخذت زخرفها ومجعت من كل زوج 
يذكر التاريخ أن الربيع كان يشهد مهده األول على سفوح جبل ليلـون . فتـتألأل 
ــع عليهــا نــدى الفجــر بإشــعاع الشــمس املذهبــة ، فتمــد  الصــخور الفضــية الــيت جتمَّ

قائق النعمان أعناقهـا تتمطـى مـن أثـر النعـاس ، ترسـل األقـاحي نـداءات اسـتغاثة ش
عرب الفراشات اليت حتـط عليهـا ، تنـذر الزنـابق كـل أزاهـري اجلبـل بـاقرتاب اليـد اآلمثـة 
ا مـــن كثـــرة الصـــياح  الـــيت تقتلـــع الربيـــع مـــن ســـفوح اجلبـــل . تفقـــد الفراشـــات أصـــوا

  ان القرويني صماء.واالستنجاد . يف النهاية تكتشف أن آذ
  ويذكر التاريخ أن أهايل القرى قد ساعدوا يف قتل الربيع .

وســــاعدوا يف اقــــتالع الصــــخور وتغيــــري معــــامل األرض وبنــــاء اجملمعــــات والقصــــور 
  واحلظائر 

  وساعدوا يف إبعاد أوالدهم عن أماكن اللعب والتجوال يف السفوح اخلضراء . 
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  يع أرضه .مث ساعدوا يف إرغام كل من متنَّع عن ب
وساعدوا يف القضاء على املراعـي وإبـادة املواشـي الـيت باتـت خطـرية علـى حـدائق 

  األسياد 
  مث ساعدوا يف إبادة البشر .

أجل .... هكذا تبدلت األمور خارج هذا الكراج ... حىت لو أن أحد األجداد 
  لو قدر له أن خيرج من قربه " ال قدر اهللا " فإنه لن يصدق ما سوف يراه .

ــــة مــــن أشــــجار الســــرو ف ــــيت كانــــت حماطــــة بغابــــة مجيل هــــذه منطقــــة " كوكبــــة " ال
والصـــنوبر والزيتـــون والبلـــوط ، والـــيت كانـــت تشـــهد مهرجانـــات الربيـــع والشـــعر ، قـــد 

  حتولت اليوم إىل أرضٍ  للمعارض الضخمة املنتشرة يف أطراف جبل ليلون .
لصـــور التذكاريـــة كـــان األجـــداد يســـتندون إىل تلـــك األحجـــار األثريـــة ويلتقطـــون ا

  جبانب النقوش اليت مل يفهموا منها شيئاً .
أجــداد األمـــس كــانوا يتجولـــون حبريــة تامـــة هنــا ..... أحفـــاد اليــوم ُحيظـــر علـــيهم 

  دخول أرض املعارض  .
األطفال يتلهفون لرؤية مدينة األلعاب اخلرافيـة الـيت ُسـيجت بأحجـار املرمـر بعلـو 

عون ضـــحكات أطفـــال الســـادة املتمتعـــني مخســـة أمتـــار ، حيرتقـــون غيظـــاً وهـــم يســـم
  بأحدث األلعاب وأمجل السباقات وتوزع عليهم اهلدايا النفيسة . 

النساء تسمع فقط بالسوق الضخم " املول " املؤلف مـن أحـد عشـر طابقـاً عـدا 
  طابقي القبو ، مل ُيسمح هلن يوماً التسوق فيه أو حىت التفرج دون الشراء على : 

  األغذية واألحذية .آخر موضات األلبسة و 
وآخـــــر صـــــرعات املطـــــابخ اإليطاليـــــة والعطـــــور الفرنســـــية والســـــاعات السويســـــرية 

  واجلالبيب العربية
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  وآخر تقنيات اآلالت الكهربائية وااللكرتونية والالالكرتونية 
  وأحدث تصاميم غرف النوم وغرف الضيوف وغرف .... الكالب 

  رة على :مل يسمح هلن حىت دخول طابقي القبو إللقاء نظ
ــــات الشــــعر اخلاصــــة بــــالكالب  ــــواع الصــــوابني والشــــامبوهات والبالســــم و مثبت أن

  املهجنة والالمهجنة
أو قطـــع الشـــورت والفـــانيال املخصصـــة لتـــزيني الكـــالب يف املهرجانـــات واألعيـــاد 

  الرمسية والالرمسية 
  أو أنواع األطعمة واملشروبات الروحية والالروحية املعروضة فقط .... للكالب

........  
أســـفل طـــابقي القبـــو كمـــا ورد يف األحبـــاث اجليولوجيـــة هنـــاك طوابـــق متتاليـــة مـــن 

  الصخور الكلسية البيضاء النقية من كل الشوائب !!!! .
كـــان موقـــع الكـــراج قريبـــاً مـــن منطقـــة أرض املعـــارض وكـــان مبقـــدور الســـائقني أن 

صـة وحسـرة يُطربوا للموسـيقى الصـاخبة يف كـل ليلـة ، ويف قلـب كـل واحـد مـنهم غ
  لرؤية ما وراء اجلدار الرخامي .

م مل تعــد تصــلح لنقــل  ــم ، فســيارا وتــراهم اآلن مشــغولني باملصــيبة الــيت أملــت 
م مع عجلة الزمن .   الكالب ، لقد كانوا يديرون عجالت سيارا
م كانوا يعانون من الفقر والفاقة وازدواجية املشاعر    صحيح أ

م كانوا يبلعون ا   لغصة ويسكتون على مضضوال ننكر أ
م كانوا يتأملون غيظاً وحنقاً وندماً    وال ننسى أ

  إال أن عجلة احلياة كانت تدور.
  أما اآلن فعليهم أن خيتاروا أحد األمرّين :
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م إىل أرض أخــــرى  إمــــا أن ينضــــموا إىل خــــدم األســــياد ، أو أن يبتعــــدوا بســــيارا
  يرزقون فيها .

  ول .بعض ضعاف النفوس اختاروا احلل األ
  اآلخرون الذين حيتفظون بشيء من كرامة األجداد رفضوا احلل األول

  قال هلم محو:
  هل مسعتم بالقرار اجلديد ؟  -
  إننا ال نسمع القرارات إال عن طريقك يا محو ، اخربنا ما وراءك .  -
  مت رفع أسعار الوقود .  -
ا كارثة . -   إ
ذات املـوديالت األقـدم مـن  وُحيظر على حمطـات الوقـود أن تسـتقبل السـيارات -
  ٢٠١٠عام 
  وماذا سنفعل بسياراتنا ؟ -
  سندفنها قرب رفات أجدادنا . -

كان الرحيل من جبل ليلون ـ موطن األجداد ـ شاقاً على نفوس هـؤالء احملتفظـني 
  بالكرامة 

فمــا هــان علــيهم أن يبتعــدوا عــن رفــات األجــداد وحطــام الســيارات ، لــذلك فقــد 
ينضــــموا برحابــــة نفــــس إىل طبقــــة اخلــــدم ويعملــــوا يف خدمــــة كــــان مــــن الكرامــــة أن 

  القصور واحلقول واحلظائر .
إن مل يكـــن مـــن أجـــل لقمـــة العـــيش فمـــن أجـــل أن حيرســـوا املـــدافن ..... مـــدافن 

  الكرامة آخر ما تبقى لديهم من هذا اجلبل  .
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****  

 صناعة الصفر

  
  احمد عمر

  
  حلكــم الصــندوق االنتخــايب... حــىت اآلن ال مثــال عربيــاً! اً هــل ســنقف يومــاً احرتامــ

ـــة تقـــول أن النظـــام الســـوري ســـيبدل "اهلويـــات" يف هـــذا الوقـــت  ةمثـــ إشـــاعة إعالمي
 يقـدر السـوري جمـاوزة حيـه أو قريتـه؟ اسـتخراج البطاقـة احلرج من التـاريخ، حيـث ال

الوطنيـــة كـــان يـــتم مـــن احملافظـــة الـــيت ينتمـــي إليهـــا املـــواطن حصـــراً، فاالنـــدماج بـــني 
احملافظــــات مل يبلــــغ درجــــة جعــــل احملافظــــات متســــاوية؟ ســــتكون بطاقــــات صــــافية 

  "االنتماء الوطين" هذه املرة. 
  

اجلديدة إىل مثانيـة مليـون نسـمة ،كمـا  شعب سوريا سيتقلص بفعل زمهرير اهلوية
  استلم النظام سوريا عددياً منذ فجر احلركة التصحيحية.

وكانــت قــد ســرت إشــاعات أن النظــام يســتطيع متييــز املــوالني مــن املعارضــني مــن  
خــالل زوجيــة األرقــام أو فرديتهــا، اإلشــاعات تزدهــر إبــان األزمــات والكــرب. يبــدو 

ــا ت تحـــام رئــيس فـــرع أمــن ملركـــز انتخــايب يف االســـتفتاء مل افهـــم ســبب اق تحقــق .أ
الرئاســي األخــري مث زّجــه علنــاً أمــام رؤوس األشــهاد زكيبــة مــن األصــوات االنتخابيــة 
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لألموات أو لألشباح يف فم الصندوق األخرس ، لعلها أصوات مرؤوسـيه وأهـاليهم 
  ائة ؟ بامل ٩٩األحياء واألموات من غري داع، فالنتائج معروفة، كانت وستكون 

لعلهـــا مــــن التنفـــل أو هــــو تطويــــع أو تطبيـــع أو "تضــــبيع" للمشـــرفني علــــى نزاهــــة 
النظــــــام كــــــان ينشـــــد نشــــــيده الــــــدائم : لســـــنا جــــــاهزين للدميقراطيــــــة،  االســـــتفتاء!.

الدميقراطيـــة الشـــعبية هـــي دميقراطيـــة التســـعة والتســـعني باملائـــة، اآلن يف مصـــر يـــرجح 
  خابات بالذرائع البعثية نفسها. مراقبون تسليم الرئاسة للسيسي من غري انت

  
الليــربايل عمــرو محــزواي بعــد فــوز اإلخــوان يشــرتط االنتخــاب للمثقفــني، فــاألميني 
املصــــريني ال يســــتطيعون التفريــــق بــــني شــــفيق ومرســــي، وبــــني رابعــــة العدويــــة وإهلــــام 

  شاهني، وجيب أن يستحصلوا شهادات جامعية مثله . 
  

وان من الصـدقة والزكـاة ، الصـالة جيـب أن العلماين خمتار كامل يشرتط منع اإلخ
تكــون بــني العبــد والــرب، اللحيــة دعايــة انتخابيــة، احلجــاب تــرويج، الســيقان ايضــا  

   لصندوق تابوت "بروكست األحياء" !كذلك ؟ هل نسمي هذا ا
  

لعـــل أكـــرب اخـــرتاع علمـــي بشـــري بعـــد اكتشـــاف النـــار الـــذي يعيـــد املؤرخـــون اليـــه 
دوالب، االســم العــريب الصــحيح الفصــيح هــو العجلــة ، ابتــداء أمــر التــاريخ هــو؛ الــ

  العجلة تعين أيضا السلم (لسان العرب الَعَجلة َدَرجة ِمَن النَّخل) . 
  

السيســـي ارتقـــى الطـــائرة بذريعـــة اســـتعادة الســـلم ؟االســـتعجال مشـــكلة مـــن أهـــم 
مشــاكل اإلنســان و"خلــق اإلنســان مــن عجــل" ، العجــل بلغــة الــيمن هــو الطــني ، 
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ائر بــني تثبيـــت الــزمن واإلســراع إىل املســـتقبل لتحقيــق أمانيــه و األســـى اإلنســان حــ
علــى فقــدان املاضــي مث احلنــني الفــاجع الثاكــل إليــه. األمريكيــون أكثــر ســكان هــذه 

   املعمورة إنفاقا على الشعوذات وقراءة الكف واملستقبل واألفالك.
  

احلضــارة؟  ســلم العــرب منــذ قــرون عــدة باجتــاه واحــد هــو إىل الــدرك األســفل مــن
لكن االخرتاع العلمي الثاين هو الصفر ( وهو عجلة شكًال وفعًال فبه تدور األرقام 
دواليك ) ويعود اخرتاع الصفر إىل العرب كما ينبئ امسـه، لـه، لكـن خيـاهلم تواضـع 
عنــد رقــم األلــف فلــم جيــاوزه، بــالرغم مــن كثــرة الغنــائم الــيت تــدفقت إلــيهم يف الــبالد 

ارون الرشـــيد كـــان حيلـــب ضـــروع الســـحاب باإلشـــارة ،علـــى املفتوحـــة، حـــىت أّن هـــ
العكـــس مـــن اهلنـــدوس الـــذي اخرتعـــوا مضـــاعفات املليـــون واملليـــار .. هنالـــك قـــول 

   رب اخرتعوا الصفر مث ناموا فيه !شائع و راٍث أو هاٍج يقول أن الع
  

ريــاض الــرتك أول مــن أشــار عربيــاً إىل الصــفر االســتعماري، الربيــع العــريب القاســي 
ح أن االستعمار الكولونيايل رقم فوق الصفر، والطغيان حتـت الصـفر مبراحـل ، يرج

فقــد عقــد العلــم نكاحــاً ضــرورياً بــني الصــفر والواحــد ، يف علــم الرياضــة واحلســاب، 
والــذي علــى أساســه مت تــأليف احلواســيب والبوابــات املنطقيــة ، بــذرتا زوجــي الصــفر 

طبلــــة، ويف الــــدخان الــــذي كــــان والواحــــد كانــــت ســــابقة يف "الــــدم والتــــك"، يف ال
  األقدمون يرسلون به إشارات استغاثة ،دخان بقعة مث دخان حبل. 

  
إشــارات مــورس التلغرافيــة هــي أجبديــة مشــكلة مــن الصــفر والواحــد الصــويت . يف 
علم اإلهليات الصفر هو العدم والواحد هو اخلالق. لكن الزعيم العريب خلق عالقة 
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و الصفر الذي حـبس الشـعب فيـه سياسـياً. املائـة  طالق بني الواحد الذي احتكره
هـو نقـيض الصـفر ، حـىت يصـري الـزعيم الواحـد األحـد ال بـد أن حيصـل علـى نســبة 
تســعة وتســعني، وهــو أكــرب ، عفــوا أدىن، تواضــع شــعيب يتنــازل إليــه الواحــد األحــد 

  العريب "اجلمهوري" إىل الصفر الشعب . 
  

الــرقم القياســي وهــو مائــة باملائــة . وكــان صــدام حســني قــد جــازف بادعــاء بلــوغ 
الــــزعيم الســــوري، اكتفــــى بنســــبة أمســــاء اهللا احلســــىن. الــــزعيم الليــــيب، مــــن جهتــــه أو 
جهاتــه كلهــا، رفــع نفســه فــوق األرقــام والنســب، وقــد وقــع مــا وقــع، فســارع النظــام 
الســـوري إىل إصـــالح متـــأخر ، وهـــو تـــأليف دســـتور "مقبـــول" لكـــن مـــدة الرئاســـة 

ســبعة و ... سيصــفر العـداد ! ألــيس واحــد مــن أبنــاء الشــعب؟ مقدسـة وهــي الــرقم 
كمـــا يصـــرح نائـــب برملـــاين ســـوري اشـــتهر ببيـــع املربعـــات والـــدوائر يف الفضـــائيات . 

  الصفر واملائة شقيقان سياسيان ويعنيان الطوىب . 
  

نشـــري إىل أّن حتطـــيم ألوهيـــة اإلمرباطـــور اليابـــاين اســـتدعت قنبلتـــني نـــوويتني، فـــال 
اخلـــراب يف ســـوريا بغـــرض حتطـــيم الـــزعيم املتألـــه اجلـــامث يف عـــرش عجـــب مـــن هـــذا 
بني املائة والصفر مسافة هائلة و خيط بسيط . والـدليل  العربية.األحدية الواحدية 

   بة البوعزيزي اليت قلبت العداد .هو عر 
حىت اآلن ال جييد العـرب اإلحصـاء ، ال جيـرؤون علـى االحتكـام إىل الصـندوق ، 

   ري خداع الصندوق أو خداع العقل.وا على العهد إما أن جيوإن فعلوا انقلب
اســــة كفــــراً، ممنــــوع خلــــط الــــدين بالسياســــة، لكــــن املــــانعني املقــــاومني جعلــــوا السي

ني ؛ أمة اقرأ ال تقـرأ ، أفـال تعـد يومـاً عـداً صـحيحاً غـري الـرقم واحلزب احلاكم ديناً!
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  (املدن) الواحد، و ..التسعة وتسعني.
  شعر  
  

  كردي
   شيخو بسمة

  ما أن تقول أنك كردي
  حىت ينمو جبل على ظهرك

  قدر الكردي
  أن حيمل قمة من كردستان

ا حياته   ويكمل 
  ينبت الثلج على قمم أصابعك

  تعيدها
  فيتلون الثلج

  كثوب عجوز كوجرية
  تشتعل يف قلبك
  نار النوروز

  ويدور حوهلا الصوفيون
  حد الثمالة

  مرددين قصائد املال جزيري
  لقتراقب كيف خت
  أزهار جنار
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  على كتفيك
  وتشرق الشمس يف عينيك

  بواحد وعشرين شعاعاً 
  خيرتق كل منها جسدك
  كخناجر مضيئة

  لتنزف وطناً 
  راقداً يف خيال اهللا

***  
  يصيح الكون من وجعك

  أنت كردي
  أنت عدو اجلميع

***  
  فلرتضع حليب القمر
  ولتأكل من تراب النجم
  فليس لك يف األرض

  نصيب
***  

  أنت كردي
  ليك أن تبتلع الدخانع

  لتتضح الرؤيا
  لتبصر فتات اخلبز املنثور
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  الذي يقودك لغدك األمجل
  قبل أن تلتهمه األفواه املثرثرة

***   
  أنت تاريخ عمره ماليني السنني

  لكن الدنيا ال تقرأ
  أنت حضارة إنسان

  تساحمه ال يفهم يف الغابة
***   

   أنت كردي
  أنت حزن بزق
  وأنني ليل

  املاحلأنت ظل األمل 
  على صدر هذه األرض العجوز

***   
  أنت ثغر مسبح
  بوطنك وأرضك

  وستستجيب السماء لك
  ستستجيب
  لعنادك
  لرسوخك
  جلمالك
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***  
  أنت كردي
  ستملك الريح

  وستملك معها أرضاً ومساء
 ***  

  أنت حلم ملون
  يف دنيا ال تبث إال باألبيض و األسود

 ***  
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 إصدارات جديدة
  
  :ية الظالمون ثالث - ١

  
الكويت، صدرت الطبعة الثانية من ثالثية  –عن دار مسا للنشر والتوزيع     

{الظاملون} بأجزائها الثالثة ضمن إصدار واحد لألديب مصطفى سعيد، وجتدر 
ا خالل صدورها عام ا يف سوريا، مث  ٢٠٠٧إلشارة اىل أن اجملموعة متت مصادر

أعيد طباعتها يف نفس العام يف السعودية وصدرت الطبعة األوىل عن دار الكفاح 
  للنشر والتوزيع والقت رواجاً ملفتاً.

وقد جرت حماوالت للتعاقد مع مؤسسة إنتاج لتحويل العمل إىل مسلسل تلفزيوين 
  شروع تأجل بسبب أحداث الربيع العريب.لكن امل

اىل  ١١-٦الثالثية ستتوفر يف معرض الشارقه جناح دار مسا للنشر والتوزيع من 
 ٢٠١٣-١١-٣٠اىل  ١١-٢٠وبعدها بأربعة أيام بتاريخ  ٢٠١٣-  ١١- ١٦
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 . يف معرض الكويت الدويل للكتاب
 
    عبث مع الكلمات: – ٤

  
  

، ٢٠١٣دمشق  –وزارة الثقافة  –ورية للكتاب من منشورات اهليئة العامة الس    
باللغة صدرت الطبعة األوىل من اجملموعة الشعرية للشاعرة الكردية بسمة شيخو 

  :ةالشعري جمموعتهامن أجواء ، العربية
إذا مت ذات ليلة فال جتعلوا شاهدة قربي حجرية ، اجعلوها وردة أقطفها ساعة 

  قين لتحت الرتاب.أشاء ، يف ليلة مقمرة أهديها لعاشق سب
 
  :وكبير ساحرٌ  هنا الخريف - ٢
  

 كتاب  1977 مواليد ي منحاج جوالن السوريّ  واملرتجم لشاعرصدر ل     
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من أجواء   واإليطالية العربية باللغتني  وكبري ساحرٌ  ، هنا ، اخلريفبعنوان 
  الشعري:الكتاب 

   رآه َمنْ  /شّيعوه أين إىل أو كيف أعرفُ  ال
.....  

 تتالشى كي تّتسعُ  مّتسخةٍ  بدوائرَ  قونوُحيدّ  
 أيُّ  /املمّرضة أيقظَ  َمنْ  / الشرطيّ  رشوةَ  سدَّدَ  َمنْ  / احلكوميّ  املستشفى رواقِ  يف

  املوتى ثالجةِ  يف سجَّْتهُ  األيدي
 

 زرقةِ  من املعّلقةِ  القرنفالت بياضِ  إىل /بصمت وينظرون الراحلون األصدقاءُ 
م يكملون مث /السقف  غيا

 جديدة ومميزة وان كانت شعريةحالة  وينتج  قلقةً  قصيدةً  حاجي جوالن يبين
 تأثري واقع سورية املدمر. تحت ، سوداويةً 

________  
  
  
  :كتاب وقائع المؤتمر الفرنكوفوني األردني    - ٣
  

صدر كتاب وقائع املؤمتر الفرنكفوين األردين بالتعاون مع جامعة بيكاردي      
من أعداد جملة دراسات  ٥١ذلك يف عدد مستقل  رقمه و  جول فرين الفرنسّية،

وهو التعاون األّول .وكان املؤمتر الذي  عصور متوسطّية الفرنسّية احملّكمة العريقة،
 ١٤و١٣نّظمه قسم اللغات احلديثة يف جامعة آل البيت قد ُعقد يف يومي 
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،وذلك حتت شعار "تلقي ألف ليلة وليلة يف حقول العلوم ٢٠١١نيسان 
.وذلك بالّتعاون مع ٢٠١١نيسان  ١٤و١٣وذلك يف يومي نسانية عامليًّا"،اإل

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف األردن والّسفارة الفرنسّية يف عمان 
  واملكتب اجلامعي للفرانكوفونّية.

وكانت قد دارت حماور املؤمتر حول تلقي ألف ليلة وليلة يف اآلداب العاملية      
و  ( اجلندر) النوع االجتماعي، genderواألدب من منظور  ميلة،والفنون اجل

و املسرح والرسم واملوسيقى والنحت والسينما  أدب األطفال والقصص املصورة،
 و ترمجات ألف ليلة وليلة: تقومي ونقد، واألفالم املتلفزة وأفالم الرسوم املتحركة،
وحكايات  تلقي والتأويل،ات القراءة واليوحكايات ألف ليلة وليلة يف ضوء نظر 

 ومنابع ألف ليلة وليلة: آفاق جديدة، ألف ليلة وليلة من منظور نفسي وأنسين،
   والغرب ورؤية اجملتمع العريب يف مرآة ألف ليلة وليلة.

 والربازيل، وبلجيكا، وأملانيا، األردن، مشاركًا من ٧٠ املؤمتر أكثر من وشارك يف
،وتونس،ومصر،والّنمسا،واملغرب،وسوريا،وإيران،وأموالربتغال،وكندا،وإيطاليا،وفرنسا

  ريكا،ودول أخرى.
 وقد تضّمن الكتاب طائفة كبرية من أحباث املؤمتر املكتوبة بالفرنسّية والعربية،     

ففي حمور اللغة العربّية جاء حبث للدكتورة سناء الشعالن بعنوان" توظيف ألف 
وحبث بعنوان"  اهللا ونوس"،ليلة وليلة يف مسرحية امللك هو امللك لسعد 

"أسس فن  وحبث بعنوان: أندلسيات كتاب ألف ليلة وليلة" للدكتور أمحد اجملايل،
وحبث بعنوان"  تور حسني بن عائشة،كمقاربة تأويلّية لرحلة السندباد" للد  التأويل:

"أصول ألف ليلة وليلة بني الكّتاب والّنقاد العرب قدميًا وحديثاً" للدكتور عمر 
وحبث بعنوان" صورة التجارة والّتجار يف حكايات ألف ليلة وليلة  جابر،صبحي 
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  اجلزء األّول منوذجاً" للدكتورة هند أبو الّشعر.
فقد جاءت أحباث باللغة الفرنسّية بأقالم  أّما يف حمور األحباث الفرنسية،    

  األكادمييني: 
Niserrn abu-hankak,Rochelle almehida,carleo 
boindin,tayeb bouderbala,aicha brandbur,Danielle 
buschinger,andre crepin,helene dauby,cyrille 
francois,dorothee fritz-
ababneh,Jacqueline,Gabriel-chabot,rima eid asi 
moqattash,samara moutakll,yves ouatakll,anna 
ponomarva,Genevieve pichon,genevive 
pichon,Isabel pires de lima,raymonde 
Robert,narjess saidi-d outrelinga,david steel,katia 
vandenborre,martine yveranault. 

  
وائل ربضي منسق املؤمتر: إّن صدور هذا الكتاب له العديد من  ويقول د.   

السيما أّن يكون أرضًا طيبة وجامعة لنقاد عامليني وعرب حول إرث  األهداف،
وصوًال إىل رّد اعتباره له يف خضم  وهو ألف ليلة وليلة، ق،أديب إنساين عمال

وإلغاء تداوله  ونادت يف بادرة خطرية إىل حرقه، أحداث جديدة هضمت حّقه،
   وكأنّه ضرب من املخدرات".
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  الفهرس

  
  :االفتتاحية

  عندما يضيع حق شعب عريق
   ٤  ---------------------------------- أسرة احلوار

  
  ملف العدد:

  حول حقوق اإلنسان في سوريا
  ٦--- ---------------------------------- وليد حنا

  في الميزان
  ٢٥-- ---------------------------- احملامي مصطفى أوسو

  أهم العقبات
  ٣١ ----------------------------------- هيلني سيسو

  حقوق اإلنسان والثورة السورية
  ٣٧ -----------------------------------مجال قارصلي

  
  : حوارات

  المهندس بشير سعديحوار مع 
  ٤٠ - -----------------------------------أسرة احلوار
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   شهادات :
  الكورد في سوريا ( أكثر الناس فقرًا في أكثر المناطق غنًى )

  ٦٤ ----------------------------مجعية االقتصاديني الكورد 
  

  بحوث ودراسات :
  باب وثقافة الديمقراطية وحقوق اإلنسان في عصر العولمةالش

  ٦٧ -----------------------------------صاحل عثمان
  االستبداد وعملية التحول الديمقراطي –قضية حوارية 

  ٩٩ -------------------------------املهندس علي علي
  

  وثائق :
  العهد الدولي الخاص

  ١١٨ ----------------- -----------------أسرة احلوار
  

  قراءة في الكتب والمطبوعات :
  ( إشكالية الناس والسياسة في المجتمعات العربية )قراءة في كتاب 

  ١٢٢ ----------------------------- ----راماين كورد 
  

  شخصيات كردية :
  رشيد حمو



  ٢٠١٤ أيار -  )٦٦(العدد   -  العشرونالسنة  -الحوار    ١٦٤

  ١٣٠ ---------------------------- ---- احلوار أسرة 
  
  

  أدب وفن :
  في التراث الغنائي الكردي المرأة

  ١٣٥ --------------------------------- -طه خليل 
  

  قصة :
  جبل ليلون في مرآة المستقبل

  ١٤٣ ------------------------------ --- هاوار ليلوين
  

  شعر :
  كردي

  ١٥٣ ---------------------------- -----بسمة شيخو
  

  ١٥٧ -- --------------------------- : جديدة إصدارات
  

   ١٦٢- ---------------------------------- الفهرس


