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يف احملاولةكاءكونوا شر
 البدیل مشروع ثقافي أكادیمي لبناني وعربي أسسھ مجموعة من المثقفین والمبدعین اللبنانیین والعرب المقیمین في

.ا، أمریكا الشمالیة، والوالیات المتحدة األمریكیةأوروب

تقصد البدیل إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراھن، محاولة منھا برفده بصوت الجدل الحیوي، المفضي إلى 
التحدیات الفكري، بل وحتى السیاسي في زمن أصبحت –السویة الثقافیة، والمحفز إلى مزید من التالحم بین الثقافي 

افات والمثقفین قد تبدلت وأصبحت رھن الثقافیة أقرب إلى الزلزلة منھا إلى األخذ بالتي ھي أحسن، ذلك أن أحوال الثق
سیادة الطوائف واألحزاب، وأصبح المثقف أو أشباھھ، والجاھل المتثاقف في زمن الفایسبوك یشترى ویباع في أسواق 

.  نخاسة األنظمة واألجھزة والسفارات والغرف السوداء

ب أن ینھض، وثقافتنا ینبغي أن تتطور وتتوطد، إنساننا اللبناني والعربي في األوطان األم، وفي المھاجر والمنافي، یج
فكل إبداع ھو كوة حریة، وكل فعل ھو انعتاق، وكل تالحم . والبد أن نواجھ الراھن ونستعجل أوان نضجھ الطالع بالظفر

.فكر إنساني ھو زمن آت

سویعة، لو عانقت أقالمكم تمر حیوات، بید أن حیاة ممتلئة ھي تلك التي تكتنز االبداع وتثمر الحریة، وللبدیل فیھا 
.واحتضانكم لھا، وال وقت یمر دون بشاراتھ

:یعمل فریق البدیل وأصدقاؤھا بشكل تطوعي من أجل
 توثیق الثقافة والفن االنساني اللبناني والعربي، القدیم والموروث، وتقدیمھ إلى المجتمعات

دراسات عن الثقافة والفن الغیر عربیة بالوسائل االكادیمیة، عبر محاضرات ثقافیة، وترجمة
والتاریخ اللبناني والعربي، ومن خالل تنظیم معارض فنیة وأمسیات موسیقیة مع موسیقیین 

.أكادیمیین غربیین
 یشجع ویتبنى فریق البدیل أعمال المتاب والشعراء والمبدعین اللبنانیین والعرب، أو

بدیل التي تصدر بثالث لغات، المتحدرون من أصول عربیة، ویتم نشر إبداعاتھم في مجلة ال
العربیة واالنكلیزیة والفرنسیة، كما یتم التعریف بتلك األعمال واالبداعات للجمھور العربي 

.والغربي سواء في األوطان األم أو المھاجر
من البدیل بحریة الفكر والتعبیر، وتعتبرھما ركیزة أساسیة لبناء المجتمع الدیمقراطي ؤت

.غیر طائفي، والذي یسوده العدل والمساواة والقانوناللبناني والعربي، ال
 تعمل البدیل مع المثقفین والمبدعین التقدمیین االوروبیین والعرب في التبشیر بضرورة

بالتوازي مع مقاومة التطبیع السیاسي واالقتصادي مع دولة إسرائیل، لیس ألننا في الشرق السالم 
ألنھ ال یمكن أن یكون ھنالك سالم في ظل ال نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل 

االستمرار بسیاسة االعتقاالت الجماعیة، ومصادرة األراضي، واالعتداءات العسكریة التي ال 
. تنتھي من قبل إسرائیل على وطننا لبنان والدول العربیة المجاورة

الجھد ال یكلف إصدار البدیل أكثر من مئة دوالر لكل عدد، والتكلفة الحقیقیة ھي في
.المبذول من قبل الفریق الصدراھا، وتبرعات الكتاب والمبدعین بانتاجھم الفكري

یعمل فریق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي.
بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي
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 ذاك العجوز …
…الذي یلطم ویبكي في عاشوراء 

… ھ ال تشوھوا حزن
ّكذبوا من یقول أنھ یبكي حزنا على الحسین 

.. ّكذبوا من یشیع أنھ یلطم كرھا بیزید 

… ذاك العجوز 
إنما یلطم ویبكي وجعا وشقاوة عیش خطفا عمره

.. أتركوه یلطم 
… أتركوه یبكي 

.. ال تزعجوا دمعھ 
..ھو عاجز إال عن ضرب الجسد

.. إلى حد األلم والبكاء

… ا واحدا كل عام إمنحوه یوم
… یوما واحدا فقط 

.. لیلطم تعبھ وتشقق یدیھ 
.. امنحوه یوما واحدا 

… یوما واحدا 
... كي یذرف دمعا أشقر

…بنكھة تبغ الجنوب 

لطمية
العجوز األمحر

ولیم نصار. د
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 شاع حق تقریر المصیر، كمبدأ وكھدف وشعار سیاسي، تحت
وطأة انھیار اإلمبراطوریات االستعماریة في بدایة القرن العشرین، 

أو ساعدت (وتحت تأثیر التحوالت االقتصادیة الھائلة التي كرستھا 
نتائج الحربین العالمیتین األولى والثانیة في عشرینیات ) على بلورتھا

.ن الماضيوأربعینیات القر

ولقد أمكن، بشكل عام، اعتبار أن االستقالل السیاسي للبلدان المستعمرة 
َّشذت عن ذلك حاالت . ًقد أنجز غالبا، وإن االستعمار القدیم قد انتھى

من خالل نظام الفصل العنصري » أفریقیا الجنوبیة«محدودة في 
).األبارتید(

ُأما الشذوذ األعظم فقد تجسد بعید ذلك في  فلسطین من خالل المشروع ّ
ًالصھیوني االستیطاني الذي استمر، وحیدا في ھذا الكون، نظاما یجمع  ً
بین كل وأبشع أنواع االستعمار، وسط حمایة دولیة، سیاسیة واقتصادیة 

.وعسكریة، ال مثیل لھا في التاریخ

ّعام، حولت شعار حق 100قوى التحرر والتغییر، قبل حوالى 
المصیر إلى ركن أساسي في مواقفھا وسیاستھا الشعوب في تقریر 

َّاالتحاد السوفیاتي بقیادة مؤسسھ فالدیمیر لینین نظر للفكرة، . الخارجیة
وأقدمت دولتھ الولیدة على فضح المعاھدات االستعماریة التي كانت 
ًروسیا شریكا فیھا ومنھا معاھدات تقاسم ھیمنة ونفوذ في المنطقة 

.العربیة نفسھا
ًقائع التاریخ، أیضا، أن أشكاال جدیدة من الھیمنة لكن في و ً

وأن استقالل البلدان . َّاإلمبراطوریة قد حلت محل األشكال القدیمة
ًوسیادتھا على أرضھا وثرواتھا ومصائرھا عموما، كانا منتقصین 

َّكذلك فإن حركات تغییر كانت قد تبنت . ومجتزأین إلى حدود خطیرة
صیرھا، قد تراجعت عنھ في مراحل شعار حق الشعوب في تقریر م

) المعسكر االشتراكي(الحقة، وأنشأت لنفسھا إمبراطوریات خاصة 
ًبني جزء أساسي منھا على اإلخضاع واإلكراه، وخصوصا بعد الحرب  ُ

.العالمیة الثانیة

وباالستناد الى (ولقد كان في خرائط ما بعد الحرب العالمیة الثانیة 
سف في عملیة تقاسم النتائج والنفوذ حجم كبیر من التع) نتائجھا

ھنالك ضحایا معروفون ذھبوا ضحیة سھلة ومتعسفة على . والبلدان
). الوضع الیوناني على سبیل المثال(ضفتي تلك الخرائط 

وسط كل ذلك تجمعت عناصر عدیدة، سیاسیة واقتصادیة وأمنیة، في 
، الدولیة تطورات ومواقف مراكز قوى تلك المرحلة، القدیمة والجدیدة

. واإلقلیمیة، لحرمان الشعب الكردي من أن یكون لھ كیان مستقل

وجرى، بالكامل، . جرى توزیع كردستان الطبیعیة بین أربعة بلدان
شطب حق تقریر المصیر للكرد واستمر ھذا األمر إلى یومنا ھذا وسط 
تواطؤ دولي وإقلیمي شبھ شامل رغم الصراعات والتباینات الدولیة 

.یمیة على المستویات كافةواإلقل
. جزء من القوى التحرریة العربیة استظل شعارات تحرریة قومیة

ًكانت ھذه الشعارات الموجھة أصال ضد الھیمنة الخارجیة 
االستعماریة، تنطوي في الوقت عینھ على نظرة استعالئیة وشوفینیة 

ًوھي، عموما، أقلیات . ضد القومیات األخرى في المنطقة العربیة
. قیة أو دینیةعر

عــــــــــات قمــــھ، سیاســرتبت علیــأ أن تـذا الخطـــم ھــغ من تفاقـــبل

رد وًاد وإرھاب اقترنت غالبا بمنع الكــتمییز واضطھ
ًخصوصا من ممارسة أبسط عناصر التعبیر عن الھویة 

ً، وبأبشع األسالیب وصوال والثقافة والحضارة الخاصة بھم
.إلى استخدام أدوات اإلبادة أو العقاب الجماعیین

رد، عبر تعبیرات سیاسیة وتنظیمیة ناشطة، تغییر ھذا وُحاول الك
لجأوا إلى قوى خارجیة، إقلیمیة . حمل كثیرون منھم السالح. الواقع

تعرضوا الستغالل قضیتھم من . ًودولیة، طلبا لدعم سیاسي أو عسكري
. بل قوى حاولت توظیف نقمتھم في خدمة مشاریعھا ومصالحھاق

لكن معاناتھم ... ارتكبوا في مجرى ذلك، أخطاء صغیرة أو كبیرة
ًاستمرت وتصاعدت خصوصا في تركیا، وحتى فترة متأخرة، في 

ألسباب عدیدة، وكجزء من سیاساتھا حیال العراق، وبعد .العراق
بل نظام الرئیس العراقي الراحل تعاظم استھداف المناطق الكردیة من ق

ّصدام حسین، قدمت اإلدارات األمیركیة المتالحقة مساعدات مھمة 

الكورد
وحق

تقرير
املصري

سعد اهللا مزرعاين
لبنان
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فرضت . لحمایة المناطق الكردیة من خطر قصف الطیران العراقي
ًأفقد الرئیس العراقي تفوقا عسكریا كان حاسما » حظر جوي«مناطق  ً ً

عراق وبعده، ، أي في مجرى الغزو األمیركي لل2003في المیدان عام 
َّتوسعت وتوطدت العالقات األمیركیة الكردیة َّ .

سعى األمیركیون لتقدیم أنفسھم كحماة وضامنین للمناطق وللمصالح 
ًطبعا، كان ذلك بثمن . الكردیة في تركیبة ما بعد الغزو واالحتالل

دخل . الوالء الكردي الكامل لواشنطن وسیاساتھا في العراق والمنطقة
وني، مرة جدیدة، على الخط، لتعمیق الصراع العربي الكیان الصھی

.الكردي ولجني مكاسب خاصة

في امتداد نتائج الغزو األمیركي للعراق ومن ضمنھ سیاسة تغذیة 
االنقسامات الطائفیة والمذھبیة والعرقیة وفي المنطقة، ومن ضمن 
تعاظم دور الكرد في الصراعات الموزعة على أكثر من بلد، 

تعاظمت النزعة الكردیة نحو ... واإلرھاب» داعش«ًوخصوصا ضد 
نشوء إقلیم كردستان العراق، كإقلیم ذي حكم ذاتي، تكاملت . االنفصال

مقومات تحولھ إلى إقلیم مستقل وسط اضطراب عراقي خطیر وشامل 
وھو اضطراب قاد، بین أمور ). ًفضال عن األزمة السوریة والتركیة(

دة بلدانھا السیاسیة والجغرافیة أخرى یعدھا البعض للمنطقة ولوح
واالجتماعیة، إلى إعالن استفتاء االستقالل من قبل رئاسة إقلیم 

.من شھر أیلول القادم25كردستان العراق في 

ثمة صراع في إقلیم كردستان العراق، بین تشكیالتھ السیاسیة، حول 
ًسیاسیا ًتعاطفاةـلكن ثم. ات مع بغداد والخارجـالسلطة والنفوذ والعالق

ٍوشعبیا كردیا عاما، ال جدال بشأنھ، شعار االستقالل، ولو مع شيء من  ً ً ً
الحذر والرغبة في التدرج واإلبقاء على شيء من الوحدة في نطاق 

.العراق، من قبل كثیرین

ًال تبشر تطورات الوضع، في الشرق األوسط عموما وفي المنطقة 
ٍالعربیة خصوصا، بالتوصل إلى حوار بنا ء وجدي وملتزم بشأن مشكلة ً
.الكرد وحقوقھم بما یحول دون االنفصال

التمزق السیاسي والمذھبي الراھن، التدخالت والمصالح الخارجیة، 
ضعف الروح الوطنیة وروح المسؤولیة، تراجع قیم العدالة والتسامح 

كلھا أمور تشیر على أن فرص استیعاب ... والتضامن الوطني والقومي
ًع الكردي نحو االنفصال ال عالج مقبوال لھا في المرحلة حركة النزو

. الراھنة

. البعض یكتفي بالتحذیر
ًبعض آخر یرید أن یكون االستفتاء شامال كل الشعب العراقي وكذلك 

. دول المنطقة

.ًھذا لن یعالج شیئا ویكرر سیاسات بائسة سابقة

. ر مصیرهفي كل الحاالت ینبغي دعم حق الشعب الكردي في تقری
ّحبذا لو توفرت شروط استمرار الوحدة وفق عالقات مختلفة تقوم على 
االعتراف، من قبل الدول المعنیة، بحقوق الكرد وثقافتھم وحضارتھم، 

األمل مفقود في ھذا . وھي حقوق سیاسیة وإنسانیة بالدرجة األولى
االتجاه، ولذلك ال یمكن رفض حق الشعب الكردي في تقریر مصیره 

االتجاه الذي یریده، شرط أن یتم ذلك بشكل واقعي ومدروس ومن وفق 
كردیة أو عربیة أو أجنبیة: دون إكراه من أي سلطة

 في الغرب حین یولد الطفل یعمدونھ بحب الوطن واالنسانیة والخیر
والسالم وفي شرقنا المھترئ یعمدونھ بحب القائد االوحد والحزب 

.والطائفة الواحدةالواحد

الشعراء المجانین ھم من یحافظون على مواقفھم بجنونھم وخیالھم 
وانسانیتھم واما العقالء فھم یمرحون في بالط السلطان بزھو و فخر 

.وھم ابطال الیوم و دكي دكي یا ربابة

االیطالیة وبعد جولة مع االثار )صقلیة(خالل رحلتي الى جزیرة 
كتابة مشاھداتي عنھا قادني الفضول بان اعرف شیئا عن التاریخیة و

طرقت ) .صقلیة(المافیا وان كان خطرا على حیاتي وانا في قلب المافیا
باب مقھى شعبي وشاركت رجلین طاعنین في السن جلستھما وبعد 
سلسلة احادیث شیقة عن العالم والجزیرة والعراق وكردستان اخبرتھم 

ني عن المافیا فقاال لي بكل سرور بأن المافیا ان كان باالمكان ان یحدثان
عندنا تساعد الفقراء والمساكین والمشردین وتلتقط اوالد الشوارع 
وتأمن لھم حیاة حرة كریمة وتفتح المالجئ لالیتام ولكنھا تأخذ من 

!!الطبقة البرجوازیة والشركات الكبیرة ولكنھا التنسى شعبھا

عن مافیا بالدك واصابتني الحیرة اندھشت الحادیثھم وقاال لي حدثنا
عن ماذا احدثھم فبالدي تسبح في بحیرات المافیا فاجبتھم ما قلتھم انتم 
حول مافیا بالدكم عندنا بالعكس وبالضبط ففي بالدي یأخذون من 
الفقراء والمساكین ونصف شعبنا نازج واالخر مشرد في وطنھ وحتى 

كي تشبع الطبقة المساعدات االنسانیة تستلمھا شخصیات نافذة
البرجوازیة وھكذا بدوري انا ایضا ادھشتھم و ھزوا رؤوسھم بتعجب  
وانا ایضا غادرتھم وھزیت راسي وتذكرت یاس خضر وھو یغني 

مرینا بیكم حمد واحنا بقطار اللیل

... تعميد 
...شعراء 

...مافيـا 

التعمید

الشعراء العاقلون والشعراء المجانین

امافیاتھم ومافیاتن

بدل رفو
كوردستان

أشكاالً
جديدة

من
اهليمنة 

حلَّت
مكان

األشكال 
القدمية
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ُعرف عن الساسة الكرد بأنھم براغماتیون في تعاملھم السیاسي ,
عجزت عن اقناع , لدوغما التي انتابتھم بشأن اجراء االستفتاءلكن ا

اقرب شركائھم وحلفائھم في المحاصصة ودول المحیط االقلیمي ودول 
رغم ما یسوقوه من , العالم بحججھم وتبریراتھم وشرعیة قرارھم

حدیث عن حقوق مشروعة للشعب الكردي مع رغبتھم في انھاء 
تحكمھا شروط , شعبیة ورسمیةفھكذا روابط . العالقة مع بغداد
ًاكثر تعقیدا من ان یقررقطعھا طرف سیاسي واحد , الجغرافیا والتاریخ

یمكن .. بشكل انفرادي وھي التشبھ العالقات الفردیة بین االشخاص
.نتیجة زعل وخصام, حسم امرھا ببساطة

ال تتوافق , بال شك بأن للسیاسة احكامھا وشروطھا البراغماتیة الخاصة
بسبب التعقیدات التي , نماط الدوغماتیة الشخصیة للقائد السیاسيمع اال

.تحكم عالقاتھا والتي یوجھھا مبدأ األخذ والرد

الدوغما التي تتشبث بخناق الخطاب الدیماغوغي التكراري 
عنوانھا , تثیر الغرائز, تنطلق من نظرة تبسیطیة لالمور, االجتراري

العوامل والشروط الموضوعیة والتي تعمى عن رؤیة , الجمود الفكري
.المحیطة وتتصور بأنھا الوحیدة التي تملك الحق والجدارة دون غیرھا

مجرد , حسب التحلیل السایكولوجي للسلوك الفردي, وھي في جوھرھا
ردود افعال نابعة من ضعف في التكوین النفسي لفرد یعاني من 

ر مغرور بسلوك متھو, یحاول صاحبھا مداراة ذلك, صراعات داخلیة
.یتسم بالتعنت والعناد واالصرار العدمي

اما البراغما فھي تعبرعن استعداد لخوض النقاش والتفاوض المثمر مع 
.االطراف االخرى واألنفتاح على ایجاد حلول مشتركة

دىــــات التعصب القومي لــارة نزعـقوى واثـان التجییش الحاصل لل

ي الوطن واخضاع مناطق غیر الجماھیر في االقلیم ضد شركائھم ف
محسومة تابعیتھا القانونیة ألقلیم كردستان واالصرار الذي رافق عملیة 

رغم تواتر المناشدات , التحضیر ألجراء استفتاء االنفصال عن العراق
الوطنیة لألحتكام للحوار والمساعي الدولیة ألصالح ذات البین 

الجمیع , راماتیكیةسیؤدي الى صراعات وتداعیات د, والضغط االقلیمي
المواطن , ًخصوصا عندما یكون الخاسر األول فیھا, في غنى عنھا

.البسیط من كل االطراف

الى تغییر الخارطة الجیو , في النھایة, كما لن یفض الھاب المشاعر ھذا
ویبقى ذلك في اطار العبث , سیاسیة في المنطقة لدواعي عاطفیة

د ارادة سیاسیة دولیة توازي وذلك بسبب عدم وجو, السیاسي لیس اال
او بمستوى المطامع االستعماریة التي فرضت معاھدتي سایكس بیكو 
وسان ریمو لتقسیم تركة الدولة العثمانیة قبل قرن والتي كانت من 

اضافة الى سیاسة العولمة السائدة . نتائجھا مشاكلنا الحالیة
.تكبح حدوث تغییر, وتوازنات صراع االقطاب, واستحقاقاتھا

ًان عناد الدوغما السیاسیة ألصحاب القرار اكثر ضررا من الدوغما 
سیشكل صدمة , ألن فشل التھییج في بلوغ اھدافھ, الشعبیة المتحمسة لھا

ًویخلف یأسا وجزعا ال نتمناه ألھلنا ومواطنینا الكرد واللذین قد یؤدیا  ً
.أقلھا الكفر بكل قیاداتھم السیاسیة, الى نتائج الیحمد عقباھا

بین دوغما الذات االستعالئیة للقادة النرجسیین المدمرة وبراغما التعقل 
یتحمل , نھر متدفق من دماء الفقراء, غیابھا... لحظة شعور بالمسؤولیة

تبعات اراقتھ اصحاب القرار الذین یمكن ان یتوافقوا بعد حین بعد ان 
.تقع الفاس برأس المواطن البسیط

والتي , العرقیة-ر االزمة البنیویة التي سببتھا المحاصصة الطائفیة تؤش
الى ضرورة صیاغة عالقة فیدرالیة , فقعت دملتھا عملیة االستفتاء

قویمة مع االقلیم تضمن لمواطنیھ حقوقھم وتمنع تغول وتضخم 
الالشرعیة في البالد

استفتاء كردستان
بني الدوغما 

والرباغما
احسان جواد كاظم

العراق
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لكثیر من ردود الفعل اإلقلیمیة أثار اإلستفتاء في إقلیم كردستان ا
والدولیة وكأن القیامة قد قامت أو كوكبا كبیرا بدأ باإلقتراب من 
األرض ما ھدد سالمة الكرة األرضیة بأكملھا والحقیقة البسیطة أنھا 
مجرد حالة دیمقراطیة مدنیة ال تستحق كل ھذا التشنج إال إذا افترضنا 

.بأن ھذه األزمة مفتعلة 

ن األزمة فعال مفتعلة بمعنى أن ھناك جھات دولیة دفعت في تقدیري أ
الدول اإلقلیمیة لكل ھذا التشنج والعداء الالعقالني فحین بدأ إقلیم 
كردستان بالتحدث عن اإلستفتاء في بدایاتھ لم تبدو مواقف الدول 
اإلقلیمیة متشنجة وخاصة تركیا التي صرح مسؤولوھا عالنیة وقتھا 

ھم لن یقفو ضد قیام الدولة الكردیة حتى أن بمن فیھم أرضوغان بأن
أرضوغان استقبل البرزاني وتم رفع علم كردستان ألول مرة في 
مطار إسطنبول الدولي والسؤال ھنا ما الذي استجد حتى غیرت تركیا 

؟؟؟..موقفھا مئة وثمانین درجة 

ما حدث أن العراق و الدول اإلقلیمیة كانت تعتقد أن 
ى رأسھا أمریكا ستقف بشكل قوي الدول الغربیة وعل

مع اإلستفتاء وقیام الدولة الكردیة حیث أعتبرت 
كردستان ولفترة طویلة الطفل المدلل لدى الغرب في 
منطقة الشرق األوسط ولن یكون ھناك جدوى من 
معاداتھا ما دامت ستستقل بإرادة الدول الكبرى لكن ما 
حدث أن ھذه الدول الكبرى سبقت الدول المحیطة 
بكردستان وبشكل فج في رفض قیام اإلستفتاء من 

ت ألمانیا بدایة ثم تبعھا أساسھ ومحاربتھ مبكرا كما فعل
اإلتحاد األوروبي ثم كانت مواقف أمریكا المخیبة 
لآلمال ما فتح شھیة الدول المحیطة بكردستان لتبرز 
كل عضالتھا على ھذا الكیان الكردي الذي یحاول 

.لمنطقة تثبیت رجلھ في خارطة ا

ھذا المشھد أحدث إرتباكا لدى الجمیع خاصة الشعب الكردي الذي 
طالما اعتبر الغرب حلیفا قویا لھ وحامیا لحمى كردستان من أي اعتداء 
داخلي أوخارجي ومنطقة حظر جوي آمنة وھنا بدأت التحلیالت تأخذ 
منحى آخر حیث اعتبر الكثیرون أن أمریكا والدول الغربیة تسعى إلى 

تقالل كردستان و ال یمكن للقیادة الكردیة أن تنطلق لوال أخذ الضوء اس

األخضر من أمریكا وأن ھذا الرفض لھ اعتبارات إعالمیة وسیاسیة 
.فقط 

ھذا الطرح قد یكو خاطئا وقد یكون صحیحا أیضا إذا نظرنا إلى 
المسألة بعمق وبأبعاد متداخلة فإذا افترضنا أن ھذا الرفض الغربي 

باطنھ فإننا نعود إلى المشكلة األولى وھي أن المشكلة الكردیة ظاھره ك
ھي مشكلة غربیة بامتیاز ولیست مشكلة محلیة أبدا فلوال تقسیم الغرب 
لبالد األكراد منذ سایكس بیكو ثم إفشال ثوراتھم المتعددة فیما بعد 
لكانت ھناك دولة كردیة منذ ذلك الوقت ولم یكن لیعترض على 

تكن لتصبح أزمة في الشرق األوسط وھنا من حقنا أن وجودھا أحد ولم
نتساءل ما الذي جعل الغرب یغیر من قناعاتھ تجاه الكرد إذا افترضنا 

..!!!أنھ یسعى اآلن ضمنا ولیس ظاھریا لقیام دولة كردیة 
حقیقة فإن العداء الشدید الذي أظھرتھ امریكا لإلستفتاء وكذلك ألمانیا 

وكذلك المواقف الھزیلة لباقي الدول األوربیة التي تعتبر سیدة أوروبا 
توحي أن العقلیة لم تتغیر وأن الغرب ما زال على تلك القناعات غیر 
المفھومة التي منع بموجبھا قیام دولة كردیة قبل مئة عام ثم تدخلت 
إلفشال الثورات الكردیة فیما بعد وخاصة ما حدث في جمھوریة مھاباد 

یین ولم تمر ثورة كردیة إال وكان للغرب ید من قبل اإلنكلیز واألمریك
في إفشالھا ومن ھذا المنطلق نستطیع أن نتفھم معنى أن ھذه األزمة 
مفتعلة كون الغرب دفع دول الجوار لتتخذ كل ھذه المواقف العنیفة ضد 

.اإلستفتاء 

إذا فكرنا بھذه الطریقة التقلیدیة فربما نكون متشائمین مع اإلصطدام 
ع المر ولكن من حقنا أن نفكر بأبعاد أخرى أو نطرحھا بحائط الواق

على األقل فربما تكون للقضیة وجھ آخر ففي اعتقادي أن القضیة 
الكردیة أصبحت بید المخابرات الدولیة أكثر منھا بید حكوماتھا وھنا 
یجب علینا الغوص في العالم الخلفي وما یحاك خلف الكوالیس فقد 

ة اختبار إلرساء دعائم الدولة الكردیة یكون موضوع اإلستفتاء قنبل
ربما في وقت لیس ببعید خاصة إذا علمنا أن تدفق السالح لم یتوقف 
على إقلیم كردستان وخاصة من الدول األشد اعتراضا على اإلستفتاء 

.مثل ألمانیا وأمریكا 

من المنطقي أن نتفھم اعتراض الحكومات الغربیة ظاھریا على 
ة العراقیة ما زالت تثیر زوابع كبیرة في الغرب اإلستفتاء ألن القضی

حیث أن ھناك قناعة شبھ تامة أن الغزو الغربي للعراق ھو ما ولد كل 
ھذا اإلرھاب الذي یشكو منھ العالم الیوم وتسبب ھذا الغزو بتفكیك 
العراق وخلق دولة طائفیة فاشلة ینھشھا الفساد وتشكو التفجیرات 

حتیة مھدمة ومتھالكة ومالیین من القتلى والحروب الداخلیة مع بنیة ت
منذ بدایة الغزو األمریكي ولكي ال تبدو الحكومات الغربیة في مظھر 
الذي تسبب في كل ھذا وأودى إلى تقسیم العراق وإیجاد أزمة جدیدة قد 
تكون لھا تبعات أكثر تظھر الحكومات الغربیة وجھا من الرفض التام 

ذه الحكومات الذین قد یتعرضون لإلستقالل خاصة األفراد داخل ھ
لمساءالت ما مستقبال إذا تسبب اإلستقالل بكوارث او حروب إقلیمیة 
أوسع وما زالت تجربة توني بلیر ماثلة للعیان في الغرب حیث ما زال 
یشكو من تبعات غزو العراق وما زال المجتمع البریطاني یطالب 

تى أنھ تمت تكلفة بمحاكمتھ بسبب وقوفھ مع أمریكا في غزو العراق ح
.لجنة خاصة بمتابعة ھذا الموضوع 

اإلختالف بین عمل المخابرات و تصریحات الحكومات شیئ طبیعي 
في السیاسة فھو نوع من التنسیق في اآلخر وفي اعتقادي أن دفع الدول 
اإلقلیمیة لكل ھذا التشنج أیضا یدخل في صالح قضیة اإلستقالل حیث 

ردستان وإستفتاء ك
من وجهة نظر 

أعمق

حممد حبش كنو
سورية
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تعتمد على آلیة حدیثة تسمى الفعل وردة أن صناعة الحدث مخابراتیا
الفعل والنتیجة بمعنى أنھ یتم خلق فعل ما مع معرفة ردة الفعل سلفا ثم 
تكون النتیجة على حسب ردة الفعل تلك بشكل حتمي حتى لو كان رد 

.الفعل ینبئ انھ سیفضي إلى نتیجة عكسیة 

اھد على لشرح ھذه القضیة أكثر فإن نموذج استفتاء كردستان خیر ش
ذلك حیث ترمى مسألة اإلستفتاء كقنبلة اختبار ثم یتم الدفع باتجاه 
التشنج واتخاذ مواقف معادیة ثم تكون الجاھزیة لإلستقالل نتیجة ردة 

؟؟؟..الفعل ھذه ولكن كیف یكون ذلك وما ھو السیناریو المحتمل 

بدایة یجب أن نفھم ما ھي خیارات الدول المحیطة حتى نفھم مضمون 
دة الفعل بالضبط والحقیقة أن ھذه الخیارات تنحصر في المقاطعة ر

والحصار فقط في ظل استبعاد الخیارات العسكریة ألسباب كثیرة من 
أھمھا أن المیلیشیات او القوات العسكریة غیر النظامیة أثبتت فاعلیة 
كبرى في الحروب في احداث ما بعد الربیع العربي فیما بات یسمى 

ة والتي سنفرد لھا بحثا خاصا مستقبال حیث أثبتت بالحرب الھجین
الجیوش عدم قدرتھا على محاربة المجموعات اإلرھابیة بینما أثبتت 
القوات غیر النظامیة فعالیة أكثر مثل قوات البیشمركة ووحدات حمایة 
الشعب الكردیة وبات اإلعتماد الدولي علیھا أكثر وبالتالي لن یقبل 

ء على ھذه القوات من جھة ولن تستطیع جیوش المجتمع الدولي اإلعتدا
المنطقة أیضا مواجھتھا عسكریا من جھة أخرى حیث باتت لدیھا 
الكثیر من الخبرة عبر سنوات قتالھا مع التنظیمات اإلسالمیة و كذلك 
امتالكھا الیوم ألسلحة ثقیلة ومتطورة وبالتالي ستكون تكلفة الحرب 

.باھظة بالنسبة لدول الجوار 

حصرنا خیارات دول الجوار في المقاطعة والحصار فقط فإن ھذا إذا 
الحصار سیكون لھ فوائد جمة على إقلیم كردستان عكس ما یوحي 

:ظاھر األمر ونستطیع أن نجمل ھذه الفوائد فیما یلي 

أي حصار إقتصادي یكسب ذلك الشعب تعاطفا دولیا وھذا یدخل -1
تعاطف والقبول بالدولة الكردیة تحت بند تھیئة الرأي العام الدولي لل

الولیدة كي ال تنتقد حكوماتھا فیما لو أنشأت ھذه الدولة ما یدغدغ 
المشاعر اإلنسانیة لدى الشعوب التي ثبت أنھا تتعاطف مع المحاصرین 

.حتى لو كانو مصنفین كجماعات إرھابیة 

فتح تقویة الجبھة الداخلیة التي ستتمسك أكثر بحقوقھا القومیة وتت-2
أعینھا على المخاطر المحیطة للتفكیر بشكل جدي وعملي إلنشاء دولة 
تستطیع الوقوف في وجھ التحدیات عدا عن بعض المتململین من 
التجار والمتنفذین الذین استفادوا من سنوات الرخاء والتبادل التجاري 
مع الدول المحیطة والذین یؤثرون مصالحم المالیة على الفكر الوطني 

الحصار إضعافا لسلطة ھؤالء الذین أغرقو اإلقلیم بالفساد ولن وسیكون
.تقوم دولة في وجود كل ھذا الكم من الفساد 

اللجوء إلى اإلكتفاء الذاتي وھنا یجب أن نعلم أن ھذه الفكرة قدیمة -4
في حركة التحرر الكردیة حیث كان أھم برنامج لدى حكومة جمھوریة 

الذاتي وقد ركز علیھ القاضي دمحم كثیرا مھاباد ھو برنامج اإلكتفاء 
ولعلھ كان یدرك ھذه األشیاء منذ ذلك الوقت ولكن إقلیم كردستان 
ولألسف أصابھ الخمول في سنوات الرخاء النفطي فبات یستورد 
تسعین بالمئة من احتیاجاتھ من دول الجوار وانھارت الزراعة في 

لة وفي حال لو قامت اإلقلیم بشكل ظاھر وبتنا أمام تجربة دولة مترھ
دولة كردیة في المنطقة فستكون مجرد إضافة لدولة خلیجیة جدیدة بینما 

برنامج صانع القرار الدولي ان تكون ھذه الدولة حائط صد ضد نفوذ 
العثمانیة الجدیدة التي كادت أن تبلع المنطقة إبان الربیع العربي وحائط 

ومفرخة للمقاتلین صد أیضا ضد توسع النفوذ اإلیراني في المنطقة
األشداء ال دولة متراخیة تأكل من نفطھا وتصبح محتاجة للحمایة 

. الدولیة دائما 

اإلنفصال عن تركیا ولعل ھذا ھو أھم إنجاز حققھ ھذا اإلستفتاء -5
حتى اآلن فاإلقلیم لم ینفصل عن العراق ولكنھ انفصل عن تركیا حیث 

قتصادیا أو حتى عسكریا نظرا أنھ كان شبھ محتل من قبل تركیا سواء إ
للوجود المكثف للشركات التركیة وكذلك القواعد العسكریة داخل 
اإلقلیم ولكي یجعل صانع القرار الدولي ھذه الدولة حائط صد ضد 
الحالة اإلسالمیة التركیة الجدیدة كان یجب فصلھ عن تركیا فال یمكن 

ن في ظل كسر القبول بوجود دولة جدیدة في المنطقة یحكمھا اإلخوا
شوكة نفوذھم في كل دول المنطقة التي غرستھم فیھا تركیا بعد الربیع 

.العربي مثل لیبیا ومصر وتونس وسوریة 

الربط مع الفیدرالیة الكردیة في شمال سوریة وھذا السیناریو ھو -6
مجمل ما یدور حولھ الصراع في المنطقة الیوم فالخطة األمریكیة 

ر للبحر المتوسط عبر الشمال السوري وربط كانت تقتضي فتح مم
جنوب كردستان بروجآفا إقتصادیا على األقل حتى یتم فتح خط من 
كركوك حتى حدود المتوسط مرورا بالرمیالن وكل مناطق الغاز 
والنفط في شمال سوریة ومن ثم تتحرر أوروبا جزئیا من سطوة الغاز 

واإلیراني خطورة الروسي وإلدراك روسیا وتركیا والنظام السوري 
ھذا المشروع فإنھم التفو حولھ وما كل التفاھمات التي حدثت بینھم في 
األستانة حول سوریة إال التفافا حول ھذا المشروع الضخم الذي ال 

.یعرف حتى اآلن ھل تخلت عنھ أمریكا أم ما زال ممكن التنفیذ 

فمع شرعنة دعم حركة التحرر الكردیة في كل من تركیا وإیران-7
وجود حصار قوي وتجویع من ھذه الدول یصبح شرعیا ونتیجة 
طبیعیة دعم حركة التحرر في ھذه الدول ما سیسبب إنتكاسات كبیرة 
إلیران وتركیا و فیما لو تم تنفیذ ھذا السیناریو فسیكون بدعم سعودي 
وربما إماراتي وھو المدخل الذي تبحث عنھ أمریكا لزعزعة إیران 

.لتركي في المنطقة وإضعاف النفوذ ا

إنھاء حالة اإلنقسام بین إقلیم كردستان وفیدرالیة شمال سوریا ما -8
سیحقق وحدة الصف وعدم ارتھان كل طرف ألجندات عدو الطرف 
اآلخر والذین یعتبرون أعداء في المحصلة للطرفین أو للشعب الكردي 

حرب كردیة كردیة مستقبال والتي ستضعف بمجملھ ولمنع حدوث
الطرفین وتدمر المشروع األمریكي وتجعل منافذ الطاقة والبترول 
والغاز في مھب الریح ولذلك ال بد من إستقرار ھذه الكیانات الكردیة 
وقد ظھرت بوادر وحدة الصف ھذه في عملیة اإلستفتاء حیث أعلنت 

جاھزیتھا للدفاع عسكریا عن اإلدارة الذاتیة دعمھا لإلستفتاء وكذلك 
إقلیم كردستان وللعلم فإن ھذه اإلدارة ال تتخذ خطوات مثل ھذه ما لم 

.تكن متوافقة مع الرؤیة األمریكیة 

في المحصلة لو قدر لدولة كردیة أن تقوم فإنھا ال بد أن تكون 
دیمقراطیة ذات جیش قوي خالیة من الفساد ھي أشبھ بشرطي في 

اإلیراني والعثماني الجدید وال یمكن للغرب أن المنطقة ضد النفوذ
یتخلى عن ھذه الدولة بسھولة ألنھا تدرك أن اإلسالمیین بدعم تركي 
سیطرو على الضفة الجنوبیة للمتوسط في غفلة من الزمن باألمس 
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لقضیة منذ عدة ایام اصبحت جل اھتماماتي السیاسیة تدور حول ا
الكردیة واالستفتاء الذي سیقوم على اثره االكراد بتقریر مصیرھم 
ككیان وحكم ذاتي ودولة ایضا، وبعد ان تابعت وشاھدت العدید من 
وجھات النظر لكبار المحللین السیاسیین العرب من بینھم بالطبع استاذ

عبدالباري عطوان، خصوصا ان استفتاء االقلیم اصبح یحظى باھتمام 
مي وعالمي على كافة االصعدة السیاسیة والشعبیة، تیقنت حقا ان إقلی

االستفتاء لم یتم بقرار من االكراد أنفسھم بل ھو لعبة سیاسیة قذرة 
تمارسھا الوالیات المتحدة وإسرائیل لغرض تمزیق الشرق كما اوضح 
استاذ عبدالباري عطوان في لقائھ االسبوعي االخیر، وبعد ان رأت 

ھا ـي نفسـل فـام الرئیس االسد، رأت اسرائیـاحة بنظفشلھا في االط
المتسول بألحان الجیتار، یمضي ساعات طویلة بالعزف رـمنظ

ال یمكنھ " بقشیش"وتألیف االلحان لتكون النتیجة بالنھایة ھي مجرد 
فاستخدمت االكراد ورقة لعب في وجھ ایران !! حتى من شراء الخبز

ما ھي عادة المنتصرین، وال یرید وتركیا، فالمنتصر غیر أریحي على
!! للمھزومین غیر ھزیمتھم

ًوالمنتصر یبدو مستعجال، فما أن ینھي معركة صغیرة 
ًحتى یطوبھا فتحا، ھو مبدئیا ال یحتاج إلى ذلك، لكنھ  ً

!!یفعلھ

الكثیر من ردود الفعل على الساحة السیاسیة ابدت 
یدا لوحدة العراق، اعتراضھا وعدم تأییدھا لھذا االستفتاء تأی

الطرف الكردي رفض التراجع عن إجراءیشار الى أن

والتھدیدات والعروض بما االستفتاء على رغم المناشدات والطلبات
التي كان آخرھا وأبرزھا ذلك الذي قدمھ وفد أممي " البدائل"فیھا 

برئاسة المبعوث األمیركي المنسق لعملیات المواجھة ضد تنظیم الدولة 
المیة بریت ماكغورك، والكثیر ایضا غیر ذلك تضیق اسطري ھنا االس

ًبالحدیث عنھا ولكن جمیعھا لم تجد أذنا صاغیة من الطرف الكردي 
الذي تمسك بموقفھ بالمطالبة باالنفصال على دولة لطالما كرمتھم 

في " دولة"ومنحتھم المناصب وجزء من المیزانیة وسمحت لھم باقامة 
ذاتیا بل وحتى لم تعارض ان یرفع علمھم على دولتھم ومنحتھم حكما

!! اراضي العراق

لالسف یبدو ان الوضع في العراق ال یزال ھشا واثار الحرب ال تزال 
تمتد بجذورھا حتى احدثت شرخ بعالقة االكراد مع العراق، كما ان 
القضیة حساسة للغایة ونتائجھا حتى صعب ان یتحملھا االكراد اذا تم 

ھذه المحاوالت اتفقت على رفض االستفتاء، معتبرة . صالواقروا االنف
أن إجراءه لیس في وقتھ، ألن المعركة ضد تنظیم الدولة االسالمیة 
التزال مستمرة ولم تنتھ بعد، األمر الذي یستدعي تركیز كل الجھود 
على ھذه المعركة، ومن نافل القول أن الكثیر من تلك المساعي خیبت 

ًأنھا شجعت بغداد، حكومة وأحزابا وبرلمانا الطرف الكردي واعتبرت ً
ًوقضاء على تصعید موقفھا العدائي حیال االكراد، وإطالق التھدیدات 
التي وصلت الى حد التلویح باستخدام القوة ضده وحتى تحریض تركیا 

الذي " البدیل"وإیران على ذلك، المحادثات مع ماكغورك لم تنجح ألن 
!! الكفایةقدمھ لم یكن مقنعا بما فیھ 

ولم یكن عملیا كذلك، بل ھو تكرار بصیغ مختلفة القتراحات أبلغھا إلى 
الطرف الكردي قبل شھور منصرمة مفادھا یتمحور على أنھ تؤجل 
أربیل االستفتاء الجل غیر مسمى في مقابل أن تسھل واشنطن واألمم 
المتحدة إجراء مفاوضات مع بغداد من دون أي جدول أعمال 

عھد بھا الوالیات المتحدة، األمر الذي اعتبرتھ أربیل ال وضمانات تت
فائدة منھ ومجرد خطابات مكررة بكلمات مرادفة مضمونھا واحد ھو 
رفض استفتاء االقلیم وتحجیم لطموح االكراد والتطویق على مستقبلھم 
كشعب لطالما عانى من نازیة بعض القوى والنظم، ال احد ینكر ان 

ًھدھم إلى اآلن وتخوض حربا ضدھم، وخالل تركیا مثال التزال تضط
سیاسة "سنین طویلة منصرمة، تم حرمانھم من التعلیم بلغتھم بحجة 

ومحاولة فرض السیادة التركیة، وفي العراق ایضا خالل " التتریك
القرن العشرین، حصل األمر ذاتھ من حیث استعدائھم وخوض حرب 

ّن فلم تشذ عن ھذه أما إیرا"فرض السیادة"و" التعریب"ضدھم بحجة 
القاعدة، فجعلتھم ضحایاھا، وھجرتھم ونكلت بھم، في كل الدول 
ًالمذكورة تم تھمیشھم تماما وإقصاؤھم واعتبارھم أعداء أو مجموعة  ّ

ّما إن یتم تقریبھا أو تحسین العالقات معھا حتى !! ًمشتبھ بھا دائما
ة في اإلقلیم لم تنكفئ المعاملة وینعكس اتجاھھا، بمعنى أن الدولة القومی

تنصف ھذا الشعب ولم تعامل طموحاتھ وتطلعھ إلى كرامة قومیة 
ضمن الدولة من خالل صیغة سیادیة تمنحھ األمان والحریات والتطور 

!! الطبیعي

ولكن راي كھذا ھو مغلوط ومردود، فالعراق منحھم صالحیات لم 
!! یكونوا لیحلموا بھا اصال

ذا االنكار للجمیل بالصورة الغیر كیف یكافئ العراق بذلك؟ لما ھ
! منطقیة والالمقبولة ھذه؟

ماذا حصل جنوب السودان بعد انفصالھ؟ 
ھل منحتھ الوالیات المتحدة ما قد وعدتھ بتعویضھ في حال حدوث 

االنفصال الذي قد اتم بالفعل؟ 
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بلد خامل وشعب ال یزال یعاني البعض منھ ھذا ان لم یكن العدید منھم 
وال یزال شبح الكولیرا یھدد العدید منھم؟ ھل منحتھم من المجاعة

الشكر لمنظمة الغوث او االنوروا ! الوالیات المتحدة الماء والغذاء؟
لجھودھا المتصنعة احیانا في سبیل منح كسرة الخبز للجائعین في 
جنوب السودان، ال احد كعربي ترقص بداخلھ حمى االنتماء یؤید تطلع 

ن مستقل على ارض العراق والتقلیص منھ ككیان االكراد الى اقامة وط
، ھذا على "حق الشعوب في تقریر مصیرھا"ودولة عربیة تحت حجة 

رغم معرفتنا بما طرأ على مفھوم حق تقریر المصیر في القانون 
الدولي والعلوم السیاسیة في ضوء تجربة شعوب العالم منذ فترة ما بین 

!! الحرب العالمیتین إلى اآلن

ّأن ھذا الحق یمكن أن یتجسد في كیان سیادي اقل ربما منھ صحیح 
بدولة ضمن ظل الحكم الذاتي المتطور والممتد الجذور والعمیق 
بالمضمون أو ضمن فیدیرالیة أو نظام الكانتونات كسویسرا أو غیرھا 
من األشكال كدولة ثنائیة أو متعددة القومیات، لكن الدولة اإلقلیمیة في 

ّم تفلح في أقل من ھذامناطق كردستان ل وھي نفسھا تفككت أو سالت !! ُ
ُعبـر الحدود وتمددت، األمر الذي ال یترك لألكراد أي فرصة حتى 
لضمان كیانھم وثقافتھم كشعب وجماعة ممتدة في عمق التاریخ والحیز 
الجغرافي، بل اجد نفسي كشخص عربي استمد الشعور باألمل إذا ما 

العداء الذین جل اھتماماتھم تدور حول استطاع العراق تخییب امال ا
تفكیك وتمزیق كل ما ھو لھ عالقة بالمورثات العربیة باختالف انواعھا 
وتصنیفاتھا اولھا اسرائیل التي أعلنت ترحیبھا بقیام دولة كردیة 

.مستقلة، ألسباب تخصھا

نحن ال نرید تقسیم العراق الذي حوى الكثیر من المعتقدات باختالفھا 
لتنوع ووحد الجمیع تحت رایة الدولة الواحدة، ال احد یرید اعادة وتقبل ا

رسم الحدود التي تمتد من الفاو الى البصرة بالدم من جدید، واعادة 
رسم التوزیع الدیموغرافي للعراق من جدید ایضا، لیس من السھل 
التجاوز وان یحظى االكراد بمناطق متنازع علیھا من االساس القلیات 

یعني لیس من السھولة ان یتجاوز االكراد !! مھدداوجودھا اصبح
!!بقضیتھم عن حقوق االیزیدیین بالعراق

لیس من السھل التغاضي عن حقوق المسیحیین والشبك وشیعة العراق 
ًلھذا السبب نرى مقاومة كبیرة جدا لالستفتاء الذي من شأنھ أن !!ایضا

الشعبیة، ومن یسند حق تقریر المصیر إلى أرضیة صلبة من الشرعیة
!!شانھ ان یشعل حربا امریكیة اخرى

وتنقسم االعتراضات، النظریة إلى اآلن الى فئتین، فئة أساسیة وفئة 
فرعیة، أما االعتراض األساسي فھو ینطلق من مزیج من اإلیدیولوجیا 

أو حق الكرد في "والمصالح القومیة، لیرفض فكرة استقالل اإلقلیم 
!! ئیا قاطعارفضا مبد" تقریر مصیرھم

ھذا ھو موقف حكومات الدول اإلقلیمیة األربع، إیران والعراق وتركیا 
!! یدعمھ رأي عام مجتمعي متفاوت التشدد والشمول.. وسوریا ایضا

من المؤسف جدا ان یصل االمر الى ھذه المرحلة، ویجب ان یفھم 
العراقیون خاصة والعرب عامة ان عرقلة مساعي الوالیات والمتحدة 
ًواسرائیل في المنطقة یمثل المفتاح الذي من شانھ ان یفتح بابا جدیدا 
للحوار بین العرب واالكراد، ویجب ان نتمنع بمقولة ونستون تشرشل 
رئیس الوزراء البریطاني السابق والذي قاد بریطانیا الى نصر عظیم 

مستعد للتحالف مع الشیطان في "خالل الحرب العالمیة الثانیة انھ 
"!!ھتلر والنازیةمواجھة

 عندما نتكلم عن الروح نتكلم عن النفس و مجازیاتھا و مدلوالتھا
اللغویة فقط فالروح او النفس تقابل الحیاة او الھویة الشخصیة الفردیة 
وھي ایضا جزء من وعي االنسان الحسي والذھني وطیبتھ او كل ما 

. یدب الحیاة في الجسم البشري

كل شخص روح و لكن االلمانیة تتكلم عن روح شعب كامل فھناك ل
خاصة اذا عانت الشعوب ... الروح االلمانیة و االنجلیزیة و الفرنسیة

تطلب المرأة من الرجل حسن التصرف و . من الویالت و المصائب
. لي روح-لست قطعة اثاث -ال تعاملني ھكذا : االخالق و تقول

؟ فما ھي الروح الكوردیة

الروح الكوردیة ال تزال صافیة نقیة بنقاوة ماء و ھواء الجبل ال تشك 
تثق بشكل عمیاوي و ھذا ھو سبب معاناة شعب كامل -بما یقولھ االخر

الى یومنا ھذا و النفس الكوردیة ذائقة الموت في الحیاة قبل الممات 
دة ولكن و لوال صفة الكفاح و االصرار و العناد في ھذه النفس المتمر

. النقرض شعب كامل او انصھر في شعوب اخرى

الروح الكوردیة . كوردستان او الموت: تقول الكوردیة
مخلصة الھدافھا و اصدقائھا فھي دوما موضع الثقة 

.واالعتماد للذي یحسن معاملتھا

یتمرد الكوردي النھ یصر على حقھ في لغتھ و و وطنھ و ثقافتھ وھذا 
لكوردیة الكثیرة باسلحة بسیطة ضد المستعمرین یبین اسباب التمردات ا

و المغتصبین لدرجة تبرز المرأة الكوردیة من بین نساء العالم في حمل 
. السالح بوجھ االعداء

شجاعة المرأة الكوردیة فریدة من نوعھا اصبحت ملحمیة واصبح 
التمرد جزء من الروح الكوریة ال تقبل الخضوع حتى لسیطرة حزب 

. كوردي
ریة جزء من الروح الكوردیة في تمردھا على سلطة االب و رئیس الح

الدائرة و باختصار ال تثمر الروح الكوردیة اال في مجتمع دیموقراطي 
ال تصلح -حر و ھذا یفسر التمرد الكوردي على الكوردي نفسھ 

التنظیمات العشائریة و القبلیة ال بل حتى الحزبیة الرواح ولدت لتكون 
حرة من االساس

الروح 
الكوردية

براهيممجشيد ا. د
كوردستان
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َلم یحظ اإلستفتاء على استقالل كردستان العراق بدعم من أیة دولة في 
كل من دول أمریكا وروسیا وإیران وتركیا . العالم سوى دولة اسرائیل

لیس بالغریب . عارضت وبشدة إجراء اإلستفتاء وأعلنت الحرب علیھ
تتحدى اإلجماع الدولي، أن تجد إسرائیل نفسھا في عزلة دولیة وأن

عام كل القرارات الدولیة المتعلقة بالقضیة 50فھي ترفض ومنذ 
الفلسطینیة وترفض من حیث المبدأ اإلعتراف بحق تقریر المصیر 

ًفالحكومة اإلسرائیلیة ال ترى تناقضا بین دعمھا لحق . للفلسطینیین
یعتبر وحسب الروایة اإلسرائیلیة. األكراد ورفضھا للحق الفلسطیني

ًاألكراد شعبا عریقا یخوض نضالھ من أجل اإلستقالل منذ قرن من  ً
ًالزمن بینما الفلسطینیین لیسوا شعبا بالضبط وتعدادھم السكاني ال یبرر 

.اإلعتراف بحقھم في تقریر المصیر وبدولة مستقلة

وتختلف اآلراء حول القضیة الكردیة بین إسرائیل 
ھن فیھ البیت األبیض وأمریكا، ففي الوقت الذي یرا

على الحكومة العراقیة ألجل الحفاظ على وحدة 
واستقرار العراق، بالنسبة إلسرائیل أصبح العراق 
محمیة إیرانیة، إذ أن الدعایة األمریكیة ضد إیران 

ا سوى غطاء ــوالتھدید بإلغاء اإلتفاق النووي لیس
داعش ا ضدــللتعاون الوثیق بین البلدین في حربھم

. عراقفي ال
اإلختالف بین الموقف اإلسرائیلي والموقف األمریكي حول الحرب 
الدائرة في سوریا واضح لدرجة أن اإلسرائیلیین یشعرون بأن أمریكا 
قد تركت سوریا وتنازلت عنھا لصالح الروس، مما أدى إلى إختالل 

وزیر الدفاع الروسي سیزور . في موازین القوى في المنطقة ككل
م إسرائیل مما یشیر إلى تنسیق إسرائیلي روسي حول األسبوع القاد

تقسیم مناطق النفوذ في سوریا بعد مؤتمر آستانا الذي رسم الخطوط 
.روسیا، تركیا وإیران-العریضة لتقسیم سوریا بین الدول النافذة

على ضوء النفاق الدولي بكل ما یتعلق بالموقف من بشار األسد 
نظام السوري بمساعدة وغطاء روسي من والتجاھل المنظم لما قام بھ ال

ّمجازر بشعة ضد المواطنین العزل ترید إسرائیل أن تبرز أخالقیتھا  ُ ّ
غیر . وموقفھا المبدئي الداعم لشعب یعاني من القمع والتمییز منذ عقود

ًأن التصریحات اإلسرائیلیة الداعمة للمسألة الكردیة وتحدیدا دعمھا 
وقفا أخالقیا فحسب بل مصلحة إلقامة كیان كردي مستقل لیس م

فإلسرائیل حساباتھا الخاصة مع كل من إیران . إستراتیجیة إسرائیلیة
ًوتركیا، واألكراد یلعبون دورا ھاما في مواجھة بل وإضعاف النظامین 

إن الموقف من إیران واضح منذ . ٍّالتركي واإلیراني على حد سواء
ھو اقتراب إیران من زمن وما یشغل بال الحكومة والجیش اإلسرائیلي

الحدود مع إسرائیل في الجوالن السوري المحتل، األمر الذي یفتح 
احتمال لجبھة شرقیة إضافة إلى الجبھة الشمالیة مع حزب هللا في 

.لبنان

أما فیما یتعلق بتركیا فیتبین بأن الحساب بین نتانیاھو وبین أردوغان 
بعد 2016لبلدین عام ًبقي مفتوحا رغم المصالحة الدبلوماسیة بین ا

إال أن ". المرمرة"انقطاع دام عدة سنوات على خلفیة حادث سفینة 
أردوغان تشبث في موقفھ المتشدد والداعم لإلخوان المسلمین وقد 

. انحاز إلى قطر في الصراع الخلیجي

ًوإذا كانت إیران تشكل خطرا استراتیجیا بدعمھا لحزب هللا في الحدود  ّ
ن، فإن دعم تركیا لحماس في الحدود الجنوبیة مع غزة الشمالیة مع لبنا

ًیشكل أیضا خطرا على األمن اإلسرائیلي ان موقف اردوغان من . ّ
احداث االقصى االخیرة التي اندلعت بعد ان نصبت اسرائیل ابوابا 

وقد تستغل . ممغنطة في باحة الحرم الشریف، قد زاد الزیت على النار
ردیة كورقة ضغط على اردوغان حتى اسرائیل منظمة بي كي كي الك

ّانھ قد صرح ضابط اسرائیلي مرموق بان اسرائیل ال تتعامل مع 
المنظمة المحظورة في تركیة كمنظمة ارھابیة ما دامت تركیة تتعامل 

.مع حماس لیس كتنظیم ارھابي وانما كمقاومة شریعة ضد االحتالل

وتركیا إال أن ومع ذلك ورغم ما یتم إعالنھ على الملء ضد إیران
ًھذین النظامین ال یشكالن خطرا استراتیجیا على إسرائیل، فإسرائیل  ً
كانت وما زالت الحجة ال الھدف، والھدف األساسي لكل من أردوغان 
وخامنئي ھو ترسیخ نظامیھما وتصفیة كل معارضة باتھامھما لكل من 
یطالب باإلصالح والدیمقراطیة كتابع إلسرائیل وأمریكا وكعدو 

إن الحرس الثوري اإلیراني ال یقاتل الجندي . للمشروع اإلسالمي
اإلسرائیلي إنما یذبح الشعب السوري في حلب ویحتل الشعب العراقي 

. في الموصل وبقیة المدن السنیة العراقیة

ومن ھنا فإن اإلستفتاء في إقلیم كردستان لھ معنى أبعد بكثیر وھو 
ّیك سوریا، ومن ثم إبقاء الشرق تفكیك العراق نھائیا على طریقة تفك

ًاألوسط برمتھ منقسما وضعیفا وفي ھذا المعنى فإن اإلستفتاء الكردي . ً
إن . ھو دون شك ضربة قویة جدا لما تبقى من النضال الفلسطیني

اإلنشقاق العربي قد أفاد إسرائیل كثیرا ولھا مصلحة استراتیجیة بإدامة 
طول وعرض الشرق ھذا اإلنشقاق ونشر مزید من الفوضى على

.االوسط
ال شك أن رئیس إقلیم كردستان العراق مسعود البرزاني یستغل 
الفوضى التي خلفھا الربیع العربي ویجني ثمار الدمار الذي نشره 

الدولة 
اليهودية مع 

الدولة 
الكردية

يعقوب بن إفرات
إسرائيل
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داعش في كل من سوریا والعراق إذ أن سوریا قد اختفت عن 
الخریطة، والعراق ضعیف بحكم نظامھ الطائفي والفاسد الذي لم یجد 

ًقة للتواصل مع المواطنین السنة ولم یفعل شیئا من أجل القضاء طری
. على الفساد

ال شك أن للسعودیة وقطر وتركیا ضلع كبیر جدا في نمو التنظیمات 
ّالجھادیة، وأن إلیران دور أساسي في بث الحرب والدمار في المنطقة 

فائدة العربیة، إال أن إقامة دولة كردیة في ھذه الظروف، وإن عادت بال
على الشعب الكردي في المدى القصیر، سوف تتحول إلى كارثة على 

فأیة دولة بإمكانھا أن تتطور وتزدھر في محیط من . المدى البعید
الحروب األھلیة المستمرة؟ ما ھو مستقبل الدولة الكردیة في حال بقاء 
ّالعراق محتال من قبل إیران ونظام األسد مستمر في حربھ على الشعب  ِ َ

ّسوري بغطاء روسي إیراني؟ إن مستقبل الشعب الكردي متعلق ال ٍ ّ ٍ
.ُبمستقبل الشعوب العربیة وال یمكن أن یبنى على أطاللھا

نعم حق تقریر المصیر ھو حق مقدس ولكن ال یمكن أن یتم على أي
حساب شعب آخر وإسرائیل ھي أفضل مثال على ذلك، فحق تقریر 

إال من خالل حق تقریر المصیر المصیر لألكراد ال یمكن أن یتحقق 
للشعب العراقي، والشعب السوري والشعب اإلیراني وبقیة الشعوب 

وكما شھدنا من خالل الربیع العربي فإن حق تقریر المصیر . العربیة
ًللشعوب العربیة كان شكلیا وعندما قامت الشعوب بثورة عارمة 

تماعیة، مطالبة بحق تقریر مصیر حقیقي، بالحریة وبالعدالة اإلج
تجمعت كل الدول الفاسدة التي تدعي الممانعة والدول التي تدعي 
الدمقراطیة من أجل إفشال الثورة وإغراق الشعوب في بحر من الدم 

.والدمار

ال نعارض اإلستفتاء في كردستان العراق بسبب معارضتنا الشدیدة 
للحكومة اإلسرائیلیة كما ال ندعمھ بسبب موقفنا المعارض إلدارة 
ترامب األمریكیة، وإنما من منطلق موقفنا الثوري والداعم لحق تقریر 

إن ھذا اإلستفتاء یلعب لصالح . المصیر للشعبین العراقي والسوري
إیران ولصالح النظام السوري أنصار الفكر الطائفي، مثلھم كمثل 
إسرائیل یستغلون اإلنقسام والشرذمة من أجل بسط سطوتھم على 

ل القضیة الكردیة أن ینبع من الحل للقضیة یجب على ح. شعوبھم
العراقیة والسوریة، وعلى األكراد أن یؤسسوا حقھم في تقریر المصیر 
على أساس دعم النظام الدیموقراطي في كل من العراق وسوریا، 
فإنشاء دولة كردیة دون اإلھتمام بمصیر مالیین السوریین والعراقیین 

لقومیة والمدنیة لن یقود إلى المشردین والذین فقدوا كل حقوقھم ا
ّكردستان دیمقراطي بل إلى دویلة فاسدة قبلیة خادمة لكل طاغیة على 
استعداد أن یدعمھا من منطلق مصالحھ الضیقة وفي مقدمتھا إسرائیل 

سنة على اإلحتالل وترید من العالم أن ینسى 50التي تحتفل بمرور 
.وجود شعب فلسطیني محتل ودون حقوق

--
:امھتنویھ
العمالي، وھو من یعقوب بن افرات األمین العام لحزب دعم**

. ًین لتأسیس نقابة معا العمالیةمؤسسیھ والمبادر
بتھمة ةن االسرائیلیوفي السجاعتقل" الشرارة"كان عضوا في تنظیم 

مع بدایة االنتفاضة األولى للجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطیناالنتماء 
كان بن افرات من المؤسسین لحزب دعم 1995في سنة .1987عام 

العمالي الذي تمسك بموقف معارضة اتفاق أوسلو على اعتبار انھ ال 
یحقق السالم العادل والحد األدنى من الحقوق الوطنیة للشعب 

الفلسطیني

 االختالف في الرأي او االنتماء الحزبي او الدیني او المذھبي او
ولكن استغالل قضیة او حادثة من اجل مبتغى المنطقي حالة طبیعیة

.فھو ظاھرة غیر طبیعیة بل انتھازیة واستغاللیة لموقف او ظرف 
كلنا رأینا كیف توحد االعالم االیزیدي من اجل قضیتھ في بدایة 
االحتالل اإلرھابي من قبل الدولة االسالمیة ونثمن موقف وشجاعة 

ستفتاء من اجل مستقبل أفضل الجمیع ، وكیف ان األكثریة وقفوا مع اال
البناء ھذا المكون ، ولذلك نرى بأن یبقى أبناؤنا واخواننا من 
االیزیدیین على ھذا النھج وخاصة في مایصب في صالح مجتمعھ 

.وأرضھ 
ًكوردستان موطننا جمیعا وإن اختلف البعض في االنتماء او االسم او 

ًكان اقلیما ضمن العراق ًالطریقة او الحكم فنحن تابعون لھا اداریا إن 
ناھیك عن الحقیقة ( او في حال اصبحت كوردستان دولة مستقلة 

، وما تمر بھ كوردستان ھذه ) االبرز وھي كوننا اصحاب االرض 
الفترة بحاجة الى ابنائھا والى أقالمھم من المستقلین او غیر التابعین 

واقف لألحزاب الكوردیة في السلطة ، الن األمر یتعلق بتسجیل م
.وطنیة ألبناء المنطقة 

منذ بدایة اإلعالن عن تاریخ االستفتاء كتبنا وكتب غیرنا آراءھم حول 
االستفتاء بكل صراحة وانتھت ھذه المرحلة بانتھاء االستفتاء مع بدأ 
صراع جدید بین كوردستان ودول الجوار واألھم ھو الخالف بینھا 

المنطقة وكل طرف مقتنع ًوبین بغداد الذي ولد شرخا بین مكونات ھذه
ْبانھ األصح ، واحتراما الراء الجمیع إال انھم جمیعا یرون االمور من  ََ ً ً
زاویة واحدة اي من خالل مصالحھم وعواطفھم متناسین حقوق 
الشعوب ودور التدخالت الخارجیة ، وھذه المصیبة في الوصف 

التواصل لالسف ، وال ننسى اراء البعض من أبناء االیزیدیة في مواقع 
االجتماعي الذین یشاركون في زعزعة الوضع وجعل الفرد االیزیدي 
في وضع شك ومحاولة استغالل مشاعره باسم المختطفات والناجیات 

ًطبعا ( والضحایا وإخفاق القوة العسكریة في وحدات البیشمركھ 
متناسیا اخفاق القوة العسكریة العراقیة وإن ماحدث ھي مؤامرة عالمیة 

) .للمنطقة 

نحن ال نبرر الي جھة ویجب تقدیم المذنبین الى المحاكم والمطالبة 
ًبحقوق االیزیدیة أبتداء من احداث شیخان الى اخر الكوارث والوقوف 
على كل األسباب والتداعیات المتسببة فیھا ، ولذلك من وجھة نظري 
ًفإن علینا جمیعا ان نقف مع كوردستان في ازمتھا التي ستحرقنا اذا 

زمت وستحیینا إن نجحت ، واستغالل لمشاعر فئة قلیلة لن یغیر تأ
شيء في سیاسات المنطقة سوى انھا ستساھم في خلق شرخ بین 
المكون الواحد مع ضیاع حقوق االیزیدیة وفي كل األحوال المواطن 
ًالبسیط ھو الضحیة الن المقربین من السلطة سیبقوا سیوفا مسلطة على 

وسیمررون القرارات بإسمنا إن لم یكن ھناك القضیة االیزیدیة لألبد
ًبدیل وتعاون ایزیدي في بناء كوردستان الحالي او المستقبلي وطبعا 
ًبقاء ھؤالء یصب في مصلحة االحزاب ، اذا فالوطنیة موقف ولیست 

.مجرد انتماء 
عاشت كوردستان وعاش العراق وعاشت الشعوب 

الوقوف مع كوردستان
موقف وطين

رماناعادل شيخ ف
كوردستان
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 انأ مغرم بحب المخلوقات البشریة وارفض أن اكدر أنسانا .
وأرى انھ ال ینبغي علینا أن نكون عاطفیین أو أن نخفي الحقیقة األلیمة 

یجب أن نقف في صف الحیاة واقرب ما . وراء عبارات زائفة خداعة 
نا من خیر و وینبغي أن نھرق فیھا كل ما في قلوبنا وأذھان. یكون ألیھا 

...سمو أنساني 

بھذه الكلمات حاول الكبیر مكسیم غورغي أن یعبر عن واقعھ المریر 
والقاسي والمؤلم الذي كان یعیشھ في ذلك الوقت ومن ھنا عرفت معنى 

) .غورغي ( أن یقوم ھذا الكبیر من تغیر اسمھ إلى 

لقبا وقد اختارھا الكاتب) المر(تعنى كلمة غورغي باللغة الروسیة 
مستعارا لھ من واقع المرارة التي كان یعانى منھا الشعب الروسي 
تحت حكم القیاصرة والتي شاھدھا بعینھ خالل المسیرة الطویلة التي 
قطعھا بحثا عن القوت، وقد انعكس ھذا الواقع المریر بشكل واضح 

من ھنا ومن ھذه الزاویة ). األم(على كتاباتھ وبشكل خاص في رائعتھ 
أن أرى وافھم لماذا یرید الكورد . اول غورغي وصفھاالتي ح

االنفصال عن العراق وإعالن الدولة الكوردیة وبالتالي تحقیق حلمھم 
...المنشود منذ أكثر من مائة عام 

یتعرضون إلى الظلم ) حسب قناعتھم ( فمنذ مائة عام والكورد 
والطغیان وشتى أنواع العذاب والحرمان وكان أقساھا في زمن 

فالكورد قد ترسخت في عقولھم . الطاغیة صدام وصوال إلى وقتنا ھذا 
ولھذه األسباب وغیرھا . أنھم دائما كانوا مواطني من الدرجة الثانیة 

..یعلل الكورد فكرة االنفصال 

أما من جھة أخرى فأن عرب العراق یرون نقیض من ھذا 
قد الشیعي و_ أنھم استغلوا ظروف الصراع السني . تماما 

فكانوا حصلوا على مكاسب كان یحلمون الحصول علیھم
. في المعادلة السیاسیة العراقیة) بیضة ألقبان ( بمثابة 

وال أرید الخوض في ماھیة األسباب التي دفعت الكورد لالنفصال بل .
وقبل كل . أرید التركیز على النتائج المتوقعة بعد حصول االستفتاء 

ثلة التي حصلت في العالم في الوقت شي سوف اذكر ھنا بعض األم
...المعاصر دون الرجوع إلى الوراء فھناك الكثیر من األمثلة 

ابخازیا والتي انفصلت عن جورجیا عقب تفكك االتحاد السوفیتي 
بمساعدة روسیا بعد أن نظمت استفتاء خاص باالنفصال واإلعالن عن 

ا فأن ابخازیا لم والى وقتنا ھذ. تأسیس دولة ابخازیا من جانب واحد 
تحصل على االعتراف الدولي من قبل المجتمع الدولي برمتھ باستثناء 
روسیا وفنزویال ونیكاراغوا و أوسیتا الجنوبیة الغیر معترف بھا أصال 

رغم مرور السنین فان ابخازیا لحد ھذه اللحظة بدون اعتراف دولي .
سود وتتمتع وما زالت تعیش عزلة دولیة رغم أنھا تطل على البحر األ

.بوضع اقتصادي جید ولھا نظام سیاسي دیمقراطي متقدم 

من جھة أخرى أوسیتا الجنوبیة لھا نفس القصة التي حصلت مع 
فأن أوسیتا الجنوبیة أیضا قد انفصلت عن جورجیا وخاضت . ابخازیا 

والى ھذه اللحظة . حروب من اجل ذلك ومن ثم استفتاء االنفصال 
عتراف الدولي باستثناء نفس الدول التي أیضا لم تحصل على اال

..وما زالت أوسیتا تعیش العزلة التامة . اعترفت بابخازیا 

وفي نفس السیاق االستفتاء الذي حصل في كوسوفو والصحراء الغربیة 
وأخرھا االستفتاء الذي حصل في القرم والذي . وسابقا في كتالونیا 

تفتاء الذي حصل في اقلیم ترتب علیھ ضم القرم إلى روسیا وكذلك االس
والذي كنت شخصیا حاضرا في االستفتاء ( الدونباس شرق اوكرانیا 

والذي ترتب علیھ اعالن دولتیین ھما جمھوریة ) وتنقلت بین مراكزه 
لوغانسك الشعبیة وجمھوریة دنسك الشعبیة بعد أن قرر سكان ھاتان 

. حصل ھناك المدینتان االنفصال عن أوكرانیا بموجب االستفتاء الذي
سنوات على االستفتاء فأن الجمھوریتان 3ولكن وبعد مرور أكثر من 

الجدیدتان والقرم وسیفاستوبل ما زالت كلھا دون اعتراف دولي 
باالستفتاء بل العكس قد ترتبت على االستفتاء عقوبات دولیة على 

..منظمي االستفتاء و روسیا 

تاء حصلت في وقتنا ومن جانب أخر فأن ھناك شواھد على االستف
المعاصر وقد حضیت باالعتراف الدولي من قبل األسرة الدولیة وكذلك 

ومن ھذه األمثلة استفتاء جنوب السودان، ھو استفتاء . الدولة أالم 
حول ما إذا كان 2011عام 15/1وحتى 1/ 9جرى في الفترة من 

أو سكان جنوب السودان یرغبون بالبقاء بدولة واحدة مع السودان
ًاالنفصال بدولة مستقلة وذلك تنفیذا لبنود اتفاقیة السالم الشامل والتي 
وقعت في نیفاشا بین الحكومة السودانیة والحركة الشعبیة لتحریر 

/ 2/ 7و أعلنت نتیجة االستفتاء في ..2005/ 1/ 9السودان في 
وكانت نتیجتھا موافقة أغلبیة المصوتین على االنفصال عن 2011

2011/ 9/7ًوقد أعلن عن االنفصال رسمیا في شھر .لسودان جنوب ا
في حفل كبیر في عاصمة جنوب السودان جوبا و بحضور الرئیس 
السوداني البشیر ورئیس جنوب السودان سیلفا كیر وعدد من زعماء 

...الدول

وفي نفس السیاق ھناك العدید من االستفتاءات التي حصلت ولكنھا 
من قبل ) ال( ة المطلوبة وذلك بالتصویت ب فشلت ولم تحقق النتیج

ھو االستفتاء 2014الناخبین مثل االستفتاء العام الستقالل اسكتلندا عام 
/ أیلول 18الشعبي الذي أجرتھ الحكومة االسكتلندیة یوم الخمیس 

والذي رفض فیھ الناخبین استقالل اسكتلندا عن المملكة 2014سبتمبر 
كانت تؤید االستقالل % 44.58بل نسبة مقا% 55.42المتحدة بنسبة 

حیث تم إجراء ھذا االستفتاء وفق االتفاقیة التي وقعتھا كل من .

استفتاء كردستان
بني حلم الدولة 
وضياع مكتسبات 

االقليم

منعم ثاير الزهريي
العراق
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/ تشرین األول 15الحكومة االسكتلندیة والحكومة المركزیة بتاریخ 
ھل ینبغي أن تكون ) وكان نص السؤال في االستفتاء 2012أكتوبر 

/ أیار 1ذا اإلتحاد یعود إلى علما أن تاریخ ھ(. اسكتلندا دولة مستقلة؟
حیث انضمت مملكة اسكتلندا إلى إنجلترا لتتشكل المملكة 1707مایو 

.....المتحدة 

أما مخاطر االستفتاء على دول الجوار فانا اعتقد انھ یفوق خطره على 
وذلك الن كردستان بالنسبة للعراق فعلیا ھو منفصل وقد . العراق 

أما بالنسبة لدول الجوار فان خطر الدولة تحددت إثارة بالنسھ للعراق 
واكبر المتضررین . الكوردیة یظھر بعد االستفتاء ومن ثم االنفصال 

بتعداد % 15فستشكل نسبة األكراد إلى سكان تركیا تقریبا . ھي تركیا 
ملیون نسمة دون أن یتمتع اكراد تركیا بأبسط الحقوق 14أكثر من 

أوجالن تم تحجیم المقاومة الكردیة ومنھا اللغة ومنذ اعتقال زعیمھم 
في تركیا ولكن بعد استفتاء الكورد في شمال العراق قد دق ناقوس 
الخطر في تركیا من جدید وبالتالي فأن انفصال األكراد في العراق 
بالتأكید سوف یمھد الطریق إلى انضمام أكراد تركیا إلى الدولة 

.الكوردیة

وھذا الشي أیضا ینصرف على الجارة 
من % 16األخرى إیران التي یوجد فیھا 

5إجمالي أكراد العالم وبتعداد سكاني یقارب 
من % 6ملیون كردي أیراني أي بنسبة 

فأن انفصال أكراد العراق . سكان إیران 
سوف یھدد وحدة إیران وما یصیب تركیا 

...سوف یصیب إیران أیضا 

أما سوریا فلھا نفس الشي من الخطر الذي 
وحدتھا بسبب انفصال اكراد سوف یلحق ب

العراق ولنفس األسباب التي ذكرتھا 
حیث شكل األكراد . بخصوص تركیا وإیران 

من سكان سوریا وتقدر % 10نسبة 
اإلحصائیات الغیر رسمیة بـأن عدد األكراد 

ملیون كردي من أصل 3في سوریا تقریبا 
لذلك .ملیون تعداد الشعب السوري 23

ل سوف تقوم بكل ما بالتأكید فان ھذه الدو
بوسعھا لمنع قیام الدولة الكوردیة بما فیھا 
ضرب حصار اقتصادي ونفطي و جوي 

وأمور أخرى 

أما من الناحیة القانونیة فأن وفقا ألحكام الدستور العراقي النافذ یعتبر 
) :13( وقد نصت صراحة المادة .االستفتاء باطل ومخالف للدستور 

تور القانون األسمى واألعلى في العراق، ویكون ُـ یعدُ ھذا الدس:أوال 
.ًملزما في إنحائھ كافة، وبدون استثناء

ًـ ال یجوز سن قانون یتعارض مع ھذا الدستور، ویعد باطال كل :ًثانیا  ُ ٍ
ٍنص یرد في دساتیر األقالیم، أو أي نص قانوني آخر یتعارض معھ ٍ ٍ .

اء إقلیم كردستان باطل وبالتالي نفھم من ھذا النص الدستوري أن استفت.
. وذلك لتعارضھ من الدستور 

تحافظ السلطات االتحادیة على وحدة ) ( 109( وكذلك قد نصت المادة 
. ) العراق وسالمتھ واستقاللھ وسیادتھ ونظامھ الدیمقراطي االتحادي

وعلیھ نفھم من نص ھذه المادة الدستوریة أن السلطات االتحادیة لھا كل 
افة الوسائل للحفاظ على وحدة وسالمة واستقالل الحق باستعمال ك

.وسیادة العراق 

ومن جھة أخرى فأن البعض یرى أن من حق كردستان أن تقرر 
نعم ھذا ) حق تقریر المصیر ( مصیرھا من خالل استفتاء على أساس 

تقریر (صحیح، ولكن جرت العادة أن تتم إجراءات االستفتاء بحق 
ل ذات العالقة من خالل األمم المتحدة، كما ًوفقا لتوافق الدو) المصیر

، وتعتبر منطقة 1999عام ) تیمور الشرقیة(حصل في استفتاء 
ًخیر مثال على عدم إمكانیة إجراء االستفتاء، نظرا ) الصحراء الغربیة(

وفي ذات السیاق، ترى . النعدام قبول المغرب وھي الدولة ذات العالقة
ال یمكن (، أنھ 4البند 8قلیات، المادة األمم المتحدة في میثاق حقوق األ

القبول بأي إجراء یمكن أن تقوم بھ األقلیة، ضد سیادة ووحدة واستقالل 
.)الدولة

ھنري لویس ستیمسون محامي وسیاسي 
أمریكي جمھوري ویعتبر عراب السیاسة 
الخارجیة األمریكیة وكان وزیرا للخارجیة 

، 1932حیث دعا عام ) 1933_ 1929(
التي " مانشوكو"م االعتراف بدولة إلى عد

أنشأتھا الیابان على األراضي الصینیة، 
ورغم اعتراف بعض الدول بھذه الدولة، إال 
ّأنھ بعد الحرب العالمیة الثانیة أخذ بمبدأ 

وفي .، وتم سحب االعتراف بھا"ستیمسون"
ُالسیاق ذاتھ، یؤخذ بعین

معیار شرعیة "االعتبار مبدأ طوبار أو 
الذي ظھر للسطح في "الحكومات

، ویشدد على ضرورة 1907مارس /آذار
عدم االعتراف بحكومات تنشأ بالقوة أو بفعل 
االضطرابات، طوبار ھو أحد وزراء 

.خارجیة اإلكوادور

زاني في أجراء وعلیھ فأن استناد البر
حق ( االستفتاء على أساس المبدأ الدولي 

كان غیر موفق ) الشعوب في تقریر المصیر 
أ جسیم وذلك الن ھذا المبدأ ال ینطبق وخط

أصال على استفتاء كردستان ال من قریب 
..وال من بعید 

ویتضمن حق تقریر المصیر للشعوب من الناحیة العملیة، عدة تطبیقات 
:وھي

اختیار نوع النظام السیاسي وشكل الحكم المناسب لھا ضمن إطار 1.
.الدولة

.التمتع بإقامة حكم ذاتي. 2
.لتحرر من االستعمار األجنبي وتحقیق االستقاللا3.
أن ألحاق أي جزء من دولة وضمھ بإقلیم دولة أخرى البد وان یتم 4.

.من خالل استفتاء شعبھ
.تحقیق الوحدة كما في ألمانیا5.

واكتسب ھذا المبدأ صفة القاعدة القانونیة الدولیة الملزمة، بعد أن تم 
، وتصریح األمم 1941أب 14سي في أدراجھ في میثاق الحلف األطل
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شباط 11، وتصریح یالطا في 1942كانون الثاني 1المتحدة في 
، وفي 55، م1م2الدیباجة، ف: ، وفي میثاق األمم المتحدة1945

، 1962/ 1803و. 1960/ 1514: قرارات الجمعیة العامة
أن التفسیر الشائع لحق الشعوب في تقریر المصیر، یعود إلى .وغیرھا

والى ھذا . الشعوب أو األمم التي تخضع لسیطرة أجنبیة أو استعماریة
، 1966المعنى ذھبت الجمعیة العامة في تنظیمھا لعھدي الحقوق عام 

حق الشعوب في اختیار نظامھا السیاسي وطریق : (إذ أكدت على
.)تقدمھا االقتصادي واالجتماعي والثقافي بحریة دون تدخل خارجي

من المادة األولى على تقریر المصیر ) 2(في الفقرة حیث أكد المیثاق
: من دون أن یحدد مركزه القانوني ھل ھو مبدأ أم حق، فقد نصت على

إنماء العالقات الودیة بین األمم، على أساس احترام المبدأ الذي یقضي (
بالتسویة في الحقوق بین الشعوب، وبأن یكون لكل منھا تقریر 

دابیر األخرى المالئمة لتعزیز السلم العاممصیرھا، وكذلك اتخاذ الت
وفي السیاق ذاتھ جاءت المادة الخامسة والخمسین من الفصل التاسع (

: الخاص بالتعاون الدولي واالقتصادي واالجتماعي، إذ نصت على
رغبتھ في تھیئة دواعي االستقرار والرفاھیة الضروریین لقیام (

احترام المبدأ الذي یقضي عالقات سلیمة ودیة بین األمم، مؤسسھ على
بالتسویة في الحقوق بیت الشعوب، وبأن یكون لكل منھا تقریر 

.)مصیرھا

) 2200(ومن جھة أخرى أصدرت الجمعیة العامة في قرارھا رقم 
العھدین الدولیین اللتین ) 1966(الصادر في كانون أالول عام 

المدنیة اعتمدتھما لجنة حقوق اإلنسان، العھد األول خاص بالحقوق
، 1976آذار 23والسیاسیة، وقد أصبح نافذ المفعول اعتبارا من 

والعھد الثاني خاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، 
، وقد تناولت المادة 1976كانون ثان 3وأصبح نافد المفعول في 

األولى المشتركة في العھدین تقریر المصیر كحق وھذا تطور قانوني 
تملك جمیع الشعوب حق تقریر : (، إذ نصت على أنوسیاسي ھام

مصیرھا، وتملك بمقتضى ھذا الحق حریة تقریر مركزھا السیاسي، 
)وحریة تأمین نمائھا االقتصادي واالجتماعي والثقافي

أما إعالن منح االستقالل للبلدان المستعمرة فقد أصدرت الجمعیة 
الخاص بمنح ) 1514(القرار رقم 1960كانون األول 14العامة في 

االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة، والذي تمیز بأھمیة خاصة من 
ًحیث أنھ اتخذ محورا استندت إلیھ كافة قرارات األمم المتحدة الالحقة 

لجمیع : (على أن) 2(والخاصة بحق تقریر المصیر، إذ نصت المادة 
تحدد الشعوب الحق في تقریر مصیرھا، ولھا بمقتضى ھذا الحق أن 

بحریة مركزھا السیاسي وتسعى بحریة إلى تحقیق إنمائھا االقتصادي 
وبھذه المادة یرتبط حق تقریر المصیر في ). واالجتماعي والثقافي

.التنمیة داخل الدولة األم، ولیس االنفصال عنھا

من اإلعالن ذاتھ والذي أكد على ) 6(وفي السیاق نفسھ جاء نص المادة 
دف التقویض الجزئي أو الكلي للوحدة القومیة كل محاولة تستھ: (أن

والسالمة اإلقلیمیة ألي بلد، تكون متنافیة ومقاصد میثاق األمم المتحدة 
وعند تحلیل ھذه المادة نرى أن حق تقریر المصیر یجب أن ). ومبادئھ

ال یھدد السالمة اإلقلیمیة ألیة دولة، وعند حصول مثل ھذه الحالة، 
.یثاق األمم المتحدةفإنھا ستكون مخالفة لم

وأیضا فقد اصدر الجمعیة العامة لألمم المتحدة العدید من القرارات في 
ھذا الصدد حیث أوصت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في قرارھا 

یجري التحقق من رغبات الشعوب عن : (، بأن1952عام ) 637/7(
ن یتم طریق االستفتاء أو أیة وسیلة دیمقراطیة أخرى سلیمة ویفضل أ

وھذا الشي لم یحصل في استفتاء إقلیم ( تحت إشراف األمم المتحدة
وأكدت الجمعیة . كوردستان بل العكس فقد عارضتھ األمم المتحدة 

العامة في العدید من قراراتھا على أن اإلعالن العالمي لحق الشعوب 
في تقریر المصیر یتحدد بالقواعد القانونیة المنصوص علیھا في میثاق 

م المتحدة، وفي العھدین الدولیین الخاصین بحقوق اإلنسان، وكذلك األم
في إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرار 

/ كانون األول14، المؤرخ )15(، الدورة )1514(الجمعیة العامة 
.1960دیسمبر 

/ ولأیل8، المؤرخ في )55/2(وأكدت الجمعیة العامة في قرارھا رقم 
المتضمن إعالن األمم المتحدة بشأن األلفیة، وأشارت 2000سبتمبر 

المتضمن 2005سبتمبر / أیلول16في ) 60/1(إلى قرارھا رقم 
، اللذین یدعمان، في 2005الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي لعام 

حق الشعوب الواقعة تحت السیطرة االستعماریة . جملة أمور
، )61/150(ففي قرارھا رقم .ي في تقریر المصیرواالحتالل األجنب

أن اإلعالن : (منھ على) 1(أكدت الجمعیة العامة من جدید في المادة 
العالمي لحق جمیع الشعوب في تقریر المصیر، بما في ذلك الشعوب 
الواقعة تحت السیطرة االستعماریة والخارجیة واألجنبیة، شرط أساسي 

على الوجھ الفعال وللحفاظ على تلك لضمان حقوق اإلنسان ومراعاتھا
.)الحقوق وتعزیزھا

/ تشرین األول24في ) 2625/25(وفي قرار الجمعیة العامة رقم 
، المتضمن إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة 1970أكتوبر 

بالعالقات الودیة والتعاون بین الدول وفقا لمیثاق األمم المتحدة، تم 
ًعمل من شأنھ أن یمزق أو یخل جزئیا أو التأكید على عدم جواز أي

ًكلیا بالسالمة اإلقلیمیة او الوحدة السیاسیة للدول المستقلة ذات السیادة 
التي تلتزم في تصرفاتھا مبدأ تساوي الشعوب في حقوقھا وحقھا في 
تقریر مصیرھا بنفسھا بنفس الموضع أعاله والتي لھا بالتالي حكومة 

تمییز بسبب العنصر أو العقیدة أو اللون، تمثل شعب اإلقلیم كلھ دون 
وعلى كل دولة أن تمتنع عن إتیان أي عمل یستھدف التقویض الجزئي 

.أو الكلي للوحدة القومیة والسالمة اإلقلیمیة ألیة دولة أخرى أو بلد أخر

ومن الجدیر بالذكر أن الجمعیة العامة قد جمعت كافة القرارات التي 
یر المصیر في ھذا القرار بھدف تحدید سبق أن اتخذتھا بصدد تقر

ومن ذلك القرار یتبین بوضوح أن الجمعیة العامة . معنى الحق وتطبیقھ
لم تبیح االنفصال ألیة قومیة تسعى إلى ممارسة حقھا في تقریر 
المصیر داخل دولة مستقلة، بل حظرت القیام بھذا الفعل أو تقدیم 

ھا ومن ثم المحافظة على ًالمساعدة لذلك، حفاظا على وحدتھا وسیادت
.السلم واألمن الدولیین

كم من مرة رأینا بأم أعیننا ودفعنا (اختم مقالي ھذا بما قالھ الكبیر نیتشھ 
على األرض؟ وتمكین ) المثالي(كبشر من أثمان في سبیل تشیید فكرة 

ًاألخالق وھي لیست إال تراكما للسیطرة وإنكارا للفطرة وكثافة الذات،  ً
ثمان إنما ھي أعراض السقم اإلنساني، وھو السقم الذي كل ھذه األ

ًیجعلنا نصیر جزءا منسجما مع الكل، ومقابل إصابتنا بھ نكافأ بأن  ً
نتعاقد على أن نصیر أبناء ھذا المجتمع أو ذاك، ذلك الدین أو ذاك، تلك 

.)الھویة أو ھاتیك

؟إلى متى.... خسرنا عمرنا وما زلنا نبحث عن االستقرار 

خماطر 
االستفتاء 
على دول 

يفوق
خطره 

على
العراق
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 ّإن اإلعالم غیر المقید بمعاییره ومفاھیمھ وقوانینھ، والذي یعتبر في
ًبعض الدولة كسلطة رابعة، دائما یقف ضد إرادة الشعوب في انتزاع 
حقوقھا وحریتھا واستقاللھا، والحرب اإلعالمیة التي یقودھا أصحاب 
ّاألقالم المؤثرة والمتفاعلة، ال تقل أھمیة وخطورة عن جبھات القتال 

خنادقھا، فھو ینشر السموم واألمراض الخبیثة في عقول المجتمعات و
ّویخربھا، وخیر مثال على ھكذا نوع من اإلعالم ینطبق على صحیفة 
النھار العراقیة التابعة لنقابة الصحفیین العراقیین، وفي غالف صفحتھا 
ّاألولى بإحدى أعدادھا، تشبھ كوردستان بفتاة شقراء، جالسة على 

في إشارة إلى القضاء «یقف وراءھا مجموعة من الفحول األریكة، 
سوریا، العراق، تركیا، (، والمقصود منھم »على القضیة الكوردیة

، وھذه الصورة ال تحتاج إلى أي تفسیر سوى أن مخیلة )إیران، األردن
رئیس تحریرھا حسن جمعة، ال تختلف بشيء عن المخیلة الداعشیة، 

، وھي صفحة عار في تاریخ 2014ام التي سبت النساء اإلیزدیات ع
. الصحافة العراقیة، وال تدل إال على انحطاطھا وسقوطھا األخالقي

عندما یعادي المثقف العربي استقالل كوردستان من بوابة وجود 
ال یوجد حتى اآلن أي سفارة أو «عالقات تعاون وتنسیق مع إسرائیل 

رات إسرائیل في قنصلیة إسرائیلیة في كوردستان، بینما توجد سفا
لماذا ینسى ھذا …» مصر واألردن وموریتانیا وقطر واإلمارات

المثقف دولة اإلمارات وتعاونھا مع إسرائیل؟ ثم ألیس األولى بھ أن 
ًیلوم بني جلدتھ أوال؟

ًعندما یتھم المثقف العربي الشعب الكوردي بالخیانة العظمى، مستندا 
السیاسیین في اإلعالم بذلك لتصریحات القادة العرب والمسؤولین

بوجود عالقات وإبرام اتفاقیات سریة » تأكیدات وھمیة ال أساس لھا«
ًوعلنیة بین كوردستان وإسرائیل، علیھ أن یسأل نفسھ أوال لماذا وضع 
الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي یده في ید رئیس الوزراء 

، وأمام الرأي ًاإلسرائیلي بینیامین نتنیاھو، والتقى بھ في أمریكا علنا
العام العربي والدولي؟ ألتحریر فلسطین أم إلقامة عالقات أخوة 
ًمصریة إسرائیلیة؟ وتعقیبا على ھذا الحدث التاریخي یقول الكاتب 

الملفت في السیسي أنھ ال یتاجر بمعاداة ”: الكوردي ماجد ع دمحم
ّإسرائیل علنا ویلتقي بھا سرا، كما یفعل قادة الدول التي تدعي ً في ً

خطابھا الرسمي معاداة إسرائیل، من خالل منافیخ إعالمھا الكذوب لیل 
.“نھار

إن كثرة السفارات اإلسرائیلیة في دول عربیة، عدا قطع بعض منھا 
» ّاألسد ال زال طفلھا المدلل«لعالقاتھا معھا كسوریا والعراق ولبنان 

ًأال یعتبر ذلك اعترافا رسمیا بدولة إسرائیل من قبل تلك الدول؟ أال یدل ً
ذلك بوجود عالقات بین إسرائیل والعرب على الصعید الدبلوماسي 
واألمني واالقتصادي والتجاري والسیاحي؟ وإذا كانت عالقات 
ّاسرائیل متأصلة مع العدید من الدول العربیة، وفي عدة اتجاھات 

ُومجاالت، ھل من المستھجن إقامة عالقات مع الكورد؟

ّلعل حكام الـ  دولة عربیة ھم المسؤولون عن ضیاع فلسطین، 21ّ
وعلیھ سأطرح أسئلة، وأتمنى من المثقف العربي الذي یقف في وجھ 
ّطموحات الشعب الكوردي أن یجیب علیھا، لربما تفیده، ھل الكورد 
َأعطوا وعد بلفور للیھود؟ ھل ھم من رفضوا قرار التقسیم؟ ھل ھم 

َینیین؟ ھل ھم من وقعوا مسؤولون عن نكبة حزیران وتھجیر الفلسط
اتفاقیتي كامب دیفید وأوسلو مع الصھاینة؟ ھل ھم مسؤولون عن رفع 
العلم اإلسرائیلي في دول عربیة، بحجة السالم وتطبیع العالقات؟ إن 
ّعقدة العرب ھي فشلھم العملي في التوحید ضد األزمات التي تحدق 

. الراھن واألبديّبھم، ولعل نظریھ المؤامرة والممانعة ھي لسان حالھم

ًمقارنة بحرب المثقف العربي على استقالل كوردستان، أسأل سؤاال 
ّلطالما حیر وعقد المالیین من الناس، لماذا ال یتحد العرب بأسلحتھم  ّ ّ
ّوجیوشھم وسیاسییھم، ویخططوا لحرب حكیمة وذكیة، ویتخلصوا من  ّ

ّلماذا المثقف العربي الذي یحمل الھم ّإسرائیل، ویحرروا فلسطین؟
ًالعربي القومي على كاھلھ یتجاھل أمرا مھما جدا، وھو ھل یقبل  ً ًّ

الجمیع یدرك أن للكورد أرض «العرب كدول بقیام دولة كوردیة 
؟ أو ھل ساندت دولة عربیة واحدة وبشكل »وتاریخ وحضارة وھویة

لفكر القومي العربي عملي قیام ھذه الدولة؟ في الحقیقة ومن منطلق ا
. والفكر اإلسالمي فاألمر محال، وصعب المنال

ّأعتقد أنھ كلما أثارت قضیة تخص استقالل كوردستان أثارت عالقة 
إسرائیل وتأییدھا للشعب الكوردي، في عملیة غیر حقیقیة ووھمیة، 
فقط الھدف منھا خلط األوراق، ولیظھر بأن الكورد ھم الوحیدون على 

ّوكب تؤیدھم دولة إسرائیل، وباقي الشعوب العربیة تعد سطح ھذا الك
.ّالعدة للقضاء علیھا، وتحریر فلسطین وإعادتھا إلى شعبھا

على غالبیة المثقفین العرب، الذین یرفضون إقامة الدولة 
حتى لو أقامت «الكوردیة ویتھمونھا بالعمالة إلسرائیل 

یحق كوردستان عالقات مع إسرائیل في المستقبل، فال
ألحد أن یتھمھا بالخیانة ویعادیھا، طالما أنھا ال تریق 

أن یدركوا أن الدول العربیة » ّالدماء وتعزز السالم
واإلسالمیة قاطبة لھم عالقات متینة مع اسرائیل، إما 
ًبسریة تامة، حفاظا على عروشھم وكراسي حكمھم 
والضحك على شعوبھم بأن إسرائیل عدوتھم األولى 

ن مـة، ولیسـة واضحــات علنیـــة، أو بعالقیرـــــواألخ

إدريس سامل
كوردستان
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الضروري ذكرھا ھنا في قائمة طویلة وعریضة، واألغرب من ھذه 
البلدان التي تحكمھا أنظمة مستبدة، وتعرف نفسھا بأنھا حامي حمى 
المسلمین ودیارھم ھم األقرب إلى إسرائیل، وعالقاتھم أقوى وأمتن من 

ّفیھم وكتابھم صباح مساء ھجومھم باقي الدول، بینما تشن صحفھم ومثق
وحروبھم الكالمیة واإلعالمیة ضد إسرائیل، فتصبح فلسطین محررة 
بجھاد ونضال ھؤالء القادة على لسان صحفھم ووسائل إعالمھم في 

. ّغضون أیام، مثلما الیوم یتھیؤون ویتسلحون لمحاربة كوردستان

ّثقفین العرب؟ لعل ّلماذا ھذا الھجوم على الكورد من قبل الكتاب والم
ًاإلجابة لیست مبھمة ومعقدة، فھي ال تحتاج جھودا كبیرة لتفسیرھا،  ّ
ّفبصمة إسرائیل موجودة على كراسي غالبیة أنظمة حكام العرب، 
وحمایتھا لعروشھا، التي أثبت الربیع العربي أنھا كانت دیكتاتوریة 

ّومفسدة وعنصریة، وتزودھا بالسالح الفتاك وتكنولوجیا ال ّتجسس على ّ
ّشعوبھا، مرورا بتزویدھم بالمعلومات عن تحركات معارضیھا من  ً
ًاألقلیات وغیر األقلیات، في الداخل والخارج، إذا فربط إسرائیل 
ًباستقالل كوردستان واستفتاءھا األخیر مسألة تتطلب من العرب أوال  ّ
ّوالمسلمین ثانیا والشیعة ثالثا التمعن بأن إسرائیل لم تسلب أرض ً ً

یاوي، ولمـالكورد، ولم تعلن الحروب علیھم، ولم تبیدھم بالسالح الكیم

ّتھددھم بالزوال، ولم تدمر مدنھم وقراھم، ولم تنكر لوجودھم  ّ
ّالتاریخي وھویتھم القومیة، ولم تھجرھم من بیوتھم، ولم تجعل 

ذا إذن على الكورد وحدھم المدارس كمخافر وفروع أمنیة لقمعھم، فلما
! محاربة إسرائیل واسترجاع فلسطین والجوالن؟

ویبقى القول األخیر والتأكید الموجز، أن الموضوع لیس لعالقات 
ّكوردستان بإسرائیل، أو تأیید إسرائیل الستقاللھا، بل ھي حجة واھیة 

بین للتعبیر عن الحقد األسود والكراھیة العمیاء والشوفینیة التي ال تمیز
األخضر والیابس، والتي تعتقد أن كل القومیات في العالم العربي ھي 

ّوعلى معادیي كوردستان من الحكام والمسؤولین .قومیات عربیة
والمثقفین والموظفین ورجال دین والصغار والكبار إدراك ھذه 
ّالحقیقة، واستیعاب أن كوردستان لیست مع إسرائیل ضد فلسطین؛ 

ًسطین ضد إسرائیل، ولن تعادي أحدا على حساب ًوأیضا لیست مع فل ّ
إقامة تحالفات جدیدة أو قطع عالقات قدیمة، والعمل على تھیئة األجواء 
واألضواء لیعیش العرب مع الدولة الكوردیة الولیدة كدولة مسالمة 
ٍمحبة للتطور والسالم، ولیس كدولة ستزرع كبعبع ثان في قلب الشرق  ُ ّ ّ

عبع ھو الحقد الكامن الذي یعشعش في صدورنا، ّاألوسط المتفكك، فالب
ًعا كدولة جارة، وباستقرار ّومتى ما تخلصنا من ھذا البعبع فسنعیش م

وسالم



لموتىأظافر ا

ّبث شيء من ذلك الخبر، بأن الموتى سیخرجون من قبورھم ُ.
ال اعرف إلى أي مدى سیسعف ھذا التذكیر (ًبعض المغرضین یعتقدون بأن الموتى ال ینفذون شیئا .. قبل ان اكمل حكایتي اجلب انتباھكم لذلك

).قصدي؟
نحن النعرف قد رسم ". بورخیس"لھ عالقة مع قصص ) ائلة واحدةالذي مع األمیر كع(على أساس ان وزیر الحربیة .. ألعود إلى روایتي

.صورة سفینة التي صنعت بأظافر الموتى" بورخیس"
لذا من الممكن استعمال أظافر . ًلكن دائما بحاجة الى البندقیة و مشجب األسلحة. لیس لدینا البحر، لذا ال نحتاج إلى السفینة.. من المعلوم

.الموتى في ذلك المجال؟
ان أھالي الموتى المحترمین الیحبذون ھذا االمر، او یعتبرونھ مھمة وطنیة لیس بثمة موقف، بقدر مانحتاجھ فقط بأظافر ضحایانا في ثم

.حربنا الحالیة أم نحتاج بإخراج موتانا األعزاء في حروبنا السابقة؟

ذات مساء في الحرب
ت قشور البرتقال والفستق و القناني الفارغة للویسكي على االرض المرمریة ، تجاوز تبعثر. قط ما، قلب صفیحة القمامة أمام البیت المرمري

.القط البیت الرابع على جانبھ األیمن وفي البیت الخامس مزق القط كیس الفضالت بھدوء
. اء فارغة من العنبةضوء عمود الشارع كشف بعض العظام المتكسرة وحفاظات العادة الشھریة الململمة و فخارین مكسورین وقنینة صفر

على طرف االخر ھناك بیتان مھجوران ، على المھل قلب سطل االوساخ، سكب مرق الفاصولیا وحفاظات االطفال غطت بالكامل رقبة 
.وعظام الدجاج

..، كنت أعرف بأن القطط ال تشمئز مما في داخل الحفاظات)كان یرمقني بعینین خبیثتین(لم انظر الى القط 

فرهاد مصطفى
كوردستان
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 مؤثر ترحیب األكراد بمقال یكتبھ عربي یدافع عن حقھم في
ر عن إحساسھم بأن قلة قلیلة من تقریر مصیرھم ألنھ یقول الكثی

العراقیین تتعاطف مع حلمھم ببناء دولتھم المستقلة مقابل أغلبیة ترى 
ّمحقون ھم إن شعروا بأن غالبیة الساسة . فیھ تجزأة للعراق وإضعافھ

ّالعراقیین الذین یلحون على قیادتھم بتأجیل اإلستفتاء على استقالل 
قھا ببلد لم یعودوا یشعرون كردستان ینطلقون من سعي إلدامة إلحا

ولعل ھذا اإللحاح أعطى زخما أكبر لحماس قادة الكرد . باإلنتماء لھ
فرغبة الخصم بالتأجیل تعني أنھ متضرر . لإلستعجال بإجراء اإلستفتاء

زعیم كردستان السید مسعود . ّوتضرر الخصم یعني استفادتنا. منھ
ّلسنة أن كردستان البارزاني قال أیام تأجیج المالكي للصراع ضد ا

. مستفیدة من ھذا الصراع ألنھ ینھك العراق

ّمتأمال في ھذا الجو المسموم، كتبت مرارا أن من مصلحة الشعبین 
العراقي والكردي اإلنفصال عن بعضھما والسعي لنسج عالقة جوار 
ّودیة تحكمھا القوانین المنظمة للعالقات الدولیة فذلك خیر من إحساس 

ودعوت، وال زلت . أنھم خاضعون إلستعمار قوة أجنبیةُخمس الشعب ب
أدعو، إلى أن یجري استفتاء الكرد على اإلستقالل في موعد قریب 

حل لمظالم إقلیم : ّتتحدد على إثره طبیعة ووظیفة المباحثات مع بغداد
وألن الجو . مع السلطة اإلتحادیة او تنظیم شكل العالقة بین دولتین

ادة في بغداد أن یكونوا ھم المبادرین إلى طرح ّمسموم، تمنیت على الق
ھذا األمر لكي یزیح العراقیین عن ضمائرھم الشعور بأنھم غاصبون 

ّعلى الكرد أن یقرروا بأنفسھم إن كانوا یریدون اإلستقالل . لحق الكرد
على الكرد أن یقرروا أین تكمن مصلحتھم وعلى العراقیین . أم ال

ر المصیر ألي شعب ھو مبدأ إنساني یعلو فحق تقری. اإلمتثال إلرادتھم
ولو كانت الشعوب الطامحة لتحقیق استقاللھا . على أي دستور وطني

.ّركنت إلى الدساتیر الوطنیة لما حصل شعب على حریتھ

إن لم یتم تأجیل اإلستفتاء في (اآلن، وقد اقتربت ساعة الحقیقة 
ُلو كنت : ّعلي أن أجیب على السؤال الحارق) اللحظة األخیرة

.ال: ّكردیا فھل سأصوت لإلستقالل؟ جوابي بكل بساطة ھو

أزیح جانبا اإلعتبارات اإلقلیمیة والدولیة وأفترض، كما یفترض 
البارزاني، بأن العالم سیتعامل مع األمر الواقع بعد إعالن الدولة وبعد 
ّأن یرى أن كردستان متحمسة للعب دور الحلیف مضمون الوالء 

بعیدا وأفترض أن بغداد لن ترى في تعامل بعض وسأذھب. للغرب
الدول إیجابا مع كردستان خطوة عدائیة تضع تلك الدول في موقف 

وسأتجاوز الوقائع . المفاضلة بین صداقة العراق أو صداقة كردستان
اإلقتصادیة التي تقول أن متوسط إیرادات تصدیر نفط كردستان 

تقل عن متوسط العائد ) وكبما فیھا عوائد نفط كرك(للمواطن الكردي 
وسأزیح . من النفط العراقي الذي یحصل علیھ المواطن الكردي اآلن

جانبا واقع أن كردستان ال منفذ مستقال لھا لتصدیر نفطھا بل البد من 
وسأفترض أن مستوى . مروره عبر تركیا التي تستطیع خنقھا اقتصادیا

افتراض واقعي إلى الفساد وھدر الموارد في بغداد وأربیل متساو، وھو
وسأفترض أن كردستان ستنجح في تنویع موارد دخلھا . حد كبیر

وتصبح دبي الشرق األوسط كما یعلن قادتھا وھو افتراض أبعد ما 
.یكون عن التحقق

اندفاع كردستان المتسارع نحو اإلستقالل مبني على شكواھا من أنھا، 
متكافئة في ّبعد أربعة عشر عاما تلت سقوط صدام، لیست شریكة

السلطة اإلتحادیة في حین أن الوقائع تقول أن كردستان تتمتع بسلطات 
تتجاوز ما تتمتع بھ مقاطعات سویسرا ذات النظام اإلتحادي األقل 

لقول " كردي"لكن ھذا لن یكون دافعي ك. مركزیة في العالم بحدود
.صریحة لإلستقالل" ال"

ّتتفوق على بناء دولة دافعي ھو أن كردستان لم تبن دولة مواطنة
المحاصصة الطائفیة الریعیة الفاسدة في العراق وأن تحررھا من القید 

. العراقي لن یجعلھا أكثر فسادا وریعیة فقط، بل دولة بولیسیة كذلك
ّنظام حكم العراق اإلتحادي متحیز ضد العرب السنة ودستوره ملئ  ّ

ّلم تتجرأ على لكن سلطة بغداد. بصیاغات تمؤسس المرجعیة الشیعیة 
ّمنع رئیس البرلمان السني من دخول بغداد وال على منع انعقاد جلسات 

السلطة التنفیذیة لكردستان التي تستمد شرعیتھا . البرلمان لمدة سنتین
من برلمانھا قامت بذلك بكل بساطة فأوقفت بیشمركتھا على مداخل 

تى لتبقي العاصمة أربیل وطلبت من رئیس البرلمان العودة من حیث أ
. ّالبرلمان معطال منذ أكثر من سنتین

أحزاب اإلسالم السیاسي الشیعي الحاكمة في بغداد استقوت باألغلبیة 
ّالسكانیة للشیعة لتعمق وتسیس اإلنقسام المجتمعي بین جنوب ووسط  ّ

والحزب الدیمقراطي الكردستاني الحاكم . ّشیعي وغرب وشمال سني
ّفي أربیل ودھوك عمق وسیس ا إلنقسام المجتمعي بین وسط وغرب ّ

. موال لھ وبین شرق وجنوب بعید كل البعد عن سلطتھ

ّال تعج كردستان بالمیلیشیات والعصابات المسلحة لكن لھا جیشان  ّ
عجزت القیادة السیاسیة الداعیة إلى اإلستقالل وبناء الدولة عن 

ضمانة ھذان الجیشان كانا قبل عقدین طرفي حرب أھلیة ال . توحیدھما
.لعدم تجددھا في الغد

أتابع، أنا المواطن الكردي، أداء نوابي في البرلمان العراقي لكي أرى 
سلطة بغداد تبني كل . صورة ما سیدور في برلمان بلدي بعد اإلستقالل

ّنوابي صوتوا بحماس لكل ما یكرس . حساباتھا على المحاصصة ّ ّ
ّالسلطة اإلتحادیة ّالمحاصصة بل أن شكواھم من عدم نیل حصتھم من 

. ھي في جوھرھا شكوى من عدم المضي بالمحاصصة شوطا أبعد

عصام اخلفاجي
العراق

أنا الكوردي 
إذ أقرر 
مصريي
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ّنوابي كانوا في مقدمة الرافضین لدعوات إحالل مھنیین كفؤین في 
ّنوابي . المراكز القیادیة لكي ال تتخلخل حصص الطوائف والقومیات

لم یصدر . مدركون أن كسر نظام الكوتا في بغداد یكسره في كردستان
وابي وال عن قادتي السیاسیین موقف واحد مؤید للتظاھرات عن ن

نوابي مدركون أن دعم . والحراك الجماھیري المطالب بمحاربة الفساد
التظاھر والحراك المدني في بغداد یعني دعمھ في أربیل والسلیمانیة 

ّنوابي . وأن فتح ملف الفساد في بغداد یعني فتحھ في أربیل والسلیمانیة
ّح قانون یقید بشدة حریة التعبیر ألنھ یكرس ماتقوم بھ ّصوتوا لصال ّ

.سلطة اإلقلیم أصال من تضییق واعتقال لإلعالمیین

فضائح نھب أبناء وأقارب المسؤولین أكبر وأكثر . سلطة بغداد فاسدة
ّلكن الحذر من مقارنتھم بماض صدامي كریھ أملى . ُمن أن تحصى

ولكن كردستان ال ترى . طةّعلیھم تجنب وضع أقاربھم في موقع السل
مشكلة في أن یكون البارزاني رئیسا لإلقلیم وابن أخیھ رئیسا لوزرائھ 

.وابنھ مستشارا ألمنھ القومي

َفبم یعدني، قائدي، رئیس اإلقلیم وھو یدعوني، أنا الكردي البسیط، 
للتصویت بنعم على اإلستقالل؟ 

ب الكردي، آمل أن مثلما دعوت قادة بغداد إلى اإلستماع لصوت الشع
ومثلما یطالب قادة كردستان، . تستمع سلطة كردستان لصوت شعبھا

ّمحقین، بحق تقریر المصیر، آمل أن تمنح شعبھا حق تقریر مصیره 
: 2004آمل أن تمنحھ الحق الذي طالبت بھ ونالتھ عام . بال تخویف

الحق في تعطیل اي قانون إذا رفض ثلثي سكان ثالث محافظات، أي 
آمل أن یعتبروا . ى عشرة في المئة من مجموع السكان، تمریرهحوال

. التصویت على اإلستقالل الغیا إن لم یحظ بأغلبیة الثلثین على األقل
آمل أن یدركوا أن العالم یرى ممارستھم الفاضحة لإلرھاب المعنوي 

والتخوین بحق من یدعو إلى تأجیل ) ّوالجسدي الموثق مرارا(
.داإلستفتاء من األكرا

آمل أن یعرفوا أن منح شیوخ الدین سلطة إصدار فتاوى بتحریم 
ھو مقدمة منحھم سلطة على الدولة والسیاسة " ال"التصویت ب 

ّستذوب الحركات المركزة على المطالب القومیة مثل اإلتحاد . مستقبال
الوطني الكردستاني لتنضوي طائعة أو مشتراة أو مرغمة في جسم 

.السلطة

لست . یل اإلسالمي ینتظر فرصة الخیبات القادمة بكل تأكیدلكن البد
لكنني أرتعب من . أكثر حرصا على كردستان من شعبھا بالتأكید

صورة كردستان التي لن تشبھ دبي قدر ما تشبھ جمھوریة جنوب 
ّدولة فاشلة تتقاتل فیھا قوتا بیشمركة وتصعد في ظل القتال . السودان

تدعمھا ھذه القوة اإلقلیمیة أو تلك بالضرورة میلیشیات إسالمیة 
ویصدر مجلس األمن الدولي قرارات بشأن إیقاف القتال والالجئین 

. فیھا

أدرك، وقد عشت التجربة الفلسطینیة سحر السعي وراء علم ونشید 
ّوطني یعمق الحس بالھویة ّ ولكن الویل، كل الویل، یوم یصعد جمال . ّ

قق حلم شعبھ بعد قرن من عبد الناصر الكردستاني بطال قومیا ح
یومھا قال . العذاب لیبني دولة بولیسیة تلوح غیومھا السوداء منذ اآلن

إرفع رأسك : ّعبد الناصر النزیھ الذي لم یتلوث بالفساد وال المحسوبیة
ّرفع المصري رأسھ لیركع للبطل الذي حرره . یا أخي، أنت مصري

.ولیستمر راكعا لستین عاما الحقة

الجمل وصاحبھ

ًیقال بأن جمال  مرض مرضا  شدیدا ، وشارف على الموت ، فتأثر  ُ
یا جملي المخلص: ًصاحبھ كثیرا ، وجلس قرب رأسھ ، وقال لھ بحزن 

ُھا أنت ذا تحتضر ، لذلك أرید منك أن تسامحني على كل تلك المشقة 
نالمشقة التي عانیتھا ألجلي كل تلك السنین الطویلة ، فأنا أعلم كم م
إنني : ّكابدت دون أي شكوى أو تذمر ، فأجاب الجمل المریض 

ًأسامحك على كل شيء ، لكن أمرا واحدا ال أستطیع أن أسامحك علیھ ،  ً ّ
ًعلھ ذاك الیوم الذي جعلتك تحمل فیھ كیسا من : فقال صاحب الجمل  ّ

ال ، فھذا األمر : فأجاب الجمل . الملح ، مما جعلك تسقط تحت ثقلھ 
ّإذا علھ ذاك الیوم الذي أجـرتك : فرد صاحب الجمل . محك علیھ أسا ّ

: فقال الجمل . فیھ ألھل القریة ، لتحمل أكیاس قمحھم إلى المطحنة 
ًصحیح أنھ كان یوما شاقا ، لكنني أسامحك علیھ أیضا ، فاحتار صاحب 

. أنا ال أذكر بأنني قسوت علیك أكثر من ھذین األمرین : الجمل ، وقال 
بل أن ھناك إساءة ال یمكنني نسیانھا ، فأنت تعلم بأنني : بھ الجمل فأجا

كنت أقوم بكل أعباء بیتك بإخالص وبدون تردد ، وقد خدمتك كل ھذه 
السنین ، ورغم كل ذلك ، كنت تربط لجامي برأس حمارك األسود 

!لیقودني دائما ، وھذا ما ال أستطیع أن أسامحك علیھ أبدا ؟

الملك والوزیر

ًال أنھ كان ھناك ملك یحب خیلھ كثیرا ، والسیما مھرا كان عزیزا یق ً ً ّ
: ّعلى قلبھ ، حتى أنھ لم یكن ینقطع عن ذكره في مجالسھ ، وكان یردد 

لیحصل ما یحصل ، ولكن من یأتیني ویقول بأن مھرك قد مات ، 
بعد مضي فترة ، دخل سائس خیل الملك إلى الحظیرة .. فسأقطع رأسھ 
میتا ، احتار السائس في أمره ، ولم یدر ماذا سیفعل ، فرأى المھر 

انتفخ : ّوكیف سینقل النبأ إلى الملك ، مضت عدة أیام على ھذا النحو 
ًفیھا المھر ، وفاحت رائحتھ ، فذھب السائس لیال إلى بیت الوزیر ، 

ال أعرف ما الذي أقولھ لك ، فمھر الملك قد مات .. یا سیدي : وقال لھ 
ًام ، وفاحت رائحتھ في الحظیرة ، وقد جئت إلیك ، راجیا منذ ثالث أی

. أن تجد طریقة تخبر فیھا الملك بھذا الخبر المشؤوم
أطال هللا .. موالي : في الصباح ، دخل الوزیر على الملك وقال لھ ..

ّفي عمرك ، وأدامك لنا ذخرا ، لقد مضت ثالثة أیام وأنا أتجول بین  ً
فرد . ویدعون لك بدوام الصحة وطول البقاء ُالجمیع سعداء ،: الرعیة 
ُّحسنا أیھا الوزیر ، وما حال مھرنا ؟ فأجابھ الوزیر : الملك  .. موالي : ً

ّمضت عدة أیام ، ومھرك مستلق على ظھره ، یرفع قوائمھ نحو السماء 
ّیعني ھذا أن : ّفرد الملك . ، یتوجھ إلى هللا ، ویدعو لك بطول البقاء 

نعم ، صدقت یا موالي ، لكنني لم : فأجابھ الوزیر ! المھر قد مات ؟
وھكذا أنقد الوزیر رأسھ .. قال ذلك من مات ، بل أنتمنأقل بأنھ

.ورأس السائس من سیف الملك

قصتان من التراث 
الشعيب الكوردي

أحزاب 
اإلسالم 
السياسي 
الشيعي 

احلاكمة يف 
بغداد 

استقوت 
باألغلبية 
السكانية 

للشيعة
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رد لشعوب المنطقة بعد اإلسالم، تجاري خدمات أغلبیة وما قدمھ الك
ساني، قادتھم في الواقع السیاسي العسكري، وأئمتھم في الحیز اإلن

وفقھاءھم في خالفاتھم المذھبیة، ومن الذین حاولوا تقلیص الصراع 
ولم تنفع أغلبیة الشریحة السیاسیة . بین الشیعة والسنة لمصالح سیاسیة

والثقافیة التكفیریة والقومیة العنصریة، نتائج علم الكالم، والفتاوي، وال 
ة، بقدر ما تأویالت العلماء المسلمین الجاھدین لتھذیب فرقھم الضال

. ًنفعھم الوجود الكردي، شعبا وقضیة

رد في تخفیف أو طمر الصراعات الفجة، الملیئة باألحقاد، وساعدھم الك
والدائمة الحضور بین سلطاتھم االستبدادیة، مثلما لم تستطع أیة جھة 

لیس ألنھم تدخلوا وأقنعوھم، أو جروھم إلى حوارات للمصالحة، . فعلھا
تھم الملیئة بالحقد والعداوة للكرد، والمتزایدة كلما بل على خلفیة ثقاف

.ردیةوتصاعدت المكتسبات الك

رد عندما یرون أن معظم صراعات القوى اإلقلیمیة وفلم یعد غریبا للك
ردیة، وأضغان أنظمتھم بین بعضھم وتذوب عند حضور القضیة الك

ن تتماھى عند حضور قضیة كردستان القادمة كدولة مستقلة كغیرھا م
الدول المجاورة، فتظھر جلیة عداوتھم وتدفعھم لیشكلوا قوة موحدة 
لمحاربة الكرد، خاصة عندما یدركون بأنھم ال یستطیعون المواجھة 

.بشكل انفرادي
ردي وقادتھ التاریخیین من خدمات جلیلة وفرغم كل ما قدمھ الشعب الك

د روومصیریة للشعوب المجاورة، تظل أنظمتھا مرعوبة من قوة الك
الخام الكامنة، وقدوم كردستان بكیان جیوسیاسي یجاري أكبر الدول في 

.المنطقة، ودیمغرافیة واقتصادا وثقافة حضاریة ستجلب اھتمام العالم

مقابل كل خدمة وطنیة أو محاولة لترسیخ : إنھا لجدلیة أكثر من غریبة
ن مفاھیم اإلخوة مع الشعوب المجاورة یتلقى الكرد الضغینة والطعن م

الخلف، وبعد كل انتصار لھم على المتربصین بشعوب الشرق یزداد 
حسد سلطاتھم المدموج مع الكراھیة، وینشرونھا بین شعوبھم 

. وبتخطیط

ردي رؤیة تحالف القوى اإلقلیمیة ولقد أصبحت من المسلمات عند الك
الشیعیة والسنیة ومؤامراتھم عند حضور قضیتھم، ومثلھا اتفاق 

العلمانیین، وداعش أو أمثالھا مع البعث، وتركیا مع التكفیریین مع
إیران والمعارضة السوریة مع سلطة بشار األسد، وأئمة والیة الفقیھ 

.مع الوھابیة ومعھما المنظمات اإلرھابیة

ردیة في المؤتمرات والحوارات الدولیة األخیرة، وفحضور القضیة الك
ة، فتبدى وكأنھ عامل سارعت من تالحم كل القوى اإلقلیمیة المذكور

خیر للمنطقة، وھي كذلك فیما لو استمرت حواراتھم من أجل مصالح 
لكن ولألسف فإن األنظمة المبنیة على ثقافة الكراھیة ! شعوب المنطقة

والحقد ال تستطیع التخلص من سجیتھا، ولن تحدث حتى عندما یخسر 
ة إلى ردیوالكرد المكتسبات التي حصلوا علیھا، وتعود القضیة الك

. العتمة، ألنھم یتشربون من ثقافة ملیئة باألحقاد والكراھیة تجاه األخر

رد والشعوب األخرى، بأن ولقد أصبحت واضحة لدى المثقفین الك
تنامي القوة الكردیة تزید من مكتسبات الشعوب المجاورة، وھذا ما ال 
تود سلطاتھم تبیانھ، ویعملون على طمسھا، ألنھا تضعفھم بالمقابل

فالسلطات . وتقلل من ھیمنة أنظمتھم الشمولیة االستبدادیة في المنطقة
رد وشعوبھم تقترب ــــوالحاكمة تدرك بأنھ كلما تمتنت العالقة بین الك

اتھم،ـنھای

وكرد فعل استباقي، یستخدمون كل األسالیب لتكریس الصور النمطیة 
م، ویجندون حركات ثقافیة رد في ال شعور شعوبھوالمعادیة للك

. ردوومراكز أبحاث لتصعید موجات العداوة ضد الك

وبالمقابل یخططون ضد رفاھیة شعوب المنطقة، وبلوغھا مراحل 
متقدمة من الدیمقراطیة والثقافة الصحیة، ألن ھذا التطور سیؤدي إلى 
حالتین، أوال إزالتھم، وثانیا نجاح القضیة الكردیة، وتدرك األنظمة 

قلیمیة المحتل لكردستان أن حصول الكرد على حقھم في تقریر اإل
مصیرھم، وبناء كیان سیاسي دیمقراطي حضاري، ستكون مقابل 

.ضعفھم أو زوالھم

ردیة إلى ووخیر مثال على ما نحن بصدده، ھي أن المكتسبات الك
جانب مطالب حركتھم السیاسیة والثقافیة تشمل كل الشعوب، وجمیع 

السوري، وغایتھا الفائدة واألمان لكل سوریا، وحریة أطراف النسیج 
الشعب الكردي أھم عامل إلزالة الھوة بین القوى اإلقلیمیة السنیة 

ردیة تدفعھم على تخفیف الضغینة بین ووالشیعیة، ألن القضیة الك
ًرد مثل ھذه الخدمات لشعوب المنطقة، بدء وبعضھم، والتاریخ یشھد للك

ألرض الشرق من االجتیاحات األوروبیة، من تحریرھم، في الماضي 
وصونھم لكرامة شعوب الشرق المسلمة والمسیحیة، إلى الیوم وھم 
یتبوؤون جبھات الصراع ضد اإلرھاب، وحروبھم ضد داعش 

وكان لھم وال یزال دور . والتكفیریین والعنصریین القومیین خیر مثال
.قةفي تشذیب األحقاد بین الفرق والملل اإلسالمیة المار

رد، ال بد من تجاوز خالفاتھم، ووألھمیة تماسك الك
واالتفاق على بعض نقاط التقاطع، فھم إذا عرفوا كیف 
یحافظون على المكتسبات التي یحصلون علیھا، وتفعیلھا 
وتصعیدھا، وتمكنوا من استغالل قوتھم الخام بشكل 
منطقي، فال نستبعد بأنھم سیقودون في القادم من الزمن 

.لمنطقة إلى الحریة والحضارةشعوب ا

ًلطرح ھذه الجدلیة على طاولة البحث والنقاش سنقدم ال حقا حلقات في 
.ردوقضایا تھم قادمنا، كك

كرها 
بالكورد

حممود عباس. د
كوردستان
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 نحن على ابواب االستفتاء وفي وضع سیاسي اجتماعي اقتصادي
نعتقد بانھا ونحن بین مجموعة من الدول ال یمكن ان . ثقافي معلوم

كما و نحن ایضا في . ناجحة و ضامنة لحقوق شعوبھا و مستقبلھم
منطقة عیون و انظار الجمیع علیھا وھي قلب العالم و مركز اھتمام 
الجمیع، لكونھا ھي التي تضع ایة دولة یمكنھا ان تضمن مصالحھا في 

ونحن ایضا من الشعوب المغلوبة على . العالم ان فرضت ما یھمھا ھنا 
مرھا و لكننا نحن الكورد نعاني من الویالت والمآسي نتیجة ما فرضھ ا

االستعمار البریطاني على منطقتنا في یومھ قبل المتسلطن على سلطات 
انانیة من قبل بریطانیا لفرض لتي الحقنا بھان وجاء ذلك غدرا والدول ا

ضمان مستقبل شعبھا على حسابنا، وجعلنا نحن بانفسنا مصدر القلق و 
الفوضى لنا و لحیاتنا و لمن الحقنا بھ، و ھذا ھو غدر التاریخ الكبیر، 
اضافة الى معادالت اخرى كانت لھا االثر البالغ على ما عانیناه في 

.لقرن الماضي والیزال الصراع الدامي التي ابتلینا بھ طوال ا

الوضع االجتماعي الثقافي لشعوب المنطقة والعقلیة المتبلورة لدى ھذه 
الشعوب و ما تبرز من السلطات المنبثقة منھا على مستوى، ال یمكن 
ان نعتمد علیھ حتى مستقبال في انھ یمكن ان نعیش بسالم و امان 

شعوب السائدة كمواطن درجة اولى متساویة الحقوق و الواجبات مع ال
. و القوى المتنفذة التي تبرز منھاو االكثریة التي تحكم ھذه البلدان 

عندما نكون نحن كما فیھ و كما اثر علینا ما استوردناھا من الصفات 
منھم بانخراطنا او ما دخلت الینا عنوة من العادات والتقالید المؤثرة 

ن ما یتوارثونھ من على تربیتنا و حتى اخالقنا، مع ما یتمتعون بھ ھم م
ُالنظرة الدونیة الى االخر وكانھ ھو االدنى َخلقا و خلقا، ال یمكن ان 
نتوقع ان نتعایش بسالم وامان و نسعد انفسنا و غیرنا كما تعیش شعوب 

اي النخبة المثقفة التي تحمل االفكار و العقائد . الدول المتقدمة 
ةمییفیة والكلكت باالتي ال تشوبھا اي سمة لیسوالنظرات االنسانیة

التي یمكن ان تقف مع فرض العیش بالتآخي والتساوي كمواطن، وھي 
قلیلة جدا وغیر مؤثرة طالما سیطرت االمیة والتخلف على ھذه البلدان، 
وال یمكن ان نعتقد بانھا یمكن ان تزید نسبة كي نضمن السیر نحو ما 

والواجبات نرید من التعایش السلمي وان نكون متساوین في الحقوق
وفي ظل دولة مؤسسات و لیست دولة القومیة و الحزب الواحد والدین 

. العائلة والحلقات المصلحیة الضیقة العشیرة ووالمذھب و

ان كانت الدولة التي نعیش ضامنة لحقوق الجمیع و متعاملة مع الجمیع 
بعیون ناظرة الى الشعب الواحد صاحب الحق و الواجب غیر المتفاوت 

متناقض، فھل یمكن ان یحلم اكثریة الشعب المطلقة بدولة یمكن ان و ال
تحكمھا عائلة او عشیرة او اسرة فاسدة حتى النخاع و ال یتردد في 
الدفاع عنھا و یضحي بدماءه من اجلھا، سواء بنى تلك االمنیة والنظرة 
على اسس حقة او كما ورثھا من السمات و الصفات التعصبیة التي 

تاریخھ بنفسھ او وردت الیھ من خالل االحتكاك و الخلط اكتسبھا خالل
الداخلي او نتیجة الغزوات التاریخیة الكبرى باسماء و ادعاءت واھیة 

.لم تكن لھا ایة صلة بالشعب االصیل 

نحن على ابواب اجراء علمیة االستفتاء كاھم حدث، وعملیة الیوم و
عدد ان یمارسوه كحق دیموقراطیة للجمیع سواء كانوا كبیري الحجم وال

. او لشعب صغیر الحجم و متناسي تاریخیا 

اما بالنسبة لشعب ضحى وعانى طوال تاریخھ، وھي عملیة مصیریة 
حاسمة و نقلة نوعیة وانعطافة من جمیع النواحي سواء لھ او للشعوب 

وان تعارضنا ھذه . العراق وللمنطقة من جمیع النواحيالعراقیة في 
ع التي تعیشھ وما توارثتھ وابلت ـھي ایضا من الواقالجھات التي تعاني

حال انبثاق دولة و في مثل ھذه الظروف والواقع لن نا فيـبھ غیره، فان
نكون افضل منھم وضعا ومعیشة لمدة طویلة، بل ما یمكن ان نستفاد 
من ھذه العملیة ھو ازاحة عائق كبیر امام النضال لنیل الحقوق العامة 

وة االولى للعمل على بناء دولة القانون والمساواة والتوجھ نحو الخط
خالل مدة طویلة ایضا، ولكن دون خوف من دس السم والتدخالت 
وخرز الخنجر من الظھر من قبل من لھ المصلحة في عدم تقدمنا، 
فعندما تكون لنا الحدود التي تمنع االخرین من اللعب على اوراقنا 

. الداخلیة تزید الفرص امام نجاحنا 

ھذه ھي الحالة، اي اننا یمكن ان نفید االجیال التالیة في بناء دولة لھم 
ولكن في الوضع العالمي الحالي وما تفعلھ العولمة والتداخالت 
والتقارب بین الدول، یمكن ان نعتقد بان المدة او المسافة لنیل بعض 
الحقوق البدائیة قد تقصر وتطول اخرى و یمكن للشعوب ان تقفز على 

. كنا نعانیھ وتعانیھ اجدادنا من قبل ما

وال استبعد ان تاتي مرحلة ولكن بعیدة جدا ان تطلب االجیال ازاحة 
الحدود التي نحاول ان نبنیھا الیوم، و علیھ، كل ھذا الكالم من اجل ان 
اقول اننا ذاتیا وموضوعیا بحاجة الى دولة و حدود في ھذه المرحلة 

التضحیات ة كي نتمكن من رفع الفوضى ووالى مدة غیر معروفة النھای
المآسي عن انفسنا وعن الشعوب االخرى ونتقدم خطوة الزاحة الفساد و

.والفوضى من السلطات التي یمكن ان تستفاد في بقائنا على ھذا الحال 

اما ما نتمناه و یجب ان نعمل لذلك، ھو الدولة التي نرید ان تكون و ما 
:اكثر من معاناتنا الحالیة ھوالعمل لكي ال نعاني داخلیا 

أية دولة 
كوردستان 

نريد؟
عماد علي

كوردستان
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یجب عدم فسح المجال امام السلطة ان تكون بالشكل المتوقع ولحلقة -1
متنفذة سواء عائلیة او عشائریة او حزبیة، وان تكون دولة مؤسساتیة 

. الخرون من الدول القدیمة ھناونموذج كي یحتذي بھ ا

ث من اعتقد بان العملیة صعبة جدا و ھناك بصیص امل لما حدو
تمازج بین ابناء الشعب من تعلم و اكتسب مباديء تقدمیة من الخلط مع 
االخرین من شعوب الدول المتقدمة و نوعیة سلطاتھا و الحیاة ھناك من 
جھة اضافة الى وفرة الثروات التي یمكن استغاللھا في ھذا الجانب 

الى المامول، اضافة الى جدیة و نشاط النخبة وان كانت قلیلة جدا نسبة 
.التخلف العام المسیطر على االكثریة المطلقة من جھة اخرى

اننا نعتقد ان یبدا النضال الداخلي منذ اللحظة االولى العالن دولة -2
كوردستان، وتبدا الصراعات والمنافسات السیاسیة التي ال یمكن ان 
نخمن ما تنتجھ الحالة المستجدة، اال ان النتیجة مھما كانت ال یمكن ان 

.عود الى الوراء ن

ان نعتبر من اخطاء االخرین التاریخیة التي كنا جزءا منھا، ویمكن -3
العقلیة و لشعب معلوم الجوھر وان ال نعید ما یفرزه بناء دولة جدیدة 

.الشكل و التركیب و

اننا یمكن ان نشك في امكانیة التوصل الى المامول خالل ھذه المرحلة 
ناه، اال اننا على الیقین بان الدولة ضروریة و ال یمكن ان ندرك ما نتم

لنا لفترة نعتقد بانھا طویلة نتیجة لما علیھ واقع المنطقة من النواحي 
كافة، و لم تصل عقلیاتنا و امكانیاتنا المختلفة المطلوبة الى حد یمكن ان 
نتوقع بناء دولة مؤسسات من قبل خامات ما نحن نعیشھ في ھذه الدول 

ة معقولة ان بقینا على ھذه الحال من انعدام دولة منذ قرن في فتر
كوردستان و انتظرنا التغییر، و علیھ یمكن ان نزیح الثقل و العائق 
امام التطور الذي ننشده و امام االخرایضا من خالل بناء دولة تنتشر 
فیھا المساواة وخطو الى االمام، بعیدا عن التدخالت االخرین في 

.شؤونھا 

ا دیموقراطیة و مقبولة لدى الجمیع، بعیدة عن الفساد دولة بدرجة م
ومسالمة و امنة و ال ترید اال الخیر لھا و لغیرھا من الجوار، دولة 
تضمن عدم التدخل في شؤون االخر و تمنع التدخل في شؤونھا، دولة 
عصریة و علمانیة لھا القدرة على ابعاد اي احتمال ان تكون دولة 

یة او مذھبیة، و نحن متفائلون في ذلك الن ملكیة او عقیدیة او دین
عصارة الفكر والراي العام ال تدع ان تتوجھ الدولة الكرودستانیة نحو 
ھذا، و یمكن ان تؤثر المتوارثات من تاریخ الكورد الغابر و تحوالتھ 
على ھذا الموضوع ایجابیاا و یمكن ان نتوقع ابعاد احتمال تاثیر 

ن ھذا الجانب، و علیھ، نعتقد بان بناء االخرین على دولة كوردستان م
حدود الدولة تمنع االفرازات التي تطلقھا الدول االخرى و تمنع ان 
یفرض االخر امورا ال یؤمن بھا الشعب الكوردستاني، و عندما دخلت 
نسبة ولو قلیلة منھا ادرك الجمیع بانھ دخیل ال یمت بصلة بالشعب 

اي كل االمنیات . المتوارثة الكوردستاني و اصالة تاریخھ و سماتھ 
تبنى على ان تكون دولة مدنیة علمانیة تقدمیة في اخر المطاف و 
ستكون بذرة للتغییر في المنطقة، ان لم یكن ھناك ما لیس في الحسبان، 

.او اثرت ما تفرضھ الدول االخرى على الداخل الكوردستاني 

دسدتان اي باقصر جملة یمكن ان نعبر عن ما نرید من دولة كور
المستقبلیة، ان تكون دولة مدنیة علمانیة ترید الخیر لنفسھا و لغیرھا 

تؤمن بالمؤسساتیة في الحكم في الحریة ى حد سواء وعل

والدیموقراطیة، وھذا یتطلب نضاال مختلف الشكل حال انبثاق الدولة 
: اي تكون دولة، ومنذ یومھا االول

كانت ھناك تكتیكات لھا استراتیجیة واضحة ملتزمة بھا وان-1
.ضروریة من اجل الحفاظ على الذات من شر المتدخلین 

غیر مستندة على ایة قوة في السیطرة على الحكم وتعتبر نفسھا -2
طلیعیة وانما معتمدة على فرض اسس المؤسساتیة والدیموقراطیة منذ 

.اللحظة االولى التي ھي اھم من انبثاق الدولة 

نات الشعب الكوردستانیة و ان ال تعید ما فعلتھ ان تھتم بكافة مكو-3
القومیات السائدة على الحكم في العراق منذ تاسیسھ، ویجب ان تعمل 
على المساواة و ضمان حقوق الجمیع على حد سواء، وھو اھم دعم 

.لبناء الدولة المدنیة الدیموقراطیة 

النسانیة ان تضمن حقوق االنسان و الحریة العامة و تستند على ا-4
كفكر و عقیدة و شعار و تعمل علیھ عملیا على ارض الواقع ولیس 

ان تكون السلطة و. صالح كما تفعلھ الدول االخرى لفظا من اجل م
.مبنیة على اجماع شعبي 

عدم فسح المجال امام التاثیرات الخارجیة للتراجع عن االسس التي -5
ان تكون دولة تبنى علیھا مھما كانت الظروف، و االصرار على

.نموذجیة تفرض نفسھا على االخرین على ان یحذوا حذوھا 

یجب العمل على ان نمنع تاثیر الطاريء الذي یمكن ان یحدث على -6
االطار العام المرسوم للدولة او على سیاق ما یاملھ الشعب، وھذا ال 
یمكن ان نضمنھ اال بوجود مؤسسات مدنیة وضغوط الراي العام 

.و المنظمات المدنیة الفاعلة واالعالم 

و البحوث السیاسیة التقدمیة ان تسیر الدولة المامولة على الدراسات -7
ان تكون لھا اي بدیل في حال وقوف عراقیل امام سیاق مسیرة الدولة و

المدنیة في وسط ھذه الغابة التي تسیطر علیھا العقائد واالفكار 
.واالیدیولوجیات المتخلفة

ن ان یقترب من الخیال لو یاس المھتمون و المخلصون، كل ھذا یمك
ویحتاج ھذا الى العمل الجدي و االصرار والعزیمة واالرادة الحرة لكل 
ُفرد كوردستاني، وان یشاع و یسیطر راي عام داعم بعیدا عن السلبیین 
المؤثرین على الدولة و مجراھا، وان ال ندع المجھول ھو المسیطر 

اي اننا یجب ان . مرحلة ان نكون وحیدین حتما فیما یمكن ان نمر ب
نصر على مابعد انبثاق الدولة اكثر من قبلھا وھي اتیة مھما كانت 
الظروف وفي اي وقت كان الیوم او غدا، و ال یمكن ان نجد مرحلة 
تتوفر فیھا السمات المطوبة في الدول التي نعیشھا فیھا االن والتي 

اي . ضرورة انبثاق دولة كوردستان یمكن ان تنتفي بروز ھذه السمات 
انھا ضروة الدولة قبل الثورة المدنیة الحقیقیة مابعد بناء اسس الدولة 
وتجسیدھا والتي فرضتھا الظروف والواقع، واال الوالدة الطبیعیة ھي 
بناء و تجسید االسس قبل ایة خطوة عملیة مباشرة النبثاق الدولة 

ذه لیست الفرصة االخیرة والتي اتت ، ولو اننا اعتقدنا بان ھ.المامولة 
ھدرت فرص من قبلھا، واننا یمكن ان نخسر بناء الدولة الى بعدما

االبد لقلنا یجب ان نتریث من اجل بناء االسس الضروریة لتاسیس 
الدولة و من ثم نبدا بالعملیة النھائیة و اعالنھا رغما عن اي معارض 

مھما كانت قوتھ

يعاين
الكورد من 
الويالت 
واملآسي 
نتيجة ما 
فرضه 

االستعمار 
الربيطاين
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 ؛ األمین العام لالتحاد اإلشتراكي "حسن عبد العظیم"نشر السید
ًالعربي ھو اآلخر بیانا باسمھ الشخصي وذلك بخصوص قضیة 
االستفتاء في إقلیم كردستان وقد ضمن بیانھ موقفھ وقناعاتھ الفكریة 
ًوالسیاسیة بخصوص المسألة والقضیة الكردیة عموما والتي تكشف 

لعروبیة العنصریة مثل اآلخرین الذین ینتمون للثقافة عن رؤیتھ ا
القومویة العربیة وغیرھا من المشارب والتیارات السیاسیة العروبیة 
ًوالتي عموما تلتقي في مسألة العنصریة تجاه األقوام واألثنیات األخرى 
وحقوقھا الوطنیة ولكي ال نبقى في العمومیات فإننا سوف نستشھد بما 

لنكشف للقارئ الكریم مدىحقد وعنصریة " عبد العظیم"ورد في بیان 
ھؤالء األشخاص حیث یقول في أول الخطاب أو البیان وذلك بعد 
البسملة والتي تكشف ھي األخرى عن التزاوج بیت التیارین القومي 

: ًواإلسالمي العروبي مؤخرا، ما یلي

عربا لقد دقت ساعة العمل الثوري فالوطن السوري الذي ننتمي إلیھ"
وكردا وآشوریین وآثوریین سریان وتركمان وأرمن وجركس مسلمین 

العربیة التي ننتمي إلیھا مةألومسیحیین یتعرض للتجزئة والتقسیم وا
في یزیدیینإلكشعب سوري بكل مكوناتھ المذكورة مضافا إلیھا ا

والبربر والنوبیین والیھود غیر الصھاینة في مازیغألالعراق وغیره وا
ر وتونس ولیبیا والسودان ومالي وغیرھا من الدول المغرب ومص

العربیة في شمال أفریقیا تتعرض للتفتیت والتجزئة كنسیج وطني 
والتحول إلى كیانات ودویالت على أسس أثنیة عرقیة ودینیة وطائفیة 

یسیطر علیھا ویتحكم فلسطینومذھبیة تدور في فلك كیان یھودي في 

وقد انتقل مخطط الشرق ... ني بھا بدعم استعماري عنصري استیطا
الكبیر والجدید لتقسیم دول المنطقة من دور التخطیط في وسطألا

منتصف عقد السبعینات في القرن الماضي إلى دور تنفیذ جزء منھ 
ولألعبر احتالل دول إسالمیة وعربیة بدءا من أفغانستان في العقد ا

ثم بدأ تنفیذ ..الي من القرن الحالي واحتالل العراق ولیبیا في العقد الح
الذي تم إجراؤه في شمال العراق ستفتاءإلالجزء الثاني من المخطط با

تحادإلالتي یجریھا حزب انتخاباتإلواداریةإل، والتقسیمات ا
في شمال سوریة في الفترة القادمة بدعم أمریكي ) pyd((الدیمقراطي 

ودعم إسرائیلي معلن ومخطئ من یظن أن الھدف منھ تقسیم خفيم
تجزئة وتفتیت العراق وسوریة فحسب ،بل یستھدف أیضا تجزئة و

..".السعودیة ومصر ولیبیا والمغرب والسودان

" عبد العظیم"ما یالحظ ھو نبرة العسكریتاریة في خطاب السید ًأوال
والتي تذكرنا بالبیانات العسكریة " دقة ساعة العمل الثوري"مع مقولة 

اضي حیث اإلنقالبات العسكریة في خمسینیات وستینیات القرن الم
وبیاناتھا الثورویة الناریة، لكن دعونا اآلن من تلك القضیة رغم 

ونبرتھا في الدعوة للحرب وكأن السید عبد العظیم الواضحةدالالتھا 
ًیرید أن یعقد مجلسا حربیا وبقناعتي لو ملك جیوشا ومیلیشیات لمارس  ً ً

ًھكذا ذھنیة إقصائیة، طبعا ضد اآلخر أسوأ أنواع التنكیل والقمع مع 
أقولھا عن قراءة ومعرفة وتجربة شخصیة مع ھذا التیار فقد كانوا من 

العروبیة العنصریة في عملنا المشترك بإعالن دمشق اراتأكثر التی
وكانوا یرفضون أي شيء إسمھا القضیة أو المسألة الكردیة، بل حتى 

" كردیة في سوریامشكلة "إنھم كانوا یرفضون أن یقولوا؛ بأن ھناك 
ورغم ذلك أتحفنا اإلخوة في االتحاد الدیمقراطي وقبلھم أطیاف الحركة 

أن " أي جماعة عبد العظیم"أنھ یمكن لھؤالء؛ ىًالكردیة عموما عل
ًیكونوا جزء من المعارضة وأنھ یمكننا أن نتشارك معھم في جبھة 

.سیاسیة ولألسف

ًي، بل والمتناقض ضمنا ًلنعود مجددا للبیان وخطابھا العنصرلكن
ًحیث یقول في فقرة منھ بأننا جمیعا؛ أي كل المكونات السوریة كردا  ً

ننتمي لألمة العربیة كشعب .. "ًوعربا وجركس وأرمن وآشوریین وو
تتعرض .. الدول العربیة"ثم یأتي لیقول لنا في مقطع آخر بأن " سوري

دویالت على كنسیج وطني والتحول إلى كیانات ولتجزئةللتفتیت وا
، "أسس أثنیة عرفیة ودینیة وطائفیة ومذھبیة تدور في فلك كیان یھودي

ًیعني كیف نكون جمیعا؛ أقوام وشعوب وقبائل وعائالت وأفراد ننتمي 
لألمة العربیة ومن ثم ھناك من یرید أن یقسم البلدان العربیة على أسس 

نتمي ألمة عربیة ًقومیة إثنیة، ھي واحدة من إثنتین؛ إما إننا جمیعا ال ن
بل نحن شعوب وأمم مختلفة وبالتالي فمن حق _ وھو الصحیح_واحدة 

تلك الشعوب واألمم أن تكون لھا دولھا وكیاناتھا الخاصة كأي أمة 
وإما ھذه الحركات والشعوب ال تذھب باتجاه تأسیس .. وشعب في العالم

یست ل" عبد العظیم"كونھا وبحسب إدعاء إثنیةدول ذات صبغة قومیة 
وھو االفتراء على التاریخ ) مكونات تنتمي لألمة العربیة الواحدة(إال 

.والواقع االجتماعي

ال یكتفي بطرح القضیة من وجھة نظر " عبد العظیم"السید ًطبعا
بنكھة " الثورویة"عروبیة عنصریة، بل یذھب إلى تقدیم حلولھ 

ضابط األمن ) لولح(العروبة، بل لنقل قراءتھ الشوفینیة والتي تذكرنا بـ
ومشروعھ البغیض بخصوص الكرد " دمحم طلب ھالل"السوري 

بيــان 
حسن عبد العظيم
والعنصرية العربية

بكل جتلياا
بري رستم

سورية
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ویبقى السؤال الھام للرد على ما یجري "والجزیرة حیث یقول البیان؛ 
من خطوات عملیة على الرغم من التطمینات والوعود التي تقدمھا 

المتحدة بالنسبة لسوریة ممألالقوى الدولیة والوثائق الصادرة عن ا
وغیره 2254و2118منألالمعزز بقرارات مجلس ا1نیفكبیان ج

ما یجري أمام سمع أنوبیانات فیینا ومیونیخ ووثیقة المبادئ في حین 
وتجزئة الشعوب وطانألالمجتمع الدولي وبصره ھو تقسیم ا

على البد من خطوات عملیة للرد بدالفي تقدیري ..! والمجتمعات 
من السب والشتم التقرة بدالمستوى الشعبي وعلى مستوى الدول المس

..".والتخوین

: تقدیره فیجب أن تكون الحلول وفق الخطوات التالیةوبحسب

أول ھذه الخطوات على الصعید الشعبي في سوریة ھو أن تبادر قوى "
داریةإلوالتقسیمات استفتاءاتإلالمعارضة والثورة لرفض نتائج ھذه ا

ب على الشعب بقوة التي یفرضھا مكون واحد من الشعنتخاباتإلوا
والخارجیة لرفضھا لمعرفة قلیمیةإلوابیةالسالح ودعوة الدول العر

مواقفھا الحقیقیة منھا ومحاصرة ومقاطعة ھذا المكون الخارج على 
، وثاني ھذه الخطوات العودة ..الجغرافیا والتاریخ والمصیر المشترك 

الروابط بكتفاءإلوعدم امةألابناءألللتمسك بالعروبة كرابطة جامعة 
سالمإل،،وثالثھا التمسك بالدینیةالعشائریة والمذھبیة والطائفیة وا

الحضاري كرابطة أوسع تجمع العرب المسلمین بالمسلمین من جمیع 
رابعھا دعوة الدول العربیة المستقرة كجمھوریات وممالك .. القومیات 

اتحاد قامةإلو أمارات والجامعة العربیة إلى العمل الجاد والسریع 
أمنھا الوطني والقومي یةكونفیدرالي أو فیدرالي بین ھذه الدول لحما

واعتبار القضیة الفلسطینیة قضیة مركزیة عربیة اسالمیة إنسانیة 
في مواجھة الكیان سطوريألومساندة شعب فلسطین وصموده ا

" العنصريستیطانيإلالصھیوني ا

قوى الثورة ومن خالل ھذه المبادرة التي تتبناھا"یقول؛ وباألخیر
والمعارضة وتدعو لتحقیقھا یعود لألمة بكل مكوناتھا الدور الریادي 
الذي كانت علیھ في عقدي الخمسینات والستینات من القرن الماضي 

من نحیازإلوعدم ایجابيإلعندما كانت طرفا في منظومة دول الحیاد ا
حاديتإلودورھا الفاعل في النظام الدولي في ظل النظام الثالعالم الثا

الروسیة وربیةألامریكیةألالجدید في عصر التكتالت الكبرى ا
نكون أو (وأمریكا الالتینیة إننا في ھذه المرحلة أمام تحدي سیاویةآلا

وھكذا فإن السید عبد العظیم یرى بأن الشعب الكردي ).....". نكونال
، لكن )والتاریخ والمصیر المشتركالجغرافیامكون خارج على (ھو 

اعتبار القضیة الفلسطینیة قضیة مركزیة (قت یدعو إلى وبنفس الو
سطوريألعربیة اسالمیة إنسانیة ومساندة شعب فلسطین وصموده ا

ویتناسى ھذا ) العنصريستیطانيإلفي مواجھة الكیان الصھیوني ا
یعانیان من لفلسطینيبأن كال الشعبین؛ الكردي وا" العبقري العظیم"

ل واالستعمار الغربي حیث حرمان إشكالیة واحدة تركھا لنا االحتال
الشعبین من الكیان السیاسي، بل أضیف معاناة أخرى بالنسبة لشعبنا 
الكردي وھي قضیة التقسیم بین عدد من دول المنطقة كدول غاصبة 

في مقولتھ قنعم إنھ مح.. محتلة للجغرافیا والتاریخ والثقافة والحقوق 
لنسبة لما یدعیھ ھو من ، لكن لیس با"نكون أو ال نكون"األخیرة؛ 

حقوق األمة العربیة في االستعالء القومي على اآلخرین، بل في حق 
تلك الشعوب التي ما زالت تحت االحتالل العربي من كرد وأمازیغ 
وأقباط وغیرھم بأن یتحرروا من االحتالل العربي وقد حانت اللحظة 

.لتقول ھذه األمم؛ نكون أو ال نكوناریخیةالت

-1-
خطواتك

َاحتلت واجھات الشوارع
لم یبق ألقدامي شارع

-2-
ال الورد

بحاجة الى قاموس
وال العدو

-3-
اللحظة األكثر ظالما

ھي قبل مجیئك

-4-
لو لم اكن قد عرفتك

لكانت الحیاة
اطارا بال لوحة
لكانت الحیاة

روضا بال عشب أخضر

-5-
فرشت الفرصة

لحبك
نك تاخرتلك

-6–
حینما تغرب الشمس
یحل القمر مكانھا

حینما تكون بعیدا عني
من یحل مكانك ؟

قصائد كوردية 
قصرية
ري شيخ صاحلبه

كوردستان
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ما أن ینتھي دورعمل الجاسوس العمیل حتى یتم .. في الماضي
ًمنحھ اسما جدیدًا، وجواز سفر لشخصیة تخرج من العدم ، للعیش من  ُ

وبعیدًا عن األعین، وسط بیئة ال تسمح لھ ُجدید في أماكن نائیة ، مھمال
ًباإلنخراط فیھا، مكتفیا بعزلتھ وحمایة نفسھ، ولربما یكتب كتابا یتیما  ً

..عن سیرتھ الذاتیة 

َثمة ما ھو مستجد، حیث یدفعون الجاسوس العمیل، .. في الحاضر ُ
ّللعمل عالنیة لالنقضاض على من تجسس علیھم، إمعانا في تحقیرھم، 

كما یحدث .. ٍمكتساب جدیدة لمن قاموا بتجنیده لتسجیل مواقفوتحقیق
مصعب "ٍالیوم من استغالل واضح للجاسوس الساخط على أھلھ وشعبھ 

ًالذي كان عمیال لصالح اسرائیل، وأصبح مخبرا لدى " حسن یوسف
ونجح طیلة عشرة أعوام في .. جھاز االستخبارات الداخلیة اإلسرائیلیة

. مة الفلسطینیة ضد اإلسرائیلیین كما یدعيإحباط عملیات المقاو
جونین بن "وعندما تمت إقالة ضابط االرتباط الذي كان مسؤوال عنھ 

فذھب الجئا سیاسیا .. مع إسرائیل" مصعب"، تم انھاء تعاون "إسحق
..إلى الوالیات المتحدة

لجھاز المخابرات اإلسرائیلیة " عمیال"ومن ھناك أعلن أنھ كان یعمل 
، واعتنق مصعب المسیحیة "األمیراألخضر"وكان لقبھ " یتالشین ب"

كما أصدر قصتھ الذاتیة باللغة .. ٍكتغطیة الدعاءاتھ باتجاھاتھ السلمیة
وتلقفھ المخرج .. Son of Hamasاإلنجلیزیة تحت عنوان 

فقام 2014عام " نداف شیرمان"االسرائیلي المقیم بالوالیات المتحدة 
.. ي، بتمویل وانتاج ألماني إسرائیلي بریطانيبتحویلھا إلى فیلم وثائق

متقصیا الفیلم أحداث حیاتھ وتطورات تعاونھ كعمیل، بطریقة فنیة 
عالیة برؤیة بصریة، لجذب الجمھورالمشاھد وإحداث التاثیرعلى 
الرأي العام الغربي حول اإلرھاب والعنف بالمنظوراالسرائیلي، 

ز مقاوم في حركة حماس وتبریراألسباب التي دفعت بابن قیادي بار
الرادیكالیة ، للعمل على أرض الواقع كمخبر وعمیل لدى جھاز 

طارحا الفیلم بمنظور اإلنتاج ". الشین بیت"االستخبارات الداخلیة 

بین الفلسطیني العمیل " الثقة والصداقة"والتمویل الصھیوني، مبدأ 
لم من واالسرائیلي االستخباراتي، بتناقض فاضح بین ما یبرزه الفی

ّلحقیقة مرة بخیانة ھذا الشاب " التضلیل"و" الوھم"مكنوز تحتي أي ُ
ألھلھ وشعبھ وقضیتھ وبدوره الالأخالقي والالمبدأي والالوطني 

..كجاسوس عمیل

الالفت في ظھوره اإلعالمي وبخاص المرئي في الفضائیات الغربیة 
ًوترا أنھ كان دوما مت-رغم حفظھ لما یجب التصریح بھ –والعربیة 

..ًومرتبكا أمام األسئلة المفاجئة، وبغیر اتزان

طوال السنوات على عدة ھیبدو انھ كان یتم تدریبھ وتأھیلوعلى ما
ُصعد، نفسیا، ومواجھة الجمھور واإلعالم، وتنمیة أسلوبیة الخطاب 
لدیة عبر العالقات العامة، لیغدو ناطقا اعالمیا وعضوا في 

إلنسان داخل منظومة األمم مجلس حقوق اUN Watch"منظمة
.. المتحدة

یوم األربعاء في 36وفي اجتماع مجلس حقوق اإلنسان في دورتھ ال
سوریا : وبعد أن ختم ممثلو الدول التالیة 2010حزیران /یونیو30

وكوریا الشمالیة، وباكستان، وفینزویال، وإیران، خطاباتھم وحدیثھم 
ا إسرائیل ضد الفلسطینیین في عن انتھاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبھ

الضفة والقدس، حتى انتقلت الكلمة بشكل مفاجئ للعمیل الملقب 
"..األمیر األخضر"ب

ّاستھل خطابھ الذي انطوى على كلمات ناریة، مدروسة، مكثفة، 
والذي -وبنبرات خطابیة عالیة، ونظرة حادة مشحونة بالعدائیة والحقد 

وخالل دقیقة ونصف فقط رمى ، -ٍیعني خضوعھ لتدریبات مكثفة 
قنبلتھ بوجھ المتحدثین مبرئا اسرائیل من كل أنواع العنف واالحتالل، 
مھاجما السلطة الفلسطینیة على نحو غیر مسبوق إنما مدروس وبعنایة 

....استخباراتیة إعالمیة إسرائیلیة

بید اسرائیل أعتى احتالل في القرنین " الدمیة"ومضى ھذا الشاب 
ُلحادي والعشرین، مستغلة إیاه بطریقة مستجدة في استغالل العشرین وا ٍ

: العمالء في الصراع الفلسطیني االسرائیلي، بقولھ العاصف
حقوق اإلنسان ھي آخر اھتماماتكم، أنتم تخطفون الطلبة من السكنات " 

ھم في السجون، أنتم تعذبون خصومكم السیاسیین من والجامعیة وتعذب
الشعب الفلسطیني بسبب مصالحكم السیاسیة الفلسطینیین، ومعاناة 

األنانیة، أنتم العدو األكبر للشعب الفلسطیني، لو لم تكن دولة إسرائیل 
موجودة لن تجدوا من تتھمونھ، علیكم تحمل المسؤولیة عن أعمالكم، 

.”أنتم تعملون على تأجیج الصراع من أجل الحفاظ على مصالحكم
م السلطة الفلسطینیة باتھاھخطاب" مصعب حسن یوسف"وختم 

باستغالل منصة األمم المتحدة من أجل خداع المجتمع الدولي، وخداع 
مسؤولة عن " إسرائیل"الشعب الفلسطیني من أجل أن یقتنعوا بأن 

..المشاكل التي خلقوھا بحسب كالمھ

ردود الفعل االسرائیلیة المھیأة والجاھزة لھذا الخطاب تعاملت فورا مع 
متشفیة بفلسطین والفلسطنیین ككل، ولیس فقط السلطة الخبر، منتشیة و

فالمتتبع للتعلیقات المنھمرة باالنجلیزیة منذ لحظة الخطاب ولغایة ..
أخبار "ویقول مدیرعام .. اآلن یجدھا مدروسة ومؤیدة وساخرة 

أنا ال أبحث عن الموضوعیة في تغطیة الصراع ": "إسرائیل
وھكذا یتم ." جانب قضیتي فقطالفلسطیني أنا أقف إلى–اإلسرائیلي 

َّلتصب في " العمالء" تنمیة الروح لدى األجیال لدیھم وتھیئة دور
.. صالحھم


 


بريهان قمق
األردن
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مقابل خلخلة الموقف الفلسطیني الشعبي والعربي، أمام جملة حقائق 
ّمرة یعرفھا الكل، ولكنھا تخرج من فم جاسوس عمیل ھذه المرة، ومن  َّ ُ

بحقوق اإلنسان في العالم مشكال على منصة أكبر ھیئة دولیة معنیة 
صدمة للمتحدثین العرب واألجانب المناصرین لحقوق الفلسطینین 
ولممثلي دول العالم ، وعددھم كثر في مجلس حقوق اإلنسان التابع 

.. لألمم المتحدة

صحیح ان إسرائیل استفادت بقوة من اللوبیات الیھودیة في أمیركا 
ت إلسرائیل لإلطالع على متضمنة زیارا" أیباك"وعلى رأسھا 

عن كثب للشخصیات األمیركیة الھامة والمؤثرة ، إنما أیضا "األوضاع 
استأجرت أھم الخبراء في العالقات العامة ومكرسة أحدث ما توصلت 
الیھ علوم النفس واالجتماع واإلعالم واإلدارة، لتحسین صورتھا، 

..!ریقةبھذه الط" األمیر األخضر"وضرب اآلخر بمقتل ، كتقدیم 

ٍوبذلك ال بد من اإلشارة إلى اإلعالم اإلسرائیلي ولوبشكل عابر ذلك أنھ  ّ
ِیعمل بتمویل بعضھا من قبل الدولة، إال أنھا لیست رسمیة وال تملكھا 
ِالدولة، لكنھا في مجمل عملھا، تنَفذ سیاسات الدولة العبریة اإلعالمیة،  ُ ُ

ّخصوصا الموجھة للخارج أو المرتبطة باألحدا بمعنى آخر الجمیع ..ثُ
ٌمجند استخباراتیا وسیاسیا وایدولوجیا لخدمة قضیتھم بمنظورھم رغم  ُ

لذلك تعمل ..! اإلختالفات الشدیدة حول الشأن الداخلي والقضایا المحلیة
بقوة، في كل وسائل اإلعالم والمیدیا الحدیثة كاإلنترنت من خالل جیش 

ألساتذة األكادیمیین في من المتخصصین وطلبة المدارس والجامعات وا
المدونات وجمیع المنصات االلكترونیة، ممن یتقن لغة ثانیة، للدفاع عن 
إسرائیل وسیاساتھا، بل لإلنقضاض على التناقضات في المجتمعات 
األخرى كالعرب وتحدیدا الفلسطینیین، بما في ذلك إنشاء مواقع خاصة 

ھم األخرى، للخطاب مع العرب بطریقتھم وللخطاب مع الغرب بطرق
أو إنشاء الحسابات الوھمیة بھدف تأجیج الصراعات في المجتمعات 

..العربیة

ُاإلعالم دوما تجیده اسرائیل ، بل تسبقنا في مضماره والیوم تثبت .. ُ
التفاوت بیننا عبر استخدامھا كل العلوم الحدیثة من اجتماعیة ونفسیة 

... ووسائط إعالمیة عبر دعائیة سیاسیة مدروسة 

فلماذا استمرار ھذا التفاوت، رغم معرفتنا واعترافنا بھ منذ عقود 
طویلة، وعلى الرغم من امتالك العرب المال و تكنولوجیا المعلومات؟

أین التمویل الفلسطیني المعروف بثراءه الفاحش بین أوساطھ وكبار 
شخصیاتھ السیاسیة واالقتصادیة، حیث نالت مؤسساتھ ثروات ھائلة 

..من الزمن، مالم تنالھ ثورة في العالمخالل عقود

أین أصحاب رؤوس األموال من اإلقتصادیین والسیاسین، إلنتاج أفالم 
من حیث قوة حقیقة القضیة وقوة " األمیر األخضر"مثیلھ للوثائقي 

؟؟ .التأثیرعلى سبیل المثال ال الحصر

ٍأین تطور أدوات الرد عندما تباغتنا اسرائیل في كل مرة بطرق
ُمستجده، ولماذا نكتفي بردود دوغمائیة تثیر السخریة والتشفي أكثر من 
تأثیرھا في إحداث صدمة لمواجھة الوھم الذي تكرسھ اسرائیل عبر 

فأغلب الردود التي تصفحتھا عربیا وفلسطینیا حول عمالة ..!أدواتھا 
لم تكن سوى عاطفیة انفعالیة الیمكن أن " مصعب األمیر األخضر"

تأثیرعلى الرأي العام العالمي وال حتى العربي وال یكون لھا
! !الفلسطیني

َّأین نحن مما یحدث من تغییر واضح، وتطورھائل، في طرق إدارة  ِ
المشكالت واألزمات، بل خلقھا وھما في بعض األحیان، وبخاصة 

على الذي یطغى " الوھم والكذب والتضلیل"السیاسیة منھا، لمواجھة 
ُعبر اإلعالم الموجھ، الذي یدفع لالستفادة القصوى من " الحقیقة"

بزج الرأي العام العالمي في قشرة " األمیراألخضر"الدمیة اإلسرائیلیة 
الصراع وعالم الوھم واإلیھام إزاء عدمیة حال العرب والفلسطینیین، 

؟ ..!وضعف أدائھم اإلعالمي

عالم "جان بودریار"تي تحدث عنھا انھا ھذه ھي الحالة القلقة بعینھا ال
ال یتعلق األمر ھنا بالدفاع عن :" اإلجتماع والفیلسوف الفرنسي بقولھ 

الفكر الجذري، فكل فكرة ندافع عنھا مشكوك في أمرھا وكل فكرة ال 
مع ذلك ، یجب المقاومة ورد .. تدافع عن ذاتھا بنفسھا تستحق الموت

". سكل اتھام باالمسؤولیة والعدمیة و الیأ

واألكثر فداحة وخطورة أن الذھنیة العربیة أكثر من غیرھا من حیث 
والمبالغات، والتعامل مع القضایا " الوھم"الجاھزیة لتقبل 

ذلك ألنھا تربت وترعرعت على أمجاد الماضویة، وانتظار ..بدوغمائیة
المنقذ الذي ینتشلھم من الواقع المریر، والحلول السحریة مستعینین 

لم نتجاوز مرحلة الماضي وال الحالي المثقل وما .. لحماسي بالخطاب ا
یتطلبھ المستقبل من عمل ونقد ومواجھة واجتھاد وتخطیط بعقلیة 
تتوافق مع معطیات ما یفرضھ العصرمن مستجدات المنجز البشري 

بما في ذلك مواجھة دمیة اسرائیل المدججة بالتضلیل .. على كل الصعد
ة مدافعا عن اسرائیل مھاجما السلطة وقوة الدقیقة ونصف الدقیق

...الفلسطینیة بنقطة ضعفھا وفسادھا وانتھاكھا لحقوق الفلسطینین

.. یالھا من مفارقة 
..ویالھا من حقائق مؤلمة وبشعة

ُّویالھ من واقع عربي وفلسطیني یعج بالعجز  ُ..
ُویالھ من عصر بقدر ما یكشف الحقائق انما قابل الى رماد 

وموات
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وحدین .. االعالم العرقي یتارجح ھذه االیام بین قضیتین
االولى ھي تغطیة مراسیم عاشوراء، وتقدیم فعالیات اللطم .متعارضین

على الحسین بن علي، اعترافا من العراقیین بوقوفھم الى جانب الحق، 
.والثورة، والحقوق الطبیعیة لكل البشر، كالتزام اخالقي

والقضیة الثانیة ھي الدعوة للحرب االقتصادیة والسیاسیة والعسكریة، 
وفرض الحصار ضد الشعب الكوردي لكونھ مجرد مارس حق 

.لمعرفة رایھ، في حق تقریر المصیر" استطالع"

یسارا، المطالبة بحق، لالمام الحسین : اي، طرفي االرجوحھ ھما
.. قرن14صمة لھم، قبل بالخالفة، ولشیوخ الكوفة باعادة دواوین العا

ویمینا، استنكار حق، للشعب الكوردي، ولو بمجرد ابداء رایھ حول 
.تقریر مصیره، وتأمین مستقبل اجیالھ بالشكل الذي یرتأیھ

وجھ النفاق ھو انھم یدعون الوقوف الى جانب الحق، كمبدأ، عندما 
یطالب بھ صاحب الحق، على اساس انھم مستلھمین الدرس جیدا، من 

ولكنھم یدعون عملیا لقتل صاحب الحق الذي ... نظریا.. االمام الحسین
.یطالب بالعیش بكرامة على ارضھ، عمال بدرس یزید

وحمایة ابنائھ من بطش الدیكتاتوریات العسكریة العنصریة، ومنع 
عودة الجیوش المدججة لسیاسات التھجیر العرقي وحرق القرى ورش 

دا الخلیفة یزید بن معاویة في البطش مقل. الغازات السامة مرة اخرى
.بصاحب الحق، واستعباده، والنظر لھ بقصور ودونیة

اي ان االعالمیون، والنخب الشیعیة، ورجال الدین یمارسون ھذه االیام 
الخداع الجمعي، بشكل یقرب من الشیزوفرینیا، للحد الذي یذھل المتابع 

نظریا، ولمنع الحق الدعوة للحق، .. من شدة تطرفھم بین النموذجین
...عملیا

بالتاكید، یعرف ھؤالء المنافقون ان الخلیفة االموي یزید بن معاویة، 
حین استوقف ركب الحسین القادم الى الكوفھ، ضرب علیھ الحصار، 
من اجل قتل اھلھ واتباعھ جوعا وعطشا، حتى صار اسم الحسین، في 

ولكنھم بنفس الوقت یدعون لحصار ".. بالعطشان كر"بكائیاتھم، ھو 
شعب كامل عن طریق غلق المنافذ الحدودیة علیھ، بالتعاون مع 
حكومات ال تعرف ذرة من الرحمة مثل ایران وتركیا، التي ال تختلف 
سیاساتھا االجرامیة بحق الشعوب عن وحشیة الشمر بن ذي الجوشن، 

ي اطبق على ركبھ الذي قطع بیده راس الحسین، او عمر بن سعد الذ
..الحصار

الشمر، ابن سعد، الحكیم بن طفیل، الیوم كلھم یجتمعون في البرلمان 
العراقي، یدعون الطباق الحصار، والھجوم على الشعب واستباحة 
مدنھ، بل والغاء كیانھ الذي كان قد قدمھ الرئیس العراقي االسبق صدام 

.حسین

م االثنین، ھو استطالع راي كل ما قام بھ الشعب الكوردي، عملیا، یو
ال اكثر، لمعرفة ارادتھ، وحریتھ باختیار طریقة العیش التي یرتأیھا 

وحق ھذا الشعب .. على اراضیھ، ولیس على اراضي االخرین
باستعادة المناطق التي استقطعھا صدام حسین من ارض كوردستان، 
مثل كركوك وخانقین ومندلي وسنجار، اثناء رسم حدود كوردستان 

...1974عام 

للكورد حق بتامین مستقبل اجیالھم، وضمان عدم عودة الدبابات 
لشوارع مدنھم، والطائرات الحربیة لقصف قراھم، وایقاف التالعب 
المزاجي العنصري برواتب ابنائھم، وفرض الحصار االقتصادي على 

..مواطنیھم

اع ھذه الحقوق یدعوا لھا الالطمون في الحسینیات نھارا، مثل اتب
الحسین، ویرفضونھا، بشیزوفرینیا في االستدیوھات لیال، مثل اتباع 

یزید

يلطمون على 
احلسني

ويرقصون 
مع يزيد

حسني القطيب
العراق
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 ّوبعد، فماذا جنى شعب كردستان العراق من االستفتاء الذي نظمھ
ًرئیس اإلقلیم مسعود البارزاني یوم اإلثنین الماضي؟ كانت حقا 

ٌكما یقول تعبیر فرنسي بلیغ، إذ أن االستفتاء » ضربة سیف في الماء«
ّلم یقدم اإلقلیم خطوة واحدة في اتجاه االستقالل المنشود، بل كان 

ھو بمثابة استطالع للرأي، » غیر ملزم«ًبتعریف القائمین علیھ استفتاء 
. لیس أكثر

االستطالع؟ أن الغالبیة الساحقة /ًفماذا كانت العبرة إذا من ھذا االستفتاء
ن أو في من الشعب الكردي في شمال العراق سواء في كردستا

المناطق المتنازع علیھا، وأھمھا مدینة كركوك ومحافظتھا، تؤید فكرة 
ًوكأن أحدا كان لدیھ أدنى شك في أن ! االستقالل؟ یا لھا من مفاجأة

بل . الرغبة في االستقالل رغبة طاغیة وجامحة لدى الشعب الكردي
في ّلیس من شك في أنھ لو تم استفتاء األمة الكردیة برمتھا، وال سیما

تركیا وإیران باإلضافة إلى العراق بل وحتى في سوریا، خاصة لو 
جرى ذلك باالتفاق مع حزب العمال الكردستاني وحلفائھ اإلقلیمیین، 
ّقلنا لو تم استفتاء األمة الكردیة برمتھا في تشكیل دولة كردیة موحدة 

ذلك أن األمة الكردیة، كأي أمة . مستقلة، ألتت النتیجة بتأیید كاسح
ّمحرومة من السیادة ومجزأة، تطمح إلى االستقالل والوحدة، وھو حق 
ًال ینكره علیھا سوى أرباب االضطھاد والطغیان أعربا كانوا أم أتراكا  ً َ َ

.أم إیرانیین

ّلكن انتقاد كاتب ھذه السطور لتنظیم االستفتاء في ھذا الوقت، على 
زاز القومي الذي ّغرار العدید من الكرد النیرین غیر اآلبھین باالبت

یمارسھ مسعود البارزاني وأعوانھ وأنصاره، والذین أدركوا أن 
، »كلمة حق أرید بھا باطل«ّتحججھ بحق تقریر المصیر إنما ھو 

ًانتقادنا جمیعا إلجراء االستفتاء في ھذا الوقت بالذات لم یكن من باب 
والحال . إنكار الحق الكردي، بل وعلى العكس من باب الحرص علیھ

ّأن كردستان العراق بعد االستفتاء الذي نظمھ البارزاني لیست أقرب 
ُإلى االستقالل المنشود، بل إنھا، والحق یقال، أبعد منھ وبدرجات 

.خطیرة

ّفعندما یستفیق شعب إقلیم كردستان العراق من السكرة التي نظمھا 
ًالبارزاني مدغدغا مشاعره القومیة، ودغدغة مثل تلك المشاعر إنما 
ّھي أسھل الوسائل المتاحة لدى الحكام الفاسدین إللھاء شعوبھم عن  ُ

ًوقد خبر العرب لجوء حكامھم إلى مثل تلك الحیلة أمرارا ال (فسادھم  ّ
فاالستفتاء لم یأت بأي . ، سوف یواجھ كشف الحساب المریر)ُتحصى

ًجدید لصالح االستقالل الكردي، إذ أن نتیجتھ كانت معروفة سلفا ولم 
ّمة شك في ماذا سوف تكون، لكنھ أتى بتكالب ضد االستقالل یكن ث

ّالكردي تفوق حدتھ ما كان یمكن توقعھ ّ .

ِإن الصورة لباھرة ومقلقة لم یحقق البارزاني إجماع شعب كردستان : ٌ
ًالعراق، إذ أن قسما منھ، ولو كان محدودا، رفض االستفتاء وقاطعھ،  ً

بین أعداء الشعب الكردي بل أفلح بامتیاز في تحقیق أوسع إجماع
وشتى حلفائھ الظرفیین، باستثناء الحكم الصھیوني الخبیث، على 

. ًاستنكار االستفتاء، فضال عن إدانة األمم المتحدة الرسمیة لھ
ِالحكم التركي، المضطھد األكبر للشعب الكردي : فلنستعرض الحصیلة

في الماضي مثلما اعتمد والده(ّالذي تذیل لھ البارزاني سنین طویلة 
ّعلى شاه إیران حتى طعنھ ھذا األخیر في الظھر، ومثلما دعا ھو صدام 
ًحسین بالذات إلى التدخل لدعمھ عسكریا ضد أنصار خصمھ الكردي  ّ

، ذلك الحكم التركي الذي تواطأ معھ )1994جالل الطالباني سنة 
البارزاني في ضربات متكررة ضد حزب العمال الكردستاني والذي 

ًلیھ اقتصادیا إلى حد جعل كردستان العراق مستعمرة اقتصادیةاعتمد ع ً

ًللرسامیل التركیة، ذلك الحكم أعلن أنھ سوف یخنق اإلقلیم اقتصادیا لو 
ّتجرأ كرد العراق على ترجمة استفتائھم الرمزي إلى واقع فعلي، وأنھ 

ّلن یتردد في التدخل العسكري بحجة حمایة األقلیة التركمانیة وغیرھا ّ
. من الذرائع

ِوكذلك فعل المضطھد الكبیر اآلخر للشعب الكردي، أال وھو الحكم 
ّاإلیراني، الذي قطع الطریق الجوي عن اإلقلیم ودعا كافة الحكومات 

ًالمحیطة بھ إلى عزلھ برا وقد ترافق الموقف اإلیراني على غرار . ّ
ھذا وقد . من قبیل التھدید والوعیدالموقف التركي بمناورات عسكریة 

نجح البارزاني في تحقیق إجماع ضد االستفتاء بین الزعامات الطائفیة 
ّالشیعیة في العراق، من التابعین إلیران أمثال نوري المالكي وعمار 
ًالحكیم إلى المناوئین للھیمنة اإلیرانیة أمثال مقتضى الصدر، مرورا 

ّحرص الوالیات المتحدة، عرابة وإن. بصدیق واشنطن حیدر العبادي
التي لوال حمایتھا 1991استقالل كردستان العراق الفعلي منذ عام 

العسكریة لما نعم اإلقلیم باالزدھار الذي عرفھ بینما كان سائر العراق 
یغرق في محنة عظیمة ال تزال مستمرة إلى یومنا ھذا، إن حرص 

لفاء إیران وعلى واشنطن على تدعیم العبادي إزاء منافسیھ من ح
ّإرضاء حلیفھا التركي قد جعلھا تنضم إلى المنددین بقرار البارزاني  ّ

.المضي في إجراء االستفتاء

ّولو أضفنا إلى كل ذلك االنشقاق في الصف القومي الكردي الذي أنجزه 
ًقرار البارزاني، وال سیما معارضة الحزب المھیمن سیاسیا في أكبر 

ال وھو حزب العمال المھیمن في كردستان أقسام األمة الكردیة، أ
ّتركیا، وجدنا في المحصلة أن كردستان العراق خرجت من لعبة 

أضعف وأكثر عزلة مما في أي مرحلة من » غیر الملزم«االستفتاء 
ُتاریخ اإلقلیم، تواجھ تكالبا ضدھا یبعد حلم االستقالل من التحقیق بدل  ً

ّأن یقربھ

إستفتاء االستقالل 
الومهيالكوردي

انتهت السكرة
وبدأت الفكرة

جيلبري األشقر
سورية
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لیس ھذا فقط، إنما القتلى المغدورین . أعوام ثالثة مضت بطول مآسیھا، وبطش جوع وفقر ونزوح وشتات، وویالت نكبة، ودموع سبایا
. . ًمرمیون في أماكن مصرعھم تركوا ھیاكال عظمیة في براري وقفار كانت مسرحا لجریمة العصر

والتحقیق والكشف عن جریمة اإلبادة، ولم ینتج عنھا تشكیل لجان دولیة تنھي عزلة المقابر المتروكة بعد أعوام مضت بدون تحدید زمن التوثیق 
كما أجري لذلك في " عشرات فقط"االعتراف بوجودھا شاھدا على اإلبادة األیزیدیة، لیتسنى لذوي المغدورین دفن رفات آالف الضحایا، ولیس 

ّمراسیم دفن وتأبین لعدد قلیل ال یتجاوز السبعون مغدورا لتكون شاھدا لمقبرة تعرف عن اإلبادة، وبعد ذلك السنة األولى لإلبادة عندما تم اجراء
"..! أغلقت قضیة المقابر الجماعیة آلالف المغدورین، ربما كان وراء ذلك دوافع وغایات سیاسیة تضلیلیة "

مام دولي حقیقي، لیتم اإلیعاز بدفن الرفات التي یتم حرقھا ربما عمدا لتقلیل حجم اإلبادة متى تقتنع الجھات الدولیة بوثائق اإلبادة، إذا كان ھناك اھت
وعدد الضحایا ؟ متى یكشف عن المتسبب بإحراق الھیاكل العظمیة التي تركت بین العشب الیابس لتكون عرضة للزوال واالختفاء، وما الغایة من 

ار اإلبادة في ماضي مجھول وأثر معدوم ؟ وراء ھذا االھمال المشكوك بأمره ؟، ألتكون آث

النفي " ألیس مفترضا أن توجد آلیة إلنھاء حالة . ًابقاء القتلى في أرض مصرعھم لیس لھ مبررا مقنعا ما دام التحقیق والتوثیق مضى علیھ دھرا
ریخیا على أبشع إبادة عرفتھا الحداثة وعصر الذي یمارس ضد المقابر التي یجب أن یوضع لھا نصبا یبجل ویحترم، ویكون شاھدا تا" واالبعاد

. التطور الفكري واالنساني 

أتطرق في ھذا المقال إلى ما صرح بھ السید حسین قاسم حسون مستشار حكومة اقلیم كردستان وعضو اللجنة العلیا للتعریف باإلبادة األیزیدیة، 
ما صرح بھ الى العربیة الناشط واالعالمي سعد بابیر نقتبس بعضا مما جاء حیث أدلى خالل مؤتمر صحفي عقده یوم امس، وقام بتحریر وترجمة 

:فیھ 
حیث أن ھذا االجراء لم یكن قانونیا وال , تم فتح بعض المقابر الجماعیة في شنكال ورفع رفاة الضحایا منھا 2015شباط عام /ـ في شھر فبرایر1

.یمكن االعتراف بھا بشكل قانوني

نیة داخل اللجنة العلیا للتعریف بإبادة االیزیدین الى جانب وجود عملیات شبھ فساد ومن یتفوه بالقول ان ھذه اللجنة تعمل ـ یوجد خروقات قانو2
" .على مستوى دولي بشكل قانوني فھو جاھل وال یفقھ شیئا من التحقیقات الدولیة

لقضیة بسبب الصراعات الحزبیة حیث انھ تم حرق ـ اللجنة العلیا للتعریف بإبادة االیزیدین فشلت في ادارة ملف ھذه ا3
. مقبرتین او ثالثة بسبب االھمال وعدم االھتمام والتقصیر الواضح من ھذه اللجنة 

شكل ھذه اللجنة على مستوى عالي من ثالثة وزراء وبعض , ـ رئیس حكومة اقلیم كوردستان نیجیرفان برزاني 4
.ى ما شكلھ رئیس وزراء االقلیمالشخصیات االخرى اال ان عملھا لیس بمستو

شبھ میت وال یوجد اي تحرك او تقدم فیھ وان اللجنة العلیا للتعریف بھا لیس لدیھا اي برنامج او خطط لدفع ) سنجار(ـ ان ملف ابادة االیزیدیة في 5
).انتھى االقتباس(. سنوات من تشكیلھامع العلم ان ھذه اللجنة مرة واحدة قامت بزیارة اوروبا منذ ثالث, عجلة ھذه القضیة نحو االمام 

. بل حتى عظامھم أحرقت لتمریر اإلبادة من أبواب سیاسیة ضیقة بحجم ال یمتد للحقیقة بصلة! إن ضحایا مقابر زھقت أرواح نزالئھا 






سفيان شنكايل  
كوردستان
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ًإن عظام موتانا أصبحت منفذا الرتزاق ورفاه آالف الموظفین في ھیئات ومنظمات 
اإلبادة الساقطون في مستنقع المخیمات بدون أمل رجعة تدعى مساعدة الناجین من

لدیار أصبحت دار حرب یقودھا أحزاب وعصابات مرتزقة داست القوانین واألعراف 
والدساتیر العالمیة التي أعطت الحق ألن یكون لنا أرضا آمنة وعرضا مصان وكرامة 

تلة حزبیا ولقمة عیش، ولیس أن نكون أسرى خیم نعیش على الصدقات وأرضنا مح
.! ًوعسكریا 

لیس للجماجم المحترقة أبناء حقیقیون یدافعون عن آالف الضحایا الذین یجب أن یكون 
ْلكل واحدا منھم شاھدة قبر واسم مذكور یفترض أن یحترم كضحیة ابادة جماعیة حیكت 

ء لشعبنا في غفلة االتكال والتسلیم الجماعي األعمى للمنتفعین والمتجرین بمآسي الفقرا
..! وھم أعیان شأننا األیزیدي 

الشعب األیزیدي لدیھ كامل المقومات التي تؤھلھ إلدارة نفسھ بنفسھ، إال أن المعضلة 
ال تؤمن بالدین إنما "المغیبة في ظل قیادة دینیة ) للكینونة األیزیدیة(ھي والءه لیس 

ر باالنتماء ْوھي متقھقرة ومرتجفة ومتداعیة، بل تسببت في صھر الشعو"! بالقومیة
وجعلنا جزءا منھم دون وجھ حق " الكرد " للذات المباعة ألشقائنا في العرق اآلري 

لكونھم كالب مال ولیس سادة " ّالمعیشة لفئة تسمى أعیان الملة"لدوافع سیاسیة توفر 
! قوم 

َأملنا بعودتھم یوم تكون .. دة لشباب الشتات في أورباْالرحمة ـ أن وجدت ـ لضحایا المقابر الجماعیة، والصبر للمقبورین في خیام النزوح والعو
أیزیدخان محمیة دولیة تحفظ لنا الكرامة

 ِالبروفیسور الشاب الذي یشرف على معھد عملیات تصنیع المواد الغذائیة والمشروبات، باختصاص عصیر عنب وفواكھ ُ
ًرة بسیاستھا التعلیمیة وبحوثھا التطبیقیة المرتبطة بالصناعة، تحدیدا في إحدى المدن مماثلة، في إحدى جامعات ألمانیا، والمشھو ُ

.ًالمعروفة تاریخیا بزراعة العنب

: ٍالبروفیسور المحبوب من قبل طالبھ وزمالئھ على حد سواء، الذي كسر القاعدة التي تقول
.ًقد یغفر لك زمالء المھنة أشیاء كثیرة ما عدا النجاح

ٍوفیسور الذي عرف عن محاضراتھ أنھا مزیج غني من المعرفة العلمیة الدقیقة والمتعة الشیقة في آن واحد، حاز على ثقة واحترام الطلبة وال البر ٍ ّ ّ َ ِ ُ
ٍا أن یتكلم بقناعة ّسیما أن غالبینھم من األجانب المسلمین، الذین وصلوا إلى جامعتھ لدراسة الماجستیر في علوم إنتاج المواد الغذائیة، إذ حاول دائم ً

ّعلمیة عن أھمیة األغذیة والعصائر البیئیة التي دخلت المجتمع الغربي متأخرة كثیرا عما ھو الحال عند أھالي الشرق، عن أھمیة الحبوب والبقول  ً
ِن أھمیة االبتعاد قدر اإلمكان ًوالخضار والفواكھ بأنواعھا التي یستھلكھا الشرقیون، عن ضرورة تناول المشروبات الروحیة الالكحولیة حصرا، ع
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ّعن تناول اللحوم بأنواعھا وبشكل خاص لحم الخنزیر، أسوأھا على اإلطالق، كما كان یشرح بإسھاب وتركیز حالما یتعلق األمر بصناعة  ٍ ٍ
ّالمشروبات واللحوم وبعض المعلبات الغذائیة، حول إیجابیات ما یسمى بالطرق الحالل المتبعة في عملیات الذبح ّ . واإلنتاج والتعلیب والتسویقُ

ّحتى إن السمھ األول نوح واسمھ العائلي شالیفشتاین وقع عذب في قلوب الطلبة، یخاطبونھ بكل احترام باسمھ العائلي السید شالیفشتاین، وقد 
ّیضحكون سرا في غیابھ إذ یستخدمون ترجمة االسم عند الحدیث عنھ، حجر الجلخ، وبعضھم یلقبھ بالمجلخة،  ّبأن : ًتناقل بعض الطلبة إشاعة تقولً

ّلكنھم اتفقوا على أال یتكلموا عن أصولھ الدینیة، فقد عرفوا . بل أصولھ مغربیة: ِأصولھ دمشقیة قدیمة، وبعضھم ادعى معرفتھ بجذور العائلة وقال ِ
َالكثیر عن میولھ العلمانیة، بل الماركسیة، إذ وصل البعض منھم أنھ قد شوھد مرات في ال ِ ُ . وقفات التضامنیة التي یجریھا الحزب الیساري األلمانيّ

كان األستاذ حجر الجلخ في ذاك الیوم على وشك إنھاء محاضرتھ األخیرة 
للفصل الصیفي، حین شرح لطالبھ في الدقائق العشرة األخیرة عن رغبتھ 
ببناء مصنع صغیر لألغذیة والعصائر في المدینة نفسھا، وسیبدأ البحث عن 

ًأرض تتناسب وإمكانیاتھ المادیة، وسیكون شاكرا ومسرورا لكل قطعة  ً
ًاقتراح یرده من طالبھ بشأن العقار وموقعھ، ثم ختم حدیثة قائال ال تنسوا یا : ٍ

ًأعزائي أنني سأحتاج لقوى عمل طالبیة مدفوعة االجر طبعا، وذلك أثناء  ٍ
ھذا یعني التخطیط للمشروع وخالل تنفیذه، وكذلك خالل عملیات اإلنتاج،

ُأنكم تستطیعون إیجاد فرصة عمل مناسبة تترجمون من خاللھا معرفتكم 
ًآخیرا ودعھم و انصرف متمنیا لھم عطلة صیف . النظریة إلى الواقع العملي ًَ ّ

.مفیدة، وطلب منھم التواصل عبر اإلیمیل

َلم تمض دقائق على دخولھ المكتب حتى قرع الباب لیجد أمامھ الطالب  ِ ُ
ّحدثھ حیان عن أبیھ ذي . ّوالنجیب حیان، دعاه للدخول والجلوسّالمھذب  ّ

األصول التركیة، رجل األعمال والمدیر المالي للجامع الكبیر واألھم في 
َالمنطقة، الذي بني في السنتین الماضیتین في جنوب المدینة، الضاحیة ما  ِ ُ

من ّزالت ھناك في طور التأسیس، عیبھا الوحید أن غالبیة سكانھا ھم 
ّاألجانب المھاجرین، وأخبره بأن ھناك قطع أرض متبقیة معدة لالستثمار  ُ ّ
ٍالتجاري والصناعي، بمساحات مختلفة، ذات موقع ممتاز وبأسعار معتدلة،  ٍ
ّثم استرسل بالحدیث عن أبیھ الذي قد تبرع بأكثر من ثلث تكالیف بناء  ِ

الجامع، ّالجامع، وبأن ھناك مشاریع صغیرة قد بنیت على مقربة من
ًمحالت ذات طابع حضاري إسالمي، وأن السید أبو حیان سیفرح جدا، إذا  ّ ّ
ًما إشترى لدیھ البروفیسور المحبوب قطعة أرض، وسیراعیھ حتما بالسعر، 

ّأنھى حیان . ّألنھ یعلم الكثیر عن صدقھ وأخالقھ وعن مدى احترام الجمیع لھ
ّرجل عصامي مثلك، بنى ّأظن أن أبي یشبھك یا أستاذ فھو: حدیثھ بالقول

. ًنفسھ بنفسھ، تماما كما سمعنا عن حضرتك

ٍبعد مناقشة قصیرة طلب األستاذ من طالبھ تنظیم موعد مع السید الوالد، من أجل نقاش موضوع شراء العقار ٍ ّبعد عدة أیام ھاتف السید أبو حیان . ٍ ٍ
ّاألستاذ، أبدى سروره بالتعاون معھ وطرح علیھ فكرة لقاء ودي ٍللتعارف، دعاه وقریتنھ بشكل رسمي لحفل عشاء سیقیمھ على شرفھ في المنزل، ٍ ّ ٍ ّ

َرحب البروفیسور باالقتراح، قبل الدعوة الكریمة، واتفقا على موعد الزیارة َِّ َ.

ُوصل البروفیسور مع زوجتھ مساء یوم الجمعة، في الساعة السادسة مساء، ما أن اقترب بسیارتھ من البوابة حتى ف َّ َ ٍتحت بشكل أتوماتیكي لیدخل ِ ْ
ّبھا إلى حدیقة كبیرة مضاءة، كان المنزل عبارة عن قلعة صغیرة جمیلة في وسط الحدیقة، كان أبو حیان وولده بانتظارھما، صعد الجمیع إلى  ٍ

. ُغرفة الضیوف ذات األثاث الفخم، كان كل ما في المنزل یوحي بالثراء الفاحش

ْزینت جدران الصالون بلوح ٍات تمثل كتابات بخطوط متنوعة ساحرة، آیات قرأنیة لم یفھم السید حجر الجلخ وزوجتھ في تلك اللحظة كنھھا، كان ُّ ُ ّ ُ
ّأبو حیان لطیفا معھما، بشوشا فخورا بجلبابھ المطرز وقبعتھ التي أحضرھا معھ خالل حجتھ الثانیة، أخرج من جیبھ مسبحتھ ذات الحبات  ّّ ُ ً ً ً

ّالمرصعة بالفضة، َّ َ ِداعبھا بین راحتي یدیھ وھو ینظر إلى السیدة عقیلة األستاذ طیب القلب، بدت محتشمة اللباس إذا ما قورنت مع امرأة أخرى من ُ َِ ُ
: سكان البلد األصلیین، أعجبتھ حشمتھا، خاطب نفسھ

ٍثم قال بصوت عال. ناس تفھم بالذوق ومراعاة شعائر اآلخرین ٍ :
ًن أخاطبك باسمك األول كوني األكبر سنا، في العادة التي توارثناھا عن أجدادنا ال یسمح لنا بإظھار حریمنا عزیزي الدكتور نوح، واسمح لي أ

ًللغرباء، لكنك حالة خاصة ولك احترامك في قلبي وهللا على ما أقول شھید، حدثني ولدني كثیرا عن عصامیتك، أخالقك وتقدیرك لألجانب 
ّشخصك الكریم، أنت ما زلت شابا وكذلك زوجتك وأرجو من هللا أن یرزقكما بالخلفة الصالحة قریبا، أحلفك والطوائف وكذلك عن تقدیر اآلخرین ل ً ً

.ًبأغلى ما لدیك أن یبقى ما تراه ھنا سرا بیننا
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ّصفق بیدیھ، دخلت امرأتان مكللتان بالسواد، إحداھما نحیلة والثانیة مكتنزة، نھض البروفیسور من جلستھ وفعلت زوج ِ َ َّ ّتھ مثلھ، مد یده لیصافح َ
ّالمرأتان إال أنھ سرعان ما سحبھا، عندما وضعت إحداھن یدھا على صدرھا، فھم تماما مغزى الحركة وعرف أنھما ال تصافحان الرجال، لكنھما  ًّ ّ

ٍسار اللقاء بشكل . لطب الجنائيّھذه زوجتي الست الفاضلة أم حیان وھذه ابنتي اآلنسة عنایات، طالبة في كلیة ا: ّقال أبو حیان. صافحتا زوجتھ
ّودي، تحدثوا بمواضیع شتى، حین حاول الدكتور نوح الحدیث عن مشروعھ المرتقب، أجابھ المعلم أبو حیان ُ ٍ ّ ّما رأیك أن نؤجل حدیث األعمال : ّ ْ

.ّإلى المكتب، إنھ في النتیجة حدیث رجال

ّأفكار من اللقاء الذي دام أكثر من أربع ساعات، لخصاھا وھما في الطریق إلى انتھت الزیارة، خرجا من الفیال، علق بذھن الزوجین فقط عدة
ّمفاجأة نوح بأن حیان ورغم نباھتھ وحیاتھ الطالبیة المودرن لم یجرؤ على الكالم في حضرة أبیھ، وأن عیون السیدة أم حیان قد : البیت بعدة نقاط ّّ ّ

َّتفوھت أكثر بكثیر من كلمات الترحیب التي تفو َ ّه بھا فمھا، وبأنھما لم یتمكنا من فھم فحوى نظرات أبي حیان التي تركزت على أصابع قدمي َ ّّ ّ َ
ّزوجة نوح، وأن جوھر اللوحة على الحائط خلفھما كان مثیرا، فقد شرح لھما صاحب الملك أن اللوحة عبارة عن حكمة مدھشة، مرصعة بماء  ُ ٍ َ ْ َّ ّ ًّ

َالذھب، للشاعر أبي ھرْیرةَ، مفادھ َ ُِ لھُ طریقا إلى الجنة: اَ ِمن سلك طریقا یلتمس فیھ علما سھل  ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ ْ َْ ً َ َ ً َ َِ َِ ُِ َّ ََ ََّ ًَ ُ ُوأن اللوحة األخرى على الحائط المقابل، تطرح . ْ َ ْ َّ ّ
ًسؤاال فلسفیا مشھورا للمفكر السیاسي واالجتماعي عمر بن الخطاب ً ّأما النقطة الجوھریة ًمتى استعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا؟: ً

ٍاألخیرة التي شغلت تفكیر نوح ھي أنھ سبق لھ وشاھد اآلنسة عنایات في حفلة عید میالد أحد أصدقائھ ودون حجاب ّ.

ّبعد أسبوع من العشاء اآلخیر والمثیر، إلتقى البروفیسور بأبي حیان وإمام  ٍ
بعد . بھٍالجامع ورجل ثالث یعمل على خدمة الجامع والعقارات المحیطة

ًأن اطلع البروفیسور على مخطط العقار نظریا وعلى أرض الواقع،  َ َ َّ ِ ْ
ًأظھر حماسھ ورغبتھ بالشراء، لم یجادل طویال بالمبلغ المطروح، فقد 
ّوجده مناسبا، سلم الرجال على بعضھم البعض دلیل اإلتفاق، حددوا  ّ ً

.ًموعدا لتوقیع العقد وتسجیلھ في دوائر السجل العقاري

ّأن ھم البروفیسور بصعود سیارتھ حتى ركض إلیھ أبو حیان مثل طفل ما ّ ْ
یا أستاذ نوح، أخبرني ما الذي : ّفضولي عدیم الذوق، وسألھ أستحلفك با

ترغب بإنتاجھ في منشأتك الغذائیة؟ 
ّفي الحقیقة أرغب ببناء خط صناعي إلنتاج النبیذ : ضحك األستاذ وأجاب ٍ

لذیذین كحولي والكحولي، أي كم تقولون من العنب البیئي وبصنفین
بلغتكم حالل، وھذا یناسب حضرتك، ألیس كذلك؟

ٍانتفض المعلم من سباتھ ككلب لسعتھ نحلة وأجاب بنفاذ صبر ُ َ َ إلى ھنا : ِ
علیك، ھذا ممنوع في عقیدتنا یا بروفیسور یا من یفھم  ُوكفى، فتح  َّ ََ َ

نت من طریق وأنا من طریق، ًبالذوق، أرجوك اعتبارا من ھذه اللحظة أ
ّلوعلمت مرادك منذ البدایة لما أضعنا كل ھذا الوقت، بالسالمة، لیس لدي 

ّأمسك أبو حیان جلباب العمل ناصع البیاض كي ال یتعثر بھ . أراض للبیع ّ
ًوعاد غاضبا إلى الجامع، متمتما بكلمات غیر مفھومة ًُ.

فعل المعلم الشریف ًأدار البروفیسور محرك سیارتھ مدھوشا من ردة 
ُوانطلق ببطء، ما ھي إال خطوات حتى رأى شخصا یعترض طریق  ً ّ ٍ ِ
َّالسیارة، سرعان ما تعرف إلیھ، إنھ الخادم األمین، البواب البائس، فرمل  َ ّ ّ

ِالسیارة وخرج منھا مستغربا اندفاعھ، سألھ ً ما بك یا رجل؟ : ُ
َّأجابھ البواب زق من عملیات البیع ًما األمر یاسیدي؟ غالبا ما أستر: َ

والشراء، لماذا لم تتم الصفقة؟ ما الذي أغضب المعلم؟ كیف أستطیع أن 
أساعدك؟ 

ّلم أغضب أحدا، قال البروفیسورساخرا، سألني عن فكرة مشروعي وما أن أجبتھ بكل تھذیب حتى جن جنونھ َ ً ً ُ .
وما ھي ھذه الفكرة التي أغضبتھ؟ 

. تاج مشروبات كحولیة وغیر كحولیةأخبرتھ عن نیتي بتركیب خط آلي إلن
ھل جننت؟ 

. ًال، ولما الجنون؟ نحن نعیش في بلد دیمقراطي وكل یفعل ما یراه مناسبا
َّضحك البواب من سذاجة السید حجر الجلخ وإجابتھ البسیطة ًأنا أفھم دیمقراطیتك جیدا یا سیدي لكنني أحترم في الوقت نفسھ مصالح معلمي أبي : َ

یسمح لك تنفیذ مشروعك ومشروعھ بالكاد قد رأى النور؟ ّحیان، كیف س
ما الذي تقصده؟ ما ھو مشروعھ؟ 

َّلقد بنى مصنعا إلنتاج النبیذ في قبو الجامع، وبدأ لتوه بالتوزیع، أجاب البواب َ ِ ً
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ًخوف والظالم وھاجماھا معالفترة من الزمن ظلت صامتة، تنظر الى زوایا الكھف المظلم، وجدرانھ، الى ان إتحد ال...
:لو ذات السنین االربع بجسدھا في حضن امھا، الصقت راسھا غیر الممشط بصدرھاالقت حھ

.ارید خبزا محلى بالسكر..اانا جائعة یا اماه-

:نھرھا والدھا القریب منھا
!إخرسي، أھذا وقت ذلك؟-

...غظت عینیھا بیدیھا..لو بالبكاءبدات حھ
..عن صدر امھا، ونظرت الیھا في توسلابعدت راسھا

:باكیة كانت تقول
.اماه إني جائعة-

:كان قلبھا ینفظر بال نار، امام دموع البؤس والجوع لطفلتھا المدللة
..كفى بكاء یا ابنتي وال تعذبي قلبي، ھا انا ذاھبة الجلب لك الخبز ولیحدث ما یحدث-

:ًھ االیمن المبتور، اعاد االیام واالشھر وسنینا ثالث في لحظة الى الوراءاخرج  زوجھا كیس التبغ من جیبھ، حدق في ساق
ًحو◌طھا یا یوسف واال تدع احدا یقترب منھا، ذلك افضل- َّ َ ..ابتعد عنھ..انھ الء..ھذا لیس عملك..َ
..مزروعة في قلبيكلما رایت ھذه العبوة غیر المنفجرة، امام باب البیت شاخصة، احسھا . اعرف ذلك، لكني ال ارتاح قط-
ماذا ستفعل بھا؟-
..ساحفر من كل الجوانب، واخرجھا والقي بھا في البریة، یا لھا من غضب علني قبیح-
ًاذن كن حذرا جدا- ً.
.یوسف..یوسف-
-!!.......
أثانیة رحلت الى عالم الذكرى یا یوسف؟-
ما بك یا عالیا؟.. ھا..ھا-
.اني ذاھبة، انتبھ للطفلة-

:ًكان یعلم ان كالمة لن یغیر من االمر شیئا، ال احد یدرك طبیعتھا، لكنھ على الرغم من ذلك قال لھا
یا مجنونة، اال تسمعین صراخ الطائرات اوالد الكلب؟؟..ال تذھبي..ال تذھبي-
..ال تلق بكلماتك سدى في النھر، اال تعرفني یا یوسف؟ ساذھب یعني سأذھب-
..أعوذ با.!! .اتبحثین عن موتـ-

:قالت لھا امرأة مسنة بیضاء الشعر، ذات وجھ غارق بخطوط الزمنم المتعرجة، كانت بقربھا
ً.إجلسي وال تذھبي، فأبنتك لن تموت من الجوع ابدا-

ُّخاطبھا رجل عجوز یحمل سبحة سوداء في یده، وما ینفك یردد آیات من القرأن بصوت مخنوق وال یمل الدعاء ُّ:
..ان خرجت سیكتشفون محلنا وستقصف الطائرات الكھف.. ي اسم هللا یا عالیا وال تكوني سبب البالء لنااذكر-

َقبلت عالیا عینَي حھ :لو، نظرت بشرر الى الرجل العجوز، بلسان قاس قالت لھّ

خبز حملّى بالسكّر

حسن سليفاين
كوردستان
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تكفي حیاة الذل ھذه؟اما .. ال تخف یا صوفي علي، ال تخف لن تموت، ما دمتم ھكذا سیبقى حالنا على ھذه الشاكلة-

وكثیرا ما كانت تقصد جبل بیخیر وتقطع االخشاب، ..كانت عالیا نشطة منذ صغرھا ترافق والدھا لصید الوعول، على درایة بعالم الجبل وخفایاه
.تھیأ حملھا وتعود الى البیت قبل ان تستیقظ الشمس من نومھا

..فس الوقتكل نساء القریة كن معجبات بحیویتھا، ویخشونھا في ن

لم تبال للحجارة التي تعترض سبیلھا، وال للشوك والعاقول .. َّشد أردان فستانھا الى خصرھا، خرجت بسرعة من الكھف. عقدت مندیل راسھا بقوة
:قط

لو؟من لي غیرك في ھذه الحیاة یا حلوتي یا حھ-

واحیانا أخرى بواسطة . احیانا كانت تخفف بعض قطرات العرق بیدیھا. .كما ندى الربیع على االوھار والعشب، كان العرق یمال وجھھا وجشدھا
.طرف كفیتھا

:من بعید لمحت الدخان الشاحب یسافر فوق ارجاء القریة دون وعي منھا بدأت تتأوه
..لعنكم هللا..ًا منھم ان كنتم رجاالِھیا إقتربو.. الجبناء یستعرضون لنا نحن العزل من السالح، قوتھم ھا ھم ھناك..لقد احرقوا بیوتنا..یا للمصیبة-

..البیوت مھدمة، المؤونة تحترق. حثت الخطى اكثر، وعیناھا ال تفارقان القریة، حتى وصلتھا

.بقلب میت، واعماق محترقة، وعیون باكیة، سلكت طریق بیتھا. خراطیش الدوشكا وشظایا قنابر المدافع تنتشر في ازقة القریة
السطح قد استقر في الحوش اجزاء متناثرة، كنتور عرسھا انغرس في "* باكردان"، االعمدة الخشبیة العمالقة قد إنكسرتغرفة المؤونة قد تھدمت

.باطن االرض
..وھي على ھذه الحالة طرقت اسماعھا صخب الطائرات من بعید

قان على مستوى منخفض یسبقھما ازیر وعویل بقدمین ال روح فیھما، ركضت الى نبع النساء، اختبأت خلف صخرة كبیرة، لمحت طائرتین تحل
..ھائل

حلقت الطائرتان بحریة حول القریة عدة مرات، ثم صبت حمل الدمار والموت فوق بقایا ھیكل القریة، وبفرح اتجھتا شرقا مثل بازین تركا 
ً.طریدتھما توا

..)).لیتھ كان قبركما االن یا((سقوط الصاروخبوجھ اصفر خال من الدم عادت عالیا الى القریة، شاھدت حفرة كبیرة في موضع 
:رفعت یدیھا الى السماء، داعیة بصوت مخنوق یشوبھ البكاء

ٍبأي حق تركونا بال بیوت ومأوى؟؟ یا رب ان تأخذ حقنا نحن المسالمین من ھؤالء .. الھي، دعھم ال یروا الخیر في الدنیا في كل حیاتھم-
..الظالمین

..لوبالسكر یا ابنتي یا حھألعد لك الخبز المحلى-

ٍبعد بحث مضن، وجدت صفیحة السكر بین األواني المتطایرة بال نظام، مألت الصرة بالخبز والرقیق ٍ..
حملت الصرة وسطل اللبن، سلكت طریق المھف، خاطبت ..ًقلیأكلوا ھم أیضا، ھذا الخبز یكفي الجمیع.. لوًحتما كل األطفال االن جیاع مثلك یا حھ-
:فسھا قائلةن
، لم یلحق الضرر بالناس، حقا كما یقول ابي، مال الدنیا لیس اال قذارة الیدین، األصل سالمة الناس" ..".ًالحمد 

..لم یكن قد تبقى غیر مسافة قصیرة لتصل الى الكھف، حینا عال صراخ الطائرات من جدید في الجو
اخذت عالیا ترشق الطائرة .. الحقتھا، وبدأت الطیران حولھا في حدود دائرة ضیقةاسرعت الى الوادي لتخفي نفسھا، لكن احدى الطائرات

:صوت مخنوق خرج من صدرھا المثقوب كالغربال.. بالحجارة بال جدوى، بعد ان مل الطیار اللعب معھا، فتح فوھة الدوشكا
..!!لوحھ.. حھ..حھ-

.االخریتانثانیة فتح علیھا النار، واطارت باتجاه الشرق واتبعتھا
كان یقبل صوت بعید من وجھة ..كانت صفیحة الكسر قد انقلبت على األرض، والدم االحمر یمازجھا، وصرة الخبز كانت معقودة على حالھا

:الكھف ویقترب
...یا...یا..ل..عا..عالیا..عالیا..عالیا.. لولقد تحطمنا نحن الثالثة، انا وانت وحھ.. یا حسناء أومرپیرا..عالیا..عالیا-

:،وقالت لھا بحب)چنو(لو من نومھا، نظرت الى صدیقتھامن شدة عویل النساء في الكھف، استیقظت الصغیرة حھ
ّاآلن ستأتي أمي وستجلب لي خبزا محلى بالسكر، ساقسمھ الى نصفین، نصف لي ولك النصف اآلخر، أتقبلین؟؟- ً

.حھم الترابیة في الشتاءحجر اسطواني الشكل یستخدمھ القرویون في تسویة سطو• 
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ّلكن فكرة ملعونة نطت إلى فكره, كان ھناك رجل فقیر یعیش كفاف العیش مع زوجتھ وأوالده: ُیقال وأقلقت , شغلت بالھ, ّ
ِتكمن في رغبتھ مجاراة المنعمین والمرفھین بغیة الوصول إلى مقامھم الرفیع والعزف على مختلف األنغام واأل, سكینتھ ّ وتارّ

ٍفقرر الرحیل مع عائلتھ إلى قریة أخرى ال یعرفھ فیھا أحد,التي یدندنون بھا ّ َِخطر لھ ذات یوم أنیتوجھ إلى وجیھ القریة. ّ ّ ٍَ َ َ ,
ًتوسل إلیھ في أن یقبل بھ خادما مطیعا ًوعامال أمینا, ّ ّاسمي یا سیدي ھو ابن ((ّرد علیھ , وحین سألھ عن اسمھ, فقبل بھ الوجیھ, ً

ِلكنھ أصر على اللقب الجدید الذي سرعان ما , ّوحاول أن یفصح عن اسمھ الحقیقي, فاستفسر الوجیھ عن االسم, ))؟...الـ  ّ ّ ّ
.ّانتشر بین أفراد القریة حتى صار الجمیع ینادونھ باالسمذاتھ

ّالجملة التي كان یرددھا على الدوام للوجیھ ولغیره من األشخاص كانت  ّحتى أن ا" ّأمرك سیدي"ّ ِلكل كان یرددھا على سبیل ّ ّ ّ
.ّالمزاح والتھریج

ّمرت األیام لتتحول إلى شھور ّ ُوھي بدورھا تتحول إلى سنوات, ّ ّأحس خاللھا الرجل بثقل القطع النقدیة والورقیة التي تمأل , ّ ّ ّ ّ
ِفتوجھ نحو مضافة -ةّنتیجة كالمھ المعسول ومجاملتھ الزائف-ّوأنھ قد جمع من حولھ مجموعة بشریة من ھنا وھناك , ّعبھ ّ

ِوكالعادة رد علیھ السالم ھو ومن في المضافة بلقبھ المعتاد, الوجیھ َ ّ ّ ّلكن الرجل ثار في وجھھم وقال للوجیھ, ِ ّ:

ِعظما من اآلن وصاعدا الذي ینادیني بھذا االسم سأردیھ قتیال في اللحظة ذاتھا, ًقسما, ....."بل أنت وأبوك ابن الـ" ّ ً ً ً."

ُألنني مثلكم أصبحت صاحب شأن كبیر, ّمنذ اآلن یجب أن أجلس إلى جانبك أنت وكل وجھاء القریة! یھّأیھا الوج ّمعي قوة ال , ّ
ُأصلح , انظروا إلى حاشیتي, انظروا إلى مالي" ّقوة المال وسلطة الوجاھة" وسلطة ال تضاھیھا سلطة أخرى, ّتعلو علیھا قوة

ّمثلكم أن أكون الوجیھ والسید ّ َ.

ّإلیھ الوجیھ بقلیل من التمعنَنظر  :ّثم قال, ّ

ّقد یكون لدیك اآلن ما لدي ولدى وجھاء القریة من المال وربما أكثر, نعم" ِ ِ َوقد جمعت من حولك البعض الذي خدع بزیف , ّ ِ ُ َ َ
ْفیبادلونك الزیف والتملق نفسھ, كالمك والبعض الذي ھو مثلك ّ ّ ّ ِوینادونك بالسید والقائد والوجیھ ول, َ ّ ّكنك ستظل في عیني ّ ّ ّ

ّوأذھان القرویین جمیعا ذلك الشخص المتملق َ ّ ً ُوسوف یظل الجمیع , ًبل ذلك الخادم المطیع الذي ال یملك شیئا, ّاالنتھازي, ّ ّ
ّینادونك االسم ذاتھ الذي اخترتھ لنفسك طول الفترة السابقة ّوال یھمنا كثرة مالك وال عددُ من یلتف حولك, ِ ّْ , ّیصفقون لك, َ

ّیغرقونك بزیف الحدیث والنفاقو ِ ِ َ.

!ّبني

ّاألصالة والوجاھة لیست في كثرة المال وال في التملق والتزییف ِّ ّوال في المكانة غیر الالئقة التي یحصل علیھا الشخص منا, ِ ُ ّ ُ ْ ,
ًإنما تكمن في جوھر الشخص أوال وفي  ّ ِ ّ ِ ُ ّتكوینھ األسري والتربوي"ّ .لآلخرینوفي عمق إخالصھ لنفسھ و, "ّ

ُأال یذكرنا ھذا الشخص وغیره بأشخاص كثیرین في مجتمعنا ّ ّممن یقولون عنھم أنھم یركبون الموجة,ّ ْ موجة ثورات المجتمع , َ
ّوموجة ثورات التغییر والتطور المتباینة, ّوالشعب المختلفة ِفھم یظھرون أمام اآلخرین بمظھر البؤس والمسكنة.ّ ّیتذللون إلى , ِ

ّیقبلون األكف والیدین, إلى ذاكّویتملقون, ھذا ُالغایة تبرر الوسیلة((ّوالمبدأ الذي یتحكم بھم ھو , ّ ّوحین یحسون ببعض , ))ّ
ِالتعاطف من اآلخرین ّوأنھم قد حققوا شیئا ملموسا یشعرون وكأن أجنحة مالئكیة قد غرست في جسدھم فیحاولون الطیران , ّ ّ ّ ً ً ّ ّ

ٌنافذة ال یستطیع أحد محو صورھا أو , ّمتناسین أن عدسات كامیرا الواقع ثابتة, ّفوق السلمویرغبون في القفز من, ًعالیا, ًعالیا
ًوأن القفز من الدرج األول إلى األخیر دفعة واحدة سوف یسقطھ أرضا, دبلجتھا حسب ھواه ّ ّ ّومتجاھلین أن , ویكسر عظامھ, ّ

ًبوصلة الحقیقة قد یصابھا العطب فتضل االتجاھات أحیانا ّنھا تظل تھدینا إلى االتجاھات الصحیحة والصائبةولك, ّ ّ ّ ّ

نارين عمر
كوردستان

أمرك سيدي
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رأیتني ببساطة أغادر ...إنما من باب صیرورتي إلى شخص المرئي... لیس على سبیل الموت.... ٍذات لیلة ٍباردة
!جسدي 

....تنا النائم على قارعة النھرفجدتي كانت قد أحكمت إغالق المنافذ في بی, وكان ال بد لي من التسلل عبر ثقب الباب 

ّودعت شجرة التوت الھرمة التي كانت الجدة تؤكد أن فیھا شیئا ً من روح هللا وأن من یحاول اقتالعھا أو بترھا ستحل  ُ ّ
ّتلك الشجرة التي طالما غذت طفولتي وھي تمزج خیر األرض ونقاء السماء بحرارة الشمس لتقدمھا لي ...بھ المصائب

..ّرحت بفرح ٍأتنشق الھواء..! ثمارعلى طبق من 
ًكان صمت الفراغ الذي یمأل الطرقات یزیدني نشوة وذھوال والحقیقة أني في تلك األثناء بدأت أكتشف أن ھناك ...ً

ُالشمس التي كانت تشرق في الجانب اآلخر من العالم مدت لي من ھالة القمر حَزما ًمن ف.... ًانحیازا ًضمنیا لمغامرتي ّ
....النور تشعل الظلمة أمامي في دروب المجھول

..ّأما األرض فقد أجلت بدورھا خسوفا ًكلیا ًكان مقررا ً للقمر وفق القوانین الكونیة 

!یھبني تاجا ًمن حنان مباركا ًغایاتي النبیلة ....ًدفأّوھكذا حلقت بي أجنحة األمان فالكون كلھ یمسد قلبي

أطرقت .... ودور المتسكع ما زال یالزمني..فكل ذلك التأیید...ٌفي تلك األثناء انتابني شيء من الحزن 
ووجدتني أتأمل القار المتشقق والطریق المليء بالحفر وحمدت هللا أني لم أكن وسیلة من وسائل المواصالت....ملیا ً

....المسكینة وتخیلت كم من األلم كنت سأعانیھ وأنا أعبر دروب التعب تلك

لم تكن قدماي الضائعتان تدركان أنھما تسیران في االتجاه الصحیح

!ٌزقاق ٌمليء بالعتمة لم یكن فیھ سوى قلیل ٍمن نور كنت أحملھ معي ...

الشفاف علھ یمنع زفیر الشتاء من دخول تلك البیوت البائسة نوافذ رتقت أجزاء منھا بمادة البالستیك ...ٌأبواب عتیقة 
ٍّعبر شق من الشقوق الكثیرة التي تمأل وجھ ...ُبتلك القدرات التي منحني إیاھا الكون في تلك اللیلة تسللت إلى إحداھا....

الباب العجوز

أما ....ِطم على مسمعھ جرار غضبھاُوزوجھ التي تمنطقت حزام القسوة تح.....ِعند حافة فقره كان یجلس الرجل ...
!األطفال السبعة فقد بنوا من االنتظار قالعا ًمن جوع ٍوغبار 

ّكل شيء تحول إلى سؤال ٍواحد حدق في وجھ الرجل الذي كان البد لھ من إجابة فراح یدلق من دورق قلبھ  ٍ
:بكلمات ٍدربھا التعب برنامج یومھ األكثر حزنا ًمن باقي أیامھ 

لى المطعم الذي أعمل فیھ عادة ًوالذي یعطیني أجرتي الیومیة مع فتات الطعام الذي نتقاسمھ أنا ورفاقي لكني ُذھبت إ
أعطیتھ بطاقتي الحمراء الشخصیة لكنھ كان .... فوجئت بصاحب المطعم یطلب مني ورقة أطلق علیھا اسم بطاقة عمل 

لتي تمنع استخدام العمال األجانب من أمثالي إال بموجب تلك مصرا ًعلى بطاقة العمل مؤكدا ً أنھا القوانین الجدیدة ا
....البطاقة وأنھ ال یستطیع مخالفتھا

وابتسمت 
شجرة التوت

شهناز شيخة
كوردستان
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...ّأطلقت ساقي للریح بعد أن استفسرت عن الجھة التي قد تھبني بعضا ً من حنانھا

والبطاقات الحمراء في األیادي تعلو وتھبط....لكني وجدت المكان یغلي بأمثالي 

ّكان واضحا أني لن أحصل على تلك البطاقة بسھولة ففضلت أن أبحث عن العمل في ......العروقكالدماء في  ً
!!"ّكأن الجمیع اتفقوا ھذه المرة ضدي..... لكنھم كانوا یصفعونني بذلك الطلب.....مكان ٍآخر 

!!وھو یتأمل یدیھ الفارغتین .... قالھا

ال تحس سوى ..ال تسمع سوى أنین األحشاء الخاویة ..ع والغبار كانت زوجتھ تبدو وكأنھا ال ترى سوى قالع الجو
....بصفعات الفقر تترصدھا في كل الزوایا 

!!!ّفي تأمل یدیھ الفارغتین .. لم تشاركھ سوى...لم یوقفھا انكساره عن الكالم 

بھا في تلك المرأة یدھا فیمنحني قدرة ً خاصة أخرى أتقمص... أھدھد حزنھ بدفئي ..... الكون كلھ یبكي في حواسي 
ٍالمخشوشنة أربت بھا على كتف غارقة ٍ في األلم  ّأقبل یھما جبینا ًطالما أشرقت سعیدة ً بملوحة ...أتقمص شفتیھا..... ّ

!التعب لتحمل اآلن مرارة االنكسار

..ّیا صدیق الفقراء خبرني بحق فكرك الذي سطرتھ في الكتب ..وأنت یا صدیقي 
ّھل ستضحك إذ تراني أصنف ھذا الظرف في قائمة أصعب الظروف التي قلت ...لذین قضوا جیاعا ًبحق أطفالك ا...

!" *إنھا تلك التي تجعل المرء یتنازل عن مبادئھ ؟"ذات مرة ٍ

.....ُعدت أدراج نفسي من جدید

شيء سیكون على ما یرام و ال شك ّ أن كل ... ًتقول جدتي إن حساسیتي الزائدة تجعلني أحیانا أبالغ في تضخیم األمور
لكن مرة ً أخرى یغتالني السؤال إذا لم یحدث ذلك فكیف سیعیش ؟....أن صاحبنا سیحصل على تأشیرة عودتھ للعمل 

ّكل ما كان بیدي دثار من حكایا عن رجل ٍنصفھ مالك یدس في نوافذ الصغار الحلوى والھدایا  ٌ.....

...ھب بھ عیونھم قلیال ًمن األحالموكان بیدي أیضا ًأن أتقمص مالك النوم أ

!!ُلكني حین تسللت إلى أحالمھم وجدتھم جمیعا ً یعملون ندُال ًفي مطاعم فاخرة

.....أیھا الكون ....

أعبر النوم الذي یمأل ....تجرفني بحار العجز والحیرة...ُأنا الخجل أمامك ....ّیا من سخرت لي بعضا ًمن قواك الخارقة 
.....البیوت 

ّأنا المسافر بین آالمھم كلص یعود دائما ًبیدین خائبتین......ّأتجاوز كما ًمن البشر  ٍ!

ٍبیت كأنما نسیھ الزمن في ھذه الزاویة مرمیا ًكحذاء مھترئ  ّ ٍأرض ذات موقع عجبت كیف أفلتت من أیدي متعھدي ...ٌ ٌ
!نة المجبولة باأللم والطینالبناء الذین بصرف النظر عن غایاتھم فقد ساھموا في تطویر ھذه المدی

ِكان الضوء المائل للبیاض یبدد َخجال فلیال ً من العتمة المحیطة بنافذتھ  ّ.....
ّوكان من السھل علي الدخول إلى الغامض الذي أراد لي ربما قدرا ًخالقا ً...قادني الغامض ألتلصص على سكونھ

...مكعب الصمت والفراغ

:والمطلوب.....موشوربداخلھ كرة ...ّكان یرسم على صدر دفتره أشكاال ًھندسیة معینة وحده ذلك الفتى بید ٍ من أمل
یبدأ سعیدا ً بحل األسئلة فدماغھ الذكي والذي تعب في تخزین المعلومات لن یبخل علیھ باالستنتاج والتحلیل -1-2-3

-3-2-1:والتركیب الجواب
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لبرد والرطوبة وكانت المدفأة العتیقة النظیفة تعتذر للفتى بصمت أن ال حول كان طالب الثانویة العامة المجتھد یقاوم ا
......لھا وال قوة

أما ھو فكان یرمقھا بعینین مباركتین بأن الذنب لیس ذنبھا بل ذنب قسائم المازوت التي باعھا والده بسبعة آالف لیرة 
غطي بھا سطح البیت بدل ترمیمھ ككل سنة بالطین ألحد مزارعي القطن والتي اشترى بثمنھا صفائح من التوتیاء لی

لكن ھا ھو الشتاء موشك ٌ على ....آمال ً أن المازوت سیرخص في الشتاء.... والقش مخافة أن تدلف منھ األمطار
... االنتھاء والمازوت لم یرخص حتى اآلن بل بات من الصعب لفقیر ٍمثلھ أن یحظى بھ 

لكن كأس البابونج الساخنة .. ھا حول جسده فلم تمنع الرطوبة من اقتحام رئتیھ الغضتین أما البطانیة التي كان الفتى یلف
!التي كانت تحضرھا لھ والدتھ كل مساء كانت تشعره باألمان كأنما فیھا شيء ٌ من دفئھا

أدعو الكون أن تقول جدتي إن دعواتي مستجابة فھل ...في قلبك آمال ٌ عالیة ٌ كقامة وطنك فماذا عساي أقدم لك؟ . . 
!یھبك شیئا ً من تعاطفھ كما فعل معي؟

ُأتساءل لماذا أنا بالذات؟ 
؟خلده بقلميأتراه یستغل ّ ُكوني كاتبا ًأل

أنا المثقل بالمحبة لھ ال یلبث الیأس المارق یخترق جنون اشتعالي یستوقفني في محطة ٍ ! أال یكفیھ من الخلود ما یملكھ؟
رغبة ٌ ما تجرفني .....متجاوزا ً دروب الشتات ! واني تبعثرھا ألفق ٍ من مطر ٍ وشمسمن رمال ال تلبث ریاح عنف

ُّضجیج ٌ أغلفھ بھدوئي أنا المبحر في رحلة ٍبین الالمعقول والمعقول من حي یئن نزفا ً بین مخالب العتمة وأنیاب  ّ ّ
......ّالجوع إلى حي تشعلھ أضواء المباني الفخمة والسیارات الفارھة

ولبعضھم قصص ٌ .........حثھم فیھا ما ھو أرقى وأجل ّمن مجرد حب المال,ضھم قصص ٌ من تعب لونت أعمارھم لبع
من أین لك ھذا؟؟: من ضباب وحقائب مفقودة وما من أحد یسأل 

ُّقى تضج في تلك الساعة من اللیل كان الطابق األول من البناء المواجھ للحدیقة الكبیرة یبدو وكأنھ ملھى لیلي فالموسی
فیھ دون رحمة ٍ بالجوار بل إن األشجار التي كانت تنشر ھدوءھا في المكان بدت متوترة ًتعاتب الفتى الذي خرج بعد 

ذلك الفتى لم تستوقفھ األسئلة المغزولة على نول المتاھة والضوء للرجل المطل ... ھنیھة ٍلیھدأ بخروجھ ذلك الصخب 
والصدى عند عجالت السیارة الفارھة التي انطلق بھا المبالیا ًإال بطیشھ برأسھ من النافذة بل راح یطحن الصوت

ُوقبل أن یغلق الرجل النافذة كنت قد دخلت بخفة الھواء إلى ذلك البیت الذي ال أرید أن أسترسل في وصفھ فالدفء .... ُ
ُكان أول ما شعرت بھ وأنا أتأمل التكییف المركزي الموزع بعنایة في أرجائھ

!!كرت ُقسائم المازوت والموشور والكرة تذ....

ّورحت أتابع اشتعال الغضب في عروق األب وھو یتحدث عن دم قلبھ الذي صرفھ كما قال بسبب الدروس 
ّواألم التي كانت تھدئ من ... الخصوصیة ذات التكالیف الباھظة وعن ارتفاع عالمات القبول في الجامعات الحكومیة

كان من اإلنصاف أن یقدموا لھؤالء الذین اخترعوا : طلق بالجامعة الخاصة وھي تؤكد بأنھ روعھ معلنة ً إیمانھا الم
ُوددت لو !....الجامعات الخاصة تلك الجائزة التي یسمونھا جائزة نوبل فلوالھم كیف كان ابننا المسكین سیكمل دراستھ؟

الموشور "الموضوعة بعنایة قرب" جكأس البابون" ھربت من برد كلماتھا فلجأت إلى ذاكرتي أستشعر فیھا دفء
"!!والكرة وقسائم المازوت 

....ّأنا المدجج بالمواجع تجتاحني الصحراء ...وعدت أتكئ على صمت النور 

" النبي ّ ُ" بین التعب والغبار مثلك أیھا " * التائھُ"ّلكني أعود أتقمص بأس الصبار أنا .....أذوي بین جبروت رمالھا 
!ّأبحر من جدید تربت أنت واألرض على كتفي ...ئ أطمئن سفني ٍبقلب داف*..... 

ٍیجذبني سحر الضوء المتسلل بین أشجار اللیمون تلك التي ترتل بصمت عطرھا ....أعبر البرد المتناثر في خبایا اللیل  ّ
زیح عن دربي كانت تلك األشجار بابتساماتھا الصامتة ت..... حول المنزل المتألق كاألنامل التي أبدعت تصمیمھ

. .ّأغصانھا المتمسكة بنضارة الربیع وكان من واجبي شكرھا بلغة المالئكة فھي ال تتقن غیرھا 

.......أما النافذة فھاھي تخلع ستائرھا دونما وجل مطمئنة ًإلى الحمایة التي تؤمنھا لھا األشجار 
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ُتي تبعثرني إلى یأس ٍأنقذني منھ ٌقطارات من صخب تمر بذاكر..... أبرر لنفسي تجسسي الالمنطقي لكن  ِ ْ ٍ
ًأتوسل كبریاءك ِالمولود فیك ِمذ كان الكون صغیرا یربى على صدر .. یا كائنا ً من عطر هللا .....ّمستنجدا ًبسموك ِ ُ َ ُ ّ

حنانك ِ

.... ّال تعكري في قلب النور مراتب خطاك إلى الكمال 
..خابیة ًأراك في ھذا المنزل 

ّفھال أنصت قلیال ًللبنفسج إذ " امرأة"برنین الذھب الملقى إلیك تنتابني ألف رغبة ٍ بأن ال أسمیك ِبخواء روحك المتخمة
:یغني لك 

التقتلي قلبك بجبروت التخمة
.....ال تنحري روحك بمدیة الجسد .....

.....التملئي خواءھا بغبار شھوة العابثین
.... أشرعي نوافذك كلھا لجالل النغم 

نحرینھ عند مرمى قدمك ِذاھلة ً عن طقوس اإلحساس بكل وتر ٍیمأل فراغ الصمت بصوت ٍ ترقص فیھ ذاك الذي ت
!المالئكة 

....ال تغرقي في حجم معدتك األكبر من حجمھا 
ٌفثمة أمل في غیھب النفس المخلوقة بدءا ً من أریج الكونذات شمس حین كانت الحیاة مالكا ً في ....دربیھا على العودة  ّ

...ب ٍ مولود ٍ من ضیاء كوك

" ***..تیاترو روبال"ال تذكریني براقصة الماغوط في 
ّبكرومویل اإلنكلیزي الخارج من قبره الذاھل إذ یراھا تتلوى أمام الزبائن وكأن في بطنھا خمسة توائم والسكارى 

....رّیغدقونھا بالجنیھات بعد أن كان تیاترو روبال ذات یوم شمسا ًأججتھا روائع شكسبی

....ّربما أراد الماغوط أن یتحدث عن ھمھ أما أنا فھمي ھو أنت ِ.

ُأتذكر الریال المزیف فال أرى شحوبا ً یشوب وجھك ِ ّ....

ّوعلقي على زورق قلبك ِقنادیل الحب ....ِفأعیدي إلیك النور. . ّكل ما أراه نور ٌ مقتول  ِ فربما أتقنت غناء البنفسج ...... ّ
!!الغارق قربك من موتھ ولربما استیقظ

ّواألشجار ما تزال ُمستیقظة تستنشق كل ٌ منھا فقط ما یلزمھا من األكسجین...وحدي خرجت ُ

.....أیھا الكون ...
..... یا حضن أمي الدافئ.

.....ِلماذا لم تلدنا جمیعا ً كاألشجار نأخذ منك فقط ما یلزمنا لنھبك مفاتیح أسرارك لنمأل صمتك بضجیج عقولنا 
....أسیر ُ فیك غیمة ھاربة 

..أبحث عن حقل ٍ أمطر فوقھ 
وبخطى عقلي الال متناھیة...أتـلمسك بأنامل قلبي.

.... لكن ھوذا صوت جدتي المجبول برائحة الشاي الدافئ مثلھ یباركني !أحاول ُ إدراك المجھول فیك 
....افذة بحدقة الصباح فإذا بشجرة التوتأغلق على عجل فضائي الصغیر أرتدي جسدي من جدید أرنو إلى الن

!!تبتسم لي

***

مقولة للفیلسوف االلماني كارل ماركس* 
قصتان لجبران خلیل جبران**

من دیوان سأخون وطني لمحمد الماغوط***
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ّسلیمان ادي: الى روح الشھید

معزل عن ھذا المضي ، أقولھا بطریقة أخرىالزمن یمضي حقا، الغریب أن كل واحد منا یظن نفسھ ب:

ھذه الفلسفة تعلمتھا من صدیقي .... الحاصل!! ھذه الحیاة ھي مسرحیة كلنا أبطاال فیھا، لكن الكل یظن نفسھ متفرج
تعلم . زورو الذي الذي لم تفتھ فرصة مشاھدة فیلم سینمائي واحد ، منذ أیام الطفولة المبكرة وحتى سنین الشباب األولى

). ھرقل یس(والھندیة من أغاني شامي كابور ومقارعة األعداء بالسیف من )الكاوبوي(االنكلیزیة من أفالم رعاة البقر
.عالم كامل یحملھ في رأسھ الصغیر

دمشق من األماكن القلیلة الذي الینتابني فیھ الشعور بالغربة على اإلطالق، بل أنني أستطیع أن أجزم بأنھ المكان 
أتمتع بتنشق كل نسمة من ھوائھا ، دون التفكیر بتلوث البیئة . العالم الذي یمنحني ارتیاحا ال تشوبھ غصةالوحید في 

التقطت! على الرغم من ذلك كان الحنین إلى مدینتي القامشلي  یشدني أحیانا، .الغریب فیھا 

لي أحدھم حینھا لماذا تدخن السجائر، ، اللتان كانتا من أھم مقتنیاتي، یأخي لوقال)الرونسون(علبة السجائر وقداحة 
سلكت الطریق الجبلي الوعر، نزوال باتجاه سھل میسلون، . فھي مضرة بالصحة لضربتھ باللكمة على وجھھ مباشرة

.ومنھا الحافلة التي تعود من الزبداني إلى دمشق 

لذي یعمل كاتبا في استعالماتھا، غدا توقعت مجیئك ھذا المساء قالھا  زورو وھو یبتسم من خلف مكتب الفندق العالي، ا
سوف تأتي ألیس . عید نوروز ولقد تواعدنا مع بعض األصدقاء الفلسطینیین الذین سوف یحتفلون بالعید تضامنا معنا

كذلك؟

صباحات الشام جمیلة على مدار السنة ، لكن النصف األخیر من شھر آذار لھ خصوصیة شاعریة فریدة، لیس النصف 
ل أیام أقل من أصابع الید الواحدة منھ، ھي التي تعطیك ھذا اإلحساس الجمیل عبر انتقال انسیابي خفیف األخیر كلھ ب

. من فصل الشتاء إلى الربیع 

.لفحة الھواء العذب في األفق القریب، والشعور بأن المالبس التي على جسدك بدت وكأنھا فجأة أكثر مما یجب

ّقینا أنا و زورو مع بقیة الشلة ، التي كان قد تواعد معھا على الرصیف األیمن إذا كانت الساعة السادسة صباحا ، الت
كنت متجھا إلى دمشق المدینة، من الشارع الرئیسي العریض في حي ركن الدین ،قبالة جامع صالح الدین ،موقف 

.المقاومة

سوة قد لبسن زیھن الكردي بألوان جمیلة توافد الناس بالمجيء ومعھم حقائبھم المتخمة باألطعمة والشراب،وأغلب الن
.نساء أطفال ورجال انھ یوم النوروز , ) طنبوره(صاخبة، بین كل مجموعة وأخرى ھناك واحد أو اثنین یحمل 

الجمیع في انتظار . بدأت بعض األغاني المتقطعة ھنا وھناك. ازدحمت األرصفة تدریجیا على طرفیھا بالمشاركین
.تفاق معھم مسبقا لالنتقال إلى مكان إقامة الحفل خارج دمشقالحافالت التي تم اال

من وحي نوروز 

فرمز حسني
كوردستان
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تجاوزت الساعة السابعة ثم الثامنة وبدأت عقارب الساعة تقترب من التاسعة ،حین بدأت الجموع بالتململ، وشوشة ھنا 
راق من جمیع المخابرات واقفین عند مشفى ابن النفیس ، یأخذون األو:وأخرى ھناك ، فجأة وإذ بنا نسمع أحدھم یقول 

فجأة. سائقي الباصات ویأمرونھم بالعودة من حیث أتوا

ّتغیرت سحنة وجوه األطفال بقسماتھا البریئة، من وجوه  مغمورة بالسعادة الى وجوه مقتضبة كئیبة وكأنھم یستھجنون 
دستان ، والنزول من لم یمضي وقتا طویال، حتى سمعنا ھتافات تنادي بالحیاة للكرد وكر. تصرفات الكبار الغریبة ھذه

على الرصیف إلى الشارع ، بشكل تسلسلي عفوي بدیع، من ابن النفیس مرورا بكیكیة ، مقاومة، جسر النحاس وحتى 
.ساحة شمدین حیث احتشدت بالناس، في تظاھرة عفویة مثخنة بإحساس عمیق بالتظلم

ماذا نفعل ؟ 
إلى أین نتجھ؟

ع التوجھ إلى القصر الجمھوري ، بالضبط وكأننا في ضیعة ویجب أن قررت الجمولم یستغرق وقتا طویال حتى
!ّنشكو ھمنا لألغا

عبر حي المھاجرین الراقي ،توجھت القافلة إلى القصر ، بعض أھالي الحي خرجوا على شرفات منازلھم، أصبحوا 
Bjî Kurdistan) : (دار  بچي كردستان بمره كولھ :(أیضا یلوحون بأیدیھم تأییدا لنا، حیث الجموع كانت تنادي  

bimrê koledar(

لم یكن أحد یتخیل بوجود من یجرأ، على الخروج . ّعلى األغلب كانوا یظنون بأننا من أفغانستان، باكستان أو ماشابھ
.في مظاھرة مناوئة للسلطة، في قلب دمشق، باتجاه القصر الجمھوري سكن حافظ األسد بشحمھ ولحمھ

لنا إلى الباب الرئیسي للقصر، حینئذ بدأ ت قوات األمن بوابل من النیران الكثیف على عشرة أمتار قبل وصو
لم تمضي سوى ثواني معدودة حتى سمعت أحدھم یصرخ بصوت مملوء باألسى لقد أصیب .المتظاھرین السلمیین

!!لقد قتلوا سلیمان ...... سلیمان

فجأة سمعت صوتا .لمكان العتقال كل من یقع في قبضتھم قوات األمن مدججة باألسلحة بدأت تتدفق بغزارة إلى ا
، حین التفت باتجاه الصوت، شاھدت صدیقي زورو بین ثالثة من عناصر )سلیمان خاطرى كردا : ( مألوفا ینادي

ّاألمن وھم یجرونھ إلى الحافلة العسكریة 

طبع احلمائم يف السياسةيف

ًقامت الحمامة بزیارة البوم في منزلھ تشكو إلیھ الصقر قائلة َُ:
لھي القائم على السلم والعدل والمحبة واإلخاء، یخیفنا، یرھبنا، یطیر من فوق ال أمن لنا وال طمأنینة، ھو ال یلتزم بالناموس اإل" 

ًوإذا طار أحدنا عالیا قبض . أعشاشنا فیدخل الرعب في نفوسنا ونفوس فراخنا، ویحبسنا في داخل أوكارنا حتى نجوع وتجوع صغارنا
انصحنا أیھا الحكیم، ماذا ... قد، ولیس في نیتنا أن نؤذي نملةونحن كما تعلم قوم مسالمون، وال تتسع قلوبنا للح. علیھ ومزقھ بمخالبھ

"نفعل؟؟
خذیھا، فیھا إكسیر القوة، تجرعیھا مع قومك وستنمو لكم قوة تستطیعون بھا مقاومة : ّمد البوم یده إلى قارورة وأعطاھا للحمامة وقال

.عدوكم والدفاع عن فراخكم
تھا ودعت بني جنسھا إلى تناول إكسیر القوة، فتجرع الجمیع منھ، وما ھي إال دقائق أخذت الحمامة القارورة وعادت فرحة إلى مملك

......حتى عظمت أجسامھم ونمت لھم مخالب جبارة، ومناقیر معقوفة حادة كما السیوف، وأجنحة قویة
أما الصقور ذاتھا . ًما كان حمامافي الیوم التالي استقصى البوم أحوال المخلوقات، فوجد فراخ الصقور مشویة على مواحد الحمام، أو 

ُفكانت منتوفة الریش وقد سلمت إلى أعدائھا من النسور والعقبان

آالن كيكاين. د
كوردستان
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 على ما یبدو أن ..( جاءني یمشي وئیدا وقد وضع مذیاعھ الصغیر الذي ال یفارق جیبھ بقرب اذنھ .. فقد طالت عزلتھ . .منذ زمن طویل لم اره
فقد اعتاد دوما كلما اقتربت بطاریات المذیاع ان تنفذ أن یعید لھا الحیاة ؛ بوضعھا بین حجرین وطرقھا طرقا خفیفا ) بطاریتھ قد اوشكت على النفاذ 

قدمت لھا كأسا من القھوة ، فأمسك بھ وال زال یستمع للمذیاع على اذنھ، وابتسامة ال استطیع تفسیرھا ترتسم على شفتیھ . مرة اخري لتعود للحیاة
سحب منھا نفسا طویال ، وتابع بنظراتھ .. انزل الرادیو، وبتمھل اخرج كیسا صغیرا من القماش، واخرج لفافة تبغ عربي ولفھا بعنایة واشعلھا .. 
ضحك ونظر الى، وقد رأي ابتسامتي وانا اتابعھ .. اتسعت ابتسامتھ وھو یحاول االمساك بھا بكف یده .. ائر الدخان وھي ترتفع في الھواء دو

.صامتا بانتظار أن ینتھي من طقوسھ الخاصة التى اعتدت علیھا 

شو اخبارك طمني علیك وین ھالغیبة یاعم أبو العبد ؟ • 
)وضحك ضحكة طویلة ..( ة ماعادلي مكان بدنیاكم وشاري راسي ابدا بتعرف أنا زلم• 
شو شكلھا طالبھ معك سیاسة ؟) ھھھھھ ( والرادیو بیفارقش ذانك .. َّأي بس ھیك متابع االخبار• 
زي ما انتھ شایف و.. واللى متخوف .. واللى عامل فیھا ناصح امین.. واللى بیشد شعره مش عاجبھ.. اللى مبسوط .. ابدا یعني ھیني باسمع • 

.واصال حدش منا فاھم حاجة ھھھھھھ .. ھیصھ وقایمھ ، ومزاد كبیر للتحلیالت واآلراء 
وما حد بقدر یقول ما بدنا مصالحة ، واال بیكون بیصب .. وھاذ رغبھ وامنیة عند الكل .. ع االقل انو في مصالحة .. كیف ما حد منا فاھم حاجة • 

.نا لیزیدوا في تھوید االرض واالنسان بخانة اللى بیراھنوا ع اختالف
وھناك .. لكن ھناك مین اللي متفائل.. صحیح المصالحة امل عند الكل . صحیح كالمك ع العین والراس بس خلیك العاقل وانا المجنون ھھھھھ • 

.اللى مش متشائم بس مش قادر یتفائل 
قدك بالمصطلحات تبعتك ھھھھھفسرھا بحیاتك ألنو انا مش .. ھھھھ .. اھا وكیف ھاذ بتیجي • 
.وال ع شو تصالحوا .. وال عشو اصال اتفقوا .. النھم اصال مش عارفین االمور وین رایحة .. یعني مش قادرین ال یتفائلوا وال یتشاؤموا • 

!طیب وانتھ شو ھھھھ ؟• 
.. انا باختصار عندي أمل بس مش متفائل • 

وابو مازن .. أنو ابو ابراھیم السنوار ومعاه حماس .. ر بناء ع فھمي ومتابعتي لموضوع المصالحة یعني ببساطة انا ممكن ألخصلك اللى بیصی
. وھاذ حقھم .. وطبعا كل واحد ألو ھدفھ اللى بدو یوصلو .. اتفقوا مضطرین عركوب سیارة وحدة .. ومعاه فتح 

لكن ما باعرف كیف راح السیارة تمشي النو كل واحد مشواره .. سیارة ابو ابراھیم مضطر تحت كثیر من الظروف یتنازل البو مازن انو یسوق ال
.. واتجاھھ بیختلف عن الثاني .. بیختلف عن الثاني 

ومختلفین مین یركب معھم ، ومین ما .. مختلفین حتى ع قرایة اشارات المرور .. بنوع البنزین .. بآلیات التشغیل .. مختلفین ع كل شي بالسیارة 
.. یركب 

.. وأبو مازن بدوش .. ّاس بدھا تركب دحالن بالسیارة حم
..وحماس بدھاش ھھھھھھ .. أبو مازن بدو یركب یوني بن مناحم 

.. والسیارة اللى راكبینھا صناعة وطنیة وال اجنبیة .. وال وین رایحة السیارة .. مش عارفین مین راح یسوق .. وبقیة الركاب واقفین مستنیین 
. وطوشة وقایمھ .. من وین یجیبوا قطع الغیار فلو خربت .. مین راح یرعى السیارة ویصلحھا .. كیة ایرانیة وال امری

بتمشي السیارة وال ما بتمشي ؟ ! فشو رایك با
..وان مشت لوین راح تمشي ؟ النو بالنھایة راح االثنین یختلفوا في كل محطة

.یقبض ؟ مین یروح ومین یظل؟ شو راح یصیر بمحطة الموظفین ؟ مین یقبض ومین ما 

أبو العبد واملصاحلة
عز الدين املصري

غزة
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.. وشوي علینا وشوي علیك .. حبھ ھان وحبھ ھان.. ماشي قلنا ھاذ بتنحل ومش مشكلة 
فرع المقاومة وال فرع التنسیق االمني ؟.. طب واالجھزة االمنیة مین یقودھا

طب واالھم سالح المقاومة والفصائل شو راح یعمل فیھ السنوار؟ 
... وبس سالح السلطة .. ازن بیقلھ فش غیر سالح واحد وراح یلم أي سالح لحماس لفتح ألي حدشو راح یعمل وابو م

العمال المحبوسین ع التعاون مع االحتالل شو مصیرھم ؟ وشو راح یعمل السنوار لو اطلقھم ماجد فرج تحت بند التنسیق واالحتواء، وتسییر امور 
ائیل مقابل ھیك ؟ السلطة، وفك االموال اللى ممكن تحجزھم اسر

شو مع المنظمة ومرجعیتھا، ومیثاقھا، واالعتراف باسرائیل، والمسیرة السیاسیة؟
.. شو وشو وشو 

.. یاعم باقلك اتجاھین مختلفین واحد رایح بطریق غیر اللى رایح فیھ الثاني 
.. مصالحة ع عیني وراسي بس استحقاقاتھا كبیره 

ویرجع أبو .. شنقوه (.... ) وال بعد ما تمشي السیارة أكم من محطة نرجع مطرح ما .. ین لدفع استحقاقھا ھل السنوار ومن وراه حماس جاھز
ابراھیم مضطر تحت شعار مزع رقبة اللى بدو یخربھا أنو یضطر یمزع رقبة شریكھ بالسیارة ؛ النو بدو یروح باتجاه ثاني؟ 

بانو االمور المرتبطة بالقیادة والعمل التنفیذي والعالقات السیاسیة ھي امور من -ولو شكلیا -ا راح یسلموا او یقبلو.. ھل ابو ابراھیم ومعھ حماس 
. وانو تظل حماس وحجمھا وشعبیتھا على الھامش اذا بدھا المصالحة تمشي ؟ .. تخصص ابو مازن وفتح؟ 

ھل فتح وابو مازن راح تقبل؟ وما تعتبر انو ) وتجھز وتدافع تعد( ماشي ع فرض حماس راح تسیب ھیك امر لفتح وابو مازن، وتشتغل بالمقاومة 
وانو المقاومة راح تعوق المسار السیاسي تبعھا في قصة حل الدولتین وبالتالى ضربھا .. العمل بالمقاومة خرق اللتزاماتھا السیاسیة كقیادة سلطة 

تحت حجة سلطة واحدة قرار واحد امن واحد ؟

.خلیك ابو العبد البد وساكت دخیلك مش ناقصاك البیعة وما صدقنا تسلك.. بس بس ھلكت ابوي ھھھھھھ• 

.. بس المھم اللى دخل الجحر یكون عارف انو الزم یدفع، ویدفع كثیر عشان یطلع منھ .. أي تسلك • 
انتھ عارف شو بیدور ورا االبواب المسكرة ؟ .. شوف یاصاحبي خلینا واضحین 

بیفكر ؟وال شو كل واحد من الجھتین
او انو حد من اللى اتفقوا ع المصالحة قال النا لوین ھو رایح ؟

وشو بدو ؟
یعني مو كل اشي بینقال وال كل شیي یصیر بیتصرح فیھ ؟• 

م بالسیارة ، ومن حقنا انو نالقي رد ع تساؤالتنا لنعرف وین رایحین، لو حبوا یركبونا معھ.. یبقا ما حد یلومنا ع انو نقول ونخمن .. معك حق• 
طب خذ عندك كمان نقطة االن فكرك لو .. ونرجع ع انیل من قبل .. وما نظل واقفین ع الرصیف نستنا لوین وصلوا ، وال لوین راح یتخانقوا ثاني

صار انتخابات ورجعت فازت حماس فیھا ثاني ما راح یرجعوا یفرضوا علینا الحصار مرة ثانیة ؟

تعترسھا ع االقل خلي الناس تتنفس شوي بعد عذاب سنوات كثیرة ؟ھھھھھھھ یاعم أبو العبد ال • 

بس ما حد یرفع سقف توقعاتھ حتى ما ینصدم لو اجت االمور اقل من توقعاتھ وما ینفخونا ونطیر بالھوا ونفكر انو راح نعیش .. ان شاء هللا • 
بسنغافوره جدیدة ونرجع ننفس مثل البلون ثاني ھھھھھھھ

.ما خلیت فیھا ال امل وال عمر .ب قھوتك وكمل السیجارة وارجع دخیلك سكرتھا بوجھي ثاني ھھھھھھ أبو العبد اشر• 

.بیضحك علیكوا ھھھھھ ال تفھمني غلط ( .... ) انتو ھیك دایما بتحبوش اللى بینصحكوا وبتحبوا اللى • 
وة الثالث وحمل مذیاعھ وعاد لیضعھ على اذنھ وتركني اتخبط في لملم ابو العبد أغراضھ اعاد كیس الدخان الى جیبھ شرب ما تبقي من كاس القھ

الن یقدر لنا أن نخرج من ھذه ..بحر من االسئلة لم اعد أستطیع أن اقرر ھل اظل متفائال كما كنت قبل ان یأتي أم اتشائم واسئلتھ تطرق دماغي بقوة 
عیة الن نؤسس لمرحلة جدیدة یكون لنا فیھا مرجعیة ومبادئ واسس تحكم الدائرة المفرغة ؟ ألن نستطیع رغم كل ما نملك من عقول وقیادات وا

كافة االطراف ومیثاق وطني جدید ینبني علیھ برنامج سیاسي واضح یتم فیھ وضع معاییر واضحة تجاه مسار التسویة ومسار المقاومة ؟ ألن 
نستطیع ان نركب السیارة معا ونحن نعرف الى این نسیر والى این سننتھي ؟
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، ھذا أنا
!ْافتح عیوني 

ِأشرع األبواب تحت الجلد، َ َ
!ْوانظر 
سترى

َالجبال والودیان والسھول والحقول تزھو َ ََ
ِوبیوت الطین والقصب وأھوار الجنوب َِ ِ َ

ِوالنخیل واألنھار تجري في شعاب الروح ، َ َ
ُھذا دجلة الخیر، الفرات، الزاب، ُ ِ ُ*

ُھذا بردى ینساب من بین العواصف
َتقي اللیطاني واألردن،یل

ِوالنیل یضم شعري المنثور كاألضواء َ َ ُ ُ
ْوسط الماء

ِیوم اشتد في سیناء ضرب النار، ُ َ َّ
ْفاھتَز الفضاء،

ْفتھاوى الخط وانسابت على الرمل الدماء، ْ ُ
ْعندھا حق الغناء، َّ

.....وھنا 
َذاك سفین النار یحكي قصة األوراس،  ِ ُ*

.....وھناك 
و الكبرىتلك صحراؤكم

َتناغي ضلعي المكسور َ
ِفي القدس وفي صبرا شاتیال

.ْوحلبجة

ھذا أنا ،
ًافتح ضلوعي تجد التاریخ لونا واحدا ً َ ِ ْ

ِمن وھج الشمس ، ِ ْ
ْومن آدم یوم انكشفت عورتھُ َ َ

ِحین استباح حرمة البستان واألمر ِ َ
ِفتاه في عراء ھذا الكون ، َ

ْقابیل وھابیل توالى نسلھم في ا ُ ُ ِألرض ،ُ
ُھذي األرض

ِخذھا بصراخ الصوت  ْ!

ًماكان صراخ الصوت ارثا ، ِ ُ
:ُقالھا الروح

ِفطوبى للودیع الطیب البريء
َفھو الوارث األرض ، ُ

ٍفال السیف وال العرش بباق فوق سطح الكرة  ُ ُ
ِاألرضیة الواسعة األحداق واألشداق ، ِ ِ ِ
ِال الكره رغیف في فم الجائع والحافي ٌ ُ

ِت یصب النور في الظلمة ،وال زی َ ُّ ٌ
ِوالبھجة في الحرف وفي االنسان ِ َ!

ْطوبى لنزیل الجنة العظمى سلیل األنقیاء  ِ!..
ِطوبى لغسیل الروح من أدرانھا  ِ!

ِطوبى لكالم الحب والصدق ِ ِ
ِكالم الرب في علیائھ  ِ ّ!

ِطوبى للذي أوقد في ظلمة َ

ْشمعات المسرة ِھذا اللیل ِ!
ِطوبى للذي یحفر في القلب ُ

ْمودات براءات الطفولة  ِ ِ!
ِطوبى لنبي الرحمة ِ ّ

ِالصادق
واألمین

ِوالناثر في األرجاء
ْاشراق الجبین  َ!
ْطوبى للذین

َال یوقدون النار والحریق َ
!في أرجاء ھذا الكون 

ِطوبى لكالم الحب واأللفة والغار ِ ِ
!ْترقة على جبھتنا المح

ِملحمات الصوت،ھذا لساني ُ
ِوالوجھُ بانوراما على األرواح

ِأقداح نبیذ من فم األرض تروي ظمأ النسل ّ ِِ ٍ ُ
ٍإلى قارورة من صدرھا

ِالمآلن بالجمر وباللسعات، ِ
بالدفء

...ًفنقطفھا معا 

ِاشبك مواعیدي مع الوعد القدیم ْ:
َالفرق بین َ!...

ِوبین الوجھ والوجھ  ِ ؟...َ
.....ْواسمع 

ِنبض الفؤاد َ
ِفي خریر ماء الشرق ِ ِ

ِوھو یصب خمر العشق في كأس الھواجس ِ َ ُّ
َعل فؤادك المكلوم یلغي النار ُ ََ َّ
ِیحضن إلفـھُ في القمة الشماء ِ َ ُ

ِّحیث الریح تصفر في صخور الھم، َ ِ ُ ُ ُ
َسیزیف یعیدُ أسطر التاریخ والقصة ِ َ ُ

ْمن أولھا
ِلفِحتى التحام اإللف باإل

ُوحتى یستریح القلب َ
ْمن صخرتھ المثقلة اآلمال  ِ ِ!....

*  *  *  *  *  *
ھذا أنا،

َرحت أدیر الصوت في اآلفاق ُ ُ:
ُإني ما رسمت صورتي بیدي

ًوما لونتھا یوما ُ َّ
ُوما أطرتھا ، َّ

ُفھو المصور والملون والمؤطر في األعالي  َُّ ُ َّ ُ َّ ُُ
!...

سجل 
أنا 

كوردي
عبد الستار نورعلي

كوردستان
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ذا أنا،ھ
ٍأیقظني في لحظة ذاك الصدى

في حضنھا
ِوفرحة األصوات في األرجاء ِ ُ

ِفي اللوحة
ِفي الوجھ

ًفكانت صرخة أولى ْ
ًوكانت لغة أولى ْ

ِفمارست لسان الحب َ ُ
ِعاشرت لھیب الشمس َ ُ

ِداومت صھیل الوجد َ ُ
ِفي األزقة المعروقة األوجھ ِ ِ
ِنازلت نزیف القبلة األولى ُ َ ُ

ِرحیق الق ِبلة األولىَ
ِدبیب القمة العاریة السفحین، ِ ِ َ

ْسجل ِّ
ًلغة أخرى

ًكتابا
ِأسطرا مشرقة األحرف َ ً

ًأقرانا
ًزقاقا

ًشارعا
ًمدرسة
ًمكتبة
ًمقھى

َّوھذا الثمر الجني َ
ِمن مزرعة مسحورة الظالل ِ ٍ

ًوالجنان حبلى عسال ُ
ِخمرا من األنھار ً.

ْسجل  ِّ!....

َقد رأیت الناس مشدودین َ ُ
َمنزوعین

ِعن صاریة بین شعاب الجبل المرتد َّ ِ ِ ٍ
ِّوالمعتد،
ُواأللغام

ُواألسالك
ُوالنیران

ِفي األقدام ،
ُواألطفال
واألیدي

َتخوض الصخر والطین َ ُ
.ٌواشالء عرایا 

َھل رأیت الشوك  َ
ْفي صدر صبیة

وشظایا
َوعرفت الرعب  َ
ِفي األفئدة العذراء ِ

َأفواه المنایا ؟

ِاب الكتب األولى ،ُفتحت ب َ
ِقرأت أن الحب في الجذور َّ َّ ُ

ِیروي أفرع األغصان َ
ُّأن النبع ال یجف إال َ َّ

ِفي صحارى المدن المغلقة األبواب ِ ِ
ِإال في اقتالع الخیم والدیوان ِ ِ

ْفي أروقة األطالل والقوافل المدججة ِ ِ ِ.
ُوالشاعر المنفي والمھجور والحادي ُُّ

:ینادي
ْیلةُإنني صوت القب
ْجذر األصیلة ُ

ًحتى وإن كنت على قائمة الشیوخ مولى ِ ِ ُ ْ
ًمارقا

ًمرتزقا
ًمصعلكا

ْفأستحق أبشع العقاب  َ ؟!ُ

ْسجل  ِّ!.....
...ردي وأنا ك

ِالقیت صالح الدین في القدس ِ َ ُ
َوفي تكریت
َفي دمشق

ْفي القاھرة الظافرة المنتصرة ِ ِ!

ِھ جمرا صارم الحدینُرأیت في عینی َ ً ِ
ِفوق رأسھ خوذتھُ َ
ُفي كفھ السیف ِ ّ

ْوبین صدره الكتاب والھالل ُ ِ َ
ْوخلفھ الخیول والرجال ُ.

ِیا ایھا الموصول في األعراق ُ ُّ
ِفي األحداق

ِفي التاریخ یروي بذرةَ المأمول ِ
ِوالمجھول

ِوالدائر ما بین جبال الثلج، ِ ِ
ِطارت ریشة من جنحك الخافق َ ْ ٌ ْ

َفوق الغیم في ھولیر  ِ َ*
ِلم تھبط على العینین ْ
ِلم تلمس ھوى القلعة ْ

ِّبل ظلت تدور في سماء الظل ِ ُ ْ َّ
ِفي بطن سحاب الكتب المحصورة األبواب ِ ِِ ِ

ِما صارعت الرقصة في األشباح َ ِ
ٍتھوي في جذور البئر فوق تربة  تغفو على َ ِ ِ
ِجمرات كانون لحداد یقودُ األخوةَ األبرار  ٍ ٍ ِ*

ِنحو القمة السوداء ِ َ
ِیرویھا ضیاءا من لھیب النار ِ ْ ً

ْوالمطرقة الحمراء في األیدي مسلة ُ ُ...

ِیا ایھا الموصول في األعناق ، ُ ُّ
ِفي مقھى على ناصیة بین ربى الودیان َ ٍ ً

ًبین الثلج والخریر تحكي قصة ِ ِ َ
ًللبطل الذي ارتدى عباءة، كوفیة، ً ِ

ْسجل أنا كردي : ْولم یقل ِّ.!.

ْسجل  ِّ!...
...ردي وأنا ك

ِما ارتدیت یوما صورة بالزیت واأللوان ِ ً ً ُ
ٍأو ساریة ترفع أعالم الحواریین في شوارع َ َ ُ ً
ِتصطف في أبواب أھواء الشیوخ والملوك ِ ِ ُّ

ْواألئمة الساھین عن صالتھم  َ ِ!

ْسجل  ِّ.....
ُفإني ما ارتدیت علبة زخرفتھا ً ُ

ُزینتھا َّ
َلتصبح الوجھ ا ..!ْلقناع َ

ْسجل  ِّ....
ُفقد أعلنتھا  ْ

ِبین الوجوه السمر والشقر ِ ِ َ
ِوقد أعلنتھا فوق رؤوس األخوة األشھاد ِ ِ َ ُ ْ

ِواألعداء
ًإني ما ارتدیت جبة، ُ

ًعمامة،
ًعباءة،

....!ْأو صولجان 
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1

یا روحي:
َتحایا الصباح تنادیك ُ َّ َ َ َ

ُنداءات المساء تستغیث ألمي ِ َِ َ ُْ.
َثمة لیلة تنھار من على فرس أحالمھا ِ ْ َ ِ ُ َ ٌ َ َّ َ

َوبین لوز نظراتي تھدھدُ لذتھا؛ ََ َّ ِ ْ ُ
ٍعیناك أتون صراع ال ینتھي ِ ُ ُ َ

ِومن وقدة المتعة ْ ِ ِ ْ َ
ْأرغب فیك ُ َ

2

َمن كبریاء ومیض عینیك ِ ِ
َأْیقظت أحالم آمالي َ ْ َ َ.

َما لصوتك ِ
ْال یھدأ َ

ِأھزك بومضات أنفاسي؛ َ ُّ َ
ُلك الرفیعَّحیث الس َّ

َیتلمظ الریح المنفلتة من نافذتك َ َ ِّ ُ َّ
ُوالمصباح

َّینیر أثر نور الشارع؛ ِ َ ُ ُ
ٍھأنذا أغدو مسافر قطار  َ

ُوقد تاه بھ اللیل ّ َ.

3

وھا ھي
ّالعیون األخاذة ُ

ًقد أضحت صوت المقاومة ونایا لفكري ِ ْ
ھا ھي

ِتفقد خطواتھا ألم أغان في طریق اللغة ٍَ َ ِ.
ُھا ھي ت ًوقظ العنقاء رقص◌اَ َ ْ َ َ َ ُ ِ ْ

في ھزیع اللیل؛
َلتفرد ریشھا وجناحیھا َ

.ِّفي الریح

4

َّثمة على الشجرة  َّ
ُغصن أخضر ٌ

ًوقد بات ظال للعصافیر َ
ینشر" الھفرست"ُونبات 

ِقبالتھ على شفاه میاه الحیاة؛ ُِ ِ ُ
.ِّحیث یخبىء قلبھُ ھناك

ِبعشق ھذه اللیلة وأغانیھا
ٍشٍوأحالم جسد منت

َسأخمر تحایا العشق  ُ ِّ ُ
ِبخمیرة أغنیة؛

َوبنشوتك سأھدھدُ اللیل  َْ َ ُ
َّعلى آالم الدرواشة ِ.

5

َّنقشك في عیني َ ُ ُ ْ
َلتغدو

ْغابة سیمفونیات؛ َ
ْصورة أبدیة ً

َوفي عیني الصورة سأدع روحي تنتشي ُ َ َُّ ْ
وسیغدو

القزحُقوس
َعالمة لحاظي ِ َ
َوفرحة قلبي

َفال تدع لیالي وحدھا؛ َ َّ ْ
َعطرھا ِّ

ْفأنا أرغب فیك ُ.

6

َأنت في قلبي 
ِشوق ضیاع وجد للتو؛ ّ َ ِ ُ ٍ ُ

ِوفي المسرة  ّ
ُأنت نار ابتسامتي؛ َ
وفي ابتسامتي 
ٌّغیث صباحي؛ ٌ

ِوفي الصباحات 
ُأنت لحن جھاتي األربع الجریحة َ.

َأنت في االنكسار
ُثلج ألمي

وفي الحلم نشیدُ كینونتي؛
وفي الكینونة

َّأنت حضور النور في عیني النھار؛ ُّْ ُ َ
ھكذا

َأنا أنت وأنت أنا َ.

7

ِھا أنا أعصر أنفاسك وأنتشي َ ْ َ ََ َ ُ ِ ْ
ًوبنار آالمك أوقدُني نارا مباركة ِْ ِ ُِ َ

ًألغدو احتراقا ورمادًا؛ َ
ْفأنبجس من الرماد عنقاء جدیدة؛ َْ َّ ُ ِ َ َ َ

ْومن جدید أرغب فیك ُ.

8

َمثلما أنت
َمثلما أنَا
ِّمثل حبنا ُ

ُمثل تلك البرھة الممتعة التي تشعر بھا ُ َ
ِمثل نشید روحي في قشعریرة جسدي،  ِ

َھي اللحظة التي عرفتك فیھا ُ َ َ ُ
ًمثل ذلك الیقین األكثر رسوخا وقوة ً

.ًمن جذور األشجار والجبال معا

العنقاء 
يف 

ليلة 
ةمسر

كولنار علي
كوردستان
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ُتنقصني الوسائل ال ُكاملةَُ
ًألكون وھما َ..

ِأو ضحیة قرمزیة لثور روحي الھائج ً ًِ.

ُتنقصني الوسائل الكامنة ُ َُ
ّألرمم زالتي العشر ّ

ًألبني أبراجا موضوعیة ّ ِ ُ ً.
ِعادة ما أضع زناد القمر على الرأس َِ ُ ً

َومقاتلي التحریر منك على القلب ِ ِ ُ.

ُتنقصني شعائر التدریج ُ َ
ٍفي أن أقطع كل یوم َّ َ ْ

ِرعا من شجرة الخوفف ًْ.
ُوأوراق كثیرة تنقصني كي أخون نفسي َ ٌ ٌ.
ِتنقصني الغابات القدیمة للذاكرة الفعالة، ّ ُِ ُ ُ َ

ٍصور نائمة في ألبوم بعنایة،: ًمثال  ٌ ٌ
ًصور لیست الكترونیة ْ ٌ
ْأطیش بھا حین تتضاءل َ ُ.

ٌوینقصك عالم كامل ٌ َ ُ َ
ًلتصبح خالدا وشھیدا ً َ ِ ُ.

َربما، أضعك كشر ُ ِیط أسود مائل على حافة ّ ٍ َ ٍ
ٍصورة باھتة ٍ

ُوینعیك ببرود أصحابي الجددُ المجاملون ُ ٍ َ ِ َ.

ّوتنقصك خالصة الشفاء مني ِ َ ُ ُ َ ُ َ
ُخیولك تكسرت أضالعھا ْ ُ

ُخانت األرض وصایا الفارس ْ.

َستنقصك نفسك َُ ُ
ًوأنت تعانق جسدا ما ُ ِ َ.

.ُو تغتالك أضغاثي في الظالم

ُینقصني اإلنطفاء و ُ ِبصیرة التشبثَ ُ
ُوینقصني الثبات، ُ َ

ِفأنا الضیفة الخجولة في بستان األلغاز ُ ُ
.ُأنا الضریح بال مكان

ّینقصك اإلیمان بالریح ُ َ ُ َ
ِوالرماد المبارك من حریق زھرة ِ ِ.

ّتنقصك مقبرة الوھم ومخیلة الرحلة ُ ِ ُ ُ
ِینقصك الفنار والضوء المدار لصراخ  ُ ُُ ُُ ُ َ

موجتي
ِجنبة جواسیس القالع،ُوھي تتذبذب مت َ ً

.َوأسمال الخدیعة

ُتنقصني الساحرة العطوفة ُ َّ ُ َ
ّكلما ظھرت ضرة حظي ُّ ّْ

ٍلتحول یقطین األلم إلى عربة، َ ِ َّ َ ِ ُ

ِتجرني نحوك، وتوقف الزمن عند منتصف  َِ َ َّ ُ َ ُّ
ّاللیل لتركض إلي َ ِ.

ِتنقصك خیبة الرفض ّ ُ ُ ّمنيَ
َوالعاصفة المحنیة لضلعك ِ ُ ُ

ًواألحجار السبعة في فخك، بدال عن البھجة َ َّّ ِ ُ ُ.

ِتنقصني ضحالة الذروة ّ ُ ُ َ
ْوبریة األنامل، ألھجرك ِ ُ ّ.
ِوتنقصك ھندسة النجاة ّ ُ ُ

ْوخفة السلم حین أحضرك ُ ِ ِْ َ ُِ ْ ُ ّ ِ.

-1-
إنما المجد

لذلك الدیك
الذي من عشقھ لدفء الشمس

لم ینم ولن ینام
دون انقطاع

یقرض جذور اللیل
وعند انبالج الفجر

حین یعلم بان جدار اللیل القدیم
أصبح قاب قوسین من اإلنھیار

یفیق ومن كل جوارحھ
ینادي ویصیح
الموت للظالم
الموت للظالم

فلیحیا إمبراطور الشمس
...ویعیش

-2-
إنما المجد
...لذلك القوس

الذي كعین الشمس
انكسر في آالف اللیاليإذا

سیشع من جدید
ِّوقبل أن یغیروا من اتجاه دربھ

یستقیم ثانیة
ًوكلما طرحوه أرضا أو أحنوا قامتھ

ومسحوا بھ االرض
سینھض من جدید

وأمسك بسھمھ الولھان
كي یعود إلى أحضان السماء

.القمر الحرون
-3-

إنما المجد
لذلك الشاعر

الذي غدا مسیحا
والعصورلكل األزمنة 

نجومھُ غدت: في كل سماء
بدون ضفائر

وصفاؤه سرقھ الضباب
َّوالحقیقة فیھ شدت متاعھا
وھجرت الدیار مسرعة

نھض وغرس
صلیبھ في األرض

وعلق علیھ إخالصھ
كي تثمر األحالم

ًالتي أصبحت رمادا
...ًعنبا...عنبا

نواقص
كواللة نوري

كوردستان

آفيفان
لرمحن مزوريعبدا

كوردستان
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عن البديــل


 ،البدیل مجلة شھریة فكریة ثقافیة سیاسیة

تعنى بابداع الكاتب وحریة النص، كانت 
.تصدر باسم مجلة عیبال


 المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي

كاتبیھا، وال تعبیر بالضرورة عن رأي المجلة 
تثناء الموقعة باسم رئیس قانون، باسوفریق 
,التحریر

ثقافة بدیلة في قمجلة البدیل محاولة لخل
موعة من جزمن العولمة، بادر إلیھا م

زالمثقفین ّوالكتاب االكادیمیین والفنانین 
.اء السیاسیین العرب واالروروبیینوالنشط

 مجلة البدیل غیر تجاریة وغیر ذات نفع
إصدارھا من جھد ووقت مادي، تغطي تكالیف 

.فریق عملھا

 مجلة البدیل مستقلة وال تنطق باسم نظام أو
.حزب أو سفارة

 ترتیب المواد یخضع العتبارات فنیة بحتة
.ولیس ألھمیة إسم الكاتب

 مجلة البدیل تفتح صفحاتھا لألقالم الشابة
والمغمورة لمشاركة إبداعاتھم باللغات العربیة 

.واألجنبیة

 المراسالت تتم باسم رئیس التحریر مع
ذكر إسم الكاتب بوضوح ورقم الھاتف 

.وعنوان البرید االلكتروني

 ترسل المواد بصیغةWord غیر ذلك
.تتعرض المادة لعدم النشر

 یشكر فریق قانون وفریق البدیل كل من
إغنائھ بالمواد وساھم في إصدار ھذا العدد

.الفكریة واالبداعیة

 نسخة ورقیة، 1500طبع من ھذا العدد
وزعت على المراكز الثقافیة في أمریكا 

.الشمالیة وأوروبا

يتيفارغ
Graffiti
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