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  .اآلراء الواردة  يف الة تعرب عن رأي أصحاا •

 ]املواد الواردة يف الة تعبر عن آراء أصحاا[ •

  . بكل املسامهات الواردة إليها"احلوار"وترحب  •

  . للدراسات واملقاالت املوثقة علمياًأفضلية النشر •

 مع املسامهات إرسال قراء الكرام عن الة من الترجو •

:                                                             ما يلية مراعا

.                              ـ الكتابة خبط واضح وعلى وجه واحد للورقة١

  :ـ اإلشارات املرجعية املوثقة تثبت بالترتيب٢

  .اسم املؤلف ـ عنوان الكتاب ـ مكان الطباعة وتارخيها

  /.الفلويب/ـ الطباعة على الكومبيوتر مع إرسال ٣
  . أصحاا   املواد الواردة إىل الة ال تعاد إىل

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

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

   سورية على تأسيس احلركة الكردية املعاصرة يفاًمخسون عام •

  .)سورياً وكردياً (العالقة املتبادلة بني الثقافة والسياسة •
 .دراسات يف القصة والرواية الكردية •
  .التاريخ الكردياآلثار وحول  عيضاموو دراسات •

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

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

بأية مالحظة أو نقد يرد إليها خبصوص جتربتها الـسابقة،          " احلوار" كما وترحب جملة    
قاء باحلالة الثقافية والفكرية الكردية حنو أفق أكثر دميقراطية وتنويراً،          وذلك دف االرت  

ونتعهد بتأمني املناخ الدميقراطي الذي يوفر حرية عرض كافة وجهات النظـر والـرأي              
املختلف، جلميع أصدقائنا وقرائنا يف الوسطني العريب والكردي على حد سواء،  علـى              

ي متقدم حييط حبقيقة  مشكالت واقعنـا بكامـل          طريق نشر ثقافة عقالنية مستنرية ووع     
  .أبعاده

  : التاليني ترسل الكتابات إىل العنوانني االلكترونيني
UTcom.hotmail@alhiwarTU  
UTcom.world2mail@alhiwarTU 
  :نترنت عرب موقعيننوه إىل أن جملتنا متوفرة على شبكة األة ذه املناسبو

  UTnet.efrin.wwwTUعفرين ـ نت 
  UTcom.dem-yek.wwwTUموقع نوروز 



    ٨٢٠٠  صيف وخريف -  ٦١ – ٦٠ ان  عشرة  ـ  العدداخلامسةاحلوار ـ السنة    ٤ 

  
  االفتتاحية

  

  هذه هي حركتنا
  

أسيس أول حزب كردي معاصر كثرياً          أثار اقتراب الذكرى اخلمسني لت    
من السجاالت وبعض التساؤالت، ورمبا الشجون، يف السنوات األخـرية،          

  .كما كان موضوع حبٍث وتأمل سابقني
لذلك فضلنا التوقّف عند بدايات تأسيس احلركة، والعمل علـى توضـيح            

اطيـة  بعض الدوافع والعوامل اليت سامهت يف ظهور احلركة القومية الدميقر         
الكردية يف سورية بعد احلرب العاملية األوىل، وارتباط هذه الوالدة مع إعادة            

  .تقسيم املنطقة وتثبيت احلدود الراهنة بني سورية وتركيا املعاصرة
            فحركتنا مل تكن وليدة العقود والسنوات األخرية كما يعتقد بعض من اهتم

 مـل النـشاط التنـويري       بتاريخ املسألة الكردية مؤخراً، بل هي امتداد      
            منذ مطلع القرن التاسع عشر، فهذه احلركة بال شـك الكوردي والسياسي

وهـي ابنـة النـضال      . من أقدم احلركات القومية الدميقراطية يف املنطقـة       
  . التنويري ألجياٍل متعاقبةياجلماهري
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 كما هي قبل هذا وذاك حركة مطلبية شعبية تدافع عن حقـوق اجلمـاهري             
الكردية االجتماعية ـ االقتصادية، وكذلك حقوقه الثقافيـة ـ الروحيـة     

  .وصوالً إىل طلب تأمني حقوقه السياسية ـ اإلدارية
 وأول ما ميكن أن يقال بصدد التقدمي لتاريخ احلركة الكردية بأا حركـة             

  .سلمية دميقراطية  مطلبية بامتياز
ئٍن حـي حجـراً أو قنبلـة، ومل يقطـع            فهذه احلركة مل تلق يوماً على كا      

ليس حلركتنـا جيـوش وال      . مناصروها شجرة، ومل حيتل أنصارها أية قرية      
مل نغزو بلـداً ومل جـر   . أسلحة، ليس لديها بالتأكيد سجون وال معتقالت 

  ...أسرة واحدة
 وعلى الرغم من ذلك فقد حلق بتاريخ احلركة الكثري من التشويه وأصاب            

لذلك نفتح باب احلوار    . اإلجحاف ومتّ نسيان جممل إجيابياا    جممل مسريا   
لتسليط الضوء على اجلوانب االجيابية والسلبية معاً يف تارخيها، كما سنسعى           
عرب عدة حلقات إلبراز دور العديد من الشخصيات اليت ضحت وعملـت            
يف سبيل حتسني مسار احلركة، ونعيد التذكري بكل الذين ضحوا يف سـبيل             

نأمل أن تكـون هـذه      . استمرارية وتطوير هذه احلركة الوطنية الدميقراطية     
البداية املتواضعة  مدخالً ملزيد من اآلراء والدراسات، وخطوة للكشف عن            
املزيد من اجلوانب اإلنسانية والنضالية يف تاريخ احلركة الدميقراطية الكردية          

  .يف سورية
  "احلوار"
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  )القسم األول(

  سألة الكردية يف سورياجذور امل

  ودور احلركة السياسية

       بدرخان علي 

  !مسألةٌ كردية يف قلب العروبة؟:أوالً

فاملوضوع الكردي مل   . يبدو السجال حول الشأن الكردي يف سورية، وكأنه فتح للتو         
يأخذ مكانة مهمة يف املداوالت وحلقات النقاش الوطنية، نظراً لعدم وجود تـاريخ             

ية الكردية على صعيد اللوحة السياسية العامة يف البالد، كما هـو يف             ملحوظ للقض 
العراق مثالً، حيث املسألة الكردية ذات تاريخ حافل باحلروب والصراعات مع بغداد            

بل هي مشكلة حقيقية يف تكوين وبنية الدولة واتمع         . ويف صلب القضايا السياسية   
لعراقية، وهي حقيقة موضـوعية غـري قابلـة          ا ةالعراقيني منذ بدايات تأسيس الدول    

للتجاهل واإلنكار، بالنسبة للعراقيني على األقل، إن مل يكن للعرب عامة، سوى من             
  .يصر منهم على اشتقاق الواقع من اإليديولوجيا، وهم ليسوا قلة
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يف سورية، كما أشرنا، الشأن الكردي مل يأخذ حيزاً مهماً يف الـربامج الـسياسية               
فبتنا نقرأ، بني الفينة واألخرى، مواقف      . تيارات، القومية منها وغري القومية    للقوى وال 

، تعكس هـذا القلـق      نقيضهوآراء ألفراد وتنظيمات، قريبة من السلطة أو يف مواقع          
والتوجس والتذمر من تزايد احلديث املتنامي حول الـشؤون الكرديـة، احلقوقيـة             

ني يتعدى الكالم سقفاً ضيقاً من مواطنة       والسياسية، من قبل غري األكراد، ال سيما ح       
هي أقرب لصهٍر قسري، أثبت فـشله يف        ... مسيجة بشروط وخطوط ودوائر محر    
  .منطقتنا وواقع التعددية القومية فيها

ال مندوحة إذاً من ابتكار مفهوم خمتلف للمواطنة أكثر مشولية واتساعاً ومقدرة على             
لة تارخيياً، ويف املقدمة منها اهلويات القومية لشعوب        احتواء بناء ومثمر للهويات الفاعِ    

املنطقة، وإعمال النظَر و العقل التارخيي الفاحص البتداع مناذج متجددة للمواطنة يف            
فنحن نتحدث عن   . بلدان متعددة القوميات واألديان، بناء على خربة البشرية مجعاء        

ان، ومتس شعوباً وبلداناً عديدة يف      مشكالت هلا طابع تارخيي وممتدة يف الزمان واملك       
  ...املنطقة ودوالً كُربى واتفاقيات دولية

يستدعي األمر، أوالً، الكف عن النظر إىل املسألة الكردية وكأا انبعاث لتشكيالت            
التعبري امللطّـف للـصهر     (طائفية، كانت يف طريقها لالنقراض والزوال واالندماج        

لوال التالعب اإلمربيايل واالختـراق االسـتعماري       ) قالقومي واإلثين، يف هذا السيا    
  !للوطن العريب

فدمشق هي قلـب    . سيكون من العسري القبول مبا يعكر صفو اخلطابة القومية العربية         
العروبة النابض وعاصمةُ األمويني وسورية هي مهد العروبة، كما تجمع األدبيـات            

السلطة وإعالمها فحسب، املزاود علـى      السياسية والفكرية العربية مجيعاً، ال خطاب       
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اجلميع بالشعارات القومية ومزجها بشعارات إسالمية حـني اللـزوم، أو مناهـضة          
  .االمربيالية تارة، أو مجيعها، حسب الظروف ومقتضياا

بيد أن حديث اخلصوصية الكردية يف سورية ليس اختراعاً مستجداً، كمـا يـدعي              
بدايات نشوء الدولة السورية حتديداً، أي حىت قبل        كثريون، وإمنا كانت حاضراً منذ      

 ١٩٩١نشوء التعبري السياسي املنظّم يف مخسينات القرن املنصرم، وهو بدوره يـسبق     
التاريخ الذي اعتربه أحد كبار املفكرين العرب السوريني بدايـة مـا أمسـاه              (بكثري  

، أو  !ي للعـراق  أو االحتالل األمريك  !) األكراد لكرديتهم، يف العراق؟   » اكتشاف«
 بداية تاريخ املـشكلة     ١٩٦٢الرؤية التبسيطية الذاهبة إىل اعتبار نزع اجلنسية يف عام          

الكردية حبيث يتكفل إعادة اجلنسية إىل اردين منها إغالق امللف الكردي ائياً؟ أو             
هي ردة فعل، مبالغ فيها، استدعتها سياسات سلطوية خاطئة         : على حنو أكثر تبسيطاً   

  .اجلميع، أكثريات وأقلياتجتاه 

إنه ملن الضروري، بداية، اإلشارة إىل عوامل موضوعية فاعلة، خارجـة عـن إرادة              
داً أو غريهم، للغياب الالفت للشأن الكردي       اكرأالفاعلني السياسيني واالجتماعيني،    

يف احلياة السياسية العامة طيلة عقود، وما بدا لكثريين اآلن وكأن جهـات مغرضـة           
يف ) أو مـسألة كرديـة    (فربكة مشكلة كردية    «صة بسورية والعرب تسعى إىل      مترب

وأول تلك العوامل، برأينا، وهو ما حد من اختاذ املسألة الكرديـة أبعـاداً              . »سورية
مؤثرة على سياسات املركز، كاليت يف العراق وإيران وتركيا مثالً، فضالً عما ذكرناه             

الدعوة القومية العربية، وعدم وجـود إقلـيم        من دور مبكر وأساسي لبالد الشام يف        
كردي ذي حدود واضحة، إمنا ثالث مناطق ذات غالبية كردية نـسبية يف اجلزيـرة        

 حلـب،    غـرب  مشال) جبل الكرد  (-وعني العرب مثالً، أو غالبية مطلقة يف عفرين       
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وهي مناطق ضمت إىل سورية احلديثة الناشئة حبدودها الراهنة بعد اتفاقيـات بـني              
  ... وال خنبها السياسيةول الكربى ملُ يستشر فيها أحد من أبناء املنطقةالد

 مل  - وهو تعبري مرفوض من قبل الكثريين اليوم يف سورية         -إن املناطق الكردية الثالث   
 -تكن يف حسابات القوميني العرب يف بدايات القرن املنصرم، وتشري درية عـوين              

، »عرب وأكراد، خـصام أم وئـام؟      «كتاا   إىل ذلك يف     -الكاتبة الكردية املصرية    
فترى أن منطقة اجلزيرة الكردية مل تكن حبد ذاا يف يوم من األيام من بني مطالـب                 

 مكماهون، وال خالل العهد الفيصلي يف       -القوميني العرب، ال يف مراسالت حسني       
وقد ضـمت   .  الفرنسي االنتداب  يف ظل  سورية، وال حىت من قبل القوميني العرب        

وبالنسبة للحدود التركية السورية فقد حددا      . ١٩٢١نطقة اجلزيرة إىل سورية عام      م
 اليت عدلت   ١٩٢١) مارس( آذار   ٩املعاهدة الفرنسية التركية اليت أبرمت يف لندن يف         

يف السنة نفسها، مث يف معاهدة      ) أكتوبر(األوىل مبعاهدة أنقرة يف تشرين األول       : مرتني
طيت لتركيا مناطق ذات أغلبية سكانية عربية، فيمـا          حيث أع  ١٩٢٦جوفيال عام   

وتنقل درية عوين عـن     . أعطيت لسورية ثالث مناطق كردية مسكونة بأغلبية كردية       
الكاتب الدامناركي كارسنت نيوبور من خالل خريطة نشرها عن رحلة قام ـا يف              

اكن  مؤكداً على وجود عشائر كردية يف ذلك الوقت يف أم          ١٧٦٤هذه املنطقة عام    
وتنقل عوين نفـسها    . تواجدهم احلالية باجلزيرة، معروفة بنفس االسم حىت هذا اليوم        

عن الرحالة الفرنسي فولين الذي تكلم مطوالً عن األكراد وعن جبـل األكـراد يف               
، لتستنتج بأم يعيشون يف مناطقهم احلالية منذ قرون         ١٨٧٠كتابه الذي أصدره عام     

بعـض  رسم احلدود السورية مع تركيا كمـا تـدعي          ومل يأتوا إليها كالجئني بعد      
  .سوريةاألوساط القومية يف 
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) أغـسطس (آب  ١٠ويشري مؤلفون كثريون إىل أن معاهدة سيفر الـيت أبرمـت يف           
تتعلق بكردستان تضمنت تلك املنـاطق      ) ٦٤ -٦٣-٦٢( وعرب ثالث مواد     ١٩٢٠

 أن اتفاقية سيفر بقيت    ومن املعلوم . مع كردستان العثمانية  ) يف سورية الحقاً  (الكردية  
  .١٩٢٣حرباً على ورق إىل أن ألغيت بشكل ائي مبوجب اتفاقية لوزان يف 

غري أن املناطق تلك بعيدة عن املركز، هامشية، غري ذات فاعليـة ضـاغطة علـى                
احلكومات املتعاقبة، فضالً عن هشاشة ارتباطهـا بـاملراكز االقتـصادية الـسورية             

اً، واعتماد السكان فيها على منط عيش بـدائي بـسيط           والسياسية واالجتماعية تالي  
يتلخص يف زراعة القمح وتربية املواشي بوسائل بدائية، ال سيما قبل مركَزة السلطة             
يف دمشق ودخول املكننة الزراعية ووسائل الري احلديثة يف ما بعد، وقيـام دولـة               

ي نفسه، ما جعـل     وكذلك هشاشة البناء الدوليت السور    ،  املصرية -الوحدة السورية 
تلك املناطق خارج دورة احلياة السورية متاماً، واليت كانت حكراً على أعيان املـدن              

يف الوقت نفسه كانت العالقـات      . الرئيسية، دمشق وحلب، وبورجوازيتها التجارية    
املدينية ضعيفة للغاية يف املناطق الكردية ذات الطابع القبلي والريفي، وقد غابت عنها             

كرب مدينة ذات غالبية كردية هي القامشلي ال يزيد عمرها عن مثانية عقـود              فأ. املدن
  .)ومثلها عفرين(

تعود، حسب مطالعتنـا، إىل     ) إن جاز التعبري  ( السورية   –إن بواكري العالقة الكردية     
الس التأسيـسي   (تلك العريضة اليت قدمها مخسة نواب أكراد يف الربملان السوري           

كذلك كانت مطالبة زعماء أكراد ومسيحيني      . ١٩٢٨) ونيوي(يف حزيران   ) السوري
، املؤسسات الفرنسية بتأسيس إدارة منفصلة للجزيرة مث انعقـاد          ١٩٣٢حمليني، عام 

 الذي ناشد فرنـسا      آغا  برئاسة حاجو  ١٩٣٨) سبتمرب(مؤمتر اجلزيرة العام يف أيلول      
 املتخصصني يف املـسألة     أحد املستشرقني (يقول بيار روندو    . إعطاءه حكماً ذاتياً تاماً   
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» األدباء وزعمـاء القبائـل    «بأن األكراد البارزين    )  االنتداب الفرنسي  إبانالكردية  
طالبوا بالسماح هلم بإقامة نظام خاص مبواطنيهم ضمن احمليط الـسوري، وكانـت             

 يف دمشق،   ١٩٢٨ حزيران ٢٣أكمل عرائضهم تلك اليت قدمت، كما أشري قبالً، يف          
هذه الوثيقة كانت تلتمس لألكـراد      .»جلمعية التأسيسية السورية  ا«مبناسبة اجتماع   

وسائل التحرر ضمن إطار ثقافتهم الوطنية لكي يصبحوا أعضاء نـافعني ضـمن             «
  :وكانت العريضة تتضمن الطلبات التالية. »جمموعة الشعوب السورية

  .ية استعمال اللغة الكردية يف املناطق الكردية شأا شان بقية اللغات الرمس-١

  . تعليم اللغة الكردية يف املدارس يف تلك املناطق-٢

  . تبديل موظفي هذه املناطق مبوظفني أكراد-٣

كردي ضمن إطار فرنـسي     » فيلق«كما كانت نفس الوثيقة تأمل يف إنشاء جيش         
وطالبت أخرياً بتسهيالت للوضع الزراعي للمهـاجرين األكـراد يف          . حلماية احلدود 

.اجلزيرة العليا
TP

*
PT

  

، على شكل متقدم مـن إدارة       ١٩٢٨وإذا كانت مطالب األكراد اشتملت يف عام        
بعد مثانني  ذاتية للمناطق الكردية واعتماد اللغة الكردية فيها، فما الغرابة يف أن يطالبوا             

 باالعتراف باخلصوصية القومية يف إطار وحدة البالد وإقرار دستوري بوجودهم           عاماً

                                                 
TP

*
PT -)  بايف /ترمجة النص الفرنسي-م١٩٣٩  عن أكراد سوريابيري روندوينظر مقالة املستشرق الفرنسي

أكراد :ناليدا فوكارو:  كذلك ينظر-١٩٩٤ صيف وخريف ٦-٥العددان -سورية-احلوارجملة -آالن
، وكذلك ٢٠٠٣، خريف٤١العدد-نفس املصدر. سورية بدايات التعبئة القومية يف ظل احلكم الفرنسي

  )٢٠٠٤تاريخ األكراد احلديث، ترمجة راج آل حممد، دار الفارايب،:كتاب ديفيد مكدويل
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 الوطين السوري، يف ظل دولة دميوقراطية حديثة وضمان         كقومية غري عربية يف النسيج    
متثيلهم سياسياً، ورفع املظامل والسياسات التمييزية اليت مورست لعقود حبقهم ـرد            

  !أين تكمن املفاجأة؟ وأين هي املؤامرة؟  داً؟اكرأكوم 

  أزمة احلركة السياسية الكردية:ثانياً
  سبينوزا" ِك، فقط فكّرإذا وقعت واقعة كبرية ال تضحك وال تب"

من املفارقة أن تكون احلركة الكردية يف سوريا يف أزمة عميقة ومتعـددة األبعـاد               
واملصادر، وتستحق دراسة ونقداً جدياً بدون حتفظ، ويف اآلن ذاته يكون النقد املوجه       

  .إليها غري صائٍب يف جممله وغري منصٍف أيضاً
نشائي واالرجتايلّ للكتابة السياسية الكرديـة      ومرد هذا التخبط يعود لغلبة الطابع اإل      

اليت يطغى فيها املدح    ) ومن خلفها الفكر السياسي الذي نقره جمازاً يف احلالة الكردية         (
. أو اهلجاء أو التفجع أو الصراخ والندب والنواح على صـوت العقـل والتحليـل              

داع منظـورات نقديـة     ومجيعها ال عالقة هلا بإنتاج وعي بالواقع كما هو عليه وابت          
حيث احلركة الكردية،   . ال سيما يف احلالة املشخصة اليت حنن بصددها       .عقالنية وممكنة 

. نظراً لعيوا وتأخرها، حتتمل جرعات عالية من النقد القاسي من داخلها وخارجها           
لكن ال يصح، وألا ضعيفة، أن يقال فيها ما هب ودب مـن قـاموس التجـريح                 

وإن (هذا لو ضربنا صفحاً عن النوايـا        . فيه ومن غري ضبٍط أو إحكام     والقذف والتس 
وكذلك لو جتاهلنا اخللفيات السياسية واحلزبية والشخصية       ). كانت األعمال بالنيات  

ألصحاب اهلدم باسم النقد أو ما يطرح من خيارات سياسية بديلة ال تستقيم وإدعاء              
لها وموقعها احلساس على اخلـارطتني      احلرص على القضية الكردية يف سوريا ومستقب      

ليست حدة النقد ونربته اهلجومية الغازية وحدها       . السورية والكردية على حٍد سواء    
مؤشراً على ذلك إمنا طابعه الدعائي املقنع بإدعاءات كبرية كاملوضوعية وما شـاها             

  .كما أسلفنا
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ضعف النفوس لـدى    من  .كما ميكن إيراد سلسلة عيوب ومثالب لقادة هذه احلركة        
بعضهم وقصر النظر وسوء التقدير وأوهام الزعامة الفقرية لدى كثريين وقلّة احليلـة             

غري أننا نرى األمـر     . لدى مجيعهم جتاه معطيات الواقع الكردي السوري املوضوعية       
  .واملشكلة أعمق من إرادة قيادات هنا وهناك. أبعد من ذلك

لسياسيني واملثقفني، أعراض ألزمـة تطـور      بيد أنّ األمراض تلك، أمراض احلركة وا      
. اتمع نفسه وقد الزمته حبميمية ال ميكن تربئة اتمع منها بأي حال من األحـوال              

               ومندمج ومكتمل إن يف جمالـه االجتمـاعي بط تلك القيم على جمتمع سوي فلم
التراكم الثقايفّ   االقتصادية املتأخرة أو يف ضعف       -املهشم أو طابع عالقاته االجتماعية    

األمر الذي يضعف من حيلة جتاوز العتبة التارخيية الـيت          . وقلّة اخلربة بالسياسة املدنية   
  .احتِجز فيها األكراد واليت ال نراها مبثابة قدٍر أو عاهة دائمة بالتأكيد

ويف السياق نفسه ميكن أن نصف الوجود القومي الكردي يف سوريا باتمع املنقوص             
 قومية يف   -طع واملستقطع، لو استندنا إىل حقائق استواء هذا اتمع كأقلية إثنية          واملتق

البالد متوزعة على ثالث مناطق منفصلة جغرافياً ومتمـايزة اجتماعيـاً بـدرجات             
وكان هذا االستقطاع اجلغرايفّ والدميغرايف للمنـاطق       . متفاوتة، وليست كردية صرفة   

عن مراكزه احليوية   )  التركي -السوري(احلدودي  ذات األغلبية الكردية على الشريط      
واحلياتية واالجتماعية، الواقعة يف تركيا بعد ارتسام احلدود بصورة ائية بني سـوريا         
وتركيا،كان هذا االستقطاع أشبه بفطاٍم قاٍس وظامل لن يصدقه الوليد بـسرعة وال             

.  احلقيقة الـصعبة   يعرف كيف ينقلب انتماءه ذه السهولة أو كيف يتآلف مع هذه          
وهذه ليست نقيصة وال تعين عائقاً أمام ضرورة طلب وإحـراز حقـوق إنـسانية               

ويف هذه النقطة حتديداً ينبغي االكتراث جـدياً        . ومواطنية ومجاعية عادلة ومشروعة   
-عفـرين -اجلزيرة(لدور احلركة الكردية يف توحيد املناطق املنفصلة واملتباعدة تلك          

" كردية سـورية  " سياسية مشتركة وبالتايل بثّ ثقافة سياسية        خلف مطالبٍ ) كوباين
يف أوساط الكرد يف سوريا واحلد من تشتت اجلهود الكردية بني أقاليم خمتلفة أو جتذّر         
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نزعات مناطقية، يف اال السياسي على األقل، بينما سوية الوعي االجتماعي مؤهلّة            
  .بالنتماءات ضيقة عديدة ال ختطئها عني املراق

  
ومل تنـشط   . وهنا نرى للحركة الكردية دوراً تثقيفياً تعبوياً وسياسياً بالوقت ذاتـه          

وتعلـيم  " الثقافة القومية"احلركة الثقافية الكردية يف سوريا، الفقرية بدورها، ال سيما  
وال ميكن أن ننـسى     . وتعلّم اللغة األم، إال من داخل احلركة نفسها أو على ضفافها          

يل الكردي األول، النهضوي قياساً لزمنه وبيئته، وكذلك يف نـشر           يف ذلك دور الرع   
الثقافة احلديثة، وإن بطابٍع تبشريي حمض،كاحلض على التحصيل العلمي والوقـوف           
على األمراض االجتماعية الكاحبة للنهوض والتطور ونشر ثقافة املساواة بني الشعوب           

ياسة أو جيب أال تكون كذلك بنظـر        وليست هذه بنوافل الس   . واألفراد وحترير املرأة  
ألن اتمعات املهمشة واحملرومة من مؤسسات وتنمية حقيقية، ومن أية مدن           . املثقف

تارخيية وتطور مديين وتراكم ثقايف وفكري وعالقات اجتماعية حاضنة لـذلك، ال            
تنجو من تلقاء نفسها من نزعات التطرف والتعصب القومي أو الديين وال ميكـن أن          

تع باحليوية السياسية العالية والتسييس النِشط البارز على حنو مثابر وغـري عنفـي          تتم
وينبغي أن يسجل للدينامية السياسية الكردية، على عالّا، دوراً أكيـداً يف            . ومسامل

  .ذلك إىل جانب عوامل عديدة أخرى
قع املـشكلة   كما ويستحيل قراءة الواقع الكردي يف سوريا من دون التنبه الشديد ملو           

الكردية على صعيد اخلارطة السورية وحجمها املتواضع، ال عدالتها بالطبع، باملقارنة           
مع شقيقاا يف تركيا والعراق وإيران، وإعمال السياسات املتعاقبة، منذ نصف قـرن             

وكذلك ما نعتـربه    ). والسورية بأكملها (تقريباً، ميشاً وإقصاًء يف اجلماعة الكردية       
عية، أبعد من النظام احلاكم والسياسات املعمولة وغري قابلـة للتغـيري            حقيقة موضو 

بالشعارات واهلتافات واملظاهرات، من حيث هامشية الضغط السياسي الكردي على          
وكـذلك االرتبـاط    . املركز بسبب ذات املوقع، ال بسبب ضعف احلركة هذه املرة         
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د ووجهتـه وتطـور النظـام       املكني للمشكلة الكردية مبجمل الوضع العام يف البال       
السياسي والدستوري واتمعي وذلك أكثر مبا ال يقارن بالنـسبة ألكـراد تركيـا              

  .والعراق وإيران
 هذا ما حيد من الرهان على احلركة الكردية مبفردها، الصحيحة واملُعافـاة بـالطبع،     

ال هـواجس  وللسبب ذاته ال أوهام لدي و.للقيام بدور تغيريي حازم يف هذا املضمار      
وحسناً فعلت  . انتظار لقائٍد مقدام ومغوار أو حزٍب ثوري حيقّق اختراقاً يف هذا اال           

احلركة الكردية، وإن بسبب ضعفها، عندما جتنبت توريط األكـراد يف سياسـات             
جتريبية ومغامرة تعود بكلفتها على عموم األكراد كلّهم ال األحزاب وحدها، سـواء             

الوضع الكردي يف   . إىل هذه القناعة وأقروا بذلك أم مل يفعلوا        توصل السياسيون الكرد  
وجيب أال منلّ من تكرار القول بعدم جواز إسقاط جتارب          ! سوريا ال حيتمل مغامرات   

بافتراضها خياراً ناجعاً ومثـاالً ناصـعاً       (كردية أخرى يف العراق أو تركيا أو إيران         
وكـم  . ة الكردية باحلذو حـذوها    على واقع الكرد يف سوريا ومطالبة احلرك      ) هناك

كانت املقارنة هذه ظاملة وجمحفة حبقّها، استسهلت لدرجة االبتذال، وعايرت احلركة           
،وقد كابدت احلركة جراء ذلك تهماً وتسفيهاً مـن         "إصالحيتها"يف عدم ثوريتها و   

وبات ينظر إليها باستصغار شديد بسبٍب مـن املقارنـة          . جهات متعددة اخللفيات  
وقد صار حبكم الثابت يف الثقافة الشعبية أن النضال السياسي السلمي املتـدرج   .إياها

والتراكمي ال يستحق االنشغال والتـضحية والـصرب واجلَلَـد خبـالف الكفـاح              
املسلّح،الذي قد يكون لوحده سبباً كافياً خللع املشروعية على احلركات الكردية يف            

ر إليه على أنه الشكل الوحيد الذي مينح نضالنا، بل          األقاليم ااورة، والذي طاملا نظ    
لتحقيق األهـداف   " املضمونة"وحياتنا أيضاً، معىن ومغزى، فضالً عن كونه الوسيلة         

وسيعمل خيار العمل السياسي السلمي املُنتهج على إضعاف االستجابة         ! دفعة واحدة 
اً من املقارنة ذاا ال سيما وأن       الشعبية التلقائية اليت حتوزها احلركات املسلّحة انطالق      

مسامهة السياسيني الكرد ضعيفة جبالء يف اجلانب التثقيفي وبسبٍب من تراجع البنيـة             
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التنظيمية لألحزاب نفسها على وقع التآكل الذايتّ املتتايل واملُتسارع وثقل السياسات           
خليار السياسي  ما سيؤدي إىل إضعاف ا    . السلطوية اجلائرة الدافعة إىل اليأس واإلحباط     

وسيغدو من الصعب تبديد التصورات الشعبية اخلاطئة والقارة يف الالوعـي،           . نفسه
وغري املصرحة ا دائماً، فيما خيص بطالن جدوى ومردودية العمل السياسي والعودة            

 اخلَالصي"إىل النموذج النضايل املعياري ."  
 عديدة مزمنة ومرشـحة ألن      املشكلة الكردية هي واحدةٌ من بني مشكالت داخلية       

بل هي احللقة األضـعف يف أزمـة        .تأخذ طابعاً انفجارياً كما حدث ذلك غري مرة       
ومن هنا جدل   . الدولة واتمع يف املدى املنظور، وإن بدت لنا أم املسائل يف سوريا           

الكردي وال تصور لدينا أن تتقدم أية من ملفات املشكلة          " اخلاص"السوري و " العام"
دية باجتاه احلل، اجلزئي حىت لكن الراسخ، من غري حتوالت دميقراطية عميقـة يف     الكر

بنية النظام السياسي والثقافة اتمعية السائدة أي دميقراطيٍة سياسية واجتماعية وتنمية           
أن يصدق القانون   " حتمية تارخيية "كما ليس   .بشرية مستدامة وحكٍم صاحل باآلن ذاته     

كما يف انتقال روسيا إىل الشيوعية      (عندنا أيضاً   " احللقة األضعف "شهري يف   اللينيين ال 
وقد كانت احللقة األضعف يف النظام الرأمسايل العاملي مقارنة مبراكز صناعية رأمسالية            

أعين أن تكـون    ...). أن تقلع حنو الشيوعية قبل غريها     " املفروض"متطورة كان من    
ضاً، مفتاح التحول الدميقراطي يف سوريا كما يردد        حلول املشكلة الكردية، اجلزئية أي    

هذا قولٌ يف التمين والرغبات ال السياسة والدولة واالجتماع         . متفائلون كرد وعرب  
وزاد بعضنا عليه أن احلراك السياسي الكردي هو الرهان احلاسم للتحويل           . السوري

وبشيٍء " لعملية السياسية ا"الدميقراطي نفسه، وهو ال يعدو كونه عنصراً متواضعاً يف          
من التردد واالرتباك الواضحني، وإنْ صح القول بكون النظرة الدميقراطيـة العادلـة             
للحقوق الكردية اختباراً صعباً لدميقراطية التيارات والنخب السياسية والثقافية العربية          

ية يف  وكذلك مشروعية املطالب الكردية العادلة املرتكزة على وجود مجاعة قومية ثان          
البالد يترتب عليه حقوق مجاعية وفردية، وهو املربر األساس لوجود حركة سياسـية             
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إن احللقة األضعف هذه هـي نفـسها احللقـة          " سوء احلظ "ولـ. كردية يف سوريا  
هي طرف هناك أيضاً وهامش     ). الكردستاين(األضعف يف الوضع الكردي اإلقليمي      

اءات السطحية ملسرية نصف قرن من      وهنا جوهر اخلالف األساسي مع القر     . وملحق
القراءات اليت ال تقوى على النفاذ إىل البىن االجتماعيـة          . احلركة الكردية يف سوريا   

وحسب بل ألن احلس العقلي الـسليم  " بنية حتتية"املولّدة للسياسة والثقافة ليس ألا   
ملديدة، مبا هي   يوجب على الناقد واملثقف السوي أن يتأمل يف أزمة احلركة الكردية ا           

فليس اتمـع   . أزمة جمتمع وطبقات وسياسة وتنمية واقتصاد وخنب وفعاليات ثقافية        
وقد تعاقـب   " بطل وشجاع "الكردي السوري بالعقيم من حيث قدرة إجناب قائٍد         

لو كان . على قيادة احلركة املئات، على مدار أربعة أجيال، من أبناء هذا اتمع نفسه  
ة لكنا بألف خري وكانت املشكلة قد حلّت أو قاب قوسني أو أدىن             األمر ذه السهول  

والواقع أن الساحة الكردية السورية شهدت، غري مرة، أصوات تنبئ وتبشر           . من احلل 
واألحـزاب  " (التفاف اجلمـاهري  "بطريق سهلة حلل املشكلة الكردية أال وهو جمرد         

يف " الـشجاعة " للنظام و  "قوة وحزم "والتصدي بـ   " النهج اجلديد "حول  ) األخرى
املواقف وبذل التضحيات؟ هكذا جرى، وجيري، اختزال األمر إىل مسألة شـجاعة            
وجرأة ورجولة وفحولة كما لو أننا يف حلبة مالكمة أو مـصارعة ثـريان والغلَبـة                

  للعضالت؟ 
كما ليس يكفي قراءة أزمة احلركة الكردية من زاوية عدم إحرازها لنتـائج ماديـة               

هذا منطلق آخر، خاطئٌ بدوره، ويبدأ منه       .  لصاحل الكرد واحلقوق القومية    "ملموسة"
. الناظرين من بعيد أو عٍل إىل الشأن الكردي يف سوريا ويهمل ما ال ميكـن إمهالـه                

 ال تعترف إال بالنتـائج احملـسوسة والنـهايات          - أي القراءة احلسية تلك      -لكوا  
  . رفع األعالمالسعيدة وتأسيس الدول وتنصيب الزعماء و

كما وجيدر يف هذا الصدد االعتراف بدور احلركة الكردية اليت صاغت خطاباً مطلبياً             
وال يعقل أن نرمي الطفـل مـع        . متوازناً خالفاً لصورا التنظيمية املشتتة واملشوهة     
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            والواقعي قال، أي النيل من خطاب احلركة الكردية، املوضوعيغسيله الوسخ، كما ي
 ا الرديء     يف توجهبدون الـدخول يف تفاصـيل هـذا       . (ه العام بسبب واقع تنظيما

القـومي  " الفكر"وهشاشته الفكرية والنظرية وهي مسة      ) والثقايف(اخلطاب السياسي   
ولوال أن مـصطلح العقـل      . الكردي بعامة، قُل التفكري الكردي يف تسطّحه الفاقع       

مكروه ...   أو الغريب أو اليوناين      الكردي، كما العقل اإلسالمي أو العريب أو الشرقي       
ـ              العقـل  "وخاطئ علمياً لكنا جازفنا بإطالق أوصاف منطية عن شيء مماثـل  لـ

يستحسن أن نتحدث عن انسداد آفاق الـتفكري يف البيئـة االجتماعيـة             ". الكردي
حتى .... الكردية ومراوحته يف مرحلة اإلنشاء والشعر الغنائي حىت لو مل ينظّم شعراً           

  .  آخرإشعاٍر
 أخريا أود التأكيد على القول بأن احلركة الكردية دون جمازفٍة كبرية، ويف الـشروط              
السياسية واالجتماعية والثقافية املشخصة، صورة مطابقة عن جمتمعهـا إن مل تكـن             

حيث أن هناك مساراً موضوعياً للحركة الكردية، يفرض نفسه يومـاً           ! متقدمة بقليل 
محاكاة الواقع، يتمثّل يف القدرة على التوفيـق الـدقيق بـني            بعد يوم بقوة املنطق و    

 للدولة واتمع   -غري الذاتية -اإلمكانات الذاتية للمجتمع الكردي واحلقائق املوضوعية     
 هذه العالقـة اجلدليـة بـني        - دون غريه  –وواضح أن هناك من التقط      . يف سوريا 

لفرق بني اجلدوى والعبثية، بني     السياسة والواقع، بني الشعار واملمارسة، كما أدرك ا       
واألهم من كل هذا، عدم االتكاء علـى        ... االرجتال وبعد النظر واحلسابات الدقيقة    

العاطفة واملشاعر منطلقاً أساسياً لرسم الربامج السياسية وإطالق الشعارات احلماسية          
  .من غري حساب

ونقوهلـا  . كة نفـسها  ال نرى بديالً هلذه احلركة غري نسٍخ متطورة ومطورة عن احلر          
بقدٍر قليٍل من احملافظة وكثٍري من التواضع لكن دومنا شعبوية وتناقض وفوضوية على             

وليس ملنصٍف وعاقل أن يزدري هذه األداة اليت تعكس حصيلة نصف قرن            . ما نزعم 
الـسياسية  " خنبته"وأكثر من العمل السياسي املنظّم ومرآة عاكسة ألحوال جمتمعنا و         
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يس لوضعها يف متحف التاريخ، بل ألا باآلن ذاته خربة متراكمة تصلح            والثقافية، ل 
مخرية إلقالع عملية اإلصالح التنظيمي والسياسي ورصيداً معنوياً ممتازاً لطوٍر جديد           
من الفعالية السياسية الواعية واملتزنة واالضطالع بدور احملرك والفاعل األساسـي يف            

  .بثقة وجدارة على صورة الئقةحياة اجلماعة الكردية ومتثيلها 
هذه مقولةٌ مجيلة وجوهرية يف     ". أن تقول كلمتك ومتشي   "يف السياسة ال يفيد كثرياً      

أنْ : لنا فهي األجدى  " سبينوزا"أما نصيحة احلكيم    . القضايا واملواقف اإلنسانية العامة   
  ... .نفكّر ملياً ودائماًً،ال نضحك وال نبِك، فنحن أمام واقعة كبرية بالفعل

-سورية-احلوار-بايف آالن/ترمجة النص الفرنسي-م١٩٣٩بيري روندو  (-١
أكراد :ناليدا فوكارو:  كذلك ينظر-١٩٩٤ صيف وخريف ٦-٥العددان 

، ٤١العدد-نفس املصدر. سورية بدايات التعبئة القومية يف ظل احلكم الفرنسي
ة تاريخ األكراد احلديث، ترمج:، وكذلك كتاب ديفيد مكدويل٢٠٠٣خريف

 )٢٠٠٤راج آل حممد، دار الفارايب،
   

 

U يف العدد القادم : تصورات أولية إلستراتيجية احلركة
 الكوردية يف سورية  
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   البدايات التارخيية

  لحركة القومية الكردية يف سوريال
  راماين كرد: إعداد 

ـ              ة     تشري أغلب املصادر إىل أن احلركة القومية الكردية يف سوريا نشأت منذ اي
عشرينات القرن العشرين على شكل مجعيات ونوادي ثقافية واجتماعيـة ورياضـية         

  :ميكن إمجاهلا فيما يلي 
  حيث كانت احملطة األبرز يف تبلـور الفكـر القـومي    ) :خويبون (  ـ مجعية  ١

الكردي جبانبه السياسي والثقايف منذ أن تأسست يف مؤمترهـا األول بالقامـشلي يف            
  .شخصية وطنية كردية  ) ٣٢(  من ١٩٢٧ مرتل آل قدوربك عام

 يف كردسـتان    ١٩٢٥تأسست هذه احلركة بعد فشل ثورة الشيخ سعيد برياين عام           
جالدت وكامريان واملفكر ممدوح بك سليم وانلي       : الشمالية على يد أمراء بدرخان      

و أوالد إبراهيم باشا املللي وحاج    : ، ضم خنبة العائالت الكردية اإلقطاعية كالزعماء        
هذه احلركة اليت نشأت قومية وامتـدت       . آغا وأوالد شاهني بك وأوالد مجيل باشا        

تنظيماا إىل أجزاء كردستان األخرى وخاصة تركيا والعراق ، ويف مرحلـة معينـة       
األساسي على مسألة حترير اجلزء الشمايل من كردسـتان ،          ) خويبون  ( كان تركيز   

إىل بريوت بعد ظهور عاملني جديدين اجيـابيني        ويف خطوة الحقة انتقل ممثلوا املؤمتر       
ومها التحالف مع األرمن ومشاركة كرد العراق ، حيث عقد اجتمـاع تـداويل يف               

واإلعالن ) حبمدون  ( مرتل أحد قادة احلركة القومية األرمنية وانتقل اجلميع إىل بلدة           
ون  ، واعتـرب املـشارك     ١٩٢٧ تشرين األول عام     ٥عن انبثاق حركة خويبون يف      

  .ألسباب موضوعية ذلك التاريخ مبثابة يوم ميالد احلركة 
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 ١٩٣٢ تأسست هذه اجلمعية سـنة  : ـ مجعية التعاون ومساعدة الفقراء الكرد  ٢
يف مدينة احلسكة ، وتعد من أوائل اجلمعيات الكردية يف كردستان الغربية ، وكانت              

 وأعضاء اجلمعيـة    خويبون وراء تأسيسها ، ومما يؤكد هذا الرأي أن معظم مؤسسي          
  .كانوا أعضاء يف خويبون فقد كان حسن حاجو آغا مثالً رئيساً للجمعية 

 تأسست هذه اجلمعية من قبل نـور الـدين زازا يف   ) :هيفي (  ـ مجعية األمل  ٣
 ، وكان أهم أهدافها ، إيقاظ الشباب الكرد يف سوريا وتنبيههم            ١٩٣٧دمشق سنة   

  .ي يلم مشلهم يف إطار واحدإىل ضرورة إجياد تنظيم سياسي حقيق
دوراً كبرياً يف تأسيس هـذا  .  لعب الشاعر جكر خوين : ـ نادي شباب الكرد  ٤

النادي يف بلدته عامودا ، وكان من أهم العوامل املشجعة لتأسيس هـذا النـادي ،                
التأييد والدعم اللذان أبدامها سكان البلدة ، ويبدو أن سلطات االنتداب الفرنـسي ،     

إىل نشاطات النادي الثقافية والسياسية ، وإىل خطورة إقبال اجلماهري عليه           قد تنبهت   
، فقامت بإغالقه ومصادرة ممتلكاته ، وكان ذلك بتحريض من الناقمني الذين ساءهم     

  .اكتساب النادي الشعبية الواسعة 
 توافرت عوامل عديدة ، جعلت من حي األكراد بدمـشق  : ـ نادي كردستان  ٥

لية الوعي القومي عند الشعب الكردي يف سوريا إىل أمام منذ فتـرة             مركزاً لدفع عم  
مبكرة ، كان أبرزها حتول احلي إىل مركز إلصدار األدبيات الكردية األوىل يف سوريا              
، بعد جلوء الكثري من الرموز القومية الكردية ، ووجود هؤالء املتنورين هناك أعطى              

س عدة نواد كردية يف احلـي املـذكور         زمخاً قوياً للشباب الكردي ونتج عنه تأسي      
 وانتمـاء   ١٩٣٨وبأمساء كردية أصيلة ، وما تأسيس ناد باسم نادي كردستان سنة            

معظم الشباب املثقف بدوافع قومية أثارها فيهم كل من جالدت بدرخان وعثمـان             
  .صربي ، إال خطوة بارزة يف هذا االجتاه 

 الكردية ، وتأسيس نـوادي   كانت ظاهرة حل النوادي: ـ نادي صالح الدين  ٦
أخرى على أنقاضها ظاهرة مألوفة يف حي األكراد بدمشق ، وكان نـادي صـالح               
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الدين األيويب ، خطوة أخرى يف هذا اال ، فهذا النادي كان قد حاز على رخصة                
رمسية من الدولة وعلى مساعدة مالية سنوية ، واستطاع إنشاء مكتبة ثقافية استقطبت             

ولكن نادي صالح الدين مل يكتب له هـو اآلخـر الدميومـة             . اء  العديد من القر  
واالستمرارية ، وكان حل النادي هذه املرة بسبب املنازعات واخلالفات اليت نشبت            

مما أدى به إىل االنقسام إىل جمموعة فرق رياضية حتمل أمسـاء قوميـة              . بني أعضائه   
 وعادت هـذه الفـرق      .كردية ، مثل فريق آكري ، فريق زاكروس ، فريق مجشيد            

نفسها لتوحد نفسها مرة أخرى ، وحبلة جديدة مشكلة نادياً جديداً باسـم نـادي               
  . نسبة إىل الثائر الكردي إبراهيم هنانو ١٩٤٩هنانو سنة 

 عن بدايات تشكيل هذه اجلمعية والـيت  : ـ مجعية الشباب الدميقراطيني الكرد  ٧
 املؤسسني األوائـل ، يقـول        وحول العقبات اليت واجهت    ١٩٥٣تأسست يف ربيع    

 ١٩٥٢بدأت جمموعة من الطالب تتـشاور فيمـا بينـها يف آب             : حممد مال أمحد    
وتستمزج اآلراء من أجل تكوين اجلمعية ، وأول عقبة اعترضت مساعيهم كانـت             
بعض العناصر الكردية املنتمية إىل صفوف األحزاب األخرى ، ال سـيما احلـزب              

ثري على الطالب ، وإقناعهم بالعدول عـن فكـرم ،           الشيوعي ، الذين حاولوا التأ    
ومتكنوا فعالً من إيقاف الفكرة لفترة قصرية ، ولكن حممد مال أمحد وعبد العزيز علي               

 بالعمل على تشجيع    ١٩٥٢اليوسف ، مل ينتظرا نتائج اتصاالم ، فشرعا يف خريف           
، كان اإلعالن عـن    الشباب الكرد على االنتماء إىل اجلمعية ، وأول نشاط للجمعية           

وجودها وذلك بكتابة النشرات واألدبيات باليد ، ونسخها بالكربون وتوزيعها بني            
  .الطالب ، وكانت تلك النشرات تتسم بالطابع القومي الكردي 

ومن أجل كسب املزيد من الشباب إىل صفوفها واستقطاب اجلماهري حوهلا واإلجابة            
ني والقيادة وعالقـات اجلمعيـة ، ادعـى         على تساؤالت املنتمني إليها عن املؤسس     

. املؤسسان أن اجلمعية هلا عالقات وثيقة باحلزب الدميقراطي الكردستاين يف العـراق           
ومن نشاطات اجلمعية ، أا كانت حريصة على االحتفال بعيد نوروز القومي ، فقد              
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 ، وإحياء ذكـرى تأسـيس   ١٩٥٥ ـ  ١٩٥٤احتفلت به وبشكل سري يف عامي 
وعندما رشح الشاعر الكـردي     . ردستان الشعبية الدميقراطية يف مهاباد      مجهورية ك 

جكر خوين ، وإبراهيم البكري نفسيهما يف انتخابات الس النيـايب الـسوري يف              
 ، أبدت اجلمعية ترشيحهما على الرغم من أن جكـر خـوين كـان      ١٩٥٤أيلول  

) قومي سـوري    ( حينذاك شيوعياً ، ويهاجم اجلمعية بشدة ويسمي أعضاءها بـ          
هذا فضالً عن   . تشبيهاً بأعضاء احلزب السوري القومي االجتماعي املعروف بيمينيته         

أن اجلمعية نشرت يف أدبياا حملات من تـاريخ الـشعب الكـردي ، ومـشاهريه                
ونضاالم ، وعن الثورات اليت قام ا الكرد ، وعن األوضاع السياسية لكردستان ،              

  . ونشر اللغة الكردية كما اهتمت كثرياً بتعليم
 إن املناخ السياسي املالئم الذي أعقب سـقوط  : ـ مجعية إحياء الثقافة الكردية  ٨

حكومة الشيشكلي ، وفر للوطنيني الكرد الفرصة إلحياء الثقافة الكردية وتطويرها ،            
مجعية إحياء  (  وضع اللبنة األوىل لتنظيم ثقايف كردي باسم         ١٩٥٥فتم يف بداية سنة     

وكانت تتألف من عثمان صربي مسؤوالً ، ومحزة نويران ، وعبـد            ) فة الكردية   الثقا
احلميد درويش ، وحممد صاحل درويش وخضر فرحان وسعداهللا إبراهيم أعـضاء ،             
وكانت اجلمعية موضع تأييد روشن بدرخان ، ومل يكن الشاعر املعروف عبد الرمحن             

مبنأى عن  .  الرمحن الذبيحي    والسياسي عبد ) . هزار  ( شرف كندي املعروف بامشه     
نشاطات اجلمعية ، فقد كان الثاين مقيماً يف دمشق ، أما األول فكان مقيماً يف بلدة                
تربه سيب ، ويتردد باستمرار على دمشق ويلتقي هناك بـاملثقفني الكـرد ال سـيما                

  .بروشن بدرخان 
كـزاً   كانت مدينة حلب هي األخـرى مر : ـ مجعية املعرفة والتعاون الكردي  ٩

للثقافة الكردية ، فمن املعروف أن الكرد يتوزعون بكثافة ملحوظة يف مدينة حلـب              
هلذا مل يكن من الغريب أن تظهر فيها إىل الوجـود بـني فتـرة               . نفسها منذ القدم    

وأخرى تنظيمات ومجعيات كردية ال سيما اليت كانت تم بالثقافة الكردية ، وخالل        
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مجعية املعرفة والتعاون الكردي ( مجعية كردية باسم   تأسست يف املدينة ،      ١٩٥٦سنة  
أسسها الشخصية الكردية الدكتور نوري ديرمسي ، وضمت اجلمعية فضالً عنه ،            ) . 

متيزت هذه اجلمعية عـن غريهـا       . كل من روشن بدرخان وحسن هشيار وآخرين        
ـ             ه ضـد  بسعة عالقاا مع أحد األحزاب اليونانية يف قربص ، ويبدو أن العمل املوج

العنصرية التركية كان السبب وراء ذلك ، ونشأت تلك العالقة بوساطة الـصحايف             
يوسف ملك ، وعن طريقه تطورت عالقة اجلمعية مع عدد من الصحف اللبنانيـة ؛               

، اللتان  ) احلرية  ( وحيرر جملة   ) الوجدان  ( ألن يوسف ملك كان يشرف على جملة        
كردية يف سوريا وخباصـة يف عـامودا ،         كانتا توزعان بشكل ملحوظ يف املناطق ال      

وكان املثقفون الكرد ينشرون مقاالم يف الصحيفتني ويقرأوا ويتابعون أخبارهـا           
حلقـة  ) احلريـة   ( بشكل جيد ، ال سيما أن يوسف ملك كان قد جعل من جملته              

ومن نشاطات اجلمعية أا قـدمت مـذكرة إىل         . وصل بني عدد من األدباء الكرد       
 ، ١٩٥٧ضامن األفريقي ـ اآلسيوي الذي انعقد يف القاهرة تشرين الثـاين   مؤمتر الت

وبعد أن عرضت املذكرة أوضاع الشعب الكردي ، طالبت حبق تقرير املصري للكرد             
يف بالدهم كردستان ، وناشدت ضمائر مجيع الناس ذوي النوايا الطيبة تأييد القضية             

  .زأ من قضية احلرية الوطنية الكردية العادلة واليت هي جزء ال يتج
 برز احلزب الشيوعي ، يف النصف الثـاين مـن   ) :آزادي (  ـ كتلة احلرية  ١٠

األربعينات وبداية اخلمسينات من القرن املاضي ، بقوة يف األوساط الكردية ، وعلى             
الرغم من اإلقبال الكردي على االنتساب يف صفوفه ، فإن اخلالفات أخذت تـدب              

 الكرد ، وبني املسؤولني يف احلزب الشيوعي يف منطقة اجلزيرة           بني الكثري من األعضاء   
تعود بدايات تشكل الكتلة إىل     .  وليدة تلك اخلالفات     ١٩٥٧، وكانت كتلة آزادي     

 ، حينما كان احلزب املذكور آنفاً ، يطبع جرائـده بـاللغتني العربيـة               ١٩٥٥سنة  
 بطباعة جريدة احلزب باللغة     واألرمنية ، مما حدا ببعض الشيوعيني الكرد إىل املطالبة        

الكردية يف املناطق الكردية ، أسوة باللغتني السابقتني ، إال أن ذلك قوبل بـالرفض               
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حبجة عدم معرفة الكتابة باللغة الكردية ، وعدم وجود آالت الكتابة الضرورية لعملية             
وبـة ،   الكتابة باللغة الكردية ، فتربع الشيوعيون الكرد باملال لـشراء اآلالت املطل           

تعهدوا بتوفري الكادر القادر على الكتابة الكردية ، ولكن قيادة احلزب الـشيوعي يف              
اجلزيرة مضت قدماً يف جتاهل األمر ، وكانت النتيجة أن ترك عدد كبري من الكوادر               
الكرد ومن خمتلف املستويات احلزبية ، بينهم الشاعر الكردي املعروف جكر خوين ،             

أنـصار  (  ، والذي كان عضواً يف منظمـة         ١٩٥٧نة  صفوف احلزب يف أواخر س    
وعلى أثر ذلك شكل    . ، اليت كانت واجهة من واجهات احلزب الشيوعي         ) السالم  

، ووضـعوا لـه     ) كتلة احلرية   ( الشيوعيون الكرد املستقيلون تنظيماً سياسياً أمسوه       
   .١٩٥٨برناجماً سياسياً ونظاماً داخلياً سنة 

 تبلورت فكرة تشكيل هذه اجلمعية :د يف جامعة دمشق  ـ مجعية الطلبة الكر  ١١
الطالبية يف أذهان جمموعة من الشخصيات الوطنية الكردية اليت كانت تقطن دمشق ،             
وكان يف مقدمتهم قدري مجيل باشا الدياربكريل ، الذي كان حيث الطالب الكـرد              

تأسـست يف   على إنشاء مجعية خاصة م يف جامعة دمشق ، مثل تلك اجلمعية اليت              
 على حد قول الدكتور عزالدين مصطفى رسول أحـد أبـرز            ١٩٠٨استنبول سنة   

  .مؤسسي اجلمعية 
تشكلت اجلمعية عندما عقد جمموعة من الطـالب الكـرد مكردسـتان العـراق              

 اجتماعاً يف دار قدري مجيل باشا ، وفيـه          ١٩٥٧وكردستان سوريا يف مطلع سنة      
ثابة املؤمتر التأسيسي ، وتـرأس اجلمعيـة        أقرت تلك الفكرة وعد ذلك االجتماع مب      

أما أبرز الطالب من كردستان سوريا فكانوا خليل حممد         . عزالدين مصطفى رسول    
مل يكـن  . ، عبد احلميد درويش ، صبحي رشو ، امساعيل عبد احلنان وقاسم مقداد         

للجمعية نظام داخلي وأهداف مثبتة ، فقد كان الغرض األساسي من وراء تأسيسها             
اعدة الطالب الكرد يف الدراسة ، فضالً عن الرغبة يف حتقيـق الـصالت مـع                مس

الشخصيات السياسية الكردية ، ولعل أبرز نشاط قامت به اجلمعية هـو تنظيمهـا              
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 ، حضرته معظم الشخصيات الكردية      ١٩٥٨ آذار   ٢١احتفاالً مبناسبة عيد نوروز يف      
  .يف إحدى مقاهي الربوة القريبة من دمشق 

وانفراط عقد الشخصيات   ) الباريت  ( ه اجلمعية وتفككت ، بسبب ظهور       انتهت هذ 
 أدى إىل مغـادرة معظـم       ١٩٥٨ متوز   ١٤اليت كانت تدعمها ، كما أن قيام ثورة         

  .الطالب الكرد العراقيني سوريا إىل العراق 
أدت هذه التطورات إىل تعميق اليقظة القومية لدى األكراد وحصول ضة ثقافيـة             

املها البارزة صدور جملة هاوار باللغة الكردية وكذلك روناهي ومـن مث  واسعة من مع  
روزا نو ، كما صدرت العديد من الكتب حول الشعر والتاريخ والقضايا الـسياسية              
واالجتماعية اليت تتعلق بالشعب الكردي ، كما أصدر البدرخانيون األلـف البـاء             

 أوساط املتعلمني األكـراد يف  الكردي باألحرف الالتينية ، وقامت حركة ناشطة بني      
جمال بناء وتنظيم احللقات واجلمعيات والنوادي الـيت ـدف مجيعهـا إىل بلـورة               

  .الشخصية الوطنية الكردية وإحياء اهلوية القومية 
ومن خالل البحث والتمحيص يف عدد من املصادر واملراجع املتوفرة حول تأسـيس             

، تبني أن هناك اختالف يف التسمية       ) ريت  البا( احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا      
UTPفحسب نور الـدين زازا    U. ويف كيفية وتاريخ تأسيسه ، ويف املؤسسني األوائل له          

*
PT 

كنـت أرى أن أي     : " الذي يبدو من قراءة مذكراته بأنه هو مؤسس احلزب فيقول           
حزب سياسي يف سوريا مل يكن قد عزم حينئذ على إظهار معانـاة الكـرد الـذين       
يضطهدون يومياً ، فكان من الضروري إنشاء منظمة تسمح هلم بصون هويتهم فضالً             
عن تطويرها لتمهيد الطريق لتحريرهم القومي وذلك ضـمن الدولـة الـسورية ،              
وشجعين طالب الثانويات واملدارس يف دمشق يف مشروعي ، كما لقيت تشجيعاً من             

الحني البسطاء يف املناطق الكرديـةيف      احملاربني القدماء ومن املاليل واإلقطاعيني والف     

                                                 
TP

*
PT  ـ ترجمة روني "  حياتي الكوردية أو صرخة الشعب الكردي "ـ مذآرات نور الدين زازا ـ

  ١٠٨ ـ ص ٢٠٠١محمد دملي ـ منشورات دار آراس ـ الطبعة العربية األولى ـ أربيل 
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 حتقق احللم وأصبح احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا         ١٩٥٧سوريا ، ويف اية     
  " .حقيقة واقعة 

U      أما حممد رشيد شيخ الشبابUTP

*
PT       أحد تالمذة عثمان صربي يف دمشق ، يقـول ،  " :

( دي يف سـوريا     قام آبو مع ثالثة شباب آخرين بتأسيس احلزب الدميقراطي الكـر          
 ، فحاربته احلكومة واحلزب الشيوعي واإلقطاعية والبورجوازية        ١٩٥٦عام  ) الباريت  

الكردية ، وبشكل خفي من بعض القيادات الكردية خارج سورية ، ألـم كـانوا               
يريدون أن يكون احلزب حتت اسم الباريت الدميقراطي الكردسـتاين يف سـورية ،               

اعتراضـه  ) آبو  ( الدكتور نورالدين ظاظا ، أبدى      وأيدهم يف ذلك سكرتري احلزب      
على هذه التسمية للحزب ألنه ليس مبقدورهم الدفاع عن هذا االسم وعن املنـهاج              

وتشكلت قيادة الباريت األوىل    . الذي وضع للحزب وتضمن حترير وتوحيد كردستان        
زيـة  أومسان صربي ، الدكتور نورالدين ظاظا ، وضمت اللجنـة املرك          : من السادة   

رشيد محو ، حممد علي خوجة ، شوكت حنان ، خليل حممد ، محيد حاج               : السادة  
  " .درويش ، الشيخ حممد عيسى ، محزة نويران 

U       يف حني أن عبد احلميد درويشUTP

†
PT        وبالفعـل  : " ....  وهو من املؤسسني ، يقـول

الثـة  وبقينا حنن الث  ........  إىل تشكيل حزب سياسي ،       ١٩٥٦توجهنا يف أواسط    
ويف هذه الفترة كان الـدكتور      . عثمان صربي وعبد احلميد درويش ومحزة نويران        

وعاد إىل سوريا والـذي     " لوزان  " نور الدين ظاظا قد أى دراسته يف سويسرا يف          
بدأنا حنن الثالثة بوضع األسس للحزب      . أيدنا بدوره على تأسيس مثل هذا التنظيم        

ومت كتابـة   " زب األكراد الدميقراطيني السوريني     ح: " الذي اتفقنا على تسميته بـ      
برنامج احلزب باللغة الكردية ، وساعدنا يف ذلك بشكل مستمر الدكتور نور الدين             

                                                 
TP

*
PT  ـ تأليف محمد رشيد شيخ الشباب ـ طبع " سيرة المناضل الكردي عثمان صبري ـ آبو " ـ

  .٣٣في بيروت ، لبنان ـ بدون تاريخ نشر ـ ص 
TP

†
PT  ٢٠٠٠أضواء على الحرآة الكردية في سوريا ـ تأليف عبد الحميد درويش ـ أيار " ـ آتاب 

 ١٥ـ بدون مكان ودار نشر ـ ص 
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ومن بني الذين شجعونا على تأسيس حزب سياسي يف سوريا األستاذ جالل            . ظاظا  
وكـذلك   . الطالباين عضو اللجنة املركزية للحزب الدميقراطي الكردستاين يف العراق       

األستاذ عبد اهللا إسحاقي املعروف بأمحد توفيـق سـكرتري احلـزب الـدميقراطي              
  " .الكردستاين اإليراين آنذاك 

U   كما أن حممد نيوUTP

*
PT            أن الباريت  : "  ، وهو من الرعيل األول ، كتب يف مذكراته يقول

 ظهر يف ظروف موضوعية مناسبة وملحة إلجياد تنظيم سياسي للشعب الكـردي يف            
سوريا ، حيث بدأت ضة القوميات بعد احلرب العاملية الثانيـة ، وامتـداد تـأثري                
األفكار االشتراكية ، هذه الظروف واألوضاع الذاتية دعـت الـشعب يف سـوريا              
وبإحلاح على إجياد تنظيم وحزب سياسي يلم مشل كافة فئات وطبقـات الـشعب              

  " . الكردي على خمتلف ميوهلا وإجتاهاا 
U داود زيين    أما مال UTP

†
PT               وهو أيضاً من الرعيل األول ، يقـول يف مقدمـة كتـاب ، 

 فكر عثمان صربي يف تـشكيل       ١٩٥٦يف عام   : " مذكرات األستاذ أومسان صربي     
حزب دميقراطي كردي يف سوريا ، وطرح فكرته هذه أول ما طرح علـى الـشيخ                

، وكانا يتباحثـان يف     حممد عيسى ألنه كان على اتصال دائم معه ومن املقربني إليه            
القضايا القومية والفكرية والنضالية منذ األربعينات أيام مجعية خويبون ، فأيد الفكرة            

بدأ عثمان صربي بكتابة الربنامج هلذا احلزب املنوي تشكيله ، وسـاعده            . وحبذها  
فيها كل من السيد جالل الطالباين الالجىء السياسي والدكتور نور الدين زازا بإبداء             

شيئاً فشيئاً اتـسعت دائـرة      . رائهما أثناء مناقشة بنود الربنامج وصياغتها األخرية        آ
عثمان : االنتساب وااللتفاف حول هذه الفكرة القومية الرائدة حىت مشلت كال من            

                                                 
TP

*
PT  تأليف  ) ١٩٧٠ ـ ١٩٤٦( الحرآة القومية الكوردية في آوردستان سوريا " ـ  آتاب ، :

النص  . " ١١١ ، ص٢٠٠٤علي صالح ميراني ، مطبعة وزارة التربية ـ أربيل ـ سنة 
  " .١ ، ص١٩٩٢من مذآراتي ، دمشق : مقتبس من آتابه 

TP

†
PT  هورامي يزدي : ، ترجمة  ) ١٩٩٣ ـ ١٩٠٥( مذآرات األستاذ أوسمان صبري " ـ  آتاب

 . ، بيروت ـ لبنان ٢٠٠١ودالور زنكي ، مطبعة أميرال ، الطبعة األولى 
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صربي املؤسس والراعي األول هلذه الفكرة ، الشيخ حممد عيسى ، محيد درويـش ،               
 خوجة ، خليل حممد ، شوكت حنان ، ويعترب          رشيد محو ، محزة نويران ، حممد علي       

هوالء هم املؤسسون ـ وإن جاء بعضهم متأخراً بعض الشيء ـ وهـم يف نفـس     
فمن يعتـرب    . ١٤/٦/١٩٥٧الوقت أعضاء مركزيون ، وعقدوا أول اجتماع هلم يف          

 تارخياً لـه ،     ١٩٥٦الفكرة وكتابة الربنامج هي بداية تأسيس احلزب ، فيكون عام           
 تارخياً ١٩٥٧ اخلطوة العملية األوىل هي بداية تأسيس احلزب ، فيكون عام ومن يعترب

  " .له ، وأي منهما فال اشكال ولكل وجهة نظره 
U     بينما صالح بدر الدينUTP

*
PT             وهو من أوائل الشباب الـذين سـارعوا إىل االنتمـاء ، 
 ١٩٥٧يف أواسط مخسينيات القرن املاضي وحتديداً يف آب         : للحزب ، فكتب يقول     

، نشأ احلزب الدميقراطي الكوردستاين وألول مرة يف تاريخ أكراد سـوريا كـأداة              
عصرية منظمة ذات برنامج  وكتنظيم قومي كردي هرمي على أساس مبـادىء ـ   

  " . املركزية الدميقراطية ـ  
  : مما سبق يستنتج أن الباريت مر يف فترة تأسيسه مبرحلتني أساسيتني 

U تبدأ األوىلU   كل من عثمان صربي وعبد احلميد درويـش ومحـزة نـويران             برغبة
بـاسيس حزب كردي قومي أثناء وجودهم بدمشق ، إال أن مصادر أخرى قريبـة              
من هوالء تشري إىل وجود شخص رابع هو الشيخ حممد عيسى مال حممود ، أحـد                

ة املؤسسني إىل جانب هذه األمساء ، ويستدلون على ذلك ، بأنه كان دائماً على عالق              
وطيدة مع عثمان صربي منذ األربعينات ، واما كانا يتباحثان يف القضايا القومية ،              
ومرد مسألة عدم االهتمام بدوره هو تواجده يف القاهرة للعالج ، ولكن مما الشـك               

                                                 
TP

*
PT  صالح بدر : ـ رؤية نقدية من الداخل ، تأليف الحرآة القومية الكردية في سوريا " ـ  آتاب

رابطة آاوا للثقافة الكردية ، بيروت ـ لبنان أو أربيل :  ، الناشر ٢٠٠٣الدين ، الطبعة األولى 
 .ـ آردستان العراق 
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فيه أن مرتله يف القامشلي كان قد حتول إىل نقطة هامة يف انطالق قيادة البـاريت يف                 
  .كردية لصفوف احلزب خالل فترة وجيزة من التأسيس نشاطها لكسب اجلماهري ال

 كانت ال تزال    ١٩٥٦ومن اجلدير بالذكر أن النواة املؤسسة للحزب يف أواسط سنة           
يف طور العجز ، غري قادرة على التحرك جلملة من العوائق منها معانـاة مؤسـسي                

ربي احلزب من صعوبات عرقلت بشكل كبري نشاطام ، فأبرز املؤسسني عثمان ص           
كان ال يزال يعيش يف دمشق ، أي بعيد عن كردستان واجلماهري الكردية العريـضة               

وعبد احلميد درويش ، كان ال يزال هـو         . اليت كانت يف املناطق الكردية التارخيية       
اآلخر طالباً يف جامعة دمشق ، عليه التزامات دراسية تعيقه عن التحرك ، والـشيخ               

 معروف يف املنطقة ، كان يعاين من صعوبة بالغة          حممد عيسى ، وباعتباره رجل دين     
وميكن القول أن املتفرغ    . أول األمر يف الدعوة للحزب بسبب كثرة مشاغله اليومية          

الوحيد من بني هؤالء األربعة كان محزة نويران ، الذي كان متواجـداً يف منطقـة                
TPاجلزيرة وبإمكانه التحرك وكسب أعضاء جدد إىل صفوف احلزب 

*
PT .   

U  أما املرحلة الثانيةU               يف تأسيس الباريت ، فتبدأ مع جميء أربعـة أشـخاص جـدد إىل 
رشيد محو ، شوكت حنان ، حممد علي خوجة         : صفوف النواة املؤسسة وهؤالء هم      

، وخليل حممد ، وقد كان هؤالء باألساس من كوادر احلزب الشيوعي يف منطقـة               
بسبب خالف نـشأ يف منظمـة       كرداغ ، إال أم تركوا صفوف احلزب الشيوعي         

احلزب يف منطقتهم ، وألن أغلب هؤالء كانوا سابقاً ممن له عالقة وطيدة مع عثمان               
صربي وقد طلب من األخري االتصال م ، وكانت نتيجة تلك االتصاالت أن وصل              

 مندوباً عن رفاقه اآلخرين وبعـد مناقـشات         ١٩٥٧رشيد محو إىل دمشق يف ربيع       
 صيغة تفاهم ، كان من أبرز نقاطها انتماء رشيد محو ورفاقه إىل             طويلة مت التوصل إىل   

صفوف قيادة احلزب واالتفاق على وضع برنامج جديد للحزب ، والذي كـان يف              
 ،  ١٩٥٦حقيقة أمره ترمجة عربية للربنامج األول الذي كان قد وضـع يف صـيف               

                                                 
TP

*
PT  ٤٧ ـ ٤٦ـ محمد مال أحمد ، المصدر السابق ص.  
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كما مت تبديل اسـم     . املكتوب باللغة الكردية وباأللف باء الالتينية       ) ريزان  ( ومسي  
احلزب من حزب الكرد الدميقراطيني السوريني إىل احلزب الدميقراطي الكـردي يف            

، بعد موافقة اجلميع على التغيري ، وكنتيجة لنجاح املداوالت التأم           ) الباريت  ( سوريا  
 يف مـرتل    ١٩٥٧ حزيران   ١٤اجتماع اهليئة املؤسسة املكونة من مثانية أشخاص يف         

جة يف حلب واعترب ذلك التاريخ املعترف به رمسياً لـوالدة احلـزب             حممد علي خو  
TP) الباريت ( الدميقراطي الكردي يف سوريا  

*
PT .  انضم للحـزب  ١٩٥٧ويف أواخر سنة 

الدكتور نور الدين زازا وبسبب مكانته االجتماعية وتارخيه الوطين تنازل له عثمـان             
ترياً للباريت ، ويرى الـبعض أن  صربي عن منصب رئاسة احلزب واكتفى ببقائه سكر       

دافع عثمان صربي إىل اختاذ تلك اخلطوة ، هو أن الدكتور نور الدين زازا كان قـد                 
خترج تواً من إحدى اجلامعات األوروبية ، حيث حصل على شهادة دكتوراه يف علم              
االجتماع جبامعة لوزان يف سويسرا ، وبسبب حاجة احلزب إليه كمثقف ميثل احلزب             

  .ألوساط الوطنية السورية خري متثيل أمام ا

  

  

  

  

  
                                                 

TP

*
PT  ١٨ص .....  ـ عبد الحميد درويش ، أضواء على.  
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  صفحات مشرقة من تاريخ احلركة الوطنية الكردية يف سوريا
  )دفاع مشروع عن املظامل املرتكبة حبق شعب أعزل(

  
  *سردار بدرخان : إعداد

 

  
  
  م٢٢/٠٧/٢٠٠٨

يكثر اجلدل والنقاش يف أوساط الشباب الكردي هذه األيام حول ماهية الدور الذي             
عبته احلركة السياسية الكردية يف حياة جمتمعنا الكردي، فيصفها الـبعض بالـسلبية             ل

ولكـي  . ويتنكر لدورها، بينما يصفها آخرون باإلجيابية، وقد يبالغون فيها أحيانـاً          
تكون األحكام دقيقة ومنصفة، ال بد من العودة إىل الوراء قليالً، لدراسـة أنـشطة               

لحصول على أدلة وقرائن يف التقييم املوضوعي البعيد        وفعاليات وأفكار هذه احلركة، ل    
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ولـشديد  -هذا من جهة، من جهة أخرى     . عن االنفعال والتشنج واألحكام املسبقة    
 حتاول بعض األقالم العربية الهثة أن تقوم بتشويه حقيقة أهداف احلركـة             -األسف

 للتـشكيك   السياسية للحركة ماضياً وحاضراً عرب اإلدعاء بارتباطها جبهات خارجية        
بانتمائها الوطين السوري، وصوالً إىل الشطب النهائي على الوجود الكردي علـى            

  .هذه الرقعة من أرضه
   يف هذا السياق، عدت إىل األعداد القدمية من اجلريدة املركزية للحزب الدميقراطي            

 بصرف  -قبل أن تتفرع عنه هذا الكم اهلائل من األحزاب        ) الباريت(الكردي يف سوريا  
 واليت تعمل اآلن حتـت      -لنظر عن الظروف واألجواء اليت رافقت تلك االنقسامات       ا

مسميات خمتلفة، لقراءة مواقفه من األحداث اهلامة يف تلك املرحلة، واليت كان يـأيت              
ــها    ــزام يف مقدمتـــ ــصاء واحلـــ ــشروعا اإلحـــ   .مـــ

عـام  ) البـاريت (   فبعد انعقاد املؤمتر الوطين للحزب الدميقراطي الكردي يف سوريا        
-دنكي كـرد  (م وانبثاق القيادة املرحلية عنه، صدر العدد األول من جريدة           ١٩٧٠

لسان حال اللجنة املركزية للحزب بتاريخ أوائل تـشرين الثـاين           -)صوت األكراد 
  :، محلت على صدر صفحتها األوىل الشعارات التالية١٩٧٠

  
  :يا مجاهري شعبنا ناضلي من أجل

  
اء املشاريع العنصرية والقوانني االستثنائية حبق الشعب        إزالة االضطهاد القومي وإلغ    -

  .الكــــــــــــــــــــــــــــــــردي
  . تأمني احلقوق السياسية والثقافية واالجتماعية للشعب الكردي يف سوريا-
  . متتني أواصر األخوة التارخيية بني الشعبني العريب والكردي-
  . إقامة جبهة وطنية تقدمية يف البالد-
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ملؤمتر الوطين، حىت بدأت األوسـاط الـشوفينية يف         مل ميِض وقت طويل على انعقاد ا      

السلطة مبرحلة تنفيذ مشروع احلزام العريب العنصري يف اجلزيرة، ذلك املشروع سيء            
هنا، كان  . الصيت الذي طاملا كانت السلطات احلاكمة يف البالد تتحدث عن تنفيذه          

ركزية الـصادر   من اجلريدة امل  ) ١٥(موقف احلزب حامساً، واضحاً وجريئاً يف العدد      
احلزام يدخل  (، حيث جاء يف املقال االفتتاحي املعنون بـ         ١٩٧٣بتاريخ أواخر متوز    
  :ما يلي) مرحلة التنفيذ النهائية

  
 الصادر يوم األحد املوافق للثامن من الشهر        ٣١٧٠نشرت جريدة البعث يف العدد      { 

 عشرة ماليني   احلايل نبأ تشكيل جلنة من بعض املسؤولني، ووضع حتت تصرفهم مبلغ          
) مزارع الدولة (لرية سورية لبناء مسكن وقرى يف حمافظة اجلزيرة وضمن منطقة احلزام          

وباختاذ هذه اخلطوة، يدخل    . إلسكان ممن ستغمر مياه سد الفرات أراضيهم وقراهم       
مشروع احلزام مرحلة التنفيذ النهائية، حيث مل يبق منه سوى جري الفالحني األكراد             

  .شيدوها بعرق جباههم، وعاشوا فيها منذ مئات السنني مطمئننيمن قراهم اليت 
إن األكراد مل يكونوا وخالل تارخيهم الطويل حجر عثرة يف وجه أية هجرة مجاعيـة               
كانت أم فردية حينما تكون حركة طوعية وعملية طبيعية لتفاعل الـسكان داخـل              

ان اجلمـاعي متهيـداً     ولكن اإلسك . القطر أياً كانت صفة القادمني وهوية املهاجرين      
هلجرة مجاعية قسراً ولدوافع عنصرية، ال يرفضه األكراد فحسب، بل جاءت كافـة             
الشرائع السماوية وميثاق األمم املتحدة وشرعة حقوق اإلنسان ومجيـع الدسـاتري            
الدولية تستنكر وحترم مشاريع التهجري والتشريد اجلماعية القسرية، ألا تتناىف وروح           

ر والكرامة اإلنسانية وحقوق املواطنة، ألن التاريخ أثبت عفونة وفـشل           املنطق والعص 
هذه املشاريع واألساليب، فأية فوائد اقتصادية سيجلبها مشروع يقضي بنقـل آالف            
العوائل من منطقة الغمر ومنحهم األراضي واالمتيازات يف منطقة مأهولـة سـابقاً             
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بعد أن ظلوا حمرومني من حـق       وتشريد فالحيه األصليني وجريهم إىل جهة أخرى        
االنتفاع باألراضي املستوىل عليها مبوجب قانون اإلصالح الزراعـي بعـد تطبيـق             

فأي منطق إنساين أو اشـتراكي      !....مشروع احلزام حتت ستار إنشاء مزارع الدولة؟      
... يقبل بتفضيل فالح على آخر بسبب العرق أو اللغة أو الدين دون اعتبار الكفاءة؟             

 ألف هكتار يف مراحله النهائية حيتاج       ٦٠٠السد الذي سريوي أكثر من      إن مشروع   
إىل عشرات األلوف من العائالت الستثمار هذا املشروع احليـوي بـشكل حيقـق              

ــيم  ــسد العظـ ــذا الـ ــن هـ ــاة مـ ــة املتوخـ ــصلحة والغايـ   .املـ
فمشروع اإلسكان هذا والتهجري الذي سيليه عدا عن خلـوه مـن أيـة مـصلحة                

 على املنطقة وسكاا بكافة فئاته بشكل عام، والطبقة الفالحيـة           اقتصادية، لن جيلب  
على وجه اخلصوص سوى اخلسائر املادية اجلسيمة ويثري األحقاد و النعرات العنصرية            
بني الطبقات الكادحة بسبب التمييز املقصود بينهم، فهـم أحـوج إىل التكـاتف              

 عاشوا مع أشقائهم العرب منـذ       إن األكراد الذين  . والتعاون منها إىل الفرقة والتنافر    
مئات السنني ومل يبخلوا يوماً بتقدمي كل غال ونفيس للدفاع عن تراب هذا الـوطن               
ضد كل مغامر طامع أو معتدي أثيم يف التارخيني القدمي واحلديث، بـدءاً بالعهـد                
اإلسالمي ومروراً بصالح الدين وثورات االستقالل وحروب فلـسطني املـستمرة،           

 بكربياء أن ينظر إليهم نظرة املشكوك يف وطنيتهم ووفائهم هلذا البلـد             يرفضون اليوم 
إنْ كان القصد من هذا املشروع سد الثغرات بوجه الطامعني بثروات هذا القطر، فقد  
أثبتوا خالل تارخيهم ونضاهلم املشترك مع الشعب العريب أم ليسوا أقلّ جدارة مـن              

) البـاريت (اد وحزم الدميقراطي الكردي   إن األكر . غريهم لتحمل هذه املسؤوليات   
يناشدون كافة األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية وخيصون منها حزب البعث العريب           
االشتراكي وقائد مسريته الفريق األسد للعدول عن هذا املشروع العنصري البعيد عن            

اشـدون  إن الفالحني األكـراد ين    . روح العصر والرتعة اإلنسانية والنهج اإلشتراكي     
أشقاءهم الفالحني العرب ممن ستغمر مياه السد أراضيهم برفض اإلسكان يف قـرى             
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وبيوت إخوام األكراد البؤساء ومطالبة املسؤولني بأراضـي مـشروع الرائـد أو             
التعويض العادل، ألن السكن يف أكواخ حقرية جمبولة بالعرق والدموع مل ولن جتلب             

مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مـضى إىل         ....واجلماهري الكردية . أي خري وسعادة  
التكاتف ونسيان اخلالفات ونبذ األحقاد وااللتفاف حول احلزب وقيادتـه وعـدم            
املشاركة يف بناء الدور وترميمها وعدم الرتوح عن بيوم وقراهم حتت تأثري التهديد             

 وفالحـني،   وإننا إذ يب بالطبقة الكادحة عماالً     . والوعيد أو بدافع الفقر واحلاجة    
عرباً وأكراداً ومجيع القوى واألحزاب التقدمية ملشاركتنا واملسامهة معنـا يف أبعـاد             
وخطورة هذا املشروع حاضراً ومستقبالً على القطـر مـن النـواحي االقتـصادية             
واالجتماعية، والوحدة الوطنية اليت جيب أن تكون هدف اجلميع يف املرحلة احلساسة            

التحديات املستمرة، وحيدونا األمل بأن نـضالنا املـشترك         من تاريخ البلد ملواجهة     
  } .سيحول دون تنفيذ هذا املشروع العنصري البغيض

  
، شن جهاز أمـن     ١٩٧٣ آب   ١   بعيد صدور هذا العدد بأيام قليلة، وبالضبط يف         

الدولة محلة اعتقال شاملة ضد قيادة احلزب، تلك اليت مل ترضخ إلرهـاب الدولـة               
 سـكرتري   -دهام مـريو  ( ذ مشروع احلزام العريب، فاعتقلت كالً من        والقبول بتنفي 

مكتب سياسي، أمني شـيخ     –مكتب سياسي، نذير مصطفى     -احلزب، كنعان عكيد  
خـذت هـذه    )"جلنة مركزية، حممد فخري، خالد مشايخ، عبداهللا مال علي        -عبدي

نـوروز  األمساء من مقابلة مع األستاذ حممد نذير مصطفى سكرتري الباريت مع جملـة              
ــسان     ــاريخ نيـــ ــة بتـــ ــة الكرديـــ   "م٢٠٠٦باللغـــ

، محل عدة   ١٩٧٣من اجلريدة املركزية للحزب بتاريخ أواخر آب        ) ١٦(صدر العدد   
عناوين رئيسية، منها، األكراد والوحدة الوطنية، و بياناً مبناسبة محلة االعتقاالت اليت            

  .الت أخـرى  ومقا!! من وراء عمليات اإلرهاب؟   : تعرضت هلا قيادة احلزب بعنوان    
  : مـا يلـي   !) مـن وراء عمليـات اإلرهـاب؟      (جاء يف البيـان املعنـون بــ         
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فوجئ املواطنون يف اجلزيرة يف مطلع شهر آب اجلاري حبملة اعتقاالت جرت حبق             { 
بعض قياديي حزبنا املناضل وبعض املواطنني األكراد، ألول مرة يف تاريخ القطر يرافق             

برات أمن الدولة بإطالق النار على املـواطنني يف         اعتقال أحد رفاقنا قيام جالوزة خما     
قرية موزالن وإرهاب النساء واألطفال والشيوخ، مما أدى إىل سقوط أحد املواطنني            

لقد سبق  . والذ مجيع سكان القرية بالفرار هائمني على وجوههم يف الرباري         ، جرحياً
ـ           ال واإلرهـاب   أن تعرض مناضلو حزبنا يف ظل احلكومات الرجعية السابقة لالعتق

والتعذيب، ولكن مل يفت ذلك يف عضيد مجاهري حزبنا ومل يؤثر على نضاهلا الدؤوب              
يف سبيل رفع نري االضطهاد عن كاهل شعبنا الكردي ونيـل حقوقـه الدميقراطيـة               

ويبدو أن بعض التيارات الرجعية والشوفينية يف القطر كانت تعد العـدة            . املشروعة
ن عن النية بوضع مشروع احلزام العنصري موضع التنفيذ،         هلذه االعتقاالت منذ اإلعال   

هذا املشروع الذي أمجعت كل القوى والفئات الوطنية والتقدمية العربية يف القطـر             
السوري واخلارج على إدانته وشجبه، ومن البديهي أن يقف حزبنا الطليعي بوضوح            

إظهار حقيقتـه   وثبات يف وجه هذا املشروع العنصري باذالً كل جهده يف فضحه و           
  . العنصرية املقيتة

لقد قام حزبنا أصالً من أجل الدفاع عن حق األكراد الطبيعي واإلنساين يف العـيش               
بأمان وإخاء ومساواة مع شقيقه الشعب العريب يف سوريا، ولقد نادى حزبنا دومـاً              

ل بتعزيز الوحدة الوطنية يف القطر، ومد يده بإخالص يف كل مناسبة للتعاون يف سبي              
ومن املؤسف أن يالقي هذه املعاملة من كان موقفه         ... وحدة وازدهار وتقدم البالد   

إننا نعتقد بيقني وثبات أن عمليات االعتقال واالضطهاد اجلـاريني          . كموقف حزبنا 
حبق مناضلي حزبنا ال ختدم مطلقاً املصاحل احلقيقية للشعب العريب يف القطر السوري             

ليها نظام احلكم احلايل، بل لنا الثقـة أن فـتح بـاب             وال األسس التقدمية الطامح إ    
اإلرهاب على مصراعيه من جديد حبق األكراد ليس حىت موصياً من القيادات العليـا           
للبالد وعلى رأسها قائد احلركة التصحيحية ، ألن ما جيري اآلن يف اجلزيرة بالنـسبة               
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ة نفـسه وقامـت علـى       لألكراد، خمالف ومعاٍد لكل املبادئ اليت أعلنها قائد املسري        
إننا نعتقد أن اهلجوم املسلح الذي قام بـه جهـاز           . أساسها اجلبهة الوطنية التقدمية   

خمابرات الدولة على قرية موزالن وإشاعة اإلرهاب فيها حىت اآلن ويف بقية القـرى              
اليت يقطنها األكراد غري معين فيه املواطنون األكراد فقط، بل أن ذلـك موجهـة إىل      

عليا للبالد وجها التقدمي، إن إطالق النار على املواطنني األكراد من قبل            السياسة ال 
هذا اجلهاز ال يقصد به األكراد فقط، إمنا هذا الرصاص موجه إىل دسـتور الـبالد                

إننا نؤمن املأساة اليت حتل باألكراد نتيجة تطبيـق         . ومؤسساا التقدمية والدميقراطية  
 العنصري القائمة هي مبجملها قضية وطنية قبل كل مشروع احلزام وكافة أوجه التميز    

. شيء، ومن املفروض أن تلقى اهتماماً عاماً وجدياً من كل الفئات الوطنية والتقدمية            
إننا نضع قوى اجلبهة الوطنية التقدمية وكافة الفئات والعناصر الشريفة يف القطر أمام             

 املعتقلني من قيـاديي حزبنـا       مسؤولياا املبدئية ونطالبها بالعمل على إطالق سراح      
واألكراد اآلخرين، ووضع حد لسياسة اإلرهاب والتمييز اجلاريني حبـق اجلمـاهري            

وكلنا أمل أن بياننا هذا سيلقى آذاناً صاغية من مجيـع القـوى             . الكردية يف سوريا  
والفئات الوطنية والتقدمية لتعزز حىت األبد األخوة العربية الكردية على أساس مـتني             

ولتتضافر كافة القوى الوطنية والتقدميـة يف طريـق معـاداة           . الوحدة الوطنية من  
  .}.االســـــــــــــتعمار والـــــــــــــصهيونية

   وملا تستجب السلطات املسؤولة لكل هذه النداءات والصراخ بشأن العدول عـن            
تنفيذ مشروعها العنصري الذي خططت له منذ فترة بعيدة وصرفت األموال الطائلة            

 احلزب بإرسال رسالة مفتوحة إىل القمة العربية اليت صـادف           لتنفيذه، توجهت قيادة  
من اجلريدة  ) ١٧(انعقادها مع تنفيذ مشروع احلزام، ونشرت نص الرسالة يف العدد           

ــول  ــة أيلــــ ــا١٩٧٣املركزيــــ ــاء فيهــــ   :، جــــ
  ..رسالة مفتوحة إىل ملوك ورؤساء وأمراء العرب{ 

  :أصحاب اجلاللة والسيادة والسمو، حتية وبعد
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ورية العربية السورية، ويف األجزاء الشمالية منها يعيش األكراد منذ مئـات            يف اجلمه 
السنني مع إخوام العرب حياة يسودها الود واإلخاء، ويكتنفها التضامن يف قـضايا             
الوطن واملنطقة، بدءاً باحلروب الصليبية وبطوالت صالح الدين األيويب منها، ومروراً           

ر الفرنسي ومآثر إبراهيم هنانو، وإىل يومنا هذا يف         مبعارك االستقالل وطرد االستعما   
ساحة فلسطني الين خيوضها األكراد جنباً إىل جنب مع إخوام العرب بكل صـرب               

هذا الشعب تعرض منذ أيام االستقالل حىت اليـوم إىل شـىت            . وجلد وإنكار للذات  
وذلـك  أنواع األساليب اليت تستهدف تصفيته كعنصر متميز عن العنصر العـريب،            

وقد برزت نتيجة ذلك مشاريع عملية لتصفية األكراد . باختالق شىت احلجج والذرائع   
يف القطر العريب السوري، فضرب احلظر علـى تـوظيفهم وخاصـة يف الـسلك               
العسكري، وحجب عنهم الترخيص لبناء البيوت أو ترميمها، أو الفتتاح احلوانيـت            

شاريع مشروعان خطريان مها قـانون      واملتاجر، إال أن الذي يلفت النظر من هذه امل        
إن قانون اإلحصاء قد نـص      ). احلزام العريب (اإلحصاء ومشروع احلزام املسمى بـ      

على إجراء إحصاء عام لسكان حمافظة اجلزيرة، فجرد مبوجبه ما ينوف عن مئة ألف              
مواطن كردي من اجلنسية العربية السورية، وأما مشروع احلزام، وهو الذي نتوجـه             

مكم ذه الرسالة خبصوصه، فإنه يستهدف إجياد شريط من األرض على احلـدود           ملقا
 كم،  ١٥-١٠كم ويتراوح عمقه بني     ٣٤٥التركية يف منطقة اجلزيرة بطول      -السورية

ويستبدل سكانه األكراد بقبائل عربية جتلب إليه من منطقة أخرى من القطر، وقـد              
مت باالستيالء على أراضي املنطقـة      نفذت احلكومة السورية املرحلة األوىل منه، فقا      

تطبيقاً ملشروع احلزام، ومسته فيما بعد مبزارع الدولة دون أي تعـويض أو تـأمني               
األرض يف املناطق األخرى إال لنفٍر قليل رفضوا االنتقال، ألن الدولة مل تقدم هلم أدىن               

روع واآلن، تبدأ اخلطوة التاليـة مـن املـش        . الضمانات للعيش يف األرض اجلديدة    
بالتنفيذ، فقد تقرر استقدام عشائر عربية من املنطقة اليت ستغمرها املياه احملجوبة بسد             
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الفرات إىل منطقة احلزام وإسكاا فيها، وخصصت الدولة عشرة ماليني لرية سورية            
  .لبناء القرى النموذجية هلم يف املنطقة املسمى مبزارع الدولة

 نبا نقل املواطنني    ٨/٧/١٩٧٣طر بتاريخ   لقد أوردت جريدة البعث وبقية صحف الق      
وكأنه مشروع إنـساين    ) منطقة احلزام (من منطقة الغمر إىل مزارع الدولة يف اجلزيرة       

تستهدف تدارك معيشة من غمرت املياه قراهم للصاحل العام وكخطـوات متممـة             
ملشروع سد الفرات وذلك للتضحية بأراضي مزارعها وتقدميها للمـواطنني الـذين            

  .أراضــــيهم يف ســــبيل إجنــــاز الــــسد   ضــــحوا ب
  :يا أصحاب اجلاللة والسيادة والسمو

ــة     ــور التالي ــح األم ــوع، توض ــا املوض ــسيطة إىل خفاي ــرة ب   :إن نظ
إن إنشاء مزارع الدولة باالستيالء على األراضي اليت كان يستثمرها صغار الفالحني            

هـذا  يف منطقة احلزام دون أي تعويض، ال ميكن بأي حال من األحـوال تـسمية                
إن نقل  . املشروع بأنه مشروع اشتراكي تقتضي السياسة االشتراكية يف البالد تطبيقه         

العشائر العربية من منطقة الغمر إىل منطقة احلزام ال يعين أبداً أنه خطوة ال بد منـها                 
إلنقاذ مصري هذه العشائر، فإن األراضي اليت سترويها مياه السد حتتاج إىل عـشرات              

 العاملة، وهذه العشائر أحق من غريها باستثمارها، ذلك يبـدو           األلوف من األيدي  
واضحاً من إفصاح هذه العشائر عن رغبتها يف عدم االنتقال إال إىل أراضـي الـسد           
ــا   .ذاـــــــــــــــــــــــــــــــ

إن األكراد يف املنطقة مصرون على عدم اهلجرة من أراضيهم ولو بقـوا دون أرض،               
لك األراضي اخلصبة اليت كان األكراد      فإذا ما تصورنا عشائر عربية تقيم يف املنطقة مت        

ميلكوا وسقوها بدمائهم وعرقهم منذ مئات السنني، لتمكننا من تـصور التنـاقض             
االجتماعي الذي سيخيم على املنطقة، والذي سيتطور حتماً إىل صراع عنـصري ال             

  .يستفيد منه سوى العدو املشترك للشعبني الشقيقني العريب والكردي
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هذا العمل ال يفسر إال بعدم الثقة باألكراد دون أي تفريق بني مالكيهم  إن الدافع ملثل    
فباهللا أي مطعن   !!. وفالحيهم ومثقفيهم، وإن أي عريب خري منهم مهما كان سلوكه         

ميكن أي يوجه إىل مواطن شريف أفدح وأقذع من طعنه يف وطنيته وحرصه على كل       
طنني مـسلمني يف اجلمهوريـة      إن األكراد حبكم كوم موا    !. ذرة من تراب وطنه؟   

العربية السورية مل ولن يكونوا يف يوم من األيام مطية لألجنيب، وهم مصرون بالرغم              
من كل املظامل على التضحية يف سبيل كل شرب من أرض الوطن، ال فارق لديـه يف                 

  .هذا اال بني اجلزيرة والقنيطرة، وحـىت اجلزيـرة وسـيناء أو الـضفة الغربيـة               
  :دة العظامأيها القا

إننا باسم أواصر الدين والتاريخ املشترك اليت ربطت وال تزال تـربط بـني العـرب                
واألكراد، باسم الدماء اليت بذلت سخية من األكراد يف سبيل قضايا املنطقة املصريية،             
باسم األطفال والشيوخ والنساء اجلياع يف منطقة احلزام العنصري، وباسم اإلنـسانية          

لطاهر وضمائركم احلية أن تتدخلوا لدى رئيس مجهوريتنا الفريـق          نناشد وجدانكم ا  
وتفضلوا بقبـول فـائق االحتـرام       . حافظ السد بأن يعدل عن تنفيذ هذا املشروع       

  .}.والتقــــــــــــــــــــــــــــــدير
  :السالف الذكر بعنوان) ١٧(ويف مقالة أخرى بالعدد 

  :ورد مـا يلـي    !) هل من احلق واإلنصاف أن يعامل األصدقاء معاملة األعـداء؟         (
إن االعتقاالت اليت جرت حبق بعض قادة حزبنا ومالحقة البعض اآلخر بدون مربر             { 

وزجهم يف أقبية سجن الشيخ حسن االنفرادية وتعذيبهم بقساوة واامهم بشىت التهم            
الغري مسندة على احلقيقة، باإلضافة إىل اعتقال الناس البسطاء والتقاطهم من الشوارع            

ري ذلك مما مشل ما ال يقل عن مئة شخص باإلضـافة إىل             وتعذيبهم واستجوام إىل غ   
خرق رجال األمن حرمة البيوت، كل هذا جيعلنا نتشكك يف احترام رجال األمـن              
للدستور وقدسيته، كما أن تغذية الروح العشائرية البالية من قبل السلطات احمللية يف             

اء العشائر من   املنطقة قد أصبحت واضحة، فجميع بعض الذين يعتربون أنفسهم رؤس         
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الذين كانت األنظمة الرجعية السابقة تعترف م وإعطائهم التوجيهات ضد حزبنـا            
وقطع الوعود هلم مبا يرضي نزوام اليت مل تعد تالئم روح العصر وال تتفق بشكل من    
األشكال مع االشتراكية، وأخذ التواقيع منهم مبوافقتهم على تطبيق احلزام وإرسـاهلا            

لعليا بدمشق خري دليل على ذلك، فهل يتمثل الرأي العام الـشعيب يف             إىل السلطات ا  
ويظهر أن السلطة غري قانعـة      !. اجلزيرة ؤالء أم على األحزاب اجلماهريية الوطنية؟      

بوجهة نظر تلك األحزاب مبا فيها أحزاب اجلبهة، حيث أا غري مقتنعـة بتطبيـق               
العتماد علـى العـشائر بـدل       املشروع بالشكل املطروح، ولذلك ارتأت السلطة ا      

إن حزبنا كفصيلة تقدمية يف هذا البلد، له احلق أن يبدي رأيـه             . األحزاب اجلماهريية 
يف السلبيات اليت تظهر بني آونة وأخرى يف هذه املشكلة أو تلك، وإننا عندما نبدي               

انني رأينا بالقوانني االستثنائية املطبقة حبق اجلماهري الكردية يف اجلزيرة، هـذه القـو            
املوروثة من احلكومات العنصرية السابقة، نطالب بالتخلي عن تطبيق تلك القـوانني            
اجلائرة ومماشاة روح العدالة بوضع حلول جذرية للمشاكل النامجة عن اإلجـراءات            
التعسفية حىت ترسيخ الوحدة الوطنية حسب مفهوم احلركة التصحيحية، ولكن الذي           

فهل من احلـق    . لكردية مل يكن متوقعاً من السلطة     اصطدمنا به وما القته اجلماهري ا     
والعدل أن يبقى الوضع كما هو عليه؟ وباألحرى أن تزداد سوءاً، وهل ختدم هـذه               

فإن اجلنسية حق أساسي لكل     . بالتأكيد ال . اإلجراءات اجلديدة احلركة التصحيحية؟     
اضي علـى   املواطنني ال جيوز مسه حسب شرعة حقوق اإلنسان، كما أن توزيع األر           

األرض ملن يعمل   (مجيع الفالحني وعدالة تطبيق قانون اإلصالح الزراعي حسب مبدأ        
من ألف باء االشتراكية اليت يطمح إليها احلكم، كما أن االعتقاالت ليست حالً             ) ا

للمشاكل اليت تواجهها املنطقة ، وإمنا جيب إشغال العقل واملنطق بدل القوة والتعسف             
ية جبهتنا الداخلية الكفيلة بصد هجمات العدو الغاشم وحتريـر      لتوحيد جهودنا وتقو  

أراضينا املغتصبة، وإن املستقبل كفيل بإثبات صحة آرائنا وطرحنا للمواضـيع الـيت             
  . }.تتطلّب حلوالً عادلة
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 بتـاريخ أواخـر كـانون       -دنكي كرد -من اجلريدة املركزية  ) ١٩(   صدر العدد   

ذكرى :( من املقاالت، منها مقالة رئيسية بعنوان      ، حيمل يف طياته العديد    ١٩٧٣األول
ــا) إعـــــالن حقـــــوق اإلنـــــسان ــاء فيهـــ   :جـــ

فمما يؤسف له، وحيز يف النفوس، وجود مئة ألف كردي جمردين من اجلنسية             ....{
 ألف  ٢٥ وحرمان   ١٩٦٢بعد تطبيق قانون اإلحصاء االستثنائي الذي جرى يف عام          

اضي اليت عملوا ا منذ مئات السنني بعد        عائلة فالحية كردية من حق االنتفاع باألر      
 وتقوم السلطة اليوم بنقل سكان منطقة       -مزارع الدولة _تنفيذ مشروع احلزام العريب   

  .الغمر إىل تلك املنطقة وتوزع عليهم األراضي مع حرمان فالحي تلك القرى منها
ة، إن هذه اإلجراءات اليت تستهدف األكراد، تتناىف ونصوص حقوق اإلنسان من جه           

وتتناقض تناقضاً فاضحاً مع سياسة القطر ومواقف وتصرحيات املسؤولني فيه علـى            
فحق املواطنة واالنتفاع مبوجب القوانني املرعية وعدم التمييز بـني          . املستوى الدويل 

املواطنني يف جمال التطبيق، واملساواة التامة بينهم يف احلقوق والواجبات هي من أبسط             
البشرية وناضلت يف سبيلها وصاغته يف هذا اإلعالن التـارخيي          احلقوق اليت نادت ا     

وشعبنا الكردي إذ يـشارك شـعوب األرض      . الذي بات أحد مسات عاملنا املتحضر     
قاطبة باالحتفال ذا اليوم ايد وحييي كافة احلركات التحررية العربيـة والعامليـة،             

سؤولني يف القطر بوضع حد     ويأمل هلا املزيد من االنتصارات والنجاحات، يطالب امل       
هلذه السياسة ولتلك اإلجراءات االستثنائية الشاذة اليت لن جتلـب سـوى الفرقـة              
والبغضاء بني أبناء الشعب الواحد والطبقة الفالحية الواحدة، كما يطالب بـاإلفراج            
عن قادة احلزب الدميقراطي الكردي املعتقلني منذ مخسة أشهر متشياً وانسجاماً مـع             

  .} هــــــــذا اإلعــــــــالن نــــــــص وروح
) مـشاكل املـواطنني   (املذكور أعاله أيضاً وحتت عنـوان     ) ١٩(   وجاء يف العدد  

نشرعريضة تقدم ا وفد من الفالحني األكراد باجلزيرة إىل كل من رئيس اجلمهورية             
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ورئيس جملس الوزراء والقيادة القطرية ووزير اإلصالح الزراعـي واالحتـاد العـام             
لتهم من قبل مسؤويل الدولة لشرح معانام املريرة نتيجـة          للفالحني، بعد عدم مقاب   

ــصريني  ــصاء العنــ ــزام واإلحــ ــشروعي احلــ ــق مــ   .تطبيــ
خبـصوص  ) أهالً بك يا أخي الفالح العريب الوافـد       (كما جاء يف العدد بيان بعنوان     

مشروع احلزام الذي ترك ظالالً سوداء على جممل حياة األكراد، حيث جاء البيـان              
ــاً،  ــدياً كميـــــــ ــهنقـــــــ   :ورد فيـــــــ

أنا الفالح الكردي، يسرين أن أستقبلك بأرضي أيها األخ الفالح العريب، فباألمس            { 
كنت جبانب السد العظيم، واليوم أنت زائرنا قسراً مضطهداً حمروماً من خريات السد             
ونعيمه، جلبوك ألرض قاحلة تعتمد على األمطار ولترى حال أخيك املنتفع، مع أنين             

 عنـدما أقـدمت عليـه       ١٩٦٢داً من جنسييت السورية منذ عام       لست منتفعاً، وجمر  
  .حكومة االنفصال الرجعية وما زالت حكومة الثورة مصممة عليها

ال يوجد عندي ما أقوم بواجيب كمستقبٍل لك، ألنين غري منتفع بقـانون اإلصـالح               
اً الزراعي، وبالرغم من اضطهادك ونقلك، لكنك ستصبح قريباً، وقريباً جداً برجوازي          

بالنسبة يل، ألن ال حول وال قوة يل سوى عطف احلكام، ورغـم ذلـك، فأنـت                 
مضطهد مثلي، ألنك حمروم أيضاً من خريات ونعيم منطقتك، منطقة السد العظـيم،             
فسمحاً منك ألنين أنا الذي جلبت لك الـبالء، ال لـشيء، إال ألنـين خلقـت                 

ة شباط وأخـرياً احلركـة      فحرمتين حكومة االنفصال مث الثورة ومن مث حرك       !!كردياً
وقد صدق العظماء مـن قبلنـا     . التصحيحية، ويتهمونين بالالوطنية وعدم اإلخالص    

، لذا، أعانقـك معانقـة      )إن شعباً يضطهد شعباً آخر ليس بشعب حر       :(عندما قالوا 
ألنه لنا عدواً مشتركاً أال وهو الصهيونية   (.....) األخوة، ألن الشوفينيني والعنصريني     

ومهما يكـن،   ...لية، ألم شردوا أخوة لنا من كل وطنهم واغتصبوا أرضنا         واالمربيا
  .} .فالعدو عدو واألخ أخ رغم كربيائـه، وأن إرادة الـشعوب هـي املنتـصرة              

   ونظراً لعدم اكتراث حزب البعث لكل النداءات الصادرة عن احلزب الـدميقراطي            
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زام، واإلصرار على إبقـاء  بالعدول عن تطبيق مشروع احل    ) الباريت(الكردي يف سوريا  
قيادة احلزب يف السجن رهن االعتقال التعسفي املنايف لكل القوانني واملواثيق الدولية            
وحىت لدستور البالد، فقد احتدت هلجة خطاب الباريت املنددة بتلـك الـسياسات             

مـن  ) ٢٠(فقد صدر العدد  . الشعواء الالإنسانية جتاه الشعب الكردي وقضيته العادلة      
، وعلى صدر صفحتها األوىل نشر مقـال        ١٩٧٤ة املركزية بتاريخ أوائل آذار      اجلريد

  : جــاء فيــه !) البعــث بــني االشــتراكية والعنــصرية   : (بعنــوان
 استلم البعـث    ١٩٦٣إن حزب البعث ينادي باالشتراكية منذ تأسيه، ومنذ عام          { 

ن أن  حلكم يف سوريا، أي منذ أحد عشر عاماً، وبيد كل إمكانيات البلد ولكـن دو              
 حدث انقالب من قبل بعـض       ١٩٦٦ففي شباط   . يصل حىت ألف باء االشتراكية      

العسكريني احلزبيني ضد القيادة اليمينية وأزاحها عن احلكم واستلمت أمـور البلـد             
وكالت شـىت التـهم     ) القيادة اليسارية (القيادة اجلديدة، واليت أطلقت على نفسها       

 الشعب من القيادة اجلديدة أن تقدم أشـياء         إخل، وانتظرت مجاهري  ...لقيادا السابقة 
عملية ملموسة هلا، ولكن بعد مرور فترة قصرية ، إذا ا تنفـرد بالـسلطة وختنـق                 
احلريات حبجة وجود تآمر على احلزب وعلى النظام االشتراكي وبالتايل على الوطن            

ـ           ...إخل ت وحتت هذا الستار زجت مبئات املواطنني يف املعتقالت والـسجون والحق
 السجون واملالحقات   -كغريهم من املواطنني  -ولقد لقي األكراد    . إخل...اآلخرين و 

ذلك احلرمـان   (وحجز احلرية، باإلضافة إىل أم بقوا حمرومني من جنسيتهم السورية         
، كما حرموا من االستفادة مـن قـانون         )الذي يعترب بدعة العهد االنفصايل الرجعي     

لة األوىل من احلزام حيز التنفيذ عندما اسـتوىل         اإلصالح الزراعي ودخل تطبيق املرح    
اليسار البعثي على أراضي احلزام وحرم أهل املنطقة األكراد من االنتفاع وأسـست             
مزارع مسيت فيما بعد مبزارع الدولة، فإذا باليسار البعثي ما زال حيـتفظ بالعقليـة               

كري ولكنها تريد تصحيح    اليمينية الشوفينية كسابقه البعث اليميين، أي أا يسارية التف        
. األخطاء اليت وقعت فيها حركة شباط، وانتعش املواطنون وهللـوا هلـا وكبـروا             
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والشعب الكردي كشقيقه الشعب العريب يف هذا القطر توقع أشياء مـن الـضرورة              
حلها، كإعادة اجلنسيات وتطبيق قانون اإلصالح الزراعي على املـواطنني األكـراد            

حلزام وإعطائهم بعض احلريات السياسية منـها والثقافيـة،         وختلي البعث عن فكرة ا    
أصبحت خباراً، بـل    -على الرغم من مرور أربع سنوات     –ولكن كل هذه التطلعات     

على العكس، أصبح األكراد أمام تطبيق املرحلة الثانية من مشروع احلزام العنـصري             
 الغري مـستفيدين    بإسكان أهايل منطقة سد الفرات يف منطقة احلزام املأهولة بالسكان         

من قانون اإلصالح الزراعي، ويالقي األكراد الصعوبات والعقبات اليت رأوها يف عهد         
العقلية اليمينية وحركة شباط، من سجن واعتقال ومالحقة العناصر احلزبية، ومينـع            
األكراد من شراء اآلالت الزراعية ودور السكن وبناء مـساكن جديـدة وتـرميم              

 من معاملة   -من جراء حرمام من اجلنسية    - أن األكراد يعانون   املساكن القدمية، كما  
قاسية يف تزودهم باملواد التموينية، كما مينع دخول الطلبة األكراد املدارس واجلامعات           

إننا نسأل املسؤولني كيف لنا أن نصدق ما ينادي به البعث من            . إخل...لنفس السبب 
وما هو  .إخل؟..يز يف العنصر واللغة أو الدين     املساواة التامة بني كافة املواطنني دون متي      

الفرق بني البعث احلايل وبني البعث اليميين وحركة شباط؟ وأية أشياء صححها هذا             
ال شيء مطلقاً مع فارق بسيط هو إجراء انتخابات شكلية          !.. العهد بالنسبة لألكراد؟  

ابات جملس الـشعب،  ومزيفة يف اجلزيرة، سواء يف انتخابات اإلدارة احمللية أو يف انتخ   
فاجلنسيات بقيت كما كانت يف العهود السابقة، واحلزام ينفذ خطوة بعد أخـرى،             

إن العقلية  . ومضايقة األكراد من كافة النواحي السياسية والثقافية واالقتصادية سائرة        
الشوفينية ما زالت مسيطرة على قسم كبري يف جهاز احلكم والقيادة القطرية حلـزب              

لوا يؤمنون بعقلية اليمني البعثي، وهو صهر القوميات الغري عربيـة يف            البعث، وما زا  
بوتقة القومية العربية، وهم متخلفون عن قائد هذا البلد فكرياً وعمليـاً، فـالرئيس              
األسد كان قد كسر طوق حتكم احلزب الواحد واالنفراد بالسلطة وطبق نوعاً مـن              

 من صعوبات وعقبات كثرية، ولكن      الدميقراطية وأطلق بعض احلريات رغم ما يالقيه      
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اآلن هل سيكون بإمكانه كسر طوق العقلية الشوفينية يف احلزب والدولة جتاه األكراد             
ــسانية   ــامل اإلن ــة املع ــه كاف ــه وحكومت ــل يف حزب ــىت؟؟ ليكتم   .}!!.وم

  :ويف مقال آخر بنفس العدد حـول اجلبهـة الوطنيـة التقدميـة، ورد مـا يلـي                 
من هذه األحزاب أن انتقدت حزب البعـث أو حـىت           ومل ير الشعب الكردي     [ ...

نبهته عن املخاطر واملساوئ النامجة واليت ستنجم من جراء تطبيق احلزام وعن بقـاء              
اإلحصاء واستمرار القوانني االستثنائية األخرى بالرغم من عدم موافقة هذه األحزاب           

لك األحزاب بأـا    على هذه األعمال املخالفة ملبادئها، وكان األكراد يتوقعون من ت         
سوف ال تسكت على هذه املشاريع الالإنسانية، ولكنها بكل أسف إىل اآلن، نراها             

علـى  -حىت أا مل تعرب عن احتجاجها أمام الرأي العام بأدبياا على األقل           !! ساكتة  
تطبيق هذه املشاريع العنصرية، فهل ختلت تلك األحـزاب عـن مبادئهـا األمميـة               

أليس األكراد مواطنني مدافعني حريـصني علـى        ! ية والتقدمية؟ واالشتراكية والوطن 
يف بلد يف العامل توجد جبهة وطنيـة تقدميـة      . مصلحة القطر كغريهم من املواطنني؟    

ويوجد مواطنون من الدرجة الثانية يف بلدهم؟ ملاذا حيرم األكراد من جنسيتهم؟ وملاذا             
الح فالحاً عربيـاً كـان أو       تتحمل أحزاب اجلبهة جرائم عهد االنفصال؟ أليس الف       

كردياً؟ وملاذا ال تطالب هذه األحزاب احلزب القائد بتطبيق قانون اإلصالح الزراعي            
يف اجلزيرة وتوزيع األراضي على أهايل املنطقة أنفسهم؟ بالرغم من يقيننا التام بـأن              
هذه األحزاب ال تتفق مع حزب البعث بنظرته الشوفينية والعنصرية جتـاه األكـراد              

تطبيق املشاريع العنصرية حبقهم، بأن تلك األحزاب تريد تطبيق املساواة التامة بـني             و
كافة املواطنني دون متييز يف العنصر أو اللغة أو الدين، كما أننا نعتقد أا إذا رفعـت                 
أصواا ضد هذه املشاريع الالإنسانية سيكون تأثريها فعاالً، وستالقي صدى واسـعاً            

لتقدمية والرأي العام الداخلي واخلارجي، ولكن، ملاذا ال تصرخ؟         بني كافة األوساط ا   
إن هذه املواقف آتية من خوفها من التصادم مع حزب البعث املتـشبث مبواقفـه               . 

الشوفينية وإصراره على صهر القوميات األخرى بالقومية العربية، ولكن رغم هـذا،            
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وإن هذه . ملربرات واحلججفإن السكوت عن األعمال الالإنسانية جرمية مهما كانت ا     
وإذا كان كل موقـف     . األحزاب سوف تفقد مكانتها بني اجلماهري عاجالً أم آجالً        

يتشبث به البعث توافق عليه األطراف األخرى يف اجلبهة، فماذا يكون معـىن هـذا               
وإن اجلبهة تذكرنا بأيام الربملانات السورية عندما كان بعض النواب قد            ! االشتراك؟

مـاذا كـان   : ويف اخلتام نسأل إخواننا يف اجلبهة  . تهم على كلمة موافق   تعودت ألسن 
من اجلريدة  ) ٢٠( صدر العدد  !.]. وماذا سيكون مصري اجلبهة؟   مصري أولئك النواب؟    

 حيمل عناوين خمتلفة، أبرزها املقال االفتتـاحي        ١٩٧٤املركزية بتاريخ أوائل نيسان     
  :، جاء فيه)اجلمود الفكري يف البعث:(بعنوان

منذ األربعينات، برز حزب البعث العريب االشتراكي كحزب سياسي يف املنطقـة،            [ 
ونظرة فاحصة ملاضيه وحاضره تـدلنا      . وخاصة بعد استالمه مقاليد احلكم يف سوريا      

على أنه حزب بطيء التطور فكرياً، فهو منذ تأسيسه يتسم بنظرة عنصرية شوفينية يف              
قوميات غري العربية يف بوتقة القومية العربية،       قضايا الشعوب، وما زال يعمل لصهر ال      

وهو بعمله هذا يفرغ القومية العربية من حمتواها اإلنساين وتعايشها مـع القوميـات              
صحيح أن البعث ينادي باالشتراكية، وكثريون من التقدميني يهللون له،          ...األخرى

والفالحون من  أتوجد اشتراكية يضطهد يف ظلها العمال       . ولكن ما هذه االشتراكية؟   
القوميات األخرى؟ أم أن االشتراكية للقوميات القوية وحدها وحترم منها القوميات           
الضعيفة؟ وكثرياً ما نقرأ ونسمع من أجهزة إعالم البعث تأييده هلذه الثورة أو تلك يف               
أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، فإذا كان حقاً يؤيد الثورات وحق الشعوب يف تقرير             

فلم نر يوماً أن    . ، فهذا متوقف بقدر تأييده لقومية غري عربية تعيش يف منطقته          مصريها
البعث قد تكلم عن حق الشعب الكردي يف تقرير مصريه، وال عن أخبـار الثـورة                
الكردية، بل مينع كافة املطبوعات اليت تنشر فيها أخبار أكراد العراق مثالً، فضالً عن              

كراد السوريني ويطبق حبقهم سياسات اسـتثنائية       أنه ميارس سياسة عنصرية جتاه األ     
كاحلزام واإلحصاء واالعتقاالت واملالحقة والضغط وحيـاربوم اقتـصادياً بكافـة        
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إن االشتراكي الصحيح هو ذاك الذي يندد بتسلط قومية على أخرى ويساند            . السبل
ـ               تحكم ويدعم نضال القومية الضعيفة من أجل حقها يف املساواة مع القومية الـيت ت

فيها، وإال، كيف ميكن أين يكون اشتراكياً؟ وإن السكوت عن االضطهاد القـومي             
والتمييز العنصري من قبل هذا االشتراكي جيرده من كونه اشتراكياً، بل هو شوفيين             

 اإلبـادة :(آنف الذكر مقالة أخرى بعنـوان     ) ٢٠( كما تضمن العدد   ..]..عنصري
 الـسيد وزيـر التربيـة بالغـاً حتـت           أصـدر [ : جاء فيها ) التربوية يف اجلزيرة  

 وعممته مديرية التربية باحلسكة علـى       ١٨/٢/١٩٧٤ بتاريخ   ٤٤٣/٤٥٣/٤/٦الرقم
وقـد  . ٢١/٢/١٩٧٤أوب بتاريخ   /٥٣٢مجيع املدارس االبتدائية باحملافظة حتت الرقم     

نرى عدم منح أية وثيقة للتالميذ املكتومني وعـدم         :(ورد يف ذلك البالغ النص التايل     
واضح أن البالغ املـذكور     ).  من صف إىل صف أعلى ما مل يسجلوا رمسياً         ترفيعهم

يؤدي إىل ترسيب التالميذ األكراد الذين حرمت أسرهم من اجلنسية، وحرمام من            
هل ينسجم هذا البالغ مع مبدأ      : وهنا نسأل السيد الوزير   . االستمرار يف تلقي التعليم   

يئة الفرصة جلميع من تقع أعمـارهم يف        جمانية التعليم الذي تتبناه سوريا ويتطلب       
السن احملددة لتلقي التربية مبقتضى األنظمة النافذة؟ وهل يتالءم مع مبدأ إلزامية التعليم             
االبتدائية الذي يتطلب أن جترب الدولة أولياء التالميذ علـى إدخـال أوالدهـم يف               

صاء العنـصري   أمل يكف النشء الكردي ارد من جنسيته مبقتضى اإلح        . املدارس؟
 من الدراسة اجلامعية والعليا؟ حىت جاء هذا البالغ ليـسد           ١٩٦٢البغيض اجلاري يف    

أبواب التربية االبتدائية أيضاً يف وجه األطفال األبرياء، وهل كانت هذه اخلطوة بدالً             
من تشييد دور احلضانة وبناء املالعب وإنشاء احلدائق العامة ووسائل التسلية والترفيه            

ومينح املكتوم فرصة أقصاها    :( وقد ورد يف البالغ املذكور    !!نا رجال املستقبل  ألطفال
أال يعرف الـسيد    ). اية العام الدراسي احلايل ليتمكن ذووه من إمتام معاملة تسجيله         

الوزير أن مشروع اإلحصاء العنصري قد برز إىل الوجود منذ فرصة اثين عشر عاماً،              
 كافية ألن يسترد املكتومون األكـراد جنـسيام،         فإذا مل تكن تلك الفرصة الطويلة     



    ٨٢٠٠  صيف وخريف -  ٦١ – ٦٠ ان  عشرة  ـ  العدداخلامسةاحلوار ـ السنة    ٥٠ 

فكيف يتمكنون من ذلك يف فرصة ثالثة أشهر اليت تضمنها البالغ الـشبيه بإنـذار               
إن هذه الثمرة املـرة مـن مثـار         !!.. حريب صادر من وزير دفاع ال من وزير تربية        

اولة أثيمـة    تتناىف مع ابسط مبادئ اإلنسانية، ألا حم       ١٩٦٢اإلحصاء الشوفيين لعام    
إن الغاية من نـشر      ...].حلرمان قسم كبري من األطفال األبرياء من حقهم يف العلم         

هذه املقتطفات واملقاالت اليت تعود إىل أكثر من ثالثني عاماً، واليت تعترب وثائق حية              
أمام الشعب والتاريخ تدين النظام على خمططاته التصفوية الرامية إىل إزالة الـشعب             

وريا من الوجود وحمو آثاره، هي الوقوف على ظروف الشعب الكردي       الكردي يف س  
يف تلك املرحلة والسياسات االستثنائية العنصرية اليت مارستها أجهزة الدولة حبقه دون            
أي رادع من ضمري أو أخالق، وحماربته سياسياً واقتـصادياً واجتماعيـاً ونفـسياً،              

 الصارم الذي اختذته القيادة الكرديـة       واالطالع على املوقف القومي و الوطين املتزن      
حيال القضايا املصريية، والربط احملكم بني القـضايا الوطنيـة والقـضية القوميـة              

من جهة ثانية، ينبغي على اجليل اجلديد تقييم تلك املرحلة مـن عمـر              . الدميقراطية
عريف احلركة الوطنية الكردية يف سوريا حسب ظروف تلك املرحلة من ناحية التقدم امل   

واحلقوقي والتكنولوجي، ألنه سوف يكون من اخلطأ احلكم علـى تلـك املرحلـة              
  . مبقاييس ومعايري هذه املرحلة

   كلنا أمل أن يساهم املثقفون والسياسيون السوريون مبختلف انتماءام القوميـة           
ما واملذهبية ومشارم الفكرية يف التواصل واحلوار ومد جسور الثقة، وقراءة الواقع ك           

هو مبا خيدم بلدنا سوريا وشعبنا السوري بعربه وكرده وآثورييه وباقي أقلياته القومية             
يف التفاهم والعيش املشترك، والعمل معاً على كبح مجاح التطرف القومي أو الـديين              
أياً كان مصدره، والوقوف بثبات إىل جانب قضية هذا الشعب الذي عاىن وال يزال              

عنصرية حبقه منذ عقود خلت، وخلّفت وراءها الكثري مـن          األمرين من السياسات ال   
  .األحقاد واألمراض والشروخ، واليت حتتاج اليوم إىل الترميم والتصحيح
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Uحوارات:  
كانت قد طرحت هيئة حترير جملة احلوار سؤالني على بعض املؤسـسني            

  :واملشاركني يف مسرية احلركة القومية الكردية يف سوريا ، هذا نصها 

  احملترم ........................... اذ األست

   تعتزم جملة احلوار أن تنشر ملفاً خاصاً عن تاريخ  ونـشوء احلركـة              

الكردية يف سوريا مبناسبة مرور أكثر من مخسني عام على تأسيس أول تنظيم             

سياسي كردي، لذا نتوجه إليكم بالسؤالني التاليني آملني اإلجابـة إلغنـاء            

  :امللف املذكور

 ـ كيف ترون واقع احلركة الكردية يف سوريا، وما هو تقييمكم  ١س

  لدورها اليوم، وما هي آفاقها املستقبلية

   ـ  كيف كانت مشاركتكم النضالية يف احلركة الكردية؟٢  س

  أسرة حترير جملة احلوار
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TPمسامهة من األستاذ عبد احلميد درويش

*
PT  

  .احملترمون )) وار احل(( األخوة األعزاء يف أسرة حترير جملة 

أرجو لكم التوفيق يف عملكم، كما أمتىن أن يكون امللف الذي تعملون علـى              
نشره يف الة عن تاريخ ونشوء احلركة الكردية موضوعيا ومفيدا وملتزما باحلقـائق             

قد حصل يف السنوات األخرية لغط كـثري، وحـصلت          لكما هي، وكما تعلمون ف    
ذا املوضوع التارخيي الذي ليس مقبوال أن يـتم         مغالطات وإساءات مقصودة حول ه    

  املبادرون اليه موجودين  معاصرا وتشويه احلقائق حوله مع أنه حدث ما يزال
 ، فأنا متفائل بأـا       واقع احلركة الكردية يف سوريا     عنوحول سؤالكم األول    

رغم كل املعوقات، ستحقق أهدافها، وان كانت اليوم يف وضع غري طبيعي، وأستطيع      
هلا السورية  احلركة الكردية   لكن  ،  بكثري هو مطلوب القول أنه وضع سيء، وأقل مما       

الـذين   من املناضلني املخلـصني      اآلالفتاريخ عريق يف النضال، وعمل يف صفوفها        
تفانوا يف العمل من أجل قضية الشعب الكـردي، ودخلـوا الـسجون وتعرضـوا               

 هلا يف مواجهة جالديهم، كمـا       للتعذيب، وأبدا الكثري منهم صالبة ورجولة مشهود      
عمل الكثري من كوادرها جبهد وبنجاح وبدون توفر امكانات يف صفوف الـشعب             
الكردي، ونشروا الوعي القومي والسياسي والقيم الوطنية واالنسانية، وعملوا علـى           
محاية اخلصائص القومية بعناد يف مواجهة محالت املالحقة والتخويف والضغوط بكل           

فيها احلرمان من لقمة العيش، وكان هلؤالء املناضلني دورا كبريا يف بنـاء             أشكاهلا مبا   
التنظيم السياسي بني الكرد الذي أصبح مرتكزا قويا للنضال السياسي ووسيلة ناجعة            

. لالتصال جبميع شرائح اتمع الكردي من جهة، وللمطالبة حبقوقه من جهة أخرى           
 خبصومها اىل حماربتها وحياكة الدسـائس       وأنا أعتقد أن هذه احلقيقة هي اليت تدفع       
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*
PT سكرتري احلزب الدميقراطي التقدمي الكردي يف سوريا  
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ضدها وشن محالت التضليل والتشويه حبق مناضليها، و تدفعهم باستمرار اىل حماولة            
القضاء عليها أو تفتيتها ونشر اخلالفات يف صفوفها ودفعها حنو االنشغال مبـشاكل             

  .داخلية مفتعلة حلرفها عن النضال من أجل اهلدف الرئيسي واحلقيقي
حماوالت إضعاف احلركة وخلق االنقسانات يف صـفوفها مل تتوقـف           ومع أن   

وحققت بعض مراميها و تبحث عن كل وسيلة لعزل احلركة عن الـشعب وخلـق               
القنوط واليأس حياهلا، لكنين وكما ذكرت آنفا متفائل بأن احلياة لن تتوقـف عـن               

 القـومي يف    التقدم، وأن احلركة الكردية ستستمر يف أداء دورها سواء على املستوى          
الدفاع عن حقوق الشعب الكردي، أو على املستوى الوطين كجزء مـن احلركـة              
الوطنية الدميقراطية يف سوريا، وان القاء نظرة على دور احلركة الكردية يف سـوريا              
على املستويني الكردي والوطين يف السنوات األخرية يشري اىل أن األفق مفتوح أمـام              

ريا، وأرى أن تقدما سيحدث يف سـوريا وسـيكون          احلركة للعب دور مهم يف سو     
  .للحركة الكردية دورا جيدا فيه
فأنـا   .. كيف كانت مشاركيت يف احلركة الكردية: ـ وحول سؤالكم الثاين     

أنتقد أسلوب السؤال، انا لست أعمل يف احلركة ذه العمومية، بل أعمل يف حزب              
يف سوريا، صيغة الـسؤال  كنت من  املشاركني يف تأسيسه، كان أول حزب كردي      

فيه خطأ، توجد اآلن أحزاب كثرية لست جزءا منها،  أنا شـاركت يف تأسـيس                
احلزب الدميقراطي التقدمي الكردي يف سوريا الذي كان هو احلزب الذي أسـسناه             

( ، كان يل دور يف تأسيس احلزب، حيث كنا يف البداية ثالثة رفاق              ١٩٥٧منذ عام   
بعـد  ف.. مث انضم الينا فيما بعد رفاق آخرون        ) ، وأنا   أوصمان صربي، محزة نويران   

، قمنا بنشاط ملحوظ بني األوسـاط       ١٩٥٦يف عام   طبع الربنامج السياسي وتوزيعه     
الوطنية الكردية، وباألخص يف أوساط الطلبة الدارسني يف دمشق، وخـالل فتـرة             

 وانضم إليه   قصرية سرت أخبار تشكيل احلزب بني فئات واسعة من اتمع الكردي،          
ويف  القامـشلي،  عدد ال بأس به، وأصبح له أنصار يف دمشق، والدرباسية، عامودا،          
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هذه الفترة، اتصل عثمان صربي مع عدد من العناصر املعروفة يف جبل األكراد، بعد              
 قدم السيد رشيد محو إىل دمشق منـدوباً         ١٩٥٧أن مت تكليفه بذلك، ويف ربيع عام        

شوكت حنان، خليل حممد، واجلميع كانوا أعضاء يف         ،حممد علي خوجة  : عن رفاقه 
احلزب الشيوعي السوري، باإلضافة إىل رشيد محو، وكانوا ذوي ميـول قوميـة،             

  .ولديهم الرغبة للعمل يف حزب كردي تقدمي
وبعد نقاش ومداوالت مع رشيد محو مت التوصل إىل تفاهم معهـم، علـى أن               

 بعد أن كان قـد      ج للحزب باللغة العربية،   ينضموا إىل احلزب ويصار إىل كتابة برنام      
 حزيـران   ١٤ وبالفعل مت ذلك، والتأم االجتماع األول بيننا يوم          كتب باللغة الكردية  

 ومنـذ   . يف مرتل السيد حممد علي خوجة الكائن يف سوق اخلميس يف حلب            ١٩٥٧
عثمان صـربي،   : ذلك التاريخ أصبحت اللجنة املركزية تتألف من سبعة أعضاء هم           

 احلميد درويش، محزة نويران، رشيد محو، حممد علي خوجة، خليـل حممـد،              عبد
شوكت حنان، ومت االتفاق على أن يكون الرابع عشر من حزيران يـوم تأسـيس               

علـى أن    بعد أن وافق عثمان صربي على اقتراح األخوة يف جبل األكراد،           احلزب،
حزب األكـراد   ( منبدالً) ااحلزب الدميقراطي الكردي يف سوري    (يكون اسم احلزب    

  ).الدميقراطيني السوريني 
ومن جهة أخرى نشطت اللجنة املركزية للحزب بشكل ملحوظ وشـكلت             

 واستفادت )اجلزيرة ـ جبل األكراد ـ حلب  ( تنظيماا يف معظم املناطق الكردية 
يف ذلك من األجواء الدميقراطية والوضع الربملاين السائد آنذاك، حيث كانت مجيـع             

 السياسية ومن ضمنها حزبنا الدميقراطي الكردي يف سوريا، متارس النشاط           األحزاب
 ومل ميِض   ..السياسي، والفعاليات التنظيمية علناً ودومنا أية موانع من السلطات الرمسية         

وقت طويل على ممارسة احلزب لنشاطه حىت انضم الشيخ حممد عيسى مال حممود إىل              
 مث ما لبث أن قـرر       .١٩٥٧كزية يف أواخر عام     احلزب، واعترب عضواً يف اللجنة املر     

، عندها قـررت    ١٩٥٨الدكتور نور الدين ظاظا االنضمام إىل احلزب يف بداية عام           
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وللحقيقـة  اللجنة املركزية تعيينه رئيساً للحزب، وتعيني السيد رشيد محو سكرترياً،           
يء منـذ   أقول أن الدكتور نور الدين ظاظا والشيخ حممد عيسى كانا معنا يف كل ش             

وهكذا أصبح عدد أعـضاء     .. البداية وإن أجال انضمامهما رمسيا للحزب والتنظيم        
ويف . اللجنة املركزية بانضمام نور الدين ظاظا والشيخ حممد عيسى تـسعة أعـضاء            

بعـد   قررت اللجنة املركزية ضم الشاعر جكرخوين إىل عضويتها ١٩٥٧أواخر عام  
  .مام اىل احلزبواالنض) آزادي ( أن وافق على حل حزب 

وأنا اذ أحتدث لكم عن اخلطوات األوىل يف بناء احلزب، فال بد يل من التأكيـد                
على أمر ملفت وجدير بالتوقف عنده، فلقد كانت تلك النخبة اليت تشكلت منـها              
قيادة حزبنا آنذاك خنبة سياسية كفوءة وهلا مكانة واحترام كبري، وأرى أننـا اليـوم               

 سنة أخرى قد ال نعثـر       ٢٠ النخبة بل وأقول أنه حىت بعد        نفتقر اىل وجود مثل تلك    
  . على خنبة مماثلة

وتدل جتربة احلركة الكردية على أن أهم أهداف خصومها يتمركـز دومـا يف              
حماولة عزهلا عن الشغب الكردي وإشغاهلا مبسائل ومشاكل خمتلقة، وهم يعلمون أن            

ائها وعمل علـى الـدوام   الشعب الكردي يف سوريا مهتم باحلركة وحريص على بق 
.. على دعمها ومساندا ماديا ومعنويا وشكل ذلك ضمانة أساسية لقوة احلركـة             

وهلذا السبب فان من يريد اخلري هلذه احلركة عليه االنتباه اىل هذه الناحيـة املهمـة                
املتمثلة يف احلفاظ على مساندة الشعب وضرورة التواصل املستمر مـع مكونـات             

ذلك فان أفضل وسيلة للتخلص من شائبات العمـل الـسياسي           وشرائح الشعب، ول  
الكردي احلالية هو العودة اىل الشعب، ولذا فان فتح اال أمام مزيد من املـشاركة               
للمستقلني والوطنيني ووجهاء اتمع واملثقفني وممثلي كافة شرائح اتمع يف العمـل            

مرجعيـة  ( امتها يف صيغة    ضمن احلركة الذي أمجعت غالبية اطراف احلركة على اق        
هو أفضل السبل لتقوية احلركة وقطع الطريق أمام مـن يهـول ويـضخم              ) كردية  

مشاكل احلركة ويصورها على أا هزيلة وضعيفة وفاشلة، وهذه مجيعها هـي مـا              
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يتمناها اخلصوم وهي ما راهن علية عتاة الشوفينيني من أمثال حممد طلب هالل الذي              
ركة بل على الشعب الكردي عرب خلق الفـنت واخلالفـات           دعا اىل القضاء على احل    

ضرم بعضهم ببعض، وهذا سـهل      ( وحبسب عبارته اليت أوردها يف كتابه املشؤوم        
وأنا أعتقد أنه ذهب بعيدا يف أمنياته تلك، فشعبنا ميلك ما يكفـي مـن               ). وميسور  

 طرح الـسؤال    وأخريا حيق يل   .الوعي واالرادة ملواجهة مثل تلك احملاوالت السوداء      
ما هي املصلحة من تشويه التاريخ وقلب احلقائق اليت ميارسها البعض حيـال             : التايل  

  .هذا املوضوع، وما الذي جينيه هؤالء من هكذا تضليل ؟ 
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  احلركة الوطنية الكردية يف سوريا

  مسرية شاقة، وطموحات تنتظر التحقيق
Uإمساعيل عمرUTP

*
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لكردية يف سوريا واحداً ومخسني عاماً من تاريخ اإلعالن عـن              جتاوزت احلركة ا  

وحىت تكون الصورة واضحة،    . ١٩٥٧ميالد أول تنظيم سياسي كردي يف حزيران        
حيث كانـت   . البد من التعرف على الظروف السياسية اليت أحاطت بتلك الوالدة         
عترض التجربـة   سوريا يف حينها حديثة االستقالل، تواجه مسريا حتديات داخلية ت         

الدميقراطية الوليدة اليت وقفت أكثر من مرة أمام امتحانات صعبة بسبب اإلنقالبـات   
العسكرية املتتالية، واليت نزعت مبجملها لضرب وإجهاض تلك التجربة، وكـذلك           
بسبب بروز الفكر القومي الشوفيين وانتعاشه يف صفوف بعض األحـزاب القوميـة             

الذي حتقق بدماء الـشهداء     ، ة الوطنية اليت صنعت اجلالء    وحتركه باجتاه ديد الشراك   
وتضحيات وجهود كافة املناضلني الوطنيني السوريني من خمتلف املكونـات، عربـاً        
وكرداً وأقليات قومية أخرى، ويف حني كان فيه اجلانب الكردي يسعى، من خـالل    

فظ فيـه علـى     مسامهته الفعالة يف صنع االستقالل، لبناء وطن موحد للجميع حيـا          
خصوصيته القومية ويتمتع حبقوقه الدميقراطية، فإن التطورات اليت تلت اجلالء أظهرت           
نزعة اهليمنة واإلستفراد لدى خنب األكثرية احلاكمة، حيث مارست الشطب علـى            
كل ما هو غري عريب دف صهر القوميات األخرى، ليشكل ذلك مقدمـة لتنـامي               

ل سوريا إىل بلد العنصر الواحـد واللـون الـسياسي           الرتعة اإلقصائية الرامية لتحوي   

                                                 
TP

*
PT يكييت-رئيس حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف سوريا- 
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وتعرض مفهوم املواطنة للمرة األوىل إىل      . الواحد، مث إىل بلد احلزب الواحد فيما بعد       
الضرر والتشوه، وتراجعت اآلمال املعلّقة على كوا بلداً جلميع مواطنيها، ومنـهم            

داد الشعور القومي العريب الكرد الذين دامههم اخلوف والقلق من هذا التوجه ومن احت 
الذي بدأ يهددهم، كقومية ثانية من حيث العدد، إما باالنزواء أو باالنصهار يف بوتقة              
القومية السائدة، وذلك يف ظل القراءة الشوفينية اخلاطئة لتاريخ وتركيبـة اتمـع             
السوري واليت هددت بشروخ عميقة يف نسيجه الوطين الذي يستند إىل حقائق تعود             

ىل عمق التاريخ، تؤكّد أن هذا اتمع متعدد األلوان والقوميات، وأن التنكّر للوجود             إ
  .الكردي يسيء إىل سوريا ويعيق تطورها الطبيعي

   وكان من شأن تلك الظروف اليت استجدت بروز ضرورات البحث عن إمكانيـة       
ض النخـب   وعلى هذا األساس، تداعت بع    . صيانة الذات القومية الكردية ومحايتها    

السياسية يف اتمع الكردي لتشكيل مجعيات شبابية وثقافية والقيام حبراك سياسـي            
 باإلعالن عن أول تنظيم سياسي كردي، وذلـك         ١٩٥٧ حزيران عام    ١٤توج يف   

تعبرياً عن إرادة الشعب الكردي يف التمسك بوجوده والتصدي حملـاوالت التنكـر             
قومية مبوجـب مبـادئ الـشراكة الوطنيـة         لدوره، وإصراره على التمتع حبقوقه ال     

واستحقاقات التآخي العريب الكردي القائم على أساس أن سوريا جيـب أن تكـون              
وطن اجلميع بعيداً عن االستئثار والتمييز، وأن الشعب الكردي ال يشكل حالة طارئة             

لقومية أو أقلية وافدة، ألنه يعيش منذ القدم يف مناطقه التارخيية إىل جانب املكونات ا             
األخرى اليت ارتضت مجيعها العيش املشترك يف إطار الدولة السورية الناشئة، رغم أن             

 بيكو  مجعتهم دون إرادم، لكنها جعلت من سـوريا وطـن             -اتفاقيات سايكس 
اجلميع  حبكم األمر الواقع، وفرضت عليهم مبوجب ذلك أن يكونـوا شـركاًء يف               

    ا واستقالهلا وحتديد معامل مستقبلها، مقابـل أن        حتريرها وبنائها واحملافظة على سياد
يكونوا مجيعاً متساوين يف احلقوق والواجبات وأمام القانون، ال أن يكون األكـراد             
متساوين فقط أمام القوانني االستثنائية واملشاريع العنصرية اليت حتولت فيما بعـد إىل             
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ي، وإىل شـواهد حيـة      عنوان رئيسي للسياسة الشوفينية املتبعة حبق الشعب الكرد       
لالستدالل على اإلمعان يف التنكر للوجود الكردي الذي ولدت احلركة أصالً مـن             

  .أجل االعتراف به دستورياَ وتأمني احلقوق القومية املترتبة عليه
    وألن القاموس الشوفيين خال منذ البداية من مفردات الشراكة والتعددية القوميـة            

 ردود أفعال سلبية وخيبات أمل كرديـة، وبـسبب          والسياسية، من جهة، مما خلق    
استجابة التنظيم الكردي اجلديد لتطلعات شعبنا الكردي، من جهة ثانية، فقد استقبل            
حبماس وتعاطف شديدين يف الوسط الكردي، ومل ميِض وقت طويل حىت وصـلت             
 تشكيالته إىل خمتلف املناطق والتجمعات الكردية يف سوريا، لكنه قوبل من جانـب            
السلطة احلاكمة بالقمع واالعتقاالت اليت مشلت العديد من كوادره، ومتّت مالحقـة            
املئات منهم، و تسبب ذلك يف التضييق على نشاطه وجلوئه إىل العمل السري، مما أثّر               
سلباً على حياته الداخلية وعلى طبيعة التعامل بني هيئاته وكوادره، وطبعت احلركـة             

خبصوصيات معينة، من بينها ظاهرة التشتت اليت سامهت يف         الكردية عموماً فيما بعد     
انعدام الشفافية داخل هذه احلركة وأطرافها، والـذي        : تعميقها جمموعة عوامل منها   

جنم عنه غياب املناخ الدميقراطي الضروري لتفاعل اآلراء داخل التنظـيم، والـالزم             
قيادية اجلديدة والبديلة، من    الكتشاف املواهب والكفاءات، وبالتايل اختيار الكوادر ال      

جهة، وتضافر ضراوة القمع السلطوي واستمرار املالحقات، اليت مل تتـرك اـال             
لالهتمام بالوضع التنظيمي الداخلي، مع التخلف الفكري والسياسي الذي كان يعاين           
منه اتمع الكردي آنذاك، إضافة إىل التدخالت الكردستانية اليت استندت إىل إرث            

ي يعود إىل طبيعة نشوء احلركة الكردية يف سوريا اليت دفعها اإلنكار والقمـع              تارخي
الشوفيين إىل االلتجاء للبعد القومي، يف تفاقم تلك احلالة، من جهة أخـرى، كمـا               
أضاف عجز احلركة عن حتقيق أي مكسب ملموس جلماهريها سبباً آخر للتـشتت             

وهكذا بدأت  ... وة لضرورات تغيريه    يتلخص يف اام العامل الذايت بالتقصري والدع      
، وتتالت االنشقاقات فيمـا بعـد، ليـصل عـدد           ١٩٦٥عملية التشتت بانشقاق    
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التنظيمات حالياً إىل رقم ال يربره أي منطق سياسي أو تباين اجتماعي أو اخـتالف               
فكري، ورافقت عملية التشتت أجواء سلبية شهدت صراعات حزبية وفئوية حـادة            

دية ردحاً طويالً من الزمن، وسامهت هذه احلالة يف فرض العزلـة            أهلت احلركة الكر  
السياسية عليها وانغالقها على وسطها وأحياناً على أعضائها فقط، وكذلك ابتعادها           
عن الشأن الوطين العام نتيجة للسياسة القمعية اليت انتهجتها السلطة وحماوالا الرامية            

 القضية الكردية وتشويه احلقائق التارخييـة،      للتشكيك بالوالء الوطين الكردي وبعدالة    
 شـجعت   - أي السلطة  -وربط أي حترك أو نشاط مطليب بإيعاز خارجي، علماً أا         

 بغية  PKKبعض التنظيمات على الوالء للخارج الكردستاين مثلما حصل مع جتربة           
و حتويل أنظار واهتمامات وطاقات جزء من مجاهري شعبنا حن: حتقيق عدة أهداف منها 

اخلارج ملنعها من اإلخنراط واملسامهة يف النضال الوطين الدميقراطي الكردي السوري،           
وثانياً، من أجل استثمار هذه الورقة يف املساومة مع النظام التركي لتحقيق أهـداف              

، وثالثاً، خلق الدالئل الالزمة،     ١٩٩٨إقليمية، وهو ما قامت بتنفيذه يف اتفاقية أضنه         
د الطلب، على الوالء الكردي لرموز وقضايا كردستانية بدالً من          من أجل تقدميها عن   

  .الوالء الوطين لسوريا وإيهام الرأي العام السوري بذلك
   ونتيجة ملا تقدم، مل تستطع غالبية أطراف املعارضة الوطنية السورية حـىت عهـد              

ظلـت  قريب تفهم اجلوهر الوطين الدميقراطي لطبيعة القضية الكردية وعدالتـها، و          
العديد من تلك األطراف املنغلقة أصالً واحملاصرة باألحكام العرفية، تتعامل مع الشأن            
الكردي بالتشكيك والسلبية، مما انعكس سلباً على أداء احلركة الكردية وعلى نزوعها 

وانتعشت بني صفوفها بعض األفكار اليت تنقـصها احلكمـة          . أحياناً حنو االنعزالية  
 بعض األحيان شعارات غريبة على الثقافة السياسية الكرديـة،          والواقعية، وتنامت يف  

واليت ال متيز كثرياً بني العرب، كشعب وثقافة، وبني النظام احلاكم، مما خلق حالة من   
التشنج  وردود األفعال السلبية لدى بعض املثقفني العرب وعناصر النخبـة العربيـة              

، ودفع الكثري منهم لالصطفاف مـع       األكثر انفتاحاً على الكرد وحقوقهم املهضومة     
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النظام فيما يتعلق بالقضية الكردية، وأضعف مواقع غريهم يف الدفاع عن عدالتـها ،              
علماً أن تلك الشعارات، باإلضافة إىل دورها يف تغذية قوى التعصب والتطـرف يف              

جيـب  الوسط السياسي والثقايف العريب، فإا افتقرت للواقعية املطلوبة، ألن أي شعار      
أن يستمد شرعيته ليس فقط من عدالته، ومن احلقائق التارخيية واجلغرافية فحـسب،             
بل كذلك من إمكانية تطبيقه، فالتاريخ ال ميلي حقائقه دائماً على الشعار السياسي،             
بل أن هناك مؤثرات أخرى تتعلق بطبيعة املرحلة وبإمكانات التطبيق وحسابات الربح         

ياسي، يتم على أساسها اختيار وتبين ما هو ممكن ومفيـد           واخلسارة يف القاموس الس   
من شعارات، وترك غريها للمستقبل، دون أن يعين ذلك تطرفاً يف احلالـة األوىل، أو               
مساومة يف احلالة الثانية، بل أن يكون اهلدف يف احلالتني تثبيت مـصداقية وواقعيـة               

دام السياسة الشوفينية،   الطرح السياسي الوطين الكردي، وسحب الذرائع من حتت أق        
والتأكيد على أن القضية الكردية هي قضية وطنية بامتياز، وهذا يعـين أن املهمـة               
األساسية للحركة الكردية هي العمل على إدراجها بني القضايا الوطنية العامة الـيت             
تتطلب حلوالً عادلة وعاجلة، ولكن لن يكتب النجاح هلذه املهمة ما مل تنجح هـذه               

 تعريف الرأي العام السوري بعدالتها، وتتصرف كجزء من احلركة الوطنية           احلركة يف 
السورية، واإلخنراط معها ميدانياً للبحث عن حلول منصفة للقضايا الوطنية األخرى،           
تطبيقاً ملقومات الشراكة الوطنية، واإلنتظام مع أطراف املعارضة الوطنيـة الـسورية            

ضوعية منصفة، ومن هنا ولد إعالن دمـشق        ضمن أطر نضالية حتالفية وفق برامج مو      
للتغيري الدميقراطي الذي جاء بعد أن يئست القوى املؤتلفة من إمكانية إقدام الـسلطة     
على التغيري وعجزها عن القيام بإصالحات ملموسة، مبا يف ذلك العجز عن إجياد حل              

إلعالن، وـذا   دميقراطي عادل للقضية الكردية، الذي مت تثبيته يف الوثيقة األساسية ل          
اإلعالن الذي يضم العديد من القوى السياسية املتعددة االنتماءات واأللوان ومئـات            
الشخصيات والفعاليات اتمعية، أثبتت املعارضة السورية، ألول مرة يف تارخيهـا،           
قدرا على تنظيم الصفوف واالعتماد على اإلمكانات الذاتية الوطنية، بعيـداً عـن             
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أما ما خيص اجلانب الكردي منه، فقد أثبت        . عن االستقواء باخلارج  وعود السلطة و  
بدوره، من خالل املشاركة كطرف مؤسس، والءه وخياراته الوطنية وحدد موقعـه            
كجزء أساسي من احلركة الوطنية السورية، ودحض بذلك أضاليل السلطة املتعلقـة            

ة سابقاً هلذه احلركـة     باملراهنة على اخلارج، وكذلك اامات بعض أطراف املعارض       
كما أن إقرار قوى اإلعالن بوجود قضية كردية والتعهـد حبلّهـا            . بالوالء للسلطة 

 يعترب جناحاً ال يستهان به للحركة الوطنية الكردية،         - أي عن طريق احلوار    -دميقراطياً
ألن الشعار املذكور مجع بني مبدأ متكني الشعب الكردي من ممارسة حقوقه القومية،             

 قدرة حركته على إقناع الرأي العام الوطين السوري للتضامن مع تلك احلقوق             وبني
وتبنيها والعمل من أجل تأمينها، كما أن اإللتقاء القومي الكردي والوطين الـسوري             
معاً عند هذا الشعار يربز حمدودية هامش التباين السياسي بـني خمتلـف األطـراف               

 أشكال النضال الدميقراطي السلمي الـيت       الكردية، اليت قد ختتلف يف التشخيص، ويف      
. يقرها اجلميع، لكنها تتفق على الثوابت واحلقوق األساسية للعمل الوطين الكـردي           

وملا كان إعالن دمشق هو اإلطار الوطين املعارض األول الذي أكّد علـى عدالـة               
القضية الكردية، فقد انعكس ذلك على إطارات أخرى معارضة، حترص مجيعها على            

راج القضية الكردية مبستويات متفاوتة ولغايات متباينة، مثلما حترص على ضرورة           إد
وجود املكون الكردي يف حماولة للتعبري عن استكمال ألوان اللوحة الوطنية، مما يعين             
أن هذه القضية بدأت حتظى باهتمام ملحوظ يف اآلونة األخرية، وذلـك ألسـباب              

رات اإلقليمية وأخرى ذاتية هلا عالقة عـضوية       عديدة بعضها موضوعية أنتجتها التطو    
بتلك التطورات، وتوضح بأن سوريا لن تكون حالة استثنائية يف عامل التغيري الـذي              
هبت رياحه على مناطق واسعة من العامل، وأن فيها ما جيب تغيريها من سياسـات               

 الكـردي   عفى عليها الزمن، ويف مقدمتها السياسة الشوفينية املنتهجة حيال الشعب         
منذ عشرات السنني، وأن القوى الدميقراطية الغيورة على مصلحة البالد بدأت تدرك            
هذه احلقيقة ألا تعي جيداً أن ما يدور حوهلا ويف العامل من تطورات، مل تعد معهـا           
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سياسة اإلنكار املتعمد لوجود شعب يستمد جذوره يف املنطقة من قدم التاريخ تصمد             
 التارخيية، ويتفق مع مسات عصر التغيري، فالعراق مـثالً، أصـبح            يف مواجهة احلقائق  

يضم، دستورياً، إقليماً كردستانياً يف إطار النظام الفيدرايل، وتركيا أيضاً، أُجـربت            
أخرياً حتت ضغط إرادة النضال التحرري الكردي واملتغريات الدولية وحاجتها ملسايرة      

 لالحتاد األوريب، على االعتراف بالوجود الركب احلضاري من خالل حماولة االنضمام
الكردي هناك، ومسحت نظرياً بتداول اللغة الكردية يف أجهـزة اإلعـالم املختلفـة         

وبنفس املقاييس ليس من احلكمة واملصلحة جتاهل هذه        . وتعليمها يف مدارس خاصة   
  .من سكاا% ١١األمثلة ااورة لسوريا اليت يشكل الكرد فيها نسبة تتجاوز 

   يف ظل ما تقدم، بات لزاماً على احلركة الكردية أيضاً مواكبة املستجدات ودعـم              
الشروط املوضوعية اليت استجدت واالستعداد ألي طارئ أو تطورات متسارعة قـد            
حيملها املستقبل، وذلك بالبحث والعمل على توحيد وتنظيم الطاقـات الكرديـة،            

ردية سورية، متلك صالحية القرار والتمثيل،      وصوالً لبناء ممثلية تكون مبثابة مرجعية ك      
وترسم األهداف املتالئمة مع التشخيص الدقيق للواقع، واالنطالق منه لبناء مستقبل           

فإذا أضفنا ملا تقدم تعرض فكرة املرجعية حملاوالت التشويه والتشكيك، فـإن            . واعد
 املسؤولية املناطة   الضرورة التارخيية والوطنية تستوجب منا مجيعاً التسامي إىل مستوى        

بنا والترفع عن املهاترات وأمراض التخلف والعقليات احلزبوية الـضيقة، ومواصـلة            
احلوارات من أجل استكمال اآلليات التنظيمية، خاصة بعد إجناز الرؤيـة الـسياسية             
املشتركة حلل القضية الكردية، وذلك بالسرعة املمكنة اليت ال تعين املغامرة والتسرع،            

 اهلادئ الذي يفترض به أن ال يعين أيضاً التبـاطؤ والتـردد واالنتظـار،               وبالتروي
فالضرورات اليت أملت مثل هذه املرجعية باتت اآلن أكثر إحلاحاً، نظراً للتحـديات             
الكبرية اليت يواجهها نضالنا واملخاطر اجلدية اليت دد شعبنا، واليت تعترب أحداث آذار             

ما أرادت اجلهات الشوفينية افتعال حالـة شـغب          أحد عناوينها عند   ٢٠٠٤الدامية  
لتحقيق أهدافها، ورغم وجود دوافع عديدة كانت تقف وراء تلك الفتنـة، تعـود              
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بعضها حملاولة استعادة الدور والتدخل األمين يف حينه، وتربير ممارسة القمع وإرهاب            
طين الشعب السوري من خالل استخدام الكرد كضحايا له، فإن حتجيم النضال الـو            

الكردي وقطع التفاعل العضوي بني احلركة ومجاهريها كـان اهلـدف األساسـي             
الرتكاب تلك ازرة املدانة واليت راح ضحيتها آنئٍذ عشرات القتلى ومئات اجلرحى            

  .وآالف املعتقلني
    ورغم أن موضوع البحث عن مركز موحٍد للقرار الوطين الكردي يعود تارخيـه             

ق يف الساحة الكردية، فإن تلك األحداث األليمة اليت هـزت           إىل ما بعد أول انشقا    
اتمع الكردي ككل وأحسته خبطر حقيقي، أبرزت أمهيـة االسـتعداد ملواجهـة             
تطورات غري حمسوبة قد تدامهه يف أي زمان وأي مكان، وألزمت أطراف احلركـة              

 جمـرد   بالعمل حتت إسم جمموع األحزاب الكردية يف سوريا، والذي رغم أنه كان           
جتمع مل جيمع بني أطرافه برنامج سياسي، ومل تنظّم عملهم آلية تنظيمية، لكنه أعطى              
يف النهاية انطباعاً بأن هناك إمكانية لبناء مرجعية كردية منظّمة، وبـأن الكـرد ال               
جييدون فقط صنع االنشقاقات ، بل أن بإمكام أن يتحدوا أيضاً ضـمن إطـارات               

  .اقامنضالية توحد كلمتهم وط
   ومن هنا بدأ االنطالق العملي حنو املرجعية اليت ال تزال تبقى مطلوبـة وممكنـة               
التحقيق، ورغم الفتور الذي حييط باجلهود الرامية لبنائها اآلن، فإا تظل مـشروعاً             
وطنياً مل تكتمل عناصره وشروطه الضرورية بعد، أو أنه خطة عمل ال زالت حباجـة               

، أو  - أي املرجعية  -يف كل األحوال، ومهما طال الزمن، فإا      و. للمزيد من اإلنضاج  
أي إسم آخر يعبر عن هذا اهلدف، ستظل مبثابة قدر ينتظر احلراك الكـردي، ألـا                
ضرورة نضالية، وهي إن مل تتحقق اليوم، فإا ستتحول غداً إىل حقيقة ال مفر منها               

. ة الالزمة على الفعل النـضايل     إذا أردنا حلركتنا اكتساب االحترام املطلوب والقدر      
ونراهن يف هذه القناعة على منو وتزايد الوعي لدى هذه احلركة ومجاهريها، وعلـى              
تصاعد إرادة الوحدة والتالقي اليت تتناسب طرداً مع التطور احلضاري للشعوب، ومع            
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وسوف يأيت اليوم الذي    . قدرا على رفع مستوى تناقضاا وطموحاا بنفس الوقت       
ف فيه اجلميع أن املهاترات والصراعات الثانوية اهلامشية كانـت هـدراً كـبرياً             يعر

مأسوفاً عليه للوقت والطاقات، وأن لغة التخاطب واحلوار األخوي بني األشقاء هي            
اللغة الصحيحة اليت كانت تنبغي أن تسود العالقات بني فصائل حركتنا الـسياسية             

  .الكردية ماضياً وحاضراً ومستقبالً
 ختاماً، وألننا نقف أمام مشروع وطين كبري، فمن الطبيعي أن تكون العراقيل أيضاً               

مبستوى تلك األمهية، أي أا عراقيل كبرية، ولن يكون باإلمكان تذليلها إال بتعاون             
اجلميع وزرع الثقة املتبادلة اليت تعترب شرطاً أساسياً ال غىن عنه يف إجناح هذه املهمة،               

 للداللة على جدية األطراف املعنيـة ومـصداقيتها، باإلضـافة إىل            ومقياساً ضرورياً 
ضرورة توفري إرادة واعية جادة لتحقيقها، وصوالً لعقد مؤمتر وطين كردي تـشارك             

  .فيه مجيع األطراف وممثلي الفعاليات اتمعية لتنبثق عنه املرجعية املنشودة
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   مع الشخصية الوطنية الكرديةلقاء

  روالحاج دهام مي
  ريبر سليفي: ترجمة عن اللغة الكردية

  
     

العم العزيز، يف بداية هذا اللقاء، يسرنا أن نتقدم إليكم باسم جملة احلوار   بتمنياتنـا                 
إننا نعتقد بأن شعبنا الكردي هو شعب طيـب         . لكم بالصحة والعافية والعمر املديد    

حترام، ألن أبناء جيلنا املعاصـر      وويف ملناضليه وال ينساهم أبداً، يكن هلم التقدير واال        
مدينون ألولئك املناضلني األوائل بالكثري الكثري، فلوال نضاهلم وتضحيام يف تلـك            

 ملا كنا اليوم ذا املستوى من الوعي القـومي والثقافـة،            املراحل احلالكة والشائكة،  
 حياله، ونسوا   ورمبا تأثر أبناء شعبنا بسياسة الصهر القومي اليت انتهجتها أنظمة احلكم          

لغتهم الكردية ونسوا قوميتهم، وملا اهتموا اليوم بلغتهم األم اليت جتمعهم وتشد مـن              
إزرهم، وملا اهتم الشباب بشؤون بين جلدم، فالفضل يف كل هذا يعود إىل أولئك              

  .املناضلني الذين أناروا الدرب أمام أجياهلم بتضحيام



    ٨٢٠٠  صيف وخريف -  ٦١ – ٦٠ ان  عشرة  ـ  العدداخلامسةاحلوار ـ السنة    ٦٧ 

لوا باحلديث عن سرية حياتكم باختـصار       سؤالنا األول هو، نتمىن أن تتفض     : ١س
  ؟لقراء جملة احلوار

عـام  سيكركا مريو   أنا، دهام مريو بن مريو، من عشرية هِسنا، ولدت يف قرية            :١ج
تقطن عشريتنا هذه املنطقة منذ أكثر من       .  عاماً ٨٨، أي أن عمري اآلن هو       ١٩٢١
يف العـام   .  وتركيا كان والدي عضواً يف جلنة ترسيم احلدود بني سوريا        .  عام ٥٠٠
م، سِحبت مين جنسية بلدي سوريا، ولألسف، فإنين أعيش اليوم يف وطـن             ١٩٦٨

  !آبائي وأجدادي جمرداً من اجلنسية وغريباً
تعـرض  ) البـاريت (حسبما نعرفه، أن احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا       :٢س

، ومتّ عقد مؤمتر يف كردستان العراق مـن أجـل وحـدة             ١٩٦٥النشقاق عام   
  .الباريت، هل لكم أن تتحدثوا عن ذلك املوضوع من فضلكم؟

 إن هذا املؤمتر الذي تتحدثون عنه قد عقد برعاية  مصطفى البارزاين يف منطقـة              :٢ج
كان السيد درويش مال سليمان يقيم حينـها يف كردسـتان           . ١٩٧٠عام  ناوبردان  

قاً مـن طـريف     كان أعضاء املؤمتر يضم رفا    . حيث عمل من أجل عقد ذلك املؤمتر      
قبل انشقاقه ومن بعض الشخصيات الكردية الوطنية املستقلة        ) اليمني واليسار (الباريت

  .وكنت واحداً منهم مت تسميتهم من كردستان العراق
  .كيف مت تأسيس القيادة املرحلية آنذاك، ومن هم أعضاؤها؟: ٣س
 شخصاً، تتحـدد    ١٣كانت القيادة املرحلية املنبثقة عن ذلك املؤمتر تتألف من          : ٣ج

 ٤كـان   . واستعادة وحدة احلـزب   ) اليمني واليسار (مهمتها يف توحيد طريف الباريت    
  . أعضاء مستقلني٥و ،  أعضاء ميثلون اليمني٤أعضاء ميثلون اليسار، 

  :حسب ما أذكر، كانت أمساء أولئك السادة وفق التايل
عصمت سيدا، يوسف ديبو، جت مال حممد، شفيق        :( من طرف اليسار   •

 ).علو
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متر مصطفى، ابراهيم صربي،فيصل هادي آغا، رسـتم        :( من طرف اليمي   •

 ).مال شحمو

شيخ حممد عيسى، سليم يوسف حاجو، درويش :( من طرف املستقلني •

 ).مال سليمان، صادق، دهام مريو

كما متّ تسمية جلنة استشارية من مخسة أعضاء هلذه القيادة املرحلية تتألف من 
ي، عبداهللا مال علي، خالد مشايخ، كنعان عكيد، جميد حممد مال فخر: (السادة
  ).حاجو

بعد عودتنا من كردستان، حاولنا أن نجمع قيادة البـاريت ونعيـد وحـدتها،ولكن             
لشديد األسف، كانت مهمتنا صعبة للغاية، ألن كالَ من طريف الصراع قد عمـل يف         

د تركوا التنظـيم بـسبب      الفترة املنصرمة على إعادة بعض من الرفاق الذين كانوا ق         
ظروف االنشقاق اليت مر ا الباريت وإعادة تنظيمهم، ليظهر لنا كلُ طرف بأن عدد              

وكانت إرادة الوحدة لدى الطرفني ضعيفة،      ..أعضائه أكثر من أعضاء الطرف اآلخر     
 -متَّ عقد مؤمتر آخر يف كردستان العراق      . ومل تفلح حماوالتنا يف إعادة الوحدة للباريت      

  :م انتخبت فيه اللجنة املركزية للباريت من السادة١٩٧٢ خريف عام بامرنهنطقة م
 سكرترياً للحزب، كنعان عكيد، نذير مصطفى، محيد سينو، إلياس -دهام مريو( 

رمكو، شيخموس باقي، حممود صربي، مصطفى ابراهيم، هوريك، زكريا، شيخ 
 ).أمني كلني 

، وبسبب موقف الباريت الصارم  أقدمت األجهزة األمنية يف اجلزيرة-٤س
 على مهامجة قريتكم ١٩٧٣ آب ١والرافض ملشروع احلزام العريب بتاريخ 

. موزالن، من أجل اعتقالكم وترويع األهايل العزل، مما أدى إىل جرح شخص
  .كيف حدث ذلك، من اُعتِقل من القيادة ومن ظل خارجاً؟
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احلزب، كان لدينا قرار يف  من أجل احلفاظ على الرفاق وعلى أمن وسالمة -٤ج
القيادة بعدم عقد اجتماعات أو ندوات يف القرى اليت يتواجد فيها رفاق قياديون ألا 

 يف تلك الليلة اليت أشرمت إليها، كانت هناك ندوة .كانت حتت أنظار األجهزة األمنية
ب من يف قريتنا حضرها مرافقاي بينما مل أحضرها أنا، كنا منلك حقالً للكروم بالقر

القرية، جلست هناك برهة من الزمن فشعرت بالنعاس، ذهبت إىل بييت كي أنام حيث 
دامهت دورية األمن . استبعدت قدوم األمن، أوصدت الباب خلفي وخلدت للنوم

 أن يدلّها على مرتيل، حيث كان يعتقد بأنين خارج  حممدالقريةَ، وطلبت من أخي
القاضي بأال ينام أعضاء اللجنة املركزية يف املرتل، ألنه كان يعرف بقرار احلزب 

  .بيوم تفادياً لالعتقال
  دق الباب، ففتحته بنفسي، فوجئت بدورية األمن على الباب، حاولت اخلـالص،            

ووضعوا األغـالل يف    كنعان  إال أن حماوليت باءت بالفشل،فاعتقلت مع ابين الصغري         
 ويسرة، أدت إىل جرح شخص مـن أهـل          يدي مثّ بدأوا بإطالق األعرية النارية مينة      

متّ نقلنا يف تلك الليلة من ديريك إىل القامشلي،         . عمر حاج حممد  القرية يدعى السيد    
  .حيث وجدت رفاقي اآلخرين أيضاً معتقلني هناك، ونقلونا على الفور إىل دمشق

  . بعد أن متّ اعتقال قيادة الباريت، كيف كانت تسري أمور التنظيم؟-٥س
عتقالنا، وقع عبء تسيري التنظيم وأمور احلزب برمتها على عاتق الرفيقني            بعد ا  -٥ج

  .محيد سينو وإلياس رمكو
  . كم سنة مكثتم يف السجن؟-٦س
 مل يتم اإلفراج عنا دفعة واحدة، أنا شخصياً، أمضيت ستة سـنوات ومثانيـة               -٦ج

ان عندما ظهرت األعمال املسلحة بني السلطة وحركـة اإلخـو         . أشهر يف السجن  
  .املسلمني، متّ اإلفراج عنا، ولكن على دفعات

 كيف كانت عالقتكم أنتم يف القيادة مع بعضكم داخل الـسجن، مـاذا              -٧س
  .تتذكر من تلك األيام؟
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 حقيقةً، يف بداية األمر، كنا يف زنزانات انفرادية ومل نتمكن من رؤية بعـضنا               -٧ج
 إسرائيل، اعتقلـت    م مع ١٩٧٣بعضاً، لكن بعد اندالع حرب تشرين خريف عام         

السلطة الكثري من اليهود ومل تكن هناك شواغر يف السجون االنفرادية، فقاموا جبمعنا             
أما خبصوص عالقتنا داخل السجن، فكانت أخويـة،        . حنن األكراد يف مهجع واحد    

بعد قضاء ثالث سنوات يف سجون األمن الـداخلي، متّ نقلنـا إىل             . محيمة، صادقة 
 سمح ألهلنا وعائالتنا بزيارتنا حتت إشراف مباشر مـن          سجن القلعة حبلب، حيث   

مسؤويل السجن، وكان يفرض علينا أن نتحدث بالعربية مع أهلنا وذوينـا خـالل              
  .الزيارات

 هل ترون اليوم بأن موقفكم الرافض واملدين ملشروع احلزام العريب حينها            -٨س
  .كان صائباً؟

اه ضد تنفيذ ذلك املشروع كان حيمل        إنين أعتقد بأن ذلك البيان الذي أصدرن       -٨ج
بصورة عامة، إنين ال أشعر     . الكثري من الشجاعة والرجولة وفق ظروف تلك املرحلة       

بالندم على ما بذلته من جهود وتضحيات حسب إمكانايت ومعرفيت يف خدمة شعبنا             
  .الكردي والدفاع عن حقوقه املسلوبة

  .ردية يف سوريا؟ ماذا تريدون أن تقولوا للحركة الوطنية الك-٩س
 إن أحزابنا تسري اليوم على درب النضال، وهو درب طويل وشاق، وإنين آمل              -٩ج

أن تتمكن هذه احلركة من بناء مرجعية كردية تكون مصدر القرار الكردي وتستطيع             
 هو  إعالن دمشق من جهة أخرى، أرى أن بناء       . متثيل شعبنا الكردي برمته خري متثيل     

، ويتوجب علينا أن نتعاون مع القوى العربيـة الوطنيـة           خطوة يف الطريق الصحيح   
الدميقراطية ونعمل معاً دون هوادة لبناء بلدنا سوريا والدفاع عـن حقـوق شـعبنا        
الكردي، وباعتقادي، بالعمل املشترك وحده، نستطيع إحداث تغيريات دميقراطيـة          

  .سلمية يف البالد
  .د، مباذا تنصحوم؟ ماذا تريدون القول للشباب والشابات األكرا-١٠س
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 إن نصيحيت األوىل واألساسية هلم هي االهتمام بلغتهم األم وتعلمها قـراءة             -١٠ج
وكتابة، علينا أال خنجل من قوميتنا ومن لغتنا، ألا لغة مجيلة وال تقلّ شأناً ومكانـة                

كما أود أن أشجعهم على حب الدراسة والتحصيل        . عن لغة شعوب العامل األخرى    
: وأخرياً، أقول هلم  . الثقافة العامة، ألن هذا العصر، هو عصر العلوم واملعرفة        العلمي و 

يا أبنائي أحبوا بعضكم بعضاً، احترموا بعضكم، تكاتفوا وتآزروا  للدفاع املـشروع             
 . عن وجودكم، ولترحل اجلهالة واألحقاد والضغائن عن جمتمعنا إىل األبد

  ?لوا لقراء جملة احلوار كلمتكم األخرية، ماذا تريدون أن تقو-١١س
اليت تذكرتين، وإنـين ألشـعر ببـالغ الـسرور      إنين أشكر أسرة حترير الة  :١١ج

بزيارتكم هذه ألحد قدماء العاملني يف حركتكم الوطنية الكردية والذي ناضل أيـام             
شبابه حسب استطاعته لرفع الظلم الالحق ببين قومه، وللقراء مجيعا مين كثري السالم،             

خفي سروري وغبطيت بلقائكم ثانية، آمالً أن تكون األيام املقبلة  أيام مـساواة              وال أ 
  .وسالم
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Uشهادات  
  وعي احلاضر وتأهيل الذات

  )يف ذكرى انطالقها" احلوار"كلمات لة (
  *ياسني احلاج صاحل

مـاً  سجلت السنوات األخرية من العمل العام املُعاِرض واملستقلّ يف سورية تطوراً مه           
متثّل يف اندراج احلقوق الفردية واجلماعية للكرد السوريني بنداً ثابتاً على أجندة العمل           

هنـا               . الوطين أخـٍذ و رد قد تتفاوت التعبريات عن هذا احلضور، وقد يكون مثار
النظام ذاته اضطر ألخذ هـذا الواقـع بعـني          . وهناك، إالّ أنّ التجاهل مل يعد ممكناً      

 تصرحياٍت معروفة، وهي إنْ مل  تتمخض عن شيء عملي فإنهـا مؤشـر    االعتبار يف 
على حضوٍر عام للمطلب الكردي .  

ال ريب أنّ لكفاح الشعب الكردي من أجل املساواة واحلق يف متثيل الذّات الـدور               
ويف املقام الثـاين تنـامي الـوعي يف أوسـاط     .األول يف بروز قضيته كقضية وطنية    

 السوريني، أحزاباً ومثقّفني و نشطاء مستقلّني، بأنّ رؤيـةً دميقراطيـة            الدميقراطيني
لسورية ال تتضمن املساواة الفردية واجلمعية بني السكّان هي رؤيةٌ مشوهة ومنقوصة،            

  .  وقبل كلّ شيء غري دميقراطية
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ملمتنع أن  نقترب من تقدير القيمة احلقيقية هلذا التطور بالتنبه إىل أنه أضحى يف حكم ا             
              ة ويتفاوض مع ممثلـييف سورية دون أن خياطب املطالب الكردي سياسي جيري تغيري

لقد تأسست الشراكة يف صنع املستقبل الـوطين علـى          . الشعب الكردي يف سورية   
  . الشراكة يف خوض النضال من أجل املساواة والدميقراطية

" إعالن دمشق "سسية له متثّلت يف     ولقد وجد هذا التطور الفكري السياسي صيغةً مؤ       
ورغم أشكال متنوعة من التضييق تتعرض      . الذي شاركت يف تأسيسه أحزاب كردية     

هلا قوى اإلعالن، ورغم اجتهاد النظام يف فرطه وتصفيته، ورغم التحول الكـبري يف              
 الصيغة  ميزان القوى النسيب بني النظام واملعارضة ملصلحة األول، إالّ أن اإلعالن يبقى           

املنظّمة األصلَح للتفاعل والتنسيق بني قوى املعارضة السورية، العربيـة والكرديـة             
نفسها له،  " احلوار"وهو بذلك يستجيب هلدٍف أساسي نذَرت جملة        . بصورة خاصة 

الكردي أعين احلوار العريب .  
 يف الـشأن العـام،      أعطي شخصياً أمهية كبرية للتفاعل اإلنساينّ املُعاىف بني املشتغلني        

. وتعزيز أجواء الثقة واملودة بينهم، وتطوير أهليتنا الفكرية والثقافة املتواضعة عمومـاً           
هذا مهم ألنّ تفاعالتنا شحيحة أو غري سوية، وألنّ عالقاتنا وأجواءنـا موسـومة              
 عموماً بتدني مستوى الثقة والتفاهم، وألنّ سويتنا الفكرية والثقافيـة متواضـعة يف            

وهو أكثر أمهية بعد يف شروط تتسم بانكفاء الفاعلية العامة املترتبـة حتمـاً          . الغالب
على انتعاش أحوال النظام واستئنافه جهوده حلصار وضـرب وحتطـيم أي نـشاٍط              

  ". احلوار"منرب ثقايفّ مثل " رسالة"وهو أخرياً ما يقع يف صلب . معارض
لكننا مطالبون بوعي حاضرنا    . ل حمدودة املستقبل غامض، وقدرتنا على صنعه ال تزا      

دون أوهام وينية أو ويلية، وبالعمل على صنع أنفسنا يف صـورة أكثـر تـساحماً              
  .   فهذا ما يسوغ لنا التطلّع إىل مستقبٍل أكرم. وإنسانية وانشراح صدر

  ــــــ
   دمشق-كاتب وباحث سوري*
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  !! ...........فضل الكرد على العرب

  نابيهاتف ج
ينتمي األكراد إىل أقدم اجلماعات األثنية الساكنة يف منطقة الشرق األوسط، وفقـا             

وعليه فإذا كان العرب، مثال، من بني أقدم سكان         . لكافة الدراسات التارخيية املنصفة   
شبه جزيرة العرب وبعد الفتوحات اإلسالمية، انتشروا يف ما يعرف اليوم باملنطقـة             

هذا مـن   .  أن اجلديد ينسخ القدمي، أو أن القدمي سيلغي اجلديد         العربية، فال يعين هذا   
جهة ومن اجلهة األخرى، فإن األقوام القاطنة يف املنطقة املذكورة، سواء عبرت عـن             

كما هو  ( سياسية -نفسها من خالل دولة خاصة ا، أو بدوا ألسباب تارخيية وجيو          
فإا، أي  !)  يف املنطقة بدون دولة    احلال مع األكراد الذين يشكلون أكرب جمموعة أثنية       

هذه الشعوب واألقليات تقوم بدورها حسب الظروف املؤاتية هلا وضمن نطاق مـا             
تسمح به التعقيدات والتشابكات خمتلفة اجلذور يف املنطقة، وحسب قدرة هذه الفئة            

فذ يعين أن تقوم بدورها من خالل التداخل والتثاقف والتنا        . أو تلك على جتاوز املوانع    
إن عدم وجود دولة ذات حدود ومؤسسات لألكرد ال         . مع سكان املنطقة اآلخرين،   

يعطي إطالقا احلق لآلخرين، مهما كانت طبيعة توجهام، بإلغاء دورهم ومسامهتهم           
صحيح أن لألكراد حلمهم    . يف حضارة املنطقة، وال حىت يف التشكيك يف هذا األمر         
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هل أننا بعيدون أو جمردون من مثل       : بدورياخلاص يف أن تكون هلم دولة، وأتساءل        
هذا احللم بدولة عريضة من احمليط للخليج، ولو على حساب مـصاحل اآلخـرين؟              
والسؤال اآلخر أال حيق للكرد مثال وليس حصرا، أن يقرروا مصريهم ذات يـوم؟ مث               

من أين كان اآلخرون من العرب العاربة واملستعربة، إبان حكم النظام الصدامي البائد 
مأساة الشعب العراقي؟ أمل تكن املنـاطق الكرديـة حليفـة ومعقـال للمعارضـة               

يف ظل صمت عريب ودويل مطبـق يف عهـد          ) سواء اتفقنا معها أو مل نتفق     (العراقية
الطاغية الذي استند أساسا على فكر عفلقي مستورد؟ ومل هذا التخوف والتطاير من             

) هم كقومية ثانية  (ني يف السلطة؟ أليسوا     مسامهة األكراد أبناء العراق وسكانه األصلي     
رغم عـدم   (شركاء يف الوطن العراقي؟ شخصيا ال أعتقد بأن القيادة الكردية احلالية          

تفتقر إىل بعد النظر، حبيث تسعى لإلنفصال يف        ) قناعيت النهائية ذه املمارسة أو تلك     
ـ            يكون أفـضل   ظل الظروف احمللية واإلقليمية الراهنة، كما وأعتقد جازما بأنـه س

لألكراد، فيما لو أرادوا ذات يوم، تقرير مصريهم وحدهم، بأن يقوموا بذلك والبلد             
ألن عدم متاسك العراق غري الكردي سيؤدي يف النهاية         . يف حالة متاسك، ال تفكك    

على أن مـا أردت     ! إىل عرقلة حتقيق احللم الكردي ذاته مستقبال، ورمبا إىل إجهاضه         
ضوع آخر، بعيد عن السياسة وأحابيلها، وضيق األفق القـومي          أن أقوله له عالقة مبو    

  .واملــــــــــــــــــــــــــــــــذهيب
نعود اآلن إىل صلب املوضوع الذي قد يثري حفيظـة املتطـرفني وغـالة الفكـر                

إن نظرية املؤامرة،   : فنقول. واملتطفلني والباحثني عن نظرية املؤامرة    ) القوجمي(القومي
حيث انتـهكت   .  فريسة فضحية هلا   موجودة يف التاريخ، واألكراد من أوائل من وقع       

أعراضهم وحقوقهم واستبيحت مناطق سكناهم، مرة باسم القومية العربية وأخـرى           
باسم مصاحل األمة التركية، وثالثة باسم األمة الفارسية وفيما بعد األمة اإلسـالمية،             
ويف حقل آخر، باسم احلفاظ على مصاحل املستعمرين كما حصل يف القرن التاسـع              

على أنين هنا لست يف معرض الدفاع عن        . نصف األول من القرن العشرين    عشر وال 
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فاألكراد . األكراد، وال مصلحة يل يف ذلك سوى التذكري باملنسي أو ما جيري تناسيه            
سبق وأن تعلموا كيفية الدفاع عن حقوقهم عرب كفاحهم املسلح وصربهم التـارخيي             

رون أيضا على تعلم الكفاح السياسي      الالحمدود حىت مترسوا يف ذلك، وأعتقد أم قاد       
ال فضل لعريب : " وأزعم أن غالبيتنا نتذكر جيدا حديث الرسول الكرمي  . بكفاءة عالية 

واألعجمي هو غري العريب، وأنا أفهم التقوى على أا ال          ". على أعجمي إال بالتقوى   
ية والثقافية للمنطقة تعين فقط اإلميان احلقيقي باهللا، وإمنا أيضا املسامهة يف البنية احلضار        

  واإلنسانية عموما، فماذا قدمنا حنن األكثرية، يا ترى، للعامل يف العـصر احلـديث ؟               
من هذا املنطلق، أود، يف هذا املقام، التنويه وباختصار إىل دور ومسامهة الكـرد يف               

إذا تركنا جانبا دور صـالح الـدين      . تاريخ املنطقة الثقايف، رغم تشتتهم هنا وهناك      
، وأسـتميح   )وهو كردي بال منازع   ( يويب حمرر بيت املقدس من أيدي الصليبيني      األ

العروبيني عذرا، قبل األكراد، ألنين ال أحب الوجه اآلخر لصالح الـدين، املتمثـل              
فلماذا يتذكرونـه   . بديكتاتوريته وقسوته املفرطة، رغم كل ما قيل عنه من إجيابيات         

 بسلبية؟ وإذا كان علينا أن نعـود القهقـرى          بطال إجيابيا ويتحدثون عن أبناء جلدته     
) جابان أبو ميمون  (فلرمبا تذكر البعض منا التابعي ميمون الكردي، وعلى األرجح أن         

وقائمة القادة األكراد، سواء يف جيـوش املـسلمني أو يف صـفوف             . كان صحابيا 
، ويكفي مراجعة الوجود الكـردي يف اجلـيش         .السياسيني ورجاالت الدين، طويلة   

راقي، واالشارة إىل نوري باشا السعيد رئيس وزراء العراق يف العهـد امللكـي،              الع
ومل . ووزير الداخلية فيما بعد، سعيد قزاز، واملعروف أن أم عبد الكرمي قاسم كردية            

  . أمسع، يف يوم من األيام، بانقالب قام به األكراد ضد إخوم العـرب مـن قبـل                
إن .  الثقايف والعلمي يف تاريخ العرب واملسلمني      على أن ما يعنينا هنا هو دور األكراد       

أمساء مثل املؤرخ القاضي ابن خلكان، واآلمدي، وابن كثري، وأبو الفداء، وزريـاب             
املوسيقي الشهري، وفضويل، والشيخ أبو البهاء خالد الشهرزوري البغدادي املعروف          

 مجيـل صـدقي    شيخ الطريقة النقشبندية، والشاعر–" موالنا خالد ذو اجلناحني "ب
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الزهاوي، والعالمة حممد كرد علي، والشاعر بلند احليدري، والشاعر عبـد القـادر             
الذي اعترف  (رشيد الناصري، والفنان خليل شوقي، واملخرج املصري علي بدر خان         

وعازف العود نصري مشه، والشاعر والروائي سليم بركـات،         ) نفسه بأصله الكردي  
تميز جالل ملكـشا الـذي يكتـب بالفارسـية          والروائي يشار كمال، والشاعر امل    

،وأمساء أخرى  )بالكردية والعربية (والكردية، ومال خليل السرييت صاحب املائة مؤلف      
كما وأرجو مراجعة أصول شخصيات كبرية أخـرى، مـن قبيـل أمحـد              . كثرية
وهذا غـيض مـن     !! ، والعقاد، و حىت سعاد حسين     )املعروف بأمري الشعراء  (شوقي

ــيض   . فـــــــــــــــــــــــــــــــ
وباقي األقليات هم جزء من سكنة ومواطين وبناة الشرق األوسط، وال منة            فاألكراد  

أما . ألحد منا عليهم بذلك، مثلما ليست هلم منة علينا، ألننا نعيش معهم يف املنطقة             
النعيق والزعيق والتململ هنا وهناك، ونكران حق اآلخرين بالعيش الكرمي واملسامهة           

ه احلقائق وتأليب الرأي العام من خماطر األكراد        الفعالة يف صنع مصري املنطقة، وتشوي     
وسواهم من األقليات أثنيا ودينيا، فال أعتقد أا ختـدم املنطقـة، والعـرب علـى                

املخاطر . الشوفينية وضيق األفق القومي جنده لدى اجلميع وبنسب متفاوتة        . اخلصوص
 بضيق األفـق    احلقيقية اليت تعاين منها منطقة الشرق األوسط تتمثل، قبل كل شيء،          

القومي، واملذهيب، والتطرف الديين ممثال بالتيارات السلفية املنغلقـة وذات الطـابع            
مشكلة املنطقة أيضا هو يف     . اخلطر يكمن أيضا يف ضيق حيز احترام اآلخر       . التكفريي

ختلفها وحتجرها الفكري والثقايف، وغياب دور مؤسسات اتمع املدين، إضـافة إىل            
ات والكفاءات وغياب القانون واستشراء الفساد اإلداري، وانعدام        ميش دور اخلرب  

اخلطر إذن ال يأيت من األكراد واألقليـات        . اخلطط العصرية الناجعة لتحديث املنطقة    
  . األخرى اليت تعيش ذه الطريقة أو تلك منذ مئـات، بـل حـىت آالف الـسنني                
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  العروبة تناقضات: كردستان
  *حسام عيتاين

مئات اآلالف من القتلى األكراد . الكردية التعاطف يف الشارع العريب  املأساةال تثري
احلروب اليت شنتها حكومات العراق منذ تشكله دولـة مركزيـة            الذين سقطوا يف  

األنفال أواخر الثمانينيات، ال يعنون الشيء الكثري يف الـوعي   وبلغت ذروا يف محلة
  .العريب
 ، كبري عناء يف تربير الفظائع اليت أنزلتها سلطات بغدادالعرب، أنظمة وشعوباً ال جيد
 الرأي العريب السائد هو أن القيادات الكردية تورطت يف مشاريع أمريكيـة           . بالكرد

 ، ما جلب على القيادات    إسرائيلويف عالقات مع    ) يف عهود الشاه وخلفائه   (وإيرانية  
البوابـة  «خطار عـن    وشعبها نقمة مفهومة بل ضرورية من حكام العراق لدرء األ         

ال تقيم وجهة النظر هذه اعتبارا جلملة مـن  . »درع العرب«و» للعامل العريب الشرقية
انعجمـت  "التارخيية اليت تبدأ من أن األكراد ليسوا، يف املقام األول، عربـا   احلقائق
وال هم أتراك سكنوا اجلبال، حبسب املقولة التركية املوازية يف التـهافت            "  ألسنتهم
وال تبدي أي اهتمام مبحاوالت عديدة قـام ـا   .  العربية"االنتروبولوجية " النظري

لتأكيد حقهم البسيط يف احلفاظ على ثقافتهم وهويتهم وتارخيهم، على الرغم  األكراد
  .الدول اليت يشكلون أجزاء مهمة من سكاا من إنكار
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 التخـصيص، حلقـوق   والعراقي منه على وجه تتطلب الدقة القول إن اإلنكار العريب   
التعبري الثقايف، مر يف العديد من األطـوار   إىلاألكراد كافة، من احلق يف تقرير املصري 
 الذايت بني بغداد واملال مصطفى الربزاين يف عام  تراوحت بني مد متثل يف اتفاقية احلكم

عوام  ـ العراقية بعد مخسة أ اإليرانيةاالتفاقية  وجزر اختذ شكال كارثيا مع،  ١٩٧٠
محلة األنفال وعمليات قمع انتفاضة آذار من   أقصاه يفإىلمن ذلك التاريخ، ووصل 

جانب صدام حسني يف كل مراحـل  إىل وفيما وقف العرب عموما .  ١٩٩١ عام 
من بغداد، وخاضـوا يف   حروبه وصراعاته مع األكراد الذين تباينت مواقفهم بدورها

برعايـة   ١٩٩٧ تلك اليت انتهت يف عـام ما بينهم حروبا أهلية مدمرة كان آخرها 
مـا يتعلـق    أمريكية مباشرة، امتنع التأييد العريب عن القضية الكردية ألسباب منـها   

  .بالده  املخاوف من حترك األقلية الكردية يفإىلبالعالقات مع صدام ومنها ما يعود 
به  أما أهم هذه األسباب قاطبة، فيكمن يف مركب عنصري ـ نفسي يأىب املصابون 

لقد حظي  .  حق اآلخر يف الوجود، ناهيك عن شرعية االختالف وضرورته         إىلالنظر  
 ١٩٨٨، و١٩٨٠ بني عـامي  إيرانحسني بدعم عريب هائل أثناء احلرب على       صدام

 كل مكونات الشعب العراقي، مـع       إىلكان قمعه الداخلي املوجه      وهي الفترة اليت  
 الذروة، وسط المباالة عربية إىلة، يصل الطائفية ـ العشائري  تفاوت متليه االعتبارات

 جانب حرب صدام على شعبه، علناً وضمناً، مبـا فـاق   إىلالعرب  لقد وقف.بليغة
وإذا كان من درس ميكن استخالصه مـن  . إيراناحلرب على   جانبه يفإىلوقوفهم 

، فقوامـه  األكرادصدام حبق مواطنيه ويف مقدمتهم  الصمت العريب حيال جمازر بعث
  .مبعاناا هي ذات العربية ال تعترف إالأن ال

. اإلسرائيليـ  لنأخذ مثاال رأس املال الذي استثمره صدام حسني يف الصراع العريب
إنشاء سـلفه   حصر إرث رأس املال املذكور ميكن أال يتجاوز األسطر املعدودة، من

يلة مـن  قل جبهة فلسطينية وإطالقه هو عددا من الصواريخ على إسرائيل ودفعه مبالغ
انسحاب   جانب خطابات رنانة واشتراطإىلاألموال لشهداء االنتفاضة الفلسطينية، 
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  ورعايـة ١٩٩٠ إسرائيل من األراضي احملتلة مقابل انسحابه من الكويت يف عـام  
املقيمني يف العراق، انقلبت وباال عليهم بعد سـقوط نظـام    متواضعة للفلسطينيني

ن كافيا يف العني العربية لتطويب صدام بطال قوميا هزال رأس املال املذكور كا. صدام
صوره ترفع يف لبنان وفلسطني وبعض أحناء العراق، كلما دعـا الـداعي    ما زالت

  )اعلى غرار ما جرى يف لبنان مؤخر ( القومي أو املذهيب
يف الصراع العـريب ـ اإلسـرائيلي،     صدام حسني» لبطولة«يقابل االستقبال احلار 

ما ارتكبه صدام ضد األكـراد       ولعل.  جلرائمه الداخلية واخلارجية   جتاهل شبه كامل  
 ذاته إىلأحادي اجلانب،  ميثل التناقض األبرز يف األسلوب الذي يرى فيه وعي عريب

حسني على ذبح األكـراد      وفيما يتواطأ املواطن واحلاكم العربيان مع صدام      . وقضيته
يتعرض له العـرب     يغض الطرف عما  واملعارضني العرب، فإما يطالبان العامل بأال       

  .عنصرية  معاملةإىلليس يف فلسطني وحدها بل يف كل زاوية يتعرض فيها عريب 
حبقوق اآلخرين  إن وجاهة املطالبة باحلقوق العربية، ال ينبغي أن تنفي شرعية املطالبة

تقـدما   وعلى الرغم من أن املسألة الكردية يف العراق حققت. اليت يهضمها العرب
 وسا، إال أن الوعي العريب ما زال هو هو يف أسلوب تعامله مع أقليات أخرى يفملم

وال تفتأ نظرية املـؤامرة أن      . دول عربية ما زالت تسوم األقليات فيها سوء العذاب        
برأسها للدفاع عن املذحبة اليت ينفذها نظام عمر حسن البشري يف دارفور، على  تطل
يف وسع أي دولة عربية أن تنخرط يف حوار جدي          وكأنه ليس   . املثال ال احلصر   سبيل

املؤلفة لنسيجها االجتماعي قبل أن ترسل احلكومات جنودهـا حلـرق    مع األقليات
  .واملتمردين املسلحني سواء بسواء القرى وقتل املدنيني

وأشباهه ومقلديه يف السري على       جانب صدام  إىلاألخطر، يف زعمنا، هو أن الوقوف       
والصراع ضد إسـرائيل يف   يات واملعارضني، ورفع راية العروبةطريق اضطهاد األقل

وحيرمهمـا مـن أي    آن، إمنا يفرغ ليس العروبة والقضية الفلسطينية من مضموما
اآلمـال يف   أرضية أخالقية وقانونية ميكن أن تقوما عليها فحسب، بل يقضي علـى 
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 ألشـكال نشوء وعي سياسي عريب قادر على التقدم صوب مشروع متعال علـى ا            
 الطائفية واجلهوية والعشائرية للسلطة ولعالقاا، ما يساهم يف تفاقم دهشة العـرب 

مضاعفا  بإزاء ازدراء العامل ملطالبهم اليت يروا عادلة، فيما ميارسون هم االزدراء ذاته
  .مثىن ومثلثا ملطالب الشعوب اليت تعيش مقهورة ومظلومة يف دوهلم

  ــــــــــــــــــ
  .باالتفاق مع الكاتب" احلوار"تنشر املقالة يف .صحايف لبناينكاتب و*

TPمالمح العالقة األخوية بين الكلدان وكردستان

*
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  اوسلو/ حبيب تومي 

  مقدمة 

الكلــدان هنا اقصد م مجيع مكونات شعبنا باعتبارنا شعب واحد، سواء كنـا             
 وتربطنـا مـع     حنن شعب ننتمي إىل أرض العـراق      . سريان أو آشوريني أو كلدان    

مكوناته من العرب أو األكراد أو التركمان وغريهم من املكونات تربطنا معهم رابطة             
  .املواطنة وتشملنا اهلوية العراقية العظيمة

إن انتمائنا العراقي يتيح لنا الدينامية املستمرة والعمل والتداخل والتفاعل مع النـسيج             
  .افية العراقية برمتها االجتماعي العراقي وعلى امتداد الرقعة اجلغر

  :العودة إىل التاريخ
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*
PT   عنTUاحلوار املتمدن UT 
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إذا تتبعنا التخمينات اليت تشري إىل عدد سكان بالد الرافدين قبيل الدخول اإلسالمي             
فإننا نستفيد من األستاذ سليم مطر يف الذات اجلرحية بأن نفوس العراق يومئِذ كـان               

 أي أن العراق    منهم كانوا من املسيحيني   % ٩٩أكثر من تسع ماليني نسمة وحوايل       
لكن لو انتقلنا إىل ما آلت إليه احلال بعد أربعة عشر قـرن مـن               . كان بلد مسيحي  

% ٣احلكم اإلسالمي فإن عدد املسيحيني تقلص مبستوى كارثي ليبلغ اليوم حـوايل             
  .من السكان فحسب

وال ميكن أن خندع أنفسنا ونقول أن هؤالء مجيعاً هجروا دينهم واعتنقـوا الـدين               
ولكن مع هذا علينا أن تكون نظرتنا إىل األمـور نظـرة            . برضاهم وقناعتهم اجلديد  

واقعية، وال مناص من االعتراف بالواقع، ومن السذاجة التفكري بإعادة عجلة التاريخ            
إىل الوراء، وليس من احلكمة أن نبقى نذرف الدموع على ما مضى، كما أن التاريخ               

حقاد، فنحن أبناء اليوم وننظر إىل العامل       جيب أن ال يشكل مسوغاً حلمل الضغينة واأل       
مبنظور معاصر ونتطلع إىل املستقبل، ومن هذا املنطلق ينبغي أن نبين حياتنـا ومنـد               

  .جسور التفاهم مع اآلخر

  :العالقة مع األكراد

مثة حتالف تارخيي بني الكلدان واألكراد إذا اقتنعنا بالفرضية اليت يذكرها املـسعودي             
وإن هؤالء  . اليت التجأت إىل اجلبال   ) امليديني( إىل القبائل اإليرانية     من تأصيل األكراد  

أراد أن  ) ١٣٦كلدو آثور   : أدي شري (امليديني يف عهد ملكهم كواصار بن فراوريت        
يأخذ بثأر أبيه من نينوى، من أجل ذلك حالف نبوبالصر الكلداين ملك بابل وزوج              

هو الذي قام ببناء اجلنائن املعلقة مـن        ابنته أميت من ابنه نبوخذ نصر، وهذا األخري         
  ..اجل عيون زوجته القادمة من البيئة اجلبلية 
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 م يقوم املغول أو التتر وحتت قيادة تيمورلنك بـاهلجوم علـى   ١٤٠٠يف حوايل عام  
العراق وأمام املظامل واألضطهادات يهاجر النساطرة من بغداد والبصرة وكل مـدن            

ما خال املوصل وتوابعها والتجـأوا إىل       ) ١٧٢شتاق  نزهة امل : يوسف غنيمة ( العراق  
ومل تعد فئة من النصارى إىل مدينة السالم إال بعد مـرور            ... قمم جبال كردستان    

  .قرن أو أكثر على نزوح أجدادهم عنها 

  :التاريخ يكرر نفسه

بعد ستة قرون من مظامل التتري تيمورلنك تتكرر األحداث املريعة يف العراق لتطـال              
ملرة ليس املسيحيني فحسب، إمنا كل فئات الشعب العراقي دون متييز، لكـن             هذه ا 

على العموم فإن ما يصيب األقليات يكون أكثر إيالما، فاملسيحيون مـن سـريان              
وكلدان وآشوريني يغادر دون املدن اجلنوبية وبغداد أو بـاألحرى جيـربون علـى              

نداءات االستغاثة، لكن يبـدو     املغادرة، وها هم األخوة املندائيني يطلقون صيحات و       
أن هذه الصيحات مع األسف مل يعد هلا صدى يف اتمع العراقي املعروف بـالنخوة               
والشهامة، وحىت احلكومة باتت عاجزة عن محاية نفسها، وغري قادرة علـى محايـة              

  . مواطنيها 

  :إقليم كردستان

يني، وبدالً من املغـامرة     ويبقى إقليم كردستان من األرض العراقية املالذ اآلمن للعراق        
والتشرد يف خارج العراق فإن إقليم كردستان يبقى األرض العراقية الطيبة اليت تـوفر              

  .األمن واالستقرار ملن أجرب على اهلجرة القسرية من بيته
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مع كل هذا نقرأ بعض الكتابات اليت تسبح يف فضاءات املاضي، وتدعو إىل إسـدال               
  .  وتدعونا أن نعيش جبلباب املاضي وبعقليـة ثأريـة         الستار على احلاضر واملستقبل،   

إن النظرة الرباغماتية الواقعية لألكراد وكردستان اليوم تفيد بأن كردستان اليوم تعترب            
جزء حيوي من العراق فيها مالمح دولة النظام والقـانون، ويزدهـر فيهـا البنـاء                

  . والعمران، وتترسخ فيها املؤسسات ومنظمات اتمع املدين

يف دولة القانون ميكن ملن حلقه اإلجحاف أن يسترد حقـه بـاللجوء إىل القـانون،                
  .فالقانون هو فوق اجلميع ويف ظله تزدهر مناخات حتقيق العدالة

من هنا فإن بعض الكتابات املشوبة بردة الفعل اآلنية أو تلك اهلاجعة يف ختوم املاضي،               
ية وهم يصوتون للشعارات القومية واليت      فإا تعرب عن ابتعادهم عن العقالنية والواقع      

  . كانت سبباً يف متزيق صفوفنا وبالتايل فهي ال ختدم شعبنا يف الظرف الراهن

حينما ينتقل إىل رمحة اهللا الكاتب العراقي جرجيس فتح اهللا، ويغطى نعشه بعلم إقليم              
املوقـف  ولكن قراءيت هلـذا     . كردستان فإن هناك من يشهر قلمه النتقاد هذه احلالة        

تقدير ووفاء واعتزاز من حكومة اإلقليم هلذا اإلنسان، وكـان للقيـادة            : النبيل هي 
الكردية موقف مشرف حينما وقفت إىل جانبه وأنقذته بعد أن حكم عليه باإلعـدام            

: سـيار اجلميـل   . د   ( ١٩٦٨من قبل احلكومات السابقة وأنقذته وكان ذلك عام         
  .. ). رحيل جرجيس فتح اهللا 

إخالص ووفاء آخر حلكومة إقليم كردستان حني تقيم نصباً تذكارياً للشهيد           وموقف  
هرمز ملك جكو، إن هذه املواقف املشرفة وغريها جتربنا أن نلتزم جانب املوضـوعية   

حلكومة إقليم كردستان مواقف نبيلة اجتاه الشعب العراقي وهو يف          .واملهنية يف كتاباتنا  
مله مع أبناء شـعبنا مـن الكلـدان والـسريان          حمنته، ويندرج هذا املوقف على تعا     
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واآلشوريني، ونتمىن أن تكون أبواب كردستان مفتوحة أيضا أمام العراقيني األقحاح           
  .من أخواننا املندائيني

إن تفكيك الوضع العراقي يشري إىل هيمنة قوى وميليشيات وأحزاب راديكالية على            
زت الوضع الـدموي املتـردي يف       مقاليد األمور يف العراق، وهيمنة هذه القوى أفر       

العراق، لكن إقليم كردستان تديره حكومة علمانية تؤمن مببادئ احلرية واحترام كل            
املمعتقدات واألديان واملذاهب دون متييز وهذا هو سر األمان واالستقرار يف ربـوع             
هذه املنطقة احليوية من العراق، وحنن نبارك هذا التوجه الذي يصب يف مصلحة إقليم              

  . كردستان ومصلحة الوطن العراقي عموماً

  يف مديح التعددية اإلثنية والدينية

TPبرهان غليون.د

*
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ال يكاد من يتابع ما يكتب من حتليالت حول األزمة السياسية العامـة الـيت حتيـق                 
. باتمعات العربية جيد مصطلحا أكثر استخداما من مصطلح الطائفية والعـشائرية          

للطائفية والعشائرية بوصفهما عامالن أساسيان يف تكوين اهلويـة         وبينما ينظر البعض    
السياسية للمجتمعات العربية، يرى فيهما البعض اآلخر مثرة تالعب القوى األجنبيـة            
وجتسيدا إلرادا السرية والعلنية يف تقسيم البلدان العربية وتفكيك الدول إىل دويالت            

 الوطنية اليت نشأت يف بدايـة القـرن         وقد جعلت أغلب احلركات   . غري قابلة للحياة  
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PT   جامعـة الـسوربون   أستاذ علم االجتماع السياسي يف      -باحث ومفكر سوري-

  تنشر املقالة باالتفاق مع الكاتب-باريس
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العشرين من الكفاح ضد الطائفية والعشائرية شعارا رئيسيا من شـعاراا ونظـرت             
  .بعداء شديد ألي شكل من أشكال التعبريات الطائفية

ويف وقتنا الراهن كثريا ما يركز احملللون على االنقسام الطائفي، اإلتين والديين، لتفسري          
يت تواجهها معظم الدول واتمعات العربية يف مساعيها إلقامة نظم          األزمة الطاحنة ال  

وال يزال الكفاح ضد الطائفية يشكل      . دميقراطية أو حىت لتجنب خماطر احلرب األهلية      
حمور األفكار التحررية اليت تنادي ا احلركات القومية واليـسارية الـيت تـرى يف               

ويقدم الوضع القائم يف    . الءات الوطنية استمرار وجودها عائقا رئيسيا أمام تطور الو      
لبنان والعراق واليمن، والرتاعات العنيفة اليت شهدا هذه اتمعات وجمتمعات عربية           
عديدة أخرى، يف نظرهم، مناذج حية للدور السليب الذي تلعبه الطائفيـة يف قطـع               

ن حتت  الطريق على نشوء الدولة القومية، ويف التمكني لالحتالل وسحب البساط م          
لقد حتولت الطائفية، على خمتلف      .أقدام احلركة الوطنية، وفشل التحوالت الدميقراطية     

أنواعها، يف اللغة السياسية التقدمية العربية من ظاهرة تارخيية اجتماعية متحولـة إىل             
لعنة أبدية، وعاهة جمتمعية ال يعرف أحد كيف ميكن احتواء تأثرياـا الـسلبية وال               

أصبح اخلوف من تفجراا احملتملة عقبة أمام تطور املناقشة السياسية          و. التخلص منها 
فهي فتنة نائمة ال سيطرة لنا عليها، واحلديث فيها بأي شكل جاء ال ميكـن               . نفسها

وال يعادل الكـره الـذي      . أن يكون إال إيقاظا ملعونا هلا وإطالقا لرباكينها الكامنة        
بكل تياراا اليسارية واليمينية، االسـتبدادية      تراكمه الثقافة السياسية العربية ضدها،      

. والدميقراطية، سوى اخلوف من التأمل املوضوعي فيها ويف أسباب بقائها وانتشارها          
. ولذلك استقر السلوك العريب على نوع من االنفصام يف السلوك السياسي إزاءهـا            

شرورها ال يتردد   فنجد الفرد الذي ال يكف عن إدانة الطائفية والعشائرية والتربؤ من            
يف أغلب األحيان يف االنصياع لقانوا، واالندفاع يف أحيان أخرى، بإرادته وأحيانا            

  .من دون إرادة، وراء رهانات وتالعبات وحسابات طائفية ال حدود هلا
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خيلق احلديث املتكرر عن الطائفية، وعيا شقيا لدى اتمعات العربية، اليت تشعر بأا             
جبارة تفرض عليها االنقسام بني عصبيات متنافرة، وتغلق أمامهـا          ضحية آلية عمياء    

وبقدر ما يدمر هذا الشعور الثقـة       . أبواب التحوالت السياسية الدميقراطية والوطنية    
املتبادلة بني أبناء الطوائف املختلفة، اليت تتبارى يف اام بعضها البعض بإخفاء النوايا             

أس عند اتمع بأكمله بإمكانية التعايش داخل       والرهانات الطائفية، يزرع الشك والي    
الوطن الواحد، بل بإمكانية بناء مثل هذا الوطن الذي يفترض التـضامن والتكافـل              
والتعاون بني مجيع أفراده، بقدر ما جيمعهم حتت سقف واحد، ويفرض عليهم مصريا             

دان العربيـة ال    والواقع أن التركيز على الطائفية والبنيات العشائرية يف البل         .مشتركا
يعكس إدراكا ملخاطر حقيقية وحتمية، بقدر ما يعرب عن الكسل والبؤس الذين اتسم             
ما الفكر القومي والوطين احمللي الذي اجته، يف سعيه إلقامة دولة وطنيـة حديثـة،               
وإضفاء املشروعية السياسية عليها، إىل التركيز علـى مـسألة اهلويـة والتجـانس              

مفهوم املواطنية، والتأكيد على واجب الدولة احلديثة يف تـأمني          واالندماج بدل بناء    
فقـد سـعت   . شروط املمارسة القانونية هلا، وبالتايل ضمان حرية أبنائها ومساوام 

الدولة احمللية إىل التعويض عن غياب برنامج بناء املواطنية يف مـشروعها، أي عـن               
م احلـديث عـن اهلويـة       غياب مشروع الدولة الوطنية احلديثة بالفعـل، بتـضخي        

وكانت النتيجة توليد نزعة وطنية انصهارية      . واالنتماءات الثقافية والتارخيية األحادية   
صماء، تتطابق مع مفهوم العصبية الطبيعية أكثر مما تعرب عن نـشوء فكـرة وطنيـة                

  .وشخصية سياسية حقيقية

هلية أو كارثة طبيعية    هكذا أصبح التعدد الطائفي، الديين واإلتين، يظهر على أنه نقمة إ          
. بدل أن يعاش، كما كان عليه احلال دائما يف اتمعات القدمية، كثـروة وطنيـة              

وأصبح الوضع االعتيادي الذي عرفته جمتمعاتنا منذ قرون، وبنت من حوله نظمهـا             
األخالقية الرئيسية، مبا جتسده من قيم التعايش والتـسامح التارخييـة الـيت ميـزت              
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ة واإلسالمية، حالة شاذة، أو تعبريا عما يشبه اخلطيئة األصلية، بـل            اتمعات العربي 
كعاهة والدية تعاين منها جمتمعاتنا منذ نشأا، متيزها عن غريهـا وتفـصلها عـن               

  . اتمعات األخرى الطبيعية، وحتط مـن قـدرها وقيمهـا األخالقيـة اجلوهريـة             
ائرية، هو السبب يف ختلـف    والقصد، ليس تعدد الطوائف، وال استمرار البنيات العش       

بنية الدولة الوطنية العربية، وال هو املسؤول عن تعثر مشاريع االندماج الوطين، وعدم             
. وال يشكل كالمها أي لعنة أبديـة أو تارخييـة         . تقدم مشاريع التحويل الدميقراطي   

فجميع اتمعات مكونة من مجاعات متعددة، وميكن ختفيضها مجيعا إىل جمموعة ال            
ئية من األقليات الثقافية والدينية والعرقية واملهنية واجلنسانية واحلـضرية والريفيـة            ا

واتمعات الصناعية املتقدمة أكثر تعددية اليوم طائفيا وعرقيا من اتمعات          . وغريها
وما تتميز به جمتمعات الصني واهلند، وغريها من اتمعات اآلسيوية عموما،           . العربية

قاس ما تعرفه اتمعات العربية، اليت تبدو يف هذا املنظـور جمتمعـات             يفوق مبا ال ي   
ويعرب هذا التعدد الواسع يف اتمعات األسيوية،        .شديدة التجانس واألحادية الثقافية   

بعكس ما هو شائع، عن درجة االزدهار احلضاري الذي عرفته هذه اتمعـات يف              
م التسامح والتعايش، وما يتيحـه مـن        فهذا االزدهار ال ينفصل عن منو قي      . املاضي

إمكانيات التفاعل والتبادل والتواصل بني الثقافات، وما يفرزه من حريـات فرديـة             
فبقدر ما يدفع إىل تكريس التعددية، ومنو القيم اإلنسانية، يؤسس ملفهـوم             . ومجعية

لـى  التنوع االجيايب واملثري داخل اتمع الواحد، حيث جمموعات الرأي والثقافـة ع           
وهذا القبول بالتنوع والتعدد وما يرافقه من انتشار التـسامح          . التعايش وقبول اآلخر  

واأللفة بني البشر، يفتح عقل األفراد وأفق تفكريهم، ويشجع أصـحاب الطمـوح             
على القـدوم واالسـتثمار     " املتوحشة"والعقول النرية يف املناطق األخرى املغلقة بل        

وهذا ما جيعل بالد احلضارة مرتبطـة يف        .  واملدنية البشري واملادي يف أرض احلضارة    
  . كل زمان ومكان مبجتمعات التعدد والتعايش والتنوع الثقايف والقومي
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فالعامل العريب هو   . ال حاجة للذهاب بعيدا ملعاينة هذه الديناميكية التارخيية احلضارية        
 سواء أكانت مجاعات    اليوم أكرب منطقة طاردة للجماعات األقلية املتميزة أو املغايرة،        

ومجيـع هـؤالء    . دينية أم مجاعات عرقية أم مجاعات رأي وثقافة سياسية ومعارضة         
يقصدون الدول الصناعية الكربى املتقدمة، حيث يسود التسامح واحلريات الدينيـة           
والفكرية، ويعززون من قدراا احلضارية مبا حيملونه معهـم مـن رؤى وأفكـار              

 الوقت الذي تنحو فيه اتمعات العربية، مثلها مثل         وتطلعات وطموحات خاصة، يف   
اتمعات املتأخرة األخرى، إىل االنغالق وتقديس التجانس الديين والقومي، بـأي           
مثن، وكبت االختالف، واخلوف من التعدد والتباين يف الرأي، حىت داخل الطائفة أو             

التقـدم احلـضاري وال     وليس هذا من عالمات     . اجلماعة اإلتنية أو العرقية الواحدة    
  .التشكل الوطين وال التسامي الديين بأي حال

وبالعكس، يعرب استقبال املهاجرين واجلماعات املغايرة عن ثقة اتمعات التعدديـة           
بنفسها، أي بثقافتها ومستقبلها وقدراا على الدمج واالستمرار، بينما يعـرب طـرد             

بداد القلق والشك وغياب الثقة بالنفس      األقليات، بصورة واعية أو غري واعية، عن است       
فكما أن لوجود أغلبية ثقافية أو دينية متجانسة دور كبري يف خلـق             . عند اتمعات 

شعور باالستقرار واالستمرارية والثبات عرب التاريخ، تشكل األقليـات، املنفتحـة           
ات باستمرار على اخلارج، والعابرة عادة حلدود البلدان، نـاقال مثاليـا للمكتـسب            

واإلبداعات واالبتكارات التقنية والعلمية والفكرية، وبالتايل حامال رئيسيا لديناميكية         
ليست التعدديـة، الدينيـة والطائفيـة       .التفاعل والتواصل بني الثقافات واحلضارات    

واملذهبية والقومية، هي املسؤولة عن أي نزاع من الرتاعات اليت تعرفها اتمعـات             
ها أي نصيب يف ما تعاين منه الدولة واحلياة السياسية والعقائدية           وليس لوجود . العربية

إن املسؤول عن كل ذلك هو اسـتغالل التعدديـة، أي           .من توتر ومتزق واضطراب   
ويدخل هذا . توظيفها من قبل النخب االجتماعية يف الصراعات السياسية واالقتصادية
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ت أو االختالفات القومية أو     االستغالل مباشرة يف حقل السياسة، ال يف حقل املعتقدا        
وهو يعرب عن إخفاق االستراتيجيات السياسية الوطنيـة،        . اجلماعات اإلتنية املتساكنة  

الليربالية وغري الليربالية، اليت طبقت يف بلداننا، ومن وراء ذلك هـشاشة املـشاريع              
س السياسية املطروحة، بل والسياسة ذاا كوعي وممارسة، يف جمتمعات ال يزال أسـا      

قيام احلكم والنظام العام فيها ميش اتمع وإقصاء الرأي العام عن أي مـشاركة،              
واحتكار الرأي والسلطة معا، من قبل فئات ساقتها األقدار وتوازنات القوى الداخلية            
واخلارجية إىل مركز القيادة والقرار، وهي غري مؤهلة له، وال متلك للمجتمعات اليت             

  . رؤية وال مشروعأصبحت تتحكم مبصريها ال
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  الباريت -رئيس للحزب الدميقراطي الكردي يف سوريا     (كان الدكتور نور الدين ظاظا      
تتـضمن الوقـائع و     / ١٩٦١/قد قدم مذكرة من سجنه عـام        ) و أحد مؤسسيه    

نـص  ي جتاه األكراد فيما يلي نص       احلوادث اليت تثبت تطبيق سياسة التمييز العنصر      
 : املذكرة 

حسب طلبكم يف اجللسة السابقة  : إىل سيادة رئيس حمكمة أمن الدولة العسكرية العليا       
اقدم إليكم بياناً   ، حملاكمتنا يف حمكمتكم املوقرة      ٣١/١٢/١٩٦٠  اليت انعقدت بتاريخ  

اه الشعب الكـردي     و احلوادث اليت تثبت تطبيق سياسة التمييز العنصري جت          بالوقائع
آمالً أن تكون وسيلة تتفهمون ـا       ،يف اإلقليم الشمايل يف اجلمهورية العربية املتحدة        

حينما اختذنا  ،وتربير موقفنا حنن بالذات     ، يف اإلقليم الشمايل      وضع الشعب الكردي  
  .هذا الطريق اجلماعي للوصول إىل حقوقنا الطبيعية و اإلنسانية

السجن ال أستطيع إال      سيادتكم إىل إنين يف وضعي هذا يف         هذا و أريد أن الفت نظر     
والـيت  ،أن اقدم اخلطوط العريضة لبعض احلوادث يف التمييز العنصري اليت أتذكرها            

     .منها مستمرة إىل اآلن

بالرغم من إن حوادث التفرقة و التمييز العنصري جتري وتطبق يف جمـاالت          : سيدي  
شف لسيادتكم قبل عرض الوقائع عـن الـسبب         فاريد أن اك  ،عديدة ،وبطرق شىت    

إن يف  :الذي يؤدي إىل تلك الوقائع و احلوادث املؤسفة وذلك السبب هو             ، الرئيسي
اإلقليم الشمايل من العربية املتحدة واقع ملموس و موضوعي هـو حقيقـة وجـود             

ضمن نطاق مجهوريته العربية    ، الذي كان وال يزال يعيش يف أرضه      ،الشعب الكردي 
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وهو شعب له لغته و عاداتـه و تقاليـده          .حدة جنبا إىل جنب مع أخوانه العرب        املت
وحافظ على مقوماته من غنـاء و  ، وهو غيور على هذه اللغة و التقاليد      . اخلاصة به   

وقـد  ، وهي ال تقل روعة و غىن عن أية لغة من اللغات ااورة             .  وموسيقى    شعر
مر التاريخ و توايل العصور فاعتنق األكراد       و متحفظاً بنسماا على     ،ظل متمسكا ا    

ومل تـضع اللغـة الكرديـة والعـادات و التقاليـد            ، منذ األيام األوىل    ،اإلسالم  
  .  لدى الشعب الكردي والكردية

و اآلن حنن يف هذا التاريخ من حياة البشرية اليت تسعى حثيثة من أجل تعاون وتفاهم                
ـ      ، الشعوب   وتوطيـد الـسالم و االرتقـاء    ،سان لتحقيق تقدم و رخاء أفضل لإلن

 و  وكما قلت إن اللغة الكرديـة     . بالشعوب و الكرامة اإلنسانية إىل مستواها الالئق        
مل تكن يف يوم مـن      ،لدى الشعب الكردي و متسكه ا       ،العادات و التقاليد الكردية     

مجيع األيام مصدراً من مصادر التفرقة و اخلالف بني الشعبني العريب و الكردي و إن               
املؤمترات و اهليئات االجتماعية الدولية منها و الشعبية جعلـت مـن اخلـصائص و               

  املقومات الشعبية حقوقاً

و ،فمن واجب الدول و الشعوب املتقدمة تأييدها        ،مشروعةً  و ضرورية لكل شعب       
لدى الشعوب املتخلفـة و علـى رأس هـذه          ، عليها بل تطويرها و تنميتها      احملافظة

اليت جعلت يف ميثاقها حلقـوق      ) اجلمعية العامة لألمم املتحدة     (ؤمتراتاجلمعيات و امل  
مؤمتر باندونغ و مؤمتر تضامن     (،جرماً يعاقب عليه    ، مسألة قتل ثقافة شعب     ، اإلنسان

 الـيت    كذلك يف اغلب املؤمترات و االجتماعات     ،شعوب آسيا و أفريقيا يف القاهرة       
 علـى حقـوق      لناصر يؤكد بإصرار  حضرها و حيضرها سيادة الرئيس مجال عبد ا       

بأنـه عقـب    ، و يل أن اذكـر         ).  و ضرورة احترام مطالبيها و رغباا       الشعوب
 الذي صـدر عـن        املشترك  جاء يف البيان  ، سيادة الرئيس للسودان الشقيق       زيارة
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استنكار كل سياسة ترمي     : (  الرئيسني العريب و السوداين وما يلي باحلرف الواحد       
و تنقص من كرامة اإلنسان بسبب اللون و اجلنس و          ،عوب و استعبادها    إلذالل الش 

         ).العقيدة 

يف اإلقليم الشمايل ومع وجود     ،قلت أن الواقع امللموس و املوضعي للشعب الكردي         
اليت صدرت عن هيئات و مؤمترات دولية و شعبية تلك اليت           ،تلك املواثيق و البيانات     

جتعل من حقوق الشعب الكردي اللغوية    ،واَ و طرفاً فيها     تكون اجلمهورية العربية عض   
و ما إليها حقوقاً مشروعة و طبيعية لألكراد و املستوطنني يف اجلمهوريـة العربيـة               

إن هذا الواقع من جانب و التغاضي و        ، نها أو إنكارها    ال ميكن التغاضي ع   ،املتحدة  
إنكار السلطات هذه احلقوق على الشعب الكردي وبل و اتباع سياسة طمس هـذه         

 من جانـب آخـر       احلقوق و سياسة صهر و دمج و تعريب األكراد بشىت الوسائل          
و هذه السياسة أسـاس كـل     . بالضرورة و بشكل حتمي     ) سياسة العنصرية   (تتولد
قبـل أن   . امل التفرقة و التجزئة اليت سأورد بعض وقائعها كما ذكرت من قبل             عو

ال يسعين إال أن اعرض لسيادتكم ثالث نقاط أرجو         ، أورد تلك الوقائع و احلوادث      
  : و هي  أن حتوز على حسن تفهمكم و اعتباركم هلا

 و   مل تعد حقوق الشعوب جمـرد قـرارات       ،  يف هذا الظرف التارخيي الراقي        - ١
بل تلك احلقوق   ،  و األضابري      بني املصنفات   و حتفظ ، بيانات تسطر على صفحات   

 التطبيقي العملي يف بلدان عديدة من تلك اليت تضم قوميات أو             دخلت إىل مستواها  
ً معدودة  أفغانستان ، العراق  ، كندا  ، بلجيكا  ،سويسرا  ، يوغسالفيا: "  منها    شعوبا

مـن وراء  ،و قد جنت هذه البلدان    ". الصني، اد السوفييت   االحت، إندونيسيا  ، اهلند  ، 
تطبيق املساواة التامة بني خمتلف شعوا و جعلها مجيعا تتمتع بكل حقوقها املشروعة             
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، فوائد كثرية من النواحي السياسية و النفسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافيـة     
    .قلوبذلك حلت مشاكلها الداخلية دون اضطرابات و قال

 الكردية فحـسب و      إىل تفسخ االخوة العربية    ال يؤدي   ، العنصري     إن التمييز  -٢
الـذين  ،إمنا يؤدي إىل بذر بذور الشك و عدم الثقة بني الشعبني العريب و الكـردي            

 الفرنسي   يف عصر احلكمني العثماين و     ،  عاشا يف إخاء و وئام طوال عصور الظالم       
بل أكثر  . لكنها ال تنفع الشعب العريب يف شيء        ، فحسب   ال تضر باألكراد  ، اللعينني  

 طائل   فهي تضر باملصلحة الوطنية خبلق مشاكل داخلية ال مربر هلا و ال            ،   ذلك  من
 الـيت    و بالعكس من ذلك فان ترك هذه السياسة و إعطاء األكراد حقوقهم           . منها  

و تـربط   ، ن األساس   ظلوا حمرومني منها طوال العصور السابقة تبتر تلك املشاكل م         
 ال تنفصم و توطد أركان التضامن العـريب          بروابط مادية ، االخوة العربية الكردية    

  .و تظهر البالد مبظهر تعاوين دميقراطي صحيح ،الكردي 

و كوا لغة حية تردد كلماا و آداا و         ،  اال الدويل      ارتقاء اللغة الكردية إىل    -٣
ية و يف مقدمتها إذاعة القاهرة و العـراق و إيـران و             موسيقاها يف عدة إذاعات عامل    

، اوبـساال   : (  و إا تدرس يف مدارس و جامعات عدة بلـدان             .االحتاد السوفييت   
مع حرمان  ) . إيران  ، العراق لينيغراد   ، باريس  ، لندن  ، موسكو  ، يريفان  ، السويد  

 عن مشاعره و عواطفه عن      الشعب الكردي يف اإلقليم الشمايل من استعماهلا و التعبري        
 الـشعب    تدفع،  استعمال وسائل العنف و اإلرهاب مع القائمني ا           مع، طريقها

 الوسـائل    الكردي حبكم الضرورة إىل إشباع تلك الرغبة الطبيعية بشىت الطـرق و           
     : أما احلوادث و الوقائع اليت طلبتموها فهي  املمكنة

و ، ن للشعب الكردي يف اإلقليم الـشمايل        عدم االعتراف رمسياً بوجود كيا     -١ -آ
، شـعويب   "و خصوصاُ التنفيذ يني بتوجيه عبارات       ، املوظفني    بفتح اال أمام بعض   
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. دون رادع   ،  األكـراد      املـواطنيني   إىل" يهـودي   ، كردي و خائن    ، شيوعي  
فنرجو مراجعة الصحف اليت كانت تصل      . ووصلت هذه العبارات حىت إىل الصحف       

  . و كذلك الصحف املصرية و السورية  ١٩٥٨قليم الشمايل من لبنان عام إىل اإل

يستوقف الـشخص يف سـوق      ، مساعد شرطة ملقب بأبو حسن      ،  يف ديريك    -٢
يضرب ويهان على مرأى    ، فإذا قال كردي    ، البلدة و يسأله أنت كردي أم مسيحي        

، أمحد مال إبراهيم    (أرجو االستزادة من االظناء     .من الناس و رمبا يوقف يف السجن        
  ). عبد القادر الكردي 

مـع  .  يف املناطق الكردية تقوم السلطات بتغيري األمساء الكردية إىل أمساء عربية             -٣
دوما " ذات أمساء غري عربية أمثال ، قرى و مدن ، بأنه هنا يف اإلقليم الشمايل      املعلوم

  " .حرستا ، بلودان ، زبداين ، 

مينع و يهان كل من يتقدم بأوراق تـسجيل         ، افر الشرطة    يف دائرة النفوس و خم     -٤
  . كردية  أوالده بأمساء

املواطن عبد احلميد سليمان ألنه لـبس العمامـة         ، أوقف مدير ناحية الدرباسية     -٥
و ميكنكم أن تسألوا أهل الدرباسـية عـن         ،و هدده إن لبسها     ،الكردية على رأسه    

  .١٩٥٨ر الناحية يف الدرباسية عام ام ا مدياليت ق، األعمال االستفزازية و التعسفية 

يف عنواـا الرئيـسي   ، اليت تصدر يف اإلقليم الـشمايل  ، كتبت جريدة الطليعة   -٦
و جلب صـاحبها    ، فكان من نتيجة ذلك إغالق اجلريدة       " االخوة العربية الكردية    "

 أسـباب   و رمبا كانت هناك   ، لسؤاله عن سبب الكتابة تلك      ، إىل الدوائر املسؤولة    
  . الرئيسي يف ذلك و لكن هذا العنوان كان السبب ، اجلريدة  إلغالق،أخرى 
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و ينـتج  ،  عدم السماح مبمارسة و استعمال احلقوق اللغوية و الثقافية لألكراد    -ب 
  :عن ذلك كثرياً من حوادث مصادرة الكتب و األشخاص 

و بالرغم  ،ي  كردية من عثمان صرب   ) األلف باء   ( صودرت كتب / ١٩٥٥/  عام   -١
  .مل ترد إليه الكتب ، من حماوالته العديدة و مراجعة رئيس احلكومة آنذاك 

عدة مرات وكذلك مل جتب     ، الشعرية  ) جكر خون   ( صودرت دواوين الشاعر     -٢
قد طبعهـا و لكنـها        إىل كتاب أمثال كردية كان         باإلضافة  طلباته يف استردادها  

  / .١٩٥٨/صودرت و هي يف املطبعة عام 

عبد ايد حاجو   (املواطن الكردي   ، أوقف رجال الشعبة الثانية     / ١٩٥٧/يف عام   -٣
و سيق إىل دير الزور مث ،  األ كراد  باللغة العربية يبحث عن ،  حليازته كتاباً كردياً      )

  . إىل دمشق حيث أفرج عنه هنالك 

 مـن   مع عدة أشخاص آخرين    )  محزة نويران (  أوقف رجال املباحث املواطن      -٤
  .قرى الدرباسية ألن أخبارية أعطيت عنه بوجود كتب كردية لديه

 مـن القامـشلي و هـم          بعض املواطنيني األكـراد      تقدم  /١٩٥٨/ يف عام    -٥
عبداحلميد ،  يوسف مريزا     ،إبراهيم متيين   ، سليمان حاجو   ، الدكتور أمحد نافذ     : 

رغم من ام اختاروا هلذا بال، بطلب رخصة لناد ثقايف   . و مجيل إبراهيم    ، شيخموس  
و رغم و جود ناد     ، فقد رفض طلبهم    " نادي مجال عبد الناصر الثقايف      " النادي اسم   

  .للسريان و ناديني لألرمن يف القامشلي عدا مدارسهم اإلعدادية و الثانوية 
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إىل مقهى عام يف القامشلي و      ،دخل رقيب من الشعبة الثانية      / : ١٩٥٧/ يف عام    -٦
ألسطوانات الكردية و بالرغم من و جود اسطوانات أخـرى تركيـة و             اخذ حيطم ا  

  . أرمنية 

ومـن  ،تؤدي إىل حرمان األكراد من حقوقهم كمواطنيني        ، إن النظرة العنصرية    -ج
  : الدالئل على ذلك 

أراضي أمالك الدولة   )تل كوجر   (بني احلسكة و تل كوجك      ، يف جنوب اجلزيرة    -١
و لكنـها   ، لسلطات بتوزيعها على أفراد العـشائر       و قد قامت ا   ) الرد(تعرف باسم   

إن الـذين  ،مل يستفد منها كردي واحد مع العلـم  ، خصت ا العرب دون األكراد 
بـل يؤجروـا إىل     ،  بأنفسهم    ال يقومون باستغالهلا  ،وزعت عليهم تلك األراضي     

  وهم أنفسهم من الرحل املتنقلني ، ذوي املصاحل

 العرب و األكراد ينحـاز املوظفـون إىل          بني، عليها   قضايا العقارات املختلف     -٢
،  بتقارير و كشوفا م بـامتالك هـذه العقـارات             و يساندوهم ، جانب العرب   

مريسـينا و   (العربيتني و عـشرييت     )مشر، جبور   ( الشيء يالحظ بني عشرييت      وهذا
  . الكرديتني) العباسة

 من حقوق     فهم حمرومون   التايلوب،  غالبية األكراد غري مسجلني بدوائر النفوس        -٣
 من قانون اإلصـالح      وكما ميكن أن حيرموا   ،و خدمة العلم و التعليم      ،االنتخابات  
و بالرغم من أن هـذه      ، و لذلك فهم يتقدمون مبعامالت تسجيل املكتومني        الزراعي
فيكفي ،  يتقدم ا أفراد العشائر العربية تنهى بكل سرعة دون عرقلة              اليت  املعامالت

    . أو البطن الفالين    انه من الفخذ الفالين، أن يثبت الفرد منهم 
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، يف املدارس الثانوية      طردوا و اسقطوا يف االمتحانات معظم الطالب األكراد يف           -٤
أرجو السؤال و االستفسار عن هذه الناحية من        .  ام كانوا بارزين و متفوقني        رغم

  ).أمحد نامي سامي مال (أفراد مدنية القامشلي منهم

نائباً منهم كرديان و مسيحي و جاجـاين و         / ١٤/، انتخب من منطقة اجلزيرة      -٥
و ممـا    ، بالرغم من أن األكثرية الساحقة من السكان هم من األكراد         ، عرب  / ١٠/

نواب من عشرية مشر و عدد أفرادهـا ال يتجـاوز األربعـة             / ٣/يالحظ انه يوجد    
ألـف  / ٣٠/وحدها من األكراد ال يقلون عن       و سكان مدنية القامشلي      ،   آالف
  .أال حيق لألكراد أن يتساءلوا عن هذه النسبة الغري العادلة . نسمة 

تدفع بعض املسؤولني إىل القيام بأعمال جتاه األكراد        ،إن سياسة التمييز العنصري     -٦
ل ومن هذه األعما  ، متسهم يف كرامتهم الوطنية و تشعرهم بأم أناس غري موثوقني           ، 
 :  

، سرح كثري من املوظفني األكراد و خاصة املعلمـني          ،  يف السنتني األخريتني      -)١(
. دون مربر سوى أـم أكـراداً      ،عن مناطقهم    وأما الذين مل يسرحوا فقد أبعدوا       

مضطرين لالسـتعانة   ،بالرغم من إن املوظفني العرب املوجودين يف املناطق الكردية          
مل يـسجل يف    ، ني هذا باإلضافة إىل أنه يف املدة األخرية         بالترمجة للتفاهم مع املواطني   

و الكليـة إال    ،و مدارس الشرطة    ، مثل دور املعلمني و البعثات احلكومية       ، املعاهد  
  .دون مربرات قانونية ، عدد قليل يعد على أصابع اليد الواحد من األكراد املتقدمني 

وجة عبـد الـرمحن     على خطف ز  ، أقدم شخص كردي    / ١٩٥٨/ يف ربيع     -)٢(
فقام أفراد هذه العشرية املسلحني بالبواريد و البنادق        ،أحد شيوخ قبيلة مشر     ،املدلول  

 بأعمال انتقامية و تعسفية يف القرى        الرشاشة بالتفتيش يف كل مكان و لكنهم قاموا       
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فكانوا يعتقلون خماتري ووجهاء هذه القرى و يربطوم ويـدلوم يف           ، الكردية فقط 
باإلضافة إىل الضرب و األهانات األخرى إىل       ، يعفروم بعد ذلك يف التراب       اآلبار و 

.  فيصل شرطة ديريك على الرجل و املرأة و أوقفهما يف سجن ديريك               أن عثر قائد  
ذهبت مجوعهم املـسلحة إىل هنالـك وهـددوا         ، ملا مسع أفراد عشرية مشر بذلك       

أو أـم   ، بتـسليمهم الشخـصني     وغريه من املوظفني    ، الفصيل   القائمقام و قائد    
بعد االتفـاق مـع سـلطات    ، فسلمتهم السلطات الشخصني  . سيأخدوم بالقوة   

مع ابنة صغرية من زوجها     ،حيث قتلومها   ، فأخذومها إىل قرامها    ، القامشلي واحلسكة   
  .سنوات ) ٦(يتجاوز عمرها 

 الـسلطات    بإرسال برقيات احتجاج إىل     و قد قام بعض األكراد من القرى وغريها       
، ومل يكن االحتجاج بسبب الرجل الكردي املعتقل        .املسؤولة يف احلسكة و دمشق      

  .يقدرون قضايا الشرف والعرف، الن األكراد هناك ال يزالون بوضع عشائري 

 ضد األبرياء     االحتجاج ضد تصرفات رجال الشمر التعسفية االنتقامية        و أمنا كان   
،  كان تلقائياً لدى النـاس         أن هذا االحتجاج    بالرغم من ، من سكان تلك القرى     

لكن السلطات  . كان ذلك ضمن ما ميكن أن يأيت به مواطن ذو ضمري إىل السلطات              
فقدمتهم إىل حمكمة أمن الدولة يف القامـشلي        ،  الربقيات مشاغبني     اعتربت مرسلي 

بعة عـشر   أما بالنسبة للشمر فقد أوقفت السلطات أر      .بتهمة إثارة النعرات العنصرية     
  .وكأنه مل حيدث شيء ، مث أفرجت عنهم دون حماكمة  توقيفاً إداريا ، شخصاً 

،  مجعت أسلحة املقاومة الشعبية من األكراد فقـط         ، منذ سنة ونصف تقريباً      -)٣(
  .بينما بقيت لدى العرب 
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 لسيادتكم حادثتني هلما عالقة مباشـرة        أريد أن أسرد  ، وقبل ان اي هذه احلوادث      
  : صياًيب شخ

 أردت الذهاب إىل اخلارج للقيام ببعض األمور املتعلقة           \١٩٥٨\يف أيلول   –) ١(
ذهبت إىل املطار مستويف كـل      . كوكيل عام لبعض معامل األدوية      ، بعملي اخلاص 

  ويلزم فقط أن يؤشر ضابط األمن، املعامالت و الشروط الالزمة للسفر إىل اخلارج 

وسـحب مـين    .  علي مغادرة البالد بأي شكل كان          و ملا قابلته اخربين إنه ممنوع     
وإذا بامسي يف   ، بينما أنا يف انتظار الصعود إىل الطائرة         و حدث هذا    . جواز السفر   

وملا راجعت وزارة الداخلية وقدمت     . املكربة ملراجعة ضابط األمن و حدث ما رويته         
 وهناك أحـالوين إىل     أحالوين إىل املكتب اخلاص   ، طلباً لالستفسار عن هذه املعاملة      

وزارة الداخلية وهكذا عدة مرات ويف األخري طلبت مقابلة وزير الداخلية فلنم أوفق             
وال أزال احتفظ بوصل الطلب الـذي       . فعلمت انه ال طائل من املراجعة فتركتها        ، 

  . بني كتيب ، قدمته 

أردت الذهاب إىل محامات احلمة لالستشفاء من مـرض         / ١٩٦٠/ يف نيسان    -)٢(
طلب مراجعتـه بعـد     ، الروماتيزم وبعد أن أخذ املوظف املختص الطلب يف احملطة          

، وسلمين ظرفاً فيه هوييت     . أم مل يوافقوا على طليب      :  قال يل     وملا راجعته ، الظهر  
أثناء ، وهذا الطلب أخذه رجال املباحث      . ومكتوب عيه عدم املوافقة باخلط األمحر       

  ).حممد املدين(أعلمين يف احملطة أذكر امسه واملوظف الذي ، تفتيش مرتيل 

هل هنالك مانع حيرمين ومينعين من      ، كمواطن له احلق و حرية التنقل       ، وإنين أتساءل   
إذا كانت حترم الفرد من حقوق املواطنني العاديـة         . ذلك احلق سوى صفيت الكردية      

ىل األخـوة   جتري عالنية ويف اخلفاء تسيء إ      ،  و عشرات غريها  ، كل هذه األمور    
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 عند  والتضامن بني الشعبني وتكون سبباً لعقد نفسية وشعور غريب   ، العربية الكردية   
آمل بوضع حد هلا والنظر إىل األكراد نظرة أكثر واقعية تتناسب مع واقعهم . األكراد  

ولكنهم أكـــــراد   ، املوضعي كمواطنني عاديني يف اجلمهورية العربية املتحدة        
عة لدى السلطات املسؤولة بأن طريق احلل إىل مطاليب الـشعب           وأن حتصل القنا  ...

ليس االعتقاالت والسجون والتعذيب وأن قضية تطلب       ، الكردي يف اإلقليم الشمايل     
وحالً جذرياً لرغبات و مطاليب األكـراد       ، نظرة جديدة هلذا الواقع الذي حنن فيه        

دورها اإلجيـايب يف هـذه      وبأن حمكمتكم املوقرة سوف تلعب      .. العادية و الطبيعية    
، وكــشفها احلقــائق املــرة ، مبــساندا للمظلــومني و احملــرومني ، القــضية 

  .  الشريفة املخلصة ألعمالنا موضع االام  والدوافـــــع
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  قراءة يف الكتب واملطبوعات 
  

  ات على مذكرات الدكتور نور الدين ظاظاإضاء
*TP"حيايت الكردية"أو 

PT  
                                                                          

   برزجنيرودوست
كانت جلملة من العوامل أثرها الكبري يف صقل شخصية املناضل وأحد مؤسسي أول             

 ظاظا، وأوهلا نشأته يف عائلٍة غنية ومعروفة تنظيم كردي يف سوريا الدكتور نور الدين    
يف كردستان تركيا متتلك عشرات آالف الدومنات من األرض ومئات الرؤوس مـن             
الدواب هذا فضالً عن مكانة والده يوسف والذي كان يعرف بني أبناء مدينته بالويل              

مـن   وشـيئاً    ،وإدراكه أمهية التحصيل العلمي وولعه باألدب الكالسيكي والفارسي       
األدب الصويف يف وقت كانت فيه األمية منتشرة بني صفوف الكرد يف كردسـتان              

كما كان والده رحيماً يعطف على الفقراء واحملتاجني        ،  تركيا وباقي الدول يف املنطقة    
  .وكرمياً يستقبل ضيوفه ببشاشة يف دار الضيافة ويكرمهم ويعطيهم بسخاء

كرب الدكتور نافذ والذي كان أول شخص يف أما ثاين تلك العوامل فهي تأثري األخ األ
 حيـصل  ـ   مسقط رأس الدكتور نور الدين ظاظا meeden ـ  مدينة مادن 

على شهادة الدكتوراه يف الطب وكان الدكتور نافذ طبيباً مـشهوراً اسـتطاع أن              
 بفضل تفانيه وإخالصه يف مهنته ومساعدته للفقراء مـن   ،يستحوذ على حمبة الناس له    

ضافة إىل حسه القومي وفضله الكبري يف تطوير مدينته حني أصبح رئيـساً             الناس باإل 

                                                 
TP

*
PT ترمجة  ، نورالدين ظاظا: اسم املؤلف  ، حيايت الكردية أو صرخة الشعب الكردي :

  .م٢٠٠١ أربيل–الطبعة العربية األوىل  ، دار آراس للطباعة والنشر ، روين حممد دِملّي
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لبلدية مادن باإلضافة لترؤسه ملشفاها والذي كان له الفضل يف بنائها بعد أن منحـه               
ابن قدري أفندي الرجل الوطين الذي أعدم بعد فترة يف ديار بكـر  داره الكـبرية                 

  . مادن مدينةلتكون أول مشفى يف
 طفالً صغرياً حني كان الكورد يف كردستان تركيا يتحدثون بلغتـهم            نينور الد كان  

األم بكل حرية يف مدارس كردية ويتمتعون حبقوقهم الثقافية أسوة بغريهم من الترك             
وقد ساعد الكرد مصطفى كمال يف هزمية اليونانيني والفرنسيني          .واألرمن واليونانيني 

ولة التركية لكنه انقلب علـيهم بعـد        والطليان فوعدهم حبكٍم ذايت ضمن إطار الد      
 م فأغلق مجيع املدارس الكردية      ١٩٢٣استبدال معاهدة سيفر مبعاهدة لوزان يف عام        

 اليت كانت متجد ببـسالة      اسطوانات األغاين ومنع التحدث باللغة الكردية وسحب      
رك الشجعان من الكرد وحل الس النيايب ومت طرد النواب الكرد منها واستبداهلم بالت   

كما مت اعتقال البعض منهم ليقدموا بعدها إىل احملاكم العرفية مما مهد لتحرك بعـض               
الثورة وكان خالـد    بلقيام  لالوطنيني الكرد وحشدهم ألكرب عدد ممكن من األنصار         

بك جربي قائداً هلا والذي حدد موعداً النطالقها يف السادس عشر مـن آذار عـام                
د بريان والذي كان قد اقسم ميـني الـوالء          م لكن انطالق ثورة الشيخ سعي     ١٩٢٥

للزعيم خالد بك  قبل املوعد احملدد غير جمرى األحداث فقتل خالـد بـك غـدراً                 
وسحقت ثورة الشيخ سعيد وأعدم مع الكثري من الثوار شنقاً على الرغم من تفوقهم              

ثورة كننا من خالل قراءة هذه املذكرات يف قسمها املتعلق بـال           مي .يف عدد من املواقع   
 :أسباب الثورة :يلي استنتاج ما
 .نكث مصطفى كمال بوعوده للكرد يف احلكم الذايت -١
م  اليت تضمنت حق تقرير املصري للـشعب         ١٩٢٠استبدال معاهدة سيفر     -٢

  . اليت أنكرت عليهم هذا احلق١٩٢٣الكردي مبعاهدة لوزان 
ية التركية  عودة الشباب الترك إىل اعتناق األفكار الطورانية اليت متجد القوم          -٣

  .وتدعو إىل صهر باقي القوميات ومنها الكردية
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 .اإلجراءات واملواقف العدائية من قبل مصطفى كمال جتاه الكرد -٤
 أسباب فشل الثورة

اندالع الثورة قبل موعدها احملدد إثر مناوشات بني مفرزة تابعة لسلطات            -١
  .أنقرة ورجال الشيخ سعيد

 واملهندسني الكرد مـن االلتحـاق       عدم قدرة الكثري من الضباط واألطباء      -٢
 .بالثورة بسبب إغالق أبواب ديار بكر األربعة من قبل اجلنود الترك

اعتماد مصطفى كمال على رجل حازم وقاسي القلب هو عصمت أينونو            -٣
والذي كان رئيساً للوفد التركي يف لوزان والذي عرف عنه دبلوماسـيته            

الزعيم خالد بك إىل أحـد      املمزوجة بالغدر واخليانة فاستطاع استدراج      
القصور حبجة مناقشة شؤون كردستان وأمر الـضابط املكلـف برميـه            

 .بالرصاص فسقط صريعاً
قيام مصطفى كمال بضرب األكراد بعضهم ببعض واستغل اإلسالم ليقنع           -٤

زعماء كربى العشائر للوقوف ضد الشيخ سعيد وأنه عميـل النكلتـرا            
 . ضد الثواروإغداق األموال عليهم بسخاء وتسليحهم

تصاحل مصطفى كمال مع فرنسا واليت مسحت بدورها للترك باسـتخدام            -٥
 .اخلط احلديدي بني سوريا وتركيا لنقل قواا ومعداا إىل أورفا وماردين

تصميم الشيخ سعيد على فتح ديار بكر ذات األسوار املنيعة وإاك قواته             -٦
كم اجلنود الترك م   يف هذه املهمة ومقتل املئات منهم بسبب حصانتها وحت        

من األعلى على الرغم من أن الثوار كانوا قد حرروا وسيطروا على مدن             
 كما أم قضوا على الفيلـق الرابـع         روديار بك صغرية يف والييت إيالزيغ     

 .الذي كان يشرف عليه مصطفى كمال شخصياً
 .دخول عدد من العمالء الكرد والدساسني بني صفوف الثوار -٧

 : نتائج الثورة 
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إعدام ونفي واعتقال اآلالف من الكرد وتعذيبهم بوحشية قلّ نظريها ومن            -١
بينهم والد الدكتور نور الدين ظاظا وشقيقه الدكتور نافذ وابـن عمـه             

 .عثمان الذي قتل فيما بعد
 .إعدام قادة الثورة ومن ضمنهم الشيخ سعيد البالغ من العمر مثانني عاماً -٢
 تعاونوا مع الثوار إرباً ووضـعهم يف        تقطيع العشرات من املثقفني والذين     -٣

  .أكياس وإلقائهم يف حبرية وان
 .إحراق قرى كردستان ومزارعها وحماصيلها -٤
 .اختطاف املئات من النسوة واألطفال وقتلهم -٥

كان علي صائب رئيس حمكمة االستقالل يف ديار بكـر          ( :يقول الدكتورنور الدين  
وكانت احملاضـر   ...نق جبماعة املتمردين    يتباهى يف املقابالت الصحفية بأنه زين املشا      

القدمية وتقارير الشرطة واجلواسيس تكفي لتصدر احملكمة حكمهـا بقطـع رؤوس            
  .)األطباء واحملامني والشعراء وعلماء الدين

بعد عام ونصف أطلق سراح والد الدكتور نور الدين وشقيقه نافذ بعد أن قامـت                
ت السلطات التركية بإتبـاع سياسـة       والدته بدفع أموال طائلة لتحقيق ذلك وعمد      

تتريك الكرد فمنعت التحدث باللغة الكردية وأجرب الطالب واملوظفون على إنكـار            
هويتهم الكردية وقوهلم أم أتراك وكل ذلك الضغط مل حيقق ملصطفى كمال مآربه             
وأهدافه الشوفينية فعرض عليه مساعدوه من الساسة خطة بديلة لتتريك الكرد بعد أن             

م عمل مصطفى كمال على دمقرطـة       ١٩٢٧ق الضغط والقوة يف ذلك ويف عام        أخف
البالد بناء على عرض مساعديه وأجريت االنتخابات البلدية ورشح الكرد الـدكتور            
نافذ وانتخبوه ليصبح رئيساً لبلدية مادن وعادت احلياة واحلركة من جديد وتـنفس             

ليف رئيس البلديـة وأغلقـت      الكرد الصعداء لكن الوضع تغري بعدة فترة وألغي تك        
املدارس الداخلية اليت كانت خمصصة ألبناء الفالحني الكرد ويف تلك األثناء توفيـت             
والدة نورالدين فأضطر إىل السفر إىل ديار بكر حيث شقيقه الدكتور نافذ ودخل إىل              
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الدين ظاظا وهـو تأسـيس       م بدأ فصل جديد يف حياة نور      ١٩٣٠يف عام    .املدرسة
وبواسطة جمموعة من املثقفني الكـرد مـن تركيـا          ) االستقالل(ن أي   مجعية خويبو 

واملتواجدين يف سوريا ومبساعدة الكرد يف سوريا وبطلب من ممدوح سـليم وهـو              
واستطاعوا إرسال إحسان نوري وهو ضابط سـابق يف أركـان           )  وان( كردي من 

لـسلطات  اجليش التركي إىل آرارات وبضوء أخضر من فرنسا وشاه إيران إلزعاج ا           
التركية واستطاع األخري مجع تأييد الكثري من العشائر والزعامات الكردية لكن شـاه        
إيران خذل بوعوده مبجرد حل مشكلة احلدود مع تركيا ومسح للقـوات التركيـة              
بالدخول إىل األراضي اإليرانية لتطويق الكورد من هناك كما نكثت فرنسا بوعـدها          

فحة جديدة من صفجات التنكيل بالكرد فنفي       بعد أن تصاحلت مع تركيا وبدأت ص      
اآلالف منهم إىل املناطق الغربية وصدر قرار بترحيل كـل املـوظفني الكـرد ذوي               
املناصب الرفيعة من املناطق الكردية إىل املناطق التركية وكان الدكتور نافذ واحـداً             

  .الدين منهم وقرر بدوره اهلروب إىل سوريا ومعه شقيقه نور
  

م وتعلم يف مدارسها مث توجـه برفقـة   ١٩٣٠ين يف حلب حىت اية عام بقي نورالد 
شقيقه إىل دمشق فاستقبلوا حبفاوة من قبل أحد الزعماء الكرد يف دمشق وهو علـي               
آغا زلفو من حي األكراد ويقول الدكتور ظاظا أنه ويف تلك الفترة تولـدت عنـده     

ثرية منها األمـري جـالدت      الروح القومية فتعلم اللغة الكردية والتقى بشخصيات ك       
  .بدرخان

الحظ الدكتور نور الدين ظاظا أن أكراد سوريا كانوا يتمتعون بروح قومية إضـافةً              
إىل حبهم الكبري لبلدهم سوريا ودورهم الكبري يف التأثري فمثالً قام علي آغـا زلفـو                

افع بترؤس أبناء حيه من األكراد ملقاومة املستعمر الفرنسي وكبده خسائر فادحة بـد            
أما أكرم مجيل باشا فكان ميكانيكياً مبدعاً وهو أول من    . من حبه الكبري لبلده سوريا    

  .أدخل اجلرار الزراعي إىل سوريا
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الدين دراسته يف مدارس دمشق أما الدكتور نافذ فقد قدم خدمات            تابع الدكتور نور  
ال حتصى ألبناء جلدته وغريهم من خالل مهنته يف كل من حلب ودمـشق وعـني                

ويرجع الفضل للدكتور نافذ باستقدام أشـجار       . ديوار والقامشلي وغريها من املدن    
الفاكهة إىل عني ديوار وكذلك زراعة القطن اليت أصبحت تشكل فيما بعد مـورداً              

   .اقتصادياً هاماً للمنطقة
عمل الدكتور نافذ على ختليص املناطق الكردية من كثري من األمراض القاتلة كمـا              

بعض األطباء الدجالني أمثال بوغوص األرمين الذي مات على يديـه           وقف يف وجه    
الدين فكان يفكر باحليلة اليت ختلص شعبه من نري          الكثري من اآلغوات الكرد أما نور     

 وكان معجباً ببعض املثقفني أراضيهماملستعمر الذي حرم آالف الفالحني من خريات        
ناء دولتهم الكردية أمثال الشاعر     الذين يدعون الكرد للتخلص من أميتهم وجهلهم وب       

  .جكرخوين
مسحت السلطات الفرنسية لألمري جالدت بدرخان بإصدار جريدة هاوار يف دمـشق        
ملدة ثالث سنوات وثالثة أشهر وثالثة أيام لكنها منعتها فيما بعد وقامـت فرنـسا               

كرد ودمشق بسبب مساندة ال    مبالحقة الكرد واعتقال املثقفني منهم ونفيهم إىل تدمر       
  .للقوميني السوريني يف نضاهلم من أجل استقالل سوريا

مل يكن اهلم الكوردي السوري هو الوحيد الذي كان يشغل بال الدكتور نور الدين              
بل األحداث واملآسي والويالت اليت جتري يف كردستان تركيا فقد قمعت جمموعـة             

تـرأس وفـود    من االنتفاضات والثورات يف ساسون وديرسم وكان الدكتور ظاظا ي         
الطلبة يف الثانوية الفرنسية يف دمشق لتقدمي مذكرات إىل السفارات وكانـت هـذه              

أي األمل يف اية عـام      ) هيفي(األنشطة هي بداية تشكيل اجلمعية الطالبية الكردية        
  واليت ضمت مخسة عشر عضواً ومل تستمر إال عاماً ونصف العام ولكنها              ،م١٩٣٧

يا وحثتهم على ضرورة أن يكون هلم تنظيم جيمعهـم          أيقظت الشباب الكرد يف سور    
ونوادي أدبية وثقافية ورياضية وحزباً سياسياً يدافع عن حقوقهم وهكـذا وضـعت       
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اللبنة األوىل لتأسيس أول حزب كردي يف سوريا وهو احلزب الدميقراطي الكـردي             
يف سوريا والذي ولد بعد سنوات طويلة من العمل الوطين بني صـفوف اجلمـاهري               

كتور ظاظا وعدد من الوطنيني والذين مل يلقوا التأييد والدعم إال           دالكردية من قبل ال   
فريـق  (م مت تشكيل فريق رياضي لكرة القدم باسـم          ١٩٣٩بشق األنفس ويف عام     

والذي أثار إعجاب الكورد وزاد عدد مشجعيه واشترك مبعظم الدوريات          )كردستان
الصحف واالت مما أثار حفيظـة       وذاع صيته يف     ١٩٤٠وحصل على البطولة عام     

تركيا اليت ضغطت على السوريني والفرنسيني من أجل منع أي نشاط فأوقف الفريق             
كما قامت تركيا بإرسال عمالئها إىل املناطق الكردية يف سوريا لبث روح التنـازع              

حني أرسلت ضابطاً تركيـاً  ) كرداغ ، عفرين(والفرقة بني الكرد وجنحت يف منطقة      
 بلباس رجل دين فقام األخري حببك املؤامرات بني الكرد فـاحترقوا بلـهيب              متخفياً

قتل خالهلا أكثر من عـشرة      ) م١٩٤١-١٩٣٩( احلرب املدنية اليت استمرت عامني      
   .آالف كردي

 بالزراعة ليكون قريباً من أبناء جلدته وكان قد         ١٩٤٢عمل الدكتور ظاظا منذ عام      
 م  ١٩٤٣ان العراق ويف مدينة السليمانية عام       مسع بتأسيس تنظيم سياسي يف كردست     

فأراد التعرف إىل أعضائه وكذلك مقابلة الزعيم املال مصطفى الـربزاين           ) هيوا(باسم  
ويف حماولته للوصول إىل كردستان العراق اعتقل وبقي يف السجن عاماً كامالً وعند             

لتقى هناك األمـري    عودته إىل سوريا قرر السفر إىل بريوت لدراسة العلوم السياسية فا          
كامريان بدرخان الذي عرض عليه العمل كمذيع يف إذاعة بريوت يف قسمها الكردي             
بدالً عنه وهكذا واصل ظاظا نضاله يف خدمة قضية شعبه يف ظروف عصيبة حيـث               
هم الكرد  يف إيران بإعالن مجهورية مهاباد الكردية واستعد اإلنكليز حملاربة الربزاين             

نب ذلك كان ظاظا يعلّم الفتيات الكرديات يف بريوت اللغة الكردية           ومقاتليه وإىل جا  
واستمر يف عمله حىت ألغت السلطات يف بريوت القسم الكردي وبقـي ظاظـا يف               
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بريوت حىت أمتّ دراسته وحصل على اإلجازة يف العلوم السياسية مث سافر إىل سويسرا              
  .لتحضري رسالة الدكتوراه

لقضية الكردية من خالل احملاضرات والتقى عدداً من        ويف سويسرا قام ظاظا بشرح ا     
السفراء واستطاع الوصول إىل األمم املتحدة وانشأ رابطة الطالب الكورد يف أوربا يف    

 ونشرت الرابطة جريدة بعنوان صوت كردستان باللغـات         ١٩٤٩كانون الثاين عام    
   .االنكليزية والكردية والفرنسية

ر الدين ظاظا إىل سوريا بعد حصوله على شـهادة           م عاد الدكتور نو    ١٩٥٦يف عام   
  .الدكتوراه يف التربية

يف أثناء وجود الدكتور ظاظا يف أوربا شهدت سوريا مرحلة من االنقالبات أمههـا              
م وكان احلزب الشيوعي السوري بقيـادة خالـد      ١٩٤٩انقالب حسين الزعيم عام     

ا واستطاع بكـداش    يستحوذ على شعبية كبرية يف سوري      )الكردي األصل (بكداش  
 م خالد العظم مـن      ١٩٥٦النائب يف الربملان السوري وبدعم من رئيس الوزراء عام          

إقامة عالقات جتارية وعسكرية مع السوفييت لبناء جيش سوري قـوي ومل يكـن              
حلزب البعث العريب االشتراكي الذي أسسه ميشيل عفلق مداً مجاهريياً إال يف أوساط             

دراء بني أوساط الطبقة العاملة وعندما شعر حزب البعـث          الطلبة وكان يقابل باالز   
 م  ١٩٥٨بضعفه حتالف مع مجال عبد الناصر وقامت الوحدة بني سوريا ومصر عام             

وأصدر ناصر قانوناً حبل األحزاب السياسية رفضها احلزب الشيوعي السوري و قبلها            
جهة يسعى حزب   أما الكرد فقد شعروا بالغنب واخلطر يتهددهم فمن         ،  باقي األحزاب 

البعث القومي لصهرهم ومن جهة أخرى فقدوا الثقة باحلزب الشيوعي الذي كـان             
يدافع عن القومية أمام العرب وعن األممية أمام العامل وكان الكردي الشيوعي يـدافع       
عن قضية فلسطني وجيمع التربعات للجزائر ويقرأ جريدة حزبه بالعربية وغري مسموح            

  .ة الكرديةله أن يتطرق إىل القضي
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م ولد احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا وانتخب الـدكتور          ١٩٥٧ويف اية عام    
 .ظاظا رئيساً له وانتخبت جلنة تنفيذية مؤقتة له تعمل من أجل عقد املؤمتر التأسيسي             

 يف  دلألكـرا وكانت أهداف احلزب تتلخص يف احلقوق القومية والثقافية واإلدارية          
انتهاج  سي لوالدة احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا هو       كان السبب الرئي  .سوريا

معظم األنظمة املتعاقبة على احلكم يف سوريا يف مرحلة االنقالبات جاً عنصرياً جتاه             
الكرد وخاصةً بعد ظهور حزب البعث يف الساحة بدأ بفـصل الطلبـة واملـوظفني               

 الكردية وتعرض الكرد    واملعلمني والضباط من وظائفهم ومت منع نشر أي شيء باللغة         
الذين خيالفون تلك السياسة إىل االعتقال والتعذيب الوحشي ومت التخطيط النتـزاع            
أراضي الفالحني الكرد وجتريد اآلالف من الكرد من جنسيتهم السورية وقد مت تنفيذ             

أصدر احلزب عدداً مـن املنـشورات لـشرح           فيما بعد  .تلك املخططات الشوفينية  
سته ومواقفه باللغتني الكرديـة والعربيـة وتوسـعت قاعدتـه           أهداف احلزب وسيا  

اجلماهريية فشعرت السلطة خبطره فالحقت أعضائه واعتقلت قيادته ومن ضـمنهم           
م وقد تعرضوا ألبشع أنواع التعذيب اجلسدي والنفـسي         ١٩٦٠الدكتور ظاظا عام  

اع جـزء   ووجهت إليهم م كثرية كاخليانة واالتصال بأعداء األمة والعمل عل اقتط          
  اخل...من سوريا وضمها إىل دولة أجنبية والعمالة 

وقد دافع ظاظا ورفاقه عن قناعام دفاعاً شرساً وقاوموا التعذيب والقهـر وحكـم              
( عليهم باإلعدام مث خفف بفضل احملامني ونشاط الرفاق واألصدقاء يف أوربـا إىل                

  .سنوات مث إىل عام ونصف ) ٩-٧
من سنوات حياته بني النفي والسجن واإلقامة اجلربيـة         أمضى ظاظا بعد ذلك عدداً      

 حني سيطر البعثيون على مقاليـد احلكـم         ١٩٦٣ آذار عام    ٨وخاصة بعد انقالب    
م  فاسـتقبل باحلفـاوة      ١٩٧٠وسافر إىل تركيا ومن هناك غادرها إىل سويسرا عام          

م من فتاة سويسرية أجنبت له طفـالً وحـصل علـى            ١٩٧٢والتكرمي وتزوج  عام     
  . وأمضى بقية حياته هناك١٩٧٨نسية السويسرية عام اجل
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 *سيكولوجية اجلماهري
 Psychologie des foules  

  حممود باديل: عرض
  

، ويعد هذا الكاتب    "غوستاف لو بون  "كتاب سيكولوجية اجلماهري من أهم ما ألفه        
 والقى كتابه هذا رواجاً منقطع النظري ونـال       ". علم نفسية اجلماهري    " حبق مؤسس   

وعلى هذا الكتاب اعتمد معظـم      . شهرة كبرية ذلك باعتراف معظم االختصاصيني     
حىت أن فرويد نفـسه     . الباحثني العامليني فيما بعد، من أجل دراسة ظاهرة اجلماهري        

إن سيكولوجية السيد لوبون تقترب كـثرياً مـن         : " أشاد بإسهام لوبون عندما قال    
  ". يف احلياة النفسيةسيكولوجيتنا ذلك بتركيزه على دور الالوعي

  :روح اجلماهري
  .القانون النفسي لوحدا الذهنية/  اخلصائص العامة للجماهري -الفصل األول

إن كلمة مجهور تعين يف معناها العادي جتمعاً موعة ال على التعيني من األفراد أيـاً                
أمـا   . تكن هويتهم القومية أو مهنتهم أو جنسهم وأياً تكن املصادفة اليت مجعتـهم            

 هو عبارة عن كائن مؤقت مؤلف من عناصر متنـافرة ولكنـهم             اجلمهور النفسي 
إم يشبهون بالضبط خاليا اجلسد احلي الـيت        . متراصوا الصفوف للحظة من الزمن    

تشكل عن طريق جتمعها وتوحدها كائناً جديداً يتحلى خبصائص جديدة خمتلفة جداً            
  .   عن اخلصائص اليت متتلكها كل خلية

 هو أن الفـرد     أوهلا: ناك أسباب عديدة تتحكم بظهور الصفات اخلاصة باجلماهري       وه
املنضوي يف اجلمهور يكتسب بواسطة العدد املتجمع فقط شعوراً عارماً بالقوة وهذا            

 فهو العدى العقلية أو الذهنية      السبب الثاين أما  . ما يتيح له االنصياع إىل بعض الغرائز      
  ".التنومي املغناطيسي " 
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 أكثر أمهية وحسماً ألنه يوجد يف األفراد املنخرطني يف اجلمهـور            سبب ثالث ناك  وه
أقـصد  . صفات خصوصية تكون أحياناً معاكسة لصفات الفرد مأخوذة على حدة         
  .بذلك صفة التحريضية اليت ال تشكل عدواها املذكورة آنفاً إال أثراً من آثارها

تالشـي  :  املنخرط يف اجلمهور   إذن إليكم اآلن جمموع اخلصائص األساسية للفرد      
الشخصية الواعية، هيمنة الشخصية الالواعية، توجه اجلميع ضمن نفس اخلط بواسطة           
التحريض والعدوى للعواطف واألفكار، امليل لتحويل األفكار احملرض عليها إىل فعل           
 وممارسة مباشرة، وهكذا ال يعود الفرد هو نفسه، وإمنا يصبح عبارة عن إنسان آيل ما              

وذا ميكن أن نلخص قائلني بأن اجلمهور هـو         . عادت إرادته بقادرة على أن تقوده     
ولكن مـن   . دائماً أدىن مرتبة من اإلنسان املفرد فيما خيص الناحية العقلية والفكرية          

وجهة نظر العواطف واألعمال اليت تثريها هذه العواطف فإنه ميكن هلذا اجلمهور أن             
  .سوأيسري حنو األفضل أو حنو األ

، ويتنـاول   عواطف اجلماهري وأخالقياا   فيتحدث الكاتب عن     الفصل الثاين أما يف   
تسهل مالحظتها لدى معظم أنواع     ) كما يقول الكاتب    ( اخلصائص األساسية اليت    

  .اجلماهري
  :سرعة انفعال اجلماهري وخفتها ونزقها -١

لـشوكي  فأعماله واقعة حتت تأثري النخاع ا     . اجلمهور مقود من قبل الالوعي    
لذلك فإن الفرد يتصرف على هوى      . أكثر مما هي واقعة حتت تأثري املخ أو العقل        

وإن . إن اجلمهور هو عبد للتحريضات اليت يتلقاها     . صدف التحريض واإلثارة  
اإلنفعاالت التحريضية املختلفة اليت ختضع هلا اجلماهري ميكنها أن تكون كرمية أو            

 . وعية احملرضاتجمرمة، بطولية أو جبانة وذلك حسب ن
  :سرعة تأثر اجلماهري وسذاجتها وتصديقها ألي شيء -٢

إن اجلمهور يشرد باستمرار على حدود الالشعور ويتلقى بطيبة خـاطر كـل             
كما أنه مليء باملشاعر اخلاصة بالكائنات غري القـادرة         . االقتراحات واألوامر 
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 يـستطيع إال    وبالتايل فهو ال  . على االحتكام للعقل وحمروم من كل روح نقدية       
فاحلدث األكثر بساطة يتحول    . أن يبدي سذاجة وسرعة تصديق منقطعة النظري      

والواقـع فـإن العـدوى      . إىل حدث آخر مشوه مبجرد أن يراه اجلمهـور        
  . والتحريض مها وراء كل هذه التشويهات واهللوسات اجلماعية

  تضخيمها وتبسيطها: عواطف اجلماهري -٣
ماهري سواء أكانت طيبة أم شريرة تتميز بطـابع         إن العواطف اليت تعرب عنها اجل     

وبساطة عواطـف اجلمـاهري     . مبعىن أا مضخمة جداً ومبسطة جداً     : مزدوج
وعنف عواطف اجلماهري   . وتضخيمها حيميها من عذاب الشكوك وعدم اليقني      

. يزداد مبالغة وتضخيماً لدى اجلماهري غري املتجانسة بسبب انعدام املـسؤولية          
بالنفس واالطمئنان بعدم املعاقبة أقوى كلما كان عدد اجلمهـور          وتصبح الثقة   

إن اجلماهري إذ حترض بـذكاء تـصبح        . أكرب ألن ذلك يشعره بزيادة سلطته     
إذن فإنه ميكن للجمـاهري     . قادرة على البطولة والتفاين من أجل قضية نبيلة       

  .سافلنيعلى املستوى العاطفي فقط أن ترتفع عالياً جداً أو تنحط إىل أسفل ال
  تعصب اجلماهري واستبداديتها ونزعتها احملافظة -٤

، ولكنـهما   إن نزعيت االستبدادية والتعصب عامتان لدى كل فئات اجلماهري        
وهنا يهيمن العرق وميـارس تـأثريه       . تتجسدان بأنواع ودرجات متفاوتة جداً    

واجلماهري حتترم القـوة وال     . املباشر واألساسي على عواطف البشر وأفكارهم     
ومبـا أن   . اليت تعتربها شكالً من أشـكال الـضعف        يل إىل احترام الطيبة   مت

اجلماهري مستعدة دائماً للتمرد على السلطة الضعيفة فإا ال حتين رأسها خبنوع            
كما يف حالة الدكتاتور صدام حسني املخلوع، عنـدما         ( . إال للسلطة القوية  

مهم وحتطيم متاثيله يف    شعر اجلمهور بأنه فقد قوته، بدؤوا بدهس صورته بأقدا        
  ).الساحات
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  أخالقية اجلماهري -٥
ولكن ملاذا؟ لسبب   . ال ريب يف أن اجلماهري تربهن على احنطاط أخالقيتها غالباً         

بسيط هو أن غرائز التوحش اهلدامة هي عبارة عن بقايا العصور البدائية النائمة             
نسبة للفرد  يف أعماق كل منا، وسوف يكون من اخلطر إرضاؤها أو إشباعها بال           

املعزول، هذا يف حني أن اخنراطه يف مجهور ما غري مسؤول جيعله قـادراً علـى     
  .إتباعها ألنه يعرف بعدم تعرضه للمعاقبة

وإذا كان اجلمهور قادراً على القتل واحلرق وخمتلف أنواع اجلرائم، فإنه قـادر             
ليت يقدر عليها   أيضاً على أفعال التضحية والرتاهة األكثر ارتفاعاً بكثري من تلك ا          

، بالرغم مـن حـرق      ٢٠٠٤مثال ذلك انتفاضة القامشلي     ( . الفرد الواحد 
بعض املباين احلكومية من قبل املنتفضني لكنهم مل يقوموا بأعمـال الـسلب             
والنهب والقتل، بالرغم من سهولة هذا النوع من العمل مبـا أن الـسلطة              

نزاهة وإخـالص   فقدت سيطرا على املؤسسات آنذاك ، وهذا دليل على          
  ). وصدق املنتفضني الكورد والتضحية بالذات دفاعاً عن قضية نبيلة وعادلة

   أفكار، حماجات عقلية، خميلة اجلماهري-الفصل الثالث 
  أفكار اجلماهري -١

 نضع األفكار الطارئة واآلنية     الفئة األوىل يف  . ميكننا أن نقسم هذه األفكار إىل فئتني      
ونضع ". مثالً االنبهار بفرد ما أو بعقيدة ما        . " ثري اللحظة العابرة اليت تتشكل حتت تأ    

 األفكار األساسية اليت تقدم هلا البيئة والوراثة والرأي العام اسـتقراراً            الفئة الثانية يف  
وأياً تكـن   ". األفكار الدينية سابقاً، واألفكار الدميقراطية واالجتماعية اليوم      . " كبرياً

ري أو حترض عليها، فإنه ال ميكنها أن تصبح مهيمنـة إال            األفكار اليت توحى للجماه   
وهكـذا  . بشرط أن تتخذ هيئة بسيطة جداً وأن تتجسد يف نفوسها على هيئة صور            

فانعدام الروح النقديـة    ،  أن جند األفكار األكثر تناقضاً تتابع على اجلمهور       ميكننا  
  . لديه ال يسمح له برؤية التناقضات
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  هرياحملاجات العقلية للجما -٢
ال ميكننا القول بشكل مطلق أنه ال ميكن التأثري على اجلماهري بواسـطة احملاجـات               

ولكن احلجج اليت تستخدمها وتلك اليت تؤثر عليها تبدو من وجهة النظـر             . العقلية
املنطقية جداً متدنية إىل حد أنه ال ميكننا وصفها بالعقالنية إال عن طريـق القيـاس                

  .والتشبيه
وهلـذا  .  العقالنية الصارمة ال ميكن أن تفهم من قبل اجلمـاهري          فسلسلة احملاجات 

السبب ميكن القول بأا ال تفكر أو أا تفكر بشكل خاطئ وال ميكن التأثري عليهـا                
  .عن طريق التفكري العقالين

  )أو خميلة اجلماهري ( خيال اجلماهري  -٣
عقالنياً، مهيـأ ألن    إن اخليال اخلاص باجلماهري، كخيال كل الكائنات اليت ال تفكر           

فالصور اليت تثريها يف نفوسهم شخصية ما أو حدث مـا أو            . يتعرض للتأثري العميق  
وملا كانت اجلماهري عاجزة عن     . حادث ما هلا نفس حيوية وقوة األشياء الواقعية ذاا        

، فإنه ال ميكن جذا والتأثري عليها إال عن طريق الصور         التفكري إال بواسطة الصور     
 .هذه األخرية ترعبها أو جتذا وتصبح باعثاً على العمل واملمارسةووحدها 

  ولكن، كيف ميكن التأثري على خيال اجلماهري ونيل إعجاا؟ 
إن كل ما يؤثر على خميلة اجلماهري يقدم نفسه على هيئة صورة مؤثرة وصرحية خملّصة               

: يبة الـساحرة  من كل تأويل ثانوي، أو غري مصحوبة إال من قبل بعض الوقائع العج            
ومن املهم هنـا    . كالنصر الكبري،  أو املعجزة الكبرية، أو جرمية كبرية، أو أمل كبري           

إن معرفة فن التـأثري     . عرض األشياء ككتلة واحدة وبدون تبيان منشئها أو والدا        
  .على خميلة اجلماهري تعين معرفة فن حكمها

   عات اجلماهري األشكال الدينية اليت تتخذها كل قنا-الفصل الرابع 
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 إذا ما تفحصنا عن كثب قناعات اجلماهري يف فتـرات اإلميـان كمـا يف فتـرات                 
االنتفاضات السياسية الكربى اليت حصلت يف القرنني املاضيني وجدنا أا متثل دائماً            

  .شكالً خاصاً ال أستطيع وصفه إال باسم العاطفة الدينية
ة إنسان يعترب خارقاً للعادة، اخلوف      منها عباد : وهلذه العاطفة خصائص بسيطة جداً    

من القوة اليت تعزى إليه، اخلضوع األعمى ألوامره، استحالة أي مناقـشة لعقائـده،         
وسواء . الرغبة يف نشر هذه العقائد، امليل العتبار كل من يرفضون تبنيها مبثابة أعداء            

بطل أو  أسقطت عاطفة كهذه على اإلله الذي ال يرى، أو على صنم معبود، أو على               
  .فكرة سياسية، فإا تبقى دائماً ذات جوهر ديين

فاإلنسان ليس متديناً فقط عن طريق عبادة آهلة معينة، وإمنا أيضاً عندما يضع كـل               
طاقاته الروحية وكل خضوع إرادته، وكل احتدام تعصبه يف خدمة قـضية مـا أو               

  .شخص ما كان قد أصبح هدف كل العواطف واألفكار وقائدها
وبالتـايل  . التسامح والتعصب يشكالن املرافق الطبيعي للعاطفة الدينيـة       إن عدم   

فالبطل الذي تصفق لـه     . بأن كل عقائد اجلماهري تتلبس زياً دينياً      فيمكننا أن نقول    
  . وقد مثل ذلك نابليون مدة مخسة عشر عاماً. اجلماهري هو بالفعل إله بالنسبة هلا

  آراء اجلماهري وعقائدها
  العوامل البعيدة املشكلة لعقائد اجلماهري وآرائها –الفصل األول 

عوامل بعيـدة وعوامـل     : إن العوامل اليت حتدد آراء اجلماهري وعقائدها ذات نوعني        
  ).أو مباشرة( قريبة 

ومن بني العوامل البعيدة هناك عوامل عامة جندها يف أعماق كل عقائـد اجلمـاهري               
. ، والزمن، واملؤسسات، والتربية والتعلـيم     كالعرق مثالً، والتقاليد املوروثة   : وآرائها

  :وسوف ندرس هذه العوامل باختصار
  :العرق -١
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إن قوة العرق كبرية إىل درجة أنه ال ميكن ألي عنصر أن ينتقل من أي شـعب إىل                  
  .آخر دون أن يتعرض للمتغريات األكثر عمقاً

وميكنها أن  . فالبيئة والظروف واألحداث متثل املقترحات االجتماعية اخلاصة باللحظة       
متارس فعالً مهماً، ولكن دائماً مؤقتاً، إذا كانت مضادة ملقترحات العرق أي لكـل              

فالعرق التارخيي أنه ما أن تتشكل كل عناصـر  . سلسلة األسالف واآلباء واألجداد   
  .حضارته، حىت تصبح التعبري اخلارجي لروحه

  :التقاليد املوروثة -٢
وهي متثل خالصـة    . والعواطف اخلاصة باملاضي  إن التقاليد متثل األفكار واحلاجيات      

والشعب هو عبارة عن كائن عضوي خملوق من قبل       . العرق وتضغط بكل ثقلها علينا    
وهو، ككل الكائنات العضوية األخرى، ال ميكنـه أن يـتغري إال بواسـطة              . املاضي

 وال  .فالقادة احلقيقيون للشعوب هم تقاليدها املوروثـة      . التراكمات الوراثية البطيئة  
وبدون تقاليد ثابتة   . ميكن ألي حضارة أن تنوجد بدون تقاليد، أي بدون روح قومية          

وبدون اإلزالة البطيئة والتدرجيية هلذه التقاليد ال ميكن أن         . ال ميكن أن توجد حضارة    
  .وذلك حباجة إىل إجياد توازن عادل بني الثبات والتحول. يوجد تقدم
  :الزمن -٣

شاكل االجتماعية كما بالنسبة للمشاكل البيولوجية أحد       إن الزمن يشكل بالنسبة للم    
وهو الذي  . فهو ميثل املولّد احلقيقي واملدمر الكبري     . العوامل األكثر تأثرياً أو نشاطاً    

يطبخ آراء وعقائد اجلماهري على ناره البطيئة، فالزمن يراكم البقايا العديـدة جـداً              
وبالتايل فهذا يعين أن الـزمن      . صر ما للعقائد واألفكار، وعلى أساسها تولد أفكار ع      

هو سيدنا احلقيقي، ويكفي أن نتركه يفعل فعله لكي نرى كـل األشـياء تتحـول               
  .وتتغري
  :املؤسسات السياسية واالجتماعية -٤
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وكل املؤسسات اليت مل تتلبس كليـاً       . فالشعوب تبقى حمكومة خبصائصها وطباعها    
فاملؤسسات ليس هلا أية ميـزة      . اً مؤقتاً هذه الطباع ال متثل إال رداء مستعاراً، وقناع       

أزلية أو أبدية وليست جيدة أو رديئة حبد ذاا، فهي قد تكون جيدة يف حلظة مـا               
  . لشعب ما وقد تصبح كريهة بالنسبة لشعب آخر

  :التعليم والتربية -٥
فالتعليم الذي يقدم لشبيبة بلد ما يتيح لنا أن نستشرف قليالً مـصري هـذا البلـد                 

فمع التعليم والتربية تتحسن روح اجلماهري أو تفسد، فهما مـسؤوالن      . ومستقبله
  . عن ذلك جزئياً
   العوامل املباشرة اليت تساهم يف تشكيل آراء اجلماهري–الفصل الثاين 

مبعىن أنه ينبغي أن نعـرف      . فاجلماهري تشبه إىل حد ما طائر العنقاء يف اخلرافة القدمية         
  .سيتها علينا، أو أن نستسلم هلا فتبتلعناكيف حنل املشاكل اليت تطرحها نف

  ):أو الشعارات ( الصور، والكلمات، والعبارات  -١
ونضرب على ذلك مثالً الكلمـات      . إن قوة الكلمات مرتبطة بالصور اليت تثريها      

فهي جتمـع املطاحمـة الالواعيـة    .. دميقراطية، اشتراكية، مساواة، حرية، إخل : التالية
فالعقل واحملاجات العقالنية ال ميكنها     .  على األمل بتحقيقها   املتنوعة وتركبها، وحتتوي  

فما إن تلفظ بنوع من اخلشوع أمام       . أن تقاوم بعض الكلمات والصياغات التعبريية     
  . اجلماهري حىت تلو آيات االحترام على الوجوه وتنحين اجلباه هلا

ت لكي جيعلوا   لكن على القادة أن يعرفوا اختيار الكلما      . فالكلمات تعيش كاألفكار  
  .اجلماهري تقبل أبشع أنواع األشياء ذلك تتطلب براعة وذوق وإنه لفن صعب

  :األوهام -٢
والعامل الكبري  . لقد تعرضت الشعوب دائماً لتأثري األوهام، وذلك منذ فجر البشرية         

فاجلماهري مل تكن يف حياا أبداً      . كان احلقيقة أبداً، وإمنا اخلطأ     لتطور الشعوب ما  
وأمام احلقائق اليت تزعجهم فإم حيولون أنظارهم باجتـاه آخـر،           . قيقةظمأى للح 
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فمن يعرف إيهامهم يصبح سيداً هلـم،       . ويفضلون تأليه اخلطأ، إذا ما جذم اخلطأ      
  .ومن حياول قشع األوهام عن أعينهم يصبح ضحية هلم

  :التجربة -٣
ـ           ة مـا يف روح     تشكل التجربة تقريباً املنهجية الوحيدة الفعالة من أجل زرع حقيق

  . اجلماهري بشكل راسخ، وتدمري األوهام اليت أصبحت خطرة أكثر مما ينبغي
  :العقل -٤

إن اجلماهري ال تتأثر باحملاجات العقالنية، وال تفهم إال الروابط الشاذة أو الفظة بـني               
وهلذا السبب فإن حمركي اجلماهري من اخلطباء ال يتوجهون أبداً إىل عقلـها             . األفكار
فلكـي نقنـع    . فقوانني املنطق العقالين ليس هلا أي تأثري عليهـا        .  عاطفتها وإمنا إىل 

اجلماهري ينبغي أوالً أن نفهم العواطف اجلياشة يف صدورها وأن نتظـاهر بأننـا              
نشاطرها إياها مث حناول بعدئٍذ أن نغريها عن طريق إثارة بعض الـصور احملرضـة               

  .شياءبواسطة الربط غري املنطقي أو البدائي بني األ
   حمركو اجلماهري، ووسائل اإلقناع اليت ميتلكوا–الفصل الثالث 

  :حمركو اجلماهري -١
القادة يف رأيه، ليسوا يف الغالب رجال فكر وال ميكنهم أن يكونوا، وإمنـا رجـال                

فبعد النظر يقود عمومـاً إىل      . وهم قليلو الفطنة وغري بعيدي النظر     . ممارسة واخنراط 
إن دور القادة الكبار يكمـن يف بـثّ          . املمارسة والعمل  الشك وعدم االخنراط يف   

إم خيلقون اإلميان بعمل    . اإلميان سواء أكان هذا اإلميان دينياً أم سياسياً أم اجتماعياً         
  .ما، أو بشخص ما، أو بفكرة

إن سلطة القادة استبدادية جداً، وال تتمكن من فرض نفـسها إال بواسـطة هـذه                
الذي يهيمن على روح      ختضع دائماً لعامل القوة، والشيء     واجلماهري. االستبدادية

ذلك أن ظمأها للطاعة جيعلـها      . اجلماهري ليس احلاجة إىل احلرية وإمنا إىل العبودية       
  .ختضع غرائزياً ملن يعلن بأنه زعيمها
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فبعضهم . وميكننا تصنيف حمركي اجلماهري وقادا إىل فئات متمايزة مبا فيه الكفاية          
وبعضهم اآلخر أكثر ندرة بكثري،     . وو إرادة قوية ولكن آنية ومؤقتة     رجال نشطون ذ  

  . وهم ميتلكون إرادة قوية ودائمة يف آن معاً
التأكيد، التكـرار،   : وسائل العمل اليت يستخدمها احملركون أو القادة       -٢

  العدوى
كالنظريـات  " عندما نريد أن ندخل األفكار والعقائد بـبطء إىل روح اجلمـاهري             

فهم يلجأون بـشكل    . فإننا جند أن أساليب القادة ختتلف     "  احلديثة مثالً  االجتماعية
أسلوب التأكيد، وأسلوب التكرار، وأسـلوب      : أساسي إىل األساليب الثالثة التالية    

  .ال ريب يف أن تأثريها بطيء، ولكنه دائم. العدوى
 املوثوقـة    ارد والعاري من كل حماجة عقالنية أو برهانية يشكل الوسيلة          التأكيدإن  

وكلما كان التأكيد قاطعاً وخالياً من كل برهان        . إلدخال فكرة ما يف روح اجلماهري     
  . كلما فرض نفسه يبة أكرب

.  هيبة قوية متارسها على روح اجلماهري وعلى الشخصيات األكثر اسـتنارة    للتكرارو
 الزوايا العميقة   فعندما نكرر الشيء مراراً وتكراراً ينتهي به األمر إىل اإلنغراس يف تلك           

ويف اجلماهري جند أن األفكـار والعواطـف        . لالوعي حيث تصنع دوافع كل أعمالنا     
. واالنفعاالت والعقائد اإلميانية متتلك سلطة عدوى بنفس قوة وكثافة سلطة اجلراثيم          

بل ميكن أن تنتشر على     .  ال تتطلب احلضور املتزامن لألفراد يف نقطة واحدة        والعدوى
من بعض األحداث اليت توجه النفوس يف نفس االجتاه وختلع على اجلماهري            البعد بتأثري   
  .ميزاا اخلاصة

  اهليبة الشخصية -٣
  .فاآلهلة وامللوك والنساء ما كان ممكناً أن تسيطر لوالها. اهليبة هي أساس كل هيمنة
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بة اهليبة املكتـس  : وميكننا أن نعيد األنواع املختلفة من اهليبة إىل نوعني أساسيني مها          
"  هي تلك اليت جتيء عن طريق االسـم          فاهليبة املكتسبة . واهليبة الذاتية أو الشخصية   

  . وميكنها أن تكون مستقلة عن اهليبة الشخصية. والثروة والشهرة" اسم العائلة
، فهي من طبيعة خمتلفة جداً عن اهليبة االصطناعية أو          اهليبة الشخصية أما بالنسبة إىل    

والعدد القليـل مـن     . مستقلة عن كل لقب أو كل سلطة      املكتسبة، وتشكل ملكة    
األشخاص الذين ميتلكوا ميارسون سحراً مغناطيسياً حقيقياً على أولئـك الـذين            

  ".أمثال بوذا واملسيح وحممد وجان دارك ونابليون." حييطون م مبن فيهم أندادهم
   حمدودية تغير كل من عقائد اجلماهري وآرائها–الفصل الرابع 

  قائد الثابتةالع -١
فمن جهة جنـد العقائـد      . إن عقائد اجلماهري وآرائها تشكل طبقتني متمايزتني متاماً       

. اإلميانية الكربى والدائمة اليت تدوم قروناً عديدة واليت ترتكز عليها حضارة بأكملها           
وهناك من جهة أخرى اآلراء العابرة واملتغرية اليت تتفرع غالباً عن مفاهيم عامة يشهد              

  . ها وموا كل عصرظهور
  اآلراء املتحركة للجماهري -٢

. يف أيامنا هذه نالحظ أن جممل اآلراء املتحركة للجماهري أكرب منه يف أي وقت مضى   
  .وذلك ألسباب ثالثة خمتلفة

 هو أن العقائد القدمية تفقد بالتدريج هيمنتها على النفوس وبالتايل فال            السبب األول 
 إن  ثانيـاً . لكي توجهها يف اجتاه معني كما يف الـسابق        تعود تؤثر على اآلراء املؤقتة      

تالشي العقائد العامة يترك املكان حراً موعة من األفكار اخلصوصية احملرومة مـن             
  .كل ماٍض أو مستقبل

 فيعود إىل ظهور الصحافة مؤخراً ونشرها ألكثر اآلراء اختالفـاً           السبب الثالث وأما  
.  كل رأي تدمر فوراً من قبل إحياءات الرأي املضاد         فاإلحياءات اليت يولدها  . وتناقضاً

. وبالتايل فال يستطيع أي رأي أن يعم وينتشر، وكلها مدانة بالوجود املؤقت والعابر            
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وينتج عن هذه األسـباب     . فهي متوت قبل أن تنتشر مبا فيه الكفاية لكي تصبح عامة          
أقصد عجـز   : ا احلايل املختلفة ظاهرة جديدة جداً يف تاريخ العامل، وهي متيز عصرن         

  .احلكومات عن قيادة الرأي العام
  تصنيف الفئات املختلفة من اجلماهري ودراستها

   تصنيف اجلماهري–الفصل األول 
ميكن تقسيم فئات اجلماهري املختلفة اليت نستطيع العثور عليها لدى كل شعب علـى            

  :الطريقة التالية
 -٢" كجماهري الشارع مثالً  "  مجاهري مغفَلة    -١: اجلماهري غري املتجانسة    - أ

  ..".كاهليئات احمللفني، واالس الربملانية، إخل" مجاهري غري مغفلة 
  . الطبقات-٣ الزمر، -٢ الطوائف، -١: تشمل: اجلماهري املتجانسة - ب

   اجلماهري املدعوة بارمة–الفصل الثاين 
ـ           صائص الـيت   إن اخلصائص العامة للجماهري املدعوة بارمة هي بالضبط نفس اخل

قابلية التحريض، السذاجة   : هذه اخلصائص هي  . الحظناها لدى مجيع أنواع اجلماهري    
أو سرعة التصديق، احلركية واخلفة، املبالغة يف العواطف سواء أكانت طيبة أم سيئة،             

  ...تبدي بعض أشكال األخالقية، إخل
   حملّفو حمكمة اجلانيات–الفصل الثالث 

. تشكل مثاالً ممتازاً على اجلمهور غري املتجانس وغري املغفـل         إن فئة حمكمة اجلنايات     
كالقابلية للتحريض، وهيمنة العواطف الالواعية،     : وفيه نعثر على اخلصائص األساسية    

  .وضعف القدرة على احملاكمة العقلية، وتأثري القادة واحملركني، إخل
   اجلماهري االنتخابية–الفصل الرابع 

، أي اجلماعات املدعوة النتخاب املسؤولني عن بعض املراكز         إن اجلماهري االنتخابية  
والصفات األساسية اليت تتجلى لديها هـي       . واملناصب، تشكل مجاهري غري متجانسة    



    ٨٢٠٠  صيف وخريف -  ٦١ – ٦٠ ان  عشرة  ـ  العدداخلامسةاحلوار ـ السنة    ١٢٤ 

ضعف القابلية للتفكري العقالين، انعدام الروح النقدية، الرتق وسـرعة          : بشكل خاص 
  .الغضب، السذاجة وسرعة التصديق، التبسيطية

   االس النيابية–الفصل اخلامس 
إن االس النيابية تشكل مجاهري غري متجانسة وغري مغفلة حيث إننا نعثر يف االس              

  . النيابية على اخلصائص العامة للجماهري
  ـــــــــــــــــــــ

 Gostave Leغوستاف لو بون  :  تأليف–سيكولوجية اجلماهري  •
Bon  

، ١٨٤١ة النورمانـدي عـام       وقد ولد الكاتب يف منطق     –) ١٨٩٥     ( 
.م١٩٣١ومات يف    باريس  عام   

 الطبعة العربية، دار الساقي، الطبعة األوىل       –هاشم صاحل   : ترمجة وتقدمي  •
  .م١٩٩١
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   : كتب مترمجة وأحباث
TPأثر ايار االحتاد السوفيييت على الكرد

*
PT  
  جامعة أوترخيت–مارتن فان برونسني 

  راج آل حممد  :  عن اإلنكليزيةالترمجة                 
يعترب الكرد من اجلريان املباشرين جلمهوريات ماوراء القفقاس لكـل مـن أرمينيـا              

ورغم أن مجهـورييت    . وجورجيا وأذربيجان ويف كل واحدة منها أقلية كردية أيضاً        
تركمانستان وكازاخستان يف آسيا الوسطى بعيدتان عن كردستان، فإن فيها أقليـة            

ومن البديهي أن يكون للتغريات الدرامية األخرية من حيـث          . الكرد أيضاً كبرية من   
بروز موجة جديدة من القومية والعودة إىل اإلسالم واليت تؤثر على هذه اجلمهوريات             

إن طبيعة هذا التأثري غري مباشر غالباً ولذلك        . السوفتيية السابقة تأثريا أيضا على الكرد     
سبب يف ذلك أنه تزامن مع تغيريات أخرى طـرأت          وال] من البحث [مل يعط له حقه     

هذه الورقة حتاول البحـث يف العالقـات        . على النظام السياسي واالقتصادي للعامل    
  . املختلفة املتداخلة

  الصالت الصوفية: الكرد وآسيا الوسطى يف التاريخ
نا يف ورقت . للعالقات بني الكرد واملسلمني يف القفقاس يف آسيا الوسطى تاريخ طويل          

ولقد كانت غزوات . احلالية يبدو البحث عن االتصاالت األوىل غري مرتبط باملوضوع
املغول والثورات الشعبية الالحقة فترة واضحة من االتصال والتبادل الثقايف ولكـن            

فهناك مثال تشابه قوي بـني      . التأثريات يف كال االجتاهني استمرت لعدة قرون تالية       
  . ١٥ إىل ١٣ان وآسيا الوسطى يف القرون من الصوفية اليت سادت يف كردست

                                                 
TP

٩
PT والقومية في وسط آسيا، سان بطرسبورغ سالمإل اورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي عن 

 ١٩٩٥ تشرين األول ١٨-١٤
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تويف يف (    فلقد كان من بني معلمي الباطين الوسط آسيوي الكبري جنم الدين كربى            
 -وهو مؤسس الطريقة الكرباوية وله تأثري كبري على الطريقة النقـشبندية          -)١٢٢١

الشيخ جنم  (تأثري  ). تقريباً ١٢٠٠تويف يف عام    (كردي يدعى عمار بن ياسر البدليسي       
  .امتد حىت وصل غرباً إىل خرسان ومن مث إىل كردستان) الدين كربى

 يف منتصف القرن الرابع عشر كان الشيخ الرئيس للطريقة الكرباويـة رجـال مـن             
والـذي  ) ١٣٨٤املتويف سنة   (األطراف الشرقية لكردستان ويدعى سيد علي مهداين        
ن وآسـيا الوسـطى، وفـرع       كان له تأثري كبري على التصوف يف كل من كردستا         

أصبح مؤثراً بشكل خاص يف خرسان وآسـيا        ) اهلمدانية(الكرباوية الذي سمي بامسه     
TPالوسطى

*
PT             ولكنه كان أيضاً طريقة معظم املتصوفني املؤثرين يف القرن اخلامس عشر يف 

كردستان أال وهم الشيخ حسام الدين بدليسي يف الشمال والزعماء الدينيني من عائلة 
ونظراً ملكانة الشيخ حسام الدين الرفيعة بني الكرد، اقتنع معظم          . جني يف اجلنوب  برز

األمراء الكرد  بسليله إدريس البدليسي وحتالفوا مع الطرف العثمـاين يف الـصراع              
. الصفوي والذي أدى إىل ضم معظم كردستان إىل اإلمرباطورية العثمانيـة          -العثماين

األكثر تأثرياً يف كردستان رغم أنه مل تعد هلـا صـلة            وال تزال عائلة الربزجني الدينية      
  . بالكرباوية بل القادرية

   ورمبا يشري علي اهلمداين وخلفاؤه املباشرون أيضاً إىل صلة مـا بـني مجـاعتني               
اسالمتني مهرطقتني يف كردستان وآسيا الوسطى والذي تظِهر موسـيقاهم الدينيـة            

فأهل احلـق يف جنـويب كردسـتان        . ة اآلن تشاا ملحوظا وغري قابل للتفسري لغاي     
واإلمساعيليون يف بكداشان ال يستخدمون فقط أنواعاً متشاة من آلة الطنبـور ذات             
. الوترين بل أيضا نفس املقامات وأساليب العزف ذاا وهي تذّكر بعضها ببعض بقوة

                                                 
TP

*
PT    ين دي وسي يا الوسطى       " Devin DeWesee ديف ة في آس ول الكبراوي دراسات  "، "أف

ة   -، وحول تأثير هذا الفرع الخراساني     ٨٣-٤٥) ١٩٨٨ (٢١إيرانية   الوسط آسيوي وحتى مك
ان برون           ارتن ف ال            "سين  ومن هناك إلى آسيا راجع م رى وجم ادل آب رى، جم دين الكب نجم ال

  . آثار الكبراوية وتأثيرها في بدايات اإلسالم في إندونيسيا: الدين األآبر
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أن يربهن أن مجاعة أهل احلق  ) W.W. Ivanow و  إيفانوف .و(وقد حاول 
ت كثريا باإلمساعيلية ولكنه مل يقدم دليال مقنعا مبا فيه الكفاية للربهـان علـى               تأثر

ولكن املثري لالهتمام هو أن سلسلة النسب املكتوبة ألسـياد أهـل احلـق              . نظريته
تظهر أن جدهم األعلى املشترك سـلطان       ) الزعماء الدينيون الوراثيون هلذه اجلماعة    (

 كان شقيق مؤسس عائلة الربزجنـي واحلفيـد         اسحق ،املؤسس املفترض هلذا الدين،    
TPلعلي اهلمداين ) الروحي(

*
PT .           كما إن النصوص القدمية ألهل احلق حتتوي أيـضاً علـى

إشارات إىل دراوشة  قلندار والذين شكلوا على ما يبدو مكونا رئيسياً هلذا الدين يف               
 تكـن اجلماعـات     ويبدو أنه من اجلدير البحثُ فيما إذا مل       .مراحله التكوينية األوىل  

بل أنه من املمكـن  . اإلمساعيلية يف هندوكوش قد استوعبت مجاعات دراويش كهذه      
أن مجاعات الدراوشة املتجولني قد سامهوا يف القرون التالية يف التوسط بـني هـذه               

  . كما يشري إىل ذلك يف الواقع إحدى أساطري أهل احلق-اجلماعات املتشاة
البكداشية، كان التأثري بأكثر    -اين املشكّلة من اليوسفية       ويف حالة التصوف التركم   

غرباً، ) ١٣٣٥املتوىف سنة  (فعندما سافر املتصوف اخلرساين حاجي بكداش       . من اجتاه 
فإنه قضى بعـضاً مـن الوقـت يف كردسـتان           ) الوالياتنامه(حبسب سريته املبكرة    

ضول وهي املنطقـة    واستقطب عددا من  املريدين هناك قبل أن يسافر إىل وسط األنا           
ويبدو أنه وجد بعض األتباع بـني       . اليت اقترنت فيما بعد بالبكداشية بشكل خاص      

رجال القبائل الكردية حيث أن السجالت املالية العثمانية تذكر بعض القبائل الكردية            
  .البدوية البكداشية

ليـة     استمر الدراوشة من آسيا الوسطى يف املرور عرب كردستان خالل القـرن التا            
يعرف قليل من الكرد الذين سافروا بعكس       . ( والبعض منهم كان يبقى لفترة وجيزة     

وقد أصبحت كردستان الطريق الرئيسي للحج من آسيا الوسطى وخباصـة           ) االجتاه

                                                 
TP

*
PT  سي جي إدموندزC.J. Edmonds )  رحلة وبحث في شمال: الكرد والترك والعرب-

  ). ١٩٥٧مطبعة جامعة أوآسفورد،  ( ١٩٢٥-١٩١٩شرقي العراق 
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وعندما زار أوليا جليب بلدة جزيرة الكردية على ر    . إبان قيام الدولة الصفوية الشيعية    
قيمني يف التكية النقشبندية احمللية مل يكونوا من الكرد          وجد أن امل   ١٦٠٠دجلة حوايل   

*TP)اهلنود واألوزبك، وجغتاي والقمـق    ( بل من شعوب آسيا الوسطى      
PT .  املتـصوف

والعامل الكردي الكبري إبراهيم حقي األرضرومي الذي عاش يف القرن الثامن عـشر             
تـصوفني مـن    إن رحـالني م   ) معرفتنامه(يذكر يف قسم سريته الشخصية من كتابه        

األوزبك قد شكال تأثريا كبريا يف التطور الروحي لوالده حيث قضى أحدمها الشتاء             
  . كامالً يف بيت والده

   وقد بعثت احلياة يف التصوف الكردي من قبل الشخصية الكاريزمية موالنا ضـياء             
 إىل السليمانية يف كردستان العـراق بعـد أن          ١٨١١الدين خالد الذي عاد يف عام       

وبني ذلك التاريخ ) املعروف أيضاً بـ عبداهللا الدهلاوي(س يف دهلي على شاه غالم     در
وخالل عدة أجيال   .  عين أكثر من ستني خليفة     ١٨٢٧وحىت مماته يف دمشق يف عام       

 يف كل العامل اإلسالمي وألقـت       - فرع النقشبندية املنسوب إليه    -انتشرت اخلالدية 
بدو أن موالنا خالد قد نفخ يف اخلالدية روحاً         وي. بظالهلا على كافة الفروع األخرى    

قتالية حيث جند معظم الشيوخ من طريقته يف اجلبهة األمامية من النضال السياسي، إذ              
 -أن معظم الثورات األوىل للقومية الكردية قادها شيوخ من الطريقـة النقـشبندية            

  .  اخلالدية
شـيخ  (نقشبندية هو الداغستاين       ولكن يف السياق احلايل فإن أبرز ممثل للطريقة ال        

 - كما سنرى حاالً   -والذي تبقى مقاومته للغزو الروسي      ) ١٨٧١شامل املتوىف سنة    
†TP.مصدر فخر وإهلام ملسلمي مشايل القوقاز يف الوقت احلاضر        

PT     كان الشيخ شامل أثناء 
                                                 

TP

*
PT السياحتنامه المجلد الرابعأوليا جلبي  .  

TP

†
PT    موشي غامر Moshe Gammer )   ة اإلسالمية للقيصر شان    : المقاوم شامل وغزو الشي

اد في     ) ١٩٩٤لندن، فرانك آاس، (وداغستان   دعو للجه شبندي ي ولم يكن الشيخ شامل أول نق
ك             افندي داغستان، إذا أن محمد    ى ذل بقه إل ان معظم   و.  من ياراغالر، شيخ معلم شامل قد س آ

د                      ا خال اء موالن دمها خلف ي ق ة الت ك الطريق . الناشطين في القوقاز في تلك الفترة ينتمون إلى تل
ضاً انظر   Alexandre Bennigsen & Endres Wimbush, Mysticism and   اي
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الذين ) هكاري(نضاله ضد الروس على اتصال مع شيوخ الكرد النقشبنديني يف ري            
TPدو أم أرسلوا عدداً من املقاتلني الكرد لدعم شامل        يب

*
PT .     وال يزال الشيخ شامل حيظى

بإعجاب كبري يف تركيا حيث نشرت عدة كتب عن حياته يف العقود العشرة األخرية              
  . ويبدو أا ال تقرأ فقط من ِقبل أشخاص منحدرين من القوقاز

قل يف وسط آسيا، املفكر اِدد ورجـل     وكان للخالدية ممثالً مهماً واحداً على األ   
والذي تلقى علوم دينه مـن      ) ١٩١٧املتوىف سنة   (الدين الشيخ ضياء الدين رسويل      

 يف  Gümüshkhanvi الشيخ اخلالدي البارز ضـياءالدين كوموشـخانوي   
) مبا فيهـا أفغانـستان    (ولكن يبدو أن معظم النقشبندية يف آسيا الوسطى         . إستانبول

ل تنتمي إىل الفروع األخرى من الطريقة وليس هلا اية صالت حالية مع            كانت وال تزا  
  . النقشبندية الكردية

  اجلاليات الكردية فيما وراء القوقاز وآسيا الوسطى        
يشكل الصوفيون والدراوشة املتجولون حداً مشتركاً بني كردستان والقوقاز وآسـيا           

يذكر . مهوريات حداً مشتركا ثانياً   الوسطى ويشكل األكراد املوزعون بني تلك اجل      
 عن تاريخ القبائل واألسر الكرديـة       -١٥٩٧الذي اكتمل يف عام     -كتاب شرفنامة   

احلاكمة أمساء بعض القبائل الكردية اليت كانـت تعـيش يف القوقـاز ويف مشـايل                
 وقد انتقلت جمموعة من القبائل الصغرية نسبياً واليت تعرف بامسها التركي .خرسان

Yigirmidort ) ١٥٧٦إىل إيران عند الفتح العثماين يف عـام  ) أربع وعشرون 
) كيـل (فقد أستوطنت قبيلـة     . ولكن اجلماعات األخرى بقيت هناك على ما يبدو       

إىل هنـاك يف    ) جكين(الكردية يف مشايل خرسان منذ وقت طويل بينما رحلت قبيلة           
لية الشرقية ضـد    القرن السادس عشر واستخدمها الصفويون كحراس للحدود الشما       

                                                                                                
commissars: Sufism in the Soviet Union (London: Hurst & Co., 1985) 
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 ألف عائلة من القبائل الكردية قد       ٤٠ يزعم أن    ١٦٠٠ويف حوايل   . األوزبكيني السنة 
كانت كل تلك العوائل من القزلباش الشيعة       . جلبت إىل املنطقة من أجل الغاية ذاا      

الذين جاؤوا من شرقي األناضول بعد الفتح العثمـاين وكـان مـن بينـها قبيلـة              
Yigirmidort  وهؤالء يشكلون أسالف القبائل الكردية احلاليـة يف        . وقاز من الق

ورغـم  . وجنويب تركمانستان ) يف منطقة بوجنورد، شريوان وقوجان    (مشايل خرسان   
أم ال يزالون يتكلمون الكردية فإن هذه اجلاليات الكردية الكبرية قد بقيت عمليـا              

وز القوميـة الكرديـة     معزولة عن أكراد كردستان باملعىن الضيق للكلمة، كما إن بر         
وهم بالتايل لن يلعبوا أي دور      . هناك مل يكن له أدىن تأثري يف خرسان وتركمانستان        

  .        فيما بقي من هذه الدراسة
   غري أن وضع الكرد يف جورجيا وأرمينيا وأذربيجان، باإلضافة إىل أكراد روسـيا             

خمتلف مـن هـذه     ) ث  الذين أيضا نشأوا من تلك اجلمهوريات الثال      (وكازاخستان  
إن قسما من أكراد مجهوريات ما وراء القوقاز ينحدرون من القبائل الـيت             . الناحية

عاشت هناك منذ قرون وقسم آخر من الناس الذين فروا إىل هناك لسبب أو آخـر                
إن نسبة كبرية من الكرد يف جورجيا وأرمينيا        . خالل القرنني التاسع عشر والعشرين    

هم من االضطهاد الذي القوه على يد األكراد الـسنة واجلـيش            إزديديون فر أسالف  
كان لإليزيديني على الدوام    . العثماين يف القرن التاسع عشر ويف احلرب العاملية األوىل        

وعي بأم خمتلفون عن املسلمني لدرجة أن الكثري منهم يرفضون اعتبـار أنفـسهم              
األخرية اللعب على هذا الـوتر      وقد حاولت احلكومة األرمينية يف السنوات       . أكراداً

  . بغية تقوية التقسيم بني اجلماعتني وعاملتهما بشكل خمتلف
   يف الثالثينيات واألربعينيات وقع الكرد يف مجهوريات ما وراء القوقـاز ضـحايا             

حيث مت جري عشرات اآلالف إىل آسيا       . لسياسة التهجري الستالينية لألقليات القومية    
يث ال تزال هناك جاليات كردية كبرية وخاصة يف كازخستان          الوسطى وسيبرييا، ح  

  . وقرغيزيا وسيربيا
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   ليست هناك إحصائيات دقيقة ومقبولة على نطاق واسع عن عدد الكرد يف االحتاد             
السوفيييت السابق، حيث أن اإلحصائيات الرمسية تظهر تبايناً كـبريا مـن سـنة إىل               

يف إحـصاء   . أكيد التقليل من حضورهم   حتاول بالت ) أي اإلحصائيات (أخرى، وهي   
ورمبا مل يشمل هذا العدد      ( ١٠٠,٠٠٠ بلغ عدد الكرد     ١٨٩٧روسيا القيصرية لعام    
  ). أكراد تركمانستان

 يف أرمينيا فقط وبسبب التغريات األخرية استمتع الكرد ببعض احلقـوق الثقافيـة             
عراق ويتم االسـتماع    فربامج راديو يريفان تسمع يف شرق تركيا ومشايل ال        . الكبرية

أي (إليها بشوق كبري وخاصة عندما كانت اللغة الكردية حمظورة بشدة يف تركيـا              
اليت تصدر يف يريفـان باللغـة الكرديـة         ) ريا تزه (وكان لصحيفة   ). ١٩٩١حىت  

عدداً من القراء يف أوربا الذين كانوا يقتبسون بعـض          ]الروسية[وباحلروف السرييلية   
 توطدت العالقات   ١٩٨٠بعد  . ام املنشورة يف أملانيا والسويد    املواد منها يف مطبوع   

. بني املثقفني الكرد يف أرمينيا واملثقفني الكرد يف تركيا الذين يعيشون يف منايف أوربا             
فقد نشرت كتب ومقاالت كتاب مثل جليلي وأوردخيان جليل، وعسكري بويك،           

  .  الغربية ويف تركيا أيضاًيف أوربا) شاميلوف(وشكرو حمويان والراحل عرب مشو 
كاراباخ وصعود القومية يف مجهوريـات مـا وراء         -   وقد أثر الرتاع على نوغورين    

ففي أرمينيا عاىن األكـراد     . القوقاز وآسيا الوسطى سلباً على الكرد يف تلك املناطق        
السنة بشكل خاص من معاملة سيئة حيث كانت هناك الكثري من حاالت الطـرد،              

-١٩٨٧ ألفا يف الفترة بـني       ١٨٠وانلي عن طرد    ] صمت شريف ع[حيث يتكلم   
يف الفترة نفسها أثر الصراع القومي يف كل من قرغيزستان وطاجيكـستان            . ١٩٨٨

وأوزبكستان والذي مل يكن موجها بشكل مباشر على الكرد، فإنه أجرب الكثري مـن              
روا يف  هؤالء على مغادرة تلك اجلمهوريات، حيث يزعم وانلي بأن معظمهم اسـتق           

يف السنوات األخـرية    .  كراسندار وهو ما انتهى إليه أيضا الكثري ممن تركوا أرمينيا         
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ألسباب اقتصادية أو أمنية إىل روسيا أو آسيا الوسطى  " طواعية"هاجرت أعداد كبرية    
*TP.وخاصة إىل كازاخستان

PT   
د تركيـا      ويف تلك الفترة أيضاً تعززت الصالت بني تلك اجلاليات الكردية وأكرا          

 هو التنظيم الوحيد الـذي  PKK إن . PKKوخباصة مع حزم األكثر تنظيماً، 
بذل مساعي جدية للحصول على نفوذ بني أكراد االحتاد السوفيييت السابق، وقد جنح             
بشكل الفت للنظر لدرجة أن الصحافة التركية دقت جرس اإلنذار حول نـشاطات             

PKK       يف كازاخستان زاعمة أن دعاة PKK لبون األكراد احملليني على األتراك      يأ
  ). أي الوافدين من تركيا(

  : ظهور اإلسالم السياسي بني الكرد والرابطة األفغانية
كما قلنا من قبل كـان      . لقد خضع تأثري اإلسالم يف القومية الكردية لتغيريات كبرية        

ا تقريبـا   الكثري من قادة احلركة القومية الكردية من شيوخ النقشبندية وهم من قادو           
لقد شـارك العامـة يف    . ١٩٢٥-١٨٨٠كل الثورات الكردية يف الفترة املمتدة بني        

تلك الثورات بدافع التأثر الديين ؤالء الشيوخ والوالء القبلي لزعماء القبيلة الـذين             
واحلركة الكردية اليت انبثقت يف     . تعاونوا مع الشيوخ أكثر منه بسبب الوعي القومي       

فقد .  العراق ومن مث يف تركيا وإيران خمتلفة جداً من حيث طبيعتها           الستينيات أوال يف  
كانت علمانية إىل حد كبري ورغم أن أغلبية الكرد من املـسلمني األتقيـاء، إال أن                

وكان الزعيم األبرز مصطفى البارزاين يف الفتـرة        . العاطفة الدينية مل تنعكس سياسياً    
ركز الشيوخ النقشبنديني ولكـن     ينتمي إىل أسرة خارجة عن م      ١٩٧٥ -١٩٦٠من  

فمعظـم  . هو نفسه مل يكن شيخاً ومل يكن ألي من القادة اآلخرين أية صلة دينيـة              
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PT  تقول األنثروبولجية المارا باشاييفا في مقابلة مع اليومية ١٩٩٥ أيلول ١٨ و١٧في 

أن الهجرة من جورجيا ألسباب اقتصادية محضة وأن ) أوزآور بوليتيكا (المناصرة للكرد 
 إلى من لديهم أقرباء في آازاخستان وسيبريا هم الذين يذهبون إلى هناك، أما البقية فيذهبون

  . روسيا في محاولة منهم للحصول على اللجوء في أوربا الغربية
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القادة كانوا علمانيني، واملاليل الذين كانوا ناشطني يف احلركة كانوا مبستويات أدىن            
  . مشاركني يف احلركة السياسية العلمانية

اجلناح األول  : ام كانت تتألف من جناحني    يف تركيا بشكل ع   ] الكردية[   فاحلركة  
متجذر يف عالقات القوة يف جنوب شرقي تركيا ومتأثر إىل حد كبري حبركة البارزاين              

يف اية السبيعينيات كانـت     . يف العراق، واجلناح اآلخر يساري ومتمركز يف املدينة       
نها كـان   هناك حوايل دزينة من األحزاب الكردية السياسية يف تركيا، وكل واحد م           

إذاً بقي اإلسالم والقومية تقريباً أولويتني منفـصلتني        . ملتزما بأحد أشكال املاركسية   
على حنو متبادل حيث اجلماعات ذات التفكري الديين بقيت مبنـأى عـن القـضايا               

وقد تغري الوضع حبلول الثمانينيات حيث أصبحت اجلماعات الدينية أكثـر           . القومية
ون الراديكاليون سطوة اإلسالم على القـرويني الكـرد         قومية بينما اكتشف القومي   

  . العاديني
   ويف إيران اليت برزت فيها احلركة الكردية بكامـل قوـا يف أعقـاب الثـورة                

فقد منيت جهـود    . اإلسالمية، كانت األحزاب الكردية علمانية وعلى حنو متشدد       
ني للكـرد بالفـشل     احلكومة املركزية بأن تقدم الشخصيات الدينية كممثلني مقبول       

وكان الشيخ عزالدين احلسيين، ذو الشخصية الكاريزمية هـو الشخـصية           . الذريع
الدينية الوحيدة الذي برز على السطح كزعيم سياسي والذي كانت حاشـيته مـن              

أما احلزب الكردي الرئيس، وهو احلزب الدميقراطي       . الشباب الراديكاليني اليساريني  
اركسي وآخر اشتراكي دميقراطي، وكالمها علمانيان      الكردستاين، فكان له جناح م    

أما احلزب البارز اآلخر فكان ماوياً اندمج فيما بعد مـع         . إن مل يكونا مناوئني للدين    
  . مجاعة غري كردية أطلقت على نفسها احلزب الشيوعي اإليراين

   وقد لعب عدداً آخر من العوامل على نطاق أوسع يف جعل اإلسالم عامالً أكثـر               
أوىل هذه العوامل كانت الثورة اإلسالمية يف إيران، الـيت          . أمهية يف السياسة الكردية   

عامل آخر أقل وضوحا كانـت      .  أثارت ردود أفعال قوية يف العامل اإلسالمي برمته       
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احلرب األهلية يف أفغانستان واليت حولت تلك الدولة واملقاطعات ااورة هلـا مـن              
تلني املسلمني من كل أحناء العامل ودفعت باحملافظني        باكستان إىل حقل تدريب للمقا    

وقد قضى املسلمون من    . السعوديني للعب دور املمول للحركات اإلسالمية املتطرفة      
خمتلف العقائد يف تركيا وكردستان بعض الوقت يف بيشاور واكتسبوا بعض اخلـربة             

ـ      . املباشرة يف أحدث طرق حرب العصابات      ارجي أن  من غري املمكن للمتفـرج اخل
إحدى اجلماعـات يف تركيـا      . يقدر عدد هؤالء وال إىل أية املنظمات كانوا ينتمون        

 الذين مل يكونوا من األصـوليني بـاملعىن         -كانت تتألف من أتباع شيوخ النقشبندية     
وهم ليسوا بارزين منذ عودم إىل تركيا ولكن وجود جمموعـات           . الدارج للكلمة 

  .  يف اجلهاد قد يكون عامالً مهماً يف املستقبلمدربة من رجال مستعدين لالخنراط
من [   وقد لعبت مجاعة كهذه دوراً مهماً يف كردستان العراق يف بداية التسعينيات             

 اإليرانية، برزت عـدد مـن       -ففي الثمانينيات وأثناء احلرب العراقية    ]. القرن املاضي 
دية، ولكن أياً منـها مل      التظيمات الكردية اإلسالمية املدعومة بقوة من إيران والسعو       

إحدى هذه التشكيالت اهلامشية كانت احلركة اإلسالمية الكردستانية        . تصبح مهمة 
 بسبب عدد من الشباب الراديكاليني بقيادة       ١٩٩١اليت أصبحت قوة فاعلة بعد عام       
وعلي بابري الذي عاد من أفغانـستان       ) أو املال فتاح  (رجل يعرف باسم املال كريكار      

يف أفغانستان كان هؤالء ينتمون إىل احلزب اإلسالمي        . ركة روحا قتالية  فغرس يف احل  
وعندما اخنرطت احلركة اإلسالمية يف صراع مـسلح        . حكمتيار] قلب الدين [بقيادة  

-١٩٩٣احلاكم يف اجلنوب بني عـامي       ) أوك(مع حزب االحتاد الوطين الكردستاين      
دة املعتدلني واملترددين وقاد     كان املال كريكار هو الذي ختلص من معظم القا         ١٩٩٤

إذ : ومل تكن مكاسب احلركة عـسكرية فقـط       . هجوماً ناجحاً ضد احلزب املنافس    
بينما اخنرط احلزبان الكرديان    . كسبت قاعدة واسعة من األتباع بني السكان القرويني       

االحتاد الوطين الكردستاين واحلزب الدميقراطي الكردستاين بقوته الرئيسية        (الرئيسان  
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 وقد خسروا الدعم الذي     ١٩٩٤يف اقتتال أخوي منذ ربيع      )   أقصى مشال العراق   يف
  . كانوا حيظون به مما جعل احلركة اإلسالمية بديال أكثر جاذبية

  أفول االشتراكية؟   
مل يثر سقوط االحتاد السوفيييت رفضاً عاماً لالشتراكية كبديل قابل للتطبيق بني أكراد             

فلم تشعر األحزاب اليسارية حباجة إىل إعـادة        . جزاء العامل تركيا كما أثار يف بعض أ     
النظر يف مبادئها السياسية أو حىت تفهم النقد املوجه للستالينية مـن قبـل اليـسار                

فاملؤسسة العسكرية استولت على الـسلطة      : فقد كانت لديهم مشاكل أهم    . األوريب
الكردية (ليسارية يف البالد   مما أدى إىل اإلاء الفعلي لكافة األحزاب ا        ١٩٨٠يف عام   

فالبالغون يف الثمانينيات مل جيدوا أية تنظيميات سياسـية         ). والتركية على حد سواء   
حيث ميكنهم أن حيصلوا على جتربتهم السياسية األوىل، وبالتايل تـرىب جيـل غـري               

فـالتطرف اإلسـالمي    : ولكن كانت هناك حالتان اسـتثنائيتان     . مسيس بالكامل 
كة منظمة اجتذبت الكثري من الشباب الساخطني على النظام         كأسلوب وليس كحر  

 الذي أصبح أجنح حركة راديكالية  PKK وكان هناك أيضا البديل األخطر . القائم
  . معارضة يف تاريخ اجلمهورية التركية

من القرن  [ إىل احلركة الطالبية اليسارية يف أوائل السبعينيات         PKK   ترجع جذور   
اللينينية حيـث مت  -ولوجيته على صيغة غري متطورة من املاركسية     وتعتمد إيد ] املاضي

وعلى خالف األحـزاب    . استبدال مصطلح األمة املضطهدة بالربوليتاريا املضطهدة     
الكردية األخرى، متكن من احلصول على اتباع أقوياء من بني طبقات اتمع الكردي             

ي مل تستطع اآللة العسكرية أن      وكان هو التنظيم الوحيد الذ    . األكثر فقرا واضطهاداً  
. متحقه حبكم انضباطه الشديد وتنظيمه القوي واستعداد أعضائه لتحمل العنف القوي          

فقدرته على جمرد البقاء وجناح دعايته املثرية لإلعجاب يف حرب العصابات املتصاعدة            
ـ ١٩٨٤منذ عام     يستحوذ على اإلعجاب رغم أنف الكثريين مـن         PKK،جعل ال

 هو احلركة غري احلكوميـة      PKK.  عارضوه يف البداية ألسباب متعددة     الكرد الذين 
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األكثر تنظيما يف تركيا وكردستان، ويستفيد بشكل فعال من وجود جاليات كبرية            
من الكرد يف أوربا الغربية ولكنه يف الوقت نفسه يقيم عالقات دبلوماسية ناجحة مع              

  . الكثري من احلكومات اليت تكون على خالف مع تركيا
اللينينية أبداً، فإنه أصبح يـساند  - مل يتنكر ملبادئه املاركسية    PKK   ورغم أن الـ    

ويف مؤمتره الرابع الذي عقـد يف عـام         . قضايا اجلماهري أكثر من أن يكون مجاهريياً      
غير موقفه من الدين إذ كان يف السابق، مثل كافة التنظيمـات اليـسارية،              ١٩٨٦

ولكن يف حلظة انتقاد هامة للذات اعترف احلزب بـأن          معارضاً بشدة لكل األديان،     
واعتباراً من تلك اللحظة مل     . هذا املوقف قد أبعده عن قطاع واسع من سكان القرى         

 عن اهلجوم على الدين فحسب، بل بدأ يتودد أيـضا إىل الـدوائر    PKKيتوقف 
. يني عن صفوفه  الدينية السنية لدرجة أنه استبعد الكثري من األكراد اإليزيديني والعلو         

، أعلن عن قيام    !)والنساء(ويف مسعى منه ألن يكون كل شيء بالنسبة لكل الرجال           
واملؤشر على كيفية استبدال اهلوية الدينيـة       . وحداته اخلاصة من اإليزيديني والعلويني    

باالشتراكية كخطاب قائد يف السياسة الكردية هو الربملان الكردي يف املنفى الـذي             
 والذي يضم عناصر احلزب إضافة إىل       PKK بإحياء واضح  من      ١٩٩٥تأسس عام   

مسلمون سنة، علويـون، إيزيـدون ومـسيحيون        (ممثلي اجلماعات السنية املختلفة     
أو االحتـادات   ) اجلمـاهري الكادحـة   (ولكن ال أحد من النقابات العمالية     ) سريان

  .االشتراكية
  ركيا      ومشكلة أكراد ت... تفكك االحتاد السوفيييت ويوغسالفيا

-وحدة األراضي التركية هو اهلاجس األول لساسة تركيا وقادا العسكريني فالدولة          
 وليدة الصراع ضد األعداء الذين كانوا يقطعون مـا تبقـى مـن              -رغم كل شيء  

وبدا أن ايار االحتاد السوفيييت ويوغسالفيا قد جلب ما كان          . اإلمرباطورية العثمانية 
غري أما مل تكونا سابقتني خطريتني بالنسبة       . ىل نطاق املمكن  غري قابل للتفكري فيه إ    

. لتركيا حيث كانت الدولتان فدراليتان واحلدود بني الدول الفدرالية بقيت دون تغيري          



    ٨٢٠٠  صيف وخريف -  ٦١ – ٦٠ ان  عشرة  ـ  العدداخلامسةاحلوار ـ السنة    ١٣٧ 

ولكن حالة الشيشان والبوسنة تتعلق أكثر مبوقف تركيا حيث التشابه مـع موقـف              
دا مشاكل للـسلطات التركيـة   إن البوسنة مل ختلق أب. الكرد يف تركيا أكثر وضوحا    

فاالنفصاليون هناك كانوا من الصرب املسيحيني الذين مل يكن هنـاك أي تعـاطف              
فال أحد من القادة الكرد يريد أن يقـارن بــ           . معهم بني املسلمني يف كل مكان     

  . ومل يوجه النقد أبداً لدعم تركيا الرمسي لبوسنة موحدة) كرازيدتش أو مالديتش(
فالرأي العام التركي يبدي تعاطفاً قويـاً مـع         .  فالوضع خمتلف متاماً      أما الشيشان 

واإلرهابيون الشيـشان أبطـال بنظـر       . الشيشان يف نضاهلم لالستقالل عن روسيا     
ويبدو أن التشابه   . األتراك، ومطالبة الشيشان باحلكم الذايت أو أكثر يبدو مقبوالً متاماً         

 وطريقـة   PKKنضال من جهة ومطالب الكبري بني املطالب الشيشانية وطريقة ال
إن ). ولكن ليس عن بال الكرد طبعـاً      (نضاهلم تغيب عن بال معظم الناس يف تركيا         

التحامل الروسي على الشيشان باعتبارهم أعضاء يف املافيا جيد شبيها كبرياً له يف نظرة 
ش واستغاثة الشيشان بالشيخ شـامل ملقاومـة اجليـو        . الكثري من األتراك يف الغرب    

القيصرية جيد نظريه يف إعادة التقييم اإلجيايب لثورة الشيخ سعيد ضد تركيا الكماليـة              
اليت كان للحركة الكردية يف السبعينيات  موقفا متناقضاً منها بسبب مظاهرها الدينية             

ومهما كان احلل النهائي الروسي ملشكلة الشيشان، فسيكون له تأثرياً          ". اإلقطاعية"و
  . قوياً

وهو أن كال من الشيشان وكردستان تقعان يف        :  من ذكر تشابه آخر وأخري        ال بد 
والتنافس بني روسيا وتركيا اللتان ترغبان يف مـرور         . مناطق مرور نفط حبر القزوين    

أنابيب النفط اجلديدة عرب أراضيهما قد مت تسويته يف الوقت احلاضر بأن يكون لكل              
يحدث قريباً ومير من نوفوروسيـسك      ولكن اخلط احلايل سوف     . منهما خط أنابيها  

على البحر األسود عرب الشيشان، وهو يعترب السبب األهم الذي جيعل روسيا تتمسك             
وتنوي تركيا أن تنقل النفط الذي سيصل إليها من اخلط اجلديد عـرب             . ذه املنطقة 

  .    جورجيا إىل ميناء جيهان على البحر املتوسط
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  رسمي مكانة الدكتور محمد نوري دي

  في الحركة التحررية الكوردية

  
  امساعيل بادي: كتبه
  شعبان مزيري:ترمجه

يف تاريخ احلركة التحررية الكوردية ظهر عدد من القادة واملسؤولني الكبار لعبـوا              
دوراَ مهماَ من اجل حترير الشعب الكوردي وناضلوا من اجل احلصول على احلقوق             

 عن طريق القلم والكتابة عن      أمات القتال   املشروعة للشعب الكوردي، سواء يف جبه     
  هؤالء املناضلني الذين رفعوا السالح يف وجه العدو        أمثال ومن   ،اآلم ومعاناة الشعب  

سـيد  ) ١٩٣٠( نـوري باشـا    إحـسان ،)١٩٢٥( كل من الشيخ سعيد بريان     يأيت
وواحد من  . وآخرين ومنهم مناضلون من عائلة بدرخان باشا العريقة       ) ١٩٣٧(رضا

ناضلني الذين افنوا حيام من اجل شعبهم واشترك يف النـضال التحـرري             هؤالء امل 
هو الدكتور حممـد نـوري ديرمسـي الـذي ولـد            .الكوردي يف تركيا وسوريا   

 عائلته واستقر يف بلدة ديرسم      أفرادرحل مع   ) م١٩١٩(ويف سنة  )١)(م١٨٩٣(سنة
 الكوردية، وملواقفه   واشترك يف االنتفاضات  ،  )توجنيلي (اآلن األتراكواليت يطلق عليها    

الوطنية تعرض ملضايقات كثرية يف الوقت الذي كانت احلكومة التركية حتاول دوما            
 ولكنه كـان    أموال بترك العمل السياسي الذي كان يسري فيه مقابل حفنة من            إقناعه

 يف  وأودعولكن القـي القـبض عليـه        . يرفضها واستمر بالسري على طريق النضال     
اتفق كل من الدكتور حممد نوري ديرمسـي         )١٩٣٨ـ   ١٩٣٧(ويف سنة . السجن

 االحتـاد الـسوفييت     إىلمبعوثاَ عنهم    )علي شري (إرسال  وسيد رضا وعلي شري على      
 لالنتفاضة  األوىلوبعد انطالقة الشرارة    ). ٢(السابق للمطالبة مبساعدم مادياَ ومعنوياَ    

 معها حيث قامت     تعاملت احلكومة التركية بوحشية    ١٩٣٧الكوردية يف تركيا عام     
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 األطفـال منـهم   (شخـصاَ ) ٣)(١٥٠٦٢( من أكثرقرية كوردية وقتل    )٢١٢(حبرق
 انـه ازداد    إالوبرغم وحشية تعامل احلكومة التركية مع الكورد         )والنساء والشيوخ 

.  على مواجهة القوات احلكومة التركيـة      وإصرارهمعزم الثوار على مواصلة النضال      
 متتد شرارة االنتفاضة    أن من   األخريةكية وخشيت    احلكومة التر  أحرج اإلصراروهذا  
 اليت مل حتدث فيها االنتفاضة وهلذا السبب قررت احلكومـة           األخرى بقية املناطق    إىل

، يف الوقت الذي كـان      مطالبيهمالتركية الدخول مع الثوار يف املفاوضات ومناقشة        
 وان دخـوهلم يف      غري صادقني يف نواياهم باجتاه مطاليب الثـوار        األتراكاملسؤولون  

وعندما وجهت احلكومة التركية الـدعوى      . املفاوضات كانت خدعة خلداع الثوار    
 الدخول يف املفاوضات ولبـوا طلـب         ورفاقه )سيد رضا (للتفاوض مع الثوار وافق     

ورفاقه )سيد رضا (ويف الطريق وقع  )سيد رضا (احلكومة وشكلوا وفداَ للتفاوض برئاسة    
 القبض علـيهم وكـان معـه    إلقاءومت . ومة التركيةيف الكمني الذي نصبه هلم احلك 

وبعد هذه احلادثة املؤملة مت خطـف       ).سيد رضا (شخصاَ واعدموا مجيعاَ مبا فيهم    )١٣(
ولكنها انتحرت ورمت بنفسها من فـوق       ) دالل(حممد نوري ديرمسي     ابنة الدكتور 
ها وجدت   وبعد خطف  ،)اغتصاا(و تك شرفها    األتراك يقوم اجلنود    أناجلبل خشيةَ   

 األعمـال برغم هـذه    .  وقد مثلت ا وقطعوها ارباَ ارباَ      األشالءجثتها يف واد ممزقة     
 ئطفن جذوة املقاومة مل ت    أن إال ا احلكومة التركية ضد الكورد       تالوحشية اليت قام  

وبقيت يف صدورهم وبسبب املضايقات اليت تعرض له الدكتور حممد نوري ديرمسي            
 ) ٤(يف سورياَ  )حلب( مدينة إىلرحل   )دالل( املنتحرة ة ابنته وعائلته وخاصة بعد حادث   

قيامه بتأليف  بواخذ يناضل يف جمال التوعية الثقافية واالجتماعية وأمثرت جهوده هذا           
 ١٩٥٢وطبع هذا الكتاب عام     ) ٥)(ديرسم يف تاريخ كوردستان   (كتاب حتت عنوان  

اصبح ١٩٥٧ عام   وعندما تأسس احلزب الدميقراطي الكوردي السوري يف      . يف حلب 
حممد نوري ديرمسي عضواَ قيادياَ فيه وبدأ نشاطه السياسي، وعندما عقـد             الدكتور

 يف  ١٩٥٧ سـنة  األولمؤمتر احتاد الشعوب آسيا وأفريقيا يف أواخر شـهر كـانون            
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القاهرة، حيث جرت مناقشة بني السياسيني الكورد يف سوريا بشأن كتابة مـذكرة             
ردي وما يتعرض له الكورد من الظلم واالضـطهاد         يدرج فيها مطاليب الشعب الكو    

 جـالل   األسـتاذ  حول املذكرة حيث طلـب       اآلراء تواختلف.  املؤمتر إىلوارساهلا  
 الدكتور حممـد    أما. الطالباين ورشيد محو بكتابة مذكرة واحدة باسم مجيع الكورد        

مجعية الـصحافة   (أي) ول ري او ( على كتابة مذكرة باسم     فقد أصر  نوري ديرمسي   
 وضع الكورد يف الدول اليت يعيشون فيها وهـدر          إىلوتطرق فيها    )الوجدان واحلرية 

 عدة لغات من قبل الشباب الكـورد يف  إىلحقوقهم املشروعة وترمجت هذه املذكرة    
الرمحن ذبيحي بتسليم هذه      عبد األستاذوقام   ) ٦( )حممود مارديين (القاهرة وخاصة 

 السياسية يف سـورية    األوضاع حتسنت شيئاَ ما     نأ سكرتارية املؤمتر وبعد     إىلاملذكرة  
اخذ املثقفون واملتنورون الكورد باالجتماع يف مرتل الدكتور حممد نوري ديرمسي يف            

ـ  تأسيس مجعية املعرفة والتعاون الكوردي واشترك يف تأسيسها كـل   حلب وقرروا 
 دي،وعثمان افن  وحسن هشيار،  الدكتور حممد نوري ديرمسي، وروشن بدرخان،     (من

 وتـاريخ الكـورد     واألدبومن اهداف اجلمعية تطوير اللغـة       ) ٧)(وحيدر حيدر 
 تعمل فقط ملدة سنتني     أن هذه اجلمعية استطاعت     إن لألسفولكن  . وتعريفها بالعامل 

متميزة يف جمال الثقافة   قدمت جهوداَفإاومع هذا ) ٨)(١٩٥٨ ـ  ١٩٥٦(من سنة 
ر املقاالت والبحوث عـن تـاريخ       الكوردية وقامت بطبع عدة كتب فضال عن نش       

الوجـدان  (يت  الكورد وكوردستان يف الصحف الناطقة باللغة العربية والسيما صحيف        
 كانت تـصدر   و )يوسف ملك ( صديق الشعب الكردي   اليت كان يترأسها  ) واحلرية

 وقد كتبت مقاالت من قبل الدكتور حممد نوري ديرمسي          . يف بريوت  هذه الصحف 
تويف الدكتور حممد نـوري الـديرمسي يف        ) ٩)(ن بدرخان روش(والكاتبة الكوردية 

 انها وهلـذ  ع رحل   أنيف مدينة حلب ومل ير منطقة ديرسم منذ          )٢٢/٨/١٩٧٣(يوم
 ديرسـم   مدينةيضعوا كتابه مع حفنة من تراب       (:  يف وصيته بان   أوصىالسبب فانه   

  .)قربال يف رأسهحتت 
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  ــــــــــــــــ
  :املصادر

  ,١٩٨١، بغداد ، ١٩٨٢ريه مريد،  ـ نه رميان، روزمري ب١
  ٩، ل١٩٩٣/ ٧/ ٢٣ئه يىن روزا ) ٩(ـ روزناما والَت ، هه زمارا٢
  ,١٥،ص١٩٥٩ـ انور مائي، حماضرة عن الكورد يف الصني، بغداد، ٣
٤شىيبي ده رىـ روزناما والَت ، زي .  
  ,٢٤١، ل ١٩٨٣كه مال مه زهر، ميزوو، به غدا، . ـ د٥
حات من تاريخ حركة التحرر الوطين الكوردية يف ـ حممد مال امحد، صف٦

  ٤٢، ص١٩٩١سوريا، 
  ,٤٣ـ هه ر ئه و زيده ر ،ص٧
ـ هه ر ئه و ٩ ، سوريا ، ١٩٩٢ئيلونا ) ٥(ـ كوكارا كه الويز ، هه زمارا٨

  ٢زيده ر، ص
١٠شىيبي ده رىـ روزناما والَت ، زي.  

  ــــــــــــــــ
   ٣٣ ـ٣١ص . ١٩٩٣سنة ) ٢٣(، العدد) متني(ترمجت من جملة 
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   :نشاطات
  

  برقية عزاء يف رحيل شاعر فلسطني واإلنسانية
  حممود درويش

  .... الزمالء األدباء والكتاب يف فلسطني واملنايف
  ...األخوة واملناضلون رفاق الشاعر الراحل وأصدقاؤه أينما كنتم

وقعاً أليماً على "  درويشحممود"كان لنبأ رحيل الشاعر واملثقف الفلسطيين الكبري  
قلوبنا كما على قلوب املاليني من محبيه و أدبـه واملناصـرين لقـضية شـعبه                

كيف ال وقد كان،  شاعرنا الراحل،وسيظلّ، رمزاً نضالياً وإنـسانياً           . الفلسطيين
وعلَماً على القضية اإلنسانية العادلة للشعب الفلسطيين الشقيق يف مسرية كفاحه           

  .الكؤودالشاق و 
وإىل الدور الوطين واألديب البارز له سيظلّ الشاعر درويـش محتفظـاً مبكانتـه              
املتميزة يف ذاكرة الشعب الكردي ومثقّفيه ومناضليه ملا له من مواقف مـشهودة             
ونصوص معبرة يف نصرة قضية شعبنا الكردي التواق بدوره إىل احلرية واملساواة            

ي إىل جانب سائر الشعوب املـضطهدة يف مقارعـة          على درب النضال الدميقراط   
  .الظّلم والديكتاتوريات والتمييز بكافة أشكاله يف املنطقة

للفقيد الغايل ذكرى طيبة باقية يف سفر العالقات اإلنسانية والتارخيية بني شـعبنا             
  .الكردي والشعب الفلسطيين الشقيق
  .سبة األليمةتقبلوا منا أحر التعازي القلبية ذه املنا

  .ولنا مجيعاً الصرب والسلوان
  "احلوار"أسرة جملة 

 ٢٠٠٨-٨-١٧سوريا يف 
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  الفنان دوروست يقيم معرضاً فنياً
  في المركز الثقافي الروسي بدمشق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ، افتتح رئيس املركز الثقايف الروسي معـرض الفنـان           ٢٠٠٩ / ٣ / ١بتاريخ  
تعـابري مـن    ( ، حتت عنوان    ) دوروست   ( التشكيلي الكردي حممد مجيل حممد    

وذلك حبضور مجهور مميز من رفاق وأصدقاء الفنان ومتذوقي الفن          ) ذاكرة منسية   
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وذه املناسبة توجهت إليه أسرة حترير جملة احلوار بـبعض األسـئلة            . التشكيلي  
  : حول معرضه 

   ـ هل لك أن تعطينا حملة عن حياتك ومسريتك الفنية ؟١س
ألسرة كادحة يف مدينة قامشلو ، درست وترعرت فيها إىل أن أيت            ولدت   _ ١ج

املرحلة اإلعدادية ، حيث شاركت بعدة معارض فنية وانتقلت إىل مدينـة حلـب              
لدراسة الثانوية الزراعية هناك ، حيث كان يل أيضاً مشاركات فنية عديدة ، بعدها               

 ١٩٨٥ ، وخترجت عام درست يف جامعة دمشق كلية الفنون اجلميلة ، قسم التصوير         
 األستاذ حممـد    مع الفنان  مشاركيت   ا، وبعدها شاركت مبعارض عدة مشتركة ، منه       

وعملت يف صحف   ) يقيمان يف اإلمارات حالياً     ( صاحل موسى والفنانة آمال الشيخ      
 يف جمال الكاريكتري ، كوين ال أملك مرمساً ، لذلك كان التوجه إىل اللوحات               خمتلفة

معارض عدة يف الكاريكاتري ، كان آخرها يف املركز الثقايف العريب           الصغرية ، أقمت    
  .لوحة  ) ٨٠ ( حيث تضمن، ) اإلنسان أوالً ( حتت عنوان بالعدوي 

    ـ ملاذا اخترمت هذا العنوان ملعرضكم؟٢س
 مـن   لعدة سـنوات    خربة   رأيته عنواناً مناسباً هلذا املعرض الذي هو تراكم        _ ٢ج

لـى  عنقلـها  ل وأجد بأن للناس حاجـة فقر الذي أراه يف حميطي    املعاناة واملآسي وال  
  .قرائتهاتوصيلها إىل املتلقي ويسهل لوحات ليتم 

   ـ ما اهلدف من إقامة مثل هذا املعرض ؟٣س
واقـع املعـاش والـصور      للإقامة املعرض بالنسبة ألي فنان هو أوالً تصوير          _ ٣ج

واحلاجة واألمل ، فالفنان يصور الواقـع مث         وأحياناً األشياء املهملة واملعاناة      املتراكمة
  .وحيقق غايته يتنفس الفنان من جديد وبذلكيعيده للواقع ليتم قراءته من جديد ، 

 ـ هل يوجد لوحة معينة  من بني اللوحات املعروضة جتد فيهـا نفـسك    ٤س 
  كفنان حمترف ؟ إذا كان اجلواب نعم ما هي ، وكيف ؟ 
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لفنان تراكم صور وثقافة ورؤية وذاكرة والعالقة       أي لوحة تشكل يف ذاكرة ا      _ ٤ج
بيين وبني اللوحة ال تنفصل ألا جزء مين ، جتتمع لتشكل لوحة أو لوحات هلذا نرى                
من الصعوبة اختيار لوحة دون أخرى كما أسلفت قد تكون إجـابيت مـن خـالل     

. د رؤيته الفنانني اللذين زاروا املعرض وهنا أيضاً ختتلف وجهات النظر ألن لكل واح
فالفنان حممد وهيبة زار املعرض ثالث مرات دليل على أن يف كل مرة يقـرأ أشـياء        
جديدة ، والفنان منري شيخي قال لقد تفاجأت بالتقنية املوجودة يف اللوحات وألواا             
، يقول الفنان زهري حسيب التقنية عالية واأللوان هلا خصوصية ، أما الفنان إبـراهيم               

عرض رائع وسأكتب عنه ، وكذلك الفنان عدنان عبد الرمحن قـال            احليدري قال امل  
بداية غري متوقعة اإلمكانيات عالية ، الفنان عبد الكرمي جمدل بك فكان إعجابه فائقاً              
، أما الفنان خضر عبد الكرمي قال األلوان مميزة ، بينما الفنان اد كلي قال لـو أن                  

   .اللوحات كان حجمها أكرب لكانت أمجل بكثري
   ـ هل هناك فنان ما تأثرت به ، وما هو الشيء الذي دفعك للتأثر به ؟٥س 
الفنان الذي أحببته هو الفنان فاتح املدرس ، أحببت لوحاته وألوانه ، والفنان              _ ٥ج

نذير نبعة بتعابريه اليت تصل للقارىء ، والفنان عبدلكي أحببت أسلوبه املعـرب عـن               
  .امة اإلنسانية للمسحوقني واخلوف والظلم الواقع ومعاناته ووجعه وعن الكر

 ـ ما رأيك بالفن التشيكيلي يف الوسط الكردي بشكل عـام والفنـانني    ٦س 
  الكرد التشكيليني خصوصاً ؟

حركتهم دؤوبة وفعالة ويقدمون األشياء األمجل وقياساً بالفنانني اآلخـرين           _ ٦ج
الفنانني الكرد رغم ذلك جتدهم     وواقعهم املعاش ، ألم ميتلكون أشياء كثرية يفتقدها         

موجودين دائماً وجبهد وتعب يف إقامة املعارض ، حيث ال مير شـهر ، إال وألحـد                 
الفنانني الكرد مسامهة ، حيث يظهرون على الساحة الفنية وتباع لوحام بأسـعار             

  .عالية ، وهذا يدل على التقنية العالية واأللوان اجلادة واملعربة 
    آخر تود أن تقوله لة احلوار وقرائها ؟ ـ هل هناك شيء٧س 
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أوالً أشكر جملة احلوار الغراء الذي تصل لقراء أكراد وعرب ، فهي حواريـة               _ ٧ج
مجيلة ومشهود هلا باإلنصاف ، وأمتىن دائماً وأبداً مواصلة اجلهد وخصوصاً بني الفنان             

هو اجلسر الوحيد   واجلمهور ، فهي صلة الوصل بني الفنان واجلمهور ، ألن اإلعالم            
الذي يربط بني الكتاب والفنانني واملفكرين وباقي الشرائح ، فاجلسر السليم حتمـاً             

 .السليمة ، وشكراً  يوصل للغاية
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  وبلغة مواكبة للموضوع.. يف معرضه األخري 

   حسكو حسكو يستعيد فطرية احلياة

  حممود شاهني . د
كما حيب أن يـدعو نفـسه ، فنـان          حسكو علي ، أو حسكو حسكو ،        

يف حمافظـة حلـب عـام       " شران  " تشكيلي سوري شاب من مواليد قرية       
خترج يف قسم الرسم والتصوير من كلية الفنون اجلميلة جبامعـة            . ١٩٧٣
  . دمشق 

فور مغادرته حملترفات الكلية زج نفسه يف احلراك الفين التشكيلي الـسوري        
رض فردية وشارك يف العديد من املعـارض        أقام بضعة معا  . إنتاجاً وعرضاً   

اجلماعية ، اشتغل حسكو على نوع من الواقعيـة املختزلـة ذات الرتعـة              
التعبريية الالفتة ، وما زال يتحرك ضمن ختومها اليت متد أكثر مـن جـسر               

، نالت أعماله الكثري    " فاتح املدرس   " تواصل ولقاء مع حقول فناننا الكبري       
  . وحصلت على عدة جوائز من االهتمام والتقدير 

أقام حسكو مؤخراً معرضاً ألعماله يف صالة املركز الثقايف الفرنسي بدمـشق            
 لوحة من احلجم الكبري والوسط ، احتضنت عوامل بريـة وادعـة ،   ١٢ضمنه  

مجع فيها بني الطبيعة مبظاهرها املختلفة واحليوانات والطيور ، عاجلها بأسـلوبه            
 التلقائية املدهشة ، والتلخيص املدروس ، لعناصر        املعروف القائم على نوع من    

اللوحة اليت تواكب فيها األسلوب واملضمون والـصياغة والفكـرة والواقـع            
واخليال والعامل األرضي واآلخر املشتهى الذي تعمد إسقاط اإلنسان منه وتغييبه           
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، بصيغته املباشرة لصاحل الطبيعة وموجوداا من تـالل وشـطوط وجـداول            
وأكواخ وشجر ونباتات وفواكه وأزاهري ووحوش وهذه األخرية جعلها         وبيوت  

فهي موجودة يف كل ركـن  . امللك املتوج على عوامل لوحته إضافة إىل الطيور   
من أركاا ضمن وضعيات وحاالت خاصة ومكرورة ال سيما وضعية املواجهة           

  .والسكون واملراقبة 
اديد وعلى األشجار وقرب    نرى هذه الوحوش داخل األرض وفوقها ، يف األخ        

وهي حيوانات خاصة متعددة األشـكال واأللـوان        . البيوت وعند الغدران    
منها االنسيايب الراسخ فوق األرض واملتحفز واملتجمـع علـى          . والوضعيات  

  .ومنها األسود اللون واألبيض والرمادي واألخضر . بعضه والقافز 
متارس حياا بشكل طبيعـي     والغريب أا مجيعها وادعة منسجمة مع حميطها        

مثلها يف ذلك مثل باقي كائنات وعناصر عوامل حسكو األخرى اليت تتوزعهـا             
ألوان ساحرة مشغولة بعفوية متناهية وتدرجات متباينة لكنها شديدة التوافـق           
واالنسجام تنتمي لكل الفصائل اللونية املعروفة احلار منها والبـارد ، الفـاتح             

" يقوم بتوزيعها برباعة وخربة فوق جسد اللوحة        . مد  والغامق ، الشفيف والكا   
ضـمن  " وقد يثريها بإضافة بعض املواد واخلامات إليها بواسـطة التلـصيق            

فهي قد تطل من أعلى اللوحة أو تتوسـطها أو          . تكوينات ال قانون حيكمها     
وقد تأخذ حيزاً صغرياً من سـطح اللوحـة أو          . تتجمع على ميينها أو يسارها      

وألن حسكو يرصف ألوانه بلمسة ناعمة ورقيقة وحـساسة         . امله  تشغله بك 
ومتدرجة الشدة ، ويطرز مساحاا الواسعة بكائناته العجيبة تكتسب تكويناته          

هذه العفوية  . رشاقة وتوازناً وحيوية نادرة رغم العفوية املتناهية اليت يبنيها ا           
اللتصاق بالبيئة الطبيعية   اليت يتطلبها املوضوع املعاجل فيها وهو موضوع شديد ا        
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اليت جاء منها حسكو واليت يقوم باستدراج روحها من خالل ما ختتزنه ذاكرته             
البصرية وأحاسيسه يف آن معاً ، سواء من طفولته املبكرة أو يفاعته ، مث يقـوم                

  . بعجن هذه التداعيات بتخيالته 
ن ومـن ثقافتـه     وبلغة فنية مواكبة وخبرية ، مجعها من دراسته األكادميية للف         

البصرية ومواظبته اتهدة على تقدميه للناس ، يرمي هذه التداعيات فوق بياض            
اللوحة برؤى جديدة يعيد من خالهلا صياغة عامل بري شبه بدائي فيه من الواقع              

عامل حين إليه حسكو ويشتهيه حبلوه ومره ، جبمالـه          . بقدر ما فيه من املخيلة      
الشاعرية والرومانسية ، وبوحوشه املفترسة اليت قام       وقسوته ، بكائناته الوديعة     

حسكو بتدجينها وإدخاهلا جنته املتخيلة بدالً من اإلنسان الذي يراه أكثر قسوة            
مبعىن أنه استل عدوانية احليوانات وشراستها ، مث بىن عليهـا           . ووحشية منها   

يت تنـهض   بل جعلها إحدى املقومات الرئيسة ال     . عامله الوديع البسيط الساحر     
مثلها يف ذلـك مثـل      .. عليها البيئة ، وتتوازن من خالهلا كائناا وعناصرها         

الوردة اليانعة ، والشجرة املعطاء ، والبيت احلنون ، واجلدول الذي يهب احلياة             
  .لكل كائنات وموجودات عامله 

عامل حسكو املشتهى هذا ، متوافق ومنسجم ومحيمي بصرياً وداللياً ، ما يؤكد             
صاقه الصادق والويف واحملب ، بالبيئة اليت جاء منـها ، وبراعتـه الالفتـة ،           الت

بالتعبري عنها ، بلغة فنية مواكبة لفطريتها وعفويتها وبساطتها ، ما جعل هـذه              
البيئة تتوهج باحلياة واجلمال والصدق واخليال ، اخليال الذي يترك أمام بـصر             

جبماليات الواقع املصعد بـالفن ،      وبصرية املتلقي ، إمكانيات كبرية لالغتسال       
مهوى الروح  .. وجبماليات الفن املعجونة بواقع مازال يكترت على فطرة احلياة          

  !! .وشغفها 
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  :شخصيات كردية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المؤسسون األوائل
TPألول تنظيم سياسي كردي في سوريا

*
PT  

                                                 
TP

*
PT  آتاب أضواء على الحرآة الكردية في سوريا ، تأليف عبد الحميد درويش ، ص : المصدر

٢٧٤.  
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TPعثمان صربي •

*
PT :   

   .رديني يف قرية نارجنة يف كردستان الشمالية  من أبوين ك١٩٠٥ولد سنة 
تعرض هو وعائلته منذ طفولته وفترة شبابه إىل املالحقة ، اضطر للفرار إىل سـوريا               

  . ، بعد أن مت إعدام عماه شكري ونوري من قبل احلكومة التركية ١٩٢٩سنة 
ـ               زب يف سوريا اسس عدد من اجلمعيات والنوادي الثقافية ، مث شارك يف تأسيس احل

 وعـني سـكرترياً     ١٩٥٧يف صيف عام    ) الباريت  ( الدميقراطي الكردي يف سوريا     
تعرض ألكثر من اثنيت عشر مرة لالعتقال من قبل خمتلـف احلكومـات             للحزب ،   

السورية املتعاقبة ، بعد أن تقدم به العمر لزم داره بدمشق ، حيث مت جتريـده مـن                  
 ، ١٩٩٣ تشرين األول عام    ١١، تويف يف    حقوقه املدنية وفرضت عليه اإلقامة اجلربية       

  .للمزيد من التفاصيل عن حياته ، ينظر إىل كتاب مذكراته 

                                                 
TP

*
PT  تأليف  ) ١٩٧٠ – ١٩٤٦( آوردستان سوريا الحرآة القومية الكوردية في : المصدر ، :

المعلومات التالية عن باقي  . ٢٠٠٤عة وزارة التربية ، أربيل ، علي صالح ميراني ، مطب
  .الشخصيات مأخوذة من المصدر نفسه 
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  :الدكتور نور الدين زازا  •
. جلأ مع أخيه د      ،   ١٩١٩ معدن يف كردستان الشمالية سنة       –ولد يف مدينة مادن     

 ، مث   ١٩٤٧سنة   ، حصل على الشهادة اجلامعية       ١٩٣٠أمحد نافذ غلى سوريا سنة      
على شهادة الدكتوراه يف العلوم االجتماعية من سويسرا ، شارك يف تأسيس احلزب             

 ، وعني رئيساً للحـزب ،       ١٩٥٧يف عام   ) الباريت  ( الدميقراطي الكردي يف سوريا     
تعرض غلى املالحقة والسجن عدة مرات من قبل احلكومات السورية ، مما اضـطره              

للمزيد من التفاصيل ينظـر يف       . ١٩٨٨يف هناك سنة    للعودة إىل سويسرا ، حيث تو     
  . حيايت الكردية كتابه 
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  :عبد احلميد حاج درويش  •
 ، وفيها أكمل دراسته ،      ١٩٣٦ولد يف قرية قرمانية ، منطقة اجلزيرة يف سوريا سنة           

انتسب إىل جامعة دمشق ، ولكنه مل يستطع أن يكمل دراسته اجلامعيـة ألسـباب               
سـنة  ) الباريت  ( ، شارك يف تأسيس احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا          اسية  سي

 ، وعني عضواً يف اللجنة املركزية للحزب ، يقيم حالياً يف قريتـه قرمانيـة ،          ١٩٥٧
وهو سكرتري احلزب الدميقراطي التقدمي يف سوريا ، للمزيد من التفاصيل ينظـر يف              

  .ريا كتابه أضواء على احلركة الكردية يف سو
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  :محزة نويران  •
 ، شارك مع البعض من رفاقه يف تأسـيس احلـزب            ١٩٢٧ولد يف قرية قرمانية سنة      

، وعني عضواً يف اللجنة املركزية للحزب،       ) الباريت  ( الدميقراطي الكردي يف سوريا     
أمضى فترات طويلة من حياته يف السجون السورية بسبب نشاطه الـسياسي، ممـا              

 ،  ١٩٩٥ حزيـران    ٢٣ ، تويف يف     ١٩٧٤ره إىل ترك العمل السياسي منذ سنة        اضط
 ، أوائـل متـوز      ٢٩٠، ينظر يف جريدة الدميقراطي ، العـدد         للمزيد من التفاصيل    

١٩٩٥.   
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  :الشيخ حممد عيسى مال حممود  •
، شارك لفتـرة    هو أحد الشيوخ الدينيني املتنورين بالثقافة القومية يف منطقة اجلزيرة           

طويلة يف نشاطات احلركة السياسية الكردية يف سوريا ، حيث شـارك يف تأسـيس               
 ، وعـني عـضواً يف       ١٩٥٧سنة  ) الباريت  ( احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا      

اللجنة املركزية للحزب ، ونال جزاء ذلك االحترام والتقدير من اجلماهري الكردية ،             
يد من التفاصيل ينظر يف رسالة مصطفى إبراهيم اجلوابية         تويف خالل السبعينات ، للمز    

   .٢٠٠٣ كانون الثاين ٢٠غلى الباحث ، يف 
  



    ٨٢٠٠  صيف وخريف -  ٦١ – ٦٠ ان  عشرة  ـ  العدداخلامسةاحلوار ـ السنة    ١٥٦ 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  : رشيد محو  •
ولد يف عقد الثالثينات من القرن املاضي يف منطقة كرداغ ، درس يف مدينة حلب ،                
عرف عنه حبه للعمل السياسي منذ وقت مبكر ، كان يعمل يف صـفوف احلـزب                

شارك مع البعض من رفاقه يف تأسـيس احلـزب الـدميقراطي            الشيوعي السوري ،    
وعني عضواً يف اللجنة املركزية للحزب       ،   ١٩٥٧ سنة    ) الباريت (الكردي يف سوريا    

، مث أصبح عضواً يف اللجنة املركزية للحزب الدميقراطي التقدمي ، بعـد انـشقاق               
   .ياً يف مدينة حلب اعتزل احلياة احلزبية ، ويعيش حالالباريت ، 
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  :حممد علي خوجة  •
ولد يف منطقة كرداغ ، وحصل يف حلب على قسط جيد من التعليم ، شارك مـع                 

، وعني  ) الباريت  ( البعض من رفاقه يف تأسيس احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا           
 يف جمال بناء    عضواً يف اللجنة املركزية للحزب ، ويعترب من أنشط شخصيات الباريت          

 إىل كردسـتان    ١٩٥٩العالقات مع األحزاب الكردية األخرى ، وبعد جلوئه سـنة           
العراق ، شارك يف نشاطات الباريت يف العراق ، وكان بروزه األهم خالل أيام ثورة               

 ، تويف منذ عدة سنوات يف منطقة كرداغ ، للمزيد من التفاصيل             ١٩٦١ أيلول   ١١
   .٩٥، ص ....  الفتاح علي حيىي البوتاين ، وثائق عن ينظر إىل كتاب الدكتور عبد
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  :خليل حممد  •
ولد يف منطقة كرداع ، أكمل دراسته الثانوية يف حلب ، مث خترج من كلية القـانون              

 ، شارك مع البعض مـن رفاقـه يف تأسـيس احلـزب              ١٩٥٧جبامعة دمشق سنة    
 وعني عضواً يف اللجنة املركزية للحزب ،        ،) الباريت  ( الدميقراطي الكردي يف سوريا     

يف بغداد ،   )  النضال   –خبات  (  ، عمل يف جريدة      ١٩٥٩بعد جلوئه إىل العراق سنة      
 ، حيث حصل على شـهادة الـدكتوراه يف          ١٩٦١غادر العراق إىل موسكو سنة      

القانون ، يعيش حالياً يف مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان ، للمزيد من التفاصـيل              
   . ٥٧١ص ... إىل كتاب الدكتور عبد الفتاح علي حيىي البوتاين ، وثائق عن ينظر 

  

 



    ٨٢٠٠  صيف وخريف -  ٦١ – ٦٠ ان  عشرة  ـ  العدداخلامسةاحلوار ـ السنة    ١٥٩ 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :شوكت حنان  •
 ، درس   ١٩٢٩هو حممود شوكت نعسان ، ولد يف قرية شيتكا ، منطقة كرداغ سنة              

 ، تعـرض يـوم   ١٩٥١ ، وعمل يف سلك التدريس حىت سنة ١٩٤٧يف حلب سنة   
رك يف النشاطات القومية الكردية يف سوريا ، حيث          ، شا  ١٩٦٠زفافه لالعتقال سنة    

الباريت ( شارك مع البعض من رفاقه يف تأسيس احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا             
وقبل أن يعتزل العمل السياسي ، عمل       ، وعني عضواً يف اللجنة املركزية للحزب ،         ) 

 ،  ١٩٩٣  أيلـول  ٢٠ ، تويف يف حلـب يف        ١٩٦٨حمامياً يف حلب بعد خترجه سنة       
، تشرين األول    ) ٥(  الوحدة ، العدد     –للمزيد من التفاصيل ينظر إىل جريدة يكييت        

١٩٩٣.   
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  أدب وفن
                         

  فتنة اللون وسحر الذاكرة.. خليل عبد القادر الفنان 
  

  
  

  نــذيـر جعفــر                                                        
Torg.net-scs@nathergT  

  
يطوف على أرجاء اللوحة خبفّة الساحر وخطوطه تشكل عوامل غايـة           :  احلالّج  * 

  .يف الدهشة
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، يرسم خبفّة وسرعة لكنه يعرف كيف يستخدم فرشـاته بتقنيـة            : ستيال شيلد   *
  .وهذا ما مييزه

ن الكون دون خوف وبفرح وغبطة وحساسية يسبح بكل ألوا:شريين مالّ .د * 
  .عالية 

  
من قرية منسية يف    ، رحلة اللون والعذاب واملتاهة األبدية      ،    من هناك بدأت رحلته     

أما هو فيقول أنه كان يرعـى يف        "  ! حسي أوسو   : " الشمال يقولون إا ُ تسمى      
ة الذاهبات إىل احلـصاد     وأحالم الصبايا والنسو  ، وقطعان الغيم   ، جمرا أسرار النجوم  
  .واألعراس واملقابر 

ذلك احلي اخلارج عـن     ، تستقر أسرته أخريا يف مطلع الستينيات       " الصاحلية  "   يف  
الذي نبت على حواف مدينة احلسكة مثل فطر سحري يف غفلة من الزمن             ، القانون  

  " . حي العزيزية : " جماورا شقيقه يف البؤس والوحل ، واحلكومة 
ليست جمرد مفردات يف كتاب     ، واألمل  ، والتحدي  ، واخلوف  ، واالنتظار  ، ر   الفق

يف تلك العشوائيات الـيت     ، وبؤرة اإلحساس األول    ، إا حمددات العيش    ، مدرسي  
وتنصهر يف بوتقة واحدة مـشكّلة      ، تتعايش فيها خمتلف األديان واألعراق واللغات       

  . الوطن الواحد نسيجا متعدد األلوان واألطياف يف خيمة
الصاحلية " وما بني   ، واملد اليساري والقومي    ، يف ظل احلراك السياسي واالجتماعي      

واملركز الثقايف  ، والسينما  ، والكنيسة  ، واملسجد  ، واملدينة  " العزيزية  " و  "         
والطيور ، كان خليل عبد القادر يبين عامله اخلاص اجلميل واملشاكس من األصدقاء            ، 
ويف حلظة عاقلة أو جمنونة يقلع عـن        . والتأمالت  ، واملطر  ، واألزهار  ،  والكتب   ،

كل حياته للمساحات البيضاء الـيت راح يلوـا مبخيلتـه           ، الدراسة ويهب حياته    
  . وإحساسه وأحالمه الصاخبة 
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أو ، فما الذي سيفعله فىت مثله يف أرياف املعرفة البعيدة          ،  كان الرهان صعبا وقاسيا     
وال أحد يقتنيها أو يعريها     ، ال صالة تعرض لوحاته     ، يف مدينة تعيش على األطراف      

، مث أمل زم وتغيب تلك املدينة من قبل ومن بعد كالّ من عمـر محـدي                 ! التفاتا  
، وحـسن محـدان     ، وعمر حسيب   ، وعبد فكتور ، وفؤاد كمو   ، وبشار العيسى   

  ! وأمحد األنصاري وغريهم ، ب وزهري حسي، وبرصوم برصوما ، وصربي روفائيل 
، سأبقى هنا حىت تتغير النظرة إىل الفن        : وأضاف  ، قاهلا خليل غري مرة     ،     ال بأس   

وهكذا . الكتلة والشكل واللون والضوء والظل      ، عامة الناس   ، وحىت يتذوق الناس    
 معارض مشتركة وفردية يغلب عليها نزوعه الـواقعي األصـيل يف          : كانت البداية   

نصب يف الـساحات    ، أعمال حنتية   ، التقاط وجوه ومفردات البيئة احمللية وتعبرياا       
حممـد  : سهرات صاخبة و نقاشات حادة مع األصـدقاء         ،ندوات ودروس   ، العامة  
، وخالد احلـسني عـن مفـاهيم الواقعيـة          ، وعمر حسيب   ، وأمحد عكو   ، باقي  

، شاركته يف معرض مجـاعي بدمـشق        مث م ، والتكعيبية  ، والسريالية  ، واالنطباعية  
يطوف على أرجـاء    .. إنه ارجتايل   : حيث يكتب عنه الراحل مصطفى احلالّج قائال        

مبهارة عالية يسيطر   ..خطوطه تشكّل عوامل غاية يف الدهشة       .. اللوحة خبفّة الساحر    
  ". إنه فنان العمل اجلاد .. على املساحة الكبرية 

، وبأحالمـه  ، وملّا ضاقت املدينة به .  كل مكان واستمر خليل حىت ترك بصماته يف     
أو ضاق ا بعدما هاجر األصدقاء ، وصخب روحه املتوثّبة  للحياة واحلب     ، وخيباته  

ومـشكّال مـع   ، انتقل إىل الالذقية مازجا حزن السهول بزرقة البحر         ، واألصحاب  
 أحالمـه   ومـا إن تنتـهي    . صديقه كاظم خليل حالة خاصة يف الفن والعيش أيضا        

  . الصغرية هناك حىت ينتقل إىل حلب 
وغرباء ، وفن  ، وفكر  ، ويامسني  ، وبروكار  ، مدينة من خممل    ، يف حلب فضاء آخر     

وكان ال بد من مواصلة التحدي الذي فطر عليـه          . وموت أيضا   ، وعزلة  ، وليل، 
ويف التحضري ملعرض نوعي جديد يقـدم مـن         ، فانغمس يف أعمال خاصة     ، خليل  
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حدثا استثنائيا يف افتتاحه ومجهوره     " اخلاجني  " فكان معرضه يف صالة     . خالله جتربته   
شارك فيه عدد مـن الفنـانني والنقـاد         ، ولوحاته اليت أثارت حوارا متواصال عنها       

جـورج  ، ناصر حسني   ، نريوز مالك   ، طاهر البين   ، سعد يكن   : منهم  ، واألدباء  
: " قد كتب عنايت عطار عن هذا املعرض قائال         و. حامد بدرخان وسواهم    ، بيلوين  

ومغرب حلـد   ، إن هو إال جديد جبديد      ، سجل حضورا مميزا على الساحة الفنية       .. 
إنه يطرح املرأة بكامل زينتها وآللئها الرباقة وتفصيالت جسدها املمتلـئ           . الدهشة  

ينتشلها ، لقروية  ينتزعها من كينونتها ا   .. بالرعشات اخلفية وكأنه يبث فيها السحر       
ليتوجها علـى   ، ومواسم القطن والقمح على اخلابور      ، ووحل البساتني   ، من الفراش 

مضفيا عليها هيبة اآلهلـة الـصامتة       ، ويف حماريب الصوفية اخلالصة     ، عرش اجلمال   
بوساطة التجريدات اخللفية والتكوينات شبه اهلندسية اليت وردت يف أغلب أعمالـه            

  " .والدقّة بكثري من اإلحكام 
تتجسد من خالهلا املـرأة     ،      يستمر خليل يف منحاه الواقعي حبرارة تعبريية الفتة         

ولباسها وما يشي به    ، بوصفها ينبوع حتوالت ورؤى على مستوى نظرا وما ختفيه          
  .وجسدها وما يثريه من إحساس مجايل مرهف ، من خصوصية بيئية وميثولوجية 

، مجاعي بدمشق يلقى جتاوبا كبريا من اجلمهور والنقّـاد           وعندما يشارك يف معرض     
، ألول مرة أشاهد أعماال للفنان خليل عبد القـادر          : " فيكتب عنه حممود شاهني     

حيث شارك بست دراسات تتراقص فيها اخلطوط العريضة املسحوبة بفرشاة جريئة           
 وتأكّدت هي   أكّدا، مشكّلة هياكل لنساء تتلوى بسعادة على مساحة من البياض          

حيتضنها معرضه الشخصي املقام حاليـا  ، وللفنان خليل جتربة فنية مثرية  . من خالهلا   
والذي نرجو أن نراه يف دمشق قريبا لنقف بشكل أوسع على جتربته الفنية             ، يف حلب   

  " .بأبعادها الكاملة 
قايف اإلسباين   وقد شجعه هذا االحتفاء بأعماله إىل إقامة معرضه الفردي يف املركز الث           

فكتب عنه أديـب    ، بدمشق الذي عرف اجلمهور والنقاد بتجربته اخلاصة واملتفردة         
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إنـه  . يف معظم أعماله ال مييل إىل الواقع املباشر بل إىل معناه وداللته       : " خمزوم قائال   
يتجاوز الظاهر السطحي من خالل اإلفادة من املعطيات اجلمالية اليت غذّا الـصيغ             

، يقدم أعماال بالزيت واأللوان املائيـة والغـواش         .. ية والتجريدية والوحشية    التعبري
ويظهر مقدرة أدائية يف اخلطوط ترتكز على االحتماالت الالمتناهية للتشكيل بـدون            

 أن ترى اإلشارات اللونية الذاتيـة       عوذا املعىن تستطي  . استسالم للهذيان الغرائزي    
فاإلشارة املنفعلة ال تلغي اإلشارة الواعيـة  . خم حاد  املتصارعة يف نسيج اللوحة يف ز     

  .." . وإمنا تتمازج معها يف فراغ السطح التصويري 
أحد أبرز األصوات الشعرية يف ملتقى    ،  يف حلب يتعرف خليل إىل الشاعرة مها بكر         

، ويشكّالن معا سيمفونية عشق واحـدة       ، فتلتقي القصيدة باللوحة    ، جامعة حلب   
ومن حوهلما تتشكّل كومونة من عشاق الفن والكلمة        . اإلنسان واحلياة   عشق للفن و  

، مصطفى كنـدش    ،لقمان ديركي     ، مها حسن   ، عنايت عطار   ، حامد بدرخان   : 
كومونة تبدأ من القبـو     . وآخرون  ، عبد احلليم يوسف    ، صاحل دياب   ، حممد فؤاد   

وال تنتهي عند حدود الكـون  الضيق الذي كنا نسكنه أنا وزينب يف السريان القدمية         
  !الواسع 

وكـان  ، فتضيق به حلب اليت احتضنت جتربته ،  يواجه خليل حصارا من نوع آخر       
فيختفـي  ، له مع شوارعها وحجارا وعمارا وأحيائها القدمية خلوات وصبوات          

  !ونعرف بعد فترة أنه تزوج مها بكر وهاجرا معا إىل أملانيا ، فجأة 
وحممد عفيف  ، عمر محدي   :  والراين يف فيينا ميد خليل مع صديقيه        وما بني اخلابور  

فيستعيدون بالكلمة واللوحة وسحر الـذاكرة حقـول        ، احلسيين جسرا من احلنني     
وأشجار ، وقاطفات القطن   ، بسنابلها الصفراء واحننائها اجلليل       ، القمح يف اجلزيرة    

،  وتل حجر   ، والعزيزية  ، ية  وبيوت الصاحل ، وبساتني احملشوش   ، توت داوود موري    
  . بظالهلا وحكاياا وذكرياا اليت ال تنسى  
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يقيم خليل معرضـه    ،  لوحة   ةومخسمائ، ومخسني طعنة وحلما    ،   بعد مخسني عاما    
عمالً عارضا مثانني  بأملانيا  "بادسالزتسوفلن  " يف مدينة "ماريتيم" غالريي فندق يف 

طبيعة بلده ومسقط إىل  إضافة بية الساحرةوبيعة األورانطباعياً ، يرصد من خالهلا الط
، عربا وأكرادا وأجانب    ، فيدهش اجلميع    ،رأسه اليت يرتبط ا حببل سري ال ينقطع         

الوطن الذي مل يكـن     ، يدهشهم وجيمعهم حول لوحاته وقلبه وحبه العميق لوطنه         
والـرؤى واختلفـت    يوما إال املالذ الروحي األول واألخري وإن تباعدت املسافات          

  . املسارات 
عمل خليل يتميز خبـصوصية عاليـة       : "  تكتب ستيال شيلد عن هذا املعرض قائلة        

وهذه اخلاصية جتعل الصورة عنده أكثر      ، ألنه ميزج الواقعية باالنطباعية     ، وحرفية فنية   
  .قوة وإثارة وجة 

ألشكال اليت ال تعـدو أن      وباملقابل يرسم اهليئات وا   ، إنه يرسم الطبيعة حىت النهاية      
  . تكون ختطيطا أوليا لكنها أساس يف تشكيل اللوحة 

يرسم خبفّـة وسـرعة     . اهلندسة  ، العمارة  ،  خلليل لوحات نرى فيها البيئة السورية       
حيث يبدأ مـن بيئتـه      ، وهذا ما مييزه    ، لكنه يعرف كيف يستخدم فرشاته بتقنية       

  . اجلميلة إىل مشارف أعم 
وعندما ننظر  . األصفر مثال حتت األزرق الذي يصدم العني        : ن املبهرة   يستعمل األلوا 

  . نرى أجساد النساء الناعمات الاليت يشع منهن احلزن واحلنني ، إىل نساء خليل 
بفرشاته القوية والقصرية يرسم الطبيعة اليت من خالهلا نرى وجوه النـساء اللـوايت              

  " . واضحة يرمسهن بانطباع عال ومن دون حتديد ألشكال 
إنه يسبح بكل ألوان الكون دون خوف وبفـرح         : كما تكتب الدكتورة شريين مالّ      

ولوحته دائما ال تنتهي  ، أراه عنيفا ورقيقا حينا آخر      . وغبطة وحساسية عالية متنوعة     
وجند ثقته يف مترير الضياء بفرشاته على مساحات كبرية وكأن ضوء الشمس يستمر  . 

  " .نني معه حىت وهو مغمض العي
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وجتريداتـه  ، لوحات خليل لوحات موضوع     : "  أما صديقه طه خليل فيكتب عنه       
وإن تقاطع مع كليمت أو مع موديلياين       ، هي مواضيع معاشة وقدمية وشخصية جدا       

ألوانـه  ، احلياة اليت أمست هذا خليل وذاك موديلياين فقط ، فتلك من عبثيات احلياة   ، 
وهي مركونة إىل طرف سد منيع من أنفة وحيـاة          ، فيها من الشوق ما فيها    ، حارة  

  " .صادقة مع نفسها وإن تبدل العامل كلّه 
 إن جناح خليل يف تقدمي بيئته وذاكرته الساحرة املرتبطة بكل ذرة تراب من وطنـه               

ولـيس  ، هلو بطاقة حب مهداة إلينا مجيعا       ، سوريا إىل املواطن األملاين والغريب عامة       
  .وقراءة جتربته من جديد ،  هذا احلب إال الدعوة لتكرميه هناك ما نرد به على

  
                                     ـــــــــــــ
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  دباء كورد من خارج كوردستانأ
  زينب الكوردي.. رحلة يف عامل الروائية السودانية

  فاضل عباس اجلاف
  

ـ   إحدى مجعتين الصدفة يف     ٢٠٠٠يف الشهر االول من عام       ان بـشاب    مقاهي عم
؟ قلت من كوردسـتان     أنت بلد   أيسوداين اجلنسية، وبعد التعارف بيننا سألين من        

 الدهشة والتعجب؟ فـسألته     أخذته نعم،   فأجبت كوردي؟   أنت هل   فأجاب. العراق
 قـومييت   أبنـاء  هل تدري انك ابن عمي ومـن         أخي يا   فأجابملاذا هذا التعجب؟    

 الدكتور املهندس لقمان صديق     إينفقال  الكوردية؟ فسألته كيف اخربين باهللا عليك؟       
، واين من مواليد وادي حلفـا يف        األصل ومعتز ذا    األصلالكوردي، واين كوردي    

 منذ عقود كثرية من كوردستان العـراق        أجدادي إليهامجهورية السودان اليت هاجر     
 كر دفـان،    - استقر يف مدينة وادي حلفا     اآلخرواستقر قسم منهم يف مصر والقسم       

 دراسيت يف السودان ويف مصر وحصلت على شهادة املاجستري والـدكتوراه            تأكمل
 أفريقيـا  مقيم واعمل يف مجهورية جنوب       اآلنباهلندسة املدنية من جامعة لندن، واين       

  .وحاصل على جنسيتها
 واملكتوب فيه الدكتور لقمان صديق      أفريقي واخرج من معطفه جواز سفره اجلنوب       

 أن فأجـابين  تكلمين عن الكورد يف الـسودان،  أن وكأرجالكوردي، فقلت دكتور   
 السودان وخاصة باملـدن الرئيـسة       أحناءالكورد هاجروا من مصر وانتشروا يف كل        

 منـها، ومدينـة     وأناكمدينة اخلرطوم ويف اجلنوب والشمال ويف مدينة وادي حلفا          
  كردفان، دكتور على ذكر مدينة كردفان هل تعلم معىن امسها؟

 مدينة كوردية وتعين الكورد، وفان هي مدينة  إا عليه، فقلت    أطلعين كأرجوفاجابين  
فقـال  ) كردفان(واختصارا  ) وتعين كورد مدينة فان   (كوردية يف كوردستان تركيا     
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 إىلواهللا هذا صحيح الن يف املدينة الكثري من الكورد املهاجرين من كوردستان تركيا              
 أطلعتين الكورد، فقال يل هل    أصحاا إىلئدة  هذه املدينة وفيها الكثري من احملالت العا      

 إن فأجبتـه . أمـورهم ؟ وكيف تسري    أجدادي يف كوردستان العراق وطن      أهليعن  
 اإلقلـيم عاصـمة   ) هـولري ( حمافظات وهي اربيل     أربع كوردستان يتكون من     إقليم

 بعد  ١٩٩١والسليمانية ودهوك وكركوك وهي جزء مهم من كوردستان، ومنذ عام           
 كوردسـتان يـسريون     وأبناء اخلالدة وطرد مجيع عناصر احلكومة منها        ذارآانتفاضة  
 انتخابات برملان كوردستان وتأسـيس جملـس وزراء         إجراء، بعد   بأنفسهم أمورهم
 وفيها مجيع الوزارات واجلامعات واملدارس وفيها قنـوات فـضائية كـثرية،             اإلقليم

، األخـرى ربية واللغات   وتصدر فيها الصحف واالت بكل اللغات الكوردية والع       
 وبفضل القادة   أوال بفضل اهللا سبحانه وتعاىل      واألمان األمنوتنعم كوردستان بنعمة    

 حكومة بغداد تفرض حصارا اقتصاديا وصحيا وسياسـيا         أنالكورد ثانيا مع العلم     
 شـعبنا   أبنـاء  خلدمـة    األمـام  بفضل اهللا تسري حنو      األمورعلى كوردستان ولكن    

 جنب مع بعضهم ال يفرق      إىل جنبا   األخرىالطوائف والقوميات   الكوردستاين ومجيع   
 الشعب الكوردسـتاين    أطياف كوردستان يضم كل     إقليمبينهم احد، وجملس وزراء     

 هل يأيت اليوم الذي يدير فيـه        أخيفقال يا   . من كلدو اشوريني وايزديني وتركمان    
 اليوم الـذي    سيأيت شاء اهللا    إن؟ فأجبته   أخرى وتعترف به دول     اإلقليمالكورد هذا   

 كاتبة وصحفية وروائية يف     أشهر إن هل تعلم    فأجابيننتمناه مجيعا بالقريب العاجل،     
 رواياـا   آخر وامسها زينب الكوردي؟ واين امحل معي        األصلالسودان هي كوردية    

وملكانتك عندي سأهديك هـذه الروايـة       ) دمعا عيوين الليلة ال تعطي   (وهي رواية   
 أقـول  شعبنا الكوردي، وبعد هـذه الـسنوات         أبناءعرفها   تكتب عنها لي   أنعسى  

 الكـورد يف    إلخوانـك للدكتور لقمان صديق الكوردي لقد حتقق حلمنا مبا حصل          
العراق التعددي الدميقراطي الفدرايل من مكاسب ولوال التضحيات اجلسام اليت قدمها           

  .الشعب الكوردي من اجل ذلك ملا حتققت هذه املكاسب
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 الدكتور لقمان صديق الكوردي بالكتابة عن الروائيـة         أخي إىلوعدي   أيف ب  أناوها  *
، ولدت  األصل روائية وصحفية وكاتبة سودانية اجلنسية كوردية        إازينب الكوردي   

 جنوب وادي النيل، تعلمت     إىليف وادي حلفا يف السودان ومتتد جذورها الكوردية         
ليج، تعمـل بالـصحافة     وعاشت يف بعض الدول العربية وخاصة يف مصر ودول اخل         

وتنشر مقاالا يف العديد من الصحف العربية متزوجة من الفنان حاكم وهو فنـان              
الكاريكاتري املشهور يف مصر والسودان ودول اخلليج، وروايتها اليت حنن بـصددها            

 ومن مخس قـصص،     وإهداءوتتكون الرواية من مقدمة     ) عيوين الليلة ال تعطي دمعا    (
 يا حبيبيت يا من خلـط       إليك. (أمهاغريا مىن اليت رحلت عن       ص إىل كان   واإلهداء

احلليب بالتراب، ودس خلسة السم يف كؤوسنا وخان عهدنا القدمي وفرق الصحاب،            
 املـدى،   ألجلي يا من نسيت وعدك القدمي يل بان تلملمي          أنت إليك شهرزاد   أحالم

ة يا من دون نية مسبقة      يا ملكيت املتوج   إليك يا مىن    إليكوتزرعي الدروب يف عيوننا،     
 انتهيت على يديك، يـا حبيـبيت        ألنين باألسى بنيت حىت الشعور     أوكل ما حلمت    

 الفقـد   ألوان أقسى قلم عرف    أمامومن البداية يدرك القارئ انه      )..  حىت نلتقي  إليك
ومن هنا تشيع يف اموعة روح احلزن واملشاعر احملبطة وان خيتلط املاضي واحلاضر،             

 يف خياهلا، تعرب فيه     إال املؤلفة ترسم عاملا ال وجود له        أنن قصة نكتشف     م أكثرففي  
 األخرى اليت هي    بأمها تعود لتلتقي    أن وأيضا صدرها،   إىلعن شوقها الن تضم ابنتها      

  .األخرى إىل الواحدة جير احلنني إىلقد ذهبت عنها فكان احلنني 
  
املؤلفة امسها على اموعة، حيث      أطلقتاليت  ) عيوين الليلة ال تعطي دمعاً    (ويف قصة   *

ينتاب البطلة حلم حيث جتد نفسها يف مكان موحش مهجور وكأنه خارج الـزمن              
من اية الدرج وقد انتـشر عطرهـا        ) هي(وتشعر باخلوف والرعب، وتطل عليها      

القدمي يعانق اخليال، وتتحسس البطلة شعر صاحبتها الرمادي يف حنان، وتعلن هلـا             
 تنصحها وان حتدثها عن مشكالا يف       أن حتاول   األخرىطويال، ولكن    افتقدا   بأا
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الدنيا عن الرجل الذي ينبض قلبها حببه وتفتح البطلة قلبها للزائرة وحتكي هلـا عـن                
 لن جتـدها    بأاعذاباا ولكنها تضيع فيها اللحظة اليت انتظرا طويال وتعرف جيدا           

ــة  ــداثانيــــــــــــــ   .أبــــــــــــــ
 الكابوس وتدور القصة حول فتـاة يف        أوامل احللم   تتحدث عن ع  ) اجلين(ويف قصة   *

طور املراهقة تتذكر عالقتها بزوج خالتها الطيب الذي كان احن عليها مـن زوج              
 والذي كانت تفضل احلياة يف بيته، حيث كان يعطف عليها ويشتري هلا اهلدايا              أمها

 ا  إذااهقة   تدخل يف طور املر    بدأت السريك، ولكنها عندما     أو السنيما   إىل ويأخذها
تصدم صدمة مروعة عندما تضطر للنوم يف فراش خالتها ذات ليلة تكون فيها اخلالـة           

 يدا تتحسس جسدها، وتتصور يف البداية انه ذلك اجلـين           إنخارج املرتل وتكتشف    
  . هو الفاعلإمساعيل أبا العم أن يزورها يف الليل، ولكن يتضح أنالذي تزعم اخلالة 

صورة شديدة الصدق عن اجلـو الـصحفي        ) املهم(قصة  وتقدم زينب الكوردي    *
 مع نفسه من خالل البطلة ولقائها بعدد من الصحفيني يف           اإلنسان صدق   واإلعالمي

 املعرض مع   إىل البطلة قد ذهبت     إن...  مدير التحرير  أقاربمعرض احد الفنانني من     
ة لكنـها    رئيس التحرير بان تعمل معه يف الصحيف       إقناعابن خالتها الصحفي دف     

 عليها مخس فرص عمل يف املاضي وها        أضاع صادقة وان لساا الصريح قد       أاتعلم  
هي رغم حتذيرات ابن خالتها يفلح لساا هذه املرة وتصارح اجلميع برأيها فـيهم؟              

 كاذب ومنافق ومدير التحريـر      إنسانفصاحب املعرض فنان فاشل ورئيس التحرير       
 تلقي  أن استفزازهم هلا    أمام يف النهاية تضطر     أا معروف بالنميمة واللسان الطويل،   

يف وجوههم احلقيقة دون اهتمام بان تضيع من يديها من جديـد فرصـة العمـل                
  .السادسة
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  ...تضم مئة شاعر  أنطولوجيا بالعربية» أرواح يف العراء«كتاب 

  ٢٠الشعر الكردي حقق عصره الذهيب يف القرن 

  

       *عبده وازن

ألسباب » التهميش«الشعر الكردي، املعاصر واحلديث، حاالً من العزلة و       طاملا عاىن   
عدة قد يكون يف طليعتها املأساة الوجودية اليت عاشها األكراد، ماضـياً وحاضـراً              
وأسفرت عن مآٍس أخرى كاالغتراب أو االستالب واالقتالع واالضطهاد السياسي          

 هذه مل تطفئ جذوة هذا الـشعر        أو العزلة » التهميش«إال أن حال    ... ورمبا العرقي 
الذي ظل أسري لغته األم فترة طويلة، بل لعلها سامهت يف إذكاء ناره الداخلية مضفية               
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عليه مسات وخصائص استطاعت أن متيزه عن سائر الشعريات احمليطة به، واملقـصود             
 وإن تركت هذه الشعريات أثرها يف الـشعر       . ا الشعرية العربية والتركية واإليرانية    

الكردي املعاصر واحلديث فهو متكن انطالقاً منها ومن بعض الشعريات احلداثيـة يف             
هكذا ميكن إدراج الـشعر الكـردي       . الغرب أن يبين هويته الفريدة وأن حيقق ذاته       

الراهن بني سائر التجارب احلديثة اليت ختاض هنا وهناك، يف العامل العـريب كمـا يف             
در التوقف عنده هو أن هذا الشعر، كما يجمع         وما جي . الشرق والغرب على السواء   

فـالتراث  . معظم النقاد واملؤرخني، مل ميلك تراثاً أمكنه الركون إليه وتطويره وحتديثه          
الكردي الكالسيكي مل يكن مترابطاً أو متواصالً حقبة تلو حقبة، بل شهد مراحل أو              

  .يمتقطعة ومتفاوتـة، كمـا يعبـر الكاتـب الكـردي نـزار آغـر              » نقالت«
ولعل القرن العشرين هو احليز الزمين الذي تبلور فيه هذا الشعر جامعاً بني النهـضة               

 تطوير جهود شـعراء     إىلوقد سعى شعراء احلداثة األوىل      . واحلداثة بأجياهلا املتعاقبة  
النهضة الذين مل يتخلّوا عن األساليب التقليدية واألشكال القدميـة ومنـها البنيـة              

ــصارمة وا ــية الـ ــةالعروضـ ــي والبالغـ ــيم اللفظـ   ...ألوزان والتفخـ
الذي أعده  »  أنطولوجيا الشعر الكردي احلديث    -أرواح يف العراء    «قد يكون كتاب    

، توزيع املركـز    ٢٠٠٨دار املسار، بغداد،    (وترمجه وقدم له عبداهللا طاهر الربزجني       
مسـاء  أول عمل أنطولوجي جيمع بالعربية هذا املقدار من األ        ) الثقايف العريب، بريوت  

أما الشعراء فيبلغ عددهم مئة ومعظمهم      . والقصائد يف ثالمثئة ومخس وسبعني صفحة     
يتيح الكتاب فعـالً    . من األجيال اجلديدة، عالوة على الرواد النهضويني واحلداثيني       

فرصة للقارئ العريب كي يطّلع على الشعر الكردي وعلـى مراحلـه وخصائـصه              
ميكن اعتباره قرن هذا الشعر حبق، ففي هـذا         ومجالياته خالل القرن العشرين الذي      

وإن مل  . الشعرية الكردية مث انتقلت اىل احلداثة يف حلقاا املتعاقبـة         » ضت«القرن  
تشمل هذه األنطولوجيا الشعراء األكراد الذين كتبوا بالعربية وهم كثر، فهي ضمت            

ولعل هـذا   .  اجلغرايف أمساء عدة دأبت على الكتابة بالتركية واإليرانية حبسب انتمائها        
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الذي يتسم به هذا الشعر، املوزع بني أرض طاملا كانـت           » الشتات«ما يرسخ طابع    
على » الشتات«وقد يكون هذا    . مسلوبة ومناٍف مل تستطع أن حتلّ حمل هذه األرض        

مأسويته إحدى ميزات الشعر الكردي إذ شرع أبوابه على لغات شـىت وشـعريات              
أشبه باخليط السحري الذي جيمع مشل هذا الشعر ويصنع         شىت، وبدت اللغة الكردية     

غاب الشعراء األكراد العرب أو الـذين يكتبـون         . من جتاربه مشهداً شعرياً واحداً    
بالعربية من أمثال بلند احليدري وسليم بركات ولقمان ديركي وسواهم ممن جياهرون            

ن اخلريطة الـشعرية    لكن غياب هؤالء ال يعين حذفهم م      . ويتهم الكردية أو خيفوا   
بلند احليدري أحد رواد الشعر العريب احلديث وقد نافس الرواد اآلخرين يف            . الكردية

أما سليم بركات فواحد من الشعراء الكبار يف جيله العـريب    . كتابة القصيدة التفعيلية  
ــرون    ــه اآلخ ــا كان ــر مم ــة أكث ــة اللغوي ــن الناحي ــاً م ــان عربي   .وك

املختلف » األفق«ولة اىل العربية ال بد له من أن يلمس هذا           لكن من يقرأ القصائد املنق    
حىت القصائد امللتزمة   . الذين يرين على الشعر الكردي وتلك النربة اخلفيضة اليت تسمه         

اليت برزت خالل املرحلة املأسوية تبدو على مقدار        » التفعيلية« واملناضلة، التقليدية و  
 احللـم الـذي راود األكـراد    إىلذا الطابع وقد يعود ه . من اهلدوء والكآبة والتأمل   

اليت مارست عليهم أشد احلمـالت      » الشقيقة«وأجهضته الدول احمليطة م، الدول      
أما املقارنة بني الشعر الفلسطيين املناضل والشعر الكردي املناضل مثالً          . عنفاً واقتالعاً 

 وما جيب االنتباه    . مقاربة خاصة توضح نقاط االلتقاء واالختالف بينهما       إىلفتحتاج  
والتـأثر ال   . إليه هو تأثر الشعر الكردي بالشعر التركي واإليراين، عالوة على العريب          

. يعين هنا أن الشعر الكردي مل يستطع يف أحيان ختطي هذه الشعريات والتميز عنها             
فالقرن العشرون هو العصر الذهيب للشعر الكردي واللغة الكردية اليت ارتقى ا الشعر             

وتكفي استعادة أمساء مثل عبداهللا كوران ونوري شـيخ         . ر من القصة أو الرواية    أكث
صاحل وإبراهيم أمحد من اجليل التجديدي األول أو اسم شريكوبيكس من اجليل الثاين             

  .وهو شاعر كبري عاملياً وليس كردياً فقط، حىت تترسخ الصورة الفريدة هلذا الشعر
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  ثالثة أجيال

 القراءة  إىلبدت أقرب   » األنطولوجيا«داهللا طاهر الربزجني هلذه     املقدمة اليت كتبها عب   
إا مدخل أساسي لفهم الشعر الكردي خالل القرن        . التارخيية واألفقية ولكن الشاملة   

وقـد  . العشرين، وال بد من االنطالق منها للتوسع يف مقاربة خصائص هذا الـشعر         
الشعر الكردي ال سيما بعدما     » دةقاع«ركّز على األجيال الثالثة اليت تعاقبت صانعة        

» احلداثة األوىل «مرحلة  . التحمت كلها، بعضها ببعض، وبدت كأا تكمل نفسها       
وخالهلـا متّ   » مشهداً شعرياً خصباً ومتميزاً   «أو مرحلة الرواد استطاعت أن تشكل       

يف و. التمرد على اإلرث التقليدي بأغراضه املستهلكة ولغته اجلاهزة وبالغته الثقيلـة          
طليعة هذه املرحلة أو هذا اجليل حيل الشاعر عبداهللا كوران الذي مترد مع رفاقه على               

وقد طرأ مـع هـذا      . القصيدة التقليدية وأنقذها من ركودها ومجودها لغوياً ومجالياً       
اجليل تغيري على البناء والصورة واللغة ومل يبق الشعر وقفاً على موضوعة أو غرض بل               

وركّز شعراء هذا اجليـل األول علـى روح النـضال ضـد             . »أصبح جتربة حية  «
اخلارجية كافة وضد االستعمار والظلم، وضد الطبقية والواقع املـزري          » اجلبهات«

أما شعراء الستينات فقاموا على ختوم الثورة الكردية        . »الداخل«واهليمنة الذكورية يف    
بعضهم عن بعـض أو   وافترق هؤالء الشعراء ١٩٦١) سبتمرب(اليت اندلعت يف أيلول    

فئة اخنرطت يف صفوف الثورة والتزمت النضال السياسي، وفئـة          :  فئتني إىلانقسموا  
ولعل الظروف املأسوية للثورة انعكست سلباً . انكفأت على نفسها وزهدت يف النشر  

على الشعر الكردي يف الستينات حىت بدت هذه الفترة من الفترات املظلمة يف الشعر              
مرحلـة الـستينات يف الـشعر العـريب واإليـراين، كمـا             الكردي على خالف    

إال أن مرحلة السبعينات مل تلبث أن محلت معامل احلداثة الثانيـة يف             .  الربزجني  يعبر
الشعر الكردي وظهرت عربها أصوات بارزة كانت على بينة من الثورات احلداثيـة             

ة عبداهللا كـوران     التحرر من سطو   إىلإا أصوات سعت    . يف العامل العريب والغرب   
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هذه السطوة كانت مشلت مثالً شريكو بـيكس        . ورفاقه ومن األثر الذي تركوه فيها     
شيو يف بدايام، لكنهم ما فتئوا أن ختلّصوا منها مـتجهني      ه  ولطيف مهلت وعبداهللا ب   

أعلنوا فيها » بيانات«وأصدر بضعة شعراء من جيل السبعينات   . اخلاصة» ثورم «إىل
وبدا نتاج هذا اجليل    .  وجهم، جامعني بني النظرية والكتابة نفسها      رؤياهم الشعرية 

وقد أفاد هؤالء   . »االنزياحات«أو» االحنرافات« مبعظمه حافالً باألساليب اجلديدة و    
وحترروا ) السينما والدراما ( الشعراء من األسطورة والقناع واحللم والتقنيات احلديثة      

 مهومهم اخلاصة، اإلنسانية والذاتيـة،      إىلفوا  من العبء الثوري واأليديولوجي وانصر    
 انعكس سـلباً    ١٩٧٥إال أن إخفاق الثورة الكردية الالحقة عام        . احلياتية واملاورائية 

وكان ال بد من أن     . على الشعر يف تلك املرحلة، فخابت اآلمال وانكسرت األحالم        
ـ      » اخليبة«خيرج شعراء الثمانينات من هذه       ق الـشعر   حاملني معهم بعضاً مـن عب

مبتعدين عن الصخب والعنف والصراخ، ملتفتني      » متيزوا دوئهم «لكنهم  . السبعيين
أما اجليل الثالث فريى الربزجني أنه انطلق       .  ذام واىل ما هو خارجها     إىليف آن واحد    

فالتحوالت . يف التسعينات وقد محل مهوماً جديدة ختتلف عن مهوم األجيال السابقة          
وتركت آثاراً يف احليـاة والثقافـة       » اجلدار«ة أحدثت شرخاً يف     اليت شهدا املنطق  

وقد استثمر شعراء هذا اجليل املخيلة وركزوا علـى الظـواهر اليوميـة             . الكرديتني
البسيطة وعلى التفاصيل واألشياء والبصريات واملشهديات وانفتحوا على األجنـاس          

 الـنص   إىلاحلديثـة   » اهلـايكو «األخرى وخاضوا كل األنواع الشعرية من قصيدة        
  .املفتوح وقـصيدة البيـاض والـشعر التجـرييب والـشعر الـصويف احلـديث              

حافاته عن   شعر اإلنسان املتسائل عند   «يصف علي حسن الفواز الشعر الكردي بأنه        
كم يبدو مصيباً هذا الوصف ال سيما بعد قراءة القصائد اليت محلتها    . »مصريه وحريته 

فعالً، شعر الكائن احلاضر والتائـه،      » احلافات«شعر  إنه  . هذه األنطولوجيا الضخمة  
االغتراب الذي يبـدأ يف املكـان        شعر اإلقامة اليت ليست سوى املنفى نفسه، شعر       

شعر تنصهر فيه املأساة الشخصية واملأساة اجلماعيـة، تراجيـديا          . وينتهي يف الروح  
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ني والعبث واخليبـة    اإلنسان املقتلع وتراجيديا األرض املقتلعة، ناهيك عن أحوال احلن        
. يقـول شـاعر   » كتفاحة عفنة / هي األرض مرة أخرى   «: والسخرية املرة واألليمة  

: ويقول شريكوبيكس . »على مقاس رأس الشهداء   / كان الوطن قبعة  «: ويقول آخر 
  .»نافـذيت الناجيـة منـذ آالف الـسنني        / مل أكن معكم حني بدأت تـضحك      «

عاصر واحلديث، هذا املشهد املتعـدد      ما أصعب اختصار املشهد الشعري الكردي امل      
وقد يكون كتاب   . الذي صنعته ثالثة أجيال خالل ما يقارب قرناً هو القرن العشرون          

هذا املشهد ويشكل منطلقاً    » خيتصر«أول عمل أنطولوجي شامل     » أرواح يف العراء  «
 وليت معد هذا الكتاب ومترجم قصائده أوىل      . لقراءة هذا الشعر خبصائصه ومجالياته    

. فعل الترمجة املزيد من االعتناء، ال سيما لغوياً بغية احلفاظ على جـوهر القـصائد              
 تلمس هذا الشعر الذي جاور الشعر العريب ورافقـه          إىلفالقراء العرب حيتاجون فعالً     

  .خالل القرن العشرين

   عن احلياة اللندنية-كاتب وشاعر لبناين*
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حوار مع الروائي جان بابير في 
  ه آورستان فوضى الفوضىروایت

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إبراهيم بشار حيدري  الفنان التشكيلي: حاوره 
 الروائي املتمرد على قدسية التقاليد و العادات املعروفة يف مدينتـه            –جان بابـري   

كوباين و اليت عشقها حىت الثمالة ، أراد من خالل روايته هذه أن يدرس كل آالمه                
" حة يف جيب السكون ، ويبوح لنا عن تراتيله املعتادة على طريقـة              و معاناته املرب  

بعد أن يتقمص يف شخصياته الروائية مراراً و كأنه لقـيط مـن نطفـة               " اجليوتني  
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 قزح هناك يف معبد سيما ف       –الكلمات املباحة ، اعتاد أن يبحث عن ألوان قوس          
لفحه رياح النشوة عند أول مـدخل       امللعونة دائماً ، اجلميلة أبداً ، الربيئة حقاً ، و ت          

للمعبد ، و اليت تصنع له املسافات جمازاً وكأنه يعتصر اخلمر على دي الفجـر ،                
ليدغدغ شفق الشفاه الناشفة ، هناك بالقرب من مرتع اآلهلة اخلجولة ، حيث جتـد           
مجيع اآلهلة مرتعاً للنشوة احلقيقية ، يف الصباح األكثر خجالً تتحول سـيماف  إىل               

( واية مجيلة أكثر من اجلمال ، ترمم هيكل االبن الضال يف قلب مدينـة امسهـا                 ر
هي األخرية تعيش طقوسها اخلريفية ، و تنام على هامش جغرافية اجلسد            ) كوباين  

املنتشي من العذابات ، هي أقرب من احلقيقة إىل احلقيقة ، ذات هاربة من املفردات               
عون بصمته ، ولكن سيما ف يف معبدها ترتب         احلياتية ، ومن ألف باء السكون املط      

تراتيل العشق اإلهلي يف حوزة السراخس، وباقالء األنني و الوجع ، تلتهم زيتونة من              
مائدة العشاء األخري ، من جهة الشمال يأيتها تيه يبحث من بني كـل األكاسـيد                
ا الزمنية ، عن طقوس خمفية بداخل دمية على شكل امرأة عاهرة، حتمـل ثوابتـه              

األنثوية إىل حيز الفراغ ، يف قبلة سراا أفواه تبحث عن كلمـات تبحـث عـن                 
صفحات ، وصفحات تبحث عن أصابع هالمية لتدسها يف قلب السكون ، بصمت           

  .مرعب 
هكذا تنساق سيما ف أخرياً إىل املقصلة كل صباح  و مساء ، و حتترق على شكل                 

، تعيش وحيـدة علـى دروب       فراشة زرقاء جبانب  زهرة خجولة امسها النرجس         
كوباين ، املطاردة دائماً ، القلقة أبداً ، اجلميلة أبداً ، املرعبة أبداً ، اخلائفـة مـن                  

 . سطور املصري 
ذكرت ) كورستان فوضى الفوضى    (  من خالل روايتك     - جانب بابري      -١س

بأن الذات الكردية، ذات مطاردة ، و تعيش يف غربة مغلوبة ، ما الذي تقصده                
لذات الكردية ، و بالغربة اليت تبوح ا خلسة ، و إىل أي مدى هذه الـذات                 با

  !؟…هي مطاردة يف روايتك 
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 الكل يعرف بأن جان بابري االبن العاق ألرصفة ضالة ، ولقيط من نطفـة               – ١ج
الكلمات عندي مخسة كتب مطبوعة و ثالثية روائية تنتظر مقصلة السماح لتـرى             

الذبح بالسكني ، و حتماً ستكون مطبوعة غري شرعية )  اجليوتني( النور على طريقة   
مثل صاحبها ، أمتىن أن أمتلك كل الورق وكل العزلة ، وكثري من الصرب للسنوات               

  .الكبيسة ألكتب ، و أكتب إىل ما ال اية 
و أقول دائماً كم أكره املساحة الفارغة يف الورقة البيضاء حىت مسيت أخرياً بالنازي                

 وهناك من يسمونين بالنيب املفلس ، وباختصار شديد ، أنا كل شيء و              يف السدمي، 
ال شيء ، ملك األماكن املظلمة ، بعد أن أدس تراتيلي القدسية يف جيب الـسكون      

  .بصمت الكربياء ، ال بصمت اخلوف و اجلنب 
ألا تقلّم أظـافر    ) كورستان فوضى الفوضى    ( نعم حتدثت عن الذات الكردية يف         

يف شخصي ، يف ذات فقدت األيادي فما حاجتها لألصابع ، قد تكون أظافر              الغربة  
غربة دخيلة تقود النفي إىل النفي و حتمل املوت إىل سلمه العايل وكيف ال تكـون                
الذات الكردية بني الغربة و املطاردة ، عندما يفقد بطلها مكاناً للجلوس يف الوطن              

 الرصـيف  – ، فيصبح أباه الشرعي جمازاً و تضيعه بوصلة الزمن للتواصل مع احلبيبة 
  . و أمه الشارع رغماً عن قواعد اللغة العربية–
 عادة الروائي ال يكتب عن احلرية وحدها ، بل يكتب حبرية للوصول إىل              -٢س

  ! ؟…احلقيقة فما رأيك ذه املقولة 
وائـي   عندما يفقد الروائي احلرية يفقد وجوده احملقق يف احليز ، جيب على الر             -٢ج

أن يهذّب احلرية داخل نفسه أوالً ، حىت يكتب حبرية و عري حقيقي دون أمثـال                
  . وقوانني تستعبد اللحم احلر 

 عادة خيلق الروائي األحداث املتتالية ، و الشخصيات ،  والطبـاع ، و               – ٣س
… الصراعات و احلوافز اليت تسير البشر ، فما تعقيبك على هذا القول يا ترى               

  !؟
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لب من الروائي أن يذهب إىل ما وراء احلدود و األلغام للجنـون حـىت                يتط -٣ج
و يقنع القارئ بوجودهـا حقيقـة       . يتقمص الشخصيات اليت يسيرها على الورق       

  .واقعة بالثبوتيات ال جمال للشك بعدم وجودها 
 جان بابري يشبه املطلق ، لكن الروائي عادة ال يعدل بني شخصياته اليت               – ٤س  

يف روايته ، فهل جان بابري يعترب من هؤالء الذين ال يعدلون بني شخصياته  خيتارها  
  ؟…يف الرواية املكتوبة 

 نعم جان بابري يشبه املطلق ، وهو شيء من االندماج و اإلنفاق مع اتمع               – ٤ج  
و حيدث أن أكتب أحياناًَ مربعاً بثالثة أضالع أو مثلث بزاويتني ، لذا ال ميكن أبداً                

بني شخصيات روايايت ، ألا تشبه الواقع ، و أيـن العـدل يف اتمـع                أن أعدل   
  .و الواقع ظلمناه كثرياً ! ؟…الشرقي 

 بعض كتاب الرواية يتورطون يف تفضيل الرواية على الواقع أو العكس ،             -٥س
  !؟…فما رأيك ذا القول

مـا مـن     الرواية هي جزء من الواقع وليست كل الواقع ، ألا تأخذ عينة              – ٥ج
الواقع ، وال أفضل الرواية على الواقع لكنين جمرب على أن أعكس الواقـع يف مـرآة             

  .الرواية 
 هل توجد يف الرواية الكردية املكتوبة خطوط محراء  ، فال ميكن للروائي              – ٦س

  !؟…أن يتجاوزها مهما كانت قدرته 
ات حمددة بقـدر     الرواية هي الرواية مهما كانت لغتها ، وال تنتمي إىل قومي           – ٦ج

/ تابو  / ما تنتمي إىل البيئة احمليطة ا ، وال يوجد بالنسبة يل أية خطوط محراء ، أو                 
  .يفرضها علي اتمع ، ألنين دائماً أسكن خلف أسوار اجلنون الالحمدود 

 حريـة الكتابـة و      –األوىل  :  يقال بأن كتابة الرواية حتتاج إىل حريتني         – ٧س
عبري كشرط أساسي إلنتاج رواية جيدة ، فما تعقيبك على هذه            حرية الت  –الثانية  

  !؟…الشروط يف كتابة الرواية 
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 أي أن أحترر من النواقص      – أنا أحتاج إىل حرية فكرية متحررة من اجلهل          – ٧ج  
و أمتلك منظومة معرفية تؤهلين لكتابة الرواية ، وليس أن مينحين اآلخرون احلريـة              

  .لكي أكتب 
أبدعوا يف أعماهلم الروائيـة ، مبـن        ) عامليني و حمليني    ( يون   كتاب روائ  -٨س

  !؟…تأثرت يا ترى من بني كل هؤالء الكتاب 
لكـين لـن    / أو ايزابيل ألندي    / جورجي آمادو     /   قد أكون تأثرت بـ      – ٨ج

أجرب يوماً أن أكتب بأنفاسهم ولكن عواملهم الروائية جتذبين إىل االستمتاع م ،             
 ، و أنين أعمل جاهداً منذ عشر سنوات لكي أشبه جان بابري الذي              ما يشبه السحر  

  .خلقين و أحاول صنعه مثلما أريد أنا 
وما فعل الثقافة الروائية يف     ! ؟… ملاذا تكتب الرواية وملن تكتبها يا ترى         -٩س

  !؟…األدب الكردي
تمعات  أكتب الرواية لنفسي احملرضة على التمرد و أقنع نفسي ، علماً أن ا             – ٩ج

اليت مل تتطور روائياً ، ال ترتقي ، وال تتطور حنو األفضل و أحاول االرتقاء بروحي                
  .و إيصاهلا ملن هم على شاكليت 

 هل كتابة الرواية هي ألجل التجريب التقين و اختبارا املوهبة األدبية أم             -١٠س
  ! ؟…هناك عامل آخر بداخلك يدفعك ألن تكتبها

ا وذاك ، و الشيء اآلخر و األهم يدفعين للكتابة ، أو             قد تكون شيئاً من هذ     -١٠ج
إن وجود األدب يف احلياة دليل أن احليـاة         " فرانسوا بيساو " جزه بالقول للكاتب    

و بالفعل أعتقد أن احلياة غري حمتملة بدون وجود األدب ، ألن            " وحدها ال تكفي    
 شيء أكثر روعـة     األدب أعتربه مصاحلة وجدانية مع الذات و االرتقاء بالروح إىل         

  …و سأكتبها إىل ما الاية … ومجاالً ، لذا أكتب الرواية 
  !؟…  هناك رواية خنبوية و رواية شعبية ، عن أي نوع تكتب يا ترى -١١س
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 الرواية أحياناً ليست الواقع ، ألن الروائي خيلق كائنات حربيـة و ورقيـة               -١١ج
طافات يف الشخصية لكن حتماً     لتنموا مع الصفحات و األحداث و املالمح و االنع        

أي الرواية ، تعكس جزءاً من الواقع ، لكنها ليست كل الواقع و لن تكون ، بـل                  
  .هي حماكات وجدانية مع الواقع ال أكثر 

 مثة انتقادات يتداوهلا بعض املثقفون من أن الرواية العربية ختلّت عـن             -١٢س
…  تكتب بنفس الـنمط      فهل الرواية الكردية أيضاً   … احلاضر ملصلحة التاريخ  

  !؟…أم ختتلف عنها ببعض اجلوانب
 نعم أن الرواية الكردية اهتمت باجلانب التأرخيي و املعاناة اإلنسانية لكن ال             -١٢ج

نستطيع تسميتها بالرواية التارخيية كالرواية العربية اليت خدمت العروبة فقط ، بـل             
ة العربيـة ، وهـذا يعـين        هناك اسقاطات تارخيية على الواقع املعاش بعكس الرواي       

استحضار التاريخ ليكون قريباً من جمموعة األفكار اليت يؤمن ا املثقف الكردي ،             
  !؟…وال أعرف هل جنحت بنقل هذا الواقع إىل القارئ أم ال

  ؟ …  هل هناك نتاجات أدبية امسها الرواية يف األدب الكردي -١٣س 
  ! ؟… ومن هم أهم كتاب الرواية الكردية   
 نعم هناك رواية كردية ، و لكن لألسف ليست باملستوى املطلوب ألا ،              – ١٣ج

مازالت ذو مالمح طفولية ألسباب كثرية ، منها عدم وجود احلرية وعدم تـداول              
اللغة بشكل رمسي ، ورغم هذا أستطيع القول بأن الكتاب الكرد أوجدوا روايـات           

وبـالطبع  ، أا مل تكن مكتوبـة      هامة جداً يف األدب الكردي على مر التاريخ إال          
ستكون الرواية الكردية رواية حقيقية و قوية يف حال غياب جـالدوا الكلمـة و               
مقصلة لقطاء األرصفة التارخيية ، و حراس بوابة اللغة املقدسة تلـك اللغـة الـيت                

  .خدمت نفسها ومل ختدم اإلنسانية ، كمال يقال 
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  :سينما 

  
 بدو من تاريخ األكرادلل عدنان عودة يصنع تارخياً

 
  فاروق الربازي

وهو مـن   " فنجان الدم "التارخيي السوري اجلديد    " البدوي"حتاول أحداث املسلسل    
السورية ومـن   " سامة"تأليف عدنان عودة وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج شركة          

بطولة مجال سليمان وقصي خويل ونسرين طافش وباسم ياخور وبيار داغر وغسان            
  . حتــاول أن تقــول أشــياء كــثرية   ،اء مغــريبمــسعود وميــس 

اسم املسلسل يأيت من عادة بدوية بشرب فنجان من القهوة املرة على نية قتل أحدهم               
ىل القتال هي عادم    إبنية ذهاب   " فنجان الدم "ن عادة شرب     أ يف حني يرى األكراد   

وال . على عكس توصيف الكاتب السوري عدنان عودة الذي اعتربها عادة البـدو           
 أنيبـدو   ! ن يصنع تارخيا للبدو من تاريخ األكـراد        أ ن عدنان عودة يريد    أ نستغرب

  .حد املثقفني الكرد يف سوريا أحسب!" تعودوا يف تشويه التاريخ"بعض السوريني 
ن مثل هذه العمليات التشويهية حدثت عرب التاريخ وكانت دائما حتدث على             أ واحلق

 أو على املستوى املسلسالت التلفزيونية،      مستوى األحداث السياسية نادرا ما حتدث     
وال .  ال يدلو أهل الثقافة بدلوهم يف هذا الفساد الثقـايف          أنالثقافة، لذلك كان جيب     

 تشاهد مشهدا دراميا وهو يتحدث عـن        أنخيفى على احد انه حدث أكثر من مرة         
 أوتمع   هذا التاريخ هو ليس هلذا ا      أن تمع ما يف حني يعرف       أوتاريخ لشخص ما    
  . لذاك الشخص



    ٨٢٠٠  صيف وخريف -  ٦١ – ٦٠ ان  عشرة  ـ  العدداخلامسةاحلوار ـ السنة    ١٨٤ 

اليت جتري أحداثها عـن تـاريخ       )  العربية أو(وميكن تعداد عدد املسلسالت السورية      
ـ على سـبيل    ) ثريا(األكراد لكنها تصنف ضمن التاريخ العريب، بدءاً من مسلسل          

مجـال سـليمان،   ا املثال ـ وكان كاتبه الكاتب اد سرييس ومن بطولة خالد تاج 
الـشهري وغـريه ـ    " باب احلارة"، ومرورا مبسلسل "ح الدينصال"وانتهاء مبسلسل 

لعرف بالضبط حجم رد فعـل      " باب احلارة "حبذا لو قام احد وحبث يف غوغل عن         
  .األكراد

هي عادة كردية، ومن يعرف     ) الدم(مثة من يرى من األكراد بأن عادة شرب الفنجان        
. ضور يف جمالـسهم يكون دائم احل" فنجان الدم" حديث   أناألكراد عن قرب يعرف     

عندما حتالفت عشرية عربيـة   : ملخص القصة الكردية التارخيية هو على الشكل التايل       
وهم أكراد من رأس العـني ـ مشـال    (املالن   وهامجوا باشواتاألتراكمع " جيس"

 يبـادر  أنوضع باشا املالين فنجان القهوة املرة وكان فيه دم وطلـب      ) شرق سوريا 
سيقود احلرب ضـد هـذا      " فنجان الدم "، فمن يشرب    أحد احلاضرين إىل الشرب   

كلف دوريش عفدي نفسه حبمل     . التحالف وعندما ينتصر ستكون عدولة من نصيبه      
 انه اخفق    إال  احلرب إىلهذه املهمة كونه كان حيب عدولة وشرب الفنجان وذهب          

مة  عن اجناز امله   ذا كنت عاجزاً  إ: فيما بعد أتى والده ووجه له اخلطاب وقال       . وقتل
 األتـراك ملاذا شربت الفنجان؟ ومن هنا قام والده بشن حرب ضروس ضد العشائر             

ـ   األمر" جيس"وضد عشرية   ) براق( . إىل اهلـروب  " بـراق "و" جيس" الذي دفع بال
ـ    " جيس"الـ علـى  (هربت جتاه جـرابلس     " براق"هربت باجتاه اجلزيرة العربية وال

رة السورية وهكـذا انتـهت      وبقي األكراد يسيطرون على كل اجلزي     ) حدود تركيا 
يف الغناء الكردي حيضر املطرب باقي خضر تفاصيل دقيقة عن هذه احلرب            ". احلرب

 عـادة   إننعـم   . وكذلك يف القصص الشفاهية الكردية، ويف مناسبات شعبية أيضا        
فنجان الدم هي عادة األكراد ورمبا كاتب السيناريو كونه ترعرع يف وسط األكـراد          

 سند ليقيم دعوى    لألكراد يعرف مسبقا ليس     ألنه البدو   إىلوهلا  اقتبس هذه القصة وح   
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 هـو عـريب     األيـويب امل نسمع دائما بان صالح الدين       . وهذا حيدث دائما  .. ضده
قرأنا عن كل هؤالء يف املناهج التعليمية وحىت وقت قريب          .. وكذلك طارق بن زياد   

 الواقع  أن إالر واعتزاز    من الشخصيات القومية العربية وهذا مدعاة فخ       أمكنا نظن   
 كردي وكـذلك    أصل لكنه من    إسالمي هو قائد    األيويبكما هو أن صالح الدين      

ــري    ــو بربـــ ــاد وهـــ ــن زيـــ ــارق بـــ   . طـــ
 عملية قرصنة عن حق وال نعرف بالضبط مىت سيصلح الوضع وكل شعب يعتـز               إا

ـ     أو تبين شخصية عربية     أنبتارخيه ال بتاريخ غريه، ومن املستحيل        ى  غري عربيـة عل
 غريهم، والسؤال مىت سنصلح األوضـاع ونعيـد         أو كان   أكراداثقافة وتاريخ الغري    

  . مكانه، ومسألة التماهي والقرىب شأن آخرإىلالصواب 
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   :نص
  أنصاف حلول.......أنصاف دوائر

  ةإليك فاروق طوزو ألننا  نقف معاً داخل مربع الدائر
  تغريد كشك

  
رية تزداد اتساعاً، وكلما ازداد اتساعها تصبح أكثـر    عزيزي،ها هي دوائر الليل الصغ    

آلن يزداد اتساع الدوائر، أراها     . اقتراباً من هالة شيء ما كان يبدو يف املاضي مضيئا         
  .تكرب، تتشابك، مث تتالقى أنصاف الدوائِر حلوالً ألنصاف مشاكل

ملساء شعاعات يبدو هذا عادياً يف الليل؛ عندما ينام من حولك الضجيج ويتناثر ضوء ا      
من أحالم خفية، شعاعات تنتظر يف مساراا املختلفة شيئاً ما يكون مضاًء بـسواد              

  .حرب الطباعة املسافر إليك عرب الكتابة اآللية
فجأة يزداد اتساع الدوائر، تتالقى لتتالصق إىل األبد ولتصبح دائرة واحـدةً كـبرية              

، وكنت حينها مثل عبقري تـرك       مركزها ضياع وأوتارها رمستها يد فنان جمنون تائه       
  .أحالمه غافيةً فوق غطاء سريٍر مجيٍل وحيد

بعد منتصف الليل بقليل تتدحرج الدائرة ببطء لكنها ما زالت ال تعرف اجتاه الدوران              
يف زمن اهلروب، وأدرك فجأة من خالل يأسي أن الدائرة حتـوي أرقامـاً وأزمنـةً                

جتاه دوراا يوماً ما؛ وأا ستحمل معهـا        وعقارب منحنية وأا ال بد وأن تعرف ا       
اجتاه أسفاري ومتاهايت وتكون متاماً مثل ذايت تدور حول نفسها كل يوم، أنطلق منها     

  .أحياناً وتنطلق حنوي دائماً
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الساعة اآلن تقترب من الثالثة فجراً، أحس بأن اتساع الدائرة ما هو إالّ اهتزاز أمواٍج               
سع كاملد واجلزر، تقترب من رماٍل دافئٍة وتعود لتصطدم         عاتيٍة تتالطم يف داخلي وتت    

  .بصخور اخلوف الباردة من جديد
ما تزال الدائرة  آخذة يف االتساع، وها هو شعاع الشمس الداىفء قد بدأ  خيتـرق                 
زجاج نافذيت وبدأ الدفء يهمس ألطرايف الباردة طالباً منها التوجه إىل املطبخ إلعداد          

  .شيء ما
ائرة اتساعاً واقتراباً وتتداخل الدوائر يف عقلي بالتتـابع حينـاً وبـاالفتراق             تزداد الد 

أحياناً،ألدرك يف حلظٍة أن رغيف اخلبز دائري الشكل، والصحن كـذلك وقاعـدة             
  .زجاجة الزيت، طاولة الطعام أيضاً دائرية الشكل واملضمون

دائرية أخرى، ضحكت أيقنت أخرياً أنين جيب أن أكون اآلن قد سقطت داخل دائرٍة            
وعدت ألحبث عن دائريت الوطنية وعن دائريت احلزبية وعن دائريت العقائدية ودائـريت             

  .الشعورية ودائريت الفكرية وعن دائريت اجلغرافية ودائريت االتصالية
ولكن، أميكن أن يكون للشكل اهلندسي ارد كل تلك الدالالت؛ حبيـث يكـون              

الدالالت، وأن حتمل كل شارة داللةً معينة ال يدركها         الكون جمموعة من اإلشارات و    
  إالّ من كانت بصريته يقظة؟

وهل ميكن أن يكون لكل منا دائرةٌ حتيط به وتتحكم به فتكون مبثاية قيٍد أو حاجز؛                
  أو قد تتشكل لتظهر له على شكل دستوٍر أو نظاٍم يسري مبوجبه؟

  عزيزي،
وليس هلا ما يضبطها أو حيكمها دائماً، وحنن        الدوائر املوجودة يف حياة كل منا كثرية        

نرفض وضعنا ضمن تصنيف مذهيب أو عقائدي أو فكري معني، بل قد جند يف ذلك               
  .انتقاصاً لفرديتنا وحتجيماً حلركتنا وإلصاقاً لصفة العمومية بنا

انا لست امرأة عادية، أفكاري قد ال حتمل صفة اخلصوصية املطلقة لكنـها يف ذات               
ة وفريدة، أي أين قد أكون صاحبة انطالقة الحمدودة اىل آفاق وأماكن غري             الوقت مميز 
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مسبوقة، أي مبعىن أنين استطعت أن أنتقل بنفسي من الدائرة اجلغرافيـة إىل الـدائرة               
الفكرية ومن مث إىل الدائرة االتصالية، ومن هنا ال أحب أن يتم تصنيفي مع اآلخرين               

 ال أرضاه لنفسي، ولكن تعدد الدوائِر هذا املساء         يف منظومة أو دائرة واحدة ، هذا ما       
جعلين أرى نفسي معك داخل هذه الدوائر مجيعها ، فأنا لست خارج دائرة التصنيف      
الواسعة، أي أن الناس يستطيعون أن  يقولبوا معتقدايت وآرائي داخل دائرة واحدة أو              

  .خر واملغلقة أبداضمن جمموعة من الدوائر املتداخلة حيناً واملتباعدة حيناً آ
الدائرة مغلقة دائماً؛ إذا فتحناها تغريت معاملها وفقدت أهـم مـا مييزهـا وهـي                

  .االستدارة، ضمن نقطة البداية تنتهي، ومن نقطة النهاية تبدأ من جديد
اخلري والشر حكاية دائرية املالمح، النور والظالم حكاية دائرية املالمح، العدل والظلم            

المح أيضاً، أنا وأنت قد نكون حكاية غريبة لدوائر عديدة ؛ فنحن            حكاية دائرية امل  
  .عزيزي نقف اآلن  معاً داخل مربع الدائرة الكبرية

  .حتيايت أرسلها لك إىل حني اخلروج من مأزق الدائرة الكبرية
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  :قصة
  حلم يف عمق املطر

 ساالر علو

، قطـرات املطـر   من خلف زجاج النافذة،كانت األشجار حتاول أن تضم بذراعيها          
و يساراً، عاريةً غري آة بالريح اليت كانت تعـصف ـا مـن كـل                 متمايلةً مييناً 
، مذ أن جتـردت     الباهررمبا ألا ختلت عن ثوا األخضر        ، تبدو حزينة  ٠٠٠اجلهات

املنال للحطابني اتهدين، ولكن األشجار بقيت       عن أوراقها اهلاربة باتت هدفاً سهل     
الربيع لتدب احلياة فيها من جديـد ـ    من رحيل الشتاء وعودةصامدة وهي واثقة 

  _فمن له جذور عميقة يف األرض ال يقتلع من تربته أبداً 

  .مهما الكت عليه فؤوس احلطابني

العصافري وطيور احلمام الربي تطري وهي ختفق جبناحيها فتنفض عنهما قطرات املطـر             
  .صن آلخر مبتهجةً بعودة الربيعوتنتقل بنشاط من شجرة ألخرى ومن غ الضاحكة

، إال  يف هذه البلدة، تبدو الشوارع خالية من الناس، يف األيام العادية ال جتـد أحـداً               
 ما تلقى شيخاً مسناً جيلس على كرسي فوق مصطبة مرتفعة وهو يراقب حركة              نادراً

ـ               رتل، اجلنود النشطة يف الثكنة، أو رمبا تشاهد فتاة وهي تنشر املالبس على سطح امل
  أن ختتفي بني قطع الثياب امللونة  حبركات سريعة ال تلبث
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  .  حركة يف النهار، وسكون مذهل يف الليل٠٠٠احلياة مملة يف هذه الثكنة 

أشرقت الشمس، املطر ال يزال يهطل،الحت يف السماء ألوان الطيف الزاهية مرتسمةً            
يـة يعجـز الرسـامون    شكل قوس ايتيه تلتقيان خبط األفق ـ لوحة فنية إهل  على

املوهوبون عن جتسيدها ـ ذكرتين هذه اللوحة حببيبيت املشتتة، منذ سنني وأنا أمللـم   
ويفرقـوا  ، فنساء احلارة عرفوا كيف يزرعون الفنت بيين وبينها       ، أجزاءها، لكن عبثاً  

  .مشلنا ويسرقوا ابتسامتنا

 والسأم رغم أنّ الثكنة بدأ املطر يتالشى شيئاً فشيئاً حىت توقف متاماً، شعرت بالوحدة        
مليئة باجلنود القادمني من شىت أحناء البالد لتأدية اخلدمة اإللزاميـة، تركـت              كانت

أراقب منها، استلقيت على السرير برهةً  مث غادرت املهجع مرتدياً            النافذة اليت كنت    
ظر العسكرية مع الرتب، ورحت أمتشى يف الساحة اخللفية اخلالية من اجلنود، أن            البزة

  .بعينني وعقل تدور فيهما أحالم كثرية خينقها الواقع املزري إىل السماء

  ،مسعت صوت فتاة تنادي بأنني متواصل يلهب أوتار األذنالشائكة يف تلك اللحظات

  .ـ يا شب من فضلك،أحتاج إىل مساعدتك،إذا تكرمت

ت كان الصوت لطيفاً وناعماً كما كان قوياً وحامساً، ألتفـت إىل مـصدر الـصو              
تقف بقامتها املديدة املمشوقة وتضع يديها يف خاصرا، بينما اسـتدار            ألشاهد فتاةً 

  !أتتحدثني معي؟:وجهها كالبدر املكتمل، صمت برهةً مث قلت

  ٠٠أرجوك ساعدين٠٠٠أنت ٠٠٠ـ نعم ،أناديك
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اقتربت من السور احمليط بالثكنة والذي يفصلها عن البيوت القريبة احمليطة ا،كـان             
مبنياً من قطع طينية صلبة،أختلط يف داخلها القش مع التراب واملاء،تعلوهـا             ضاًمنخف

  .أسالك شائكة مبعثرة، مزقها اجلنود اهلاربون حبثاً عن الطعام واجلنس

رغم أنه حمظور، قفزت من فوق السور ودخلت حديقة مرتهلم، اقتربت من الفتـاة،              
  ٠٠٠ا الشفاف الفاضحكثب، رائحة األنوثة تفوح من حتت ثو تأملتها عن

ـ أهالً بك يف حديقة مرتلنا، أرجوك هال تفضلت وسـاعدتين يف حلـب البقـرة                
  ٠٠٠٠ال أستطيع أن أحلبها لوحدي املتمردة، فأنا

ولـو  ٠٠٠! ما ألذَّ احلرية اليت نلتـها     ((٠٠ـ بكل سرور، مساعدة املالك رمحــة     
  ))حلني

ضعت السطل الفارغ حتـت     حتركت الفتاة خبفة وجلست القرفصاء خلف البقرة، و       
  ٠٠٠٠وبدأت احللب بنشاط، وهي تدلك أثداءها بكفيها الناعمتني  أثداءها

  ))مازحةً((٠٠ـ ال تتفرج، اقترب وساعدين يا حضرة اجلنرال 

اقتربت منها أكثر وجلست القرفصاء مقلداً إياها،أحنيت رأسي قليالً وتأملت وجهها           
أحن إىل قبلة طويلة أقطف ـا مثـار أنوثتـها           ((من بني أثداء البقرة املتدلية       احلنون

ـ   ،كان جسدها وهي تعمل، يهتـز  ))الناضجة ـ لكن القبعةالعسكرية فوق رأسي 
  . وكأا تؤدي رقصة شرقية أصيلة بتناغم متناسق فيبدو

امتأل السطل باحلليب، وقفت وهي متسح بيدها العرق املتكون فوق جبينها، تلهث يف             
  شغف
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  .،عفواً  )٠٠٠٠   اجلنـ(اً ملساعدتك يا حضرة ـ لقد انتهيت، شكر

مث جترعت قليالً من احلليب الطازج وهي تضغط بشفتيها على حافة السطل، وعندما             
  .رفعتهما بلطف مستلذة بطعم احلليب انتهت

  .ـ تفضل وأشرب بعض احلليب الرباين

 ـ  تناولت السطل من يديها، ورحت أشرب احلليب بشراهة، بينما كانت حتدق يب
قضيت على اجلوع الذي أعاين منه ويعاين منه اجلنود يف هذه الثكنـة ـ وعنـدما    
أعدت السطل إليها، ملست يدي يديها، فانطلقت شرارة عظيمـة شـطرت قلبينـا           
امللتهبني، وقع السطل من يدينا، سال احلليب على األرض ببطء حىت المس قـدميها              

اقتربنا من بعضنا أكثر بني ، ديناـ سقطت القبعة العسكرية ـ يف حني تشابكت أيا 
حىت كادت أجسادنا تتالمس لتحترق يف هليب جهنمـي         ، أشجار احلديقة املتشابكة  

تأملت يف عينيهـا     .بعد حرمان طويل، استمر اللهاث بضع دقائق مث انقطع بعد حني          
فرأيت الدموع تشرع باهلجوم على خديها غزيرةً كاملطر الذي بدأ يهطـل علينـا              

، اقتربت بشفيت من شفتيها     ))أدركت أا أقدمت على االنتحار      ٠٠٠ية  كفتاة شرق ((
، وأوشكت أن أقبلها وأضمها بني ذراعي بقوة، ويف اللحظة مسعت صوت طرقـات      
قوية زين من الداخل، وأحسست أنّ الدفء الذي كنت أشعر به قد تالشى وحتول              

يين من جديد بعد أن     من املاء البارد تدفق فوق جسدي الضائع، فتحت ع         إىل شالل 
أغلقتهما من أجل القبلة املوؤدة، رأيت اجلنود من حويل وهم يهرعون راكـضني إىل         

بينمـا   ))٠٠٠٠٠٠٠اجتمـــــــاع :((ساحة العلم مرددين كلمةواحدة     
  .الرقيب واقف فوق رأسي ويف يده قصعة مـــــــاء

   -انتهت-                 
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  شعر
  وطن

                      أمحد محيد                       
  

  املطر خيبو يف هذي املدن
  كالعتمة املنتشية يف زوايا األمكنة

  يف كل األمكنة
  تتمارى األهازيج..... تتوارى 

  تنطفئ الدبكات
  ترسو حنو الالشبع
  مدننا مجيلة

  امتصتها األشواك الزاحفة
  غاب عنها قزح

 دموع راعفة حنو املطلق
  ياسامعي اهلمسات

  عي األقواتيامان
  يا ساجين ذكرى األموات

  تزحف........العتمة تزحف 
  تأزف بليل يم

  أيا مدن اخلراب واملوسيقا الراعشة
  والربيع املطفأ
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  بوار..... بوار ..... بوار 
  العتمة تتفرد
  العتمة تتوحد

  مع الدياجي واملقل املطفأة
  مشكلة خارطة
  وطن مباح
  وقهقهة طغاة
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   :إصدارات جديدة
  

  :من  قضايا املعجمية الكوردية •
  .عن روافد للثقافة والفنون  بدمشق) ٢٠٠٨(عنوان لكتاب جديد صدر مؤخرا 

يعترب الكتاب من أول الدراسات اليت ترصد تاريخ وتطور الدراسـات املعجميـة يف              
ت اليت تعترض الصناعة املعجميـة يف اللغـة          أهم املعضال  كما يعاجل . اللغة الكوردية 
  .من القطع الكبري٢٨٧يقع الكتاب يف . الكردية املعاصرة

  .الكتاب من تأليف الباحث  خالد مجيل حممد
  

   ): Gulistana Zim.n( حديقة اللغة  •
 عن دار نشر حممد عبد املـنعم ،     ٢٠٠٨عنوان لكتاب جديد صدر مؤخراً يف عام        

  .حلب ، سوريا 
الكتاب من بني احملاوالت اهلامة والنادرة يف تعليم اللغة الكردية ، حيث يتألف             يعترب  

قاموس : قواعد مبسطة للغة ، الثالث      : ألف باء ، والثاين     : األول  : من ثالثة أقسام    
  . من القطع املتوسط ١٦٥يقع الكتاب يف . مفردات 

  . الكاتب مروان بركات الكتاب من تأليف 
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  :واإلسالم السياسي التشدد الديين  •
  . عن دار الرأي للنشر ، دمشق ، سوريا ٢٠٠٩عنوان لكتاب جديد صدر يف عام 

انتـشار  : الكتاب عبارة عن دراسة يتألف من مخس فصول يشمل املواضيع التاليـة             
التشدد الديين ، االسالم السياسي كمفهوم يرتكز على أسس و بيانات ، األصـولية              

األصويل ، األصولية ليست هي احلل ، املنجز احلـضاري          ومستوياا ، مأزق العقل     
  .واإلسالم السياسي األصويل ، نقد نظرية احلكم اإلسالمية 

  . صفحة من القطع املتوسط ١٨١يقع الكتاب يف 
  .الكتاب من تأليف الكاتب إحسان طالب 

  

  :ملك الكلمات  •
  .مشق ، سوريا للنشر والتوزيع ، د عن دار الينابيع ٢٠٠٩عنوان لكتاب صدر عام 

وهو من تأليف الشاعر    . الكتاب عبارة عن جمموعة شعرية مترمجة عن اللغة الكردية          
. الكردي املعروف شريكو بيكه س ، وترمجة الكاتب الصحفي صـالح بـرواري              

  . صفحة من القطع املتوسط ١٥٥الكتاب يقع يف 
  

  :أحداث ومواقف : جالل الطالباين  •
  . دار أبعاد للطباعة والنشر ، بريوت ، لبنان عن٢٠٠٨عنوان لكتاب صدر عام 

طالباين علـى ضـفيت     : الكتاب يتألف من ست فصول تشمل على املواضيع التالية          
احلياة والسياسة ، طالباين والثورة اجلديدة ، طالباين والعالقات العربيـة ، طالبـاين              

  .ودول اجلوار الكردي العراقي ، طالباين واملعارضة العراقية 
  . صفحات من القطع املتوسط ٢٠٩كتاب يف يقع ال
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  .الكتاب من تأليف الكاتب الصحفي ساالر أوسي 
   

  :ألجلك عتقت قيودي  •
 عن مؤسسة مسا كـرد للثقافـة والفـن ، ديب ،             ٢٠٠٨عنوان لكتاب صدر عام     

  .اإلمارات العربية 
عر وهو من تأليف الشا   . الكتاب عبارة عن جمموعة شعرية مترمجة عن اللغة التركية          

 ٩١الكتاب يقع يف  . ديالن شوقي ة والشاعرة   املعروف أمحد عارف ، وترمجة الكاتب     
  .صفحة من القطع املتوسط 
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  الفهرس
    ٤                      هيئة التحرير     االفتتاحية
  تاريخ تأسيس احلركة الكردية يف سوريا :ملف العدد

  جذور املسألة الكردية يف سوريا
    ٦                     لي بدرخان ع

   البدايات التارخيية للحركة الكردية يف سوريا
  ٢٠                      راماين كرد

  صفحات مشرقة من تاريخ احلركة الكردية يف سوريا
   ٣٢             سردار بدرخان

  :حوارات 
  مسامهة لة احلوار
  ٥٢              عبد احلميد درويش

  وحات تنتظر التحقيقمسرية شاقة وطم.. احلركة الكردية 
  ٥٧                              إمساعيل عمر

  مقابلة مع الشخصية الوطنية احلاج دهام مريو
   ٦٦                 ريرب سليفي : ترمجة عن الكردية 

   :شهادات 
  وعي احلاضر وتأهيل الذات 

  ٧٢                    ياسني احلاج صاحل   
  فضل الكرد على العرب 
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   ٧٤                       هاتف جنايب 
  كردستان تناقضات العروبة

   ٧٨            حسام عيتاين  
  مالمح العالقة األخوية بني الكلدان وكردستان

     ٨١                   حبيب تومي        
  يف مديح التعددية اإلثنية والدينية  

   ٨٥          برهان غليون  . د 
  :وثائق 
  مذكرة

  ٩٠          نور الدين ظاظا . د
  :اءة يف الكتب واملطبوعات قر

   )مذكرات الدكتور نور الدين ظاظا ( قراءة يف كتاب 
  ١٠٢           برزجنيرودوست

  سيكولوجيا اجلماهري 
  ١١١          عرض حممود باديل 

  
  :أحباث وكتب مترمجة 

  أثر إيار االحتاد السوفيييت على الكرد 
  ١٢٤             مارتن فان برونسن ، ترمجة رازآل حممد 

  انة الدكتور حممد نوري ديرمسي يف احلركة الكردية مك
  ١٣٧                 ، ترمجة امساعيل بادي
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   :نشاطات

   برقية عزاء يف رحيل شاعر فلسطني واإلنسانية حممود درويش
  ١٤١              احلوار 

  ....الفنان دروست يقيم معرضاً فنياً 
  ١٤٢                     احلوار

        ....حسكو حسكو يف معرضه 
  ١٤٦          حممود شاهني . د 

  :  شخصيات كردية 
  مؤسسي أول تنظيم سياسي كردي يف سوريا 

  ١٤٩            احلوار 
  :أدب وفن 

   فتنة اللون وسحر الذاكرة.. الفنان خليل عبد القادر 
  ١٥٩                                      نذير جعفر 

  أدباء كورد من خارج كردستان 
  ١٦٦                 فاضل عباس اجلاف 

  أنطولوجيا بالعربية" أرواح يف العراء " كتاب 
  ١٧٠                    عبده وازن

  ....حوار مع الروائي جان بابري 
  ١٧٦          ابراهيم احليدري 

  :سينما 
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  عدنان عودة يصنع تارخياً للبدو من تاريخ األكراد
  ١٨٢          فاروق الربازي 

   : نص 
  أنصاف حلول ... أنصاف دوائر 

  ١٨٥          غريد كشك ت
    : قصة 

  حلم يف عمق املطر 
  ١٨٨            ساالر علو 

  : شعر 
           وطن

  ١٩٢             أمحد محيد 
  ١٩٤                إصدارات
  ١٩٧            الفهرس

  


