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 بالغة التلكؤ يف املشهد العراقي الراهن

 
تتبارى األفواه و األقالم واملنابر هذه األيام، السياسية منها واإلعالميةة، اإلقييييةة والبربيةة منهةا،     
واخلارجيةةة والخايييةةة .ةةذلموو ع مولةةوعة الت .يةةخ عيةةد دة مر يةةة جخيةةخا قةةخ بةةخد  ع البةةرا  

بني من يصف املر ية بالخميقراطيةة، ومةن يصة ها عاببةخ      اجلخيخو فتتوزع األصوا  ع هذا امليخاة
الخ.تاتورية دو ماببخ الطائ ية وودوماببةخ الوةوفينية ووو وهاهةا مةن املاببةخيا  الوةائبة ع عةا         
السياسة والصحافة والخعايةو لكن مبظم تيم األوساط تبجز عن، دو تتهةر  مةن يخيةخ ماهيةة هةذه      

واستوةرا  مةاينب ا التهيةا ،ةا ، وبلةم بنةفا بة افة ببيةخا عةن          املر ية وما جيب دة تكوة عيية   
ا يسةب  ةال يوض الذي طاملا لةف  الةذهنيا  ال ارقةة ع اسياسةة اخلطابيةة والبهرجةة البالهيةة، التة        

.البادا دة  خاثة دي مر ية تتحخد عسيياتها اجلخيخا و مباياها الزمنية عبزل عن التحوال  النوعية 
 كر وامليارسة والوعاوواجلوهرية ع ال 

ا يةخثها ع الةوعا والبنةد    ةلكن اسقيقة ها دة يصوصية دي مر ية تقاس بنوعية القطيبة التة 
ا البخ دة ُترتجم اىل نصوص قانونية وبالتالا ممارسا  خمتي ة عن ةالثقافية واالجتياعية والسياسية، الت

 سابقاتها عيد درض الواقعو
برا  دة مثة ،جةة يطابيةة الزالةط تط ةد عيةد املوةهخ اليتةزال        يال ظ املتابع الخقيق ألولاع ال

هاجس الت يا، ويصوصًا فييايتبيق بتنظيم البالقة الخستورية بني بةبب .ردسةتاة والوةبب البربةا     
وتنظةةيم البالقةةة اجل رافيةةة بةةني دقيةةيم .ردسةةتاة واإلقيةةيم البربةةا ع البةةرا ، ع  ةةرد بةةبارا    

بع عيد بيط القصيخ وجةوهر املوةكا البراقةاو بلةم املوةكا      وتصرحيا  مطاطية دوة ولع األصا
ا يسةتحيا تبيورهةا دوة تنظةيم    ةالذي يتجسخ بالخرجة األساس  سب اعتقادنةا ع موةكا ا،ويةة التة    

ا،ويا  القومية والي وية واجل رافية عيد دسس ديتيارية ببيخا عن اإل.راه دو التوبث با،وية الوطنية 
مجع عربا و.ردي عيد مائخا وطن وا خ فحسب با تبجز ديضًا عن مجع عربيني ا التبجز عن ةالزائ ة الت

 دثنني جملرد انتيائهيا اىل طائ تني خمتي تني دو منطقتني ج رافيتني م ايرتنيو



 
 
 
 
 

 
  

ا سبقط وتزامنةط ثةم تيةط سةقوط     ةديوَُ  ما خيي نا هو دة تتحول الوعود املخو نة عيد املواثيق الت
قبا دطيا  واسبة من املبارلة البراقيةة السةابقة، ورمةوز اسكومةة      صنم صخام  سني ع ب خاد، من

اسالية، فييا يتبيق بالبالقة اإليتيارية بني ببب .ردستاة والوبب البربا، اىل  رد  بور   ترمسها 
اإلرادا الواعية الناببة من اإلمياة ب ة ببب .ردستاة ببب  ر ودة مايربط  ب اه من الوبو  هو قةيم  

 بايش اسضاري وا رتام يصوصيا  اآليروالت
وداّل  َ هةةذا التيّكةةا ع تطبيةةق بنةةود قةةانوة ددارا الخولةةة ليير يةةة اإلنتقاليةةة   ويصوصةةًا البنةةخ 

ا ة( من  املتبيق بتطبيع األولاع ع مخينة .ر.وك وهاها من املناطق الكردستانية التة 58الة)
السابقة، عةن طريةق تةال  تر يةاب ودبةاداط ملواطنيهةا        مت تبريبها من قبا األنظية البراقية الووفينية

األصالء من الكرد والرت.ياة ودقامة مستوطنا  عربية فيها، واقتطاع األقضةية والنةوا ا الكرديةة    
ا بي ط بروتها دثناء بروا تسةي   ةمنها بهخ  ت يا واقبها الخميوهراع واجل راعو تيم اسيال  الت

هاية الثيانينيا ، وباأليص دثناء تن يذ ال صول الرهيبة لبيييا  األن ةال  النظام الووفيين السابق ع ن
 ا استهخفط تطها الوبب الكردي عرقيًاوةالت

دليس من  قنا دة خنا  من هةذا التيّكةا وهةذه اليهجةة اخلطابيةة ال امضةة   مةا يةذّ.رنا بتيةم          
خ م تقةر اىل التجةانس، بلةم    ا يضةناها ع بية  ةا عوةناها والتجةار  املريةرا التة    ةال صول الرهيبة الت

اإلفتقار الذي عوجل عيد  سا  ببب د رت  لبقود من الزمن ع حمار  اجلينوسايخ وعيد  سةا  ج رافيةة   
وطن بو هط عقص املصاحل الخولية اجلوبة ع بخاية القةرة املالةا وينةاجر  الخ.تاتوريةة ال ابةية      

 والووفينية البخوية عيد مر القرة املذ.ورو
ر البخ التنازلا حنو دجراء اإلنتخابا  ع البرا ، املتزامن مع البةخ  التصةاعخي لنةفا    ع وقط يستي

مطالب ببب .ردستاة بتن يذ مستحقا  املر ية اسالية وتطبيق مةواد قةانوة ادارا الخولةة البراقيةة     
ا ةتة املتبيقة بالو ة الكردستاناوو مثة خمتف  قيقا اليتبار  قيقة  ي ةاء دمةس وداهةار نوايةاهم ال    

ن ما دة تكوة  سنة، من يالل ترمجتها من اخلطابةا  اإلرااليةة اىل وعةا فبيةا وممارسةا  عيةد درض       
 الواقع اجلخيخو  

 
 أسرة حترير سردم العربي
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 الكرد حتَت اهلالِل
  من الوثنية اىل االسالم

 

 األب توماس بوا 
 الرتمجة عن الفرنسية: بايف آرام
 

 من الوثنية إىل اإلسالم 
لقد كانِت اجملوسيُة، ديَن البلد الذي نسميه اليوم 
"كردستان"، كما كانت دينًا للميديني، حيث ُتذّكرنا نقوُش 

لفرس اليوم بنقوش رستم، داريوس، يف "بيستون" والذي يسميه ا
الرب احلكيم، حيث مسحِت النعمُة  بقوة اإلله الكبري آهورا ِمْزدا/

اإلهليُة لداريوس بغزو كل الشعوب، والذي ضرب به املثل كثريًا. 
ومل يكن هذا اإلله لوحده، حيث فيما بعد سنذكر إىل جانبه آهلة 

ة املياه إله الشمس والعقود واخلالص، وآناهيتا/إهل آخرى: ميرتا/
واخلصوبة واإلجناب، وقد كانوا يعبدون كل قوى الطبيعة، 
ويقدسون اآلهلة بالتضحيات الدموية اليت مل يكن باإلمكان 
تقدميها دون اللجوء إىل اجملوسية؛ إن األخوية بالنسبة هلؤالء 

أصل ميدي، حيث كانت حتتفظ  تاألخريين، رمبا تكون ذا
الدينية باألخص، ولقد عرف بالعديد من اإلمتيازات السياسية و

اجملوس مبدأين هما اخلري والشر: أهورا مزدا، أو هرمز، وأهرمان، 
الذي  Haomaوكانو يقومون بتشريح اجلثث، وحيضرون مشروبًا 

يشكل جزءًا من الطقوس الفارسية. وكانوا حيتفلون مبناسباتهم 
يف اهلواء الطلق، واإلحتفاظ ببعض القبور: ضريٌح على شكل 

ربع، مع غرفة واحدة يف األعلى، حيث كان اجملوس برج م
 يضعون الناَر املقدسَة فيها، ثم ُأعيد تصحيح الديانة املزدكية/

قبل امليالد، وقد قام بذلك  550اجملوسية يف العهد األمشيين 
يران القدمية حسب قول يف ازرادشت، لقد ولد هذا النيب 

قبل  660الكثريين يف بالد موكري يف قلب كردستان سنة 
ق. م، وقد ُحفظت  583ميالد السيد املسيح، وعاش حتى عام 

الكتاب املقدس  نبوءة زرادشت يف غاتاس، واملوجودة يف اآلفستا/
لدى الفرس، وهي مؤلفات غنائية تنقل مذهب اإلصالح الذي 

، ولكنها Haomaإستبعد منه التضحيات الدموية وإستخدام  
دالة والصراع ضد ِقوى حافظتْ على تضحيِة النار: رمز الع

الشر، حيث على كل إنسان اإلختيار بني النور والظالم، بني 
اخلري والشر، بني هرمز وأهرميان، كما عليهم أن يكونوا طيبني 

  مع احليوانات.



 
 
 
 
 

 
  

 

6 

 دراسات وحبوث

"فكٌر مفيٌد، كالٌم مفيٌد، وأفعاٌل مفيدٌة" هو الثالوث الذي 
الديانَة  يشتمل على اخللق الزرادشيت، وقد أصبحِت الزرادشتيُة

 651ـ  224الرمسيَة للفرس حتت حكم األسرة الساسانية 
ميالدي حتى اليوم الذي أزاحها اإلسالم؛ لكْن، مل يكْن ذلك دون 

م فقد 637صدامات، وعمليًا، وباحتالل تكريت وحلوان عام 
دخل اإلسالم إىل كردستان، حيث إجته سعد بن أبي وّقاص إىل 

سكنها الكرد، وهكذا إحتل املرج، أو املوصل، وإحتل املناطَق اليت ي
بالد املاركا، وبانوهدرا، وباآدرا، وهيبتون، وداسن..إخل، غري أنَّ هذا 
اإلحتالل كان بعيدًا جلعل هذا البلد إسالميًا بالكامل، فقد 
إصطدمْت جيوُش اخلليفة عمر مع كرد األهواز، ومل يكْن ذلك 

، وعلى 643ام دون إراقة الدماء، حيث إستولْت على شهرزور ع
م، إن ذكرى هذا اإلعتناق العنيف 645برود وباالسجان عام 

والشاق مذكورة يف نص متت قراءته قدميًا، غري أنه مّت التشكيُك 
 يف صحته مؤخرًا:

  
 "تهدمْت معابُد هرمز، وُأمخدِت النرياُن، 

 واختفى أحُد أكرب الزعماء، 
 وانسحب الكرد إىل حدوِد شهرزور، 

 اُء والفتياُت يف األْسِر، ووقعِت  النس
 ُقتل األبطاُل يف الكمائِن، 

 وظلَّ قانوُن امللك زرادشت الحول له وال قوة، 
 " ومل يعد لـ هرمز الشفقة ألي شخص

 

م على زوال 652لقد ساعد سقوُط العائلة الساسانية املالكة 
ديانة ملك امللوك ومواطنيه، وُأستخدمِت الكثرُي من الدوافع 

ياسي أو اإلجتماعي كحّجة لإلنتقال من عبادة النار، إىل للنظام الس
ديانة الفاحتني.. حيث ماتزال ُتشاهد يف سورداش يف العراق، 

 أطالل قصر امللك جوالندي. 

، عاقب احلّجاُج الكرد الذين سلبوا 708يف العهد األموي عام 
فارس، وقد دعم نفس هؤالء الكرد اخلليفَة مروان الثاني، ضد 

م، حيث أن والدَة اخلليفة مروان كردية. 750ـ 744عام اخلوارج 
لقد أصبَح قسٌم كبرٌي من الكرد مسلمني، غري أّن الغالبيَة قد 

 متردْت أكثر من مرة ضد اخللفاء وجنودهم. 
م، بداية يف  839لقد إندحر الكرديُّ جعفرين فهارجس عام 

بابغاس، فانسحب إىل جبل داَسن، حيث حتدى جيوَش اخلليفة 
م إنضم كرد املوصل إىل اخلراجي موساور،  866ملعتصم، ويف عام ا

م الذي  894ثم إحنازوا إىل العربي محدان بن محدون عام 
إستوىل على املوصل، غري أن حممودين بالل من العشرية الكردية 
اهَلضبانية، دّمر منطقة نينوى، لكن مّت صده، وإندحر أخريًا، كما 

ميديني وسكاَن جبل داسْن، ويف عام هزَم عبداهلل بن محدان، احل
م مل يستخدِم املغامُر ديسم إبراهيم النصف الكردي من 940

طرف والدته، إال اجليوَش الكرديَة لغزواته يف أذربيجان. إزاء كل 
هذا نرى بأنَّ الكرد إمجااًل منذ بداية إعتناقهم لإلسالم، كانوا 

د إعتنق املذهب يفّضلون مذهب اخلوارج، غري أنَّ العديَد منهم ق
الشيعي، ومع ذلك فقد أصبحوا مسلمني بالكامل، وعلى املذهب 

  السين باإلمجاع يف القرنني العاشر واحلادي عشر.
 كردستان املتزهدة 

يف احلقيقة إنَّ ممارسَة الشعائر الدينية باللغة العربية، تشّكل 
عقبًة هلذا الشعب القليل التعليم بشكل عام، وُيخشى أن تتوجه 

ارساتهم الدينية إىل الشكلية، وأن الكردي الورع يتمسك فق  مم
بالطقوس اإلسالمية، ولكن يف التزهد، أو التعليم التزهدي للطرق 
الدينية الصوفية اليت دخلْت بسرعة إىل كردستان، واليت كّونِت 

 العديَد من املريدين، خاصة لدى الطبقات الدنيا من الشعب. 
بسرعة يف القرن الثاني عشر،  ظهرِت الصوفيُة لدى الكرد

وازدهرْت بشكل كبري. فقد وجد املؤرخ "مقدسي" الذي زار 
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م، أربعني صوفيًا كانوا يرتدون مالبس  980كردستان حوالي 
النّساك، ويعيشون على البلوط. وأن أبا حممد بن شنبوكي وهو 
قاطع طريق كردي، قد إهتدى إىل الدين، وأصبح املعّلم الروحي 

م، 1110د من قامليين، وهو "أبوالوفا احللواني" عام ألحد الكر
والذي بدوره كان أول من تسلم يف العراق لقب "تاج العارفني" 
حيث مجع أربعني مريدًا بينهم سبعة عشر أمريًا؛ غري أن الكثرَي 
من الصوفيني الكرد وغريهم قد سكنوا كردستان، وأن مؤرخي 

يد منهم. حتى ميكن أن األولياء املسلمني قد أرشدونا على العد
يكوَن هذا هو سبب وجود هذه اجلماعات الصوفية يف اجلبال 
الكردية، والذين آَثر الكثري من اجلاذبية على معابد اللش يف 
جبال هّكاري للشيخ "آّدي" الذي عمل دون أن يعلَم أو يريد ذلك 

يزيديني يف البدء كما سنرى فيما بعد. مل يكتِف التقاُة لال
هؤالء بقراءة القرآن غيبًا، أوأن يقتبسوا منه العلَم املسلمون 

اج التطبيقات الشرعي والعكوف إىل الشريعة القرآنية، وإستخر
الفتوى، بل كانوا يريدون أن يستخرجوا من العملية املصاغة بـ

هذه الدراسات اجملردة، أو الشريعة اجملردة كليًا لإلستغراق يف 
النشوة واإلحتاد مع اهلل. لقد  التأمل عن طريق التزهد للوصول إىل

كانوا يعربون عن نظرياتهم الصوفية، وسلوكياتهم املتزهدة يف 
 ليت كان املطلعون على السر وحدهمالعديد من القصائد، وا

فهمها. صحيٌح أنها قصائُد رمزية/صوفية، إال أننا  ىن عليقادر
 نالحظ فيها عنصَر احملبة اإلنسانية، وغالبًا ما جيمع موضوعها
املرئي دعوات الشاعر العاطفية مع اهلل. كما أنها تتضمن الكثرَي 
من اخلمريات، حيث الكأس األرجوانية اليت تستدعي فكرة 
النشوة الروحية، ولكن ومبا أن العديد من الصوفيني قد 
إستخدموا لغَة اخلمر، فانهم كانوا حيلمون حقيقًة بالُسْكر احلريف، 

لصوفية ال خترج عالقات املعلم مع كمثيله اجملازي. يف املدارس ا
التالميذ عن إطار ترمجتها بامليل، إىل الصفة القدمية، أي العالقة 

بني الشيخ واملريدين، لذلك فقد مت تأسيُس املدارَس الشرعية، 
وخصصت حلماية شيخ مشهور مع تالمذته الذين يدرسون حتت 

قاف إشرافه خلدمة اهلل معه، ولفرتة طويلة إىل حد ما؛ إن إي
املتصوفة السريني على بعض أسرار الدين، ُيالحظ من خالل 
إرتدائهم لباسًا خاصًا "اخلرقة" اليت ترمز إىل اإلنتساب، ويف نفس 
الوقت، فان شهادة األستاذية اليت متنح تقليدًا باإلحتفال الديين، 

رجع بالتدرج إىل النيب حممد )ص(، ثم بدأِت املدارُس يف ت يتوال
عشر تتحالف يف مجعيات دينية واسعة للمتصوفة، القرن الثاني 

وتطبق نظامًا وكتابًا مشرتكًا، أما اآلن فإن اخلليفة هو الذي 
يتصدرها جياًل بعد جيٍل، ويقرر السيادَة زعماُء الفروع املستقلة 
ملختلف املراكز، بينما حتدد األقليُة اإلقامَة يف مساكَن خمصصة 

ون الغالبيُة العظمى من املؤمنني للتعليم والعبادة )التكية(، وتتك
البسطاء/املريدين الذين يعيشون هائمني على وجوههم، والذين 
يثبتون وجودهم باإلشرتاك دوريًا يف اإلحتفاالت الدينية للتكية. 
إىل جانب خصوصية العبادة/الطقس، حيث ختتلف هذه التكايا 

التكايا،  املتعددة من خالل العقيدة. لقد كانِت القادريُة أوىل هذه
م، 1166ـ  2078واليت أسسها الكردي الشيخ عبدالقادر الكيالني 

واليت مل تتأخْر يف التأصِل لدى الكرد، حيث اليزال القادريون 
كثرًا حتى اليوم، وأن العديد من عائالت الشيوخ هلا السلطة 
والشهرة، كما هي احلال بالنسبة للعائلة الطالبانية يف كركوك، 

العمادية، وحيمل الرئيُس العام للتكية لقب نقيب والربيفكية يف 
األشراف يف بغداد. أما التكية الثانية فهي "النقشبندية" اليت 

م، واليت إنتشرُت 1389ـ  1317أسسها بهاء الدين البخاري 
مؤخرًا بفضل "موالنا خالد" وهو فقري كردي من عشرية جاف، 

مكة اثر حلم.  م، قام باحلج إىل1779ولد يف قرية قره داغ عام 
فقد إلتقى بدرويش يقتل قمله، وهو نفسه الذي رآه يف احللم، 
والذي قال له أن يذهب إىل دهلي يف اهلند، حيث سريى طريَق 
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اخلالص، وتعلم هناك يف مدرسة الشيخ عبداهلل الذي تلقن أصول 
النقشبندية، ثم عاد بعد ذلك إىل السليمانية يف وطنه حوالي 

لكثري من اإلعرتاض من الشيوخ اآلخرين، م، فلقي هناك ا1808
ولكن أثر )تبشريه!( جنح يف إجتذاِب بعض األعضاء من القادرية 
إىل طريقته، واآلن فان الشيوخ النقشبنديني كثريون جدًا، وهم 
إمجااًل أكثر تأثريًا من الشيوخ القادريني. وعلينا اإلشارة من بني 

ين" أو "نهري" العائالت القوية واملتنفذة إىل شيوخ "مشد
و"وتافيلي" و"برزان"، ومل يقْف نزاُع التكيتني يف النطاق 
الفكري فحسب، بل قاد أحيانًا إىل تعقيداٍت، أدْت إىل معارَك 

 حقيقيٍة. 
أما التكية التيجانية املعاصرة جدًا، واليت أسسها أمحد 

م يف أفريقيا الشمالية، فلم تلَق إال 1815ـ  1727التيجاني 
التأييد لدى كرد األناضول، مثلها مثل بقية التكايا القليل من 

األخرى يف تركيا اليت عانْت من السياسِة العلمانية ألتاتورك. إن 
تأثرَي الشيوخ غري مصقول يف الوس  الكردي، وهو قليل الوسائل، 
وال يتم الصدق به إال مبشقة. كما أن ثقَة املريدين بشيوخهم 

"أدموندس" بأنه سواء  تتجاوز حدَّ اإلرشاد، حيث الحظ
باإلفتقاد إىل سلطة عليا يف اجلوار، أو اخلطأ يف التعليم، يبدو أنَّ 
األعضاَء غري املتأدبني للتكية النقشبندية يف كردستان مييلون 

 بشكل خاص إىل اإلحنراف عن املركز. 
مهما كان اخلوف من أن الشيوخ ذوي النية السيئة يسرفون 

تخدامهم ملصلحتهم، وإن أمكننا الكشف يف سذاجة تالمذتهم، أو إس
أحيانًا عن بعض احلركات املتعصبة لدى الكرد/ فإن ذلك يعود إىل 
حتريض شيوخهم هلم. لذلك فإن نداء احلرب املقدسة/اجلهاد يف 
منطقة أورميا، أثناء احلرب العاملية األوىل كانت من تدبري 

هذه شيوخهم، وسيكون بإمكاننا أن نالحَظ أيضًا أن معظَم 
احلركات األخرية هي عصيانية ثورية، سواء يف تركيا أو العراق، 

واليت أثارها، كان كلهم نقشبنديون، وكذلك احلال بالنسبة للشيخ 
سعيد بريان، والشيخ حممود شيخ السليمانية، والشيخ أمحد شيخ 
بارزان، حيث مل يكِن الديُن وحَده يف اللعبة، بل كانْت للمصاحل 

َة الكبريَة. من جانٍب آخَر، يبدو أّن احلماسَة السياسية املكان
الصوفية قد فقدت من أصالتها وقيمتها الكثري، وأن واحدًا من 
الكتاب الصوفيني األواخر، وهو كردي من أربيل، والذي مات عام 

م، إنه الشيخ حممد أمني الكردي الشافعي النقشبندي، قد 1904
لسادسة يف القاهرة كتب "تنوير القلوب" والذي كان يف طبعته ا

م، وقد خّيب هذا الصويف األمل يف قراءة الوصف الذي 1929
أعطانا يف طريقة تطبيق "ذكر القلوب" حيث يقول لنا 

ARBERRY  يف هذه النقطة، والذي خلص النص، بأن الصوفيَة
قد فقدْت إمرباطوريتها على القلب وفكر األوساط املثقفة واجلدية 

العقالني والعقيدة احلقيقية. حيث  بسبب هذا النقص يف النظام
ليس من النادر رؤية أن يتدفَق يف هذه األوساط غري املصقولة 
والسهلة التأثر إهلام منحرف تقريبًا ُيظن بذاته الدعوة إىل إصالح 
الدين واجملتمع، وينتهي دورهم املؤقت بشكل يثري الرثاء غالبًا. 

، HHHAHAQQAحيث علينا اإلستشهاد وببساطة بطائفة 
يف العراق، الذين إعرتفوا  SERGALUو  TOPZAWAوشيوخ 

 باخلطأ إىل جانب الُعريي والفجور. 
 الكرد فرّوا من اإلسالم 

إن هذه التحوالت يف املمارسة، واملعتقدات الصوفية، كانت يف 
األصل للعديد من الطوائف الضالة اليت إنتهْت بالفرار من اإلسالم 

الرتدد يف سيمائهم احلقيقية،  إىل درجة أنه كان من املمكن
ونسبهم املوثوق بها، إن أكثر الطوائف أصالة هي اليزيدية، أو 
عبدة الشيطان كما نسميهم عادًة، والذين هم كرد كليًا، وعددهم 

( تقريبًا، يعيشون يف العراق يف وديان شيخان 50,000اليوم )
 املشجرة، وجبل سنجار، ويف سوريا يسكنون بعض قرى اجلزيرة،
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وقرى أخرى يف جبل مسعان، وأخريًا كرد منطقة يريفان أو 
تفليس يف اإلحتاد السوفييت، الذين هم أيضًا يزيديون، ومبا أنهم 
طائفة كتومة، فقد كدسوا مجيع الفرضيات من عبادة الشمس 
والزرادشتية وعبادة ميرتا، والوثنية الكردية األصلية، وفروع 

د خرج اليزيديون من اإلسالم، الطوائف املسيحية. ويف احلقيقة لق
وإلثبات ذلك يكفي تفّحص السلوكية اخلارجية هلم، قبل الولوج 
داخل أفكارهم، حيث يظهر عندهم املناخ اإلسالمي يف أمساء 
األعالم، وتعيني التاريخ، وعبادة األولياء، وكذلك احلج إىل ضريح 
الشيخ آدي، حيث توجد طقوس إسالمية للحاجِّ، ومصطلحات 

ة جدًا عن الكرد، باإلضافة  إىل اجلو الصويف الكامل: األولياء غريب
املقدسون من الصوفيني املعروفني، والصوفية هي املرتبة الدينية، 
والصلوات والنصوص األخرى هلا قرابة واضحة من مصطلح وفكر 
العلم الروحاني الصويف، وان الِصالت مع نشوة الصويف اإلسالمي 

ات املتطرفة حول أصول العامل واإلنسان الذي يبدو حتى يف النظر
والتجسيد والتقمص والعودة الثانية واألخرية لإلبليس. ومن 
املالحظ أن يكفي فّك أحجار األمل اليت حيويها اإلسالم وطوائفها 

 إلجياد اليزيدية يف كماهلا. 
لكْن، كيف وصل اليزيديون إىل املروق؟ أمن خالل ولي مسلم 

م؟ لقد حصل التطور 1162ـ  1037و أصيل هو الشيخ آّدي حن
 بشكل تقدمي، حيث أن اإلبن األصغر ملؤسس "الزاوية" مشس

م، قد فتح الطريَق إىل البدعة، ثم 1246ـ  1197دين حسن ال
إنشّق األتباُع إىل فرعني: هاجر أحدهما إىل سوريا ومصر، 
وحافظوا فيها لزمن طويل على إسالٍم مستقيم تقليدي حتت إسم 

، وبقي اآلخُر يف بالد مابني النهرين، شرق دجلة، ليس "العدوية"
فق  ألنه َفَقَد كل إتصال عقالني مع تالميذ حممد، بل أنه مل 
يتأخْر باإلبتعاد من وجهة نظر عقائدية، كي يصبحوا معادين. 
وأخريًا خالل القرن السابع عشر مل تفعِل اجملازُر الزمنية إال بغرز 

عتقدات أكثر فأكثر غرابة وسرية، اليزيديني يف املمارسات وامل
حبيث مل يعودوا اليوَم مسلمني أبدًا، غري أنه من الصعب اإلنكار 

 بأنهم كانوا مسلمني يف األصل. 
إن كان اليزيديون ينحدرون من الصوفيني السنيني أنصار 

م، فان طائفة كردية أخرى هي 683ـ  680اخلليفة يزيد األول 
؛ ُولدْت الشيعية إىل أقصى حد ت بالدعوات"أهل احلق" قد دفع

هذه الطائفة يف لورستان، ودخلْت يف منطقة شهرزور وهورامان، 
حوالي القرن احلادي عشر، وقد أدخلها مبارك شاه بابا خوشني، 
حيث إعتمد يف ِعداد مرافقيه السبعة على إمرأٍة هي "فاطمة 

ـ  935املمشوقة" شقيقة الشاعر املشهور بابا طاهر اهلمداني )
م(، وقد أصلح هذه الطائفة سلطان إيشاق أو سوهاك، إبن 1010

الشيخ عيسى برزجني، ودايراك خامن، إبنة األمري حممد زعيم 
م نياز 1316قبيلة جاف، والسلطان سوهاك هو الذي بنى عام 

خانه، أي مكان القرابني النذرية يف هورامان، وأقام قيادته يف 
ات تتكون كلُّ واحدة برديوار، حيث كان حماطًا بثالث جمموع

منها من سبعة أشخاص، وهم خالدون، وال إثم هلم، وهؤالء كانوا 
أوالد السلطان سوهاك نفسه، وهؤالء الكهنة أو املريديون السبعة، 

خرجيًا، ليكونوا املرشدين، إن السّياد  72ُيختارون من بني 
 احلاليني للكاكائيني يف العراق ينحدرون من هذه 

 ة. العائالت املقدس
لدى "أهل احلق" إجالل عظيم لـ "علي" حيث يؤّلهونه، وجيّلون 
ذريته واألئمة، غري أنهم حيافظون على عالقات جيدة مع السنيني، كما 

م( حيث ُيعترب ضرحُيه مزارًا، 1596ون بابا يادكار)لأنهم جيّل
ويتضرعون إىل موسى عليه السالم، وإلياس، والسيد املسيح، وكذلك 

ن بالظهور املتعاقب لأللوهية يف عداد السبعة، حيث داوود، ويؤمنو
مالئكة، كما يؤمنون بالتقمص،  5أو  4تظهر األلوهيُة كل مرة برفقة 

 كما هي احلال عند اليزيديني والدروز. 
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حتتل هذه الطائفة القرى الكورانية على طريق خانقني 
كرمنشاه، كما تنتسب قبائل يوشي كوه/لورستان، أيضًا إىل هذه 

طائفة، وخاصة الدلفانيني، والذين إبتداًء من العيد الكبري ال
إلنقالب الشمس الشتوي، عندما يكونون يف حالة تسمم كحولي 
وهيجان ديين، حيث ميشون على النار دون اإلحساس بأي أمل، 

قرية يف ناحية توق يف لواء  18ويسكن الكاكائيون يف العراق يف 
 قني، وقصر شريين. قرية يف كل من قضاء خان 12كركوك، و

إن كان اليزيديون على األغلب يعيشون يف العراق، فإن "أهل 
احلق" الكرد يعيشون على التخوم العراقية اإليرانية. أما 
القزلباش، وهي طائفة أخرى منشقة، تتواجد بشكل خاص يف 
األناضول، يف إقليم سيواس، وهلم قلعة طبيعية، هي جبال 

وحي الكبري، ويصل عددهم ألقل ديرسم، حيث يقيم زعيمهم الر
من مليون. ويضيف الكرد إىل هذا اإلسم ُبدعيني آخرين مثل 
"النوسريي" أو اليزيديني، الذين ليسْت هلم أية عالقة معهم، غري 

 أن القزلباش شيعيون إىل أقصى درجة. 
مالئكة كوساطة بني اهلل وبني  5كما أنهم حيصون 

، 40وزيرًا هلل، و 12الناس، و مثل النيب سليمان يف  نبيًا
، إن زعيمهم  عدادهم، وهو معرتف به لدى أهل احلق أيضًا
الديين مكلف بتعليم وجباية العشرية، وهم األسياد، كما 
يزورهم املرشد مرة كل عام للمشاركة يف اإلحتفاالت 
الدينية، ولشرح املذهب، أو العقيدة، واليوجد عندهم جامع، 

مة اإلثين عشر، وثالثة يومًا على شرف األئ 12ويصومون 
أيام أخرى قبل عيد "خضر". مبدئيًا فإن عليهم الصالة 
مرة واحدة يف اليوم، كما يقومون  بعبادة الشمس عند 
الشروق، وعند الغروب، ويقّدسون النار، ويقّدمون القرابني 
ملصادر األنهار، وليس عندهم أبدًا كتاب مقدس، ولكنهم 

 آن. يقدسون التوراة واإلجنيل والقر

غري أن أخباَر املسافرين عن القزلباش، غامضٌة، وأحيانًا 
متناقضة، رمبا ألنه توجد بينهم طوائف خمتلفة، وهناك إعتقاد 
بأنه ميكن أن نتعرَف من بينهم على عدد كبري من املؤمنني 
واملمارسات للطقوس املسيحية. من جانب آخر، فما تزال هلم 

تكيُة دراويش، الوحيدة  نقاط مشرتكة مع "البكتاشيني"، وهي
اليت تبّنِت الشيعية بشكل واسع يف تركيا، وقد أكثر بشكل خاص 
العديد من أماكن املزارات، إىل جانب هذه الطوائف ذات األهمية، 
وبعض الشهرة، توجد لدى الكرد أيضًا اجلماعات الصغرية الضالة 

الشيعية  واملختلفة تقريبًا، وهلا املمارسات املشرتكة، وتدفع بامليول
إىل أقصى حد. نشري هنا باختصار إىل "َشَبْك" حوالي املوصل، 

( شخص، حيث يبدو عليهم 10,000والذين يصل عددهم إىل )
امليُل إىل اإلحتاِد بني اليزيديني والشيعة املتطرفني. و"سارلي" 
على ضفاف نهر الزاب، الذين يرتبطون مع الكاكائيني، وكذلك 

ن نفس املنطقة واحلدود اإليرانية. "الباجوران" الذين يسكنو
و"الشمسيني" هكذا ُيسّمون، ألنهم يعبدون الشمَس، واملشار إليهم 
يف ماردين، يف بداية القرن التاسع عشر، ولكن يبدو أنهم قد 
إختفوا كليًا، حيث أصبحوا مسيحيني يعقوبيني، ظاهريًا على 

 األقلِّ. 
 على هامش الدين: اخلرافات 

لكرديُّ شاعرًا يعشق الطبيعة اليت حتي  به، غالبًا مايكون ا
وإن كانت مجيلًة، فألنها مسكونة بكائنات رّبانية تنعش هذه 
الطبيعة: اجلنيات، احلوريات اللواتي يرتددن على الينابيع 
اجلبلية، أما خبصوص اجلن، فإن كل العامل يؤمن بوجودها، 

. ويوجد واآلشوريون مثلهم مثل الكرد واليزيديني، يؤمنون بذلك
بني اجلان اخلّيرون والشـّريرون، وهلم ديٌن خاٌص بهم، واجلان 
نافع بعض األحيان، وأحيانًا أخرى ساخٌر، وهم يلبسون قبعات 
محراء جتعلهم غري مرئيني، ويسكنون الودياَن العميقة، حيث 
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لروُح الشريرُة لديهم يف ثقوب الصخوِر، ويف أعماق الكهوِف، ُتختبأ ا
وقد دفع الفضوُل بالعديد من البواسل الذين أرادوا الدخوَل إىل 
تلك الكهوِف، فخرجوا منها جماننَي، حيث كان ذلك متوّقعًا، وإن 
عتبة البيت، هي املكان الذي جيب أن يسكَن فيه اجلان، لذلك جيب 

ن على العتبة خوفًا من أن يصيبنا سوٌء، عدم سكب املاء الساخ
واجلاَن، وإن كانت تؤدي إىل جنون اإلنسان، فإنها مرغمٌة أن تأكَل 

يدٌي من سنجار يف مثل اإلنسان، لتعيَش. وقد جنح شيٌخ يز
يتبعه يف كل مكاٍن، كذلك فإن أحد اآلشوريني من  اإلرتباط جبيّن

ني، كان يساعد "تال" فَعل الشيء نفسه مع جاٍن، ومن ذلك احل
زوجته يف األعمال املنزلية، باإلضافة إىل أن العديَد من البشر، قد 
تزوجوا من الغوليات، ويؤكد التاريُخ بأن األمري حممد أمري بوتان، 

له منها عدة أوالد،  تم، قد تزوج جنية، وكان1750املتويف سنة 
 وحصلْت نفس املغامرة لصويف يزيدي من سنجار، غري أّن األموَر
سارْت حنو الشر، ففقد عقَله إثر ذلك.. على كل، فقد إشتهر 
العديُد من الشيوِخ مبقدرتهم يف السيطرة على اجلان، ألنها تلجأ 

 إىل الشيوخ بغية احلصول على احُلجِب والطالسم. 
إن اإلعتقاَد باألشباِح واألطياف الليلية أمٌر دارٌج، حيث فقد 

رؤيا تؤثر بقوٍة على التخيالت الكثرُي رأَسه بسبب ذلك، كما أن ال
اليت يعتقد بها الكثرُي، كصالبة احلديد، ويرى فيها البعُض النوَر 
الذي سينري له قَدَره، كما يرى فيها متّيمون آخرون مثل الشيخ 
كامو اليزيدي دوافع اإلنتحار، كما أن الكوجك اليزيديني 
ة إخصائيون يف تفسري األحالم، حيث مينحهم ذلك هيمنة كبري

 جدًا على مجهور البسطاء. 
ال ميكننا إنكار وجود احليوانات املقدسة، لذلك فإن العديَد 
منها يتم تقديسها، كالديك الذي يعلن بزوَغ الفجر، وحيمل 
السعادة لألزواج اجلدد، أو الطاووس لدى اليزيديني، والذي ميثل 
ملَك الضياء، كما هناك اخلوف من بعض احليوانات كاألفعى الذي 

يرد ذكره كثريًا يف احلكايات الكردية، وحلسن احلظ أن نرى ذلك 
لدى اليزيديني، حيث حيوي شيوخهم الثعابني، وحتى أنهم 
يبتلعون تلك الثعابني. فشيوخ عائلة الشيخ َمَنْد كانوا خمتصني 
يف قدرتهم على اإلمساك بالزواحف وترويضها، وآخرون من عائلة 

اق تاق، كانوا يعاجلون لدغات عمر َمْندان بالقرب من كركوك ت
األفاعي. ويوجد يف نظر الكرد حيواٌن سرٌي آخر هو احلرباء، 
ويسمونه ثعبان السماء، لتأكيدهم بأنهم مل يروا هذا احليوان 
يأكل أو يشرب أو ينام أو يقوم بأدنى فعل، كما يعتقدون بأن هذا 

قيقة احليوان قد ُولد يف السماء، وسق  منها ذات يوم مجيل، واحل
 ال تثبت إعتقادهم إال نتيجة تغيري هذا احليوان للونه. 

وتوجد يف كردستان بعض النباتات الغامضة هلا ميزات خارقة، 
ويأتي يف املقدمة نبات "اللّفاح" وهو من الفصيلة الباذجنانية، وهو 
معروف جدًا يف إستعماله إلثارة الشهوة، والوارد ذكره يف اإلجنيل: 

فضية بقدر ما  ا الليل"، ويبدو أن له أوراق"أنه نبات يلمع يف
نستطيع اإلقرتاب منه، حيث يدخل حتت األرض خمتبئًا بسبب 

أنه يبقى ساكنًا إن صبَّ املطاردة من الذي يبحث عنه، وُيقال ب
قطرات من بول املرأة، ويطبقون العديد من اخلرافات  عفوقه بض

مة إىل حد ما، إلبقاء النبات ساكنًا، وتشبه أوراقه أوراق الكر
وجذوره متثل بشكل تام جسم رجل أو إمرأة، وهلا لون اللحم، 
ويروي الكرد بأنه عند إقتالع هذا النبات تصّفُر جذوُره مثل 
الريح، وميوت من يقتلعها، لذلك ولتجنب هذا اخلطر، يبدأون حبفر 
ما حيي  بأطراف النبتة، ثم يربطون جذورها بطرف حبل، 

ل برقبة كلب أو عنزة، ويبتعدون قدر والطرف اآلخر من احلب
اإلمكان، حيث يقذفون من بعيد باألحجار على ذلك احليوان، 
 فيهرب، فيقتلع اجلذر، ثم ميوت احليوان، كما يقول "كامبانيل". 

كما ُيروى أيضًا بأنه توجد يف جبال العمادية عشبة غريبة 
جبانبها جدًا تؤدي إىل العمى يف احلال للذي يشّم رائحتها، وتوجد 
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عشبة أخرى هي الرتياق، ويتم تفسري العديد من الظواهر 
الطبيعية من خالل معتقدات غريبة إىل حٍد كبرٍي، حيث ال جيهل 
أحٌد يف كردستان وكذلك البدو، بأن خسوَف القمِر يسببه حوٌت 
ضخٌم، أو تننٌي حياول إبتالع الكواكب، فيقومون بأكرب ضجة 

املشؤوم يهرب، حيث يتم إطالق  ممكنة كي جيعلوا هذا احليوان
النار والطْرق على املراجل النحاسية الفارغة، أما اهلزة األرضية، 
فهي حتصل نظرًا لتوضع األرض على ظهر ثور أمحر، حيث 
حيرك الثوُر ذيَله، أو يرفع أذنيه من وقت آلخر. ويقول آخرون 
بأنه تدور حول الثور ذبابٌة، وعندما تقرتب من عينيه، فانه 

رّف، فتهتز األرُض، وإذا ما حّطِت الذبابُة ذات يوم على ظهر ي
احليوان، فإنه يتحرك، وعندئذ يهلك العامل بأكمله، وأمر طبيعي 
أن يبعَث اهلُل املطَر بوساطة النيب سليمان، الرئيس األعلى 
للحيوانات، حيث ينقل األوامَر إىل "هومائي" وهو طائر إسطوري 

جيمع مباشرة كلَّ الطيور، ويأمرها  شبيه بطائر الفينيق، الذي
بإلتقاط املاء من احملي  أو البحر، ثم اإلرتفاع إىل اجلو، وسقاية 
منطقة ما مبناقريها، وهلذا كانْت قطراُت املطر خمتلفًة: كبرية 
وصغرية، وذلك ألن الطيوَر ليس هلا نفس احلجم. إن تأمَل السماء 

زاء األجسام السماوية، يذكرني بأن الكرد ميلكون أفكارًا غريبة إ
وكل مظاهر الطبيعة، حيث أنهم يعتربون القمَر والشمَس كأخ 
وأخت، ويطارد أحدهما اآلخر منذ األزل، وأن القمر هو أخ 
الشمس وعاشقها، وينتج كسوف الشمس بسبب األخت املتغنجة 
هذه اليت ختفي وجهها عن شقيقها العزيز، كي يثبَت هلا التصميم 

ويعتقد الكرد بأن لكل إنسان جنمه الذي يلتمع يف  األكيد لرؤيتها،
السماء، وأنه ميوت معه، ويرون يف الكسوف واخلسوف واملذّنبات 
على أنها نذير شر، وتعتقد النساُء خاصة بالكشف عن الفال، 
فيسألن بثقة تامة الغجَر الرّحَل الذين يعاجلون ذلك بالقراءة، 

اب وتصرفات خرافية وبطرافة، باإلضافة لعظم كتف خاروف وتر

أخرى، ولكن من بني املعتقدات الباطلة، يبدو أن اإلعتقاَد بالعني 
الشريرة هو األكثر تأصاًل، ومثل كل الشرقيات، فإن النساء 
الكرديات خيشني من العني الشريرة، وبعكس اإلعتقاد املنتشر يف 
الشرق بشكل عام، فإنهن ال يعتربن العيوَن الزرقاَء شريرة، وذلك 

سب مثلهم القائل "من كانْت عيوُنه صفراء، فان عيونه ح
شريرة" وأكثر الناس الذين خيشون من التأثري السيء هم 
بالتأكيد النساء يف حالة الوالدة، واألطفال، هلذا جيب عدم العمل 
والغزل قرب فراش املرأة يف حالة النفاس، ومن جانب آخر، 

عني يومًا بزيارة إمرأة الجيوز للمرأة اليت ُولدْت منذ أقل من أرب
أخرى قد ُولدْت يف نفس الفرتة، ألنَّ الزيارَة ُتعترب جملبًة للشر، 
وإن حصل لقاٌء بني إمرأتني قد ولدتا منذ أقل من أربعني يومًا 
يف الطريق، فيجب عليهما التبادل باإِلبر والرضيع، ثم العودة 

 سوية دون أن تتقدَم إحداهما على األخرى. 
 السم احلُجب والط

للوقاية من العيون الشريرة واإلحتماء من األذية أو العكس 
جلذب أفعال القدر املفيدة للمرء، والتمتع حبظ جيد، فإنه من 
الضروري اللجوء إىل قوى الطبيعة اجملهولة، أو األرواح، وذلك 

 بفضل احلجب اليت يتصورون بأنها تثبت فعاليتها. 
اجلواهر اليت يصنعها  إن العديَد من هذه التعاويذ تكون من

حرفيو السوق، وتكون مزودًة بِعْقٍد، وتتعلق فعالياُتها يف احلماية 
أو صوتها اجلرسي، أو  أما بلونها األزرق، أو بشكلها )الَصَدَفة(

مادتها من العقيق األمحر أو حجر ميان، أو من جذع الشجرة، 
 وتوجد بعض احلجب يف ُكييس خمّي ، يصنعها الّسياد اجلوالون
مقابل مبلغ من املال، حيث أن هؤالء السّياد اليستوحون أية ثقة 
خارج هذا النشاط. وتتكون هذه احُلجب من قطع الورق يؤشر 
عليها خبطوط من احلرب األمحر على شكل مربعات صغرية، حيث 
يكتب فيها )الساحر( بعَض األرقام والكلمات، وميكن رؤية بعض 
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راء على ظهر الورقة أيضًا، الرسوم كالسيف مثاًل، أو نقاط مح
وُتطوى هذه األوراق على شكل مثلث، وغالبًا ما ُتوضع بداخلها 
إبرة مقّسمة إىل قسمني، ثم ُيوضع الكلُّ يف كييس صغري، وإذا ما 
أضيف إليه شعر الزوج أو الزوجة، فان ذلك إلستهواء احلبيب. كما 

طلقِة  املرَء من GULBENDحتمي الكثرُي من احلجب أو التعاويذ 
الرصاص، والحاجة للقول بوجود العديد من الشيوخ املختصني 

 يف صناعة الطالسم بالطريقة اليت يرغبونها. 
من جانب آخر، ُيستخدم كل شيء يف صناعة احُلجب، حيث 
يكفي أن ال تكوَن هذه املادة من املواد ذات اإلستعماالت الدارجة، 

ع اخلشب أو حيث ُتستخدم أنياب الذئاب، جذر اللّفاح، قط
األحجار، أو اللؤلؤ، السيما األصداف. وُيغطى العديد من األطفال 
باحُلجب متامًا: على القبعة، على اللباس، وعلى الكتف حول 
الساعد، وبالطبع النساء وحتى الرجال ال ُيحرمون منها كليًا، 
وخاصة يف القرى ولدى كل األوساط، أما أهالي املدن والقرى 

 يرفضون هذه املمارسات الباطلة.  املتعلمون، فانهم
 الطقوسُ السحريةُ 

إن املرَء ال يكفيه فق  محل احلجاب دومًا، بل جيب أحيانًا القيام 
ببعض احلركات اليت غالبًا ماتكون غريبة، بغية احلصول على 
الوسائل اليت ال ميكنه احلصول عليها بِقواه الطبيعية، وهذا يعين 

ة وخرافية، وللمثال: تعتقد املرأُة بأنها القيام مبمارسات سحرية خالص
قادرٌة على السيطرة على زوجها وقيادته مثل احلمار حسب إرادتها، 
إذا جنحْت يف أْن جتعَله يأكل من مخِّ احلمار الذي تدخله يف طعامه 

 دون علم منه، غري أن عادَة البدو هذه نادرة جدًا عند الكرد. 
لكرد، وهي "الدائرة وهناك ظاهرة عجيبة نوعًا ما عند ا

السحرية" حيث من املعروف يف إعتقاد الكثري أنَّ الدائرَة تبدو، 
وأنها حتوز على فضيلٍة سحريٍة، وأن رمزيَتها يف الوقاية واإلنفتاح 

عرب كل األزمان، ويف كل األماكن، وكذلك  ةعلى العامل اآلخر معروف

مكان معزول  األمر يف كردستان، وهلذا فان الكرديَّ عندما ينام يف
وجمهول، فانه يرسم حوله دائرًة درءًا من األرواح الشريرة، ولو ُنشر 
القطراُن حوهلا، فان الشيطان ميكن أن يلتصَق به، فُيمسك؛ ويرسم 
العديد من الشيوخ يف فرتة التزهد أيضًا حوهلم هذه الدوائر 
"َمْنداْر" حيث يرمسون ذلك بدم خاروف قد قّدموه قربانًا، وذلك 

ال يأتَي الشيطاُن أو اجلاُن ليقلَقهم، وهناك شيوخ َسَحرة نوعًا ما  كي
 يدخلون أيضًا يف الدائرة، ليستسلموا لسحرهم. 

ويعتقد اليزيديون أيضًا بالدور السحري هلذه الدائرة، ولو 
قام أحٌد ما من باب الُدعابة، ورسم دائرًة حول اليزيدي، فان هذا 

حّطَم هذه الدائرة املشؤومة، ولن التعيس سينتظر نفسًا كرمية، لي
يستطيَع اخلروج منها، حتى لو لعنوا الشيطان أمامه. ومن 
جانبهم فان "الكورانيني" يؤّدون اليمني وذلك برسم دائرة، 
ووضِع ثالثة أحجار فيها، باإلضافة إىل خنجٍر وقطعة خشب، 
حيث ترمز هذه األشياء إىل معبد داوود، أو ترمز إىل سيف علي 

لفقار" أو أشجار "بابا يادكار". وأخريًا يستسلم الكرد هلذه "ذو ا
الطقوس الدينية لطلب املطر، أو بالعكس إليقافه، حيث أنهم يف 
حالة اجلفاف ال يكتفون بتالوة الصلوات املعتادة، بل توجد هناك 
صلوات أخرى، هي "صلوات املطر" كما يروي لنا "توفيق وهيب" 

املدن والقرى، ألنه توجد هناك حيث تكون هذه الصلوات خارج 
تكية دراويش، وهم املعّظمون الذين يسّودون وجههم، ويذهبون 

اليزيديني الشهريين يف املنطقة، وبعد  PIRإىل قرِب أحد األولياء/
تالوة صالة املطر، يستسلمون للذكر، وتسعى النساء يف مواجهة 

لقن اجلفاف حيث يذهنب إىل النبع، ويتبللن بالتبادل، أو يتع
باحملراث وجيرونه حتى النهر، حيث يرششن املاَء، كما أنهن 
يلبسن أمجل مالبسهّن، للذهاب مجاعاٍت إىل الريف، لإلقامة حتت 
شجرة مقدسة وجليلة. كما جتلب النساُء األدوات املطبخية 
الضرورية وحاجياتهن، ويرقصن حول املوقد بإنتظار أن تستوَي 



 
 
 
 
 

 
  

 

14 

 دراسات وحبوث

رش املاء فوق أمجل فستان الطبخُة، وبعد الوجبة، يبدأن ب
ترتديه إحدى احلاضرات، وينتظرن املطَر، فإْن مل يهطْل قبل 
ساعة العودة، يقمن برشق املاء على مالبسهن بالتبادل، حيث 
يصلن إىل منازهلن، وهّن مبتالت باملاء متامًا. ويف كركوك جتتمع 
النسوُة على الطريق حتت املزاريب، وبعد أن يوزعَن الوجبَة على 
الفقراء، فإنهم يبللنهّن مباء املزاريب، ويف الريف يغطسون رجاًل 
تقيًا يف بركة ماء، كما أنهم يكتفون يف بعض املناطق األخرى 

بري يف املاء، ويظل فيه حتى  بغطس حجر من قرِب شيٍخ يزيدي/
هطول املطر، واألطفال من جانبهم يلهون بقلٍب فرٍح، وذلك بأن 

شب لعبة على شكل صليب التيين، يصنعوا من قطعتني من اخل
ويلبسون "بوكاباراني/عروس املطر" املالبس والعمامة، وحيملها 
ولدان، كل منهما بإحدى يديه برفقة زمالئهم، حيث يذهبون 

 من بيت إىل آخر، وهم يغنون: 
 "ياإهلي، ليهطِل املطر، 
 ألجل الفقري واملريض. 
 إهلي، ليهطل املطر 

 .... 
 ياعروس املطر، 

 " كيب املاَء على املزروعاتاس
عندئذ يغطس األوالد تلك اللعبة يف بركة كل بيت، فرتّش 
ربُة البيِت سطاًل من املاء على اللعبة، ثم ُتوزع احللوى على 
األوالد. وعلى العكس من ذلك، وبغية إيقاف املطر عندما يكون 
هناك خوف من ضرر على احملاصيل، يطوف األوالُد بلعبٍة 

وُتوزع احللوى عليهم أيضًا،  KUDU KUDUهم يغنون مشابهٍة، و
وهناك سلوٌك آخُر أعقد بقليل، يكمن يف تناول حبل، وجعله سبع 
أو مثاني عقد، وتسميتها بقدر ما ميكن من أمساء الصلعان، 
ورميها يف النار، قائلني: "لقد ألقيُت الناَر على الصلعان، كي ترمي 

يوجد أربعون إمسًا للصلعان الشمُس علي بالنار" ومن جانب آخر، 
حيث تعقد على احلبل، وتعلق على املزراب باجتاه مكة، لكن 
ميكن تسهيل هذا، وذلك بكتابة أمساء الصلعان األربعني على ورقٍة 

 فق ، وتعليقها بشجرة. 
 خملّفات العبادة الوثنية 

إن كل هذه املعتقدات اخلرافية، والتقاليد السحرية، ليسْت 
وحدهم، إمنا توجد عند الشعوب اجملاورة يف خاصًة بالكرد 

األناضول والقوقاز، لكْن مازالْت عند الكرد بعض املمارسات اليت 
يعتربها الكثرُي بأنها من خمّلفات العبادة الوثنية احملفوظة رغم 
مرور القرون، وحبجة أنَّ ديَن الكرد القدماء كان الزرادشتية، فإن 

سهم مييلون إىل قبول بقاء بعض املستشرقني، وبعض الكرد أنف
"عبادة الشمس والنار" لدى الكرد بشكل عام، واليزيديني منهم 
بشكل خاص؛ لكن، الميكن إستنتاج حقيقة إستدارة الشمسيني 
واليزيديني حنو شروق الشمس، أو غروبها للصالة، حيث يصلي 
العديُد من املسيحيني متوجهني حنو الشرق، أما بالنسبة لعبادة 

يمكننا إستخالص مالحظات عدة، فمن املؤكد أن املوقَد النار، ف
يعترب مقدسًا لدى الكرد، وإستمرار النار يدل على إستمرارية 
العائلة، وحيتوي رماُد العديد من مواقد )السحرة( و"أهل احلق" 

دينية، كما يعتقد بذلك بعض  يف كردستان على قوة سحرية/
ويوجد نفس هذا  األوساط، ذلك مايرويه لنا "حممد ُمكري"،

اإلثبات لدى "شانرت" اليت نقلِت العديَد من التفاصيل، فقد 
كتبْت: " إن الكرد جياهرون باإلحرتام املطلق للموقِد األبوي، 
وموقد شيوخهم؛ واملوقد مقدس، وهو يتكون من بضعة أحجار، 
حيث ينظرون إىل النار اليت تشتعل فيه على أنها عنصٍر صاٍف، 

ي البصق على النار إىل إهانة دامية، ألن الكرد ومادة نقية، ويؤد
يقسمون مبواقدهم، كما أنهم يطوفون بالوليد اجلديد حوله، 
وتدور الفتاة اليت تتزوج، حول موقد أبيها قبل مغادرتها إىل 
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موقد زوجها.. ولكْن هل ُتّزوج األُم ولَدها؟ فهي اليت بنفسها 
ناٍر من املسكن حتّضر موقد الزوجني اجلديدين، وذلك بأْخِذ 

األبوي، لكن ال جيوز تبادل النار بني اجِلوار، حيث ُيعترب ذلك من 
خالل مدة الربيع  ، وحيافظون على إشعال املوقد ليل نهارالشؤم

 . حتى تتوالد النعاج"
وال جيوز مطلقًا أخذ النار من حتت الِقْدر الذي يسخن فيه 

أن تقدير  كما احلليب، وال إجتياز القطيع بوساطة ضوء أو نار،
النار والضوء نفسه موجود لدى اليزيديني والقزلباش، وأن هذين 
األخريين اليريدون أن يكوَن هلم أي شيء مشرتك مع "عبدة 

لعبادة مبعنى لالنار" ولكن ال جند يف كل هذه املمارسات أي أثر 
 الكلمة. 

كما التوجد أية صالة أو دعاء بسي  وال أقل إشارة لقربان. 
اء احلرب العاملية األوىل، أقّر ضاب  قوقازي بالتعرف على ويف أثن

آثاٍر لعبدة النار يف خميم كردي على احلدود اإليرانية الرتكية، 
حيث وجد يف إحدى اخليام َمْنَصبًا ذات ثالث قوائم حيمل ِقْدرًا 
باإلضافة إىل سلسلة صدئة، وقد ُعلق أحد أطرافها بقرون وعل، 

، ووضعت حول هذا املوقد أحجار حتمل وميتد اآلخر حتت املنصب
رسوماٍت وإشاراٍت وحروفًا.. لكن ال أحد يسكن حتت هذه اخليمة، 
فهو مكان مجاعي مصان، يأتونه فق  أيام اإلحتفال، عندما 
يضحي فيه قدماء العشرية باحليوانات على هذه األحجار)نقاًل عن 

وهل نيكيتني( ولكن هل ميكننا اإلستنتاج بأننا أمام معبد؟ 
القرون النصف كلسية للخاروف املمددة بني أحجار املوقد هي 
بقايا قربان، أو بقايا وجبة للرعيان/الكهنة؟ إن العناصر املادية 
ضامرة حتى لو كانت أحجار املوقد حتمل نقوشًا، كما ال توجد يف 
هذه املناطق الكثري من اإلنهيارات القدمية إلستخدامهم األحجاَر، 

ي سبب، حيث أنا شخصيًا بقيُت متحريًا، ولكن ولكن النعرف أل
على ماذا يعتمد املفّسر األرمين ليؤّكَد بأن ذلك يعين معبدًا؟ إنه 

غري متأكد من ذلك متامًا، ما مل يكن العمال أنفسهم يشرحون لنا 
ما كان يف نيتهم إمتامه. غري أن عبادة ِقوى الطبيعة تبدو أكثر 

دامى يف كل أحناء العامل تقريبًا تأكيدًا، فكما هو معروف بأن الق
يتصورون بأن اجلان اخلّيرة أو الشريرة تسكن يف العديد من 
األشجار والينابيع، ومل ختتِف هذه املعتقدات كليًا، بل ماتزال 
موجودة يف كردستان حتى اآلن، حيث ُينظر إىل العديد من 
األشجار والينابيع على أنها مقدسة. ولكن مهما يكن بإستطاعة 
"دريفر" أو غريه أن يكتبوا بأن العبادة ـ إن كانت توجد عبادة ـ 
يكون التوجه إىل الشجرة نفسها أقل من التوجه إىل اجلين الذي 
يسكن يف هذه الشجرة، وتوجد األشجار املقدسة عادة بالقرب من 
ضريح إنساٌن مقدس مثل شيخ/بري، وهلذه األشجار أمساٌء، فمثاًل 

سة: اسٌم لشجرة تني يف قرية عند اليزيديني "ست نفي
"بعشيقة" كما يقدسون يف كربالء شجرة توت، وال مير أحٌد 
بالقرب من شجرة مقدسة، إال ويرب  عليها قماشًا، وذلك كدليل 
لنذر، أو يقدم نذرًا للصحة، فقد الحظْت "مدام هانسن" بشكل 
واضح بأن هذه األقمشة املربوطة على الشجرة هي ظاهرة خمتلفة 

األقمشة اليت تعلق بعيداٍن عالية بالقرب من ضريح أحد  عن تلك
األولياء، حيث أن األوىل هي عبادات ميكن أن تكوَن وثنية، بينما 
األخرى ليست كذلك. ومن الوارد أن يكوَن هناك "نبٌع مقدٌس" 

تم زيارته بهدف الشفاء من أحد تأيضًا مالصق ملعبد أو مزار، و
مًا يف "شيخان" نبع "كاني األمراض، حيث لدى اليزيديني دو

زركي/ النبع األصفر" الذي يشفي من مرض الصفار كما يدل 
إمسه على ذلك، ولكنين لن أتكلَم عن نبع زمزم يف ضريح الشيخ 
"آدي" الذي يأتي مباشرة من مكة، حيث يعمدون فيه األوالد، 
كما حتوي العديد من هذه الينابيع أمساكًا مقدسًة، حيث مينع 

كذلك توجد يف "بهزاني" يف شيخان بالقرب من مزار إصطيادها. 
الشيخ "َبّكو"، وتوجد يف نبع الشيخ عبدالقادر يف "توروند" يف 
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جبل مسعان. إن املغارات العميقة والصخور اليت على شكل 
"منهري"  أو "ُدملن" ، وينابيع صافية مآلى باألمساك، وأيائك 

تى بقطع أغصانها ملقابر قدمية، وأشجار مقدسة اليت الُيسمح ح
امليتة، وكل هذه األماكن يسكنها اجلان النباتيون واملائيون كثرية 
يف كل مناطق كردستان، وكلها تلقى نفس التقدير، وكما كانت 

عليه سابقًا يف العصور القدمية جدًا للوثنية، وان عبادة األولياء 
 اليت رمبا كانت قد حّلْت حمل عبادة قوى الطبيعة هذه، فانها مل
يكن مبقدورها اإلستئصال من قلب الطبقات الشعبية، بالرغم من 

  حتريم اإلسالم الصارم املستقيم هلا.
 CANNAISSONCE DES KURDS .عن كتابه:  

 

 
ويفرضه  ،حل القضية الكردية يفرضه التاريخ والواقع

واليوجد للقضية الكردية اكثر من حل  ،املبدأ االنساني
اجملموعة الكردية  ،و ان متكنوه ،واحد يف االطار املذكور

وان تساعدها على بناء دولتها املستقلة.  ،من ارضها
فالعراق مثال  ،طبعا ليس هذا االمر بسهل والبهني

سيخسر موقعا اسرتاتيجيا وجزءا من ثرواته الطبيعية 
اليت هي يف االصل ليست من ثرواته. ولكن حنن امام 

عن احلرية وعن  ،خيارين: اما الدفاع عن املبدأ االنساني
او مصادرة حقوق  ،حق الشعوب يف حق تقرير مصريها
فالبد من ان  نفكر  ،االخرين. واذا ما اخرتنا احلل الثاني

يف مصادرة اسرائيل لالرض الفلسطينية ومصادرة تركيا 
للواء اسكندرون ومصادرة ايران لعربستان واجلزر 

 االماراتية.
 

 الدكتور تهامي العبدولي
استاذ احلضارة يف كلية  ،ربي من تونسكاتب وباحث ع

 )تونس( االداب والعلوم االنسانية جبامعة سوسة
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مسها انفالستان..  مدن عابرة و بالد ا

 خارج اللغة و داخلها 

 خالد سليمان
 

كل واحد منا كائن مكاني على طريقته، و 
حسب عالقة تكونت بينه و بني املكان، رمبا عن 
طريق الصدفة او اثر "جربية" الشعورية، او نسمة 
هواء عابرة يف ظهرية صيفية. هناك صياغات كثرية 

بري عن االنتماء للمكان او الغرف اليت و متعددة للتع
ولدنا فيها، و لدى كل واحد منا "ايضًا" تصور 
شاعري للظاهرة املكانية اليت خلصها غاستون باشالر 
يف مجلة واحدة وهي: "ان النور الذي ينري حياتنا 
هو نور مشعة تلك الغرفة اليت ولدنا فيها". كنت 

تقانها بشكل اقرأ هذه اجلملة باللغة العربية، دون ا
جيد، و لكين محلتها معي خارج سياقات اللغة 
احلركية املتمثلة يف الفتح و الضم و الرفع و الكسر. 
التصقت بذاكرتي اخلالية من املخزون العربي يف 
التعابري و املفردات، و رفعت من شأن امكنة جمهولة، 
صرت احبث عنها دون ان اعرف ان باشالر يريدنا ان 

كي نتعرف عليها من خالل هذه نرتك امكنتنا، 

الفكرة اليت مل تبق باطنية و عنصرية يف فرض 
القيود على االنسان، منذ اعالنها كقول شعري ال 

 اكثر.
يف منطقة نائية و منسية امسها كرميان 

Garmiane  أي املناطق احلارة او موطن الشمس او
"دفئستان" محلتين الفكرة ذاتها، عناد طفل 

ث عن غري كرميان اليت مشاكس، و بدأت احب
تعرضت بكاملها اىل محالت االنفال على يد حكومة 
البعث يف العراق، عندما هامجت كردستان عام 

. كان املكان ذاته الوجه املسرتد و االمل 1988
الوحيد للقاء يف كل حبث جديد. بدأ وسواس هجر 
املكان او اهلروب منه باألحرى يف العام نفسه، أي 

كما يقول  Typiquementيكمان" و هو "تيب 1988
الفرنسيون؛ كان عام البحث عن مالذ ما، كي تنجو 
الروح من عمليات االرشفة ضمن اعداد املوتى، اذ 
انفل النظام مئات االالف منا، و مت جتميعنا يف 
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اجملمعات القسرية، اليت بنيت بغية اخراج االمكنة 
ة االوىل من ذاكرتنا، و ملئها جبيل جديد من االمكن
و ضمن تأثيث حداثي ال يرتك الفراغ بني جسد و 
اخر، و بني مؤنفل و اخر. و البد من االشارة هنا، 
اىل ان مرحلة ما بعد االنفال و االبادة و التصفية و 
التجميع ضد الكرد، تضمنت اسرتاتيجيات واسعة 

لدينا القدرة على ابتكار  تللتسمية، و اصبح
حاتنا، و يف أي املفردات و النحت اللغوي على جرو

احتفاء وجداني مع ذكرى اختفاء ذوينا. فمن اسم 
االنفال الذي اطلقه نظام البعث على عملياته 
العسكرية، حنتت امساء اخرى، و اصبحت كلمة 
االنفال مصدرًا لـ"انفالستان، املؤنفل )بفتح الفاء(، 
أي اجملهول الذي ال احد يعرف مكان سجنه او قربه 

ؤنفل، أي الشخص الذي تعرض باالحرى، بقايا امل
للتجميع مع غريه، قبل التصفية، و يعيش يف 
اجملمعات القسرية كهامش لألنفال، االنفلة و التأنفل 
و.. اخل، من االستعارات اللغوية اليت تشري كل واحدة 
منها اىل مكان خاص، له دالالته اجلد خاصة يف انتاج 

 احلزن املكاني.
انًا افرتاضيًا كانت كرميان قبل االنفال، مك

لعناصر الدفء، و مل نكتشف رموزه، اال و حنن يف 
صراع يومي مع صور كانت تواجهنا على طريق 
ارضية واحدة و طرق كثرية يف الفضاء، ففي هذه 
الثانية اكتشفنا طائرات هيلوكوبرت حربية، خترتق 
مساءنا الزرقاء، و تسقط صوارخيها على بيوتنا و 

رة ان قامت عدة اجسادنا يف الصمت. حصل م
طائرات، بالتناوب، بقصف قرية كرميانية لعدة 

ساعات متواصلة، و مل يتمكن اهل القرية من 
اخلروج من املالجئ، و لكن ادامة القصف، صنعت 
الصورة التالية: يف وسط بيت قروي، حيث السور و 
الفضاء، تقف امرأة، و حتمل معها رغيف خبز، و 

شري اىل عزلة ترسم النجاة من خالل كلمات، ت
مطلقة و االنقطاع عن العامل. يا رب ابعث طلقة 
جمهولة هلذه الطائرة امللعونة، و خلصنا منها حبق 

 هذه النعمة بني يدي.
ال تعرب هذه الصورة عن الالتوازن بني ثقافة 
القرية و التكنولوجيا، بقدر ما تشكل عودة 
لصدفة االمل للخالص من الشر، فالطلقة اجملهولة 

ي دعاء نسمعه يف الثقافة الشعبية الكردية هنا ه
القدمية )كالميات الكرديات( و يقصد بها الرمحة 
ضمنًا، ألنها تنهي الشر. و ال تدخل الطلقة نفسها 
او الصورة باألحرى يف سياق اللغة، بل تبقى 
خارجها، و تواصل انتاجها للحزن و العزلة و 

الرضي االنقطاع. اما يف الطريق االول، أي الطريق ا
فكنا نسمع االخبار و الشائعات من خالهلا، و كانت 
جريدتنا اليومية املفضلة بعد االذاعات الكردية 
اليت كانت تبث براجمها من اجلبال، و اعتدنا ان 
نسمع اخبار املعارك و نشاطات البيشمركه منها، 
اما االخبار السرية عن اهلجومات املباغتة للجيش 

اسيني، و امللصقات على القرى، و اعدام السي
اجلدارية ضد احلكم، باالضافة اىل ارتفاع اسعار 
املواد الغذائية و اختفاء "متن امريكي"، الرز 
االمريكي يف السوق، فكل هذه االشياء كانت تصلنا 
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من املدن عرب الطريق االرضي قبل ظهور العقارب 
 .احلربية يف السماء

أ حلم بعيدًا عن دفئستان، و يف الشام حتديدا، بد
التعرف على املكان اجلديد، جزءًا من النوستاجليا 
الكمونية، و بدت دمشق اليت ضاقت بنا ارصفتها 
العالية و غري املنسجمة مع حركة الناس و الشارع، 
كفسحة واقعة بني صعوبات مجة منها الوقوف 
خارج اللغة و دهاليز اللهجة الشامية، و تأمل طريق 

رمبا يأتي يوم يكون  مطار دمشق الدولي ليل نهار،
فيه مكانًا للوداع. و خلف هذه االشياء كان هناك 
مقهى الروضة و اجلهاد املستمر للوصول اىل الصحافة 
اللبنانية، ألن انغالق الصحافة السورية اصبح روتينًا 
يوميًا، و بات ال يقرأ الناس اال الكمال الواجب 
ر الصباحي، و كمتعة اضافية مع القهوة، اىل ان متر
دائرة الرقابة الصحف اللبنانية. ظهر هنا امتحان 
صعب، يرجع شكل السؤال فيه اىل الجدوى البقاء 
خارج اللغة، ما مل يؤد حفظ بعض اجلمل و االفكار 
سوى اىل نهاية االشياء، و بدت صور بشالر عن املكان 
بالتالي متعة لغة احللم، و ليس لغة احلفظ. لكن 

املكان كانت رهنًا اخر التجربة اليومية مع عناصر 
لتثبيت القدمني على عتبة يرى الكائن الغريب من 
خالهلا بابًا مغلقًا وراء الراحل و اخر جمهواًل بوجه 
االتي. مل تبق البؤر املكانية يف هذه احلالة اال سلطة 
لتليني اللغة و الرغبة و احللم مع قليل من القسوة. 

ناقات فعلى ارصفة الشام و ضيق الطرقات و "اخل
اليومية" اليت حتدث بسبب ذلك، و فوضى االشارات 
يرى املرء نفسه امام ظاهرة تعبئوية للجسد خشية 

الوقوع يف اية حلظة يريد فيها النزول من الرصيف 
او الصعود اليه. اما الشتائم العابرة و املتشابهة كما 
املدن بسبب تلك الطرقات الضيقة و ارصفتها العالية 

بر "صرب ايوب"، لتقبل املسبات و فتفرض على العا
الشتائم و االنفعاالت و االنفالتات الذكورية اليت 

 تتجسد يف عنف لفظي بوجوه النساء.
تلــك "العجقــة" املكانيــة املوزعــة بــني   يف خضــم

اكتاف الشام القدميـة، كملحـق اضـايف للـوعي املتخلـف      
باملدن االيلة للتضـييق، بـدا تـذكر غـرف الطفولـة و      
الطرقات اليت زرعـت فينـا اخلـوف مـن هيلوكـوبرت و      
ــتعيد     ــًا اخــر، تس ــكرية، مكان ــيارات العس ــافالت الس ق

راجعـة و  مصادرة قيمًا جديـدة و مـثرية للتأمـل و امل   
مونولوجـــًا طـــوياًل و يـــاًل احيانـــًا مـــع املكتشـــفات 
ــا الوحيــد يف    املتــأخرة. اتــذكر هنــا "او ســا"، نهرن
كرميان، الذي غرق فيـه اول رفيـق صـباي، و تركنـا     
مجيعًا يف حر الصيف، و هو مل يقصد برحيلـه ذلـك   
اال اهلروب من ظهرية صـيف دفئسـتان. جـاء التـذكر     

و البحث عن صورة تشبه  ضمن الدوران يف الالمكان،
نور الشمعة االوىل و الصديق االول و الشجرة االوىل و 
النهــر االول و املكــان االول، اذا تركــه االنســان اصــبح  
اكثر انفتاحًا جتاهه. فذلك النهر النحيـف و املتعـرج   
على اخلضار يف حياتنا ابدًا كان مصدرًا للحزن ايضـًا،  

لك البقعة اليت و قد نسيته بسبب كثرة االحزان يف ت
 نسميها انفالستان بدل كرميان اليوم.

ويف دمشــق ايضــًا، حرضــين تكتــل ثقــايف مجعــت  
الصدفة افراده يف مقهى الروضة، للنبش عـن مدينـة   
السليمانية الواقعة على قـرب )اربعـني طفـاًل، اربعـني     
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كبــدًا( كمــا يقــول الشــاعر شــريكو بــيكس، ففــي تلــك 
ق، تعلمنا احلياة املدينة اليت تفصل كرميان عن دمش

السرية و احلوار السـري و القـراءة السـرية و التعـبري     
السري و االستماع السري ايضًا. كانـت االشـياء متشـي    
ــا       ــة الشــمولية و نق ــون مــن الرقاب ــاع مك ــق ايق وف
التفتيش املوزعـة بـني شـارع و اخـر، اذ كنـا نسـتمع       
ــرور(، و حتــى مارســيل    ــة )شــفان ب لكاســيتات مهرب

عبـــور، و نقـــرأ االم ل مكســـيم   خليفـــة و امحـــد ق 
غوركي، و العقب احلديدية ل جاك لندن، كمقـدمات  
ــا قصــائد شــريكو     ــورة ســرًا. ام ضــرورية الشــعال الث
بيكس و رواية "خمـاض الشـعب" البـراهيم امحـد و     
ــات      ــت تصــلنا كقصاص ــوكري، فكان ــد م قصــص دم
مهربة مـن اجلبـال اىل املـدن الـيت اصـبحت متـاريس       

 ها!حلروب اشعلت قبل اعالن
بـني مســكننا الواقــع قــرب مقــربة ســيوان، حيــث  
يرقــد اربعــون كبــدًا، و تســهر معهــم كلمــات شــريكو   
بيكس، و بني معهدنا املسرحي، كانت هناك الكنيسة 
الكلدانيــة، و كنــا نــذهب اليهــا كلمــا احتجنــا لشــحنة  
رومانسية ثورية متأثرين بشخصيات رواية "االخوة 

ــد" لــ    ــن جدي ــوس االعــداء، و املســيح يصــلب م ـ نيك
كازانزاكي، و للتعرف على سلوك الشخصيات الدينية 
اليت كنا منثلها يف املسرحيات العامليـة. و لكننـا عشـنا    
حــرب اخــوة اعــداء اخــر يف املدينــة ذاتهــا و يف املــدن 
االخــرى، و صــارت املتــاريس هــذه املــرة ملقاتــل اعلــن 
احلرب على ذاته بعد ان ضاع منه العدو. و هـل كنـا   

احلرب االخـرية ضـد انفسـنا، عنـدما      نبحث عن هذه
نقصدها يف البحـث عـن كـازانزاكي، و يف وقـت كانـت      

حروب صدام تسحقنا يف كل حي و حارة؟ مل يعطنـا  
ــن ارصــفتنا      ــاعي م ــروب اجلم ــفر و اهل ــتفكري بالس ال
املالصقة للشارع، عكس ارصفة الشام؛ فرصـة لطـرح   
ــدن     ــان و م ــيان يف الالمك ــا النس ــذا، و تركن ــؤال كه س

نكتشفها و ال نكتشفها، لكنها تبقى جزءًا منـا.   عابرة
و كنا جزءًا من مـدن بعيـدة دون ان نراهـا و اـدها     
قرب عتباتنا، فقد جسدت مثاًل بريوت الواقعـة علـى   
اجنحة حـرب اخـوة اعـداء خاصـة، حينـذاك صـورة       
رومانسية اخرى لنا طاملا اعتربناهـا مدينـة للحلـم و    

قــوف خــارج احليــاة االنطــالق و القــراءة املعلنــة و الو
الســرية مثلمــا كنــا خــارج اللغــة. فــان اصــبحت تلــك  
اللغة مصدر التواصل التـارخيي مـع املكـان املتمثـل يف     
ذوات مســـتقبلية موهومـــة، تتضـــح فكـــرة تقتضـــي 
اخلروج و املشـي علـى حافـة االشـياء الـيت تتجسـد يف       
"االن/هنـــا"، و صـــار مـــن املمكـــن ان نصـــنع حيـــاة  

نتيجــــة االســــتقرار يف موهومــــة ايضــــًا، و كانــــت ال
 الالمكان او املغرتبات كما نسميها.

بـــني الســـليمانية و دمشـــق مغـــرتب مـــن اللغـــة، 
مغرتب فتح باب الـدخول اىل العربيـة، بعـد ان كانـت     
لغة حصص يومية قاسية، كنـا نهـرب منهـا و نعتـرب     
مدرسها سـببًا رئيسـًا للملـل يف حياتنـا، مل نعـرف ان      

و تضـعنا امـام فلسـفة    املدن هي اليت تصنع الروتني، 
مرور الكرام. اما ذنب مدرس العربية الـذي مـا كـان    
ــو عصــبيته للضــم و     ــة شــيئًا، فه يعــرف مــن الكردي
الفتح و رفضه للسكون، الذي كنا حنبه بسبب جهلنـا  
بقواعد التحريك، باالضافة اىل جهلـه يف الـربط بـني    
قواعد اللغة و غواية املدينة املتحركة دومًا. و كانـت  
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ة بالتالي، اسرية سياسة البعث و حتجـر عقـول   العربي
معلميها و مدرسيها، و حنن ضحايا حفـظ االعـراب و   
البالغــة عــن ظهــر قلــب، متناســني اننــا نعــرب مــدنًا   
اخرى تقف خارج ذلـك الـروتني القاتـل بـني قيامـة      

 سياسة تقليم البشر و بني حتجر اللغة. 
ال ختتلف اللغة عن املدينة بشيء، بل تشـاركها يف  
مزايا كثرية، اذ حتتمل الثانية اساليب احياء العمـارة  
وفــق نظريــات اقتصــادية و اجتماعيــة و معرفيــة و  
ــت،      ــة الثاب ــن هيمن ــة، اذا حتــررت م ــكانية و اثني س
ــة لكــل عمليــة       فــتقرتب االوىل مــن احلــدود الداخلي
 نياحياء او ترميم تفرضه ثقافة العابرين، ال القـائم 

و الــدوغما داخــل  الــذين ال ينتجــون ســوى الــدوغما،
اللغة و املدينة و خارجهما. لكن مـدننا بقيـت اسـرية    
ــة، بعــد ان جتاوزهــا عصــر     هندســة سياســية متخلف
ــة     ــرتطم اللغ ـــ"انتيك"، و ت ــومل كــنص ضــمن ال التع
حبــواجز االصــالة املتعــددة و دفاعــات الــرتاث، و هلــذا  
الســبب ذاتــه بقيــت فكــرة عــابر ســبيل يف مــدننا و   

منوعـــة يف دائـــرة احلـــط مـــن لغتنـــا املســـموحة و امل
 قيمتها و تسفيهها و اعتبارها مصدرًا لالزعاج.

مل تكن رغبـة الكتابـة بالعربيـة يف دمشـق شـيئًا      
اراديًا، بقدر ما كانـت شـكال للتجـانس مـع املدينـة و      
شرو  احللم فيها، رغم كل احملرمـات الـيت حتيطهـا،    
و الدخول اىل املساحات الداخلية لالرصفة و اناثهـا و  

ــ ــا و  احلـ ــة و اهلافانـ ــاهي الروضـ ــيجة و مقـ دائق املسـ
النــوفرة. ففــي هــذه البــؤر املكانيــة الــثالث االخــرية،  
ــة، و كــان      ــة، و بالكردي ــيائي الكردي ــب اش ــدأت اكت ب
ــك     ــوي يــدفعين لكتابــة تل املفكــر الراحــل هــادي العل
ــو     ــه ه ــه، و كأن ــه يف بيت ــا زرت ــة كلم االشــياء بالعربي

ــاري  ــه للتـ ــة يف قراءتـ ــكن اللغـ ــه يسـ ــرتاث نفسـ خ و الـ
االسالميني، كي ال يهرب منها اناس مثلي، يأتون مـن  
ــي جتــاوزت      ــت ان ــي ان قل ــرى. و ال اخف ــان اخ كرمي
اخلوف من تعقيدات الضم و الفتح و الكسـر، عنـدما   
بدأت احاور شخصًا كـ"العلوي"، الذي كان يرى اللغـة  
ــاجس     ــان ه ــة. و ك ــاة يف اللغ ــاة و ليســت احلي يف احلي

ــاه او يف  التحــاور مــع االخــر ع  ــى ارصــفته و يف مقه ل
)دكانــه( دون الــتفكري بالكلمــات قبــل نطقهــا، يشــكل 
دافعًا رئيسـًا، كـي تصـبح العربيـة كمـا الكرديـة لغـة        
ــا     ــاة كم ــم و التحــرر مــن حفــظ الكلمــات و احلي احلل

 علمنا اياها مدرسو اللغة العربية.
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 الشبك الكورد املنسيون

 اصل الشبك

 امحد شوكت*
 

الشبك هم بناة املوصل القدماء، و رمبا كانوا اول 
من بنى هذه املدينة الكوردية و مسوهاا داد ا دة اة    
"نواد شري" و ال ديد من املصادر التارخيية الرصينة 
و امل تمدة حتى يومنا هذا، يشري اىل ان "ناواد شاري"   

هو الذي شيد دة ة حصاينة لةاى   امليدي  –الكوردي 
الضفة الغربية لنهر دجةة دبل دادو  اششاوريا اىل   
املنطقة بنحو مخسة دارون   اشدال، لتكاون  طاة     
تتودااف هيهااا القواهاال التااريااة القادمااة ماان الشاار  
لااا الطرياااج التاااااري القااديم الاااذي كاااان يسااامى   
بطريااج رحرياار  او ر ريااج القطااار  و بالكورديااة    

 ، و كااان هااذا الطريااج ياارب  الشاار  رريطاا ق تاا   ر
بالغرب لةى ساواحل البحار اشبايمل املتوسا  حيا       

سواحل البحر   لبنان  -حةب–ترب  مدينة املوصل 
الالذدية و بانياس مان   –و هةسطا من جهة، حةب 

جهاة ارار ، تت ااذ املساار القااديم نفساي،  ي  ريااج     
القطار، و بهاذه املناسابة هاان كةماة ردطاار  مشاتقة       

  و ت   رمن الةغة الكوردية اليت تةفظ الكةمة ر اصاًل
سواء كان مان   –اليت ت ين السري رتال او ت ين الرتل 

نفساااي ايضاااًا و داااد ادلاااى    –الااادواب او ال رباااا   
الكااوريون ماان املاا ررا و الكتاااب الااذين ت ر ااوا     
لةشبك و اصةهم بأن احدًا مل يقطع باصةهم، و سابب  

 ذلك ي ود اىل امرين:
م مل يكونوا لةى لةام بةغاتهم و تااري     اوهلما انه

وجاااودهم   املنطقاااة، و اانيهماااا انهااام مل  ساااكوا 
باملفتاااال الاااذي يفاااتي هلااام مغااااليج اصاااوهلم وهاااو  
مو نهم و حركة اشدوا  لةى ارض هذا املو ن لاا  

لغرض  –التاري  او ان ب ضهم ت مد تشويي اصوهلم 
و القفااال لةاااى حقااااخج التااااري  و     –  نفوساااهم 

. هةو لدنا اىل البح    اجلاذور اشوىل لوجاود   وداخ ي
مديناااة املوصااال كأداااد  حا ااارة ساااكنها الكاااورد      
وشيدوها، لوجادنا انهام بناتهاا اشصاةيون و اشواخال،      
كما اكد  ذلاك لادة مصاادر تارخيياة، و منهاا رابان       
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اشاااري    كتابااي الشااهري "الكاماال   التاااري " حياا  
ى الابالد ب اد   يقول: "ولندنا استوىل الساسانيون لةا 

تقااويمل اركااان الدولااة اششااورية و امتةكااوا حااوض    
وهو اشسام   –دجةة، الادوا ت مري راحلصن ال بوري  

الذي كان دد ا ةقاي اشرامياون القادماء لةاى مديناة      
دة ااة املوصاال و اسااكنوا هيااي جنااودهم      –املوصاال 

وشيدوا حولي القر  و الدور اليت سكنها هالحوهم و 
و الكاورد و ب امل النصاار "    صنالهم الفرس و الةر 

و هااذا ي ااين ان دة ااة املوصاال كاناال داخمااة دباال       
الساساااانيا،   حاااا يقاااول "ياااادو  احلماااوي"   

 كتابي "م ام البةدان":
"ان اسم املوصل كان   ايا  الفرس "ناواد شاري"   
و ان اول من ا ةج لةيها اسام راملوصال  هاو ررواناد     

 –ي بيوراسااف  و روانااد هااذا كمااا ياادل امسااي لةياا    
 . 1ركوردي من اهل املدينة القدماء"

ولقااد ذكرهااا املاا رب الااارب اليونااان  القااديم     
"كلينيفاون" ابااان لودتااي ماان باباال مب يااة ال شاارة  
اشف مقاتال انااي شااهد دة ااة مهدماة مقاباال مدينااة    

ومل   2رنينااو  لةااى الضاافة الغربيااة ماان نهاار دجةااة
تكن هناك دة ة مهدمة مقابال مديناة نيناو  ساو      

دة ة املوصل ، هاذا لةمنا ان هذا  –ن ال بوري راحلص
املاا رب اليونااان  كااان يراهااج "اشسااكندر"    االوه    
لبالد وادي الراهدين او ماكان يسامى رميلوبوتامياا    

Mesopotamia  دباال املاايالد  ي ب ااد    331  ساانة
انهيااار اماا وريااة اشااور باااكور ماان االاااة داارون،   

لةيهاا   ال اا     حي  كان الفرث املاديون دد اساتولوا 
دبااال املااايالد، ن ةااام ااماااًا ان املديناااة كانااال   608

رراخااب الكااورد الااذين كااانوا دااد نلحااوا لنهااا اىل      
الساحل الشرد  مان نهار دجةاة احتمااءل باالنهر مان       
الغلوا  املتكررة كحاجل  بي   دهال  ششك   اني 
كان  ني هلم الودال الكاا  شذااذ تادابري الادها  او      

نا ج اب د اما  ال دو الغاايي الاذي  الباًا    اهلرب اىل م
 ماكان يأتيهم من اجلنوب.

و لكن الس ال الذي دد تبادر اىل الذهن هنا هو، مان  
الذي كان يسكن املنطقاة دبال اششاوريا ا  انهاا كانال      
رالياة مان الساكان، و هاذا  اري م قاول، هانحن لنادما         
  شمنتةك اشدلة القط ية بشأن كهاذا، شباد لناا مان الةاا     

او اشحتكااا  اىل اشهااواض و اشسااتنبا  وهقااا لةمنطااج   
اجلدل  و اشجتهاد، ولةى ذلك، اذا ما صاددل اشساا ري   
اليت اكد  ب ضها اشدياان الساماوية كأساطورة الطوهاان     
الااذي اجتااال اشرض كةااها، هااان الساافينة الوحياادة الاايت  
محةل باذور البشارية ها  سافينة "ناول" الايت "لةاى        

كماا ن ةام ان جبال "اجلاود " يقاع       اجلود  استو " و
  كوردستان الشمالية و هاذا ي اين ان البشارية ابتاد       

من جباال كوردساتان ومان الباديه       –ب د الطوهان  –
ان تنحساار املياااه تاادر يا لاان املنااا ج اشلةااى ارتفالااًا  

 ومن ام لن املنا ج السهيةة املنبسطة.
وششااك ان ااسااار مياااه الطوهااان دااد اسااتغر     

ركااب   – ويال من اللمن مما ا طر الناجون ردحا 
اىل اشنتشااار و ال اايك   كوردسااتان، و    –الساافينة 

ب د ااسار املياه لن املناا ج الساهةيي املتامخاة شول    
سةسااةة جبةيااة ماان جبااال كوردسااتان و هاا  سةسااةة  
رجباال مقةااوب  املطةااة لةااى املنطقااة الاايت يسااكنها    

 ا ج.الشبك حاليًا، بد  النلول اىل هذه املن
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ههاال كااان "نااول" لربيااًا ا  كورديااًا او اراميااًا او  
 اسراخيةيا..؟؟

هةيس هناك ما ي كد هذا اجلانب لةى الر م من 
كوري من اشهوا ا ، و لكن الوابل املرخ  حتى اليو  

لةسااافينة البشااارية اشوىل، مايالااال   اان هنااااك اااااار 
شارصي لةى دمة جبل  "جود " الذي يقع مقابال  

ارال اشرا ا  الوكياة، و داد ر يال      جبل "يويان" د
تةكم اشاار بأ  ليين و مايالال ب واة ااارياة لةمياة     

 تنقب لن حقيقة هيكل السفينة.
اماااا اذا لااادنا اىل هر ااايا  و نصرياااا  ال صاااور  
اجلةيديااة، هاننااا سنضااطر ماارة اراار  اىل ال ااودة اىل   
الكهوف ال ميقة اليت جلأ اليها اشنسان حبوا لن الادفء  

و كمااا ن ةاام لاايس هناااك كهااف     –ياااة و اسااباب احل
و هذا ي ين بالتأكياد ان الباذور    –الصحاري و السهول 

اشوىل لةبشاارية كاناال  بااأة   كهااوف كوردسااتان و     
 –جباهلا، و هذا ي ين ايضاا ان اللحاف البشاري اشول    

دد انطةاج   –ب د ذوبان ال صر اجلةيدي الوان  اشرري 
ماا لوار  لةياي     من كوردستان، و ما ي يد هذا الار ي 

الب وااا  ال ةميااة اشااريااة و تنقيباتهااا   دااا  كهااف     
" وهااو اكااا كهااف م ااروف حتااى اشن       شاا د ر ر"

اشااريااة دااد لواار  لةااى ال ااامل، هقااد كاناال الب وااا  
بشارية و حيوانياة لةاى لماج االااة       ياة مصهياكل ل

لشر موا   دا  هذا الكهف ددر  المارها باكور مان  
 مخسة لشر الف سنة.

و لةى ذلاك، هاان اللحاف املفاوض اناي كاان داد        
انطةج من شبي اجلليرة ال ربية شكد و ساومر بابال   
و اشور يشوبي الكوري من الشك و الريبة، و حتاى اذا  

كااان صااحيحا هانااي مل يكاان اللحااف اشول لةحضااارة   
البشرية   اشدل، هاني من امل روف ان شبي اجلليارة  

نها ميااه الطوهاان   ال ربية ارر ما  كن ان تنحسر ل
وارر ما  كن ان تصةها البشرية ب د ذوباان ال صار   
اجلةيدي.. رمبا كان اللحف الوان  او الوال  او الرابع 
او.. ولكااان مااان امل كاااد ان اللحاااف اشول شنطاااال    
 البشرية كان من الشمال اىل اجلنوب وليس ال كس.

اذن.. سكان كوردستان هام اول مان يحفاوا ااو     
ا هيااي موادااع شسااتيطانهم، و ماان   جنوبهااا و شاايدو 

ان اللحااف كااان متواصااال نصاارا    -منطقيااا–امل كااد 
لة صاااخا اجلغراهيااة الطبي يااة الاايت تتمتااع بهااا      

كاشرا اا   –املنطقااة ماان لناصاار اشماان الغااذاخ      
اللرالية اخلصابة و امليااه الاوهرية و امكاناا  تنمياة      
الوااروة احليوانيااة و مااا اىل ذلااك ماان لناصاار اراار  

ى مااا تااوهره هااذه ال ناصاار ماان تسااهيال  لااالوة لةاا
  بي ية لالستيطان.

ولةى ذلك  كانين القاول بكال اقاة ان اول مان      
اسااتو ن ارض نينااو  هاام الكااورد اشواخاال، و لكاان    
نصرًا ملا كانال هاذه اشرض تتمتاع باي مان ا اراءا ،       
هقد ت ر ل لغلوا  و يحف ادوا  و امام ارار ، و   

 هلذا جند من يقول:
يت تقاع لةيهاا املوصال الياو ، و     "كانل البق ة الا 

دبل ان اتد اليها يد ال ارب بالبنااء، حصانًا اشاوريًا     
ا ةااج لةيااي اشراميااون اساام "احلصاان ال بااوري" و    
م ناهااا القة ااة الاايت تقااع لةااى الضاافة اليمنااى ماان    

و احلقيقااة ان   3رء نينااو  لاصاامة اشااور" ادجةااة اي
هااذه القة ااة كاناال موجااودة دباال اششااوريا وهاام    
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ربوها حي  يحفوا اليها من اجلناوب حيا    الذين ر
كاناال لاصاامتهم اشوىل "اشااور"   الشااردا  الاايت     

ماخيت كيةاومو و   200تب د لن املوصل جنوبا او 
مايالل ااارها شارصة هنااك، و يبادو ان داخال هاذا     
القول مل يكن ي ةم بذلك، حي  اودع نفسي   رطاأ  

 جغرا  وا ي   دولي:
املادن اششاورية، هة ةاها     "اما مدينة نينو  اداد  

شيد    حدود اللمن الذي شيد  هيي مدينة اشور 
اليت تقاع ا الهلاا لةاى  افة دجةاة اليسار  مقابال        
مدينااة املوصااال و ت ااارف بتاال ردوينااااج  و لةاااى   

 . 4رالرابية اليت جتوم هودها اشن درية النيب يونس"
و احلقيقااة ان مدينااة نينااو  ليساال ادااد  املاادن 

ينااة اشااور الاايت تقااع ا الهلااا لةااى اششااورية، باال مد
الضاافة اليمنااى لدجةااة   الشااردا  جنااوب املوصاال  

 كم و دد بنيل نينو  ب د انتقال ال اصامة  200بار
اششورية من اشور اىل نينو  الايت تقباع  ال تاالل     

اليت جتوم هودها درية رالانيب   ةردويناج  اما الرابي
يااونس ، هتقبااع  تهااا ااااار القصاار املةكاا  لةمةااك      

ششوري راشور بانيبال ، وهقًا لةتنقيبا  اشاارياة    ا
 الومانينا  من القرن ال شرين.

و يقول امل رب اشملان  رهون هامر  الذي كان داد  
 : ران سكان 1859  و تو  لا  1774ولد   ال ا  

املوصاال يتكةمااون الكرديااة وانهاام اكااراد لااالوة لةااى 
 . 5ركية كونهم يتكةمون ال ربية و الفارسية و الو

و ي كاااد هاااذه احلقيقاااة ايضاااا املااا رب الشاااهري    
رلسااااوان) : ران اهاااال املوصاااال كاااارد منااااذ ادااااد  

 . 6رال صور 

كمااا ي كااد ذلااك ايضااا املاا رب الكااوردي املشااهور    
  هيقول: ان اهال املوصال هام كارد و     بك راما يك 

 . 7رانهم كانوا كذلك بصورة لامة   القرن الرابع 
لااذي كااان دااد ولااد   ازار و يقااول ركاتااب جةبااى 

هااا لناادما يار  1067هااا و تااو  ساانة  1000ساانة 
املوصااال و كتاااب م لفاااي ركشاااف الصناااون    لاااا    

  اناااااي ر   النااااااس   املوصااااال يتكةماااااون  1638
كمااا ي كااد ذلااك الرحالااة اشيطااال         8ررالكورديااة  

الشهري رماركو بولو  و الذي كان داد مار باملوصال      
   حي  يقول:1280ال ا  

املاارء رااار  اسااوار املوصاال لوجااد    رو اذا راار  
دباخاال دويااة املااراس ت اايك   حالااي البااداوة لةااى    

وششاااك   ان   9رالساااةب و الرلااا  تسااامى رالكاااورد 
م صاام سااكان  ااواح  املوصاال كااانوا كااوردًا حتااى    
القرن الوال  لشر امليالدي كما كانوا دبل ذلك ايضًا، 
 هنقر  مواًل   كتاب رهتول البةدان  مل لفي رامحد بن
حييااى باان جااابر امل ااروف بااالبالذر    اال لنااوان  
هتي املوصل دالوا، ول  لمار بان اخلطااب لتباي بان      

ها هقاتةي اهال نيناو     20هر  السةمى املوصل سنة 
الكاارد، هارااذ حصاانها وهااو الشاارد  لنااوة، و لااا    
دجةااة هصاااحلي اهاال احلصاان اشراار لةااى اجلليااي و   

وصااال اشذن ملااان اراد اجلاااالء   اجلاااالء، ووجاااد بامل  
ديااارا  هصاااحلي اهةااها لةااى اجلليااة ااام هااتي املاار   
ودراه الكوردية و اهل باهلري و بااللري و حيتاون   

  10رو احلناني و امل ةي و دامري و مجيع م ادل الكرد 
و هااذا ي كااد مبااا ش يااد   اااش لةشااك ان نينااو  او   

رو دباال  520املوصاال كاناال كورديااة اامااا   ساانة 
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ماذا مل يقل "الابالذر " وهاو   الفتي اشسالم ، و اش هة
املاا رب اشسااالم  هقاتةااي اهاال نينااو  ال اارب  شنااي      
ببسا ة مل يكن يسكن املوصل حينهاا لربا  واحاد و    

و إنهااا كاناال اسااتيطانية   –ان الفتوحااا  اشسااالمية  
 ه  اليت جاء  بال رب و اسكنتهم هيها. -راست مارية 

و يقااول "ابااو بكاار امحااد باان  مااد اهلماادان      
 بابن الفقيي"   هذا الصدد: امل روف

"ان اول ماان اراات  املوصاال و اسااكنها ال اارب و  
و   11رمصاارها هااو رهرنااي باان لرهاااي البااارد      

احلقيقة ان رهرني بن لرهااي الباارد   هاو الاذي     
 هتحهااا   لهااد لماار باان اخلطاااب و مل ي سسااها او    

كردهااا منااذ  ارتطهااا، هقااد كاناال مدينااة لااامرة ب   
ف الوان  دبال املايالد كمحطاة    تأسيسها   بدايا  األل

اسواحة لةقواهل التاارية القادمة من ممةكاة مياديا   
الكوردية و بالد هاارس و املتاهاة اىل ساواحل البحار     

 اشبيمل املتوس  لا احلةب   بالد الشا .
هقد كان املةوك امليديون لةى لالدة و يدة مبةاوك  

كمااا ورد   كتاااب "الد قرا يااة ماان  –بااين اسااراخيل 
ديا اىل الوشيا  املتحدة" مل لفي الادكتور رساتيفنس    مي
كمااا كااانوا  تةكااون لةمااًا واساا ًا بالفةااك و التنااايم    –

حي  انهم كاانوا اول مان تنبااوا باوشدة السايد املسايي       
"ليساى باان مااريم" هارسااةوا الايهم وهاادًا رمسيااًا رهيااع   
املستو  حيمل  صن ييتون، و هناك رسم منحو  بهذا 

جباال ربيسااتون  مااا ياالال تفاصاايةي  امل نااى لةااى ساافي
 شارصة حتى يومنا هذا.

ولةاى ذلاك هاان وجااود الكاورد   املنطقاة ادااد       
من وجاود كال اشمام و اشداوا  هيهاا، هاششاوريون و       

البااابةيون و السااومريون ودبةااهم اشكااديون، موجااا   
بشاارية ت ادباال   الناالول ماان ارض شاابي اجللياارة  

 مااع لةااى ذلااك كمااا  –ال ربيااة اىل ارض الراهاادين 
كاذلك ال ارب،    –ا ةب امل ررا ال راديا و ال ارب  

هانهم ارر موجة سامية مهاجرة مان شابي اجلليارة    
 ال ربية اىل ال را  ب د الفتي اشسالم .

 –و ان كانال ساامية    –لةى ان املوجا  القد ة 
مل تكاان لربيااة، كمااا انهااا مجي ااا و بضاامنها املوجااة 

ا  حضااارية، شنهااا  ال ربيااة اشراارية، مل تكاان موجاا  
ببسااا ة داادمل ماان صااحار راليااة ماان  ي مصهاار     
حضاري، و امنا جاء  اىل وادي الراهدين و است مر  
حضارا  اشررين و ادلتها لنفسها و لالوة لةى كل 
ذلك، هاني ليس هناك   الواث ال رب  القديم الاذي  
اجتمع كةي   امل ةقا  السابع الشا رية الشاهرية لةاى     

ا يشري اىل  ي اار حضاري من بنااء او  جدار الك بة م
هناااون او صااارول حضاااارية ارااار   اااري الف ااار و   
اشلتاالاي بالقتاال و السااةب و النهااب و الغاالو و اشف   
اشمساء و املرادها  لةوحوش و احليواناا  و مفاردا    
الصاااحاري كاااالنقع و اش اااالل و الكااا  و ال شاااب و   

 ين الواحة و السراب و الرمال و ما اىل ذلك، و هذا ي
دط ا بانهم كانوا   حالة الباداوة و لاد  اشساتقرار    
ردحااًا  ااوياًل ماان الاالمن، هةاام يشاايدوا حضااارة ومل 
يستقروا لةاى اللرالاة او اداماة مساتو نا  اابتاة،      
هكانل حياة ال رب حال و ترحاش داخما، اما هربا اما 
من يطةب الوأر و اشنتقا  او مطاردة و مالحقاة ملان   

د  او مال حبي  ادتصر  حيااتهم  كان مطةوبا هلم ب
لةااى الغاالو و القتاال و السااةب او باااشحر ، كاناال      
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احلياااة ال ربيااة اىل مااا دباال اشسااال ، حياااة  فيةيااة  
 رالية من  ي مفهو  حضاري.

و لندما ب   هايهم الرساول  ماد بان لبادا       
رصااة م  ت توفيااف تةااك احلياااة الطفيةيااة ذاتهااا و  

يماا  ال لناوان    لكن لةى نطاا  اوساع و اكوار تنص   
الفتوحا  اشسالمية و التبشاري بادين ا ، هتوحاد     
كل القباخل ال ربية  ل راية اشسال  هاصبحل داوة  
متاانسة لقاخاديا و تربوياا و ساايكولوجيا و مهياأة     
لالنقضاض لةاى كاهاة اشمام و اشداوا  اةااورة مان       

 ذوي احلضارا  القد ة.
مية بااالد و هكااذا اجتاحاال القااوة ال ربيااة اشسااال

هارس و بالد الكورد و بةدان املغرب و الشار  اشدصاى   
بالهااوادة واسااتطالل اشسااتيالء لةااى اصااقا  شاساا ة  
من اشرض و الناس حتى مل ي د مبقادور ادارا  هاذه   

 .القوة من اداء مهامها التنصيمية و اشدارية
و شياا هشياا بد   اماا ورية اشسال  باالتمل   

ن اية اماا ورية ساد  يمناا  و اش محالل شأنها شأ
ااام باااد  و اناادار . و لكنهااا تركاال ااارهااا   كاال  
مكان، هلرلل لربا هنا و الرابا هنااك   كال ارض   
ادركها نفوذها، و هكذا.. تركل   املوصل ب ضها من 
لاارب تغةااب و ب ضااًا ماان لاارب ااايم و  ريهاام، و   

 لكنهم فةوا و لسوف يصةون  رباء  تةا.
ال رب مل يكونوا د  بناة مادن  و من حقيقة ان 

او  ي شااكل ماان اشااكال اشسااتيطان احلضااري، ناادرك 
بيقا تا  ان املوصل كانل مدينة كوردية و مااتلال  
كاااذلك لةاااى الااار م مااان كوااارة محاااال  الت رياااب  
املت ماادة.. و لكاان مااا ياادلو اىل اشسااتغراب حقااًا، ان  

القااو  السياسااية و القوميااة مل تكاان جااادة بالقاادر    
املطالباااة بضااام هاااذه املديناااة اىل حااادود  الاااالي    

ا    احاداث   1970كوردستان سواء   اتفادية اذار 
او   ماااد و  1991اشنتفا اااة التحررياااة   ال اااا   

 تشييد ال الدا  التنصيمية.
هاذا كان املو ن كورديًا و امتادادا  بي ياا شرض   
كوردستان و اهةها هماذا يكون الشبك سو  ان يكونوا 

اذا كان الشبك مل ي رههم امل رراون بهاذا   كوردًا؟؟ و 
  اواخااال القااارن ال شااارين او  –اشسااام اش متاااأررا 

هكيااف  كاان القبااول    -اواراار القاارن التاسااع لشاار  
ب ااروبتهم او تااركيتهم او ايااة تساامية اراار  فاان     
الااب مل فنااا و اهوا ااا او اهااواء انهااا تاادل لةاايهم؟  
اهةاايس  ريبااا ان نقاار    مصاادر تااارخي  ان امسهاام 

شوك" بالواو و ليس بالبااء و دومناا اششاارة اىل  ي    "
 مصدر ارر؟؟

لقااد ورد   كتاااب "مسااالك اشبصااار   ممالااك     
اشمصااار" مانصااي: الشااوك، و هاا شء الشاابك حكمهاام 
شنكاره و شوانكاره  و ما يب د ب ضهم لن ب امل    
مواينة ال قول، اش اني شحيةون بينهم من دماء تطل، 

و هيهم كر  و مساال، تقصادها   و مواايج هيما  ل، 
الفقااراء و تناالل   دااراهم و تقاايم    ااياهتهم و    

  12ردااراهم و هلاام هيهااا و هلااا هاايهم حساان الصاان..   
 هكيف ت دد  اشمساء و القو  واحد؟؟

و احلقيقة ان هاذه التسامية رشاوك  و ماا احلاج      
بها "هضل ا  ال مار شاهاب الادين امحاد بان حيا "       

كاره  مل تصهار لاد  احاد    من امساء رشنكاره و شاوان 
املاا ررا ماان جيةااي و يباادو وا ااحا انهااا ماان بناااة   
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اهكاااره وحااده و اش لكنااا وجاادناها او لورنااا لةااى      
احااداها   امل اااجم القد ااة او احلديوااة او   احااد    
املصادر التارخيية، هةقد تناول تاري  املوصل و اهةاها  
م ررون كور، ههاذا "ساةيمان صااخمل املوصاة " وهاو      

ر  بدايا  القرن ال شارين يقاول ماا نصاي:     من م ر
"وماان لشاااخر املوصاال اشلاميااة هاام الوكمااان و      
اصااةهم ماان دباايةيت رودوينةااو و دااره دوينةااو  و دااد  
ادبةوا اىل املوصل   محةاة راويون حسان  هاساتو ن    
ب ضااهم رتة فاار  و هيهااا ايضااا ماان تغةااب و ب ضااهم 
اداموا   شرد  دجةة لةاى الشاوا  ء.. اام شابك و     

جوان رباجوران  و ها شء ادبةاوا مان باالد الفارس      با
اش اننااا جنهاال تاااري   ياااهم اىل املوصاال و لغااتهم    

من الكوردية و الفارساية و الوكياة، و دار      ةرةيط
الباجوان ه  لمر كان و تااب ييارة وتال ي قاوب و   
بشاابيوا، امااا داار  الشاابك ههاا  لةااريش و ينايكااا و  

راف رلنااااي وتااااالره و داااار  اراااار  لدياااادة ا اااا
و احلقيقة ان "املوصة " ارطاا كاوريا       13رسناار 

اني ارذ الشبك بردااب البااجالن، هةام  يال بيانهم،      
هاااذا كااان الباااجالن رالباااجوان او الباااجوران  كمااا     
يسااميهم لةااى هااواه ال رباا  ودااد ادبةااوا ماان بااالد     
الفرس ههذا ش ي ين ان الشبك ايضاا داد دادموا مان     

وصال القادماء، وهام الاذين     البالد نفسها وهم بناة امل
هاارض لةاايهم الباااجالنيون هر ااا دومنااا ارادتهاام و  
ا طروا اىل القبول بهم و ايواخهم شني والا  املوصال   

مةكهام اشرض   –حا دادومهم مان باالد الفارس      –
ة وردا لةااى يوسااةطهم لةااى الشاابك شسااباب سياساا   

موادااف الشاابك ماان محةااة نادرشاااه لةااى املوصاال و   

ايواخهم ال ديد من اهراد جايك   ت ا فهم م ها.. بل و
نادرشاااه حااا اجتاااحهم ماارض املالريااا حتااى هتااك    
بقاخدهم "جيةوران" لةى ان امل رب "املوصاة " دفال   
هاو  ودااخع التااري  و رةا  باا الشابك و البااجالن        
شني كاان لةاى يقاا تاا  حبداااة وجاود البااجالن          
املنطقة هاراد ساحب هاذه احلداااة لةاى الشابك ايضاا       

ل و يار  ردهم منها و مان اام اشساتيالء لةاى     ليسه
 مو نهم، اأرا و انتقاما ملوادفهم السابقة.

كما ان راملوصة   دد ارطاأ ايضاا جغراهياة بيناة     
  امساء در  الشبك و الباجالن، هقرياة "لمار كاان"    
ه  وحدها الايت تساكنها ا ةبياة باجالنياة اماا بقياة       

اساتوناء درياة   اشمساء اليت ذكرها، هكةها در  الشبك ب
تااالره الاايت لفصهااا و كتبهااا رطااأ ايضااا، ههاا  تةفااظ    
"تةياره" و يتناصفها الشابك و البااجالن و داد كانال     
 اصال لةشبك و درةها الباجالن   القرن التاسع لشر.
و لالوة لةاى كال ذلاك، هةايس هنااك  ي وجاود       
لةشبك   ا راف سناار، و لقد رة  امل ررون كةهم 

 " اشيلديااة و الشاابك رةطااا  بااا  اخفااة "الباباااوا 
مقصاودا   يمان كاان تكفاري اشيليدياة راخااا هاااراد       
باااذلك "املوصاااة " تكفاااري الشااابك ايضاااا، لةاااى ان   

  تأكياااد كوردياااة الشااابك و    "لةموصاااة " هضاااال 
 الباجالن من حي  لغتهم و انتماؤهم القوم .

لةااى ان كورديااة الشاابك و الباااجالن تأكااد منااذ   
صاادر كاورية: "ان هااذه   بادايا  القارن ال شاارين   م  

األجياال الوالاااة رالصاااليي و الباااجوران و الشاابك  و  
ان تبايناال اديانهااا و ارتةفاال مااذاهبها اش ان بياانهم 
جام ااة واحاادة جتمااع اصااحابها و تأرااذ ردااابهم و    
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تساااودهم مجي اااا اىل لنصااار واحاااد وهاااو ال نصااار  
الكااردي   األصاال و لةااى األ ةااب و ان كااان بياانهم    

 ال ديد من الفرس.
و هااذه الرابطااة هاا  مالمااي الوجااي و تقا  ااي،  
هانااااك تاااار  الباااااجوران رالباااااجالن  و الصاااااليي   
رالكاكاخيي  و الشبك كالكورد، مفتول  اخلةاج، شاديد   
ال ضل،  ول النااد، لطيف  اش راف، مسار البشارة،   
هتى اشنوف، يغةب لةاى لياونهم الدبساة رلاون باا      

نانهم السااواد و احلماارة  و لةااى شاا رهم السااواد، اساا 
بيضاء، برادة متناسقة، متضامة، و اهاواههم واسا ة   
و صدورهم رحبة و  اري ذلاك مان الفصاول املميالة      
لةكاارد و باخلصااول يغةااب لةااى ارالدهاام احلنااف و  
ال نف و اهلماية و ال ناهية، لةى نو  ش تار  اش    
الكرد، و  شر من ذلك انها م قودة باحلقدو الضغينة 

و تصهرهما ال لة حتى اناي   الةتا خيفيهما لةمداهنة
"يةقاااك و ال ساال املصاافى  تنااى ماان دولااي و ماان    

و   14ركما دال هايهم احاد الشا راء"    –الف ال ال ةقم 
احلقيقااة ان الكاتااب   مقالااي هااذا دااد اصاااب كبااد    
احلقيقااة ماان ناحيااة و جتنااى لةاايهم ماان ناحيااة      
اراار . هقااد اكااد ان الصااارليي و الباااجالن و الشاابك 

تهم اشنوروبولوجياة الايت مايالال    كرد، حتى   مساا 
تسااود مال هاام و اياالهم لاان اشدااوا  و اشلاارا     
األرر ، و لكني جتنى لةيهم لندما وصفهم بكونهم 
يكنون احلقد و الضغينة، هاني من الشاخع جادا، لاد    
كاهاااة شااا وب املنطقاااة، ان الكااارد لموماااا،  يباااو    
السااريرة و لةااى نياااتهم و ي يشااون بقاادر كاابري ماان 

و البسااا ة اىل حااد انااي لاايس هناااك ماان     السااذاجة

 ةااس خيةااو ماان القفوااا  و النكااا  الاايت تصااور       
سااذاجاتهم و دةااة حيةااتهم و باا ء بااديهيتهم، ههاال  

 مول ه شء القو  يكنون احلقد و الضغينة؟؟
لةى انهم ش يسكتون لةى  يم و ش يقبةون 
بالغدر و الط ن   الصهر ب د السال  و اشمن. و لكن 

ش وب دابةة لةتطور و التغري وهقا ارالديا  ال
و امنا  احلياة   مل طيا  ال صر و متطةبا  املودف 

هناك اوابل ارالدية تصةي لكل  لكل مكان و ليس
يمان. و لةى ذلك هان الشبك كرد ماة باملاة، الشبك 
جيل من الناس، الكوردي ال نصر، مبوواون   در  

  15رة"هلم كتب دينية حقيق لوشية املوصل، و ليس
و يسرد الكاتب امساء االث و االاا درية هلم و 
يستطرد بان هلم در  ارر  لةى ذو  بالد ايران 
من جهة املوصل، و هذا ي كد ماورد   املوسولة 
الايطانية  ل املادة الشبك  اخفة اسالمية 

  :shabekكوردية اشصل تقطن وشية املوصل، ر
 

islamic Section of kurdish orrigin live  
 

mosul state     ههل بقى هنااك ماا يادلو "امحاد  
حامد الصراف" و "لبااس ال الاوي" و "ااامر لباد     
احلسا ال امري" و  ريهم اىل اشهواء لةى الشبك و 
اشدلاء بانهم لرب او ترك. ودد كانل كاهة املصاادر  
اليت اشرنا اليها، و ادتبسنا منها نصوصا، منشاورة    

هواخهم؟ و هاذا ي كاد باال رياب ان     يمان ادلاخهم و ا
دواهااع هاا شء و سااواهم، كاناال امااا ناب ااة لاان حقااد 
دهااا او مغر ااة، و اهلاادف وا ااي.. و هااو تااأجي)    
الصااارا  القاااوم  و تايااار الت رياااب و اشحاااتالل و  

 اشستالب.
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و يبدو وا حا ان الن بة السياسية ال رادية كانل 
 و مااااتلال، مناااذ بداياااة تأسااايس الدولاااة ال رادياااة     
احلديوااة و حتااى يومنااا هااذا، تساا ى بكاال الوساااخل و  
 اال تااأاري مبااد  الغايااة تااار الوساايةة، اىل ت ريااب      
املنطقة ار ا و سكانًا كالء من اوابل اشمان القاوم    
ال ربا ، شن تةااك الن بااة كاناال لةاى يقااا تااا  بانهااا   
سااتكون مهااددة دومااا بالصااحوة القوميااة مااا مل يااتم   

دي لةشا ب ال رادا ، ان   تدارك الوكياب القاوم  الت اد   
هاجس اخلوف هذا من ت دد القومياة، هاو الاذي دهاع     
بال ديد من كتااب الن باة السياساية رامل سسااتية  اىل     
اشهااواء لةااى وداااخع و حقاااخج التاااري  و تشااويهها، و   
مايال هو اهلاجس ليني الذي يدهع الكوريين اىل الاادة  

ااوان،  البي –كتابة تاري  ال را .. اما اصال البااجالن   
و الذين يطةاج لةايهم الشابك،     –الباجوران، الباجوان 
" هوا اي شلابس هياي،    ب جالدط لباإلمالء الكوردي "

وهقا ملا ورد   املصادر التارخيية امل اصرة و ملاا يروياي   
 شيورهم و لااخلهم و موقفوهم.

" م ضاا " تساات د  هيااي هلاااة " طاا لوشحقااة "
الكاااوردي الكوردياااة لةدشلاااة لةاااى اجلماااع هااااذا اراد 

اليها  ظ اسم او كةمة بصيغة اجلمع، ا افالشبك  لف
" وه  ت ين بالكوردية "الش ب" مواال  ط لشحقة "

كاررة   ابن" تصابي   احلالاة اجلماع: "    –ذلك: "كور 
 –بنا    –كن ضا   ابناء او اوشد" و هكاذا.. "  –ط ل 

 -سب  طا ل    -كلب  –سث  بنا " و "  -كن ض  ط ل 
فاراس   –ه سث طا ل   –فرس  –ه سث " و "كالب

 –م ه دطااا ل  –حصاا     –مااا ه   " و "او افااراس 
 ".خيل -حصن 

.. رالبااجالن  هام ارار الناايحا     ف لب جالدط ل
من بالد الفرس اىل ال را .. اىل مدينة املوصل حي  
يقول لناي املا رب و  ااب  اشسات بارا  الايطاان       
"اةرسون"   كتابي او تقريره املوسع  ال لناوان   

صااا  لاان دباخاال كوردسااتان اجلنوبيااة بااا    "مالح
 Notes on the tribes ofالاالاب اشلصاام و دياااىل  

  

southern kurdistan between the grater zab  
 

and dialah, June, 1919. Mager, E. soane ".
 مانصي:

رم سس هذه اشسرة الباجالنية هو رلبدال باك  
مان   الباجالن   من اهاال  ديااربكر، و ينحادر اصاال    

احد  ال شاخر الكرماجنية املقيمة درب تةك املديناة.  
  رحاال لباادال بااك الباااجالن  اىل 1630و   ال ااا  

يهاااب" و اسااتوىل لةيهااا و هاارض  –منطقااة "يهاااو 
لةيها سةطاني لةى سكانها النا قا بالةغاة البهةوياة   
او باشحر  الةغة الكةهرية  ري الو حة امل امل. ولكن 

 –ةرحيل لان املنطقاة ريهااو    هذه اشسرة ا طر  ل
يهاب  ب د ان رسر  ارر م اركها مع ر ماد لةاى   
مرييا  و ذلك   القرن التاسع لشر حي  ت تودياع  

و اليااد   31/5/1847م اهاادة ار اارو  اشوىل   
 . 16راملنطقة مبوجبها اىل ايران"

لةااى ان املوجاام "هاا اد محااي رورشاايد" ي ةااج   
 لةى ذلك   هامشي هيقول:

 1639وديع م اهدة يهااو ريهااب  لاا     ردبل ت
با الادولتا ال ومانياة و الصافوية، كانال املنطقاة      
اليت يقطنهاا الكاوران الياو ، مباا هيهاا منطقاة يهااو        

و اشرا   املمتادة  ريهاب  و تالل ركرند و باواني)  
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شرد  يهاو برمتها، مو ناا لةكةاهر مان الكارد اش ان     
الكةهر جردوا من ارا ايهم ب اد وصاول لبادال باك      

  دادمااا ماان املنااا ج   1630الباااجالن  اليهااا لااا    
الشاامالية و ارضااالي سااكانها شساارتي و الااذي ا ةااج  

  و سةم الساةطان ال وماان  ماراد    طررا لةيهم لقب ر
و ب ااد ان انتللااي ماان الصاافويا الرابااع باشااةج يهااا

مبوجااب تةااك امل اهاادة، لباشااوا  الباااجالن بقيااادة     
لباادال بااك الباااجالن  و اصاابي الباشااةج  تااد ماان   
جبال هورامان ناش و حتى تالل كرناد شاردا. كماا    
ان يليم الباجالن هاذا ي تاا م ساس مديناة يهااو      

 احلالية.
باشااوا  الباااجالن يااديرون هااذا الباشااةج   و بقاا
وااااوب القاجااااريا لةاااى الساااةطة   هاااارس  حتاااى 

هتمكنااوا ماان اياحااة اراار باشااا باااجالن  ماان حكاام  
ب د ان لينوا  مد لةاى مارييا    1806يهاو   لا  

حاكما لةى كرمنشاه، هادرةل اشسارة الباجالنياة      
م ااارك  احنااة مااع احلكااا  اجلاادد حتااى ا ااطر     
لةرحيل لن املنطقة ب د ان رسر  ارار م اركهاا و   

 من امل ةوما  راجع:لةمليد 
1-soan, E.E., short antology of guran 

poetry, J.R.A.S. January, 1921, part 1, P. 58. 

2-Minorsky, V(The Guran), B.S.O.A.S. 

1948, Vd X1 part, 1, P. 58-86. 

3-soan, E.E., (Report on the sulaimania.) 

District of: kurdistan, calcutta, 1918, P. 73. 

و تذكر هذه املصادر الوالاة التفاصيل ذاتهاا ماع   
ب ااامل اشرتالهاااا  و لكنهاااا ت كاااد لةاااى ان نااالول  

الباجالنيا من يهاو ريهاب  اشيرانية اىل املوصل و 
كركااوك كااان   منتصااف القاارن التاسااع لشاار ومااع   

 .1847توديع م اهدة ار رو  اشوىل   نهاية ايار 
م   املوصاال و هكااذا ي كااد ان الشاابك ادااد  ماانه

وهقا لكل املصادر اليت تناولتهم. و لالوة لةاى ذلاك،   
هقد اكد الدكتور "امحد لومان ابوبكر"   مقال لاي  
ب نوان "كردستان   لهد السال ، القسام اخلاامس و   
ال شاارون، ب ااد احلاارب ال امليااة اشوىل" نشااره   ل   

من اةةة "الوقاهة" ال دد الوال ، السنة الوالواة   60
نقال لن الوايقة الايطانية  1986، اذار 67لشرة 
 of (371) (3406) (139152) (6857) 81املردماة  

(June 8
th

, 1918). Major E. Soan    لةاى امل ةوماا :.
نفساها ماع ب امل اشرتالهااا  ايضاا رايناا نقةاها هنااا       
لت ميم الفاخدة: رالباجالن: ان مثة لشاخر كردياة مل  

أنها، و منهااا يكتااب لنهااا او كتااب القةياال جاادا بشاا    
ب امل    لشرية البااجالن. و جتادر اششاارة اىل هاذه     

اشحيان لفاخدة ذلك و تتضمن الوايقة املردمة ركماا  
اشاارنا اليهااا الاااله  مالحصااا  لاان ب اامل لشاااخر      
كوردسااتان كتبهااا امليارسااون   رااانقا، و حتااى     
 ب ل   حينها، ودد جاء هيها لن لشرية البااجالن  

 ما ية :
دسااا : جومااور و هرانةااو. اشدسااا   ال شاارية، اش-1

الفرليااة جلومااور هاا  سااايكوند، حاااجيالر،  ريااب  
ونااد، شااريه ونااد، جااار كاااشو، همونااد، داوده ونااد، و  

 جةيل ا ا.
اشدسا  الفرلية لةقايانةو ه  حاج  رةيل، ولا   
ا ااا، لباادالرمحن ا ااا، رؤساااء اجلومااور،  يااد ا ااا،  
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، و  مد بارويل ا ا، مبارك، جهان، بارك، دادر ا ا
 –ولااا  ا اااا   –اماااا ا اااا، اماااا رؤسااااء القاااايانةو    

 حاج  رةيل ا ا. –ليدان ا ا  –لبدالرمحن ا ا 
/ لاخةاة. كااان ماع  ياد ا ااا    300ااو   –القاوة  

هارسااا، و مااع  مااد   80دباال احلاارب اشوىل حااوال   
هاارس.   الودال احلا ار     400اما ا ا و ول  ا اا  

 ال شرة مويلة و ش دوة هلا.
جومااور، دساام   سااهل باااجالن الااذي  - - املودااع 

 ريااج اااو  –نهااري لباسااان، جنوبااا –حيااده ناااش 
تااالل داري ديااوان و بيشاايكان.    –كرمنشاااه، شااردا  

 نهر سريوان و تالل ا ا داغ. – ربا 
دسام مانهم   ساهل كاودرا و حياده       –دايانةو -ب

باباا بايالوي و    –ناش و  ربا نهر ساريوان. جنوباا   
اغ داغ. و دساام ماانهم     –شااردا جباال مورواريااد، 

بيبوغ با املوصل و اللاب الصاغري بقياادة لةا  ا اا     
قرية املسماة باجالن دارب  الدايانةو، و دسم منهم   

 . 17ركركوك بامرة لبدالرمحن ا ا"
  احلقيقااة ان دسااما ماان الباااجالن النااايحا اىل     
دريااااة "بااااايبوغ" دااااد ناااالل هيمااااا ب ااااد اىل داااار   

 اومااااا ريااااااره" و "بار اااااا" و ""الناااااوامران" و "تة
" و "رور سةبا "، هالشابك  الباا   ف ريل دابسنى" و "

" ه زطا   ب جالدطا    ما يطةقون لةى هاذه القار : "  
 " بةهاة الشبك ت ين "درية".ه زو كةمة "

لةاااى ان امليارساااون ياااذكر   تقرياااره ايضاااا     
مالحصااا  لامااة هااذا نصااها كمااا ترمجهااا الاادكتور   

 –"الاااارخيس احلااااال  "امحااااد لومااااان ابااااوبكر": 
مصطفى باشا باجالن، رجل مسن حاي  و داد محال   

ميةي املوال  لالنكةيل حلد التضحية بامالكاي لةحةفااء   
لةحفاااف لةااى لهااده م نااا.. كااان سااابقا   اخلدمااة    
املدنيااااة الوكيااااة و مااااديرا   اودااااا   تةفااااة    
ال ليلية و البدرة و لي م رهة تامة بالساكان ال ارب   

و كااااذلك ب شاااااخر كوردسااااتان     تةااااك النااااواح  
ةكرماااان) ل نوبيااة. انااي كااوردي صااميم  منااتم     اجل

اخلااالا. وهااو اقااة و مصاادر كاابري لتااأري  ال واخاال  
الكرماجنياااااة الرخيساااااية. و كاااااان دوماااااا م ادياااااا  

.. كان    تةف اشودا  متمردا او منفيا الة وماني
و لي مس ة لريضة   البساالة   م اارك ال شااخر. و    

الااة و متحمسااا ألي مشاارو  لةحكاام    ساايكون اداة ه 
الااذات  اشوتونااوم  لكوردسااتان. وهااو متاالو  ماان     
اساارة بابااان اشرسااتقرا ية الاايت ت تااا ماان ادااد       
ال واخل الكرماجنية البحتاة   كوردساتان اجلنوبياة.    

و كمااا يالحااظ، ان     18رو اساام يوجتااي امساهااا "  
الايطانية كانل و يادة جادا    –ال الدة الباجالنية 

باادايا  القاارن ال شاارين، لةااى الاار م ماان ان    منااذ 
الوال  ال ومان    املوصال و  راانقا و كركاوك، و    
باي اي من الباب ال ال  رالسةطان ال وماان   كاان داد    
منحهم املاال و اجلااه و اساكنهم   ال ارا  و ساةطهم      
لةاااى اراض يرالياااة واسااا ة و دطاااا  واساااع مااان     

لشاار  الفالحااا الكااورد   منتصااف القاارن التاسااع  
حاااا ا اااطر ا ةاااب البااااجالنيا اىل النااالول لااان 
ريهاو  اشيرانية ب د هل تهم اما  احلااكم اشيرانا    

  مد لةى مرييا.
انين اشري اىل هاذه ال الداة هناا لكا  الاود اليهاا       
هيما ب د شنها كانل ساببا مباشارا شحتادا  الصارا      
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بااا الشاابك و الباااجالن و ماان ااام تكااريس لااداء     
، و كااان هااذا ال ااداء التقةياادي جاالءًا تقةياادي بينهمااا

اساسااايا مااان السياساااة الايطانياااة   ال ااارا  ب اااد  
 تأسيس الدولة ال رادية احلديوة.

و يواصاال الاادكتور رامحااد لومااان ابااوبكر  ترمجااة  
التقرير الايطان  هيقاول  ال لناوان: "تاأري  اشسارة      

ان اجلااد اشصااة  لباااجالن كااان موا نااا   مقا  ااة       –
احد  دباخل الكرماان) السااكنة بقارب تةاك     دياربكر من 

  اىل يهااب  1630البةدة. و داد هااجر هاو حاوال  ساني      
روكاناال مقا  ااة تركيااة انااذاك  و اسااتوىل لةيهااا ماان     
سكانها الفالحاا الناا قا بالةغاة الفهةوياة. و داد ساةم       
السااةطان مااراد الرابااع يهاااب لااي و هاارض لةيااي واجااب    

 اااريبة  مااان الفرسااان لناااد الطةااب و   2000تقااديم  
  .300000سنوية مقدارها االمثاة الف درش ر

و  –ان هذا اجلد كان يسمى لبدا  بيك باجالن 
احلقيقة ان اشسم ورد بالةغة اشنكةيلياة لبادال باك    

اما لقاب الباشاا هماني ألول مارة شمحاد       –باجالن  
باشا باجالن الذي حارب نادر شاه   بااا  و اساتمر  

تااى لهااد لومااان باشااا باشاااليف يهاااب   الوجااود ح
والد مصطفى باشا   السنا اشوىل من القرن التاسع 
ال شاار. ااام هااوض لةااى لاخةااة باااجالن و الفالحااا  
املنتما اليها ان حياربوا  مد لةى مارييا م تمادين   

 لةى انفسهم ودد ا طروا لةى ذةية يهاب.
و لةااى اااار توصااية جلنااة ار اارو  الاايت كااان      

ارتاار  لاخةاة بااجالن ان    لومان باشا لضوا هيهاا..  
تبقى   الرلية ال ومانية و نلحل اىل رانقا الايت  

 . 19رش تلال مقرا هلا

ان ماااا تسااامى ال شااارية كانااال و شتااالال جتم اااا 
لةفالحااا ماان  تةااف ال شاااخر الاايت بقايااا لشاارية    
تركيااة ماان الشاار  كاناال تسااتقر   هماادان   يماان 

هلام   سابج و يشكل هذا القسم دالادة ل ادة جتم اا    
بقرب احلدود مول دركلبنةو.. و ساكان داايان  الايت    
كانل ت رف سابقا ايضا بأسم دايانةو و دبل حصاول  
 ي ارتبااا  بباااجالن. و تواهااد لةااى يهاااب نااو  ماان 
السكان يتحداون بةهاة ههةوية هايناة ش تالال ها     

وهذا لةاى    20رمن الباجالن اهلاة دسم منها موجود
يت هاا  كرماجنيااة   النقاايمل ماان لغااة ال اخةااة و الاا    

 رالصة.
و يتمتااع ال ضااو الاارخيس ماان ال اخةااة حتااى اشن 
بنفااوذ واسااع لةااى ال شاارية بااالر م ماان انااي لاايس    
برخيسها   احلقيقة اما دسم جومور ههو ادل تاأاريا  
بنفااوذه.   الوداال نفسااي  ةااك دساام دااايانةو القااوة 
اشوهاار ماان حياا  لاادد الاااربا و املااالارلا. و      

هم اىل السااانة لةاااى املاااذهب  ينتماااى هااا شء مجاااي  
 . 21رالشاه  "

ان الكورد و ان كانوا لةى مذهب السين الشاه  ، 
هان هذا مل  نع الكوريين مانهم مان التشايع لاالوة     
لةااى ان دسااما كاابريا ماان ال شاااخر الكورديااة درةاال   
الطر  الدينية التصوهية كالقادرية و النقشبندية و 

مااانهم البكتاشاااية و القللباشاااية هيماااا بقاااى دسااام  
 تفصا بأديانهم و ماذاهبهم الساابقة كاشيليدياة    
و النصرانية و حتى اللرداشتية القد ة واليهودياة،  
هقااد كااان رخاايس ويراء اسااراخيل السااابج راسااحا       

لقااارة      -راباااا  كوردياااا مااان ساااكان راكاااري     
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كوردسااااتان ال اااارا . لةااااى ان ارااااتالف و تباااااين  
با   امل تقاادا  الدينيااة لنااد الكااورد مل يكاان سااب     

الصاارالا  القومياااة و السياساااية و حتاااى القبةياااة،  
هالشاخع لند الكورد ان الادين لنادهم لاادة و لايس     
لبادة. و بغمل النصر لن مد  صاحة هاذه الشااخ ة    
او اهواخها، هان فاهرة اشلتلا  الديين و ال شااخري و  
احلاااارل لةااااى اداء الطقااااوس الدينيااااة و راصااااة 

ماو  الشا ب   اشسالمية، تطغا  بشاكل وا اي لةاى ل    
 هل لةنصر.شالكوردي و بشكل 

و بناااء لةااى مااا اسااةفنا، تأكااد لنااا ان الباااجالن  
كرد، كرمان)،  رباء لن منا ج اليت استقروا هيها 
و ماايالوا ي يشاون هيهاا و لكاان ماا السار   انقسااا       
اه ااااذ و ادتساااا  ال شااارية الواحااادة و وجودهاااا   
منا ج متبالادة لان ب ضاها جغراهياا؟ب و بنصارة      
 ةيةية لتسةسل األحداث  كان القاول باأن النالول     
مل يكاان سااهال و كاناال اهلااارا  اجلماليااة تواجااي   
دومااا رهضااا و صاارالا  دبةيااة لشاااخرية، ه ناادما  
نلحاال لشاارية الباااجالشن ماان مو نهااا اشصاااة       
ردياربكر  و املنا ج اليطة بها اىل منطقة ريهااو  
و او يهاب  ششاك   انهاا واجهال مقاوماة شاديدة      

را اال ماان اجاال اشسااتيالء م ااارك  احنااة كااان   
النصار حةيفهاا   النهاياة ملاا كانال تتمتاع باي مان         
الشاااااالة و البسااااالة و كواااارة الفرسااااان و دلاااام 
السةطا  ال ومانية هلاا  امان وشء املنطقاة هلاا اياء     
ال دو التقةيدي هلا رالدولاة الصافوية اشيرانياة   ي    

ناال مطيااة  مب نااى اراار ان ال شاارية الباجالنيااة كا  
 أل راض لومانية سياسية.

و حينمااا احتاادمل الصاارالا  السياسااية بااا     
الدولتا ال ومانية و الصفوية و كانل اشوىل دد الل 
اىل الضاا ف و اشنهيااار و اصاابحل الرجاال املااريمل    
ال ااامل و تكالااب دااو  اشساات مار الغربيااة، وففاال      
ال شااارية الباجالنياااة مااارة ارااار  لتكاااون مطياااة    

ساات مارية الايطانيااة راصااة، و تطةااب  لةمصاااا اش
منهااا ذلااك الاادرول   م ااارك اراار  حتااى رساار  
اررها و ا طر  اىل النلول مان اشرا ا  اشيرانياة    
اىل اشرا اا  ال راديااة الاايت كاناال دااد درةاال  اال   
النفوذ اشنكةيلي، هاذا كانل ال شرية داد حصاةل هلاا    
لةى مو ئ داد    منتصاف القارن التاساع لشار        

 و كركاااوك و املوصااال، هامناااا كاااان بااادلم  راااانقا
السةطا  ال ومانية انذاك و اليت كانل تكان ال اداء و   
الكراهية الشديدين لةكورد رالشابك    املوصال دبال    

 ذلك بأكور من درن من اللمان.
و بااال ودة اىل دااراءة احااداث حصااار نااادر شاااه     

  جند ان الاوال  ال وماان  لةاى    1743لةموصل سنة 
رحسااا بااك اجلةيةاا   كااان دااد داارر املوصاال انااذاك 

الدها  لن الوشية و لد  اشستسال  لةاايك الغاايي،   
هاصاادر ماان اجاال ذلااك هرمانااا )مااع الناااس راهااال  
الوشية و  واحيها  دارل اسوار املوصل ليسهل لةيي 
الاادها  و تكااون املقاومااة اكواار جاادو  و تااأاريا و      
تستغر  ا اول هاوة. و لكان الكاورد رالشابك  كاانوا       
داااد رهضاااوا اشنصااايا  لاااذلك الفرماااان ال وماااان  و 
استقبةوا جايك الغالاة الاذي كاان م صمهام يتحادث       
بالةغة نفسها، ومن هنا نشأ لداء اهل مدينة املوصال  
لةكااورد حتااى انااين كناال  البااا مااا امسااع    ااالس  
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املواصااةة راملوصااةيا  القاادماء بااأن الشاابك هاام ماان  
الفارساية   مجالة نادر شاهب و ب اد ان هشاةل احلمةاة   

لةى املوصل و   حصارها هلا سانة كامةاة بالفشال و    
من ام اهلدنة و لقد الصةي. كان الكاوري مان جايك    
نادرشاه و راصة اولااك الاذين كاانوا داد اصاطحبوا      
لواخةهم، دد اندسوا   در  الشبك و استقروا هيها و 
بد وا بالدلوه اىل التشيع هتشيع م صام الشابك لةاى    

 ايديهم.
  اىل ب جالدطااا لهاااد البااااجالنيون رو لنااادما و

املنطقاااة بااادلم مااان الساااةطان و امتةكاااوا اشرض و  
النفوذ، كانل الفرصة الذهبية داد تاوهر  لةساةطا     
  املوصل، لةوأر من الشبك بواسطة الباجالن، و كاان  
النصا  اشدطال  دد بدا يستشاري   املنطقاة حيا     

و راصاة اشرساتقرا يون    –كان ب مل لرب املوصل 
داد باد  بشاراء او     –رتبطون بالساةطا  ال ومانياة   امل

 –اشستيالء لةى اشرا   اللرالية   منطقاة املار    
هما كان من البااجالن اش اشرتباا     –منطقة الشبك 

بهااوشء اشدطااا  و ادامااة مصاااا مشااوكة م هاام و     
 بدلم حكوم .

هوجد  هذه احلالة مقاومة شديدة اهاري  لادة   
و ا تياااش    صاافوف  م ااارك و صاارالا  دمويااة   

اشدطاااليا و اش ااوا  الااذين كااان الشاابك يطةقااون  
  ملا كانل احلالة دد او مري  ب  –سث هي لةيهم اسم ر

اهااري  ماان مصااامل و ا ااطهاد و سااةب و ادتطاااا       
اشرا اا  اللراليااة اخلصاابة بااالقوة، ممااا ا ااطر      

ل اىل تبين كل الوسااخل شساتمالة الكارد     الب جالدط 
يتااوبون م هم، حتى انهم تشاي وا  الشبك و ج ةهم 

ه ال ولكن الشبك فةوا يناصبونهم ال اداء و الكاره و   
الاارهمل و ي اادونهم  رباااء،  االاة ش مكااان هلاام        
مااو نهم، ممااا اد  اىل اليااج ال شاارية اىل  واخااف و 
ادسا  و انتشاارها هاراد  او لااخال    لادة دار  و      
مااان اااام ا ااامحالل اهليكااال ال شااااخري و القبةااا      

اجالن باستوناء رؤساخهم و ا واتهم الذين فةوا و لةب
حتااى يومنااا هااذا لمااالء لةسااةطا  احلكوميااة بغاامل 

 النصر لن نولية هذه السةطا .
ه ناادما كاناال السااةطة اشنكةيليااة، كااان ا ااوا     
الباااجالن لمااالء هلااا و مااوالا لةااى حساااب بااين       
دومهم، و لنادما اصابحل الساةطة ال رادياة مةكياة،      

و تأساايس  1958و ب ااد انقااالب فاال وشؤهاام هلااا،  
اجلمهورية ال رادية، فل ه شء اش وا  لةاى وشخهام   
لةسةطة و استمر هذا الوشء حتاى ب اد دياا  الساةطة     
الب وية الدكتاتورية حتى يومنا هاذا، ساواء بصايغة    
اشنتمااااء احللبااا  ا  الت رياااب القاااوم  ماااع وجاااود  
استوناءا  دةيةة جادا، و لاذلك اساتمر لاداء الشابك      

 ورد القوميا هلم حتى اليو .الك
هالباااجالن بشااكل لااا ، باسااتوناء رخاايس ه ااذ     
واحد من اه اذ القايانةو وهو رها ل ا ا الباجالن   
مل تنم هيهم رول الكورداييت اليت  غل لةى م صام  
الشبك. لاش الشبك لصرهم الذهيب   لهد اشماارة  

  املوصااال، وذلاااك لنااادما سااااء  لالداااة   الزدطيااا 
ن اشيااوب   بااامراء هااذه اشمااارة ممااا    رصااالل الاادي 

ا ااطره اىل اشساات انة بااالكورد اللراريااة ماان اهةااي،    
هااااء بقساام كاابري ماانهم ماان داار  اللراريااة مواال     
ربريماااا  و صاااالل الااادين و بريراااال و اجنااادكان و 
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 –هااادوين و  ريهاااا ، و يرلهااام   مااار  املوصااال   
الاااذي كاااان يقطناااي الكاااوران و   –منطقاااة الشااابك 
اراميون و الساااورج  و اهلركياااة و الرويبياااان و البااا

ب اامل الليباريااة و الشااكاك و ذلااك   اواراار القاارن  
احلادي لشر حي  كان اللراريون فهريا دويا لةشابك  
و سااااهموا   تشاااكيل وحااادة دومياااة دوياااة  اااد    

مرا  اشمااارة اللنكيااة مااع مةااك راربياال  انااذاك اماا 
وكاان هااذا صاهرا لصااالل    –مصفار الادين الكااوكاي   

 ، لةى ان حنكة صالل الدين السياساية  الدين اشيوب
اهشةل تةك املا امرا  بنقال الالراريا و توحيادهم     
مع الشبك ليكونوا بذلك دوسا امنيا حياي  باملوصال   
مان ناهلااا و شااردها و جنوبهااا  ي ماان املاااء اىل املاااء،  
هةام ي اد مبقادور اشمااري اللنكا  القياا  باأي  اارك       

ذلك الشالر لسكري مشوك بأجتاه اربيل، كما ي كد 
و الباحاا  الكااردي رلبااد اخلااالج سرسااا   شاااركي      

  جااء اسام لشارية    27اللرارية ك شرية   احلاروب ر 
اللرارية لشرية الصالل الدين بشكل وا ي   جيك 
صاالل الادين او كامساااء و ابطاال و رااري دليال لةااى     

 ي انااي كااان  22ماان الفااتي القساا   220ذلااك   ل 
 ية   املةما .يست ا باهةي و لشريتي اللرار

لقاااد فااال الشااابك ردحاااا  اااويال مااان الااالمن    
يقاااا  ون البااااجالنيا حتاااى ب اااد تشاااي هم، هةااام 
يكونوا يقبةاون مبصااهرتهم او الت امال م هام حتاى      
ا اااامحل نفااااوذ الباااااجالن ال شاااااخري و مل ي ااااد   
لرؤسااخهم تةاك الساطوة الايت كاانوا يتمت اون بهاا          

دااتهم  بداية نالوحهم اىل املنطقاة، و مل تتحسان لال   
اشجتمالية اش ب د تطبيج داانون اشصاالل اللرالا     

  منتصااف القاارن ال شاارين حياا  لاااد  مبوجبااي   
مةكيا  الفالحا الشبك اىل ساابج لهادها و مل ي اد    
نفااوذ اش ااوا  الباااجالن كمااا كااان، لةااى ان ال ااداء     
التقةيدي با الشبك و الباجالن فل حدي  اشجيال 

جالنيا اىل الالحقااااة بساااابب ماااان اسااااتبا  البااااا   
اشساات راب و اشااارا    حاالب السااةطة ال راديااة    
رحااالب الب ااا  ال ربااا  اششاااواك   و مسااااهمتهم    
الف الة   كتابة التقارير احللبية اىل الدواخر اشمنية 
و امل ابراتيااة لاان الناشااطا الكاارد ماان الشاابك و      
لالدتهم بالوورة التحررية الكوردية لةى الر م مان  

تمياال الااذي اذااذه احااد ا ااوا      املودااف القااوم  امل 
وهاااو  1969-1961البااااجالن اانااااء ااااورة ايةاااول 

رها اال ا ااا الباااجالن   الااذي او    داره اكواار ماان 
مخسا لاخةة كوردياة مان املارحةا لان دياارهم و      
التقاساام م هاام لقمااة ال اايك بضااع ساانوا  حتااى      
اكنوا من ال ودة اىل املنا ج الررة مان كوردساتان   

 مدينة املوصل. او النلول اىل
و اجلدير بالذكر هنا ان رها ال ا اا البااجالن      
هو احد احفاد رلة  ا ا دايانةو  الاذي ورد ذكاره     
تقرير امليارسون: روتقطن مجالة ارار  مان هار     

  بااا املوصاال و Baibukhدااايانةو   دريااة ربااايبوب 
لةاااى ان   23رالااالاب و يتللمهاااا لةااا  ا اااا دلانةاااو  

ت د كما كانل   اشيا  الغابرة ان  الللامة القبةية مل
مل تكن دد اندار ، ولاوش لاودة الساةطا  ال رادياة     
احلاليااة و منااذ بضااع ساانوا  اىل تكااريس املشااي ة و 
الللاما  القبةياة و ال شااخرية مان جدياد لتأسايس      
مراكل دو  دكتاتورية صغرية يسهل شراء وشءاتهاا و  
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ىل اشباد  السيطرة لةيها، شنادار  الللاماة القبةياة ا   
  ال را ، ولكن.. لالنصمي الدكتاتورياة الشامولية     
ش وبها ش ونًا و شا ون و هلاذا دهاع النصاا  ال رادا       
بكاتب مول راامر لبد احلسا ال اامري  اىل تشاويي   
اساام الباااجالن و  ريفااي اىل ربياااوان  و اشدلاااء     
بنسبهم ال رب  ال ريج لةى الر م من انهام كاانوا و   

 ا من اصل كرماجن  رالا.مايالوا كورد
و لةى الر م من ان الكورد، منذ ادد  ال صور و 
حتااى بدايااة القاارن التاسااع لشاار، كااانوا يشااكةون       
ا ةبية ساكان املوصال مماا دهاع بالرحالاة اشنكةيالي       

 James Slikالشاااهري رجااايمس ساااةيك بكنغكهاااا  

Pakingham  اىل القاااول حاااا يار املوصااال   ال اااا  
املوصاال بنسااب متساااوية    مااا نصااي: رسااكان1816

. لةاى الار م مان     24رمن الكاورد و الاوك و ال ارب    
ت اادد محااال  الت ريااب املنصمااة و كواارة اهلااارا      
ال ربيااة و الوكمانيااة لااا لاادة مراحاال تأرخييااة و 
راصااااااة   لهااااااود السااااااالجقة و البااااااويهيا و   

و اش  دوينةو و  ريهم. لةى ان املدينة  القر ترديلر
تضم اة  سكانها من الكورد و  فةل حتى يومنا هذا

شتتااااوي نساابة ال اارب هيهااا الوةاا  بااأي حااال ماان     
اشحوال لةى الر م من ارضا  الكوري مان الكاورد و   
الوكمان و اششاوريا و اشيلدياة لةت رياب القساري     

 رالل ال قود الوالاة اشررية من القرن ال شرين.
امااا ماان يساامون بالسااادة اهلواشاام، هشااأنهم شااان  

ن  رباء لن منطقة الشبك. نلحوا اليها مان  الباجال
بالد اشنا ول   ودل متأرر ايضا ب د ان  اردتهم 
السةطا  ال ومانية ألنهم كاانوا مان الفار  البا نياة     

  اشسال ، هةم تقبال بهام اش ةبياة السانية الوكياة      
بل ان ب ضهم مل يتور  لن تفكريهم و اداماة احلاد   

ىل اشدلاااء بأنهااا لةاايهم ممااا ا ااطر  هااذه الفاار  ا  
ت من بطريقة تصوهية  ل اسم رالفتوه  ومن اام  
 ولل هذه الفتوه اىل ما يسمى باألريي او الكاكاية: 
ركانااال الكاكاخياااة تااادلى رالفتاااوه  و انتشااار       

و كاان    25راشنا ول باسم راشرياي ، انتشاارا هااخال    
فهورها اوارر الدولة السةاودية كطريقة من  ار   

ا اشار اىل ذلك رالسم ان     ردااموس  كم –التصوف 
و ها شء الساادة    –  802اشلال ، اجلالء الواان ، ل   

اهلواشم، وان كانوا ما يالاوا يادلون باأنهم ينتسابون     
اىل اهاال البياال النبااوي، هااانهم ليسااوا سااو  تاارك       
كاكاخية و بكتاشية و دللباشية و هذه النحل الاوالث  

وية و تفرلااال لااان رالسااابأية و احلروهياااي و الصاااف
ال ةويااة املغاليااة و البا نيااة : ان البا نيااة   بااالد   
الااااوك لناااادما ر وا مقاومااااة لنيفااااة   اجلهاااار     

بال   –ب قيدتهم، تسووا بالتشيع و مالوا اىل اشبطان 
هانصاارهل لاان انهااا رمبااد  صااو    –كااانوا بااا نا 

ياادلو ل راااء باال انقةباال اىل النحةااة او لقياادة ماان 
. هةماااا مل  26رأاوابهاااا لقاخاااد الغاااالة و تقحصاااوا ب 

يتمكنااوا ماان مقاومااة القااوة الاايت كاناال دااد جنااد  
ملطاااااردتهم و مالحقااااتهم، تسااااةةوا اىل كوردسااااتان  
اجلنوبية هراد  ومجالاا  حتاى وصال دسام مانهم      
اىل ديااار الشاابك   املوصاال، هوجاادوا   هااذه الااديار  
هرصتهم الذهبية ملاا كاان لةياي مان تشايع، و  ياب       

يال لتقاديس رجاال الادين و     السرية و الساذاجة و م 
املشاي  و املالل  لاالوة لةاى ماا كاان يساود املنطقاة       
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ماان جهاال و اميااة" هانااده وا   التبشااري ب قياادتهم  
سرًا   اوارر القرن التاسع لشر هما كادوا ان كسابوا  
نفرًا دةياًل اش و بد   احلرب ال املية الوانية و دامال  

اراتالف  الدنيا و مل تق د اش ب د ساقو  لاروش و   
مراكاال القااو  و النفااوذ و تأساايس الدولااة ال راديااة  

و يحاف الت ةايم و التناوير     1920احلديوة   ال ا  
ًا اىل القر  القريبة من املوصل و مان اام   اشياًا هشي

اهتضال امرهم لاد  لاماة الشابك و ااساارهم لان      
السادة اهلواشم و  قوسهم الغريباة ال ايباة. و كارد    

د هم و ددساايتهم الاايت ه اال  بي اا  لتحصااا مااوا 
كااااد  تطغاااى لةاااى الشااايوب و املسااانا و ال اااااخل  
الشبك، بد وا بالتبشري بالتشيع و املغاشة   حب اهال  
البيااال و اشتصاااال بااااملراجع الدينياااة   النااااف و   
كربالء و دياادة دواهال مان الشابك اىل يياارة املراداد       
املقدسااة هناااك   شااهر  اار  ماان كاال لااا  و نشاار  

الشبك كةهم يتب ونهم هانوا باذلك شار    الدلاية بأن
جنايااة لةااى الشاابك و الباااجالن و الكاكاخيااة ايضااا     
حي  ارتةطل ال قاخد و املذاهب و الطر  الصاوهية  
  ب ضاااها لاااد  البااااحوا و الكتااااب الاااذين  املاااا   

 ت ر وا هلم.
لةى ان احلقيقة فةل شارصة لد  لامة الشبك 

ة او الاااذين  املاااا رهضاااوا ان يقاااال لااانهم بكتاشاااي  
دللباشية او كاكاخية، و من الطريف حقاا ان م صام   
الشاااابك يكنااااون الكااااره و النفااااور ماااان الكاكاخيااااة 
رالصااارية  و ي اادونهم كفااارًا هااال يصاااهرونهم و ش   
يت اااامةون م هااام، و تكااااد ال الداااا  اشجتمالياااة     
مقطولة بينهم، و راصة ب اد فهاور كتااب "امحاد     

كاكاخياة  حامد الصراف" الذي اذذ من احد شيوب ال
"ابراهيم الباشا" مصدرًا رخيسايًا مل ةوماتاي و جتناى    
كاااوريًا لةاااى حقيقاااة الشااابك مااان حيااا  اصاااةهم و 

 لقاخدهم.
و مااان الطرياااف ايضاااًا ان ي اااوف "الصاااراف"    
بنفسي بأن م ةوماتي كةها مستقاة من هاذا "الباشاا"   
هيقاااول" "و اناااا ارويهاااا   هاااذا الكتااااب و ال هااادة   

شاام   حقيقااتهم، شهاام   ان السااادة اهلوا  27رلةيااي"
ساااادة و ش هواشااام، و امناااا اتاااراك،  يااادون الةغاااة  
الوكية اجادة تامة دراءة و كتاباة و تكةماا، التنقاوا    
مااذاهب شااتى لةفاار  البا نيااة و بااأاواب لدياادة و  
منهاااا الكاكاخياااة اشرياااة رالفتاااوة  و البكتاشاااية و    
القللباشاااية و اوهماااوا النااااس الساااذ  و البساااطاء     

نلل ا  بهاا مان الساةطان، و كاان هلام      مب تقدا  ما ا
البااا  الطويااال   تشاااويي مس ااة الشااابك الكاااورد     

 املنطقة.
 

*جاالء ماان الفصاال الوااان  ماان كتاااب رالشاابك      
الكورد املنسايون  لةكاتاب و الصاحف  الراحال امحاد      

بسبب اراخاي الصااخبة    شوكل الذي ا تيل   املوصل 
 حول القضية الكردية.

 
 اهلوامش
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 الثقافة والوجود*
 دراسة مقتضبة حول الثقافة الكردية املعاصرة

 

 اعداد: دانا أمحد مصطفى
 

 توطئة:
قبل الولوج يف خضم هذا البحث املقتضب علينا 
ان نستعرض اخلطوط العريضة للحقب التارخيية 
اليت مرت بها الثقافة واللغة الكرديتان يف 

متتد من  كوردستان.. املنطقة اجلبلية الوعرة اليت
سلسلة جبال زاغروس جنوبا حتى هضبة االناضول 
مشاال، واليت تسمى بارض كردستان، موطن الكرد، 
حيث تنشطر حاليا بني دول يف الشرق االوسط.. 
بعد خماض طويل بني املقاومة والتقوقع يف دين 
قديم واالستسالم واالنفتاح امام دين جديد، من 

رقي قبل شعب ضرب جذوره يف العرفان الش
واحلكمة االيرانية من جهة، وبدأت تشده ثقافة 
دينية جديدة مطعمة ببيان عربي وافد من 
الصحراء املولدة لثراء ايقاعي بطبيعتها من جهة 

بدون ذلك العرض ال ميكننا قراءة الواقع اذ اخرى.. 
 احلالي للثقافة الكوردية بالدقة املطلوبة.

فصيلة  بالنسبة للغة الكردية فهي تنتمي اىل    
اللغات اهلندو اوربية قسم اللغات اهلندو ايرانية، اال ان 
هذا االنتماء اىل هذه اجملموعة اللغوية ال يعين بأية حال 
من االحوال عدم استقالل اللغة الكردية بني لغات العامل 
احلية، اذ بالرغم من وجود التشابهات الكثرية بينها و 

ذكورة اال ان هلا بني لغات هذه اجملموعة من النواحي امل
اصوهلا و قواعدها و تطوراتها و دالالتها و اشتقاقاتها 

 اخلاصة، و هي ليست فرعا من اية لغة اخرى.
لدراسة اصل اللغة الكردية جتب مراجعة اقدم 
املؤلفات املكتوبة باللغات االيرانية و لعل اقدم هذه 

كتاب الدين الزردشيت و  -افستا –املؤلفات هو كتاب 
 تب يف حوالي القرن السابع قبل امليالد.الذي ك

وتدل الدراسات التارخيية على ان ما وصلتنا من 
كتب زردشت نزر قليل مما كانت عليه. فقد ذكر 

أي االفستا –املسعودي يف مروج الذهب ان االبستاق 
كتب يف اثين عشر الف جملد بالذهب، فيه وعد 
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ووعيد وامر ونهي وغري ذلك من الشرائع و 
ات، فلم تزل امللوك تعمل مبا يف هذا الكتاب اىل العباد

عهد االسكندر و ما كان قتله لدارا بن دارا فاحرق 
االسكندر بعض هذا الكتاب ثم صار امللك بعد 
الطوائف اىل اردشري بن بابك مجع الفرس على 

 قراءة سورة منه يقال هلا اسناد.
وتدل مجيع الدراسات االنثوغرافية احلالية على 

مة الكردية هي من السالالت امليدية ولعل من ان اال
اكرب املستشرقني الذين دافعوا عن هذا الرأي هو 
العالمة مينورسكى. يقول االستاذ احسان نورى بهذا 
الصدد: يف احلقيقة مع ان االلفاظ والكلمات امليدية 
قد اختلطت بالكلمات وااللفاظ الطورانية والسامية 

لفة، حيث احدثت من جهة ومرت عليها عصور خمت
فيها تغيريات كبرية ال ميكن نكرانها او اجتنابها من 
جهة اخرى ولكنها مع ذلك هي اقرب اىل اللغة 
الكردية من اية لغة اخرى واالستاذ ديرك كينني 
على هذا الرأي ايضا يقول: ان اللغة الكردية 
متفرعة من اللغة امليدية، حيث يعترب امليديني 

 اصال رئيسيا للكرد.
قد ايد هذا الرأي كثري من املؤلفني العرب ايضا و

نذكر منهم الدكتور حممد السيد غالب استاذ 
االنثروبولوجيا جبامعة القاهرة فهو يقول: و قد ظلت 
ارض اجلزيرة و مشال العراق تستقبل هجرات البدو 

االوروبية من وسط اسيا مبا  حتمله من صفة  –اهلندية 
الكرد يف الوقت احلاضر  الشقرة و هذه املنطقة هي وطن

و هم ساللة امليديني القدمية اليت ظهرت يف االلف االول 
قبل امليالد وتنشر بينهم صفات الشقرة بشكل واضح 

وهم يتحدثون لغة هندية اوروبية و حيتلون منطقة 
 احلدود املشرتكة بني العراق و ايران و تركيا.

*** 
قافة من هنا البد من االشارة اىل اننا نقصد بالث

الكوردية الثقافة املكتوبة باللغة الكوردية، اذ هناك 
مثقفون كورد كتبوا باللغات العربية والرتكية 
والفارسية وابدعوا بها حبيث صاروا من الرموز 
االدبية املشار هلا بالبنان، كان هؤالء مثقفني كوردا 
حبق معربين فعال عن الثقافة احمللية مستخدمني 

ما كانت مادتهم يف بناء صورهم االفكار الكوردية، ك
االدبية واملعرفية كوردية حبتة، ولكننا نعود ونقول 
اننا نعين هنا بالثقافة الكوردية الثقافة املدونة 

 باللغة الكوردية وحدها.
تعترب هذه الثقافة ثقافة حديثة الظهور، بل 
حديثة التبلور نسبيا اذا قارّناها بثقافات الشعوب 

و هكذا يبدو االمر بعد القاء نظرة االخرى اجملاورة، أ
سطحية، وسواء ان كانت كذلك فعال أم ال، فهي 
ثقافة منضوية على نفسها يف الوقت احلاضر، غريبة 
عن اذهان مثقفي اجلوار بعض الشيء، غري منفتحة 
بوجه الثقافات العاملية باملستوى املطلوب. وهذا 
الوضع له صلة بشكل أو بآخر بالوضع السياسي 

ئد يف كوردستان، فاحلكومات اليت أمسكت السا
مبقاليد االمور يف الدول اليت تقسم كوردستان فيما 
بينها منذ ما بعد انهيار الدولة العثمانية، مل تنفك 
حتارب الثقافة الكوردية كجزء من حربها على 
القومية الكوردية، ألنها تعي باستمرار ان كل تطور 

ة بوجه القضية ثقايف كوردي بإمكانه ان يفتح نافذ



 
 
 
 
 

 
  

 

42 

 دراسات وحبوث

القومية الكوردية يف احملافل الدولية، وبالتالي 
سيضر ذلك التطور بأمنها القومي ومصلحتها 

 القومية حسب تعريفها هي للكلمتني على االقل.
وليس هذا وحده السبب يف الوضع املزري الذي 
تعاني منه الثقافة الكوردية حاليا ان صح التعبري، 

العثمانية ونشوء الدول اذ حتى قبل انشطار الدولة 
احلديثة يف املنطقة، كانت الثقافة الكوردية غائبة 
نوعا ما، لقد اقتصرت احلركة الثقافية الكوردية 
برمتها يف بعض القصائد اليت نظمها جيل من 
الشعراء خالل القرن التاسع عشر باللغة الكوردية، 
وقد فعل شعراء قالئل، وحتى قصائد هؤالء الشعراء 

كانت يف معظمها تتمحور حول احلب االوائل 
والتصوف والتغين بالطبيعة ومشاهدها، أي كانت 
قصائد تعتمد على فن تهذيب القوايف وتعقيد 
الكلمات واجلمل، مع االلتزام باالوزان املعروفة يف 
الشعر العربي حينذاك، مما ميّكننا من القول ان كل 

شهد هؤالء الشعراء جمتمعني مل يتمكنوا من جتاوز امل
 الشعري حنو مشهد ثقايف حقيقي اوسع ولو بقليل.

ولكن وإن مل يكن السبب هو ذاته يف الظاهر، اال 
ان األمر ال خيرج عن االضطهاد القومي الذي مورس 
حبق الكورد طوال التاريخ القريب والبعيد والذي 
أخر اىل ابعد مدى ممكن ظهور ثقافة مكتوبة باللغة 

االسالم من قبل الكورد،  الكوردية، فمنذ اعتناق دين
اصبحت لغة القرآن هي لغة العلوم اليت يتلقاها 
الكوردي مبا ان العلوم اساسا احنصرت يف املسائل 
املتعلقة بالدين اجلديد، هنا ميكن القول بني قوسني 
ان هناك الكثري من اآلراء حول وجود مكتبة كوردية 

موغلة يف القدم تعرضت للتطاول ابان احلمالت 
كرية القدمية، لكننا ال ميكن أن نبين نظرة العس

حتليلية ونقدية خبصوص مكتبة مل تبق ااّل أخبارها 
فقط. وكانت هناك بعض املصادر اليت كتبت 
باللغتني الفارسية والرتكية يتم تدريسها كذلك يف 
املدارس الدينية يف كوردستان، من هنا كان يعاب 

ثقفا على الكوردي الذي حيسب نفسه متعلما أو م
مبفهوم تلكم العصور انه ال يتقن لغة القرآن 
واللغتني االخريني اللتني كما قلنا كتبت بهما 
مصادر علمية قّيمة واساسية. ولكي يبّين ذلك 
املثقف درايته بتلك اللغات، صار يكتب بها ويتفنن 
مبفرداتها ويهتم خبفاياها اكثر من اهتمامه خبفايا 

لم اللغات تلك دون لغته االم. وقد اصبح الحقا تع
العلوم الدينية هو حبد ذاته من االهتمامات اجلديرة 

 ببذل املساعي.
عموما، ميكن اعتبار مطلع القرن العشرين هو 
البداية احلقيقية لتبلور املشهد الثقايف الكوردي 
باملعنى الذي نقصده، حيث تطور مفهوم الشعر 

ح قليال عما كان عليه يف القرون السالفة، حبيث اصب
الشاعر يتطرق ولو على مضض لقضايا اجتماعية 
)كما عند قانع( وفلسفية )كما عند ثريةمَيرد( 
ووطنية وقومية )كما عند بيكس(. كما ظهرت اىل 
الوجود الصحافة الكوردية اليت تشكل جانبا مهما 
وحيويا من املشهد الثقايف، وبظهورها بدأ جيل من 

تاب املقاالت الكتاب املثقفني من غري الشعراء، من ك
الصحفية اىل حمرري االخبار وكتاب القصة واخلواطر، 
وصوال اىل احملللني السياسيني، رغم اللغة البدائية 
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والسطحية اليت استخدمت يف البداية يف هذا اجملال. 
وقد أسس الشعراء االوائل الذين اشرنا اليهم استخدام 

 .اللغة االم يف الكتابة بدال من لغات الشعوب اجلارة
موضوع حبثنا هنا هو املشهد الثقايف الكوردي 
املعاصر، املشهد الذي قلنا بداية انه منضٍو على ذاته 
نوعا ما وغريب بعض الشيء عن اذهان مثقفي 
اجلوار، ولكي حندد تفاصيل هذا املشهد علينا املرور 
بشيء من االجياز باملراحل اليت قطعها خالل القرن 

ره وظهوره وصوال اىل العشرين، أي منذ بداية تبلو
 ما هو عليه حاليا.

مرت هذه الثقافة خالل القرن العشرين مبراحل 
متعددة وخمتلفة متاما عن بعضها، تلك املراحل حتددت 
مالحمها حسب الظروف السياسية واالجتماعية املتغرية 
باطراد، وكذلك حسب رقي مستوى االنفتاح الثقايف 

ى تلك املراحل نسبيا بعد كل مرحلة، ولكي نتعرف عل
وخصوصيات كل مرحلة منها، علينا أخذ عينات من 

 املشهد الثقايف السائد يف كل فرتة:
 املثقف الواعظ:

كانت الثقافة السائدة يف كوردستان عشية احلرب 
العاملية االوىل هي نوعا ما امتدادًا للنمط الثقايف 
السائد يف القرن التاسع عشر والفرتات اليت سبقته، 

رجيي املدارس الدينية واجلوامع هم من حيث ان خ
اطلقت عليهم تسمية املثقف، هذا املثقف، مثقف 
مطلع القرن العشرين له بشكل عام جمموعة من 
اخلصال اليت اكتسبها من النمط التعليمي الذي تلقاه 
يف املدارس املذكورة، مضافا إليها اخلصال اليت كونتها 

لساحة لديه الظروف واالحداث اليت طغت على ا

السياسية يف تلك االثناء، كاحنصار معارفه يف علوم 
الدين وما خيص اللغة العربية ورمبا القليل من 
اللغتني الفارسية والرتكية، وكذلك سطوة نزعة القاء 
الوعظ والنصائح لديه مبا ان اجلوامع ختّرج الوعاظ 
اكثر من خترجيها للباحثني، والتفاؤل الذي تكون 

روف اليت فتح عينيه عليها لديه لتأثره بالظ
واالحداث اليت عاشها حيث استقالل معظم الشعوب 
اليت كانت ترزح حتت نري الدولة العثمانية وظهور 
الدول القومية على انقاض االمرباطورية العثمانية 
املنهارة. أي باختصار، كان مثقف مطلع القرن 
العشرين واعظا متفائال يتقن اكثر من لغة يف اغلب 

 ان اىل جانب اللغة االم.االحي
هذا التعريف املوجز ملثقف مطلع القرن 
العشرين يساعد يف معرفة اخلطوط العريضة 
للمشهد الثقايف يف تلك احلقبة التارخيية، فحني نعود 
اىل نتاجات الشعراء الذين ذاع صيتهم يف تلك الفرتة، 
ميكن ان نقرأ بوضوح تام النصائح اليت كانوا 

من الناس مّمن ال يفقهون حسب يقدمونها للعامة 
ظنهم )وكان ظنهم يف حمله اىل حد ما(، بني من 
يدعو اىل االخوة ويرشد الناس اىل التعاون واحملبة، 
ومن يذّكر اجلماهري مبصري األمم اليت تناحرت فيما 
بينها، ومن يهدد بغضب اهلل الذي ينزل على االمم 

 الفاسدة وغري املنصاعة ألوامره و.. و..اخل.
وبعيدا عن اجواء الشعر، حيث ظهرت كما اسلفنا 
نشاطات ثقافية اخرى ايضا، نالحظ ان املقاالت 
الصحفية مثال يف تلك الفرتة كانت هي االخرى 
برمتها )باستثناء االخبار احملررة( عبارة عن 
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جمموعة من النصائح واالرشادات املثالية، اليت توحي 
تبسة من التعاليم وباالستناد اىل االفكار املثالية املق

الدينية اىل ان تزكية الروح اخلّيرة كفيلة بكسب 
نصرة اهلل اىل قضايا الشعب، وبالعكس، انصراف الناس 
اىل اللهو واىل أي شيء مّما يثري حفيظة اخلالق، 
سيكون سببا يف النكسات القومية، مبعنى ان الطريق 
اىل احلرية والرفاه واالستقالل السياسي مير من خالل 

 لعادات اجليدة والنفوس اخلرية.ا
وماعدا النمط التعليمي الذي استقى املثقف 
منه كل معارفه ومعلوماته وافكاره، كان هذا 
املثقف الواعظ حتت تأثري امرين مرتبطني 
ببعضهما ارتباطا عضويا، أوهلما تبلور الفكر 
القومي االستقاللي الذي حتدثنا عنه، يف 

دات السياسية اليت كوردستان، وعلى خلفية املستج
شهدها العامل وظهور الكيانات السياسية احلديثة 
كما اسلفنا الذكر، والثاني هو ظهور الصحافة 
التارخيية كتابع للحركة القومية االستقاللية 
املتبلورة حديثا، وكمؤثر بفعالية يف املشهد الثقايف 
وكجزء من ذلك املشهد يف الوقت ذاته. وكان دور 

يف جانبني مهمني على االقل، الصحافة يتلخص 
اوهلما اتاحة الفرصة ألول مرة يف التاريخ امام 
املثقفني الكورد اليصال صوتهم ونتاجاتهم اىل 
اوسع القطاعات، وثانيهما نقل اخبار العامل 
ومتكني املثقف الكوردي من الوقوف على ما حيدث 
خلف احلدود، وقد ادى هذا تدرجييا اىل نشوء حلم 

يف أمل حدوث ما جيري يف العامل  مشرتك يتلخص
 اخلارجي يف كوردستان ايضا.

هكذا ميكن تلخيص اخلطوط العامة للمشهد الثقايف 
 الكوردي يف مطلع القرن العشرين على النحو اآلتي:

جتاوز املشهد الشعري االحادي وظهور ابواب -1
اخرى للثقافة، كالصحافة واالدب القصصي الحقا 

 شكله البدائي( و..اخل. والتحليل السياسي )يف
حدوث شيء من التلقيح بني املشهدين الثقايف -2

والسياسي يف كوردستان لدرجة امتزاج املشهدين 
ببعضهما الحقا وكما سنأتي على ذكره، وذلك 
حلساسية املرحلة وشعور املثقف بأنه وامته واقفان 
امام فرصة تارخيية نادرة، وكأن به احساسه 

ك الفرصة ممكن اضاعتها عن الداخلي خيربه بأن تل
 طريق اخلطأ.

اعتبار املثقف نفسه ناصحا ومرشدا للعامة -3
من الناس، ووفق هذا التفكري كان البد من رسم 
اطار من االلتزامات االخالقية وحتى الدينية 
للمثقف، ليصبح قدوة لألمة، وبالتالي اعتبار تلك 
االلتزامات من املعايري االساسية اليت يقاس بها 

 ملستوى الثقايف.ا
طغيان لغة التفاؤل يف النتاجات الثقافية -4

بالنظر اىل االحداث العاملية اليت كانت يف جمملها 
 مشجعة لآلمال.

تنتهي هذه احلقبة من املشهد الثقايف الكوردي عند 
ارتطام حلم تأسيس الدولة الكوردية املستقلة حبائط 

وما تال  الواقع السياسي العاملي احلائل دون حدوث ذلك
ذلك من احداث ومستجدات، وكذلك عند ظهور 
املدارس االكادميية اليت ساعدت يف ظهور مثقفني جدد 

 اكثر التزاما باملنهجية واكثر توسعا يف املعلومات.
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 املثقف املناضل )أو املثقف السياسي(

احلقبة التالية تبدأ يف الفرتة اليت سبقت احلرب 
الثقايف البحت، متيزت  العاملية الثانية، فعلى املستوى

هذه احلقبة كما اشرنا سابقا بظهور خرجيي املدارس 
االكادميية الذين اعتمدوا املنهجية اكثر من اسالفهم، 
وبتوسع املشهد الثقايف نفسه اكثر فأكثر، حيث 
ظهور جيل الرواد من الفنانني التشكيليني 

 واملسرحيني واملوسيقيني.
نهجية يف كان ميكن هلذا التوسع ولدخول امل

اجملال الثقايف ان يؤديا اىل القضاء على لغة الوعظ 
اليت كانت سائدة من املرحلة السابقة واستبداهلا 
بلغة انتقادية حيادية، ولكن ظروف كوردستان 
اخلاصة والذكريات اليت خلفتها االنتكاسة القومية 
حالتا دون هذا التطور الطبيعي، وبدال من ذلك 

املتأثرين باالنتكاسة بدأ جيل من املثقفني 
القومية وبسقوط مملكة الشيخ احلفيد يف 
السليمانية وامخاد الثورة اليت اعلنها الحقا، 
يفقدون الثقة تدرجييا بالقيادات الدينية 
والقبلية موجهني هلا االنتقادات واالتهامات على 
اعتبار انها هي املسؤولة عن عدم بلوغ االهداف 

سة القومية وعن القومية املنشودة وعن النك
املعاناة اجلسيمة اليت آل اليها وضع الكورد، ومن 
هذا املنطلق بدأ املثقفون الكورد يفكرون جديا يف 
سحب البساط من حتت اقدام تلك القيادات 
التقليدية واخذ اماكنها. أي اصبح االمتزاج بني 
املشهدين الثقايف والسياسي اكثر حدة من االول، 

 .لغة االمر والنهي وحتولت لغة الوعظ اىل

فمعظم االحزاب واجلمعيات السياسية اليت 
تشكلت قبل وابان وبعد احلرب العاملية الثانية هي 
أحزاب أسسها مثقفون حتولوا اىل ساسة ومنظرين 
نتيجة النكسة، مثال هؤالء ابراهيم امحد ورفيق 

 حلمي وغريهما.
وقد امتدت هذه احلقبة اىل ما بعد الستينيات 

املنصرم واندالع الثورة املسلحة يف من القرن 
كوردستان العراق اليت ادت اىل تسّيس املشهد الثقايف 
الكوردي اكثر فأكثر، حتى ان الكثري من املثقفني 
التحقوا بالثوار وختندقوا يف اجلبال حاملني سالح 
املقاومة والتحدي، بل وصل االمر حدا يف بعض 

عيار الفرتات حبيث صار االخالص للثورة هو امل
الوحيد لديهم لقياس ثقافة املثقف، وظهر اىل 
الوجود املثقف البيشمركة من امثال شريكو بيكس 
ورفيق صابر وعبداهلل بشيو من الشعراء وكارزان 
عمر وحممد جزا من املوسيقيني وخالد رسول من 

 التشكيليني وغريهم.
لقد جعلت الثورة املسلحة اليت اندلعت يف 

ري املفهومة بسهولة السمة كوردستان من الرموز غ
البارزة للخطاب الثقايف يف هذه احلقبة، فصارت 
االشعار اشبه بألغاز ومتاهات تتعب املتلقي الباحث 
عن خمرج منها، وحتّى بعض الشعراء الذين التحقوا 
بالثورة ومل يعودوا حباجة اىل اخفاء افكارهم آنذاك، 
قد طغى على نتاجاتهم الطابع البالغي الثوري 

بالتالي افتقرت نتاجاتهم الشعرية اىل الصور الفنية و
احلقيقية اليت تسرق فكر املتلقي وتأسر قلبه 
وجتعله يهرع النهاء قراءة النص للوقوف على 
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الصورة االمجالية، اما بعض شعراء املهجر فقد اثرت 
فيهم الغربة بدورهم وصاروا ينشدون للعودة 

لشعري يف وحدها يف اغلب االحيان واصبح نتاجهم ا
الغالب عبارة عن رثاء للوطن الذي فارقوه مرغمني. 
وما قيل عن الشعراء هو نفسه خبصوص غريهم من 
املثقفني، ولكي نتمكن من تقييم املشهد الثقايف 
الكوردي يف تلك احلقبة، ينبغي لنا ان منيز بني 
ثالث فئات رئيسية من املثقفني والظروف احمليطة 

 بكل فئة منها.
 فو الساحة:اوال: مثق

او كما كان يطلق عليهم يف كوردستان حينها 
)مثقفو الظل(، وهم املثقفون الذين آثروا البقاء يف 
كوردستان رغم الظروف القاسية ورغم اخلوف 
والذعر اللذين كان وجود االنظمة االستبدادية 

 ميثلهما هلم.
ان مثقفي هذه الفئة هم اكثر املثقفني جلوءا اىل 

املبهمة، والسبب واضح وبسيط، وهو  االلغاز والرموز
انهم كانوا يعيشون يف كنف السلطات وحياولون 
االبداع وهم حتت مراقبة االجهزة القمعية لتلك 
السلطات، ويف احلقيقة مل يعاِن هؤالء املثقفون من 
بطش احلكومات وحدها، بل من بطش اجلماهري 
ايضا، وما دفع هؤالء اىل هذه االلغاز هو ان العديد 

نهم قد اتهم بالوالء لتلك احلكومات والوقوف معها م
يف مواجهة التطلعات الشعبية العامة، فاضطر 
الباقون اىل اظهار افكارهم ورغباتهم احلقيقية 
للمتلقي عسى ان يفهم ما يرمون اليه، ويف الوقت 
ذاته كان عليهم ان حيرتسوا من الرقيب الفكري 

فكري، وال  الذي كان احلكام يسلطونه على كل ابداع
مناص من اللجوء اىل الرموز للتوفيق بني طريف هذه 

 املعادلة الدقيقة واحلساسة.
هذا الوضع قد يكون طبيعيا يف بعض اجملاالت 
الثقافية، كالشعر والفن التشكيلي وحتى املوسيقى 
واملسرح، ولكن ماذا سيكون حال الصحافة اخلربية 

ت والتحليالت السياسية وما اىل ذلك من جماال
ثقافية حيوية. فالتحليل ال يتحمل التبطني كما هو 

 حال الشعر على سبيل املثال،
يف الوقت ذاته استفاد هؤالء الشعراء من بعض 
االمور، اهمها مسألة االنتشار مبا ان الصحف واجملالت 
والنشرات االدبية الصادرة كانت تساعدهم على نشر 

لي اكثر نتاجاتهم، فباتوا معروفني لدى املتلقي احمل
من غريهم وصارت نتاجاتهم اكثر تداوال من قبل 

 الناقد االدبي الذي له دور مهم يف تطور الشعر..
 ثانيا: مثقفو الثورة:

وكان يطلق عليهم ايضا )مثقفو اجلبل( وهم 
جمموعة املثقفني الذين التحقوا بصفوف الثورة 

 املسلحة وصاروا ينشدون هلا..
قفو الظل من حيث هؤالء مل يعانوا ما عاناه مث

كره اجلماهري، بل صاروا مبثابة اناس مقدسني مبا 
انهم رفضوا حسب ظن املتلقي حياة الذل واهلوان 
وآثروا العيش يف شعاب اجلبال على قبول الذل، كما 
انهم حترروا من الرقيب الفكري وصاروا يكتبون 
ويقولون ما يروق هلم دون خوف او ذعر، ولكنهم 

من امور اخرى قد اطرت ابداعاتهم عانوا يف املقابل 
 ايضا، وميكن تلخيص اهم تلك االمور يف حالتني:
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حمدودية االنتشار حيث الظروف الصعبة اليت -1
كانت حتيط باعالم الثورة واالفتقار اىل االجهزة 
اخلاصة بالطبع والنشر، فلم تصل نتاجات هؤالء اىل 
 اوساط املتلقني احلقيقيني واىل ايدي النقاد ايضا

على صعيد واسع، وبالتالي كانت نتاجاتهم حمصورة 
يف اوساط ضيقة ويتناوهلا القراء بسرية تامة كما 

 يتناولون املناشري احلزبية.
طغيان لغة العنف اليت تتميز بها الثورات يف -2

اشعارهم واالبتعاد عن اخليال الرقيق واملرهف الذي 
ل خيص الشعراء واالدباء واملوسيقيني وكذلك التحلي

املوضوعي واحليادي الذي خيص الكتاب احملللني، هذه 
احلالة حولت معظم مثقفي اجلبل اىل سياسيني 
ثوريني يروجون للقتل واالنتقام والعنف، وحتى 
نتاجاتهم الثقافية نراها مقتبسة من الظواهر 
اخلاصة باحلروب واملواجهات، فنرى كلمة الدخان 

شريكو  مثال هي اكثر الكلمات املوجودة يف شعر
بيكس على سبيل املثال، ونرى التشبيه بني حب 

 املتيم حلبيبته حبب اجلندي لبندقيته و..هكذا.
 ثالثا/مثقفو املهجر:

يبدو من الوهلة االوىل ان مثقفي املهجر البد ان 
يكونوا قد حترروا من مشاكل كلتا الفئتني 
السابقتني، وفعال تلك املشاكل مل يعد هلا وجود يف 

ء املثقفني الذين تركوا اوطانهم واقاموا نتاجات هؤال
يف ارض الغربة، فال رقيب وال ثورة، بل واالضافة اىل 
ذلك االحتكاك املباشر باالدب العاملي والوقوف على 
آخر التطورات الطارئة على مفهوم الشعر، فصاروا 

 يستفيدون من درايتهم باآلداب العاملية.

علقة ولكن مل يكن هؤالء مبنأى عن مشاكل مت
بنتاجهم الثقايف، فهم قبل كل شيء قد تركوا 
اوطانهم وميكن معرفة صعوبة فراق الوطن والعيش 
يف بيئة غريبة بكل ما للكلمة من معنى، من هنا 
طغت على نتاجهم لغة الرثاء للوطن املهجور، فكان 

 احلزن هو السمة البارزة لثقافة املهجر.
ت من القرن ويف نهاية الثمانينيااملتأمل:  املثقف-3

املنصرم مرت كوردستان بتجارب مريرة، بدءا من 
محالت االنفال اليت شنتها السلطات العراقية ضد 
قرى وقصبات كوردستان، مرورا بتشرد البيشمركة 
الكورد على احلدود مع ايران وتركيا والقضاء على 
الثورة املسلحة نوعا ما، وانتهاء باالقتتال الداخلي 

نتائجه الوخيمة كل افراد الذي عانى منه ومن 
الشعب الكوردي واملثقفني من ضمنهم، كل هذه 
املآسي انهت حقبة املثقف السياسي املناضل واعلنت 
عن بدء حقبة جديدة من املشهد الثقايف قد تصح 

 تسميته حبقبة املثقف املتأمل السائل عن احلقيقة.
فقد جرب املثقف الكوردي طيلة القرن العشرين 

لقبليني ومن بعدهم القادة املثقفني عجز القادة ا
عن حتقيق تطلعات الكورد، وهذه التجربة دفعت به 
اىل االنعزال عن السياسة والبحث عن مشهد ثقايف 

 مستقل ال ميت بصلة اىل السياسة وعامل السياسة.
اهم ما يتميز به مثقفو هذه احلقبة عن مثقفي 

ملرة احلقب السابقة هو ان املشهد الثقايف اصبح هذه ا
وبفضلهم ناقدا حقيقيا، يقرأ االحداث واالمور 
واالشياء بانتقادية تامة غري آبه بالوطنية والقومية 
وما اىل ذلك، فليس االعداء واحملتلون هم وحدهم 
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الذين هم جيدر بنا نقد سياساتهم وتصرفاتهم، بل 
العنصر الكوردي ايضا، وليست السياسة وحدها هي 

اوز املثقف الكوردي هذه حمور اهتمام املثقف، بل جت
املرة تلك العقدة السياسية وصار يتأمل يف كل 
االشياء املوجودة، ناهيك عن ان املثقف الكوردي مل 
يبق ذلك الناقد الواعظ البسيط الذي يتدوال االمور 
بسطحية، بل ذهب يعتمد املنهجية يف التحليل 
معتمدا يف ذلك على كم هائل من املعلومات 

رية املوجودة املقتبسة من الثقافات والذخرية الفك
 العاملية املعاصرة.

لقد جتاوز املشهد الثقايف الكوردي، متأثرا 
باملدارس العاملية املعاصرة، كل املفاهيم التقليدية 
اليت ترسم االطر للمثقف، ففي حني كان سابقا 
يشرتط يف املثقف ان يكون ذا اخالق محيدة وصفات 

بني الناس و.. و.. اخل، انسانية كذا وكذا وحمرتما 
اصبحت هذه االمور غري ذي اهمية الحقا، فيمكن ان 

يكون هناك شخص غري مهذب وغري حمرتم وحتى 
غري ملتزم اخالقيا، ولكنه مثقف حقيقي له افكاره 
اخلاصة وطريقته اخلاصة يف التعامل مع الساحة 

 الثقافية.
 

 املصادر
 مقدمة اناء االلوان للشاعر الكبري شريكو-1

بيكس ترمجة الي العربية وقدم له االستاذ شاهو 
 سعيد، دار اآلداب.

الصمت والسعادة، مريوان وريا قانع، دار -2
 .2004سردم للطباعة والنشر 

اكرم –نظرة سريعة حول اصل اللغة الكردية -3
 .2004، سنة 2سردم العربي العدد  -قرداغي
 

*حبثث مقثثدم اىل مهرجثان )العثثراق واحلضثارة( الثثذي    
 .يم بدولة االمارات العربيةاق

 

 

وهذا  ،وله فيها جذور تارخيية ،ان الكرد هم شعب موجود يف هذه املنطقة
الوجود يعود اىل القدم الذي وجدت فيه شعوب املنطقة االخرى. اذ مثة اشارات 
توثيقية كثرية تشري اىل وجود الكرد كشعب وكجماعة لعبوا دورا يف تاريخ 

او ضمن بوتقة اهلوية  ،هويتهم املستقلة ككردسواء من خالل  ،املنطقة
االسالمية العامة. انطالقا من ذلك فانا الاتردد يف اعالن تأييدي هلذا الشعب 

لنيل حقوقه القومية املتمثلة يف دولة  ،الذي له هويته ولغته وتقاليده وارضه
 مستقلة كما لكل الشعوب االخرى يف هذا العامل.

 
 اناالستاذ الراحل ممدوح عدو

 شاعر ومسرحي ،مثقف عربي من سوريا
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 ملثقف العراقي إشكاليات ا

 
 وليد خالد أمحد حسن*

 بغداد –كاتب وباحث 
 

 مبا يشبه املقدمة
الشككأ أا ايككدنث ملككن العرككي الزماتكك  وأ  اتكك   
التمعلة يف حتدنكد  ااتهك  وتهزيكد أدواوإ واشكةالية     
ملالتتكك  بالسكككلقةد نركككاد اع ايكككدنث ملكككن اله كككا   

ى العرافكة  الداوج للعرافة الذي جنى جنانة كبرية مللك 
ومللككى  اتككث العرككي يف اهتمككثد وككذا اله ككا  الككذي   
وسخ  ململيًا النهزياا وأدملياء العرافة. وهلذا السكبب  
تماجزككم  ةا ككة العرككي ملنككد اد  ككن  سككتا  الزلكك    
والعرافة والاجاوة يف اهتمث ولد  اياك  والسكلقة  
الزنانكة واددبيكة والهةمنكة و ااكد الءكزهاء و ككال       

جمتمزنكا الترليكدي اع اس سكاا الكذي ال      الظلا ني يف
نهيدد الهكاا  ملكن اياجكة الكذي ننتظكد والكااي ال       
وجككاد هلككا أو لككري الرابككد للتمعككد واال ككد اج والككذي   

تمتاب في  السلقة وتؤلب مللي  الدوماء وأج زت ا أا 
تقكككاوخ وخكككاط يف وماركككة سياسكككية واجتمامليكككة  
واتتصكككادنةد وكككذا اله كككا  اهلكككابا للعرافكككة تءكككافم 
واتكككبا بامكككث  لتكككبل وبكككاال للمعركككي يف ف ككك   

 –نهكأ ايكمو     –اخلاصة والزا ةد فغدا كد  تزل  
وكككد اداوي وكككد  ككن نككمان جهككمداا أجنبيككة هلككا    
ملالتككة بككالقبحل وايافلككة والر ككى والسككا  وايا ككاا 
والبغانا.. نزد  عرهًا. أ ا العري الهةم الةاتب البكد   

يف جمتمكث أ ك  اغكم    النتج فال شأا ل  وال نؤب  ل  
ملليكك  الرككي  الادنككة والالأباليككةد واالسككاو ادخككال       

 وفرداا االجتاإ واهلد   ن ايياة.
يف نرييند أا تيا  حااو صمنح تمملكاإ  ؤسسكاا   

حاخ السكألة   –مللى ملالت ا  –اهتمث الد   ايالية 
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العرافية والهةمنة وتدامليات ا يف الزما  أفءد بةكعري  
ربل   ن ا شاء و اوة للعرافة مللى لااتث ملماتنا و ست

 وأس دوااموا أدملياء  غا موا ملابموا...
اا حااوًا جادًا و زمرًا ووادفًا اع  صاية الكذاا  
جناتشككة أ  ككة العرافككة الزماتيككة واشككةالياا العرككي  
الزمات  وومز ما يف اهتمث والبناء الهةمي بتززنكز  
د الركككي  والزكككانري الاانيكككة االجتمامليكككة الموحيكككة   

واحيكككاء الهءكككاء العركككايفد وتهزيكككد شكككمو  اييكككاة   
العرافيككة والهةمنككةد واحككالخ الشككم  العرككايف الةا ككة  
الالارة ب  يف سل  االولانكاا والناصكب والسكؤولياا.    
أا حكككااوًا ك كككذا كهيكككد بقملكككادة العركككة اع النهكككاس  
واشاملة ووح االامئناا واد د يف التخلص  ن الزركد  

بكني الااتكث الةئيكب والمةكن     واال ةساواا وود  اهلاة 
النشاد والتشا  اع  مجتياا مل د جدند بةكعري  كن   

  .اد د والعرة والزمد النتج
اا ايالككة العرافيككة الهةمنككة يف الزككما   زرككدة     
وحمز ة حرًاد فكنظن  نكذ تأسكيل دولتنكا ش  دشكن      
حااوًا فةمنًا ثرافيًا  تهاملاًل و عممًاد و ا ننشم مللكى  

التنا  ن حني دخم وا ملكز   صهظاا جمااد ا وجم
 نهمد وصاا  شكا  ال  كدوي وكد نركمأ ونكبا أثكمًا       
خيتمم يف النهكاس ونهزكد فزلك  يف الحكي ادنكا  أ  ال      

 نشغد أكعم  ن الصهظاا اليت شغل ا وسادوا ؟ 
لرككد كنككا  ككؤ ن بككالباك  الككذي ننككتج التامليككة     
واال قالتككةد ولةككن بزككد أكعككم  ككن أوبزككة ملرككاد  ككن  

لكك  حصككد تككماك  الككمداءة وسككادا تككي   اال تظككاو ادب
التخلي واجل د والمملا ة واغياا اد يةد أ ية الهةم 
وأ ية التزلي د واتث تزرب ملن  داللة تلأ الرالة اليت 

 كا ا   -شاملم بني العرهني والتزلمني وملا ة اهتمث:
تهيككد العرافككة ؟  ككا فااككدة الزلكك  ؟ دا كككد شكك ء يف   

ط اد ا يةد أصكبح  جمتمث  تخلي  ن ز  تن ش  ا ما
أكككدد  –نرككاس ونككا ا جةا ككاا اييككاة المخيصككة    

وشككمابد  رتنيككاا  ادنككةد  سككاء... ا ككا  ككا الككموح   
وتاة اسوادة واسبدا  وسزة اخلياخ وحمنة الهةم و ا 
نستتبز   لأ  ن أ د يف حياة أكعم ا هتاحًا وحمنكة  
وثرة يف تدواا الكذاا و ركد فزكاخ يياتنكا العرافيكة      

واالجتمامليكككةد وحكككااو  تةكككاف  نمسككك  والسياسكككية 
اجتاواا فةمنة تزرب ملن تياواا سياسكية اجتمامليكة   
نتجسد في ا ايي يف االختال   عد ايي يف الاجكاد  
دوا النككزو  اع التسكككلا واهليمنككة واالبتكككزا  الكككذي   
مياوسك  بزكك  السياسككينيد وتسكيد العرافككة االوجتككاخ   
ري والنككاووة وأسككاليب الةككمد فككذلأد كلكك  لااككب ولكك    

 ملككاب فيكك د ونبككدو ا كك  بزككد واحككة الدميرماايككة  
 واستزادة ملافية الموح و راء الءمري.

لرد ما   نا حتى  ا كاا نبشم جستربد ثركايف  
وحااو فةمي واملد كا م تتجلى في  بذوو االجتاواا 
اليت كا م حتكاوخ التزكبري ملكن  هسك ا  تسكبة حتكم       

اا يلقككاءاا دادملككةد  عككد كتابككاا جيككد اخلمسككين  
ااد لرد كاا وكذا اجليكد بكمل  االختالفكاا     يستينوال

وتزككدد اال تمككاءااد امككح اع تأسككيل واتككث ثرككايف      
ووملانكككة واحكككة الهةكككم الكككيت نتهيكككأ الالهلكككا وجكككاخ  
السياسةد ولةن  اخهي. اشكتب م ملليك  أشكجاو الغابكة     
وامااككدواد وتناوبتكك  االنككدنالاجيااد فلكك  نهلككح يف 

ا ككا  بنككاء  دوسككة ملماتيككة فةمنككة حيككة ال تككنظين   
تسرا يف  ستنرث سنااا الد اء والكمدة  ادملاصري وال
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وجناا تكد ري الكذااد وسياسكاا االوجتكاخ والغكا مة      
 وايرد وسدميية النظم.

اا جيد وذنن الزردنن و ا تالوما..  عد اجليكد  
السياسكك  ولككنهل الهككبة الز نيككة أخهككي يف تأسككيل 
 دوسة ملماتية فةمنةد و كن ثك  فكأا الهةكم السكااد      

وككا فةككم التسككقيح والءككظالة واالملتيادنككةد     اليككا  
الهةم الن ز  الذي ندافث ملن البدوياا ونمفث شكزاو  
السكككلماا يف ملكككاش ككككد شككك ء فيككك  نكككتغري ونتجكككدد 
ونةكككمس اجلمكككاد والمتابكككة وامككك  اركككاس الكككاا 
اهككا  د جيككد نككدلي الككا   انتكك  ونككدخد يف ا ككا  

 حا اًل أحال   اه ءة.
 ا ككاا وكا السكبب ؟    ود  قمتة السلقة أ  بمنر

أ  أا  محلككة بنككاء الدولككة و ؤسسككات ا بزككد املككالا     
مج اونة الزكما  و كا تتقلبك   كن ج كاد الكاالهني       
الزككا لني يف  هاصككد السككلقة حالككم دوا  ككاح وككذا  

 اجليد وادجياخ التالية ل د وأفشلم الشمو  ؟
أليسم وذإ ادسباب اليت كعريًا  ا  تذو  ب ا وك   

املد مللى تأسكيل ثرافكة وانيكة     ن الزاا د اليت تس
 ترد ككة وتمسككيحل  دوسككة ملماتيككة فةمنككة فلسككهية 
تتهككم  مللككى السياسككة واالتتصككاد والتزلككي  والزلككا    
والتاونحل واالجتما .. حتكدد الزكاش وتعبكم الرا كاا     
ادساسككيةد وتمتكك   ال ككح التنككا  العرككايف الككااين يف 
أااو الاحدة الزماتيةد ومتةن يمكة اسبدا  واخللكي  
واالسكككترالخ  كككن أا تنقلكككي يف  سكككاووا الصكككظيحد   
 دوسة تتغذ   ن اسبكدا  الزكال  اس سكا   وتغكتين     
 ن دزو  ا الباث  اي  وجتسد التااصكد واد سكا    
والتةا كككدد أا مللكككى السكككتا  ادفرككك  أ  الزمكككاديد    

 دوسة تنامد  ن اجد افتةاا حر ا يف الشكاوكة يف  
اوس وكذا ايكي   وس   زاش الستربد وتاج اتك د ومتك  

يف الصريووة التاوخييكة للمجتمكث  كن خكالخ التزلكي       
والؤسسكككاا اسملال يكككة والةتابيكككة لهءكككح وتزمنكككة   
الغككاليي السياسككية والدننيككة واتتظككا   ا م ككاا يف   

 الزابد الد سةد بالنرد جاوم  الاتي اس سا  .
أليل  ن  تااج وذا المكاا اع كني التكدواو اا  

 1958/ متكا  /  14 كن   –سياسية تنزخ اد ظمة ال
جؤسسكككات ا اع اسبمكككاء    – 1968/ متكككا /  7اع 

واستخدا  واستزباد أصظاب ال ماا الركذوة والتركمب   
 ككن الغككا منن و وي السككاابي الرا ا يككة و اسككمة    
الااتككي واد ككيني وا صككا  الككتزلمني  ككن الغككا منن  
والتككاجمنن بةككد شككمني و بيككد ليصككبظاا  ككن  وي 

 يف تسيري الشأا الزا  ؟الشأا 
اا اللغة الزمبية دتيرة يف وصي وكؤالء بأوصكا    
تليي بةكد صكنيد ف ك  بزبرمنكة ال  ظكري هلكا تهكم         
بني الماجن والماشن والاالغ والاالكد وال تلكأد ف ك     
صككهاا متيككز حالككة كككد وكككد  ككن  اااككد السككلقةد       
وخباصكككة سكككلقة البزكككث الكككيت ش نسكككتقث العركككي   

ا فنزلكم اليك  لغانكة يف  هسك اد     الزمات  أا نسمي ألي 
وش تستيرظ وذإ السكلقة وتكتهقن اع أ  كا بنزوهلكا     
اع  سككتا  وككؤالء ايككا وكك  تةككمس الككمداءة وتككدن     

 التخلي وتزيي اال قالتة؟
اا الرءككية المكزنككة الككيت ل سككي يككد ا ا ش    
تتناوهلكككا الةتابكككاا الزماتيكككة بشكككةد جكككدي ونشكككتد 

تة العري الزماتك   النراش حاهلاد اال وو  تءية ملال
وكز ككا مللككى السككلقة البزعيككة فرككا دوا  –بالسككلقة 
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ووك    –لريوا  ن السكلقاا السكابرة أو الالحركة هلكا     
 سألة تكمتبا بمبكا  وثيكي بالسكألة العرافيكة الكيت       
الككن بصككددواد ووككذإ الزالتككة يف وأننككا تنرسكك  اع     

ملالتة ملدوا ية وملالتة احتااء. ولةن تبكد   -تسمني:
  بنكككا أا  هةكككم يف  اتكككث العركككي   لكككأ أوع وأحكككم

الزماتكككك  يف جمتمزكككك د واسداوة السياسككككية واييككككاة 
الزا كككةد ودووإ يف صكككناملة الكككمأي الزكككا  وا كككتالا     

كك   كن الكعرهني     -ايريرة وا تاج ا. و سأخ أ هسكنا: 
 ن  كادي لتسكل   نصكب أو تكال   سكؤولية ووفك        
 التبزية والزالتةد واال تعالية للظكاك د وامليكًا أا وكذا   
النصب سيةاا مللى حساب كما ت  كمعري وحمنت  

 واسترالخ وأن  و اته ؟
 نصب ت افم مللي  الةعريد ولةن ك   ن   باملاا 
 مم كك  وومككاا بالم نلككة ولمككمت   أمككااء الناصككب  
وجككمفت   السككؤوليااد وكككا اا حمبككًا مللككى العرافككة    

 والعرهني الذنن ش نلظراا ب  .
ملذونتككك  كيكككي و تكككى امككك  العركككي الزماتككك  

ونصاا شمف  ونةكاا  كن صكنا  الركماو والتكأثري يف      
 المأي الزا ؟ 

 –الكككبز   كككن    –الكككن ال  زكككم  لعرهينكككا 
الككذنن دملككاا لتككال   سككؤولياا اال تلبيككة الككدملاة   
والتنةم دفةاوو  و ااته   وتناملات   واال سظا  
ا ا  اياك  الذي ساوملاا اع تربنم  ااته  ومتمنم 

سكاني ج لك د وحجكت   داامكًا     أفةاوإ و شاونز  وت
أ    خيد اا وان  د نؤدوا ال ا  اليت تنا  ب   
وال نككبددوا وال نتخككا لاا وسككمملاا  ككا ننرلبككاا 
مللككى شككمات   الككيت ا بعرككاا  ن ككاد فيت ما  ككا       

بككاال غال  وبزككدوا ملككن الااتككث وج لكك ا يرككااي      
ادشياءد وا    و  أصبظاا نزمفاا حركااي اد كاو   

و  يف  ه كا  الركا  ككاان بكااند     وخبانكاو د والزكا  
كاان  ث سيدإد بكاان ملكن النكاس. ويف وكذإ ايكاخ      
تقككمح اشككةالية ايريرككةد  ككن ميلة ككا وننتج ككاد     

 والنخبة  ن ميعل ا؟ 
 املفهوم/ التعريف

املترككد أ كك  نسككتاجب تبككد الككدخاخ يف صككلب      
دواسككتناد البككد بككادد  ي بككدء  ككن حتدنككد  ه ككا  أو 

لم لري وامظة الزاش تزمني كلمة  عريد اليت  ا  ا
بالنسبة للةكعرينند حيكث تةكاد تةكاا حمصكاوة بكني       

 فة  فزلني ال أكعموما الرماءة والةتابة.
فالبككد أا  سككترم مللككى تزمنككي للمعرككي حتككى     
الدد  سرية وذإ الدواسكة  ن جيكًا. لةننكا لكن  غكم       
يف امح التزمنهاا الزدندة للمعري د نا  زتركد ا ك    

جل  امكا  العرافكة دوا   ليل وناا كتاب أو حبث ملا
أا نقكككمح تزمنهكككًا أو تزمنهكككاا لةلمكككة  عركككي. ويف 
دواستنا وذإ ومزنا تزمنهًا خاصكًا بنكا خيكد  اهلكد      

 الذي حدد اإ للدواسة وننسج   ث  ن جنا في ا.
لرككد أصككبظم  سككألة املقككاء تزمنككي شككا د دي 
 صقلحد أ مًا ال نربل  النقكي الزلمك . لكذلأد فكأا     

أا تةككاا اال حماولككة للخككموج  حماولتنككا وكك  التزككدو
برككدو اال ةككاا بككالتزمني الككذي ننسككج   ككث مجلككة  
الزاا كككككد والتقكككككاواا الكككككيت تكككككال   التظكككككاالا  
االجتماملية يف جمتمزناد السيما وأا ملكدد التزكاوني   
لةلمة  عري كعما وتزددا وأختلي الةتاب حاهلكا  
ابرًا الختالف   يف ابيزكة الكن ج وابيزكة البنيكة     
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نالاجيككة والمحلككة التاوخييككة  ككن   الهةمنككة واسند
 تقاو اهتمث.

اا تزمنككي العرككي  ككن أصككزب  ككا ميةككند ووةككذا 
  جيكب  نك حاخ التزمنهاا داامًا. مللى أا التزمنكي بمأ 

أا نةكاا جككزءًا  ككن جتمبكة الشككخص  هسكك . وملليكك د   
فرككد احتككاو الةككعري  ككن الهةككمنن يف حتدنككد كلمككة      

لاا  عرككيد ووجككا تمجككث وككذإ ايككرية اع أ  كك  اككاو
ومث خصااص ووس   اا اللب ا  عالي  خلصكااص  
 وات  . فةلما تاصلاا اع تزمني للمعري ابتزدوا ب  
يف واتكث اد كم ملككن أومكامل   و ةا كات   و وات كك  يف     

 اهتمزاا اليت نزيشاا في ا.
وكد العركي وكا الناتكد أ  الناتكد أ        -ونتساءلاا:

يا  اهت د أ  البكد  ؟  كا وك  ومكزية العركي يف سك      
النظ  االجتمامليكة؟ أوكا  شكاوا يف السكلقةد جزنكى      
ا   ننتم  اع الهئة اليت متعد دووًا حا كًا يف تربنكم   

ووككا  ككا نزككرب ملنكك      –النظككا  الرككاا  يف جمتمزكك    
أ  وككا الهةككم   –الككبز  جصككقلح واملككظ السككلقاا   

 –اللتككز  بالامككاملية الزلميككة بككالزنى الككدووكامي    
أ  وككا الككذي   –وكككان   سككبة اع ملككاش االجتمككا  دو  

 ننتم  اع الهةم الزلم  السالب لراة النظا ؟ 
اا اسشةالية التةمكن يف تزمنكي  كن وكا العركيد      
بكككد يف جتدنكككد الكككدوو الكككذي نركككا  بككك  العركككي يف   
جمتمزكك . وأا السككؤاخ الككذي جيككب أا ن ككت  بكك   ككن    

وككد كككد ا سككاا نرككا    -نبظعككاا يف وككذا الشككأا وككا : 
 بدوو العري؟
العرككي يف تصككاويد وككا  ككن تتككافم فيكك   اا اس سككاا 

 تابزككة  ككا اككدا يف اهككاالا الزمفيككة الختلهككة ولككيل   

فرككا يف جمككاخ ،صصكك د و لككأد ككك  نسككتقيث أا نلكك     
بايمكككاا الهةمنككة وتياوات ككا الختلهككة والككيت ميككاج ب ككا   
الزككاش يف الاتككم الككماوند وأا ال تنظصككم  زمفتكك  هلككا يف   

ال حصككيلة الامكك د ايامككم فرككا دا ايامككم  ككا وككا ا  
والبد أا نزم  بشةد أو بأخم ادصكاخ الكيت بكدأا  كعاًل.     
وأا ال نأخكككذ التكككاونحل جزنكككى اسحكككداا وايكككا جءككك     
التياواا الهةمنة وأياا ا. ا ا ادو  الذي جيكب أا نتكافم   
يف العرككي وككا أا نتهاملككد  ككث اهتمككث واحداثكك  ولككيل   

منكي  فرا  كث العرافكة الزا كة الكيت حصكد مللي كا ملكن ا       
 -الركماءة والتابزككةد ونةككاا وكذا التهاملككد مللككى  سككتانني:  

وا حماولكة  ركد خربتك  العرافيكة و زلا اتك  اع       –ادوخ 
وكا أا تةكاا    –اهتمث حبيث نقا  وذإ العرافة. والعا  

هلذا اس ساا  ظمة  ردنة هتمز د جزنى اال ننززخ ملنك   
ا كم  وايا ندخد يف حااو  ث احداا وذا اهتمكث سكااء ك  

 سياسية أو اجتماملية أو اتتصادنة.  
ا اد اس ساا العريد وا اس ساا الذي نزيش بةد 
حياتكك  ووجدا كك  وتهةككريإ  ككث اهتمككث الككذي ايككا    
بداخلكك د وأا نظككد بزيككدًا ملككن ال ككاتمااد وأا نةككاا   

 .راملي الهةم واللسااد وأا ال نةاا  نافرًا أو  تمل
الككذي  وككا اس سكاا  -وملليك د فككالعري يف وأنك :  

نز   ات  و اا جمتمز د  ن خالخ الصكلة بااتكث   
وكككذا اهتمكككث و ااوثيككك  الهةمنكككة وايءكككاونةد  
وبردوت  مللى ادواا واتز  السياس  واالجتمامل  
د  واالتتصاديد وتهسري وذا الااتث تهسريًا حريريًا
وأخكككذ  اتكككي  كككن وكككذا الااتكككث لتجكككاو إ الكككا  
 ستربد أفءد للمجماملة الكيت ننتمك  الي كا ثك      

تمز  ادوسكث ا ا  كا ومكزنا بزكني االملتبكاو أا      ه
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السككتربد وككا ايمكككة ادساسككية الككيت مللينككا أا     
 سزى الي اد  ن  نظاو أا التغيري حتم  تاوخي  

 دي جمتمث  ن اهتمزاا.
 أوهام املثقف العراقي

وناا أووا  ملكدة االكا وتكث العركي الزماتك       
د يف  ماحد  اتبةد  تزأسري احدوا أو أسريوا مجيزًا

فتءكاءخ ا هزالك  بكالتظاالا وا زكد  فزلك  أو تالشكى       
وكا   –ادوخ  -ا اءوا. ويف ماء  لأ  شري اع وومكني : 

شزاو وذا العري بءآلة التأثري وصكااًل اع اسحسكاس   
بالزجز القلكي ملكن أي فزكد يف جممنكاا اد كاو الكيت       
تدوو حال د مما نرادإ اع اال غال  الةا د والتراتكث  

يرةد والتظككككاخ اع السككككلبية القلرككككة يف دوااكككم مكككك 
ا هافة بتشاؤ ية  بالغ في ا يف  ظمتك  اع اد كاو.   
ووواء وككذا الككاو  دوا شككأ مجلككة أسككباب تتصككد      
بككالظمو  الذاتيككة للمعرككي  اتكك  وأحيا ككًا بككالظمو  
 –الامكككاملية أو الزا كككة ا يقكككة. والكككاو  العكككا   
و  والذي كعريًا  كا نتكداخد يف حيكاة العركي  كث الكا      

ادوخ بد نرادإ اليك  يف ككعري  كن ادحيكااد وكا  لكأ       
اسحساس البكالغ فيك  الكذي نركث العركي فمنسكة لك د        
ووا أ ك  تكادو بةلمكة أو خقبكة أو  اتكي أو اااللكة       
املال ية أو تصيدة  لت بة أا نغري جمم  التكاونحل يف  
بلكككدإد ا ككك  احسكككاس بكككدوو وسكككال  أو تكككاوخي  أو      

هلية أو الردو لالمقال  استعناا  ا تدبت  الزنانة اس
ب د ا   تداخد ادسقاوة بالبنيكة النهسكية والزرليكة    
الككيت ش حتتككأ بككالااتث ايريركك  فيصككل اد وتككدوا    
تزريدات  فتستمد  ن  زاجلت ا خربةد وتاة وحتكيا  

 براا ين  وتتممس بتظدنات  فتصبح أكعم  ءجًا.

اا العرككي الزماتكك  ل سككي نزككيش مللككى ووكك  ا كك    
نخبة الستنرية الركادوة مللكى تيكادة اهتمكث     ننتم  اع ال

وتغكككيري البينكككاا والكككذونياا اجلا كككدة وبنكككاء اهتمكككث 
اجلدنكككككدد جمتمكككككث الزرال يكككككة وايمنكككككة والزكككككدخ    
والدميرماايككة وايداثككةد بينمككا وجككد السككلقة الككذي     
اتةككم الرككماو والسككقاةد وبالتككال  ايريرككةد وككا وجككد  

التقكاو   تخلي وجاود ولري تكادو مللكى  ااكبكة سكنن     
وايياةد  زاٍد للظداثة الدميرماايةد ال ن مك  اال احتةكاو   

 السلقة ومجث العموة  ن أي وج  أو  صدو كاا.
ويف تردنميد أا أكعكم  عرهينكا نتصكاووا اد كم     
مللككى وككذا الشككةد أو تمنبككًا  نكك د ولةننككا ش  صككنث    
 عرهككًا واحككدًا وال ابرككة  تجا سككة فامللككة يف اييككاة  

ةد  تهامللة  ث الزاش متلأ  كن  السياسية واالجتماملي
اجلككمأة الزلميككةد واسككتراللية الككمأيد وسككزة ادفكككيد      
ووصكككا ة الشكككمو  الهةكككمي  كككا نؤولككك ا دا حتكككدا  

 تأثريوا النشاد يف الرماو السياس .
اا وككذنن الككاومني اللككذنن جتا بككا الزدنككد  ككن     
الكعرهني الزكماتينيد مللككى ولك  تناتءك ما الظككاومي     

بزني  كن  صكادو  تراوبكة اع    نشبكاا يف كا  مكا  كا  
حككد كككبري. فةككال الككاومني  اشكك  ملككن ابتزككاد وككؤالء   
الككعرهني ملككن  زانشككة الااتككث ايكك  بةككد تزريداتكك    
وتدخالت د سااء الء   ن  الكذي نبزكث مللكى اد كد     
أو الظل  الذي نراد اع الرنا . وكال الاومني  اش  
أنءككًا ملككن مككزي فةككمة االلتككزا  لككد  وككذا العرككي.    

صاد بالءزي ونا ليل تلة ملكدد اللتكز ني  كن    والر
الكككعرهني بكككد الرصكككاد بككك  بالدوجكككة ادوع تلكككأ     
التشانشككككاا الشككككاازة الزالرككككة جه ككككا  االلتككككزا .   
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فالرصاد ليل االلتزا  الزراادي الءكيي أو السياسك    
الباشمد فريتكبا االلتكزا  بالتزصكب والءكيي بكالمأي      

  أوخ ادخككم بككد ونصككبح  ناتءككًا للظمنككة الككيت وكك   
شمو  اسبدا  وايكا الرصكاد وكا االلتكزا  ايريرك د      
ف ا أوسث  ن تلأ الهاوي  بةعري. ا   التزا  برءكية  
وجعد ملليا وبري د فمعد وذا االلتكزا  اكمو العركي    
 ن ادووا  والرياد يف وا  زًاد ونقلي اسبدا  كزملية 
 ابزككة  ككن تلككب الزا ككاةد و اج ككة لزاجلككة أسككباب ا     

وال ادإ أي املتباو اال املتباو الصد  الذي  وجذوووا
 وا أساسًا شم  وايس   ن شمو  اسبدا .

اا ملكككمط وكككذإ ادووكككا  بتجليات كككا وأسككككباب ا     
و صككادووا الهةمنككة واالجتمامليككة نلخككص يف الاتككم  
 ات   ظاوم أ  كة الهزكد لكد  العركي الزماتك  ا كا        
اهلجمكككة الهةمنكككة واالتتصكككادنة المافركككة للغكككزو /    

خ الزسةمي والسياس د وبالتال  البد أا نةكاا  االحتال
فاملاًل ا اء التظاالا الراد ة المتربةد وأحيا ًا نرلكص  
 ساحاا ا هزاالت  بالتظاالاد فري  لهم  بأس  لري 
 زين ب ا ولكري وبك  با زةاسكات اد والتظكمو  كن وكذإ       
ادووككا  بككاخلموج  ككن أ  ككة الهزككد والتككأثري نتقلككب  

رهني الزماتيني وبالتكال  بكني   متييزًا بني أصنا  الع
 وسااد تدوت   مللى التأثري والهزد ا اء التظاالا...

أخم كاا و ا نزاخ أكعم انال ًاد  أ اكما أا وناا ش
وككا امنرككة تزا ككد  سككؤول   ؤسسككاتنا اسملال يككة    
والعرافية  ث وذا العريد ولدا احبااًا ل . فالزدنكد  

ايكذو   ن وؤالء كاا ننظم الي   ظمة  لؤوا الشكأ و 
والمنبةد ا ا بسبب  مكباا النرص اليت تله ك  جتكاإ   
 عد وةذا  عري أو بسكبب القبيزكة التسكلقية الكيت     

جتزلكك   ننظككموا اع العرككي ايككم الهزككاخ كمشككمو   
 زاوط أو  تممد أو ثاام مللكي   ومللكى  ؤسسكات  د    

اع شكككقب   افأ كككا أا خيءكككزا   بكككادلماء أو نسكككزا  
عري الكذي لالبكًا  كا    بالت دند وايجم. فمعد وةذا  

نااجكك   ككن تبككد وككؤالء بككاال دواء أو ايككذو نشككزم     
بالرلي واخلا  والشزاو بالزجز. فيساو  اع اال ةهكاء  
واال زواء واال صما  اع تدبري أ كاو حياتك  اليا يكة    

 خافًا  ن ملااتب االلتزا  البدا .    
 املثقف العراقي والسلطة البعثية
قة وتبزيتك   أصبح  اما  خءا  العركي للسكل  

هلاد  ن الاماملاا الشاازة جدًا واليت نشتد النركاش  
حاهلكككا يف اللكككب الةتابكككاا السياسكككية واوتما كككاا     
الصككظافة الزمبيككة والزاليككة ملما ككًا. بينمككا الككن يف    
الزككما  ش  تناوهلككا يككد ا ا بشككةد جككديد والسككيما 
ملالتة العري الزمات  بالسلقة البزعية الكيت حةمكم   

د 2003ولغانكة   يسكاا /    1968/  للهبة  ن متا 
ووكك   سككألة تككمتبا بمبككا  وثيككي بالامككا  الككذي  

 الن بصددإ.  
كيككي كا ككم ملليكك  ملالتككة العرككي الزماتكك  بسككلقت     -

 البزعية اياكمةد و ا و  حدود تلأ الزالتةد وكيي كا م؟    
تبد البدء يف ايدنث ملن وذإ الزالتةد البكد  كن   

والسكيما يف وملينكا    ف    امل ا. فالسلقة كا م ملنكد ا 
 ه ككا  ايككاك  الككذي نتبزكك  ا ةككا      اجلمزكك د وكك 

تبزية خءا  وا صيا  ونتزصب ل  ملصبية  صكا   
وليل  ه ا   ملالتة  نبعرة  ن اال د اج والنشكا   

ةككاا مجيككث اساككما  في ككا شككمكاء يف أداء   تالتبككادخ 
   ا  وانية حتةم   تااملد وسلاا ملا .
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ملالتككة ت منككة  اا  عككد وةككذا ملالتككة يف ملما  ككا    
تتسكك  بالزدوا يككةد تتءككح جتليات ككا يف ابسككا صككاووا    
وأتمب ا يف التبزية واال سظا د في كا تغتكاخ  اتيكة التكابث     
وتصادو حمنت  وتدوة اسبكدا  لدنك د أو نزمكد صكاحب     
السككلقة اع  هكك  العرككي  ككن جنتكك  د كك  فاتككد العرككة    
والافككاء للسككلقةد أو د كك  نزككم  أكعككم ممككا ننبغكك د أو     

 هس  فيما ال نزنيك د أو نتقكاوخ مللكى وايسك د أو     نرظ  
ال ميلأ   ن تاة الصرب واالحتماخ  كا نؤولك  دا نةكاا    
)جم (  ةتب و)دودة أومكة( أووا  ووكن اشكاوة سكيدإد     
تنقبككي ملليكك  ملالتككة السككيد حبمميكك  يف حككاخ التبزيككةد  

 وملالتة الزدو بزدوإ يف حالة ادبزاد والتغييب.
العركي ايكيد ايكم يف    اا جذو الشةلة بزا ةد أا 

تهةككريإد ال نككأمتم اال بصككاا الزرككد والزلكك  والزككاو   
وتااملد الزمدد والن  زل  أا االتتصاد واداوة شكؤوا  
الدولة وحسن التكدبري أصكبظم تمتةكز مللكى الزكاو       
والناوج وال دخد في ا للصدفة واالوجتكاخ. و كن ثك     
ف ا خقم بأفةاوإ ال نكؤمتن يف سكلاك د لكري  سكؤوخ     

  نءبا يف أداا  ل ا  د فسلاك  ال ننسج   كث  ولري
 ا نمنكدإ السكؤوخ و كا ترتءكي   تقلبكاا السكلقة.       
وملباوة  سؤوخ ولري  سؤوخ أصبظم  تداولة حتكى  
لد  الزا ةد ف ك  تزكين الكتظهظ والةتمكاا والاافركة      
البداية والنها  االجتمكامل  أو اال هكالا واالملكباط    

س جرا اا الشخصكية  السا -والتلةؤ.  ن  لأ  عاًل :
الاانيكككةد أو  صكككادوة العاابكككم الاانيكككةد أو بكككث     
النزككماا القااهيككة والزشككاامنة والنااريككةد وثرافككة  
ايرككد أو التككآ م مللككى النظا ككة الببانككة بككدملا      
اسصككالح والتظككدنث والزصككم ةد أو اج ككاط  شككمو   

الصاية الاانية واستزادة اد ن واالسترماو والعرة. 
اب كمثنا ب ا  ن جماء  ااتي سكلقة  وو  كل ا  صا

البزككث المجتلككة وتصككمف ا ادوككاجد و سككا دة أ صككا  
الككعرهني التسككلرني الككذنن ال اسككناا تككماءة  تككااج  
الااتككي السياسككيةد أو  ككن تبلككد احساسكك   الككااين    

 وأملمت   اد ا ياا والصا  الذاتية.
والسلقة البزعية كا كم يف جاوموكا تركا  مللكى     

الر منككة الباليسككية و ككد  ا ةا يككة    زيككاو الرككاة  
استخدا  ا بالشةد الؤثم يف ململية مماوسة اهليمنة 
أو السيقمة مللى ادفكماد واجلماملكاا ادخكم د سكااء     
كا م اتتصادنة أو ملسةمنة أو فةمنةد ف ك  ،تلكي   
باختال  االجتاواا الهةمنة والسياسية. ومماوساا 
وكككذإ السكككلقة كا كككم  كككن خكككالخ الركككاة والنهكككا   

يمنكككة لكككيل الغكككمط  ن كككا التكككأثري يف ادفزكككاخ واهل
فظسب بد نةاا الغمط  ن ا أنءًا التكأثري يف ادداء  
والزترككداا ملككن امنككي مماوسككة النهككا  الهةككميد    

دفككماد و لككأ ملككن امنككي  شككم  زترككداا وأفةككاو ا  
والقبراا ال يمنكة السكلقانة لتةكاا  امكث اميكاا      
اجباوي ملند ادفكماد والقبركاا التابزكة هلكا. لكذلأد      
كنككا  ككم  و لمككل ايلككة حةكك  حككزب البزككث وأنككًا    

 –ايكزب ايكاك     –واحدًا سكاادًا وكا وأي السكلقة    
وكد  ا سا   لأ نت   بالزاومة واخلموج والةهكم  

نكككا اال السكككجن أو واخليا كككةد وال نةكككاا أ كككا   عرهي
 الرتد أو التزذنب أو اهلجمة. 

وتد أد  وذا اد م اع مكيي جمكاخ الدميرماايكة    
بد ا زدا  ا ملند ا بشةد ش نسبي ل   عيكدد  تيجكة   
وجاد  عكد وكذإ السكلقة الكذي ميلك  والكذي ال نكد         
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جمااًل  ن ايمنكة للمعركي وللمبكد . وبكذلأ االصكم      
دوو سياسك  يف  دوو العري الزمات  الرادو مللكى لزكب   

ا ا أا نةكاا تابزكًا للسكلقة نكربو      -خياونن حمددنن :
خقاات ككا أنككًا كا ككم تلككأ اخلقككااا ونسككري يف وكككاب   
النظا   ؤثمًا السكال ة وولكد الزكيشد وأ كا أا نةكاا      
 رماملككًا خككاوج ااككاو السككلقة  رككذوفًا بةككد الككت       
والنزاا اليت تةيلك ا لك  ككد أدواا املكال  و ؤسسكاا      

سبا  تنالمة. ووذا اخليكاو الصكزب   السلقة ملرب اووك
أوجكككد  كككا نسكككمى يف اييكككاة السياسكككية الزماتيكككة     
باال ت ا نككة السياسككية والهةمنككةد حيككث ا داد ملككدد    
أولئأ العرهني الذنن تسكاتقاا نا يكًا ومللكى ا تكداد     

 ادوبث والعالثني ملا ًا.
ا   جبا ب وذا الترسي  للمعرهنيد بأ    ا كا  

أو  أا ونككاا بزككدًا تككابث للسككلقة وا ككا  زككاوطد 
ثالعًا ووا االلباب والال بكاالة الكذي ككاا سكاادًا     

الككعرهني ممككن كككا اا نشككزموا     لككد  ملككدد  ككن  
 تمككاء بسككبب  ككا ا تككاب    ككن تككم  لقبيزككة  باال

الزمد السياس  والهةكمي القكموح وتتئكذد الكذي     
نزاومكك   لسككبب أو  خككم ممككا جزلكك   كككقفماد ال 

ا لا كاا ازاومنرد اا مللى التءظيةد ف ؤالء ال
واتزًا لالبًا  ا ململاا حتم ادوط بسكبب ا سكداد   

 أبااب الرنااا ادخم  ا ا   .
اا العري الزمات  اللتز   قالب اليكا  أا نةكاا   
صادتًا  ث  هس د  تمعاًل ملددًا  كن الركي  ادساسكيةد    
 سككتزدًا للتءككظيةد وامليككًا لككدووإ التككاوخي د جزنككى   

سككترادإ اع  ةاسككب   تءككظياا الماونككة الوامليككًا أا 
 شزبية ملا ة يف الستربد. 

و كككن ونكككاد نسكككتاجب ملليككك  أا امكككد ومكككا    
جمتمز د ونلتز  بءمريإ وبالتظكدناا الكيت تااج ك د    

ملالتكة   –أنكة سكلقة    –وأا تةكاا ملالتتك  بالسكلقة    
استرالخد ووذإ يف لانة الصكزابةد خاصكة يف ملماتنكا    
الززنزد حيث كا م السكلقة فيك  ال ميةكن أا تممكى     
 ككككن العرككككي أا نشككككةأ يف أاموحات ككككا الهةمنككككة   

 وتصمفات ا.
اا   مككة اسككترالخ العرككي ملككن السككلقةد وككد      
 قلاب ولانة البكد أا اكمع مللي كا ونسكزى الي كا.      
لةن وذا االسترالخ ود باالسكتقاملة حتريرك  بشكةد    
كا د وبشةد  قلي ؟ تلأ  شةلة العري الكذي نزك    

د وكذإ  ممووة حمنت  ونشزم ب اد والكذي نزك  حكدو   
ايمنة وتؤوت  وذإ ايكدود الهمومكة ملليك د ملليك      
أا نااج  وذإ السكلقة الكيت لالبكًا  كا تسكري يف خكا       
 زككاكل لةككد  ككا ميعلكك  العرككي. ولككا كا ككم السككلقة   

بكي  تملند ا يف لالب ادحيكاا وك  سكلقة تمزيكةد ش     
للمعري اال الااج ة ووجكا االستشك اد. وال أملكين ونكا     

 ميف.االستش اد بالزنى اي
 –أي سلاا السكلقة   –ك ذا  –والشأد أا سلاكًا 

نرابل  النهاو والمف   ن جا ب الكعرهني الهكامللني   
النككككتجنيد والنتيجككككة هلككككذإ الزالتككككة الر منككككة أو   
التصككاد يةد املاتككة الن ككاط وااالككة ملمككم التخلككي     
وتزاتككب الشككاكدد واليككأس  ككن اسصككالح وتصككظيح     

والسكككلبية  السكككاود واهلجكككمة الداخليكككة واخلاوجيكككةد  
واالوجتاليككة يف الااتككي واخلقككاب السياسكك  واوككداو     
اال ةا ككاا البشككمنة والادنككة.. والككن يف   ككن تنءككب 
فيكك   ااود ككا االتتصككادنة والقبيزيككة وتككزداد حككدة   
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النمكككا الكككدميالمايف و تقلبكككاا اييكككاة جتااليكككة     
 وندسيةد فأ ى لنا أا  اتي وذا اال  ياو ؟ 

ةد ولةك   نصكي   ولةند حتكى ال ا كب الامكاملي   
وكد العركي حمكي و صكيب يف ككد       -مجيث اساما  :

 ااتهككك  وسكككلاكيات  وااموحاتككك  داامكككًاد يف  رابكككد 
،لككي ايككاك  السككؤوخ وج لكك  ولقمسككت  ومككيي    
 ظمت  وأ ا يت  ؟ ألسنا اليا   قالبني باا  نظم اع 
وكذإ الزالتكة لكري التاا  كة ولكري الزادلكة  كن  وانككا        

ةا  السبرة الا وكذا القكم    أخم  تد تلغ  كد ادح
أو  ااد وتسككه  وؤنتنككا النظككا ة ا ةا ككة بتجاوبنككا  
الهمدنككة الزاجيككة الهرككريةد وملجز ككا ملككن التككأثري يف   
ادخككمد والتهاملككد  زكك  وتمتيككة تككدواتنا الزمفيككة      
والزلمية يف التسكيري واس تكاج و املكة ادداء اع نهكا      

اخ حكاخ  االستبصاو و مجتياا الستربد ؟ أليل السؤ
أومية النخبة العرهة الهامللكة الاج كة الكيت تءكقلث     
بالبنككاء والتنميككةد وبالتككال  الككيت متتلككأ ايريرككة      

 وتنتج اد وا سؤاخ  شمو  ؟
اا   مة  عرهنا الزمات  الظم  الكماوند وك  أا   
نةاا الهداا  اجلدند !! الذي نااج  السلقة اليت تد 

بككالغ ونكاد فرككد  تنت ك  بكك  اع الكاا التيككااًل. وأ كا ال أ   
كا ككم  تيجككة  ااج ككة بزكك  الككعرهني الزككماتيني      

 لسلقة البزثد أا ا ت اا اع االستش اد الهزل .
اا دوو العرككي يف حتككدنث اهتمككثد نتزككاوط يف   
اللب ادحياا  ث السلقةد سااء كا م ثياتماايكة أ   
دكتاتمونة أ  وجزية أ  تتسب بالترد ية أ  خامزة 

كرب .. فاللب وكذإ السكلقاا   أو  سرية  ن تبد تا  
اسكككتهادا  كككن  –و ن كككا سكككلقة البزكككث بالكككذاا   –

ايداثككة و ككن التةنالاجيككا الترد ككة باجكك  خككاعد  
وسكككخمت ا يف الكككماط خاصكككة. فالتةنالاجيكككا وككك    
بالدوجة ادوع ملند وكذإ السكلقة كا كم أداة خلد كة     
 صاي اد وو  امافة اع  لأد أداة للرمث وللتجسكل  

ني. ف كككك  تسككككتهيد  ككككن  وللءككككغا مللككككى الككككعره 
التةنالاجيا ليل  ن اجد حتكدنث اهتمكث بكد  كن     
اجد حماوبة وواد التظدنث والتجدند والتغيري ووواد 
الترككد  والتقككاو جزنككاإ ايريركك  وتمز كك  مجيزككًاد     
 خاصة تمث العري الذي نراد اجلماوري أو نؤثم في ا.

أا ململيكككة الرمكككث الكككيت  اوسكككم مكككد اللكككب     
فرا مللى ند السكلقة البزعيكة     عرهيناد كا م التت 

وحكككدواد بكككد كا كككم تكككأت  يف أثكككااب أخكككم  و كككن   
 ؤسساا ثرافية تريليدنةد فركد أتكم  كن  ؤسسكاا     
ثرافيكككة  زاومكككة للظداثكككة  اا الكككماط سياسكككية   
 زادنة لصلظة العري الهزاخ ودووإد وتد أتى الرمكث  

 أنءًا  ن  ؤسساا اجتماملية واتتصادنة.
مد الككماف  مللككى لككذاد كككاا صككاا  عرهنككا التمكك  

التمعلكككة  –وتتئكككذ  –االخنكككما  يف لزبكككة السكككلقة  
بالرتد والزمالة وترسكي  الكاان والنكاس والتكاونحل..     
تككد خهككمد ف ككا صككاا الءككدد الاتككي الءككد. و ككن    
القبيز  جدًا اال نلتهم اليك  أحكد  كن ا ال  السكلقة     
صككنا  الرككماو السياسكك  والعرككايفد وال ككن الؤسسككاا     

لككى  ريءكك ا الككيت تككم  أ  ككا   السككاادة وتت ككاد ف ككا مل 
السؤولة ادساسية ملن كد  ا ككاا جيكمي  كن خكماب     
لردواا الزما د فمن القبيزك  ا ا اال نلتهكم أولئكأ    
الذنن  صباا أ هس    ووًا تادة وصكنا  تكماو.. ووك     
يف الااتككث خككدا  الزككدود بككد أكعككم  ككن القبيزكك  أا     
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اككاوب وكككؤالء الركككادة اال ال  حماوبككة مكككاونة تلكككأ   
ااد  ن خالخ فمط  ناخ حدندي  ن اسوواب ادصا

 والتزسي.
اا  كككعرهني ككككعرينن ش نتظملكككاا وتت كككا  نكككاخ  
اسوواب واجلممية والرتد الكذي فممك  أولئكأ النهكم     
ملككرب حككزب   و ؤسسككات  وتنظيماتكك .. تككد وحلككاا     
ووككاجمواد وادصككح أ  كك  وجككموا اع خككاوج الككاان.    
لككذلأ ش نككرب  يف صككها   عرهينككا  عرككي واحككد      

سككتا  الريككادة / الااج كك  نمفككث الصككاا ملاليككًا.      ج
لكيل حزبكًا وال تنظيمكًا     –بصاوة ملا كة   –فالعري 

وال  ؤسسةد والريادة الكيت تكنظ  النكاس ال ميةكن أا     
تةككاا اال مكككمن  ؤسسككك د أي مككمن ملمكككد سياسككك    
 ستمم و كنظ  ونتمتكث بأ ةا يكاا ككبرية ال تتكافم      

 ملند العري.
ادكعكم فاملليكة   ا ين املترد أا الكدوو ادتكا  و  

للمعري الزمات  اليا  أا نةاا جزءًا  ن حمككة  
 نظمة شمنقة أا نةاا صباوًا و ستزدًا لتظمد 
كعري  ن احبااكاا الزمكد اليكا   واالبتزكاد ملكن      

 العالياا وايلاخ السمنزة.
 حتديد املواقف وتفعيل األدوار

لرككد بككاا  ككن الككألا  الرككاخد أ نككا بزككد التغككيري   
د بتنكا  2003/  يسكاا /   9يف  السياس  الذي حصكد 

 زيش أوماملًا أ سم حتهز كد  عركي حريرك  مللكى    
حتدنكد  اتهك  وتزكيني خيكاوإ يف الااج كة. وجكا أا       
 زمكككة خككالع الككاان وكك   زمكككة خككالع الككذاا   

جافككاءد فمككن لككري  ةمحاسككة وبزيككدًا ملككن أنككة خقابكك
الزراخ أا نبرى العري الزمات   نرقزًا ملكن تهزيكد   

ادملكى الركدوة مللكى كسكح العبقكاا       دووإ اليا    مكا 
اليت جتتاح د مللى الءد  ن  لأد أ نا  م  ا   كلمكا  
تأ  م اد او وتزردا كلما تبلاوا تيمكة أا نةشكي   
وككذا العرككي حريرككة ومليكك  للعرافككة أصككاًل. فككالاتي  
العرككايف الصككميم  ايككا نةككاا يظتكك  التاوخييككةد وال  

  زنى ل  خاوج وذإ اللظظة.
وبكا دوو العركي الزماتك       ن ونا  كد مكمووة  

برءانا جمتمز  الكذي اتءكن د و كؤثمإ  نامكاًل يف     
صكها  اجلمككاوري مللككى اال زككزاخ يف ليبابككة صككافية  
حبعًا ملن تم  ملرلك د  لكأ أا العركي بصكاوة ملا كة      
حبة  ومز  يف جمتمث  ا   قالب بااللتظا  ب  أكعكم  
ممكككا ألرتككك  اييكككاة يف جمتمكككث  تركككد . وجمتمزنكككا   

اج اع التامليككة يف جمككاالا شككتىد ووككذإ الزماتكك  اتكك
التاملية لن تةاا  نسرة و اصلة لل د   ا ش تةن 
هلككا خنبككة  عرهككة وااككدة حتمي ككا بتجاوب ككا وتغككذن ا   
بزلم ككا. فككالعري جيككب أا ننرككد ثرافتكك  اع حميقكك   
االجتمككامل  برصككد التغككيري والتككأثري وتهزيككد  ككن      
يف نتزا د  ز  د حبيث نةا اا تادونن مللى اسسك ا   

 احداا تغيرياا يف جمتمزات   نمتهث ب ا اع ادحسن.
و ن ونكاد فق ك  البكد  كن فكأ االشكتباا الكدالل         
بغككمط  زمفككة الرصككاد جعرككي يف السككيا  الزماتكك  
لنصككد اع الزنككى الككذي  هءككل  للمعرككيد ا  نككمتبا   
بالتهاملد والهامللية وجتاو  الااتكث يف تهةكريإد لكذلأ    

"د د ك  النمتكاح ل  كم    املتربإ ساوتم "الءمري الشر 
الااتككث ونسككزى لتهسككريإ وتغككيريإد ا  ال نرككي ملنككد     
حدود  زمفت  و،صصك  الزلمك  بكد نتسكث ليشكمد      
االوتمككا  بةككد  ككا وككا واككين وا سككا   وبالتككال  ال     
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نممككى وال نرتنككث بككاد م الااتككث. العرككي بتةاننكك     
وادواكك  نهككبط فيك  صككزابة التةيكي ولةككن اييككاة    

يف ككعري  كن ايكاالا اللماسكة      الااتزية تهمط مللي 
 .يةتدوًا  ن التنا الا وايلاخ الاسق

فه  ككد اهتمزكاا الكيت حتكموا وتركد م ككاا       
العري وا وااد القليزكة الكيت مت كد وتبشكمد ال تكعري      
ايزا ولةن تبشم باد كد واخلكالعد ولكذلأ تزنينكا     
كعريًا تءيت  و اته  د   وكا الكذي نصكظح السكاو.     

وا الذي نزنيناد تزنينا خيبكة أ لك د    بالذاا  فماته
خيا تكككك  للمجتمككككثد سككككراا  وتماجزكككك د تمدنكككك   

 واستسال  د ووتامل  يف ،بقاا كعرية.
ومللي د أو  أا الرءية ادساسية اليت تشكغد بكاخ   
أي  عري  لتز  يف وذإ المحلكة بالكذاا وك  اد  كة     
اليت ميم ب ا الزما د ووذإ اد  ة تتبلاو ملند الكذنن  

خمنن أو أا تءية التزبري ملكن اماحكاا   اساا با 
 ا خمنن و  تءيت  .

اا اللكككب  عرهينكككا ل سكككي ش نكككؤدوا دوووككك     
ايريركككك  كككككا اًل يف تامككككيح الصككككاوة ايريريككككة  
ل ومككا  الككيت جككما و ككا  الككم جتككمي يف ملماتنككا     
الززنككز دسككباب ملدنككدةد كظالككة اجلككزو الككيت نزيشكك ا  

هلانكة  الامل  الزمات د وتصاو  ظمة بزك  الكعرهني   
وذإ ادوما د ا   ظموا الي ا مللى أ  ا جمكمد  زاملكاا   

 اندنالاجية المفيةد يف حني ا  ا تءانا وانية.
اا اشد  ا نتقلبك  الااتكث الزماتك  ا اد وكا دوو     
العري في د وذا الدوو الن ءاي الكؤثم الكذي ننبغك     
ل  أا نتأكد ونستمم ليشكمد ككد  كا تشك دإ السكاحة      

لمعري الزمات  اليكا  أا نةكاا   الزماتيةد فال ننبغ  ل

حماندًا فيما نش دإ الزما  بد ترث مللى ملاتر  حتمد 
  سؤولية تاوخيية خقرية.

التءككظية ا ا  قلابككةد ومللككى العرككي الزماتكك     
املكككادة حسكككابات  وتأ كككد  اامكككث تد ككك  وابيزكككة   
ملالتاتككك  جكككا اكككيا بككك  ونتركككااث  زككك  ونصكككا   
ة  ةا اا خقابك  و ال كح جتمبتكة الهةمنكة والهنيك     

ليستقيث بزدوا أا ادد واليهتك  اجلدنكدة يف مكاء    
التغرياا الااتزية ا يقة ب  والتراازكة  زك  يف وا   
واحد. ا  ليل  كن القبيزك  وال الزركاخ أا نتماثكد     
دوو وذا العري وتتخذ واليهت  شةاًل واحكدًا وثابتكًا   
يف أوتاا  تباننة و ماحد  تناتءةد كمكا يف ايكمب   

 جاا. اواال هم والسال  أو اد  اا
أ  ا بالتأكيد ليسم   مكة سك لة ولةن كا  قلابكة     
ا ا أكعككم  ككن أي وتككم  ءككىد والقالبككة ب ككا ليسككم 
وليدة حاجة و يكة والمفيكة بكد وك   شكمو  واكين       
 كككمتبا بكككالزما  يف صكككريووت  ويف ا تعاهلكككا لركككي    

 التظمو  والدفا  ملن الباب الااين.
وتك   اا العري الزماتك  الهزكاخ نتظكدد حسكب تد    

الهةمنككة واسبدامليككة مللككى السككاومة يف خلككي ثرافككة   
ملماتيكككة  تميكككزة جدنكككدة تمتةكككز مللكككى الزرال يكككة 
والزلميككككة وايمنككككة واحككككبا  حرككككا  االخككككتال   
واالبتةاو واسبكدا . فالعرافكة الزماتيكة كا كم  ريكدة      
بةعري  ن المناملاا وا م اا الكيت تهركدوا الركدوة    

ذا  كا ولكد العركي    مللى الغا مة واتتظا  اجلدنكدد ووك  
الككدجن أو اخلككااي. فاجككد ايككااجز الةككعرية مللمككم   
العري ايكذو والشكأد ويف بزك  ادحيكاا اال ت ا نكة      
والنها د لة  نتماشى  ث الااتث ملامكًا ملكن تغكيريإ.    
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فككالعري الككذي ميةككن أا نرككا  بككدوو فزككاخ البككد أا    
نةكاا تككادوًا مللككى حتمكد الصككزاب والتءككظياا أو  ككا   

" العري الش يد " ف كا ننامكد مللكى    ميةن أا نسمى 
جب كككاا ملدنكككدة مللكككى  سكككتا  الدولكككة واهتمكككث     
وادفمادد وبالتال  أكعم  ن دوو يف الااتثد  ظمًا لزد  
وجاد ترسكي  ملمكد وامكح يف جمتمزك  الترليكدي أو      
اال ترككال . وملليكك د فأ كك  ال ننبغكك  أا نةككاا العرككي   

  دووًا الزين حماندًا فيما نش دإ الزكما  ا ا. أا ملليك  
كبريًا نستقيث  ن خالل   ركد الهةكم اع اييكاةد واا    
اككدد  زككاش السككتربد الزماتكك  ا قالتككًا  ككن حاجككة 
وان  مللى كد الصزدد ووا بذلأ نشكةد النكااة الكيت    

 تدوو حاهلا  زقياا ايامم والستربد.
لركككد  كككما بكككالزما  أ  كككاا ملدنكككدةد والكككذنن      

وك  تلكةد   استقاملاا أا اهظاا تكاا      كن  عرهيك     
والذنن سرقاا يف واة ملميرة و  بالزشكمااد وأ كا أو    
أا بزكك  الككعرهني ا ا خيا ككاا ملككماتيت   ووسككالت   
بقوادت  د فزند ا  راوا بكني أدواووك  يف اخلمسكينياا    

د حتى بزكد  1968/ متا  /  17والستينياا و ا بزد 
د  ككد أا الهككبة ادخككرية شكك دا 2003/  يسككاا /  9

ذا ال از نكا ككعريًاد فكالهمد ننت ك      سراا   أكعمد ووك 
ولةن الهةم ادصيد با . لةننكا ملنكد اسكترماء التكاونحل     
 د كد ش ء وامح يف تشخيص الاومة أا العري وكا  
اخلا الزاوطد فق ا حتاخ اع خا التربنم وخلا بني 
كا    هةمًا وسياسيًا نركي  حسكاب التاا  كااد سكنجد     

ادد ثابتككةد ونككاا الككذنن التز ككاا برككي  و زككانري  بكك   
 أو املتركدوا  ناا الذنن سرقاا  ملمني أو اكاازني وو

 أا تلأ ملرال ية.

العرككي الزماتكك  اليككا  نبظككث ملككن دووإ الءككااث أو     
النظسككككم مككككمن الككككمو  صككككزبة وشككككدندة التزريككككد 
وايساسيةد وال  ستقيث أا  راخ أا وذا العري فاملكد يف  
ة التظاالا او  نهزد ب اد د    و  ظمة جزايكة وا تراايك  

تزمد يف ملكاش نتجك  صكاب كا يكة شكا لة تسكرا ككعريًا        
  ن ايدود وايااجز الموحية والعرافية.

وككد ننككتج اهتمككث   -وونككا نككرب  سككؤاخ  سككتهز: 
التخلكككي؟ أي جزنكككى ا ككك  حمةكككا   عركككيالالتخلكككي 

بشمو   ماحد تقاو اهتمث وبالتال  تصزب أا ش 
 تةككن  سككتظلية   مككة العرككي كككأداة للتغككيري. وونككا   
سككتظ م  زءككالا ملدنككدة يف دوو العرككي الزماتكك      
الككذي تككد نةككاا ترككد يًا أو اصككالحيًا مللككى  سككتا    

 ادفةاود وتبرى الماوسة  تخلهة.
شخصيًاد ال اختلي حاخ الامث اهلكش للمعركي   
 –الزمات  داخد حميق  االجتمامل  وحتى ال كين  

الككذي  ككا  اخ   –خاصككة العرككي الهزككاخ ايريركك    
لمنبككة وايككذو واتككا   نكك   ننظككم اليكك   ظككمة ا 

ونتزا د  ز  مللى ا    ا   ن اخلقم الراا  الذي 
ن دد بز  ادشياء اليت ننبغ  هلا أا تةمس داخد 
أي جمتمكككث  كككا  اخ ش نسكككتاملب بزكككد الشكككمو    
ادساسككية لتااليككي العرافككة والهككن داخككد تناات ككا 
الصظيظة. ووكذا اله كا  اخلكاا  وكا الكذي جزكد       

هني اللتككز ني نزيشككاا وجيزككد الزدنككد  ككن الككعر 
حالة  ن ايصاو الءموب مللي  د و كن الت مكيش   
الذي نهرد اهتمث أو الؤسسكة العرافيكة  هسك ا يف    
كد  ا ميةن أا نستهاد  ن  لكا ومكث وكذا العركي     

 .يف حمل  الصظيح
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بينما يف العاواا ادووبية الن ءكانة مللكى سكبيد    
 كككا العكككاخد ككككاا للمكككعرهني الكككدوو ادسكككاس يف ا بزاث 

واستشكككما   سكككتربل ا. فركككد  العرهكككاا تءكككظياا  
ملظيمةد حتى الذنن الماا فرد كا اا نءظاا  كن  
اجكد وكذا ايلك د ويف ثككاواا الن ءكة الزماتيكةد كككاا      
العرهككاا وكك  الككذنن نءككزاا أنككدن   مللككى الصككااب   

 ونبزعاا ايل  يف اهتمث.
ا   التزا  برءية وجعد ملليا وبري د فمعد وكذا  

و العري  ن ادووكا  والريكاد يف وا  زكًاد    االلتزا  ام
ونقلكككي اسبكككدا  كزمليكككة  ابزكككة  كككن تلكككب الزا كككاة 
و اج كككة لزاجلكككة أسكككباب ا وجكككذوواد وال اكككدإ أي   
املتبككاو اال املتبككاو الصككد  والككذي وككا أساسككًا شككم     

 وايل  ن شمو  اسبدا .
اا السبيد اع أا نأخذ العري الزماتك  دووإد وكا   

 للمجتمككث يف  ماجزككة كككد   حتمنككأ الامككث العرككايف  
تصاوات  أواًل ملن العرافةد وملن الكدوو الكذي نهكبط    
أا تلزبكك  العرافككة يف التاجكك د ونككا  نسككتقيث وككذا     
اهتمث أا نصد اع التصاو الصظيح الذي ننبغ  لك   

 محل  ملن العرافة فسيترد  حتمًا.
 مبا يشبه اخلامتة/ مرجتيات مؤجلة

شةااإ  كن  اا حمنة العري الزمات  تتمعد يف 
حالة اخلني الداامكة الكيت ال متةنك   كن التكنهل      
حبمنككةد و ككمد  لككأ اع ملاا ككد سياسككية ودننيككة 
د      وميي يف اهتمث الكد   اع حكد الغيكاب أحيا كًا
و لأ  ا حد  ن تدوة  عرهنا مللى تاثيي الصلة 
بشمااح اهتمث وفئات  اليت نتظدا خبقابك  هلكا   

 وبأ  ا و يابة ملن ا. 

 الزكككما  ملما كككاًد ا كككا أا ميتلةكككاا ومليكككًا العرهكككاا يف
و ةا ة نسمظاا هل  بصكنث تكدو جمتمزكات   باملتبكاوو      
فككاملاًل تككادوًا مللككى حتهيككز اجلمككاوري وتزبئت ككا للبنككاءد       
ا قالتًا  ن ف م   للتناتءاا اليت حتة   سي النظا كة  
االجتمامليككة وحتانككد الصككماملاا والتناتءككاا يف اهتمككث 

اا ليصكبح الكاان كلك   سكيجًا     اع تاة د ج وصك م و وبك  
واحدًا وم  حتدند ادودا  والسري ب كا اع خيكاو الصكلظة    
الشككبكة والنهزككة اهتمزيككةد فيسككتعمم العرهككاا تككاة     
 ادو  الزميف لتءكييي  اونكة االالكما  جمتمزكًا وتيكادةد      
وب ذا نصبح العرهاا الردوة اليت ت دي اهتمكث لةكا      

ا  لككأ سككيتظالاا اع جمككمد  عككااًل اتككذ  بكك . و ككن دو
أفكماد  حظتكانن  ككن تبكد الركاة الهامللككة يف اهتمكث سككااء      
الرككاة السياسككية أو الاليككةد  شككغالاا بتربنككم الماوسككة      
الساادة  ن خالخ الكدح واساكماء والتبجيكد أو  كاالهني     
 ككن تبككد الهككامللني يف الدولككةد وممجككاجني  ككن تبككد       

ريرككة فا كك  اجلمككاوري. وملنككد ا نككدوا  عرها ككا وككذإ اي
 هكككككمداا   نتظككككت  مللكككككي   أ كككككا أا نةا ككككاا احكككككد  

البريوتمااية الرادوة مللى تكافري الزكاش االجتمكامل  هلك      
 ةريك لرا    ن واتب الااليهكة الشك مي وب   ن خالخ  ا نت

اال تيا اا ادخم  الزدندةد أو أا نقاملكاا  زكمفت    كن    
اجككد ملا ككة الككااانني الككذنن ال نربلككا    اال ا ا والهككاا   

 زاد يف الدفا  ملن  صاي  . لأ ال
العرهاا يف اهتمث الزمات  نتقلب  ن   ممنيًا 
و ن خالخ السنن العرافية وملرب  ركاالت   وحبكاث     
و دوات   و شكاوكات   يف الكؤمتماا وحتاليلك  .. تركدن      
النصككح والشككاوة والمؤنككة لصككا ث الرككماو ولزمككا  فئككاا  
ن اهتمكككثد و لكككأ لكككا نتميكككزوا بككك  ملكككن لريوككك   ككك   
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استشزاوو  لعرد اهل  االجتمكامل  بااسكقة  كا مياثكد الكماداو      
أو اهلل الااين الركادو مللكى التركا  الذبكذباا  كن حمكيا       
اهتمث وصيالت ا يف أفةاو تيمة جتسكم السكافة بكني الكااان     
والسكككؤوخ لتزميكككي العركككة والشكككزاو التبكككادلني بصكككهت ما      
 تميكككزنن بالركككدوة مللكككى ملكككمط تءكككانا وومكككا  و شكككاكد 
وشجاا جمتمز ماد سااء  ا كاا  ن ا الكاومًا للزيكاا أو خافيكًا    

 كا نًا يف ملمي خهانا اهتمث.  
فككالعري اليككا   قلككاب  نكك  أا نةككاا مككمري الدولككة   
ووجككداا الككاااند و لككأ ا ا  ككا ألتككز  الصككماحة واجلككمأة    
الزلمية ليدوك ا الّشم  ونته م كا النهذكذد ونقمكئن الكااان     

لبك  تزاجلكاا  زاجلكة مللميكة و زلا كة      اع أا تءاناإ و قا
لد  الزنيني باد م. وا ا تأكدا ل  وذإ ايريرة فأ ك  لكن   
نلجأ اع السمادنب الظلمة ولكن تغمنك  اسشكاملةد ووجكا لكن      
نصدت ا االا أا تءكانا اهتمكث  قموحكة للمناتشكة أ كا       

 المأي الزا د و زلا ة  ن تبد اجل اا الم ية.
ات  نزا   الرظكا العركايف خصاصكًا    لري أا جمتمزنا الزم

يف جماخ الءماا الاامل  واهلاد د فرد حتالم  نكابم ادملكال    
وخقكككب السكككؤولني يف الةكككعري اع الكككدح المجكككاج وادلنيكككة  
اهلابقة والرالة المتزتكة. حتكى  نكابم السكاجد حتالكم في كا       
خقكككب أنكككا  اجلمكككث وادمليكككاد اع جمكككمد بيا كككاا كال يكككة    

و  تغافلكككة ملكككن اكككمح  ءكككا ني تزكككاجل  فءهامكككة لافلكككة أ
الشككاكد االجتمامليككة واالتتصككادنة للمجتمككث الزماتكك . فظتككى  
السككااد الزبادنككة لهركك  الككنهل والزككا الا  ككن ترككا  وتابككة 
واسكككترا ة وامأ ينكككة وتزا كككد نهءككك  اع حسكككن الزا لكككة   
وتءككاء حككاااج أفككماد السككلمني  ككن تبككد الاالككي الزككا  يف      

ملككن تنككاوخ الرءككانا السياسككية    اهتمككث اللككم لاابككة فءككالً 
وفءككح مماوسككة الةلهككني يف اسداوة البريوتماايككة. ووككذا  ككا   

دفث اع جتمنكد وكذإ اخلقكب الاملظيكة  كن  ءكما  اد فغكدا        
  لأ تناملة لد  جد ادفماد.

أا  عرهنككا الزماتكك   نشككغد باالاموحككاا النظمنككة   
أكعم  ن الزملية وتمدند  ركاالا تماثيكة أو احيكاء أفةكاو     

ذوا التاونحل. ف ا ) جيكب (  ركاالا سكبي أا تيلكم     استنه
يف برية اهتمزاا سااء الزمبيكة أو الليرباليكة دوا ابتةكاو    
أو جتدنككد. فلكك  ننشككغد السككتنبا  حلككاخ للمسككتجداا     
التزا نككة والسككتظدثاا الراد ككة سبككدا  الككمؤ  الهةمنككة   

 الاج ة أو حتدند الساواا الا أودا  وامظة.
االملتركاد يف ترصكري العركي الزماتك       كد  لكأ نكدفزنا اع  

يف تلمككككل الرءككككانا االجتمامليككككة واالتتصككككادنة واسداونككككة  
والسياسككية هتمزكك د وأستبصككاو احتياجككاا الككاان حتككى يف  
أبسكا اخلكد اا اس سكا ية واالجتمامليكةد فخلكم السكاحة  كن        
صظافة وأملال  وتأليي و ؤسسكاا  زنيكة بكاددب والهكن  كن      

اع تةككمنل تلككأ النككابم ل ملككال  أي  ءككماا جككادد ممككا أد  
المنامككك  و  مجا كككاا الشكككزم الشكككزب وادلنيكككة البتذلكككة   
المكيةة والسمح السكا ج.. دوا أا  نسكى االسكتعناءاا النكادوة     
الككيت جلذككم بامككاح صككرب العرككي الزماتكك  وودواكك  يف   ككن  
التشنج والتكاتم. واد علكة ككعرية بكدأا تتنكا ى وت مكل  كن        

 صات ا.حني اع أخمد فيسمث 

*وليد خاليدد  اجستري تأونحلد فةم سياسك  بتركدنم ا تيكا د    
اجلا زكة الستنصكمنةد    -الز د الزال  للدواسكاا السياسكية والدوليكة   

كاتب وصظه  وباحث يف الشؤوا السياسية والهةمنكة والتأوخييكةد   
الصكظي واهكالا الزماتيكة     يف  شم الزدند  ن الراالا والدواساا

اال ليزنكة والهم سكية الزدنكد  كن الركاالا       ملكن  بيةد تمج موالز
اوم كا: الزركد الزمبك  وحكمب      اوالدواساا واكعم  ن ملشمنن كتابك 

 اخلليج وايمكة الرا ية الةمدنة يف انماا.
e.mail: waleed_alkaisi@hotmail.com
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 دراسات وحبوث

 
 اضواء على الشخصية الكردية

 )اجيابياتها، سلبياتها، املقرتحات(

 األستاذ املساعد د. عمر ياسني اجلباري
 األساس –جامعة صالح الدين / كلية الرتبية 

 :املقدمة
 personaالشخصية مشتقة من الكلمة الالتينية 

ومعناها )القناع( أو )الوجه املستعار( الذي يضعه 
 personalityلتنكر، أي ان كلمة املمثل على وجهه ل

مستمدة من اللغات االوروبية، وبالذات اللغة 
الالتينية أو األصل الالتيين، أو لفظ التيين بريسونا 

persona  ومعناها القناع، وهذه بدورها مركبة من
ومعناهما  per-sonareلفظتني )بري( و )سوناري( 

عرب أو عن طريق الصوت، واللفظة بأكملها يعود 
ستخدامها اىل زمن االغريق، حينما كان املمثل ا

االغريقي يضع القناع على وجهه، وهي لفظة شائعة 
االستعمال يشرتك فيها عامة الناس رجاًل كان أم 

مرأة وقد شاع عند الرومان استخدام مفهوم ا

الشخصية وهي تعين الشخص كما يظهر بالنسبة 
 personaلآلخرين، وبعد ذلك أطلقت نفس كلمة 

ى البسي االقنعة أنفسهم أو املمثلني وذلك من عل
قبيل االختصار، أو للداللة على دور كل منهم والذي 
يشمل سلوك املمثل، فمفهوم الشخصية عند الرومان 
كان يعين الشخص كما يظهر بالنسبة لآلخرين، 
وليس كما هي عليه احلقيقة، بإعتبار أن املمثل 

الذي يقوم  يؤثر على عقلية املشاهدين خالل الدور
به فيما يتصف به ذاتيًا، ومن مضمون معنى 

( ميكن ان نفهم تأثري personaمصطلح بريسونا )
السلوك الشخصي على اآلخرين، فالشخصية بهذا 
املعنى مصطلح يشمل مجيع جوانب الشخصية 
ظاهرها وباطنها، واحملصلة النهائية لسلوك الشخص 
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ر بالذكر بكل أبعاده الوراثية والبيئية، ومن اجلدي
أن املصريني، وحتى بداية االربعينيات، كانوا 
يطلقونه على املمثل لفظ )املشخصاتي(، ويف اللغة 
العربية فاللفظة مشتقة من )شخص(، وهي ذات 

 دالالت هامة يف امهات املعاجم العربية.
)الشخص( هو االنسان كله  :ففي حالة االسم-1

 حني نراه من بعيد.
َص االنسان( اذا ذهب من )َشخ:ويف حالة الفعل-2

بلد اىل آخر، فهو فعل كذلك يقال: )الشخص النجم( 
 اذا برز واصبح مرئيًا مشاهدا.

)شخص شاخُص(اذا ارتفع وعال  :وكإسم فاعل-3
واصبح ظاهرا، )شاخص البصر( اذا ارتفع بصره عاليًا، 
)شاخص العينني( اذا فتح عينيه فال يطرف، و)صوت 

 يا اليقدُر على خفضه.شاخص( اذا كان عاليا جهور
وكصفة)الشخيص( االنسان اجلسيم مع بهائه -4

وروعته وكذلك االنسان السيد، واملعنى يف اللغة 
 ويف اللغة الفرنسية هو: personality :االجنليزية هو

 

 persona lite  
اذا هناك عدة معاٍن ترتبط بكلمة الشخصية من 

خللق الناحية اللغوية أو التفسريية، فهي الصفة وا
وحقيقة االنسان، ووجوده متميز عن االشياء 

أصبحت تشري اىل  personaاألخرى، لذا فكلمة 
املظهر اخلارجي أو وجه عام يعرفه االفراد 
لالشخاص احمليطني بهم، وبناء على اشتقاقها 
نستطيع ان نستنتج بأن الشخصية تشري أو ترمز اىل 

اليت اجلوانب اخلارجية املنظورة أو املرئية للشخص 
 يستطيع اآلخرون رؤيتها.

 الشخصية الكردية ودول اجلوار 
مما الشك فيه أن الدول اجملاورة لبالد 
الكرد)كوردستان( بشتى الوسائل وجبميع امكانياتها 
وخرباتها حاولت تشويه الشخصية الكردية، ناهيكم 
عن ان الوراثة والبيئة هلما تأثريهما على تكوين 

الدهم من حروب هذه الشخصية، وما شهدته ب
وويالت ودمار، عرقلت الشخصية الكردية من أن 
تسلك مسلكها الطبيعي والظهور مبظهر الشخصيات 
االخرى اليت تقطن يف هذه املنطقة، الن الدول 
اجملاورة لبالد الكرد هي دول ذات امكانيات وقدرات 
بشرية وعسكرية وتكنولوجية كانت واليزال تتخذ 

تجزئة الشخصية الكردية شتى االمكانيات والسبل ل
اىل اجزاء متناثرة بعيدة بعضها عن البعض اآلخر 
يف مجيع مناطق سكناها. ومما سهلت هذه التجزئة 
إنعدام الكيان املوحد بني الكرد، وسيطرة جمموعة 
من االفكار الغريبة واليت ال تتفق مع العادات 
والتقاليد والقيم واالعراف السائدة بني الكرد، 

انيات العسكرية للمجتمع الكردي وضعف االمك
مقارنة مبا متتلك دول اجلوار من قوة عسكرية، 

سنة، )اي منذ سقوط  2500ومنذ مايزيد على 
دولة ميديا الكردية( تعرضت هذه الشخصية يف هذه 
املنطقة من العامل اليت مسيت بـ )كوردستان( اىل 
ختريب وتدمري من قبل الدول القوية اجملاورة هلا يف 

طقة، وسلكت تلك الدول الطرق كافة  من املن
عمليات واحالف عسكرية، وحروب نفسية من 
دعايات وشائعات وغسل دماغ، وخلق صراعات 
دينية وعرقية وطائفية لتنفيذ مآربها، لذا 



 
 
 
 
 

 
  

فالظروف اليت مرت بها الشخصية الكردية يف 
كردستان مل تسمح هلا أن تتطور بالصفات واملعاني 

، ألن الدول الطامعة فيها حاولت، اىل املستوى املطلوب
وبصورة مستمرة، صياغة برامج خاصة وخطط 
دنيئة لتحطيم افكارها وقيمها، لذا واجه اجملتمع 
الكردي وتعرض للظلم واحملن والغموض، الن اعداء 
الكرد كانوا ميتلكون خربة وذكاء إلبادته، وعلى 
سبيل املثال ال احلصر، ما تستخدمه االعداء واىل 

ريب من تعريب وتفريس وترتيك هو خري عهد ق
دليل على ذلك النهج العدواني ضده، ومما ساعد 
االعداء والطامعني على تنفيذ خمططاتهم. ان أرض 
الكرد كانت غنية باملعادن والثروات املائية 
واحليوانية ومنابع اخلري والربكة، مما جعلت بالد 
 الكرد جمااًل للصدام بني الدول الكربى، وقد دفع
الكرد ضريبة هذا الغنى وهي الظلم واالستبداد 
والتدمري والتخريب. ومن اجلدير بالذكر ان القومية 

وحلد  1514الكردية ومنذ معركة جالديران سنة 
اآلن كانت موضع اطماع الدولتني اجملاورتني 
الكبريتني واعوانهم اكثر من ذي قبل، واعتبارًا من 

الكرد ضد هذه املعركة مارست الدول احمليطة ب
الكرد االضطهاد، واالستبداد، واحلرب النفسية، وعدم 
فسح اجملال له لتربز على الساحة الدولية او حتصل 
على قسطها من التقدم العلمي، وتعاني من  التجزئة 
والتفرقة، وضعف االمكانات العسكرية، مقارنة 
بالدول اجملاورة، والتعايش مع معاناته نتيجة 

يق واملعاهدات الدولية، ووضع التزامه ببعض املواث
برامج خاصة معادية، القصد منها حتطيم 

الشخصية الكردية واحتالل بالدهم وما عاناه الناس 
من احلروب والويالت والظروف السياسية جعلته 
انسانًا عنيدًا وصلبًا وقويًا ناهيك عن النظام 
االقطاعي املسيطر على املنطقة الكردية، وغنى 

االسرتاتيجي الذي جعلها يف موقع  املنطقة واملوقع
صراع بني الدول الكربى وعدم فسح اجملال له 
للتقدم والتطور ليس النعدام قدراته وضمور 
قابلياته يف التفكري واالبداع، بل للنوايا الشريرة اليت 

 حيملها االعداء ضده.
 اجيابيات الشخصية الكردية

عرفت الشخصية الكردية من بني الشخصيات 
يف العامل باالخالص والوفاء وحب الوطن األخرى 

وااللتزام بالعادات والتقاليد والقيم االجتماعية 
واخللق احلميدة كالصدق والشجاعة والذكاء والثقة 
بالنفس واالعتزاز بها وكذلك بالبساطة وحب 
احلرية واجلرأة، وهلذا يصفه بعض املستشرقني يف 

لب كتاباتهم وحبوثهم ودراساتهم بالشجاعة والتص
والقوة واخلشونة، نتيجة الظروف السياسية اليت 
مرت بها هذه الشخصية. عدا روح املساعدة وااللتزام 
بالقيم اإلنسانية واالجتماعية والدينية اليت تتحلى 
بها. إن الشخصية الكردية معروفة بأنها شخصية 
متفائلة وهادئة ومل تضع أو تفقد القيم 

دؤوب من أجل  اإلجتماعية، بل انها كانت يف نضال
وطنها وشعبها، هذه اخلصائص واملميزات جعلتها 
حتتفظ حبيويتها وبقائها صامدة يف املنطقة على مر 
األزمان والدهور. يرى بعض اخلرباء والدارسني 
وعلماء االنثروبولوجيا بأن املنطقة اجلبلية واملناخ 
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البارد خيلق شخصيات شجاعة حمبة للتحرر 
املناطق اليت ترتفع فيها واالستقالل، وعكسها فان 

احلرارة تكون شخصيات كسولة وخاملة 
وامرباطوريات يف هذه البقاع من العامل أي أن تنوع 
التضاريس واملناخ والقوى العاملة هلا عالقة قوية 
باالفكار التحررية، مما جعلت هذه الشخصية واىل 
حد بعيد متتلك البسالة والقدرة القتالية، الن هذه 

ية على اسس احملبة والعطف الشخصية مبن
واالحرتام وتقدير القيم االسالمية احلنيفة، لذا 
نستطيع ان نقول ان هذه الشخصية متتاز بأنها 
أمينة ذات لغة نظيفة وخلق جيدة، مما يعين بان 
الشخصية الكردية مل تضع معدنها االصيل، لذا 
وحلد اآلن تسود بني ابنائها بعض القيم العشائرية 

ل عالقة القرابة والدم واإلميان ببعض االصيلة مث
املعتقدات وان كانت بعض هذه املعتقدات قد انتقلت 
اليها من أعدائها، مما جعلتها تتمسك ببعض القيم 
والعالقات االجتماعية، وبعض العادات والتقاليد 
واالعراف السائدة يف املنطقة وتقابلها قلة االصابة 

 باالمراض النفسية من بني ابنائها.
ان اجملتمع الكردي بطبيعته عانى االضطهاد 
والتعب واملشقة والظلم واالستبداد، لذا مل يعط له 
اجملال الكايف للتعبري عن شخصيته باملستوى املطلوب، 
مما  ولدت لديه روح التضحية والثورة واإلنتفاضة 
وجعلت منه شخصية غري راضخة للعبودية، وحتب 

نيل حقوقها،  الشجاعة واحلق واالستبسال من أجل
كما اشتهرت الشخصية الكردية باالخالص لالرض 
والوطن واالقرباء وأفراد جمتمعه، اضافة اىل ان 

اخليانة لدى الكرد عمل مشني، كما اشتهرت املرأة 
الكردية باالخالص والعمل من أجل مسعتها ومسعة 

للكبري والعطف على  زوجها وعائلتها وإحرتامها
الصغري، وإكرام الضيف، ومساعدة الفقري والعاجز 
والتخفيف عن مصائب اآلخرين ومشاركة بين 
جلدته يف السراء والضراء، فتتصف شخصية املرأة 
الكردية بـعدم اخليانة الزوجية والسياسية 
والوطنية، ثم ان املرآة الكردية تكدح وتسهر الليالي 

وهي شريكة لزوجها يف  لضمان لقمة عيش حالل،
العمل املنزلي، والتنحاد عن احلب، كما تتصف 
بالبساطة ونبذ البذخ يف اللبس، وعدم التبذير يف 
النفقات، كما انها متتاز بكونها عاطفية اكثر من 
الالزم، كما متتاز بقوة شخصيتها وبسالتها يف امللمات، 
وهي شخصية مرحة ومكافحة، وهي تشارك 

راح واالتراح، فهذه الصفات جعلت اآلخرين يف االف
من القومية الكردية أن تشتهر باالصالة وبأنها ذات 
تأريخ أنساني طويل، حافل بالنضال الدؤوب 
واالخالص للشعب والوطن وحمتفظة بعاداتها 
وتقاليدها و قيمها الدينية واالنسانية االصيلة، 
وجعلت منها تربز من بني اشقائها من الشعوب 

خر باصالتها وحضارتها االنسانية االخرى، وتفت
وحيتسب بأنها قومية فوالذية تواجه احملن والشدائد 
واملصائب، إذن فملخص ما تتصف به الشخصية 
الكوردية هو: )الذكاء/ الثقة بالنفس/ الكرامة/ 
الشجاعة/ الصرب/ احلكمة/ التسامح/ 

تقاليد العادات وال..اخل( من القيم و…التواضع
العطف، واالحرتام للكبري والعطف عريقة واحملبة وال



 
 
 
 
 

 
  

على الصغري، واالمانة، التوق اىل احلرية، وقلة 
االمراض النفسية والعصبية واالنفعال وعدم التنازل 
عن احلق والصالبة، وسيادة الطابع القروي 

 والعشائري واالهتمام مبسائل القرابة.
 سلبيات الشخصية الكردية

املنطقة،  الظروف السياسية اليت مرت بها هذه  
والغنب الذي حلق به من قبل الطامعني، واحلروب 
النفسية اليت مورست معها واملؤامرات اليت حيكت 
ضدها، يف اجلوانب واجلبهات كافة، جعلت منها ان ال 
تسمح للشخصية الكردية ان تنمو وتنضج وتتطور 
وتصل اىل حقها املشروع والسيما يف امليدان الدولي، 

ات االخرى يف املنطقة، عدا مثل ما مسحت للشخصي
احلروب الداخلية واالقتتال القبلي فيما بينها 
)مواجهة واقتتال الكرد وألخيه الكرد( وهي سياسة 
غريبة ودنيئة انسجامًا مع شعار )فرق تسد( لذا 
اشتهر الكرد احيانًا ونتيجة لتطبيق هذه السياسة 
العدائية ضده اشتهر باخلشونة وروح التمرد على 

وبالتصلب وسيادة روح االنتقام، واالنفعال  النظام
وقلة الصرب والتحمل، ومما الشك فيه ان الصراع 
واحلروب واالقتتال وعدم فسح اجملال لآلخر 

عن ابداء الرأي والتفكري والغنب الذي يلحق  ءهواقصا
باالطراف املعينة املتنازعة وعدم إحقاق احلق، يولد 

النسان، لذا يصف روح االنتقام واحلقد والعداء لدى ا
البعض بأن الشخصية الكردية شخصية ذات طابع 
عشائري وقبلي يف سلوكها وتصرفاتها، وتسود فيما 
بينها العالقات االجتماعية والعائلية والقرابة، 
اضافة اىل أن الظروف االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية اليت كان يعيشها الكرد مل تسمح هلا 
تسمح بزيادة اخلربة يف هذه  مبواكبة التطور كما مل

اجملاالت والتعبري عنها، وبهذا ختلف عن ركب 
احلضارة والتقدم العلمي الذي شهده العامل، لذا 
فالشخصية الكردية من هذا املنطلق شخصية 
 .طبيعية وبسيطة وغري مصطنعة وتثق بكل شيء

ونتيجة لالحتالل والتجزئة وكبت احلريات 
خلف يف جمال االعالم السياسية واالجتماعية، والت

واالجتماعات وحضور املؤمترات الدولية، وحتى 
احيانًا، ومع االسف، جند قيادات كردية يف بعض 
مناطق كردستان الواسعة، ممن هلم مصلحتهم 
الشخصية الضيقة، والذين كانوا الخيشون حساب 
التاريخ هلم فاهملوا قضيتهم ونسوا االحالم اليت 

ا يف التوصل اىل مايريده راودت القادة الذين فشلو
ابناء شعبهم يف حتقيق اآلمال واألهداف كما مل 
ينسجموا مع ابناء جلدتهم، كما مل يهتموا بالعادات 
والتقاليد والقيم املتعارف عليها، واليت يتباها بها 
الكرد، لذا جند ان من بني الكرد تظهر احيانًا بعض 
 العادات والتصرفات املدانة والبعيدة عن واقع
اجملتمع، أو تظهر لديهم بعض الظواهر الغريبة اليت 
متنع وتعيق تطور الشخصية الكردية، ناهيك عن ان 
الظروف السياسية اليت عاش فيها الكرد يف مثل هذه 
الظروف مل تتح هلم اجملال يف أخذ علوم العصر 
واخذ فرصهم من التقدم يف جماالت العلوم والثقافة، 

الكردية بروح التمرد وهلذا كله اتسمت الشخصية 
على الظاملني واملتسلطني على رقاب الشعب ومل 
حيصل هذا التمرد بسبب جهلهم او انعدام قابليتهم 
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وامكانياتهم، بل بسبب عدم فسح اجملال هلم من 
قبل اعدائهم ملمارسة حقوقهم املشروعة يف هذه 
اجملاالت من جهة، ومن جهة اخرى، كما اشرنا اليها 

نذ القدم ومعارك اليونان والفرس سابقًا، انه وم
ومعارك الفتوحات وحروب الدولة العثمانية وبعض 
معارك احلربني العامليتني األوىل والثانية، تلك اليت 
نشبت يف هذه املنطقة وتأثري الصراعات بني 
االمرباطوريتني الفارسية والعثمانية وتوسعاتهما يف 
املنطقة على حساب ارض الكرد وثقافتهم 

تهم، فإن دراسة الشخصية الكردية وحتليلها، وحريا
تلك الدراسات اليت قصد منها التعرف واالحاطة 
حبياة الكرد وشخصيتهم، واستهدفوا من ذلك معرفة 
السبل الكفيلة للسيطرة على الكرد وبالدهم، 
واكتساب اخلربة الالزمة يف هذا املضمار بهدف 

رة استخدام الوسائل الفعالة لتضليل الكرد والسيط
عليهم وجتزئة بالدهم وخلق الصراعات املختلفة 
اليت تولد منها االقتتال فيما بني اجلماعات وشرائح 
اجملتمع الكردي املختلفة، مما يعطي ذلك طابعا 

 خمالفًا لطابعه احلقيقي من وجهة نظر املراقبني. 
 

 االستنتاجات
أن موضوع الشخصية يهمنا مجيعًا، بصورة 

، ودراسة مثل هذا املوضوع مباشرة أو غري مباشرة
يف علم النفس تعد من املواضيع املهمة واحلساسة، 
بل من اكثر املواضيع طرافة، فقد حاول بعض 
الباحثني اعطاء تعريف حمدد للشخصية، حيث أدىل 
كل منهم بدلوه للولوج خالل هذا املصطلح الغامض 

يف عامل النفس االنساني يف إحدى زواياه ولكنهم مل 
من االحاطة الكاملة بالشخصية الكردية يتمكنوا 

واحلكم عليها حكمًا صائبًا وموضوعيًا، علمًا بأننا 
مجيعًا نقع يف هذا اخلطأ الشائع عندما نستخدم هذا 
املصطلح يف حياتنا اليومية بصورة تلقائية، أو 
عندما حنكم على البعض بأنهم ذوو شخصية قوية، 

كم والبعض اآلخر ذوو شخصية ضعيفة، وأن احل
علمًا وأن فالنا من الناس ذو شخصية تتسم باالتزان 
والنضج، واآلخر عديم الشخصية مسألة دقيقة 
وحساسة وخطرية حيتاج اىل املوضوعية والبصرية 
لذا نستطيع يف هذا الصدد ان نقول بأن احملددات 
البايولوجية أو الوراثية متفاعلٌة مع احملددات 

مبا فيها  البيئية والثقافية لتكون الشخصية
الشخصية الكردية، وهلذا فان التعريف الشامل 
للشخصية هو: )مجلة من الصفات اجلسمية والعقلية 
 .و املعرفية والفكرية واالنفعالية واالجتماعية(

فاالنسان معقد الرتكيب والتكوين، ألنه ناتج عن 
جمموعة من االجهزة احليوية املعقدة كاجلهاز 

هاز الغدد، وتعترب تلك العصيب وجهاز دوران الدم وج
األجهزة اليت تتكون منها الشخصية من اعقد 

 .. اخل.االجهزة تركيبًا على االطالق
نستطيع االن ان نقوم بعملية تقييم الشخصية،  

ألن جتاهل احد هذه العوامل عند تقييم الشخصية 
يؤدي اىل نقص يف هذه العملية وعدم تكاملها وان 

تؤخذ بنظر احلكم على اية شخصية جيب ان 
االعتبار مجيع العوامل الوراثية والبيئية 
واالجتماعية، فالشخصية نظام معقد الرتكيب 



 
 
 
 
 

 
  

يتكون من جمموعة من الصفات العقلية واجلسمية 
واالجتماعية واالنفعالية املؤثرة على اآلخرين، 
الشخصية هي انتاج التعليم، وتتلقى التعزيز من 

شخصية فلكل شخصية مميزات ختتلف من .البيئة
اىل أخرى، وحتى الشخصية الواحدة ختتلف من 
موقف اىل آخر لذا فان االنسان الفرد يشبه كل 
 الناس، ويشبه بعض الناس واليشبه احدًا من الناس.

ان الفرد السليم ذا الشخصية السوية يستطيع 
حفظ التوازن بني صفاته الشخصية، ومتطلباته 

افق والتوازن االجتماعية املختلفة فإذا إختل هذا التو
تضطرب الشخصية اضطرابات صغرى وأضطرابات 
كربى بدنية وإنفعالية، صوب اضطرابات بدنية 

 وتصيب بالعصاب واحيانًا بالذهان.
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 تطور  الوعي القومي عند الكرد 

 يف الربع االخري من القرن التاسع عشر 

 و بداية القرن العشرين
 

 يي هالدكتور عبداهلل حممد علي علياو
 قسم التاريخ –اربيل  –جامعة صالح الدين 

 

 املبحث االول: مظاهر تطور الوعي القومي
 سياسة السلطان عبداحلميد الثاني العامة:

ان عبد احلميد عرش االمرباطورية   اعتلى السلط
العثمانيةة و انةةان اةةثا احلةةد  ماعطيةةا   السيا ةة     

سةل  احلمة و   ا ة     تاجلديدة لتلة  الدالة و ثية     
عصيب   تاريخ الدال  العثماني  بعد موت السلطان 
عبدالعزيز   ظراف غامض  ا اخةتل  علةا اخية     
السلطان مراد اخلامسو ا نان ملدث  باشا دار نةب   

 اعتل  عبداحلميد العرش ا ادةدار شةيخ اال ةل      
فتوى خبلع مراد ا تاصيب عبةد احلميةد   شةار ا     

و ا نان يو  جلو   العرش يومةا  (1) 1876من عا  
و ا نانةة  احلمومةة  تعةةانل مةةن الضةةع  ا  (2)مشةةاودا

 200نثةةرة الةةديونو ثيةة   ةةدرت ديوناةةا انةةثا  بةةة 
ى اعةلن  و المن مل متض عل(3)مليون جاي  ا رتليين

الد تور  اتان اال ا د امر السلطان بو   العما ب  
  14/2/1878 (4). 

العثمانية    –ا   عاده ثدث  احلةر  الرا ةي    
 و اضةةاف  اح ثةةدا  مشةةانا داخليةة  1877-1878
و ا نةةان مو يةة  اةةاه اللوميةةات مزداجةةاو   (5)نةةث ة

نةةانون  13ثيةة  اعلةةن   جلسةة  افتتةةا  الربملةةان    
  انةة  مةةرت  ثلةةوم اللوميةةات ا   1877االا  عةةا  

و ا لما  نان يعر ةا وةو احلرنةات    (6)حتليق املساااة
و ا من اثار تغ   يا ت  ااه المرد (7)اللومي  داما

ان  اات  بالمرد ا ماحا  اظائ  مام    الدال و ا 



 
 
 
 
 

 
  

 

72 

 تأرخييةدراسات 

ذلةةة  لشةةة اعتا  ا متسةةةما  بالةةةدين اال ةةةلمل ا  
. ا (8)اثرتاماةة  للسةةلطان لمونةة  خلييةة  املسةةلم    

تلر  ماا و ا خاد  من رؤ ةا  العشةائر المردية     
و ا  د تللداا ماادةب  (9)ا ماحا  امتيازات اا ع 

مام    اجليش ا االدارة   اااخر العاةد العثمةانلو   
: بةة ن (10)ثيةة  يةةثنر اثةةد البةةاثث  املعادةةرين   

 ةعيد باشةا ااةو نةةردم مةن ماطلة  بشةدر ادةةب        
يتبةةةع  ازيةةةرال للجارجيةةة و ا   الو ةةة  نيسةةة  نةةةان

 يا ةةة  مزداجةةةة  متثلةةة    توطيةةةةد ثممةةةة      
نرد ةةةتان الةةةااالل تشةةة يع الزعامةةةات الديايةةة     

و ا  ةةد ااةةت   (11)نرد ةةتان ا امةةداد رجااةةا باملةةا   
السةةةلطان عبداحلميةةةد بالااثيةةة  الديايةةة  ا ذلةةة   
لزيةةةادة املشةةةانا الداخليةةة    الدالةةة  العثمانيةةة  ا 
 مطالبةةة  اللوميةةةات باال ةةةتلل  ا تمالةةةب الةةةدا   

المربى علياا بسبب املصاحل اال تصادي  اليت ازدادت 
  الربع االخ  من اللرن التا ع عشر بسبب تطور 
الصااعات   اارابا ا ظاةور املانيةا ندالة  موثةدة     
تاافس الدا  االاربي و ثي  ادةدر السةلطان عبةد    

-1877العثمانيةة   –احلميةةد   احلةةر  الرا ةةي    
 تلضةةةل   بو ةةاط  شةةةيخ اال ةةةل  فتةةةوي  1878

االاح بوجو  اجلااد ضد الميارو ا الثانية  بةاطلم   
للب الغازم على السلطان عبد احلميدو ا رمبةا نةان   
اددار اليتااى لل ااد يد  على ادران  لضع  ثلة   
الشةةعو  العثمانيةة  بشةةعارات الدالةة    احللةةوم ا    
املساااة اليت نادى باا السلطان عبد احلميةد عاةدما   

ثمةةانل لا  مةةرة   نةةانون االا   افتةةت  الربملةةان الع
  .1877عا  

ا يثنر علل الوردم ب ن السلطان رفع شةعار ييةا   
ا ةةد اراد مةةن ارا  ذلةة   (12)مسةةلمل العةةامل احتةةدااي

ا ةةةتجدا  الةةةدين مللاامةةة  معارضةةةي    الةةةداخا. ا  
مواجا  اعدائ    اخلارجو لثل  اات  بالةدين نةث الو   

ي  ضةةةمان ا نةةةان يةةةرى ان فمةةةرة اجلامعةةة  اال ةةةلم
اللتيةةاف املسةةلم  بلوميةةاتا  املجتليةة  ثةةو  عةةرش 

. ا امةةةر (13)السةةةلطان ا ملاامةةة  اللةةةوى االجابيةةة  
السلطان بطبع اللران المةري  ا ازعة  علةى املةدن ا     

 –البلدان اال لمي و ث   ةا  بتوزيةع شةعرات الةا      
على اجلوامعو ا نان ادةو    –دلى اهلل علي  ا  ل  

مةةةن ضةةةمااا العةةةرام يومةةةا  الشةةةعرات اح اال ةةةالي  ا
.ا نةةةةان مةةةةن ااةةةة  م ةةةةاار اجلامعةةةة  (14)مشةةةةاودا

اال ةةلمي  االثتيةةا  باملولةةد الابةةوم الشةةري و ا ةةد   
طلب السلطان من العلما  العر  اجملل  اح اال تان  ا 
اال تلرار فيااو ا  عى اح زيادة عدد الضباط العر  
  اجلةةةيشو ا عةةة  بعضةةةا    ماادةةةب عاليةةة      

  ع  عزت باشا  مرت ا ثانيا للةبلطو  الدال و ثي
نمةةا عةة  نعةةو  باشةةا مستشةةارا لةةوزارة اخلارجيةة و ا  
جنيةةب ملحمةة  باشةةا رئيسةةا جلاةةاز االمةةنو نمةةا شةةدد   

و ثية   (15)مو ي  ااه اا رة الياودي  اح فلسةط  
رفض بشةدة عةره ارتةز  املغةرمو نمةا اثيةا للةب        
اخللييةةة  ا نر ةةة  الصةةةحاف  السةةةلطاني  للدعايةةة    

امع  اال ةلمي و ا اثضةر لةا  الةدين االفغةانل      لل 
. ا نةةةةان مةةةةن م ةةةةاار اجلامعةةةة    (16)اح اال ةةةةتان 

اال ةةلمي  حتسةة  العل ةة  بةة  السةةا  ا الشةةيع  ا   
تلريب اجاات ن را و ا نا ذل  أثار  جط الدا  
االاربيةة و ا لمةةن املتتبةةع لسةة ة ا تطةةور اجلامعةة       
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اا اال ةةةلمي  يلحةةةد ان مةةةدى جناثاةةةا   ا ةةةتجدام 
 .(17) لثا للملاام  االجابي  نان ضئيل

 الفرسان احلميدية:
امن م اار تغ  السيا   العثماني  اةاه المةرد   
نما  لااو ان املسةوال  اراداا ان لللةوا مةن العشةائر     
المردي   وة تابع  ا  مباشةرة لمةل ال لرجةوا عةن     

 .(18)طاع  السلطان نما ذنرنا
ميةةد العةةرش  ا بعةةدما تسةةا  السةةلطان عبةةد احل  

بدأاا بتطبيق ذل  بشما مدراس ا خولةوا ييةي    
باشةةاي اللائةةد العسةةمرم   ارضةةرا  للليةةا  بةةثل و     
ثي  اراد ان يشما  وة خيال  من العشةائر المردية    
تابع  لل ةيشو ا لمةن الااالتة  مل حتلةق الا ةا         
البداي و ا ذل  بسبب تردد العشائر المردي  من دفع 

راد تشةةةميلاا ا  ةةةااموا بلةةةوة  شةةةباباا اح اللةةةوة املةةة 
الةةااالت ييةةي  باشةةاي رغةة  ان بعةةض  العشةةائر      
اعةةدت بتلةةدي  الرجةةا  امثةةا  عشةة تل زيلنةةل ا    

 .(19)نا مانلل
  ار ةةةا 1877ا   شةةةار نةةةانون الثةةةانل عةةةا   

ييةةي  باشةةاي اثةةد رؤ ةةا  العشةةائر المرديةة  ا اةةو  
ابةرااي  باشةةا للت ةوا  بةة  العشةائر المرديةة  جلمةةع    

 لماةة  مل يةةتممن مةةن ذلةة  ايضةةاو بسةةبب     امللةةاتل 
امتاةةةةاع العشةةةةائر عةةةةن املشةةةةارن    اللةةةةوة املةةةةراد  

و ا بثل  فشا يةي  باشةا ا مل يسةتطع    (20)تشميلاا
حتليق اثه املام و ا لمةاا  متماةوا بو ةاط  فةره     

-1877العثمانيةةة   –اجلاةةةاد   احلةةةر  الرا ةةةي    
 و من ليع اجملاادين ليشارنوا   احلر . ا 1878

  ازدادت 1881-1880ثةورة الشةيخ عبيةد اهلل     بعد

  التلر   1884الاال  ادا  باشا االل امارم عا  
من رؤ ا  العشائر المردي و ا ا رت  ان يعة  الشةيخ   
نور اهلل اثد ا ار  الشيخ عبيةد اهلل رئيسةال للمةرد      
ماطلةة  امةةارم ا مةةديرا للمدر ةة  املزمةةع فتحاةةا   

ماعات مع اجاا  المرد باشلل ا علد اثا الوالل اجت
و ا لمن اليمرة مل مت و (21)لما  مل يا     جثبا 

فعاةةدما ادةةب  زنةةل باشةةا  ائةةدا للييلةةق الرابةةع       
ارضةةرا  بةةدأ اةاالةة  مةةن جديةةد جلمةةع العشةةائر ا   
تشميا  وة ماا  بدع  من شانر باشةا اللائةد العةا     
لللةةوات العثمانيةة  للليةةا  باالدةةلثات   الواليةةات     

لي و ثي  اخثاا اليمةرة مةن الةراس عاةدما     االناضو
شةةما الةةراس فر ةة  غةة  ن اميةة  عرفةة  بةةاللوة       

 و ا انضةةة  المةةةرد اللةةةاطاون    1878اللوزا يةةة  
 .(22)الليلاس الياا

ا مةةن اجةةا تشةةميا اةةثه اللةةوة دةةدر   شةةار     
و (23)  فرمان ريةل بةثل   1890تشرين الثانل عا  

ئةةا ا ا ا ةةتمرت الةةااالت العثمةةاني  ال اةةاع اللبا   
الرؤ ا  االنضةما  اح اةثه اللةوة اجلديةدةو ا يية       
بالير ةةةان احلميديةةة  تيماةةةال با ةةة  السةةةلطان عبةةةد  

و ااعةةةةدا  بامتيةةةةازات نةةةةث ة با ةةةة  (24)احلميةةةةد
السلطانو ا نان غرضا  العلين من ت  يس ذل  اةو  
ادا  الواجةةب امللةةدس   الةةةدفاع عةةن االمرباطوريةةة     

ت اح المةث  مةن   العثماني  اال لمي و ا اجاوا دعةوا 
الرؤ ةةةا  ا العشةةةائر المرديةةة  لزيةةةارة السةةةلطان       
اال ةةةتان و ا لبةةةى المةةةث  مةةةن الرؤ ةةةا  الةةةدعوةو ا   
خصودةةةةا بعةةةةض العشةةةةائر المرديةةةة    نرد ةةةةتان 

. ازاراا اال ةةةتان و ثيةةة  جةةةرى اةةة    (25)الشةةةمالي 
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اثتيا  نب  بلداما  ا ا ةتلبلا  السةلطان بايسة     
اةةاس فيةة و ا نانةة     صةةره الةةثم  لمةةا يسةةتلبا ال 

اةةثه الزيةةارة اةةل االاح مةةن نوعاةةا لبعضةةا و ا  ةةد   
داشةةةوا عاةةةدما رأاا م ةةةاار التطةةةور املوجةةةود       
العادم و ا بلوا فياا  رابة  شةارو ا  ةد   السةلطان     
ا  اادايا ا االللةا  ا االاية  ا الرتةب العسةمري و     
اضاف  اح ماحا  خمصصةات شةاري  بعةد ان اعةداا     

لرجا  باعةداد تيةوم اعةداد افةراد     السلطان بتلدي  ا
و نمةةةا مةةةاحا  بعةةةض االمتيةةةازات ا   (26)عشةةةائرا 

و املةا  (27)اعياا  عن الضةرائبو امةن بعةض االتةااات    
عاد اوال  الرؤ ةا  اح امةاناا  تراجةع بعضةا  عةن      
اعةةودا و فلةةد رفضةة  عشةة ة جللةةل   ماطلةة      
بايزيةةد االنضةةما  اح الير ةةان احلميديةة و ثيةة  ان   

عرباا احلةداد اح ايةرانو نمةا ان امة       رجا  العش ة
اغا رئيس عش ة ثيدر انلةل الةثم مةا  لة  الو ةا       
اجمليدم من الدرج  الثالث  ا للب الباشا مل يسةتطع  
تشميا فوج ااثدو ثي  اعةد السةلطان   العادةم     

( فارس تلريباو ا نانة   1000بتلدي  فوج  أم )
 اةةثه العشةة ة تعةةد مةةةن انةةرب العشةةائر المرديةةة        

( الةة  20نرد ةةتان الشةةمالي و ا تلةةدر ا ةةراا بةةة)    
( رئةةيس عشةة ة نرديةة    50و امةةن بةة  ) (28)ا ةةرة

الةثين زاراا اال ةتان  ا اعةداا الةدخو    التشةةميل      
( رئةةةيس عشةةة ة   13احلميديةةة و امل يةةةدخا اال )
و نمةةا ان المةةث  مةةن (29)دةةيوف الير ةةان احلميديةة 

شة ة  العشائر المردية  رفضة  الةدخو  فياةا مثةا ع     
اموند الش اع و ا رفض  عشائر دياربمر االخنةراط  
  دةةيوفااو ا نةةثل   بائةةا در ةةي  رفضةة  رفضةةا   

 اطعةةةا الةةةدخو    اةةةثه اللةةةواتو نمةةةا مل يسةةةت ب 
البةةةةدرخانيون ا الشةةةةمديايونو ا نةةةةثل  المةةةةرد   

 ..(30)نرد تان اجلاوبي  من عشائر بشدر ا اجلاف
ا ي اةةةر ان ا ةةةبا  رفةةةض المةةةث  مةةةن رؤ ةةةا   

عشائر الثين اعداا السلطان باالنضما  اح الير ان ال
احلميدي  ال انشغا  انثري  تلة  العشةائر بالزراعة     
ا تربيةةة  احليوانةةةاتو ا نةةةثل  تيشةةةل اال ةةةل  ا    

 .(31)اليوضى داخا الدال  العثماني 
امةةن امللث ةةات ان اةةثه اال ةةبا  ليسةة  نافيةة   

ا  لعد  انضما  المرد اح الير ان احلميدي و با ااة 
ا با  اخرى دفعة  المةث  مةن العشةائر المردية  اح      
عد  االخنراط   الصيوف احلميدية و ا اةل  يا ة     
الدال  العثماني  ااه المرد عموما عرب التةاريخ مةن   
ثي  ال ل  ا االضةطاادو ثية  تعلة  المةرد  لةو       
نااية  اللةرن التا ةع عشةةر المةث  مةن الةةدراسو امل      

انيةة و ا البوعوداةةاو ا يعةةوداا يثلةةون بالدالةة  العثم 
نثل  تطور الوعل اللومل لدى المرد بسةبب انتشةار   
االفمةةار اللوميةةة  داخةةةا الدالةةة  العثمانيةةة و ا نةةةان  
ل اةةور  يةةادة نرديةة  جديةةدة بعةةد ماتصةة  اللةةرن  
التا ع عشر ا الةيت نانة  بيةداا السةلط  الدياية  ا      
الدنيويةةة  املتمثلةةة  بالعائلةةة  الااريةةة و ا اةةةوال  مل   

يوف احلميديةةة و ا نةةةثل  العائلةةة  ياجرطةةةوا   دةةة
البدرخاني و ا فضلل عن ذل  فلد انتلةدت دةحيي    

  1902-1898نرد ةةةةتان الصةةةةادرة بةةةة  اعةةةةوا  
 .(32)التشميل  احلميدي  اعدتاا مو س  فا دة

ا من اا  اال با  اليت ادت اح تشةميا الير ةان   
احلميدي  او: رغب  الدال  العثماني    اضع المةرد  
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ة الرا ةةةةي    املاةةةةاطق احلداديةةةة  مبواجاةةةة  اللةةةةو
و ا ا ةةتجداما  (33)املتامخةة  مةةع الدالةة  العثمانيةة    

نو ةةيل  لضةةر  احلرنةةات اللوميةة  المرديةة  عاةةد      
ثداثاا ا املشارن    ضر  اللوميةات االخةرى الةيت    

 .(34)تطالب  لو اا   الدال  العثماني 
ا نةةةثل  اخضةةةاع رؤ ةةةا  العشةةةائر المرديةةة  اح  

و ا مةاعا  عةن املطالبة   لةو ا      احلموم  املرنزية  
 .(35)اللومي  ا الوطاي  انسب االئا  للسلطان

ا اعتلةةةةدت اللاصةةةةليات االنمليزيةةةة    الدالةةةة   
العثماني  أن السةبب ارا  ت  ةيس الير ةان احلميدية      

و (36)او تير   المرد من اجا  اول  السيطرة علةيا  
ا اما ذنرنا يعد من اال با  املام  اليت ادت اح تشةمي 

الير ان احلميدية و ثية  ان الدالة  العثمانية  بةدأت      
ختةةاف نةةث ال مةةن تمةةرار االثةةلف المرديةة و نةةاحلل     
امللدس الثم انش ه بدرخان المب    العلد الرابع مةن  
اللرن التا ع عشر ا عصب  المرد الةيت ا اماةا الشةيخ    
عبيةةد اهلل الااةةرم   الثمانيايةةات مةةن اللةةرن التا ةةع   

( رئةةيس 200  فياةةا انثةةر مةةن )عشةةرو ا الةةيت اشةةرت
 عش ة ا متايثان نرد.

امل يمن اثا االمر  الل للدال  العثماني  اليت 
نان  توجس خيي  من اثدة المردو ا امثا فمر 
رجةةاالت السةةلط  بلطةةع الطريةةق علةةى أم احتةةاد     
نةةردم ا ذلةة  با امةة  الير ةةان احلميديةة  الةةثين   
تسةةةتطيع السةةةيطرة علةةةيا  ا ا ةةةتغلا  لمةةةب    

شاعر اللومي  لألرمن ا اللوميات االخةرى الةيت   امل
بدأت ت ار   الدال  العثماني  نتي ة  االثتمةا    

 احلضارم مع الغر .

ا من املعراف ان رؤ ا  العشةائر المردية  فلةداا    
السلط  اما  االمرا  المرد ا ا ةتمراا   فلةداا ايةا     
ظاور الليادات الدياي و امل يمن ا  ش ن  يا ل اا 

احلةةالت و فةة رادت احلمومةة  رفةةع شةة نا    عسةةمرم  
بادخاا    الير ان احلميدي و ا لمن اةثه اخلطةوة   
ادةةاباا اليشةةا ايضةةاو فلةةد ثةةاا  اةةوال  الرؤ ةةا        
االمتاةةاع عةةن دفةةع الضةةرائبو ا تةةدخلوا   شةةوان      
املةةةةةوظي  العثمةةةةةاني    املاةةةةةاطق املجتليةةةةة      

 .(37)نرد تانو مما  بب ثرجا للدال 
بتشةةميلت الير ةةان احلميديةة      ا فيمةةا يتعلةةق  

 فانا  نانوا يالسمون اح اال سا  االتي :
 ااال: االثضاري :

( عاماو 17ا يلتحق باثا الصا  من نان عمره )
و ا يلتصةةر التةةةدريب    (38)ا لةةد  ثةةل   ةةاوات   

-20ماةةاطق  ةةمااا  ا يعةةدانا  نمحةةارب . مةةن    
 (39)( نتيبةة 65فار ةةا ا يبلةةو  مةةوع المتائةةب )30

( 40   د بلةو )  1892ان عدد المتائب عا  ثي  ن
( نتيبةةة  ا   عةةةا  56  )1893نتيبةةة  ا   عةةةا  

( نتيبةةة و ا  ةةةا  اةةةوال   65  بلةةةو  رابةةة  ) 1899
الير ةةةان بيعةةةا نةةةا شةةةل  دان مراعةةةاة الشةةةعور     
باالنتما  اللوملو فل  يير وا ب  نردم ا ارمةين اا  
غ ا .. فا  يسلبون ا ياابون ا ي خثان نا شةل   

ن ثص  اال د لزنل باشةاو ا ادةب  نةا مةن     ا يعطو
زنل باشا ا اليريق امحد باشا اثريا  نتي   مانةانوا  
ي خةةةثان مةةةن رؤ ةةةا  العشةةةائر المرديةةة  املاضةةةم     
للحميديةة و ثتةةى بلةةو احلةةد بالصةةدر االع ةة  عةةا      

  ان ياب  السلطان عبةد احلميةد انة  مل يبةق     1899
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و (40)الضةةبط ا التا ةةي  داخةةا الير ةةان احلميديةة   
اال   الشديد عادما يثنر المث  من الباثث   امع

مس ل  عل   االرمن بالدال  العثماني  ا ما ارتمبتة   
الدالةة  العثمانيةة   لاةة  مةةن م ةةامل يرنةةزان علةةى 

و ا لمين اعتلد (41)دار المرد   املثاب  االماي  فلط
ان المةةرد بريئةةون مةةن اةةثه الةةتا و ا ان الةةثين اذاا  

رؤ ا  الير ان احلميدية و  اخوانا  االرمن ا  بعض 
ا اوال  عبارة عن مرتز   فمي  ال ييعلون ما ي مر 
باةةة  ا ةةةيادا  العثمةةةانيونو ا النسةةةتطيع ان نةةةتا  
المرد بثل و لن الثين ضلوا ا   ل   ليلة و ا اةوال    
ميثلون انيسا  فلطو ا الدال  اليت تة مرا  ا لةيس   

ل المردو ثي  ان ااا ديار بمر بعد االنلل  العثمان
طةالبوا باحلةا  ثةا الير ةان احلميدية        1908عا  

 .(42)لن شغلا  الشاغا نان السلب ا الااب
ا نان االتزام شائعا   نةا اللوميةات تلريبةا ا    
ميثةةا اةةوال  ا ليةة  اذن نةةان الير ةةان احلميديةة       
مةة جورين مةةن  بةةا احلمومةة و ا املةة جور  ةةب ان    
يطيع ااامر  يدهو لمن رغ  ذل  نان ااا  بعةض  

 ا  العشائر المردي  املاضم  حت  لوا  الير ةان  رؤ
احلميديةة  ممةةن رفضةةوا ايةةثا  اخةةوانا  االرمةةنو ا   
املثا  على ذل  ابرااي  باشا العلل الثم نان ملربا 
مةةن السةةلطان عبةةد احلميةةدو ا ماحةة  رتبةة  امةة       
االمةةرا  )مةة ى مةة ان(و ا نةةثل  للةةب الباشةةا بعةةد  

االرمةن   زيارت  لل تان و ثي  رفض االخة  ضةر   
عاةدما طلةب ماةة و ا فضةلل عةن ذلةة  انلةث عشةةرة      
االف ماا و ا رفض ايضا الثاا  اح الةيمن ةاربة    

 .(43)ثوار العر  فياا

انةةان الةةراس يعتلةةدان ان الير ةةان احلميديةة  
شمل  باصيح  من االنمليز اا  الثين مرضونا  
ضةةد الةةراسو فةةاالنمليز اةة  الةةثين نصةةحوا الةةرت    

 و ا ا رتثةةوا ان يتةةوح زنةةل  باثةةدا  اةةثا التا ةةي 
و (44)باشةةا  ائةةد اجلةةيش الرابةةع مسةةوالي  تشةةميلاا  

لثل  نان الةراس غة  مرتةاث  باةاو ا ال ةيما ان      
اثةةد ا ةةبا  نشةةوئاا اةةو خلةةق االضةةطرابات علةةى    

العثماني و ا عةدت را ةيا ذلة      –احلداد الرا ي  
   1899خطةةرا علةةى ثةةداد  يلا ةةياو ا   عةةا     

ضةةابط  عةةن الضةةباط     تةةا الير ةةان احلميديةة   
الةةراسو ا طالبةة  احلمومةة  الرا ةةي  مةةن الدالةة     
العثماني  بوضع ثد لتصرفات الير ان احلميدية و  
ا ذلةة  مبعا بةة  املسةةوال  عةةن احلادثةة و ا عةةز      
متصةةةرف بايزيةةةدو ا ةةةحب الرتةةةب مةةةن الير ةةةان  
احلميديةة و ا تعةةويض عائلةة  الضةةابط و ا اتيةةق     

شةةانا الطرفةةان علةةى تشةةميا جلاةة  لوضةةع ثةةد للم 
 .(45)اثلاا ا اليت حتد  غالبا   املااطق احلدادي 

ا ةةد ا ةةتطاع  احلمومةة  الرا ةةي  نسةةب اال      
بعض العشائر المردي  اللاطا  على احلداد الرا ي  

العثمانيةةة  ا حتريضةةةاا علةةةى عةةةد  الةةةدخو        –
و ثتةةى ان ثسةةن اغةةا مةةن   (46)التشةةميلت احلميديةة 

رزام عشةةة ة ثيةةةدر انلةةةل ار ةةةا ر ةةةال  اح عبةةةدال 
بيدرخان )الثم نان ملربا من الراس انةثا ( يعلةن   
فياا البت  ا ددا ت  للراسو ا تشاار عبد الةرزام  
ج نوف مساعد اللاصةا الرا ةل   خةوىو ا لماة      
مل يةةرد علةةى الر ةةال و ا مل يعلةةن ا ةةتعداد را ةةيا     

 .(47)ملساعدة المرد
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  ارتيعةة  1908ابعةةد االنلةةل  العثمةةانل عةةا  
   ا اثه التشةميلت اا علةى اال ةا    االدوات املاادي

نزع السل  ماا و ا اراد االحتةاديون ثلةااو ا لمةاا     
مل  ةةرؤا علةةى ذلةة  خوفةةا مةةن االدةةطدا  معاةة     
بدايةة  االنلةةل و لمةةون اةةوال  تةةابع  ا خملصةة       

 للسلطان عبد احلميد.
لمن الةثم فعلةوه اةو تغةي  اال ة  مةن الير ةان        

يلةةةرى ل الويةةة   احلميديةةة  اح )خييةةة   ةةةوارى اال  
و ا انزلةةوا الرتةةب املماوثةة    (48)الير ةةان اخليييةة ( 

لرؤ ةةا  احلميديةة و ا اعيةةةد تا ةةيما  ن ةةز  مةةةن     
اجلةةيش الا ةةاملو ا  ةةاتلوا   احلةةر  البللانيةة  عةةا  

و نمةةةةا اضةةةةي  اليامةةةةا دةةةةا    (49) 1912-1913
و ا اشةةرتنوا   احلةةر  العامليةة  االاحو ا  (50)املدفعيةة 

ية  مل يسةتطيعوا ان يلعبةوا    لمن للل  نيةا تا  احلرب 
 دارال مامال ا فعاالل فياا.

 املدارس العشائرية )عشريت مكتبلري(:
للةةةد عمةةةدت الدالةةة  العثمانيةةة  اح ا ةةةتجدا  ا  
ا تعما   يا   انثر مران  ااه المرد نمةا  لاةاو ا   
ذلةة  جلةةثبا  لياصةةاعوا اح ااامةةر الدالةة و ا شةةعر    

يةة و ا المةةرد اناةة  متةة خران مةةن الااثيةة  التعليم    
خادةة  بعةةد انتشةةار االفمةةار اللوميةة  نتي ةة  انتشةةار 
المتب ا اختلط المرد بالجانب ا زيارات اللاادةا  

( رئيسا من 17االاربي  املتمررة لمرد تانو ا د  )
رؤ ةةةةا  العشةةةةائر المرديةةةة    اان طلبةةةةا خطيةةةةا     
)مضبط ( اح مادا  السلطان الةثم نةان يت ةو       

دارية و ا طلةب اةوال     املاطل  لتاييث االدةلثات اال 
( ال  نردم بافتتةا   40من مادا  السلطان با   )

و ا ةةد (51)مةةدارس الباةةائا  علةةى نيلةةتا  اخلادةة    
شةةعرت احلمومةة  العثمانيةة  باملطالةةب المرديةة  مةةن    
جاةة و ا مةةن جاةة  اخةةرى نةةان البةةد اةةا ان تاةةت        
بةةالتعلي    نرد ةةتان نتي ةة  التطةةور االجتمةةاعل ا 

الدالة  العثمانية و ا لمااةا     اال تصادم ا السيا ةل   
  نيةةس الو ةة  ارادت ان تمةةون اةةا السةةيطرة علةةى    
التعلةةي و لمةةل تةةتممن مةةن تسةةي ه افةةق  يا ةةاتاا      
املتبعةة و فةة مر السةةلطان عبةةد احلميةةد بانشةةا  اةةثه     
املةةةةةةةةدارسو ا ذلةةةةةةةة  بادةةةةةةةةدار ارادة  ةةةةةةةةي    

  ا مبوجباا طلب من رؤ ا  العشةائر  21/9/1890
ر اباةائا  للةدخو    تلة     المردي  ا العربية  اختيةا  

و ا لمةةةن مل تباشةةةر الدرا ةةة    تلةةة     (52)املةةةدارس
 و ا   البدايةة  افتتحةة   1892املةةدارس اال   عةةا   

اثه املدارس   اال تان  ا بغداد ا عرف  بة)عش ت 
و ا دةادف يةو    (53)ممتبلرم( أم املةدارس العشةائري   

افتتاثاةةا االثتيةةةا  بعيةةةد املولةةد الابةةةوم الشةةةري    
 .(54) 1892 –اة 1310ربيع االا   12فق املوا

العا اختيار اثا اليو  الشري  الفتتةا  املدر ة    
جا   صدال ا ذل  للترب  باثا اليو و ا نان  للدالة   
العثماني  ارا  فت  اثه املدارس ااةداف عةدة مااةا:    
بعةةة  الةةةرا  اللوميةةة  العثمانيةةة    نيةةةوس اباةةةا    

  خدمةة   العشةائر المردية  ا العربيةة  ثتةى يمونةوا    
السلطانو ا التحام اوال  الطلبة    نتائةب الير ةان    
احلميديةة  بعةةد ختةةرجا  ا يمونةةوا انثةةر ا ةةتعدادال    

و (55)لتلبا املبادئ االالي  للتدريب العسمرم احلدي 
ا مااا نسب اال  رؤ ا  العشائر للسةلطان ا ليمونةوا   
على ا تعداد إلطاع  ااامر الدالة  ا االنصةياع الياةا    
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و ا مااا ايضةا ترتية    (56)الصدا ات اللبلي  ا لتلوي 
الطلبة  الدار ةة  عةةن طريةةق تعلماةة  اللغةة  ا االد   

و ا لي خةةةث الطلبةةة  ا ةةةاليب التمةةةدن    (57)الرتنةةةي 
احلةةةدي  ا تعزيةةةز البةةة  السةةةلطانو ا نسةةةب اال     
العشةةائر للدالةة  ا الو ةةوف ضةةد ايةة  ثرنةة   وميةة    
 يلةةو  باةةا رؤ ةةا  العشةةائر المرديةة و ا ليمةةون اةةوال  

الطلبةة  علةةى ا ةةتعداد لضةةر  بةةين  ةةوما  عاةةدما    
 .(58)تلتضل احلاج 

المن نث ا من اةثه االاةداف مل تتحلةقو ثية      
تشبع المث  من الطلب  املتجةرج  بةالرا  اللومية     

 .(59)المردي و ا اماوا بالميا  اللومل
( 8ا ةةد دةةرف  الدالةة  مبةةالو طائلةة  بلغةة  )     

و ا (60)ارسملي  ل ة ترني  على ت  يس تلة  املةد  
مل يمتب ملدر   بغةداد الا ةا و لن االةل بغةداد  ةد      
افتعا املشةانا بة  الطةل  المةرد ا العةر و ا عاةد       
ذل  طلب من اال تان  املوافلت  على غلق املدر   ا 

 .(61)مت ل  ما اراد
  افتتح  مدارس عشةائري   1895ا  لو  عا  

اخةةرى   نةةا مةةن اان ابالتسةةوس ا تةةوبر خمةةا  ا   
( 5 .. ا نان  مدة الدرا     تلة  املةدارس )  موردا

 ةةةاواتو ا  بةةةا   الوجبةةة  االاح مخسةةةون طالبةةةال   
( 12و ثيةة  نةةان نصةةيب العةةرام مااةةا )    (62)فلةةط

ملعداو أم بوا ع اربع  ملاعةد لمةا االية  )بغةداد ا     
املودةةةا ا البصةةةرة(و ا اشةةةرتط  الدالةةة  ان يمةةةون  
الطةةةل  مةةةن ذام اللابليةةة  ا اال ةةةتعداد ذاايةةةا ا   
جسديا ا من اباا  رؤ ا  العشائر البةارزين مةن ذام   
السلط  ا الايوذو فمثلل  با   تل  املدر   محيدم 

و الثم نان ابوه  د اعد (63)ابن فرثان باشا الشمرم
الشيخ عبيداهلل   ثيا  مبشارنت  ا مسةاعدت  عاةد   
ا وم  على مديا  املوداو ا نان مةن ابةرز طلباةا    

خوه عبدالمري  السةعدانو ا  عبداةسن السعدان ا ا
 د ادب  الا  اشار رئيس للوزرا    العةرام للمةدة   

1929-1923ب  
(64). 

 16-12ا اشرتط ان يمون عمر الطل  ما ب  
 ةةا و ا نانةة  احلمومةة  متةةا  اةة  ثلثةة   رشةةا    
شةةارياو ا يةةزداد اةةثا املبلةةو نلمةةا اجتةةاز الطالةةب      
مرثلةة  ا دخةةا مرثلةة  اخةةرىو ا نانةة  احلمومةة   

. ا (65)تتحمةةا نيلةةات املعيشةة  ا المسةةوة للطةةل    
متا  ا  االجازة لزيارة االا  ايا  تعطيا الدرا   

 و ا 1896و ا  د خترج اا  دفع  عا  (66)الساوي 
مل يبةةق   املدر ةة  عةةدا   1907لمةةن  لةةو  عةةا   

طةةالب  اثةةةا  نلةةةل اح اثةةةدى املةةةدارس التابعةةة   
   تلليصةةةةةةال 1908لةةةةةةوزارة املعةةةةةةارف   عةةةةةةا    

 .(67)للايلات
اتةةب  مةةن  ةةيام  ةةرد االثةةدا  ان الدالةة  مل    
تاةةةةت  باملةةةةدارس العشةةةةائري  اال   السةةةةاوات االاح  
ليتحاةةاو ا ذنةةرت اثةةدى اجلرائةةد انةة  مت ت  ةةيس      
ممتةةب ليلةةل خةةاع   العادةةم  ا عرفةة  مبمتةةب      

و ا لمااةةةا مل نعثةةةر علةةةى ايةةة   (68)العشةةة ة اخلةةةاع
ييية  اللبةو    معلومات عن اثه املدر   املسائي  ا ن

 ا عدد طلباا.
  1902-1898ا د ش ع  دةحيي  نرد ةتان   

رؤ ا  العشائر المردي  على ار ةا  اطيةاا  اح تلة     
املةةدارس لمةةل يتسةةاموا املاادةةب الرفيعةة    الدالةة    
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عاةةةةةد عةةةةةودتا  اح ماةةةةةاطلا  ا لةةةةةدموا بةةةةةين  
 .(69) وما 

اما ما يتعلق مباااج املدر  و فلةد نةان   السةا     
 :(70)ضمن املواد االتي االاح يت
تعلةةي  الطةةةل  احلةةةراف االلديةةة  )االليبةةةا   -1

الرتني (و ا التدريب على ذل و ا ال يعل  غ اةا مةن   
 الدراس اال بعد تعل  اثه االثرف.

تعلي  الطل  اجزا  من اللرآن المري  ابتةدا   -2
 لز  ع .

تعلةةةي  اللةةةرا ة الرتنيةةة  ا يمتةةةب اا يةةةدر    -3
 لص ة املييدة.الطل  على اجلما ال

تعلةةةي  الطةةةل  مبةةةادئ احلسةةةا  )العمليةةةات   -4
 االربع (.
 تعلي  اخلط.-5
 

 املبحث الثاني: نتائج تطور الوعي
 الكرد يف املعارضة العثمانية

 مشاركة الكرد يف تأسيس 
 مجعية االحتاد و الرتقي:

بةةدأت ااضةةاع الدالةة  العثمانيةة  متةةر  الةة  مةةن   
اةث اخلمسةيايات   االضطرابات ا اليوضةى الداخلية  م  

من اللرن التا ع عشرو ا بالتحديد بعد ثر  اللر  
 (و ا ذلةةةة  ل ةةةةبا  نةةةةث ة مااةةةةا  1853-1856)

ا تصادي  ا اجتماعية  ا  يا ةي و ثية  ان دخةو      
الدال  العثماني  خل  ربةع  ةرن   ثةرب  ادى اح    
خسائر ا تصادي  ا بشةري و ثية  ادةبح  خزياة      

ة فةةره الضةةرائبو الدالةة  خاايةة  ممةةا ادى اح زيةةاد 

ثتى بلو احلةا  باةا اناةا بةدأت ب خةث ضةرائب لسةا         
 ادم  ايضاو فضلل عن  يةا  الدالة  باال ةتدان  مةن     
البيوتةةةات املاليةةة  اخلارجيةةة و ا ذلةةة  بسةةةبب بةةةث    
السلط  ا ترفا  امليرطو ا خصودا السلطان عبد 
العزيزو ا ظاور بوادر احلرنات اللومي  غ  الرتني و 

من االترا  انيسا  بتة خر بلداة و   ا شعور لاع  
خصودةةا بعةةد اتصةةاا  بالجانةةب ا االملةةان بصةةي      
خادةة و مةةن خةةل  املستشةةارين االجانةةبو ا درا ةة     
بعض الضةباط االتةرا    املانيةاو ا ذاةا  عةدد مةن       
الشةةبان للدرا ةة    مةةدارس الغةةر  ا االطةةلع علةةى   
مو ساتاا اللومي  ا الدميلراطي . ا د دفعة  اةثه   

ع املرتديةة  بالشةةعو  العثمانيةة  اح ان تشةةعر    االاضةةا
بضرارة التغي و ف خث الشةبا و ا خصودةا الطةل     
الةةثين نةةانوا   مدر ةة  الطةةب العسةةمرمو اضةةاف  اح  
املتاورين املدني  الثين اطلعوا عةن طريةق االتصةا     
املباشر اا عةن طريةق الصةح  الةيت نانة  تاةر  اح       

ن الشا ةع بة    داخا الدال  العثماني  يشعران بالبو
تلد  الغر  ا ب  تداور احلياة العثماني  املستمرةو 
ا ادى ذل  اح ظاةور لعية  االحتةاد ا الرت ةل الةيت      
نان  لعي   ري  اا  االمرو فاعتلدت ان االدةل   
اوا يت  بالدرج  االاح باللضا  على ثم  السةلطان  
عبد احلميد اال تبدادمو ا اثةل  ن ةا  يلةو  علةى     

عاادر العثماني  بصرف الا ر عن اختلف اثدة ال
 وميةةةاتا  ا العمةةةا معةةةال لجةةةا تر يةةة  اجملتمةةةع ا  

 الودو  اح التلد  الثم ثصا   الغر .
ا ةةةد لعةةةب المةةةرد دارا مامةةةا   ت  ةةةيس اةةةثه  

  طالةب  1889الةيت ا سةاا عةا      (1)اجلمعي  السةري  
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او ابرااي  تيمورو ثي  طر  فمرت  على  (2)البانل
   املجلص    نلي  الطةب العسةمري و   ثلث  من رفا

ا  ةةد ا ةةتوثى اليمةةرة خةةل  زيارتةة  اح االةة         
 و ثيةة  زار   طريةةق عودتةة    1888البانيةةا عةةا   

اثةةا  مةةن اةافةةا املا ةةوني    مةةديين برنةةديزم ا 
تةةابولل برفلةة  اثةةد ادةةد ائ و ا اطلةةع ااةةا  علةةى   
شةةل  مةةن دار الماربونةةارم   التةةاريخ االيطةةاللو ا    

  اليمرة من رفا   الثلث  الت ييةد ا نةان اثاةان    للي
ماا  نةردي  امةا ا ةحق  ةموتل مةن ديةار بمةر ا        
عبداهلل جودت مةن عةربم و ا يةوا اةثا الت مةع        

و انةان ابةرااي  تيمةو    (3)البداي  بة)الرت ل ا االحتاد(
و ا (4)م  الطل    البداي  على العما ضد املدر  

وا نةةواة اةةثه اجلمعيةة  ا اةةوال  الطةةل  االربعةة  شةةمل
و ا اةةةدفاا  لةةةب االدارة (5)نلةةةا  نةةةانوا غةةة  اتةةةرا 

العثمانيةة  ا عةةز  السةةلطان عبةةد احلميةةدو ا ابةةدااا   
بةادارة جديةدة ا  ةةلطان جديةد عةةاد  ال مييةز بةة      

 .(6)الشعو  العثماني 
ان اشرتا  اثا  من المرد   تا ي  يتة ل  مةن   

دةا الية    اربع  افراد يد  على مةدى الةوعل الةثم ا   
الشبا  المرد ا مدى رغبتا    العمةا اجلةاد البةدا     

 االاضاع املتداورة   الدال .
  انضةةة  اح اجلمعيةةة  الشةةةيخ  1896ا   عةةةا  

و ا مل يمةن  (7)عبداللادر ابن الشيخ عبيةداهلل الااةرم  
لل معيةةة  برنةةةاما اجتمةةةاعل ا  يا ةةةل الةةةدد      
البدايةةة  ماعةةةدا اللضةةةا  علةةةى احلمةةة  اال ةةةتبدادم   

و ا نان اوال  مع بعض املاضةم  اجلةدد   (8)لطانلالس
 تمعون  رالو خوفال من  انتشاف امرا  ا تعرضا  

للسةةةة ن ا الايةةةةلو ا  ةةةةد علةةةةداا اا  اجتمةةةةاع    
  ثضةةره ابةةرااي  تيمةةو ا عبةةداهلل    21/5/1889

جودت ا ا حام  موتل ا المد الشرنسةلو ا عةرف   
اةةةثا االجتمةةةاع بةةةة)دار تلةةةر اجتمةةةاعل( االجتمةةةاع  

باعل ا تلتة  اجتماعةات اخةرى   امةانن خمتلية       الر
ااماا االجتماع الثم انعلد ا  ش رة الت و ثية   

( شجصةةا ا انتجةةب علةةل رشةةيد باشةةا     12ثضةةره )
رئيسا لل معية و ا المةردم عبةداهلل جةودت  ةمرت ا      
ااو ا يلا  ان اختيةار علةل رشةيد جةا  لمةرب  ةا  ا       

  ملامةة    الوظييةة و غةة  ان تيمةةو اثةةتيد بر مةة   
  نشةة  امةةر  1892و  ا   عةةا  (9)الا    اجلمعيةة 

اجلمعي  من  با جوا يس السلطان ف لل  السلطات 
اللبض على بعضةا  ا  ة اتا و ا ا ةتطاع اخةران     
اليةةرارو عةةز  السةةلطان عبةةد احلميةةد مةةدير املدر ةة   

و ا  عا  (10)علل دائب باشا ا اثا ممان  زنل باشا
لعضةةا    اللةةل اللةةبض ثانيةة  علةةى بعةةض ا   1895

اآلخرين ا ماا  المرد بإن ا حام  موتل ا عبةداهلل  
 .(11)جودت

ا د لعب املثنوران دارا ماما   تاريخ اجلمعية و  
ا  ايلاظ الوعل ضد م امل االدارة العثماني و ا بعد 
انمشةةاف امرامةةا نيةة  احلمومةة  ا ةةحام  ةةموتل اح   
جزيرة رادس ا عبداهلل جودت اح طةرابلس بليبيةاو   

خ ال من اار  من مايااما اح باريس عةا   ا متماا ا
 و ا أخةةث عبةةداهلل جةةودت بمتابةة  امللةةاالت    1897

جريدة )مشورت( اليت اددراا امحد رضا ماةث عةا    
    فرنسةا اال ان خلفةا فمريةا نشةب بياامةا      1895

ادى اح انسحا  جودت من نشر امللاالت   الصحيي  
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و ثية   (12) 1897املثنورةو ا جةا  اح جاية  عةا     
 ةةا  بادةةدار جريةةدة عثمةةانلل مةةع زميلةة  ا ةةحام      

 و ا 1897 ةةموتل   شةةار نةةانون الا  مةةن عةةا      
نانةة  تصةةدر مةةرة ااثةةدة نةةا ا ةةبوع  بةةاللغت     

 .(13)الرتني  ا االنمليزي 
اعلى الرغ  من اجود  ة لت ا دةح  اخةرى    
مااائ  للحموم  العثماني  اال ان السلطات العثمانية   

ن جريةدة )عثمةانلل( ا مةا حتملة      ابدت انزعاجاا م
مةةن ا ةةو  علةةى السةةلطان عبةةد احلميةةد ا الةةدعوة     
لتغةةي هو ا  ةةد ار ةةا السةةلطان  ةةي ه مةةا  بةة      
بةةةاريس ال اةةةاع المةةةردي  بةةةالتو   عةةةن ا ةةةتمرار 
اجلريدة بالصدارو فوضع االثاان شةراطا تلجة :     
اددار العيو عن املس ون  السيا ي  الثين يل ون 

الةةثى   طةةرابلس الغةةر و ا ةةد خضةةع     التعةةثيب ا
السةةلطان اةةثا الشةةرطو ا تو يةة  الصةةحيي  نتي ةة    

  .1899ذل  عا  
ا  ةةا  السةةلطان بتعيياامةةا   ماادةةب بصةةي     
طبيةةب   السةةيارة العثمانيةة    نةةا مةةن الامسةةا ا   
ايطاليةةاو غةة  ان اجلريةةدة عةةاادت الصةةدار باال ةة   
نيس    مديا  فولمسةتون جاةو  لاةدن مةن  بةا      

مةة  دةةبا  الةةدين ا بةةدع   ةةرم مةةن ا ةةحام       ال
 موتلو ثي  ا ةتمر دعمة  لل ريةدة ثتةى افاتة       

و ارثتةةة  دةةةحيي  (14)     ةةةان رميةةو 1602عةةا   
 .(15)نرد تان انثا 

ايعد عبداهلل جودت من امليمرين المرد المبةار ا  
  ا 1895خترج من الملية  الطبية  العسةمري  عةا      

برتلةة   و نمةةا اشةةتار(16)مةةارس مااةة  طةةب العيةةون

المث  من المتبو ا خاد  نتب شمسةب و لماة  نةان    
اح جانب ذل  ناتبا  يا ةيا داعيةا المةرد اح درا ة      
ماضيا  ا االعتبار ب و ا توطيةد عل ةاتا  بةالري     
المردم لمل يدرنوا مدى مةا يعانية  الشةعب المةردم     
من ال ل  ا التعس  ا التجل  ا يعملةوا علةى تعلةي     

ذاةةةب اح مصةةةر ا   1904 ةةةا  و ا   (17)اباةةةائا 
ااةةا  ا ةةس مطبعةة  ا دار نشةةر با ةة  االجتاةةادو ا   

و ابعةةد االنلةةل  (18)ادةةدر  لةة  اياةةا )االجتاةةاد( 
  عةةةاد اح اال ةةةتان و ا فياةةةا 1908العثمةةةانل عةةةا  

ا تمر   مطالبتة   لةوم المةردو فيصةلت  السةلط       
بسةةبب آرائةة  الةةيت عةةدتاا متطرفةة و ا اعتلةةا عةةا     

 1925احلمومةة  الرتنيةة  عةةا    نمةةا اتامتةة   1922
ب ن  يدعو اح ا ام  دال  نردي و لماة  تةو    عةا     

1932 (19). 
علد اا  مومتر لل معي     1902ا   عا  

باريس بعد جول   ا  باا المة  دةبا  الةدين ا    
معةةةة  لطةةةة  اهلل داعةةةةي  املعارضةةةة  اح علةةةةد  

( ماةةةةدابا 47املةةةةومترو ا اجتمةةةةع   بةةةةاريس ) 
و العثمانية و ا مثةا   (20)اللوميةات  ميثلون خمتل 

المةةةرد   اةةةثا املةةةومتر عبةةةدالرمحن بةةةدرخان ا 
و ا انتجبةةةوا بااللةةةاع المةةة   (21)ثممةةة  بابةةةان

دبا  الةدين رئيسةال لل معية و ا  ةد انةد دةبا        
الدين على ان غاية  املعارضة  اةل ا امة  ثمة       
يتمتع في  ليع املواطا  العثمةاني  باملسةاااة   

عةةوا شةةعار احلريةة  ا املسةةاااة ا    ا احلريةة و ا رف
و متةةة ثرين   ذلةةة  بةةةرا  الثةةةورة    (22)العدالةةة 

  .1789اليرنسي  لعا  
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اانعلةةةد املةةةومتر الثةةةانل   بةةةاريس ايضةةةا عةةةا    
و (23)  امثا المرد في  عبةدالرمحن بةدرخان  1907

 .(24)ا  رراا العما لللب احلموم  املرنزي 
اما   الداخا فلةد اختةثت اجلمعية  مةن مدياة       

الوني  مرنةةزال لاشةةاطااو لن اةةثه املدياةة  نانةة      ةة
تضة  نةةث ا مةةن املعارضة  ا حت ةةى  مايةة  الةةدا    

 .(25)المربىو اح جانب اثتماناا بالغر 
 بداية ظهور احلركة الثقافية الكردية احلديثة:

ارتبط  احلرن  الثلافي    نرد ةتان بةاجلوامعو   
فمان  ااا  مدارس دياي  ماتشرة   مدن ا  ةرى  
نرد ةةتانو ا نةةان يةةدرس فياةةا اعةةداد مةةن الطةةل     
المةةردو ا نانةة  لغةة  التعلةةي  اةةل العربيةة و ا نانةة    
تدرس اح جانب ذل  اللغة  اليار ةي و ا نانة  اةثه     
الدرا ات خمتلي  عةن العلةو  احلديثة و انةان اةدفاا      
ختريا علما  الدين اائم  املساجدو ثة  ظاةرت  بةا    

ية  مةن  بةا    نااي  اللرن التا ع عشةر الةااالت فرد  
بعض الشبا  المردو فعلى  بيا املثا  شار  نرديان 

  من 1889  ت  يس لعي  االحتاد ا الرت ل عا  
ادا اربعة  افةرادو ا اةثا االشةرتا  لة  مغةزى نةب و        
لن  يةد  علةى ان الشةبا  المةرد ااعةون ا مةدرنون       
الالمل  ةةوما و لةةثل  شةةارنوا   املعارضةة  العثمانيةة و 

ا نييا  ا اةرابا  مةن املايةى ا     ثي  ان اعتلاا 
التحا ا  باملعارض    اخلارج يعةين ايضةا المةث و أم    

 ان اللضي  تتطلب التضحي  بالثات.
  مامةة  للمةةرد لن فياةةا مت  1892ا تعةةد  ةةا  

طبع اا  نتا  عةن اللغة  المردية  مةن  بةا يو ة        
ضيا  الدين باشاو ااو من ادا فلسطيين عاش بة   

 اداريةةا   مدياةة  مةةوتمل  المةةرد ثةة  نةةان مسةةواالل 
المردي    ماطل  بدليسو ا د اجاد اللغ  المردية و  
ا نةةان لةة  املةةا  اا ةةع بةةاللغت  اليار ةةي  ا الرتنيةة و 

و ا يى المتا  بةة)اادي   (26)اضاف  اح لغت  العربي 
احلميديةة    اللغةة  المرديةة ( ا بلةةو عةةدد دةةيحات     

بةع  ديح و ا او اا  نتا  اضع ا ط 250انثر من 
 ثو  اللغ  المردي .

ا د ا تشةاد املولة  بةبعض االشةعار المردية و ا      
يل باادية  احلميدية  تلفيةا ملاةع طبعة و ا نانة        
ملدم  المتا  ممر   ملد  السلطان عبد احلميةدو ا  
يونةةد املولةة    نتابةة  ااميةة  درا ةة  اللغةة  المرديةة  

 .(27)لناا تودم اح التعرف على الشعب المردم
  اللرن التا ع عشةر خطة  الثلافة     ا با نااي

المردي  خطوة  ةو االمةا و ثية  ادةدر المرديةان      
ا حام  موتل ا عبداهلل جةودت دةحيي  عثمةانلل    

  جايةة  ا رغةة  اناةةا مل   (28))نمةةا ذنرنةةا  ةةابلا( 
تصةةدر باللغةة  المرديةة و ا لمةةن ادةةداراا مةةن  بةةا  
نردي    املايى دليا على ادرار الشةبا  المةردم   

الوضةةع العةةا    الدالةة  العثمانيةة و ا     علةةى تغةةي  
المرد جز  من اثا الوضعو ثة  تطةور احلةا  اح ان    

  باللغة   1902-1898اددرت دةحيي  نرد ةتان   
 المردي .

 م:1902-1898صحيفة كردستان 
مل تمن الصحاف    الدال  العثماني  مملون  من 
 بةةا الفةةرادو بةةا نانةة  مملونةة  للدالةة  نصةةحيي     

دراا مدث  باشا   بغةداد بةاللغت    الزارا  اليت اد
العربيةة  ا الرتنيةة و امةةا بليةة  الصةةح  فلةةد نانةة     
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تصةةدر باللغةة  الرتنيةة و ا نةةثل  بعةةض السةةالاامات     
 .(29)العثماني  ا اخلاد  بما االي 

ابعد ا لاط االمارات المردية  ا امخةاد الثةورات    
المردي  ظارت مبادرات من  با الشبا  العثماني و 

ت فردية  مةن املتاةورين المةرد ايضةا      ا نثل  الةااال 
 ةةوا  املايةةي  اا ااةةارب  مةةن بطةةش السةةلطان ا      
جلازت و باملشةارن  اا ادةدار الصةح    اخلةارجو ا     
ذلةة     ويسةةرا ا مصةةر ا انملةةرتا ا فرنسةةاو ا مل     
يلتصر المرد   نشةاطا  علةى دةحيا  بالةثات بةا      

ي  شارنوا   الصح  الرتني  املعارض  للدال  العثمان
ا السلطانو ا يلحد ان اثه الصح  نانة  تصةا اح   
ايدم املثلي و ا  لما تصا اح ايدم اجلماا  بسبب 
الر اب  الصارم و ا يشما ذل  دحيي  نرد ةتانو ا  
اةةل اا  دةةحيي  نرديةة  ادةةدراا اباةةا  بةةدرخان    

انةةةةان دةةةةدار دةةةةحيي   (30) 1898مصةةةةر عةةةةا  
  مةةن  بةةا اثةةد   22/4/1898نرد ةةتان بتةة ريخ  

اا  بدرخان   مصر باللغ  المردي  مبادرة فردية   اب
 با ان تت  س اجلمعيات ا املا مات المردي  ا اناةا  

 اعتمدت على موازرة الشبا  المردم املتعل .
ا نان  مصر مل   لما الثرار السةاخط  علةى   
السلطان العثمةانل ا الةراغب    ا امة  ثمة  مويةد      

حلرنةةة  و امةةةن املعةةةراف أن ا (31)مةةةن  بةةةا الشةةةعب 
االدةةةلثي  اال ةةةلمي  الةةةيت  اداةةةا لةةةا  الةةةدين  

 .(32)االفغانل ا المد عبده نان   د اثرت ت ث اا
افيمةا يتعلةق بصةةحيي  نرد ةتان الةيت ذنرنااةةا     

و ا (33)انيا فلد طبعة  مااةا مخسة  اعةداد   مصةر     
امةةا االعةةداد مةةن السةةادس ثتةةى التا ةةع عشةةرو فلةةد   

محن دةةةدرت   جايةةة و ا  ةةةا  بادةةةداراا عبةةةدالر
بد  اخي  ملداد بسبب مره االخة و   0(34)بدرخان

ا عةةاادت الصةةحيي  ادةةداراا مةةن العةةدد العشةةرين    
و ثةة   (35)ثتةةى الثالةة  ا العشةةرين   مصةةر ثانيةة     

انتلل  اح لاةدن الدةدار عةدداا الرابةع ا العشةرينو      
فلد ددرت   مدياة    29ثتى  25اما االعداد من 

ا العةددان   فولمستون الصغ ة جاو  لادن العادم و
 .(36)ددرا   جاي  31ا  30االخ ان 

ا د ااتم  االعداد اخلمس  االاح بةاللرا  المةرد   
لتعلي  اباائا  ا ا تشادت بااليات اللرآني  المرمي  
ا الثادي  الابوية  الشةريي  الةيت حتة  علةى ذلة و       
اضاف  اح املطالبة  مةن السةلطان عبةد احلميةد بعةد        

مردو ا عةةةد  الاربتةةة  ظلةةة  رعيتةةة  ا العاايةةة  بةةةال
لصةةحيي  نرد ةةتانو ا تطر ةة  الصةةحيي    تلةة      
االعةةةداد اح املةةةدارس العشةةةائري و ا طلبةةة  رؤ ةةةا    
العشائر المردي  ار ا  اباةائا  الياةا  ةي دان فياةا     
فرد  للتزاد باملعرف  لزيادة اعيا  اللةومل لعلةا    
 يمونون طلئةع الباةا  شةعبا    املسةتلباو ا لمةن      

مو يا معارضةا للير ةان احلميدية و    الصحيي  ا ي  
لناا عرف  ان اثه اللوة تسةتجد  لاةداف ال ختةد     
اللضي  المردي و نما تطر   الصحيي  اح نبةث مةن   

 .(37)الت ريخ العاملل
ث  توح عبد الرمحن بدرخان ادةدار الصةحيي    
بد  اخية  ملةداد الةثم ثمة  علية  بالسة ن املوبةد        

  ا مصةةةادرة غيابيةةةا مةةةن  بةةةا السةةةلطات العثمانيةةة 
املن  بسبب نشاط  السيا لو ا  ةد ايةدت الصةح     

و ا دعةا  (38)الرتني  اخلاضع  للسلط   رار احلم  اثا
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عبدالرمحن   دحيي  نرد تان اح توثيد دةيوف  
املعارضةةةةة  ا ا امةةةةة  ثمومةةةةة    املايةةةةةى تةةةةةومن  

و ا العمةا علةى ا ةلاط السةلطانو نمةا      (39)باليدرالية  
وتل   عةةةا  رثةةة  دةةةحيي  نرد ةةةتان ا ةةةحام  ةةةم 

(و ا دعةة  اح املواخةةاة بةة  اللوميةةات  40  )1902
املجتلي و ا خاد  ب  المرد ا االرمةنو نمةا ا ةتامر    

 .(41)عبدالرمحن بدرخان املآ ل اليت ثل  بالرمن
ا اثاةة  الصةةحيي  علةةى املو ةة  املشةةرف للشةةيخ     

و (42)عبيداهلل الاارم الثم رفض بشةدة ملاتلة  الرمةن   
اح نرد تان بطرم شتى مااةا:  ا نان  اجلريدة تصا 

املرا ةةةلت السةةةري و اا بوا ةةةط  اجلمعيةةةات السةةةري    
ناالحتاد ا الرت لو اا عن طريق التا يمةات االرماية    
السري و اا بو اط  اةارة السةين ا خادة  الرا ةي و     

 .(43)اا عن طريق بلد الشا و اا العل ات الشجصي 
انانةة  الر ابةة  شةةديدة   العادةةم  نيسةةاا ممةةا  

و ا  د (44)ان  عا من الصعب توزيعاا   ا تانبو ن
نانةة  السةةلطات العثمانيةة  تلثةةق املعارضةة  الةةثين  
نانوا موجةودين   اخلةارج نملةداد مةدث  ا اخية       

و ا طالبةةة  بإر ةةةاا  اح (45)عبةةةدالرمحن بةةةدرخان
السبب الةثم   اال تان  ةانمتا  نمثنب و ا اثا او

جعا الصحيي  تصدر   مااطق خمتلي  ا   اا ةات  
و اضاف  اح مانان تعانية  الصةحيي  مةن    (46)متباعدة

مشانا مالي و ا  د انلطع  الصةحيي  عةن الصةدار    
 .(47) 1902  عا  

 كردستان العثمانية يف مطلع القرن العشرين:
ازدادت ااميةةة  نرد ةةةتان مةةةع ازديةةةاد التاةةةافس 

الصراع الداللو ا ادبح  الط ان ار  اال تعمارم ا

الدا  المةربىو بعةد ان ادرنة  اةثه الةدا  ان ثربةال       
عاملي ل اشيم  احلدا و ا خاد  بعةد ماافسة  املانيةا    
للةةدا  المةةربى ثةةو  املصةةاحل   الدالةة  العثمانيةة و ا 
ااتم  را يا بالمردو ا ذل  للحياظ علةى ثةدادااو   

د ثييةةد ا ظاةةر ذلةة  جليةةال عاةةدما زار الشةةيخ ثامةة
الشيخ عبيد اهلل الاارم مسةاعد اللاصةا الرا ةل      
مديا  اان ممةا ادى اح انزعةاج الدالة  العثمانية و ا     
علةةى اثةةر ذلةة  اتصةةا مسةةاعد اللاصةةا االملةةانل        
املودةا  ييةةد الشةةيخ ا نصةح  بعةةد  اال ةةرتا  مةةن   

و ا ثاالة  احلمومة  الربيطانية  بو ةاط      (48)الراس
امثةةا  مةةار   ةةايمس   انلئاةةا ا ممثلةةل مصةةاحلاا   

التلةةر  مةةن الرؤ ةةا  ا الزعمةةا  المةةرد باةةدف نيةةا   
دةةدا تا  ا لتعطيةةا الايةةوذ الرا ةةل ا االملةةانل      
ا ياو اما فرنسا فلد نان  اا مصاحل نب ة   الدال  
العثمانيةة و ا خادةة    بةةلد الشةةا و ا ااتمةة  املانيةةا 

 –بالمرد بعد  راراا بانشا  خط  م  ثديد برل  
و انان اجود  ةو ثلثة  ملية  نةردم       (49)بغداد

اثه املاطل  احلسا   يدفع الدا  اح بث  مزيد من 
 .(50)االاتما  ب ثوا  اثه املاطل  املام 

ا نان  الدالة  العثمانية  تشةاد اثةواالل  يا ةي       
  ا على الةرغ  ا  1908مضطرب   با انلل  عا  

ذل  بدأت االضطرابات   ماطلة  در ةي  احلصةيا     
ايضالو عاةدما زادت الدالة  العثمانية  الضةرائب علةى      
المةةةرد ا ارادت ان ت خةةةثاا مةةةاا  بةةةاللوةو لمااةةةا     
ادةةطدم  مبلاامةة  المةةرد ا الرمةةن الةةثين عةةاانوا   

و ا   (51)المرد ا شارنوا    الدفاع عةن ماطلةتا   
   امة  عشةائر البا ةار    1906شار نيسان من عةا   
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عرت المرديةةة  بليةةةادة بشةةةارى جتةةةو    ةةةا ق  ةةة  
باالنتياضةة  ا ار ةةل  علةةيا  احلمومةة   ةةوة بليةةادة  
عزت باشا ا انازم  اثه اللوة اما  المةرد الثةائرين   
ا الرمنو ث  جا ت تعزيزات عثماني  نث ة فاضطر 
بشارم جتةو اح االنسةحا  اح اجلبةا  ا حتصةن فياةا      
مللاام  اجلةيش المةب  الزاثة  علةيا و ا  ةد متمةن       

ئد العثمانل عزت باشةا  المرد من ددا  ا جر  اللا
  1908  اةةثه املعرنةة و ا   شةةار ايةةار مةةن عةةا      

اتسع  ر ع  االنتياض  ا مشل  ماطل  ديار بمرو ا 
 د شار  العةر  ا المةرد   االنتياضة  ضةد الدالة       
العثماني و ا بعةد ان فشةل  احلمومة  العثمانية  مةن      
احلام اازمي  بالثوار اتبع   يا   االره اةرا ة   

ثيةة   امةة  جيوشةةاا باةةد  ا ثةةرم اللةةرى  معاةة و 
المرديةة و ا  ةةد ثةةاا  بشةةارى جتةةو ان مصةةا علةةى  
الدع  الرا ل ا االنمليزم لمن جاوده مل تعثر عةن  

و ا   عةا   (54)اي  نتي  و لةثل  اضةطر اح االختيةا    
   تا مدير شرط  اال تان  ا اي  )رضوان 1906

ا  باشا(و ا نان يعةادم المةرد املوجةودين   العادةم     
يضطادا و ا  د اتام  العائل  البدرخانية  بتةدب    
امةةر ملتلةة  ا اجاةة  ادةةابع االتاةةا  اح عبةةدالرزام   

و ا علةةل شةةاطو ا اعتلةةا االثاةةانو ا  ةةد (53)بةةدرخان
ار ا عبد الةرزام ر ةال  داخةا السة ن اح السةلطان      
عبد احلميد يايل  تل  مدير الشرط و لماة  يتماةى   

احلادثة  بةدأت الدالة     لو نان  اتل .. ا نتي ة  اةثه   
العثمانيةة  بايةةل المةةث  مةةن العائلةة  البدرخانيةة  اح  
اخلةةارج امثةةا : امةة  عةةالل بةةدرخانو ثيةة  نيتةة      
احلمومة  اح ا ةبارط  مةع بعةض االة  ا ااةا  الةة        

و ا مشةةا (54)اغايةة  شةةعبي  با ةة  )عزيةةزة االاالد(   
االعتلا  اا الايل البدرخاني  الةثين نةانوا يعملةون    

السلطانلو ث  نلا عبد الةرزام ا علةل   داخا اللصر 
و ا ادت (55)شةةاما اح  ةة ن طةةرابلس الغةةر  بليبيةةا  

اثه احلادث  اح ان ير ا اانونور السةي  االنمليةزم   
  اح ازيةةةةر  31/3/1906  اال ةةةةتان  ر ةةةةال     

اخلارجي  الربيطاني  اداارنراىو ا تعةد اةثه اثيلة     
ن امة   لل الشرف ان اعلمم  ب  (56)مام و اجا  فياا

العادم  )مدير الشرط ( ا تانبو  رضوان باشةا  ةد   
مةةن الشةةار اجلةةارمو ان نبةة      22اغتيةةا مسةةا  يةةو    

االغتيا  الثم تلو  الشائعات ان رئيس  مةن رؤ ةا    
ا ةرة بةدرخان المةرد ا امةا عبةدالرزام بة  ا علةل        
شاما باشةا ثرضةا علية   ةد ادى اح ايةاج    صةر       

حتليةق خادة      يلدز )السةلطانل( ا تشةمل  جلاة     
مةةن الزعمةةا   13اعةةتلل مةةع  28اللصةةرو ا   يةةو  

المرد ا اضعوا ليعا على منت بةاخرة ا ار ةلوا اح   
املاا . عبد الرزام اح مم  ا علل شاما اح باغةازىو  
ا البا ون اح اجلزائةر املجتلية    االخبيةا. ان عبةد     
الرزام ا علل شاما اما من اجنا  املرثةو  بةدرخان   

 د نيل   ثيا  اح نانديا )جزيرة المري (  بي  ا
 و ا بعد ذل  اعيد بدرخان مع ااثد ا 1850 ا  

تسةةةع  مةةةن اعضةةةا  ا ةةةرت  اح ا ةةةتانبو و ثيةةة    
ا ةةتطاع  اةةثه العائلةة  حتليةةق نيةةوذ نةةب  علةةى      
السلطاتو ا نان ادف السلطان بسط  ةيطرت  باةثه   
الطريلةة  علةةى العشةةائر المرديةة  السةةانا    ا ةةيا      

ى. ا مبرار الزمن نيل زعما  نةرد  ةددا اح   الصغر
العادم و فتشما باثه الصورة ثةز  نةردم  ةوم      



 
 
 
 
 

 
  

 

86 

 تأرخييةدراسات 

العادم  بزعام  البدرخاني  الثين ارتلى عدد من 
ارمةةاا  اح ماادةةب عاليةة و فمةةان عبةةدالرزام بيةة    
نائب رئيس التشرييات لشوان السيرا و اعلل شةاما  

 لس   ائد ماطل   موتارىو ا نان بدرم عضوا  
الدالةة و ا نةةان اربعةة  مةةاا    شةةرط  العادةةم . ا   
اخةةةران   ماادةةةب مرمو ةةة    الواليةةةات. ا نةةةان   
نيوذا  ميتد اح  صر اليلدز ا احلرس السلطانل..ي 
ن.ر. اانونور. نما ارفق اانونور مع ر ةالت  ملطعةا   
مةةن جريةةدة )ا ةةدا ( الةةيت نشةةر فياةةا خةةرب ملتةةا      

 رضوان باشا.
 ةةةاارة نةةةب ة   عةةةا  ا ثةةةدث    العادةةةم  م

  اشةةرت  فياةةا المةةرد السةةاناون امةةا  الةةداائر 1906
و ا لعا ذل  نان بسبب نيةل ا اعتلةا    (57)احلمومي 

 البدرخاني .
نمةةةا  ةةةا  المةةةرد   مدياةةة  اجلزيةةةرة   شةةةار    

  مب ةةاارة نةةب ة اشةةرت  1907ثزيةةران مةةن عةةا  
فياةةا ثةةوالل مخسةة  االف نةةردم ا طةةالبوا بطةةرد      

ين ا ا الةة  الةةوالل ا اثتلةةوا دائةةرة  املةةوظي  اليا ةةد
. ا نةةةةان يوجةةةةد   العادةةةةم  (58)الربيةةةةد ا الةةةةربى

ا تانبو  جالي  نةب ة مةن المةرد  ةوا  مةن العائلة        
البدرخانيةةة  اا الااريةةة  اا املبعةةةدين البابةةةاني  اا  
الطلب  المةرد الدار ة    العادةم  ا اعةداد غية ة      

 من المرد املااجرين الياا.
 نظمات الكردية:اجلمعيات و امل

بدأ المرد بالاشاط السيا ل ا الثلا   بيا نااي  
و ا  ةةد (59)اللةةرن التا ةةع عشةةر نمةةا ذنرنةةا  ةةابلا    

تلرب  احلموم  العثماني  من املايثين المرد الةثين  

شةةمل  مةةاا  الير ةةان احلميديةة  ا ا سةة  املةةدارس  
العشائري و ث  ما  بعض افةراد العائلة  البدرخانية     

  العليا   العادم  لمسب ت ييةدا و  ا غ اا الوظائ
ا رغةةة  نةةةا ذلةةة  مل تعةةةد اةةةثه السيا ةةة  ترضةةةل  
الةةوطاي  المةةرد الةةثين نةةاداا بةةالتطور السيا ةةل ا    
الثلةةا  ا الااةةوه بةةالوعل اللةةوملو أم اناةة  اااةةوا  
 و العما السيا ل لتحليق ما مل مللة   ةليا و ا   
ظاةةةرت بةةةوادر جلمعيةةةات ا ما مةةةات  يا ةةةي  ا     

 و مااا ما ي تل:(60)ثلافي  نردي  عدة اجتماعي  ا
 مجعية العزم القوى الكردستانية -1

 م:1900)عزم قوى مجعييت( 
تعد اةثه اا  لعية  نردية  ظاةرت مةع مطلةع       
اللرن العشرينو لمن املعلومةات املتةوافرة عااةا  ليلة      
ان مل تمةةن نةةادرةو ثيةة  ال نعةةرف ااجةة  نشةةاطاا ا  

ناا ا سة  مببةادرة   عملاا ا برا ااو ا لمن املعراف ا
و ا مةن  (61)فردي  من  با فمرى افادم ديةار بمةرم  

اعضائاا الاشيط : امحد رامز نةردى زادهو ا امحةد   
خلسل زادهو ثية  نتةب الخة  مولةود نامة  باللغة        

و ا نةةان امحةةد (62) 1899المرديةة  بلا ةة  زازا عةةا  
 و ا اةةو 1904رامةةز نةةردم موجةةودا   مصةةر عةةا   

ال يعةةرف بالضةةبط  ةةبب    اثةةد اعضةةا  اجلمعيةة و ا  
اجةةوده فياةةاو اةةا اةةو بسةةبب مطاردتةة  مةةن  بةةا     
السلطات العثماني  اا ليت  فرع لل معي    مصرو ا 

و يةةثنر انةة  عةةرف   مصةةر    (63)لمةةن زنةةار  ةةلوبل  
نممثةةةةا لل معيةةةة و ا يةةةةثنر المةةةةد امةةةة  بةةةةوز   

و ان اجلمعيةة  اغللةة  مةةن  بةةا السةةلطات  (64)ار ةةلن
راس   مصةر   و ا ةد دةدر نة   1904العثماني  عةا   
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بعاةةوان )امةة  بةةدرخان(   مطبعةة  االجتاةةاد الةةيت    
يديراا املتاور المردم عبداهلل جةودتو ا نتةب علةى    
غلف : ان ربع المتا  يعود اح لعية  عزمةل  ةوى    

و ا  ةةد ا ةةا  امحةةد رانةةز   مصةةر    (65)المرد ةةتاني 
و امةن  (66)عل ات مع انصار لعي  االحتاد ا الرت ل

-1898يي  نرد ةةةةتان )اللفةةةة  للا ةةةةر ان دةةةةح 
( مل تةةةثنر ام شةةةل  عةةةن اةةةثه اجلمعيةةة  ا  1902

 نشاطاا ا اادافاا.
 م:1908مجعية تعاون و ترقي الكردية -2

  اجةةةازت 1908بعةةد االنلةةل  العثمةةةانل عةةا     
السلط  اجلديدة  يا  لعي  تعةاان ا تر ةلو ا اةل    
اا  لعي   يا ي  نردي  تعمةا بصةورة علاية و ا    

معية  نةا مةن: امة  عةالل      نان من ابرز مو سل اجل
بةةدرخانو ا الشةةيخ عبةةداللادر الااةةرمو ا امحةةد ذا   

و انةان  (67)المياو ا اجلارا  شري  باشةا.. ا غ اة   
و ا عةةةدت (68)لل معيةةة  مااةةةاج داخلةةةل خةةةاع باةةةا 

اجلمعي  املمثا الشرعل للشعب المردم   نرد ةتانو  
  عةةاد المةةث  1908ا بعةةد االنلةةل  العثمةةانل عةةا  

لمرد اح اال تان  ا انضموا اح اجلمعية و  من الشبا  ا
امثةةا : اليريةةق فةةواد باشةةاو ا المةةد شةةمرمو ا فةةواد  
بابان زاناو ا شةييق اارا ةللو ا فةت  اهلل اغياةدمو ا     
المد ام  ب   ليمانو ا اخت  الشيخ عبةد اللةادر   

 .(69)رئيسا لل معي  ا ام  عالل بدرخان نائبال عا 
ادر مةةع اباةةا  ا ةةد اعطةةى تعةةاان الشةةيخ عبةةدالل 

بةةدرخان   اةةثه احللبةة  للحرنةة  اللوميةة  المرديةة   
السيا ي  زمخا نب ال لنا   د جاازاا اخللفات اليت 
نان   ائم  ب  العائلت    بداي  اللةرن العشةرين.   

ا  ةد لعةب املتاةور خليةةا خيةالل دارا نةب ا   اةةثا      
و ا  د نال  اجلمعي  العط  ا الت ييةد مةن   (70)اجملا 

عيةةةةةات ا املا مةةةةةات العربيةةةةة  ا الرتنيةةةةة  ا    اجلم
و ا ا امةةةة  اثتيةةةةاالت ا مارجانةةةةات  (71)االرمايةةةة 

خطابيةة    العادةةم    ماا ةةبات شةةتىو ممةةا جلةةب  
الياا االن ارو ا  د نتب  دحيي  فوتش االرماي    

  مةةا  1908( لشةةار تشةةرين الا  عةةا  53عةةدداا )
: يللد ادبح  عل اتاا بالتةدريا مرضةي    (72)ي تل

ميرثةة ..يو ا نةةان اجلانبةةان الرمةةين ا المةةردم       ا
 يرددان الناشيد الوطاي  ا الرماي .

ا ا س  اجلمعي  فراعا عدة   نةا مةن مدياة     
و (73)بدليس ا املودا ا ديار بمر ا ارضرا  ا بغداد

ا د ع  الير  بة  الاةاس مباا ةب  انتجةا   لةس      
املبعوثةةةةان ا ار ةةةةا فةةةةرع املودةةةةا بر يةةةة  باةةةةثا  

و ا نان  اجلمعي   د اددرت دةحيي   (74)اخلصوع
و ا (75)با   )نرد تعاان ا تر ةل لعية  غرتسةل(   

نان  ا بوعي و ا توح رئا ة  حتريراةا توفيةق مةن     
د( الشةةاعر المةةردم مةة  ه بةةمدياةة  السةةليماني  أم )

و ا عاانةة    ذلةة  مةةل  ةةعيد المةةردم    (76)املعةةراف
 الاور ل ا اياعيا ثلل بابانو ا اثتوت الصحيي 

علةةى المةةث  مةةن املوضةةوعات االدبيةة  ا اللغويةةة  ا      
احلضةةاري  ا الرتبويةة و ا دعةة  اح تةة لي   ةةاموس     
نردم مدر لو نما نشر مل  ةعيد   اثةد اعةداداا    
ملاال بعاوان )ماذا متاج المرد( ف جا  بايسة  عةن   
السةوا  مونةدا انة  نةان ييمةر   اةثه اللضةي  ماةةث        

يلةو  علةى ان   عاما ا تودةا اخة ا اح ا ةتاتاج     15
و نمةا انةدت   (77)ما متاج  المرد او االحتاد ا العلة  
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اجلريةةدة   دةةيحاتاا علةةى بةة  را  االخةةوة بةة       
و ا مل يعثةةر علةةى عةةدد مةةن   (78)الشةةعو  العثمانيةة  

اجلريةةةدة ملةةةدة طويلةةة و ا اوةةةا عةةةرف عااةةةا بعةةةض  
املعلومات نان مصةدراا اثةدى اجملةلت اليرنسةي و ا     

  اال ةةتان  عةةةا    نةةثل  نتةةةا  ادةةدره شةةةاابازيان  
و اال ان   د عثةر   اآلانة  الخة ة علةى     (79) 1911

العةةدد الا  اةةثه اجلريةةدةو ا  ةةد نشةةرت جريةةةدة      
دةةورة زنموغرافيةة  لثةةد    (80))نورد ةةتانل نةةوم( 

 اعداد اجلريدة مع بعض التياديا.
نان  جلمعية  تعةاان ا تر ةل المةردو نةواد  عةدة       

و ا (81)م ا سةة  مةةن  بةةا املةةثلي  المةةرد   العادةة 
غ اا من املدن نبتليس ا ارضرا  ا موشةل ا ديةار   

و ا افتةت  اا  نةاد   العادةم  يةو      (82)بمر ا بغةداد 
 و ا ا ةةةي  مباا ةةةب  االفتتةةةا  ثيةةةا 25/9/1908

( 500نب     اع  املطالع  )فاز جنيلرى( ثضره )
 .(83)شج  ب  اعضا  ا ضيوف

ا عةةةرب احلاضةةةران عةةةن اخلدةةةا  لل معيةةة       
ا مةةةدثوا الد ةةةتورو ا اعلاةةةوا اخلدةةةا   اجلديةةةدة

ملبةةادئ اجلمعيةة و ا نةةثل  مبةةادئ لعيةة  االحتةةاد ا  
الرت ل   العةد  ا احلرية  ا املسةاااة ا ةد ا ةتعره      
اخلطبةةا    احليةةا العل ةةات الخويةة  بةة  المةةرد ا   
اللوميات الخرى عرب التاريخ ا خادة  مةع االرمةنو    

    ا اةثا يةد  علةى اجةةود ممثلةل  وميةات خمتليةة     
احليةةاو ا نةةان نةةادم العادةةم   ةةد دأ  علةةى علةةد     
امسةةةيات دةةةدا   مةةةع الرمةةةن داخةةةا ا ةةةتانبو  اا  
خارجاا   املااطق اليت يوجد فياةا الرمةن ا المةردو    
ا امتدث  الصح  الرماية  انعلةاد اةثه االمسةيات     

لناةةا تةةةودم اح تلةةار  الشةةةعب  ا حتمةةا املشةةةانا    
 .(84)بيااما

 الاةةوادم المرديةة   يعةةد نةةادم بةةدليس مةةن انةةرب  
 اطب و ثي  بلو عةدد اعضةائ  عاةد االفتتةا  انثةر      

( عضوا دفع  ااثدةو ث  ادةل  اعةداداا   650من )
اليةةاو ا شةةملوا   50بعةةد مةةدة  صةة ة اح انثةةر مةةن    

( 10خليةةةا مسةةةلح و ا اثتةةةوت نةةةا خليةةة  علةةةى )
اشجاعو ا  اموا باحلياظ على مديا  بةدليسو ا مل  

ب   ثةة  بلةةو عةةدد  ييسةةحوا اجملةةا  للسةةلب ا الااةة 
املاتم  اح نادم االحتاد ا الرت ل   مدياة  بةدليس   

شجصا ا ثسب تلرير نائب اللاصا الرا ةل     90
املديا  انيمةوفيتش اح ازارة اخلارجية  الرا ةي       

 و فلةةةد بلةةةو عةةةدد اعضةةةا  الاةةةادم 22/11/1908
( الةةةة  عضةةةةوو ا شةةةةعر  70المةةةةردم انثةةةةر مةةةةن ) 

  الاةةادم المةةردم  االحتةةاديون بتزايةةد خطةةر اعضةةا   
علةةةيا و لةةةثل   ةةةاموا بغللةةة    شةةةار ايةةةار عةةةا       

و ا مل جنةةد اثةةار نشةةاط بليةة  الاةةوادم    (85) 1909
المردي  ما عدا نةادم مةوش الةثم ا ةا  عل ةات مةع       

و ا لعةا اةثا االتصةا  مةع     (86)رؤ ا  العشائر المردي 
رؤ ا  العشةائر نةان مةن اجةا توثيةد اللةوى للليةا         

املو ةة  ان خلفةةات ظاةةرت باالنتياضةة و ا لمةةن مةةن 
و ا (87)بة  اعضةةا  الاةةادى مةن اجةةا السةةيطرة عليةة   

ازداد خوف االحتادي  من نشاط تل  الاوادىو لثل  
امةةراا باغل اةةا ااثةةدة تلةةو الخةةرى. ا نةةان اعضةةا   
لعي  تعاان ا تر ل المةرد يعتلةدان ان بريطانيةا    

زرا و ا اةةثا السةةبب فلةةد ار ةةلوا بر يةة   او ةةوف تةة
 بريطانيةةةا   اال ةةةتان و ا اجابةةة   بو ةةةاط   ةةةي  
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احلموم  الربيطانية  عةن الرب ية  مبارنة  اخلطةوة ا      
. نما ان فرع لعية  تعةاان ا تر ةل    (88)مرثب  باا

المةةرد   املودةةا ار ةةا بر يةة  اح احلمومةة  الثانيةة   
 .(89)مباا ب  افتتا   لس املبعوثان

امل تستمر اجلمعي    العما السيا ل ا الثلةا و  
د االحتةاديون علةى غللاةاو ا  ةد زاا  اعضةا       با عاة 

اةةةةثه اجلمعيةةةة  نشةةةةاطا  بعةةةةد االغةةةةلم بصةةةةورة 
 .(90) ري 
 مجعية نشر املعارف الكردية -3

 م:1908)كورد نشر معريف( 
اال لعي  ادبي  تربوي  ت  س  بعد االنلل  

و ا نانةة  تابعةة  جلمعيةة  (91) 1908العثمةةانل عةةا  
و ا نةان  (92)نة  متواةا  التعاان ا الرت ل المرد اليت نا

و ا عملةةة  (93)خليةةةا خيةةةالل مةةةن اشةةةار مو سةةةياا
اجلمعي  على نشر الثلاف  المردي  ا جنحة    فةت    
مدر ةة  نرديةة  لتعلةةي  اطيةةا  اجلاليةة  المرديةة       

ا ييةة  باملدر ةة  الد ةةتوري و ا نةةان   (94)العادةةم 
ماااجاةةا مةةدارس االتةةرا  الخةةرى التابعةة  لةةوزارة     

وزير اياعيةةا ثلةةل بابةةان.. ا   املعةةارف   عاةةد الةة  
انيط  ادارة املدر   بعبد الةرمحن بةدرخانو ا نةان    

طالبالو ا ازداد عةددا  بعةد مةدةو ا     30يدرس فياا 
ا سةةةة  اةةةةثه املدر ةةةة  مبسةةةةاعدة اغايةةةةا  المةةةةرد  

 .(95)املوجودين   اال تان 
تعةةد اةةثه اا  مدر ةة  نرديةة  دةةرف و ا  ةةا        

ا  ةعيد  بالتدريس فياا نةا مةن امحةد نةردم زادهو     
نور ل.. ا  اموا بطبع نتةا   واعةد اللغة  المردية      

. ا تللةةةى فياةةةا نةةةثل  دراس    (96)  اةةةثه املةةةدة 

و ا نةان لل معية    (97)الوطاي  ا اللومية  ا الرتبوية   
و ا (98)ن ةةا  داخلةةل اثتةةوى علةةى المةةث  مةةن املةةواد  

لل معيةة  ايئةة  اداريةة  ا رئةةيس فجةةرمو ا تمةةون      
  الريةل ا تو يةع   ليع املرا ةلت خمتومة  بةاخلت   

رئيس اايئ  االداري و ا تتمون ااردات اجلمعي  مةن  
بةةدالت االنتسةةا  ا االعانةةات ا التربعةةات.. امةةن مل    
يدفع االشرتانات ملدة ثاني  اشار ير ن  يدهو ا بعةد  
ان ادر  االحتاديون ت ث  اةثه املدر ة  علةى اطيةا      
المرد ا ب  الرا  اللومي  فيا  الثلواا ا ضةايلوا  

 .(99)ر يااو ث  امراا باغل اامد
 :1912مجعية هيفي -4

اا تاال لعي   يا ي  ثلافي  ايضاو ا  د ا سة 
 موعةةة  مةةةن الطةةةل  المةةةرد   معاةةةد خلةةةق آلةةةل 
الزراعةةل   اال ةةتان و ا اةة :  ةةدرم ليةةاو ا عمةةر  
لياو ا فواد متوو ا جرا  زاده زنل من ديةار بمةر   

الا ةةب  و ا نةةان خلليةةا خيةةالل(100) 1912  عةةا  
املعاةةةد دار نةةةب    تاميةةة  الةةةرا  اللوميةةة  لةةةدى   

و ا اةوال  االربعة    (101)الطل  المرد   اثه املدر ة  
املةةةثنورة ايةةةاؤا   ةةةد نتبةةةوا مااةةةاج اجلمعيةةة و ا 
ثصةةلوا علةةى املوافلةةات االدةةولي  ا اعلاةةوا   عةةا      

  عةةةةن االدة لعيةةةة  اييةةةةل المرديةةةة       1912
 تحسةةان لةةدى  اال ةةتان و ا  ةةد  وبةةا ت  يسةةاا باال   
و ا ادةب   (102)الطل  ا املةثلي  المةرد   اال ةتان    

عمر ليا  مرت ا اا بصورة مو ت  حلة  انعلةاد   
و ا  ةد  الةدنتور شةمرى المةد بة  مةن       (103)املومتر

و ا (104))معةةدن( مسةةاعدات ماليةة  مامةة  لل معيةة     
و ا (105)نةةثل  ث ةةل مو ةةى رئةةيس عشةة ة مودنةةان
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دةةةم  يتاةةةافتون علةةةى نةةةان الطةةةل  المةةةرد   العا
االنتسةةا  اح اجلمعيةة  با بةةا  شةةديد ا مةةن اةةوال    
نما  فةوزم ا اخةوه ا ضةيا  اامةلو ا جنة  الةدين       
ثسة  مةن نرنةةو و ا بابةان زاده عزيةزو ا شةةييق     
من ارفاسو ا محزة من ميميسو ا طاار علل مةن  
خربوت ا عبد المةري  مةن السةليماني و ا دةاحل ا     

  بةةدرخان ا عبةةد اللاضةةل مةةن ديةةار بمةةرو ا ادةة  
مصطيى رشاد من ديار بمرو ا الدنتور شةو ل مةن   
ماابةةادو ا المةةد ماةةدم مةةن  ةةا و ا فةةواد الةةثم      
اعدمتةة  السةةلطات العثمانيةة  فيمةةا بعةةد ا الشةةاعر   

و ا نةةان اةةثه (106)عبةةدالرمحن رثةةي  مةةن امةةارم 
اجلمعيةة  دار نةةب    ايلةةاظ الشةةعور اللةةومل لةةدى  

ثاا  طاار  الشبا  املثل  المرد   نرد تانو فلد
و ا   ذنرى (107)علل فت  فرع اجلمعي    ارضرا 

ت  يسةةاا ا ةةت جرت اجلمعيةة  ممانةةا اا ةةعا ال امةة    
 و علةةةةدت 1913اثتيةةةةا  لةةةةاا مو ا   عةةةةا  

اجلمعيةة  مومتراةةا الا . ا فةةت  فةةرع لل معيةة     
و فبعةةد  ةةير  ةةدرم   (108)مدياةة  لةةوزان بسويسةةرا  

اا  بةالطل   ليا باشا للدرا     اارباو التلى ا
المرد نالخوين انر و ا مشس الدين ليا باشاو ا 
بابةةان زادهو ا رجةةان نزاةة و ا  ةةلي  ثابةة  مةةن      
در ةةي و ا ا تحصةةا اةةوال  علةةى موافلةة  املرنةةز      
الةةرئيس لل معيةة    اال ةةتان  ليةةت  فةةرع لةةوزان ا 
أخثاا على عاتلا  تعرية   ضةي  الشةعب المةردم     

اة  جةداو ثية     لألاربي و ا نان اثا اليرع دار م
اطلع االجانب على اجود الشعب المةردم ا تارلة    

 تصب .غا ثلو   امل

نمةةةا ا امةةة  اجلمعيةةة  اتصةةةاالت مةةةع اجلمعيةةةات 
. نمةا ادةدرت   (109)العربي  املاااض  للحم  العثمانل

م راز و ااياةا ) 1913اجلمعي   لة  شةاري  عةا     
نورد( يو  المردو ا ددر مااا ثلث  اعةدادو الا     

و ا الثالة     6/7/1913و ا الثانل   6/6/1913
 و ا نةةان رئةةيس حتريراةةا عبةةدالمري   1/8/1913

و ا نانة  تصةدر بةاللغت     (110)افادم من السليماني 
المردية  ا الرتنيةة و ا ر ةة  علةةى غةةلف العةةدد الا   
دةةورة للسةةلطان دةةل  الةةدين االيةةوبل ا   غةةلف    

ف العةةدد الثةةانل دةةورة نةةري  خةةان زنةةدو ا   غةةل   
العةدد الثالةة  دةةورة ثسةة  ناعةةان باشةةا مةةن عائلةة   

. ا نان مةن ابةرز الةررم اجمللة      (111)بدرخان المب 
  اللسةة  المةةردم عبةةدالمري  افاةةدم ا جنةة  الةةدين  
ثس  من نرنو و ا محزة بي  مةن ميمةيس. نمةا    
نان من ابرز الررم اللس  الرتنل عبداهلل جةودت ا  

و ا (112)اياعيةةا ثلةةل بابةةان ا ممةةدا   ةةامل بةة    
نان  اجملل  ااضةح  الاةدافو ثية  دعة  اح اضةع      

و ا   العةةدد الا  نتةةب ملةةا  (113)الة  بةةا  المرديةة  
بلل  اثد اعضائااو ا او عبد المري  مة  االطيةا    

و (114)المرد علةى االنت ةا    املةدارس ا الةتعل  فياةا     
 ث  تغ  ا   اجملل  اح )ا تاام نورد( مشس المرد.

عي    العما اح ان بةدأت احلةر    ا ا تمرت اجلم
العاملي  الاحو ثي  تو ي  نشاطاتاا بسةبب التحةام   
انثةةر اعضةةائاا لباةةات اللتةةا و ا اادعةةوا ارشةةةي       
اجلمعيةة  عاةةد اثةةد االشةةجاع اايةة  عبةةد العزيةةز   

و ا بعد انتاا  احلر  ا ت ني  اجلمعية   (115)حلي اا
 .(116)نشاطااو لمن الممالي  الترا  اا يوا نشاطاا
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 هوامش املبحث االول:

/ 80و 77و 76باتري  مارى ملزو  لط  بين عثمانو س -1
/ د. 14احلابللو شانر افادمو تلجي  الت ريخ العثمةانلو ع  

المةةةود دةةةاحل ماسةةةلو ثرنةةة  اليل ةةة  العربيةةة    الشةةةرم   
 و71و ع 1978اال يومو مصرو 

Shaw. History. O.p. cit. P. 172 

 .93-92عبد احلميدو ع  عللو اارخانو السلطان-2
االلةةلو المةةد مصةةطيىو السةةلطان عبةةد احلميةةد الثةةانلو     -3

 .15و ع 1994املوداو 
*عبةةد اللةةادر عصةةم  براةةان الةةدينو دار الاةةوا  العةةر        

و ر. .غو ادا  جامع  1914-1908 لس املبعوثان العثمانل 
 .19املوداو ع 

 / مةةدث  باشةةاو ثيةةاة314اا ةةلبو السةةلطان المحةةرو ع -4
 .189و ع 1325و ا تانبو و 1 يا ل خدماتلو ج 

5-Edward mead Earl. Turkey, The freat powers and 

Baghdad railway. P. 9. 

 .97عبد اللادر عصم و دار الاوا  العر و ع -6
 .93ماسىو المود داحلو ثرن  اليل   العربي و ع -7
 .194املودللو عر  ا انرادو ع -8

9-Christian More: Leskurdes. Oujourdhuis. Hormattan. 

Paris. 1984, p. 53. 

 .199املودللو املصدر السابقو ع -10
 .89االرثي و تطور العرامو ع -11
 .24و ع 1الوردمو ةات اجتماعي و ج -12
 .75-74ماسلو المد داحلو ثرن  اليل   العربي و ع -13
 .25و ع 1الوردمو ةاتو ج -14
و جةثارنا ال تةزا  ثية و ترلة :     بوندزو جوى ا اخةران -15

 .31-30و ع 1982ممل ثبيب املومنو بغدادو 
ااو من الداع  لاشو  فمرة اجلامعة  اال ةلمي و ا ذنةر    -16

ان عامل اليو  او عامل االمرباطوريات نالرا ةي  ا االنمليزية    
ا اليرنسةةةي  ا االملانيةةة ..و ا ان ااجةةةب املسةةةلم  ان يليمةةةوا  

  ا تلة  امةا  اةثه الةدا  الطامعة       امرباطوري  توثد نلمةتا 
فةةةيا و ا مل يةةةدع اح اثةةةدة تامةةة  بةةة  اال ةةةوا  ا الةةةدا       
اال لمي و با دعا اح ان يمون للمسلم   يادة ااثدة متمثل  

السةةلطان العثمةةانل. لةةا  الةةدين االفغةةانل ا الشةةيخ المةةد    
 .113-107ب اتو ع  980و 2عبدهو العراة الوثلىو ط 

 .75-63دو العرام   العاد احلميدمو ع ثسنو جا   الم-17
 .146يا ر: ع -18
 .46-45جليللو راب رينو ع -19
 .46 . نو ع -20
 .147خالي و الصراعو ع -21

22-Edgar Oballance. O.p.cit. p. 18. 
M.M. vanbrainessen. O.p.cit. p. 234 

 .29مياور ملو االنرادو ع 
 .85الزاري و نيش و ع -23
 .43رانو احلرن  المردي و ع جليلل ا اخ-24
 .79اد  مشسو رثل  اح بلد الش عانو ع -25
/ امحةةةةةدو نمةةةةةا و 89و 88و 86الزاريةةةةة و نيشةةةةة و ع -26

 .88-86نرد تان: 
 .18جليلل جليللو ناض  االنرادو ع -27
 .91-90امحدو نما و نرد تان: -28
/ جليلةةةل ا اخةةةرانو احلرنةةة   92الزاريةةة و نيشةةة و ع  -29

 .44المردي و ع 
 .8-9امحدو نما : نرد تان: -30
 .92 .ن. ع-31
 1319لةادم االخةرة    1و 28دحيي  نرد تانو العةدد  -32
 .54 و جليللو ناض  االنرادو ع 1901 –اة 
/ علةلو ثامةد   44جليلل ا اخرانو احلرن  المردية و ع  -33

 .25المودو املشمل  المردي و ع 
David Medowall. O.p. cit. P. 31. 

34-M.M. vanbruinessen. O.p.cit. p.235. 

Edgar o. balance o.p.cit. p.17. 

ا للمزيدو يا ر: ميلو عبداليتا  عللو  لة  نةاراانو العةدد    
 .1988و 65
 .87/ الزاري و نيش و ع 253زنلو خلد و ع -35

M.M. vanbruinessen. O.p.cit. p.235. 

36-M.M. vanbruinessen. O.p.cit. p.235. 

 .88 و ع الزاري و نيش-37
 .25عللو ثامد المودو املشمل  المردي و ع -38
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-227ثسنو جا   المدو العرام   العاد احلميةدمو ع  -39
 .85و ا للمزيدو يا ر: د. نما و نرد تانو ع 230

40-M.M. vanbruinessen. O.p.cit. p. 234. 

 .38ابوبمرو امحد عثمانو انراد املللو ع -41
 .234-233الزاري و نيش و ع -42
/ الزاريةة و 38ابةةوبمرو امحةةد عثمةةانو انةةراد امللةةلو ع    -43

 .186نيش و ع 
 .154الزاري و املصدر السابقو ع -44
 .137و 136و 127الزاري و املصدر السابقو ع -45
 .92امحدو نما و نرد تانو ع -46
 .362الزاري و املصدر السابقو ع -47
 / جليلل ا اخةرانو تةاريخ احلرنة    29زنلو خلد و ع -48

 .70المردي و ع 
49-M.M. vanbruinessen. O.p.cit. p. 239. 

 .194امحدو نما و نرد تانو ع -50
 .6خالي و الصراعو ع -51

52-osman ergin, Turkiye muarif, tarihi –3 cilt. Istambul 1. 

1944. P. 1184. 

 .29/ مياور ملو االنرادو ع 173نيمت و االنرادو ع -53
اةةةو الةةتمش دارد  1326يةة  عثمانيةة   ةةالاام  دالةة  عل-54

 –اةةة  1326اجنةةل  ةةا  در  ةةعادتو مطبعةة  امحةةد اثسةةانو  
 .10 و ع 1908
 .11/  ايلوو االنرادو ع 86امحدو نما و نرد تانو ع -55
 اة. 1710و لادم الاح 1533جريدة الزارا و العدد -56
 .21جليللو ناض  االنرادو ع -57
 .27مردي و ع عللو ثامد المودو املشمل  ال-58
 .22جليللو ناض  االنراد: -59
 .23/ جليللو ناض  االنرادو ع 87الزاري و نيش و ع -60
 .23جليللو املصدر السابقو ع -61
 .23جليللو ناض  االنرادو ع -62
 اة. 1310و  ا  1516جريدة الزارا و العدد -63
و ط 1احلسينو عبد الةرزامو تة ريخ الةوزارات العرا ية و ج     -64
 .153و ع 1988دادو و بغ7

 اة. 1310و  ا  1516جريدة زارا و العدد -65
 .160ثسنو جا   مسدو العرام   العاد احلميدمو ع -66

67-turk, tarih dergisi, citll sayi 63. 1997. Asiret mektebi. P. 
78. 

 اة. 1310و لادم االا و 1533جريدة الزارا و العدد -68
  . 1898و 1جريدة نرد تانو العدد -69
 .320اةو ا تانبو و ع  1316 الاام و ن رات معارفو -70
 

 هوامش املبحث الثاني:
 .195املودللو عر  ا انرادو ع -1
 و مبحاالةة  اخةةرى 1887للةةد  ةةبل  نةةاظ  نةةامل   عةةا   -2

لتشميا تا ي   رم لمةن الاالتة  مل تلةق الت ييةد مةن  بةا       
 طلب  نلي  الطب العسمرم.

Shaw. O.p.cit. p.250. 

و ترلةة : د. 1908رامةةزاو ارنسةة و ترنيةةا اليتةةاة ا ثةةورة -3
 .50و ع 1906داحل امحد العلىو ب اتو 

 .217عللو اارخانو السلطان عبد احلميدو ع 
4-Fisher. W. b. change and development in the middle east, 

newyork. 1981, p. 338. 

5-Encyclopediade/ islame, nouvelle edition, t.g livr – 61-
62, paris. 1973. 

 .47و ع 1909و مصرو 1يمنو الل الدينو املعلو  ا اجملاو و جو -6
 .14شري و عبد الستارو اجلمعيات ا املا مات: -7
 .23 لوبلو    بيا نرد تانو ع -8
 .51/ رامزاو ترنيا اليتاةو ع 69و ع 1يمنو املعلو  ا اجملاو و جة -9
 .41/ ندي و ثو  العرامو ع 56و ع رامزارو املصدر السابق-10
 .275عللو اارخان السلطان عبد احلميدو ع -11

12-mehmed uzun: Dr. Ibdulla. Ceviet, heri, hej 7 paris. 

1990. P. 35. 
13-G. Gvoc, Gaglar: la   franeaise en turgnie, ed, is is, 

istambul, 1985. P. 196. 

/ ا 116مرديةةة و ع جليلةةةلو جليلةةةل ا اخةةةرانو احلرنةةة  ال 
للمزيد يا ر: ب بةا و فراةاد عمةرو ا ةحام  ةموتلو جريةدة       

 .22/4/1998و   297ريمام نورد تانو العددو 
-82/ رامز او ترنيةا اليتةاةو ع   69يمنو املعلو  ا اجملاو و ع -14
 .117-116و للمزيدو يا ر: امحدو نما و نرد تانو ع 83



 
 
 
 
 

 
 

 

 

93 

 2005  - 7 سردم العربي العدد
 .1902و  ا  30دحيي  نرد تانو العدد -15
 .46و اامش ع 2زنلو مشاا و جة -16
 .113-112جليللو ناض  االنرادو ع -17
و ى ادرو جبارو امليمر المردم عبداهلل جودتو ترل : مي-18

و السةةا  46عبةةد اليتةةا  علةةل ميةةىو  لةة  نةةاراانو العةةدد      
/ د. ب با و فرااد عمرو المردم الثم انلث 150و ع 1986

عبةةد احلميةةدو د. عبةةداهلل   االتةةرا  مةةن دنتاتوريةة  السةةلطان    
-43و ع 14/1/1998و 165والنو العةةدد نةةجةةودتو  لةة   

 .279/ عللو اارخانو السلطان عبد احلميدو اامش ع 44
و ع 46للمزيدو يا ر:  ادر جبةارو  لة  نةاراانو العةدد     -19
/ ا نةةثل و يا ةةر: ب بةةا و فراةةاد عمةةرو  لةة       151-152

 .44-43و ع 165والنو العدد ن
دمو المةةةرد   الوثةةةائق الربيطانيةةة و لاةةةدنو د. اليةةةد محةةة-20

 .21و 20و ع 1191
21-christin mere. O.p.cit. p. 57 

/ نةةريس 13د. شةةري و عبةةد السةةتارو طةةاارو اجلمعيةةاتو ع  
/ ا للمزيدو يا ر: 53ع    269د. ع      نوجراو نورد ل

ب بةةا و فراةةاد عمةةرو مسةةاام  المةةرد   املةةومتر االا  حلةةز   
تةةلو العةةدد   و دةةحيي  برايةة1902 ةةل بةةاريسو االحتةةاد ا الرت

2552   25/3/1998. 
احلبوبلو انةورو دار املةثلي    ثةورة العشةرينو ر. .غ. و     -22

 .14و ع 1989جامع  بغدادو  –نلي  االدا  
/ نما اشرت    املومتر 60و 58جليللو ناض  االنرادو ع -23

لةة  الاياعيةةا ثلةةل بابةةانو  ةةادر جبةةارو امليمةةر المةةردم عبدا 
 .11-6و ع 1985و السا  37جودتو  ل  ناراانو العدد 

المد  ا   ا ثس  ثس و تاريخ اللةرن التا ةع عشةرو    -24
 .192ع 
-183 ةةتيوردو د. زمونةةدو تةةاريخ الشةةرم االا ةةطو ع    -25
/ ا للمزيةةدو يا ةةر: الربيعةةلو دةةادم علةةلو اال ةةتيطان   184

-1822الصةةايونل   فلسةةط  ابةةان ثمةة  الدالةة  العثمانيةة   
/ 159و 1978و معاةةد البحةةو  ا الدرا ةةات ر.  . غو   1917

اةو سو ار مسرتاناو مصطيى نما  الثئب االغةربو دار ااةل و   
 .29و ع 1952
اخلالدمو ضيا  الدينو الباشاو اادي  احلميدية    اللغة  المردية و    -26

 .28و ع 1975حتليق ا تلدي : المد شدرمو ب اتو 
 .25افي و ع جلياو ناض  االنراد الثل-27
 .163يا ر: الصيح  -28
 .141االرثي و تطور العرامو ع -29
 1315ذم اللعةةدة  30دةةحيي  نرد ةةتانو العةةدد االا و  -30

 / بل  ج شة نوو اللضةي  المردية و    22/4/1898اةو املوافق 
 .62ع 
 .105ماسلو المودو ثرن  اليل   العربي و ع -31
 .90انلو نرد تانو: / الطالب66ال و بالمراد   ترنياو ع -32
 / 1898دةةةةحيي  نرد ةةةةتانو االعةةةةداد اخلمسةةةة  االاح -33

 .32جليللو ناض  االنرادو ع 
اةةةو  1316لةةادم االاح  25و 6دةةحيي  نرد ةةتانو العةةدد -34

/ امحةةدو امحةةدو عبةةد البةةا لو  63 و بةة  جو اللضةةي و ع  1899
الةةةدار السيا ةةةل لللوميةةةات   ترنيةةةا )االنةةةراد(. ر. .غو معاةةةد     

 .90و ع 1989ا ات اللومي و اجلامع  املستاصري و بغدادو الدر
و 24و 23و 22و 21و 20دةةةةحيي  نرد ةةةةتانو االعةةةةداد  -35

 اة. 1317مصرو 
اةةةو  1320و  ةةا  31-30دةةحيي  نرد ةةتانو العةةددان   -36

1902.  
-1898ملزيد من التيادةياو يا ةر: دةحيي  نرد ةتانو     -37

1902.  
 .38جليللو ناض  االنرادو ع -38
 .38يللو املصدر السابقو ع جل-39
اةةة  1319ذم احل ةة   4و 30دةةحيي  نرد ةةتانو العةةدد -40

1902.  
( امو عاةةا   ىرا ةةت ىيشةةتا  امحةةدو نمةةا  م اةةرو )تي مةة -41

 .65و ع 1978الصحاف  المردي و بغدادو 
 اة. 1318ذم اللعدةو  22و 27دحيي  نرد تانو العدد -42
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رةشو االمة    / نةونل 86-84جليللو املصةدر السةابقو ع   -43
 .26جلتو ع 

 .274عللو اارخان السلطان عبد احلميدو ع -44
 .63امحدو نما و تي م يشتين را يتو ع -45
 .15ادموندزو نرد ا تر  ا عر و ع -46
اةةو   1321الةر   ةا     6و 31دحيي  نرد تانو العةدد  -47

1902 .  
 .164الزاري و نيش و ع -48
 ري و اربع   رانو ملون-49
 .126 و نيش و ع الزاري-50
 .280الزاري و  . ن.    ع -51
/ جليلةةةةل ا اخةةةةرانو 182-180الزاريةةةة و نيشةةةة و ع -52

 .55احلرن  المردي و ع 
 .189الزاري و املصدر السابقو ع -53
/ ي  ل  بةالعودة بعةد   22  ادمو الثورات المردي و ع -54

اح ا ةةتانبو و ثة  طةارده االحتةةاديون ا    1909االنلةل  عةا    
 و نةونل   1926علية  باالعةدا  ا تةو    مصةر عةا       ثمموا 

 .29رشو االم  جلدتو ع 
 .189-188الزاري و املصدر السابقو ع -55

56-(371) (6114) (9928) (12142) South Eastern Europe 

(confidntial) (sir n.o con or to sir Edward Grey) (no 212) 
(con st) March 31, 1906. 

و امحةد عثمةانو نرد ةتان   عاةد السةل و  لة        نللل: ابوبمر
 .1983و مايس 13و السا  25الثلاف و العدد 

 .58جليللو ناض  االنرادو ع -57
  . نو ا الصيح .-58
 167-166راجع: ع -59
/ ا 11شةةري و عبةةد السةةتارو اجلمعيةةات ا املا مةةاتو ع  -60

 65للمزيدو يا ر: ميةىو عبةد اليتةا و  لة  نةاراانو العةدد       
 .27-125و ع 88ا  لس
 .62 لوبلو    بيا نرد تانو ع -61

Farhud pirbal omar: 

La. Genese de la Nouvelle Kurde, These pour lobtent de 
decterat de 3me cycleen litterature kurd paris 111. 1990 

دمييليميةةا نل ةةي  ا  ىبيةةات هد  ئةة ى  ماليسةةا نيةةثو وونةة-62
لة  الثلافية و املعاةد المةردم   بةاريسو      ديين مولودنامة و  اجمل 

 .77-75و ع 1985و ايلو  4العدد 
 .22   بيا نرد تانو ع -63
زنما و لا و اا  لعي  ثلافي  نردية  لعية  عزمةل    -64

 .1993و متوز 682 وى نرد تانو جريدة خباتو العدد 
/ امحةةدو نمةةا  م اةةرو  331زنةةلو خلدةة و اةةامش ع  -65

 .353ع و 1983مي ثااو بغدادو 
 .22 لوبلو    بيا نرد تانو ع -66
 .63بل  جو اللضي  المردي و ع -67
 .29-23شري و عبد الستارو اجلمعيات ا املا ماتو ع -68

69-christian more. O. p. cit. Pp. 73-74. 

ااو من عش ة مود ان ناثي  مةوتملو تللةى تعليمة  علةى يةد      -70
 و ا ادةب  امياةا   1900  مل  عيد نور لو ا جا  اح اال ةتان  عةا  

للصادام   املعاد الزراعل   العادم و ا نان يعرف اللغةات العربية    
ا اليرنسي  اضاف  اح لغتة  اال و ا اطةد دةدا ت  مةع ضةيا  افاةدم       
ديار بمرمو ا ب  في  را  المرداييت ا آليا  امو ا نردياو لمةن بعةد   

اموس. ا طرد ضيا  مةن املعاةد اخةث معة  ا ريلةات اا مسةودات اللة       
 و ادةب  ضةيا  نائبةا   الربملةان     1908بعد االنلل  العثمةانل عةا    

العثمانل ليمثا ديار بمرو ث  حتول  افمةاره اح الطورانية و ا ادةب     
فيلسةةوف اللوميةة  الرتنيةة و ا مل يعةةد املسةةودات اح خليةةا خيةةاللو ا  

 بثل   د خسر المرد نث ا من الااثي  الثلافي .
 .21تانو ع  لوبلو    بيا نرد 

Gerad chaliand: hes kurdes et kurdistan ed. Mu. Spero 
paris: 1981. Pp. 25-26. 

 .63جليللو ناض  االنرادو ع -71
 .64-63 .نو ع -72
 .73 .نو ع -73
نةةانون الا   23و السةةا  الاحو 23تلةةوي  ا ةةائعو العةةدد -74

 .1908 ا  
ل رةشو / بي ة 53نريس نةوجراو نةورد لة   ة دةم  و ع     -75

و ا للمزيدو يا ر:  ادرو جبارو اضةوا  جديةدة   87بارزانو ع 
 .1989و  ا  72على جريدة المردو  ل  ناراانو العدد 
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 .66جليللو ناض  االنرادو ع -76

fArhad pirbal omar. O.p.cit. p. 30. 

/ نةريس نةوجراو املصةدر    68جليللو املصدر السةابقو ع  -77
  ادرو جبارو املصدر السابق. و ا للمزيدو يا ر:54السابقو ع 

/ للمزيةةدو يا ةةر:  ةةادرو 54جليلةةلو املصةةدر السةةابقو ع -78
 جبار. املصدر السابق.

  ادرو جبارو املصدر السابق.-79
مةة د فمةر الصةةحيي و جريةةدة   هالمةدو نمةةا  رؤافو بة   -80

 .12/5/1996و 1282نورد تانل نومو العدد 
81-davide medowall. O.p.cit. p.30. 

 .227الزاري و نيش و ع -82
Derk kinnane. O.p. cit. P. 25. 

 .70جليللو ناض  االنرادو ع -83
 .73-71للمزيدو يا ر: جليللو املصدر السابقو ع -84
 .87/ بيل رةشو بارزانو ع 227الزاري و نيش و ع -85
 و 87شو بارزانو ع  هبيل ر-86

David medowall. O.p. cit. P. 30. 

87-Shaw. O. p. cit. P. 16. 

 عبد العزيةز يةاململو نةرد اخةتل للةرىو ترلة : شة زاد        -88
و 1405و  جريةةةةدة )نورد ةةةةتانى نةةةةوى(و العةةةةدد     نماةةةة هز

22/4/1997. 
 .111عبد اللادرو عصم  دار الاوا : -89
 .63بل  جو اللضي  المردي و ع -90
 .63بل  جو املصدر السابقو ع -91
عبةةد السةةتارو  الشةةري   78جليلةةلو ناضةة  االنةةرادو ع   -92

/  ةادرو جبةارو دةحيي  نةوردو     35اجلمعيات ا املا مةاتو ع  
 .11و ع 1985و ايار 32 ل  ناراان العدد 

 .20 لوبلو    بيا نرد تانو ع -93
/  زازو احلرنة  المردية و   63بل  جو اللضي  المردي و ع -94
 .76/ فوزمو امحدو  ا   ا االنرادو ع 70ع 
/  ةادرو جبةارو  لة     80و 79جليللو ناضة  االنةرادو ع   -95

 .11و ع 32ناراانو العدد 
96-Farhad pirbal omar: o.p.cit. p. 31. 

 .70 زازو احلرن  المردي و ع-97
للمزيد ثو  ذل و يا ر شري و عبد الستارو اجلمعيات ا -98

 .37و 36و 35املا ماتو ع 

/ الغمةراامو  صة  االنةرادو    63بل  جو املصدر السابقو ع -99
 .229لوائللو انراد العرامو ع و ا151ع 
 .26 لوبلو    بيا نرد تانو ع -100
/ شةري و عبةد السةتار    64بل  جو اللضي  المردية و ع  -101

 .38طاارو اجلمعيات ا املا ماتو ع 
،ري،لل  ا هادلل ر   للاا  26سللبي، ا صدرلللس صق،لل ، ا   -102

،الوكاصوةيةك  تل ةة روةسصوة  سيخرلاصو  دي،ل ا سوةة  لة      
 .1994ا ئة ايخ  16ا 15ذ ، سةصنا 
 .16 لوبلو املصدر السابقو ع -103

Christian more, o.p.cit. p.p. 76-78 

لمن االحتاديون نيوه اح بغدادو ا ااا  بدأ بالمتاب  ضةد  -104
لعي  اييل باعتبار اناا ال متثا الطموثات اللومي  المردي و 

ما  لةة  ا نةةان ي مةةا   نتابتةة   اةةثهو ادةةدار العيةةو عاةة  ا السةة
 .27-26بالعودة اح العادم و  لوبلو املصدر السابقو ع 

105-Christian More. O.p.cit. p.78. 

 .27 لوبلو    بيا نرد تانو ع -106
  .ن ا الصيح .-107
/ 100/ امحةةةةدو نمةةةةةا و نرد ةةةةةتانو ع  28 .ن. ع -108

 .152الغمراامو  ص  االنرادو ع 
 .79ع انو احلرن  المردي و رخجليلل ا اال-109
و  لةةة و 1913و السةةةا  3و 2و 1رازم نةةةوردو االعةةةداد -110

 .1981لا  خزندارو بغداد 
. لةةةا  3و 2و 1يا ةةةر:  لةةة  رازم نةةةوردو االعةةةداد  -111

 .1981و بغداد 1913خزندارو ريزم نورد 
 .37 .ن/  لوبلو    بيا نرد تانو ع -112

Christian more. O.p.cit. p.77. 

 .225الزاري و نيش و ع -113
صهنللل ا   للل صقخللاياا  نلللص  ،لل  ي ةوو هللري  ييةلللن   -114

 .22-21ا   1913ا سنة 1ة ، ا جمبة سوة  كيسرا صقعلر 
 .100-99جليللو ناض  االنرادو ع -115
/ شري و عبد الستار طاارو اجلمعيةات ا  100 .نو ع -116

 .38املا ماتو ع 
ن ( م1998*اليصا الرابع من اطراث  دنتوراه   التاريخ )

جامع  دل  الدين   اربيا. عاوان الر ةال : )نورد ةتان     
عاد الدال  العثماني  من ماتص  اللةرن التا ةع عشةر ثتةى     

 .درا     الت ريخ السيا ل( –احلر  العاملي  االاح 
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Kirkuk and its dependencies 

 

 
"كركوك وتوابعها، حكم التأريخ  ترمجة كتاب

والضمري" ملؤلفه الدكتور كمال مظهر امحد، وقد 
ترمجه االستاذ انور حممد قرداغي من اللغة 

اللغة االنكليزية، طبعته وزارة  العربية اىل
 .السليمانيةيف  الثقافة حلكومة اقليم كردستان
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 معاهدة سيفر 

 يف السياسة و القانون الدولي 

3-3 

 

 ولكبقلم: د. معروف عمر 
 جامعة السليمانية/ كلية القانون 
 ترمجة: د. عادل كرمياني
 جامعة بغداد/ كلية اللغات

 قوة معاهدة سيفر يف القانون الدولي
ختلق املعاهدة او االتفاقية حقوقًا و واجبات 

كمحصلة لقبول و  جديدة ألطرافها لكونها جاءت
رغبة املشاركني فيها، و املعاهدة الدولية هي 
كمصدر رئيس للقانون الدولي، و هي ال تعين انها 
ستصبح نافذة املفعول وقت التوقيع عليها او 
تصبح ملزمة ألطرافها، بل جيب ان يصدر حبقها 

( ماعدا يف Ratification –قرار )أي يتم تصديقها 
عدم احلاجة الصدار قرار  حالة ان يرد يف املعاهدة

مة ألطرافها حال التوقيع عليها حبقها و انها ملز

و التوقيع على املعاهدة الدولية يعين اقرارها من )
قبل اعلى سلطة يف الدولة(، و لذا فاالقرار داللة 
على اصرار قبول الدولة للواجب الذي يتم 
تكليفها بها من قبل املعاهدة الدولية و تلتزم 

 .(1)بتنفيذها
اذن، ان حددت املعاهدة وجوب اصدار قرار بها 
بعد التوقيع عليها )أي مداولتها(، و عندها تكون 

ذمة املشاركني فيها، فانها بدون يف مهمة تنفيذها 
ذلك القرار حبقها تصبح املعاهدة حربًا على ورق و 

 ال يكون هلا حكم قانوني.
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يقول املقطع األخري من معاهدة سيفر: "هذه 
دة املكتوبة باللغات الفرنسية و االنكليزية و املعاه

. و هنا Ratification"(2) –االيطالية جيب ان تصدق 
يبدو واضحًا و معلومًا ان شرط التصديق موجود يف 
معاهدة سيفر. و من ثم يف ذات املقطع يقول: 
"حاملا يتم تصديق املعاهدة من قبل تركيا من جهة 

جهة اخرى  و دول التحالف الثالث الرئيسة من
عندها يشرع اول بروتوكول و يرفق مع الوثائق 
املصدقة حلفظه، و منذ اليوم األول لذلك 
الربوتوكول تصبح املعاهدة بني االطراف املصادقة 

 .(3)عليها سارية املفعول"
و حسب تلك الفقرة جيب على تركيا و دول 
التحالف الثالث الرئيسة بعد توقيعها املصادقة 

بدول التحالف الثالث الرئيسة ثالثة عليها. و يقصد 
اطراف هي كل الدول االربع الرئيسة للتحالف يف 
سيفر )فرنسا، بريطانيا، ايطاليا و اليابان(. و بعد 
التصديق يشرع اول بروتوكول و تصبح ملعاهدة 
سيفر حكمًا ساري املفعول و تلتزم به اطرافها. اذن 
 من دون مصادقة تركيا و دول التحالف الثالث
الكربى للمشاركة يف سيفر ال يكون لتلك املعاهدة 
حكمًا ساري املفعول، و لذا ال تكون هلا اية عواقب 

 قانونية. و هنا نستند اىل كلتا اتفاقييت فينا:
اتفاقية فينا حول قانون املعاهدة الدولية يف -1
 )اتفاقية قانون املعاهدات الدولية(. 23/5/1969

لدولة جتاه اتفاقية فينا حول توارث ا-2
)توارث الدولة يف  23/8/1978االتفاقيات يف 
 املعاهدات الدولية(.

 هنا جيب توضيح ما يلي:  
رغم ان هاتني االتفاقيتني شرعتا يف العصر 
اجلديد، و انبثقتا يف القانون الدولي اجلديد الذي 
يبدأ بعد احلرب العاملية الثانية، و يعتمد عليهما، و 

ت و التقاليد القانونية يف لكن تلك الصيغ و العادا
القانون الدولي اليت كانت متبعة و سائدة يف ما 
مضى من التأريخ قد اقرتا فيهما، و لذا فان مل 
حتكما على ما مضى فانهما كما قلنا قد احتضنتا 
تلك العادات و التقاليد السائدة. و من الواضح ان 
العادات و التقاليد يف القانون الدولي تعدان مثل 

صادر و تكونان االساس القانوني، و كما يقول امل
اخلبري القانوني الروسي )تونكني(: "العادات و 
التقاليد و املعاهدات هي كاملصادر للقانون الدولي 
التضاد فيما بينها و يؤثر كل منهما يف االخر و 

 .(4)يكمالن اآلخر"
اذن للعادات و التقاليد و القانون الشائع هلما 

 تكوين االساس ويف تقدم القانون باستمرار دور يف
الدولي، و يوضح لنا تاريخ القانون الدولي تلك 
احلقيقة بأنها كانت ايضًا سائدة حتى يف املاضي. و 
هكذا بعد احلرب العاملية الثانية مت يف القانون 
الدولي اجلديد و بشكل واسع تقنني اسس القانون 
يف  الدولي يف املعاهدات، و اصبحت األسس السائدة

القانون الدولي متالئمة مع العصر اجلديد، و 
اقرار تلك األسس السائدة يف االتفاقيات هو عملية 
متطورة لنمو القانون الدولي مثلما اظهرته 
جتربة جلنة القانون الدولي يف منظمة األمم 

 .(5)(UNاملتحدة )
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و ألجل توضيح اعتمادنا على مضمون كلتا 
العادات و التقاليد  اتفاقييت فينا، اللتني هما من

القدمية للقانون الدولي و اللتني خلقتا اسسًا جديدة 
( من 38يف القانون اجلديد، نالحظ بأن املادة )

الدستور األساس حملكمة العدل الدولية يف فض 
املنازعات ضمن تلك املشاكل اليت تعرض عليها 
تعتمد على العادات و التقاليد السائدة بني الدول 

 .(6)ستعماهلا جعل منها قانونًاحبكم كثرة ا
( من اتفاقية فينا حول قانون 14تقول املادة )

: "املصادقة هي رضا 1969املعاهدات الدولية لعام 
 الدولة على التزامها باملعاهدة اذا:

راعت االتفاقية التعبري عن الرضا يتم -1
 ( او بعد التعديل.Ratificationبالتصديق )

تكون مصادقتهم اتفق املشاركون على ان -2
 عليها بنوع آخر.

اشرتط ممثل الدولة توقيعه على االتفاقية -3
 .(7)بالتصديق عليها )بعد التعديل(

لقد وجدت يف تركيا حكومتان خالل اعداد و 
 تنظيم معاهدة سيفر، و هما:

حكومة السلطان العثماني يف القسطنطينية -1
 )اسطنبول(.

 حكومة مصطفى كمال يف انقرة.-2
 1920ت حكومة انقرة يف نيسان لقد شكل

اجمللس الوطين الرتكي االعلى و اعلنت عدم اعرتافها، 
بأي شكل من االشكال، بتلك املعاهدة )يقصد بها 

. و قد مت توقيع معاهدة سيفر مع (8)سيفر(
، و اليت 10/8/1920حكومة السلطان العثماني يف 

هي األخرى مل تصدقها و هذا ما هو مهم فيها، أي 
. عدا ايطاليا (10)، و وقعتها فقط(9)هامل تقر

الوحيدة اليت صدقتها فان االطراف االخرى مل 
. و حني كانت معاهدة سيفر مشروعًا (11)تصدقها

اعلى رئيس وزراء ايطاليا يف مؤمتر سان رميو يف 
بأنه للمحافظة على هكذا اتفاقية لن  1920نيسان 

 ان . ادى عدم الرضا هذا اىل(12)يرسل جنديًا واحدًا
تكون ايطاليا دولة مصدقة وحيدة على معاهدة 
سيفر وقد طالبت على لسان وزير خارجيتها يوم 

يف لندن حل معاهدة سيفر وقد ايده  21/2/1921
و حني ازداد نفوذ الكماليني و تغري  (13)ممثل فرنسا

 مسار االحداث ملصلحتهم.
قامت حكومة انقرة ألجل زيادة تثبيت نفسها و 

هلا بتوقيع معاهدة ثنائية مع روسيا يف خلق الشرعية 
. و كانت املادة االوىل من 16/3/1921موسكو يوم 

تلك املعاهدة رفضت كل االعمال و االتفاقيات املوجودة 
. (14)سابقًا، و يقصد بشكل رئيسي فيها معاهدة سيفر

و كما يشري اليها بشكل غري مباشر نص تلك املادة: "ال 
أي عمل او معاهدة صلح يعرتف الطرفان املتفقان ب

تستوجب طرف اخر عدا هذين الطرفني لتنفيذ قوة 
تلك املعاهدة. و ال تود حكومة روسيا السوفياتية 
االعرتاف بأية وثيقة دولية هلا عالقة برتكيا ال تعرتف 
بها احلكومة الوطنية لرتكيا اليت ميثلها اجمللس الوطين 

اقية تلك الرتكي األعلى. و يقصد برتكيا يف هذه االتف
احلدود املوضحة يف املعاهدة الوطنية الرتكية يف 

. و حسب ذلك التحديد فان والية (15)"28/1/1920
 .(16)املوصل تعترب جزءًا من اراضي تركيا
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( من تلك املعاهدة هي موافقة كال 3و املادة )
الطرفني على تكوين احلكم الذاتي ملنطقة )خنجوان( 

ضعها حتت سلطة حتت رعاية اذرباجيان من دون و
 دولة ثالثة.
( من املعاهدة بني تركيا و روسيا 8و املادة )

السوفياتية تركز على عدم مساح أي طرف منهما 
ألي من اجملاميع و اهليئات و املنظمات بالتكون او 
دخول اراضي الطرف اآلخر للعمل ضد احد 

. و هذا ضد الوطنيني الكرد الذين (17)الطرفني
ة يف نضال ضد تركيا لتحقيق كانوا يف تلك الفرت

احلرية. هذا من جهة و من جهة اخرى لكي ال 
تسمح تركيا حلركة معاداة دولة روسيا السوفياتية 

 اليت كانت الدول تبذل املساعي ألجلها.
 2/3/1921متت يف مؤمتر لندن املنعقد يف 

مناقشة املسألة الكردية و األرمنية اليت متت 
بل ممثلي الدول من ق 25/2/1921مناقشتها يف 

املتحالفة، و يف البداية متت دراستها بني وفود 
بريطانيا و فرنسا و ايطاليا و اليابان و بعدها اعلم 
الدبلوماسي الربيطاني لويد جورج بامسهم وفد 
تركيا بأن احداث ما بعد سيفر اثرت على املسألة 
الكردية و األرمنية، و لذا جيب يف ذلك املؤمتر اصدار 

لنهائي حوهلا، و كذلك اصر لويد جورج على القرار ا
 ضرورة االسراع بإعادة النظر يف تلك املسألتني.

مت  26/2/1921و يف اليوم التالي، أي يوم 
وضع املسأله الكردية و بشكل منفرد قيد الدراسة، و 
اعلن لورد كريزن وزير خارجية بريطانيا باسم دول 
د التحالف بأنهم يريدون اعادة النظر من جدي

. و هكذا (18)بفقرة الكرد و األرمن يف معاهدة سيفر
اعلن بوضوح بأن دول التحالف تريد تغيريًا مطلوبًا 
يف تلك املواد من معاهدة سيفر املخصصة للكرد )و 

. و هذا (19)بشكل يتالءم مع االوضاع و األحداث(
داللة واضحة يقصد بها حل معاهدة سيفر بتلك 

 النوعية اليت كانت عليه.
اجنزت يف انقرة  20/10/1921يف يوم و 

، و هذا العمل هو (20)اتفاقية ما بني تركيا و فرنسا
اعرتاف حبكومة انقرة وهي عكس ذلك االعرتاف 
حبكومة السلطان )العثماني.. املرتجم( اليت مت 
توقيع معاهدة سيفر معها. اذن هنا ترفض فرنسا 
كاًل من حكومة السلطان و معاهدة سيفر، حيث ال 

كن االعرتاف يف آن واحد حبكومتني يف بلد واحد، مي
و هذه االتفاقية بني تركيا و فرنسا تلغي شرعية 
العمل و االعرتاف السابق لفرنسا حبكومة السلطان و 
تعطي الشرعية حلكومة انقرة. و حسب االتفاقية 
ذاتها مت حتديد احلدود بني الطرفني و من ثم مت 

عاهدة لوزان يف التأكيد على هذه االتفاقية يف م
و مت اعتمادها ورسم احلدود بينهما  24/7/1923

حسب تلك االتفاقية يف النقطة االوىل من املادة 
 .(21)الثالثة من معاهدة لوزان

ألجل حتديد هذا االنسحاب النهائي من معاهدة 
سيفر اعلنت فرنسا يف شهر كانون الثاني من عام 

هدة و بشكل رمسي بأنها تعيد النظر مبعا 1921
 17/11/1921، و يف مذكرتها املقدمة يوم (22)سيفر

اىل انكلرتا تقول: ان حكومة فرنسا تعترب سيفر معاهدة 
 .(23)غري ذات حكم، ألنها مل تصدق من قبل تركيا
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ان االتفاقية بني فرنسا و تركيا، اضافة اىل 
سحبها فرنسا من معاهدة سيفر، فانها تقوي من 

كردستان، و تعزز من نفوذها على اجلنوب الغربي ل
املوقع السياسي و العسكري لرتكيا الكمالية يف مناطق 

 .(24)جنوب كردستان الشمالية
طالبت ايران يف نهاية شهر كانون االول من عام 

من بريطانيا و فرنسا و ايطاليا ان تراعي يف  1922
مؤمتر لوزان مصلحة ايران يف مسألة حدود املناطق 

يا، و قد اعلن وزير خارجية الكردية بني ايران و ترك
بريطانيا حول هذا املوضوع: "مل يعد قائمًا مسألة 
تكوين دولة كردية او منطقة حكم ذاتي كردية يف 

 .(25)تركيا مثلما مت حتديدها يف سيفر"
اعلمت وزارة املستعمرات يف لندن يوم 

وكيل وزارة اخلارجية الربيطانية بأن  8/3/1921
( من سيفر اليت 64ادة )تركيا تطالبه بتغيري امل

تشري اىل تكوين دولة كردية و من بعدها احتاد 
 .(26)جنوب كردستان مع تلك الدولة

 Fo 371/6467 Colonial office 12يف الوثيقة )

April 1921 من ارشيف وزارة خارجية بريطانيا )
جند تلك التغيريات حمفوظة واليت طالبت دول 

فدي اليونان و اعطتها لو 12/3/1921التحالف يف 
. و توضح تلك الوثيقة ماله عالقة (27)و تركيا

بالكرد بأن: "دول التحالف مستعدة لتغيري معاهدة 
سيفر بتلك الصيغة اليت تالئم مع وضعية تلك 
األحداث املوجودة بشرط ان ميهد الطريق لتكوين 
احلكم الذاتي الداخلي و احملافظة الفعلية ملصاحل 

 .(28)لدانيني"الك –الكرد و اآلشوريني 

كان هذا حال مشال كردستان يف تركيا، و حول 
جنوب كردستان فقد مت توضيحه نفس الطريق 
بأن سياسة بريطانية تريد ابقاء الكرد يف 
كردستان العراق ضمن اطار ادارة بريطانيا و 

 .(29)يكون هلم حكم ذاتي
اذن استجابة لطلب تركيا الكمالية و بسبب 

سب احداث تلك الفرتة مصلحة دول التحالف و ح
فقد اوضحت تلك الدول سياستها بتلك الطريقة، و 
حلوا سيفر بتلك الصيغة بأن يكون هناك نظام 
احلكم الذاتي للكرد يف تركيا و العراق. و يبدو ان 
هذا املشروع ينبثق من تقسيم كردستان و يؤدي اىل 
تثبيت ذلك التقسيم بأن يلصق كل قسم منه 

عامل مع الكرد كشعب مستقل يف بدولة، و ال يتم الت
تلك الدول، و يغتصب منه ذلك احلق الذي يكون هلا 

 حق االستقالل القومي.
كان نظام احلكم الذاتي مشروع الدول 

لتأمني الوضع الداخلي، ووضعت  (30)االستعمارية
املسألة الكردية ضمن اطار الدول احملتلة لكردستان 

القوانني حتى يتم التعامل معها حسب الدستور و 
الداخلية لتلك الدول، و يبدو ان ذلك كان ضمن 
اطار سياسة تلك الدول اليت التراعي مصاحل الكرد. 
ان تنفيذ احلكم الذاتي مرتبط بوجود 
الدميقراطية، و الدميقراطية هي حمصلة عملية 
تطور حضاري متعدد اجلوانب، و لذا "جعلت الدول 
رييًا االستعمارية من احلكم الذاتي طريقًا مص

لتحديد عالقتهم مع الدول املستعمرة، و مفهوم 
احلكم الذاتي ان كان يف عهد عصبة االمم او يف عهد 
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منظمة االمم املتحدة غري منقطعة عن السياسة 
 .(31)االستعمارية"

و من هذا املنطلق نكرر ان بيان اململكة العراقية 
مة خللق حكو 1922و بريطانيا يف نهاية عام 

كردية ضمن العراق جاءت نتيجة لتقسيم كردستان 
و تثبيت وجود ذلك القسم بالعراق حتى يتم 
التعامل معه كقضية عراقية داخلية عند النظر 
لذلك القسم من كردستان، و هي من جهة اخرى 

( من سيفر و انسحاب كامل 64رفض للمادة )
 لربيطانيا من سيفر.

 21/2ندن )طالبت فرنسا و ايطاليا يف مؤمتر ل
( ايقاف احلرب بني اليونان و 14/3/1921 –

، و لذا حتدث وفد (32)تركيا و تعديل معاهدة سيفر
 .(33)فرنسا ووفد ايطاليا يف ذلك املؤمتر ضد سيفر

ادى انتصار تركيا الكمالية يف ذلك احلرب اىل 
الرفض الكامل ملعاهدة سيفر، و انتهى ذلك النصر 

النار املوقع يف  بتثبيت موقعها يف وقف اطالق
اليت مت عقدها بني  11/10/1922)مودانيا( يف 

تركيا من جهة و بريطانيا و فرنسا و ايطاليا من 
انضمت  13/10/1922جهة اخرى، و من ثم يف 

.و كان وقف اطالق النار يف )مودانيا( (34)اليونان هلم
كان للدول املتحالفة حبكومة انقرة، واعرتاف مشرتك 
كًا و كاماًل لسيفر و تهيئة االرضية ايضًا رفضًا مشرت
 ملؤمتر لوزان.

من الواضح يف القانون الدولي بأن مضمون 
قانون االتفاقية او املعاهدة الدولية عبارة عن 
االتفاق و املصادقة حسب مطالب اطراف القانون 

، و لذا يعد انسحاب أي طرف من اية (35)الدولي
هذا  اتفاقية داللة موقف مضاد ملوقف سابق، و

يؤدي اىل حمو قوة و مصداقية االتفاقية. و اذا قام 
نفس الطرف فيما بعد باملشاركة يف اتفاقية اخرى، 
فانه حسب االتفاقية اجلديدة، تأتي بواجبات و 
حقوق و مبادئ و اسس قانون جديد خمتلف، و هذا 
يؤدي اىل تعطل االتفاقية السابقة.االتفاقية اجلديدة 

سابقة تفرض نفسها و تعطل املخالفة لالتفاقية ال
السابق و تكون غري ذات حكم. و يقصد هنا معاهدة 
لوزان اليت كان قصدها و مضمونها خمتلفني عن 
سيفر من عدة نواٍح، و كانت تلك احلقوق و 
الواجبات اليت اوجدتها ختتلف عن حقوق و واجبات 
نواحي سيفر، و لذا ترفض لوزان سيفر و تلغي 

ة اىل ان سيفر مل تدخل شرعيتها، كل هذا اضاف
حيز التنفيذ، باالضافة اىل ان جهة رئيسة يف سيفر 
وهي حكومة السلطان مل تصدقها اواًل، و سقطت و 
اصبحت حكومة انقرة صاحبة السلطة يف تركيا 
ثانيًا، و هذه احلكومة ميثلها اجمللس الوطين الرتكي 

 )الربملان(.
اعلن وفد حكومة انقرة يف مؤمتر لوزان يف 

بأن اجمللس الوطين الرتكي اصدر يف  1923
اىل ذلك القرار ال  قرارًا، و استنادًا 17/7/1920

بأي عمل حلكومة  16/3/1920 يعرتف منذ
. و لكون معاهدة سيفر (36)السلطان و ليس هلا حكم

فانها تقع ضمن حكم ذلك  20/8/1920موقعة يف 
القانون حلكومة انقرة، ألن تلك احلكومة اكتسبت 

ة القانونية، ومت االعرتاف بها من قبل الشرعي
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املشاركني فيما بعد يف مؤمتر لوزان، و جيب 
القول ايضًا بأن حكومة انقرة اعلنت يف 

بأن سلطة حكومة السلطان  1/11/1922
 .(37)منعت و ليست هلا اية نفوذ

بني  24/7/1923مت توقيع معاهدة لوزان يف 
 تركيا )حكومة انقرة( من جهة و بريطانيا و
فرنسا و ايطاليا و اليابان و اليونان و رومانيا و 
دولة السالف الصربية و الكرواتية من جهة اخرى. 
و صادقت دول اخرى على املعاهدة من املشاركني يف 
مؤمتر لوزان منها الواليات املتحدة االمريكية و 

 .(38)روسيا و بلجيكا وعدة دول اخرى
اف رمسي املادة االوىل من معاهدة لوزان هي اعرت

و قانوني حبكومة انقرة، و ذلك االعرتاف هو رفض 
حلكومة السلطان و زواهلا. و كما قلنا سابقًا منع 
اجمللس الوطين الرتكي اعمال احلكومة السلطانية و 
عرفت نفسها كممثل لألمة الرتكية، و لذا فمعاهدة 
لوزان هي يف حد ذاتها حل حلكومة السلطان و حل 

دة االوىل من معاهدة لوزان لسيفر. و تثبت املا
املوقف اجلديد للمشاركني، بأن السالم سيحل منذ 
اول يوم لنفاذ املعاهدة بشكل تام بني تركيا من 
جهة و بريطانيا و فرنسا و ايطاليا و اليابان و 
اليونان و رمانيا و الصرب و الكروات من جهة 
اخرى، و تبدأ العالقات الرمسية بني تلك الدول و 

عالقات الدبلوماسية بينها و تفتح تبدأ ال
. و هذا النوع من العالقات يف القانون (39)السفارات

الدولي يسمى باالعرتاف العالي وهو اعرتاف تام و 
 .(40)متكامل

قانوني من  –و هكذا هذه املادة هي اعرتاف رمسي 
جانب الدول الكبرية و الدول االخرى املشاركة يف 

و كانت غالبية تلك  معاهدة لوزان حبكومة انقرة،
االطراف مشاركة يف سيفر. و يف اللغة القانونية ال 
يشرتط قول كل شيء بشكل مباشر و صريح، بل جتب 
رؤية معنى و مقصد موضوع النصوص القانونية. اذن 
انهيار حكومة السلطان و ثبات حكومة انقرة خلقا 

قانونيًا جديدًا يف العالقة بني الدول،  –وضعًا سياسيًا 
هذه العالقة اجلديدة اوضحت صيغًا و اسسًا و 

خمتلفتني يف القانون الدولي خالل تلك الفرتة، ألن 
جهة جديدة ضمن اطار خمتلف و سياسة خمتلفة 
خلقت نظامًا قانونيًا آخر، من هذه الناحية جيب ان 
نعرف هل تركيا اجلديدة تصبح وريثة جتاه اعمال و 

 اتفاقيات و معاهدات حكومة السلطان؟.
ان التفاتةة تارييةة  ةةو القةانون الةةدولي توضةح لنةةا     
العديةةد مةةن هكةةذا موضةةوع، فاحلكومةةة اجلديةةدة عنةةد      
ظهورها ال تصبح وريثة لتلك االعمال و االتفاقيةات الةيت   
اشةةرتكت فيهةةا الدولةةة السةةابقة اال يف حةةال اعةةالن الدولةةة   

 اجلديدة لرضاها جتاه اية اتفاقية تقصدها.
لنةت احلكومةة الفرنسةية    بعد الثورة الفرنسية اع

بأن "سيادة الشعب ال تةرتبط باتفاقيةات الطغةاة"، و    
هكةةذا انسةةحبت فرنسةةا مةةن التزامهةةا بأعمةةال النظةةام  

. و مثةةةال اخةةةر هةةةو رفةةةض احلكومةةةة (41)االقطةةةاعي
السةةوفياتية بعةةد ثةةورة اكتةةوبر اسةةتنادًا اىل تقريةةر     

كةةةل املعاهةةةدات و   1917ليةةةنني حةةةول السةةةالم يف   
الةيت وصةفها بغةري اجلةائز و الةيت      االتفاقيات السةرية  

 .(42)عقدتها حكومة القيصر
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( 16ألجل زيادة تعزيز ذلك الرأي نعود للمةادة ) 
من اتفاقية فينا حول توارث الدولة جتةاه املعاهةدات   

( حتةةةرر الةةةدول 16، فاملةةةادة )1978الدوليةةةة لعةةةام 
اجلديةةدة مةةن الواجبةةات و احملافظةةة علةةى االتفاقيةةات 

املةادة: "الدولةة اجلديةةدة    السةابقة، حيةث يقةول نةص    
احلرة غري ملزمة باحملافظة على قوة اية اتفاقية، او 
تشةةرتك فيهةةا اسةةتنادًا اىل كةةون تلةةك املعاهةةدة سةةارية  
املفعول يف زمن توارث تلك الدولة حول تلك احلةدود  

 .(43)اليت هي موضوع توارث الدولة"
كمةةةا قلنةةةا سةةةابقًا تعةةةد معاهةةةدة فينةةةا معاهةةةدة  

احتةةوت تلةةك الصةةيغ و العةةادات و   جديةةدة، و لكنهةةا  
التقاليد السابقة للقانون الدولي، و اليت مت العمل بها 
يف العهود السابقة. و  ن نصل اىل تلك النتيجةة بةأن   
معاهدة سيفر مل تكةن هلةا قةوة قانونيةة يف حينهةا و      

 ليس هلا االن اي حكم، ألنه: 
املعاهةةةةدة مت التوقيةةةةع عليهةةةةا فقةةةةط، و مل   -1

من املشاركني فيها، ماعدا ايطاليا يصدقها أي طرف 
الةةيت هةةي األخةةرى انسةةحبت منهةةا، و لكةةون شةةرط     
التصةةديق كةةان واردًا يف ذات سةةيفر فانهةةا ال تصةةبح  
سةةارية املفعةةول مةةن دون ذلةةك الشةةرط. و توضةةح     
حمكمةةةةةةة العةةةةةةدل الدوليةةةةةةة يف قةةةةةةرار هلةةةةةةا يف     

بةةةةأن هنةةةةاك اساسةةةةًا يف القةةةةانون   10/10/1929
 .(44)االلتزام الدولي هو التصديق الذي يكون

اثبتةةت االتفاقيةةات بةةني حكومةةة انقةةرة مةةع      -2
روسةةيا السةةوفياتية و بريطانيةةا و فرنسةةا و ايطاليةةا   
الوجود القانوني للحكومةة اجلديةدة، و بةذلك فقةدت     

 حكومة السلطان شرعيتها.

وقفت بريطانيا و فرنسا و ايطاليا ضد سةيفر  -3
 سواء باالعالن او باالفعال.

مةةن معاهةةدة لةةوزان الشةةرعية     اعطةةت املةةادة األوىل -4
حلكومة تركيا الكمالية و عقدت الدول املشاركة يف املعاهةدة  
عالقةةات دبلوماسةةية و قانونيةةة معهةةا. و هةةذه العالقةةة يف    

 القانوني. –القانون الدولي تعرف باالعرتاف الرمسي 
زوال طةةرف مهةةم يف سةةيفر اال و هةةو حكومةةة   -5

ي يةتم  السلطان، و هةذا يعةين زوال ذلةك الطةرف الةذ     
 تطبيق املعاهدة معه.

حتديد احلدود بني تركيا و العراق عن طريق -6
تقسيم كردستان افقد اية قوة ملعاهةدة ليسةت بةذات    

 حكم مثل سيفر يف تكوين دولة كردية.
البيةةةةان الرمسةةةةي لربيطانيةةةةا و العةةةةراق يف -7
استقطع جنةوب كردسةتان مةن مشالةه، و      1922

الدولة  ( من سيفر و فكرة64هذا رفض للمادة )
الكردية، و من هنا اغتصب الصةفة الدوليةة عةن    
حةةةق تقريةةةر املصةةةري للكةةةرد و اصةةةبحت مسةةةألة   
داخلية، رغم ان الصفة الدولية للقضية الكردية 
سةةتبقى، و الةةيت ال جتةةب مالحظتهةةا بعيةةدًا عةةن    
السياسةةة و احةةداث العةةامل و بعيةةدًا عةةن القةةانون  
الةةدولي )كمةةا سنوضةةحها يف االقسةةام االخةةرى مةةن  

 .*تاب(الك
اذن، خالل احلديث عن املسألة الكردية، نستطيع 
القةةول بةةأن موضةةوع العالقةةة بةةني الةةدول و موضةةوع  
االتفاقيةةة و املعاهةةدة الدوليةةة و كةةل اسةةس و مبةةادئ  
القانون الدولي ايضًا توضح تلك اجلوانب بأن قضةية  

 االنسان كموضوع تتم مراعاتها.
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عةةن مؤسسةةة سةةردم   2002لصةةادر عةةام  الكرديةةة( ا
 للطباعة و النشر.

 
 مالحظتان:

 اشةةةةكر كةةةةثريًا االسةةةةاتذة د. نةةةةوري الطالبةةةةاني و  -1
د. مجةةال نبةةز اللةةذين عةةربا عةةن رأيهمةةا حةةول هةةذا     
 القسم من هذا الكتاب، و استفدت من مالحظاتهما.

بعد اعداد هذا الكتةاب صةدر كتةاب للةدكتور فةؤاد      -2
ديةةةة يف املةةةؤمترات   ةةةه خورشةةةيد )القضةةةية الكر  

الدولية( و مةع األسةف الشةديد مل اسةتطع االسةتفادة      
منه هلذا القسم من كتابي حةول معاهةدة سةيفر، ألن    
 ذلةةك الكتةةاب فيةةه العديةةد مةةن املعلومةةات القيمةةة.       

 .)د. معروف عمر كول(
 
 

اجملتمع املدني العربي عاجز عن اختاذ موقف جتاه قضية 
 ،اذ موقف جتاه اةة قضيةالنه ممنوع من اخت ،الشعب الكردي

يف  ،وهذا الةربر تقصريا موجودا يف االوساط الثقافية العربية
على الرغم من  ،انها مل تول القضية الكردةة اهتماما كافيا

مثل بلند احليدري وغريه  ،وجود مثقفني عرب كبار من الكرد
وغريه. ارى انه من الواجب والضروري ان ةولي املثقفون 

 بالثقافة الكردةة وقضية الشعب الكردي. العرب االهتمام
 

 الياس خوري
 كاتب وروائي عربي من لبنان
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 الرتكية –كوردستان يف السياسة الربيطانية 

2-3 
 

 بيار مصطفى سيف الدين
 كلية االداب –جامعة دهوك 

 
 تسوية مشكلة املوصل يف عصبة االمم

قبيللتوجه للةوتقلل وجقالل وىل قللة  وىل و   لل وووووو
،وىلختلت وىل اىلة وىلربي اةييل ووو1925ىلملهصتويفوشلبة وو

ويفوىلربعللل،ىلو،و وىل ةهاللل وىلربجمميللل ،وبيه للل وجللل ىل  وو
ربغلل،توجعز للزواهقايويللةو وجقه اللةو لل وىل  لللة وووووو
 لللةملوىلربه  للل ،و و   للل ىلطو للل وىل  لللة وىل م ، للل و

،وقللةعو بلل و1925.وفالل ومللةيهثوىلرب للةي و(1)ىلربةهةا لل 
جبهربل ووو– ز ،وىلرب ىلخلي وىلربع،ىلقل ووو–ىلحملسنوىلربسع  ثو

يفوىلقليمو قهبومهةا اةثو و    ىلوىل وىلة يت،و  ل وو
ىلربةهةا للل وىلربةلللهةاوخ، لللة،و لللاثوىل قلللهووىلربه قيللل وو

 االلةث،و و للهمو للاموىل  للجمىلمو وللة،وىلاىلو للموقلل،ة ىلو
.و وضينوىل  ةةوياسةوجشلةل ويفوو(2)ىل ي اةجو ةربع،ىلو

ىلملهصتوبيه  وانوىلألحلزىلبو وىلرباقيييلة وىلربع، يل وووو
ا ىل وىلمليللهاوىلربقهايلل ،وممللزحلواللنوىل يللل وىلمل، للها ووو

.و وقل وصلةحب ووو(3)رب،حااةظو ةربه   وىلملاقةزعو ليولةو
ىل ،ايل وييياولةوىل لموىلربال  ووووووجلكوىلربقشة ة ومحل 

و.(4)ىلرباةاة ويفوىلربع،ىلوو يهاةو وىلملهصتو    ىلط
ىلاةوحةها وىليق، وفإثواهقاولة،و يهالةطوملةثوىلقلتووووو
 ق،يي و و ىلقعيل والنواهقل وىل اىلة وىلربي اةييل ويفووووو
ىلربع،ىلو،و وملوجعل او عل و لنوىل لله وةوىلربقل  مو إ لةة ووووووو
ىلربق،قلتو للاوىل ل  ا،و وج، يلهوىلأل لةرب ،و و   ل ىلطووووووو

نوغ وىلملؤ   نو ة،و وىل لاي، و حل ىلجوةوىلربعسلة،  ووووا
ىلملاهىل   و لاواق،  والنوحل  اوىلربه  ل ويفوجشل   ووووو
ىلخلقللةوو لللاو للةةثوىلربقلل،ةوىلربهىلقعلل و لللاوخالله وووووو
ىلربايلة واعوللة،و وقلل وانبوىلتقللهاوىلألجلل،ىل و لللاوىلخللتوو

هىليللة و قلله واللنو للةةثوجلللكوىلربقلل،ة،ووووىلألةزىلوو وىل ي
ةهةا لل وىلربعشلل  وىلربو– للةألخمواللنو شلل  وىلربةه للةثو 

ىلربةب  و وىلملهز  و  ومهةا اةثوج،ميةو ومهةا لاةثوو
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 وق وزىلا وجلكوىل  ،ىلحلىل و وىلرباا،فة وانوو–ىلربع،ىلوو
و.(5)يا، وىلربسةةثوانوىلألج،ىل 

ميللةوىلختللت وخالللكوىلألجلل،ىل وىلشللةة طوىلخللل،ةويفووووو
ىلرباعةالللتوالللجوىلملسلللام ىل وىلت  للل  وىلملاي لللل و قللل،بو
 صللللهاوىلربلمقلللل .وىلاوىل جمضلللل وىلربسلللللاة وىل اىلة لللل و

ةيي ويفوىلملهصتو ،قية و   وجضليق واةةجيلهوووىلربي ا
ج،ميلل وىل و   لل وىلملهصللت،و و لللاوافعللة وااعلل ا ،ووووو

،و1925ةخللل و اللللاة  وملللةيهثوىلرب للللةي ووو عضلللوةواؤو
ىلألخلل،ةو اللهىلة  واللةو علل و صللهاوتقلل وجقالل ووووووو 

ىل قة  .و ومةي وىلملةةجيهواعقهيل وربل لزبوىلربجممل ويفوووو
ىلملهصت،و واعوةوماهوا،از وفيوةو عضوىلرباعليية وىل و

ىلخلللل،ةواه للللها ويفوىلة يللللتو وم،ملللله وووووحللللزىلبىل
و.(6)ىلربسلييةيي  

ربقلل و لل نو ىلضلل ةطوىلثو ، اةييللةوضلليق وربقاسللوةووووو
و–ىلألفضلي ،و و ةألخمويفوىلربع،ق والجو لةةثوىلربه  ل وووو

مهيوةوقاعل وشله ةطو عيل ىلووووو–انوىلألم ،  وىلربةهةا  و
.و لللاوىلربعةلل واللنووو(7)اللنو يليلل وابوللمو للةربع،ىلوووو

 قللةحلوىلربةللهةاووج،ميللة،وىلربللنومةيلل و ة فوللةوجللزاىلاواللن
خةةجويالةووىلربسليا، ،و وىلربلت نو ااةلةيوموىلربالا  ويفوووووو

 .A. J.وربقل وملةثوجله ق وووو(8)ىلخهىليوموىلرببلةق و جمميلةوو

Toynbeeاهفقللةطو قلل اةو لليو للنو للهىل  وىلألجلل،ىل وو
 قهربللة"ونىلثوىلربلل ىلفجوىلألملليوخللل وااةربللهوىلألجلل،ىل ويفووو
 ها و تىلوىلإلقليمو)    وىلملهصلت(وملو ةلنوىلقاالةا ةوووو

ةط،و للتومللةثو ية لليةطو  للهوالل،جبكومليللةطووىل وىل للجمىلجيمي
 لللةربةهةا..و و لللاثوىلربةيلللةربي و اي لللهثوىل وجهحيللل وو
مهاةا للاةثوملللوةو لل وىلألشلل،ىلموىلربجمملل واربللكوىليوللمووو
جي  ثويفوىلقاسةعومهةا اةثواا ةوخا،واىل لمو للاووو

.و و ب  وىلثوجلكوىلملخة مومةي و ةىلحلوىلة لة وو(9)ج،ميةن
و وختبكوخاكوىلألج،ىل وجتةهوىلربه   .

ىل  وج،ميةوانوفق ىلثو    وىلملهصت،و وقة ل و ه
ز ةا وىلقاقةعو ، اةييةو ضل، ة وىل قلةحلوىلربه  ل وضلينووووو
ىلربعللل،ىلو،و و لللاالو لللن،و ثوىلربسللليا، و للللاوحقه لللةوو

.و(10)ىلربقااي و اةهثوىل وتومملةوربلهوضلي وىل وج،ميلةوووو
ا ثوىلثو علواربكوىلرباقليتوانوىلأل يي وىل  لجمىلجيمي وو

اللة وىلربللنولالللوةواهقللجوىلربه  لل و ةربقسللب و ية لل واو
وىل ايىل هة  وىلربي اةيي .

ىل ايعللل وتقللل وجقاللل وىل قلللة  ،و ا ضلللة وةووووو
،و عل وو1924جشل، نوىلرب لةي وووو13،وجبقيل ويفوو ىلرب ، 

.و و عل وىلثوو(11)ىلثو ول واوياوةو ، موخكو ، مست
ىلياخللهون.م.وف، للن،واللنوزا، للةوربلل ن و ع للاوم،وووووو
قةا وىلربلمق و  ةىل  وحمةض،و لسة واؤمت،وربهزىلثو و

،ىل وىل ةلهاا وىلربي اةييل و وووبل وىلربعاب و والتمو
ىلربجممي .و وةن وىلربلمقل وىليلةوالنوىلربضل، ةالوىلثوجلت هوووووو
ىل واقاقلل وىلربقللزىلعوياسللوةو يللةزو قيقةجوللةو و للجو

.و وىلاةمل وضل، ة ووو(12)ىلملعلهاة وىلربنو اة وةوحمليلةطو
حاه ةو لاواعلهاة واساي  والنوىلربه لة  وجالبولةوووو

مق وانوىل ةهاا وىلربي اةيي و وىلربجممي ،وفاة ل وىلربل
قة يلللل وجضللللموىل للللول وحللللهاوىلملهضللللهعوىل وملاللللةووووو

.و موا ب وىل وربق ثو وىليق، ،وقبلتوىلثوو(13)ىل ةهاا 
جاه للةوىل و غلل ىلا،وربلهقللهمو لللاوجاةصلليتوىلضللةفي وووو

و.(14)حهاوىلملشةل 
ىل ، وىلربلمق ويفوربق ث،وحمةا ة واقا،ا والجوملتووو

-1863)وAusten Chamberlainانوىل  نتو ليربنوو
،و ز لل،وAmery،الو(و ز لل،وىلخلةة يلل ،و وىل للوو1937
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جشل، نووو25ىلملساعي،ىل ،وىلربلت نوحة  ويفو لسل و لهعووو
،وىلققللةعوىل ضللةحلوىلربلمقلل و اللبلو  ولل وو1925ىلرب للةي و

ىلربقيلل،وىلربي اةييلل ويفوىل لللهبوحللتوىلملشللةل ،و وىلربللنووووو
جلللالخمو ااضللليتو ، قللل وجقاللل وىل قلللة  و للللاو

و.(15) ، ق وىل ،ىلحلوىل اااةحلواهقع 
يي وةمةي وربقلةحلىل وىلربلمقل والجوىلملسلؤ رب وىلربي الووووو

اقةقشاوموأل للهبو يلتوىلربلمقل ،ومةفيل و لاثوجل فجووووووو 
ىل ضةحلوىلربلمق وىل وىلرباا، حو اثونىلرببع  و وجقبتو لاثوو
ل اوشةتواع وربعيلوة،و وىلثو ةوىلربق ة و لاوىلخايةةو
نالو بيتوربلعيتوجل،ىلهواقة لبةطو لهىلحلونملةثوىل لاااةحلوىلعوووووو

.و وربةقوللةوا لل وىل ةهالل وىلربي اةييلل وىل ووو(16)غلل هن
 هوىلربلمقلل وىل وىلملقاقلل وىلملاقللةزعووىل اللةاواسللة  وربياللو

.وملوجعللجمتوحةهالل وربقلل ثو لللاوجهضلليحوو(17) ليوللة
ج،غلهويفوجعةلل وىلألالهةوالنو   لل وووووىلربلمقل ،وأليولةوملوو

خل و قبة وىلاةعوىلربلمقل وىلربلنو ل وياسلوةوخاال وووووو 
ورباعييقولللةو سلللموىلخلللل،موحلللهاو ة   للل وىلربه  للل وووو

وىلملاقةزعو ليوة.
نوغللةاةوىل ضللةحلوىلرببع لل وربقلل ثوىل وىل للاةيبها،وىلربللووو

صةامو صه موىلربيوةو يل وةن وىلربسلق ،وحيلاوشلةة ووووو
ىل ضللةحلوىلربلمقلل وىلرب  لهاة للي وىلألالل، ةي وىل حااللةاوو
 ةملقة لللللب ،و عللللل وىلثوحللللللهىلوضللللليهفةطويفو لللللاةة وووو

و1925ملللةيهثوىلرب للللةي ووو3.و وحبللللهاوو(18) ىلشلللقانو
ىل للاقتوىل ضللةحلوىلرببع لل وىلربقاللةةوىلربسلل، جوىلملاه للةوىل وووو

ىلألجل،ىل ،ووىليق، و واقوةو  ن وا ىل  جومواجوىلملسؤ رب و
 و صا و ايوةومةي وشبيو ومبةوحاتوالجوىل ةهال ووو

.وىلاوىلصل، وىل ةهال وىلربجمميل و للاوىلثووووو(19)ىلربي اةييل و
 ةللهثوقلل،ىلةوىلربلمقلل وىلربقوللة  وابقيللةطو لللاوىل  للاااةحلوووو

ىلربشع وىلربعلةع،و و لتىلوالةوةفضل وىلربلمقل وىلرباقيل و لة،وووووووو
او ا ويفوىلربهق وياسة،ومبغلةاة وىلألةىلضل وىلربجمميل وىل وووو

ىلواقة،ويفوحلةاوىلصل،ىلةوىلألجل،ىل و للاوووووىلملةةثوىلربتالو ةحل 
االبوم،و وربةنوىلألجل،ىل وقبللهىلويفوىلربقوة ل ،و وىلقاقعلهىلووووو
 علل عو لل  ةوىلربالل ختويفو يللتوىلربلمقلل ،و وىل للامة  ووو
ربالللهوىلربلمقلل ،وقلل،ة وجعللي وىلتقلل،ىلاو للهىلاو ةشللة.ووو

علللةعويفوا لللةة ة،.وممللل ،طوربجمميلللةوواالللاجلوىلتللليجلوىلرب
اسللة  ىلطوال قللةطو ةرببع لل و ،ىلفقللةو لل اواللنوىلخللليىلحلوو 

.و وخايل وىلربلمقل وز ةةجولةوربجمميلةووووو(20)رباسويتواوياة
 لقةحلواااااوميةاويفوا  ق وقهييلة،وىلربلنوغةاة  لةوووو

و16ىل وااش و واقوةوىل و غ ىلا،وحيلاو صلله ةو لهعوووو
1925مةيهثوىلرب ةي و

و.(21)
 قللل ويلللزاو لللا والللنوىل ضلللة وةويفواىلةوىلملقللل  بوو

،وفييةويزاوىلرببةقهثويفوفقةاوو- ق،الوا   و–ىلربسةا و
مللةيهثوىلرب للةي وزىلة وىلربلمقلل وىلمللللكوو17يفووىلربعةصلي ،و و
ا،وفاقلللةعو للللاوشللل،فوةوحالللتوج،حيللله.وفيالللتوىلأل 

ومةيلل وىلرببع لل واهضللجوة ة لل وىلربعلل،ىلقي وحةهالل وووووو 
و.(22)شعبةط 

اة  وىلربلمق ويفو غ ىلاو ل  وىل لةع،واة ل وخ، لةووووو
  و لل و   للنو غلل ىلاو وىلملهصللت،وىلربع،قللة وىل قااللةا

للكوفيالت،وووىل ةربيهوىل اىلة ،و وجسلي والتم، والنوىلملوو 
 هضللحوفيوللةوىل ييلل و   لل وىلملهصللتو ةربقسللب وربلعلل،ىلو،و
اؤم ىلوفيولةو لاثواشلةل وىلملهصلتو ل واشلةل وىلربعل،ىلووووووووو

 ةربقسللب وربلعلل،ىلوومب ة لل ووو-ىلملهصللتو–ىل عللة،و وىليوللةوو
و.(23)نىلرب،ن وربلب ثن

و26غللةاة وىلرببع لل و غلل ىلاو ةجتللةهوىلملهصللتو للهعوووو
،و وقلل وةىلفقوللةوىلملسللجمو للةةا نو1925مللةيهثوىلرب للةي و
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Jardin،وصلللبيحويشلللا وممللل ل و وال قللل و لللنووو 
.و للموىلربا لل و ويللةوو(24)ىل ةهالل وىلربع،ىلقيلل ،ويفوىلربلمقلل و

و.(25)ىلااهي زومضة كوىلةجبة 
زىلة وىلربلمق ويفوىلملهصتو عضوىل شخةصوالنوا الوو
ىلخلي و وىلملع،ف ورباةه نوفة، و ةا و نوىلربهضج.وميلةوو
قة لللل وىلربسللللاة وىلحملليللل ،و وىل للل، و قيقلللة ويفووووو

قةا و ز ةة وا  قل وىلة يلت،وووو.و م(26)ضهىلح وىلربه   
 وقة ل وىلربسةةثويفومهالو قم و وة ىلي  ز،و و ىلصلل وو

لييةيي و وم،ملله و وا لله و وزىلخللهوووىل ية للةويفوىلربسللو
.وحياوىل لع و قة و لاوىلحهىلاوىلربقة و(27)ىلربشيخةث 

 واشللللةملوموىل قااللللةا  و وىلربامةة لللل ،و وىلربقضللللة ةووو
ىلربعقالل،  و وىلتيهربه يلل ،و و علل واعلهاللة و للنووو

.و لمواة ل وىلربلمقل وووو(28) ل و وىلملهىلصل، وو  ة توىلربزةىل
ىلقجمىلحوىل ةها وىلربجممي و ضل، ة وىل لاااةحلوىلربسلةةث،و وووو
حمجوىل ةها وىلربي اةيي و ة ا ةرب وىل ،ىلحلوىل  اااةحلو
ىلملالهب.و وق وحة رب وىلرببع  وىلربقيةعو ام،  وىل اااةحلو
 وربةللنوىلربام، لل وفشللل وربةللهثو قةفلل وىلألم ، لل واللنوووو

و.(29) ةةثو    وىلملهصتون  ىل ي ن
اايلل وىلرببع لل وىل ية للةويفويوة لل وىلاىلة،و وقضلل ووىلخ

 ضللع وىل للةعويفوجقسللي وىلملعلهاللة وىلربللنو عاوللةو للموووو
و.(30)غةاة وىل و قي 

اة  وىلربلمق و  ق وىلملعلهاة و وىل حاة ية وىلربنو
 ،ضلللللاوةوىل ةهاالللللةثوىلربي اةييللللل و وىلربجمميللللل ويفو

،و و عللللل واقةةياولللللةوالللللجواعلهاةجولللللةوالللللتم،ىلجوية
توحةهالل وحة ربلل وىلثوىلحاللة يةجوة،وجللب و للةوىلثومللو 

ج ب وىليوةوصةحب وىل  و وجي نو  عواق وىلحاةحلىل و
ىل ةهاللل وىلألخللل،ة.و لللموخلاللل وىلربلمقللل ويفويوة للل ووو

اةىل للاوة،وىل وىلثوىل حاللةحلىل و وىلخللل،ىل كوىلربللنوىلالل جوةوو
 وللةوىل ةهااللةثوربيسلل واقيقلل ،و وفيوللةوابةربغللة واللنوو

و.(31)ىلتةيب و ا ةربيهو الا 
و20 ىلحلوالنووىليشغل وىلرببع  و ةاة  وجق، ، لة،وىل الوو

متلهزووو16ييسةث،و وةفعاةوىل وبل و اب وىل امويفو
صللا  واللنوىلربقاللجووو113،و وقلل وجللارب واللنوو1925

.و وقل وىل صلاواربلكوىلرباق، ل،ووووو(32)ىلربةب  والجوخةة ل وو
،و قلةحلو للاووو(33) ا ةووىلملقاق وىلملاقةزعو ليوةو ةربع،ىلو

 و للللجمىلجيمي و و غ،ىلفيلللل و و ،قيلللل وووىل للللاقاة ة
و ية ي و و سة،  و وىلقااةا  . 

فسللجمىلجيميةط،وةن و للاثوخللكو ، مسللتوصللة و للاثوو
،و و(34) اخلللتوخالللةطوربل للل  او للل وىلربعللل،ىلوو وج،ميلللة

 ،قيةط،و    وىلربلمقل وىلثوىلم ، ل و لةةثوىلربه  ل والنوووووو
ىلربةلللهةاوىلربلللت نو لللموربيسلللهىلو لللاج،ىل و و و عللل،بو وووو
 اةليهثونربغ وىلة ل ن.و وربةلقومو شلةلهثوالجوىلربعل،ب،وووووو
ىلتية لللة وىلربهحيللل  وىلملاية لللة و وجسلللةنواقلللة  ووووو

.و ىل ضل  و لاثوىلربشلعهةو لةربه حلوربلعل،ىلوو وووووو(35)ىل ع  
  هاوربةوىل و ق و عضوىلربعل،ب.و وشلعهةوىلربةلهةاو لهووووو

.وفةربةهةاوىلربت نو اهقلهثو ل ا ةووو(36)مهةاالو و ،ىلق 
 قيلل و للةةثوىلربه  لل وبللايع ،و اضلللهثوىل  للاق،اوو

 وقةربللل وىليلللةوىلاىلو للل  وىل مللل وووو(37) لللنوىلرباللل،ف و
توا ربللل وىلربعقالل،  و لللةا،طوحةفلللةط،وفيا للاموجشلللةيوو

مهةا لل واسللاقل ،و ثوىلربةللهةاو بلغللهثو سلل وىل للةثوو
ىلربسلللةةث،و وىلاىلو ضلللجو لللتىلوىل لللتويفوىل سلللبةثوفلللإثوووو
ىلربيز لل   و  للمو شللبوهثوىلربةللهةاو ،قيللة،و وىل جلل،ىل و
ىلربلت نو ةللنوىل للايعة ومو بسلة  واللجوىلربةللهةا،و للهمووو

،و لاوىلرب،غموانوىليومو(38) شةلهثو بع وىل ةثوىلربسةةث
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يفوىلتيوهة لل وواللنويالل و قسللي ووىلألجلل،ىل وىلربللت نوووو
.وىل و ةيهواربكو وانو  و يجوىل  ،ىلوو(39)ىلربجممي 

ىلملسلي ويفوىلربه   ،وفإثوىلربةهةاو موىل م ،وصل ىلق والجووو
.و لموىل لاقام ووو(40)ىلملسي ي و)ىلربقسة ، و وىلربةلل ىلث(و

ىلربلمق وىليةويفو   ل وىل ل  او و ةلنوىلخلتوىلربقضلة ةوووووو
و.(41)ىلربعقا،  وىلحملض و قي،وىل  ابةة

وخ،صلل وحب وللةوىلرباللةة  وىلثوو واملل، وىلربلمقلل ويف
 لل وىلربسلليا، وىلربجمميلل واقللتوقلل، ث،وىلربه  لل ،ومةيلل و

ربةقوللةومةيلل وجلل ىلةواقللتوىلالل و عيلل واللنو) ةشللهىل وووووو 
 غ ىلا(.وميةورباال وىل يابلةهوىل وىلثوالةةا نو و ز ل، ووووو
ىل نو ي،و وا لةة ة،ومةيل و ل وىل خل،ةو ل وحةلمووووووو
   و غ ىلاويفوىلرباجم وىلربع يةيي ،و وربةنوىل قل و يعلةووو

و.(42) وىلربجممي وىلت     ةرب  رب
ىلاةوخباهصوىل مجوىلربسية لي وفقل وةن وىلربلمقل ،وووو
ىلثوىلربة  وانوىلربشوهاوام، ىلوىل بةبوجاضليلوموىلربعل،ىلو،ووو

و1925 قه موىلثوىلربقيلةعو وىل النويفوىلربعل،ىلوويفو لةعووووو
ىل يموممةوملةثو ليلةو ل وىل ةلموىلربجممل ،و وملتربكووووووو
ىلربجم ي و وىلرباعليموىلم ل،وجقل اة.و وامل، و لةثوىلربعل،بوووووو

ضلليوموويفوويفومهةا للاةثوىلربعلل،ىلوو ،غبللهثوىلربقللة ق 
ربل ةها وىلربع،ىلقي ،و وىلثوىلربيز    و وىلربيوهاو ،غبهثو
ىلرب،غبللل وياسلللوة،و وىلمللل  وىلثوىلربةلللهةاو و ،غبلللهثويفو
ىلربعيجلواجوىلألج،ىل ،وميةو بل واربلكو  لهةىلجوم،و وميلةووووو

ىلربلللنوو1921 وو1919ىل بالللهىلويفوىل لللاااةحلىل و لللةعوو
و.(43)ىل ،  ويفوىلربع،ىلو

حبسلهوىل لاقاةجوىلربلمقل ،ويفووووملةثوىلربعةالتوىل ة لم،وووو
حسللموىلخللل،مو وىل للةووىلربه  لل و للةربع،ىلو،و للهوىل ملل و

،وفقلل وةن وىلربلمقلل وىلثوىلفضللتوجسلله  وو(44)ىل قااللةا  

ربه  لل وىلملهصللتو لل وىل ةقوللةو للةربع،ىلو،و واللنوىلخلاللاوووو
و.و(45)فاتوىلربه   و نوىل ةىلض وىلمل،جبا و وةوىلقااةا ةط

ىلثواللةو و ةللنوىلغاةربللةو قللة،و للهو للع و ، اةييللةو
 ياوىل وىل ،ىلزوىلربعةاتوىل قااةاال،و ة ابلةةهوىلفضلتوووىل 

 وىلقللهةوىل مللجورب،حااللةظو ةملهصللت.و وقلل وىل للجمموووو
اللنوىلربسللخ و ووو ىلااهيلل زو للتربكوقللة ،ط"ونىليللةومةيللووو

ىلربعبلللاوحمة ربللل وا لللموقضلللياقةومب ة ربللل وىل اشلللةة ووو
ربلسللةةث..وحيللاوملو لل،و للليومو قلل و ه للتواللنووووووو
ومحلومو لاوةفجو لموىلمليلة و وىلققة ومو ةملسلة ي ويفو
ىل ياخة للة و علل وةفللضو للة ورب،يضلليةعوىل وىلرب  ربلل ووووووو
ىلت  للل  .وربلللتربكوق،ةيلللةوىلثو ةلللهثوىل للل،ىلزوىلربعةالللتوووووو

و.(46)ىل قااةاالوخ وحممقةن
 و لللاوىلربلل،غمواللنوىليةللةةوىلربسة لل وىلربي اللةيي ووووو
ربه هاوىل  و ،ق و  وىلربقاكو و ل وقضلي وىلملهصلت،وووو
ىل وىلثوىلملللللتم،ىل وىلملابةاربلللل و لللل و للللؤ حلوجقللللةقضووووو

 اثوىلربقاكوربعهوا ةىلطوغ وقليلتويفووىلا ةحلىلجوم،و وجب و
متسةومو ةربه   و و ةرباةرب وحسيوةوربالة ومو ل بوةووو

.و وجهضحوىلربيقية وىلمل،فه  وانوىلملق  بو(47) ةربع،ىلو
 وىلملسلاعي،ىل وىلربع،قل و ل ووووةىلىلربسةا وىلربي اةي وىل و ز

اقحوىلاايةزوىلربشيةاوىل وش،م وىلربقاكوىلربجممي و واا و
ىلربللنومللةثوو(48)مقلل ىلربه  لل واللنو ولل ،و و ،قاوللةو ةربل

اهقاوةو وج خلوةوربلاه كويفواقحوىل اايةزوىل وش،م و
ىلربقاكوىلربجممي ،وا ةةوا ش و وجعمهوحااوانو علضوو

و.(49)ىلملسؤ رب وىلربي اةيي وىلياسوم
 وانو و وىلخل،ةو ويفوغضلهثو  لهاوىلربلمقل ويفووووو

،وىل لل،ةو1925مللةيهثوىلرب للةي وو21 غلل ىلا،و و   لل ىلو
حمةا للة واللجووامللة  و للك،وىلربسللا وىلربجمملل ويفوربقلل ث،وو
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 لليربن،و ز للل،وىلخلةة يلل وىلربي الللةي و ةةضللةو علللضوووو
ىل اايللةزىل وىل قاالللةا  وربليالللة وىلربي اةييللل ،واقة لللتوو

 و بل  وىلثوىلتةيلهوىلربي الةي وووووىل اةحلوىلملهصتوىل وج،ميلة.و
 توجبييربنوىلةىلاوىل ا يةةوىلربا،ص ويفوىلربهق وىلملقة لهووايىلمل

رب  موازىل موىل ةها وىلربي اةيي و ةثو عيوةورب،حاالةظوو
ةو و  لهاوىلربلقاكوووةملهصتوربي وربضيةثوااة و ، اةيي 

ىلربل فةعو لنوحقلهووىلربعل،ىلو،وفاللهووووووف سهو توربل اةظو 
شلاثواهىلفقل وحةهاالةووووانوامة  و كوجق  موضليةية و و

 ةرباعللتوىل لل  وحةهالل وىليقلل، ويفوىلاىلةوو لللاواقجمحللة،و 
اش، عوىلجاةوو اضينوالقحوىل ل وشل،م وج،ضلاوووووو1925

ىلملهصلتوىلربلنوووو قوةو ، اةييةوىلاايلةزىلطوربللقاكويفواقاقل ووو
،واللجوحلل وىليشللةحلو وىلاىلة وىلملللهىلي وو للا ختوضللينوج،ميللةو

.و وىل لقلل واهىلفقاوللةو(50) للةكوىل   لل وىلرب،زالل وربللتربكو 
 لللاو عللتوىلربللزىلبوىلرباللغ وحلل ىلطوفةصلل،طو لل وج،ميللةو وووو

.و ومبلهىلزىل واربلكووو(51)ىلربع،ىلووم  وىلاياوربلياةربلهوىلربجمميل وو
ىلخلللت وىلرباللل  وىلربي اةييللل وجا للل  و لللنو سللل ووووو

 وىلربجمميل ،و وىلشلة  وىلربال  وياسلوةوووووىلربع،قة وىلربي اةيي
ىلخبةةىلطو نو ،توىلألج،ىل و اايةزىل وىلقااةا  وضلخي .وو

و.(52)انوضيقوةوىلاايةزىل وىلربقاك
ىلثو لل عوقبللهاوىل وةفللضوىلملقجمحللة وىلربجمميلل واللنوو
 ةيهوىل ةها وىلربي اةيي ،و موىلشلة اوةو وىل ،يولةويفووو
ىلربالل  ،ومللةثو ولل موىل و قيلل وغ،ضلل وىل ة لل "ووو

ج،ميللةوىلاللةعو اللب وىلألاللموووةمواهقلل ىلأل او للهوىلضللع
  هوىلرببسة وانو  وقل ايوةويفوىلربهقل وىلملقة له.وووو 

غكو للللاوىلربعللل،ىلقي والللنوىلملاشللل ا نو و ةييلللةط"وىلربضللل
ىلملعةةض وملقحوىل اايةز،و و ةرباعتوحقق و ، اةييلةوو 

وىلربغ،ض واعةطوىل وح ومب .

ربق و ضع وىل ةها وىلربي اةيي و يجوىلاةةيةجوة،و
يعيلل وىلربةةاللل ،و وتللاورب،حااللةظوحبلل  اوىلربه  لل وىلرباب

 ة للاوةوىل و يللجوىلربسللبتوملقللجوجقسلليموىلربه  لل ،و و ووو
جل،اا وجقلةة ،و لنو  لهاواقجمحلة ووووووو ييةو ع والةو

اشةة جوجاهويفوىلجتةهوجقسيموىلربه   ،و وىل يوةواربكو 
ىلملقللجمحوىلربللتالومتللقحومبه بللةوىلربضللا وىلربيسلل،ةوربقولل،ووو

و.(53)ا ل وىل وج،مية
القحوووىلثوة كو ، اةييةواسلارب وىلملهصلتو ةجاةقيل ووو

.و قلل ةجو لل وو(54)ىل اايللةزوربشلل،م وىلربللقاكوىلربجمميلل وو
ىلحملللة   وىلربي اةييلل وىلرب،ىلا لل و الواشلل، عو قضلل وووو
 امز  وىلربه   و  وىلربع،ىلوو وج،مية.و ومةثوىل لاخ ىلعوو
 ةاتوىلربقاكوىل له ةطوىلضةفيةطو قل و ه لةوىل ل وحمة ربل ووووو

و.(55)ىل واش، عوربلاقةزاوىل ورباقسيموىلربه   
رب وىلربي الةيي ووربق وىل ضحوىل لهبوجعةالتوىلملسلؤ وو

اجواسارب واقحوىل اايلةزو واسلارب وىلربلقاك،وىلثوىلربلقاكووووو
ملو ةللنو حلل هو ةىلحلوىلصلل،ىلةو ، اةييللةو لللاوىلااللةجووووو
ىلربه  ل ويفوىلربعل،ىلو،و و يولل،واربلكو ليلةويفوجالل،لة ووووو
ا   وىلربتالو   وقة ،طونىلثوجسليموىل زىلحلومب  وانو
ىل ةىلض وىلربةهةا  وىل وج،ميلةومايلتو ةغضلةبوىلربابقل ووووو

يلل ويفوىلربعلل،ىلووىلربلنو لل و للقي و وىل للةة ووىل ةميل وىلربع، و
ىلمشوزىلز ة.و ثواربكو يختومبيزىلثوىلربقلهةويفوىلربيمللةثووو
ربغللل وصلللة وىلربسلللق و و ضلللجوىلربشللليع ونىلملالللزاا نووو
ىلحمللللةفي ويفوىلربسللللا .و وىلثوىلملعاللل رب والللنوىلربعللل،بو
ىلربسق ،وم، ي وىلربهزةىلحلوىل ةرب و ب وىلحملسنوىلربسلع  ث،وو

كو يليةطن،و اضلهثوىلربعها وىل وج،ميةومليةوربهو ق وارب
وللةوفي وىلضلةمو لةثونىلربةللهةاويفوىلألةىلضل وىلربللنوج،غلهووووو

ج،ميللةو للق وةصلل وربلقاللهاوىلربي اللةي ويفوىلربعلل،ىلو.وووووو
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فةرباضتويفوقبهاوىلجملل وىلرباا يس وىلربع،ىلقل وىلملعة ل  ووو
 عللللهاوىل وو1924 ،ىلقيلللل ويفوحز لللل،ىلثوو–ىل يةلللللهو

ىلربلل  موىلرب ة لل واللنو ةيللهوىلربةاللل وىلربةهةا لل وىلملهىلربيلل وو
 للل و للل  يهثو  بلللة ووربي اةييلللة.و واقلللتواربلللكوىلو

ىلربسية  وىلربي اةيي و ااه اومو وياها م.و وىلقااةعو
ىلةىلٍتومهةا لل وخةربالل و وىل اةل للةوربجمميللةو ع،ضللقةوووو
خلالل،وفقلل ىلثوىلرب قلل و وىل ةجيللةبو للةربع،ىلوو ةميلللة،و وو
  وىلربةلهةاو حل  مو لتو ل وىلربعل،بوىل ضلة.وىلثو لتىلوووووووو
مايتوجبعتوا،مزيةوصعبةطو  هو ضع وىلربعل،ىلوو اشل ووو

ج،ميةوغ وىلرب،ىلضي و ة   اوىلربنوانوجع،ضةوربضغكو
و.(56)ةف و ةن

ىلثوجا،لة وا   ،وىلربتالوملةثوشل   وىلربالا  ويفوووو
ة موىلربسية  وىلربي اةيي وجتةهوىلربعل،ىلو،وجلب وحل،صوووو
حةهااةو لاوجاا و يا، وىلربقخهوىلربسلقي وىلملخالةة ووو

النووو  لاوىلربيملةثو ل وىلرب، ة ل وىلربي اةييل .و ومةيلوووو
ث،و وىلثوملةثواربلكوووىلربض، ةالوىلحملةفي و لاو تىلوىلرباهىلز

 عللللوىلرباقلللة جوالللجوىلرباقللل،بوىل وج،ميلللةويفوىلملللل ةووووو
.وىل و ةلهثو للاوحسلةبوىل لاغ،اوجالعلة وووووو(57)ىلربقا 

وىلربةهةاوىلملش،   .
اويةو ةنوفق وخلموجق، ل،وىلرببع ل وىلملهفل  والنووووو
 اب وىلألامورباقا وىل قة  وىل وىليلةونىلاىلوالةوىلخلت وووو
ااة وىلربسةةثو قي،وىل  ابلةةوفةيولةوجعاقل وىليلةوالنوووووو

ي و  عوجقسيموىلملقاق وىلملاقةزعو ليوة..نو وىلضةموىلملا
الجوملتوىلربا ايلة ووووو–ىلرباق، ،و اثوىل مجوىلربسية لي وو

متيتورباا ي وضمو يجوىلألةىلضل وىلربهىلقعل وووو–ىلملتمهة و
 قلله  وخللكو ، مسللتوىل وىلربعلل،ىلو،وشلل، وا،ىل للة ووووو

و"(58)ىلربش،  وىل جي 

  للهبوىل قللةحلوىلملقاقلل و لل وىليالل ىلبو اللب وووو-1
و ق .و25ىلألامومل  و

 للهبوا،ىل للة وةغبللة وىلربةللهةاوفييللةو للمووووو -2
جعلللي والللهظا وملللهةاو اىلة ومملةلللاومو وج،جيلللهو
ىلألاللللهةو وىلرباعللللليمويفوىلمللللل ىلة و وىلثوجةللللهثوىلربلغلللل و
ىلربةهةا  وىلربلغ وىلرب،في ويفو تهوىلألاهةو وج،ةوىلربلمقل وو
ىليللةويفوحةربلل واللةوىلاىلوىلياولل وا،ىلقبلل وىلربعاللب و علل ووووووو

وللةوىلملعة لل  وىليقضللةحلوىلألة للجو للقهىل وىلربللنوىل ،الل و ليو
ىلربي اةيي وىلربع،ىلقي و وملو لكوىلربةلهةاوجعول ىلطوجبعلتووووو
ىلاىلة وحملي و موفإثواعيموىلأل ةرب و اضللهثوىلألجل،ىل ووو

و.(59) لاوحةموىلربع،ب
ىلثوق،ىلحل و ييق ورباهصلية وىلربلمقل وجلب واقل ووووو

 اللةي وربليشللةل و ويللةحوختاياوللة،وووىلرباقلل  ،وىلربي
و–جب وىلح،ىلزوا لهاة ييوةو  ة اوةويةحةوفة قةو 

فييلةووو–ىلحلويفو اب وىلألالموىل ويفوىلربه  ل وياسلوةوووو ه
خااللهىلوربللةواللنوقبللت.و واربلل وياللة جوىل لل،ىلحلىل وووووو
ىلربسية  وىلربي اةيي و وىل ةربيبوةوىلألخ  وقبيتوق  عو
ىلربلمق و قليت،و وىلربنويات ةوىل اىلة هثوىلربي اةييهثو
 ةلللتواقللل ويفوىلربه  للل و للل وىلأل لللةرب ،و وخاهصلللةطوو

ةويةرب و ويىلألم ،  وىلربةهةا  واقوم،و لاوىلثو ، اةي
ضلليق و  حلوةل للة وم.وىل وحلل واللةو قلل وىلغلللبومو 

 عة وحةها وىليق، ،وىلربنوىلفاق،وا لهاة يه ةوىل و
ىلخلللللي وىلرب  ربيلللل وىلربللللنومتاللللجو وللللةوخاللللهاوموووو
ىلربي اللةييهث،واللنو ولل ،و واللنو ولل و ةييلل وفإيوللةو
ىلخاق ويفوىلجبةعو ية  و ةاف وجتةهوىل ةرب وىلربه   ،و

 ةملقاقل وووميةوىلثوج خ،جوةوىلربعسلة،  و و ،شلةجوةوو
وىلملاقةزعو ليوةوملوجؤ و ةة ة.
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 و بقلللاوىلربعةالللتوىلأل لللموىلربلللتالو ،  لللةو علللضووو
ىلرببةح  و وىلربتالوىل ،و شةتو لل و وىل وحل وملب ويفوووو
ىلملهق وىلربجمم و وىلض،ومبهقاوموىلالةعوىلربلمقل وىلرب  ربيل ،وووو
 هوىلق ىلعو ة  وىليق، وىلربعليةيي و لاوىلربغلةحلوىلخل،فل ،ووو

ىلربةب وىلربغةحلوىل لنوىلجملل وىلربه لوو1924ىلاىلةوو3فا و
ىلخل،فللل ،و ة علللةزوالللنواالللاااوميلللةا،ويفو لسللل وووو
 اا وربلب ويفوقضي وىلخل،ف و وىلملؤ سة وىلرب  قي و

.و ومللةثواربللكوىلربقلل،ىلةو علللو يليللةوىلربغللةحلو(60)يفوج،ميللة
ىلربللنويللةاةو وللةوااللاااووو(61)نىلرب،ىل الل وىلتية يلل ن

وميةاو هىلاوفجم وح،بوىلربا ، ،.
،و(62) و ةربقسب وملهق و ، اةييلةوالنواربلكوىلرباالهةوووو

فإيولللةومةيللل و و وجلللزىلاو للللاوخللل،موالللجوحةهاللل ووو
اااااوميةا،و و ةمواسلي وىل ق و و عضوىل قالةةوو
ىلربع، يلل ،و وقلل وحة ربلل وىل للاغ،اوىل لل  وربةسللهو اووووو
ة ة ة ة،وىلربت نوختلاو قوموىلألجل،ىل و لإ ،ىل وموىلألخل ،وووو
ىلاومحل وص يا وىلرب  ل وجلغ،ىلمويفو ل ا ةوىلربالةاةويفووو

ميللةاوإلربغة وللةو لللاوحةهالل وااللاااوو1924ىلاىلةوو8
ىلخل،فلل ،و وقةربلل ونىلثوااللاااوميللةاو حلل هواسللؤ او
 للنو لل،اوىلخلليالل و لل،اىلطواقاه للةطو لللاوىل  ةيلل و ووووووو
ىلربقسه ..و وقل وظول، وج،ميلةوىلمبثومبيو، لةوىل قيقل وووووو

.وميلةوو(63)فةيوةوىلا وجسليا،و ليولةو الة  و لةا  نوووو
ىليلليةوىلحلل وىلربلللهةاىل وىل يةليللزوىلاللةعوبللل وىلربعيللهعوووووو

 اةربلهوحةهاالةو لاثووووو1924ةوىلاىلو12ىلربي اةي و هعو
جت وربلخليا وىلملخلهعو ب وىلجملي واةةيةطو لاملاوىلربيلة..و ووو
اربللكوىلم،ىلاللةطوربل، ة للةوىلملسلللي ن.و لللاوىلربلل،غمواللنوةاووو
ىلرباعللتوىلربسلل، جواللنو عللضوىل   للة وىلربي اةييلل و لللاووو
ىل  لل،ىلحلوىلربةيللةرب وىلألخلل ،وىل وىليللةو بلل  ونثوىل ةهاللل وووووو

اىل ،ووىلربي اةييلل وملوجبلل ومحة لل ويفوجا يلل وةاوىلرباعللتوو
  ربيتو ل عوقيةاولةو لإ ،ىلحلوةفل وىل وا لهاة ل وضل ووووووو
ىل ةها وىلربجممي ،و توىلقاال، وةا اوىلرباعلتوجللكو للاووووو
اسللاهةوىلربلل،نالوىلربعللةعوىلربشللع و وألغلل،ىلتو قايلل .وفقلل و
مةيلل وىل ايىل هة لل واسللااي  واللنوىلربغللةحلوجللا  وجلللكوووو

ىلربنو وجلزىلاوقة عل ويفوا ربل والةوووووو–ىلخل،ف وو–ىلملؤ س و
 وجولل اوااللة وةوىل يه لل و وجللزىلاو لللاو لل ىلحلواعوللة.وو

 لل،وواهىلصلل،جوةويفوىلربعلل،ىلوو شللةتوخللةصو وىلربشلل،ووووو
ىل   كو اهة و ةا .وىلاوىلثوىلربغةحلوىلخل،فل و عللوىلربغلةحلوووو
جللا  وىلخلليالل وىلملعقللهالويفوىل للزىلحلومللب  واللنوممالةللة و
ىل ايىل هة  وىلربنو قاقوةوىلألم ، ل وىلملسللي ،وخاهصلةطوووو

اش  ا ويفوىل ق و واا،.و وىلربنومةي ونىلييةةوشعه وةو
و.(64)ىل وىلأل اةي وحياواق،وىلخل،ف وفيوةن

 ق وىلا او عضوىلرببلةح  و  لهاوجالة مواسلب ووووو
  وىلربهفل وىلربجممل ويفوربلهزىلثو ، ة ل و الي و ةشلةو ووووووو
  وىلربهف وىلربي اةي و ، ة ل ومل،زثو ال اواؤ سل ووووو
ىلخل،فلل ،و وجقللة اوىلحلل  موىلة علل وشلل،  وجقلل عو وللةوو

ةوفةيوةوم،زثوىل و اي و ةشة،ويفوحةاوجقايتوج،ميةو 
و ا ياوا مو ، اةيية،و و  "و

وىلربغةحلوىلخل،ف وىلربغةحلىلطوجةاة.-1
و ،اوىلخلليا وخةةجوىل   ا.-2
وااةاة وىلاهىلاوىلخلليا .-3
و.(65)ىل ،ثو ليةيي وىلرب  رب -4

و– لللتوا لللهوىلحللل  موىل وىلثوااة ضلللة وج،ميللل و
 ، اةييلل و ه للل واخللتوخ، للةو)حللة يمويللةحهع(وووووو

حالللاو ووحةخلللةعوىلربيولللهاوىل مللليويفوج،ميلللةو  لللياةط
و.(66)ىلرباهصتوىل و تهوىلربش،  
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 اهلوامش

ىلي ةهويه ش ،وىلربال،ىل ة وىلرببجم ربيل ويفوىلربشل،ووىلأل  لك،واىلةووووو-1
و.143،وصو1971ىل قيق ،و    ،و

 قلل وخلل،اوجلللكوىلتهربلل واللؤمت،ويفوىلة يللتو ةشللةة واللنوووووو-2
ىلملسؤ رب وىلربي اةيي ويفوىلربعل،ىلو،و وقل والقحوىلربةلهةاوخ،ربلةوووووو

ح و ل وجقل  موجعه ضلة وىل وووو  هاىلطوم   و و الا "وج،ىل 
ىلربةهةاوىلملاض،ة نوانو ،ىلحلومح، و ، اةييةوىلربعسة،  وض و
ىلياةةوىلربشي وحميهاو وجاييقومو ايةو يم،الوجعلي وحةلةعووو
ىلمللل ثويفومهةا للاةثواللنوىلربةللهةا،وميللةو وىلربااميلل وفيللةو لللاوو
ضلل، ة وىلختللةاوجلل ىل  و ة للل وربلاالل الوأل لل و وللهاوج،ميلل ووو

،ىلةويفومهةا لاةثويفوىل قلةحلووو ةاف وخلل وحةرب وانو  عوىل  اق
جهىل  وىلربلمق وىلرب  ربي وفيولة.و قيل،"و  يلةثو لل ،وىلربعةالت..،وووووو

و.32صو
ربليز  و نوىلألحزىلبوىلربنوجا س وربل فةعو نوىلملهصت،و قي،"و-3

فللةة ووصللة وىلربعيلل،،وىلألحللزىلبوىلربسية للي ويفوىلربعلل،ىلوويفو ولل وووووو
،ويفوىلملااتويفوجلةة  وىلربعل،ىلو،و غل ىلا،وووو1932-1921ىل يا ىلب،و
.و ويفوىل قيقلل وملو قاالل،ويشللة وو312-307،وصللمو2002

ىلألحزىلبو للاوا  قل وىلملهصلت،وحيلاوجا سل و عيل وىلربل فةعوووووووو
،و ، ة لل وىلمحلل و1925شللبة وو19ىلربلله لويفوىلربسلللييةيي ،ويفو

جهفي ،و ومةثواغزةوجا يسلوة،و لهواحلضوىلا لةحلىل وىلألجل،ىل و وووووو
ااةرببومويفو    وىلملهصت،و و  ىلو ىلض ةطوانويشلة ةجوةو وىلةىل ولةووو

ىلثوىل ةها وىلربع،ىلقي و وىل اىلة وىلربي اةيي ومةياةو ةىلحلووىلربسية ي ،
(،و16،و ، ل  ،وىلربسللييةيي ،وىلربعل او)وووه وة ةيلوزجا يسوة.و قيل،"وو

وايه  لووةيةالو زةوةقاوربلو  وشهوه وة ةيز.ويف"و1925شبة وو19
واق الل و ا،ىل علل و،و بلل ىلزوزيةقللة،و1926-1924مهةا لل ىلو

و.2000،و هرب و-ا.وميةاوايو،وىلمح 
ىلربا  و لاويش،واقة  و واهىلضيج،وجتم،ووربق وةمز وجلك-4

ىل ةرب وىلربه   والنو الل وىلربقهايلة و وىل ا لةثو ةرباضلة جوىلربلنووووووو
ىلةجةبوللةوىلألجلل،ىل وحبقوللمو واسللة ووحةيوللمو و للهحلوجالل،فة ووو
اهظايومو و  جوم،وىل قةحلوىل ةموىلربع يةي وربله   .و قي،"و ب و

-1921ىلألاللل و لللةاالوىلربعةلللةع،وىل ،مللل وىلربه قيللل ويفوىلربعللل،ىلو،وو
،و ، ل  ،ووه وة ةيز؛و181-177،وصمو1975 غ ىلا،وو،1932

و23يفوو17 او.و وىلربعلو1925شلبة ووو19ىلربسلييةيي وو16ىلربع او
وقا..  وشهوه وة ةيزيف"وو1925شبة و

اتم، وانوااا،موربهىلحلوىلملهصتوىل و ز ،وىلرب ىلخلي ،ومنلهاجوو-5
،و لل،ال،وىلمل،مللزوىلربلله لو الل وووو30/12/1924(،و12 للةعو)

ىلربللل  هىلث،والللل وىل خبلللةةوو–ىلربه لللة  ،والالللة وىلربلللب، وىلمللةللل وو
-1923مللةيهثوىل  اوو9 غلل ىلا،وو–ىلخلةة يل و للنوىل لل  ا،و وو

و.10،وصو1924مةيهثوىل  اوو30
جضينوحماهةوجللكوىلملةةجيله،وىل ل،عوىل حلزىلبو قل،بوقل  عووووووو-6

ىل ج،ىل و و إ الةاويلةظمو لكوية لهوم،مله و وفالةحو لكوية لهووووووووو
ىلربسلييةيي و ،فق و ف و اب وىل ام،و و لز عوحاوىلربسةةثوانو
ىلملهىلرب وربجمميةو لاوةفجوىل ،عوج،ميل وملب  و وصلغ  ،و فولةعووووو
ىلربلمق وةغبة وىل  ةرب ،و ومتربكوىلربقيةعو ةملية ،ىل وضل وىلربعل،ىلوووو
 وىلربي اللةيي ،وميللةوجضلليق وجلللكوىلملةةجيللهو  للهاىلطو اقلل  موووو
ىلملةةفللةحلىل وربلشلليهاو وىلربه وللةحلواللنوىلملللهىلرب وربجمميللة،و وح لل ووووووو

اضلة كو   ل  وجاةربلهووووىلملةةجيهوىل ضةطوىلياةةوج،ميلة،و اقل  مووو
 ة ربا ةوو جمميلة،و ومةيل وفيولةو  لهاو ةة لةاويشل،ىل و ةربلغل وووووووو
ىلربجممي و وىلربةهةا  ورباهز عولةو للاوىل لةرب وىلملهصلتو وم،مله و وووووو
ىلة يتو وىلربسلييةيي .وميةو    و لنوىلقةال و ،قلة و وجعلة ثووووو
اجوىلرب ة ،وىلربةهةاالوىلربشي وحميها.وربأل ل،عو للاوحمالهةوجللكووووو

ي،"و ب وىلربعز زوىلربقاةب،وانوام، ةج ،وىلملةةجيهو ةربااايت،و ق
؛و للل .و للل .وىلااهيللل ز،و256-253،وصوصو1962 للل   ،و

و.360ىلملا ةوىلربسة  ،وصو
مةيلل وىل اىلة وىلربي اةييل ويفوىلربعل،ىلووقلل وووو1925حبللهاو لةعووو-7

متةق وانوىلققةعوىلربةهةاو ةياخةبومم ل و لقومويفومهةا لاةثووو
ا، ،و عل ووىلتقه ي ،وربيي له مويفوبل وىلربقهىلبوىلربع،ىلق ،و  او

ىلثو ب و موىلثوةفضو لةةثوىلربسللييةيي وىلملشلةةم ويفوىل  لاااةحلووووو
 ةياخللةبوىلمللللكوفياللت،و وجالله  وىل للةرب وم،ملله وضلل هويفووووووو

،و وقلل ويللاجو للنواربللكوىلةجبللة وااللة و عللضوز يللةحلوووو1922
ىلربعشة ،وىلربةهةا  وىلربةب  ومباة وىلربعل،ىلوو وىل اىلة وىلربي اةييل ،ووو

ا،و ع وقيةعواااااو و ةملقة توشو  وج،ميةوىلحنسةةوا ةوىلربةهة
ميةاو اش   وييةاةوىلربقة مو لاوىلربقهاي وىلربجممي و وىلربعليةيي ،و
فضلل،طو للنوىل عللةاهوىلربةللهةاو للنوىلملقةصللهوىل ةهايلل ،وفةربغللةلهوووووو
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ىلخل،فلل ومللةثو علللوىلربقضللةحلو لللاوىلرب،ىل الل وىلربهحيلل  ورب،جلل،ىل ووو
و ةربةهةا.و قي،"

-Colonial Office, Special Report… 1921-

1931, P. 58; Report by His Majestys 

Goverment on the Administration of Iraq 

for the period April 1923- December 1925, 

issued by Colonial Office, London, 1925, 

P. 33. 

؛وفيليلهوة  لق ،ووو144 ،وة  و ه ةا،وىلملا ةوىلربسة  ،وصو-8
ج،ميةو وىلربش،ووىل   ك،وج،  وايخة يتويموخهةال،وقليصوو

و.30،وصو1993
،وصو1923-1917اقاب وان"و زىلة  ،وىلملسارب وىلربةهةا  و-9

و.248
يللهةالو بلل وىل ييلل وخليللت،وىلرباللةة  وىلربسية لل و اايللةزىل وو-10

.و و59،وصو1980،و غلل ىلا،و1952-1925ىلربللقاكويفوىلربعلل،ىلوو
 لاوىلربل،غموالنوىليةلةةوىلربسة ل و وىلملسلؤ رب وىلربي الةيي و للاوووووووو

ىل وىلثو  لة  ووىلرب  ىلعوأل  و ،ق و  وىلربلقاكو واشلةل وىلملهصلت،وووو
 زىلة وىلملساعي،ىل وجاق وازىل مو ه حل،و وجق عوا  توم   و نو
ىلربع،ق وىلملاشلة ة ،و وىلحملةيل و ل وىلملسلاربا ،وربلااةصليتوحلهاووووووو
 ،قلل وىلربللقاكومبشللةل وىلملهصللت،و قيلل،"و لل .و لل .وىلااهيلل ز،و

؛و لل، ي وفللاحوىلز،وىلربللقاكوقلل،ةووو357ىلملالل ةوىلربسللة  ،وصوو
و.24اا ..،وصو

11-Peter J. Beck, Op. P. 263. 

12-League of Nations, Questions…, P. 1. 

و.169 ب وىلألا و ةاالوىلربعةةع،وىلملا ةوىلربسة  ،وصو-13
14-League of Nations, Questions…, P. 1. 

و.329 ، ي وفاحوىلز،و قي ..،وصو-15
و؛329ىلملا ةوياسة،وصو-16

-League of Nations, Questions…, P. 1. 

17-League of Nations, Question…, P. 1. 

و.330 ، ي وفاحوىلز،و قي ..،وصو-18
و.330ىلملا ةوياسة،وصو-19

20-League of Nations, Questions…, P. 1. 

و.332-331 ، ي وفاحوىلز،و قي ..،وصوصو-21

،و7 بلل وىلربلل،زىلووىل سللل،وجللةة  وىلربللهزىلةىل وىلربع،ىلقيلل ،و ووووو-22
؛و بللل ىلرب،زىلووحميللل وىل لللها،ووو265،وصو1،وجو1988 غللل ىلا،و

و.603،وصو2،وج1986ه ه  وىلربع،ىلووىلربسية ي ،و    ،وا
رب، لل،عو لللاويللموىلملللتم، و قيلل،"و بلل وىلربااللةحو للل ووووووو-23

ىلرببهجةي ،واتم، وىلمللكوفياتوىل وتق وىلربا قي وىلرب  ربي وحلهاوو
اشةل وىلملهصتو)ةنالو وجعقيله،ومله ثوىلربع، ل (،وبلل ،وىلة يلتوووووو

و.41-36،وصوصو2000حز ،ىلث،وو30،و49ىلربع او
و.226،وصو1 سل،وجةة  وىلربهزىلةىل ..،وج ب ىلرب،زىلووىل-24
و.356  .و  .وىلااهي ز،وىلملا ةوىلربسة  ،وصو-25
وربلااةصيتو قي،"و-26

-League of Nations, Questions…, P. 3f. 

يفوز ةةجوةوىل وىلربسلييةيي ،وجب وربلمقل وىليولةواسلةهي والنوىلربةلهةاوووووو-27
و–نالوىلربةللهةاواللنو للةةيوةووووو–فقللك،و وقلل و ةاويفوجق، ، للة،وىليوللموووو

رب،غموانوجاضيلوموىلربع،ىلوو لاوج،مية،وىل وىليومويةش  ىلوحةيلةواىلجيلةووو ة
 ىل عةو و   موىليةليزالوىلقهة،و وق وحةزواهقاوموىلملهح و لاو قلةحلو وو
ىلحجمىلعوىلملسؤ رب وىلربي اةيي و وىل ضةحلوىلربلمق و للاوحل و لهىلحل.و ل .ووووو

.و وقلل و لل وف، للنو لللاوو386 ل .وىلااهيلل ز،وىلملال ةوىلربسللة  ،وصووو
مقلةوشلوهاىلوووو– و قال وىلربسللييةيي وووو–ىلملقاقل وواربكوقلة ،ط"ونيفوجللكووو

 ،م وقهاي ومهةا  وشة  ،وربةقولةواعقهربل وجايلحوىل وىل لاق،اوجلةعوووووو
ربةنو ، ة  و وىلشل،ىلمو قلةيفو وحضلةةالوىل ة ل ن.و قيل،"و ل، ي ووووووو

و.377فاحوىلز،و قي ..،وصو
ىلاةو ةربقسب وربة،مله ،ومهيولةوغل واامةيسل ،وفقل ومةيل وىل ةىلحلووووووو

 للللي،طوربلمقللل ،وفاضللل،طو لللنووفيولللةوىلقلللتوجتةيسلللةطو وىلصلللعهوو
(و26100(ومللللهةاالو و)47500(و ، للل و  للل و)وو35650)

(واسي  ،وىل ج،ىل واعييوموفضتوج،مية،وىلالةوو2400ج،م و و)
وىلربةهةاو وىلربع،بوفآةىلل مومةي وااضةة  و واابة ق .و قي،"و

-League of Nations, Questions…, P. 77. 

ةثوىلمليلتوىل وو و ا اوىلة يت،واىل وىلألغلبي وىلربةهةا ل وىلملالقل ،وملووو
 .Ibid, P. 77-ىل ج،ىل و هوىلربغةربه.و قي،"و

ىلمل  قلل و وىلقضللياوة،و و اضللتويشللة وىل حللزىلبووو–ىلاللةوىلملهصللتو
ىلربقهايل وىلربع، يلل ،وفللةثوىلربعلل،بوفيوللةوفضلللهىلوىلربعلل،ىلو،وىلاللةومللهةاوو
ىلمل  ق ،وىلربت نومةي وجالعةجوموىلربقهاي و وشعهة موىلربقها وىلقتو
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ةنوىلرببع لل واللنوجاللهةىلطواللنوىلخللهىليومويفوىلربسلللييةيي ،وفلللموجللايو

 وخاهصللةطويفوجلعالل،،ووو–ىلربا بلل واللنوىلةىل وللم.وىلاللةوىلربجمميللةثوووو
وفاضلهىلو وحبية وىل ج،ىل .و قي،"

-League of Nations, Questions…, P. 77; 

و(.12(،و وىلملل  وةقمو)11 قي،وىلملل  وةقمو)-
حمي و ب ىل سنوىلمليةح،واشةل وىلملهصتو وج، ليموىل ل  اووو-28

ه لل واللنوىلملللؤربا وىلربعلل،ىلقي ويف"وىلربجمميلل ،ويف"وبيو–ىلربع،ىلقيلل و
و.629،وصو2002ىلملاضتويفوجةة  وىلربع،ىلو،و غ ىلا،و

،و ب وىلرب،زىلووحمي و47فةضتوحس ،واؤمت،وربهزىلث..،وصو-29
و.604ىل ها،وىلملا ةوىلربسة  ،وصو

،و ب وىلرب،زىلووحمي و368 ، ي وفاحوىلز،و قي ..،وصو-30
و.609ىل ها،وىلملا ةوىلربسة  ،وصو

و.628ىلملا ةوىلربسة  ،وصوحمي و ب ىل سنوىلمليةح،و-31
و.609 ب ىلرب،زىلووحمي وىل ها،وىلملا ةوىلربسة  ،وصو-32

33-League of Nations, Questions…, P. 86. 

34-Ibid, P. 86. 

35-League of Nations, Questions, P. 86-87. 

و.380 ، ي وفاحوىلز،و قي ..وصو-36
م.ب. ىلربجمز،وجةة  و اب وىل الم،ويف"و ل، ي وفلاحوىلز،وووو-37
 .321ي ..وصو ق

38-League of Nations, Questions…, P. 57. 

39-Ibid, P. 86. 

40-A. J. Toynbee, Op. Cit., P. 479. 

41-League of Nations, Questions…, P. 57. 

42-Ibid, P. 87. 

43-Ibid, P. 75. 

 .377-376 ، ي وفاحوىلز،و قي ..،وصوصو-44

45-League of Nations, Questions…, P. 87. 

و.366 قي،واؤرباة"وم،ا..،وصو-46
ربلااةصيتو نو ،ق وىلربقاكومبا و    وىلملهصت،و قيل،"وو-47

؛وىليللل ة و42-4 للل، ي وفلللاحوىلز،وىلربلللقاكوقللل،ة..وصوصوووو
و.143-142يه ش ،وىلملا ةوىلربسة  ،وصوصو

 للتم،وىلملقلل  بوىلربسللةا وىلربي اللةي ويفوىلربعلل،ىلوويفو ،قيلل وووووو-48
شللبة وو17ىلاوا،فه لل وىل و زىلة وىلملسللاعي،ىل واؤةخلل ويفو غلل و

و–ىلحلل وىل ضللةحلوتقلل وجقالل وىل قللة  وووو–،وىلثو للة رب و1925
ىل لللنوقبللتواغةاةجللةو غلل ىلاوربللهز ،وىلملةربيلل وىلربع،ىلقلل .و ة للهثوووووو

ىلثوىل ةطوانو ،يفوىلربقزىلعو لاوىل ل  او ةلهثوىل  اويفوووو–حسقيتو
اقحوىل اايةزوربش،م وىلربقاكوىلربجممي و يقةاو    وىلملهصت.وميلةوو

ىل خ،ويفوىلربلمق وىلرب  ربي ووىلربعضهو هو–ىلشةةوا   وىل وىلثوجيلة و
قلل وحللاوىلربللهزةىلحلوىلربعلل،ىلقي و للةرباهقيجو لللاواللقحوىل اايللةزوووو–

ربش،م وىلربقاكوىلربجممي ..و ق وفس،وا   وىلألا،و ايةوىلاىلوجهصلتوو
ىلألج،ىل و وىلربع،ىلقيهثوىل وىلجاةووقبتوىلثوجضلجوىلربلمقل وجهصليةجوةوووو

 قض ومبقحوىل اايةزوىل وش،م وىلربقاكوىلربجممي وو– شاثوىل   او
غل ىلاو وىلملهصلتو قل ةوالةو اعلل وىل ال،و لةربع،ىلوويفوووووووويفو   نو 

    وىلملهصت،و ويفويا وىلربه   و ق ةواةو اعلل وىل ال،و جمميلةوووو
فللإثوىلربلمقلل و للاةهثوقللةاة و لللاوىلحملة ملل و إيللةو قلل اةو للاموو
    وىل   اوفلإثواالة وىلربلقاكوىلربقه ل وربلنوجالا ،.و قيل،"وووووووو

؛و112-110يهةالو ب وىل يي وخليت،وىلملا ةوىلربسة  ،وصوصو
،وصووصو1987حس و يت،وىلربع،ىلو،وشوةا و ية ي ،وربق ث،و

؛و ، ي وفاحوىلز،وىلربقاكوقل،ةواال ..،وصوصووو161-166
و.21-22
و.23-22،وصوصو… ، ي وفاحوىلز،وىلربقاكوق،ةواا -49
و.112يهةالو ب وىل يي وخليت،وىلملا ةوىلربسة  ،وصو-50
خسلل، ومللهةىلث،و للا و و للبعهثو ةاللةطو لللاوجق، لل،واالل و-51

و31،و68صللت،وملله ثوىلربع، لل ،وبللل ،وىلة يللت،وىلربعلل اوو   لل وىلمله
و.42،وصو2002مةيهثوىلرب ةي و

و.163،وصو1965ىل ،ىل يموش،  ،وىلربش،ووىل   ك،و غ ىلا،و-52
ىلقلللجمحوربق  لللةال،وىلربسلللا وىلربي الللةي ويفوج،ميلللةو وملللب ووووو-53

ااة ضيوةويفوىلحملةا لة وىلربي اةييل وىلربجمميل ،ويفواقاال وشلو،وووووو
ربسللةا وىلربي اللةي ويفووىلملقلل  بوىلوو–؛و لللاوا  لل وو1925ىلاىلةو

الللقحوج،ميلللةوقاعللل وىلةتوملللب  و غيللل وىلخاالللةعوووو–ىلربعللل،ىلوو
ربلق  ةالوةغب ويفوىلرباهصلتوىل وقل،ىلةويولة  ووووو ىلملاة ضة .و ومةي

انوىل ةىلض ووىل شاثواسارب وىلملهصتو واالواةطو  اةحلوج،ميةو زحل
ىلربنوجاةربهو وةواعاق ىلوىلثواربكو ؤاالوىل وىل ،ىلعواعة ل  واعولة.ووو



 
 
 
 
 

 
  

 

118 

 تأرخييةدراسات 

كوالنوجق  لةوملقجمحلة،وجلقلاوةاووووو وربةنو عل و لهعو ىلحل وفقلوووو
ا   وىلربتالو يوفيةو نواعةةض وش    ومل تو تىلوىل قجمىلح،و و
ام،وىل بة ةوىل لجمىلجيمي و وجةايةيل و و ية ل وجسلاه هو ل عوووووو
ىل اةحلوج،ميةواز  ىلطوانوىل ةىلض ويفومهةا اةثوىلربعل،ىلو.و قيل،"ووو

و.19-18ة  ، وىل ربسن،وىلملا ةوىلربسة  ،وصوصو
ىل ةهالل وىلربع،ىلقيلل و وشلل،م وو قعلل وجلللكوىل جاةقيلل و لل ووو-54

.و قي،"و ب ىلرب،زىلووىل سل،و1925ىلاىلةوو14ىلربقاكوىلربجممي ويفو
و.386،وصو1جةة  وىلربهزىلةىل ..وج

ىلقللجمحوا  لل وىلضللةف وفقلل، و لللاواشلل، عوىلجاةقيلل واللقحووو-55
ىل اايللةزوجشللجم وىلربغللةحلوىل اايللةزىل ويفوحةربلل و لل عوىل اللةحلومللتوووو

و–قبهربلةوويفوحةربل ووو–ىلربه   وىل وىلربع،ىلو،و و لتربكوفلإثوىلقجمىلحلةوووو
 يمعتوااة وىلربقاكوجاعةةتواجو تهوىلربامز  ،و و تهواةو و
جقبتو ةوشل،مة وىلربلقاك.و قيل،"ويلهةالو بل وىل ييل وخليلت،وووووووو

و.118ىلملا ةوىلربسة  ،وصو
و.19ة  ، وىل ربسن،وىلملسارب وىلربة،ا  ويفوىلربع،قة ..،وصو-56
و.20-19ىلملا ةوياسة،وصوصو-57

58-League of Nations, Question…, P. 88. 

59-Ibid, PP. 88-89. 

ج،جهو لاوىلربغةحلوىلخل،ف ،وىلربغةحلو زىلة وىلربش، ي و وىل  قةمو و-60
ىلملؤ سلللة وىلرباة عللل و لللة،و و وللل و عيللللوةوىل و زىلة وىلملعلللةةم.وووووو

وربلااةصيتو قي،"
-Stanford. J. and Ezel K. Shqw, Op. Cit., 

PP. 368-369; Sydney Nettleton Fisher, The 

Middle East A History, London, 1960, P. 

394; 

اااااوحلي ،وىل  ،ىلةوىلخلاي و ةىلحلوىلربغةحلوىلخل،ف وىل  ل،اي وو-
)اةىل  وحهاوماةب"وىلربقة و للاواقةل،الوىلربقعيل والنوىلربل  نو وووووو
ىلخل،فلل و وىلربقعيلل وربشللي وىل  لل،عوااللاااوصلليال(،واالل،،ووووو

و.192-177،وصوصو1985
ةضةو ،ا،وىلربسي و وىل ،اوج،ميةوانوىلجلةجهة وىل وىلة ةلةثووو-61

  وىلملؤ سل وىلربعسلة،  و وىل  ل،عوىلربسية ل ،وىلربقلة ، ،ووووووىلربا،ىلعو
و.85،وصو1999
ىل للللةةوىل  لللل،ىلحلوىلربجمملللل وةا اوفعللللتواابة قلللل ويفوىلربلللل  اوو-62

ىل  لل،اي ،و وخاهصللةطويفوىل قلل و واالل،،و ومللتربكوىلربعلل،ىلو،وىلاوو
 يوىلرب،نالوىلربعةعوفيوةو نوىل اية وةوانوىلربق،ىلة،و و ةس وص ةف و

اق   و ة.وربلااةصيتو لنووجلكوىلرببل ىلثوىل اقةةةواربكوىلربق،ىلةو وىلرب
ةا اوىلرباعتوجلكو قيل،"وملةةاو ، مليلةث،وىلملال ةوىلربسلة  ،وصوووووو

؛وقة للموخللل وىلتييللل ،وجاللهةىل و وىلجتة للة ..،وصوصووو496
و.97-100
و.100قة موخل وىلتييل ،وجاهةىل و وىلجتة ة ..،وصو-63
و.342  .و  .وىلااقهي ز،وىلملا ةوىلربسة  ،وصو-64
؛و72-71،وصوصوىلمحلل ويللهةالوىلربقعييلل ،وىلملالل ةوىلربسللة  و-65

حمي و ةوىلتة ،،وج،مي واي ىلثوىلربا،ىلعو  وىلربش،وو وىلربغل،ب،وو
و.238،وصو2002ااش ،و

-265 قيلل،"وااللاااوحليلل ،وىلملالل ةوىلربسللة  ،وصوصووو-66
و.266
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 مأساة االنفال 

 الربيع االسود( -ش   ههاري ر هيف رواية )ب

 

 د. عادل كرمياني
 

 داللة االنفال
هناا يف ا تاراا االس تي ااقدي تاداامالا كاام  د اا ايف    
خ ضاا   تلماا بقي دد اا س  تال ااق  تا االالا  باام      
خق   انقت  هرلهاا تم دمالناي  ال(الل  تاا    ا        

فاا   تااانك تا االالا ف باا  د اام د لمالنااي تلنااقا و   د اام  
ك ناا  فرقتاا   ت ااقد ي كمالاام  دد اا س  تد اا     اا س   
دم بني ت ر  كقت تي النشل ت اتالي تي قم تحلن ف داني  
تا مالم دن د متي   ادقع تياضو   ك ي ار ا  تل ا ايف     
تافرقت   ت لى   غن ئا د سالي   كم لالي.   البام  تي  

 ا   ك بي  تنف    هي تلص  ح تا لداي تادامالا تاايط ال    
ك ى تاغن ئاو   م  اس ت    ا هماب ي  اقا   تينفا       
  ضبن تيالي تي م دن ا .   دان يب  اي ت ار متم هاي       

 قتلفلس  ا تادلآي تا لالا البم  تي تلدصاقس د ينفا   ها   
تاغنااا ئا تاااا  يصاااحمل ك   ااا  توااا ادقي تلمااا بقي ا    
فرقتاا ه ا تي ااقد ي تناايتيف.   ا اان الباام  تي لف ااقم    

  د ناا   تااا  ا ي  منااي داان ت اا  سييهاااو   تينفاا   
خ صي سياراا تامالن ايو فدام  اس د(احمل هايت تارما    ا       

: "المالاقن    1 تادلتي تا لالا ضبن دمتالي  اقا  تينفا    
كااان تينفااا    اااحمل تينفااا   ا   تال اااق  فااا هدقت تا    
تصاا اقت تت  د اان ا   تي  ااقت تا   ا ااقاا تي كناارا     

 ك بااي تينفاا     نااى   دااندنني".    اام تاا   هفماا    
تاغن ئا تاا  يصاحمل ك   ا  تاغا  قيو   اايت كا ي د ناى        
هي  تيالي تا لني تي م دن هي  تاماقا  دصا غي تان اي    
  تارقض ح دالي تاغنا ئا ا   تي هقعال  ا  اا  تي الارا      
داان  بااحمل تال ااق  تا االالا  باام     تف  اا   ك ااى     

م ا كمتاااي تارقعالاا  دااني تلداا ه ني داان   هاامط تي ااق 
فرقتاا ه ا ااامال ا تا فاا ا   تلشاالكني تااايالن   اللف ااقت  
اتالي تينضقت  حت  اتالي تي قم تايط تتاحمل ددا ه ر ا     
تادض   ك   ا   هقعالا  تر  ا ه ا ك اى   هامط ه ا       

 .تاغز ت    تافرقت   تي قد ي
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 الكرد بني االسالم و االنفال الصدامي
هرضح انا  دان خاق  هاي  تلدمداي تارقضا ا ي       
تم دي تخل ل تامالين تايط     ف اا كاحمل دان اا ايف     
ا ه   تجللني تابشلالي تان لت  حب  تاش   تا السط  

تلشاان دي تااا   اا م د اا      2 خااق  كب  اا   تينفاا    
ضاام  1988تانظاا م تاصاامتدي تلدبااقا ا اد اا  كاا م 

كلس تا الت  ي اشاي  تي هن اا   ال قناقت تست  ي  اي      
قل تياللتن ااي ا د اام  ا تلدااا تاشاا قت  ضاام تاشاا    

د لكي تاد س  ي تلشن دي تا  ت با  تااقالق  ك اى    
تاش بني خق  تكقتد   تا(ب ن ايو   تاا  خالن دن ا      
تا لفااا ي تا لت اااي   تياللتناااي خ  ااالالن دشااالال       
د نقال     هب  ال  د ي سد   تا  تجللح تلن  ا ت    
تاشا قل تا لت  اي   تياللتن ااي دان دقالاني تادر ااى       

    تلفدقسالن   تل اق ني   تا را دى.   ك نا    تجللتى
تحللل  صبي ك ا ا تابني دان تسكاقت تي اقم      هي 

ع ات    د ر ناا   تااني تعهدااقت سداا   تلماا بني   غاا       
تلم بني تيدلال  . ال  هلى د تت ك ن  تلالل  تا الس ا  
تا لت  ترى ال ررب ت دن تا ف او   ي  ك  ا تينفا    

دربماا قي د ااامالن     هااا دنااي تاااف   داا   كاا م    
تي قدي تحلن ف تاايط الامكق تم تيخاق    توباي       
تارماا دح دااني تلماا بني ك ااى تخاارق   قد اا ه ا      
تااقتن ا   تتن  ا او ف احمل الاا  هالى كا ي تا الس كفاا ات       
ترى النر   تانظا م تاصامتدي تلدباقا د  اا تينفا        
تلداا ه ا   تكلتضاا او   هماارب ح سالاا اها   ه اامم    

تهاو   الدرااحمل تك(اال داان د ااي    مخمااي تي  داان  اال
دان اتا  ا   نما ئ ا دلدشا   تاا دان         مث نني تاف

 تق  تيد س  تابشالالي تاني الامفنقي  هاا تت ا   ا      

دد دل مج ك ي   ال شف تاندا ل كن ا  تي دانخلت و      
دشا حمل ي ه ااقي ا ب ا  تلدرااا دان ت اا  تااامفن ا    
ددرب  ه    دا كإنم ي ي  اا دا  يا  اابين تابشال     

ن  تل  صل دن تدق  ا تحل    كب  هنص ك  ا ا ك ل
دنااقس تدااق  تينماا ي ا د (اا   تيدااا تلرااام و دااحمل   
تين ى دن تا  هض    تث ا  تجلممالي د م  ر ا كان  
ياال  سفنااا ا تالداا   تااا  ي همااردل ك ااى تاا  و   
ت  اا فلالمااي ا  اقل تلفا ااي تجل ئ اي ا تاصااالت     

ماي  تاصا   ا   تالد  ي تو  اي   رداحمل تاما ب ي تا   
  فظي تامب    تجلنقد اي.   هايت هاق تاماب  تاايط      
تاامت داا ال تئي تا االسط تماان تجلاا   ا ااي الماابي      

 –ددارب  تالدا  "    –قا ار ني    كا تالرا تادص   "
ا تامااا  ب ن ي كر اااب  كااان   2000تاصااا سا  كااا م 

فدمتي تا لس تلننف ني ترى لدا دل حتاقط ت(ا( ا ت     
 فقنني ف   .اشقتخص هم  ك ى ت    تلم

 انعكاس احلدث االنفالي يف هذه الرواية
الظحمل ا نز  تينف اي تلا تلربح ا  تمتي تينم ي 
تا لسط تل  صلو   ايت جنام  اي  تاف ت اي تضاقاه      
تابااا اع ا تا مالااام دااان تانر تااا   تيسد اااي تا لسالاااي 
تل  صل و   خصقص   ا د متي تال تالي تا لساليو فدام  

بم ت  ك حمل ا د كقا  نر تاا  هن    تاد   تمحم  
تالد   تي اقس"   – ش  ا ىه ا اد تال تئي تلق قم دا"

دل اا   تلااقتين   –ا تاد ااحمل  2003تاصاا سا  كاا م   –
تا لسط تاب احمل صا دل تحلا ن مج اي دان تها اي  الى        
 ض   خقاد هق تني الد  ا كبني تجلا فحمل تا لسالاي  
تللهز ااي  هااا الرداامدقي تيفااقتن تا ماا لالي ا نظاا م  

 د  تلدبقا ا كب     تينفا   تلشان دي دان س ي    تام
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تي الااالسك ا ت ااا تم تاداااقدي تاااني المااا هبقي ا   
مخم تي   لالاي   مالا تادلى تا  د غ  د  الد ال ه

ك ن  هش حمل تقتن  دشل ي دان تاقت ا  تاامنقغلتا    
لد اا ي" ا كلس اار ي  ك  تجلباا اي الالااف دن دااي "  

الاااي تا ااالت  تاااا  ال  ااا  ك   ااا  ا تجلغلتف اااي تا لس
دا"كلس ر ي تجلنقد ي".   ه يت الصبح هيت تاب حمل   

ضاابن  18988تااال تط تلشاا ايف تااايط يبااحمل تااال ا 
 ااقتئا تل اارد ني ا تادضاا   ااا هم تاا   ه اا  تلل اا    
تاااا  ك ن هااا  تهااا اي تادااالى تلننف اااي دااان دن داااي  

لد اا ي" تاااني النخاااي ي كناااق   اااق د اااردق   ك"
 ردااحمل  تانظاا م ا تلن دااي ا ماا  قت ف باا  د اام تم د    

تام ب ي تاصالت ط تلش قا ا ك قس تينظبي تاما ددي  
تااا  ت باا  تا االت  خااق  تا دااقس تل ضاا ي   تااا    
ت    دنا  رن   هتلتا تا لت   دن ضا  ا تاشالف  و   
  تايط حتق  ا تا  م تاصمتدي تم تلنفاى   تل رداحمل   
تلب   اغ اب ي تا لس تلننف ني تايالن ف    تكامتسها  

ب نني تاف دقتين دني يفحمل اض     اا ل  تل ي   تا(
الاا ف    ك ااحمل ياا كن ا تاماان. اداام تتاا س تال تئااي ا  

لد  ي تا  كصن  نقع دن تيي   تي  قاط لن دي 
ال اام داان كر د اا و ت اا   اامم كاام  صااقا تسد ااي كاان  
تقتنب   تازته اي دان ت ا  تخق  ا   ته ا     كالم       
ضاا  فر ا   ي بااي   ااقد او   د(ااحمل هااي  تجلقتناا      

ا صف   ا ص ي تاب احمل صا دل تحلا ن مج اي      جت  
تايط الم ها ا حلظ   د   بحمل ن  الي تال تالي ا تند ت 

لد  ي"   هم الن ت ا ضبن   ئباي  كتا فحمل تا  ف  "
تيا    تا  كنني ا تامن   تيا    تاايالن هداحمل   
تكب اها كن تخل دمي كشالو   د ايت هدصام تال تئاي     

دي تحل    ا د(حمل هيت تجل ن  ترى ال  ي صفي سنق
لد  ي" تا  سف ا  ضالالبي تك(ال    كا ه   تلن دي "

  تكاارب داان دد ااي دناا ي  كلس اار ي تا االت  تثناا        
 محق  تينف   تلشن دي.

 بناء الزمن الروائي االنفالي
هناا    تال تئااي تمحاام  باام ت  ك ااحمل هصااقالل    

 – ش  ا ىها ا  ادا تحلمث تينفا اي تلفرا  ا ا تالراا     
ا دمالني تاد احمل   2003  ك م تالد   تي قس  تاص سا

اغااا تي تال تئااي س ي ا ن  الااي نااص تال تالااي تكااقتم   
  كزدن ا ر داي تال تالايو   تنا  تاا م     1989-1992 

اا دمب  تا ر دي كن ف ت اي تينفا   تاني  اح ااي      
تنيتيف ددلت   تادما تلنرز دن   تنيتيف.   ه يت جنام  
 يت تانص تال تئاي تا السط ثقثاي تعدناي هاي: عدان       

 ي هق عدن تحلمث تايط ال قس تم تال م اد ا  كا م   ستخ
 هاق   –تايط الصفا تال تئاي دا الد   تي اقس     1988

  تاايط   –تد   كيا  داحمل هاق تالد ا  تي اقس تاامتدي      
خير ا  تال تئي ك نقتي ال تالراو   عدن خا اتي هاق   
عدااان تا ر داااي تاااايط يصااال  تال تئاااي داااني تكاااقتم  

م كاا م  و  عداان تا باا  تااايط ال ااقس ت1989-1992 
و   د يد ااا ي تكربااا ا عدااان تا ر داااي   عدااان  2003

تا ب  هب  تازدن تخل اتي تايط الانيل عدان تحلامث    
 كزدن ستخ ي.

ادااام تتااا س تال تئاااي تمحااام  بااام ت  ك اااحمل ا 
تالد ا  تي اقس  ا تخر ا ا     – ش  ا ىها ا  ادا ا تالرا  

د  اااا تاااال تط دااان ضااابن تهااا اي  ااالى دن داااي      
البي تينفاا   يقعخقاداا هق تااا  ك ناا    سف اا  ضاال

لد ا ي ا كلس ار ي تا الت .    كتك(ل دن دد ي دن ي  
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تابا ا    لد ا ي ك  ك ي تخر ا ا تاالت ط ا  فاحمل تا ا ف      
دن تا بل تثين كشل ك دا   كلداز ااا سياراا تخل صاي      
كنمد  ننااا تال تئاي فلصاي تمالام  ا ا ا   تاني       
الرا ضبا تم د ض تييفا     تاشا قا تابا  ني ك اى     
  اام تحل اا   داان دااني ضااا ال  تلااننف ني ا د ردااحمل     
 ندال  تاماا ب ي  تاماي  تاصاا   ا تارالاالس تام   ااي    

 لت  ااي د اام تحلاالل   لن ضاا ي تهتاازتل تاقين ااي تا  
 تا  ل ي تا( ن ي.

ادم تخر ا تال تئي ات ط نصا تال تئي كب حمل دشا ايف  
اا ساتالي   د لفاي دالدقا تحل ا     تام   اي تراى نانح       
ا بن   تاملسط ا هي  تال تالي  ي صم و   ننا   نقكا    
داان تاراالث  تاقتاامتني ا نفماا ي  االت  هاايت تااانص تااايط  

الص ح تي ال اقي نصا   ارا ات     ص غا تال تئي دل  قل د(  
افاا  ا  اا نب ئي كاان ف ت ااي تينفاا   ا تاراالاالس تل  صاال 

 ا ش   تا لسط.
اداام تتاا س تال تالااي كاالت يف دشاا ايف ا  االس تحلاامث       
تاااالئ م   تحلااامال  كااان د  نااا   تياااا    ت خااالالن   
تلااننف ني كضااا ال  تت ااقت داالتا  تهالاا م تاصاا بي لل اا         

سها ا تحل ااا     تينفااا  و   تاااايالن البداااى تهداااحمل الااالت   
تخلل ن دن تاا  تلنفاى تبتبا اط كب رداحمل صاالت ط        
كب اا ي دغ اا  ا دناا   هااي  تال تالااي تادصاا  و   داايا       
الن ب  ك ا  ا  اق  سنق ا ي: "تثنا ي ي نقها ي: تا ا      
تامااب     تهدااحمل ك ااى تهاض"و فلااا    هااي  تال تالااي ي 

ا الف ا  ا تهدحمل ا تافقع دفلصاي تحل ا   دال  ىخالى اغا     
ت اتد ا دن ت ف   تلق  ا ن ل تينف   تاامتدي دلدقتتاا   
تا  ه اااي تاااا  ت ااار  ك  تي هق اااف حلظاااي تهعسهااا ا    

 تار قا ا االف كلس ر ي تا لت  افا  دن تازدن.

تي عدن تحلمث تينف اي ا هاي  تال تالاي تا لسالاي    
اااا  رااا تاقت   ااي تحلد د اايو تااايط الماا ها د ااحمل     

ي  ا جتمااا م  كااالت يف تال تالاااي  صااا دل تحلااا ن مج ااا 
دش ايفو   كصق  ا ل تئي ا هصقالل تجل ن  تلل   ط 
اف ت ي تينف   ا  تمتي تلاقتين تا السط.   كايا     
ل  ي تحلمث تينف اي ا هي  تال تالاي تا لسالاي  راا    
تاقت   اي تحلد د ايو ا اقي تال تئااي  ام تخرا ا دد ااي      
تغلتف ااي داان كلس اار ي تا االت  اااا ساتالااي ت اام       

  هف صا حمل سنقغلتف اي تاضا   تاا  اا م       دش  د   
.    ام ف احمل   1988ف ت ي تينف   خق  اد ا  كا م   

تال تئااي تاشااي  تحلماان تااني ت ااحمل ااا ق  هااي      
تال تالي دن ته اي تادلى تار د ي ادض   يقعخقاد هق 

لد  ي ترى ال قنقت ام ي تا   دا  ك نا      كا دن دي 
  ته اي ه   تلن داي ا تالا م تحلامث تااتت امط لل ا      

تينفاا   تاماا  ي تاصاا  . الباامى دناا   تااازدن ا ا تالااي  
 تالد   ته قس  د اش حمل تارد  امط دان حلظاي دمتالاي     
تهكرد  و   دل ات  د اظ   تا ا   تاايط ي ال ا   ا    
د اااردق  تانظااا م  صاااقي  تم تا   تب اااي تحلااامث  
تهنفااا اي ا د رداااحمل تامااا ب ي تاصاااالت طو  جتااالع   

حمل تلااق  تااايط  كاايتد   افاان تهنفاا ة تهخاا    باا    
الربنقناا كاان ي ا  خاا يل م صاا   دان ه اا  تحل اا      
تااا  تصاابا  غاا  تت  ف ئاام  ت   مالااي ا تااا      
تل  ي تايط ي الصحمل اضف   تحل    كاحمل دان فال دان     
ت قتاه  تا  ا ي ل  يا   داا دان صاالت    ك(با ي      
اد  ي   كقل ه قس  ك اى تار ا م تا ااقم تابشالالي     

دا     دان ثاا هاليف     األدقت  تاايالن الامفنقي ا تال  
 كظ د   ا تا لت .
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 البناء السردي للحدث األنفالي الروائي

الرن    تاد   تمحم  بم ت  ك حمل ا د كقا  
تالد    – ش  ا ىه ا اد نر تا تال تئي تلق قم دا"

تي قس" دل    تاب حمل ص دل تحل ن مج ي كش ص ي 
ااا دمارقى د اني دان تااقكي   تا(د فاي   تل  ناي        

هنه ا ام ا  تالال سط دني ته اي  الى   تيترب ك ي
دن درااا  بااحمل  د اام   قكااا ا كبااني تجلا فااحمل     
تا لسالااي تللهز ااي تااني كاا نقت الرداامدقي تهفااقتن   
تا م لالي تاغ عالي ا نظ م تام د  تلدبقا ا كب     
تهنفاا   تلشاان دي داان س ي تي الاالسك ا ت اا تم    
تادااقدي.   ه اايت الصاابح هاايت تاب ااحمل   تااالت ط      

  ضبن  قتئا 18988ط يبحمل تال ا  تلش ايف تاي
  تااايط هااق   –تل اارد ني ا  ضاا   يقعخقاداا هق   

اا هم تا      –دمد  اىة     ن تال تئاي نفماا   
ه   تلل    تا  ك ن ه  تها اي تادالى تلننف اي دان     

تااا  الصااف تقتناا  داان     –لد اا ي"  كدن دااي "
 ت     تجلغلتا   يب  ر   تالالف ي ا د ض تد كن 

ني النخي ي كنق   ق د ردق  ت –نصا تال تئي 
تانظاا م ا تلن دااي ا ماا  قت ف باا  د اام تم د ردااحمل 
تامااا ب ي تاصاااالت ط تلشااا قا ا ك اااقس تينظباااي  
تام ددي تاا  ت با  تا الت  خاق  كداقس تادالي       
تا شلالن تلنصلمو   تا  ت    دنا  رن   هتلتا 
تا لت    دن ض  ا تاشلف  و   تايط حتق  ا تا  م 

م تلنفى   تل ردحمل تلب   اغ اب ي تا لس تاصمتدي ت
تلاننف ني تاايالن ف  ا  تكامتسها تل اي   تا(با نني       
تاف دقتين دني يفحمل اض     اا ل الا ف    ك احمل    

 ي كن ا تامن.

اداام تتاا س تال تئااي ا صاان  نااقع داان تيياا         
لد اا ي تااا  ال اام داان كر د اا و   كته اا قاط لن دااي  

تازته ي دان  ت    مم كم  صقا تسد ي كن تقتنب   
ت اا  تخق  اا   ته اا     كاالم ضاا  فر ا   ي بااي      
  اااقد او   د(اااحمل هاااي  تجلقتنااا  جت ااا  ا صاااف     
ا ص ي تاب حمل صا دل تحلا ن مج اي تاايط الما ها ا      
حلظ   د   بحمل ن  الي تال تالي ا تندا ت تا فاحمل تا ا ف     

تايط اللى دلم ك ن ا ددراحمل تد اا ك اى     –لد  ي" ك"
   ا  ار ا ت الل   تالمط تق ع  تانظا م تلدباقا تثنا    

دن  لالر ا خق  كب     تينفا   تلشان دي.   كا ي    
تند ت  دن د ردحمل تاما ب ي تاصاالت ط نر راي اد ا م     
د حمل تال تالي ص دل تحل ن مج ي دلاق  تتام تالتة   
تل رداااحمل ارااام الن ت اااا ضااابن   ئباااي تياااا        
تا  كنني ا تامن   تيا    تاايالن هداحمل تكبا اها    

هدصاام تال تئااي ا د(ااحمل  كاان تخل دمااي كشاالو   د اايت
هيت تجل ن  ترى ال  ي صفي سنقدي تحل    لن دي 

 يلد  ي" تا  سف   ضلالبي تك(ل   تكرب دن دد ا ك"
دنااا ي  كلس ااار ي تا ااالت  تثنااا   محاااق  تينفااا    

 تلشن دي.
  اغاااا تا ااا د  تلل ااا  ط ااتت مالاااي تحلااامث     
تهنف اي ا هي  تال تالاي تا لسالايو تي تي تال تئاي دان     

هلي  تا   تحلب ي ا هاي  تال تالاي دناقع دان     خق  
تاقها تال د نر  ي تني الل ا صقا  تحل  تا اياط  
ا  ق ااي تا  يف ااي دااني د ااحمل تال تالااي  صاا دل تحلاا ن 

ن ا  تا  اللفض ت  ه  هز اا تمج ي    د  برا  
تال ه و   تا  ن اا  نصا ب   د( اا دان دا اي تهنفا         

تانما     تني همفن  هي تي هلع  د  دن د  ا  دان  
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  تييف   ا تتمى تلد دل تجلب ك ايو   تاا  الاز ا     
ااابا   ا حلظاا   داا  د اام    دااا داامفن ت(اا  داان  
هزه  تا تت ا دن تيا    تلاننف ني خا ان ت اقتا    
 اارن تاماا ب ي تاله اا .   داا  الاا(  تينرباا   ا د(ااحمل 
هاايت تارق  ااف حل  الااي تحلاا  تا ااياط دااني د ااحمل       

تاقفا     تيخاق    تال تالي   ه ا  تافرا   هاق ت نا      
اآلخل تني الظحمل كحمل دن ب  داق ع تن تراى حلظا      
تارقتصحمل تال تي ا ن  الاي ه ا  تاف ت اي تاا  ت ا       
د باا  ا تالاا م كب  اا   تهنفاا   تلشاان دي.    اام ف ااحمل  
تال تئي تاشي  تحلمان تاني   اف ا صا ي تل الل      

لد اا يو تااني كتاشاا ك تل اال    افرااي  ا دن دااي  
د رد ي  رن تاما ب ي  اق   الم ا ا هملالح خ  ي  

لد  ي دن خق  صقها تاشري تا يل كادى     ق  
ا تغن  ها تل(   اشارقي هاني  تل ارد ني داق تنا       
 هااا ال  شااقي تالاا د ا تهخاا   كضااا ال  ااتت مالااي   
تحلاامث تهنفاا اي ا  تاامتي تينماا ي تا االسط تااايط      
  ظحمل ا دقس كمالم  يتدي الرايكل دا اي تلاننف ني    

 ت اي توزنايو   تاا  هاي  صابي كا ا ا       ا ه   تاف
 تبني تعيم تانظ م تاصمتدي تلدبقا.

 

 بناء املكان األنفالي الروائي
  - ش  ا ىهاا ا اداا تدراا ع تابناا   تل اا ني ا ا تالااي "  

تالد اا  ته ااقس" دبن ئااا تااامتئلط تااني النردااحمل تال تئااي 
د حلمث تااتت مط انص ا تالرا دن تل  ي تا  م تلفراقح  

( ااا فضاا    االى دن دااي تحلاامثو   داان ثااا     تااايط ن
تا اا   كنااق   ا تل اا ي تا اا م تلغ اا  تااايط ن( ااا  اارن  
تامااا ب ي تاصاااالت طو   تنر ااا    دااا ا قس  تم  ااالتها ا  
دن دي تحلمث كب  ي ك م دفرقح د م مشق  كامس  دان   
تاب  ني دن ا دالدل تياق   التح تا ا كنني ا تامان        

 خل دمي كشل.تيا    تايالن هدحمل تكب اها كن ت
 

 املصادر
 ااقا  تهنفاا  و   هااي  ااقا   –تاداالآي تا االالا -1

د  اايو   هااي تامااقا  تا( دنااي ا تاداالآي تا االالاو      
  آالااي كلناايو   ت الااي تااا     75الب اا  كاامس تال ه اا     

هرااامث كاان سياااي تهنفاا   هااي ت الااي ته م ا هااي    
 تامقا  تلب اكي.

الد ا   ت –ش   ا ىها ا  ا دا  –تمحم  بم ت  ك حمل -2
 .2003ته قس و تاد حملو 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

125 

 2005  - 7 سردم العربي العدد

 

 القصة يف شعر الرصايف

 د. فائق مصطفى
 جامعة السليمانية

 

يف حبث سابق* درست القصة يف شعر الزهاوي، و 
عددتههها رااهههد القصهههة الالهههعرعة يف ا د  العرا ههه     
احلدعث. و يف هذا البحث ارم  اىل امتام هذا املوضوع 
فههادرا القصههة يف شههعر معههرو  الر ههايف الههذي بههد   

د  فسهههاا الههت  اههر  عههم ا القصههة الالههعرعة يف املهه
فياا  صص الزهاوي الالعرعة، فدعوان الزهاوي الهذي  

، عله  نيهط ببهيف    1908ضا  صصها ببهيف يف عهام    
. و 1910دعوان الر ايف الهذي ضها  صصها يف عهام     

يف الو ههت فسههها علههوو شههبا واضهها بههط موضههوعا   
 صص الالاعرعن ومساتاما السمية، و هو ما حيهدوف   

تأثر بقصص الزهاوي، اىل  اىل القول بان الر ايف رمبا
جافههت تههأثرص بقصههص املمسلههوب  المترعههة، و تههاثرص  
ببعض الالعراء ا تراك متل فامق كمال، و  د ترجا 
لهههها الر ههههايف رواعههههة بالر عههههاب و ببعاهههها يف عههههام 

1909
.  ي ان مهههن بهههط العوامهههل الهههت دفعهههت    (1)

الر هههايف اىل ف ههها القصهههة الالهههعرعة اب عههها علههه  
ب  و القصههص الههت كههان  صههص الزهههاوي و املمسلههو

عقر ههها يف اليكيههة الههت كههان ايههدها و القصههص      
ا وربيهههة املي هههة.  د علههه  شلههه  نيهههت الالهههاعر    
ل   و، فهاملعرو  عهن الر هايف افها بد عاهد  اىل      
ان عكههون شههاعرا و ااهها كههان  ههد هيههأ فسههها ليكههون   
مصههلحاا اجاماعيههاا، و انهههذ مههن الالههعر ادا  لهههذل      

بهه   –. و القصههة (2)مههاابا  هه و و فالههرص بههط ال 
 خري ادا  لاحقيق هذص الغاعة. -ش 

و عل  الرغا مهن وضهوو ههذا املوضهوع يف شهعر      
الر ايف و اهمياا، د ععهن بها البهانيتون يف عالهرا      
الكات و املقها   الهت كابوهها عهن الر هايف، فهبعض       
البانيتط فطن اىل هذص القصص و اشار الياها اشهارا    

يماا، و آخههرون د سههرععة، و بعمههاا ضههص ممههام  
 عاطر وا الياا  ط.

ععههد عبههد القههادر املغربهه  اول مههن تمبهها علهه       
 صص الر ايف فقال يف املقدمة الهت كاباها للهدعوان    
)و للر ايف بااسة من القصااد ضمماا  صصا، خييل 
اىل سامعاا افاا وا عية   خيالية كقصهيد  بالسقهر و   
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 الهههههقامب و باملطلقههههةب و بالياههههيا يف العيهههههدب و   
. لكن املغرب  من جافت اخهر د ععهد ههذص    (3)غريها(

القصههااد مههن الالههعر القصصهه  و شلهه   ن الالههعر      
القصصهه  عمههدص هههو الالههعر امللحمهه  فحهههت، فقههال    
)علهه  ان  صههص الر ههايف هههذص ليهههت  هها عمطبههق،  
عليا اسها بالالهعر القصصه ب كأليهاش  ههومريوا و      
شاهمامة السردوس ، اش افاها اشهيبوا فيها ان عكهون     

صيد  مقصد    تقل ابياتاا عن بمعة ا   بيهت،   
و ان عاغم  فياا بهرد اسابري ا مة يف فجهر نيياتاها   
و و ف نيروباا و بطولة ابطاهلا  زوجهاا كهل شله     

 .(4)بأخبار اهلااا(
ومهههن البهههانيتط الهههذعن اشهههاروا اىل القصهههص و   
ضصههوا ممههاميماا الههدكاور داود سههلوم الههذي عههد      

اهها بها  مهن ابهوا  شهعرص      بالقصة يف شعر الر ايف 
فقههد تههرك لمهها او ههافاا االسههة ةوافههت عدعههد  يف    
اجملاميف العرا  .. ان اول  صة لا )ام اليايا( عهن ام  
ارممية مههيحية  اهل  وجاها يف عصهيان املههيحيط      

. وعههد مههن القصههص  صههااد ليهههت   (5)ضههد الههيكب
 .(6) صصية متل بالهجن يف بغدادب

لقصهة الالهعرعة   ومن البانيتط من افهرد مبحتهاا ل  
عمد الر ايف، لكما د عتبت فيا ا  ما  الها املغربه    

ة فقهد  مه . اما الدكاور  احل جواد بع(7)و داود سلوم
ضص  صهاط للر هايف همها )املطلقهة( و )الياهيا يف      

. و شهههت بههانيتون اىل ان القصههة الالههعرعة   (8)العيههد(
 .(9)متتل انيد جما   الاجدعد عمد الر ايف

 ان  صص الر هايف د تمهل   فصل من كل شل  اىل
ني اهها مههن الدراسههة و الاقههوعا. مههن همهها كههان هههذا   

البحههث الههذي عههي باحليههل هههذص القصههص و تبيههان   
خصااصاا السمية، و تقومياا تقومياا موضوعياا. و هد  
بد تا باحليهل اااهها  القصهص فدراسهة عقهدتاا و      
بماااها، و كيهف رسها الالهاعر شهصوه  صصها، بعهد        

غهة القصهص و ببيعهة الالهعر     شل  تماولت بالدرا ل
 الذي ف مت با، و اخرياا نيللت انيدى هذص القصص.

( و )املطلقهة  39اما القصص فا  )ام اليايا ه 
( و )السقهههر و 58( و )الياهههيا يف العيهههد ه 54ه 

( و 206( و )ا رملهههة املرضهههعة ه 94الههههقام ه 
( و )ابهههو د مهههة و 370)هو كهههو و املهاعصههها ه 

 (.376املهاقبل ه 
 صههااد متالهه  م مهها  صصههية ههه       و همههاك

( و )الياههيا املصههدوع ه 122)الصههدعق املمههاع ه 
( و )ابهههن 213( و )مهههن وعههه   احلهههر  ه   158

 (.353( و )املاجور  ه 336جربان ه 
 اجتاهات القصص

عغلههت علهه   صههص الر ههايف ا اههاص ا جامههاع   
فاهه  اهههيد ملالههك   اجاماعيههة كمالههكلة السقههر و   

 و احلههرو . ان مهها علسههت  املههرو و الطهه ا و السهه  
ف رفهها يف هههذص القصههص عماعااهها بكههل مهها عاصههل      
بالبؤا و احلرمان. لقد دفهيف نيهت الالهاعر المهاا و     
تعالههقا للصههري اىل شكههر م ههاهر البههؤا و السا ههة و     
ا كتههار مهههن و هههساا يف شهههعرص ونيهههث المهههاا علههه   

 .(10)حماربااا
فموضهوع  صههة )املطلقههة( ههو الطهه ا الاعهههس    

  و اعابهارا  تافاهة غهري معقولهة،     القااا عله  اسهبا  
فمجيت عطلق  وجاا اةميلة و العسيسة عل  الرغا 
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من احلت القهوي الهذي عهربط بيمامها تمسيهذاا لقهها       
  ها با لبعض ا د ااا الذعن اثاروا غمبا مبههألة  
علياا خه   و عسهت بهالط ا و بعهدص ب  هاا باامهاا       
بعههض املاالههددعن، و ع ههل الزوجههان يف نيهههر  واد    

 ون ان عهاطيعا فعل ش ء.د
اما موضوع )اليايا يف العيد( فيامتهل يف البهؤا   
و احلرمان اللذعن عهبباما اةور و الطغيان فالالاعر 
علقهه  يف  ههبيحة عيههد  ههبيا تلههوو عليهها امههارا       
البؤا فيابعا اىل نييث عهكن و هماك ععر   صاا 
فاو عايا عاهوىل امهرص خالها، لكهن اضهال سهرعان مها        

هجن بهبت نيقد رايس الالربة عليها،  عزج با يف ال
 و هو بريء  ن العدل مسقود.

و امهها موضههوع  صههة )ام الياههيا( فاههو امل سهه  و   
الههوع   الههت نلساهها السهه  يف اجملامههيف، فسهه  ليلههة    
عهميف الالاعر افا  امر   فيصهل يف الصهباو اىل بيااها    
لهريى امهر   و ابماها عابهاد ن البكهاء بههبت اةهوع و        

هلا الالههاعر عههن مصههاباا فيعههر  ان  احلرمههان، و عهههأ
 وجاهها  مهه  يفبهها يف فامههة بااسيههة، ا مههر الههذي    

 جعلاا و ابماا عماايان اىل هذا املصري.
و بههط  صههص الر ههايف  صههاان تارخيياههان همهها  
)هو كههو و املهاعصهها( و )ابههو د مههة و املهههاقبل(     
تقومان عل  انيهدا  تارخييهة تهدور عله  شصصهيا       

اىل افكهار معيمهة. فالقصهة    معروفة، من اجل الدعو  
ا وىل تهجل مصرع اضليسة العباس  املهاعصا بها   
عل  عد الاي بهبت ضعف اضليسة و سهوء تهدبريص و   
خيافة و عرص ابن العلقمه  الهذي ععهط هو كهو عله       
دخههول بغههداد و ا ههابااا بههوع   و جههروو   تههزال   

تعافياها، و كهان الالهاعر     –بغداد كمها عقهول الر هايف    
ا بط املاض  و احلاضر حيذر من املصري فسهها  بربط

لبغههداد، لوجههود العوامههل فسهههاا الههت اد  اىل و ههوع   
 الكارثة يف املاض :

  و د اثصمت بغداد من بعد  الا
 جروو بوار جاء باحلجج الالات
  وما افدملت تل  اةروو و ااا

  (11)ببغداد مماا اليوم فد  عل  فد 
 

ة و املههههاقبل( امههها القصهههة التافيهههة )ابهههو د مههه 
فاصههور الالههاعر ابهها د مههة و هههو عههدعو اىل الهههلا و  
 عهااجن احلر ، و غاعة الالاعر فياا ادافة احلرو .

و القصص عل  يفو عام  صص وا عية و هادفهة  
حتمههل افكههاراا ا هه نيية تاعلههق بقمههاعا و مالههك     
اجاماعيهههة و سياسهههية. و هههه  تعهههزو اسهههبا  ههههذص  

ة كاجملاميف و الم هام  املالك   اىل  وى دفيوعة معلوم
الهياس ، عل  فقيض ا ااص الرومافه  الهذي ععهزو   
اسبا  املالهك   اىل  هوى غيبيهة كالهدهر و القهدر و      
الزمان. لكن عيت هذص ا فكهار ههو ورودهها يف اغلهت     
القصههههص يف اسههههلو  تقرعههههري مباشههههر عههههه ء اىل  
 اليا  القصة. متهال شله  مهافراص يف خامتهة  صهة      

 )املطلقة(:
 مبا يف الالرع ليس لا وجو     ط ا ملو عيايف ال ا   ل

 عميق ببعما الالرع الرنييت     غلومت يف دعافاكا غلوا
 .(12)من الاعهري عمدكا ضرو     اراد ا  تيهرياا و افاا

 و مذل شل  ما فقر ص يف خامتة  صة )اليايا يف العيد(:
 و تركيف نر ملرماها الطغا       فاوضاا اىل العز الصراو بعزمٍة

 فاف  عل  موت  با ملو يف   ا    الماوو اىل العل ا  فاكابو
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 عقدة القصص و بناؤها
تغيت العقد  يف بعهض  صهص الر هايف نييهث       
عكون مثة نيد  فام، فالقصهة  تعهدو ان تكهون لقهاء     
بط الالاعر و شصصهية تعهاف  مالهكلة، عابهادل معاها      
 الالاعر احلوار، و تماا  القصهة دون ان حيهد  شه ء   
شو بال، كما هو شأن  صص )الصدعق املماع( و )ابن 
جهههربان( و )املاجهههور (، او تكهههون القصهههة خ  هههة    
حلادثة شادها الالاعر او خرب مسيف با، كما ههو شهأن   

  صة )اليايا املصدوع(.
علهه  ان همههاك  صصهها تقههوم علهه  عقههد ، فابههد  
حبههد  عممههو و عاطههور نياهه  عصههل المااعههة، متههل      

)اليايا يف العيهد( و )ابهو    صص )السقر و الهقام( و 
د مة و املهاقبل( لكن سري احلد  و تطهورص   عهاا   
علهه  يفههو ببيعهه  سههليا، و شلهه  لكتههر  مهها عههرد يف  
القصههة مههن نيالههو و اسههاطراد و تسا ههيل و مههواع  
عقدماا الالاعر بمسها، و هو ما اعل بمهاء القصهص   
ضعيساا عساقر اىل الاماس  و ا نيكام. فقصة )اليايا 

( تبد  مبقدمة بوعلهة عاحهد  فياها الالهاعر     يف العيد
عههن  ههباو العيههد و الاما مهها  الههت تههرى فيهها مههن 
م ههاهر السههرو عمههد ا غميههاء و م ههاهر احلههزن و      

 البؤا عمد السقراء:
 ترجيفو ا فراو متم   ضجيجاا با          ابل  باو العيد يف الالرا عهميف
 اوها مطليفوليس هلا ا  ال         باو با تبدى املهر  مشهاا
 مر يفوععو  شا ا عدام بمر و   الغم   باو با خياال بالوش  شو
 ثيابا هلا عبك  اليايا املمييف       باو با عكهو الغي و ليدص

 ترفض من عط ا رامل ادميفو     ياو با تغدو احل ال باحلل 
 ادد للمحزون نيزفاا فيجزع      ا  ليت عوم العيد   كان افا

 با احلزن جد و الهرور تصميف    بط نيزن و ااا عرعما سرورا
 يفوا باا وجا املهر  اسسيف  فمن بؤساء الماا يف عوم عيدها

  (14)رم  فكااا سوداا با فاو ابقيف   د ابيض وجا العيد لكن بؤساا
ثا عهيسل الالهاعر يف و هف الالهمس يف  ههة     
ابيا  عل  يفو   مربر لا، بعدها عصف املكهان الهذي   

احلههد  نييههث علسههت ف ههر الالههاعر، بههط    عقههيف فيهها  
اةميف،  يب بااس عهتري عطسها، و ههو عهدفيف بها اىل      
تههرك  ههحبا و تابههيف الصههيب نياهه  ععههر   صههاا،    
فيصل اىل احل  الذي عهكن فيا نييهث علقه  عجهو اا    
عهأهلا عن الصيب فاطلعا عل  امرص كيهف مها  ابهوص    
و تكسلا خالا، غهري ان راهيس الالهربة ععاقهل خهال      

ريء، فييك الصيب و امها ونييهدعن     الصيب و هو ب
بعهد ان اله     –معيل هلما، و خييل اىل القاريء همها  

ان القصة  د افااهت  ن العقهد  نيلهت     –امر الصيب 
لكن القاريء عساجهأ مبقطهيف جدعهد عاكهون مهن انيهد       
عالر بيااا عاحد  فيا الالاعر عن عودتها اىل ميعهاد   
ى عمد  حبا الذعن تركاا، و فقاشها معاها فيمها ر    

 .(15)و الدروا و العرب الت خرج باا من شل 
ان هذص ا بيا  ب  تصهلا ان تكهون خامتهة هلهذص     
القصة، و كان نيرعها ان تمههلم مماها لاكهون  صهيد       

 .(16)شا  عموان مهاقلب
 

لعل اها مها عهه ء اىل بمهاء القصهص تهدخل الالهاعر       
الذي غالبا ما عقطيف سياا القصص ساردا نيكما و مواع  

لقصة و اعل الالعر ا ر  اىل الالعر الغماا  امد نيد  ا
و الاعليم  مما اىل الالعر القصص . يف  صة )من وعه    
احلر ( علق  الالاعر يف الطرعق امر   من ضحاعا احلهر ،  
فيصساا و حياورها و فجأ  عقهف احلهد ،  ن الالهاعر راو    
عهرد املواع  و احلكا الت تذكرفا مبواع  املمسلوب  يف 

 )عرباتا(:)ف راتا( و 
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 ابك  هلا بط ترجييف و تهبيا  فرنيت من عجيب مماا و من جزع 
 بكا ها فاو من جمس الاماسيا من ليس عبكيا من ابماء جلدتا 
 من   عقوم اىل افااو مسدوو    و   عقوم بعتء اجملد ممطلعا
  (17)ا  باسعاد اب و مرا عيف      وما الهعاد  يف الدفيا نيا لة

 

 الشخصيات:
  عل  شصصيا   صص الر هايف ان عهددها   علح

  عاجاو  يف الغالت اثماط او ث ثاا، و الالاعر فسهها  
عكههون يف مع ماهها انيههدى شصصههياتاا. و الالصصههيا   
خياارههها الر ههايف عههاد  يف القصههص ا جاماعيههة مههن 
السقهههراء وامهههرومط كالعمهههال و المههههاء ا رامهههل و  

ص املطلقهههها  و ا بسههههال الياههههام . امهههها يف القصهههه  
 الاارخيية فيصاارها من امللوك و ا مراء و الالعراء.

شهأفا شهأن اغلهت شهعراء      –لكن الر ايف   ععم  
 عرسا شصصهياتا اش   ععطيمها ا    –القصة الالعرعة 

فاقاا و او افاا متاليهة عامهة   تبهدو الالصصهية مهن      
خ هلا شصصية نيية ماميز  هلا خصو يااا، و ااها  

الهههرعا عامههها. و ههههذص تبهههدو مههههطحة او ااوشجهههاا ب
ا و ها  اغلباهها عاعلههق بالبعههد الالههكل  للالصصههية و  
ليس البعد المسهه  يف  صهة )املطلقهة( اهد الالهاعر      
عصف بطلة القصة يف تهعة ابيا ، لكمما مهن خ هلها   

   فعر  شيئاا شا بال عن هذص املر  :
 فاا  راع فمرتاا الالحو      بد  كالالمس حيمماا الغرو 

 من اضسرا  افهة عرو   ء خود ممزهة من السحالا
 تبل  دون عسااا العيو و              فوار تهاجد باا املعال 

 فحامت نيول روفقا القلو          سا ماء الالبا  بوجماياا 
 فعاد و سوص كدر مالو              و لكن الالواات ادركاا

   (18)وكاد حيف فاعما الربيت  شوي مماا اةمال السض وجدا 
عل  ان الر ايف يف بعض  صصا عههع  اىل رسها   
سلوك الالصصهية بوضهوو ملقيهاا المهوء عله  الهدافيف       

الذي عقف وراء سلوكاا، كما فعل يف  صة )هو كهو و  
املهاعصا( نييث عهزا خيافهة ابهن العلقمه  اىل فامهة      
نيهدثت يف الكههرب سههببت  ها ا و فابههاا للطااسههة الههت   

 .(19)عمام  الياا
الصصياتا عههاصدم الطرعقهة   و الالاعر يف رمسا ل

الاحليلية اش عاوىل بمسها حتدعهد م مها الالصصهية    
و  ساتاا. لكن الالاعر عهدع الالصصهية انييافها لاعهرب     
عن فسهاا بهلوكاا و نيوارها غري ان هذا احلهوار  هد   
عههأت  ماكلسههاا ثقههي ا عههما علهه  ان الالههاعر هههو الههذي  
عمطهههق بهههاحلوار و لهههيس الالصصهههية. فسههه   صهههة     

  البطلة بعد افسصاهلا عن  وجاا الذي )املطلقة( فلق
كافههت حتبهها و حيباهها تاحههد  ااببههة  وجاهها باههذا 

 احلوار املصطميف:
 فقليب   عسار ا الوجيت لئن فار اي و  دد  عي
 و عرتيف خلساا رشأ ربيت وما ادماء ترتيف نيول روو
 نطسا ب  مايا شعت فما لسات اليا اةيد نيا  
 اهلا فيا ببيتبداء م  فرانيت من حتر اا عليا

 البغام هو المصيت وتمحت و      تالا ا رو تطلت مما رحياا
 واوفة ملصرعا تتو         و مترغ يف الس   لغري وجا
  (20)برغا مم  فار   احلبيت          بأجزع من فؤادي عوم  الوا

 و ايباا الزوج حبوار اكتر ثق ا و تصمعاا:
  تمكالف الغيو با للعط   خذي من فور رفاجٍن شعاعا
 .(21)ترى  ليب اةرعا با فدو    والقيا بصدري و اف رعي

 

 اللغة و الشعر
مههن شههروق القصههة الالههعرعة ان تاههوا ن فياهها    
العما ر الالعرعة و القصصهية حبيهث يفهس يف كهل     
كلمة بالالعر و يف الو ت فسها يفس بالقصهة، و ان  
تهههاسيد فياهها القصههة مههن الالههعر الاعههبري املههوني     
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و عهههاسيد الالههعر مههن القصههة الاسصههي      املههؤثر،
 .(22)املتري  احلية

 حيا ان متل هذا الاوا ن و تبادل السااد  بط 
الالعر و القصة ليس عههرياا عله  الالهاعر حتقيقها يف     
القصة الالعرعة، لكن ع هل الالهاعر مطالبها باحقيهق     
 در من شل  نيا  تكهون القصهة الالهعرعة ماقمهة و     

 اجلاا.حمققة الغاعة الت تكات من 
و الر ايف عل  يفو عام   عوفق اىل حتقيق شله   
يف  صصا الالعرعة نييث خيال الاوا ن بط الالعر و 
القصة، و يف الو ت فسها عغيت همها الاعهبري املهوني     
و الاسصهههي   املهههتري  احليهههة. ان الر هههايف ععمههه      
بانيههدا  الاههأثري يف المسههوا عههن برعههق موسههيق      

يههة، لكههن هههذا  الالههعر و الاكههرار و بعههض الصههور احل 
الاههأثري سههرعان مهها عمههييف وسههط الاسا ههيل غههري       
المرورعة الت تزخر باا القصهص، و مواع هة الهت    
عقدماا هما و همهاك، و القهوايف املصهطمعة و التقيلهة     
الت علازم باها. فممها عالهيبا المقهاد همها ان عقهص       
الالهههاعر القصهههة بدون ان اعلهههاا واضهههحة مسصهههلة  

ياها عله   هو  ا ميهاء و     كالقصة المترعة، بل ععامد ف
. (23)الالميا نيا  عرتسيف العمل اىل املهاوى الالعريب

فالالههاعر علهه  سههبيل املتههال عهههاال  صههة )ا رملههة   
املرضعة( ببياط عصف فيامها البطلهة و هساا مهؤثراا     

 فاعر  برساباا ببيعة الالصصية ووضعاا:
 متال  و  د اثقل ا م ا  الاها   لقيااا لياي ما كمت القاها 
  (24)و الدميف تذرفا يف اضد عيماها     اثواباا رثة و الرجل نيافية

 

و لكن الالاعر بعد شل  خيوو ل  سرد تسا هيل   تسيهد   
 القصة، ويف الو ت فسها تقم  عل  احياء الالعر و  الا:

 فافالق اسسلاا و افالق اع ها               كر اةدعدعن  د ابل  عباءتاا
 نيا  بدا من شقوا التو  جمباها         مئزرها و مزا الدهر وعل الدهر 

 كأفا عقر  شالت  بافاها            متال  بابمارها و الربد علهعاا 
  (25)كالغصن يف الرعا ا طكت ثماعاها       نيا  غدا جهماا بالربد مراساا

و   عكاس  الالهاعر بهذل ، و ااها ميمه  شهارنياا      
غزى كما عقهول  مغزى القصة للقاريء، و لو ان هذا امل

 مساوم: –الالاعر فسها 
 وليس خيس  عل  ا نيرار مغزاها     هذي نيكاعة نيال جئت اشكرها 
  (26)و اشر  الماا من يف املال واساها       اوىل ا فام بعطف الماا ارملة

و احلهههق ان  صهههص الر هههايف تزخهههر يف بعهههض    
موا ساهها بصههور ماموعههة اعههل لغههة القصههة لغههة       

ن شغف الالهاعر بالاسصهي   و   تصوعرعة مونيية، لك
الازاما بقيود القافية، وجرعا وراء ا لسها  الغرعبهة   
غههري املألوفههة عههه ء، اىل هههذص الطا ههة الاصههوعرعة و   

 عمعف من جعاهلا. 
متال عل  شله  مها فقهر ص يف  صهة )مهن وعه         

 احلر (:
 نال برتا بعض الاقا عا                    تلسعت بدرعس من نر ا

 يف جافبيا وفاقاا غري ممموو العط خر اا غري مرتسيف  فكا ترى
 (.27ك اليف يف الطرعق الوعر مكهوو)       متال  اخنزا  بعتء السقر متقلة 

ويف الو ت فسها عاوسل الر ايف باسلو  الاكهرار  
لاوفري ا عقهاع و اسهاتار  احلهزن، كمها اهد يف  صهة       

 )اليايا املصدوع(:
  اهل لدعا و  يمياو   م  و الليل معاكر، بايا
 متج دم احليا  با الكلوم  م  يف غري موبما  اي ا
 و من عبك  اشا  ال اليايا  م  من غري باكية و باك
 .(28)مطار  م  رص كرعا  م  غض الالبية وهو عف

 

 قصة )الفقر و انسقام(:
اخيفا هذص القصة لاحليلهاا همها هفاها ابهول  صهص      

 و نيوارا و شصو ا. الر ايف و اكملاا سرداا و عقد 
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تدور القصة عله  بالهري العامهل و اخاها العهافس      
الت ععيلاا. عصا  بالري بداء املسا ل ثا داء القلهت،  
اهمههر الههذي ععطلهها عههن العمههل، فيعههي  و اخاهها يف  
عذا  وفقر نيا  عقم  يفبا و بعهد سهماط تلحهق    

 با اخاا.
القصة رومافهية عغلت علياا جو  امت نيهزعن، و  

ان مهن السقهراء الطيهبط عقهيف عليامها      شصصياتاا اثمه 
جور اجملامهيف فيههقطان  هرعع  السقهر و املهرو. و      
ههه  تاوسههل بوسههاال االسههة  سههاتار  احلههزن لههدى 
القههارىء و دفعهها اىل الاعههابف مههيف الههبطلط و شر     
الهههدموع عليامههها. مهههن همههها تبهههدو شهههدعد  الالهههبا    
بالقصههص الرومافهههية املعروفههة، و   سههيما  صههص   

 مسلوب .مصطس  لطس  امل
اما ما خيص جافهت الههرد يف القصهة. فالر هال      
عمههوع يف اسههلو  الهههرد نياهه  عبعههد الرتابههة عمهها و   
عمس  عليا شيئاا من احليوعة، فالقصة تبد  مبو هف  
عبهدو فيهها البطهل وهههو عهئن و عالههكو بههبت املههرو     
الذي ابال  با، و عدعو ربا بالريمة و السرج. و له   

و هد يفه  الالهاعر    اثماء شله  عهاكلا عله  مصهيابا،     
فسها عن الهرد عل  يفو عبدو و كهأن القصهة ةهأ     

 اىل اسلو  الي ة الذاتية يف الهرد:
 ودهاف  و د عرا لعدم  وجيف يف مسا ل  دا ع م  
 ر  فارنيا فقري بصحة جهم     عا ي عن تكهيب  و  عوم 

 (29)ان فقري اشد من او ا ب 
ش بهاك(  لكن الالاعر بعد شل  عههاصدم اسهلو  )السه    

نييث عرجيف اىل ماض  بالري  بل ان عداهما املرو، ملقيهاا  
 الموء عل  ماماا، الت جر  عليا ا رهاا و املرو:

 كان عهع  بول الماار جريا       رجل معهر عهم  بالريا

 مالكايف املعاش  لبا شكورا كاسياا  وتا  هريا عهريا
 راجيا يف املعاد نيهن امل  

 عافهاا جاو  الزواج سيماا زعااا عال اخااا نيكاا خلقاا ف
 ميف اخياا تعي  عمد اخياا                 لزمت بيت اماا و ابياا

 (30)متلا يف بعاما و الالرا 
و تاممن القصة يف الو ت فسها انيداثا فامية و 
ماطههور ، وههه  يف اوههها و تطورههها نمههيف  سههبا  
ممطقيهة واضههحة اعههل القهارع عقامههيف باهها و حيههس   

ر باملمكهنب. كمها فلقه  يف القصهة عماعهة      فياا بعمصه 
باةو الذي اري فيا ا نيهدا . و القصهة بانيهداثاا    
و شصو ههههاا وجوههههها تاههههد  اىل اهههههيد  مههههية   
اجاماعية تاعلق بالاساو  الطبق  اش عهدعو الالهاعر   
املوسههرعط اىل ا فابههاص علهه  املعههرمط و افصههافاا.     
السكر  ههذص عقوهلها الالهاعر بمسهها يف خاهام القصهة       

 ما عسعل يف ساار القصص:ك
 فعا ا  نييث ما ان ريماا     ياء كا  د  لمة اعاا ا غم

 بربماء من بعدما  د بعماا   سار البااهون جوعا و ااا
 (31)من بعام ماموع و شرا 

شههأن القصههص  –القصههص شههأفاا و مهها عههه ء اىل 
ورود تسصههي     مههربر هلهها،  هها عصههيباا   ا خههرى 

 بدو كأفاا  صة فترعة.باليهل، و اعلاا ت
 

 اخلامتة
عل  الرغا من المعف البادي عل  عما ر خهذا  
القصص، و هذا شه ء ببيعه  فياها اشا اخهذفا بم هر      
ا عابههار الههزمن الههذي  اههر  فيهها، وفههق الر ههايف و  
لاصوعر جوافت مامة من اجملامهيف العرا ه  يف الربهيف    
ا ول مهن ههذا القههرن. و يف الو هت فسهها اسههاطاعت     

ان حتقهق توا ه  بيماها و بهط القهراء       هذص القصص
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الذعن ا بلوا عل   راءتاا و نيس اا، و انيدثت فهياا  
 تأثريا عميقاا.

و لعل شل  عااد اىل رومافهية القصص من جاة 
و وا عيااا من جاة اخرى، فا  رومافههية بابرا هها   
و تأكيدها جوافت و واعها  امتهة مهن اجملامهيف، خيهيا      

 ، و اسهلوباا العههابس   علياها البههؤا و املهرو و املههو  
يف  –الههذي عهههاتري احلههزن. و وا عيههة  فاهها تعههزو      

اسهههبا  اةههور و البهههؤا اىل  ههوى دعموعهههة    -بعمههاا 
كالم ام الهياسه  ال هاد، و تهدفيف القهارع اىل املصهط      
علهه  هههذص ا وضههاع ا جاماعيههة الالههاش ، و مههن ثهها   

 تغيريها نيا  تكون ببيعية.
اع  الهت  لكن الاسصي   غهري المهرورعة و املهو   

عههأت  باهها الالههاعر همهها و همههاك تالههكل ملمحههاا سههلبياا 
عههه ء اىل  اليهها  القصههص، و عمههعف مههن الاههاثري  
الذي عاد  اليا اهثهر ا دبه  و السهي. و مامها عكهن      
من امر، فإن  صص الر ايف الالعرعة ت ل حماس هة  

 مبكافة ماميز  يف تأرعخ الالعر العرا   احلدعث.
 اهلوامش

لزهههاوي: جملههة ادا  الريمههوك، العههدد   *القصههة يف شههعر ا 
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 قصائد ايروتيكية

 للشاعر الكردي شريكو بيكه س*

 
 ترمجة: صالح برواري

 
 االنزالق

 عارية تقفني
 امام مرآة الغرفة،

 شعرك يتهادى على جيدك و كتفيك
 كشاللني من ماء اسود!

 او جزيرة بلورية
 تالطم امواجها جسدك.

 يا له من ربيع ابيض
 يشع بربيقه يف عيين!.
 يا له من ماء برونزي

 اطر علي!.يتق
 تكويرة النهدين
 استدارة الردفني
 دورانات قوسية

 تنساب من الوسط

 
 صوب الفخذ الصقيلة امللساء.

 و بسرعة.. بسرعة
 تصيبين بالدوار،

 فأنزلق فجأة
 .(1)على زجاج جلد اهللبة

 اندلق صوب دنيا معشوشبة،
 وسط مرج مندى

 ذي حشائش ساحرة.
 عيناي جتنان،

 اصابعي تتمرد و 
 ي.تغادر كف

 اآلن..
 كالنا

 مرآة االخر!.
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 الربكة
 بلباسك االزرق الشفاف

 تتمددين يف السرير
 لتصرييه حبرية،

 اجلس على ضفتك
 نصف عار،
 امحلق فيك

 كأني اراك اول مرة!.
 املخدة مبللة

 و شعرك مل جيف بعد.
 شعاع خافت

 ينساب متسلاًل
 اىل الداخل،

 ليحيل جل الربكة
 اىل جلني،

 فتأتلق األقراط.
 ت احدى ساقيك هرمًا،جعل

 حيث احلجالن االبيضان
 يستظالن!.

 و حتت السرة
 بقعة مرج رطيبة

 تشع ضياء.
 اجلس ازاءك
 نصف عار،

 و قد اضطرم يف 
 هليب اجلسد!.

 و االن..

 
 انا عار متامًا
 و اكاد انقلب

 صوب هذه اللجة الزرقاء،
 اليت لن ابرحها
  (2)حتى اخر ازة

 يف سفود احلسرة  
 داخل جسدي!.

 
 

 احلمام
 من طرف احلاجز الزجاجي ذاك
 تبدين حتت رذاذ الدوش اهلادر.

 ظلك اكرب من جسدك،
 ظلك يقطر ماء،

 ظلك قد علته الرغوة.
 تنادينين بصوت عاٍل،

 صوت مبتل.
 مثة خبار

 يتصاعد من الظل.
 من طرف الزجاج احملزز ذاك،

 يرتاءى جسدك مقطعًا،
 يبدو عكرًا.

 احس، من هنا، انين
 ة.مرآة مضبب

 حتت رذاذ الدوش اهلادر
 تقفني،
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 شعر

 و ظلك ينحين
 و ال صوت للماء.
 ظلك يهرب االن،
 و انت خترجني

 يف ازارك االمحر.
 كنت ال تزالني يف الرغوة،
 بينما انا غاص يف القطن،

 انتظرك يف الفراش!.
 

 اهلوامش
*شريريريكو بريرييكست يعتريريرب اشريريهر شريرياعر كريريردي حاليريريًا. مريرين    

كردستان العراق. صدرت  – ، مدينة السليمانية1940مواليد 
، كمريا صريدر لريه حتريى االن     1968له اول جمموعة شعرية عام 

جمموعريريرية شريريريعرية، مريريريا بريريريني قصريريريائد قصريريريرية  18اكثريريرير مريريرين 
"بوسرت" و قصائد ملحمية طويلة. كذلك كتب مسرحيتني، و 

ترجم رواية "الشيخ و البحر" ألرنست همنغواي من العربيرية  
 اىل الكردية.

ده، علريريى شريكل دواويريرين، اىل  ترمجريت منتخبريات مريرين قصريائ   
اللغاتت االنكليزيرية، الفرنسريية، االيطاليرية، االملانيرية، السريويدية،      
الدامنركية، اجملرية، الفارسية، الرتكية، العربية. و ترمجت له 
سبع جماميع شعرية اىل اللغة العربية، و مثة اخرى ايضًا قيريد  
الرتمجريرية. و هريريو اول شريرياعر كريريردي ينريريال جريريائزة ادبيريرية عامليريرية  

 (.1988 -جائزة توخولسكي السويدية العاملية )
يعمل مرتجم هذه القصائد على ترمجرية جممريوعتني   
شعريتني للشاعر، اىل اللغة العربية، و همات )كازيوهت غرة 
الفجريرير( و )نسريرييت املفيريريأة، اي املكريريان الريريذي ال تطلريريع عليريريه 

 الشمس(. و القصائد اعاله مستلة من الديوان االخري.
 العانة اىل السرة. اهللبةت ما فوق-1

االزةت الصوت. و األزة هنا مبعنى صريوت السرييخ )السريفود، املفريأد(     -2
احلريريامي، اانريرياء غمسريريه يف املريرياء. و يقريريال ايضريريًا األزيريريز و النشريرييش و    

 .القشقشة و النضيضة )اي صوت شواء اللحم او قلي األلية(
 

 اغنية فراتية اىل كوردستان
 

 دةعبداإللـه الصائـغ / الواليات املتح
 

 الطيور

 الطيور يف كوردستان تعمل اعشاشها من 

 اغصان الزيتون والغار وحني 

 تنسى الشمس ان تشرق ذات فجر الجي 

 توقظها الطيور باهلديل 

 واخليول بالصهيل 

 والصبايا العذراواُت بدبكات العشق 

 احلمامات يف كوردستان تضع بيوَضها 

 يف فوهات مدافع البيشمركة وحتلق 

 عاليا عاليا يف مساء زرقاء صافية 

 مثل عيين حبييت سنابل البابلية 

 وتشق الغيوم البيض بأجنحتها اخلضر 

 لتندى مباء السماء 

 وحني تعود اىل اعشاشها متنح دفئا 

 لكتاكيت الزغب األصفر وهي 

 تكتكت مناقريها البنفسجية 

 وترفُّ بأجنحتها القرمزية 

 ياكوردستان ياحلَم العرسان 



 
 
 
 
 

 
 

 

 تلتهم نرياُن اجلريان ق

 ياحلَم صبايا 

 ُعْدَن من احلقل الزاهي 

 حيملن سنابل من ذهب 

 قففًا من عنب 

 ختلتهن شظايا الذؤبان 

 ياحلَم عجوٍز تغفو فوق صدر 

 رفيق طفولتها 

 يبتل خداها برذاذ شالل بيتواته 

 ماتت برصاصة قناص بعثي 

 ياكوردستان ياوطين األبهى 

 ياوطن األحرار 

 ق رئتاي لنسيم صباحات سرارش تشتا

 وحتن عيناي لوجوه الطيبة يف رانيا 

 من لي بأغاني البيشمركة حني تغيب الشمس

 بأغاٍن تطلع مشسا حني جين الليل 

 فيدخل روعي وهج األوطان 

 ياكوردستان 

 لن تشهد حلبجة وجوها سودا اانية 

 ُتْطِفيء بريَق العشِق بعيون الرمحن 

 ريُخ العمى القومي لن تقصف كرة اخرى صوا

 اشجاَر اللوز يف جبلي 

 زوزك وهندرين 

 ياكوردستان انت زمان 

 احلى من كل األزمان 

 ومكان 

 كفراديس تبدعها ريشة فنان 

 الكلدان  ،آٍت آٍت فرُح الكورد

 الرتكمان ... 

 األهِل مجيعا 

 آٍت حلُمك يف ان حييا اإلنسان 

 بأمان 

 حبنان  ان يغتبق اجلريان 

 حبُة قمٍح سبَع سنابل من فضة  ان تطلع

 بنقاء الوان الطيف الشمسي 

 ياكوردستان 

 يا كوردستان
 

 

 تعالوا نسأل اهلل
 

 هولندا -فينوس فايق
 

 نرسيس..دعك من السؤال 
 فأنت مازلت صغري

 مازلت صغريًا على الرحيل
 مازلت صغريًا على هذا الشكل من املوت

 على هذا القدر من املوت
 

 عينرسيس تعال م
 نصطاد العودة من شعاع الشمس



 
 
 
 
 

 
  

 نصطاد اخللود من عيون الذين رحلو قبلنا
 تعال فمنذ سنني طوال و انا اجلس مقابل هذا الباب

 

 اَوتدري هذه سجادة امي
 الرتاب وحده يقف عليها دون ان يتوضأ 

 يقف و هو جيهل وجهة الِقبلة 
 يصلي و يردد آية ال يدري سيدفن بإمسها

 
 نرسيس 

  انا اقف هنا...  هل تفهم مَل
 على هذا الطريق ُكِتَب اخُر سطر 

 من آية األنفال 
 برؤوس األحذية العفنة

 

 دعك اآلن من السؤال نرسيس
 و تعال نستفيق معًا من هذا الكابوس

 تعال نستفيق معًا
 من حلم اصابه الصدا 

 داخل عيون وطن حزين
 و نشرب كأسا خنب هذه الصحوة 

 مي الراةو لنقف معًا على سجادة ا
 و لنقيم معا 

 صالةًً للكفر الطهور
 فال إله إال السالح و ال حول و ال قوة إال بالسالح

 و اعوذ باألرض من الغول اللعني 
 

 ردد معي نرسيس
 آية من صراخ عربة مليئة باألطفال 

 آية من دموع الصبايا ذوات الشعر الغجري
 و سورة من املوت اجلماعي 
 ا رائحة الربيعو سورة من دماء تفوح منه

 مدفونة حتت تراب بلون اجلحيم 
 قف جبانيب على سجادة امي و لنصلي

 الف ركعة و ركعة 182
 الف مرة و مرة اية األنفال  182و لنردد 

 و احبث معي بني حروفها 
 إن كان اهلل اجاز موت امي وهي تصلي له

 تعال ُنلقي القبض على اهلل بداَل الغول
 الف سؤال 182ونسأله 

 وطن كان مشسا عن 
 وصار دمعة 

 فتسلل إىل اعماقي كروح طفلة مؤنفلة
 الف مرة  182و حناكمه 
 الف روح 182و نغرمه 

 و لنجعل الرتاب شاهدَا بيننا 
 اال يقول اننا من الرتاب و إىل الرتاب   
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 الطبائع القوية

 

 قصة: جليل القيسي
 

هتفت لي و للمرة العاشرة هذا اليوم فتاة سااررة الواور تيناتر راراتة اض ارفار رفلام الياا  ي اهاا  و ا ارر          
بلجاينم تقيقم يناًا اض استجيب لاالوتها  سيما و اض هذه الفتاة الا    التاب بهاا و اض  ااض يناره  اوتها ال س اي لاي          

اط قاً. و هي  لما هتفت تؤ ا بوضوح  اتم هوسها بقووي و  سررياتي. انهاا تات لب بةقام الميقام      غريبًا اللى مسعي
بالنف . االرف بالتجربم اض بعفهب رني ي ونوض يف قمام تواميمهب  يبااوض و  ا نهب يف وتطام  و  ساتةاتوض  يت لماوض        

و الميب بال مال.. يا اهلي  اض هذا الوور با رات.. قالت  ن خ ل تنهياة راتة: اض قاو ك جيعلر اشعر بارساه غريب 
لي  غريبًا اللى خميل  السمعيم.. و ألنر بطبعاي نفاوت  ان ايناواف ا،فا ر  و ا،اا  ر  و ا رااياو الابلو اسايم  و         

يةري الةرثرار  و ا ستعراضار الظهريم الفح م  وافقت  رغمًا لسببني  األول الوور الفيئ للفتاة الذي  لما مسعته  اض 
يف  واليي  و خميل  السمعيم شظايا راتقم تعمل يف ينساي  ذرم  و ا بح تغمًا الر يف رالام  ان ا رسااه الطااغي     
بالنشوة  و السبب الةاني  و هو الهب لغتها العميقم  و الر ينم ال  جترب الوارا اللى ا نتباه ال هب و ا ساتما  باساتغرا    

 اىل رايةها.
رااته لي.  اض اجلو مجي ً  و الوالم الواسعم تفوح بفروب العطوت الهيجام  و الةاراف الباا       رفرر يف الوقت الذي

واضح رتى يف ا شياف الوغرية  و  وسيقى ناالمم تتموج تؤينج الشاالر.. النا ا اخلت  ينافر ختاب  ةال  هارة. اخاذر     
ا يف ا،ا ر و الواح...   تاتغري البتام..     ياي وتربت بي رراتة  وهي تراا: انت بالفبط  ما انت يف  وتك ال  اتاها 

 انت ا  وار ترتطب ببعفها  و تتفرقع ضح ار هنا و همسار هناك  و هسهسار  و ا وار  ةل الفحيح. ت  لتر وياي 
يف ياها وتارت ت رت: و اخريا.. و اخريا يلتقي متوز بعشتات.. ت بطت  تاالي بةقم غريبم يف الانف   ماا لاو انار  اايب      

الزيز او ربيب. قالت: انا سعياة مبجيئك.. سعياة ينااً.. اتعارف اض ةام فرقاًا  ابريًا باني  اذا  النوار  و باني          قايب و
 ذا  ال فاح  ن اينل النور؟؟ اض  ذا  الةاني اتو  ب ةري.. آه.. اض حماو تي  و ناافاتي   تذهب البةاً.. االناا ياا الزيازي    



 
 
 
 
 

 
  

 

140 

 قصة

وح بها لك.. هنا   ارا يعرفك. انت  اتب فقري  عام  ل نك االظمهب مجيعاً.. نتجول و نت لب.. لاي اشياف  ةرية اتيا اض اب
اتعرف الما يبحو هؤ ف البؤساف  ل يوم؟؟  اقر يبحةوض الن سوارل تفاهاتهب.. تينا ً  و نساف لايهب ارا م خانعام  و   

اسع القويم ألبطالاك.. اطلقات   اينساا  تهوتة   ا ةر.. اتعرف لا ا ارب قووك و  سررياتك؟؟ ألنر بورارم ارب الطب
ضح م ساررة و خافتم و اضافت: ا قوياف يبحةوض الن اناااهب.. ت زر بورها يف و قالت: اتى نظراتك الذ يم تقول لاي  
بسخريم ناالمم: ل نك ينزف  ن هذه الشرحيم الةريم..! نعب.. هذا  احيح.. ولاار و شاببت تغماًا الار يف هاذا ا ايط..        

..  اض  ات   اللاى  اواب الناا ا قاال ااض الاوالي   يوانع ا،يااة  بال ا،يااة هاي الا  توانع             ل نر ف ريا بعيا النهب
الوالي(.. تراينعت خطوة واسعم اىل اخللا.  اققات بااوتي بواري الليهاا طاويً  يف فساتانها ا،رياري اجلميال  و  رهاا           

  اهب الوهااج  و تشااقتها. قلات  اع نفساي:       الشبيه بلوض اخلو  الناضج  و بعينيها الواسعتني  وغمازتها الةرية  وشاعرها ا 
ا،ب تب تريب.. قبل الشر سنوار ارببت شابم شاياة الشبه بها.. الاار و ت بطت  تاالي و   نها  تلم  ن الفسفوت تشع 

 جبميع ا جتاهار.
وا ض قربت تأسها  ن  تفي. استاف  انفي شذا طيب الراسحم البهري ا ثاتة..  اض شعرها ا  هب يتوا ض  ةلماا تتا  

ت رقانر يف خياالي  و ار  اي      ا رجات ال رميم.. يا اهلاي  هاذه الخلوقاار اجلميلام اهارب  انهن ل انهن  ةال اجلنياار         
 يقظ . و

قالت: هل بعا تلك الناافار ا،اتة ف رر  ار يوم اض تطلر ألينئ لزياتتك؟  نت اينيئك رتمًا ممتطيم ظهر الفره 
ي  عا اىل الساماف و واول اىل وموالام  وا اب.. هال مي ناك اض تتواوتني و اناا         ( ا سطوتي ا،نح  الذPegasoاجباه 

 و ب يف السماف ال  تناهيم؟؟  اض الشباب و رتى الشيو  ينظروض اليها و يطلقوض اهار راتة..  انت تلهب شواظ ا الجاب 
 .يف اليوض و قلوب اجلميع.. قلت هلا: تقولني انك قويم يناا؟ رسناً! قويم يف أي شيئ؟.

 اوه  لي  يف الف تي طبعاً..   .. قويم يف اتااتي. متا ا  ةل ابطال قووك..-
فج ة يناف شاب وسيب  تشيب بياه   ه  ا نى لي و هلا ب اب ينب الاة  رار  ل نها لاهش  الشاياة زينرته بطريقم 

ا رر ام  سارريم   ساخرة  بينما ظل الشااب يرسال اليهاا نظارار ضااتالم ينااا.. ساحبتر  ان  تاالاي و االطتاه ظهرها           
مجيلم.. س لتها:  ن هو؟.. قالت: شاب تافه.. اهمله. االنا يف الالنا.. آه  يا الزيزي ارب اض اقوم بغزوار  ربى.. هنا اخربتها 
ب نر راينم ل  ه ويس ي. قالت. را ً.. را ً.. يف اقاسب قليلم  انت ال  ه يف يااي.. اخاذر رساوة  ان السااسل الاذه         

مير الن ربك لغزوار  ربى.. اتار اض استفزها بطريقم ناالمم  قلت: هذا الةراف  اهو ضرب  ن الغازوار  قلت: رسناً..  ل
و الشعوت بالقوة؟؟ اينابتر  ن خ ل ضح م رلوة:  اقر انا ارتقر نورًا   اشاتك يف  عات اه.. هاذا الةاراف  هاو   ان      

اة.. أي انسااض ا ا اتاا يساتطيع اض يوانع الاال  رتاى       نع والاي وراه..  حيح اض الاال ناو   ان القاوة  ل ناه قاوة بليا       
الفطرب يف تر يبته الروريم.. اللعنم اللى الال  االر ات لب الن قووك و ابطالك ا،لوين.. اض قواهب تاسعم..  رهفم.. 

خيفاع   توهجم ر مم غريبم و  وينهم اىل غاياتها. قواهب  رة تنافع بشجاالم لتحقيب اهاافها.. اينال  ال شايئ النااها     
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لقوة اتااتها.. آه   ن هنا انها  اااقم   ارحيم  واضاحم.. شخوايار   تعارف السااو م  او تقاايب تنااز ر.. توقفات الان           
ال  م  و التفتت الي لرتى وقع  لماتها يف نفسي. ظلت ترسل الي نظرار  ستقيمم  ينريئم  و اضافت: هاب اقويااف ينااا  و    

 غراف   ةلك متا اً.. اطلقت   اتاايًا ضح م خافتم و انا اتاا:  ةلي..  ةلي متا اً..لايهب ايفًا قاتة هاسلم اللى  قاو م ا 
اينابت: بالفبط..  ن  اة و انا اهت. لك  و اتابعك و انت   تعري لي  تة اهتمام.. لو  نت  ة  ضعيفًا ،ولك مجالي 

الريناال الفاعفاف  يا. يوابحوض  اغاتاً  بال       اىل انساض  رتبك.. امسع انا االرف انر مجيلم يناا. لقا الرفت ال اةري  ان   
اريانًا رقراف ا ا ي ألض رياتهب فقرية  ينوفاف  ةل العايا  ن شخويار استويفس ي.. ا ا ابطالك.. يا اهلاي  اض رياواتهب   
خوبم فلها فيض و ثراف. وهب  و هذا  هب   يرياوض اهلواف و السا م  و السااواة.. متا اًا  ةال اوض  يخوتاه يبحةاوض الان        
الخاطر.. فج ة ظهر الشاب الوسيب  رة اخرى. وق. ا ا ها. افعت اليناه  و متتب الاة  لمار غري  فهو م  و 
قام رر ار  اا تم  ضااتالم. قالات: هاذا الغرناو  حيابر جبناوض.. سا االه يقارتب و ياراا تفارالاته الا              

ا ترياا..  اايقي هاذا يرياا اض     يتلوها  و ة.. اشاتر اليه اض يتقام. خطا باجتاهناا برفاب.. قالات لاه:  اا      
يسمعك..  ااض يرتناح  ان السا ر. قاال بالقااف  سارري: ياا ساعا ساعواير ايتهاا الراينحام ا،وااة و الذ يام               
بالوتاثمر يا قبلم ا الير يا  ستوا   ل  واس ر االير ولو  رة واراة اهاها نفسي   بآ ال و امناا ب  ال   

تفتت اىل الشاب و طلبت  نه اض يغاات ال اض. ن   الشااب تأساه   وارا.. قالت: هل استمعت اىل  لماته.. ثب ال
و غاات ال اض خبطوار  هزوزة. ت بطت  تاالي وهي تقول: هذا اهلزأة حيبر.. لنرينع اىل الالنا.. اتعارف ب يام   
محاسم ارببت بطلم قوتك ا سرطنم بالوهب(؟؟ و  ذلك بطلم قواتك ا تعام غا فام( و ساحرر ببطلام      

نهن شابيهاتي..  ارة اخارى ت  لتهاا  لياًا. قالات: اتيناوك   تنظار اىل فساتاني ا،رياري  و اىل           ااآلهلم الناة( ا
اساااوتي. انااك باقاام  فااتد شاارطم تااافب بواارك يف تقاااطيع وينهااي.. لاان جتااا شاايئا يف وينهااي.. رياااتي    

زيام  ا،قيقيم تتجه اىل االماا   اتاي  اىل قاواي الةريام الا  تفايض بهاا.. االارف اناك تفهمار. انار بوتينوا           
ا نتماف رسب  و ستعرف  ار يوم انر انسانيم ولاي غنى توري  و االرف  ي. ا انح  ار ياوم هاذا الغناى     
لآلخرين.. ت  لتها  ن ينايا  و لفت نظاري ألول  ارة قرطاناًا  ان آللائ وتايام يتو فااض وات ا ضاواف  و          

ى الراهب العنيا..   االرف اين و شعرها األ هب الوهاج  و وينهها اجلميل  و غمازتها اللعينم ال  تستفز رت
.. فج ة اطلب اراهب ضح ا خمويًا شتت انتباهي. قالت بغفاب: رتاى ضاح اتهب    نين القرطي تى تأيت هذ

 يليم.. اهشت لقوة خمليتها السمعيم. انا استعملت  لمم خمواي  و اساتعملت هاي  يليام..  قااف االارف اض       
ياراا ايوااله بطريقام   ةفام يف ت اوز لتساميها الفلسافم        اللغم ليست وارا اااة تو ايليم  بال الف ار الاذي      

ا،ايةم اات يولوينيم اللغم(..  نذ و ولي فهي تت لب  ما لو ت تب قوم ف ريم يف فلسافم القاوة و ا تااة و   
 الةراف الروري.

 س لتها: قلت قبل قليل ااالرف  ي. ا نح هذا الغنى ل خرين؟  ي.!؟ الرب أي واسطم؟؟
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 اآلخرى قا م؟ الرب  تاباتي.. انا-
 هل نشرر قووًا؟-
     ..   انشر ايم قوم.. ل نك ست تش.  ار يوم اض شخواياتي هاي اآلخارى تواطام مبحايط فياه       -

ا نساض رياته  تجهم اىل ا الما .. بعا  مت قوري تارت بهوسها القاه نفسه قاسلم: انار ا قات ا نسااض    
  و يهرب  ن  اته.. فج ة و للمرة الةالةم ظهر الشااب الوسايب   التخا ل  اخلاس.  الفطرب الذي يطلب ا،مايم

وهو يرتنح  ن الس ر و حيمل بياه الرجتفم   سًا.. قام  ةال ممةال  ااهر بعااة رر اار  اا تم فهمات اناه         
يقول هلا: اض ق   الرأة تتهام ا ا استطا  الرينل ب ياسم اض يطري و بشايئ  ان البالغام مجاهلاا  و يساتعمل      

آه يا لتانم ق الك.. ا ا هي فقالت بوور تعمار اض يسمعه الشاب: هذا الغرنو  الةري  الوسيب التافه اللب.. 
الوالي حيبر جبنوض  و انا ارتقره جبنوض.. انه  فطرب ب ستمرات و يطلب ا،مايم  ار.. اناه   يعارف  اا     

اهار.. انه  ةل والاه يرى يف ا ف اات   عنى واينب ا،ياة الةقيل   يعرف الواالب  و ا  م    يعرف غري التف
القاميم و الباليم  وابًا  و يعيد يف اوهام  يتافيزيقيم.. هذا الباس  ميتلك القً   ليً  و يريا  ن  تمراة 

  ةلي اض وبه و تتزوينه.. ظل الشاب واقفًا يرجت.  و يؤاي رر ار بنتو امييم رزينم  ضاتالم.
قاسلم: ا هب  ن هنا. هيا ورك.. ورك الشاب خبطوار وسيااة  شالولم..   اطلقت ضح م ساخرة و  رخت يف وينهه 

التفتت الي و قالت: اخربني ايها البا  الذي يعرف  ي. جيسا الشخويار الولبم  و النهاتة ايفاً   ا ا تفعل  اع شخوايم   
 تافهم  هذه  و القل  ليل الاشب للفعم و ا ستخذاف؟  ا ا تفعل لو  نت   اني..؟

 اينيا التعا ل  ع خملوقار تعاني  ن ا نهيات و ضموت يف الفلم الروح و العقل..انا   -
اخذر ياي و جبرأة قبلتها الاة  رار.. التفت الشاب اىل اخللا. و تأهاا تقبال يااي.. اضاطرب و تارنح و       
بعااا ،ظااار سااقط اللااى ا تب.. نهااض بوااعوبم و سااات خبطااوار  شاالولم و اختفااى. قالاات: اآلض سااريتفع    

 شاالره و الواطفه التافهم  يذهب و يرت ب واراة  ن محاقاته الوعلو يم بعا اض يروح طوي  يف باتو يرت 
.. و انا هذا الساف يف  توة سعااتي مبجيئك اىل هنا.. انه   يساتطيع اض ياواينهر   (1ا ات  اوفيه – نلوينار 

 ا  وهو يف محيا الس ر.. اآلض اخربني هل ينربت ا،ب؟؟
 واراة.. آ..   .. الفو  رة-
 لا ا؟-
 ألنر بورارم   اينا  ن يعرف  ي. يوينه الل مار ا،قيقيم اىل قل .-
  ا اهب  فم جيب اض تتوفر النا ال  تعرف  ي. توينه الل مار اىل قلبك.-
 اض ت وض ينريئم  ررة  غري  ستعباة القلياً  خوبم  تتقبل األ  النا الفروتة.-
 متا ا  ةل بط ر قووك.-
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شاب بوور بغوم سلسال و هو بني رني و آخر يطلب زفرار راتة و يراا اررام انا  ا ساويت لاك   ساا  مت. غنى 
شيئ.( فج ة اوى طلب ناتي. قالت بسخريم: ه ذا بسذاينم الباو يعربوض الن فررهب.. بعاا قليال اور  ارخار نسااف  و     

: هاذه الارة   ياذهب يف  نولويناتاه     وقع اقااام ساريعم  و يف ،ظاار انتشار خارب انتحاات الشااب الغرناو .. قالات الفتااة          
 الات  اوفيم  بل تاح ابعا  ن  لك وضع راا ألنويته الذاتيم  ما وضع شقيقه راا ،ياتي  نتقمًا للغرنو  التافه.. قلت:

  ا ا؟؟ رياتك..-
 اتعرف  ن انا؟..-
  .. طبعًا  ..-
طعناار يف   ة.. شقيقه هو الذي طعنر الشر(2ام(انا هنااي.. بطلم قوتك االوحو ا،قيقي اريانا ي وض الايب الشفق-

ظاهر الاينم. قالت هذه ال لمار ثب  ةل شبح والاها  لت و اختفت. ناايت بوور الال: هنااي. هنااي.. غاااتر الواالم   
 ال  خلت بسرالم  ذهلم.

شات  اخلالي  ن الاتة ترت نظرر اىل الساالم ال  اهاتها لي هنااي قبل سنوار فويناتها ناسمم اللى الةالةم متا اً. يف ال
و   نر يف غيبوبم  او رلب يقظم اتاا  لمار السارر تا بو اةم خراب.. ضاروتي(  شايت خبطاوار وسيااة اتاا اغنيام      

 اررام انا  ا سويت لك شيئ..( 
 فج ة مسعت  ور هنااي تراا بالقاف  سرري  ما  انت تفعل يف الليل  قوياة الشاالر الزجني:

 عاتيم  الرأة السواافايتها الرأة ال
 يا ةرة ناضجم  ن ،ب و توح
 يا نشوة اخلمر ا سوا الاا نم..

  انت الاينم  هجوتة  خاليم تشبه لورم رلميم لسلفااوت االي.. بل   انت  ل شيئ  ةل رلب.
 

 اهلوامش:
 اب(. ات  اوفيم: شبه ال  ات  اوف الشخويم الس رية يف تاسعم استويفس ي ااجلرميم و العق-1
  و 2004الوحو ا،قيقي اريانا ي وض الايب الشفقم( نشرر هذه القوم يف ولم سرام العربي الغاراف  العااا الساااه سانم     ا-2

 ل ي يستمتع القاتئ ال ريب بهذه القوم اففل اض يقرأ القوم النشوتة يف سرام العربي او ً.
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 املرايا املرعبة
 

 وران بابا عليكقصة: 
 ترمجة: ازاد برزجني

 
بعد ان اجروا لي عملية جراحية يف غرفة العمليات؛ و ضمدوا جراحاتي و تشققات ذراعي و رجلي و 
بطين و امعائي؛ نقلوني اىل غرفة اخرى يف نفس املستشفى و مددوني فوق سرير ناعم عريض اىل ان 

ين بسبب شظايا املرايا. بعدئذ نقلوني مرة اخرى اىل غرفة كبرية عدمية التئمت جروحي اليت اصابت
نفس املستشفى ام غريه،  والشبابيك؛ فيها سرير عال ذو سلم و منضدة و كرسي و مغسل.. مل اعرف؛ هل ه

النهم قبل ان يأخذوني خدروني حبقنة و ملا استفقت من غيبوبيت وجدت نفسي جالسًا فوق الكرسي و 
ضدة و طبيب جالسًا على كرسي اخر وراء املنضدة؛ يلبس نظارة يف عينيه و ملا رأيته عرفت انه امامي املن

طبيب نفساني، و حني بدأ يسألين عن الدوافع اليت كانت وراء حاليت النفسية، لذت بالصمت و مل اجب، 
ب اكرب عمرًا بعدها بساعات ثنى ارجل الكرسي و تأبطه و خرج يائسًا من غرفيت.. بعد حلظات دلف طبي

من االول و اتى بكرسي هو االخر؛ كان شارباه ابيضني، جلس امامي و بدأ بدوره يوجه اسئلة ختص مرضي 
راجيًا ان اجيبه ولكنه خاب امله حينما تأكد بأنه ال حيصل مين على كلمة؛ فرتكوني لوحدي و صعدت 

النفسيني و حني فتحت ممرضة  السلم و منت فوق السرير الناعم. فجأة استيقظت على اصوات االطباء
نفسية مجيلة باب غرفيت رأيت صفًا من االطباء النفسيني، رجااًل و نساءًا، كل منهم يتأبط كرسيًا مطوي 

 االرجل ينتظرون مقابليت.
ولكم حاولت معي تلك املمرضة و بدأت تطنب يف وصفي و بهاء وجهي و قاميت و تعانقين و تقبل 

شفاهها على شفاهي و ترجت مين االجابة عن اسئلتها او حتى التفوه بكلمة ناصييت و خدودي؛ ثم اطبقت 
ما، و لكنها مل تستطع ان تستنطقين، و كذلك اآلخرون. كنت امسع بعضهم يتحدثون مع افراد عائليت و 
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اصدقائي يف الغرفة اجملاورة لغرفيت اليت وضعوني فيها حتت اشراف االطباء النفسانيني، و يستفسرونهم عن 
حلادثة و ما قبل حصوهلا و عن طفوليت و مراهقيت.. و تصرفاتي و سلوكي عندما و بعد ان هربت من ا

املرايا و انزويت يف غرفيت.. كانوا يسألون والدي و اخوتي و اخواتي و اصدقائي حول تفاصيل حياتي و ما 
ارة اخرى ينشجون جرت لي من االحداث يف صغري و كربي، و هم بدورهم كانوا تارة جييبون بهمس و ت

 بالبكاء.
آه.. هذه املرة جاء مجيع اطباء املدينة و آخرون كانوا قد جاؤوا من بلدان العامل املختلفة.. يقابلونين 
واحدًا واحدًا و ينصحونين و يصفون وساميت و مجال وجهي و قاميت، و بدأوا يلتقطون لي صورًا 

ثون الفتيات كي يأتني و يهنئن الفتى االوسم يف البلد و فوتوغرافية و ينشرونها يف اجملالت و اجلرائد و حي
يعشقنه؛ و قاموا بتكبري احدى صوري امللونة و وضعوها يف سيارة تصحبها فرقة موسيقية و بدأوا يطوفون 
يف شوارع املدينة وهم يصفقون و يطبلون و ميدحون مجالي يف اشعارهم و اغانيهم، و لكنهم طاملا طلبوا 

كرنفاهلم هذا الذي اقيم من اجل مجالي. لكين مل اليب دعوتهم و مل ارض. و حينما ارادوا مين ان اشاركهم 
ان خيرجوني من غرفيت قسرًا؛ تشبت بالسرير من رجله اليسرى بقوة، كان يسحبين عدة اشخاص.. و 

ا اىل استعملوا يف حماولتهم هذه كالبات و عتالت؛ لكنهم مل يستطيعوا فصل يدي عن رجل السرير، فاضطرو
محل السرير معي و عند باب الغرفة متسكت و بيدي االخرى باطار الباب؛ فاضطروا مرة اخرى ان يقلعوا 
الباب. ثم اخذوني اىل صالة املستشفى؛ و لكم حاولوا معي و انا متمسك بالسرير و الباب ان خيرجوني من 

 باب املستشفى و اىل الشارع، ولكنهم مل يستطيعوا.
حيملون معهم معاواًل و جمارفًا و هدموا اجلدار االمامي للمستشفى، و بعد ان نظف جاءوا بعدة عمال 

الكناسون الشارع اوقفوني على الرصيف، و مرت مواكب عيدي اخلاص امام ناظري؛ و الفتيات اجلميالت 
او تقول املأجورات لتلك املناسبة، تلك الفتيات اللواتي يف حينها كنت التمس منهن بنظراتي ان يشفقن علي 

لي احداهن ولو ملرة واحدة )احبك(.. كن ينثرن الزهور من فوق املواكب على رأسي و كن يرسلن لي بايديهن 
قبالت من شفاههن الرقيقة و يرمسن االبتسامات فوق وجوههن و يتأملن وجهي البشع و ميطرن قبالتهن 

اوثقوا اعضاء جسمي كلها باحلبال؛ حتى علي و يهتفن و يهلهلن.. و ملا اقبل املساء عادوا بي اىل غرفيت و 
اصابعي و شفاهي و جفوني، و مرروا احلبال من سقف غرفيت اخلشيب حيث كان هناك اشخاص فوق سقف 
الغرفة ميسكون برؤوس احلبال و ينظرون لي من ثقب كبري يف السقف و حيركون  اعضاء جسمي حسب 

ي و يصعدونين على السلم ثم ميددونين فوق السرير توجيهات االطباء.. يف الليل كانوا حيركون يدي و رجل
و يغمضون جفوني؛ و بعدئذ ينومونين برتانيم من امي او امهات اخريات مأجورات.. و يف الصباح يفتحون 
عيين و ينزلونين من فوق السرير، كان املرحاض هو املكان الوحيد الذي كنت اشعر فيه بأناي و ذاتييت؛ لذا 
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ن نصف ساعة دون ان اشفق على احملصورين او املصابني باالسهال احلاد الذين كنت ابقى فيه اكثر م
ينتظرون خروجي وراء الباب، كانوا بني الفينة و االخرى يدقون الباب و انا غارق يف تأمالتي و خياالتي. 

دي و بعدها كانوا.. حيركون يدي بواسطة احلبال و يلبسونين السروال و يقودونين صوب املغسل كي اغسل ي
وجهي و انشفها بالفوطة. انئذ كانوا جيلسونين فوق الكرسي و يرغمونين على تناول الطعام، ثم حيركون 

الصور  احسب هواهم على رسائل فتياتي العاشقات ثم يرفعو ااصابعي و جيعلونين امسك بالقلم لكي جييبو
ي بأنهم ع قبلة على كل صورة كي يوهموني ان اطبشفاهي و يرغمون اباصابعي اىل مستوى فمي و حيركو

يبعثون باالجوبة مع القبالت املطبوعة عليها اىل الفتيات الالئي كتبنها لي.. آه.. تلك الرسائل اليت يظهر ان 
االطباء السذج عدميي اخلربة يف احلب قد كتبوها، و الصور.. كانوا قد اشرتوها من بائعات اهلوى، و الذين 

و اخراجي من عزلة هذه الغرفة هم بانفسهم سجنوني فيها و مل يسمحوا لي ان اخرج  كانوا ينوون معاجليت
منها ولو للحظة.. و االدهى من ذلك انهم علقوا اربع مرايا كبرية على جدران غرفيت االربعة لكي ارى فيها 

عة وجهي هيئيت و ال اغض الطرف عن )مجالي و وساميت!!( أي مجال.. آه.. انا وحدي فقط اعرف مدى بشا
 الذي جيعل ممن يراني ان حيتقرني او على االقل ان ال يشعر بعاطفة حب حنوي.

كنت قد اكتشفت تلك احلقائق من خالل احملادثات اليت دارت بيين و بني املرايا طيلة حيااتي املاضاية اىل   
حالاة بصاقت    درجة ان املرايا قد جعلتين انا بدوري ايضًا امشئز من وجهاي البشاع الغرياب حتاى وصالت اىل     

فيها على صورتي يف املرآة و انسال البصاق على سطحها االملس، فأخذت بيدي حديدة و كسرت مجياع مراياا   
بيتنا و هرعت صاعدًا من السلم اىل الغرفة العلوية.. أي غارفيت.. و رميات املارآة مان فاوق ساطا دارناا، ثام         

رير حببل يساوي طولاه طاول املساافة    اغلقت باب غرفيت على نفسي و ربطت احدى قدمي باحدى ارجل الس
بني السرير و باب الغرفة و ابقيت الباب مغلقًا ملدة ليست بالقصرية، و عندما كانوا جيلبون لاي الطعاام؛ كاان    
عليهم ان يضعوه امام الباب و مل اكن افتحه اال حينما يصل اىل امساعي وقع اقدامهم عند نزوهلم من السلم، 

اكن افتحه، يف احدى املرات، ملا فتحات البااب رأيات اماي ةتبئاة ااناب احلاائط، و        بل و يف اغلب االحيان مل 
حينما أبصرتين علت منهاا صارخة وخارفت فاقادة الاوعي و مل اعارف ملااذال و يف الوجباة القادماة و عنادما           

. ال سحبت الصينية اىل داخل غرفيتل رايت عليها شيئًا كروياًا غريباًا تانعكس علياه صاور الصاحون.. و.. اه.      
ال.. يف البداية خفت، و لكنين تضاحكت و تأملت الصور املعكوسة عليها بدقة.. آه.. ياا للاهول.. انهاا لكارثاة..     
كان هدية هذا العصر.. كان شيئًا ةيفًا.. و حبركة خفيفة كانت الصور تتمسخ و تأخذ اشكااًل اخارى، كانات   

صادري و حتاى يادي و قادمي.. آه.. و عنادما      صورًا حملتوياات غارفيت و اعضااء جسامي النحيال.. بادءًا مان        
جترأت و قربتها من وجهي، شاهدت صورًا غريبة لوجه ةيف، من بني مجيعها كانت تلك الصورة تبادو لاي   
غريبة و غري عادية، آه.. كلما كنت أتأمل تلك العيون اجلاحظة و ذلاك االناف االفطاس و حلاييت و شااربي و      
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كأن شخصًا اخر يف الغرفة يشاركين وحدتي.. يا هلذا الوجه الشايطاني   شعري الطويل و اجملعد.. كنت اشعر و
الشرس.. تلك الصورة اليت كانت تتحول اىل عشرات من االشكال الغريبة و باقال حركاة مان يادي، كاان ذلاك       
الشيء يعرففين و بشكل ةيف بكل جزء من اجزاء غرفيت و اعضاء جسمي بصورة مل اعتد عليهاا مان قبال،    

وحادها تفازعين و تازرع الرعاب يف داخلاي، رعباًا مل اعرفاه مان          –ني مجيع الصور كانات تلاك   و لكن من ب
قبل. و منذ تلك املرة و مع كل وجبة طعام جديدة تبدأ صور وجهي املختلفاة تتقااطر علاي و تأخاذ اشاكااًل      

حتاى باتات غارفيت    هندسية متباينة كاملربعات و املستطيالت و الدوائر و املثلثات، الكابرية منهاا و الصاغرية    
مليئة بتلك االشكال و لعدم وجود املكان الكايف اضطررت اىل ان اعلق بعضًا منها بسقف الغرفاة، و لكاين بادل    
ان اعتاد عليها يومًا اثر يوم، بادأت اشاعر بااخلوف اكثار و اكثار مان ذلاك الوجاه البشاع الاذي كاان حيادق يف             

جهي يف كل االشكال. و ذات يوم مسعت همسًا و جداًل باني  وجهي.. ال.. مل اعد احتمل تلك احلالة.. كنت ارى و
اشخاص يبدو انهم كانوا افراد عاائليت، كاانوا خيططاون ملاةامرة القابض علاي كاي حيلقاوا شاعري و حلاييت و           
شواربي الطويلة، فانتابين احساس باخلوف مما دفعين ذلك اىل ان آخذ الشرشف مان علاى السارير و اعمال يف     

خل فياه رأساي و علقتاه فاوق بااب غارفيت ثام فتحات البااب و صاحت بهام صاارخًا؛             وسطه ثقبًا حبياث ياد  
فاندفعوا حنوي صاعدين على السّلم حاملني معهم املقص و ماكنة احلالقة و املوساى و بادأوا بقاص شاعري و     
حلق حلييت و شواربي الطويلة.. آه.. و عنادما انتهاوا مان عملاهم وعادت برأساي اىل داخال الغرفاة و اغلقات          

اب، تأملت الصور.. ال.. انها ليست صورًا.. انهم خدعوني.. انها مرآيا و قد اخذت اشكااًل ةتلفة و انتشرت الب
يف مجيع ارجاء غرفيت.. آااه.. أية صرخة مثرية للشفقة علت مين، كنت ارى وجهاي يف املراياا بعاد أن حلقاوا     

رفيت و أتقاارفص و أحتضاان ركاابيت، شااعري و حلااييت و شاااربي.. كااان رأسااي ياادور.. كناات اركاان  ىل  وايااا غاا 
يبء  رأسي يف حضين، لكن صورة وجهي البشع مل تكن تبارح عيين، حتى اعضااء جسادي و ظلماة عايين     تاخ

املغمضتني غدتا مرايا تعكس سيمائي. شعرت اسمي يتصبب عرقًا و يرتعش.. صرخت و بدأت اهجام علاى   
القطاع الصاغرية علاى أرض غارفيت لتشاكل ركاماًا       املرايا وأهشمها بقبضيت و مرفقي و رأسي.. فساقطت آالف  

هائاًل، كنت أضرب األرض بقدمي جاهادًا باذلك  نقااذ نفساي مان آالف القطاع مان املراياا الايت كانات تعكاس            
 ىوجهي امللطخ بالدماء فانغر  الكثري منها يف جلد رأسي احمللوق و خدودي و ذقين و وجنيت.. آه.. مل أعاد أر 

مللطخة بالدماء يف تلك القطع الصغرية من املرايا، و بعد فشل حمااوليت النقااذ نفساي،    شيئًا عدا آالف الوجوه ا
 .بدأت أعضاء جسمي ترختي و تكف عن احلركة
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 اقاصيص من زمن النار

 للقاص: جليل حممد شريف
 ترمجة: حممد صابر حممود

 
 الدروب

ايها الصغار.. ايا مالئكة الطهر و الرباءة.. يا من تشاطرونين جانبًا من مسافات طريقي، صباح كل  يل....   
راثلات،  حقائل  اكالافك... الل.ات الكال  كوله كل.اتوك.، تهل  للي فرحلًا رومانسلاًا.. وث.ثلاتك. ك  ل  ال             

تداك  طبويت اذني.. تانس .ن م   النسائ. الرخالة حل.ب ضكملك... و م ل  النتل  تاقطلرون ملن فاتلات         
ااض.اب كوه الدروب املا. كلاين، رطلرة اقلر رطلرة، ك  ل  رطلرات امطلار الراللة. اكااةلك. ا  .للة كوله             

من خالب فاتات ااضل.اب.  ظه.رك. تنسج خارطة الغد، و ترصكها.. افئدة امهاتك. ترفرف وراءك.، لا.دكك. 
كلل  واحللدة مللنهن تطللر  صللدورك. ضبارللة مللن ايللات اضسلل. ا ك و اايللة الكرةلليك، كللي تكلل.ن حللر ًا حريلل ًا،  
يكص ك. من كا.ن احلساد و ملن ثلرور ااثلرار. تلا تل. ذا الرجل  اللم  يلاكو. ملن توقلاء ن سل .. يلا ذو              

ة ضلاكرال... انكل. الال..، رول.ضك. ثلباهة ضلال.رود       الكا.ن السل.د.. ايهلا الصلغار.. ن سلي فلداء كيلاديك. ا اةلك       
ا ا اتة من اك امها ت.ًا.. ةاذجة، ناصكة البااض، اثائبة فاها .. تنل  و تاقطلر حبلًا.. الن النهلار الال..       
ماوه ة ال ؤاد، ت. ع ربالتها كوه وجناتك... حتا  خصالت ثكرتا خا.طًا من حريلر، لااسلوق.تا و ترتقل.ا    

 قب .اىل تطوكات ا سا
ايها الصغار، ت  تس ك.نين؟ اا تكو ل.ن ان كو لة ا سلاقب  كانلم دوملًا م. ل.كًا اقلقًا، اصلقًا ضصل تات          
ادمغانا، حان ا كنا ثباضًا. اةاتمتنا كان.ا.. جيكو.ن منها كناوين نكا  كنها يف دفاتر اانشلاء. و نلن ضلدورنا    

جة، اىل مسلاء موائلة ضالك.اكل  و اا ل.، او ناولها      كنا نال  ذللا الغلد ضمرالمنلا، و يف اطلار ااالتنلا السلاذ       
 ضساتني كرو. موائة ضال .اك  و ااكناب.
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كنا ضني اوراق دفاترنا،  ك  من ان سنا ا.كًا، ننق لاالي اضائنا و امهاتنا، او  ك  من ان سلنا ح.ريلات   
 تسبح كرب فماءات من السكادة الن ساة.
لنهار، و انا. تا خطلرون ضمرلدامك. الصلغقة م ل  احل لائ. االا لة       يا الالني الصغار.. ما امجوك. تما ا

حتم اثكة الش ن، م نه و قالث، او جما كني، ص.ب ض.اضلة تصلقا  ملدركاتك... اصل.اتك. ثلباهة ضا اريلد       
 طا.ر ا ائي، و  ر رة الكصافق..

 يا ك نا،  اذا تبكي؟!-
 ياك نا ما تما الم  تق.ل  من توقاء ن سا، ك  ي..؟-
ا اضا الك... انين لسم اضكي.. و امنا كانا  رد اصاباا ضالرمد.. روحي جمروحة.. ايها الصغار ان اخل.ف +ي

كوه مساقبوك. رد اةاتاب مدية حت ر يف رويب.. انين اضكي كوه  لدك... انل  ك لا يقلاب  ان كالئل. الوالالي       
.. اللم  تالا ون فال  ض.اضلة اخلر      ا ق رة تبدو لكني الناظر كند حو.ب الظلال... انلين اضكلي كوله ذللا الال      

مرحوة من مراح  الدراةة.. ي.. حتط.ن فا  آلخر مرة حقائبك. كن ك.اتوك.، و ملن قل. تق ل.ن حلائرين     
كوه م رتق الطرق وجهًا ل.ج  اما. مصائرك. اجمله.لة، حاث يساتا  احل ن  ماءًا و كو ة ا ساقب  تكال.   

 افئدتك.. ضنقان ج.انك. و تا ت. ضني خ ايا  و.كك. و
 انم.. يا ولد  ما امسا؟-

 +امسي اآوارهك
حبا  رويب يا آواره، كندما ا  ض كاين، ترتاءى امامي، ل.حة ما.. و انم ضدورك تاا ا  ض كانالا..  -

 ت  ترى ثائًا؟
 +ا.. ا ارى مثة من ثيء..

ااخلر قالقلة    و اان دكين، احتدث كن  انا.. يرتاءى داخ  الو.حة طريق رئاسي تا رع كن  ملن الطلرف  
نااة... كوه الناس. ااوب يغقون تا . و.ضاناات ا سافرين رطرة رطرة.. و كوه ااخلر، تنبلم لو سلافرين    
اجنتة، و يات.ل.ن اىل فراثات تطق اةراضا كوه مجاع اجلهات، مسااءة من حدائقها  اما ملن تلما الطلرف، و    

كالل.نه.، و جوسلل.ا كولله حافللات الشلل.ارع و تلل. كوله الناسلل. ال الللث فاشللاتد فالل  ا سللافرين، ورللد ا  ملل.ا  
 يامرك.ن اىل ا ارة، مناظرين ثخصًا مبصرًا يمخمت. من ايديه..

 اخلنازير
مه للا كانللم تبللمب مللن جمهلل.د و مللن اللاوات اا انهللا م تكللن لاصلل  اىل فهلل. حالللة  وجهللا  ةللال.  و   

بلاك و ترتلي يلداه يف ضكلض ااحالان و      تصرفات ، و ت.تره اقناء ةاارا  لساارته.، و  اذا كلان يصلاب ضاارت  
ينظر ضسركة اىل ما ح.ل  و اىل الساارات اليت تاقد. ةاارت  و تنبجن رطرات الكرق من مسلامات ناصلاا ،   
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لدرجة يكاد مكها ان يا.ري متامًا. كان ط وه ا البالغ ةاة او ةبكة اك.ا. وار ًا وراء مقكلدت ا. يف تلمه ا لرة    
سؤاب  ماذا ضا، اا اربنلي ققاقلة ملا تكلاني؟.. اراك يف اك لر ااحالان تنااضلا        ن م صربتا، ف.جهم الا  ضال

 تمه احلالة.. ت  ا ي ةرًا ما، ي.ص  ضا اىل ر ة احل ن و ااةه و تما القوق؟
 اوري الساارة كوه ناصاة الشارع، و ضكد ان  فر  فرة راب 

ل.حللد . و اذ وصللو.ا اىل الباللم، و اقنللاء مللاذا ارو  لللا يللا امللرينة.. دكللاين ا للو ضهللمه ااا. و ااوجللاع  
  كواللا دكللاين اثللارك يف مكانللاة روح اضللي و تللمكر اةا سللار  وجالل  اثللرمنيك  اضللاوج.دت للا يف ال للرا  

 فجاكا  اليت كان ياو.ى حتم وطمتها ي.مًا ماك
نظراتلي كوله الطررلات الليت     مثة مطرة خ ا ة كانم رد ضووم اارض.. كنم وار ًا خوي مقكد اضي او ع 

امامنا.. كوه حني  رة ت.ر م الساارة اليت كانلم تسلق امامنلا.. و اضلي ضلدوره  لغا كوله الكلاضح ضسلركة،          
لكنلل  نظللرًا لمللاق ا سللافة ضللني السللاارتني، و لكلل.ن الشللارع  لقللًا مللن جللراء توللا ا طللرة ان لقللم ةللاارتنا،    

 فاصطدمم ضالساارة ااماماة ضشك  خ اي.
كن يا.رع ان تك.ن الصدمة ر.ية لدرجة تنج. كنها ا رار ضالغلة  لق انل  نل ب رجلالن      اضي م ي

، كانلا ذو  ثلارضني ماهلدلني من .ثلني، يرتلديان مالضلن             كظا ا اجل لة ملن السلاارة اامامالة رينةلًا
خمراء.. و ك  واحد منه ا كان حي   مسدةًا كوه خاصرت . اثارا اىل اضي كي يرتج  من ةاارت .. و 

ااوًا اضداء اكاماره، و تربير ما حص . تج ا كوا  ك    اخلنا ير ال.حشلاة، و انهلاا كوال      اذ ن ب
ضالمرب و الرك  طرح.ه مرارًا كديدة كوه اارض و من ق. كان.ا ي.ر .نل  كوله ردمال  و يبلدينون     
جمددًا ضمرض  و ركو ..  رض.ا مجج ا  مبقاضض مسدةاته. حاه ت جلرت اللدماء ملن رينةل  فسلالم      

ه جسده. و اذ حاوب ضكض الناس الادخ  و انقلاذه ملن ضراقنه لا. صل.ب احلدت ا ف.تلة مسدةل         كو
الاه. مهددًا  امن ياقلد. اىل ااملا. ةل.ف افلري صلواة يف رينةل ك. انسلت  النلاس و م يسلاطاك.ا ان          
. و كوه مرينى مين فاح ااقنان الصندوق اخلو ي لوساارة، فطرحاه فا  و من ق. ا وقلا  ه يك و.ا ثائًا

كوا .. و انا من ضداية احلادقة كانم الدناا تظو. يف كاين من ورم آلخلر.. و يف احالان اخلرى كنلم     
.. و كوله ملا يظهلر انلين     ةاحن و كمنين يغ ه كوي. م اكن اةلاطاع البكلاء.. حنجرتلي كانلم ياضسل     

. و اذا فاتم كاين ثاتدت ن سي ممددا كوله ظهلر     كوله  وراها رد فقدت ااحساس مبا ح.لي متامًا
 السرير يف البام.

والدتي كانم تناي ثكرتا. ضكد قالقة اثهر ك رنا كوه اضي مرماًا كوه راركة احدى الطرق، و تل. ضلني   
لد  اجلرينة كوه رواياها هلا، صراحة لئال يؤقر اخل.ف من ح.ادث الساارات كوه ن ساة  ما .ت و احلااة. لاس

 اقناء كب.رنا الش.ارع.اثرمنيك.. كندئم نوجم كالنا اىل السق مرتبكني 
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ان اامر الم  كان يه  كااني ضكني اك ر ت. انين كنم اخاف كوه اضين اديالنك ان يشاتدني اقناء كارقلة  
مماقوة هلمه، لاظ  مدى احلالاة يكلاني ملن مرارتهلا و تظل  مسل ارًا مغلرو ًا يف مجج ال ، يسلب  لل  ااا. و           

 ااوجاع ضني حني و اخر.
 البندقية

اش.رين كوه ثك  صي يف ظ  اجلدار اخلارجي  ماي القرية. مكظ ه. كان.ا مقادين من كان الرجاب 
اياديه. ضو ات رؤوةه.. رائتة الدماء كانم تنبكث من خالب ذلا ا شهد. و كوه اجلانل  ااخلر كانلم تنلاك     

الطلرا    مكظ. توا ااةلوتة، مبخاولي مسل ااتها ملن     مجم .كة من البنادق مرك.نة كوه جان  اجلدار.. كان
 القدي. الم  يك.د تمريخ اةاك اهلا اىل ا مان اجلدود.

كان اجلن.د حياصرون القرية من مجاع ج.انبها.. الص م و الرك  ا ها ن كوه اتل  القريلة، كلان جي لد     
اوصاهل.، فا اكدا ضكض ااط اب الكج.لني المين كان.ا يشرئب.ن ضمكناره. ضلني ال انلة و ال انلة، و يراربل.ن     

  م.ب كي يكرف.ا ماذا ي كو.ن ضآضائه..ا شهد ض
ضص.ت اجش امر، نهر احد المباط ك دة القرية اكويك اللم  كلان مرك.نلًا ضكالدًا كلن ااخلرين. و كلان        

 يبدو من تائا  ان  رد  رب  رضًا مربحًا.
اف لقد اخرب كنا كوه لسان ثه.د، ضمنا، وحدك، متوا ضندراة من ن.ع اضرن.ك يف تلمه القريلة.. كلد. ااكلرت    -

 لن جيديا ن كًا.. واان ة.ف اصدر امرا، لكي يكاودوا  رضا مرة اخرى اىل ان تكرتف مبكان وج.د ضندرااا.
 احد الصباان صاح  ايا ضاضا اتدكه. يؤذوناك.

اةاغ  الماضا تمه الكبلارة، فلمردف  ارسل ًا ضشلرف اللرئان، اذا اخربتنلا ضا كلان، فسل.ف للن ن كل  ضلا            
 يمًاك.ثائًا.. و نطوق ةراحا ا

لك.ن تدت.ر الكالرات ضني احلك.مة و الناس كلان يف ضداياتل ، فلمن تلارب ا ل.اطنني يف تلما اجمللاب كانلم         
رواوة و ادودة، و م تكن رد تك قم. حاث كان.ا ينخدك.ن ةريكًا ض.ك.د، و كه.د رجلاب السلوطة الكاذضلة.    

الك لدة اكوليك لكلي ير لخ لالملر و       هلما السب ، و حتم تمقق صااح اضن  و القسل. ضشلرف اللرئان، ا لطر    
 يرفع يده م.افقًا  النمت  حاه اريك. مكان ضندرايت االربن.كك.

اصدر الماضا اوامره لبكض ااثخاص كي حي روا ا . ع، و الك دة اكوليك كلان وار لًا ضلم ائه.. و ضكلد ان اةلاخرج.ا       
ادوا الك دة اكويك من يدي  و رجوا  جمدداً، و مددوه االربن.ك، امر الماضا ضاك اق احل رة و ت.ةاكها كر ًا و ط.اً. و ر

ض ااض  داخ  احل رة، و من ق. اتال.ا كوا  الرتاب.. اخنرط الناس يف الك.ي  و البكاء، فاةاتاب ثرف الرئان ريشة يف مه  
 .ص.ب اجلبابالريح!!. و يف ن ن الا.. ضالمات و ضكد  روب الش ن، خرج ةاة مسوتني ضبنادره. من القرية، و انطوق.ا 
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 اجلثة
 مسرحية من فصل واحد

  *: فهمي كاكه ييتأليف و ترمجة
 الرتمجة العربية مهداة إىل الدكتور تيسري عبداجلبار اآللوسي 
 بدون مناسبة و إىل كل السومريني مبناسبة تيسري. 

 

حقيقة: )تويف اليوم عجوز يف حارتنا، إشرتك  يف فنرتج ته رتب ةرتاشة اشرتأاا،  زرتا ب زبح ينرته ح ي ترتب ب         
ان إثنان ب جمنون حارتنا ب رتل فيج ب جمنون إل قيناه يف املقربة. خالصة مراةيم فنج اجلهرتة  نرترز    صايي

 هذه املسرحية(.  
 

 الشخصييات:  

 املرأة  •

 الرجل   •

 العجوز   •

 الشاب   •

 الطفل  •

 رضيع يف قماط  •

مرتر ة ب هرتت تن رتر مرتج     )إضاءة خان ة. يقف رتل يف بةط املسرح. على اجلازب األميج مج املسرح تنحين إ
 ثقب ياب مغلق إىل فاخل غرنة(.

املر ة: )بهت تن ر( عيناه ي  تا خت  ان ربي ا ربي ا، لكنب ما زال يأّن ب هرتو يارتارا املرتو  مالقرتا الشنرتان      
ألطرانب األريشة ل ضرب يف كل اإلجتاها . خت نق الكلما  يني ش  يب ب  ةنازب، مغ ااا منب نرصرتة الرت كلم.   

 يب غيضا ني ذيذب املاااح مشّشا مع حركاتب ب خان ا مع ةكناتب. ي ق األرض يشقا
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 الرتل: يا لذلك اليوم الذي ينا ئ نيب هذا املاااح اللشني ني ألص كال الارنني، هو ب حنج ب ياألخص هو.  

املر ة: )م جهة صوب الرتل( كال، ياألخص حنج، هو الذي إح ل غرنة كارية مرتع إن مكازرتا ضرتيقا ي سرتشب،     
 ع باح  ي سشب. )تقكب ب تهمس للرتل( حسننا! مل ال ز شل شيئا مج  تل خالصنا؟  مك مري

 الرتل: مهال؟  

 املر ة: )خائ ة بهت تّار يأةنازها( مهال.. مهال.. مهال..  

 الرتل: )مقاطشا ب ق  نهم قا ها( كال.. كلما  ت ين نكرة كهذه إقششر هلا ي زت ب ي     رجتف..  

 املر ة:  خائف  زه؟ 

 تل: يال شك. الر

 املر ة:  ال تري  خالصنا، خالا الارنني؟  

الرتل: يال شك، لكج ليس يهذه الاريقة، ألزنا ال زس ايع إط اء املاااح ب املاااح هرتو القارت .. عنرت ما    
ينا ئ املاااح، خيّيم السكون ب ت وقف احلركة، يضع ال الم  بزاره على كرتل شرتئ  رتا نيرتب نكرتره ب حرك رتب،       

 ي ب نيهلك. )نجأة(  ز ري مرة اخرى!  عن ها ي ق  ناعل

املر ة: )تن ر مج ثقب الااب( خّف  زينب كهريا..  مرتا عينرتاه نقرت  ضرتش  ا ترت ا.. يرت   ي قرت  احلركرتة شرتيئا          
نشيئا.. ب ضوء الغرنة يسايره نيأ ه.. إزب يضع ي يرتب ترته حمامرتب الرتابال رنرتع رتليرتب لكرتت يرت ق األرض         

ائاا.. يا هلرتول املشرته .. إزرتب يرت ل ف  ز اةرتب األخرترية.. ي رت   نمرتب ب         يشقايب، لكج ركا اه ال تقويان ني حّسر خ
 يغلقب، كأمنا يالب املاء. )تنسحب( 

ه ب هو يشرترب  ب يأكرتل.   آالرتل:  ي ماء؟ ما  تذكره  زا ب حسب رباية بال ي ب ح ى تّ ي.. ما مج  ح  ر
زب ال يأكل يساب ع م يقرتاء  حرت    يقول الاشض إزب تر  األكل ب الشرب لسنني طويلة.. ب الاشض يقول كال.. إ

 مج مشاصريب.  

 املر ة: إذن مل ال ميو ؟ 

الرتل: ب  زا  ةرتأل كرتذلك، مل ال ميرتو ؟ لكرتج مهمرتا حارتل نرتب  ن زرت ألص منرتب قريارتا.. مرتع إزرتب يل رتف              
  ز اةب األخرية إال  زب يضايقنا ب يشكر ص و راح نا.. ال  ة ايع  ن  ز  ر موتب  كهر مج هذا. 

 يكون احلال لو كنه تن  ر موتك؟  املر ة: ب كيف 

 الرتل: ما نكر  يف موتت قط.. لكت  كون يف إز  اره.  

 املر ة: لو إنكضنا ت ال يأزك يف إز  ار املو .. ماذا كنه ة  شل؟ 

الرتل: ب ألزين ال  ة ايع إز  ار املو .. كنه  مرتو ..) زسرتمع صرتو  خاارتا  فاخرتل الغرنرتة.. الرترتل ب        
 ن(  خاف  ن خيرح.. هل  ق ليت الااب؟ املر ة خيانان نيكاتشا
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 املر ة: زشم  ق له الااب.. ال ختف! 

 الرتل: حسننا نشليت.. از ري مج ثقب الااب ثازية! 

 )ت ق م املر ة ل ن ر يينما يكاتع الرتل( 

 !  املر ة: )ب هت تن ر( كل شئ ةاكج.. ال  زني ب ال ز ر ب ال حركة.. هيا  ةرا.. خاير الال ية

 ال تس شجلت.. ق  يكون زائما.. الرتل: 

 ه زائما؟ آاملر ة:  ي زوم؟  مل تقل مرارا يأن ال  ح  ر

الرتل: صحي ..) يرنع مساعة اهلاتف ب يالب رقما( الو.. الال ية؟ إمسع يا  خت..لق  ما  عجوز كرتاري..  
م؟ ال ب اهلل لرتيس  طاعج يف السج ت ا.. يرتى جميئكم إلةرت الم ته رتب.. املّيرته؟ كرتاله.. هرتو لرتيس يوالرت ي.. زشرت        

جب ي  يضا.. يف احلقيقة لق  ما  اجلميرتع يرت   مرتج ترت  ترت ي ب بصرتوال إىل بالرت ي.. نرتوز.. مرتاذا  قرتول لرتك؟            
نوز.. نوز.. كل شيئ تائم يف عارزا هذا.. زشم؟ زشم .. عن ما كان ما يمال يقرتوى علرتى الكرتالم قرت  إّفعرتى      

حلكاية؟ كان ق  رباه جل  بال ي..  خرتت مرتا لكرتم يهرتذه     يأزنا مجيشا مج  ح افه.. زشم.. زشم ح ى  ز م.. هذه ا
 اإلة  سارا ؟ يك ت  رتو .. ما كل هذه األةئلة؟ إذن إز هى.. ال فاعت إلطالة احل يث.. هيا يكم إةرعوا.. 

 )يضع السماعة يف مكازها( عجيب  مر هذا الرتل.. ب كأزنا يا ف إخراح شهافة للميه.. 

 تون اجلهة؟ إال إذا كسربا الااب.. املر ة: حسننا.. ب مج  يج ةُيأر

 الرتل: ملاذا يكسربزب؟ ب امل  اح؟ 

 املر ة: لق  نق تب، نق تب عم ا.. 

 الرتل: مل يس وتب  ن ت ق يب.. لق  قله لك مرارا يأزنا ةوف حن اتب.  

 املر ة: كنه خائ ة.. خائ ة مج خربتب.  

 سر الااب.. الرتل: حسننا نشليت.. تي  ت ا.. ليس هنا  مج حل.. إال ك

 املر ة: حسننا..  ال ختاف الال ية مج ته ب؟ كيف ةيغسلوزب؟ كيف ةي ننوه؟  

الرتل:  ا ي شلق ب الغسل نهت ةهلة.. هنا  محام خاا للموتى.. ةيغسلوه هنرتا  ب يك نرتوه.. ب توترت     
 قاور ُمّش ة مساقا نهنا  ةوف ي ننوه..  

ي األمرتور يسرتهولة ب إز  رتام.. حسرتننا ب يف  يرتة مقرتربة       املر ة: ي هر يأزرتب عنرت ما ي شلرتق األمرتر يرتاملو  جترتر      
 ةي ننوه؟  

 الرتل: يف مقربة املوتى.. 

 املر ة: مقربة املوتى؟!  ليسه املقاير كلها للموتى؟  

 الرتل: كال.. ما ع ا مقربة املوتى.. هنا  مقربة للم نوزني  حياًء.. ح ى إن هنا  مقربة لألحياء  يضا..  
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  املر ة: ماذا يشين هذا؟

 الرتل: تلك مسألة عوياة.. ال ت  خلت نيها.. )صمه قاري( 

 املر ة: يقال يأن القرب يضيق ياملّيه ب يهّشم كانة  ضالعب.  

 الرتل: تلك يف املقاير اإلز رافية.. األمر ليس كذلك يف املقاير اجلماعية.. 

 املر ة: حسنا.. يف  ي قرب ي نج هذا؟ 

نج يف مقرتربة نرفيرتة ب الرتذيج ميوترتون ةرتوية يرت ننون يف مقرتاير        الرتل: يالااع إن مرتج ميرتو  لوحرت ه يرت     
 مجاعية.  

املر ة: هنيئا للذيج َيموتون ةوية  ب ُيَمّو تون..)صمه قارتري( ال شرتك يرتأن امليرته يشرتشر يالوحرت ة يف القرترب        
 ..  اإلز رافي ب عن ما حيل ال الم ين ايب اخلوف..  رتو  ن تضع نازوةا خلف ر ةت إن ُفننُه يف قرب إز رافي

)نجأة زسمع صو  رع  ش ي ، ين    الااب املغلق على مارتراعيب، ميارتر يف اخلرتارح، ضرتوء قرتوي يك سرت        
املسرح مسيارا على اإلزارة، ي خل رتل عجوز مج الااب ب يي ه عكرتازة. عنرت ما ي حرتر  ن زرتب ال خيرترح مرتج       

اييت املسرح مج اجلهة املقايلرتة  املهلث املضئ الذي رمسب الضوء اخلارح مج الااب، يشكل الااب إح ى زباياه ب زه
 المابي ان األخري ان( 

الشجوز: )م جهاه صوب الرتل ب املر ة( ب ما نائ ة ال ازوس.. إزها ليلة  ب ليل ان ثم ينا رتئ.. مرتج األنضرتل    
  ن يكون هنا  زور خال  يف  عماقكم، زور ال ينا ئ  ي ا. 

ر ة.. املارتر مسرت مر يف السرتقوا.. الرترتل ب املرتر ة ال      )كلّما تر  الشجوز إىل األمام كلّما تراتع الرتل ب املرت 
 ي خالن املهلث املضئ ال ايع للشجوز مالقا( 

يوم بل ُ .. كرتاله..   ُّالشجوز: ال تكاتشا يا  ح افي نال فاعت للأوف، ألزين ميه..  زا مل  مه األن.. لق  مه
ى ز سب مولوفا.. كٌل مرتا زال يف يارتج  مرتب    إزين مل  بل  يشُ .. ليس  زا نقط.. نال  ح  على بتب املشمورة.. ير

ب امهاتنا يف ياون امهاتهج.. هذه قسرتابة، إزهرتا خايئرتة.. يرتل إن اإلزسرتان يف حرت  ذاترتب هرتو اخلايئرتة الكرتربى..           
)صمه قاري( لق  توالرته عارتور ع يرت ة ب  زرتا  حسرتب ز سرتت مي رتا.. ب عارترا يشرت  عارتر ضرتش ه عينرتاي..             

ة هرتذه األرض ةرتكنه كرتل األشرتياء.. ب االن ب كمرتا  ز مرتا يف       صوتت..حركاتت.. ب كضرتربرة مرتج ضرتربرا  طايشرت    
 ه مج قسوة اإلزسان.. الذي ي رب  مج فنج تهة إزسان.  آإز  ار رتل الال ية.. كذلك  زا.. 

)شرترتيئا نشرترتيئا ينسرترتحب إىل غرن رترتب يينمرترتا يرترت ل ف الكلمرترتا  األخرترترية.. ينغلرترتق الارترتاب.. ي وقرترتف املارترتر عرترتج      
 اع( ال ساقط.. ب يمبل املهلث املضئ يالا

 الرتل: يا ب  ن الااب مل يكج مغلقا.. 

 املر ة: يل كان مغلقا.. لكج ر ا كان مشب م  اح.. 
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الرتل:  كاله.. مل يكج مشب م  اح.. لكج يقال يأن ال شيئ يشيق األموا .. ح ى ازهم يوجلرتون مرتج اجلرت ار    
 )صمه قاري( 

 املر ة: حاذا لو كنه  عرف مج  يج يأتت املو ! 

 ان حيمل موتب مشب، لذا ب يف بقه احلاتة.. يقوم املو  يشملب حاال.. الرتل: كل إزس

 املر ة: حسننا، ب لكج كيف يشيش اإلزسان ب هو حيمل موتب مشب..؟ 

الرتل: الشجيب يف األمر هرتو  ن احليرتاة ب املرتو .. هرتذان امل ضرتافان ي ارتارعان يف  عمرتاق اإلزسرتان تنارتا إىل          
 تنب ب يامه. 

 ا قششريرة ب تارخ نجأة( قششريرة..  املر ة: )تسري يف تسمه

 الرتل: )م شجاا( قششريرة!  

املر ة: )ُمرعاة( تسري قششريرة يف تسمت.. إة شجل! خايرهم مرة اخرى.. لق  تأخربا.. تأخربا كهريا.. 
 هل  يلغ هم يالشنوان؟ 

رة السايقة( الرتو..  الرتل: ال حاتة إىل ذلك.. ةوف ي ليهم ةلك اهلاتف يالشنوان. )يرنع مساعة اهلاتف كامل
!؟ إمسب..؟ باهلل ال زشرترف إمسرتب..    الال ية؟ زرتوكم يا  خت  ن ترةلوا  ح ا يسرعة قال  ن ت س  ته ب.. ماذا

ما الشمل.. لق  إهك ..  قارب؟ زشم.. لب  قارب كهرييج ت ا.. ح ى ازب مج كهرترتهم حيرتس امليرته يرتأن ال  قرتارب      
 ز  اركم.. )يضع السماعة يف مكازها( لب..  خت زرتوكم  ن ال تورطوزنا.. حنج ي 

 املر ة: تكلم.. ماذا يقولون؟  

الرتل: يالاون إمسرتب.. يرتّ عون يرتأن إمسرتب نرتب  ن ميحرتى مرتج السرتجال .. ب لكرتج يف  ي ةرتجل يناغرتت  ن            
 يوت  إمسب؟ )صمه قاري يش ها يشّم(  ال تشمني شيئا؟ 

 املر ة: )ب هت تّشم( كال..  

 ي  احلياة.. الرتل: إذن ن زب ما زال على ق

 املر ة: ملاذا..؟ كيف..؟ 

 الرتل: لو كان مي ا لكان ق  نس  اآلن.. 

 املر ة: هكذا ب يهذه السرعة؟  

 الرتل: زشم.. مج يني مجيع األحياء.. ن ن اإلزسان ي س  قال الكل.. 

 املر ة: ألن.. 

 الرتل: ألن اإلزسان حب  ذاتب.. )مغريا كالمب( از ري مرة اخرى.. 

تن ر مرة اخرى( تضئ الغرنة شرتيئا نشرتيئا.. ب هرتو ترتالس ب قرت  بضرتع ك رتب ترته حنكرتب اامرتا ك مهرتال            املر ة: )
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 )ربفان(** يينما ي كر. )تركض حنو الرتل ب اسكب مج تاليياب ب هت تارخ( قل لت  هذا حلم  م حقيقة..؟  

زشرف إمسب ب ةجلب  الرتل: حقيقة.. الشك ازها حقيقة.. حقيقة مرة ت ا.. ب امّر ما يف األمر هو إن مل
 الف امل اعب.. لنج  لب إمسا.. آنسوف لج ي ننوه ب ر ا يشرضوزنا إىل 

 املر ة: نب  ن يكون لب ةجل  يضا.. 

 الرتل: زشم، نب  ن يكون لب ةجل.. هذا ما يشق  علينا األمور..  

نا ماذا زقول للال ية نيمرتا إذا حضرتربا اآلن؟ هرتل زقرتول     املر ة: إن قيامب ق  عق  علينا األمور  كهر.. حسن
 هلم يأزنا زري  فنج هذا الرتل حيًا؟ 

)زسمع صو  الرع  ب هاول األماار مج ت ي .. ين    الااب على ماراعيب.. ي هر املهلث املضرتئ علرتى   
هلني كالسرتايق..  املسرح ثازية.. الضوء ب صو  الرع  ب هارتول األمارتار  قرتوى مرتج املرترة السرتايقة.. حركرتة املمرت        

 حركة امليه رت الذي ي هر على صورة شاب رت تكون  قوى ب  ةرا مج املرة السايقة( 

الشاب: كال.. إزكما لج ت ننازت حيا.. إزين ميه..ال تشكها يف ذلك.. ب إزين  ز  ر جمئ رتل الال ية يشرتوق  
طشرتم املرتو  إن مل يرتر اإلزسرتان      ال يوصف.. إىل ح  إن احلياة يشث يف مج ت يرت .. كرتت  تلرتذذ يرتاملو   يضرتا.. مرتا      

موتب يشينيب؟ إن مل حيمل اإلزسان ته ب حلى ك  ب؟ )صمه قاري( يا حلالبة قرب إز رافي.. عن ما  ا ف يف 
قربي للراحة األي ية.. عن ها لج  توق للرتوا إىل هذه ال زيا قط.. كا ل ال ي وق للرتوا إىل ياج امب يش  

ربزين يف عمر الشااب، ب ق   ريرت كم ز سرتت يف هرتذا الشمرتر ألعلمكرتم يرتأزين       الوالفة.. )صمه قاري( هذه املرة ت
 يضا كنه يوما ما شايا ب كنه  ةرت هم  يالاايشرتة ب كرتل القرتوى األخرترى ب مل  كرتج  ثرتق يأيرتة قرتوة  خرترى غرتري            
ت قوتت.. ب ها إزكم تربزين اآلن ب ال فاعت لل وضي .. يف هذا الشمر يالذا  كنه راعيا.. كل يوم كازرته  غنرتام  

ه مرتج قسرتوة   آُتحلب، لق  كان احلليب يك ت إلطشام قرية يكاملها.. كنرته  صرتب احلليرتب يف  نرتواهكم الشاشرتة..      
 اإلزسان.. الذي ي رب  مج فنج تهة إزسان.  

)شرترتيئا نشرترتيئا ينسرترتحب إىل غرن رترتب يينمرترتا يرترت ل ف الكلمرترتا  األخرترترية.. ينغلرترتق الارترتاب.. ي وقرترتف املارترتر عرترتج      
 ال ساقط.. ب يمبل املهلث املضئ( 

املر ة: )تارخ م جهرتة حنرتو الرترتل( إىل م رتى.. كرتم ةرتنن  ر.. مل ال يرتأتون.. مل؟ هرتل يريرت بزنا  ن منرتو  حنرتج            
  يضا؟ هل يري بن  ن منو  رعاا؟ هل يري بزنا  ن زناهر؟ قل لت مل ال يأتون؟ إزين خائ ة.. خائ ة.. خائ ة..  

 الرتل: مج  ي شيئ ختانني؟ 

 لذي يف ال اخل..  خاف منك..  خاف مج ز ست..  املر ة: )تؤشر صوب الااب(  خاف مج ا

 الرتل: ملاذا ختانني مين؟  

املر ة: ألزك خائف ي بر ..  ز ر ما ح ث لك مج اخلوف؟  زه ال تس ين سك.. خرتايرهم مرترة  خرترى..    
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 نليس شجلوا.. بياله إن اة مر احلال هكذا ةوف  ننى.. ةوف  مو .. 

ا  خت؟ ِلَم تأخرمت؟ حسننا.. حسننا.. زشلم إن األموا  كرتهريبن..  الرتل: )يرنع مساعة اهلاتف(  يج  ز م ي
لكج حسب األبلوية.. زشم؟  مل يأ  فبرزا يش ؟ لكج م ى؟ هل لنرتا  ن زن  رتر طرتويال..؟ حسرتننا.. كرتال.. لرتيس       
لنا عالقة ياألمر.. إغسلوه  ز م.. كل شيئ يف عه تكم.. إن كان األمرتر كرتذلك لوترتب علينرتا إحضرتار إمرتام  يضرتا        

ر  عليب الياةني.. زشم؟ إمسب؟ إمسب.. إمسب.. إمسب.. إمسب جمهول.. زشم جمهول.. هذا هو إمسرتب.. جمهرتول..   ليق
مَل ال؟  ليس مشلوم إةم..؟  ذن نهذا جمهول..ةجلب؟ )يامه قليال( ةجل مج ال ةجل هلم.. زشم.. زشم.. حنرتج  

. لقرترت  تشلمرترتوا الكسرترتل يرترت برهم..  زهرترتم يف إز  رترتاركم )يضرترتع السرترتماعة يف مكازهرترتا( يريرترت بزنا  ن زغسرترتلب يأز سرترتنا.
 يضشون عبء باتااتهم على األخريج.. إن علينا نقط إخاارهم ليس إاله..)نجأة( از ري مرة اخرى..  

 املر ة: ال  ترؤ..  خاف..  خاف.. هل  زه تاف؟ مل ال تن ر ين سك؟  

 عازين.. مرتاذا  رى يرتا   الرتل: )ين ر مج ثقب الااب ب ي شجب( تشرتالت.. تشرتالت إىل هنرتا.. لشرتّل عينرتاي خترت      
إهلت.. إزب ياغر ي ة مرار.. ب الغرنة.. الغرنة تضئ  كهر نأكهر.. ح ى  ن  ششة النرتور ترت مع عينرتاي.. تشرتالت     

 هنا.. تشالت ب از ري..  

املر ة: )تأتت ب تن ر( كاله إن عينا  تريان تيرت ا ب مل ختائرتا.. إن إةرت مر احلرتال هكرتذا ةرتوف ي حرتول إىل        
 زذا ؟ آ شل ط ل رضيع.. ماذا ةن

)زسمع صو  الرع  ب هاول األماار مج ت ي .. ين    الااب على ماراعيب.. ي هر املهلث املضرتئ علرتى   
املسرح .. الضوء ب صو  الرع  ب هاول األماار  قوى مج املرا  السايقة.. حركرتة املمرتهلني كالسرتايق.. حركرتة     

   السايقة( امليه رت الذي ي هر على صورة ط ل رت تكون  قوى ب  ةرا مج املرا

 الا ل: زذا  يكون األمر ةهال.. اخنقوزت ب قولوا لق  اتهض.. 

 املر ة: )ب هت خائ ة( اتهض؟ )للرتل( مج اتهض ب؟ 

الا ل: قولوا لق  اتهض ب األرض.. قولوا لق  اتهض يوم ا ف على نراشب من  را املو ، كل ما يقت لب 
.. قولوها للرتذيج حيارتذبن حيرتاة الا ولرتة لكرتت يشلمرتوا       مج هذه ال زيا كازه ز را  الناس مج ثقب ياب مغلق

ه لرتو علمرت م إزرتب ب يف هرتذه الرت زيا الارتغرية الرتيت ال تسرتع لرت نج          آكم هو ثقيل عبء الا ولة ب ك اهم انّيا.. 
تهة باح ة كم يليوزا مج األط ال نهضون يوميا.. قرت  ت شجارتون لا رتل يرت كلم يهرتذه اللغرتة.. لكرتج األط رتال         

ه مرتج  آون املاء.. الا ل ب املاء خي ل ان ياإلةم نقط.. ب لرتيس ياملسرتمى )صرتمه قارتري( ..     كاار.. األط ال يشاه
 قسوة اإلزسان.. الذي ي رب  مج فنج تهة إزسان.  

)شرترتيئا نشرترتيئا ينسرترتحب إىل غرن رترتب يينمرترتا يرترت ل ف الكلمرترتا  األخرترترية.. ينغلرترتق الارترتاب.. ي وقرترتف املارترتر عرترتج      
 ال ساقط.. ب يمبل املهلث املضئ( 
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حنرتو اهلرتاتف، يرنرتع السرتماعة ب يارترخ(  زرت م مهِملرتون.. ال تقومرتون يواترتاي كم.. مرترة..            الرتل: )يرتركض 
مرتني.. عشرة مرا .. كم مرة خايرزا..  ز م كذايون.. تكذيون علينا.. امليه علرتى بشرتك  ن يرترتع إىل يارتج     

  م هرتو ةرتجل؟  امب.. )يش  قليل( ماذا؟!!  تش ذربن مج فننب؟ مل؟ ال جمهول هو إةم ب ال ةجل مرتج ال ةرتجل هلرت   
حسننا إن مل ت ننوه  ز م نمج الذي ةوف ي ننرتب؟ الشرتك ان ال يل يرتة اخرترى تقارتل ي ةرت الم ته ب..)يقهقرتب        
ضاحكا( مجيل.. مجيل.. عمارا  مقاير.. حسننا هل علينا  ن زن  ر إىل  ن ي م يناء هذه الشمرتارا ؟ ال شرتك   

 عة( ااما كالاراا يني احلياة ب املو .. ح ى ازذا  تالاون منا إمسب ب ةجلب.. صراا  ي ي.. )يضع السما

 املر ة: تكلم..!  

الرتل: األراضت اليت الكها الال ية تك ت نقط ملوتاهم.. ب  ا  ن هذا الشرتأص الميلرتك إمسرتا ب ال ةرتجال..     
ن زب ال حيسب مج  هل هذه امل ينة.. لذا ن زهم يش ذربن عج فنج ته ب.. مج زاحية اخرى ن ن هلم زية ينرتاء  

  مقاير.. لكج على الرغم مج ازهم مل يشرعوا ياناء هذه الشمارا .. نليس لب نرصة احلاول على قرب عمارا
 نيها.. ألن  صحايها ق  ح فبا مج اآلن.. )صمه قاري( هنيئا للذيج ميوتون ب هم  صحاب إةم ب ةجل. 

  ن باح  ب يسأالن(  زه.. ما إمسك؟آاملر ة ب الرتل: )ين ر  ح هما إىل األخر يف 

املرترتر ة ب الرترترتل: )يرترترف  حرترت هما علرترتى األخرترتر( جمهرترتول.. ةرترتجل مرترتج ال ةرترتجل هلرترتم.. منرترتو  ب ال مرترتج  رض       
 ت ضننا.. )صمه قاري( 

)ربي ا ربي ا خياو حنو الااب حبذر ب خرتوف. ين رتر إىل الرت اخل مرتج ثقرتب الارتاب. يضرترب ك يرتب          الرتل:
ماا.. عجيب ت ا.. حبجم الاشوية الرتيت  ياشضهما ب كأمنا األبان ق  نا ( ها ق  لف ز سب ب غ ا رضيشا يف ق

يكرب يها اإلزسان، ن زب ياغر يرتن س احلجرتم ةرتهولة.. حبجرتم الارتشوية الرتيت يرقرتى يهرتا اإلزسرتان، ن زرتب يسرتقط            
 ين س احلجم ةهولة.. )نجأة(  قول؟ مل ال خنرتب ب زش ين يب. 

 املر ة: زش ين يب؟ هل زش ين  اياة؟  زب ياغر يشكل مس مر.  

احمل مل  ن يكرب شيئا نشيئا نيما لو  خرتناه مج الغرنة.. ها ازين اشرا ي    الارتاب ب   الرتل: لكنب مج
 اخرتب .. عسى  ن يساع زا اهلل لكت زرييب..  

)ي    الااب، اإلضاءة ب هاول املار  ش  كهريا مج املرا  السايقة، ي خل الرتل إىل فاخل الغرنرتة، خيرترح   
جابز الرتل ب املر ة ح بف املهلث املضرتئ، لكنهمرتا إن فخرتال يف املهلرتث     يرضيع يف قماا، الااب ياقى م  وحا، ي 

تر  رعشة كهريائية يف تسمهما ب إن خرتا منهرتا ب الرضرتيع مشهمرتا يرت   األخرتري يالارتراخ ب الاكرتاء، عنرت ما         
ياكت الرضيع خياف منب الرتل ب يقذف يب للمر ة، ختاف منب املرتر ة يرت برها ب تقذنرتب للرترتل، ت كرترر هرتذه       

ة ثرترتالث  ب  ريرتع مرترترا ، يرتركض اإلثنرترتان علرتى خشرترتاة املسرترح يف كرترتل اإلجتاهرتا  اإل  ن ي شارترتان، نرتال همرترتا       الشمليرت 
يس ايشان ال وقف فاخل املهلث ألزهما ياايان يرعشة كهريائية ب ال هما يس ايشان ال وقف خارح املهلرتث ألن  
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يرت خل الرترتل يالرضرتيع     الرضيع ياكت ب يااحب يكائب رع  مرعب ب املار ما زال يهال يغمارة ب يسرترعة 
 إىل الغرنة مرغما، خيرح ب ينغلق الااب.. ي وقف الرع  ب املار ب الاكاء.( 

 الرتل: )ق  ضاق َزَ ُسب( صحي  ما تقولينب.. إزب مااية.. ال زس ايع اإلع ناء يب. 

 عج الاكاء.  َّاملر ة: هل الح ه؟ ما  ن  رتش ب إىل مكازب ح ى كف

 ن ر مج الهقب.. يرن ترس اهلاتف لكج ال  ح  يرنع السماعة( الرتل: )يركض اىل الااب ب ي

 ها ق  تول إىل ح نة مج اللحم ب ياغر يشكل مس مر.. ألذهب ب اخرتب.. 

)ي خل الغرنة.. ت كرر احلالة السايقة مج الرع  ب املارتر ب الضرتياء لكرتج يأشرت  مرتج ةرتايق ها.. مرتا ي شلرتق         
ب املر ة  ما يالنساة إىل قاشة اللحم ننسمع صو  الرعرت  يرت ال    يالرعشة الكهريائية هت ز سها يالنساة للرتل

 مج الاكاء. قاشة اللحم يي  الرتل خياف منها ب يقذنها للمر ة( خذيها.. 

 املر ة: )تأخذها.. ختاف منها.. تارخ مج الرعب ب تقذف يها للرتل( خذها.. 

 حبجم توزة.. خذيها.. )حيوهلا إىل املر ة(   الرتل: )ميسك يها ب ي  حاها فاخل ك يب(  ز ري.. كم صغر !! إزها

 املر ة: )اسك يها ب اوا قاشة اللحم الاغرية يف ي ها( إز هى.. لق  إزاهر.. تول إىل ةائل خماطت غليف  

)اس  ك يها  ن يل برقت  محر ب تقذف يب يف ةلة املهمال ، ينا ئ زور الغرنة، ت وقف هاول املارتر،  
لرتذي كرتان يرترن طرتول الوقرته، يف اخلرتارح ُيسرتمع صرتو  اإلز جرتارا  ب اإلزهيرتارا  ب           ي وقف رزني ترس اهلاتف ا

خترترت لط يارترتو  عرترتواء الرترتذئاب ب  صرترتوا  ال يارترتة ب زشيرترتق الغريرترتان ب صرترتو  الارترتوم ب جمموعرترتة مرترتج احليوازرترتا     
امل كةة. الرتل ب املر ة خيانان مج هذه األصوا  ب ي بران حول ز سها ب حول يشضهما.. شرتيئا نشرتيئا تشرتوّح    

رانهما.. تش   األصوا .. نجأة يقشان على األرض كما ينسكب املاء.. يمح ان حنو الغرنة.. يشرت  تهرت  كرتاري     ط
ي خالزها.. نجأة يشع زور م ذيذب مج فاخل الغرنة ب يرةل  شرتش ب إىل خشرتاة املسرترح.. األصرتوا  اخلارتيرتة      

ها زرى إضاءة مسرت مرة ب تغيرتب   تا ب م قاشة مع تذيذب النور.. ختف الذيذيا  ب ختف مشها األصوا .. يش 
األصوا .. يضئ املسرح ننرى املهلث مرة  خرى.. ي خل الرتل ب املر ة.. ن ضئ مجيع زبايرتا املسرترح.. يشرت ها    

 تضئ صالة املسرح ب تس ل الس ارة( 

 
 السوي   -نهمت كاكب يت*

15/10/2004  
fahmikakaee@yahoo.se  

 .مراتشة : ال ك ور ناضل اجلاف
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 حوار مع الباحث و املؤرخ الكردي

 الدكتور كمال مظهر امحد
 

 
 

 
 

 اجرى احلوار: ايوب رضا
 

 
 

اول سؤال سأبدأ به هو اول تقسيم حقيقي  و  *
اليدرران  كايا   جفعل  لكردستان كان بعد حادثي    

هو معروف، كيي  كاتيا اوعيال ال يعك الكيرد         
  ؟تلك االثناء، و كي  كاتا حال االمارات الكردر

د. كاييال مر:ييرد اود الرجييول اليييور ا، الييوراء،     
كاتييا حييال ال ييعك الكييرد  تأرتيييار ال  تليي   يي    
حال ا ير  عيعوا اطنةقي ،   الوااي  ان الكيرد هيم       
عييا  ااييدو عييعوا منةقيي  ال يير  االوسيي ، و هيي ا 
ليس كوم  بل كيوو الاياح ا اطتصنينييا   هي ا     

نورسيك   و  اجملال م  ام يال الووفيسيور الكيام  مي   
غييم ، فكاتييا للكييرد م ييل عييعوا اطنةقيي  حييا م و  
حضيييارت:م و دورهيييم و دوليييت:م، حيييي  رسيييت را   

الاعض  ندما رعلاون بأن عيعوا ااكيروا ال يعوا    
 تكون ال عك الكيرد   يتاالصلي    جاال ااكروا ال

هييم. م ييل الكييوتيا و اللولييو و السييوبارتيا و غم   
تقيل  ي  م يي    ميا ال   الكوتييون  حكايوا بابيل طييد     

سول  حاكا    بابيل او   20سن  و لدر:م اك ر م  
م ور ان االمواطورر  االعورر  سقةا بيد اطييدرا  
ال ر  ردخلون عا  النين  ال ات  لل يعوا اطكوتي    
لل عك الكرد ، فالكرد، حتى   ظل الدولي  العربيي    
االسييييومي  و عييييا  اسضييييار  االسييييومي ، كيييياتوا 

وف الييت تتعيا ب:يا ال يعوا     رتاتعون بينسس الرير  
االخيييير ، و االسييييوو يف رتييييدخل   اضيييياراهم و    
عؤوت:م الداخلي ، ل لك كاتا  م دو م و اميارات:م  

 

واطؤرخ الكورد  ال :م الدكتور كاال مر:ر، استاذ  الااح 
ماد  التأررخ   جامع  ب داد. سنحاول   ه ا اسوار ان تاح  

حميياور متعلقيي  بقضييارا ال ييعك الكييورد  اطنيييمر    معييا  ييد
وتأسيس الدول  العرااي  اسدر   وإسا  اجلزء اجلنوب  مي   

 كردستان ب:   الدول .
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الدرران . هنيا  كتياا ل يرف خيان     جاال معرك   
الادليس   الدول و االميارات الكردري   رتحيدن  ي      

اليييدران  او جهييي   اليييدول و االميييارات و معركييي    
لع اييات  حييي  تيير  اثييرار سييلايار  النيييرال النيييسو  ا

أن ظ:يييرت ا، كيييامار  ليييى منييييم ال يييعك الكيييرد   
امواطوررتان اورتان متنيار تان هاا االمواطورري   
الع ااتيييي  منييي  القيييرن ال الييي    ييير و مييي  ثيييم    
االمواطورريي  النيييسور  منيي  بداريي  القييرن السييادا  
  ييير و اواخييير القيييرن ا يييامس   ييير، اط يييكل  ان 

دمار با هياتا االمواطيوررتا و   النيرال اصاح حمت
 لى اساا م هيب ألن النيسورا هم ال ر  اختياروا  
اط هك ال ييع  و فرعيو  فرعيار  ليى اريران. رعي        
اال ذلك ان التوجه السي    اريران كيان اايو  مي       

ا    اصييس:ان  ،التوجييه السيي    اطنيياطى االخيير    
  الع  م  اول ال يع    الواا اساعر،   ريوو مي  

االراو  كاتوا رعتوون  معاوري     صيسوف االتايياء.    
فعنييدما اصيياح النيييرال االاييار  لييى اسيياا طييالس      
اتعكس ذلك  لى ال عك الكرد  ا، درج  كام ، م  

 1514الييدران  سيين   جذلييك حتييى بعييد معركيي     
بقييا اليدول و االميارات الكردري  تتاتي  باسييتقو ا      

ت  او ال ييا  اليي ات  دون ان رتييدخل السييلةان الع اييا 
 االررات    ال ؤون الداخلي  لألمارات الكردر .

حتيييى ال ييييخ رعيييا الةالايييات  ر يييم ا، هييي     
 اسقيق ، حي  رن دد

بابيان بيوو     ىدار اطلكي  هااتى كي سلي  بمو د ه ل
أ  اتيي كر ان مدرنيي  السييليااتي  كاتييا ملكييار المييار    

 بابان  

رعيي  حتييى ذلييك الواييا   القييرن التاسيي    يير 
ا رتاتعون باالستقولي  التام ، الت يم االساسي   كاتو

راييدأ   اواسيي  القييرن التاسيي    يير ميي  االتييدما      
باالسييوا  الرألالييي  ميي  ظ:ييور الييدول اطركزريي  و     
بروا القيو  االسيتعاارر   ليى صيعيد اطنةقي ، مي        

 هنا رادأ الت يم اجلوهر    اطوعول.
ا ييود ا، الع:ييد الع اييات  هييل كاتييا   هيي      *

االثناء أ  اثناء اسكم الع اات  حركات سياسيي  او  
   الرر  كردر  تاهضا الع ااتيا؟

د. كاال مر:يرد كيل افيرااات األتيدما  باألسيوا       
الرألالي  العاطي  كيل هي   االفيرااات طاليا ال يعك      
الكيييرد  ارضيييار فتكوتيييا النصاييي  الكردرييي ، النصاييي  

اي  الييت   اط قس  الكردر  اطوسوم   ارليتا  ه   النص
تسكيير بأسييلوا جدرييد حييول اط ييا ر القومييي  اليييت   
جتلييو في:ييا بوعييوا منيي  القييرن التاسيي    يير اثنيياء  
اتتساعيي  الاييدرخاتيا ثييم دور العالليي  الادرخاتييي  

 1880 اومار   اسرك  القومي  الكردر . تنيور   
ال ييييخ  اييييدار الن:ييير  ألول مييير    تيييأررخ اييياو 

  اال ال يعوا االخير    اطنةق  رمبا بعد االرم  فق
اليت عا  االمواطورر  الع ااتيي ، عيعار االسيتقول    
السياس   ي  الدولي  الع ااتيي  و كي لك  ي  الدولي        
النييييسور  ألن حركتيييه كاتيييا واسيييع  و امتيييدت ا،  
طر  االمواطورر  و رف  ععار االسيتقول بوعيوا.   
ان الوثييييالى الدبلوماسييييي  االتكليزريييي  و الروسييييي   

اطوعول،   سييا  اطقارتي  مي ور ان     تتحدن    ه ا
العرا ه ا ال عك العريم هيو عيعك كيام و ليه ارن     
حضار  م  ذلك ان ععار االستقول رف  مي  االي:م   
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بيناا رفعه ال يخ  اييدار   1916ألول مر     او 
.  ندما تقيرأ جرريد  كردسيتان    1880الن:ر  سن  

جتد ان ه   اجلرريد  ا، درجي     1898/ تيسان 22
 كام  طافح  باط ا ر القومي .

كي  كاتا مومح ثور  ال يخ  ايدار الن:ر  *
 او كي  اتدلعا و كي  اتت:ا؟

د. كاال مر:رد اوالربالنسيا  طوحم:يا فقيد كاتيا     
حركيي  رررريي  بكييل ماللكلايي  ميي  معنييى كاتييا       
اسرك  ا  ت اجتاهار متساحمار م  االاليات اطسيحي  

ما تتحيدن  ي  حيدن    و ه ا عي ء م:يم فينح   نيد    
تأرت   لينا دالاار ان تضعه   اطار الزمان و اطكيان  
و بالنسييا  ألواخيير القييرن التاسيي    يير ان العاطسيي   

  يف تت ليييك فقيييد ا ييي ت اسركييي  اجتاهيييار  ييييالدرن
دميقراطيار ك: ا، ف لك ع ء اجياب  و رسجل للحرك  

 الكردر  و التتساع  ال يخ  ايدار دون ررك.
م  االامان كان هنا  وجود لكيان   أ  ام  *

 كرد  او دول  كردر   ا سلة  و خررة ؟
بدار  حدر    ،د. كاال مر:رد ساقتك   ذلك

االلسيي  ال ال ي  اايل    و الا اته   االلسيي  ال اتيي   
اطيييود كاتييا عييعوا ااكييروا اليييت تكييون اصييل    
الكرد اال جم ء اطيدرا  يم دوليت:م و دو يم و    

هم حكاوا دول  بابل طيد  اك ير   الا ان الكوتيا 
سيول ، ا تقيد  ليى ميا      20م  ايرن و اك ير مي     

سيول  حاكايي  كوتيي . الدولي  اطيدريي      26اتي كر  
دوليي  متحضيير  ميي  االسيي  ان اطيييدرا مييا كاتييا 
لييدر:م كتابيي  فليي لك اثييارهم اليليي  و لكيي  ميي      
ال ابا بأت:ا كاتا دول   يا حضيارت:ا و  اصيات:ا    

ن  اسالييي  و ان هيي   الدوليي   اكاتاتيي   أ   هاييدا
 .و اضييا  لييى  612بالتحييال  ميي  الاييابليا   

الدول  االعورر  باالعياف  ا، ذليك اليا ان عيرف     
خيييان الادليسييي  ليييه كتييياا عيييصم كتايييه بالل ييي  
السارسي  و ترجم ا،  دد م  الل ات و ترجم ا، 
الل يي  السرتسييي  و ال كييي  و الروسييي  و تر ييا 

   العربي  مر  طاي  بالقياهر    مرتا ارضار ا، الل
و اطيير  ال اتييي  طايي  بييالعرا  ميي  ااييل اطرحييوو   
الروابيات  و ال    حنيلا  لى جيالز  اجملاي    
العلا  العراا  ف:ي ا الكتياا كتياا واسي  رتحيدن      
   االمارات و اليدول الكردري  الييت كاتيا تتاتي       
بقدر غم اليل باالستقولي ، حا م حال ال يعوا  

 االخر .
ال جم ء االسوو م  كان حيكم ه   اطنةق ، ا*

 ا  منةق  كردستان؟
د. كاال مر:رد اال جم ء االسوو، ذكيرت بيأن   
اهييل اطنةقيي  كيياتوا حيكاييون اطنةقيي   لييى عييكل     
امارات و  لى عيكل دول ا، ان اتيدحر اطييدرون      
القرن السادا  .و  لى رد الساسياتيا، حيي  بيدأ    

الكييرد القييدرم.   ظييل ال اجيي  السياسيي    تيياررخ 
االسوو رجعا اسال  ا، ما كاتيا  لي:يا   السيابى    
رع  م ل ال عوا االسيومي  االخير ، ا وفي  ميا     
كان تتدخل اال اثناء اسرا. ان االمم الكرد  رقدو 
 ددار معينار م  القوات اطسلح  و مقدارار معينار مي   
االمييوال  زرنيي  الدوليي  و ات:ييم كيياتوا رتاتعيييون      

 باستقوليت:م الكامل .
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و ماذا    مرحل  م  اال تسلم الع ااتيا *
 السلة  او ا وف ؟
ليك رعي  بأتيه     هد. كاال مر:رد ه ا ال   ذكرت

 لى رد  1258م  سقوط الدول  العربي  االسومي  
هوالكو رادأ ال اج  بالنسا  للجاي ، حتيى بالنسيا    
 للعييرا اتسسيي:م اصييحاا اسضييار  و اصييحاا الييدر   
فييال اج   ييل اجلاييي  و اسييتارت  الييي  ال اجيي    
حتييى اواسيي  القييرن التاسيي    يير، ميي  هنييا بييرات   
النصايييي  و كيييي لك االفكييييار اجلدرييييد  و االحتكييييا   
باسضييار  ال ربييي  و مييا ليتييه بييافرااات االتييدما   

 بأسوا  الرألالي  العاطي .
 متى تنامى ال عور القوم   ند الكرد؟*

ا، اخر بدأ ه ا ال يعور  د. كاال مر:رد م  روو 
بالتنام  و لييس ا تااطيار بأتيه   معاهيد  سييسر        

با اسلساء اطنتنيرر  و با الدولي    1920اا  10
الع ااتييي  اطنييدحر  هنالييك فنيييل خييا    هيي        
اطعاهييد  رتحييدن  يي  اسييتقول كردسييتان   مييواد     

  اذن هنيييا  فنييييل كاميييل  64و  63و  62ثيييون  
، ردريييد هورييي  الكيييرد،  نيييوان السنييييلد كردسيييتان

مييواطن:م، تأسيييس دولييت:م و كيسييي  تأسيييس هيي     
الدول ، م ور هنالك ععوا اخر    اطنةقي  ال ذكير   
 ييا   معاهييد  سيييسر و االن هيي  دول فييأذن كاتييا     
هناليييك حالييي  معينييي  تتةليييك الوجيييود الكيييرد    

 معاهد  دولي   لى ه ا اطستو .  
واكايوا  ما ال   حنيل؟ ايف رستة  الكيرد ان ر *

التةور؟ طاذا تننيلا ه   الدول، طاذا تننيلا  نيا  
 االمم؟

د. كاال مر:رد يف رقنير الكرد يف رقنييروا ابيدا،   
خاعييوا غاييار تضييال رييرر  واسيي     ييي  اجييزاء   
كردستان و دون است ناء و لك  ادر الكرد كيان اتيه     
هييي   االثنييياء اتتنييييرت ثيييور  اكتيييوبر االعييي اكي    

اار ه ا القول و اتيا مقتني  بيه و  ليى     روسيا، ااول دال
اسييس  لاييي  و اسييتنااط النتييالر. ان ثييور  اكتييوبر    
االع اكي  جلاا ا م جلاي  ععوا اطنةق  ميا  يدا   
الكرد م  االس  ال درد و هم ما كياتوا ررريدون ذليك    
ابييدار و لكيي  السياسيي  هيي  منيييلح ، االريياد السييوفييت 

اف  اصييياحا لدريييه حيييدود م ييي ك  مييي  اريييران طسييي 
كييم حييدود م يي ك  ميي  الدوليي  الع ااتييي  و  2.500

كيم فكيان  ليى االرياد      700تركيا فيايا بعيد طسياف     
السيييوفييت ان حيسيييك هييي ا اسسييياا، ان الكيييرد بقيييوا  
حمنيورر    منةقت:م اجلالي  ما كاتوا حباج  ا، ان 
ترجوا م  ه   اطنةق  اجلالي  مّ  ار  ليي:م بكيل   

ه الكساريي  ميي  اساجييات عيي ء طايعيي   يليي  مبييا فييي
االاتنيادر  الضيرورر  فليم جييدوا ارجيار ا، الاحير،      
ه   االعياء تسا لا فياا بين:ا و اتعكسيا سيلاار  ليى    
منييم الكيرد فلي لك كيان  ليى ال يرا و  ليى االرياد         
السييوفييت كقةيياا متنااضييا ان حيسيياوا اسسيياا     
الرران و ان حيساا اسسياا ل كييا و اسركي  الكااليي      

ك ر مما حيسك اسساا لل عك الكرد  و حتى ال يخ ا
حماييود اييدر هيي ا ال يي ء فاعيي  برسييال  خاصيي  ا،     
السلة  السوفيتي     طررى القننيلي  السيوفيتي     

 تورز ه ا كان ادر ال عك الكرد .
ك ما ميا لي  بيأن التياررخ رعييد تسسيه  يو        *

القرون و   االامان ماذا تقول بالنسا    ا الوع  
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    تعييييي فييييه االن هيييل هنيييا  ت يييابه هيييل   الييي
 هنا  امل؟

د. كاال مر:رد التأررخ فعور رعيد تسسيه و لكي    
ب ييروط، أ  ال ميكيي  ان رعيييد تسسييه بنيييور  الييي     

اوريي  او  الييي  تتعلييى  يفايي ور لنسييرل  الييي  كيا 
بالةايع  ال ميك  ان تعيد تسس:ا هك ا بنييور  اليي    

تعيم بعيض    و لك  بنيور   ام  التأررخ رعيد تسسه،
مرييياهر اطاعييي  االن ارضيييار خليييس ب:يييا كا وفيييات   
الع ييالرر   لييى سييايل اط ييال هيي   ميي  بقارييا السكيير 

كيد دالايار بيأت  لسيا مت يالاار      ؤاالاةا   م  ذلك ا
بل ات  متسالل. ألن  جل  التاررخ ال ميك  ان تقي   
اد تتع ر اال ات:ا تسيم دوميار ا، امياو و بالنسيا  لنيا      

ماع  تسالل ، هو ان اسالي  اتعكسيا   تسس ال  ء، و 
بالنسا  ل ور  اكتوبر ات:يار النراو السوفييت ا ةيى  
تتالر سلاي  بالنسا  للجاي  ما دا الكرد رع  جاء 
لنياحل الكرد، اتت:ى القةاان، فاآلن القو  ال ربيي  ال  
رسك ذلك اسساا الرران و تركيا كاا كاتا رسك 

د االراد السيوفييت  اسساا   ر  الالدر  اثناء وجو
ف: ا  اميل مسيا د و اصياح الكيرد فعيور راايار  ليى        
الساح  رااار حيسك له حساا فاي  هي ا اطنةليى اتيا     

 متسالل.
لنعيد ميير  اخيير  ا، اميي  االمييارات الكردريي ،  *

برأرك طاذا يف تك  االمارات الكردر   لى ولاو كامل 
م  بعض:ا؟ طاذا يف تتحد ه   االمارات م لاا حدن 
  االمارات العربي  اطتحد  و م  كل تلك التةورات 
الييت حنييلا طيياذا يف رسكير الكييرد   تليك االواييات     

 بالتوحيد؟

د. كايييال مر:يييرد اتيييك تقيييارن بيييا حيييالتا     
اتلستا. اوالرد االمارات الكردر  كاتيا متنياحر      
العنييير الوسييي  ااييل العنييير اسييدر  و هيي   حاليي  

االميارات االاةا يي     ثابت    كيل اميان و مكيان كيل    
االوروبييي  كاتييا متنيياثر  اك يير ممييا كاتييا االمييارات 
االاةا ييي  الكردريي ، رعيي    اوربييا االمييارات كاتييا   
متنيياثر ، و هيي   هيي  طايعيي  النريياو االاةييا   و     
 السكر االاةا   و هك ا، فالنيرال كان عي ار طايعيار.

اما ما حدن   االمارات العربي  اطتحيد  فالعيايف   
و ا لييير اصيياح لييه وان اخيير سسيي  اسيي .    ت ييم

اليوو تاا نا رسال  ماجستم    اةر و    كيسيي   
توحييد هيي   االمييارات، العالييي  صييعا  كاتييا جييدار و  
اسييت راا مييد  طورليي  و  ييايف اليييوو اييد ت ييم ا،    
درجي  كيام  ف:ي ا ال ي ء ارضيار رسيرل تسسيه  لييى        

 الواا  الكرد  دون ادتى ررك.
 او االتتااء الدر  هل للاعد الدر  *

 وجود او حضور حيساه الكرد   تعامل:م 
 م  الدول االجناي  احملتل ؟

د. كاييال مر:ييرد تعلييم ان الييدر  حاليي  حساسيي ، 
الييدر  رييؤثر   العقييل الايياط ، اذ هييو كييام . اتييك     
ترعيي  الييدر  ميي  حليييك امييك فليي لك ال تسييت را    

ا   االرييياد السيييوفييت و وجيييدت     بيييأت  درسييي 
 :وررات القسقاا بل حتى با الروا ان  ننيير  
الدر  رغم كل حماوالت الدول  العلااتيي  السيوفيتي    
مييااال اورييار و مييؤثرار، و رأرييا هيي   اساليي  ال ررايي   
ميي ور   بيياكو حييي  عيياهدت اك يير ميي  ميير   نييدما 
ر ييييعون كايييار اطسيييؤولا كيييان اطيييو رتقيييدو  ليييى  
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 يعا و رقرأ الياسا او رقرأ القرنن ماكنا تتواي   اط
ان تر  م ل ه   اسال    االرياد السيوفييت فكيي     
بالنسييا  لل ييعك الكييرد  و بالنسييا  للكييل،  ننييير     
الييدر   ننييير اييو ، و لكيي   نييدما رنيييةدو هيي ا      
العننير باط ا ر القومي  او باالحر  رسيت ل اليدر    

ن السعيل ركيون   للنيل م  القيم القومي  أل  ععك كا
رد فعييل م ييرول و باجتييا  رتنييااض ميي  ميي  رتانييى 
م يييل هييي ا االسيييلوا مييي  التعاميييل مييي  القومييييات   

 الني م .
هنا  رأ  رقول بأن الكيرد التزميوا باليدر  و    *

حافروا  ليه و اخلنيوا له اك ر م  بعض ال يعوا  
لرمبا كان ه ا سيااار    يدو حنييول اتسااييات مي       

 االجنيب.
ور ان الكييرد دخلييوا االسييوو  د. كاييال مر:ييرد فعيي 

النيا له ا، اانيى درج  و لييس ذليك ألن الكيرد    
تتلسون    غمهم ال ابيدأ، و لكي   لينيا ان تاحي      
 يي  الييدواف  اسقيقييي  اليييت جعلييا ميي  الكييرد ان     
ركوتييوا النيييا لألسييوو، الييا لييك ب تييه   ظييل      

ء لل اري   ىالساساتيا كان الكرد اصاحوا   وع  سيي 
ء االسيييوو يف رأخييي  مييين:م عيييي ار بيييل  فعنيييدما جيييا

ا ةاهم اعياء خلنيي:م مي  هي ا اسكيم اجليالر و يف      
رتدخل   عؤوت:م فلي لك اخلنييوا لليدر  االسيوم      
ا، درج  كام  و فعور ادوا دورار متايزار   اسضيار   
العربي  االسومي  و العدرد مي  اال يوو   اسضيار     

و هيي ا يف  العربييي  االسييومي  هييم   االصييل كييرد     
ريينعكس سييلاار  لييى الواايي  الكييرد  ألن اساليي  كاتييا 
هك ا رومي ا  بالنسيا  للكيرد و غيم الكيرد،  نيدما       

ردا االخلول   جسم ه   الدول و  ندما خلتيك    
اسضار  ال ربي  فاسالي  تينعكس، اط يا ر القوميي      
تسييرل تسسيي:ا  لييى السيياح  و فرعييا تسسيي:ا  لييى  

ال ربي  احياتار بل غالاَا  الساح  و لك  منياحل الدول
كاتا تنيةدو م  طاوحات ال يعك الكيرد  و اال ان   

 الكرد يف رقنيروا   تضا م ابدار.
تيييأت  االن ا، اسيييرا العاطيييي  االو،، حيييي    *

اطاحيييا دول اسلسييياء بيييدول الوسييي  و تقوعيييا  
ا وفيي  الع ااتييي ، مييا اليي    كسييته تلييك اسييرا  

 رد  ات ا ؟داخل كردستان و داخل اجملتا  الك
د. كاييال مر:ييرد فعييور اسييرا العاطييي  االو،     
تركييا اثييارار  ايقيي   لييى ال ييعك الكييرد  و  لييى 
منيييم  واتييك تعييرف بييأت  السييا كتابييار ليتييه     
 كردستان   سنوات اسرا العاطي  االو، . الستيه  
  الاداريي  بالل يي  الكردريي  ثييم تر ييه اخيي  و      

م ا، الل يي  اميليي  االسييتاذ حماييد اطييو  اييدالكرر  
العربي  طا  مرتا حتى الواا اساعر و ترجم 
ا، الل   ال كي  و ا، الل   االتكليزري  و ا،  يدد   

هي   اطسسي  الييت  اعي:ا ال يعك       أم  الل يات، تقير  
الكييرد    سيينوات اسييرا العاطييي  االو، معاهييد   
سيياركس بيكييو معاهييد  سييرر   قييدت  اليييار بييا 

في:ا تقسيم  1916ا   فرتسا و بررةاتيا و روسي
اطنةق   لى الدول الكو  و اد اتعكسيا تتالج:يا   
تقسيم اطنةق   لى الدول الكيو  و ايد اتعكسيا    
تتالج:ييا ا، درجيي  كييام  و بنيييور  سييلاي   لييى   
منيييم ال يييعك الكييرد  و هييي ا كييان رتنيييااض      

 مضاوته م  مضاون معاهد  سيسر.
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وما برات   تلك االثناء  د    الر كردر  اا*
االحتول، كي  كاتا حال تلك الع الر و ما ه  

 ابراها؟
د. كاييال مر:ييرد ان الع ييالر ادت دورار كييامار      
تليك اسركيات و االتتساعييات التحررري  و هي ا ليييس     
ب  ء جدرد مبعنى   ظروف ال عوا االخير  الييت   
ت يياه ظييروف كردسييتان، كاتييا الع ييالر تييؤد  دورار 

ن ابنييياء الع يييالر رؤلسيييون كيييامار، ألند اوالر السوحيييو
االك رر  و م  ثم ليس بالضرور  ان رليس الع م  
ان ركون جمردار م  اط ا ر القومي  ابدار فيان رؤسياء   
الع الر ارضار رر:ر بين:م م  حيالون افكارار اوميي   
متةور  ف:   الع يالر و هي   اسركيات كاتيا ت يل      

لعرا  الوجه اط ر  للحرك  اجلااهمر  الكردر .   ا
ايياد هيي   االتتساعييات بالدرجيي  االسيياا   الاداريي    
ال يخ حماود و   ارران لكو عكا  و   كردسيتان  
تركيا ال يخ سعيد بمان و لك  مقابل ال ييخ بيمان   
هناليك اليدكتور فييؤاد مي ور طايييك معيروف و صييعد     
 لى اط نق  م  ال يخ سيعيد بيمان جنايار ا، جنيك     

اسركييات ت ييل كييل  معييه صييعد فييو  اط يينق  ف:يي   
ال عك الكرد  و اجلااهم الكردر  ماداما تعو  ي   

 طاوحات ال عك الكرد .
حيناا كاتا االحدان  اصس    كردستان *

اجلنوبي  كي  كاتا احوال اجزاء كردستان 
 االخر ؟

د. كاال مر:رد اسرك  القوميي  التحررري      
 كردستان العرا  ا  ت منحار ثوررار رمبا ا اى ا،
حد ميا مي  اسركيات ال ورري    االجيزاء االخير        

م  كردستان احيد االسيااا االساسيي   ي ا ال ي ء      
هييو اتييك   كردسييتان العييرا  تناعييل عييد حمتييل  
اجنيب فيصتل  ه ا    حالي  النضيال عيد مي ور     
السلة  اساكا  عد مي ور السيلة  القاجارري  او    
السييلة  الا:لوريي    ارييران او عييد الكايياليا     

ركيا ثاتيار ات  اطلعا  لى وثالى سرر  ك م ، ت
ان الورةاتيا جلاوا مع:م اسااا اسضار  الينا 
و ه ا ال  ء ال رنكر  حتى كارل ماركس. رقيول  
 كارل ماركس  ان الرألالي  ال ربي  مي  عيأت:ا   
ان جتر وراءها حتى اك ر ال يعوا بربرري  اك ير    

سلاياته ال عوا  لسار، فالوجود الورةات  رغم 
الكييام  ألن احملتييل االجيينيب   كييل االحييوال اميير 
مرفييول، ميي  ذلييك ان هنالييك بعييض اجلواتييك      
االجيابييي  ألن تييرتا  بقضييي  اسضييار  ال ربييي  
م ور  لى سايل اط يال احملتيل الورةيات   نيدما     

بيدأوا   1914بدأ حيتل الساو من  ت رر  ال يات   
   تسس الوايا ر ييدون السيكك اسدريد  و نيد     
اتت:ييياء اسيييرا السيييكك اسدردرييي  مييي  اجلييييي   
الورةات   ندما رتقدو وصيلا ا، ب يداد و مي     
ثييم ميي  ب ييداد وصييلا ا، كردسييتان ارضييار و ا،   
كركييو  و خيياتقا. هيي   السييكك كاتييا  ييدو      
االهييداف العسييكرر  الورةاتييي  و لكيي    تسييس   
الواا كاتا وسيل  حضارر  سا دت  لى تسيتح  

رون هيي   االعييياء، تعييم  اذهييان النيياا  نييدما ريي 
الةالرات اسربي  تقني  و لك    تسيس الوايا   
ان هييي   الةيييالرات جتليييك االتتايييا  ا، حضيييار   

 ال را ف: ا اجلاتك م:م.
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 حوار

اسييتار االحييتول الورةييات  للعييرا  و ا ليي     *
االتتداا ثم ااما ثور  الع رر  كيي  بيدأت هي      

 ال ور  وما هو مستو  م ارك  الكرد في:ا؟ 
مر:رد حرك  التحرر   العرا  بالنسا  د. كاال 

ار بعيييدار ااييل طوجلايي  القوميييات و األالييات بليي  عي   
االحييتول و بنيييا جواتييك ميي  هيي ا اطوعييول و       
سنوات االحتول، طاعار ان احملتلا تنيرفوا تنيرفات 
غييم اللقيي  فييأتسجرت ال ييور    السييرات االوسيي  و    

امييل كاتييا ثييور  رررريي  و  قوتييي  و اسييلوا التع 
ميي ور اعييم ا، عيي ء راليي    ثييور  الع ييرر  بياتييات  
ال ييور ، وثييالى ال ييور  كليي:ا متييوفر    هيي   اطكتايي   
تستةي  ان تةل   لي:ا، م ور توصييات اياد  ال يور     
لل وارد الرفى و الرمح  باألسر  وان تتعاملوا مع:يم  
معامليي  اتسيياتي ، هييل تعلييم كييي  كييان اتعكيياا هيي ا 

وو الورةيييات  و النييييحاف   ال ييي ء   جمليييس العاييي  
الورةاتي  و كم رف  م  ادر العيراايا، اتنيا الييوو    
تتعامل بأسلوا و كأتنا لسنا م  احساد هؤالء العراو 
فال ور  كاتا ثور  م يرو   و فعيور ال يور  فرعيا     
 لييى الورةيياتيا ال اجيي  و ال ييور  وعييعا اللانيي    
  االو، لوسييتقول و حتاييار ان هيي   اسركيي  ال ورريي  

م ل ثور  الع رر  ال ميك  لل عك الكرد  ان راقيى  
بعيييدار  يي  هيي   ال ييور  و السييا كتابييار بعنييوان  دور  
ال يييعك الكيييرد    ثيييور  الع يييرر  العراايييي   ان    
اسركات الكردر  يف تك   ا دور كام م يل  ياهم   
ب داد او  اهم السيرات االوسي  السياك واعيح ألن     

، اسركي  التحررري    االتكليز وج:وا عرب  ااصيا  ا 
حزرييران اضييوا   1919  ييي  ثييور  الع ييرر  و    

 لى حرك  ال ييخ حمايود و تسي  ال ييخ حمايود ا،      
ا ند فكان هنالك تول مي  اطيد و اجليزر   اسركيات     
التحررر  الكردري  مي  ذليك هناليك اعي ا  فعلي  و       
خاصييي    اربييييل و   بعيييض منييياطى كركيييو  اذ    

   ثور  الع رر .اع كوا اع اكار فعاالر 
كي  كان جتاوا او حال  اجلااهم  ندما تس  *

 ال يخ حماود ا، ا ند؟
ا، درجي    ار استياء كيام اد. كاال مر:رد ه ا اث

كيييام  و بيييا  اف الوثيييالى الورةاتيييي  ان اسركييي  
القوميي  الكردريي    تليك اطرحليي  اصياحا حمتواهييا    

فعور هي ا  االصل  ال كيز  لى ا اد  ال يخ حماود و 
اد  دورار كامار   ارجال ال يخ حماود مي  منسيا      
ا نيد و باطناسييا  اررييد ان اعييم ا، بعييض القييوميا  
اطتةرفا مي  االسي  ال يدرد الي ر  ال رنريرون ا،      
االمور ترر   لاي  موعيو ي ، ال ييخ حمايود كيان     
ميي  الييد ا ييداء بررةاتيييا و ان ال يييخ حماييود اضييى 

سو  عيع  السي   الييت اضياها اكيو      ف     اطنسى ت
وط   راا  م  ام ال  ال يخ جعسر ابو اليتا   اذ  
هو وطي  كيام و لكي  ال ييخ حمايود اضيى عيع         
اطد  اليت اضاها جعسر ابو التا    اطنسى مي  ذليك   
ان بعض االوساط وصيسوا حركيات ال ييخ حمايود او     
ال يخ بالعاال  لورةاتيا و ه ا خةأ و ال موعو ي  

 ، حد كام.ا
لنرجييي  ا، موعيييول العاالييي  طييياذا هييي       *

االت:امات دالاار؟ طاذا ه   االد انت؟ خلي  تعييي   
ميي  هيي ا ال ييعك العربيي  و بييا ارييدرنا التييأررخ   
العرب  و لنا تأررخ و ج ور اجتاا ي  و سياسي  
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ااالا ه   االت:امات االا  حتى مو تارتي  طاذا 
 رومنا ه ا؟

صس  جاهز  م  اس:ل ميا  د. كاال مر:رد ه   و
ركون ان تت:م م  ال رتسى معك   اليرأ  بالعاالي  و   
لكييي  التيييأررخ ال رتحايييل م يييل هييي   االحكييياو و ان  
الوثيييالى السيييرر  واعيييح  و ان اييياد  الكيييرد كييياتوا  
رناعلون و   اصعك الريروف ألن ميا ااسيا  ال يعك     

 الكرد  يف رقاسه أ  ععك نخر.
ت م  هم ال ر  حيضرون ه   الوصسا*

 اجلاهز ؟
د. كاييال مر:ييرد القوميييون اطتةرفييون واال فييان  

 1915   الرسعلييون، الاسييةاء ميي  ال ييعك العربيي    
اثناء معرك  ععيا    منةق  السيااو  ال يعار الي      
رفعه الاسةاء مي  النياا هيو  ثل ي  اجلني   ادرنيا        
رقنيييدون هيياد  مكييوطر احييد ا ايياء الناصييرر  و    

  و لكيي  تيير  ان  ثليي  اجلنيي  لكييا  امحييد و اكييراد 
القوم  اطتةرف اطتعنيك اطن لى السكير هكي ا رسكير    

 و هك ا رتنيور.
هل كاتا هنالك تيارات او حركات و ثورات *

 اخر  غم ثور  ال يخ حماود تزامنا م  ثورته؟
د. كاال مر:رد تعم هنالك حركيات كي م  جيدار يف    
تك  ه   اسركات   مستو  حركيات ال ييخ حمايود و    

منةق  السليااتي  وارثي  لألميار  الااباتيي ،     ال تنس ان
النصاييي    السيييليااتي  تكوتيييا بسييير   مييي ور احيييد  
اطدارا الرعدر  العسكرر  االو، اليت فتحيا   العيرا    
فتحييا   مدرنيي  السييليااتي  هيي   االعييياء ادت ا، ان    

ركييون االسييتعداد ال ييور    هيي   اطنةقيي  اك يير ميي       
اطى االخيير  و لكيي  اطنيياطى  االسييتعداد ال ييور    اطنيي 

االخيير  يف تقنييير ارضييار ميي ور منةقيي  بييراان، ااييل      
ال يخ حماود بدأت حركات:م ال ورري  مي  اايل ال ييخ     

  اد السوو و اد ا دو م  اال االرادرا.
هل كاتا ه   اسركات حركات  سور  تنيدل   *

اثيير سييج  او اتييل رليييس   ييم  كردريي  او كاتييا 
 برامر خاص  عد االحتول؟ اةةار  ا او كاتا  ا

د. كاييال مر:ييرد حركييات  سوريي  ارضييا تعييو 
   استياء معا لنسرل م ور بأته الق  القاض 
 لييى الييز يم السوتيي  او اتييل ال ييص  السوتيي    

 فحدثا اتتساع  مساج  .
 اتتساع  اتتقامي ، و باالتتقاو تنت:  اطسأل ؟*

هنالييك تييراكم كايي    …د. كاييال مر:ييرد ال ال ال 
د   العقيييل الاييياط  و ريييأت  العاميييل اطسيييا د  للحقييي

لوتسجار، فاسرك  العسوري  ارضيار جيزء مي  اسركي       
القومي  و م  اسرك  التحررر  و اسركيات العسوري    
لييد  كييل ال ييعوا، كييم ميي  اسركييات العسوريي  اليييت   
واعا و رولا ا، اسياا التتساعي  عيعاي   ارمي      

العقييداء  لييى سييايل اط ييال العقييداء االربعيي ، اضييي    
االربع    الادار  بعض االعيياء العسوري  روليا ا،،    
او م:دت السايل ا، م ل هي   اسركي  او االتتساعي     

 .1941التحررر     او 
 

*هيي ا اسييوار باألسيياا هييو حييوار تلسزرييوت  اجيير  معييه   انييا      
 كوردسات السضالي .  

 



 
 
 
 
 

 
  

 

170 

 وثائق

 

 وثائق

 
 

 حكومة كوردستان يف السليمانية
( 1918- 1924 ) 

 خالصة الديباجة والتاريخ

 حتقيق: صديق صاحل
 ترمجة: دانا امحد

 

 الفرتات الثالث حلكومة كوردستان
 حكومة الشيخ، املصطلح واالمارة:-
 املصطلح:1-1

تلك احلكومة الكوردية اليت اسسها الشيخ حمموود  
ال امليووة اىل، ب ث ثوو   احلفيوو ب د وو  اء هووا  احلوو   

فرتات م قط ةب ث املصادر اليت تنا،ل هوا ،الويت ا ار   
لزامووا لووامس  ااا هوواب ءووت ااووا  م  وو د  مسامووار      
مسوردسووووو اك ا، مسوردسووووو اك اونوديوووووةب  كوموووووة   
مسوردسوو اكب ا، مسوردسوو اك اونوديووةب د،لووة مس سوو اك  
اونوديوووووةب  كووووو  ا، ادار  الشووووويخب  لووووو  ادار  

 وا  السليماءية.مسوردس اك ا، لي
،مساءوت الصوفافة الكورديوة الويت سون لسواك  وا         
السوولطة الكورديووة اءوواات ،الك ادووات الوويت تصوو ر ث   

الوو ،ا   ،رسووا  الشوويخ ءفسوو  تسووميها دووو  كومة      
 مسوردسوو اك ب ،اسوو د د ووا النمووااث لصووفة اث ووات      

 ساا القو :
موووا  ووواد اىل،   8  ث  170القووو ار الووو     -

  حلكومووة 1919 مووا رووه  رووودا    8-سووو 1337
مسوردس اك د  اسة الشويخ حمموود ا   ر وي  الموا      
ال  اق امل  ا  القادر زاده اي الفضيلة املو   سو    
ادام اهلل فضووول  ال وووالن ب مس وووب ءصوووا :  دفضووو   اهلل  
،سمة  ض   رسو  اىلءام ،اىلء يا  ،اىل،ليوا  الكو امب   
ءوووت ةايوووة ال ،لوووة الليطاءيوووة ال ليووواب تشوووكلت   

  1 س اك او ي   . كومة مسورد

 : 2 مسوردس اك  داءطن-صفيفة  ء ا  مسوردس اك-

 :1ب ص1922تش يا اىل،   15ب10*ال  د 
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ما صوف    19صور    ار  ض   السلطاك ال  د 
ب الوواي 1922مووا تشوو يا اىل،    10-1341اخلوو  

 مس ب ث مملكة السليماءية.
ا  مؤسسوووات  كوموووة مسوردسووو اكب ت ووو  سووواه  

 س ب ث مسادينة احلكومة.اىلرخاص الوارد  اااؤ
 :2*ال  د ءفس ب ص

اللوا  ص يق القادري دارا املف ش ال مومن 
 حلكومة مسوردس اك.

 :4*ال  د ءفس ب ص
ال  ي : مساك السي  رسوو  ءوا ن افنو ي موامورا     
ا  ياطوواب ف وواد ا  السووليماءية دقوو ار مووا  كومووة     

 مسوردس اك..
ب 1922ما تش يا اىل،   27ب 12*ال  د 

 :1ص
ب 1341صف   24ث  3ار السلطة ال    مس ب   

ب ث السليماءية 1922ما تش يا اىل،   15مقاد  
 ااصمة  كومة مسوردس اك مسوردس اك.

 :2*ال  د ءفس ب ص
مس  ووت سيكوو   وو ار السووي  سوولطاك مسوردسوو اك      

تشوو يا   21مقادوو  -1341صووف   30ث  4الوو    
ب ث م ينة السليماءية ااصومة  كوموة   1922اىل،  

 مسوردس اك.
 :6ل  د ءفس ب ص*ا

اىلما ال اخلن: ماث  ث م مسز  كومة مسوردس اك 
 ي ين م ينة السليماءية ث ظ  سمة ،ازم ا،لو اىلم ..

 :3ب ص1922ما تش يا الثاءن  3ب 13*ال  د 

الشووك  ،اىلم نوواك:  وو ي  دالشووك  ،اىلم نوواك اك   
دا  املن ،  السامن الليطاءن سموة موا داو اد موا     

داموت روومس   ب   -وردسو اك ا   ايا  الشيخ   وامس  مس 
،اىلك سوووو مشووواو  دن ووووي   كوموووة مسوردسووو اك     
 ،داحلاق املناطق اليت تض  مسوردس اك دالسليماءية.

مسووؤ،  الشوو ل ،ال وو  : يكوووك مسووؤ،  الشوو ل    
،ال وووو   ث ا يلووووة ال  اسووووية دكادينووووة  كومووووة    

 مسوردس اك ،مسالة.. 
 : 3 مش  مسوردس اك"-صفيفة "ر،اي مسوردس اك-

 :2ب ص1922ا الثاءن تش ي 15ب 1*ال  د
ااا مت نوووا داءصوواة ونووة ،يسوو   ا  مسوو ق له ب 
فيوو    وو  اك تشووكي   كومووة مسوردسوو اك مسوواك اات 
 مصاحل ،خ ات ،ف   للش ب ال  ا ن ما مس   هة..

 :3*ال  د ءفس ب ص
رفووم منصووب السووي  الشوويخ  ووادر افنوو ي مووا   -1

 ا وو   وووات مسوردسوو اك ا  ر ووي  ال ؤسووا  ،ءا ووب     
 مسوردس اك داىلء خا ..ر ي   كومة 

 :3ب ص1338مساءوك اىل،   20ب 5*ال  د
السياسووة احلاليووة: اىلك  كومووة مسوردسوو اك اات    
روواك ،مكاءووة ،الووو دوو  ال وواا مسلوو ب مسمووا امس سوو ت    

 لنفسها مو  ا ث مس  دقال اىلرض...
 :4*ال  د ءفس ب ص

مفووارز الشوو طة ال سووك ية اازمووت ا    مووا   
 ما م مسز  كومة مسوردس اك...

ءت السكك مسلها ءقش اليها اس  مسا -1
 كومووة مسوردسوو اكب مثووا  الووك م املووة     

  ل ار ث حملة مسويزه 15دا    طادو رك  
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،مس ب اليهوا   1923ث ره  تش يا الثاءن 
 اس   كومة مسوردس اك.

 1339 ا مة ر،اتب روه  ءيسواك    -2
موووواي  -ملفوووو ز  انيووووافو   الوووو امس    

ب فقوووو  مس ووووب ث سووووامش   1339/1923
 مسما سو   ااو هب تسول      صفف ها الساد ة:

ر،ديووة مووا خزينووة  كومووة     561م لوو  
مسوردسوووو اك ل ،اتووووب مفووووارز انيووووافو   

 . 4  ال امس   

خطووو  تلووو اخوو فب امسوويفت ااووا  ااضووا  اووويش 
،ال ؤسووا  ،ءا ووب احلكومووة ،املفوو ش ال مووومن ،القووواد   
ال سك ية لكوردس اكب ىل مسوردسو اك اونوديوة فقواب ا،    

و الك وا  الصوادر اوا ر اسوة     . مثا  اخ  سو  5 رن  اخ 
داخلية مسوردس اك خبصوص ،مسم امل  م  ،ة دا املو   

 . 6 رسو  س ي ث منصب ،مسالة الش ل ،ال   
، وو  اوو لة الشوويخ احلفيوو  ءفسوو  منووا  كومووة  
مسوردسووو اك اىل،  ا  روووه  تشووو يا اىل،  ث الووو ،ر  

.   و  اءو     7 الثاءية للفكومةب دو  امس  مسوردسو اك  
اليووووو    وووووامس  مسوردسووووو اك  ا، خووووواو منقوووووو 

اوو   1922ب امووا ث ءهايووة الشووه  ءفسوو   8 حمموود  
ءفس   ملك مسوردس اك ب  يث او ة دهواا اىلسو  ا     

 .  10 سقو  احلكومة الثالثة ،د  سا
 اىلمار : -1/2

رغو  اك  كوموة مسوردسو اك مساءوت ت  ول ءفسووها      
 كومووة  يووم اىل ووزا  ا، ءوووا   كومووة مسوردسوو اك  

   مووا تسوومي ها ،مووا د ووا داسوو ساب ،سوواا مووا ي وو
-منشورات الشيخب لكنها ا تض  مسوردس اك اونودية

ففسبب د  ا تض  ايضوا   -مسوردس اك ال  اق احلالية
املناطق الويت  و دت  واب ،الوك ىلسو ا   الوت د،ك       

 ءقيق الك الطموح.
 احلكومة اىل، : -1/2/1

انوو ما اتوو  املي وو  ءو يوو  ا  السووليماءية للموو    
 هارا اك الشيخ حممود سو  امس  اىل لوي   اىل،  االا 

الوا ووم دوو  ءهوو  سوو ،اك ،الووزا  الكوو  . لكووا سوواا    
اىل وو ا  ، سووب تصوو ي  ،مسيوو  احلووامس  السياسوون      
الليطووواءن ث ال ووو اق ،لسوووا مسووواك مؤ  ووواب خامسووو ا  

 للم ا  ة ث اي ، ت.
مسوواك اىل لووي  يضوو  الويووة السووليماءية ،مس مسوووت    

دازارب  ل  وةب  ،اردي  دالكام  اي ا ضية دش رب روار 
م مسوز السووليماءيةب   ووا ب مسفوو يب طوووز خورموواتوب  
م مسوز مس مسووتب وموورب مسويسون قب راءيوةب رووق ، ب      
ر،اءو زب زي وارب م مسوز ارديو  ،ءا يوة ءو ،ا ريكوواءن       

 ال اد ة لقضا  ام ي ما لوا  املوص .
سكوواا مسوواك  وو ،د اىل لووي  ت فوو د مووا الشوو ق     

لسوادقة  ،الاو  ب ،مسواك ت فو د مشواىل   و  املنواطق ا      
لوىليووة املوصوو  دووالط مب امووا  وو ،ده اونوديووة فلوو   

 ت خا  ضا  مسف ي.
،ال  ساا فواك ا ضوية خواءق  ،منو لن ،دو ر       
مساءت خار ة اا اىل لي . اما ا ضية زي وار ،ءا يوة   
ء ،اريكوووواك ،ءووووا ييت د اد،سووووت ،م مسووووة سووووور  
ال اد    ل ،اء ،ز فكاءت مسما اىل لي  الواي امسو ه   

مساءت دقية املناطق تؤلف منطقوة  الق ارب ماا ا الك 
ده يناك ،اليت ي ف   سكاءها دالك ماجنية الشومالية  

 مساءت مسما منطقة سوراك  نودن مسوردس اك.
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اك ال ف ي  الاي ا  اه ،يلسا مساك اموميواب ،ا  
ي ضما املنواطق دشوك  د يوق ،حمو دب فو  يسو           
اء  ا يكا مه ما دالك اوز  الصا  موا دهو يناكب   

موو  د وو  الووك. مسوواك الووك ال قسووي  دوو     ،اتضوو  اىل
مناطق سوراك ،دهو يناك حما،لوة ا،  ل قسوي  ،فوك     
منوواطق اونووو  اووا د ضووها الوو  ا دشووك  املوونب   
،ا م النو  اليها مسو    غو   ادلوة لل  ز وة ،اات    
مصوو  مشوورتتب د وو  الووك ،انوو  تاسووي  احلكومووة   
امللكية ال  ا ية و ات ال الط يقة ااتها ،  لوت موا   

 ام ا ،ا  ا ،دا ما. ال قسي 
احنص ت السلطة اىل،  حلكومة مسوردس اكب ،مسموا  
ي ضوو ب ث م مسووز السووليماءية ،ا ضووية راءيووة ،رووه   
دووازار ،  مووا  ، ل  ووة ،منوواطق  وو دا  ،سوونكا،  
امومووا. و ت وووي   امووو  دووك  يووو  دوووك اوووواة   
 ا ممقاما ث  ل  ة ،ث راءية و ت ي  الشخ امو   

لشوويخ  ا ممقاموواب امووا ث  سوون ،ىلءن ،سووو مووا ا ووار  ا  
م مسز السليماءية فكاك السي  ام  ا  الشويخ م صو فاب   
،اصووو فت ال شوووا   امل نفوووا   رووويخ دوووزيين سموءووو    
  اري  ث  ضا    ما  ،موا مسومن  ءووا ن سونكا،     

  ةىلسيومسة دازياك اغ ل  ما ات ال الشيخ.
،ث  ل ووة دز  االووا دووادك  اغووا دشوو ري ءفسوو       

ا ثو  الشويخ حمموودب لكوا      امسماب ا و ه اىلءكليوز ،مو   
 املنطقة ا تص    ز ا ما  كوم  .

مساك  ساي  مساا  احلامس  السياسنب ،د   رو ا   
،موا ثو     1919را  مسادنت دي      ايوار   1919

دخو    16/12/1918راء   تلك الوظيفةب ث ليلوة  
الضادا رري  افن ي ،مف ز  اسك ية موا  كوموة   

مسوردسوووو اك مسويسوووون ق ل  ووووي  الشوووويخ اثموووواك    
 ساي  ينو  اليو   |ا ممقاما لقضا  مسويسن ق ،مساك  

و  21/12/1918مسشووخم م  موو  مووا الشوويخ. ث 
ت ي  ة  اغا الكو    امسموا للم ينوة ، يو  اغوا      
 ووويز ءا  ووا لوو . ،تووزاما مووم الووك و احلوواق راءيووة  
،مسويسوون ق مووا النا يووة اىلداريووة دكويسوون ق. مسوواك  
 ضووا  مسويسوون ق   وو  الووك احلوو  م ت طووا دلوووا    

 لسليماءية ما     احلامس  السياسن. ا
و تنصوويب  1918ث ا،اخوو  مسوواءوك اىل،  اووام  

ا،  مساا  للفامس  السياسن اىلءكليزي ث ر،اء ز ،ث 
و تنصوويب مسووادنت مسوو ت ث الووك  1919متوووز اووام 

املنصوب داا  وواره الشووخم ال ادووم الوواي يشووا  الووك  
املنصووبب امووا ارديوو  فلوو  تلفووق لكم اريووة الشوويخ     

مساءووت تاد ووة  1919 يا اىل،  مووا اووام ،  وو  تشوو
اصوووو فت لووووو ا  1/11/1919للوووووا  املوصوووو  ،ث 

 مس ق  ،احلقت دها ا ضية مسوي  ،ر،اء ز.
لكووا الشوويخب ،مسمووا ي وو   مووا ال ق يوو  السوونوي  

مسوواك يهوو ة دوواك تضوو       1919ملي وو  سوووك سوونة    
منطقة  كم  ما خواءق    و  منقطوة مشزينواك     

يووة. ،ث  ،مووا   وو  ةوو يا   وو  احلوو ،د اىلي اء    
ره ت  امسميوة الشويخ ار،تهوا  يوث      1919ر ا  

 مسمت مسف ي ،مس مسوت ،ختطت ر،اء ز.
 سووب ا وووا  ءو يوو  فوواك الشوويخ مسوواك ي فوو ت     
مسما منطقة ءفواه الويت و ا  ارسوا اي ث املنطقوة    
الوا  ة د  الزا  ال  ،احل ،د اىلي اءية لكا احلكوام  
 اىلءكليوز مسواءوا  لقو   واه الطمووح الووطين للشويخ       
دالسيط   الو   يوم منطوق مسوردسو اك. ث موار       
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ا يوو  ءو يوو ب ،رووا  سوووك منصوو    امسمووا     1919
 سياسوويا داوو ض امسوو اة سوولطة الشوويخ ،تضوويق م     

 ءاطق ءفواه.
ث ال  اية و اخو اث مس مسووت موا الوك ال كوويا      

 1919اىلداري ،  لووها لوووا  مسوو ق  ،ث  زيوو اك    
ا يوو   1919اء ووزل منوو   ضووا  مسفوو يب ،ث ءيسوواك  

شيخ ام  سن ،ىلك الاي مساك  ا ممقاما ال  راءية ال
،منا الك احل  و تشكي  منطقة  اداريوة   يو      
مسوومت راءيووة ، ل ووة دز  ،مسوواك م مسزسووا راءيووة ،و   
ت ي  الكادنت دارمس   امسموا سياسويا مسواا ا. ،دنوا      
الوو  طلووب اغووا،ات اووواة و ت ووي  الكاديووت ليووز    

 ل  ة. امسما سياسيا مساا ا ىلدار  منطقة  
مساءت سلطة الشيخب ، سب  و  سوكب احنصو ت  

  مسيلومرت 7000-6500دالن ي ة ث مسا ة دلات  
م دووم دوو  سلسوولة مووا او ووا  ،سووهو  ،ا  ووة دوو    
دازياك ،ره ز،،ر ،مناطق ما راءيوة ، ل وة دز ب اي   

 ما   ا    دا      منطقة امسو.
 احلكومة الثاءية:  -1/2/2

 ادب ،ادلوو ب مسمووا د وو  اسوو هب ا  يوو  الشوويخ ا  داوو
يشووو  ادمووووءزب لصووو  ءشووواط  السياسووون ث لووووا     
السووليماءية فقوواب ،ث الو ووت ااتوو  اسوو خ م لصوو      
وا،ة اىلت اتب مقاد  الك ينفا ل   يوم مطال و    

ب لكوا الشويخ    22 اليت اي سا الكورد ث اىللويوة الوث    
،ا  ما     اىلءكليز ب ،مسما ادلو  اىل،زدمو  د و ساب    

ت ات داخ   ر،اء ز ا، اخلوسا رغ وة  ااا طلب ما اىل
منه ب  يناات يلفقووك مس مسووت ،ارديو  ،صووىل ا      
امسوووو ف ، يووووم املنوووواطق الوووويت يقطنهووووا الكووووورد   

ب ،   االنت ر اسة اىلمنية ال مومية  33 دكوردس اك
ث ديواك اك ال شووكي ت ال  اسوية اىلءيووة ،  يوة ، وو     
،اوووو  املنوووو ،  السووووامن داحلوووواق الويووووة ،ا ضووووية 

اك دهواه احلكوموةب ،  واات ت لوا الشوكي ت      مسوردس 
الثاد ة للسوليماءية ،مس مسووت ،ارديو  ،زاخوو ،امسو ف      
،امي ي ،دسوت ،مسف ي ،خاءق  ،املنواطق اىلخو ف   

 . 34 لكوردس اك
ان ما ااد الشيخ ما مسف ي ا  السليماءيةب ، وم  
ا د ما ، ها  الكورد مضو طة مسف وة ،الوك طل وا     

ب ، وو  اسوو   35 ل اسووي  د،لووة مسورديووة د  اسوو   
  كومة مسوردس اك  ءّق  ادار  احلكومة ا  اىل ضية 
،النوا نب ،   رف فت رايوة مسوردسو اك روه  مسواءوك     

ث  ل  ةب ،مسالك ث ،سوا الشوه     1923اىل،  اام 
 . 38 ءفسها ث راءية

،   اخلت القوات املو وود  ث ر،اءو ز ث مسواءوك    
منطقووة راءيووةب ،اوواد،ا دط يووق     1923اىل،  اووام 

ب لاا ا  ا  اهلل احلاث سو ي    39 اتة ا  ر،اء زدي و
ب ،مسالك ا  مصوطف  دوك دوا     40  ا ممقاما سنات

ب  41 ا  اهلل دارا اواة امل ي  ال ام لنا ية دين ويا
،ث  ل  وووة مسووواك اةووو  و وووار اوووواة  ا ممقاموووا  

ب ،مساك زموام  ضوا ي ر،زاءو ز ،راءيوة ديو        43 اءاات
 ق ا ووت دصولة    وات ر،اء زب ،مساك  ضوا  مسويسون  

 . 42 ا  ساه احلكومةب ،مساك  ويز اغا  ا ممقاما ل 
رغوو  اك  كوووميت د يطاءيووا ،ال وو اق االن ووا ث   

مووا مسوواءوك اىل،  اووام   21ديوواك مشوورتت  مووا يوووم   
داءهموووا تقووو  ك حثولوووة  كوموووة مسورديوووة    1922

ب اىل اءهموا ا ختطووا ايوة     44 ا ليمية ث اطوار ال و اق  



 
 
 
 
 

 
 

 

 

175 

 2005  - 7 سردم العربي العدد

خطوووو  ف ليوووة ل اسوووي  ،ت سووويخ داوووا   تلوووك      
 احلكومة.

اليووو  ،رغووو   ووو ص الشووويخ ل وسووويم   ووو     
 كوم   ا  مناطق مس مسوتب اىل اك سلط   ا  وا،ز  
  ،د مناطق السوليماءية ،سونكا، ، و دا  ،ا ضوية     

  ل  ة ،  ما  ،راءية.
 احلكومة الثالثة:-1/2-3

موا مثيل يهواب  يوث    ساه احلكومة ا و  مسوا ة   
اخلت منها ا يو  موا اىل ضوية ،النووا ن ،ا يو ل      
ت وسووم مسمووا ت يوو ب انوو ما دوو ش الشوويخ د شووكي ت      

ب رو ل   1923 كوم   او ي   ،الك ث متوز اوام  
اىلءكليز ث رسو  خطوة لفصو  ا ضوية راءيوة ، ل وة       
دز  ،  مووا  ، ل  ووة ، وو دا  ،سوونكا، ،ءا يووة    

وم وو ب ،ف وو  مووا،ت ، وو ف تاد ووة لسوو مسلوب مووا  ك  
 . 45 ف لوا ما اراد،ا

،لكووا الشوويخ دووا   هيوو ا لكوون ىل  ضووم  وواا     
ت ووي  توفيووق  15/8/1923القوو ارب فقوو  االووا ث 

    م ي ا لنا ية ،ارما،اب ،مسالك ا   سا دوك  
ادوووا الووون دوووك ادوووا اثمووواك داروووا ر يسوووا ل شووو     

.     اك ءا    الشويخ حممو  غ يوبب ،      46 اواة
الن داو ض تاسوي  ادار  احلكوموة     ل  ة لليووم ال و  

فيهوواب ، وو  ل . لكووا اءكليووز احلووق ،ارمووا دنا يووة       
ا   1924ب ، وو  ارسوو  موفوو ه ث مووار    47 مسفوو ي

 ل  ة ،لكن  ا يكا موفقاب ألك الشيخ سيط  الو   
،ارما،ا ،خورما . ،سكااب فإك  ضا   ل  ة ،سنكا، 
طوا  ساه الفرت  مساءوا مادواد ب اي ا يكوءوا ءوت     

 اي ما الشيخ ،احلكومة.  سيط  

ما سو م لومب اك ا  ال ةا اغا ادا اة  داروا  
منووا د ايووة سوواه احلكومووة مسوواك  ا ممقا مووا ملنطقووة  

حمم  ادوا   ،مساك السي ب 1923راردااي      ايلو  
ب  49  امسموا لنا يوة دين وويا    الشيخ مصطف  املفيت

سووواه احلكوموووة ا  وووا،ز م مسوووز     سووولطة،مساءوووت 
    اك ءا يوة   راردااي ، ضا   السليماءية ،  دا 

 ما،ت ا تكا ث دا  تها.
 دي ا  ها ،تار ها:-
احلكوموووووووووووة اىل،  لكوردسووووووووووو اك  -2/1

 17/11/1919-18/6/1919:  
 الفضا  السلطوي ملا د   احل  :-2/1/1

 7/5/1918د  ما سيط ت  وات اىلءكليز يووم  
الوو  م ينووة مس مسوووتب لدووت القوووات ال ثماءيووة مووا     

فقوو  ت لووورت  مواووة مووا الو هووا   امل ينووة ءفسووها.
الكوورد ، و ر،ا اك تؤسسووا  كوموة مسورديوة مؤ  ووة      
من ميووة لليطاءيووا د  اسووة الشوويخ حممووود احلفيوو .  
،   د وث الشويخ داسو  سواه احلكوموةب رسوال   ا        
 كووام اىلءكليووز: ا،ىلسمووا دواسووطة حمسووا اغووا  مووا    
اسالن مسفو ي ب ا   ،لسوا  ،مسيو   وامس  اوام داو ادب       

موووا دواسوووطة ا ووو اهلل السووواث الي قوووودن ا     ،ثاءي ه
اون ا  مارالن  ا    وات اىلءكليز ث مس مسوت. فقو   
اوو لة الشووويخ ءفسوو  ث سوووات  ال سووال   مسممثووو     
لك س اك اونودية ،مسالك مسوردس اك الش  ية ا  اك 
يص  ا  م ينة  سنة ب ،طلب مونه  اموا اك يسولموه    

ممثو   و ب   املنطقة دامسملهاب ،اموا اك ككمو  ءفسو  مس   
 يث مس ب:  اك  اس  مسوردس اك  الوك داء صار 
اىلءكليزب ألءه  ،دواسطة  وات اىلءكليوز ءو ر،ا موا    
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دطش ، ور اىلت اتب لمل  اك ي اه  مسون ي طوور،ا   
،يزدس ،ا ث ظ  سولطة اىلءكليوز . ،ا و ل ث   يثو      
ال  اك ونمب ث مسو  الوو ،ةب ايوا  القووات الرتمسيوة      

ملقاد  د ث ، ها  اشو   سما،ءو    ا  مسوردس اك. ،دا
رسا   ت  ي يوة ا  سوؤىل  احلكوامب ،ء هووس  دواءه       
مسووو ،ر،ك ح يوووله ب ،مسووو   ،ك ملوووؤازر   وووواته  

 . 50 دال ها   ،الُ  ل
،لكا دضاا موا القووات الرتمسيوة ،مسوالك د وا      
اس ا  اسك ية اخ فب فق  اخلوت تلوك القووات يووم     

  ب ف ووووواد اىلتووووو ات ا 51 م ينوووووة مس مسووووووت 24/5
السليماءية. دل  السي  ا  اهلل صاث رسالة الشويخ ا   
 كوووام اىلتووو اتب لوووالك ،مسموووا شكدلووو  مصوووطف  دوووك   
القا ممقووووام ال سووووك ي لفوووووث  وووووات اىلتوووو ات ث    
السليماءيةب اا ق  الشيخ خ اًة ،ءقلو  ا  مس مسووت.   
،     ر خبنق  ال  ف ل و  سواه. لكوا الون ا سواك      

داواه ا  املوصو ب   دارا القا   او ي  للفيلق الساد  
مساءت ظ ،ة اىلت ات غ  لمنةب ،ا يكا داسو طااة  
الشوويخ اك ينقوواس  انوو   وو  النك وواتب فقوو  افوواه    

ل   اس يةب  500،  ل   ا  ا ويش ر يب ،منف  
،اااده ا  السليماءية ل نوي   وات ال شا   ،ي سول   

 . 52 ال   اد ما امل سك  املو ود ث السليماءية
ىلءكليز اك تسيط  الو  م ينوة   اس طاات  وات ا

25/10/1918مس مسوت يوم 
ما الشه   31. ،ث  53 

ءفس  ، م الو  ، فوة اطو ق النوارب ،اء هوت احلو         
ال املية. ،   ادل  الن ا ساك دارا السوي  الون رمسوا    
دك م ص ة لوا  السوليماءيةب اك يسول  ادار  م ينوة    
السليماءية للشيخ حمموود ،لق و  الوو النقيب ب ،دقون     

ث ال سوووك ي الرتمسووون دقيووواد  صووواحل دوووك توووادور  فوووو
. ،د وووو  ا وووو    م ينووووة املوصوووو  ث    54 لغاسوووون

ب ،  ووت مسوردسوو اك اونوديووة ف وو  10/11/1918
 . 55 ءت سيط    وات اىلءكليز

، وو  االنووت مسوو  مووا د يطاءيووا ،ف ءسووا ث ديوواك 
ب "اك سووو ة خووووض د يطاءيوووا 8/11/1918يووووم 

 ء يووو  ،ف ءسوووا   دوووا ث الشووو ق ا وووا ي  لوووور ث  
الش و  املضطه   ءوت  وور اىلتو اتب ،خلوق مسيواك      
مسوو ق   وواب ليووث ين ووم مووا ال غ ووة احلوو   ل لووك   

 . 56 الش و "
،   اء هوز الشويخ سواه الف صوة مو   اخو فب اا       
د ث د سوالة اوا ط يوق ممثليو  مسو  موا ازالو يا        
تووو ن ،فووا ق الطووادوب ا   كووام اىلءكليووز ث مسفوو يب  

،طلووب فيهووا اك ىل يووورد،ا مؤمسوو ا الوو  رشيوو  السووادقب 
 . 57 اس  الكورد ث ا اد الش و  ال ف رية

د وو سا زار ءو يوو  الوواي سووو  ووامس  سياسوون للوووا        
مس مسوووت يشووم  املنطقووة الوا  ووة دوو  الووزا  الكوو     
،ءهووو  سووو ،اكب ،دصوووف ة ممثلووون الشووويخب   يوووة     

  اوا ط يوق مسفو يب ،اسو ق لوا موا   و        داريكةلن 
  ،صوووو  ا  ب ، وووو 58 اوووو د مووووا ، هووووا  املنطقووووة

داررووواد ،مسيوووو    16/11/1918السوووليماءية يووووم   
احلامس  ال امب مسما ارار ا  الك ث د  ية لو  ث اليووم   
ءفسو  ا  م ينووة داوو اد  ووا  : "اسوو ق   مسمووا ملووكب  
،   ، ف ممثلو القو ف ا و ىل الو  طوو  الط يوقب      
،مساءوا  ال  دق ،م ". مسما مس ب ساه الل ية: "اءا 

تاسووي  د،لووة مسورديووة ءووت  ىل ارف اي اووا ق  وواه 
مول نا ،دار اة مس اطنا السياسي ب دش   اك ي   
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 وووا ارمسوووية سووو ي ةب فووواك احل مسوووة مساءوووت  ويوووة ث 
السووليماءية الوو  اىل وو ". ، وو  ا،صوو  ءو يوو  خبلووق   
  مسووة مووا مثيل هووا ث منوواطق  نووو  املوصوو  الوويت 

 . 59 يسكنها الكورد
 

 اهلوامش
رمزي امل  ت تلك الق ارات ان  السي  رها  خاا-1

 م  ،ةب مم اىلم ناك.
مسوردس اك  ء ا  مس دس اكب  ك  داء – ا  خزء ار -2

 .1974 –دا اد 
مسوردس اك  مش  مس دس اكب  ر،زف ا  خزء ارب  -3

 .1973ب دا ادب 1922-1943
مايسن  – ز  اخليالة انيافوة فص يق صاحلب  م-4

  ث ،ثيقة جمللة  سزار م د  السليماءيةب ال  د 1923
 .73-50ب ص 2001ب مساءوك اىل،  18
 .63ب 28ب 15مسوردس اك   مش  مس دس اك ب ص  ر،زف -5
ص يق صاحلب ،ثيقة حلكومة مسوردس اك اونودية -6

ب مساءوك اىل، ب 6للفرت  الثاءيةب "سزار مَي د"ب ال  د 
 .125-120ب ص 1998

ب 92-91مسوردس اك  ء ا  مس دس اكب ص  ك  داء-7
ردس اك  مش  مس دس اكب مسو ر،زيب  109ب 108ب 104
. ما الوثا ق املا لة  اه الفرت  امل اخ  ب  ءسخة 14ص 

صف   304  ار امل الن  ض    امس  مسوردس اك ال  د 
  اليت ءش ت ث 1922تش يا اىل،   21ب 1314

 .104صفيفة  ء ا  مس دس اك  ص 
اءو  صورت  ث: ا   ال  يب يوسفب ما الرتا  -8

الثقافة او ي    دا ادب ال  د الوثا قن الكورديب  لة  
ب ءف  الق ار 77-48ب ص 1986ب  وزي اك 110
   حلامس  مسوردس اك.1337 اد اىل،   8   170ال     

الوثيقة املا لة سن  اا ك ران  الاي مس    امللك -9
"مش  مسوردس اك"ب  29/10/1922حممود يوم 

 .111ص
ب 60ب 48ب 41ب 28*مسالك اءو  مش  مس دس اكب ص 

ب 1ام  اىلس ق   ب ال  د  –صفيفة  امي  اس ق   ب 63
ب ص 339ايلو   27ب 2ب ، ال  د 3ب ص 339ايلو   20
ب مس ق  4ب ص 339تش يا اىل،   11ب 4ب ، ال  د 1

ما: رفيق صاحلب ث   صفف ايام الشيخ احلفي ب لثها 
 "2001د. مسما فؤاد ، ص يق صاحلب السليماءيةب 

ب السليماءية 2ث  اة  خوا ةب مااا ساس تب-10
 .146ب 136ب 129ب 111ب ص 1969

ارءل تن ،يلسوكب د د ما د  النه يا د  ،ىل ياب -11
 .15-14ب ص 1992ب دا اد 3ب ث 1ت  ة فؤاد  ي ب   

سن.  ن. ادمنزب الك د ، الرتت ، ال   ب ت  ةب -12
 .97ب ص 1971   ي  ف   اهللب دا اد 

ب 37ب ص 3 ياب ث د د ما د  النه يا د  ،ىل-13
م.ر.سا،ارب الشيخ حممود ال ط  ، د،لة مس دس اك 

 .470ب ص 1990ب لن كب 1اونوديةب ث 
ب اوز  اىل، ب 2رفيق  لمن الس   الااتيةب ث -14

ب ددليو. ار. 100-95ب ص 1988الفص  اىل، ب اردي ب 
ب 1سن. سن اك ث مسوردس اكب ت  ة فؤاد  ي ب ث

 .177ب 173ب ص 1973دا اد 
 .62ب ص 1الس   الااتيةب الفص  -15
 .43ب 42ب 41الك د ، الرتت ، ال   ب ص -16
 .177ب 173ب ص 1سن اك ث مسوردس اكب ث -17
 .226املص ر ءفس ب ص -18
 .167املص ر ءفس ب ص -19
 .171املص ر ءفس ب ص -20
 .219ب 173املص ر ءفس ب ص -21
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 .236-235ب ص 1سن اك ث مس دس اكب ث-22
 .223ب 219ءفس ب ص املص ر -23
 .450ب 448ب 446ب ص 1م.ر. سا،ارب املص ر ءفس ب الفص  -24
 .463ب 461ب 459املص ر ءفس ب ص -25
 .33الك د ، الرتت ، ال   ب ص -26
ب 450ب ص 1ب الفص  السادق ر املصم.ر. سا،ار. -27

463. 
 .105ب ص 2الس   الااتيةب الفص  اىل، ب  -28
 .226ص  ب1سن اك ث مسوردس اكب ث-29
ب د د ما 444ب ص 1م. ر. سا،ار. املص ر ءفس ب  -30

 .24ب ص 3د  النه يا د  ،ىل ياب ث 
 .450ب ص 1م.ر. سا،ارب املص ر ءفس ب  -31
 .274ب 272الك د ، الرتت ، ال   ب ص -32
ب اردي ب 6الس   الااتيةب ثب الفص  الثاءن/  -33

 .71ب ص 1988
 .111-110ء ا  مسوردس اكب ص -34
 .372الك د ، الرتت ، ال   ب ص -35
 .31ب مش  مسوردس اكب ص 114ء ا  مس دس اكب ص -36
 .36مش  مسوردس اكب ص -37
ب الك د ، الرتت ، ال   ب ص 44املص ر ءفس ب ص -38

ب د. ،لي  ة يب الك د ، مس دس اك ث الوثا ق 283
 .161ب ص 1991الليطاءيةب لن كب 

 .279الك د، الرتت ، ال   ب ص -39
    تقنب مامس ات اة  تقن  و  ثورات الشيخ -40

 .67ب ص 1998السليماءيةب  2حممود ، اكوب ث
 .104ء ا  مسوردس اكب ص -41
 .71مش  مسوردس اكب ص -42
 .279الك د ، الرتت ، ال   ب ص -43
 .281املص ر ءفس ب ص -44

د. ،لي  ة يب الك د ، مسوردس اك ث الوثا ق -45
 .176الليطاءيةب ص 

 .179-178املص ر ءفس ب ص -46
 .313الك د ، الرتت ، ال   ب ص -47
ب ، 339ايلو ب  27ب 2امي  اس ق  ب ال  د -48

 الصففة الثاءية ما ث   صفف ايام الشيخ احلفي .
اث ت ساا اىلس  ث س   الوردات الثاءن لل ل ية -49

 السليماءية ث الفرت  الثالثة حلكومة مسوردس اك.
ب 1968ب دا ادب 1مااا راس تب  اة  خوا ةب -50
ب 1ب رفيق  لمنب الس   الااتيةب اوز  اىل،   18ص 
ب ،لي  ة يب الك د ، مس دس اك ث الوثا ق 54ص 

ب   ارءل تن ، مليسوكب د د ما 45-44الليطاءية ص 
ب ث 1د  النه يا د  ،ىل ياب ت  ة فؤاد  ي ب   

دي ب ب املم 320ب 319ب 177ب ص 1992ب دا ادب 2
فصو  ما تاريخ ال  اق الق يب. ءقطة ا  ال  دية ، 

 .152ب ص 1971ب دا ادب 2مس ب  واسية   ف  اخليا ب   
ب امل  178  ارءل تن. ،يلسوكب املص ر ءفس ب ص -51

ر  ك  -ب دافي  مسورة152دي ب املص ر ءفس ب ص 
ب 1،يلسوك/ –ا فما اىلمس اد دال  اق: منا،رات مسومس  

   امللكب "اىلءاد"    ي   ب ت  ة: د. ةي  ا
 .18/6/1999ب 323السليماءيةب ال  د 

 .54ب 53ب ص 1ب املامس ات/   19ب ص 1مااا راس تب  -52
ب امل  دي ب 46،لي  ة يب املص ر ءفس ب ص -53

 .152املص ر ءفس ب ص 
 .57-56ب ص 1املامس اتب   -54
ب امل  دي ب 46،لي  ة يب املص ر ءفس ب ص -55

 .153 ب ص املص ر ءفس
ب "اىلءاد"ب ال  د 2دافي  مسورةب املص ر ءفس / -56

 .25/6/1999ب 324
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 .187: امل  دي ب املص ر ءفس ب ص 57ب ص 1املامس اتب   -57
ب ال مس ور اة  58-57ب ص 1املامس اتب  -58

اثماك ادو دك ب مس دس اك ث اه  الس مب القس  الثاما 

ب 11-10اش ب "الثقافة"   لة ب دا ادب ال  داك 
 .78-70ب ص 1918تش يا الثاءن  –تش يا اىل،  

 
 

  

  

 مناطق  كومة مس دس اك اىل،  خارطة اخل يطة اليت   دسا ،يلسا حلكومة الشيخ حممود

  دس اك الثالثةخارطة مناطق  كومة مس خارطة مناطق  كومة مس دس اك الثاءية
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، كان "شريف باشا" حمّط 1908ـ  1898مه منصَب سفري الدولة العثمانية، لدى السويد نيف فرتة تس
الت معه. فقد كان الرجل واحدًا اهتمام الصحافة السويدية، سواء مبتابعة أخباره، ونشاطاته، أو باجراء املقاب

بلوماسي يف ستوكهومل، مبا ُعرف عنه من ذات الشهرة، ضمن أوساط السلك الدمن تلك الكوكبة، احملدودة، 
 أناقة، ومن شخصية جّذابة، بشواربه الكّثة، وطربوشه القاني اللون، وزّيه املرّصع بالنياشني واألومسة. 

، هو سليل رجاالت األسرة البابانية الشهرية، الذين حكموا 1865م شريف باشا، املولود يف األستانة، عا
من كبار  1907ـ  1834جنوب كردستان، انطالقًا من مدينة السليمانية/عاصمتهم. كان والده سعيد باشا 

شخصيات الدولة العّلية، حيث تقّلد مناصَب رفيعة، تارة كوزير للخارجية، وأخرى كمستشار للسلطان 
 اني. عبداحلميد الث

َدَرس شريف باشا، يف مدرسة "غلطة سراي" املخصصة ألوالد الذوات، ثم تابع حتصيله العلمي والعسكري 
 ميف أكادميية "سان سري" الفرنسية، وعلى إثر انهائه للدراسة العليا، يعود شريف باشا إىل مسقط رأسه، فل

األمر باعادته إىل فرنسا، كملحق عسكري  يلبث السلطان أن يعهَد إليه بوظيفة استشارية يف البالط. ثم صدر
يف سفارة بالده. انتقل شريف باشا بعدئذ إىل بروكسل للعمل يف السفارة العثمانية هناك، قبل أن حيلَّ يف 

 العاصمة السويدية، كسفري للدولة العثمانية ملدة عشر سنوات متتالية. 
املعادية لالستبداد، فما كان أحد جيهل آنذاك  ما عَتم سفرينا الكردي، أن أفصَح عن شخصيته الراديكالية،

حال السلطنة العثمانية يف ظل سلطة عبداحلميد املطلقة، وأجهزته السرية املخيفة، ويف املقابل ماكان بوسع 

 اجلنرال شريف باشا

  1951ـ  1865
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املعارضة مواصلة نشاطاتها ضمن أسوار اإلمرباطورية، بسبب جو االرهاب احلميدّي؛ مما أجرب رموزها على 
من أبرز تلك التنظيمات، مجعية  ت، وتأسيس اجلمعيات والصحف املناوئة للدولة، وكانااللتجاء إىل أوربا

، ثم نقلت فعالياتها إىل العواصم الغربية، خاصة لندن 1889"االحتاد والرتقي"، اليت تأسسْت يف األستانة عام 
منها أن تتسلَل إىل  وبرلني وباريس، ويف هذه األخرية، كانت للجمعية جرائدها وجمالتها اليت التلبث نسخ

أراضي السلطنة، فُتوزع سرًا. لقد دأبت الصحافة الفرنسية على اطالق تسمية "جون ترك/الشبيبة الرتكية" 
على ُنشطاء هذه اجلمعية، بالرغم من أن الكثري منهم، كانوا ينتمون إىل قوميات أخرى، غري الرتكية، مثل 

 الكرديني "عبداهلل جودت" و"إسحق سكوتي". 
ا اخنرط شريف باشا، خالل تواجده الرمسي يف ستوكهومل، يف النشاط املعادي للسلطان، مؤيدًا اجلمعية هكذ

االحتادية، وقد بعثت هذه بأحد أعضائها، املدعو "أمحد رضا"، يف مهمة سرية، تهدف إىل تنسيق التعاون مع 
وعزت األستانة إىل احلكومة شريف باشا، حتى إذا كشف جواسيس السلطان أمر تلك االتصاالت السرية، فأ

 السويدية، باعتبار سفريها لديها شخصًا غري مرغوب به، مما أجربه على ترك منصبه، واملغادرة إىل باريس. 
، الذي شهد فيه حركة عسكرية بقيادة حزب تركيا الفتاة 1908حدث ذلك يف نفس العام 

أقطاب هذا احلزب إىل الوزارة، وحتكمهم "االحتاديني"، فأجربت السلطان على إقرار الدستور، مع وصول 
مبجلس "املبعوثان" التمثيلي، لكن سرعان ماكشف هؤالء عن وجههم احلقيقي العنصري، بتخليهم عن وعود 
احلرية واملساواة واإلخاء لكافة الشعوب العثمانية. الغرو، إذًا، أن يعود رجٌل حٌر من طراز شريف باشا إىل 

 .ع هؤالء املتسلطني اجلدد، وأن يؤثر العيش يف املنفى، حتى أواخر عمره املديداملعارضة، رافضًا التعاون م
مع بقاء شريف باشا يف أوربا، واصل النضال ضد حكومة بالده، جنبًا إىل جنب مع كافة الِقوى الدميقراطية، 

صوتًا عاليًا، يفضح ثم مالبث أن أسهَم يف تأسيس احلزب الراديكالي العثماني، جاعاًل من صحيفته "املشروطية"، 
إزاء اخلطر الذي شّكله شخُص شريف باشا على حّكام األستانة اجلدد، سياسة االحتاديني القمعية الشوفينية. و

عن االيعاز جملموعة من الَقَتَلة احملرتفني بالتخلص منه؛ جرت حماولة االغتيال  1914فانهم مل يتورعوا يف عام 
اولة، يف منزل شريف باشا الباريسي، حيث قادها شخصيًا قائد شرطة العاصمة العثمانية، ويف فشل تلك احمل

افتضحت على النطاق الدولي، الأخالقية السياسة االحتادية املعتمدة على االرهاب والقمع. هذا األمر زاد يف حنق 
األستانة على عدّوها الكردي، فأصدرت حبقه غيابيًا حكمني متتاليني باإلعدام، مضيفة حكمًا آخر جائرًا، وذلك 

ة "أمينة"، وهي حفيدة حممد علي باشا، مؤسس الساللة بالنفي ملدة مخس سنوات على شريكة حياته األمري
امللكية املصرية، كذلك أوعزت السلطة إىل وسائل اإلعالم بشنِّ محلة عاتية خلل الصحف، تستهدف تشويه مسعة 
شريف باشا، خاصة مايتعلق مبوقفه من القضية األرمنية. فقد عرى من على منرب جريدته خطط إبادة اجلنس 

 ينّفذها األتراك، حتت جنح ظالم احلرب العظمى، حبق هذا الشعب اجلار العريق. األرمين اليت 
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مع االنهيار املتواتر لإلمرباطورية العثمانية، اثر انتهاء احلرب، صار ممكنًا االستهالل يف املناقشات اجلدية حول 
ة، اليت شهدت احلضور القوي مصري أمالكها األوربية واآلسيوية على حد سواء. هكذا بدأت مباحثات باريس الدولي

للجنرال شريف باشا، كممثل لشعبه الكردي، وحائز على دعم حركتها األبرز آنذاك "مجعية إحياء كردستان"، 
كما أنه ظهر يف تلك املباحثات، كمدافع مستميت عن احلقوق املشروعة للشعب الكردي يف تقرير مصريه بنفسه، 

د يفر" الفرنسية، صاغ املمثل الكردي الشرعي املطالَب الكردية يف بنوويف املفاوضات الالحقة، اجلارية يف "س
كردستان العثمانية، مع مستندات تارخيية وجغرافية. كذلك خاض شريف باشا حمددة، مرفقًا إياها خبريطة ل

 جمادالت عديدة مع ممثلي الدولة الرتكية على صفحات اجلرائد الفرنسية، فضاًل عن اسهامه فيها باملقاالت
 واللقاءات، وتوجيه الرسائل إىل بعض املقامات األوربية املتنفذة. 

، اليت 1920آب  10لقد تكللت جهود املمثل الكردي بالنجاح، فكانت الثمرة: "معاهدة سيفر" التارخيية، يف 
شروعة. لقد منحت اعرتفت باحلقوق القومية للكرد، وهي املرة األوىل اليت ُتثّبت فيها وثيقة دولية املطالب الكردية امل

هلذا الشعب حقه يف تأسيس كيان قومي مستقل عن الدولة الرتكية احلديثة،  62،63،64بنود املعاهدة، املرقمة 
مشرتطة استفتاًء للسكان بهذا الشأن. وكان من الطبيعي أن ترفَض تركيا الكمالية هذه املعاهدة، وأن جتّنَد وسائلها 

نرال شريف باشا، متهمة إياه باخليانة الوطنية. ويف هذا اخلصو،، أغرقت اإلعالمية، يف محلة هستريية على اجل
السفارات واملمثليات األوربية يف استانبول، بسيل من الربقيات املفربكة من قبل احلكومة، على أساس أنها مرسلة من 

 جتّلى يف اتفاق "سيفر". الوجاهات الكردية ـ الرتكية، مستنكرة ذلك التفاهَم الكردي ـ األرمين، الرائع، والذي 
على أن تغّير موازين الِقوى يف املنطقة لغري صاحل الشعب الكردي، جعل الدول احلليفة، تتخلى عن الكرد، 
وتدعهم ملصريهم اجملهول القامت، وبالتالي، مّت وأد تلك املعاهدة التارخيية يف رمال املصاحل الدولية، والننسى 

، بني خمتلف األجنحة والوجاهات السياسية والعائلية، واليت جعلت موقف أيضًا اخلالفات الكردية األزلية
 مندوبهم الدولي حرجًا أثناء املفاوضات، ومابعدها. 

هكذا، انسحب جنرالنا الكردي إىل دياجري وحدته، بعد رحلة مثرية يف دروب احلياة املغامرة. لنراه بعدئذ 
 تزّوج للمرة الثانية من امرأة فرنسية. متنقاًل بني روما، وموناكو، ويف هذه األخرية، 
، أغمض اجلنرال شريف باشا عينيه أبدًا، حتت مساٍء 1951ويف ليلة باردة، من ليالي كانون األول 

إيطاليٍة، ثم ُنقل جثمانه إىل القاهرة، لُيدفَن، حسب وصيته، يف مقربة "الروضة"، جبانب زوجته األوىل، 
  األمرية "أمينة".

  ويدية: كامريان حرسانالرتمجة عن الس
 العالقات السويدية ـ الكردية، خالل ألف عام، روهات آالكوم، الطبعة السويدية، ستوكهومل. عن كتاب: 

SVENSKA - KURDISKA KONTAKTER UNDER TUSEN إR.2000  
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 محطات ثقافية

 
 

 صعودًا اىل حاج عمران..

 

 نعيم عبد مهلهل
 

 "اوصدوا علينا السماء،
 اغلقوا علينا االرضو

 اجلبوا القمرو
 على رأس الرمح

 عند ذاك ازف حفل
 والدتنا االخرى!"

 س هشريكو بيك                  
 )لست اقل من حزنك حبييب 

 من سيسند نزيفك 
 اذا ملت عن فرسك الكميت

 امان اهلل ايها املغادرونيف 
 تقول "ياشار خامن" للراحلني

 عن تشظي "اغري" 
 اىل صباح هولري 

 و هي تعد القرابني
 عيد سيتفجر

 و انا طوال السواد 

  –الوك شفيت و اتفجر..( 
 الشاعرة الكردية خالت امحد

"اىل الشاااعر باادل رفااو.. ماارة 
اخااارى.. و اىل املعلاااا ايلياااا ابااان   

لاااااا يف  شاااااقالوة.. مسااااا ول الق 
وحاااادتي العسااااكرية.. و اىل ماااان 
ماتوا بطعناة اباا الانجالء فاو      
قما كوردستان من عرب و كرد.. 
و خامتة ابا و االهداء تصال اىل  
السايد مساعود الازاناي و الشااعر     

 العذب شريكو بيكس"
الشاااامال.. مفااااردة ال تبااااارح 
ذاكااارة ابناااوب، و كااا ن جدلياااة  
الوجااود قاةمااة علااى مشااادة بااني  

 .مشال و جنوب
فوكنر صاحا الرواياة املهماة   
"الصخا و العنف" يقول: للشمال 

حظااااوة عنااااد والة االرض، امااااا   
 ابنوب، فله ابلا و ابوا  النفري.

انك حاني صصاي باالد اهلل، و    
يف ذلااك هاااهرة عجيبااة تاارى: ان  
االستالب اكثار  جناوبي املكاان، و    
سخونة ابدث جنوبية داةمًا. مع 

ة االشاااارة اىل قاااول احاااد اسااااتذ  
ابامعات االمريكياة نسايت ا اه    
يقااول: حااني تاارى جنوبااًا يرتعااد 
من غضا او حزن ما.. فتش عن 

 اصابع الشمال.
و ابناااااوب يف اارض يكااااااد   
يكاااااون واحااااادًا يف مثااااال هاااااذ  
التقاااابالت "ابناااوب العراقاااي و  
ت رخيااه املليااس ب سااتالب الااوالة و   
املمالاااك و ابمهورياااات، ابناااوب  

جناوب  اللبناني، جناوب الساودان،   
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: السعودية، اليمن ابنوبي، قاص
االتاااراك الشااارقيني يف ابناااوب،   

ال، ن يف الشام والقبارصة اليونااني و
ابنااوب االيطااالي حيااة صااقلية   

روحهااااااا الشاااااارقية، اوروبااااااا   و
ة، البلغاااااار و الساااااالف ابنوبيااااا

ن، والصاارب و البوسااني واهلنغااار و
حية  ،ختتلف عن اوروبا الشمالية

ايكنغ؟؟ ن و الفا واالملان و الفرنسي
بقايااااا اخل.. ابنااااوب االسااااباني و

العرو  العربية، امريكا ابنوبياة  
 متااا خرة عااان امريكاااا الشااامالية 

 الف قرن.  
و هلذامثة خشية ترها ذاكرة 
ابنوبي كلما قالوا له: مثة حساب 
علينااا ان نصاافيه مااع الشاامال. و   
العجيا ان كل تلك االوامار كانات   
ت تي من الوسط هذا اباد العاازل   

يئتني، و النتيجة: ان صراع بني ب
الشااامال و ابناااوب يظااال يغاااذي 
 حلااااا دهومتااااه علااااى مكاةااااد    

 جهات اخرى. 
وضاااعت هاااذ  اعااااطرة عااان 
جهاااتني وانااااا اصاااادى خطااااورة  
الطريااو و اقاارر اسااتعادة ازمنااة   
ابرب يف بالد ما شبع ابمال من 
خضااارة اشاااجارها حتاااى صااانعت 

غريتااه مااررية نريسااس الاايت هااي     
فع تادك  عبارة عن رامجات و مدا

ربايااا ابباال و الساافوح املتااوردة    
بشهوة ابوز و ليستمر هذا الادك  
منذ انتفاضة الازاناي االوىل اباان   
ابكااااا امللكااااي و ماااارورًا بكاااال   
ابمهوريااات و حتااى اخاار صااراع  
لألخااوة يف منتصااف التسااعينيات، 
ثااا ركاان الفصاايالن اىل ابكمااة،    
ليباادأ و اساااعدة اامااا املت اادة   

تشااهد لااه  الغاارب عهااد رخاااء مو
كردسااتان مثااياًل، و هااو مااا قااد     
يت ول نقماة عليهاا، حاني يغاذي     
هااااذا الرخاااااء و اهلاااادوء جااااذوة 
التعامل باملثل عناد كارد اياران و    
سااورية و تركيااا و الزالاات صااورة  
مجهوريااااة ماهاباااااد الكرديااااة يف 
اذربيجااان االيرانيااة ماثلااة امااا     
العيااون، و الزال عبااداهلل اوجااالن  

و الاذي  من وراء قفصه الزجاجي 
ال خيرتقه الرصاص "يزأر ك ساد"  
و مقاتليه يت صانون و هارساون   
جتارتها املفتوحاة با ي شاس علاى     
قمااا جبااال منطقااة دهااوك و مااا 
تامخها من ابباال الرتكياة، حتاى    
 عت من احدها: ان نصف كرد 
العرا  الذين با وا اىل الغارب،     

تهاريبها باثمن مان قبال مقاااتلي     
 اوجالن.

اىل حااا   الطريااو ماان هااولري 
عماااران، طرياااو ذكرياااات سااا    
العاصاافة، نهااارات كاناات ترتاادي    
املعاااطف الثقيلااة و ترسااا ك بااة    
املوت اجملاني اولئك الذين ختموا 
معي سورة ابا من كتاب ابيااة  
اهلاةاااال، فتيااااة غماااارتها ميااااا    
االحااال  اهلااادرة و هااا ينسااجون    
بااءة انتماءها اىل املدن و القارى  

هاا كماا   اليت جاف ضارع االرض في  
جتااف الدمعااة يف العااني القاسااية    
اماااااًل مااان خياااوم ضاااوء القمااار  
الشااامالي و هاااو يرسااال سااا ابات  
الاااااذها علاااااى جااااادار اببااااال  

بر منااه  ااا واالصااخري، و لاايمأل
الوجاااد الااايت سااات وهلا شاااهواتها 

احااازانها و امااااهلا اىل رساااااةل   و
بريئة اىل ذويهاا و حبيبااتها، او   
تصري قصاةد تنشد حبساها العاالي   

مساااتعجاًل لنهاياااة هاااذ    توقيتاااًا
 ابرب الضروس.

كانت ابافلاة الصاغرية توساع    
لي افا  التاذكر وهاي تقارتب مان     
حااواف نقطااة الصااعود اىل ماادن    
دشت حرير و ما يتلوها: "صاالح  
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الدين، شقالوة، خليفان، سرسنك، 
ديانااا، رواناادوز، جومااان، كاللااه،   
حا  عمران" مادن و قصابات، م   
 تكاان تعاا  لنااا شاايئًا سااوى انهااا   

 طات حرب، و مواقف لسايارات  
االجااازات الدوريااة او سااوقًا نااوفر 
منهااااا اكياااااس ابناااااء امهاتنااااا  
املرصعات جبواهر االنتظاار وهلفاة   
العاااودة السااااملة، ومااان ال  الفاااه  
ابظ و ي تي من دون حنااء، هاذا   
يع  ان ذها اىل دملون اعالادة و  
لسوف ال يطر  الباب على كاهناة  

 البيت مرة اخرى.
علاى اخار رةياة لاي هلاذ       مر 

املدن املولودة على حواف الارواقا  
العالية او يف دشات منبساط زهااء    
ستة عشر عا ، لكنها تقف اماامي  
االن بذات الشواهد و ك ن اازمناة  
ال تغري يف روح املدن، بل يف معاملها 
و عمرانها فقط.. اجل هذا كانت 
رةاي هي ذاتها تشتغل على املكاان  

يت كنات اعاا    بذات ابميمياة الا  
فيهاااا حزناااي و اناااا ارى القااارى    
املهدمة او املهجرة تعلن عان نفاري   
موتها وساطبقايا الانغا املتسااقط    
مثااال مطااار حااازين مااان ناياااات  
االطفااااال الرعاااااة الااااذي كاناااات   

طفولتها ترمينا بساها  و غضاا   
عماا يفعلاه ابناوب باني خراةااا     

 قراها املهدمة.
بظااة انطااال  ابافلااة ماان    

املساتعاد بشامع    اربيل اىل الصاعود 
اعاااااواطر تنطاااااوي باااااذاكرتي   
مساااافات الرجاااوع اىل الاااوراء، م   
تكاااان اربياااال مدينااااة تشااااتعل    
ابضااارة يف ف ادهااا بنااار التماادن  
الطاغي، هلت و عمرانها  افظاة  
علااى نااوع ماان حاادس متصااويف     
تكياااات جوامعهاااا، فيماااا نساااجت  
الشاااامس علااااى جاااادران قلعتهااااا 
الشااهرية غطاااءًا ماان حلااا االبااد     

دة ماان اقااد  ماادن   البعيااد لواحاا 
الاادنيا "ارباايال، اربيلااون، اربياال،  
فسااا ة اعيااال، نقطاااة الصاااعود،  
مدينااة القماار، ابسااناء الريفيااة،  
 هااااولري، حبيبااااة املااااال، املكااااان    

 اعفي لآلهلة".
هااذ  بعااا صاافات و ا اااء    
اربياااال، انتزعهااااا ماااان قاااااموس 
ذاكرتاااي و ذهبااات هلاااا اىل كتااااب  
الت مااال الاااذي فت تاااه يف طرياااو  

تعااا ماان   و انااا ار الااذهاب اليهااا  
وجااااو  القساااااوة الاااايت محلتهااااا  
سيطرات البيشمركة، فلقد وصلت 

اىل املدينااة يف ذات الصاابي ة الاايت 
فجاار فيهااا رجااال غاااله القلااوب   
اجسادها اجملانياة داخال سايارات    

 مفخخة.
كانت املدينة حزينة. ولي مع 
حاازن املدينااة تاا ري  طوياال ايااا   
كاناات ترقااا حبساارة و فضااي ة    

بشاوارعها نعاش   الن يا كلما مار  
شااهيد هبطاات بااه شااظايا ماادافع  
اباااارب ماااان ربايااااا كردمنااااد و 
بشااااااتكه و اوراس و كردكااااااو و  
سكران و قنديل و سيدكان وكالو 
حسااان و رأس العباااد، و رغاااا ان  
النعاااوا كانااات تاااذها  ملاااة    
بقصااااااةد عشاااااو اصااااا ابها اىل   
ابنااوب و الوسااط، لكاان املدينااة    
كاناااات تتلااااوا اجلااااها الشااااهادة  

وح هلاااااا خبشاااااوع و كانااااات تلااااا
بظفاةرهاااا مودعاااة كماااا تاااودع    

 العاشقة عشيقها.
ولكي ات لف مع حزن املديناة،  
هللاااات ادور يف شااااوارعها كماااان   
يب ااة عاان هاال اماارأة تاهاات يف  
زقاااااا  الاااااذكريات كماااااا يتياااااه 
العصاافور يف احضااان العاصاافة. و  
اكتشااف: ان مدينااة مثاال ارباايال  
تااثري الشااهوات بريفيتهااا املوغلااة   
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ول عليهاا  ببساطة الت ري  الذي زا
قسوة السيف منذ اياا  اسارحدون   
و حتااااى ماااادافع صاااادا . هلاااات 
املديناااة كماااا قاااال عنهاااا رحالاااة  
روساااي زارهاااا يف القااارن التاساااع   
عشر ترجتل احملناة و تادفع مثان    

يت تلااااك الرغبااااات الريفيااااة الاااا 
احتضاانتها احااال  عشاارية باارزان   
وكااا نها ر اااوا التااااري  اربيااال   

دوامتها االبدياة ماع املاوت حلماًا     و
ريًا كلفهااا مااام يكلااف أي   اسااطو

عشرية فاو  بقااع كردساتان مناذ     
انتفاضاااة الشاااي  عباااد الساااال     
الازاني يف مطلع القارن العشارين   
و حتى نيل ابرياة الكاملاة بعاد    
حاارب اعلاايو ااوىل. و نعااود اىل   
الرحالة الذي يصف املدينة "بانها 
غارقاااة يف ك باااة يومهاااا. مديناااة  
تسر  ابجار مان اببال القرياا     

ن نفساها مان م سااة اخارى     لت ص
هاا و لكنهاا   ةقد يتعرض اليها ابنا

تفتخر عا ت رخيها الطويل انها ال 
تاااان   اىل عاصاااافة و كاااال وال  
ترساااله االسااااتانة اليهاااا يقااااول:   

 بعثتموني اىل وجع الرأس."
احبااة يف نهااار املدينااة املاارتب   
عاان زماان يتعاااطف مااع رغاابيت     

ب ستعادة ذكريات ماا كاان  صال    
احمليطة باملديناة   لي فو  الرواقا

الاااايت م تتاااازين بشااااكل يليااااو  
حبريتهااا املفضااوحة علااى اكياااس  
الرمااال ملتااااريس حااارب الرباياااا،  
هلت املدينة صيط نفسها بنمطاًا  
ريفيًا مكتسا مان طباع عصاامي    
لرجل قاد هذ  البالد اىل احالمهاا  
الشهيدة، و اقصد الازاناي اعالاد   
"املال مصطفى". ف ربيال  اطاة   

ملااال و معاناتااه، و  باانمط تفكااري ا 
حاااااني اراد صااااادا  ان  علاااااها   
عاصاامته صاايفية. كااان الاارأي يف   
جملااس الااوزراء ان يااب  مدينااة    
اخرى ا اذاتها تقرتب من ابافة 
االوىل لسااافني. و كااااد يعلااان عااان 
ذلك. و لكن احدها نصا ه، باناه   
يف فعلتاااه هاااذ  يااازاحا وجاااود    
الت ري  و كاان يقصاد اربيال، بال     

 ة: اناه  ان صدا  فها مان النصاي  
يزاحا وجود املاال. و اناه يعارف    
عناد املاال مناذ مفاوضاات كاللاه.     
قال دعونا من هاذا و احبثاوا عان    
ارض واسااعة وسااط املدينااة لاانيب  

 عليها م سسات ابكا الذاتي.
و اىل اليو  يكاد مقر ابكومة 
ابالي الاذي با  يف زمان الساابو     

هثااال معماااارًا متميااازًا رغاااا ان  
عشاار عااا  املدينااة خااالل مخسااة 

ماان توديااع رةاي هلااا، زحفاات اىل   
هاا  ءابضارة بشكل كابري، لكان بنا  

املعماااري ماان الااداخل هاال هثاال  
طاارازا لاازمن باادت فيااه قساااوة     
نظرات املاال حافلاة بكال طقاوس     
ابيااااة و وجااادانها. و علاااى حاااد 
قاااااول احاااااد دارساااااي القضاااااية 
الكردية: فالازاني اعالد نال مان  

لوعرة املنايف و املسريات العسرية و ا
ري يف املعاااام اكثاار منالااه أي ثااو   

هكن ان نقاارن مسارية اعباز او    و
ر ماتسمى ت رخيًا مسرية "عبور نه

اراس" اسااارية االلاااف ميااال ملااااو 
 مسرية كاسرتو يف غاباات كوباا يف  و

نضاااله ضااد الااديكتاتور باتيسااتا،  
ومسااارية امللاااح للمهامتاااا غانااادي. 

ئك اولوالفر  بني املال مصطفى و
ياال سااونك و تيتااو و مانها كاايا ا 

كاناات هلااا مسااريات ايضااًا، انهااا  و
 اربون نظاا  و متسالط و عادو    
واحااد. الازانااي حااارب اكثاار ماان 
نظااا  و اكثاار ماان عاادو، مسااريته  
امتاادت ماان العهااد امللكااي وحتااى   
العهااد الصاادامي، و يااو  اغمااا     
ازلية ابلاا يف عينياه و تاوفى يف    
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و دفاااان يف قريااااة   1979عااااا  
انية يف "شنو" االيرانياة الكردسات  

اياااران، كاااان مراسااال الواشااانطن  
بوست حاضارا يف مراسايا الادفن    
و كتا يف تغطياة ملراسايا الاوداع    

 املهيبة:
"كان تاراب الازمن يهاال علاى     

  وقاااا املاااال. ابنااااة  و مستشاااار  
يلفهااا الصاامت حبريااة و خشااوع   
وكااان الصاادى القاااد  ماان وديااان   
كردساااتان العااارا  يت ااادث عااان  
 سرية قاسية و عصامية لرجال م 

يبتساااااا يف حياتاااااه اال عنااااادما  
 يبتسا شعبه."

هاااذ  الكلماااات الااايت دونااات    
بظاااة التودياااع االبااادي لقاةاااد    
الكردي ذكارت  بقصايدة لشااعر    

شاوان" قاهلاا    ىكردي يدعى "كااك 
 :1958عا  

 قليب كان  هش بالبكاء
 اني كنت ارى كردستان

 الصقو امانيها..
هاااذ  الصاااورة اعكساااها علاااى  

يتهاااا املديناااة و هاااي ترتااادي حر
البهيجااااة االااااوان كمااااا باااادالت   
راقصااات الاادبكات الكرديااة الاايت    
ملئات ناااهري ب بتساامة شاابقة و   

اناااا اراهااان يهتااازن كماااا شاااجرة   
البلوم يف سافح بشاتكه يف ازمناة    
قدهااة وقااد صاانعن داةاارة ماان     
ايقاعاااات مبتهجاااة علاااى عشاااا   
ابافااة الضاايقة قاارب شااالل كلااي 
علي بيلك، هذا الشالل املرساو  يف  

ا  كلااه ان صااورته  طفولااة العاار 
مطبوعة يف كتا جغرافياا الصاف   
اعااااامس االبتااااداةي، وحتااااى يف  
االطلاااس العراقاااي القاااديا كاااان   
الشااالل مرسااومًا باا لوان مجيلااة     
تشعل الرغبة يف احالمناا الايئاة   
ان نرا  ذات يو  ولكننا و الغريا 
اننا م نشاهد  يف سفرة ساياحية  
كمااا متنينااا باال شاااهدنا  و  اان  

 برب.جنودًا يف ا
اودع اربيااال بنظااارات تتساااع  
برغبااااة ان ارى املدينااااة تغااااادر  

  نتها التارخيية.
يقااول ابمااوي: انهااا مدينااة    
محاااراء مااان طوبهاااا القاااا  مااان  

 ابديتها الطاعنة يف السن.
اني اراها مدينة ال تنعزل عن 
 نتها القدهاة و صامتها يارتكن    
اىل محاقااات مورساات ضاادها هلااذا  
 ف ربيااال متتلاااك تقااااطيع حاااادة  

داةمًا، و هي واحدة من املدن اليت 

ال تشااااغلك ببهاااااء روحهااااا، باااال  
باعفي الذي يكونها. و داةما كاان  

 هذا اعفي هو السعي اىل ابرية.
صااااعودا اىل ساااافني. كانااااات   
اعضرة معلقة على افو ال ينتهاي  
ماان جبااال غلفاات اساااطريها بااني 
الااانغا السااامفوني لرعااااة الااازمن 
املنساااي، اولئاااك الاااذين يرتااادون  

ية جلود ما عزها كي يصبح احذ
 سريها موسيقيًا.

كانت ابباال تعكاس يف رةاهاا    
شاااكل اهليمناااة علاااى الكاااون مااان 
خااااالل تااااداخالتها و اتفاعاتهااااا  
اهلاةلااة و ك نااك تاارى العااام ماان   
خااالل نافااذة العلااو و اناات تصااعد 
سااااالا الاااااذهاب اىل الالمنتهاااااي.  
فاببااال الاايت تسااتقبل ناااهرك و 

لاايت اناات تهااا بالااذهاب اىل املاادن ا
صنعتها ارية هذا الشعا بدءًا مان  

اىل اللوفة الرابعة  –"اللوفة االوىل 
عشاار" قباال الوصااول اىل مصاايف  

 صالح الدين.
وماااااع اول نسااااامة تااااادخل   
فضاااءات روحااي ماان هااذ  البلاادة  
الاايت صتفااي بلياال ابلااا عنااد     
مشااارف الباادء اىل العمااو الشاااهو  
لكردسااتان، تطاال امنياااتي علااى    
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ناان  خدر متشعا الوي عنقاي حب 
غرياا و انااا امتناى ان ارى ابهااة   
الااايت يقاااع فيهاااا مصااايف "سااار  
رشت" فلي مع هذا املكان ذكريات 
ال صصى وقد خلادت شايئًا منهاا    
يف مقالااة لااي عاان شاااعر العاارا     
الكاابري  مااد مهاادي ابااواهري،    
عنما دفاع القادر ابميال نااهري     
ارى العظيا ابواهري اول مارة  
يف حيااااتي وهاااو يت مااال العماااو    

خضر ازلية ابمال على حافاة  اا
من اادر بساارة رشاات و كناات قااد  
ا يت املكاان "كااة اباواهري":    
هاااذ  ورقاااة مااان صاااباي، اعياااد   
كتابتها لفطرية خواطر ااماس و  
كثاااااارة اخطاءهااااااا الن ويااااااة و 
االمالةياة و البالغياة، و لكنهااا أي   
هذ  الورقاة متلاك روحاًا مشاتعلة     
بابماس و الفجاةية املبهاورة مان   

ًا من الرماوز ساي تي هاذا    ان واحد
املساااء يشاارب "شاااي و القهااوة و    
اللاااو" و يظااال لسااااعة يت مااال    
الاااوادي املمتاااد ب زلياااة العشاااا و 
الصخر و خيوم املاء الن يلة اليت 
تبدو للناهر مثال حياات صاغرية    
تلتاااوي علاااى بعضاااها مااان فااارم 
ابوع. املكان يدعي "سر  رشات"  

و القاد  الذي ستقد  له كال تلاك   
و هارس طقس الت مال  املشروبات 

املسااةي هااو الشااعر الكاابري  مااد   
 مهدي ابواهري.

للااابالد املوساااومة كردساااتان،  
ساا ر لااتلط خبضاارة القلااا، و    
اريتهاااا موشاااومة بقهااار تااا رخيي  
عجيااااا، و هنااااا يف هااااذا املكااااان 
يااااداعب  مياااال لتفقااااد ازليااااة  
الصاامت الاايت تنتمااي اىل حداثااة    
النايات و شرود نظرة املساء الاذي  

اجس ابمال مان تنااوب   هتلك ه
الفصول، هنا يف سر  رشات صاس   
ان ذاكرة املكان هي كون هاةل من 
االشااياء الواقفااة، ابباال، الشااجر،   
الصاااخر، الغياااو ، و القااارى الااايت  
تساااعى اىل تااادبري يومهاااا دون ان  
تلتفاات اىل شااجن حضااارة مااا او     
االلت ا  بهاا، فاالروح الايت رأيتهاا     
يف الاااذت الريفياااة لقااارى "سااار   

نها صاا النا ي ب حالمهاا    رشت" ا
البسااايطة دون ان تلتفااات لتااا ثري 
احمليط. قاال كاكاا عماران و  ان     
منااد اقاادامنا يف حليااا املاااعز، و   

 تتدفس يف الليل، غريها بطر.
وقتهااا ايقناات اىل ان الطبيعااة 
يف صاااريورتها البداةياااة السااااحرة 

هكنهااا ان ختلااو قناعااة بابياااة   
الساارمدية دون اباجااة اىل تعلااا  

ءة و الكتاباااااة و العلااااااو   القااااارا 
االخرى. هلذا اخاذت قناعاة كاكاه    
عمران جبدياة و ركنات اىل زاوياة    
انتظااار ماان  ااا كاال عراقااي ان  
ياارا  بطاقيتااه املبتهجااة بعاارس    
القصاااةد و هااي ترسااا بهجتهااا يف 

 مساء اري ال هل من مشاهدته.
ومااان سااار  رشااات عاااودة اىل  
صاااالح الااادين ثاااا هبوطاااًا  اااو 

قرات الشعر  .. املدينة اليت شقالو
قبل غريها من مدن كردساتان، و  
كانت اديرتها صتضن قلا يساوع  

 و قلا الطبيعة:
اليها تلك اليت تاذكرني ب يلياا   

 و كناةس سقوف البلوم..
ارتديها كمن يرتدي دعاء اال  
يف ساافر  االباادي اىل القمااا الاايت   

 تعزلنا عن صراع امللذات..
 انت يا مدينة روحي

فااة يااامن سااكنها الاارب، بعاط 
ن سااورك و ساافني العشااا و حنااا

 مشكورو
 يا شقالباذ الكلدانية..

ترمحاااك االديااارة و القلاااوب   
 اليت صبك
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  سالما لك شقالو
اناات تعباادين بهجاايت حباااس    

 نساةمك الدافئة
قصااايدة دونهاااا قاااس علااااى    

 جدران دير الربان بيا
النااازول مااان مصااايف صاااالح 
الاااادين اىل شااااقالوة هااااو ناااازول 
للنساااااخة فضااااارية مااااان دملاااااون 

ن، بعااااد ان نفاااارتض ان كردسااااتا
جنة السومريني هو دملون و الايت  

 هي اليو  جزر مملكة الب رين.
تنشط ذاكرتي و انا اجتاول يف  
شااقالوة، هااي مدينااة الرهبااان و   
القيلاااوالت الااايت تااانعا بصااا بة  
املالةكة، و اديرتها صالوات تاوازي   

قاماة اببال حاني تتعادى احااال      
املصااالني. و كانااات حاااني تااازف    

اجااات عليهااا  ابناةهااا اىل حااروب
تت صاان جبماهلااا و تعيااد متشاايط 
هفاةرهاااا و هاااي تساااتعيد ازلياااة 
وجودها ياو  قاد  اليهاا و اعظهاا     
االول و انعشه الربياع و قاال بعاد    
ان فااااتح كتابااااه املقاااادس: لقااااد 
اختاااارني اهلل و املسااايح اوساااس   
جمدًا لساال  هاذ  ابباال و لاتكن     
هاااذ  االرض مااادعاة للساااكنية و  

 قاباد". هلتسمى "ش
ت املديناااة مطمئناااة اىل  ولاااد

س ر ليالي و ديناهاا عاامرة بكال    
فواكااه اهلل، و يااو  زارهااا ياااقوت    

ابمااوي، قااال: وجاادت نفسااي يف   
جنااة الكاارد، انهااا واحااة يف قلااا    
واحاااة، و اببااال يعطيهاااا لوناااه   
الرتابااي فيسااكن اىل خضاارة املكااان 
 فيساااااااار الناااااااااهر ماااااااان اول  

 نظرة ابفن.
ال ارعف احدًا سوى ايليا الذي 

 ربيئة ابلا ايا  حرب شارك 
السنوات الثمان، ايليا معلا من 
اهل شقالوة طيبته تقف جنبًا 
اىل جنا مع طيبة القديسني، 
عشت معه عهدًا من الفة ابهات 
لكنه تسرح يو  قال صدا  و 

ب اشد اوارها: ال اريد كرديًا حر
  جيشي! يف

 

 

  الكوردية لدولةا
  االختالف وثقافة

 الفضل رمنذ الدكتور: بقلم
 

 قاااانوني أسااااس هنااااك هااال
 يف الكوردياااااة الدولاااااة لتكاااااوين

 حركاااااة ان وهااااال؟ كوردساااااتان
 خيانااة للكااورد الشااعيب االسااتفتاء

 مشروع سلمي تعبري هي أ  للوطن

 يف الكااااوردي الشااااعا حااااو عاااان
 العقال   ارت   هل و؟ تقريراملصري

 م اذا االخاااتالف ثقافاااة العرباااي
 تارو   وملااذا ؟ االخر حقو   رت 

 اي دون الااتفكري االحاديااة االفكااار

 وان حتااى االخاار بقااو  اعتبااار
 وتاااااري  وطاااان يف شااااريكا كااااان

 االسااائلة هاااذ ؟ مشااارتك ومصاااري
 اىل للوصاول  داةماا  ذها   يف تادور 
 باني  بسال  للتعايش صيغة أفضل
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 بعياادا الااديانات واتباااع القوميااات
 االلغاااااء وسياسااااة الااااتكفري عاااان

 جديااد عاارا  هاال يف والتخااوين
! دهقراطاااايو تعااااددي فيااادرالي 

nbsp ; ابااوار  اسااس  علااى  قاااةا 
 حقااو  واحارتا   املت ضار  السالمي 
 وترسااي  القااانون وحكااا االنسااان

 .االختالف ثقافة
 مان  االالف مئاات  خرجت لقد

 يف الكااااااوردي الشااااااعا مجااااااوع
 وبصااورة العااام ودول كوردسااتان

 يف رغبااتها عاان للتعاابري ساالمية
 اشاااراف صااات االساااتفتاء اجاااراء

 بياان  مان  والتثبات  املت ادة  االما
 مستقبلها بش ن ابقيقة رغبتها

 ارضاها  علاى  وحياتها ووجودها
 تكفلاه  وقاانوني  طبيعي حو وهو

 واالعااالن الاادولي القااانون قواعااد
 والعهااود االنسااان بقااو  العاااملي
 جزءا باعتبار  به املل قة الدولية

 ان اال .املصاري  تقريار  يف اباو  من
 تصار ات  صادور  لالنتباا   امللفت

 العااراقيني  ولنياملساا بعااا ماان
 يف متعاااااددة مقااااااالت ونشااااارت
 االنرتنيااااات ومواقاااااع الصااااا ف
 القيااااا  الكااااورد علااااى تسااااتكثر

 هاذا  ممارساة  عن السلمي بالتعبري

 هاااذ  مااان بعضاااا وكانااات اباااو
 جارحاااة والتصااار ات الكتاباااات

 الشااااعا ماااان املاليااااني ملشاااااعر
 ذلاك  ومن قسوتها بسبا الكوردي

 الاااذين العااارا  يف الكاااورد اتهاااا 
 الشاااااعيب االساااااتفتاء يف شاااااركوا 

 عباااارة وهااي  باعوناااه ووصاافها 
 من الكثري بها فوجىء جدا قاسية

 والقومياااااات الكاااااورد و العااااارب
 القااااء ولغااارض، ايضاااا االخااارى

 سااان اول املوضاااوع علاااى الضاااوء
 ومادى  الكاورد  أصال  علاى  التعرف

 الساالمي التعاابري ممارسااة شاارعية
 هلااا اخاارى ومواضاايع الاارأي عاان

 ماان ماانطلقني احملااور بهااذا صاالة
  اا  الاذي  ابضاري ابوار اسس

 ونشاار االخاار احاارتا  يف يسااود ان
 وعاااااد  االراء تعددياااااة ثقافاااااة

 او االفكااار تباااين عنااد التخااوين
 لتباااااين تبعااااا انسااااجامها عااااد 

  املنطلقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات

  .االراء واختالف
 اهميتاه  تظهار  املوضاوع  وهذا

 الاارأي احاارتا  ضاارورة خااالل ماان
 التعصاااا ونباااذ االخااار والااارأي

 هنااك  ماايزال  اذ والغلو والتطرف
 القاومي  الفكار  ببقاياا  يتمسك من

 شااااعارات علااااى القاااااةا العربااااي
 الكااوارث اال لنااا جتلااا م وهميااة

 شعارات مثل الورقية واالنتصارات
 ولعال .! .بغداد عا القدس صرير

 القاااوى لاااه تتعااارض ماااا أخطااار
 للساااااال  احملباااااة قراطياااااةالده

 فكااارا تواجاااه حاااني واالعتااادال
 دينياا  دااساتبدا  و متطرفاا  قوميا

 النهماا  السياساي  االساال   قوى من
 االحاادي  التفكري منط يف يشرتكان

 وبرفا الشخصية وعبادة املنغلو
 .  به القبول وعد  االخر

 ؟ الكورد هم من
 مااان جااازء الكاااوردي الشاااعا

 بني اجملزأ  العريقة الكردية اآلمة
 تاااري  يعااود حيااة متعااددة دول

 عااا  االف 5 ماان أكثاار اىل الكااورد
 ب تسمى اليت أرضها لىع وجدوا

(  كوردسااااتان  أو الكااااورد  أرض) 
 ورد وقااد.الكااورد وطاان هااي الاايت
(  نياملياادي)  القااديا الكااورد اسااا

 او التورا  ومنها القدهة الكتا يف
 Old testament القدهااة الوصااايا

 فاااان وهلاااذا(،  القاااديا العهاااد) 
 يف ارضاااها علاااى الكاااورد وجاااود

 حتاى  تركياا  وجناوب  ايران غرب
 ثابات  هاو  محارين  جبالو سنجار
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 يف وجاااودها يعاااد مماااا تارخيياااا
 اببااااال اقلاااايا او اببااااال أرض

 الشااعوب ماان اساابو هااو( ميااديا)
 هااااذ  انقساااامت وقااااد، االخاااارى

 بعاد  السايما  و بعاد  فيماا  املنطقة
 وجتاااازأت االوىل العامليااااة اباااارب

 يف تساكن  شعوب اىل الكردية االمة
 كوردسااتان، ) العاارا  كوردسااتان

 ويف ايااران بغاار ويف(  ابنوبيااة
 تركيااااا يف الشاااامالية كوردسااااتان

 باالضااافة هااذا، سااوريا يف وكااذلك
 هاااجرت ةغفااري اعااداد وجااود اىل

 ولبناان  االردن اىل االماان  عن حبثا
 عان  حبثا االرض بقاع من وغريها

  .االمان
، الفيلايني  الكورد ان اىل ونشري

 االمااااة هااااذ  ماااان جاااازء وهااااا
 مان  العديد يذكر حية، الكوردبة

 بقايااااا ماااان انهااااا ىلا املاااا رخني
 وسااط يف الكااوتيني او العالماايني

، باادر ، مناادلي)  العاارا  وجنااوب
, زرباطياااااة، خاااااانقني، جصاااااان

 املادن  مان  وغريهاا  بغداد، كركوك
 االيرانية املدن جانا اىل العراقية

 الفيليااااون والكااااورد(.  االخاااارى
 كوردياااة عشااااةر مااان ين ااادرون
 منطقاااااة يف عاشااااات معروفاااااة

 صاة وخبا العارا   وشر  خوزستان
 اقااد  ماان وهااي دجلااة شاار  يف

 والايت  العرا  يف التارخيية املناطو
 .الشااااراةع اقااااد  عليهااااا نشاااا ت

 للداللاة  تقاد   ماا  كال  اىل ونضيف
 الشااااعوب ماااان الكااااورد ان علااااى

 املناااطو اسااتوطنت الاايت القدهااة
 ماان بعضااها ان هااو اليهااا املشااار

 وبعضاها  االيزيدياة  الديانة اتباع
 هوقلا  اليهودياة  الدياناة  اتبااع  من

 املساي ية  الدياناة  اتبااع  من منها
 اتباااع ماان الكااورد ماان والغالبيااة

 التناااوع وهاااذا .االساااالمي الااادين
 قااد  علااى ساااطع دلياال الاادي 

 يف للكاااااورد التاااااارخيي الوجاااااود
 ! .املنطقة
 الشااعوب ماان الكااورد كااان واذا
 مثال  يساعون  فها املساملة القدهة

 حبريااة العاايش اىل الشااعوب باااقي
 احقااااااوقه وممارسااااااة وسااااااال 

 الااديانات تقرهااا الاايت االنسااانية
 الوطنيااااة والقااااوانني واالعااااراف

 العااملي  واالعاالن  الادولي  والقانون
 املل قاة  واملواثياو  االنساان  بقو 

 ساالبت ثابتااة حقااو  وهااي، بااه
 عاانها وحجباات مااار دون ماانها

 الدفاع اىل اضطروا مما سبا دون

 حقاااوقها وعااان وجاااودها عااان
 مشااااروع طريااااو وهااااو بااااالقوة
 .متوت ال لشعوبفا لالحرار

 للشاعوب  املصري تقرير حو أن
  علاااااى ينطاااااوي عاااااا  بوجاااااه

 :هما جانبني
 االختياااري االصاااد حااو - أوال

 ودولاااة واحاااد كياااان يف ااخاااوي
 املشاارتك العاايش حااو أي واحاادة
 و ابقاو   تت ادد  رضااةي  باتفا 

 القااانون و الدسااتور يف الواجبااات
 يف الكوردي الشعا اختار  ما وهو

 قاارار يف مااثال العاارا  كردسااتان
 العارا   لكردساتان  الوط  اجمللس

 اختااااااااار حااااااااني 92-10-4 يف
 العالقاة  لتنظايا  منطا الفيدرالية

 العراقياااة والدولاااة الكااارد باااني
 يف املباادأ هااذ  ت كااد املركزيةوقااد

 للمرجلااااة الدولااااة ادارة قااااانون
 املااااادة يف جاااااء االنتقاليااااةحية

 ي:  يل ما الرابعة
 العاااارا  يف ابكااااا نظااااا )) 

 ،(فاااادرالي) اصااااادي, مجهااااوري
 و اااااري, تعااااادد ي, دهقراطاااااي

 ابكومة بني فيه السلطات تقاسا
 اإلقليميااة وابكومااات االصاديااة

 واإلدارات والبلاااديات واحملافظاااات
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 االصااادي النظااا  ويقااو . احملليااة
 ابغرافيااة ابقاااةو أساااس علااى

 السالطات  بني والفصل والتارخيية
 العار   أو ااصل أساس على وليس

. املااذها أو القوميااة أو ثنيااةاإل أو
 قاارار يف املباادأ هااذا ت كااد كمااا((. 

 1546 رقاا  الادولي  االمن جملس
 .2004 لسنة

 ت سااايس و االنفصاااال - ثانياااا
 مسااتقلة دولااة أي مسااتقل كيااان

 الشاعا  وحو الشرقية تيمور مثل
 دولتااااه ت ساااايس يف الفلسااااطي 

 املسااااتقل الكيااااان املسااااتقلةوهذا
 بت سااايس املعااا  الشاااعا يقااارر 
 لالسااتفتاء وفقااا املسااتقل الكيااان

 االمااااا واشااااراف رقابااااة وصاااات
 منااااطو يف حصااال كماااا املت ااادة

 حاو  من كجانا العام من عديدة
 وفقااا مصااريها تقرياار يف الشااعوب

 الااااااادولي القاااااااانون لقواعاااااااد
 سنشاري  الايت  الدولياة  واالتفاقيات

 هااذا ممارسااة فااان وبالتااالي اليهااا
 ممارساة  وامناا  خيانة ليست ابو
 وانساانيا  دولياا  ثابت يقانون بو

 الظلاا  من عانت اليت الشعوب من
 الساااانني ماااار علااااى واالضااااطهاد

 لااه شااعا ماان جاااء اذا والساايما

 طويال  تااري   ذات صررية حركة
 العراقيااة الدولااة عماار ماان أطااول

 الكااوردي الشااعا بااذلك ونقصااد
 الاايت الت رريااة القوميااة وثورتااه

 االالف مئاات  التضا يات  مان  قد 
 ابرياة  وطريا  علاى  الضا ايا  من

 و ابيااااة يف اباااو عااان والااادفاع
 .الوجود

 مان  هل االن املطروح والس ال
 اختيااار يف للكااورد قااانوني اساااس

 الدولاة  ت سايس  وهاو  الثااني  ابل
 العاااايش اساااات ال اذا الكورديااااة

 االصااد  اساس على القاةا املشرتك
 يف خياااار  ان وهااال؟ االختيااااري

 خياناااة املساااتقلة دولتاااه تكاااوين
 ؟بو ةممارس ا  وطنية

 ةدول بال شعب الكورد
 ؟ةدول بال امة أم

 هااي دولااة أي اركااان ان الشااك
 السياساي  والنظا  واالقليا الشعا

 لكااال وان، الشااارعية ابكوماااة او
 وفقاا  مصاري   تقرير يف احق شعا

 واسااتنادا الادولي  القاانون  لقواعاد 
 الادولي  العهاد  من 1/  7 املادة اىل

 والسياسااااية الثقافيااااة لل قااااو 
 بقااو   العاااملي عالنباااال  املل ااو

 ان والشااك .1948 لعااا  االنسااان

 الدولااة لتكااوين القااانوني االساااس
 نقطااااتني يف تتمثاااال الكورديااااة

 :وهما
   الكوردية الدولة اركان -اوال
 الشااااعا وجااااد: الشااااعا. 1

 مناذ  كوردستان وطنه يف الكوردي
 يف ا ااه جاااء وقااد الساانني االف

 القاديا  العهاد  او القدهاة  الوصايا
 امليااديون تساامية صاات (التااوراة)

 الااااذين امليااااديون هااااا فااااالكورد
، تركياا ) متعددة دول بني توزعوا

، لبناااان، ساااوريا، اياااران، العااارا 
 أمااااه والكااااورد .(وغريهااااا االردن
 هااذ  بااني وجماازأة مشااتته كاابرية
 يعاود  ةةا التجز سابا  وكاان  الدول

 1916 بيكاو  ساايكس  اتفاقية اىل
 دون االن اىل مقسااااما هاااال وقااااد
 والشااعا, غبتااهلر وخالفااا رضااا 

 باال  شعا) هل العرا  يف الكوردي
 لعا  سيفر معاهدة ان رغا( دوله

 الشااعا حااو علااى نصاات 1920
 الاايت املسااتقلة دولتااه يف الكااوردي
 لعااااا  لااااوزان معاهاااادة عطلتهااااا

 تعاارض و حاو  وجاه  دون 1932
 خطارية  دولياة  جاراةا  اىل الكورد

 املختلقااااة ابكااااا انظمااااة ماااان
 صادا  /  البعة حكا من وخباصة
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 عان  التقال  البشااعة  مان  حدا غتبل
 مان  اساتعملت  اليت االساليا بشاعة

 مدينااة ضاارب منهااا وكااان النازيااة
 ودفاان الكيماااوي بالسااالح حلبجااة

 قبااور يف احياااء وهااا االالف مئااات
 وزرع القاارى هااد  ومنهااا مجاعيااة
 سياساااة واعتمااااد االلغاااا  مالياااني

 ابااااادة لغاااارض العرقااااي الااااتطهري
 دولياة  جرهة وهي البشري ابنس

 كاااال صرمهااااا خطاااارية عمديااااة
 القاانون  وقواعاد  الدولية االتفاقيات

 هجااارة اكاااا جااارت كماااا الااادولي
 خوفاا  1991 عاا   الكاوردي  للشعا

 فاصاادر السااابو النظااا  بطااش ماان
 املارقا  قارار   الادولي  االمان  جملس
 بماية 1991/  5 ابريل يف 688

 وقاد .االنسان حقو  واحرتا  الكورد
 العاارا  يف الكااوردي الشااعا ناضاال

 دفاعا مسل ا نضاال ثا سلميا نضاال
 وطبقاا  والوجود ابياة يف حقه عن

 لالماااا العاماااة ابمعياااة لقااارارات
 صاااراحة  اعرتفااات الااايت املت ااادة

 للشااعوب املساالح النضااال بشاارعية
 بقرارهااااا واالجنبيااااة املسااااتعمرة

 االول كاااانون 12 يف 2955 رقاالااا
 االول كاااانون 17 ويف 1972 لعاااا 

 .1976 عا 

 يف ديالكااااااااااور والشااااااااااعا
 فياااه تتاااوافر العااارا  كوردساااتان

 سكان يف الشعا وعناصر مقومات
 ضارورية  وهاي  العارا   كوردستان

 تقريار  حاو  مبادأ  انطبا  لغرض
 الكوردياااة اللغاااة)  وهاااي املصاااري

 واالحسااااس الكوردياااة والثقافاااة
 ةاملتمياز  واهلوية املشرتك بالتاري 

 لاه  املعاام   دد باقليا وارتباطه
 رخيياااةوالتا ابغرافياااة حااادود 

 هااذا ابااا    وقااد(  والقانونيااة
 بعاااد العراقياااة بالدولاااة الشاااعا

 رغبتاه  دون االوىل العاملياة  ابرب
 يساتفت  م حياة  رضا  غري ومن

 االجاراء  هذا على الكوردي الشعا
 ةالرغبااااا دون عملياااااة وكانااااات

 هاااذا مااان  عااال مماااا ابقيقاااة
 الرومانية والقاعدة باطل االجراء

 هاو  باطال  علاى  با   ماا  ان تنص
 ايفااااء عاااد  عااان فضاااال باطااال

 املتعاقبااااة العراقيااااة ابكومااااات
 .الكوردي الشعا حيال تزاماتهالبا

 اقلاااايا للكااااورد :االقلاااايا. 2
 ارض وهااااي كوردسااااتان يساااامى
 الساانني ماان االالف منااذ االكااراد

 لالمااة ةةااتجزوامل التقساايا رغااا
 طبقاا  متعاددة  دول بني الكوردية

 1916 بيكااو سااايكس لالتفاقيااة
 علاى  الكاوردي  االشاع  استقر وقد

 يناال  ان دون وفعلياا  واقعيا ارضه
 واالنسااااانية القانونيااااة حقوقااااه

 تقريار  يف ابو فيها اا ةاملشروع
 يف صاراحة  اقرار    الذي املصري

 املل ااو العهااد ويف الاادولي القااانون
 .االنسااان بقااو  العاااملي باااالعالن

 ابغرافيااة حاادود  االقلاايا وهلااذا
 همعروفااا والقانونياااة والتارخييااة 

 ادارة قاانون  يف ايضاا  تاكد ما وهو
 يف االنتقاليااااة للمرحلااااة الدولااااة

 كركوك وان(.  53 املادة)  العرا 
 .االقليا هذا حدود من جزء

   كركوك ملدينة القانوني الوضع
 وضاااااع أن نعتقاااااد  اااان  و

 التااااااارخيي كركااااااوك مدينااااااة
 والثقااايف واالجتماااعي وابغاارايف

 ال ااا  يشري واالث  واالقتصادي
 كركاااااوك أن إىل لشاااااكا يقبااااال
 تقااع مهمااة كردسااتانية مدينااة

 العاارا  كردسااتان حاادود ضاامن
 بال  وقانونياا  وجغرافياا  تارخييا

 الكاورد  وان كوردساتان  قلا هي
 يشااااكلون الااااذين السااااكان هااااا

 وضااواحيها املدينااة يف ااغلبيااة
 ماان الاارغا وعلااى القااد  منااذ
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، ااخااااارى القومياااااات وجاااااود
 واآلشااوريني والرتكمااان كااالعرب

 ماااان السااااكان أن إال، وغريهااااا
 أغلبياة  شاكلوا  الذين ها الكورد
 على اادلة أها من ولعل السكان

 عااا  النفااوس إحصاااء هااي ذلااك
 الكاااورد قباااور وكاااذلك 1957

 إىل البعااة  حكومااة سااعت الاايت
 و مال هاااا وتغااايري بهاااا العبااة 
 املال الزعيا مطالبة بعد خباصة

 إحصاااااء  البااااارزاني مصااااطفى
 علاى  كشااهد  الكاورد  مان  القبور

 حااادود ضااامن املديناااة ولدخااا
 علااى رد  معاارض يف كوردسااتان

 علااى املفاااوض ابكااومي الوفااد
 اانظمااة دفااع مااا وهااو 1970

 عهااد يف وخباصااة –!  املتعاقبااة
 عادواني  نهاو  اتباع إىل – البعة

 االخارى  والقومياات  الكاورد  ضد
 علاى  والسايطرة  ااعرا  بتطهري

 الثااروات ماان املدينااة مقاادرات
 كمااا – تاادخل وهااو الطبيعيااة

 – اإلنساان  وحقاو   يتنافى بينا
 االجتمااااعي النسااايو علاااى اثااار

 والبنياااااة العرقاااااي والرتكياااااا
 بل. ابغرافية وابدود الت تية

 إىل حتاى  امتاد  السالطات  نهو أن

 وبااادفن تاااارة بدرساااها املقاااابر
 ويف كركاااوك منااااطو يف العااارب

 مااااان اآلالف عشااااارات تاااااوطني
 جاناااا إىل فيهاااا الفلساااطينيني

 املناااطوو ااحياااء أ اااء تغاايري
 ب  ااااااء وتساااااميتها الكردياااااة

 عنصااااارية بعثياااااة أو عربيااااة 
 البعااة  حااي مثاال واسااتفزازية

 العماااال وحااااي النخااااوة وحااااي
 وأ  القادسااااية وحااااي الشااااعيب

 والصاااااامود وصااااادا   املعاااااارك 
  .وغريها…

 1957 عاا   إحصااء  إىل ووفقا
 يف الكااااورد السااااكان نساااابة فااااان

 وهاو % 48,3 هاي  كركوك مدينة
 ووفاا هعلياا اتفااو الااذي اإلحصاااء

 بينمااااا 1970 عااااا  ريذار بيااااان
 الساااكان  لعااادد النسااابة نقصااات
 1977 عاااا   إحصااااء  يف الكاااورد
 سياساة  بفعال %  37,33 وصارت

 أمااا، العرقااي والااتطهري التعريااا
 21,5 حاوالي  كانوا فقد الرتكمان

 إحصاااء يف النساابة أصااب ت ثااا% 
 هااذا ويف%،  16,31 1977 عااا 

 الااادكتور ااساااتاذ يشاااري الصااادد
 حديثااه رضمعاا يف ابلاايب حساان
 يف للكااااااورد الفيدراليااااااة عاااااان

 كركااوك مدينااه عاان كوردسااتان
 :مايلي قاةال

 اامااااار يتعلاااااو وحياااااة)) 
 يسامى  ماا  يااز  الكردية باملنطقة

 يتعلاااو حسااانا، كركاااوك بعقااادة
 كركاااوك كانااات إذا ااااا السااا ال

 أ  كردساتان  منطقة ضمن تدخل
 التارخيية املعطيات ناحية من؟ ال
 علاو  امل فاان  والساكانية  الواقعية و

 مااان تتكاااون كانااات كركاااوك أن
(  ااكثريااااااة وهااااااا)  ااكااااااراد
 وهلاذا ، العارب  ثاا  ومان  والرتكمان

 كركااوك تاادخل أن ابتمااي فماان
 االصاااد يف كردسااتان إقلاايا ضاامن

 ((.أخرى صيغة يف أو الفيدرالي
 املوقااف إىل اإلشااارة ماان والبااد

 املاااال املرحاااو  للااازعيا الشاااجاع
 قاال  حية هنا البارزاني مصطفى

 للوفد 1970 عا  مفاوضات أثناء
 خبصااااوص املفاااااوض ابكااااومي

 هاي  كركوك أن: )) مايلي كركوك
 يف ههاار وإذا كردسااتان ماان جاازء

 ليساوا  ساكانها  أكثرية أن اإلحصاء
، باذلك  اعارتف  لن ف نا ااكراد من

 ااكاااراد أماااا  أصمااال لااان إنااا 
 كركاااوك عااان التخلاااي مسااا ولية

 هنااااك ان اىل نشاااري كماااا.((. ……
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 العارب  القاانون  فقهااء  مان  العديد
 مديناة  اعتباار  اىل ذهباوا  والكورد

 اقلااااايا مااااان اجااااازء كركاااااوك
 .كوردستان

 للكاورد : السياساي  النظا . 3
 شااااارعية حكوماااااة العااااارا  يف

 ماااان (  53 املااااادة )  منتخبااااة 
 للمرحلاااة الدولاااة ادارة قاااانون

 هنااك  ان يعا   وهاذا  االنتقالية
 االقلااايا يااادير سياسااايا نظاماااا

 اقلاااااايا ويف للقااااااانون وفقااااااا
 منتخاااااا برملاااااان دساااااتانكور

 وياااادير دسااااتورية وم سسااااات
 شاااااا ونه الكااااااوردي الشااااااعا

 1992 عاااا  مناااذ باساااتقاللية
 الاملااان قاارر حيااة االن وحتااى
 هذ  تاسيس 1992 عا  املذكور

 اباااااال واختيااااااار امل سسااااااات
 اصاديااااااة ضاااااامن الفياااااادرالي

 ان عااان فضاااال هاااذا.اختيارياااة
 مااع تتعاماال عدياادة دوال هناااك

 وتساااااتقبل االقلااااايا حكوماااااة
 السياسااايني!  والقاااادة لضااايوفا

 اعزل ابكومات من العديد من
 بغاااداد يف املركاااز حكوماااة عااان

 وقاانون  الاوط   للقانون وطبقا
 .امل قت العراقية ةالدول ادارة

 

 القانوني االساس – ثانيا
 يف الشعوب حق مبدأ من املستمد

 مصريها تقرير
 يصالح  القاانوني  املبادأ  هذا ان
 القانونياااة ابلااول  لوضاااع اساسااا 

 وهاذا  املضاطهدة  الشعوب ملشكالت
 بسااابا امللزماااة القاااوة لاااه املبااادأ
 دولياة  قانونياة  قاعدة اىل هصويل

 الوثاةو من يتضح ما وهو ملزمة
 :التالية
 حية املت دة االما ميثا . 1
 1 املاادة  مان  الثانياة  الفقرة تنص

 العالقاات  امنااء )  يلي ما على منه
 اسااااس علااى  االماااا بااني  الوديااة 

 بالتساوية  قضي الذي املبدأ ا احرت
 وباااان الشاااعوب باااني ابقاااو  يف

 تقرياااااار منهااااااا لكاااااال يكااااااون
 ..(..مصريها

 العهاد  من 1/  االوىل املادة. 2
 املدنيااة بااابقو  اعاااص الاادولي

 والااايت 1966 لعاااا  والسياساااية
 حاو  الشعوب بميع ان على تنص

 وهاااي بنفساااها مصاااريها تقريااار
 ريرقت يف حرة ابو هذا اقتضى

 الساعي  يف وحرة السياسي هامركز
 االقتصاااااادي امناةهاااااا لت قياااااو

 .والثقايف واالجتماعي

 اعاالن  مان  الثانياة  الفقرة. 3
 والشاعوب  للبلادان  االستقالل منح

 ابمعيااة لقاارار طبقااا املسااتعمرة
 د/  1514 املت ادة  لالماا  العامة
 1960 االول كااانون 14 يف 155

 بميااااع ان علااااى تاااانص والاااايت
 مصااريها رتقرياا يف ابااو الشاعوب 

 صادد  ان اباو  هاذا  اقتضى وهلا
 وتسااعى السياساي  مركزهااا حبرياة 

 امناةهااااااا لت قيااااااو اىل حبريااااااة
 .والثقايف واالجتماعي االقتصادي

 يف ذلااك علااى التاكيااد و . 4
 الااادولي القاااانون مباااادىء اعااالن 

 قارار  اوجا الصادر 1970 لعا 
 املت ااادة لالمااا  العاماااة ابمعيااة 

 يف 25 دورتهاااا قاااي 2625 رقاااا
 املادة وكذلك 1970 االول تشرين

 لعااااا  هلساااانكي وثيقااااة ماااان 8
 ابزاةااار اعاااالن وكاااذلك 1975

 .وغريها 1976 لعا 
 وتاساايس ذلااك ولت قيااو. 5
 تقااو  ان هكاان كوردسااتان دولااة

 علاااى باالشاااراف املت ااادة االماااا
 بااااااني Referendum االسااااااتفتاء

 كوردساااتان يف الكاااوردي الشاااعا
 حاول  قارار   علاى  للتعرف العرا 
 ضااامن البقااااء يف مصاااري  رتقريااا
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 للدولااااة االختياريااااة االصاديااااة
 اوجاااا تفااررت  الاايت  العراقيااة 

 للمرحلااااة الدولااااة ادارة قااااانون
 االمااان جملاااس وقااارار االنتقاليااة 

! تاسااي يف ا  1546 رقااا الاادولي
 املساااااتقل القاااااانوني كياناااااه س

 دولتااه انشاااء يف مصااري  بتقرياار
 وطبقااااا ارضااااه علااااى املسااااتقلة

 الااذكر ةسااالف القانونيااة لالسااس
 تقريار  يف الشاعوب  باو  وتطبيقاا 

 يف الدولية للسوابو ووفقا مصريها
 يف الااوط  فالقاانون  .املياادان هاذا 

 يساامح الاادولي والقااانون العاارا 
 كوردساااتان يف الكاااوردي للشاااعا

 الكوردياة  الدولاة  بتاسيس العرا 
 بااو  كاااف قااانوني  اساااس وهااو

 ه.ارض على دولته يف الكورد
 قواعااد ان اخاارى جهااة وماان
 ادارة وقااااانون الاااادولي القااااانون

 ال االنتقاليااااة للمرحلااااة الدولااااة
 العااايش فااارض جتياااز ان هكااان

 اساساااا تصااالح ال فاااالقوة باااالقوة
 واالرادة الرغبااة امنااا و للتعااايش

 ناوع  تقارر  اليت هي للشعا ابرة
 يقااارر فقاااد واشاااكاله التعاااايش

 ضاامن التعااايش العاارا  يف الكااورد
 علاااى قاةماااة اختيارياااة اصادياااة

 واملتكافئااااة املتساااااوية الشااااراكة

 دولاة  ضمن االستقالل او والعادلة
 ضاامن معاهاادة تربطهااا كورديااة

 او الدولاااة ماااع كونفااادرالي اطااار 
 وهااو ذلاك  دون او العربياة  الادول 

 قواعاااد يف ومقااارر مشاااروع حاااو
 ذلاك  يقارر  والاذي  الدولي القانون

  وز ال اذ غريها دون الكورد ها
 علااى غريهااا يسااتفتى ان قانونااا
 طبيعااااة وعلااااى قااااةالعال منااااط

 املنطاااو خاااالف الناااه التعاااايش
 ل.واملعقو
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 يف كوردستان

 
 مجال الغيطاني

اذا ماوجاااه إلاااي  سااا ال عااان   
امجل بقاع االرض الايت اتايح لاي    
ان اراهاااا، سااا جيا علاااى الفاااور،  

ا الشاهقة كوردستان العرا ، جباهل
املكسوة باعضرة اعصبة، الباقية 

على حاهلا منذ ان اناتظا كوكبناا   
يف ماااادار ، هااااذا املماااار الطوياااال 
املتعر ، ممار )كلاي علاي باك(، و     
الااذي يعتااا اعجوبااة ماان نظااا     
الطبيعااة، الااب ريات فااو  اببااال، 

الكهوف العميقة الايت جتماد فيهاا    
املاء فاختذ اشاكاال غريباة، القارى    

الوديان اعضراء بعيادا   القابعة يف
عااان الطااار  امل هولاااة، او عناااد    
السااافوح، هاااذا ابماااال الطبيعاااي 

 

http://www.alfadhal.net/
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يكتمل بابماال االنسااني و الاذي    
يتجساااااد يف الشاااااعا الكاااااوردي   
االصيل سيس ابظ، فبقدر مجاال  
املنطقة، بقادر ماا عرفات حروباا     
شرسااة و محااالت ابااادة، معظمهااا 
جرى يف العصار ابادية، و املاثري    

قاااارأ التاااااري  للت ماااال ان ماااان ي
الوسيط لن  اد مشاكلة كوردياة،    
بالعكس. كان الكارد جازءا اصايال    
من ابضارة العربياة و ذادوا عان   
العام العرباي و االساالمي اعطار    
الصلييب. و لست حباجة لكي اذكر 
بصالح الدين االيوبي الكاوردي، و  
خلفاةه. بدأت املشاكلة ماع دخاول    
االسااتعمار اىل املنطقااة، سااواء كااان 

ا او اجنليزيااا، و مااع ههااور   تركياا
ابركات القومية يف العام العربي 

كن لديها رةية واض ة تو اليت م 
او واسااعة االفااو يف التعاماال مااع    
القوميات االخارى، تلاك املوجاودة    
يف قلاااا العاااام العرباااي، او الااايت 
تتعااايش معااه، و اىل جااوار ، هنااا  
اشري اىل ساعة افاو االساتاذ  ماد     

ه اىل تلاك  حسنني هيكل الذي تنب
املشكلة مبكارا، و دعاا اىل ضارورة    
تفاعاال و تفهااا القوميااة العربيااة 
للقومياااات االخااارى، و يف حاااوار   

خاااص معااه، قااال لااي انااه كااان      
يتطلع اىل الكارد يف مشاال العارا ،    

 و اىل جنوب السودان.
هكذا انتبه مجال عبدالناصار  

اىل  ىاىل اهمية تلك النقطاة، فساع  
ع عالقااات وثيقااة بااالكرد، و يرجاا

اول لقااء للاازعيا الكاوردي جااالل   
الطالباني بالرةيس الراحل مجاال  
عبدالناصاار اىل اواةاال السااتينيات، 
جاء اىل القاهرة ضمن وفد عراقي 
و كااان يرتاادي املالبااس الكورديااة  
التقليدياااة، و يبااادو ان الااارةيس  
انتبااااه اىل شخصااااه و اىل متيااااز  
فعاملاااه معاملاااة خاصاااة، و مناااذ 
 ذلااك ابااني باادأت صاالة وثيقااة    

بينه و بني االستاذ هيكل مااتزال  
مسااااتمرة حتااااى االن، و بااااالل  
الطالباااني جانااا ثقااايف جمهاااول    
يكشااف عنااه ابااوار الااذي اجاارا   
معه الزميل ياسر عبد ابافظ يف 
كوردساااتان العااارا ، و يتضااامنه   
بستان العدد الذي يستهدف اقاماة  
صااااالت ثقافيااااة مباشاااارة بااااني 
الثقافتني العربياة و الكوردياة، و   

كاناات هااذ  الصاالة موجااودة و اذا 
مسااااتمرة عااااا التاااااري  حبكااااا 
الواقع، اال ان العمل علاى تعميقهاا   

االن بالت ديااااد يكتسااااا اهميااااة 
خاصااة بميااع االطااراف، ياانظا    
جالل الطالباني الشعر، و يت ادث  
يف حوار  عن اعجاباه باابواهري   
يف الشعر، و عن ماوتساي تاونو يف   
السياسااة، و عاان هيكاال يف الفكاار   

كما يت دث عن الصاالت   ابدية،
بني الثقافتني، و عن وضاع اللغاة   
العربيااااة و اقرارهااااا يف التعلاااايا 
العاااالي، يف البساااتان ايضاااا حاااوار  
مطاااااول، لعلاااااه يكاااااون االول يف  
الصاا افة الثقافيااة العربيااة مااع    
الشاعر العظايا شاريكو بايكس، و    
هااذا الشاااعر اول ماان نبهنااا اليااه  
الصاااديو طلعااات الشاااايا الاااذي   

د ماان قصاااةد   تاارجا لااه العدياا  
على صاف ات )اخباار االدب( عان    
اللغة االجنليزية، اىل ان متكناا مان   
ابصول على ترمجات لشعر  مان  
اللغاااااة الكوردياااااة اىل العربياااااة   
مباشارة فنشاارناها علاى الفااور، ال   
ابااالغ اذا قلاات ان شااريكو باايكس    
واحد من اعظاا شاعراء العاام، و    
اذا كان االهتما  باادب العرباي يف  

موجاودا، فاان اهتماماًا     كوردستان
مقابال  ا ان يتعماو، و اذا كاان   
الزمياال ياساار يساا ل عاان تراجااع  
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اللغة العربية يف كوردساتان، فاان    
امتنااى التوسااع يف االهتمااا  باللغااة   
الكورديااة، و نشااوء حركااة ترمجااة 
مباشرة عنها اىل العربية، و هذا ما 
 رص عليه يف اخباار االدب، و ان  

صدقاء الكرد، كان املرتمجون من اال
لقد قدمنا من قبل قصااةد للكارد   
الذين يعيشون يف ساوريا. و بساتان   
هذا العادد خطاوة مهماة يف سابيل     
التواصااال الثقاااايف باااني ثقاااافتني   
عاااريقتني تفاعلتاااا علاااى امتاااداد  

التاري .. باساتثناء فارتات عصايبة    
قصاارية يف التاااري  اباادية. اننااا    
نفكر يف املستقبل و نتطلع الياه، و  

الغ اذا قلناااااا ان التواصااااال ال نبااااا
الثقايف بداية حقيقياة للمعرفاة، و   
عندما تتعمو املعرفة ينتفاي ساوء   
الفها، و يوضع حد اولئاك الاذين   
يصيدون يف املاء العكار. لقاد تكباد    
الزميل ياسار عباد اباافظ مشاا      
رحلة صعبة اىل كوردساتان العارا    

 لكي يعود الينا بثمارها.

 ولهذا البستان الذي يعد اال
من نوعه يف الص افة املصرية 

راا العربية و يتضمن رةية و
ثقافية عميقة هي منطلقنا 
للعالقات بني الثقافات 
املتجاورة، املتداخلة، بعيدا عن 

ي رةية قومية  دودة االفو، أ
اةعا على جهدا ص فيا رو

 .مستوى االداء امله 

 

يف حضرة الشاعر 

 س هشريكو بيك

 زهري كاظم عبود

 
وقفااات )مشااا ويف( و  حاااني ا

رميت اجملداف بباب شاريكو كنات   
قااد جئتااه حبفنااة ماااء ماان نهاار    
الفرات، حرصات ان امحلاها بكلتاا    
 ياااادي، و قاااارأت عليهااااا قصاااااةد 

 مظفر النواب.
حني اوقفت سفاة  بباب 

س كنت م ازل الصو  هشريكو بيك

عي  ااء الفرات الذي سيتوه  فيه 
و يغسل عينيه املتعبتني من الشعر 

غزل الكردي برذاذهما الطيا، و ال
عيونه املتعبة من اام و ابزن 
الكردي، من الوجع و ابرح الكردي، 

 من الصمت و البوح الكردي. 
حني اوقفت زورقي يف باب 
شريكو م اكن ادري انه يوزع 

روحه بني الكلمات فيدسها بني 
ثنايا ابروف و بني الفوارز، من 

 جهة الب ر او بني قما اببال.
 جرة مغروسة يف قمة ش

مكرون(، او بلوطة يف سفح   )بري
)ازمر(، لكنه يف كل االحوال فتح 
القلا قبل الشعر و كان حاضرًا 

 قبل ان يفتح لنا ابوابه.
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 )حني ي تي الفرات
 يلصو راسه برأسي الغريا

 ثا يبكي و يبكي
 فيس ل عن حال )سريوان(!

 به رخيان! حينما ي تي الفرات
 جرحهالصو عي  بنظارة 

 (…ارى مصدر امله
و يف ذاكرة شريكو العديد من 
حكايات البيشمركة و الوان دمها 
املصبوغة بالشعر و الثلو و 
بااق وان املتفتح يف ربيع 
كردستان، و بني اصوات ابما  و 
البالبل اليت اسكرها التني يف قما 
)امحد اوا( فلا تعد تستطيع ان 
تفارقها، و يف ذاكرة شريكو العديد 

ن وجع الناس و االم املكتو  و م
املكابرة على ابراح، و يف ذاكرة 
شريكو العديد من اال اء و 
االقمار و النجو  و الكهوف اليت 
طمرت اسرارها يف جبها، يف ذاكرة 
شريكو العديد من قصص الكرد 
اليت م يستفزها احد بعد، ففي 
صمته يقول الكثري ويف صمته 
 يبوح بالكثري، و حني يتهيا

لل دية ف نه ينثر شعر  مثل 
شعر البنات الكرديات، ينثر  فو  
كتل اهلواء دون هفاةر، و ينشد 

للجبل، و ليس عند شريكو مثة 
اسرار فهو يضمن كل قصاةدة 
الكلمات الكوردية احملببة للنفس 

 فيزيدها رونقًا و بهجة و ت لقًا.
ففي قصيدة براهوك و 
اغنية الثلو و طفوليت يذكر 

ري، الوك، خةرند، بةخاتوو 
زةمل، خانى، حاجى كويي، حاجى 

، كويه، اما يف قصيدة قادر
خان،  بةريالرحيل يذكر 

بيستون، سريوان، فرهاد، شريين، 
، و ليس تضمني هذ  بةري

الكلمات دون قصد يف القصاةد، 
فشريكو متلبس ا بة االرض و 
االنسان هاجسه االساس ال 
يستطيع ان ينفلت من طبيعة 

اال قلياًل، تت دد كردستان 
احالمه البسيطة يف العصافري و 
الثلو  و احملبة و امليا  املتدفقة و 
شقاةو النعمان و عشو الكرد و 
سفوح اببال و ارتعاشات 
الفوانيس و الضباب و الربيع و 
الرياح و النرجس و االشجار 
الباسقة اليت تشتعل مثل روحه 
املنغرزة يف سفوح اببال اليت 

السليمانية و  تطو  خاصرة
ترسا هلا لوحة ناصعة يف الشتاء 

و خضراء ناصعة اللون يف الربيع 
 و الصيف و شالة يف كل املواسا.

ذبول االشجار اليت يعاتبها و 
هو  مل بندقيته و اشعار ، 
قبور الشهداء احمللقني فو  روابي 
كردستان، ا اء االحبة و 
االصدقاء الذين غابوا او   

الضوء املناسا تغييبها، خيوم 
وسط الضباب الذي يسرت زوغان 
البيشمركة عن اعني جيش 
السلطان، او يف مقابر حلبجة 
حية يرقد الرضيع الكردي او 
بني دماء الض ايا يف اقبية 
امل سسات االمنية للدكتاتور الذي 

 كان يلتها الشعر و الشعراء.
و يف هدأة الليل الكاحل و 
السكون املربع يستل شريكو قلمه 
و يكتا دون ان يضع عينيه على 
الورقة، ف ذنه و عيونه ب جتا  
اافو لئال تفلت منه كلمة يف 

نفلت من قاتله تقصيدة، و لئال 
رصاصة. فيغسل وجهه يف ندى 
الغبش و يدس ابياته الشعرية 

 فو  القلا.
 )مرة اخرى من اين ريتي بك

 كي تتوض ي  
 على جسمك مثل 
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 النجمة الزهرة
 ثلو تعلقي  على ال

 ضياء نهديك
 من اين ريتي بك 

 انا  ولو لل ظة يف صوتك 
 ولو لل ظة يف قبلتك

 انا اشتعل جبناحي 
 احملرت  املتف ا الرمادي 

 عظامي
 ملاذا سقطت اورا  نظرتك

 ووقعت يف كف نفسي املرتعد
 الجتد موضع سطر 

 يف دفاتر اعريف
 لتكتا فيه السقطات ابديدة

 ملاذا سقطت اورا  نظراتك
 قعت يف حفرة وو

 خزينة صدري(
يف كلمات شريكو جتد نصًا 
شعريًا متفاعاًل مع الطبيعة مع 
امتدادات انسانية صعبة، و من 
الصعا ان تنفصل العالقة يف 

بني  بيكةسقصاةد شريكو 
االنسان و الطبيعة، فقد هيو 
الكلمات لتخد  االنسان و تقدس 
حركته ضمن مساحة الطبيعة 

جس الكردية، و يبدو ان ها
النشيد الكردي و املعاناة اليت 

 بيكةسطغت على عمر الشاعر 
ولدت لديه نزوعًا ب جتا  التنفيس 
عما  يش بداخله من كوامن 
انسانية اختزهلا يف كردستان من 
خالل معاناة و  نة الكرد، من 
خالل الكبت الذي مورس ضد 
الكلمات الكردية اليت تريد ان صلو 

ي السرو فو  اببال و صط يف اعال
و اشجار ابوز او تهدأ فو  بقايا 
ابنطة احملصودة يف سهول 

 .قرةداغكويسنجو او 
نصوص الشاعر شريكو 
مكتظة تستطيع ان تفككها 
فتصري لك قالةد ملونة، و 
يستطيع شريكو اهارة فاةقة ان 
ينتقل بك من سطح الفرات 
وسط هطول الرصاص جمتازا 
املوت بني املقابر ليقطف لك باقة 

 ن ورد اببل الاي.م
القدرة يف الت ثري ال تكمن يف 
اللغة الشعرية او مقاطع النصوص 
اليت تستطيع ان تفها مدلوالته 
بيسر و سهولة، امنا تكمن يف 
بساطة اسلوبه و لاطبته اكا 
مساحة ممكنة من الناس، 
باالضافة اىل الصور الشعرية 
الواقعية البعيدة عن التخيالت و 

طناب، اذ ميزت االفرام يف اال
اشعار  بساطتها و عالقتها اازلية 
باالنسان  ور القصاةد ااساسي 
دون ان يهمل الطبيعة اليت تشكل 

 له معنى الوطن.
 )من يعلا؟ 

 راا لن اراك ثانية؟!
 وصوتي لن يدغدغ 

 اصغاءك بعد االن!
 يف هذا املوسا

 حينما تتجه العشرية 
 اىل اعالي اببال

 يف هذا املوسا(
دون ان يت دد يف كردستان و 

 لو شريكو فو  هامات النخيل 
و املشاحيف و قصاةد مظفر و 
الريل و محد و هو يناجي مرور 
القطار يف الليل البهيا عابرًا 

 الفرات مبلال اطر ابنوب.
و دون ان يت ااااادد يف بااااااه 
العيون و شفا  ابلوات القرمزياة  
و امحرار اعدود خجااًل و القاًا او   

ي ابصاد او زهاور ابباال   يف اغان
امللونة، ف ن شاريكو بيكاةس يغا     
لل لااا متمااددًا فااو  الااثلو يناازل  
مطاارًا الينااا ، يهطاال ثااا ياارا     

 روحه رذاذًا ناعمًا لكنه الينا .
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و ماااابني كااااو  اباااداد الااايت 
انشودتان "مسرحها شعريًا و بني 

الصاااااااااليا و "او  "جبليتاااااااااان
( او يف مطولتاه  1998) "الثعبان

اناء االلوان( اليت كتبهماا  اللذيذة )
يتماااادد زمنااااًا   2002يف العااااا  

يتجاااوز الربااع قاارن تاارك خالهلااا 
 الشاعر اثار  و نتاجاته املتميزة.

مالماح باارزة    بيكةسلشريكو 
ممياازة لاايس فقااط علااى ابركااة  
الشاااعرية الكردياااة، امناااا يتاااو     
نتاجااه االنساااني ليشاامل مساااحة  
الوطن البهيو، و تلتفت امل سسات 

لعطاةااه املتميااز ليااتا    السااويدية
نشاااار اعمالااااه الكاملااااة و يااااتا   

 تكرهه جباةزة دولية يف السويد.

م يكن ابدية بيننا طوياًل 
او غاةرًا يف عمو الذكريات، فقد 
كان الشعر حاضرًا و طافيًا فو  
ماء الفرات ثابتًا بالرغا من 

 ا دار جبل كويزة.
 

 
 

شخصيات كوردية 

 عايشتها أو عرفتها عن كثب

 
 خليل مصطفى مهدي )ابو مصطفى(

 
يف رحلااة ابياااة الاايت داماات    
ثلثااي القاارن بااد اليااو ، تعرفاات  
علااى وتعايشااات ماااع منااااذ  مااان  
الشخصاااايات الكورديااااة يف شااااتى 
أرجاااء كوردسااتان. ففااي بعقوبااة   
حية ولدت حتى باكورة الشاباب،  
تعرفُت وأنا طفل علاى شخصايات   
كوردياااااة كانااااات بعيااااادة عااااان  

د  اهتمامااااتي لصاااغر سااا  وعااا 
توفر أسباب التعارف واالخاتالم.  

وكان الشي  مصاطفى قار  داغاي    
هاااو أاول مااان تلاااك الشخصااايات  
الااذي كااان قريبااًا للشااي  عبااداهلل  
قااار  داغاااي املتااازو  مااان عماااة   
نساااييب يف بغاااداد يف ثالثينياااات   
القاااارن املاضااااي. وكااااان الشااااي   
مصااااطفى قاااار  داغاااااي االداري   
واملثقااف املعااروف يشااغل حينئااذ   

ة االراضاي يف  منصا رةاسة تساوي 
فاارتة أواةاال االربعينيااات يف لااواء    

دياااىل. ووهيفااة رةاسااة التسااوية   
كاناااات تتعاماااال مااااع اعالفااااات  
واملشاكل اعاصة، املتعلقاة الكياة   
االراضااااي االمرييااااة ماااان خااااالل 

 توزيعها أو تفويضها للمالكني. 
وأتذكر من أوالد : ابراهيا و 
كامران وارمجند الذين شاهدتها 

االبتداةية  يف مدرسة بعقوبة
االوىل ، وكانوا مثااًل للخلو القويا 
والنظافة واهلندا  والسلوك 
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املثالي. وكنُت وأنا صغري العاةلة 
نزورها أوقات جميء أقرباةي من 
بغداد لزيارتها واللهو يف حديقة 
بيتها وسط منطقة مكتظة 
باالشجار. وقد نقل الشي  
مصطفى قر  داغي اىل لواء 

صا السليمانية ليشغل من
 متصرف اللواء بعد ذلك.

والشخصية الثانية اليت 
تعرفت عليها من الكورد يف 
بعقوبة هو املرحو )معروف 
عبداهلل دّلي( الذي كان غالبًا ما 
يزور املدرسة اواسط االربعينيات 
ومعه طفله الصغري )وريا( 
باعتبار  مفتشًا ))املشرف الرتبوي 
حاليًا(( والذي تعرفت  عليه أكثر 

رته ثانوية  بعقوبة عند إدا
أواسط اعمسينيات، ومازلت  
أتذكر  عند زيارته يف بيته 
عندما ُأصيا يف حادث تصاد  
سيارته يف الطريو اىل بغداد، 
وكنت اعية بعا طلبة الصف 
اعامس االعدادي لالطمئنان على 

 ص ته وجناته من خطر  د . 
والشخصية الكوردية اليت 
 ت ثرت بها  وتركت بصماتها يف

ذاكرتي، االستاذ واملربي الراحل 

رفيو حلمي مدير معارف دياىل 
يف فرتة أواخر االربعينيات وبداية 
اعمسينيات، وعرفُت ولد  فوزي 
يف مرحلة الثانوية وفريدون يف 
االبتداةية. وكان احد اقرباةي لي 
يشتغل فراشًا يف املعارف انتقا  
رفيو حلمي ليكون امل متن يف 

والتسو  للعاةلة الدخول اىل بيته 
وشراء احتياجاتها ومرافقة 
االوالد. كانت هذ  املعرفة قبل ان 
يتاح لي االطالع على دور رفيو 
حلمي االصالحي وقيامه 
بت سيس منظمة ))هيوا(( باكورة 
التنظيمات القومية للشعا 
الكوردي وقد التقيت يف 
السليمانية يف أواسط السبعينيات 

دير مع ولد  فوزي عند زيارته مل
املدرسة اليت أداو  فيها املرحو  
نهاد شي  نوري صاحل يف مدرسة 

 محدي.
وشخصية أخرى كوردية من 
خانقني يف لواء دياىل تعرفت 
عليها، هو املرحو )عبدالقادر 
غالا(( مدير معارف لواء دياىل 

. وهناك حكاية 1959عا  
طريفة ادت اىل جتذير شخصييت 
يف ذاكرته عندما زار مدرسة 

خانة اليت عينُت فيها اىل النفط
أقصى ابدود مع ايران بعد ثورة 

جاءنا املرحو  وكان  1958
مفتشًا ملعارف قضاء خانقني بعد 
استدعاةه تلفونيًا من قبل مدير 

املدرسة) مد علي السعيد(  
لوقوع حادثة ادارية أثناء امت ان 
نصف السنة لت خري د  ابرس 
إيذانًا لدخول الطالب من قبل 

ا املراقا وحصول مشادة املعل
كالمية أدت اىل ت خري توزيع 
االسئلة على التالميذ قرابة الربع 
ساعة. ولدى وصول املرحو  
عبدالقادر بادر فورًا اىل توزيع 
أورا  على املعلمني املتواجدين يف 
الغرفة وطلا منها سرد وقاةع 
ابادثة بدقة وموضوعية. ولدى 
سردي لل ادثة فقد عرضتها 

و صد  كما وقعت، دون  حبيادية
الت يز لالدارة أو لزمالةي 
املعلمني. وبعد تسليا االورا  
للمفتش )عبدالقادر غالا( 
تصف ها ثا نادنا: من منكا 
خليل مصطفى وكنا جنلس يف 
حديقة املدرسة يف مشس الشتاء؟ 
ف جبته: أنا . فس ل  من أين 
انت؟ ف جبته من بعقوبة. 
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فاخر  ما دونته على ورقيت 
لسكاب  وقال: إفادتك تبدو لي فو

صادقة وقد حرصت فيها على 
مصل ة الطالب واملدرسة . 
وأشرت اىل خلل يف سلوك االدارة 
واملعلمني . ولذلك ساعتمد على 
ماجاء فيها واعا  املشكلة. 
واختلى املفتش مع مدير املدرسة 
واثنني من املعلمني طريف النزاع 
وابلغها بنقلها اداريًا اىل قرى 

بعة بلوالء واوصى املدير تا
باالتصاف باملرونة وعد   اسبة 

 املعلمني على الثواني!
واللقاء الثاني باملرحو  
عبدالقادر غالا كان يف بعقوبة 
وهو مدير معارف اللواء واثناء 
تدافع خر ي الدورة الرتبوية 
الصيفية للتعيني كموهفني بعد 
أن كنا معلمني مستخدمني يف 

كان االزدحا  العا  الفاةت، و
 130على أشد  اكثر من 

متخرجًا من الدورة ينتظرون 
الدخول اىل غرفة مدير املعارف 
الصغرية يف احدى غرف البيت 
السكنى الذي شغلته املديرية 

يف بعقوبة  1959خريف عا  
 مركز اللواء.

دخلت على مدير املعارف 
الذي تذكرني للتو وعاتب  لعد  

: دخولي عليه مبكرًا؟ ف جبته
سيادة املدير  ن نت ها للتعيني 
بوهيفة معلا وهي وهيفة 
تربوية وتعليمية يف نفس الوقت. 
وكنت ريمل من املديرية أن تنظا 
الدخول وفو ابروف اهلجاةية أو 
درجات املعدل يف الدورة. ف جاب  
املرحو :أين  ُن من هذ  االفكار 
املثالية؟ ان  أعرفك منذ حادثة 

أذكرك النفطخانة ومازلت 
باعتزاز.واآلن أين تريد أن يكون 
تعيينك؟ ف جبته أنا من بعقوبة 
وعاةليت حباجة الي . فقال ال 
توجد شواغر يف مركز اللواء ! 
علمًا ان العديد من زمالةي 
اص اب "الواسطات" قد   
تعيينها يف مركز بعقوبة. 
وحاولُت مرة أخرى قاةاًل: لدي 
دراجة هواةية ومستعد للدوا  يف 

قرى واارياف احمليطة باملركز. ال
وهنا اقرتح علي : ملاذا ال يتا 
تعيينك يف خانقني؟ علمًا بان  
قد عينت أبناء مدينيت من 
اعر ني يف القرى والقصبات 
احمليطة خبانقني. وقد كان 

صادقًا. فوافقت وُصدر أمر 
تعيي  خالل دقاةو الوقت الذي 
استغرقته طباعة اامر االداري 

لي قاةاًل لي بناة مزاح  وتسليمه
ومداعبة ! هناك يف مدرسة 
املنذرية ستجد "مجاعتك"عادل 
حقي وجاويد سعيد وغريهما! 
ولدى وصولي اىل مدرسة املنذرية 

اشا بالكاةنة يف الطريو اىل  لة 
تبني ان املدرسة"أولية"  ىربكو

بد الصف الرابع ونصابها كامل. 
فسج ل املرحو  جاويد مدير 

باشرتي قبل ههر ذلك املدرسة م
واتصل  26/11/1959اليو  

بعد ذلك ادير املعارف الذي 
نس ا صويل تعيي  تلفونيًا اىل 
مدرسة النهضة يف الصوب الصغري 
"جلوة" اليت داومُت فيها وكان 
مديرها املرحو  خليل مصطفى 
النوري من شهربان وقد جر  
تشابه اا ني على املدير بعا 

يد  من  املشاكل، فقد ُس بت
الوهيفة، حية بقيُت مدة أكثر 
من شهرين يف بغداد بني القاء 

 21/4/1963القبا علي  يف 
واتضاح االلتباس الذي حصل 
فاعيد املدير اىل الوهيفة. وقد 
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مررُت يف مقاليت السابقة اليت 
نشرتها "جملة سرد " املوّقرة 
للعدد الفاةت على ذكرياتي مع 

ن" وراكالشاعر اعالد "عبداهلل 
وبعا السجناء الكورد من 

 السليمانية واربيل.
و مازلت اجهل بد اليو  سر  
اجنذابي اىل حد االندما  ملن 
زاملتها أو ارتبطت معها 
بصداقة من ابناء هذا الشعا 
االخيار، وما بقاةي يف كوردستان 
منذ العودة اىل الوهيفة يف خريف 

يف السليمانية بعد  1968عا  
ن والفصل ست سنوات فرتة السج

والبقاء فيها ملدة عشر سنوات 
والبقية الباقية من العمر املقسو  

لي يف ابياة يف اربيل منذ خريف 
،وارتبام مصريي ب   1978

االوالد من أهالي شقالوة النجباء.. 
ومقا ة هذا الشعا الطيا حلو 
ابياة ومر ها وايا  البهجة 
وابزن، أقول.. مازلُت عاجزًا عن 

شدة االجنذاب للكورد فها وإدراك 
وتعلقي بها وحفظ االناشيد 
الوطنية الكوردية منذ فرتة 

اىل نهاية  1955السجن عا  
حني كنت ال أعرف سوى  1957

كلمات كوردية معدودة واختياري 
لكنية "ابو نسرين" يف فرتة 
السجن الثانية أيا  سيطرة 

حتى أواسط 1963العفالقة من 
1966. 

انااه ربااام مصااريي واباادي   
نااا فخاااور باااه. هكاااذا نشااا ُت  وا

وهكاااذا ساااابقي أعشاااو الكاااورد 
وكوردسااااتان، وأتلااااذُذ بطيااااا 
هواةهاااا ونقااااء اهلاااها ووفااارة    
خرياتها.وسااااردُد ماااع صاااديقي 
الراحل الشااعر الكاوردي زاهاد    
 ماااد زهااادي الاااذي تاااويف يف    

 الغربة :
 كورد و عرب رمز النضال هةربذي

 لو عاازف عاالناي راعاي بابباال
 وبه راعي ابنوبعلى الربابة  ا

 
 

abu mustafa@maktoob.com 

16/11/2004أربيل 

 

 واقع تدريس اللغة الكردية يف اعداديات بغداد

  د. عادل جميد*

 جامعة بغداد / كلية اللغات
 

من املعروف عن اللغة أنها 
وسيلة للتعبري عن خلجات 

وانها أداة  النفس البشرية،
للتفاها بني الناس يف حياتها 

ونظرًا  .اليومية االجتماعية

ان غالبية اجملتمعات البشرية 
تتكون من عدة أقوا  بشرية 
لكل منها لغتها اعاصة اليت 
صدد هويتها وانتماءها 
القومي، لذا بات من الضروري 

تعلا لغات ااقوا  ااخرى ملا 
فيها من فواةد اجتماعية 

حضارية ال يستطيع  ودالالت
االنسان املعاصر أينما كان 
االستغناء عنها، وتزداد مثل 

mailto:abu%20mustafa@maktoob.com
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هذ  ااهمية بالنسبة ابناء 
البلد الواحد الذين حتمًا 
سيلتقي بعضها بالبعا اآلخر 
يف العديد من املناسبات 

 .االجتماعية والوطنية
من كل ما قلنا  نود    

االشارة اىل أهمية تعلا اللغة 
بل أقوا  العرا  من الكردية من ق

ريشوريني،  -عرب وتركمان وكلدو
خاصة ان الدساتري ااربعة 
الصادرة يف العرا  خالل القرن 
املاضي تشجع مثل هذ  الظاهرة 
ابضارية، وكذلك ااعرتاف 
الصريح يف املادة التاسعة من 
قانون أدارة الدولة العراقية 
للمرحلة االنتقالية الذي صاد  

الي عليه يف جملس ابكا االنتق
، والذي ينص 2004/ ريذار /8

 على ما ي تي: 
اصدار ابريدة الر ية -1

( باللغتني يةالوقاةع العراق)
 .العربية و الكردية.

التكلا واملخاطبة والتعبري يف -2
اجملاالت الر ية كابمعية 
الوطنية، وجملس  الوزراء، 
واحملاكا، وامل مترات الر ية، 

 بكلتا اللغتني.

رتاف بالوثاةو الر ية االع-3
واملراسالت باللغتني وإصدار 

 .الوثاةو الر ية بهما

فتح مدارس باللغتني وفو -4
 .الضوابط الرتبوية

أية جماالت أخرى  تمها مبدأ -5
املساواة مثل ااورا  النقدية، 

 .وجوازات السفر، والطوابع

تستخد  امل سسات وااجهزة -6
االقتصادية يف أقليا كردستان 

 .تا اللغتنيكل

يتضح لنا من فقرات املادة    
الذي  -التاسعة من هذا القانون 

الدستور  –انشاء اهلل  –سيصبح 
الداةا للعرا  بعد االنتخابات 

مدى  -  30/1/2005الشاملة يف 
ضرورة تعلا اللغة الكردية 
وتعليمه يف امل سسات الرتبوية يف 

 –بغداد كعاصمة لألخوة العربية 
عرا  الفيدرالي الكردية يف ال

الدهقراطي ابديد الذي سيمهد 
الطريو  و بناء عرا  علمٌي 
مزدهر تكون له ريادته ومكانته 

 .يف ابضارات املعاصرة
إذا كان تدريس اللغة    

الفرنسية واللغة االسبانية يف 
بعا أعداديات مدينة بغداد له 

بعا املارات ابضارية ناهيك 
منذ عن دراسة اللغة اانكليزية 

الصف اعامس االبتداتي لغاية 
ختر  الطالا من الدراسة 
ابامعية ااولية يف مدينة بغداد 
ومجيع  افظات العرا ، فان 
تعلا اللغة الكردية وتعليمه يف 
أعداديات مدينة بغداد له ايضًا 
ماراته ابضارية والوطنية، 
لكون اللغة الكردية الوجه 
ابضاري للشعا الكردي كثاني 

ة رةيسة يف هذا البلد قومي
ابضاري، وهي لغة شعا يعيش 
يف هذا البلد منذ ريالف السنني، 
ولكن ما ي سف له أن اللغة 
الكردية ُتَدَرس حاليًا ضمن 
املدارس االعدادية يف بغداد يف 
مرحلة الرابع االعدادي فقط كما 

 –مع ااسف الشديد  –هو متبع 
يف بقية املدن العراقية ااخرى 

ا كردستان، وهذ  من خار  أقلي
املخلفات الالتربوية وغري 
الص ي ة وال العلمية اليت عانى 
منها كرد مدينة بغداد الذين 
يزيد عددها على مليون مواطن 
كردي ولدوا وترعرعوا يف أجواء 
بغداد اببيبة، وأفتخر ب ني 
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وأفراد اسرتي من ه الء املوطنني 
البغداديني، وحسا معلوماتنا 

اللغة الكردية عن واقع تدريس 
يف اعداديات مدينة بغداد 
نستطيع ت شري السلبيات املدونة 
أدنا  عن ذلك الواقع الالتربوي 

 :املرير
حصر تدريس مادة اللغة -1

الكردية يف املرحلة الرابعة من 
املراحل الثالث للدراسة 
االعدادية، وهذ  من للفات 
النظا  البعثي السابو املنهار الذي 

لوع واملقبوض كان رةيسه املخ
عليه حاليًا يتبجح هو وأزالمه 
ب ن للكردي حقني بعكس بقية 
املواطنني العراقيني !!، وال ندري 
أين هما هذان ابقان إذا كان ال 
يسمح بتدريس اللغة الكردية 
للمراحل الدراسية الثالث يف 
أعداديات مدينة بغداد ومدن 
خار  أقليا كردستان اليت كانوا 

طقة ابكا يطلقون عليها من
إال بتلك  –الكارتوني  –الذاتي 

الطريقة الرتبوية الباةسة 
احملصورة يف إطار ضيو جدًا 
ضمن سنة دراسية واحدة يف 
الرابع أو اعامس االعدادي حياة 

الطالا قبل وصوله للدراسة 
 .ابامعية

عد  االهتما  بتوفري الكادر -2
التدريسي الكردي الكفوء لتدريس 

ة تدريسه ببعا هذ  اللغة، وأناط
خر ي قسا اللغة الكردية يف 

ابن رشد الذين  –كلية الرتبية 
غالبيتها ليسوا من الكرد أو ليسوا 
من الناطقني بها، والذين  اها 
سنويًا نظا  القبول املركزي على 
الدراسة يف هذا القسا املخصص 
لغري الناطقني بها، وهكذا 
يتخرجون وها ال يستطيعون 

دة باللغة كتابة صف ة واح
الكردية وال يستطيعون قراءة 
صف ة واحدة باللغة الكردية 
بشكل سليا وص يح من حية 

 .التلفظ الكردي

تكليف مدرسي مادة اللغة -3
الكردية يف االعداديات بتدريس 
مواد أخرى خار  ختصصها 
لتكملة النصاب، أو تكليفها اها  
ادارية تعرقل تفرغها ابدي 

 .لتدريس هذ  اللغة

د  تدريس مادة اللغة ع-4
الكردية يف بعا االعداديات 
حبجة عد  توفر الكادر التدريسي 

املختص باللغة الكردية، واانكى 
من ذلك تكليف مدرسني ريخرين 
من غري االختصاص لتدريس 
اللغة الكردية عن طريو ابصول 
على ملزمات هزيلة حول مادة 
اللغة الكردية، أو حبجة أن مثل 

غري ه الء املدرسني 
االختصاصيني قد خدموا 
العسكرية يف املناطو الكردية أو 
كانت هلا خدمات يف اعداديات 

 بعا املدن الكردية. 

عد  تعاون ادارات غالبية -5
املدارس االعدادية يف تسهيل 
مهمة الطلبة املطبقني من طلبة 
املرحلة الرابعة يف أقسا  اللغة 
الكردية، وإذا   وا هلا فإن 

ال خيرجون بتجربة  ه الء الطلبة
تطبيقية جيدة تفيدها فيما 
بعد حني يصب ون من 

 .تدريسييها

عد  توفر العدد الكايف من -6
املشرفني املختصني باللغة 
الكردية يف مديريات الرتبية يف 
بغداد، بل أن البعا منها اصاًل 
تفتقر اليها، وهذا ابانا املها 
 ا أن تلتفت اليه مديرية 

يف وزارة الرتبية الدراسة الكردية 
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املوقرة اجل متابعة واقع 
تدريس اللغة الكردية يف 

 .اعداديات مدينة بغداد

واجل تاليف السلبيات    
يف أعال  ندر  بعا  ةامل شر

املقرتحات لتطوير تدريس اللغة 
الكردية يف املدارس االعدادية 

 :ضمن مدينة بغداد اببيبة
توسيع داةرة تدريس اللغة -1

املدارس االعدادية ضمن  الكردية يف
مدينة بغداد وبقية املدن خار  
أقليا كردستان العرا  لتشمل 
املراحل الثالث للدراسة االعدادية، 
ان الطالا عندما يدرس اللغة 
الكردية يف ثالث سنوات سيتعلا 
العديد من جوانا الصرف والن و 
الكردي وسيطلع على العديد من 
جوانا اادب الكردي، وعندها 

كون للغة الكردية درجة اكا ست
من ابدية لديه عندما يقرأها يف 
ثالث سنوات وعندما  دها من 
ضمن مواد االمت انات الوزارية يف 
السادس االعدادي. ويا حبذا لو أن 
تعما هذ  ابالة لتشمل كل 
املدارس االعدادية الواقعة خار  
أقليا كردستان، وعندها سيكون 

ا يتا الطالا أكثر كفاءًة عندم

قبوله يف قسمي اللغة الكردية يف 
ابن رشد  –كلييت اللغات والرتبية 

ضمن جامعة بغداد، أو عند قبوله 
يف احد أقسا  جامعات السليمانية 

 .وكويسنجو وصالح الدين ودهوك
الزا  املدارس االعدادية بتوفري -2

الكادر التدريسي من خر ي قسا 
اللغة الكردية حصرًا لتدريس هذ  

ة لطلبة املراحل الثالث للدراسة املاد
االعدادية يف املدارس االعدادية ضمن 

 .مدينة بغداد

عد  تكليف خر ي قسا -3
اللغة الكردية املعينني كمدرسني 
للغة الكردية ب ية مها  أخرى إال 

 .عند اباجة القصوى

ضرورة متابعة تدريس اللغة -4
الكردية يف املدارس االعدادية ضمن 

ن قبل مشرفني مدينة بغداد م
لتصني يف مديريات الرتبية 
املوجودة ضمن الرقعة ابغرافية 
ملدينة بغداد، ومن الضروري زيادة 
عدد مثل ه الء املشرفني حتى 
يستطيعوا زيارة كل املدارس 
االعدادية يف بغداد وبواقع ال يقل 
عن زيارة شهرية واحدة لكل 
مدرسة، واجل تاليف الصعوبات 

د تتواجد أما  والعراقيل اليت ق

تدريس اللغة الكردية يف مراحل 
الدراسة الثالث يف املدارس االعدادية 

 .ضمن مدينة بغداد

تعاون أدارات املدارس -5
االعدادية ضمن مدينة بغداد مع 
رةاسة قسمي اللغة الكردية  يف كلييت 

ابن رشد ضمن  –اللغات والرتبية 
جامعة بغداد من خالل تكليف طلبة 

بعة فيهما بالتطبيو املرحلة الرا
والقاء احملاضرات خالل النصف 
الثاني من سنتها الدراسية الرابعة 
واليت هي من متطلبات خترجها 
ونيلها لشهادة البكالوريوس يف اللغة 

 .الكردية وريدابها

من الضروري فتح مدارس -6
أبتداةية لتالميذ الكرد يف بعا 
مناطو مدينة بغداد ذات اكثرية 

ت السكنية يف كردية مثل احملال
شارع الكفاح و لة حي ااكراد يف 

 .مدينة الثورة و لة ااسكان

 
 

  املساعد ااستاذ* 
 الكردية اللغة قسا رةيس

 جامعة بغداد - اللغات كلية
 21/10/2004 
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 د. رؤيا طلوعي:

قليلة مبفهوم الكرد معرفة 

 احلركة النسوية

 اجرت احلوار: دلشا يوسف
 

"رؤيااال عيااابيب" ع   ااا      
جملل املختااا    لياع ي اليف       
مدينااا  ه(اااني ن  طاااب  ل ااا      
 سبي    بلحثا     ان ا اسنسال     
  اسبقت ذاتي   تنشر مقلالتهال    
احبلثهااال يياااب االايااا    املبقااا    

    تعماا  ي  ااب هنا  لماا االس كرت
  منظم  اسنسل  اسكريفيل    يضب

حلملي  حقاب  اال سالا   اسسا  ن    
 جهناال اس هاال يااد  ا(اااي   طكاا ا   

 حتدثت سنل:
*مااالطب اطااادات منظماااتك   
همنظم  اسنسل  اسكريفيل  حلملي  

 حقب  اال سلا   اسس   ؟
بااااادت ل بتا(ااااا   املنظمااااا  -

همنظم  اسنسل  اسكريفيال  حلمليا    
ساالا   اسساا    ق اا    حقااب  اال 

اربعاا  ا ااهر   اماادت منااي طااب     
استنساا م ماا  اسنساال  اسكريفياال     

اجااا  رريف(اتلاو   بلستالسب      ق ب

ستعاارت اسنساال    اس يااداا اال اار    
بقضاااليل اسنسااال  اسكريفيااال    ذساااع  
بلسسااا   اسسااايم  ن بع ااادا  يااا  ياااد 
اسسي ل  اسيت علملل حل ست تعريفنال  
ركااريف باالال ري  ييااب ا ناال  ااع     

ف   ميااته  اسقتاا    احلاار  و ين اا
ألا احلق ق  ت ني اري ذسع   تنرد 
اا اسشع  اسكريفي  ع  مسلمل   تا 
احلر     مشلطد  اسقتا    ااالنر   
قاااد ترعااات يي ااايو  ااا   ياااع    
ي قاااال  ج ااااد  ماااا  املنظماااال    
اسنسلئ   اسفلر(ا     بالأل ت تياع    
املنظمااال  اس ع اااد  يااا  اس ااا       
 احلكبم  و   سنل ي قال  قبيا  ما    

املنلعاااي  اسكريفيااا  هس ياااب نا ااال      
 عماا  ييااب حتسااني ي قلتناال ارثاار 
ماا  املنظماال  اسنساابي    جنااب      
رريف(تلا   بلستلسب القلما  ي قال    
مااااا  اسنسااااال    جناااااب  اااااار   

 رريف(تلاو

منظمتنل اري حكبم     ما ا  
تلسسااي ل  االيرا  اا  تعماا  يفائماال   
ييااب تضاا  م  شاالعلتنل   تقاال     

ملضاليقل   منظمتنل ستجال ن طا ا ا  
ماااا   اااا ل تكث ااااف  شاااالعلتهل 
اسثقلت   اسيت تعنب بشن ا املارت و  

ي  تي يفياااا  سااااتحتااااب االا مل  
مليفي م  تي عارت   تساري امابر    
املنظمااا  يااا  عريااام ا ااارتارل    

 األيضل و
تعل ب املرت     ر  رريف(تلا 
ماا  مشااكيتني ا(ل(اا تني تثقااا     
رلطيهل: اال ىل استفرقا  اسقبم ا      

كي  ثل  ا و  استفرق  اجلنس   رمشا 
تهااب تضاا هد ماار   رب هاال رريفياا  
أل هل تنتمب ألقي ا  قبم ا  حسا     
مفهب  اسنظل  احللر    س سع يت  
قمااا  حقبقهااالو  ااا  اسنسااال  ال    
 سااات    اسدرا(ااا  بي تنااال اال    
م ا جناد ا فسانل حتات عا بعل      
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خمتيف       قت  رياد اا  ادير   
ا فسااااااانل با فسااااااانل  تعااااااار  
س عاااا هليف   ت ااااليفر حقبقناااال  

(ل(ااا  و   سكب هااال امااارت  تهاااب اال
تض هد حتت (ي   االيديبسبج ل 
احللرمااا  اسااايت تنظااار اىل املااارت     
 ظر  حتقاري   ال حتسا هل ا سال      
ب    ف ا سالاو قلمات اسساي ل     
بقم  ر  احلررل  استحرري  اسايت  
ظهاااار    ماااا ا تقااااد ا اااا       
اسكثري ا بلالح ال    سكا  مالنال    
طنااالل اسكاااثري ا لااا   ااال سبا 

ماااللو اا اايااا  اسنسااال  ت اااليفل اال
تعااارت  حلسااا  اسقمااا  املفر عااا   
يي ه    سكنه  اري منظمال  اال   
ت ي اسكفلي    سس  متفقال  يياب   
ا(ااايب   احاااد سينضااالل    اااف  

  احدو
* مااااالذا يااااا   شااااالعلتع   

 اسشخ    به ا اس ديف؟
ا ل اقب  ب رح مسلئ  تكري  -

تشاام  قضااليل املاارت و (  اادر سااب 
رتاال  بهاا ا اسشاااا يماال قرياا و    
رتلبب اسثل ب   اس ي اقب  بتاس في 

عتااااا قاااارا    ساااابي    يحلس اااال  
هت منسااات     ل ااا  بااالسظر ت  
اسيت تع شاهل املارت  اسكريفيا و ارياد     

اا اربا رلمرت  رريفيا  ذا  رتي    
تكااار تلمنسااايت  ااال  باااب هتي   
 اال  باالملرت  اسكريفياا  و اريااد اا  
ا ااري اىل االماابر اساايت تيااا  املاارت    

يت اسكريفيااا  مااا  اسفكااار اسفلمنسااا
ييب ا ت تل  م اط اي   بلستالسب   
اق   االمبر اال ار  اسايت ال لات    

 سيمرت  اسكريفي  ب ي و
*مااالذا يااا   ااابت ااتمااا   
اسكريفي   اسنسل  اسكريفيل  بشاك   

  ل  م  مفهب  اسفلمنست  ؟
  امر ياخلبت بعليفتي ي در -

ماا ه    اسكااريف معاارتته  قي ياا     
باالملفهب  اسفلمنساايت   ماا ا تاا ا    

املفهااب  معقاابل  اخلاابت ماا  طاا ا 
حلاااد مااالو   ي اااد  اا اسرجااالل   
جمتمعلتنل ارثر حسل(   امل  ط ا 
املفهب  أل ه  يفسر ا م ل ار  اا  
اسفلمنساات   تعااط (ااي   اسنساال    
ر دي  سساي   اسا ربرن   اسرجالل    
بك  االحبال ال يريد ا اإل تقل  
  تسي ه  باي  ك  م  اال كللو 
ال يبجد ته   ح ح ما ا املفهاب    

ع يقبمااابا بت ااادي  مكااالا  سااا س
اسسااا د   اسع اااد   طكااا ا  يااابا  
املعليفس    سك  املسااس  س سات بها ا    
اسشك و   اسسي ل  االيرا    ايضال   

رب هل (ي   ايديبسبج   ال تق ا   
بااي  اك  تي  ابن ما  اسنشاالعل      
اسفلمنسااات     اسداي ااا  سيتحاااررو 
يميت ط ا اسساي ل  بشاك  يفائا     
  ي  عريام من(سالتهل اسرة ا     

ستشهري   اسنقت م  ق ما  طا ا   بل
املفهااب و ح اار يعرتاابا املفهااب     
اسفلمنساااايت ييااااب ا ااااي ي قاااا    
منحرتااااا  تي ي قااااا  همثي ااااا   
اجلن     اسفلمنست   س ست طا ا  
بلس   و بعد استعمام   استمحا ت   
حبل ط ا املفهب  رتيت اا اسقض   

ساادي را اا     اااري ذسااع   ظهاار  
ملعرت  املايد حبل طا ا املفهاب      

حس  ب  رتيت ا ي م  س   ط ا ت
 ا ب اا اييا  اال اري  ايضال و اا    
املعناااب اسعاااليفي سيفلمنسااات   طاااب  
اسااابيب بلعااا هليف املااارت  أل(ااا ل  
جنس     يعم  سيقضل  يياب طا ا   
االع هليفو   ط ا س   بامر (اب   

 ال بلسنس   سيمرت    ال سيرج و
*ا ت ترب ني قض   املرت    

اجاا  رريف(اتلا بلسقضا      مج  
 اسقبم  ؟

البااد ماا  حترياار اسكااريف ماا   -
اسظاااار ت املفر عاااا  يياااا ه     

املهضبم  ارجلن حقبقه  اسقبم   
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اسااا ه    اىل جل ااا  ذساااع تبق اااف  
يمي   استفرق  اجلنس  و   اس ريم 
اس ااح ح حلاا  طاا ا اسقضااليل طااب     
حتق ام اسدميبقراع اا    ا ال اتضاا    
اال ظماا  اسدميقراع اا  االجتملي اا  
مثاا  اسنظاال  اسساابيدي اساا ي ير ااب  

رتاالا   يعماا  ماا  اجيااي   ح اار  سي
ا نااال ييامنااال اجااارا  ت ااا ري يياااب   
اسقابا ني   (اانهل ماا  جديااد با اا   
حقاااب  اسنسااال  بعاااني االيت ااالر     
بلستلسب مرايل  محلي  حقب  اسكاريف  
رشع  م   ا ل قال با مكتاب       
معي    بلستلسب اسرتر ا يياب يمي ا    
تبي اااا  املاااارت  باااا اتهل   طبيتهاااال  

اجلناادر اجلنساا  و   اسعماا  افهااب  
 مج ااااا هاسنااااابن االجتماااااليب    

جملال  احل ل  تالملرت  ال تبساد امارا     
ب  ااتم  طب اس ي جيعيهل امارا     

ه( مبا يف ببتابار  ققا    قبمال    
طاا او ألجاا  اسقضاال  ييااب يمي اا      
استفرقاا  ري اال  البااد ماا  اسعماا  ا ال  
ييب من(س  اسعلئيا  ست ا ري ق مهالو    
  رااا سع الباااد مااا  اجااارا  ت ااا ري 

ناااالطد اسدرا(اااا   املبجاااابيف      سيم
اسقضل  ييب مفهب  استفرق    طا ا  
املنااالطد ايضااال و   االمااار اال(ل(اااب   
اال اار طااب ا اارتال املاارت    (ااب     
اسعماا و تي اا رتاا  مسااتب  احللساا    
االقت اااليفي  سيمااارت    اسعلئيااا  مااا  
 اااا هل االرتقااال  اساااتب  املااارت      

 حقبقهل رك و
*ملطب املشلر  اال(ل(   اسيت 

ني اسنساااال     اااار  تظهاااار باااا
 رريف(تلا؟

طنلل مشكي  اال تحالر حبار    -
ا فسه    ط ا اسظالطر  مبجابيف    

ارثر   املنلعم اسيت تسكنهل اسكريف 
  بلأل ت   يا      ررمل شالا   
  ظهاار  ماا   اا ل االح اال ا    
ا اااي   من قااا  يااا     حااادطل  
حتاار  اماارت   احااد   فسااهل ييااب  

 األق  يبم لو
      ريمتهل اال ري  ررر

اسس د  رؤيل عيبيب ريم  املنلعي  
اسكريفي  هس يب نا ل  اسيت ارايف  
ت هل اا تكبا اسنسل  اسكريفيل  
متحدا    متفقل  ييب اسنجلح 
ب  يي ه  مسليد  بعضه  اس عض 
سكس  املايد م  اسنجلحل  معل و 
اىل جل   ا ي م يب  م  اسنسل  
اسكريفيل  اسعم  ييب تعريف 

  اي   طبيته  اسقبم   بلسعلمل 
اسراي  اسقبم   اىل جل   امبي  

واجلنس  
 

 

تعالوا نرجم فينوس فايق!

امحد عبد احلسني
 قاا مقلل "ت نبس تليم"و

قا ااا  رااا  م لسااا  اسكاااريف   
 بلال ف لل اسيت رثر  ط ا االيل و

تعرتيط رآبا  بعاد را  مقالل     
ار  ت ي م ي ل  رريفيل  بلال(اتق ل  

 ي  اسعرا و

ر ااب س ساات اسكآباا  بساا   ح
يياااااب ايفامااااا  عااااا  اسكاااااريف اىل  
"لتيكلتناااال"   ال أل ااااب ار  اىل  
ط ا امل لس  بليت لرطل " قلحا "  
ماا  ريليل اال اسكااريف اساا ي  ذاقاابا    
ييااب اياادينل (ااب  اسعاا ا : ذحبناال  
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ابناال ط    ا(ااتح  نل  ساال ط ن     
ماالنال بعااض االيلرياا  يريااد ا    

 جلح   اسكريف اا يتابدو
ييب اسعكا  ما  ذساعن احااا     

 لسا   جبسا  اىل ا،ان   ألا ط ا امل
تتامل ألا ط ا اس ديه   اسيت ت نت 
بهل احاابنل اسثبريا  عابي   هحام    
تقرير امل ري سيكاريف  تقالل اس اب     
ماا  ساادا اسكااريف ا فسااه  حب اال     

  فر  ديدي و
(اااااا قلل (ااااااريعل  اا راااااا    
اسعاااراق ني ظيمااابا   اعااا هد ان   
رجااال   ال تع اااد ا طااا ا اسن مااا     

يف اس عرب اا و مل تكاا  مشااكي  اسكاار 
مااا   ااادا  حسااانيو اا مشاااكي    
اسكاااريف رل ااات يفائمااال    ابااادا  مااا   
اسد ساا  اسعراق اا  ال احلكبماال و    
اس ااب  ارثاار ماا  تي  قاات مضااب    
 ت ني اا ط ا اسارلا اسبقبر اس ي 
رنااال  نجااا  ط جل اااي بلال شااال    
بشعلر اسعد  املشرتل ه دا   ا   

 بلستميم    ( نفجر يمل قري و
قاااا اا "ت ناابس تااليم"    

ل رااثري ماا  اسكااريفن يقاادمبا  مثيااه
مل ااااالس ه  بلال(اااااتق لن بهااااا ا  
املقاادمل  احل اا  اساايت ال تريااد اا  
جترح مشلير ل    اسعر ن را هال  

تريد اا ت عد ينل ذرر  ا دسسانل  
املفقاابيف    اسااايت ملنسناال  تضااابر   

 ا  نل  ييب تقد ل ايلطلو
ا(تق ل اسكاريف ه طاب قاليف  ال    
قلس   يرتكا ييب بديه ا  ايفمنال   

سعااار  ا كلرطااال: اا طااا ا    ااا  ا
االر  اسيت يقف يي هل اسكريف طاب  
ارعااه ن ا هاا  اماا  ال تشاا هنل       
 ااب ن س اا     يااليفا    تقلس ااد     

ال  -  ط ا طب االط –انيل ن   ا ه  
يريااد ا اال ضاابا  معناال   طاا ا    
اسشرار  املسامل  يف سا  ن ال يرياد ا    
ماا ا اسعقااد اا يسااتمر ساا   ألا    

  احلكبماال  اعاا هدته  تقاا ن باا
ال هاا  ميتيكاابا راا  ماال ينطيااه     
ستكبي  يف س  مستقي  ارثر رق ل    
حتضاارا    " ااري    ايضاال " ماا     

 رثري م  يف سنل اسعرب  و
  االا تعااالسبا  تفااالط : ملااالذا  
ريماال  االر حاادير ياا  ا(ااتق ل   
اسكاااريفن احااا  اسعرباااب اا ج ااا  
(رتتي لا    (اق  مناي بعاض    

 ملسي اس ي  ميي؟
 - اااا  اسعاااار –راااا   شاااا ي 

ين  اسااا ي   شاااتمه  س ااا   اس اااهل
 هاااااالر؟ اتاااااا رر االا ت ااااااريح  
 تن لطب: هس   تخيب يا  اجلابالا   

  اسقاااااااادس أل هماااااااال امجاااااااا  
مقتن لتنل! ن    بد ر ل ال  رياد  
استخيب ي  ربريف(تلا أل هل امجا   
ه  ا ااار  مساااتعمراتنلن بعاااد اا   
 لر  اراع نل  ه ل  سك  جريا نالن  
ا ظاار ا ماا  حاابسك ن ساا   ماا     

  ارعل  يرب ا   جريا نل م  ال  ت
هاياااراا حتتااا  اجلاااار اساااث      
بعااض اراعاااب اسعااارا ن ا(ااارائ    
حتت  تيس ني   اجلبالا   اجاا  
م   ع نلن ا(ا ل  ل حتتا  اراعاب    
م رب اا ن   سااب رل اات مبر اا بس  
جااالر  سد سااا  يرب ااا  سقضااامت    
اراعب منهل ن     عب  عع ف  
م يببا  ييااب امرطاالن جمر حاا     

  جمٍد رايلئهلن سكننل   د  اح 
تي اااد لنحنااال يفتقااال  مااا  اسقاااب    
اسك   ن   ر  قب  متبطما  يفتبهال   
اا تكااابا خمتي ااا  بلسعجرتااا     
اسقسب  ييب اسضع ف ها  ييب م  
 تبطماااي عاااع فل  ن   مثااالل طااا ا 

اسرذييا  جتادطل   اسعناف     –اسقب  
اال(رين   ذربر  اري  اثقا  ما    
 فسااهل ال (ااند يعضااد  طمهاال اال   

 يفوبضر  اسا ج  ا  اال ال
طك ا      اسكريفو بس  رتنل 
يياااا ه   نرااااد  اااامدي  احلياااا   



 
 
 
 
 

 
  

 

 

212 

 يةثقاف تحمطا

اسعربب ي  االم  اسقبي  اسيت طاب  
ه ري اما  ا رجات سينالس ن يا      
ط ا اال(تقبا  ينس نل مل    ت ي 
االان اذ اسبقاالئ  ريااهل تنرااد ا ناال    
سسنل اعاعف اما  ا رجات سينالس     
تحساااا ن باااا  اقيعهاااال احتكلماااال    

 سأل    اسسبي  ايضل !
ا اسااارتيفيف اسااا ي ا(ااات ر  طااا 

ي ديااي اسكااريف   رتاا  م االس ته    
بلال(اااتق لن رااالا ين  اااب مااا ا    
اساارتيفيف اا  اابرا اسعر ب اابا ذ    
اسبجبا اسبقح  اس ي  يتعالميبا    
اسكااريف   رااا ه  ماا  بقلياال ي  ااد   
اباااالئه  اس ااااحلب    استاااالبعني   

 اسسيف اس لحلو
ا ل ايضل  احي  بابع  جيمعاط   
با دقلئب:  اريرب با ك ن رؤ ت   

كي ريف   ابنتي اسر(ابس  م اديلن   ب 
 اااارينايف حساااا ن انايف برنجناااابن   
يفسساابن محااين  اادر اساادي  اماانين 
طب نع اسابنيرين  لساد (اي ملان    
مجاالل ام ااالرن جااا ل ن ك اااليفين  

 س  ف طيمت   ر  اسكريف اال   ل و
احي  به ا اسبع  املشرتل سك  
حيمااااب ساااا   حياااا  ياااار ب ني 
مسااات ئ ني يرياااد ا ألح مهااا   

لسن   اذا مااال اتااارتاس احااا   اسنااا

ايفرراات ه قااد ايفرراات طاا ا مناا     
نم  بع د  اا حي  اسكاريف يساخر   
ما  حيمااب تياا   سااب اال االذياالا  
م ا امل ت اب: يف سا  رريفيا  جتال ر     

 اسعرا !
  ال تع اااااد ا يي نااااال ايضااااال  
جنجيبت   اس اد اال(ارائ ي   اسايت    
تع ااار بلخللرعااا  املقد(ااا ن سقاااد 
ميينلطاالن تينخجاا  قياا       اا     

كث ااالا اسرمي ااا    شااالطد طااا ا اس 
املسااامل  يف ال  هرااالألريفا   ق ااار ن 
طاا ا اسكث االا اساايت  سااجتهل رياالح  
اجلنااب    (اات ر طل قري اال  رياالح  
اسشملل باذا اهلّل   سنقلر هل بد سا   
رريفي  مالنال يفيلتهال  جياني: تي    
يف  (اااافكتي اس حااااري  مااااث       
تا( سااااهل؟ قاااالر با ذسااااع بلسااااد  
اسكاااريفي اسااا ي  ااالرل   (ااافكي  

اسسابريبا   االتارال   اسعراق با   
  االيرا  اااااباو ثااااا  تي حااااارال 
( ل(ب ا(  جلمهبري  مبريتل  ل 
اسعظمب مقلر ا  اساري  اسس ل(ا     

 اسكريفي  املأل  بلستضح ل ؟
(اااا قلل رااااثريا  ماااا  اسكاااا   
اساارم   ياا  حتلسفاال  اسكااريف ماا    
ا(ااارائ     امريكااالن طااا ا اسكااا   
اساا ي مل يقيااي ير بااب اباادا  ياا    

ل  ني حتاالسف اسعاار  ماا  اساي اا   
ستا(اا   يف ماا ن   مل يقيااي احااد  
ياا  ا   االح اسثاالئر احلاال  امااني    
احلساا ط   حضاار  طتياار اساا ي    
رتض اا يشر  معي اسقهاب  ا  اا  
ي االتحي بليت االر احلساا ط ماا     
ياار  يربااب متساالت ن   مل يقيااي 
احد ي  ثبر  اسشبت ط اس الئفب  
ر اا د ياالسب اسك   ااب املديبماا    
 م  ق   طتيرن رمل مل يتكي  احاد 

ي  اسق لر االمريكب اسا ي مالنال   
  اىل االا ياابنن  – 1963مناا   –

احلكااال  يياااب املضااالر  اسعرب ااا    
اسسااع د و طاانال  اسعر ب اابا طاا    
اس ي  يي ه  اا يتيجيد اسكا      
حنلجرط  ق   اا يستكثر ا ييب 

 اسكريف يف س  مستقي و
  ا اات ياال ت ناابس ال  اال    
ييااااب ذ اتناااال ماااا  االجنااااراحن   

اس اادم   (اانعرت ر ااف  ااتت 
اايااد ماا  اال شاال    اسنااد و ال 
 ااال    ال تااارتيفيفي الا يااا     
قنتناال معناال اباادا : (نشااتمك     
ا ال ن ثااااا  (ااااانكت  رثلئ ااااال   
ا دسساا    اار ل  اااا  ت هاال      
(ننسبن رب با ا دسسنل اجلدياد   
ارجبر ن   ال تستمعبا اىل بكلئنل 
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هسااب اا ا(اا ل  ل ا اا ت اىل بكاال   
اسعااار     ااااباحه  منااا  ابااااب   

داهلل اس ااا ري   اىل قمااابيف   ي ااا
يفر يش اسك ري مللتت رمادا  ن با    
امضااااابا   عاااااريقك ن ا(سااااابا 

يف ستك  اسايت (ا اتب اس هال راثري     
مااا  اسعااار  ب ااافته  الجااااني  
( ل( نين تالسعر  ال قادر  ما     
ييب ت  ري  اقعه    ال يرياد ا  

 سيعلمل اا ي ريط و

  ياال ايهاال اسعاار  لاا  يقاارت    
يم مقلسب ط ان ارمجبا ت نابس تال  

ارمجااب ب  …سكاا  تقااد  اا ا ن  
معهاالن تا اال ايضاال  اعلساا  بد ساا      

 ورريفي  مستقي 

 
 بيري بورديو: دور املثقف يف الزمن الراهن

 

 شوان امحد
 ترمجة: مجال غمبار*

 

 مقدمة املرتجم
اا اس حر   يف ر املثقف   
(ااالئر ااتمعااال  اس شاااري    
ييب مر االنمن  املختيف  رالا  

اسشاالا     ماالياال طااب اسشاا  
جلم ااا  املفكاااري    اسكتااال ن  
ال(ااا مل اسااا ي  ينظااار ا اىل   
املثقااف ركاالئ  ميتيااع  ل اا   
اسفكر   اسثقلت    يقادر يياب   
اي اال  استفسااريا  سيمعضاا    
االجتملي اااا    اسس ل(اااا      
االقت ااااليفي    يعماااا  ييااااب  
احدا  است  ريا   اب حتق ام   
احلري  س  سلا تكرا   جسدا 

   ا ت االرا   ذسااع ماا   اا ل 

تا(   (اي   تسامب بساي      
اسثقلت ن ال( مل   نم  حتل ل 
ت ااااي رااااثري ماااا  اسسااااي ل    
اسس ل(اااا     االجتملي اااا ن   
اال ظم  اسيت حتك  ااتمعال   
جتريااد اال ساالا ماا  ارايفتااي   
جعيي رلئنل يعل ب االمري  م  
االنماااااااال  االقت ااااااااليفي     
اسس ل(ا     االجتملي اا ن ماا   
جرا  ( ل  استسايح امساتريي   

علل احلار   االقي م ا        ا 
ايقاااااليف جااااا    اس ااااارايل    
اسعرق ااا    اسدين ااا    ظااا    
اسعبمل  اسيت تد ر رحلطل منا   
نم و م  طنل يان يف ر املثقف 

  اا ي اار  باال  اسسااي  ن    
ياااااثري استسااااالؤال  اسعدياااااد  
ببجههلن س سع  ر  رلت  ط ا 
املقااالل   مااا   ااا ل قااارا      
(ريع    مكثف  التكلر املفكر 

بجب اسفر سب هب ري اسسب( بس
ببريفياااب  ينااابي است ااار  اىل  
يف ر املثقااااااف   اطم تااااااي    
اسام  اسراط ن   ح نمل اثر  
ترمجاا  املقاالل اىل س اا  اسضااليف  
راي ااات  ااا لا  اسع ااالرا     
اجلم  رمل يقتض ي  ق  اتكلر 
اسكلتاااااا    قبايااااااد اسي اااااا  

 واسعرب  
 مجلل ام لر                  
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م  ا،ا ت ليدا ال ميكننال اا  
 عا  للمال اسشاهر  اسبا(اع  اسايت     
ظفر بهل اسسب(ا بسبجب اسفر ساب   
هب ري ببريفيب  اىل ايملسي اسنظري  
تحساا    اساايت احاادثت ت اا ريا   
راا ري     لرعاا  اسسب(اا بسبج ل  
املعل اااار ن ا  اىل مااااال تضااااامنتي  
 اافحل  رت ااي ا  منسفلتااي مثاا    
هاحل  اسعميب    هاسعنف اسرماي 

حباار   ا اابل يياا  االجتماالن    –
اسرتبابي    هتاام   بل(اكلس         
هباانس اسعاالمل    اساايت تر(اا  سناال  
تاااثري عر حلتااي   اتكاالرا يياااب    
اسفكاار اسسب(اا بسبجب اجلديااد     
ا ا ر ط ا اسقران ب  ي    يياب  
ذسااع   نل اا  عر حلتااي تياااعن    
ميكننال اسقابل بااا تاسقاي رمثقااف     
متحم    حلم  سيهمب    را سع  
ذ  احسااااااالس اسااااااان س تي انا  

    استهديااااادا  اسااااايت املعضااااا 
تباجههاااال ااتمعاااال    اسااااام    
اسااراط ن طااب اال اار ا اا ح ياالم   
مااا  يبامااا   اااهرتي اسبا(اااع     
بر نا األرثر حضبرا ييب اسسلح  
اسثقلت ااا  اسفر سااا     احللعااارو  
تعيااااب اساااارا  ماااا  اا قضاااا     
االحساااااالس بلملساااااان س   سااااااد  

املاااااثقفني اسفر سااااا ني س سااااات  
 بقضاا   جديااد ن   اا بدايلتااي ال 

تعبيف اىل اسيحظ  اسايت  ساد  ت هال    
اسثقلت  املعل ار  يياب ياد هام ا      
ن ال  تحساا ن باا  ا هاال رل اات قااد 
باادت  مناا  نماا  هتاابستري ن اال اا  
مل ييفات اسنظار   ي ا ح مبعا      
 قاااالد ب ااااديف مبقااااف هباااا ري   
ببريفيب  اجلدياد طا ا هتي مبقفاي    
اجلديد انا  املعض   اسيت  اجهت 

طاب  املرتجا     -ااتمعل  اجلدياد  
ق لمي م  جديد ب ارح قضا       
اح ل  تقي اد ثقال  تر ساب االبر     
رااالا بلسكاااليف يقااارت  مااا  حلتااا   

 االعمح ل   اسنس لاو
ت عد اا تلر  مج ا  مفكاري   

  احل اال  هيق ااد  68  منظااري ه
طنل باي   اسفكر   اسثقلت  اسا ي   
رااال با  را  االعااارابل  اس  ب ااا  

اساايت طااا  اال ظماا    1968ياال  
املرتجاا      - ر باال اسس ل(اا     ا

بعااااد ا ه اااالر االيااااديبسبج ل     
ا ساااااالر اسعماااااا    اسنشاااااالعل  
اسنقلب ااا    احلاب ااا    مااا  ثااا   
ط منااا  املن(سااال  االي م ااا       
ظهاابر امل مااح اس دائ اا  سيعبملاا ن    
ا لبت احل ل  اسثقلت ا    بالري    

  طااب املعر تاا  بعل اام  اسثقلتاا   
بساا ل    رراابيف اااري متاابقعنين     

رثري    بدت  ح ر برن  مشلر  
تباجي ااتم ن باد ا ما  اس  لسا     
  قضاااا   اس جااااانين   ا تهاااال    
بلملظاالطرا    املسااريا  اجلملي اا   
اسااايت رل ااات تنظمهااال مجلياااال     
اسشاااااالذي  جنساااااا لن   راااااا سع  
املنظمااال    اجلمليااال  اسنسااابي ن 

 م لس   حبقبقهل املشر ي وو اخلو
    طااااا ا االثنااااال  رل ااااات   

نا  اسشر   اسيت ا تلر  اس مت ا
ط ا اسقضليل طب  ر   املاثقفني  
اسيت مل تك  مل املشلرر  اجلدي    
ر سع مل تك  تبجي ا تقليفاتهل اىل 
اململر(ل  اسس ا    اسسي بي  اسيت 
رل ت ت در ا  بالالحر  للر(اهل   
(ااي   احلكاا و اماال ت ماال يتعياام     
بلأل(اا ل  اساايت تكماا   را   اامت 
طاا ا اسشاار  ن تهناالل ارثاار ماا   

  ق يااهل ستاياار  ذريعاا  تساال  ماا  
بقلئهاال  االمت  يف ا حاارالن سعاا   
اعااااعفهل تتضاااام  قياااام طاااا ا    
اسشااار      بتهااال مااا  اتهلمهااال  
بلسشاار   املنيفجلاا  هتي املشااحب   

املرتجااااااا      -بلالياااااااديبسبج ل 
امللررساا   ماا  جاارا  تبري هاال    
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مثاا  تيااع اسقضااليلو   ماا  اباارن    
اسنملذ    ط ا اس ديف طب مباقف 

ي س فاب  هايبرسملا   بري لر طنار 
  تنكيكاار   ن   طنلسااع ا اار ا  
رل با يت بر ا باا تياع اسقضاليل   
ال لت باي   ي  الما  بع اد   ال   
م  قري  بلملثقفني اس تا ن   ا ال   
طااب تقاا  عاام  مهاال  االحاااا     

 املنظمل  اال سل      اسنقلب  و
اا مبقفاال رهاا ا قااد حاادا       
احلق ق  بلملنظمل  اال سال    ما    

    جنااب  جهاا    رجاالل اسكنساا   
اسف      ب ل جنب  اسس نمل م  
جه  ا ر ن س خنارا     افبت   
املداتعني ي  اسقضليل االجتملي   
  اسق اااااال  بتقاااااادي  اسعاااااابا    
املسليدا  سيمشريفي    اس ن(ل ن   
حااني راالا ييااب املااثقفني   ق اا   
اي  مجليا  ا   ار   ا ار ن اا    
ياادسبا باادسبط    ين  ااب يياا ه     

 به ا اس ديفو ا لذ مباقف اجيلب   
   ضاااا  طاااا ا اال عاااالن    
االحاااادا ن   ماااا  جاااارا  بقاااال    
املااااثقفني   قبقعاااا  اس اااامت    
اسعاساا    االبتعااليف ياا  قضااليل      
طمااب  ااتماا  اةمبماا ن  اار     
هباااا ري ببريفيااااب  ماااا  قبقعتااااي  

ق مل ا(بار اس امت املريضا ن     
ذسع م    ل اسكف ي  اجليابس  
م   را  عل س  ارتتين   م  ثا   

ل اىل معرتل االحادا  اسايت   اال تقل
جتاااااري    ااااابارن   (ااااالحل    
ماادينيت باالري    س اابا   بق اا   

 املدا اال ر و
اا هببريفيااااب    ماااا   اااا ل 
  بتاااي اسفعي ااا  طااا ا مل يكااا   
م ديل تحس ن ب  ا ي اقاد  يياب   
اح ل  تقي د ثقال  تر ساب قادي     
رلا مثيي مث  ا  ل  ا ر  ا  ع 
اا ياااد   عاااب اسنسااا لان   راااليف 

دايف اال ا ل  املر اب     يبع    يا 
   رتبت املتلحف   ار قتهلو

بعااد حااد   االعاارا  اساا ي    
قاال  بااي يماالل   ااب  اسسااكع     
احلديدياا    مدينااا  س ااابا يااال   

ن ا ااا ح هببريفياااب  ابااارن  1995
ييااا  ا  ميماااح ثقااال    اسشااالرن  
اسفر سااب   االماالر  اسعلماا  ماا ا   
اس يااادن ح ااار رااالا يااادات  يااا     
املشااااااريفي    يتقااااااد  حشاااااابيف 

ري    املساريا  اسعملس ا      املتظلط
ر سع املسريا  اسيت رلا يقب  بهال  
اس جاااابا   اسشااالذ ا جنسااا ل    
املنظمل  اسنسبي و رالا هببريفياب    

  حتااااب حلظاااا   ر جااااي ماااا  
قبقع   امتين   ما  ثا  يف بساي     
اس بيب اىل معرتل االحدا ن رالا  
 ااا ل تياااع اسفااارت    يياااب مااار  
(نبا  يمرا مل يعد رب اي رجا    

بلحثال ييم ال متحفظال    ارليفمي ل   
تق ن ح ر رل ت بدايلتي  ا  ه   
ب اادايل  اسشاالير ها رتاالت ب باالن و 
اا هبلن  اسشلير رلا يقبل: "رنت 
ايتقد     ل يقابيف عبييا  ما     
اسااام  اا ريماا  هال  رل اات ريماا   
(اا ا ن اال ا ااط تهماات بعااد ذسااع  
باا مهما  املثقاف طاب استحادي       
استفااابا بكيمااا  هال "و اا مبقاااف  

  رلا ايضل   حتب حلظ  هببريفيب
ن 1995ا فجلر احدا  ا ا ر يل  

   هل بلملبقف اس ادائب اسا ي رالا    
ا اا ا ماا  ق اا  ها رتاالت ب باالن    
  ب ااااال   بااااادايل  ح لتاااااي   
االيفب اااا ن اال ا ااااي   بعااااد تيااااع   
االحدا  ا  ح منلع  ( ل(ا ل    
يف   (لح  االحدا  متخ ا قارار  
اسبقبت ببجي مج   ا ابان اسقهار   

ن اساايت رل اات للر(ااهل   اال(اات دايف
اال ظم  اسيت رلا يقاف  را  ايفار   
يفتتهل اسي ااس با اجلديف م  امثالل  
ه اار يدر   جب(اا لا   بيااري     
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رااااا  مااااا  املل  ااااال   تر سااااال    
 بري ل  لو

اا هببريفياااب    يياااب اسااارا  
م  ا اي   منا  بدايا  اسسات ن ل      
رااااااااالا منشااااااااا     رعااااااااالمل 
(ب(اا بسبجب بكتلباا  اس حااب      

تحي ي   حبل اسظباطر اسدرا(ل  اس
االجتملي ااا  اسسااالئد ن اال ا اااي مل 
يك  متاد     ال مت رقال اس تا     
اىل اسقضليل   املشالر  اسس ل(ا       
االجتملي اا  اسساالئد    جمتمعااين  
باا  ارثاار ماا  ذسااع ا ااي مل يكاا     
مسااتعدا ح ناا ال   حتااب حلظاا  
ا االذ مبقااف اسااد بل امل ل اار ا   
املشااااالرر  اسفعي ااااا    معااااارتل   

وو مل يكا  مساتعدا حتاب    االحدا 
سبع  جماريف تبق ا  يياب ما رر      
احتجااااال  ا  ابااااادا  ا(اااااتعدايفا   
سيمشلرر    املسريا    املظالطرا   
اسااايت رل ااات جتاااري   ح نهااالن   
االااار  ماا  ذسااع اا حاادثل طلماال  
رلسثبر  اس  ب ا  اسفر سا   اسايت    

مل  1968حااادثت   ايااالر يااال    
 يم سديي تي ريف تع  اجيلببن ب  

ي   احض ارايفتاي اا  قرر   ح ن
ي عد  فساي يا  مسارح االحادا      
سفاارت  ماا  اسااام و تي ا ااي   باادال 

مااا  املشااالرر  ا  ايااادا  املسااال د   
سيم لس  اسيت رلا ع   جلمعال   
باالري  ي االس با بهاالن راالا ييااب   
اسعك  م  ذسع قد ا تلر اس مت 
  اسعاسااا و   رااالا ببريفياااب يقاااف 
ببجي ر  اةل ال    اجلهبيف اسيت 

  ييااب ا راجااي ماا    رل اات تعماا 
اااالال  اسعيم اا    االرليفمي اا ن ال  
( مل اةال ال  اسايت رل ات تعما      
ييااب ايف لسااي اىل جماالال  اسعماا    
اسنشل  اسس ل( نين با  ا اي ارثار    
م  ذسع رلا يبجي اال تقاليفا  اىل  
املثقفني اس ي  رل با ينخرعبا   
احلررااال  اسس ل(ااا   مااا  امثااالل  
هم شاااا   تبرااااب    نم ئاااايو   

حااد  رتلبلتااي اساايت رت هاال ياال     ا
  طااااب بعنااااباا همهناااا    1968

اسسب(اااا بسبجب  رتاااا  يقاااابل:   
"ييااب اس لحاار اسسب(اا بسبجب اا 
يقف ببجي ذسع اسر(بل ا  اسان   
اس ي رلا يع ش   يفا يين   اس ي 
ت لس اااااي اسنااااالس اا يناااااااح اىل  
اسشااااابارن   ينااااادمد ا  ميتاااااان 
بقضاااليلط    يشااالرره    حااا    

 اااااار  معضاااااا ته "و اال ا ناااااال 
هببريفيااب  يرتاجااا  ياا  مقبستاااي   
ط ا   اسايت رل ات اثلبا  مقارتح     

راااالا قااااد اقرتحااااي    ضاااا    
يت  ااب اميل ااي بهاا ا املقبساا  ا     
ط ا االقرتاحن رمل ا ي يتخ  مبقفل 
ا ر   ين رت للمل ييب اسعك  

 لل اقرتحي   ح نيو
اا هببريفيب  اس ي رلا يقف   
حتب حلظ  ا فجلر االحادا  اسايت   

 ااهر راال با اال ل ياال    جاار    
 الر  اساادائر  اسايت ر(اا     1995

  بعهاال هام اا  ن ال مناا  ق اال   
ط ا اال ري ب رح قض   هاسفرياد  
يفرايفااابس ن طااال طاااب االا يقاااب    
بلحدا  ت  ري جا ري يياب مسالر    
 شاالعي   يع ااد راار  ثل  اا  ماال     
عرحي هن ال  ق   قرا ما  االان  
  بهاااا ا استحاااابل يظهاااار ثل  اااا  

اسب(ااا  اسسااانال اسااا ي ي ااارح   
اسثقل  اسفر سب   مفاليفا: مال طاب    
يف ر املثقف اس ي ميك  اا يض ي  

 بي   اسام  اسراط ؟
ب    االجلب  يا  (انال رها ا    
يرج  ببريفيب اىل استعريف اسبا(  
اال تشاالر اساا ي ياارت ماا    سااي  
هجاااالا باااابل (اااالرتر  اسشااااخت 
املثقاااف قااالئ : "اا املثقاااف طاااب   
اسشخت اس ي ي ليفر ا  يتخيب ي  

اس   عااااب ا  اسعااااليفي    مبقعااااي 
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يتااد     قضاا   ال ي قاا  ماال    
بشخ ي" ه  يق د طنل باا تياع  
اسقضاا   طااب قضاا   اجتملي اا    

 –س ساااااات قضاااااا    خ اااااا     
املرتج  و تفب اسام  اسراط  اس ي 
بلتت ت ي ا اقلن اسعالمل قفبتا     
بلملخااالعر   ا ااا ح ت اااي  اقااا     
احل ل  ارثر تعق دا لل رلا يي اي  

س سع   حسا     االنمن  اس لبر ن 
مل يراا هارثار م يار  يكابا يالمل     
اس اب      طاا ا اسيحظا  اسراطناا ن   
بام  احللج  اىل املثقفني ما  تي  
 قاات مضاابو سكاا  طنلسااع (اانال   
يااان املمناال اال   طااب: اال تاار ا    
بااا ي ار ل اسااراط  سا   بع اار    
هتبستري    هام ا  ن ال ن رمال ا اي    
س   بع ر اسثقلتا  اسك (ا ك  ؟   

ذسع اا يلمل اس ب    ب  ارثر م  
طااب يقضااب االياال  اال ااري  سيقاارا 
اسعشاااري ن سااا   بعااالمل ها درياااي 
ماالسر     هبريتاابا    هراالمب     

 ه(لرتر    هرميبا ار ا و
لل ال ري  ت ي اا (ناال ره ا 
رااال  ماا    ع لتااي  اا ال ماا    
احلق ق  سا   ةا  احاد ال  ا      
بلست  ريا  اسسريع    املئي  اسايت  

يفائااا ن ال(ااا مل   جتاااري بشاااك  

جملسب   كل  االي     االت لال  
اسااايت احااادثت  ااار ل رااا ريا      
اسع قاال  اسقلئماا  بااني املثقااف     
اسناالسن   اا طاا ا اسشاارث قااد اثاار 
(ااااي  ل ييااااب اجلهاااابيف املضاااان    
سيمااثقفني بلسشااك  اساا ي  اار  اا  
اجلهااابيف   املساااليب اسثقلت ااا  الي 
مثقف ايل رالا مبقعاي   ي ار ل    

ب اىل مسااااتب  احللعاااار ال ترقاااا 
استاااااثري اساااا ي  يقتااااي اجلماااا   
اسثمنما  اسيت رت هال هام ا  ن ال    
  اساااايت رل اااات حتماااا  معاااال ب   
يم قاااا ن   يكماااا  ماااا   رائهاااال  
تبج اااي اال تقاااليفا  اىل اسساااي ل  
اسفر سااا     ح نهااال مااا  جااارا   
ايتقلمل سضلب  يهبيفي رلا اةاي  
هاسفريااد يفرايفاابس و اال اا ذسااع   
اسشااارث اةاااد  باااني املثقاااف      
اسنااالس   اسااا ي جااال  مااا  جااارا  
جممبي  م  اسعبام  اسايت ا(ايفنل   
ذررطاالن ا اال طااب  اارث ال يشااك     
ذريع  ال ت الر مبقاف اس امت      
ياااد  ا ااالذ املباقااافن بااا  يياااب  
اسااارا  مااا  قسااال   اسظااار ت     
تعق داتهل ين  ب ييب املثقفني اا 
ياااادسبا باااالرائه    يعااااا ا ياااا   
ا تقاااليفاته ن   رااا سع ييااا ه  اا  

ف ا  ق ااا  ارثااار يتخااا  ا مباقااا
جدي  انا  املعضا   االجتملي ا    
ال سشااب  باا  أل هاا    رماال يقاابل   

 –م يااار: "اا (اااي ته  اسثقلت ااا  
تفاب  (اي   اال ااري     –املرتجا   

ماا  ح اار قااب  استاااثري"و طاا ا     
تاامنل م  االحدا  اسيت جتاري    
ي ر ل اسراط ن   ييب اسرا  ما   
ا ي     ااتمعل  اس رب   اسثري  

 نهاال ااتماا  اسفر سااب    ه ماا  ب
طنلساااااع للر(ااااا  يفميقراع ااااا  
اتلحاااات تاااار  تيقااااب املعرتاااا   
بلسشاااك  اسااا ي اتااالح سكاااثري مااا   
اسناالس تيقااب استعياا   ييااب رلتاا    
املساااتبيل ن حب ااار يااانيفي طاااا ا    
استيقاااب اىل لك ااانه  مااا  عااارح  
استفسااريا  سيقضااليل املعقااد  اساايت  
تسااابيف جمتمعااالته ن رمااال يكااابا   
اسااااات ليه  ا ااااالذ املباقاااااف   

ديااااااد  ح ثماااااال ا جاااااادتهل   اجل
اسضااااار ر ن اال اا اتلحااااا  طااااا ا 
اسفر  امال  ا الس ا اري    ما      

عاط بلسضار ر    تاري املاثقفنين ال  
اا يف ر املثقاف قااد ا تهااب ا  ييااب  
اقيهل ال يعط باا يتمبع  املثقاف  
   عع   ال يكبا معهال مضا را   
اا ميااالرس املهااال  اسثقلت ااا  اسااايت 
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ملر(هل املثقف اسك ( كب   اسد ر 
س ي سع ي ط ا اال ارين أل اي  ار     ا

اا املااتعيمني   ا ااحل  اسشااهليفا   
اسعي اال ساا    اارعل اا يكب اابا     
يدايف املاثقفني ا  يعالميبا معلميا     
املثقااافن ال(ااا مل    (ااا  ثقااال  
 لئ  رلسب(  اس رباب اسا ي ع ا     
    ظاا  ي اار اسعبملاا  بلس االب    
استجااالرين رمااال اا طااا ا اسب(ااا     
 تساابيفا مبجاا  (اا لقل  طسااتريي  

 را  اسظفاااار ا  احل اااابل ييااااب   
 –استخ ت ها  سنقا  اخل خ ا    

املرتجاااا     اا محلياااا  امل اااالحل 
اسفريفيااا  قاااد بي ااات ذر تهااالن تي  
اعنب ا ر يكبا م  اسناليفر جادا   

اا جاالن  –اا تار  حالميب اسكتا     
هاا ي اااالر  حاااالميب    –استعاااا ري 

اسكت  تعط اسا ي  يسارت ا حتات    
ج ب اااا   ااااهليفاته  اسدرا(اااا     

تاال  اساا ي  س ساات اسعريضاا    اسك
سديه  متلبعل  جديد    ياديبا  
اسثقلتاا    املعرتاا  يف ا اا يكاابا   
ماا  يف ر تعاالل   حاا  املعضاا     

املرتجاا   ا  ييماال   –االجتملي اا  
اس ااب  يتخاا  ا مباقااف جديااد     
ح الل معضاا   ااتماا    اسعاالمل  
رماال ا اا طل ماا  ق اا  اسكتاال       

املثقفني م  امثلل هام   ن ال  ا  
لرتر  ياا    ييااب هجاالا باابل (اا 

ذسع تلا االجها  االي م   تيع  
ايضل يف را (ي  ل   ط ا اااللن تي  
ا ااي     ظاا  اسظاار ت اسشاالئك     
اسيت  يقتهل املن(سال    االجهاا    
االي م اااا ن  اااار  ا ااااي   ماااا     
اس عبب  اكلا اا يكابا اقاد ر   
اال با  اجلديد    املنثر  اس ابح  
بكيملته  حبري  تلم      ظر ت 

لح  جدان   ميكننل به ا اس ديف مت
اا  سب  مثلال ح ل   اس ي يكابا  
اثلباا  يفس اا  (االع  ييااب ذسااع   
اسااا ي يتمثااا    حلسااا  هم شااا   
تبراااب ن اسااا ي  جاااي اس اااي احاااد  
عاا   هراابس د يف تاارا    ياا     
(اا   يااد  ظهاابر هتبرااب  ييااب   
 ل ل  استيفاا  اسفر سا   سا يفال     
بلرائي؟ تكل ت اجلب  هتبرب  يا   

تتضم  ط ا اسع لرا :  ط ا اسسنال
"  ملااالذا اظهااار   ا ااال ايفساااب اااال   
ي اااادقب ي   بلستاااالسب ال يكاااابا  
مبعاا  رعااب   ا(تحساالا ساااد     
اساا ي  ياادير ا يفتاا  اسسااي  ن اذ   

 ا ط ال اقبل مل يرع ه "و
م  طنل يتضح سنل للمل ماد   
  اااابر  اسااااد ر اساااا ي تيع ااااي   

املن(ساااال  االي م اااا    اسااااد ل 
  املتقدما  جاادان اذ يتمثاا  ذسااع  

تهماا ش اال اابا  اجلدياا    مناا   
املثقفني م  تبج ي اال تقليفا  اىل 
اسسي   رمل تعما  تياع املن(سال     
ييب تر( خ ارثر سيسي   استقن   
اساااايت تتحاااارل حتاااات  ااااعلرا   
اسسااااااعليف  اسفريفياااااا    تث  اااااات 
اسفريفا  ااااا ن رااااا  ذساااااع ايف  اىل  
جتريااد اال ساالا ماا  قااب    ارايف   
املباجهااا    املم ااااا  اال سااال       

ل اا  بااي   انا   عااع   (اا ا  اخل
رهاا ا يكاابا املثقااف مياماال باااا     
جيااديف ا(االس   يميااي   ماا  ثاا      
 ااااالر  ا  يقااااالرن رااااا  تياااااع  

   ااااسساااي  ل و طنااال ين  اااب جمل  
املفلط     اسقا   اسايت تف اد بااا     
املثقااف يكاابا مضاا را اا ييعاا    
يف ر املثقااف اسك (اا كب تقاا      
تيااع ااتمعاال  اساايت يشااك  ت هاال 

ي يااااا  ا  ال املتعيمااااابا  سااااا   ق 
تساابيفطل اسدميقراع اا ن اماال (اا    

  مثااا  طااا ا املفااالط   ا    اااجمل 
اسقااا   تااا كم    اا اسعبامااا      
اال(ااا ل  اسااايت ا(ااايفنل ذررطااال    
االحاادا  اساايت تقاا  يبم اال يفا اا   
ااتمعاال  املتقدماا ن ريااهل تاااط   
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باااا ييااب املثقااف اا ييعاا   فاا   
اسااد ر اساا ي راالا يضاا ي  بااي      

املثقف اا  امللعبن رمل ين  ب ييب
يشااك  ايتقااليفا مفااليفا اا اخلااب  
  يمي اااااا  ا تقااااااليف اال ظماااااا   
اسس ل(اااا   اسراطناااا    ماااا  ثاااا  
 ب  اسنضلل اسثقل    احللعارن  
يكبا ارثر تعق دا ما  اسا ي رالا    
يساابيف نماا  هن ال و اال ا ااي   ماا  
ح اار اسفحااب  تاالا مهاال  املثقااف  
طب  ف  املهل  اسسلئد   قتا الوو  

    ما   س سع  ار  هبا ري ببريفياب   
 اا ل ا(ااتقرا  طاا ا احلقاالئم      
اسكشف ينهل   اسام  اسراط ن قاد  
بااادت     ي ااار اسعبملااا    حكااا  
اسيااني اجلااديف ييعاا  ذسااع اسااد ر     
باادت  ضااب  معاارتل اس اارايل ن 
رماال باادت     يااني اسبقاات ينل ااد 
املااثقفني اال ااري  ال االذ  فاا    
املبقاااف اال اا قل سااا  هببريفياااب  

ا    ط ا مل لر يف ا مباجه  ياد 
ريف تعاا   ااديدي ن   ماا  اس تاات  
سينظااار اا ريف يف االتعااالل تياااع     
اسيت  اجهتهل قل س  هببريفيب  قد 
جل   م   (  املثقفني ا فساه   
  س ست م  قنبا  ا ر ن   طا ا  
ماااااال ايف  اىل اثاااااالر   حااااااد     

اسساااجلال    اسنقل ااال    تر سااال 
م  جديد حبل ملط   املثقاف؟    

  ط  املثقف طب اس ي يقاب  بكتلبا  
ا  اجنااالن اسدرا(ااال    اس حاااب    
جملل اسفكر تحس   ال يتخيب ي  
مبقعاااي اس   عااابن ا  طاااب ذساااع   
اسكلئ  اس ي   رمل يقبل ه(الرتر   
يتااد     ميتااا  بتيااع اسقضااليل  
اساايت ال ي قاا  ماال بشخ ااي طااب    

 اس ت ؟
 لل ال ع ت ي تلا هببريفيب  
قاااد ا ااالن اىل اسااارتي اسثاااال بن      

  حف ظا   مبقفي ط ا ايف  اىل اثلر
يديف اري قي   م  اال ري  ح ر 
باادت ا احلربتاااي   ابااارنط  طاااب  

ساري      –اسس د  هجل ني تريفي  
اساااايت تعااااد ماااا  اسااااد   ااااب    
هببريفيب    تشا   من ا  مادير    
قساا  اسدرا(اال    املررااا اسقاابمب 
سألحبل  اسعيم   ح ر  ار ت    
مقلبيا  اجرتهاال معهاال جمياا  هسااري   
بهاااا ا اس ااااديف قلئياااا : "ا ااااط ال 

ليف  ييب مل يفع  ببريفيابن ألا  ا 
املثقف   حس  ايتقليفي طب ذساع  
اسشخت اس ي يثري اسشكبل   ما   
ثاااا  ي عااااد  فسااااي ياااا  ياااالمل   
اسس ل(اا "و     معاار  اجلبتهاال   

يا  (اانال ا ار حاابل حتدياد ماال    
يااانيفي اىل اثااالر  حف ظتهااال مااا   
مباقف ببريفيبن   طب ميكا  ذساع   
  اطتمااااال  ببريفياااااب بلسقضاااااليل  

(اا   ا اار  اسس ل(اا   ا  طنلسااع  
 را  ذسااعن اجلباات هسااري   قلئياا :  
"اا ماااال يااااثري حفاااا ظيت طااااب    

 – ظريتاااي هتي  ظريااا  ببريفياااب 
املرتجاااا     سااااا   اطتملماااااي    
تد ياااي   اسقضاااليل اسس ل(ااا  ن   
ا ط ايتقاد بااا ببريفياب يساري       
مسلر   اان رمال ا اي يعارت لال       
املعرتاا  باااا  ظريتااي قااد   اايت 
اىل عريم مساد يفن   ما ا اسسا      

اا   من  (نبا  قد بدت ضب  تر
 اسرايفيكلسب"و –اسنضلل اسس ل(ب 

رمل ا هل     معار  اجلبتهال   
تسااات ريف قلئيااا : "ا اااط اقبمااال   

بااااا ببريفياااب ال يااار     حق قااا  
 ب  املر املعرر  عد اسقما     
االعااا هليفن رمااال ال ايتقاااد با اااي  
ينااااااابي اا يقاااااااب  بتساااااااي ح   
املضاااا هدي    املقماااابيني ماااا   
ح ر اسفكار   استبي ا ن   يفس ياب    
ييااب ذسااع طااب اال(اايب  اسكتاالبب    
اس ي يكت  بي  تلجلتين   اا ما   
يقرت رتلبلتي يظهار ساي جي ال بااا     
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لبل  يكبا ا(ت عل  مث  ط ا اسكت
  مقااد ر خن اا  مع ناا  تقاا      
س   يلما  اسنالسو ال اي ييجاا اىل     
ا(تخدا  س   طب   الي  استعق د 
ماا  ح اار استقن اا ن ت كاابا ماا    
اس ااعبب  اكاالا اا يفهاا  يلماا     
اسنااالس تياااع اسي ااا    اذا رل ااات    
ذريعااا  ببريفياااب   ذساااع   رمااال   
تضاامنتهل اجلبلتااي اسعديااد  ييااب   

يياب  رتلبلتب تكم    ا ي ين  اب  
اسكلتاا      (اا    استعاا ري ياا     
تكااار  (اااديد ن اا ميتياااع س ااا     
تقن اا  ر اا ن و انا  طاا ا اقاابل:    
ر وو ا ي س   ققل ا  م ا  ل    
رتيي   سدي ايفس  رثري  ييب ذساعن  
تهاالط  منر ااب تر ساال اسعظماال     
امثلل سب( لا ت فر   ملرل بيبل 
  تري االا بر يفياا ن تعيااب اساارا    

   م  ا ه  ا احل  اتكالر يم قا    
ارا  ييم  ن اال ا ه  يكت با بي ا   
(يسااي    م ساا   بلسشااك  اساا ي   
تكاابا اساات لن يلماا  اسناالس اا  

 تفهمه  اثنل  قرا   رتلبلته "و

اا مج ااا  اال تقاااليفا  اسااايت  
تبجههااااال هساااااري     احلمااااا   
اسعدائ اااا  اساااايت يشاااانهل (اااالئر 
اال ااااخل  اال ااااري  يفا اااا     
 االر  اسب(اا  اسثقاال  اسفر سااب 

بااال  هبااا ري عاااد مباقاااف   رتل
ببريفيااااب ن ساااا  حتجاااا  تيااااع    
احلق قاااااا  اساااااايت مفليفطاااااال اا 
هببريفيب    من  حلظا  ت اع د   
للر(اااال  اسعنااااف ماااا  ق اااا    
اسسااي  ن   راا سع مناا  باادايل    
ظهبر للر(ل  بربري  جدياد   
حتاات  ااعلرا  اسعبملاا ن قااد قاال   
بليف ااالل اخل ااال  اسثقااال  مااار  
ا ااااار  اىل معااااارتل االحااااادا  

 احل لت اا    ايااليف ساا سع اخل اال 
ماار  ا اار  املهاال  اساايت ت  اا     
ب لب  اال تقليف   املسن س  ن تيع 
املهااااال  اسااااايت رااااالا املثقفااااابا 
يعتقااد ا بااا ه  قااد  فاا  طل    
ا اا حت    ااا راالاو سكنااي      
ييااب اساارا  ماا  اا استاالريخ ه   
حس  ملت ق  بي تبربيلمل  قاد  

بياان  هليتااي   اا قبتااي هحساا   
مقبسااا   اااليفي  جااابريفمير  قاااد 

اا مهااااال  بي تاااااي اساااااريف ن اال  
 املثقفني ال   س  تنتهب ابداو

 
 املصادر:

 ي   (تني: املثقف اال لو-1
راااالبب ري جماااالا:  ساااا  -2

 ا(اي  اىل املثقفنيو
ا(ااااكندر حاااا ش: قضاااا   -3

هب ري ببريفياب   املثقاف (اي        
 اسشلرنو
ابااراط   اسعااري : ظاالطر   -4

جديد    اسثقلت  اسفر س   اةهل 
 هب ري ببريفيب 

  اتليااا : قماااد  ااابر اسااادي-5
هباا ري ببريفيااب    عاارح يسااالري    

  ب جتديد ا(لس   املثقفو
طل اااا   اااالحل: ت يساااابت   -6

 اس لس  اسثلمن و
ري بار ( بييب:  بذ  -7

اسسب( بسبج ل املعل ر  هقل س  
 سيتعرت ييب ب ري ببريفيب و
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سليم بركات يكتب 

احلكاية الغرائبية 

 وصواًل اىل النّص األنقى 

 عبده وازن
 

ل اار (ااي   برراال  يناادمل ب
  رتلبااا  اسر ايااا    منت اااف 
اسثمل  ناااال  ظاااا  بعضااااه  تا  
اسشاالير اساا ي راالا رتاا  سيتااب     
رائعتاااي "اجلمهااارا " يباجاااي   
تنم   عري  ملو  محيت (ريتي 

ي   فساال   اساايت  عااعهل   جااا  
ر ائ اال  ب  ناال  ماال س اار تا جتّيااب  
الحقااااال    ر ايتااااااي "تقهاااااال   
اسظا  "  مال ت طال ما  تيماالل     

إال تا جلااب  برراال  اىل  ر ائ اا و
اسف  اسر ائب مل ينج  ي  تنم  
  اس ن   اسشعري سديي مقادار  
ماااال راااالا مضاااا  ل    استجرباااا  
اسفريد  اسيت  لعهل  طب ل   
اىل اسنثري  م يهل اىل اسشعر  سب 
رااااالا تفع ي ااااال  ت  ماااااد  را     
تح لاو  مل يك  اسنت  اسسريفي  
اسا ي رت ااي بررال  اري اال  ياا    

شااعري   ياا  جاا  را ذاررتاي اس 
اسي بي ,   ب ل  تا اسشلير مل 
ي االيفر اتلقااي اسشل(ااع  اس لسعاا   
ماا  يتماا  امللعااب  ماا  (اادي  
اسبجبيفو  اس تات تا بررال  مل   
يكت  ر اي   اقع   ت  تلرض   
  املعنااااااب اساااااارائد سيباقاااااا    
 استلريخ ب  طب يماد اىل  عا    
ياااالمل ر ائااااب ال يشاااا ي ياااالمل 

ئ  اسر اياا  ت اا  , تحااداثل    قاال 
  خ اااا ل ,  لط ااااع باااالس نب  
اسر ائ   املتعالرت يي هالو تعا      
بررل  ر ائ ال  مثيمال رالا تعا      
 عريل :  ب  ترياد  ما  ما     
 حشاا   استعاا ري ماال  ماا  ماا  
 اافل  املبقااف   اادا   اجلاا  ر,  
اعاالت  اىل اجلااب  اس رياا   رااال  
اس ااارائ   املن ثااام مااا  يمااام    

اسفريفيااااااااا    ناملخ  يااااااااا  األ ىل 

تحد   اعر    اجلملي  و  مثيمل
(ااااااي   برراااااال   اااااادم      
"تلريخ" احلداثا  اسشاعري       
 جداا اسقلرئ اسعربب, تحادثت  
ر ايلتااااي املتباس اااا   اااادم     
احلررااااا  اسر ائ ااااا  اجلدياااااد  
 راحااااات تنساااااف مااااال يشااااا ي  
"احللس " اخلل  , املنعاسا  يا    
يااااالمل اسر ايااااا   اسااااار ائ ني, 
 املنكفااا  اىل  فسااهل  اىل س تهاال 

ل" اسنااليفرو  خم  يتهاال  " بذجهاا
 اسقاالرئ هرااال اسعااليفي  اساا ي    
سقب  عبب     سب  "قارا "  
(اااي   بررااال  اسشااالير,  اجاااي 
تيضاااااال   ااااااعبب    يف اااااابل   
"يفائرتاااااي" اسر ائ ااااا , سااااا   
س اااعبب    املعجااا   اسرتار ااا  

 عرا   -تق   ا ل س راب  اسنت 
 ت ر بااي ياا  اسساالئد   - ر اياا  
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رمل تقبل اسعر   - "حب   تي" 
  فا و  مل يسا     تجلجتي اسي -

(ي   بررل  اىل م لحل  قرائي 
م    ل مل رتا   يكتا  ما     
ر ايل  ت  اىل ج به   اارائه , 
 بدا را  ي ال يض  اسقلرئ     
ي ن ااي ب نماال طااب يكتاا و تماال  
يهم ي طاب تا يع  ار  ضيام تياع     
اسيحظل  اسعلس  ,  عرا   (اريفا ,  
س    ت(يببل , رؤيل       و  ال 

لت ح يلملاااي يساااّي  بررااال  مفااا 
بسهبس  اىل اسقلرئ, تهب  ر عي 
ييااب تعاا  اسقاارا   مااثريا  ت ااي   
  ال  م  احلري   اسقيام   ا ال    
م  املتع  تيضل , متعا  اسبقابت   
تمل   ت  ع    لئع ظالطرا و  
 سك  مل اا يد   اسقالرئ طا ا   
اسعاالمل حتااب ياار ح يتمتاا  ااال  
يضاا  ماا  مفلجااآ : ايقلياال     
  ااااااابرا   تعااااااالبري  معااااااالا 

 ل  اري ماسبت و  مجلس 
 سا  بد  معظ  ر ايل  
(ي   بررل  هتقهل  اسظ  , تر اح 
طند(  , ث ث   "اسفيك با", 
اسريش, األ تل   اسسدي   (باطل  
ل   اىل "األيف  اخللر ", حبس  
تسم   اسنلقد تاتتلا تبيف ر ت 

 طب األيف  اس ي ي قب ييب 
"حد يف اسباق   اخل لل", ال ينحلن 

ت  ال اىل اخل لل اىل اسباق  اس ر
اس رت, تاا ر ايتي اجلديد  
"رهبت طليدراطبيفاطبس" 

  ل   2004هاملن(س  اسعرب  , 
اىل مل يسم  ي تبيف ر ت با"اخللر  
اسعج  " ح ر ال يفس ر احلد  
تفسريا  يق   ل  رب ي يفب  
اس   عبو  يلمل األيف  "اخللر  
اسعج  " ال يش ي "يلمل اسباق  

 دا   ال ب  جيل را م  اري ا 
 ران, ييب را  ا ت ت 
اسقبا ني اسيت حتك  اسعلمل"و  قد 
تكبا ر اي  بررل  ط ا "حكلي  
 رات  " تنتمب اىل يلمل 
استخ     اسبط   سكنهل  يب للمل  
م  تي "تمثبس " اجتملي   ت  
( ل(   ييب را  بعض اإل لرا  
اسيت تشب اعلا يد , تظ   قفل  

 ييب اسقرا   استا يي  و 
نتمب  خب  اسر اي  اىل ت

تم   "اسسل تبر", تهب, إ لثل  
 ذربرا ,   ف إ سلا    ف 
ح لاو تمل يلملهل تهب يباني يلمل 
"احلق ق "  سك  متخ    , تي تا 
طنلل "رهبت طليدراطب يفاطبس" 

 طب اس  يف اسيت  كمهل األمري 
ث ب ب املتا    م  ا  كسلم د 
 مييع مهر جل  طب  لينلس  رلطنل  

ديب ر در مب   ليرا  طب ي
م دراس اعلت  اىل ااي  
 اسري  و ع عل  س   امله  احلكلي  
 فسهل ب  مل     بهل  حتديدا  
املنلث اس ي رةي بررل    ل ا 
مرتج حل  بني اس عد احلكلئب 
 اس عد اخلرا و تلحلد    ي 
اسرئ   طب مقت  األمري هيندمل 
تنّكر  راح جيب  تح ل  "اس  يف"  

ب يد يفيدي  اسيت رل ت تعتقد يي
تا "تمريا  متنكرا  طب تمري م ت"و 
 حني يقت  األمري ت حر ن جتي 
ي     ي سي     قّيي سا      
اسفراغ   اسسي  و تمل تمج  مل 
تف ح يني اسر اي  تهب ا ت   
يلمل اسظ ل  األع لت  يلمل 
املخيبقل  اس رائ    ط او 

ث   تلسظ ل تتشلجر   مل ب نهل
تت لحل,  األمري  تنم  تا 
"اسر(ب   اس بر حنني   لسنل اىل 
مل رن لا    جبيف ل األ ل رنقبد 
ييب اسيبا"و  ال تتبا ب 
ا ستبم   ي  عح  "بار  م  
با ر اس  لئ    جرا جسدطل"و, 
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 طب ت ف اسنعلس با"اب  
اسبجبيف اسيق  "و    ط ا 
"اسكهبت" يتا   خميب  

 يكته    امبيفاطبس   اسسليف(  
اسعشري   يش خ   اسث ثنيو ييب 
تا تار  مل   ط ا اإلملر  
املتخ ي  طب اقتسل  األح     
اسنب , تلسكلئ  ي  ر   ف حي  
ت مل اسن ف ا، ر سد   ريكتيو 
 ذا  يب  يقر ر األمري ث ب ب, 
بعدمل عجر م  ا(تن ل  تح   
تط  ااي , تا يستن م تح   

تا مال  م  تط  اسعلم ,  املفلجا  
اسعلم  مل  يمبا تراحبا ييفقبا 
األح  و  س  يي ر األمري تا 
ي در قرارا  ان  ا ت لت احلي : 
"ال حي  ي قب ميع اثنني 
 حدطمل, بعد اس ب "و سك  اسقرار 
س  يعج  اسكلط  ت خلع  األمري 
قلئ  : "احلي  سبا, إا رشفنلا 

 تطن لا"و 
 خ  ل  اري  اقع   حتب 

يت  لذ  بشري  مع  ن   إا مث
هاألمري, األمري , اسكلط ووو  حت ل 
  يلمل ال  اقعب, ضتي  ت ي 
احلي   احلق ق  ت  ي قب احلي  
حيمل   ال احلق ق  حق ق و    

ط ا اسعلمل اخلرا  مييع اسكلط  
"ت(رار اسيبا"  طب "احلقلئم" 
 ت ي ييقب اسشعرا  ت علرط  
" ط  يررضبا متسلبقني"  ت ي 

قبل اسكلئ  املق  د: "حي  رلم  ي
س   حيمل  تحس , ب  لري  
ييب إم   (ر  ييب ت فسنل ال 
ضت  اري ل"و  إذ  ي  األمري ت ي 
 ليف  "رلط  اس باحني" بل(  
"ت ريس " يكتشف حبس  مل 
يقبل سي املخيب  املق د اا ط ا 
اإل(  يعط تا  لح ي "خميب  
رحلس , ال س   سي  يقف ييب 

 إذا تام  األمري قدم ي"و 
"اس يبر  اسسبيفا " ت  ل ستنثر 
ييب   لسي  برا  يستن قهل رمل 
يع  رو    ط ا اسعلمل يست    
اسكلئ  ت  املخيب  تا يعرت َم  
   ق   استقلئي بي, مثيمل تقبل 

 ا ستبم  و 
يلمل مشرن يياب املخ يا      
رااا  مااال حتااابي مااا  ت اااب را   
 طم ااااا   تع ااااالت  تحااااادا    

 را  اااي  س اااد  ارائ  ااا و يااالمل 
ر م ل  استخ  ا , تتادا   ت اي    
اسكلئنااال   األ ااابا , اسظااا ل    
 األساااباا, اسعاااليفا  املساااتهجن    

 األ طل  اس فبس ا و يالمل را  اي    
مست   ما  حكليال  "تساف س يا      
 س يااا " ت  رااااا رلئنلتاااي مااا    
مساااااابث "حتاااااابال " ت ت ااااااد 
 تحداثااي ماا   اام   األ(االعري  
 اخلراتل و ب  رااا  ت(ارار طا ا    

تش ي ت(رار اسسحر اسقليفر اسعلمل 
يياااب ت ااا ري املظااالطر  حتبيااا  
األ كللو   طا ا اسعالمل اسسالحر    
 اجلم اااا  ميكاااا  تي راااالئ  تا  
يقبل: "(ا بر اسساهبل مد   ا     
با فاااالس اسياااابا ييااااب مراياااال  
األتااااام", ت  تا يتحاااااد   يااااا  
"طاال احلري "  "  اا اسا قني   
اس ااالمض"  "محّاااب اسقااارائ "  
 " اااااارا  اسياااااابا"  "ماااااال   

ت  تا يقااابل تيضااال :  استبريااا " 
"(اااااااتط   قياااااا  حاااااانني   
املكاالا"ووو  مثاا  طاا ا األقاابال   
تقر  اىل اسكتلبا  اسشاعري  ذا    
اسناياا  اسساابريلس    احليم اا و  
 قاااد ال تكااابا طااا ا اسر ايااا     
اري اااا  ياااا  بعااااض األيماااالل 
اسسريفي  اخللرق  اسيت يرتنلطال  
سد  إيفالر تس  بب  سب تريالمبا  
 جريار يف  ريتلل  (باط و  قد 

ع  املقلر اااا  بااااني طاااا ا  ت اااا
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اسر اي   ر اي  "تسا     با يف   
اسعجلئاا " ت  "األمااري اس اا ري"  
 (باطملو تر اي  (اي   بررال    
ال تيجااا اىل األ(اا بر  ست ااباهل 
       ت ر  ت  ستن يم منهل 
اىل تتم ت(ا بري ا ار, با  طاب     
حتااال ل اس حاااار يااا  اجلاااا  ر   
اخلرات    اس رائ    سيعلمل يا 

سيمخ  ياااا و اال(تساااا   اسكيااااب  
تلحلكلي  طنل  فب  فسهل ترثر 
لااال ت ااابح بنفساااهلو  األةااال   
اس ري ا  اساايت حتميااهل خميبقاال   
"اسسل تبر" ا تقهل اسكلت  ييب 
مااال ي اااد  مااا  بعاااض األةااال   
 استعاااااااااااالبري االاريق اااااااااااا  
 اسر مل  اا و  اال ااتقل  يفس اا    

 اعح ييب ايليف   يم استالريخ  
 األ( بري م  مل  املخ  ي و 

ي   بررل    ط ا مل يتخ   (
اسر اي  ي   س جي اسي بي املتني 
 اسفريد  ال ي  تقن   اس نل  
احليمب اس ي جتّيب   ر ايلتي 
اسسلبق   ال ي  "  حلتي" 
اسشعري    طب تتخ ب يف مل  
األ رال اسيفظ   اسيت تثق  
اسكثري م  اسق لئد اسعرب   
املعل ر و س تي طنل تنسل  

عض رقراق  رعليفتهل, قم ي  ب 
املفريفا  اس ري    "احلب   " 
 بع د  ر  اس عد ي  اس  ا  
امل  ت   اس  لا املفتع و ا هل س   
(ي   بررل    ( لٍ  حكلئب, 

يهدت اىل  يم يلمل بلطٍر, ب برا 
اس ري    معلملي اس رائ     تتقي 
املفتبح ييب (حر املخ  ي  اسايا  

  اسنق  و 
  تلمل  ال بد  م  عرح 

 ي يفر   فسي سد  اسسنال اس
قرا   تي ر اي  م  ر ايل  (ي   
بررل : ط  األيملل اسر ائ   تط  
م  األيملل اسشعري  سد  ط ا 
اسشلير املتفر يف, ت  ت  هل جمر يف 
للري  يم ق    ع   ب    
اسب بل اىل اسنت  األ قب اس ي ال 
يعرت حد يفا  بني اسسريف 

 و اسشعر؟

 
 

ن الكتاب الكرد الذين ال يكتبو

 باللغة األم

 
 يشاركمال                                         فاضل كريم امحد                   

اسكتلباااا  بلسي اااا  األ ن ظاااالطر     
ع  ع ااا  (ااالئد ن   اسكتلبااا  بي ااا     
اسشااعب  اال اار ن ظاالطر  تفرعااهل    
اسضاااار ر    احللجاااا  املبعاااابي  و 

اسع قااااال    األمااااابر استجلريااااا     
سس ل(     اسدين ا وو  اسدبيبمل(     ا

اخل تبسااد عاار ر  تعياا    للر(اا     
 وس ل  ا ر  اىل جل   اسي   األ 

اسنتلجااال  األيفب ااا    اسفن ااا   
تكت  يليف  بلسي ا  األ ن الرت لعهال   
باالسعباعف اجل ل اا    األحل(اا   
امليته ااا    اسااا ارر  اجلملي ااا      
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استجرباااا  اسفريفياااا و   استاااالريخ  
حلال  ا ر  رس ليف  اس ت ن ا     

 سي   اسعرب     اسع ر اسب(  وا
رل ت   ا ربال (اي   اس لبال      
اسكن ساا    رجاالل اساادي  مه مناا  
بشااك  م ياامو املن(ساا  اسدين اا    
تقاااااار اسكتلباااااا  بلس ت ن اااااا    
اسكنلئ    اجللمعال    املرا(ا     
اسرة ااا و   اسي ااال  "اسقبم ااا "  
رلألملل  اااااااااا    اسفر ساااااااااا      
اال كي اياااااا    االي لس اااااا وو اخل  

    املناااال   اسساااب     ا  ااار
األيف    اسفاااااااا وو اس اااااااارايل    
اسس ل(اااااا   بااااااني "املررااااااا"   
"اةاا  " بااني ر ماال   االقاالس  ن  
ا اا   ا ااكلال    اابرا خمتيفاا     
ت عل سضعف   قب  را  اس ارتنين   
احادثت   اسنهلياا  نياياا  ا(اا   
اسساااي   اسدين ااا    ا كمل اااهل     
نيليف   فابذ اسساي ل    االقالس  و    

ستلرض اا ن ر(ااخت  طاا ا اسعمي اا  ا 
ا(تعملل اسي ل  اسقبم   ا  اةي   
  اسااد ائر اسرة اا    املرا(اا  و 
 عبيف جن  ني   اال  ح اسديط 
اسا تسااااتل يت ماااالرت  سبتررناااان 

  تكتااااااااااااااااااا  1546-1483ه
    تيفاال ساابتر   ساا     Lutherه

   –سبثر اسشلئع    اسي   اسعرب   
طااااب احساااا    اجنااااح مرتمجااااب 

الملل   و احلررا   االجن   اىل اسي   ا
برمتهاال رل اات تعاا ريا   جتساا دا    
سنمااااااب امل اااااالحل   األ سبياااااال    
"اسقبم اا " االقي م اا  املتنلقضاا    

ر مااالو    –مااا  (اااي ل  املرراااا  
(االط  ا اارتان اس  لياا    طاا ا    
اسفاااارت  ماااا  ق اااا  راااابتن ريل    

    جناالح حرراا  1468-1400ه
اال اا ح اسااديطن ب  اا  اسكتاال     
املقاااادس بشااااك   ا(اااا  بلسي اااا   

ملل  اااا ن اىل جل اااا  منسفاااال    اال
ب ل ااااال    اعر حااااال  نيااااا     
احلرر ن   سابال اس  ليا ن راال مل    
يك  م ري ملرت  سبتر اتض  ما   
م ري مرتمجب االجن ا  اال اري    

 اس ي  ( قباو
طنااالل   اااب  متشااالبه      
متبانياا  بااني اسي ااتني اسعرب اا     
اس ت ن اا ن ماا  م حظاا   ااا ك     
 اال  ق اال    املفلرقاال و اسعرب اا 

ا اا حت س اا  اسااد ائر اسرة اا    
املاااادارس   اجللمعاااال    املرارااااا 
اسثقلت ااا و اا ج رات ااا  اسي ااا  مل 
حت ر  فسهل   حاد يف ج رات ا    
اسشااع    اساابع  األ  باا  ا تقياات  

م  اسفتبحل    اسش كل  استجلري  
اىل ابعاااااد املراراااااا اسثقلت ااااا      
املبجاابيف   االر  اعاالر اجل رات اا   

 اسس ل(  و
را اسعل ااار بعاااد اع سااا  اسقااا

املاا  يفين ا كمشاات حااد يف (ااي    
اسد ساا  املرراياا    ظهاار  يف ل   
املرا  قبيا    االعاراتن طاديف     
  بعااض االح االا (ااي   املررااان   
اسي اااال  "اسقبم اااا " ا تعشاااات   
ا(تفلقت   األقلس  ن ألا احلكل    
األمرا  رال با يشاجعبا   اسا       
اسكتلباااا  بلسي اااا  األ  اىل جل اااا    

 اسعرب  و ا(تعملل اسي  
طااااا ا املقدمااااا  املقتضااااا  ن  
عاار ري  سفهاا  ا(اا ل    يف اتاا     
يااا ت اسكااثري ماا  ابناال  اسشااع    
اسكااريفي   امللعااب   احللعاار ياا  
اسكتلباا  بلسي اا  األ و رتلباا  اسنثاار  
تقتضااااااب  جاااااابيف من(سااااااال    
تعضااااا دي  تشاااااج    حتماااااب   
ت اابا   تنشاار اسر ائاا  اسنثرياا ن 
تاااالس اي   اباااا  االثااااري   اباااا  

يااد ا مل يكت اابا  يكاالا   اباا   
تق  ا  ليل سيرا ل  اسشخ      
تنف ساال    ف فاال سياا ا و اس ااب    
 شلطد با فسانل    ف فال سيا ا و    
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اس ااب   شاالطد با فساانل ماال يعل  ااي 
اسكلتاا  اسكااريفي ماا   ااعببل      
اجيااااليف يف ر اس  لياااا    اسنشاااارن   
 لط ع يا  استعضا د   استشاج  ن    
اا مقلس  ا  حبثل تقبيف اىل املق ي  

  اسنلر م  اخليف م  ق   ا  اع 
هجمهااابل    ظااار ت هالمضااا    
اح ل ااال اقااالرا رلت ااال رريفيااال مااا  
رلت اا  ر اياا  "طاالري ببتاال" اساايت  
بين يديف اسنسخ امل  ا  منهال ارثار    
مااا   ساااما  مي ااابا  ساااخ و    
 حج  ايرايفا  اس بر   االسعل    
االقنعاا  املسااتيهم  ماا  احاادا      
 خ ااا ل  اسر ايااا ن بيااان مي ااالر   

  ال ايفري مل تد را  يف الر امريكب
االت   اسايت ملناسات تعار  يياب     
 ل ل  اسس نمل   رثري م  ارجال   
اسعلملن م  اربلح علئي ؟ اسكتال     
املثقفااابا اسكاااريف مااالناسبا يمبمااال 
حتت تاثري ارا    تبج هل  املنرث 
  اساااابنير قمااااد امااااني نرااااب    

  اسااااااا ي اساااااااف 1948-1880ه
منسفلتااي   اس داياا  بلسرتر اا  ثاا   

تلبااا  بلسكريفيااا و تحااارر  قااارر اسك
رت ااي ياا  تاالريخ اسكااريف بلسي اا      
اسكريفي و   قد ا لر بشك  يل  اىل 
اا األمااري  اارت  االا اس دس سااب    

  يف ا (اااااااااافرا 1507-1443ه
اسرائ  ه رتنلمي  بلسي   اسفلر(   
  مل يااااد ا تلرضااااي بلسكريفياااا و 
ظااار ت اال تقاااليف   االمياااال ا      
اجاابا  اس قظاا  اسقبم اا    بداياا  

مفهبم و بلستار د ساب  اسعشرين ل  
رتلبي  1497رت  اس دس سب يل  

اسقاا   بلسكريفياا ن أل(ااد  اتضاا     
اخلاادمل  اىل اسثقلتاا  اسكريفياا ن     
رااال رل اات سااي تاااثريا  مشاالبه     
ال تشلر ترمج  "اسكتل  املقادس"  
مللرت  سابتر   اسثقلتا  االملل  ا       
تااااااالريخ االملااااااالا اسس ل(اااااااب   
االجتماااليب   اساااديطوو اخل سكااا   

  ال يساات    يفائماال ا تخاال     املاار 
ايف ا    ا ااكلل    (االئ  استعاا ري  
بنفسااااي   جتلطاااا  اسعاااابار      
اسعق ااال  اسااايت تعااارت  اسسااا   و 
 اسد  اس دس سب مل تك  م  اسكاريف  
  اسباساد رالا اماريا منف ال   ظا       
اسد س  اس افبي و تيقاب اسرتب ا       
استعياااااا      فاااااا  املاااااادارس   
املخ    ألبنال  اسشالا اس افبي      

 را    ر لر األمرا    اسعل م و اسبن
اسنثاار اسكااريفي راالا جمهاابال   
ذسااع اساماالان األمااري املاانرث راالا    
( ل(ااااا ل   ايفاريااااال   يساااااكريل  

متمر(لن ت بت يديف م  املنل ا     
منه  هامري األمرا  و رالا  الح    
رؤياا    حياا     يااب تاالرضب      
حضااااالري متقاااااد و ارايف اقنااااالن 
اسسي لا اسعثمل بن رال بشك  اري 
م ل اارن بضاار ر  تبح ااد مج اا   
األملرا    اسد ل اسكريفيا    مانح   
ايفارتهاال   ق ليفتهاال ألحااد األماارا     
اس دس سااا نيو اسق مااا  استلرض ااا   
ماا ا االثاار اسرائاا  (اات قب طلماا    
سك  االج للن راا  رتلبتاي بلسي ا     
اسفلر(ااا  ن   طااا ا ين  ااام يياااب  
رتااال  هتااالريخ اسفااالرقب  البااا     

 ا ؟  املد-1116االنر  اسفلرقب ه
بلسي اااا  اسعرب اااا و املهاااا   جاااابيف 

  ث ق  تلرض   مسجي   لسد و
اسشعب  مل مقلي     معاليري  
خمتيف    ال تقفا  اببابهال ببجاي    
ابنلئهل اسا ي  (الطمبا بلبادايلته     
  بنل   رح احلضالر  اال سال   و   
ا ل ال اريد طنل ير  مقلر   بني 
اس ر    املنلطد اال رب ا  اسايت ال   

ل يفسا   س  تمال    جتع  اسي ا  يفائما  
اسرتاثاااب   ا ااال  ااابن   مساااتب    
املساالطم  ذاتهاال ا االر  ياالبر  ماا   
االيف  اسفلر(ب راال (اتكبا ارثار    
تعاااا ريا سفهاااا  مبقااااف اسشااااعب  
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اال ااار  مااا  اسااارتا  اسثقااال       
هاسقاابمب ! املنر اابا االيرا  اابا   
يا   ا اسنس    اال تمل  اىل احد 
اسشاعب  االيرا  ا  ا(ل(ال   ق ل(ال     

اةل  اسكتل    اسشعرا       ايفرا 
املفكري  عم  تراثه    تالرضه   
اسثقاااااال    "اسقاااااابمب"و رااااااال  
يساات ر  اسقاالرئ اسعربااب يناادمل   
ي ي  أل ل  طي  يياب رتال  مثا     
اايدا  اخلمسا  اسفخما  هتالريخ    

بلسي   اسفلر(     –األيف  اسفلر(ب 
سيماانرث هذباا ح اهلل  اافل  اسااا ي    
 يدر  اةل  المع  مث : بشالر با   

بريف   ابب  ناس   اس اي   ابا   
(اااا نل   اسفاااالرابب   اس ااسااااب     
اساخمشاااري   اخلااابارنمب  وو اخل  
عاام  اساارتا  اسفلر(ااب    اال ل    
رباا  طاانال  بلستاالريخ االيرا اابو    
اسقلرئ اسعرباب تعابيف يياب ايت الر     
مج ااا  طااانال  مااا  ر ايف   ر ااالر  
اسكتاااال    اسشااااعرا    املاااانر ني 
 اسعر ن تك ف ي رح طا ا االةال   

 م  ثقلتتي   تراثي اسقبمب؟!
املساس  تش ي تقري ل مابع     

 من     مبق  هليك  ( ا !
املنر ااابا اسعااار  ققااابا   
ايت ااالر هليكااا  (ااا ا  يرب ااا     

سبجاابيف اثلرطاال   اساا م    ذررطاال 
  اسقراا   رثري م  رت  استلريخ 
اسعربااب   اال(اا مبو   املنر اابا  
احل ش با ايضل ققبا   ايت الر  

  ( ا  جا ا م  ثقلتته    هليك
تااااالرضه  اسقااااادي ن ألا اثلرطااااال 
مبجبيف    اث بب الو راال املميكا     
امتد  ييب عار  اس حار االمحار    
مي نااال   يسااالران   سكااا  (ااا  قب  

 –تلريخ ليك  ( ا تفلح    ل  
بااااني  –رماااال يقاااابل اال رب اااابا 

املاااانر ني   اسرتاثاااا نين حلااااني   
تن يد احلقلئم بعد ت  اب ا اب    

  حبل استلريخ احلق قبواال(لعري
   اس اب  باام  احللجا  اىل    
قااارا   رريفيااا    رؤيااا  رريفيااا     
جديااد  سياارتا    استاالريخ! اح اال  
قرا     رؤيا  املانرث  ارت  الا     
اس دس سااااب اساااا ي يفرس استاااالريخ 
اال(اااا مب هاسعرباااابن اسفلر(اااابن   
اسعثماال بن اسكااريفيوو  ماا   جهاا    
 ظر رريفي  حبت ن حتاب جتسامت   

 اعح  سيتلريخ امل  ي ن ي معلمل 
 اسكريفي املتم او 

ا اال ال اتهاا  م ااا  اسااديبا     
املستمر  ال(ادال (اتلر االطمالل      
اسنس لا حبل مل يف ا بلسعرب ا     

اسفلر(ا     اسرتر ا    اسر (ا        
اال كي اي    االملل      اسر (     
اسفر ساا     اسساابيدي وواخلو طاا ا   
يعط     جا  ح بي طال  ما    

أل(ااا ل      تراثنااالن ألا ا اااحلبي 
الياال   ااتب اثاار ا اسكتلباا  بي اا   
ا اار  اااري اسي اا  األ و اسناياال     
اسقبم ااا  اسااايت  ع شاااهل اس اااب  مل 
تكا  مبجاابيف  ا اا ن  لط ااع ياا   
است ااارت   امل ااالال  "اسقبم ااا "    

 املشبب  بلسشحنل  اسعن ري و
املن(سل  اسس ل(ا   اسضاخم ن   
تقف  را   شاب    ت ابر احلررا     

ن طاا ا اسنثرياا  يااليف ن رماال ا(اايفنل 
طاااب اسقلياااد    اسشاااباذ تار ااااد    
سيقليااااد و ا تخاااال  "اسب(اااا ي "   
سيتع ري س   جرمي  حبام اسارتا ن   
اسشااااك  مهاااا  سكاااا  اةتااااب      
املضاامبا   اس االب    اس لياا  طااب   

 اال ر  طلم  ايضلو
راااا   خ اااال جتنااااد يفا اااا   
من(ساال  اسسااي   س شاات   ااع ي   
بلسكريفي ن سقل  رات  ارتااقاب ما    

اي ال  ج يفي  ع ي   را  مثقفال    
  خمي ااال اعااا ر اىل اسيجاااب  اىل   
املناال  س با اا   ضاالسي ماا  اجاا    
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 ااااع ي   يكتاااا  بي اااا  املنفاااابن 
 الي لل  ب   ع ي اىل اسعلمل؟

ايهمل جا  ح بي ما  اسارتا ن   
  ط  ميك  ايت الر اسي ا   حادطل    
ق ل(اال سيت اان ف عاام  اساارتا  ا  

  لر  اسرتا ؟
ر اياال  يشاالر رماالل اقاار  اىل  

ي اىل تي ر ح اسااارتا  اسكاااريفي منااا 

تاارا  ا اارو ق اات ييااب ا اارت   
يفر يشااا لا جتسااا د حاااب سيااارتا  
اسكااريفيوو   ر ااف حاا ت رتلباال   

 (ي   بررل  م  اسرتا  اسكريفي؟
 اا  بااام  احللجاا  ست اا ري    
من قناال   تفكري اال    ظرتناال اىل  
احل ل ن استعلريف اسض ق  حت     
تشبا تلرضنل   تراثنالو اس الب      

ن  اابن املساالطمل  اال ساال   ن تااا   
اح ل ل بشك  طالج  يناد اسا ي     
مل يكت ااابا بلسي ااا  األ و اسعااالمل    
االيفي  اسكريفي ي اداهلل اس  تب اب   

طاااا  ات اااح يااا  1210-1140ه
 ط ا املج  بشك  معا:

 ت ا جتد   ال   ت األيف 
 تلس    رريفي   ط ا يرببو

 الربوفيسور جاسم جليل 

  السابقرائد النهضة الثقافية الكردية يف االحتاد السوفيييت

 
 لكاتب الكردي: كوني رش، ل

 الرتمجة بتصرف: دجلار أمني
 

يعد جل(  جي   م  اسر ايف 
األ ائ  اس ي  تر(با يفيلئ  اسثقلت  
اسكريفي    االحتليف اسسبت  يت 
اسسلبم مث  ير  مشبن حلجب 
جندين تمني يفدالن  نير 
 ليفرين ا جلغ مرايفن ييب ي د 

ن اسرمح ن (ع د إي بن قنلتب رريف 
  .وو اخل.بشكب حس 

 قد يكبا جل(  متفبقل  
يي ه  ب بدايلتي   شلعلتين 
  قفتي اسيت يفامت ( عني يلمل  

   دم   مسل د  اسثقلت  
  .اسكريفي 

 احدا  ال ميك  تا   إا رتلبل 
يستبي   شلعل     ف 
اسا ت سبر جل(  جي  ن س سع 
(نتبقف يند مراح  مهم  م  

 (ري  ح لتيو 
    تشري   سد جل(  جي 

  قري   1908األ ل م  يل  
  قي  يفيكبر     هقال قبال 

 1918من ق  قرسن    يل  

بعد احلر  اسعلمل   األ ىل 
 ا سحل  اجل ش اسر (ب م  
قرسن طلج  اجل ش اسرترب 
بق ليف  هرلظ  قرا بل ل  من ق  
هقرس   قت  م  اسشع  اسكريفي 
 األرمط بشك   حشب  خم فن 

ل(    اسعل ر  م  يبمهل رلا ج
يمران  تثنل  ذسع اسقت  اسبحشبن 
تب د  يلئيتي اسيت رنت ترثر م  
 سني  خ ل   مل ينُد منهل 
(ب  جل(   ت تي  جبن  م  
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األ(ف عليت ت تي بني ج ش 
 اسفلري  إىل ج لل هاالابن و 

ا(ت لن اس ف  املسكني تا 
ي   م  مج  املتشريفي نجلئعل ن 

تربب  .فلاحلت ل   يلريل  إىل يري
جل(  م  االت األعفلل اس تلمب 
م  اسكريف   األرم    م ت  

    .اسكسندرا ببسب  ج سب ي ب
ر ح س  ط  إىل  1928يل  

املدر(  اسعسكري    بلربن   ظرا  
س رلئي تر(  اىل ت ي   سدرا(  

 مرحي  تييب م  اسسلبق و 
ن بعد تا 1929   بدايل  يل  

  فقلسحتس   ع  رريف مل  را  اسق
هتذرب جلان ترم ن لن جبرج ل ن   

 ع  هير  مشب  اسليد    بعد تا
  مبرابت تسف بل  اسي   اسكريفي ن

تتحت اسد س  االل تمل  اسكريف ستعي  
س ته  قرا    رتلب ن  سك  سقي  

اس ي   اسكليفر اسكريفين ذسع اسكليفر
يست    تا يقب  بعميي امل يب    

ديفا  م  ا تلر ا ي  املدارس  املعلطدن
هاألذر ل   يتلمب اسكريف  األرم 

ل(  م  ب نه ن منه    رلا ج
  .يلمل 23ح نهل رلا يمرا 

 طك ا يليف جل(  م  ت ي   
إىل يريفلا خلدم  اسثقلت  

اسكريفي ن  ت  ح يضبا    احلا  
 1930اسش بيب اسسبت لتب يل  

 مديرا  ملعهد إيدايف ربايفر اسكريف 
 األرم    املرارا  املدارس 

سكريفي  ملل  را  اسقفقلس يل  ا
ييب يديي    قد  ر  1931

مال  اسش ل   اسفت ل  اسكريفن 
 ت  حبا مدر(ني   املدارس 

  .اسكريفي 
 ستفبقي   معهد إيدايف اسكبايفرن 
ا تلرتي احلكبم  األرمن   يل  

مديرا  سي  لي   ت بير  1932
  .اسي    األيف  اسكريفيني

 بعد ط ا است  ري ت  ح 
األ ل س  لي  اسكت   املسن ل

اسكريفي ن  من  ذسع احلني  قت 
اسكت  املكتبب  بلسي   اسكريفي  

مث  مج     عريقهل إىل اس د ر
  .اسي ل    االحتليف اسسبت  يت

 - 1032 مل بني يلمب 
   اسسن  األ ري  ت قف  1938

(تلسني ط ا اإل دارا ن   رلا 
جل(    ذسع احلني قد ع   

  سكريفي  م مال  اسكت  بلسي   ا
رت  املدارس إىل يف ا ي  اسشعر 

ترمج  اسك ( ع اسر (ب إىل  
  .اسي  اسكبريفي 

حباسب   سقد تيد جل(  سبحدا
يشر  رت  سيمدارس اسكريفي  
إعلت  إىل ترمج  يد  رتلبل  
مللرر   س نني إىل اسي   اسكريفي ن 
 ال تاال بعض رت ي تقرت 

 بعدطل يفرس ث    . تدرس
ن   ري   (نبا    اجللمع 

    .احلقب    لل  هليف  اسدبيب 
(نبا  احلر  اسعلمل   اسثل    
ت  ح مدر(ل  سي   اسكريفي    
املدارس اسعسكري  اخلل  ن   بنل ََ 
ييب عي  م  احلا  اسش بيب   

  500يريفلا  ظ  حباسب ه
تمس     املنلعم اسكريفي  حبل 

سع   .ح  اسبع   ق   األم 
ريا    جملل جل(  جي   يف را  ر 

ت بير اسي    األيف  اسكريفيني بعد 
  .احلر  اسعلمل   اسثل   

   اس رر  امللئ   اخلمسبا مل  يف 
اسشلير اسك ( كب اسر (ب هتن سن 
بب كني  ترج  جل(  جممبي  
م  ت علرا إىل اسي   اسكريفي  

 بعد  تل  (تلسنين تتح  .  شرطل
االل مر  ت ر  تمل  اسي     

يفن  تيليف  جريد  هريل قر  اسكر
تلنا  اس سم  إىل  جبا اسكريف إثر 

  د رطل مر  ت ر و
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 سك  احلد  امله  بلسنس   
سيكريف مج عل    ل   رريف مل  را  
اسقفقلس طب تتح اإلذاي  اسكريفي  

 ب يفار   1955  يريفلا (ن  
جل(  جي  ن  بفضيي ا تشر  ب  
اسشع  اسكريفي إىل اسعلملن  راح 

ل  األرب  م  اسعلمل اسكريف   األ 
يستمعبا إىل مب( قلط  

  تبسكيبرط ن  بفضيي ت ق   حبسب

  تان    مقلع  مب( ق   1000ه
مل يك   .م  اسض لن  اال دثلر

جل(  يل قل  سسملن األان   
  اسكريفي  تحس  ب  رلا مب( ق ل 

تيضل  يعات ييب اسنلين تكلا يت رر 
تال ب عفبستين  عفبس  قر  ابلئي 

لا يفائمل  ي ط  يد دا  تجداا تك
تيع األال ب ت شعر بلسراح  

قس   رلا سي . اسرت يح ي  اسنف 
ر ري  اسكريفي   إذاي  يريفلا يف ر

  إيقلظ اسكريف   اسنباحب األربع و 
ت  ح مسن ال   1970   يل  

س  لي  اسكت  اسكريفي    م لب  
اسد س  ييب مد  يشر (نبا ن 
  ع     مل املال  

  .م  اسكت 
 ط  جل(  جي   ( عني 
يلمل  م  يمرا طدي  سيشع  

اسكريفي يف ا تا يتبقف يبمل  ي  
ح   عنين تقد رلا اسبع  

 رلا    تكرا  قي يو  يفائمل 
يل قل  سفبسكيبران  الس ل  رلا 

 ماينل    اسفبسكبر ت(ل(ل  سكتلبلتي
ملن ح ر رلا يسعب جلطدا  
ستعريف تبسكيبرا اس ط بلسشعب  

  األرم   اسر س اال ر  م
  .وو اخل. اجل برجني

ترمجت اسعديد م  ت علرا إىل 
اسي   اسر (  ن   شر    رايل  
اس حف اسسبت لت   مث  براتدا   

 1963وو اخلن    يل  .اياتستل
تثنل  اسظي  اسبحشب اس ي رل ت 

اسعراق   ييب   للر(ي احلكبم 
ثبر  اس لرنا ب , رت  اسعديد م  

  .اسق لئد   شرطل
 بفضيي ترمجت ت علر اسكثري 
م  اسكتل  اسكريف إىل اسي   
اسر (  ن اإل كي اي ن األذرب جل    
األرمن     شر    جم   

  .خمتيف    ترم ن ل
 رلا جل(  مثلال  سي لرني    
االحتليف اسسبت لتب اسسلبمن تي  

جمي  ت   ح ف    ترم ن ل   ت م
إال   شر  ق لئدان  حتدثت 

   1936   يل   .ب  يني بلجيل

احتليف اسكتل  اسسبت  تن  سعد  
مرا  ت  ح لث     
اسكب فرا سل    مب(كب  يريفلا 
سنشلعي اسدائ   املثمرن   لل 

 اسعديد م  اجلبائاو
تلر   1998  10  24   

يريفلا   احل ل    إحد  مشل 
يل م  مجهبري  ترم ن ل بعد تا 
يلد تسعني يلمل  ذا    مل 

رار   اسسبايفن  بق ت رؤي  تر  امل
ا،بل   األجدايف حسر    قي ي 

ر  م   15 يفت  تب  ت  ي عد 
إىل اسشملل م  قاا تر   .يريفلا

ج لل تالابن ببعبحن تيع اجل لل 
اسيت ت ق تي م  املب  ذا  يب ن  إىل 

قاا ج   ترار  يعيب   اجلنب  م 
 ب اسسمل   اس ي ت  ح مقا  

ا  مل بني (ن  سشهدا  ثبر  ترار
ذط  اسعلمل  .1930 – 1927

اجلي     ترل  يفي ث ث  تبنل  
 ط : اسك ري اسا ت سبر ا ريفضلا 
جي    طب ت(تلذ بلحر   
اسفبسكيبرن  تبني األ  ر اسا ت سبر 
جي يب جي   املنرث املشهبرن  ابنتي 
مج ي  جي   بلحث   مب( ق   
ملطر ن  طنال  تيضل  رر(با ح لته  

 واسثقلت  اسكريفي  خلدم 
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 رحيله:ممدوح عدوان قبل 
  معرفتنا باألدب والشعر الكوردي ليست معدومة()

  حاورته: كازيوه صاحل

 

 ا،ا  ساسع ي  اسعلمل  *
اسكبريفين مد  ييمك  بلأليف  
 اإلر  اسكبريفين ط  تعرتبا 

 تحدا  م  اسكتل  اسكبريف؟ 

ا ت ل قرت  بعض اسن ب  
طنلل  بعض اسكت ن سك ن ال ع 

تيف  ج دن  ال ع    حبلج  ت ل 
 اريي ملايد م  استعلرتن 
ستنش   اسع ق  بني املثقف 
اسعربب  املثقف اسكبريفين جي  تا 
تت  اسيقل ا  ييب تتم  ت(  اري 
( ل(  ن ،ا سأل(ف ر  
اسنشلعل  تت   تم األ(  
اسس ل(  ن  األيفبل  منتشر ا 

علر اسس ل(ب؛ ت ل تر  ال س  ل  تب ا
ض   اسكبريفي  قض   تا اسق

يليفس ن سك  تتض  اا تقرت اسشلير 
اسكبريفين م  تا تة    ل  
اسس ل(بن  اسشلير اسكبريفي 
يتمنب تا يقرت اسشلير اسعرببن 
م  تا يسم  اخل ل  اسس ل(ب 

اسعرببن تا ل يفائمل ن حتب اسق  د  
اسكبريفي  جت اط قمبس  ييب 
املنا اسس ل(بن تلنب تا جت اط 

املنا األيفبب اسشعرين  قمبس  ييب
تيتك  ط ا اسق  د  مهتم  
بلملبعبيل  اسس ل(  ن ال تمل  ن 

أل بن ت ل رشليرن تطت  بلملبعبيل  
اسس ل(   تب اسشعرن إذا ن معرتتنل 
بلأليف   اسشعر اسكبريفي س ست 
معد م ن  سك  تيضل  س ست رلت  ن 

      حبلج  إىل ترثرو

إذا ن ملطب تفسرير  ستهد   *
 ر بني املثقفني اسعر  األ ا

 اسكبريف إىل حد ملن م  املسن ل 
 ي  ذسع؟ 

ا اسس ل( بان ت ل يفي ت 
ملهرجلا اسشعر اسكبريفين ق   
ث   (نبا ن   لر  مشك   
رثري ن قيت ريمتني ق   تا اقرت 
اسق  د ن قيت: سقلؤ ل رشعرا ن 
يدل ييب تا ي ق  اسثقلت  بني 
اسكبريف  اسعر  طب تيمم بكثري 

  استعق دا  اسس ل(  ن  طب م  ر
متفبق  ييب استعق دا  

ني  اسس ل(  ن ت   ع تا اسس ل(
 اسكبريف  اسعر  ط  املسن سباو 

 مل طب احل ؟  *

ا ا(اسب اسايمل  اسس ل( نين 
م  يندي احل ن طب استعليشن 
إ ط ا،ا تتكي  مععن  ت سب ت ع 
ربريفي ن تريمع رلس شرن امل يب ن 

املستب ن تق ن تا     إىل ط ا 
احل ل  بس   ن سك  االحاا  

  و  ست تال
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 يةثقاف تحمطا

ال ت ع  حفب تيضل ن  *
 ساسعن ر ف جي  تا يكبا يف ر 
 (لئ  اإلي   اسعرب    اسعلمل   
جتلا اسقض   اسكبريفي ن   ل   
جتلا قض   االبليف  اجلملي   

  األ فلل  حي ج ؟ 

ا جي  تا يت  استعلم  معهل 
با هل قض   يليفس ن  قض    ع ن 

ع عل  ر  استفل    ت نب ييب  
ط ا املبعبنن  قت  اسشختن ت  
قت  يشر  االت  ختن ريهل 
جرائ ن  ال ع اجلرمي  تكان 
ريمل انيفايف يديف اسقتيبن 

 اال كلال  اسس ل(   طب: ملذا 
يفع  اسايمل  اسكبريف؟ ملذا يفع  
اسايمل  اسعر ؟ ملذا تفع  
امريكل؟  دا ؟ اال كي ا؟ ط ا 

ل(   تايد األمبر اال كلال  اسس 
تعق دا و سك   (لئ  اإلي   
امجلال ن تس  ر ييب اسعلملن  طب 
 (لئ  اإلي   اسعرب  ن  طب 
ين ري ن التهت  باي مبعبنن إال 
حني يت  املسلس بلمل لحل 
اس رب  ن تمل إذا مل يك  طنلل 
مسلس بلمل لحلن إذا مل  مال  

 حر  ت    ا،الت م  اسكبريف  

أل فللن اسف ضلان حي ج  ت  تب ا
اساساالن بلسنس   م  األمر (با  
الضتيفن سك  إذا ط ا اساساال قت  

  ح ط ا يني  اثنني م  األ ر ب
 قض  و

  
جا  م  حبار م بلن م  *

اسشلير اسسبري اسراح  لد ح 
   يد اان  قد ا تلر مبق 

tirej.net  املتعيق   املقلع
بلسكبريفو 
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قراءة يف كتاب مهاباد قرداغي 

"املرأة و اجملتمع يف املرحلة 

 س" هالطائرية لشريكو بيك

 ة: د. عادل كرميانىءقرا
 

 –النقد النسوي و النفسي 
جملموعة "حني اكون  االجتماعي

 طائرًا" الشعرية
اذا كان خمتصو الرتمجة 
حيبذون قيام الشعراء برتمجة 
 القصائد الشعرية من اللغات

األخرى اىل لغتهم األم، فإن 
املختصني يف جمال نقد الشعر 
يفضلون ايضًا قيام احد الشعراء 
بالدراسة النقدية للقصائد 

عكس ما يقال  –الشعرية لكونهم 
عن مثل هؤالء النقاد من كونهم 

ميلكون الذائقة  –شعراء فاشلني 
الشعرية املناسبة يف اختيار 
 القصيدة املتوفقة شعريًا للدراسة

النقدية، و ميلكون االذن 
املوسيقية الشعرية اجليدة يف 
معرفة االيقاعات املوسيقية 
للقصيدة، و بالتالي لديهم املعرفة 
اجليدة بطبيعة اللغة الشعرية 
املتناسبة مع اجواء القصيدة و 

 طبيعة مضمونها و ثيمتها.
اذا كان القرن املاضي هو قرن 
اجلدل و املناقشات حول مفهوم 

رأة يف حياة اجملتمع، فان دور امل
قرننا احلالي يعتربه البعض من 
انصار حقوق املرأة قرنًا حلرية 
املرأة، و ال ندري ما الذي 
سيتحقق هلا خالل اعوام هذا 
القرن احلالي الذي اعتربوه بداية 

األلفية الثالثة الذي اعلن فيه 
احلرب على األرهاب الديين، و ال 

ًا ندري ان كان الرجل سينال ايض
قسطًا من ارهاب النساء و هن 
مندفعات للتحرر من سلطة األبوة 
و الرجولية!!، و ال ندري هل 
سيأتي زمان يناضل الرجال فيه 
ضد النساء لنيل حريتهم 

 املغتصبة من قبلهن؟!!..
للمرأة بال شك مكانة خاصة 
و عظيمة يف حياة اجملتمع، فهي 
األم و الزوجة و األخت و البنت و 

الصديقة و الزميلة و القريبة و 
احلبيبة، و لذا صدق من قال انها 
نصف اجملتمع الفاعل يف حياة 
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البشرية. و يبدوا ان هناك من 
يبذل جل اهتمامه للدفاع عن 

وهموم هذا النصف الفاعل  ةمعانا
من اجملتمع منطلقني من تصور 
ان سلطة األبوة و الرجال داخل 
العوائل هي الباعث الرئيس يف 

رأة متجاهلني بأن هناك معاناة امل
اعدادًا هائلة من الرجال يف ماضي 
و حاضر كل اجملتمعات البشرية 

فاقة اجلوع تعاني هي األخرى من 
و االضطهاد السياسي و الفكري من 
قبل رجال اخرين، و اليت كانت 
دافعًا من دوافع قيام الثورات و 
االنتفاضات يف قديم الزمان و 
 حديثه. بل ميكننا القول بان

البعض من الرجال املتنورين كان 
هلم دورهم املشهود يف الدفاع عن 
حقوق املرأة بدليل ان الشاعر 
املبدع و صاحب الفكر التقدمي 

س كان من رواد الكتاب  هشريكو بيك
و األدباء الكرد يف الدفاع عن حرية 
املرأة الكردية يف التفكري و التعبري و 
العمل. فقد كان هذا الشاعر و 

الكردي صاحب بيان )يا  املثقف
اصحاب األقالم اجلريئة احتدوا( 

يف جريدة  1971الذي نشره عام 
التضامن( اليت كانت  –)هاوكاري 

تصدر يف بغداد، و قد اثار البيان 
موجة من الكتابات النقدية بني 
مؤيد و معارض و مهدر لدمه ملا 
جاء يف ذلك البيان من اراء و افكار 

ة اليت حول حرية املرأة الكردي
تعيش نوعًا من احلرية 
االجتماعية يف بقاع ريف كردستان، 
لكنها تعاني الكثري يف جمال فسح 
اجملال هلا للتعبري عن افكارها و 

 .همومها يف قرى و مدن كردستان
و يبدو ان مثل هذا األمر من 
الدفاع عن حقوق املرأة و 
ختليصها من معاناتها هو الذي 

ردية حدا بالناقد و الشاعرة الك
مهاباد قرةداغي املغرتبة يف 
السويد منذ اعوام ان تكتب 
دراستها النقدية باللغة الكردية، 
و الذي احتواها كتابها الصادر 

يف السليمانية عن  2002عام 
األدبي و الثقايف و  زالوي كهمركز 

ذن و كؤمةَلطا لة املوسوم بـ )
قؤناغى باَلندةيى شريكؤ بيكةس 

يف املرحلة  املرأة و اجملتمع –دا 
س(، و  هالطائرية لشريكو بيك

الذي تتناول فيه بالدراسة 
 هك ىالنقدية جمموعة )وخت

حني اكون طائرًا(  –م  هبالند

الشعرية للشاعر الكردي املبدع 
س الذي يعترب من  هشريكو بيك

ابرز اعالم الشعر الكردي املعاصر، 
يف  2000و الصادرة عام 

 السليمانية.
روض من يتكون كتابنا املع

( صفحة من احلجم 157)
املتوسط، و يتألف من مقدمة و 
مخسة اقسام. و تهدي الناقدة 
مهاباد قرداغي كتابها اىل بعض 
املشاهري من النساء الكرديات امثال: 
ليلى زانا و فادمية شاهيندال، 
فاألوىل حريتها كضريبة لكونها 
مناضلة كردية يف تركيا من اجل 

قلة حقوق شعبها الكردي و معت
حياليًا يف السجون الرتكية، و 
الثانية دفعت حياتها مثنًا حلريتها 
االجتماعية يف بالد الغربة 
كمواطنة يف السويد حني ارتبطت 
عاطفيا مع رجل سويدي و اقامة 
عالقة غري شرعية معه. و عن 
اسباب اختيارها جملموعة شريكو 

س الشعرية املوسومة بـ)حني  هبيك
ناقدة مهاباد اكون طائرًا( تقول ال

 قرداغي:
حيس عن طريق القراءة -1

االعتيادية لقصائد هذا الديوان 
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بالدور األساسي للمرأة يف الشعر 
الكردي مقارنة مع دورها 
املنعكس يف املراحل السابقة 
لألدب الكردي بشكل عام و يف 

 الشعر الكردي بشكل خاص.
ترفض يف هذه القصائد -2

 عالقات اجملتمع األبوي، و يقرتح
 البديل االجيابي له.

هذا الشاعر هو من اكثر -3
االصوات الشعرية الكردية 
املعاصرة تأثريًا. و بسبب نوع و 
عدد نصوصه الشعرية اليت 
يبتدعها فقد خلق له شخصية 
اجتماعية مؤثرة حبيث ان صوره 
املنتجة حول املرأة ترتسخ بدرجة 
كبرية يف اذهان قراء شعره و من 

جملتمع، و خالهلم ترتسخ داخل ا
تصبح يف النهاية امنوذجًا ترتسخ 

 يف العادات.
قصائد هذه  ةو تعترب الناقد

اجملموعة الشعرية للشاعر شريكو 
بيكةس "مثل مرأة ذات وجهني 
باالمكان رؤية اعماق الشاعر يف 
احداها، و ميكن يف االخرى رؤية 
كل اجملتمع الكردي و العالقات 
االجتماعية". و كذلك تعترب 

ة النصوص الشعرية يف الناقد

جمموعة )حني اكون طائرًا( 
س "مادة  هللشاعر شريكو بيك

مثينة لقراءة اعماق الشاعر و 
توضيح انسانيته، باالضافة اىل 
قراءة اجملتمع و البيئة 
االجتماعية للشاعر، و خاصة 
تأمالته و رؤياه حنو املرأة اليت هلا 
مساحة واسعة يف هذا الديوان". و 

دة و الشاعرة مهاباد تستفيد الناق
قرةداغي يف دراستها النقدية هذه 
من قراءتها النقدية لقصائد 

و من تلك  س هبيكالشاعر شريكو 
املقابالت اليت اجريت مع الشاعر 
شريكو، حيث ترى يف قراءتها 
لقصائد الشاعر البعد النفسي و 
مدى التأثري النفسي يف قصائده، 
و ترى يف تلك املقابالت سيطرة 

و املنطق على افكاره يف  العقل
حاالته االعتيادية. و حتاول 
الناقد يف فقرات هدف حبثها 

 االجابة عن االسئلة االتية:
كيف يرى الشاعر شريكو -1

املرأة كإنسان و كرجل و  س هبيك
كشاعر؟ و كيف يرى جمتمعه 
الذي يعيش فيه؟ و ما مدى 
رؤيته االنسانية بشكل عام يف 

 هذه القصائد؟.

املرأة يف هذه  هل صورة-2
القصائد هي نفس الصور الشائعة 
اليت عود االدب الكردي قراءه 
عليها؟ حيث املرأة كموضوع 
احتلت يف اغلب االوقات مساحة 
النتاجات االدبية الكردية، و كان 
الرجل فيها فاعاًل، او بشكل اخر 
حني يكون الشاعر هو املؤثر و 
الفاعل و املرأة هي املتأثرة و 

 ا.املفعول به
و تعلل الناقدة اسباب 
اختيارها لعنوان موضوع دراستها 

 النقدية اىل ما يأتي
كونها شاعرة و تفهم والدة -1

 القصيدة.
اعتبار الدراسات حول املرأة -2

و اجملتمع من همومها كأمرأة 
 كردية واعية.

هدفها هو ذات هدف -3
 .س هبيكقصائد الشاعر شريكو 

و تتحدث الناقدة عن 
 –قد النفسي اختيارها الن

االجتماعي كمنهج لدراستها 
النقدية، لكون العلوم االنسانية 
تكمل بعضها البعض، و تشري اىل 
ان اختيارها ملثل هذا املنهج 
ينبعث من كون النقد النفسي 
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يتناول داخل اعماق االنسان و 
يتناول النقد االجتماعي البيئة 
االجتماعية احمليطة باالنسان. و 

يف حتليالتها  ةيبدو ان الناقد
النفسية لقصائد جمموعة )حني 
اكون طائرًا( متأثرة مببادئ 
املدرسة النفسية الفرويدية، و 
خاصة تصوراته حول الالوعي و 
الوعي الداخلي، و حاولت ان 
تضيف ركنًا رابعًا اال و هو )االنا 
املقاومة( اىل اركان نظرية فرويد 
الثالثة: )األنا( و )األنا العليا( و 

(. و عند حديثها عن )اهلو
املستويات الثالثة لشخصية 
الشاعر املتألفة من: )الوعي( و 
)الالوعي( و )الوعي الداخلي(، 
حاولت الناقدة و بشكل نقدي 
موفق تشخيص ما لتلك املستويات 
الثالثة من دور فاعل يف بناء 
الصورة الشعرية، و لديها: "الذي 
ينسكب من الوعي و االحساس و 

لورق من كلمات هي الشعور على ا
يف واقعها تلك الصور املوجودة يف 
الواقع و ليست غريبة عن 
االعضاء احلسية اخلمسة لالنسان، 
و لكن تلك التفاصيل اليت مينحها 
الفن املثري إلبداع شعري و متنحها 

الطالسم الشعرية هي من نتاج 
الالوعي و الوعي الداخلي للشاعر 
املؤلفة من األلفاظ و اجلمل و 

صور اجملردة اليت تتربأ منها ال
الطبيعة اجملردة و ال تستطيع 
تقبلها، و مبستطاع الفن و األبداع 
الفين ان يفتح هلا ابوابه بطالقة 
على مصراعيه ألستقباهلا". و 
تشري الناقدة ايضًا اىل ان 
"باألمكان عن طريق النصوص 
الشعرية قراءة امس او ماضي 
الشاعر و مراحل حياته السابقة، 

يكون هذا عن طريق الصورة و  و
التفاصيل الالشعورية الدقيقة 
احلاضرة يف القصيدة، و تستطيع 
الكشف بسهولة عن األسرار عن 
طريق تلك الصور و األفكار و 
األحاسيس املكبوتة و اليت كبتت 
يف مراحل حياته و معربه اىل 

 الوعي الداخلي".
و من يقرأ كتابها النقدي 

( 11) سيجدها تشري يف الصفحة
و ضمن الفقرة األوىل من اسباب 
اختيارها هلذه اجملموعة الشعرية 
لدراستها النقدية: "لكوني شاعرة 
و افهم حالة ميالد الشعر، و لدي 
معرفة حبالة تلك االثارة اليت 

خيتلق فيها الشعر، و هلذا السبب 
ارى مبستطاعي الذهاب اىل اعماق 
حلظات خلق القصائد لدى 

ادرس احلالة الشاعر، و من ثم 
 النفسية للشاعر".

جتربة  س هبيكللشاعر شريكو 
شعرية و ادبية تتجاوز اربعني 
عامًا، و قد ذاع صيته الشعري 
منذ بداية اعوام السبعينيات 
حينما ساهم مع ثالثة ادباء كرد 

 – هاخرين يف اصدار بيان )روانك
املرصد( األدبي، و بعدها تواىل 
نشر جماميعه الشعرية، و لذا 

شري الناقدة مهاباد قرداغي اىل ت
صاحب  س هبيككون "شريكو 

 بيدر شعري متنوع، فقد مأل
ة ماالدب الكردي بأنواع: امللح

الشعرية، و الرواية الشعرية، و 
القصة الشعرية، و قصيدة النثر، 
و املسرحية الشعرية، و الشعر 
الربقي..اخل.. لقد جتاوز عمر 
الشاعر الستني عامًا و كانت 

األدبية و السياسية و  جتاربه
االجتماعية غزيرة، و هذا 
االنسان املطلع على الدنيا بكال 
املعنيني معنى العمر و التجربة 
األدبية و معنى البحث و الرؤية 
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الواسعة للمساحات اجلغرافية يف 
العامل، هذان املعنيان كانا سبب 
تكثف تلك التجربة اليت جعلته 
صاحب كل تلك النتاجات 

ثل: )مضيق الفراشات، الشعرية م
الصليب و الثعبان و يوميات 
شاعر، سفر الروائح، اناء األلوان( 
تلك النتاجات الشعرية اليت جتعل 
قراء شعره يندهشون لتلك الصور 
الدقيقة". و قد درست غالبية 
تلك النتاجات الشعرية من قبل 
العديد من الكتاب و النقاد الكرد 
و بعض الكتاب العرب و األجانب، 
على سبيل املثال يقول عنه 
الشاعر السويدي )سون اكسلسون( 
يف مقدمة الرتمجة السويدية 
جملموعة شريكو بيكةس الشعرية 
املوسومة بـ)الرحيل األمحر( ان 

لغة شعرية  س هبيك"لشريكو 
واسعة بشكل ميزج يف مقطوعة 
شعرية اجلبال و الثورة و األمل و 
الرمز القومي القديم الالف سنني 

 التجربة"، فهو يقول: صاحب
 اكتب لكي

 لقلل شيئًا من ضجر اللغة
 و شيئًا من ضجري

 لكين ازيد شيئًا

 عن حب هؤالء الناس
 و حب الشعر!!

و للناقدة مهاباد قرداغي رأي 
باملرحلة الطائرية يف السرية 

، س هبيكالشعرية للشاعر شريكو 
( 96فهي تعتربها )يف الصفحة/ 

مرحلة التطهر و الطالقة يف 
حياة الشاعر. و قد اثار انتباهي 
استخدامها املوفق هلذا املصطلح 
اجلديد عن نتاجات هذا الشاعر 
املبدع، حيث تقول يف الصفحة 

( من هذه الدراسة النقدية 40)
ان: "كتابات الشاعر يف املرحلة 
الطائرية ليست بالكتابات العادية، 
فها هي القصة تصبح مطرًا.. و 

اعالي  هذا الطائر ال يطري يف
السماء مثل طيورها األخرى 
طريانًا عاديًا، بل هو خمتلف و له 
قصد اخر من ذلك الطريان. فهو 
يريد من السماء ان يؤثر يف 

 ياألرض، و ان لغة تأثريه ه
الشعر، و هلذا جيعل من الشعر 
جنمة حتى يضيء بشعاع ذلك 

 الشعر دياجري ليالي األرض".
يبدو ان للهم النسوي دوره 

يف قصائد هذه الشاعرة املؤثر 
اليت بدأت تؤشر حضورها 

الشعري يف اعوام الثمانينيات من 
القرن املنصرم بقصائدها 
العاطفية و السياسية و 
االجتماعية، و مثل هذا اهلم 
النسوي هو الدافع األول لكتابتها 
هلذه الدراسة النقدية اليت تصنف 
ضمن النقد النسوي األدبي 
 الكردي الذي يشكو من شحة

فائقة لتبيان الواقع النسوي 
الكردي املرير ضمن النتاجات 
األدبية النسوية. و رغم اني ال 
احبذ استخدام مصطلح االدب 
النسوي ألن اطار األدب هو عام و 
يشمل كل النتاجات األدبية، و قد 
سبق ان ابدينا رأينا فيه ضمن 
مقالة نشرت لنا بعنوان )كلمات 
حول واقع األدب النسوي 

( من 4312ي"( يف العدد )الكرد
جريدة العراق الصادرة يف 

، و لكون هذا 12/3/1990
املصطلح سيؤشر اليباب األبداعي 
يف غالبية النتاجات األدبية 
النسوية من جهة اخرى، اال اني 
سأكون مضطرًا الستعمال 
مصطلحي )األدب النسوي و النقد 
النسوي( ضمن عرضنا هلذه 
 الدراسة النقدية املكتوبة من
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، ةو حبت ةصرف ةمناظر نسوي
لكون الناقدة تتقصى تلك 
املقوالت و األبيات الشعرية من 

الشعرية  س هبيكجماميع شريكو 
لدعم تنظرياتها النقدية النسوية 
حول جمموعة )حني اكون 
طائرًا( للشاعر املتألق شريكو 

( 42. ففي الصفحة )س هبيك
تشري الناقدة، و من خالل 

رتمجة يف اختيارها لألبيات امل
ادناه، اىل كون الشاعر شريكو 

يعتقد هو اآلخر بأن  س هبيك
األنثى هي األصل، و نعتقد بأن 
املفكر املاركسي فردريك اجنلس 

الذي  –يف كتابه )اصل العائلة( 
مل تستفد منه الناقدة مع األسف 
يف دراستها النقدية هذه و كذلك 
الكاتبة املصرية د. نوال السعداوي 

ألنثى هي األصل( قد يف كتابها )ا
يف  س هبيكسبق الشاعر شريكو 

اعتقاده بأن األنثى هي األصل و 
مناداته بأن يسمى من اآلن 
فصاعدًا باسم )شريكو شفيقة( 
تيمنًا باسم والدته و ليس باسم 

( الذي استخدمه س هبيك)شريكو 
و ال يزال يستخدمه كلقب شعري 
لكونه ابن الشاعر الكردي اخلالد 

)املتوفى عام  س هبيكفائق 
طيب اهلل ثراه(. و تلجأ  -1950

الناقدة اىل األبيات اليت ترمجناها 
ادناه و املقتبسة من الصفحة 

( من جمموعته الشعرية 173)
)حني اكون طائرًا( لتعزيز وجهة 
نظرها حول التغيري اجلذري 
احلاصل يف التفكري الرجولي و 
األبوي السلطوي للشاعر شريكو 

 :س هبيك
 ياليوم امس

 شريكو شفيقة!!
و ارجو بهذه املناسبة من 

 الورود و الكلمات 
و معاضد و خوامت و قالئد 

 النساء
 ان تناديين بهذا االسم

 و يف دفرت حبهن
 ينادونين بذلك األسم

و يقرأونين بها و يكتبونين 
 بها

 عرف عن الشاعر شريكو 
امتالكه للروح العصامية  س هبيك

العنودية املقاومة و الرافضة 
لبعض اجلوانب و الظواهر 
املرفوضة يف حياة ابناء جمتمعه 
الكردي، وكما تشري الناقدة يف 

( من كتابها: "كانت 45الصفحة )
املقاومة يف املراحل الشعرية 

و  س هبيكاألخرى للشاعر شريكو 
يف املراحل األخرى حلياته مصيدة 
محراء مرر من خالهلا افكاره و 
كلماته و نظمها شعرًا، و لكن 
مقاوماته كانت على األغلب 
بشكل سياسي و من اجل احلرية 
السياسية لشعبه، و كانت 
املقومات متعددة يف املرحلة 
الطائرية فهو يف الوقت نفسه 
يعارض اجملتمع األبوي و الدين و 
السياسة، و كانت قوته الكثرية 
حمفزة للشاعر لكي يوسع من 
تلك املقاومة اليت اخذها من املرأة 

أم الشاعر ليست فقط )امه(، ف
 امرأة، بل هي كل النساء:

 مبستطاع بلبل واحد فقط
ان جيعل الغابة مهما كربت 

 تصغي له
 و مبستطاع قلم واحد فقط

ان جيعل من قصة عاصفة يف 
 ورقة على منضدة

 و تأخذ العاصفة معها
عيون الدنيا و القراء و كل 

 الطيور
 و مبستطاع برقية يف حلظة
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الم االف ان متيط اللثام عن ظ
 السنني

و مبستطاع امرأة واحدة.. 
 مثل تلك اليت احبها،

ان جتعل من كلميت بلباًل، و 
 حتول اعماقي اىل عاصفة

و حتول طموحاتي اىل برقية 
 كي ال ميوت احلب يف ابدًا

للشاعرة و الناقدة مهاباد 
قرداغي قناعة تامة بأن هناك 
جدلية معينة بني العلم و اجلمال 

عينة مع الكارثة، و هلما عالقة م
و متيل اىل ان العلم ضروري 
للمرأة، و حسب رأيها "وجود 
اجلمال شيء جيد و عدم وجوده 
ليس بالكارثة، ووجود العلم هو 
ثروة و عدم وجوده هو الكارثة". 
هذا الرأي املعرب عنه بوضوح يف 

( هو رأي سديد 75الصفحة )
ملرأة كردية مثقفة وجدت مناذج 

الكردي  قليلة منها جمتمعنا
اصبحن فيما بعد من ذوات 
الشهادات العليا رغم افتقارهن 
للجمال، بل ان احداهن حتدت 
العرف االجتماعي البالي و ذهبت 
اىل بيت عريسها برضاها و رضى 
اهلها يف يوم الزفة من دون 

مغاالتها يف متطلبات يوم الزواج و 
بذلك اثبتت انتصار العلم ايضًا 

عية على بعض األعراف االجتما
البالية اليت تتمسك بها البعض 
من تلك اللواتي املغرورات 
جبماهلن. و هكذا يتضح لنا بأنه 
من الضروري اعتبار اجلمال يف 
املرتبة الثانية بعد العلم و 
املعرفة، و عمري انها حلقيقة 

 ناصعة ابدًا.
و لكون الناقدة و الشاعرة 
مهاباد قرداغي من انصار فكرة 

ذا فانها االنثى هي االصل، ل
ترفض النظام االبوي و تعتربه 
باليًا ال يتفق مع الواقع العاملي 
الراهن يف حياة اجملتمعات 
البشرية. و كذلك تعتربه معيارًا 
غري منطقي و قياسًا غري عادل 
لدور وقيمة االنسان ذكرًا و انثى، 
و جليًا قوهلا بأن النظام األبوي، 
او الرتاث األبوي يغطي الدين 

ه، و حيدد له قيمته، و جزءًا من
من هذا املنطق تشري )يف الصفحة 

( اىل "ان األب هو املالك، و 85/ 
صاحب الكائنات احلية و غري 
احلية، و الذكر و األنثى، و كل 
شيء يف حدود سلطته، فهو 

يتحدث بداًل عنهم مجيعًا، و 
خيتار بداًل عنهم مجيعًا، و يقرر 
هلم مجيعًا.. بينما األم هي و من 

دوا من اناس يدخلون حتت ول
سيطرة األب.. و شرف األب و كل 
الذكور موجود يف ذلك الصندوق 
الذي يسمونه جسد املرأة، و األب 
و كل ذكور العائلة احرار يف كسر 
ذلك الصندوق الذي هو ملكهم 
عندما يضيع مفتاح ذلك 
الصندوق الذي سلم بيد املرأة 
كأمانة". و لكون الفناة الكردية 

فادمية شاهيندال فقدت  املغرتبة
مفتاح تلك األمانة حني اقامت 
عالقة غري شرعية مع رجل 
سويدي لذا نالت جزاءها 
االجتماعي و األبوي عن ذلك 
التصرف فقتلها والدها شر قتل 

يف مدينة  2002يف بداية عام 
)اوبساال( السويدية و هي يف 
السادسة و العشرين من عمرها، و 
 بذلك اصبحت رمزًا من تلك

انتفضت عليها الشاعرة و الناقدة 
مهاباد قرداغي فأهدت كتابها 
النقدي هذا هلا، و انتفض عليها 
الشاعر شريكو بيكةس من خالل 

 شعره، و ها هو يقول:
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ايها القمر اجلميل فوق قامة 
 فادمية

استدر كردستاني الصغري 
 املذبوح

استدر يف السماء استدر حول 
 غريتنا

دة و لكي ال ننسى يف قتل الور
 املرأة

كم كنا ابطااًل، و كم كنا 
 كردًا، و كم كنا انسانيني!..

ام املرحلة الطائرية حسب 
رأي الناقدة مهاباد قرداغي هي 
من املراحل الشعرية لدى الشاعر 

، و اليت ينفصل س هبيكشريكو 
فيها اثناء الطريان عن األرض 
املليئة بفوضى الرتاث األبوي، و 
هذا جيعل الشاعر يتنهد 
احلسرات، و لذا فهو يف هذه 
املرحلة يريد النجاة من تلك 
القيود اليت قيدته بها رجوليته، 
و يريد التخلص يف العديد من 
صوره الشعرية من الرجولية 
بذلك املعنى املليء بالظلم و 
االضطهاد، و يريد صياغة روحه 
يف قالب عاطفة املرأة، و يريد 

حسب  –جتريب لذة االنثوية 
، و ان يفهم املعاناة -ة رأي الناقد

من داخل املعاناة، ألن املرأة لديه 
خالقة اجلماليات و االناس و 

 االهلة:
سأحاول اليوم النزول حنو 

 اعماق املعاناة االنثوية
و مع غروب الشمس احتدث 

 مع همومهن
احاول الولوج لداخل حلظات 

 االم الوالدة لزوجيت
تعتقد الناقدة )يف الصفحة/ 

و بعد  س هبيكو ( ان شريك103
عمر معطاء من تقديم انواع 
عديدة من الشعر، فانه يقلب 
نفسه متامًا للقراء و يظهر صور 
اعماقه املوجودة يف جمموعته 
الشعرية )حني اكون طائرًا( و 
اليت مرت بعملية نفسية مكثفة 
حتت تأثري الالوعي و الوعي 
الداخلي للشاعر. و تعتقد الناقد 

الشاعر  ( بأن108)يف الصفحة/ 
عند كتابته  س هبيكشريكو 

جملموعته الشعرية )افات( كان 
مير بنزيف الشعور اجلنسي، و 
لكن هذا الشعور ارتكن فيما بعد 
يف وعيه الداخلي بعيدًا عن 
متناول يد الشاعر. و تقول ايضًا 
ان الشاعر استخدم كلمة )الوادي( 

و مل يستخدم كلمة )القمة( كرمز 
، لكونها 1970لثورة ما بعد عام 

كانت تفتقد للعناصر النسوية 
اليت كانت حطبًا ملاسي كل 
الثورات و االنتفاضات الكردية، و 
كانت حطبًا و جرحًا ال يندمل 

 لفاجعة حلبجة و ملآسي األنفال.
و تقول الناقدة يف الصفحة 

( ان الشاعر يف بداية القرن 113)
اجلديد، و بعد صدور جمموعته 

، اليت الشعرية )اناء األلوان(
ترمجها االستاذ شاهو سعيد اىل 
اللغة العربية، مازال يعتقد بأن 
تاريخ منطقته هو التاريخ الفاقد 
للمرأة اليت قال عنها يف تلك 

 اجملموعة:
يف ذلك الوادي  كانت الواننا

 بال امرأة
و اللون بال امرأة يشبه 

 حياتنا:
يشبه نوافذنا الالتي بال 

 زجاج،
مهب  و يشبه لون النايلون يف

 الريح حني ينقطع احدى زواياه،
و يشبه لون غطاء الباب حني 

 ميتص املطر
 و ال يزاح و يصبح ثقياًل.
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كان اللون املفتقر للمفتقر 
 للمرأة لون مصباحنا اليدوي

حني تنتهي بطارياته، او 
 يضعف ضياء عينها

يف منتصف الطريق عند 
 املسري الليلي.

يشبه اللون املفتقر للمرأة لون 
 اف الوسخ،اللح

و القمصان بال ازرار، و انية 
 املياه املكسورة اليد،

و يشبه اصفرار فتيلة املدفأة 
 حني تفقد زرقة نارها.

و تصل الناقدة مهاباد 
قرداغي يف خامتة دراستها 

ة اىل ان املرأة يف جمموعة النقدي
)حني اكون طائرًا( الشعرية 
لوحظت كموضوع عكس صورها 
يف األدب الكردي بشكل عام و 
الشعر الكردي بشكل خاص. و 
تشري ايضا اىل امكانية اعتبار 
قصائد هذه اجملموعة شعرًا 
مقاومًا للنظام األبوي من قبل 
رجل شاعر، و تؤكد على قدرة 

ع العالقات الشاعر يف جتسيده واق

االجتماعية يف هذه النصوص 
 الشعرية.

و ختامًا نقول: باألمكان 
اعتبار هذه الدراسة النقدية 
منوذجًا جيدًا يشار له بالبنان 
عند احلديث عن النقد النسوي 
الكردي، لكون كاتبتها من 
العناصر النسوية الكردية الواعية 

 .كشاعرة و مثقفة و ناقدة

 
 

 د قانون املسألة الكردية بع

 ادارة الدولة العراقية

 للباحث فريد اسسرد
 عرض و حتليل الدكتور خليل امساعيل حممد

 
من منشورات مركز كردستان 
ــدر   ــرتاتيجية، صــ ــات الســ للدراســ
كتــاب بعنــوان "املســألة الكرديــة    
بعد قانون ادارة الدولة العراقية" 
ملؤلفه السـيد فريـد اسسـرد. يقـع     

( صـــفحة مـــن  222الكتـــاب يف )

حلجم املتوسـط، يضـم مقدمـة و    ا
فصلني، تناول االول منهما: الكـرد  
يف القانون املذكور، و خص االخر، 
بدراسة "االراضي املتنازع عليهـا"  

 –مؤكـــدا علـــى حمـــاور خـــانقني 
مندلي، كركـوك، خممـور و حمـور    

 املوصل.

و معلـــــوم، ان مثـــــل هـــــذه   
ــد  ــات، تع ــوم–الدراس ــرورة  -الي ض

الزمـــة يف مرحلـــة متميـــزة، مـــن 
تــاريخ العــراق عمومــا و الشــعب    
الكـــردي علـــى وجـــه اخلصـــوص،  
والســيما انــه قــد كتبــت الدراســة  
قيد العرض، باللغة العربيـة، اـا   
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يتــيح الخوتنــا العــرب، االطــالع     
علــى اجملريــات السياســية داخــل    

 املنطقة الكردية..
و الباحث السيد )اسسرد( من 
ــات   ــزين يف الدراســـ ــني املتميـــ بـــ

ة بــالكرد الســرتاتيجية ذات العالقــ
و القضية الكرديـة، خاصـة و هـو    
يشــرف منــذ وقــت طويــل علــى     
مركــــــز كردســــــتان للدراســــــات 
الســرتاتيجية، مثلمــا هــو رئــيس     
حتريـــر جملتهـــا املركزيـــة، و قـــد 
جتلــى ذلــك يف كــثري مــن مباحــث  
ــاره   ــواء يف اختيـ ــاب، سـ ــذا الكتـ هـ
ملوضـوعات الدراســة، او يف حتليلــه  

 اجليوبولوتيكي هلا.
ــانون ادار  ــل )قـ ة الدولـــة ميثـ

العراقيــة املؤقــت(. و كمــا جــاء يف  
املقدمة، مرحلـة فاصـلة يف تـاريخ    
ــك     ــان ذلـ ــي، و كـ ــراق السياسـ العـ
ــاره   ــرئيس يف اختيـــ ــبب الـــ الســـ
موضوع الدراسـة هـذه و قـد جـاء     
ــل    ــًا بالعوامـ ــل االول، معرفـ الفصـ
اليت حددت االطار العـام للسياسـة   
الكرديــــــة يف العــــــراق، و الــــــيت 

 –ث كمـا يقـول الباحـ    –استمدت 
ــل   ــالل عوامــ ــن خــ ــا مــ حيويتهــ
تارخييـــة و جغرافيـــة و ثقافيـــة، 

مشريًا اىل مطالـب الشـعب الكـردي    
اليت يسعى اىل حتقيقها، بـدءاا مـن   
ــة. و مـــرورا    ــة االداريـ الالمركزيـ
ــاء    ــذاتي و انتهـــــ ــاحلكم الـــــ بـــــ

 بالفدرالية.
لقد افاض السـيد )اسسـرد( يف   
ــانون    ــة للقـــ ــة التارخييـــ االهميـــ

ــ   ألة املــــذكور، و ال ســــيما يف مســ
)االقـــــرار( مببـــــدأ )املشـــــاركة(    
الكردية يف ادارة الدولة العراقيـة.  
ــلطة     ــم( الس ــدا )تقاس ــك ان مب ذل
الذي جاء به القانون، تعد سـابقة  
مل يألفهـــا العراقيـــون مـــن قبـــل. 
فاملفاوضات اليت كانت جتري بـني  
ــات    ــة و احلكومـ ــادات الكرديـ القيـ
ــاس    ــى اســ ــوم علــ ــة، تقــ املركزيــ
 )تنـــازل( تلــــك احلكومــــات عــــن 

)سلطاتهم( او جـزء منهـا.. بينمـا    
ــانون     ــن ق ــة م ــادة الرابع ــرت امل اق
ادارة الدولـــــة، مبـــــدأ )تقاســـــم( 

 السلطات بني املركز و االقاليم.
ــات   ــث، حمطــ ــدد الباحــ و حــ
معينة مرت بها القضـية الكرديـة   
منذ تشكيل الدولة العراقية سـنة  

، بـــــدءاا بــــــاقرار اللغــــــة  1921
الكردية كلغة رمسية يف اجزاء من 

ــتان العــراق بــني العــرب و    كرد س

الكــرد، و اىل االقــرار حبــق الشــعب  
الكردي يف اقامة كيـان قـومي هلـم    

، 1970يف ضوء اتفاقية اذار سنة 
ــة   ــانون ادارة الدولــ ــاءا بقــ و انتهــ
العراقية املؤقت، الذي اقر وثيقـة  
تقــدم بهــا الشــيخ حممــود احلفيــد 

. اىل املنـدوب السـامي   1930سنة 
ــا اىل  ــدعو فيه ــاني ي ــة الربيط  اقام

كيان سياسـي ميتـد مـن زاخـو اىل     
خانقني، كاقدم اشـارة اىل مطالبـة   

 الكرد بكيان قومي هلم.
و مـــن املالحـــل ان الســـلطات 
العراقيــة كانــت تتجنــب اســتخدام 
ــا   ــتان( يف ادبياته ــطلح )كردس مص
السياسية او يف مكاتباتها الرمسية، 
ــطلح   ــتخدامها ملصـــ ــالف اســـ خبـــ

ا )االكراد(، االمر الذي عرقل كـثري 
الوصول اىل حل للمسألة الكرديـة،  
ــة   ــام الالمركزيــ ــى نظــ ــل حتــ بــ

، فقـــــد 1963االداريـــــة لســـــنة 
ــت الســلطات العراقيــة هــذا     جتنب
املصــطلح )كردســتان( يف حتديــد   
املنطقة الكردية، مثلما ظهر ذلـك  
ايضــــًا يف مشــــروع البــــزاز ســــنة 

ــة  1966 ــت اتفاقيـ ــا اعرتفـ ، فيمـ
بكردســـــتان  1970اذار لســـــنة 
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ردي و ذلــك يف كــوطن للشــعب الكــ
 املناطق اليت غالبيتها من الكرد.

ــرد(،   ــيد )اسســ ــد الســ و يؤكــ
اهميــة التفاقيــة املــذكورة فيقــول 
ــة   ــة لوثيقـ ــة التارخييـ )ان االهميـ

ــام  ــا  1970عـ ــن يف اقرارهـ ، تكمـ
ــني االرض و   ــربط بـ ــة الـ بامكانيـ
الشــعب، و اعرتفــت بوجــود شــعب 
ميلك ارضا، و مـن حقـه ان يقـيم    

 عليها سلطته القومية(.
ــة   و ــث )اللغـــ ــاول الباحـــ تنـــ

ــة   الكرديــــة(، و الــــيت ظلــــت مثــ
حساسيات يف االعرتاف بهـا رمسيـا   
ــة،    ــات املركزيـ ــل احلكومـ ــن قبـ مـ

، حيــث اقــرت 1970حتــى ســنة 
اتفاقيــــة اذار ذلــــك، واعتمــــدتها 
كلغة رمسية يف كردسـتان العـراق.   
و جــــــاء قــــــانون ادارة الدولــــــة 
ــة ليكــون اكثــر  ــوال يف     العراقي

ــل )اكثــ   ــال. ب ــذا اجمل ــان  ه ــا ك ر م
الكــــــرد يــــــأملون( كمــــــا ورد يف 
ــوازاة   ــث اصــبحت مب الدراســة، حي
ــا   ــة باعتبارهمــــ ــة العربيــــ اللغــــ
ــذي   ــراق، االمــر ال رمسيــتني يف الع
ساهم يف ازالة الكثري من اهلواجس 
الـــــيت كانـــــت تغطـــــي الســـــاحة 
ــوًا   ــأت جـــ ــا هيـــ ــة، كمـــ العراقيـــ

ســـايكولوجيا مناســـبا للتقـــارب و 
اعادة الثقة بني املفاوضـني الكـرد   

 العرب.و 
ــة   ــت الدراســـــ ــم تناولـــــ ثـــــ
ــذكورة يف   ــانون املـ ــمانات( القـ )ضـ
منط احلكم يف البالد مؤكـدة علـى   

 الالءات الثالثة االتية:
العـــــودة حلكـــــم االقليـــــة -1

 العربية السنية
ــم  -2 ــة حلكــــــ ال دكتاتوريــــــ

 االغلبية الشيعية
 العودة للحكم الشمولي.-3

امــــا خبصــــوص )الفدراليــــة( 
ــال   ــا ب ــث، )انه ــا الباح ــول عنه  فيق

شــك ظــاهرة جديــدة لكنهــا القــت 
ردود فعـــل متباينـــة مـــن قبـــل    
االطراف غري الكردية يف العـراق..  
و يعــزي الســيد )اسســرد( املواقــف 
املتشـــددة مـــن قبـــل بعـــض تلـــك 
االطــــراف اىل كــــون )الفدراليــــة( 
بعيدة عـن واقـع االنظمـة الشـرق     
اوســـطية، الـــيت تعتمـــد احلكـــم    
الشمولي يف الغالب. اىل جانب ذلك 

ر الصـراع بـني املؤيـدين    فان جوه
و املعارضني يتمثل بـني املؤيـدين   
ــه.. الن  للتغــــيري و املعارضــــني لــ

الفدراليــة يف واقــع االمــر، متثــل    
 بداية التغيري يف العراق.

و مل ينس الباحث االشـارة اىل  
(، الـيت  61الفقرة )ج( من املـادة ) 

تقـــرن شـــرعية الدســـتور، بعـــدم 
رفضه من قبل ثلثي النـاخبني يف  

الث حمافظـات. و يقـول )ان   اية ثـ 
مـا يــرى الــبعض فيـه نقطــة قــوة   
بيــــد الكــــرد، قــــد يتحــــول اذا     
اســـتخدمها االخـــرون اىل نقطـــة   

 ضعف(.
و قدم الفصـل الثـاني، حتلـيال    
ــي   ــن )االراضــ ــًا عــ جيوبولوتيكيــ
املتنازع عليهـا( مـن خـالل قـانون     
ادارة الدولة املؤقت.. فقـد اشـارت   

( مــن 58الفقــرة )ج( مــن املــادة )
ــانو ــوية  القــ ــل التســ ن اىل )تاجيــ

النهائية لالراضي املتنازع عليهـا و  
ــمنها كركـــوك اىل حـــني     مـــن ضـ
ــاله، و   ــراءات اعــ ــتكمال االجــ اســ
ــادل   ــاء ســــكاني عــ اجــــراء احصــ
اخــذين بنظــر االعتبــار رغبــات     

 السكان(..
ــث، ان مــا جــاء     ــرى الباح و ي
اعاله يتضمن مجلة امور غاية يف 

 االهمية منها:
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ــود )اراض   -1 ــرتاف بوجــ االعــ
متنــــازع عليهــــا( ومــــن ضــــمنها 

 كركوك.
مل حتـــدد الفقـــرة املنـــاطق -2

 املتنازع عليها باستثناء كركوك.
تاجيـــل التســـوية اىل وقـــت -3
 اخر.
ــكان يف   -4 ــراك الس ــرورة اش ض

 تقرير مصريهم.
ــروف، ان )املنطقــة    ــن املع و م
ــزال    ــت و ال ت ــا( كان ــازع عليه املتن
موضــــوع خــــالف بــــني القيــــادة 

ركزيــة يف الكرديــة و احلكومــات امل
العراق، بل كانت من ابـرز اسـباب   
فشل املفاوضات بينهما. و قد ادى 
تقادم الزمن اىل تعقيد املشـكلة، و  

 صعوبة وضع احللول هلا.
 

ــازع   ــة املتنـ ــل )املنطقـ و تتمثـ
عليهــا( بنظــر الكــرد، باالمتــداد    
ــني    ــة ب ــي الواقع ــي لالراض الطبيع
نهر دجلة و السالسـل اجلبليـة اىل   

ليست كـذلك يف   الشرق منه، لكنها
نظــر احلكومــات املركزيــة.. فعلــى 

ــال   ــبيل املثـ ــاء يف   –سـ ــا جـ و كمـ
ابقـــــت احلكومــــــة   –الدراســـــة  

العراقيــــة قضــــاء عقــــرة ضــــمن 

املنطقة الكردية اليت ختلـت عنهـا   
ــنة  ــت عــن   1991س ــا ختل . مثلم

اراض  يف حمافظات نينـوى، صـالح   
الـدين، كركــوك و حمافظــة ديــاىل،  
بينما ابقـت قضـاء خممـور خـارج     

ــربر  ــة دون م ــب    املنطق ــن جان !! م
اخر، فان القيادات الكرديـة كانـت   
ــية   ــداد العقـــود املاضـ و علـــى امتـ
اكثـــر ثباتـــا و وضـــوحا بالنســـبة 

 لالراضي املتنازع عليها.
ويف دراسته للجذور التارخييـة  
لشعوب املنطقة، اكد الباحث علـى  
ــا    ــعوبها، امــ ــدم شــ ــرد اقــ ان الكــ
الرتكمـــان فـــان اســـتيطانهم فيهـــا 

وفقــــا للمصـــادر الرتكيــــة  يعـــود  
املعتمدة، اىل ما بعد القرن العاشـر  
امليالدي. و يؤكد املؤرخ الرتكمـاني  
)عزيــــز قــــادر الصـــــماجني(، ان   
تــــوطني الرتكمــــان يف )االراضــــي 
املتنـــازع عليهـــا( خـــالل القـــرن    
الســادس عشــر املــيالدي، يعــود اىل 
محاية الطريق االسرتاتيجي الـذي  
يــربط بغــداد باســتنبول. و قـــد    

ث متازج بـني الرتكمـان الـذين    حد
ــد   ــة يف العهـــ ــتوطنوا املنطقـــ اســـ
الســـــلجوقي، و اولئـــــك الـــــذين   

 استقدمتهم السلطات العثمانية.

اما العرب، فان اول ظهور هلـم  
يف املنطقة كان مع بـدايات القـرن   
التاســـع عشـــر املـــيالدي، حيـــث    
اســـتقرت جمموعـــات مـــن قبائـــل 
اجلبــــور والطــــي، و جحــــيش و   

لـــزاب العكيـــدات علـــى ضـــفاف ا  
الصــغري، مثلمــا اســتوطنت قبائــل  
العبيد يف احلوجية. و بالتـالي فـان   
الباحــث يســتنتج ان املنطقــة مل    
تكن يومـا مـن االيـام فاصـلة بـني      

 العرب و الكرد.
و يف دراسته لسياسة التعريـب  
يف املنطقــة )املتنــازع عليهــا( اشــار 
الباحـــــث اىل عمليـــــات درعهـــــا   
باملستوطنات العربيـة بعيـد قيـام    

ــنة  الدو ــى سـ ــة و حتـ ــة العراقيـ لـ
ــك    1963 ــت تلـــ ــث اقرتنـــ حيـــ

ــالء    ــالت اج ــدها حبم ــات بع العملي
الســـكان االصـــليني مـــن املنطقـــة، 
االمــر الــذي تســبب يف تعقيــدات    
ــادل للقضـــية   كـــثرية ازاء حـــل عـ

 الكردية.
ــانون ادارة   ــمني قـــــ ان تضـــــ
ــكلة االراضـــي     ــة، حـــل مشـ الدولـ
ــوعي   ــرب عــن ال املتنــازع عليهــا، يع

ــكلة و   ــة هــذه املش ــرورة  باهمي ض
اجيــاد حــل عــادل هلــا، مــن خــالل  
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ــادة    ــا و اعـ ــرحلني اليهـ ــودة املـ عـ
الوافدين اىل احملافظات اليت جاءوا 
منها. و الشك يف ان اشراك السكان 

كمـــا جـــاء يف  –انفســـهم يف ذلـــك 
ــذكور  ــانون املــــ ــفي  –القــــ يضــــ

الشرعية علـى نتائجهـا.. و يـدعو    
ــة(   الباحـــــث اىل )فـــــرتة انتقاليـــ

ــول اىل   ــد للوص ــرية االم ــل  قص احل
النهائي، يصار خالهلا اىل )تطبيع( 
االوضاع و ختفيف مشاعر التـوتر  

 بني اثنيات املنطقة.
ــة دراســـته، تنـــاول    و يف نهايـ
الســــــيد )اسســــــرد( تصــــــنيف   

ــة خبصـــوص  الطروحـــات ال كرديـ
ــة( اىل معتدلــــ  ــري  ة)املنطقــ و غــ

ــ ــث اىل  ةمعتدلــ ! و مييــــل الباحــ
احللـــول املعتدلـــة و الـــيت حتصـــر 

حمــــور منطقــــة )النــــزاع( بــــني 
مندلي مرورًا بكركوك  –خانقني 

ــرى ان صـــالت   و اىل ســـنجار. و يـ
ــانقني   –ســـكان احملـــور االول )خـ

منــدلي( بــالعرب ظلــت ضــعيفة     
ــن    ــي م ــور اهلامش ــع احمل ــم موق رغ
املنطقــة الكرديــة. و مــع اســتمرار 
زحف القبائل العربية حنو احملـور  
و توطني جمموعات من االتراك و 

ؤثر املغـول الحقــا، فـان ذلــك مل يــ  

يف الرتكيــب االثــين الكــردي حتــى  
 النصف الثاني من القرن املاضي.

و بالنســــبة حملــــور كركــــوك، 
ــب(  و   ــب ان )التعريـ ــريى الكاتـ فـ
لــيس شــيئًا اخــر يعــد االســاس يف  
تصاعد املشكلة.. و يف ضوء وثيقة 

اشـارت اىل ان   1929سرية لسـنة  
ــرب(   ــن )عــ ــم مــ ــم االعظــ القســ
ــؤخرا يف    ــوطينهم م ــوك مت ت كرك

ــية ) ــة  حاشــــ ــواء( اجلنوبيــــ اللــــ
الغربيـــة.. و ال يعبـــأ بهـــم مـــن    
الوجهة السياسـية يف التـأثري علـى    
رأي اللواء(. و مع استمرار سياسة 
تعريب هذا احملور يف العهد امللكي، 
ــات    ــرتب بعمليـ ــك مل يقـ اال ان ذلـ

ــلي  ــكان االص ــالء الس ــد نياج  اال بع
 ..1963سنة 

و بهـدف اجيــاد حـل للمشــكلة،   
ة املوقــت عكـف قــانون ادارة الدولــ 

على ادانة عمليـات التعريـب الـيت    
 –، و هـذا يعـين   1968تلت عـام  

اضــــفاء  –كمــــا يقــــول الباحــــث 
الشــرعية علــى عمليــات التعريــب  
للفرتة الـيت سـبقت ذلـك التـاريخ،     
مــع ادانــة لسياســة اجــالء الســكان  
االصليني. و من هنا حدد القانون 

( االسـلوب  58)الـاملذكور يف مادته 

ــل( ملعاجلت ــا   )االمث ــواء فيم ــا.. س ه
ــي او   ــل او النفــ ــق بالرتحيــ يتعلــ
اهلجـــرة القســـرية، او التـــوطني و 
تصـــحيح القوميـــة. و قـــد دعـــت 
)الدراسة( بالنسبة حملـور كركـوك   
ــة   ــة االداريـــ ــادة اخلريطـــ اىل اعـــ

ــام   ــل عــ ــة قبــ ، 1968للمحافظــ
استنادا اىل الفقـرة )ب( مـن املـادة    

( مـــن قـــانون ادارة الدولـــة   58)
 املذكور.

ور )املوصـل(  اما خبصوص حمـ 
فــان الدراســة اكــدت علــى تقريــر  

، 1925جلنة عصبة االمـم لسـنة   
و الذي اشار اىل عروبة املدينـة، و  
احاطتها بالقرى و التجمعات غـري  
العربيـــة. فقـــد جـــاء يف التقريـــر 
ــة املوصــــل ال  املــــذكور )ان مدينــ
تــرتبط بســائر املنــاطق العراقيــة  
ذات السكان املقيمني اال عرب اراض  

كن الباحث يستدرك بان كردية( ل
مدينة املوصل مل تـدخل التـاريخ   
كمدينــــة عربيــــة اال يف القــــرن   
العاشر او احلادي عشر امليالدي، و 
يــورد بهــذا الصــدد تقريــرًا ســريًا  
ــن وزارة اخلارجيــة الربيطانيــة    م

يكشف عـن عالقـات    1913لسنة 
املوصـل القويـة مـع الكـرد، حبيــث     
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 كتب

 -كمـــا ورد يف التقريـــر  –جتعـــل 
ــا ــمة  باالمكــ ــها اىل عاصــ ن حتويلــ

 القليم )احلكم الذاتي( الكردي.
و يف ضـــوء الدراســـة ظهـــر ان 
ــهد     ــد شـ ــان قـ ــل كـ ــور املوصـ حمـ
عمليــــات زرعــــه باملســـــتوطنات   
العربيـــة قبـــل حمـــور )كركـــوك(  
بزمن طويل.. و ال سيما يف واليـة  

ــراق )   ــا للعـ ــدحت باشـ -1869مـ
(، بيد ان محالت التعريب 1872

هذه تصاعدت بعد تأسيس الدولة 
 .1921العراقية سنة 

و خيتم الباحث دراسـته يف ان  
قــانون ادارة الدولــة املوقــت مــن    
ــاعالت   ــدًا لتفـ ــع حـ ــأنه ان يضـ شـ
ــراق، و   ــة يف العــ ــة الكرديــ احلركــ
يسدل ستارا على فصل مـؤمل مـن   
ــردي، دون ان   ــي الك ــراع العرب الص
يكون مثة.. )توسع( او )امتداد(.. 
او ان يصار اىل )ربح( هذا الطرف 

 ( الطرف االخر..و )خسارة
جدير بالذكر ان السيد 
)اسسرد(، اغنى البحث بالعديد 
من الوثائق و البيانات اليت تتعلق 

مبوضوع الدراسة، مبا يف ذلك 
اذار سنة  11بنود اتفاقيات 

و قانون احلكم الذاتي  1970
، و مشروع احلكم 1974لسنة 

، اىل جانب 1991الذاتي لسنة 
 قانون ادارة الدولة العراقية

، اا اضفى 2004املؤقت لسنة 
على الكتاب اهمية وثائقية 

 تهباالضافة اىل اهمي
 .اجليوبولتيكية

 

ميقراطية و حق  الد

 تقرير املصري القومي

 
 د. سعد بشري اسكندر 
 عرض: سردم العربي

 

ان ملســألة حــق تقريــر املصــري  
القــومي اهميــة سياســية بالغــة يف  
 عاملنا اليوم بسـبب عـدم التناسـب   

اجللي بني كثـرة االمـم و الشـعوب    
من ناحيـة، و قلـة عـدد الكيانـات     
السياســـية احلديثـــة مـــن ناحيـــة 

ــدد    ــل عــ ــا يصــ ــة. و بينمــ ثانيــ
اللغويـــة اىل  –اجلماعـــات االثنيـــة 

االف، فـــان عـــدد  حـــوالي مثانيـــة
دولـــة يف  ئيتالـــدول اليتجـــاوز مـــ

العــامل، أي ان النســبة بينهمــا هــي 
 اىل اربعني. ةواحد

ــاء يف   ــا ج ــذا م ــدخل اىل ه  "م
الدميقراطية و حق تقرير املصري 
ــري    ــعد بشـ ــدكتور سـ ــومي" للـ القـ
ــة    ــة مقدمـ ــو مبثابـ ــكندر و هـ اسـ
ــة و   ــيم "الدميقراطيـ ــه القـ لكتابـ

ــومي    ــري القـ ــر املصـ ــق تقريـ  –حـ
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ــع   ــة مـ ــة و تأرخييـ ــة نظريـ دراسـ
اشارات خاصـة باملسـألة الكرديـة"    
الذي طبع ضمن منشورات مكتـب  
الفكـــر و التوعيـــة يف الســـليمانية 

 .2004عام 
حيوي الكتاب ثالثة ابواب 
كاالتي: الباب االول: 
االيديولوجيات و حق تقرير 
املصري القومي، و كذلك نقرأ يف 
هذا الباب حبثني هما: الليربالية و 
حق تقرير املصري القومي، و 
املاركسية و حق تقرير املصري 
القومي. اما يف الباب الثاني 
 فنقرأ: املنظمات الدولية، احلرب

الباردة، العوملة و حق تقرير 
املصري القومي، عصبة االمم و 
حق تقرير املصري، حقوق االنسان 
ام حقوق اجلماعات اخلاضعة، 
منظمة االمم املتحدة و اجملتمع 
الدولي و مبدأ حق تقرير املصري 
السياسي، حق تقرير املصري 
القومي يف ظل احلرب الباردة، 
حق تقرير املصري القومي و 

ات العوملة. و نقرأ يف الباب تأثري
الثالث قضايا نظرية و جتارب 
تارخيية حلق تقرير املصري 
القومي، اجلدل االكادميي حول 
مفهوم حق تقرير املصري القومي 

مبا يف ذلك حق االنفصال الكامل، 
 يو مناصر يمسوغات معارض

حق االنفصال السياسي الكامل، 
معضالت تطبيق حق تقرير 

العوامل املؤثرة يف املصري القومي، 
ترمجة مبدأ تقرير املصري اىل 
واقع، التشابهات و التنويعات يف 
جتارب حق تقرير املصري القومي، 
تطبيقات هذا احلق بني الطموح 
و الواقع، قوميو الدولة و مبدأ 
حق تقرير املصري و نزعة 
تقديس الدولة. و اخريًا 

 .)مالحظات ختامية(

 
 

التأريخكركوك رحلة يف ذاكرة 

  اعداد و ترمجة: عوني الداوودي
 عرض: سردم العربي

 

ضــمن منشــورات مكتــب الفكــر و 
ـليمانية، صـدر الطبعـة     التوعية يف الس

ـاب للباحـــث   2004الثانيــة   مـــن كتـ
عـــوني الـــداوودي بعنـــوان )كركـــوك  
رحلة يف ذاكرة التاريخ( حيث راجعـه  
ـاني.    ــوري طالبـ ــدكتور ن ــه ال ــدم ل و ق

ـاب علـى امل   واضـيع اآلتيـة:   حيتوي الكت

كركوك و سياسـة التعريـب، رحلـة يف    
ذاكــرة تــأريخ كركــوك و هــو باالصــل  
ــالل    ــن خ ــث م ــده الباح ريبورتــاج اع
ــض     ــى بعـ ــئلة علـ ــدة اسـ ــه عـ طرحـ
ــة و    ــية الكرديــ ــيات السياســ الشخصــ
ـاء الضــوء علــى تـــاريخ      العربيــة اللقـ
مدينة كركوك و املراحل اهلامـة الـيت   

مرت بها و ابعاد سياسة التعريب الـيت  
ارســـتها مجيـــع االنظمـــة العراقيـــة م

ـا و     ــراق، كمـ ــم الع ــى حك ــة عل املتعاقب
ــي    ــق و ه ــدة مالح ــمن الكتــاب ع تض
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 كتب

ــض      ــة و بع ـائق املهم ــن الوثـ ـارة ع عبـ
ــث يف كتابــه     ــرائط. و ضــم الباح اخل
دراســـتني مهمـــتني حـــول مدينـــة     
ـادر    ـار قـ ــدكتور جبـ ــوك، االوىل لل كرك
بعنــــوان )الرتكيــــب االثــــين لســــكان 

(، 1958-1850كركوك خالل قـرن  
و الثانيــة للــدكتور خليــل امساعيــل    
حممد بعنوان )مدينة كركوك يف ظـل  

 اجلغرافية(. –احلقائق التارخيية 
يقول الدكتور نوري طالباني يف 
مقدمته للكتاب: كانت كركوك، او 
باالحرى نفطها، سببًا اساسيًا الحلاق 
والية املوصل العثمانية بالدولة 
 العراقية احلديثة اليت استحدثتها

وزارة املستعمرات الربيطانية عقب 
انتهاء احلرب العاملية االوىل. و اقر 
بعض الكتاب العرب هذه احلقيقة و 

كتبوا بوضوح انه لوال اجلهود اليت 
بذهلا االنكليز ملا اصبحت والية 
املوصل جزءًا من العراق. هذا ما كتبه 
املرحوم عبدالرمحن البزاز قبل 

هذا قرابة نصف قرن من الزمان، و 
ما يردده االن بعض الكتاب املعاصرين 

لالنكليز مصاحل يف  تيف قوهلم كان
للعراقني مصاحل عند  تالعراق، و كان

االنكليز. تركزت املصاحل االنكليزية 
بوجه خاص يف نفط كركوك حيث 
ادركوا ان ال ميكن ايصاله اىل الغرب اال 
عرب اراضي الدولة العراقية اليت 

حلقوا والية ، فا1921انشأوها عام 
، لذلك مت مد 1926املوصل بها عام 

خطني ألنابيب نفط من كركوك اىل 
مينائي حيفا و طرابلس على 

 1935شواطيء البحر املتوسط عام 

ليتم عربهما شحن نفط كركوك اىل 
اوروبا و امريكا. اما مصاحل الطبقة 
احلاكمة العراقية اليت فرضها االنكليز 

تمثل يف على الشعب العراقي، فكانت ت
هيمنتها على هذا الكيان العراقي 
اجلديد و استنزاف ثروات كوردستان 
من النفط و غريها من اجل اقامة 
نهضة سياسية و ثقافية و عمرانية و 
اقتصادية و تعليمية. اما احلكام الذين 
تسلطوا على رقاب الشعب العراقي و 
خاصة منذ بداية الستينيات، فقد 

هذه الثروة انهمكوا باستخدام موارد 
البرتولية اهلائلة يف تدمري كوردستان و 
حرق قراها و قصباتها و طرد ابنائها 
من مدنهم، ثم جلب االف االسر 
العربية من وسط و جنوب العراق 

 .الستيطانهم فيها
 

 ياسة لس النتائج االجتماعية 

 ترحيل كرد العراق يف عهد البعث
 

  مراد حكيم حممد
 عرض: سردم العربي

 
در هـذا الكتـاب يف االونـة    ص

ــرية عــن مركــز الدراســات     االخ
االســـــرتاتيجية يف كوردســـــتان، 

لكاتبه )مراد حكـيم حممـد( يف   
( صــــــــفحة. يتحــــــــدث 350)

الكاتب فيه عن جتربـة خاضـها   

ــتان   ــوردي يف كوردس ــعب الك الش
ــني    ــس و ثالث ــنوات مخ ــذ س من
ــاهرة   ــث ان ظـــ ــية، حيـــ املاضـــ
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ترحيل الكرد اليت مورست مـن  
ث اجلـائر، )و ان  قبل نظام البع

ــت هــذه الظــاهرة مورســت     كان
قبل البعث مـن قبـل االخـوين،    
عبــــد الســــالم عــــارف و عبــــد 

-1963الــــــــرمحن ســــــــنوات 
( الـــذي حكـــم العــــراق   1968

باحلديد و النار تلـك السـنوات.   
اذ يتنــاول الكاتــب حيــاة الكــرد 
ــل الرتحيـــــل و بعـــــده، و    قبـــ
ــة    ــن الناحي ــل م ــيري احلاص التغ
االجتماعيـــة و كـــذلك تفســـري   
اشـكالية هـذا التغــيري، مـن هنــا    
فقــــد جــــاء الكتــــاب يف ســــبعة 
فصول: الفصل االول: منـاهج و  
ابعـــاد هـــذه الدراســـة، و الـــذي 
ــه    ــن خاللــ ــب مــ ــاول الكاتــ حــ
تســـليط الضـــوء علـــى املـــنهج    
ــع يف حبثــه هــذا، و كــذلك     املتب
طرح اهداف و اهمية و مشاكل 
و اســـلوب دراســـته بشـــيء مـــن 

 التفصيل.
ــاول  ــاني: ح ــل الث  و يف الفص

تعريف اربعة مفـاهيم اساسـية   
ــل،    ــي: الرتحيـــ ــث، و هـــ للبحـــ
ــيري   ــة، التغـ ــه االجتماعيـ نتائجـ
االجتمــاعي و البعثيــة، يف كـــل   

ــث ان يطلــع     ــوي الباح ــك ين ذل
القــارئ علــى املعنــى احلقيقـــي    
لتلــــك املفــــاهيم و داللتهــــا و   
مضــمونها يف هــذه الدراســة. و   
ــل     ــب الفصـ ــص الكاتـ ــد خصـ قـ
الثالـــث للمســـرية االجتماعيـــة   

مع الكوردي قبـل سـنوات   للمجت
، و قــــد ركــــز الباحــــث 1970

علــى الفــرتة الكثيبــة مــن زمــن  
ــينيات و   ــة، أي مخســــ الدراســــ
ستينيات القرن املاضي، و قسم 
ــثني :   ــل علـــى مبحـ هـــذا الفصـ
يتعلــق االول بــالريف الكــوردي، 
ــة. و   ــدن الكورديـ ــاني باملـ و الثـ
اهلــدف مــن تنــاول هــذا البحــث  
هـــو ذكـــر احلالـــة االجتماعيـــة  

ــذ ان  للكــورد  ــل من ــل الرتحي قب
، و ذلـــك   كــانوا جمتمعـــًا عاديـــًا
فلــدى ذكرنــا لتــأثري الرتحيــل    

ــوردي تت  ــع الك ــى اجملتم ــعل ح ض
نتائج هذه العملية عليه اكثـر.  
و يف الفصــــــل الرابــــــع نقــــــرأ 
مراحــــل ترحيــــل الكــــورد يف   
العراق و ذلك عـن طريـق عـدة    
ــث الثالــث     ــي املبح ــث، فف مباح
ــب    ــر الكات ــل ذك ــذا الفص ــن ه م

ــ ــل الـــ ــل: املراحـــ ثالث للرتحيـــ

1963-1974 ،1975-
1990 ،1991-2003 ،

ــى    ــك علــ ــل ذلــ ــدًا يف كــ معتمــ
 الوثائق.

يف املبحث االول مـن الفصـل   
اخلــامس، عــاك الكاتــب اجلانــب  
امليداني لدراسته بعنوان: )بعد 
الرتحيــلا اجملتمعــات القســرية،  
املــدن و القــرى(، كمــا ذكـــر يف    
ــات   ــاة اجملمعـ ــث االول حيـ املبحـ

سـكاني جديـد   القسرية كمظهر 
ــة، و   ــتان اجلنوبيـــــ يف كردســـــ
املبحــــــث الثــــــاني خمصــــــص   
الستفصـــــال القـــــول يف تـــــأثري 
الرتحيـل علـى مـدن كوردسـتان     
ــري    ــث االخ ــة، و يف املبح اجلنوبي
ــرى   ــاة يف القـ ــن احليـ ــدث عـ حتـ

 املعمرة.
الفصل السادس من هذا 
الكتاب اطول الفصولا و هو 
مقسم على مبحثني: املبحث 

ماذج العامة لن تاالول: السما
الدراسة هذه، و املبحث الثاني 

اخلاصة لنماذج  تالسما
الدراسة. و يف الفصل االخري مت 
عرض النتائج )احملصلة( و 

 .الوصايا و االقرتاحات.
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